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  eg.edu.mans@1974ashrafs  & com.yahoo@2001boosamaa :ال�7يد 6لك��و4ي 

  :امل)'ص

ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة،  ر\دف البحث الوقوف عXY واقع الر(ادة 6س��اتيجية باإلدا

ة العامة للتعليم  روتحقيقا لذلك حاو الوقوف عXY مستو توافر أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجية باإلدا ى ل

ق ذات الد اللــة 6حــصائية بــhن متوســطات اســتجابات وبمنطقــة مكــة املكرمــة، والكــشف عــن الفــر

اsــmr، وســنوات ا7pqــ�ة( ىأفــراد العينــة والnــl mعــز الخــتالف  ، ولتحقيــق أ\ــداف )رالنــوع، واملؤ\ــل الد

عــة عYــX ) 51(البحــث اعتمــد الباحثــان عYــX املــن{| الوصــفي، وصــمما اســ}بانة مzونــة مــن  ة مو زعبــا ر

ة العامـــــة للتعلـــــيم أ[عـــــاد الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية اpqمـــــسة، طبقـــــت عYـــــX املـــــش ررفhن ال��بـــــو(hن بـــــاإلدا

ت النتـــائج إ�ـــX تــوافر أ[عـــاد الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية . بمنطقــة مكـــة املكرمـــة واملzاتــب التا[عـــة ل�ـــا روأشــا

��ـــة متوســـــطة وفقـــــا لل��ت�ـــــب التـــــا جــ راجمـــــاال و�ـــــX أ[عاد\ـــــا اpqمـــــس بد
ً

ـــة، القيـــــادة (  ـــة الر(اديــ العقليــ

ة املـــــو ـــة الر(اديـــــة، إدا ـــ��اتيجيا، و6بـــــداع و6بتzـــــاررالر(اديـــــة، الثقافــ د اســ ق دالـــــة )را جـــــدت فـــــر و، و و

 �qاســات العليــا، ولـــصا نــة بالد (وس مقا راحــصائيا �ــ� 6ســتجابات لــصا�q ا�qاصــلhن عYـــX البzــالو ر ر

، ولصا�q أ��اب ا�7pqة أقل مـن  نة بالذ و ر�ناث مقا نـة بأ�ـ�اب ا7pqـ�ة �ك�ـ�5ر . ر سـنوات مقا

ة العامـة للتعلـيم بمنطقـة وانت�� البحث بمجموعة من �ليات ر لتفعيل الر(ادة 6س��اتيجية بـاإلدا

  .مكة املكرمة

ة العامة للتعليم : ال,لمات املفتاحية   رالر(ادة 6س��اتيجية، �[عاد، 6دا
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Abstract: 

Study aimed to determine the reality of strategic entrepreneurship in 

the General Administration of Education in Makkah region. To 
achieve this, it's tried to determine the level of availability of the 

dimensions of strategic entrepreneurship in the General Administration 

of Education in the Makkah region, and to reveal the statistically 

significant differences between the responses of the sample members, 

which are due to differences in gender, academic qualification, and 

years of experience. The researchers relied on the descriptive survey 

method, and designed a questionnaire consisting of (51) items, applied 

to male and female educational supervisors.  Overall, the results 

indicated the availability of indicators of strategic entrepreneurship in 

its five dimensions to a medium degree according to the following 

order: entrepreneurial mindset, entrepreneurial leadership, 

entrepreneurial culture, strategic resource management, and creativity 
and innovation.  Statistically significant differences were found in the 

responses in favor of those with a bachelor's degree compared to 
graduate studies, in favor of females compared to males, and in favor 

of those with less than 5 years of experience compared to those with 
more experience. The study concluded with a set of requirements to 

activate the strategic entrepreneurship in the General Administration of 
Education in the Makkah region. 

Keywords: Strategic Entrepreneurship, Indicators, General Directorate 

of Education 
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ة العا  :مة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة رواقع الر�ادة �س�اتيجية �� �دا

اسة ميدانية    رد

  :مقدمة

نتمــوج ب�ئــات القــر ا�qـــادي والعــشر(ن بــالكث�h مــن التحـــديات والتحــوالت، فيغلــب عل��ـــا 
 سـرعة التغيhـ�، و ـسود\ا حالـة مـن الـشك والاليقـhن، وت}ـشابك وتتـداخل ف��ـا العالقـات واملتغhـ�ات

التنظيميـــة وا¢¡تمعيـــة، وتـــزداد ف��ـــا حـــدة املنافـــسة الدوليـــة �ـــX مجـــال تقـــديم اpqـــدمات التعليميـــة 
ات التعلـيم الـس¦� نحـو بنـاء واك}ـشاف الفـرص الر(اديـة، وlعز(ـز  روال��بو(ة، و\و مـا يفـرض عYـX إدا

¨�ا املؤســـسية ومواج�ـــة جوانـــ ب راpqطـــى لتحقيـــق مh©ا¨�ـــا التنافـــسية، مـــن خـــالل lعز(ـــز جوانـــب قـــد
  .رالقصو �X ب¬ي»�ا التنظيمية

ا¨�ـا ولذلك  ات التعليمية �� العالم املعاصر بقيادا¨�ا و1منظومة أعمال�ـا وقرا رتتجھ �دا ر
لإ�X اس}شراف املستقبل بتحدياتـھ وآفاقـھ، وتحـاو تكييـف أوضـاع�ا بـل اسـ}ثمار مقومـات نجاح�ـا 

ھ من عقبات وتحديات تقف أمـام �� اقتناص الفرص املتاحة والواعدة ل�ا، وتجنب ما يتوقع حدوث
(ـة، ولعـل التحـدي ا�qقيقـي ل�ـا \ـو اسـ}ثمار الفـرص �ـ� مواج�ـة  �ا التعليميـة وال��بو(ـة و�دا �̈hرمس

ات التعلــيم ). 477، 2016القحطـا4ي، (تلـك التحــديات، وتطو ع�ـا نحــو مـستقبل واعــد  رو(مكــن إلدا
عة التغيhـ� رالوصو إ�X ما تصبو إليھ �� تلك الب�ئات م}سا  وم}ـشابكة العالقـات مـن خـالل مـدخل ل

�ـــ� مـــدخل  زإدار يجمـــع بـــhن التوجـــھ 6ســـ��اتي´� والبعـــد الر(ـــادي، ولعـــل أبـــر \ـــذه املـــداخل تتمثـــل  ي
  .الر(ادة 6س��اتيجية

لقد أصبحت الر(ادة 6س��اتيجية مدخال ملساعدة املنظمات املعاصرة 
ً

وم�µا املؤسسات (
ف ا¢�يطة، والmn تمتاز بالعديد من املتغ�hات عXY تحقيق املh©ة التنافسي) التعليمية وة �X ظل الظر

ة املعرفية وغ�h\ا(  ة الرقمية، والثو رالعوملة، واملنافسة، والثو والmn تفرض عXY املؤسسات املز(ـد ) ر
ـــاء  ـــل تحقيـــــــق البقــــ ــــ© بـــــــاألداء مـــــــن أجـــ ـــــاءة والفعاليـــــــة، والتمhــ مــــــن 6بتzـــــــار و�بـــــــداع، وتحقيــــــق الكفــ

ة  ، (عXY املنافسة ومواج�ة التحدياترو6ستمرار، والقد   ).1، 2014ياq¡از

ة  (ـادة �عمـال، و�دا  ��روlشzلت الر(ادة 6س��اتيجية بفعل التقاطع والتzامل بhن مجا ر
\ا  ر6سـ��اتيجية، و\ــذان ا�qقــالن �ــX دمج�مــا يقـدمان إمzانــات واعــدة الك}ــشاف الفــرص واســ}ثما

ا ¹ـــشكالن لتحقيـــق املhـــ©ة التنافـــسية للمنظمـــة، و\ـــذان ا �qقـــالن ال يمكـــن فـــصل�ما �ـــX الواقـــع، و\مـــ
نوج�hن لعملة واحدة، ألن نتائج البحث �X حقل م�µما ال يمكن ف�م�ا بالzامـل دو ا�qقـل �خـر ّ

)& 
Kauranen, 2009, 38 Kraus .(ــادة 6ســ��اتيجية واســعة وغنيــة، ّو1اإلضــافة لــذلك فــإن)ة الر ر بــؤ

6قتصاد، وعلم النفس، وعلم 6جتمـاع، إ�ـX : دة، مثلأل�Àا مب¬ية عXY أبحاث من تخصصات متعد
ة، مثل ع من �دا رجانب فر ًونظـرا ). Hitt, et al., 2011, 57(السلوك التنظيmÁ، ونظر(ـة التنظـيم : و

(ادة �عمال 6س��اتيجية با\تمام علmÁ م�©ايد �� السنوات �خ�hة  رأل\مي»�ا العملية، فقد حظيت 
\ال، وتوسعت �بحاث حو    ).Schroder, et al .,2021, 753(ر\ذا املف�وم [شzل كب�h منذ ظ�و

ســـميا �ـــX عــــام  ًولقـــد ظ�ـــر مــــدخل الر(ـــادة 6ســــ��اتيجية  مـــع العــــدد اpqـــاص مــــن ) 2001(ر
ة 6ســ��اتيجية  ، ثــم ظ�ــرت "الر(ــادة 6ســ��اتيجية"ناملعنــو  Strategic Management رمجلـة �دا

(ــــة متخصـــــصة تحمــــل عنـــــوان الر رأو دو ـــد تأســـــست الر(ـــــادة )2007((ـــــادة 6ســــ��اتيجية عـــــام ل ، ولقـ
(ـــادة �عمــــال وتتمثـــل �ــــX أن صـــياغة 6ســــ��اتيجية : 6ســـ��اتيجية عYـــX فكــــرتhن �و�ـــX، وÉــــX جـــو\ر 

ّ
ر
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ـــة، مثـــــل ة جو\ر(ـــــة عYـــــX الــــصفات الر(اديــ ـــو بــــصو روتنفيــــذ\ا ينطــ اليقظــــة، و�بـــــداع، والبـــــص�hة، : ي
اد �عمال إبداع  وو(حاو ر د والوضـع التنافـmrÊو6القيمة ل . رستحواذ عل��ا من خالل اك}ـساب املـوا

ة 6ســـ��اتيجية وتتمثـــل �ـــX البحـــث عـــن الفـــرص واملhـــ©ة  رو�خhـــ�ة، وÉـــ� املوضـــوع املركـــز ¢¡ـــال �دا ي
  ). Klein; Barney & Foss, 2012, 1(التنافسية

ا نظاميا شام ات التعليم يتطلب منظو ًوتحقيق الر(ادة 6س��اتيجية بإدا ًر ال �X التطو(ر، ر
ً

ات التعلـيم الداخليـة، بمـا ف��ـا مـن ه ب�ئة إدا ريضع �X اعتبا د، واسـ��اتيجيات عمـل، : ر ر\يا ـل، ومـوا
د يمكن 6ستفادة م�µا جية بما ف��ا من نظم واحتياجات مجتمعية، وفرص وموا رو�1ئ»�ا اpqا   .ر

نوتأس�سا عXY ما يكتنف ب�ئات القر ا�qادي والعشر(ن، الl �nعمل ف�� ات التعليم ً را إدا
ات من جوانب ضعف وقصو �ـX جوانـب  ا ا ملا lعانيھ تلك �دا عة، وإد رمن lغ�hات \يzلية م}سا ر ر ر

ً

(ادية ذات  ات التعليم واملzاتب التا[عة ل�ا إ�X منظمات  ة تحو(ل إدا ر�داء ا¢pتلفة، وإيمانا بضر ر ور ً

ىمنظــو اســ��اتي´�، ســ¦X الباحثــان للوقــوف عYــX مــستو تــوافر أ[ ة ر رعــاد الر(ــادة 6ســ��اتيجية بــإدا
جية،  ة عXY اس}شعار التحديات والتحوالت اpqا رالتعليم بمنطقة مكة املكرمة، ال�n تضمن ل�ا قد ر
ســـات والفعاليـــات نحـــو  نـــة اســـ��اتيجية �ـــX توجيـــھ املما مـــات ا¢�تملـــة، ومر �ـــX مواج�ـــة � رو(قظـــة  وز

ة تنافـــسية �\ــداف املــستقبلية املوضـــوعة، و1مــا يحقــق ل�ـــا وللمنظو رمــات الفرعيــة التا[عـــة ل�ــا قــد
  .مستدامة

   :مش,لة البحث

ات التعليم ��  م�م �� املنظومة التعليمية، أل�Àا ربدو السعودية العر1ية اململكة رتقوم إدا
ة( ال}ـشر ¦� ىاملـستو بـhن ىمـستو متوسـط تحتـل ا رو  التنفيـذي، مzاتـب ى، واملـستو)التعلـيم ز

س، و1ــرغم أ\ميــة \ــ التعلــيم ات التعلــيم واملــسئوليات رواملــدا رذا املــستو �دار الــذى تحتلــھ إدا ي ى
 �hمستو خدما¨�ا، وغ XYع �hل كبzا، إال أن واقع�ا بھ جوانب قصو متعددة تؤثر [ش�Ð تقوم �nىال ر ّ

ة عXY موج�ة تحديا¨�ا   ).2019،6العو(ن،(رقاد

mÑاسة العتي ت د رو�X \ذا السياق أشا زإ�X أن أبر التحديا) 64-62، 2019(ر ت ال�n تواجھ ّ
ات التعليمية، و1خاصة �� منطقة عس�h، تتمثل �� د الÓشر(ة، وقصو �ـ� : ر6دا روجود \در �� املوا ر

ات،  مــــة التخــــاذ القــــرا ة، ونقــــص البيانــــات الال ـــhن أقــــسام �دا ة، وغيــــاب الت¬ــــسيق بـ رمh©انيــــة �دا ز ر ر
\ـا ج�ـة تنفيذيـة فقـ ة التعليم �� صنع القرار واعتبا روضعف مشاركة إدا رط، نقـص وقـصو املبـا4ي ر

ـــــ� مجــــــال  ـــة التطــــــو امل}ــــــسارع �ـ ــــX ال�و(ــــــة، ومواكبـــ ــاح وا�qفــــــاظ عYــ نــــــة بــــــhن 6نفتــــ ـــة، املوا رالتعليميـــ ز
  .تكنولوجيا املعلومات و6تصاالت وتوظيف�ا بفعالية

اسة  1ما ي}ناغم ما توصلت إليھ د رو ات التعلـيم مـع مـا " العتيmÑ"ر رمن تحديات تواجھ إدا
اسة القح ت إ�ـX أن القيـادات ال��بو(ـة باململكـة ) 514-512، 2016(طـا4ي رتوصلت إليھ د ّوالnـm أشـا

ر
ضــــعف �ج�ــــزة الرقابيــــة وا¢�اســــÓية �ــــ� : العر1يــــة الــــسعودية تواجــــھ العديــــد مــــن التحــــديات، م�µــــا

(ـــة، وقلــــة تناســـب الــــصالحيات مــــع  ف املتمhــــ©ين عـــن تــــو�X املناصــــب �دا راملؤســـسات ال��بو(ــــة، عـــز و
ة مخرجات متطلبات �بداع �د ، وضعف أداء العاملhن �� املؤسسات التعليمية، وضعف قد رار ي

ـــل بـــــhن  ـــيم عYـــــX تلبيـــــة احتياجـــــات ســـــو العمـــــل �ـــــ� ظـــــل التنافـــــسية العامليـــــة، وضـــــعف التzامــ قالتعلــ
  .املؤسسات 6جتماعية والتعليمية
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اســـات الــــسابقة،  ت إل��ــــا [عـــض الد ات التعلـــيم وأشـــا رولعـــل التحـــديات الnـــ� تواجــــھ إدا ر ر
(ـــة اململكـــة وكـــذلك  مـــن lعز(ـــز تنافـــسية مؤســـسات التعلـــيم، وlعز(ـــز ودعـــم 2030ؤ مـــا تطمـــح إليـــھ ر

ات التعلـــــيم تبÙـــــ� مـــــدخل الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية  (ـــــادة �عمـــــال، يفـــــرض عYـــــX إدا رثقافـــــة 6بتzـــــار و ر
ة التنافسية ركمدخل إدار ¹س¦X إ�X استكشاف الفرص واقتناص�ا و�� الوقت ذاتھ lعظيم القد   .    ي

اسة وموضو الت تحتاج ا�X الكث�h من الد رع الر(ادة 6س��اتيجية من املوضوعات الmn ال ز
والتحليـل والبحـث  و�Àـا مـن املوضــوعات ا�qديثـة 4ـسÓيا
ً

و(ؤكـد مـا سـبق مــا ). 2016جـالب؛ وجنــة، (
اسة ماز  ت إليھ د يأشا ر  من أن موضوع الر(ادة 6س��اتيجية ولد الكث�h من Mazzei (2018, 657)ر

ّ ّ

سhن و� اديميhن �X العقود �خ�hة، و1رغم ذلـك ال يـزال \نـاك مجـال واسـع 6\ت رمام من قبل املما
 Xل �ـــــ�يح، وف�ـــــم كيفيـــــة تحقيق�ـــــا �ـــــzتحديـــــد الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية [ـــــش Xن للمـــــسا\مة �ـــــhـــاحث للبــ

جيــــة املعيقـــــة أو املناســــبة لنجاح�ــــا �ـــــX تحقيــــق أ\ـــــداف�ا . راملنظمــــات، ومــــا الب�ئـــــات الداخليــــة واpqا
فاقـھ وأ در و اسـة شـر روصـت د و باملز(ـد مـن التوسـع �ـ� البحـث �ـSchroder, et al.   X) 769 ,2021(ر

  .  ر(ادة �عمال 6س��اتيجية

وتأس�سا عXY ما سبق يأlي مس¦X \ذا البحث للوقوف عXY واقع الر(ادة 6سـ��اتيجية �ـ� 
ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة، كمنطلق لتحديد آليات ت ة ر6دا رفعيل�ا، بما يجعل�ا أك�� قد

عYـــX اس}ـــشعار التحـــوالت والتحـــديات ا¢�ليـــة والعامليـــة، و(مك�µـــا مـــن اقتنـــاص الفـــرص املتاحـــة ل�ـــا 
نة واح��افية ملتطلبات الب�ئة ال��بو(ة املتغ�hة د\ا املعنو(ة واملادية و6ستجابة بمر وواس}ثمار موا   . ر

ة مشzلة البحث �X م   :حاولة 6جابة عXY �سئلة التاليةر�X ضوء ما تقدم يمكن بلو

 .ما �سس الفكر(ة والفلسفية ا�qاكمة للر(ادة �س��اتيجية �X املؤسسات التعليمية؟ -1
ة العامــــة للتعلــــيم بمنطقــــة مكــــة  -2 رمــــا مــــستو تــــوافر أ[عــــاد الر(ــــادة 6ســــ��اتيجية �ــــX �دا ى

 .املكرمة؟
ق ذات داللــــة احــــصائية بــــhن متوســــطات اســــتجابات  -3 لأفــــراد العينــــة حــــو و\ــــل توجــــد فــــر

ة العامة للتعليم بمنطقـة مكـة املكرمـة  رمستو توافر أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجية �X �دا ى
اmrs، وسنوات ا�7pqة( ىlعز الختالف متغ�hات   .؟)راq¡¬س، املؤ\ل الد

ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة؟ -4  .رما آليات تفعيل الر(ادة 6س��اتيجية �X �دا

