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 داءـــاإله
 

الذياشتعلإىل النور حياتهرجل دونطموحايتليضئعتماتدرويبطيلة مناضاًل ..
،،،،،احللمهذايشاركينأنقبلىسريعًاحىتانطفوأحالمي..

اهللقربهأناروالدي

األرضنساء..أكثرمنكلالقصائدأعذبوجدهتادفعتينللقراءة..وعندماقرأتاليتإىل

،،،،،ليايلاالغترابوأنيسةرفيقةدروبالدراسة..ًاحبًاوعطف
حفظهااهللأمي


قدريتعلىالوصولمنوابآلذينالذكرياتواألحالم..ارفقاءاحلياةالذينتقامستمعهمإىل

األيام،،،،وظللوينمعتقلبات
إخواينوأخوايتحفظهماهلل


،،يكونعلمًاينتفعبهيلوهلممجيعًاأنهدىهذاالبحثوأسالاهللأ
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 تقديرشكر و
بنعمه،وجادعلينعمعليأأنعلى ،والشكرهللمنقبلومنبعد،احلمدهللأقصىمبلغاحلمد

،وسددينإلجنازه،وطوىعينمسافاتهذاالبحثيلإمتامويسربفضله،وفتحيلمنأبوابكرمه،
وأصليوأسلمرشكرًايليقلجودهوفضلهوكماله،مددمدًايليقلجالله،ولهالشكالطريقإلهنائه،فلهاحل

علىخرياملرسلني،ونيبالثقلني،معلماألمةاألولسيدناحممدبنعبداهللوعلىآلهوصحبهوسلم.

اليتلوالاهللالغاليةبدايةأرتبأرقىعباراتالشكروالعرفان،وأفضلمعاينالوفاءواالمتنانألمي
وقوفهالجانيبيفدراسيتومساعدهتايلمااستطعتإكمالمسرييتفجزاهااهللعينخريماعزوجلمث

ُجزيتوالدةعنابنتها.

اإلدارة أستاذ البدوي حسن حممد أمل د. املشرفة لسعادة التقدير وكثري الشكر لجزيل أتقدم مث
ل خالدواليتكانتنعمالعونواملوجهوبذلتجهدهاووقتهاوالتخطيطالتربوياملساعدلجامعةامل

وقدمتتوجيهاهتاومالحظاهتابكلرحابةصدروكرميخلقحىتخيرجهذاالعملبصورتهالنهائية.

كماأقدمشكرياجلزيلودعائيالصادقلسعادةاألستاذالدكتورمنصورعوضالقحطاينأستاذ
املل خالدولسعادةالدكتورحممدفتحيعبدالفتاحأستاذاإلدارةوالتخطيطاإلدارةالتربويةلجامعة

التربويوالدراساتاملقارنةاملشاركلجامعةتبوكلتفضلهمابقبولمناقشةهذهالرسالة.

،املشررفةبدرالشهريعلىمواقفهماألخويةخالعزيزختالفاضلةسراءالشهريواألشكراألأو
رةرقيةاألودنلتعاوهنامعييفتسهيلحتكيماالستبانة،وجلميعالفضرالءالرذينالدكتوأيضًاوأشكر

تكرموابوقتهمونصحهملتحكيماستبانةالبحث،وملشرفةالقيادةاملدرسيةبتعلريمالنمراخخد رة
الشهريعلىجهدهاودعمهايلطيلةفترةالبحث،ولألخالفاضلعبداحلكيمعليالشرهريعلرى

ونه،ولألخواتاألستاذةزهراءبارقيواألستاذةزهرةعسرييعلىماقدمتايلمنمساعدةجهودهوتعا
وطيبخلقطيلةفترةالدراسة،وجلميعمنوقفوالجانيبوكانوامعييقيلونالعثرة،ويقدمونالنصرح

لعليهملجزيلوالتوجيهواملساعدة،ويكرموينبدعواهتمالطيبة،جزاهماهللعينمجيعًاخرياجلزاء،وتفض
واآلخرة.الثوابيفالدنيا
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 مستخلص البحث باللغة العربية
جامعةاملل خالد. اجلامعة:

:كليةالتربية.الكلية املاحنة
التربوي.واإلشراف:اإلدارةالقسم العلمي

التربوي.واإلشراف:اإلدارة/املسارالتخصص
ختصصإدارةوإشرافتربوي.املاجسترييفالتربية:الدرجة العلمية
داتمدارسالتعليمالعامدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكرياالستراتيجيلقائ:عنوان الرسالة

النماخ.مبحافظة
 غادةبنتحممدفاضلالوليديالشهري.اسم الباحثة:

 .(432800115)الرقم اجلامعي: 
حسنالبدوي.د.أملبنتحممداملشرف العلمي:

 هر15/1/1439:تاريخ املناقشة
 املستخلص:

الكشفعندورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكرياالسرتراتيجي)الشرمويل،إىلهدفالبحث
وذل منوجهةنظرقائداتوالتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(لقائداتمدارسالتعليمالعاممبحافظةالنماخ

واستخدمالبحث.هذهاألمناطاألربعةلتنميةكلمنطمنوالتوصلإىلآلياتإجرائية)تنفيذية(،ملدارسووكيالهتنا
.وتكونجمتمعالبحثمنمجيعقائداتعبارة44تكونتمنواليتكأداةجلمعالبياناتستبانةاالاملنهجالوصفي،و

عينرةأما(وكيلة.18(مديرةو)57افظةالنماخوالبالغعددهن)ووكيالتمدارسالتعليمالعامبإدارةالتعليممبح
البحرثجمتمعالبحثعنموافقةأفرادالبحثفقدمتتطبيقالدراسةعلىكاملجمتمعالبحث.وقدأسفرتنتائج

،التفكرياالستراتيجي)الشرمويل،والتجريردي،والتشخيصريأمناطدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةعلى
علىاحملاورموافقةأكانتو(79.2(ووزننسىب)3.96لقائداتاملدارسبدرجة)موافق(ومبتوسط)(والتخطيطي
احملوراألولواخلاخبدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالشمويللقائداتوهجمتمعالبحثمنقبل
واخلاخبدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنرطحملورالثالث(وأقلاحملاورموافقةهوا4.1مبتوسط)املدارس
ملتغرياملؤهرلوذلر وفقًاإحصائيًا(.كماوجدتفروقدالة3.87لقائداتاملدارسمبتوسط)التشخيصيالتفكري

ملتغريالوظيفةقًاووف،لصاحلجمموعةاملؤهلالتربوينةاالستباوالثالث(وللدرجةالكليةعلىاألولبالنسبةللمحورين)
ومل،تبانةلصاحلجمموعةوكيلةمدرسة)الثاينوالثالثوالرابع(وللدرجةالكليةعلىاالساالستبانةوذل بالنسبةحملاور
هذهيفضوءو.ملتغرياخلربةوذل بالنسبةجلميعاحملاوروللدرجةالكليةعلىاالستبانةوفقاحصائيًاإتوجدفروقدالة

التفكرياالسرتراتيجيأمناطاليتتقومهبامشرفاتالقيادةاملدرسيةلتنميةىالبحثبعددمنالتوصياتالنتائجأوص
:االهتماممرنقبرلوزارةالتعلريم(لقائداتاملدارس،ومنها)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي

جراءمزيدمنالتحليرلإ،ولقائداتاملدارساتيجيالتفكرياالسترأمناطةميبتدريبمشرفاتالقيادةاملدرسيةعلىتن
معايريمتعلقةوإضافة،دائهناملهينأملشرفاتالقيادةاملدرسيةهبدفتطويروالضعفملستوىاألداءاملهينلنقاطالقوة

يرادةبالتفكرياالستراتيجييراعىتوافرهايفمشرفاتالقيادةاملدرسيةأوفيمنترغبالترشُّحللعمرلكمشررفةق
.مدرسية

،قائداتاملدارس.مشرفاتالقيادةاملدرسية،أمناطالتفكرياالستراتيجيالكلمات املفتاحية: 
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    الفصل األول
 ثمدخل البح

 مقدمة البحث:أواًل: 
يعدالتعليمهواحملركاحليويملختلفاملساراتاالقتصاديةواالجتماعيرةوالتكنولوجيرةيفأي

جمتمع،بلإنتقدمالدولورقيهاماهوإالمؤشرواضحعلىجودةالتعليمفيها،وينظررملؤسسرات
ياجاتاجملتمعوالوفاءمبتطلباتالتنميةيفظلالرتغرياتالتعليماليومباعتبارهاحموًرارئيًسايفتلبيةاحت

العامليةاملتالحقة،مماأدىهبذهاملؤسساتإىلالسعياملستمرإىلحتسنيوجتويردررجاهترا.توتعرد
املؤسساتالتعليميةمباتضمنهمنمدارس،ومعاهد،وكليات،وجامعات،ومراكزللتدريبوغريهامن

تمع؛وذل حبكمدورهايفاحلفاظعلىثقافةاجملتمع،والعملعلىتطويرهمرنأهماملؤسساتيفاجمل
خاللتنميةأفرادهوتزويدهمباملعلوماتواملهاراتوالتقنياتواالجتاهاتاجلديدةيفشىتاجملراالتت

(.3.،خ2013)عبيداهلل،
نقادرةعلىالتكيفمعطبيعةوالعصراحلايلهوعصرتغريدائم،والبدفيهللمنظماتأنتكو
جديردةتفكرريساليبأىلاستخدامإالسريعةواملتالحقةظهرتاحلاجةلتغيرياتهلذهاونتيجة،العصر

ىلإحباجرةاملنظماتصبحتإدارةأومبتكرةتوفررؤيةواضحةللشكلالذيسيكونعليهاملستقبل،و
وضاعاجلاريرةدارةاألإمنمواجهةوليةبداًلضاعاملستقبواأللتفكرييفلختصيصجزءكبريمنوقتها

(5،خ.2008فقطت)هالل،
واملنظماتالتربويةأكثرحاجةملسايرةالواقع؛نظًرالطبيعةأهدافهاودورها،ولذل فرالتفكريت

اإلستراتيجيأكثرأمهيةبالنسبةهلاوهيأكثرحاجةمناملنظماتاألخرىلقادةقادرينعلىالرتفكري
(.137،خ.2005يجيولديهمرؤيةمستقبليةت)الشديفاتواحلراحشة،اإلسترات
يفجناحالعملاملدرسييفجوانبعدة،حيثميكِّرنمرديرةيدوربارزللتفكرياإلستراتيجو

املدرسةومنسوباهتامنالتخطيطالسليم،ممايزيدمنقدراهتنالتنبؤيةومسرؤولياهتناإلسرتراتيجيةيف
تاحة،واحلدمنأثراملخاطرالبيئية،وتنميتهنللمواردالداخليةاليتمتكِّناملدرسةمناستغاللالفرخامل

استغاللالفرخبطريقةتفوقمنافسيها،وكذل التخصيصالفعالملوارداملدرسةوإمكانياهتابشركل
ًضراصحيحعلىاملدىالبعيدميكنهامناستغاللنواحيالقوة،والتغلبعلىنرواحيالضرعف،وأي

القدرةعلىإحداثالتغيريواملواءمةبنيأهدافاملدرسةومواجهةالتحديات؛رغبةيفتطرويرواقرع
(.39.خ،2003احلراحشة،املدرسةإىلاألفضل)

يفوضوحالرؤية،وترتيباألولوياتوحتديدهاوإشراعتهابرنيالتفكرياالستراتيجييسهمتو
ملستمرين،ممايؤديإىلحتسنياألداءوإنقاخنسبةاخلطأيفالتعاملمعالعاملني،والتطويروالتحديثا
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القرارات،وذل منخاللأمناطالتفكرياإلستراتيجياليتتتعددبتعدداملواقرفالريتاملواقفواختاذ
(.23.،خ2008يواجههاالقادةوفقًاألساليباختيارهمللبدائلاإلستراتيجيةت)الفواز،

التفكرياإلستراتيجي)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(مهمةأليوتّعدأمناط
متكِّنالقائدمنتوجيهاملؤسسةالتربويةواالنتقالهبامنجمرردالعمليراتاليوميرةفهيقائدتربوي،

ىلومواجهةاألزماتوصواًلإىلرؤيةرتلفةللعواملالديناميكيةالداخليةواخلارجيةبشركليرؤديإ
حتسنيقدرةاملدرسةيفالتعاملاملشكالت،وحتقيقاملسرؤولياتالعلميرةوالتربويرةواالجتماعيرة

والقائداإلدارياإلستراتيجيالبدأن(.5.خ،2012حبيب،واألخالقيةاخلاصةبالعمليةالتربويةت)
امنراطر،نظرًاإلحساسرهينتجعنهيتمتعبالقدرةعلىحتليلالبيئةاخلارجيةمباتوفرهمنفرخأوما

بأمهيةاستشرافاملستقبل،فنجدهحياولالتنبؤبالفرخواملخاطراملستقبليةوكيفيةالتعاملمعهاوالقدرة
ةاملناسبةوذل منخاللأمناطالتفكرياإلستراتيجي.يعلىاختياراإلستراتيج

ثتؤديدورًابرارزًايفصرناعةيفمؤسساتالتعليم،حياملؤثرةاملدرسةهياملؤسسةلعلو
مستقبلأيأمةمناألمم،وطبًقالقدرةاملدرسةوإمكانياهتاورؤيتهاوإمياهنابرسالتهااملستقبليةيفبنراء
جيلقادرعلىالنهوضباملستقبلتكونالنتائجواملخرجرات،فاملدرسرةالريتلرديهاإسرتراتيجية

هلاحتقيقأهدافهاهياملدرسةاليتحتققالتميرزوتصرنعمتكاملةتتضمنرؤيةمستقبليةميكنمنخال
النجاح.توحىتتستطيعاملدرسةمواكبةتطوراتالعصر،ومواجهةتغرياتهاملتسارعةكانالبردمرن
تطويروحتديثاإلدارةاملدرسية،بالشكلالذييساعدعلرىحتقيرقفاعليرةوكفراءةاملدرسرةت

(.3.،خ1431)عسريي،
صروالركيزةاألساسيةيفالنظامالتربوياحلديث؛باعتبارهالعناملؤثرسةهوالعنصرمديراملدرتو

أبروتبدأحركاتالتطورواإلصالحيفالعديدمناجملاالتالتربويةت)هبواليفالعمليةالتربوية،الفّع
رمايتمتع(.كماأنتجناحاإلدارةاملدرسيةيتوقفبالدرجةاألساسيةعلىمقدا2.خ،2010علي،

بهاملديرمنقدراتقياديةومؤهالتإدارية،لذايعتربمديراملدرسةهوالشخصالذيلهأعظماألثرر
(.13،خ.2006يفعملياتونشاطاتاإلدارةاملدرسيةاملختلفةت)ربيع،

واإلشرافالتربويواحدمناألجهزةالقياديةالتربويةاليتتسهميفحتقيقأهردافالتربيررة
الكفايةوالفاعليةاملطلوبة،حيثإنهيفرتحقنرواتاالتصالبنيمجيعالعناصراملرؤثرةيفالعمليرةب

التربويةمنإدارةمدرسيةومناهجدراسيةوطرائرقتدريسيةونشاطاتمتنوعةهلراعالقرةبعمليرة
ربويرةالتعلريم،والنهروضهبذهاملهمراتوالنرشاطاتواملسؤولياتتقععلىعاتقشخصريةت

الذييعداملسرؤولاملشرفالتربويوهوالتربويةوالتعليميةعلىحدسواءوعمودمنأعمدةالعملية
(332،خ.2004املباشرعنتطويراألداءالتربرويداخلاملدرسةت)اخلصاونةوستراك،
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يفاإلدارةتوميثلاإلشرافالتربويحلقةالوصلبنياإلدارةالعلياواإلدارةاإلجرائيةاملتمثلرة
(23،خ.1996املدرسيةويعتربنشاطًاتربويًايهدفإىلحتسنيعملييتالتعليموالتعلمت)احلبيب،

املدرسيةعضولهأمهيتهومكانتهداخلاجلهازاإلدارييفالتعليم،ومرناإلدارةتوُيعتربمشرف
عملهحتتمعليهاالشتراكالفعلرييفالعواملاملهمةاليتتدفعاملسريةالتعليميةلإلمام،السيماوأنطبيعة

نالتطويروالتوجيهاملستمرملديراملدرسةمنأهرمألتربويةباإلدارةاملدرسية،حيثالعمليةاإلداريةوا
،2000مسؤولياتمشرفاإلدارةاملدرسيةخاللممارساتهاإلشرافيةيفإداراتاملدارست)القحطاين،

(.9خ.
بناءوتطويررمشريفومشرفاتالقيادةاملدرسيةيفامليدانالتربوييفوبناءعلىماسبقيربزدو

لنشرروضرورةسعيهم،جيبأمناطهاملتعددةقياداتتربويةمتتل القدرةعلىممارسةالتفكرياإلستراتي
التفكرياإلستراتيجييفمؤسساتالتعليم؛وذل منأجلمواكبةواستباقالتغرياملسرتمرللمجتمرع

الريادةيفمجيعاملدارسبوزارةالتعليمالتميزواته،واالستجابةللتغرياتالعامليةواجتاهاهتا،وحتقيقومتطلب
يفاململكةالعربيةالسعودية،ورفعمستوىكفاءهتا.

 مشكلة البحث:ثانيًا: 

ريرغمأمهيةالتفكرياإلستراتيجيللقادةالتربوينيالسيماقادةوقائداتاملدارس،فهوكماتشر
(تيؤديإىلحسنالتعاملمعاألحداثوالوقائعمنخاللاستغاللعنصررالوقرت،2008الفواز)

واالستعدادباحلجمالكايفمناإلمكانياتالفكريةواملاديةوالبشرية،وتطويرالقردرةعلرىتشركيل
وتدعيماملركرزاملستقبل،كماأنهيعملعلىحتسنيقدرةاإلدارةاملدرسيةعلىالتعاملمعاملشكالت،

التنافسيسواءعلىاملستوىاحملليأواخلارجيللمدرسة،والقدرةعلىإحداثالتغيريمنخاللدعرم
(.إالأنهناكمعوقاتتواجهتطبيرق24.األداءوحتقيقاملواءمةبنياألنشطةاملختلفةللمدرسةت)خ

(بعضاملؤشراتاليت2001أوردحسني)لدىقادةاملدارس،فقدبأمناطهاملتعددةالتفكرياإلستراتيجي
ومنهاصعوبةالتنبؤواحلصولعلىيفاألردنتدلعلىغيابالفكراإلستراتيجيلدىمديرياملدارس

معلوماتدقيقةعناملستقبل،باإلضافةإىلميلصانعيالقرارمنمديرياملدارسإىلاالهتمامباحلاضر
ممايستنزفالكثريمناجلهودويضيعالعديردمرنالفررخوتنفيذاألعمالبصورةيوميةعشوائية،

(علىغيابوضعفالوعيواملمارسرةاإلسرتراتيجية2007(.كماأكدتدراسةالربيدي)4.)خ
توفيقومنهامؤسساتالتعليم.ويشريوغيابأمهيةالتنبؤباملستقبليفرتلفاملنظماتيفالعاملالعريب

يفتاعتقادالكثريمناملديرينوكباراملسؤولنيأنلديهمفعًلاكفاءة(إىلمشكلةأخرىتتمثل2003)
التفكرياإلستراتيجيبالدرجةاملطلوبة،ويعتقدونذل فعًلابينماتكوناحلقيقةعكسذلر متاًمرات

(.79.)خ
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(واليتتناولتواقعالتفكرياإلستراتيجي2010وباإلضافةإىلماتوصلتإليهدراسةالشهري)
أندرجةامتالكهمألمناطالتفكرياإلستراتيجيجاءتبدرجةقليلرة،مندىمديرياملدارسالثانويةل

(يفدراستهامنضرورةتبينوزارةالتعليملنشرثقافةالرتفكري2008ونظًراإىلماأوصتبهالفواز)
تفكرياإلسرتراتيجياإلستراتيجيبنيقائداتاملدارسومنحهنالصالحياتاليتمتكنهنمنممارسةالر
وكونتمساعدةمدير والعملعلىنشرهذهالثقافةبنيالعاملنييفسل التعليممنمشرفنيومعلمني،

املدرسةتربوًياوإداريًّاهيعملية بأنيسهمفيهاكافةاملشرفنيالتربوينيمنمنطلقضرورةتكامل
مديرياملدارسعملتكراملييهردفإىلأدوارجهاتاإلشرافالتربوي،حيثإنعملاملشرفنيو

(.3،خ.2010تطويرالعملاملدرسيوالتعاملمعمستجداتهومتطلباتتنفيذهت)هللبت،
(يعتربحلقرةالوصرلبرنيإدارة2008وألنمشرفاإلدارةاملدرسيةكمايوضحالشهري)

ويرمستوىاألداءداخلاملدرسةالتعليموإدارةاملدرسة،حيثيسعىمنخاللاملهاماملوكلةإليهإىلتط
لتوجيههوإرشادهواإلشرافمنخاللاالرتقاءمبستوىأداءمديراملدرسةومساعديه،وذل منخال

(.وكوناملدرسةبصفتهااملؤسسةاألهميفمؤسساتالتعليمأحوجمرنغريهراإىل17.)خعليه
ةامليدانالتربروييفاململكرةالعربيرةمنحاجوجودقادةلديهمرؤيةمستقبليةواضحة،وانطالقًا

السعوديةإىلقياداتتربويةمتتل مهارةالتفكرياإلستراتيجيومشرفاتقيادةمدرسيةقادراتعلرى
يفالكشفعندورمشرفاتالقيرادةاإلسهاميفتنميةهذهاملهارةلديهنحتددتمشكلةهذاالبحث

(لردى،والتخطيطيوالتشخيصييجي)الشمويل،والتجريدي،إلستراتاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكريا
قائداتمدارسالتعليمالعاممبحافظةالنماخ.

 أسئلة البحث:ثالثًا: 
صياغةأسئلةالبحثيفالسؤالالرئيسالتايل:مت

ما دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية أمناط التفكري اإلسرتاتيجي لقائدات مدارس التعليم العـام   
 مبحافظة النماص؟

السؤالالرئيساألسئلةالفرعيةالتالية:عنتفرعو
مادورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالشمويللقائداتاملدارسمنوجهرة .1

البحث؟جمتمعنظرأفراد
ارسمنوجهرةمادورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتجريديلقائداتاملد .2

البحث؟جمتمعنظرأفراد
مادورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتشخيصيلقائداتاملدارسمنوجهة .3

البحث؟جمتمعنظرأفراد
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مادورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتخطيطيلقائداتاملدارسمنوجهرة .4
 البحث؟جمتمعأفرادنظر

البحثحولدورمشررفاتجمتمعهلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبنياستجاباتأفراد .5
القيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكرياإلستراتيجي)الشمويل،والتجريردي،والتشخيصري،

 والتخطيطي(لقائداتاملدارسُتعَزىملتغريات)الوظيفة،واخلربة،واملؤهل(؟
آللياتاليتقدتسهميفتطويردورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميرةأمنراطالرتفكريماا .6

 اإلستراتيجيلقائداتمدارسالتعليمالعاممبحافظةالنماخ؟
 أهداف البحث:                            رابعًا: 

طالرتفكريهدفالبحثاحلايلإىلالكشفعندورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميرةأمنرا
اإلستراتيجي)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(لقائداتمدارسالتعليمالعاممبحافظة

هذااهلدفاألهدافالتالية:عنتفرعنظرقائداتاملدارسووكيالهتن،والنماخ،وذل منوجهة
 داتاملدارس.تعرُّفدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالشمويللقائ .1
 تعرُّفدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتجريديلقائداتاملدارس. .2
 تعرُّفدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتشخيصيلقائداتاملدارس. .3
 س.تعرُّفدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتخطيطيلقائداتاملدار .4
البحثحرولدورجمتمعفروقذاتداللةإحصائيةبنياستجاباتأفرادالكشفعنوجود .5

مشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالرتفكرياإلسرتراتيجي)الشرمويل،والتجريردي،
 .والتشخيصي،والتخطيطي(لقائداتاملدارسُتعَزىملتغريات)الوظيفة،واخلربة،واملؤهل(

اآللياتاليتقدتسهميفتطويرهذاالدورمنأجلاالرتقاءمبستوىالرتفكريالتوصلإىلبعض .6
اإلستراتيجيلدىقائداتاملدارس.

 أهمية البحث:خامسًا: 

:اآليتيفواملتمثلةاملستوينيالعلميوالتطبيقيإضافاتعلىمبايقدمهمنأمهيةالبحثاحلايلتنبع
واكبرةمرنممؤسساتالتعلريممتكنييفيسهمرياإلستراتيجيالذيتناولموضوعالتفك .1

 ،وحتقيقالريادةللمؤسسةالتربوية.ريواستباقالتغي
أيتيفترسيةيفالعمليةالتربوية،والريتمشرفاتالقيادةاملدراأمهيةاألدواراليتتقومهبإبراز .2

،وحثهاعلىتطويرقدراهتاومهاراهتامقدمتهارفعمستوىأداءاملدرسة،ممثلةيفقائدةاملدرسة
 بأفضلاألساليب.
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ممارسةقائداتاملدارسألمناطالتفكرياإلستراتيجي،مماينعكسعلىجودةالتأكيدعلىأمهية .3
أدائهنوقدرهتنعلىاستثمارالفرخومواجهةالتحديات،والذيينعكسباملقابلعلىجودة

 درسةتقععلىرأساهلرمالتربويداخلاملدرسة.األداءاملدرسي،السيماوأنقائدةامل
توجيهأنظارالزمالءمنالباحثنيوالباحثاتإلجراءاملزيدمنالدراساتحولموضوعالتفكري .4

 اإلستراتيجيلدىالقياداتالتربوية.
املسؤولنييفوزارةالتعليممبعلوماتحولكفراءةمناملتوقعأنيسهمهذاالبحثيفتزويد .5

 القيادةالدراسيةمبحافظةالنماخ.مشرفات
يفحتديداالحتياجاتالتدريبيةملشرفاتالقيادةاملدرسيةيفاململكةالعربيةالسرعوديةاإلسهام .6

 منأجلحتسنيأدائهن.
قديساعدهذاالبحثعلىإضافةبعضاملعايرياليتينبغيتوافرهايفمشرفاتالقيادةاملدرسية .7

 للعملكمشرفةقيادةمدرسية.أوفيمنترغبالترشُّح
 مشرفاتالقيادةاملدرسيةمبحافظةالنماخوممارساهتنالفنيةواإلدارية.ويرأداءيسهميفتطقد .8

 مصطلحات البحث:سادسًا: 
 :(The Roleالدور ) .1

ُيعرَّفاصطالًحابأنه:تجمموعةمناألنشطةاملرتبطةأواألطرالسلوكيةاليتحتققماهومتوقرع
قفمعينة.وتترتبعلىاألدوارإمكانيةالتنبؤبسلوكالفرديفاملواقرفاملختلفرةويفاإلدارةيفموا

تتحدداألدوارالرمسيةللعاملني،ولكنهذهاألدوارترتبطبتوقعاتالرؤساءواملرؤوسنيوغريهم،وهذه
لفيرهرجرلاإلدارةت.التوقعاتميكنأنتكونجزءًامنالوسطأوالبيئةاحمليطةلجوالعملالذييعم

(.14،خ.2002)اإلبراهيم،
ارستهاعلىأكمرلممالشخصاملسؤولبوُيعرَّفبأنه:تاملهمةأوالوظيفةاحملددةسلفًااليتُيَناط

(.10،خ.2005ت)دمدان،بأعمالهوجهأثناءقيامه
فةالقيادةاملدرسية؛هبدفاليتتقومهبامشراألساليبورإجرائيًّايفهذاالبحثبأنه:وُيعرِّفالد

لردىقائردة)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطري(تنميةأمناطالتفكرياإلستراتيجي
املدرسة؛منأجلاالرتقاءباألداءاملدرسيوحتقيقالريادةللمؤسسةالتربوية.

 (:Strategic Thinkingالتفكري اإلسرتاتيجي ) .2
نمنخاللهاملسؤولونمنتوجيهاملنظمةبدايةمناالنتقالمناألسلوبالذييتمكتبأنهيعرف

العملياتاإلداريةواألنشطةاإلجرائيةومواجهةالطوارئواألزماتحىتتكوينرؤيةرتلفةللعوامرل
الداخليةاملتغريةوالعواملاخلارجيةالقادرةعلىخدمةالتغيرياملطلوبيفالبيئةاحمليطة،مبايضمنأفضل
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خدامممكنإلمكانياتالتنظيمانطالقًامنمنظورجديدمركزبصورةأساسيةعلىاملستقبلمععدماست
(.2خ.،2006املبارك،إمهالاملاضيت)
تمسارفكريلهخطسريخاخبهيريحالعقلمنعناءاألفكراراملتشرابكةوالشروائبوهو

معنيلهأهدافحمددة،واليكونالرتفكريوالتصوراتاليتالحيتاجهاالذهنأثناءتفكريهيفموضوع
الظراهر،إالإذاأدىإىلالنتائجاملطلوبةبأقرلجهردممكرنوبأقصرروقرتمسرتطاعت)فعاًلا

(.وُيعرَّفالتفكرياإلستراتيجيبأنه:تالطريقاالبتكاريللرتفكرييفكيفيرةالرؤيرة19خ.،2009
لتهديداتاليتميكنأنتواجههااملؤسسةالتعليمية،وتصوراملستقبليةللقضايااملتوقعة،والتنبؤبالفرخوا

(.31،خ.2008السيناريواملستقبليللتعاملمعهامبايضمنبقاءواستمراريةومنواملؤسسةت)هالل،
قائدةاملدرسةميّكنالقدراتالذهنيةاليتتتحولإىلسلوك:وُيعرَّفإجرائيًايفهذاالبحثبأنه

تواستغاللالفرخاملتاحةأواليتميكنأنتتاحقريًبا،واالسرتفادةمرنكافرةمنمواجهةالتغريا
اإلمكاناتاليتمتتلكهااملدرسةوحىتالنادرةمنها،والتنبوءباملشكالتاليتميكنأنتقعواالستعدادهلا

تجديرداتصورةمستقبليةللمدرسةتواكربالواختاذالقراراتاليتتسهميفبناءباحللولاملناسبة،
والتطوراتاملتسارعةوتتحققفيهااألسبقيةوالتميز.

 : Strategic Thinking Styles))أمناط التفكري اإلسرتاتيجي  .3
بأهنا:تالعملياتالعقليةواملعرفيةللتفكرياإلستراتيجياليتتستخدمهامديرةاملدرسةأثناءتعرف

(.29خ.،2008الفواز،ممارستهاللعملاإلداريت)
تالقدراتالعقليةواملعرفيةاليتيستخدمهامديراملدرسةللتعاملمعالبيئةاملدرسريةلجميرعهيو

(.41،خ.2010مكوناهتات)الشهري،
اليتيستخدمهاالقائدحلظةالنظرواملعرفية(بأهنا:تتل العملياتالعقلية2006)يونس،وعرََّفها

،هي:أمناطكماحددأمناطالتفكرياإلستراتيجييفأربعةإىلاملشكالتاليتتستوجباختاذقراراتت.
 منط التفكري الشمولي: أ  ــــ   

اليتتعتمدعلىاملهاراتالعقليرةهوالتفكريالذييتعاملمعاخلياراتاإلستراتيجية؛لوضعاحللول
إلطارالعامللمشكلة،تحديداوالقدرةعلىفهمواستيعابمعاينالرموز،ويهتمهذاالنمطمنالتفكريب

يفحتديدأولوياتالعواملاملؤثرةيفاملشكلة.للقائدمعتمدًاعلىاخلربةاملتراكمة
 منط التفكري التجريدي:  ب ــــ 

هوالتفكريالذييهتمحبصرالعواملاحمليطةباملشكلة،ويكونالقراريفهذاالنمطصادًراعنتفكري
لقائد.لجمرد
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 التفكري التشخيصي:   منطـــ جـ 
هوالتفكريالقائمعلىحتليلاملوقفاإلداريحتلياًلدقيقًا،ومنمثاختيارالبديلاإلستراتيجيغرري
املرن.
 منط التفكري التخطيطي:  د  ــــ 

التفكريالذيحيددالنتائجاملمكنةكمرحلةأوىليفالتفكري،مثهتيئةمستلزماتالوصولإىلتل هو
النتائج،ويسمحلعنصراملرونةيفحتديداألسبابومصادراملعلوماتأواألهردافاملررادحصررها

(.131-130ألغراضاختاذالقرار)خخ
(إجرائيًا،كماسيتبىنتصنيفهألمناطالتفكرياإلستراتيجي2006وسيتبىنالبحثتعريفيونس)

يثاتفقتغالبيةالدراساتاليتتناولتالتفكري)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(،ح
(ألمناطالتفكرياإلستراتيجي،مثل:2006اإلستراتيجيلدىالقادةالتربوينيعلىتبينتصنيفيونس)

(.2013(،والعشي)2015(،والنخالة)2010(،والشهري)2008دراسةالفواز)
 حدود البحث:سابعًا: 

تالية:متثلتحدودالبحثيفاحلدودال
 احلداملوضوعي: .1

قتصرالبحثاحلايلعلىمعرفةدورمشرفاتالقيادةاملدرسريةيفتنميرةأمنراطالرتفكريا
اإلستراتيجي)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(لقائداتمدارسالتعلريمالعرام

 مبحافظةالنماخ.
 احلدالبشري: .2

مبحافظةالنماخ.للبناتالتمدارسالتعليمالعامطبقهذاالبحثعلىمجيعقائداتووكي
 احلداملكاين: .3

مدارسالتعليمالعامللبناتمبحافظةالنماخ.متتطبيقأداةالبحثعلىكافة
 احلدالزمين: .4

.ره1438ر1437العامالدراسيخاللهذاالبحثمتتطبيق



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للبحث
 ول: التفكري اإلسرتاتيجي.املبحث األ

 .وأمهيتهاإلستراتيجيالتفكريمفهوم:أواًل
 .إسالميمنظورمناإلستراتيجيالتفكري:ثانيًا
 .اإلستراتيجيللتفكريالتارخييالتطور:ثالثًا
 .االستراتيجيالتفكريغيابأضرار:رابعًا
 .اإلستراتيجيالتفكريوخصائصمسات:خامسًا
 .ومتطلباتهاإلستراتيجيكريالتفأهداف:سادسًا
خطواتممارسةالتفكرياإلستراتيجي.:سابعًا
 .االستراتيجيوالتخطيطاالستراتيجيالتفكريثامنًا:

 .اإلستراتيجيالتفكريأمناط:تاسعًا
.اإلستراتيجيالتفكريمعوقات:عاشرًا

 املبحث الثاني: إشراف القيادة املدرسية.
 .وأمهيتهاسيةاملدرالقيادةمفهوم:أواًل
 .املدرسيةالقيادةومهامأدوار:ًاثاني
 .وأمهيتهاملدرسيةالقيادةإشرافمفهوم:ثالثًا
 .املدرسيةالقيادةمشرفاتومهامأدوار:رابعًا
 .املدرسيةالقيادةملشرفاتاإلشرافيةاألساليب:خامسًا
.املدارسقائداتلاإلستراتيجيالتفكريأمناطتنميةيفاملدرسيةالقيادةمشرفاتأساليب:سادسًا
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 املبحث األول
 التفكري اإلسرتاتيجي 

املنظماتكونهميثلأداةلصناعة يفإدارة يعدالتفكرياالستراتيجيأحدأهماألساليباملعاصرة
ملاضي،مععدمإمهالاملنظماتاليتتسهميفبناءمستقبلااإلستراتيجيةاملستقبل،ويقومعلىالرؤية

نهيشجععلىاقتناخالفرخواقتحاماجملاالتاجلديدةأةالقصوىمنمعطياتاحلاضر،كماواالستفاد
حتقيقاألهدافاملنشودةإىلتواجهاملنظمةممايؤديأنبوعيوإدراكتاملكافةالتهديداتاليتميكن

تيجيوأمهيته،والتفكرياإلستراتيجيوسيتميفهذااملبحثتناولمفهومالتفكرياإلسترابكفاءةوفاعلية.
 التارخيي، وتطوره إسالمي منظور تنفيذه،أومن ومتطلبات وأهدافه وخصائصه، مساته أمناطهوبرز

و )الشمويل، والتخطيطي(األربعة والتشخيصي، إىل،التجريدي، املنظماتباإلضافة يف غيابه أضرار
وذل علىالنحوالتايل:،ومعوقاته

 :وأهميته اإلسرتاتيجي التفكري مفهوم: أواًل
    :اإلسرتاتيجي التفكري مفهوم .1
واكتشافهاحللولتكمنوراءتطويرحياةاإلنسانالتفكريإحدىالعملياتالعقليةالذهنيةاليتيعد

االجنازات فأغلب يواجهها، اليت واملصاعب املشكالت على التغلب بواسطتها يستطيع اليت الفعالة
.(5.،خ2009،النصرأبو).نيتعلىالتفكريالبشريةُبحققتهاعقليةوالعمليةاليتالعلميةوال
األرض،علىهوبقاءهواستمرارهضرورةلوجودوكونهأداةلتقدماإلنسانمنوتنبعأمهيةالتفكري

يستخدمهايعداألداةاليتهألن،هذاإيلجانبأمهيتهيفمساعدةالفردعلىالتكيفمععاملهاخلارجي
القوةالكامنةاليتتؤثرعلىوهواإلنسانلتحقيقوحتسنيوتنميةذاتهويفالتعبريعنفرديتهوموهبته،

وهوموضعاهتماممنذزمنبعيد،وزادتأمهيتهيفالعصر.استيعابهوتفوقهوكافةتفاعالتهيفاحلياة
،مماأسهميفظهورطرقوأساليبجديدةاجملاالتكافةاحلديثنتيجةالتغرياتوالتطوراتاهلائلةيف

،والتفكرياإلبتكاري،والتفكرياالستراتيجي،....(،حيثملتعدالطرقيالتفكرياإلبداع)مثلللتفكري
(22.،خ2009واألساليبالقدميةكافيةملواجهةتل التغرياتاملستمرة.)ديب،

وجودةاملدخالت،الفكرقبلجودةالتصرفعلىجودةتركزعمليةذهنيةوالتفكرياالستراتيجي
واملخرجات العمليات جودة قبل كما أ، نه على إيؤكد ورؤية ودقتها احلقائق علىاألموركتمال

ويؤكدعلىاالستعدادللتعاملمعأيمتغرياتمفاجئةتقللمنمقدرةاملنظمة،حقيقتهاوليسظاهرها
.(37،خ.2010.)خليف،أهدافهاعلىحتقيق

املتوقعةكرياالستراتيجيبأنهتالطريقاالالتففويعر بتكارييفكيفيةالرؤيةاملستقبليةللقضايا
تواجههااملنظمةوتصورالسيناريواملستقبليللتعاملمعهامباأنوالتنبؤبالفرخوالتهديداتاليتميكن
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االستراتيجيهوتالعمليةوالتفكري(.31،خ.2008هالل،يضمنبقاءواستمراريةومنواملنظمةت)
ا القادة متكن اإلاليت من املنظمة توجيه العملياتلقائمنيعلى فوق اإلداريةرتقاء واألزماتاليومية

