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                          استاذ التربية المقارنة واالدارة التعليمية 
                      جامعة بنها                  –كلية التربية 

 نة واالدارة التعليميةمدرس التربية المقار
 جامعة بنها      –كلية التربية 

 أ/ عـــــزة عــــادل غالــــــي 

 ة: ـــــــــمقــــدمـ

 مبتكلر  فرصل  اسلتثمدر أجل  مل  جةيلة  منظمل  ويلةير ينشل  اللى  النشلد  الريلدة  تمثل 

 ال خل مل  القدئمل   المنظمل ضلم  الريلدة  تكلو  كملد الخدرجيل  علي  بدلريدة  ي لق مد وهىا ومتفرة 

  .(1)الةاخلي  بدلريدة  يةعى مد وهىا االستراتيجى التجةية إعدة  أو جةية  أعمد  إيجدة

ويعللة السللعى نلللو الريللدة  ملل  المجللدال  اللةيثلل  فللى ااةار  ليلل  أصللبل  الريللدة  فللى 
 لل  هلىا يتمقةم  األهةاف التى تسعى ااةار  إلى تلقيقهد لتلقيق التميل  والتندفسلي  فلى أةائهلد و 

دةر  ملل  القيللدةا  اا ةاريلل  بللى  الجهللوة لتلقيلللق الريللدة  بدالعتمللدة علللى اابللةا  واالبتكللدر والمبللل
 . (2)والمرون  خدص  فى ظ  المتغيرا  العدلمي 

وتسللعى مختلللف المنظمللد  وخدصلل  الخةملل  منهللد إلللى التميلل  فللى األةا  ملل  أجلل  تقللةي  
لقق بنى األسدلي  الجةية  فى ااةار  التى يمك  أ  تخةمد  ممي   لىلك نجة أنهد ال تترةة فى ت

مكل  أ  لهد تلك الغدي  وم  بي  األسدلي  ااةاري  اللةيث  مد يعرف بدلريلدة  االسلتراتيجي  التلى ي
  تتلقللق ملل  خللال  بعللل المللةاخ  مثلل  اابللةا  واالبتكللدر والرويلل  االسللتراتيجي  والثقدفلل  الريدةيلل

 لتتلقق المنظم  مسئوليتهد وواجبدتهد.  –جي النجدح االستراتي –والمرون  
ونظلللرام لملللد تتسلللل  بللل  هللللىا المرللللل  ملللل  تغيلللرا  نوعيلللل  عللللى كدفلللل  المسلللتويد  النفسللللي  

  ملوالجسمي  والعقلي  واالجتمدعي ، أصبح م  الضرور  بمكد  إيال  هىا الشريل  اهتمدمدم أكبلر 
 ىي قب . 

 : ثــــالبح ةـــمشكل

 مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيس التالي:  وفى ضوء ما سبق تتبلور 
  مد أه  أبعدة الريدة  ااستراتيجي  فى المةارس الثدنوي  العدم  فى مصر؟ 
 مد أه  ملةةا  الريدة  ااستراتيجي  فى المةارس الثدنوي  العدم  فى مصر؟ 

  مد أه  النتدئج والتوصيد  التى توص  إليهد البل ؟ 
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  : ثـــالبح دافـــأه

  : فى البحث أهداف تحددت
 أجل  مل  االسلتراتيجي  الريلدة  إللى ولدجتهلد العدمل  الثدنويل  الملةارس واقل  عللى التعلرف 

  .االجتمدعي  المسئولي  تلسي 

 ىا  والمصل للد  مفدهيمهلد توضليح ليل  مل  االسلتراتيجي  الريلدة  مدهيل  عللى الوقوف 

 ونملدى  عليهلد يعتملة التلى األسدسلي  والركلدئ  ومعوقدتل ، وخصدئصلهد وسلمدتهد العالقل ،

  .التعليمي  الموسس  فى ت بيقهد ومت لبد  وأسدلي 

  : ثـــالبح ةــــأهمي

  الو   مستقب  أنه  لي  الثدنوي  المرلل   ال  أهمي  م  البل  أهمي  تنب.  

