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ةخرفيَّة والتصميمات الزُّة بني الزخارف اإلسالميَّالعالقة الرتابطيَّ

تدريس التصميم لطالب التَّمتعددة األسطح كمصدر ةربية الفنيَّإلثراء

د حسان.م. أمحد علي صبحي حسان

البحثملخص
الزخارف ا الزخيهيالت مصعالددس ا سالطد  ممالدرالعالقة الرتابطية بني إلسالالمية االصمالميماا

الرتبية الفنية تدريس الصمميم لطالب إلثياء
تالدريس الصمالميماا إلثالياء تيالديم مالدخالا الجتاه الباحالث والت هذا البحث امصدادا يشكل
بالني الزخالارف اإلسالالمية  العالقالة لرتابطيالت الباحالث يصعاليب حيالث الفنيالةح الرتبيالة لطالب الزخيهية

ا سطد.ا الصمميماا مصعددس
الصمالميمح االا يسالاهم بالت تسصلهم داخل اليت العناصي اهلامت اإلسالمية أحد الزخارف تعد حيث

احتييق اهلتية الذاتية لإلبداع ااعاصي. اااسصيبلح ااحلاضي بني اااضي تعزيز الياابط ما الرتاث يف
اإلسالمية الزخيهة أمأحد مييراا اخلطالة الدرا(2)اميير الرتبيالة الفنيالة هامعالت سالية بيسالم

ا مالي الالذيىاليي الرتاث بمالتره حداثيالتح عناصي علي إسصلهام تؤسس اليت هت إمصداد لليؤي الفنية ح
ت الاليي تيالالديم ااالالدخالا الص ييبيالالة احلداثيالالة الالاليت علالالي تالالدريس رلالال  اايالالير والالت اليالالاعمني يسالالصدعي

رؤي حد الطالب وت صياغت احتفز العالقة الصبادلية بني )الزخارفالصمميماا الزخيهية علي تيتم اثيت
اللتنيالة االفي الاس ااممصة اانفالذس بالالدرهاا ح (اإلسالمية اافيغة اااضاهة با اراق االتنة االزخارف

ا رضالية لفالياي حيييالي االذي حيالتل مسالطد ااالخنفاضااح )الصعدد السطحي من خالل االرتفاعاا
عليت من اما تسيط االسطدمصنتع امصعددح تل  علي اطتيلة ح اما (ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس
ينصج من مصغرياا تشكيليت م ل:

الدا نالة ااامصالدسح الظالل ال ييلالة الضتعيةح اتشكل االسياطاا االنتر الذي حتدثت الظل مصغرياا
اإلسالمية ااالسطد مصعددس ااسصتياا. الزخارف االظالل ااصدرهة الناعمة هتق

الة للزخالارف الفيا مصعالددس ااسالصتيااح انصي االسالطد بالني الصمالميم داخالل ينشأ الذي احليييي ي
الترقية اافيغة. اإلسالمية

.اللتنية ن للدرهاا تنتيعاا الفاتد االدا
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ة خرفيَّة والتصميمات الزُّة بني الزخارف اإلسالميَّالعالقة الرتابطيَّ

ةربية الفنيَّإلثراء تدريس التصميم لطالب التَّ متعددة األسطح كمصدر

 حسان صبحي علي أمحد حسان .م. د

البحث ملخص
إلسالالمية االصمالميماا الزخيهيالت مصعالددس ا سالطد  ممالدر       العالقة الرتابطية بني الزخارف ا

إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية
يشكل هذا البحث امصدادا الجتاه الباحالث والت تيالديم مالدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا        
الزخيهية لطالب الرتبيالة الفنيالةح حيالث يصعاليب الباحالث لرتابطيالت العالقالة بالني الزخالارف اإلسالالمية           

الصمميماا مصعددس ا سطد.ا
حيث تعد الزخارف اإلسالمية أحد العناصي اهلامت اليت تسصلهم داخل الصمالميمح االا يسالاهم بالت     

الرتاث يف تعزيز الياابط ما بني اااضي ااحلاضي اااسصيبلح احتييق اهلتية الذاتية لإلبداع ااعاصي.
سالية بيسالم الرتبيالة الفنيالة هامعالت أم       أحد مييراا اخلطالة الدرا  (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

ح هت إمصداد لليؤي الفنية اليت تؤسس علي إسصلهام عناصي الرتاث بمالتره حداثيالتح ا مالي الالذي     ىاليي
يسالالصدعي اليالالاعمني علالالي تالالدريس رلالال  اايالالير والالت تيالالديم ااالالدخالا الص ييبيالالة احلداثيالالة الالاليت ت الاليي 

اثيت تيتم علي العالقة الصبادلية بني )الزخارف الصمميماا الزخيهية احتفز الطالب وت صياغت رؤي حد
ح (اإلسالمية اافيغة اااضاهة با اراق االتنة االزخارف ااممصة اانفالذس بالالدرهاا اللتنيالة االفي الاس    

)الصعدد السطحي من خالل االرتفاعاا ااالخنفاضااح االذي حيالتل مسالطد ا رضالية لفالياي حيييالي      
ح اما (ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطدمصنتع امصعددح اما تسيط عليت من 
 ينصج من مصغرياا تشكيليت م ل: 

     مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثت االسياطاا الضتعيةح اتشكل الظالل ال ييلالة الدا نالة ااامصالدسح
 االظالل ااصدرهة الناعمة هتق الزخارف اإلسالمية ااالسطد مصعددس ااسصتياا.

 ي احليييي الذي ينشأ داخالل الصمالميم بالني االسالطد مصعالددس ااسالصتيااح انصي الة للزخالارف         الفيا
 اإلسالمية الترقية اافيغة.

 .تنتيعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية
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 .الصنتع يف اطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي 
 راا بعض ااناطق الصمالميمية   علي الرت يزالصأ يد على البارز االغاعي اإعطاء اإلحساس بالعمقح ا

ا همية.
 ازياده احليتية. صمميمتعضد من هاربية الفكيس الصمميميةح ادعم أهتاء ال 
 .تمبد الزخارف اإلسالمية أ  ي إيياعا احيتيةح احتييق الصفاعل بني اجملمتعاا اللتنية
 .دعم الفياغاا الداخلية بالصمميم بظالل امعاجلاا تينيت التنيت املمسيت 

مالدخالا امعاجلالاا ت اليي  الال تالدريس الصمالميماا الزخيهيالة         إجيالاد ا مي الذي يسهم يف 
.لطالب الرتبية الفنية

Associative Relationship Between Islamic Patterns And Multi-Surface 
Decorative Designs As A Source To Enrichment Teaching Design For

Art Education Students

ABSTRACT

Associative relationship between islamic patterns and multi- surface decorative 
designs as a source of enrichment teaching design for art education students

This research is an extension of the researcher's direction towards providing inputs
to enrich the teaching of decorative designs for students of art education. The researcher is
exposed to the interdependence of the relationship between Islamic ornaments and multi-
surface designs.

Islamic decoration is one of the important elements inspired by the design as 
heritage contributes to strengthening the links between past, present and future, and to
achieve the self-identity of contemporary creativity. The Islamic patterns course (2) as one 
of the decisions of the study plan in the Department of Art Education of Umm al-Qura 
University is an extension of the artistic vision that is based on the inspiration elements of
the heritage in modern time design, which requires those who teach the course to provide 
modern experimental inputs that enrich decorative designs, A and motivate students to
formulate modern visions based on the associative relationship between the added and
emptied Islamic patterns by colored papers and implementing color tones and brush, the 
multiplicity of surfaces through highs and lows, which transforms the surface of the 
background to a real space that is varied and multiple and the fall of the shadows cast dark
and short and long-term on those surfaces.The results of plastic variables are:

- Shadow and light variables caused by light projections, and form dark and extended
shadows, and soft shadows over Islamic patterns and multi- surfaces.

- The real space created within the design between the multi-level surfaces, and as a result 
of Islamic patterns emptied from paper

Variety of light and dark colors-

- Variety in the lengths of the shadows cast on the backgrounds and elements.

- Emphasizing the prominent and the deep and giving a sense of depth, and focus on some 
areas design.

- Increasing the appeal of the design idea, and supporting the atmosphere of design and
increasing the vitality

- Islamic patterns become more rhythmic and vibrant with an interaction between color
groups.

- Supporting interior spaces by design in shades, processors, technical color and textures, 
which contributes to the creation of inputs and treatments that enrich the field of
teaching decorative designs for students of art education.
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Associative Relationship Between Islamic Patterns And Multi-Surface 
Decorative Designs As A Source To Enrichment Teaching Design For 

Art Education Students 

ABSTRACT 

Associative relationship between islamic patterns and multi- surface decorative 
designs as a source of enrichment teaching design for art education students 

This research is an extension of the researcher's direction towards providing inputs 
to enrich the teaching of decorative designs for students of art education. The researcher is 
exposed to the interdependence of the relationship  between Islamic ornaments and multi-
surface designs. 

Islamic decoration is one of the important elements inspired by the design as 
heritage contributes to strengthening the links between past, present and future, and to 
achieve the self-identity of contemporary creativity. The Islamic patterns course (2) as one 
of the decisions of the study plan in the Department of Art Education of Umm al-Qura 
University is an extension of the artistic vision that is based on the inspiration elements of 
the heritage in modern time design, which requires those who teach the course to provide 
modern experimental inputs that enrich decorative designs, A and motivate students to 
formulate modern visions based on the associative relationship between the added and 
emptied Islamic patterns by colored papers and implementing color tones and brush, the 
multiplicity of surfaces through highs and lows, which transforms the surface of the 
background to a real space that is varied and multiple and the fall of the shadows cast dark 
and short and long-term on those surfaces.The results of plastic variables are: 

- Shadow and light variables caused by light projections, and form dark and extended
shadows, and soft shadows over Islamic patterns and multi- surfaces.

- The real space created within the design between the multi-level surfaces, and as a result
of Islamic patterns emptied from paper

Variety of light and dark colors- 

- Variety in the lengths of the shadows cast on the backgrounds and elements.

- Emphasizing the prominent and the deep and giving a sense of depth, and focus on some
areas design.

- Increasing the appeal of the design idea, and supporting the atmosphere of design and
increasing the vitality

- Islamic patterns become more rhythmic and vibrant with an interaction between color
groups.

- Supporting interior spaces by design in shades, processors, technical color and textures,
which contributes to the creation of inputs and treatments that enrich the field of
teaching decorative designs for students of art education.
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مقدمة:

ا الجتالاه الباحالث والت الصعاليب بالدراسالة االصحليالل       يشكل هالذا البحالث امصالداد    
اتيديم مدخالا إلثالياء تالدريس الصمالميماا الزخيهيالة     ح للصمميماا مصعددس ا سطد

بالني الزخالارف اإلسالالمية     العالقة ةحيث يصعيب الباحث لرتابطيح لطالب الرتبية الفنية
.االصمميماا مصعددس ا سطد

االا داخالل الصمالميم   الاليت تسالصلهم   ةهمالزخارف اإلسالمية أحد العناصي اا ُدَعُتا
احتييالق اهلتيالة   ح يسهم بت الرتاث يف تعزيز الياابط ما بالني اااضالي ااحلاضالي اااسالصيبل    

هالفن نشاط إنساني ينب ق من اجملصمع   الزء منالت امعالن عنالت يف     ح الذاتية لإلبداع ااعاصي
اهت ما أ د عليت راعد ح داا االصياليد ااجلغياهيا االعياعديةعالقت تيابطيت مع النظم االعا

ظاهيه اهصماعيالت انصالان نسال      الفن"أن  (Dur heim علم االهصماع الفيلستف )دار ايم
االصأثي بالدين مبا يشملت من عياعد تؤثي بشكل هاعالل يف  ح خاضع لظياف الزمان اااكان

 .رل  الفن
ايأتي ح بني  متعت من الصياليد لبلدان خمصلفةاظهي الفن اإلسالمي  نصان لصالحم 

ح الفن اإلسالمي ليدلل علي رل  ا سلتب الفين من خالل اانظتر اإلسالالمي لش الياء  
الفكالي   ةاالكتن مصأثي يف رل  بياح اإلسالم اتعاليمت الدينية. هالالفن اإلسالالمي لمالل   

اليت تيهع الي مبدأ الصتحيالد  ا ةثابص ةاال ياهة اإلسالمية اليت تسصند  صتل عياعدية اديني
هلل سبحانت اتعالي.

حفل الفن اإلسالمي بسماا امميزاا خاصت ااختار تينياا خاصة تفيد بها عن   
لصصعدد النمارن ح عن متاريث ا مم ا خيى اأطياحاتها الفنية اخمصلًفح عمتره ااصالحية

انطيالة اامصالدس مالن    احيظالى باهصمالام  البري خاصالة يف ا    ح اا  كال االزخارف االصينياا
إسبانيا إىل اهلند االيت تسصعيب ثياهالاا إسالالمية مصعددس.ليسالطي الفنالان ااساللم أ ديالة       

اطاليح تمالتراا   ح خاصت انطلق هيها خيالت إىل الالنهاعية االصكيار االص ديد االصشالاب  
ة هنية  يدس الترس عن العامل اانظتر لصنز قدراا الفنالان ااساللم والت حتييالق قاليم  اليال      

ااوالاز الفنالانح الص ييد اااتسالييية:متيز الفن االسالمي خبماعص عده منهالذاة؛مضاه
تنالاالارلح دراك اجلتهيإلي رل لينحت عن لا اس الطبيعة اغايصتإااسلم خالل من

مبصكاليإعناصيها اتفكيكها إىل عناصي أالية ا تي يبها من هديد يف صياغة عالناسعاده
متقفت منها هلسفي احصفت بت الفنتن اإلسالمية ام لةل  ييمارح عن الية امضمتن
طابعها اخلاص.

بالزخارف اإلسالمية اطالتر أااطهالا مصخالذ ا مالن أساللتبهاسصعاب رل الفنان
ا لصحييق رل . ايصميز الفنمدخًل(الكصابيةاح النباتيةح اهلندسية)بأ كاهلا ااصنتعةالزخيهة

سالما عالقالاااالسالمي ب ياء سطتح خالالل مالن الصنظاليم نابضالة دقييالة بزخالارف تت
 الص اار االصماس االرتا ب االشفاهية االصداخل.سعديدةتشكيلي

ح رضيااا ح ا عمدسح اليبابح هكست تل الزخارف العديد من أسطد اجلدران
ح اا عمالدس ا العيالتد ااايينمالااح علي اابالانيح ا دااا يف الفن االعمارس اإلسالمية

ح ااشالغتالا اخلشالبية اااعدنيالةاح الزهالان االالتناح اجللالتدح االفخالارح تاهذ اا يبةاالن
ح احل الياح اجلالبساح النساليجاح ا ساللحةاح صفحاا الكصب اأغلفصهااح ااخطتطااا
ا بتاب ازخيهة السيتف.ح اليخاما ادخلت يف صناعة

يصطيق ااممم ادارسي الفن ايالت اإاالالي الرتاث اتينياتت ليس هيالط  غإاحينما
يعزز اهلتية الذاتية ايتا ب احلداثة علي وت مغايي تنظيم اتيتيب عناصيه اد ها إلعادس

ااعاصيس.
يف أحد مييراا اخلطة الدراسية(204252-2)(2)اميير الزخيهة اإلسالمية

لليؤاهتىاليابع بيسم الرتبية الفنية هامعت أم الييىااسصت تؤسالسىمصداد الفنية الاليت
ا ميح تيبط دارس الفن مباضيت اتعزز هتيصتةحداثيسسصلهام عناصي الرتاث بمتراليع

تدريس رل اايير وت علي يسصدعي الياعمني ت الييإالذي جيالاد مالدخالا امعاجلالاا
عليةحداثيىاجملال احتفز طالبهم وت صياغت رؤ مزااهالة الزخالارف اإلسالالمية)تيتم
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ااوالاز الفنالان   ح الص ييد اااتسالييية  :متيز الفن االسالمي خبماعص عده منها لذا ة؛مضاه
من خالل تنالاال   ارل ح دراك اجلتهيإلي رل  لينحت عن لا اس الطبيعة اغايصت إااسلم 

عالنا   سعاده تي يبها من هديد يف صياغة مبصكالي إعناصيها اتفكيكها إىل عناصي أالية ا
 الية امضمتن هلسفي احصفت بت الفنتن اإلسالمية ام ل  ةل   ييمارح عن متقفت منها
  طابعها اخلاص.

ا مالن أساللتب   هاسصعاب رل  الفنان بالزخارف اإلسالمية اطالتر أااطهالا مصخالذ    
ا لصحييق رل . ايصميز الفن مدخًل (الكصابيةاح النباتيةح اهلندسية)بأ كاهلا ااصنتعة  الزخيهة

تت بزخالارف نابضالة دقييالة الصنظاليم مالن خالالل عالقالاا        االسالمي ب ياء سطتح  سالما 
 الص اار االصماس االرتا ب االشفاهية االصداخل. سعديد ةتشكيلي

ح رضيااا ح ا عمدسح اليبابح هكست تل  الزخارف العديد من أسطد اجلدران
ح اا عمالدس ا العيالتد ااايينمالاا   ح علي اابالاني ح ا دااا يف الفن االعمارس اإلسالمية

ح ااشالغتالا اخلشالبية اااعدنيالة   اح الزهالان االالتن  اح اجللالتد ح االفخالار ح تاهذ اا يبةاالن
ح احل الي اح اجلالبس اح النساليج اح ا ساللحة اح صفحاا الكصب اأغلفصهااح ااخطتطااا
ادخلت يف صناعة ا بتاب ازخيهة السيتف.ح اليخاما

ايالت اإاالا   لي الرتاث اتينياتت ليس هيالط  غ إاحينما يصطيق ااممم ادارسي الفن 
إلعادس تنظيم اتيتيب عناصيه اد ها علي وت مغايي يعزز اهلتية الذاتية ايتا ب احلداثة 

ااعاصيس.
يف   أحد مييراا اخلطة الدراسية (204252-2) (2)اميير الزخيهة اإلسالمية 

الفنية الاليت تؤسالس    ىمصداد لليؤاهت  ىاليابع بيسم الرتبية الفنية هامعت أم اليي ىااسصت
ا مي ح تيبط دارس الفن مباضيت اتعزز هتيصت ةحداثي سسصلهام عناصي الرتاث بمترالي ع

جيالاد مالدخالا امعاجلالاا ت اليي     إالذي يسصدعي الياعمني علي تدريس رل  اايير وت 
مزااهالة الزخالارف اإلسالالمية    )تيتم علي  ةحداثي ىاجملال احتفز طالبهم وت صياغت رؤ



ة  ... ة بني �لزخارف �لإ�سالميَّ �لعالقة �لرت�بطيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 395المجلد )12(  العـدد )1(  405

 سسالصخدام ا اراق االتنالة مالع الصينيالاا الصيليديالة اهي الا      اح ااصنتعة ا ااصباينة يف احل م
 .(مع الصأ يد علي االرتفاعاا ااالخنفاضاا صمميماتعديد مسصتياا الح الصلتين

إجيالاد احللالتل    ةالاالال ح البحالث  سا مي الذي دهع الباحث الالي الالصفكري يف هكالي   
مصعالالددس  اااالالدخالا الالاليت ت الاليي تالالدريس الزخالالارف اإلسالالالمية مالالن خالالالل مسالالصتياا

االعالقاا الرتابطية بينهما.

مشكلة البحث:  

اأثنالاء تالدريس   ح من خالل اامارسة العمليالة االص الارب الصطبيييالة مالع الطالالب     
بيسالم الرتبيالة    اليابالع  ى( يف ااسصت204252-2) (2)الباحث ايير الزخيهة اإلسالمية 

عاليف علالى الالنظم    ميدمة نظييالة للص )االذي يصضمن يف تتصيفت ح الفنية هامعت أم الييي
دراسة الييم اجلمالية للزخيهة اإلسالمية مالن خالالل   ح البناعية ااصعددس للزخيهة اإلسالمية

دراسة ا ساليب الصطبييية ااصنتعة للزخيهالة اإلسالالمية علالى    ح معاجلاا تشكيلية مصنتعة
ا الالذل  الصالالدريب علالالى نظالالم الرت يالالب مصعالالددس ا سالالطد للزخالالارف ح خامالالاا خمصلفالالة

الصأ يالد علالى   ح حمتل على تأثرياا ضتعية التنية من خالل البارز االغاعياإلسالمية لل
اافاهيم ااعاصيس لصتظيف الزخارف اإلسالمية لمالياغة تمالميماا زخيهيالت باسالصخدام     

لتان السالصحداث تالأثرياا  اليالة هديالدس اتتظيالف أبعالاد       الترق االكيتتن االتن اا 
.(الضتء االلتن يف الصمميم الزخييف

ت أن هنالالاك مشالالكلة تصعلالالق بمالالياغت الزخالالارف اإلسالالالمية مالالن خالالالل مت مالحظالال
غالري مرتابطالة يف    ةا مفككال اتيديم عناصي الزخيهالة اإلسالالمية أحيان ال   ح ةمسصتياا مصنتع

تيالديم مالدخالا مسالصحدثت ت اليي  الال       ةلي هانالب لاالال  إهذا ح قتالب هامده معصادس
الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.

جتيبت عمليت تيتم علي تدريب الطالب علي ا عمال مصعالددس   قام الباحث بإهياء
لزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمالميم التاحالد مالن خالالل     اااجلمع بني ح ا سطد

اتنتيالع طاليق تطبيالق ااخططالاا     ح االسصعانة باخلاماا ااصنتعة مع اساعط ا داء الصينيالة 

هكي يؤ د تالدريسح ةالعناصي اامالاغةالعمل اهيئساللتنية مبا ي اليي اهالت ا مالي الالذي
تمميمىايمدر رؤح لطالب الرتبية الفنيةالصمميم الزخييف حيثح سمبصكييةاصياغاا

الطالب.ىاحملفز االداهع للصفكري االبصكاري لدااسصتياا ااصنتعةتشكل
ا يف البحث مشكلة تصلخص الصالية:ا سئلة

خالل مسصتياا مصنتعثياء المياغاا الصمميمية للزخارف اإىما مد ةإلسالمية من
تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية؟ يف ال

إىل أي مدى ميكن اإلهادس من الدمج بني الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم
التاحد

تدريس الصمميم للطالب؟ ا سطد إلثياء يف الصمميماا الزخيهية مصعددس

فرض البحث:

قة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية االصمميماا الزخيهيالةيفرتب البحث أن العال
تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية. ت يي ا سطد مصعددس

أهدف البحث:
تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية من خالل العالقة الرتابطية بني الزخارف إثياء

اإلسالمية االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد.
خن خالل صياغتنمية الزخارف اإلسالمية ااصنتعة اد هالا داخاللةاا الطالب من

خالل مسصتياا مصعددس. الصمميم من
.تنمية خناا الطالب حتل الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد
لي حلتل مبصكيه يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.إالتصتل

أهمية البحث:
تغي ري الشكل الصيليدي اااصعالارف عليالت يف الصمالميماايسهم هذا البحث يف لاالة

الزخيهية.
.علي أهميت الزخارف اإلسالمية  عناصي داخل الصمميم إلياء الضتء
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اهالت ا مالي الالذي ي اليي تالدريس      ح ةالعناصي اامالاغ  ةالعمل اهيئ ساللتنية مبا يؤ د هكي
حيث ح سمبصكي يةاصياغاا تمميم ىايمدر رؤح لطالب الرتبية الفنية الصمميم الزخييف

الطالب.  ىاحملفز االداهع للصفكري االبصكاري لد ااسصتياا ااصنتعة تشكل
 سئلة الصالية: ا تصلخص مشكلة البحث يف ا 

 ةإلسالمية من خالل مسصتياا مصنتعثياء المياغاا الصمميمية للزخارف اإ ىما مد 
 يف  ال تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية؟

  إىل أي مدى ميكن اإلهادس من الدمج بني الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم
 التاحد 

يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم للطالب؟

فرض البحث:

 قة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية االصمميماا الزخيهيالة  يفرتب البحث أن العال
مصعددس ا سطد ت يي تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.

أهدف البحث:
  إثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية من خالل العالقة الرتابطية بني الزخارف

 اإلسالمية االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد.
 الزخارف اإلسالمية ااصنتعة اد هالا داخالل    ةاا الطالب من خالل صياغتنمية خن

الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.
 .تنمية خناا الطالب حتل الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد 
  لي حلتل مبصكيه يف الصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا.إالتصتل

أهمية البحث:
 ري الشكل الصيليدي اااصعالارف عليالت يف الصمالميماا    يسهم هذا البحث يف لاالة تغي

 الزخيهية.
  .إلياء الضتء علي أهميت الزخارف اإلسالمية  عناصي داخل الصمميم
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 .الصعييف بأهمية صياغت الزخارف اإلسالمية ااصنتعة داخل الصمميم التاحد 
 خيهيالة  بيان تأثري ادار المياغاا الصمميمية للزخارف اإلسالمية يف الصمميماا الز

 مصعددس ا سطد إلثياء تدريس الصمميم لطالب الرتبية الفنية.
  اسصحداث صياغاا تمميميت هديدس تعصمد علي تتظيف الزخارف اإلسالمية داخل

الصمميم من خالل مسصتياا مصعددس.

حدود البحث:
 اليابع بيسم الرتبية الفنية  ىييصمي تنفيذ جتيبة البحث الصطبييية على طالب ااسصت– 

 م.2017 - 2016للعام الدراسي  ىهامعة أم اليي –لية الرتبية  
   تيصمي الص يبة الصطبييية للبحث علي اسصخدام الزخارف اإلسالمية داخل الصمالميم

من خالل مسصتياا مصعددس.

مصطلحات البحث:  

العالقة الرتابطية:
ندسالية  بني عناصي امفيداا الصمميم العضالتية ااهل  دراك العالقاا ااصبادلةإ :هي

 ةالصينيالاا االمسالي  م التاحد اعالقالت رلال  خبلفياتهالا ا   عن بعضها البعض داخل الصممي
مفاليداا اعناصالي الصمالميم    )العالقالاا الاليت تصكالتن بالني      ا:اييمد بها أيض ال ح االلتنية

الزخالارف اإلسالالمية اانفالذس    )بالني  ا(ح اا سالطد مصعالددس ااسالصتياا   ح ابعضها البعض
االالذي حيالتل مسالطد    ح االصعالدد السالطحي  ح ااافيغة البارزسبالفي اس ابا اراق االتنة 

اما تسيط عليت من ظالل مليالاس دا نالة امصدرهالة    ح ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعدد
ا التحدس الكلية يف تمالميماا تنحالت   االيت تنسج مع  (قمريس اطتيلة علي تل  االسطد

عن الساعد.

اإلسالمية: الزخيهة
ن ااحالد’آهَن الزخيهة العيبي مفهتم زخييف جيمالع يفَنأيذ ي" راهيت هارادي "

يؤسسان عناصيأاح بني الص ييد االتزن ن معنى الطبيعة ااتسييي امعنى اهلندسة العيلي
رل الفن".

االسالمي هصأمل الفنان ااساللم انظاليح اتنب ق الزخيهة اإلسالمية من تعاليم الدين
تيليدهاح يف الطبيعة بإبداعت عن بديلاح اابصعد ح ليسالتم ا  الخاصةقدم مداخل هديدس

ااسصعابح ساد هيت مبدأ الص ييداهندسيًّاه اءا الصتريياا عمًلح لا اس الطبيعةساهكي
ا  كال بصطتييهم  ااط الزخارف اهلندسية اإلسالمية مصعددس اغلالبح عن الصشخيص

متعاا اسصخدام اإلسالمي تكيار اايبعاا االالدااعيعلى الصماميم اهلندسية يف الفن
ا رابيس . تصداخل اتصشاب  فن اليت ميكن أن

اإلسالمي على الفن الزخييف مؤرخت الفن ا اربيتن ح «أرابيس»سمااقد أطلق
على نتع الزخارف اإلسالمية راا الفياعح أي الصتريقح «Arabesque»بالفينسية خاصة

بعد جتييدها منح اا احليتانية اهلندسيةاالكصاباا االصحتييح النباتية االصتريياا الزهيية
ارتباطها الطبيعي.

متيزه عن غريه ينطلق هيت خيالال الفنالانح الفن الزخيهة اإلسالمية خماعص حيث
ليشالكالح هالابصكي اال الكال اهلندسالية االصتريالقح ااسلم إىل الالنهاية االصكاليار االص الدد

بناء هذا الفن ا ساسية يف يسالية يف زخيهالة ااسالاهد االيبالاباالعناصالي اليعح اايتماا
االيمتر.

بأنهالا قالد صالممت ييصشلت" نظي "  يث اأصبحت الزخارف االسالميت من اههت
ا  ما أ ار "اهي أيضح اليس هيط الزخيهة الظاهييةح لصتضيد احلياعق الضمنية للمشاهد

مب ابت الص ييد لعناص":هنيي هتسيتن ي الطبيعالةالصشكيالا اهلندسية للزخارف اإلسالمية
ثتبها الظاهي علالى اليسح ا شف مضمتنها الدهنيح من حيث تالدلل تلال الصشالكيالا

على اجلانب اليياضي ااحلساباا الدقيية هي نتع مالن الطاليح الفاليناح الصفكري ااؤسس
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الزخيهة اإلسالمية:
ن ااحالد  ’آهَن الزخيهة العيبي مفهتم زخييف جيمالع يف   َنأيذ ي" راهيت هارادي " 

ن معنى الطبيعة ااتسييي امعنى اهلندسة العيلي يؤسسان عناصي أاح بني الص ييد االتزن
رل  الفن".

هصأمل الفنان ااساللم انظالي   ح اتنب ق الزخيهة اإلسالمية من تعاليم الدين االسالمي
ح ليسالتم ا  الخاص   ةقدم مداخل هديدس بديلاح اابصعد بإبداعت عن تيليدهاح يف الطبيعة

ااسصعاب ح ساد هيت مبدأ الص ييد اهندسيًّ اه اءا الصتريياا عمًلح لا اس الطبيعة ساهكي
اغلالب  ح عن الصشخيص بصطتييهم  ااط الزخارف اهلندسية اإلسالمية مصعددس ا  كال

اايبعاا االالدااعي  على الصماميم اهلندسية يف الفن اإلسالمي تكيار اسصخدام  متعاا 
اليت ميكن أن تصداخل اتصشاب   فن ا رابيس .

ح «أرابيس »سم ااقد أطلق مؤرخت الفن ا اربيتن على الفن الزخييف اإلسالمي 
خاصة على نتع الزخارف اإلسالمية راا الفياع ح أي الصتريقح «Arabesque»بالفينسية 

بعد جتييدها من ح اا احليتانية اهلندسيةاالكصاباا االصحتييح النباتية االصتريياا الزهيية
ارتباطها الطبيعي. 

حيث ينطلق هيت خيالال الفنالان   ح الفن الزخيهة اإلسالمية خماعص متيزه عن غريه
ليشالكال  ح هالابصكي اال الكال اهلندسالية االصتريالق    ح ااسلم إىل الالنهاية االصكاليار االص الدد  

يسالية يف زخيهالة ااسالاهد االيبالاب     االعناصالي اليع ح اايتماا ا ساسية يف بناء هذا الفن
االيمتر.