أكثراجتاهإعطاءيفبيئتهاوبالتايلًااخليةواخلارجيةاليتتسببتغيريالكتسابرؤىرتلفةللعواملالد
الفهمالتارخييملاحدثمنالرؤىموجهةحنواملستقبلمعتكونهذهأنوينبغي،فاعليةللمنظمات

والنظرللخلفمعضرورةاملعرفةاجليدةلألماممهاراتالتطلعاإلستراتيجيوننميتل املفكرونأقبلو
لتحقيق أغراضبالوضعاحلايلللمنظمةحبيثميكنمعاجلةاملخاطرحبكمةمنخاللمقدميالتوجيه

 سياسيةلتبعًاأواملنظمة تعمليةوهو(Davies,2003,p.296املاضيت.)أخطاءمعتاليفتكراراإلدارة
وهوتفكريمستقبليعايل،لبلورةمنظوراستراتيجيواإلبداعذهنيةوفكريةتركيبيةتستخدماحلدس

اليتالناجحةاإلستراتيجيةعنطريقةصياغةاإلستراتيجيةاألهدافاحليويةلتحقيقاألبعاداملستوىيف
.(5خ.،2013العبيديوالعبيدي،تؤكدعلىانتهازالفرخت)

 أنكما على كبرية بدرجة يعتمد ومستقبلي تطوري تتفكري االستراتيجي اإلبداعالتفكري
باملستقبل التنبؤ على القدرة وله منخاللخطواتمتسلسلة مبتكرة تنظيمية واحلدسلتأسيسبيئة

 الداخلية للبيئة ومبدعًا،واخلارجيةمستوعبا استجابته حتديدلألحداثيف خالل وذل من الطارئة
يقواإل الذي لإلجتاه املنظمة التحدياتواملتغرياتاملستقبليةد الفرخومواجهة من وموجهًا،ستفادة

ييناحلست)الداخليةواخلارجيةكفاءهتايرفعواقعإىلاملنظمةيفحتديداخلطواتاملناسبةاليتحتولرؤيتها
(13خ.،2014،
ميكنأأي نه الفرخأنالقول استغالل على قائم مستقبلي تفكري االستراتيجي التفكري

عمليةعقليةتسمحبتوقعالقضاياوهو،ملواجهةالتغرياتاملستقبليةمبايضمنمتيزاملنظمة،واالستعداد
منواألحداث جمموعة تضعيفحساباهتا مستقبلية يفالنهايةوترسمصورة هدفها البدائلاملطروحة
جلأرابطبينهاتتنافسكلهامنمفككةالأجزاءنهأملنظمة،وهوالينظرللتنظيمعلىاأهدافحتقيق

كيان بليراه واحدةمترابطًاواحدًاًااملوارد لتنفيذأجزائهاتتكامل،ووحدة بينها فيما وتتبادلاملنفعة
واقعملموس.إىلللمنظمةوحتويلهاالصورةاملستقبليةاملرسومة

 أهمية التفكري االسرتاتيجي : .2
رياتالسريعةواملتالحقةتفكريجديدةومبتكرةنتيجةللتغأساليباستخدامإىلظهرتاحلاجة
ختصيصإىلحباجةاملنظماتإدارةأصبحتوتوفررؤيةواضحةللشكلالذيسيكونعليهاملستقبل،ل

.فقطاليةاحلاألوضاعوإدارةمنمواجهةاملستقبليةبداًلاألوضاعقتهايفالتفكرييفجزءكبريمنو
(5،خ.2008)هالل،
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تبينفكرإىلحىتتواكباملنظماتالتغرياتالبيئيةمنحوهلاوتعداملستقبلفانذل يدعوهاو
يفالتخطيطاالستراتيجيإ تريدويفتوفريصورة،ستراتيجيواضحيساعدها كما تبدوأنللمنظمة

املفتاحإىلاملنظمةجمردخطواتوإجراءاتتفتقرإدارةعليهيفاملستقبلفبدونتوافرهذاالفكرتصبح
للنجاح احلقيقي وخيططون الفكر هذا يعتنقون من لديها يتوافر اليت منفاملنظمة تتمكن عليه بناء
(12خ.،2010خليف،اليوماملعقد.)عاملالتكيفمع

 أمهيةوتتضح كونه يف االستراتيجي الشخصيةأالتفكري واملهارة اخلربة توظيف على قائمة داة
فهوكماجاءعنداملنظمةأهدافيفالتعاملمعاملعرفةواملعلوماتلتحقيقالتكاملبينهاوبنيواإلبداع
:مايليفي(يسهم2013)العبيديالعبيديو
 عداملديرينيفالتحضريللمستقبل.بناءرؤىمستقبليةحيثيسا
 كربعددممكنمنالتهديداتويتحققذل منأربعددمنالفرخالراحبةوتاليفكأاغتنام

خاللالوقتوالسرعةاملناسبةواالستجابة.
 تقليلاملقاومةاليتقدحتدثعندالقيامبتنفيذأيبرنامجللتغيريوذل عنطريقتوافرفرخ

يفالعملية.اإلداريةيعاملستوياتاملشاركةيفمج
 استجابةووعيابظروفالبيئةوتغرياهتا.أكثرجعلالقادة
 التفكريلدىالعاملنيمعهبالشكلآفاقاستخدامالقائداالستراتيجيلقدرتهالتفكرييةيفبلورة

 الاألطرافالذييدفعمجيع يسهميفحتقيق وهذا عليهم توجهاتلقبولااللتزاماتاملترتبة
 (6خ..)للمنظمةاإلستراتيجية

(فيماخيصأمهيةالتفكرياإلستراتيجيالنقاطالتالية:2004اهللباوي،وذكر)
 بنيالعاملني.وإشاعتهاوحتديدهااألولوياتترتيب
 .تطويرالقدرةعلىتشكيلاملستقبل
 لإلنسانوضوحالرؤيةفهومثلالبصروالبصرية.
 ءيفالتعاملمعاملواقفواختاذالقرارات.التقليلمننسبةاخلطا
 األداءحتسنيإىلالتطويروالتحسنيبشكلمستمرممايؤدي.
  مع التعامل باحلجماألحداثحسن الوقتواالستعداد عنصر استغالل خالل من والوقائع

(9.خ.)الفكريةاملاديةوالبشريةاإلمكانياتالكايفمن
يتساءلالذييفكراستراتيجيًااملديريفكونإلستراتيجييفاإلدارةاملدرسيةوتنبعأمهيةالتفكريا

صياغة وكيفميكن يكون، ما بأحسن املدرسة رسالة حتقق األهدافاليت إ اد كيفميكن دائمًا
 منحيثالزمانواملكانوالتكاليفميكناإلستراتيجياتبأساليبتضمنحتقيقاألهدافبأفضلما
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،.)اواجلودة 76.،خ2010لشهري أن(.كما أكثراملنظماتالتربوية االستراتيجيحاجة للتفكري
الواقع املتغريملسايرة لطبيعة ولذل فالتفكرياالستراتيجيأهدافهانظرا بالنسبةهلاأمهيةأكثرودورها

مستقبليةلقادةقادرينعلىالتفكرياالستراتيجيولديهمرؤيةاألخرىحاجةمناملنظماتأكثروهي
(137خ.،2005الشديفاتواحلراحشة،.)وقدرةعلىالتكيفمعطبيعةالعصر

 :من منظور إسالمي لتفكري اإلسرتاتيجياثانيًا:
منيتأمليفالقرآنوكريوإعمالالعقلحيثجعلهفريضة،كانلإلسالمالسبقيفاالهتمامبالتف
بالكرمي  زم املطهرة النبوية نالتفأوالسنة فاإلسالمخياطبالعقلالذييدركإكريفريضة ، سالمية

التعظيمرواليذكاحلقائقويتبصرويتدبروحيسناإلدراكوالرؤية، القرآنالكرميالعقلإاليفمقام
يفسياقاآليةمقتضبةيتاإلشارةإليهعارضةوالأتوالتنبيهإىلوجوبالعملبهوالرجوعإليهكماال

(.17.خ،2013امؤكدةجازمةباللفظوالداللةت)العقاد،موضعمنمواضعهبلتأيتيفكل
قولهتعاىل َيُقوُلوَنوقدخاطبالقرآنالكرميالعقليفمواضععدةمنها ِفياْلِعْلِم والرَّاِسُخوَن

 َربَِّنا ِعنِد ُكلٌّمِّْن ِبِه َيذَّكَُّرۗ  آَمنَّا ُأوُلواْلَأْلَباِبَوَما َوُهَو(.وقولهتعاىلالعمران)سورة (7)ِإلَّا
 َوالنََّهاِر اللَّْيِل اْخِتَلاُف َوَلُه َوُيِميُت )ۗ  الَِّذيُيْحِيي َتْعِقُلوَن (80َأَفَلا تعاىل(املؤمنون)سورة وقوله

(43َوَماَيْعِقُلَهاِإلَّااْلَعاِلُموَن)ۗ  َوِتْلَ اْلَأْمَثاُلَنْضِرُبَهاِللنَّاِس(العنكبوت)سورة.
مننصوخالقرانالكرميوالسنةالنبويةاملطهرةيعتربمصدرًاإىلاالجتهادالفكرياملستندنأكما

التفصيليةالواردةيفالكتابأدلتهاستنباطاألحكامالشرعيةمناأنحيث،اإلسالممصادرالتشريعيف
القدرةعلىالتطوروالتعاملمعمتغرياتاإلسالميةللتشريعوهوالذيحيفظلألمةوالسنةيعتربمرجعًا

.املستقبليةوالتخطيطلذل األمورالزمانواملكانواالستعدادملواجهة
 املستقبليةوتعد اإلستراتيجية الرؤية االستراتيجي التفكري ركائز من الدينوواحده من جزء

الرسولصلىأنىاهللعليهوسلمومنهاتبدتمعاملهاواضحةيفشخصيةالرسولصل،وقداإلسالمي
،حىتعرضعليهمل اجلبالأنيطبقعليهماهللعليهوسلمقدتأذىمنأهلالطائفإيذاءشديدًا

(فقدتوقعبلأرجوأنخيرجاهللمنأصالهبممنيعبداهللوحدهاليشركبهشيئًا)اجلبلني،فقال:
انتشار وسلم عليه اهلل صلى قشوع،الرسول عليهمت) يدعو فلم فيه يدخلوا أن ورجاءه اإلسالم

(.48.،خ2013
باملستقبل ربطاحلاضر هو االستراتيجييفجوهره التفكري كان تركز،وإذا منظمة رؤية وبناء

علىاملستقبل أساسية إمهالاملاضيبصورة مععدم املفهوم النبويةفقدجتلىهذا يفأحاديثالسنة
لىاهللعليهوسلملرجل:قالرسولاهللصابنعباسرضياهللعنهماقالعنفياحلديث)املطهرةف
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قبلمخسوهويعظه: ،كقبلفقركوغنا،وصحت قبلسقم ،شباب قبلهرم :تاغتنممخسا
.4/341(7846رواهاحلاكميفاملستدركرقم) وحيات قبلموت (،وفراغ قبلشغل 

ستراتيجييستشرفاملستقبلويتنباءبه،ويفالسنةالنبويةتأصيلالستشرافاملستقبل،والتفكرياإل
وبيانألثرهالبالغيفهنضةاألمةاإلسالمية،ودورهالكبرييفبلوغهاأهدافها،فمنأعملفكرهيفالسنة

الد املستقبل الستشراف رتلفة وصرورًا متعددة مناذج سيجد فإنه املطهرة والدنيوي،النبوية يين
واجلماعي، والسياسيةوالفردي واإلجتماعية والدعوية والتربوية التشريعية األصعدة كافة وعلى

ومنذل استشرافمستقبلاألبناءمنأجلحتقيقمطالبحياهتمففيحديثسعدبنواالقتصادية،
َفَد ، ِمْنُه ُأْشِفيُت َمَرًضا َمِرْضُت : َقاَل َعَلْيِهأيبوقاخرضياهللعنه َصلَّىاللَُّه اللَِّه َرُسوُل َعَليَّ َخَل

اِليُكلِِّه؟َقاَل:َوَسلََّم،َفُقْلُت:َياَرُسوَلاللَِّه،ِإنَِّليَماالَكِثرًياَوَتِرُثِنياْبَنٌةِليَواِحَدٌة،َأَفَأَتَصدَُّقِبَم
َفُأوِصيِبالشَّْطِر؟َقاَل:ال،ُقْلُت:َياَرُسوَلاللَِّه،ِفيَمُأوِصيال،ُقْلُت:َأَتَصدَُّقِبالشَّْطِر،َأْوَقاَل:

َعاَل َتَدَعُهْم َأْن ِمْن َخْيٌر ، َوَرَثَتَ َأْغِنَياَء َتَدَع ،ِإنََّ أَلْن َوالثُُّلُثَكِثرٌي َيَتَكفَُّفوَن؟َقاَل:تالثُُّلُث، ًة
هللعليهوسلملغورنفوسأصحابه،ففيسربالرسولصلىااإلجتماعي.وعلىالصعيدَأْيِدَيالنَّاِست

:)مجعتالقرآنفقرأتهكلهيفليلة.فقالرسولاهللصلىاهللعليهاحلديثعنعبداهللبنعمروقال
وسلم)إينأخشىأنيطولعلي الزمانوأنمتلفاقرأهيفشهر(.فقلت:دعينأستمتعمنقويت

قال)فاقرأهيفعشرة(.قلت:دعينأستمتعمنقويتوشبايب.قال)فاقرأهيفسبع(.قلت:وشبايب.
فأىب. العنتالذيفقدتوقعالرسولصلىاهللصلىاهللعليهوسلمدعينأستمتعمنقويتوشبايب.

ري.ويفهذاالصحايبعندتقدمهيفالسن،رغماحلرخالشديدمنهعلىاالزديادمناخلسوفيالقيه
كلنيبدعوةمستجابةل:)لعليهوسلمقاأنرسولاهللصلىاهلل رضياهللعنهأيبهريرة عناحلديث

صلىاهللعليهرؤيةالنيبالكرميويفاحلديث(.يدعوهباوأريدأنأختبئدعويتشفاعةألميتيفاآلخرة
دعوتهورأفتههبم،واعتنائهبالنظريفمصاحلهماملهمة،فأخَّرصلىاهللعليهوسلماملستقبليةألمته،وسلم

مسىصورالتفكرياإلستراتيجياهلادف.رامسًابذل أقاتحاجتهمألمتهإىلأهمأو
ومنالعرضالسابقيتضحأنالتفكرياإلستراتيجيالذييستشرفاملستقبل،ويتنباءباألحداث،

النبوية ويؤديإىلاستثمارالفرخ،ومواجهةالتحديات،لهحضوريفنصوخالقرآنالكرميوالسنة
 أن أي ااملطهرة، األمور كافة يف باإلنسان يهتم الذي اإلسالمي الدين يف وجدت لدينيةمالحمه

 ماضيهاوحاضرهاومستقبلها.والدنيوية،ويفكلاألزمنة
 التطور التارخيي للتفكري اإلسرتاتيجي: ثالثًا:
بدايات منذ العشرين القرن منتصف يف ملحوظ بشكل اإلستراتيجي التفكري مفهوم تطور

حدثتنقلةمهمةيفمنطقالتفكرياالستراتيجيتالثمانيناويفهناية،م1980هناياتإىلم1960

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11528&idto=11531&bk_no=52&ID=3522#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11528&idto=11531&bk_no=52&ID=3522#docu
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ومنوالتكنولوجياوالقوىالبيئيةفرضتتغرياجذريافالعوملة،يعيفالبيئةالتنافسيةنتيجةالتغريالسر
ربمرورهع.وقدتطورمفهومالتفكرياالستراتيجي(30.،خ2010)خليف،.ياالستراتيجللمفهوم

:لييحثياإلدارةاإلستراتيجيةكماباجتهاداتعلماءوبا
 :م1962شاندلر -

منهجًا واستراتيجييتالتنويعوالتكاملإىلتارخييًاقاد بنيتغريالبيئة املوائمة ،التفكريبضرورة
لبقائها.وبينهاوبنيالتركيبالتنظيميللمنظماتضمانًا

 م:1965آنسوف  -
واجلديدةلتفكرياإلاأنأدرك احلالية املنظمة ستراتيجييبىنعلىأساستفاعلاملنتجورسالة
اإلأمبينًا على ن أندارة وسلوكيات خبيارات املوقفإستراتيجيةتفكر طبيعة مع تنسجم

االقتصادي.
 :م1972 شيلد -
 رأيه اإلإىلانصرف يف اإلالتفكري )البيئختيار املوقف عوامل ويف والتكنولوجياستراتيجي ة

علىتقوميتل العواملوحمققااملنظمةقائمًاإستراتيجيةلتصميمموقفيًاواعتمادهتفكريًاواحلجم(
موائمةمعها.

 :م1973منتزبريغ -
مستخدمًا ومعطياته االستراتيجي التفكري لإلخلصخصائص اإلمناذج منهاستراتيجيختيار

كيفومنوذجالتخطيط.منوذجاملؤسس)الريادة(ومنوذجالت
 :م1978ميلز وسنو -

 :طوراأربعةمناذجللتفكرياالستراتيجيوهي
 :تعتمداملنظمةهذاالنموذجيفالتفكريعندمايكوننطاقأسواقمنتجاهتاالنموذج املدافع

فهيال سبلالتفكريعلىويركز،سواقهاأترغببالبحثعنفرخجديدةخارجحمدودا
عمل.تيحهلممنتكنولوجياوأساليباُماحتسنيكفاءةتشغيل

 : املتاحةالنموذج املستجيب الفرخ اغتنام يف السبق هلم يكون كيف املديرون يفكر
واملتوقعةوخاصةاجلديدةويهتمحباالتاالبتكاروالتجديد.

 :املنظماتالنموذج احمللل بنينوعنيمن التفكري نسبيًااألوىلمييز تتسمستقرة موالثانية
النوع ففي املستمر تفكريًااألولبالتغري مديرياملنظمة تفكري بتحقيقعقالنيًايكون يهتم
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جديدةمعمراعاةعنصربأفكاركفاءةالعملياتبينمايتركزاهتماماملديرينيفالنوعالثاين
والفرخاجلديدةوالتعاملمعها.األفكارالسرعةيفاغتنام

 :النموذجعلىتغريالبيئةيركزاملدالنموذج املقاوم التعاملوإمكانيةيرينتفكريهميفهذا
املنظمةوتركيبها.إستراتيجيةإطارمعهايف

 :م1987بورتر -
حولالتفكرياالستراتيجيهبدفاستيعابمعطياتبيئةاملنافسةمنخاللالقيامرأيهيدور

ال خياراتبالتحليل طرحثالثة مث الكلفة)هيستراتيجيةإتركييبهلا وقيادة ، ،التركيز (التمايز
 بدرجة متأثرة التفكري لعملية تنافسيةإسهامهاكنتاج ميزة السوقية،بتحقيق احلصة وتوسيع

يترتبالتفكريبطبيعةقوةاملنافسةاحلاليةواجلديدةوماإىلاإلدارةعىواحملافظةعليها.ود،للمنظمة
عليهامنهتديداتوفرخ.

 :م1998لديتكا -
اإلأدرجت للتفكري رئيسية مكونات يبىنمخس حبيث الشموليةستراتيجي الرؤية على

للمنظمةاإلستراتيجيةيكونمدفوعابالنيةكما،للمنظمةإل ادقيمةهلامتيزهاعناألنظمةاحمليطة
بنيماضيوقتللجمعإىلاملرجوةوحيتاجذل األهدافممايعززالدافعيةلدىالعاملنيلتحقيق
اتيجيمتكنهمناالحتكاميتيحفرصةللمفكراالسترالتفكريمماوحاضراملنظمةومستقبلهايفعملية

يسعىالقتناخالفرخالذكيةوأخريًاواستخداموسائلعمليةجتمعبنياإلبداعوالتحليل،للنظرية
(28،خ2008)اخلفاجي،لتقوماملنظمةبتنفيذاإلستراتيجيةاملناسبة.

عندمابشكلواسعيفالعاملالعريبمتداواًلوأصبحيفالتربيةاإلستراتيجيةستخدمتعبريتوُا
التربويةلورقةالعملالرئيسيةاإلستراتيجيةاعتمدتاملنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلومموضوع

 ديسمرب)األولملؤمترها صنعاء يف انعقد والذي العرب التربية م1972لوزراء حيث أصدرت(
تقريرًا لتكونتاليونسكو تعلم عنوانت املستوىالدويلوالذيدمل على التربية يفتطوير للنظر

تضمنمبادئوتوجهاتوخطوطعملواستراتيجياتلتطويرالتربيةيفالبلدانالعربية،مثتوالت
إىلبعدذل العديدمنالدراساتاليتدعت يفإستراتيجيةالتفكرياالستراتيجيلتطوير التربية

(51،خ2008الوطنالعريبت)الفواز،
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 غياب التفكري االسرتاتيجي : أضراررابعًا: 
إذا االستراتيجي التفكري كان غيابأمهيةذو فإن منها التربوية والسيما للمنظماتكافة هبالغة
:مايلي(في2013ماذكرتالعشي)ومنهايتسببيفالعديدمناألضرارأنميكن
فرخ - من العديد تستطيعاإلضياع حني يف للمنظمة اخلارجية البيئة يف متاح هو مما فادة

منظماتأخرىمنافسةاقتناخهذهالفرخواستثمارها.
مواجهةاملنظمةللعديدمناملشكالتواألزماتنتيجةعدماإلدراكاملبكرللقيودوالتهديدات -

ظمةوعدماالستعدادهلا،وعدماملقدرةعلىالتعاملالفعالاليتتكمنيفالبيئةاخلارجيةللمن
معها.

لديها - نتيجةعدمإدراكاملنظمةملا إهدارجزءمناإلمكاناتواملوارد،وعدماالستفادةمنها
 (28)خمننقاطقوةوكيفيةاالنتفاعهبا.

املنظماتيفالنقاط(األضراراليتتنتجعنغيابالتفكرياالستراتيجييف2008وتوضحخليف)
التالية:
ضعفالعالقةوغيابالربطبنيرسالةاملنظمةوأهدافهاوماتضعهمنسياساتوقواعدللعمل -

ووجودبعضالسياساتواختاذبعضالقراراتاليتالختدمرسالةاملنظمةوأهدافها.
ذل إىل - ويرجع وقياسالكفاءة، األداء تقييم أسسومعايري وضوح عدم ضعفغيابأو

حتويلاألهدافإىلنتائجموضوعيةقابلةللقياسوترمجةذل إىلخططوبرامجعمل.
مناختنظيميفيهالعديدمنالتوتروالقلقبنياألفرادوإحساسبعدماألمانوضعفاالنتماء -

 غيابالرؤية وحاالتالصراعوالنزاعبنياملديرينواإلداراتنتيجة اإلستراتيجيةللمنظمة،
حتققالتجانسبنيإدراكاتاألفرادوتصوراهتمواجتاهاهتموتربطبنيرغباهتموطموحاهتم.اليت

ختبطاملنظمةيفقراراهتا،ووجودفجواتواضحةبنيوعودهاوالتزاماهتاواملغاالةيفأهدافها -
حقيقتها على واخلارجية الداخلية البيئة عناصر معرفة عدم نتيجة حتقيقها يصعب بصورة

ةاألهدافووضعخططوبرامجالعملعلىافتراضاتخاطئة.وصياغ
املناسبةاستجابةللتغرياتاإلستراتيجيةضعفمهاراتومقدرةقياداتاملنظمةمنإ ادالبدائل -

أواملفاجآتاليتحتدثيفبيئةاملنظمةوتتطلبتعديلأوتغيريمساراتالعمليفاملنظمة.
تمعاملنظمة،جتاهاملنظمةومايرتبطبهأوعدمالتأييدهلاظهورمشاعرعدمالرضامنفئاتجم -

دون مصاحلها حتقيق على جهودها تركز املنظمة بأن واعتقادها فئاتاجملتمع إدراك نتيجة
(35.مصاحلاألطرافاألخرىيفالبيئةاخلارجية.)خ
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ينتجمنغيابالتفكرياالستراتيجيمنوإذا قد فيما رارأضتأملنا علىاملنظمة إدراكنازاد
التربمهيةالتفكرياالستأل وعلىوجهالتحديدقادةوقائداتاملدارس،وينيراتيجيوخاصةلدىالقادة

،تكونقادرةعلىحتقيقاملأمولمنهاأنباجملتمعوالبدهلاارتباطًااألكثرحيثأناملدرسةهياملنظمة
عىمنسويبومنسوباتاملدرسةلتحقيقهايفجومنالتعاونيسإستراتيجيةقادرةعلىصياغةأهدافو

،واأللفة ورؤيتها بتوجهاتاملدرسة حيمياإلستراتيجيةوذل ألمياهنم مما الفرخاملدرسة منإضاعة
وميكنهامنالتغلبعلىكافةالتهديداتومواجهةالتحديات.

 خصائص التفكري االسرتاتيجي :خامسًا: مسات و
ا يشري االستراتيجي بالتصرفاتإىللتفكري الفرد لقيام الضرورية واملهارات القدرات توافر

املختلفةاإلستراتيجية البيئة فحصعناصر على باملقدرة صاحبه ميد التنبؤات،حبيث بإجراء والقيام
والقدرة،طبيقالقراراتاملتكيفةيفظروفالتواختاذاإلستراتيجيةصياغةإمكانيةمع،املستقبليةالدقيقة

التنافسية املواقف كسبمعظم املنظمةاألبعادإدراكإىلباإلضافة،على حياة يف واحملورية احلرجة
واإل النادرة، مواردها من واخلصائصستفادة السمات من جمموعة االستراتيجي ذكروللتفكري اليت

(منهامايلي:2006الكبيسي)
 :Divergent thinkingتباعدي  أوتفكري افرتاقي  .1

طبيقاتمستحدثةيكتشفتوجديدةأفكارواالبتكاريفالبحثعناإلبداعيعتمدعلى
واملفاهيماألشياءمعاينوإدراكقدراتللتخيلوالتصورإىلحيتاجفإنهذل بو،ملعرفةسابقة
وعالقتها.

 :Synthesizing Thinkingتفكري تركييب بنائي  .2
بصارواحلدسالستحضارالصورالبعيدةورسممالمحاملستقبلواالستاإلدراكيعتمدعلى
.حدوثهقبل
 System Thinking: تفكري نظمي  .3

منالكلياتوينطلقلهااملنتظمشكيفاألجزاءالرؤيةالشموليةللعاملاحمليطوربطعلىيعتمد
.لألحداثيفحتليلهللظواهروفهمه

 :Optimistic Thinking وإنسانيتفكري تفاؤلي  .4
،سيقعامعاملاجملهولوالتنبؤباحتماالتإىلالدخوليفوطاقاتهالعقليةاإلنسانيؤمنبقدرات

املتاحة املعرفة توظيف وجوب على ،وحيث صناجواءاألوتوفري يف املشاركة على عةاملشجعة
املستقبل.
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 :Competitive thinkingتفكري تنافسي  .5
حيث أيتطلع بقتناخااإىلنصاره ويؤمنون ألفرخقبلغريهم الغلبة العقولألصحابن

 يسبقون ممن البصرية اآلخرينوذوي اجلديدة املعرفة اكتشاف أويف بصيغاألفكارتطبيق
.رتلفة

 : Developmental Thinkingتفكري تطويري.6
نخالهلامعمناملستقبلليستمدمنهصورةاحلاضروينطلقمنالرؤيةاخلارجيةليتعاملمأيبد     
 (7.داخليةولذل يوصفبأنهاستباقي.)خالبيئةال

منوالغاياتبداًلاألهدافعلىتوحيداجلهودوتعبئةالطاقاتحنوالتفكرياالستراتيجيويعمل
وحسنتوظيفاملواردالبشريةوطاقاهتاومعارفهاالصرحيةوالضمنية،التركيزعلىالوسائلواجلزئيات

لقوىالتكيفوالتأقلموالتفاعلاال ايبمعالبيئةاخلارجيةواحتواءاواالبتكارحمققًاإلبداعاوحثهاعلى
 كما للمنظمة، واملساندة بدالمنالداعمة واحتماالته يعملعلىاستشرافاملستقبلوحتديداجتاهاته

(49.،خ2003متدادللماضي.)النعيمي،االنشغالباحلاضروالتفرغالكليملشاكلهواليتهيا
أنواعجمموعةمناخلصائصاليتمتيزالتفكرياالستراتيجيعنغريهمنماسبقهناكإىلوباإلضافة

:اخلصائصالتالية(2002عابدين،ذكرمنها)التفكري
 .التوجهالدميقراطيوتبينمبدأاملشاركة
 طبنظرتهاملستقبلية.املزاوجةبنياالهتمامبتحسنيأداءاملنظمةوإنتاجيتهاوبنيالتخطي
 املنهجيةالعلميةالتقنيةاملتقدمةيفاستجاباهتاللمشكالتبعدالتنبؤهباوبأبعادهااملستقبليةوما

ينتجعنهامنحلول،مقارنةباحللولالفوريةاآلنية.
 .ربطالفكربالعملوالتطبيقإلحداثالتغيريوتقوميه 
 التغيريإىل عن الكالم والبيئةالتحولمنجمرد ويفاجملتمع يفاملنظمة التغيريوتطبيقه حتقيق

(.68خ..)احمليطةهبا
 أن سبق مما الفرخويتضح وحيدد باالبتكاريه املدىويتسم طويل تفكري االستراتيجي التفكري

منفادةاإليفاالعتبارآخذًااملستقبليفضوءالواقعاحلايلنهيستشرفأاملرادحتقيقهاأيواألهداف
مبايلي: ((Allio,2006اليويتميزكماوضحاملنظمةفهوفكرحتليليمشويلإمكاناتمجيع
النظرة التحليلية: .1
 احلايلوحتدد وواقعها بنيغرضاملنظمة الفجوة التحليلتظهر والربامجاألهدافعملية العريضة

املفترضة.واألولوياتملنيوقيمهموقيماملنظمةاملعلنةالقائمةوتوضحثقافةاملنظمةوقيمهاوثقافةالعا
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النظرة الشمولية : .2
رتلفةومراعاةاألمورعواقبإىلمجيعالبدائلوالنظرإىلحيثيتمالنظر وللموضوعمنزوايا

وجهاتالنظراملختلفة.باالعتبارواألخذمجيعاالعتبارات
استشراف املستقبل: .3
اليتتبدوكبريةومعقدةواألشياءاألمورليسبالصعبفكثريمنمرًاهأاستشرافللمستقبلحيزكبريو

 ذاتاملتغرياأهنايتضحاألوىلللوهلة الصغرية منالعناصر حمدود منعدد بعدمركبة أنتاحملدودة
(p.5 معن.)نتفحصهابت

 القول أنوميكننا خصائص له االستراتيجي مهمةالتفكري مهارة منه املدارسلجتعل قائدات
التغريات مواجهة املدرسة قائدة تستطيع واخلارجية،فبواسطته الداخلية البيئة مع ودراسة،والتعامل

باملشكالتبأقبلييتنأويتفكرياستباقفهو.جلرسمصورةمستقبليةللمدرسةأالفرخاملتاحةمن
الفرخإىلنهيسبقأاسبةملواجهتهافوروقوعها،كماابتكاراحللولاملنأوتقعهبدفتفاديهاأنقبل

 ميكن أناليت يفتلوح للمدرسة و نب منها االستفادة فيحسن القريب الوقت خسارهتااملدرسة
بذل معطياتاحلاضرومواردهاملتاحةحمسنًامنتفكرييرسمصورةللمستقبلمستفيدًاوهووضياعها.
منعنصر،ومستفيدًاالسيماالنادرةمنهايةخارجأويةلكلاملواردسواءكانتداخلاألمثلراالستثما

تفوتبلالقدرةعلىأنلفرخقبلااستثمارأوملشكالتقبلوقوعهاامنخاللتفاديالوقتوذل 
تلوحللغري.أنصناعتهاقبل

 :ومتطلباته هداف التفكري اإلسرتاتيجيأسًا: ساد
 أهداف التفكري اإلسرتاتيجي: .1

ملستقبل       التخطيط عند واخلارجية الداخلية العوامل بني  مع راقي تفكري اإلستراتيجي التفكري
التنظيم،ويقومعلىإطارمنهجييتجهحنواملستقبلحيثيتممنخاللهاختيارالطرقوفقًاألهداف

التنظيم.وترم أجزاء بني املتبادلة املنفعة حتقيق إىل مني اإلستراتيجيأهداف النخالةالتفكري ماذكر
فيمايلي:(2015)

-  املؤسسات يقود الذي اإلستراتيجي القصد لبلوغهإىلحتديد العاملني طاقات توجيه حسن
بشكلصحيح.

الفجو - لتضييق املالئمة اإلستراتيجية حتديد من ومعطياتمتكنياملؤسسة املاضي بنيوقائع ة
 (40خ.)احلاضرومالمحاملستقبل

 (األهدافالتالية:2003كماذكرتوفيق)
 يركزالتفكرياإلستراتيجيعلىالوصولإىلالعميلوجذبهواالحتفاظبه. -
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 حيازته.أوتعديلهأوإضافتهأوحذفهأوهعلىما بتغيريوضعبرنامجللتغيرييركز -
 .(71اجلودة.)ختوىصورةمستمرةوبنفسمسدودةبللموارداحمللفضاالستخداماأل -

(أنالتفكرياإلستراتيجيحيققللمنظمةاألهدافالتالية:2009ويوضحديب)
االستباقواالستشرافواستحضاراملستقبلقبلأنإىلبناءمنهجيةفكريةيفاملنظماتتؤدي -

 واليتيتعذر )أزمات،كوارث( أحداثه مندونهتيؤواستعدادمسبقتفاجئها حتملأخطارها
 هلا.

إشاعةعنصراملرونةيفالتخطيطواملمارساتاإلداريةاملختلفةوإجراءالتغيرياتوإعادةالبناء، -
مباينسجموالتوجهاتاإلستراتيجيةللمنظمة.

-  توجيه التنظيمية املستويات رتلف يف التفكري عمليات جممل املنظمات املقاصديف حنو
والتفكري اإلستراتيجي اإلمجاع خاصية عنه ينجم ما التفكري، جتانس حيقق مبا اإلستراتيجية

.اجلمعي
اجلماعاتواملنظماتواألفرادمنالصناديقاملقفلة،وتطلقماردالعقلاليتخترجبناءاملنافسة -

(63)خواإلبداعواالبتكاروإعادةاهلندسة.والفكرملواصلةالتجديد
 : ياالسرتاتيجلتفكري متطلبات ا .2
صورهكبريةمنخاللاالستمرارميكنحتقيقمستوىجيدمنالكفاءةيفالتفكرياالستراتيجيب
كماوضحاملنظماتمنزيادةكفاءهتايفالتفكرياالستراتيجيتقومتتمكنوحىت،التعلمواملمارسةيف

مبايلي:(2003توفيق)
يابصورةكبرية.التحركحنوالتفكرياستراتيج -
حنوممارسةالتفكرياالستراتيجيبالشكلالذييتناسبمعظروفمتفتحةالتوجهبعقلية -

ها.وضاعأواملنظمة
ختصيصالوقتالكايفلتعلمالتفكرياالستراتيجي. -
احلدإىلاليتتؤديواألساليباملتاحةالستكشافالفرخالالزمةتوفريالوقتواجلهدواملوارد -

ها.جتنبأوكالتمناملش
-  مع املشكالتالتعامل األمدقصرية ردود التصرفبشكلمفيدةأفعالبإبداء مبعىن وفعالة

 حتقيق يف املنظمة أهدافيساعد الفوريةبداًلاألمدطويلة باملعاجلة االكتفاء جمرد من
 (75خ.للمشكالت.)

طلباتاليتتقوداملنظمةحنوالتفكريعددًامناملت(Weiner & Brown , 2006 وذكروينروبراون)
اإلستراتيجيومنهامايلي:
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توسيعاملشاركةاجلماعيةوالعملبروحالفريقخاصةيفتأسيسالرؤيةوالتصروراملسرتقبلي -
.اإلستراتيجيةوالرسالة

.وقائدةرنةاملرجعيةبأداءمنظماترائدةتشخيصمستوىأداءاملنظمةمنخاللاملقا -
فزةإلطالقالعنانللمفكرينواملبدعنييفاملنظمة.هتيئةبيئةحم -
تطويرمهاراتاالتصالخاصةيفجمال)اإلنصات(للتعرفعلىأفكاراآلخريناليتقدتكون -

فرصةذهبيةالميكنتكرارهاوبالتايلاقتناصهاوتكييفهالصاحلتقدماملنظمة.
توليداألفكاراملتجددة،ألنالتفكريتأسيسثقافةالتقاطعالفكري،عربمساعوجهاتالنظرو -

 (p. 229 )إىلاملتغرياتمنزوايامتعددة.االستراتيجييتطلبالنظر
 (أنتطبيقالتفكرياالستراتيجييستلزماملتطلباتالتالية:2013وترىالعشي)

راطتوافرمستوىمنالذهنيةاملتفتحةوخربةميدانيةيفإدارةاملنظمات،ليسبالضرورةاالخن -
يفبرنامجتعليميحمددواحلصوليفهنايتهعلىدرجةعلميةيفالتفكرياالستراتيجي.

لتطويراملقدراتالذهنيةوتنشيطآليات - يتطلبااللتحاقباستمراريفبرامجتدريبيةمتقدمة
التفكرييفاستشرافاملستقبل.

البشريةيفاملنظمةوحمفزةملواردهايستلزمتوافرإدارةمؤمنةبضرورةممارسةالتفكرياالستراتيجي -
(31.)خلتعلمهذاالنوعمنالتفكري.

