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لتربیة الریاضیة في ا  التفكیر االستراتیجي لدى مشرفيأنماط
  مدیریة تربیة نینوى

  م نغم خالد نجیب.م
  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل 

             :٢٧ 
  

  ملخص   ال                                   
 التفكیــر االسـتراتیجي لــدى مــشرفي التربیــة أنمــاط التعــرف علـى درجــة إلــى البحــث هـدف  

التعرف على الثانویة في مدیریة تربیة نینوى فضال عن الریاضیة في المدارس االبتدائیة و
 التفكیر االستراتیجي بین مشرفي التربیة الریاضیة في المدارس أنماط في الفروق المعنویة
وللتحقق مـن ذلـك افترضـت الباحثـة فرضـتین ، ویة في مدیریة تربیة نینوى االبتدائیة والثان

  االســتراتیجي لــدى مــشرفي التربیــة الریاضــیة فــي  للتفكیــرایجابیــةهنــاك انمــاط  : األولــى
وجــود فــروق معنویــة فــي :  االبتدائیــة والثانویــة فــي مدیریــة تربیــة نینــوى والثانیــة المــدارس

مشرفي التربیة الریاضیة فـي المـدارس االبتدائیـة والثانویـة  التفكیر االستراتیجي لدى أنماط
  .في مدیریة تربیة نینوى 

اسـتخدمت الباحثـة مقیـاس التفكیـر االسـتراتیجي ، مـشرف ) ٢٠(تكونت عینـة البحـث مـن 
باســتخدام الوســط  إحــصائیاوتــم معالجــة البیانــات ،  البحــث كــأداةفقــرة ) ٣٧(المكــون مــن 

واسـتنتجت الباحثـة ) ت(معامل االرتباط لبیرسون وقیمـة ، ي االنحراف المعیار، الحسابي 
  : مایاتي 

  انخفاض درجة استخدام أنماط التفكیر التخطیطي والشمولي والتشخیصي  -١
 وجود درجة استخدام متوسطة في التفكیر التجریدي  -٢

وجــود فــرق معنــوي فــي التفكیــر التشخیــصي بــین مــشرفي التربیــة الریاضــیة فــي المــدارس  -٣
 ولصالح مشرفي المدارس االبتدائیة والثانویة االبتدائیة

  
         

  
 

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤( المجلد–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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Abstract                                                             
Modes of Strategic Thought for the Physical 

Education Supervisors in the Nineivah 
Education Office 

 
 
  Nagham Khalid Nageb  
University of mosul/College of Physical Education 

 
 The aim of this research is to recognize the degree of strategic 
thought modes for physical education supervisors , in the 
secondary and primary schools in Nineivah education office . 
Also , it aimed to recognize the moral difference in the strategic 
thought modes , among physical education SUPERVISORS in 
the primary and secondary schools in Nineivah education office. 
And to investigate that , the researcher hypothesized two hypo 
thesis's : firstly , the positivety of the strategic thought modes 
for the physical education supervisors , in the primary and 
secondary schools , in the physical education office . Secondly , 
the researcher believed that , they had moral differences in the 
strategic thought modes among the physical education 
supervisors in primary and secondary schools in Nineivah 
education office . The sample of the research consists of (20) 
supervisors , and the researcher used the strategic thought scale 
which consists of (37) items as a research device , and the data 
were treated statistically by using the mathematical mean , 
standard deviation , correlation coefficient of person and (t) 

value the researcher concluded the following :  
                       

 1- Reducing of the degree of using modes of   thinking , 
planning , completing , and diagnosing .  

2- Existence of the middle degree in using of divestment 
thinking .  

3- Existence of moral distinction in diagnosing thinking 
between the supervisors of primary and secondary school , for 

primary school supervisors .  
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  التعریف بالبحث
   البحثوأهمیةالمقدمة ١- ١

تعــد التربیــة قطاعــا مــن القطاعــات الواســعة التــي شــهدت وتــشهد تحــوالت ســریعة تتطلــب 
، أهـدافهاحـوالت وتحقیـق دراسة متغیراتها العدیدة والمترابطة والتي قد تؤثر في مـسیرة هـذه الت

یـشمل مـادة  اشـرافیة متنوعـة ومترابطـة وهـو مـا دراسـیة ووأنـشطةاذ ان التربیة تضم قطاعـات 
 المهمـــة والتــي یفتـــرض بنـــاء األبعـــادالتربیــة الریاضـــیة التـــي تعــد احـــدى المـــواد الدراســیة ذات 
ت الباحثـة تنـاول أولقد ارت . وأشرافاعلیها ان یزداد اهتمام ذوي العالقة بها تخطیطا وتدریسا 

اختـــصاص التحدیـــد المـــشرفین التربـــویین  التربـــوي وبباألشـــراف العملیـــات متمثلـــة هـــذهاحـــدى 
ــیهم العمــل بنــسق جدیــد لمواجهــة التحــدیات التــي تواجــه  التربیــة الریاضــیة والــذین یتوجــب عل

 حــاالت التكیــف والــتالؤم مــع التحــوالت ومعطیاتهــا أیجــادیــة والتــي مــن بینهــا والمنظمــات الترب
 عالیـة المـستوى هـدافأ وتحقیـق أنـشطتهم مـوارد كوالتي تضیف الـیهم مهـام جدیـدة فـي تحریـ

وف  تفكیریـــة متجـــددة ومرنـــة قـــادرة علـــى تحـــدي الظـــرآلیـــاتباســـتخدام   اال،وهـــذا لـــن یحـــدث
  .یة وبالتحدید مدارسناوالصعبة والمعقدة التي تمر بها منظماتنا الترب

ـــد مــــن البـــاحثین ان االدارة االســـتراتیجیة بو ــه یـــرى العدی ــرا ومـــضمونا وســــلوكا صــــفوعلیـ ها فكـ
 حالوسائل الفعالة النقاذ المنظمات من حاالت الفشل واالنهیـار فهـي تـسموتوجها هي احدى 

 المالئمـةئیة الداخلیة والخارجیة وتحدید االمكانیات بالتقییم المستمر للتغییر في الظروف البی
ومــن هنــا بــرزت   )٨٩، ٢٠٠٠،الحــسیني ( فــي ضــوء هــذا التقیــیم وأســالیبهوبــدائل التــصرف 

ــثأهمیــــة ــة  الیــــه اجــــه والح البحــ ــشرفي التربیــ ــتراتیجي لــــدى مــ ــر االســ ــة انمــــاط التفكیــ فــــي دراســ
  .نینوى محافظة الریاضیة في المدارس االبتدائیة والثانویة في مدیریة تربیة 

