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 انًستخهص:

القيادة االستراتيجية في مؤسسات التعميـ العاـ قع الدراسة إلى التعرؼ إلى وا ىذه ىدفت 
عينة  جبمغ دقمف وجيو نظر مديري المدارس فييا، و 2019/2018سي رادلـ المعاالكويتية 
العشوائية مف بيف يقة طربال مھرختياا متمدير ومديرة مدارس التعميـ العاـ الكويتية  23الدراسة 

ب المقابمة المقننة والمؤلفة وسممديري المدارس في التعميـ العاـ الكويتي. وقد اعتمدت الباحثة أ
تحقيؽ لثاني ؿ المجاؿ األوؿ القيادة االستراتيجية والمجا: انمجاليمف أربع فقرات موزعة عمى 

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تمثؿ القيادة  األىداؼ المنشودة لممؤسسة التعميمية.
االستراتيجية مف قبؿ مديري مدارس التعميـ العاـ الكويتية جاءت بنسبة عالية  بناء عمى نسبة 

القيادة راتيجية في المنظمات التعميمية، كما جاءت درجة تأثير استخداـ نمط القيادة االست
 تحقيؽ األىداؼ المنشودة في مدارس التعميـ العاـ الكويتيةرفع مستوى في ودورىا االستراتيجية 

نتائج الدراسة توصي الباحثة نشر ثقافة القيادة االسراتيجية في المؤسسات  ء وضوفي مرتفعة.  
ؤسسات التعميمية عمى وجو الخصوص. وتدريب القيادات التعميمية التربوية بوجو عاـ والم

 والتربوية عمى أساليب القيادة االستراتيجية الفعّالة في منظماتيـ التعميمية.

 . القيادة االستراتيجية، مؤسسات التعميـ العاـ الكويتية الكممات المفتاحية :
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Abstract : 
This study aimed to find out the reality of the strategic leadership in the 

Kuwaiti Public education institutions from their schools’ principals point 

of view for the scholastic year 2018/2019. Study sample reached (23) 

male and female principals in the Kuwaiti public education schools, they 

were selected by the random method from the schools’ in the Kuwait 

public education.The researcher depended on the short-interview method 

which consisted of four clauses distributed to two fields: the first field the 

strategic leadership, and the second field achieving the desired objectives 

of the educational institution.Results of the study showed that degree of 

presenting the strategic leadership by the Kuwaiti public education 

schools’ principals came at high percentage based on the percentage of 

using the strategic leadership style in the educational organizations, also 

came degree of the strategic leadership influence and its role in raising 

level of achieving the desired objective in the Kuwaiti public education 

schools high. In light of the study results, the researcher recommending 

disseminating the strategic leadership culture in the educational 

institutions generally and the pedagogical institutions particularly, and 

training the educational leaders on the effective strategic leadership 

methods in their educational organizations. 

Keywords: strategic leadership, the Kuwaiti public education 

institution. 
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 :يقذية
إف القيادة بوجو عاـ ىي المحرؾ األساسي لنجاح المؤسسات وتطورىا وبموغ أىدافيا،حيث 

بعمػػؿ جػػوىري لشػػحذ اليميػػـ وتوجيييػػا نػػوح بمػػوغ األىػػداؼ، تعػػددت أشػػكاؿ القيػػادة وأنواعيػػا تقػػـو 
وظيػػػػرت بوضػػػػوح الفتػػػػرة األخيػػػػرة القيػػػػادة االسػػػػتراتيجية والتػػػػي تحمػػػػؿ أسػػػػموب القيػػػػادة و التخطػػػػيط 
االسػػتراتيجي المػػذاف يعمػػبلف بشػػكؿ دينػػاميكي فػػػي المؤسسػػات بشػػكؿ عػػاـ و المؤسسػػات التعميميػػػة 

نمػا إلػى عمى وجو الخص وص، إف المؤسسات التعميمية ال تحتاج فقط إلى عممية قيادية سطحية وا 
تخطػػيط اسػػتراتيجي فػػي بدايػػة كػػؿ عػػاـ دراسػػي، وذلػػؾ نظػػًرا إلػػى طبيعػػة عمػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة 
وطبيعة التفاعؿ اليومي التي يحدث داخػؿ أسػوارىا بػيف الطالػب و المعمػـ واإلدارة المدرسػية والبيئػة 

ثؿ أولياء األمور والمجتمع المحمي ، تمؾ العناصر بمختمػؼ توجياتيػا وخمفياتيػا تحتػاج الخارجية م
 إلى أداة لمتعامؿ بشكؿ فّعاؿ بيف أجزائيا.

 يشكهة انذراسة وأسئهتهب :
 

دور القيػادة االسػتراتيجية ما  السػؤاؿ الرئيسػي ايتػي: نعاإلجابة في الدراسة الحالية مشكمة  لتتمث
مػديري المػدارس  ظرة نھجو نممؤسسات التعمػيـ العػاـ الكويتيػة في لمنشودة في تحقيؽ األىداؼ ا

 وتتنوع مف السؤاؿ الرئيسى السابؽ األسئمة الفرعية التالية :ػ ؟اھفي
 ما درجة تمّثؿ القيادة االستراتيجية مف ِقبؿ مديري مدارس التعميـ العاـ الكويتية؟ -
األىػػداؼ المنشػػودة فػػي مػػدارس التعمػػيـ مػػا درجػػة تػػأثير القيػػادة االسػػتراتيجية فػػي تحقيػػؽ  -

 العاـ الكويتية؟
 :  انذراسة أهًية

مسػػػػػاعدة مػػػػػديري في لئلسػػػػػياـ  ھتعالجي ذلع اوضولما نا مھميتھتسػػػػػتمد ىػػػػػذه الدراسػػػػػة أ
المػػػدارس والقيػػػادييف التربػػػوييف فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػاـ والتعمػػػيـ العػػػالي الكػػػويتي لتطػػػوير ثقافػػػة 
القيػػادة بوجػػو عػػاـ والقيػػادة االسػػتراتيجية عمػػى وجػػو الخصػػوص لمػػا ليػػا األثػػر فػػي تمكػػيف األىػػداؼ 

 المنشودة، وتنقسـ أىمية الدراسة إلى:
 األهًية انُظرية:

مساعدة مديري المدارس والقيادييف في التعمػيـ العػاـ في ىذه الدراسة النظرية مية ھوتكمف أ
القيادة االستراتيجية لػدييـ، وتنميػة ىػذا النػوع القيػادي لمػا لػو ثقافة  رنشوالتعميـ العالي الكويتي في 

ؿ اسػػتراتيجي األثػػر الكبيػػر فػػي تطػػوير العمميػػة التعميميػػة والتربويػػة عػػف طريػػؽ تحقيػػؽ أىػػدافيا بشػػك
 مؤثر.
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 األھميت الخطبيقيت:
اض رستعا نمىػذه الدراسػة لمػا تقدمػو  نممؤسسات التعميـ العاـ والتعمػيـ العػالي  تاستفاد

مؤسسػػات التعمػػيـ العػػاـ في دات التربويػػة لقياتييئػػة اكيفية أسػػاليب القيػػادة االسػػتراتيجية و نملعديػػد 
في قيادة المؤسسػات التربويػة قيػادة فية ارالحتقدرات اوالمة زلبلوتدريبيا بالميارات العالي والتعميـ ا

 استراتيجية.
في بالقيػػػػػػػػػػادة االسػػػػػػػػػػتراتيجية  ديازلمتـ اتماھالامع متزامنػػػػػػػػػػة تأتي أف ىػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػة كما 

لسابقة ت اسارادلت اصياوستجابة لتت عامة وفي مؤسسػات التعمػيـ خاصػة وكػذلؾ تػأتي المجتمعاا
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػاـ  لخعمميػػات القيػػادة االسػػتراتيجية داتسػػيؿ لتي ت ايلياؿ واولحمد ايجاإفي 