   :حثأ5داف الب

ة العامـــــة  ر\ـــــدف البحـــــث إ�ـــــX محاولـــــة الوقـــــوف عYـــــX واقـــــع الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية �ـــــ� 6دا
 Xعـــرف مـــستو تـــوافر أ[عـــاد الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية �ـــl XÝىللتعلـــيم بمنطقـــة مكـــة املكرمـــة، ممـــا اســـتد
ــــــhن  ق 6حـــــــصائية بـ ـــة املكرمـــــــة، والوقـــــــوف عYـــــــX داللـــــــة الفـــــــر ة العامـــــــة للتعلـــــــيم بمنطقـــــــة مكــــ و�دا ر

ىاســـتجابات أفـــراد العينـــة حـــو مـــستو تـــوافر أ[عـــاد الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية والnـــl mعـــز متوســـطات  ى ل
اmrs، وسنوات ا�7pqة( الختالف متغ�hات    ).راq¡¬س، املؤ\ل الد
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  :أ5مية البحث

  :ت¬بع أ\مية البحث من اq¡انبhن التاليhن 

 58مية النظر�ة  -

ســ��اتيجية، والــذى أضـــXÞ  تتمثــل �\ميــة النظر(ــة للبحـــث مــن أ\ميــة مــدخل الر(ـــادة 6
نمحــل ا\تمــام متنــامي مــن ا¢pططــhن ال��بــو(hن وذلــك لفعاليتــھ �ــX التعامــل مــع طبيعــة ب�ئــات القــر 
ا�qــادي والعــشر(ن والnــm تتــصف بالتعقيــد والغمــوض وت�©ايــد ف��ــا التنافــسية والبحــث عــن الفــرص 

(ة اململكـة . الر(ادية ال التعلـيم والnـl mـس¦X  �ـX مجـ2030ؤومن تناغم موضوع البحث مع توج�ات ر
ومـــن أ\ميـــة . لتحـــسhن تنافـــسية املؤســـسات التعليميـــة، ودعـــم ثقافـــة 6بتzـــار والتوج�ـــات الر(اديـــة

ــــل بــــــhن املــــــستو ال}ــــــشر ¦�  ـــة الوصــ \ــــــا حلقـــ ات التعليميـــــة باعتبا ى�دا ر ة التعلــــــيم(ر را �ــــــX التعلــــــيم ) ز
س(وامليــدا4ي التنفيـــذي  ىالر(ـــادة �ــX \ـــذا املـــستو عYـــX وعYـــX قــدر التطـــو(ر و) رمzاتـــب التعلــيم واملـــدا

  . قدر التناغم �X حركة منظومة التعليم نحو أ\داف�ا

  58مية التطبيقية -

قد يقدم البحث من خالل بن�تھ الفكر(ة وما يصل إليھ من نتائج، pßlيصا لواقع توافر 
1مــا ¹ـستفيد م�µــا العــاملو ومتخـذو القــرار ا نأ[عـاد الر(ــادة 6ســ��اتيجية وآليـات تفعيل�ــا،  يل��بــو �ــX ر

 ع�م  ــــة املكرمـــــة، �ـــــX تأســـــ�س مــــــشا ــــX منطقـــــة مكـ ـــة �ـ ات التعليميـــــة ومzاتـــــب التعلـــــيم و1خاصــ ر�دا ر
ات 6بداعية التنافسية ملنظومة العمل (ادة القد رالتطو(ر(ة لتعز(ز �داء و   .ز

  :حدود البحث

  : تمثلت حدود البحث �l� Xي 

ـــاد التاليـــــة  عـــــاq| البحـــــث موضـــــوع الر(ـــــادة 6ســـــ��ات:ا<=ـــــدود املوضـــــوعية -1 :( يجية وفقـــــا لأل[عــ
د اسـ��اتيجيا، و�بـداع  ة املـوا الثقافة الر(اديـة ، والعقليـة الر(اديـة ، والقيـادة الر(اديـة ، وإدا

ً
ر ر

 ).و6بتzار

ة العامة للتعليم ومzاتب التعليم التا[عة ل�ا بمنطقة :ا<=دود امل,انية -2 ر طبق البحث عXY �دا
 .مكة املكرمة

ة العامة للتعليم  ا:ا<=دود ال?شر�ة  -3 رقتصر تطبيق أداة البحث عXY املشرفhن ال��بو(hن باإلدا
 .ومzاتب التعليم التا[عة ل�ا

 تحددت نتائج البحث امليدانية باالس}بانة ال�n أعد\ا الباحثان وطبقت �ـX :ا<=دود الزمنية  -4
 mrsا اmrs الثا4ي للعام الد رالفصل الد  . 2021/ 2020ر

  :منAB البحث

ه املــن{| املالئــم أل\ــداف البحــث، ومــن خاللــھ تــم اســتخدم البحــث املــ رن{| الوصــفي باعتبــا
 mn6س}بانة ال XYاء عينة البحث ع رم�â �دبيات العلمية ملدخل الر(ادة 6س��اتيجية، واستطالع آ
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ة العامـة للتعلــيم بمنطقــة  رصـممت للوقــوف عYــX مـستو تــوافر أ[عــاد الر(ـادة 6ســ��اتيجية �ــ� �دا ى
  .مكة املكرمة

  مصط)=ات البحث

  :تتمثل مصط�ãات البحث �l� Xي

                                       Strategic Entrepreneurshipالر�ادة �س�اتيجية ) 1(

ــــا ســـــات : lعـــــرف الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية اجرائيـــــا بأ�Àـ رمجموعـــــة 6جـــــراءات و�4ـــــشطة واملما
ة التعلـيم وæـشzل م�ـ©امن اك}ـشاف رالر(ادية ذات املنظو 6س��اتي´� ، والmn يمك رن من خالل�ا إلدا

د وال�7امج �بداعية؛ ل�ãفاظ عXY املh©ة التنافسية واستدام»�ا   .رالفرص الر(ادية، وتجنيد املوا

ة العامة للتعليم                       ) 2(   General Administration of EducationرHدا

عات ال��بو(ـة والتعليميــة وفــق تمثـل اq¡�ــة املـسئولة عــن تنفيــذ اpqطـ وط وال7ــ�امج واملــشر
ـــــــة  ــــداف ال��بو(ـ ـــــــدة لتحقيــــــــق �\ــــ ــــات و�جــــــــراءات املعتمـ ـــــــوائح والتعليمــــ الــــــــسياسات و�نظمــــــــة واللـ

(ة، واملـشاركة �ـX مـس�hة التطـو(ر لعمليـة التعلـيم والـتعلم ة ال��بيـة والتعلـيم، (روالتعليمية و�دا ا رو ز
2010 ،11.(  

اسات السابقة    :رالد

ــــن أبـــــــر تن ـــــت موضــــــوع الر(ــــــادة 6ســـــــ��اتيجية، ومــ اســــــات الـــــــسابقة الnــــــ� عاq¡ــ زوعــــــت الد ر
اسات ال�n يمكن 6فادة م�µا اسة كيمو�� : رالد  للوقوف عXY العالقة بhن Kimuli) 2011(ر\دفت د

س الثانو(ـة  رالر(ادة 6س��اتيجية، والتوجـھ الر(ـادي، والتوجـھ 6سـ��اتي´� و�داء �ـ� عينـة مـن املـدا
صة �� مقاطعة وايك�سو بأوغندا، ومن خالل اعتماد تصميم بحث مقط¦� وتوضي�Þ وترابطي اpqا

سة ثانو(ة خاصة �� ضاحية واك�سو بأوغندا، وأظ�رت النتائج وجود 182واستخدام عينة من  ر مد
(ـادة �عمـال 6سـ��اتيجية و�داء  .رعالقة إيجابية دالة بhن التوجھ الر(ـادي والتوجـھ 6سـ��اتي´� و

(ــــادة �عمــــال  س الثانو(ــــة اpqاصــــة ســــلو ا اســــ��اتيجيا لر(ــــادة �عمــــال ألن  روأوصــــت باعتمــــاد املــــدا ًر ً

ة 6س��اتيجية معنية بالنمو وخلق ال��وة   . رو�دا

اســة فتÞــ�، وا¢pتـــار و تبـــاط و�ثــر بــhن متطلبـــات ) 2014(رســعت د رإ�ــX اختبــار عالقــة 6
æعـــة  \ــــا � رالر(ـــادة 6ســـ��اتيجية بمحاو العقليــــة الر(اديـــة، والثقافـــة الر(اديــــة، والقيـــادة الر(اديــــة، (ر

د اســ��اتيجيا ة املــوا روإدا ة )ر س �\ليــة، وقــد اســتخدمت اســتما ر، وlعز(ــز املزايــا التنافــسية �ــ� املــدا ر
 XــYعــت 6ســ}بانة ع ة q¡مــع البيانــات حيــث و ز6ســ}بانة  ــإدا ىمعلمــا محافظــة ن�نــو بــالعراق، ) 58(ر

\م  تبـاط ذات داللـة إحـصائية معنو(ـة . [ـشzل عـشواêيروالـذين تـم اختيـا رولقـد تبـhن وجـود عالقـة ا
س �\لية رq¡ميع محاو متطلبات الر(ادة 6س��اتيجية ومتغl �hعز(ز املزايا التنافسية للمدا   .ر

 إ�ــX تطــو(ر نمــوذج مفــا\يmÁ جديــد لنمــوذج جديــد  Altuntas)2014(وســعت ألتونتــاس 
ـــادة �عمـــــال 6ســـــ��اتيجية، و اســـــة وصـــــفية لر(ــ رتـــــم اختبـــــار النمـــــوذج اq¡ديـــــد تجر(Óيـــــا مـــــن خـــــالل د ً

(ـــادة �عمـــال 6ســـ��اتيجية،  تباطـــات ب�hســـو وســـب�hمان أن تحديـــد الفرصـــة ، وعقليـــة  روكـــشفت ا نر
د 6سـ��اتيجية، و6بتzـار  ة املـوا (ادة �عمـال، وإدا روالقيادة 6س��اتيجية لر(ادة �عمال ، وثقافة  ر ر

القيمـــة الـــسوقية والـــتعلم التنظيÁـــm، و ل�ـــا أ[عـــاد فرعيـــة لنمــــوذج و، ومتوســـط 6ســـ��اتي´�، والنمـــ
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ر(ادة �عمال 6س��اتي´� اq¡ديـد،  ل�ـا �ـ� عالقـة إيجابيـة مـع [عـض�ا الـبعض ت�ـ�اوح مـن العالقـات 
  .املنخفضة إ�X القو(ة �� الغالب

 ��ــــا ســـــmÁ، وصـــــا�q، وغـ اســـــة  روســـــعت د جية �ـــــX للوقـــــوف عYـــــX الر(ـــــادة 6ســـــ��اتي) 2019(ر
اسة إ�X أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجية  س الثانو(ة العامة، ومن خالل املن{| الوصفي توصلت الد راملدا ر

 Xنــــــة 6ســـــ��اتيجية، املبــــــادأة(ممثلـــــة �ــــــ ــــة 6ســــــ��اتيجية، املر (ــ والر ، 6بــــــداع، النجــــــاح )6ســــــ}باقية(ؤ
ـــ��اتيجية) 6ســــ��اتي´� ـــمة اسـ وأظ�ــــرت أن الر(ــــادة 6ســــ��اتيجية أصــــبحت سـ

ّ
ـــو وتحقيــــق املhــــ©ة   للنمـ
زالتنافــسية أل�Àــا lـــستعمل أدوات lــß¡ع وlعـــز �بــداع والتطــو(ر التنظيÁـــm، كمــا أ�Àـــا تــؤثر وæـــشzل 
ة العليـا ل�ــا، وأن تzـو جـزء مــن  سـة الثانو(ـة، و\ــذا يتطلـب تبÙـ� �دا ًجيـد �ـX تحقيـق أ\ــداف املد ن ر ر

  .اpqطط 6س��اتيجية العامة للمنظمة

اسة الز1ط  سـة الر(ـادة 6سـ��اتيجية لـدى ) 2019(رو\دفت د جـة مما رإ�X التعرف عYـX د ر
س الثانو(ة اpqاصة �� محافظة العاصمة عمان وعالق»�ا بالثقة التنظيمية للمعلمhن،  رمدير املدا ي
س  (ن �ــــ� املــــدا رولغــــرض تحقيــــق \ــــذا ال�ــــدف تــــم أخــــذ عينــــة طبقيــــة عــــشوائية مــــن مــــساعدي املــــد ر

اســـتخدمت الباحثـــة مـــن{| البحـــث الوصـــفي . عد مـــديرمـــسا ) 173(الثانو(ـــة اpqاصـــة و ـــان عـــدد\م
ــــادة 6ســــــ��اتيجية  ت اســــــ}بانة تــــــضمنت أ[عــــــاد الر(ــ ـــاطي، وطــــــو تبـــ ر6 العقليــــــة الر(اديــــــة، والثقافــــــة (ر

ن، واملتغ�h الثا4ي للثقة التنظيمية مzو من خمـس مجـاالت ، وقـد بي¬ـت )الر(ادية، والقيادة الر(ادية
س للر ســــة مــــدير املــــدا رالنتــــائج أن مما (ــــادة 6ســــ��اتيجية  انــــت مرتفعــــة كمــــا تبــــhن وجــــود عالقــــة ير

اســة  جــة الثقــة التنظيميــة، وأوصــت الد ســة الر(ــادة 6ســ��اتيجية ود جــة مما رإيجابيــة دالــة بــhن د ر ر ر
س الثانو(ة لhن بأ\مية العمل بالر(ادة 6س��اتيجية �� املدا ة العمل عXY تثقيف املسؤ ربضر ور   .و

اسـة وحاولـت  وعالق»�ـا 6سـ��اتيجية الر(ـادة إ�ـX التعـرف) 2020(م املـساعفة وأبـو كـر( رد
س يمدير لدى ي�دار باإلبداع  نظر وج�ة من عمان العاصمة �� محافظة اz�qومية الثانو(ة راملدا

اسـة \ـدف ولتحقيـق املـدير(ن، مـساعدي تبـاطي، الوصـفي املـن{| الباحثـان اسـتخدم رالد وتـم  ر6
اسة أداتhن تطو(ر عينة  تحديد تم وقد ، ي�دار �بداع وأداة 6س��اتيجية، ادةالر( أداة :و\ما رللد
ت وقـد. عـشوائية طبقيـة اسـة نتـائج رأشـا جـة أن إ�ـX رالد سـة مـدير رد يمما س ر  الثانو(ـة راملـدا

 �بـداع ىمـستو وأن مرتفعـة  انـت 6سـ��اتيجية للر(ـادة عمـان العاصـمة محافظـة �ـ� اz�qوميـة
تباطيـة عالقـة وجود hنتب كما ، مرتفع  ان لد�ëم ي�دار جـة بـhن إحـصائية داللـة موجبـة ذات را  رد

سة اسة، ي�دار �بداع ىومستو 6س��اتيجية الر(ادة رمما ة روأوصت الد سات lعز(ز وربضر  رمما
س قـادة لتوجيـھ  ـأداة 6سـ��اتيجية الر(ـادة ة التحـديات ملواج�ـة راملـدا مـات روإدا واسـ}ثمار  ز�
  . التعليمية للمؤسسة تنافسية مh©ة لتحقيق الفرص

اســــــة �Ðــــــزادي ـــــ��اتيجية ) 2020(روســــــعت د ـــــة اســــــتخدام الر(ــــــادة 6سـ الوقــــــوف عYــــــX كيفيـ
لتطــــو(ر التنميــــة امل�نيــــة للمعلمــــhن بدولــــة الzو(ــــت، و1اســــتخدام املــــن{| الوصــــفي، واعــــداد اســــ}بانة 

اســة إ�ـــX أ\ميــة دو الر(ــادة 6ســـ� رطبقــت عYــX عينـــة مــن املعلمــhن واملعلمـــات، وتوصــلت الد �اتيجية ر
نة، النمـو(بأ[عاد\ا �ـX تطـو(ر بـرامج التنميـة امل�نيـة ) والتعلم التنظيmÁ، �بداع، 6س��اتيجية ، املر

  . للمعلمhن

اســـة خـــاطر  مــــن خـــالل اســـتخدام املـــن{| الوصـــفي إ�ـــX تحقيـــق عــــدة  )2021(روســـعت د
�اتيجية �ـ� دعـم أ\داف من بي�µا تقديم [عـض 6جـراءات املق��حـة لإلفـادة مـن مـدخل الر(ـادة 6سـ�
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اســـة إ�ــــX أن  �ـــ� مـــصر، وتوصـــلت الد ات التجديـــد الـــذاlي بمؤســـسات التعلـــيم قبــــل اq¡ـــام¦�  ّمبـــاد
ر ر

يمدخل الر(ادة 6س��اتيجية يدعم 6تفاق بhن اq¡انب 6دار والقيادي، مع إيجاد ثقافة تنظيمية 
د اس��اتيجيا، وذلك  لھ يمثل ا¢�رك �سا ة املوا رداعمة للر(ادة، وإدا mrs لتحقيق املh©ة التنافسية ر

  .للمؤسسات التعليمية

فاقــھ  در و اســة شــر روحاولــت د و  تقــديم نظــرة عامــة من{¡يــة Schroder, et al .(2021(ر
(ـــادة �عمــــال 6ســـ��اتيجية مـــن خــــالل اســـتخدام اق�ـــ�ان ببليــــوغرا�� لتقيـــيم \يzـــل املعرفــــة  ر¢¡ـــال 

(ـادة داخـل ا¢¡ـال، وتحديـد 6تجا\ـات الرئ�ـسية ¢¡ـال البحـ اسـة بتحديـد جوانـب  رث، وان»�ـت الد ر
ات بحـث  ر�عمال 6س��اتيجية، واتجا\ات البحث املستقبلية ا¢�تملة، والmn تمثلت �X خمسة تيـا

(ـــادة �عمـــال 6ســـ��اتيجية15رئ�ـــسية مـــع  ا �ـــ� أبحـــاث  ــ ر موضـــوعا فرعيـ ً ات اpqمـــس . ً روجـــاءت التيـــا
 Xد الر(اديـــة للفــــر: الرئ�ـــسية �ــــ د واملنظمـــة، �4ــــشطة والفـــرص الر(اديــــة، النتــــائج راpqـــصائص واملــــوا

ـــا  ـــا لعالق»�ــ ات وفقــ جيـــــة والب�ئـــــة، وتـــــم ترت�ـــــب \ـــــذه التيـــــا ف اpqا روالتـــــأث�hات، باإلضـــــافة إ�ـــــX الظـــــر ر و
(ادة �عمال 6س��اتيجية   .ربمدخالت، أو عمليات أو مخرجات 

�íاسات السابقة، يت   :رومن خالل العرض السابق لبعض الد

ة ّأن الر(ــــادة 6ســــ - (ــــة املعاصــــرة الnــــ� lــــستفيد مــــن امzانــــات �دا ر��اتيجية أحــــد املــــداخل 6دا ر
(ــادة �عمـال للعمــل عYـX اقتنــاص الفــرص وتحقيـق املhــ©ة التنافـسية �ــX ب�ئــات  ر6سـ��اتيجية و

 .نالقر ا�qادي والعشر(ن ال�n تتمh© بالتعقيد وحالة الاليقhن املتنامية

اسات ال - (ة للبحث، واملتمثلة �X الر(ادة ري}شابھ البحث ا�qا�� مع الد رسابقة �X القضية ا¢�و
ـــار  ـــة فتÞــــ� وا¢pتــ اسـ اســـــات كد ـــشابھ مــــع [عــــض الد ر6ســــ��اتيجية، كمــــا ي}ــ ـــX أ[عـــــاد ) 2014(ر �ـ

