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 مقدمة:
تشهدداامجتتجاه تااسانهه اطواتطهسراتانههرطاواسجت األهواةهاااامثطههواامة مةهو ااتطتههوا
تطههسراتواسمستطهه اامجاتسجهه تاسا تلهه  تاامتههااواههدةتد اتطههسراوتههس ااما نهه  تاسشهه ووا

،اسةرضهههتا هههذواامتطهههسراتااثنهههد اوتهههاا ألطهههوا(Internet)امجاتسجههه تاامدسمطهههواتااتراهههتتا
تل دطو،اسامةأل ةطو،اسا تتج وطو،اسامتر سطو،اجج اودياإمااجت  تااماط ةاامنط نطو،اسا ق

ا.(Continuous Education)ظدسراامتر طواامجنتداجو
سُتاهداامتر طهواامجنههتداجواُ اهد ااجهه او اه داامتر طهواامجستدههواااهساإوههداداامثهردامتاطهه ة،ا
ساههماجشههو تحااماط تطههواامطسجطههو،ااتههناطنههتططلاو اطساتههحااما ضههراسامجنههتأل م،است وههدا

تناقدرةااااظجهواامتر سطهواوتهناتهسةطراةهرصاامتاتهط اسامتهدرطبامتتجطهلا شهوماجنهتدا ،او
س  ماسوطههواامتهههااتهههت ح اجههلاا اتط تههه تاامجتاهههددةاسامجتسطههرةامتتاجطهههواامجنهههتداجو،اة مألهههدرةا
وتااامتوططفاسامتا جهماجهلاامجتطت ه تانهرطاواامتسططهرا اطجوه اتاألطألده اةهااظهماةتنهثوا

متتتدطهداسامتسططهر،اجه ا اه اوه  اظدهسراامتر طهواامجنهتداجوادمهط ااتر سطوات جدةاغطراق  تو
وتااارت  طد ا  متاتط اامجدرنا،اسامتاتط اجهديااماطه ة،اسامهتات اجه اوتهمااماط ة.ةجاظجهوا

ا(ٖٖ-ٖٓ ،ٖٕٔٓااج اامجتادةامتتر طواسامات اسامةأل ةو،ا
متاا اطألتلراسط وداانط ا شطرارت  طاجثدس اامتاجطواامجداطوا  متر طواامجنتداجواا

دسر  اوتااتانط اوداحاامجات اوساامجستحاامثاا،ا ماتاجطواامج ننوا ج اةطده اجه اقه دةا
ونههه  د ا دارطهههط اسوههه جتط اجنهههاسمط اوههه ااماجتطهههواامتاتطجطهههواجههه ااههه مارةهههلاوثههه حتد اسا  سا 

 إٗٓٓاما راتاسامجد راتاام زجوامتطسطراودااد اإمناااةضم.ةانط ا شطراجاجهسدا،
ا(ٜٚٔ-ٚٚٔ،اصاصا

ادااه ااطهثا ة متاجطواامجداطواامجنتجرةاوساامجنهتداجواتوهس اجنهتجرةاسجتتهددةا شهومم
و اجهههه اطههههت اتاتطجههههحاامطههههس امهههه اطوههههس الهههه ما  اةههههااامجنههههتأل م ااتطتههههواامتسطههههراتاامنههههرطاوا
سامجت األواامتااطشدد  ااما م ،اإض ةواإمااذمكاو اوجتط تده ا اتنهطراةهااشهومااطهاا

م اهههههسثاامادطةهههههوات وهههههداوادههههه اجتاهههههددةاامتسااهههههب،اوجههههه اوههههه  اطاتألهههههد،اسموههههه اامدرانههههه تاسا
اسدطا جطوطواامتث وماجلاامجن راامسظطثااساما رةاسامظرسفاام طاطواامجاططوا ح.
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سامتاتههط اوداههداوستههحاامتر طههواطتههباو اطّوطههفاوسضهه وحاسونهه مط حاجهه اوتههماتاألطهه ا
طهدا ،ارغ  تاامجتتجا تاسااتط ت تد اةااتارطجااسوطواج اامجهساطاط اامجه  تط اتهد ط  ات

سُطاههداامجاتهه اواههداااروهه  اامجدجههواةههاااماجتطههواامتاتطجطههو،اااههحاووةههراووضهه حاامج ننههوا
امتاتطجطههواتثهه و  اجههلاامجتاتجههط استههدةطر ااةههطد ،اسوتطههحاطتسقههفاإلهه حااماجتطههواامتاتطجطههوا

ا(ٕٖٙا-ٕٛٚ ،اصاصإٔٔٓستسدتد .اةد ماواجداو ساش  ط ،ال ماواناألر،ا
اهه مامتجاتهه اةههي اتاجطتههحاجداطهه  اوجههراضههرسرط   امتاألطهه اسااط قهه  اجهه ا ههذااامههدسراامث

اا دافاامتر سطواامجاشسدةاسجن طرةااجساامجارةواامجنتجراةاان اراامجت  ت،اسطتطتبا
ذمههكاتسططههرااشهه ج اةههااتستطدههحاةاطهه  ،اسجهه ا اهه اطظدههرادسراامجستههحاامثاههااسو جطههواإشههراةحا

طامحادس ااسشرافاوتطهح،اوتااامجاتجط  اا اوياوجما اطجو او اطنطراسة اج ااط
اسجت  اتحاستألطط اات اتح.ا

سمهههه اتوهههه اجلههههرا جاههههزماوهههه ا ههههذواامتطههههسرات،ا ههههماواههههذتاتنههههاناةههههااجساتدههههوا
جشو تد اإمناامتا  ا ج اطادثاوتناامن اوااما مجطوامتداذاجاحاج اطساة اتاه مط ادطاده ا

احاامتستطههحاسو داتدهه استأل مطههد  استراةدهه ،اسموههااطتاألهه اذمههكا  ههداجهه اا رتألهه حا جنههتسياود
اامثاااامذياتجةماامدو جوااماألطألطوامتطسطراامجاظسجواامتاتطجطو.

سُطاهداامتستطههحاامثاههااواهداااوجههدةاامراطنههواةهااتطههسطراامتاتههط اامجلهريا داطههواجهه ا
دسروا  مجش روواةااسضلاامجا  جاامدرانطو،اجرسرا ا سضهلاالمطه تاامثاطهواامجا نه واامتهاا

كاامسنههه اماامتاتطجطهههو،اسطهههر اامتهههدرطساامجاتتثهههو،اتضهههج اامتاثطهههذاسامتط طههه ا جههه اةهههااذمههه
ساااشطواامتاتطجطهواججه اطنه وداوتهاتاا رتأله حا  ماجتطهواامتاتطجطهو اإضه ةواإمهاادسرواةهاا

.اة مجستهحاامثاهااطته  لا(Jones, E.& Chris, C. 2006)امتاجطهواامجداطهوامتجاتجهط ا
 اسامجهتات ا امهذمكاطنهتططلاوجتطتااامتاتط اسامتات اةااامجطدا اسطتا جماج  شهرةاجهلاامجاته

و اطألههفاوتههااجههساط اامضههافاسامأللههسرامههدياامجاتهه اما تدهه ،استستطدههحاإمههااوةضههما
امطرااههه امتانهههط اودااهههحاستطهههسطرو،استازطهههزااألههه طاامألهههسةاةهههااجنهههتسياودااهههح،اإضههه ةواإمهههاا

اج اظتحامتجطلااماا لراامجتلتوا اجتطتااامتاتط اسامتات ،اسامنااامتطسطر  .
امستطحاامثاااجارةواا ت تاامتستطحاسامسات  تاامجطتس هواجه امذمكاتتطتباوجتطوا

اما جتط اةاا هذااامجطهدا اسانهتس مااسجو اه تاامجت اهوا دنهتسبانهتط ،استاه س اطتلهفا
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  مدطجألراططههو،ااطههثاتساتدههحاجتجسوههواجهه اامتاههدط تاو جد لجنهه ودةاامجاتهه اوتههاادجههجا
(،اتامتسطراةاااماجسذجاامتر سياج اامتألاطواةااامتاتط ،ات ّاااةتنثواامتسدةاةتتسطداامتاتط 

ا ماا اتأل ماج اامتروطزاوتااامجاتسياامجارةهاامتجاه  جاإمهااامتروطهزاوتهاااماجتطه تا
امتهههااطهههت ا دههه اامهههتات ،اسوتهههااجدههه راتاامتثوطهههرااماتطههه ،اسجههه ااألهههماامجااهههنامتجهههتات اإمهههاا

ا(AL-Salimi ,S, 2003)جن ودتحاةااتوسط اامجااناس ا احا اثنحت.
إنههههج وطماو اامجستههههحاامثاههههااطتههههباو اتتههههساةرامدطههههحاجتجسوههههواجهههه اسطههههرياجاجههههدا

ا(ٖٛا-ٖ،صاصاإٔٓٓاموث ط تاجاد لاةجاجداوتااإنج وطم،
.وداداامدرسساةااج دةاتاللح  جارةواتاطططاسا 
. اسمج  ا ج  دئاامتألسط اسامألط ساامتااتاصاامجات اسامجتات 
واجا ن وامد اوةا حاجارةواا ت تاامجاتجط اامجداطواج اوتماتاظط ا راججاتدرط طا

 امادجو.
.جن ودةاامجات اوتااتط ط اانتراتطتط تاامتاتط اسامتات اامادطةو 
. امألدرةاوتااتسظطفاسانتادا ااامتألاط تاامادطةواةااوجتطتااامتاتط اسامتات 
اسمج  ا دنساامتر طواامادطةواسوت ااماثساامتر سي،اسةتنثواامتاتط .ا 

جتجسوههواجهه ااموث طه تاامتههااطتههباو اتتههساةراستشهطرااجههدوا اههتااجههداامنهادطواإمههاا
ةااامجشرفاامتر هسياسامتهااوتهااون نهد اطهت اتادطهدااأله طاامألهسةاساامضهافامدطهح،اسامتهاا

ا(٘ٔٗا-ٖٔٛ،اصاصإٗٔٓتتجةماةالاةاجدةا اتااجداامنادطوا،
وث طههه تاشالهههطولاجةهههماامةألهههواةهههااالاهههرط ،اسامجةههه  رةاةهههاااماجهههم،اسامألهههدرةاوتهههاا

ااماداموا ط اامجاتجط .اا نتجراراةطح،استاألط 
وث طهههههه تاامتاطططلو مجساحجههههههوا ههههههط اامجههههههسارداساسجو اطهههههه تاامجت اههههههواجهههههه اتدههههههوا

 سا اتط ت تاسامجشو تاج اتدواواري.
وث طههه تاامتاظهههط اسامتانهههط لجةماامألهههدرةاوتهههااتاظهههط اااوجههه ما شهههوماطتاألههه اةطهههحا

 ا انت  ،اسود اامتا رضا ط اوجماسآار،اسامألدرةاوتااتاتطماامسظ اف.
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ط تااما ق تااسان اطولاتشجماامتا جهماجهلاامجاتجهط اودشها صاسجنه ودتد اوث 
ق جههواو قهه تا ةههاا اهه حاشالههط تد اةههااتههساجهه اامةألههواسااجهه ،اسااتههرا اشالههط تد ،اسا 

 طط حاجاد ،استدطاواام طاواامجا ن وامد .
وث طههه تااماجهههماجهههلاامتج و تلتشهههجماتا جهههماامجستهههحاامثاهههااجهههلاامجاتجهههط ا هههرسحا

ةههههه  ونههههه  د اامجدههههه راتاام زجهههههوامجج رنهههههتحاامثرطههههه ،اسا  رةاداةاطهههههتد امتاجهههههماامتجههههه وا،اسا 
 سانتجرارو،اسطدت ا  ماجماامتا ساا،اسطا ساد اوتاااماجشو تد .

وث ط تاتطسطراامجادجاامجدرنالو اطوس اوتااسواات  ا  مثتنثواامتااتألفاسراحا
ا اطههو،اسقههدرةا اهه حاامجههادج،اسجارةههوااانهه مطباسامسنهه اماامتههااتهه دياإمههااتطسطر هه اجهه ا

امجستههههحاامثاههههااوتههههااتاتطههههماامجاهههه  جاجهههه ااطههههثاجاتسا هههه اسونهههه مطباامتألههههسط ،اسودساتدهههه ا
 امجتضجاواةطد اج اا اطواواري.

وث طههه تاانهههتادا اامتواسمستطههه لاتتطتهههباجاهههحاجارةهههواوجهههرط اجدجهههط اااسملامةأل ةهههوا
تطهسطراامتواسمستطو،اسقدرتحاوتااتدرطباامجاتجط اوتااانتاداجد ،اسامةه اااقدرتهحاوتهاا

  اضاوشو ما ذواامتواسمستط ت.
وث طهههه تاامتألههههسط لاتألههههسط اامجستههههحاامثاههههااماجتههههح،استألسطجههههحامتجاتجههههط اسامجتاتجههههط ،ا

ون باامجاتجط اوث ط تاااناتوا داساود اامجاتتثو.  سا 
وث طههه تاتاجطهههواامجاتجهههط اجداطههه لاجارةهههحاامجستهههحاامثاهههاامجثدهههس اامتاجطهههواامجداطهههوااا

امتهههااتتجةهههماةهههااسرشااماجهههم،اسامجا ضهههرات،اسام هههراججااسسنههه اتح،اسطرقهههحاسانهههتراتطتط تح
امتدرط طههواسغطر هه ،اسطوههس اقهه درا اوتههااتادطههداا اتط تهه تاامتدرط طههوامتجاتجههط ،استلههجط ا

 ام راججاامتدرط طوامد استاثطذ  .
دارةاامسقههتا ث وتطههو،ا وث طهه تاإدارطههولاامألههدرةاوتههااتادطههداامجدهه  اذاتااا جطههو،اسا 

دطهداجله درااملهراع،اسامألهدرةاوتهااإدارةاا تتج وه تاامتهااإدارةااملراعااج ااه ماتا
اتاألداجلاامجاتجط اوساغطر  .

سااط ق  اج ادسراامتستطحاامثاااامد دفاإمااتتسطداوجتطتااامتاتهط اسامهتات ا هرزتا
اما تهههواإمهههااتسظطهههفاامتاطهههططاا نهههتراتطتاامتطهههسطراوداحاسجدههه  اامتستطهههحاامثاههها اااهههحا

تههحاامثاههااةههااتادطههداااسمسطهه تاامتستطدطههواماجتطتههااامتاتههط اطجةههماامروطههزةااان نههطوامتجسا
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سامههتات اسااتطهه رااااشههطواسام ههراججاامتستطدطههواامج اجههوا اههداتجههلاامجاتسجهه تاسام ط اهه تا
امشههه جتواوههه اامجاتجهههط ،اسوث طههه تد ا،اامجاههه  جاامدرانهههطواسغطر ههه اسلهههط غوااطهههطاوجهههما

سااطواامتاااتجاواد اجشو تاجاددةاتت ح اجلااسوطواسط طاوااا دافا اطدةاو ااماش
اودطدة،اسضط عاامجتدسداسا  داراامسقت.

ة جت كاامجستحاامثااامدذوااموث ط تاطن   اةااتتسطدااماجتطواامتاتطجطواستطسطر  ا
 ج اطاأل اجارت تاساساتجاتاتط اتطدةاتا ةساامج نن تاامتاتطجطواوتااجنتسيااماه م  ا

راتطتط  ،ااا اامجشهههرفاامتر هههسيااطدهههت امهههذمكاتاطا سهههااو اطاطهههطامرشهههرافاامتر هههسياانهههت
 تجطهههلا طاههه تاامهههتات اسوتطهههحاو اطاتهههما هههذواام طاههه تاسطتجهههلاامجاتسجههه تاسام ط اههه تاوههه ا
وا لهههر  اسطهههت اسضهههلار طهههواسرنههه مواسو هههدافاجاهههددةاطاجهههماوتهههناتاألطألدههه اجههه ااههه ما

ا(ٜٕٓٓلط غواانتراتطتط تاجاددةات.اةازطحاان اطساس،ا
ان نههطوامتجاظسجههواامتاتطجطههو،استاهه سماامدرانههواطاههداامتستطههحاامثاههااجهه اامروهه ازاا

اما مطهههواتاتطهههماام طاهههواامدااتطهههوامتادطهههدااألههه طاامضهههافاسامألهههسة،استاتطهههماام طاهههوااما رتطهههوا
امتادطداامتددطداتاسامثرصاج استدوااظراامجستدط ااما جتط ا  ماألماامتاتطجا.

 اإلحساس بمشكمة الدراسة :
اااماجتطواامتاتطجطو امألدرتحاوتناإاداثاُطاداامتستطحاامثاااج ااماا لراامجدجواة

تسططهههراتاإطت  طهههواةهههاانهههتسكاامجاتههه اسامجهههتات اجههه ااههه ماإونههه  حاامجدههه راتاسامجاههه رفا
ةههه رةاداةاطتهههحاااهههسااماجهههسا رشههه دواسا  سا تت  ههه تاسامألهههط امرةهههلاجنهههتسجاودااهههح،استستطدهههحاسا 

اامجداااامجنتجر.
فاوتهااإنهد ج تا(اامتهااانهتددةتاامتاهرإٕٓٓست وهدادرانهواةدامطه اجاجهدارضه ،

امتستطههحاامثاههااةههاااماجههساامجداههاامتجاتهه ااههرطجاوتطههواامتر طههواشهها واامتاتههط اا  تههدااااإمههاا
ستههسداقلههسراةههااوداحاامجههستدط اسوههد اا تجهه جد ا تطههسطراوداادهه اامجداههااججهه اوااوههسا
وتهههااجاتجهههطد .اسطهههرياام  اهههثاةهههااذمهههكا نههه باضهههافااهههساتجاامهههتات اةهههااامج ننههه تا

اامت جاا.امتاتطجطوامتتاتط اق ما
سامجتهه  لامساقههلاامتستطههحاامثاههااةههااجلههراطتههداوههد استههسدااطههواانههتراتطتطحاماجههما
امتستطههحاامثاههااةههااتجدسرطههواجلههراامار طههوارغهه او جطتههحاةههااامجنهه ودةاوتههناامتههدقت اجههلا
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اهداثا ام طاوااما رتطواسامدااتطواموماج ننواتاتطجطو،اس  مت ماازط دةاة وتطهواامجاتجهط اسا 
احارغ اااو  حاامو طرةاامجتأل ةاوتناو تألح.اااااااتسططراإطت  ااةااساقا

(اضههرسرةاا  تجهه  إٙٛ ،اصٕٔٔٓست وههداةد ماشهه  ط اسلهه ماوانههاألر،اااا
 تطسطراوث ط تاامجستهحاامثاهاا ينهتجرار امطهتجو اجه اجنه ودةاامجاته اةهاااجهسواامجداها،ا

متر طههواسرةههلاجنههتسياودااههح،استتدطههداجا رةههحاسا راتههح،اساط وههحاوتههناامتدطههداةههااجتهه ماا
اسامتاتط .

سطههرياام  اههثاو اجهه ااموث طهه تاامجداطهههواامراطنههواسامثروطههوامتجستههحاامثاههاااسمجههه  ا
  ا حااطواانتراتطتطحاساططاتاثطذطوامج دةاتاللح،اسقدرتحاوتااإتراحاتاتطهمامت طاهوا

(،اسامألهههدرةاوتهههاا اههه حاودساتاتألهههدطراا اتط تههه تااSWOTامدااتطهههواساما رتطهههواةونهههتسبا
اطسطراودااحاستطسطرااماجتطواامتاتطجطو.جج اطن وداوتاات

ا-وتهاااهداوته اام  اهثا–سمج او  اامتستطحاامثاهااةهااتجدسرطهواجلهراامار طهواا
مهه اطاههظا درانهه تاجطدااطههواشهه جتواُتجوهه اجهه اجارةههواوداحاامجههستدط ،اسوطثطههواتطههسطرواةههاا

(،او اهتااما تهواجتاهحاستهراحااSWOTضسحاامتاطططاا نتراتطتاا دنتسبانساتاةا
ام اث. ذااا

 مشكمة الدراسة: 
جهه ادسرامتاطههططااتت تههسراجشههوتواامدرانههواةههاااست  ههواوهه اامتنهه  ماامههراطساامتهه منل

اا نتراتطتااةناتطسطراامتستطحاامثااا  متاتط ااما  اامجلري؟
اسطتثرعاج ا ذااامتن  ماامراطساامتن   تاامثروطواامت مطول

اح؟اسج اواساوح؟اسج اون مط ح؟اج اامجأللسدا  متستطحاامثاا؟اسج او داةح؟اسج او جطت.ٔ
جهه اجثدههس اامتاجطههواامجداطههو؟اجهه ادسر هه اةههااتطههسطراوداحاامتستطههحاامثاههااةههناضههسحا.ٕ

 امتاطططاا نتراتطتا؟
 ج ااادساراامتدطدةامتتستطحاامثاااامتااتجواحاج اتطسطراودااح؟.ٖ
جهه اساقههلاوداحاامتستطههحاامثاههاا هه متاتط ااماهه  اامجلههرياةههااضههسحاامتاتطههماامر هه واا.ٗ

ا(؟SWOTةانسات
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جههه اامتلهههسراامجألتهههرحامتثاطهههمادسراامتستطهههحاامثاهههااسا رتألههه حا ددااهههحا ههه متاتط ااماههه  ا.٘
ا(؟ااSWOTامجلرياضسحاامتاطططاا نتراتطتاا دنتسبانساتاةا

 أهمية الدراسة:
ترتههلاو جطههواامدرانههواإمههناوسادهه اتههدرساقضههطوااتثههرضااثنههد اوتههناساقههلااماجتطههوا

ماألهههداااسماجههه اامألهههر ااماههه دياساماشهههرط ،استا هههلاامتاتطجطهههوانهههساحاشهههاا او او طاههه ااههه ماا
او جطواامدرانواج ااماأل طاامت مطول

تانط استطسطراوداحاامتستطحاامثااا  متاتط ااما  امطت ح اجلاامتتدطداتاامتر سطو،ا
 وتااون ساوتجاانتط اق ا اوتناامتاطططاا نتراتطتا.

ماظهه  اامتاتطجههااط ههرزاام اههثاو جطههوادسراامتستطههحاامثاههاااودنههتسباةههااتانههط اا
ااما  استطسطرو.

طند اةاااشراةأل ةواامتسططرا ط ااما جتط اةاااماجطتواامتاتطجطو.ا 
طثطدا ذااام اثال ااااامألراراتاةااامتاطططاامجنتأل تاامتطهسطراااداحاامتر هسيا

اسامجت  اواامت دةاةااامجدارساامجلرطوا.
وداحاامتستطهحاامثاهااااطتن اام اثاجلاامتستد تااما مجطواامتاات وداو جطهواتطهسطر

 ةاااماجتطواامتاتطجطو.
طنههد اامتلههسرامجألترحاةههاار طههواجنههتادةوامههةدساراامتدطههدةاامتههااطتههباو اط دطدهه ا

ا ث وتطواامتستطحاامثااا ج نن تاامتاتط اق ماامت جاااةااضسحاامتاطططاا نتراتطتا.ا
 أهداف الدراسة :

اتددفاامدرانوااما مطواإمال
 اا،اسو داةح،اسو جطتح،اسواساوح،اسون مط حاامجاتتثو.امتارفاوتااامتستطحاامث.ٔ
 امتارفاوتااجتطت  تاامتاجطواامجداطوامتتستطواامثاااةناضسحاامتاطططا.ٕ
اامثاا.ٖ اامتستطح ا د  اطتن  او  اطتب اامتا اامادطةو ااادسار او   اوتا اامتارف

ا  متاتط ااما  اامجلريا.
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اامجلراا.ٗ ااما   ا  متاتط  اامثاا اامتستطح اوداح اساقل اتادطد اضسح اةا امتاتطماي
 ا(ااSWOTامر  واانساتاة

سضلاتلسراجألترحامتطسطراوداحاامتستطحاامثاااةااجلراةااضسحاامتاطططا.٘
اا نتراتطتا.ا

 حدود الدراسة:
اتتتز اامدرانوااما مطوا  مادسداالتطول

ااما رتطوا.ٔ اام طاو ادرانو اوتن ااما ما اام اث ااقتلر اامجسضسوطول امادسد
احاامتستطحاامثااا  متاتط ااما  اامجلرياسضلاتلسراجألترحاسامدااتطواستادطداساقلاود

اوتناجنتسجا انساح ااما دياساماشرط  اجاطط تاامألر  اطتجشااجل ا ج  اودااح، متطسطر
امتاطططاوساامتاثطذاوساامتألسط ،ا  سض ةواإمااا تج  اامجتتجلاامجلريا د جطواتطسطرا

جلاامجلري،ااوتجداام اثاوتااامتاتط ااما  ا  وت  ر  اجراتواااتأل مطواةاااط ةاامجتت
ا(لاااSWOTإنتسباامتاتطماامر  واانساتاة

امادسداام شرطولااقتلراام اثااما مااوتناوطاواج اجستدااامجساداامدرانطوا.ٕ
 اان نطو.ا

امد ا.ٖ اامت  او اامتاتطجو اساسدارات اسامتاتط  اامتر طو اجدطرطو ال اامجو اطو امادسد
ا جا ةظوانس  ج.
 منهج الدراسة :

ا اثاةااامدرانوااما مطولات لاام 
امجهههادجاامسلهههثا امج حجتهههحامط طاهههواام اهههثااماههه ما،ااطهههثاجّوههه اام  اهههثاجههه ا

 سلفاج ا ساق ا اسةد اامظسا راامتر سطواستاتطتد استادطداسانتا  طااما ق تا طاد .
ونتسباامتاتطماامر  واانساتاةSWOTاا.ا) 
ا
ا
ا
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 أدوات الدراسة:
تدواإمااوطاواج اجستدااامجساداامدرانهطواانتاد اام  اثاانت  اواج اإودادواجسا

 ههه متاتط ااماههه  ا جا ةظهههوانهههس  ج امتتاهههرفاإمهههاااماساجهههماامدااتطهههواةااألههه طاقهههسةاسضهههافا
اساما رتطواةاةرصاستددطدات(ااج استدوااظراامتستطحاامثاا.

 مصطمحات البحث:
 "Strategy"ااسنتراتطتطو

ساماطههطاستالههطصااتاجههطااا ههداف،اسااغههراض،اسووجهه ماامنط نهه ت،اسامألههرارات
امجلههه در،اسامتهههااجههه اا مدههه اطجوههه اجارةهههواج  طهههواامهههاظ اامتر سطهههواةاموتطهههو(ا جههه اةطدههه ا

اامتستطحاامثاااسمج ذااطاجما؟اسج ذااطرطداو اطاجم؟
 "technical Supervision" :     التوجيه الفني

طأللدا حتاوجتطواةاطواشسرطواقط دطواإان اطواش جتواتألس اوتناون ساج اامتاطططا
منهتط ،اسذمهكا دههدفادرانهواامظهرسفاامتههااته ةراةهاااماجههساامجداهاامتجهستدط ااما رتطههواا

جادهه اةامثههرصاسامتاههدط ت(اسامدااتطهههواةاألهه طاامألههسةاسامضههاف(،اججههه اطنهه   اةههااتانهههط ا
وجتطتااامتاتط اسامتات استطسطر  اضج ااسطه رااماه  اا هدافاسزارةاامتر طهواسامتاتهط اةهاا

اجلرت.
 " Strategic Planning" :     التخطيط االستراتيجي  

طأللهدا ههحتتاطططاوتجهااطسطههماامجههدجاطنهتاداوتههااامجاتسجه تاسام ط اهه تاامجتههسةرةا
ج اتاتطماام طاواامدااتطواةاأل طاامألسةاسامضاف(،اسام طاوااما رتطواةامثرصاسامتددطدات(ا
اةهههااجههه دةاتاللهههح،ا دهههدفاإطتههه دا متتستطهههحاامثاههها،اسطنهههتادجحاامجستهههحاةهههااامثاهههااوهههمم

تطتطواةا مههواتنههاااإمههااتانههط استطههسطراوجتطتههااامتاتههط اسامههتات ا و ةههواوا لههر  اإنههترا
اامجاتتثوت.ا
ا
ا
ا
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 الدراسات السابقة
 أواًل : الدراسات العربية

 ( 2008نيرة جمال محمود).1
جاهه ططراتههسدةاااداحاامتر ههسيامجاتجههااامتسههوا  ههدةتاامدرانههواإمههناامتاههرفاوتههن
نهههتادجتاامدرانههههوااما مطهههواامجههههادجاامسلههههثا،ااساتتطزطهههوا جراتههههواامتاتهههط ااان نهههها،اسا

تجةتتاوداةاامدرانواةااانت  اوامتتارفاوتنادسراامتستطحاامثاااةااتثاطماجا ططراتسدةا
ااداحاامتر سيامجاتجااامتسهوااساتتطزطهوا جراتهواامتاتطهه ااان نهااجه استدهوااظهراوطاهوا

امجاتهه ا لههثواو جههوااامدرانههو،اوظدههرتااتهه اجاامدرانههوااماظرطههواو جطههواقضههطواتتسطههداوداح
سجات اامتسهوااساتتطزطهوا جراتهواامتاتهط ااان نهاا لهثواا لهو،اسذمهكامجو اتهحاامجتجطهزةا
 ط اامجاتجط اةااتوسط ااتت   تاإطت  طواساتألد امدجاامجتات اااساتات اامتسو،اسطتسقفا
ذمكاوةطرا اوتنادسراامتستطحاامثاااوجداماتطهداةهااتثاطهماجاه ططراتهسدةاااداحاامتر هسيا
مجاتجههااامتسههوااساتتطزطههوا جراتههواامتاتههط ااان نههااجهه ااهه ماو هه ااانهه مطباامتستطدطههوا

 . امجتاسوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو
 ا(2006) دراسة إحسان محمد الظريف شمقامى

 هههدةتاامدرانهههواسضهههلاتلهههسراجألتهههرحامتطهههسطراوجتطهههوااسشهههرافاامثاهههااةهههااضهههسحا
رةامتسططهراا تت   تاامجا لرةامرشرافاامثاا،اتسلماام اهثاإمهناو ا اه كاو جطهواو طه

اانسااما مطهواامتهااتاتجهداوتهناااقداجطهواسا  تجه  ا جاه ططراواهرجاووةهراو جطهواسامتهاا
ت تنا ات اجاإطت  طواسجاد لاامالهسماوتهناج  هماوه ماةهااامتر طهو،او اطوهس امدطهحاجه ا
املهههث تاسامألهههدراتاامشالهههطواجههه اط  تهههحامتاجهههماوجشهههرف،او اطوهههس امدطهههحاةوهههرةا وطثطهههوا

امادطةواجةمااموج طسترامتسظطثد اةااجت ماوجتح.انتادا ا اضاااتدزةاا
 (2004دراسة هناء محمد جالل الدين لطفي).2

 دةتاامدرانواامتارفاوتهناساقهلااظه  ااسشهرافاامثاهااامنه اداا مطه  اةهااوهماجه ا
جلراسامججتوواامجتادة،اسامس ط تاامجتادةاااجرطوطو،اسدرانواوستحاامتشه  حاسا اهت فا

ضههلاتلههسراجألتههرحامتطههسطرااظهه  ااسشههرافاامثاههااةههااجلههر،ا ههط ااااظجههواامههة ث،اسسا
سانتاد اام  اثاامجادجاامجأل ر اتسلماام اثلاإمهناتث وهماجثدهس ااسشهرافاامثاهااةهاا
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جلراجلاا تت   تااما مجطو،اسجلاامألسجاامةأل ةطواسامجتسطراتاا تتج وطو،اس دوااطألتربا
ااتاظهط ااسشهرافاامثاهااج اامجثدس اامادطثامرشرافاامثاا،اس ا كاااهت فاساضهفاةه

ةااوماج اجلراسامججتوواامجتادة،اسامس ط تاامجتادةاااجرطوطواسطاسداذمكاإمنااماشدةا
ااسمههنامرشههرافاامثاههااموههماجهه ااماساجههماسامظههرسفاامت رطاطههواسامةأل ةطههواامتههااودتاإمههنا

انططرةااماظ  اامجروزياوسااماظ  اام جروزياوتنااسدارةاامتاتطجطوا د .
 (2003ان حسن المطران)دراسة سوز .3

 هههههدةتاامدرانهههههواسضهههههلاتلهههههسراجألتهههههرحامتطهههههسطراوجتطهههههواامتستطهههههحاامثاهههههااضهههههسحا
ا تت   تاامادطةو،اج اا ماساقلاامتستطحاامثااا  ماتألهواااسمهناجه اامتاتهط اا  تهداااا
ةااجلراسنه ماتطهسطرواجه استدهوااظهراامجاتجهط اسامجهستدط ،اسط ألهتاانهت  احاجوساهوا

فاسونه مطباسجته  تاسجاسقه تاامتستطهحاامثاها(استسلهتتاج اور اهواجاه سرا هاةاو هدا
اامدرانواإمناسضلاتلسراجألترحاطجو اا نتث دةاجاحاةااتطسطراوجتطواامتستطحاامثاا.

