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 الدراسة مشتخلص

الكشؼ عف األسس النظرية و ، لمقيادة الرؤيويةىدؼ الدراسة تعّرؼ األسس النظرية 
التوصؿ لمتطمبات تطبيؽ الخطط و ، قبؿ الجامعى لتطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى

تقديـ توجيات استراتيجية مقترحة لتطبيؽ و ، قبؿ الجامعى االستراتيجية بالتعميـ المصرى
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، كما ، و قبؿ الجامعى الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى

 ىمدارس التعميـ قبؿ الجامع قادةاستخدمت االستبانة اإللكترونية بتطبيقيا عمى عينة مف 
وتحديد األىداؼ  ،تحميؿ الوضع الراىف لؤلزمات فرد، وأسفرت نتائج الدراسة عف ٓٓٔبمغت 

عادة ىيكمة العو  التى تتعمؽ برؤية استراتيجية ،االستراتيجية وتحسيف بيئتيا  ،ممية التعميميةا 
تحسيف جودة بيئة العمؿ مف خبلؿ ىندسة أداء العامميف فى ضوء ، و فى ظؿ األزمات الحالية

عدا، و األزمات فى ضوء  يـ فى تميز المؤسسة التعميميةد قادة يمتمكوف ميارات رؤيوية تسا 
تاحة ع م االستراتيجية طالتوعية بأىمية االستمرار فى تنفيذ الخط، و األزمات مرونة وا 

 .المعمومات بصورة تمكف العامميف مف متابعة التنفيذ

 .قبؿ الجامعى التعميـ المصرى، الخطط االستراتيجية، القيادة الرؤيوية: الكممات الدالة
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The role of visionary leadership in achieving strategic plans in pre-

university Egyptian education 
Abstract 

 
This study aimed to identify the Theoretical Foundations of visionary 

leadership, Reveal the Theoretical Foundations for achieving strategic plans in 

Pre-university Egyptian education, Reach the Requirements for achieving 

strategic plans in Pre-university Egyptian education, and Present suggested 

strategic directions to achieve strategic plans in Pre-university Egyptian 

education, This Study Used The Descriptive Approach and used Online 

Questionnaire Applied to a Sample of leaders education Amounted 100 

Person, The results of this study analyzing the current situation of crises, 

identifying strategic objectives related to a strategic vision, restructuring the 

educational process and improving its environment in light of the current 

crises, and improving the quality of the work environment through Engineering 

the performance of workers in light of crises, preparing leaders who possess 

visionary skills that contribute to the distinction of the educational institution in 

light of crises, and awareness of the importance of continuing to implement 

strategic plans with flexibility and making information available in a way that 

enables workers to follow up on implementation. 
 

Key Words:  Visionary leadership, Strategic plans, Pre-university Egyptian 

education. 
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 مكدمة

لذا  د انعكست بشكؿ ممحوظ عمى التعميـ؛ولق ،عمى البشرية اتشكؿ جائحة كورونا تيديدً 
بدأت العديد مف الدوؿ، ال سيما مصر في التوجو نحو تغيير نظميا التعميمية، مف أجؿ حماية 
المؤسسة التعميمية مف الجائحة، والمحافظة عمى استمرارية التعميـ فى ضوء إطار 

 وادر قادرة عمى مواكبة التغيير. ذا يتطمب إعداد كاستراتيجى، وى
 

)اٌغبِذي، ياز التنظيمى التربوىوباعتبار القيادة المدرسية ىى الوحدة األساسية فى الج

فى التأثير عمى أداء األفراد والجماعات، مما يساعد عمى  سىأسا ، وليا دور(:182-12، 8282
خاصة بو  برؤية لذا فعمى القائد أف يتميز ؛(8221،293)سؼىد، ودسٕيٓ، األىداؼ المرجوة تطبيؽ

 الرؤية، وضوح لتجاوزىا، وتعزيز احتماالت ووضع ،التحديات المستقبمية مف خبلؿ تصور
 فيقع ، (Anwar, 2012,1-4)فيو المرغوب لممستقبؿ المثالية الذىنية الصورة ىى الرؤية كوف
 الداعمة الوسائؿ فيروتو  وايصاليا بوضوح ،وترجمتيا صياغتيا دور قائدىا عمى

-L. McKay, 2015, 9)لممؤسسة التعميمية لتوفير جودة أعمى (Malmir, 2013 PP.1-17)لتطبيقيا

13). 
 

المستقبؿ برؤية استراتيجية، وتكمف  ، التى ترىفتعد القيادة الرؤيوية أحد األنماط الميمة
ة التعميمية، فتتصؼ التى تستطيع إيجاد وتوضيح رؤية مستقبمية لممؤسس ،فى أنيا القيادة

مكانية االعتماد عمييا مف قبؿ الجميع في المؤسسة التعميمية  ,L. McKay, 2015) بالواقعية وا 

فى عممية التغيير الكمي مف خبلؿ صياغة رؤية لممؤسسة، فالقائد الرؤيوى  لمساعدتيا (1-36
بيا التعميـ، بما التي يجب أف يؤدي  ،لديو القدرة عمى تجاوز االفتراضات، ودراية بالطريقة

يسيـ فى استدامة التغيير، فيرسـ القادة ذوو الرؤى صورة مستقبمية مميمة لمفريؽ بأكممو، 
ويوجييـ نحو ىدؼ مشترؾ يسعوف إليو أال وىو التميز، والتحسيف المستمر، مع مراعاة 

 .(Amukobole, 2011, 566-583) الصورة المستقبمية فى ضوء األزمات
 

اجات العامميف بيدؼ التأثير عمى نشاطيـ، وتوجيييـ نحو يالرؤيوى احتكما يحدد القائد  
لذا جاءت الحاجة إلى قادة ذوي رؤية  ؛(Larson, 2009, PP.12-15)تطبيؽ الخطط االستراتيجية
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مستقبمية، لتعزيز جودة إجراءات العمؿ، وتطوير استراتيجيات ورؤى وأفكار جديدة لمواجية 
 جائحة، ولتطبيؽ الخطط االستراتيجية فى الزمف المحدد.التحديات الناتجة عف تمؾ ال

 مشكلة الدراسة
تستدعى أف تقوـ األنظمة التعميمية بدورىا عمى  أزماتيواجو التعميـ فى العصر الحالى 

 ،والخبرات ،أكمؿ وجو، وأف تعمؿ عمى تقديـ قيادة تتسـ بامتبلؾ رؤية تتضمف المعارؼ
  .لعصر المعموماتية ومواجية األزمات يةالمؤسسة التعميموالميارات لتييئة 

أولويات االىتماـ المجتمعي، ومع السعي  ىحدإقضية التعميـ في مصر تمثؿ وباعتبار 
نحو استثمار ذلؾ االىتماـ المتزايد بالتعميـ، وتوفير خطة توجو المسارات المستقبمية إال أف 

دات التربوية نتيجة أسموب الواقع الفعمى حسب بعض الدراسات يشير إلى ضعؼ أداء القيا
اختيار القيادات التعميمية القائـ عمى األقدمية وليس الكفاءة، مما يؤدى إلى غياب مفيوـ 

نع واألساليب القيادية الحديثة، وضعؼ المشاركة فى ص   ،الةوالقيادة الفع   ،القيادة التعميمية
 .(29;->::، 8222)اٌضِيتً،بداعاتخاذىا، وغياب روح االبتكار واإلالقرارات و 

ومف جوانب الخمؿ التى كشفت عنيا الدراسات تمسؾ قيادات المدارس بالتنفيذ الحرفى 
لمقوانيف والقرارات والموائح فى تسيير العمؿ المدرسى، واستخداميـ لسمطتيـ فى إدارة المدرسة 

 .(99:-9>9، 8223وأثى دالوح، ،)ػشيجخدوف اعتبار آلراء العامميف
يود المبذولة فى تطوير أداء قيادات التعميـ قبؿ الجامعى إال أف ىناؾ الرغـ مف الجعمى و 
تقادـ أساليب القيادة التربوية، وعدـ انسجاميا مع ما فرضتو التحوالت  يكمف فى خمبًل 

والتغيرات العالمية المتسارعة فى مجاؿ اإلدارة بشكؿ عاـ مف واقع جديد، وضعؼ كفاءة 
وعدـ  ،ىا عف التقدـ بحموؿ لممشكبلت المستجدة لمتعميـاألساليب اإلدارية التربوية وعجز 

قدرتيا عمى تقديـ تكتيكات تنافسية حديثة، ومقاومة التغيير مف جانب ىذه القيادات وفؽ 
وضعيا الوظيفى بالبعد عف مخاطر التغيير مع ضعؼ الدافعية والرغبة فيو، وىيمنة القيـ 

اممية والمنظومية، واالستراتيجية سواء لمنظاـ المقيدة لئلبداع والبلئحية، وغياب النظرة التك
 . (828-9>2، 8223)صاهش، وأدّذ،التعميمى ككؿ أو ألجزائو

نص  ىـ؛ الذٖٕٓٓيـ حتى عاـ ظؿ اليدؼ الرابع مف الرؤية االستراتيجية لمتعم ىوف
، ىإطار نظاـ مؤسس ىمجميع بجودة عالية دوف تمييز، وفعمى "إتاحة التعميـ والتدريب ل
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وعادؿ، ومستداـ، ومرف، وأف يكوف مرتكًزا عمى المتعمـ والمتدرب القادر عمى التفكير وكؼء 
طبلؽ  ىيسيـ أيًضا ف والمتمكف فنًيا وتقنًيا وتكنولوجًيا، وأف بناء الشخصية المتكاممة وا 

إمكاناتيا إلى أقصى مدى لمتدرب قادر عمى التعامؿ تنافسًيا مع الكيانات اإلقميمية 
 .(223-2، >822ح اٌتخطيػ، ")وصاسوالعالمية

بناء عالـ ما بعد  -مؤتمر"حقوؽ اإلنساف  ىربية والتعميـ والتعميـ الفني، فوزير الت وتأكيد
دولة؛ لذا  ىلصناعة الحضارات والنيوض بأ ، عمى أف اإلنساف ىو الركيزة األساسية"الجائحة

ارة والتوظيؼ األمثؿ لمموارد، التعميـ واإلد فىرة نحو االرتقاء بالقوى البشرية كاف توجو الوزا
الة والعمؿ عمى اإلصبلح مف الداخؿ، وغير ذلؾ مف اآلليات، مف خبلؿ مشاركة حقيقية وفع  

لتنمية مف جميع المعنييف والميتميف بالشأف التعميمي؛ مف أجؿ تطبيؽ أىداؼ استراتيجية ا
 .(8282)وصاسح اٌتشثيخ واٌتؼٍيُ ، ـٖٕٓٓالمستدامة رؤية مصر 

 ىعميـ والتعميـ الفني لتدريب مدير ؿ استمرار جائحة كورونا دعت وزارة التربية والتوفى ظ
المدارس عمى السموكيات المينية المتعارؼ عمييا لدى الكوادر التعميمية، ليكونوا عمى أتـ 

المدرسة، ظرؼ قد يطرأ، ولتفعيؿ مجتمعات التعمـ داخؿ  ىؿ مع أاالستعداد والجاىزية لمتعام
االبتدائية، ضمف المدارس  ىالتدريب، بوضع خطة تدريبية لمدير  ىالوزير مدير  وطالب نائب

ظؿ جائحة كورونا، والتنمية المينية  ى: إدارة البيئة المدرسية فىثبلثة محاور، وى
اٌىغٓ، (وتغيير أساليب التقييـ ىسب مع الوضع الحالالمستدامة، باإلضافة إلى التقييـ بما يتنا

8282). 
 

-918، 8223)هيجه، الرؤيوية فى إشباع حاجات العامميفقاس بمدى قدرتو ي   فنجاح القائد

دارًيا رؤيوًيا فع االً  انمطً يمتمؾ  اليذا يجب أف يكوف قائد المدرسة قائدً  ،(>2: ، يؤمف بو فكرًيا وا 
 .الحالية والمستجدة داخؿ مدرستو وخارجيا األزماتمتعامؿ مع المؤسسة التربوية ل فىويطبقو 
 الزئيص للدراسة فينا يلى: التشاؤل ء ما سبل يتحدد وفى ضو

 تطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى؟ ىما دور القيادة الرؤيوية ف     
 ويتفزع ميُ األسئلة التالية:

 ما األسس النظرية لمقيادة الرؤيوية؟. ٔ
 ؟لجامعىقبؿ ا . ما األسس النظرية لتطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرىٕ
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 ؟قبؿ الجامعى . ما متطمبات تطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرىٖ
قبؿ  . ما التوجيات االستراتيجية المقترحة لتطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرىٗ

 ؟الجامعى
  أٍداف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تطبيؽ األىداؼ التالية:   
 الرؤيوية.. تعّرؼ األسس النظرية لمقيادة ٔ
 .قبؿ الجامعى . الكشؼ عف األسس النظرية لتطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرىٕ
 .قبؿ الجامعى . التوصؿ لمتطمبات تطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرىٖ
قبؿ  . تقديـ توجيات استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرىٗ

 .الجامعى
  نية الدراسةأٍ

 استمدت الدراسة أىميتيا مما يمى:      
. وضع توجيات استراتيجية مقترحة قد تسيـ في إلقاء الضوء عمى أىمية دور القيادة ٔ

 . فى الزمف المحدد قبؿ الجامعى الرؤيوية لتطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى
ية، التي تناولت موضوع القيادة الرؤيوية . تأتي أىمية ىذه الدراسة مف قمة الدراسات العربٕ

، كما أنيا قد تضيؼ قبؿ الجامعى ودورىا فى تطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى
 لممكتبة العربية والمصرية.