 :سرتاتيجياإل ارسة التفكريممخطوات  :سابعًا
باخلط      تعرف واليت التالية اخلطوات إستراتيجيًا تفكريًا يفكرون اللذين القادة العشرميارس وات
:كالتايل(2010اإلستراتيجيووضحهاالشهري)مارسةالتفكريمل
التغرياتاخلارجية-1 مجيع استخدام خالل من واخلارجية الداخلية البيئة وحتليلهاحتليل والداخلية

ينتج البيئةاخلارجيةمنفرخأوما توفره منراطرومعوقاتمعالنظريفعالكتشافما هذهنها
فتراتالتحليالتبصورة وعلى منتظمة املعلوماتمتقاربة مجع ستيعابالتغرياتاملتالحقةوالتيسري

واالستعدادأليةأحداثطارئة.
2- املضافة القيمة حتليل التركيز ويكون اليتعلىامليزةهنا معينةالتنافسية مضافة تولدتعنقيمة

حققتهااملنظماتاألخرىاملماثلة،ومنالطبيعيأنجندنقطةالقيمةاليتحققتهااملنظمةملقارنتهابنفس
معمنطقةأو عنداملقارنة هبا إضافيةميكناالستعانة قيمة املنظماتاألخرىاملماثلةحتققمنخالهلا

واملنافسة.
.حتليلوضعاملنافسةوذل بالنظرإىلالقوىاخلارجيةللتهديد-3
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ئيسيةالعواملاخلارجيةالراالتوفيقبنياملتغرياتالبيئيةالرئيسةوهيحماولةالتنبؤمباستكونعليه-4
منتظم،وذل لوضعمناذجتفسرييةملواجهةوتفهماليتقدتؤثرعلىمستقبلاملنظمةومتابعتهابشكل

.قدتواجههااملنظمةوغرياملؤكدةاليتالتغرياتغرياملنتظمة
اخلارجيةورصدأيإعدادعدةسيناريوهاتبديلةللمستقبلوذل عنطريقحماولةاستشعارالبيئة-5

رئيسةكربى.ضعيفةواليتتكونغالبانذيراحبدوثتغرياتإشارات
اآلثاراملختلفةاملترتبةباإلضافةإىلحتليل،مناقشةوحتليلكلسيناريومستقبليبعدوضعهوحتليله-6

علىكلسيناريوعلىاملنظمة.
اختاذالقراراتبشأنالسياساتواالستراتيجياتاخلاصةباملنظمة.-7
الق-8 تل اختاذ بتحقيق الكفيلة للموارد االستراتيجي بالتوزيع اخلاصة االستراتيجياترارات

والكفاءات.
البدءيفعمليةالتخطيطاالستراتيجي.-9
اخلططواالستراتيجياتإعادةتشكيلعملياتالتغذيةالراجعةحىتيتمربطالتغرياتالبيئيةمع-10

 (19)خ.املختلفة.
 اتيجي والتخطيط االسرتاتيجي:التفكري االسرتثامنًا: 
يفكيفيةحتديدالقضايااملستقبليةوالفرخإبداعًااألكثرإذاكانالتفكرياالستراتيجيهوالطريق

وتطورها استمراريتها يكفل مبا معها التعامل وكيفية املنظمة تواجه والتهديداتاليت التخطيط، فإن
اإلدارةارسةمهامهاراتالضروريةلوضعاخلططاملستقبليةومماالستراتيجييتطلبتوافرالقدراتوامل

.اإلستراتيجية
ويرتبط االستراتيجي، التخطيط خطوات من ومهمة أوىل خطوة االستراتيجي التفكري ويعترب

،ارتباطًاوثيقًاكصفةالزمةبالقادةواملخططنياالستراتيجيني،ألنأولخطوةيفالتخطيطاالستراتيجي
حاضرة كانت سواء املتصلة العوامل لكافة وحتليل احمليطة، للظروف واع بتشخيص القيام هي

،2010)الكردي،التفكرياالستراتيجيتبواسطةوضعرؤيةوبدائل.وكلذل يأيتأومستقبلية،مث
.(18خ
نالتفكرياالستراتيجيكلماكاإليه،والتفكرياالستراتيجييسبقالتخطيطاالستراتيجيويقودوت

للمستقبل، أفضل رؤية إىل أدى كلما استراتيجيمبدعًا، ختطيط إىل يؤدي وبالتايل
(4خ.،2013العشي،أفضلت.)
موجهستراتيجي،فهوأسلوبيفالتفكرياتيجيمنأهممتطلباتالتخطيطاإلسترويعدالتفكرياإل

حدومتكاملالختاذالقررارات.حيرثيسراعديفإىلالغاياتباإلضافةإىلأنهأسلوبمتسقومو
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)الشروي تاإلسرتراتيجيةةاستخداماحلدسوالتخيلوملكةاالبتكارواإلبرداعيفصرياغةاخلطر
بينماالتخطيطاالستراتيجيهوعمليةتفكريديناميكيةعنطريقالقيادةاجلماعيرة.(28.،خ2007،

نهميكناعتبارالتفكرياالسرتراتيجيأخطةالعملأياهلدفاملرجومناملنظمة،تقومعلىللفريقأو
خطوةسابقةمناخلطواتاليتختدمالتخطيطاالستراتيجي.

عالقةوثيقةبنيالتفكرياالستراتيجيوالتخطيطاالستراتيجيإالأنكاًلمنهابالرغممنوجودو
متطلبا فيعتربالتفكرياالستراتيجيمنأهم يقومخيتلفعناآلخر، بينما  تالتخطيطاالستراتيجي،

 استشرافاملستقبل على االستراتيجي واخلارجيةراكوإدالتخطيط الداخلية بالبيئة املرتبطة املتغريات
لذل البدأنيدركاملدير.هدفإىلاالنتقالمنالوضعاحلايلإىلالوضعاملأمولحيثيللمؤسسة،

وإدراك،وحساستراتيجي،إستراتيجيةوفلسفةينتجعنهارؤيةالفارقبنيالتفكرياالستراتيجيكمنهج
وتوجه إطارهاستراتيجي، يف التفكري يتم استراتيجي اخلطط وخطواتاإلستراتيجيةوبني كمسار

(2015.)النخالة،ومراحليتمالتحركبناءعليها
ذل و فعلى ماهو  االستراتيجي اخلطواتإالالتفكري من سابقة التخطيطخطوة اليتختدم

دراسةالواقعبكلأبعادهمنقوةوضعف،وحتدياتهوالتخطيطاالستراتيجيكانوإذااالستراتيجي
مثوضعبرامجعمليةتساعدعلىاالنتقالإىلذل ىبناءعلوفرخ،ورسمرؤىوأهدافمستقبلية

املنشود لتفكريفا،املستقبل العميق التأمل ينطلقمن االجتاهاالستراتيجي الستشرافاملستقبلوحتديد
(2010)سلطان،الذييقوداملؤسسةلالستفادةمنالفرخومواجهةالتحدياتواملتغرياتاملستقبلية

بالتحليليةلصياغةاإلستراتيجيةرغماالنقساماحلادالذينشأيفكثريمناألحيانبنياجلوانو
اإلستراتيجي) اإلبداعالتخطيط واجلوانب اإلستراتيجيية)( التفكري أن( هنا اجلوهرية النقطة أن إال

التخطيطاإلستراتيجيوالتفكرياإلستراتيجيعمليتانضروريتانعلىحدسواء،واليستغينبإحدامها
 يف األخرى فعالةعن إستراتيجية معًاصنع دجمهما من اإلفادة كيفية هو احلقيقي .والتحدي

(26.خ،2014احلسيين،)
واجل 1)دول ) جوانبأيوضح االستراتيجيمن والتفكري بنيالتخطيطاالستراتيجي الفروق برز

:وتنفيذهاواملهاراتالالزمةلكلمنهمااإلستراتيجيةمتعددةمثلالرؤيةوصياغة
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 بني التخطيط االسرتاتيجي والتفكري االسرتاتيجي الفرق( 1جدول )
 لتخطيط االسرتاتيجيا التفكري االسرتاتيجي االختالفوجه 

به.حيددتفاصيلاملستقبلالذيميكنالتنبؤ .فقط املستقبل بشكل التنبؤ ميكن رؤية املستقبل  

والتأمل، املهارات النظم، وتفكري التركيبية، التوليف/
التأطري)وضعأطر إعادة أو الصياغة وإعادة

جديدة(.

اخلطية،والتحليلية،والتخطيطعمليةمنعزلة.

يف  اإلداريدور ال
صناعة 

 اإلسرتاتيجية

يشاركاملديرونمناملستوياتاإلداريةالدنيا
بأصواهتميفعمليةصنعاإلستراتيجية،فضاًل
نظرًا الفرخ النتهاز االستجابة زيادة عن

لتطورالظروف.

على التنفيذيني املسئولني كبار حيصل
املستوى من املديرين من املعلوماتاملتطلبة

يفاألدىن استخدامها مث ومن خطة، إنشاء
واليتبدورهاتوزعللتنفيذ.

يف  اإلداريالدور 
 التطبيق والتنفيذ

يفهممجيعاملديرينالنظاماألكربوالعالقةبني
فضاًل النظام، هذا وتشغيل عنأدوارهم

اليتيتألفمنهاالترابطبنياألدوار املختلفة
النظام.

ا املستوى من املديرون إىلحيتاج ألدىن
التعرفعلىأدوارهمجيدا.

صياغة 
 ةاالسرتاتيجي

 وتنفيذها

 من وتنفذيفتفاعليةبداًلاإلستراتيجيةتصاغ
وغريمعلنة. متسلسلة تكون أن

اإلستراتيجية صياغة أدوار تقسيم ميكن
وتنفيذها.

حاسم/ العملية والنتائج عنصر نفسها التخطيط عملية يرى
هامللقيماملضافة.

صبالتركيزعلىإنشاءاخلطةباعتبارهاين
 اهلدفالنهائي.

 (Robinson, 2012, p. 15-16) املصدر:*

 القول ذل ميكن على الريفكتالأنوبناء األرضية التخطيطاالستراتيجي عليها اليتيبىن صلبة
راتيجيهوالذييولداالستريفكتالأنوهناتكمنطبيعةالعالقةمابنياملفهومنيحيث،ستراتيجياإل

 للتفكرياالستراتيجي، الحقة التخطيطهيعملية عملية ألن التخطيطالسليم وإذامنه التفكريكان
التخطيطاالستراتيجيعمليةقائمةعلىحتركاتنإفاالستراتيجيعمليةذهنيةعقليةقائمةيفالعقل

اليتتنشدهااملنظمة.واألهدافغاياتجلحتقيقالأمنرصداملواردواإلمكاناتتعتمدعلىفعلية
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 أمناط التفكري اإلسرتاتيجي::تاسعًا
 صنع بعملية اقترن اإلستراتيجيةاإلدارة إطار يف االستراتيجي التفكري مصطلح منذأنبدأاستخدام
ورأمناطظه إىل أدى ممااملعلوماتية للمنظماتوقواعدها التنافسي الوضع وصياغة،االستراتيجي القرار
بأهناتتل العملياتالعقليةاليتيستخدمهاالقائد(2006عرفهايونس)االستراتيجيللتفكري متعددة

 حلظةالنظرإىلاملشكالتاليتتستوجباختاذقراراتت.
القادةاإلستراتيجيونوذل تتعددأمناطالتفكريبتعدداملواقفواحلاالتواألوضاعاليت اهبهاو
التفكرياالستراتيجيأمناطحدد(2006يونس)أنإاللبدائلاإلستراتيجية،لاألساليباختيارهموفًق
.هي)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(أمناطأربعةيف
 اتفقتوقد التفكريغالبية ألمناط تبينتصنيفه على اإلستراتيجي تناولتالتفكري الدراساتاليت

 (.2015والنخالة)(2013)(والعشي2010(والشهري)2008واز)الفمثلدراسةياالستراتيج
 :الشمولي التفكري  - أ

تيقصدبهالتفكريالذييتعاملمعاخلياراتاإلستراتيجية؛لوضعاحللولمنخاللحتديداإلطار
 لدى املتراكمة اخلربة على معتمدًا للمشكلة، أولوالالعام حتديد يف يفقائد املؤثرة العوامل يات

(.130.،خ2006املشكلةت)يونس،
النمطمنأمناطالتفكريينصب  وما معاينالرموز فهم على االستراتيجي املفكراهتمام تيفهذا
 ويقرن .واستيعاهبا إحتمالية عالقات من إليه تؤول مبظاهر جناحالقائد  اليت واخليال اإلبداع قراراته
. (26.،خ2015)النخالة،تالتنظيمية ممارساته على تنعكس
والنفسيةاإلنسانيةجانباملهاراتإىليعتمدهذاالنمطعلىماميلكهالقائدمنمهاراتفكريةوت

يعتعقيداهتااهليكليةوالسلوكيةالختاذالقراراتماليتتتعلقبالرؤيةالشاملةللمنظمةككلمتكاملولج
(.59.،خ2008ت)الفواز،اإلستراتيجية

التجريدي : التفكري - ب
للتفكريوتتبعاجلزئياتللوصولمنها املعاملالعامة يف الشمويل التفكري منط هذاالنمطمع  تيلتقي
 باملعاملاملقررة املفكراستراتيجيًا التزام حتمية على التأكيد مستوى يف عنه خيتلف أنه إال حكمكليإىل

 على يقوم انتقائي إطار باملشكلةيف احمليطة العامة العوامل حبصرالقائد ميهت إذ العملي، الواقع يف للتفكري
(.130.،خ2006ورؤيتهت)يونس، حدسه من وقيمهاملنبثقة ميوله وتوجهاتهو القرار متخذ فلسفة

تويشكلاإلحساسالعاممصدرامهماللبياناتواملعلوماتاملعتمدةيفتركيباالفكارواملفاهيموغالبًا
.(68،خ2015نظرالقائدللمشكالتوفقامليولهاليتتتحدديفضوءحدسهوخيالهت)شافية،ماي
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 يفللمفكراستراتيجيًا املعريف التراكم أساس على يقومان والتجريدي الشمويل التفكري منطي وت
 اناتاملعتمدةللبي مهًما مصدًرا العام اإلحساس يشكل إذ .احلدس إطار ضمن وحتليلها املشكالت فهم
(. 26،خ.2011البداح،واملفاهيمت) األفكار تركيب يف

 التفكري التشخيصي : - ج
البديل اختيار مث ومن دقيقًا، حتلياًل اإلداري املوقف حتليل على القائم التفكري به تيقصد

(.131.،خ2006اإلستراتيجيغرياملرنت)يونس،
 التشخيصيعلىالنظوت التفكري إىلحقيقيقوم ر حتديدسبباملشكلة أو األشياء إىلوصواًلة

يفحكمهعلىوجوداألشياءوالتسليمهناقرائنعمليةمرتبطةمباشرةباملشكلة.ويستندمتخذالقرار
النمط،وعند علىغريهيفهذا املطلقبوجودهايفعاملالواقع،وبذل يكونالتفكريالواقعيسائًدا

علىمتغرياتهذاالغموضاليتتؤثرمعالغموضفإنهيركزعلىتشخيصمصادرتعاملمتخذالقرار
(.28.خ،2011القرارت)البداح،

 التفكري التخطيطي : - د
مستلزماتيهيئتيقصدبهمنطالتفكريالذيحيددالنتائجاملمكنةكمرحلةأوىليفالتفكري،مث

يف املرونة ويسمحلعنصر األهدافالوصولإىلتل النتائج، املعلوماتأو حتديداألسبابومصادر
(131.،خ2006املرادحصرهاألغراضاختاذالقرارت)يونس،

وت مجيع عن البحث على النمط هذا يف االستراتيجي القائد يركز وراءاألسبابال الكامنة
يكون أكثراملشكلة،كما املرادحصرهاافاألهدأواحللولأومرونةيفحتديداملعلوماتومصادرها
(142.،خ2005)الشديفاتواحلراحشة،عنداختاذهللقراراتت

 أو املوضوعات مع التعامل يف تكمن رئيسة التفكريالتشخيصيوالتخطيطييفمعاملتويشتركمنط
ىلبالنتائج،كمايستندكالمهاإ األسباب ربط يتيح مبا والعرضالبياين األرقام للغة ختضع اليت املشكالت

.(28.،خ2011إىلاجلزئياتت)البداح،املعرفةاليتتبدأبتتبعالكلياتوصواًل
 معوقات التفكري اإلسرتاتيجي:عاشرًا: 
هناكجمموعةمناملعوقاتأننذكرنأبرزمعوقاتالتفكرياالستراتيجيالبدأنستعرضأنقبل

ماذكرحبيبمنأمههاووموضوعيتهواستقامتهمنحيثوضوحهاليتتؤثرسلًباعلىالتفكريعمومًا
:فيمايلي(2003)

 :العواملاالنفعاليةالوجدانية -
حيثتؤثررغباتناعلىتفكرينا،وهذانقيضالتفكريالواقعي.
 انتقاءاملعلوماتواالستنتاجات: -
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تناقضها.وإىلجتاهلاملعلوماتاليتفالشخصمييلإىلانتقاءاملعلوماتاليتتؤيدوجهةنظره،
 األخطاءاملنطقية: -

مثلالتسرعيفاالنتقالإىلالتتابعمنمقدماتومعلوماتبسيطة،أوالتسليممبقدماتمعينةقد
تكونخاطئة،ممايؤديإىلالوصوللنتائجخاطئة.

 التحيزأوالنظرةاجلزئية: -
الفردإىلجزءمناملوقف فحسبويقيمحجتهوهوخطأرئيسييفالتفكري،ويكمنيفنظرة

علىأساسذل ،وهوخطأيقعبهالسياسيونعلىالدوام،وقدتكونالنظرةاجلزئيةمتعمدةأو
غريمتعمدة.

 احلكماأَلويل: -
وهذااخلطأيقععادةعلىكافةاملستويات،فقديعرضالفرداقتراًحامثيقومبإصدارحكمأويل

واهاملنطقيةلدعمحكمهاألويل.عليهويستخدمبعدذل مهارتهالفكريةوق
 التمركزحولالذات: -

حول إلدراكه اجلزئية املساحة وتتركز شخصًيا، عليه تأثريه بداللة املوقف الفرد يرى حيث
(26.ذاته.)خ

واملنظماتعلىحداألفرادهناكالعديدمناملعوقاتاليتحتدمنالتفكرياالستراتيجيلدىو
تعطيلالقدراتالفكريةنتيجةللروتنيأو،اندفاعالفردحنوالتفكرياالستراتيجيسواءعنطريقتقليل

يترتبعليهوأدواحلرخعلى األكثرللتفكريالتشغيليواللجوءاجلديدةاألفكاراملركزيةالشديدةمما
(70.خ،2015)املربع،.لتاليفمتطلباتالتفكرياالستراتيجيشيوعًا

 من وهناك معوقات صنف االستراتيجي أثناءإىلالتفكري وأخرى تنظيمية ومعوقات بيئية معوقات
وسيتمتوضيحهافيمايلي:(2008(والكبيسي)2015مثلاملربع)التطبيق

ومنها: ،تنظيمية معوقات -أ
التفكرياإلعدمإدراكالقياداتالعليافرخالتنوعالكبرية - ستراتيجيإذااليتميكنأنيوفرها

تبني مامت مؤسسي، كمنهج وجهًداهااعتقادوه تكلفوقًتا التطويرية والربامج املشاريع بأن
قداليتوفرهلا.ومااًل

انشغالاملؤسساتوتركيزهاعلىاملشكالتوالقضايااليوميةاملتراكمةقد علهاتنظرللتفكري -
االستراتيجيعلىأنهترففكريوليسضرورةملحة.

السنوي - املوازنات احلكوميةمركزية للمؤسسات ة تفسح ال جمااًلهلا استراتيجًيابأن تفكر
لسنواتقادمةيفأيةبرامجأومشاريعوهيالتضمنتوفرياملواردهلا.
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هتديدات - عن الناجم الوظيفي األمن وفقدان املتخصصة، والكوادر القيادات استقرار عدم
التفكري يصرفالبعضعن قد املبكر، والتقاعد يفاخلصخصة، يعيشوه الذيلن للمستقبل

منظماهتم.
ماحيظونباالهتمامالكايفداخلاملؤسساتاليتيعملونالقائمونعلىالنشاطالفكرينادرًا -

هبا،ويواجهونبانتقاداتعنيفةأمامأيحماوالتإلطالقطاقاهتم.
 ومنها: ،معوقات بيئية -ب 
القطاعاتاليدعوهاإىلالتفكريلجديةيفغياباملنافسةبنياملنظماتاحلكوميةوغريهامن -

األخطاراليتهتددمستقبلهاطاملاأهنايفمأمنمناملنافسةواملساءلة.
وأصحاباملصاحلمجاعاتال - املقاومأليتغيريجوهريحتضغطوذويالنفوذ اولودورهم

منشأنهاإلضرارمبراكزهمومصاحلهم.قوىالتغيريوالتطويرإدخاله
واليتتربيةوأساليبالتعليمالتقليديةومناهجالدةوالعاداتوالتقاليداملوروثةالثقافةالسائنوعية -

(73.،خ2015تعيقأيتطورجمتمعيأومؤسسي.)املربع،
 ومنها: ،معوقات أثناء التطبيق -ج 

 التسرع: -
كنضغطالوقت بأنتأخذعمليةتطبيقالتفكرياالستراتيجينصيبهاالكايفمنالوقت،والمي

إزاءهاحىتميكنهاحتقيقالنتائجاملطلوبة.
 اهلامشية: -
أهناجزءمستوياهتاعلى باعتبارمسألةتنميةالتفكرياإلستراتيجيعلىصعيداملؤسساتلجميع

اليتجزأمناألنشطةالرئيسة.
 عدمالتوازن: -

(75.خ،2008)الكبيسي،ذ.أيمبادرةيتطلبحتقيقتوازنأمثلبنيالتفكريوالتنفيجناح

االستراتيجيمديرياملدارسمنممارسةالتفكريناملعوقاتوالعقباتاليتتعوقكماأنهناكالعديدم
(فيمايلي:2004أبوبكر)علىالوجهاألكملكماذكر

 ةالتفكريأوكفايةالرصيداملعريفاملتاحلدىمديرياملدارسعناملمارساتالفعليةلعمليمالئمةعدم
االستراتيجيونتائجه.

 دونأناإلستراتيجيةاقتصاردوراإلدارةالتعليميةعلىجمردتقدميرأيأووضعتصورعامللخطط،
ميتددورهاإىلتنميةمنهجالتفكرياالستراتيجيلدىمديرياملدارس.
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 بضرورتهمنجانبارهموإقرتزايدالفجوةبنياعترافمديرياملدارسبأمهيةالتفكرياالستراتيجي
وبنيحتمسهملتحملعبءوتبعاتالتفكرياالستراتيجي.

 .عدموضوحاألدواتاملهنيةاليتتستخدميفممارسةمراحلالتفكرياالستراتيجي
 (110.ضعفاجلانباإلعالميعنالنماذجاليتحققتجناحًايفجمالالتفكرياالستراتيجي.)خ 

العرضالسا       التفكرياإلومنخالل أمهية تتضح قادةللستراتيجيبق منالتربوينيحيثميكنهم
للعواملرتلفةرؤيةإىلاألزمات،ومواجهة،اليوميةالعملياتجمردمنهباواالنتقالمنظماهتمتوجيه
األهدافلتحققالنهايةيفممايؤديهبم،احمليطةالبيئةيفالتغيريحتقيقعلىوالقدرةواخلارجية،الداخلية

تؤديإىلحتققاملنشودةبنجاح،كمايساعدهميفرسمصورةمستقبليةوصياغةاالستراتيجياتاليت
هذهالصورةعلىأكملوجه،معاالستفادةالقصوىمنكافةاإلمكاناتالفكريةواملاديةوالبشرية.

العمل يف الفعلي االشتراك تتطلب املدرسية القيادة إشراف طبيعة يفوألن والتربوية القيادية ية
املؤسساتالتعليمية، أهم من واحدة بصفتها للمدرسة والريادة التميز املدارسوالسعيلكلماحيقق
الدورالذييقومبهمشريف املدرسيةمنحتسنيوتطويرأدائها،تربزأمهية باإلضافةإىلمتكنيالقيادة

اإل التفكري تنمية يف املدرسية القيادة خاللومشرفات وذل من املدارس وقائدات لقادة ستراتيجي
والتشخيصي، والتجريدي، )الشمويل، اإلستراتيجي التفكري أمناط لتنمية تؤدي اليت األساليب

بالتفصيلمنخاللاملبحثالقادمالذيسيتناولإشرافالقيادةوالتخطيطي (واليتسيتمتوضيحها
املدرسية.
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 املبحث الثاني
 شراف القيادة املدرسيةإ 

 تعد  املدرسيةالقيادة أساسي  التربوية األهداف حتقيق يفحمور جناح أنكما وتنفيذ ترمجة يفها
 املوكلة همهام يف املدرسيةلقيادةمشرفا لنجاح مؤشر ومراميها أهدافها بكل التعليمية السياسات

لتحسنيإليه أداة املدرسية القيادة إشراف يعترب كما والتعليميةا، والفنية اإلدارية العملية وتطوير
 املبحثباملدرسة، يفهذا ووسيتم وأمهيتها املدرسية القيادة مفهوم وومهامهاأدوارتناول مفهومها،
ووأمهيتهاملدرسيةالقيادةإشراف املدرسيةالقيادةمشرفاتومهامأدوار، إىل باإلضافة األساليب،
املدرسيةلقيادةملشرفاتااإلشرافية وأخريًا التفكريأمناطتنميةيفاملدرسيةالقيادةمشرفاتأساليب،

.املدارسقائداتلاإلستراتيجي
 :وأهميتها مفهوم القيادة املدرسيةأواًل: 

 :مفهوم القيادة املدرسية .1
ت ركيزة املدرسية القيادة التعليميةأساسيةعد اجلهوووسيلة،لنجاحاملؤسسة دمنوسائلتنظيم

يعطيهامكانةكبريةمنالناحيةاإلدارية.ولقدممااألهدافجلحتقيقأاملدرسةمنالفرديةواجلماعيةيف
وا للفرديفرتلفاجلوانباملعرفية الشاملة التنمية املدرسيةليشملعملية القيادة ملهاريةتطورمفهوم

واإل والعقلية أهدافوالوجدانية حيقق مبا واجلسمية، جملتاجتماعية ومتطلباته، مع هامفهومتغريكما
ليشملاجلوانباإلداريةواجلوانبالفنيةيفصورةمتكاملةهتدفإىلتوفريوتوظيفاإلمكاناتاملادية

يةاليتأنشئتاملدرسةمنظروفالعملاملناسبةاليتتساعدعلىحتقيقاألهدافالتربوهتيئةوالبشرية،و
.أجلها
  لقيادةومنهامايأيت:اليتتناولتافاهيمالعديدمناملوهناك

القيادةبأهناتقوةالتأثرياليتميارسهاالقائديفإحداثتغيريهادفيفسلوكاألفرادوتعتربتعرف       
(33.،خ2011مهماللحكمعلىقيادتهبالفعاليةت)املوسى،ًامؤشر
جلأمنوإرشادهمناألشخاخوتوجيههمجمموعةمأووهيتقدرةالفرديفالتأثريعلىشخص

 حتقيق سبيل يف الكفاية من درجة بأعلى العمل على وحفزهم املوضوعةتاألهدافكسبتعاوهنم
(215.،خ2003)اآلغا،
تكلنشاطاجتماعيهادفيدركفيهالقائدأنهعضويفمجاعةيرىوتعرفالقيادةالتربويةبأهنا

ويقدرأمورهاويهتم رسمحلهاعنطريقالتفكريوالتعاونيفبأفرادهاويسعىلتحقيقمصامصاحلها
ت املتاحة املادية واإلمكانيات البشرية واالستعدادات الكفايات حسب املسئوليات وتوزيع  اخلطط

للقيادةأنمجيعًاتتفقعلىأهناإالومعتعددالتعريفاتاليتتناولتالقيادة.(7.،خ2012)املدهون،
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بادورًا على وتشجيعهم بواجباهتم للقيام التربوية املؤسساتومنها العاملنييف حفز يف اإلبداعرزًا
.املنشودةبنجاحوتعاونأفرادفريقالعمللتحقيقاألهدافدوارفعالةيفاملؤسسةأوتقدمي
بناءعلىالتوجهاتاحلديثةللوزارةأصدرتوقد امللتقىويفضوءتوصياتوزارةالتعليممؤخرًا

مبحا رؤىمستقبليةت املدرسية تالقيادة حتتمسمى الوزارة يفمجادىاألوىلالذينظمته جدة فظة
القيادةاملدرسيةوتعديلمسمىمديرةإىلاملدرسيةاإلدارةتعديلمسمىتعميمًاينصعلىهر1436
 إىلاملدرسة املدرسة 8وتاري 11018رقموذل يفالتعميمقائدة عليههر1/1437/ متوبناء

ملدارسلدليلالتنظيميمناتعديلاملسمياتيفكافةاملعامالتواخلطاباتالرمسيةويفاإلصدارالثالث
.التعليمالعاموكذل يفالدليلالتنظيميلإلشرافالتربوي

 العملية ورائدةهتدفإىلتطوير إ ابية التعليمخطوة احلديثلوزارة التوجه ،اإلداريةويعدهذا
وفاعليةمناإلدارة ،وحتفيزاملستقبليةفهيتركزعلىبناءالرؤية،حيثأنالقيادةمفهومأكثرتأثريًا

وعالقاهتمالعاملني اهتماماهتم يف بنجاح،والتأثري املنشودة األهداف لتحقيق يتعاونون مما،وجتعلهم
.والتعليميةينعكسعلىجودةاألداءيفكافةجوانبالعمليةالتربوية

 أهمية القيادة املدرسية: .2
توفرتله بكفاءةوفعالية،الناجحةاليتالقيادةحيققالتعليمأهدافهإذا وتشكلتؤديوظائفها
 القيادة من يتجزأ ال جزء وهي والتعليمية، التربوية العملية عناصر من هامًا عنصرًا القيادةاملدرسية

حيث والتربوية، املدهون)وحتقيقأهدافها.اعنتنفيذسياساهتاملسئولةاأهنالتعليمية (2012وحدد
يفالنقاطالتالية:إمجااًلأمهيةالقيادةالتربوية

املستقبلية.تصوراتالططواخلأهناحلقةالوصلبنيالعاملنيوبني -
إهناتقوداملؤسسةمنأجلحتقيقاألهدافاملرسومة. -
سماخلططالالزمةلعملها.السيطرةعلىمشكالتالعملور -
إهنمرأساملالاألهمواملورداألعلى.حيثنميةوتدريبورعايةاألفرادت -
ثراجلوانبالسلبيةلدىالعاملني.أالقوىالعاملةاال ابيةوتقليلدعم -
تنميةوتدريبورعايةاألفرادباعتبارهممواردهامة. -
(25.خ)لني.والدافعيةالعاليةللعامالتشجيعاملستمر -
يأيت:بعضًامنهافيما(2005فقدعددالعابسي)املدرسيةالقيادةأمهيةوأما

أمهيةوجودمنيضعاألهدافاملرادحتقيقها،ويقررمنيقومبكلدورمرنأدوارالعمرل، -
،وتنسيقالتعاونبينهم،ورفعروحهماملعنويرة،وتنميرةالتعراونالعاملنيوتوجيهوإرشاد

يبينهم،وتقوميهذهاألعمال.االختيار
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احلاجةللتخطيطوالتنظيم،وتوجيهجهوداآلخرين،ومتابعةتنفيذاألعمالاملختلفةووظائف -
الرؤساءواإلداريني.

لل - األمثل االستخدام املتاحة واملادية البشرية وأدواتموارد وموظفني، ومعلمني طالب من
وتنميةشخصياهتم.لتلبيةحاجاتالطالبوغريهاتعليميةوأموال،

ا - داخل للحاجاتوالرغباتاإلنسانية اإلشباعالكامل كانتحاجاتجملتمع املدرسيسواء
ثقافيةللمدرسنيوالطالبواجملتمعالذيتوجدبهاملدرسة.أواجتماعيةأواقتصادية

(23.خواجملتمعاملدرسيككل.)الوصولإىلأعلىمستوىمنالتوازنبنيمصاحلاألفراد -
 أدوار ومهام القيادة املدرسية:ثانيًا: 
الثالرثإصدارهه(يف1437حتددتمهامالقيادةاملدرسيةيفالدليلالتنظيميملدارسالتعليمالعام)
منهامايلي:العديدمناملهامويف

اإلشرافعلىإعداداخلطةالعامةللمدرسة. -
يةالعامالدراسيوذل منخراللإصردارتوزيعاملهامعلىمجيعاملوظفنييفاملدرسةيفبدا -

.التكاليفالالزمةللقياممبهامهموفقالدليلالتنظيميواإلجرائيملدارسالتعليمالعام
قيادةعملياتالتعليموالتعلميفاملدرسة. -
بالدينوالوالءللمل واالنتماءللوطنملنسويباالعتزازدعمالربامجواألنشطةاليتتعملعلى -

سةواإلشرافعليها.املدر
حتديداحتياجاتاملدرسةمناهليئةالتعليميةواإلداريةومتابعةتأمينهامعاجلهاتاملختصة. -
تشكيلواعتماداجملالسواللجاناملدرسيةوفرقالعملواإلشرافعليهاوممارسةالصالحيات -

املعتمدةومتابعةتنفيذها.
دالدراسيةوفقعناصراملقرراألسبوعيةوالشهرية.متابعةإجنازاملعلمنيلتدريسمجيعاملوا -
متابعةودعماملعلماجلديدوتزويدهلجميعاملتطلباتالالزمةألداءعمله. -
املشاركةيفبناءقدراتمنسويباملدرسةوحتديدالربامجالتدريبيةووضرعاخلطرطالالزمرة -

ماملهينفيها.لتدريبهمخاللالعامالدراسي،وتفعيلمفهومجمتمعاتالتعل
مسرتوىمرنللرفرعبشأهنايلزمماواختاذوالتقومياالختباراتنتائجدراسةعلىاإلشراف -

 .الدراسيالتحصيل
بناءالكفاءةالداخليةلوكالءاملدرسةإلشغالالوظائفالقياديةيفاملدارسوفقراللتعليمرات -

املعتمدة.
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ارساليتاليتوفرهباوكيلوفقالتشركيالتيقومقائداملدرسةبإصدارتكليفداخلييفاملد -
املدرسيةاملعتمدةيتضمنختفيضنصابأحداملعلمنيللقياممبهاموكيلاملدرسة

التنسيقوالتعاونمعاملشرفنيالتربوينيوغريهمممنتقتضيطبيعةعملهمزيارةاملدرسة. -
للوائحواألنظمةالصادرةمرنتزويدوإطالعجملساملدرسةومنسويباملدرسةعلىالتعاميموا -

جهاتاالختصاخوحبثهامعهملتوضيحمضامينهاوالعملمبوجبها.
تقدمياملقترحاتاليتتسهميفتطويرالعملاملدرسيورفعهاإلدارةالتعليمأومكتبالتعليم. -
تعزيزدوراملدرسةاالجتماعيمنخاللتفعيلالعملالتطوعيوفقاللتعليمراتاملعتمردة، -

عقداالجتماعاتواللقاءاتوغريهامعأولياءأمورالطالبوغريهمممنلديهمالقدرةعلرىو
اإلسهاميفحتقيقأهدافاملدرسة.

متابعةإعدادالتقريرالسنويإلجنازاتاملدرسةونشاطاهتاوتقدميهاللجهراتاملعنيرةيفإدارة -
 التعليم.

.لذل املنظمةللتعليماتوفقًااملدرسةيفللعاملنيالوظيفياألداءتقوميتقاريرإعداد -
املشاركةيفاالجتماعاتواللقاءاتوبرامجالتدريباليتحتددهاجهاتاالختصاخ. -
اإلشرافعلىإعدادالتقريرالسنويإلجنازاتاملدرسةونشاطاهتاخاللالعامالدراسيوتقدميه -

بيةوالتعليم.للجهاتاملعنيةيفإدارةالتربيةوالتعليمأومكتبالتر
حنوه.املسئولنيالعملعلىتطويرأساليبوإجراءاتالعمليفاملدرسةباستمراروتنميةأداء -
التأكدمنإعدادوجتهيزامللفاتوالسجالتاملتعلقةبعملاملدرسة. -
القيامبأيمهامأخرىيكلرفهبرامرنقبرلالررئيساملباشرريفجمرالاختصاصره. -

(37ر36)خخ
 :وأهميتها م إشراف القيادة املدرسيةمفهوثالثًا: 

 مفهوم إشراف القيادة املدرسية: .1
القيادةةشرفيوكلملالعملالتربويحيث مهمةمنركائز ركيزة املدرسيةالقيادةإشرافيعترب

املسامهةيفرفعمستوىأداءاملدرسةممثلةيفإىلاملدرسيةعددمناملهامالفنيةواإلداريةواليتهتدف
ويعرفإشرافالقيادةراهتمومهاراهتمبأفضلاألساليب.قائدةاملدرسةووكيلتهاوحثهمعلىتطويرقد

بأنهتعملية على حتسني إىل هتدف تربوية قيادية املدرسية وتساعد والتعليمية التربوية العملية وتطوير
(229.خ،2013،رياج)اهلتوسلوكيًاومهنيًاالتنميةالشاملةلقدراتمديرياملدارسعلميًا

جهدهووقتهلتنميةمهاراتمديرييبذل متخصص شخص" ويعرفمشرفالقيادةاملدرسيةبأنه
املدارسووكالئهمورفعمستوىأدائهمومتكينهممنكلماتتطلبهالعمليةالتربويةمنختطيطوتنظيم
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وقدراهتموتشجيعاملعلمنيعلىومتابعهوتوجيهوتقوميوهتيئةللظروفاليتتنمياستعداداتالطالب
(17.،خ2002،حلارثي)ا تأداءرسالتهمبنجاحمستثمرينكلمايفاملدرسةمنإمكانات

التعليمللقي:بأهناالبحثافةالقيادةاملدرسيةيفهذوتعرفمشر امالشخصاملكلفمنقبلإدارة
مبهامإشرافالقيادةاملدرسية.

 ة:أهمية إشراف القيادة املدرسي .2
مهام تسهيل شأنه من ما كل لتحقيق والسعي املدرسية القيادة بتطوير اإلشرافالتربوي يهتم

وحيق العمرل خيدم ما كل وتوفري العاملني وتربز املنشود اهلدف التربويأق اإلشراف للقيادةمهية
يلي:ما(في2010كماوضحهللبت)املدرسية

 و التخطيط مستويات يف التكامل التنسيقحتقيق إجراءات واختراذ واملتابعة والتقومي التنفيذ
والتعاونوبناءالثقةوالعالقاتاإلنسانيةبنيكلمنمديراملدرسةواملشرفالتربوي.

 اإلطالععلىأوضاعاملدرسة،واملشاركةيفدراسةمشركالهتالغررضتشخيصهاوتقدمي
املساعدةاليتيستطيعأنيقدمهاويوفرها.

 نيساعديفتنفيذهاعلىأيفختطيطهاوتقدميكلماميكنةشاركطةقائداملدرسةواملدراسةخ
الوجهاألكمل.

 قائداملدرسةفريندوةلاملشرفالتربويمثلمشاركةكباألعمالاإلشرافيةاملدرسيةاالشترا
أوورشةعملأوزيارةصفيةأومشروعما.

 امرنواقرعتقراريرناءعلىمدىحاجتهمإليهترشيحمديرياملدارسللدوراتالتدريبيةب
.امنهاوتطبيقهمهلشرافيةوتقوميأثرهافيهم،ومدىاستفادهتمالزياراتاإل

 بإدارة املدرسية القيادة شعبة يف حتفظ ووكالئهم املدارس قادة عن كافية معلومات توفري
ملؤهالتوالوظائفاليتالتعليم،وذل عنطريقتصميمملفاتتشملاملعلوماتالشخصيةوا

شغلوهاوتقديراهتمالفنيةخاللفترةعملهم.
 ماتقتضيه حسب هلم الداخلية النقل حركة وإجراء املدارس لقيادة الكفاءات أفضل انتقاء

املصلحةالتعليمية.
 عدادخطةللنشاطاتاإلشرافيةاليتسوفتنفذوتشملالزياراتللمدارسوتبادلالزياراتإ

دارس،وور العملومراعاةالبدءبزياراتاملدارساجلديدةوقادةاملدارساملكلفنيبنيقادةامل
(20)خ.حديًثا.