  -: البحث  مشكلة٢ – ١
جي الذي تحـرزه لوون الى حد بعید بمدى التطور العلمي والتكیتأثر األمم امة من أیة تقدم أن

 مـدى كفـاءة وفاعلیـة انظمتهـا خـرآلا الذي تصل الیه یعكـس هـو وان هذا التطور، األمةتلك 
فالعـــصر الحـــالي هـــو عـــصر تغیـــر دائـــم والبـــد فیـــه للمنظمـــات ، التربویـــة وسیاســـتها التعلیمیـــة

 أكثروقد تكون المنظمات التربویة ،  طبیعة العصرالتربویة ان تكون قادرة على التكییف مع
 حاجــة مــن المنظمــات أكثــر ودورهــا وبــذلك فهــي أهــدافهاحاجــة لمــسایرة الواقــع نظــرا لطبیعــة 

 والـذین تربـوییناللمـشرفین ا  لمالكات بشریة متخصصة ومالئمة ومـن هـذه المالكـاتاألخرى
 یتفاعــل مــع مختلــف المــدخالت والعملیــات بأســلوب  قــادرین علــى التفكیــریفتــرض ان یكونــوا

ر فــي مواقــع العمــل فــي عــصر اصــبح فیــه التغییــ،  لــدیهم رؤیــة مــستقبلیةوالمخرجــات لیتــشكل
 حاجـــة  الفكریـــة والتكنولوجیـــة تنظـــیم وادخـــال التقنیـــاتأعـــادة حیـــاة وصـــارت عملیـــات أســـلوب
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فعــصر الثــورة المعرفیــة ، وان تكــون اتجاهــاتهم نحوهــا ایجابیــة لــدیهم فرةاتــومیجــب ان تكــون 

ـــشرفین ـــب مــ ـــون والتكنولوجیـــــة یتطلــ ـــرهم یختلفــ ــي تفكیــ ــــث ، فـــ ـــشكلة البحـ ـــا تكتـــــسب مــ ـــن هنــ مــ
  - :ینتیآل این اذ تتمحور حول السؤالتهایمشروع

 اختـــصاص  فـــي التفكیـــر االســـتراتیجي لـــدى المـــشرفین التربـــویینأنمـــاطدرجـــة ممارســـة  مـــا -
  ؟ ریاضیةالتربیةال

 التفكیر االسـتراتیجي بـین مـشرفي التربیـة الریاضـیة فـي أنماطهل هناك فروق معنویة في  -
   المدارس االبتدائیة والثانویة في محافظة نینوى ؟

  -: هدفا البحث٣-١
  :       یهدف البحث إلى التعرف على 

فــي المــدارس االبتدائیــة  التفكیــر االســتراتیجي لــدى مــشرفي التربیــة الریاضــیة أنمــاطدرجــة * 
  . نینوى  محافظةوالثانویة في مدیریة تربیة

ــة* ــروق المعنویــ ـــي  الفــ ــیة فـ ـــشرفي التربیــــة الریاضــ ــین مـ ــتراتیجي بــ  فــــي انمــــاط التفكیــــر االســ
  . نینوى  محافظةمدارس االبتدائیة والثانویة في مدیریة تربیةال
  -: فرضیتا البحث٤-١

لتفكیر االستراتیجي لدى مشرفي التربیة الریاضیة فـي المـدارس االبتدائیـة ل هناك انماط ایجابیة *
  . نینوى  محافظةوالثانویة في مدیریة تربیة

بین مشرفي التربیـة الریاضـیة فـي المـدارس وجود فروق معنویة في انماط التفكیر االستراتیجي  *
  . نینوى  محافظةاالبتدائیة والثانویة في مدیریة تربیة

  - : مجاالت البحث٥-١
ــال البــــشري * ــشرفو التربیــــة: المجــ ــيمــ ــة التربیــــة ال  اختــــصاص فــ ــي المــــدارس االبتدائیــ ــیة فــ ریاضــ

    نینوى محافظةوالثانویة في مدیریة تربیة
  ٢٢/٢/٢٠٠٧-١٥ ن للمدة م: المجال الزماني *
   مدیریة تربیة نینوى – التربوي األشراف:  المجال المكاني *
  -: تحدید المصطلحات ٦-١
ـــتراتیجي  ا* ــر االســ ــ ـــه :لتفكی ـــد(عرفــ ـــي ) ٢٠٠٢، محمـ ــة التــ ــة والمعرفیـــ ــات العقلیـــ ــ ـــك العملی ــو تلــ هـــ

ع ویتطلـب التعامـل مـ، قـراراتتـستوجب اتخـاذ التـي رد لحظـة النظـر الـى المـشكالت یستخدمها الف
  )١٩، ٢٠٠٢،محمد(هذا البعد استحضار الحالة الفعلیة التي یجابهها الفرد بدقة متناهیة 

هــو قائــد تربــوي لدیــه القــدرة علــى تطــویر المدرســین  )٢٠٠١،البــدري (عرفــه :المــشرف التربــوي*
ــاهج ــي المنــ ــساعدتهم فــ والبــــرامج  والمعلمــــین وتنمیــــة قــــدراتهم وتلبیــــة وتحقیــــق میــــولهم الخاصــــة ومــ

  )٤٠ ،٢٠٠١،البدري (على احدث طرق التدریس واختیار المناسب منها واطالعهم 
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هـــي الجهـــة التـــي تتعهـــد بتوجیـــه العملیـــة  ) ١٩٨٤ ،وآخران،قطـــب(عرفـــه :  التربـــوي األشـــراف *

 العملیـة وتطـویر العـاملین ومـساعدتهم علـى حـل هـذهتقـویم عناصـر التربویة وترشیدها من خالل 
   .)١٣٠ ،١٩٨٤ ،رانوآخ ،قطب(المشكالت التي تصادفهم  

   االطار النظري والدراسات السابقة-٢
   االطار النظري ١-٢
  :التفكیر االستراتیجي ماهیة  *

یعد التفكیر االسـتراتیجي مـسار فكـري محـدد لـه خـط سـیر خـاص بـه یـریح العقـل مـن 
عنــاء تنقیــة االفكــار المتــشابكة مــن الــشوائب والتطــورات التــي الیحتاجهــا الــذهن اثنــاء 

السـلوب أي انـه ا )٣٠، ٢٠٠٢، المـال  ( له اهداف محددةوفي موضع معین تفكیره 
لون من توجیه المنظمة بدایة من االنتقال من العملیـات الذي یمكن من خالله المسؤو