  توج  الموسس التى للمشكال  للوالم  يقة  سوف لةي  إةار  أسلو  االستراتيجي  الريدة  
 عللى ال لل  و يلدة  الملوارة وقلل  البيئل  المتغيلرا  مل  التكيلف عل  عج هلد مثل   التعليميل

سلهدم  فلى واقل  إللى المسلتقبلي  األهلةاف وترجمل  التعللي ،  االسلتراتيجى القلرار صلندع  وا 

 مل  المصلر  يواجهل  مجتمعنلد ملد مل  تتفلق تعليميل  قضلي  االجتمدعيل  واتخدى  المسلئولي 

  م متعةة  عوام  نتيج  ومتسدرع ، متندمي  وثقدفي  جتمدعي وا وسيدسي  اقتصدةي  تغيرا 
  .واالتصدال  المعلومد  وثور  والتكنولوجى، العلمى التقة  بينهد

 هدضلمن  مل والتلى الندميل  اللةو  فلى العهلة للةي  هلى : االسلتراتيجي  والريلدة  الريلدة  ةور 

 ظل  فلى خدصل  هميل األ مل  يع يل  م يلةام  الميةانيل  إخضلدع  للةراسل  فلن  للىلك مصلر

 ق لد  يشلهةهد التلى المتعلةة  والسيدسلي  واالقتصلدةي  التكنولوجيل  والمتغيلرا  الظلروف

  .لإلةار  لةيث  أسدلي  تبنى تستوج  والتى التعلي 

 :هــــوأدات ثــــالبح جــــمنه

 ي يجاالسلترات الريلدة  ومفهلو  العدمل ، الثدنويل  مةارس واق  لةراس  الوصفى المنهج استخة 

 لتنلدو  اللنظ  ملةخ  أسللو  إللى بداضلدف  ،تفعيل  المسلئولي  ومت لبلد  االجتمدعيل  والمسلئولي 

 . ىالميةان اا در نتدئج لترجم  االصدئى األسلو  وأيضدم  متكدمل ، كمنظوم  الثدنوي  المةارس
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 أوالً : مفهـــوم الريـــادة اإلستراتيجيـــة : 

 وره : مفهوم الريادة فى المنظمات وتط -1

 :   The concept of Entrepreneurshipمفهوم الريادة 

صلةر وتشلير لغويلدم "أنهلد م (4)الريدة  تعني: فى "اللغ  العربي  "يتعهة أو رة الشل  و لبل "
 مشتق م  الفع  )راة( واس  الفدع  رائة والرائة هو اللى  يرسلل  قومل  الستكشلدف وتلةيلة ملوا  

ب  ه  فيللقو  أو يقتةو  ب  والرائة هو م  يسبق غيلرا، ويمهلة سلالكأل، وعنةمد يلةةهد يرس  إلي
  ، والجم  رواة والريدة  هي التقة  واانجد .(5)المستقب "

الريلللدة  لغللل  مللل  الفعللل  راة كملللد سلللبق ومعندهلللد أيضلللدم القيلللدة  والرئدسللل  )معجللل  المعلللدني 
   . (6)  (، والرائة م  يتقة  القو  يبصر له  الكأل ومسدق  المد0الشدم ، ة

 :  Entrepreneurshipريادة األعمال 

مص لح ي لق على النجدلد  المتمي   والةائم  أل  اللفدظ النجدح المتمي  يت ل  بيئ  
  ةاخليلل  مسللتقر  وتكللو  علللى اسللتعةاة ةائلل  للت للور والللى  يللةف  بدلمنظمللد  إلللى االبتكللدر واابللةا

موجلللوة  التلللى يمتلكهلللد العلللدملي  ةاخللل  فلللى تقلللةي  منتجلللد  وخلللةمد  واالسلللتفدة  مللل  المعلللدرف ال
المنظمللللل  والعمللللل  عللللللى ةمجهلللللد وتو يعهلللللد مللللل  أجللللل  البقلللللد  فلللللى المقةمللللل  كملللللد وأ  االبتكلللللدرا  
واابللللةاعد  التللللى يتسلللل  اسللللتخةامهد ملللل  قبلللل  المنظملللل  تعملللل  عنيجللللدة قيملللل  جةيللللة  للمنتجللللد  