. اتجاه العديد مف الدوؿ وخاصة مصر؛ لمتعامؿ بفاعمية مع األزمات لضماف ديمومة ٖ
 .الخطط االستراتيجية الخاصة بالتعميـ

واالىتماـ  ى،تعزيز مؤسسات التعميـ قبؿ الجامع. توجو الجيات المسئولة عف التعميـ نحو ٗ
 المحدد. الزمفظؿ األزمات لتطبيؽ الخطط االستراتيجية فى  ىفبالقادة 

 حدود الدراسة
 اقتصرت حدود الدراسة عمى ما يمى:  
ة حوؿ القيادة الرؤيوية . حدود موضوعية: اقتصرت الدراسة عمى تقديـ توجيات استراتيجئ

 .قبؿ الجامعى ودورىا فى تطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى
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قادة التعميـ قبؿ . حدود بشرية: اقتصرت الدراسة الميدانية عمى عينة عشوائية مف ٕ
 .ىالجامع

 .ىبؿ الجامع. حدود مكانية: اقتصرت الدراسة عمى عينة مف مدارس التعميـ قٖ
 ـ.ٕٕٔٓأبريؿو مارس،  ىة: طبقت الدراسة بيف شير ود زماني. حدٗ

 

 ميَج الدراسة وأدواتُ
: المعتمد عمى أخذ ىالمنيج الوصف ت الباحثةؼ الدراسة استخدملتطبيؽ أىدا

 ىوقد ا ستخِدـ المنيج الوصفلمظاىرة موضع البحث،  ىبلحظات الدقيقة والتوثيؽ التفصيمالم
، واستخدمت ىالدراسات السابقة والعمؿ الميدان في جمع المعمومات، وتـ تطبيؽ ذلؾ مف خبلؿ

الدراسة االستبانات اإللكترونية؛ حيث تـ إرساؿ االستبانة عف طريؽ البريد اإللكترونى لدراسة 
التخطيط إلدارة أزمة تطبيؽ الخطة  ىف اواقع ومتطمبات ومعوقات القيادة الرؤيوية، ودورى

 ـ.ٖٕٓٓاالستراتيجية
 :مصطمحات الدراسة فيما يمى تحددت :مصطلحات الدراسة

 : . الكيادة الزؤيويةٔ
القيادة ىى فف التنسيؽ بيف األفراد والجماعات، وشحذ ىمميـ لبموغ غاية منشودة بأعمى 

تفاعؿ ديناميكي بيف  ىر لمصورة الذىنية المستقبمية، وىتصو  ىوالرؤية ى درجة مف الكفاية،
 ,Preston & Others ,2015)سياؽ رؤية معينة يالموارد البشرية الداخمية، والمنظور الخارجي ف

16-40). 
  

: يقصد بيا "أحد األنماط الميمة التى يتوقؼ عمييا نجاح ًحاوالقيادة الرؤيوية اصطبل
 إذ تشكؿ مع التنظيـ، والتخطيط، والرقابة ممارسة متكاممة لتوفير التوجيو لحالة ،القائد

لمستقبؿ، وتجاوز األنماط التقميدية وممارسة ا ىالمؤسسة التعميمية لبموغيا ف ىمرغوبة تسع
 .(.Thrnton, 2017)دورىا وفؽ المتطمبات واالتجاىات المعاصرة"

 

يمتمؾ ميارة التخطيط  فْ : القائد الناجح صاحب الرؤية ىو م  أف فقد ركز ىذا التعريؼ عمى
 المطموبة، لموصوؿ الفعاليات دراؾا  و  فيـ خريفاآل وعمى ،زمة لتطوير وتمكيف فرؽ العمؿالبل 
 .بنجاح اليدؼ تطبيؽ لىإ

https://smallbiz-resources.com/author/lindathornton/
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تدعـ بقوة أسموب الرؤية، والشفافية،  ىالت ىأنيا " كفاءة الذكاء العاطف تعرؼ عمى كما
ؽ أىداؼ ف مف أجؿ تطبيتتعمؽ بمفاىيـ التوجيو واإلرشاد والتأثير باآلخريو  ،والتعاطؼ
وتولد األفكار،  ،ترسـ رؤية يمكف القبوؿ بيا لممستقبؿ ى، في(Lecturer,2014,8-16)مشتركة

تربط بيف ف ،ممتدة إلى اآلفاؽ المستقبمية ىبعيدة المد وىى القيادة صاحبة إيقاع ونظرة
 ,Raghuvanshi).وتشجع االلتزاـ وتوضح الغرض واالتجاه ،وتميـ الحماس ،الحاضر والمستقبؿ

2016, pp 52-55) 
في العصر التعميمية نجاح المؤسسة  ىعريؼ عمى دور القيادة الرؤيوية فوقد ركز ىذا الت

والتوجيو عمى  ىقديـ الدعـ المينرؤية، يكوف عمى استعداد لت وقائد ذ ، فيوىالحال ىالتنافس
تطبيقو أو بؿ ما نسعى إلى  ،نحف عميو والتي ال تحدد ما ،جميع مستويات المؤسسة التعميمية

 .معو يشتركوف الذيف لمعامميف ويوصميا رؤية، القياـ بو، فيصيغ
عمى أنيا "قادة يركزوف عمى وضع رؤية لؤلىداؼ  اف تعريؼ القيادة الرؤيوية إجرائيً ويمك

العامميف بما يزيد الرضا  احتياجات ، وتحديدىوالجماع ىالغايات المحددة لمعمؿ الفردو 
ما المؤسسة التعميمية ال تحدد  ىوالتمعمؿ تبلئـ تمؾ االحتياجات، ل، وينشئ خطة لدييـ ىالوظيف

 إلى تطبيقو أو القياـ بو".  المؤسسةعميو بؿ ما تسعى تمؾ 
 :اخلطة االسرتاتيجية. ٕ

يعرفيا قاموس األعماؿ اإللكترونى بأنيا استشراؼ لممستقبؿ المرغوب، وترجمة لو ضمف 
 .( (WFI, 2016 بيقيااؼ محددة، وخطوات محكمة لتطغايات وأىد

 

ولكف ليس  ،تتعمؽ بالمستقبؿخطة عمى أنيا " اتعريؼ الخطة االستراتيجية إجرائيً ويمكف 
لنظرتنا  اف يشكؿ حاجزً مف الواقع، فالواقع القائـ ال يجب أ اتمامً  منبثقةبالضرورة أف تكوف 

 ،االعتباراتالمستقبمية سواء المؤسسية أو الفردية، فيى تتضمف معمومات عف التوجيات و 
 التعميمية، وتكوف بعيدة المدى". المؤسسةالتى تتخذىا 

 الدراسات الشابكة
يقـو عمييا موضوع الدراسة، وتنقسـ  ىات السابقة الركيزة األساسية التتعتبر الدراس

 المحور األوؿ: القيادة الرؤيوية، والمحور الثاني: الخطة االستراتيجية.: الدراسات السابقة إلى
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 :ىتبت مف األحدث إلى األقدـ كالتالر   دراسات تناولت القيادة الرؤيوية، :ور األولاحمل
 Pribudhiana, Ryke) (ٕٕٓٓا" )إندونيسي ىادة الرؤيوية عمى مينة التدريس فتأثير القي" .ٔ

& Others, 2020, 496-505)    
اسة التعميـ التدريس وسي الدراسة تعرؼ القيادة الرؤيوية وتأثيرىا عمى مينة تىدف

 ومف أىـ النتائج التى توصمت إليياإندونيسيا، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى،  ىالعاـ ف
تنفيذ السياسة  ىالمستقبمية تجاه جاىزية المعمـ فلمقيادة ذات الرؤية  اكبيرً  اأف ىناؾ تأثيرً 

تنفيذ سياسة  ىدة المعمـ تجاه استعداد المعمـ فالتربوية، وىناؾ أيًضا تأثير كبير عمى جو 
والخمفية  ،إندونيسيا، وضعؼ تأثير الجوانب الديموغرافية لممعمـ مثؿ الجنس ىالتعميـ ف
ف لتنفيذ سياسة التعميـ، ينو عمى استعداد القادة الرؤيويإ ،وخبرة التدريس ،والعمر ،التعميمية
ف القيادة ىتماـ لتحسيمجموعة توصيات منيا أف يجب إيبلء المزيد مف االالدراسة لوتوصمت 
 التعميـ اإلندونيسي. ىالرؤيوية ف

الخاص  ىالتعميـ العال ىف ىيذ ثقافة الجودة: الدليؿ التجريبالقيادة الرؤيوية لتنف". ٕ
 (Herminingsih, Anik & Others, 2020,135-140 ("ٕٕٓٓ")ىاإلندونيس
 ىالتعميـ العال ىدة الرؤيوية تجاه ثقافة الجودة فتحديد تأثير أبعاد القياالدراسة  تىدف

ومف أىـ ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى، ىؿ تنفيذ نظاـ ضماف الجودة الداخممف خبل 
 ىيـ عمى ثقافة الجودة فمو  ىلقيادة الرؤيوية ليا تأثير إيجابأف ا النتائج التى توصمت إلييا

 .ىالتعميـ العال
شراؾ الموظف" .ٖ دارة المواىب، وا  تحفيز الموظفيف عمى الرضا يف، و تأثير القيادة الرؤيوية، وا 

(ٕٕٓٓ)BJB"لبنؾ جميع أقساـ المقر الرئيس موظفىوانعكاساتو عمى أداء  ىالوظيف
 (Hayati, 2020, 528- 533) 
دارة المواىب، ومشاركة الدراسة  تىدف تحديد وتحميؿ وفحص القيادة الرؤيوية، وا 

عمى  الرؤيويةوتأثير القيادة  وأداء الموظؼ، ىوتحفيز الموظفيف، والرضا الوظيف الموظفيف،
مشاركة الموظؼ عمى  ، وتأثيرىإدارة المواىب عمى الرضا الوظيف ، وتأثيرىالرضا الوظيف
عمى أداء  ىوتأثير الرضا الوظيف ىير دافع الموظؼ عمى الرضا الوظيفوتأث ى،الرضا الوظيف

ومف الوصفى، ، واستخدمت الدراسة المنيج BJBلبنؾ  جميع أقساـ المكتب الرئيس ىموظف
دارة ىعمى الرضا الوظيف اكبيرً  المقيادة الرؤيوية تأثيرً  أف أىـ النتائج التى توصمت إلييا ، وا 
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لو تأثير كبير عمى الرضا  ، ومشاركة الموظؼىليا تأثير كبير عمى الرضا الوظيفالمواىب 
 .ئيسجميع أقساـ المكتب الر  ىعمؿ تأثير كبير عمى الرضا الوظيف، ولتحفيز الىالوظيف

مؤسسات التعميـ  ىؤسسة تجاه االستجابة لمتغييرات فأدوار القيادة الرؤيوية وثقافة الم". ٗ
 (Sarwono, 2019,189-196) (ٜٕٔٓ" )ىالعال

تعرؼ تأثير القيادة الرؤيوية والثقافة التنظيمية عمى االستجابة الدراسة  تىدف
حيث استخدـ  ؛المنيج المختمط الدراسة ت، واستخدمىتغييرات فى مؤسسات التعميـ العاللم

ومف أىـ النتائج عمى العامميف،  ىة القيادة، بينما األسموب الكممقابم ىالمنيج الوصفى ف
مى القيادة ذات الرؤية والثقافة التنظيمية ع ا كبيًرا عمىتأثيرً  ىناؾ أف التى توصمت إلييا
 .االستجابة لمتغييرات

 (ٕٛٔٓ" )رؤية ىواإليماف: البحث عف قائد ذ األمؿالبحث عف التوجيو واإللياـ و " .٘
Brunelle & Others, 2018, 2219-6021):) 

 الرؤى لمحفاظ عمى القدرة التنافسية لممؤسسات، ىالقادة ذو تعرؼ الدراسة  تىدف
العبلقة بيف الشخصية والقيادة  ىالرؤية، والتحقؽ ف ىوالكشؼ عف غموض طبيعة القادة ذو 

 أف ومف أىـ النتائج التى توصمت إليياراسة المنيج الوصفى، ذات الرؤية، واستخدمت الد
يجابية بيف أبعاد الشخصية وىى: البعد الجسمى أو المادى، والبعد العقمى، إعبلقة  ىناؾ

أف تساعد ىذه  ىعمى القيادة الرؤيوية، وينبغوتأثيره والبعد النفسى، والبعد االجتماعى 
 الرؤية وتوظيفيـ بسيولة أكبر.  ىادة ذو مؤسسات عمى تحديد وفيـ القالمعمومات ال

 ,L. McCallus) (ٕٛٔٓ" )بعد األزمات التنظيمية مة القيادة التمثيمية والرؤيويةءمبل" .ٙ
2018,1-45)   

بعد األزمات التنظيمية،  مة القيادة التمثيمية والرؤيويةءتعرؼ مدى مبلالدراسة  تىدف
ف يالقادة الرؤيويأف  لنتائج التى توصمت إليياومف أىـ اواستخدمت الدراسة المنيج الوصفى، 

حاالت األزمات بشكؿ خاص، ويتطمع  ىفو ضماف نجاح المؤسسات،  ىأمر بالغ األىمية ف
مواجية األزمات، وال يوجد فرؽ  ىالرؤيوييف لضماف تطبيؽ النجاح ف ف إلى القادةوالعامم

رؤية يقمؿ مف حدة مخاطر  ىقائد ذ ، واالعتماد عمىىالقائد الرؤيوى، والقائد التمثيمكبير بيف 
 .اتاألزم
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ثبلث مدارس  ىالة: دراسة حالة فالمدارس الفع   ىعممية التغيير ف ىالقيادة الرؤيوية ف". ٚ
 (Tasrim, 2017, 128-137) (ٕٚٔٓ" )ابتدائية

الة، المدارس الفع   ىعممية التغيير ف ىتعرؼ دور القيادة الرؤيوية فالدراسة  تىدف
لمقيادة الرؤيوية  ومف أىـ النتائج التى توصمت إلييا أفالمنيج الوصفى،  لدراسةت اواستخدم

الة وتطويرىا، وتوضيح كقادة تنظيمييف فى تعزيز اإلبداع وتفعيؿ رؤية المدارس الفع   ادورً 
الة باستخداـ طرؽ االتصاؿ المختمفة، وتحويؿ المدارس الفع   وتوصيؿ رؤية ورسالة وأىداؼ

نشطة، وتحديد مجاالت التغيير البرامج واأل  الرسالة واألىداؼ إلى سمسمة مفمفيـو الرؤية و 
يتـ إجراؤىا بإعطاء الحافز  ىعادة الييكمة، وتنفيذ الرؤية التتحسنت وتطورت مف خبلؿ إ ىالت

األنشطة المينية داخؿ وخارج المدارس  خبلؿ ممارسة والفرص لجميع العامميف لتطوير مف
 الة.الفع  

 :ىتبت مف األحدث إلى األقدـ كالتال، ر الخطة االستراتيجيةدراسات تناولت  :لجاىىا احملور 
ـ: دراسة ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓ"تطوير أداء القيادات المدرسية فى ضوء الخطة االستراتيجية . ٔ

 )٘ٔٔ-ٕٜ، ٕٕٓٓحسيف، وآخروف ،( (ٕٕٓٓ" )ميدانية
يره، وأىدافو، تعرؼ مفيوـ األداء اإلدارى وطبيعتو، وأىمية تطو الدراسة  تىدف 

ومتطمباتو ومعوقاتو، وكذلؾ تعرؼ اإلطار الفكرى والمفاىيمى لمخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ 
ت ـ، وتعرؼ واقع األداء اإلدارى ومعوقاتو بالتعميـ االبتدائى، واستخدمٖٕٓٓ/ٕٗٔٓالجامعى 
لتى إلى مجموعة نتائج منيا محدودية الصبلحيات ا المنيج الوصفى، وتوصمت الدراسة

تحتاجيا القيادة المدرسية لمقياـ باألعماؿ اإلدارية والفنية داخؿ المدرسة، وغياب المناخ 
المدرسى الداعـ لئلبداع وابتكار العامميف بالمدرسة، وضعؼ التخطيط لمتكامؿ والتعاوف بيف 
المدرسة والمجتمع الخارجى، وضعؼ معرفة المعمميف بطرؽ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية 

يثة، وسيادة النزعة المركزية داخؿ المدرسة، وضعؼ مشاركة العامميف مع القيادات الحد
المدرسية بالموائح والتشريعات المنظمة، وضعؼ الدورات التدريبية الشاممة لمقيادات 

إلى مجموعة  الدراسة المدرسية، ومعايير تقييـ أداء العامميف بالمدرسة غير واضحة، وتوصمت
يادات المدرسية السمطات والصبلحيات الكافية إلجراء التغييرات المطموبة توصيات منيا منح الق
واتخاذ القرارات المناسبة لممدرسة، وتفعيؿ آلية التواصؿ بيف المدرسة  ،بالمدرسة االبتدائية

وذلؾ لبلرتقاء بالعبلقة بينيما، وتزويد المدارس بالوسائؿ  ،االبتدائية وبيف المجتمع المحمى
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كة المعمومات )اإلنترنت(، وأجيزة عرض وأجيزة حواسب وتوفير المستمزمات التقنية مثؿ شب
 الفنية واإلدارية.