 ( 2003دراسة رشيدة السيد أحمد ).4
 هههدةتاامدرانهههواتسضهههطفاامثهههر ا هههط اامتاجطهههواامجداطهههوامتجاتجهههط اس اهههضاامجثههه  ط ا

مأل حااااارجاامجتدااتواجاد اجةماامتدرطب إةا حاامادجواساماجساامجداااسامتاجطواامذاتطو،اسا 
امضهههسحاوتهههناامتاجطهههواامجداطهههوامتجاتجهههط اجههه ااطهههثاو جطتدههه اسو ههه اامتدهههسداامج ذسمهههواةهههاا
جت مدههه ،اسجارةهههوا اهههضاونههه مطباسسنههه اماامتاجطهههواامجداطهههوامتجاتجهههط اسو ههه اا تت  ههه تا

 ط تاسامجاسقههه تاامتهههاااما مجطهههوا دههه ،اجهههلاتسضهههطفاساقهههلاام اةههه تاامتدرط طهههو،اسو ههه اامنهههت
تساتددهههه ،اسانههههتاد اام  اههههثاامجههههادجاامسلههههثا،اسجهههه او هههه اات اتدهههه او ااظهههه  اام اةهههه تا

اامتدرط طوامتجاتجط ا  ما رجاطاأل ا اضاو داةحاامجاشسدة.
 ثانيًا: الدراسات األجنبية :

 (لاGlanz,2007ا(درانو.1
وداحا سوتهن اسشهراف وتهن امتاتطجها اسشهراف تهدةطر جارةهو  هدةتاامدرانهواإمهن

 جه  امادطهد ةها امتاتطجها اسشهراف ا مهو ةها وتهزاح ة ةهو امدرانهو  هذو امط مهب،است هط 
 ا نهتادا  طرطه  وه  ام ه اةس  ستهد اطهث اطسطهسرك، ةهااجدطاهو اماوسجطهو امجهدارس
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 وتهن جدجهو اته اج مهح امجروهزي امتر هسي و ااسله ح سامجأله   ت م نهت ط ا ت امجوةهف
 وسضهات سامجاتجهط ، امجهدارس جهدطري جه  امدرانو جتتجل ،استوس  امتاتطجا اسشراف
 امسقهت مهدطد  طوه  سمه  تاتطجطهو، غطهر جدجه ت إوطه     طهت  امجهدطرط اامهذط  و  اماته اج
 امجدر ط  غطر امجدرطط  إمن   سشراف طادد و   سام ا حاسغ م   امجنتجر   سشراف متألط  
 امتهدرطس ضهج   وتهم جه  ام زجهو ماجهمااسله ا ت امج ننه تطو امنهتطو مده  سمهطس
 تألططجطه  ،اسانهتاتج اسشهراف وه   جه ااماه  ت امادطهد ةها واهح امجاتجهس  سوسضهف امتطد،

قهدا اسمزاجطهو امجاه  ج ووطهن امهذي امجهدارس ةها امجروزطهو وه ما اماظه   و  ام ه اةس 
 اسشهراةا امتطهسطر وجةتهو جه  امادطهد اوتشه ف سته  امجشهرةط ، إمهن جنهاسمط ت وضه ف
اا. سامجداا

 : (Glickman, C. D., Gordon,2000ة )دراس.2
 تث وهم تطهسطر ةها امتطهسري اسشهراف ونهتسب وةهر جارةهو  هدةتاامدرانهواإمهن

 سقهد. امتترط ها امجهادج ام  اهث انهتاد  سامجاتجه ت، امجاتجهط  جهل امجشهرةط اامتر هسطط 
 اسشرافاامتر سي ونتسب وتن تدرط د  ت  تر سط  جشرة  (ٙٔة ج  امدرانو وطاو توسات

  تشهاطص جشهرف وهم سوتهف نه و ت، ةه ث مأله ح وهم جهدة مأله حط ،ا ةها طهسريامت
ا. جهاد  موهم امجا نب اسشراةا اماجط تادطد ة  سج  جاتجط ، مة ث امجنتسجااسدراوا

امتر هسيا اسشهراف   نهتادا  امتر هسطط  امجشهرةط  اتثه   درتهو و  امدرانهو سوظدهرت
اماجتطوا جت م ةا امتطسطر ج  و طرا جنتسج سامجاتج ت امجاتجس  ساأل  و طرة، امتطسري
 غطهر اسشهراةا امهاجط انهتادجسا امهذط  امتر هسطط  امجشهرةط  اته ح سوه   امتاتطجطهو،
 جااثضو  درتو طتلثس  امذط  جل و طرا سامجاتج ت امجاتجط  جل ةااامتا جم امج  شر
 س طتلهث امهذط  جهل سواطهرا اسدراك، جتسنهطو  درتهو امهذط اطتلهثس  جهل طتطهح اسدراك،
 ا. اسدراك و مطو  درتو

 (: Lawrie. Savage,2010دراسة ).3
ا.اسشهرافاامتر هسي تهسدة  ادنهو إوه دة اطهسات وتهن امتاهرف  دةتاامدرانواإمن

  هذو تسلهتت سقهد .امتاتطتا امسلثا امجادج جادتطتد  ةا امدرانو  ذو انتادجت سقد
وتهنامتر هسطط ةط امجشهراجاظه طروهز:طتهاجه و جده جه مامات اجودةامدرانواإمن
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 اازجه ت سقهسع وتهنا امج اطهو اسدارة انهتراتطتطو وتهن سوهذمك   ا هداف اسدارة اظه  
  ادنهو إوه دة وتهن امتر هسي اسشهراف إدارات اازجه ت(،اوهذمكاتروطهز ةإدارة اما مجطهو
 ةها امجتشه  دو امسظه اف سدجهج ،اسامجه م سامتدهد امسقهت متهسةطر سذمك اسدارطو اماجتط ت

 ت اا جل اسدارة  اطو وس  طوتو إو دة وج اطتساوب.امسقت إدارة جثدس  تات ادةسا سادة
 ا.امجاشسدة اا دافا متاألط  امتر سي اسشراف إدارات داام امدادرة جثدس 

 (: Francis. M. Duffy,2010دراسة ).4
 زطه راتا امألطه   واهد امتر هسي اسشهراف وتطهح طروهز جه  وتهن  دةتاامدرانواامتارف

 امدرانو  ذو انتادجت سقدا.امثلم داام امجات  نتسوط ت رلد واد ا لوسا تثتطشطو
 ج  و جد  ج  مام ودةاات اج إمن امدرانو  ذو تسلتت سقد .اما مو درانو جادتطتد  ةا
 جته م ةها ا لهو اسدارطهو اماجتطه ت  ادنو إو دة وتن امتر سي اسشراف اوتج دا:طتا

 امج ننو سر ط رغ  تاامجتتجل، ستاألط  طجطو،امتاظ امجتسطرات مةةراد،اسدرانو امتاثطز
 ساماته اج اا هداف تاألطه  ةها امتر هسي اسشهراف ودسار متتدطهد اجهسذج سوجهما.  م طاهو

و دةا .امجرغس و دارتهح امتر هسي مرشهراف اسدارطهو ام اهن وس  طوتهو سا   ت اها طساوهب  جه  سا 
 سجارةهو امتألاطهو، وتهن دا وتجه  جةم  اسدارطو اماجتط ت  ادنو إو دة وس امدادرة جثدس 

 ةها امألطه دة ستهسدة امتاظطجها، سامتطهسطر جنهتسط تاامتهسدة، ستانهط  اماجهم، تسلهطف
 ا.اماتط  اسدارات

 (: Francis. M. Duffy,2010دراسة ).5
 اماجتطهو وتهن اما نه  ت تواسمستطه  تهدةطر جهدج  هدةتاامدرانهواامتاهرفاوتهن

 سانترت ود ، امجاتسج ت اشر ةا مكإاتتترا،سذ ةا اما اطو امجا ط   اض ةا اسشراةطو
 اسدارات آمطه ت وتهن امتهدرطب،اسامتاهرف وجتطه ت ةها امتواسمستطهو امجده رات سانهتادا 
 امدرانهو امجا ط ،اوج ا هدةت متتك سامجاتسج ت سام ط ا ت امتاتطج ت ت تطغ ةا اسشراةطو
 ،  جاهو،امجاتجهط ا  مت امطت هو وتهن اسموترساا اسشراف تط ط  لاس  ت إمن امتارف

 اما ن  ت تواسمستط  قدرة تدوطد إمن امدرانو اتلت ،اسقد (اجشرة  ٕٓٔوتنة ط ألت س
 سقهدجتاامدرانهوا.امتر هسي امجطهدا  ادجهو ستط طألده اةها اسشهراةطو، اانه مطب تسططهر ةها

 را ججتلجط جا سروو  ج و  اسشرافااسموترساامتط ط امجألترحجتجسوواج 
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 ا لو إموترساطو جدسا ت تلجط  ت اب امتر سي،إمن اسشراف  جد  سدارة جاس تنتطم
اامتر سطط . سامجشرةط  امطت و ج   وم
 : (Campbell , Vacia,2003)دراسة .6

دراكاامجاتجهط اساسدارطهط اةهاا طهروساستشطنهترا  دةتاامدرانواتادطداجدجاةد اسا 
طهههذاواشهههطواامتاجطهههواةهههااس طهههوا انهههتث اط امثا مطهههواوجتطهههواامتاطهههططاا نهههتراتطتااوهههدداةامتاث

امجداطههههوامتجاتجههههط ،اسانههههتادجتاامدرانههههواامجههههادجاامسلههههثااامتاتطتههههااسذمههههكاجهههه ااهههه ما
انت ط  ا نتط عاجا سرااماطواا نتراتطتطواس راججاسواشطواامتاجطواامجداطو،اسشجتتا

دارطههه اةهههااجهههدارساامجاطألتهههط ،استسلهههتتاامدرانهههواإمهههنإٙٔوطاهههواامدرانهههواة (اجاتجههه اسا 
جهه او جدهه لااااطهه زاامجاتجههط اساسدارطههط اةههااامجاطألتههط استدططههد  ااجتجسوههواجهه ااماتهه اج

م راججااماطوااسنتراتطتطواامجتاتألوا  متاجطواامجداطو،اوجه اوسضهاتاامدرانهواو اجهدارسا
امجاطألتههط ا ههذمت اتدههسدااجروههزةامههدو ااماجههساامجداههااةههااا مههواتسضههفاو ااادباامتر ههسيا

ط اتاتههه اامطههه ب،اوجههه او اجهههدارساطهههرجاو اتانهههط اجج رنههه تاامتاتهههط اودتاإمهههناتانههه
امجاطألتهط اةهااس طهوا انههتث اط اا سمهتاتهدوط اامتاتهط اامتراوجههااامضهرسريامتاثطهذاستاألطهه ا

 امتسططرامجا  د  .ا
 Christine (2005 :)دراسة: .7

ونههتددةتاامدرانههوامتألطههط ا ههراججاامتاجطههواامجداطههواةههااامجههدارسااما جههو،اسذمههكاجهه ا
طواامجألدجوامتجاتجط اسوةر  اوتناتان اجنتسجاامط ب،اا ماتألطط ا راججاامتاجطواامجدا

ساوتجهدتاامدرانهواوتهناامجهادجاامسلهثا،اسو اهتاو هرزااته اجاامدرانهواو ا هراججاامتاجطهوا
امجداطواامثا مواجدجواتداامتاجطوااما جتط اتجاط اجداطه اس  مته مااطظدهراوةهراذمهكاإطت  طه ا

ستهسداو هدافاساضهاواسجاهددةاوتناجنتسجاامطه ب،ااوجه اووهدتاامدرانهواوتهناو جطهوا
م راججاامتاجطواامجداطو،اسوذمكاو جطواستسدااطوام راججاامتاجطهواامجداطهواتتثه اجهلار طهوا
سرن مواامجدرنو،اسو ا ا كاارت  ط اقسط ا ط اتط ط اامجات امتجا رفاسامجده راتاامتدطهدةا

استالطماامط ب.ا
ا
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  (ل2009ةاAnn Webster-Wrightدرانولا.8
مهههنااات ههه راوةهههراامتاجطهههواامجداطهههواوتهههنااماجتطهههواامتدرطنهههطواةهههااونهههتددةتاامدرانهههواإ

جدرنههو،اساوتجههدتاامدرانههواوتههناانتأللهه حاتهه اتسزطاههحاوتههناامجاتجههط ،استسلههتتاإٔٔ
امدرانههواإمههناة وتطههواامتاجطههواامجداطههواوجاههركاراههطسامتسططههراجج رنهه تاامجاتجههط اساتتههتا

واوةاههه حاامادجهههواازداداوههه اذمهههكاو اامجاتجهههط اامهههذط االهههتسااوتهههنا هههراججاامتاجطهههواامجداطههه
%اوههه اامجاتجهههط اامهههذط امههه اطالههتسااوتهههنا هههذواام هههراجج،اوجههه اووهههدتا٘ٔودا  هه ا انههه وا

امدرانهههواوتهههناو جطهههوا هههراججاامتاجطهههواامجداطهههواامجتاللهههواسامتهههااتههه اإوهههداد  اجههه اق هههما
جتجسوهواجه ااما هراحاةهااامجألهرراتاامدرانهطواامجاتتثهواسامتهااوجتهتاوتهناتطهسطراااداحا

 اامتجاتجط اةااتدرطساجساد  اوتنااات فاتالل تد .اامتدرطنااسامجدا
 (ل2014ةاSonia Bland fordادرانول.9

ونههددةتاامدرانههواإمههناتاههّرفاجثدههس اامتاجطههواامجداطههوامتجاتهه ،اسو ههداةد ،اسو جطتدهه ا
سجت  تدهه .اسااموشههفاوهه ادسراامجاتهه اةههااتثاطههمااماجتطههواامتاتطجطههو.اساامسقههسفاوتهههنا

ةااامتاجطهواامجداطهوامتجاتجهط .اانهتادجتاامدرانهواامجهادجااا تت   تااما مجطواامجا لرة
امسلهههثاا دهههدفااماهههرسجا ر طهههواجنهههتأل تطواجألتراهههواطجوههه او اتنهههد اةهههااتانهههط ا هههراججا
امتاجطهههواامجداطهههوامتجاتجهههط اةهههااضهههسحاا تت  ههه تااما مجطهههواامجا لهههرة.ااطهههثاتهههّ اتادطهههدا

را هههراججاامتاجطهههواجاظسجهههواإترااطهههواتنههه وداةهههااتادطهههداس تهههسرةاانهههتراتطتطحاسطاطهههوامتطهههسط
امجداطههوامتجاتجههط اتتجةههماةههالاإق جههواجهه تجراتر ههسيادسمههااطنهه وداةههااامسقههسفاوتههناآراحا
اما راحاسامجتاللط ،اسةااا طه عاوتهناامجاه رفاسامجاتسجه ت اتوهسط ا طاهواسطاطهوا
تادداإمطد اجن سمطواامتاطططامتتدرطباوةا حااماجم،اسسضلانط ن تحاستادطداآمطواتاثطذو،ا

 اإاش حاجادهداسطاهاامتاطهططاامتاتهط اسامتهدرطباطدهت ا ه متاطططاسامتطهسطراسطر اتألسطجح
سام رجتههههوااماتجطههههواامجاطتألههههواجهههه اامساقههههلاا تتجهههه وا،اسا اتط تهههه تاامثاتطههههوامتجتتجههههلا

اسامجات .ا
ا
ا
ا
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 (ل2016ةا.Watcharaporn Khuanwang, et alدرانولا.ٓٔ
ونههتددةتاامدرانههواإمههناتطههسطراجاهه ططراامتألطههط اسامج شههراتااما لههواا تألطههط ا ههراججا
امتاجطهههواامجداطهههواسامتهههدرطباامجداهههاامتط مهههباامجاتههه ،اسقهههدااوتجهههدتاوجتطهههواتطهههسطرا هههذوا
امجا ططراوتناامجث  ط اامادطةوااما لوا تستد تاامتاجطهواامجداطهوامتجاته ا  سضه ةواإمهنا

ظرطهه تاسامدرانهه تاسام اههسثاامتههااوترطههتاةههااجتهه ماامتاجطههواامجداطههوامتجات ،سقههداتهه ااما
ا وتج داةااامدرانواوتناانتج رةاتألطهط ،اته اامتاأله اجه الهدقد اسة  تده اسجه اةه اوجوه ا

(اامجاه ططراسامج شهراتااما لهوا  هراججاامتاجطهواامجداطهوامتجاتجهط اةههاأسضهلاجه اطتهالاة
(اجدهههه راتاجاتهههه اامألههههر اٖدسمطههههوامتتاجطههههواامجداطههههوامتجاتجههههط ا(اامجاهههه ططراامٕامت ط ادطهههو،اة

(اجث  ط اجتتجا تاامتات اامجداا،اسةأل امتات اجات ااقتراحاو اتاتجداٗاما دياساماشرط ،ا
(أجا ططراامتألطط اامجداااسامتدرطباامتترط اامتط م  تاامجاتج تاوتناة ثاقساودا هاا

(جاه ططرامتتألطهط ااٖمذاتطوامتتألهد اامجداها،ا(ااامتاجطواإوث حةاامتدرطساسام اثاةاااماجما
  نطنتادجد اامط باسامجدرنط اامجشرةط اوتناامجاتجط اامتدرطباامجداااامتترط ا.

 تعميق عمى الدراسات السابقة:
اههدرةاام اههسثاامتههااوترطههتاةههااجتهه ماا–جهه اوههرضاامدرانهه تاامنهه  ألواا–طتضههفا

اهها،اغطههراو ا اههضاامدرانهه تاتسظطههفاامتاطههططاا نههتراتطتاامتطههسطراوداحاامتستطههحاامث
تا سمتاامتستطحاامثاااوسااسشرافاامتر سياج اا ماا راتا اضاامدسماوساا تت   تا
اما مجطو،اسامادطداج اامدران تاامن  ألوات اتسظطثد اةااامجألدجواسجشوتواام اثاساسطه را

ااماظرياسامجطدااا.
اواههحاانههتث داسوتههناامههرغ اجهه اااههت فاام اههثااماهه مااوهه اامدرانهه تاامنهه  ألواإ 

جادههه اةهههااامجادتطهههواسجشههههوتواامدارنهههواساا هههدافاساا جطههههواساسطههه رااماظهههرياسامدرانههههوا
اامجطدااطو.ا

سج اا ماامارضاامن   امت اسثاامتااتا سمتاجتسطراتاامدرانوااما مطوااطجو ا
اسطجو ا اامن  ألو اامدران ت او  اامدرانو اطجطز اسج  اسا ات ف اامش ح اوستح ج اظو

اامت مالاورضد اوتناامااس
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اسامتاسا اامادد ااطث اج  اامن  ألو اامدران ت اةا اامجنتادجو ااماطا ت تاسوت
 سط طاوااماطاو.

 اةت ا و داف متاألط اامجنتادجو، اام اةطو اامجا  ج اتاسوت اامن  ألو، امدران ت
اةاادرانواة (،اLawrie. Savage,2010ا وتج داوتناامجادجاامسلثااوج 

ا اسدرانوا(Campbell , Vacia,2003)سدرانو ا(Christine. 2005)ل
(اوج ا2014ةاSonia Bland ford(اسدرانوٕٛٓٓسدرانوااطرةاتج ماجاجسدة

امطثاة اامدط  ات م اجاجد ا ا ح ادرانو اةاإٗٓٓانتادجت اامجأل ر ، (امجادج
اة ادرانو ااوتجدت اةاFrancis. M. Duffy,2010اط  وتنا جادتطتد  (ل

(اGlickman, C. D., Gordon,2000اما مو،ا طاج ااوتجدتادرانواة درانو
  امتترط ا. وتناامجادج

اانت  ا ت،ا ا ط  اج  اامن  ألو اامدران ت اةا اامجنتادجو اامدرانو اودسات تاسوت
 سانتج راتاتألطط اسوذمكاا نتألل حاتاسامجأل   تاامشالطو.

اوتجدتاامدران تاامن  ألواةااامسلسماإمناات اتد اوتناوطا تاج اامجاتجط اا
 ذمكاامجشرةط اامتر سطط اساسدارطط اسامجستدط .  مجرااماامتاتطجطواامجاتتثواسو

اما صا اماظري ا ط ر  ا ح ةا امدران تاامن  ألو ج  اما مطو امدرانو انتث دت
اامثاا، اامتستطح امتطسطر اا نتراتطتا  اان مطب ااتط ر سةا   متاططط

وداداودساتاامدرانو ا ال اطو،  .سا 
اامن  ألو ج  اما مطو امدرانو انتث دت اةاا امدران ت اامجت ل اامجادج اتادطد ةا

 امدرانو.
ةااتثنطراات اجاامدرانواستدوطجد ا امدران تاامن  ألو ج  اما مطو امدرانو انتث دت

  ات اجاامدران تاامن  ألو.اسوذمكاةااات اساسعااماطاواامجنتادجواةااامدرانو.
اات اةااامثترةاامزجاطواامت امدران تاامن  ألو تاتتفاو اامدران ت اما مطو امدرانو

 تط ط ااامدرانواةطد ،اسةاااماطاواامجط  اوتطد اامدرانواامجطدااطو.
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ا:و جد  ج  امججطزات ج   جتجسوو امن  ألو امدران ت و  امدرانو  ذو تجطزت
امادطثا تا سمت امتا – ام  اث وت  ادسد ةا – امألتطتو امدران ت تاداج  واد 

 .ثااتسظطفاامتاطططاا نتراتطتاامتطسطراوداحاامتستطحاام
 إجراءات الدراسة:

 تسير الدراسة الحالية وفق اإلجراءات التالية:

.اامج اثاااسملااسط رااماظريامتدرانو
.اامج اثاامة االاامدرانواامجطدااطو
متطههسطراوداحاامتستطهههحاامثاهههااسرةهههلاجنهههتسياامتلهههسراامجألتهههرحااامج اههثاامة مهههثال

ا.تطتاوث حتحا  متاتط ااما  اامجلرياةااضسحاامتاطططاا نترا
 المبحث األول :اإلطار النظري لمبحث:

 أواًل:التوجيه الفني:
ااتتههفاام هه اةس اةههااتادطههداجثدههس اامتستطههحاامثاههااشههداحاةههااذمههكاشههد اوةطههراجهه ا
امجثههه  ط اامتر سطهههو،استاهههددتاجنهههجط تحاةامتثتهههطش،ااسشهههرافاامتر هههسي،اساسشهههرافاامثاههها،ا

 اامتستطحاج اجثدس اامتثتطشاامهذياسامتستطحاامتر سي،اسامتستطحاامثاا(،اةارجاتطسراجثدسا
و اتاسظطثتحاتلّطداواط حاامجات اإمااجثدس اامتستطحاامثاااامذياطدت ا  مجات اسامجهتات ا

اسامجادج.
 الفرق التوجيه الفني واإلشراف التربوي: 
اامثر اةااامجااناامتسسيامتتستطحاساسشرافلا
اَتستطح اإمناإرش داتاوس امتستطحل َح ا/استَّ َح اِاْاَت َراالجلدراستَّ ُالفاوسا ط  ،

د  اَتَستُّ اِاتَِّت    ، اَتْوِسطِاِحل اَجَل اَطَت َحُ  اإَمن َتْسِتطد   اإْرَش دما َتْسِتطحما َطْاَت ُج اإَمن اوْي ل ،ا َنِتط م
اتاثطذا ل امتَّستطد ت اوطثّطو اترن  اسامتا اجر نطح اامجناسم ا د  د اُطزسِّ اامتا امتَّاتطج ت
 اامثردااظر اامذو احاسقدراتحاساظر اامثرصااماجماامجطنَّراامجداّالاإو  امتَّستطح ااوج م،

 (ٕٛ ،اصٕٕٔٓ.ةجرسا ااماططو،ا   مجداواامتااطجو او اطاتفاةطد 
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اَاْثَتٌوا اُوقطَجْت اِجْاد ، ااِسْط ُم ااماَّ ِةَذِةل اِجَ  ااِسْشراُف اجلدرَوْشَرَف، اسشرافل
اِرو َطِتِح،اِإْشرافِااَتْاتَا اَتْاَت ال اَططَِّتُلاطْشرِااامَسزطِر ال ااملَّ ِح اوتن اَداِاج   اِإْشراة   ُف

اوشرفَا اسامجثاسماُجشَرفااوشرفَاا/ااطِّ و  ، اُجْشِرفا، اةدس ا، اإشراة   ا–وتناُطشِرفا،
وتنااْمَجدطَاِوالاِاطََّتَلاَوَتْطد اِجْ اَةْسُ ا،ااامشاُحالاَوَ اسارتثل،اَوْشَرفَاامتجتادِّي،اوْشَرفَا

،اوشْا او مم ا(ٜٖ ،اصٕٕٔٓوتطحالاتس َّواستادَّدو.اةجرسا ااماططو،ااَرفَاَوْياِجْ اَجو  م
اوجلطتفل اساسشراف اامتستطح ا ط  ااامثر  اجداا، او  س  ،إٕٔٓةنطد

 (ٖٔ ،اصٜٕٓٓ(اةو جماو دامثت ح،إٚص
امجلطتفاااسماةامتستطح(اطأللدا حاااوج ماامتااتددفاإمناتاجطواامجتاتجط ا-

ا،اسط ق تد اامجاتتثوا طرطألواج  شرةا.اذساتد ااماألطألطوااسجا ساتد اوتنااوتش ف
اساماجتطوا- اامجتاتجط  اتاجطو اإمن اطددف اةياح اةاسشراف( اامة اا اامجلطتف وج 

اسامسن ام،ا اامجا  ج استانط  اامجاتجط  اتاجطو اا م اج  اوا لر   ا و جم امتاتطجطو
استطسطراام طاواامجدرنطو.

اسسضساا اتادطدا  اووةر اااح اتامتستطحت اجلطتف اام  اث ااات ر اوتجواقد اج  ا  
تإشرافت،اسجلطتفاتةااتاااحاووةراالسلطواسسضسا  اج اوتجواتتر سيتاامتااتتجطزا
اتامتستطحا اوتجو اامجلري اامتاتط  اةا اامش ال اامجلطتف او  اساماجسجطو،وج    مشجسمطو

اامثاات،اسطجو اتا سمحاو مت مالاا
اماهية التوجيه الفني:ا-ٔ

ط دطههههواتر سطههههوادطجألراططههههواةاطههههو،ا(ا داههههحاتوجتطههههواقُٕٔٓٓطارةههههحاجاجههههداإنههههج وطماة
تددفاإماادرانواامظرسفاامتاات ةراوتااوجتطتااامتاتط اسامتات ،اساماجماوتااتانط ا
اماجتطواامتاتطجطوامرةلاجنتسياااداحاامجدااامتجات ،استاألط ااماجساامجتو جمامتجتات اةاا

اج ننتحاامتاتطجطوت.
تاماجتطههوااسدارطههواامتر سطههوا(ا داههحإٛٓٓوجهه اُطارةههحا شههطرور ط تاسظهه  راامااههزيةا

امجنتجرةاامتااتط اج اا ماامسقسفاوتهااجه اطتهرياتاثطهذوا جه اطاأله ااا هدافاامجألهررةا
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ةااساقلاامجج رن تاامتر سطواجلاامناااإمااتانط استطسطرااماجتطواامتر سطوت،اسامجستحا
طهههواامثاهههاا هههساتامشهههاصاامج  هههماوتجطههه  اسةاطههه  اسامهههذياطهههت اتاطاهههحاوههه اطرطههه اسزارةاامتر 

سامتاتههط ،اسطوههس اامجنههاسماوهه ااألههماامجاهه رفاساما ههراتاسا تت  هه تاامنههتطجوامتجاتجههط ،ا
استانط ا ذواامتدسدا ط اجاتتفاامجدارساسةراحااماجتطواامتر سطوا ج اطاأل او داةد ت.

(ا داحاتاوجتطواةاطواشسرطواقط دطهواإانه اطو،اتدهدفاإمهاإٕٔٓسُطارةحانطداجداااة
طراونهه مطباوجتدهه اجهه ااهه ماإت اههواةرلههوااماجههساامجداههااتانههط اوداحاامجاتجههط استطههسا

اامجنتجرامد ،اس ج اطاأل ااا دافاامتاتطجطوامتج نن تاامتاتطجطو.
سُطارةحاام  اثا داحتوجتطواةاطواشسرطواقط دطواإان اطواش جتواتألس اوتناون ساج ا
امتاطههههططاامنههههتط ،اسذمههههكاجهههه ااهههه مادرانههههواامظههههرسفاامتههههااتهههه ةراةههههااوداحاامجههههستدط ا

 رتطههواجادهه اةامثههرصاسامتاههدط ت(اسامدااتطههواةاألهه طاامألههسةاسامضههاف(،اججهه اطنهه   اةههاااما
تانههط ااماجتطههواامتاتطجطههواستطسطر هه اضههج ااسطهه رااماهه  اا ههدافاسزارةاامتر طههواسامتاتههط ا

اةااجلرت.ا
اتاريخ التوجيه الفني:ا-ٕ

 اةهههااس طهههواج ن تشهههسسا  مس طههه تاٗ٘ٙٔ هههدواامتستطهههحاامثاهههاااسماجهههرةاةهههااوههه  ا
طدهههت اا-طشهههجماوسمطههه حاوجهههسراامطههه با-مجتاهههدةاااجرطوطهههو،ااطهههثاوههه  اجتتهههساامجدطاهههواا

  اتطههههه راامجاتجهههههط اجههههه اذسياامنهههههجاواامطط هههههو،اسانهههههت ا داالاهههههرط اامهههههذط ا اطتجتاهههههس ا
اهط انههجفامهه اضاامجهساطاط ا زطهه رةاامجههدارس،ااٜٚٓٔ  منهجاواامطط ههو،اةه اتطههسراوهه  ا

،اآٜٕٓماههه تز،اداسدادرسطهههشااتهههساسةاهههصاامجاتجهههط اسامتثتهههطشاوتطد .ةةههه اداوتهههااا
ا(.٘ٔصا

سنههه وداتطهههسراامتاتهههط اسااتشههه راامجهههدارس،استاطهههط اجهههدطرامتجدرنهههواولههه اتاجههه ا
ضههج اجنههاسمط تحاا  تجهه  ا  سشههرافاوتهههااامجاتجههط استههستطدد اةاطهه  اإضهه ةواإمهههناإدارةا
امجدرنههههو،اس اههههداذمههههكاولهههه فامتتستطههههحاامثاههههااجستههههحاجنههههتألماوهههه ااسدارةاامجدرنههههطوامههههحا

حاسسات  تههحاامجاههددةامههحامتألطهه  ا دهه ،اسوهه  اتطههسراامتستطههحاامثاههااو متهه مالاةنههطداجنههاسمط ت
ا(ٓٗ-ٖٔ،اصاإٕٔٓو  ساجداا،ا
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 ،اٖٙٛٔامتثتطشلوقد اواساعاامتستطحاإذا دوتاةورتحاةااام  داامار طواو  اا-و
سطاتجداوتااونتسباامتثتطشاوتااامجاتجط اج اا ماامزط راتاامجث تاو امجارةواجديا

اام اظدراتاثطذ اسقد امجا ن تد ، ااماطسباساااط ح اسجارةو امتتاتطج تاسااساجر، جاتجط 
اإاش حا اجل اس ا لو اوتا، اجاجد اةااودد اامتاتط  ااظ   ااشدة امتثتطشاةااجلراجل

اامجدارساا  تدااطو.
 ،ااطثاودجاونتسبإٜٙٔامتستطحاامتر سيلاظدراةااامسط اامار ااو  اا-ب

ا  مت اانت دامح اإمن اامتنتطا اون ساامتثتطش اوتا اتألس  اامتستطح اسوجتطو اامتر سي، ستطح
اا اترا ا اون س اوتا اطألس  اسو  اوتطح، اامتثتطش اج  ا د   امتجات  اسامالف امجن ودة

اامجت  دماسالراحاامجت  دمو.
 اتاسماوجداحاامتثتطشاإمناجنتش رط امتجساداامدرانطواساماألساااٜٜٙٔسةااتو  ا

اامتثتطشاام اان  اسودم اام اسثاامثاطو ادسرا يدارة اماألطألو اا رازا  اامثاا اامتستطح اإمن ثاا
امتتستطحا امتستطحا داحاتستطحام ل حاق ماو اطوس اوشث  امةاط ح،اسقداوماألتاإدارة
امثااا وماجراتواتاتطجطوامطوس اوجتد اوةرا اةناامتانط ا ط اتدسداامجاتجط تا.اةإ را ط ا

ا(إٔٔ،صااٜٛٛٔولجتاجط سعا،وجطاواواجداان ا،
اوتنااسشرافااا-ج ا ا ح اامتر سي اامتستطح ااسشرافاامتر سياجام اام متر سيل

اإمنا ااسشرافاامتر سي اطنان ااطث اامتر سطو، اسام اسث اسامادسات اامج تجرات تسلط ت
اتاتطمااماساجماامج ةرةاوتناوجتطتااامتاتط اسامتات .اا

اامثاااامذياا-د اا نتألراراةااجلراوتااجلطتفاامتستطح ات  اامثاال امتستطح
ا لسا اامج ننواطروز اداام ااسدارطو ااماجتطو اطتطد  اة  اامثاطو ااماجتطو اوتا او طرة رة

اامتاتطجطو،اةدساطروزاوتااامجات اسامجتات اسوتاااماجتطواامتاتط ا دوجتد .ا
ا
ا
ا
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اأهمية التوجيه الفني:ا-ٖ
طوتنهباامتستطههحاامثاهااو جطتههحاجه ااهه مااماهدج تاامثاطههواامتهااطألههدجد ،اسامجتجةتههوا

راامتااطألس ا د اامجستحاامثاا،اسجاد لةةتسحاامان سي،اةرطهداجاجهد،اةااامسظ افاساادسا
ا(ٙ-ٖ،صإ٘ٓٓو اشواامرسض  ا،

اتألواامسلما ط اامجطدا اسامتد تااسدارطواسامثاطواامتااتشرفاوتناوجتطتاا-
 امتاتط اسامتات .

اإودادا- اةترة او  اامادطث(ل اسامجات  ااما طر اةمتجات  امتجاتجط  اامجداطو امتاجطو
ا اةا اوماامجات  اسانتطا  ح اااوجم اامستح اوتن ا سات ح امألط جح اتوثا ا  اامتر طو وتط ت

اان مطباامثاطواامادطةواةااانتراتطتط تاامتاتط اسامتات ،ا طاج اامجات ااما طراطات جاإمنا
 جارةواج اطنتتداةااامتر طواسوت ااماثس.

استن طرا اسجطسمد  اسا ت تد  اامجتاتجط  اجنتسج اتا نب ا اطث اامجا  ج تطسطر
 متطسراتاةااامجتتجل.ا
.تانط ااما ق تااسان اطوا ط اامجاتجط اساسدارةاامجدرنطو 
. جن ودةاامجات اوتناةد اال اصااجساامجتاتجط اسا ت تد اسطر اإش  ود 
جن ودةاامجات اوتناتشاطصاا  تالاس  تاامتات ااسامجتدارط ادرانط اس طئا

 امتات .ا
تطجطو.تألسط اوداحاامجتاتجط اةااامج نن تاامتا 
اامتدرطساطتطتباستسدا اةااجداو امتاجم اتر سط   اامج  تط  اج اغطر امتا  اودد

 جدرباسجرشداس ذااج اجد  اامجستحاامثاا.
طن وداامجات اامجتجطزاوتناتط ط اوةو روااس داوطواسا  تو رطوا طرطألواوةضماج ا

اا ماقط  اامجستحاامثااا توتطثحا يوط حادرساتط طألااوساتسضطفاإتراحاوجتا
 وج  اامجاتجط االارط ام نتث دةاج اوةو رواةااتطسطراوجتطتااامتاتط اسامتات .ا
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سج ا ذااامجاطت اطرجاام  اثاو اامتستطحاامثا ماطند ا دسرةاةناتطهسطرااماجتطهوا
امتاتطجطهههواسطتطتهههباذمهههكاجههه اامجهههستدط اامألهههدرةاوتهههنانهههرووااتاههه ذاامألهههراراتاامتهههااتاهههما

جتتهههكاامتستطهههحاجدههه راتاامتسالهههما ههه سدارةااماتطههه اجشهههو تاامجاتجهههط ،اسوطضههه  ا  هههداو اط
سامجاتجط ،استألهدط اامهدو امتجتاتجهط ،اسطنهد ا هدسرااألطألهااةهناسضهلاقساوهدااماجهماامتهاا

اتاظ ااما ق تا  متاتط .
ااأهداف التوجيه الفني:ا-ٗ

ةاااااظجواامتر سطواامادطةواجراق   امتتسدةااماسوطواةاااماظه  اااطاّداامتستطحاامثاا
ي،اس او اجسقاحاامجطدااااةدساطرلداو اقربالهسرةادقطألهوامهةداحاامتاتطجهااجه اامتر سا

ا اطههو،اسجههدجاة وتطههواامجاهه  جاسامتألاطهه تاسامطههر اامتر سطههواجهه اا اطههواواههرجاسذمههكاجهه ا
ا ماا ط عاوتناات اجاامتات اسامتاتط ،اسجه اةه اطألهس ا تسذطهواراتاهواتتجةهماةهااتألهدط ا

وهس امده اوةر ه اامج  شهراةهااتطهسطرااماطهطاسام هراججاجاتسج تادقطألواجه اساقهلاامجطهدا اط
سواشطواامتهدرطباةهااوةاه حاامادجهو،ا هماسةهااإوه دةااماظهراةهاااا هدافاامتر سطهواذاتده ،ا
سمهذمكاةههي اتدههداامجستهحاامثاههااطههدتااجهه اقطجهواجهه اطألدجههحاجهه اجاتسجه تاطوههس امدهه اتههدةطرا

اج  شراوتنااسل حاسامتطسطر.
مثااا سضسحاةااتانط اوجتطتااامتاتط اسامتات ،اسطتتتناامددفاامراطسامتتستطحاا

ا(ٚ٘-ٙ٘ ،اصٕٛٓٓسامتااتاأل اج اا ملةااطرةاتج ماجاجسد،
.جن ودةاامجات اوتااجت  اواوماتدطداسجتطسراةااج دةاتاللح 
او دافاامدرسا اوتاالط غو اسجن ودتد  امتجاتجط  ااا دافاامتاتطجطو تسضطف

 لط غوانتطجو.
ااامتدرطس.تانط اجنتسجاوداحاامجاتجط اة 
. اوتش فاجسا باسقدراتاامجاتجط اساماجماوتناتاجطتد 
. جن ودةاامجات اةاااوتش فاامجس س ط اسامجتثسقط اج اامجتاتجط 
اتساتحا اسامتا او جو اامتاتطجطو ااماجتطو اتساتح اامتا اامجشو ت اام اوتن اماجم

اا ص.  امجات ا شومم
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دسداامجاتجط ا.جن ودةاامجات اوتناتاسطلااااشطواامتاتطجطو،استألسط ات 
ا جن ودةاامجات اوتناا تو راساانتادا اامسن اماامتاتطجطواستواسمستط اامتات ا شومم

 لاطف.
اأنواع التوجيه الفني:ا-٘

طجوهه اا وتجهه داوتههناسنههطتواوساووةههراةههااتادطههداواههساعاامتستطههحاامثاههااجاد لةدطاهه ا
(إٕٓٓ(اةجانههههه او ههههههداامتههههههسادا،آٗ-ٖ٘،صاصإٛٓٓطسنهههههفاو ههههههداامههههههراج اة

 (ٖٕٓٓا ط اواجد،اةإ را
.ج ااطثاامجداملامتستطحاامتش روا،اامتستطحااماط دي،اامتستطحا  ا داف 
ج ااطثااانتسبلاامتستطحاا نت دادي،اامتستطحاامد تسج نا،اامتستطحاامترانتا،ا

 امتستطحاامدطجألراطا.
ج ااطثاامات اجلامتستطحاامتلاطاا،اامتستطحاامسق اا،اامتستطحاام ا اا،اامتستطحا

  داوا.اس
ج ااطثاامطرطألولامتستطحاوتناجنتسياامتثتطش،اامتستطحاوتناجنتسجاامتا س ،ا

 امتستطحاوتناجنتسجاتألدط اامجن ودة
اسطجو اتا سماواساعاامتستطحاامثاااوتناامااساامت مال

اااطرافا -او اتجطل اجش روو اوتن اطاتجد اةامتا ساا(لونتسب اامتش روا اامثاا امتستطح
ااج اجاتجط اوساام،اسجاتجس ،اسجتاتجط اةااامتاطططاامجااطوا اجتطواامتستطحاامثا

ااظرطوا اوتن اةتنثتح استاتجد ااا داف، اتاألط  اوتم امتتدرطساج  اسامتألسط  سامتاثطذ
اماظ اامتااتتدمفاجاد اوجتطواامتستطحاامثااااطثاطاظراإمطد اوتناواد اتض اودةا

استت ات ةر ااااظجو اس ذو ا اضد ، اجل اجثتساو اتوس  او  اطا سا اتزاطو دةرااظ 
  اضد اام اض،اسطتجطزا  ماج اةااتا سماامألض ط اامتر سطو،اامتسالماامجثتسحا ط ا

اامجستحاامثاااسامجات .
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اج اا-ب اساما لو اوتناتاألط ااا دافااما جو ا  ا دافلاجطاطروز اامثاا امتستطح
ا تادطدااا دافاجلاامجاتجط ،اة اتادطداامطر ا ا ماجتجسوواج ااماطساتات دو

اة االراامجتطت  تاامتاثطذطوااسامسن اماامتا تت اااا دافاضج اجا ططراجاددة،
اوسا اامنتسوطو امة داف اامجات  اتاثطذ اة  اوتطد ، اامجتث  ااا داف امتاألط  امضرسرطو
اامجا ططرا او ةو اجراو ة اجل اذاتط   ااا داف اتاثطذ اوتن اامجات  اتدرطب اة  استرااطو،

ا تط ط  امتجش  دات استدسط  امح اامثاا اامجستح اامجتث ااسج األو اامج اظو ودسات
وتطد ،اة اتاتطماامجستحاامثااامت ط ا تاستا اااانتراتطتطحاتر سطواج اجوامرةلاوث طوا

اسوث حةاامجات اجداط  ،اة اسضلااطواجشترووامتتلاطفاسامتدرطب.
ااانتسباةاااماجنطا تاةاات جاواا-ج ا ذا امتستطحاامثااااسوتطاطوااةاماط دي(ل دو

ا ا  مس ط ت ااطثا  رة رد اامثاا، اامتستطح اةا اامتتدطدات اج  اسُطاد اااجرطوطو، امجتادة
طنانامتانط استطسطراامجد راتاامتدرطنطوامدجاامجاتجط اج اا ماجش روواامجستحا
ااانتسبا امثاااسامجات اةااتاثطذاومااطسةاج ااطساتح،اسطتن ا  مجرساو،اسط ودا ذا

اطنسد اتس اةا اسامجات  اامثاا اامجستح ا ط  اامتث وم اطشتلاوتن اجج  اسا اثت ح اامةألو و
امجاتجط اوتااورضاامجشو تاامتااتساتدد اوج  اامجستحاامثاااةطاجماوتنااتد ،ا

اةط دياذمكاإمناتانط اوجتطتااامتاتط اسامتات .
اامجاتجط اا-د اامتااطأللاةطد  اوتناجا متوااااط ح اامثاااامتلاطااالطاتجد امتستطح

اوةا حاوجتطتااامتاتط اسامتات .
ااما مالوةا حاامتا- ه اامثاا اااسمنلامتستطح اوتناطرطألتط  ااسرش ديلطاتجد اامثاا ستطح

امجساقفاامتاتطجطوااطثاطت اإرش داامجاتجط اج اا ما اضاامسن اماامتواسمستطواجةما
اترنما ا ش شو اتاو  ا ااترة اا م اج  اامجات  اامثاا اامجستح اط اظ اسةطح امتتطثزطس 

اوةا ح اامجات  اسرش د اامرن مو اامتستطحااستنتأل م اطاأل  ا  اوطس ح اسج  اامج اظو ةترة
امتطد،اسامة اطولامتستطحاامثاااامج تمل اداااتد حاتتنواامج اظواطرداامجاتجط اج  شرةا
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اساأل طا اامألسة ااأل ط اطارف ا اطث اسام لرطو اامنجاطو اامسن اط او ر اامج اظ ت وتن
اامضافاسوطثطواو تد .