االداریــة واالنــشطة االجرائیــة ومواجهــة الطـــوارئ واالزمــات مــن تكــوین رؤیــة مختلفـــة 
ة القــادرة علــى خدمــة تغیــر المطلــوب فــي للعوامــل الداخلیــة المتغیــرة والعوامــل الخارجیــ

ولین بمـــا یتــضمن فـــي النهایـــة افـــضل اســـتخدام ممكـــن ؤالبیئــة المحیطـــة باولئـــك المـــس
المكانیات التنظیم انطالقا مـن منظورجدیـد مركـز بـصورة اساسـیة علـى المـستقبل مـع 

 ان تبنـي الفكــر االسـتراتیجي یــزداداذ  )١٨ ، ٢٠٠٦المبــارك،  (عـدم اهمــال الماضـي
وزیادة معدالت التغیر البیئي وارتفاع معدالت مخاطر دة عدد المستویات االداریة بزیا

 واألعبـــــاء فـــــي زیـــــادة القیـــــود مهاأســـــهااتخـــــاذ القـــــرارات وتكلفـــــة القـــــرارات الخاطئـــــة 
 الــى زیــادة أدیــا المتــسارع يالتكنولــوجوان زیــادة حــدة المنافــسة والتطــور  ،االقتــصادیة
 لیتمكنـــوا مـــن الحفـــاظ علـــى القـــدرة األفـــراد مـــن تبنـــي التفكیـــر االســـتراتیجيمعـــدالت 

فـالتفكیر لـذا   )١٠٤,٢٠٠٢،ادریـس والمرسـي(التنافسیة في ظل ظـروف بیئـة متغیـرة 
 وفــــق معطیــــات المبــــادأة  علــــى هــــو الــــذي ینطــــوي علــــى تحریــــك الواقــــعياالســــتراتیج

   .)Liedtka 1998,120 ( عن السیاق المألوف األغلبواالبتكار الذي یخرج في 
  : بادى االساسیة التي یقوم علیها التفكیر االستراتیجي الفاعل  الم*

  .التفكیر االستراتیجي یتطلب التزام من القیادة  -١
  .التفكیر االستراتیجي وسیلة ولیس غایة -٢

 .التفكیر االستراتجي عملیة دینامكیة مرنة  -٣

  .التفكیر االستراتیجي یتطلب توسیع المشاركة -٤

 .س نظري التفكیر االستراتیجي عملي ولی -٥

  )٥ ، ٢٠٠٦، سلطان ( التفكیر االستراتیجي ضرورة ولیس ترف  -٦

  : مزایا التفكیر االستراتیجي *
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  طویل المدى  •
  ظمة یشتمل على جمیع جوانب المن •
  تأملي  •
  المنظمة إمكانات جمیع وصفه بیأخذ •
  ابتكاري یخترق مجاالت جدیدة  •
  اكثر اهتماما بالفعالیة  •
  یحدد الفرص ویفید منها  •
  باستمرار البیئة الخارجیة ) یقوم(یفحص  •
  )١٠٨ ،٢٠٠٢ ،حجي (یسیر وفقا لمنهج البحث العلمي في كل مكان  •
  : ایجابیات وفوائد التفكیر االستراتیجي *
بلورة االطار الفكري للنظـر الـى المنظمـة فـي محیطهـا الكلـي وعالقاتهـا الـشمولیة  ♦

  یتاثر  یؤثروال  صندوقا مغلقا الوصفهابدال من 
لجهــود وتعبئــة الطاقــات نحــو االهــداف والغایــات بــدال مــن تركیزهــا علــى توصــید ا ♦

 الوسائل والجزیئات 

 یعزز ثقـة االفـراد والجماعـات والمنظمـات بـذاتها وبهویتهـا ویوحـد كلمتهـا ویبعـث  ♦
مستقبلها والمفاضـلة في صنع مل ویشعرها بقدرتها على المساهمة ألفي النفوس ا

 ، ٢٠٠٦، الكبیــسي ( خــر والتــسلیم بتفوقــه آللبــین خیاراتهــا بــدال مــن االستــسالم 
١٢(   

  : التفكیر االستراتیجي أنماط *
تتعــدد انمــاط التفكیــر بتعــدد المواقــف التــي یجابههــا متخــذ القــرار وفقــا ألســالیب اختیــارهم  

  : ضوء ذلك تقسم الى أربعة انماط وفي، البدائل االستراتیجیة
  -: التفكیر الشامل :اوال
 مـــن التفكیـــر یهـــتم الفـــرد االســـتراتیجي بتحدیـــد االطـــار العـــام للمـــشكلة فــي هـــذه الـــنمط    

فضال عـن  ، العوامل المؤثرة في المشكلةأولویاتاعتمادا على الخبرة المتراكمة في تحدید 
ذین االهتمامین وه )Lyles&Thomas ,1988,131 ( صیاغة اطر النتائج المستهدفة 

جابة لوضـــع الحلـــول التـــي تعتمـــد دقتهـــاعلى القائـــد االســـتراتیجي یولـــدان ســـرعة االســـتمـــن 
عالقـــــات  الموقـــــف ومـــــا ینـــــتج عنـــــه مـــــن المهـــــارات العقلیـــــة للقائـــــد فـــــي فهـــــم واســـــتیعاب

  )Hickson,1987,165(احتمالیة
وفي هذا النمط التفكیري یقرن القائـد نجـاح قراراتـه بمظـاهر االبـداع والخیـال التـي تـنعكس 

   )Mason,1988,27 (لمنظمیة  والممارسات ااألنشطةبشكل واضح على تصمیم 
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  -:التفكیر التجریدي  :ثانیا
في هذا النمط من التفكیر یهتم القائد بحصر العوامل العامة المحیطة بالمشكلة في اطـار 

یطبق القائد االستراتیجي میوله او قیمه التي  انتقائي یقوم على فلسفته وتوجهاته وغالبا ما
 )Hamal&Prahalad,1989,63(د تتحدد في ضوء حدسه او خیاله لهذا الصد

  -:التفكیر التشخیصي  :ثالثا
ـــد محـــاور تفكیـــره     ـــي هـــذا الـــنمط مـــن التفكیـــر یحـــدد القائ  التـــي تقـــف وراء باألســـبابف

 ،اذ یعتمد على قـانون الـسببیة فـي التحلیـل والتحقـق مـن قـوة العالقـة ومعنویاتهـا ،المشكلة
، ابة الحلـول العملیـة لمعالجـة الموقـفوعند اختیار الحل النهائي للمشكلة یبحث في استج

علـى التـسلیم المطلـق لتفكیر الوصول الى حكم مبنـي ویتجلى هدف متخذ القرار في هذا ا
 )١٣٠,٢٠٠٢،یونس(بوجود المتغیرات في عالم الواقع 