" خطة استراتيجية مقترحة لتطوير التعميـ قبؿ الجامعى بمصر فى ضوء نموذج فايفر" .ٕ
 (ٖٗٔ -ٔ، ٜٕٔٓ)أحمد، (ٜٕٔٓ)

لحديثة لو، ىدفت الدراسة الوقوؼ عمى طبيعة التخطيط االستراتيجى، وأىـ النماذج ا
لقاء الضوء عمى مبلمح التعميـ الثانوى العاـ بمصر، والكشؼ عف أىـ تجارب التخطيط  وا 
لتطوير التعميـ الثانوى العاـ فى مصر، ورصد المعوقات التى تواجو التعميـ الثانوى العاـ فى 

عاـ مصر وتعوؽ تطوره، ومتطمبات تطويره، ووضع خطة استراتيجية لتطوير التعميـ الثانوى ال
سة المنيج الوصفى، وتوصمت إلى مجموعة بمصر فى ضوء نموذج فايفر، واستخدمت الدرا

وضع خطة استراتيجية مقترحة لتطوير التعميـ الثانوى العاـ بمصر فى ضوء  نتائج منيا
 نموذج فايفر. 

 

."متطمبات تطبيؽ أىداؼ الخطة االستراتيجية لمتعميـ المصرى لبرنامج رياض األطفاؿ فى ٖ
 :(ٜٖٖ-ٖٚٔ، ٕٛٔٓمحمد، ) (ٕٛٔٓ" )المتغيرات العصرية ضوء

الدراسة الوقوؼ عمى متطمبات تطبيؽ أىداؼ الخطة االستراتيجية لمتعميـ  تىدف
المصرى فيما يختص ببرنامج رياض األطفاؿ وتتناوؿ مبررات االىتماـ بيذه المرحمة فى ضوء 

التحديات، والتى ال بد مف  التى فرضت عمى المجتمعات الكثير مف ،المتغيرات المعاصرة
مواجيتيا والتكيؼ معيا، ومسايرة تطورات العصر المتبلحقة فى شتى مجاالت الحياة، وىذا ال 

ليكونوا قادريف عمى التكيؼ مع المعطيات  امتميزً  اذا تـ إعداد أفراد المجتمع إعدادً يتحقؽ إال إ
وتعميمى متميز يناسب ىذا  الجديدة لمحياة، األمر الذى يقتضى ضرورة تواجد نظاـ تربوى

العصر مف حيث مناىجو وطرائقو وتقنياتو، ويكوف مف أىـ أىدافو االىتماـ بمرحمة رياض 
 يا أفمننتائج إلى مجموعة  وتوصمتالمنيج الوصفى،  ت الدراسةاألطفاؿ، واستخدم

ش يالمع والتى إذا توافرت فى الواقعالمتطمبات الخاصة بكافة األطراؼ المعنية بتمؾ المرحمة، 
تصبح أىداؼ الخطة االستراتيجية لمتعميـ المصرى فيما يختص ببرنامج رياض األطفاؿ ممكنة 

 التحقؽ بالصورة المنشودة.
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 خطوات الدراسة
 ضوء ما تقدـ فإف الدراسة سارت وفًقا لمخطوات التالية: ىف  

الدراسة تـ تحديد اإلطار العاـ لمدراسة مف حيث: المقدمة، ومشكمة  الخطوة األولى:
وأسئمتيا، وأىدافيا وأىميتيا، وحدودىا، ومنيجيا وأدواتيا، كذلؾ مصطمحات الدراسة 

 والدراسات السابقة.
لمدراسة؛ حيث شمؿ تحديد األسس النظرية لمقيادة  ىتحديد اإلطار النظر  :الخطوة الثانية
 الرؤيوية.

 االستراتيجية. طتحديد الخط ىت فتمثم الخطوة الثالثة:
وتفسير النتائج لمتعرؼ عمى متطمبات  ،إجراءات الدراسة الميدانية ىتمثمت ف ابعة:الخطوة الر 

تطبيؽ القيادة الرؤيوية فى مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى، بتطبيؽ أداة االستبانة 
مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى، ثـ جمعيا  اترونية، وتوزيعيا عمى عدد مف قياداإللكت

لمتوصؿ إلى النتائج  (SPSS)إلحصائي لعمـو االجتماعية وتحميميا باستخداـ التحميؿ ا
 الكمية.

 ىمقترحة لدور القيادة الرؤيوية ف تقديـ توجيات استراتيجية ىتمثمت ف :الخطوة الخامسة
 .قبؿ الجامعى تطبيؽ الخطط االستراتيجية بالتعميـ المصرى

  للدراسة: ىاإلطار اليظز

اإلدارية، باعتبارىا القدرة التأثيرية التى يمتمكيا  القيادة محورًا ميمًا فى العمميةتمثؿ  
بإلتزاـ عاؿ ومثابر وتأديتيا بحيث يقبموف  لتحقيؽ مياميـشخص ما لمتأثير فى اآلخريف 

، مما يساعد عمى تحفيزىـ لتحقيؽ الفاعمية (2:2-293، >822)اٌسؼىد، ودسٕيٓ، قيادتو طواعية
   .(29، :822)أسٔبٔذس، المطموبقت فى الو  والكفاءة اإلدارية واألىداؼ المرجوة

فى كونيا عممية تفاعؿ بيف القائد والعامميف، باعتبار أف وتكمف أىمية القيادة  
وتعمؿ  ،وتحتـر المواىب الفردية المتميزة ،العامميف يحتاجوف إلى قيادة تيتـ بالقيـ اإلنسانية

لمخاطر وتفويض السمطات، عمى إيجاد مناخ وبيئة عمؿ تساعد عمى التميز واإلبداع وتحمؿ ا
، 8228)اٌذجبج،  والقائد يحتاج إلى عامميف يتحمسوف لتحمؿ المسئولية والتطمع لتحقيؽ األفضؿ

باإلضافة إلى تغيير لؤلزمات، العصر الحالى  تعرضيادة بسبب قوتزايدت أىمية ال(، 28
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 برؤية يتميز عميو أفو  الناجحة، القيادة محاور أىـ أحد القائد يعد، و المفاىيـ التربوية السائدة
 وتصور تخيؿ خبلؿ مف واضحة، بصورة المستقبؿ دراؾإ عمى قدرتو تعكس خاصة بو

 .لتجاوزىا احتماالت ووضع ،التحديات المستقبمية
ف نوعية عممو كى يمارس قيادتو بفاعمية سِ ح  لذا عمى القائد أف يمتمؾ ميارات ت  

دراكو لشبكو العبلقات كدرجة التمكيف؛ وتعنى القدرة عمى رؤية المؤسسة  ككؿ، وتفيمو وا 
ميارة ، وامتبلؾ (22، 8223)اٌصٍيجً،  فى اتخاذ القرارات وتييئة الظروؼ لمشاركة العامميف

ووضع الخطط لبموع  وفيـ الترابط بيف أجزائيا ونشاطاتيا لمؤسسةالرؤيا لتصور مستقبؿ ا
تفرض عمى  ،ليب التعميـ والتعمـلتغيرات والتطورات المتبلحقة فى أساباعتبار أف ا، و أىدافيا

لتشخيص  القائد امتبلؾ ميارة الحدس أى اإللماـ بالمعارؼ والمعمومات البلزمة مف مصادرىا
سعى لمتجديد والاستنادًا لمميارات التقنية، روح البحث  وامتبلؾ المواقؼ والتغيرات المحتممة،

عبلقات مع العامميف لتوجيو الواالبتكار واإلبداع، كما عميو أف يمتمؾ ميارة فف التعامؿ 
ؽ مدروسة، وفيـ الذات لضبط النفس وتعزيز الشعور بالمسئوولية وقوة اإلنسانية بطر

ومعرفة ، واالعتماد عمى ثقتو بنفسو وقدرتو عمى إدارة العامميف واتباع األساليب العممية اإلرادة
ـ وتوافؽ بيف قيـ بإحداث انسجا وذلؾ وتوافؽ القيـ ،فى تقييميـ مواطف القوة والضعؼ

  .(29، :822)ِصطفً، العمؿقيـ العامميف و 
وكميا تدور حوؿ المفاىيـ التقميدية وترتبط بشكؿ ىناؾ نظريات حديثة عف القيادة و 

نمط يستخدـ القائد فيو "وىى  القيادة التبادليةمف أبرزىا  ،شائع بعمميات العمؿ الجماعي
بيف القائد والعامميف،  اآلراء بادؿمى توتعتمد ع صبلحيتو الرسمية فى التأثير عمى العامميف،

، (2>، >822)دبفظ، وػجبط، "لمتفاعؿ مع القائد التى تثير دافعية العامميففيـ االحتياجات و 
العممية التى يتـ فييا الحصوؿ عمى التزاـ العامميف بتحقيؽ األىداؼ " ىىو  والقيادة التحويمية

ادتيا يبنوف عبلقة ذات أىداؼ تحفيزية مع العامميف ، فقفى إطار مف القيـ والرؤى المشتركة
، 8222)أثى إٌصش،  "وفؽ رؤيا خاصة تمثؿ ىدؼ تمؾ المؤسسة لمنيوض بالمؤسسة التعميمية

عمى الوالء والحماس،  العامميفجاذبية شخصية تبعث "ىي  والقيادة الكاريزمية، (228-229
ثيًرا كبيًرا في األحداث الك برى عبر شخصّيتو ويستطيع القائد الكاريزمي التأثير عمى اآلخريف تأ

تعد مف أىـ دوافع التغيير االيجابى فى "القيادة الريادية ، أما  (Day, John, 2012, 256)ة"الجّذاب
عمى  عيـ، وذلؾ مف خبلؿ تشجيالعامميفالعممية التعميمية، وخاصة فى أسموب التعامؿ مع 
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ودفعيـ إلى اتباع رؤية مشتركة، ومشاركتيـ فى التغيير، ومنحيـ فرص االبداع واالبتكار، 
والقيادة ، (939-9:1، 8223خٍيً، وآخشوْ، )"المسؤوليات اإلدارية، وبناء فريؽ العمؿ الواحد

ضـ مجموعة مف العامميف ينتموف إلى فت ،فريؽ عمؿ وتحفيز اإلدارة واإلشراؼ" ىى االفتراضية
 مميـ فى أماكف مختمفة وبأوقات مختمفةمؤسسة واحدة أو يتبعوف خطة عمؿ واحدة وطبيعة ع

قيادة الو ، (8>8-822، 8222)آي سؼىد، " فيؤدوف أعماليـ فى فضاء االنترنت عف بعد دوف رقابة
ىى "أسموب قيادى ينسجـ مع قوة الخبرة والمعرفة فيمنح القائد العامميف مزيدًا مف  التمكيفب

 .(Hieu, 2020, 20-28) ألدائيـ" التفويض ومجااًل أوسع فى التخطيط والتنفيذ والتقييـ
 

لذا ، المؤسسةأجواء كما تؤثر عمى ، ؤثر عمى كؿ عامؿتالقائد الجيد أسموب قيادتو ف
نماذج  ستة ،وآف مكي ،بوياتسيس إي ماكيبو ومساعديو ريتشارد ، جولماف اقترح دانياؿ

دراؾ ما ىو جيد لديو وعي ذاتي كاٍؼ إل باعتباره فرد عمى شخصية القائدفييا يؤكدوف  مقيادةل
يوجو القائد العامميف نحو "وفيو  القيادة الرؤيويةتكمف فى:   ،ىو سيئ في موقؼ معيف وما

فيرى القائد ما وراء الواقع الحالى، ويؤكد إلى أيف يتجو العامموف دوف رؤية مشتركة ومحددة، 
، بادؿ المعرفةالمشاركة واالنفتاح فى تو االبتكار يحفزىـ عمى يستخدـ خبرتو ل، و أف يوجييـ

والقيادة ، "حتى يتمكنوا مف تحقيؽ أي ىدؼ لمعامميفيميؿ إلى ترؾ الكثير مف الحرية و 
ويساىـ بشكؿ وثيؽ ـ ويساعدى العامميف يدربكمدرب شخصي "يعمؿ القائد وفييا  التدريبية
رغبات العامميف بأىداؼ المؤسسة، ويقيـ معيـ القائد يربط ف المؤسسة،داخؿ  ـفي نموى
، تعزيز التقدـ والثقةب ، ويساعد العامميف عمى إيجاد مواطف القوة والضعؼ عندىـتواصؿ

يفوض المياـ التى تتسـ بالتحدى، ويظير و ويربطيا بطموحات الوظيفة والمبادرات الفاعمة، 
فييا يؤمف " القيادة التواصميةأما ، "ايمانًا باآلخريف، األمر الذى يقودىـ لموالء لو بدرجة عالية