    القلةي  اوالنهضلو بلوالخةمد  التى تقةمهد المنظم  وأ  ريدة  األعمد  تعم  على ت لوير العمل
    .(7)إلى القم 

 ريادة األعمال االجتماعية : 

وريدة  األعمدال الجتمدعيل  هلى ملنهج للل  المشلدك  التلى تواجل  المجتمل  ب فكلدر جةيلة  
ومبةعلل  أو ت للوير فكللر  موجللوة  مسللبقدم بهللةف للل  مشللدك  مجتملل  مللد ب ريقلل  مسللتةام  وريدةيلل  

قدملل  مشللروعد  اقتصللدةي  تنمويلل  متكدمللل  "والريللدة  االجتمدعيلل  تهللةف إلللى ت  للوير الموسسللد  وا 
ومسللللتقل  مدليللللدم لضللللمد  االسللللتمراري  والهللللةف الرئيسللللي ملللل  الريللللدة  االجتمدعيلللل  سللللة التيدجللللد  
 المجتمللل  بمنتجلللد  أو خلللةمد  تخللللق تللل ثيرام مجتمعيلللدم واسللل  الن لللدق أ  للللةيهد التللل ا  تجلللدا أفلللراة

م   الوص  بي  العم  الربلى والعم  الخيلري فهلي تنشل  المجتم  وأ  الريدة  االجتمدعي  هي ه
   . (8)مشروعد  هةفهد إصالح المجتم "



، أ/ عزة د/ هالة صالح ،أ.د/ محمد حسن رسمى
 غالي

ة انويأبعاد ومحددات الريادة اإلستراتيجية فى المدارس الث
 العامة في مصر 

 

 108 

 الفرق بين الريادة والريادة الداخلية : 

 يتوج  عليند توضيح مفهو  الريدة  الةاخلي  التى تعني الريلدة  ةاخل  منظمل  قدئمل  فعلالم 
ة  دة  م ايد وخصدئص م  لي  أنهد ُتعة إللوتتعدم  م  موارةهد الةاخلي  المملوك  لهد وا   للري

مللةخال  اتخللدى القللرار الللى  يتعلللق بدالسللتخةا  األمثلل  للمللوارة، انتللد  سللل  وخللةمد  جةيللة  أو 
ت للوير أسللدلي  عملل  جةيللة ، كمللد أنهللد تمتللد  ب نهللد ىلللك الجهللة الموجلل  لينسللق بشللك  كدملل  بللي  

 را  ااةاريلل  واابةاعيلل  المسللنة  علللىعمليللد  اانتللد  والبيلل  ووصللفهد ب نهللد مجموعلل  ملل  المهللد
  معلي  المبدةر  الفرةي  وموجه  نلو االستخةا  األمث  للموارة المتدل  والتى تتس  قرارتهد بمسلتو 

   . (9)م  المخد ر 
 أهميـــة الريــادة اإلستراتيجية فى المدارس الثانوية العامة :  -3

 راتيجي. النشد  الريدةي كآلي  تغيير وت وير وتجةية است -1
تعلللة أللللة ملللةخال  عمليللل  اتخلللدى القلللرار المتعللللق بدالسلللتعمد  األفضللل  للملللوارة المتدلللل   -2

للوصلللو  إللللى إ لللالق المنلللتج أو الخةمللل  الجةيلللة  وكلللىلك الوصلللو  إللللى ت لللوير  رائلللق 
 وأسدلي  جةية  للعمليد . 

 على تبنى المخد ر  والتمسك بدلفرص واابةا .  -3

جلةام عللى االقتصلدة وعللى المجتمل  فهلى تسلدعة عللى للريدة  فى المنظمد  أثلر إيجلدبي  -4
 استقرارهد. 

 تعة الريدة  للمنظمد  سم  واستراتيجي  للنمو والمي   التندفسي .  -5

تكلللو  الريلللدة  فرصللل  لجنلللى األربلللدح والمسلللدهم  فلللى المجتمللل  مللل  خلللال  ملللد تقةمللل  مللل   -6
 خةمد  لهد. 

  اموا نل  بلي  عنصلر  تسدعة المةرس  عللى النجلدح فلى ت لوير وتلسلي  أةائهلدم  خلال -7
 كفد   وفعدلي  األةا . 

