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 مقدمة:
يعددااتععيديمااتدعدددالحاات يألدلاامنتدلاعددنااتععيديماام ي دح ا يددثايعألدلااتد يعدلاام ي دديلا

،انذتكاي عما يدلاعطدنيرااتعدر دلااتدعداليدلانع  ديناقداداتييداعمديااتعدر ديل ااتععييعحفحااتنظيما
إنااتعطدنرااددار ااا(1).عنعيدلااتعتععدواناتنمدنضاددهاناه د  هنظًرااتعياعيعدهاعدنادنرافعديلافدحا

ناكددلاعطددنراتيععيدديماتناعددهاعطددنيراإدارعدده،ان ي ددلااددارةاعردددن ا ضددير عطددنرااق هددناتددبا ،اناه
اتعدر دددديل،افمددددلااتعددددنظماام ي ددددحاتيععييددددلااتععييعيددددل ا يددددثاإناعطددددنيراامدادااددار اتيأليدددديداتا

 يددلاات كنعدديتاناتألدديلعينا يددلااتععييددلااتععييعيددلافمعمددياااتعدر دديلاعددناقهددماامنتنيدديتااتعددحايتددب
دعأليددددلاعطدددنيراقدادااتميلدددلاااتعرددددن فعددديلاننددديتت،افددديتعطنيرااععييعدددحنعدنيمدددي،انذتدددكاتضدددعيناقدادا

اتععييعيدلانادداريدلاككدلانع  دينمياننأليمدياعدناعر يددلام درعاقكألدرافي ييدلانع لعدلاتع يدراتااتديلددلا
ا(2)نات ييةااتع يطل.

ناددارةااتععييعيددل ا يددثاااتعردددن ق ددينًدياتديددًداافددحااتع طدديطاااد ددعراعيتح طدديطانيعدددااتع
ي ممافحاع أليقادرتلا يتيلاعنااتعكيعدلادديناع عيدألاامن دطلاناتيي ييديتاادداريدلا يدلاع دعنعا
اتعؤ  دددلااتععييعيدددلاككدددل،انععدددداهدددذباات دددعراعيتييتادعأليددددلااتألي ددددةاام ي ددديلااتعدددحاع دددنداإتيمددديا

ع  ددديصااتعدددناردامدادااتنظددديلألااتع عييدددل،انكدددذتكات دددرضااترتيددددلا يدددلااتيدددرصااتعؤ  دددلافدددحا
ا(3)ناتعمديداتااتعحاعدرزافحاديللااتعؤ  لااتععييعيل.

ااتتدديععحنعددناألددماتيعددتانزارةااتعرديددلاناتععيدديمادنضددوا طددلاا ددعراعيتيلات رعألدديداددديتععييماتدددلاااااا
تع در"،اتضدعيناتدندةااتععيديمانات ععديدانذتدكاااتألدنعحما عيرهيا"اتععييمااتع درنعا2114/2131

ا(4)فحاإطيرا عييلاع يركيلاع ععرة.
 مشكمة الدراسة:

فددحاظددلاعدديا ددمدعهاع ددرافددحاات ددنناتاام يددرةاعددناع يددراتافددحاتعيددواعتدديتتاات يددية،ا
ن ي ددلافددحاعتدديلااتععيدديم ا يددثاعناتددهاعدددارسااتععيدديماام ي ددحان ي ددلاات يألددلاامنتددلااتععيدديما

عديددداعددنااتع ددك تانقنتددهااتأل ددنرااتعددحاعععيددقاددديمدادااددار اتيأليدديداتااتعدر دديل،ااتدعدددالحاات

                                                           
1
متهللد االد ا لليت االب ك،ٌللما   يمتللم اال للي   ا   رسااالة ماجسااتير  ( أمللم مدمللد ، للدظا   لتلليم االبتدللٌم ا كبللدامً  للً سللم ملل  م لل  ،  ل للي  ا  

 .25ما  ص 2002
2
عكداال دم  اال ،ٌشد ،ل  ٌ  عكداالغلىا   ب ،  م ب ح البط،ٌ  إعلداد اال ٌليدات االب ك،ٌلم كد،اللم االس،ٌلت  لً رل،  عكل ات كتل  االلد،م (  هد  

 .226-225ماص ص 2002ا (2(ا  االتدد)22)سدٌم االب كٌما  يمتم اإل سلد ٌما االم دد  مجلة كلية التربية   ا
3
اال للي   ا  دا  االرسلل   رؤل اسااتراتيجية ومااداصل إصاا،حية " –ي القاارن الحااادل والعشاارين " نحااو تعلاايم متمياا   اا(  رللي إكلل ا ٌم االمدٌ للىا  

 .12ما ص2011االت كىا  
4
ما 2014اال لي   ا مطليكو ،زا   االب كٌلم ،االبتدلٌما  م " 2241/2202" الصطاة اسساتراتيجية للتعلايم  بال الجاامع  ( ،زا   االب كٌلم ،االبتدلٌما  

 .3ص
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نهدددذااعدددياقكدعدددها ديدددداعدددنااتدرا دددديتانامد ددديثااتعردنيدددلاإتدددلاقنتدددهااتأل دددنرافددددحاامدادااددار ا
اتيألييداتااتعدر يلاديتعر يلااتدعداليلانعنمي:

ع رااتعرديلانيظمراذتكافحادعداانتندات نراناضتافحاقدادااتألييداتااتعدر يلافحاتعمنريل-
اتألييداتااتعدر يلا ناعترعاعطنرا ينمااددارةاناتعكننتنتيدياادداريدلااتتديددة،ان ددماإفيدعمدياعدنا
نعيلجاهذبااتعينمانامدناتااتعكننتنتيلافحاعطنيراني مياقنااتع يبا يدلاع دك عمي،انكدذتكانتدندا

ا(1)هناع ألقادا لااتعدر ل.افتنةاديناامهداألااتععينلاعناتدلااتنزارةانديناعي

م(ا2117/2112فدحاع درا)ااتتديععحقكدتاات طلاات دعراعيتيلااتألنعيدلاد د حااتععيديماتددلا-
ن طلاتيعطنيرافحاكلاعدر ل،ان ددماكيديدةانفي ييدلااتأليديدةااذاعح يلاغييبارؤيلانر يتلانعألنيما

يدةااتعدر دديلاتععكينمددياعددنااتعدر دديلاتعيددحادععطيددديتااد دد حاناتفعألدديراإتددلاات دديطلااتععي ددلاتيأليدد
إ ددد حااتععييدددلااتععييعيدددلا يدددلاع دددعنعااتعدر دددل،ااتعدددبدااتزالددددااتدددذعايعينيدددهااتميكدددلااتعنظيعدددحا
تيعدر دلانزيديدةا ددداادداريددين،اعزايددااتديرنتراطيدلانعي دحااتعركزيددلانعددا لااتع دلنتييتاادداريددل،ا

ع ماديتعركزيدلان ددمااتعرنندل،انع دنديدلاناتع ريعيتااتعيتيلانادداريلااتعحاعنظمااتععلاديتعدر لاع
ا(2)ا.ات كنعحاتعناردااتعيتيلاناتع يرهيا يلااتععنيلا

 أىداف الدراسة:

اعمدألااتدرا لاإتل:    

ااتتدددددددديععحتي طددددددددلاات ددددددددعراعيتيلاتيععيدددددددديماتدددددددددلااناتعيدددددددديهيعحااتيكددددددددر ععددددددددرألاادطدددددددديرا .1
ام.2114/2131

نضددواع دددنراعألعدددرحاتعطددنيراامدادااددار افدددحاضدددنداات طددلاات دددعراعيتيلاتيععيددديماتددددلا .2
 م.2114/2131ااتتيععح

 أىمية الدراسة:

 اكتسبت الدراسة الحالية أىميتيا من:      

                                                           
1
الماؤتمر السانول الصاامس عشار ا    ؤٌلم م ب دلم  عبٌلي  اال ٌليدات االمد  لٌم  لً رل،  متليٌٌ  اإلدا   االمبمٌلز   ا( مدمد عكد االدمٌد مدمد 