  -: التفكیر التخطیطي :رابعا
ثــم ، فكیــر فــي التأولــىیتجــه هــذا الــنمط مــن التفكیــر نحــو تحدیــد النتــائج الممكنــة كمرحلــة 

ن القائــــــد إ ذإ )١٣٥,٢٠٠٢، یــــــونس (تهیئــــــة مــــــستلزمات الوصــــــول الــــــى تلــــــك النتــــــائج 
 الكامنــة األســباباالســتراتیجي یركــز فــي هــذا الــنمط بــشكل اقــل علــى حتمیــة تــوافر جمیــع 

ة فــــي تحدیــــد االســــباب او المعلومــــات والبــــد مــــن الــــسماح لعنــــصر المرونــــ،وراء المــــشكلة
 المــــــــــــــراد حــــــــــــــصرها الغــــــــــــــراض اتخــــــــــــــاذ األهــــــــــــــدافومــــــــــــــصادرها او الحلــــــــــــــول او 

  )Hamal&Prahalad,1989,66(القرار
  : الدراسات السابقة ٢-٢

  )٢٠٠٥،  والحراحشة ،الشدیفات(  دراسة 
درجة ممارسة انماط التفكیر االستراتیجي لـدى القـادة التربـویین فـي وزارة التربیـة والتعلـیم " 

 انمـاط التفكیـر االسـتراتیجي هـدفت الدراسـة الـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة" في االردن 
ثـر كـل أكمـا هـدفت الـى معرفـة ،لدى القـادة التربـویین فـي وزارة التربیـة والتعلـیم فـي االردن

  ، من المركز الوظیفي والخبرة والمؤهل  في درجة ممارسة انماط التفكیر االستراتیجي
تربـویین فـي فردا من القـادة ال) ٣٦٥(وتكونت عینة البحث ، وتم استخدام المنهج الوصفي

االنحراف المعیاري ، الوسط الحسابي( واستخداما ، وزارة التربیة والتعلیم العالي في االردن
كوســـائل احـــصائیة وقـــد اســـتنتج الباحثـــان ان درجـــة ممارســـة جمیـــع ) رتبـــاط مـــل األمعا، 

 (                           انماط التفكیر االسـتراتیجي جـاءت بدرجـة ممارسـة منخفـضة
  )١٧٥,٢٠٠٥، والحراحشة،اتالشدیف
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  -:  البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  . المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته لطبیعة البحث ة الباحثاستخدمت
   عینة البحث ٢-٣

تـــم اختیـــار عینـــة البحـــث بالطریقـــة العمدیـــة مـــن المـــشرفین التربـــویین للمـــدارس االبتدائیـــة 
ـــة  ـــة الاختـــصاص فـــي والثانوی ـــةریاالتربی ـــة تربی ـــابع لمدیری  ضـــیة فـــي االشـــراف التربـــوي الت
مــــشرفین علــــى المــــدارس  )١٠(مــــشرف مــــوزعین ) ٢٠( والبــــالغ عــــددهم  نینــــوىمحافظــــة
)  ٦٠ -٥٠(بـین   وتتـراوح اعمـارهم مـامشرفین على المـدارس الثانویـة) ١٠ (و.االبتدائیة

  .سنة 
   البحث أداة ٣-٣
   مقیاس التفكیر االستراتیجي *
) حـشة راحیى محمـد الـشدیفات ومحمـد عبـود الحی (ثة المقیاس الذي أعدهاعتمدت الباح  

 انمـاط أربعـة موزعة علـى )١(رقم ملحق فقرة) ٣٧(من للتفكیر االستراتیجي والذي یتكون 
فقـرة والتفكیـر ) ١١(  والتفكیـر التجریـدي ویـضم ،فقـرات) ٨(هي التفكیـر الـشمولي ویـضم 

 فـي بـینوكمـا م ،فقـرات) ١٠(تخطیطـي ویـضم  والتفكیر ال،فقرات) ٨(التشخیصي ویضم 
عن كل فقرة من خمسة مـستویات  اإلجابة تكونت )١٥٤,٢٠٠٢،محمد) ( ١(رقمالجدول 

غالبــا ،) ٥(دائمــا وتحــصل علــى العالمــة (تقــیس مــستوى موافقــة الفــرد علــى الفقــرة وهــي 
 نـــادرا وتحـــصل علـــى ،)٣( احیانـــا وتحـــصل علـــى العالمـــة ،)٤(العالمـــة وتحـــصل علـــى 

وقــد تـم اعتبـار المتوسـط الحـسابي الــذي  ، )١( ابـدا وتحـصل علـى العالمـة ،)٢(المـة الع
والمتوســط الحــسابي الــذي یقــع بــین ، یمثــل درجــة ممارســة منخفــضة) ٢,٤٩-١(یقــع بــین 

 یمثـل فـأكثر) ٣,٥٠(یمثل درجة ممارسـة متوسـطة والمتوسـط الحـسابي   )٣,٤٩-٢,٥٠(
    .یجيدرجة ممارسة مرتفعة في التفكیر االسترات

                            
  
  
  

  )١(جدول رقم                                 
 وعدد الفقرات في كل األنماطتوزیع مفردات استبانة التفكیر االستراتیجي حسب یبین 

  نمط
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  رقم الفقرات  النمط  الرقم
  

  عدد الفقرات

  ٨       ،٢٩,٢٥,٢١,١٧,١٣,٩,٥,١  التفكیر الشمولي  ١
  ١١       ٣٧,٣٥,٣٣,٣٠,٢٦,٢٢,١٨,١٤,١٠,٦,٢  یر التجریديالتفك  ٢
  ٨       ٣١,٢٧,٢٣,١٩,١٥,١١,٧,٣  يالتفكیرالتشخیص  ٣
  ١٠       ٣٦,٣٤,٣٢,٢٨,٢٤,٢٠,١٦,١٢,٨,٤  التفكیرالتخطیطي  ٤
   صدق األداة ٤-٣

أهم شـروط االختبـار الجیـد فاالختبـار الـصادق هـو الـذي یـنجح فـي مقیـاس " یعد الصدق 
ولغـرض التأكـد مـن صـدق المقیـاس قامـت ) ١٨٣,١٩٩٥،حـسانین " (اجله ما وضع من 

والمختصین في مجال االدارة التربویـة ١*الباحثة بعرضه على مجموعة من السادة الخبراء
الریاضیة والعلوم النفسیة للتأكـد مـن صـالحیة المقیـاس لهـذا الغـرض وتـم اسـتخدام النـسب 