 وض  روي  مستقبلي  والت كية على قي  وغديد  المةرس .  -8

 س . تشج  على بلور  وتكوي  األفكدر المت ور  ممد يعني  يدة  القةر  اابةا  ةاخ  المةر  -9

 ر. ستمراتسده  الريدة  فى تلسي  المرك  التندفسي للمةرس  وتلسي  القةر  على البقد  واال -10

 تكدمللل  األنشللل   ااةاريللل  والتنفيىيللل  وتلقيلللق النظلللر  الشلللمولي  للعمللل  وتوجيللل  األفلللراة -11
 ةاخ  المةرس  نلو االتجدا الصليح. 
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 مميـــزات الريــــادة :  -3

 : (10)تتميز الريادة بالصفات والمميزات التالية 
 مدليل  ا  األمثل  للملواة التعتبر الريدة  ألة مةخال  عملي  اتخدى القرار المتعللق بدالسلتخة

والمدةيلل  المتدللل  للوصللو  إلللى منللتج جةيللة أو تقللةي  خةملل  جةيللة . إضللدف  إلللى ت للوير 
 أسدلي  جةية  للعمليد . 

  الريلللدة  هلللى مجموعللل  مللل  المهلللدرا  ااةاريللل  التلللى ترتكللل  عللللى المبلللدةر  الفرةيللل  بهلللةف
 خد ر . االستخةا  األفض  للموارة المتدل  والتى تتمي  بنو  م  الم

 ي . الريدة  تعبر ع  الجهة المبىلو م  أج  إلةا  التنسيق الكدم  بي  عمليد  اانتد  والب 

  الريللللدة  تعنللللي االسللللتخةا  األمثلللل  للمللللوارة المتدللللل  بهللللةف ت بيللللق األفكللللدر الجةيللللة  فللللى
 الموسسد  والتى يت  التخ ي  لهد بكفد   عدلي . 

 ستراتيجية : خصائص المنظمات التى تستخدم الريادة اال -4

تعم  المنظم  فى ضو  خ   استراتيجي  مةروس  وموضوع  على أسس علميل  سلليم   -1
 يلت   بهد جمي  العدملي . 

 تقتر  هىا المنظمد  م  عمالئهد.  -2

 تشج  المبدةر  وقبو  المخد ر .  -3

اللرص عللى القلي  وخصوصلدم الرويل  األسدسلي  للمنظمل  وخدصل  تللك التلى توكلة عللى  -4
 د . جوة  المخرج

 تعتمة على البسد   والمرون .  -5

 :   Entrepreneurship Dimensions: أبعاد الريادة ثانياً 

 :  Strategic visionالرؤية االستراتيجية  -1

تعللة الرويلل  هللى قللل  القيللدة  وهللي فللى موقلل  القللو  الملركلل  السللتراتيجي  المنظملل ، وا   
بنظلللر  شلللدمل  عللل  )إللللى أيللل  نلللىه   الرويللل  االسلللتراتيجي  "تعكلللس  موللللد  المنظمللل  وت وةهلللد

ةة وتع ى إشراقد  لو  ت لعد  المنظم  وترس  مسدرام استراتيجيدم لهد م  أج  الولو  في  وقة ل
ق التركيل  عللى األسلوا –سلت  أبعلدة تمثل  المفلدتيح األسدسلي  للرويل  هلى )التركيل  عللى المندفسل  

 .(11)السمع  والعالقد ( –للج  ا –المجد   –الثقدف   –التنظي   –المجد   –والمنتجد  
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( أ  الرويلل  تعتبللر  ريقللدم اعللدة  ربلل  المةرسلل  بللدلمجتم  1997) Lashwayوأضللدف 
الملي  ألنهد تعكس لدجد  وأغلرال المجتمل  لليس فقل  مل  نلد ليل  ت لوير التعللي  بل  اعلدة  

 .(12)بند  الثق  والعالق  بي  المةرس  والمجتم 
 :   Strategic Flexibilityالمرونة االستراتيجية  -2