ردطوا ط اامجاتجط لاطروزاوتناامجنتسط تاامتستطحاامثاااامتطسرياةطدت ا  مثرس اامثا-س
اسذمكا ات فا اوفح، اجات  اإما اطلم ااتن اااداح اوتن استدةطر   امتجات  امتطسطرطو
اقدراتد ا اساات ف امتاجم، اداةاطتد  اسجنتسج اامتترطدي اتثوطر   اجنتسي اةا امجاتجط 

 اا مااماألتطو،اسامناااامداا اج اق ماامجستدط امرةلاجنتسياامتثوطرامدجاامجاتجط اج
اةاا اامجشو تاساماأل  تاامتااتساتدح امام اذاتط   ااثنح اوتناتستطح اامجات  اقدرة زط دة

اجت ماوجتح.
لاتادطداااتط ت تاامجات اااسماامتستطحاامثاااامتاسوالاطروزاوتناودةاااتط راتا-ز

امتجات ا اراتاو اتسذطو اتألدط  اجل اجستدح اوتنا اضاامجد راتاس طرطألح سامتدرطباوجتط  
ااماجساامجداااامتا ساااامذياطت اج اا ماتا س اجاظ ا ط اامة ااادااح،و اتألد او ل
لااماجساامذاتااسطاجماةطد اامجات اجاثردا امتاجطوااثنحاسمو اتاتاتستطحاامة مثامزج ح،ا

اامجستحاامثاا.
اةااا-ح اسامد ام اامنرطل اامتطسر امجساو و اج تورة اةورة اا موترساالُتاد اامثاا امتستطح

اقاسا اا اتراتاتواسمستط  اانتادا  اوتن اسطاتجد اسا اترات(، اا تل مةاموج طستر ات
سامتألاط تاامادطةواج ا راججالستاسلسرةاسقساودا ط ا تا ط اامجستحاامثاااسامجاتجط اا
ااماجسذتطوا اامدرسس اتلجط  اا اترات، اوتن اامدرانطو اامجساد اجا  ج اسضل اا م ج 

امطن ااجسذتطو اجا ضرات ا ث اامجاتجط ، اجاد  اوألدامطنتثطد اامجستدط ، اجاد  تثطد
اا تتج و تاوتناجنتسجاامدسمو،اا نتث دةاج اا راحاةااامجت ماسغطراذمك.

اأساليب التوجيه الفني:ا-ٙ
امتستطههحاامثاههااولهه فاطجةههمااطههواو جتههو امتانههط اوجتطتههااامتاتههط اسامههتات ،امههذمكا

الةجاجهداطنتاد اامجات اون مطباجتاسوواتاتتفا  ات فاامجسقفاامتاتطجاا،استتجةماة
ا(ٕٕٓٓ(اةجان او داامتساد،إٚٓٓ دراو داامن  ا،ا
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اامزط راتااملثطولا-و
ُتاداج اوقد اسو  اونه مطباامتستطهحاامثاها،اسامدهدفاجاده اتجهلاامجاتسجه تامدرانهوا
امجسقهههفاامتاتطجهههاا،اسجههه اشهههرسطد او اتوهههس اجاططهههحاجههه اق هههماامجستهههح،اتاتجهههداوتهههنا

تهههح،اتألهههسط اجههه اتههه اتاثطهههذواجههه اامجهههادج،اجاههه ططراتألهههطساوداحاامجاتههه استوشهههفاوههه اااتط ت 
ة مزط رةااملثطواوجتطوات  دماآراحاتألهس اوتهنااااهذاساماطه حاسامجا قشهواسامدرانهو،اطترتهبا

ةراحاامجساقفاامتاتطجااجج اط دياإمنااساتجاتات اوةضم. اوتطد ادو اسا 
اس ا كا اضاا وت  راتاامتااتراوناواداامزط رةااملثطواجاد ل

رةااملثطواجن أل  ،اسوذمكااماأل طاامراطنواةااوجتطواتألسط اتادطداامددفاج اامزط 
 امجسقفاامتاتطجا.

امتل فازط رةا اامجات   استت اانباا تو اجألدج  ، اتسقطتاامزط رة و اطارفاامجات 
   دةح.

اتألسط ا اامددفاجاد  او   اوداناإذا اواد او جتو ااملثطواالو اامزط رة و اتنتجر
ااماش طاامتاتطجااةااامثلم.

ا اامجستح اامزط راتاطتجل اسنتم اامجدرنو اجدطر اج  اامجات  اجاتسج تاو  امثاا
 امن  ألواجج اطن وداوتناتاألط اامددفاج اامزط رة.

. و اطظدراامجستحاامثاااا اترا اسامتألدطرامتجات اوج  اامجتاتجط 
امتروطزاوتنازط رةاامجاتجط اامج تداط ،اسامجاتجط اولا باااةو راامتدطدةاةاا

 امتات .انتراتطتط تاامتاتط اسا
اا تتج و تلا-ب

اج ااان مطباامثا مواامتااطنتادجد اامجستحاامثاا،استاألن اإمنل
اوس  لاا تتج و تاامثردطوالاتداذاشوتط ل

ا تتج عاج ا اداامزط رةااملثطولطاألدا ذااا تتج عاجلاامجات ا اداااتد حاامزط رةاا
اوستح استادطد امتاتطماامجسقفاامتاتطجاادااماامثلم، اسامضافاااملثطو  امألسة
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ةااوجتطتااامتاتط اسامتات ،اسُطاداواداامسن اماامثا مواةاااماجساامجدااامتجات ،ا
سطتطتباجد رةاإدارةاا تتج و تاج اامجستحاامثاا،اوج اطتطتباإودادا اتجن أل تا

 ستاتث ق  تاوتناجا ططراامجسقفاامتاتطجااامتطد.ا
اامج اوتنادوسة ا ا ح الثطولطت  اامروياةااا تتج عا دس ازط رة امت  دم ااثنح ات 

جشوتواتاتطجطواجاطاواوساجشوتواشالطواطا اااجاد اامجات اقدات ةراوتنانطرا
جداتح،اسطنتاد اامجات اونتسباامجأل  تواةااامتستطحا شوماج  شر،اسوج اواد اتدطدا
اا تتج و تا ا ذو اجةم استات ج امتجشوتو، اامساقاطو اامارة اامجا قشو اةرلو متجات 

ا ط اطاألأل  اامسرضاجاد .مجسوداسجو  اجا ن
اة اط  لاا تتج و تاامتج وطوالا

تداهذاوشههو   اودطهدةاجادهه لاا نهتج عاإمههناجا ضهراجهه ادااهماامدطاههواامتاتطجطههواوسا
ا رتدههه ،ااماألههه شااماهههرا هههدس اجا ضهههراطهههت اةهههااتتنهههواسدطهههوا هههط اامجستهههحاسامجاتجهههط ،ا

طلاتانهط االراحا اهداامادساتاسامج تجراتاسسرشااماجماامتاتطجطو،اسامجستحااماه تفاطنهتط
امتألههه حاتاسا تتج وههه تاجهههلاامجاتجهههط ،ا اطهههثاطهههزسد  ا  مجاتسجههه تاام زجهههوامتادهههسضا

ا اجتطتااامتاتط اسامتات .
طت لاامجستحاامثاااا تتج و تاامتج وطو امرةلاجنتسجاامجاتجط اامجداااستطسطرا

اةوههه را هههط ااماجتطههواامتاتطجطهههو،اةجهه اا مدههه اتتههه حاامثههرصامتتاطهههططاامتاههه ساااست هه دماا
امجستههحاسامجاتجههط ،اسطتههباجراوهه ةاامتاطههططاامتطههدامجةههما ههذواا تتج وهه ت،اساشههراتههسا
جهه اامجههسدةاسامةألههوا ههط اامجتتجاههط ،اسااتههرا اآراحاامجشههتروط اةههااا تتجهه عاسجألتراهه تد ،ا

استادطداسقتاا تتج عاسجو احات ا  اما ت تاامجاتجط اسظرسةد .ا
اامزط راتاامت  دمطولا-ج

داوتهههنازطههه رةاامجاتجهههط امزجطهههمامدههه اوةاههه حاتددطهههواوجتهههحاةهههااامثلهههم اومنهههتسباطاتجههه
متاألطهه ااا ههدافاامتر سطههو،استههت اامزطهه رةاسةهه ااطههواجاههددةاطتاهه س اةههااسضههاد اامجستههحا
سامجاتجهههس اسجهههدطراامجدرنهههو،استنههه   اامزطههه راتاةهههاات ههه دماااةوههه ر،استاألطههه او قههه تا
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ةااتاألط ااأل طاامألسةاسامضافاااتتج وطواتطدة،استن وداوتنااجساامجات اجداط  ،اطن ود
امدجاامجاتجط .

اامدرسسااماجسذتطولا-د
ُتاداج ااان مطباامادطةواةااامتستطحاامثاا،استنتاد اةهااتاجطهواامجاتجهط اجداطه  ا
ونهه  د اا ههراتاتدطههدةاةههااوجتطههواامتههدرطس،استألههس اةورتدهه اوتههناتوتطههفاامجستههحاامثاههاا سا 

درسااجههسذتااةهااجسضههسعاجه اسورضههحاااهداامجاتجهط اامجتجطههزط اةهااامتههدرطسا يوهدادا
اوج  ازج اح،اوساقط  اامجستحااثنحا ذمكا ادااسوداداامتطدامتدرس.

سطتهباو اتراوهاا هذواامهدرسساا ته تاامجاتجهط اامجداطهو،استو جهما هذواامهدرسسا
جهههلاواشهههطواامهههتات ااااهههرج،اسو اتوهههس ادرسنههه  ام اتهههذاحا دههه اسمهههطسامتتألتطهههد،اسجا قشهههوا

اودااحادااماامثلما طرطألحادطجألراططحاجلاامجاتجط .اامدرسا اداا اتد حاج ا
اامألراحاتاساماشراتاامتستطدطولا-س

طاتههه راامجستهههحاامألهههراحاتاامجا نههه وامتجاتجهههط اسامتهههااتنههه طراوهههماتدطهههداةهههااجتههه ما
امتر طهههواسجداهههواامتستطههههحاامثاههها،اة مجستهههحاطاتهههه جا هههذواامألهههراحاتامتاألطهههه ااماجهههساامجداههههاا

زطههلااشههراتاتستطدطههوامتجاتجههط اةههااامجههدارساسجهه امتجاتجههط ا،اوجهه اطنههتاط اامجستههحا تسا
ا مد اطتارفاامجاتجس اوتناجاتتفاتسااباوجتطتااامتاتهط اسامهتات ،اسقهداتتضهج ا هذا
اماشههههراتاقههههراحاتاوهههه اجسضههههسو تاوساظدههههسراونهههه مطباتدطههههدةاةههههااامتاتههههط اسامههههتات ،اوسا

اقدتا مجاجشو تامجند اامجستحاةااوجتطتااامتاتط اسامتات ا.
االتوجيه الفني: مجاالت عملا-ٚ

طاههداوجههماامتستطههحاامثاههااجهه اااوجهه ماامد جههواسامتههاامدهه ادسرا اوظههط اةههااتطههسطرا
اماجتطواامتاتطجو اااحاطشجماجاظ اجت  تااماجتطواامتاتطجطواجتجةتواةااامجات اسامجتات ا
ساسدارةاامجدرنهههطواسامجهههادجاامدرانههها،اس  هههداجههه ادوجهههحاجههه اق هههماامجنهههاسمط ا دهههدفارةهههلا

امجداااسااوه دطجااجه ااه ماامتاجطهواامجداطهواامجنهتداجواسامتاطهططاامتطهدااجنتسجاودااح
ةهههااضهههسحااسجو اههه تاامجت اهههواسامظهههرسفاام طاهههواامجت اهههواسامج اجهههوامتساقهههلاامجتتجاهههاا

اامجلري.
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رغه اتاألهدااماجتطهواامتاتطجطهواإ اواهحاطجوه االهراتساا ده اامراطنهواااوةهراارت  طهه  ا
تاوجهههههمامتجستهههههحاامثاههههها،استتجةهههههماةالةجاجهههههداوتهههههاا اجتطتهههههااامتاتهههههط اسامهههههتات اوجتههههه  

ا(ٖٓ-ٕٕ ،اصإٕٔٓ(اةنطداو  ساوةج  ا،ٖٗ-ٖٔ ا،اصإٔٓٓإنج وطما،
اامجات لاا-و

ُطاهههداواهههداااروههه  اامراطنهههواةهههاااماجتطهههواامتاتطجطهههو،اسطألهههس ا هههدسراو طهههراقهههااتر طهههوا
امههاشحاسووههداوامتاطهه ةاسوجههساط الهه مفاطههفاجتتجاههح،امههذااطتههباتألههسط اامجاتهه اساماههرصا

تناتاجطواجد راتحاستستطدحا  نتجرار،اساماجماوتناتاجطتحاجداط  ،اةطتسمناامجستحاامثاهااو
جدجواتطسطراودااحاسجن ودتحاةااامتستباوتهنااملهاس  تاامتهااقهداتساتدهحاوساتاتهرضا

اوجتطتااامتاتط اسامتات اامتااطألس ا د .
ط تههه تاوجههه اطألهههس اامجاتههه ا تألهههسط اوث طههه تاامجاتجهههط ،استطسطر ههه ا اهههداتادطهههداا ات

امتدرط طواام زجواموماجات ،اسسضلااطواتدرط طوامهذمكا  متاه س اجهلاامتده تاامجاتتثهو،ا
وجهه اطألههس اامجستههحا اههماامجشههو تاامجداطههواسغطههراامجداطههواامتههااتساتههحاامجاتهه اجهه ااهه ما
اانتسباامدطجألراطااامذياطت اهحاامجستهحاوةاه حاتا جتهحاجهلاامجات ،سطهرجاام  اهثاإمهناو ا

اجههه اطألهههس ا زطههه راتاتألتطدطهههواطت جهههماةطدههه اامساقهههلااماههه ماامت تستطهههحا اطألهههس ا دهههذااامهههدسر،اسا 
اامجات .

اامجتات لاا-ب
جاسرااماجتطواامتاتطجطواةوماتستطحاةااامتجات اطدسرااسماامجهتات ،اجه ا اه اطألهلاا

وتااامتستطحاامثاااا  تج  ا وماج اطتات ا  مجتات اجه ااطهثاتاألطه اامنه جوااملهاطوا
تتج وطو،اتاثطزواتاساامتات ،ااسجارةواون  باامتداراامدراناامدطحامح،اتانط اام طاواا 

سو تد ،استادطدالاس  تاامتات ااسجارةواون   د اسوطثطوااتد ،اة متستطهحاامثاهااطاجهما
وتناتدطاهواجسقهفاتاتطجهااتاتجهاامتجهتات اجا نهبامتاتجهحاجه ااه ماامجاته  ااطهثاط هدوا

ذمهههكاجههه ااههه مااطهههواتاهههدداا تههه تااامجستهههحاامثاهههااةههه اامجاتههه اةههه اامجهههتات اسطهههت اوهههم
اامجتاتجط اسجشو تد اسوطثطوااتد .

ا
ا
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اامجادجاامدرانالاا-ج
إذااوهههه  اامجاتهههه اسامجههههتات اقط ههههاااماجتطههههواامتاتطجطههههو،اةههههي اامجههههادجاجهههه دةاامتث وههههما
 طادج ،اسذمكامتاألط ااماجساامجتو جمامتجتات ،اسطشتركاامجستحاامثاااسامجات اةااتطهسطرا

مجههه  ا اا لهههراامجهههادجاامراطنهههواو ا هههدافاامتاتطجطهههو،اسامسنههه اماامجهههادجاججههه اطتطتهههبااس
اامتاتطجطو،اساااشطواامتاتطجطو،اسانتراتطتط تاامتاتط اسامتات ،اسامتألسط .ا

  مجهه دةاامة جاهو،اوو هه حااماجههمااإٕٔٓمنهاواإٛٗساهددتاام ااههواامتاثطذطهوارقهه ا
ا (ٕٕٔٓمشسماسظ افاامتستطحاوتناامااساالتالةرا نواجتتساامسزراح،ا

اامجل ابا ااماش ط اسةا اامتالص اج دة اةا امتتستطح ااما جو ااماطو إوداد
 سجت  اواتاثطذ  .

تادطداجسقفاامج دةاوسااماش طاج ااطثااماتزاسامزط دةااةااامجدارساامدااتطوا
 ةاااط  اااتل صاامجستحاسن ماو تد .

ااسضلااطواجطدااطوامزط رةاامجدارس،امتسقسفاوتناامجنتسجاامدراناامتط ب،
 سجدجاتاثطذااااشطواامتر سطواامجل ا وامتتالص.

جت  اواااداحاامتدرطناامتجات استألسط اودااحاستألدط اتجطلاواساعاامجن ودةاسامدو ا
 امثاااامذياطات تحاوماجات .

إوداداام راججاامتدرط طواوتناامجنتسجاامجاتاامتادسضا ج دةاامتالصامتاشططا
جت ماامتالص،اساقتراحاامن ماام زجواامجاتجط اساط ود اوتناج اطنتتداةاا

 متاألط اجنتسجاجتجطز.
اجت ما اةا امتجاتجط  اامتدرط طو ا   اتط ت ت امتجاتجط  اامجداطو اااو دطجطو جساة ة

 امتالص.
.امجش روواةااإوداداا جتا ا تامج دةاامتالص 
جراتاوااج ذجاج اوسرا اإت  واامط باةااا جتا ا ت،استسةطراون مطباتألسط ا

 م جتا ا ت.تر سيا
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إ داحاامروياةاااموتباامجا ن وامتوت باامجدرنااسامألراحةااملطثطواسامجراتلاامتاا
 طجو اا نتث دةاجاد اةااادجواامجادجاسام راججاامتدرط طو.

.وداداامدران تاسام اسثااما لوا تطسطراامج دةاوسااماش ط  تألدط اامجألترا تاسا 
طراج اااوج ماامتااطتباو اطألس ا ده اسج اامساضفاو اام ااواامتاثطذطوااددتااموة

امجستحاامثاا،اسمو اإذاااظرا اإمناساقلاوجماامتستطحااتداواد اغطراجاألألهحاوتهنا
ورضاامساقلاسج زامادسرواتألتطدي،اسر ج ا سااثنحامطسامدطحاوت ا  م ااواسج ا د ا

تهحاج اجساداق اساطواجتزجوامح،اسمذااةاتناامجناسمط اامألط  ا دسر  اةهااتةألطهفاامجسا
ط وههحاوتههنادسرواامههذيااههددوامهههحاامألهه اس اساماجههماوتههنادوجههحاستطهههسطرا امثاههااسا 

اودااحاج اا ماامتاطططااا نتراتطتااسامتاجطواامجداطواامجنتداجو.
امعايير اختيار التوجيه الفني:ا-ٛ

ستاداجا ططراااتط راامجستحاج اامجسضسو تاامد جواامتااشهستتاامادطهدااما هراحاا
سجااهههه اسقضههه ط وادرانهههوانهههه جواو هههداامازطهههزاامتههههاااهههددتاجاهههه ططراسامجدتجهههط ا ههه متاتط ا

 اتط راامجستهحاامثاهااجاده اجه اطتهاالةنه جواو هداامازطهزاانهط ا،اوهسضاا انهتطج  ا
ا(لٕٙٓٓوسضاا ،ا

اامد تس ا اوس اةامتجدطدي اوتط  ادران ت اوتن اامالسم اُطاد اامتاتطجال امجنتسي
اام اسدرتو اامج تنتطر، ادرتو اامتر طو، اةا اامتر طوااما لو ا دلسم ااسمج   اجل دوتسراو(

اسوت ااماثساامجنتسجاامتاتطجااامج ا اامسظ افاامتستطحاامثاا.
.ت دةاجد راتاامتا جمااما نباالمااسا اترات  امنج تاامشالطو،اسا 
اسآرااحا ازج اح اجل اتا ساح اسجدج اساات زاتح اامجات  ااسات تطولاش ط اموث طو

اسقد اامجت تااماتجطو، اةا اامتااامجاشسرة اامجشو تاامجطدااطو اامتلرفاةا اوتن رتح
 تساتدح،اسامتدرط  تاامتااالماوتطد .

ا
ا
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اأساليب اختيار التوجيه الفني:ا-ٜ
ا ا كاة ةواون مطبا اتط راامجستدط اامثاطط اةااجلراتتجةماةال

ونتسباا قدجطوالاطرجاام اضاواحاطاأل اامجسضسوطواةااشسماسظ افاامتستطح،ا
  رةاسطألتماج اةرصاإن حةاانتاج ماامنتطو.ستجتلال ا حا  ما

اامجا ن وا اامدرانطو اج   تح اا م اج  اااتط رو اطت  ااموث حةل اوس اامتدارة ونتسب
اامشالطو،ا اامجأل  تو اا م اج  اا اتط ر امتاو استألدطر اامسظطثو، مجتطت  ت

 سا جتا ا تاامتارطرطو.
اا اامجسقثا ااستراح ااات  ر اا م اج  اطت  اامرتبل اجألط س اةااانتادا  امجتجةم

امجأل   تااماطواامتث وتطواسامجأل   تاامتج وطو،ااطثاطسضلاامثرداتاتاظرسفا
اجت  طاواج اا رتا حاسامتستراة اطألس انتسود ا جارةواجتاللط .ا

ججههه انههه  اطتضهههفاو اامجستهههحاامثاهههااق اهههدا اجتهههددا اسجطهههسرا اةهههااوجتطتهههااامتاتهههط ا
طهههه  اسجانههههأل  اسجاثههههزا امتجاتجههههط ادااههههماسامههههتات ،اسجههههدر   اا تاهههه  ،اسجألسجهههه  اس  اةههههُ اسجاط

اامج نن تاامتاتطجطواوتنااات فاواساود اسجنجط تد .
 اامجههههه دةااما شهههههرةاامجاههههه ططرإٕٔٓمنهههههاواإٛٗساهههههددتاام ااهههههواامتاثطذطهههههوارقههههه ا

سامتألههدطراتاامتههااطههت اةههااضههساد اااتطهه راامألطهه داتاامتاتطجطههواسجادهه اامتستطههحاامثاههااس ههاا
ا (ٕٕٔٓ،او اتالاةرا نواجتتساامسزراح

ااموث طواالتاريخ الوظيفي- اتأل رطر اامسظطثو، امشسم اامتألد  اواد اامن  اسطشجم ل
ا(ادرتو.ٖٓسا ات زاتاامتاااألألد اامجتألد اسطاددامد اة

اةااالمهارات القيادية- اامألرارات اساتا ذ اامألط دة اوتن اامألدرة اوا لر استشجم ل
ا(ادرتو.ٖٓامتسقطتاامجا نباسامألدرةاوتناامتتدطداسا  تو راسطاددامد اة

اسامجارةواالقدرات العممية- اامتس تاوتا طو استشجماوتناج   تاووتناإت دة ل
اة امد  اسطادد اام اسث وداد اسا  اامج تجرات، اةا اسا شتراك االما، ااما نب (آٖ اتس 

ادرتو.
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لاج اتوشفاواحاامجأل  تواج اامتجتلا  مجظدراام ا اسامألدرةاالسمات الشخصية-
ات،اجلاجراو ةاامسلفاامسظطثا.(ادرت ٓٔوتناامتا طباسطاددامد اة

سموهه اامساقههلااسدارياامجلههرياجهه زاماق اجهه  اوتههناامجانههس طواساا ههساحاامشالههطوا
ةههااااتطهه راامجا لههبااسدارطههو،ا هه مرغ اجهه اتشههوطمامتهه  ام اتطهه راتاههدراامجاهه ططراامتههاا
ااطت اةااضساد اا اتط راانبااموث حةااماتجطواسامثاطواامتاات  تحامتألط  ا جد  اوجتحاة
اضسحاج اطوتثحا حاامسلفاامسظطثااامذياطسضفادسراوماجناسما  ماجمااسداري.

 ثانيًا:التنمية المهنية:
تاظناامتاجطواامجداطوا د جطواو هرج،اةوهمااقتهراحامرله حاامتاتطجهااسوهمااطهوا
متتانههط ات وههداوتههنااما تههواإمههااتاجطههواجداطههواذاتاجنههتسجارةطههل،اسذمههكا نهه باارتثهه عا

 ود اججهه اطترتههباوتطههحاظدههسراواههساعاتدطههدةاجهه ااما ههراتاوتههناو ةههواق وههدةاامجارةههواسوتنهه
امجنتسط تاطتطتباج ااما جتط اةطد ااوتن  د اساجت ود امجن طرةا ذواامتطهسرات،استنهد ا
امتاجطواامجداطوا دسر  اةاارةلاوث حةاامجستدط امتألط  ا جن مط تد اامثاطواساسدارطو،اسمواا

حاةأل ةههههواامههههتات اامههههذاتااساسق هههه ماوتههههناام ههههراججاطتاألهههه اذمههههكا  ههههداجهههه او اطت اههههااامتستطهههه
اامتدرط طواس ااغ ا واال .ا

 ماهية التنمية المهنية: -1
(ا دادههه تاجتجسوهههواجههه ااا هههدافاامتهههااٗٔ ،اصٕٚٓٓطارةدههه اةإ هههرا ط اامهههدطب،ا

تتهرت اةههااسنه اماسواشههطواسامتهااتتاههذ  اامج ننهوامتاطههططاستطهسطراجنههتأل ماامسظهه افا
حةاساموث طهواامجنهتجرةامتاه جتط ا ده امتت طهواا اتط ته تااما مطهوامدطد اجه ااه مارةهلااموثه 

سامجنههههتأل تطوامتتطههههسرااموجههههااساماههههسوااسامتألاههههااامجنههههتجراةههههااامسظهههه افاسةألهههه  امجاهههه ططرا
اسجتطت  تاامتسدةااما مجطوت.

(ا دادههههه تاوجتطهههههواجاططهههههواجاظجهههههو،اٗ٘ ،اصٕٚٓٓستارةدههههه اةنهههههجطاواالهههههر،ا
 مطباامجارةطهواسامستدااطههواسامجد رطهو،اسامتههااتدهدفاإمهااتزسطههداامجاته ا جتجسوههواجه ااانهه

تاطت اج ا راججاإوداد  اةهااضهسحااموث طه تاامتاتطجطهوامتانهط اودااهحاامجداهااستد طتهح ا
مجساتدههواجتطت هه تاامجداههو،اسجهه اطنههتادثاةههاا ههذااامجتهه ماجهه اتطههسراتاتر سطههواسوتجطههوا

است دواجاذاامتاطط استاتدااجلااد طواامادجوت.
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(ا داده تااشه طاجنهتجراطروهزاوتهاإٚ ،اصٕٛٓٓاتهط ،اسطارةد اةطه ر او هداام
امألههه ا ا  متهههدرطساجههه اوتهههماتاألطههه اتسططهههرا ههه دفاةهههااجا رةهههحاسجد راتهههحاسقدراتهههحاامثاطهههو ا
مجأل  تهههواااتط تههه تاجاهههددةاةهههااامسضهههلاامهههرا  اسامجنهههتأل تااةهههااضهههسحاجتطت ههه تاوجتهههحا

ااتطجطوت.اما مطواسامجنتأل تطو،امتطسطراوداحاامأل ا ا  متدرطسادااماامج نن تاامت
(ا دادهه تااماجتطههواامتههااطههت اةطدهه اتزسطههدا٘ٔ ،اصٕٓٔٓستارةدهه ارشههطدةاامطهه  ر،ا

امألهه ا ا  متههدرطسا  مجاهه رفاسامجدهه راتاسامألههدراتاام زجههوامتاتجههحاةههااجداتههحاسسظطثتههحاجههلا
إت اهههواامظهههرسفاامجا نههه وامهههح،ا دهههدفاتانهههط استطهههسطراجد راتهههحاسا راتهههحاجهههدجااماطههه ةا

طههولق ماامادجهههو،اسامتاطهههط ،اسا متاهه  ا  مادجهههو،ااماجهههساةهههااامجداطههواجهههرسرا ا  مجرااهههماالت
امجداههو،اساموثهه حةاامجداطههو،اساماههرسجاجهه اامادجههو،اجههلاضههرسرةاو اطاههتجاوادهه اتانهه اةههاا

اتات اامجتاتجط .
(ا دادهه اتجتجسوههوإ٘ٛ ،اصٕٕٔٓسطارةدهه اةواجههداو ههداامجاطههاا،اواجههدازارع،ا

و ااموث طهههههه تاامجداطههههههواجتاسوهههههواجهههههه ااااشهههههطواامرنههههههجطواسغطههههههراامرنهههههجطواجلههههههججوامهههههد
سااو دطجطههههواسامتر سطههههوامتجاتهههه اسام زجههههوامجساتدههههواامتاههههدط تاامتههههااقههههداطساتدسادهههه اوةاهههه حا

اامتدرطستا.
اس تاتطماامجث  ط اامجاتتثواامن  ألوامتتاجطواامجداطواطتضفاااتال

استطسطرا امتاططط اسواشطو اسن ام اةا اتترت  اامتا ااا داف اج  جتجسوو
 ثاا.جنتأل ماامسظ افاامتستطحاام

اامجارةطوا ااان مطب اج  ا جتجسوو اامجستح اتزسطد اإما اتددف اجاططو وجتطو
 سامستدااطواسامجد رطو.

. اا رتأل حا جنتسياوداحاامتستطحاامثاااسامجات
. واداثاتسططراتااطت  طواةاانتسكاساتت   تاامتستطحاسامجات 
اةرصاا استانط  اسامجات ، اامثاا امتتستطح اامذاتا اامتات  اج دو اوتن ماجساامتدوطد

ااماتجاامتتستطحاامثاااسامجات .
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سُطارةد اام  اهثا داده تاجثدهس ادطاه جطواااروهااتااهااامتهدرطباامجنهتجراجهدجااماطه ة،ا
 دههدفاتطههسطراستانههط اوثهه حةاامجستههحاامجداطههواسااو دطجطههواسرةههلاجنههتسجاودااههح،ا
 دهههدفاتانهههط ااماجتطهههواامتاتطجطهههو،اسذمهههكاجههه ااههه مااماهههدساتاسامجههه تجراتاسسرشا

تهههههدرط  تاسام هههههراججاساااشهههههطواامجت اهههههوامهههههحادااهههههماساههههه رجاامج ننههههه تااماجهههههماسام
امتاتطجطهو،اوتهناو ُاتته حامهحاامثرلهوامتاجطهوااثنهحا اثنهحاسذمهكاجه ااه ماتألسطجهحا

امذاتحاستدجماووج محت.
 مكونات مستويات ومراحل التنمية المهنية: -2

إ ههرا ط ا هه اطههرجاإ ههرا ط اامزوططههراو اامتاجطههواامجداطههواتتتنههداةههااةهه ثاجوساهه تا الة
ا(ٓٔ ،اصٕٕٔٓو داا اامزوططر،

اسج تجراتاسسرشاوجماتروزاوتنا اطتجةماةاادسراتاقلطرة، امتدرطباامجداال
 امجج رن تاسامجد رات.

امتات اامجداالادسراتاوطسماتروزاوتنااماظرطواسامجارةواام اةطو.ا 
.امدو اامجداالاإتراحاتاسترتط  تادااماامسظطثو 

طهوامتتستطهحاامثاهاا جلهراجه زاماق لهرا اوتهنا اهضاامتهدرط  تاسمو اساقلاامتاجطواامجدا
امتااتت ا لسرةاتألتطدطحا اتشتلاوتنااسق  ماوتطد اااد اشوتطحاةألط،اسةاااثسا
امسقهههتاضهههافاامداةاطهههواامذاتطهههوامهههدجااموةطهههراجهههاد اااهههساإدراودههه ا د جطهههواامتاجطهههوا

اموةطهههراجهههاد ااامجداطهههوا نههه باامةأل ةهههواامنههه ادةا دادههه ا اتهههدسجاجادههه ،اسوطضههه  امهههدج
قا وهههوادااتهههحا هههد اامتستطهههحامترااهههواسامدهههرسباجههه اامجنهههاسمطو،اس  متههه ماا اتاألههه ا

ااا دافاامجرتسواجاد .
ا (ٕٛٓٓطجو اتادطداجنتسط تاامتاجطواامجداطولةجاجداواجداإنج وطم،ا

.امتر طواامجداطولاتجةماتادطماوةو راسنتسكاسجاتألداتاامثرداتت واوجتح 
اجطوا اضاامجد رات امتاألط اامجا ططراامجاجسما د .امتدرطباامجداالإون باست 
.اامجن ادةاامجداطولامجا ةظواوتااانتألراحاوداحاامثرداستألدط اامجن ودةاوةا حااماجم

استجراامتاجطواامجداطوا  مجرااماامت مطول
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األداامجج رن تاامرا او.ا 
امج اظواسامتاتطم 
. إو دةا ا حاامجث  ط 
.تترطباامجج رن تاامجألتراو 
امتسذطواامراتاو.اا
 أهداف التنمية المهنية: -3

تتاههههسعا ههههراججاامتاجطههههواامجداطههههوا ههههط اجهههه ا ههههساةههههااامتالههههصاااوهههه دطجااو اةههههااا
امتاطططاو اامألط دةااو اإدارةااملهفاو اانهتراتطتط تاامتهدرطساو اونه مطباامتألهسط ،اسمدهذاا

نههااامتاألطهه اةاتههناامتستطههحاامثاههاااسق هه ما داةاطههواذاتطههواوتههناجةههما ههذواام ههراججاامتههاات
او داةد اامتااسضاتاج اوتتد .