-دٌ لمك  )22ا  م سز بط،ٌ  االبتدٌم اال يمتىا  يمتلم علٌ  شلمفا  لً االربل   مل  بعنوان تاهيل القيادات التربوية  ي مصر والعالم العرب 
 .64-63ا ص ص (م2002ٌليٌ 2

2
 ا اال لي   ا م(2244/2242-م2222/2222"الصطة اسسترتيجية القومية إلص،ح التعليم  بل الجامع   ي مصار    االب كٌم ،االبتدٌما ( ،زا  

 133ماص2002مطيكو ،زا   االب كٌم ،االبتدٌما
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م،ا2114/2131قنمددددياع ددددعلاتعطددددنيراقدادااتأليدددديداتااتعدر دددديلافددددحاضددددنداات طددددلاات ددددعراعيتيلا
اتدرا لاعنااتع دنرااتعألعدرحاناتعن دييتااتعدحايدعمااتعن دلاإتيمدي،اناتعدحانعععأللافيعيا نألاعألدعها

 دددنألاع دددممافدددحاعطدددنيراامدادااددار اتيأليددديداتااتعدر ددديلادددديتععييمااتدعددددالحافدددحاضدددنداات طدددلا
 م.2114/2131ات عراعيتيلا

 دراسات سابقة:

 (0)م(: 4109دراسة: عبد العزيز بن عبد اهلل، وعارف بن سند ) -0
اتدرا لاإتلااتععرألا يلاقهمااتععنتيتاادداريلااتعحاعناتهاعدير اعددارسااتععيديماهدفتا 

اتدعدددالحادعدينددلا يلددلااتعععيألددلادعددديرااتعدر ددلاناتعنظدديمااتعدر ددح،انيعكددنناعتععددوااتد ددثاعددنا
تعيدددواعددددير ااتعددددارساتيعر يدددلااتدعداليدددلادعديندددلا يلدددلا  دددباعكيعدددبااتعرديدددلاناتععيددديم،اناتدددديت ا

(اعددديرًا،انقن ددتااتدرا ددلادعددنفيرااتعتميددزاتانامتمددزةاات زعددلاتععطيددديتااتععددلافددحا91 ددددهما)
عي ددلااتير ددلاقعدديماعدددير ااتعدددارسات تع دديقاددددنراتاعدريديددلافددحاكيييددلا ددلا اددارةااتعدر دديل،اناه

ااتع ك تاناتع يبا يلااتععنتيتافحااتعدر ل،انآتييتااتعن لاإتلا ينلاعني دل.

ا(2)م(: 4109ري، أشرف أحمد، ورجب عطا )دراسة: إبراىيم الزىي -4

هدفتااتدرا لاإتلااتععرألا يلاععنتيتاعطنيراامدادااددار اتعددير ااتعددارسااا
ددنتددلااتكنيددتانكيييددلااتع يددبا ييدده،انا ددع دعتااتعددنمجااتن دديحااتع يييددح،انعكننددتا ينددلا

اتععييعيلاددنتلا(اععيعًيانععيعلاعناععيعحااتعر يلااتأليننيلادعنطأللا نتحا218اتد ثاعنا)
ااتكنيت،انعماا ع داماات عدييناكأداةاتتعوااتععينعيت.

نعن ددديتانعددديلجااتدرا دددلاإتدددلاقناهنددديكاعنافألدددلاإتدددلا دددداعددديا يدددلااتععنتددديتااتعععيألدددلاااا
ا.دعطنيراامدادااددار اتعدير ااتعدارساددنتلااتكنيتاععن طل

 (0) م(4109دراسة: )مريم نادي صبيحي ) -0
هدددددفتااتدرا ددددلاإتددددلااتععددددرألا يددددلاععرفددددلادعددددضااتعدددددا لاات ديألددددلافددددحاامدادااا

اددار اتعددددددير ااتعددددددارسااتدعداليدددددلاعألدددددلااددارةاديت دددددييفيل،اناددارةاادتكعرننيدددددل،اناددارةا
                                                           

1
ا كبدامٌم كمدٌلم ديمم  ( عكد االتزٌز ك   ،ٌدم ك  عكد هللاا عي ف ك  مدمد ك   لدا االمت،قيت اإلدا ٌم االبً ب،ا ه مدٌ ي االمدا ف 

( ٌ،الٌ، 11ا ديمما االممدسم االت كٌم اال ت،دٌم عدد )  المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، كم االبغدب عدٌهي م  ، هم لت  م
 م.2012

2
( إك ا ٌم االز ٌ يا أش ف أدمدا ،  ب عطيا مت،قيت بط،ٌ  األدا  اإلدا ي المدٌ ي االمدا ف كد،الم االس،ٌت ،سٌرٌم االبغدب عدٌها  

 م.2012سدٌم االب كٌم كيالغ دقما  يمتم  ل،ب اال،اديا  مجلة العلوم التربوية 
3
سدٌم مجلة العلوم التربوية النفسية  االمدا ف ا كبدامٌما ( م ٌم ليدي  كدً ع، ا كت  االمداعم االددٌثم  ً األدا  اإلدا ي المدٌ ي  

 م.2012(ا 2( اال ز  )12االب كٌما  يمتم االرٌ،ما االتدد )
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اتع دددديركيل،انهدددددفتاإتدددددلانضددددواع ددددنراعألعدددددرحاتعطددددنيراامدادااددار اتعدددددير ااتعددددددارسا
 لااتعنمجااتن يح،انطدألتاات عدينلا يلا ينلاتناعمديااتدعداليلادع ر،انا ع دعتااتدرا

نعن دديتااتدرا ددلاإتددلاقهعيددلاد ددمانععزيددزا،ا(اعددناعدددير ادعددضااتعدددارساناتععيعددين511)
ا.اتعدا لاات ديأللاتألدادااددار 

اثانيا: دراسات أجنبية:
 .El-Sayed, Al Mashikhi, Al Kithiri,2017 (1))دراسة: ) -1

اعدددناظيددديراع يفظدددلافدددحااتعددددارساتعددددير ااددار اامداداعطدددنير"اادعندددنانااتدرا دددلاتددديدت
اعدناظيديراع يفظدلافحااتعدارساتعدرادااددار اامداداعطنيراإتلانهدفتا،"اتععيعينانظرانتمل
اا دع داما د لاعدنااتن ديحااتعدنمجاا دع داماعدمااتدرا دلاقهدداألانتع أليدق.ااتععيعينانظرانتمل

افدحاععيعديًاا278اتناعمديا  دناليلا ينلا يلااتنميليلاات عدينلاعطديقانعمارلي يلاكأداةاات عديين
اتيعتديدداتيديدلانع ييدلادنتيلاعرا يصااتعديرينادعنتاناتععييمااتعرديلانزارةاقن ت،اناظييراعدارس
ا عيمدددماقألنددديدااتعددددارساعدددديرنايناتممددديااتعدددحااتع دددك تاندرا دددلاامتدددل،ا يدددلا دددنناتاقرددددواكدددل

ا. ييميااتع يبانع ينتل
اعمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:التعميق 

ععظمااتدرا يتاات يدأللاقكدتافحانعيلتمديانعن دييعميا يدلاقهعيدلااتأليديدةااتعدر ديلانادداريدل،ا-1
ااتعدر ح.احنعطنيراامدادااددار افحاضندااتع طيطااد عراعيت

دعطددددنيراامدادااددار اعع دددديدهااتدرا ددددلاات يتيددددلاعددددوادعددددضااتدرا دددديتاات دددديدأللافددددحااهععيعمدددديا-2
كدددأداةااات دددعدينلتيأليددديداتااتعدر ددديلادددديتععييمااتدعددددالحانا دددع داعميااتعدددنمجااتن ددديح،انا دددع داما

اتيدرا لااتعيدانيل.