 Strategic manoeurabiltiyوصف  المرون  على أنهد أسلو  المندور  االستراتيجي  

 والتلللللللللللى تعكلللللللللللس الةرجللللللللللل  التلللللللللللى يلللللللللللت  بهلللللللللللد ظهلللللللللللور السللللللللللللوك االسلللللللللللتراتيجي للمنظملللللللللللد  
Strategic Behavior  إى تعتبللر المنلللدور  االسللتراتيجي  مللللةةام للريللل  لركلل  المنظملللد  تجلللدا

 .(13)ندفسي "البيئ  والم
التلى تشلير إللى قلةر  المنظمل  عللى  Adaptivenessكمد ُعبلر عنهلد "بخدصلي  التكيلف 

االستجدب  للتغيلرا  غيلر المتوقعل  وهنلدك مل  اعتبرهلد خلد صلي  أسدسلي  مل  خصلدئص المنظمل  
  ممد يع يهد عنصر قو  لمواجه  التغيرا  البيئي  الخدرجي  غير المتوقع  أو يكو  وض  المنظم

 .(14)  لالستجدب  وبنجدح للتغيرا  البيئي "أفض
 :Proacctivenessالمبادأة )االستباقية(  -3

إللى أ  المبلدةأ  االسلتعةاة مقلةمدم للتعدمل  مل   Webster (1991), 928يشلير قلدموس 
  .(15)صعوب  ملتمل  هي فعدلي  المشدركي  فى المشدك  المستقبلي  واللدجد  والتغييرا 

ك االسللتبدقي ب نللل  "مبللدةر  الفلللرة لتلسللي  أو إنشلللد  ظللروف جةيلللة  ويمكلل  تعريللف السللللو 
 .(16)تمدمدم وقة ت  رب  السلوك االستبدقي بدلنجدح الوظيفي للفرة"

دى "واألفللراة الللىي  لللةيه  سلللوك اسللتبدقي يمكلل  تعللريفه  بلل نه  األفللراة الللىي  يقومللو  بدتخلل
  ا ا  للت ثير على بيئته  غير مقيةي  بظروف إجبدري  ك خلى المبلدةر  وتللةي الوضل  القلدئااجر 

 .(17)والسعي للفرص والت ل  وتوق  ااجرا ا  المستقبلي "
 :   Innovationاإلبــــداع  -4

يفرص التقة  الهدئ  الى  يشهةا الواق  المعدصر تلةيد  تسلتوج  لللو  إبةاعيل مبتكر  
 جدال  االقتصدةي  واالجتمدعي  والسيدسي  والثقدفي  والتعليمي ....إلخ. فى مختلف الم

ويسدوئ مجم  اللغ  العربي  بي  مةلو  مص للى اابةا  واالبتكدر ويشير هىا المةلو  
االص اللي إلى أن  يضم  م يج م  القةرا  واالسلتعةاةا  والخصلدئص، والسلمد  الشخصلي  
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مكلل  أ  ترقللى بللد لعمليللد  العقليلل  لتللوةي إلللى نتدجللد  أصلللي  التللى إىا مللد وجللة  بيئلل  مندسللب  ي
 .(18)وجةية  لخبرا  الفرة أو خبرا  الجمدع  فى ألة ميدةي  الليد  اانسدني 

 :   Strategic successالنجــاح االستراتيجـــي )المنظمــي(  -5

 وفلى اللغل ،  يعني النجدح فى اللغ  العربي  لقدموس مجم  اللغلد  بللوا النتيجل  الم لوبل
 فيعنلى النهديل  المفضلل  أو اللوو  إللى ملد هلو (webster's 1967 : 1163)اانجلي ي  لقلدموس 

 (Robert, 1983 : 943)مفضلل  والوصللو  إلللى التفللوق وفللى اللغلل  الفرنسللي   بقللدم لقللدموس 
 اللصو  على نتيج  جةية ويعنى الوصو  أو بلوا أو ارتفد . reussiteويعني النجدح 
الللبعل "أ  نجللدح المنظملل  هللو الفدعليلل  والكفللد   وأ  مفهللو  نجللدح المنظملل  هللو ويعتقللة 

 ,Hitt (2001 : 101)أشم  م  أ  هىي  المفهومي  فى لي  يتفق العةية م  البدلثي  مث  : 

(Hages & Pisano, 1994 : 776), (Collis & Montgomery, 1995 : 120)  
 ثالثاً : محـــددات الريــادة : 