اسات السابقة �X القطاع املس»�دف  .رالر(ادة 6س��اتيجية غ�h أنھ يختلف عن جميع الد

يجية باملؤســـسات التعليميـــة والعديـــد مــــن وجـــود عالقـــة ايجابيـــة بـــhن تحقيـــق الر(ــــادة 6ســـ��ات -
 ...).ي�داء، املزايا التنافسية، الثقة التنظيمية، 6بداع 6دار( املتغ�hات التنظيمية، مثل 

ـــ��اتيجية باملؤســــسات  - اســــات الــــسابقة عYــــX أ\ميــــة تــــوطhن الر(ــــادة 6سـ روجــــود اتفــــاق بــــhن الد
\ــا أداة  تنافــسية مhــ©ة لتحقيــق ر الفــرصواســ}ثما التحــديات ملواج�ــة رالتعليميــة باعتبا

 .التعليمية للمؤسسة مستدامة

لغــم التبــاين بــhن البــاحثhن حــو أ[عــاد الر(ــادة 6ســ��اتيجية، 6 أ�Àــا عمومــا جــاءت لتع7ــ� عــن  - ر
التzامل بhن التوجھ 6س��اتي´� والتوجھ الر(ادي �X ب¬ية الر(ادة 6س��اتيجية، و\و مـا أكـدت 

 .عليھ أ[عاد البحث ا�qالية

  :يHطار النظر للبحث

  :يتتضمن اq¡انب النظر من البحث وتحقيقا أل\دافھ املوضوعات التالية

أوال 
ً

  :مفOوم الر�ادة �س�اتيجية: 

تحديـــد مـــصطل�Þ 6ســـ��اتيجية  عنـــد محاولـــة lعر(ـــف الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية تبـــدو أ\ميـــة
(ــادة �عمــال، ألن \ــذين العنـــصر(ن ¹عمــالن معــا �ــX إطـــار متماســك، و

ّ  فاالتحــاد بــhن 6ســـ��اتيجية ر
(ادة �عمال 6س��اتيجية   X� و\ر(ة¡qار اzادة �عمال أحد �ف) رو  ,Ketchen; Ireland & Snow(ر

2007, 373 .(   
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 XـــYل ومف�ـــوم 6ســـ��اتيجية يـــدو حـــو التنميـــة طو(لـــة �جـــل للمنظمـــة، و(تـــضمن ذلـــك ع ر
ات املتعلقـــة با¢¡ــال، وكيفيــة اq: ســÓيل املثــال ¨�ــا واملــصادر ا¢�ـــددة رالقــرا د وإدا ر�ــصو عYـــX املــوا ر ل

(ادة �عمال 6س��اتيجية، ¨�تم باإلجراءات املتخذة لصناعة التجديـد، عYـX . للمh©ة التنافسية رأما 
إبــــداع وحـــدات تنظيميـــة أو تنظيمــــات جديـــدة، أو تجديـــد الوحــــدات القائمـــة؛ حيــــث : ســـÓيل املثـــال

تباطا وثيقا با (ادة �عمال ا ًترتبط  ً
ر    .)&Mårtensson, 2014, 5 Höglund ; Caicedo(البتzارر

فاقـھ  (ـادة �عمـال 6سـ��اتيجية يـأlي lعر(ـف \يـت و رومن أبر اq¡�ود العلمية لتعر(ف  ر ز
)2011, 481 (Hitt, et al. ـا�Àن أ (ـادة �عمـال : و حيـث يـر ) سـلوكيات البحـث عـن الفـرص( رتzامـل 

؛ التخـــاذ �جـــراءات الراميـــة إ�ـــX خلـــق ال�ـــ�وة )التنافـــسيةالبحـــث عـــن املزايـــا (رواملنظـــو 6ســـ��اتي´� 
فاقـھ  ىو(ـر. وتطو(ر\ـا ر\وك�سـسو و أن الر(ـادة 6ســ��اتيجية  et al, Hoskisson) .2013 ,365(ن

ّ

راتخاذ �جراءات الر(ادية باستخدام املنظـو 6سـ��اتي´�، وæـشzل أك�ـ� خـصوصية، تتـضمن : تمثل
اديــة واملhـــ©ة التنافـــسية لتـــصميم 6ســـ��اتيجيات وتنفيـــذ\ا وæــشzل م�ـــ©امن البحـــث عـــن الفـــرص الر(

  .[غرض ابتzار القيمة للعمالء وال��وة للمسا\مhن

ـــX أ�Àـــــا ـــن منظـــــو : ُو عـــــرف الـــــبعض الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية عYــ رالقيـــــام باألعمـــــال الر(اديـــــة مــ
جيــة وامــتال مـــام راســ��اتي´�؛ إذ تركــز املنظمــة [ــشzل م�ــ©امن عYــX إيجـــاد الفــرص �ــX الب�ئــة اpqا زك 

ة فقــط عYــX اك}ــشاف الفــرص بــل  ة �ــX تبÙــm �فzــار اq¡ديــدة مــن خــالل �بــداع، ولــ�س القــد راملبـاد ر
ة عYـX قـراءة الب�ئــة  (ــة الواöـ�ة والقـد ح ا¢pـاطرة ا¢�ـسو1ة والر رإيجاد\ـا وlعظيم�ـا، وامـتالك ر ؤ و

ف الغامضة؛ من أجل إضافة القيمة وlعظيم�ا، �X سÓي لل الوصو ووالتخطيط والتعامل مع الظر
  ).51، 2017ا�qكيم، وع�Y، (إ�X أ\داف�ا

عمليـة يمكـن مــن خالل�ـا للمـدير(ن تحقيـق توجــھ : ُو ـشار للر(ـادة 6سـ��اتيجية أيــضا بأ�Àـا
 XــــYة ع رمنظمـــ»�م ال�ـــادف إ�ـــX حـــل املـــشكالت وإ4ـــشاء حلـــو إبداعيـــة ومبتكـــرة ، باإلضـــافة إ�ـــX القـــد ل

أمــا ). Cristo-Andrade & Ferreira, 2020(ل6سـتفادة مــن الفــرص الnــm تظ�ــر عYــX طــو الطر(ــق 
ــــا ) 179، 2021(خـــــــاطر \ـــ ـــ��اتيجية باعتبا ـــادة 6ســــ ــــــر للر(ــــ ــــــضمن مجموعـــــــة "رفينظـ ــــدخل إدار يتـ يمـــ

د الÓــشر(ة واملاديــة والفنيــة  ســات املتمركــزة حــو تجديــد أســاليب التعامــل مــع املــوا ر�4ــشطة واملما لر
ىستو أعYـــX مـــن الكفـــاءة والفعاليـــة �ـــX باملؤســـسات التعليميـــة، وفـــق طرائـــق فر(ـــدة lـــسمح ببلـــوغ مـــ

  ".تحقيق �\داف التعليمية واملh©ات التنافسية

(ـــادة �عمـــال 6ســـ��اتيجية تـــدمج بـــhن الـــسلوكيات  رو(تـــ�í مـــن التعر(فـــات الـــسابقة أن 
ّ

ة �بداع التنظيmÁ الذى ¹عز من  زالر(ادية، واملنظو 6س��اتي´�؛ لبناء اس��اتيجيات \ادفة إ�X إدا رر
ــــــق املhــــــــ©ة اك}ـــــــش د و�مzانــــــــات التنظيميـــــــة؛ لتحقيــ ــــوا ـــــ}ثمار املـــ ـــــا، واســـ راف الفــــــــرص الر(اديـــــــة وخلق�ـــ

  . التنافسية املستدامة

  :أ5مية الر�ادة �س�اتيجية: ًثانيا

 Xـ�ات التعليميـة، إ رتكمن م�7رات �خذ بمف�وم الر(ادة 6س��اتيجية �ـ� تطـو(ر أداء �دا
أنھ كغ�hه مـن املـصط�ãات الnـ� lـس}ند ع

ّ
نYـX املنظـو 6سـ��اتي´� �ـX املعاq¡ـة، يـرتبط بب�ئـات القـر  ر
(ـادة  زا�qادي والعشر(ن والmn ت}سم بالتغ�hات املـستدامة، وحالـة التعقيـد املتفاقمـة، والاليقـhن ، و
حـدة املنافــسة، حيــث ال lـستطيع املنظمــات الت¬بــؤ باملـستقبل [ــس�ولة، ون}يجــة لـذلك عل��ــا تطــو(ر 



 :الريادة االستراتيجية في االدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمةواقع 
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ãنـة 6سـ��اتيجية ل ل�ـصو عYــX مجموعـة مـن البـدائل 6ســ��اتيجية الnـm يمكـن تنفيـذ\ا حــسب واملر
مــة  ات الnــl mــسمح باتخــاذ �جــراءات الال د، و1نــاء القــد زا�qاجــة، و\ــذا يتطلــب ا�qــصو عYــX املــوا ر ر ل
للتكيف مع ب�ئة ديناميكية شديدة التغي�h، و\ـذا يتطلـب البحـث عـن الفـرص الر(اديـة وتحديـد\ا، 

Ùار، بمعzخدما¨�ا ومنتجا¨�ـا عـن وتطو(ر 6بت X� ة©hو متمzائدة ومبتكرة؛ لت ن� أن تzو املنظمات  رن
و1التــا�� ، فــإن كفايــات �عمــال الر(اديــة . قاملنافــسhن بطــر تخلــق قيمــة إضــافية أو جديــدة للعمــالء

 ,Djordjevic(م�مة بال¬سبة للمنظمات؛ لتحقيق املh©ة التنافسية، وا�qفاظ عل��ا لف��ة مـن الـزمن 
2013, 155.(  

(ــادة �عمــال 6ســ��اتيجية القائمــة عYــX 6بتzــار، والnــl mــس»�دف lعز(ـــز  ســات  رومــن مما ر
التجديد املستمر �X منتجات املنظمة وخدما¨�ا ، والتجديد التنظيmÁ، : كفاءة املنظمات وتنافسي»�ا

hات مــن أجــل تحــس ن موقف�ــا رواملتمثــل �ــl Xغيhــ� العمليــات الداخليــة أو ال�يا ــل التنظيميــة أو القــد
 �ûل اس}باzجية من خالل الس¦� [ش رالتنافmrÊ، وإعادة تحديد نطاق حركة املنظمات �X ب�ئ»�ا اpqا
إ�ـX إ4ـشاء أســواق وعمـالء جــدد، والتجديـد 6ســ��اتي´� مـن خـالل ال��كhــ© عYـX كيفيــة قيـام املنظمــة 

وجــــودة [ــــشzل قبخلــــق القيمــــة واملنافــــسة �ــــ� الــــسو مــــن خــــالل lغيhــــ� 6ســــ��اتيجيات التنظيميــــة امل
جيـــة والتنــافس [ـــشzل أفــضل مـــع املنافــسhن، وإعـــادة  ، والتحـــالف بنجــاح مـــع الــسو اpqا رجــو\ر ق ي
ا عــــن  تـــصميم نمــــوذج �عمـــال �ساsــــmr باملنظمـــة مــــن أجـــل تحــــسhن الكفـــاءة ال}ــــشغيلية أو تميh©\ـــ

   ).&Mårtensson, 2014, 3 Höglund; Caicedo(املنافسhن 

ك مـن ّإن الر(ادة 6س��اتيجية مدخل  ، وشzل اس��اتي´� فر(د تـد ر ملتا[عة �داء املتفو ق
خاللھ املنظمة مh©ة تنافسية مستدامة ال lعتمد عXY مصدر واحد للكفاءة ؛ بدال من ذلك ، lعتمد 

ً

ة املنافـسhن   وتتطلـب مثـل  ة املنظمـة عYـX تطـو(ر تيـار مـن 6بتzـار املـستمر للبقـاء �ـ� صـدا رعXY قد ر
د مـن أجـل التعـاو �ـ� استكـشاف فـرص جديـدة واسـتغالل �سـواق ً\ذه اq¡�ود 4شرا ممhـ©ا  نللمـوا ر

ـــار ًو1نــــاء عYــــX ذلــــك ، فــــإن . واملزايــــا ا�qاليــــة، مــــن خــــالل �4ــــشطة والــــسلوكيات املوج�ــــة نحــــو 6بتzـ

نـــة 6ســـ��اتيجية، وعYـــX اســـتعداد  واملنظمـــات الnـــl mـــس¦X لتحقيـــق الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية تتمhـــ© باملر
 �hاد - لتحقيـق املز(ـد مـن النجـاح  �ـ� الـس¦�-للتغي�hاليـة واسـت�qمـن خـالل 6سـتفادة مـن املعرفـة ا 

  ).Mazzei, 2018, 658(املعرفة اq¡ديدة لتغي�h مز(ج منتجا¨�ا 

ات التعلـيم سـيحقق  روعليھ يمكن القو إن الس¦� إ�X تحقيـق الر(ـادة 6سـ��اتيجية بـإدا ل
ة عYــX 6ســتجابة للب�ئــات الديناميــة املتغhــ�ة، مــن رل�ــا الرشــاقة 6ســ��اتيجية، الnــ� تجعل�ــا أك�ــ� قــد

خالل تبmÙ اس��اتيجيات عمل مرنة وإبداعية، قائمة عXY تحليل اس��اتي´� شـامل للب�ئـة الداخليـة 
جيـة، بمـا يمك�µـا مـن اك}ـشاف الفـرص الر(اديـة وإبـداع�ا، والـس¦� 6سـ��اتي´� لتحقيـق املhـ©ة  رواpqا

 العاملhن الر(اديhن، و4شر الثقافـة الر(اديـة، وlعز(ـز الـصالت التنافسية، من خالل إعداد جيل من
ابط مع قطاعات ا¢¡تمع املستفيدة وذات الصلة   . ووالر

ثالثا
ً

   :أRعاد الر�ادة �س�اتيجية: 

تنوع تقسيمات أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجية بhن الباحثhن، إال أن عددا ل�س بالقليل برغم 
ّ ً

ي ال��كhـ© عYــX التوجـھ الر(ـادي، مـن \ــذه التقـسيمات، تحديـد اq¡ــاز م�µـا أعطـي املـساحة �ك7ــ� مـن
)2014 ،7 (Xــــــــ ـــــــادة 6ســــــــــ��اتيجية �ــ ــــل : أل[عــــــــــاد الر(ـــ ـــــتقاللية وتحمــــــ ــــــــ}باقية، وال{¡وميــــــــــة، و6ســـــ 6ســ

ـــــــاطر ــــــــةةاملـــــــــسئولية، وتقبـــــــــل ا¢pــ نـ ـــــــX . و، واملر ــــــيم، وعYــ ـــــاد الر(ــــــــــادة ) 51، 2017(ىو(ــــــــــر ا�qكـــ أن أ[عــــ
 Xــــاطرة، واغتنــــام الفــــرص، و�بــــداع، والثقافــــة الر(اديــــةتحمــــل : 6ســــ��اتيجية تتمثــــل �ــــp¢وأشــــار.ا  
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2010, 49) ( Kyrgidou & Hughesـ�É ،ـادة 6ســ��اتيجية)ســتة عناصـر للر Xـ�تحديـد الفـــرص، : إ
(ـة، والنمو نـة، والر ؤو�بداع، وقبو ا¢pاطـرة، واملر و   .ل

فاقـھ  رو(ـر \وك�سـسو و ن أن ا  et al, Hoskisson) .2013 ,365(ى
ّ

 XـYعتمـد عl ملنظمـات
ات  أســاس لكـــسب عوائــد أعYـــX مــن املتوســـط،  رالر(ــادة 6ســـ��اتيجية عنــدما تحـــاو تطــو(ر 6بتzـــا ل
(ــادي، و\ــذا  رومــن املــر�ü أن تzــو الر(ــادة 6ســ��اتيجية نا�üــة عنــدما يzــو لــدى العــاملhن توجــھ  ن ن

ــــسة أ[عـــــاد، Éـــــ� ــــX خمـ (ـــــة،:  التوجـــــھ الر(ـــــادي يتأســـــس عYـ  وتحمـــــل ا¢pـــــاطرة، ر6ســـــتقاللية، و6بتzا
  .و6س}باقية، والتنافسية الشديدة

ت التميÁــm والعبيــدي  إ�ــX أ[عــاد الر(ــادة 6ســ��اتيجية �ــX ثالثــة أ[عـــاد، ) 96، 2017(روأشــا
�É :اطرةp¢ة التنافسية، وتحمل ا©hامل X� ار، والتطو(ر والتوسعzفاقـھ . �بداع و6بت روحدد \يت و

)2011, 479 (Hitt, et al. أ[عـاد Xـادة 6سـ��اتيجية �ـ)د : الر جيـة، واملـوا رالـشبzات والتحالفـات اpqا ر
  .والتعلم التنظيmÁ، و6بتzار و�بداع، والتدو(ل

رومن التقسيمات ال�n حاولت اq¡مع بـhن أ[عـاد التوجـھ الر(ـادي واملنظـو 6سـ��اتي´�، مـا 
فاقھ  د أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجية، والذى حدIreland, et al.(2001, 51) رأشار إليھ نموذج إيرلند و

ـــر : �ــــX ســــتة أ[عــــاد، Éـــــ� ة العليــــا، والفــ ق�بــــداع، والــــشبzات، والتــــدو(ل، والـــــتعلم التنظيÁــــm، و�دا ر
 Ireland; Hitt & Sirmon )963 ,2003(ن، و\يت، وس�hمو إيرلندوكذلك نموذج . وا�qوكمة، والنمو

ـــن خمـــــسة أ ـــو مــ ـــة، والثقافـــــة : [عـــــاد، Éـــــ�ن أل[عـــــاد الر(ـــــادة 6ســـــ��اتيجية والـــــذى يتzــ ـــة الر(اديــ العقليــ
د التنظيمية اسـ��اتيجيا، وتطبيـق �بـداع وتطـو(ر 6بتzـار ة املوا رالر(ادية، والقيادة الر(ادية، وإدا . ر

�hي تفصيل أل[عاد النموذج �خlوفيما يأ:  

                   Entrepreneurial Mindsetالعقلية الر�ادية                                                   )1(

 Xــ� الر(ـــادي كعـــادة، وتملــك الرغبـــة �ـــhس التفك رتمثــل العقليـــة الر(اديـــة، العقليــة الnـــ� تمـــا
اك}شاف الفرص وتقييم�ا واستغالل�ا، وتوجد عدة خصائص لتحديد العقلية الر(ادية ال�n يملك�ا 

اد �عمـــال، م�µـــا نإ�Àـــم يبحثـــو بجديـــة عـــن فـــرص جديـــدة، و(تـــا[عو ا: ور جـــة عاليـــة مـــن ن رلفـــرص بد
دة  ــل  ر6نــضباط، و ــسعو إ�ــX اســ}ثمار أفــضل الفــرص دو إ�Àــاك أنفــس�م أو منظمــا¨�م �ــX مطــا ن ن
ــــX التنفيـــــذ الكيفـــــي القتنـــــاص الفـــــرص، و(وظفـــــو طاقـــــات اq¡ميـــــع �ـــــX ا¢¡ـــــال  ن عYـ نخيـــــار، و(ركـــــز و

)Bosman& Fernhaber, 2018, 7-13. (  

و(ـــر الـــبعض أن العقليــــة الر(اديـــة تمثــــل منظـــو
ّ ًا موج�ـــا نحــــو النمـــو، يقــــوم �فـــراد مــــن ى ًر

نة، و�بداع، و6بتzار املستمر، والتجديد ، حnـ� تحـت عبـاءة عـدم . وخاللھ بتعز(ز املر ة أخر ى[عبا ر
\ا ، ألن أ�ــ�اب تلــك  ة عYــX تحديــد الفــرص اq¡ديــدة واســ}ثما ّاليقــhن، فــإن العقليــة الر(اديــة قــاد ّ