ع عيدددألااتدرا دددلاات يتيدددلا دددنااتدرا ددديتاات ددديدأللافدددحاقننددديا دددنألاععندددينلاعطدددنيراامدادااددار ا-3
داع ينرانعرعكزاتاات طلاات دعراعيتيلاتيععيديماتددلاتيألييداتااتعدر يلاديتعر يلااتدعداليلافحاضنا

ام.2114/2131فحاع راتعيماااتتيععح

 تساؤالت الدراسة:
                                                           

)1) Abdelkader Mohamed El-Sayed1, Khalid Muslem Al Mashikhi, Fatma Mostaheel Al Kithiri, "Developing 
Administrative Performance of School Principals in Dhofar Governorate from the Viewpoints of Teachers", 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES ISSN , Volume 4, Issue 3, 
2017. 
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اتع أليقاقهداألااتدرا لاعياي ينلااتدي ثاادتيدلا نااتع يؤتتااتعيتيل:_
فدحاع دراااتتديععحتي طلاات عراعيتيلاتيععييماتددلااناتعييهيعحااتيكر عياادطيرا-1

ام؟ا2114/2131تعيما
عددديااتع دددنرااتعألعدددرحاتعطدددنيراامدادااددار ادددديتععييمااتدعددددالحافدددحاضدددنداات طدددلا-2

 م؟2114/2131فحاع راتعيماااتتيععحات عراعيتلاتيععييماتدلا

احدود الدراسة:
ادعضااتعدارسااتدعداليلادع يفظلاق ينط.احدود مكانية:_

ادع يفظلاق ينط.ااتعدارسااتدعداليل ينلاععأليلاعناتييداتاحدود بشرية:_ 

امنيج الدراسة:ا
ا ععدددااتدي ددثا يددلااتعددنمجااتن دديحااتع يييددحاع أليألددياتمدددألااتدرا ددلانطدألددًياتعددياعألعضدديها
طديعددلاهددذبااتدرا ددلانذتددكاتععيتتددلاادطدديرااتنظددر اتيدرا ددل،ا يددثاإنااتعددنمجااتن دديحاعني ددبا

مادعي ديرااتنعديلجانا دع راجاات دعنعيتيتاتطديعلااتدرا ل،انتايكعيدحادن دألاعدياهدناكديلناددلايألدنا
ذاتااتدتتدددلاديتن ددددلاتع دددكيلااتدرا دددل،انا دددععينااتدي دددثاديم دددينبااد  ددديلحاتععيتتدددلااتدرا دددلا

ااتعيدانيلانا ع  صانعيلجاعنمي.

احا ددع دمااتدي ددثاات ددعدينلاعنتمددلاتيأليدديداتااتدر دديلاددديتععييمااتدعدددال أدوات الدراسةةة:
تيععدددرألا يدددلااتععنتددديتااتعدددحاعناتدددهااتأليددديداتااتعدر ددديلانععددديألمماعدددناع أليدددقاقهدددداألاات طدددلا

ا ع دمااتدي ثافحادرا عهاا عدينلاعناإ دادباتتعدوااتدييندديتانم(.ا2114/2131ات عراعيتيلا)
اتعحاععطيدمياعع يراتااتدرا لااتعيدانيلانذتكاعناعنطيقاقناات عدينلاهدح"ان دييلاتي  دنلا يدلا

اا(1)يتا نا دداعناام ليلااتعكعندلافحانعنذجايعداتذتكانيألنمااتع عتيبادعيلهادني ه."اإتيد
 إعداد االستبانة : فيواتبع الباحث الخطوات التالية 

 تديمااتدي دثادد ددادا ددديراتاات دعدينلاعدنا دد لاترادعدهاتيدرا ديتاات دديدأللااتعرديدلانامتنديددلااتعع دديلا
هدددذاانتددددارا دددلااتدي دددثافدددحا دددييغعها،اادطددديرااتنظدددر اتيدرا دددلدعنضدددنعااتدرا دددلاديدضددديفلاإتدددحا

ا.ااناتدتلااتي نيلتعديراتاات عدينلاقناعع ماديتعنضن يلاناتد يطلا

                                                           

ما،صاا1996اتأليهددددددرةا:دارااتنمضددلااتعرديددلا،ا،امنةةاىج البحةةث فةةي التربيةةة وعمةةم الةةن س عدددا يددر اكدديظما،اقتدديدرا دددداات عيدددانا (1)ا
اا246
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 ا:عضعنتاات عدينلافحا نرعمياامنتيلاتزليناهعي

ا.ا،اناتع  صاتتنس،اديينيتا   يلاعععأللافحاات ماالجزء األول :

عنتددديتااتعدددحاعناتمدددلااتأليددديداتااتعدر ددديلادعددددارسااتعيعضدددعنا دددديراتاعألددديسااالجةةةزء الثةةةاني:
نتداتيدتااتعديراتاا،م(2114/2131قهداألاات طلاات عراعيتيلا)اتععييمااتدعدالحاعناع أليقا

 نهلا:ا عساع ينرارلي يلافح
 (ا دديرةاعدنا31نا دععلا يدلا)ااديتععنتيتااتعحاعععيقاديدعكينيديت يصااألول:  المحور

أل ثاقدعيدانهمااتدعداامنلاات ديصادديتعدنلااتعدر دحاااااااااااااا ععلا يلنتدا ديراتاات عدينل،ا
(ا ديرة،اا11نااتدعدااتألينحاات يصاديتعتميزاتانا ععلا يلا)اا.(ا ديرة6نا ععلا يلا)ا

ا(ا ديرةاعنا ديراتاات عدينل.13نااتدعدااتأليتثاات يصاديتععيعينانا ععلا يلا)ا

 نتددداا ددععلا يددلاقاددديتينالتاناتع ددريعيتااتعنظعددلادععنتدديتاعععيدد دديصا :المحةةور الثةةاني
 .اة(ا ديرا11)

 نتددداا ددععلادععنتدديتاعععيددقاديتعنعيددلااتعمنيددلاتيأليدديداتااتعدر دديلا دديصا الثالةةث: المحةةور
 .ة(ا ديرا11ا يلا)

  (ا12انتددداا ددععلا يددلا)دععنتدديتاعععيددقادنظدديمااتعألددنيماناتععيدعددلا دديصاالمحةةور الرابةةع
 .ة ديرا

  نتددداا ددععلا يددلادععنتدديتاعععيددقاديتعندديخاناتتددنااتعدديمااتعدر ددحا دديصاالمحةةور الخةةامس
 .ة(ا ديرا11)

ا.ات عدينلا يثا  با دقاات عدينلانألديعميادضدطتيمااتدي ثا
اتدي ددثادعطديددقاقدناتااتدرا ددلا يددلا ينددلا  ددناليلاعددناتيدديداتااتعددددارسااتدديم  :عينةةة الدراسةةة

(اتيديدة،انععألدلا511)ات عيناااتععييعيل.اق ينطاتألييدةااتألينيل(اددداراتا–اتدعداليلا)اتألييدةاامنتلا
 %(اعنااتعتععواام يحاعماا عييرهيادطريأللا  ناليلاطدأليل.ا42ن دلا)ا

 

 

 إجراءات الدراسة:
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تي طدددلااحناتعيددديهيعا يألدددنمااتدي دددثادددديتط عا يدددلاادطددديرااتيكدددرااامنلتإلتيددددلا دددنااتع ددديؤلا -
مانعرعكزاعميان يي يعمياعنا  لادرا لااتد دنثاناتدرا ديتاات ديدأللا2131م/2114ات عراعيتيلا

 ناتكعباناتعراتو.
 يألنمااتدي ثادنضدواع دنًرااعألعرً دياتعطدنيراامدادااددار ادديتععييماااتألينحتإلتيدلا يلااتع يؤلا -

مافحا2131م/2114فحاع راتعيمااحاتدعدالحافحاضنداات طلاات عراعيتيلاتيععييماتدلااتتيعع
اضنداعياع يرا نهانعيلجااتدرا لااتعيدانيل.