 :   School cultureة المدرسة ثقاف -1

ي  ليلل  تعللة الثقدفلل  المةرسللي  عللدمالم هدمللدم وملللةةام للريللدة ، ففللي لدللل  شلليو  ثقدفلل  مةرسلل
لعلدملي  إيجدبي  بدلمةرس  فن  ىلك سيولة نو  م  الةافعي  وقدبليل  التغييلر والت لوير للة  األفلراة ا

 ت  نلو العم ". "ترتب  هىا الثقدف  ب ةا  الفرة ألنهد توثر على اتجدهد
 ثقافة الريادة والتقدم :  -2

فلى  وهي تعني "العقالنيل  السيدسلي  واالجتمدعيل  والثقدفيل  التلى تقلو  عللى النظلر  العلميل 
 .(19)التفكير والتخ ي  والقيدس الةائ  على المستقب "

 وهللى تلللك المعللديير األخالقيلل  واالتجدهللد  نلللو العملل  التللى تقللوة المةرسلل  وتع ي هللد بللي 
 خال  نشر وتعيمق ثقدف  الريدة . موظفيهد لتلقيق رويتهد ورسدلتهد م  

 در فثقدف  التقة  التى نلتد  إليهد هى مجموع  القي  التى تله  السلوك الفرةي، وتلةة إ
عالقللل  الفلللرة بدلجمدعللل ، وتوسلللس رويللل  عقالنيللل  لةيثللل  قلللدةر  عللللى تلويللل  المضلللدمي  والملللوارة 

 .(20)البشري  إلى لدل  م  التقة االقتصدةي  والتكنولوجي  و 
  ثقافة األداء المرتفع :  -3

بوجوة مندخ عد  مشج  عللى األةا  المرتفل  وهلىا ضلرور  أ  تعمل  المةرسل  عللى نشلر 
 : (21)ثقدف  األةا  المرتف  وم  بي  مالمح هىا الثقدف  مد يلى 
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 وتلقيقهد وتوجي  األةا  معرف  القيدة  لمد هو م لو  اجرا  تلسيند  لألةا  ووض  األهةاف . 
  . معرف  األفراة لمد هو متوق  منه  وفه  األهةاف وقواعة المسد ل 

  . شعور األفراة ب   وظيفته  توةي جيةام أ  هندك تندسبدم بي  الوظيف  وقةراته 

  .تمكي  العدملي  م  المشدرك  فى صن  القرار 

 التركي  على االتجدهد  اايجدبي  لمشدرك  و الةافعي .  

  .ارتبد  العمليد  بدلهةف والت كة م  تلقق المعديير 

  . ت ور قةرا  العدملي  فى ك  المجدال  م  خال  التعل 

   وجللللوة خلللل  رويلللل  واضللللح بللللي  األهللللةاف االسللللتراتيجي  وأهللللةاف كلللل  قسلللل  علللللى كدفلللل
 المستويد .  

 الثقافة التنظيمية المحفزة لإلبداع :  -4

  لوجيد فدئق  الجلوة  واسلتخةامدتهد فلى منظملد  األعملدتشهة السنوا  األخير  نمو التكنو 
 بصف  عدم  وكىلك فى المنظمد  التعليمي  بصف  خدص . 

 : (22)وا   أه  الممدرسد  التنظيمي  فى الموسسد  التعليمي  الملف   لإلبةا  هى كدلتدلي
   دغ  سللوا  علللى المسللتو  الموسسللى أو المسللتويد  األخللر  بصللي –قيللد  ااةار  التعليميلل

 واضل  لألهةاف المتعلق  ب فكدر جةية . 
   ممدرسللللد  إةاريلللل  تشللللج  تلليلللل  مشللللكال  العملللل  التعليمللللي والتربللللوي ةاخلللل  المةرسلللل

 وخدرجهد م  خال  الرو  المتنوع  لفرق العم  الجمعى متعةة  الوظدئف. 

  ى عللتقةير األفكدر الجةية  والمقترلد  القدئم  على إسلهد  الفكلر  والمنلتج المبلة  ولليس
 مكد  الفرة المبة  فى الهيك  التنظيمي للموسس  التعليمي . 