تدهههههههدفا هههههههراججاامتاجطهههههههواامجداطهههههههواإمالةجاجهههههههسداامنهههههههطداو ههههههه س،اواجهههههههداانههههههه ا
-ٕ٘ٛ ،اصإٕٔٓ (اةواجداانط او داامجاطا،اواجدازارعاواجهد،ٖٕٓٓاملسطر،

ا(ٖٕٖ
اامتاتط ا اااساتسدة ااتت   تااطت  طو استسمطد اامتاتطجطو اامتسدة اساشراةأل ةو تاجط 

 اداامدرانطو.مدجاجستدساامجسا
استانط ا اامجداا اودااح اجنتسي امرةل اامثاا  امتتستطح اامجنتجر ااماجس تاألط 

 اتت   تحاسلألماجد راتحامتطسطراوجتحا  ماجتطواامتاتطجطو.
اتألاط تا اامتطسراتاةا اوادث امجن طرة اامثاا  اجاتسج تاسجا رفاامجستح تتدطد

 امتاتط اسطر اامتدرطساساألتد امتجاتجط .
اامجسا اجستدس اساجت كاجن ودة اسامتط ط  ااماظرطو ا ط  اامر ط اوتا اامدرانطو د

ون  د امتجاتجط ا  مج نن تاامتاتطجطو.  جد راتاامتات اسام اثاسامتثوطراسا 
جارةواامتدطداةااسن اماامتألسط اسا ات  راتاامشثدطواسامتارطرطواستزسطداامجاتجط ا

  دذوااما رات.
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طواا تاوامط  حاستاجطواطناناامجستحاامثاااوتناتجوط اامجات اج اتاألط اترا 
 ستدوطداامألط اامداوجوامنتسود .

. تاجطواامتساابااس داوطواستاثطز  امدياامجات 
اامتاطططا اجد رات اوتا استدرط ح اساما مجا اامجاتا اسجتتجاح ا  طاتح اامجات  ر ط

 امتطد.
 أهمية التنمية المهنية: -4

 ،إٛٓٓاماتهط ا،ترتلاو جطواوساج رراتاامتاجطواامجداطواإمالةطه ر اانه او هدا
ا(ٓٗ-ٖ٘صا

امتجو اج اتاألط اغ ط تاسو دافاامتاتط .ا 
.امتستحاااساتجدط اامدطاواامتدرطنطو 
.جساو واامتطسراتاةااجت ماتألاط تاامجاتسج تاسا تل  ت 
.تن وداوتااتط ط اجا ططراامتسدةاامش جتو 
.اتن وداوتااتاددطوااادساراسامجناسمط ت

 معوقات التنمية المهنية: -5
اامط  ر،اج اامنطد اطتالةرشطدة اج  اامجداطو اامتاجطو اتاس  اامتا ااان  ب  
ا(اإٖ،صإٓٔٓ
او ا اامجاتسج ت اضاف ااتطتو اذاتد   اامجداطو اامتاجطو ا راجج اجنتسج ضاف

  راججاامتاجطواامجداطو.
.غط باامر طواامجنتأل تطواسارت  طاامتطسطراامجدااا  مترقطو 
غ واةاااماجماامتج وا.ضافااماساةزاامج دطواسامجااسطواسضافاامرا 
اام زجوا ااموث حات اساألص اقسطو، اقط دة اإما اسا ةتأل ر اامتسططر، اج  اماسف
 متتطسطر.
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سج ا ذااامجاطت ااتداو اامتستطهحاامثاهااامجلهرياجه زاماطتجنهكا  مألهدط اسطاه فا
ج اامتسطراسامتاهدطثاامهذياطوتثهحا دو ه حاسظطثطهواتدطهدةامتتجشهناجهلاامتطهسراتاةهاا هذاا

امتهههدرطب،اا-غاهههناوادههه ،اسمدهههذااطاهههزفاامتستطهههحاوههه اامتاجطهههواامجداطهههوامجتههه ما هههساةهههاا
امج تجرات،اماههههدسات،اامجشهههه رو ت،ااا ا ث..سغطر هههه اباسوطضهههه  اغطهههه باةأل ةههههواامتطههههسطرا
سامتادطث،اغط باامداةاطواامذاتطوامرق  ماوتناامتطسطراسامتسططر،اسج زاماجتجنكا  مألدط ا

ادسرا  ماجتطواامتاتطجطو.اااحا اطألدراط طاواسو جطواوجتحاسج امحاج ا
 معايير التنمية المهنية: -6

 جا ططراامتاجطواامجداطواسامتااتتجةماةالا(Bersgeson,2003)اددا طرتنس ا
(Bergeson, T,2003, p,836)اا

اةاا ادو  اوج اةي  امذمك اامجتاتجط ، اتات  اوتن امتجات  اامجداا ااماجس طرتوز
اج اوتااتات اامجتاتجط ااموث ط تااماتجطواسامجداطوامتجات ا اطألتلراوت ااامجات اةألطاسا 

 وطض  .
اسةاا اسة اا ت تاامجات  اامجداا ااماجس اسواشطو ا راجج اتثاطم اطت  او  طتاط 

 ضسحاجنتسجاا راتحاامجداطواسال اصاشالطتح.
اماجساامجداااو جماراطساةااوما راججااسل حاسامتان اامتر سياسج اة ا

  ذااامتانط .طتباو اطوس ا راجتحاتزحا اطتتزواج ااطوا
طتن ااماجساامجداااجلاامجتطت  تااان نطوامتتات اااو دطجااستسقا تاجنتسجا

اامجاتجط ا اتزسد ا اطث اامجداا ااماجس ا راجج اتلجط  اطتاط  اة  اسج  اامدرانا املف
   مجاتسج تاسامجد راتاامضرسرطوامجن ودةاامجتاتجط .

اادجو.طدو ااماجساامجدااااسوداداامذياالماوتطحاامجات اق ماام
 حقائق لضمان توفير التنمية المهنية لمموجهين: -7

امضج  اتسةطراامتاجطواامجداطواستباامتجنكا  ماأل ا اامت مطول
. اسطج  ا د جطواوجماامتستطحاسدسروااماألطألااةااتطسطراامتاتط 
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اا تت   تااما مجطوا اامتطسطراسامتادطثاامجنتجرامجساو و اااس اامذاتطو امداةاطو
 واامجداطو.ةااجت ماامتاجط

.امجش روواةااإوداداام راججاامتدرط طواذاتااملتوا  متستطحاامثاا 
.اسطج  ا ضرسرةاتطسطراامجستدط اساما تواإمطد اج ااط الار 
اامتألاط تا ا تسظطف اسامتدرطب اامتاشطط و دة اسا  اسامجنتجر اامجتت  ل امتتدطد

 امجا لرةاسوماج  ساتدطدامدو اجاظسجواامتاتط ااما  ا.
تاوادسرطوامتدرطباامجستدط ا  سداراتاامتاتطجطو.إتراحاجرا 
اطا ساا اسامتا امد  اامجت او اسامجسارد اامثاا اامتستطح او داف اتادد ااطو ستسد

   ماجماوتناتاألطألد ا شوماتطد.
 :(Strategic Planning) ثالثًا:التخطيط االستراتيجي

نههجواجهه انههج تااماطهه ةاامجا لههرةاسجههادجااطهه ةاا(Planning)ولهه فاامتاطههططا
 مههدسماامجتألدجههو،اااههحامههحاو قههواج  شههرةا االههرط اراطنههط اااسملاامجنههتأل م،اسامةهه االا 

اما قههوا ههط ااا ههدافاسامطههر اامجنههتادجوامتاألطهه ا ههذوااا ههداف،امههذمكاجهه اجهه ادسمهههوا
تناناإمهااجنهتأل ماوةضهماإ اسوه  اامتاطهططاواهداطرقده امتادهسضاسامرقها،اةه متاطططا

اطحاامثاا.اج اامسظ افاامراطنوامردارةاسامتست
سُطاههههداامتاطههههططاا نههههتراتطتااوداةاتنههههتادجد اامج ننههههواامتاتطجطههههوامتألطهههه  ا اجتدهههه ا
 لههههسرةاوةضههههماجهههه ااهههه ماتاثطههههذااا ههههدافاامجسضههههسووا دقههههو،استألههههسط استاههههدطمااتتهههه وا
امج ننواانتت  وامتتسططراتاام طاطو،اة نتادا اامتاطططاا نتراتطتااطوس ا جة  واجادجا

نهه تاامتاتطجطههوامجألدرتههحاوتههنادةادهه اإمههااإوهه دةااماظههراةههااةوههريام رتألهه حا اجههماامج ن
سنهه اماتاألطهه اوغراضههد اوساا توهه راطههر اادطةههوامجساتدههواجشههو تد ،اسمدههذااطتههباوتههنا
امجناسمط او اامتستطحاامثااااماجماوتناةألماجد رةاامتاطططاستاجطتد امهدطد اجه ااه ما

اام راججاامتدرط طواامجاتلوا  متاططط.
ا
ا
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 االستراتيجي:مفهوم التخطيط  -1
طارةهحاانه اانههط ا داهحاتتثوطهراانههتراتطتااجهاظ امهحاجألسج تههحاسجث  طجهحاستألاط تههحا
امثا مو،اسطنتاد اامجادجااماتجاا نتشرافاجتسطهراتاامجنهتأل م،استاتطهما طاهواامج ننهوا
دااتطههه  اسا رتطههه  ،امرةههه دةاجههه اامثهههرصاامجت اهههو،اسجساتدهههواامتاهههدط تاامأل اجهههواسامجتسقاهههوا

ا(ٓٚٔ ،اصإٕٓٓا حاانتراتطتط تاق  توامتتاثطذت.ةان اانط اة لسرةاتجو اج ا 
سطارةحاوتااشا ا داهحاتاتلهسراستا ه اجنهتأل تااط اهااوتهااونهساوتجطهوانهتطجو،ا
سطرتوزاوتااا راتاامج ضااستت ر حاةاااسدارةاامتر سطواسامتاتطجطواسطاطت اج اامساقل،ا

ز ه ،اساأله طاضهاثد اسجا متتده (اسذمكامتاتطهماام طاهواامدااتطهواةاتادطهدااأله طاقستده استازط
س طاتدهه ااما رتطههواةامثههرصاامجت اههواسامتاههدط تاسامتددطههدات(اسسضههلاوههماذمههكاةههااادجههوا

ا(اٜ ،صإٔٔٓااتط ت تاامجتتجلت.ةوتااجاجداجاجسداشا ا،
دراكا سطارةهههحاو هههدااماههه م اجههه الا داهههحتاوجتطهههواتألهههس اوتهههااانتشهههرافاامجنهههتأل م،اسا 

واساما رتطههههوامتج ننههههو،اتدههههدفاإمههههااا اتألهههه ماجهههه اامجتسطههههراتاامجرت طههههوا  م طاههههواامدااتطهههه
امسضههلااماهه مااإمههااامسضههلاامجهههدجسماامههذياطثههاا جتطت هه تاامتاههدط تاامجنهههتأل تطوتةو دا

ا(ٕٚ ،اصٕٕٔٓاما م اجاجداج الاة
سطارةههههحاام  اههههثا داههههحاتاتاطههههططاوتجههههااطسطههههماامجههههدجاطنههههتاداوتههههناامجاتسجهههه تا

 طاامألههسةاسامضههاف(،اسام طاههوااما رتطههواسام ط اهه تاامجتههسةرةاجهه اتاتطههماام طاههواامدااتطههواةاألهه
ةامثرصاسامتددطدات(امتتستطحاامثااا تجدسرطهواجلهراامار طهو،اسطنهتادجحاامجستهحاامثاهاا
اةههااجهه دةاتاللههح،ا دههدفاإطتهه داإنههتراتطتطواةا مههواتنههاناإمههناتانههط استطهههسطرا وههمم
وجتطتههههااامتاتههههط اسامههههتات ا و ةههههواوا لههههر  اامجاتتثههههوادااههههماامج ننهههه تاامتر سطههههواوتههههنا

ات فاواساود اسجرااتد ت.اا
 الفرق بين التخطيط طويل المدى و التخطيط االستراتيجي: -2

ا اامجدج اطسطم اامتاططط ا ط  اامتجططز ا(Long –Range Planning)طجو 
ا اا نتراتطتا الط  اا(Strategic Planning)سامتاططط ااجر و مت مالةآج م

ا(ٙٔ ،اصإٓٔٓ،
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نتأل ماو  رةاو ااجتدادامتسضلاامتاطططاطسطماامجدجاطثترضاو ااتت   تاامج
اتثترضاو اااداحاامجنتأل تاانطوس اوةضماج اااداحا ااماتط  او ااسدارة امن   ،اوج 
ةااامج ضا،امذمكاطت اسضلاو دافاجتث اتو،ا طاج اامتاطططاا نتراتطتااة اطثرضا
اااسمنا اة ماطسة اسوتطح امح، ااجتداد اوس اامج ضا اج  اوةضم ادااج   اامجنتأل م اطوس  و 

اا تت   تاسامجا طراتتج اطتطتباتادطد امتجاظجواس   ةماةااتاتطمااماط راتاامجت او
 سامثرصاسامجت  تاامتااطجو اج اا مد اوجماااتراق تاوساا تو راتاجدجو.

طاتجداامتاطططاطسطماامجدجاوتنااأل ا اةااشوماورق  اس ط ا تاجاددةا زج ا
 اتسااباةتنثطواتاوساوطج  اجادد،اةاااط اطاتجداامتاطططاا نتراتطتااوتناقط امد

 اسدارةا د دافاتضلاإجو اط تاستدسد  امتتجنكا د .
اةاا ا طاج  اسامتاثطذ، امتاطططاطسطماامجدجاطوس اامتروطزاوتناجراتوااسوداد

 امتاطططاا نتراتطتااطوس اامتروطزاوتناامتثوطراسامتوسط .
جدا  ااناساتاتلماةاا٘امتاطططاطسطماامجدجاطا مجاةترةازجاطواوطسماج ا

اامشجسمطوا امتاألط ااا دافاذاتااملثو اسط ط اوتااون مطباامتا   إطماوشرط او ج  
 طاج اامتاطططاا نتراتطتااط اناوتناامتاتطماام طاااسطا مجااا دافااما جواةااجدةا

 ناسات.ا٘ا-ٖج ا ط ا
 الفرق بين اإلدارة اإلستراتيجية و التخطيط االستراتيجي: -3

اامثرسا او   اتادطد اج اطجو  اا نتراتطتا اسامتاططط ااسنتراتطتطو ااسدارة ا ط   
ا(ٛٔ ،اصإٓٔٓا ملةناداط نط ا،

ااسنتراتطتطواج اجراتتط اجتجطزتط اجترا طتط اةااذاتاامسقتا تتوس ااسدارة
اإودادا اجراتو اسا م ااسنتراتطتطو، اتاثطذ اسجراتو ااسنتراتطتطو اإوداد اجراتو  ج 

اامتاططط اةرط  اطا سم ا شد اااسنتراتطتطو اجاددة اقرارات اإما اامسلسم ا نتراتطتا
 امتستد تااسنتراتطتطواامجنتأل تطو.
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ااسنتراتطتطوا اساسدارة ااسنتراتطتطو، ااسدارة اجراام امتاطططااسنتراتطتااواد
ا ااةجرةامتتاطططاا نتراتطتا.

 خصائص ومزايا التخطيط االستراتيجي: -4
طتااةههااامجتهه ماامتاتطجههااوجهه اطجوهه اتادطههداالهه اصاسجزاطهه اامتاطههططاا نههترات

ا(ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ ،اصإٕٓٓطتالةو دماامنطداجاجداامتاديا،
و الالاامألراراامتاتطجااا نتراتطتااطااااامألدرةاوتنا أل حاامج ننواسق دتد ا

 ةااا موااش طاداا اسغطرانت طط اةطج اطتات ا جساقاد اوساجراوز  .
 امتألد اسامتطسراسطروزااو اامتاطططاامتاتطجااا نتراتطتااطرجااإمناجزطداج

 وتنااس أل حا  مج ننواامتاتطجطواةااا مواتتا نباجلاام طاواامجتسطرة.
اتتدةرا استدركاو اامج نن تاامتاتطجطو اتوس اتا ةنطو، اااو دطجطو اسنتراتطتطو

  ظرسفاامنس اا قتل دياسامتا ةساامألسياامجتزاطد.
سةألواسامتاتطماسامتا  اامتاطططاا نتراتطتاا اطروزاا تج جحاوتنااماططاامج

 ساا دافاسمواحاطسمااوجتطوالالاامألراراتاوماا تج جح.
وجتطوالا وواامألراراامتاتطجااا نتراتطتااتجةمااتطط  اج اامتاتطماامجاطألاا

اةدساوجتطواوتنادرتوا اسامتثنطراامنطوسمستا،اسج اة  اامنط نطو سا قتل دياساما رة
 ة األواج اامتا س اسامجش روو.

اا اوياامتاططط اةس  اامتاتطجطو اامج ننو اجنتأل م اطضل ااسنتراتطتا متاتطجا
اوت  راآار،اسطند اةاادرانواا تت   تاامتااطتسقلاو اطوس امد اتدةطراج  شراةاا

 تاثطذاإنتراتطتطوااماطو.
امتاطططاا نتراتطتااطند اةااتانط اسضلاامج ننوا  نتجراراسطاجماوتنا

 وااأل طاامألسةاسامضافاةااتجطلاجت  تاتطسطر  اج اا ماادرانواامظرسفاامجا ن
 اماجتطواامتاططططواسوا لر  ا  مج ننواامتاتطجطو.
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اامجنتسط تااسدارطوا ا ط  اام ا ح اساماسار اامتث وم اامتاطططاا نتراتطتا طاأل 
اةاماتط  اامتاططط اات احاا-امسنطاا-امة ثاةا اسن م اامتاظط  اجنتأل م اس ط  امداط (
 ةاااماجتطوااسدارطو.استطسرو،اسطرشدااتا ذاامألرارات

طاجماامتاطططاا نتراتطتااوتااامتألتطماج االة راامنت طوامتظرسفاامجاططوا
اوةضما اة وتطتحاوث حتح،استألدط اامجن  جواةااإاداثاتسدة وتاااش طاامتاظط اسزط دة

 متجاتجاوساامادجو.
اا نتراتطتاا امتثام اراطنو اجن رات اسضل اإما اا نتراتطتا اامتاططط طناا

ا  اسووج اتتجةم اشجس   اسوسنل اتسططرا  اسووةر اة  ت  ، اسوقم ارنجطو اوقم اانتراتطتطح اطط
اوجتد ا اسقساود اةسا تاج  داد  اوتا اتتات  اامتا اامتألتطدطو اامرنجطو ااماطط اج  تاتط  

 سجرااماتاثطذ  .ا
 مراحل التخطيط االستراتيجي: -5

 ااماجتطه تاامتاطططاا نتراتطتااوسطرواج اواساعاامتاططط،اطتجةهماةهااامادطهداجه
امجتنتنتواامجتت  او،اسامتااتتجةماةااودةاجرااماجتراوجوا اضهد اةهس ا اهض،اسجوجهما

(آٚ-ٕ٘،اصإٔٔٓ اضههد امهه اض،اسذمههكاوتههناامااههساامتهه مالةوتااجاجههداشهها ا،
ا(ٖ٘-ٖٕ ،اصإٓٔٓةآج مااجرالط  ا،

ااالمرحمة األولي: مرحمة اإلعداد:ا-و
متاتطجطههواسسضههلاامر طههواامجا نهه وا ا  ههداجهه ااسوههداداامتطههدامجنههتأل ماامج ننههواا

طا سهههههااو اتوهههههس اوتطهههههحامتتههههه سزااماأل ههههه تاامتهههههااطجوههههه او اتاترضهههههد ،اسمتتستهههههباوتهههههاا
امجا طر،اسرن اجنتأل ماوةضهم،استضهجاتاجراتهوااسوهدادامتتاطهططااسنهتراتطتااوهدةا

ااطساتاتتجةماةال
امتاتطماا نتراتطتاا(Strategic Analysis)ل 

  امتج ننهواجه ااه ماامثهرصاسامتددطهداتااما مطهواطتجةماةااتاتطهماامسضهلاامهرا
ةاا طاواامج ننواامتاتطجطواج اتدو،اسوا لراامألسةاسامضافاامجستسدةادااماامجاظجوا
جههه اتدهههواواهههري،استتطتهههباتجهههلاوههه اجههه اام ط اههه تاسامجاتسجههه تامتجنههه ودةاةهههاااتاههه ذا
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وتهااتستده تاامألراراتاامنتطجو،اة ماأل ا اامجتساةرةامدياامأله اجط اوتهااامتاطهططانهت ةرا
اامألراراامجتاذ.

ستلافاام ط ا تاامجطتس واماجتطواامتاتطماا نهتراتطتااةهااامجاتسجه تاامت رطاطهوا
امتههااتسضههفاامألههط اامنهه  ألوامتظههسا ر امطههت اانههتا صا اههضاامج شههراتااان نههطواامتههاا
تههههدماوتههههااا تت  هههه تاامجنههههتأل تطوامتظهههه  رة،اامجاتسجهههه تااما ضههههرةاامتههههااتلههههفاو اهههه دا

ساةهههاااألطهههواامهههزج ااما مطهههو،اسامجاتسجههه تاامجنهههتأل تطواامتهههااتتجةهههماةهههااامجسقهههفاوجههه ا ههه
امتا هههه اتا  ااههههداثاامجاتجتههههواةههههااامجنههههتأل ماسامتههههاات اههههااوتطدهههه اامتألههههدطراتاسامتسقاهههه تا

اودن ساجد اماجتط تاامتاططط.
سامتاتطماا نتراتطتاامحا ادط اةااسضلاامج ننواامتاتطجطواام اداااسملاتاتطهما

ستتجةههماةههااتادطههداا(Analysis of External Environment)ام طاههوااما رتطههوا
امثههههههرصاامجت اههههههوامتج ننههههههواامتاتطجطههههههوا نههههههتس مد اسا نههههههتث دةاجادهههههه ،اسامتددطههههههداتاوسا
امجاههه طراامجاتجتهههواامتهههااقهههداتنههه بااطهههرا اوساآةههه را انهههت طوامتج ننهههواامتاتطجطهههو،است هههرزا

 ههههدافاامتههههااطتههههباو جطههههواتاتطههههماام طاههههوااما رتطههههواةههههااوسادهههه اتنهههه وداوتههههااتادطههههدااا
تاألطألدهههه ،اسامجهههههسارداامجت اهههههواسوطثطهههههواا نهههههتث دةاجادهههه ،اساماطههههه  اسمجتههههه ماامجتههههه حاوجههههه  ا
امجاظجههو،اسواجهه طاامألههط اساماهه داتاسامتأل مطههداسنههج تاامجتتجههل،اام اههداامة االتاتطههماام طاههوا

وياإمأله حااظههرةاتثلههطتطواوتههااا(Analysis of internal Environment)امدااتطهو
ارةههوااألهه طاامألههسةاساألهه طاامضههاف،اسجهه ااماساجههماامجدجههواةههااتاتطههمادااههماامج ننههوامج

اام طاواامدااتطولاماساجماام شرطو،ااماساجماامج دطو،اساماساجماامجااسطو.ا
لط غوااسنتراتطتطول 

طتطتهههبالهههط غوااسنهههتراتطتطواستوسطادههه ااتاههه ذاقهههراراتااهههسماامت مالتادطهههداةتنهههثوا
و هههدافاطسطتههواااتهههمامتاألطهه اامرنههه مو،اامتستطههحاامثاههها،اسغرضههد ا،اسرنههه متد ،اسسضههلا

سااتهه راإنههتراتطتطوامتاألطهه ااا ههدافاطسطتههواااتههم،اةههاااههط اطههرياامهه اضاو اااتطهه را
ا.SWOTاسنتراتطتطواطنتجداون ن  اج اات اجاتاتطما

اسضلااماطوااسنتراتطتطولا
اطجراسضلااماطوااسنتراتطتطوامتج ننوا ة ثااطساتاتتجةماةال
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اتههههههراامزاسطههههههواةههههههااا(Vision)امج ننههههههولاة مر طههههههوالههههههط غوار طههههههواسرنهههههه مواا-
 اههههههه حاستاألطههههههه ااسنهههههههتراتطتطواامثا مهههههههو،اسامجنههههههه راامجنهههههههتأل تاامتج ننهههههههواامهههههههذياطاهههههههددا
امستدهههههواامتهههههااترغهههههباةهههههااامسلهههههسماإمطدههههه ،اة مر طهههههوااسنهههههتراتطتطواتتجةهههههماجهههههةُ اةهههههاا
ر طهههههواامتستطهههههحاامثاهههههااساماههههه جتط اةطهههههحامتاجهههههماامتهههههستطدااساا هههههدافاامتهههههااطتسقهههههلاجههههه ا

تههههحاامثاههههااتاألطألدهههه اةههههااةتههههرةازجاطههههواجاههههددة،ا اطههههثاتاههههددا ههههذواامرسطههههواجنههههتأل ماامجسا
اامتستطحاامثاااسجنتساواامتاتطجااسامتر سياسامةأل ةا.

والههههههرا اجدجهههههه   ااادهههههه اتجةههههههماسةطألههههههواجوتس ههههههوات نههههههساا(Mission)امرنهههههه مواا-
وتهههههااامألهههههط اسا وتألههههه دات،امهههههذمكا  هههههداو اتوهههههس اجراهههههواستتوطهههههفاجهههههلاظهههههرسفاام طاهههههوا

اساضاواسدقطألواسساقاطواسطجساو.امجاططواسا
تجةههههههههماامس طهههههههه تاو ههههههههدافاو جههههههههو،امههههههههذمكاسضههههههههلااا ههههههههدافااسنههههههههتراتطتطولاا-

ة ا ههههههدافااسنههههههتراتطتطواُتاههههههداو ههههههدافاسنههههههطااوياااههههههحاطههههههت اتاألطألدهههههه ااهههههه ماوهههههه  ،ا
سجرشهههههدا ا تاههههه ذاامألهههههراراتا جههههه اطتا نهههههباسامجساقهههههفاامتهههههااتساتددههههه اامج ننهههههو،استجةهههههما

ماجتطهههههواامتر سطهههههواساألطهههههوااد طهههههواتتتألهههههااواهههههد  ااألطهههههواارتوههههه زات اهههههااوتطهههههحاجهههههدا تاا
 هههههههذواامجهههههههدا تاواهههههههداتألهههههههسط ااماجتطهههههههواامتاتطجطهههههههوااههههههه مااماههههههه  اامدرانههههههها،اس  هههههههداو ا
تتجطهههههههههزااا هههههههههدافااسنهههههههههتراتطتطوا  مأل  تطهههههههههوامتألطههههههههه سااموجههههههههها،اسامجرساهههههههههو،اسامسضهههههههههسحا

اسامثد ،اسامجش روواسامأل سم.
اامجراتواامة اطولاجراتواتط ط ااسنتراتطتطولاا-ب
داوجتطواتط ط ااسنهتراتطتطواجه اامجرااهماامجدجهواةهااترتجهواامهر جاساا هدافاُتا

اما جههههواإمههههااساقههههلاوجتهههها،اسطأللههههدا تاثطههههذااسنههههتراتطتطواسضههههلانتنههههتواجهههه ااااشههههطوا
امجترا طههواجههلا اضههد اامهه اضاسامتههااتتضههج اتوههسط اجتطت هه تااسنههتراتطتطواامتههااطههت ا

جههواجادهه اامدطوههماامتاظطجهها،اسونهه مطباااتط ر هه ،اسطههرت طا تاثطههذااسنههتراتطتطواوساجههماجد
اامتاثطذاامجت او،اسجدياتساةراامجسارداام شرطو،اسامةأل ةواامتاظطجطوت.ا

استتطتباوجتطواتط ط ااسنتراتطتطوااطساتااجساتتجةماةال
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.اجراتاوااسط رااما  امسضلااماطوااسنتراتطتطو
.  ااتط رااا دافااسنتراتطتطواستاضطراجتطت  تاتاثطذ 
ةأل ةواامج ننواامتاتطجطو.جراتاوا 
تدطاواامجاظجواامتاتطجطوامتاثطذااماطوااسنتراتطتطو.ا 
.اإوداداام را ججاامزجاااستادطداامجناسمط تاو اتاثطذااماطوااسنتراتطتطو
سضلااا دافاقلطرةاااتملا ادالط غوااا دافااسنتراتطتطواطت ااشتأل  ا

ااا دافااما ج اامتااتاسم اااتم اسامتاثطذ،ااا دافاقلطرة امتتشسطم اا دافاق  تو و
سوادالط غتد اطراوااسضلاق اجوا  متانطا تاامجطتس و،اتادطداجساط اامأللسراةاا

اجاد .  امج ننواامتاتطجطو،اسضلاوسمسط تاامتسططراامجطتس واانباو جطواومم
اجضجاوا اتلجطجد  اطت  اتاثطذطو ااطط اام راجج اُتاد اامتاثطذطول اام راجج سضل

متاألط ا دفاجاط ا،اسطاتدااام را ججا جترداتاألط اامددف،ااجتجسوواج ااااشطو
اسطا سااو اتتضج اام راججاامتاثطذطواودةا اساادة، امجرة ة م را ججااطواج قتواتنتاد 
اامجتسقاوا اسامتوتثو امتتاثطذ اامزجاطو اسامجدة اامتاثطذ اسجناسمطو اااداح اج شر او جد  وجسر

 سامجت  او.ا
اطوس ا ا كا دااماإنتراتطتطواوااتتساة اسضلاام داامااسنتراتطتطولا  داو 

 جلاوياتسططراتاوساظرسفاجتسقلاادسةد .ااا
اامجراتواامة مةولاجراتواامرق  واستألطط ااسنتراتطتطولاا-ج

تدتااوجتطواامرق  واسامتألطط امرنتراتطتطواةااإط راوساده اتهزحا اسجوساه  اراطنه  اجه ا
اجه اتدهدفاوجتطواامتطسطراسامتانط ،اة مرق  وا اتنتددفا امتارفاوسارلدااااط ح،اسا 

اون ن  اإمااامتدوداج الاواامتثوطراسدقواامتاطططاسوث حةاامتاثطذ.
وج اامتألطط امرنتراتطتطواةطت اج اا مانهتواوساجهماتتجةهماةالدرتهواامتا نه اجهلا
امظههرسفاامجاططههوا  مج ننههواامتاتطجههو،ادرتههواامتا نهه ا ههط اامنط نهه تاسا نههتراتطتط تا

دياجا ن تد امتجسارداامجت او،ادرتواامجا طراامتااتتضهجاد ااسنهتراتطتطواساسجو ا تاج
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جأل سمواو اغطراجأل سمهو،اامجهدجاامزجاهااامجا نهبامتاثطهذااسنهتراتطتطو،اامألهدرةاوتهاااماجهما
ا د اسجديال اطتد ،اسجط  ألتد امتجا ططراسامج شراتااموجطو.

امعوقات التخطيط االستراتيجي:ا-ٙ
اتاامتاطططاا نتراتطتااةالطجو اتادطداو  اجاسق 

.اود ادقواامجاتسج تاسام ط ا ت
.اتت   تااما جتط اامنت طواااسااماطو 
.ود الاواامتا  اتاسا ةتراض ت 
.إغث ماامت ابااسان اااةاااماطو 
.ا وتج داوتااتد تاا رتطواةااسضلااماطو 
.ود اسضسحاامجناسمط تاسود اتسافاسامسقتاامو ةاامتاثطذااسنتراتطتطو 
.ا  طاااةو راامتدطدة  ام طرسقراططوااسا 
.اماسفاج اامثشماسنط نواإرض حاتجطلاااطراف 
. اجأل سجواامتسططراسود اامتألطط اامنتط

اكأحد أساليب التخطيط االستراتيجي: (SWOT)أسموب سوات ا-ٚ
ونهههههههههتسبامتتاطهههههههههططا: (SWOT)مفهووووووووووم التحميووووووووول الربووووووووواعي سووووووووووات  -أ

جههههههههههماامجاططههههههههههوا  مج ننهههههههههه تاامتاتطجطههههههههههواا نههههههههههتراتطتااطنههههههههههتاد اةههههههههههااتألطههههههههههط ااماسا
سطتضههههههههج اتادطههههههههدا ههههههههدفااماجههههههههماجههههههههلاامتاههههههههرفاوتههههههههاااماساجههههههههماامجثضههههههههتواسغطههههههههرا
امجثضهههههتوامتاألطههههه ااا هههههداف،اطرطألهههههواامتاتطهههههماتاتجهههههداوتهههههااتألطهههههط اور هههههلااألههههه طاتتجةهههههما

ا(ٙٓٔ ،اصأٖٕٓةالاةجاجداجلطثااامثسماا،اا لراجاجداامثسما،
ا اامألسة اامجسارد(Strength)األ ط ا تاتطم اةااالطألس  اانتس مد  اطجو  امتا

اسامجادات،ا اةاما جتط ، اجةم اسامج مطو اسامج دطو اام شرطو او مجسارد اامتاتطجطو امج ننو
 سااج و ،اساما ق تادااماامج ننو(اامتااتجتود اسنتزطداج اقستد اوثرط .
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اامضاف اامتاا ل(weaknesses)األ ط اساملاس  ت اامنت ط ت ا تاتطم األس 
 طجطواجةماقتواامجسارداامج مطواسامج دطواسام شرطو.تا اااجاد ااامج ننواامتات

امثرص(Opportunities)اةاا اتلب اامتا ااما رتطو ااسجو اط ت ا ا  لااتم
جلتاواامج نن تاامتر سطواستزطداج اقستد استدةطر  استاأل اجو نبامد استاجماوتاا

 تاألط او داةد .
امتددطدات(Threats)ااما ااسجو اط ت اةا اسامضاف اامجا طر اااتم  رتطوال

اامتااتاط اتاألط او دافاامج نن تاامتاتطجطو.ااا
طجو اتادطداور لاانتراتطتط تاا:(SWOT)استراتجيات التحميل الرباعي سوات-ب

امنساتاتتجةماةالا
اةاا اامجت او اسامثرص اامألسة ااأل ط اتوس  اوادج  ال اساماجس اامتسنل انتراتطتطح

 امج ننواامتاتطجطواو طرةاانتاط ا دذوااسنتراتطتطو.
استسداان اجل اقتطتو اامضاف ااأل ط اتوس  اوادج  اسامتطسطرل اامتانط  تراتطتطح

 ةرصاجت اوامتج ننواامتاتطجطواانتاط ا دذوااسنتراتطتطو.
اتاططا اجا طر استسد امو  او طرة اامألسة ااأل ط اتوس  اوادج  اسامة  تل ا نتألرار

   مج ننواامتاتطجطواانتاط ا دذوااسنتراتطتطو.
ا ااأل ط اتوس  اوادج  ال ا  مج ننواا اوج ش اتاطط اسجا طر او طرة امضاف

اامتاتطجطواانتاط ا دذوااسنتراتطتطو.
 مفهوم اإلستراتيجية :

اتادداتارطث تااسنتراتطتطواستتاسعاط أل  امتجت ماامتااتنتاد اةطحل
ال اةغاط  اسووج مإ٘ٓٓورةد  اسام راجج اسااغراض ااا داف اتاجط ا داد  )

اطجو اجارةواامنط ن تاسامألراراتاج ااماططاستالطصاامجل  دراسامتااج اا مد 
اغاط ا اةجاجد ا؟ت اتاجم او  اترطد ا؟سج ذا اتاجم امج ذا ا( اةامسزارة اامتر سطو ااماظ  ج  طو

ا(ٜ٘ٗ ا،اصإ٘ٓٓ،
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اسامنط ن تا اسام راجج ااا داف اوتا اطروز اامجثدس  ا ذا او  اامساضف سج 
اسامألراراتا،سمد او قوا  مجت ماامتر سيا.