بمصمحة العامميف أواًل ويصنع جو مف التناغـ فى المؤسسة، بالتركيز عمى الحاجات  القائد
يصؿ القائد إلى  فأ" وىى والقيادة الديمقراطية، "النفسية ليـ عمى حساب حاجات العمؿ

، "االجماع عف طريؽ المشاركة؛ ويأخذ رأى األفراد، ويشارؾ ويستمع لؤلفكار الجيدة والسيئة
ائد مستوى ومعايير أداء العامميف، ويضع التحديات يحدد الق"وفييا  المسيطرةوالقيادة 

واألىداؼ، وال يميؿ لتقديـ التوجيات، فيتوقع أف يعرؼ العامميف ما عمييـ بأنفسيـ، ولكف 
يطمب القائد "وفييا  والقيادة القسرية، "عمى المدى الطويؿ يدفع العامميف لئلرىاؽ واالنحدار

منيـ أف يفعموا ما يقولو، ويعطى توجييات واضحة باستغبلؿ  خضوع العامميف لو ويتوقع
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يفسد بيئة العمؿ عمى وىذا النموذج ، مكانتو وسمطتو القوية، دوف أف يطمب موافقة العامميف
خوًفا  ، نظًرا ألف العماؿ قد تـ عزليـالمؤسسةالمدى الطويؿ ويكوف سمبًيا في تحقيؽ أىداؼ 

نتيجة لمدراسات أف و   (Goleman & Others, 2009, 5-6) (Goleman, 2017, 82-83)"مف الرفض
 يمكف عرضيا بالتفصيؿ كما يمى:، لذا ة العمؿليا تأثير ايجابى فى بيئمقيادة الرؤيوية ل

 الكيادة الزؤيوية ا:أوًل

 :املفَوو وفل امليظور الزميى -أ  
 كمة،وح واسع بخياؿ بالمستقبؿ التفكير عمى القادة قدرة القيادة الرؤيوية ىى

 اليدؼ نحو الموجية ، والسموكياتىالمثال األداء باتجاه العامميف إلياـى ف الرئيس العنصرو 
 ترجمتيا بوضوح بؿ فقط، صياغتيا ىف ينحسر ال دور قائدىا عمى ، فيقعىالتنظيم واألداء

 عمى تعتمد وخصائص متميزة قدرة يتطمب وىذا لتطبيقيا، الداعمة الوسائؿ وتوفير ،وايصاليا
ع تعرض المؤسسة واق مع تتناسب رؤية وضع مف يمكنو ىالذ لمقائد ىالمعرف ناءالب

 (Malmir, 2013, Op.cit,1-17).لؤلزمات

 

شير إلى وتأوائؿ التسعينيات،  ىالثمانينيات وازدىر ف ىبدأ مجاؿ القيادة الرؤيوية ففقد 
ضوء بناء الفرص فى  ظؿ ظروؼ األزمات ىف ىاألداء التنظيم، فتيتـ بمستوى رؤية مستقبمية

تطور المفيـو وفى األلفينات ، (Yoeli, 2010, 451-467) الممكنة لممؤسسة وتفويض العامميف
فأصبح ابتكار رؤية مستقبمية عف حالة المؤسسة فيخرج القائد أفضؿ ما لديو عمى أف يربط 

فى ضوء بالتركيز عمى ىدؼ المؤسسة عف طريؽ استنياض الميارات الحاضر بالمستقبؿ 
لتحسيف الوضع الحالى،  اد وتوضيح صورة واقعية يمكف االعتماد عمييا فى المستقبؿايج
التأثير عمى العامميف مف خبلؿ معرفة نقاط القوة والضعؼ الداخمية والفرص والتيديدات و 

عف طريؽ التمكيف بما يتبلئـ مع رؤى العامميف وفيميـ  الخارجية وصواًل لمتميز المؤسسى
ـ بو عمى المستوى تيا يمتمكوف قدرة ومثابرة وفكرة عما يرغبوف القيا، فقادلرؤية المؤسسة

    .)Others Marlia &31 ,2020 ,-55(المينى والشخصى يما يدعـ تطور المؤسسة مع الوقت
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 :الكيادة الزؤيويةوأٍنية ٍدف ب.
تشير القيادة الرؤيوية إلى القدرة عمى توضيح رؤية مستقبمية عمى مستوى المؤسسة 

لذا ىدؼ القيادة  ؛العامميفمية، ويمكف لمقائد الرؤيوى إيصاؿ الرؤية بفاعمية أكثر إلى التعمي
  :(  (Taylor & Others, 2014,566-583يما يمىالرؤيوية يكمف ف

 . تعزيز كفاءة مكاف العمؿ.ٔ
 اتجاىات العامميف فى مكاف العمؿ. . توفير التدريب حسبٕ
 . اتخاذ القرار بما يسمح لممؤسسات التعميمية تعزيز تنافسيتيا.ٖ

 ،الة قدرات قيادية ذات رؤية لمتغمب عمى التحديات العديدةتتطمب القيادة التربوية الفع  و 
رؤيوية، تتمثؿ تواجو التعميـ قبؿ الجامعى، فيمتمؾ القادة مستويات مف القدرات القيادية ال ىالت

بما يسيـ فى التغيير والقدرة عمى  ،طميعة التعميـ ىفى القدرة عمى القيادة بأسموب يضعيـ ف
تطبيؽ التوقعات بحفز اليمـ، وبث روح الحماس لتطبيؽ األىداؼ، فتكمف فى جممة مف 

 :(R. Loughead, 2009,1-126)النقاط يمكف حصرىا باآلتى
 . إيجاد رؤية واستراتيجية.ٔ
 وصيؿ الرؤية إلى العامميف، والمستويات اإلدارية كافة والحصوؿ عمى مساندتيـ.. تٕ
 . حث العامميف نحو أداء أفضؿ باستخداـ وسائؿ التحفيز.ٖ
 . مساعدة المؤسسة التعميمية عمى النمو والتكيؼ مع ظروؼ البيئة المحيطة.ٗ
 .ولية الذاتية باتجاه التغيير لمواجية المواقؼ المستجدةئ. المس٘
نع . إلياـ اآلخريف فى القياـ بمياـ القيادة، فى مواقع عمميـ مف خبلؿ منحيـ سمطة ص  ٙ

 القرار.
وب عمى تطوير المؤسسة التعميمية مف خبلؿ إحداث تغيرات مستقبمية فى ء. العمؿ الدٚ

 حاجات األفراد العامميف ومف ثـ تطوير رؤية واضحة لممؤسسة التعميمية.
 :ادة الزؤيويةالكي ومبادئ خصائص .جـ

يرغب مؤسستيـ الذىاب فيو،  ى، ورؤية لممكاف الذىبالتزاـ قو  القادة الرؤيويوف يتمتع
-Venus, 2013,1)ىاآلت ىف جمالياإ يمكف خصائص واالستعداد لتحمؿ المخاطر، وليـ مجموعة

218) &(Bawa, 2013, 99-105): 

https://www.researchgate.net/profile/Radhika-Kapur-2
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 ،ئد مف صورة وتصور لممستقبؿ. الثقة بالنفس: تتميز القيادة الرؤيوية بما يحممو القأ
فى  اوشرح الرؤية والتعبير عنيا لآلخريف، لعبت القدرة المعرفية التى يمتمكيا دورً 

والتفسير الواضح لمواقع والتوقعات المستقبمية  ،والتحميؿ الدقيؽ ،االستيعاب السريع
ت تتمثؿ عف دوره فى قيادة ذلؾ المستقبؿ عبر سمسمة مترابطة مف العمميا لتطوره، فضبًل 

وسيف عمى تطبيقيا، وىذا يتطمب تطبيؽ التواصؿ ءفى إيصاؿ وتطبيؽ الرؤيا وتحفيز المر 
 .وسيفءاؿ مع المر الفع  

. توصيؿ الرؤية لمعامميف: بأف يتمتع القائد الرؤيوى بكاريزما ليتمكف مف إقناع العامميف، ٕ
 المنشود قبؿلممست صورة األزمات، ووضع ىعمى تحد اوالمساعدة فى تحفيزىـ فكريً 

لممؤسسة، وتصميـ األفكار التى تؤثر عمى إدارة المؤسسة حيث يكوف تركيزه عمى 
الغرض والرسالة والقيـ الرئيسة لممؤسسة، وتصميـ السياسات واالستراتيجيات واليياكؿ 
بطريقة تسمح لفرؽ العمؿ بالفيـ واالستيعاب وتبادؿ الخبرات وتطبيؽ التعمـ المشترؾ 

ر الوظيفية والفكرية لمعامميف بحيث تكوف المؤسسة مترابطة مع البيئة ليتناسب مع األط
 الداخمية والخارجية.

. تطبيؽ الرؤية: يمكف التعبير عف الرؤية مف خبلؿ صياغة رؤية، وعميو يجب أف يتمتع ٖ
القائد بسمات شخصية وميارات معرفية معينة، وبالقدرة عمى التفكير لصياغة رؤية 

اآلخريف، ويطمؽ عمى القائد بأف لديو ىذه  ىف التأثير عمى قدرة بعيدة المدى، ولديو
الذى يستطيع فيو تقديـ أعماؿ تؤدى إلى تحسيف الوضع الحالى،  ،الرؤية إلى المدى

ظيار أسموب االتصاؿ المؤثر، فينير الرؤية  وتطبيؽ الرؤية عبر نماذج المياـ، وا 
شتركة، فيغرس الرؤية فى لممجموعة، ويوضح الرؤية بطريقة مقنعة بحيث تصبح م

 اليياكؿ التنظيمية، ويصنع القرارات البلزمة.
 الرؤية، الفطنة، لياـ،اإل  . وضوح مفيوـ الذات: امتبلؾ القدرة العقمية مثؿ: )الخياؿ،ٗ

 واالجتماعية النفسية الديناميات مجموعة لىإ يشير ىالذ العقؿ الحكمة،...(، ومصدر
شير إلى "مدى تعريؼ المعتقدات الذاتية بوضوح وثقة، االستنتاج(، وت مثؿ" )االستقراء،

استكشاؼ ما إذا كاف وضوح مفيـو الذات سيساعد القادة و ومتسقة داخمًيا، ومستقرة"، 
 رؤاىـ. ىبالفعؿ عمى غرس القيـ ف
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الية ولدييـ دراية كافية باحتياجات . العمؿ الجماعى: قادة يتسموف بالكفاءة، والفع  ٘
استعماؿ السمطة وتوجيييا نحو حؿ  ىويممكوف القدرة عم ،المدرسيف والطبلب

ومعرفة المياـ الموكمة إلييـ، واالىتماـ بالمجموعة،  ىويتميزوف بالوع، مشكبلتال
 تتضمف إشارات إلى القيـ الجماعية، ليتمكف ىلتكويف صور مستقبمية مفيدة والت

ات والخطط لتطبيؽ التطبيؽ، وذلؾ بصيغ االستراتيجي موضع الرؤية وضع مف فوالعامم
 ، وتوصيؿ الرؤية لتشجيع التغيير والدعـ الواسع لمرؤية.ىالرؤ 

القيادة الرؤيوية تميـ وتحفز العامميف مف أجؿ تطبيؽ نتائج ممموسة، وىذا يتطمب منيا ف
صرار عمى جعميا حقائؽ  أف توضح رؤيتيا وتخاطبيـ عمى االلتزاـ بيا، والعمؿ معيـ بجدية وا 

-21، :822) وىثش،  مجموعة مف المبادئ يمكف إيضاحيا فيما يمى منجزة، فتقوـ عمى

23)(Baltaci,& Others 2012) ( Zacharski, 2008) (MacBeath, 2003,1-8)): 
. القدرة عمى إيجاد رؤية مشتركة: الرؤية ىى حمـ تسعى المؤسسة إلى تطبيقو، بمعنى أنيا ٔ

ة الناجحة ىى الرؤية، التى تكونت تصور لمصورة الذىنية المستقبمية لممؤسسة، والرؤي
باإلحساس والتفكير االبتكارى، باإلضافة إلى التفكير التحميمى، ولتطبيؽ ذلؾ ال بد مف 
إيجاد ىدؼ مشترؾ لمعمؿ، ويتـ التركيز عمى النتائج المتوقعة، وتكويف ثقافة خاصة 

يجاد بمستويات مرتفعة لؤلداء، وتعزيز القدرة عمى اجتياز عمميات التغيير الم طموبة، وا 
 تصور مشترؾ لشكؿ العمؿ.

. الثقة بالنفس وباآلخريف: تعنى الشعور بالقدرة، مع إنجاز العمؿ المطموب بالمستوى ٕ
المطموب، لتطبيؽ النتائج المرجوة، وىى مف مقومات النجاح فى الحياة والعمؿ، وعمى 

أداء األعماؿ القائد الناجح أف يثؽ فى نفسو، ويثؽ فى اآلخريف، وفى قدرتيـ عمى 
المطموبة منيـ، ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تحسيف ميارات اإلنصات، وتبادؿ وتداوؿ 

تاحة البيانات وتسييؿ التفاعؿ مع العامميف.  المعمومات، وا 
نع ٖ . زيادة معدالت مشاركة المرءوسيف: بمشاركتيـ فى وضع السياسة، والتخطيط، وص 

قويـ، مما يعزز لدى العامميف الشعور نحو تقبؿ واتخاذ القرارات، والتنفيذ، والمتابعة، والت
القرارات، التى شاركوا فى صنعيا، وتقميؿ مقاومة المرءوسيف لمتغيير، الذى أسيموا فى 
اقتراحو، ونجاح البرامج والمشروعات التى شاركوا فى تخطيطيا، وتدعيـ الوالء المؤسسى 

قؽ ذلؾ مف خبلؿ توفير مناخ تجاه المؤسسة، التى تحرص عمى أخذ رأييـ واحترامو، ويتح
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شراؾ العامميف وحفزىـ عمى النجاح، وتطبيؽ التقارب بيف  مناسب لمعمؿ الفريقى، وا 
 العامميف، واالستخداـ األمثؿ لطاقات العامميف.