 نميل  آليد  عم  للمسدنة  الفني  والتلويلي  لألفكدر الجةية  مث  إنشد  أو تكوي  مراكل  ت
 الفكر المبة  وجلسد  العصف الىهني. 

 جلللرا ا  لتقلللوي  العمللل  التعليملللي والتربلللوي تشلللج  اللللتعل  مللل  أةا ا  األفلللرا ة ممدرسلللد  وا 
 المبةعي . 

 :  النتائـــــج والتوصيـــــاترابعاً : 

أ  الريللدة  ااسللتراتيجي  تللوثر وبشللك  جيللة فللى تلقيللق أهللةاف المةرسلل  الثدنويلل  وملل  ثلل   -1
 يمك  ااستفدة  منهد فى معرف  الملةةا  التى يترت  عليهد نجدح المنظمد . 
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ملوارة البشلري  التلى تمتللك أ  إستراتيجيد  ريلدة  األعملد  هلى وسلدئ  جوهريل  لت لوير ال -2
كل  القلةرا  التلى تسلعى ايجلدة  رائلق جةيلة  لتلقيلق األةا  المتميل  فلى العمل  وبشلك  

 فدع  وكف . 

أ  نجلللدح الريلللدة  ااسلللتراتيجي  يتوقلللف عللللى تبنلللى وجهللل  نظلللر ااةار  العليلللد فيجللل  أ   -3
 الريدة  ااستراتيجي  ج  ام م  الخ   ااستراتيجي  العدم  للمنظم . 

 لريدة  األعمد  األثر اايجدبي ويسه  فى استقرار المنظم  و يدة  نموهد.  -4

أصللللبل  الريللللدة  ااسللللتراتيجي  سللللم  إسللللتراتيجي  للنمللللو وتلقيللللق الميلللل   التندفسللللي  ألنهللللد  -5
 تستعم  أةوا  "تشج  وتع   اابةا  والت وير التنظيمي". 

د  الريدةيل  فلى تلمل  المسلئوليالريلدة  ااسلترايتجي  : تع لى الملةارس الم يلة مل  القيلدة   -6
سل  والقيد  بةورهد ب كثر فدعليل . بدلتلدلي يهلةف هلىا األسللو  إللى  يلدة  تفعيل  ةور المةر 

ومسدعةتهد فى تلم  الم ية م  المسلئولي  نللو القيلد  بتلسلي  نوعيل  التعللي  مل  خلال  
   المثمللر بللي االسللتثمدر االمثلل  لإلمكدنللد  المدةيلل  والمعنويلل  المتللوفر  ملل  خللال  التعللدو 

جميلل  عندصللر العمليلل  التعليميلل  ولكللى تقللو  المةرسلل  الثدنويلل  العدملل  بللةورهد أي تتلملل  
 مسئوليدتهد. 

 القةر  على تلمس المشكال .  -7

 التعرف على المشكال  وتلةيةهد بةق  والعم  على للهد ب سلو  علمي.  -8

 القةر  على التخ ي  السلي  والتنفيى لل  المشكال .  -9

د  للللة  ال لللال  وتلسلللي  مسلللتو  األةا  للللةيه  ولسللل  اسلللتغال  الخبلللرا  رفللل  الكفديللل -10
الشخصللي  للمعلمللي  و يللدة  االتصللد  والتواصلل  بللي  المعللل  وال دللل  وتشللجي  التفكيللر 

 الندقة والتفكير اابةاعي. 

تلةيللة القضللديد األسدسللي  التللى تشللك  جللوهر العملل  المةرسللي وتللوثر فيلل  وعلللى اتخللدى  -11
 ضديد الم رول  فى العم  المةرسي. قرارا  تتندس  م  الق

تلةيلللللللة أهلللللللةاف إجرائيللللللل  للملللللللواة الةراسلللللللي  والوظلللللللدئف والمسلللللللئوليد  المللللللللةة  لكللللللل   -12
 عضو فى المةرس . 
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مكدنللللد  المةرسلللل   -13 وضلللل  تصللللور لمسللللتقب  المةرسلللل  ملللل  خللللال  الكشللللف علللل  واقلللل  وا 
 وموارةهد المتدل . 