اام اااةو ر اجتجسوو ات ا داد  ااماش طاستارف اجط دط  اج  اجطدا   اتتا سم تا
اسجتطت  تا ااماجم اسن ام اوتا اد مو اذات استوس  اجتو جتو اش جتو ا لسرة اسان اا
اةناطدا ات. او دافاجاددة اغتا اسلس   اإاداثاتسطراتاةطح ا أللد ساتت   تاجن راتح

ا(ٖٔ ،ا،اصاٜٗٛٔان او داما ماة
امتههههااتاههههدثاامتسطههههراس ههههذااامجثدههههس ااطروههههزاوتههههاااماظههههرةاامشهههه جتواامجتو جتههههوااااا

امتسلسمامة دافاامجاشسدةا.
أواًل : أهووووم األدوار الجديوووودة التووووي يقوووووم بهووووا التوجيووووه الفنووووي لتطوووووير أدائووووه 

 المهني
تألههلاوتههناامجراوههزاام اةطههو،اسامج ننهه تاغطههرااماوسجطههواامجدتجههوا ألضهه ط اامتاتههط ا

اادسارا،اسوداحاادوهه اتطههسطراوداحاامتستطههحاامثاههاا تاجطههواجد راتههح،اساتدطاتههحامتألطههه  ا دههذو
امجده  اامُجاسطهوا ده اةااولهراامتن رعااامجاتسج تااسا تتطه حاامجاهرةا،اسوذمكاتاجطتحا
ةهههههااجاتتهههههفااطساتهههههحااسدارطهههههواجههههه ااطهههههثاجهههههدجاتت طهههههواام طاههههه تاامتاتطجطهههههوااما تههههه تا
امجتاتجههط ،اسجهههدجاتاألطألدهه اا هههدافاامتاتهههط اسامههتات ،اسط طاهههوا اهه حاامجاههه  جاامدرانهههطوا،ا

د اامجههتات اةههااتاتهه اامجهه دةاامدرانههطواجهه اا مدهه ا.اساظههرا امتاههدداودساراامتستطههحاسجههدجاتألهه
امثاااامتااطتباامتجنكا د ااةااضهسحاامتطهسراتاامدسمطهواةهاا هذااامجته مااةياهحاطجوه ا

(اةجاجهههداطههه رشاط مهههباٖٖ-ٖٕ ا،اصٕٕٓٓالهههر  اةطجههه اطتالةدامطههه اجاجهههدارضههه ،
ا(ٜ٘ٛٔ،
ا إتأل  اامتستطحاامثااامتتاطططا–أ

فاامتاطططا  ماجتطواامتاتطجطواإمزاجه  اوتهناامتستطهحاامثاهااو اطوتنهباجده راتاول 
تلجطههه ااماطههطاسامجساقههفاامتاتطجطههو،اسطألههد اامههدو اةههااتجطههلااااشههطواامتههااطألههس ا دهه ا
امجاتههه اوةاههه حاتلهههجطجحامتجههه دةاامدرانهههطواوساامهههدرسساامتاتطجطهههوا،اتادطهههداو هههداةد استاتطهههما

ااهههه اامتدرطنههههطواامجا نهههه وامدهههه ا،اامسنهههه اماامتاتطجطههههواجاتسا هههه استاظطجدهههه ا،اسااتطهههه راامطرا
امجاطاههوا،استلجطههه اا ات ههه راتاامتألسطجطهههوامجاتسا ههه ا.اةثههااامههدسراامتدطههداامتستطههحاامثاههاا
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طألههس اامجستههحاا ههدسراامُجاِطههطا،ااسامُجشهه ِركاةههاااماجتطههواامتاتطجطههواس ههذااطهه دياإمههنارةههلا
ج  شههرةاوتههناتانههط اامجنههتسجااوثهه حةاامجاتهه اا،سجهه اامط طاههااو اطههااوساذمههكا لههسرة

ااو دطجااسامجدااامتجاتجط اجج اط دياإمناتسدةاجنهتسجاامجتاتجهط اسا رتثه عا جنهتسجا
اتالطتد ا.

ادو اتسظطفاتواسمستط اامتات ا  ماجتطواامتاتطجطواا–ٕ
ةههااضههسحاامتطههسراتاامنههرطاوامتواسمستطهه اامتاتههط ا،اولهه فادسراامجستههحاةههااضههسحا

تادا اتواسمستطهه ااادساتاامتاتطجطههواسوتدههزةااما نههباالمههااذمههكاطتطتههبادوهه اامجاتهه ا نهه
ستثاطمادسر  ا  ماجتطواا،سطا سااوتناامجات او اطوتنهباجده راتاتسظطهفاتتهكاامتألاطه تا
ةهههااجتههه ماامتاتهههط اجههه ااههه ماامهههدو اامج  شهههرامتتستطهههحاامثاهههااستاهههتاوشهههراةحااطهههثاإ ا

اجههه اولههه فاطاتجهههداوتهههنادسرامجاتههه اتامههه اطاهههداجألتلهههرا اوتهههناوهههرضاامجههه دةاامدرانهههطوا،اسا ا 
 (García ,L. ,2013,PP 77-87)تسظطفاامتواسمستط اةااورضاامجارةوت.

اامتروطزاوتااامجتات اوجاسرامتاجتطواامتاتطجطوالا–اٖ
جههه ااادساراامجدجهههوامتتستطهههحاامثاهههااةهههااضهههسحاامتستهههحاااهههساامجهههتات ا هههساجاهههسرا

مجاتسجهه تاامجاتتثههواةههاااماجتطههواامتاتطجطههواتشههتطلاتث وههماامجتاتجههط ا وتنهه باامجارةههواسا
اشتناامتالل تا

اامألط  ا دو اامتسدةا  سرش داسامتا س لا–اٗ
طضههطتلاامجستههحا ههدسراةاَّهه ماةههااجتهه ماامتههسدةاسا وتجهه داا،ااطههثاطألههس ا يرشهه دا
جاتجطهههههحاإمهههههناوطثطهههههوااوتنههههه  د امتجاتسجههههه تاامجتاسوهههههواامُجنهههههتددةوا،اة ماظههههه  اامتاتطجهههههاا

تاامتواسمستطهوااطاتجهداوتهناامجاته ااما طهراةهااامجتضج اانهتادا ااساتراهتاسامجنهتادة 
طههر اام اههثاوهه اامجاتسجههوااثنههد ا،اةألههداتاههسماامجاتهه اجهه اا طههراطاتِّهه اوههماشههاحاإمههنا

اجرشهداةااو م اجتاحا  مجاتسج ت.
امتستطحاامثاااطند ا دسراةا ماةااإون باجد راتا،اسودساراتدطهدةامتجاتجهط اةهاا

 روواةههههااامتدههههسداامتا ساطههههوامتانههههط اضههههسحا ههههذواامجنههههتادة تاامتاتطجطههههواتتطتههههباامجشهههه
امجنهههتسجاساهههماامجشهههو تاوههه اطرطههه اتاطهههططاامتهههداسماامدرانهههطوا،اسجا قشهههواامطهههر ا
امتاتطجطههواامج توههرةا جهه اطتا نههباجههلاامتههسدةا،است هه دماااةوهه راسامجشهه روواةههاااما ههراتا،ا
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اسجا قشواامجشو تاامجتاسووا،استدوطه ا اضده ا اضه  اوادجه اطشتركاط  د اةاااطهو
اةلتطواساادة.

ا
ا

ادو اتطسطراوداحاامجات اااساامتات اامذاتالااا–ا٘
ج ااا دافاامتاتطجطواسامس ط تاامتر سطواجتطت واامتاألط اتاجطواامتات اامذاتاامهدجا
امجاتجط اا،اسج اااارجاو اطاِ اامجاتجس اامتات اامذاتاامدجاط  د ااتناطتجواهسااجه ا

اساتراتا،اسام اثاو اامجاتسج تا داثند .اوتن باجد راتاانتادا ااموسج طستراسا
ادو اامجات امتلجط اامجألرراتااسموترساطوالا–اٙ

امتستطههحاامثاههاا ههدسرواامتدطههداطههدو ادسراامجاتهه امتلههجط ا اههضاجألرراتههحااموترساطهه ا
سجهه ا ههط اامجدهه  اامتههااطا سههااو اطراوطدهه اامجاتهه اواههداتلههجط اامجألههرراتااسموترساطههوالا

تاتهط ااسموترساهاا،استادطهداا ته تاامطه با،اوهذمكاامتسةطه اتادطداج رراتاانهتادا اام
 هههط اتلهههسراتاسانهههتراتطتط تاامتهههدرطساس طاهههواامتاتهههط اجههه ا اهههدا،ا  سضههه ةواإمهههناتادطهههدا

اااتط ت تاامجتات امذمكااماسعاج اامتات ا.
اامتسذطواامراتاواامأل اجواوتااتاتطماامتأل رطراامثاطوامتجت  اواامجطدااطوالا–اٚ

جنهه ودةاامتههدداجهه اامجاتجههط اسامجاتجهه تاساااههذا طههد  امتاألطهه اسذمههكاجهه ااهه ما
امجنههتسط تاامتطههدةاةههااااداحاست لههطر  ا اا لههرااماجتطههواامتر سطههو،اس طاهه تاامجتاتجههط ا

ساسشهههرافاوتهههناامتألهههسط ،استطهههسطراونههه مط ح،اسرلهههداات اتهههحاا.سامجتاتجههه ت،اسجنهههتسط تد 
اماههههه جاسجت  اتدهههههه اساسةههههه دةاجاههههههحاةهههههااتشههههههاطصاجهههههساط اامضههههههافاساقتهههههراحاونهههههه مطبا

ا.سا طجاا  اإمناانتجرارطواامتألسط اسشجسمح
ادو اانتادا اطراا اامتدرطساامادطةولا-ٛ

اةاادو اانتادا اطراا اتدرطنطوااادطةوا  ماجتطوااامتستطحاامثااطألس ا اةا مم  دسرم
ا اج اا م اامتااامتاتطجطو اجد راتد  اتاجطو ا ساادطثا،سوطض   اج  اامجاتجط ا وم تزسطد

جا ن واامتااتاأل او دافاامجادجاامدرانااامامتدرطنطوااط ر  ااوةضماتامطراا اتدو ااات
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امة دافاامتاتطجطوا اتاألطأل   اووةر اطتاتد  ا ج  استادطةد  استطسطر   ا تاسطاد  اا تج جح جل
ا(Kutsyuruba,B. ,2003)امجاشسدةات.

ادو ام متزا ا دا قط تاجداواامتاتط اامتات الا-ٜ
امت ا اامثاا اامتستطو استجنوحاطناا او جو ا لثو اامجات  امتدو  اجتتددة اودسار ا

اامتاا دا قط تاجداواامتاتط اسامتات ا لثواا لوا،ا دو اا سانطواام راججاامجاتجدة
تألسياوسالراامألط اسا ا قط تاةاااثسساامجتاتجط استاشاتد اوتناامتجنكا د ،اتاجااا

سجراو ةاقط اامجتتجلاامجلرياسطاجماوتااترنطاد استدلطماامألط اامجرغس واةاااثسسا
ط  حاج اا ماا متزا ا د اةاانتسوط تحاسامظدسراوألدسةااناوامد ا،سو اطاتزا جداوا

ا  اسطاجماوماج  اامتاتطجااستانط اامتاتط اسطثارا د  ا  اداح سناحاج اوتماا رتأل ح
ا.جارت تحا

 دعم التوجيه الفني لوحدات التدريب والجودة بالمدارس: – 10
 ا،ا  ههداو اطههادضاامجستههحاامثاههااإٕٔٓمنههاوااٖٚٔط ألهه  امتألههراراامههسزاريارقهه اا

اتطجطهوا دداحا ذواامساداتا  وت  ر  اامجروزاامراطسامتتاجطواامجداطوادااماامج ننه تاامت
سامتهااتنهد اةهاادوه استاجطهواقهدراتااماهه جتط اجه ااه ماتألهدط اتاجطهوااألطألطهواةهااوجهه و ا
وجتد ،اوتناون ساو اامجدرنوا هااامجروهزااان نهااسامجاطته ااياتطهسطراستاهدطثا

امتتاتط .
سجههه ا هههذااامجاطتههه اة متستطهههحاامثاهههاامهههحادسراجدههه اةهههااتثاطهههماامجاظسجهههوامتاألطههه اا

امدسرا ج اطتث اسامتطسراتاسامتتدطداتاامتر سطهواا لهواةهااااا دافاامجرتسة،اسقداتسطر
جت ماامتاجطواامجداطوامتجاتجط ،اسامجش روواةااوجتط تاامتطسطراسامتادطثاامتااتت اةهاا
اماجتطهههواامتاتطجطهههو،اااجهههراامهههذياطتطتهههباو اطوهههس امهههدجاوهههماجستهههحااموث طههه تاسامجدههه راتا

طههه تاامتستطهههحاسامتهههدرطباسامتاجطهههواام زجهههو،اسو اطوهههس اجشههه رو  ا ث وتطهههواسوثههه حةاةهههااوجت
امجنتجرةاامتااتت اةااامجدارس،ا  وت  رواق ادا امتثرطه اامهذياطاجهماةهااامجدرنهوامتانهط ا

ا(ٖٓ ،اصآٖٕٓااداحامتجاتجط اسامط ب.اةاا واج ااما راحا،
ا
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 المبحث الثاني: الدراسة الميداني لمبحث .
ااهحاطجوه اجه اا مده اامتاهرفاتجةماامدرانواامجطدااطواتزحا ا  ج  اةاا ذااام اثا

وتناجدجاسوااامتستطحاامثااا  متاتط ااما  اامجلرياا د جطهواامتاطهططامتطهسطراودااده ا
اسرةلاوث حتد اامجداطواسامتر سطوامجن طرةاامتطسراتاامتااتادثا دذااامجت ماا

اا-سطتا سماام  اثاإتراحاتاامدرانواامجطدااطواستشجماج اطتال
امجطدااطوا.وس  لاو دافاامدرانواا

اة اط  لاودساتاامدرانواامجطدااطو.
اة مة  الاوطاواامدرانواسجسالث تد .

ارا ا لاامجا متوااسال اطوامتدرانو.
 أوال: أهداف الدراسة الميدانية: 

دسراامتاطهههططاا نهههتراتطتااةهههااتطهههسطراوداحاامتستطهههحاامثاهههاااموشهههفاوههه اساقهههلاا-ٔ
اةوطاواامدرانو(.ا  متاتط ااما  اامجلري

اماساجهههههماامدااتطهههههوةااألههههه طاامألهههههسةا،اساألههههه طاامضهههههاف(اساما رتطهههههواموشهههههفاوتهههههنااا-ٕ
ةامثرص،سامتددطههدات(اامتههااتنههد ا ههدسر  اةههااتطههسطراوداحاامتستطههحاامثاههااا هه متاتط ااماهه  ا

اةوطاواامدرانو(.اامجلريا
تادطداان واجتسنطاا نتت  وااةرادااماطاواج اجستدااامجساداامدرانطوا جا ةظواا-ٖ

اامدرانو(.اانس  جااةوطاو
امتسلهههماإمهههناتلهههسراجألتهههرحاطنهههد ا هههدسرةاةهههااتطهههسطراوداحاامتستطهههحاامثاهههااسرةهههلاا-ٗ

جنتسياوث حتحا  متاتط ااما  اامجلرياةااضسحاامتاطططاا نتراتطتااج اا ماامساقلا
اما مااماجماامتستطحاامثااا  سداراتاامتاتطجطواامت  اوامجدطرطواامتر طواسامتاتهط ا جا ةظهوا

اامدرانو(.اانس  جاةوطاو
ا
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 ثانيا:أدوات الدراسة الميدانية. 
 ق  اام  اثا جتجسوواج اامجد  اامت مطولاالمقابالت الشخصية:-1

جأل  تههواامجهههستدط اسا هههراحاسوتجههه حاامتر طهههوااةههااوجههه و اوجتدههه امتجهههلاام ط اههه تاا-
اسامجاتسج تاذاتااملتوا جسضسعاام اث.

 تاامتر طهههواامجاتشهههرةاوتهههناجأل  تهههوا اهههضاا هههراحاامتر طهههوا ههه مجراوزاام اةطهههواسوتطههها-
جنههههتسجاجلههههراماههههرضاامتلههههسراامجألتههههرحاامههههذياتسلههههماإمطههههحاام  اث، دههههدفاتاوطجههههحا
سامسلههما ههحاوههدداةاق  تههوامتتط طهه اسامتاثطههذاوتههناورضاامساقههلاجهه اق ههماامجنههاسمط ا ههسزارةا

اامتر طواسامتاتط .ا
 االستبانة: – 2

امتهههااتتطت دههه ااانههتاد اام  اهههثاةهههاادرانههتحاانهههت  احاجههه اإوهههدادوامتجههلااام ط اههه ت
امدرانواامجطدااطواج اجاطت او اا نت  اواامتطدةات ااامتااتوتبا طرطألحاتنتاسذاوتهنا

(ستنهد ا هدسر  اةهااتاألطه اٛ٘ٔ ،صاٜٜٗٔا تج  اامجنهتتطبتاةجاجهداجاطهراجرنهنا،
و ههدافاامدرانههو،اسقههداراوههناام  اههثاةههاالههط غتحامجاهه سراسو هه راتاا نههت  اواو اتتنهه ا

ا  مجسضسوطواسام ن طو.
 بناء االستبانة. -أ
قههه  اام  اهههثا يوهههداداا نهههت  اوا اهههداا طههه عاوتهههناامدرانههه تاامنههه  ألواامار طهههوااا

سااتا طهههوااامجتلهههتوا جسضهههسعااامدرانهههوا  سضههه ةواإمهههنااسطههه رااماظهههريامتدرانهههو،استههه ا
تادطههههداام ط اهههه تاامجطتههههسباامالههههسماوتطدهههه اسامتههههاامدهههه او قههههوا  مدرانههههوااما مطههههوا،اةهههه ا

تههااتا نههباجتتجههلاامدرانههواسوةههرادااماطاههواسامتههااتنههد اا ههدسر  اةههااتالههط غوااما هه راتاام
انتة رواوةرادااماطاوا طرطألحاجادتطواسجألااوامتألدط ااأل ا ،اسر جاسوةو راجاطاواةااإطه را
ام ط ا تاامجرت طوا جسضسعاامدرانواسو داةد ادس اتداماج اام  اهثاةهااامتألهدطراامهذاتاا

ا(ٖٛٔ ا،اصأٖٜٜجداو دااماجطد،ااةرادااماطاواةاا ذواام ط ا تتاةجا
سمألدات اتلجط اا نت  اواوهدداةامتجهلاام ط اه تاةهاالهسرتد ااماد اطهوا ه اتساحاوهما

اانت  احاوتناتزوط ل
ا
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الا ط ا تاشالطوا.امتزحاااسما
ستتجةماةااا ن اامسظطثواساسدارةاامتاتطجطواسناساتااما رةاسامجه دةاامدرانهطواامتهاا

اماتر سياوساغطراتر سياسامج  مااماتجااسناساتاامادجوا.اطشرفاوتطد اامجستحاسامج  
الاطتضج اجاسرط .امتزحاامة اا

امجاسراااسملاام طاهواامدااتطهوامتتستطهحاامثاهالاسطاتهسيا هذااامجاهسراوتهناة ةهط ا
او  رة.ا

امجاههههسراامةهههه االاام طاههههوااما رتطههههوامتتستطههههحاامثاههههالاسطاتههههسيا ههههذااامجاههههسراوتههههناا
اوشرط ااو  رة.ااااا

 ق االستبانة صد -ب
اوتجداام  اهثاةهااانه بالهد اا نهت  اواوتهنالهد اامجاوجهط ااطهثاوهرضا
ا نت  اواةاالسرتد اااسمطواوتناجتجسوواج ااان تذةاامجتاللط ا وتط تااامتر طوا
ضه ةوا وجاوجط امتتدوداج اجدجاااتج حاو  راتاا نهت  اوامتجاه سراامجلهاثواتاتده ا،اسا 

راامتهههههاامههههه اتهههههرداةهههههااجنهههههسدةاا نهههههت  اوا،اسو اهههههتاامجا نهههههباجههههه ااما ههههه راتاوساامجاههههه سا
امج اظ تاسامتستطد تاامتااو دا  اامن دةاامجاوجس اجاتتثواسجتاهددةاسةهناضهساد اته ا
إتههراحاامتاههدط تاام زجههوااتههناةهه اامتسلههمامتلههسرةااماد اطههوام نههت  اواس ههذمكاولهه اتا

 اامهذط اطألسجهس اااداةال ماوامتتط ط اوتناوطاواجتتجهلاامدرانهواجه اامجهستدط اامثاطهط
ا  مجت  اواوتناامج نن تاامتر سطوا  متاتط ااما  اامجلري.

  ثبات االستبانة -ج
قههه  اام  اهههثا انههه باة ههه تاا نهههت  اوا  نهههتادا اطرطألهههحاا اتجههه ماامجتهههسامااااااا

(اجستده  اجه ااماه جتط ا٘ٙٔاطثاته اامتا جهماجهلااماطاهواووهمامتجهستدط اسام ه مغاوهدد  ة
جدطرطواامتر طواسامتاتط ا جا ةظوانس  جاةهااانه باة ه تااما ه راتا  سداراتاامتاتطجطوا 

ا(ٓ٘ٙ ،اصٜٜٚٔةة اداام دااامنطد،ا-اما قواامت مطول
(جا جماامة  تةث(=

1

ن

ن
1-ما

ن
ا(
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ا(اودداا اتط راتامتا  رةاامساادةناطثة
اماامجاساما=اةم(اا اتج 

اوو راتوراراااااااااااااااااا
اودداوةرادااماطاواااااااااااااااااا

ت اان باة  تاوماجاسراجه اجاه سراا نهت  اواامتهااتجةهماتسااهباسقدااا
ج اام طاواامدااتطوةااأل طاامألسةا،اساأله طاامضهاف(اسام طاهوااما رتطهواةامثرص،سامتددطهدات(

اامجوساوامد ا.ا ماان باامسنططامجا ج تااما  راتا
ت اان باة  تاا نت  اواووماسذمكا ان باامسنططامجا ج تاة  تاوهما

اما لوااجاسراج اجا سراا نت  او،ااطثاونثراذمكاوتناو اجا جماامة  تام نت  او
(اس هههنادرتهههواجا نههه واتهههدماوتهههنا0.01(اسذمهههكاواهههداجنهههتسجاد مهههواة0,47 ههه مجاتجط ة

ااطاو.ل اطواا نت  اوامتتط ط اوتناوةراداام
اتطبيق االستبانة  -د

اا-ق  اام  اثا تط ط اا نت  اواوتناامااساامت مالااا
تههه اتسزطهههلاا نهههت  اوا لهههسرةاشالهههطواوتهههناوهههماوةهههرادااماطاهههوات ةطههه  ااطهههوا

اجش وماواداامتط ط .
سضفاام  اثااةرادااماطاهواوطثطهوااست  هواوتهناجاه سرياا نهت  اواسوطضه ا

 ام ط ا تاامشالطو.ا
 نهههت  اواوتهههناوطاهههحاجههه اجهههستدااامجهههساداامدرانهههطوا ههه سداراتاتههه اتط طههه اا

 امتاتطجطوا جدطرطواامتر طواسامتاتط ا نس  ج.
سذمكامةن  باامت مطول- 

ا*ااتاداجا ةظوانس  جاجألراإق جواام  اث.اااا
 *ااوت  راو ااسداراتاامتاتطجطواتجةماوج و اوجماجستدااامجساداامدرانطو.اااا
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 ط ااما  اوج و اجت  اواامجستدط .*استاداجدارساامتاتااااا
اامتاتطجطوااااا ااسدارات ا د  اتتساتد اامتا امةج و  اام  اث اسلسم اندسمو ا *

 سامجدارس،اامجسزوواوتناتجطلاجراوزاجا ةظوانس  ج.
 عينه الدراسة ومواصفاتها.

مدرانواوطواجشوتواةهااامجتتجهلاطلهاباوتهناام  اهثاو اطألهس ا درانهواتجطهلااااا
 اةه اطههت اامتتهسحاإمهناااتطه راوطاهحاججةتههحاجه اوةهراداامجتتجهلامدرانههتد اوةهراداامجتتجهلاسجه

اج اا ماج اطتاالا
 اختيار عينة الدراسة. -1

تهههه اااتطهههه راوطاههههحاامدرانههههواامجطدااطههههواجهههه اجههههستدااامجههههساداامدرانههههطوا هههه سداراتاااا
اامتاتطجطههوا جدطرطههواامتر طههواسامتاتههط ا نههس  جاةوطاههواامدرانههو(ا  مطرطألههوااماشههسااطواس ههاات
تتطفاموماةرداةااجتتجلاام اثاامثرلوامطوس اواداوةرادا ذوااماطاو،اسةاا ذواامطرطألوا
طت اااتط راامادداامجطتسباج اامجثاسلط اااتط را اوشسااط  اج اق اجواجتتجلاام اثتاةا

ا(ٜٕٔ ،اصٜٜٓٔمسطساوس ط ا،امسرااساج اطس ا،ا
 تحديد نوعية الوظائف التي سوف يتم التطبيق عميه. -2

  اام  اثا  متط ط اوتناوطاواججةتهواجه اجهستدااامجهساداامدرانهطوا  وت ه ر  اقااا
ج اامجسظثط ا  سداراتاامتاتطجطوا جدطرطواامتر طواسامتاتط ا نس  ج،اس  اامجنهاسمس اوه ا
وجتطههههواامجت  اههههواسامتستطههههحامجاتجههههااامجههههساداامدرانههههطو،اةوطاههههواامدرانههههو(امتاألطهههه او ههههدافا

 إ٘ٔٓ/إٗٔٓطدااطهواوتهنااماطاهواةهاااماه  اامدرانهااامدرانو،اسقهداط ألهتاامدرانهواامج
ا جا ةظوانس  جاةوطاواامدرانو(ا.

 تحديد المحافظة التي يتم التطبيق فيها .  -3
اق  اام  اثا  اتط راجا ةظوانس  جاسقداراوناج اطتال

ااتطه راام  اههثاجدطرطههواامتر طههواسامتاتههط اااده اجاههماوجتههحاامنهه   اجهه اوهه  ا
مساهههدةامضهههج  اامتهههسدةاسا وتجههه د،اسجههه ااههه ماوجتهههحا دههه ا اوجهههدطراإٕٔٓ- ٜٜٓٔ
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ورفااموةطراو اا راتد ،اسج اطساتحاامتستطحاامثاااج اجشو تاتاهس اتطهسطرااماجتطهوا
 امتاتطجطواامتااتا نباامجراتوااما مطواامتااتجرا د اجلرا اامس مطو.

.   ااتط راام  اثانس  جاااد اجألراوق جتحاسجألراوجتحاامن 
 الدراسة الميدانية:وصف عينة  -4
اق  اام  اثا سلفاوطاواامدرانواامجطدااطواج ااطثاج اطتالاا
توزيووا العينووة موون موووجهي المووواد الدراسووية بوواإلدارات التعميميووة بمديريووة  –أ 

 التربية والتعميم بمحافظة سوهاج ويتضح ذلك من الجدول التالي:
ا(أتدسماة

اوتناجنتسجاامجا ةظوتسزطلااماطاوااموتطوا  مان وامتتستطحاامثااا
ا 
ا

اام ط  
اووداداامجستدط 

ا%اامادد
ا%ٔ.ٜا٘ٔااسدارةاامتر طواسامتاتط ا نس  جأ
ا%ٜ.ٓٔاٛٔااسدارةاامتاتطجطوا  مجاش ةإ
ا%ٜ.ٚأٖااسدارةاامتاتطجطوا ن قتتواٖ
ا%ٜ.ٚأٖااسدارةاامتاتطجطوا  مجراغواٗ
ا%ٔ.ٜا٘ٔااسدارةاامتاتطجطوا طدط ا٘
ا%ٜ.ٓٔاٛٔاةاامتاتطجطوا  م تطا اسدارااٙ
ا%ٔ.ٜا٘ٔااسدارةاامتاتطجطوا ترت اٚ
ا%ٙ.ٜاٙٔااسدارةاامتاتطجطواطج اٛ
ا%ٜ.ٓٔاٛٔااسدارةاامتاتطجطوا داجط اٜ
ا%ٔ.ٙآٔااسدارةاامتاتطجطواداراامن  آٔ
ا%٘.ٛاٗٔااسدارةاامتاتطجطوا تدطاوأٔ

ا%ٓٓٔا٘ٙٔااستج ما
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  مانهه وااماطاههوااموتطههوامتتستطههحاامثاههااوتههناجنههتسجاسطتضههفاجهه اامتههدسماامنهه   ا
ا(اإدارةاتاتطجطوا.ٔٔ(اجستد  اةاط  اجسزوط اوتناة٘ٙٔامجا ةظوا تغاودداوةرادااماطاواة

 توزيا العينة الكمية )عينة الدراسة( بالنسبة لمجنس  -ج
ا(ٕتدسمة

ااستسزطلااماطاوااموتطوا  مان وامتتستطحاامثاااةوطاواامدرانو(ا  مان وامتت
ااستج مااإا ثاذوسراام ط  
ا%ٓٓٔا٘ٙٔا%ٔ,ٜا٘ٔا%ٜ,ٜٓآ٘ٔاااوداد

 يتضح من الجدول السابق 
إ اودداوةرادااماطاوااموتطوا  مان وامتتستطحاامثاااج ااطثاامتهاساةألهدا تهغاوهدداا

%(اجهههه اإتجهههه ماااماطاههههوااموتطههههواٜ,ٜٓ(جستدهههه  ا انهههه واةٓ٘ٔامههههذوسراجهههه اامجههههستدط اة
%(اجهه اإتجهه مااأ,ٜ(اجستدههحا انهه واة٘ٔ ثاجهه ااماطاههواةمتجههستدط ،اس تههغاوههددااساهه
ااماطاوااموتطوامتجستدط ا.

 توزيا العينة الكمية )عينة الدراسة( بالنسبة لمتربوي وغير التربوي -د
ا(ٖتدسمة

اتسزطلااماطاوااموتطوا  مان وامتتستطحاامثاااةوطاواامدرانو(ا  مان وامتتر سياسغطراامتر سي
ااستج مااغطراتر سياتر سياام ط  
ا%ٓٓٔا٘ٙٔا%ٖ.ٖٓآ٘ا%ٚ.ٜٙا٘ٔٔاااوداد

اطتضفاج اامتدسماامن   ا
إ اوهههدداوةهههرادااماطاهههوا  مانههه وامتتستطهههحاامثاهههااجههه ااطهههثاامج  هههماةألهههدا تهههغاوهههدداا

%(اجهههههه اإتجهههههه ماااماطاههههههوااموتطههههههواٚ,ٜٙ(جستدهههههه  ا انهههههه واة٘ٔٔامجههههههستدط اامتر ههههههسطط اة
%(اجهه اٖ,ٖٓ(اجستدههوا انهه واةٓ٘متجههستدط ،اس تههغاوههدداامجههستدط اامسطههراامتر ههسطط اة

اإتج ماااماطاوااموتطوامتجستدط .



415

 د. هحوذ جاد احوذ                  بالتعلٍن العام الوصري التخطٍط االستراتٍجً لتطوٌر التوجٍه الفنً

 رابعا :المعالجة اإلحصائية لمدراسة الميدانية.
ا-انتاد اام  اثااان مطبااسال اطواامت مطوال

 حساب األوزان النسبية وبيان داللتها وحساب حدود الثقة  -1
جه اإاله اط ا  نهتادا اق  اام  اثا تثرطغااته اجاامتط طه اا نهت  اواسجا متتدااااا

اااسزا اامان طوااااطثاات لااماطساتاامت مطول
قهه  اام  اههثا انهه باتوههراراتاانههتت  واوةههرادااماطاههواموههماو هه رةاتاههتاوههما ههدطما

  اطتاأل (ا–غطراجتدوداا–ج ا داامااست  واس نااااةطتاأل ا
إوط حاجسازط ارقجطواموما دطماج ا دااماا نتت  واوتناامااساامت ماال 
ا(ٔ اطتاأل ا=ااإغطراجتدودا=ااااٖاأل ا=ةطت
ضههرباتوههراراتاةك(اوههماو هه رةاةههااامجطههزا اامرقجههاام ههدطماا نههتت  واةهه اتجههلا

اا لماامضربامتالسماوتنادرتواا نتت  وااموتطواموماو  رة.
متالههسماوتههناانهه واجتسنههطاا نههتت  واموههماو هه رةاسموههماجاههسراجهه ااما هه راتا

 لا(ٔةمت مطوةامسز اامان اا(اسذمكاج ااما قواا
أٖ+كٕإ+كأٖامسز اامان اااة (اا=ااااااااااااااااك

انٖااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا=اودداتوراراتااااااةطتاأل (اأاطثاااك

ا=اودداتوراراتاااةغطراجتدود(إكااااااااا
ا=اودداتوراراتااااة اطتاأل (ااٖكاااااااا

ا=اودداوةرادااماطاو.ااانااا
ا

                                                
، أسيوط :مكتبة  الوؤشرات التربوٌة واستخذام الرٌاضٍات فً العلوم اإلنسانٍة( : 1893(عبد هللا السيد عبد الجواد )(1

 .202جولد فنجرز، ص 
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امالههههسماوتههههناانهههه واجتسنههههطاشههههدةاامجساةألههههواوتههههناوههههماو هههه رةاجهههه او هههه راتا
 ا نت  اواج اامجا دمواامت مطول

اوقماسز ارقجاا–ووتناسز ارقجااااااان واجتسنطاشدةاامجساةألواا=اا
اودداام داامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
أ-ٖااااااااااااااااااااااااااااا
آسٚٙ=اا=اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اٖاااااااااااااااااااااااااااااا

 ريا  مانهه وامجتسنههطاشههدةاامجساةألههواوتههناوههماو هه رةاجهه اتهه اتألههدطرااماطههداامجاطهه
ا(ٖٔٗ ،اصٜٜٚٔو  راتاا نت  اواج اامأل اس اامت مالاةة اداام دااامنطد،ا

ا
اٖٙٙٓ,ٓبااااااااااااااااااا=ااxاماطداامجاط رياةخا. (ا=ااااااااااااااوا

ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا67,.ةاامجساةألواوتنااما  رةا=ااطثاوا=اان واجتسنطاشد

اا33,.=ا0.67ا-ٔبا=ااااا
اجستد  اا٘ٙٔ=ودداوةرادااماطاوا=اانااااا

اسذمهكاجه اا95,.تاط ااهدسداامةألهوا انه واجتسنهطاا نهتت  واواهدادرتهواةألهواة)
ا(ٓٛ ،اصٜٛٚٔامأل اس لاةجاجتتس انجطثا،

ااماطداامجاط ري(ا1,96اا67,.ادسداامةألوااسماامسز اامان اا=ااةا
تاطهههههط اجهههههدجاإدراكاوةهههههرادااماطاهههههوا د جطهههههواام طاهههههواامدااتطهههههواةاألههههه طاامألسة،ساألههههه طا

امضههاف(اسام طاههوااما رتطههواةامثههرصاسامتددطههدات(اسذمههكا ترتطههباااسزا اامانهه طوااةههرادا
   مشوم.ااماطاواسةأل  امادياامةألواسذمكاوج 

ا
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 البيئة الداخميةطتاأل ةقسة(ااااااااجتسنطواااااااااااا اطتاأل اةضاف(ااا
 
 البيئة الخارجيةطتاأل ةةرلو(اااجتسنطواااااااااااا اطتاأل اةتددطد(ااااااا

اان باادسداامةألوامتاطاوا  مان وام نت  اوا
اٗٚ,ٓ(ا=ٖٙٙٓ,ٓاا1,96+اا67,.اماداااوتنا=ااةا
آٙ,ٓ(ا=ٖٙٙٓ,ٓاا1,96ا-ا67,.امادااادانا=ااةا

اسطتضفاذمكاج اامتدسماامت مااااااااااااااااااااا
ا(ٗتدسماةا

  ان باادسداامةألوامتاطاوا  مان وام نت  او

 الخطأ المعياري عدد أفراد العينة نوع العينة
 حدود الثقة

 األدنى األعمى
ينة الكمية موجهي الع

 0660 0674 060366 165 المواد الدراسية

 تناول الباحث في هذا الجزء : نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
 اتبا الباحث اإلجراءات التالية :

(اجستدهههه  ا٘ٙٔتهههه اتط طهههه اا نههههت  اواوتههههناوههههدداجهههه اامجههههستدط اس تههههغاوههههدد  اة
تاتههط ا نههس  جامتتاههرفاوتههناو هه اتسااههبا جاتتههفااسداراتاامتاتطجطههوا جدطرطههواامتر طههواسام

ام طاههواامدااتطههواةامألههسةاسامضههاف(،اسامتسااههباام طاههوااما رتطههواةامثههرصاسامتاههدط ت(اامتههاا
تساتهحاتطههسطراوداحاامتستطهحاامثاهها،ا جه اطاجههماوتههناتاهدطثااظهه اامجت  اهوامتتستطههحاامثاههاا

ا ج اطتجشناجلاتطسطرااماجتطواامتاتطجطو.
ا
ا
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 استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة األوزان النسبية الدالة عمى
اااااااااااااااسطتضفاذمكاج اامتدسماامت مااا

ا(٘تدسماةا
اااسزا اامان طواامدامواوتناانتت   تاوةرادااماطاوااموتطوامتدرانو

ري 
حاو

ي م
مال

إج
مية

 الك
ينة

لمع
نة 

ستبا
اال

 

 
 نتائج التحميل 

  البيئة الداخمية
 الضعف القوة 
 0681 0656 

البيئة  
 الخارجية

 التهديدات الفرص 
 0679 0655 

 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:
تهه حتاانههتت  واوةههرادااماطاههوااموتطههوامتدرانههواامجطدااطههواااههساام طاههواامدااتطههواجتجةتههوا

(ا  مانهه وأٛ,ٓةهاااألهه طاامألهسةاستهه حتاانهتت  تد ا درتههواإدراكاجاألألهو،اس ههسز اانه ااة
اموتطو،اسطرتلا ذااإمناسوااوةرادااماطاوا د امدطد ااأل طاقهسةاتاته جامهدو اامةةرادااماطاو

 لههثواجنههتجرةامتظههماةههااجو اتدهه ،اساتطتههوامتاتطههماام طاههواامدااتطههوا ههرزتااألهه طاضههاف،ا
(ا  مانههه وامةةهههراداٙ٘,ٓستههه حتاانهههتت  تد ا درتهههواإدراكاغطهههراجاألألهههو،ا هههسز اانههه ااة

طاههوا تاتطتدهه امت طاههواامدااتطههواوقههرساا ههد ا اهه كااماطاههوااموتطههو،اس ههذااطههدماوتههناو اوةههرادااما
امادطداج ااأله طاامضهافاامتهاا اتتاأله اوتهناورضاامساقهلاستاته جاإمهنادوه استانهط ا

اسقراراج اامجناسمط ااتناتتاأل استند اةااتطسطراوداحاجستدااامجساداامدرانطو.ا
تطهواجتجةتهوات حتاانتت  واوةرادااماطاهوااموتطهوامتدرانهواامجطدااطهواااهساام طاهوااما را

(ا  مانههه واٜٚ,ٓةهههااامثهههرصاستههه حتاانهههتت  تد ا درتهههواإدراكاجاألألهههو،اس هههسز اانههه ااة
مةةرادااماطاوااموتطو،اسطرتلا ذااإمناسوااوةرادااماطاوا د ا ا كاةرص،اساتطتوامتاتطما
ام طاههوااما رتطههوا ههرزتاتددطههدات،استهه حتاانههتت  تد ا درتههواإدراكاغطههراجاألألههو،ا ههسز ا

مةةههرادااماطاههوااموتطههو،اس ههذااطههدماوتههناو اوةههرادااماطاههوا تاتطتدهه اا(ا  مانهه و٘٘,ٓانهه ااة
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مت طاوااما رتطواوقرساا د ا ا كاامادطداج اامتددطهداتاامتهاا اتتاأله اوتهناورضاامساقهلا
ستاتهه جاإمههنادوهه استانههط اسقههراراجهه اامجنههاسمط ااتههناتتاألهه استنههد اةههااتطههسطراوداحا

اجستدااامجساداامدرانطو.
اطاواامدااتطولامجاسراااسملاام ا-ٔ

(و  رةاج او  راتاا نت  اواس اداامتط ط آٖساشتجما ذااامجاسراوتناةااااااا
استثرطغاا نتت   تات اجا متواات اتحاإال اط  اوج ا  متدسماامت مالاااااااااااااااا

ا(اااٙتدسماةاا
اااسزا اامان طواامدامواوتناتسااباام طاواامدااتطواسامثرس ا طاد 

اخم
 الد

يئة
الب

مية
 الك

ينة
لمع

ية 
 

 

 
 

 العبارة

موجهو 
المواد 

 الدراسية
= 1ن

165 
 ق

 0658اتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .ا 1

اتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا 2 او دافاجاددة تستد
ا  متستطحاامثاا.