. توفير فرص التعمـ والتدريب: بتوفير التدريب المناسب، وبشكؿ مستمر لجميع العامميف فى ٗ
مخطط ييدؼ إحداث تغييرات فى الفرد والجماعة، فيما يتعمؽ المؤسسة، فالتدريب ىو نشاط 

بالمعمومات، والخبرات، ومعدالت األداء، وطرؽ العمؿ، والسموؾ واالتجاىات، بما يؤىؿ الفرد 
حساس متزايد باألمف واالستقرار  نتاجية عالية، وا  والجماعة إلى القياـ بمياميـ بكفاءة، وا 

اتى، وبناء مجتمع ييدؼ التعميـ والتدريب، وتحديد القائد المينى والوظيفى، تعزيز التعمـ الذ
لجوانب القوة والضعؼ فى شخصيتو، والتشاور مع اآلخريف، وزيادة مساحة الحرية المتاحة 

 لمعامميف.
. احتراـ التنوع واالستفادة منو: عمى القائد الرؤيوى أف يراعى مبدأ الفروؽ الفردية بيف ٘

ف ىذا التنوع مف خبلؿ توظيفو فى اختيار األشخاص العامميف، وعميو أف يستفيد م
المناسبيف لممياـ المطموب إنجازىا، ومف خبلؿ صقؿ الميارات الشخصية، وبناء ودعـ 

 عبلقات عمؿ تقـو عمى االحتراـ.
. تنمية االبتكار عمى مستوى الفرد والمؤسسة: ي عد االبتكار مف أىـ القدرات؛ ألنو العنصر ٙ

سسات، والتفكير االبتكارى ىو ذلؾ النوع مف التفكير، الذى يتسـ األساسى لتقدـ المؤ 
بالصفات اآلتية: القدرة الفائقة عمى حؿ المشكبلت، والتفاعؿ المستمر والواعى مع الواقع، 
دراؾ نواحى النقص والقصور،  والطبلقة، والمرونة، وقدرة عالية عمى تقويـ األشياء، وا 

ر، واكتشاؼ االبتكار لدى العامميف، وتنمية قدراتيـ ويتحقؽ مف خبلؿ تحسيف مناخ االبتكا
 وتحسيف التكنولوجيا.

. التكامؿ فى العمؿ: لتطبيؽ التكامؿ فى العمؿ ال بد مف توفير مناخ يتسـ باآلتى: التنسيؽ، ٚ
والتعاوف، والتخطيط، والعمؿ الفريقى، والتأكيد عمى أىمية واحتراـ كؿ الميف والتخصصات، 

يجاد وتدعيـ أخبلقيات ا لعمؿ اإليجابية، ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تدعيـ أخبلقيات العمؿ، وا 
 البيئة المناسبة، التى تتيح الشجاعة فى العمؿ.

. التوافؽ مع المجتمع: التوافؽ ىو أحد العمميات االجتماعية، التى تتمثؿ فى تطبيؽ عبلقة ٛ
ى إنجاز األىداؼ، منسجمة نسبًيا بيف الفرد ونفسو ومع المجتمع المحيط بو بما يسيـ ف

وتطبيؽ عبلقة توازف بيف الطرفيف، والتوافؽ يتطمب إحداث التغيير المستمر فى كؿ مف 
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اإلنساف والبيئة المحيطة بو لتطبيؽ التبلؤـ واالنسجاـ بينيما، وحتى يمكف تطبيؽ ذلؾ 
متميز، يجب تطبيؽ العوامؿ التالية: الرؤية والقيادة الواعية، وتحفيز العامميف عمى األداء ال

 .والمحافظة عمى البيئة الخارجية والداخمية لممؤسسة
 :الكيادة الزؤيويةوأبعاد متطلبات د. 

المؤسسة، فالقائد الرؤيوى تتطمب القيادة الرؤيوية ثقة كبيرة مف القائد لنشر رؤية 
وليس جزًءا  ،يسعى إلى حموؿ لممشاكؿ قبؿ ظيورىا، ويرى الصورة الكاممة لممؤسسة ىاستباق
مع احتياجات المؤسسة مف خبلؿ البحث عف المشاكؿ المستقبمية  اًرا منيا، ويكوف متوافقً صغي

 :(Annapolis, 2012, 1-24)لتجنبيا ومنعيا مف البداية، وىى كالتالى
 لمؤسسة التعميمية.التصميـ  اظمة ومراعاة الييكؿ التنظيمى وفقً . تطبيؽ السياسات واألنٔ
امميف بالمؤسسة، وتأكيد جودة األداء وتوافقو مع األىداؼ معلرشاد . توفير التوجيو واإل ٕ

 االستراتيجية.
 . إدخاؿ بعض التغييرات فى المؤسسة التعميمية لتعزيز التفاعؿ مع البيئة المحيطة بو.ٖ

 

تحميؿ المؤسسات يجب أف تكوف جاىزة لتوجيو األداء والتغييرات المستقبمية، مف خبلؿ ف
 ,Molina, 2018 كالتالى وذلؾ اؿ لتعزيز القيادة الرؤيويةالفع   ىقوائـ خصائص التطوير المين

115-125)): 
مف خبلؿ  فوويعمؿ بموجبيا العامم ،رؤية يقتدى بيا ذا الرؤية: يكوف القائد الرؤيوى. ٔ

 تحديد أىداؼ المؤسسة )األىداؼ، أو النتائج المطموب تطبيقيا( .
يميـ العامميف ويحثيـ عمى مشاركتو فى . اإللياـ: ي ظير القائد الرؤيوى الحماس، أى ٕ

 وضع رؤية لممؤسسة. 
. القيـ: يعزز القائد الرؤيوى التطابؽ بيف القيـ الشخصية، والقيـ والسموكيات المجتمعية، ٖ

مف خبلؿ تحديد خصائص العامميف )الشخصية والمينية والوظيفية وخبراتيـ وأنواع 
 العبلقات السائدة بينيـ(.

القائد الرؤيوى العامميف عمى الفعؿ النشيط، أى أف يؤدى كؿ عضو دوره  . التمكيف: يساعدٗ
فى الفريؽ، بتحديد طبيعة العمؿ، ونظـ األجور، والحوافز، وخصائص المشكمة، والموارد 

 المتوفرة والمتاحة.
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، وأف يشجع عمى االبتكار، ويدعـ ذوى األفكار ىريادة: يكوف لمقائد الرؤيوى دور رياد. ال٘
 اوسيف، ومتطمبات الموقؼ وفقً ءعمييا تغيير سموؾ القائد، والمر  والتى يترتب ،المبدعة

 وسيو.ءيعة ناتج التفاعؿ بيف القائد ومر لطب
 

 :مدى امليافع مً الكيادة الزؤيويةاملَارات و. ٍـ

 ,.Taylor M Jالتالى مف الميارات لمقيادة الرؤيوية وىى عمى النحو ةىناؾ مجموع 

 583)-, 2014, 566Cornelius) : 
، يةالتعميم وأىداؼ المؤسسة لتوحيد العامميف مع رؤية إلى سموؾ وتحويميا. بناء الرؤيا ٔ

 .والوصوؿ بيا لبلستدامةالتعميمية لتعزيز نمو المؤسسة باألزمات لوعى اتطوير و 
تعرؼ أنواع مختمفة مف أنماط التفكير واستغبلليا، وتمييز المعتقدات األساسية المرتبطة . ٕ

 ثـ تعزيز الثقة بالمستقبؿ.  واقناع العامميف بيا، بالتغيير
ف وتفيـ احتياجاتيـ لكى تبلئـ بيف رؤيا ورسالة إلى أكبر مجموعة مف العاممي . الوصوؿٖ

 .التعميمية المؤسسة
 لرؤية المؤسسة وتغيير أىدافيا فى ضوء األزمات.اتخاذ قرارات جريئة تشكؿ حدود . ٗ
لياـالقادة الرؤيويوف بناء عبلقة والء طويمة األمد، لذا عمى       بدورىـ،  العامميف لمقياـ وا 
 ,Marlia & Others)فيما يمىدى المنافع مف القيادة الرؤيوية يتضح م، و تدريبيـو  تشجيعيـو 

Op.Cit, 31-55) : 
 لمعامميف الرؤية يوصؿ أف القائد إلى : يسعىوبيف العامميف القائد الرؤيوى االتصاؿ بيف. ٔ

 الناجح التطبيؽ مفتاح ىو الرؤية يصاؿف إأ باعتبار الدعـ، وتوسيع التغيير لتشجيع معو
ظيار الشخصى االتصاؿ عبر إلييـ تصؿ بحيث مختمفة طرؽ رعب يتـ وىذا ،ليا  وا 

المخاطرة التى تقدـ لممؤسسة فرصة  وتحمؿ الرؤية، تنفيذ فى لمتدخؿ وتدفعيـ الجدارة
اإلبداع واالبتكار، ومطموب مف القادة تصميـ بيئة تنظيمية تساعد عمى تنمية قدرات 

فى اآلخريف مف خبلؿ قدرتو عمى تحفيز األفراد فى النمو والتطوير، والقدرة عمى التأثير 
ودفعيـ نحو تحديد التجديد واالبتكار، كما تقع  ،العامميف وقيادتيـ نحو الوصوؿ لؤلىداؼ

عميو مسئولية تييئة البيئة التعميمية المناسبة لئلنجاز مف أجؿ النيوض بالعمؿ 
 المؤسسى وتحسيف األداء.

https://www.researchgate.net/profile/Colette-Taylor
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Casey-J-Cornelius-2052160324
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Casey-J-Cornelius-2052160324
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 يتطمب وىذا الرؤية، تطبيؽ عمى وسيفلمرءا تحفيز القائد عمى يتوجب :العاميف . تحفيزٕ
العمؿ  تصميـ ويتطمب النتائج، عمى والتركيز والثقة القائد، لدى ميارات اجتماعية توفر

دراؾ عممية التغيير فى المؤسسة؛ لمحاولة زيادة قدرة  فى ظؿ األزمات، وتعزيز فيـ وا 
 االستيعاب لممتغيرات واألحداث البيئية.

 والتركيز التوظيؼ، كنظاـ لمرؤية الداعمة التنظيمية لمنظـ القائد يخطط: التنظيـو . اإلشراؼ ٖ
لرؤياه،  المناسبة التحتية البنى فيو يوفر العمؿ، وتصميـ داء،األ وتقييـ الفرؽ، عمى

عداد الخطة المدرسية وتوزيع االختصاصات عمى  واالىتماـ بالنمو المينى لممعمميف، وا 
مميف، يتوجب عمى القادة دراسة مختمؼ األنظمة بمنظور العامميف، والمتابعة الفنية لمعا

شمولى ومتكامؿ، كوسيمة عممية تساعد عمى إحداث التغيير والتطوير واكتشاؼ 
 الية.اإلمكانات الفردية اإلبداعية، وحؿ األزمات بفع  

. التخطيط: يعنى التخطيط لجميع أعماؿ مدير المدرسة والخطط اليومية واألسبوعية ٗ
لتحميؿ الوضع الحالى فى حدود الموارد المتاحة، وفى مواجية األزمات، ووضع والفصمية 

البدائؿ المناسبة التى يمكف بيا مواجية تمؾ األزمات، وتشكيؿ رؤية مستقبمية متجددة 
يجاد الدوافع لتطبيقيا، مف خبلؿ مزج رؤية المؤسسة برؤية  ضمف بيئة متغيرة وا 

لؤلمور والمشكبلت واألحداث داخؿ المؤسسة العامميف، بنظرة عميقة ورؤية حقيقية 
 وخارجيا.

 : اخلطة االسرتاتيجيةاثاىًي

، فمقد تـ وضع الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ اكبيرً  اشيد التعميـ قبؿ الجامعى اىتمامً 
ـ شعارىا "التعميـ المشروع القومى لمصر"، ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓالجامعى فى مصر فى الفترة مف 

ـ ىو عاـ التعميـ فى مصر، ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓعبد الفتاح السيسى أف عاـ وأعمف السيد الرئيس 
قدت المؤتمرات والندوات لمناقشة قضايا التعميـ فى مصر، وتـ إصدار العديد مف وكذلؾ ع  

دخاؿ  ،القوانيف والقرارات الوزارية التى سعت إلى تطوير البنية التنظيمية لمتعميـ اإللزامى، وا 
 .(9، ص:822)وصاسح اٌتشثيخ واٌتؼٍيُ ،يثةفمسفات واتجاىات ومفاىيـ حد
االستراتيجية  الخطة ضمف كضرورة التعميـ الدولة تستيدؼ ومف ىذه المنطمقات بدأت

 ىى لمتعميـ المستدامة التنمية أىداؼ مف اانبثاقً  ىاألساس ىدفيا وكاف ،ـٖٕٓٓ لمدولة
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عادؿ  وكؼء ىمؤسس طارإ ىوف التمييز دوف بجودة عالية لمجميع والتدريب التعميـ إتاحة"
 ،اوتكنولوجيً  اوتقنيً  افنيً  والمتمكف التفكير ىعم القادر المتعمـ ىعم امتمركزً  يكوف أف ومستداـ،

طبلؽ بناء ىإل ضافةباإل  معتز لمواطف ىمد ىأقص ىإل تياامكانيإ الشخصية المتكاممة، وا 
عمى أف  ينص ىوالذ ـٕٗٔٓ مصر لدستور اـ تجسيدً ٖٕٓٓمصر رؤية وتعتبر بذاتو،

 ،الوطنية اليوية ىعم والحفاظ ،الشخصية المصرية بناء وىدف مواطف لكؿ حؽ التعميـ"
 القيـ وترسيخ االبتكار وتشجيع ،وتنمية المواىب التفكير ىف ىالعمم المنيج وتأصيؿ

بمراعاة  الدولة وتمتـز ،التمييز وعدـ المواطنة والتسامح مفاىيـ رساءا  و  ،والروحية الحضارية
 "العالمية الجودة لمعايير اوتوفيره وفقً  ووسائمو التعميـ مناىج ىف أىدافو

 : االسرتاتيجيات احلاكنة واملوجَة ألىشطة اخلطة االسرتاتيجيةأ.

  (:ٖٔ-ٔ، ٕٛٔٓ)عمراف، تكمف فيما يمى    
والقائمة عمى القدرة عمى التعمـ  ،إكساب المتعمـ الكفايات األساسية لمجتمع المعرفة -

المناىج عمى أف تنمية  اب قيـ المواطنة الرقمية، والتأكيد فى منظومةالمستمر واكتس
 ألنيا ىى المستقبؿ. ؛نتاجيا كعنصر إنتاجى حاكـا  المعرفة و 

إلى نظـ تعيد التعميـ إلى طبيعتو ووظيفتو  قضايا التقويـ واالمتحانات وصوالً مواجية  -
 األساسية.