 والتعليمية والفنية اإلداريةكأداةلتحسنيوتطويرالعمليةأمهيتهاملدرسيةالقيادةإشرافهامم تؤكدو
أمااألوىلسنيأداءاملعلمبالدرجةاملشرفالتربويللموادالدراسيةيركزعلىحتأنوخاصة ،باملدرسة
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ملتنل فإهنا املدرسية الكايفنظرًاالقيادة اهتمامهألالتوجيه يركز الدراسية ناملشرفالتربويللمواد
 دالوقتالكايفالختصصهوقداليفجماإلشرافعلى يكونلدىبعضقدالأخرىومنجهة

منالعملعلىمالكايفالذيميكنهاإلداريواإلعدادالكافيةةاإلدارياملشرفنيالتربوينيللمواداخلربة
 قدرات تطوير وتطوير املدرسة ،دائهأقائد تأيت هنا إشرافأمهيةومن وجهاملدرسالقيادة على ية

(.22.،خ2000)القحطاين،اخلصوخ.
،املتابعةوالتقوميواإلشرافيفالقدرةعلىماإاملدرسيةتعاينمنضعفالقياداتنبعضألونظرًا

 مدراءجددوغريإىلتستندأو،مهملةأومتشددةقيادةوقدتكون،يفالقدرةالعلميةوالتربويةوإما
سلبًا،مهنيًاأومؤهلنيتربويًا يؤثر والتربويةوهذا التعليمية العملية اقتضت،علىعناصر وعلىهذا

مؤهلعلمي التعليميةوجودزميليفاملهنة املصلحة أكثرأوا يعملعلىمساعدة املدرسةقائدخربة
أحسنإىلوصولللبلوالعملمعهأدائهوالعملعلىحتسني،يدهحللاملشكالتاليتتواجههبواألخذ
(24.،خ2014التربويةاملخططهلا.)املطلق،األهدافحمققنيبذل النتائج
 القيادة املدرسية: مشرفاتأدوار ومهام رابعًا: 
تقدمياالستشارةوالدعمالفينللقيادةهتدفلأدوارومهام وكلملشريفومشرفاتالقيادةاملدرسيةي

املدارس يف عملياهتاوذل املدرسية وتطوير وتقوميها ومتكينها هلا املهنية التنمية ويوضحمنخالل .
:هذهاملهامكمايلي(ره1437)الدليلالتنظيميلإلشرافالتربوي

 وتنف بالتدريبفيماحتديد اجلهاتاملعنية املدارسوالتنسيقمع لقادة املهنية التنمية برامج يذ
يتعلقبالربامجالتدريبية.

 .بناءشبكاتالتعلماملهينبنيقادةاملدارس
 وتطويرمستوىخدماهتا.أدائهامتكنيالقيادةاملدرسيةمنحتسني
 والدعمللقيادةاملدرسية.االستشارةتقدمي
 التحسنيمتاب فرخ وتوظيف املعتمدة املدرسية القيادة وأساليب وأدوات مناذج تطبيق عة

لتطويرها.
 تقوميأداءالقيادةاملدرسيةمنخاللمجعاملعلوماتوحتليلهاوتقدميالتغذيةالراجعةلتوظيفها

يفالتطويروالتحسني.
 ملباشر.ترشيحاملتقدمنيللعمليفالقيادةاملدرسيةوتقدميهاللرئيسا
 .تنفيذبرامجالتنميةاملهنيةاملناسبةللمكلفنيحديثابوظيفةقائدووكيلمدرسة
 وفقاالختصاخ.اإلشرايفاألداءتطبيقوإدارةوتفعيلمنظومةقيادة
 (35.خيتمالتكليفهبايفجمالاالختصاخ.)أخرىأيمهام 
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 :القيادة املدرسية اتاإلشرافية ملشرفاألساليب خامسًا: 
منأكثريستخدميفاملوقفالتربويالواحدأنالتربويوتتداخلوميكناإلشرافأساليبتتعدد
منأفضلنهأواحديقالأسلوبيوجدنهالأإالاإلشرافيةاألساليبوعلىالرغممنتعدد،أسلوب
وإمنااألخرىاألساليب اختيار املوقفالتربوياألسلوبيعتمد وينبغيمال،على اليوجدأحظة نه
فقطرافيةإشأساليب ملشرفاترصصة املدرسية اتالتربوياتمعباقياملشرفونيشتركوإمناالقيادة

واالختالف املختلفة بتخصصاهتم هوفقط املدرسية القيادة يف املستهدف كون املدرسةيف قائدة
يليعددًا،ووكيلتها متاليتاإلشرافيةاألساليبمنوسنستعرضفيما مشرفة املدرسيةارسها ،القيادة

:(مناألساليبالتالية2013ومنهاماذكراهلاجري)
األساليب أحد وهو التربويني املشرفني لدى شيوًعا األكثر األسلوب هذا ويعد:املدرسة زيارة -أ

 واحتياجات صعوباتومشكالت من يواجهها ما على للتعرف املدارس على لإلشراف املستخدمة
املفاجئرة الزيارة-املدير مع بالتشاور موعدها حتديد يتم مرسومة زيارة متعددة) أنواع هلا زيارةال وهذه
(. املدرسة مدير من الدعوة على القائمة الزيارة-
 معني تنظيم وفق املدارس مديري بني الزيارة تتم حيثاملدارس: مديري بني املتبادلة الزيارات -ب

.املدرسية دارةاإل إشرافمشرف حتت له رطط
 تبادلكلمايدورمنمناقشاتومشاوراتبنياملشرفواملديرهبدف وهي: اإلشرافية املداوالت -ج

واألفكار. واآلراء اخلربات
 بني املستمر االتصال على تعمل مكتوبة وسيلة عن عبارة وهي: والتعاميم الرتبوية النشرات -د

 واالجتاهاتالوزارية القرارات واملعلمني املديرين تبليغ موالتعامي النشرات هذه واملديروهتدف املشرف
والتربوية. التعليمية العملية بتحسني العالقة ذات

 العلمية اإلداريني كفاءات رفع إىل يهدف إشرايف أسلوب عن عبارة وهي: املوجهة القراءات -ه
التربوي. جمالالعمل يف هينوامل العلمي النمو أسباب حتقق اليت الكتب إىل توجيههم خالل منواملهنية
(233-232.)خخ

(إىلاألساليبالواردةأعالهمايلي:2008وأضافالشهري)
 واملشرفني املديرين من جملموعة منظم تعليمي عمل بأهنا تعرفالرتبوية(: )املشاغل الرتبوية الورش - و

 سلًفااخلربات املشرف حيدد ،حيث التعليمية العملية خدمة يف تسهم معينة تربوية دراسةقضايا إلجراء
سيتم اليت عليها املديرين  حيتاجه ما بكل املشغل و هزموضوعاهتا معاجلة يف وإشراكهمتدريب

 ألنشطة التخطيط يف منهم املبدعون يشترك وأدواتوقد ونشرات وكتب مراجع من املشاركون
املشغل.
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 يستخدمه املدرسة ومدير املشرف بني لالتواص يف حديث أسلوب وهذا: اإللكرتوني التواصل -ز 
املدارس اآليل احلاسب شبكة أو اإلنترنت طريق عن إشرايف كأسلوب التربوياملشرف  وذل  مع
 هبدف املدرسة مدير تواجه املشكالتاليت حلل االستشارات يف وكذا والتعاميم التوجيهات إليصال
(.62.خ.) والتربوية التعليمية العملية حتسني
 املدارس: لقائدات أمناط التفكري اإلسرتاتيجي أساليب مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية:سادسًا
قائداتاملدارسعلى بدورمهميفمساعدة املدرسية القيادة مشرفة اإلداريةأدوارهنأداءتقوم

مساعدهتن خالل من وذل  هلن، الدعم وتقدمي والتربوية الوقت استثمار امليف لدىواملوارد توفرة
حنوواإلمكاناتبشكليوجهمجيعاجلهودقيادةاملدرسةاختاذالقراراتالرشيدةاليتتؤثريفواملدرسة،

.حتقيقاألهدافاملنشودةبنجاح
متكنيالقيادةاملدرسيةمنحتسنيأدائهاوتطويرمستوىخدماهتاإىلويهدفإشرافالقيادةاملدرسية

 والدعم االستشارة ماوتقدمي وكل املدرسإىليؤدي للقيادات املهنية التنظيمي.ةيالتنمية )الدليل
هر(.1437،لإلشرافالتربوي

أنتعاجلالتفكريمناألفضلجلتطويرممارساتالقادةالتربوينيأناجلهوداليتتبذلمنألونظرًا
ممارساتالقادة مستمرًاوتغيري،عمقًاأكثرًاتأثريحتققحىتالذييكمنوراء علىاملدىالبعيدمنًا

 السلوكيات، تغيري ملشرفجمرد األفضل أصبحمن املدرسية القيادة تؤديأدوارمتارسأنة تنميةإىلًا
التأثري.القدرمنحىتحتققهذاقائداتاملدارسارساتممالتفكريالذييكمنخلف

للتحقيققاباًلمستقباًلإ ادإىلتؤديعمليةالذييعدالتفكرياالستراتيجيوعلىوجهاخلصوخ
اإلستراتيجيةمنخاللالقرارات اليتيتوقفعليهاأووالتناولاحلكيماملتأينللمخاطر الفرخاهلامة

التعليمية املؤسسة االستراتيجيلاملتعددةمناطألاتؤدي.ومستقبل إىللتفكري حتليلشاملإىلالوصول
ىلماهوإوأسفلىلإوأعلىىلإىلاخللفوإواألمامإىلمجيعاملكوناتميكنالقائدمنالنظرمنخالل

.(2016أكثرحكمة)مبي ،إستراتيجيةاختاذقراراتإىليؤديمماىلماهوبعيدإجانيبو
 لألساليب توضيحًا يلي تقوموفيما اليت لتنمية املدرسية القيادة مشرفة التفكريهبا أمناط

)الشمو اإلستراتيجي والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، املدارسيل، قائدات خالللدى من
األمناط.اليتبعضاألساليبتوجيههنالستخدام مشرفةتقومهباأنميكنوقدتسهميفتنميةهذه

املدرسية أثناءالقيادة وور مثلاملعتادةاإلشرافيةممارساهتا واملداوالتاإلشرافية الزياراتاملدرسية
وغريها.االلكتروينوالتواصلاملوجهةالقراءاتوملالع
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 مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي لقائدات املدارس: أساليبـــ 1
حكمإىلتتبعاجلزئياتللوصولمنهاإىلالتفكرياليتتؤديأمناطمنطالتفكريالشمويلهوأحد
التفكري،كلي لوضعاحللولمنخاللحتديدويعرفبأنهت الذييتعاملمعاخلياراتاإلستراتيجية؛

 املتراكمة اخلربة على معتمدًا للمشكلة، العام اإلطار يفللقائد املؤثرة العوامل أولويات حتديد يف
.(2006املشكلةت)يونس،

 النمطمن هذا املدرسية القيادة مشرفة تنمي االستراتيجيأمناطولكي تنميةالتفكري على تعمل
لهاحأوعنداختاذهاللقراراتمتعددةمنجوانبونظرةشاملةعلىتبينتساعدقائدةاملدرسةأساليب

من متكنها للمشكالتاملدرسية وحتقيقأناليتميكنتهديداتالمعرفة تعوقتنفيذاخلططاملدرسية
.األفقتلوحيفأنميكنيتالديدةاجلخفراملنشودةومتكنهاكذل مناستثمارالاألهداف
يف يسهم تنميةوقد النمطمن املدرسيةأنالتفكرياإلستراتيجيأمناطهذا القيادة مشرفة تقوم

التالية:األساليببتوجيهقائداتاملدارسالستخدام
:RAVBAأسلوب  -أ 

Valuesالقيم- Actionsإلجراءاتا-Resulitsهياختصارللكلماتالتالية)النتائجاألحرفهذه
علىمدىاألسلوبوفقًاهلذا(،وتتوقفالنتائجAssumptionsاالفتراضات- Beliefsاملعتقدات-
وعلى،سالمةتنفيذهامدىو،هذهالنتائجإىلللوصولحتديدهااليتسبقللنتائجاإلجراءاتمةمالء

ك املواردمدى استخدام القائد،فاءة رصيد وعلى واالفتراضات واملعتقدات القيم ألمن نوذل 
 تؤدي اليت الفرعية القيم تشكل اليت هي الراسخة األهدافإىلاملعتقدات مث اإلجراءاتإىلومن

،خ2003)توفيق،باملعتقداتالراسخةلديهمكبريًامرتبطةارتباطًااملسئولنيتصوراتالقادةوكبارف
.(99-98.خ
النظرلكافةاجلوانبعندالتعاملمعالقضايااملدرسية،ميكنقائدةاملدرسةمناألسلوبوتنميةهذا

يف ويساعدها للمشكالتاملدرسيةاإلطارحتديد والعام ىلإو،تنفيذهاوإجراءاتالربطبنيالنتائج،
األولوياتحتديدإىلباإلضافةاختاذهاقراراتمعينةدونغريها،إىلالقيمواملعتقداتاليتتؤديمعرفة

عنالتعاملمعاملشكالتاملدرسية.






 
 لتنمية منط التفكري الشمولي((RAVBA(، طريقة 1الشكل )

 (99.، ص2003املصدر: )توفيق، *

 النتائج

 اإلجراءات

 القيم واملعتقدات واالفرتاضات 

 اهلدف

 الكيفية

 ماذا/ ملاذا

 جمزية

 املستوى التشغيلي

 املستوى االسرتاتيجي
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 األسئلة الباحثة:  -ب 
اجلوانبعنداختاذالقراراتوتساعدعلىكشفاستثارةجوانبمعينةإىلاألسئلةالباحثةهتدف

إبرازإىلاليتتؤدياألسئلةمنشطاتلطرحاملزيدمنالغامضةعندالتعاملمعالقضايا،وهيعبارةعن
مثلتلفتانتباههم،الأومعرفةاحتماالتقداليالحظهاالكثريونإىلجوانبمعينة،هبدفالتوصل

معينًا شيئا قابلنا أن حدث لو األمر يكون مينعناماأوماذا معني)توفيقالذي شئ جتربة من
95.،خ2003، هذا األسلوب(.وممارسة االستكشاف حرية تتيح سليم التحديوإظهاربشكل

لألشياء هبدف التقليدية التوصل إىل شئ وجديد جراءاتإاختاذ .)مبي والعمليةباإلبداعتتسم
(48.،خ2016
منوضعخياراتميكنهامناألسئلةطرحهذاالنوععلىاكتسابمهارةقائدةاملدرسةومساعدة

املدرسية.والعمليةللمشكالتباإلبداعاملدرسةوطرححلولتتسممتعددةأثناءالتفكرييفمستقبل
مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التجريدي لقائدات املدارس: أساليب-2

 منطيشترك التجريدي الشمالتفكري التفكري منط اجلزئياتوصواًلمع على التركيز يف إىلويل
يركزعلىحصرأإال،النتائج توجهات على يقوم انتقائي إطار باملشكلةيف احمليطة العامة العوامل نه
(.81.خ،2009،.)ديبحدسهميولهومن وقيمهاملنبثقة القائد
 يف يسهم تنميةوقد من النمط أمناطهذا اإلستراتيجي املدرسيةتأنالتفكري القيادة مشرفة قوم

 قائداتاملدارسالستخدام رؤيةالقبعاتالستيفالتفكريأسلوببتوجيه من القائدة والذيميكن
.جتاهالقضايااملدرسيةالقضايااملدرسيةمنزوايامتعددةواضعةيفاعتباراهتاميوهلاواجتاهاهتا

فيمايلي:وسنتناولهذااألسلوببالتفصيل
 الست: التفكري قبعات بأسلو -
 باستخدامالعالمةإدواردديبونوبدأ قةتفكريملعاجلةأييموهيطر1985سنةاألسلوبهذا

تشكيلإىلموضوعمنزوايامتعددةفكلقضيةميكنالتعاملمعهامنستزواياوهياليتتؤدي
التفكري.،وتعدمنأهمأساليبوطرقتنميةاإلبداعوحتسنيالصورةالكاملة

هتدفو،التفكريبشكلعامضمنمؤسسةماطريقةمتثلإطاًرامتكاماًليطبقعلىوتعرفبأهنا
إىلتبسيطعمليةالتفكريوزيادةفاعليته،وتسمحللمفكرباالنتقالأوتغيريمنطالتفكري،فالقبعاتالست

اهلدفمنهذهالقبعاتلتفكري،وامللونةليستحقيقية،بلهيداللةمعنويةعنأصنافمنسلوكا
تفكريالناسوليستقييمهم،وتركزهذهالقبعاتعلىأنارتداءقبعاتالتفكريعمليةنظاميةهوتوجيه

يؤكد كما والتمرسعليها، ميكنتنميتها النقا  بأنيعربأنعلىمنضبطة أيفرديفجمموعة
(2005ءصنعالقرار.)ديبونو،وبشكلواضحعنلونالقبعةاليتيرتديهايفأثنا
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علىأنقبعاتالتفكريالستُتحققجمموعةمناملنافعمنها:(2005)ويؤكدديبونو
ُتحسنمنعمليةاالتصالباألطرافاألخرى،إذأنتوظيفاستراتيجياتالقبعاتالستيف -

صراالتصالوالتواصلأمرالتفكريتعملعلىتبيناألدواربنياألفراداملشاركني،وبالتايلفعن
بالغاألمهيةيفالعمليةاإلبداعية.

االنتباهحنو - للقضيةأواملشكلة،وبالتايليدركالفردأنهناكأكثرمننواحيتوجه متعددة
لفهمأوحللالقضيةلدىاألفراد.ناحيةمنظورأو

ُتحسنمنعمليةاختاذالقرار. -
شكالتأوتوليدجمموعةمناحللول.ُتركزالتفكريلدىالفردحنوحلامل -
(291.تقودقبعاتالتفكريالستالفردإىلأكثراحللولإبداعية.)خ -

 : الست إسرتاتيجية قبعات التفكري كيفية تطبيق
يتمتطبيقتقنيةأوطريقةالقبعاتالستيفالتفكريوذل بتشكيلفريقعملللتفكري،وممكنأن

حالتكوينفريق بحتديددوركلعضوتبًعاأللوانالقبعات،أوهلميفيكونذل بشكلفردي،و
رئيسالفرقة،ويقومالرئيسبتذكريفريقهبنمطكللونبنياحلنيواآلخر،وكماحيددرئيسالفريق
زمناالنتقالوالعودةمنمنطآلخر،ومناملهمجًداأنيذكررئيسالفريقدائًمابألوانالتفكريويسعى

(.493.،خ2007)أبوجادوونوفل،اجلوالنفسياملصاحبلأللوان.تمرارإلثارةباس
وهذهالقبعاتموزعةكالتايل:
)التفكريحمايد(.ضوعيةويكوندورهاتوفرياحلقائقالقبعةالبيضاء:ومتثلاحليادواملو

.)التفكريالعاطفي(القبعةاحلمراء:متثلمايشعربهاألفرادمنمشاعروأحاسيس
 وراء من الفوائد استخالخ دورها ويكون والبناء اإل ابية متثل الصفراء: )التفكرياألفكارالقبعة

.اإل ايب(
.)التفكريالناقد(تقييمنقديإجراءالقبعةالسوداء:املعارضةوالنقدويكوندورها

للقضاياموضوعالدراسةبديلةأوتلفةرالقبعةاخلضراء:متثلاالبداعويكوندورهاتوفريزواياجديدةو
.)التفكرياإلبداعي(
)التفكريالشمويلأوالتفكريلقبعاتقداستخدمتنكلاأمنمراقبةسريالعملوالقبعةالزرقاء:التأكد

(.163.،خ2010.)سلطان،يفالتفكري(
:مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التشخيصي لقائدات املدارس أساليبــــ 3
يركزوإمنايفعمليةصياغةالقراراستثنائيًاالقائدجهدًافيهمنطالتفكريالتشخيصيهومنطاليبذل

.اإلستراتيجيةعلىالقيامبتحليلالبياناتوحتديداخليارات
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يف يسهم تنميةوقد النمطمن املدرسيةأنالتفكرياإلستراتيجيأمناطهذا القيادة مشرفة تقوم
التالية:األساليبقائداتاملدارسالستخدامبتوجيه

 (:S.W.O.Tـــ حتليل ) أ 
واليتتساعدقائدةاملدرسةاإلستراتيجيةاإلدارةيفاألبرزيللأداةالتحهو((S.W.O.Tأسلوب

عفوالفرخوالتهديداتاليتتواجهاملدرسة.لنقاطالقوةوالضاألمثلعلىالتحليل
هذااألسلوبمنأكثرالتقنياتالشائعةاالستخداميفالتحليلالبيئيعلىصعيداملنظماتويعد

منجوانبرتلفة،وهومركبمن للقضايا تقنياتالتحليلاالستراتيجياليتتنظر ككل،ومنأبرز
عفمواطنالضWeaknessesرنقاطالقوة(Strengthsاحلروفاألويلللكلماتاالجنليزيةاألربعة

-Opportunitiesالفرخ-Threatsالتهديدات(وتستخدمهذهاملصفوفةالختياراالستراتيجيات
املناسبةللمنظمة،وذل يفضوءنتائجاملسحوالتحليلللبيئةالداخليةوالبيئةاخلارجية،وتتجلىقدرة

نقاطالقوة،مواطن)الرئيسةالقادةذويالتفكرياالستراتيجييفتشخيصالعالقةبنياملتغرياتاألربعة
والتهديدات الفرخ، الضعف، لتحديد( وانعكاساهتا، أثارها للتعرفعلى املقارناتالتبادلية وإجراء

(.87.،خ2009واختياراإلستراتيجيةاملالئمةلتحقيقأهدافاملنظمة)ديب،
:((S.W.O.Tيوضحعناصرتقنيةالتحليل(2)واجلدول

 ((S.W.O.Tة التحليل ( عناصر تقني2جدول)
األبعادالعناصرم
مواطنالقوةيفاألفرادواملواردواليت باحملافظةعليهاوتدعيمها.مناطقالقوة1
مناطق2

الضعف
.إلغاؤهاأوتقليلهاإىلمواطنالضعفيفاألفرادواملواردواليتحتتاجاملنظمة

املنظمةاقتناصهاواالستفادةمنها.الفرخاملتاحةاملمكنةواليت بعلىالفرخ3
واليت بالتهديدات4 احمليطة مناملنافسنيومنالظروفاجملتمعية التهديداتاخلارجية

عملحساهباواالستعدادهلاوالتعاملمعهابشكلمناسبوسليم.
(152خ.،2009النصر،أبواملصدر:)*



 Opportunities  Threats Weaknesses Strengths 

نقاطالقوةمواطنالضعفالفرخالتهديدات
External Environment 

البيئةاخلارجية
Internal Environment 

البيئةالداخلية
(وعالقتهابالبيئةاخلارجية(S.W.O.Tمكوناتتقنيةحتليل(:2)الشكل

(86.،خ2009املصدر:)ديب،*
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حتليل القيمة املضافة:ب ــ 
امل القيمة تتعد املدرسةValue-addeضافة فعالية دقةيفحتديد واألكثر أحداملؤشراتاألساسية ت

وتصنيفهاوالوثوقمبصداقيةنتائجتقومياألداءفيها،علىأساسأنأكثراملدارسفعاليةهيتل اليت
التوقعات،و للتحليقبالفكداأهيتتجاوزنتائجطالهبا ميشيلبورترت ت ابتكرها رإىلنقطةةحتليلية

بعيدةأيللنظرإىلأعلى،ويكونالتركيزعلىامليزةالتنافسيةالىتتولدتعنقيمةمضافةمعينةحققتها
أو نقطة الطبيعيأنجند ومن املنظماتاألخرىاملماثلة، الىتحققتها بنفسالقيمة ملقارنتها املنظمة

 هبا االستعانة ميكن إضافية قيمة خالهلا من حتقق املمنطقة مع املقارنة املماثلةعند األخرى نظمات
وميكنالقولأنأيتقدميفالسلوكوالقيمواالجتاهاتيعترب(.51.،خ2010)الشهري،واملنافسة

إضافة،إذقديؤثرقائداملدرسةيفتعديلأخالقالطالبوبشكلمتميزأكثر.
 حتليل وضع املنافسة: -ج 
حالةيفواليتتتمثلاليتتشكلهتديدالنظرإىلالقوىاخلارجيةةيتمخاللحتليلوضعاملنافس

هورمنتجاتجديدة،مرةأوظاملنظماتالتجاريةمثاليفظهورعناصرجديدةتدخلالسوقألول
يف البد بعنيوهلذا األخذ تل احلالة وللمنظماتاملنافسةمثل للمنظمة االقتصادية املقدرة االعتبار
حتليلاملنافسنيو .وضعاملنافسةوالتفاعلبينهمايفملقدرةاالقتصاديةللعمالءوالتغريواووضعالسوق

 يستخلصمعلوماتعن الفائدةمن ميزاتعدمية علي تنفيذ يوفر مما سيئ أو جيد بشكل يعمل
 االستثماراتاليتتضخها مبوقع ويوجه وناليتحيتاجاملستخدمالفعليةيفتطويرموقع حنواملزايا

(24.،خ2014)احلسيين، يفويقاس. سواء حيثتشكلنقاطالقوة علىذل املنظماتالتربوية
بتحليلستراتيجيًاإقيامالقائدالتربوياملفكركماأنللمؤسسةالتعليمية،األفرادأواملواردميزةتنافسية

ميّك احمليطة البيئة يف التعليمية املؤسسات لباقي املنافسة توضع من نه ويوفر بدقة، لهشخيصالواقع
عناملزايااليتحتتاجاملؤسسةالتعليميةإىلتطويرهاممايؤديإىلعدمهدرالوقتيفةاملعلوماتالالزم

 حتققميزةتنافسية.التركيزعلىمزاياال

مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التخطيطي لقائدات املدارس: أساليب-4
النتائجاملمكنةالتفكرياالستراتيجيمنحتديدأمناطتمكنقائدةاملدرسةبواسطةهذاالنمطمنت

املرونةيفحتديداألسباب،معكمرحلةأوىليفالتفكري،مثهتيئةمستلزماتالوصولإىلتل النتائج
ات.ختاذالقرارالومصادراملعلوماتأواألهدافاملرادحصرها
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املو هنادرسةقائدة تركز ترتيب ومااألولوياتعلى املهم ماهو حىتاهووحتديد أمهية ألكثر
حتديدالنتائجتعملعلىأهناأي،فقطاليوميةاليتتتطلبتفكريتشغيليالروتينيةاألعمالالتغرقيف
حتقيقهذهاألهداف.إىلاليتتؤدياألنشطةحتددمثأواًلاملنشودةواألهداف

يس يفوقد تنميةهم النمطمن املدرسيةأنالتفكرياإلستراتيجيأمناطهذا القيادة مشرفة تقوم
التالية:األساليببتوجيهقائداتاملدارسالستخدام

 )إعادة تكوين اإلطار(:  مايعرف بــ أوالعلة  إىلاالنتقال من املظهر  -أ 
 بنقلاالهتمإعادةوميكنتطبيقمهارة تكويناإلطار فقطمبعىناألنشطةمنالنتائجبداًلإىلام
إعادة بوضوحماإطارتشكيل الذهنحبيثيرىالقائد وملاذااملوقفداخل وملن اجنازه يتعنيعليه

حتقيقها،إىلوبالتايلفإنتركيزهينصبفقطعلىاألنشطةاليتتتعلقفعالبالنتائجاملرغوبةوتؤديفعال
األنشطةاليوميةمنزاويةالنتائجاملرغوبةوليسمنظوراألنشطةممارسةإىليؤديبالقائدأسلوبأيانه

(45.،خ2016اجملردةفحسب.)مبي ،
ةولذل ميرالقادةبظواهرمتنوعةمنالفشلوالنجاحهلامظاهرهااخلارجيةوجذورهااحلقيقيتو

راملشاكلومنظواهرواكتشافجذوعماقالالوصولألعلىناستراتيجيًاي بتدريبالقادةاملفكر
تأطريها إعادة مث ، املشكلةمث اليتتعاجلعمق واحللول البدائل السطحيةالبحثعن وليسظواهرها
(.164.خ،2010سلطان،ومبتكرةت)إبداعيةبدائلالتل تكونأنفحسبعلى

 : SLIMالفين لتحديد األولويات  األسلوب أو االختزال -ب 
لالسرماألوىلمشتقمناحلروفاألربعرةألنهSLIMاختصارااسماألسلوبهذاويطلقعلى

.اإلستراتيجيةمصفوفةالقضاياأيStrategic Leading Issues Matrixوهواألسلوبالكاملهلذا
منالرئيسيةفعاًلاإلستراتيجيةضاياعلىالقاجلهودمنتركيزالقادةالتربوينيوهذااألسلوبميكن

وواقعية.إستراتيجيةاملهامبأسلوبأكثرأولوياتخاللعمليةاختزالمتكنهممنحتديد
هياليتحتددمراميكنأساسيةعناصرأربعةيتماالعتمادعلىاألولوياتجلترتيبهذهأومن
:ة(العناصرالتالي2003كماوضحتوفيق)وهيأواًل،أكثرأمهيةو بالتعاملمعهاعتباره

العجلة:تعينوضعحرج بالتعاملمعهفورا.
ذاتمستوىأعلى.أهدافلتحقيقأساسيااملوضوعيعتربأن:تعيندافباألهالعالقة

طويل.أمدالنمو:معناهأناملوضوعلهأثرا ايبذو
(.107.خالقصريت)األمدزهيفاملوضوعميكناجناأنالتحقق:معناها

ترتيباألولوياتيفاألنشطةاإلجرائيرةمرنعلىاملدرسةهلذااألسلوبيساعدواستخدامقائدة
الضروريةواألكثرأمهيةلتحقيقاألهدافاملدرسيةاملنشودة.األنشطةحيثالتركيزعلى
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 أن القول ميكن ماسبق على قيوبناء املدرسية القيادة مشرفات األساليبام هذه ساعديبتنمية
السلبياتالقائداتعلى تساعدعلىحتديد متعددة ومنزوايا مشولية بطريقة املدرسية للقضايا النظر

جلبناءصورةمتكاملةأمعالتركيزعلىأمهيةاحليادواملوضوعيةمن،واال ابياتعنداختاذالقرارات
هن.باإلفادةمناخلربةوالتجاربالسابقةلديوذل عندالتعاملمعكافةالقضايااملدرسية

للمدرسة واخلارجية الداخلية البيئة حتليل خالل من املدرسي الواقع تشخيص يف يسهم ،كما
 وترتيب األهداف حتديد على القدرة لديهن وتنمي الضعف، ونقاط القوة نقاط أولوياتوحتديد

.الروتينيةاليتتتطلبتفكريًاتشغيليًاواألنشطةاألنشطةمععدمهدرالوقتيفالتفاصيل
تؤديإبداعيةومتنوعةأسئلةوطرح،يفبناءثقافةاملناقشةواحلواريفالبيئةاملدرسيةأيضاويساهم
يسهميفتنميةأمناطالتفكرياإلستراتيجيقدجذريةللمشكالتاملدرسيةمماإبداعيةالتوصلحللولاىل

والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، وترتيبإىلواليتتؤدي)الشمويل، أولوياتوضوحالرؤية
للمدرسة.التغيريوالتطويراملستمرين
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 الفصل الثالث
 البحوث والدراسات السابقة


.عرضالبحوثوالدراساتالسابقةأواًل:

 .التعقيبعلىالبحوثوالدراساتالسابقةثانيًا:
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 الفصل الثالث
 سابقةالبحوث والدراسات ال

تضمنهذاالفصلجمموعًةمنالبحوثوالدراساتالسابقةذاتالعالقةمبوضوعالبحثاحلايل؛
،وإظهارأوجهاالتفاقواالختالففيمابينهاوبنيالبحرثاحلرايل،وقردمتهاوذل لالستفادةمن

التشرابهمنحيرثيهاعلقيبمثالتع،وثوالدراساتالسابقةمها:عرضالبحهاعلىحمورينتصنيف
واالختالف،واالستفادةمنها.

  عرض البحوث والدراسات السابقة:أواًل: 
 دراسات تناولت التفكري اإلسرتاتيجي: -

وجودأدلةعلرىالرتفكريهدفتالدراسةإىلمعرفةمدى:Canole,1999) دراسةكانول)-
وُطبِّقالبحثعلىثالثستراتيجي.اإلداراتالتعليميةاملشاركةيفمبادرةالتخطيطاإلاإلستراتيجييف

مناطقتعليميةيفرودأيسالندواليتمتاختيارهاعمًداعلىأسراسخربهترااملمتردةيفالتخطريط
علىمنهجدراسةاحلالةلدراسةتصوراتاإلداراتالتعليميةحولوقداعتمدتالدراسة.اإلستراتيجي

كلماامتدتمردةاملشراركةيفوصلتالدراسةإىلأنهوتجتارهبافيمايتعلقبالتخطيطاإلستراتيجي.
عمليةالتخطيطاإلستراتيجيازدادالتفكرياإلستراتيجيللمبحوثني،وأنالتخطيطاإلسرتراتيجيهرو

هناكأدلةتؤكدوجرودالرتفكرياإلسرتراتيجينتيجةمباشرةللتفكرياإلستراتيجياملسبق،كماأن
.ليتطبقتالتخطيطاإلستراتيجيالتعليميةاباإلداراتوممارسته
(:هدفتالدراسةإىلمعرفةمستوىالتفكرياإلسرتراتيجيلردى2003دراسةاحلراحشة)-

وبلرغالقياداتاإلداريةيفوزارةالتربيةوالتعليميفاألردن،وعالقتهبدرجةممارسةأمناطاختاذالقرار.
اداتاإلداريةيفوزارةالتربيةوالتعليميفاألردنبنيمرديرينعرامنيمنالقي365عددأفرادالعينة

ومديرينرتصنيومديريتربيةوتعليمومديريتربيةوتعليمورؤساءأقسام.وقداعتمدالباحثعلرى
املنهجالوصفيالتحليلي،واستخدماستبانتنيجلمعاملعلومات:إحدامهالقياسمستوىأنواعالرتفكري

تيجي،باإلضافةإىلاستبانةأمناطاختاذالقرار.وتوصرلتالدراسرةإىلأنمسرتوىالرتفكرياإلسترا
اإلستراتيجيلدىالقياداتاإلداريةيفوزارةالتربيةوالتعليمجاءمبستوىمنخفضلجميعأنواعره،وأن

ىالرنمطالرمسريدرجةممارسةأمناطاختاذالقرارلدىالقياداتاإلداريةجاءبدرجةممارسةعاليةعل
الختاذالقرارومنخفضةعلىالنمطاحلدسيوالتراكميواملشارك،كماتوصلتالدراسرةإىلوجرود

فروقدالةإحصائيًّايفمستوىالتفكرياإلستراتيجيُتعَزىملتغرياملركزالوظيفي.
إىلمعرفةدرجرةممارسرةأمنراطالدراسة(:هدفت2005دراسةالشديفاتواحلراحشة)-

وتكونتعينةالدراسرةالتفكرياإلستراتيجيلدىالقادةالتربوينييفوزارةالتربيةوالتعليميفاألردن.
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واعتمدالبحثعلىاملنهجالوصفي،(فردًامنالقادةالتربوينيمتاختيارهمبطريقةعشوائية،360من)
درجةممارسرةأمنراطالرتفكريواستخدمااالستبانةكأداةجلمعاملعلومات.وتوصلتالدراسةإىلأن

اإلستراتيجيلدىالقادةالتربوينييفوزارةالتربيةوالتعليمجاءتمبستوىمنخفضلجميعأمناطه،وأن
هناكفروقًاذاتداللةإحصائيةيفدرجةممارسةأمناطالتفكرياإلستراتيجيُتعَزىملتغرياملركزالوظيفي.

بتطويرأمناطالتفكرياإلستراتيجيلدىالقياداتالتربويةبإقامرةوقدأوصتالدراسةبضرورةاالهتمام
دوراتتدريبيةمتخصصة،والقيامبدراساتلقياسدرجةممارسةأمناطالتفكرياإلسرتراتيجيلردى

القياداتالتربويةعلىمستوىاإلدارةاملدرسيةوعلىمستوىالتعليمالعايل.
اقتراحأمنوذجإداريلتطويرمفهرومالرتفكري(:هدفتالدراسةإىل2008دراسةخليف)-

كونةمنمجيرعمعلىعينةوطبقتالدراسةاإلستراتيجيملديرياملدارسالثانويةاحلكوميةيفاألردن.
اسرتخدمتو(مديًرا.445البحثمنمديرياملدارسالثانويةاحلكوميةوالبالغعددهم)جمتمعأفراد
ستبانةكأداةجلمعاملعلومات،وتوصلتالدراسرةإىلأنممارسرة،وااملنهجالوصفيالتحليليالباحثة

التفكرياإلستراتيجيلدىمديرياملدارسالثانويةاحلكوميةيفاألردنجاءتبدرجةمرتفعة،وقامرت
الباحثةببناءأمنوذجإداريمقترحلتطويرمفهومالتفكرياإلستراتيجيملديرياملدارسالثانويةاحلكومية

ألردن،وأوصتالدراسةبتبينهذااألمنوذجاإلدارياملقترحوإجراءمزيدمنالدراساتاليتتتناوليفا
موضوعالتفكرياإلستراتيجيعلىاملنظماتالتربويةوالتعليميةاألردنية.

معرفةماإذاكانهنراكهدفتالدراسةإىل:(Pang, 2009)&Pisapiaدراسةبيسابياوبانغ-
والياتاملتحدةوهونجكونجوماليزياوشنغهاييفاستخداممهاراتالتفكرياإلستراتيجيتباينبنيال

يفإعدادطالباجلامعةألدوارقياديةمستقبًلا،مثلرئيسقسمأونائبمرديرأومرديرمدرسرة،
والغربيةوافترضالباحثأناستخدامتل املهاراتيتنوعمنبلدآلخر؛نتيجةالعاداتالثقافيةالشرقية

السائدة،كماهدفتإىلمعرفةهلهناكفروقدالةإحصائيًّاُتعَزىملتغرياتاملكاناجلغرايفواملرحلرة
(منأربعجامعاتبالواليات328علىأفرادالعينةالبالغعددهم)وطبقتالدراسةالعمريةواجلنس.