اذا اتفقــت أراء ، ض الــذي وضـع مـن اجلـه المقیـاس للغـرالمئویـة معیـارا حـول مــدى صـدق
ـــراء بنـــسبة  ـــ فـــاكثرعلى صـــالحیة المقیـــاس لتمث)%٨٠(الـــسادة الخب ـــوب ل الظـــی اهرة المطل

  .قیاسها 
  
   ثبات المقیاس٥-٣

االستقرار بمعنى انه لو كـررت عملیـات قیـاس الفـرد الواحـد لبینـت درجتـه " الثبات یقصد ب
 ارتباط بین درجات األفراد في االختبار فـي شیئا من االستقرار ومعامل الثبات هو معامل

حـــصول علـــى ثبـــات مقیـــاس الوألجـــل ) ٢٤٨,٢٠٠٠ ،ملحـــم" (مـــرات األجـــراء المختلفـــة 
التفكیــر االســتراتیجي اســتخدمت الباحثــة طریقــة اعــادة التطبیــق وذلــك مــن خــالل تطبیــق 

ة بعــد واعیــد توزیــع المقیــاس مــرة ثانیــ، مــشرفین مــن االشــراف التربــوي) ٦(المقیــاس علــى 
مرور اسبوعین وبعد جمع االستمارات تمت معالجتها إحصائیا باستخدام معامل االرتبـاط 

 ومن ،ٍوهذا یدل على ارتباط عال) ٠,٨٣(المحتسبة ) ر(فظهرت قیمة ) بیرسون(البسیط 
  .ثم یؤكد ان المقیاس یتمتع بمعامل ثبات عال 

  
                                      

   جامعة الموصل         كلیة التربیة الریاضیة                             د راشد حمدون     .أ -١) *(
     جامعة الموصل     كلیة التربیة الریاضیة                                د ناظم شاكر الوتار  .م.أ -٢
   جامعة الموصل      كلیة التربیة الریاضیة           د ریاض احمد اسماعیل                     .م. أ-٣
                 مدیریة التربیة الریاضیة                جامعة الموصلد محمد ذاكر                 . م-٤
   جامعة الموصل        كلیة التربیة الریاضیة          د نغم محمود العبیدي                        . م-٥
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 ١٠

   اإلحصائیة الوسائل ٦-٣
   الوسط الحسابي -
  المعیاري االنحراف -
 للعینات المستقلة)  T ( اختبار-

  )٢٠٩-١٠١ ، ١٩٩٩، التكریتي والعبیدي(  معامل االرتباط البسیط لبیرسون -
  -: عرض ومناقشة النتائج -٤

 البحـث تيیفرضـبعد جمـع البیانـات التـي حـصلت علیهـا الباحثـة وللتحقـق مـن صـحة 
ئیـة والثانویـة وأجـابتهم عـن رصدت نتائج مشرفي التربیة الریاضیة في المدارس االبتدا

ثــم تــم تحلیــل البیانــات إحــصائیا باســتخدام ، كــل نمــط مــن انمــاط التفكیــر االســتراتیجي
 بـینی) ٢(رقـمالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للحـصول علـى النتـائج والجـدول 

  ذلك
                                                      

  
  )٢( رقمجدول                                 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة التي تمثل إجابات عینة یبین 
  الدراسة عن كل نمط من انماط التفكیر االستراتیجي مرتبة تنازلیا

  درجة الممارسة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  نمط التفكیر  الرتبة
  متوسطة  ٠,٦٥  ٢,٧٣  تجریدي  ١
  منخفضة  ٠,٩٥  ٢,٤٧  تخطیطي  ٢
  منخفضة  ٠,٨٦  ٢,٢٢  شمولي  ٣
  منخفضة  ٠,٧٥  ٢,١٩  تشخیصي  ٤

انخفــاض اســتخدام انمــاط التفكیــر التخطیطــي والــشمولي ) ٢(رقــم مــن الجــدول بــینویت
 ممــا قــد یــشیر الــى ریاضــیةالتربیــة الاختــصاص فــي  عنــد مــشرفي التربیــة والتشخیــصي

 یـــؤثر فـــيالتفكیر االســـتراتیجي بـــشكل ضـــعف امـــتالكهم لمعظـــم المهـــارات الخاصـــة بـــ
 فـي التعامـل مـع القـضایا )الروتین( الذي یعكس تغلب نمط األمر لدیهم همستوى تطبیق

مدرسـو التربیـة الریاضـیة (یفسر انصراف االدارة الدنیا المباشرة والذي قد التربویة لدیهم 
ــدروس واالنــشطة الــصفیة والالصــفیة الریاضــی( مــن مهــامهم التنفیذیــة ) ــة  )ة ال فــي حال

اسـتراتیجیة  عجز االدارة العلیا عن تحدید التوجه االستراتیجي للمنظمة وصیاغة قرارات
 هـــذه نيكمـــا ان تـــد )١١٢,٢٠٠١،یــونس والعبـــدلي ( ینطــوي علیهـــا االبـــداع والتجدیـــد 
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مازالت تتبع تعلیمات وتوجیهات مفروضة   الثالثة قد یفهم منه ان هذه القیاداتاألنماط
 وهــذا قــد یــسبب حرمــان هــذه القیــادات ومرؤوســیها مــن فرصــة أعلــىت علیهــا مــن جهــا

  .ممارسة مهارات التفكیر االستراتیجي التربوي بشكله الحقیقي واالیجابي 
الــرغم علــى درجــة ممارســة متوســطة وقــد یفــسر حــصول نمــط التفكیــر التجریــدي علــى 

 علـى بنـاءة ي لحصر العوامل المحیطـة بالمـشكلئمن انه یتمحور حول االطار االنتقا
فلسفتهم وتوجهاتهم التي تحدد فـي ضـوء حدسـهم او خیـالهم فهـم قـد فهمـوا المـشكالت 
التي تواجه النشاط الریاضي وحلولهـا ضـمن اطارالحـدس والـذي یـشكل فیـه االحـساس 

كمـا ، میالعام مصدرا مهما للبیانـات والمعلومـات المعتمـدة فـي تراكیـب االفكـار والمفـاه
ـــــل  ـــــر الیحت ـــــارات  فیـــــهاالطـــــار الكمـــــيان هـــــذا التفكی ـــــد الخی ـــــزا مهمـــــا فـــــي تحدی  حی

)Hamal&Prahalad,1989,68(   صـــــبحت ن هـــــذه المـــــشكالت اإذ إ)ـــــة  )روتینی
ن آمن المـشكالت فـي ولهذا فهم یمیلون الى التعامل مع هذا الكم الحدوث والمعالجة 