 مصطمحات الدراسة:
"اقناامدادااددار ايعددداق ددداتنانددباامداداام ي دديل،اتددذاااألداء اإلداري يعرفةةو الباحةةث إجرا ًيةةا 

/اتنكيددلافمدناي دديراإتددلاعتعن ددلاعدناامن ددطلاناتعمدديماناتناتددديتاناتع دلنتييتااتعددحايألددنمااتعددديرا
 .دعكييألاامفراداقنااتعيعيينادميادعنييذهيادا لان داتااتعدر ل،انكذتكااتألييمادنظيلألااددارة

دأنمدديا طددلاإنعيليددلاطنييددلاامتددلاععألددلا يرطددلاويعرفيةةا الباحةةث إجرا ًيةةا:  الخطةةة االسةةتراتيجية
عميااتع دعألدييلااتطريقااتعحاعألندااتعؤ  لااتععييعيلاإتلاعياعطعتافحااتن نلاإته،انعياي ألقارؤي

تزداتايعتزقاعناات يي لااتعيعلاتيدنتدلانعرتعدلاتيألدنانيناناتيدنالتانامنظعدلاانهحنقهدافميااتعيعل،ا
 .ناتدراعج

 م4101/ 4102اإلطار ال كري والم اىيمي لمخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي 

نععداات عراعيتيلااتعنمجااتع ع دمافحااتعنييذاناتذ ايندألقاعنارؤيلاناض لان يعيلايدعماعدنااااا
  تمياع أليقاامهداألاات عراعيتيل،انعععلا يلاع ديدانعألييماع عيألااتطرقااتعحاع ألقاقهداألا

ا.(1)نر يتلااتعنظعل،األماا عييراقفضلاهذبااتطرق
عراعيتح،انععددانتميتانظرااتدي أليناناعتيهيعمم،ايعرضاننظرااتععدداععريييتااتع طيطاات اااا

ااتدي ثادعضااتععريييتاعنمي:
يعرألااتع طديطاات دعراعيتحا يدلااندهانضدواع دنراع دعألديحاتع  دينااتنضدوااتدراهناعدنا د لا
ع ديداقهداأل،اننتنداآتييتاتع أليدقاهدذباامهدداألادعديايضدعناات دع  لاامعألدلاتيعدناردااتععي دلا

ا.(2)راعيتحاهناانلاات طناتاتين نلاإتلااتتندةاات يعيلناتع طيطاات ع
اتع طددديطاات دددعراعيتحاندددنعاعدددنااتع طددديطااتع دددعألديحاطنيدددلااتعددددع،اني دددعلاتعيدددواتناندددباااااا

ا.ا(1)اتع رنعاتع أليقاقهدافه

                                                           
(
1

 د لدم مهلي ات بطل،ٌ  األدا ا  التفكير والتصطيط اسستراتيجي  كيف نربط بين الحاضار والمساتقبل ( مدمد عكد االغلً د    الما 

  .11ما ص 2002اال ي   ا م سز بط،ٌ  األدا  ،االبلمٌما 

(
2

  .32م  و  يكقا ص  التصطيط اسستراتيجي ودوره  ي اسص،ح المتمرك  حول المدرسة  ( عٌد عكد اال،ادد عدً ،آع ، ا 
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 :(4)أىداف التخطيط االستراتيجي في التعميم
 ق كيتمي.قداةاتع ديدااتع يرانعناتملااتعع يراتااتديليلادكيفلا -1

 ي ي دافحاع ديدااتألراراتاات يتيلاناتع عألدييل. -2

 ناتعنظيعحانامدادااتكيحاتيعؤ  لااتععييعيل.ااددار يعكناعناع  يناقناعطنيراامدادا -3

 ي ي دا يلاعألييلااتع يطرةا) دمااتعأكد(،انيضعنااتنعناناتعطنرافحاامتلااتطنيل. -4

تع دعنييتاادداريدلااتع عييدلاديتعؤ  دل،اينفراادطيرااتعيماتيع طيطاامكألدراعي ديً افدحاا -5
 ناتألراراتااتعكعيكيلاناتع  يييل.

 م( التعميم المشروع القومي لمصر:4101م/4102الخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي )
اع يًتياعواعنتهاات كنعلاات يتيلاتيعتانزارةااتعرديلاناتععييمادد دادا طلاعر ييلاعدعمياأل ثاااااا

افحااتعيما م،انتدا2131ماتعأ يسا ططاا عراعيتيلاعنعمحافحااتعيما2114/2115 نناتاعددق
ا ععتاات طلااتعر ييلادنيدا يلاع ييلاععطييتاعععددةانعنمي:

 م.2112م/ا2117 يدأللاعألنيماات طلاات عراعيتيلاات -1

 ع يركيتاق  يبااتع ي لانات عييدةاعنااتعأليريرااتدنتيلانامددييتاذاتااتع تل. -2

 ات عييدةاعناقرادااتعع   يناعنا يرجاندا لاتطيعااتععييم. -3

 ات عر يداد ططادعضاعنااتدنلااتععينتلاععييعيي. -4

نزارةااتعرديلاناتععييماعيا دقاعدريدهانتداتيمادد داداات طلااتنعأليتيلافريقاذنا درةاعناكنادرااااا
ع يًيياندنتًيي،انعماعد يمااتيريقاد درادانطنييناعناذن اات دراتااتدنتيلافحااتع طيطااتعردن ،ا
ااتد نثانكيييتا اعناعراكز ااتع عييل افحااتع   يتااتعردنيل اد دراد اإتلاات ععينل ديدضيفل

ااتألنعح ااتععمد انكذتك ااتع ريل، اديتتيععيت اناتميللاااتعرديل ااتع طيط انزارة ان دراد تيع طيط
ااتألنعيلاتضعيناتندةااتععييمانات ععيد.

ااتعردنيلااااا اناتكنادر ااتط دحاناتععيعين، ااتعتععو اعو اع ععرة اع يركيل نذتكافحاإطيرا عييل
 يلاع عيألااتع عنييتانعؤ  يتااتعتععوااتعدنح،اندد مافنحانعيد اعناعنظعلااتينني يألا

ن،اناتععمدااتدنتحاتيع طيطااتعردن ااتعيدواتيينني كن،انكذتكادععينناعنااتنكيتلانعنظعلااتينني ك
ا.(3)تيعنعيلااتدنتيل،اناتعتيسااتألأليفحااتدريطينحاامعريكيل

ا:(4)م4102/4101المالمح األساسية لمخطة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي 

                                                                                                                                                                      
(
1

   رساالة دكتاوراه ( مدمد  ت،د مدمد االتيزمًا ا ب ابٌ ٌم م ب دم البط،ٌ  ا دا   االمد  ٌم كيالبتدٌم قكم اال يمتً  ً د،اللم االس،ٌلت

 .115ما ص 2015سدٌم االد ا يت االتدٌي الدب كٌما  يمتم اال ي   ا 

(
2

ما ص 2012ا ٌلليٌ  (1)االتلدد  مجلة بحوث ودراسات جاود  التعلايم     (  يالم مدمد  يالم اك ا ٌما االبعطٌط ا  ب ابٌ ً  ً االبتدٌم

 .225 -224ص 

(
3

اال لي   ا مطليكو  التعلايم المشاروا القاومي لمصار  -م2241/2202الصطة اسستراتيجية للتعليم  بل الجاامعي ( مدم،د اك، االل  ا 

  .3-2ما ص ص 2014   االب كٌم ،االبتدٌما ،زا

(
4

 .2ص مرجع سابق  ا  م2014/2030(مدم،د اك، االل  ا االعطم ا  ب ابٌ ٌم الدبتدٌم قكم اال يمتً 
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 أوال: رؤية وزارة التربية والتعميم:
اتعرديلاناتععييمادعنفيراعنارداد ريلاععنيعيلااتألدرةاناتكييدةان يلاق يلادرتلاعنااتتندةاعيعزمانزارةا

نام  تييتااتعمنيل،اعناقتلادنيداعتععوايألنما يلااتععيم،اناتع يدايألنما يلااتععرفل،اناتعنعيلا
تلاعناات يعيلاتينشد،اعواغرسارنحااتعناطنلاناتع يعت،انندذااتعنأل،انعيمماق ساات ريلاناتعدا