 لعالي.والتعميـ ا
 أھداف الدراست

 اؼ ايتية:دھألا قتحقيىدفت ىذه الدراسة إلى 
 تمّثؿ القيادة االستراتيجية مف ِقبؿ مديري المدارس في التعميـ العاـ الكويتي.قع وافة رمع .ٔ
عمميػػػػػػات القيػػػػػػادة  لفي تفعي دتساعأف  اھشأن نلتي متقػػػػػػديـ بعػػػػػػض التوصػػػػػػيات والمقترحػػػػػػات ا .ٕ

 االستراتيجية في مؤسسات التعميـ الكويتية.
 الدراست مصطلحاث

 ايتية:المصطمحات في الدراسة مصطمحات  لتتمث
القيػػػادة االسػػػتراتيجية: ىػػػي ُمجمػػػؿ الجيػػػود القيادياػػػة القػػػادرة عمػػػى التػػػأثير فػػػي الجماعػػػات، لتحقيػػػؽ 

أىػداؼ اسػتراتيجياة وتخطػيط اسػتراتيجي، والتػي تػتمخص بالرؤيػة األىداؼ المنشودة لممنظمػة، وفػؽ 
المشػػػتركة، والرسػػػالة المبتكػػػرة، وتمكػػػيف العػػػامميف، ومواكبػػػة التغييػػػر، واإلبػػػداع اإلداري، والتخطػػػيط 
واألداء االسػػػػتراتيجي، والمسػػػػاءلة والتقيػػػػيـ المسػػػػتمريف، والقػػػػدرة عمػػػػى مواجيػػػػة األزمػػػػات، والتحػػػػدي 

 واصؿ الفاعمْيف.والحماس، واالتصاؿ والت
مؤسسات التعميـ العاـ الكويتية:  وىي المدارس الحكومية مػف مرحمػة ريػاض األطفػاؿ إلػى الثانويػة 

 العامة.
 الدراست حدود

 يتية:ا  دودلحار اإطفي أجريت ىذه الدراسة 
الحػػدود الموضػػوعية: واقػػع تمثّػػؿ القييػػادة االسػػتراتيجية مػػف ِقبػػؿ مػػديري المػػدارس فػػي مؤسسػػات  -

 العاـ الكويتي. التعميـ
  2019/2018 األوؿ مف العاـ الدراسي سي رادلا للفصامنية: زلود ادلحا -
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 مؤسسات التعميـ العاـ وىي عدة مدارس حكومية داخؿ الكويت.لمكانية: ود ادلحا -
 مف يتولى رتبة مدير أو مديرة مدرسة تعميـ عاـ حكومية في الكويت. :يةرلبشالحدود ا -

 
 

 السابقت " اإلطار النظرى والدراساث
 القِيادة االسخِراحيجيت:

سػػػػيتناوؿ ىػػػػذا القسػػػػـ مفيػػػػـو القيػػػػادة واالسػػػػتراتيجية بشػػػػكميما األوسػػػػع والػػػػدقيؽ، ثػػػػـ مفيػػػػـو القيػػػػادة 
 االستراتيجية وأبعادىا.

 الِقيادة: -
إفا لمقيػػادة دورًا رئيسػػيًا فػػي عمػػؿ الُمؤساسػػات فيػػي تسػػبؽ اإلدارة ميػػارًة ، وأفضػػؿ األسػػاليب 

اليياكػػؿ التنظيميػػة، فكػػؿ مػػدير ىػػو فػػي األصػػؿ إداري ،وكػػؿ قيػػادي ىػػو فػػي األصػػؿ  تفعػػًيبل داخػػؿ
مدير،  لذا فإّف تحديد األىداؼ ووضع الخطط لتحقيقيا ثـ تنفيذىا ىو عمػؿ إداري روتينػي بحػت، 
تسػػتطيع اإلدارة اتٍّخػػاذ كافػػة األسػػاليب اإلدارياػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا كُممارسػػات أو أسػػاليب التطبيػػؽ 

نػػت بيروقراطيػػة أو ديمقراطيػػة أو تسػػمطية، أّمػػا إذا حػػّددنا إطػػار العمػػؿ فػػي تنفيػػذ الخطػػط سػػواء كا
والذي يسمى بعنصر التوجيو أحد عناصر اإلدارة التي تطراؽ ليا فايوؿ، فيو العنصر الذي يشمؿ 
ز عمميات القيادة والتعامؿ القريب مع العامميف والذي ُيؤثار بشكؿ مباشر في عمميات سػرعة اإلنجػا

بكفػػاءة وجػػودة عاليػػة، فمػػف جانػػب أخػػر ُيمكػػف أف تواجػػو الُمؤساسػػات ُصػػعوبًة فػػي تطبيػػؽ أو إيجػػاد 
القيادة كميارة مف دوف وضع معايير الختيار القادة إلى جانب الكفايات العممياة والتدريبياػة كمرحمػة 

يب القيادياػػة ، أولػػى، ثػػـ تػػدريب ىػػؤالء القػػادة وفػػؽ برنػػامج تعميمػػي وتػػدريبي محتػػرؼ ألحػػدث األسػػال
وتناُوؿ مختمؼ نظرياتيا ،باإلضافة إلى خمؽ سيناريوىات تنظيمية التي تتطّمب عمبًل قياديًا؛ وذلؾ 
ضػػمف أاػػراض التػػدريب كمرحمػػة ثانيػػة، وفػػي المرحمػػة األخيػػرة يػػتـ تفعيػػؿ عمميػػات التقيػػيـ المختمفػػة 

 لؤلداء القيادي والذي يترّتب عميو إما المساءلة أو التقدير.
( القيػػادة بأنايػػا ا نشػػاطات وفعاليػػات ينػػتج عنيػػا أنمػػاط متناسػػقة ٕٗٔٓعػػّرؼ خيػػري   و قػػد

لتفاعػػػؿ الجماعػػػة نحػػػو حمػػػوؿ المشػػػاكؿ المتعػػػددة، أو ىػػػي عممياػػػة تػػػأثير عمػػػى نشػػػاطات الجماعػػػة 
لتحقيػػؽ األىػػداؼ. وىػػي تعتمػػد عمػػى األسػػموب العممػػي عنػػد ُمبلحظػػة المشػػكبلت اإلدارياػػة وتحميميػػا 

توصػػؿ إلػػى نتػػائج ُيمكػػف تعميميػػا، أي ليػػا مبػػادئ وقواعػػد ومػػدارس ونظريػػات تحكػػـ وتفسػػيرىا، وال
 العمؿ اإلداري، كما إف تطبيؽ ىذه المبادئ والناظريات يؤدي إلى نتائج محددة.ا
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( أّف القيادة ىي ا مقدرة الفرد  القائد التربوي( عمى ٖٕٔٓمف جانب أخر أضاؼ السعود  
 لمعمؿ برابة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ محددةا.التأثير في سموؾ فرد أو جماعة، 

وتعرؼ الباحثة القيادة أّنيا سمسمُة عمميػات التاػأثير التػي تصػدر مػف القائػد لؤلعضػاء والتػي 
َتصػب  بشػكؿ مباشػر عمػى توجيػو اتجاىػاتيـ وُسػموكياتيـ نحػو بيئػة العمػؿ، بيػدؼ تحقيػؽ األىػداؼ 

 المتفؽ عمييا بجودة وكفاءة عالية.
 الَفْرؽ بيف الِقياَدة واإلَدارة: -

إفٍّ القيػػػادة واإلدارة تتشػػػابياف فػػػي الطريقػػػة، ولكػػػف تختمفػػػاف فػػػي األسػػػموب، بمعنػػػى أخػػػر أفا 
كمييمػا يتافقػػاف فػي تحديػػد األىػػداؼ مسػبًقا ثػػـ تحقيقيػػا، ولكػف يْكُمػػف االخػػتبلؼ بأسػموب تحقيػػؽ تمػػؾ 

 قيادياة لممؤسسة. األىداؼ، والتي ُيقصد بيا الميارات اإلدارياة أو ال
اإلدارة  أّنيا اعممياة التاخطػيط والتنظػيـ  ((Aldag & Stearns, 1991فقد عّرؼ كبلًّ مف 

والتوظيػػػؼ والتوجيػػػو ومراقبػػػة األنشػػػطة داخػػػؿ الُمنظامػػػة بطريقػػػة منيجيػػػة لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ العامػػػة 
 عمييا. بينما القيادة تخترؽ جمود العممية اإلدارياة إلضافة روح “لمُمنظمة. 