اأصبحت الزخارف االسالميت من اههت نظي "  يث  ييصشلت" بأنهالا قالد صالممت    
ا  ما أ ار " اهي أيض ح اليس هيط الزخيهة الظاهييةح لصتضيد احلياعق الضمنية للمشاهد

ي الطبيعالة  الصشكيالا اهلندسية للزخارف اإلسالمية مب ابت الص ييد لعناص ":هنيي هتسيتن
حيث تالدلل تلال  الصشالكيالا علالى  اليس      ح ا شف مضمتنها الدهنيح من ثتبها الظاهي

هي نتع مالن الطاليح الفالين    اح الصفكري ااؤسس على اجلانب اليياضي ااحلساباا الدقيية
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لصصالألف تكتينالاا   ح مالن اخلطالتط   ةاإطار جتييدي عن  لح  هكار هلسفية امعاٍن راحية
.ة صمعمصفيقة اح تصكاثي اتصزايد

: عناصي الزخيهة اإلسالمية:أااًل
-3 الزخيهة النباتية-2 الزخيهة اهلندسية-1تصضمن عناصي الزخيهة اإلسالمية: )

.(الزخيهة الكصابية
الزخيهة اهلندسية: -1

ا من عناصي الزخيهة اإلسالالمية الاليت أبالدعها    همًّما مت ل الزخارف اهلندسية عنمي 
عيهها الناقد الفينسي هناليي   -ندسية للزخارف اإلسالمية هالصشكيالا اهلح الفنان ااسلم

 ةاتي ال ح )جتييالد للطبيعالة مالن خالالل ههالم عميالق ااعٍ       :( بأنهاH. Faucillonهتسيتن )
اجتييد للحياس مالن اليشاليس اخلارهيالة االغطالاء اخلالارهي      ح  هكار هلسفية امعاٍن راحية

. ( الذي يلخص عناصيهااالصفسريح منطيت مضمتنها الداخلي إىللالنصيال ح اهلامشي
 ىقدمت الفنان ااسلم مؤسس علال  اهكييًّ اهاعصنا تل  الصشكيالا الزخيهية طيح 

ح (ةالنسب االيتانني اليياضية الدقيية لصصألف تكتينالاا تنمالت اتصكالاثي )مصفاليدس ا صمعال     
الالداعيس(  ح اا لالث ح اااسالصطيل ح ا علي ا  كال اهلندسية ا ساسية م ل )اايبالع زرتكاا
ليت م لت ا ساس يف تكتين الزخيهة اإلسالمية. اقالد اسالصطاع الفنالان ااساللم تتليالد      اا

م الل اا لالث ااايبالع اااخمالس االشالكل      ح أ كال هندسية مصنِتعالة مالن خالالل الالداعيس    
لالي عالدد مالن ا  الكال ا خاليى مالن تالداخل هالذه         إضاهت إح السداسي االشكل اا من

ا  كال مع بعضها البعض.
زخارف اهلندسية اليت امصازا بها الفنالتن اإلسالالمية: ا  الكال    امن أبيز أنتاع ال

االالاليت تكالالتن ا طبالالاق الن ميالالة الالاليت اظفالالت يف زخالالارف   الن ميالالة مصعالالددس ا ضالالالع
ايف ااخطتطالاا اصالفحاا الكصالب.    ح اتالزيني ا ساليف  ح ااشغتالا اخلشبية اااعدنية

ي هالتق أسالطد هالدران    لي عدد من الزخارف الاليت مت تنفيالذها بالبالارز االغالاع    إباإلضاهة 

تغريح ااساهد ااانازل االيمتر احتل النتاهذ اعلى ا عمدس لصحيق احلي ة الناجتة عن
تتقيصاا مصنتعة. الظالل اليت تلييها االسياطاا الضتعية يف

ااسطحة: االشبكياا اهلندسية الزخيهة
عليهةهمالشبكياا اهلندسية أحد أدااا اليياس اادَُّعُت ا الفنان ااساللماليت اعصمد

احملاار اليأسية خالل بشالكلح احملاار اااعلةح هييةاحملاار ا ح من احملاار العضتية االداعيية
تمميماتت بناء ح ا الغل الفالياي الصمالميميح اأساس لبناء الزخارف اهلندساليةساعده يف

امن أنتاع تل الشبكياا:
مصساايةهييةااؤسسة عن تكيار اخلطتط ا ()الشبكية اايبعة خالل مساهاا ح من

خاللح اتعامد اخلطتط اليأسية معها يف زاايا قاعمة تيسيم ليط الداعيس إلي أربالعأا من
مصسااية تتصل هذه النياط لينصج اايبعح نياط مصعامدين للداعيس هينيسالماعن طييقح ثم

ينصج اايبع.أليطها إلي أربعة مصسااية اتتصيل هذه النياط هزاء
قالدرها)الشبكي بصكاليار اخلطالتط ااصتازيالة امبيالل نظامها الشبكي ة اا ل ة(:يصحيق

مصسالاايةح (60°) تيسيم ليط الداعيس إلي ثالث نيالاط تتصاليل هالذهح أا عن طييق ثالم
النياط لينصج اا لث ااصسااي ا ضالع االزاايا.

مصسااية تيسيم ليط الداعيس إلي ست نياط تنشأ عند ثالمح ا)الشبكية السداسية(:
أا عن طييق رسمح تتصيل هذه النياط هينشأ الشكل السداسي اانصظم ا ضالع االزاايا

ميدار الزاايا بينها)ةثالث تيسم ليط الالداعيس إىل سالصة°60أقطار مصياطعة (حهذه ا قطار
بصكاليار الشالكل السداسالي أقسام هينصج الشكل السداسي اانالصظم ا ضالالع االزاايالاح ا

السداسية.تصحيق هذه الشبكية
النباتية-2 رابيس)الزخارف :(ا

بالصتريق أا ا رابيس عددح تعيف اسصعيب الفنان ااسلم من الزخالارفاحيث
نظيتت اتأملت يف تل  الطبيعالة اعناصاليهاح النباتية اليت اسصلهمها من الطبيعة خالل ح همن
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لصحيق احلي ة الناجتة عن تغري ح ااساهد ااانازل االيمتر احتل النتاهذ اعلى ا عمدس
 الظالل اليت تلييها االسياطاا الضتعية يف تتقيصاا مصنتعة. 

 الزخيهة اهلندسية االشبكياا ااسطحة:
ا الفنان ااساللم  اليت اعصمد عليه ةهمالشبكياا اهلندسية أحد أدااا اليياس اا دَُّعُت

احملاار العضتية االداعيية بشالكل  ح احملاار اااعلةح هييةاحملاار ا ح من خالل احملاار اليأسية
ح ا الغل الفالياي الصمالميمي   ح اأساس لبناء الزخارف اهلندسالية  ساعده يف بناء تمميماتت

امن أنتاع تل  الشبكياا:
ح من خالل مساهاا مصساايةهيية ااؤسسة عن تكيار اخلطتط ا  ()الشبكية اايبعة

تيسيم ليط الداعيس إلي أربالع   أا من خاللح اتعامد اخلطتط اليأسية معها يف زاايا قاعمة
مصعامدين للداعيس هينيسالم   اعن طييقح ثم تتصل هذه النياط لينصج اايبعح نياط مصسااية

هزاء مصسااية اتتصيل هذه النياط ينصج اايبع.أليطها إلي أربعة 
ة اا ل ة(:يصحيق نظامها الشبكي بصكاليار اخلطالتط ااصتازيالة امبيالل قالدره      ا)الشبكي

ثالم تتصاليل هالذه    ح أا عن طييق تيسيم ليط الداعيس إلي ثالث نيالاط مصسالااية  ح (60°)
النياط لينصج اا لث ااصسااي ا ضالع االزاايا.

ثالمح ا)الشبكية السداسية(: تنشأ عند تيسيم ليط الداعيس إلي ست نياط مصسااية
أا عن طييق رسم ح تتصيل هذه النياط هينشأ الشكل السداسي اانصظم ا ضالع االزاايا

(حهذه ا قطار تيسم ليط الالداعيس إىل سالصة   °60أقطار مصياطعة ميدار الزاايا بينها) ةثالث
أقسام هينصج الشكل السداسي اانالصظم ا ضالالع االزاايالاح ا بصكاليار الشالكل السداسالي       

السداسية. تصحيق هذه الشبكية
:(ا رابيس )الزخارف النباتية  -2

من الزخالارف   احيث اسصعيب الفنان ااسلم عدد ح تعيف بالصتريق أا ا رابيس 
ح همن خالل نظيتت اتأملت يف تل  الطبيعالة اعناصاليها  ح النباتية اليت اسصلهمها من الطبيعة
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الصتريالق للعناصالي   هكان الص ييالد االصحالتيي ا  ح طيحت قيحيت الفنان صياغاا ال حتا يها
بعالد   (عنالاب ا اح النخيالل ح ا  ال ار ح الزهالتر ح ا غمالان ح  الا اراق )النباتية ااخصلفة 

لسالتبة تصتاهالق مالع     ةدقييال  ةاهق هندسال  س يد سحتتييها اتسطيحها اتلخيمها يف صتر
لصكتين زخالارف متصالاز بالالصنتع اتؤسالس      (االتظيفةح اااساحةح )الفكيس العامة للصمميم

االرتا ب االشفاهية االصداخل من  عالقاا الصشكيلية  الص اار االصماسعلي عدد من ال
خالل مسحة هندسية تدل علي سيادس مبدأ الص ييدية يف الفنتن االسالمية.

ح ايصم ل ا رابيس  يف  متعالة مالن ا اراق ااصمتهالة أا اانبسالطة أا ااسالصدييس     
صصحتل من رسم لا ي للطبيعة لح ااماغة يف  ل االجتاهاا من خالل التحدس مع الصنتع

هالصسطيد االبعد عالن لا الاس الطبيعالة مالن اخلمالاعص      ح إىل  كل قييب مالالن اهلنالالدسي
البارزس لفن الزخيهة اإلسالمية. 

ح  كال النباتيالة را بعدين اظف هيها اخلط اا  سرابيس  ليس  يد اارن  يداا 
تتظيف تل  الزخارف علي العديد نت بناء  الي اتسق مع الفلسفة اإلسالمية.ا اع إبل 

اعلي ح اتزيني اجلدران االيباب اااآرنح من االسطد اعلي ا دااا اصفحاا الكصب
الصحف اا دااا ااصنتعة واسية ازهاهية اخزهية.

الزخارف الكصابية: -3
ثالم تطالتر   ح ابصكي اخلط العيبي بداية اند الالنص الييآنالي اجلالالل الالذي يليالق بالت      

تتضالع الكصابالة    ةاهندسالي  ةامع زخيهيالاا نباتيال  ح امنفيد  سبطيق مبصكي اسصخدامت اصيغ
االزهالتر االسالييان النباتيالة    ح هتق أرضية هندسية مزينة بصتريياا تصشاب  هيهالا ا اراق 

ح اساعد يف رل  ليتنة احلاليف اسالهتلة تشالكيلت   ح لصمديي تشكيالا اتنتيعاا حياهية
ليت متحتر حتهلا الفن اإلسالمي.ليمبد اخلط العيبي أحد أهم العناصي اليعيسة ا

ااعصمالد  الل منهالا علالى قتانينالت ابناعيصالت اقتاعالده        ح هصنتعت طيز اخلط العيبالي 
ااخلالط الكالتيف   ح االذي تنتع ما بني اخلط الكتيف البساليط  (م ل )اخلط الكتيفح المارمة

ممصالدس   ةااترق االذي ينب ق من أطالياف حياهالت سالييان نباتيالة دقييالة راا أاراق ملصتيال      

نهاياا حياهت الزهتر اا غمالانح ةتين ميااح خنيليلصك تنمت يف االكتيف اازهي االذي
مرتابالط يعالادل صاليامةلصكتين احداا زخيهي حياف الكلمة يف  الل البنالاءةتصسق مع

ح الكتيف را النظام ااعمارياح ااخلط الكتيف ااضفيح اهلندسي يف احلياف اخيفف حدتها
.ةهندسيااخلط الكتيف ااماي داخل أطي

:لث ال منت م ل:ال لث اجلليأمي ل الصطتر للخط النسخيح الت أنتاعخط خي ا صيت
اال لث الرت يب اال لث الرت يب ااصيابل .

:ااغيبي بالالد ااغاليب امالن هنالا هالاءااخلط بلدان مشال أهيييياح خاصت انصشي يف
حياهت بشكل  بري. تسميصتح امن خماعمت اسصدارس

أا اإلهازس حيراالصتقيع:خط متع من خطي النسخ اال لثح صغري احل م اهت
ااكاتباا السلطانية االمكتك. حياف بت

:الديتاني بالطتاعيةاخلط بذل االسم السصخدامت يف  صابة الداااينح اخيصص مسي
على سطي ااحدح االصتاء حياهت اتيا يبها. ااحليتيةح ا صابصت

:الالديتاني اجللالي باحلاخلط تالزينةعيابيالي الاا اإليصمالايز االنيالاط الزخيهيالة الاليت
بني احلياف اليتسية داخل الصكتيناا. الفياغاا

:النسخ يضمن اليياءس المحيحة.خط من خماعمت: اضتح احلياف مبا
:اليقعة يتميًّخط يسصخدم يكصبتنسب الصسمية لليقاعح أي هلد الغزالح اهت خط اح

سهل بعض حةبطييية علي م ل العنيح الغالني يف اسالطاسييعةح يغلب ياهت الطمس
متاضع الكلمة. الكالمح االفاء االياف االتاا يف  ل

:الفارسي يكصب يفاخلط من خماعمت احلياف الدقيية ااامصدس البعيدس عن الصعييدح
بذل  عن  ل طيز اخلطتط السابية. يع االجتاهاا داخل ااساحة الصمميمية منفيد ا

:الطغياء )الصتقيع(ح ابني خطي ال لث )ااجيمعخط ايعصن خصم اللديتاني(ح ااإلهازس
تتقيعالت أا خصمالتح اتيسالم يفاأساسيًّ اسالم الساللطانح أا للسالطني االتالسح احتمل

أعلى اليياراا.
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االكتيف اازهي االذي تنمت يف نهاياا حياهت الزهتر اا غمالان  ح ةتين ميااح خنيليلصك
البنالاء   ةتصسق مع حياف الكلمة يف  الل مرتابالط يعالادل صاليام     ةلصكتين احداا زخيهي

ح الكتيف را النظام ااعمارياح ااخلط الكتيف ااضفيح اهلندسي يف احلياف اخيفف حدتها
 .ةهندسي ااخلط الكتيف ااماي داخل أطي

 :خي ا صيت منت م ل:ال لث اجللي أمي ل الصطتر للخط النسخيح الت أنتاع  خط ال لث
 اال لث الرت يب اال لث الرت يب ااصيابل .

 :انصشي يف بلدان مشال أهيييياح خاصت بالالد ااغاليب امالن هنالا هالاءا       اخلط ااغيبي
 تسميصتح امن خماعمت اسصدارس حياهت بشكل  بري.

  اهت  متع من خطي النسخ اال لثح صغري احل م حيرا  الصتقيع:خط اإلهازس أا
 بت حياف ااكاتباا السلطانية االمكتك.

 :مسي بذل  االسم السصخدامت يف  صابة الداااينح اخيصص بالطتاعية  اخلط الديتاني
 ااحليتيةح ا صابصت على سطي ااحدح االصتاء حياهت اتيا يبها.

   :االنيالاط الزخيهيالة الاليت تالزين      ةعيابيال ي الاا اإل يصمالايز باحل  اخلط اجللالي الالديتاني
الفياغاا بني احلياف اليتسية داخل الصكتيناا.

 :من خماعمت: اضتح احلياف مبا يضمن اليياءس المحيحة.  خط النسخ 
 :اح يكصب تنسب الصسمية لليقاعح أي هلد الغزالح اهت خط يسصخدم يتميًّ خط اليقعة

ياهت الطمس م ل العنيح الغالني يف اسالط   اسييعةح يغلب علي بعض ح ةبطييية سهل
الكالمح االفاء االياف االتاا يف  ل متاضع الكلمة. 

 :من خماعمت احلياف الدقيية ااامصدس البعيدس عن الصعييدح يكصب يف  اخلط الفارسي
ا بذل  عن  ل طيز اخلطتط السابية. يع االجتاهاا داخل ااساحة الصمميمية منفيد 

 :ايعصن خصم ال لديتاني(ح ااإلهازس )الصتقيع(ح ابني خطي ال لث )ااجيمع  خط الطغياء 
للسالطني االتالسح احتمل اسالم الساللطانح أا تتقيعالت أا خصمالتح اتيسالم يف       اأساسيًّ

أعلى اليياراا.
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مساا الزخارف االسالمية
 غل الفياي: -

ا الغل هياغهالا بنيالاط    ح لالي صالياغت عناصاليه هالتق ا سالطد     إعمد الفنان ااسلم 
مصملة لصشغل العناصي ازخارهها اليت تصسق معها ااساحة  لها. ةاعالماا ازخيه

الزخارف ااسطحة:  -
اعدم الرت يالز  ح اانميف عن الص سيمح ةاسصعاب الفنان ااسلم بزخارف مسطح

ارلال  لمالا    ح ظهار البعد ال الث  بعض احالداا ازخالارف الفنالتن ا خاليى    إعلي 
ااالعصمالاد علالى الصلالتين    ح ا العمالق التهالداني  أمفاهيم أخيي م الل البعالد    الرت يز علي

امل يكن الصالذهيب مبالاء الالذهب الكنالت بالالييق      ح االصذهيب لصخفيض حدس هذا الصسطيد
ا دفء ابالياده  أح ااعدني حيث اسالصخدمت ا  اساليد اخلطهالا لصعطالي بييالق الالذهب      

 الفضة.
الص ييد االصحتيي لعناصي الطبيعة:  -

بالل هالاءا   ح الفنان ااسلم علي لا اه الطبيعة االمدق يف مت يلها  ماهي زمل ييتك
صياغاتت لصحصفي بالص ييد االصحتيي لصل  العناصي من خالل تعاليم دينت امفهتمالت عالن   

لي حتييي الفن من قيالتد  إهالفن اإلسالمي عمد (ح الطبيعة )أي البحث عن طبيعة ا  ياء
 سبت اسصيالليصت أي ما اراعها اتمديي هتهيهاح اهت ما لإالطبيعة  سا لا االتاقع مص ااز 

اهيادتت امتايزه من حيث اجلتهي.
ااعصمد الفنان ااسلم علي الصنتع االصعدد لصخين ا  كال عن اجلمتد من خالالل  

" بالأن الفالن    Landouاهالت مالا أ الده " النالدا " "      سالطبيعة اتأ يد مدلتل الالال لا الا   ةخمالف
امفهتم خاص. هاسالصخدم   ةارل  لفلسفح ي منذ بداياتت امازالاإلسالمي هت هن جتييد

اا رابيسال  ليسالت   ح لفظ أرابيس  لتصف تل  النمارن اجمليدس اليت بدأها الفنان ااسلم
اارن  يده راا بعدين هيط اظفت هيها اخلطتط ااال كال اهلندسية االنباتية بالل إنهالا   

بناء احس  الي اتسق مع الفلسفة اإلسالمية.

اإلسالمية:أس الزخيهة س
اإليياع:

عنها داخل الصمميم) ال لصحييق احلي ة:االيياع هت اهتح تيديد احلي ة( امعن
احملستب للفتاصل ااتهتدس بني احداا العمالل يعصمالد اإلييالاعح رل الصنظيم ابالذل

عن طييق تكاليارح ااساهاا الفاصلة(ح علي عنميين هما )التحداا يصحيق اإليياع  ما
خاللا لددآكال من اباسصخدام العناصي الفنية.سلية

تصشابت هيت التحالداا االفتاصاللاإل):نتاع عده منهاأالإليياع يياع اليتيب الذي
يصسم بصشابت التحداا االفتاصالل مالع اخالصالفاليياع غريااإلح اا تامًّتشابه  يتيب الذي

هيالت  الكلييالاع اااإلح اا التن الا اح م الكًلالتحداا عن الفرتاا حلالي الالذي ختصلالف
بعضها متام بعضهاح االتحداا عن يياع ااصزايد اااصناقص.ااإلح ا الفتاصل عن

الصكيار:
لصتضيد اتأ يد حي صها لنسالجإايتضد اجتاه العناصي اح يياع معنيإيتظف دراك

بميية بصعضاليد؛احدس علي مظالاهي االمصالداد ااالسالصميارية اايتبطالة هالصكيار يدلل لذا
علي ااسطد ثناعي اثالثي ا ا بعاد.حلي ة

الصدرن: خالل من الصكيار اىل الصكيار تمنيف اميكن
الكال ا  أا )التحالداا بالني الصنظاليم االعالقالة علالى االييالاع اااسالاهااح ييتم

بينهماح الفاصلة بينها( احملستب االدقيق تصناقصح االصدرن  ما يف اإليياع ااصناقص الذي
ثبالاا الفتاصالل بينهالاح م التحداا بمتر هيالت ااسالاهااح ه تدرجييت مالع تصنالاقص أا

ح م التحداا أا تنالاقص االثالنني معاالفاصلة بني التحداا تدرجييًّ .ااالييالاعااثباا
بمتره تدرجييت لستبةااصزايد ح م التحداا تصزايد هيت ح اثباا الفتاصل بينهالاح الذي

تصزايد هيت الفتاصل بني التحداا تدرجييًّ ح م التحدااح اأا تزايالد االثالننيح اثباا أا
.امع 
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س الزخيهة اإلسالمية:أس
 اإليياع:

اهت ح تيديد احلي ة( امعن عنها داخل الصمميم) ال لصحييق احلي ة  :االيياع هت
ابالذل  يعصمالد اإلييالاع    ح رل  الصنظيم احملستب للفتاصل ااتهتدس بني احداا العمالل 

 ما يصحيق اإليياع عن طييق تكاليار  ح ااساهاا الفاصلة(ح علي عنميين هما )التحداا
اباسصخدام العناصي الفنية. سلية لددآ  كال من خالل ا

يياع اليتيب الذي تصشابت هيت التحالداا االفتاصالل   اإل) :نتاع عده منهاأالإليياع 
يتيب الذي يصسم بصشابت التحداا االفتاصالل مالع اخالصالف    اليياع غري ااإلح اا تامًّتشابه 

حلالي الالذي ختصلالف هيالت  الكل      ييالاع ا ااإلح اا التن ال ا اح م ال  كًل التحداا عن الفرتاا
يياع ااصزايد اااصناقص.ااإلح ا الفتاصل عن بعضهاح االتحداا عن بعضها متام 

 الصكيار: 
دراك حي صها لنسالج  إايتضد اجتاه العناصي اح يياع معنيإيتظف لصتضيد اتأ يد 

لذا هالصكيار يدلل علي مظالاهي االمصالداد ااالسالصميارية اايتبطالة بصعضاليد       ؛احدس بميية
 بعاد.حلي ة علي ااسطد ثناعي اثالثي ا ا

 اميكن تمنيف الصكيار اىل الصكيار من خالل الصدرن:
اااسالاهاا  ح ييتم االييالاع علالى الصنظاليم االعالقالة بالني )التحالداا أا ا  الكال       

 ما يف اإليياع ااصناقص الذي تصناقص ح االصدرن احملستب االدقيق بينهماح الفاصلة بينها(
أا تصنالاقص هيالت ااسالاهاا    ح ه تدرجييت مالع ثبالاا الفتاصالل بينهالا    ح م التحداا بمتر

.ااالييالاع  ااثباا ح م التحداا أا تنالاقص االثالنني مع    االفاصلة بني التحداا تدرجييًّ
ح اثباا الفتاصل بينهالا ح الذي تصزايد هيت ح م التحداا بمتره تدرجييت لستبة ااصزايد

أا تزايالد االثالنني   ح اثباا ح م التحدااح اأا تصزايد هيت الفتاصل بني التحداا تدرجييًّ
.امع 
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هالصالدرن  ح ايصتقف رل  على حي ة العني بالني العناصالي علالى مسالطد الصمالميم     
حساس بالياحة ااهلداء ارل  بعكس الصباين أا الصالدرن السالييع   التاسع عادس يبعث اإل
مضاهة هلا. أخيى إىلا من حالة الذى ينيل العني سييع 

 نتع:الصكيار من خالل الص
ا يف تيابط ااحد بني  ل يعصمد الصمميم على تيابط أ كال العمل ا جتميعها بمييًّ

االصنظيم مع الصأ يد علي الصنالتع الالذي يالالزم الصكاليار اتكصسالي الصمالميماا       ح ا هزاء
ااحليتية. الفاعلية

 الصكيار من خالل االسصميارية:
يت يالصم تكيارهالا يف   االسالصميار الرتابالط االتحالدس لش الكال الال      حييق الصتاصل أا

الصمميم لصكصسب تل  ا  كال التحدس.
 التحدس:

ا تشصمل علي احدس الشكل: من خالالل تاليابط أ الكال العمالل ا جتميعهالا بمالييًّ      
داخل الصمميم م ل الصيارب االصشابت ااالسصميار ااالغالق حصى تسطيع العني ااشالاهد  

 كال يف تيابط ااحد.من جتميع تل  ا 
 سااحالد  ساحدس اهلدف ا الغيب من الصمميم: مالن خالالل هكالي   احدس الفكيس أا 

تندرن خالهلا عناصي العمل يف  ل مرتابط ا هزاء. ةرعيس
اتصحيق ح احدس ا سلتب يف العمل: يصمايز بها  ل هنان اتكتن ا سلتبية اخلاصة

مالناح بني عناصي الصمميم ةالتحدس الفنية يف الصمميماا من خالل إجياد عالقاا رابط
اعالقالت الكالل بالاخلط    ح اعالقالة اجلالزء بالكالل   ح ل عالقة ا هالزاء ببعضالها الالبعض   خال

ح الرتا الب ح احتكم تلال  العالقالاا  لالت عمليالاا تمالميميت م الل )الص الاار       ح اخلارهي
يف  ل ااحد. اتيتم التحدس علي اهتد: (الصداخلاح الصماس االصشاب 

مي ز مي ل بري اليتح ا متعنمي رعيس النظي جيذب مالن العناصاليالصمميم ا خاليىعت
مصسق. مرتابط نسيج تساعد اتدعم العنمي اليعيسي داخل اجملاارس اليت الفيعية

.ااتضتع التاحد داخل ااساحة الصمميمية
.تيابط ااعاجلاا الصينية ااامارساا ا داعية داخل ااساحة
.تيابط ااساحاا اللتنية اتتزيعها

االتزان:
قانتن مسصتحى من الط بها من  صل ادرهاا لتنيهت ح س ام اتتازننيف اةبيعة مبا

عليها الصكتيناا الزخيهية تؤسس هيهالا:هاالتزان هتح اقاعدس أساسية تصعادل احلالة اليت
عدح ااصضادس ا يع أهزاء العملىاليت م ل:ساهناك أنتاع احملالتري)من االتزان االتزان

مي زي رأسي أا أهيي أا  الهما خالل الداراناالتزان اإلح عن طييق لتر  عاعي من
ثابصةح ةمي زيةحتل نيط قتانني حتكمت بل هالت نصالان  العتراالتزان التهمي: ا الذي ال

.(ااشاهد عند رؤيت الصمميمىحسي يصكتن لد
االصناسب: النسبة

حيث اخلطتط تنظيم عناصي العمل الفين من ا لتانحح ايعين الصتاهق ا الصتازن يف
مالمس السطداح كالا  اسصخدام النظم اهلندسالية يف اصالف طبيعالة. ااساحااح هت

م ل الكمياا العددية لشهزاء االزاايا اأبعاد احل التم امتاقعهالا الصمالميمية العالقاا
ببعضها البعض ابالكل احمليط خالل عالقالاا احسالاباا هندساليتح اعالقة ا هزاء من

بالنسالبة الذهبيالة االاليتح دقييت هيما يعيف  تكالتن النسالبة بالني ا هالزاء المالغريسخاصت
نسالبح امسااية للنسالبة بالني ا  الن االكاللح ضمن الكلاالكبريس لدده االصناسالب يف

تناسالب بالني عناصاليح ح م اافيداا البميية اتفاصاليلها داخالل الفضالاء الالداخلي أي
الصمميم.
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  ا خاليى   عت مالن العناصالي  الصمميم جيذب النظي اليتح ا متعنمي رعيس  بري مي ل مي ز
الفيعية اجملاارس اليت تساعد اتدعم العنمي اليعيسي داخل نسيج مرتابط مصسق.

  .ااتضتع التاحد داخل ااساحة الصمميمية 
 .تيابط ااعاجلاا الصينية ااامارساا ا داعية داخل ااساحة
 .تيابط ااساحاا اللتنية اتتزيعها 

 االتزان: 
ح س ام اتتازننيف ا ةبيعة مبا بها من  صل ادرهاا لتنيهت قانتن مسصتحى من الط

احلالة اليت تصعادل هيهالا   :هاالتزان هتح اقاعدس أساسية تؤسس عليها الصكتيناا الزخيهية
االتزان احملالتري  )من االتزان م ل: ساهناك أنتاع عدح ااصضادس ا يع أهزاء العمل ىاليت

 عاعي من خالل الداران االتزان اإلح عن طييق لتر مي زي رأسي أا أهيي أا  الهما
بل هالت نصالان  العتر     االتزان التهمي: ا الذي ال حتكمت قتانني ثابصةح ةمي زي ةحتل نيط

.(ااشاهد عند رؤيت الصمميم ىحسي يصكتن لد
 النسبة االصناسب:

ا لتانح ح ايعين الصتاهق ا الصتازن يف تنظيم عناصي العمل الفين من حيث اخلطتط
هت اسصخدام النظم اهلندسالية يف اصالف طبيعالة    . ااساحااح مالمس السطداح  كالا 

العالقاا م ل الكمياا العددية لشهزاء االزاايا اأبعاد احل التم امتاقعهالا الصمالميمية    
من خالل عالقالاا احسالاباا هندساليت    ح اعالقة ا هزاء ببعضها البعض ابالكل احمليط

 تكالتن النسالبة بالني ا هالزاء المالغريس      خاصت هيما يعيف بالنسالبة الذهبيالة االاليت   ح دقييت
االصناسالب يف نسالب   ح امسااية للنسالبة بالني ا  الن االكالل    ح ضمن الكل االكبريس لدده

أي تناسالب بالني عناصالي    ح ح م اافيداا البميية اتفاصاليلها داخالل الفضالاء الالداخلي    
الصمميم.
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صتياا:سطد مصعددس ااسا: العالقة الرتابطية بني الزخارف اإلسالمية اا ثاني 
 سلالدد  ساطيح رهين ييدمت ااممم  رت ة لفكيح الصمميم هت ختطيط لشيء معني

يف  ل مرتابط يصكتن من أهزاء تنظمهالا اتيبطهالا عالقالاا     ا الية ةتل  أغياب اظيفي
اقتانني (ح الصمغري االصكبرياح الصداخلح الشفاهيةح الرتا بح الصماسح  الص اار)تشكيليت 

ح اامالري ااشالرتك  ح االسالصميار ح الصشالابت ح الصيالارب )ااصفيقالة م الل    جتمع العناصي البميية
.(الصماثلاح غالقاإل

االشبكياا ح هالصمميم هت رياضت الشكل الفينح اارتبط الصمميم بالنظام اهلندسي
لالي العديالد مالن الماليغ     إأدااا اليياس امظهي من مظاهي اليياس للتصتل  ىهي أحد

علي الصناسب اهلندسي اجلمالي. الصمميمية الياعم احدتها ااتزانها 
يهالام  للبعالد ال الالث ااإل   ساقدم رل  ااممم خالل الصمالميماا ااسالطحة لا الا   

اتياتيب اال الكال يف  ح االصمغري االصكبريح مبعاجلاا اتينياا  اسصخدام اانظتر بالعمق
اظ ااالحصفال ح االظالل االنالتر  ح أماميت اخلفيت الصمميم عن الرتا باا اجلزعية ا بت الكلية

 كال ال انتية. العمل يف ميابل ا  سبالتضتح ااحل م الكبري االصفميلياا لبؤر
علي سطحها ح تم حييييالت راا أبعالاد مالن     تضيفألي هانب تمميماا إهذا 

ح هبالتط( )ارتفالاع  ح بالياز )اتمميماا أخيي حتتلت أسطحها الالي  ح معنيخالل تيتيب 
امفيداا الصمالميم مبعاجلالاا    اخنفاب( ينيل عني ااشاهد خالل تضاريس حتمل عناصي

تينيت لتنيت املمسيت يلعب الظل االنتر هيها دار هاعل يف تأ يالد تلال  العناصالي اإبالياز     
حتفالز تفاعالل ااشالاهد مالع      ةحالداث مالصغرياا تشالكيلي   أااممم اربالط ا هالزاءح ا   سهكي

حاسيس.ا  سثارإالصمميم ا
خارف اإلسالمية ااالسطد بني الز تل  العالقة ااصبادلة :اييمد بالعالقة الرتابطية

االسالطد  )ابالني  ح العالقة الاليت تنشالأ بالني )الزخالارف اإلسالالمية(      اح مصعددس ااسصتياا
تنحالت   سا التحدس الكلية يف تمميماا زخيهيالت مبصكالي  االيت تنسج مع  (مصعددس ااسصتياا

عن الساعد.