ى عرض المعرفة المستيدفة وتداوليا الية فالتوصؿ إلى الصيغ التكنولوجية األكثر فع   -
 يرغب مف أبناء المجتمع. فْ بيف الطبلب والمعمميف وم  

توفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية مف العنؼ والسموكيات غير المرغوب  -
شباع احتياجاتيـ التربوية والتعميمية ،فييا  ،وتعمؿ كؿ الوقت عمى احتواء الطبلب وا 

 وتوفير الخدمات والرعاية المتكاممة لمطبلب.
مف  اتطوير بيئة التعمـ وتزويدىا بالتقنيات المطموبة لتحسيف التعميـ ببيئة تعميمية بدءً  -

 المرحمة االبتدائية مف خبلؿ تحسيف المكوف التكنولوجى فييا.
عرفى م، بما يحقؽ التجديد اللمعامميفالتنمية المينية الشاممة والمستدامة المخططة  -

يجاد  ،، والتركيز عمى المعالجات الشاممة لقضايا المعمميفوالمينى كؿ خمس سنوات وا 
 الحموؿ المتوازنة لحاجاتيـ، وبما يحقؽ تحسيف األداء التعميمى.
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عداد وتنمية  - إعادة ىندسة النظاـ التعميمى لتطبيؽ الفاعمية واالنسيابية بيف عناصره، وا 
والتركيز عمى اإلعداد المتميز لمدير المدرسة والقيادات، قيادات العمؿ التربوى واإلدارى، 

 وتوفير قائد متمكف مف القدرات اإلدارية والفنية والتكنولوجيا المتقدمة.
يعتمد عمى المتابعة و  ،بناء نظاـ متكامؿ ومتطور لممحاسبية قائـ عمى الشفافية -

المستويات التعميمية  الحقيقية لؤلداء وتقويمو المبنى عمى مؤشرات ومحددات األداء عمى
 لمتأكيد عمى الجودة النوعية والكمية لمخرجات التعميـ. ،كافة

واسع النطاؽ لمبيانات، و دعـ وتعزيز قدرة نظاـ التعميـ مف خبلؿ االستخداـ األفضؿ  -
 واألبحاث، والتقويـ، والشفافية، والتحديث والتكنولوجيا.

تطوير إدارة المؤسسة  والذى ييدؼمركز حوؿ المدرسة، وفى ضوء برنامج اإلصبلح المت
ويدعـ التنمية المينية  ،بنظاـ مركزى/ ال مركزى متوازف ؿالتعميمية فى إطار نظاـ تعميمى يعم

ة تحقؽ جودة التعميـ المستدامة والحوكمة الرشيدة والمحاسبية؛ لتوفير بيئة تعميمية داعم
فى تنمية وطنو،  ارفة، ومساىمً منافسة فى مجتمع المععمى ال اقادرً  امبتكرً  افتنتج مواطنً 

 ايً ذات قادرة تصبح ألف وتعميمية تربوية كمؤسسة المدرسة تأىيؿ عمى البرنامج ىذا واعتمد
 إلى المالية الموازنة نقؿ إلى التحوؿ يمكف حتى والمساءلة تحمؿ المسئولية عمى اومينيً 

 باإلدارة سمىي   ما يؽلتطب واإلداري القانوني اإلطار واستكماؿ وربطيا باألداء ،المدرسة
 بناء عمى البرنامج ىذا كما يعمؿ، المدرسية" عرؼ "بالقيادةت   ما ىوى ،عمى المدرسة المتمركزة

 مف المدرسة وتمكيف التعميمي، خط اإلنتاج ىف األولى الوحدة بصفتيا لممدرسة الذاتية القدرة
نشاء ،يةالقوم لممعايير اوفقً  تطويره عمى والعمؿ ،والتخطيط أدائيا تطوير  جيد ىتعميم نظاـ وا 
 لؤلمـ المستدامة لمتنمية العامة األىداؼ ىلإ امستندً  بمصر االصبلح لمتعميـ ىخط يحقؽ

 )وصاسح اٌتشثيخ واٌتؼٍيُ ،ـٖٕٓٓ بمصر لمتعميـ االستراتيجية الخطة مف ويحقؽ الغاية ،المتحدة

 .(29، صِشجغ سبثك
 

 اكتساب المعمومات ىعم اقاصرً  عدي لـ ميةوتعمي تربوية كمؤسسة المدرسة دور فإف وعميو
بوسائؿ  المعمومات ـدقي فأصبح اعمقً  كثرأ سسأو  لياتآ ىعم عتمدي صبحأ بؿ ،فحسب
 عدة عناصر، ومف عمى يعتمد التعميمية العممية نجاح وأصبح تطورات األزمات، مع تتناسب

 ،ت ع د أحد األنماط الميمة فالقيادة الرؤيويةذات الرؤية،  المدرسّية القيادة العناصر ىذه أىـ
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إذ تشكؿ مع التنظيـ، والتخطيط، والرقابة ممارسة متكاممة  ؛التى يتوقؼ عمييا نجاح القائد
وتجاوز ، المؤسسة التعميمية لبموغيا ىالمستقبؿ تسع ىمرغوبة ف لتوفير التوجيو لحالة

 .Thrnton, 2017))األنماط التقميدية وممارسة دورىا وفؽ المتطمبات واالتجاىات المعاصرة
 العممّية نجاح يعتمد، بالتخطيط باستمرار لضماف مستقبؿ أفضؿ لممدرسة ذلؾ ويتـ 

 ،فى الجمع بيف جميع أساليب اإلدارة المختمفة اإلدارة نجاح عمى المدرسة ىف التدريسّية
نشاء أسموب يمكف تحديده، باستخداـ القميؿ مف جميع أساليب القيادة المختمفة  ىقياد وا 

ويمكنيـ التعامؿ مع التغيير السريع  ،حسب الحاجة، فالقادة الرؤيويوف لدييـ المرونة
تضـ أعضاء خبراء محترفيف  ىشكؿ أفضؿ مع الفرؽ الموىوبة، التواألزمات، ويعمموف ب

 تطبيؽ ىف تسيـ ىالت ،اليومية عممياتيـ ط لتوجيولمغاية ومترابطيف، واستخداـ التخطي
 لمحالة كتصوير بخطوات متميزة وحضارية واجتماعية تنظيمية عممية تصبح الرؤية، بذلؾ

 والخطة المدرسة إدارة خطة بوضع داخؿ المدرسة ىالتعميم النظاـ المستقبمية بيدؼ تحسيف
لممدرسة، ثـ التحقؽ ومتابعة  ويةسن خطط مف امسبقً  لو التخطيط ما تـ تنفيذ السنوية، ثـ

 مف المستفادة إدراج الدروس ارً الموضوعة، وأخي الخطط وتقييـ المستمرة المدرسة إدارة وتقييـ
  لتطبيؽ أىداؼ الخطط االستراتيجية. الحالية وتأثيرىا تنفيذ الخطة

 ثالجًا: إجزاءات الدراسة امليداىية وتفشري اليتائج:
مف خبلؿ إجراء دراسة الخطط االستراتيجية تطبيؽ ل الرؤيويةدور القيادة يمكف تحديد 

( ٖٓٔ، وشممت الدراسة عدد )معممى التعميـ قبؿ الجامعىميدانية عمى عينة عشوائية مف 
 ( استبانة صالحة.ٓٓٔ( استبانة لعدـ صبلحيتيا، والتطبيؽ عمي عدد )ٖٓوتـ استبعاد )

انة(، وحساب معامبلت االرتباط، واتضح وقد تـ تقنيف أداة الدراسة )صدؽ وثبات االستب
مف صدؽ االستبانة االلكترونية الموجية أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند 

(؛ وىو ما يشير إلى أف االستبانة تتمتع بالتجانس الداخمى؛ أى أنيا صادقة 0ٓٔٓمستوى )
 .(0ٓ٘ٓ-0ٙٗٓوصالحة لمقياس، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف: )

واتضح مف حساب ثبات أداتى الدراسة الموجيو إلى مسئولى الحكومة االلكترونية بطريقة 
ة أو لبلستبانة ألفا كرونباخ؛ أف جميع قيـ معامبلت ثبات ألفا كرونباخ سواء لؤلبعاد الفرعي

 (، وىو ما يشير إلى أف االستبانة عمى درجة مقبولة مف الثبات.0ٖٓٓٓككؿ مرتفعة )
 

https://smallbiz-resources.com/author/lindathornton/
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(، وكانت قيمة الداللة االحصائية ٕ(، بدرجات حرية )0ٙٓٙٓ٘٘) ٕقيمة كا وفيو نجد أف
(، مما يشير إلى داللتيا االحصائية مما نستنتج 0ٓٓ٘ٓ( وىى أقؿ مف مستوى )0ٓٓٔٓ)

معو رفض الفرض الصفرى ونقبؿ بالفرض البديؿ، أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف 
لمتوقع منيـ نحو استخداـ السحابة المختمطة لتعزيز آراء مسئولى الحكومة االلكترونية وا

 استدامة التعميـ قبؿ الجامعى.
 وتـ تصميـ االستبانة االلكترونية، بحيث تكونت مف ثبلث محاور كالتالى:

، مكوف مف تطبيؽ الخطط االستراتيجية فى ضوء األزماتفى  اودورى القيادة الرؤيوية. واقع ٔ
 ( عبارات.ٓٔ)
تطبيؽ الخطط االستراتيجية فى ضوء فى  اودورى مقيادة الرؤيويةلالستراتيجية . المتطمبات إ

 .اتعبار  (ٓٔ، مكوف مف )األزمات
، مكوف تطبيؽ الخطط االستراتيجية فى ضوء األزماتفى  اودورى القيادة الرؤيوية معوقات. ٖ

  .( عباراتٓٔمف )
ات أفراد العينة حوؿ مضموف ولقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الثبلثى لمتعبير عف استجاب 

نادرًا(، بحيث  -أحياناً  -( لبلستجابات )دائماً ٔ-ٕ-ٖاالستبانة، حيث أعطيت درجات )
( أماـ االستجابة التى تعبر عف رأيو، وفى نياية عبارات كؿ يضع المستجيب عبلمة )

  (SPSS)محور مف محاور االستبانة، وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
Statistical Package for Social Sciences:وذلؾ عمى النحو التالى ، 

. حساب النسبة المئوية لمتكرارات، وذلؾ لمتعرؼ عمى توزيع استجابات أفراد العينة عمى كؿ ٔ
 عبارة مف عبارات االستبانات االلكترونية.

لعبارات، وترتيب كؿ . حساب الوزف النسبى: لتحديد مستوى الموافقة عف كؿ عبارة مف إ
 منيا.

: لبياف داللة الفروؽ بيف تكرارات استجابات أفراد (Chi Square)( ٕ. اختبار مربع كاى )كاٖ
 العينة عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبانة مف حيث درجة توافرىا فى الواقع الفعمى.

حوكمة السحابة  . استخداـ التكرارات والنسب المئوية واألوزاف النسبية لمتعرؼ عمى واقعٗ
المختمطة فى ضوء االقتصاد الرقمى لتعزيز استدامة التعميـ قبؿ الجامعى، وصنفت 

 0ٖٕٗتقديرات أفراد عينة الدراسة إلى ثبلث مستويات، حيث إذا كاف الوزف النسبى بيف )
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( 0ٙٙٔإلى  ٔ( يعتبر متوسطًا، وبيف )0ٖٖٕإلى  0ٙٚٔ( يعتبر مرتفعًا، ومف )ٖإلى 
،.( وقد حسبت ٙٙ( أى قرابة )ٖ/ٕ؛ حيث أف طوؿ الفترة المستخدمة )يعتبر منخفضاً 

معيار الحكـ عمى قيـ األوزاف وفؽ المعيار الثبلثى، وتعرض نتائج الدراسة الميدانية 
 )تحميميا وتفسيرىا( عمى النحو التالى:

 ( 2جذوي )
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تطبيؽ الخطط فى  اودورى القيادة الرؤيويةواقع أظيرت النتائج أف محور 
مغ الوزف النسبى بشكؿ عاـ بمستوى منخفض، إذ ب االستراتيجية فى ضوء األزمات

( عبارات تراوحت ٓٔ( وىو مستوى منخفض، حيث اشتمؿ عمى )0ٖٗٔلممحور ككؿ )
يميـ اآلخريف ( ونصيا "ٕ(، أعبلىا العبارة )0ٕ٘ٓ( و )0ٓٓٔية ليا بيف )األوزاف النسب
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فى المرتبة األولى  مرتفع( وىى ذات مستوى 0ٕ٘ٓ" بوزف نسبى )لمقياـ بمياـ القيادة
لمقادة الرؤيويوف دور ميـ فى تحفيز االبداع واإللياـ عمى كافة البنود، ويرجع ذلؾ إلى 
( ونصيا ٓٔوأقميا العبارة )(، Brunelle & Others, 2018) لدى العامميف فى ضوء األزمات

( وىى ذات 0ٓٓٔ" بوزف نسبى )يراعي تطبيؽ السياسات واألنظمة وفؽ طبيعة األزمات"
يواجو الكثير  التعميمىويرجع ذلؾ إلى أف النظاـ  الخامسةمستوى منخفض فى المرتبة 

متميز يناسب ىذا العصر  قتضى ضرورة تواجد نظاـ تربوى وتعميمىالتى ت مف المشكبلت
أىداؼ الخطة االستراتيجية لمتعميـ المصرى  لتطبيؽمف حيث مناىجو وطرائقو وتقنياتو، 

 .(8222ِذّذ، ) بالصورة المنشودة
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 (8جذوي )

 :تطجيك اٌخطػ االستشاتيجيخ فً ظىء األصِبدفً  بودوسه ٌٍميبدح اٌشؤيىيخ اٌّتطٍجبد االستشاتيجيخ 
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تطبيؽ فى  اودورى لمقيادة الرؤيوية المتطمبات االستراتيجيةيرى أفراد العينة أف محور   
بشكؿ عاـ بمستوى منخفض، إذ بمغ الوزف  فى مصر الخطط االستراتيجية فى ضوء األزمات

تراوحت  اتر ( عبآٔحيث اشتمؿ عمى ) ( وىو مستوى منخفض،0ٖٙٔالنسبى لممحور ككؿ )
يراعى تعزيز جودة ( ونصيا "ٔ(، أعبلىا العبارة )0ٓٓٔ( و )0ٜٓٔاألوزاف النسبية ليا بيف )

( وىى ذات مستوى متوسط فى المرتبة األولى عمى كافة 0ٜٓٔ" بوزف نسبى )أداء العاميف
ي وتأثير الرضا الوظيف، لوظيفيعمى الرضا ا الرؤيويةتأثير القيادة البنود، ويرجع ذلؾ إلى 

يراعى إعداد الخطة المدرسية "( ونصيا ٖ، وأقميا العبارة )Hayati, 2020))العامميف عمى أداء 
محدودية الصبلحيات التى تحتاجيا القيادة المدرسية لمقياـ باألعماؿ " فى ضوء األزمات