ُتعتبػػر اإلدارُة جػػزًءا ال ِانػػى عنػػو مػػف عمػػـ القيػػادة فيمػػا بمعنػػى أخػػر وجيػػاف لعممػػة واحػػدة، 
( مرتكػزات اإلدارة  تقػػـو ٕٗٔٓتوجػد عػدٌد مػف االختبلفػػات بػيف ىػذيف العممػيف، فكمػػا حػّدد خيػري  
قابة.  عمى أربع عمميات رئيسية ىي: التخطيط، التانظيـ، التاوجيو والرٍّ

 القيادة فترَتكز عمى أربع عمميات رئيسية ىي:أما 
 تحديد االتجاه والرؤية. -
 التحفيز وحشد اليمـ. -
 حشد القوى تحت ىذه الرؤية. -
 الِقيادة تركٍّز عمى العاطفة بينما اإلدارة تركز عمى المنطؽ. -
 ميارات الِقيادة:  -

تي تساعد في تفعيؿ العممية إفا الميارات التي َيِجب أف يتحماى بيا القائد ُتعتبر األساليب ال
( إلػى ميػارات القيػادة ، فقّسػميا إلػى ميػارات فنيػة،  ٕٗٔٓ  القيادياة بطريقة احترافية، فأشػار خيػري

وميػػػارات إنسػػػانية،  وميػػػارات تنظيميػػػة وميػػػارات فكريػػػة فػػػأدرج قػػػائبًل ا ولكػػػي يسػػػتطيع القائػػػد تفيّػػػـ 
الموقػؼ( فػبل ُبػد أف يحػوز  –التػابعوف  –القائػد                األطراؼ الثبلثة لعممية القيادة وىػي

أو يكتسب أربع ميارات وذلؾ لكي يبمغ أىداؼ العمػؿ ويرفػع اإلنتاجياػة مػف ناحيػة، ويحقػؽ أىػداؼ 
 األفراد ويرفع درجة رضاىـ مف ناحية أخرى، ومف ىذه الميارات:
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ػػا بأعمػػاؿ مرؤوسػػيو مػػف ناحيػػة الميػػارة الفنياػػة: ىػػي أف يكػػوف القائػػد مجيػػًدا لعممػػو متقًنػػا إيػػاه، مُ .ٔ ِممًّ
 طبيعػػػة األعمػػػػاؿ التػػػػي يؤّدونيػػػػا، عارفًػػػػا لمراحميػػػا وعبلقتيػػػػا ومتطمباتيػػػػا، كػػػػذلؾ أف يكػػػػوف بإمكانػػػػو

 العمؿ.ز استعماؿ المعمومات وتحميميا ومدرًكا وعارًفا لمطرؽ والوسائؿ الُمتاحة والكفيمة بإنجا
بالطريقػػػة التػػػي يسػػػتطع بيػػػا رجػػػؿ اإلدارة التاعامػػػؿ الميػػػارة اإلنسػػػانية: تتعمػػػؽ الميػػػارات اإلنسػػػانية .ٕ

بنجاح مع ايخريف ويجعميـ يتعاونوف معو، ويخمصوف في العمؿ، ويزيػد مػف قػدرتيـ عمػى اإلنتػاج 
والعطاء، وتتضّمف الميػارات اإلنسػانية مػدى كفػاءة رجػؿ اإلدارة فػي التاعػرؼ عمػى متطمبػات العمػؿ 

 مع الناس، كأفراد ومجموعات.
التنظيمية: ىػي أف ينظػر القائػد لممنظمػة عمػى أسػاس أنيػا نظػاـ متكامػؿ، ويفيػـ أىػدافيا  الميارة.ٖ

ػػمطة والصػػبلحيات، وكػػذلؾ تنظػػيـ العمػػؿ وتوزيػػع الواجبػػات  وأنظمتيػػا وخططيػػا، ويجيػػد أعمػػاؿ الس 
 وتنسيؽ الجيود ويدرؾ جميع الموائح واألنظمة.

 ِصَفات القاِئْد اإلداري النااجح: -
( بػػػ ٕٗٔٓ  إلداري الناػاِجح بوجػو عػػاـ بعػدة صػفات منيػا مػػا أشػار ليػا خيػرييمتػاز القائػد ا

االثقة بالنفس وبايخريف، وترتيػب األعمػاؿ حسػب أىميتيػا، والواقعياػة والمعرفػة،  ومػد يػد المسػاعدة 
لآلخػػػريف، وأف تكػػػوف  لديػػػو القػػػدرة عمػػػى االتصػػػاؿ،  ُيػػػنظـ وُيػػػدير الوقػػػت بكفػػػاءة،  و لديػػػو ميػػػارة 

ارات، ويمتمػؾ مسػتوًى ممياػزًا مػف األخبلقيػات الشخصػياة،  وعمػى قػدٍر كبيػٍر مػف الطااقػة صناعة القر 
ػػػػجاعة اإلخػػػػبلص واالجتيػػػػاد والخْمػػػػؽ  والناشػػػػاط، وَيَضػػػػع اليَػػػػدؼ نصػػػػب عينيػػػػو، مػػػػع التحمػػػػي بالشا
واالبتكار و الحماس الثابت والمستمر، فالقائػد يممػؾ العقػؿ والقمػب، والقػدرة عمػى الحسػـ، وصػاحب 

ؿ مفتوح،  ويمتمؾ الفكاىة والرؤية النافذة.ا، وتمؾ الصفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصػر يتمياػز عق
 القادة الناجحوف بيا كؿٌّ حسب اختصاصو وبيئة عممو وثقافة الُمؤساسة التنظيمية.

 االستراتيجياة: -
 مفيوميا:   

مػػػة أو الخطػػػط الخاصػػػة ُتعتبػػػر االسػػػتراتيجياة األسػػػاس العممػػػي السػػػميـ لتحقيػػػؽ الخطػػػط العا
لممؤسسات، وىي الجسر الذي يصؿ بيف الواقع الذي تعيشو الُمؤساسة والرابة التػي تريػد أف تصػؿ 
إلييػػػا بطريقػػػة احترافيػػػة قائمػػػة عمػػػى الخطػػػط االسػػػتراتيجياة والمعػػػايير الخاصػػػة،  مػػػع رسػػػـ ايليػػػات 

سة، تػـ تعريػؼ االسػتراتيجياة فػي ُمعجػـ التنفيذّية ليا بحسب الموارد المالياة والبشرية المتوّفرة بالمؤس
ُمصطمحات العبلقات العامػة بأنايػا اكممػة يونانيػة األصػؿ وتعنػي فػف األشػياء أو الخطػط العامػة أو 

 ىي فف أو عمـ القيادة العامة في الحرب أي جميع التدابير البلزمة لتحقيؽ النصرا.