تطبيقمقيراسأسرئلةاملهراراتاملتحدةوماليزياوهونجكونجوشنغهاي.واعتمدتالدراسةعلى
(STQ).وتوصلتالدراسةإىلأناستخداممهاراتالتفكرياإلستراتيجيتوجديفكافةاملناطق،كما

توجدفروقدالةإحصائيًّاُتعَزىللمرحلةالعمريةواجلنسيفحنيالتوجدفروقدالةإحصائيًّاُتعرَزى
ضرورةتدريسمهاراتالتفكرياإلسرتراتيجييفبررامجبملتغرياملكاناجلغرايف.وقدأوصتالدراسة

الدراسةاجلامعيةاخلاصةبإعدادالطالبملناصبقياديةمدرسيةمستقبًلا.
أمناطالتفكرياإلسرتراتيجيودرجرةتعرف(:هدفتالدراسةإىل2010دراسةالشهري)-

تكونتعينةالدراسةالنهائيرةمرن.واملدارسالثانويةمبحافظةالطائفممارستهومعوقاتهلدىمديري
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سبعةومخسنيمديًرامنمديرياملدارسالثانويةاحلكوميةواألهليةللبننيمبحافظةالطائف،واسرتخدم
االستبانةكأداةجلمعاملعلومات.وتوصلتالدراسرةإىلأندرجرةكمااستخدمفيهااملنهجالوصفي

ومنطالتفكريالتشخيصيومنطالتفكريالتخطيطيكانامتالكمديرياملدارسلنمطالتفكريالتجريدي
ملتغرينوعاملدرسة،واملؤهلالعلمري،تعزىبدرجةقليلة،كماتوصلتإىلوجودفروقدالةإحصائيًّا

وعددسنواتاخلربةيفاإلدارة،والدوراتالتدريبية.وقدأوصتالدراسةبضرورةممارسرةالرتفكري
التعليممشروعإعردادمرديرياتدارسالثانويةمنخاللتبينإداراملاإلستراتيجيبشكلأوسعيف

املدارسيفضوءالتفكرياإلستراتيجي،وضرورةقيامطلبةالدراساتالعليايفأقساماإلدارةواإلشراف
التربوييفاجلامعاتالسعوديةبإجراءاملزيدمنالبحوثوالدراساتحولأمناطالتفكرياإلسرتراتيجي

ساتهومعوقاته.وممار
هدفتالدراسةإىلاختبارجهودالرتفكرياإلسرتراتيجي:(Robinson,2012) دراسةروبنسون-

والتخطيطاإلستراتيجييفكلياتاجلامعةبغرضحتديدعناصرعملياتالتخطيطاإلسرتراتيجيالريت
يعهمكانواأعضاءيفجلانومشلتعينةالبحثسبعةعشرفرًدامج.تتماشىمعمؤسساتالتعليمالعايل

واعتمدتالدراسةعلىاملنهجالبحثيالتجررييب،وتنوعرت،التخطيطاإلستراتيجياخلاصةبالكليات
أناسرتخدامبروتوكرولالرتفكري العينةبنيأعضاءهيئةتدريسوإداريني.وتوصلتالدراسرةإىل
ةتواكبالتغيرياتالسريعة.كماأنعمليةاإلستراتيجييناسبمنظماتالتعليمالعايللبناءبيئةتعليمي

التخطيطاإلستراتيجيالتقليديةغريفعالةيفمؤسساتومنظماتالتعليمالعايل،وأنعمليرةإضرافة
 عناصرالتفكرياإلستراتيجيالشاملةتعتربإحدىأمناطالتغيريالفعالةملؤسساتالتعليمالعايل.

سةإىلمعرفةدرجةالتفكرياإلستراتيجيلدىعينرةمرن(:هدفتالدرا2012دراسةحبيب)-
تعرفالعالقةبنيالقدرةعلىالقيادةالتربويةوالتفكرياإلستراتيجيومنمثرؤوساءاألقساماألكادميية،

(رئيسقسممتاختيارهمعشوائيًّامنرؤساءاألقسامالعلميرة200لديهم،وتكونتعينةالبحثمن)
معةبغدادواجلامعةاملستنصريةواجلامعةالتكنولوجيةبالعراق،وقدُطبِّقعلرىعينرةواإلنسانيةيفجا

.وتوصلتالدراسرةإىلأن1998(سنةBoonالدراسةاختبارالتفكرياإلستراتيجيالذيأعدهبون)
رؤساءاألقسامحيملونتفكرًياإستراتيجيًّا،وأنهناكعالقةموجبةدالةإحصائيًّابنيالقدرةعلىالقيادة

 رؤساءاألقسام.ربويةوالتفكرياإلستراتيجيلدىالت
عنمهاراتالتفكريإىلالكشفهدفتالدراسة(:Pang, 2012)&Pisapiaدراسةبيسابياوبانغ-

(531علىعينةالبحثاملكونرةمرن)وطبقاإلستراتيجيلدىقادةاملدارسيفدولةهونجكونج،
مقياسأسرئلةواستخدمالبحث (معلمأول.141(نائبمدير،)204(مديًرا،)183مبحوًثا،منهم)

التفكرياإلستراتيجيوفعاليةوقدأظهرتالنتائجوجودارتباطبنياستخداممهارات.(STQاملهارات)
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كماأنالتطبيقالصحيحملهاراتالتفكرياإلستراتيجييساعدعلىمتكنيالقرادةمرناختراذ القائد،
القراراتالصحيحةوذل باعتمادهمعلىقوةالتحليلواحلدس.

جيلدى(:هدفتالدراسةإىلمعرفةمدىتوافرعواملالتفكرياإلستراتي2013دراسةالعشي)-
وطبقتعلىاإلدارةالعليايفاملنظماتغرياحلكوميةالعاملةيفجمالتأهيلذوياالحتياجاتاخلاصة.

جمتمعالدراسةاملكونمناإلدارةالعليااملتمثلةبرؤساءجمالساإلدارةوأعضاءجمالساإلدارةومرديري
يفقطاعالتأهيلبغزةوالبالغعرددهماملؤسساتومديرياملشاريعيفاملنظماتغرياحلكوميةالعاملة

(شخًصا.وقداعتمدتالدراسةعلىاملنهجالوصفيالتحليلي،واستخدمتاالستبانةكأداةجلمع95)
وقدتوصلتالدراسةإىلتوفرعواملالتفكرياإلستراتيجيلدىعينةالبحثبنسبةكربرية.املعلومات
ابنيمتوسطاتاسرتجاباتاملبحروثنيُتعرَزى%(،ووجودفروقاتدالةإحصائي79.51ًّبلغت)

للمستوىالعلمي.وقدأوصتالدراسةبالعملعلىزيادةالوعيلدىاإلدارةالعليايفاملنظماتغرري
احلكوميةحولأمهيةتبينالتفكرياإلستراتيجييفإدارةهذهاملؤسسات،وتطويربرامجتدريبيةخاصرة

والعاملنييفاملنظماتغرياحلكومية.بالتفكرياإلستراتيجيللمديرين
(:هدفتالدراسةإىلمعرفةدرجةممارسةالتفكرياإلستراتيجيلدىرؤساء2014دراسةالعلي)-

األقساماألكادمييةيفالكلياتالتطبيقيةيفدولةالكويت،وعالقتهابإعادةهندسةالعملياتاإلداريةمن
(فررًدا.وقرد180متتوزيعهاعلىأفرادالعينةالبالغعرددهم)ووجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس.

استخدمالباحثاملنهجالوصفياالرتباطي،واعتمدعلىاستبانتنيجلمعاملعلومات:إحردامهاألمنراط
التفكرياإلستراتيجي،وأخرىإلعادةهندسةالعملياتاإلدارية،وتوصلتالدراسةإىلأندرجةممارسة

األكادمييةيفالكلياتالتطبيقيةيفدولةالكويتمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتردريسرؤساءاألقسام
ألمناطالتفكرياإلستراتيجيجاءتمتوسطة،وأنإعادةهندسةالعملياتاإلداريةجراءتمتوسرطة
كذل ،كماتوجدعالقةموجبةدالةإحصائيًّابنيدرجةممارسةرؤساءاألقساماألكادمييرةألمنراط

إعادةهندسةالعملياتاإلداريةمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس.وقدأوصتولتفكرياإلستراتيجيا
الدراسةبضرورةعقددوراتتدريبيةللتعريفبالتفكرياإلستراتيجي،وإجراءمزيدمنالدراساتحول

مفهومالتفكرياإلستراتيجييفدولةالكويت.
فتالدراسةإىلمعرفةدرجةاستخداممديرياملردارسالثانويرة(:هد2015دراسةالنخالة)-

وتكونتعينرةالدراسرةمرنمبحافظاتغزةللتفكرياإلستراتيجيوعالقتهبدرجةأدائهماإلداري.
(مننوابونائباتمديرياملدارسالثانويةيفقطاعغزة،واستخدماالستبانةكرأداةجلمرع411)

ثاملنهجالوصفيالتحليلي.وتوصلتالدراسةإىلأندرجرةاسرتخداماملعلوماتوقداستخدمالباح
مديرياملدارسالثانويةمبحافظاتغزةللتفكرياإلستراتيجيمنوجهةنظرنرواهبمجراءتبدرجرة
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كبرية،وإىلوجودعالقةارتباطيةموجبةدالةإحصائيًّابنيدرجةاستخداممديرياملردارسالثانويرة
فكرياإلستراتيجيوبنيدرجةأدائهماإلداري.وقدأوصىالباحثبضررورةتربينمبحافظاتغزةللت

وزارةالتربيةوالتعليملثقافةالتفكرياإلستراتيجييفإدارةمؤسساهتاالتربوية،والعملعلىنشررهرذه
كريالثقافةبنيالعاملنييفسل التعليم،وتطويربرامجتدريبيةمتخصصةيفاألمنراطاخلاصرةبرالتف

 اإلستراتيجيملديرياملدارسيفقطاعغزة.
 دراسات تناولت إشراف القيادة املدرسية: -

املدرسيةيفإىل(:هدفتالدراسة2002دراسةاحلارثي)- تعرفواقعتأهيلمشريفاالدارة
مشريف اختيار عند عليها االعتماد ينبغي اليت الصحيحة املعايري وحتديد وعسري مكة القيادةمنطقيت

( على الدراسة طبقت وقد كما76املدرسية، املسحي، الوصفي املنهج البحث واستخدم (مشرفًا،
جمموعةمناملعايرياليت بمراعاهتاإىلاستخدماالستبانةكأداةجلمعاملعلومات،وتوصلتالدراسة

وان،علىاختاذالقراراتالقدرةوعنداختيارمشريفالقيادةاملدرسيةمثلاحلصولعلىمؤهلتربوي،
النظر ببعد توجيهاته و،تتسم أن اإلبداعيشجع املبادرة، وأوصتوروح بتأهيلمباالهتماالدراسة

 متخصصةاإلدارةمشريف دوراتتدريبية عقد منخالل مبهامهم تكليفهم قبل واالهتمام،املدرسية
مدرسية.إدارةةالترشيحلوظيفةمشرفبتطبيقاملعايرياليتتوصلتهلاالدراسةعندتصميماستمار

(:هدفتالدراسةإىلحتديدالكفاياتاملهنيةملشريفاإلدارةاملدرسية،2008دراسةالشهري)-
والتعرفعلىدرجةأمهيةتوفرهالديهمودرجةممارستهمهلامنوجهةنظرمديرياملدارسومشريف

االحت وحتديد ، أنفسهم املدرسية املهنيةاإلدارة لكفاياهتم ممارستهم ضوء يف هلم التدريبية .ياجات
مديرمدرسة(58)مشرفإدارةمدرسيةو(16البحثاملكونمن)وطبقتالدراسةعلىكاملجمتمع

،واستخدمالباحثاملنهجالوصفياملسحي،ثانويةيفإداراتتعليمحمايلعسريواملخواةورجالأملع
بناءقائمةبالكفاياتاملهنيةملشريفلةجلمعاملعلومات،وتوصلتالدراسةكمااستخدماالستبانةكأدا
 من مكونة املدرسية 81اإلدارة م كفاية على التخطيط10وزعة والتنسيقا،جماالتهي: ،لتنظيم

واملتابعة التنفيذ الكفاياتالشخصية، التقومي، والعالقاتاإلنسانية، املهنية،االتصال التنمية ،اإلبداع،
التقنية يرونأمهيةتوفرالكفاياتاملهنيةلدىوإىلاإلشرافالتربوي.، أنمجيعأفرادجمتمعالدراسة

 يفحنييرون جًدا، عالية بدرجة املدرسية أهنممشريفاإلدارة متوسطة، بدرجة وأوصتميارسوهنا
اإلشرافمنخاللعقدالدراسةبضرورةاالهتمامبتأهيلمشريفاإلدارةاملدرسيةقبلتكليفهممبهام

 على قائمة الدراسةالدوراتتدريبية توصلتإليها اليت التدريبية،كفاياتاملهنية الربامج تصميم و
ملشريفاإلدارةاملدرسيةيفضوءاالحتياجاتالتدريبيةاليتتوصلتإليهاالدراسة.
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سةمشريفاإلدارةاملدرسية(:هدفتالدراسةللكشفعنواقعممار2013دراسةاهلاجري)-
ممارسته دون حتول اليت واملعوقات  هلا،ألساليباالشرافالتربوي مقترحم تصور وضع مث ومن

املمارسة .لتحسنيهذه ومشريف العام التعليم مدارس مديري مجيع على طبقتالدراسة اإلدارةوقد
واستخدمتالدراسةاملنهجالوصفي(مشرف،20(مديرًاو)256املدرسيةبإدارةتعليمبيشةبواقع)

 وتوصلت املعلومات، جلمع كأداة االستبانه استخدمت كما أنإىلاملسحي، ألساليبممارستهم
اإلشراف متوسطة، جاءتبدرجة الدراسة تضمنتها اليت وأوصتالتربوي اهتمامبالدراسة ضرورة
،مياحلوافزوالربامجالتدريبيةالنوعيةهلماملدرسيةودعمهممنخاللتقداإلدارةالتعليممبشريفإدارات

املعلمنيإعدادوتبيناجلامعاتوكليات،التربوياملتعددةاإلشرافأساليبوتوعيتهمبضرورةاستخدام
املدرسية.اإلدارةاملعلمنييفجمالإلعدادلربامجدراسية

مشرريفاإلدارةاملدرسريةيفسةإىلالتعرفعلىدورراهدفتالد(:2014دراسةاملطلق)-
حائل،فيمايتعلقباجملاالتالتالية:)القيرادةالتنميةاملهنيةاملستدامةملديريمدارسالتعليمالعاممبدينة

وقردُطبقرت.(ت،التدريبوالتطوير،بناءفرقالعملراراالتشاركية،االتصالوالتواصل،اختاذالق
مبدينةحائلوقدبلرغمنمجيعمديريمدارسالتعليمالعامكونواملسةالدراسةعلىكاملجمتمعراالد

كمااستخدماالستبانهكأداةجلمعاستخدمالباحثاملنهجالوصفياملسحي،رًا،و(مدي198عددهم)
وتوصلتالدراسةإىلإندرجةتقديردورمشريفاإلدارةاملدرسيةيفالتنميةاملهنيةاملستدامة املعلومات،
ضررورةقيرامالدراسةبوأوصتمتوسطة،ظراملديرينقدجاءتبدرجةوجهةنملدارسمنملديريا

عاتتسراعداملرديرينراتوفريبيئةعملتشاركيةصحيةوخاليةمرنالصربمشريفاإلدارةاملدرسية
تحفيرزبقياممشريفاإلدارةاملدرسريةضرورةىلإو،أفكارابداعيةداخلاملدرسةوالعاملنيعلىتقدمي

عمليرةصرنعهميفراكشروإامجواألنشطةاملختلفة،العاملنييفوضعاخلططوالربراكاملديرينإلش
 .تيفاملدرسةراراالق

الدراسات السابقة:البحوث و على قيبالتعثانيًا: 
بعداستعراضالدراساتالسابقةميكنتوضيحأوجهالتشابهواالختالفبنيالبحرثاحلرايل

وكذل أوجهالتفردللبحرث،منالبحوثوالدراساتالسابقةاالستفادةأوجهووالدراساتالسابقة،
 احلايلكمايلي:

 أوجه التشابه بني البحث احلالي والدراسات السابقة:   - أ
السابقةيفالنقاطالتالية:البحوثوالدراساتشتركالبحثاحلايلمعا
والذييعتربالطريقاألكثرإبرداًعانيأنهيتناولموضوعالتفكرياإلستراتيجيلدىالقادةالتربوي -

يفكيفيةحتديدالقضايااملستقبلية،والفرخوالتهديداتاليتتواجهاملؤسسةالتعليميرةوكيفيرة
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(2010(ودراسةالشهري)2008كمايفدراسةالفواز)ومتيزهاهاامبايكفلتطورالتعاملمعه
 .(Pang, 2012)& Pisapia نغبيسابياوباو(2015(والنخالة)2003واحلراحشة)

(2015)(والنخالرة2010استخدمتالدراسةاملنهجالوصفي،كمايفدراسرةالشرهري) -
(واهلراجري2014واملطلرق)(2003(واحلراحشرة)2008(وخليرف)2013والعشي)

(الريت2014(،ماعردادراسرةالعلري)2008والشهري)(2002(واحلارثي)2013)
 ,Canole)ودراسةكرانول( (Robinson, 2012ودراسةروبنسون،الرتباطياستخدمتاملنهجا

 منهجدراسةاحلالة.تااليتاستخدم(1999
اشتركتمعبعضالدراساتالسابقةيفاستخدامهالالستبانةكأداةجلمعاملعلومات،كماأهنرا -

استخدمتاألساليباإلحصائيةيفمعاجلةالبياناتوحتليلها.
 الدراسات السابقة:البحوث وف بني البحث احلالي وأوجه االختال - ب
 يفالنقاطالتالية:السابقةالدراساتتلفالبحثاحلايلعنخا

.احلدالزمينإلجراءالبحثواحلداجلغرايفوعينةالبحث -
بيسابياوبانغعلىخالفدراسةركَّزالبحثاحلايلعلىاألمناطاخلاصةبالتفكرياإلستراتيجي -

Pang, 2009)& Pisapia)ماإذاكانهناكتبراينيفاسرتخدامواليتهدفتللكشفعن
يفمناطقرتلفرةمهاراتالتفكرياإلستراتيجييفإعدادطالباجلامعةألدوارقياديةمستقبًلا

(الريتركرزتعلرىمهراراتالرتفكريPang, 2012)&Pisapiaبيسابياوبانغودراسة
االستراتيجي.

قةتناولتالتفكرياالستراتيجيلدىالقياداتاالكادمييةكمايفدراسرةبعضالدراساتالساب -
(.2012(وحبيب)2014العلي)

التفكرياالستراتيجيوعالقتهمبتغرياتختتلفعنالبحثاحلايلمثلتناولتالدراساتالسابقة -
اختراذأمناط(اليتتناولتعالقةالتفكرياالستراتيجيبدرجةممارسة2003حشة)ادراسةاحلر

(اليتتناولتالعالقةبنيالتفكرياالستراتيجيوالقردرةعلرى2012القرارودراسةحبيب)
(اليتتناولتعالقةالتفكرياالستراتيجيبإعادةهندسة2014القيادةالتربويةودراسةالعلي)

العملياتاإلدارية.
رياالسرتراتيجيركزتبعضالدراساتعلىالكشفعنمدىوجودعالقةبرنيالرتفك -

 كرانول)ودراسرة(Robinson,2012) روبنسرونوالتخطيطاالستراتيجيكمايفدراسة

(Canole,1999.
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تناولتبعضالدراساتإشرافالقيادةاملدرسيةمنجوانبرتلفةعنالبحثاحلايلكمايف -
احلارثي) املدرسية2002دراسة تأهيلمشريفالقيادة واليتهدفتلتعرفواقع ودراسة،(

( املدرسية2008الشهري اإلدارة ملشريف املهنية الكفايات لتحديد هدفت اليت ودراسة،(
واليتهدفتللكشفعن2013اهلاجري) املدرسيةألساليب( واقعممارسةمشريفاإلدارة
ومنمثوضعتصورمقترحلتحسنياإلشراف واملعوقاتاليتحتولدونممارستها التربوي

املمارس )،ةهذه املطلق هدفت(2014ودراسة اإلدارةاليت مشريف دور التعرفعلى إىل
.املدرسيةيفالتنميةاملهنيةاملستدامةملديريمدارسالتعليمالعاممبدينةحائل

 من البحوث والدراسات السابقة: االستفادةأوجه  - ج
حث،وبناءاإلطارالنظري،يفصياغةمشكلةالبمنالبحوثوالدراساتالسابقةاالستفادةمت

 أداة وبناء البحث وتعرف متاإلحصائيةاألساليب)االستبانة(، كما البحث، نتائج لتحليل املناسبة
االستفادةمننتائجوتوصياتالبحوثوالدراساتالسابقة.

 أوجه التفرد للبحث احلالي: - د
البحثاحل متيز بتناوله البحوثالسابقة مشرفاتالقيادايلعن أمناطدور تنمية يف املدرسية ة

القيادة مشرفة بني التكاملي العمل على بذل  مركًزا املدارس، قائدات لدى اإلستراتيجي التفكري
املدرسة،والذييهدفإىلتطويرالعملاملدرسيوالتعاملمعمستجداتهومتطلبات املدرسيةوقائدة

تنفيذه.








 الفصل الرابع
 ات البحثإجراء

 
منهجالبحث.أواًل:
جمتمعالبحث.ثانيًا:
عينةالبحث.ثالثًا:
.البحثدواترابعًا:أ
تنفيذالبحث.خامسًا:
 . األساليباإلحصائيةسادسًا:
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 الفصل الرابع
 إجراءات البحث

جراءاتهذهاإلواشتملتيفتنفيذالبحث،استخدمتهدفالفصلإىلعرضاإلجراءاتاليت
األداة،ونروعأداةالبحرث،سرتطبقعليرهذيالبحثالعاملستخدميفالبحث،وجمتماملنهجعلى

واألسراليبواخلطواتاليتمرتهباعمليةبناءوتطبيقأداةالبحث،والتأكدمنصردقهاوثباهترا،
إلجراءاتواخلطواتأهمايوفيمايلالبحثوحتليلالنتائج،أسئلةاملستخدمةيفاإلجابةعناإلحصائية

املتبعةيفهذاالفصل:
 أواًل: منهج البحث:

عتمدعلىفهماحلاضرمنأجلتوجيهاملسرتقبلمرنالذياتبىنالبحثاحلايلاملنهجالوصفي
خاللدراسةالواقعوالتعرفعلىجوانبالقوةوالضعففيه؛ملعرفةمدىصالحيةهرذاالوضرعأو

البياناتوتبويبرهايقتصرعلىمجعملنهأكما،زّئيةأوأساسيةفيهتغرياتجمدىاحلاجةإىلإحداث
تضمنقدًرايسرًيامنالتفسريهلذهالنتائجالستخالختعميماتذاتمغرزىترؤديإىلفقط،ولّكنه

.كماأنهاملنهجاملالئمملعاجلةموضوعالبحثمن(191،خ.2003حلمشكلةالبحث.)العساف،
واملعلوماتحولدورمشرفاتالقيرادةاملدرسريةيفتنميرةأمنراطالرتفكريخاللجتميعاحلقائق

اإلستراتيجيلقائداتمدارسالتعليمالعامومعرفةمدىاحلاجةإلحداثتغيرياتفيه.
 ثانيًا: جمتمع البحث:

تكونجمتمعالبحثمنمجيعقائداتووكيالتمدارسالتعليمالعامبإدارةالتعلريممبحافظرة
(وكيلرة18(مديرةو)57(والبالغعددهن)ره1438-1437وذل خاللالعامالدراسي)النماخ
.رقمج(-4)ملحق

 ثالثًا: عينة البحث: 
تمرعمتتطبيقالبحثبأسلوباحلصرالشاملعلىكاملجمتمعالبحث،وفيمايليوصرفجمل

ربة(.سنواتاخلوالوظيفة،والبحث)نوعاملؤهل،ملتغرياتالبحثتبعًا
 املؤهل: نوع البحث حسبجمتمع وصف -

البحثحسبنوعاملؤهلجمتمع(وصف3جدول)
النسبةاملئوية%اجملتمعاملؤهلم
%6688يتربو1
%912يغريتربو2
%75100مجايلاإل
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ربئويةاألكامل(حيثحتتلالنسبة66)يعددمنحصلنعلىمؤهلتربوأن(3)يتضحمناجلدول
%(.12(بنسبةمئوية)9يفالعينة)ينعددمنملحيصلنعلىمؤهلتربوحنيكا،يف%(88)
: الوظيفة البحث حسب جمتمع وصف  -

البحثحسبالوظيفةجمتمع(وصف4جدول)
النسبةاملئوية%اجملتمعالوظيفةم
%5776قائدةمدرسة1
%1824وكيلةمدرسة2

%75100مجايلاإل


 من 4)اجلدوليتضح أن( أفرادعدد )اجملتمع القائدات املئوية57من النسبة ويشكلن )
إمجايل%(من24(بنسبةمئوية)18منالوكيالت)اجملتمعأفرادحنيكانعدد%(،يف76األكرب)
عليهالدليلوُيعزىالفرقالكبرييفالعددبنيقائداتووكيالتاملدارسإىلمانصأفراداجملتمع،عدد

التنظيميملدارسالتعليمالعاميفإصدارهالثالثفيماخيصتشكيلاهليئةاإلداريةيفاملدارس،حيثورد
بعددالطالباتفيها،فاملدارساليتيقلعددالطالبات فيهأنيكوناستحقاقاملدرسةلوكيلةمرتبطًا

دةاملدرسةمبهامالقائدةوالوكيلة،وحيثأنطالبةاليكلفهلاوكيلةمدرسةوتقومقائ100فيهاعن
 عن طالباهتا عدد النماخيقل للبناتمبحافظة العام مدارسالتعليم فيها100غالبية ُاكتفي  طالبة

 بقائدةاملدرسةدونتكليفوكيلةوهومايربرهذاالفرقيفالعدد.

 : سنوات اخلربة البحث حسب جمتمع وصف  -
البحثحسباخلربةجمتمع(وصف5جدول)

النسبةاملئوية%اجملتمعسنواتاخلربةم
%1925.3سنوات5قلمنأ1
%1722.7 سنوات10قلمنأإىل5من2
 %52 39فأكثرسنوات310

%75100مجايلاإل
(39)(هريفرأكثرسرنوات10منذواتاخلربة)اجملتمعأفرادعددأن(5)يتضحمناجلدول

سرنوات(هري5وعددأفرادجمتمعالبحثمنذوياخلربة)أقلمن%(،52بالنسبةاملئويةاألكرب)
10قلمرنأإىل5منمنذوىاخلربة)اجملتمعأفرادحنيكانعدديف%(،25.3(بنسبةمئوية)19)

لديهنخربةالبحثجمتمعأفرادالنسبةاألكربمنأن%(،أي22.7نسبةمئوية)بأقل(17()سنوات
سنواتفأكثروهوماقديعكسموثوقيةاستجاباهتنعلىأداةالبحثودقتها.(10)يفالعمل
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 رابعًا: أدوات البحث:
،وتصميمهامرنخراللكأداةللبحثاالستبانةالبحثومنهجهمتاستخدامأهدافيفضوء

وقداحملكمني،وأراءالسادةالعلمي،االستفادةمناإلطارالنظري،والدراساتالسابقة،ومتابعةاملشرف
مرتصميماإلستبانهباملراحلالتالية:

البحث،وكذل العباراتجمتمعمتوضعالتصوراملبدئيلإلستبانةمتضمنًااملعلوماتاألوليةألفراد -
اخلاصةبكلحمورمنحماوراإلستبانة.

بحثومناقشرتها،حيرثقامرتمتعرضالتصوراملبدئيلالستبانهعلىسعادةاملشرفةعلىال -
العباراتوحماولةتوظيفهامبايتناسبمعكلحمورلتحقيقأهدافالبحث.بعضبالتعديلعلى

لتصبحاألداةجاهزةللتحكيممنذوياالختصاخ.متإجراءالتعديالتوفقتوجيهاتاملشرفة-
:مايلي(2ملحقاألولية)ومشلتاالستبانةيفصورهتا

سنواتاخلربة(-الوظيفة-تضمنت)نوعاملؤهلو،علوماتاألوليةاملواًل:أ
:يليكماموزعةعبارة(48مجاىل)إب حماورأربعةوتضمنت،حماوراالستبانةثانيًا:
:دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالشمويللدىقائداتاملردارساألولاحملور-1

.ةعبار(12)ويتكونمن
:دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتجريديلدىقائرداتاملردارسالثايناحملور-2

عبارة.(12)ويتكونمن
:دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتشخيصيلدىقائداتاملدارساحملورالثالث-3

عبارة.(12)ويتكونمن
دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتخطيطيلدىقائداتاملردارس:احملورالرابع-4

عبارة.(12)ويتكونمن
وبعدتصميماالستبانةكانالبدمنالتأكدمنمدىصدقهاوثباهتا،وبالتايلمدىصحتهاللتطبيق،

ومنمثكانتاإلجراءاتالتالية:
 :أداة البحث صدق - أ

 :الصدق الظاهري -1
عرضهاعلىجمموعرةمرناحملكمرنييف(عبارةمت48كانتمكونةمن)اليتةدااألإعدادبعد

وذل لتقييمالعباراتمنحيث(،3)ملحقحّكمُم(12ةالذينبلغعددهم)اخلربالتخصصمنذوى
ووضروححتتها،والتأكدمنسالمتهااللغويرةأدرجتمناسبةالفقراتومدىانتمائهاللمحاوراليت

وقد،إضافتهايتمأخرىمالحظاتوأيةبعضالعباراتأوإضافةحذفأوتعديلوإمكانيةصياغتها،
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الصرياغة،إعادةفيماعدا،ورمنحماوراالستبانةحمأياحملكمنيحيثمليتماستبعادبآراءاألخذمت
صياغةبعضالعبراراتوبرذل ،وتعديلوالثايناألولاحملورين(منعباراتأربعكمامتاستبعاد)

النهائيلالستبانةعبارة(وميكنالرجوعللشكل44اس)يلعباراتاملقيالعددالنهائأصبح
(.2ملحق)
 صدق االتساق الداخلى :-2

برنيبريسونلالستبانةعنطريقحسابمعامالتاالرتباطالداخليمتحسابصدقاالتساق
العبارة)بعدحرذفإليهتنتميالذيالستبانةوالدرجةالكليةللمحوردرجةكلعبارةمنعباراتا

:التاليةداولاجليفدرجةالعبارة(وكذل بالدرجةالكليةعلىاالستبانةككلكماهوموضح
 (35)ن= وارتباطها بالدرجة األولاحملور لعبارات  الداخلينتائج قيم االتساق  (6)جدول 

 العبارة
 معامل االرتباط

 الداللة باحملور
معامل االرتباط 
 الداللة بالدرجة الكلية

1 0.55 0.01 0.42 0.01 

2 0.68 0.01 0.55 0.01 

3 0.54 0.01 0.35 0.01 

4 0.61 0.01 0.36 0.01 

5 0.75 0.01 0.60 0.01 

6 0.56 0.01 0.43 0.01 

7 0.65 0.01 0.56 0.01 

8 0.55 0.01 0.45 0.01 

9 0.63 0.01 0.56 0.01 

10 0.62 0.01 0.63 0.01 

11 0.50 0.01 0.51 0.01 

12 0.34 0.01 0.39 0.01 

 0.01 0.84 احملور ككل
لالستبانةبالدرجةالكليةعلرىاحملروراألولارتباطمجيععباراتاحملور(6)يتضحمناجلدول

(وقرد0.01عنردمسرتوى)ياإحصائوالدرجةالكليةعلىاالستبانةمبعامالتارتباطموجبةودالة
تتمترعاألولمجيععباراتاحملورأن(ممايعىن0.75اىل0.34تراوحتقيممعامالتاالرتباطبني)

مرتفعة.داخليبدرجةصدقاتساق
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 (35)ن= وارتباطها بالدرجة الكلية الثانياحملور لعبارات  الداخلينتائج قيم االتساق ( 7)جدول 
باط معامل االرت العبارة

معامل االرتباط  الداللة باحملور
 الداللة بالدرجة الكلية

1 0.42 0.01 0.41 0.01 
2 0.46 0.01 0.45 0.01 
3 0.39 0.01 0.41 0.01 
4 0.36 0.01 0.37 0.01 
5 0.49 0.01 0.47 0.01 
6 0.61 0.01 0.58 0.01 
7 0.45 0.01 0.47 0.01 
8 0.47 0.01 0.45 0.01 
9 0.46 0.01 0.5 0.01 

10 0.51 0.01 0.48 0.01 
 0.01 0.68 احملور ككل

لالستبانةبالدرجةالكليةعلىاحملرورالثاينارتباطمجيععباراتاحملور(7)يتضحمناجلدول
(وقرد0.01عنردمسرتوى)إحصائيًاوالدرجةالكليةعلىاالستبانةمبعامالتارتباطموجبةودالة

تتمترعالثاينمجيععباراتاحملورأن(ممايعىن0.61إىل0.36االرتباطبني)تراوحتقيممعامالت
.مرتفعةداخليبدرجةصدقاتساق

(35)ن=وارتباطها بالدرجة الكلية احملور الثالثلعبارات  الداخلينتائج قيم االتساق ( 8جدول )
 
 العبارة

معامل االرتباط 
 باحملور

 
 الداللة

معامل االرتباط 
 ة الكليةبالدرج

 
 الداللة

1 0.44 0.01 0.42 0.01 
2 0.56 0.01 0.55 0.01 
3 0.37 0.01 0.36 0.01 
4 0.39 0.01 0.38 0.01 
5 0.63 0.01 0.55 0.01 
6 0.60 0.01 0.58 0.01 
7 0.47 0.01 0.43 0.01 
8 0.56 0.01 0.55 0.01 
9 0.53 0.01 0.51 0.01 

10 0.59 0.01 0.56 0.01 
 0.01 0.82 ككل احملور



لالستبانةبالدرجةالكليةعلىاحملرورثاحملورالثالارتباطمجيععبارات(8)يتضحمناجلدول
(وقرد0.01عنردمسرتوى)إحصائيًاوالدرجةالكليةعلىاالستبانةمبعامالتارتباطموجبةودالة

تتمترعالثاينمجيععباراتاحملورأنايعىن(مم0.63إىل0.36تراوحتقيممعامالتاالرتباطبني)
مرتفعة.داخليبدرجةصدقاتساق
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 (35)ن= وارتباطها بالدرجة الكلية احملور الرابعلعبارات  الداخلينتائج قيم االتساق  (9) جدول
معامل االرتباط  العبارة

 باحملور
معامل االرتباط  الداللة

 بالدرجة الكلية
 الداللة

1 0.65 0.01 0.59 0.01 

2 0.56 0.01 0.55 0.01 

3 0.51 0.01 0.50 0.01 

4 0.59 0.01 0.49 0.01 

5 0.62 0.01 0.60 0.01 

6 0.58 0.01 0.54 0.01 

7 0.61 0.01 0.59 0.01 

8 0.45 0.01 0.43 0.01 

9 0.43 0.01 0.41 0.01 

10 0.54 0.01 0.55 0.01 

11 0.57 0.01 0.55 0.01 

12 0.44 0.01 0.42 0.01 

 0.01 0.85 احملور ككل
ارتباطمجيععباراتاحملورالرابعلالستبانةبالدرجةالكليةعلرىاحملرور(9)يتضحمناجلدول

(وقرد0.01عنردمسرتوى)إحصائياوالدرجةالكليةعلىاالستبانةمبعامالتارتباطموجبةودالة
تتمترعاألولمجيععباراتاحملورأن(ممايعىن0.65اىل0.41تراوحتقيممعامالتاالرتباطبني)

مرتفعة.داخليبدرجةصدقاتساق
قيممعاملارتباطكرلعبرارةمبحورهراأنإىلأعالهاجلداوليفوتشريتل النتائجالسابقة

باراتتتمتعمجيعالعأنإىل،ممايشريإحصائياوالدرجةالكليةعلىاالستبانةكانتكلهاموجبةودالة
بنيمجيعالعبارات.الداخليبدرجةصدقمرتفعةويدعمذل ارتفاعوداللةقوةاالرتباط

كمامتحسابمعامالتاالرتباطبنيالدرجةالكليةعلىكلحمورمنحماوراالستبانهوالدرجةالكلية
:موضحةباجلدولالتايلهيعلىاالستبانةفجاءتمعامالتاالرتباطكما

 معامالت االرتباط بني الدرجة على كل حمور والدرجة الكلية على االستبانة( 10ل )جدو
معامل االرتباط بالدرجة  عدد العبارات احملاور

 الكلية
 الداللة

 0.01 0.84 12 األول: منط التفكري الشمولياحملور 
 0.01 0.68 10 الثاني: منط التفكري التجريدياحملور 

 0.01 0.82 10 فكري التشخيصي: منط التاحملور الثالث
 0.01 0.85 12 : منط التفكري التخطيطياحملور الرابع
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ارتفاعقيممعامالتاالرتباطبنيالدرجةالكليةعلىكرلحمرور(10)ويتضحمناجلدول
عنردمسرتوىإحصائياوالدرجةالكليةعلىاالستبانةوكانتمعامالتاالرتباطكلهاموجبةودالة

مجيعحماوراالستبانةتتمتعبدرجةصدقمرتفعةويدعمذلر قروةاالرتبراطأن(ممايعىن0.01)
وعليهفإنهذهالنتيجرةتوضرحصردقعبراراتأداةالبحرث،بنيمجيعحماوراالستبانةالداخلي

 وصالحيتهاللتطبيقامليداين.
 ثبات االستبانة :ب ــ 
إعرادةعنردًاجوهريًاالتتغريتغريداةئجالىتحنصلعليهامناألنتاالأنقصدبثباتاالستبانةي

ثبراتاالسرتبانةنفسالظروف.وقدمتالتأكدمرنيفعلىنفسالعينةأخرىمرةاألداةاستخدام
:يكرونباخوالتجزئةالنصفيةكمايل-لفاأباستخدامطريقة

كرونباخلالستبانةككلحيرث-الفأنةعنطريقحسابمعاملثباتمتحسابثباتاالستبا-1
.معاملثباتمرتفعإىل(وهويشري0.86بلغتقيمته)

كرونباخلكلحمورمنحماوركماهوموضرحيفاجلرداول-لفاأكمامتحسابمعامالتثبات-
التالية:

 ستبانةكرونباخ لكل حمور من حماور االـــ لفاأ( معامالت ثبات 11)جدول 
كرونباخ-لفاأمعاملثباتعددالعباراتاحملاور

120.82األول:منطالتفكريالشمويلاحملور
0.73 10الثاين:منطالتفكريالتجريدياحملور

0.75 10:منطالتفكريالتشخيصياحملورالثالث
0.86 12:منطالتفكريالتخطيطياحملورالرابع



أارتفاعقيممعامالتثبات(11)دولاجلمنويتضح كرونباخلكلحمورمنحماور-لفا
(وقدحصلاحملور0.86إىل0.73االستبانةحيثتراوحتقيممعامالتثباتاالستبانةمابني)

ارتفاعإىل(ممايشري0.73قلمعاملثبات)أصلاحملورالثاىنعلى(وح0.86الرابععلىقيمةثبات)
مالتثباتاحملاور.معا
باستخدامطريقةالتجزئةالنصفيةحيثمتحسابمعاملالثباتمتحسابثباتاالستبانةايضًا-2

 سبريمان معادلة باستخدام النصفية التجزئة بطريقة –الكلى  ( (0.84براونحيثبلغتقيمته
ارتفاعمعاملثباتاالستبانة.إىلوالذىيشري
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 مالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل حمور من حماور االستبانة(  معا12جدول)
معاملالتجزئةالنصفيةعددالعباراتاحملاور

120.79األول:منطالتفكريالشمويلاحملور
0.70 10الثاين:منطالتفكريالتجريدياحملور

0.72 10:منطالتفكريالتشخيصياحملورالثالث
0.83 12طالتفكريالتخطيطي:مناحملورالرابع

ارتفاعقيممعامالتبطريقةالتجزئةالنصفيةلكلحمورمنحماور(12)اجلدولويتضحمن
بني) ما (وقدحصلاحملور0.83إىل0.7االستبانةحيثتراوحتقيممعامالتثباتاالستبانة

(وتشريتل 0.7قلمعاملثبات)أعلىالثاين(كماحصلاحملور0.83قيمةثبات)أعلىالرابععلى
البحثأهدافقيمالثباتلكافةحماوراالستبانةمرتفعةممايعطىمؤشرملناسبتهالتحقيقأنإىلالنتائج
تطبيقالبحث.إعادةحالةيفوثابتةنتائجمستقرةإعطاءوإمكانية

 خامسًا: تنفيذ البحث:
تالية:متتنفيذالبحثتبعًاللخطواتال

مجعاملادةالعلميةومراجعةالبحوثوالدراساتالسابقة.-
والدراساتالسابقة.النظريضوءاإلطاريفالبحثتاالستبانةتأداةإعداد-
احملكمني.أراءضوءيفوتعديلهاتوزيعاالستبانةعلىاحملكمني-
احلصولعلىاخلطاباتالرمسيةباملوافقةعلىالتطبيق.-
البحث.جمتمعزيعاالستباناتعلىتو-
- وحتليلها االستبانات إحصائيامجع ومناقشتها البحث نتائج عرض يفمث اإلطار النظريضوء

والدراساتالسابقة.
 وضعالتوصياتواملقترحات.-

 سادسًا: األساليب اإلحصائية:
تخدميفحتليلالبياناتكمااس،spss))يحصائمجاإلمتحتليلالبياناتومعاجلتهاباستخدامالربنا

حصائيةالتالية:اإلاألساليبسئلةالبحثأواختبار
 :حلسابصدقوثباتاالستبانة -أ

.معاملارتباطبريسون .1
.كرونباخ-لفاأمعاملثبات .2
براون.–معاملالثباتبطريقةالتجزئةالنصفيةباستخداممعادلةسبريمان .3
:لتحليلبياناتاالستبانة -ب
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النسبية.واألوزانوسطاتواالحنرافاتاملعياريةاملت .1
 .independent samples[T- test]تللعيناتاملستقلة–اختبار .2
.   one way ANOVAيحادسلوبحتليلالتبايناألأ .3
 معامالتاالرتباطالثنائية. .4

النسبية: واألوزانحتديد  درجة املوافقة  -
بناء املوافقة درجة حتديد املتوسطعلمت قيمة مقياساحلسايبى درجاتقطع أداةوىفضوء

مقياسليكرتالتايلوذل باعتماداملعيارالبحث املمارسةحيثمتحتديدطولفترة لتقديردرجة
متتقسيمهوالذي(4=1-5ومتحساباملدى)،(1:5)منةداهذهاأليفاملستخدمةاخلماسي

ضافةهذهالقيمةإ(،مث0،8=4/5ولالفترةاى)للحصولعلىطسةاخلمعلىعددفتراتاملقياس
أإىل قيمة )يفقل 1املقياسوهى احلد وذل لتحديد األعلى( ،األوىلللفترة بالنسبة لباقيوهكذا

الفتراتكماهومبنيباجلدولالتايل:
ةالنسبيواألوزاندرجةاملوافقة (13جدول)

درجةاملوافقةاملتوسطاحلساىبراتاملقياسفتالنسيبالوزنم
غريموافقبشدة1،79-1(1,8قلمن)أ-إىل(1)35،9%–20 1
غريموافق2،59–1،8(2،6قلمن)أ–إىل(1،8)51،9%–36 2
حمايد3،39–2،6(3،4قلمن)أ-إىل(2،6)67،9%–52 3
موافق 4,19 – 3,4 (4,2)أقلمن–إىل( 3,4) % 83,9 – 68 4
موافقبشدة 5 – 4,2 (5)   -إىل( 4,2) % 100 – 84 5 
 البحثكما اعتمد بداية الفئة حد موافق لتكون3.4) متوسطإذاحبيث،للكفايةحدًا( بلغ

للعبارةاجملتمعأفراداستجابات  بةيتماعالبعدحدالكفايأولدرجةاملوافقة مستوىموافقةهنأتماده
 .مقبول









 الفصل اخلامس
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها

 ومناقشتهاوتفسريهاعرضنتائجالبحث. 
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 الفصل اخلامس
 وتفسريها ومناقشتها  نتائج البحث 

متمجعهااليتحتليلالبياناتمنخاللإليهامتالتوصلاليتلنتائجالبحثتناولهذاالفصلعرضًا
ومناقشتهاوفقالتسلسلويفمايليعرضلنتائجالبحثالبحث،جمتمععنطريقتطبيقاالستبانةعلى

:التايلالبحثوذل علىالنحوأسئلة
 : األولالسؤال  جابةإ

هة نظر ما دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي لقائدات املدارس من وج
 البحث؟جمتمع أفراد 

النسبيةواألوزانعلىهذاالسؤالمتحساباملتوسطاتاحلسابيةواالحنرافاتاملعياريةولإلجابة 
بدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالشمويللتحليلاستجاباتعينةالبحثاملتعلقة

 التايل:يفاجلدولموضحةكماهيعرضالنتائجومتللمعياراحملددوفقالقائداتاملدارس

 البحث اخلاصةجمتمع النسبية الستجابات  واألوزانواالحنرافات املعيارية  احلسابية املتوسطات( 14جدول )
 (75بدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي )ن = 

املتوسط  العبارة م
 احلسابي

االحنراف 
 املعيارى

ن الوز
 النسيب

ترتيب 
 درجة املوافقة العبارات

قائداتاملدارسعلىترتيبأولوياتالعوامل 1 املشرفة تساعد
موافقبشدة1 88.6 0,84 4,43املؤثرةيفاملشكلةعندالتعاملمعاملشكالتاملدرسية.