0680 

3 
اتش ركاجاتجااج دتكاامدرانطواةااتلجط ااااشطوااملثطو
اج ا اتط ط  اوتن اامجتاتجط  اقدرات اتاجا اامتا سام لثطو

ا.تاتجسواةااجساقفااط تطو

0660 

 
طستداسلفاسظطثااساضفاسجوتسبامو او  اانباجسقاحا 4

ا  مدطومااسداري.
0659 

 
 0655اتستدا ااوادااتطواتاظ اووج مكا  متستطحاامثاا. 5

 
 0682جدطرتكاتستدااطواناسطواتاجماوتناتاثطذ  اجلاامجناسمط ا  6
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اخم
 الد

يئة
الب

مية
 الك

ينة
لمع

ية 
 

 

 
 

 العبارة

موجهو 
المواد 

 الدراسية
= 1ن

165 
 ق

 0658اتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .ا 1

اتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا 2 او دافاجاددة تستد
ا  متستطحاامثاا.

0680 

3 
اتش ركاجاتجااج دتكاامدرانطواةااتلجط ااااشطوااملثطو
اج ا اتط ط  اوتن اامجتاتجط  اقدرات اتاجا اامتا سام لثطو

ا.تاتجسواةااجساقفااط تطو

0660 

اوساإدارتك.ا

 
امطات را 7 اامجتاسوو اامتاتطجطو ا  ااشطو اتاللك اج دة تدو 

اجاد اامجتات اج اطا ن حامطت ااامثرس اامثردطوا طاد .
0663 

 
اام ز ا 8 اسامجااسي اامج دي اامدو  اوتن اةاا اوجستح تالم

امةاشطواامتااتاثذ  اا ج دتكاامدرانطو.
0.57 

  

 
اامج نن 9 اجاك اتاثطذاتتا س  اوتن اامجت  او اوةا ح اامتاتطجطو و

تراحااان مطباومتستدطحاسامثاطو. اسا 
0681 

 
1

0 
طتسةرامكااوتدزةاادطةوا زجواماجتكاةتد زاوج طستراا صا

ا كاةااجوت ك(.
0.54 

 
1

1 
 0659اتش ركاةااتطسطرااموتباامدرانطوا  مسزارةا ج دةاتاللك.

اون م1 اوتن اتاللك اج دة اجاتجا ا تدرطب  0659طباتألس 
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اخم
 الد

يئة
الب

مية
 الك

ينة
لمع

ية 
 

 

 
 

 العبارة

موجهو 
المواد 

 الدراسية
= 1ن

165 
 ق

 0658اتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .ا 1

اتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا 2 او دافاجاددة تستد
ا  متستطحاامثاا.

0680 

3 
اتش ركاجاتجااج دتكاامدرانطواةااتلجط ااااشطوااملثطو
اج ا اتط ط  اوتن اامجتاتجط  اقدرات اتاجا اامتا سام لثطو

ا.تاتجسواةااجساقفااط تطو

0660 

اسانتراتطتط تاامتاتط اسامتات اامادطةو. 2

 
1

3 
اجاتجس ا اوتطد  اتشرف اامتا اامج دة ا تدرطس طألس 

اجتاللس .
0666 

 
1

4 
ااما اةا اامتاتطجطو اامج ننو اإدارة اجل اةاا اوجستح تتا س 

اامجشو تاامتااتساتحاجاتجااج دةاتاللك.
0684 

 
1

5 
اشد داتا اتاللك اج دة اةا اامجتجطزط  اامجاتجط  تجاف

األدطر.ت
0657 

 
1

6 
امرةلا اوساثرااس اامثطدطس او ر دارط   اسا  اةاط   ادوج   اامسزارة تألد 

اوث حتكاامتر سطو.
0656 

 
1

7 
اةاا ا دسرك امتألط   اإدارط   ادوج   اامتاتطجطو اامجدطرطو امك تسةر

اتاللك.
0661 

 
 0687تنااامتطسطراون مطباامتألسط اامج اجوامج دتكاامدرانطواامتاا1
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اخم
 الد

يئة
الب

مية
 الك

ينة
لمع

ية 
 

 

 
 

 العبارة

موجهو 
المواد 

 الدراسية
= 1ن

165 
 ق

 0658اتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .ا 1

اتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا 2 او دافاجاددة تستد
ا  متستطحاامثاا.

0680 

3 
اتش ركاجاتجااج دتكاامدرانطواةااتلجط ااااشطوااملثطو
اج ا اتط ط  اوتن اامجتاتجط  اقدرات اتاجا اامتا سام لثطو

ا.تاتجسواةااجساقفااط تطو

0660 

اتشرفاوتطد . 8

 
1

9 
اامتاتطجطوا اامسن ام اتت  اد  اامتا اامتاتط  ا ج نن ت تتسةر

اام زجوامتاثطذاوجتطواامتاتط اسامتات .
0679 

 
2

0 

تدو اامجاتجط ا  متدرطباوتناو  االمط تاامجاطاواامتاا
تن ود  اوتناتاألط ااا دافاامتاتطجطواةااضسحا

ااسجو اط تاامجت او.

0655 

 
2

1 
ا اامسقت اإدارة اجد رة امتاجطو اج دةاتناا ا اجاتجا مدي

امدو اامتاطططا ج نن تد اامتاتطجطو.تاللكا
0657 

 
2

2 

اامتاتط ا اتواسمستط  اجنتادة ت ا وم اامجاتجط  امتزسطد تناا
اامتاتط ا اجاظسجو اتطسر ا ددف اتاللك ا ج دة امجرت طو

ااما  .

0660 

 
اج ا2 اوجلدر اامجاتجط  امدج اا اترات اش وو اانتادا   0668تدو 
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اخم
 الد

يئة
الب

مية
 الك

ينة
لمع

ية 
 

 

 
 

 العبارة

موجهو 
المواد 

 الدراسية
= 1ن

165 
 ق

 0658اتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .ا 1

اتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا 2 او دافاجاددة تستد
ا  متستطحاامثاا.

0680 

3 
اتش ركاجاتجااج دتكاامدرانطواةااتلجط ااااشطوااملثطو
اج ا اتط ط  اوتن اامجتاتجط  اقدرات اتاجا اامتا سام لثطو

ا.تاتجسواةااجساقفااط تطو

0660 

اجا 3 اسطنتثطد اامجاتسج ت اامالسماجل در اةا اامجتاتجس  د 
اوتناامجاتسج تاامتااتةرياجنتسجاتالطتد .

 
2

4 
تألد اامدو امتجاتجط اوتناترنطخاستدلطماامألط اامجرغس وا
اةاااثسساط  د اج اا ماا متزا ا د اةاانتسوط تد .

0658 

 
2

5 
اجن ودتد ا اةا ا اامدرانطو اج دتك اجاتجا اجش روو ا تدو 

اتاتطجطواامتااتت  اد .متاجمااسداريا  مج ننواام
0686 

 
2

6 

تا س ااجاتجااج دةاتاللكاةااانتادا اطر اتدرطنطوا
اامتثوطرااما قداساما اجتاسوواتروزاوتناتاجطواجد رة تدطدة

اامجشو تامدجاامجتاتجط .

0683 

 
2

7 
َتدو اتاثطذاجاتجااج دتكامتدسراتاامتدرط طواامتااالتساا

اوتطد ادااماامثلم.
0655 

 
 0674جااج دتكاوتناامتاطططاامتطدامتدرسساتن وداجات2
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الب

مية
 الك

ينة
لمع

ية 
 

 

 
 

 العبارة

موجهو 
المواد 

 الدراسية
= 1ن

165 
 ق

 0658اتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .ا 1

اتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا 2 او دافاجاددة تستد
ا  متستطحاامثاا.

0680 

3 
اتش ركاجاتجااج دتكاامدرانطواةااتلجط ااااشطوااملثطو
اج ا اتط ط  اوتن اامجتاتجط  اقدرات اتاجا اامتا سام لثطو

ا.تاتجسواةااجساقفااط تطو

0660 

اساااشطو. 8

 
2

9 
تشتلاجاتجااج دتكاوتناإتراحاام اسثااسترااطواما جا

اامجشو تاامجدرنطو.
0654 

 
3

0 
تش ركا دسراإطت  ااةاادو اجتطت  تاامتسدةا  مج نن تا

اامتاتطجطواامتااتت  اد .
0652 

 يتضح من الجدول السابق
وامتدرانههواامجطدااطههواجهه اجههستدااامجههساداامدرانههطوامههدطد اسوههااو اوةههرادااماطاههوااموتطهه

(او  رة،سجهههدجااااوههه ساذمهههكآٖ  م طاهههواامدااتطهههوامتتاطهههططاا نهههتراتطتااسامتهههاا تسهههتاة
وتههناتطههسطراوداادهه ،ااس ههذااط وههداوتههناإدراكاوةههرادااماطاههوااموتطههوامت طاههواامدااتطههوا جوهه  ا

ت حتاانتت  تد اجتاسووا ط اج اوقرسااوجتد ا  سداراتاامتاتطجطواةااتد زاامجت  او،اسا
 د ا ا كاو ه راتاتتاأله اوتهناورضاامساقهل،اسو ه راتاوقهرساا داده ا اتتاأله ،اسو ه راتا
واهههرجاتههه حتا درتهههواجتسنهههطواغطهههراساضهههاواامتاألههه ،اسنهههسفاطألهههس اام  اهههثا تاتطهههما
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امات اجاةااضسحااما  راتاامتااته حتا درتهواجساةألهوااطت  طهواةتتاأله (اتجةهمااأله طاقهسة،ا
طضههه  اةههه ااتاههه سمااما ههه راتاامتهههااتههه حتا درتهههواإدراكانهههت طواة اتتاألههه (اتجةهههمااألههه طاسو

ضههاف،اسوطضهه  اطتاهه سماام  اههثااما هه راتاامسطههراساضههاواامتههااتهه حتا درتههواانههتت  وا
اجتسنطو.
 عبارات إيجابية)نقاط القوة( -أ 

ا(ٚتدسماة
اااسزا اامان طواامدامواوتناتسااباامألسةاسامثرس ا طاد 

ا
امدا
اوا
م ط

تطو
اامو

طاو
(متا

سةا
اامأل
طا
ةاأل 

طوا
ات

ا

ا 

ا
ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

=أ 
ا٘ٙٔ
  

إ
تستداو دافاجاددةاتناناإمناتاألطألد اج اا ماسظطثتكا

ا  متستطحاامثاا.
آٛ,ٓ

ٙ
  

تستدااطواناسطواتاجماوتناتاثطذ  اجلاامجناسمط ا جدطرتكاوسا
اإدارتك.

إٛ,ٓ

 
ٜ 

تراحاتتا س اجاكاامج ننواامتا تطجطواوةا حاامجت  اواوتناتاثطذاسا 
 اان مطباومتستدطحاسامثاطو.

ٓ,ٛٔ 

 
ٔ

ٗ 
تتا س اوجستحاةاااجلاإدارةاامج ننواامتاتطجطواةاااما

اامجشو تاامتااتساتحاجاتجااج دةاتاللك.
اٗٛ,ٓ

 
ٔ

ٛ 
تنااامتطسطراون مطباامتألسط اامج اجوامج دتكاامدرانطواامتاا

اتشرفاوتطد .
اٚٛ,ٓ
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 يتضح من الجدول السابق
(او ههه رات،اتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواٜو اوةهههرادااماطاهههواوقهههرسااوتهههناة

جهه اجهههستدااامجههساداامدرانههطواامجتاسوهههو،ا درتههواجساةألههوااطت  طهههواةتتاألهه (اتجةهههمامتدرانههوا
(ا  مانههه وامةةههرادااماطاههوااموتطو،س هههذااط وههداوتهههناإدراكاأٛ,ٓاألهه طاقههسة،ا هههسز اانهه ااة

وةههرادااماطاههوااموتطههوامههدطد اسوههاا  م طاههواامدااتطههوامتتاطههططاا نههتراتطتا،اسجههدجااااوهه سا
اذمكاوتناتطسطراودااد .ا

(اتاتستهههداو هههدافاجاهههددةإنهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواااهههسااما ههه رةاةتههه حتاا
تنههاناإمهههناتاألطألدههه اجههه ااههه ماسظطثتهههكا  متستطهههحاامثاهههاتاةهههااامجرت هههواامنههه  او،ا درتهههوا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٓٛ,ٓإدراكاإطت  طواجاألألوا سز اان ااة
تاألألدهههه ا  ماجتطههههوااط وههههدا ههههذااوتههههناإدراكاوةههههرادااماطاههههوا د جطههههوااا ههههدافاسجههههدج

اامتاتطجطوا  مرغ اج اتداااجنتسجاامتالطمامجارت تااماجتطواامتاتطجو.
(تاتستههدااطههوانههاسطواتاجههماٙتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة

وتهههناتاثطهههذ  اجهههلاامجنهههاسمط ا جهههدطرتكاوساإدارتهههكتاةهههااامجرت هههوااما جنهههو،ا درتهههواإدراكا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٕٛ,ٓإطت  طواجاألألوا سز اان ااة

 
ٔ

ٜ 
را ج نن تاامتاتط اامتااتت  اد اامسن اماامتاتطجطواام زجواتتسة

ا.متاثطذاوجتطواامتاتط اسامتات 
اٜٚ,ٓ

 
ٕ

٘ 
امتاجما تدو ااجش روواجاتجااج دتكاامدرانطوااةااجن ودتد 

ااسداريا  مج ننواامتاتطجطواامتااتت  اد .
اٙٛ,ٓ

 
ٕ

ٙ 

اتدرطنطوا اطر  اانتادا  اةا اتاللك اج دة اجاتجا ا تا س 
اجت اساماتدطدة ااما قد اامتثوطر اجد رة اتاجطو اوتن اتروز اسوو

اامجشو تامدجاامجتاتجط .

اٖٛ,ٓ

 
ٕ

ٛ 
اٗٚ,ٓاتن وداجاتجااج دتكاوتناامتاطططاامتطدامتدرسساساااشطو.

 
أٛ,ٓااستج ما
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س ههذااطشههطراإمههناو اوةههرادااماطاههوامههدطد اسوههاا  ماطههواامنههاسطوامتجاهه  جاامدرانههطو،ا
اطثاطألس اوماجستحاةااا جت  اواجاتجطهحاوه  اانهباتاللهحامتتدوهداجه اجهدجاجه اته ا
إاتهه زواجهه اامجههادجاانههبااماطههواامجسضههسوو،اسطاههدا ههذااامتههزحاامجدهه اامههذياطروههزاوتطههحا

تطحاامثاا،اجتا نااودسارواااارجاج اجا متواامجشو تاامتااتساتحاامجات اسط  حاامتسا
ااجههراامههذياطترتههباوتطههحاجهه ااههراواال اجهه اجارتهه تاتاتطجطههوا اتت ههااجتطت هه تانههس ا

اامجتتجل.ا
(تاتتاهه س اجاهههكاامج ننهههواٜتهه حتاانهههتت   تاوةههرادااماطاهههوااموتطهههواااههسااما ههه رةاة

تههههراحااانههه مطباومتستدطههههحاسامثاطهههوتاةههههااامجرت ههههواامتاتطجطهههواوةاهههه حاامجت  اهههواوتهههه ناتاثطهههذاسا 
(ا  مانهههه وامةةههههرادااماطاههههوأٛ,ٓامن دنههههو،ا درتههههواإدراكاإطت  طههههواجاألألههههوا ههههسز اانهههه ااة

ااموتطو.
(تاتتاه س اوجستهحاةاهااجهلاٗٔت حتاانتت   تاوةرادااماطاهوااموتطهواااهسااما ه رةاة
حاجاتجههااجهه دةاتاللههكتاةههااإدارةاامج ننههواامتاتطجطههواةههاااههماامجشههو تاامتههااتساتهه

(ا  مانه وامةةهرادااماطاهواٗٛ,ٓامجرت واامة مةو،ا درتواإدراكاإطت  طواجاألألوا هسز اانه ااة
ااموتطو.

سج ا هذااامجاطته اوقهراوةهرادااماطاهوا تاه س اامج ننهواامتاتطجطهواجاده اوةاه حاامألطه  ا
سجهدطراامج ننهواا  مجت  او،اس ذااطادااوترافا  متا س اام اه حاامجةجهرا هط اامجستهحاامثاها

تهههراحا امتاتطجهههو،اسمدهههذااةطتهههباوتهههناجهههستدااامجهههساداا نهههتث دةاجههه اامتاههه س اةهههااتاثطهههذاسا 
اان مطباومتستدطحاسامثاطواسةهاااهماامجشهو تاامتهااتساتهحاجاتجهااجه دةاتاللهحاةهاا
ا رتألههه حا  ماجتطهههواامتاتطجطهههو،اسموهههااطهههت اذمهههكا  هههداجههه ااوتجههه داامتستطهههحاوتهههنااانههه مطبا

مجنهه  جوا ههدسراة وههماةههاااههماامجشههو تاامتههااتساتههحااماجتطههواامتاتطجههواامادطةهواسوههذمكاا
ا دنتسباوتجااجتطسر.

(اتاتنهااامتطهسطراونه مطباٛٔت حتاانتت   تاوةهرادااماطاهوااموتطهواااهسااما ه رةاة
امتألسط اامج اجوامج دتكاامدرانطواامتااتشهرفاوتطده اتاةهااامجرت هواااسمهن،ا درتهواإدراكا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٚٛ,ٓااةإطت  طواجاألألوا سز اان 
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س ذااط وداوتناو اوةرادااماطاوامدطد اسواا د جطواتطهسطراونه مطباامتألهسط امجه امهحا
ج ادسراامتدوداوتناتاأل ااساتجاامتات امتج دةاامدرانطو،اسر ج اطدتاا ذاا يطجه  اجهستداا

احاا جتاهه  امتطهه باامجههسادا ههد اا ات هه راتا ههاااانهه مطباامتألسطجطههواا اامجدهه امدهه اود
سامالسماوتناات اجاجرتثاواوساامات ح،اسمذااطهرجاام  اهثا هد اجهستدااامجهسادامه اتوه ا
مههههدطد ااما ههههرةاامو ةطههههوامتطههههسطراونهههه مطباامتألههههسط ،اسوتههههطد اإدراكاو جطههههواامتاجطههههواامجداطههههوا
امجنتداجواةااا رتأل حاا جنتسجاودااد اج اا اامتدرط  تاةهااامجطهدا اامتهااتروهزاوتهنا

ان مطباامتألسطجطواامتااطتباو اطجتتود اامجات اسطط ألد اوتناط  ح.ااا
(اتاتتسةرا ج نن تاامتاتهط أٜت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة

امتااتت  اد اامسن اماامتاتطجطواام زجوامتاثطذاوجتطواامتاتط اسامهتات تاةهااامجرت هواامة جاهو،ا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٜٚ,ٓ اان ااة درتواإدراكاإطت  طواجاألألوا سزا

س ذااطشطراإمناو اوةرادااماطاواطدروسااو اامسن اماامتاتطجطوا  مج نن تاقهداتوهس ا
غطههههراو ةطههههوامتت ههههااجتطت هههه تاامطهههه باةههههااظههههماازداهههه  اامثلههههسم،اسةههههاااثههههساامسقههههتا

ظه  ااااث ضاسقتاامالصاامدرانطوااظرا اا اامج ننه تاامتاتطجطهواجاظجده اطاجهما ا
اامثترتط ،اس ذااطاس اوجماامتستطحاامثاااةاامدو اامجاتجط امتثاطماامسن اماامتاتطجطو.

(اتاتهدو ااجشه روواجاتجهاإ٘ت حتاانتت   تاوةهرادااماطاهوااموتطهواااهسااما ه رةاة
ج دتههكاامدرانههطوااةههااجنهه ودتد امتاجههمااسداريا  مج ننههواامتاتطجطههواامتههااتت  ادهه تاةههاا

(ا  مانه وامةةهرادااماطاهواٙٛ,ٓواإدراكاإطت  طواجاألألوا سز اانه ااةامجرت واامة اطو،ا درت
ااموتطو.

سجهه اامساضههفاو اامتستطههحاامثاههااطههدو اجاتجطههحاوتههناامألطهه  ا ههدسر  ااسدارياتتهه وا
ط  ده اسامج ننهواامتههااطاجتهساا ده او تتهه وامتتاه س اوتههناإاته زاامجده  اامتههااطوتهفا دهه ا

اج اق مااسدارةاامجدرنطو.
(اتاتاهه س ااجاتجههااجهه دةإٙتاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاةتهه حتاانههتت   

تاللههكاةههااانههتادا اطههر اتدرطنههطواتدطههدةاجتاسوههواتروههزاوتههناتاجطههواجدهه رةاامتثوطههرا
اما قداساماامجشو تامدجاامجتاتجط اتاةااامجرت واامرا او،ا درتواإدراكاإطت  طواجاألألهوا

اطو.(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتٖٛ,ٓ سز اان ااة
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س ههذااط وههداوتههناإدراكاجههستدااامجههساداامدرانههطوا د جطههواتسظطههفاجاتجههطد امطههر ا
امتدرطساامادطةوامتاجطواجد رةاامتثوطرااما قداساماامجشو تامهدجاط  ده ،اسموه اامساقهلا
طشطراإمناو اج زاماامجاتجس اطنتادجسااامطراا اامتألتطدطواسطتجنوساا ده ا قتاه ود ا اهد ا

ا اامجلري.امتسططرا  متاتط ااما 
(اتاتنهه وداجاتجههااج دتههكإٛتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة

وتههناامتاطههططاامتطههدامتههدرسساساااشههطواتاةههااامجرت ههواامت نههاواساااطههرة،ا درتههواإدراكا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٗٚ,ٓإطت  طواجاألألوا سز اان ااة

 عبارات سمبية)نقاط الضعف( -ب
ا(اااٛتدسماةاا

اااسزا اامان طواامدامواوتناتسااباامضافاسامثرس ا طاد 

وتطو
واام

اطا
ف(مت

ضا
ااام
أل ط

اةا
اتطو

امدا
اوا
ام ط

ا

ا 

ا
ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

=أ 
ا٘ٙٔ
  

اٛ٘.ٓاتألد اامتسذطواامراتاواامجنتجرةامتجاتجط امتانط اودااد .أ

ٖ  
ااا اتلجط  اةا اامدرانطو اج دتك اجاتجا ااملثطواتش رك اشطو

سام لثطواامتااتاجااقدراتاامجتاتجط اوتناتط ط اج اتاتجسواةاا
ا.جساقفااط تطو

آٙ,ٓ

اجسقاحا ٗ  اانب او   امو  اسجوتسب اساضف اسظطثا اسلف طستد
ا  مدطومااسداري.

ٓ,ٜ٘ 

 
ا٘٘,ٓاتستدا ااوادااتطواتاظ اووج مكا  متستطحاامثاا. ٘

 
ٛ 

مجااسياام ز امةاشطواتالماوجستحاةاااوتناامدو اامج دياسا
اامتااتاثذ  اا ج دتكاامدرانطو.

اٚ٘,ٓ
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 يتضح من الجدول السابق
(او ههه رة،اتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواٚٔو اوةهههرادااماطاهههواوقهههرسااوتهههناة

درتههواجساةألههوانههت طواة اتتاألهه (اتجةههمامتدرانههواجهه اجههستدااامجههساداامدرانههطواامجتاسوههو،ا 

 
طتسةرامكااوتدزةاادطةوا زجواماجتكاةتد زاوج طستراا صا كا ٓٔ

اةااجوت ك(.
اٗ٘,ٓ

 
اٜ٘,ٓاتش ركاةناتطسطرااموتباامدرانطوا  مسزارةا ج دةاتاللك. ٔٔ

 
اسانتراتطتط تا ٕٔ اون مطب اوتن اتاللك اج دة اجاتجا ا تدرطب تألس 

ااتط اسامتات اامادطةو.امت
اٜ٘,ٓ

 
اٚ٘,ٓاتجافاامجاتجط اامجتجطزط اةااج دةاتاللكاشد داتاتألدطر. ٘ٔ

 
دارط  او راامثطدطساوساثرااسامرةلاوث حتكااٙٔ اسا  اةاط   تألد اامسزارةادوج  

اامتر سطو.
اٙ٘,ٓ

تدو اامجاتجط ا  متدرطباوتناو  االمط تاامجاطاواامتااتن ود  اإٓ 
اافاامتاتطجطواةااضسحااسجو اط تاامجت او.وتناتاألط ااا د

ا٘٘,ٓ

 
مدو اتنااامتاجطواجد رةاإدارةاامسقتامدياجاتجاااج دةاتاللكاإٔ

اامتاطططا ج نن تد اامتاتطجطو.
اٚ٘,ٓ

 
إٕ

تنااامتزسطداامجاتجط ا وماجنتادة تاتواسمستط اامتاتط اامجرت طوا
ا ج دةاتاللكا ددفاتطسراجاظسجواامتاتط ااما  .

آٙ,ٓ

 
إٗ

تألد اامدو امتجاتجط اوتناترنطخاستدلطماامألط اامجرغس واةاااثسسا
اط  د اج اا ماا متزا ا د اةاانتسوط تد .

اٛ٘.ٓ

 
إٚ

َتدو اتاثطذاجاتجااج دتكامتدسراتاامتدرط طواامتااالتسااوتطد ا
ادااماامثلم.

ا٘٘,ٓ

 
اٜٕ

تشتلاجاتجااج دتكاوتناإتراحاام اسثااسترااطواما جا
اامجدرنطوا.اامجشو ت

اٗ٘,ٓ

 
آٖ

تش ركا دسراإطت  ااةاادو اجتطت  تاامتسدةا  مج نن تا
اامتاتطجطواامتااتت  اد .

إ٘,ٓ

 
اٙ٘,ٓااستج ما
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(ا  مانههه وامةةهههرادااٙ٘,ٓاألههه طاضهههافاغطهههراجاألألهههواوتهههناورضاامساقهههل،ا هههسز اانههه ااة
اماطاهههوااموتطو،س هههذااط وهههداوتهههناإدراكاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههوامهههدطد اسوهههاا  م طاهههواامدااتطهههوا
متتاطههططاا نهههتراتطتا،اسامتهههااتجةهههمااألههه طاضههافا اتتاألههه اوتهههناورضاامساقهههل،اس هههذاا

 وداوتناسوهااوةهرادااماطاهوا هد ا هذوااما ه راتاامدهدفاجاده اجا متهواجشهو تد اساماجهماط
وتنااتد اج اق ماامجناسمط او الالاامألراراامنط نا،اسر ج ا ذاا ساامهداةلااماألطألهاا

ام وترافا األ طاامضافاسقا وتد ا د ا ذااطااوسا دسرواوتناتطسطراودااد .اا
(اتاتألهههد اامتسذطهههواامراتاهههوأااهههسااما ههه رةاةاتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههو

امجنهههتجرةامتجاتجهههط امتانهههط اوداادههه تاةهههااامجرت هههواامن دنهههو،ا درتهههواإدراكانهههت طواةغطهههرا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٛ٘,ٓجاألألو(ا سز اان ااة

ج اامساضفاضافاسوااجستدااامجهساداامدرانهطوا  مانه وامتألهدط اامتسذطهواامراتاهوا
اا  داج اتاجطواسوطد ا د جطواامتسالماجلاجاتجطد استألدط اتسذطواراتاوامجاتجطد ،اسمدذ

اجنتجرةا ددفاتانط اودااد .
(اتاتشههه ركاجاتجههااج دتهههكاٖتهه حتاانهههتت   تاوةههرادااماطاهههوااموتطههواااهههسااما هه رةاة

امدرانههطواةهههااتلههجط ااااشهههطوااملههثطواسام لهههثطواامتههااتاجهههااقههدراتاامجتاتجهههط اوتهههنا
ساقههفااط تطههواتاةههااامجرت ههواااسمههن،ا درتههواإدراكانههت طواةغطههراتط طهه اجهه اتاتجههسواةههااج
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٓٙ,ٓجاألألو(ا سز اان ااة

س ههذااطشهههطراإمههناو اجهههستدااامجههساداامدرانهههطوامههدطد اإدراكانهههت اا جههدياو جطهههواجشههه رووا
رةاامو ةطههواجاتجههطد اةههااتلههجط ااااشههطوااملههثطواسام لههثطوا،اسطرتههلاذمههكاإمههنااةتألهه ر  ااما هه

متجشه روواةهاا ههذااامجته ما نه باضههافااسجو اطه تاامج دطهوا  مج ننهه تاامتاتطجطهواامتهااتههسةرا
اما ج تااازجوامتاشطواامجتاسوهو،اضهافاامجت  اهواامته دةاجه اق هماامجهستدط ،اس هذااجه اوودتهحا

ا (اتااههدرةاامجت  اههواامدااتطههواساما رتطههواامتهه دةاذاتاامضههجطرااماهها،ٜٕٓٓدرانههواو طههرالهه  رة
اجت  اواةاتطواسمطنتارستطاطوت

اة ااما  رة اااس ااموتطو ااماطاو اطستداسلفاسظطثااساضفاٗت حتاانتت   تاوةراد ات )
انت طوا اإدراك ا درتو اامة مةو، اامجرت و اةا ااسداريت ا  مدطوم اجسقاح اانب او   امو  اسجوتسب

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٜ٘,ٓةغطراجاألألو(ا سز اان ااة
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وةههههرادااماطاههههواوظدههههرساا هههه  امههههطسامههههدطد اسلههههفاسظطثههههااطاههههدداجهههه اامساضههههفاو ا
ااتل ل تد اامسظطثطو،اسمدذاات حتاانتت   تد انت طواسطرتلاذمكاإمناود ااط وده ا
جهههه اق ههههماامجنههههاسمط اوتههههناذمههههك،اا اةههههااامثتههههرةااما مطههههوااتاههههتاااو دطجطههههواامجداطههههوا

استدااامجساد.متجاتجط اةاااوتج داامسلفاامسظطثاااوض حا طاواامتاتط اسجاد اج
(اتاتستهدا ااهوادااتطهواتهاظ ا٘ت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما ه رةاة

ووج مههكا  متستطههحاامثاههااتاةههااامجرت ههواامة اطههواوشههر،ا درتههواإدراكانههت طواةغطههراجاألألههو(ا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.٘٘,ٓ سز اان ااة

تهههدا ااهههوادااتطهههوامهههدطد اتهههاظ اجههه اامساضهههفاو اجهههستدااامجهههساداوقهههرساا داهههحا اتسا
وجتد ،اطرجاام  اثاواحاوتناامجناسمط اضهرسرةاامتاطهططا ستهحاامنهرووامسضهلا ااهوا
دااتطواتاظ ااماجمامتجستدط اموااطتاأل اا اض  طاسامتطسطر،اسةاااثساامسقتاتثاطهما

اامجا ن طواوتناوجماامتستطحاامثاااةطج امحاسج اوتطح.ا
(اتاتالماوجستهحاةاهااوتهناٛوتطواااسااما  رةاةت حتاانتت   تاوةرادااماطاواام

امههدو اامجهه دياسامجااهههسياامهه ز امةاشههطواامتهههااتاثههذ  اا ج دتههكاامدرانهههطواتاةههااامجرت هههوا
(ا  مانهه وامةةههرادااماطاههواٚ٘,ٓامة جاهو،ا درتههواإدراكانههت طواةغطههراجاألألههو(ا ههسز اانهه ااة

ااموتطو.
مجاللههوامتتستطههحاامثاههاااتثألههتاالراحاوتههناضههافااماههسااااامج مطههواسامجااسطههواا

 (آٜٕٓمتاثطذااااشطوا  مج دةاامدرانطواامتااطت  اد ،اس ذااوودتهحادرانهواو طهرانهتستة
تاقتههواامههدو اامجهه ديامتاجتطههواامتاتطجطههواإ اةههاااطهه  اضههط ااطههثاو اامجطزااطههوامههطسامدهه ا

التوا  ااشطواامجدرنطوت
تسةرامكااوتدهزةاادطةهوا(اتاطٓٔت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة

 زجهههواماجتهههكاةتدههه زاوج طهههسترااههه صا هههكاةهههااجوت هههك(تاةهههااامجرت هههوااما جنهههواوشهههر،ا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٗ٘,ٓ درتواإدراكانت طواةغطراجاألألو(ا سز اان ااة

ج اامساضفاو اوةرادااماطاواوقرساا داحام اطتسةرامد اوتدهزةاا نهبا دجه و اوجتده ا
طجطو،اس هذااط وهداوتهناضهافاانهتاداجد امتتواسمستطه اةهاااثهظاووجه مد ا  سداراتاامتات

اساطواامجت  اواس ط ا تاجاتجطد .ا
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(اتاتشههه ركاةهههااتطهههسطرأٔتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواااهههسااما ههه رةاة
اموتباامدرانطوا  مسزارةا ج دةاتاللكتاةااامجرت هواامرا اهو،ا درتهواإدراكانهت طواةغطهرا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٜ٘,ٓااةجاألألو(ا سز اان 
اتثألهتاآراحااماطاهواوتهناوادهه امه اطهت اتوتههطثد اجه اق هماامههسزارةامطشه روسااةهااتطههسطرا
اموتههباامدرانههطو،اس ههذااطشههطراإمههناواههحامههطسامدهه ادسرااألطألههااةههااوجتطههواامتطههسطرا هه مرغ ا
جههههه اوادههههه اشهههههركاراهههههطساةهههههااوجتطهههههواامتطهههههسطر،اوسار جههههه امهههههطسامهههههدطد اامهههههسواااموههههه فا
  مجنهههتادة تااماتجطهههوا جتههه ماتاللهههد ااماتجهههاامضهههافاقا وههه تد ا ههه متطسطراسامهههتات ا
امههذاتا،استجنههود ا  انهه مطباامتألتطدطههواسو ااماجتطههواتالههطماا لههمااتههناطههدتااامتسطههرا

اج اتد تاوارج.
(اتاتألههس ا تههدرطباجاتجههاإٔتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة

تراتطتط تاامتاتهههههط اسامههههتات اامادطةهههههوتاةهههههااامجرت هههههواجهههه دةاتاللهههههكاوتهههههناونهههه مطباسانههههه
(ا  مان وامةةهرادااماطاهواٜ٘,ٓاما جنو،ا درتواإدراكانت طواةغطراجاألألو(ا سز اان ااة

ااموتطو.
طتضفاج اانهتت   تاوةهرادااماطاهوا هداد اوقهرساا ضهافادسر ه اةهااتهدرطباجاتجهاا

 امهطسامهدطد ااما هرةا د جطهواامجساداامتااطت  اد ا  مج ننه تاامتاتطجطهو،اسطرتهلاذمهكاااده
امتاجطواامجداطواامجنتداجواةااجت ماوجتده اسجه ا هذااامجاطته ا اطألهس اامتستطهحا تهدرطبا
امجاتجط اوتناا نتراتطتط تاامادطةواامتااترةلاجه اجنهتسجاودااده اامجداهااسااوه دطجاا

او  اةااجت ماتاللح.
تجهههههافاامجاتجهههههط اا(ات٘ٔتههههه حتاانهههههتت   تاوةهههههرادااماطاهههههوااموتطهههههواااهههههسااما ههههه رةاة

امجتجطزط اةااج دةاتاللكاشد داتاتألدطرتاةااامجرت هواامت نهاو،ا درتهواإدراكانهت طوا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٚ٘,ٓةغطراجاألألو(ا سز اان ااة

اتثألههتاآراحااماطاههواوتههناوادهه امهه اتجههافاامجاتجههط اوياشههد داتاتألههدطر،اسطرتههلاذمههكا
متاثطههزااماهه جتط امجهه امههحاجهه ادسراةههاارةههلااإمههناضههافاسوههطد ا د جطههواامههدو اامجااههسي

اامجااسط تاسامدج ا ات زاااوج ماوتناامستحاااوجم.