هذاف انًُشىدة داخم يؤسسبت انتعهيى انعبو انكىيتية في تحقيق األ دور انقيبدة االستراتيجية 

                                                                                                     أيثبل حًذ انعريفبٌ /د                                          يٍ وجهة َظر يذيري انًذارس فيهب

 

 

 -434-   9102   يُبير                                                       وانثالثىٌ  انثبيٍانعذد 

اء ُتْحػػِدث تحػػّواًل جػػذرًيا وكيميػػاء ( فتنػػاوؿ االسػػتراتيجياة عمػػى أنيػػا ا كيميػػٕٗٔٓ  أمػػا خيػػري
كبلسيكية قديمة، كيمياء اجديدة جذرياة يصؿ إلييا اإلنساف الشػريؼ النبيػؿ فقػط، والتػي تتكػوف مػف 

 التنظيـ لممبادئ المستقرة الثابتة، ومف منيج أو خطة أو معادلة مف طرفيف.ا
ألىداؼ االستراتيجياة التي تضعيا وتعرؼ الباحثة االستراتيجياة عمى أنيا خارطة الطاريؽ لمخطط وا

 الُمؤساسات لتحقيؽ األىداؼ البعيدة أو القصيرة المدى ضمف إطار زمني وعممي معّيف.
 خصاِئص االستراتيجيَّة: -

( بأنايػا ااالسػتراتيجياة ٕٗٔٓتتميز االستراتيجياة بعدة خصػائص منيػا مػا أشػار إلييػا خيػري 
تستخدـ في قياس أداء المستويات اإلدارياة داخؿ الُمؤساسػة، تُػؤدي ىي وسيمة لتحقيؽ ااية معينة، 

إلى مبلءمة أىداؼ الُمؤساسة وأاراضيا، أي ااياتيػا التػي َتسػعى إلػى تحقيقيػا، فاالسػتراتيجياة ىػي 
ة وسيمة لتحقيؽ أىداؼ الُمؤساسة، إّف االستراتيجياة ىي ديناميكياة ُمتغيٍّرة حسب تغي ر العوامؿ المؤثر 

عمييػػا، ولػػذا يجػػب دراسػػتيا ودراسػػة مػػدى مبلءمِتيػػا لبيئتيػػا الداخمياػػة والخارجياػػة، ذات تػػأثيٍر طويػػؿ 
 األجؿ.ا

 األهداف االستراتيجيِّة: -
ُتعتبػػر األىػػداؼ االسػػتراتيجياة الُخطػػوة األولػػى فػػي صػػيااة االسػػتراتيجية، وىػػي التػػي تحػػدٍّد 

ـُ األىػداؼ االسػتراتيجياة عمػى الخطوط الرئيسية لعممية سػير الُمؤساسػة لفتػر  ة مػف الػزمف، فُيعتبػر رسػ
أساس عممي ودراية إدارياة  ىي الطريقة السميمة لتقميؿ نسبة األخطاء في العمميات اإلجرائياة التي 

( إلػػى مفيػػـو األىػػداؼ االسػػتراتيجياة قػػائبًل ا ىػػي ٕٗٔٓ  تمػػي تحديػػد األىػػداؼ، كمػػا أشػػار خيػػري
 ”النتائج المراوب تحقيقيا.

ػػة، والتػػي  مضػػيًفا ا وتػػدخؿ عممياػػة صػػناعة وتكػػويف األىػػداؼ فػػي العديػػد مػػف المراحػػؿ الُميما
تعػد فػي صػميـ العمػؿ االسػتراتيجي، حيػث يػػتـ بدايػًة ، اختيػار نػوع اليػدؼ الُمػراد صػناعتو وتحديػػد 

سػبيؿ  عسكرًيا عمػى معالمو األولى والخطوط العريضة لو، كأْف يكوف ىدًفا سياسًيا أو اقتصادًيا أو
ـا يػػتـ وضػػع تقػػديرات وليسػػت تأكيػػدات أولياػػة لطبيعػػة اليػػدؼ ومتطمباتصػػرالمثػػاؿ ال الح و ػػػػػػػ، ومػػف ثُػػ
 “.ةػومّدتو التقديريّ 

هات صياغة االستراتيجيَّة: -  توجُّ
إف عممياة صيااة االستراتيجياة تعتبر مف أدؽٍّ مراحػؿ العمػؿ الُمؤسسػي؛ إذ تمػر  فػي ثػبلث 

 (:ٕٗٔٓ مراحؿ أساسياة كما أوردىا خيري 
يااة.-ٔ  الصٍّ
 التانفيذ.-ٕ
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قابة.-ٖ  الرٍّ
 ثـ حّدد أربعة توجيات في صيااة االستراتيجياة مع ثبات المراحؿ وىي: 

 الُمؤساسة:التركيز عمى رسالة -ٔ
وىػػو التوجػػو الػػذي يبػػدأ بػػالتفكير حػػوؿ الُمسػػتقبؿ فػػي صػػورة ترسػػميا اإلدارة الُعميػػا، ووفقًػػا 

 ليذا التوجو تقـو المؤسسة :
 بِصيااة رسالة المؤساسة. -
 دراسة البيئة الخارجياة والداخمياة. -
قابة عميو. -  اختيار البديؿ وتنفيذه والرٍّ
 التاركيز عمى البيئة: -ٕ

و ىو التاوجو الذي يركٍّز عمى دراسة البيئة الخارجياة الاتناـ الفرص، وتجن ػب التيديػدات 
صبلحيا قدر المستطاع،  فييا، ودراسة البيئة الداخمياة لتنمية نقاط القوة والحد مف نقاط الضعؼ، وا 

 ثـ القياـ بعممية صيااة االستراتيجياة والتنفيذ، والتقويـ والرقابة.
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 (1شكؿ رقـ  
 (ٕٗٔٓ، خيريالمصدر:  ِصيااة االستراتيجياة بالتاركيز عمى بيئة الُمؤساسة 

 التاركيز عمى رسالة الُمؤساسة والبيئة مًعا: -ٖ
يْيف فػي الوقػت نفسػو، ودراسػة البيئػة الداخمياػة والخارجّيػة  لقد حاوؿ بعض الباحثيف المزج بيف التوج 

ومعرفة الُقيود والمحددات التي تفرُضيا البيئػة واسػتيعابيا، ثػـ الصػيااة، والتنفيػذ، في الوقت نفسو، 
 والتقويـ، والرقابة.

، خيريالمصدر:  ( صيااة االستراتيجياة بالتركيز عمى الُمؤساسة والبيئة مًعا 2شكؿ رقـ  
ٕٓٔٗ) 

 الُمؤساسة والبيئة مًعا:استخداـ اإلنترنت وتكنولوجيا المعمومات بالتاركيز عمى رسالة  -ٗ
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 المصدر: ( صيااة االستراتيجياة عبر استخداـ تكنولوجيا المعمومات 3شكؿ رقـ  
 (ٕٗٔٓ ،خيري 

 
 القيادة اإلستراتيجية: -

نػػاَؿ موضػػوع القيػػادة االسػػتراتيجياة فػػي اإلدارة مكانػػة ُمتقدمػػة مقارنػػًة بالسػػابؽ، وذلػػؾ لتطػػور 
حػؿ المشػكبلت والراابػة المتزايػدة الممّحػة لػدى القيػادات اإلدارياػة فػي وتقدـ المفاىيـ اإلدارياػة وطػرؽ 

الُمؤساسػػات فػػي رسػػـ سياسػػاتيا بػػاحتراؼ ممػػا ُيقمٍّػػؿ خطػػر الخطػػأ فييػػا، ومحاولػػة تصػػميح األخطػػاء 
دراكيػػا قبػػؿ حػػدوثيا بتبنٍّػػي أحػػدث الخطػػط والناظريػػات واالسػػتراتيجيات التػػي أثبتػػت نجاحيػػا، وألف  وا 

ب اإلدارة وروحيػػا واألسػػموب الناػػاِجح لتقػػد ميا؛ فقػػد ظيػػرت القيػػادة االسػػتراتيجياة فػػي القيػػادة ىػػي قمػػ
 الُمؤساسات حيث جمعت قمب اإلدارة  القيادة( ومحرؾ القيادة  االستراتيجية(.