عاملني عن تصحيق العالقة هذه أن هما:مأي همنيح
بالا اراق االتنالة االزخالارف اامالمصة اانفالذسالزخارف اإلسالمية اا-1 فيغة اااضاهة

بالدرهاا اللتنية االفي اس.
مصنتع امصعددح اما-2 حيييي مسطد ا رضية لفياي حيتل الصعدد السطحيح االذي

االسطد. علي تل قمريس اطتيلة دا نة امصدرهة ملياس تسيط عليت من ظالل
م تشكيليت مصغرياا من خالهلما حيدث ل:اما م الصمميم داخل غاييه

حتدثالت االسالياطاا الضالتعيةح اتشالكل الظالالل ال ييلالة مصغرياا الظل االنتر الذي
الدا نة ااامصدسح االظالل ااصدرهالة الناعمالة هالتق الزخالارف اإلسالالمية ااالسالطد

مصعددس ااسصتياا.
االسطد مصعالددس ااسالصتيااح ان ينشأ داخل الصمميم بني صي الةالفياي احليييي الذي

للزخارف اإلسالمية الترقية اافيغة.
تضالاريس اأخاليي بالارزه راا منالاطق الالي السالطد حتالتل ااسصتياا تعدد امع

يصعيب هلا الصمميم باإلسياطاا الضتعية اليت تصأثي  الهما ح منخفضت
مناطق ظليت حييييت دا نة امصدرهت تنصشي هتق أسطد العناصالي يفااحداث ممصدس

تنت منس م مع يعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية.تناغم
حيدث الصنتع يف ااسصتياا علي اخللفياا االعناصي ما ح يف أطتال الظالل االياس

مضاًهاالظالل ااصتلدس عنمياتمبد تل .من عناصي الصمميما
بعض ااناطق اهزعيالاا الصمالميم يف حالتار مالع علي تصناثي الظالل ال ييلة حيث

بعضها بالبعضح يادس الفعل احلي يعناصي الصمميم لز علي ربط ا هزاء اعامًلا مساعد ا
باخللفية مصعددس ااسصتياا تعزيز ااخططاا اللتنية اااعاجلاا الصينيةح من ناحيتح اربطها

ناحيت أخيى. االفعل احلي ي للعناصي الزخيهية من
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همنيح هما:مأي أن هذه العالقة تصحيق عن عاملني 
فيغة اااضاهة بالا اراق االتنالة االزخالارف اامالمصة اانفالذسالزخارف اإلسالمية اا -1

بالدرهاا اللتنية االفي اس.
الصعدد السطحيح االذي حيتل مسطد ا رضية لفياي حيييي مصنتع امصعددح اما -2

تسيط عليت من ظالل ملياس دا نة امصدرهة قمريس اطتيلة علي تل  االسطد.
 غاييه داخل الصمميم م ل: اما حيدث خالهلما من مصغرياا تشكيليت م

        مصغرياا الظل االنتر الذي حتدثالت االسالياطاا الضالتعيةح اتشالكل الظالالل ال ييلالة
الدا نة ااامصدسح االظالل ااصدرهالة الناعمالة هالتق الزخالارف اإلسالالمية ااالسالطد       

مصعددس ااسصتياا.
   صي الة  الفياي احليييي الذي ينشأ داخل الصمميم بني االسطد مصعالددس ااسالصتيااح ان

للزخارف اإلسالمية الترقية اافيغة.
امع تعدد ااسصتياا حتالتل السالطد الالي منالاطق بالارزه راا تضالاريس اأخاليي        

ح منخفضت تصأثي  الهما باإلسياطاا الضتعية اليت يصعيب هلا الصمميم
ممصدس تنصشي هتق أسطد العناصالي يف   ااحداث مناطق ظليت حييييت دا نة امصدرهت

يعاا الفاتد االدا ن للدرهاا اللتنية.تناغم منس م مع تنت
ح يف أطتال الظالل االياس علي اخللفياا االعناصي  ما حيدث الصنتع يف ااسصتياا

.من عناصي الصمميم ا مضاًهاالظالل ااصتلدس عنمي  اتمبد تل 
حيث تصناثي الظالل ال ييلة علي بعض ااناطق اهزعيالاا الصمالميم يف حالتار مالع     

اعامًلا مساعد ا علي ربط ا هزاء بعضها بالبعض  ح يادس الفعل احلي يعناصي الصمميم لز
تعزيز ااخططاا اللتنية اااعاجلاا الصينية ح من ناحيتح اربطها باخللفية مصعددس ااسصتياا

االفعل احلي ي للعناصي الزخيهية من ناحيت أخيى.
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 يالت ليمالطبغ بدرهالت لتن   الصمالميمي لتن السالطد   يفالظالل تغرياا احتدث هذه 
يعمالق مالن قيمالة     الصمالميم  يفهصحديد منالاطق الضالتء االظالل    ح ا صليأغمق من لتنت 

ايكسب اال كال نتعا من الص سيم اتمبد أ  ي حيتية. الصمميم
ح هي ظالل حييييت تندمج مع الظالل ال ييلة اليت تمدرها الفي اس إلبياز العناصي

 ا مي الذي يدعم عده مصغرياا اينز ما يلي:
  اانالاطق  بعالض   الرت يز علالي ى البارز االغاعي اإعطاء اإلحساس بالعمقح اعلالصأ يد

بشكل يؤ د علالى مي الز الساليادس للعمالل اإعالالء      ا همية اا لتية راا  الصمميمية
 اجلانب اجلمالي االصعبريي للصمميم.

 اطيييت دخالتل العالني   ح صمميمللاإدراك ااشاهد رؤية  عندالبميية  تعزيز الصأثرياا
اإلي قلب الصمميم.احي صها من 

 تعضد من هاربية الفكيس الصمميميةح ادعم أهتاء الصمميم ازياده احليتية 
        تمبد الزخارف اإلسالمية أ  ي إيياعالا احيتيالةح احتييالق الصفاعالل بالني اجملمتعالاا

 اللتنية 
     دعم الفياغاا الداخلية بالصمميم بظالل امعاجلاا تينية التنيالة املمسالية جلالذب

صفاعل مع هذه النصتءاا االصأمل مبكنتناتها.انصباه ااشاهد اال
الفياي احليييي االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد:

 ة مالا يالؤثي يف  يفيال   ح ا  الكال  ةاليت تؤثي يف بناعيال  ةهمالفياي من العناصي اا دَُّعُي 
 Naumاهت ما دلالل عليالت الفنالان " نالاعتم هالابت " "      ح انصظام العناصي اا  ياء اعالقاتها

Gabo  "(بل لت اليدرس علي ربالط احل التم   ح بأن الفياي ليس  يد حيز من الفياي هحسب
ببعضها البعض  يتس رابطت بني  ل ما هت داخلي اخارهي.
ح الفالياي احملاليط  )لالي  إسالطد  ايصنتع الفياي احليييي داخل الصمميماا مصعددس ا 

(الفياي ااصداخلاح الفياي الصبادليح الفياي البيئي

احمل بكل اهليئة اخلارهية للصمميم اح تمت من يالعالفياي يط: الفياي الذي حييط
تيابط  ل أهزاء العمل يف  ل مصماسح اجلتانب علي .ليساعد

بداخلت:الفياي البيئي االهرتاضالي الاليتح ميكن السري ااحلي ة  ما يف هنتن التاقالع
تفميلياا ام هيها حتل مكتناا العمل مبا حيصتيت من سالاحاا اح التميص تل ااشاهد

بعالضح األتان اهياغاا اممياا ااشاهدين اأما ن دختهلم اهلتسهم اخياههم ايف
األالتان أح الام تالصغري تلال الفياغالاا داخالل حي الة اجلمهالتر امب اليد تل االعمال
لصغري حي ة هالؤالء اجلمهالتر الالذين أصالبحتا امساراا تل اإلسياطاا الضتعية اهق

يفيغري من ماللالت اتشالكيالتت ثالثيالة ا بعالاد ارلالحداخل العملااهاعًلارعيساهزء 
مبصكيه تفاعلية .عالقة
ا  الكال مالع خلفياتهالا الفياغيالة:الفياي الصبادلي هيالت هصالاره حتالل تلالح تصنااب

ا  كالح اال كال مع خلفياتها الفياغية حتار داعمإىلاتاره حتل اخللفياا الفياغية مع
.لفكيه الصمميم

تصداخل ااساحاا الفياغية بشكل يمعب الفمل بينها:الفياي ااصداخل .هيت

النشاط التجرييب للبحث:

خالل هذا البحث سيصم الرت يز علالى اافالاهيم اااعاجلالاا الصينيالة ااالمساليت من
ناحيالت ااثالياء خالناا الطالالب مالن ت اليي للتصتل حللتل حداثيت امدخالا االلتنية

ناحيت أخييتدريس الصمميم لطالب الرتبية الفني .ة من
صالياغاا تناالالت الاليت ييالب الص االداخل امنطليالاا احلالالي البحالث ايعيب
بهدف إجياد مداخل هديدس إلعادس صياغة تنتع ااسصتياا خالل الزخارف اإلسالمية من
تنحت عن الساعد الصيليدي ااصعارف عليت االتصتل إىل أهاق إبداعية هديالدس العمل الفين

تدريس الصمميم طالالب ااسالصتيح لطالب الرتبية الفنيةت يي علالى اقد أهيى النشاط
 لية–( بيسم الرتبية الفنية204252-2)اليابع ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصتي ال اني
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يط: الفياي الذي حييط بكل اهليئة اخلارهية للصمميم اح تمت من  يالع  الفياي احمل
.ليساعد علي تيابط  ل أهزاء العمل يف  ل مصماس ح اجلتانب

 ما يف هنتن التاقالع االهرتاضالي الاليت    ح ميكن السري ااحلي ة بداخلت :الفياي البيئي
سالاحاا اح التم   يص تل ااشاهد هيها حتل مكتناا العمل مبا حيصتيت من تفميلياا ام

ايف بعالض  ح األتان اهياغاا اممياا ااشاهدين اأما ن دختهلم اهلتسهم اخياههم
تل  االعمال امب اليد حي الة اجلمهالتر داخالل تلال  الفياغالاا تالصغري أح الام األالتان          
امساراا تل  اإلسياطاا الضتعية اهق لصغري حي ة هالؤالء اجلمهالتر الالذين أصالبحتا     

 يفيغري من ماللالت اتشالكيالتت ثالثيالة ا بعالاد ارلال        حداخل العمل ااهاعًل ارعيس  اهزء 
.عالقة تفاعلية مبصكيه
هصالاره حتالل تلال     ح تصنااب هيالت ا  الكال مالع خلفياتهالا الفياغيالة      :الفياي الصبادلي

حتار داعم  إىل اتاره حتل اخللفياا الفياغية مع ا  كالح اال كال مع خلفياتها الفياغية
.لفكيه الصمميم

 .هيت تصداخل ااساحاا الفياغية بشكل يمعب الفمل بينها:الفياي ااصداخل

النشاط التجرييب للبحث:  

من خالل هذا البحث سيصم الرت يز علالى اافالاهيم اااعاجلالاا الصينيالة ااالمساليت      
االلتنية للتصتل حللتل حداثيت امدخالا ت اليي خالناا الطالالب مالن ناحيالت ااثالياء       

.ة من ناحيت أخييتدريس الصمميم لطالب الرتبية الفني
ايعيب البحالث احلالالي االداخل امنطليالاا الص ييالب الاليت تناالالت صالياغاا         
الزخارف اإلسالمية من خالل تنتع ااسصتياا بهدف إجياد مداخل هديدس إلعادس صياغة 
العمل الفين تنحت عن الساعد الصيليدي ااصعارف عليت االتصتل إىل أهاق إبداعية هديالدس  

اقد أهيى النشاط علالى طالالب ااسالصتي    ح لطالب الرتبية الفنيةت يي تدريس الصمميم 
 لية  –( بيسم الرتبية الفنية 204252-2)اليابع ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصتي ال اني 
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خالالالل دراسالالصهم ح م 2017 -2016يف العالالام الدراسالالي ح ىهامعالالة أم اليالالي –الرتبيالالة 
  .ا  ادميية باليسم

 خطتاا النشاط الص يي : 
 على ا سالس الاليت    نيف الطالب باإلطار العام اا سييتمتن بصنفيذه حبيث يصعيهتتعي

ح اهي تتظيف الزخارف اإلسالمية من خالل مسصتياا مصعددسح تيتم عليها الص يبة
 اما جيب مياعاتت عند اامارساا العملية. 

 ح مساا اأسس الزخيهة اإلسالميةح تعييف الطالب بالزخيهة اإلسالمية اعناصيها
ح االلالالتن اهلسالالفصت يف الفالالن اإلسالالالميح لزخالالارف اهلندسالالية االشالالبكياا اهلندسالاليةا

.االصعييف بالصمميماا مصعددس االسطد
  دراسالة الياليم اجلماليالة    ح تعييف الطالب بالنظم البناعية ااصعددس للزخيهة اإلسالالمية

.للزخيهة اإلسالمية من خالل معاجلاا تشكيلية مصنتعة
 ا الذل   ح ااصنتعة للزخيهة اإلسالمية على خاماا خمصلفالة  دراسة ا ساليب الصطبييية

الصدريب على نظم الرت يب مصعددس ا سطد للزخالارف اإلسالالمية للحمالتل علالى     
تأثرياا ضتعية التنية من خالل البارز االغاعي.

 االصعييف بالص ييب ح تعييف الطالب بالصتليف االص ييب ااالجتاهاا الفنية احلدي ة
 .(ا سلتباح الصينية االتساعطح طيييت الصفكري)
 االلالتن اهلسالفصت يف   ح خمالاعص اللالتن  ح تعييف الطالب بالصأثري السيكتلتهي للتن

 .الفن اإلسالمي
 االصينياا اللتنية الصيليديالة السالصحداث   ح اسصخدام الترق االكيتتن االتن اااللتان

تأثرياا  الية هديدس.
 صينية داخل الصمميمتعييف الطالب بطيق تطبيق اللتن اااعاجلاا ال. 
 تعييف الطالب بطيق ا يفيت جتسيم أ كال العمل من خالل بيان عملي.

تنفيذه احتديد اخلاماا علي  يفيت إعداد اجتهيز الصمميم العام ااياد تعييف الطالب
.ااسصخدمة ا ذل الصينياا ا متعت ألتان الصمميم

علي الصنفيذ االصشطيب اجليد للعمل م مصابعصهم أثناء سري العمل.تعييف الطالب ع
خيان العمل اجتهيزه للعيبإ.

يبة: الص ثتابت
تتظيف الزخارف اإلسالمية  عناصي للصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا

ااصغرياا:
تنتع الزخارف اإلسالمية.
ااعاجلاا الصينية االلتنية.
(ا قالم ااصنتعةح تنتع أدااا الصطبيق االصنفيذ )الفي اس.

يبة: الص عينة
طالب ااسصتي اليابع بيسم الرتبيالة الفنيالةيأهي على – ليالة الرتبيالة–النشاط

خالالل دراسالصهم ا  ادمييالة(م2017-2016)يف العالام الدراسالي–ىهامعة أم اليي
طالب ااسصتياا راعي يف.(204252-2)(2)باليسم ايير الزخيهة اإلسالمية خصيار

-2)خلنس االدراسالة ااسالبية ايالير الزخيهالة اإلسالالمية ااسالصتي ا المبا لديهم من ا
.ال انيى(  مصطلب ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصت204251

نتائج البحث:

خالل هذا البحث متت :تبني من خالل الدراسة النظيية االص يبة الصطبييية اليت
تالدريس الصمالميمهالم يفمإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية  مدخلا إثالياء

لطالب الرتبية الفنية.
خالل مزااهة الزخارف اإلسالالميةإ ا سطد من ثياء الصمميماا الزخيهية مصعددس

ااصنتعة داخل الصمميم التاحد.
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  تعييف الطالب علي  يفيت إعداد اجتهيز الصمميم العام ااياد تنفيذه احتديد اخلاماا
 .ااسصخدمة ا ذل  الصينياا ا متعت ألتان الصمميم

 ع مصابعصهم أثناء سري العمل.تعييف الطالب علي الصنفيذ االصشطيب اجليد للعمل م
 خيان العمل اجتهيزه للعيبإ. 

 ثتابت الص يبة: 
تتظيف الزخارف اإلسالمية  عناصي للصمميماا الزخيهية مصعددس ااسصتياا

 ااصغرياا: 
 تنتع الزخارف اإلسالمية. 
 ااعاجلاا الصينية االلتنية. 
 (ا قالم ااصنتعةح تنتع أدااا الصطبيق االصنفيذ )الفي اس.  

 عينة الص يبة: 
 – ليالة الرتبيالة    –النشاط على طالب ااسصتي اليابع بيسم الرتبيالة الفنيالة    يأهي

خالالل دراسالصهم ا  ادمييالة     (م 2017 -2016)يف العالام الدراسالي    – ىهامعة أم اليي
خصيار طالب ااسصتي اا راعي يف  .(204252-2) (2) باليسم ايير الزخيهة اإلسالمية

-2)خلنس االدراسالة ااسالبية ايالير الزخيهالة اإلسالالمية ااسالصتي ا ال       مبا لديهم من ا
  .ال اني ى(  مصطلب ايير الزخيهة اإلسالمية ااسصت204251

نتائج البحث:

  :تبني من خالل الدراسة النظيية االص يبة الصطبييية اليت متت خالل هذا البحث

 إثالياء تالدريس الصمالميم    هالم يف  مإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية  مدخل ا
 لطالب الرتبية الفنية.

 ثياء الصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد من خالل مزااهة الزخارف اإلسالالمية  إ
ااصنتعة داخل الصمميم التاحد.
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       صياغت الزخارف اإلسالمية من خالل مسالصتياا مصعالددس سالاعد الطالالب يف إنصالان
.تنحت عن ااعصاد ةتمميماا حداثي

 اا بالعديد من أساليب ا داء االصينياا. ثياء الصمميم 
 اا دااا الص ييبيالالة يف تالالدريس  ةهمالالمت الالل ااسالالصتياا ااصنتعالالة أحالالد ااالالدخالا اا

  .الصمميم اإنصان أعمال مبصكيه
    تسهم الصمميماا مصعددس ا سطد يف تغيري اتبديل هيئت اعناصي الشالكل الصيليالدي

 .للصمميماا
 يناا هنية تعبريية امعاجلاا راا صياغاا تشكيلية بصنفيذ ا عمال بصكت باحثقام ال

مصنتعة. 

التوصيات:  

  :يف ضتء ما تتصل إليت الباحث من نصاعج هإنت يتصى بالصالي
 اتيديم اادخالا الص ييبية احلداثية اليت ت يي الصمميماا ح الصمميمية ىطيح اليؤ

 .الزخيهية
 الصمالميماا مصعالددس    سهكالي ثياء تدريس ااييراا الدراسالية الصطبيييالة مالن خالالل     إ

 .ا سطد
 ح ةعام ةاإلهادس من صياغاا الزخارف اإلسالمية يف  ال الصمميماا الزخيهية بمف

.االصمميماا الزخيهية مصعددس ا سطد بمفت خاصت
 تعة داخل الصمميم التاحدناازااهة بني الزخارف اإلسالمية ااص. 
 ا اأساسها البنالاعي يف اسالصحداث   مكانياتهإاح اإلهادس من عناصي الزخارف اإلسالمية

 .تنحت عن الساعد ااصعارف عليت سصياغاا تمميميت مبصكي
 الص ييب االصتليف  مداخل ت يي  ال الصمميم سإعالء هكي.

من تصميمات الطالباوفيما يلي يعرض الباحث عدًد

.ىجامعة أم القر–كلية الرتبية –بقسم الرتبية الفنية

(طبيقيةأعمال التجربة الت)

اخلتتاني:الطالب(1)العمل رقم اليمحن عبد
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من تصميمات الطالب اوفيما يلي يعرض الباحث عدًد

.ىجامعة أم القر  –كلية الرتبية   –بقسم الرتبية الفنية 

(طبيقيةأعمال التجربة الت)

عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (1)العمل رقم 
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لمد مفلد الزهياني :الطالب  (2)العمل رقم 

أمحد سامل الزهياني :الطالب (3)العمل رقم 

حييي الكنان:الطالب(4)العمل رقم عبد اليمحن

السهيميأ:الطالب(5)العمل رقم محد علي



مجلة العلوم التربوية والنفسية 426المجلد )12(  العـدد )1(  414
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عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (4)العمل رقم 

محد علي السهيمي أ :الطالب (5)العمل رقم 
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 :الطالب (6)العمل رقم 

اليد الياقي :الطالب (7)العمل رقم 

حييي الكنان:الطالب(8)العمل رقم عبد اليمحن

السهيمي:الطالب(9)العمل رقم أمحد علي
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن حييي الكنان :الطالب (8)العمل رقم 

أمحد علي السهيمي :الطالب (9)العمل رقم 
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عبد العزيز علي عتده احليبي  :الطالب (10)العمل رقم 

محد غالي اهلذلي :الطالب (11)العمل رقم 

الزهياني:الطالب(12)العمل رقم لمد مفلد

احليبي:الطالب(13)العمل رقم عبداهلل أمحد
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

لمد مفلد الزهياني :الطالب (12)العمل رقم 

أمحد عبداهلل احليبي :الطالب (13)العمل رقم 
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أمحد مساعد الغامدي  :الطالب (14)العمل رقم  

غازي المبحي عبد اليمحن :الطالب (15)العمل رقم 

غازي المبحي:الطالب(16)العمل رقم عبد اليمحن

ااالكي:الطالب(17)العمل رقم اليمحن عان عبد
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن غازي المبحي :الطالب (16)العمل رقم 

عبد اليمحن  عان ااالكي  :الطالب (17)العمل رقم 
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سعيد مسصتر :الطالب (18)العمل رقم 

لمد مفلد الزهياني :الطالب (19)العمل رقم 

الشييف:الطالب(20)العمل رقم ا ي عبداهلل

سامل الزهياني:الطالب(21)العمل رقم أمحد
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبداهلل  ا ي الشييف :الطالب (20)العمل رقم 

أمحد سامل الزهياني :الطالب (21)العمل رقم 
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عبداهلل عيسي الشمياني :الطالب (22)العمل رقم 

أمحد مساعد الغامدي :الطالب (23)العمل رقم 

اخلتتاني:الطالب(24)العمل رقم اليمحن عبد

اال:بالطال(25)العمل رقم اللحيانيلعبد عبداهلل ت
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ح�سان بن �سبحي علي �أحمد ح�سان

عبد اليمحن اخلتتاني :الطالب (24)العمل رقم 

ت عبداهلل اللحيانيلعبد اال :بالطال (25)العمل رقم 
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:املراجـــــــــع

:ااياهع العيبية
 ح اليالاهيس ح مطبعالت العميانيالة لشاهسالت   ح الطبعالة ال انيالة  ح الفن االصمالميم  :إمساعيل  تقي خليفت

 .م1997
 الييم البناعية للخط الكتيف اامكانيت تتظيفها يف اللتحاا الزخيهية لطالب  :حامت عبد احلميد خليل

 م.  1987ح هامعت حلتانح  ليت الرتبية الفنيةح رسالت ماهسصريح لرتبية الفنية ليت ا
 ااعهد العالي للفكي ح (دراسة حتليليت نيديت)تمنيف الفنتن العيبية اإلسالمية  :سيد امحد خبيت علي

 .م1981ح برياا لبنانح مكصب الصتزيع يف العامل العيبيح اإلسالمي
 ساليب تتظيف الضتء االظل يف صياغاا تمميميت معاصيه ا :صالح مهدي صا  مهدي العادلي

 م.2012ح هامعت حلتانح  ليت الرتبية الفنيةح رسالت ماهسصريح اخصاراا من الزخارف اإلسالمية
 ح اااقعت بالني الفنالتن ااعاصاليس    ا خماعمت هلسفة الفن اإلسالمي :لمد عبد اليمحن صا  النملة

 .م2004ديسمن ح اجمللد ال الث عشيح هامعة حلتانح تنالفنية ا الفن  لت حبتث يف الرتبية
 ح دار ااعيهالة اجلامعيالة  ح اإلسالكندرية ح هلسالفت اجلمالال انشالأه الفنالتن اجلميلالة      :لمد علي أبت ريان

 م.1991
 لت ح دار الفياي يف الفنتن الصشكيلية ااعاصيس  مدخل لصدريس اال غال الفنية :هبت اهلل امحد لمد 

م.2013يتنيت ح العدد اليابع عشيح هامعت بترسعيدح ية ليت الرتبية الفن
:مياهع االنرتنت

 https://islamstory.com/ar/artical/23435/%D8%A7%D9%84%D8%B
2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D
8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8
5%D9%8A%D8%A9 



 إسرتاتيجيَّة مقرتحة للتطوير املهيّن 

لقادة مدارس التعليم العام يف ضوء مدخل القيادة االستشرافيَّة

الزهراني بن أحمد سالم عبداللهد. 
األستاذ المشارك بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط

 جامعة أم القرى -كلية التربية  
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إسرتاتيجيَّة مقرتحة للتطوير املهيّن 

لقادة مدارس التعليم العام يف ضوء مدخل القيادة االستشرافيَّة

ساملعبداهللد. أمحد الزهرانيبن

الدراسة: ملخص
القيةاددإطرحإىلهدفت الدراسة اينةدارو لةرا لقةادد ةق اين ر للطوةر مقرتحةة سرتاتيجية

اتبعت الدراسة اينن ج الرصفي.االسطشرافية تورنةت فقرات ةا مةنإا حيث مت بنا، ولطحقيق ذلك سةطبانة
ةةة ة علةال احطياتةات، دار ةةبعةاد هةي الاالحطياتةات ا أأهم مسات القيادد االسطشةرافية ووععةت

الذاتي عينة بلغةت الو، الطور ر علال ا توبيق علةال أهةم( قائةد127االحطياتات الطقنية(. ومت ا للطعةر
وحتد ةد الفةروا االحئةائي م ق لد  الدراسةةة بة  اسةطجابات م تبع ةاحطياتات الطور ر اين ا ينةطغاات

العلمي الدراسية(و، سنرات اخلربد، الاينؤهل ةم بناا ا ، اينرحلة اين ةقومن اينقرتحة للطوةر ر سرتاتيجية
ةق للقةادد كانةت كةباد تةد، للقادد ر اين من أبرع النطائج أن الدرتة الوليةة الحطياتةات الطوةر ا وكان

الطقنيةة أول ةو، (29، 4مبطرسط قدره ال تلط ةا االحطياتةات، (4,33ا مبطرسةط التةاا بعةد االحطياتةات
ُب، (4,30مبطرسط الدار ةا  الذاتي مبطرسط الةم أولةحت النطةائج4,26عد احطياتات الطور ر (.كمةا

ةم مت بناا ا ، ا ينطغاات الدراسةا( تبعحئائيإعدم وترد فروا دالة اينقرتحةة   سةتومن سةرتاتيجية
حتد ةد احطياتةات الطوةر ر، األهةدا، الاألسس وايننولقاتهي:خورات إتةرااات، منةرذ الطنفيةذ

واليات الطنفيذ الدراسة بطوبيةق ا اينطولبات الداعمة للطور ر(.و، الطحقق اينقرتحةةوأوصت سةرتاتيجية
ق للقادد مبا  ناسة اينسةطقبل تسط د الطور ر اين عمنية نيةة الداعمةةوتةرفا ا موانةات الطق،  خوة

االبطوار وا ، للقيادد االسطشرافية قدرات اارسةة القيةاددوتور ر علةال لدى القادد ليورنرا قادر ن بداع
االسطشرافية.

اينفطاحية ق-سرتاتيجيةإ: الولمات القيادد االسطشرافية.-الطور ر اين
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عبداهلل بن اأحمد �سامل الزهراين

 إسرتاتيجيَّة مقرتحة للتطوير املهيّن 

لقادة مدارس التعليم العام يف ضوء مدخل القيادة االستشرافيَّة

 الزهراني بن أمحد سامل عبداهللد. 

ملخص الدراسة: 
سرتاتيجية مقرتحةة للطوةر ر اين ةق لقةادد اينةدارو   لةرا القيةادد        إطرح إىل هدفت الدراسة 

سةطبانة تورنةت فقرات ةا مةن     إا حيث مت بنا، ولطحقيق ذلك اتبعت الدراسة اينن ج الرصفي .االسطشرافية
احطياتةات  ، دار ةة بعةاد هةي الاالحطياتةات ا    أأهم مسات القيادد االسطشةرافية ووععةت علةال ة ةةة     

ا للطعةر  علةال أهةم    ( قائةد  127االحطياتات الطقنية(. ومت توبيق ا علال عينة بلغةت ال و، الطور ر الذاتي
ا ينةطغاات الدراسةة   ة بة  اسةطجابات م تبع ة   احطياتات الطور ر اين ق لد  م وحتد ةد الفةروا االحئةائي   

سرتاتيجية اينقرتحة للطوةر ر اين ةق   ومن ةم بناا ا ، اينرحلة الدراسية(و، سنرات اخلربد، الاينؤهل العلمي
ا وكان من أبرع النطائج أن الدرتة الوليةة الحطياتةات الطوةر ر اين ةق للقةادد كانةت كةباد تةد         ، للقادد

تلط ةا االحطياتةات   ، (4,33ا مبطرسةط ال تةاا بعةد االحطياتةات الطقنيةة أول ة     و، (29، 4مبطرسط قدره ال
(.كمةا أولةحت النطةائج    4,26عد احطياتات الطور ر الذاتي مبطرسط الةم ُب، (4,30مبطرسط ال دار ةا 

سةرتاتيجية اينقرتحةة   سةت    ومن ةم مت بناا ا ، ا ينطغاات الدراسةا( تبع حئائي إعدم وترد فروا دالة 
إتةرااات  ، منةرذ  الطنفيةذ حتد ةد احطياتةات الطوةر ر     ، األهةدا  ، الاألسس وايننولقات هي:خورات 

سةرتاتيجية اينقرتحةة   وأوصت الدراسة بطوبيةق ا   اينطولبات الداعمة للطور ر(.و، الطحقق واليات الطنفيذ
نيةة الداعمةة   وتةرفا ا موانةات الطق  ،   خوة عمنية تسط د  الطور ر اين ق للقادد مبا  ناسة  اينسةطقبل  

بداع لدى القادد ليورنرا قادر ن علةال اارسةة القيةادد    وتور ر قدرات االبطوار وا ، للقيادد االسطشرافية
االسطشرافية.