ر ر
اكيـــة lـــ ات معرفيـــة وإد رالعقليـــة يملzـــو قـــد ر اك ا�qـــاالت الغامـــضة وا¢¡ـــزأة وف�م�ـــا ن رسمح ل�ـــم بـــإد

)Ireland; Hitt & Sirmon,2003, 968.(  

Xونات العقليـة الر(اديـة �ـzـ©ة التنافـسية : وتتمثل مhالفـرص الر(اديـة لبنـاء امل XـYالتعـرف ع
ائــد  ة  \ــا ومــضات مــن البــص�hة الفائقــة، الnــ� lع7ــ� عــن قــد روخلــق ال�ــ�وة، واليقظــة الر(اديــة باعتبا ر ر
�عمــال عYــX تحديــد مnــ� تــصبح اpqــدمات اq¡ديــدة مجديــة و\ــذا يتطلــب متا[عــة الفــرص الر(اديــة 
نة 6س��اتيجية، و1خاصة �X التعامـل مـع  ات ا�qقيقية، والذى ¹عز املر وباح��افية، ومنطق اpqيا ز ر
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(ــــادة  (اديــــة محــــددة، وإطــــار  رحالـــة عــــدم اليقــــhن فيمــــا يتعلــــق بجــــدو متا[عــــة 6ســـ}ثمار �ــــX فــــرص  ر ى
(ــادة � رعمــال، حيــث تــزداد فعاليــة العقليــة الر(اديــة �ــX خلــق ال�ــ�وة عنــدما يــتم تطبيق�ــا �ــ� ســياق 

(ادة �عمال عدة إجـراءات، مثـل. �عمال تحديـد �\ـداف، وإ4ـشاء ýـ¡ل للفـرص، : رو شمل إطار 
(ادية مـا   Hitt; Ireland(روتحديد التوقيت املرتبط بإطالق 6س��اتيجية املطلو1ة الستغالل فرصة 

& Sirmon,2003, 968-969.(  

يت�í مما سبق أن العقلية الر(ادية �É العقليـة املرنـة، الnـ� lس}ـشعر بحـساسية مر\فـة 
ّ

ات التعليم، والفرص ا¢�تملة �X ب�ئات الغموض وحالة عدم التأكد؛ ممـا  رالتحديات ا¢�يطة بإدا
ة عYــX التعــرف عYــX الفــرص، واســتغالل�ا بالطر(قــة ا لــ�þيحة، و�ــX الوقــت الـــ�þيح؛ ريجعل�ــا قــاد

  .لتعز(ز املh©ة التنافسية

  Entrepreneurial Culture                                                 :الثقافة الر�ادية )2(

(ـــادة �عمــال نظامـــا مـــن القــيم املـــش��كة  ًتمثــل ثقافـــة  لحـــو (، واملعتقـــدات )مـــا \ــو م�ـــم(ر
، الl mnشzل ال��ت)كيف تفعل �شياء

ُ
 �hلية للمنظمات، وتصرفات أعضا��ا؛ إلنتاج املعايzبات ال�ي�
ــــا¨�م  ــــبعض، وكــــــذلك توقعــ ــــة عYــــــX أعــــــضا��ا وتوقعــــــات [عــــــض�م الــ ــــة املنظمــ ــــؤثر ثقافــ الــــــسلوكية، وتــ
للتفاعالت مع أ��اب املص�ãة خارج حدود املنظمة، وتؤثر الثقافة عXY �طار املعر�� الذي يؤثر 

اك �عــــــضاء للقــــــضايا، ــــX كيفيــــــة إد ـــا¨�م رعYــ ن إ�ــــــX املــــــش�د التنافــــــmrÊ ملنظمـــ و وكــــــذلك كيــــــف ينظــــــر
)Ireland; Hitt& Sirmon,2003, 970.(  

وlعـرف الثقافــة الر(اديــة بأ�Àــا
ُ

(ــة، وا7pqــ�ات :  ات �دا رمــز(ج مــن القــيم الpßــصية، وامل�ــا ر
(ــة، وإدا ة 6بتzا ة، وا¢pــاطرة، والقــد ح املبــاد ائــد �عمــال مــن حيــث ر روالــسلوكيات الnــ� تمhــ©  ر ر رة ور

ع مع الب�ئة 6قتصادية    ).Wong, 2014, 30(وعالقات املشر

ة  ـــود املنظمــــة إلدا (ــــادة �عمــــال الفعالــــة بتوقعــــات متعــــددة، وlــــس�ل ج�ـ روتتمhــــ© ثقافــــة  ر
د [شzل اس��اتي´�، وتل�©م باأل\مية امل�©امنـة لـسلوكيات البحـث عـن الفـرص، و6سـتفادة م�µـا  راملوا

(ــادة �عمــال فعالــة؛ حيــث يتوقــع ظ�ــو أفzــار وإبــداعات لتحقيــق املhــ©ة التنافــسية، وlعت7ــ� ر ثقافــة  ّ ر
ات  رجديـــدة ، وlـــß¡يع ا¢pـــاطرة ، وال}ــــسامح مـــع الفـــشل ، وال�ـــ�و(ج للــــتعلم، وتـــتم مناصـــرة 6بتzــــا
(ادة �عمال lعـز  ه ناقال للفرص، و1التا�� ، فإن ثقافة  (ة، و(نظر إ�X التغي�h املستمر باعتبا ز�دا ر ر ر

ً

(ــادة �عمــال، الnــm يمكــن اســتغالل�ا بمزايــا تنافــسية مــستدامة وتــدعم البحــث  راملــستمر عــن فــرص 
)Ireland; Hitt& Sirmon,2003, 970.(  

(ــادة �عمــال لــدى  افــة  �l mrعز(ــز ثقافــة  روعليــھ، فــإن تحقيــق الر(ــادة 6ســ��اتيجية يقتــ
ّ

ـــ ســـــات؛ ممـــــا ¹عـــــز مــ ــــX  افــــــة �4ـــــشطة واملما زالعـــــاملhن عYـــــX  افـــــة املـــــستو(ات، و�ـ ة، : نر ح املبــــــاد رر و
نــة �ـX التعامــل مــع الغمــوض، وتحفhــ© البحــث  وو�بـداع، والعمــل اq¡مــا�Ý، والــتعلم التنظيÁــm، واملر

¨�ا [شzل اس��اتي´�   .رعن الفرص وإدا
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د بطر(قة اس��اتيجية تتمثل القيادة الر(ادية �X ا ة املوا ة عXY التأثX� �h �خر(ن إلدا رلقد ر ر
\ا لتحقيـــــق املزايـــــا التنافــــــسية  ــــ}ثما ـــلوكيات البحـــــث عـــــن الفــــــرص، واسـ ـــد عYــــــX ســ ــــل التأكيــ رمـــــن أجـ

)Ireland; Hitt& Sirmon,2003, 971 .(  

ـــX القيــــــادة  ـــــا �ـــ ـــــي كمـ ـــسل ال�رمـ ـــة ال lعتمــــــد فقــــــط عYــــــX الــــــسلطة وال}سلـــ ـــــادة الر(اديـــ والقيـ
د التقلي ات الفرديـــة، مثــل تحقيـــق �\ــداف بطر(قـــة مبتكــرة وجمـــع املـــوا رديــة، بـــل lــس}ند عYـــX امل�ــا ر

(ــة واöــ�ة  اك الفــرص وتقييم�ـا مــن خـالل تــدفق املعلومــات، و\ـذه القيــادة تملـك ر ؤاملطلو1ـة، وإد ر
ـــدف القيـــــادة الر(اديـــــة إ�ـــــX خلـــــق  ة ¨�ــ ــــالل اتخـــــاذ ا¢pـــــاطرة واملبـــــاد رتقـــــود إ�ـــــX �داء والنمـــــو، ومـــــن خـ

ات6 ة عYـــX العمـــل �ـــX أي منظمـــة، و�ـــX أي م�مـــة، مـــن خـــالل قيـــادة . ربتzـــا روالقيـــادات الر(اديـــة قـــاد
د [شzل منتج  ة املوا ر�فراد والفر الر(ادية وإدا ر   ).Kansikas, et al.,2012, 143(ق

ة عXY اتخاذ ا¢pاطرة، و6س}باقية، و6بتzار عنـد قيـادة  روتتمh© القيادات الر(ادية بالقد
ن عYـX خلـق أسـلوب واملشر وعات اq¡ديدة و1خاصة �X الب�ئات الnـ� ت}ـسم [عـدم اليقـhن، ف�ـم قـادر

د �ــ�يحة رالقيــادة الـــذي يمكــ�µم مـــن التكيـــف والبقــاء �ـــX وضـــع تzــو فيـــھ املـــوا وتمتلـــك القيـــادات . ن
(اديـة مل�مـة، وإعطـاء نمـاذج لكيفيـة  (ـة  ة عßl XY¡يع �خر(ن وتحفhـ©\م �ـX إطـار ر رالر(ادية القد ؤر

ات التفاوض واملـساومة، وت}ـيح املـساحة صنع ة عXY بناء الفر وتوج���ا ولد�ëا م�ا ر �شياء، والقد قر
  Kansikas, et al.,2012, 143). (الzافية للعاملhن الستغالل الفرص وخلق القيمة 

 ,Ireland; Hitt& Sirmon, 2003(وlس}ند القيادة الر(اديـة إ�ـX سـت مبـادئ أساسـية، Éـ�
971-972:(  

ة الر(اديـــة، وألنـــھ مـــصدر ســـلوكيات 6ل�ـــ - ه �ـــl Xغذيـــة القـــد ، لـــدو أس املـــال الÓـــشر ©ام بتطـــو(ر 
ّ

ر رر ي
ات  أس املــال الÓــشر ج�ــود �فــراد لتطــو(ر القــد رالر(ــادة 6ســ��اتيجية، حيــث ي�ــسر تطــو(ر  ير

د اس��اتيجيا: الر(ادية، مثل ة املوا ة �X إدا ًالرشاقة، و�بداعية، وامل�ا ر ر  .ر

ات مـــدمرة lعز(ــز قناعـــة العـــامل - ن إل��ـــا عYـــX أ�Àـــا ابتzـــا رhن بنمـــاذج العمـــل اq¡ديـــدة، والnـــ� ينظـــر و
ة شـفافة مـع  ك املعلومـات بـصو رتمثل ¨�ديدا ل�م �pصيا وملنظما¨�م، وذلك مـن خـالل lـشا ر ً ً

(ة اq¡ديدة  .رتوضيح الفوائد ا¢�تملة للنماذج 6بتzا

\ا للمــسا\مة �ـX تحقيــق بنـاء الـو�Ý بــالفرص، مـن خـالل توضــيح قيمـة الفــرص، وأ\ميـة اسـ}ثم - را
ً�\ـــداف العامــــة للمنظمــــة، وأ\ـــداف �فــــراد، عYــــX أن تzـــو \ــــذه الفــــرص جـــزءا مــــن ýــــ¡ل  ن

 .الفرص باملنظمة

ات تخــــصيص  - ات القــــادة ألعمــــال�م وقــــرا ي لــــسالمة املنطــــق الــــذى ¹ــــشzل تــــصو رالتقيــــيم الــــدو ر ُ ر
ـــmrÊ، و\ــــــذا يتطلـــــب جيــــــة والوضـــــع التنافــ ات الب�ئـــــة اpqا ــــو ـــل تطـ ــــX ظـــ د، �ـ راملـــــوا  مـــــن القــــــادة رر
 . الر(اديhن تقييم استعداد املنظمة لتحديد الفرص الر(ادية ذات القيمة املضافة

ىحو جـدو �سـواق الnـm ت}نـافس ف��ـا املنظمـة، وغـرض املنظمـة، وكيـف يـتم ) الدائم(لال}ساؤ - ل
وتــؤثر �جابــات عYــX \ــذه . lعر(ـف النجــاح، وعالقــات املنظمــة مــع مختلــف أ�ـ�اب املــص�ãة

XYد\ا الستغالل \ذه الفرص�سئلة ع ة موا ر ما تحدده املنظمة من فرص وكيفية إدا  .ر
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د [شzل اسـ��اتي´�  - ة املوا رتنمية ثقافة تنظيمية يتم ف��ا إدا ، وأيـضا )سـلوك البحـث عـن املزايـا(ر
(اديــة  ة  ربــصو (ــادة �عمــال مــع ). ســلوك البحــث عــن الفــرص(ر 1ــط  رو\ــذا يحــدث عنــدما يــتم  ر

nة 6س��اتيجية، ح ائدة اس��اتيجيار�دا ً� تصبح املنظمة   .ر

د اس�اتيجيا                     )4( ة املوا Vإدا ر    Managing Resources Strategicallyر

د  (ة املرتكزة عXY املـوا روفقا للر ، والnـm تف�ـ�ض التبـاين Resource - Based View (RBV)ؤ
د النــاد د الnــ� تملك�ــا املنظمــات، lعت7ــ� املــوا ر�ـX نوعيــة املــوا ر ة، والnــm تملك�ــا املنظمــة وتتفــرد �Ðــا عــن ر

د . املنظمات املناظرة، بالغة �\مية لالنخراط �� الر(ـادة 6سـ��اتيجية رفعنـدما تتفـرد املنظمـة بمـوا
ة  ة عYــl Xعز(ـز كفــاءة أو فعاليــة (وذات قيمــة ) أي ل�ــست مملوكـة عYــX نطــاق واسـع(رنـاد رأي إ�Àـا قــاد

د، عنــــد\ا وال lــــستطيع املنظمــــات املنافــــ) املنظمـــة د مـــن أســــواق املــــوا رسة ا�qـــصو عYــــX تلــــك املــــوا ر ل
  .(Ireland; Hitt & Sirmon,2003, 973) يمكن للمنظمة ا¢�افظة عXY املh©ة التنافسية املستدامة

د (ــة املرتكــزة عYــX املــوا روإذا  انــت الر ّتق�ــ�ح، مــن منظــو اســ��اتي´�، أن املhــ©ة  (RBV) ؤ ر
د  ة والnـــm تتفـــرد �Ðـــا املنظمـــة، و(ـــصعب عYـــX املنافـــسhن رالتنافـــسية للمنظمـــات تكمـــن �ـــX املـــوا رالنـــاد

د لف�ــم أداء املنظمــة املمhــ©،  ة مــن املــوا (ــادة �عمــال يركــز عYــX أنــواع مختــا رتقليــد\ا، فــإن منظــو  ر ر ر ّ

أس املـــــــال  (ة، وlعت7ــــــ� املعلومــــــات و ة عYــــــX تحديـــــــد الفــــــرص 6ســــــ}ثما ـــد ــــا يتعلــــــق بالقـــ رخاصــــــة فيمــ ر ر
ة6جتما�Ý وا�7pqات الر(ادية أ د ا¢pتا رمثلة عXY تلك املوا   .(Ireland; Hitt& Sirmon,2003, 973)ر

د �ــX  افــة �صــو امللموســة  لوتتمثــل املــوا رأس املــال (وغhــ� امللموســة ) رأس املــال املــادي(ر
�Ýأس املال 6جتما ، و رالÓشر . ال�n يمكن أن lستخدم�ا املنظمة �X اختيار وتنفيذ اس��اتيجيا¨�ا) ي

د امل أس املال الÓشر عامال بالغ �\مية روlعت�7 املوا عرفية و1خاصة املعرفة الضمنية ال�n يملك�ا 
ً

ي ر
د التنظيميــة lعتمـــد  ات املاليــة للمنظمــة، ألن 6ســتفادة النا�üــة مــن املــوا ر�ــX 6ســتفادة مــن القــد ر

  .(Ireland; Hitt& Sirmon, 2003, 973) عXY ا�7pqات الضمنية امل��اكمة لدى أفراد املنظمة

د\ـــا [ـــشzل اســـ��اتي´� مؤشـــرا عYـــX أدا��ـــاوlعـــ ة حافظـــة موا ة املنظمـــات عYـــX إدا ًد قـــد ر ر . ر
د [شzل اس��اتي´� إ�X �بداع و6بتzار، والـذى ¹ـستخدم السـتغالل الفـرص  ة املوا رحيث يؤدي إدا ر

د. الر(ادية لتطو(ر املزايا التنافسية واستدام»�ا  رفاملنظمات ال�n تقوم ب}نظيم و\يzلـة حافظـة املـوا
ف التنافـسية  ات والmn يمكـن 6سـتفادة م�µـا بفعاليـة �ـ� ظـل الظـر واس��اتيجيا �Ðدف lشكيل القد ر 


ا�qاليـــة، مـــن أجـــل lـــ�hpâ الفـــرص واســـتخدام�ا، [ـــشzل م�ـــ©امن مـــع ســـلوكيات البحـــث عـــن املhــــ©ة 
د تؤثر [شzل اس��اتي´�  ة املوا رالتنافسية سوف lعظم من ج�ود املنظمة pqلق ال��وة؛ ألن إدا ر

ّ
 XYع
لالقيمة الmn يمكن اشتقاق�ا من �صو امللموسة وغ�h امللموسة الl mnستخدم�ا املنظمات لتطو(ر 
د قد يصبح   ع املوا روتنفيذ اس��اتيجيا¨�ا، مما يو�� بأن خلق وصيانة واستدامة تقنيات تراكم وتو ز

(ة للبحث   .(Ireland; Hitt& Sirmon,2003, 973-980)رنقطة محو

ا رولــذلك فــإن إدا
ّ

ة مح��فــة  رت التعلــيم مطالبــة �ــX ســع��ا لتحقيــق املhــ©ة التنافــسية، بــإدا
د امللموسة وغ�h امللموسة  :  من خالل lعز(ز كفايات قيادا¨�ا �X جوانب– متاحة أو ممكنة –رللموا

أس املال 6جتما�Ý وسبل lعظيمھ  اك قيمة  د الÓشر(ة، وإد ة املوا رتخطيط املh©انيات املالية، وإدا ر ر ر
  .ره، وسبل lعز(ز الشراكة مع ا¢¡تمع واq¡�ات املستفيدةواس}ثما
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 تطبيق Hبداع وتطو�ر �بت,ار )5(

Applying Creativity and Developing Innovation 

، Schumpeterيؤكد شومبي��  ق عXY أ\مية �بداع و6بتzار �� سـياق ديناميكيـات الـسو
  �Ýبــدا� �hولـذلك دشــن مف�ـوم التــدمcreative destruction عمــل مــنl mـnالعمليــات ال Xــ� ل�ـش�h إ

 �Ýبـدا� �hـرة، وجـادل بـأن التـدم�qاء الفـرص �ـ� �سـواق ا رخالل�ا املنظمـات وتتفاعـل �ـ� الـس¦� و
ة �ــ� الب¬يـة التنظيميــة، و\ـو عامــل أساsـmr �ــX التغيhـ� التنظيÁــm، و�ـX تحفhــ©  ر\ـو عمليـة أحــدثت ثـو

ات . ق ال�ــ�وةج�ــود التنميــة، و\ــو ا¢�ــرك لنمــو املنظمــات وخلــ رومــن يملــك الــسبق �ــX تقــديم 6بتzــا ْ َ

1اح غ�h طبيعية؛ [سÓب 6ستجابات املتأخرة من املنافسhن، ألن  (ة و1أ ّسوف يتمتع باملزايا 6حتzا
ر ر

ــــدة ســـــوف تل�ـــــ� اpqـــــدمات القديمـــــة �قـــــل تنافـــــسية وتجعل�ـــــا من»�يـــــة  اpqـــــدمات واملنتجـــــات اq¡ديـ
  ).Ireland; Hitt& Sirmon, 2003, 980(الصالحية