ا ألنقانناتديتان عنراديتع ؤنتيلاعتيبااتنطناناتعناطنين.
 ثانيا: رسالة وزارة التربية والتعميم:

اتع عتيبا ااتتيععح، اتدل ااتععييم اتطيع انعنعيل دارة اناه اتييدة ا يل اناتععييم ااتعرديل انزارة عععل
اات ا ن اعني ل ات انطنيل ادمنيل ااتع ر  اتيعتععو اناتألأليفيل ااتتع يديل عتيهيتات  عييتيت

اتعيتعيل،اناتعأكيدا يلااتتعزاماد قاكلاطيلاعنافر لاععكيفللاتعيألحا دعلاععييعيلادع عنعاعنا
ااتتععي يلا ااتعنعيل افح ااتيعيل اديد ميم اده اي عت ادعي ااتعيتعيل، ااتععييير اعو اععني ب اتتندة

اناتتع يديلاتديدب،انديتعنيف لاإتييعًييان يتعًيي.
اة:ثالثا: األىداف االستراتيجي ا ا اا األ ثا يي يت اعدنح اعم اناتر يتل ااترؤيل اتإل  حنتع أليق

ا،اعنا  ل:ادن ينناتع  يناععيقانعيأليقاامعمااتعع دةات ألنقا
كعيلااتععييما يلاع عنعا -1 إعي لافرصاععكيفللاتتعيواات كينافحا نااتععييمات تع يقاناه

 فر يهااتعيماناتينح.

لاعنفيراعنمجاععي ر،انعكننتنتيياعنظيلاع  يناتندةافعيتيلاات دعلااتععييعيلاعنا   -2
اتكلاطيلافحاكلاف ل،ا افعيل انععيم انغيرارييضيل، ارييضيل اعردنيل انقن طل تكييدة،
دار ا نتييدةافعيتلافحاكلاعدر ل،انفرصاتيعنعيلااتعمنيلااتدا ييلانات يرتيلاتكلاععيماناه

 تيعألدمانيععيز.

انا -3 ااتعدارسااتدعداليل، ان ي ل ااتعؤ  يل ااتدنيل ا يلاعد يم ااتعيعييناديتععييم انتدرة دنيد
 عطديقاات عركزيلا يلانتهايضعناات نكعلااتر يدة.

 :(0)مبادئ وأسس بناء الخطة االستراتيجية
 أوال: مبدأ التكاممية مع الخطة التنموية لمدولة:

 يثا رصافريقااتععلافحاعرا لااتع طيطاتنضواات طل،انعرا لااتععلااتيعيح،ا يلاااااا
اقناع يراات طلافحاضنداات طلااتعنعنيلاتيدنتل،انقناعع ذانيساادطيرااتزعنحاتمي.

 
 

 ثانيا: مبدأ التشاركية الواسعة من اجل ترسيخ ممكية االستراتيجية:

                                                           
(
1

  .42 -2مرجع سابق  ص ص ما 2014/2030( ،زا   االب كٌم ،االبتدٌما االعطم ا  ب ابٌ ٌم الدبتدٌم قكم اال يمتً 
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 يثاات رصاامكيدا يلاع يركلاتعيواامطراألااتععنييناديتععييمافحا ييغلااترؤيلاندنيدااااا
انعنا ااتعطيندل، انات يييت ااتنميييت اإتل ااتعؤديل انات عراعيتييت اع رتيعمي، انع ديد ات طل،
ان درادا اا ع ير  افريق اعردن ، ا يعح افريق ااتعردن ، ااتععل اتييدات ااتعتععو، امطراألاععألين

ا.دنتينن
انعما ييغلاندنيدااتعني رااترلي لاتي طلاناتعععأليلافح:

ادراعجاات طل.-3ااات عراعيتييتاات يكعل.ا-2اااترؤيل.-1
اات عراعيتييت.-6اااتمداألاات عراعيتيل.-5اقهداألااتععييما  لا نناتاات طل.-4

 ثالثا: مبدأ الواقعية والطموح المتزن:
اتعيضح،انعنمياات طلااإنتيزاتتيلاعطنيرااتععييما يلافألدااهعمافريقاات طلادأناععععداا عراعي

ا)2117/2112) ااتينح ااتععييم ان طل ا2111/2117م(، انكذتك انع ييلاإ ييتيعهم( اندرا ل ،
ا.اد ييقق ديبا

افألداا ععدافريقااتععلا يلاع  يصانع ييلااتناتوااتعردن ادكلاقدعيدباااا اتذتكااتعددق نع أليألي
ااتعيري يلانات يتيلاناتع عألدييلاع ددةاعتيتتااتألنةاناتضعأل.

منااتععييلااتععييعيلاع كلانظيعياععكيع اي عمدألااتطيتبااااارابعا: مبدأ التكاممية والتوازن:
كااتنظيم،انع  يلاقداداتعيواقتزادااتنظيمااتع عييل،افدناع  يناقدادااتذ اهناع  يلاقداداذت

ااتنظيمااتععييعحايعععدا يلاع  يناكلاقتزالهااتع عييلانعطنيراعكننيعه.
 خامسا: مبدأ تأكيد الدعم الكامل لجميع الجيات الشريكة:

اا ععدتاعنمتيلادنيداات طلا يلااااا ااتينحااتعطينبااع رنطيهفألد ااتد م تدنيداات ططاعألديم
ات عراعيتيل،انات ططااتعنييذيلا يلاع عنعااتعديرييت،انعنا  لاعألديمااتد مااتينحااتكيعلاعنا

ااتعركزانن نتاإتلااتعدر ل.
نععددديا ددددقايؤكددددااتدي دددثاقندددهاتدددداعدددمادنددديدانأليألدددلاات طدددلاات دددعراعيتيلاتيععيددديمااتددددلااتتددديععحااااا
ألددأل،ااتددذ اتيعددتادددهااتيددرقااتنطنيددلااتعديدددة،ام(ادعددداكأليددراعددنااتععددلاات دديقاناتعك2114/2131)

ناتددنزاراتااتععنيددلانععأليددحااتع يفظدديتاعددنا دد لان دددةاات يي دديتاناتع طدديطاات ددعراعيتحادددنزارةا
اتعرديددلاناتععيدديمانكددذتكاات ددعييدةاعددناات دددراتااتعيتعيددلاديتععمدددااتدددنتحاتيع طدديطااتعردددن ااتعددديدوا

طنييدددلاااتعددددع،انفألًدددياترؤيدددلانر ددديتلانزارةااتعرديدددلاتعنظعدددلااتينن دددكناعدددوااتعركيدددزا يدددلااتعطيعددديتا
اناتععييماناتعديدئاام ي يلانعنظنعلااتأليماتيع  يناناتعطنيرانع أليقااتتندةااتعيتيلافحااتععييم.

نفحاهذااات ييقاعمدألاات طلاات عراعيتيلاإتلاإعي لافرصااتععييماتتعيواات كينانع  ينااااا
ا يمااتدنيلااتعؤ  يلانععزيزااتععي كااتتععي ح.تندةافعيتيلاات دعلااتععييعيلانعد
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 : (0)مراحل بناء الخطة االستراتيجية
 أوال: مرحمة التيي ة واالستعداد:

ااتتيععحاعنا  لا -1 اتدل ااتععييم اعطنير اا عراعيتيل ادنيد ااتع رنعاعنا  ل افكرة دينرة
 اتعديداعنااتيأليداتااتعحاععتاعواتييدةااتنزارةا يلاع عيألااتع عنييت.