القيادد االسطشرافية. -الطور ر اين ق -سرتاتيجيةإ: الولمات اينفطاحية
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A proposed strategy for professional development of school leaders in 
the light of forward-looking leadership 

Abstract: 
The study aimed at proposing a strategy for professional development of school 

leaders in the light of forward-looking leadership. Descriptive approach was used. The tool 
of the study was a questionnaire that included three dimensions of forward-looking 
leadership: Administrative needs, self-development needs and technical needs. It was 
applied to a sample of (127) leaders to identify the most important needs of professional 
development and to determine the statistical differences among their responses according to 
the variables of the study (The academic qualification, the years of experience, the school 
stage) and then build the proposed strategy for the professional development of the leaders. 
The most important results were that the overall degree of the professional development 
needs of the leaders was very large with an average of (4.29)), Followed by administrative 
requirements at an average of 4.30 and after self-development needs at an average of (4,26). 
The results also showed that there were no statistically significant differences according to 
the study variables. The proposed strategy was then constructed in six steps: (principles, 
objectives, implementation model identification of development needs, verification 
procedures and implementation mechanisms, supporting requirements for development). 
The study recommended the implementation of the proposed strategy in a time plan aimed 
at the professional development of leaders to suit the future, providing the technical 
capabilities supporting the forward-thinking leadership and developing the innovation and 
creativity of leaders to be able to exercise forward-looking leadership. 

Keywords: Strategy, Career Development, Forward-looking Leadership. 

املقدمة:

ا دار ة ومرت  ةا لعمليات ةا نشاطات اينؤسسة م ما حيةث، ُتعطرب القيادد حمرر ا
بأن ا:(2015:173العجمي الأشار نشاط اتطماعي هاد لئةا  امماعةةاىل القيادد

منشرددعن طر ق الطعاون ب  األ ات لبلرغ غا قرم به، فراد وامماعات وشحذ همم م
تفاعله لةه القةرد، مع أفراد امماعةفرد أةناا بأن مةن قةرم بةه توةرن و طسم هذا الدور

ن وترتيه سلرك م سبيل بلرغ أهةدا امماعةة علال الطأةا اآلخر . وقةدوالقدرد
ش دها العئر وخباصةة ميةدان تبعا للطوررات اينعاصرد اليت تعددت اينداخل القياد ة

الذي ركز كما، أبرعها مدخل القيادد االسطشرافيةوكان من، االسطشرا ورؤ ة اينسطقبل
علال الدائرد الوبادChynoweth,2008ذكر تا نر لث ال حيث نئة  اهطمةام القةادد، (

تزداد أهمية رمسرن الئررد. و  جمال الطعليم بعد ذلك ةم في ا علال إدراك إطار الرؤ ة
تولعات اجملطمع حنر اينسطق ينراكبة لرا الرؤ ةة الرطنيةةالقيادد االسطشرافية بل ايننشرد

مؤشةةر ا علةةال تةةردد الطعلةةيم واسةةطيعابه، (2030ال حيةةث عطةةرب االسطشةةرا اينسةةطقبلي
ر  ، للطغاات اينطرقعة بةرامج الطوةر للقةادد مةن أولر ةات ر اين ق وبذلك  ورن الطور

ر القياداتال أعل(2010:73البركات وعرضإذ أكد، الطعليم تور ولة  طالرتبر ةةن
قيادات ذات م ةارات وكفةااات باالسطشرا للمسطقبل  جياد تطسم دد وترد رؤ ة تد

تسطخدم ا  تغةيا القةرن ادةاديعالية إحةداري علةال وتعمةل ةةة سةرتاتيجيات ادد
بالغة لطحقيق طمرحةات وتولعةاتوالعشر ن. ر اين ق للقادد أهمية وبذلك حيطل الطور

آماله اليت ن خاصة مع الطقدم الوبا أسالي  القيةادد، طظرها من الطعليماجملطمع وترمجة
ة. تأكيد اهذهتأتيسبقما لراوالرتبر للقةاددأهميةةعلةالالدراسة ر اين ةق الطوةر

دفةع عجلةةوحتقيق أهدافه، البشر ةمراردهواسطةمار، طعليممسطقبل الدعمودوره
اينسطقبلية للمجطمع.الطنمية

رمشولة ال ترانة  الطوةر ر اين ق للقادد أهمية كةربى لةمن ميةل الطور دراسة:
ر القيةةاداتأ(36: 2015الادنطرشةةيو  هةةذا الئةةدد أكةةد، العامةةة للطعلةةيم توةةر ن
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املقدمة:

حيةث  ، ُتعطرب القيادد حمرر ا م م ا   نشاطات اينؤسسة ا دار ة ومرت  ةا لعمليات ةا  
نشاط اتطماعي هاد  لئةا  امماعةة    اىل القيادد بأن ا: (173 :2015العجمي ال أشار

 قرم به ، فراد وامماعات وشحذ همم م لبلرغ غا ات منشرددعن طر ق الطعاون ب  األ
و طسم هذا الدور بأن مةن  قةرم بةه توةرن لةه القةرد       ، مع أفراد امماعة فرد أةناا تفاعله

. وقةد  والقدرد علال الطأةا   اآلخر ن وترتيه سلرك م   سبيل بلرغ أهةدا  امماعةة  
تعددت اينداخل القياد ة تبع ا للطوررات اينعاصرد اليت  ش دها العئر وخباصةة   ميةدان   

الذي  ركز كما ، أبرعها مدخل القيادد االسطشرافيةوكان من ، االسطشرا  ورؤ ة اينسطقبل
حيث  نئة  اهطمةام القةادد    ، ( علال الدائرد الوبادChynoweth,2008ذكر تا نر لث ال

في ا علال إدراك إطار الرؤ ة ةم بعد ذلك  رمسرن الئررد. و  جمال الطعليم تزداد أهمية 
بل ايننشرد   لرا الرؤ ةة الرطنيةة   القيادد االسطشرافية ينراكبة تولعات اجملطمع حنر اينسطق

حيةةث  عطةةرب االسطشةةرا  اينسةةطقبلي مؤشةةر ا علةةال تةةردد الطعلةةيم واسةةطيعابه ، (2030ال
وبذلك  ورن الطور ر اين ق للقةادد مةن أولر ةات بةرامج الطوةر ر        ، للطغاات اينطرقعة

ولة    ط الرتبر ةة ن تور ر القيادات ال أعل (73 :2010ال بركات وعرضإذ أكد ، الطعليم
وترد رؤ ة تد دد تطسم باالسطشرا  للمسطقبل  جياد قيادات ذات م ةارات وكفةااات   

سةرتاتيجيات ادد ةةة وتعمةل علةال إحةداري تغةيا   القةرن ادةادي         عالية تسطخدم ا 
وبذلك حيطل الطور ر اين ق للقادد أهمية بالغة لطحقيق طمرحةات وتولعةات    والعشر ن.

خاصة مع الطقدم الوبا   أسالي  القيةادد  ، طظرها من الطعليماجملطمع وترمجة آماله اليت  ن
الطوةر ر اين ةق للقةادد     أهميةة  علةال  الدراسة تأكيد اهذه  تأتيسبق  ما   لراوالرتبر ة. 

دفةع عجلةة      وحتقيق أهدافه، البشر ةمرارده  واسطةمار، طعليممسطقبل ال دعمودوره   
 اينسطقبلية للمجطمع. الطنمية

دراسة: ميةل الطور ر اين ق للقادد أهمية كةربى لةمن ترانة  الطوةر ر     مشولة ال
ن توةةر ر القيةةادات أ (36: 2015ال ادنطرشةةيو  هةةذا الئةةدد أكةةد ، العامةةة للطعلةةيم
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  و، قيمةة مضةافة   اليت تطضمن ا سرتاتيجية سيةمن أوىل العمليات األسا ام ني  طعليميةال
مب مةح تد ةدد غةا     لقةادد بح اديةاد اين نيةة ل  طرقع أن تئاين من ينسطقبللرا مطولبات ا

 عطةرب مةن األسةالي     اين ق للقادد   جمال الطعليم ن الطور ر إميون القرل  حيث، ةمألرف
القرارات. وقد أةبطت بعة  الدراسةات    اليت ميون أن تسطخدم   حل اينشو ت واختاذ

 ا اين ةارات االسطشةرافية   ومن، ادد ةة لعف القيادات الرتبر ة   بع  اين ارات اين مة
ومةن  ، وحاتط م للطور ر اين ق اينسطمر لدعم رؤ ة اينسطقبل واسطيعاب تورراته وتغااته

والرو لةةي ، (2017الةةذهي) ال، (2016الغامةةدي ال، (2014ذلةةك دراسةةة الشةةر ف ال 
(. كما أكدت ترصيات مؤمترات اينعلم كمؤمتر "اينعلم وتولعات اينسةطقبل" الةذي   2018ال

ومؤمتر "اينعلم وعئر اينعرفة" الذي ُعقد جبامعة اينلةك  ، (2016معة اينلك سعرد الُعقد جبا
هة( علال لرورد تدر   القيادات الرتبر ة علال اين ارات القياد ةة ادد ةةة   1438خالد ال

وبناا ةقافة داعمة تطناس  مع طبيعة عمل م وتطنةاغم مةع اينرحلةة    ، والطخويط للمسطقبل
عارد الطعليم وفق ا لألهدا  الطنمر ة الرطنية الةيت تسةعال الي ةا    امد دد اليت تئبر إلي ا و

لطحد د احطياتةات الطوةر ر اين ةق    هذه الدراسة  تسعالومن هذا ايننولق ، الرؤ ة الرطنية
لقادد مدارو الطعلةيم العةام   لةرا مةدخل القيةادد االسطشةرافية وطةرح إسةرتاتيجية         

 مقرتحة للطور ر اين ق. 
 تساؤالت الدراسة:

 ؟أهم احطياتات الطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشرافيةما  .1
بة  مطرسةوات   ( α ≤ 0.05الهل ترتد فروا دالةة إحئةائي ا عنةد مسةطرى الداللةة       .2

اتابات أفراد عينة الدراسة بشأن تقد ر مطولبات الطور ر اين ق للقادد تبع ةا ينةطغاات   
 اينرحلة الدراسية(؟ -سنرات اخلربد –يالدراسة الاينؤهل العلم

 ما ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر اين ق لقادد ايندارو   لرا القيادد االسطشرافية؟ .3

أهداف الدراسة: 

.اين ق لقادد ايندارو   لرا القيادد االسطشرافية احطياتات الطور رالطعر  علال أهم   -1

مطرسوات-2 علال الفروا االحئائية ب  اسطجابات أفراد عينة الدراسة عنةدالطعر
تبعا ينطغاات( α≤0.05المسطرى الداللة ر اين ق للقادد مطولبات الطور ر تقد بشأن

اينرحلة الدراسية(.-سنرات اخلربد–الدراسة الاينؤهل العلمي
لقادد-3 ر اين ق مقرتحة للطور لرا القياددطرح إسرتاتيجية .االسطشرافيةايندارو 

الدراسة:أهمية

ر اين ةق ودوره تعز ةز دور القةادد تسطمد الدراسة أهميط ا من أهمية الطوةر
بةالطزامن مةع الطرت ةاتحيث، حتقيق مسطقبل الطعليم ورسم م حمه تأتي هذه الدراسة

ر علال الطحرل حنر رؤ ة الاينسطقبلية لطور قادرا باينملوة ليورن وتطمةةل، (2030الطعليم
تنمية م ارات القياددلمية للدراسةا لافة الع علال هضمنطتمااالسطشرافية وتركيزها

ر اين ةق بةالطور تطعلةق مفةاهيم وأفوةار م ةطم واينسةاهمة اينعرفةة الرتاكميةة للمن
عةن اينسةورل نظةرلفةتالدراسةةتس مأناينأمرلمنو، مبجاالت القيادد الرتبر ة

ربرنامج رترميعلميةخوططبقالطعليم لتور واينسطمر للقيةاداتال عملطحقيق الطور
تقدمة الدراسة   ا سرتاتيجية اينقرتحةة مةن.رتبر ةال أما االهمية الطوبيقية فططمةل ما

من ا القادد ومسؤول سطفيد ر اين ق للقادد قد توبيقية للطور تفيدكما قد، الطعليميآليات
تئميمالقائم الدراسة ئةر االحطياتةاتحبدلقادلبرامج الطدر والطنمية اين نيةعلال

ر. كمسط دفات للطور
حدود الدراسة:

للقةادد ر اين ق علال حتد د احطياتات الطور تقطئر الدراسة ةةم طةرح، مرلرعيا
أمةا مواني ةا وعماني ةا فوبقةت مفاهيم القيةادد االسطشةرافية. لرا ر إسرتاتيجية للطور

علال خ لالدراسة بربامج الطدر الئيفي الذي ُعقد جبامعة أم القرى القادد اينلطحق 
هة.1439صيف العام
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اسطجابات أفراد عينة الدراسة عنةدالطعر  علال الفروا االحئائية ب  مطرسوات   -2
بشأن تقد ر مطولبات الطور ر اين ق للقادد تبع ا ينطغاات ( α ≤ 0.05المسطرى الداللة 

 اينرحلة الدراسية(. -سنرات اخلربد –الدراسة الاينؤهل العلمي
.االسطشرافية ايندارو   لرا القياددطرح إسرتاتيجية مقرتحة للطور ر اين ق لقادد   -3

 الدراسة: أهمية 

تسطمد الدراسة أهميط ا من أهمية الطوةر ر اين ةق ودوره   تعز ةز دور القةادد       
تأتي هذه الدراسة بةالطزامن مةع الطرت ةات    حيث ، حتقيق مسطقبل الطعليم ورسم م حمه

وتطمةةل  ، (2030الطعليم باينملوة ليورن قادرا  علال الطحرل حنر رؤ ة ال اينسطقبلية لطور ر
 هضمنطت مااالسطشرافية و تركيزها علال تنمية م ارات القياددلمية للدراسة   ا لافة الع

م ةطم   واينسةاهمة   اينعرفةة الرتاكميةة لل   من مفةاهيم وأفوةار تطعلةق بةالطور ر اين ةق      
 عةن  اينسةورل   نظةر  لفةت    الدراسةة  تس م أن اينأمرل منو، مبجاالت القيادد الرتبر ة

واينسطمر للقيةادات   ال عم لطحقيق الطور ر ترمي علمية خوط طبقالطعليم ل تور ربرنامج 
أما االهمية الطوبيقية فططمةل   ما تقدمة الدراسة   ا سرتاتيجية اينقرتحةة مةن    .رتبر ةال

تفيد كما قد ، الطعليم يآليات توبيقية للطور ر اين ق للقادد قد  سطفيد من ا القادد ومسؤول
ئةر االحطياتةات   حب دلقادلبرامج الطدر   والطنمية اين نية علال تئميم القائم   الدراسة

 كمسط دفات للطور ر. 
 حدود الدراسة:

ةةم طةرح   ، مرلرعي ا تقطئر الدراسة علال حتد د احطياتات الطور ر اين ق للقةادد 
إسرتاتيجية للطور ر   لرا مفاهيم القيةادد االسطشةرافية. أمةا مواني ةا وعماني ةا فوبقةت       

القادد اينلطحق  بربامج الطدر   الئيفي الذي ُعقد جبامعة أم القرى خ ل  الدراسة علال
 هة.1439صيف العام 
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 مصطلحات الدراسة:

"جممرعة من ( الطور ر بأنه: 21: 2014دود ن ال عر  :(Developmentال الطور ر
سةةرتاتيجيات والطقنيةةات اينسةةطخدمة واين ةةارات والنشةةاطات واألدوات واألسةةالي   ا 

و عةر  إترائيةا  بأنةه:     .دد العنئر البشري واينؤسسة لطورن أكةةر كفةااد وفاعليةة"   ينساع
مسةطرى القيةادات الرتبر ةة   لةرا مؤشةرات القيةادد        عملية منظمة ت د  اىل حتسة  

.االسطشرافية
( بأنه: تنميةة شخئةية الفةرد وإكسةابه     13: 2009عر ِّفه الئيفي الالطور ر اين ق: 
وتزو ةده  ، وحتقيةق تويفةه الشخئةي واالتطمةاعي    ، طمع وةقافطةه اجتاهات إجيابية حنر اجمل

و عةر  إترائي ةا بأنةه: جممرعةة     .باين ارات واخلربات اليت متونه مةن أداا دوره الةرفيفي  
االحطياتات الطور ر ة اليت عرب عن ا قةادد اينةدارو با تابةة عةن ا سةطبانة   أبعادهةا       

االحطياتات الطقنية(. -لذاتياحطياتات الطور ر ا -الاالحطياتات الطنظيمية
( بقرلةه: إن االسطشةرا 16: 1436القيادد االسطشرافية: عرف ةا القحوةاني ال  

مف رمه البسيط هر ترقع النطائج وأحداري اينسةطقبل قبةل وقرع ةا عةن طر ةق الةطخم        
جممرعة  ودراسة اينالي بالطحليل العلمي ا حئائي لرقائع معروفة. وُ قئد ب ا اترائي ا:

ئفات واين ارات االسطشرافية اليت جي  أن  طئف ب ا القائد الرتبري ليورن قادر ا علال ال
 مرات ة أحداري وتولعات اينسطقبل. 

 أدبيات الدراسة:

وبةاألخص توةر ر    االدار ةة  إن اهلد  الرئيس ألي عمليةة توةر ر   اينؤسسةات   
 لةي بعة  اينفةاهيم    كول وع ةادد فعاليط ةا. وفيمةا    هر رفع مسطرى أداا اينؤسسة القادد 

 اينطئلة بالدراسة.
ُتعد عملية الطور ر أحد األهةدا  األساسةية الةيت    مف رم الطور ر اين ق ومربراته: 

إذ تسط د  إحداري تغياات مرغربة تنعوس إجيابا علةال حتسةن   ، تسعال إلي ا اينؤسسات

بLoveder,2005:5وقد أورد لرفيدر ال، األداا وتردته ر اين ق أنه: الفرص( مف رم الطور
داخةل م فةاعليط حتسة ب ةد وميةرهلم اينعرفيةة م م ةارات لطنمية الرتبر اينقدمة إىل

سةطرفر، منظمات م نشاط من شأنه أن نمي م ارات الفرد ومعارفه وخرباته. أمةا كر ف ر
علةال أنةهChristopher,2006:3ال ر اين ق سةطعمل لرصةف أنشةوة:( فنظر للطور تعةبا

رالطعلم الرمسية تس م الطور مطخئص واليت وغا الرمسية اليت طلقاها شخص م ق
لقدرد ذلك الشخص علال الرفاا مبطولبات دوره اين ق :2014رلةران الهوعرِّف، اينسطمر

بأنه38 تدعمةه ا:( علال مسطرى الطنظةيم كوةل ةفعاليةلز ةاددالعليةاددارت د خموط
ت اليت جتري   الطنظيم مسطخدم ذلكالطنظيم من خ ل تدخ ت خمووه   العمليا

تقدم ا العلرم االطار أكد، السلركيةاينعار اليت علةال أن(2013:37فر  الو  ذات
ميةل ر تغةاات النظةامالطور ُسطجد من اسطجابة األفراد العامل  ايننظمة ينا درتة

فاعليطه دبالطعليمي ادد اسةطجابة داتةات، ع فيةهوتعله أكةةر .اجملطمةع الةذي هةر
ر اين ق فان الطور مطرلي وعبدالغق-وبذلك خيطلةف عةن-(526هةة:1438الكما أكد

ةق؛الطنمية اين نيةة واالعةداد اين ق اين ر الطوةر عمليةة تسةبق ةق والطنميةة اين ، فا عةداد
م نية. تنمية رلحة البةاحة بة ااخط ف ةهناكأنسبقااو  حظوك هما ؤدي اىل

فقد، الخط  اجملال اينسطخدم فيهاين قور رالطمف رم جمال القيادد اآلراااتفقتأما
ر اين ق للقاددعلال والسةلركياتاألسةالي مةن اين ةارات وجممرعةعنعباردأن الطور

تعرب ومن ةا القيةاددوأسةالي نظر ةاتمةن علمالإليهرصلتماري بأحدا ينامعناليت
ا دار ةوُتعدة.االسطشرافي ر أداا القادد ايننظمات تور كمةا ذكةر أبةر شةيخة-عملية

قيم م الشخئية،اينالسبلىحدإ-(72: 2010ال لطنمية وكذلك حتسة  م ةارات ممة
علال العامل ، ا دار ة مقدرت م الطأةا تعزع من باينعار واينعلرمات اليت وتزو دهم
تشا أدبيات اينرارمع م. مةع اينرفةف ألغةراضسةطمرد البشر ة إىل أن الطةدركما
قبةل اخلدمةةأو ا عةداد للم نةةأةناا اخلدمةةالطأهيل بالطةدر ُعةر طاينةا أنو، مبةا

جماالت ا وتطغا نطيجةمطولبات تنمر وتطنرِّع اينعر  اينطمةل  الطورِّرالرفائف القياد ة
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أنه: الفرص ( مف رم الطور ر اين ق بLoveder,2005:5وقد أورد لرفيدر ال، األداا وتردته
اينقدمة إىل الرتبر   لطنمية م ةارات م اينعرفيةة وميةرهلم ب ةد  حتسة  فةاعليط م داخةل        

ف ر نشاط من شأنه أن  نمي م ارات الفرد ومعارفه وخرباته. أمةا كر سةطرفر   ، منظمات م
تعةبا  سةطعمل لرصةف أنشةوة     :( فنظر للطور ر اين ق علةال أنةه  Christopher,2006:3ال

وغا الرمسية اليت  طلقاها شخص م ق مطخئص واليت تس م   الطور ر  الطعلم الرمسية
 :2014رلةران ال  هوعرِّف، اينسطمر لقدرد ذلك الشخص علال الرفاا مبطولبات دوره اين ق

 ةفعالية  لز ةادد العليةا   ددار ت د خموط علال مسطرى الطنظةيم كوةل تدعمةه ا    :( بأنه38
ت اليت جتري   الطنظيم مسطخدم    ذلك الطنظيم من خ ل تدخ ت خمووه   العمليا

علةال أن   (37 :2013فر  ال و  ذات االطار أكد، السلركيةاينعار  اليت تقدم ا العلرم 
درتة اسطجابة األفراد العامل    ايننظمة ينا ُ سطجد من تغةاات   النظةام    الطور ر ميةل

 .اجملطمةع الةذي هةر فيةه     وتعله أكةةر اسةطجابة داتةات   ، ع ادد فاعليطه   دبالطعليمي 
خيطلةف عةن    -(526هةة: 1438ال  كما أكد مطرلي وعبدالغق -وبذلك فان الطور ر اين ق

، فا عةداد اين ةق والطنميةة تسةبق عمليةة الطوةر ر اين ةق       ؛الطنمية اين نيةة واالعةداد اين ق  
 رلحة  البةاحة   بة   ااخط ف ة  هناك أن سبق اا و  حظوك هما  ؤدي اىل تنمية م نية. 

اآلراا  اتفقتأما   جمال القيادد فقد ، الخط   اجملال اينسطخدم فيه اين ق ور رالط مف رم
 والسةلركيات  األسةالي  مةن اين ةارات و   جممرعة عن عبارد أن الطور ر اين ق للقادد علال

ومن ةا القيةادد    وأسةالي   نظر ةات  مةن  علمال إليه رصلت ماري بأحد ا ينام عناليت تعرب 
كمةا ذكةر أبةر شةيخة     -عملية تور ر أداا القادد   ايننظمات ا دار ةوُتعد  ة.االسطشرافي

 وكذلك حتسة  م ةارات م   مة لطنمية قيم م الشخئية، اينالسبل  ىحدإ -(72: 2010ال
وتزو دهم باينعار  واينعلرمات اليت تعزع من مقدرت م   الطأةا علال العامل  ، ا دار ة
مةع اينرفةف ألغةراض     سةطمر   د البشر ة إىل أن الطةدر   كما تشا أدبيات اينرار مع م.
طاينةا أن  و، مبةا ُ عةر  بالطةدر   قبةل اخلدمةة      أو ا عةداد للم نةة   أةناا اخلدمةة  الطأهيل

اينعر  اينطمةل    الطورِّر الرفائف القياد ة تنمر وتطنرِّع   جماالت ا وتطغا نطيجةمطولبات 
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فةنن ذلةك  طولة  الطةدر   اينسةطمر       ة والقياد ةة واينعر  بةالعلرم ا دار ة   الطقدم الطقق
  .ينراكبط ا

( أن اداتة للطور ر اين ةق للمنسةرب    28: 2014و  اجملال الرتبري أكد دوانيال
ف رت نطيجة لعدم دمج برامج الطور ر اين ق خبوة مشرلية وأهدا  ايندرسة ايننشردد من 

لال الطجد دات الرتبر ةة. و  ةد    خ ل توبيق برامج النمر اين ق وبرامج أخرى تركز ع
الطور ر اين ق للقادد إىل صناعة مرارد بشر ة ذات قدرات اسطشرافية عالية تةدفع بعجلةة   

من خ ل إتاحةة اينعلرمةات هلةم وتبئةاهم بةأهم      ، الطغيا وتدعمه وتسا به إىل ا مام
برع مربرات ( ا527هة: 1438و  هذا الئدد أورد مطرلي وعبدالغق ال، اين ارات ادد ةة

ومن ا الةررد اينعرفيةة والطقةدم الةطقق   جمةاالت العلةم      ، الطور ر اين ق للقادد الرتبر رن
، وتعةدد مسةؤوليات القةادد الرتبر ةرن    ، واينعرفة وجمال تقنيات اينعلرمات واالتئةاالت 

وف رر ترت ات ومداخل ونظر ات تد دد   القيادد الرتبر ة ومراكبة كل ما هر تد ةد  
اىل مداخل الطور ر  (Campbell et al 2003:p29الوأشار كامبل وآخرون دولي ا.  ومطورر

:اين ق
سةاعدد القائةد ا داري علةال ولةع منةرذينتور ر اخلئائص الشخئةية العامةة:     -1

اارسةة أدواره االتطماعيةة   و، عن طر ق رفع مسطرى الرعي  طئف بالدقة والئحة
واقطدار.بفاعلية 

حمددد تور ر م ارات القائد   جماالتوهذا ايندخل  عمل علال تور ر م ارات مسطقلة:   -2
وحل مشو ته. النزاعات، وإدارد االتطماعاتكالع قات ا نسانية، وحل 

الةيت  ركز هذا ايندخل علال حتس  قدرات القائد اينعرفيةة  وتور ر اين ارات اينعرفية:   -3
.علي ا وما  رتت  القراراتوحتليله، واسطبئار آةر اينسطقبل  طعلق باسطشرا ت

إىل ع ادد مقدرد القائد   الطأةا علال العامل  معه  د  تور ر م ارات االتئال: و  -4
من خ ل امط كه لرؤ ة مل مه عن مسةطقبل اينؤسسةة، وترسةيي قةيم وأخ قيةات      

 مل. الع

ر اين ةق وا داري للقائةدأخةرى ل( مةداخل2015:44الادربيوألا لطوةر
: من ا، الرتبري

رلطورر الذاتي: وا-1 االطة عللقائةد عةن طر ةقذاتيةةلال ت ردعاينسطندهر الطور
وإتةراا الدراسةات، لمحالرات وحضرر اينؤمترات وحلقات النقةا واالسطماع ل

.واألحباري
تنفيةذه وحةةدد-2 علةال لةه وتشةر ختوةةط الةذي ر الطوةر اينؤسسةي: وهةر ر الطوةر

بية اينسطمردواليت ميون أن، مطخئئة اينؤسسة الطعليمية ، ترفف الدورات الطدر
ارات و عةد، وحلقات النقا ، وور  العمل ن وتبادل الز واسطضافة أساتذد عائر

ر اين ق. الطدر أهم وسائل الطور
ترانة  لطنةرع تبع ةا للقةادد ر اين ةق تنرع طرا ومداخل الطور ومن ذلك طضح

شمل م ارات ذاتيةة وم ةارات معرفيةة و ر ف ر ولوةي ةطم حتقيةق هةذه، عمليةةالطور
بية حبس  احطيا  القةادد وبراجمه الطدر ر اين ق تنرع مداخل وطرا الطور اين ارات  نبغي

ر الطنظيميةة والقةدرات، ومطولبات القيادد االسطشرافية توةر علةال وقد ركزت الدراسةة
اسطخدام الطقنية وذلةك حبئةر أهةم احطياتةات القةادد ر اين ارات  هةذهالذاتية وتور

كول. ر اين ق نظر ا ألهميط ا   الطور امران 
فرلت الرؤ ة السعرد ة لقادد الطعليم العام: ر اين ق مجلة من2030م ارات الطور

ينراكبة طمرحات الرؤ ة ب د إحداري حترالت عميقة علال النظام الطعليمي ات ، الطحد
ئةيفيطةدر البةرامج المشةروعهة1439أطلقت وعارد الطعليم عامو  هذا الئدد

ر اين قل لطحقيةق االسةطةمار األمةةل ألوقةاتةالطعليميةللورادر البشةر ةلطور مراكبةة
خ ل ا تاعد الئيفية وفق فضل اينمارسةات العاينيةة الةيتألاشاغلي الرفائف الطعليمية

ر اين ق ر ةة نرعيةة لشةاغو، يةةالطعليمللورادرتطيح فرصة الطور تور بةرامج ليتقةد م
:هةة1439، الوعارد الطعلةيمالرفائف الطعليمية مبا طرافق مع احطياتةات م وختئئةات م

ر اين ق للقائد جممرعة من اين ارات اين مة)3 طضمن الطور ومن ا ما  لي:، . و
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لطوةر ر اين ةق وا داري للقائةد    أخةرى ل ( مةداخل  44 :2015ال ادربيوألا  
: من ا، الرتبري

االطة ع للقائةد عةن طر ةق     ذاتيةة لال ت رد عاينسطند هر الطور ر لطورر الذاتي: وا  -1
وإتةراا الدراسةات   ، لمحالرات وحضرر اينؤمترات وحلقات النقةا  واالسطماع ل

 .واألحباري
الطوةر ر اينؤسسةي: وهةر الطوةر ر الةذي ختوةةط لةه وتشةر  علةال تنفيةذه وحةةدد  -2

، ترفف الدورات الطدر بية اينسطمردواليت ميون أن ، مطخئئة   اينؤسسة الطعليمية
واسطضافة أساتذد عائر ن وتبادل الز ارات و عةد  ، وحلقات النقا ، وور  العمل

    الطدر   أهم وسائل الطور ر اين ق.
ومن ذلك  طضح تنرع طرا ومداخل الطور ر اين ةق للقةادد تبع ةا لطنةرع ترانة       

ولوةي  ةطم حتقيةق هةذه     ، عمليةة الطور ر ف ر  شمل م ارات ذاتيةة وم ةارات معرفيةة و   
اين ارات  نبغي تنرع مداخل وطرا الطور ر اين ق وبراجمه الطدر بية حبس  احطيا  القةادد  

وقد ركزت الدراسةة علةال توةر ر الطنظيميةة والقةدرات      ، ومطولبات القيادد االسطشرافية
 هةذه  الذاتية وتور ر اين ارات اسطخدام الطقنية وذلةك حبئةر أهةم احطياتةات القةادد       

امران  نظر ا ألهميط ا   الطور ر اين ق كول.
مجلة من   2030م ارات الطور ر اين ق لقادد الطعليم العام: فرلت الرؤ ة السعرد ة

، الطحد ات علال النظام الطعليمي ب د  إحداري حترالت عميقة ينراكبة طمرحات الرؤ ة
 ئةيفي طةدر   ال بةرامج ال مشةروع   هة1439أطلقت وعارد الطعليم عام  و  هذا الئدد

مراكبةة لطحقيةق االسةطةمار األمةةل ألوقةات       ةالطعليمية للورادر البشةر ة  لطور ر اين ق ل
فضل اينمارسةات العاينيةة الةيت    أل اشاغلي الرفائف الطعليمية خ ل ا تاعد الئيفية وفق 

لي تقةد م بةرامج تور ر ةة نرعيةة لشةاغ     و، يةة الطعليم للورادر تطيح فرصة الطور ر اين ق
 :هةة 1439، الوعارد الطعلةيم  الرفائف الطعليمية مبا  طرافق مع احطياتةات م وختئئةات م  

 ومن ا ما  لي:، . و طضمن الطور ر اين ق للقائد جممرعة من اين ارات اين مة)3
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( أن اينؤسسةات  88: 2013حيةث أكةد العميةان ال   : وا بداعيةا دراكية  اين ارات  -أ
وحةل   روتسطخدم ا كأداد للطغيا والطوةر  ، ر ا بداعيةاألفواادد ةة تطجه إىل تبق 

و طحقةق ذلةك   ، عاني من ا لطحس  أدائ ا وحتقيق أهداف ا بفعِّاليةة تاينشاكل اليت قد 
األفةراد للقيةام   الذي حيققُه القائد جتةاه  ادماو وهلام قرد ا وبفن الطأةا احملركة له 

  .وة الرمسيةبعمل م حبماو وطراعية دون حاتة إىل اسطخدام السل
( أن األدبيات ادد ةةة  91: 2005ال اين ارات الطقنية وا لورتونية: أكد أبر حشيش -ب

اليت تناولت م ارات القيادد ركزت علال اين ارات اينطعلقة بالقةدرد علةال اسةطخدام    
 كما، الطخويط والطنظيم واينطابعة والرقابةو، وترفيف الطقنية   جمال القيادد الرتبر ة

بيةق الوةفا والفعِّةال للقيةادد ا لورتونيةة علةال اسةطخدام شةبوات         طوتطضمن ال
إجناع وتنفيةذ كةل عمليةات     حيث  ؤدي ذلك اىل، ةاالتئاالت ا لورتونية اينطقدم

  بور قة تناس  الطقنيات اينسطخدمة وتطسم بالدقة والسرعة واالجناع.القيادد 
أن  (234: 2010ال سةان وعلةي  حوأورد ، اين اراتتعطرب من أهم اين ارات ا نسانية:  -

هناك جممرعة م ارات إنسانية جي  أن  طئف ب ا القائد الرتبري؛ من ا قدرته علةال  
ع ةةادد ا حسةةاو باينسةةورلية لةةدى العةةامل  بأشةةواهلا و القيةةادد امماعيةةةتوبيةةق 

ا خاصِّة  ااهطمام ة وإعوةاا  ، هم واحطياتات ممراعاد مشاعرو  ماالهطمام الئادا بو
 .جيابية لعملية الطور را رافز اد واسطخدام،  ميقة معنقامة ع قة وةب

إىل بع  اينمارسةات الفنيةة   ( 85: 2008الأشار الغال) والعامري  اين ارات الفنية: -د
، الطخوةيط حسةن  و، جماعيةة القيةادد مةع ترشةيد العمةل     اليت البةد للقةادد من ةا ك   

اينطعلقة بسياسة العمل   اختاذ القرارات و ةم اينطابعة والطقر م، والطنسيق، والطنظيم
والنظةر   تباع األسالي  ا جيابية   حل مشو ت العملوا، سليم بأسلرٍب درسةاين

  .وف م أهداف ا وأنظمط ا وخوو ا، أساو أن ا نظام مطواملإىل بيوة العمل علال 

ةة دار الا ةةة جبرانب ةا ةة ادد أهميةة اين ةارات القياد تطضةح سبق ما خ ل ومن
له من دعم ومتو  لطحقيق الطولعات، طقنية( للقائد االسطشرا والذاتية وال تقدمه نظر ا ينا

أهميط ةا ةربر و اينسطقبلية األمر الذي عزع اخطيارهةا كمحةاور اهطمةام الدراسةة اداليةة
وتدوى دراسط ا وحتليل ا.