موجـود لـدیهم مـن جـراء  وهـو مـا( التـراكم المعرفـي أسـسواحد وفق تفكیر مجـرد علـى 
ویكــون القــرار بمثابــة اســتجابة للوضــع االنتقــائي الــصادر ) لممارســة والتعلــیم والــتعلم ا

  .عن الهیمنة الفكریة للقائد 
ـــة  ـــشوتعتقـــد الباحث ـــر ال ـــد یكـــون ناتجـــا عـــن االرتفـــاع وليمان انخفـــاض نمـــط التفكی  ق

حـل المـشكلة ممـا   القائم على االحساس العام بصعوبةالملحوظ في التفكیر التجریدي
لول التي تعتمـد علـى  الى ضعف سرعة االستجابة لوضع الحلول ودقة هذه الحیؤدي

 للقائد في فهم واستیعاب الموقف وما ینتج عنه من عالقات احتمالیة لیةالمهارات العق
تعتمد في تحلیالتها على انتقاء الحاالت ویكون القرار  وهذه المهارات العقلیة غالبا ما
ة الفكریــة للقائــد وهــذا یولــد قلــة  عــن الهیمنــئي الــصادربمثابــة اســتجابة للوضــع االنتقــا

  .عدد الخیارات ومحدودیتها بناءا على المعرفة المسبقة بالوضع
 الـــى ضــعف تهیئـــة مـــستلزمات ةه الباحثــوعـــزتامــا انخفـــاض التفكیــر التخطیطـــي فقــد 

كمـا انـه ربمـا ، الوصول الى النتائج المخطط لها مما یؤثر في هذا النـوع مـن التفكیـر
 والعـرض البیـاني العلمـي األرقـامعب خلو تقدیم النشاط الریاضي المدرسي مـن لغـة یل

لـى انخفـاض نمـط یـنعكس ایـضا ع سببا في انخفاض هذا النـوع مـن التفكیـر وهـذا مـا
  .التفكیر التشخیصي 

ن هــــذین النمطــــین التشخیــــصي والتخطیطــــي یتفقــــان فــــي الــــسیاقات العامــــة فــــي إذا إ
 األرقـاملموضـوعات او المـشكالت التـي تخـضع الـى لغـة التفكیر ومنهـا التعامـل مـع ا

وفــق عالمــة منطقیــة بینهمــا علــى والعــرض البیــاني بمــا یتــیح ربــط االســباب بالنتــائج 
)Farkas&Wetlaufer,1996,113( .  
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  )٣(رقمجدول 

  المحسوبة بین مشرفي االبتدائیة ومشرفي الثانویة) ت(قیم یبین 
     الثانویةومشرف  بتدائیة االومشرف

  المتغیرات
  

  األنماط
  

   ع±  َس
  

ع±  َس  
  

  
) ت(قیم 

  المحسوبة

  
  الدالله

ــــــــــــــــــــــــر   ١.٦٢  ٩.١٩  ٢١.٤٠  ٩.٢٠  ٢٨.١٠  تخطیطي غی
  معنوي 

ــــــــــــــــــــــــر   ٠.١٥  ٤.٣٧  ١٧.٦٠  ٩.٠٣  ١٨.١٠  شمولي غی
  معنوي

ــــــــــــــــــــــــر   ١.٩٦  ٣.٧٠  ٢٧.٢٠  ٨.٧٤  ٣٣.١٠  تجریدي غی
  معنوي

   معنوي  *٢.٤٢  ٢.٣١  ١٤.٧٠  ٧.١٩  ٢٠.٥٠  تشخیصي
  ٢,١٠=١٨ درجة حریة وأمام ٠.٠٥≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة  *
اعلـى مـن قیمـة المحتسبة فـي الـنمط التشخیـصي ) ت(ان قیمة ) ٣(رقم من الجدول بینیت
) ٢.١٠(والتـي تـساوي )١٨(وامـام درجـة حریـة ) ٠.٠٥ــ<(الجدولیة عند نسبة خطـا ) ت(

 فـــي نمـــط التفكیـــر ةالثانویـــ وة معنویـــة الفـــروق بـــین مـــشرفي االبتدائیـــفـــيویعـــود الـــسبب 
كونهم اقدر على تشخیص اهم العوامل او دواعـي اتخـاذ ، ولصالح االبتدائي التشخیصي 

ــــــمالقــــــرار و ــــــة مــــــن ث ــــــول حتمی ــــــى حل ــــــر المــــــرن وصــــــوال ال ــــــدیل الحــــــاكم غی ــــــار الب  اختی
)Birnbaum,1984,489 ( استنادا الى ان هذا التفكیر یتشكل في ضوء نظریة التطابق

سیاقات اختیـار البـدیل دون غیـره مـن البـدائل انمـا هـو عملیـة تطـابق التي تنص على ان 
وعنــد ) وكالهمــا ســلبي فــي مدارســنا ( بــین الــصورة التــي تكونــت فــي االذهــان مــع الواقــع 

، حصول هذا التوافق بین الصورة الذهنیة ومعطیات الواقع یكون القرار اكثر دقـة وتحدیـدا
ادر الغموض التي تحیط باالسباب ومن ثم اذ تكون عملیة التشخیص مكتملة بتحدید مص

ـــة ان النـــشاط الریاضـــي فـــي ) ١٣٠,٢٠٠٢، یـــونس (العمـــل علـــى تحقیقهـــا  وتـــرى الباحث
المــدارس االبتدائیــة ربمــا یكــون ذو سیاســات او خطــوط عریــضة اكثــر ثباتــا مــن المــدارس 

لـى الثانویة مما یولـد صـورة واضـحة عـن االسـباب والعالقـات الـسببیة فـضال عـن القـدرة ع
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التنبــؤ بالمحــصلة التــي تــؤول الیهــا تلــك العالقــات الــسببیة وتبویبهــا لغــرض اختیــار بــدائل 
یمكـن الـسیطرة علیـه  ة وأخرى طارئة لدرء المفاجأت حین حدوثها وهذا ماة رئیساستراتیجی

من خالل محدودیة مجال التعلیم نظرا للخصائص المتـوفرة فـي تالمیـذ هـذه المـدارس ممـا 
  .یاضیة واضحة المرامي واألهداف قد یفرض نشاطات ر

ویمكن ان تعزو الباحثـة الفـروق فـي التفكیـر التشخیـصي بـین مـشرفي االبتدائیـة والثانویـة 
ربما الى اهتمام المدارس االبتدائیة وقادتها ومشرفیها على زیادة تطویر رغبة التالمیذ في 