434 

  2016هجلة دراسات فى التعلٍن الجاهعى                                             العذد الرابع والثالثوى 

(اتاتألههد اامههسزارةادوجهه  اةاطهه  اٙٔتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة
دارط  او راامثطدطساوساثرااسامرةلاوث حتهكاامتر سطهوتاةهااامجرت هوااما دطهواوشهر،ا درتهوا سا 

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٙ٘,ٓ طواةغطراجاألألو(ا سز اان ااةإدراكانت
(اتاتدو اامجاتجط ا  متدرطبإٓت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة

وتههناو ههه االمطهه تاامجاطاهههواامتههااتنههه ود  اوتهههناتاألطهه ااا هههدافاامتاتطجطههواةهههااضهههسحا
 درتههواإدراكانههت طوةغطراجاألألههو(ا ههسز ااسجو اطهه تاامجت اههوتاةههااامجرت ههواامة مةههواوشههر،ا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.٘٘,ٓان ااة
(اتاتنااامتاجطواجد رةاإدارةإٔت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة

امسقتامدياجاتجاااج دةاتاللكامدو اامتاطهططا ج ننه تد اامتاتطجطهواتاةهااامجرت هوا
(ا  مانه وامةةهرادااماطاهواٚ٘,ٓغطهراجاألألهو(ا هسز اانه ااةاما شرة،ا درتواإدراكانهت طواة

ااموتطو.
(اتاتنهااامتزسطهداامجاتجهط إٕت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطهواااهسااما ه رةاة

 وهههماجنهههتادة تاتواسمستطههه اامتاتهههط اامجرت طهههوا جههه دةاتاللهههكا دهههدفاتطهههسراجاظسجهههوا
ةغطههههراجاألألههههو(ا ههههسز اانهههه ااامتاتههههط ااماهههه  اتاةههههااامجرت ههههواامة اطههههو،ا درتههههواإدراكانههههت طوا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٓٙ,ٓة
(اتاتألههد اامههدو امتجاتجههط إٗتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة

وتهههناترنهههطخاستدلهههطماامألهههط اامجرغس هههواةهههاااثهههسساط  دههه اجههه ااههه ماا متهههزا ا دههه اةهههاا
طههههراجاألألههههو(ا ههههسز اانهههه اانههههتسوط تد اتاةههههااامجرت ههههواامنهههه  او،ا درتههههواإدراكانههههت طواةغ

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٛ٘,ٓة
(اتاتَهههدو اتاثطهههذاجاتجهههاإٚتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواااهههسااما ههه رةاة

ج دتههكامتههدسراتاامتدرط طههواامتههااالههتسااوتطدهه ادااههماامثلههمتاةههااامجرت ههواامرا اههواوشههر،ا
اان وامةةرادااماطاوااموتطو.(ا  م٘٘,ٓ درتواإدراكانت طواةغطراجاألألو(ا سز اان ااة

(اتاتشههتلاجاتجههااج دتههكاٜٕتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة
وتناإتراحاام اسثااسترااطواما جاامجشو تاامجدرنطواتاةهااامجرت هواامن دنهواوشهر،ا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٗ٘,ٓ درتواإدراكانت طواةغطراجاألألو(ا سز اان ااة
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(اتاتش ركا دسراإطت  ااةاآٖتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاةت ح
دوهه اجتطت هه تاامتههسدةا  مج ننهه تاامتاتطجطههواامتههااتت  ادهه تاةههااامجرت ههواامنهه  اواوشههر،ا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٕ٘,ٓ درتواإدراكانت طواةغطراجاألألو(ا سز اان ااة
دا ههد امههطسامههدطد اسلههفاسظطثهها،اسضههافاامساقههلاط وههداوتههناو اجههستدااامجههسا

قا وهه تد ا هه متطسطراسامههتات اامههذاتا،اسضههافاانههتاداجد امتتواسمستطهه اةههاااثههظاووجهه مد ا
ساطهههواامجت  اهههواس ط اههه تاجاتجهههطد ،اسمهههطسامهههدطد اقا وهههوا د جطهههواامتهههسدةا ههه متاتط اسذمهههكا

اجطهههوامتجنههود ا  مهههدسراامتألتطهههدياساانهه مطباامألدطجهههواةهههااامجت  اههو،اسضهههافاقاههه وتد ا  مت
امجداطواامجنتداجوامد اسمجاتجطد ،اسود اإطج اد ا ط طاواوجتد ااادحاطاظرسااإمطد اوتنا
واده اتالهطماا لههما اة اهدةاجادهه ،اااجهراامهذياطترتههباوتطهحااااثهه ضااسوطهواامتاتههط ،ا

 (تااهههرصااظههه  اامتاتهههط اوتهههنا هههذااامتاتهههط إٗٓٓس هههذااجههه اوودتهههحادرانهههواواجهههدااتهههاة
اج ماتانط اامتاتط اساوتن باامجد راتتاا.امتألتطدياسا نتظد ر،اسا  

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 عبارات متوسطة )نقاط غير واضحة( -ج
ا(ااٜتدسماةااا

 األوزان النسبية الدالة عمى جوانب المتوسطة والفروق بينها

 يتضح من الجدول السابق
(او ههه رات،اتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواٗو اوةهههرادااماطاهههواوقهههرسااوتهههناة

امجههساداامدرانههطواامجتاسوههو،ا درتههواجتسنههطوةغطراساضههاو(،ا ههسز اامتدرانههواجهه اجههستدا

وتطو
واام

اطا
ا(مت
او
ض
راسا

اغط
أل ط

اةا
اتطو

امدا
اوا
ام ط

ا

ا 

ا
ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

=أ 
ا٘ٙٔ

اٚ
دةاتاللكا  ااشطواامتاتطجطواامجتاسووامطات راتدو اج 

اجاد اامجتات اج اطا ن حامطت ااامثرس اامثردطوا طاد ا.
اٖٙ,ٓ

ٔ
ٖ  

اٙٙ,ٓاطألس ا تدرطساامج دةاامتااتشرفاوتطد اجاتجس اجتاللس .

 
ٔٚ 

سةرامكاامجدطرطواامتاتطجطوادوج  اإدارط  امتألط  ا دسركاةاا
 تاللك.

ٓ,ٙٔ 

 
ٕ

ٖ 

 وواا اتراتامدجاامجاتجط ااوجلدراج اتدو اانتادا اش
جل دراامجاتسج تاسطنتثطداجاد اامجتاتجس ااةااامالسما

اوتناامجاتسج تاامتااتةرياجنتسجاتالطتد 

اٛٙ,ٓ

 
اٗٙ,ٓااستج ما
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(ا  مانهه وامةةههرادااماطاههوااموتطو،س ههذااط وههداوتههناضههافاإدراكاوةههرادااماطاههواٗٙ,ٓانهه اة
ااو ااما  راتاامن  ألواسمدذاات حتاانتت   تد اغطراساضاو.

 المحور الثاني: البيئة الخارجية: -ٕ
ج او  راتاا نت  اواس اداامتط ط استثرطغا(و  رةأٜساشتجما ذااامجاسراوتناة

اا نتت   تات اجا متواات اتحاإال اط  اوج ا  متدسماامت مالاااااااااااااااا
ا(اآٔتدسماةااا

اااسزا اامان طواامدامواوتناتسااباام طاوااما رتطواسامثرس ا طاد 

وتطو
واام

اطا
وامت

اتط
امدا
اوا
ام ط

ا

 

ا
ا

ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

ا٘ٙٔ=أ 

اااو دطجطواأ اج  اسجد راتك اذاتك ا د  اتاجا اتدرط طو ادسرات اوتن تالم
اامجداطوامتجاتجط ادااماجلر.

إٛ,ٓ

 ٙ٘,ٓاتتسالماجلاج نن تاامجتتجلاامدسمااساسقتطجاامتاجطواجد راتك.ا ٕ
 ٘٘,ٓاتتسةرامو ااجطزااطواجا ن واوماو  ادرانااج ا طا تادسمطو. ٖ

 
حاامثاااامتطسراتاامادطةواسامجا لرةاامتااتت ا  مدسماتن طراو دافاامتستط ٗ

اامار طوا.
ٓ,ٖٙ 

ا 

 
اوادا ٘ ا ااثألو اوتن اودااك امتطسطر ااما رتطو اام اة ت اةرلو امدطك تتسةر

اامجراوزاااتا طو.
ٓ,ٖ٘ 

 
طش ركاامجتتجلاامجاتاا دطا تحاامجتاسووااةاادوجكاامثاااج دط  ا ٙ

اسجااسط  .
ٓ,ٕ٘ 

 
اتا ذاامألراراتااما لوا  منط نواامتاتطجطوا جتتسااتش ركا روطكاواد ٚ

اامسزراح.
ٓ,ٙٓ 

 
تش ركاجلاتد تاامجتتجلاامجداااةناتادطمااامألسااط اامتااترت طا ج دتكا ٛ

اج او ةوااماسااااامثاطواساسدارطو.
ٓ,ٜ٘ 

 
 ٚ٘,ٓتن   اامت جاواةاادوجكااج اا ماامتاجطواامجداطواامجنتداجواا  راججا ٜ
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وتطو
واام

اطا
وامت

اتط
امدا
اوا
ام ط

ا

 

ا
ا

ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

ا٘ٙٔ=أ 

اااو دطجطواأ اج  اسجد راتك اذاتك ا د  اتاجا اتدرط طو ادسرات اوتن تالم
اامجداطوامتجاتجط ادااماجلر.

إٛ,ٓ

 ٙ٘,ٓاتتسالماجلاج نن تاامجتتجلاامدسمااساسقتطجاامتاجطواجد راتك.ا ٕ
 ٘٘,ٓاتتسةرامو ااجطزااطواجا ن واوماو  ادرانااج ا طا تادسمطو. ٖ

ا.جت اطواتجااد امك

 
ٔ

ٓ 
ااوسجطوا اتدرط طو اجراوز اامتااتألدجد  اامجت اطو اامتدرط طو اامجاف اج  تنتثطد

ات  اوامسزاراتاوارج.
ٓ,ٙ٘ 

 
ٔ

ٔ 
ستادط تحاطاأل اامادامواسامشث ةطواةااإٚٓٓمناحاا٘٘ٔامأل اس اا

اااتط ركاوجستحاةااامج دتكاامدرانطو.
ٓ,٘ٔ 

 
ٔ

ٕ 
 ٛ٘,ٓامدوجكاةاط  اسجداط  ا.اتسةرامكا طا تادسمطواجافاتدرط طواوسادرانطوا

 
ٔ

ٖ 
دارط  .  ٘٘,ٓاتألد امكاامتد تاةامدسمطواساسقتطجطو(اامجااطوا  متاتط ادوج  اةاط  اسا 

 
ٔ

ٗ 
تدو اجاتجااج دتكاوتناامتسالماجلاوسمط حاااجسراوتنااماامجشو تا

اسامجاسق تاامتااتساتحاو ا ح  اا رجاجدرنتك.ا
ٓ,ٛٓ 

 
ٔ

٘ 
طط ادسركاامثااادااماامج ننواامتاتطجطواامتااتش ركا طا تاجداطواةااتأل

اتت  اد ا.
ٓ,ٚ٘ 

 
ٔ

ٙ 
قتطجطههههواامجاتجههههط اامجتجطههههزط اماضههههسراامجهههه تجراتا ترشههههفا طاهههه تاجداطههههواسا 

اسامادساتااماتجطو.
ٓ,ٙٚ 

 
ٔ

ٚ 
تشتلاامجاتجط اوتنااضسرادسراتاتدرط طواجتاللواةهااتهسدةاامتاتهط ا

اساساتجاامتات ا  مدطا تاامجتاللو.
ٓ,٘ٚ 

 
 ٓٙ,ٓاتتألاادوج  اةاط  اسجااسط  اج ااأل  واامجد اامتاتطجطو.اتٔ
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وتطو
واام

اطا
وامت

اتط
امدا
اوا
ام ط

ا

 

ا
ا

ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

ا٘ٙٔ=أ 

اااو دطجطواأ اج  اسجد راتك اذاتك ا د  اتاجا اتدرط طو ادسرات اوتن تالم
اامجداطوامتجاتجط ادااماجلر.

إٛ,ٓ

 ٙ٘,ٓاتتسالماجلاج نن تاامجتتجلاامدسمااساسقتطجاامتاجطواجد راتك.ا ٕ
 ٘٘,ٓاتتسةرامو ااجطزااطواجا ن واوماو  ادرانااج ا طا تادسمطو. ٖ

ٛ 

 
ٔ

ٜ 
تالماوتناشد داتاتألدطراستورط ا ا اج اتد تا/ا طا تا/اج نن تا

ا....ا رتطو.
ٓ,٘ٛ 

 
 ااستج ما

 يتضح من الجدول السابق
و اوةههرادااماطاههوااموتطههوامتدرانههواامجطدااطههواجهه اجههستدااامجههساداامدرانههطوامههدطد اسوههاا

(او ه رة،اسجههدجااااوه ساذمههكأٜوااما رتطهوامتتاطههططاا نهتراتطتااسامتههاا تسهتاة  م طاه
وتناتطسطراودااد ،ااس ذااط وداوتناإدراكاوةرادااماطاوااموتطوامت طاوااما رتطو،استه حتا
انتت  تد اجتاسووا ط اج اوقرساا د ا ا كاو  راتاتتاأل اوتهناورضاامساقهل،اسو ه راتا

تاواههرجاتهه حتا درتههواجتسنههطواغطههراساضههاواامتاألهه ،اوقههرساا دادهه ا اتتاألهه ،اسو هه را
سنهههسفاطألهههس اام  اهههثا تاتطهههمااماتههه اجاةهههااضهههسحااما ههه راتاامتهههااتههه حتا درتهههواجساةألهههوا
اطت  طههواةتتاألهه (استجةههماةههرص،اسوطضهه  اةهه ااتاهه سمااما هه راتاامتههااتهه حتا درتههواإدراكا

ضهههاواامتهههاانهههت طواة اتتاألههه (اتجةهههماتددطهههد،اسوطضههه  اطتاههه سماام  اهههثااما ههه راتاامسطهههراسا
ات حتا درتواانتت  واجتسنطو.

ا
ا
ا
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 عبارات إيجابية )الفرص( -أ
ا(ٔٔتدسماةا

اااسزا اامان طواامدامواوتناتسااباامثرصاسامثرس ا طاد 

 يتضح من الجدول السابق
و اوةههرادااماطاههواوةههرادااماطاههوااموتطههوامتدرانههواامجطدااطههواجهه اجههستدااامجههساداامدرانههطوامههدطد ا

(او هه راتاإطت  طههواتجةههماةههرص،اٖسوههاا  م طاههوااما رتطههوامتتاطههططاا نههتراتطتااوقههرسااوتههناة
(ا  مانه واٜٚ.ٓسز اانه ااةسجدجااااو ساذمهكاوتهناتطهسطراودااده ،استه حتادرتهواإدراوده ا ه

مةةرادااماطاوااموتطو،اس ذااط وداوتناإدراكاوةرادااماطاوااموتطهواطهدروسااو جطهواامهدو اامهذياتألدجهحا
مدهه اااو دطجطههواجتجةتههواةههااامتههدرطباامههذياطالههتسااوتطههحاوجهه امتترقههااو اامالههسماوتههناسظطثههوا

تاامتهااتساتهحاو اه ح  ا ه متاتط ،اامتستطح،اوقرساا داد اطتسالهتسااجهلاوسمطه حاااجهسراماهماامجشهو 
اسر ج ا ذااطا مفاامساقلاإمنااداج .

وتطو
واام

اطا
ا(مت
ص
مثر
طاا

ةاأل 
طوا
 رت
اما
اوا
ام ط

ا

ا 

ا
ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

=أ 
ا٘ٙٔ

اسجأ اذاتك ا د  اتاجا اتدرط طو ادسرات اوتن اج اتالم د راتك
اااو دطجطواامجداطوامتجاتجط ادااماجلر.

إٛ,ٓ

ٔ
ٗ  

تدو اجاتجااج دتكاوتناامتسالماجلاوسمط حاااجسراوتنااما
اامجشو تاسامجاسق تاامتااتساتحاو ا ح  اا رجاجدرنتك.ا

ٓ,ٛٓ 

ٔ
٘ 

تش ركا طا تاجداطواةااتألطط ادسركاامثااادااماامج ننوا
اامتاتطجطواامتااتت  اد .

ٓ,ٚ٘ 

 
اٜٚ.ٓااستج ما
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(اتاتالهههماوتهههنادسراتأتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواااهههسااما ههه رةاةا
تدرط طههواتاجههاا دهه اذاتههكاسجد راتههكاجهه اااو دطجطههواامجداطههوامتجاتجههط ادااههماجلههرتاةههاا

(ا  مانه وإٛ,ٓرلهوا هسز اانه ااةامجرت واااسمن،ا درتواإدراكاإطت  طهواجاألألهواتجةهماة
امةةرادااماطاوااموتطو.

طتضههفاجهه اانههتت   تاوةههرادااماطاههوا ههداد اوقههرسااامههدسراتاامتدرط طههواامتههااطالههتساا
وتطدهه اجهه اق ههماااو دطجطههواامجداطههوامتجاتجههط ،اسطههرجاام  اههثاإق هه ماامجههستدط اوتههناجةههما

مسظطثهههوا هههسزارةاامتر طهههواا هههذواامتهههدرط  تاإاجههه اتههه حاااهههحاولههه فاجتطتهههبامتترقهههااوساامتألهههد 
إٚٓٓمنههههههاوا٘٘ٔسامتاتههههههط اسذمههههههكاواههههههدج اةاتههههههتاام ااههههههواامتاثطذطههههههوامتألهههههه اس ااموهههههه در

ستادط تهههح،اساتهههناامجستدهههس اامألههه اجس اوتهههناروسااماجهههماالهههتسااوتهههنا هههذواامهههدسراتا
  مرغ اج اواد اجدةسوواااتراسةاااثساامسقتاطستداإق  ماوتطد اج ااماه جتط ا ه متاتط ا

سموهههه ا تاتطههههماام طاههههواامدااتطههههوااتههههداو ااثههههسااماطاههههواوقههههرتا ضههههافاااماهههه  اامجلههههري،
امالسماوتناتدرط  تاتسةر  امد اوج و اوجتده اس هذااساقهلاةهرضااثنهحاااهحامه اطتهسةرا

امد اةرصاتدرط طوا  مجدطرط تاساسداراتاامتاتطجطو.
(تتهدو اجاتجهااج دتهكاوتهناٗٔت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة

الماجهلاوسمطه حاااجهسراوتهنااهماامجشهو تاسامجاسقه تاامتهااتساتهحاو اه ح  ااه رجاامتسا
جدرنههتكاتاةههااامجرت ههواااسمههن،ا درتههواإدراكاإطت  طههواجاألألههواتجةههماةرلههوا ههسز اانهه اا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٓٛ,ٓة
اتثألههتاآراحااماطاههواوتههناوادهه اطههدوجسااجاتجههطد اوتههناامتسالههماجههلاوسمطهه حاااجههسرا

ماامجشو تاسامجاسق تاامتااتساتحاامط بادااماامج نن تاامتاتطجطو،اسطرتلاذمكاما
إمناسوطد ا د جطواامتسالماجلاامجتتجلامدو اامجااهسيامتاثطهزاامطه با دهدفاتانهط ا

اجارت تاامتر طواسامتاتط اسامذياطجةماات اطتباو اطتاأل اوتناورضاامساقل.ا
(اتاتش ركا طا تاجداطواةاا٘ٔما  رةاةت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااساا

تألطههط ادسركاامثاههاادااههماامج ننههواامتاتطجطههواامتههااتت  ادهه تاةههااامجرت ههواااسمههن،ا درتههوا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.٘ٚ,ٓإدراكاإطت  طواجاألألواتجةماةرلوا سز اان ااة
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امثاهههااطتضهههفاو اوةهههرادااماطاهههواوقهههرساا هههد ا طاههه تاجداطهههواتشههه ركاةهههااتألطهههط اامهههدسرا
متجت  اواو تت واداو اطجةما طاواجتتجاطواجداطواجةماامدطا تاامج ااواجةماجشرسعادو ا

اامتاتط ات  شراجن ودتد اامثاطواسامتستنتطوامتاجتطواامتاتطجطو.
 عبارات سمبية)التهديدات( -ب

ا(اإٔتدسماةا
اااسزا اامان طواامدامواوتناتسااباامتددطداتاسامثرس ا طاد 

رتط
ما 
واا
م طا
ا

طاا
ةاأل 
وا

وتطو
واام

اطا
ا(مت

ات
دطد
متد
ا

ا

ا 
ا

ااما  رة

جستدساامجسادا
اامدرانطو

ا٘ٙٔ=أ 
 ٙ٘,ٓاتتسالماجلاج نن تاامجتتجلاامدسمااساسقتطجاامتاجطواجد راتك.إ
 ٘٘,ٓاتتسةرامو اجطزااطواجا ن واوماو  ادرانااج ا طا تادسمطو. ٖ

تنااثألواتتسةرامدطكاةرلواام اة تااما رتطوامتطسطراودااكاو ٘
 ٖ٘,ٓاواداامجراوزاااتا طو.

 
طش ركاامجتتجلاامجاتاا دطا تحاامجتاسووااةاادوجكاامثاااج دط  ا ٙ

 ٕ٘,ٓاسجااسط  .

 
تش ركا روطكاوادااتا ذاامألراراتااما لوا  منط نواامتاتطجطوا ٚ

 ٓٙ,ٓا جتتساامسزراح.

 
تش ركاجلاتد تاامجتتجلاامجداااةااتادطمااامألسااط اامتاا ٛ

 ٜ٘,ٓاطا ج دتكاج او ةوااماسااااامثاطواساسدارطو.ترت 

 
تن   اامت جاواةاادوجكااج اا ماامتاجطواامجداطواامجنتداجواا ٜ

 ٚ٘,ٓا  راججاجت اطواتجااد امك.

 
ٔ

ٔ 
ستادط تحاطاأل اامادامواسامشث ةطواةااإٚٓٓمناحاا٘٘ٔامأل اس ا

 ٔ٘,ٓاااتط ركاوجستحاةااامج دتكاامدرانطو.

 
 ٛ٘,ٓ طا تادسمطواجافاتدرط طواوسادرانطوامدوجكاةاط  اتسةرامكأ
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 يتضح من الجدول السابق
وةهههرادااماطاهههوااموتطهههوامتدرانهههواامجطدااطهههواجههه اجهههستدااامجهههساداامدرانهههطوامهههدطد اسوهههاا

(او ه رةانهت طواتجةهماتددطهد،اطه ةرا هدسرواضهافاوجهمأٖاما رتطو،اوقهرسااوتهناة  م طاوا
(اا٘٘.ٓامتستطهههحاججههه اطههه ةرانهههت   اوتهههناوداادههه ،استههه حتادرتهههواإدراودههه ا هههسز اانههه ااة

  مان وامةةرادااماطاوااموتطو،س ذااط وداوتناإدراكاوةرادااماطاوااموتطوامدطد اسواا  م طاهوا
ا ا اطتاأله اجه استدهوااظهر  ،اسطهااوسا هذاا هدسروانهت   ااما رتطواسج اامهذياطجةهماتددطهد

اوتناجنتسجاودااد .
(اتاتتسالههماجههلاج ننهه تإتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة

امجتتجهههلاامهههدسمااساسقتطجهههاامتاجطهههواجد راتهههكتاةهههااامجرت هههواامة جاهههو،ا درتهههواإدراكانهههت طوا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٙ٘,ٓةغطراجاألألو(اتجةماتددطداا رتاا سز اان ااة

طتضهههفاو اوةهههرادااماطاهههواوقهههرساا هههد اج ننههه تاامجتتجهههلاامجهههداااساسقتطجهههاادسر ههه ا
ضاطفاتت واتألدط ادو اجداااو اجااهسيامتتستطهحاامثاها،اسطرتهلاذمهكاإمهناو ااماهدج تا
امتهههااتألهههدجد ا هههذواامدطاههه تاجههه زامادسر ههه ا اطهههذورا  مانههه واماهههدد  اامزااهههداوتهههناجنهههتسجا

اامدسمو.

اسجداط  . ٕ

 
ٔ

اٖ
تألد امكاامتد تاةامدسمطواساسقتطجطو(اامجااطوا  متاتط ادوج  اةاط  ا

دارط  .  ٘٘,ٓاسا 

 
ٔ

اٚ
تشتلاامجاتجط اوتنااضسرادسراتاتدرط طواجتاللواةاا

 ٚ٘,ٓاتسدةاامتاتط اساساتجاامتات ا  مدطا تاامجتاللو.

 
ٔ

اٛ
 ٓٙ,ٓاألاادوج  اةاط  اسجااسط  اج ااأل  واامجد اامتاتطجطو.تتت

 
ٔ

اٜ
تالماوتناشد داتاتألدطراستورط ا ا اج اتد تا/ا طا تا/ا

 ٛ٘,ٓاج نن تا....ا رتطو.

 
ا٘٘,ٓااستج ما
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(اتاتتسةراموه اجطزااطهواجا نه واٖت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة
وهههماوههه  ادرانهههااجههه ا طاههه تادسمطهههواتاةهههااامجرت هههواامت نهههاو،ا درتهههواإدراكانهههت طواةغطهههرا

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.٘٘,ٓجاألألو(اتجةماتددطداا رتاا سز اان ااة
طاهوامهدطد اسوهاا هد اامدطاه تاامدسمطهواامج ااهوامه اتألهد اسطشطرا ذااإمناو اوةرادااما

دو اج دياج  شرامتتستطحاامثاااس ذااج اوقرساا هح،امواده اتألهد ادوه اغطهراج  شهراجتجةهما
اةاا اضاامتدرط  تاامتاا اتسطااومااما جتط ا  متاتط .

(اتاتتههههسةرامههههدطكاةرلههههوا٘تهههه حتاانههههتت   تاوةههههرادااماطاههههوااموتطههههواااههههسااما هههه رةاة
اما رتطوامتطسطراودااكاوتنااثألواواداامجراوهزاااتا طهواتاةهااامجرت هوااما شهرة،اام اة تا

(ا  مانههه واٖ٘,ٓ درتههواإدراكانههت طواةغطههراجاألألههو(اتجةهههماتددطههدااهه رتاا ههسز اانهه ااة
امةةرادااماطاوااموتطو.

ط وداامساقلاوتناو اام اة تااما رتطهواتوهس ااه درةامتتستطهحاامثاهااااده اةاهواغطهرا
مدطاهههه تاامج ااههههواوساامجراوههههزاام اةطههههواامداوجههههوامتجههههافاامدرانههههطوا  مههههدسماجنههههتددةواجهههه اا

اامجتألدجوااسامجتطسرةاتاتطج  ،اس ذااج اوقرسااوتطحاوةرادااماطاو.
(اتاطشه ركاامجتتجهلاامجاتهااٙت حتاانهتت   تاوةهرادااماطاهوااموتطهواااهسااما ه رةاة

ت هواامة اطهوااما شهر،ا درتهوا دطا تحاامجتاسوهوااةهاادوجهكاامثاهااج دطه  اسجااسطه  اتاةهااامجرا
(ا  مانهه وامةةههرادإ٘,ٓإدراكانههت طواةغطههراجاألألههو(اتجةههماتددطههدااهه رتاا ههسز اانهه ااة

ااماطاوااموتطو.
(اتاتشه ركا روطهكاواهدااتاه ذاٚت حتاانتت   تاوةهرادااماطاهوااموتطهواااهسااما ه رةاة

ن،ا درتهواإدراكاامألراراتااما لوا  منط نواامتاتطجطوا جتتساامسزراحاتاةااامجرت واااسمه
(ا  مانهه وامةةههرادااماطاههوآٙ,ٓنههت طواةغطههراجاألألههو(اتجةههماتددطههدااهه رتاا ههسز اانهه ااة

ااموتطو.
(اتاتشهههه ركاجههههلاتدهههه تاٛتهههه حتاانههههتت   تاوةههههرادااماطاههههوااموتطههههواااههههسااما هههه رةاة

امجتتجههههلاامجههههداااةههههااتاههههدطماامألههههسااط اامتههههااتههههرت طا ج دتههههكاجهههه او ةههههوااماههههسااااامثاطههههوا
رت ههواامة اطههو،ا درتههواإدراكانههت طواةغطههراجاألألههو(اتجةههماتددطههدااهه رتااساسدارطههواتاةههااامج

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٜ٘,ٓ سز اان ااة
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ج اامساضفاو اوةرادااماطاوامدطد اسوااسمهذمكاوقهرساا هد اجتتهساامهسزراحاستده تاا
جهههواامجتتجهههلاامجهههدااامههه اتشههه رود اةهههاااتاههه ذاامألهههراراوساتاهههدطماامألهههسااط اسامألهههراراتاامجاظ

متاجما  مجت  اواامثاطواماجماامتستطحاامثاا،اسطرتلاذمكاإمناو اامتستطحاةاواجدجشواجه ا
ق ههماامتدهه تاامتاثطذطههوااماتطهه اسمدههذااةاتههطد اتههداركا ههذااامتددطههداسجشهه رووااامتستطههحاامثاههاا

اةااوماج اطتات ا  منط نواامتاتطجطو.ا
   اامت جاههههواةههههاا(اتاتنههههٜتههه حتاانههههتت   تاوةههههرادااماطاههههوااموتطههههواااهههسااما هههه رةاة

دوجكااجه ااه ماامتاجطهواامجداطهواامجنهتداجواا  هراججاجت اطهواتجااده امهكاتاةهااامجرت هوا
(اٚ٘,ٓامن دنهو،ا درتههواإدراكانههت طواةغطهراجاألألههو(اتجةههماتددطهدااهه رتاا ههسز اانهه ااة

ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.
ويادوه اطهذوراةهنااس ذااطشطراإمناو اوةرادااماطاواوقرساا د اامت جاوامه اتألهد امده 

جتهههه ماامتاجطههههواامجداطههههواسطرتههههلاذمههههكاإمههههناو اةاههههواامتستطههههحاامثاههههاااهههه رجا هههه رةاا تجهههه  ا
اامجناسمط او اامتاتط اامت جاا.

منهههاحاا٘٘ٔ(اتاامألههه اس أٔتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههوااموتطهههواااهههسااما ههه رةاة
مدرانههطواتاستادط تههحاطاألهه اامادامههواسامشههث ةطواةههااااتطهه ركاوجستههحاةاههاامج دتههكااإٚٓٓ

ةااامجرت هواامة مةهواوشهر،ا درتهواإدراكانهت طواةغطهراجاألألهو(اتجةهماتددطهدااه رتاا هسز ا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٔ٘,ٓان ااة

(اتاتهسةرامهكا طاه تادسمطهوإٔت حتاانتت   تاوةهرادااماطاهوااموتطهواااهسااما ه رةاة
امرا اههو،ا درتههواإدراكانههت طوااجههافاتدرط طههواوسادرانههطوامههدوجكاةاطهه  اسجداطهه  اتاةههااامجرت ههو

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٛ٘,ٓةغطراجاألألو(اتجةماتددطداا رتاا سز اان ااة
اتثألههتاآراحااماطاههواوتههناو اامدطاهه تاامدسمطههوااهه درا اجهه اتههسةراجههافاتدرط طههواا رتطههو،ا
سطرتههلا ههذااإمههناو اتتههكاامدطاهه تا اتنههتددفا ههذواامثاهه تار جهه امههطساجتهه ماوجتدهه ا  ا

اااجاظ ااااط  اتدت ا  مجاتجط ادس اغطر  اج اامثا تاامجا ساوا  ماجتطواامتاتطجطو.ة
(اتاتألد امكاامتد تةامدسمطوأٖت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة

دارطه  اتاةهااامجرت هوااما شهرة،ا درتهواإدراكانهت طوا ساسقتطجطو(اامجااطوا  متاتط ادوج  اةاط  اسا 
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.٘٘,ٓتجةماتددطداا رتاا سز اان ااةاةغطراجاألألو(
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(اتاتشههتلاامجاتجههط اوتههناٚٔتهه حتاانههتت   تاوةههرادااماطاههوااموتطههواااههسااما هه رةاة
اضسرادسراتاتدرط طواجتاللواةااتسدةاامتاتط اساساتجاامتات ا  مدطا تاامجتاللوا

جاألألهههو(اتجةهههماتددطهههدااههه رتاا هههسز اتاةهههااامجرت هههواامنههه  او،ا درتهههواإدراكانهههت طواةغطهههرا
ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٚ٘,ٓان ااة

(اتاتتتألاادوج  اةاط  اسجااسط  اٛٔت حتاانتت   تاوةرادااماطاوااموتطواااسااما  رةاة
ج ااأل  واامجد اامتاتطجطواتاةااامجرت واامة اطو،ا درتهواإدراكانهت طواةغطهراجاألألهو(اتجةهما

ا(ا  مان وامةةرادااماطاوااموتطو.ٓٙ,ٓةتددطداا رتاا سز اان اا
(اتاتالههماوتهناشههد داتأٜته حتاانههتت   تاوةهرادااماطاههوااموتطهواااههسااما ه رةاة

تألهههههدطراستوهههههرط ا اههههه اجههههه اتدههههه تا/ا طاههههه تا/اج ننههههه تا....ا رتطهههههواتاةهههههااامجرت هههههوا
(اٛ٘,ٓاما جنهو،ا درتهواإدراكانهت طواةغطهراجاألألهو(اتجةهماتددطهدااه رتاا هسز اانه ااة

اةةرادااماطاوااموتطو.  مان وام
امساقلاطشطراإمناو اةاواامتستطحاامثااام اتتداا تج  اج ا طا تاامجتتجلاامجداااا

امجاتطواسامدسمطو،اسمدهذااوقهرسااوةهرادااماطاهوا هذمكاسته حتاانهتت   تد ا درتهواسوهاانهت طوا
غطراجاألألواستجةماتددطهداطه ةراوتهناودااده ،اسر جه اطرتهلاذمهكاإمهناو اام  اهثاووهدامده ا

 ماتط ط اوداةاامدرانوا   اامألضطوااماألطألطواتوج ا هد اااتهرفا  ماأله طاامتهاا اتتاأله اق
ا اذمكاجثطداةناامسلسماإمناتلسراجألترحاطا مجاامأللسراوتناونساوتجطو،اسوطض  ا

او اات اجاامتاتطمامةداةانرياسمسرضاام اثااماتجااةألط.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



443

 د. هحوذ جاد احوذ                  بالتعلٍن العام الوصري التخطٍط االستراتٍجً لتطوٌر التوجٍه الفنً

او  راتاجتسنطواةاأل طاغطراساضاو(ا-جا
ا(أٖتدسماةا

 يتضح من الجدول السابق
(او ههه رات،اتههه حتاانهههتت   تاوةهههرادااماطاهههواٖو اوةهههرادااماطاهههواوقهههرسااوتهههناةاااااا

نههطواامجتاسوههو،ا درتههواجتسنههطوةغطراساضههاو(،ااموتطههوامتدرانههواجهه اجههستدااامجههساداامدرا
(ا  مانهه وامةةههرادااماطاههوااموتطههو،اس ههذااط وههداوتههناضههافاإدراكاوةههرادا٘ٙ,ٓ ههسز اانهه اة

اااماطاواو ااما  راتاامن  ألواسمدذاات حتاانتت   تد اغطراساضاو.
 التعقيب:
اتاههه سماام  اهههثاةهههاا هههذااامتهههزحاتاتهههط  امتاتههه اجاامتهههااونهههثراوادههه اامتط طههه اااااا

اامجطداااام نت  اواامتاات اتط طألد اوتناامجستدط .