لطحقيةق أهةدا مجاعي ةا سةعال بوبيعط ا عمل ةا ُتعطرب القيادد القيادد االسطشرافية:
بأن ا( 2015:173الاينسطقبل وتولعاته و  هذا الئدد أشار العجمي نشةاط":إىل القيادد

هاد لئا  امماعة عن طر ق الطعاون ب  األفةراد وشةحذ همم ةم لبلةرغاتطماعي
منشردد ات تفاعله مع أفراد امماعة، غا فرد أةناا بةأن مةن، قرم به و طسم هةذا الةدور

له نالقرد وقرم به تورن علال الطأةا   اآلخر تسعال الي االقدرد لطحقيق األهدا  اليت
ايننظمة".

شا مئولح القيادد بشول عام إىل فيورن القائةد اينقدمةة؛الطرته حنر األمامو
ةة، مسطشرفا آلفاا اينسطقبل وتولعاتةه رؤ عةن فيعةرب للقيةادد االسطشةرا ةرم اينف أمةا
بأحداةةةه وفق ةةا وقةةد أورد القحوةةاني، ينعويةةات ادالةةر ومؤشةةراتهاينسةةطقبل والطنبةةؤ

ف معجةم ال14هة:1436ال تعةق: القةدردVision( أن كلمةة الLongman,2005( تعر )
واخليةال اينةرتبط بويفيةة حدوةةه ، علال الرؤ ة وهي الفورد حرل طبيعةة شةيا معة

أمةةا مئةةولح اينسةةطقبل واينعلرمةةات والطئةةرر اينسةةاعدد علةةال ختوةةيط للمسةةطقبل.
قر ةا حةرل كيفيةةVisionaryال فوةره والةحة وإحساس ةا ( فطعق الشخص الذي ميطلك

أمر ما اينسطقبل تسط د القيادد االسطشرافية، حدوري رسم خارطة طر ق مسطقبليةإذ
للقائةد االسطشةرا ، بعيدد ايندى خاصةة مراصةفات تطولة ذات الرقةت أن ةا ، كما

بأن ا تعبا عن امطزا  القيم امرهر ةة( القيادد االkahan,2008وعر كاهان ال سطشرافية
بنحساو الةقة واألفضلية احملاط تشمل اينيل اددسي والعقلي ورأو اينةال اينعةر ، اليت

بنقةل األفوةار عةرب الولمةات ن إهلامي اآلخر تأةا والذي ميون من خ هلما إحداري
تورر القيادد االسطشرافية ذكر مسيمرناليت حتمل الةقة واألمل والرابط الروحي. وينعرفة
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ومن خ ل ما سبق تطضةح أهميةة اين ةارات القياد ةة ادد ةةة جبرانب ةا الا دار ةة        
نظر ا ينا تقدمه له من دعم ومتو  لطحقيق الطولعات ، طقنية( للقائد االسطشرا والذاتية وال

اينسطقبلية األمر الذي  عزع اخطيارهةا كمحةاور اهطمةام الدراسةة اداليةة و ةربر أهميط ةا        
وتدوى دراسط ا وحتليل ا.

 القيادد االسطشرافية: ُتعطرب القيادد بوبيعط ا عمل ةا مجاعي ةا  سةعال لطحقيةق أهةدا      
 نشةاط ":إىل القيادد بأن ا( 173 :2015ال اينسطقبل وتولعاته و  هذا الئدد أشار العجمي

هاد  لئا  امماعة عن طر ق الطعاون ب  األفةراد وشةحذ همم ةم لبلةرغ     اتطماعي 
و طسم هةذا الةدور بةأن مةن     ،  قرم به فرد أةناا تفاعله مع أفراد امماعة، غا ات منشردد

لطحقيق األهدا  اليت تسعال الي ا  القدرد علال الطأةا   اآلخر نالقرد و قرم به تورن له 
ايننظمة". 

فيورن القائةد   اينقدمةة   ؛الطرته حنر األمام و شا مئولح القيادد بشول عام إىل
أمةا اينف ةرم االسطشةرا  للقيةادد فيعةرب عةن رؤ ةة        ، مسطشرف ا آلفاا اينسطقبل وتولعاتةه 
وقةةد أورد القحوةةاني ، ينعويةةات ادالةةر ومؤشةةراته اينسةةطقبل والطنبةةؤ بأحداةةةه وفق ةةا 

( تعةق: القةدرد   Vision( أن كلمةة ال Longman,2005( تعر ف معجةم ال 14هة: 1436ال
وهي الفورد حرل طبيعةة شةيا معة  واخليةال اينةرتبط بويفيةة حدوةةه          ، علال الرؤ ة

اينسةةطقبل واينعلرمةةات والطئةةرر اينسةةاعدد علةةال ختوةةيط للمسةةطقبل. أمةةا مئةةولح      
( فطعق الشخص الذي ميطلك فوةره والةحة وإحساس ةا قر  ةا حةرل كيفيةة       Visionaryال

رسم خارطة طر ق مسطقبلية  إذ تسط د  القيادد االسطشرافية، حدوري أمر ما   اينسطقبل
، كما أن ةا   ذات الرقةت تطولة  مراصةفات خاصةة للقائةد االسطشةرا        ، بعيدد ايندى

سطشرافية بأن ا تعبا عن امطزا  القيم امرهر ةة  ( القيادد االkahan,2008وعر  كاهان ال
ورأو اينةال اينعةر    ، اليت تشمل اينيل اددسي والعقلي احملاط بنحساو الةقة واألفضلية

والذي ميون من خ هلما إحداري تأةا إهلامي   اآلخر ن بنقةل األفوةار عةرب الولمةات     
القيادد االسطشرافية ذكر مسيمرن  اليت حتمل الةقة واألمل والرابط الروحي. وينعرفة تورر
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( أنه البد من معرفة كيف ميون وصف الرؤ ة عند ربو ا بشخص Mccrimmon,2011ال
فالقائد االسطشرا  هر الذي ميطلك حلم ا مسطقبلي ا رائع ا و وطبه بأسلرب ايز ومل م. ، ما

كمةةا ذكةةر كةةر ج  -و  اجملةةال الرتبةةري  نبغةةي أن  طسةةم القائةةد االسطشةةرا      
ومن ةا القةدود الةيت تقةرد لطحقيةق      ، بسمات متيزه عن غاه من القةادد  -(Craig,2011ال

وبناا الئررد ا جيابية عةن  ، والطمو  الذي  ةق القائد من خ له بقدرات أتباعه، الرؤ ة
والدعم والطحفيز اينسطمر للطابع . و  ، الرؤ ة واينخاطرد بسلركيات وأفعال غا تقليد ه

تطسم القيادد االسطشرافية بالد ناميوية العاليةة والقةدرد علةال االسةطمرار      ا طار ايننظمي
( أهةم  Collins&jerry,2005ال تايوكرلينز بفعالية برغم تغاات األحداري؛ فقد أورد 

األسس الفور ة اليت تطضمن السمات اليت جتعل ايننظمات ذات ُبعد اسطشرا  وتساعدها 
من ا القدرد علال صناعة ادةدري مةن خة ل ايننظمةة     ، علال البقاا والطورر واالسطمرار ة

واسط دا  ما وراا الرحبية مبا حيرر ايننظمة مةن  ، والبعد عن الطسلط واالسطبداد   العمل
وولةع غا ةات   ، وادفاف علال امرهر مةع حتفيةز الطحسة    ، قيرد الرحبية قئاد األتل

ة ايننظمةة والنظةر اينسةطمر    عظيمة وتر وة متيز ايننظمة عةن غاهةا وتةبق الطميةز   ةقافة     
للخورات اينسطقبلية. 

وباينقارنة بالقيادد الطقليد ة تطميز القيادد االسطشرافية بطأةاات م مةة علةال العمةل    
( كما  لي:Chynoweth,2008ال ايننظمي أوردها شنرري

القرار. ا دار ة باينشاركة   صناعةاهليول الطنظيمي:  طم السماح لوافة اينسطر ات   -1
األخ قةي وتقلةيص والطرته ةلر ات الطنظيمية: بالرتكيز علال الشعرر باينسؤولياألو  -2

نواا ا شرا . 
تفر   صناعة القرار: تطبنال القيادد االسطشرافية متو  اينسطر ات ا دار ة اينخطلفةة  -3

 من القرار.
تساعد القيادد االسطشرافية علال رفع م ارات العةامل الطبئر   اسطغ ل الفرص:  -4

   اينشاكلوع

اكرب وأكةرالرغبة   ا جناع: حتفز القيادد-5 الطابع بشول إجناعا.االسطشرافية طاقات
ةقافة اينشاركةاينرهبة الفور ة-6 الطمو وإجياد عرب االسطشرافية اينراه  القيادد توطشف :.
مسطرى اينمسطرى-7 ارتفاع علال القدرد والرغبة تبادل اينعلرمات تؤةر ارات: .اراتاين
بأهميط ا-8 اسطخدام الطقنيات ادد ةة وتؤمن الطقنية ادد ةة: تدعم القيادد االسطشرافية

 جناع اين ام.
بوبيعطه لقيادد الطغيا حنةر تولعةات فنن القائد االسطشرا  مؤهل وخ صة القرل

ن وحفزهم ينشاركطه طم علال االخر رحاتهاينسطقبل لورنه ميطلك القدرد الفائقة الطأةا
مرات ة اينسطجدات وقدرته علال اسطغ ل كةل، وأهدافه اينسطقبلية مرونطه علال ع ود

إجيابةا مرقةف ايننظمةات الطعليمةي علةال ةنعوس اةا ر للطور و عجةل، الفرص اينطاحة
ز قدرت ا قياسية سعيا لطعز وفيمةا  لةي، حالةر ا ومسةطقبلابطحقيق ا ألهداف ا أوقات

ب  القائد الطقليدي والقائد االسطشرا .ترليح ألبرع الف روا امرهر ة
ال االسطشرا1تدول والقائد الطقليدي القائد مقارنة )

الطقليديجمال اينقارنة االسطشراالقائدالقائد
العمل.-الرؤ ة تسيا وتركز علال اينسطقبل.-حمدودد وتركز علال تولعات واسعة
سا وفيفي ةابت-اين ام واحدخط ا-.ذو اجتاه .جتاهالمطغاات وفيفية مطعددد

الرفيفية-اينقرمات وموانطه . عطمد علال علمه وترأته-. عطمد علال عمره
القيادي الطغيا و سطرع لمييل-والسلوةاهلرميلمركز ة والطسلسللمييل-النمط الطحرالتلطمو و قبل
االهطمام باينؤسسة وا-جمال بالع قات واألفوار والشبوات-.ألفراد رتبط . رتبط

بالطفاصيل و غرا في ا-الطئررات العامة والرتكيز-.طم بالنطائج والئررد .طم
الو م-الوار زما بئرته وجييد العمل العمل-.د ر ا نباالبطوارد ر ئاتوجييد

اينخاطرد األم-درتة هلامش اينخاطر و سعال مبشروعات-ناطجن  ددوأفوارخياطر .تد
النواا.حملي -الطرت ات نواا واسع.حملي، ييناع-حمدود ذو

الباحث** تئميم

اٍت تراتةه حتةد ب ا القيادد االسطشةرافية إال أن ةا قةد تطسم ا اليت ورغم تلك اينزا
دد ات ومسةاعدد ا، شد ينرات ة الطحد بع  الوطاب إسرتاتيجيات م مة لقةاددلذا طرح
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إجناعا. االسطشرافية طاقات الطابع  بشول اكرب وأكةرالرغبة   ا جناع: حتفز القيادد   -5
.: توطشف القيادد االسطشرافية اينراه  عرب الطمو  وإجياد ةقافة اينشاركةاينرهبة الفور ة  -6
. اراتاين ارات: تؤةر القدرد والرغبة   تبادل اينعلرمات علال ارتفاع مسطرى اين مسطرى  -7
الطقنية ادد ةة: تدعم القيادد االسطشرافية اسطخدام الطقنيات ادد ةة وتؤمن بأهميط ا  -8

  جناع اين ام.
وخ صة القرل فنن القائد االسطشرا  مؤهل بوبيعطه لقيادد الطغيا حنةر تولعةات   

رحاته اينسطقبل لورنه ميطلك القدرد الفائقة   الطأةا علال االخر ن وحفزهم ينشاركطه طم
ع ود علال مرونطه   مرات ة اينسطجدات وقدرته علال اسطغ ل كةل  ، وأهدافه اينسطقبلية

و عجةل  ، الفرص اينطاحة للطور ر اةا  ةنعوس علةال مرقةف ايننظمةات الطعليمةي إجياب ةا       
وفيمةا  لةي   ، حالةر ا ومسةطقبل ا   بطحقيق ا ألهداف ا   أوقات قياسية سعي ا لطعز ز قدرت ا

روا امرهر ة ب  القائد الطقليدي والقائد االسطشرا .ترليح ألبرع الف
( مقارنة القائد الطقليدي والقائد االسطشرا 1تدول ال

االسطشرا القائد القائد الطقليديجمال اينقارنة 
واسعة وتركز علال تولعات اينسطقبل. -حمدودد وتركز علال تسيا العمل. -الرؤ ة
.جتاهالمطغاات وفيفية مطعددد ا -.ذو اجتاه واحد خط سا وفيفي ةابت -اين ام

. عطمد علال علمه وترأته -. عطمد علال عمره وموانطه الرفيفية -اينقرمات
الطحرالت لطمو  و قبل الطغيا و سطرع لمييل  - والسلوة اهلرمي لمركز ة والطسلسللمييل  -النمط القيادي 
. رتبط بالع قات واألفوار والشبوات -.ألفراد رتبط باينؤسسة وا -جمال االهطمام 

.  طم بالنطائج والئررد العامة والرتكيز -.  طم بالطفاصيل و غرا في ا - الطئررات 
ئاتوجييد ا ن باالبطوار  د ر العمل -. د ر العمل بئرته وجييد الو م -الوار زما

.تد ددوأفوار خياطر مبشروعات  -نا طجن  اينخاطر و سعال هلامش األم -درتة اينخاطرد 
ذو نواا واسع. حملي، ييناع -حمدود النواا.حملي  -الطرت ات

تئميم الباحث **

ورغم تلك اينزا ا اليت تطسم ب ا القيادد االسطشةرافية إال أن ةا قةد تراتةه حتةد اٍت      
لقةادد  لذا طرح بع  الوطاب إسرتاتيجيات م مة ينرات ة الطحد ات ومسةاعدد ا ، شد دد
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( مخةةس Martinelli,2011ال مةةارتينيليحيةةث ذكةةر ، علةةال اينضةةي بةبةةات حنةةر اينسةةطقبل
 إسرتاتيجيات تساعد علال تبق أسلرب قيادد اسطشرافية فعِّال:

علال الغا ات امرهر ة للمنظمة واليت تضةم ا اخلوةة ا سةرتاتيجية كالرؤ ةة الرتكيز  -1
والرسالة واألهدا  االسرتاتيجية واينبادرات.

و شمل ذلك تور ر اينراه، خوة طر لة ايندى لطور ر مسطقبل ايننظمة القيادي إجياد  -2
القياد ة وإجياد فر ق تور ر تنظيمي مسطمر وفق اخلوة ا سرتاتيجية اينرلرعة مسبقا.

،رؤ ة مشرتكة ينسطقبل ايننظمةة ونشةرها   كافةة اينسةطر ات وخاصةة صةنع القةرارات        تور ر  -3
رارات   القضا ا الوارئة وقضا ا الطحد ات.وولع الرؤ ة كمحرر رئيس للح

االسطمرار ة   مطابعة الطغاات امزئية ادادد من قبل ا دارد العليا اليت تساعد علال  -4
تنشوة القيادد االسطشرافية كاجتاهات الطغاات اخلارتية اينؤةرد علال ايننظمة. 

ت م واحطياتات م.علال ورغبا مطولبات اينسطفيد ن بالطعر  الطغياات   مراكبة  -5
ومن خ ل مةا سةبق  طضةح تلي ةا أن القيةادد االسطشةرافية ُتعةد مةدخل ا مناسةب ا          

( من خ ل اسطشةراف ا لةطغاات اينسةطقبل    2030لطرت ات الطعليم حنر الرؤ ة الرطنية ال
 وأن الطور ر اين ق للقادد   اجملال الرتبري ُ عد أمر ٌا   غا ة األهميةة ، وا عداد لطحد اته

السطيعاب هذا النمط القيادي ادد ث الذي  طول  م ارات ومعار  وأفوار خمطلفة عن 
تلك اليت تطئف ب ا القيادد الطقليد ة.

الدراسات السابقة: 

تناولةةت بعةة  الدراسةةات العلميةةة ترانةة  مةةن خئةةائص ومفةةاهيم القيةةادد   
:ومن ذلك، االسطشرافية وأهمية الطور ر اين ق للقيادات الرتبر ة

(: أةةر برنةامج توةر ري لرفةع مسةطرى م ةارات القيةادد        2009ال، اسة ش ابدر
حيث هدفت ، ا دار ة والرتبر ة يند ري ايندارو االبطدائية   مركز حمافظة نينري بالعراا

ومعرفة ، الدراسة للوشف عن لعف م ارات القيادد ا دار ة والرتبر ة يند ري ايندارو
واسةطخدمت  ، رى م ارات القيادد ا دار ةة والرتبر ةة  أةر الربنامج الطور ري   رفع مسط

ا دار ةة ن  عانرن لعفا م ارات القيةادد لطشخيص ايندراا الذ الدراسة أداد ا سطبانة
علال عينة عشرائية مورنة من ال، والرتبر ة توبيق ا ( معلم ومعلمة لطقييم مد ري800ومت

توبيق الربنامج اينقرت، ومد رات ايندارو ةم اينورن من الومن ( درس ةا. وترصةلت24ح
ا دار ةة وايند رات اين ارات ن ر ن مسطرى أداا ايند تبا نطائج من أبرعها: الدراسة إىل

ة والرتبر ة ا دار بع  اين ارات من ةا م ةارات، والرتبية ووترد فروا دالة إحئائيا
بايندرسة والذاتية.واين ارات ا نسانية، الطعاون مع اجملطمع احمليط

ر أداا مد ري اينةدارو الةانر ةة:(2011الالسعيدوتناولت دراسة لةراتور
ا سرتاتيجيةحتد د مف رم القياددحيث هدفت الدراسة إىل، االسرتاتيجيةمدخل القيادد

علةال واقةع اارسةة مةد ريإدارد اينؤسسات الطعليميةةوأهميط ا وأبعادها والطعةر
تئرر مقةرتح ينطولبةاتاالسرتاتيجيةد نة تدد ألبعاد القياددايندارو الةانر ة مب ، وولع

ر أداا مد ري ايندارو الةانر ة وقد اسطخدمت، االسرتاتيجيةرا مدخل القياددلتور
اينعلرماتاينن ج الرصفي وأسلرب حتليل النظمالدراسة باسطخدام االسطبانة كأداد ممع

الطعليم الةانري ادورمي البةن ( مةنمعلمين ( م194العددهاعلال عينةحيث طبقت
إىل أنِّ مةد ري اينةدارو الةانر ةةت الدراسةترصلو، موات  الرتبية والطعليم مبد نة تدد

ترت أحيانا سرتاتيجيةميارسرن القيادد وأنِّ أبعةاد القيةادد األربعةة، دائم هلةماا وليس
حيث اارسات ا علال الرتتي  الطالي: األخ  اا داري وأخةا، السياسةي، قةيتاات من

اينعلم  حرل اارسةإىل وترد فروا دالة إحئائيةت الطحر لي. وترصل اسطجابات ب 
تدر بيةةا سةرتاتيجيةمد ري ايندارو الةانر ة للقيةادد حضةروا دورات ن لئةا  الةذ

ُت، هذا امان مطخئئة وأخةرىعزى للمؤهل لئا  اينؤهل األعلالووترد فروا
.عزى للخربد لئا  اخلربد األعلالت

ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام(2012دراسة عيد ال تور بعنران:
بع  الدول إىل الوشف عن الورا واألسالي حيث هدفت الدراسة، لرا خربات

ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام  وا ترااات اينسطخدمة ا لةر تور
بع  الدول. وقد اسطخدمت الدراسةة اينةن ج الرصةفي الطحليلةي وباسةطخدامخربات
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الدراسة أداد ا سطبانة لطشخيص ايندراا الذ ن  عانرن لعف ا   م ارات القيةادد ا دار ةة   
( معلم ومعلمة لطقييم مد ري 800ومت توبيق ا علال عينة عشرائية مورنة من ال، والرتبر ة

( درس ةا. وترصةلت   24ح اينورن من الومن ةم توبيق الربنامج اينقرت، ومد رات ايندارو
الدراسة إىل نطائج من أبرعها: تبا ن مسطرى أداا ايند ر ن وايند رات   اين ارات ا دار ةة  

من ةا م ةارات   ، والرتبية ووترد فروا دالة إحئائي ا   بع  اين ارات ا دار ة والرتبر ة
 والذاتية. واين ارات ا نسانية ، الطعاون مع اجملطمع احمليط بايندرسة

لةرا   تور ر أداا مد ري اينةدارو الةانر ةة     :(2011ال السعيدوتناولت دراسة 
 ا سرتاتيجيةحتد د مف رم القيادد حيث هدفت الدراسة إىل ، االسرتاتيجيةمدخل القيادد 

والطعةر  علةال واقةع اارسةة مةد ري       إدارد اينؤسسات الطعليميةة  وأهميط ا وأبعادها  
، وولع تئرر مقةرتح ينطولبةات   االسرتاتيجيةد نة تدد ألبعاد القيادد ايندارو الةانر ة مب

وقد اسطخدمت ، االسرتاتيجيةرا مدخل القيادد ل تور ر أداا مد ري ايندارو الةانر ة  
باسطخدام االسطبانة كأداد ممع اينعلرمات اينن ج الرصفي وأسلرب حتليل النظم الدراسة 

الطعليم الةانري ادورمي البةن ( مةن    معلمين ( م194ال عددهاعلال عينة حيث طبقت 
إىل أنِّ مةد ري اينةدارو الةانر ةة    ت الدراسة ترصلو، موات  الرتبية والطعليم مبد نة تدد

وأنِّ أبعةاد القيةادد األربعةة    ، دائم هلةم  اا وليس ترت  أحيان  ا سرتاتيجيةميارسرن القيادد 
 اا داري وأخةا  ، السياسةي ، قةي تاات من حيث اارسات ا علال الرتتي  الطالي: األخ 

ب  اسطجابات اينعلم  حرل اارسة  إىل وترد فروا دالة إحئائيةت الطحر لي. وترصل
لئةا  الةذ ن حضةروا دورات تدر بيةة      ا سةرتاتيجية مد ري ايندارو الةانر ة للقيةادد  

وأخةرى  عزى للمؤهل لئا  اينؤهل األعلال ووترد فروا ُت، هذا امان   مطخئئة 
.عزى للخربد لئا  اخلربد األعلالت

بعنران: تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام    (2012دراسة عيد ال
إىل الوشف عن الورا واألسالي  حيث هدفت الدراسة ،   لرا خربات بع  الدول

ا لةر  تور ر أداا القيادات الرتبر ة مبدارو الطعلةيم العةام     وا ترااات اينسطخدمة  
وقد اسطخدمت الدراسةة اينةن ج الرصةفي الطحليلةي وباسةطخدام      خربات بع  الدول. 
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القيةادات الرتبر ةة باينرحلةة     تورنت عينة البحث مةن و، ا سطبانة كأداد ممع اينعلرمات
عن حاتةة القيةادات الرتبر ةة     الدراسةوأسفرت نطائج ، ا( فرد 684ال همعددو ا عداد ة

 وا سةرتاتيجيات تفعل الع قة ب  ايندرسة واجملطمع  ا اليتاينلحة إىل الطدر   علال الور
الةة  وولع برامج حتقةق القيةادد الفع   ، حتقق الطنمية اين نية اينسطمرد للقيادات الرتبر ة اليت

والعمل علال تنمية اين ارات الشخئية مميع القيادات ، ايندرسيةجمال القيادد  للعامل   
وتعل ، جمال ا دارد ايندرسية سطمر علال امد د واينفيد  الرتبر ة عن طر ق الطدر   اين

تعمةل علةال حتسة       طسم با جيابية عن طر ةق الطةدر بات العمليةة الةيت     ياينناخ ايندرس
هةة(  1436. وأترى القحوةاني ال الع قات ب  مجيع العامل  فال جمال القيادات الرتبر ة

ومشلةت الدراسةة   ، دار ةة وحتةد ات ا  دراسة كانت حرل االجتاهات ادد ةة   القيادد ا 
حتليل مفاهيم ومبادئ القيادد االسطشرافية واسطخدمت الدراسة اينن ج النةرعي حيةث مت   

وقدمت الدراسة مقارنات نظر ة ب  هذه ، اسطعراض النظر ات ادد ةة   القيادد ا دار ة
ترصةلت الدراسةة    االجتاهات من حيث الطشابه والرتابط والعناصر اينورنة هلا اجتاه حيث

اىل جممرعة من الطحد ات والعقبات اليت تراته القيادد االسطشرافية واليت قةد حتةرل دون   
توبيق ا وجناح ا وولعت جممرعة مةن ا سةرتاتيجيات والةربامج الةيت تسةاعد القيةادد       

 االسطشرافية علال الطغل  علال تلك العقبات والطقدم حنر األهدا  اينسطقبلية بنجاح. 
دور مشر  ا دارد ايندرسية   هدفت إىل: الطعر  علال  (ةه1436ولق الدراسة اين

فيمةا  طعلةق باجملةاالت    ، مدارو الطعليم العام مبد نةة حائةل   قاددالطنمية اين نية اينسطدامة ل
وبنةاا  ، الطدر   والطور ر، اختاذ القرارات، الطالية: الالقيادد الطشاركية االتئال والطراصل

ومت تور ر إسطبانة مورنة من ، الدراسة اينن ج الرصفي اينسحي فرا العمل( واسطخدمت
( 198ال ( جماالت وطبقت علال جمطمةع الدراسةة اينوةرن مةن    5( فقرد مرععة علال ال43ال

مشةر  ا دارد ايندرسةية     وترصلت الدراسة إىل نطائج من ا أن درتة تقد ر دور ، قائد ا
وحئل اجملةال الاختةاذ   ، رسوة( لألداد كولللقادد قد تاا بدرتة تقد ر المطالطنمية اين نية 

ةم جمال ، ةم تاا جمال الاالتئال والطراصل( باينرتبة الةانية، القرارات( علال اينرتبة األوىل
، و  أخاا جمةال الالقيةادد الطشةاركية(   ، ةم جمال البناا فرا العمل(، الالطدر   والطور ر(

عدم وترد فروا ذات داللة إحئائية تعةزى ينةطغا سةنرات، الاينؤهةل العلمةيواتضح
ينطغا، اخلربد( ُتعزى اجملاالت ووترد فروا مجيع علةال جمةال، الاينرحلةة الطعليميةة(علال

ة(، الالقيادد الطشاركية( واتضح أن اينعرقات، حيث كانت لئا  مسطرى الاينرحلة الةانر
تراتهالطنظيمية كول.شرفايناليت ر العالية( للمجال تقد بدرتة  تاات

قةاددالنمط القيةادي اينمةارو لةدىهة(:هدفت إىل حتد د1437الالئقيهدراسة
نظرهم بالطنمية اين نية للمعلم  من وت ة دد وع قطه بر جمطمةعتوةرن. ومدارو مد نة

بر ةدد والبةالد عةددهممجيعمنالدراسة نةة اعطمةدتو، قائةد ا66مد ري مدارو مد
علال اينن ج الرصفي اينعلرمةاتا سطخدمتاواينسحيالدراسة سطبانة كأداد هلةا ممةع

نةةدىالقيادي اينمارو لةالنمطواتضح من النطائج أن، والبيانات مةد ري مةدارو مد
بالطنميةة اين نيةةأنحيث، هر النمط القيادي الطحر ليبر دد له ع قة اجيابيةة هذا النمط

خيص فيما نظرهم وشةورنوأهةداف ااين نيةةللطنميةةالعةاما طةارللمعلم  من وت ة
اينعلم ، واينعلم عامل الولبة وال إحئةائيةفةروا ذات داللةةترتدو، وجتاه م ام