انضوا -2 افح ااتع رنع اهدأل اع ديد اات يدألل اات طنة ا ن انعج ااتع رنع: اهدأل ع ديد
ما2131ا عراعيتيلانطنيلاتعطنيرااتععييماتدلااتتيععحاذاتاعدعازعنحايععدا علا يما

ااتنعأليتيلا اديت طل اعددق اإتلا ططافر يل اعأل عل اتيدنتل ااتنطنيل اات عراعيتيل اعو اع يتي
 م.2114/2117

 رؤية االستراتيجية:ثانيا: مرحمة صياغة ال
مانتدا2131نضوانعنذجا يعحات ييغلااترؤيلااتع عألدييلاتيععييماتدلااتتيععحا علا يما-1

ااترلي لااتعيتيل:اامدعيد علااتنعنذجا
 ن ألاات يتلااتراهنلاتيععييماتدلااتتيععحافحاع ر. -

 م.2131ن ألاات يتلااتعرغندلاناتعأعنلاع ألألمياد ينلا يما -

 دينااتنضوااتراهناناتعرغنبافحااتع عألدل.ن ألانع ديدااتيتنةا -

 دااتيتنةاتين نلاإتلااتنضوااتع عألديحااتعأعنلاتيععييماتدلااتتيععحااقنتنييتع ديدا -
 م.2131فحاع راد ينلا يما

 تحميل الوضع الراىن لمتعميم قبل الجامعي:
ااتعدااااا اهذب اقكألر انعن ااتععييعيل، اتينظم ااتراهن ااتنضو اتع ييل ا دة اعدا ل ا ين ياهنيك  ل

دارةااتنظيم. ااتنط قاعنااتع ينراام ي يلاتإل  حانهحاادعي لاناتتندةاناه
 أوال: محور اإلتاحة وتكافؤ ال رص:

ااتنظيمااتععييعحا يلاعنفيرافرصاععكيفللاتي كينافحا نااتععييماااا يأل داديدعي لاعدعاتدرة
ا.(2)عي حاقناق اا ع فيتاق رعت تع يقاده،ادنناا عديراتيننعاقنااتع عنعااتتع يد اناتتع

 اإلتاحة بحمقة التعميم االبتدا ي:
ايؤهيهااااا اكأ يس انات  يب اناتكعيدل ااتألرادة اعميرات ااتدعدالح ااتععييم ا يألل افح ااتطيل يععيم

ت عكعيلاعرا لاععييعهااتعيتيلادنتيحانكييدة،ان يلااترغماعنااتطديعلااتعتينيلانادتزاعيلاتيععييما
اتألينننا ااتعطديقااتكيعل ايعم اتم اا139ام ي حافحاع ر، انا1981ت نل انات يصاددتزام تحام،

اتد عنرا اعتينحاطدألي اعناقنااتععييم ا يلااترغم اهذا اإتلااتعدر ل، اادنعه اقن امعراددر يلاادنه

                                                           
(
1

  .11 – 10ا ص ص مرجع سابقما 2014/2030( ،زا   االب كٌم ،االبتدٌما االعطم ا  ب ابٌ ٌم الدبتدٌم قكم اال يمتً 
(
2

   http://kenanonline.com(  مبيح عدى  
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 يثاينصا يلاقنااتععييمافحاع رايند حاقنايكنناعتينيياعناع عنعا يأللااتععييماا1953
ا.(1)اتتيععلااتدعدالحان عل

ان دلا اينتد ااتدعدالحاقنه: اديتععييم اادعي ل اعنا5ن   ل  نناتاتماا6امطييلا نا%اعألريدي
م،انتدايرتواذتكاتعدماتدرةااتنظيماتين نلا2112/2113ييع ألنااديت ألاامنلااتدعدالحاتيعيما

ا.(2) نناتا6تتعيواامطييلافحا نا
 ثانيا: الجودة:

ا يمااااا افح ااتعدر ل ا يل ااتعععركز ااد  ح اعيمنم اطرح اعم ااتألنعيل ااتععييير اعن انط تي
اتع رن يتااتعتريديل،اإتلاقناقن لتااتميللااتألنعيلاتضعيناتندةاماعنا  لا دداعنا2114

اتععييمانات ععيد،اكعياقن لتاإدارةاتيتندةاددينانانزارةااتعرديلاناتععييم،اععدعمياإداراتاعنيظرةا يلا
اآتألا األ ألل اعن ايألرب اعي انا ععيد اعأهيل اعم انتد اهذا ااتععييعيل، اناددارات ااتعديرييت ع عنع

ا.(3)عدر ل
 :(2)المشكالت والقضايا الممحة بالخطة االستراتيجية

 أوال: قضايا اإلتاحة:
 ضعألاادعي لاناد دادااتعدكراتيععييمافحاعر يلارييضاامطييل. -1

 نألصاادعي لانات عيعيبافحاعر يلااتععييماام ي ح. -2

ااتي نل -3 ا)كأليفل ااتععييعح اامداد ا يل انانعكي يعمي ااتععييعيل اامدنيل تااتيعراا-ع ك ت
 اتدرا يل(

 ثانيا: قضايا الجودة
 عدنحاتندةانن يلااتععييمافحااتعر يلااتدعداليلانغييبااتعكننااتعكننتنتحافيمي. -1

ااتدعداليل -2 اامنتل ااتأل ألل اات ينأل افح اام ي يل ااتعميرات اناتكعيدلاا-ضعأل اتألرادة
 نات  يبااتع يل.

ت عكعيلا عيييتااتععييماغييباامن طلااتعدر يلانكيييلاعيعييمي،اكتزداهيمانضرنر ا -3
 ناتععيم.

 غييبااتعنظيألاامعأللاتعكننتنتييااتععييم. -4

 ضعألاادنعيتيلاناتكييدةااتععييعيل،اناتنضديطاناتنعظيمافحااتعدارس. -5

ا يلا -6 انضعألااتألدرة ااتعدر ل، ااتعدر حانان ييضاتيذديل اامداد اعن افحاكل اتأل نر
 ات عييظاديتط ب.

                                                           
(
1

  .32ص  مرجع سابق ( ،زا   االب كٌم ،االبتدٌما االعطم ا  ب ابٌ ٌم الدبتدٌم قكم اال يمتًا 

(
2

 .42 -42ص ص  مرجع سابق عطم ا  ب ابٌ ٌم الدبتدٌم قكم اال يمتًا (،زا   االب كٌم ،االبتدٌما اال

(
3

  .2010ا اال ي   ا تقرير التنمية البشرية( ك ليمج ا مم االمبدد  ا لميمًا 

(
4

  .23-22ص ص  مرجع سابق ما 2014/2030(،زا   االب كٌم ،االبتدٌما االعطم ا  ب ابٌ ٌم الدبتدٌم قكم اال يمتًا 



13 
 

 اتنظيمااتععييعح.غييبااتع ي ديلانات ييفيلافحا -7

 ثالثا: قضايا البي ة التنظيمية التعميمية
ااتميكيلانضعألااتعركيزا يلا -1 ااتععييم،انغييباإ يدة ااتدنلااتعنظيعيلامتمزة  دماكييدة

 ام عيلاام ي يلاتيععييم.

 ضعألاعطديقا يي يتااتعركزيلانات عركزيل. -2

 ضعألانظمااتع يلاناتععينعيتاناع يذااتألرار. -3

 حانعدعاكييدعهانعرننعه.ات يمااتععييع -4

 نظعلااتععييماات يصانامتندحانععييمااتي يتافحااتععييمااتعيم.قععددا -5

كعديايرتدوادعضدمياا،ق يرتااتدرا لا نااتعديداعنااتنعيلجااتعحايرتوادعضمياإتلاادطديرااتنظدر 
اعكنا رضميا يلااتن نااتعيتح:يإتلااتد ثااتعيدانح،انهذبااتنعيلجا

 النظرية:نتا ج الدراسة  (أ )
قهعيلاات يأللاامنتلاعنااتععييماام ي حانهحااتعر يلااتدعداليلانا ع تمدياعكيندلا ي دلا .1

 فحاعنظنعلااتععييمانا عديرهياركيزةاق ي يلاتيععييمافحاع ر.
ي ددديهمااتعطددددنيرااددار افددددحاعنعيددددلا عييددددلااع ددديذااتألددددراراتاادداريددددلاععدددديايعدددديتاتيأليدددديداتا .2