اإلدارية والفنية داخؿ المدرسة، وغياب المناخ المدرسى الداعـ لئلبداع وابتكار العامميف 
مدرسة، وضعؼ التخطيط لمتكامؿ والتعاوف بيف المدرسة والمجتمع الخارجى، وضعؼ معرفة بال

المعمميف بطرؽ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة، وسيادة النزعة المركزية داخؿ 
المدرسة، وضعؼ مشاركة العامميف مع القيادات المدرسية بالموائح والتشريعات المنظمة، 

بية الشاممة لمقيادات المدرسية، ومعايير تقييـ أداء العامميف بالمدرسة وضعؼ الدورات التدري
غير واضحة، وتوصمت إلى مجموعة توصيات منيا منح القيادات المدرسية السمطات 
والصبلحيات الكافية إلجراء التغييرات المطموبة بالمدرسة االبتدائية واتخاذ القرارات المناسبة 

ؿ بيف المدرسة االبتدائية وبيف المجتمع المحمى وذلؾ لبلرتقاء لممدرسة، وتفعيؿ آلية التواص
بالعبلقة بينيما، وتزويد المدارس بالوسائؿ التقنية مثؿ شبكة المعمومات )اإلنترنت(، وأجيزة 

 .(ٕٕٓٓحسيف، وآخروف ،) عرض وأجيزة حواسب وتوفير المستمزمات الفنية واإلدارية
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 ( 9جذوي )
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 2322** داي ػٕذ ِستىي 

تطبيؽ فى  اودورى القيادة الرؤيوية معوقاتكما أظيرت نتائج العينة أف محور 
، إذ بمغ الوزف مرتفع بشكؿ عاـ بمستوى فى مصر الخطط االستراتيجية فى ضوء األزمات

( عبارات تراوحت ٓٔ، حيث اشتمؿ عمى )مرتفع( وىو مستوى 0ٕٕٗالنسبى لممحور ككؿ )
قصور تصميـ بيئة  ( ونصيا "٘، أعبلىا العبارة )(0ٓٓٔ( و )0ٖٓٓاألوزاف النسبية ليا بيف )

 ( وىى ذات مستوى مرتفع0ٖٓٓ" بوزف نسبى )تنظيمية تساعد عمى تنمية قدرات العامميف
عمى  تأثير الجوانب الديموغرافيةضعؼ فى المرتبة األولى عمى كافة البنود، ويرجع ذلؾ إلى 

( ونصيا ٔ) عبارتيف ىما، وأقميا Pribudhiana, Ryke & Others, 2020) )استعداد القادة الرؤيويوف
غياب وجود رؤية ( ونصيا "ٚ، و )ضعؼ تخطيط أداء العامميف فى ضوء األزمات""
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غياب المناخ المدرسى الداعـ لئلبداع وابتكار ويرجع ذلؾ إلى   "فى فترة األزمات واستراتيجية
العامميف بالمدرسة، وضعؼ التخطيط لمتكامؿ والتعاوف بيف المدرسة والمجتمع الخارجى، 
وضعؼ معرفة المعمميف بطرؽ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة، وسيادة النزعة 

عؼ مشاركة العامميف مع القيادات المدرسية بالموائح والتشريعات المركزية داخؿ المدرسة، وض
تأثير القيادة ذات الرؤية والثقافة التنظيمية عمى االستجابة لمتغييرات بشكؿ ، و المنظمة

  .(0202)حسين، وآخرون ،&  (Brunelle & Others, 2018)كبير
 

طط االسرتاتيجية ل اخلللكيادة الزؤيوية ودورٍا فى تطبي توجَات اسرتاتيجية: ارابًع

 :قبل اجلامعى بالتعليه املصزى

الجودة  –)اإلتاحة  :ىالتعميـ المصرى عمى خمس ركائز وىالخطط االستراتيجية فى  تقوـ
الرقمنة(، مع التأكيد عمى ضرورة الحفاظ  –الحوكمة مع مراعاة البلمركزية  –التنافسية  –

تقيس مدى قدرة القائد ة، فالقيادة الرؤيوية عمى االستدامة، وتجنب تغيير السياسات التعميمي
والقائد الرؤيوى يتميز بأنو  عمى تحديد مستقبؿ المؤسسة التعميمية والتعبير عنو بوضوح،

 ,K. Pal, Saibal)وقادر عمى االبتكار، ولديو منظور لمتعامؿ مع األزمات ،واسع األفؽ ومميـ

 طويؿ األجؿ.ر إلى مستقبؿ لى ما بعد الحاضيطور خطًطا تمتد إو ، (76-85 ,2011
 

( الحالية التى يمر بيا العالـ قد ىددت التعميـ، وال شؾ ٜٔ-الواقع أف جائحة )كوفيدف
 ،يتمثؿ أوليا فى كيفية التصدى لؤلزمة ،أماـ مؤسسات التعميـ اأنيا أوجدت تحديات جسامً 

التصدى ليا؛ حيث  وعدـ الوقوؼ عند مجرد التفكير فييا وفى كيفية ،ثارىا السمبيةآوالحد مف 
إنيا أوجدت أزمة فى تنفيذ الخطط الدراسية، وبرامج التدريب، وطرؽ االمتحانات والتقويـ، 

يضاح التوجيات ، ويمكف إويجب أف نستفيد مف التجربة ونخرج منيا أقوى مف ذى قبؿ
 :ما يمى االستراتيجية مف خبلؿ

 ؿ المحاور التالية:مف خبل سوؼ نتطرؽ ليا  أ.مزجعيات التوجَات االسرتاتيجية:
نص عمى  ىـ؛ الذٖٕٓٓاليدؼ الرابع مف الرؤية االستراتيجية لمتعميـ حتى عاـ  . ٔ

، ىإطار نظاـ مؤسس ى"إتاحة التعميـ والتدريب لمجميع بجودة عالية دوف تمييز، وف
وكؼء وعادؿ، ومستداـ، ومرف، وأف يكوف مرتكًزا عمى المتعمـ والمتدرب القادر 
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بناء الشخصية  ىيسيـ أيًضا ف متمكف فنًيا وتقنًيا وتكنولوجًيا، وأفعمى التفكير وال
طبلؽ إمكاناتيا إلى أقصى مدى لمتدرب قادر عمى التعامؿ تنافسًيا مع  المتكاممة وا 

 ىوتأكيد وزير التربية والتعميـ والتعميـ الفني، ف،  "الكيانات اإلقميمية والعالمية
، عمى أف اإلنساف ىو الركيزة "د الجائحةبناء عالـ ما بع -مؤتمر"حقوؽ اإلنساف 

دولة؛ لذا كاف توجو الوزارة نحو  ىاألساسية لصناعة الحضارات والنيوض بأ
التعميـ واإلدارة والتوظيؼ األمثؿ لمموارد، والعمؿ عمى  فىاالرتقاء بالقوى البشرية 

مف  الةاإلصبلح مف الداخؿ، وغير ذلؾ مف اآلليات، مف خبلؿ مشاركة حقيقية وفع  
جميع المعنييف والميتميف بالشأف التعميمي؛ مف أجؿ تطبيؽ أىداؼ استراتيجية 

وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني  وتوجو،  ـٖٕٓٓالتنمية المستدامة رؤية مصر 
المدارس عمى السموكيات المينية المتعارؼ عمييا لدى الكوادر  ىلتدريب مدير 

ظرؼ قد يطرأ،  ىعداد والجاىزية لمتعامؿ مع أالتعميمية، ليكونوا عمى أتـ االست
التدريب، بوضع  ىولتفعيؿ مجتمعات التعمـ داخؿ المدرسة، وطالب نائب الوزير مدير 

: إدارة البيئة ىالمدارس االبتدائية، ضمف ثبلثة محاور، وى ىخطة تدريبية لمدير 
إلى التقييـ  ظؿ جائحة كورونا، والتنمية المينية المستدامة، باإلضافة ىالمدرسية ف

 .وتغيير أساليب التقييـ ىبما يتناسب مع الوضع الحال
 

 . اليتائج اليت وصلت إليَا الدراسة، وتتنجل يف: 2
 أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسات السابقة:

ىناؾ تأثيًرا لمقيادة ذات الرؤية المستقبمية تجاه جاىزية المعمـ فى تنفيذ السياسة  -
د المعمـ فى تنفيذ ا تأثير كبير عمى جودة المعمـ تجاه استعداالتربوية، وىناؾ أيضً 

 .سياسة التعميـ
 .القيادة الرؤيوية ليا تأثير إيجابى وميـ عمى ثقافة الجودة فى التعميـ -
دارة المواىب ليا تأثير كبير عمى  - لمقيادة الرؤيوية تأثيًرا عمى الرضا الوظيفى، وا 

 .أثير كبير عمى الرضا الوظيفىلو ت العامميفالرضا الوظيفى، ومشاركة 
 ىناؾ تأثيًرا عمى القيادة ذات الرؤية والثقافة التنظيمية عمى االستجابة لمتغييرات -

 واألزمات.
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ىناؾ عبلقة إيجابية بيف أبعاد الشخصية وىى: البعد الجسمى أو المادى، والبعد  -
وية، وينبغى أف العقمى، والبعد النفسى، والبعد االجتماعى وتأثيره عمى القيادة الرؤي

تساعد ىذه المعمومات المؤسسات عمى تحديد وفيـ القادة ذوى الرؤية وتوظيفيـ 
 .بسيولة أكبر

القادة الرؤيوييف أمر بالغ األىمية فى ضماف نجاح المؤسسات، وفى حاالت األزمات  -
بشكؿ خاص، ويتطمع العامموف إلى القادة الرؤيوييف لضماف تطبيؽ النجاح فى 

ت، وال يوجد فرؽ كبير بيف القائد الرؤيوى، والقائد التمثيمى، واالعتماد مواجية األزما
 .عمى قائد ذى رؤية يقمؿ مف حدة مخاطر األزمات

لمقيادة الرؤيوية دورًا كقادة تنظيمييف فى تعزيز اإلبداع وتفعيؿ رؤية المدارس الفع الة  -
لة باستخداـ طرؽ وتطويرىا، وتوضيح وتوصيؿ رؤية ورسالة وأىداؼ المدارس الفع ا

االتصاؿ المختمفة، وتحويؿ مفيـو الرؤية والرسالة واألىداؼ إلى سمسمة مف البرامج 
واألنشطة، وتحديد مجاالت التغيير التى تحسنت وتطورت مف خبلؿ إعادة الييكمة، 
وتنفيذ الرؤية التى يتـ إجراؤىا بإعطاء الحافز والفرص لجميع العامميف لتطوير مف 

 ألنشطة المينية داخؿ وخارج المدارس الفع الةخبلؿ ممارسة ا
محدودية الصبلحيات التى تحتاجيا القيادة المدرسية لمقياـ باألعماؿ اإلدارية والفنية  -

داخؿ المدرسة، وغياب المناخ المدرسى الداعـ لئلبداع وابتكار العامميف بالمدرسة، 
ارجى، وضعؼ معرفة وضعؼ التخطيط لمتكامؿ والتعاوف بيف المدرسة والمجتمع الخ

المعمميف بطرؽ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة، وسيادة النزعة المركزية داخؿ 
المدرسة، وضعؼ مشاركة العامميف مع القيادات المدرسية بالموائح والتشريعات 
المنظمة، وضعؼ الدورات التدريبية الشاممة لمقيادات المدرسية، ومعايير تقييـ أداء 

لمدرسة غير واضحة، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة توصيات منيا منح العامميف با
القيادات المدرسية السمطات والصبلحيات الكافية إلجراء التغييرات المطموبة بالمدرسة 
االبتدائية، واتخاذ القرارات المناسبة لممدرسة، وتفعيؿ آلية التواصؿ بيف المدرسة 

بلرتقاء بالعبلقة بينيما، وتزويد المدارس االبتدائية وبيف المجتمع المحمى، وذلؾ ل
بالوسائؿ التقنية مثؿ شبكة المعمومات )اإلنترنت(، وأجيزة عرض وأجيزة حواسب 

 .وتوفير المستمزمات الفنية واإلدارية
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المتطمبات الخاصة بكافة األطراؼ المعنية بتمؾ المرحمة، والتى إذا توافرت فى الواقع  -
تراتيجية لمتعميـ المصرى فيما يختص ببرنامج المعيش تصبح أىداؼ الخطة االس

 .رياض األطفاؿ ممكنة التحقؽ بالصورة المنشودة
 أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الميدانية، تمثمت في: 

 قصور تصميـ بيئة تنظيمية تساعد عمى تنمية قدرات العامميف. 
 تغير الوعي بأىمية المسؤولية الذاتية لمواجية األزمات. 
 احتياجات العامميف فى ضوء األزمات  ؼ مراعاةضع. 
 ضعؼ استخداـ ميارة التفويض. 
  لدى العامميف فى المؤسسات. تحسيف مناخ االبتكارقصور 
 قصور إتاحة البيانات لتسييؿ التفاعؿ مع العامميف. 
 ضعؼ تخطيط أداء العامميف فى ضوء األزمات. 
 غياب وجود رؤية واستراتيجية فى فترة األزمات. 