، 6بتzـــار املــدمر : و(ــصنف الــبعض 6بتzـــار إ�ــX نــوعhن  disruptive innovation ل�و
سـات التنظيميـة ي وجو\ر �X العمليات واملما روالذى يؤدي إ�X إحداث lغي�h ثو ي و�خـر، 6بتzـار . ر

(´�sustaining innovationاملــــستدام  ـــ� تـــــد ©ايـــــد أو نو(zــــو 6بتzـــــار امل�. ر والـــــذى يـــــؤدي إ�ــــl Xغيhــ
ـــا  ات املوجـــــودة [ـــــشzل أفـــــضل والnـــــl mـــــس�م �ـــــ� املزايــ راملـــــستدام نتـــــاج lعلـــــم كيفيـــــة اســـــتغالل القـــــد
التنافــسية، وعYــX النقــيض مــن ذلــك، فــإن 6بتzــار الراديzــا�� أو املــدمر مــشتق مــن تحديــد الفــرص 

ات جديـدة تـؤدي إ�ـX م د؛ pqلـق قـد رالر(ادية واستغالل�ا مـن خـالل مجموعـات جديـدة مـن املـوا زايـا ر
  ).Ireland; Hitt& Sirmon, 2003, 981(تنافسية 

لو(مثــــل �بـــــداع ن{ـــــ| العمــــل الـــــذي يـــــؤدي إ�ــــX توليـــــد أفzـــــار أو عمليــــات أو حلـــــو جديـــــدة 
ات �بــــداع . ومناســــبة، و\ــــو عمليــــة مــــستمرة وجماعيــــة، ولــــ�س ن}يجــــة ألفعــــال فرديــــة روlــــشمل م�ــــا

ة املصفوفات املتنوعة من املعلومات وإص ة عXY إدا رالقد مة �X أوقات التعقيد، ر ات ا�qا زدار القرا ر

ومــن املــر�ü أن تzــو اq¡�ـات الفاعلــة تنظيميــا ذات املعرفــة اq¡و\ر(ــة �ــ� . وتحديـد أنمــاط الفــرص ن

ات املــــــستدامة ـــو . رمجــــــال معــــــhن مبدعــــــة �ــــــ� تطــــــو(ر 6بتzــــــا ــــذين يتمتعـــ ـــاعلو الــ 1مــــــا يzــــــو الفـــ نو ن ن ر
ـــــــر ــــــــــhن بطـــــ ــــــصات خالقــ ـــ� التخصــــــ ــــــــــة ع7ـــــــــ ـــــن املعرفــ ــــــــعة مـــــــ ــــــــــة واســــ ات بمجموعــ ــــــــا ــــX ابتzــــ ــــــــــؤدي إ�ــــــــ ر تــ ق

  ).Ireland; Hitt & Sirmon, 2003, 980(راديzالية

ات التعلــيم lعز(ــز �بــداع التنظيÁــm مــن خــالل إتاحــة ب�ئــات  1مــا يفــرض ذلــك عYــX إدا رو ر
ك املعر�ـ�  ة املعرفة التنظيميـة، وlعز(ـز ال}ـشا ة العاملhن عXY إدا رالعمل والتعلم املرنة، وlعز(ز قد ر ر

و(قتـ�mr . ل التخصصات وع�7\ا، بما ¹س�م �X توليد أفzار وإبداعات جديدةوالعمل اq¡ما�Ý داخ
ًذلــك أيـــضا العمـــل عYـــX تطـــو(ر نظـــم العمـــل وال7ــ�امج القائمـــة، و�ـــX الوقـــت نفـــسھ إبـــداع نظـــم عمـــل 

 ع lعليمية تنافسية   .رو1رامج ومشا
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ًاRعا   :النظر�ات املفسرة للر�ادة �س�اتيجية: ر

من املالحظ أن الر(ادة 6س�
ّ

ً�اتيجية تتأسس فكر(ا عXY مجموعة من النظر(ات املفسرة، 

  : اآلlي

د )1( �ة املرتكزة ع]Z املوا رنموذج الر    :RBV (Resource Base View Model( ؤ

ة 6ســ��اتيجية،  د املنظــو النظــر الــسائد �ــ� �دا رتمثــل وج�ــة النظــر القائمــة عYــX املــوا ير ر
(ـــــادة �عمـــــال أيـــــضا،  ئ�ـــــmrÊ �ـــــ� مجـــــال  ـــ� منظـــــو  ًوÉــ ر ر ــــو ر (ـــــة عYـــــX أن [عـــــض �صـ لوتؤكـــــد \ـــــذه الر ؤ

ة كبhــ�ة ات املتاحــة للمنظمــة تــوفر �ســاس ملhــ©ة تنافــسية ، و1التــا�� تم�ــد الطر(ــق pqلــق ثــر ووالقــد . ر
ة وفر(ــــدة مـــــن نوع�ـــــا  د ذات قيمـــــة ونـــــاد ـــ©ة تنافـــــسية؛ يجـــــب أن تzــــو املـــــوا ـــوف�h مhــ رولتـ ر غ7ـــــ� قابلـــــة (ن

د الnـــm ) للتقليـــد د اســـ��اتيجيةرو(ـــصعب اســـ}بدال�ا، و(نظـــر للمـــوا . رتلÑـــm \ـــذه املعـــاي�h عYـــX أ�Àـــا مـــوا
د 6ســ��اتيجية بــراءات 6خ�ــ�اع، وســمعة املنظمــة، والثقافــات التنظيميــة : رlــشمل �مثلــة عYــX املــوا

ة والقيمـة ل�ـا تأث�h\ـا �ـ�  ).  Ketchen; Ireland & Snow, 2007, 379(الفر(ـدة د النـاد رو\ـذه املـوا ر
ة تتمثــــل �ــــX الzــــوادر الÓــــشر(ة املؤ\لــــة . البتzــــارز(ــــادة أداء وإنتاجيــــة املنظمــــة ل د النــــاد روجــــو\ر املــــوا ر

 . واملبدعة

 : Network theoryنظر�ة الشبكة  )2(

(ــادة �عمــال، و6ســ��اتيجية، مــن خــالل  راســتحوذت نظر(ــة الــشبكة عYــX ا\تمــام علمــاء 
أس املــ اد �عمــال  باســتغالل  رتأكيــد\ا عYــX �ليــات والعمليــات الnــl mــسمح لــبعض ر ال 6جتمــا�Ý و

ئ�ــسيا �ــ� تحديــد مــن يحــاو أن يــصبح  ا  ل[ــشzل منــتج، ألن ال�يا ــل 6جتماعيــة يمكــن أن تلعــب دو ً ر ًر ّ

ـــو  ــــدد  الوصـــ \ا يحـ ــــشبzات 6جتماعيــــــة واســـــ}ثما لائـــــد أعمـــــال ومـــــن يــــــن�� ، وذلـــــك الن تطـــــو(ر الـ ر ر
ّ

ات  د، والقـــــد رالتفاضـــــ�Y إ�ـــــX املعلومـــــات ، والتعـــــرف عYـــــX الفـــــرص ، والتمو(ـــــل، واملـــــوا التكنولوجيـــــة ر
مة للمنافسة �� �سواق الديناميكية املتنامية  ).Schulze, 2007, 229(زالال

  :Learning theoryنظر�ة التعلم   )3(

(ة القائمة عXY املعرفة، وتبحـث �ـ�  ؤ lس�Á \ذه النظر(ة آحيانا بالتعلم التنظيmÁ، أو الر
ر الوقــــت و4ــــشر ـــد¨�ا املعرفيــــة بمــــر ا مــــن املعرفــــة لتحقيــــق وكيفيــــة قيــــام املنظمــــة بÓنــــاء قاعـ ــ �Àــ و مخز

æعة مفا\يم أساسية مرتبطة ). ,Tsai & Lei, 2016  572(النجاح، �� سياق شبكة lعاونية  رو\ناك أ
 ـــع املعلومـــات ، وتفـــس�h املعلومـــات ، والـــذاكرة : بنظر(ـــة عمليـــة الـــتعلم، Éـــ� زاك}ـــساب املعرفـــة ، وتو

ننظيÁــm [ــشzل جيــد حnــ� يzــو 6بتzــار و(جــب أن تــدار  ــل مرحلــة �ــ� عمليــة الــتعلم الت. التنظيميــة
مستمرا وفعاال

ً ً)Ketchen; Ireland &Snow, 2007, 379.( 

ات ا<=قيقية )4(  : Real options theory رنظر�ة ا<'يا

ات �X مواج�ة حالة عدم اليقhن ر تف�ـ�ض النظر(ـة أن ن}يجـة نقـص املعرفـة فـإن 6سـ}ثما
ّ

جعة ف��ا تصبح مصدر قلق للمدير(ن ج(رال�n ال  د املنظمة، ) وع 6س}ثماررعدم  رخوفا من تآ ل موا
ات كبhــ�ة،  ات صـغ�hة ، بــدال مـن املغــامرة باسـ}ثما رولـذلك فمـن املــر�ü أن تقـوم املنظمــات باسـ}ثما ر

ً

(ة ات �� مرحلة ما �� املستقبل عندما تت�í الر (ادة 6س}ثما ؤبقصد  ر و(مكن للمنظمات معاq¡ة . ز
ات الـــصغ�hة\ـــذا املوقـــف مـــن خـــالل 6ســـتفادة مـــن قاعـــدة د\ـــا إلجـــراء سلـــسلة مـــن 6ســـ}ثما ر موا . ر

ات البحث والتطو(ر رداخليا من خالل مجموعة متنوعة من مباد جيا، من خالل 6س}ثمار �� . ً ًوخا ر
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ة عYــــX تzــــو(ن ال�ــــ�وة ات النمــــو . رعــــدد مــــن الــــشبzات التعاونيــــة ا¢pتلفــــة القــــاد روتــــوفر ملكيــــة خيــــا
   ). Ketchen; Ireland & Snow, 2007, 381(م اليقhنًاملتنوعة \ذه فرصا كب�hة للتحوط ضد عد

  :Hطار امليداvي للبحث

  :       تمثل �طار امليدا4ي للبحث �� اq¡وانب التالية

أوال 
ً

  :  أ5داف البحث امليدانية-

�Yتمثلت أ\داف البحث امليدانية فيما ي:  

ة الع )1( رالوقــــوف عYــــX مــــستو تــــوافر أ[عــــاد الر(ــــادة �ســــ��اتيجية بــــاإلدا امــــة للتعلــــيم ى
 .بمنطقة مكة املكرمة

ق ذات الداللـة �حــصائية بـhن متوسـطات اسـتجابات املــشرفhن  )2( والكـشف عـن الفـر
ة العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة  رال��بـــو(hن حـــو مـــستو تـــوافر أ[عـــاد الر(ـــادة �ســـ��اتيجية بـــاإلدا ى ل

 ).املؤ\ل العلmÁ، والنوع، وسنوات ا�7pqة(ىمكة املكرمة والl mnعز الختالف 

  : مجتمع البحث وعيyتھ-ًانياث

ات التعليميـة املـساندة ومzاتـب التعلـيم  رتضمن مجتمع البحث ا�qا�� جميع مشر�� �دا
اsــــmr 937بمكــــة املكرمــــة وعــــدد\م  ـــام الد ـــا إلحــــصائية العـ ر مــــشرفا ومــــشرفة، وفقـ

ً
ــــ1442 /1441 . \ــ

zات التعليمية املساندة وم  ع املشرفhن حسب �دا رو(و�ö اq¡دو التا�� تو ز اتب التعليم بمنطقة ل
  :مكة املكرمة

  )1(لجدو 

ات وم,اتــب التعلـــيم بمنطقـــة  �ــع أفـــراد مجتمــع البحـــث مـــن املــشرف~ن ال�بـــو�~ن حـــسب Hدا رتو ز
  مكة املكرمة

  Hجما��  املشرفات  املشرف~ن

ة  م ــــــــدد   املكتب / رHدا ــــــــ ـــــــــ عــــ
  املشرف~ن

  %الyسبة
ــــــــدد  ـــــــــ ــــــــ عــــــــ
  املشرفات

  %الyسبة  Hجما��  %الyسبة

1  H ات املساندةمشرفو  53.04 497 53.25 270 52.79 227  ردا

 مكـة جنـوب التعلـيم مكتـب  2
  املكرمة

25 5.81 29 5.71 54 5.76 

 مكــة قشــر التعلــيم مكتــب  3
  املكرمة

32 7.44 36 6.1 68 7.25 

 مكـة شـمال التعلـيم مكتـب  4
  املكرمة

30 6.97 43 8.48 73 7.79 

 مكــة غــرب التعلــيم مكتــب  5
  املكرمة

45 10.46 51 10.05 96 10.24 
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 مكــة وســط التعلــيم مكتـب  6
  املكرمة

38 8.83 43 8.48 81 8.64 

 بمحافظـــة التعلـــيم مكتــب  7
  ا<�موم

17 3.95 20 3.94 37 3.94 

 2.45 23 2.36 12 2.55 11  بحرة بمحافظة التعليم مكتب  8

 بمحافظـــة التعلـــيم مكتــب  9
  ال,امل

5 1.16 3 0.59 8 0.85 

 %100 937 %100 507 %100 430  ا��موع

لــس�ولة �حاطــة بجميــع أفــراد مجتمــع البحــث، تــم اختيــار عينــة البحــث بطر(قــة ا�qــصر 
 ـــع 6ســ}بانة الك��ونيـــا عYــX أفـــراد  الــشامل q¡ميــع أفـــراد مجتمــع البحـــث، حيــث قـــام الباحثــان بتو

ً
ز

 �rا ثالثــــة أســــابيع كحــــد أقـــــ�\ منيــــة قــــد ـــ�ة  ابــــط إلك��و4ــــي وتــــم تحديـــــد ف�ـ رمجتمــــع البحــــث، ع7ــــ�  ز ر
غ مجمـوع 6ســ}بانات  لل�ãـصو عYـX 6سـتجابات مـن أفـراد مجتمـع البحــث، و�ـ� �Àايـة \ـذه الف�ـ�ة بلـ

اس}بانة، تمثل أفراد عينة البحث، ب¬سبة ) 809(املكتملة الmn أدخلت �� عملية التحليل �حصاêي 
)86.33 (%�Yمن مجتمع البحث الك.  

ات وال¬ــــس ب املئو(ــــة ألفــــراد عينــــة روتـــم توصــــيف عينــــة البحــــث مــــن خــــالل حــــساب التكــــرا
البحـــث وفقـــا للمتغhـــ�ات 

ً
، و(وöـــ� )ياملؤ\ـــل العلÁـــm، والنـــوع، وســـنوات ا7pqـــ�ة �ـــ� �شـــراف ال��بـــو(

  :التا��) 2(لنتائج�ا اq¡دو 

  )2(لجدو 

ع~ن وفقا للمتغ~ات ال�'صية ات والyسب املئو�ة ألفراد عينة البحث مو التكرا
ً

ز   ر

  %ةالyسب التكرار  ىاملستو املتغ~  م

�وس   62.3  504  رب,الو
  املؤ5ل العل��  1

اسات عليا   37.7  305  رد

  44.6  361  ذكر
  النوع 1

  55.4  448  أن��

  15.9  129   سنوات5أقل من 

  سنوات ا<' ة  2  27.2  220   سنوات10 إ�Z أقل من 5من 

10  56.9  460   سنوات فأك¡

 %100  809  ا��موع الك]�

ثالثا
ً

  : أداة البحث-

يـــق أ\ـــداف البحـــث صـــمم الباحثــــان أداة البحـــث، 6ســـ}بانة، باالعتمـــاد عYــــX �دب لتحق
¨�ا ال�µائيــــة باإلضـــافة إ�ــــX البيانــــات  اســــات الــــسابقة ولقـــد احتــــوت 6ســــ}بانة �ـــ� صــــو رالنظـــر والد ر ي

عYـــX ) ياملؤ\ـــل العلÁـــm ، والنـــوع، وعـــدد ســـنوات ا7pqـــ�ة �ـــ� �شـــراف ال��بـــو (الpßــصية  املتمثلـــة �ـــ�
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ة لتحديــد مــستو تـوافر الر(ــادة 6ســ��اتيجية �ــ� أ[عاد\ــا اpqمــسة  ) 51( بإجمــا�� رمحـو واحــد  ىعبــا ر
د اســـــ��اتيجيا، و�بـــــداع ( ة املـــــوا ـــة ، وإدا ــــة ، والقيـــــادة الر(اديــ ــــة الر(اديـ ـــة ، والعقليـ الثقافـــــة الر(اديــ

ً
ر ر

جـة املرتفعـة )و6بتzار ات �� 6تجاه �يجاæي بحيـث تـدل الد ر، وقد صيغت جميع العبا للبعـد عYـX ر
جـة الnـm يحـدد\ا املـستجيب عYـX مقيـاس ليكـرت الثال�ـي املتـدرج  جة توافره ، وذلـك بنـاء عYـX الد رد ًر

ليا  ًتنا   ).كب�hة، متوسطة، صغ�hة(ز

  :إجراءات تقن~ن أداة البحث

�Yللتأكد من صدق أداة البحث قام الباحثان بما ي:  

1. �Yـساق الـداخl6 ات حيـث جـاءت قـيم معـامالت: التأكد من صـدق تبـاط ب�hسـو بـhن العبـا ر ا نر
ات �[عـــاد اpqمــسة بـــhن  ، )0.88 -0.70(رو ــل [عــد ت¬تÁـــm إليــھ قـــيم عاليــة حيــث تراوحـــت لعبــا

جـة عاليـة مـن صـدق )0.01(ىو انت جميع�ا دالة عند مستو الداللـة  ر، ممـا يـدل عYـX تـوافر د
 .l6ساق الداخ�Y لالس}بانة

جة الzلية لzل [عد حيث جاءت : التأكد من صدق l6ساق البناêي .2 تباط بhن الد رمعامالت 6 ر
من أ[عاد الر(ادة 6سـ��اتيجية وا¢¡مـوع الكYـ� للر(ـادة 6سـ��اتيجية قـيم عاليـة حيـث تراوحـت 

ى، و انت جميع�ا دالة إحصائيا عند مستو داللة )0.909– 0.885(بhن 
ً

)0.01( XYمما يدل ع ،
جة عالية من الصدق البناêي لالس}بانة  .رتوافر د

نبـــاخ أل[عـــاد 6ســـ}بانة : التأكـــد مـــن ثبـــات أداة البحـــث .3 وتبـــhن أن قـــيم معـــامالت الثبـــات ألفـــا كر
جـة تـوافر أ[عـاد الر(ـادة 6سـ��اتيجية  ) 0.93(ر انت عالية حيث بلغت قيمـة معامـل الثبـات لد

) 0.96 - 0.94(كمـــا جـــاءت قـــيم معـــامالت الثبـــات لأل[عـــاد اpqمـــسة عاليـــة حيـــث تراوحـــت بـــhن 
م معـــامالت الثبــات إ�ـــX صـــالحية 6ســ}بانة للتطبيـــق وإمzانيـــة 6عتمــاد عYـــX نتائج�ـــا وlــش�h قـــي

 .قوالوثو �Ðا

ًاRعا   عرض نتائج البحث امليدانية ومناقش¦¥ا: ر

��  : انت النتائج عXY النحو التا

ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة من  - ر مستو توافر أRعاد الر�ادة �س�اتيجية �� Hدا ى
  . نظر أفراد عينة البحث؟وجOة

يتم حساب املتوسط ا�qساæي و6نحراف املعيار إلجما�� �[عـاد اpqمـس املمثلـة للر(ـادة 
ليـــا حـــسب  ة العامـــة للتعلـــيم بمكـــة املكرمـــة، ومـــن ثـــم ترت�ـــب \ـــذه �[عـــاد تنا 6ســـ��اتيجية �ـــ� �دا