سةنراتلُتعةزىدارواينةالع قة ب  النمط القيادي اينمارو الالطحر لي( لدى مةد ري
هةة( اىل1438وهةدفت دراسةة الشة ري ال.اسةيةاينرحلةة الدر، مةياينؤهل العل، اخلربد

علال بةالنمر اين ةقالطعر قادد ايندارو الةانر ة ين ارات القيةادد وع قط ةا مدى اارسة
علال عينةة ر اسطبانة طبقت تور للمعلم  واسطخدم الباحث اينن ج الرصفي اينسحي ومت

تورنةةت مةةن ال اينورمةةة بالور قةةة632مةةن اينعلمةة  مبد نةةة موةةة ( معلم ةةا مت اخطيةةارهم
أهم ا أن مسطرى النمر اين ق لدى القادد تااالعشرائية. وترصلت الدراسة اىل نطا ئج من

مبمارسة عالية، بدرتة عالية لألداد كول جمال القيادد الطشاركية أوال نظةم، وتاا جمال ةم
جمال االتئال والطراصل ت ه وجمةال الطةدر، اينعلرماتية بناا فرا العمةل جمال وأخا ا

مطرسوة بدرتة اارسة ر عدم و، والطور تةرد فةروا إحئةائية حةرل مسةطرىواتضح
مةطغاات اينؤهةل العلمةي حسة لةدى القةادد وسةنرات اخلةربد، اارسة النمةر اين ةق

والطخئص.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 456المجلد )12(  العـدد )1(  444

عبداهلل بن اأحمد �سامل الزهراين

سةنرات  ، الاينؤهةل العلمةي   واتضح عدم وترد فروا ذات داللة إحئائية تعةزى ينةطغا  
علةال جمةال   ، الاينرحلةة الطعليميةة(   علال مجيع اجملاالت ووترد فروا ُتعزى ينطغا، اخلربد(

واتضح أن اينعرقات ، حيث كانت لئا  مسطرى الاينرحلة الةانر ة(، الالقيادد الطشاركية(
   تاات بدرتة تقد ر العالية( للمجال كول. شرفاين اليت تراته الطنظيمية

 قةادد النمط القيةادي اينمةارو لةدى    هة(:هدفت إىل حتد د 1437ال الئقيه دراسة
 جمطمةع  توةرن . ومدارو مد نة بر دد وع قطه بالطنمية اين نية للمعلم  من وت ة نظرهم

 اعطمةدت و، قائةد ا  66مد ري مدارو مد نةة بر ةدد والبةالد عةددهم      مجيع منالدراسة 
سطبانة كأداد هلةا ممةع اينعلرمةات    ا  سطخدمتاو اينسحيالدراسة علال اينن ج الرصفي 

مةد ري مةدارو مد نةة     دىالقيادي اينمارو لة  النمطواتضح من النطائج أن ، والبيانات
هذا النمط له ع قة اجيابيةة بالطنميةة اين نيةة     أنحيث ، هر النمط القيادي الطحر لي بر دد

وشةورن   وأهةداف ا اين نيةة   للطنميةة العةام   ا طةار للمعلم  من وت ة نظرهم فيما خيص 
   إحئةائية فةروا ذات داللةة    ترتدو، وجتاه م ام اينعلم ، واينعلم  عامل الولبة وال

سةنرات  ل ُتعةزى دارو اينة الع قة ب  النمط القيادي اينمارو الالطحر لي( لدى مةد ري  
هةة( اىل  1438وهةدفت دراسةة الشة ري ال    .اسةية اينرحلةة الدر ، مةي اينؤهل العل، اخلربد

مدى اارسة قادد ايندارو الةانر ة ين ارات القيةادد وع قط ةا بةالنمر اين ةق     الطعر  علال 
للمعلم  واسطخدم الباحث اينن ج الرصفي اينسحي ومت تور ر اسطبانة طبقت علال عينةة  

( معلم ةةا مت اخطيةةارهم بالور قةةة 632مةةن اينعلمةة  مبد نةةة موةةة اينورمةةة تورنةةت مةةن ال
ئج من أهم ا أن مسطرى النمر اين ق لدى القادد تاا العشرائية. وترصلت الدراسة اىل نطا

ةم جمال نظةم  ، وتاا جمال القيادد الطشاركية أوال مبمارسة عالية، بدرتة عالية لألداد كول
وأخا ا جمال بناا فرا العمةل وجمةال الطةدر      ، اينعلرماتية ت ه جمال االتئال والطراصل

تةرد فةروا إحئةائية حةرل مسةطرى      واتضح عدم و، والطور ر بدرتة اارسة مطرسوة
وسةنرات اخلةربد   ، اارسة النمةر اين ةق لةدى القةادد حسة  مةطغاات اينؤهةل العلمةي        

والطخئص.
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التعليق على الدراسات السابقة: 

من خ ل اسطعراض الدراسات السابقة ميون القرل إن دراسةة حاتةات الطوةر ر    
وذلةك  ، اينشةرتك للدراسةات السةابقة    اين ق للقيادات الرتبر ة بالطعليم العام هةي احملةرر  

ب د  تور ر اين ارات القياد ة واسطشرا  اينسطقبل، واتفقت الدراسات علال أن القيةادد  
مبفاهيم ا واجتاهات ا ادد ةة ومن ا القيادد االسطشةرافية تسةاهم   توةر ر بنةاا االتسةاا      

لةقة و ز ةد مةن انفطةاح    داخل النظام الطعليمي وحتقق فعالية اينشاركة والطمو  مبا  عزع ا
قنرات االتئال مع اجملطمع احمليط. وقد ركزت بع  تلةك الدراسةات علةال توةر ر أداا     

واسطعرلت دراسة ، (2012ودراسة عيد ال، (2011ال السعيدالقيادات الرتبر ة كدراسة 
هة( أهم اجتاهات القيادد ادد ةة ومن ا القيادد االسطشرافية وأولحت 1436القحواني ال
 فيمةةا ركةةزت دراسةةات أخةةرى كدراسةةة الئةةقيه ، ات القائةةد االسطشةةرا مزا ةةا ومسةة

وقةد  ، علال دور القةادد   الطوةر ر اين ةق للمعلمة     ، هة(1438ال الش ري، هة(1437ال
اسطفادت الدراسة ادالية من الدراسات السابقة   بناا االسطبانة وتدعيم اخللفية النظر ة 

لعلمية هلذه الدراسة   كرن ا ت د  إىل الطعر   ح  تطجلال ا لافة ا، وحتليل النطائج
علال حاتات الطور ر اين ق لقادد الطعليم العام وتقد م إسةرتاتيجية مقرتحةة للطوةر ر  

 لرا مدخل القيادد االسطشرافية.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

م حيث مت تئةمي ، اتبعت الدراسة اينن ج الرصفي ينناسبطه ألهداف ا وما تسعال اليه
إسطبانة تورنت فقرات ا من أهةم احطياتةات الطوةر ر اين ةق الةيت مت الطعةر  علي ةا مةن         

ب ةد  الطعةر  علةال    ، ومبراتعةة الدراسةات السةابقة   ، اسطعرالة ا   االطةار النظةري   
حاتات الطوةر ر ا داري للقيةادات الرتبر ةة بةالطعليم العةام   لةرا أسةلرب القيةادد         

قرتحة لطنمية م ارات القيادد االسطشرافية. وقد مت الطأكةد  االسطشرافية وبناا إسرتاتيجية م
من صحة تئميم االسطبانة وقدرت ا علال حتقيق اهدا  الدراسة عن طر ق عرل ا علةال  
جممرعة من احملومة    ختئةص القيةادد الرتبر ةة مةن أسةاتذد أقسةام ا دارد الرتبر ةة         

سة مةوذلةك للطأكةد مةن الئةدا الظةاهري ل ، بامامعات السعرد ة سةطبانة ومةدى
وصحة صياغط ا مقرتحةات وآراا احملومة ، العبارات ةةم، ومت إعةادد صةياغط ا حبسة 

بالئدا الداخلي والةبات كالطالي: إتراا االخطيارات ا حئائية اينطعلقة
باسةرنأوال اسطخدام معةام ت ارتبةاط مت صدا االتساا الداخلي ل سطبانة. :

علال النحر الطالي:
ال سطبانة(2تدول ا بأبعاد العبارات االرتباط ت معام

األول الةانيالُبعد الةالثالُبعد الُبعد
االرتباطالفقرداالرتباطالفقرداالرتباطالفقرد

10,791**10,794**10,828**
20,783**20,893**20,840**
30,849**30,864**30,919**
40,861**40,754**40,909**
50,807**50,902**50,918**
60,869**60,902**60,806**
70,827**70,813**
80,883**

إحئائيا. ** مجيع االرتباطات دالة

ألفا كرونباخ قة بور ُبعد ولألداد كول ةبات االتساا الداخلي لول ةاني ا: معام ت
ال ال3تدول االتساا ةبات ت معام داخلي(

كرونباخالةةةُبةةعةةةةةد ألفا
ةا االحطياتات 0,937دار

الذاتي الطور ر 0,938احطياتات
الطقنية 0,946االحطياتات

0,969األداد كول

و طضح من امدول  السابق  متطع األداد خبئائص الئدا والةبات وصة حيط ا
للطوبيق.
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سةطبانة ومةدى سة مة    وذلةك للطأكةد مةن الئةدا الظةاهري ل      ، بامامعات السعرد ة
ةةم، ومت إعةادد صةياغط ا حبسة  مقرتحةات وآراا احملومة      ، العبارات وصحة صياغط ا

 إتراا االخطيارات ا حئائية اينطعلقة بالئدا الداخلي والةبات كالطالي:
: صدا االتساا الداخلي ل سطبانة. مت اسطخدام معةام ت ارتبةاط باسةرن    أوال 

علال النحر الطالي:
معام ت االرتباط العبارات بأبعاد ا سطبانة (2تدول ال

الُبعد الةالثالُبعد الةانيالُبعد األول
االرتباطالفقرداالرتباطالفقرداالرتباطالفقرد

10,791**10,794**1 0,828**
20,783**20,893**2 0,840**
30,849**30,864**3 0,919**
40,861**40,754**4 0,909**
50,807**50,902**5 0,918**
60,869**60,902**6 0,806**
70,827**70,813**
 80,883**

** مجيع االرتباطات دالة إحئائي ا.  

ةاني ا: معام ت ةبات االتساا الداخلي لول ُبعد ولألداد كول بور قة ألفا كرونباخ
داخلي( معام ت ةبات االتساا ال3تدول ال

ألفا كرونباخالةةةُبةةعةةةةةد
0,937دار ةا  االحطياتات

0,938احطياتات الطور ر الذاتي
0,946االحطياتات الطقنية

0,969األداد كول

و طضح من امدول  السابق  متطع األداد خبئائص الئدا والةبات وصة حيط ا  
للطوبيق.
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 جمتمع وعينة الدراسة:
، راسة   قادد ايندارو   الطعليم العام باينملوة العربية السةعرد ة  طمةل جمطمع الد

رلةية مةن قةادد اينةدارو مبخطلةف ايننةاطق       عوقد شارك   ا تابة عن ا سطبانة عينةة  
اينلطحق  بربنامج الطةدر   الئةيفي الةذي نظمطةه وعارد الطعلةيم   رحةاب تامعةة أم        

احطياتات الطور ر اين ق هلةم   فةل    همأوذك ب د  الطعر  علال آرائ م حرل ، القرى
( قائد ا اسطجابرا مجيع م ومت 127وبلد عددهم ال، م ارات القيادد االسطشرافية ومطولبات ا

وفيمةا  لةي الرصةف ا حئةائي     ، ادئرل علال اتابات م علال االسطبانة بور قة مباشرد
للعينة:

علمي( ترع ع أفراد عينة الدراسة وفق ا ينطغا اينؤهل ال4تدول ال
النسبةالعدداينؤهل العلمي

%7256,7بوالرر رو فأقل
%5543,3دراسات عليا

%127100اجملمرع

( مةن اينسةطجيب  مةن محلةة البوةالرر رو      %56,7( أن ال4 طضح من امةدول ال 
( من محلة مؤه ت الدراسات العليا وهي نسبة مطقاربة نسبي ا.%43,3وأنال، فأقل

عينة الدراسة وفقا  ينطغا سنرات اخلربد ترع ع أفراد (5تدول ال
النسبةالعددسنرات اخلربد

%9675,6عشر سنرات فأقل
%3124,4سنرات 10أكةر من 

%127100اجملمرع

، ( من اينسطجيب  ان خربت م عشر سنرات فأقل%75,6 طضح من امدول أن ال
سنرات. 10( ان خربت م أكةر من %24,4وأن ال

ع ع أفراد عينة الدراسة وفق ا ينطغا اينرحلة الدراسيةتر (6تدول ال
النسبةالعدداينرحلة الدراسية

%4636,2ابطدائي
%3326,0مطرسط

الدراسية النسبةالعدداينرحلة
%4837,8ةانري
%127100اجملمرع

االبطدائية%36,2 طضح من امدول أن ال قادد اينرحلة وأن، (، من اينسطجيب  من
قادد اينرحلة اينطرسوة%26ال ة.%37,8وأن ال، ( من قادد اينرحلة الةانر ( من

نتائج الدراسة:

تسةاؤالت ا علةال لنطةائج الدراسةة وا تابةة اسةطخدام، فيما  لي عرض مت حيةث
اسةطخدام اخطبةار مت ر. كمةا (T-Testالاينطرسوات ادسابية لطحد د احطياتةات الطوةر

مةط ، غا اينؤهةل العلمةيلطحد د الفروا ا حئائية  تابات أفراد عينة الدراسة حبسة 
ن حبس  مةطغاي السةنرات( لطحد د الفرواANOVAاألحادي الواخطبار حتليل الطبا

مت اعطماد احملةك اينعيةاري اينعةرو مبعيةار اينةدى ال، اخلربد -5واينرحلة الدراسية(. وقد
وإلافة هذه القيمة لرت  اينقياو كما  لي:0,8= (5÷ 4ال، 4(=1

ال اال(7تدول علال ادوم سطجاباتمعيار
تداكبادكبادمطرسوةقليلةتد اقليلة
فاكةر4,214,21-3,413,41-2,612,61-1,811,81أقل من

ال لقةادداألول:طساؤلنطائج ر اين ق أهم احطياتات الطور تضمن الطساؤل حتد د
لرا القيادد االسطشرافية مة هلةذاوفيما  لي عرض النطيجة العا، مدارو الطعليم العام

مت احطساب اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ةة ألبعةاد االسةطبانة، الطساؤل حيث
ر الةذاتي-دار ةةا االحطياتةاتالالة ةة ، االحطياتةات الطقنيةة(-احطياتةات الطوةر

وتاات النطائج علال النحر الطالي:
ال ادسابية(8تدول لاينطرسوات ق اين ر الطور احطياتات لقاددألهم

الدراسةا رالرتبةاينعيارياالحنرا اينطرسط ادسابيبعاد الطقد
ةا االحطياتات تدا4,300,7842دار كباد

الذاتي الذاتي الطور ر تدا4,260,8503احطياتات كباد
الطقنية تدا4,330,8851االحطياتات كباد
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النسبةالعدداينرحلة الدراسية
%4837,8ةانري
%127100اجملمرع

وأن ، (، من اينسطجيب  من قادد اينرحلة االبطدائية%36,2 طضح من امدول أن ال
( من قادد اينرحلة الةانر ة.%37,8وأن ال، ( من قادد اينرحلة اينطرسوة% 26ال

 نتائج الدراسة:
حيةث مت اسةطخدام   ، فيما  لي عرض لنطةائج الدراسةة وا تابةة علةال تسةاؤالت ا     

 (T-Testال اينطرسوات ادسابية لطحد د احطياتةات الطوةر ر. كمةا مت اسةطخدام اخطبةار     
، غا اينؤهةل العلمةي  لطحد د الفروا ا حئائية  تابات أفراد عينة الدراسة حبسة  مةط  

حبس  مةطغاي السةنرات   ( لطحد د الفروا ANOVAاألحادي ال واخطبار حتليل الطبا ن
-5واينرحلة الدراسية(. وقد مت اعطماد احملةك اينعيةاري اينعةرو  مبعيةار اينةدى ال     ، اخلربد

 وإلافة هذه القيمة لرت  اينقياو كما  لي: 0,8= (5÷ 4ال، 4(=1
سطجاباتمعيار ادوم علال اال (7تدول ال

تدا كبادكباد مطرسوة قليلة تد ا قليلة
فاكةر 4,214,21-3,413,41- 2,612,61 - 1,811,81أقل من 

تضمن الطساؤل حتد د أهم احطياتات الطور ر اين ق لقةادد   األول: طساؤلنطائج ال
مة هلةذا  وفيما  لي عرض النطيجة العا، مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشرافية

حيث مت احطساب اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ةة ألبعةاد االسةطبانة    ، الطساؤل
،االحطياتةات الطقنيةة(   -احطياتةات الطوةر ر الةذاتي    -دار ةة  ا االحطياتةات  الالة ةة 

 وتاات النطائج علال النحر الطالي:
لقاددألهم احطياتات الطور ر اين ق لاينطرسوات ادسابية  (8تدول ال

الطقد رالرتبةاينعياري االحنرا اينطرسط ادسابيبعاد الدراسةا
كباد تد ا4,300,7842دار ةا  االحطياتات

كباد تد ا4,260,8503احطياتات الطور ر الذاتي الذاتي
كباد تد ا4,330,8851االحطياتات الطقنية
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الطقد ر الرتبة اينعياري االحنرا  اينطرسط ادسابي بعاد الدراسةا
د تد اكبا 0,746 296، 4 لألبعاد الدرتة الولية

، 4اينطرسط الولي الحطياتات الطور ر اين ةق للقةادد بلةد ال   أن  دولاممن  ضح ط
(  ؤكةةد جتةةانس 0,746واحنةةرا  معيةةاري قةةدره ال، ( و قابةةل تقةةد ر كةةباد تةةدا296

وتشا هذه النطيجة اىل حاتة القادد ايناسة ، ا تابات حرل حاتات الطور ر اين ق للقادد
ات اليت ترفع من مسطرى كفاات م وتؤهلة م ينراكبةة الطوةررات     تقان وتعلم هذه اين ار

وُتعزى هذه النطيجة اىل أن الربامج الطدر بية اليت تلقاها القادد فيما ، واالسطعداد للمسطقبل
سبق مل تطضمن هذه اين ارات وذلك دداةةة م ةارات القيةادد االسطشةرافية وكرن ةا مةن       

وتؤ د هذه النطيجة تأكيةدات دراسةة القحوةاني     ،توررات مناذ  ومفاهيم القيادد ادد ةة
هة( اليت دعةت اىل تةبق أسةلرب القيةادد االسطشةرافية وولةعت جممرعةة مةن         1436ال

ا سرتاتيجيات والربامج اليت تساعد القيادد االسطشةرافية علةال الطغلة  علةال العقبةات      
، (2012ال كما اتفقت النطيجةة مةع دراسةة عيةد    ، والطقدم حنر األهدا  اينسطقبلية بنجاح

ومن تان  اخةر كشةفت   ، ه(1436واخطلفت مع دراسة اينولق ال، هة(1438والش ريال
حيث تطفق   ذلك مةع دراسةة شة اب    ، هذه النطيجة لعف اين ارات الطقنية لدى القادد

( وبذلك تورن هذه النطيجة داعما أساسيا لبنةاا االسةرتاتيجية اينقرتحةة   هةذه     2009ال
( واحنةةرا  4,33اتةةات الطقنيةةة( أول ةةا مبطرسةةط قةةدرهال الدراسةةة. وتةةاا ُبعةةد الاالحطي

وميون تفسا ذلك باألهمية القئرى للطقنية   تسيا العمل وتس يل ، (0,885معياريال
وافطقار القادد لوةا من م ارات الطعامةل مةع الطقنيةة    ، وتنفيذ اخلوط اينرلرعة هإترااات

 ركما تطفق مع مةا أشةا  ، والربامج االلورتونية اينطوررد اليت تس م بفعالية   إجناح العمل
 توةر ر م ةارات االتئةال   مةن لةرورد    (Campbell et al 2003:p29الكامبل وآخةرون  
أبةرال وتطفةق مةع مةا أكةد     ل ،  الطةأةا علةال العةام    ت ملز ادد مقةدر  الطقق لدى القادد

( أن األدبيات ادد ةة اليت تناولت م ارات القيادد ركزت علال اين ةارات  2005، حشيش
اينطعلقة بالقدرد علال اسطخدام وترفيف الطقنية مبجال القيادد. وبةالنظر ألهةدا  الرؤ ةة    

مجلة من األهدا الومرحة اليت(3020الرطنية ال فنن هناك بالطعليم تعطرب أهةماينطعلقة
ر اين ارات الطقنية للقادد تور ومن أهم ا ما  لي:، مربرات

ر-1 تور علال مؤسساتبطوارالطور ر واالتانارتواع الرؤ ة الطعليم.واالبداع
الطرته حنر العلرم والطقنية وتفعيل دورهما   العملية الطعليمية.-2
تس -3 مطوررد ميون أن تقدمه الطقنية ادد ةة من خدمات م   إجناح العمل.ما
فر ق ايندرسةاحطيا  القائد للمنظرمة-4 علال واينطابعة والضبط االشرا  .الطقنية لطس يل
باجملطمع الطعليمي اىل جمطمع اينعرفة وترط  الطقنية اينطوررد.-5 االنطقال

سبق أهمية تلبية احطياتات القادد من اين ارات الطقنيةة وتةرفا الةربامج و طب  اا
بية آخةر تةاا ُبعةد الطدر العمةل. ومةن تانة ةا  ا وترفيف علال اتقان اليت تساعدهم

قدره الا الاالحطياتات مبطرسط ةانيا ة( ر كةباد تةدا واحنةرا(4,30دار تقد و قابل
قدره ال االسطجابات وتعوةس هةذه النطيجةة احطياتةا0,784معياري علال جتانس ( دل

بالقةدرا الئة حياتكباا  عادد النظر اهليولة واللرائح و للقةادد دار ةة اينمنرحةة
هلم بطوبيق القيادد االسطشرافية وميون سمح ؤ د ذلك ما أشار، من اارسات االذي تو

لوافةة( Chynoweth,2008الاليه دراسة الطنظيمةي اهليوةل لةرورد مسةاح أكةدت الةيت
ة. ومن ت ة أخ بعوس القيادد الطقليد باينشاركة ا دار ة ات تعرب النطيجة عةناينسطر رى

تعقد ا ترااات الطنظيمية اداليةا الئعربات تراته القادد   فل دار ة والطنظيمية اليت
دد تناولةت اينعرقةات، ومركز ط ا الشد ده كةا من الدراسات العلميةة الةيت وهذا ما ؤ

كدراسةا  هي)الةذو، (2016الغامةدي الو، (2015الادنطرشيدار ة والطنظيمية للقادد
تطرافق النطيجة مةع(.2018والرو لي ال، (2017ال تنظيمية ةقافة و  تان  االحطيا  اىل

تنظيمية عالية تأكيةدات، طبيعة القيادد االسطشرافية اليت حتطا  لةقافة واتفقت ذلك مع
تنظيميةة2014العساي ال ةقافةة بنةاا كمةا اتفقةت مةع دراسةة، ( اليت أشارت اىل أهمية

ر، (2008الوالغال) والعامري(2015الدربيا ر الطنظيمةي وتوةر لرورد الطوةر علال
بسياسةةة العمةةلاينمارسةةات اينطعلقةة  حةة  اخطلفةةت مةةع دراسةةة اينولةةق، الطنظيميةةةة

مطرسوة.1437الوالئقيه، (ةه1436ال بدرتة ُبعةد الاحطياتةاتهة( اليت تاات وتةاا
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تعطرب أهةم  اينطعلقة بالطعليم فنن هناك مجلة من األهدا  الومرحة اليت  (20 30الرطنية ال
 ومن أهم ا ما  لي:، مربرات تور ر اين ارات الطقنية للقادد

الطعليم. واالبداع   مؤسسات بطوارالطور ر واالتان  ارتواع الرؤ ة علال تور ر  -1
الطرته حنر العلرم والطقنية وتفعيل دورهما   العملية الطعليمية. -2
م   إجناح العمل.ما تقدمه الطقنية ادد ةة من خدمات مطوررد ميون أن تس  -3
.الطقنية لطس يل االشرا  واينطابعة والضبط علال فر ق ايندرسةاحطيا  القائد للمنظرمة  -4
االنطقال باجملطمع الطعليمي اىل جمطمع اينعرفة وترط  الطقنية اينطوررد. -5

و طب  اا سبق أهمية تلبية احطياتات القادد من اين ارات الطقنيةة وتةرفا الةربامج    
اليت تساعدهم علال اتقان ا وترفيف ةا   العمةل. ومةن تانة  آخةر تةاا ُبعةد         الطدر بية

و قابل تقد ر كةباد تةدا واحنةرا      (4,30دار ة( ةانيا مبطرسط قدره الا الاالحطياتات 
(  دل علال جتانس االسطجابات وتعوةس هةذه النطيجةة احطياتةا     0,784معياري قدره ال

دار ةة اينمنرحةة للقةادد بالقةدر     ا الئة حيات  كباا  عادد النظر   اهليولة واللرائح و
 تو ؤ د ذلك ما أشار، من اارسات ا الذي  سمح بطوبيق القيادد االسطشرافية وميون هلم

الةيت أكةدت لةرورد مسةاح اهليوةل الطنظيمةي لوافةة        ( Chynoweth,2008الاليه دراسة 
رى تعرب النطيجة عةن  اينسطر ات ا دار ة باينشاركة بعوس القيادد الطقليد ة. ومن ت ة أخ

دار ة والطنظيمية اليت تراته القادد   فل تعقد ا ترااات الطنظيمية ادالية ا الئعربات 
وهذا ما  ؤ ده كةا من الدراسات العلميةة الةيت تناولةت اينعرقةات     ، ومركز ط ا الشد دد

هي) الةذ و، (2016الغامةدي ال و، (2015ال ادنطرشي دار ة والطنظيمية للقادد كدراسةا 
و  تان  االحطيا  اىل ةقافة تنظيمية تطرافق النطيجة مةع   (.2018والرو لي ال، (2017ال

واتفقت   ذلك مع تأكيةدات  ، طبيعة القيادد االسطشرافية اليت حتطا  لةقافة تنظيمية عالية
كمةا اتفقةت مةع دراسةة     ، ( اليت أشارت اىل أهمية بنةاا ةقافةة تنظيميةة   2014العساي ال

علال لرورد الطوةر ر الطنظيمةي وتوةر ر    ، (2008الوالغال) والعامري  (2015ال دربيا
  حةة  اخطلفةةت مةةع دراسةةة اينولةةق ، الطنظيميةةةة بسياسةةة العمةةل اينمارسةةات اينطعلقةة

وتةاا ُبعةد الاحطياتةات     هة( اليت تاات بدرتة مطرسوة.1437ال والئقيه، (ةه1436ال



ة مقرتحة للتطوير املهنّي  ... اإ�سرتاتيجيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 453المجلد )12(  العـدد )1(  463

د ر كباد تدا واحنةرا  معيةاري   ( و قابل تق4,26الطور ر الذاتي( ةالط ا مبطرسط قدره ال
(  دل علال جتانس االسطجابات وتؤكد هذه النطيجة احطيا  القادد لطوةر ر  0,850قدره ال

اين ارات الذاتية نظر ا ألهميط ا البالغة   العمل القيادي ودور القدرات الذاتية   حتقيةق  
ع  اين ةارات  كما تدل   ذات الرقت علةال افطقةاد القةادد لةب    ، تولعات ورؤى اينسطقبل

بضةرورد  ( Campbell et al 2003الكامبةل وآخةرون   الذاتية وتدعم هذه النطيجة ما أكده 
بالذات عن طر ق رفع مسطرى الرعي ، لقائد ا داريل تور ر اخلئائص الشخئية العامة

عيةد   وتور ر القدرات الذاتية. و  تان  اخر تعزع هذه النطيجة مةا دعةت اليةه دراسةة    
 ور رحتقق الط القيادات الرتبر ة اينلحة إىل الطدر   علال الورا اليتعن حاتة م( 2012ال

 وتنمي اين ارات الذاتية.  اين ق
ومةةن خةة ل مةةا سةةبق ميوةةن القةةرل إنةةه بةةالنظر ينطولبةةات القيةةادد االسطشةةرافية  

وإن من أهم ترانة  الطوةر ر الةذاتي للقةادد       ، وخئائص العمل الطعليمي ومطولباته
وتوةر ر م ةارات الطرقةع    ، ور ر القدرات االسطشرافية وقرااد اينسةطقبل اجملال الطعليمي ت

واددو والطويف مع اينطغاات والطدر   علال اينرونة   تغيا األمنةاط السةلركية وفق ةا    
وتور ر خاصية الطةأةا الوةار زمي وم ةارات ادةرار واالقنةاع      ، لألحداري واينسطجدات

، ك حلم مسطقبلي سةامي  قةرد جممرعطةه اليةه    وتعز ز قدرد القائد علال امط ، والطفاوض
حيث تضا  هذه السةمات  ، وامط ك امرأد الوافية  حداري الطغيا وقيادته بر قة مةالية

اىل السمات األساسية الةيت جية  أن تطحلةال ب ةا شخئةية القائةد والةيت ركةزت علي ةا          
النظر ات ادد ةة   القيادد وتعلط ا معا ا الطميز القيادي. 