 امفضلاتيدداللانعألييلااتع يطرةان دمااتعأكد.اتعدر يلافر لاات عييرا
يددؤد ااتعطددنيرااددار اإتددلاعددد يماعمدديراتااتع تدديتاادن ددينيلافددحانضددوانعنييددذاات طددطا .3

 نامهداألااتعنظيعيلاد نرةا يعل.
 ي ي دااتعطنيرااددار ا يلااكع يبااتععيرألاناتععينعيتااتعععيأللاديتععلاناتعنظعلاته. .4
يباادداريددلاات ديألددلافددحاعطددنيراامدادااددار ادعدددارساات يألددلاضددرنرةاات ددععينلاديم دديت .5

 امنتلاعنااتععييماام ي ح.
قهعيلان دةااتععينعيتاناد  يداناتعحاع يهمافحاع أليقانظديماععرفدحا ديعلانععكيعدل،ا .6

كيفلاععطيديتااتع عنييتاادداريلااتع عييلاعناععينعديتانديينديتانعؤ دراتادا عدلااييدح
 نرةادتيأللان ريعل.تع يذااتألراراد 

اتعألنيمااتتيدااتيعيلايعطيباقنايكنناهيدألان يعلانععكيعل،انذتدكاتعطدنيراعألدنيماامدادا .7
 كأ داتنانباامدادااددار اديتعدر لااتدعداليل.

نتددندااتكأليددريناعددنااتععنتدديتااتعددحاعناتددهااتأليدديداتااتعدر دديلانعددؤألرا يددلاقدالمددمااددار ا .8
 حاعنييذااتينالتاناتألنانين.نقهعمياعألينعلااتع ييراناتعع ألاف
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إغيدديلاا ددع داماام دديتيباادداريددلاات ديألددلافددحااتعنعيددلااتع ددععرةاتيأليدديداتااتعدر دديلاقألندديدا .9
 ات دعل.

 نتنداعضيربافحااتع لنتييتانات ع ي يتاادداريلادعدارسااتععييمااتدعدالح. .11
ات طدددددددلاعطدددددددنيراامدادااددار اتيأليددددددديداتااتعدر ددددددديلادددددددديتععييمااتدعددددددددالحافدددددددحاضدددددددندا .11

 م.2131/اا2114ات عراعيتيلاتيععييمااتدعدالحا
اتع طدديطااتعدر ددحان ددييلاتإل دد حاناتعألدددماناترتددحانرفددواع ددعنعاامدادااددار ادا ددلا .12

 اتعدر ل.
 دددديمااتميكددددلااتعنظيعددددحاتددددإلداراتااتعدر دددديلاددددديتتعنداناتنعطيددددلادعددددياتايعني ددددباعددددوااع .13

اععطيديتاعطنيرااتععلااددار .

 ميدانية:نتا ج الدراسة ال  (ب )
 ت نراتدعادعضااتألييداتااتعدر يلافحاادتعيماديتععيييرااتألنعيلاتيععييم. .1
 ععيييراعألييماقدادااتعيعييناديتعدر لاغيراناض ل. .2
 ضعألاإتعيمااتألييداتااتعدر يلاديتينالتاناتع ريعيتااتعنظعل. .3
ناتينيدلادا دلاع دنديلاات   ييتااتعحاع عيتمديااتأليديدةااتعدر ديلاتيأليديماديم عديلاادداريدلا .4

 اتعدر ل.
 ضعألااتع طيطاتيعكيعلاناتععيننادينااتعدر لاناتعتععواات يرتح. .5
 ييدةااتنز لااتعركزيلافحااتععلادا لااتعدر لاننتندات نرافدحاا دع داماعمديرةااتعيدنيضا .6

 دا لااتعدر ل.
 ألط.اع يما عييلااترتيدلا يلاامدادادا لاعدارسااتععييمااتدعدالحاديت كييلاناترنعينيلاف .7
 ع دنديلااتعناردااتعيتيلاناتع يرهيا يلااتععنيلاات كنعح. .8
ماتععنتديتاعطدنيراامدادا2131/اا2114ععيتتلات طلاات عراعيتيلاتيععييماتددلااتتديععحا .9

 اددار اتيألييداتااتعدر يل.
 ضعألااتدنراتااتعدريديلاات يعيلاتيألييداتااتعدر يل. .11
تيأليدددديداتااتعدر دددديلافددددحاضددددنداات طددددلاايددددعمااتع يددددبا يددددلاععنتدددديتاعطددددنيراامدادااددار  .11

 م.2131/ا2114ات عراعيتيلاتيععييماتدلااتتيععحا
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 ثانيًا: التصور المقترح:
 فمس ة التصور المقترح:-0

اعع ددافي يلااتع نرااتعألعرحاعنا  ل:
 ماتعطدددنيرااددارةا2131/اا2114ات دددععينلاديت طدددلاات دددعراعيتيلاتيععيددديماتددددلااتتددديععحا

اديتععييمااتدعدالح.اتيألييداتااتعدر يل
 أسس التصور المقترح:-4
 يعأللاعنفيرااتعنيخااتعدر حاناتديللااتعدر يلااآلعيلاناتعنضدطلاناتتيذدلاناتدا علاتع أليقا

امهداألا طنةاتنهريلافحاعنييذاعطدنيراامدادااددار ،انع ييدزااتعديعييناديتعدر دلان دنا
 اددداعاناتدعكيرانديتعيتحاع أليقاامهداألااتعن ندة.

 ماععددددااتركيدددزةاام ي ددديلا2131/اا2114إناات طدددلاات دددعراعيتيلاتيععيددديماتددددلااتتددديععحا
 تعطنيراامدادااددار اتيألييداتااتعدر يلاديتععييمااتدعدالح.

 أىداف التصور المقترح:-0
 ععيتتدددلاقنتدددهااتع دددنرااتعدددحاععدددينحاعنمددديااددارةااتعدر ددديلاديت يألدددلاامنتدددلاعدددنااتععيددديما

نطاناتعددددحاعععألددددلافددددحاضددددعألاامدادااددار اتيأليدددديداتااتعدر دددديل،اتيددددلاام ي ددددحادع يفظددددلاق ددددي
 ادعكينييتااتعيديل،اضعألااتع تلادينااتعدر لاناتعتععو،انعركزيلااع يذااتألرار.

 عطدددنيرانع  ددديناامدادااددار اتيأليددديداتااتعدر ددديلادددديتععييمااتدعددددالحافدددحاضدددنداات طدددلا
ام.2131/ا2114ات عراعيتيلاتيععييماتدلااتتيععحا

 محاور التصور المقترح وآليات تطبيقيا: -2
 المعممون(: -التجييزات  –محور المعوقات التي تتعمق باإلمكانيات ويشمل )المبنى المدرسي  (أ 

 .نتندا طلادنريلات يينلااتعدينحااتعدر يل 
 .كيييلادنراتااتعييبادعيايعني باعواق دادااتط ب 
 .عألييلاكأليفلااتي نلادا لااتعدر ل 
 ات ععيداتااتعيديلاتإلنييقا يلااتعدر لان يينعمي.عنفيرا 
 .عنفيرااتعتميزاتانامدناتااتعكننتنتيلاناتن يللااتععييعيلاات ديأللادا لااتعدر ل 
 .ردطاتنا دااتديينيتااتعدر يلادألنا دااتععينعيتاديت تلااتعدنحاندنزارةاات  ل 
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 .عنفيرااتعددااتكيفحاعنااتععيعينات دااتعتزاديتعدر ل 
 لااتع تيتاادن ينيلادينااتألييدةااتعدر يلانتعيوااتعيعييناديتعدر ل.عألني 
 .ألدااتععي يتادنريلاع ععرةاتيععيعيناتععرفلاطرقاا ع دامااتن يللااتعكننتنتيلاات ديألل  
 .عنزيوااتعميماناتع لنتييتانات ع ي يتادعنضن يلان ييفيلان داتل 