ً
ز ر

  : التا��) 3(لاملتوسط ا�qساæي لzل [عد، و(بhن ذلك اq¡دو 

  

  

  

  



 :الريادة االستراتيجية في االدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمةواقع 
 دراسة ميدانية

  أشرف السعيد أحمد دمحم. د
  لزائديأحمد بن دمحم ا. د

 

 

576 

  )3(لجدو 

ة  �ة ملستو توافر أRعاد الر�ادة �س�اتيجية �� Hدا راملتوسطات ا<=سابية و�نحرافات املعيا ىر
ليا العامة للتعليم بمكة املكرمة مرتبة تنا
ً

  )809= ن ( ز

رقم 
  البعد

  البعد
املتوسط 
  ا<=سا¬ي

�نحراف 
  ياملعيار

  ترتب

  البعد

جة  رد
  التوافر

  متوسطة  1  0.631  2.30  العقلية الر�ادية  2

 متوسطة  2 0.653 2.27  القيادة الر�ادية  3

  متوسطة  3 0.624 2.25  الثقافة الر�ادية  1

د اس�اتيجيا  4 ة املوا إدا
ً

ر   متوسطة  4 0.651 2.24  ر

  متوسطة  H  2.23 0.676 5بداع و�بت,ار  5

�Yمتوسطة  --- 0.616 2.26  ا¢¡موع الك  

ة ىالـــسابق أن مـــستو تـــوافر) 3(لي}بـــhن مـــن جـــدو  ر أ[عـــاد الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية �ـــ� �دا
جة  ي، و1ـانحراف معيـار )2.26(و1متوسـط حـساæي) متوسـطة(رالعامة للتعليم بمكة املكرمة جاء بد

ه  (ـــة لأل[عــاد بـــhن ) 0.616(رقــد وÉــ� قـــيم متدنيـــة ) 0.676 -0.631(روتراوحـــت قــيم 6نحرافـــات املعيا
ولعل . ىو توافر أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجيةلمما يدل عXY تجا4س استجابات عينة البحث حو مست

جـــة متوســـطة  ة العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة مكــة املكرمـــة بد رتــوافر أ[عـــاد الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية بــاإلدا ر
(ــــة اململكــــة  ة بمــــا ي}نــــاغم مــــع ر ؤ¹عــــود إ�ــــX التوجــــھ الر(ــــادي الــــذى ت¬ت{¡ــــھ �دا  ، وكــــذلك إ�ــــX 2030ر

ة العامـــة واملzاتـــب التا[عـــة ل�ــا، فـــضال عـــن املـــساحة 6\تمــام ب7ـــ�امج التنميـــة امل�نيـــة مل¬ــسو رæي �دا
 ع التطو(ر(ة   . راملتاحة لإلبداع واملشا

لكما ي}بhن من اq¡دو السابق أن [عد العقلية الر(ادية  أحد أ[عاد الر(ادة 6س��اتيجية �� 
ة العامة للتعليم بمكة املكرمة جاء �� ال��ت�ب �و بمتوسط حساæي  ل�دا ، يليھ �� ال��ت�ب )2.30(ر

ثـــم [عـــد الثقافـــة الر(اديـــة بمتوســـط حـــساæي ) 2.27(الثــا4ي [عـــد القيـــادة الر(اديـــة بمتوســـط حـــساæي 
د اس��اتيجيا بمتوسط حساæي ) 2.25( ة املوا ر، و�� ال��ت�ب الرا[ع [عد إدا ، وجاء �� ال��ت�ب ) 2.24(ر

جة توافر متوسطةوجميع �) 2.23(�خ�h [عد �بداع و6بتzار بمتوسط حساæي   .ر[عاد جاءت بد
 Xجـــة تـــوافر متوســـطة و�ـــ رولعـــل حـــصو العقليـــة الر(اديـــة  أحـــد أ[عـــاد الر(ـــادة 6ســـ��اتيجية عYـــX د ل
ة  نة باأل[عاد �خر ¹عود إ�X 6\تمام امل�©ايد ب�7امج التنمية امل�نية مل¬سوæي �دا رال��ت�ب �و مقا ىر ل

نة العقلية العامة للتعليم واملzاتب التا[عة ل�ا، ف وضال عن وجود معاي�h الختيار العاملhن ترا�Ý املر
جـــة تـــوافر متوســــطة  1مـــا يـــأlي [عــــد �بـــداع و6بتzـــار �ـــ� املرتبــــة �خhـــ�ة و1د روالـــسمات القياديـــة، و ر
(ـة العر1يـة عمومـا و�ـX اململكـة العر1يـة الـسعودية خـصوصا والnـm تنحـو  رن}يجة طبيعة الثقافـة �دا

q ـارللمركز(ة مما يقيدzسـات �بـداع و6بت اسـة إ�ـX حـد مـا . ر�د ما من مما روتختلـف نتـائج \ـذه الد
اســـة فتÞــــ�، وا¢pتـــار  \ـــا د اســــات لعـــل أبر رمـــع العديـــد مـــن الد اســـة الــــز(ط )2014(زر ، )2019(ر، ود

ـــــر(م  ــــو كـــ ــــــة املــــــــساعفة وأبــــ اســ ـــــــاد الر(ــــــــادة ) 2020(رود ــــــوافر كبhــــــــ�ة أل[عـ جــــــــة تــ ت إ�ــــــــX د ـــــm أشــــــــا روالnـــ ر
يا 6ختالف ¹عود إ�X اختالف املستو �دار وإ�X طبيعة النظام التعلي6mÁس��اتيجية، ولعل \ذ   .ى
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(ــة  روملز(ــد مــن التفــصيل، قــام الباحثــان بحــساب املتوســطات ا�qــسابية و6نحرافــات املعيا
ة العامــــة للتعلــــيم بمكــــة  ات  ــــل [عــــد مــــن أ[عــــاد الر(ــــادة 6ســــ��اتيجية �ــــ� �دا رملــــستو تــــوافر عبــــا ر ى

  : ا ي�Yاملكرمة عXY حدة كم

  :ىمستو توافر العقلية الر�ادية ®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية )1(

  )4(لجدو 

�ة لالستجابات حـو  لاملتوسطات ا<=سابية و�نحرافات املعيا ىمـستو تـوافر العقليـة الر�اديـة ر
ة العامة للتعليم بمنطقة مكة    )809=ن(املكرمة ®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية ر�� Hدا

ة  م   رالعبا
  املتوسط

  ا<=سا¬ي

  �نحراف

  ياملعيار

  

  الرتبة

ـــــــة  ــــــــ ــــــــ جـــــــــ رد
  التوافر

(ـة امـتالك  1  طموحـات لتحقيـق واöـ�ة ر(اديـة ؤر
 .التعليم من وأ\داف�ا الدولة

2.46  0.683  1  
  كب�hة

6  
ة بزمـام �خـذ  lغيhـ� مـن يلـزم مـا إجـراء �ـ� راملبـاد

  .العمل منظومة �� وتطو(ر
2.35  0.706 2  

 كب�hة

ة امـتالك  2 ات اتخـاذ عYـX رقـد  حـاالت �ـ� فعالـة رقـرا
  املضطر1ة العمل و�1ئات الغموض

2.31 0.724 3  
  متوسطة

 وا4عzاسـا¨�ا ا¢¡تمع �� ا¢�تملة للتغي�hات اليقظة  9
  .والتعلم التعليم ب�ئات ��

2.31 0.739 4  
  متوسطة

7  
ة امتالك  ا�X والتحديات املشكالت تحو(ل عXY رالقد

  .داء� تطو(ر �� lستغل�ا فرص
2.28 0.747 5  

 متوسطة

ات امتالك  8 اكية معرفية رقد اك ل�م lسمح روإد  ربإد
  .وا¢¡زأة الغامضة ا�qاالت

2.27 0.718 6  
 متوسطة

 أجل من ا¢¡تمع ب�ئة �� الواعدة الفرص اس}شعار  3
ة تنافسية لتعز(ز الفعال توظيف�ا   .ر�دا

2.26 0.743  7  
  متوسطة

5  
نــة التعامــل  املــضطر1ة لعمــلا ب�ئــات مــع وبمر

  .املعقدة واملوضوعات
2.26 0.759 8  

 متوسطة

ات امـتالك  4  ملـستقبل 6سـ��اتي´� 6س}ـشراف رم�ـا
  .وتحدياتھ التعليم

2.25 0.746 9  
 متوسطة

  متوسطة    0.631  2.30           مجموع

ــــــــن اq¡ـــــــــدو لي}بـــــــــhن مـ ـــــث ملـــــــــستو تـــــــــوافر الر(ـــــــــادة )4(ّ ــــــــة البحــــ ـــراد عينـ ــــــديرات أفــــــ ى، أن تقـــ
ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة �� [عد 6س��اتيجي ُة �� �دا جاء [عـض�ا ) العقلية الر�ادية(ر

جة  جـة )كب�hة(ربد ة). متوسـطة(ر، والـبعض �خـر بد جـة تـوافر عبـا رولقـد جـاءت د (ـة امـتالك: " ر  ؤر
جـة " .التعلـيم مـن وأ\ـداف�ا الدولـة طموحـات لتحقيـق واöـ�ة ر(اديـة ، )كبhـ�ة(رباملرتبـة �و�ـX، ود

ة العامة لن{| التخطيط 6س��اتي´�، حيث تمتلك خطة اس��اتيجية  1ما ¹عود ذلك إ�X تب�Ù �دا رو ر
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(ـــة اململكـــة  ســـالة واöـــ�ة مؤســـسة عYـــX ر (ـــة و ؤمؤســـسة عYـــX ر  �ـــ� مجـــال التعلـــيم تحقيقـــا 2030رؤ
ة . لطموحات اململكة من التعليم ومؤسساتھ ة بزمام �خذ: " رو�� املرتبة الثانية جاءت العبا  راملباد

جـة تـوافر"العمـل منظومـة �ـ� وتطـو(ر lغيhـ� مـن يلـزم مـا اجراء �� 1مـا ¹عـود ذلـك إ�ـX ) كبhـ�ة(ر، و1د رو
ادة الوطنية للوصو بھ إ�X التنافسية وما ش�ده و ش�ده التعليم  لالطموح املتنامي من التعليم و6 ر

ى تطو(ر(ـــة �ـــ� العقـــدين �ولـــhن مـــن القـــر ا�qـــادي والعـــشر(ن نمـــن ر ات فيمـــا. ؤ ر حـــصلت بـــا�û العبـــا
ـــد وعــــدد\ا  ـــة ) 7(املمثلــــة للبعـ جـ ات عYــــX د رعبــــا ، وتراوحــــت متوســــطا¨�ا ا�qــــسابية مــــن )متوســــطة(ر

)2.25 ( X�  ).2.31(إ

  :ىمستو توافر القيادة الر�ادية ®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية )2(

  )5(لجدو 

�ـة لالسـتجابات حـو  لاملتوسطات ا<=سابية و�نحرافـات املعيا فر القيـادة الر�اديـة ىمـستو تـوار
ة العامة للتعليم بمنطقة مكة    )809=ن(املكرمة ®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية ر�� Hدا

ة  م   رالعبا
  املتوسط
  ا<=سا¬ي

  �نحراف
  ياملعيار

  
  الرتبة

ــــــــــستو  ىمــــ
  التوافر

6  
شـادية نمـاذج إعطـاء  صـنع لكيفيـة وتوضـيحية را

  .العمل أداء أو �شياء
2.32 0.757 1  

 متوسطة

10  
 مــع نوالتعــاو للــشراكة جديــدة مجــاالت فــتح

  .واملستفيدة الداعمة ا¢¡تمعية القطاعات
2.30  0.746 2  

 متوسطة

 اك}ــشاف نحــو موج�ــة فعالــة عمــل قفــر بنــاء  5
ة أ\داف لتحقيق الر(ادية الفرص واستغالل   .ر�دا

2.29 0.737 3  
 متوسطة

8  
ي تقيـيم  لتحقيـق املتخـذة 6جـراءات لـسالمة ردو
 ا�qادثة والتغي�hات التحوالت مع العمل دفاتمس»�

  .الب�ئة ��
2.29 0.767 4  

 متوسطة

ات اسـتخدام  2  لحـو 6تفـاق لبنـاء التفـاوض رم�ـا
(ة ة للعمل املوج�ة ؤالر  .رباإلدا

2.28 0.736 5  
  متوسطة

 الnـm اq¡ديـدة العمـل بنمـاذج العاملhن قناعة lعز(ز  4
ة تتÓنا\ا   .ر�دا

2.28 0.756 6  
 متوسطة

3  
�hامل�نية التنمية فرص توف mnاحتياجات تناسب ال 

نـة، :مثـل العـاملhن، ة العمـل، �ـ� و6بـداع واملر  روإدا
د   .بكفاءة راملوا

2.27 0.737 7  
  متوسطة

7  
(ـة إطـار �ـ� وتحفhـ©\م العـاملhن lـß¡يع  ر(اديـة ؤر

  .مل�مة
2.27 0.751 8  

 متوسطة

 والعراقيـل العقبـات لتـذليل فعالـة اجـراءات اتخـاذ  1
  .واملبدعhن املبتكر(ن العاملhن أمام من

2.25  0.741  9  
  متوسطة

 وسبل املتاحة الر(ادية بالفرص العاملhن وl �Ýعز(ز  9
  .العمل تنافسية لتحقيق اس}ثمار

2.23 0.754 10  
  متوسطة

(ــة للمـستو(ات الــصالحيات تخو(ـل  11  �د4ـى ر6دا
ات اتخاذ من لتمكي�µا   .أعمال�ا �� التغي�h رمباد

2.21 0.779 11  
  متوسطة

  متوسطة   0.653 2.27  مجموع
ــــــــن اq¡ـــــــــدو لي}بـــــــــhن مـ ـــــث ملـــــــــستو تـــــــــوافر الر(ـــــــــادة )5(ّ ــــــــة البحــــ ـــراد عينـ ــــــديرات أفــــــ ى، أن تقـــ

ة العامــــة للتعلــــيم بمنطقــــة مكــــة املكرمــــة �ــــ� [عــــد  6ُســــ��اتيجية �ــــ� �دا جــــاءت ) القيــــادة الر�اديــــة(ر
جــة  ات القيــادة ). متوســطة(رجميع�ـا بد ة العامــة روجــاء �ــ� مقدمــة عبــا رالر(اديــة والnــm تتــوافر بــاإلدا
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شـادية نمـاذج إعطـاء"للتعلـيم،  ، بمتوســط "العمـل أداء أو �شـياء صـنع لكيفيـة وتوضـيحية را
ة وجـود نمـاذج توضـيحية للعمـل يمكـن )2.32(حساæي  ور، ولعل ذلك يأlي من قناعـات القيـادة بـضر

\ــا  ــأدوات للتنميــة امل�نيــةمــن خالل�ــا lــس�يل م�ــام العــاملhن وتال�ــX �خطــاء ا¢�تملــة، و�ــX . ر واعتبا
ة  ا¢¡تمعيـة القطاعـات مـع نوالتعـاو للـشراكة جديـدة مجـاالت فـتح: "راملرتبـة الثانيـة  انـت العبـا

ة العامــــة للتعلـــــيم ) 2.30(، بمتوســــط حــــساæي "واملــــستفيدة الداعمــــة ـــا توجــــھ قيــــادات �دا 1مــ رو ر
القطاعات ا¢¡تمعية يأlي من قناعات تلك بمنطقة مكة املكرمة لفتح مجاالت جديدة للشراكة مع 

 عھ الnــــ�  رالقيــــادات بــــدو القطاعــــات ا¢¡تمعيــــة �ــــ� مــــساندة ودعــــم ج�ــــود التطــــو(ر ال��بــــو ومــــشا ي ر
 �hع 6صالح ال��بو ال يكتب ل�ا النجاح دو وجود ظ�  ة العامة للتعليم، ألن مشا نlس»�دف�ا 6دا ي ر ر

ّ

 ع وداعـم  ة. ل�ـارمجتم¦ـ� عYـX وÝـ� بأ\ـداف تلـك املـشا  قفـر بنـاء: "رو�ـX ال��ت�ـب الثالـث جـاءت العبـا
ة أ\ـداف لتحقيـق الر(اديـة الفـرص واسـتغالل اك}ـشاف نحو موج�ة فعالة عمل ، و1متوسـط "ر�دا

ّ، ولعل بناء فر عمل فعالة موج�ة نحو استغالل الفرص، يأlي من حقيقة أن أحد )2.29(حساæي  ق
ــود فــــر عمــــل ممكنــــة ذاتيــــا lــــس}ثمر مقومــــات املنظمــــات املعاصــــرة ومؤشــــر مــــن أ[عــــاد ف قعالي»�ــــا وجــ

ة العامة للتعليم رتنوع�ا املعر�� والفكر لتعز(ز تنافسية املنظمة و\و ما تدركھ قيادات �دا   . ي

  :ىمستو توافر الثقافة الر�ادية ®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية )3(

  )6(لجدو 

�ة لالسـتجابات حـو ىمـستو تـوافر الثقافـة الر�اديـة ل راملتوسطات ا<=سابية و�نحرافات املعيا
ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة    )809=ن(®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية ر�� Hدا

ة  م   رالعبا
  املتوسط

  ا<=سا¬ي

  �نحراف

  ياملعيار

ىمستو   الرتبة
  التوافر

 امل�ــام إلنجــاز  أســلوب العمــل قفــر اعتمــاد  10
ة �ساسية و�عمال   .رباإلدا

 كب�hة  1 0.705 2.44

 أداء أو لألشـياء النظـر عYـX العـاملhن lـß¡يع  2
  .جديدة قبطر أعمال�م

  كب�hة  2 0.707 2.33

3  
(ة اعتماد  تحقق الmn وامل�ام لأل4شطة وا�öة ؤر
©hوالتنافسية التم.  