ترشدلإلستفادةمناخلربةوالتجاربالسابقةعندوضعحلول 2
 موافقبشدة2 88 0,89 4,4للمشكالتاملدرسية.

األهداف 3 لتحقيق األمر لزم إذا تغيرياتمشولية إلجراء توجه
 موافقبشدة3 86,13 0,96 4,31املدرسية.

قبل 4 املدرسية للمشكالت العام اإلطار حتديد لضرورة توجه
 موافقبشدة4 85،33 0،79 4،27وضعاحللول.

 موافقبشدة5 84،80 0,77 4،24ية.تنميثقافةاملناقشةواحلواروالشفاف 6
 موافق6 83،20 0،96 4،16حترخعلىتنميةالرقابةالذاتيةوتعميقاملسؤولية. 7

للفرخ 5 أفضل لتقييم التفكري سعة أسلوب الستخدام توجه
موافق7 81،87 1،03 4،09الرئيسيةوتيسريتنفيذاخلططاملدرسية.

االكتشافلل 9 التحديوحرية إبداعيةتنمي إىلحلول وصول
 موافق8 78،93 1،09 3،95للمشكالت.

اثناء 8 االنتباه التلفت قد معينة جوانب كشف على تساعد
 موافق9 77،78 1،12 3،89عمليةاختاذالقرارات.

املدرسية 11 األهداف بني الربط يف التفكري تنمية على حترخ
 موافق10 76،80 1،09 3،84وإجراءاتتنفيذها.

 موافق11 76،80 1،12 3،84توجهلوضعحلولبديلةعندحلاملشكالتاملدرسية. 12
 موافق76،5312 0،98 3،83ترشدلتجنبالقفزإىلالنتائجدوندراسةمتأنية.10

 موافق  82 0.97 1.4 املعدل العام للمحور األول )التفكري الشموىل (
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:يليما(14)يتضحمناجلدول
فرادأأعطى- جمتمع احملور التفكرياألولالبحث منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات )دور

(وقدوصلتدرجةاملوافقة82(ووزننسىب)4،1)قة)موافق(مبتوسطحسايبالشمويل(درجةمواف
( الكفاية 3،4حد يعىنموافقة مما أفراد( مناجملتمع يفتنمية املدرسية مشرفاتالقيادة طعلىدور

:يليالتفكريالشمويلويتضحذل منخاللعرضالنتائجاملفصلهلذااحملوركما
بني)-1 ما املتوسطاتاحلسابية بني)4،43–3،83تراوحتقيم حمصورة واحنرافاتمعيارية )

.عناملتوسطاالستجاباتكانتشتتهامتقاربأنممايعىن(وهىمتقاربةمنبعضها1،12–0،77
رقم)ا-2 قائداتاملدارسعلىترتيبأولوياتالعوامل1حتلتالعبارة تساعداملشرفة ت ونصها )

درجةاملوافقة)موافقبشدة(يفاألوىلاملرتبةدالتعاملمعاملشكالتاملدرسيةتاملؤثرةيفاملشكلةعن
احملورمبتوسط يعىن(.وقدتعدتحدالكف88،6(ووزننسىب)4،43)حسايببالنسبةهلذا مما اية
حتققهابدرجةمرتفعة.

متأنية(ونصها10وجاءتالعبارةرقم)-3 ترشدلتجنبالقفزإىلالنتائجدوندراسة املرتبةتيفت
(76،53(ووزننسىب)3،83)حسايبدرجةاملوافقة)موافق(بالنسبةهلذااحملورمبتوسطيفاألخرية

العبارات.بباقيقلمقارنةأققهالكنبدرجةفايةممايعىنحتوقدتعدتأيضاحدالك
:هيموافقةبالنسبةهلذااحملوراألدوارأعلى-4
قائداتاملدارسعلىترتيبأولوياتالعواملاملؤثرةيفاملشكلةعندالتعاملمع - تساعداملشرفة

(.4،43)حسايباملشكالتاملدرسية.مبتوسط
-  والتجاربالسالالستفادةترشد اخلربة مبتوسطمن للمشكالتاملدرسية. حلول وضع عند بقة

.(4،40)حسايب
.)4،31)حسايبتوجهإلجراءتغيرياتمشوليةإذالزماألمرلتحقيقاألهدافاملدرسية.مبتوسط -
أكثرمنغريهااألدوارمشرفاتالقيادةاملدرسيةميارسنهذهأنرىيالبحثجمتمعأنوهذايعىن

علىاجملتمعموافقةارتفاعدرجةإىلحيثتعدتحدالكفاية،ممايشريلديهنمويللتنميةالتفكريالش
هذهاألدوار.

موافقةبالنسبةهلذااحملور:األدوارقلأ-5
حسايبحترخعلىتنميةالتفكرييفالربطبنياألهدافاملدرسيةوإجراءاتتنفيذها.مبتوسط -

(3،84.)
(.3،84)حسايبشكالتاملدرسية.مبتوسطتوجهلوضعحلولبديلةعندحلامل -
(.3،83)حسايبترشدلتجنبالقفزإىلالنتائجدوندراسةمتأنية.مبتوسط -
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الريتمتارسرهامشررفاتقلاألدوارأمناألدوارهذهأنرىيالبحثجمتمعأنوهذايعىن
وميكرناراخلاصةهبذااحملرور.األدوبباقيمقارنةلديهنالشمويللتنميةالتفكريالقيادةاملدرسية
نمشرفاتالقيادةاملدرسيةيساعدنقائداتاملدارسعلىالتعاملبشكلجيدمرعأتفسريذل ب

واالعتمادعلىاخلربةوالتجاربالسرابقةعنرداألولوياتاملشكالتاملدرسيةمنحيثترتيب
منمعمتكنيالقائدات،كالتهلذهاملشإبداعيةحلولإىلجلالوصولأوينمنيالتحديمن،حلها

كماتشريالنترائج.وفعاليةبكفاءةاألهدافجلحتقيقأمناألمرتطلبإذاإجراءتغيرياتمشولية
واحلروارواملناقشرةالشفافيةواتصالجيدمعقائداتاملدارستسودهةإنسانيعالقاتوجودإىل

دةالقائداتعلىوضرعحلرولبديلرةمناالهتماممبساعومناألفضلأنيبذلنمزيدًا،اهلادفة
أيضراًيدلذل وقداملنشودة.املدرسيةاألهدافحتققهذهاحللولأنللمشكالتاملدرسيةعلى

يفعرالجالفعالرةاملشراركةاملناطةهبنيفاألدوارألمهيةمشرفاتالقيادةاملدرسيةإدراكعلى
نقرلاخلررباتوالتجراربكرذل اورسرالتهأداءمناملشكالتاملختلفةاليتتعوقاملدرسة

(الريتحردد2008ويتفقذل معدراسةالشهري).قائداتاملدارسواملمارساتالناضجةبني
،فرهايفمشريفالقيادةاملدرسريةاككفايةمهنية بتواإلنسانيةفيهاكفايةاالتصالوالعالقات

والتواصلبنيمشريفالقيادةاملدرسيةاالتصالأمهيةفيهاعلىأكد(اليت2014ومعدراسةاملطلق)
وقادةاملدارسيفحتقيقالتنميةاملهنيةلديهم.

 : الثانيالسؤال  جابةإ
جمتمـع  لقائدات املدارس من وجهـة نظـر أفـراد     التجريديما دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري 

البحث؟         
النسربيةواألوزانحساباملتوسطاتاحلسابيةواالحنرافاتاملعياريةعلىهذاالسؤالمتولإلجابة

التجريديبدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالبحثاملتعلقةجمتمعلتحليلاستجابات
 التايل:دوليفاجلموضحةهيومتعرضالنتائجكما،ددللمعياراحملوفقا لقائداتاملدارس
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 البحث اخلاصةجمتمع النسبية الستجابات  واألوزانواالحنرافات املعيارية  احلسابية املتوسطات (15جدول)
   (75بدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التجريدى )ن = 

 العبارة م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيارى

الوزن 
 النسيب

ترتيب 
 العبارات

 درجة املوافقة

19 
للنظرلإل ابياتوالفوائدوراءالقراراتاليتتتخذهاترشد

 موافق1 82،67 1،08 4،13قيادةاملدرسة.

ترشداملشرفةقائداتاملدارسإلنتقاءالعواملاملؤثرةيف 13
املشكالتاملدرسيةيفضوءرؤيتهناخلاصة.

 موافق2 81،87 0.95 4،09

اءصورةجتريديةتفيدتوجهلرؤيةاألمورمنزوايامتعددةلبن 15
عندحلاملشكالتاملدرسية.

 موافق3 80،00 1،12 4،00

 موافق4 79،20 1،08 3،99ترشدإلجراءعمليةتقييمنقديعندحلاملشكالتاملدرسية. 14

17 
تؤكدعلىأمهيةاحليادواملوضوعيةعندحلاملشكالت

 موافق5 78،67 1،09 3،93املدرسية.

22 
يبعلىاستخدامأساليبرقابيةحديثةملنسوباتتوصيبالتدر

املدرسةمثل)املراجعةالداخليةررررالبياناتاإلحصائية
ررراملالحظاتالشخصية....(

 موافق6 78،67 1،18 3،93

16 
تستخدممنوذجالقبعاتالستيفتنميةاملواردالبشرية

 موافق7 77،87 0.97 3،89للمدرسة.

أساليبجديدةيفحلاملشكالتاملدرسيةتوجهالستخدام 21
مثلأسلوبالعصفالذهين.

 موافق8 77،87 1،09 3،89

توجهلإلعتمادعلىاحلدسعندمجعالبياناتواملعلومات 20
الختاذالقرارات.

 موافق9 76،27 1،01 3،81

تنبهلعدمهدرالوقتيفمجعالبياناتاملفصلةعندحل18
املشكالتاملدرسية.

 موافق10 72،00 3،601،25

 موافق - 78.4 1.03 92.3 املعدل العام للمحور الثانى )التفكري التجريدى (


 :ما يلي( 15)يتضح من اجلدول 
أفرادأعطى- جمتمع احملور التفكريالثاينالبحث منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات )دور

(وقدوصلتدرجة78،4)(ووزننسىب3،92)ايبحسوافقة)موافق(مبتوسطدرجةم(التجريدي
دورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةعلىاجملتمعأفراد(ممايعىنموافقة3،4املوافقةحدالكفاية)

:يليكمااحملورهلذاةمنخاللعرضالنتائجاملفصلويتضحذل التجريديمنطالتفكري
1- املتوسطاتاحلسابية بني)تراوحتقيم بني)4،13–3،60ما حمصورة واحنرافاتمعيارية )

عناملتوسط.متقارباالستجاباتكانتشتتهاأنممايعىن،ةمنبعضها(وهىمتقارب0،95-1،25
القراراتاليتتتخذها(ونصها19احتلتالعبارةرقم)-2 ترشدللنظرلإل ابياتوالفوائدوراء ت

ا ت املدرسة االقيادة ملرتبة هلذا بالنسبة )موافق( املوافقة وىلىفدرجة (4،13)حسايبمبتوسطاحملور
بدرجةمرتفعة.املوافقةعليهاوقدتعدتحدالكفايةممايعىن(82،67ووزننسىب)
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3-( رقم 18وجاءتالعبارة ونصها:ت حل( عند البياناتاملفصلة مجع الوقتيف هدر لعدم تنبه
يف" املشكالتاملدرسية )يفاألخريةاملرتبة املوافقة موافقدرجة هلذا بالنسبة حسايبمبتوسطاحملور(

قلمقارنةأبدرجةلكناملوافقةعليهاالكفايةممايعىنحدوقدتعدتأيضًا(72(ووزننسىب)3،6)
 .العباراتبباقي
:هيموافقةبالنسبةهلذااحملوراألدوارأعلى-4

وال - لإل ابيات للنظر مبتوسطترشد املدرسة. قيادة تتخذها اليت القرارات وراء حسايبفوائد
(13،4.) 
رؤيتهن - العواملاملؤثرةيفاملشكالتاملدرسيةيفضوء قائداتاملدارسإلنتقاء ترشداملشرفة

 (.09،4)حسايباخلاصة.مبتوسط
عندحلاملشكال - تفيد جتريدية صورة لبناء متعددة منزوايا األمور لرؤية تاملدرسية.توجه

(.4.00)حسايبمبتوسط
أكثرمنغريهااألدوارمشرفاتالقيادةاملدرسيةميارسنهذهيرىأنالبحثجمتمعأنوهذايعين

موافقةالعينةعلىارتفاعدرجةإىلحيثتعدتحدالكفاية،ممايشريالتجريديلديهنلتنميةالتفكري
.هذهاألدوار

 

ةبالنسبةهلذااحملور:موافقاألدوارقلأ-4
مثل - املدرسية املشكالت حل يف جديدة أساليب الستخدام الذهينتوجه العصف أسلوب

 (.3،89)مبتوسطحسايب
البياناتوامل - علىاحلدسعندمجع لإلعتماد مبتوسطتوجه القرارات. حسايبعلوماتالختاذ

(3،81.) 
حسايبحلاملشكالتاملدرسية.مبتوسطتنبهلعدمهدرالوقتيفمجعالبياناتاملفصلةعند -

(3،6.) 
قلاألدواراليتمتارسهامشرفاتالقيادةأمناألدوارهذهأنرىيالبحثجمتمعأنوهذايعىن

األدواراخلاصةهبذااحملور.بباقيلديهنمقارنةالتجريدياملدرسيةلتنميةالتفكري
يادةاملدرسيةيقمنبدورجيديفمساعدةقائداتوميكنتفسريهذهالنتيجةبأنمشرفاتالق

القائداتللتركيز اليتحتققمصاحلاملدرسةمنخاللتوجيه القراراتاجليدة املدارسعلىاختاذ
تل القرارات ،علىاال ابياتوالفوائدوراء بإرشادومناألفضلأنيبذلنمزيدًا مناالهتمام

جلبناءصورةجتريديةأهناخلاصةوميوهلنواجتاهاهتنمنعلىحدسهنورؤيتلالعتمادالقائدات
.عدمهدرالوقتيفمجعالبياناتاملفصلةإىلتفيدعندحلاملشكالتواختاذالقراراتوتؤدي

التطبيقأنعلىأكدتاليتPang, 2012)&(Pisapiaدراسةبيسابياوبانغوتتفقهذهالنتيجةمع
ويف،اتيجييساعدعلىمتكنيالقادةمناختاذالقراراتالصحيحةملهاراتالتفكرياالسترالصحيح

فيهاأكد(واليت2014ومعدراسةاملطلق)،الوقتاملناسبباالعتمادعلىقوةالتحليلواحلدس
 خالهلاأمهيةعلى من املدرسية القيادة مشريف يسعى اليت اجملاالت من كواحدة القرارات اختاذ
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املشرفاتلدورهنيفإدراكعلىوميكناعتبارذل مؤشرًا.لقادةاملدارسلتحقيقالتنميةاملهنية
يعدمناملهامالرئيسيةملشريفومشرفاتالقيادةيالذاألمرحتقيقالتنميةاملهنيةلقائداتاملدارس

هرر(.1437وفقًاللدليلالتنظيميلإلشرافالتربوي)املدرسية
السؤال الثالث:  إجابة

لقائدات املدارس من وجهة نظر  التشخيصيمشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري  ما دور
البحث؟         جمتمع أفراد 
السؤالمتحساباملتوسطاتاحلسابيةواالحنرافاتاملعياريةولإلجابة النسبيةواألوزانعلىهذا

 استجابات لتحليل جمتمع املتعلقة مشرفاالبحث التفكريبدور منط تنمية يف املدرسية القيادة ت
 التايل:دوليفاجلموضحهوعرضالنتائجكماومت،للمعياراحملددوفقا لقائداتاملدارسالتشخيصي

 البحث اخلاصةجمتمع النسبية الستجابات  واألوزانواالحنرافات املعيارية  احلسابية املتوسطات( 16جدول) 
 (75)ن =  التشخيصيية يف تنمية منط التفكري بدور مشرفات القيادة املدرس

املتوسط  العبارة م
 احلسابي

االحنراف 
 املعيارى

الوزن 
 النسيب

ترتيب 
 العبارات

 درجة املوافقة

تساعدعلىتشخيصنقاطالضعفاليتتعيقاملدرسةمناستغالل 25
 موافق1 81،33 0،96 4،07الفرخاملتاحةهلا.

ائداتاملدارسعلىحتليلالبيئةالداخليةتوصياملشرفةبتدريبق 23
 موافق2 79،47 1،13 3،97واخلارجيةللمدرسة.

توصيبالتدريبعلىاستخدامالقيمةاملضافةيفحتليلالبيئة 29
 موافق3 79،47 1،13 3،97املدرسية.

تسهميفوضعاملعايريواملؤشراتاملالئمةلتقييمعناصرالبيئة 26
 موافق4 78،93 1،08 3،95املدرسية.

توصيبالتدريبعلىاستغاللأكربعددمنالفرخومواجهةأكرب 27
 موافق5 77،33 1،09 3،87كممنالتحدياتاليتتواجهاملدرسة.

حترخعلىضرورةإملامقائدةاملدرسةباإلمكاناتالداخليةللمدرسة 24
 موافق6 76،80 1،22 3،84واليتتشكلنقاطقوة.

تساعدعلىحتديدالقضايااملدرسيةومجعبياناتعنهامقدمًاوحتليلها 28
 موافق7 76،80 1،05 3،84قبلاختاذالقرار.

 موافق8 76،53 1،18 3،83تساعدعلىحتديدالظروفاخلارجيةاليتتعيقمتيزاملدرسة. 31

يفحترخعلىاختياراالستراتيجياتاملناسبةلتحقيقأهدافاملدرسة 32
 موافق9 74،13 1،18 3،71ضوءحتليلالبيئةالداخليةواخلارجية.

 موافق10 73،33 1،15 3،67 تساعديفحتليلوضعاملنافسةبنياملدرسةواملدارساألخرى.30
 موافق - 77.4 1.08 87.3 (التشخيصياملعدل العام للمحور الثالث )التفكري 



:يمايل(16)يتضحمناجلدول
أفرادأعطى- جمتمع الثالث احملور التفكريالبحث منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات )دور

(وقدوصلتدرجة77،4(ووزننسىب)3،87)حسايبدرجةموافقة)موافق(مبتوسط(يالتشخيص



73 
 

تنميةعلىدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفاجملتمعأفراد(ممايعىنموافقة3،4املوافقةحدالكفاية)
:يليهلذااحملوركماةالنتائجاملفصلويتضحذل منخاللعرضيالتشخيصمنطالتفكري

)(واحنرافاتمعياريةحمصرورةبرني4،07–3،67تراوحتقيماملتوسطاتاحلسابيةمابني)-1
وسط.عناملتمتقارباالستجاباتكانتشتتهاأنممايعىن،(وهىمتقاربةمنبعضها0،96-1،22
سرةمرن(ونصهاتتساعدعلىتشخيصنقاطالضعفاليتتعيقاملدر25احتلتالعبارةرقم)-2

حسرايبدرجةاملوافقة)موافق(بالنسبةهلذااحملورمبتوسطيفاألوىلاملرتبةتاستغاللالفرخاملتاحةهلا
ابدرجةمرتفعة.وقدتعدتحدالكفايةممايعىناملوافقةعليه(81،33ووزننسىب)(4،07)
تساعديفحتليلوضعاملنافسرةبرنياملدرسرةواملردارست(ونصها30وجاءتالعبارةرقم)-3

(3،67)حسرايبدرجةاملوافقة)موافق(بالنسبةهلذااحملورمبتوسرطيفاألخريةاملرتبةيف،األخرىت
قرلمقارنرةأعليهالكنبدرجةيعىناملوافقة(وقدتعدتأيضاحدالكفايةمما73،33ووزننسىب)

.العباراتبباقي
:هيموافقةبالنسبةهلذااحملوراألدوارأعلى-4

مبتوسط،هلاتساعدعلىتشخيصنقاطالضعفاليتتعيقاملدرسةمناستغاللالفرخاملتاحة -
 (.4،07)حسايب

مبتوسط،للمدرسةبيئةالداخليةواخلارجيةتوصياملشرفةبتدريبقائداتاملدارسعلىحتليلال -
 (.3،97)حسايب

ا - القيمة استخدام على بالتدريب املدرسيةتوصي البيئة حتليل يف مبتوسط،ملضافة
(.3،97)حسايب

أكثرمنغريهااألدوارمشرفاتالقيادةاملدرسيةميارسنهذهأنالبحثترىجمتمعأنوهذايعىن
التفكري يشري،فايةالتشخيصيلديهنحيثتعدتحدالكلتنمية ارتفاعدرجةإىلمما اجملتمعموافقة
.علىهذهاألدوار

موافقةبالنسبةهلذااحملور:األدواراقل-4
 (.3،83)حسايبمبتوسط،تساعدعلىحتديدالظروفاخلارجيةاليتتعيقمتيزاملدرسة -
لبيئةالداخليةحترخعلىاختياراالستراتيجياتاملناسبةلتحقيقأهدافاملدرسةيفضوءحتليلا -

 (.3،71)حسايبمبتوسط،واخلارجية
(.3،67)حسايبمبتوسط،تساعديفحتليلوضعاملنافسةبنياملدرسةواملدارساألخرى -

يعىن أنرىيالبحثأنجمتمعوهذا مشرفاتالقيادةأمناألدوارهذه اليتمتارسها قلاألدوار
 األدواراخلاصةهبذااحملور.بباقيةلديهنمقارنالتشخيصياملدرسيةلتنميةالتفكري
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ب النتيجة تفسريهذه قائداتاملدارسعلىحتليلأوميكن يساعدن املدرسية نمشرفاتالقيادة
،تقليلهاوأإلغاؤهاإىلاملدرسةوحتديدمواطنالضعفاليتحتتاج،البيئةالداخليةواخلارجيةللمدرسة

ومن.آخرإىلاملدرسةمنعامأداءوةومعرفةمدىالتحسنيفمننقاطالقاإلمكانواالستفادةقدر
 مزيدًا يبذلن أن االهتماماألفضل تعيقمن اليت الظروفاخلارجية حتديد  القائداتعلى مبساعدة

الداخلية املدرسةمناستغاللالفرخواملشاركةيفوضعاستراتيجياتمناسبةيفضوءحتليلالبيئة
املنشودةاألهدافوقادرةعلىحتقيقةوجودقياداتمدرسيةبناءإىليؤدياواخلارجيةللمدرسةمم

ويتفقذل مع.منالتهديداتممكنأكربعددكربعددمنالفرخالراحبةوتاليفأواغتنام،بنجاح
بنيالتفكرياالستراتيجيإحصائياعالقةموجبةدالةعلىوجودأكدتاليت(2012دراسةحبيب)
على األهدافوالقدرة حتقيق من اليتتتمكن الفعالة التربوية القيادة دراسة،بنجاحاملنشودة ومع
علىوجودارتباطقويبنيدرجةاستخدامقادةاملدارسللتفكريأيضاأكدت(اليت2015النخالة)

اإلداري.أدائهماالستراتيجيوبنيدرجة
 السؤال الرابع: إجابة 
لقائدات املدارس من وجهة  التخطيطيسية يف تنمية منط التفكري ما دور مشرفات القيادة املدر 

 البحث؟         جمتمع نظر أفراد 

السؤالمتحساباملتوسطاتاحلسابيةواالحنرافاتاملعياريةولإلجابة النسبيةواألوزانعلىهذا
التخطيطيتنميةمنطالتفكريبدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفلتحليلاستجاباتعينةالبحثاملتعلقة

 التايل:يفاجلدولموضحهوومتعرضالنتائجكما،للمعياراحملددوفقًالقائداتاملدارس
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 البحث اخلاصةجمتمع النسبية الستجابات  واألوزانواالحنرافات املعيارية  احلسابية املتوسطات( 17جدول )
 (75التخطيطى )ن =  ية منط التفكريبدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنم


املتوسط  العبارةم

 ياحلساب
االحنراف 

 ياملعيار
الوزن 
 النسيب

ترتيب 
 العبارات

 درجة املوافقة

 موافق1 81،60 1،04 4،08.اإلستراتيجيةتفيديفتشكيلعملياتالتغذيةالراجعةلتقييماخلطط 42
 موافق2 81،07 1،03 4،05هرهافقط.ترشدلوضعحلولتعاجلعمقاملشكلةوليسظا 34
تساعداملشرفةقائداتاملدارسيفحتليلاألسبابالكامنةوراء 33

املشكالتوليسفقطمعرفةظاهرها.
 موافق3 80،53 1،26 4،03

تساعدعلىترتيباألولوياتيفاألنشطةاإلجرائيةمنحيثالبدء 37
املهم.إىلباألكثرأمهية

 موافق4 80،43 1،15 4،03

 موافق5 80،43 1،15 4،03تكوناألنشطةاملدرسيةفعالةوذاتمردودجيد.أنحترخعلى 38
 موافق6 80،00 1،04 4،00توصيبالتدريبعلىاملرونةيفالتعاملمعالقضايااملدرسية. 44
تساعدعلىاستخدامالتخطيطمنالداخلإىلاخلارجالذييقروم 43

االحتياجاتالداخليةواخلارجية.علىالربطبني
موافق7 79،73 1،14 3،99

 موافق8 78،93 1،15 3،59تساعدعلىوضعرؤيةمستقبليةللمدرسة. 41
توصيبالتدريبعلىاستشرافاملستقبلوحتديداجتاهاتهواحتماالته 39

بدالمناالنشغالباحلاضر.
 موافق9 76،27 1،30 3،81

األنشطةاهلامةوالضروريةللوصوللألهدافتوجهللتركيزعلى 36
املدرسيةاحملددة.

 موافق10 76،00 1،13 3،80

 موافق11 74.13 1،09 3،71حترخعلىحتديداألهدافاملدرسيةاواًلمثترمجتهاإىلخطط. 35
تساعدأنتكوناجراءاتتنفيذاألهدافاملدرسريةقابلرةللتغريري40

دات.والتعديليفضوءاملستج
 موافق12 1،1574،13 3،71

 موافق - 78.6 1.11 93.3 املعدل العام للمحور الرابع )التفكري التخطيطى (
 موافق - 79.2 1.06 96.3 املعدل العام لالستبانة ككل ) التفكري االسرتاتيجي (

:يليما(17)يتضحمناجلدول
أفرادأعطى- احملورجمتمع مشرفاتالرابعالبحث التفكري)دور منط تنمية يف املدرسية القيادة

(وقدوصلتدرجة78،6)(ووزننسىب3،93)حسايبدرجةموافقة)موافق(مبتوسط(التخطيطي
دورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةعلىاجملتمعأفراد(ممايعىنموافقة3،4املوافقةحدالكفاية)

:يليكمااحملوراللعرضالنتائجاملفصلهلذاويتضحذل منخ،التخطيطيمنطالتفكري
1-( بني ما احلسابية املتوسطات قيم بني4،08–3،71تراوحت حمصورة معيارية واحنرافات )
.متقاربعناملتوسطاالستجاباتكانتشتتهاأن(وهىمتقاربةمنبعضها.ممايعىن1،03-1،26)
2-( رقم العبارة ونصهات42احتلت يف( اخلططتفيد لتقييم الراجعة التغذية عمليات تشكيل

،تاإلستراتيجية يفاألوىلاملرتبة هلذا بالنسبة )موافق( املوافقة درجة احملور (4،08)حسايبمبتوسط
بدرجةمرتفعة.املوافقةعليها(.وقدتعدتحدالكفايةممايعىن81،6ووزننسىب)
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تنفيذاألهدافاملدرسيةقابلةللتغيريإجراءاتأنتكونتساعدت(ونصها40وجاءتالعبارةرقم)-3
مبتوسطاحملور(بالنسبةهلذاموافقدرجةاملوافقة)يفاألخريةاملرتبةيف،"والتعديليفضوءاملستجدات

نسىب)3،71)حسايب ووزن )74،13 تعدتأيضًا( وقد يعىنحد مما عليهاالكفاية لكناملوافقة
 .العباراتباقيبقلمقارنةأبدرجة

:هيموافقةبالنسبةهلذااحملوراألدوارأعلى-4
 (.4،08)حسايبمبتوسط،اإلستراتيجيةتفيديفتشكيلعملياتالتغذيةالراجعةلتقييماخلطط -
 (.4،05)حسايبمبتوسط،اجلعمقاملشكلةوليسظاهرهافقطترشدلوضعحلولتع -
املشكالتوليسفقطمعرفةاألسبابالكامنةوراءتساعداملشرفةقائداتاملدارسيفحتليل -

(.4،03)حسايبمبتوسط،ظاهرها
مشرفاتالقيادةاملدرسيةميارسنهذهاألدوارأكثرمنغريهاأنالبحثترىجمتمعأنوهذايعىن

علىعاجملتمارتفاعدرجةموافقةإىللديهنحيثتعدتحدالكفاية،ممايشريالتخطيطيلتنميةالتفكري
.هذهاألدوار

موافقةبالنسبةهلذااحملور:األدوارقلأ-4
احملددة - لألهدافاملدرسية للوصول والضرورية اهلامة األنشطة على للتركيز مبتوسط،توجه

 (.3،80)حسايب
 (.3،71)حسايبمبتوسط،مثترمجتهاإىلخططأوالحترخعلىحتديداألهدافاملدرسية -
،تغيريوالتعديليفضوءاملستجداتتنفيذاألهدافاملدرسيةقابلةللاتإجراءتساعدأنتكون -

 (.3،71)حسايبمبتوسط
يعىن مشرفاتالقيادةأمناألدوارهذهأنرىيالبحثجمتمعأنوهذا قلاألدواراليتمتارسها

التفكريالت لتنمية احملبباقيلديهنمقارنةخطيطياملدرسية هبذا وميكنتفسريهذهور.األدواراخلاصة
املدرسيةساعدنقائداتاملدارسعلىحتليلأسباباملشكالتتجةبأنمشرفاتالقيادةاملدرسيةالنتي

إىلالتفكرياالستراتيجيالذييهدفملفهومإدراكهنوهذايدلعلىهلا،وتقدميحلولعمليةجذرية
مناسبةووضعحلولهباوبأبعادهااملستقبليةلتنبؤللمشكالتبعدااالستجابةعلميةمتقدمةيفمنهجية

اآلنيةبداًليفضوءذل  ،مناحللولالفورية بنشرثقافةمناالهتمامومناألفضلأنيبذلنمزيدًا
و،يفضوءاملستجداتأهدافهااملرونةاإلداريةلدىقائداتاملدارسحىتتتمكناملدرسةمنحتقيق

هذهحتققاليتاألنشطةاملدرسيةوالتركيزعلىاألهدافاتعلىحتديدمبساعدةالقائداالهتمامكذل 
األهداف أمن القدرة ولديهن استراتيجيًا يفكرن قائدات بناء جل واختيارعلى اجليد التخطيط

انواملكانوالتكاليفمايكونمنحيثالزمبأفضلاملدرسيةاألهدافاالستراتيجياتاليتتضمنحتقق
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التخطيطاالستراتيجيهوأنذكرتفيهااليتCanole,1999) )كانولمعدراسةذل ويتفقواجلودة.
للتفكرياالستراتيجياملسبق نتيجةمباشرة الشهري)، الذي2008ومعدراسة أمهيةعلىأكدفيها(

كفاياتالتخطيطكأحدالكفاياتاملهنيةملشريفالقيادةاملدرسية.
التفكريأمناطدرجةموافقةعلىدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمعاجملتأفرادأعطىوإمجااًل

)االستراتيجي مبتوسط النماخ)موافق( مبحافظة العام التعليم نسىب3،96لقائداتمدارس ووزن )
علىدورمشرفاتاجملتمعأفراد(وقدتعدتدرجةاملوافقةحدالكفايةممايعىنموافقةغالبية79،2)

التخطيطي(،التشخيصي،طالتفكرياالستراتيجي)الشمويل،التجريديدةاملدرسيةيفتنميةأمناالقيا
قياممشرفاتالقيادةاملدرسيةهبذهاألدوارلتنميةأمناطالتفكريبجمتمعالبحثوهومايعىنإقرارغالبية

االستراتيجيلقائداتاملدارس.
لكلحموراجملتمعتقديراتملتوسطاتحيثدرجةاملوافقةوفقًاوميكنترتيباحملاوراألربعةمن

التايل:دولاجلموضحيفكماهو
 لكل حموراجملتمع ترتيب احملاور وفقا ملتوسطات تقديرات  (18جدول )

االحنراف  املتوسط احملور الرتتيب
 ياملعيار

الوزن 
 النسيب

4،10،9782(األول)التفكريالشمويل1

3،931،0679،2(يالتخطيطالرابع)التفكري2

3،921،0378،4(التجريدي)التفكريالثاين3

3،871،0877،4(يالتشخيصالثالث)التفكري4

 منقبلأعلىأنويتضحمناجلدول موافقة أفراداحملاور األولواخلاخوهاجملتمع احملور
%52أنإىليعزىذل أنوميكن،الشمويليةيفتنميةمنطالتفكريمشرفاتالقيادةاملدرسبدور
ومشرفاتالقيادةاملدرسيةعندتنمية(فأكثرسنوات10البحثمنذواتاخلربة)جمتمعأفرادمن

النمطمن يوجهنالقائداتللتعاملمعاخلياراتاإلستراتيجيةأمناطهذا ،التفكرياالستراتيجي
وهواتاملدارسقائدوالتجاربالسابقةلعلىاخلربةشكالتاملدرسيةباالعتمادللموضعاحللولو