یاضیة التي تعـین علـى المدرسة وتركیزهم على األنشطة المتعلقة بذلك ومنها األنشطة الر
یمــان المــشرفین إالوصــول الــى مــستوى ریاضــي ذوي قواعــد علمیــة وهــذا نــاتج ربمــا عــن 

تقتــصر علــى زیــارة  دارات المــدارس االبتدائیــة مــن ان مــسؤولیات االشــراف الٕاوالمعلمــین و
المعلمین وتوجیههم بل تقویم العملیة التربویـة مـن خـالل تـشخیص اوجـه الـنقص ومـواطن 

كانـت متـصلة بالنظـام أدید العوامل والمـشكالت المـؤثرة فـي بلـوغ األهـداف سـواء القوة وتح
جعل االشراف التربوي عملیـة  الوسائل التعلیمیة مؤكد ما من شأنه أم المنهج أمالمدرسي 

  )١٣٤,١٩٨٤ ،وآخرانقطب ( تشخیصیة عالجیة متكاملة
المــدارس االبتدائیــة ه ممارســات النــشاط الریاضــي فــي وعــزت یمكــن ان ة الباحثــبــرأيوهــذا 

دون مـن والتي تعد مجاال خـصبا لتنفیـذ مختلـف اوجـه النـشاط الریاضـي سـواء بـأدوات او 
بینمــا نجــد ان ،  الــصغیرة واأللعــابدوات كالقــصص الحركیــة والعــاب الــسرعة والرشــاقة أ

 الــصالحة لممارســة واألمــاكنیتعــزز فــي المــدارس الثانویــة نظــرا لقلــة التجهیــزات  ذلــك ال
 مـع الرغبـة والسـیما الجماعیة األلعابونمو عقلیة التالمیذ والتي تتجه نحو ، شطةأنهكذا 

ــــي ممارســــة بعــــض  ــــة كاأللعــــابف ــــدان والعــــاب لعــــاب الجمناســــتك أ الفردی ــــساحة والمی وال
 في مدارسـنا  وملحقة ندرا وجودهاأساسیة وأدواتالمضرب وهذا كله یحتاج الى تجهیزات 

داء وقــد ألاكل هــذا ا االداء ومــستویات التفكیــر بمــشالمتوســطة واالعدادیــة ممــا یــؤثر علــى
ى الرضـا بمـا هـو موجـود او دون  مدرسي ومشرفي ومدراء هذه المدارس الـیقود الى ركود

 یقتــصر مــسؤولیات االشــراف التربــوي فــي المــدارس الثانویــة علــى زیــارة  ربمــالهــذاذلــك و
  .وتوجیههم المدرسین 

  االستنتاجات والتوصیات  -٥
  اجات  االستنت١-٥

  - :تيآلافي حدود عینة البحث تستنتج الباحثة 
لـدى مـشرفي  التفكیـر التخطیطـي والـشمولي والتشخیـصي أنمـاط اسـتخدام عدم فاعلیـة -١

   .التربیة الریاضیة
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 .  لدى مشرفي التربیة الریاضیة درجة استخدام متوسطة في التفكیر التجریديهناك -٢

ي المـدارس االبتدائیـة والثانویــة وجـود فـرق معنـوي فــي التفكیـر التشخیـصي بـین مــشرف -٣
 .ولصالح مشرفي المدارس االبتدائیة 

  : التوصیات ٢-٥
  -:تي آل توصي الباحثة با

 فـــي مواضـــیع التفكیـــر االســـتراتیجي  نقاشـــیة عقـــد دورات تخصـــصیةالعمـــل علـــى •
ــة اختــصاص تربیــة ریاضــیة  للمــشرفین التربــویین فــي المــدارس االبتدائیــة والثانوی

 التـــدریس وبالتعـــاون مـــع ذوي الخبـــرة والمرتبـــة العلمیـــة مـــن برعایـــة مركـــز طرائـــق
  . تدریسي كلیة التربیة الریاضیة السیماتدریسي كلیات الجامعة و

 ضــرورة قیــام جامعــة الموصــل بتزویــد مدیریــة االشــراف التربــوي فــي مدیریــة تربیــة •
 نینوى بالكتـب والتقـاریر والبحـوث ورسـائل الماجـستیر واطـاریح الـدكتوراه محافظة

  .الحدیثة التي تتناول مواضیع التفكیر االستراتیجي 
  

  المصادر                                      
االدارة ) ٢٠٠٢: (جمـــال الـــدین محمـــد ، ثابـــت عبـــد الـــرحمن والمرســـي ،  ادریـــس -١  

  .القاهرة ،  للطباعة والنشرالدار الجامعیة، )مفاهیم ونماذج تطبیقیة (االستراتیجیة 
ــاهیم فــي ) ٢٠٠١: (طــارق عبــد الحمیــد ، ي  البــدر-٢ ،  التربــوي األشــرافتطبیقــات ومف
   . األردن، عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  ، ١ط
 فـي اإلحـصائیةالتطبیقـات ) ١٩٩٩: (ودیع یاسین والعبیدي حسن محمـد ،  التكریتي -٣

  .جامعة الموصل ،  للطباعة والنشر مدیریة دار الكتب، بحوث التربیة الریاضیة 
أدارة بیئـــة التعلـــیم والـــتعلم النظریـــة والممارســـة ) ٢٠٠٢: (احمـــد اســـماعیل ،  حجـــي -٤

  القاهرة، دار الفكر العربي ، ١ط، داخل الفصل والمدرسة 
، القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة ) ١٩٩٥: (محمد صبحي ،  حسانین -٥ 
                                                                           القاهرة، والنشر دار الفكر العربي للطباعة ، ١ج، ٣ط
ــــــالح عــــــداي ، الحــــــسیني  -٦  -مــــــداخلها-االدارة االســــــتراتیجیة مفاهیمهــــــا) ٢٠٠٠( :ف

  .االسكندریة ، مكتبة المعارف الحدیثة ، ١ط، عملیاتها المعاصرة 
درجة ممارسة انماط " ) ٢٠٠٥: ( محمد عبود راحشة یحي محمد و الح،  الشدیفات -٧

مجلــة ، التفكیــر االســتراتیجي لــدى القــادة التربــویین فــي وزارة التربیــة والتعلــیم فــي االردن 
ــسابع عــشر ، جامعــة ام القــرى للعلــوم التربویــة واالجتماعیــة واالنــسانیة  العــدد ، المجلــد ال

                                                                                   .الثاني 
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 ١٥

الـدار ، ١ط، " أدارة األلفیـة الثالثـة "االدارة االسـتراتیجیة )  ٢٠٠١: (نادیة ،  العارف -٨
  القاهرة، الجامعیة 