 سوؼ نتطرؽ ليا مف خبلؿ المحاور التالية: حماور التوجَات االسرتاتيجية:. ب
، تطبيؽ الخطط االستراتيجية فى ضوء األزماتفى  اودورى القيادة الرؤيويةواقع    -

لياـ ، توفر التدريب حسب اتجاىات العامميفويتضمف  لمقياـ بمياـ  العامميفوا 
حرص عمى توصيؿ الرؤية ال، و العامميفتوزيع االختصاصات عمى  ومراعاة، القيادة

ر تبادؿ وتداوؿ لممعمومات، يتوفوامتبلؾ القدرة عمى النصح واالرشاد، و ، إلى العامميف
ؿ بعض ادخير مناخ مناسب لمعمؿ الفريقى، وتبنى قوة الشخصية والمباقة، وا  وتوف

 التغييرات لتعزيز التفاعؿ مع البيئة المحيطة.
تطبيؽ الخطط االستراتيجية فى فى  اودورى مقيادة الرؤيويةلة المتطمبات االستراتيجي    -

حث العامميف نحو أداء ، و تعزيز جودة أداء العاميف مراعاة ، وتتضمفضوء األزمات
ر المتابعة الفنية يتوف، و إعداد الخطة المدرسية فى ضوء األزمات ومراعاة، أفضؿ

تاحة، لمعامميف ، ميمية تعزيز تنافسيتيااتخاذ القرار بما يسمح لممؤسسة التع وا 
تحسيف ميارات  ومراعاة، حرص عمى تطبيؽ الموائح والتنظيمات فى ضوء األزماتالو 

تحديد ، و تقديـ اآلراء واألفكار لتحسيف العمؿ فى ضوء األزمات ومراعاة، اإلنصات
 .يراعى الفروؽ الفردية بيف العامميف، و نقاط القوة والضعؼ لتعزيز بيئة العمؿ
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، تطبيؽ الخطط االستراتيجية فى ضوء األزماتفى  اودورى لقيادة الرؤيويةا معوقات   -
قصور إتاحة البيانات ، و ضعؼ تخطيط أداء العامميف فى ضوء األزمات ويتضمف

احتياجات  ومراعاة، ضعؼ استخداـ ميارة التفويض، و لتسييؿ التفاعؿ مع العامميف
ة تساعد عمى تنمية قدرات قصور تصميـ بيئة تنظيمي، و العامميف فى ضوء األزمات

غياب وجود ، و تغير الوعي بأىمية المسؤولية الذاتية لمواجية األزمات، و العامميف
، قصور اإللماـ بالمعايير القومية لمتعميـ، و رؤية واستراتيجية فى فترة األزمات

 .ضعؼ االستفادة مف التقييـ المستمر، و تحسيف مناخ االبتكارو 
 االسرتاتيجية:آليات تيفيذ التوجَات جػ. 
ميا والتزاميا، حيث يتوجب أف يكوف لمقائد الرؤيوى رؤية وضوح دور اإلدارات الع  تعزيز  -

 واضحة فى عممية التخطيط.
 االنخراط الحقيقى ومشاركة العامميف فى عممية التخطيط. -
التى تتعمؽ برؤية  ،تحميؿ الوضع الراىف لؤلزمات وتحديد األىداؼ االستراتيجية -

وأف ىذه األىداؼ يمكف تطبيقيا وفؽ معايير تشتمؿ جوانب المؤسسة استراتيجية، 
التعميمية، وتحديد المعايير المناسبة لتسييؿ تنفيذ وتقييـ األىداؼ االستراتيجية، مما 
يسيؿ عمى العامميف تنفيذ أدوارىـ المكمفيف بيا، باإلضافة إلى تطبيؽ التوافؽ بيف 

 مة لممؤسسة التعميمية.األىداؼ الخاصة لمعامميف واألىداؼ العا
التعميمية، وذلؾ لتقييـ المرحمة الحالية  المؤسسة ىف فإجراء حوار بيف كافة العاممي -

 ووضع رؤية لممستقبؿ.
التأكد مف أف المبادرات المقترحة فى ضوء األزمات، تتوافؽ مع أىداؼ الخطط  -

 وتساعد فى تطبيقيا. ،االستراتيجية
 تحسيف بيئتيا فى ظؿ األزمات الحالية.إعادة ىيكمة العممية التعميمية و   -
 مواكبة االستراتيجية التعميمية القائمة عمى التكنولوجيا مع أىداؼ الخطط االستراتيجية. -
المؤشرات  عمؿ برنامج يعمؿ عمى رفع مستوى أداء العامميف فى ضوء مجموعة مف -

ـ أداء كؿ ما ية تقييمف خبلليا يمكف لممؤسسة التعميم ىالت ،والقيـ النوعية والرقمية
المؤسسة ككؿ أو تقييـ أداء العامميف واألقساـ أو الخطط االستراتيجية  ىيحدث سواء ف

أو تقييـ األىداؼ والمياـ، مف خبلؿ التركيز عمى امتبلكيـ القدرات والميارات البلزمة 
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لرفع معدالت األداء، والتعامؿ مع األزمات والتطورات فى البيئة الخارجية والتغيير فى 
 بيئة الداخمية.ال

تحسيف جودة بيئة العمؿ مف خبلؿ ىندسة أداء العامميف فى ضوء األزمات مما يحقؽ  -
 المرونة المطموبة فى تنفيذ الخطط االستراتيجية.

 يـ فى تميز المؤسسة التعميمية.د قادة يمتمكوف ميارات رؤيوية تسإعدا -
بؤ باألزمات وتصنيفيا التنو ـ مع األزمات المستجدة، ءتطوير العمؿ اليومى بما يتبل -

 ىميتيا، وتحديد طرؽ معالجتيا.أت وقوعيا، ودرجة ووصفيا وبياف احتماال
تفعيؿ التواصؿ مع المراكز البحثية، والجيات المستفيدة مف مخرجات العممية التعميمية،  -

 ومراكز خدمة المجتمع.
ت - احة المعمومات التوعية بأىمية االستمرار فى تنفيذ الخطط االستراتيجية مع المرونة وا 

 بصورة تمكف العامميف مف متابعة التنفيذ.
طبلؽ حممة  - تشكيؿ مجالس لمتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية فى ضوء األزمات، وا 

 تعريفية بالمستجدات.
تقديـ التقارير الشيرية عف سير تنفيذ الخطط االستراتيجية فى ضوء األزمات، وتقديـ  -

 التوصيات لمعالجة انحراؼ التنفيذ.
 متابعة تنفيذ الخطة وفؽ البرنامج الزمنى. -
يجابية لتنفيذ الخطط إفيز العامميف عمى التفاعؿ بصورة إقامة ورش عمؿ وتح -

 االستراتيجية فى ضوء البرنامج الزمنى.
 إنشاء قاعدة بيانات إلدارة العممية التعميمية فى ضوء األزمات. -
ت الجديدة، والمعرفة، ـ، بتحديد الميارآٖٕٓ ربط تطوير مجمس اإلدارة بخطة -

 سيحتاجيا القائد الرؤيوى حتى يقوـ ىواالتصاالت الشخصية، والسمات األخرى الت
 ستراتيجية. تطوير الخطة اال ىبدوره ف

عد عمى الطبلب، وكذلؾ مراعاة عدـ توافر مراعاة اآلثار السمبية لنظاـ التعميـ عف ب   -
ظؿ  ىتفاعؿ فالتقييـ و التابعة و مممبادرة ل ىية التحتية والتكنولوجية، مع تبنالبن

 األزمات.
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تشجيع العامميف عمى القراءة واالستماع والبحث عف معمومات حوؿ التعامؿ مع  -
 المستجدات واألزمات.

 .العامميف فى تنفيذ الخطط فى التوقيت المحددإلفادة  الرؤيةتوظيؼ  -
يا، بتحديد فحص االستجابة لؤلزمات، مف أجؿ مساعدة المؤسسة التعميمية عمى تطبيق -

 العوائؽ المحتممة لمعالجة الحواجز والتغمب عمييا. 
القائد الرؤيوى الثقة، ويوفر فرًصا لمقيادة المشتركة  ىع العامميف، فيبنتقاسـ القيادة م -

نع القرار المشترؾ، وحؿ المشكبلت لدعـ رؤية ص   ىالموزعة بيف العامميف لممشاركة فو 
 المؤسسة التعميمية فى ضوء األزمات.

 التنمية والتواصؿ وتنفيذ رؤية مشتركة لبلستخداـ الشامؿ لمتكنولوجيا ىالمساىمة ف -
 .ىلدعـ تعميـ العصر الرقم

ستراتيجية التصاؿ والتنفيذ وتقييـ الخطط االالتخطيط والتطوير، وا ىالمساىمة ف -
 المشبعة بالتكنولوجيا.

رؤية  ؿ لدعـ تنفيذالدفاع عف السياسات واإلجراءات والبرامج واستراتيجيات التموي -
رشادات التكنولوجيا. ىمشتركة ممثمة ف  المدرسة والمنطقة وخطط وا 

دارة التغيير ، بتعزيزتنفيذ استراتيجيات لمبدء واالستدامة -  .االبتكارات التكنولوجية وا 
صياغة البرامج والخطط واألنشطة المدرسية لضماف تكامميا وتوافقيا مع الخطة  -

 ـ.ٖٕٓٓ
لعامميف لتحسيف المعرفة والميارات الشخصية البلزمة لتنفيذ خطة تعزيز التواصؿ مع ا -

 ـ فى ضوء األزمات.ٖٕٓٓ
 ـ.ٖٕٓٓتحفيز العامميف نحو اإلبداع واالبتكار لتطبيؽ األىداؼ المنشودة مف خطة  -
 استخداـ البلمركزية لتفعيؿ الئحة االنضباط المدرسى فى ضوء األزمات. -
 والجودة فى ضوء األزمات.اإللماـ بالمعايير القومية لمتعميـ  -
 يـ فى تحسيف أداء العامميف فى ضوء األزمات.تقديـ مقترحات وأفكار جديدة تس -
 توفير بيئة مدرسية داعمة لتحسيف جودة أداء العامميف فى ضوء األزمات.  -
التخطيط لممستقبؿ فى المؤسسات الخدمية وتطبيؽ درجة عالية مف التأثير فى العامميف  -

ؿ: ثقة القادة بأنفسيـ وبقدراتيـ عمى تطوير قدرات تابعييـ، وبناء بيا فى ميارات مث
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مجموعة مف األىداؼ المثيرة لمتحدى والقابمة لمتنفيذ، والتمسؾ بالتميز واإلبداع فيما 
يقوموف بو، والتركيز عمى الجوانب اإلنسانية باإلضافة إلى الجوانب اإلجرائية 

الجانب اإلنسانى، كما يمكف إجماؿ  ا مفوالمفاىيمية والتكنولوجية لمعمؿ، انطبلقً 
مثؿ: التركيز عمى األداء، والتطوير،  أدوارفى  فالرؤيوييالممارسات التى تميز المديريف 

 .العامميفوالعمؿ الفريقى، واالتصاؿ مع كؿ 
 أٍداف التوجَات االسرتاتيجية:د. 

 ة المدىالتركيز عمى األىداؼ قصير ، مع رصد تحديات المستقبؿ وسبؿ مواجيتيا 
دارة المعارؼ وتحفيز مبادرات العامميفمراعاة ظروؼ ، وذلؾ بـٖٕٓٓخطة ل دعـ ، وا 

عادة تييئة البنية التحتية، و االلتحاؽ بالبرامج التدريبية تعزيز مضموف التخطيط ، وا 
لظروؼ األزمات، وتقديـ الدعـ المستمر لضماف  ةالجيد لمبرامج التدريبية المراعي

لمتعامؿ مع العامميف المؤسسات التعميمية، بتحفيز  تعزيز ريادة واستدامة
 ـلعمميات البحث واكتساب المعارؼ حسب قدراتي وتأىيميـ، المستجدات
 ـ.واستعداداتي

  لياـ، و وصنع المستقبؿ اإلبداعىالقدرة عمى التفكير ، لمقياـ بمياـ القيادة العامميف ا 
عدادو   اضرات مسجمة مرفوعةخبلؿ محمف  المستجداتعمـ آلية التعامؿ مع تل ىـا 

لتنفيذ خطة  لسيولة الحصوؿ عمييا في أي وقت وأي مكاف عمى موقع المدرسة
 فى الوقت المحدد. ـٖٕٓٓ

 ودرء  ،ـ ٖٕٓٓخطة فى تطبيؽ  عقد لقاءات دورية مع العامميف لمتابعة المستجدات
شراكو ، المخاطر ومحاولة وضع حموؿ ممكنة في حمقات نقاش العصؼ الذىني  يـا 

 يمكف الرجوع ليا في الوقت والمكاف المبلئـ. يا حتيوكتابت
 ر يتوف، و ـٖٕٓٓخطة وفؽ  إعداد وتصميـ وتنفيذ خطة االتصاالت االستراتيجية

تعزيز ميارات التعمـ و ، حسب اتجاىات العامميف فى ضوء األزمات المبلئـ التدريب
 ومات.ماالستعانة بأخصائى تكنولوجيا المعب الذاتي

  ر تبادؿ يوف، مع تبياف الرسالة والقيـ الجوىرية وشبكة األىداؼالقدرة عمى صياغة
وبناء رؤية ، استخداـ المنصات اإللكترونيةبتعزيز وقت األزمات،  وتداوؿ المعمومات

 .األزماتواضحة حوؿ ماىية االستراتيجية المتبعة في إدارة 



 م2021( 99) -1ج-سبتمبرعدد                                                                       ...      دور القيادة الرؤيوية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 822 - 

 تعزيز جودة أداء ل لمعمؿ الفريقىو  لئلبداع واالبتكار مبلئـتوفير مناخ ، و توطيف الثقة
التعمـ الذاتي عف طريؽ إتاحة وسائؿ توفير لتحديد نقاط القوة والضعؼ و ، يفمالعام
دخاؿ، و رشادات عبر المنصات اإللكترونيةاإل  بعض التغييرات لتعزيز التفاعؿ مع  ا 

 .فى الوقت المحدد ـٖٕٓٓتنفيذ خطة و  البيئة المحيطة بو
  تقديـ اآلراء  مراعاة، مع ت اإلستراتيجيةفى صناعة القرارا العامميفتنمية ميارات

تغير الوعي بأىمية المسؤولية لدى العامميف، و تحسيف ميارات اإلنصات و واألفكار 
 .ـ فى ضوء األزماتٖٕٓٓلتنفيذ خطة الذاتية 

 :التيفيذ مزحلةٍـ. 
 رؤية ترجمة في لمبدء الميمة المراحؿ مف التوجيات االستراتيجية تطبيؽ عممية تعد       
 فى الوقت المحدد. ـٖٕٓٓلتنفيذ خطة  عممي واقع إلى المؤسسة التعميمية وأىداؼ ورسالة

 :األداء وتكويه متابعة مزحلة. و
 بيف فجوات وجود عف الكشؼ حاؿ وفي :المرغوب باألداء الفعمي األداء مقارنة في تتمثؿ

 الفجوات تمؾ لسد مداخؿ أربعة ىناؾ فإف نتيجة التعرض لؤلزمات والمرغوب الفعمي األداء
 :وىي

 مع مراعاة احتياجات العامميف.ـ ٖٕٓٓخطة  أىداؼ جازإلن ىالزمن طارإلا تحديد ، 
 وفؽ اإلمكانات المتاحة لموصوؿ لميدؼ المنشود ـ ٖٕٓٓخطة  أىداؼ يف التعديؿ

 بالتوقيت المحدد.
 ـٖٕٓٓخطة  أىداؼ تحقيؽ لضمافواالمكانات  الموارد توزيع بإعادة القياـ. 
 لضماف وفؽ اإلمكانات المتاحة فى ضوء األزمات إضافية موارد عمى ؿالحصو 

 .ـٖٕٓٓخطة  أىداؼ تحقيؽ
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