دفػػع “القيػػادة االسػػتراتيجية أّنيػػا: ( Beatty & Hughes, 2005) وقػػد عػػّرؼ كػػبلٍّ مػػف 
( عمػػى مفيػػـو القيػػادة 2ٕٔٓالُمنظامػػة لمنمػػو واالزدىػػار عمػػى المػػدى الطويػػؿ.ا وقػػد أضػػافت أقطػػي 

االسػػتراتيجية وضػػوح أىميتيػػا فػػي المنظمػػات وبالتػػالي افمػػف جانػػب أخػػر تػػدعـ القيػػادة االسػػتراتيجياة 
وبػػػػدوف قيػػػػادة صػػػػحيحة تبقػػػػى االسػػػػتراتيجيات التنفيػػػذ الفعاػػػػاؿ السػػػػتراتيجية األعمػػػػاؿ فػػػػي المنظمػػػة، 

التنظيمياة حبًرا عمى ورؽ. كما أف خمؽ القيػادة الُمبلئمػة لتطبيػؽ اسػتراتيجيات األعمػاؿ يحتػاج إلػى 
تخطيط واٍع وجيود متضافرة، وأحياًنا يحتػاج إلػى اسػتثمار ىػذا مػا يجعػؿ البحػث فػي مجػاؿ القيػادة 

 اـ بو أكثرا.االستراتيجياة واسًعا ويحتاج إلى االىتم
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 القائد االستراتيجي: -
 (:2ٕٔٓيتميز القائد االستراتيجي بعدة صفات واالًبا ما نجدىا فيو، منيا ما ذكره أقطي  

إف ما يتمياز بو القائد االستراتيجي ىو القدرة العاليػة عمػى تحديػد أوجػو القصػور والفػرص  -
لممنظمػػػة، وحسػػػف التعبيػػػر عنيػػػا، ايػػػر المسػػػتغمة، وصػػػيااة الرؤيػػػة الُمسػػػتقبمياة المثالياػػػة 

 واستخداـ وسائؿ اير تقميدّية لتحقيؽ الرؤية والوصوؿ إلى األىداؼ.
القائػد االسػػتراتيجي يػػرى فػي نفسػػو شخًصػػا لػو رؤيػػة خاصػػة وصػاحب رسػػالة، ويشػػعر أف  -

الغاية مف وجوده بالجماعة أو الُمنظامة ىي االرتقاء بيا، وطريقتو في التافكير والتصػّرؼ 
جاذبيػػًة شخصػػياًة  كاريزميػػة(، وقػػد تكػػوف ىػػذه الجاذبياػػة نتيجػػة األىػػداؼ التػػي  تجعػػؿ لػػو
 يتبّناىا.

القائػػد االسػػتراتيجي لديػػو القػػدرة عمػػى تنظػػيـ الواقػػع والتنسػػيؽ بػػيف أجزائػػو وتركيبيػػا، ويممػػؾ  -
( تجعمػو قػادًرا عمػى قػراءة القػرارات وتفسػيرىا واتخاذىػا Cognitive Mapخارطة عقميػة  
 االت، بما يحقؽ أىداؼ الُمنظامة وااياتيا. في جميع الح

 أدوار القاِئد االستراتيجي: -
إفا صػػػفات القائػػػد االسػػػتراتيجي ليػػػا دور رئيسػػػي فػػػي تفعيػػػؿ وتنظػػػيـ أدواره، وذلػػػؾ بتشػػػكيؿ 
الميػػارات القيادياػػة واالسػػتراتيجية، ودائًمػػا مػػا تظيػػر تمػػؾ األدوار فػػي التحػػديات التػػي يواجييػػا القائػػد 

وبػالنظر فػي نػوع البيئػة التػي تػدير الُمنظامػة أعماليػا  (Beatty &Hughes, 2005)ياالسػتراتيج
فػػي الوقػػت الحػػالي، ال ُتعتبػػر ىػػذه التحػػدٍّيات التػػي تواجػػو القيػػادة االسػػتراتيجياة والُمتمثٍّمػػة فػػي تحقيػػؽ 

د فػي التركيز ومواءمػة التكتيكػات مػع االسػتراتيجياات ،ووضػع األىػداؼ المنشػودة عمػى المػدى البعيػ
عػػػػػيف االعتبػػػػػار أمػػػػػرًا مفاجئػػػػػًا، فمػػػػػا ُيحػػػػػدٍّده ىػػػػػذا العػػػػػالـ تزايػػػػػد وتيػػػػػرة التغييػػػػػر وجوانػػػػػب االلتبػػػػػاس      

والغموض، ونتيجة لجيود الُمنظامة لمكفػاح والنمػو فػي مثػؿ ىػذه البيئػة، أصػبح عػالـ األعمػاؿ أكثػر 
ىيكػؿ الُمنظامػة وأنظمتيػا وأشد تعقدًا وترابطًا فيمكنؾ مبلحظة ذلػؾ بمجػرد التافكيػر فػي درجػة تعقيػد 

ػػروري مراعػػاة حقيقػػة أف ينبغػػي عمػػى  وعممياتيػػا القائمػػة لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه البيئػػة، ومػػع ذلػػؾ مػػف الضا
الُمنظامػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا التعقيػػػػد والتػػػػرابط، أف تتسػػػػـ بالمرونػػػػة والصػػػػمود حتػػػػى تػػػػتمكف مػػػػف النمػػػػو 

ػػػيمة،  حيػػػث يتضػػػمف ىػػػذا سػػػد  الثغػػػرات واالزدىػػػار، إف بنػػػاء ميػػػزة تنافسػػػية دائمػػػة لػػػيس بالميمػػػة السا
ػػمود مػػف ناحيػػة  والفجػػوات بػػيف التػػرابط والتاعقيػػد الػػداخمي والتػػرابط مػػف ناحيػػة وحاجتيػػا لممرونػػة والص 

 أخرى، فمف أعماؿ القائد االستراتيجي تحقيؽ تواُزف بيف ىذا الَتوت ر القائـ.
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تختمػؼ مػع تطػور الوقػت ويمكف القوؿ في ىذا الصدد أّف أدوار القائػد االسػتراتيجي تتنػّوع و 
فالقائػػد االسػػتراتيجي ىػػو مػػف يسػػتطيع أف يحػػافظ  والظػػروؼ البيئيػػة الداخميػػة والخارجيػػة لممؤسسػػة،

 عمى ىذا التنااـ بالمرونة والتسييؿ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة االستراتيجية وتحقيؽ الميزة التنافسية.
 معايير الِقيادة االستراتيجياة: -

يادة االستراتيجياة الكثير مف العناصر والمقومات التي تقػـو عمػى يجد الباحث في مفيـو الق
االرؤياػػػػػة الُمشػػػػػتركة، والتافكيػػػػػر : Hamidi(2009عناصػػػػػر القيػػػػػادة االسػػػػػتراتيجياة منيػػػػػا مػػػػػا ذكػػػػػره  

االسػػتراتيجي التغييػػر الثقػػافي، وتمكػػيف المػػوظفيف، والمشػػاركة والعمػػؿ الجمػػاعي اإلبػػداع والتعػػاوف.ا 
اسػػػػية التػػػػي تعمػػػػؿ مػػػػف خبلليػػػػا القيػػػػادة االسػػػػتراتيجياة، أمػػػػا ُمقومػػػػات القيػػػػادة وىػػػػي العناصػػػػر األس

االسػػتراتيجياة فقػػػد حػػّددتيا عمػػػى أنيػػا االتخطػػػيط االسػػتراتيجي، واالتٍّصػػػاؿ الفعاػػاؿ واإلبػػػداع اإلداريا  
ػػابقة التػػي تناولػػت مفيػػـو القيػػادة االسػػتراتيجية،2ٕٔٓالقرنػػي    ( مسػػتندة بػػذلؾ عمػػى الدٍّراسػػات السا

ومػػف جانػػب أخػػر لػػـ تتطػػرؽ الُكتػػب والمراجػػع التػػي تناولػػت مفيػػـو القيػػادة االسػػتراتيجياة إلػػى معػػايير 
ىػػذه القيػػادة بشػػكؿ يجعمنػػا نقػػّيـ العمميػػة القيادياػػة أو االسػػتراتيجياة بشػػكؿ محتػػرؼ وفقًػػا لممعػػايير التػػي 

القيػادة االسػتراتيجياة منػذ  تميٍّزىا والتي تقػـو عمييػا، فبعػد البحػث واالطػبلع عمػى األدب الػذي تنػاوؿ
إلى يومنا الحالي استطاعت الباحثة تحديد المعايير األساسية التػي تقػـو عمييػا القيػادة  892ٔعاـ 