  متوسطة  3 0.756 2.30

 مـسئولية تـو�X مـن الر(ــاديhن العــاملhن تمكـhن  5
  .تقدم�ا الmn واpqدمات امل�ام وإنجاز تحسhن

 متوسطة  4 0.744 2.28

 بحر(ـة نالعـاملو ف��ـا ¹ـشعر ر(اديـة ثقافـة تبÙـ�  1
  . جديدة أفzار تجر(ب

  متوسطة  5 0.686 2.24

9  
 جديـدة طرائـق اك}ـشاف عYـX العـاملhن تحفhـ©
  .ا¢pتلفة و�عمال امل�ام إلنجاز

  متوسطة  6 0.765 2.24

 كhـ�التف عYـX العـاملhن الـسائدة الثقافـة تحفhـ©  4
  .املستقل

 متوسطة  7 0.733 2.19
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 النقــدي التفكhــ� �ــ� للعــاملhن الفــرص إتاحــة  7
�Ýسات 6بدا   .العمل رملما

2.17 0.770 
8  

 متوسطة

ح الـسائدة الثقافـة lـß¡يع  8  وتحمـل ا¢pـاطرة ور
  .العاملhن لدى املسئولية

2.17 0.769 
9  

 متوسطة

6  
 التعليÁـm للمجتمـع املـستقبلية با�qاجـات الت¬بـؤ

  .غ�h\ا قبل اشباع�ا عXY العملو
2.09 0.779 

10  
 متوسطة

  متوسطة   0.624 2.25  مجموع

لي}بhن من اq¡دو ىأن تقديرات أفراد عينة البحث ملستو توافر الر(ادة 6س��اتيجية ) 6(ّ
ة العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة مكــــة املكرمـــة �ـــ� [عـــد ُ�ـــ� �دا جات ) الثقافــــة الر�اديـــة(ر رجـــاء [عـــض�ا بــــد

جات ، )كبhـ�ة( ة). متوسـطة(روالـبعض �خـر بـد   أسـلوب العمـل قفـر اعتمـاد: "رحيـث جـاءت العبـا
ة �ساسـية و�عمـال امل�ـام إلنجـاز جـة تـوافر." ربـاإلدا و�ـ� املرتبـة الثانيـة ). كبhـ�ة(رباملرتبـة �و�ـX ود

ة جة "جديدة قبطر أعمال�م أداء أو لألشياء النظر عXY العاملhن ßl¡يع: "رجاءت العبا توافر ر، و1د
ولعــل اتاحــة ا¢¡ــال للعــاملhن لفعــل �شــياء وأداء أعمــال�م بطر(قــة جديــدة يــأlي مــن ســ¦X ). كبhــ�ة(

ى التجديــــد والتطــــو(ر، وتــــرك مــــساحة  ة �ــــ� وحــــدا¨�ا ومzات��ــــا ا¢pتلفــــة مــــن lعز(ــــز ر ؤقيــــادات �دا ر
ـــار العــــــاملhن ات املمثلــــــة للبعــــــد وعــــــدد\ا . البتzـــ ــــصلت بــــــا�û العبــــــا ات عYــــــ) 8(رفيمــــــا حــ جــــــة رعبــــــا رX د

  ).2.30(إ�X ) 2.09(، وتراوحت متوسطا¨�ا ا�qسابية من )متوسطة(

د اس�اتيجيا ®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجية )4( ة املوا رمستو توافر إدا ر   :ى

  )7(لجدو 

�ــــة لالســـــتجابات حـــــو  لاملتوســــطات ا<=ـــــسابية و�نحرافـــــات املعيا د ر ة املـــــوا رمــــستو تـــــوافر ادا ر ى
ـــــــ�اتيجيا  ـــــــــــة اســــــ ة العامــ ــــــــ� Hدا ــــة ر�ــــــ ــــــة املكرمــــــــــ ــــــة مكـــــــ ـــــ ـــــــــــيم بمنطقـــ ـــــــــادة للتعلـــ ـــــــاد الر�ـــــ ـــــــد أRعـــــــ ــــ ®أحــ
  )809=ن(�س�اتيجية

ة  م   رالعبا
  املتوسط

  ا<=سا¬ي

  �نحراف

  ياملعيار

  

  الرتبة

ىمستو 
  التوافر

د بأ\ميـة 6يمـان  9  لر(ـادة  أسـاس الÓـشر(ة راملـوا
ة ات من غ�h\ا عن وتمh©\ا ر6دا   .ر6دا

2.35 0.728 1  
  كب�hة

1  
 lعز(ــز �ـ� 6جتمــا�Ý املــال رأس بقيمـة 6يمـان
ة التنافmrÊ قالتفو نحو التوجھ   .رلإلدا

2.32  0.734  2  
  متوسطة

ات وتطـو(ر لبنـاء امل�نيـة الفعاليـات lعز(ـز  3  راq¡ـدا
  .للعاملhن الر(ادية

2.27 0.723 3  
  متوسطة

ة �� املتاحة الطاقات  افة توظيف  10 ج�ـا ر6دا  روخا
  .داء� جودة لتعز(ز املتاحة الفرص الستغالل

2.27 0.733 4  
 متوسطة

6  
د توظيـف  اك}ـشاف �ـ� ل�ـا املتاحـة املعرفيـة راملـوا

  .جديدة ر(ادية فرص
2.24 0.740 5  

 متوسطة

ة التنظيميـة ال�يا ـل تنـاغم  8  ومzات��ـا التعلـيم رإلدا
 .الر(ادية التوج�ات مع

2.23 0.752 6  
 متوسطة
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د اســ}ثمار كفــاءة lعز(ــز  5  املتاحــة املاليــة راملــوا
  .العمل أ\داف قيقلتح

2.21 0.746 7  
 متوسطة

ة  7 د رإدا  متفـردة بطر(قـة ل�ـا املتاحـة الÓـشر(ة راملـوا
  والتمh© السبق ل�ا تحقق

2.20 0.761 8  
 متوسطة

2  
 الر(ادي التوجھ ذات الÓشر(ة الكفاءات استقطاب

ة �� للعمل  .التعليم رإدا
2.19 0.793 9  

  متوسطة

4  �hن  )كنولوجيةوت  مادية (التحتية الب¬ية توفhلتمك 
  .لوظائف�م الفعال �داء من العاملhن

2.15 0.760 10  
 متوسطة

  متوسطة   0.651 2.24  مجموع

لي}بhن من اq¡دو ىأن تقديرات أفراد عينة البحث ملستو توافر الر(ادة 6س��اتيجية ) 7(ّ
ة العامــة للتعلـيم بمنطقــة مكـة املكرمــة �ــ� [عـد  ُ�ـ� �دا ة(ر د رإدا جــة )اتيجيااسـ� راملـوا ر جــاءت بد

ات بـــhن  جـــة تـــوافر ) 2.35 – 2.15(رمتوســـطة، وتراوحـــت املتوســـطات ا�qـــسابية للعبـــا روجميع�ـــا بد
ة د بأ\مية 6يمان: "رمتوسطة عدا العبا ة لر(ادة  أساس الÓشر(ة راملوا  من غ�h\ا عن وتمh©\ا ر6دا

ات جــــة تـــوافر ." ر6دا ة العامــــة ، ولعـــل ذلــــك يـــأlي مــــن إد)كبhــــ�ة(روالnـــm جـــاءت بد راك قيـــادات �دا ر
د الÓـــشر(ة ومركز(»�ـــا �ـــ� lعز(ـــز املوقـــف التنافـــmrÊ و1خاصـــة �ـــ� عـــصر مجتمـــع  رللتعلـــيم أل\ميـــة املـــوا
أس املـال  أس املال املعنو �� مقابل  ة الصناعية الرا[عة والذى ي}سم بتعظيم دو  راملعرفة والثو ير ر ر

  .  املادي

  :لر�ادة �س�اتيجيةىمستو توافر �بداع و�بت,ار ®أحد أRعاد ا )5(

  )8(لجدو 

�ـة لالسـتجابات حـو  لاملتوسطات ا<=ـسابية و�نحرافـات املعيا ىمـستو تـوافر �بـداع و�بت,ـار ر
ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة    )809=ن(®أحد أRعاد الر�ادة �س�اتيجيةر�� Hدا

ة  م   رالعبا
  املتوسط

  ا<=سا¬ي

  �نحراف

  ياملعيار

  

  الرتبة

ـــــــــستو ى مـــــ
  التوافر

ة التقنيـات توظيف  2  �داء فاعليـة لتعز(ـز راملتطـو
  .وجودتھ

  كب�hة  1  0.722 2.37

5  
ه والتكنولـو�� التقÙـm 6بـداع lـß¡يع ا  رباعتبـ
  .الر(ادية لأل4شطة رئ�mrÊ محرك

 كب�hة  2 0.741 2.33

ات اq¡ديـدة �فzـار تبÙـ�  3 (ـة والعمليـ  الnـm ر6بتzا
  .نوعية وخدمات مخرجات تقديم �� lس�م

  متوسطة  3 0.747 2.30

  متوسطة  4  0.752  2.26  العمل ملشكالت خالقة لحلو عن البحث  1

 مـع 6س��اتيجية والتحالفات الشرا ات ßl¡يع   8
  .و6بداع لالبتzار الداعمة ا¢¡تمعية اq¡�ات

 متوسطة  5 0.763 2.24
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ة  م   رالعبا
  املتوسط

  ا<=سا¬ي

  �نحراف

  ياملعيار

  

  الرتبة

ـــــــــستو ى مـــــ
  التوافر

4  
 �فzــار بتـدفق lــسمح اتـصال قنــوات اتاحـة

(ـة 6بداعيـة  العمـل مـستو(ات  افـة �ـ� رو6بتzا
ة   .رباإلدا

 متوسطة  6 0.770 2.23

 6بـداع ل}ـß¡يع املالئـم املؤسـmrÊ املنـاخ lعز(ـز  6
  و6بتzار

 متوسطة  7 0.767 2.22

ؤ بأفzـار 6سـتعانة  10 ىو  خر(طـة لوضـع متنوعـة ر
سات التطو(ر ة العمل رملما   .رباإلدا

 متوسطة  8 0.777  2.20

9  
 ع إ�ـX عيـة6بدا العـاملhن أفzــار تحو(ـل  رمـشا
  .ر(ادية

  متوسطة  9 0.810 2.10

 للمبــدعhن واملعنو(ــة املاديــة ا�qــوافز تقــديم  7
  .الر(ادية �فzار وأ��اب

 متوسطة  10 0.842 2.03

  متوسطة   0.676  2.23  مجموع

لي}بhن من اq¡دو ىأن تقديرات أفراد عينة البحث ملستو توافر الر(ادة 6س��اتيجية ) 8(ّ
ة الع جـــة )و�بت,ــار Hبـــداع(ُامـــة للتعلــيم بمنطقـــة مكــة �ـــ� [عــد ر�ــ� �دا ، )كبhـــ�ة(ر جـــاء [عــض�ا بد

جة  ة). متوسطة(روالبعض �خر بد ة التقنيات توظيف: "رفقد جاءت العبا  فاعليـة لتعز(ـز راملتطو
ة) 2.37(بمتوسـط حــساæي " وجودتـھ �داء جـة تــوافر كبhـ�ة ، و�ــX املرتبـة الثانيــة جـاءت العبــا رو1د : ر

"¡ßــl6بــداع يع mــÙه والتكنولــو�� التق بمتوســط " الر(اديــة لأل4ــشطة رئ�ــmrÊ محــرك رباعتبــا
جـة تـوافر ) 2.33(حـساæي (ـة اململكـة )كبhـ�ة(رو1د  عYـX توظيــف 2030ؤ، ولعــل ذلـك ¹عـود إ�ـX تأكيــد ر

 mــÁاك القيــادات التعليميــة بــأن التطــو الرق ة �ــ� منظومــة العمــل التعليÁــm، وإلد رالتقنيــات املتطــو ّر
ر

ـــ ة وتوظيــ ة تحتم�ــــــا الثــــــو ـــيم، أصــــــبح ضـــــر ة والتعلــ ـــ� منظومــــــة �دا ة �ـــ رف التكنولوجيــــــات املتطـــــو و رر ر
ونا وجاءت ). Covid19(رالصناعية الرا[عة والتحوالت ا¢¡تمعية والتعليمية ال�n أحدث»�ا جائحة  و

ات املمثلة للبعد وعدد\ا  جة ) 8(ربا�û العبا ات بد رعبا ، وتراوحت متوسطا¨�ا ا�qسابية )متوسطة(ر
  ).2.30(إ�X ) 2.03(من 

ق ذات الداللــــة �حــــصائية بــــ~ن متوســــطات اســــتجابات عينــــة البحــــث  - والكــــشف عــــن الفــــر
املؤ5ــــل (ىالر�ــــادة �ســــ�اتيجية وال³ــــ� ²عــــز الخــــتالف متغ~ــــات  ىمــــستو تــــوافر أRعــــادلحــــو 

  .؟)يالعل��، والنوع، وعدد سنوات ا<' ة �� Hشراف ال�بو

ات   : املستخدمة لتحقيق \ذا ال�دفرفيما ي�Y عرض لنتائج 6ختبا

ق ب~ن متوسطات �ستجابات وال�³ ²عز الختالف متغ~ املؤ5ل العل��-1 ى الفر   :و

ق بـhن ) ت(تم استخدام اختبار  ولعي¬تhن مستقلتhن للتعرف عXY داللة ما قد يوجد من فـر
ة الىمـستو تــوافر أ[عـاد لمتوسـطات عينــة البحـث حــو  عامـة للتعلــيم رالر(ــادة 6سـ��اتيجية �ــ� �دا

لبمكة املكرمة والl mnعز الختالف املؤ\ل العلmÁ، و(و�ö نتائجھ اq¡دو    :التا��) 9(ى
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  )9(لجدو 

ق ب~ن متوسطات �ستجابات حو مستو توافر أRعاد) ت(نتائج اختبار اسة الفر ىلد ل و الر�ادة  ر
 ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة ²عز ملتغ~ ى�س�اتيجية �� Hدا   )املؤ5ل العل��(ر

  

  R8عاد  م
املؤ5ل 
  العل��

  العدد
  املتوسط

  ا<=سا¬ي

  �نحراف

 ياملعيار

  قيمة

  )ت(
  الداللة

(وس   1  0.607 2.37 504  ربzالو
العقلية 
اسات  الر�ادية  رد

  عليا
305 2.20 0.657 

3.61 

  دالة

(وس   2 0.629 2.34 504 ربzالو
القيادة 
اسات  الر�ادية  رد

 عليا
305 2.16 0.677 

3.92  

  دالة

(وس   3 0.604 2.31 504 ربzالو
الثقافة 
اسات  الر�ادية  رد

 عليا
504 2.15 0.643 

3.51  

  دالة

(وس   4 0.632 2.30 305 ربzالو
د  ة املوا رإدا ر

اسات  اس�اتيجيا  رد
 عليا

305 2.15 0.672 
3.06  

  دالة

(وس   5 0.640 2.31 504 ربzالو
Hبداع 
اسات  و�بت,ار  رد

 عليا
305  2.09 0.712 

4.45  

  دالة

(وس   مجموع 0.594 2.33 504 ربzالو

اسات  رد
 عليا

305 2.15 0.639 
3.86  

  دالة

لي}بhن من اq¡دو ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللـة ) 9(ّ ىوجود فر بـhن ) 0.05(و
ىمتوسطات استجابات أفراد عينة البحث حو تقدير\م ملـستو تـوافر أ[عـاد الر(ـادة 6 سـ��اتيجية ل

ــــة املكرمــــــة lعـــــز ملتغhـــــ�  ــــيم بمنطقـــــة مكـ ة العامـــــة للتعلـ ى�ـــــ� �دا اsـــــmr(ر جــــــة ) راملؤ\ـــــل الد رلـــــصا�q د
(وس( اسات عليا من املـشرفhن . �� جميع �[عاد) رالبzالو 1ما ¹عز ذلك إ�X أن ا�qاصلhن عXY د رو

ّ ى ر
ى تطو(ر(ـة ومــستو طمـوح مرتفــع ن}ي ىال��بـو(hن واملــشرفات ال��بو(ـات لــد�ëم ر جـة مــا حـصلوا عليــھ ؤ

(وس نـة بحملـة البzـالو ف جديدة lعليم اضـا�� مقا رمن معا ر وتختلـف ن}يجـة البحـث ا�qـا�� مـع مـا . ر
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اســــة الــــز1ط ق lعــــز ) 2020(، واملــــساعفة وأبــــو كــــر(م)2019(رتوصــــلت إليــــھ د ىمــــن عــــدم وجــــود فــــر و
mrsا   .رللمؤ\ل الد

ق ب~ن متوسطات �ستجابات وال�³ ²عز الختالف متغ. 2 ىالفر   ) النوع(~ و

  )10(لجدو
ق ب~ن متوسطات �ستجابات حو مستو توافر أRعاد) ت(نتائج اختبار اسة الفر ىلد ل و الر�ادة  ر

 ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة ²عز ملتغ~ ى�س�اتيجية �� Hدا   )النوع(ر
  
  العدد  النوع  R8عاد  م

  املتوسط
  ا<=سا¬ي

  �نحراف
 ياملعيار

  قيمة
  )ت(

  النµيجة

  1 0.638 2.13 361 ذكر
  الثقافة الر�ادية

 0.696 2.31 448  أن��
3.68  

  دالة

  2 0.587 2.23 361 ذكر
  العقلية الر�ادية

 0.659 2.36 448 أن��
2.88  

  دالة

  3 0.614 2.19 361 ذكر
  القيادة الر�ادية

 0.676 2.34 448 أن��
3.29 

  دالة

 0.568 2.18 361 ذكر  
د اس�اتيجيا  4 ة املوا رإدا   ر

 0.646 2.33 448 أن��
3.47  

  دالة

  5 0.638 2.13 361 ذكر
  Hبداع و�بت,ار

 0.696 2.31 448 أن��
3.68  

  دالة

  مجموع 0.568 2.18 361 ذكر

  0.646 2.33 448 أن��
3.47  

  دالة

لي}بــhن مــن اq¡ــدو  ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو الداللــة ) 10(ّ ىوجــود فــر ) 0.05(و
ـــــوافر أ[عـــــــاد الر(ـــــــادة  جـــــــة تــ ــــــث حـــــــو تقـــــــدير\م لد ـــــطات اســـــــتجابات أفـــــــراد عينـــــــة البحـ ربـــــــhن متوســ ل

ة العامـة للتعلـيم بمنطقـة مكـة lعـز ملتغhـ�  ى6سـ��اتيجية �ـ� �دا �ـ� جميـع ) �نـاث(لـصا�q ) النـوع(ر
ّولعـل ذلـك ¹عــز إ�ـX أن املـشرفhن ال��بــو(hن ن}يجـة مـساحة ا�qركـة املتاحــة ل�ـم وال. �[عـاد رغبـة �ــ� ى

نــة باملــشرفات ال��بو(ــات غبـة �ــ� تطــو(ره مقا ضــا بــالواقع وأك�ــ�  رالتطـو(ر والتجديــد أقــل  ر وتختلــف . ر
اســة الـز1ط مــن ) 2020(، واملــساعفة وأبــو كــر(م)2019(رن}يجـة البحــث ا�qــا�� مــع مـا توصــلت إليــھ د

ق lعز لã¡¬س ىعدم وجود فر   .و

ق بـ~ن متوسـطات �سـتجابات وال³ـ� ²عــز الخـتال. 3 ىالفـر ف سـنوات ا<' ـة �ـ� Hشــراف و
  :يال�بو

 للتعـرف عYـX (One Way ANOVA)) تحليـل التبـاين أحـادي 6تجـاه(تـم اسـتخدام اختبـار 
ق بhن متوسطات 6ستجابات حو توافر أ[عـاد الر(ـادة 6سـ��اتيجية �ـ�  لداللة ما قد يوجد من فر و

ـــن ة العامــــة للتعلــــيم بمكــــة املكرمــــة والnــــl mعــــز الخــــتالف سـ ى�دا ، ر ـــو يوات ا7pqــــ�ة �ــــ� �شــــراف ال��بـ
  :التا��) 11(لو(و�ö نتائجھ اq¡دو 
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  )11(لجدو 
ــــطات  ــــ~ن متوســـ ق بــ ــــر ــــاه للتعــــــرف ع]ــــــZ داللــــــة الفــ ــــل التبــــــاين أحــــــادي �تجـــ ــــار تحليــ ونتــــــائج اختبــ

  ىالر�ادة �س�اتيجية ²عز الختالف سنوات ا<' ة  ىمستو توافر أRعادل�ستجابات حو 

  R8عاد
  مصدر
 التباين

  وعمجم
  املر¬عات

جات   رد
  ا<=ر�ة

  متوسط
  املر¬عات

  قيمة
  )ف(

  ىمستو
  الداللة

 2 4.8  بhن ا¢¡موعات

 806 309.4  داخل ا¢¡موعات
الثقافة 
  الر�ادية

�Y808 314.2  الك 

2.42 
0.384 

 

6.31  
 

  دالة

 2 9.5  بhن ا¢¡موعات

 806 312.7  داخل ا¢¡موعات
العقلية 
 الر�ادية

�Y808 321.7  الك 

4.520 
0.388 

 

11.70 
 

  دالة

 2 11.6  بhن ا¢¡موعات

 806 332.9  داخل ا¢¡موعات
القيادة 
 الر�ادية

�Y808 344.5  الك 

5.774 
0.413 

 