وأهلةافهد والعمل  عللى الوصو  بدلمةرس  إلى مستو  عد  نللو تلقيلق رسلدل  المةرسل   -14
ألللللةا  التغييللللر اايجللللدبي المندسلللل  لتلقيللللق رسللللدل  المةرسلللل  نلللللو ال للللال  والبيئلللل ، 

 والمجتم . 

 التركي  الةائ  على القضديد ىا  العالق  بواق  المةرس  ومستقبلهد.  -15

  . سعى أفراة العملي  التعليمي  إلى تلم  المسئولي  لتلقيق األهةاف التعليمي  المرجو  -16

ى أنمد  الشراك  بلي  سللوكيد  أفلراة القيلدةا  المةرسلي  مل  أفلراة المجتمل  الملللتةعي   -17
ملل  أجلل  تغييللر الصللور  النم يلل  التقليةيلل  فللى العالقلل  بللي  هللىا الموسسللد  التعليميلل  
 وأفراة المجتمل  الملللى وأوليلد  أملور ال لال ، أي ابتكلدر آليلد  تعدونيل  وتشلدركي  فلى

 أ  تتواك  م  المتغيرا  المجتمعي  المعدصر .  وجوة الثق  المتبدةل  م  أج 

أ  المنظمد  التى تعم  عللى تبنلى مفهلو  إسلتراتيجيد  الريلدة  فلى أنشل تهد مل  أجل   -18
تلسللي  أةائهللد والوفللد  بدلت امدتهللد تجللدا أصلللد  المصللدلح والجمهللور العللد  علللى أكملل  

  تجللدا أصلللد  المسللئولي  االجتمدعيلل  ملل  أبللر  االلت امللد  المنظملل –وجلل  ليلل  تعللة 
المصلللدلح والجمهلللور العلللد  للمنظمللل ، وا   مسلللئولي  المةرسللل  هلللى تلللوفير التعللللي  اللللى  

 يجع  م  ال ال  ندفعي  على المة  البعية.
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 مراجــــع البحـــــث

( ململلللة جللللدة لسللللي  : واقلللل  ت بيللللق الريللللدة  ااةاريلللل  فللللى المللللةارس الثدنويلللل  العدملللل  بمصللللر 1)
، ص 2015، سللللل ن  عمللللد ، 2،  9، مللللجربويلللل  والنفسللللي مجللللل  الةراسللللد  التومعوقدتلللل ، 

367. 

(2) Luke, Belinda & Verreynne Matie Lovise : Exploring Stragegic 

entrepreneurship in the public sector Qualitative , Reseach in 

Accounting & Management, Vol.3, Wo, 2006.  

 . 1995، ةار العل  للمالي ، بيرو ، عصريالرائة معج  لغوي ( جبرا  مسعوة : 3)
 . 2007، ةار المعرف ، بيرو ، 2،  معج  الصلدح( إسمدعي  ب  لمدة الجوهري : 4)
 ( معج  المعدني )ة. (، متدلدم على : 5)

http://www.almaany.com/ar/dic/ar-ar).  . 2017/3/17  تدريخ الةخو 
( مللروا  عللدمر نصلليف الجبللوري : أثللر التعلللي  التنظيمللي فللى ريللدة  األعمللد  ملل  وجهلل  نظللر 6)

 ، كلي  إةار  المللد رسدل  مدجستير غير منشور المةرا  فى فندةق الخمس نجو  فى األرة ، 
 . 2016واألعمد ، جدمع  آ  البي ، األرة ، 

مدعيللل  ك للللة االيلللد  المبتكلللر  لتلقيلللق التنميللل  ( ململللة جلللدبر عبلللدس : ريلللدة  األعملللد  االجت7)
المسللللتةام  بدلمجتمعللللد  الملليلللل  : ةراسلللل  م بقلللل  علللللى رواة األعمللللد  االجتمدعيلللل  بمةينلللل  

، الجمعيلللل  المصللللري  لألخصللللدئيي  االجتمللللدعيي ، بللللل  مجللللل  الخةملللل  االجتمدعيلللل أسللللوا ، 
 . 2017، 6،  57مصر،   

الخصللدئص الريدةيلل  فللي الفدعليلل  التنظيميلل  الللةور  ( توفيللق عبللة الغنللي خلللف العجللدلي  : أثللر8)
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