.أفراداجملتمعدرجةموافقةمنقبلأعلىماقديربرحصولهعلى
الثالثواخلاخبدور مشرفاتيفحنيحصلاحملور املدرسية منطالتفكريالقيادة يفتنمية

.(3،87حسايب)مبتوسطقلدرجةموافقةأعلىالتشخيصي
يفالعينةعلىاألدواراليتتقومهبامشرفاتالقيادةاملدرسيةأفرادوميكنتربيرموافقةغالبية     

تنميةأمناطالتفكرياإلستراتيجيلقائداتاملدارسعلىوعيمشرفاتالقيادةاملدرسيةبأمهيةتنمية
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تربوًيا لضرورةوإدراكهن ،لقائداتاملدارس أمناطالتفكرياالستراتيجي قائداتاملدرسة مساعدة
وممارستهنملهامهنيفالقيام تكاملأدوارجهاتاإلشرافالتربوي، منمنطلقضرورة وإداريًّا

املستدامإىلبكلمايهدف املهنية وحتقيقالتنمية املدرسة اليتتنعكسعلىأداء سهميفحتقيقتة
.أهدافها
ضرورةمسامهةمشريفاإلدارةاملدرسيةيفتوفريمن(2014)قويتفقذل معماذكراملطل

 صحية تشاركية عمل بيئة أفكار تقدمي على املديرين وحتفيزهمإتساعد املدرسة داخل بداعية
شراكهميفعمليةصنعالقراراتاوالربامجواألنشطةاملختلفة،وإلشراكالعاملنييفوضعاخلطط

يفاملدرسة.
املعايرياليت بمراعاهتاعنداختيارأنمن (2002ماذكراحلارثي)أمهيةلىعيؤكدكما

 املدرسية نأو،والقدرةعلىاختاذالقرارات،احلصولعلىمؤهلتربويتتمثليفمشريفالقيادة
حيثينعكسذل علىتوجيهاهتم،وروحاملبادرةاإلبداعنيشجعأو،تتسمتوجيهاتهببعدالنظر

واختاذالقراراتاملدروسةيفضوء،إبداعيةدارسومساعدهتمعلىحلاملشكالتبطرقلقادةامل
أمناطتنميةإىلحديثةممايؤديأساليبوبناءصورةمستقبليةللمدرسةمنخالل،الواقعاملدرسي

التفكرياالستراتيجيلدىقادةاملدارس.
حيثجاءتو أفرادموافقة قائداتوجمتمع مشرفاتالقيادةالبحثمن قيام وكيالتعلى

 بتنمية )الشمويلأمناطاملدرسية االستراتيجي ،والتخطيطي(،والتشخيصي،والتجريدي،التفكري
اليتتقومهبامشرفةالقيادةاملدرسيةيفمتكنيالقيادةاملدرسيةمنوارديرونأمهيةاألأهنمعلىتدل

 أدائهاحتسني مستوى وتقدميوتطوير هلاةاالستشارخدماهتا يف.والدعم ماجاء مع يتفق وهذا
أفرادأعطىاملهنيةملشريفالقيادةاملدرسيةحيثالكفايات(اليتتناولت2008دراسةالشهري)

البحثمنقادةاملدارسموافقةكبريةعلىأمهيةتوفرالكفاياتاملهنيةلدىمشريفالقيادةجمتمع
 اإلبداع.والتنميةاملهنية،والتصالوالعالقاتاإلنسانية،او،املدرسيةمثلالكفاياتالشخصية

 إجابة السؤال اخلامس :
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث حول دور مشـرفات القيـادة   
املدرسية يف تنمية أمناط التفكري اإلسرتاتيجي )الشـمولي، والتجريـدي، والتشخيصـي، والتخطيطـي(     

 املدارس ُتعَزى ملتغريات )الوظيفة، واخلربة، واملؤهل(؟ لقائدات
يحادألحتليلالتبايناتواختبار–هذاالتساؤلمتحتليلالبياناتباستخداماختبارنجابةعولإل

One Way ANOVA)  ) الفروق داللة من للتحقق وفقًايفوذل  االستجابات )الوظيفة،ملتغريات
 :يليعرضللنتائجاخلاصةبكلمتغريكمايلييماوفواخلربة،واملؤهل(



79 
 

 (متغري نوع املؤهل:1
وذل ملعرفةداللة،للعيناتاملستقلةت–متحتليلالبياناتباستخداماختبارهذاالسؤالعنلإلجابة

للمؤهل)تربوى/غريتربوى(.ويوضحاجلدولوفقًااجملتمعأفراداستجاباتالفروقبنيمتوسطات
جالتحليل:نتائ

 ت للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطات -نتائج اختبار ( 19)جدول 
 (73)د.ح. وفقا ملتغري املؤهلاجملتمع  أفراداستجابات                                    

 املتوسط ن نوع املؤهل احملور
اإلحنراف 
 املعيارى

قيمة ف 
 داللة ت للتجانس

 االول
 )الشموىل (

6604،5013،6ربوىت
دالةعند04،0

01،0 933،433،6غريتربوى
 الثانى

 ( التجريدي)
21،3954،4 66تربوى

غريدالة39،2
55،3969،2 9غريتربوى

 الثالث
 )التشخيصى(

21،3955،4 66تربوى
028،0

دالةعند
05،0 35 9غريتربوى

4.47


 الرابع
 ( التخطيطي)

54،4793،5 66تربوى
غريدالة49،0

44،443،4 9غريتربوى

 الدرجة الكلية
 )االسرتاتيجي(

17677،16 66تربوى
12،0

دالةعند
05،0 3،16252،13 9غريتربوى



يتضحمنالنتائجاملعروضةيفاجلدولالسابقمايلي:
االستبانة)ملتغرياملؤهلوذل بالوفقًاإحصائيًاعدموجودفروقدالة - الرابع(الثايننسبةحملاور ،

،والتخطيطي(لقائداتالتجريديواخلاصةبدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكري)
 .إحصائيًاغريدالةاحملسوبةاملدارسحيثكانتقيمت

-  دالة فروق )إحصائياوجود حملاو  α) ≤0.05عند وذل بالنسبة املؤهل ملتغري االستبانةوفقا ر
( التفكري أمناط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات بدور واخلاصة والثالث( ،الشمويل)األول

والتشخيصي دالة تاحملسوبه لقائداتاملدارسحيثكانتقيم الفروقإحصائيا( اجتاه وكان
متوسطاتحيثكانمتوسطاتتقديراهتالدرجةاملوافقةاكربمنالتربويلصاحلجمموعةاملؤهل

 .التربويتقديراتجمموعةاملؤهلغري
وفقاملتغرياملؤهلوذل بالنسبةللدرجةالكليةحول  α) ≤0.05عند)إحصائياوجودفروقدالة -

والتجريدي، )الشمويل، االستراتيجي التفكري أمناط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات دور
حيثكانمتوسطالتربويلصاحلجمموعةاملؤهلوالتشخيصي،والتخطيطي(وكاناجتاهالفروق
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(،3،162)التربوييفحنيمتوسطتقديراتجمموعةاملؤهلغري(176)تقديراهتالدرجةاملوافقة
رمباميتلكنالتربويذواتاملؤهلأنإىلاملؤهلإىلوميكنتفسريالفروقيفاالستجاباتاليتتعزى

 تربوية تأكثررؤية ومنهجية نضجًا إىلرجع التربوية الدراسة مناألكادمييةطبيعة تقدمة وما
 معلوماتتربوية.

( متغري الوظيفة:2
-  عنلإلجابة اختبار البياناتباستخدام حتليل السؤالمت وذل ملعرفة–هذا تللعيناتاملستقلة

يلةمدرسة(للوظيفة)قائدةمدرسة/وكوفقًااجملتمعأفرادالفروقبنيمتوسطاتاستجاباتداللة
 .ويوضحاجلدولنتائجالتحليل:

 ت للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطات -( نتائج اختبار 20جدول )
 (73د.ح.) ملتغري الوظيفة وفقًااجملتمع  أفراداستجابات 

اإلحنرافاملتوسطنالوظيفةاحملور
املعيارى

قيمةف
للتجانس

داللة
ف

قيمة
ت

داللة
ت

 ولاأل
 (يشمول)ال

قائدة
5756،4807،6مدرسة

غري79،1
غريدالة62،1 دالة وكيلة

1838،5143،7مدرسة

 الثانى
 (التجريدي)

قائدة
5747،3898،3مدرسة

غري07،2
 دالة

دالةعند89،2
01،0 وكيلة

1872،4166،4مدرسة

 الثالث
 (ي)التشخيص

قائدة
5705،3817،4مدرسة

غري43،2
 دالة

دالةعند19،2
05،0 وكيلة

1877،4079،5مدرسة

 الرابع
 ( التخطيطي)

قائدة
5708،4643،5مدرسة

غري46،0
دالةعند02،3 دالة

01،0 وكيلة
186،5084،5مدرسة

 الدرجة الكلية
 )االسرتاتيجي(

قائدة
571،17187،13مدرسة

6،6
دالة
عند
0،05 

دالةعند07،3
01،0 وكيلة

5،18472،21 18مدرسة
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مايلي:منالنتائجاملعروضةيفاجلدوليتضح
-  فروقدالة وجود الوظيفةملتغريوفقًاإحصائيًاعدم دورواخلاخباألولللمحوروذل بالنسبة

قائدةالوظيفة)إىلتعزىلقائداتاملدارسالشمويلمنطالتفكريمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنمية
بالنسبةهلذااجملتمعوميكنتفسريعدموجوداختالفاتيفدرجةموافقةمدرسة،وكيلةمدرسة(

األخرىةدرجةموافقةمقارنةباحملاورالثالثأعلىهذااحملورقدحصلمنقبلعلىأنإىلاحملور
 ظهريفاتفاقكلإىليشريوهوما احملوروهوما هلذا الشديدة بغضهعلياجملتمعأفراداألمهية

 النظرعنالوظيفة.
-  دالة فروق االستبانةوفقًا α) ≤0.05)عندإحصائيًاوجود حملاور وذل بالنسبة الوظيفة ملتغري

،التجريديواخلاصةبدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكري)والثالثوالرابع(الثاين)
سوكاناجتاهالفروقلصاحلجمموعة)وكيلةمدرسة((لقائداتاملداروالتخطيطي،والتشخيصي

 كربمنمتوسطتقديراتجمموعة)قائدةمدرسة(.أحيثكانمتوسطتقديراهتالدرجةاملوافقة
-  فروقدالة )إحصائيًاوجود الكليةوفقًا  α) ≤0.05عند للدرجة وذل بالنسبة الوظيفة ملتغري

يف املدرسية أمناطالتفكرياالستراتيجيحولدورمشرفاتالقيادة والتجريدي،تنمية )الشمويل،
مدرسة وكيلة جمموعة لصاحل الفروق اجتاه وكان املدارس لقائدات والتخطيطي( والتشخيصي،

املوافقة لدرجة تقديراهتا متوسط قائدة5،184)حيثكان تقديراتجمموعة يفحنيمتوسط )
(1،171مدرسة) االست، يف الفروق تفسري وميكن تعزى اليت جابات الوظيفة قائداتبأنملتغري
املدرسةلوكيلةيسندحنييفاملدارسوكيالتمنأكثروظيفيةمبهاميقمنالغالبيفاملدارس
دراسةاستجاباهتن.علىينعكسقدمماعبئًاأقلوظيفيةمهام نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

يفمستوىالتفكرياالستراتيجيإحصائيًالةوجودفروقداإىل(واليتتوصلت2003احلراحشة)
(واليت2005معنتائجدراسةالشديفاتواحلراحشة)،كماتتفقأيضًاالوظيفيتعزىملتغرياملركز

إىلتوصلت التفكرياالستراتيجيتعزىملتغرياملركزيفدرجةإحصائيًاوجودفروقدالة ممارسة
.الوظيفي

 (متغري اخلربة:3
حولدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةالبحثجمتمعةالفروقبنيمتوسطاتاستجاباتملعرفةدالل -

لقائدات والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، أمناطالتفكرياإلستراتيجي)الشمويل، يفتنمية
دولاجلويوضحيحاداستخداماختبارحتليلالتبايناألوفقاملتغرياخلربةمتحتليلالبياناتباملدارس

 :التايلتل النتائج
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 اخلربة ملتغري ًافقالبحث وجمتمع للمقارنة بني استجابات  حادي( نتائج حتليل التباين األ21)جدول 

الداللةقيمةفمتوسطاملربعاتدرجةاحلريةجمموعاملربعاتمصدرالتباين احملور
 ولاأل

 ( ي)الشمول
ةغريدال18،190209،952.33بنياجملموعات




4،29277266،40داخلاجملموعات
6،311774الكلى

 يالثان
 ( التجريدي)

6،3283،109،0بنياجملموعات
غريدالة 5،13987242،19داخلاجملموعات

1،140274الكلى

 الثالث
 (ي)التشخيص

9،39295،1989،0بنياجملموعات
غريدالة 6،07167232،22داخلاجملموعات

5،164774الكلى

 الرابع
 ( التخطيطي)

 غريدالة7،197286،9807،3بنياجملموعات
23177218،32داخلاجملموعات

7،251474الكلى

 الدرجة الكلية 
 )االسرتاتيجي(

 غريدالة124623،62324،2بنياجملموعات
7،19994727،277داخلاجملموعات

2124174الكلى

:يليما(21)دولاجليفيتضحمنالنتائجاملعروضة
للمحاوراألربعةوللدرجةالكليةوذل بالنسبةاخلربةملتغريوفقًاإحصائيًاعدموجودفروقدالة -

يفتنميةحول املدرسية ،التجريديو،الشمويلستراتيجي)التفكرياإلأمناطدورمشرفاتالقيادة
لتشخيصياو لقائداتاملدارسالتخطيطيو، بأنأفرادجمتمعالبحثوميكنتفسري،( النتيجة هذه

علىاختالفسنواتاخلربةلديهنيوافقنعلىقياممشرفاتالقيادةاملدرسيةبتنميةأمناطالتفكري
(2010)الشهريوتتعارضهذهالنتيجةمعنتائجدراسةاإلستراتيجياألربعةلقائداتاملدارس.

املدارسحولدرجةمديريبنيمتوسطاتاستجاباتإحصائيًاوجودفروقدالةإىلواليتتوصلت
نالدراسةاحلاليةأتل النتيجةبتفسريأمناطالتفكرياالستراتيجيتعزىملتغرياخلربة.وميكنامتالك

واليتوافقتغالبيةتركزعلىدورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكرياالستراتيجي
 حني يف ، عليه أنالعينة 2010)الشهريدراسة درجة على ركزت التفكريامتالك( أمناط

االستراتيجيوهوماخيتلفعنهدفالدراسةاحلالية.
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 إجابة السؤال الفرعي السادس:
لتفكري ما اآلليات اليت قد تسهم يف تطوير دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية أمناط ا

 اإلسرتاتيجي لقائدات مدارس التعليم العام مبحافظة النماص؟
 توصل اليت النتائج ضوء التفكري،البحثإليهايف ألمناط البحث تبناه الذي املفهوم ومن

والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، ،االستراتيجي)الشمويل، مشرفاتالقيادةإىلواستنادًا مهام
احمل يفالدليلالتنظيمياملدرسية منلإلشرافالتربوي،ددة البحثاألساليبوباالستفادة اليتتناوهلا

لقائداتاملدارسمتاألربعةالتفكرياالستراتيجيأمناطلتقومهبامشرفاتالقيادةاملدرسيةهبدفتنمية
 لتنميةكلمنطمنهذه املدرسية مشرفاتالقيادة واليتقداألمناطوضعبعضاآللياتاليتتقومهبا

قائداتمدارسالتعليمالعاممبحافظةالنماخ.لتسهميفاالرتقاءمبستوىالتفكرياإلستراتيجي
 أ( آليات لتطوير دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي لقائدات املدارس:

يةعلميةتؤدياىلوضععقددوراتتدريبيةللقائداتللتعاملمعاملشكالتاملدرسيةمبنهج -
 حلولإبداعيةوبدائلمتعددةأفضلمناحللولاآلنية.

للقائداتاملتميزاتذواتاخلربةيفجمالالتفكرياالستراتيجيمعبقيةتبادليةتنفيذزيارات -
بناءميزةتنافسيةبنياملدارس.إىلاملدارسلنقلالفائدةوخالصةالتجاربالسابقةممايؤدي

دىارتباطاألهدافاملدرسيةباإلجراءاتاملنفذةلتحقيقهذهاألهدافمنأجلربطمتابعةم -
 الفكربالعملومعرفةمدىاحلاجةإلحداثتغيرييفهذهاإلجراءات.

خلقبيئةتسودهاالشفافيةإىلممايؤديواتصالجيدمعقائداتاملدارسإنسانيةبناءعالقات -
اليت اهلادفة واملناقشة واحلوار العملإىلتؤدي منظومة يف تناغم وحتقيق األهدافاملدرسي

املنشودة.
إل - القائدات تفويض يف سواء  مشولية تغيريات علىوأاألنشطةجراء واألدوار املهام توزيع

 املدرسة يف البيئةأوالعاملني جوانب كافة واستثمار منها واالستفادة املوارد إدارة كيفية
 وفعالية.بكفاءةاألهدافمناجلحتقيقراألمتطلبإذااملدرسية

 ب( آليات لتطوير دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التجريدي لقائدات املدارس:
وتبيننظرةفوقيةعموميةمتكنمنتوجيهالقائداتلدراسةالقضايااملدرسيةمنزوايامتعددة -

لتشكيلصورةذهنيةممايؤديمتنوعةبأساليبايابطرقرتلفةوالتعاملمعالقضاألمورفهم
اختاذالقرارات.دحلاملشكالتوعنتفيدمتكاملة

-  ملمارسة عمليةأسلوبتشكيلفرقعملمدرسية برئاسةالقبعاتالستبطريقة ومنضبطة
توزيع ويتمفيها املدرسة أللوانالقبعاتعلىاألدوارقائدة تبعا أنلكلعضومناألعضاء
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لديهماحلريةيفإبداءالرأيوالنقا والتعبريعمايرونهجتاهكافةالقضايااملدرسيةحىتيكون
عندالتعاملمعاإلبداعيةيسهموامسامهةفعليةيفصنعالقراراتوتوليدجمموعةمناحللول

 املشكالتاملدرسية.
-  يف املشاركة إ اد عند واملوضوعية احلياد تتبىن مدرسية املدرسيةالتعامبيئة القضايا مع ل

 املدرسية.جديدةعندحلاملشكالتأساليبوتستخدم
املراجعةالداخليةالذييؤديللتأكدمنأسلوبرقابيةحديثةمثلأساليباستخدامالتوجيهب -

املدرسيةوارتباطهاباخلططاملدرسيةاملرسومةاإلجرائيةاألنشطةجودةالعملياتوسالمةتنفيذ
 املنشودةبنجاح.األهدافمناجلحتقيق

ج( آليات لتطوير دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التشخيصي لقائدات 
 املدارس:
حتليليةمتكنهنمنحتليلالبيئةأداةوالذييعدS.W.O.Tتدريبالقائداتعلىاستخدامحتليل -

والف الضعف ونقاط القوة لنقاط الدقيق والتشخيص تواجهاملدرسية اليت والتهديدات رخ
املدرسة.

الواقع - ورصد املدرسية البيئة عناصر تقييم املدرسة وضعمؤشراتومعايريتسهلعلىقائدة
املدرسيبدقة.

-  املشاركة لتحقيق استراتيجياتمناسبة وذل يفضوءاألهدافيفوضع املنشودة املدرسية
نتائجحتليلالبيئةالداخليةواخلارجيةللمدرسة.

ب - التوجيه املدرسةأسلوباستخدام أداء لتقييم يستخدم مؤشرًا يعترب والذي املضافة القيمة
.أخرىإىلمبوضوعيةملعرفةمستوىالنمووالتقدمالذيحتققهاملدرسةمنسنة

القائداتعلىحتليلوضعتشجيع - بنيقائداتاملدارسمنخاللتشجيع اال ابية التنافسية
 للمدارس املنافسة يؤدي الذي إىلاألمر األداء جتعلوإضافةتطوير اليت امليزات من املزيد
 والتميزوتكسبهاميزةتنافسيةعنغريها.األسبقيةاملدرسةحتقق

 د( آليات لتطوير دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التخطيطي لقائدات املدارس:
املدرساألهدافتحديدلتوجيهالقائدات - إجرائيةوأنشطةمثوضعخططعملحمددةأوالية

بكفاءةوفعالية.األهدافتسهميفحتقيقهذه
القائداتعلىالتخطيطاالستراتيجيواستشرافاملستقبلوحتديداجتاهاتهواحتماالتهيبتدر -

واختاذالقراراتاليتحتققميزةتنافسيةللمدرسةيفضوءذل .
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يةمستقبليةللمدرسةتتكاملمعالرؤيةاملستقبليةلوزارةالتعليمعلىبناءرؤمساعدةالقائدات -
بنجاح.املنشودةاألهدافوتسهميفحتقيق

إرشاد - اخلطط لتقييم الراجعة التغذية عمليات من االستفادة لكيفية اإلستراتيجيةالقائدات
.األمرلزمإذاالتعديالتوإجراءومعرفةنقاطالقوةوالضعففيها

جذريةومبتكرةللمشكالتاملدرسيةهبدفعالجعمقاملشكلةوجذورهاوليسوضعحلول -
ظاهرهافقط.






 الفصل السَّادس
 خامتة البحث

 
ملخصنتائجالبحث.أواًل:
توصياتالبحث.ثانيًا:
 .مقترحاتالبحثثالثًا:
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 خامتة البحث
الفصلملخ يفاملقترحةالتوصياتإىلباإلضافةالبحثإليهاتوصلاليتللنتائجصًاتناولهذا

 امليدانية وقدهدفتالدراسة نتائجالبحث. يفإىلضوء املدرسية الكشفعندورمشرفاتالقيادة
لقائداتمدارس والتخطيطي( أمناطالتفكرياإلستراتيجي)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي، تنمية

 .اممبحافظةالنماخ،وذل منوجهةنظرقائداتاملدارسووكيالهتنالتعليمالع
مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية  مادورالسؤالالرئيس:عناإلجابةاألهدافوقدتطلبحتقيقهذه

أمناط التفكري اإلسرتاتيجي لقائدات مدارس التعليم العام مبحافظة النماص؟
فرعيةالتالية:السؤالالرئيساألسئلةالعنوتفرع

نظر - منطالتفكريالشمويللقائداتاملدارسمنوجهة يفتنمية املدرسية مشرفاتالقيادة مادور
البحث؟جمتمعأفراد

مادورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتجريديلقائداتاملدارسمنوجهةنظر -
البحث؟جمتمعأفراد

رمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتشخيصيلقائداتاملدارسمنوجهةنظرمادو -
البحث؟جمتمعأفراد

مادورمشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتخطيطيلقائداتاملدارسمنوجهةنظر -
 البحث؟جمتمعأفراد

استجاباتأفرادعينةالبحثحولدورمشرفاتالقيادةهلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبني -
والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، أمناطالتفكرياإلستراتيجي)الشمويل، يفتنمية املدرسية

 واخلربة،واملؤهل(؟)الوظيفة،لقائداتاملدارسُتعَزىملتغريات
البحثاحلايل اعتمد وقد البحثوضوعالبحثملاملنهجالوصفيملالءمته وتكونجمتمع من،

مديرة57مجيعقائداتووكيالتمدارسالتعليمالعامبإدارةالتعليممبحافظةالنماخوالبالغعددهن
متتطبيقالدراسةاحلاليةبأسلوباحلصرالشاملعلىجمتمعالبحثماعينةالبحثفقدأوكيلة.18و

ككل.
ره1438-1437العامالدراسيمنيالثاينالدراساسةامليدانيةخاللالفصلومتتطبيقالدر

 صممت حيث املعلوماتداهكآاالستبانه وذل جلمع من والدراساتيالنظراإلطارباالستفادة
 املشرفهتحدداليتوالتوجيهاتالسابقة، ةا البناء من،لالستبانةاألويليف التحقق ذل  بعد ليتم

.لألداةاخلصائصالسيكومترية
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احلاليةللبحثمنقسمني:األداةوتكونت
سنواتاخلربة.والوظيفة،وتضمن:نوعاملؤهل،مشلالبياناتاألوليةو:األولالقسم
 يلي:عبارة(كما44)مجايلإبتضمنأربعةحماورو :الثاينالقسم

تكونمنارسوريالشمويللدىقائداتاملد:دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكاألولاحملور
.عبارة(12)

تكونالتجريديلدىقائداتاملدارسو:دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالثايناحملور
عبارات.(10)من
التفكري منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفة الثالث:دور املدارساحملور قائدات لدى التشخيصي
.عبارات(10)تكونمنو

تكونالتخطيطيلدىقائداتاملدارسوالرابع:دورمشرفةالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكرياحملور
عبارة.(12)من
 برنامج باستخدام وحتليلها البياناتوتفريغها مجع مت اإلحصائيةلألساليبوفقًا((SPSSوقد
التالية:

تلداللةالفروقبني–معامالتاالرتباط،واختبارالنسبية،واألوزان،املتوسطاتواالحنرافاتاملعيارية
.حادىواختبارحتليلالتبايناألاملتوسطات،

براونوذل رلنصفيةباستخداممعادلةسبريماناوالتجزئةكرونباخ،رلفاأكمامتاستخدامطريقة
البحث.ألداةللتحققمناخلصائصالسيكومترية
البحثقائمةاملراجعومالحقإىلباإلضافةعلىستةفصولرئيسيةواشتملالبحثيفصورتهالنهائية

تضمنتمايلي:و
مقدمةالبحثومشكلةالبحثوأسئلتهوأهدافهو:اإلطارالعامللدراسةومتفيهتناولاألولالفصل

أمهيتهوحدودهومصطلحاته.
عرض فيه مت الثاين: مبحثنيرئياإلطارالفصل على اشتمل التفكريأسينيالنظريوقد تناول حدها

القيادةاملدرسية.إشرافتناولواآلخرستراتيجياإل
وتناولبعض مبوضوعالبحثاحلايلسواءالبحوثوالفصلالثالث: ذاتالعالقة الدراساتالسابقة

معالتعقيبعليها.أوأجنبيةكانتعربية
خدموجمتمعالبحثوعينةالبحثجراءاتالبحثمنحيثاملنهجاملستإالفصلالرابع:وكانحول

وأداةالبحثواألساليباألحصائيةاملستخدمةيفحتليلالبيانات.
.إليهاالفصلاخلامس:وتضمنعرضوتفسريومناقشةالنتائجاليتمتالتوصل

الفصلالسادس:وفيهعرضهذاامللخصيليهنتائجالبحثمثالتوصياتواملقترحاتاليتمتالتوصل
خاللنتائجالبحث.اليهامن



89 
 

 : ملخص نتائج البحث:أوال
:مايليومنهاموعةمنالنتائجالبحثجملعلىماسبقتوصلبناء

 النتائج املتعلقة بدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي لقائدات املدارس  - أ
 :التاليجاءت على النحو 

أأعطى فراد جمتمع احملور التفكرياألولالبحث منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات )دور
(1احتلتالعبارةرقم)(،و82(ووزننسىب)4.1)ايبحسدرجةموافقة)موافق(مبتوسط(الشمويل
تساعداملشرفةقائداتاملدارسعلىترتيبأولوياتالعواملاملؤثرةيفاملشكلةعندالتعاملونصهات

(ووزن4،43)حسايبدرجةاملوافقة)موافقبشدة(مبتوسطيفاألوىلرتبةاملمعاملشكالتاملدرسيةت
( )،(88،6نسىب رقم العبارة 10وجاءت ونصها:ت دراسة( دون النتائج إىل القفز لتجنب ترشد
(.76.53(ووزننسىب)3.83)حسايبدرجةاملوافقة)موافق(مبتوسطيفاألخريةاملرتبةيف"متأنية

لقائدات  التجريدية بدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري النتائج املتعلق - ب
 :التاليجاءت على النحو  املدارس

أأعطى     فراد جمتمع احملور التفكريالثاينالبحث منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات )دور
احتلتالعبارةرقم(،و78.4(ووزننسىب)3.92)حسايبدرجةموافقة)موافق(مبتوسط(التجريدي

(19 ونصها ) ت املدرسة قيادة القراراتاليتتتخذها وراء لإل ابياتوالفوائد للنظر ترشد املرتبةت
لعبارةرقموجاءتا(،82،67(ووزننسىب)4،13)حسايبدرجةاملوافقة)موافق(مبتوسطباألوىل

املرتبةيف "صلةعندحلاملشكالتاملدرسيةتنبهلعدمهدرالوقتيفمجعالبياناتاملفت(ونصها18)
 (.72(ووزننسىب)3.6)حسايبتوسطدرجةاملوافقة)موافق(مبيفاألخرية

لقائدات ي التشخيص النتائج املتعلقة بدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري - ج
 :يجاءت على النحو التال املدارس

أ أعطى فراد احملجمتمع البحث الثالث املدرسور القيادة مشرفات التفكري)دور منط تنمية يف ية
احتلتالعبارةو(،77.4(ووزننسىب)3.87)حسايبدرجةموافقة)موافق(مبتوسط(يالتشخيص
سةمناستغاللالفرخاملتاحةتتساعدعلىتشخيصنقاطالضعفاليتتعيقاملدر(ونصها25رقم)
وجاءت(،81.33(ووزننسىب)4.07)حسايبجةاملوافقة)موافق(مبتوسطدريفاألوىلاملرتبةتهلا

رقم) (ونصها30العبارة املرتبةيفتساعديفحتليلوضعاملنافسةبنياملدرسةواملدارساألخرىتت
(.73.33(ووزننسىب)3.67)حسايبدرجةاملوافقة)موافق(مبتوسطيفاألخرية

لقائدات  التخطيطيشرفات القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري النتائج املتعلقة بدور م   - د
:التاليجاءت النتائج على النحو  املدارس
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فرادأأعطى جمتمع الرابع احملور التفكريالبحث منط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات )دور
احتلتالعبارةرقم(،و78.6(ووزننسىب)3.93)حسايبدرجةموافقة)موافق(مبتوسط(التخطيطي

يفاألوىلتاملرتبةاإلستراتيجيةتفيديفتشكيلعملياتالتغذيةالراجعةلتقييماخلططت(ونصها42)
مبتوسط )موافق( املوافقة نسىب)4.08)حسايبدرجة ووزن )81.6 ،)( رقم (40وجاءتالعبارة

ونصها ت تكون أن قابلإجراءاتتساعد املدرسية األهداف ضوءتنفيذ يف والتعديل للتغيري ة
يفاملستجداتت حسايبدريفاألخريةاملرتبة مبتوسط )موافق( املوافقة نسىب3.71)جة ووزن )

(74.13).
البحـث حـول دور مشـرفات    جمتمـع  بني استجابات أفراد  إحصائيةالنتائج املتعلقة بوجود فروق ذات داللة  - ه

رتاتيجي )الشـمولي، والتجريـدي، والتشخيصـي، والتخطيطـي(     القيادة املدرسية يف تنمية أمناط التفكري اإلس
 : لقائدات املدارس ُتعَزى ملتغريات)الوظيفة، واخلربة، واملؤهل(

- دالة فروق إحصائيًاوجود وذل بالنسبةوفقًا α) ≤0.05)عند املؤهل )ملتغري األولللمحورين
و الكليةوالثالث( موافقللدرجة حولدرجة االستبانة أعلى ة اجملتمع مشرفاتالقيادةفراد علىدور

وكاناجتاهالفروقلصاحلجمموعةاملؤهللقائداتاملدارساملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكرياالستراتيجي
.التربوي
حملاوراالستبانة)الثاينوذل بالنسبةملتغريالوظيفةوفقا α) ≤0.05)عندإحصائيًاوجودفروقدالةر

الكليةووالثالثوالرابع( موافقللدرجة حولدرجة اجملتمععلىاالستبانة أفراد علىدورمشرفاتة
وكاناجتاهالفروقلصاحلجمموعةلقائداتاملدارسالقيادةاملدرسيةيفتنميةأمناطالتفكرياالستراتيجي

كيلةمدرسة.و
للدرجةالكليةعلىوحملاورجلميعاوذل بالنسبةاخلربةملتغريوفقاإحصائيًاعدموجودفروقدالةر

موافقاالستبان اجملتمعةحولدرجة أفراد املة أمناطالتفكريعلىدورمشرفاتالقيادة يفتنمية درسية
لقائداتاملدارس.ستراتيجياإل
أمناط-و تنمية يف املدرسية مشرفاتالقيادة دور تطوير يف تسهم قد اليت باآلليات املتعلقة النتائج

رس:دااملتراتيجيلقائداتالتفكرياإلس
 تنمية يف تسهم قد اليت اآلليات من جمموعة وضع االستراتيجيأمناطمت )الشمويل،التفكري

 والتخطيطي( والتشخيصي، لوالتجريدي، توصل اليت النتائج على بناء وذل  املدارس إليهاقائدات
مهاممشرفاتالقيادةإىلواستنادًا،ستراتيجيومناملفهومالذيتبناهالبحثألمناطالتفكرياال،البحث
املدرسية البحثاألساليبوباالستفادةمنلإلشرافالتربوي،يفالدليلالتنظيميالواردة اليتتناوهلا

.دارسامللقائداتاألمناطتنميةهذههبدفلتقومهبامشرفاتالقيادةاملدرسية
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  ثانيا: توصيات البحث:
الن يفضوء توصل اليت االستراتيجي،البحثإليهاتائج التفكري ألمناط تبناه الذي املفهوم ومن

مهاممشرفاتالقيادةاملدرسيةاحملددةإىلواستنادًا،)الشمويل،والتجريدي،والتشخيصي،والتخطيطي(
مهبامشرفاتاليتتناوهلاالبحثلتقواألساليبوباالستفادةمنلإلشرافالتربوي،يفالدليلالتنظيمي
يوصيالبحثبالتوصياتالتالية:،لقائداتاملدارسالتفكرياالستراتيجيأمناطتنميةلالقيادةاملدرسية

االستراتيجي - التفكري تنمية على املدرسية القيادة مشرفات بتدريب التعليم وزارة اهتمام
 لقائداتاملدارس.

ملشرفاتالقيادةاملدرسيةاملهينىاألداءمزيدمنالتحليللنقاطالقوةوالضعفملستوإجراء -
 املهين.أدائهنوذل لتطوير

أوفيمنترغبالترشُّح - املدرسية يفمشرفاتالقيادة بعضاملعايرياليتينبغيتوافرها إضافة
 للعملكمشرفةقيادةمدرسيةوعلىاألخصاملعايرياملتعلقةمبهاراتالتفكرياالستراتيجي.

ملشرفاتالقيادةاملدرسيةمباميكنهنمنالقيامبدورهنيفتنميةواملعنويملاديازيادةالتعزيز -
 التفكرياالستراتيجيلقائداتاملدارس.

تبينوزارةالتعليمنشرثقافةالتفكرياإلستراتيجيبنيقائداتاملدارسومنحهنالصالحيات -
 هذهالثقافة.اليتمتكنهنمنممارسةالتفكرياإلستراتيجيوالعملعلىنشر

إدارات - يف اإلستراتيجي التفكري يف متخصصة استشارية أقسام اخلربةإنشاء لتقدمي التعليم
من املستفيدات لكافة تشرفاتمواملشورة املدرسية القيادة مشرفات قائداتوربوياتوخاصة

 املدارس.
املدرسيةوقائداتوقراءاتموجههملشرفاتالقيادةقياموزارةالتعليمبإصدارنشراتدورية -

 أساليبتنميةالتفكرياالستراتيجي.بخاصةاملدارس
بنيةحتتيةبصفتهمهلماملالئماملناخوهتيئةاملتميزةالقدراتبقائداتاملدارسذواتاالهتمام -

 مستقبليةحتققالتميزاملنشود.فكرية
 :البحث مقرتحات ثالثا:
 القيادةاملدرسيةيفضوءمعايرياجلودةالشاملة.إجراءدراسةتقومييةملعايرياختيارمشرفات -
-  نظم حول دراسات اإلدارةإجراء استخدمها ومدى املدارس داخل التفكريألمناطاملتبعة

 االستراتيجييفاختاذالقرارات.
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 قائمة املراجع                                                  
املراجعالعربية.أواًل:
 املراجعاألجنبية.نيًا:ثا
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 املراجــعقائمة 
 املراجع العربية. واًل:أ

 القرآنالكرمي.
النصر،مدحتحممد) .مقوماتالتخطيطوالتفكرياإلستراتيجي(.2009ابو العربيةاجملمصر: موعة

 .للتدريبوالنشر
.األسكندرية:الدارإلستراتيجيةالتفكرياإلستراتيجيواإلدارةا(.2004أبوبكر،مصطفى)

اجلامعية.
صاحل؛ جادو، )أبو بكر 2007ونوفلحممد والتطبيق(. النظرية التفكري تعليم املسرية. دار عمان:

للنشروالتوزيع.
العواملاملدرسيةاملؤثرةيفتطويرأداءمرديرياملردارسالثانويرة(.2010أبوعلي،عبدالقادر)

رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،مفهومحتليلالنظماإلدارية.مبحافظاتغزةيفضوء
جامعةاألزهر،غزة.

.األردن:مؤسسةدمادةللدراسراتاإلشرافالتربويأمناطوأساليب(.2002اإلبراهيم،عدنان)
 اجلامعيةللنشروالتوزيع.

ورقةعملمقدمةإىليةاإلدارية.(.دورالقياداتاإلداريةيفالتطويروالتنم2003اآلغا،حلمي)
 .دمشقاملؤترالسنويالرابعيفاإلدارة.

أثرأمناطالتفكرياالستراتيجيعلىاألداءالتنافسي:دراسةتطبيقية(.2011البداح،صالححسن)
الكويت يف املالية شركاتالوساطة جامعةعلى األعمال، منشورة،كلية غري ماجستري .رسالة

األردن.الشرقاالوسط،
اإلستراتيجيةالعربيةيفمؤسساتالتعليمالعايل:مدخلوصفيحتليلري(.2007الربيدي،عبداهلل)

.110-79(،27)2،اجمللةالعربيةلإلدارةلدراسةاإلشكاليةالثقافية.
مركزاخلرباتالقاهرة:.كيفتفكراستراتيجيًا(.2016)ءمركزاخلرباتاملهنيةلإلدارةمبي خربا

.املهنيةلإلدارة
 الردمنتوفيق، .التفكرياإلستراتيجياملهاراتواملمارسات(.2003)عبد اخلرباتالقاهرة: مركز

املهنيةلإلدارة.
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.رسالةماجستريغريبرامجتأهيلهماختيارمشريفاإلدارةاملدرسيةومعايري.(2002احلارثي،حممد)
 مكة.منشورة،كليةالتربية،جامعةامالقرى،

(.4.)حتقيقمصطفىعطا(،)جاملستدركعلىالصحيحني(.2002احلاكم،حممدبنعبداهلل)
.لبنان:دارالكتبالعلمية.2ط

القدرةعلىالقيادةالتربويةوعالقتهابالتفكرياإلسرتراتيجيلردى(.2012حبيب،فاطمةشهاب)
ليةالتربيرة،اجلامعرةاملستنصررية،رسالةماجستريغريمنشورة،ك.رؤساءاألقساميفاجلامعة

العراق.
دارالفكرالعريب..القاهرة:تعليمالتفكرييفعصراملعلومات(.2003حبيب،جمديعبدالكرمي)

مكتبالتربيرةالرياض:.التوجيهواإلشرافالتربوييفدولاخلليجالعريب(.1996احلبيب،حممد)
العريبلدولاخلليج.
مستوىالتفكرياإلستراتيجيلدىالقياداتاإلداريةيفوزارةالتربية(.2003عبود)احلراحشة،حممد

.رسالةدكتوراهغريمنشورة،كليرةالدراسراتوالتعليميفاألردنوعالقتهباختاذأمناطالقرار
التربويةالعليا،جامعةعمانالعربية،األردن.