االستراتيجياة وذلؾ بدمج معايير االستراتيجيات العامػة مػع عناصػر وأساسػيات القيػادة االسػتراتيجياة 
اإلبػػػداع  –مواكبػػػة التغييػػػر  –تمكػػػيف العػػػامميف  – الرسػػػالة المبتكػػػرة –كػػػايتيّ : الرؤيػػػة المشػػػتركة 

القُػػػدرة عمػػػى مواجيػػػة  –المسػػػاءلة والتقيػػػيـ المسػػػتمّرْيف  –التاخطػػػيط واألداء االسػػػتراتيجي  –اإلداري 
 االتصاؿ والتواصؿ الفاعميف. –التاحدي والحماس  –األزمات 

 الَفرؽ بْيف الِقيادة والِقيادة االستراتيجياة: -
العاـ لمقيادة يكوف في تحقيؽ األىداؼ عف طريػؽ التاػأثير عمػى العػامميف بشػكؿ إفا المفيـو 

يجعػؿ مػػف أدائيػػـ أداًء يحمػػؿ الرابػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة، أمػػا القيػػادة االسػػتراتيجياة فيػػي 
 تتخّطى الوقوؼ عند مرحمة تحقيؽ األىداؼ إلى مرحمة خْمؽ أثٍر استراتيجيًّ عمى عممياة القيادة.

 ت السابقة:ساراٍّدلانيا: ثا
اف القيػػادة االسػػتراتيجية وأثرىػػا فػػي تطبيػػؽ إدارة الجػػودة وبعنبدراسػػة  (ٕٗٔٓ قػػاـ الشػػمالي

القيػػػػػادة االسػػػػػتراتيجية  التوجػػػػػو فة رسة لمعراٍّدلا جفدھالشػػػػػاممة فػػػػػي تسػػػػػع شػػػػػركات أردنيػػػػػة، حيػػػػػث 
تنظيميػة فاعمػة والتأكػد مػػف واالسػتثمار فػي رأس المػػاؿ البشػري والمحافظػة عمػى ثقافػػة  االسػتراتيجي

الممارسػػػات األخبلقيػػػة( وأثرىػػػا فػػػي تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاممة والتحسػػػف المسػػػتمر، الوقايػػػة مػػػف 
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ت النتػائج مسػتوى ممارسػة القيػادة االسػتراتيجية ھرأظ، و األخطاء قبؿ وقوعيا و العمؿ بروح الفريؽ
 مرتفع وأثره عمى الجودة الشاممة في الشركات مرتفع أيًضا.

اف القيػػػادة االسػػػتراتيجية ودورىػػػا فػػػي صػػػيااة التوجػػػو وبعنبدراسػػػة  (ٕٔٓٓ  حسػػػيف رػػػػػكذو 
إلػػى التعػػرؼ عمػػى دور القيػػادة االسػػتراتيجية لجػػامعتي سة راٍّدلا جفدھاالسػػتراتيجي الجػػامعي حيػػث 

عػػػػدف وصػػػػنعاء فػػػػي الػػػػيمف والػػػػذي شػػػػمؿ مػػػػدراء الجػػػػامعتيف والعمػػػػداء فييػػػػا فػػػػي صػػػػيااة التوجػػػػو 
ي ، ونتجت إلى ارتفاع التوجو االستراتيجي فػي جامعػة عػدف أكثػر مػف جامعػة االستراتيجي الجامع

 صنعاء مع وجود التوجو االستراتيجي في جامعة صنعاء ولكف بدرجة قميمة
اف دور القيػػػػػادة االسػػػػػتراتيجية فػػػػػي تعزيػػػػػز القػػػػػدرة وبعنبدراسػػػػػة  (8ٕٓٓ وقػػػػػاـ المبيضػػػػػيف 

يػث ىػػدفت الدراسػة إليجػاد العبلقػػة بػيف القيػػادة التنافسػية دراسػة تطبيقيػػة عمػى المممكػة األردنيػػة ، ح
االستراتيجية والقدرة التنافسػية مػف خػبلؿ توضػيح المفيػوميف وبيػاف مػا ىػي األعمػاؿ التػي تقػـو بيػا 
القيادة االستراتيجية وذلؾ مف خبلؿ بمورة اإلطار النظري ومف خبلؿ تطبيػؽ الدراسػة عمػى الممكيػة 

ألردنيػػػة تمتمػػػؾ القيػػػادة االسػػػتراتيجية بدرجػػػة متوسػػػطة وقػػػدرة األردنيػػػة ونتجػػػت الدراسػػػة أف الممكيػػػة ا
 تنافسية عالية.

 –اف أثػػر القيػػادة االسػػتراتيجية فػػي اإللتػػزاـ التنظيمػػي وسة بعندرا (2ٕٔٓ وأجػػرى الخوالػػدة 
ؼ إلػى أثػر القيػادة االسػتراتيجية فػي اإللتػزاـ رلتاعإلػى اسة راٍّدل، إذ ىدفت ا-الدور الوسيط لمحوافز 

ي شػػركات الطيػػرات ت النتػػائج أف مسػػتوى القيػػادة االسػػتراتيجية فػػھربوجػػود الحػػوافز ، وأظالمنظمػػي 
 ٓاألردنية مرتفع

دراسػػػػة بعنػػػػواف جػػػػدارات القيػػػػادة االسػػػػتراتيجية وأثرىػػػػا فػػػػي بنػػػػاء ( ٕ٘ٔٓ   وقػػػػاـ النواصػػػػرة
دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى مركػػز الممػػؾ عبػػداث الثػػاني، حيػػث ىػػدفت الدراسػػة إلػػى  –المنظمػػات الذكيػػة 

دارات التفكير االستراتيجي و الجدارات القياديػة وأثرىػا فػي جقيادة االستراتيجية والمتمثمة بلجدارات ا
بنػػػاء المنظمػػػات الذكيػػػة فػػػي مركػػػز الممػػػؾ عبػػػداث الثػػػاني، وقػػػد توصػػػمت النتػػػائج إلػػػى وجػػػود ثػػػأثير 

ت القياديػػة( لػػدى الجػػدارا –لجػػدارات القيػػادة االسػػتراتيجية بأبعادىػػا   جػػدارات التفكيػػر االسػػتراتيجي 
 المديريف العامميف في مركز الممؾ عبداث الثاني.

قامػػت بدراسػػػة بعنػػػواف ممارسػػات القيػػػادة االسػػتراتيجية وعبلقتيػػػا بتميػػػز  (2ٕٔٓ أمػػا عبػػػده 
األداء المؤسسي حيث اشتممت العينة عمى الكميات الجامعية في محافظة ازة في فمسطيف وبمغػت 

ى التعػػػرؼ عبػػػى ممارسػػػات القيػػػادة االسػػػتراتيجية وعبلقتيػػػا مػػػدير ،حيػػػث ىػػػدفت الدراسػػػة عمػػػ ٓٓٔ
بػػػالتميز المؤسسػػػي ، واعتمػػػػدت الباحثػػػة عمػػػػى المػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػي فػػػػي دراسػػػتيا، توصػػػػمت 
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الدراسػػة إلػػى وجػػود عبلقػػة طرديػػة فػػي ممارسػػات القيػػادة االسػػتراتيجية والتميػػز المؤسسػػي فػػي ىػػذه 
 الكميات بدرجة مرتفعة.