د من الطفئيل لنطائج الدراسة حبس  فقرات االبعةاد  ةطم فيمةا  لةي عةرض      وينز 
النطائج الطفئيلية حبس  ترتي  أبعاد الدراسة   االسطبانة:

االحطياتات-أوال ةاُبعد :دار
ال ة(9تدول اينعيار واالحنرافات ادسابية اينطرسوات ترتي

االحطياتات ُبعد ةالفقرات دار
الرقم
طبانةاالس

الفقرات
اينطرسط
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة
االحطيا

بالرؤ ة والرسالة واأل8 اينطعلقة االسطشرافية القيادد تدا4,370,871هدانشر ةقافة كباد
ة4 اينعنر الروح بيوة عمل مناسبة لرفع تدا4,370,958للقاددترفا كباد
مبامرونة6 القادداللرائح واألنظمة عملية تور ر مع تدا4,350,912طناس  كباد
االسطشرافية1 القيادد لطوبيق مضام إرشادي تدا4,290,935إعداد دليل كباد
االسطشرافيةإدار ةوترد قيادد5 القيادد داعمة لطوبيق تدا4,280,942عليا كباد
ا7 حيات االداري للقادد.تفر   ص تدا4,270,971بداع كباد
ا2 االتئالولع ارات القادد علال م لطدر   اخلاصة تدا4,260,961سرتاتيجيات كباد
ا 3 أسالي  االسطشرافيةطقليد ةدارد الالطخلص من القيادد تدا4,260,978اليت تعيق كباد

الولي للبعد تدا4,300,784اينطرسط كباد

مطرسط بلد اللُبعدا طضح من امدول أن ر، (4,30قد تقةد كةبادو قابل درتة
بدرتة احطيا  كباد تد ا، اتد  مجيع ا ر، وتاات الفقرات اا  عق ارتفاع اداتةة لطوةر

دار ة وتؤكد هذه النطيجة أهمية هذه اين ارات للقائد كةي بةطمون مةنا اين ارات اين نية
رته معامل اينسطق باقطةداراارسة االبداع واالبطوار و فسةيطم، بل بةالفقرات وفيمةا طعلةق

مطرسط مةنال علال ُبعةد4,30مناقشة الفقرات اليت حئلت اع هةا ( ومةا فةرا وكةان
ة حبس  درتة اينطرسط ما  لي:ا االحطياتات دار

بالرؤ ةة والرسةالة واأل( "8الفقرد ال-1 ةقافة القيةادد االسطشةرافية اينطعلقةة ."هةدانشر
قدره ال تؤكد حاتة القادد لطسة يل م مةط م، (4,37مبطرسط حسابي وهذه النطيجة

نشر الةقافة اينطعلقة وبئةررد أخةرىبالرؤ ة والرسالة واالهداالقياد ة عن طر ق
نشر هذه الةقافة سيدعم جناح اخلوط اينسطقبلية للقادد و طفةق هةذا الوةرح مةع، فنن

مقرتحة طرح ا علةال حتةد(Martinelli,2011الاسرتاتيجيات ات ومقاومةةللطغلة 
تضةم االقيادد االسطشرافية ومن ا الرتكيز ات امرهر ة للمنظمة واليت نشر الغا علال
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:دار ةا  ُبعد االحطياتات -أوال 
ترتي  اينطرسوات ادسابية واالحنرافات اينعيار ة (9تدول ال

 دار ةا لفقرات ُبعد االحطياتات 
الرقم 

طبانةاالس
الفقرات

اينطرسط 
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة 
االحطيا 

كباد تدا 4,370,871هدا نشر ةقافة القيادد االسطشرافية اينطعلقة بالرؤ ة والرسالة واأل8
كباد تدا 4,370,958للقاددترفا بيوة عمل مناسبة لرفع الروح اينعنر ة 4
كباد تدا 4,350,912 طناس  مع عملية تور ر القادداللرائح واألنظمة مبا  مرونة6
كباد تدا 4,290,935إعداد دليل إرشادي لطوبيق مضام  القيادد االسطشرافية1
كباد تدا 4,280,942عليا داعمة لطوبيق القيادد االسطشرافية إدار ة وترد قيادد5
كباد تدا 4,270,971بداع االداري للقادد.تفر   ص حيات ا 7
كباد تدا 0,961 4,26 سرتاتيجيات اخلاصة لطدر   القادد علال م ارات االتئالولع ا  2
كباد تدا 0,978 4,26 اليت تعيق القيادد االسطشرافية طقليد ةدارد الالطخلص من أسالي  ا  3

كباد تدا 0,784 4,30اينطرسط الولي للبعد

كةباد  و قابل درتة تقةد ر  ، (4,30قد بلد ال لُبعدا  طضح من امدول أن مطرسط
 اا  عق ارتفاع اداتةة لطوةر ر  ، وتاات الفقرات مجيع ا بدرتة احطيا  كباد تد ا، اتد 

دار ة وتؤكد هذه النطيجة أهمية هذه اين ارات للقائد كةي بةطمون مةن    ا اين ارات اين نية 
وفيمةا  طعلةق بةالفقرات فسةيطم     ، بل باقطةدار اارسة االبداع واالبطوار و رته معامل اينسطق

( ومةا فةرا وكةان اع هةا ُبعةد      4,30مناقشة الفقرات اليت حئلت علال مطرسط مةنال 
دار ة حبس  درتة اينطرسط ما  لي:ا االحطياتات 

."هةدا  نشر ةقافة القيةادد االسطشةرافية اينطعلقةة بالرؤ ةة والرسةالة واأل     ( "8الفقرد ال  -1
وهذه النطيجة تؤكد حاتة القادد لطسة يل م مةط م   ، (4,37مبطرسط حسابي قدره ال

وبئةررد أخةرى    بالرؤ ة والرسالة واالهدا القياد ة عن طر ق نشر الةقافة اينطعلقة 
و طفةق هةذا الوةرح مةع     ، فنن نشر هذه الةقافة سيدعم جناح اخلوط اينسطقبلية للقادد

ات ومقاومةة  للطغلة  علةال حتةد     (Martinelli,2011ال اسرتاتيجيات مقرتحة طرح ا
علال نشر الغا ات امرهر ة للمنظمة واليت تضةم ا   القيادد االسطشرافية ومن ا الرتكيز
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اخلوة االسرتاتيجية كالرؤ ة والرسالة واألهدا  ا سةرتاتيجية واينبةادرات وتوةر ر   
 رؤ ة مشرتكة ينسطقبل ايننظمة ونشرها   كافة اينسطر ات ا دار ة. 

للقةادد" مبطرسةط قةدرهمناسةبة لرفةع الةروح اينعنر ةة      تةرفا بيوةة عمةل   ( "4الفقرد ال  -2
وميون تفسا ذلك بأن البيوة احملفزد للقائد تعطرب من أهم عناصةر النجةاح    .(4,37ال

لذلك عرب القةادد عةن درتةة احطيةا   العمل القيادي ومن أهم مقرمات االبداع
ا من الوطاب واين ةطم و  هذا ا طار أكد كة، عالية تد ا لطرفا البيوة اين ئمة هلم

، علال أهمية حتس  بيوة العمل وتور رها مبا  طفق مع مطولبات القيةادد االسطشةرافية  
(2013فةر  ال  ودراسةة ، (2006ال معا عةة اخلوي  ووتطفق هذه النطيجة مع دراسة 

   الطغةياات مةن  جممرعة وغاهما من الدراسات اليت أكدت علال لرورد إحداري 
  ناخ اين ئم لطوبيق القيادد االسطشرافية.البيوة مبا  رفر اين

" مبطرسط قدرهاللرائح واألنظمة مبا  طناس  مع عملية تور ر القادد ( "مرونة6الفقرد ال  -3
وميون تفسا هذه النطيجة بةأن القةادد  ةرون أن اللةرائح واالنظمةة ُتع ةد         .(4,35ال

وهذا ال  طفق مةع  ، بلمعرق ا كبا ا للطور ر والطحد ث مبا  طناس  مع تولعات اينسطق
لطحقيةق  ، طبيعة العمل   فةل القيةادد االسطشةرافية الةيت تطولة  اينرونةة والةدعم       

عةن مسةات    (Chynoweth,2008المةع مةا أورده    النطيجةة  وتطفةق ، وا بداع االبطوار
 ومزا ا القيادد االسطشرافية.

ُبعد احطياتات الطور ر الذاتي:  -ةاني ا
لفقرات ُبعد احطياتات الطور ر الذاتي دسابية واالحنرافاتينطرسوات اترتي  ا (10تدول ال

الرقم 
االسطبانة

الفقرات
اينطرسط 
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة 
االحطيا 

كباد تد ا4,410,810تور ر قدرات االبطوار واالبداع لدى القائد14
د تد اكبا4,341,010اينخاطرد بسلركيات وحتسينات غا تقليد ه12
كباد تدا4,321,030تور ر م ارد الطنبؤ باألحداري اينسطقبلية واسطشراف ا9

كباد تد ا4,261,017تبق القادد للطميز كةقافة للعمل ايننظمي10

الرقم
االسطبانة

الفقرات
اينطرسط
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة
االحطيا

العامل13 الطمو لطور ر قدرات تدا4,201,003اارسة كباد
االحداري.15 صناعة واسطشرا  كباد4,190,990القدرد علال
الرؤ ة.11 لطحقيق اليت تقرد بالقدود كباد4,131,086الطحلي

الولي للبعد تدا4,260,850اينطرسط كباد

ان اينطرسةط العةام بلةدلُبعةد طضح من امدول ر الةذاتي قةد احطياتةات الطوةر
ر(4,26ال تقد بدرتة كة، اكباد تدو قابل درتة مجيع ا ، باد تةد ااوتاات الفقرات

ر اين ارات الذاتية للقادد عق ارتفاع اداتة لطور وتؤكد النطيجة أهمية هذه اين ارات، اا
زمةا خاصةة مبراصةفات وكار طمطةع بدوره كقائد اسطشرا  للقائد كي طمون من القيام

حيةث درتةة، تطناس  وطمرحات اينسطقبل مةن أع هةا كةان بةالفقرات طعلةق وفيمةا
 لي:اينطرسط ما

قةدره ال14الفقرد ال-1 مبطرسةط قدرات االبطوار وا بداع لدى القائد" ر (.4,41( "تور
ر كباد تد ا تقد أهميةة، وبدرتة سطشةعرون بأن القةادد تفسا هذه النطيجة وميون

ُتعةد مولب ةا أساسةياقدرات االبطوار واالبداع للقائد االسطشر الكطشةاا  لورن ا
تنميةكما أ، معامل اينسطقبل مطخئئة بية تدر مل  طلقرا دورات ن م ذات الرقت

وتطفق هذه النطيجة مع دراسةة، فظ ر االحطيا  كبا تد ا، م ارات االبطوار واالبداع
تةةبق2013العميةةان ال تطجةةه إىل األفوةةار( الةةذي أشةةار إىل أن اينؤسسةةات ادد ةةةة

رلا بداعية كأداد تأك، لطور تؤ د هذه النطيجة  Campbellالن كامبل وآخريدات كما

et al 2003:p29)عن طر ق رفع مسطرىعلال أن ر اخلئائص الشخئية العامة تور
تطرافق هذه النطيجةة مةع، وإدارد الطفرا والطميزلطحقيق االبداعبالذاتالرعي كما

اينؤسسةات االبطوةار واالبةداع ودفةع العاشةرد دعةم ةة الطنمر اخلوة دفات مسط
لطحقيقه.الطعليمية األساسية حنره وترفا اينطولبات
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الرقم 
االسطبانة

الفقرات
اينطرسط 
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة 
االحطيا 

كباد تد ا4,201,003اارسة الطمو  لطور ر قدرات العامل  13
كباد4,190,990القدرد علال صناعة واسطشرا  االحداري. 15
كباد4,131,086الطحلي بالقدود اليت تقرد لطحقيق الرؤ ة. 11

كباد تد ا 0,850 4,26اينطرسط الولي للبعد

احطياتةات الطوةر ر الةذاتي قةد بلةد       لُبعةد  طضح من امدول ان اينطرسةط العةام   
، باد تةد اا وتاات الفقرات مجيع ا بدرتة كة ، اكباد تد و قابل درتة تقد ر   (4,26ال

وتؤكد النطيجة أهمية هذه اين ارات ، اا  عق ارتفاع اداتة لطور ر اين ارات الذاتية للقادد
للقائد كي  طمون من القيام بدوره كقائد اسطشرا   طمطةع مبراصةفات وكار زمةا خاصةة     

وفيمةا  طعلةق بةالفقرات كةان أع هةا مةن حيةث درتةة         ، تطناس  وطمرحات اينسطقبل
 لي: اينطرسط ما

(.4,41( "تور ر قدرات االبطوار وا بداع لدى القائد" مبطرسةط قةدره ال  14الفقرد ال  -1
وميون تفسا هذه النطيجة بأن القةادد  سطشةعرون أهميةة    ، وبدرتة تقد ر كباد تد ا

الكطشةا    ا  لورن ا ُتعةد مولب ةا أساسةي ا   قدرات االبطوار واالبداع للقائد االسطشر
ن م   ذات الرقت مل  طلقرا دورات تدر بية مطخئئة   تنمية كما أ، معامل اينسطقبل

وتطفق هذه النطيجة مع دراسةة  ، فظ ر االحطيا  كبا تد ا، م ارات االبطوار واالبداع
األفوةةار ( الةةذي أشةةار إىل أن اينؤسسةةات ادد ةةةة تطجةةه إىل تةةبق 2013العميةةان ال

 Campbellالن  كامبل وآخريدات كما تؤ د هذه النطيجة تأك، لطور رلا بداعية كأداد 

et al 2003:p29)  تور ر اخلئائص الشخئية العامة عن طر ق رفع مسطرى علال أن
كما تطرافق هذه النطيجةة مةع   ، وإدارد الطفرا والطميزلطحقيق االبداع  بالذاتالرعي 

مسط دفات اخلوة الطنمر ةة العاشةرد   دعةم االبطوةار واالبةداع ودفةع اينؤسسةات        
 حنره وترفا اينطولبات األساسية لطحقيقه.الطعليمية 
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(.4,34( "اينخاطرد بسلركيات وحتسينات غا تقليد ةه" مبطرسةط قةدره ال   12الفقرد ال  -2
وتشةةا هةةذه النطيجةةة إىل أحةةد أهةةم مسةةات القائةةد  ، وبدرتةةة تقةةد ر كةةباد تةةد ا

ومرات ةة االحةداري وامةرأد   اختةاذ     ، وهةي القةدرد علةال اينخةاطرد    ، االسطشرا 
رات وخباصة قرارات الطغيا والطور ر اليت ُتعد أهم ما حيطاته القائد   مرات ة القرا

اينسطقبل فالقائد االسطشرا   بطور أسالي  تد دد وطرق ا غا مألرفة ختطئةر الةزمن   
وتطفق هذه النطيجة مةع السةمات   ، فلذلك عرب القادد عن ا بدرتة احطيا  كباد تد ا

 من أهم ا اينخاطرد بسةلركيات وأفعةال غةا تقليد ةه    و، (Craig,2011ال اليت أوردها
 ولعل هذه الئفة هي أكةر ما مييز القائد االسطشرا  عن غاه. 

( "تور ر م ارد الطنبؤ باألحداري اينسطقبلية واسطشراف ا" مبطرسةط قةدره9الفقرد رقم ال  -3
عةداد  حيث تعطرب هذه اين ارد م مة تةد ا   ا  ، ( وبدرتة تقد ر كباد تد ا4,32ال

وترتبط هذه اين ارد بالقدرات االدراكية للقائد واليت ، لألحداري والطغاات اينسطقبلية
لرسم آفاا اينسطقبل وترقع أحداةه وا عداد اميد له  تعطرب من أهم ما حيطاته القائد

ولورن أهمية هذه اين ارد تربع بشول ، مبا  وفل ةبات ايننظمة وتعز ز قدرات ا الذاتية
حيةث  ، ال الطعليم فقد تاا تعبا القادد عن ا بدرتةة احطيةا  كةباد تةدا    أكرب   جم

 (Learning Curve, 2014الترافقت هذه النطيجة مع ترصيات تقر ر منحنةال الةطعلم   
الذي أكد علةال اسةطق لية اينؤسسةة الطعليميةة مةع تفعيةل دور االخطيةار واينسةاالة         

 .اينسطقبل ورؤ ة كخورط م مة ُترسم من خ هلا جماالت الطور ر

لفقرات ُبعد  ينطرسوات ادسابيةترتي  ا (11ُبعد االحطياتات الطقنية: تدول ال -ةالةا
 اينطولبات الطقنية

الرقم 
االسطبانة

الفقرات
اينطرسط 
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة 
االحطيا 

تد اكباد 4,490,863 ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيادد االسطشرافية 17
كباد تد ا4,371,006 ادد ةة الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  21

الرقم
االسطبانة

الفقرات
اينطرسط
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة
االحطيا

الطقنية16 والربامج األت زد بأحدري القادد تدا4,330,968دعم كباد
بالقاددت19 اخلاصة محا ة للبيانات واينعلرمات أنظمة تدا4,301,049رفا كباد
ا18 الطقنيات اينشو تترفا تدا4,251,031حئائية للطعامل مع كباد
الفق للقادد20 والدعم الطس ي ت لطقد م تقنية شراكات تدا4,241,059عقد كباد

الولي للبعد تدا4,330,885اينطرسط كباد

ان اينطرسط العام ل بلد اللُبعد طضح من امدول ر، (4,33قد تقةد و قابل درتةة
مجيع ةةا كةةباد تةةد ا، اتةةدكةةباد اةةا  عةةق ارتفةةاع اداتةةة لةةدعم، وتةةاات الفقةةرات

ليطمون من القيام، االحطياتات الطقنية وتشا هذه النطيجة إىل أهمية هذه اين ارات للقائد
بالفقرات تاا أع هةا، بدوره كقائد اسطشرا  طناس  وطمرحات اينسطقبل وفيما طعلق

حيث اينطرسط ما  لي: من
قةدرهترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيةادد االسطشةرافية":(17لفقرد الا-1 مبطرسةط "

فقرات ا سطبانة4,49ال مجيع ر كباد تد ا هي األعلال ب  تقد وتفسةر، (. وبدرتة
حيةري دور مةن تؤد ةه ومةا االسطشةرافية للقيةادد الطقنيةة د أهمية بطزا النطيجة هذه

وخباصةةة مةةع القفةةزات اهلائلةةة   الطقنيةةة، دسةةاعد علةةال اخطئةةار الرقةةت وام ةة
طمرحةات لطحقيةق ةة الةيت حيطات ةا القةادد دار وا وباألخص الةربامج الطشةغيلية

تأكيدات اينطرلي وعبدالغق ال، اينسطقبل وأهدافه علةال1438وتدعم هذه النطيجة هة(
اينعلرمةات واالتئةا تقنيةات جمال الت  أهمية ا فادد من الطقدم الطقق والةررد

كل االعمال.
ر(: "21الفقرد ال-2 ا دار ةتور قةدرهالطقنيةمبا طرافق معالعمليات مبطرسةط ةةة" ادد

ر كباد تد ا4,37ال تقد ر، (. وبدرتة علال احطيا  القادد لطوةر وتدل هذه النطيجة
مناسبة لطرت ةات القيةاد ت ُعد مل ا دار ة الطقليد ة األسالي  االدار ة ألن د العمليات

ل خةط  امةذري بة  اخةط  اهةدا االسطشرافية ورؤ ط ا للمسطقبل وذلةك
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الرقم 
االسطبانة

الفقرات
اينطرسط 
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة 
االحطيا 

كباد تد ا4,330,968دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية16
كباد تد ا4,301,049رفا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقاددت19
كباد تد ا4,251,031 حئائية للطعامل مع اينشو تترفا الطقنيات ا18
كباد تد ا 1,059 4,24 عقد شراكات تقنية لطقد م الطس ي ت والدعم الفق للقادد 20

كباد تد ا4,330,885اينطرسط الولي للبعد

و قابل درتةة تقةد ر   ، (4,33قد بلد ال لُبعد طضح من امدول ان اينطرسط العام ل
اةةا  عةةق ارتفةةاع اداتةةة لةةدعم ، وتةةاات الفقةةرات مجيع ةةا كةةباد تةةد ا، اتةةد كةةباد 

وتشا هذه النطيجة إىل أهمية هذه اين ارات للقائد ليطمون من القيام ، االحطياتات الطقنية
وفيما  طعلق بالفقرات تاا أع هةا  ، بدوره كقائد اسطشرا   طناس  وطمرحات اينسطقبل

من حيث اينطرسط ما  لي:
" مبطرسةط قةدرهترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيةادد االسطشةرافية  " :(17لفقرد الا  -1

وتفسةر  ، (. وبدرتة تقد ر كباد تد ا هي األعلال ب  مجيع فقرات ا سطبانة4,49ال
هذه النطيجة بطزا د أهمية الطقنيةة للقيةادد االسطشةرافية ومةا تؤد ةه مةن دور حيةري        

وخباصةةة مةةع القفةةزات اهلائلةةة   الطقنيةةة ، د سةةاعد علةةال اخطئةةار الرقةةت وام ةة
وباألخص الةربامج الطشةغيلية وا دار ةة الةيت حيطات ةا القةادد لطحقيةق طمرحةات         

هة( علةال  1438وتدعم هذه النطيجة تأكيدات اينطرلي وعبدالغق ال، اينسطقبل وأهدافه
الت  أهمية ا فادد من الطقدم الطقق والةررد   جمال تقنيةات اينعلرمةات واالتئةا   

 كل االعمال.
ادد ةةة" مبطرسةط قةدره الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر (: "21الفقرد ال  -2

وتدل هذه النطيجة علال احطيا  القادد لطوةر ر  ، (. وبدرتة تقد ر كباد تد ا4,37ال
د العمليات االدار ة ألن األسالي  ا دار ة الطقليد ة مل ت ُعد مناسبة لطرت ةات القيةاد  

االسطشرافية ورؤ ط ا للمسطقبل وذلةك ل خةط   امةذري بة  اخةط   اهةدا        
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وقد ركزت األحبةاري العلميةة علةال لةرورد     ، ورؤ ة القيادد الطقليد ة واالسطشرافية
تور ر العمليات ا دار ة مبا  طناس  مع الةررد الطقنية ودخرهلا جمال العمةل ا داري  

أن األدبيةات ادد ةةة      (2005ال حشةيش ذلك مع ما ذكةره أبةر    و ؤ د، بول قرد
 القيادد ركزت علال اين ارات اينطعلقة بالقدرد علال اسطخدام وترفيف الطقنية.

(.4,33(: "دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية" مبطرسط قدره ال16الفقرد ال  -3
ج الطقنية وبدرتة تقد ر كباد تد ا. وتب  هذه النطيجة احطيا  القادد لألت زد والربام

اينطقدمة اليت ترفر هلم الدعم الوا  لطسيا العمل واجناح اخلوط اينرلرعة واخطئار 
الرقت وام د   السعي لطحقيق برامج ومسط دفات اخلوط اينسطقبلية خاصة   فل 

وتولعات ا اينسطقبلية اليت ترتوةز علةال    2030ما أكدت علي ا أهدا  الرؤ ة الرطنية 
ا ذكةره  وتطفق هذه النطيجة مةع مة  ، دد مورناته وكفااد خمرتاتهمنجزات الطعليم وتر

اسةةطخدام الطقنيةةات ادد ةةةة تةةدعم القيةةادد االسطشةةرافية  أن (Chynoweth,2008ال
السةياا  و  ذات  وتؤمن بأهميط ا ألن ا تس م   تقليل الرقت وتقرد  جنةاع اين ةام.  

باحطياتةات م الطقنيةة   لرورد دعةم القةادد    (Martinelli,2011ال تضمنت إسرتاتيجيات
 ادد ةة والقدرد علال اجناع األهدا  وحتقيق الطولعات.  راكبة الطغيااتين

"ترفا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقادد" مبطرسةط قةدره :(19الفقرد ال  -4
(. وبدرتة تقد ر كباد تد ا. وميون تفسا ذلك حباتة القادد لنظم وبةرامج  4,30ال

 توفل خئرصية االسطخدام والئ حية وتنظم عملية الطفر   بور قة ادما ة اليت
ومن اينؤكد أن ترفا أنظمة ادما ة سيؤدي إىل اطمونان القائد علال كل ما ، صحيحة

واتفقت ، خيص العمل من ملفات وبرامج واسطخدامات إلورتونية وتوبيقات إدار ة
   .(2005ال هذه النطيجة مع دراسة أبر حشيش

تضمن الطسةاؤل حتد ةد الفةروا االحئةائية عنةد مسةطرى:ةانيل الطساؤنطائج ال
تبعا ينطغاات الدراسة الاينؤهةل العلمةي(α≤0.05الالداللة سةنرات، السطجابات القادد
مت إتراا االخطبارات ا حئائية الطالية:، واينرحلة الدراسية(، اخلربد حيث

حبس-أوال العلمي:الفروا الاينؤهل الن(12تدول اخطبار اينؤهل(T-Testطائج العلميينطغا

العددالطخئصالُبعد
اينطرسط
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة
ادر ة

قيمة
(Tال

مسطرى
الداللة

االحطياتات
ةا  دار

فأقل 724,3090,804بوالرر رو
1250,048

0,962
غا دالة 554,3020,763دراسات عليا

احطياتات
الذاتيالطور ر

فأقل 724,370,708بوالرر رو
1251,642

0,103
غا دالة 554,120,995دراسات عليا

االحطياتات
الطقنية

فأقل 724,370,820بوالرر رو
1250,711

0,478
غا دالة 554,260,967دراسات عليا

األبعاد كول
فأقل 724,350,722بوالرر رو

1250,855
0,394
غا دالة 554,230,824دراسات عليا

اسةطجابات12 طضح من امدول ال عدم وترد فروا ذات داللة إحئةائية بة  )
مطغا اينؤهل العلمي(α≤0.05العينة الدراسة عند مسطرى الداللة علال، حبس  اا دل

علةال الطعةبا عةن االحطيا لةه تةات الةيتأن اخط  اينؤهل العلمي ألفراد العينة ال أةر
ف ةر ر احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسةة حبسة  مةا (8تةدول الف رت بطقد

ميةل النطيجة العامة ينطرسوات االبعاد واتفقت هذه النطيجةة مةع دراسةة الشة ري، الذي
مل  ظ ر في ما فروا ذات داللةة إحئةائية بة ، (ةه1436واينولق ال، هة(1438ال حيث

، (2011الالسةعيدبينمةا اخطلفةت مةع دراسةة،  اينؤهل العلمياسطجابات العينة حبس
االسطجابات.، هة(1437الوالئقيه علال ف ر في ما أةر للمؤهل العلمي حيث

اخلربد:-ةانيا حبس الفروا
مت إتراا اخطبةارلطحد د الفروا ب  جممرعات مطغا اخلربد اينقارنة الة ةية لرت 

ن النطائج علال النحر الطالي:حيث تاات(ANOVAالحتليل الطبا
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تضمن الطسةاؤل حتد ةد الفةروا االحئةائية عنةد مسةطرى        :ةانيل الطساؤنطائج ال
سةنرات  ، السطجابات القادد تبع ا ينطغاات الدراسة الاينؤهةل العلمةي   (α ≤ 0.05الالداللة 

حيث مت إتراا االخطبارات ا حئائية الطالية:، واينرحلة الدراسية(، اخلربد
العلمي ينطغا اينؤهل (T-Testطائج اخطبار الن (12تدول ال اينؤهل العلمي:الفروا حبس   -أوال

العددالطخئصالُبعد
اينطرسط 
ادسابي

االحنرا 
اينعياري

درتة 
ادر ة

قيمة
(Tال

مسطرى 
الداللة

االحطياتات 
دار ةا 

0,804 4,309 72 بوالرر رو فأقل
1250,048

0,962
غا دالة 0,763 4,302 55 دراسات عليا

احطياتات 
الذاتي الطور ر

0,708 4,37 72 بوالرر رو فأقل
1251,642

0,103
غا دالة 0,995 4,12 55 دراسات عليا

االحطياتات 
الطقنية

0,820 4,37 72 بوالرر رو فأقل
1250,711

0,478
غا دالة 0,967 4,26 55 دراسات عليا

األبعاد كول
0,722 4,35 72 بوالرر رو فأقل

1250,855
0,394
غا دالة 0,824 4,23 55 دراسات عليا

( عدم وترد فروا ذات داللة إحئةائية بة  اسةطجابات    12 طضح من امدول ال
اا  دل علال ، حبس  مطغا اينؤهل العلمي (α ≤ 0.05العينة الدراسة عند مسطرى الداللة 

تةات الةيت   أن اخط   اينؤهل العلمي ألفراد العينة ال أةر لةه علةال الطعةبا عةن االحطيا    
 (8تةدول ال ف رت بطقد ر احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسةة حبسة  مةا ف ةر       

 واتفقت هذه النطيجةة مةع دراسةة الشة ري    ، الذي ميةل النطيجة العامة ينطرسوات االبعاد
حيث مل  ظ ر في ما فروا ذات داللةة إحئةائية بة ، (ةه1436واينولق ال، هة(1438ال

، (2011ال السةعيد بينمةا اخطلفةت مةع دراسةة     ،   اينؤهل العلمياسطجابات العينة حبس
 حيث ف ر في ما أةر للمؤهل العلمي علال االسطجابات.، هة(1437ال والئقيه

الفروا حبس  اخلربد: -ةاني ا
اينقارنة الة ةية لرت  مطغا اخلربد مت إتراا اخطبةار  لطحد د الفروا ب  جممرعات 

النطائج علال النحر الطالي: حيث تاات (ANOVAالحتليل الطبا ن 
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ينطغا سنرات اخلربد (ANOVAنطائج اخطبار ال (13تدول ال
الداللةمسطرى  (Fالقيمة مطرسط اينربعاتدرتة ادر ةجممرع اينربعاتمئدر الطبا ن الُبعد

االحطياتات 
دار ةا 

0,6610,066ب  اجملمرعات
0,106

0,745
غا دالة

77,3941250,619داخل اجملمرعات
77,460126اجملمرع الولي

احطياتات 
الطور ر الذاتي

0,2510,25ب  اجملمرعات
0,035

0,852
غا دالة

91,0251250,728داخل اجملمرعات
91,050126اجملمرع الولي

االحطياتات 
الطقنية

0,18610,186ب  اجملمرعات
0,235

0,628
غا دالة

98,5911250,789اجملمرعات داخل
98,777126اجملمرع الولي

األبعاد كول
0,02810,028ب  اجملمرعات

0,047
0,828
غا دالة

74,2311250,594داخل اجملمرعات
74,259126اجملمرع الولي

عدم وترد فروا ذات داللة إحئةائية بة  اسةطجابات     (13ال  طضح من امدول
اةا  ةدل علةال أن    ، ( حبس  مطغا سنرات اخلربدα ≤ 0.05عينة عند مسطرى الداللة الال

ال أةر له علال الطعبا عن االحطياتات اليت ف ةرت بطقةد ر     اخط   اخلربد ألفراد العينة
 احطيا  "كباد تدا" مميع أبعاد الدراسة حيةث اتفقةت هةذه النطيجةة مةع دراسةة اينولةق       

حيةث مل  ظ ةر في مةا فةروا ذات داللةة      ، هةة( 1438ال ودراسةة الشة ري  ، (ةه1436ال
   ح  اخطلفت النطيجة عةن ، إحئائية ب  اسطجابات العينة حبس  مطغا سنرات اخلربد

هة( الةيت  1437ال م(ة ودراسة الئقيه2011ال السعيدودراسة ، م(2009ال، دراسة ش اب
 ف ر من خ هلا أةٌر ينطغا اخلربد الرفيفية علال اسطجابات العينة.