 عات المنظمة:المحور الثاني: معوقات تتعمق بالموا ح والتشري (ب 
 .عنتاات   ييتاات زعلااتعحاع عيتميااتألييدةااتعدر يلاتع ييراقعنرااتععلادا لااتعدر ل 
 .اتعرننلافحادننداات رألاعنااتعيزانيلااتع  يييلاتيعدر ل 
 .ا ع داماات عركزيلاتيألييداتااتعدر يلافحاعطديقااتينالتاناتع ريعيتااتعنظعل 
 ينالتاناتع ريعيتااتعنظعل.ضرنرةان حااتألييداتااتعدر يلاديت 
 .عيعيلاتل لااتنضديطااتعدر ح 
 .دمااتععييزادينااتعيعييناديتعدر لا نداعطديقااتينالتاناتع ريعيتااتعنظعل  

 المحور الثالث: معوقات تتعمق بالتنمية المينية لمقيادات المدرسية: (ج 
 .ضرنرةاإتعيمااتألييداتااتعدر يلاديتععيييرااتألنعيلاتيععييماناتتندة 
 ضددددرنرةااتعنا ددددلادددددينااتأليدددديدةااتعدر دددديلانقنتيدددديداامعددددنراتععيدعددددلا دددديرااتععييددددلااتععييعيددددلادا ددددلا

 اتعدر ل.
 .ع يركلااتعيعييناديتعدر لاعوااتألييداتااتعدر يلافحااع يذااتألراراتااتعدر يل 
 .عيعيلان دةااتعدريباناتتندةااتعنتندةاديتعدر لاتعنعيلااتألدراتافحاعتيلااتع  ص 
 اتألييداتااتعدر يلادعينيضاات يطلاتيععيعديناذننااتكيديدةانات ددرةاتعألدديماقفكديراغيدرانعطيدلااهععيما

 عد ماألألعممادأني مم.
االمحور الرابع: معوقات تتعمق بنظام المتابعة والتقويم: (د 

 .ضرنرةاإتعيمااتألييداتااتعدر يلاديم يتيباات ديأللافحااتعألنيماناتععيدعل 
 عرةاتع  ينااتععييلااتععييعيلاناتعردنيل.ضرنرةااتعألييماناتععيدعلااتع ع 
 .عألييماقدادااتعيعيينانفقاععيييراعع ماديتعداتلاناتعنضن يل 
 .عألديماعألعر يتانقفكيراتديدةاتيعيعييناع ي دهما يلاع  يناقدالممادا لااتعدر ل 
 ا.م2131/اا2114عطديقاعياتيداديت طلاات عراعيتيلاتيععييماتدلااتتيععحا

اوقات تتعمق بالمناخ والجو العام المدرسي:المحور الخامس: مع (ه 



12 
 

 .عنفيرااتعنيخااتعدر حااتدا ماتإلدداعانادعكيرااتعيعييناديتعدر ل 
 .عنفيرااتديللااتعدر يلااتعنضدطلاناآلعنلاناتتيذدلاناتدا علاتع  يناتندةاامداد 
 .اتععلادرنحااتيريقادا لااتعدر ل 
 يتادينااتعيعييناديتعدر ل.اهععيمااتألييداتااتعدر يلاديضاات  فيتاناتنزا  
 .ع تيوااتط با يلااتع يركلافحاامن طلااتعرعدطلاد دعلااتعتععو 
 .اا ع دامان يللااتع يلاناتعنا لاادتكعرننحاينعيًياعوااتعيعيينافحااتعدر لاناتعتععو
 متطمبات تطبيق التصور المقترح:-5
 اتتععي دددديتاناتندددددناتاناتدددددنراتااتعدريديددددلااتعنعيددددلااتعمنيددددلاتيأليدددديداتااتعدر دددديلانذتددددكاعددددنا دددد لا

 تع  ينانعطنيراامدادااددار ادا لااتعدر ل.
 .عنفيراديللاعدر يلاتيذدلانعنضدطلانآعنلان يتيلاعنااتعنألانات ينكييتاغيرااتعرغنبافيمي 
 .اتعنعيلااتعمنيلاات يعيلاناتع عداعلااتع ططلاتيععيعين 
 مانعددددياعنينتعددددها ددددنااتعر يددددلا2131/اا2114تدددديععحاعدنددددحاات طددددلاات ددددعراعيتيلاتيععيدددديماتدددددلاات

 اتدعداليل.
 عنفيراتي دةاديينيتاعركزيلاتعددارسااتععيديمااتدعددالحا يدلااتعناتدواادتكعرننيدلايعكدنااترتدنعاإتيمديا

 تعألديماات دعيتادأتلانتتانتمد.

امعوقات تن يذ التصور المقترح:-6
 ا–اتيعدراتااتدرا ديلاا–ععييعدحا)كأليفدلااتي دنلاع ك تاامدنيلااتععييعيلانانعكي يعميا يدلاامداداات

 قتمزةااتعمنيلانادضيدةا......اإتخ(.
 دددماعددنفراعيزانيددلاتيعدددارسااتدعداليددلان ي ددلادعددداع نيددلاتعيددواعيتيدديتااتعدددارساإتددلاات  دديبا 

اتعن دددداديتدندددك،ا يدددثاق دددد تااتعددددارساعأليددددةاتاع دددعطيواقناعألددددماق ا ددددعيتاقناععددديرساق ا
 قن طل.

 در حاع يقاإتلا داكديراتاي توا يلااددداعاناتدعكير.اتعنيخااتع 
احمول التغمب عمى معوقات تطبيق التصور المقترح:-7
 عنعيددلان ددحااتأليدديداتاادداريددلااتعييددياددديتنزارةاناتعددديرييتانادداراتااتععييعيددلاديت يتددلاإتددلااتع ييددرا

 .نع تيواعدنحاامنعيطااتألييديلاات ديأللافحاإدارةااتعدارس
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 اكددزاد دددادانعدددريبااتأليدديدةاعيدعددلاتيعددديرييتااتععييعيددلاديتععددينناعددواكييدديتااتعرديددل،اعمددعماإن دديداعرا
 دد دادانعدريبانعألنيماقدادااتألييداتااتعدر يل.

 اتد ثا ناع يدراععنيلاإضيفيلاتيعدر لا ناطريقاع يركلارتيلاام عيلانامغنييدافحاعنفيرا
 اتعيديل.امعنالاات زعلاتعطنيراادعكينيتاناتعتميزاتا

 عنتاات يطيتااتعردنيلااتعييياإدارةااتعدر لاات   يلاتنضوارؤيلانر يتلاع عندا يدلاات عييتديتا
 ات يتيلاناتع عألدييلاعد عميا يي يتان ططانقهداألاإتراليل.

 يددضاكأليفددلااتي ددنلاعددنا دد لازيدديرةاععدددلادندديدااتعدددارسااتتديدددة،انع ددعيمااتعدددينحااتعدر دديلا 
 عنيهجااتدرا يلانطرالقااتعدريسانامن طلااتع عييل.د يثاعرا حاععطيديتاات

 .ععيدعلانعألنيماامدادااتعدر حافحاضندااتععيييرااتألنعيلاتضعينااتتندة 
 ضعيناات نكعلااتر يدةاعنا  لااتع يركلااتعتعععيلانع يركلاتعيوااتععنييناديتععييلااتععييعيلا

افحا عييلاد ماناع يذااتألرارادا لااتعدارس.

 البحث:توصيات -8
 عددددنتااتأليدددديداتااتعدر دددديلاات دددديطيتانات دددد  ييتااتكيفيددددلادتددددرادااتع ييددددراتااتعطيندددددلاديتعدر ددددلا

 اتدعداليلاناع يذااتألراراتااتعني دلاتيعدر ل.
 .عيعيلاآتيلااتعنا لادينااتعدر لااتدعداليلاندينااتعتععوااتع يحانذتكات رعأليداديتع تلادينمعي 
 اتعألنيلاعأللا ددكلااتععينعديتا)ادنعرندت(،انقتمدزةا درضانقتمدزةا نا دباعزنيدااتعدارساديتن يللا

انعنفيرااتع عيزعيتااتينيلانادداريل.
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