 
دراسة بعنواف دور ممارسة القيادة االستراتيجية فػي تحسػيت الميػزة  (ٕٗٔٓ وتناوؿ باديس 

التنافسية، حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة إلػى أي مػدى تسػاىـ ممارسػات القيػادة االسػتراتيجية فػي 
تحسػػيف الميػػزة التنافسػػية ، واسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج دراسػػة الحالػػة فػػي مدبغػػة الميميػػة فػػي الجزائػػر، 

 القيػادة االسػتراتيجية كامؿ العماؿ فييا، وتوصبت النتائج إلػى أف ممارسػات واشتممت عينة الدراسة
 ا.الميمية مدبغةا البيئة التنافسية في مٔوسسة تحسيف في وفعاؿ ميـ ليا دور

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
العػػالـ، وطػػرؽ  نمختمفة م قطفي مناالقيػػادة االسػػتراتيجية ضع ولساابقة تناولػت الدراسػػات ا

، ومػػا اھرايو للتحميت والمقاببلوا ممختمفة كالتقيي بساليت ليػػا وباسػػتخداـ أساساؤلمتطبيػػؽ ىػػذه ا
في القيػػػػادة االسػػػػتراتيجية والتعامػػػػؿ معيػػػػا قع وافة رمعىػػػػذه الدراسػػػػة ىػػػػو انيػػػػا تطرقػػػػت إلػػػػى  زيميٍّ

ا ھشأن نلتي ما تصياولتمؤسسػػات تعميميػػػة حكوميػػة  التعمػػػيـ العػػاـ(، وتقػػػديـ بعػػض المقترحػػػات وا
ب كتساامية ھمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػاـ وأ لخالقيػػػادة االسػػػتراتيجية داثقافة حػػػوؿ عي ولدرجػػػة افع ر
، تشػػابيت الدراسػػات السػػابقة فػػي الفكػػرة ولكنيػػا اختمفػػت فػػي النتػػائج اھمع للمتعامرات المينيػػة اھلما

 واإلجراءات والموقع.
 اءات:رإلجالطريقة وا
  الدراست : منھجيت

مػػنيج البحػػث الوصػػفي مػػف خػػبلؿ توجيػػو أسػػئمة فػػي عمى ىػػذه الدراسػػة في الباحثػػة اعتمػػد 
 .وھقع كما اولت الدراسة لعرض ايارمع مجمقاببلت مقننو لتتناسب 

 مجخمع الدراست:
العػػػامميف فػػػي وزارة التربيػػػة و التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي  المػػػدراءجميع  نمتكػػػوف مجتمػػػع الّدراسػػػة 

 14.000والبػػالغ عػػددىـ  2019/2018مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ الحكوميػػة الكويتيػػة لمعػػاـ الدراسػػي 

 كما أقرتو وزارة التربية والتعميـ العالي.
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  (1)جدوؿ 
  في مدارس التعميـ العاـالمدراء عدد 
 عدد المدراء المؤسسة تعميمية

 800 التعميـ العاـ الحكوميةمدارس 
 

 الدراسة:عينة 
 مدير ومديرة في مدارس التعميـ العاـ الحكومية الكويتية. (ٖٕ عمى عينة الدراسة  اشتممت

 ( ٕجدوؿ  
 ةرلخبسنوات ا قفتوزيع عينة الدراسة و

 يةولمئالنسبة ا اررلتكا المستويات 

 ةرلخبات اوسن
 %ٕ.9ٔ ٗ سنوات ٓٔأقؿ مف 
 %9ٔ.9 8ٔ سنوات ٓٔأكثر مف 

 %100 ٖٕ المجموع
 

 :الدراستأداة 
تـ تطوير أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسة السػابقة ذات العبلقػة بمجػاؿ الدراسػة 

إلػػػى  Constructive interview)لمقننة  ت المقاببلحيػػػث انقسػػػمت أسػػػئمة أداة الدراسػػػة وىػػػي ا
والمكػػوف مػػف فقػػرتيف، والمجػػاؿ الثػػاني تحقيػػؽ األىػػداؼ مجػػاليف المجػػاؿ األوؿ القيػػادة االسػػتراتيجية 

 والمكوف مف فقرتيف.
 داة:ألصدؽ ا
 نمداة، وذلػػػؾ ألؽ ادص نم قلمتحق ،Content Validityاـ صػػدؽ المحتػػوى دستخا مت

التدريس، حيػث تػـ يئة ھء عضاأ نمة واإلختصاص رلخبذوي ا نعة موا عمى مجمھضرعؿ خبل
 أو التعديؿ.ضافة بآرائيـ مف حيث الحذؼ أو اإل ذألخا

 
 متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقؿ: واقع القيادة االستراتيجية.
  استجابة( عينة الدراسة عمى واقع القيادة االستراتيجية. المتغير التابع: وجية نظر

 . المتغير الوسيط: سنوات الخبرة
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 :ومناقشخھا الدراستنخائج 
دور القيػػػػػادة ما  السػػػػؤاؿ الرئيسػػػػي التػػػػالي:عمى  صيني ذلالدراسػػػػة وااؿ ؤس نلئلجابة ع

 ظرة نھجو نممؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػاـ الكويتيػػػة في االسػػػتراتيجية فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ المنشػػػودة 
 ؟اھفيمديري المدارس 

ة رلخبات اوسنممػف تػوفرت لػدييـ خبػرات إداريػة ومػوزعيف حسػب  اً مػدير  ٖٕفقد تػـ مقابمػة 
 إجاباتيـ حسب أسئمة الدراسة.وتـ تحميؿ 

 ما درجة تمّثؿ القيادة االستراتيجية مف ِقبؿ مديري مدارس التعميـ العاـ الكويتية؟السؤاؿ األوؿ: 
 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تقسيمو الى سؤاليف فرعيف: 

 ىؿ سبؽ لؾ أف استخدمت نمط القيادة االستراتيجية في منظمتؾ التعميمية؟  -
لسؤاؿ فقد تـ حسػاب تكػرارات والنسػب المئويػة لتقػديرات عينػة الدراسػة، لئلجابة عف ىذا ا

 (.ٖحيث كانت إجاباتيـ كما ىي موضحة في الجدوؿ  
 (3) جدوؿ

 ليازتناالتعميمية مرتبة الدراسة ات عينة ريدلتقالتكرارات والنسب المئوية  
 يةولمئا النسبة التكرار ترتيبلا إلجابةا الرقـ 

 %2ٖ.8 2ٔ ٔ نعـ 1
 %2.ٕٔ ٘ ٕ أحيانا ٖ
 %ٖ.ٗ ٔ ٖ ال 2

 %ٓٓٔ ٖٕ المجموع
 
 وابأنػو  نعػـ( سػبؽ واف اسػتخدم ججابعينة الدراسػة أ ن% م2ٖ.8أف  (3) الجدوؿ نيبي

أجػػػػاب لعينة بينما ا ليػػػػذه الغالػػػػبأي رلا وىػػػػونمػػػػط القيػػػػادة االسػػػػتراتيجية فػػػػي منظمػػػػتيـ التعميميػػػػة 
بػػػػ  ال( لػػػـ يسػػػبؽ ليػػػـ اف لعينة ا ن% مٖ.ٗأجػػػاب بينما عينػػػة الدراسػػػة بػػػػ  أحيانػػػًا(،  ن% م2.ٕٔ
وقػد تعػزى ىػػذه النتيجػة إلػى أف أسػػموب  التعميميػػة ـنمػط القيػادة االسػػتراتيجية فػي منظمػتي وااسػتخدم

القيػػػادة االسػػػتراتيجية لػػػـ يأخػػػذ حقػػػو الفعمػػػي فػػػي المؤسسػػػات والمنظمػػػات التربويػػػة سػػػواء كػػػاف داخػػػؿ 
الثقافػػػة التنظيميػػػة لممؤسسػػػات التربويػػػة أو فػػػي خمفيػػػة الييئػػػة التعميميػػػة األكاديميػػػة، حيػػػث ظيػػػرت 
النتيجة وضوح القصور في تبني اإلدارات التعميمية األساليب القياديػة المتنوعػة التػي تخػدـ العمميػة 

 التعميمية مف جميع نواحييا.
 القائد االستراتيجي؟ابرأيؾ ما ىي أبرز وأىـ الصفات التي يجب أف يتحمى بيا 
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لتقػديرات عينػة الدراسػة، كمػا ىػي 
 (.4موضحة في الجدوؿ  