13.98 
 

  دالة

 2 9.9  بhن ا¢¡موعات

 806 332.1  داخل ا¢¡موعات
د  ة املوا رإدا ر
 اس�اتيجيا

Y808 331.9  �الك 

4.968 
0.412 

 

12.10 
 

  دالة

 2 8.9  بhن ا¢¡موعات

 806 360.5  داخل ا¢¡موعات
Hبداع 
 و�بت,ار

�Y808 369.4  الك 

4.431 
0.447 

 

9.91 
 

  دالة

 2 8.6  بhن ا¢¡موعات

 مجموع 806 298.7  داخل ا¢¡موعات

�Y808 307.4  الك 

4.315 
0.371 

 

11.64 
 

  دالة

لي}بhن من اq¡دو ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ، و)11(ّ ىجود فر بhن ) 0.05(و
ىمتوســــطات اســــتجابات عينــــة البحــــث حــــو تقــــدير\م ملــــستو تــــوافر أ[عــــاد الر(ــــادة 6ســــ��اتيجية �ــــ�  ل

 �hعز ملتغl ة العامة للتعليم بمنطقة مكة ى�دا   . �� جميع �[عاد )سنوات ا�7pqة(ر
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�hن مستو(ات متغhق ب الذي أظ�رتھ نتائج البحث، تم ) سنوات ا�7pqة (ووملعرفة اتجاه الفر
ات البعدية، كما يScheffe (�Yشيفيھ (استخدام اختبار   :رلالختبا

  )12(لجدو 

ق البعدية ب~ن متوسطات �سـتجابات حـو مـستو تـوافر Scheffeنتائج اختبار شيفيھ  ى للفر ل و
ة العامة للتعليم طبقا ملت أRعاد الر�ادة �س�اتيجية �� Hدا

ً
  )سنوات ا<' ة(غ~ ر

 سنوات عدد

 ا<' ة
  العدد

  املتوسط

  ا<=سا¬ي

 5 من أقل
  سنوات

  أقل إ�Z 5 من

  سنوات 10 من 

  سنوات 10

   فأك¡

  *0.289  *0.191   2.48 129  سنوات 5 من أقل

 10 من أقل إ�Z 5 من
  سنوات

220 2.29      

        2.19 460  فأك¡ سنوات 10

ق جــــــاءت دالــــــة )12(ل �ــــــ� اq¡ــــــدو Scheffeّي}بــــــhن مــــــن نتــــــائج اختبــــــار شــــــيفيھ  و، أن الفــــــر
 5 مــن أقــل(لــصا�q املــشرفhن ال��بــو(hن أ�ــ�اب ســنوات ا7pqــ�ة ) 0.05(ىاحــصائية عنــد مــستو 

نة بالفئتhن ) سنوات ولعل ذلك يأlي من ) . فأك�� سنوات 10(و ) سنوات 10 من أقل إ�X 5 من(رمقا
نة بأ��اب سنوات ا�7pqة أك�� ميال )  سنوات5أقل من ( ّأن أ��اب ا�7pqة  رللرضا عن الواقع مقا

ؤ تطو(ر(ــة متعمقــة تجعل�ــم يطمحــو للمز(ــد مــن �5ك�ــ� مــن  ن ســنوات والــذين يملzــو خ7ــ�ات و ى رن
اســـــة . التطـــــو(ر والتجديـــــد للواقـــــع القـــــائم ــــع مـــــا توصـــــلت إليـــــھ د ـــة البحـــــث ا�qـــــا�� مـ روتختلـــــف ن}يجــ

ق lعز لسنوات ا�7pqةمن عدم وجود) 2020(، واملساعفة وأبو كر(م)2019(الز1ط ى فر   .و

ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة   :رآليات تفعيل الر�ادة �س�اتيجية �� �دا

عYـــX ضـــوء تحليــــل �دبيـــات العلميــــة ، ومـــا أظ�رتـــھ نتــــائج البحـــث امليدانيــــة،  فـــإن آليــــات 
ّ

ة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة؟   :تتمثل �� �lي. رتفعيل الر(ادة 6س��اتيجية �� 6دا

ة العامـــة للتعلــــيم، والوحـــدات التنظيميـــة التا[عــــة ل�ـــا، مــــن  − رتحليـــل الوضـــع 6ســــ��اتي´� لـــإلدا
ـــع الوقـــــوف عYـــــX التحـــــديات  خــــالل تحديـــــد املنافـــــسhن، وتحديـــــد مـــــواطن القـــــوة والـــــضعف، مــ

ة ظائف �دا را¢�لية و�قليمية والعاملية وا4عzاسا¨�ا عXY م�ام و  .و

ة العامة للتعليم، والmn تمك�µا من اس}شعار ب�ئ»�ا الداخلية lعز(ز اليقظة 6س − ر��اتيجية لإلدا
 XYتتأسس ع m�جية بدقة، و\ذا يتطلب استخدام من{¡يات علمية متقنة للتحليل البي رواpqا

  .معلومات دقيقة وموثقة، مب¬ية عXY أدوات علمية مقننة، موج�ة لzافة اq¡�ات ذات الصلة

(ة اس��اتيجية ل − ك �X صياغ»�ا  افة اq¡�ات املستفيدة من، ؤبناء ر ة العامة للتعليم، lشا رإلدا ر
(ــــة عYــــX أســـــاس  ة �ـــــX مجاال¨�ــــا ا¢pتلفــــة، عYــــX أن تبÙـــــ� \ــــذه الر �ــــX أ4ــــشطة �دا ؤواملــــشاركة  ر

(ة ومراجع»�ا  . ؤمعلومات دقيقة وموثوقة، مع وجود آلية علمية معتمدة لتحديث \ذه الر
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ــــ − ـــة لzافــ ــــات مرنــــــة وإبداعيـــ ــــيم، عYــــــX أن بنـــــاء سياســ ة العامــــــة للتعلــ ســــــات �دا رة أ4ـــــشطة ومما ر
ــX التحــــو الرقÁــــm، مــــع وجــــود آليــــات  ـــذه الــــسياسات الــــصيغ ا�qديثــــة القائمــــة عYــ لlــــس}ثمر \ـ

(ة لتلك السياسات  .راملراجعة الدو

ة العامـة للتعلـيم،  − ربناء نظام معلومات شـامل عـن  افـة اq¡�ـات املـستفيدة مـن خـدمات �دا
ـــذه ا ي ل�ـــــــ ـــــــل دو ــــــــع تحليـــ ـــــستفيدين و6حتياجــــــــــات رمــ ــــات املـــــ ــــ ــــX اتجا\ــ ــــرف عYــــــ ـــات للتعــــــ ملعلومـــــــ

 .املستحدثة، والفرص املمكنة

ة العامــة للتعلــيم،  − حــدات �دا رlعز(ــز قنــوات 6تــصال الرســمية وغhــ� الرســمية بــhن أقــسام و و
د  ابط وتبـــادل املـــوا ، لتعز(ـــز الـــر ات �خـــر رو1ي�µـــا و1ـــhن �قـــسام والوحـــدات املنـــاظرة بـــاإلدا ور ى

ب وا�7pqات و  .رالتجا

ات  − ـــاذ القــــــرا ـــاملhن �ـــــ� اتخــ ـــز مـــــن مـــــشاركة العــ ـــة، الnـــــ� lعــ رlعز(ـــــز ال�يا ـــــل التنظيميـــــة �فقيــ ز
(ة   . رالتنظيمية، والl mnساعد عXY  ا4سيابية املعرفة وانتقال�ا بhن  افة املستو(ات �دا

ف ومتعديـــة  − رlــß¡يع عمــل الفر(ـــق، مــن خـــالل بنــاء فـــر عمــل فعالـــة متنوعــة ا7pqـــ�ات واملعــا ق
ة عYــX إبــداع ا�qــد رود واملــستو(ات التنظيميــة، وإعطا��ــا  افــة ســبل التمكــhن، بمــا يجعل�ــا قــاد

ك املعر�ـــ� بـــhن  رطــر جديـــدة �ـــ� إنجــاز العمـــل، وحـــل مــشكالتھ، وlـــسمح بتـــوف�h فــرص ال}ـــشا ق
 .أعضا��ا

ـــيم �ــــــــX عقـــــــد الـــــــشرا ات مـــــــع القطاعـــــــات املــــــــستفيدة  − ــــة للتعلــــ ة العامـــ رlعز(ـــــــز صـــــــالحيات �دا
ة املنظومـة التعليميـة، و(�ـسر �جـراءات، و(جعل�ـا والداعمـة، و1مـا يق رلـل مـن ب�hوقراطيـة إدا

نة واستجابة ملقتضيات الشراكة    .  وأك�� مر

ات  − (ـــة مـــن التفكhـــ� 6ســـ��اتي´� 6ســـ}با�û، الـــذى يكـــشف عـــن �شـــا رتمكـــhن القيـــادات �دا ر
زعمل، مما ¹عز الوضع اpqفية والتغ�hات ا¢�تملة والتحوالت العميقة �X الب�ئات ا¢�يطة بال

ة الوحـدات  ات الnـ� lعـز مـن قـد ات الnـ� تلـتمس الفـرص، واملبـاد رالتنافmrÊ ل�ا باتخاذ القرا ر زر
 .التنظيمية عXY اقتناص تلك الفرص

−  XــYة ع (ــة، بمــا يجعل�ــم أك�ــ� قــد رتنميــة الكفايــات 6جتماعيــة و�4ــسانية لــدى القيــادات �دا ر
ى املــش��كة التعامـل مـع مظـا\ر الـصراع التنظيÁـm، و ؤكـسب ثقـة �خـر(ن، و1نـاء 6تفـاق والـر

 . لحو قضايا العمل ومشكالتھ

ـــن  − ـــ�µم مــ ـــاملhن عYـــــX 6نخـــــراط  �ــــ� الـــــشبzات امل�نيـــــة املتاحـــــة إلك��ونيــــا، بمـــــا يمكــ lًــــß¡يع العــ

 mــnو ــساعد\م �ــ� توســيع محــيط العالقــات امل�نيــة، وال ،mديــد �ــ� ا¢¡ــال امل ــ¡qا XــYالتعـرف ع
 .لتمكhن املعر�� لد�ëمىتنعكس عXY مستو ا

د الذاتية، من خالل تقديم اpqدمات للقطاعات املستفيدة،  − سة لتعز(ز املوا ربناء خطط مدر و
(ة، تلmÑ حاجات اq¡�ات املستفيدة (ادية اس}ثما  ع  روابتzار مشا ر  .  ر

ة العامـة  − رتحسhن الب¬ية التكنولوجية لقواعد ونظم معلومات الذاكرة التنظيمية داخـل �دا
ة الذاكرة التنظيميةللتعل  .ريم واملzاتب التا[عة ل�ا؛ بما يجعل�ا أك�� كفاءة �� إدا
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ة العامــة للتعلــيم، عYــX أن  − ظــائف �دا ربنــاء نظــام شــامل للتقــو(م املؤســmrÊ، يتــضمن م�ــام و و
 .املقننة) الكمية، والكيفية(¹س}ند \ذا النظام عXY مجموعة من أ[عاد �داء 

ة العامة للتعليم، وذلك Benchmarking ناستخدام أسلوب القياس املقار − ر لتطو(ر أداء �دا
ج�ــا، و(مكــن مــشاركة  ات التعليميـة املنــاظرة داخــل اململكـة وخا رباالسـتفادة مــن خ7ــ�ات �دا ر

mrÊعمليات املراجعة والتقو(م املؤس X� ات  .ر\ذه �دا

ــــدعhن وأ�ــــــــ�اب �فzــــــــ − ــــــاملhن املبــــ ــــــوافز املاديــــــــة واملعنو(ــــــــة للعــ ـــــاء برنــــــــامج ل�ãــ ـــــــة، بنـــ ار الر(اديـ
ى ابداعيـة تمكـ�µم مـن التعامـل  ؤل}ß¡يع�م عXY التخلص من طر العمـل التقليديـة وتبÙـ� ر ق

 . مع الب�ئات التنافسية املتغ�hة

(ـة 6سـ��اتيجية الÓـشر(ة الكفـاءات اسـتقطاب − ة �ـ� للعمـل الر(ـادي والتوجـھ ؤذات الر  رإدا
ط التعيhن وتو�X الوظائف ا ات والسمات والتعليم، وتضمhن معاي�h وشر رلقيادية، معيار امل�ا

ة مجموعة من القيادات الر(ادية  .رالر(ادية، بحيث يتوفر لدى �دا

(ـــة، بحيــث ¹ـــشعر −  رتــوطhن الثقافــة الر(اديـــة لــدى  افـــة العــاملhن وعYــX  افـــة املــستو(ات 6دا
 ع النقـد والتجر(ـب بحر(ـة نالعـاملو  رصبـالف العـاملhن وÝـ� وlعز(ـز. اq¡ديـدة رلألفzـار واملـشا
\ا وسبل املتاحة الر(ادية  .العمل تنافسية لتحقيق راس}ثما

ة التعلـــــيم، وايجـــــاد ال7ـــــ�امج  − ا ـــ��اتيجية لـــــو ـــداف 6سـ رتــــضمhن التوج�ـــــات الر(اديـــــة ضـــــمن �\ــ ز
ات العامة للتعليم ومzاتب التعليم التا[عة ل�ا عات لتعز(ز ذلك التوجھ باإلدا رواملشر   .و

ات التعليميـة واملzاتـب التا[عـة ل�ـا، عYـX توف�h بـرامج للتنميـة امل�نيـة املـستدامة − ر مل¬ـسوæي �دا
 .أن lس}ند تلك ال�7امج عXY م�â علmÁ لالحتياجات امل�نية و1خاصة �X ا¢¡االت الر(ادية

اسات مستقبلية  :رمق�حات بد

اسات علمية حو جوانب الثقافة الر(ادية ومتطلبات lعز(ز\ا �X املنظومة التعليمية  − لاجراء د ر
 .(ا¨�ابzافة مستو

ات القيادية املتعلقة باإلبداع  − اسات حو القيادة الر(ادية وسبل بناء وتطو(ر اq¡دا راجراء د لر
(ادة �عمال  .رو

\ــــا �ــــX تحقيــــق الر(ــــادة 6ســــ��اتيجية  − اســــات حــــو مــــداخل التخطــــيط التعليÁــــm ودو راجــــراء د ل ر
 .للمؤسسات اq¡امعية
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  قائمة املراجع

أوال 
ً

  املراجع العرºية: 

 امل�نيـة التنميـة لتطـو(ر كمـدخل 6سـ��اتيجية الر(ـادة). 2020.(عـوض حـسhن  لثـوم �Ðـزادي،
والتنميـة  للتعلـيم العرæـي املركـز. العر1يـة ال��بيـة مجلـة مـستقبل. بدولـة الzو(ـت للمعلمـhن

27)125( ،389- 478. 

ـــــصل دمحم ، فيـ ـــــ). 2014.(ياq¡ــــــاز ـــ� شـ ـــ©ة التنافــــــسية �ـــ ـــــق املhـــ ــــر الر(ــــــادة 6ســــــ��اتيجية �ــــــ� تحقيـ ركة أثــ
دنية ة. ر6تصاالت � رسالة ماجست�h غ�h م¬شو دن. جامعة موتة. ر  .ر�

س \ــا �ــ� lعز(ــز الر(ـــادة  ).2016(رجــالب، إحــسان د\ــش؛ وجنــة، طيبــة فـــا ات الر(اديــة و دو راملقـــد ر
ات اq¡امعيــة �ـــ� اq¡امعــات �\ليـــة �ــ� منطقـــة : 6ســ��اتيجية  اســة تحليليـــة آلاء 6دا رد ر ر

(ة و6قتصاديةمجلة االفرات 6وسط،     .53-23، )3(18، رلقادسية للعلوم �دا

ـــدالعز(ز ابــــــرا\يم ـــــرا\يم عبــــ مــــــدخل لـــــــدعم : الر(ــــــادة 6ســـــــ��اتيجية ). 2021ابر(ـــــــل، .(خــــــاطر، دمحم إبـ
ات التجديــد الـذاlي بمؤســسات التعلـيم قبــل اq¡ــام¦� �ـX مــصر مجلـة  ليــة ال��بيــة . رمبـاد

  .251 -159، 1، بب�Ù سو(ف

،mÁالـةحـسن؛ وصـ دمحم رسـ\ ،�qعـزة عـادل دمحم ا ،�� الر(ـادة ومحـددات أ[عـاد). 2019.(الـسيد؛ وغـا
س �ــ� 6سـ��اتيجية ، مجلــة  ليــة ال��بيــة بجامعــة ب�µــا. مــصر �ــ� الثانو(ــة العامــة راملــدا

30)119( ،104-116.  

س الثانو(ــة ). 2019.(الـز1ط، أفنــان بكــر دمحم ســة الر(ــادة 6ســ��اتيجية لــدى مــدير املــدا جــة مما رد ر ير
 التنظيمية للمعلمhن من وج�ة نظر اpqاصة �� محافظة العاصمة عمان وعالق»�ا بالثقة

ة. مساعدي املدير(ن رسالة ماجست�h غ�h م¬شو دن. قجامعة الشر �وسط. ر  .ر�
،mـÑب¬ـت نـو(ر تر ـي؛ واملـشعل، ب¬ـت دالل العتي �hالتحـديات). 2019.([ـش mـnة تواـجھ ال  القيـادات نظــر وج�ـة مـن عـس�h منطقـة �ـ� التعلـيم رإدا

  .67-50). 10(35، بجامعة أسيوطمجلة  لية ال��بية ، التعليمية

سة واقع). 2019.(عبدالرحمن بن عبداللطيف العو(ن، ة قيادات لدى 6بداعية القيادة رمما  ر6دا
 العلmÁ البحث مجلةال��بو(hن،  املشرفhن نظر من وج�ة القصيم بمنطقة للتعليم العامة

  .30-1، )5(20شمس،  عhن ، جامعةال��بية ��

ردو متطلبـات الر(ــادة 6ســ��اتيجية ). 2014.(، جمــال عبــدهللان؛ وا¢pتـارفتÞـ�، ســلطان عبــدالرحم
س �\ليـة  ة مـن –ر�l Xعز(ز املزايـا التنافـسية للمـدا اء عينـة مختـا اسـة اسـتطالعية آل ر د ر ر

س �\لية �X محافظة ن�نو  سية �X املدا ىأعضاء ال�يئة التد ر ة و6قتصاد. ر  - رمجلة �دا
  .119-102، )99(37، العراق

ك القحطا4ي،  ال��بو(ة القيادات تواجھ الmn املستقبلية التحديات زأبر). 2016.(سرحان ف�يد رمبا
\ـــر. مواج�»�ــا وســبل الــسعودية العر1يــة �ــ� اململكــة ، زمجلــة  ليــة ال��بيــة بجامعــة �

170)1(،474- 530.  
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غدة  باإلبـداع الق»�ـاوع 6سـ��اتيجية الر(ـادة). 2020.(وأبو كـر(م، أحمـد فتÞـX يوسف؛ راملساعفة، 
س يمـدير لـدى ي�دار  � اديميـة ا¢¡لـة. عمـان العاصـمة �ـ� اz�qوميـة الثانو(ـة راملـدا

دن، .  العلmÁ وال¬شر لألبحاث   .343-327، 14ر�

ـــــــيم  ة ال��بيـــــــــة والتعلــ ا رو ـــــــيم باملنـــــــــاطق). 2010(ز ـــــــة والتعلــ ات ال��بيــ ــــm إلدا ـــــــة رالـــــــــدليل التنظيÁـــــ ، و الــ
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