، االدارة والتنظیم في مجال التربیة الریاضیة ) ١٩٨٤ : (وآخرانسعد محمد ،  قطب -٩
  .مطابع جامعة الموصل 

ـــونس ، حمـــد م -١٠  فـــي وأثرهـــا التفكیـــر االســـتراتیجي أنمـــاط) ٢٠٠٢:(طـــارق شـــریف ی
                                                                         . اربد ، دار المتنبي للنشر والتوزیع ، ) ١ط(اختیار مداخل اتخاذ القرار 

 ، ١ط،  التربیـة وعلـم الـنفس القیـاس والتقـویم فـي) ٢٠٠٠ : (سـامي محمـد،  ملحم -١١
   .األردن، عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 

 مــن مــستوحاةدروس "الفكــر االســتراتیجي للقــادة ) ٢٠٠٢: (طــارق شــریف ،  یــونس -١٢
  . القاهرة ، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة  ، ١ط ، "التجارب العالمیة والعربیة

صـیاغة القـرار االســتراتیجي ) ٢٠٠١: (قحطـان ، لعبـدلي طـارق شـریف وا،  یـونس -١٣
  .مسقط ، ) ٨٧(العدد  ، "وأسالیبهمفاهیمه " الحدس أطارفي 

14- Birnbaum p.H (1984):"The choice of Strategic Alternatives 
Under Increasing Regulation in High Technology companies" 
Academy of Management Journal , Vol.27,NO.3 .                            
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Officers Lead "Harvard Business Review .                                       

                    
16- HamaL Q & Prahalad C.K  (1989): " Strategic Intent " , 
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  17- Hickson, D.J.(1987):"Decision Making At The Top of 
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 ١٦
Planning,Vol.19,No.3.                                                                       

      
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق 
  

  مقیاس التفكیر االستراتیجي
  

دائم  الفقرات  ت
  ا

غال
  با

  أبدا  نادرا  أحیانا

             فرص تربویة متجددةإتاحةاعمل على   ١
             عن طموحاتي الذاتیة یعبرأفكر بالبدیل الذي   ٢
            أستثمر الفرص التربویة المتاحة ألبناء المجتمع  ٣
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 ١٧

یـــق أهـــداف أهـــتم بالبـــدیل الـــذي یـــسهم فـــي تحق  ٤
  النظام التربوي 

          

أبادر في اسـتثمار الفـرص التربویـة الجدیـدة فـي   ٥
  حال تحقیق مصالح المجتمع 

          

            أسعى الى فهم المشكلة في إطارها المجرد   ٦
أبــین مكونــات وخــصائص الفــرص التربویــة قبــل   ٧

  التعامل معها 
          

             فهم المشكلة بتفصیالتهاإلىأسعى   ٨
اســـتند إلـــى أفكــــاري الخاصـــة فــــي رصـــد البیئــــة   ٩

  التربویة الخارجیة 
          

١
٠  

            فةولأ جدیدة غیر مموضوعاتأتعامل مع 

١
١  

اســــتند الــــى الحقــــائق فــــي رصــــد محتــــوى البیئــــة 
  التربویة الخارجیة 

          

١
٢  

             قائمة ومعتادة موضوعاتأتعامل مع 

١
٣  

            اطرح معالجات شمولیة للمشكالت التربویة 

١
٤  

ابتعـــــد عـــــن هـــــدر الوقـــــت فـــــي جمـــــع البیانـــــات 
  المفصلة عن المشكلة

          

١
٥  

اطـــــرح معالجــــــات متوازنـــــة لجزیئــــــات المــــــشكلة 
  التربویة التي أواجهها

          

١
٦  

ـــــــصلة عـــــــن المـــــــشكلة دون  اجمـــــــع بیانـــــــات مف
  االكتراث بالوقت 

          

١
٧  

اجـــــري تغییـــــرات شـــــمولیة فـــــي العملیـــــات التـــــي 
  حقیق أهدافهاتمارسها التربیة  لت

          

١
٨  

            استخدام طرقا جدیدة في حل المشكالت

          اجــــري تغییــــرات تدریجیـــــة فــــي العملیــــات التـــــي ١
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 ١٨

  تمارس لتحقیق أهداف النظام التربوي   ٩
٢
٠  

            استخدام طرقا مألوفة في حل المشكالت 

٢
١  

ابــــدي المرونــــة فــــي التعامــــل مــــع العــــاملین فــــي 
  مولي النظام التربوي من منطلق ش

          

٢
٢  

أحبــــــذ التعامـــــــل مــــــع المواقـــــــف التــــــي یكتنفهـــــــا 
  الغموض 

          

٢
٣  

اقبــل قــدرا محــدودا مــن المرونــة فــي التعامــل مــع 
  العاملین في النظام التربوي 

          

٢
٤  

            أحبذ التعامل مع المواقف الواضحة 

٢
٥  

أولــــــي اهتمامــــــا بالنتــــــائج أكثــــــر مــــــن االهتمــــــام 
  بالحلول 

          

٢
٦  

ي للمـــستقبل باالعتمـــاد علـــى خبرتـــي ابنـــي رؤیتـــ
  الشخصیة 

          

٢
٧  

أولـــــي اهتمامـــــا بـــــالحلول أكثـــــر مـــــن االهتمـــــام 
  بالنتائج 

          

٢
٨  

ابني رؤیتـي للمـستقبل باالعتمـاد علـى معطیـات 
  الواقع 

          

٢
٩  

أفكــــر بــــاألطر القیمیــــة التربویــــة فــــي كــــل عمــــل 
  أمارسه 

          

٣
٠  

لنظــري افهــم المــشكلة باالعتمــاد علــى المفهــوم ا
  الدال علیها 

          

٣
١  

ــــوي بغــــض  اهــــتم بتحقیــــق أهــــداف النظــــام الترب
  النظر عن قیمه 

          

٣
٢  

            افهم المشكلة باالعتماد على محددات الواقع 

٣
٣  

انتقي المواقف المرغوبة وبأقـل قـدر مـن القواعـد 
  واإلجراءات 
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 ١٩

٣
٤  

             المعروضةاتبع القوانین تجاه المواقف التربویة

٣
٥  

            اكتفي بالوصف النظري لبناء المواقف التربویة 

٣
٦  

اعتمــــد علــــى الوصــــف الكمــــي لبنــــاء المواقــــف 
  التربویة

          

٣
٧  

افهــم المــشكلة باالعتمــاد علــى المفهــوم الــسلوكي 
  الدال علیها 
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