 (4)الجدوؿ 
 ليازتناات عينة الدراسة مرتبة ريدلتقارات والنسب المئوية رلتكا 

 النسبة المئوية التكرار الترتيب اإلجابة الرقـ 
 %92 ٕٓ ٔ جميع ما سبؽ ٘
 %9.2 ٕ ٕ صاحب خارطة عقمية ٗ
 %ٖ.ٗ ٔ ٖ القدرة عمى اتخاذ القرار ٖ
 ٓ ٓ ٗ صاحب رؤية ورسالة واضحتيف ٔ
 ٓ ٓ ٗ االرتقاء بالمنظمة التعميمية ٕ

 %ٓٓٔ ٖٕ المجموع
 
عينػػػة الدراسػػػة وىػػػي نسػػػبة عاليػػػة اجػػػابوا بػػػػ  جميػػػع مػػػا  ن% م92أف  (4)وؿ دلجا نيبي

بواقػع اجابػة واحػدة  % ٖ.ٗ ھرأظو   صػاحب خارطػة عقميػة(،  ة % أجاب9.2 ھرأظبينما سبؽ(، 
، فػي حػيف لػـ يػتـ االجابػة لصػفتيف  صػاحب عينة الدراسة أف صفة  القدرة عمى اتخػاذ القػرار( نم

ضػػػرورة   وقػػػد تعػػػزى ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػىلتعميميػػػة( رؤيػػػة ورسػػػالة واضػػػحتيف( و  االرتقػػػاء بالمنظمػػػة ا
تحمػػػػي القائػػػػد االسػػػػتراتيجي لصػػػػفات أساسػػػػية تقػػػػـو بشػػػػكؿ مباشػػػػر عمػػػػى تسػػػػييؿ العمميػػػػة القياديػػػػة 
االسػػػتراتيجية داخػػػؿ المؤسسػػػات التعميميػػػة والتػػػي ال يمكػػػف أف تسػػػير بشػػػكميا الطبيعػػػي إال بأسػػػموب 

ات قيػػادي وبشخصػػية قياديػػة منفػػردة قػػادرة عمػػى تػػولي زمػػاـ األمػػور اإلداريػػة والتعميميػػة و الشخصػػي
المتنوعػػة داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى رفػػع اإلنتاجيػػة والتميػػز المؤسسػػي فييػػا وخمػػؽ 

 .(ٕٗٔٓ و باديس  (2ٕٔٓ بيئات تنافسية، وقد اتفقت نتائج الدراسة بدارسة كبلًّ مف عبده 
التعميـ  ما درجة تأثير القيادة االستراتيجية في تحقيؽ األىداؼ المنشودة في مدارسالسؤاؿ الثاني: 
 العاـ الكويتية؟

 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تقسيمو الى سؤاليف فرعيف: 
ىػػؿ تظػػف أف اسػػتخدامؾ ألسػػموب القيػػادة االسػػتراتيجية لػػو دور أساسػػي فػػي رفػػع مسػػتوى تحقيػػؽ   -

 األىداؼ المنشودة؟ 
ي ھكما  ،سةرادلات عينػة اريدلتقب التكرارات والنسب المئويػة حسا متلئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد 

  (5).وؿدلجاضحة في وم
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 ( 5الجدوؿ  
 التكرارات والنسب المئوية لتقديرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا

 النسب المئوية التكرار الترتيب  اإلجابة الرقـ 
 % ٖ.8ٔ ٕٔ ٔ نعـ ٔ
 % 9.2 ٕ ٕ أحيانا ٖ

 ٓ ٓ ٖ ال ٕ
 ٓٓٔ ٖٕ المجموع

عينػػة الدراسػػة أجػػابوا  نعػػـ(،  كمػػا  ن% مٖ.8ٔأف الغالبيػػة العظمػػى  (5)الجػػدوؿ  نيبي
،وىػػذه النتيجػػة مقنعػػة   ال( بػػػ عينػػة الدراسػػة  أحيانػػًا(، فػػي حػػيف لػػـ يجػػب أحػػد  ن% م9.2أجػػاب 

حيث تعتبر القيادة االستراتيجية الجػوىر األساسػي والمحػرؾ الػديناميكي لتحقيػؽ األىػداؼ المنشػودة 
، وقػػد  يجي فييػػا ممػػا يػػؤدى إلػػى خمػػؽ الميػػزة التنافسػػية لممؤسسػػة التعميميػػةو وتحقيػػؽ األثػػر االسػػرات

و  (ٕٔٓٓ و حسػػػيف  (ٕٗٔٓ و بػػػاديس  (2ٕٔٓ اتفقػػػت نتػػػائج الدراسػػػة بدارسػػػة كػػػبلًّ مػػػف عبػػػده 
 .(ٕٗٔٓ الشمالي 

  ما أثر القيادة االستراتيجية عمى العامميف ومؤسستؾ التعميمية؟ا -
كما ، سةرادلات عينػػة اريدلتقب التكػػرارات والنسػػب المئويػػة حسا متلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ فقػػد 

 (6).وؿدلجاضحة في وي مھ
 (6الجدوؿ  

 التكرارات والنسب المئوية لتقديرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا 
 النسبة المئوية التكرار الترتيب اإلجابة الرقـ

ٔ 
تحقيؽ األىداؼ بشكؿ أفضؿ واالرتقاء 

 بالعامميف
ٔ ٕٕ 8ٔ.2% 

 %ٖ.9 ٔ ٕ تأثير نسبي ٖ
 ٓ ٓ ٖ ال يوجد تأثير ٕ

 %ٓٓٔ ٖٕ المجموع
 
أف  تحقيػػػػؽ االىػػػػداؼ بشػػػػػكؿ  ججابعينػػػػة الدراسػػػػة أ ن% م8ٔ.2أف  (6)وؿ دلجا نيبي

افضػػؿ واالرتقػػاء بالعػػامميف( ىػػو اثػػر القيػػادة االسػػتراتيجية عمػػى العػػامميف والمؤسسػػة التعميميػػة، فػػي 
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يػػادة االسػػتراتيجية، ولػػـ تكػػف لمق (تػػأثير نسػػبي % مػػف افػػراد عينػػة الدراسػػة بوجػػود ٖ.9حػػيف اجػػاب 
السػتراتيجية عمػى العػامميف والمؤسسػة ىناؾ اجابات مف افراد العينػة عمػى  ال يوجػد تػأثير( لمقيػادة ا

، وىي نتيجة مقنعة لما تحممو خصائص القيادة االستراتيجية مف تأثير لو القدرة فػي رفػع  التعميمية
نتػػاج المؤسسػػػات التربويػػة بوجػػػو عػػاـ وتحقيػػػؽ األىػػداؼ المشػػػودة بأقػػؿ جيػػػد و تكمفػػة وقػػػد  كفػػاءة وا 

و (ٕٔٓٓ و حسػػػيف  (ٕٗٔٓ و بػػػاديس  (2ٕٔٓ اتفقػػػت نتػػػائج الدراسػػػة بدارسػػػة كػػػبلًّ مػػػف عبػػػده 
 .(ٕٗٔٓ الشمالي 

 :والمقخرحاثالخوسياث 
 وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي: 

نشػػر ثقافػػة القيػػادة االسػػراتيجية فػػي المؤسسػػات التربويػػة بوجػػو عػػاـ والمؤسسػػات التعميميػػة  -
 عمى وجو الخصوص.

القيػػػػػادة االسػػػػػتراتيجية الفعّالػػػػػة فػػػػػي تػػػػػدريب القيػػػػػادات التعميميػػػػػة والتربويػػػػػة عمػػػػػى أسػػػػػاليب  -
 منظماتيـ التعميمية.

نقػػػػػؿ التجػػػػػارب والخبػػػػػرات بػػػػػيف المنظمػػػػػات التعميميػػػػػة فيمػػػػػا بينيمػػػػػا بمػػػػػا يخػػػػػص القيػػػػػادة  -
 االستراتيجية لمفائدة.

 إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ دور القيادة االستراتيجية في المؤسسات التربوية. -
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