الدراسية:-ةالةا اينرحلة حبس الفروا
ال ال(14تدول اخطبار الدراسية(ANOVAنطائج اينرحلة ينطغا

نالُبعد الطبا مئدر
جممرع 
اينربعات

ادر ة اينربعاتدرتة الداللةمسطرى(Fالقيمةمطرسط

االحطياتات
ةا  دار

0,94220,471ب  اجملمرعات
0,764

0,468
غا دالة

اجملمرعاتدا 76,5171240,617خل
الولي 77,460126اجملمرع

الطور ر احطياتات
الذاتي

0,73920,369ب  اجملمرعات
0,507

0,604
غا دالة

90,3111240,728داخل اجملمرعات
الولي 91,050126اجملمرع

االحطياتات
الطقنية

1,11920,559ب  اجملمرعات
0,710

0,493
غا دالة

97,6581240,788داخل اجملمرعات
الولي 98,777126اجملمرع

األبعاد كول
0,68220,341ب  اجملمرعات

0,575
0,564
غا دالة

73,5771240,593داخل اجملمرعات
الولي 74,259126اجملمرع

اسةطجاباتعدم وترد فروا ذات داللة(14ال طضح من امدول إحئةائية بة 
مطغا اينرحلة الدراسيةα≤0.05العينة عند مسطرى الداللة ال علةال أن، ( حبس  اا ةدل

ر ف ةرت بطقةد علال الطعبا عن االحطياتات اليت له اخط  اينرحلة ألفراد العينة ال أةر
حيةث اتفقةت هةذه النطيجةة مةع دراسةة اينولةقاحطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسة

، دراسةةة شةة اب حةة  اخطلفةةت عةةن، هةةة(1438ودراسةةة الشةة ري ال، (أهةة1436ال
هة(.1437الو دراسة الئقيه، م(2011الالسعيدودراسة، م(2009ال

مقرتحةةالا تابة عن إسةرتاتيجية طةرح الطسةاؤل تضةمن هةذا الةالةث: طساؤل
لرا القيادد االسطش لقادد مدارو الطعليم العام   ر اين ق مت، رافيةللطور ومن أتل ذلك

ر اين قلقياوإسطبانةبناا مطولباتلاحطياتات الطور لرا القيادد االسطشرافيةلقادد
ا دار ة خ ل ة ةة أبعاد الاالحطياتات ر الةذاتي-من االحطياتةات-احطياتات الطوةر
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 الفروا حبس  اينرحلة الدراسية: -ةالةا
ينطغا اينرحلة الدراسية (ANOVAنطائج اخطبار ال (14تدول ال

مئدر الطبا ن الُبعد
جممرع 
اينربعات

الداللةمسطرى (Fالقيمة مطرسط اينربعاتدرتة ادر ة

االحطياتات 
دار ةا 

0,94220,471ب  اجملمرعات
0,764

0,468 
غا دالة

76,5171240,617خل اجملمرعاتدا
126 77,460 اجملمرع الولي

احطياتات الطور ر 
الذاتي

0,73920,369ب  اجملمرعات
0,507

0,604 
غا دالة

90,3111240,728داخل اجملمرعات
126 91,050 اجملمرع الولي

االحطياتات 
الطقنية

1,11920,559ب  اجملمرعات
0,710

0,493 
غا دالة

97,6581240,788داخل اجملمرعات
126 98,777 اجملمرع الولي

األبعاد كول
0,68220,341ب  اجملمرعات

0,575
0,564 
غا دالة

73,5771240,593داخل اجملمرعات
126 74,259 اجملمرع الولي

إحئةائية بة  اسةطجابات     عدم وترد فروا ذات داللة (14ال  طضح من امدول
اا  ةدل علةال أن   ، ( حبس  مطغا اينرحلة الدراسيةα ≤ 0.05العينة عند مسطرى الداللة ال

اخط   اينرحلة ألفراد العينة ال أةر له علال الطعبا عن االحطياتات اليت ف ةرت بطقةد ر   
 اينولةق احطيا  "كباد تد ا" مميع أبعاد الدراسة حيةث اتفقةت هةذه النطيجةة مةع دراسةة       

، دراسةةة شةة اب   حةة  اخطلفةةت عةةن، هةةة(1438ودراسةةة الشةة ري ال، (أهةة1436ال
 هة(. 1437ال و دراسة الئقيه، م(2011ال السعيدودراسة ، م(2009ال

طساؤل الةالةث: تضةمن هةذا الطسةاؤل طةرح إسةرتاتيجية مقرتحةة        الا تابة عن 
ومن أتل ذلك مت ، رافيةللطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطش

القيادد االسطشرافية لقادد   لرا مطولبات ل احطياتات الطور ر اين قلقياو  إسطبانةبناا 
االحطياتةات  -احطياتات الطوةر ر الةذاتي   -من خ ل ة ةة أبعاد الاالحطياتات ا دار ة
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اتيجية الطقنية(. حيث مت توبيق ا علال عينة القادد كأسس علمي  رتوز عليةه بنةاا ا سةرت   
وأولحت مسات القيةادد   إلافة ألدبيات الدراسة اليت مشلت بع  الدراسات العلمية

  وتطضمن عملية بناا ا سرتاتيجية اينقرتحة ست خورات هي:، االسطشرافية
اليت بنيت علي ا ا سرتاتيجية. نولقاتاألسس واين  -1
ة.قرتحينا سرتاتيجيةا  أهدا   -2
قرتحة.اين ةمنرذ  خورات بناا ا سرتاتيجي  -3
حئر االحطياتات األساسية للطور ر.  -4
إترااات الطحقق وآليات الطنفيذ.  -5
اينطولبات الداعمة للطور ر.  -6

وفيما  لي ترليح لطلك اخلورات اليت تورنت من ا ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر 
اين ق للقادد:

سرتاتيجية:منولقات ا أسس و -أوال 
  انولقات ُ مون ترليحواين سسمرعة من األعلال جم ةقرتحينا سرتاتيجيةا تقرم 

ما  لي: ك
مدخل القيادد االسطشرافية ادد ةة وما تضمنه من مسات ومراصفات قياد ة تناس  -1

أدوار وواتبات القادد الرتبر     مرات ة اينسطقبل وتغااته.
سةرتاتيجية تطضةمن الطوةر رإأهةدا    عددحيث تضمنت  (2030الالرؤ ة الرطنية   -2

لقيادد االسطشرافية.ع واالبطوار والطحرل حنر مضام  اواالبدا
اليت عرب في ا القادد عن مجلة من احطياتات الطور ر اين ق اليت نطائج الدراسة اينيدانية  -3

علال تور ر األداا وبذل أقئال ام ةرد للطةأةا علةال فر ةق العمةل لطحقيةق        تساعد
  هدا  اينسطقبل.أ

.الطور ر تؤكد علال تبق اينداخل ا دار ة ادد ةة   اليت االجتاهات العاينية اينعاصرد  -4

ة:قرتحيناسرتاتيجيةاأهدا-ةانيا
ة علال حتقيق األهدا  اآلتية:قرتحيناسرتاتيجيةا تركز

ايندارو وفقا ينطولبات القيادد االسطشرافية.-1 لقادد ر األداا ا داري تور
ولع ا-2 للطحرِّل إىل ر اينمارسات القياد ة السطشرا اينسطقبلي.تور
ر-3 جماالتهالسعي لطحقيق الطور للقادد  ق الذاتي، الطنظيمية، اين والطقنية.،والطور ر
ر اين ق للقادد.-4 آليات وإترااات حتقيق الطور حتد د

االسرتاتيجي-ةالةا بناا خورات اينقرتحة:ةمنرذ
لرا اينراحل السابقة تضمنت ايننولقات واألسةس، علال واألهةدا العامةةاليت

ر األساسية للطور منةرذ  ا سةرتاتيجية، وتشخيص االحطياتات فيمةا  لةي عةرض طم
حيةةث رلةةح الشةةول الطةةالي خوةةرات بنةةاا وتنفيةةذ للقةةادد ر اين ةةق اينقرتحةةة للطوةةر

ر اين ق: ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور

الباحثوآليات تنفيذ الطئرِّر اينقرتح( مراحل1شولال : تئميم
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 ة:قرتحينا سرتاتيجيةا أهدا   -ةاني ا
ة علال حتقيق األهدا  اآلتية:قرتحينا سرتاتيجيةا تركز 

تور ر األداا ا داري لقادد ايندارو وفق ا ينطولبات القيادد االسطشرافية.  -1
السطشرا  اينسطقبلي.تور ر اينمارسات القياد ة للطحرِّل إىل ولع ا  -2
والطقنية. ،والطور ر الذاتي، الطنظيمية، اين ق للقادد   جماالتهالسعي لطحقيق الطور ر   -3
حتد د آليات وإترااات حتقيق الطور ر اين ق للقادد.  -4

اينقرتحة: ةمنرذ  خورات بناا االسرتاتيجي -ةالة ا
واألهةدا  العامةة   اليت تضمنت ايننولقات واألسةس  ، علال لرا اينراحل السابقة

 طم فيمةا  لةي عةرض منةرذ  ا سةرتاتيجية      ، وتشخيص االحطياتات األساسية للطور ر
اينقرتحةةة للطوةةر ر اين ةةق للقةةادد حيةةث  رلةةح الشةةول الطةةالي خوةةرات بنةةاا وتنفيةةذ  

ا سرتاتيجية اينقرتحة للطور ر اين ق:

: تئميم الباحثوآليات تنفيذ الطئرِّر اينقرتح ( مراحل1شولال
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حيةث  بةدأ   ، رلح الشول السابق أهم اخلورات العلمية ل سرتاتيجية اينقرتحةة  
ودراسة االحطياتات الفعلية للطور ر ، مسط دفات الطور ر اين ق للقادد وولع بالطخويط

ومن ةم حتد د اخلوة الزمنيةة الةيت حيطةا  الي ةا تنفيةذ      ، اين ق وحتد د األهدا  ا ترائية
    طم وا عداد إذ الط يوة بوبيعة ادال  طضمن الطخويط مرحلةو، ا سرتاتيجية اينقرتحة

ل سةطعداد لطوبيةق مطولبةات القيةادد      الطعليمية ت يوة اجملطمع ايندرسي والبيوة اينرحلة هذه
 نشر خ ل وتطم عملية الط يوة من، االسطشرافية وأهم ا الطدر   علال م ارات ا االساسية

لوي  ورن امميع علال علم مبا تطولبه وبالطالي  طم ، لبات االقيادد االسطشرافية ومطو ةقافة
 كما تطضمن اخلوة بيان لور قة الطوبيق.، الطعاون   توبيق ا

  هذه اخلورد مت حئر االحطياتات األساسية  حئر احطياتات الطور ر: -رابع ا
الدراسة كانت  وذلك وفق ا ينا أف رته نطائج الدراسة اليت ف ر من ا أن مجيع أبعاد، للطور ر

بدرتة احطيا  كباد تد ا وحبس  درتة اينطرسط ادسابي لفقرات األبعاد فقةد مت حئةر   
وولع ا   مئفرفة جماالت ، أهم مخسة احطياتات أساسية   كل بعد من ابعاد الدراسة

وحزم احطياتات الطور ر اين ق لقادد مدارو الطعليم العام   لرا القيادد االسطشةرافية  
ا لورح الربامج الطدر بية واليات الطنفيذ ال عمة لطحقيق ا و رلةح امةدول الطةالي    مت يد 

مئفرفة جماالت واحطياتات الطور ر اين ق للقادد:
مئفرفة جماالت واحطياتات الطور ر اين ق للقادد  (15ال تدول

القيادد االسطشرافية  لرا احطياتات الطور ر اهلق للقادد العبارد اجملال م

1

ر ة
 دا

ت ا
اتا

حطي
اال

 

نشر ةقافة القيادد االسطشرافية اينطعلقة بالرؤ ة والرسالة واالهدا  1
للقاددترفا بيوة عمل مناسبة لرفع الروح اينعنر ة  2
اللرائح واألنظمة مبا  طناس  مع عملية تور ر القادد مرونة 3
رافيةإعداد دليل إرشادي لطوبيق مضام  القيادد االسطش 4
عليا داعمة لطوبيق القيادد االسطشرافية ادار ة وترد قيادد 5

2

ر ر 
الطو

ات 
طيات

اح
ذاتي

ال

تور ر قدرات االبطوار واالبداع لدى القائد 1
اينخاطرد بسلركيات وحتسينات غا تقليد ه 2
تور ر م ارد الطنبؤ باألحداري اينسطقبلية واسطشراف ا 3
ميز كةقافة للعمل ايننظميتبق القادد للط 4
اارسة الطمو  لطور ر قدرات العامل  5

اهلق للقاددالعبارداجملالم الطور ر االسطشرافيةلرااحطياتات القيادد

3

قنية
الط

ات
يات

الحط
االسطشرافية1ا الداعمة للقيادد الطقنية ا موانات ترفا

ا دار ةتور ر2 طرافق معالعمليات ةةالطقنيةمبا ادد
الطقنية3 والربامج األت زد بأحدري القادد دعم
بالقاددرت4 اخلاصة محا ة للبيانات واينعلرمات أنظمة فا
اينشو ت5 حئائية للطعامل مع ا الطقنيات ترفا

للقةادد لةرا ر ةة خ ل تدول اينئفرفة طب  أهةم االحطياتةات الطور ومن
طم ولع ا كأساو للمرحلة الطالية   بناا ا سرتاتيجية وهةي حيث القيادد االسطشرافية

ولع إترااات الطحقق وآليات الطنفيذ اليت حترل مورنات ا سرتاتيجية اينقرتحةةمرحلة
بية مولربة تدر برامج مقرتحة وحزمة تنفيذ بالقادد اىل اينسطرى اين ئماىل اليات للرصرل

لوبيعة القيادد االسطشرافية ومضامين ا.
الطنفيذ:-خامسا واليات الطحقق أهم ا ترااات طضح من هذه اخلوردإترااات

جمال من جماالت االسرتاتيجي ةم اقرتاح حزمة الربامج الطدر بيةة، ةالطنفيذ ة اينولربة لول
ر ة تل) االحطياتات الطور وفيمةا  لةي، مع اقرتاح اخلوة الزمنيةة ال عمةة للطنفيةذ، اليت

للقةادد وآليةات الطنف ر اين ق أهم ا ترااات اليت حتقق حاتات الطور يةذتدول رلح
بية اليت سطغوي االحطيا  ومدد الطنفيذ. اينقرتح وحزمة الربامج والدورات الطدر

ال الطنفيذ16تدول وآليات ر الطور احطياتات حتقق إترااات )
اينولربةاجملال الطنفيذ ة ترااات الطدر بيةا الربامج بالساعةحزمة الطنفيذ مدد

ر ة
 دا

تا
اتا

حطي
اال

اينسةةةورلياتمةةةنا مز ةةةدالقةةةاددإعوةةةاا-1
أداا القةدرد علةال الةقة ومنح والئ حيات

اينشرتكة. الرؤ ة اين ام وحتفيزهم لطحقيق
ا -2 األنظمة والطعليمات ةحتد ث لطضةمين اة دار

ومبادئ االسطشرافيةمورنات .القيادد
بةة-3 ومفطرحةةة اتئةةال قر ةةة إنشةةاا قنةةرات

.واجملطمع احملليدارواين
اين-4 الرعي االسطشةرافية عةندرسي بالقيادنشر د

إرشادي لطوبيق ا. إعداد دليل طر ق

ا دار ة ترااات برنامج تدر ) ل
االسطشرافية. القيادد ا ساعة تدر بية15اليت تطولب

الفعالبرنامج تدر ) االتئال ساعة تدر بية15لنظم
اينشو ت لطحليل ورشة عمل

تدر بية5الطنظيمية ومعامط ا. ساعات

اليتبر ترااات نامج تدر ) ل
االسطشرافية. القيادد ا ساعة تدر بية15تطولب

ايندرسة مسطرى علال عمل ورشة
ا ترااات حتس طرا ساعات3لدراسة

إدارد مسطرى ورشة عمل علال
الطنظيمية ترااات ا لطبسيط ساعة تدر بية15الطعليم
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القيادد االسطشرافية  لرا احطياتات الطور ر اهلق للقادد العبارد اجملال م

3

قنية
 الط

ات
يات

الحط
ترفا ا موانات الطقنية الداعمة للقيادد االسطشرافية 1ا

ادد ةة الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  2
دعم القادد بأحدري األت زد والربامج الطقنية 3
فا أنظمة محا ة للبيانات واينعلرمات اخلاصة بالقاددرت 4
ترفا الطقنيات ا حئائية للطعامل مع اينشو ت 5

ومن خ ل تدول اينئفرفة  طب  أهةم االحطياتةات الطور ر ةة للقةادد   لةرا      
القيادد االسطشرافية حيث  طم ولع ا كأساو للمرحلة الطالية   بناا ا سرتاتيجية وهةي  

ولع إترااات الطحقق وآليات الطنفيذ اليت حترل مورنات ا سرتاتيجية اينقرتحةة   مرحلة
للرصرل بالقادد اىل اينسطرى اين ئم  اىل اليات تنفيذ مقرتحة وحزمة برامج تدر بية مولربة

لوبيعة القيادد االسطشرافية ومضامين ا. 
أهم ا ترااات  طضح من هذه اخلورد  إترااات الطحقق واليات الطنفيذ: -خامس ا

ةم اقرتاح حزمة الربامج الطدر بيةة  ، ةالطنفيذ ة اينولربة لول جمال من جماالت االسرتاتيجي
وفيمةا  لةي   ، مع اقرتاح اخلوة الزمنيةة ال عمةة للطنفيةذ   ، اليت تل) االحطياتات الطور ر ة

يةذ  تدول  رلح أهم ا ترااات اليت حتقق حاتات الطور ر اين ق للقةادد وآليةات الطنف  
اينقرتح وحزمة الربامج والدورات الطدر بية اليت سطغوي االحطيا  ومدد الطنفيذ. 

( إترااات حتقق احطياتات الطور ر وآليات الطنفيذ16تدول ال
مدد الطنفيذ بالساعة حزمة الربامج الطدر بية ا ترااات الطنفيذ ة اينولربة اجملال

ر ة
 دا

ت ا
اتا

حطي
اال

اينسةةةورليات  مةةةنا مز ةةةد القةةةادد إعوةةةاا  -1
والئ حيات ومنح الةقة   القةدرد علةال أداا   

 اين ام وحتفيزهم لطحقيق الرؤ ة اينشرتكة.
لطضةمين اة دار ة حتد ث األنظمة والطعليمات ا  -2

.القيادد االسطشرافية مورنات ومبادئ
إنشةةاا قنةةرات اتئةةال قر ةةة ومفطرحةةة بةة -3

.واجملطمع احمللي دارواين
د االسطشةرافية عةن   درسي بالقيادنشر الرعي اين -4

طر ق إعداد دليل إرشادي لطوبيق ا.

برنامج تدر ) ل ترااات ا دار ة 
ساعة تدر بية 15 اليت تطولب ا القيادد االسطشرافية.

ساعة تدر بية 15لنظم االتئال الفعال برنامج تدر )
ورشة عمل لطحليل اينشو ت 

ساعات تدر بية 5الطنظيمية ومعامط ا.

نامج تدر ) ل ترااات اليتبر
ساعة تدر بية 15تطولب ا القيادد االسطشرافية.

ورشة عمل علال مسطرى ايندرسة 
ساعات 3لدراسة طرا حتس  ا ترااات

ورشة عمل علال مسطرى إدارد 
ساعة تدر بية 15الطعليم لطبسيط ا ترااات الطنظيمية
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مدد الطنفيذ بالساعة حزمة الربامج الطدر بية ا ترااات الطنفيذ ة اينولربة اجملال

اتي
الذ

 ر 
ور

 الط
ات

يات
احط

 الطةدر   الةذاتي  وم اينسةطمر  نشر ةقافةة الةطعل   -1
 تد ده. ب م ارات ومعار  وخرباتاسطكال

تقةةد م اشةةرتاكات خمفضةةة حتفةةز القةةادد علةةال   -2
مبراكةةز الطةةدر   حضةةرر الةةدورات الطدر بيةةة
 اينطخئئة   الطور ر الذاتي

ادئرل علال مئةادر الةطعلم    ادد منمتو  الق -3
اتئةال   صررها من إنرتنةت وكطة  وأت ةزد   بشطال 

 م نيا وعلميا لقادددعم منر احد ةة واليت ت
تس يل ا تةرااات ا دار ةة اينطعلقةة برغبةات      -4

القةةادد   الطوةةةر ر الةةةذاتي سةةةراا  كمةةةال  
 .الدراسات العليا او االلطحاا بالربامج الطدر بية

تقةةد م حةةرافز ماد ةةة ومعنر ةةة للقةةادد الةةذ ن   -5
حيققرن إجناعات ذاتية ايزه.

ساعه 20 دورد تدر بية   تور ر الذات

ساعه 15 برنامج تدر ) للطفوا ا بداعي

ورشة عمل  د رها اينعلمرن 
اداصلرن علال اتاعات تدر بية.

ساعات 5

تنشيط برنامج الطدر   واالبطعاري 
 وتس يل اتراااته

طرال العام 
الدراسي

قنية
 الط

ات
يات

الحط
ا

تأسيس نظام معلرماتي الورتونةي فعةال علةال     -1
 رتي للمدرسة.اينسطرى الداخلي واخلا

 حبضةرر دورات  الطقنيةة للقةادد  تور ر اين ارات  -2
 وا نرتنت.الطقنية ادد ةة   

قواعةةات الطقنيةةة بةةاجملطمع دعةةم الشةةراكة مةةع -3
 ب د  ادئرل علال فرص اكرب للطور ر.

شركات مطخئئة لطقةد م الةدعم الفةقالطعاقد مع  -4
 .االلورتونية الطعليمية وتور ر نظم محا ة ايننظرمة

ادد من معلمي اداس  اآللةي بايندرسةة   االسطف -5
وتشجيع ابطوارات م الطقنية ودعم ا.

ساعه 15برنامج تدر ) السطخدامات الطقنية
ساعات 10 دورد   أسالي  ادما ة االلورتونية

ساعه 15دوره   الربجمة
ور  عمل داخليه السطخدامات 

 ا نرتنت ادار ا
طرال العام 

الدراسي
مل خارتيه بالطعاون مع ور  ع

القواعات اينخطلفة السطخدامات 
 ا نرتنت إدار  ا

طرال العام 
الدراسي

أهم ا:  طول  جناح ا سرتاتيجية جممرعة من اينقرمات مناينطولبات الداعمة للطنفيذ:  -سادس ا
ومن أهةم هةذه اينطولبةات الطحةرر مةن اللةرائح        :إدار ة وتنظيميةمطولبات  أوال 

اليت تعيةق القيةادد االسطشةرافية واسةطبداهلا بةأخرى تطميةز باالسةطق لية الطامةة          دار ةا 
مةن اسةطيعاب الةطغاات ومقابلةة      االةيت متون ة  وتطسةم باينرونةة   ، والئ حيات الراسعة

للقادد لوي جيدوا الفرصة ل بطوار وا بداع واحةداري   الطمو  ا داريوع ادد الظرو  
للقيةادد   اينشةاركة بئةناعة    منح الةقة الواملةة  من اين م  كما ان، نق ت مسطقبلية كباد

ولرورد احداري تنظيمات خاصةة تةدعم نشةر    ، القرارات الطعليمية اليت تطخذها الرعارد
ةقافة االسطشرا  اينسطقبلي. 

ةاةاني ماد تقنية:مطولبات يزات واألت ةزداينورنات ايناد ةترفاوتطمةلوجت
بالطقنية ا اينعلرمةاتاينطعلقة تس ل ا ترااات وتةرفر كافةة ة اليت ا دار ينطقدمة والربامج

القةادد طبناهةا الةيت الةربامج واخلوةط جنةاح م تسة الةيت وتةرفا ادةرافز، والبيانات
اجملز ة لطحفيز القادد حنةر العمةل االسطشةرا  وع ةادد اينخئئةات ايناليةة  ، واينوافآت

بيةميزانية ايندارو لدعم االبداع بيرت اخلربد الطدر واالبطوار وفطح اجملال للطعاون مع
ر اين ق للقادد. القواع اخلاص واسطةمار تلك اخلربات   الطور

ة:اةالة بشر فنية ترفا الوفااات البشر ةمطولبات القادرد علةال االبطوةاروأهم ا
تدر  الورادر البشر ةكما  نبغي، وتشغيل احدري الربامج الطقنية االداردوالطحد ث

طم، والطقنيةطونرلرتياالعلال صيانة وتشغيل أنظمةمن القيادات الراعدد ان ومن اينؤمل
مةةع اينؤسسةةات اينطخئئةةة   الةةربامجبنةةاا شةةراكةعلةةال الطقنيةةة وتةةرط  الطةةدر
بوةل مةاالوامةليناملسورليةعمام اينددالقاولرورد إعواا، االلورتونيةوالطئميمات

جمال الطقنيات ا دار ة والطعليمية.هر تد د   والربامج االلورتونية

التوصيات واملقرتحات:

بية وذلك وفقا خلوةة عمنيةةةتوبيق ا سرتاتيجي-1 تدر برامج تضمنطه من اينقرتحة وما
تولعات اينسطقبل. لقادد ايندارو مبا حيقق ر اين ق تسط د الطور

ا"-2 الطقنية موانات ا االسطشرافيةترفا تنظر الداعمة للقيادد الطس ي ودورها تقد م ا .ألهميط
االسطشرافيةتور ر قدرات-3 القيادد اارسة علال القادد ليورنرا قادر ن .االبطوار وا بداع لدى
ر-4 ا دار ةتور ادد ةة.الطقنيةمبا طرافق معالعمليات
تدرإتراا-5 بربامج تطعلق بطقر م علمية ر.دراسة تور   القادد   مشروع
علميةإتراا-6 االسطشرافيةدراسة القيادد لرا ق للقائدات الطور ر اين احطياتات .لطحد د
تسط دإتر-7 علمية ر لرائح وأنظمةاا دراسة الطعليم العام وحتد ة ا مبا طناس تور

مطولبات القيادد االسطشرافية. مع
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عبداهلل بن اأحمد �سامل الزهراين

واألت ةزد   اينورنات ايناد ة ترفا وتطمةل   وجت يزات تقنية: مطولبات ماد ة اةاني 
ينطقدمة والربامج ا دار ة اليت تس ل ا ترااات وتةرفر كافةة اينعلرمةات    اينطعلقة بالطقنية ا

وتةرفا ادةرافز   ، والبيانات الةيت تسة م   جنةاح الةربامج واخلوةط الةيت  طبناهةا القةادد        
وع ةادد اينخئئةات ايناليةة  ، واينوافآت اجملز ة لطحفيز القادد حنةر العمةل االسطشةرا    

واالبطوار وفطح اجملال للطعاون مع بيرت اخلربد الطدر بية  ميزانية ايندارو لدعم االبداع 
 القواع اخلاص واسطةمار تلك اخلربات   الطور ر اين ق للقادد. 

القادرد علةال االبطوةار   وأهم ا ترفا الوفااات البشر ة  مطولبات فنية بشر ة: اةالة 
 تدر   الورادر البشر ةكما  نبغي ، وتشغيل احدري الربامج الطقنية   االدارد والطحد ث

ومن اينؤمل ان  طم ، والطقنية طونرلرتياالعلال صيانة وتشغيل أنظمة  من القيادات الراعدد
مةةع اينؤسسةةات اينطخئئةةة   الةةربامج  بنةةاا شةةراكةعلةةال الطقنيةةة و تةةرط  الطةةدر  

بوةل مةا   الوامةل   ينام لسورلية عمام اين ددالقاولرورد إعواا ، االلورتونية والطئميمات
والربامج االلورتونية ا دار ة والطعليمية.هر تد د   جمال الطقنيات 

التوصيات واملقرتحات:

اينقرتحة وما تضمنطه من برامج تدر بية وذلك وفق ا خلوةة عمنيةة ةتوبيق ا سرتاتيجي -1
تسط د  الطور ر اين ق لقادد ايندارو مبا حيقق تولعات اينسطقبل. 

.ألهميط ا ودورها   تقد م الطس ي تنظر ا  لداعمة للقيادد االسطشرافيةترفا ا موانات الطقنية ا " -2
.االبطوار وا بداع لدى القادد ليورنرا قادر ن علال اارسة القيادد االسطشرافية تور ر قدرات  -3
ادد ةة. الطقنية مبا  طرافق مع العمليات ا دار ةتور ر  -4
   القادد   مشروع تور ر.دراسة علمية تطعلق بطقر م بربامج تدر إتراا -5
.لطحد د احطياتات الطور ر اين ق للقائدات   لرا القيادد االسطشرافية دراسة علميةإتراا  -6
الطعليم العام وحتد ة ا مبا  طناس تور ر لرائح وأنظمةاا دراسة علمية تسط د  إتر -7

مع مطولبات القيادد االسطشرافية.
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  ع:ـــاملراج
 واقع دور امامعات العربية   تنمية جمطمع اينعرفة من وت ةة  2010محد الأ، ع اد وعرض، بركات )

( 56جملة احتاد امامعات العربية ال، نظر عينة من أعضاا هيوة الطدر س في ا
 مطولبات حتس  أسةالي  القيةادد امامعيةة   لةرا من جيةة تيمبةا        .(2015ال.حممد أمحد، ادربي

رؤ ةة   :توةر ر األداا األكةادميي لوليةات الرتبيةة     رتبةري األول" دراسةة مقدمةة إىل اينةؤمتر ال   ، كا زن
 تامعة امر .، اسطشرافية

 هنةدرد العمليةات ا دار ةة األكادمييةة   امامعةات      2015عبةاو بةن غةاعي بنةدر ال    ، ادنطرشي )
كليةة العلةرم   ، أطروحةة دكطةرراه غةا منشةررد    ، السعرد ة ادورمية بناا علال أسةس إدارد الطغةيا  

 عمان.، امامعة االردنية، الدراسات العليا، الرتبر ة
 تقنيات االتئال اينسةطخدمة   دوائةر الع قةات العامةة بامامعةات      2005حسن ال، أبر حشيش .)

 غزد. ، امامعة ا س مية، كلية الرتبية، رسالة ماتسطا الغامنشررد(، الفلسوينية

 امامعيةة لةدى عمةداا كليةات      ( أبعةاد القيةادد  2010ال علي عبدربه حسة  و، حسن حممد، حسان
 .1 عدد مئر–جملة كلية الرتبية بايننئررد  ".الرتبية وع قط ا بالطور ر اينؤسسي

 دار صةفاا   عمةان: ، ( إدارد اينرارد البشر ة: إطةار نظةري وحةاالت عمليةة    2010نادر ال، أبر شيخة
للنشر والطرع ع. 

  الرا ة للنشر والطرع ع  دار نعما  االشرا  الرتبري مفاهيم وآفاا (2014كمال ال، دواني 

 دار اليةاعوري العلميةة    األردن، .إدارد الطغيا والطوةر ر الطنظيمةي   .(2014ال .أمحد  رسف، دود ن
للنشر والطرع ع

 ( تور ر اين ةارات القياد ةة لألكةادميي    امامعةات السةعرد ة  2018الذهي)  اسر بن حسن ال
، رذ  مقرتح ل حطياتات الطدر بية دراسة دكطرراه منشةررد لرا مشروع آفاا لبناا جمطمع اينعرفة "من

موة اينورمة.، تامعة ام القرى
 القاهرد: اجملمرعة العربيةة  ، ( مد ر اينطميز و تور ر األداا ا داري2014ال حممرد عبدالفطاح، رلران

 للطدر   والنشر 
 امامعات السعرد ة الناشوة ( تئرر مقرتح لطور ر األداا ا داري لقادد 2018ال الرو لي هبه فرحان

موةة  ، كلية الرتبية تامعة ام القرى، رسالة دكطرراه غا منشررد،   لرا مطولبات االقطئاد اينعرفة
اينورمة.

أمحد. ال نا ر، السعيد ايندارو الةانر ة لرا مةدخل القيةادد2011، أشر تور ر أداا مد ري .)
الرتبية جبامعة اين كلية العدداالسرتاتيجية. جملة (.2ال75نئررد.

عبد اهلل حسة ال، الشر ف الوفا ةات ا دار ةة والقياد ةة2014ط ل بن ( تئةرر مقةرتح لطوةر ر
ا دار ةة ادد ةةة االجتاهةات الطدر س امامعات السعرد ة لرا هيوة العلةرم.ألعضاا جملةة

، 22(4الرتبر ة: ال
عاد حممد. ال، ش اب توةر ري2009ش ر أةر برنةامج ا دار ةة(. م ةارات القيةادد لرفةع مسةطرى

االبطدائية   ايندارو العدد الوالرتبر ة يند ري الرتبر ة. الدراسات (8حمافظة نينري. جملة
غامن ال، الش راني الطحر ليةة1438ناصر ايندارو الةانر ة للقيادد اارسة قادد وع قط ةا بةالنمرهة(

لدى اينعلم    ق اينورمةاين الرتبيةماتسطارسالة، موة القرىكلية أم تامعة
عبداهلل بن ف د مد نةة بر ةدد1437الالئقيه هة(. النمط القيادي اينمةارو لةدى مةد ري مةدارو

نية للمعلم من وت ة نظرهم غةا منشةررد، وع قطه بالطنمية اين الرتبيةةرسةالة ماتسةطا كليةة
القرى اينورمة.، تامعة ام موة

الطعلم ادد ث2009عاطف ال، الئيفي اسامه للنشر، عمان، ( اينعلم وإسرتاتيجيات دار
االجتاهات ادد ةة القيادد ا دار ة والطنمية البشر ة2015حممد حسن ال، العجمي عمةان: دار، (

والطرع ع. اينساد للنشر
األعمال2013حممرد سلمان ال، العميان منظمات دار وائل للنشرعمان، (السلرك الطنظيمي
خةربات2012دالل فطحي. ال، عيد العام لرا الرتبر ة مبدارو الطعليم تور ر أداا القيادات م(.

ةة والطنميةة. القةاهرد: مركةز ، بع الةدول القةرمي للبحةرري الرتبر اينركةز دراسةات مسةطخلص
الرعراا اختاذ القرار مبجلس اينعلرمات ودعم
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