.عمان:داروائل.مهامداخلهاعملياهتااملعاصرةاإلدارةاإلستراتيجيةمفاهي(.2001حسني،فالح)
التفكرياإلستراتيجيلدىقادةالتعليماجلامعياملصريعلىضوءبعض (.2014احلسيين،عزةادمد)

.98رر9.،(47)16،جملةالتربية.النماذجوالتطبيقاتاألجنبية
ا(.2005دمدان،سناءسامل) ملدرسيةيفاملرحلةاألساسيةدوراملشرفالتربوييفتطويراإلدارة

.رسالةماجستريغريمنشورة،الدنياحمافظاتغزةمنوجهةنظراملشرفنيالتربوينيواملديرين
كليةالتربية،اجلامعةاإلسالمية،غزة.

دارالثقافةللنشروالتوزيع.عمان:قراءاتمعاصرة.:الفكراإلستراتيجي(.2008اخلفاجي،نعمة)
أمنوذجإداريمقترحلتطويرمفهومالتفكرياإلسرتراتيجيملرديري(.2008دة)خليف،ليناشحا

.رسالةدكتوراهغريمنشورة،كليةالدراساتالعليا،اجلامعةاملدارسالثانويةاحلكوميةيفاألردن
 األردنية،األردن.

.دارالنفائسللنشروالتوزيعاألردن:.تطويرالتفكرياإلستراتيجي(.2010)ر
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التفكرياجلانيبخللقأفكارجديدة(.2005يبونو،ادوارد)د ترمجة)،اإلبداعاجلاداستخدامقوة
مكتبةالعبيكان.الرياض:النوري(.بامسة
)ديب، يوسف 2009دمزة الوقائي(. األمن قيادات تطوير يف دوره و اإلستراتيجي التفكري

الرياض.ربيةللعلوماألمنية،.كليةالدراساتالعليا،جامعةنايفالعالفلسطيين
.األردن:مكتبةاجملتمعالعريبللنشروالتوزيع.املديراملدرسيالناجح(.2006ربيع،هاديمشعان)

 .األردن:داروائل.دراساتيفاإلدارةالتربويرة(.2004ستراك،رياض؛واخلصاونة،فؤاد)
(.مؤسسةامالقرى2.)طاملأزقالراهنالتفكرياإلستراتيجيواخلروجمن(.2010سلطان،جاسم)

للنشروالتوزيع:مصر.

.رسالةماجستريغريأثررأساملالالفكريعلىالتفكرياالستراتيجي(.2015شافية،مومي)
 منشورة،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجارية،جامعةحممدخيضر،اجلزائر.

درجةممارسةأمناطالتفكرياإلسرتراتيجي.(2005الشديفات،حييحممد؛واحلراحشة،حممدعبود)
جملرةأمالقررىللعلرومالتربويرةلدىالقادةالتربوينييفوزارةالتربيةوالتعليميفاألردن.

 .184-134(،17)2،واالجتماعيةواإلنسانية
ري.رسالةماجستريغرواقعالكفاياتاملهنيةملشريفاإلدارةاملدرسية(.2008الشهري،عوضأدمد)

منشورة،كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةاملكرمة.
واقعالتفكرياإلستراتيجيلدىمديرياملدارسالثانويةمبدارسالتعليم(.2010الشهري،حممدعلي)

.رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربيرة،جامعرةأمالعاماحلكوميةواألهليةمبدينةالطائف
القرى،مكةاملكرمة.

ال واقعالتخطيطاإلستراتيجييفمؤسساتالتعليمالتقينيفحمافظات(.2007شوي ،عاطف)
منشورة،كليةالتربية،اجلامعةاإلسالمية،غزة.رسالةماجستريغريغزة.

.عمان:عاملالكترباإلدارةاإلستراتيجيةاملفهوماألمهيةالتحديات(.2009الظاهر،نعيمإبراهيم)
يع.للنشروالتوز
الداراملصريةالقاهرة:.قضاياختطيطالتعليمواقتصادياتهبنيالعامليةواحمللية(.2002عابدين،حممود)
اللبنانية.
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ظافر سعد الفنيةهر(.1426)العابسي، مهامه يفأداء الثانوية املدرسة مدير رسالةمدىفاعلية .
لرياض.ماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،جامعةاملل سعود،ا

( املطلوبةبنيمؤسساتالتعليمالعاموأولياء(.2013عبيداهلل،شعاععبدالعزيز الشراكةاجملتمعية
.رسالةماجستريغريمنشورة،األموريفاملدارساملتوسطةوالثانويةللبناتمبنطقةمكةاملكرمة

كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةاملكرمة.
 جاسم؛ علي )الوالعبيدي، حامت أرادن االستراتيجي2013عبيدي، والتفكري املعلومات تقانة .)

 املستنصرية. كلياتاجلامعة يف تطبيقية دراسة التنظيمي اإلبداع إستراتيجية يف جملةوتأثريمها
.290ر276،(94)،اإلدارةواالقتصاد
بيكان..الرياض:العاملدخلإىلالبحثيفالعلومالسلوكية(.2003العساف،صاحل)

كفاياتالتخطيطاإلستراتيجيالالزمةملرديرياملردارس(.1431عسريي،حممدعليآلفهده)
.رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،جامعةاملل خالرد،الثانويةمبنطقةعسريالتعليمية

أهبا.
يايفاملنظمراتغرريأثرالتفكرياإلستراتيجيعلىأداءاإلدارةالعل(.2013العشي،هنالشفيق)

.رسالةماجستريغريمنشورة،كليرةالتجرارة،احلكوميةالعاملةيفجمالالتأهيليفقطاعغزة
اجلامعةاإلسالمية،غزة.

هنداويللتعليموالثقافة.مصر:.التفكريفرضةاسالمية(.2013العقاد،عباسحممود)
رياإلستراتيجيلدىرؤساءاألقساماألكادمييةدرجةممارسةالتفك(.2014العلي،عبدالرزاقبشري)

.رسالةماجسترييفالكلياتالتطبيقيةيفدولةالكويتوعالقتهابإعادةهندسةالعملياتاإلدارية
غريمنشورة،كليةالعلومالتربوية،جامعةالشرقاألوسط،األردن.

املعوقات(لدىمرديرات-مارساتامل-التفكرياإلستراتيجي)األمناط(.2008الفواز،جنوىمفوز)
رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،جامعرةأممدارسالتعليمالعاماحلكوميةمبدينةجدة.

القرى،مكةاملكرمة.
تقومياملمارساتاإلشرافيةملشريفاإلدارةاملدرسيةمنوجهةنظر(.2000القحطاين،ظافرسعيد)
ريغريمنشورة،كليةالتربية،جامعةاملل سعود،الرياض..رسالةماجستمديرياملدارس
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رسالةماجستري.استشرافاملستقبليفاألحاديثالنبوية(.2013)قشوع،عبدالردمنعبدالطيف
 دراساتالعليا،اجلامعةاألردنية،األردن.غريمنشورة،كليةال

خضرالكبيسي، املنظما(.التفكري2006)عامر تالعامةاالستراتيجييف للقاء. مقدمة عمل ورقة
 اخلرب:اململكةالعربيةالسعودية.اإلداريالرابعللجمعيةالسعوديةلإلدارة.

مركزاخلليجللدراسات..الشارقة:التفكرياالستراتيجيوصناعةاملستقبل(.2008)ر
( داود رنا 2010الكردي، التخطيطاالستراتيجييفمديرياتالتر(. تطبيق يفدرجة والتعليم بية

فيها العاملني نظر وجهة من الغربية الضفة ،كليةحمافظات منشورة غري ماجستري رسالة .
الدراساتالعليا،جامعةالنجاحالوطنية،نابلس.

دوراملشرفنيالتربوينييفتطويراإلدارةاملدرسيةكمايراهرامرديرو(.2010)هللبت،فراسفواز
.رسالةماجستريغريمنشرورة،كليرةفظاتالشماليةلوسطفلسطنياملدارساحلكوميةيفاحملا

فلسطني.الدراساتالعليا،جامعةالنجاحالوطنية،
ورقرةعمرل.القيادةوالتفكرياإلستراتيجيالطريقإىلاملستقبل(.2006املبارك،معصومة)مارس

 :اململكةالعربيةالسعودية..اخلربمقدمةإىلامللتقىاإلداريالرابعللجمعيةالسعوديةلإلدارة
فعاليةالقيادةالتربويةملديرىمناطقغزةالتعليميةبوكالةالغوثمنوجهة(.2012املدهون،فادي)

رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،جامعةاألزهر،نظرمديرىاملدارسمبحافظاتغزة.
غزة.
.75ر70،(400)،جملةاالمنواحلياةإلستراتيجي.التفكريا(.معوقات2015)صاحلسعداملربع،

دورمشريفاإلدارةاملدرسيةيفالتنميةاملهنيةاملستدامةملديريمدارس(.2014)املطلق،نايفسعود
رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،جامعةامالقرى،مكة.التعليمالعاممبدينةحائل.

.تنميةاإلبداعاإلداريلدىقياداتاملدارسالثانويةاحلكوميةللبنات(2011املوسى،ناهدعبداهلل)
.100رر15(،122،)جملةرسالةاخلليجالعريبيفحمافظةاألحساءباململكةالعربيةالسعودية.

درجةاستخداممديرياملدارسالثانويةمبحافظاتغرزةللرتفكري(.2015النخالة،رمزيراغب)
.رسالةماجستريغريمنشورة،كليةالتربية،اجلامعةتهبدرجةأدائهماإلدارياإلستراتيجيوعالق
اإلسالمية،غزة.
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 حق البحثمال
ولية.االستبانةيفصورهتااأل(:1ملحق)
االستبانةيفصورهتاالنهائية.(:2ملحق)
.قائمةأمساءاحملكمني(:3ملحق)
اتالرمسية.طاب(:اخل4ملحق)
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 (1ملحق رقم )
االستبانة يف صورتها األولية
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 اململكة العربية السعودية
 رة التعليموزا

 جامعة امللك خالد
 عمادة الدراسات العليا

 كلية الرتبية
قسم اإلدارة واإلشراف 

 الرتبوي
 

 )نسخة للتحكيم(
 
 حول استبانة

دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية أمناط التفكري اإلسرتاتيجي لقائدات مدارس 
 التعليم العام مبحافظة النماص

 
 إعداد الطالبة

 فاضل الوليدي الشهريغادة بنت حممد 
 إشراف

 حممد حسن البدوي بنت أملد. 
 أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد 

 

 
  اسم احملكم

  اجلامعة

  التخصص

  الدرجةالعلمية

  الربيد اإللكرتوني

  رقم اجلوال


م2017-هر1438
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.............................احملترم.الدكتور...........................................االستاذسعادة
السالمعليكموردمةاهللوبركاتهوبعد...

اإلستراتيجي التفكري أمناط تنمية يف املدرسية القيادة مشرفات بعنوانتدور علمية دراسة بإجراء الباحثة تقوم
النماخ مبحافظة العام التعليم مدارس د"لقائدات على احلصول ملتطلبات التربيةاستكماًلا يف املاجستري رجة

املدرسيةيف امليدايناىلتعرُّفدورمشرفاتالقيادة ختصصتاإلدارةواإلشرافالتربويت.ويهدفالبحثيفجانبه
لقائداتمدا والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، )الشمويل، اإلستراتيجي التفكري أمناط العامتنمية التعليم رس

النماخ. اليتبنييديسعادتكمواليتتتكونمنقسمنيولتحقيقأمبحافظة االستبانة متإعداد البحث، غراضهذا
أساسيني:

املؤهل،الوظيفة،اخلربة(.نوعالقسماألول:البياناتاألولية،وتشمل)
القسمالثاين:حماوراالستبانة،وهي:

لشمويللقائداتاملدارس.مشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريادوراحملوراألول:
مشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتجريديلقائداتاملدارس.دوراحملورالثاين:
مشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةمنطالتفكريالتشخيصيلقائداتاملدارس.دوراحملورالثالث:

منطالتفكريالتخطيطيلقائداتاملدارس.مشرفاتالقيادةاملدرسيةيفتنميةاحملورالرابع:دور
وقدمتحتديددرجاتاالستجابةوفقًاملقياسليكرتاخلماسي)موافقبشدة،موافق،حمايد،غريموافرق،غرري

أرجومبإدارةالتعليممبحافظةالنماخ،وموافقبشدة(،وسوفتطبقعلىمجيعقائداتووكيالتمدارسالتعليمالعا
(أمامماترونهمناسبًا،أوباإلضافةلتكرمبقراءةعباراتاالستبانةوإبداءوجهةنظركمبوضععالمة)منسيادتكما

أواحلذفأوالتعديل،وأشكرلكمتعاونكمالصادقيفإجنازهذاالبحث.ولكمتقديريوخالصدعائي.
الباحثة/غادةحممدفاضلالشهري
0555053565
ghadah3233@gmail.com 
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 القسم األول: البيانات األولية:
 املؤهل:نوع 

 تربوي.
 غريتربوي.

 الوظيفة:
 .قائدةمدرسة
 .وكيلةمدرسة 

 سنوات اخلربة يف العمل احلالي:
 .أقلمنمخسسنوات
 إىلأقلمنعشرسنوات.5من
 10.سنواتفأكثر 

:حماور االستبانة لقسم الثاني:ا


العبارةم

االنتماء
الصياغةاللغويةللمحور

التعديل
املقترح

ينتمي
ال
مناسبةينتمي

غري
مناسبة

دور مشرفة القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي 
 لدى قائدات املدارس. 1

شكلةعندالتعاملمعاملشكالتتساعدعلىترتيبأولوياتالعواملاملؤثرةيفامل1
املدرسية.



للمشكالت2 حلول وضع عند السابقة والتجارب اخلربة من لإلستفادة ترشد
املدرسية.



توجهالقائداتإلجراءتغيرياتمشوليةإذالزماألمرلتحقيقاألهدافاملدرسية.3

درسيةقبلوضعاحللول.توجهلضرورةحتديداإلطارالعامللمشكالتامل4

توجهالستخدامأسلوبسعةالتفكريوالذييهدفلتقييمأفضلللفرخالرئيسية5
وحسناستغالهلاوتيسريتنفيذاخلططاملدرسية.



تنميثقافةاملناقشةواحلواروالشفافيةوتعميقاملسؤوليةوالرقابةالذاتية.6

ينةقدالتلفتاالنتباهاثناءاختاذالقرارات.تساعدعلىكشفجوانبمع7

                                                           
عاملمعتنميهمشرفةالقيادةاملدرسيةلدىقائدةاملدرسةلتتمكنمنالتبهالتفكريالذييقصدمنط التفكري الشمولي:1

علىاخلربةمعتمدةمنخاللحتديداإلطارالعامللمشكلة،للمشكالتاملدرسيةضعاحللولتواخلياراتاإلستراتيجية
.لةاملشكاملدرسةيفحتديدأولوياتالعواملاملؤثرةيفةقائدلاملتراكمة
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تنميالتحديوحريةاالكتشافللوصولإىلحلولإبداعيةللمشكالت.8

ترشدلتجنبالقفزإىلالنتائجاواخللطبنيالفرضياتواحلقائق.9

حترخعلىوجودارتباطبنياألهدافاملدرسيةوإجراءاتتنفيذها.10

ترشدلوضعحلولمشوليةللمشكالتاملدرسية.11

توجهالستخدامالسيناريوهاتالبديلةحللاملشكالتاملدرسية.12

عباراتأخرىترونإضافتها:
...............................................................................................................
...............................................................................................................


دور مشرفة القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التجريدي

.لدى قائدات املدارس2

املشكالتاملدرسية13 يف املؤثرة العوامل إلنتقاء القائدات رؤيتهنترشد ضوء يف
اخلاصة.



ترشدإلجراءتقييمنقديعندحلاملشكالتاملدرسية.14

توجهلرؤيةاألمورمنزوايامتعددةلبناءصورةجتريدية.15

تستخدممنوذجالقبعاتالستيفتنميةاملواردالبشريةللمدرسة.16

ندحلاملشكالتاملدرسية.تؤكدعلىأمهيةاحليادواملوضوعيةع17

تنبهلعدمهدرالوقتيفمجعالبياناتاملفصلةعندحلاملشكالتاملدرسية.18

ترشدللنظرلإل ابياتوالفوائدوراءالقراراتاليتتتخذهاقيادةاملدرسة.19

ترشدلطرحبدائلمتنوعةعندحلاملشكالتاملدرسية.20

لإلعتمادعلىاحلدسعندمجعالبياناتواملعلوماتالختاذالقرارات.توجه21

حتثعلىاستخداممقاييسوصفيةأثناءتقييممنسويباملدرسةمثل)مقاييسالنزعة22
مقاييسالتشتت(.راملركزية



مثل23 يفحلاملشكالتاملدرسية أساليبجديدة تدربالقائداتعلىاستخدام
العصفالذهين.أسلوب



مثل24 املدرسة ملنسوبات حديثة رقابية أساليب استخدام على القائدات تدرب
املالحظاتالشخصية....(رالبياناتاإلحصائيةر)املراجعةالداخلية



عباراتأخرىترونإضافتها:

                                                           
القائدةمنمهتتالذيتنميهمشرفةالقيادةاملدرسيةلدىقائدةاملدرسةويقصدبهالتفكريالذيمنط التفكري التجريدي:2

 املدرسة.ةحبصرالعواملاحمليطةباملشكلة،ويكونالقراريفهذاالنمطصادًراعنتفكريجمردلقائدخالله
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...............................................................................................................

دور مشرفة القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التشخيصي
 لدى قائدات املدارس.3

تدربعلىحتليلالبيئةالداخليةواخلارجيةللمدرسة.25

واليتحترخعلىمعرفةقائدةاملدرسةلإلمكاناتالداخليةاملوجودةلدىاملدرسة26
تشكلنقاطقوة.



تساعدعلىتشخيصنقاطالضعفاليتتعيقاملدرسةمناستغاللالفرخاملتاحة27
هلا.



حتثعلىالسعيالقتناخالفرخاجلديدةاليتتسهميفمتيزاملدرسة.28

تساعدعلىرصدالواقعاملدرسيعنداختاذالقرارات.29

املعايريواملؤشراتاملالئمةلتقييمعناصرالبيئةاملدرسية.تسهميفوضع30

تدربعلىاستغاللأكربعددمنالفرخومواجهةأكربكممنالتحدياتاليت31
تواجهاملدرسة.



قبلاختاذ32 وحتليلها مقدمًا بياناتعنها ومجع املدرسية تساعدعلىحتديدالقضايا
القرار.



القائداتعلىاستخدامالقيمةاملضافةيفحتليلالبيئةاملدرسية.تدرب33

تساعديفحتليلوضعاملنافسةبنياملدرسةواملدارساألخرى.34

تساعدعلىحتديدالظروفاخلارجيةاليتتعيقمتيزاملدرسة.35

ملدرسةيفضوءحتليلحترخعلىاختياراالستراتيجياتاملناسبةلتحقيقأهدافا36
البيئةالداخليةواخلارجية.



عباراتأخرىترونإضافتها:
...............................................................................................................

...............................................................................................................
دور مشرفة القيادة املدرسية  يف تنمية منط التفكري التخطيطي

 لدى قائدات املدارس.4

تساعديفمعرفةاألسبابالكامنةوراءاملشكالتوليسفقطمعرفةظواهرها.37

                                                           
حتليلتنميهمشرفةالقيادةاملدرسيةلدىقائدةاملدرسةلتتمكنمنذييقصدبهالتفكريالمنط الـتفكري التشخيصـي:  3

.املناسبارالبديلاإلستراتيجيختتاملوقفاإلداريحتلياًلدقيقًا،ومنمث
 
ديحدالذيتنميهمشرفةالقيادةاملدرسيةلقائدةاملدرسةوالذيميكنهامنتيقصدبهالتفكريمنط التفكري التخطيطي:4

النتائج،كماكمرحلةأوىليفالتفكري،مثهتيئةمستلزماتالوصولإىلتل واألهدافاملدرسيةاملنشودةملمكنةالنتائجا
 ات.اختاذالقرارعنداملرونةيفحتديداألسبابومصادراملعلوماتأواألهدافاملرادحصرهاهلابيسمح
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قط.ترشدلوضعحلولتعاجلعمقاملشكلةوليسظاهرهاف38

تدربعلىحتديداألهدافاملدرسيةاواًلمثترمجتهاإىلخطط.39

توجهللتركيزعلىاألنشطةاهلامةوالضروريةللوصوللألهدافاملدرسيةاحملددة.40

تساعدعلىترتيباألولوياتيفاألنشطةاإلجرائيةمنحيثاملهمواألكثرأمهية.41

ىانتكوناألنشطةاملدرسيةا ابيةوذاتاثربعيداملدى.حترخعل42

من43 بدال واحتماالته اجتاهاته وحتديد املستقبل استشراف على القائدات تدرب
االنشغالباحلاضر.

تساعدأنتكوناجراءاتتنفيذاألهدافاملدرسيةقابلةللتغيريوالتعديل.44

يةمستقبليةللمدرسة.تساعدعلىوضعرؤ45

تفيديفتشكيلعملياتالتغذيةالراجعةلتقييماخلططاالستراتيجية.46

تساعدعلىاستخدامالتخطيطمنالداخلإىلاخلارجالذييقومعلىالربطبني47
االحتياجاتالداخليةواخلارجية.



قضايااملدرسية.تدربالقائداتعلىاملرونةيفالتعاملمعال48

عباراتأخرىترونإضافتها:
...............................................................................................................

...............................................................................................................
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 (2ملحق رقم )
 االستبانة يف صورتها النهائية
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 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم   

 جامعة امللك خالد
 عمادة الدراسات العليا 

                                                                                                                                                                             كلية الرتبية                                                                    
قسم اإلدارة واإلشراف الرتبوي

 
 


 استبانه حول

 اط التفكري اإلسرتاتيجيدور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية أمن
 لقائدات مدارس التعليم العام مبحافظة النماص 

 
 

 إعداد الطالبة
 غادة بنت حممد فاضل الوليدي الشهري

 
 
 

 إشراف
 مد حسن البدويـد.أمل بنت حم

 أستاذ اإلدارة التعليمية والتخطيط الرتبوي املساعد 
 
 

 م2017 -هـ 1438
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 قائدة /وكيلة املدرسة ..................................................... احملرتمةاملكرمة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 بعنوان علمية دراسة بإجراء الباحثة "دور مشرفات القيادة املدرسية يف تنمية أمناط التفكري تقوم

املاجسترييفافظة النماص"اإلسرتاتيجي لقائدات مدارس التعليم العام مبح ملتطلباتاحلصولعلىدرجة استكمااًل
ويهدفالبحثيفجانبهامليدايناىلتعرُّفدورمشرفاتالقيادةاملدرسية.التربية،ختصصتاإلدارةواإلشرافالتربويت

لقائدا والتخطيطي( والتشخيصي، والتجريدي، أمناطالتفكرياإلستراتيجي)الشمويل، العاميفتنمية تمدارسالتعليم
أرجوالتكرمبإعطاءاالستبيانمنوقت ،واإلجابةمبحافظةالنماخوذل منوجهةنظرقائداتاملدارسووكيالهتن.

علىمجيععباراتهبدقة،ومبايعكسوجهةنظركوتقديركالشخصي،وذل ملاإلجابت منأمهيةيفنتائجالدراسة،
صألغراضالبحثالعلميفقط.علمًابأنهذااالستبيانرص

تعليماتاإلجابةعلىاالستبانة:
 إكمالالبياناتاألوليةقبلاإلجابةعلىعباراتاالستبانة. .1
(أمامكلعبارةمبايتفقمعرأي .وضععالمة) .2
(أمامالعبارةالواحدة.عدموضعاكثرمنعالمة) .3
عدمتركأيةعبارةبدوناإلجابةعنها. .4
عتبارانهالتوجدإجابهصحيحةوأخرىخاطئة.األخذيفاأل .5


 شاكرة لك مسبقًا حسن تعاونك.
 مد فاضل الوليدي الشهريـالباحثة: غادة حم

ghadah3233@gmail.com 
0555053565

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ghadah3233@gmail.com
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                                                                                 القسم األول: بيانات أولية
 ( يف املربع الذي يناسبك:فضاًل ضعي عالمة )

 القسم األول: البيانات األولية:
 املؤهل:نوع 

 تربوي.
 غريتربوي.

 الوظيفة:
 .قائدةمدرسة
 .وكيلةمدرسة 

 خلربة يف العمل احلالي:سنوات ا
 .أقلمنمخسسنوات
 إىلأقلمنعشرسنوات.5من
 10.سنواتفأكثر 

:حماور االستبانة القسم الثاني:


العبارةم
موافق
حمايدموافقبشدة

غري
موافق

غري
موافق
بشدة

احملور االول: دور مشرفة القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري الشمولي 
 ات املدارس.لدى قائد 5

1
تساعداملشرفةقائداتاملدارسعلىترتيبأولوياتالعواملاملؤثرةيفاملشكلةعند

التعاملمعاملشكالتاملدرسية.


ترشدلإلستفادةمناخلربةوالتجاربالسابقةعندوضعحلولللمشكالتاملدرسية.2

لتحقيقاألهدافاملدرسية.توجهإلجراءتغيرياتمشوليةإذالزماألمر3

توجهلضرورةحتديداإلطارالعامللمشكالتاملدرسيةقبلوضعاحللول.4

تنفيذ5 وتيسري للفرخالرئيسية أفضل لتقييم التفكري أسلوبسعة الستخدام توجه
اخلططاملدرسية.



تنميثقافةاملناقشةواحلواروالشفافية.6

علىتنميةالرقابةالذاتيةوتعميقاملسؤولية.حترخ7

                                                           
منط التفكري الشمولي:5 الذيهو االتفكري القيادة مشرفة التتنميه من املدرسةلتتمكن قائدة لدى معملدرسية عامل

علىاخلربةمعتمدةمنخاللحتديداإلطارالعامللمشكلة،للمشكالتاملدرسيةضعاحللولتواخلياراتاإلستراتيجية
.املشكلةاملدرسةيفحتديدأولوياتالعواملاملؤثرةيفةقائدلاملتراكمة
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تساعدعلىكشفجوانبمعينةقدالتلفتاالنتباهاثناءعمليةاختاذالقرارات.8

تنميالتحديوحريةاالكتشافللوصولإىلحلولإبداعيةللمشكالت.9


ترشدلتجنبالقفزإىلالنتائجدوندراسةمتأنية.10

حترخعلىتنميةالتفكرييفالربطبنياألهدافاملدرسيةوإجراءاتتنفيذها.11

توجهلوضعحلولبديلةعندحلاملشكالتاملدرسية.12

احملور الثاني:دور مشرفة القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التجريدي
.لدى قائدات املدارس6

13
ارسإلنتقاءالعواملاملؤثرةيفاملشكالتاملدرسيةيفضوءترشداملشرفةقائداتاملد

رؤيتهناخلاصة.


ترشدإلجراءعمليةتقييمنقديعندحلاملشكالتاملدرسية.14

15
تفيدعندحلاملشكالت جتريدية لبناءصورة متعددة األمورمنزوايا لرؤية توجه

املدرسية.


تالستتستخدممنوذجالقبعا16
يفتنميةاملواردالبشريةللمدرسة.7

تؤكدعلىأمهيةاحليادواملوضوعيةعندحلاملشكالتاملدرسية.17

تنبهلعدمهدرالوقتيفمجعالبياناتاملفصلةعندحلاملشكالتاملدرسية.18

قيادةاملدرسة.ترشدللنظرلإل ابياتوالفوائدوراءالقراراتاليتتتخذها19

توجهلإلعتمادعلىاحلدسعندمجعالبياناتواملعلوماتالختاذالقرارات.20

21
مثلأسلوبالعصف املشكالتاملدرسية يفحل أساليبجديدة الستخدام توجه

الذهين.


راجعةتوصيبالتدريبعلىاستخدامأساليبرقابيةحديثةملنسوباتاملدرسةمثل)امل22
الداخليةررررالبياناتاإلحصائيةررراملالحظاتالشخصية....(



احملور الثالث: دور مشرفة القيادة املدرسية يف تنمية منط التفكري التشخيصي
لدى قائدات املدارس.8

واخلارجية23 الداخلية البيئة حتليل على املدارس قائدات بتدريب املشرفة توصي

                                                           
منط التفكري التجريدي:6 هو املدرسةوالذيالتفكري لدىقائدة املدرسية القيادة مشرفة منمهتتالذيتنميه القائدة

 املدرسة.ةحبصرالعواملاحمليطةباملشكلة،ويكونالقراريفهذاالنمطصادًراعنتفكريجمردلقائدخالله

ةلدىقائداتاملدارسمنهيطريقةتستخدمهامشرفةالقيادةاملدرسيةلتنميةالتفكريمنزوايامتعددالقبعات الست:7
اإلنسانأوخيلعهاحسبطريقةخاللتقسيمالتفكري تفكريهيفتل  إيلستةأمناطواعتباركلمنطكقبعةيلبسها

للنقاط ،اللحظة والسوداء للمشاعر واحلمراء اجلديدة لألفكار واخلضراء واحلقائق للمعلومات البيضاء القبعة حيث
 إل ابيةوالزرقاءللمتابعةوالتأكدمناستخدامكافةالقبعات.السلبيةوالصفراءللنقاطا

حتليلاملوقفتنميهمشرفةالقيادةاملدرسيةلدىقائدةاملدرسةلتتمكنمنالتفكريالذيهومنط التفكري التشخيصي:8
.املناسبارالبديلاإلستراتيجيختتاإلداريحتلياًلدقيقًا،ومنمث
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للمدرسة.

واليتتشكل24 للمدرسة باإلمكاناتالداخلية املدرسة قائدة إملام حترخعلىضرورة
نقاطقوة.



تساعدعلىتشخيصنقاطالضعفاليتتعيقاملدرسةمناستغاللالفرخاملتاحةهلا.25

تسهميفوضعاملعايريواملؤشراتاملالئمةلتقييمعناصرالبيئةاملدرسية.26

27
من كم أكرب ومواجهة الفرخ من عدد أكرب استغالل على بالتدريب توصي

التحدياتاليتتواجهاملدرسة.



اختاذ28 قبل وحتليلها مقدمًا عنها بيانات ومجع املدرسية القضايا حتديد على تساعد
القرار.



9توصيبالتدريبعلىاستخدامالقيمةاملضافة29
املدرسية.يفحتليلالبيئة

تساعديفحتليلوضعاملنافسةبنياملدرسةواملدارساألخرى.30

تساعدعلىحتديدالظروفاخلارجيةاليتتعيقمتيزاملدرسة.31

32
حتليل يفضوء أهدافاملدرسة لتحقيق االستراتيجياتاملناسبة اختيار حترخعلى

البيئةالداخليةواخلارجية.



احملور الرابع: دور مشرفة القيادة املدرسية  يف تنمية منط التفكري التخطيطي
 لدى قائدات املدارس.10

33
تساعداملشرفةقائداتاملدارسيفحتليلاألسبابالكامنةوراءاملشكالتوليسفقط

معرفةظاهرها.



ترشدلوضعحلولتعاجلعمقاملشكلةوليسظاهرهافقط.34

حترخعلىحتديداألهدافاملدرسيةاواًلمثترمجتهاإىلخطط.35

توجهللتركيزعلىاألنشطةاهلامةوالضروريةللوصوللألهدافاملدرسيةاحملددة.36

تساعدعلىترتيباألولوياتيفاألنشطةاإلجرائيةمنحيثالبدءباألكثرأمهيةاىل37
املهم.



انتكوناألنشطةاملدرسيةفعالةوذاتمردودجيد.حترخعلى38

                                                           
ؤشراتاليتتستخدملتقييمأداءاملدرسةمبوضوعيةملعرفةمستوىالنمووالتقدمالذياملدىهياحالقيمة املضافة: 9

 حتققهاملدرسةمنسنةاىلاخرى.

دالنتائجيحدالذيتنميهمشرفةالقيادةاملدرسيةلقائدةاملدرسةوالذيميكنهامنتالتفكريهومنط التفكري التخطيطي:10
يسمحالنتائج،كماكمرحلةأوىليفالتفكري،مثهتيئةمستلزماتالوصولإىلتل املنشودةواألهدافاملدرسيةاملمكنة
 ات.اختاذالقرارعنداملرونةيفحتديداألسبابومصادراملعلوماتأواألهدافاملرادحصرهاهلاب
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39
من بدال واحتماالته اجتاهاته وحتديد املستقبل استشراف على بالتدريب توصي

االنشغالباحلاضر.


40
للتغيريوالتعديليفضوء قابلة األهدافاملدرسية اجراءاتتنفيذ أنتكون تساعد

املستجدات.


ىوضعرؤيةمستقبليةللمدرسة.تساعدعل41

تفيديفتشكيلعملياتالتغذيةالراجعةلتقييماخلططاالستراتيجية.42

علىالربطبني43 التخطيطمنالداخلإىلاخلارجالذييقوم تساعدعلىاستخدام
االحتياجاتالداخليةواخلارجية.



ملمعالقضايااملدرسية.توصيبالتدريبعلىاملرونةيفالتعا44
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 أمساء احملكمني
 )مرتبة وفقًا للرتتيب األجبدي(

 العمل احلالي التخصص اسم احملكمم

شرفتربويبإدارةتعليمالرياضمإدارةتربويةد.ابراهيمسعداملطوع1

إدارةوختطيطتربويا.د.ثروتعبداحلميدعبداحلافظ2
ستاذبقسماإلدارةواإلشرافالتربويلجامعةاملل أ

خالد

أصولالتربيةد.ساميةهاشمحممدعبداهلل3
رستاذمساعدبكليةالعلومواآلداببالنماخأ

جامعةبيشة

ختطيطتربويخاليفا.د.سلطانسعيدعبدهامل4
ستاذبقسماإلدارةواإلشرافالتربويلجامعةاملل أ

خالد

أصولالتربيةد.سهامحممدأمراهللطه5
ربالنماخاذمساعدبكليةالعلومواآلدابستأ

جامعةبيشة

إدارةوختطيطتربويا.د.السيدالسيدالبحريي6
املل ستاذبقسماإلدارةواإلشرافالتربويلجامعةأ

خالد

إدارةواشرافتربويد.الطيبحممدابراهيم7
ستاذمساعدبقسماإلدارةواإلشرافالتربويأ

لجامعةاملل خالد

إدارةتعليميةد.عاصمأدمدحسني8
ستاذمساعدبقسماإلدارةواإلشرافالتربويأ

لجامعةاملل خالد

تاذمساعدبكليةاملل عبداهللللدفاعاجلويسأإدارةوختطيطتربويد.عبداهللحممدالعامري9

ا.د.عليناصرشتويالزاهر10
ادارةالتعليمالعايل

وختطيطه
ستاذبقسماإلدارةواإلشرافالتربويلجامعةاملل أ

خالد

مناهجوطرقتدريسد.عليهيوسفعليبشري11
ربالنماختاذمساعدبكليةالعلومواآلدابسأ

جامعةبيشة

أستاذمشاركبكليةالتربيةلجامعةجيزانإدارةوختطيطتربويد.حممودعبدالتوابفضل12
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Abstract 
University: King Khalid University 
College: College of Education 
Department: Administration and Educational Supervision. 
Branch/Track: Administration and Educational  Supervision. 
Degree: Master Degree in Education, Administration and Educational Supervision. 
Title of Thesis:The Role of Female School leadership Supervisors in the Development 
of Strategic Thinking Styles of Public School Female Leaders in Al-Namas 
Governorate. 
Name of Student: Ghadah Bint Mohammad Fadhel Al-Shehry 
University ID: 432800115 
Supervisor: Dr. Amal Bint Mohammad Hasan Al-Badawi 
Date of Discussion:  15 / 1 /1439 AH  
Abstract 
This research aimed to detect the role of female school leadership supervisors in the 
development of strategic thinking styles (holistic, abstract, diagnostic and schematic) of 
public school female leaders in Al-Namas Governorate from the viewpoint of the 
female leaders and their deputies.  
The research used descriptive (survey) methodology and a questionnaire consisting of 
(44) items for data collection. 
Research population consisted of all female leaders and deputies of public education in 
Al-Namas Governorate amounting 57 female leaders and 18 deputies. 
As for the research sample, the current study was applied in a comprehensive restriction 
method to the research population as a whole. 
Research results concluded the approval of the research sample on the role of female 
school leadership supervisors in the development of strategic thinking styles (holistic, 
abstract, diagnostic and schematic) of public school female leaders in Al-Namas 
Governorate at a degree of ( agree) with a mean of (3.96) and relative weight (79.2) and 
the highest approved axis by the sample was the first one related to the role of the 
female  school leadership supervisors in the development of comprehensive thinking 
style of the female school leaders with a mean of (4.1) and the least approved axis was 
the third one related to the role of the female  school leadership supervisors in the 
development of diagnostic thinking style of the female school leaders with a mean of 
(3.87). 
There are statistically significant differences according to the variable of qualification 
for the first and third axes for the overall score on the questionnaire in favor of the 
educational qualification group and according to job variable for the second, third and 
fourth axes and for the overall score on the questionnaire in favor of school deputy 
group. 
There are no statistically significant differences according to the experience variable for 
all axes and for the overall score on the questionnaire. 
The research recommended the following: 
The Ministry of Education should be interested in the training of the female school 
leadership supervisors on strategic thinking skills and conducting more analysis of the 
strengths and weaknesses of the female school leadership supervisors level of 
vocational performance to develop their vocational performance and adding standards 
for related to strategic thinking that should be available among those supervisors or 
those who are willing to candidate as a school leadership supervisor. 
 

Keywords: Female School Leaders, Strategic Thinking Styles, Female School Leaders. 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Khalid University 

Deanship of Graduate Studies 

College of Education 

Department of Administration  

&Educational  Supervision 
 

 

 
 

The Role of Female School leadership supervisors 

in the Development of Strategic Thinking Styles 

of Public School Female Leaders in 

 Al-Namas Governorate  

 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Master Degree in Education, Majoring in   

Administration and Educational Supervision"" 

 

 

 
Student 

Ghadah Bint Mohammad Fadhel ALShehry 
 

 

 

 

 

Scientific Supervisor 
Dr. Amal Bint Mohammad Hasan Al-Badawi 

Assistant Professor of Educational Administration and Educational Planning 

 

 

 

1439 AH – 2017AD  