وتطو
واام

اطا
ا(مت

او
ض
راسا

اغط
أل ط

اةا
تطو
ا ر

واام
م طا
ا

ا

ا 

ا
ااما  رة

جستدسا
امجسادا
اامدرانطو

=أ 
ا٘ٙٔ

تن طراو دافاامتستطحاامثاااامتطسراتاامادطةواسامجا لرةاامتااتت اأ
ا  مدسماامار طوا

ٓ,ٖٙ 

ٔ
ٗ
  

اتدرط طوا اجراوز اتألدجد  اامتا اامجت اطو اامتدرط طو اامجاف اج  تنتثطد
اوامسزاراتاوارج.اوسجطوات  ا

ٓ,ٙ٘ 

ٔ
ٙ 

قتطجطهواامجاتجهط اامجتجطهزط اماضهسراامجه تجراتا ترشفا طا تاجداطواسا 
اسامادساتااماتجطو.

ٓ,ٙٚ 

 
ا٘ٙ,ٓااستج ما
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سووههدتا اههضااماتهه اجاامتههااتسلههماإمطدهه اام  اههثاستههسدااموةطههراجهه اامتاههدط تااا
ساألهههه طاامضههههافاسامتددطههههداتاامتهههههااتاههههس اتطههههسطراوداحاامتستطهههههحاامثاههههاا هههه متاتط ااماههههه  ا

سامج ااهواامجدتجهواامجلري،اسام طاوااما رتطواجتجةتواامتد تاامتاثطذطهواسامدطاه تاامجداطهوا
  متاتط اج زامتا اطدةاو اجشو تاسجاسق تاامتستطحاامثاااامهذياطألهس ا  مجت  اهوا شهوما
تجةتهههااغطهههرااألطألههها،اسامساقهههلاط وهههداو اونههه مطباامجت  اهههواامتهههااطألهههس ا دههه اامتستطهههحاامثاهههاا
ج زامتاتنطرا  ان مطباامتألتطدطواامألدطجو،اس اطستدااطواساضاوامتجا ن طوا  مرغ اجه ا

حاسزارةاامتر طواسامتاتط اإمهناإداه ماتسااهباوةطهرةاجه اامتتدطهداامتر هسي،اسمدهذااتاه سماتست
امدرانههوااما مطهههواجا متهههوااألههه طاامضهههافاسامتددطههداتاجههه ااههه ماامتلهههسراامجألتهههرحاامهههذيا
طنهههد ا هههدسرواةهههااتألتهههطصاوسااماهههداجههه ا هههذواامجشهههو تا ألهههدرااسجو اههه تاامجت اهههواوتهههنا

حاامتههه مااجههه اطتلهههما اتههه اجاامدرانهههواسجههه اطجوههه اورضاامساقهههلا...اسجههه اةههه اطتاههه سماامتهههزا
اتط طألحاجاد اةااظماتلسراُطألترحامذمك.

المبحث الثالث :التصور المقترح لتطوير أداء التوجيه الفني ورفا مستوي 
 كفاءته بالتعميم العام المصري في ضوء التخطيط االستراتيجي.

 حاواًل :الفمسفة والمرتكزات التي يقوم عميها التصور المقتر 
 فمسفة التصور المقترح: -1

 أهم مالمح فمسفة التصور المقترح من النقاط التالية:
طنههد اتطههسطراوداحاامتستطههحاامثاههااامثاهه مامههدو ااتطههسطراامتاتههط ااماهه  اةههاا

 جلراستانط اجارت تحا ج اطساوباامتطسراتا  مدسماامجتألدجو.اا
تههههسدةاطنههههاااامههههدسرااماشههههطامتتستطههههحاامثاههههاااتألههههد اامتستدهههه تاامداوجههههوامت

سا وتجهه داامألهه درةاوتههناتههسةطرا طاهه تاتاتطجطههواتنههد ا ههدسر  اةههااإلهه حااماجتطههوا
 امتاتطجطوامدو اامتاجطوا تجطلاتساا د اا

تألههس ااماههدج تاامثاطههوااامجت  دمههوا ههط اامج ننههواامتاتطجطههواسامتدهه تاغطههرا
اماوسجطوااوتناونساوتجطواساضاواامجا م اق  توامتتط ط اوتناورضاامساقلاةاا
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جو اهه تاامجت اههواجهه ااهه مادوجدهه امتجنههتسط تااسدارطههوامتتستطههحاامثاهههااضههسحااس
 جد اط  اسجااسط  .

 مرتكزات التصور المقترح:-2
اطاطت اامتلسراامجألترحاج اامجرتوزاتاامت مطول

اتههه اجاامدرانهههواامجطدااطهههواسامتهههااتشهههطراإمهههناقلهههسراةهههناوداحاامتستطهههحاامثاهههاا
   متاتط ااما  اامجلري.

رسرةا  ههداجادهه امتتستههباوتههنااماأل هه تاامتههااتساتههحاطاههداامتاطههططاامتطههداضهه
تطههسطراوداحاامتستطههحاامثاههاا،سةههاااثههساامسقههتاسامتسةطهه ا ههط ااسجو اهه تاامجت اههوا
سامطجساهه تاساا ههدافاامجطتههسباتاألطألدهه ام رتألهه حا  ماجههمااسداريا هه متاتط ااماهه  ا

 امجلري.
تتستطههحاإ اتطههسطراامتاتههط ااماهه  اجهه ااهه ماتثاطههماودساراتدطههدةاجنههتادةوام

امثاهههاااامهههداو امهههاظ اامتهههسدة،اطاجهههما هههط اطط تهههحاامادطهههداجههه االمطههه تاامتهههااتاهههسدا
   ماثلاوتناجارت تااماجتطواامتاتطجطوا،سوطض  اوتناامجتتجلاا و ةواطسااثح.

إ اامتهههسدةا ههه متاتط اتنهههاناإمهههناتهههدوط اامتو جهههما هههط اامج ننههه تاامتاتطجطهههوا
جلاا دهدفازطه دةاامتاه س اامجةجهراسامتد تاسامجاظج تاامسطرااوسجطواسوةراداامجتت

 ةطج ا طاد امتجن  جوادو اامتاجطواامجداطوامتتستطحاامثااا.
 ثانيًا : أهداف التصور المقترح:

 :يمكن تحديد أهداف التصور المقترح في
امتاهههههههرفاوتههههههههااو هههههههه ااانهههههههه مطباامادطةههههههههواامجتتههههههههددةاامج توههههههههرةاامتههههههههااطتههههههههبا

اههههاامرةههههلاوث حتههههحاسودااههههحا جهههه اطساوههههباتط طألدهههه اةههههنام رتألهههه حا تطههههسطراودساراامتستطههههحاامث
اامتطسراتااما مجطواةنا ذااامجت م.اا
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ا نههتث دةاجهه اامدرانهه تااماتجطههواامجت اههوا وتطهه تاامتر طههواسامجراوههزاام اةطههوا
 امتااتا سمتاامتستطحاامثااا  متاتط ااما  ا.

ةههااامجطههدا اوتههناتطههسطراوجتههح،اسذمههكاواههدج اطههت ااامتستطههحاامثاههاتشههتطلا
باسامج  درات،استألهدط اامتسذطهواامراتاهوامهحاجه اِقَ هماامجتاللهط ااشرا ذواامتت را

 ساما جتط اةااامجطدا .

تاهههّرفاامجدتجههههط ا  مجتههه ما د جطههههواتاهههدطثاستطههههسطراااداحااسدارياااههههحاا
 امجناسماو اا رتأل حا جنتسجااماجتطواامتاتطجطوا.

ارطهوااماجماوتنااشهراةأل ةهواامتاجطهواامجداطهواامجنهتداجوا هط اامجنهتسط تااسد
 امجتاسووامتتستطحاامثااا.

و اتهدركااسزارةاامتر طهواسامتاتهط ،او جطهواتطهسطراوداحاامتستطهحاامثاهااستنههااا
ت  دةاا اتط راوةضمااماا لرامتألط  اااوج مااسدارطوااماتطه ا،سجسالهتوادوجده ا

ا.  م راججاامجاتجدةاامتااتاد اجاظسجوااامتستطواامثااا  متاتط ااما  اامجلري

: أهم إجراءات التصور المقترح لتطوير أداء التوجيه بالتعميم العام  ثالثًا ً  
 المصري :

طنههد اامتستطههحاامثاههاا ههدسراو طههراةههااتطههسطرااماجتطههواامتاتطجطههوا،اا ادسرواجتجههة  ا
ةااامتاططهطاسامتستطهحاساسدارةاساسرشه داسامتاتطهماسامتاظهط اسامتألهسط ،اسمهذمكاةهي اامجستهحا

وثه حةاجارته تاامتاتهط ااماه  ،ا  وتجه دواوتهاااانه مطباامادطةهواامثاَّ ماطش ركاةهاارةهلا
  ماجههماامثاههاااساسدارياسامجداههاا،اسوتههنا ههذاااانهه ساةههي اامتستطههحاامثاههااطنههد ا ههدسرا
ةاههه ماةهههااامتاطهههططامتاجتطهههواامتاتطجطهههوااوتهههناوطثطهههواانهههتادا اامتواسمستطههه اامجتطهههسرةاةهههاا

اهه تاامتر سطههوامتاجتطههواامتاتطجطههوا،استألههد اام طاههواامتاتطجطههواامجهه ةرةا،اسوههذمكاتانههط اامجاط
اسرش داسامالفامتجاتجط ا جاتتفاتالل تد ا،سج ا ذااامجاطت اطتبادو اامتاه س ا
ام ا حا ط اسزارةاامتر طواسامتاتط اسامج ننه تاام اةطهوااماوسجهواسامسطهرااوسجطهواةهااتألهدط ا
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تانهط اوداحاامتستطهحاامدو اامثاااجتجهة  اةهااامتاجطهواامجداطهواامجنهتداجوا دهدفاتطهسطراسا
اامثاااسرةلاوث حتحاامثاطواساسدارطوا  متاتط ااما  او اطرط اج اطتال

 االعتماد عمي التخطيوط لعممية التعميم والتعّمم: - 1
ُطاداامتاطططاامتطداج او  اآمط تااامتستطحاامثااام رتأل حا جاظسجواامتاتط اسمواا

اطتاأل اذمكا  داج اتاألط االتاال
اامجات اسامجتاتجط اسامجاطا تاامتر سطواتسةطر اامتستطح او  سج تاسام ط ا تاامنتطجو

   ماجتطواامتاتطجطوا سذمكا سرضادو ااسجو ا تاامجت اواوتااورضاامساقلا.
طدو اامجستحاامثاااامجات اوتناتثاطماسجزاسموااااشطوااملثطواسام لثطوا ةألوا

او مطواسانتةج رامتسقتاسامتدد.
اوتن اجاتجطح اامتاتط ااطاثاامجستح اماجتطو اا نتراتطتط تاامجا ن و اااتط ر تاسع

اسامتاّت ااتناتتساة اجلاجنتسط تاامجتاتجط استنتةطراداةاطتد امتتات .
اامتاتطجطوا ااااشطو امتاثطذ اام زجو اسامجادات ااما ج ت اتسةطر اامجستح طتدود

 امجل ا وامتدرطساامجسضسو تاامجاتتثوامتجألرراتاامدرانطو.
سن اماامتاتطجطواتاامجسارداساادساتتاام زجوامتاثطذاوجتطواامتاتط ادو اامجاطا تاسام

 سامتات اجلاامتدرطباوتااوطثطواانتاداجد ا شوماةّا م.
تطسطراون مطباامتألسط اامج اجواموماجراتواتاتطجطواجلاجراو ةاج اجتد امتاجتطوا

اامتاتطجطوا.
ا جست د اساماجم اامادطةو اامتاتطجطو ااماظرط ت اتستد ت ااظرط تاتسظطف اجةم  

 امذو حاتاامجتاددةاساماظ ااما طرةاسذمكامجراو ةاامثرس اامثردطوا ط اامجتاتجط .
اسذمكا امدرسند ، اامتاططط اوتن ااما   ا  متاتط  امتجاتجط  اامجداطو اامتاجطو دو 

 مضج  ااجساا راتد ااماجتطواسامجداطوا لثوادسرطواجنتجرة.
ا
ا
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 تحديد األهداف التعميمية:  - 2
ستطحاامثاااوتهااا  تجه  ا  ا هدافاامتاتطجطهواااده ا هااامتهااتجةهماو اطناااامت

اامجاو تاامراطنطوامتاجتطواامتاتطجطواسذمكاج اا ماا  تج  ا ج اطتالا
تزسطداامجات ا  ان مطباامادطةواوتااوطثطواتادطداجنتسجاامجتاتجط ااسما راتد ا

تد اج اج دةاتاتطجطواامجارةطواامن  ألو،اسطن وداذمكاااتط راج اطتا نباجلاقدرا
اسسن اماسجل درامتجارةواسواشطواتاتطجطو.

تدرطباامجاتجط ا  ماجتطواامتاتطجطواوتااو  االمط تاامجاطاواةااتادطدااا دافا
جو اط تاسظرسفاامجتتجل. اامتاتطجطواسا ت تاسا 

ااماجرطوا اامجراتو اسال اص ا ا ت ت اامتاتطجطو ااا داف اتادطد اواد ا متزا 
امتجتاتجط .اا

تج  ا لط غوااا دافا طرطألواطندماتط طألد اسقط ند ا اطثاطجو اسلثد اا  
ا  ا دافاامذوطوا.

.اطراواات اباامجرساواةااوةا حالط غوااا دافاامتاتطجطو
طراواات اباامشجسمطواةااوةا حاتادطدااا داف،امدو اامجتاتجط اةاتاامتساابا

اامجارةطواسامستدااطواسامجد رطوت.
اون مطباا اتادطداااتط ر اةج اا م اتاأل ااا دافاامجاتتثو، اامتااتدو  متألطط 

اةياد ا ااثنح اامسقت اسةا اطألّس ،ت اج ذا ات اتادطد اامجات  اطنتططل امة داف امجات 
اترشدواإمناااتط راوانباامسن اماساادساتاامتااتلتفامتألسط اج اطددفاإمطح.

 م:دعم استخدام طرق التدريس الحديثة في عممية التعميم والتعمّ  - 3
طتاباامتستطحاامثااادسرا اةا   اةهاادوه اانهتادا اطهر اتدرطنهطوااادطةهوا  ماجتطهوا

اامتاتطجطواج اا ماج اطتال
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اام ا اااتط ر   اتاجا اامتا ا  مجد رات اامجاتجط  اتزسطد ا اامتدرطنطو جا ن واامطر 
اطتاتد ا ا ج  استادطةد  استطسطر   ا تاسطاد  اا تج جح اجل اامدرانا ا دافاامجادج

ا امة دافاامتاتطجطواسامتدرطنطو.ووةراتاألطأل ا
سامتااتروزاامطر اامتدرطنطوادو اامتاجطواامجداطواامجنتداجوامتجاتجط ا نتادا ا،

اوتناامجش روواامثا موامتجتاتجط ادااماامثلم،استضجاد اجساقفااط تطحا.
دو ااماجتطواامتاتطجطواا داشطواتاتطجطواجتاددةاسجتاسوواةااطراا اتدرطنحا

اامجتات اج اطا ن حامتت ااجراو ةامتثرس اامثردطوا طاد .امطات راجاد ا
طدو اامتستطحاجاتجطحا تسةطرا طا تاتاتطجطواغطراتألتطدطوااتر طا ط اامت ابا

ااماظرياسامتط طألا.
دو اجد راتاامجات اامتااتجواحاج اتاثطذاطراا اامتدرطساامجنتادةواامتااتجواحا

اج اتاأل ااساتجاامتات .
تااتاجااجد رةاامتثوطرااما قداساماامجشو تامدجاامطر اتدرطنطواادو ا

اامط ب.
 دعم توظيف األنشطة في العممية التعميمية: -4

طتاههباامتستطههحاامثاههاادسرا اةاهه   اةههاادوهه ادسراامجاتهه اةههااتسظطههفااااشههطواةههاا
ااماجتطواامتاتطجطواةاااماأل طاالتطول

اامتاطططاامجشتركا ط اامجات اسامجتاتجط اجلاسا اامجستح تسباتجّو اامجات ادو 
اج اوث ط تاتاطططااماش طاستاثطذواجلاامجتاتجط .ا

ااااشطوا ا ط  اامر ط اانتادا  اوطثطو اوتا اامجات  اتدرطب اوتن اامجستح ط ود
اسسن اما او دافاسجاتسياسطر  اج  اااارج اامجادج اوا لر اس ط  ا امجتاسوو
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اامجاد اوا لر اس ط  ااماش ط ا ط  اتانط  ا اجتطو اامألط   اجل اتألسط ، جاسون مطب
اااارجااتناتوس ااااشطوااملثطواا ةز اامتتات اسامتالطماامدرانا.

طدو اامجستحاجاتجطحاوتناتثاطمااااشطوااملثطواسام لثطوااامتااتت ااا ت تا
ا ثا مطوا امتجش روو اامجتاتجط  امتجطل اامثرلو اإت او ا ت اب اسا تج ج تح امجتات 

طت  طواةطد . اسا 
اوتن اجاتجطح اجد رة اتاجطو اامجستح اةاااطدو  اااجسر اسوسمط ح اامجتاتجط  اشتراك

الط غواو دافااااشطواامتر سطوامطارفارغ  تد اسجطسمد اامشالطو.
ط وههداامجستههحاوتههناجاتجطههحاتاههسعاااااشههطوااملههثطواسام لههثطواامجراوهه ةارغ هه تا

اسجطسماامجتاتجط اسامثرس اامثردطوا طاد .
 ةطحااااشطوااملثطوااطدو اامجستحاجاتجطحاوتناتاجطواجد رةاإدارةاامسقتامطألد

اسام لثطو.
طدو اااااشطوااملثطواسام لثطوااستألدط اتسذطواراتاوامتجتاتجط اطاددامد اةطد ا

ااأل طاامألسةاسامضافاةااودااد .
طدو اامجستحاجاتجطحا جراو ةاااتط رااااشطواامتر سطوااتاد اطرطألواامتدرطسا

اامجنتادجو.
لثطواسام لثطوااامتااتاجااط وداامجستحاوتناجاتجطحاتلجط ااااشطواام

اجد راتاامتثوطرااماتط امدجاامجتاتجط .
ط وداامجستحاوتناجاتجطحاتلجط ااااشطوااملثطواسام لثطوااتاجااقدرةاامجتاتجط ا

اوتناتط ط اج اتاتجسواةااجساقفااط تطو.

 دعم توظيف تكنولوجيا التعمم في عممية التعميمية: -5
نهطوامتسظطهفاتواسمستطه اامهتات ا  ماجتطهواامتاتطجطهواطاداامتستطحاامثاهااامدو جهواامراط

اج اا ماج اطتالا
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تزسطدااما جتط اا  مجارةواامو ةطوا  مجث  ط ااان نطوا نتادا اتألاط تاتواسمستط ا
اامتات ا  مجاظسجواامتاتطجطو.

تزسطدااما جتط ا  متاتط اا وماجنتادة تااج اسلتتاإمطحاتواسمستط اامتاتط اج ا
نتادا اووةراج اسنطتواج اسن اماامتألاطواامادطةوا  متاتط ااما  اتطسراسجارةواا

ا.اا
تاجطواجد رةاامجات اامتااتجواحاج اانتادا اج  دئااظ ااما نباالمااسوطثطوا

اانتاداجحاةااامتدرطساسامارض.
دو اامجات ا  متدطدااما لوا  مثرسعاامجارةطواامتااطألس ا تدرطند اسانتادا ا ذوا

امدو اتات اامجتاتجط .اامتواسمستط ا ات ح
تدرطباامجات اوتااانتاد اامسن اطاامجتاددةاستواسمستط تاامارضاةااتستطحا

ةراحاامجادج. اامط بامتط ط اامجارةواسا 
دو ااجد رةاتألسط اااتدزةاامتواسمستطواسجدياانتث دةاامط باج اانتاداجد ا

اوجل درامتتات .
ل دراامجاتسج تاسطنتثطداتاجطواجد رةاانتادا اش وواا اتراتاوجلدراج اج

اجاد اةااامتاطططامتجادجاامدرانا.

 دعم  التوجيه الفني لعممية التقويم: -6ااا
طتاباامتستطحاامثااادسرا اةا   اةاادو ادسراامجات اةااتثاطماونه مطباامتألطهط اةهاا

ااماجتطواامتاتطجطواج اا مااماأل طاالتطول
شجسماوجتطواامتألسط امتساابااطاألداامجستحاادسةاوتجطوامتاثطزاجاتجطحاااسا-

ااماجساامجاتتثوامدجاامجتاتجط .
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طدو اامجستحاجاتجطحا األداسرشاتدرط طوامتجاتجط امتاسعاون مطباامتألسط اج اا ما
ا وتج داوتااامتألطط اامش جماجج اطةطرامدياامجتات اةرلواامتدجماسامتثوطرا

و دةاامتاظط . لدارااما و اسا  اساس داعاسامتتاطصاسا 
جستحاجاتجطحام نتث دةاج اامتسذطواامرتاواةااتاجطواتسااباامألسةاطشتلاام

اسجا متواتسااباامضافامدجاامجتاتجط .
طدو اامجستحاجاتجطحامتجش روواامجتتجاطوامتاثطزاامتا س اسات حاامتألسط ااسة ا

ااانساامجسضسوطواو اطرط اامتا س اامجشتركا ط اوسمط حاااجسراساسدارة.
تسةطرانت تاا لوا جت  اواامجتاتجط استألططجد اةااطدو اامجستحاجاتجطحا

اوجتطتااامتاتط اسامتات ا.

 دعم التوجيه الفني لممعمم بإدارة الصف: -7اا
تاههدااسدارةااملههثطواجهه او هه ااانهه مطباامد جههواامتههااطههدوجد اامتستطههحاامثاههاامههدجا

اجاتجطحام رتأل حا جاظسجواامتاتط اسموااطتاأل اذمكا  داج اتاألط االتاال
ااملفا اإدارة اامأل ا  اامتج وا اامتات  امدو  اامتروطز اوتن اجاتجطح اامجستح طشتل

ا دنتسبادطجألراطاا.
ااثظااماظ  اةاااملفا اطثاطن وداوتنا ا تاجطواجد رة اامجستحاجاتجطح طدو 

اتانط اوداحاامجتاتجط ا.
طشتلاامجستحاجاتجطحا تسةطراامجا خااما طثااسا تتج وااامذياطاجماوتناتألسطوا

ا ط اامجات اسامجتات اج اا اطواس ط اامجتاتجط ا اضد اام اض.اما قوا
طاألداامجستحاادسةاوتجطوامتاثطزاجاتجطحاوتناامتاّت اامثّا ماستاظط اام طاواامج دطوا

اساماثنطوامتتاّت .ا
امتجتاتجط ا اتازطز ااجططو اغطر ا طا تاتاتطجطو ات اا اوتن اجاتجطح اامجستح طشتل

اةاااط تد اامطسجطو.اا اتث ظا  مجارةواساألتد استسظطثد 
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طدو اامجستحاجاتجطحا تاسطلاانتراتطتط تاتاثطزاامط باامجش روواةاااااشطوا
اامجتاسووادااماامثلم.

 دعم التوجيه الفني لتفعيل مشاركة المعمم في إدارة المدرسة: -8
تاهههداجشههه روواامجاتههه اةهههااإدارةاامجدرنهههواجههه او ههه ااانههه مطباامد جهههواامتهههااطهههدوجد ا

مدجاجاتجطحام رتأل حا جاظسجواامتاتط اسموهااطتاأله اذمهكا  هداجه اتاألطه اامتستطحاامثااا
االتال
.اططتلاامجستحاجاتجطحا  متساافاسامألراراتاامسزارطواامجاظجواماجمااسدارةاامجدرنطو
طشتلاامجستحاامجات اوتناوم متزا ا ألساودااماظ  اامجدرناتاامألسااط اسامتساافتا

ادرنو.اةااوةا حاتددطتحامجد جحادااماامج
طدو اامجستحاامجات ا  متا س اجلاإدارةاامجدرنواج اوتماتاألط ااا دافا

اامتر سطواامجرغس و.
طشتلاامجستحاامجات ا  مجرساواةااامتا جماجلاج ااسمحاةاااماجماامجدرناتا

اوسمط حاااجسرت.ا-اسدارةاامجدرنطوا-امجتاتجط ا-امزج ح
ا- نطوامتاجتط تااسدارطوتاةامتساافطسةراامجستحاتدرط  تامتجات اوتناام اطوااان

اامألسااط (.
.اطألد اامجستحاامالفامتجات ا تاجماامجناسمط تااسدارطواامتااتناداإمطح
.اطدو اامجستحادسراامجات اامجش روواةاالالاامألرارا  مجدرنو
طدو اامجستحاجش روواامجات اةااتاظط اا تتج و تاامجدرنطواساااشطوا

ارنو.امجاتتثواامتااتأل  ا  مجد
طسةراامجستحاتدرط  تامتجات اوتنااماامجشو تاامتااتساتحاامجدرنواوساامتاا

اتادثاج اق ماامجتاتجط .ا
  دعم  التوجيه الفني لعممية التنمية المهنية لممعممين: - 9

.اتازطزاجج رنواامجات اماجتطواامتألطط اامذاتااجنتجراادااحاامجدااا
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 اطواامتااطرغباامجات اةااتاجطواودااحاةطد .تسةطراآمطحامتادطداا اتط ت تاامتدرط
تسةطراآمطحاتتز اامجات ا اضسراامدسراتاامتدرط طواستط ط اا نتث دةاجاحا ادا

اذمكا
دو ااوألدااماتأل تااماأل شطوا ط اامجاتجط اودنتسباج اون مطبااماجساامجدااا

متجات ا اطثاتتا سماااجسرااما لوا  اداحاامتدرطناامتجاتجط اس جساد  ا
امدرانطو.ا
تسةطراانتادا اجل دراامجارةواامجاتتثواامجت اواوج جحاةااامجدرنوامزط دةا

اجاتسج تحاجةماا اتراتاسامجوت واامجدرنطو.
جج رنواامتدجماودنتسباج اون مطباامتاجطواامجداطوا اطثاطالصاامجات ا

اسقت  امتتدجماةااوةا محاسجج رن تح.
 بأخالقيات مهنة التعميم التعمم:دعم  التوجيه الفني لممعمم لاللتزام  -10

طجوهه اإطتهه زااماألهه طاامتههااطجوهه ا دهه اتثاطههمادسراامجاتهه ااماهه صا دا قطهه تاجداههوا
اامتاتط اسامتات ااةااامتأل طاالتطول

طدو اامجستحاامجات اوتناتألسطواامرسحااسطت  طواةاااثسساامجتاتجط استاشاتد ا
اوتناامتجنكا تا مط اامدط ،اسجراو ةاقط اامجتتجل.

اامجرغس واةاااثسساط  حاط اامجات اوتناترنطخاستدلطماامألط  اامجستح شتلا
اج اا ماا متزا ا د اةاانتسوط تد .

. اطارصاامجات اوتناامظدسراوألدسةااناوامتجتاتجط
اج ا اسطاجماوم ا د  اسطثار اامتاتط  ا جداو اوتناا وتزاز اامجات  اامجستح طشتل

اامجدرنو.ا سناحاج اوتماا رتأل حا  اداحاامتاتطجااداام
ط دياامجات اج اوتطحاج اسات  تا وماإا صاستث اااج اوتماتاألط اام ا حا

ااماتجااساماألتااسامتنج اااسامستداااامتجتاتجط .ا
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ااتناسا  او  ا اامتاتطجطو اامتااتتات ا  ماجتطو ااما جو اامجلتاو اامجات  طثضم
اذمكاوتناان باجلتاتحاامشالطو.

س ط اامط باسوسمط حاااجسرامدو اامألط ااطارصاامجات اوتناتألسطوااما قوا طاح
اااا قطواامتااتا راو اط طاواامجتتجلاامجلري.

طألد اامجات اامجن ودةامج اطات تد اةااوياسقت،اسطش ركا يطت  طواةااامجساقفا
ااماط تطواامجاتتثو.

.اطتأل ماامجات اجش وراامجتاتجط اسطشتاد اوتنااماساراسامتا طراو اامروي
ام ا اامجات  ا  ااشطواطناا ااشتراود  اا م اج  اامجتاتجط  اس ط  ا طاح اامةألو  ح

اوةا حاوجتطتااامتاتط اسامتات .
اامجااسط تاسامداةاطواطساماامسقتامدجاامط با طاثزاامجستحاجات اوتنادو 

اااساامتات اسانتت   تد استاجطواقطجد اسنتسوط تد ااسطت  طواااساجتتجاد .ا
 التوصيات 

جههههههلااااو دطجطههههههواامجداطههههههوامتجاتجههههههط اامتاتههههههط ا تاهههههه س و اتنههههههاااسزارةاامتر طههههههواسا
وتطههههه تاامتر طهههههواسامجروهههههزاام اةطهههههواسامتجاطههههه تاامسطهههههرااماوسجطهههههوا هههههدو اامتاجطهههههوا

ا.متتستطحاامثااامجداطوا
سضهههههههلاارططهههههههوا اةطهههههههوا ههههههه مجروزاام اةطهههههههواسوتطههههههه تاامتر طهههههههوااجهههههههلاا نهههههههتا اوا

طهههههسطراوداحا ا هههههراتاور طهههههواسوتا طهههههو،امدرانهههههوااانههههه مطباامادطةهههههوامتجت  اهههههو،است
ا سزارةاامتر طواسامتاتط .اامتستطحاامثاا

جراتاههههوا ههههذواامدرانههههوا لههههثوادسرطههههواةوهههههماوهههه جط اجههههة (امجساو ههههواامتدطههههداةهههههاا
امجتهههه م،انههههساحاججهههه اطاتتههههحااماهههه م اامجتألههههد ،اوساجهههه اطوشههههفاواههههحاامساقههههلااماجتههههاا

ااداحاجاتجطا اةااجدارنا .
تاههههوادسرطههههوامدهههه (اسضههههلاآمطههههوامتسلههههطمااتهههه اجا ههههذواامدرانههههواةسجهههه اطههههت اجهههه اجرا

إمههههههناام هههههه اةط اسامجههههههستدط اسامجاتجههههههط ،ااتههههههنا اتتاههههههسماامدرانههههههواإمههههههناجتههههههردا



460 

  2016هجلة دراسات فى التعلٍن الجاهعى                                             العذد الرابع والثالثوى 

وجههههههههههماووهههههههههه دطجا،ا ههههههههههماتلهههههههههه فادمههههههههههط اجرشههههههههههدااسوداةاوجتطههههههههههوا ههههههههههط اوطههههههههههدطد ا
اطنتططاس اامتث وماجاد .

تسةطهههه اساشههههراامتدطههههداةههههااجتهههه مادوهههه اامتستطههههحاامثاههههااسطههههت اذمههههكاوهههه اطرطهههه اا
سجههههه تاةاساتراهههههت(اطهههههت اتارطهههههفاتالهههههطصاجسقهههههلاوتهههههناامشههههه ووااما مجطهههههوامتجات

 .ومااما جتط اةااامجت ما ح
تهههههههسةطراآمطههههههه تاتادطهههههههداا اتط تههههههه تاامتدرط طهههههههوا دجههههههه و اوجهههههههمامتتستطهههههههحاامثاهههههههاا

  جدطرط تاامتر طواسامتاتط ا تجطلاامجا ةظ ت.
و اتنهههههاناااو دطجطههههههواامجداطهههههوامتجاتجههههههط امترتجهههههواا اتط تهههههه تاامتدرط طهههههواإمههههههنا

مجطهههههدا او هههههراججاقسجطهههههوامرةهههههلاوثههههه حةاامتستطهههههحااأل اهههههباتدرط طهههههوااجاتجهههههدةاتاثهههههذا  
 امثاا.

و اتهههههههههسةراامتدههههههههه تااماوسجطهههههههههواامجنهههههههههاسمواوههههههههه اامتهههههههههدرطبا هههههههههراججااموترساطهههههههههوا
 جت اطوامتتستطحاامثااا دج و اوجتد .

إلههههههدارادسرطههههههواوتجطههههههواالههههههفانههههههاسطواطلههههههدر  اجنتشهههههه رساامجههههههساداامدرانههههههطوا
دطههههههداةههههههااجتهههههه ما هههههه مسزارةامتزسطههههههداامجستدههههههس اامثاطههههههس ا هههههه مألراراتاامسزارطههههههواسامت

 وجتد .
تثاطههههههههما رتسوههههههههس تاتاهههههههه س اجههههههههلاامتدهههههههه تاامج ااههههههههوامههههههههدو اامتاجطههههههههواامجداطههههههههوا

 متتستطحاامثاا.
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 قائمة المراجا
 أوال: المراجا العربية:

اة اواجد ،ااإلشراف الفني بين النظرية والتطبيق(لٖٕٓٓإ را ط 
 اسنوادرطولجوت واامجا رفاامادطةو.

اامدطباة إٚٓٓإ را ط  ،ار المهني في المؤسسات التعميمية الحديثةالتطوي(ل
 امناسدطو،اجوواامجورجولج ننواو اامألرجامتترتجواسامتسزطل.

اة اا اامزوططر ا  او د اوتاإٕٔٓإ را ط  اق ا  اامجداطو امتتاجطو ا را جج (لةا مطو
امديا اامسظطثطو ااماط ة اتسدة اتانط  اةا اامتاتطجطو ا  مج نن ت اااطزس تط طأل ت

، مجمة كمية  ت جاواامجتجاوا  مججتوواامار طواامناسدطواووض حا طاواامتدرطس
 (،اطسمطس،ات جاواامزق زط لوتطواامتر طوا  مزق زط .ٙٚ،اامادداةالتربية بالزقازيق

األصول اإلدارية لمتربية (لاٜٛٛٔإ را ط اولجتاجط سعا،وجطاواواجداان ااة
 امأل  رةالاداراامشرس .ا،

تطسطرادسراامجشرفاامثااامتانط اا(لٕٙٓٓإان  اجاجداامظرطفاشتأل جااةاا
اامتر طو،ا اوتطو وداحاامجاتجط اةااضسحاا تت   تاامجا لرةت،ارن مواج تنتطر،

 ت جاواامجاط 
اة ااتا الٕٗٓٓواجد تطوير التعميم في زمن التحديات األزمة وتطمعات (

 ،اامأل  رةالاجوت واامادضواامجلرطو.المستقبل
اواجد ازارع اواجد ا، اامجاطا او د اانط  اامتدرطباا موترسااإٕٔٓةاواجد (ل

اتألسطجطوت،ا اتدرانو اامدران تاا تتج وطو امجات  اامجداطو اامتاجطو اةااتاألط  سدسرو
 ،ااو ساظ االت جاواااج راتاامار طواامجتادة.المجمة الدولية لألبحاث التربوية
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اة الط   ااجر ا دداحإٓٔٓآج م اسو قتح اا نتراتطتا اامتاططط اتط ط  (ل
ا ااا تطو اا قتل داامج نن ت اوتطو اج تنتطر، ارن مو اغزة، اقط ع اةا امانسطو

 ساماتس ااسدارطو،ات جاواااز را سزة.
اة ااماازج اظ  ر اور ط ت، اجاجد اةاإٛٓٓ شطر اامثاا اامتستطح (لجاسق ت

ااظرا استدو اج  ااموسطت ا دسمو ااااجدي اجا ةظو اةا اا  تدااطو امجدارس
ا اسجدطرياامجدارس، اامثاطط  مر السنوي الثالث بكمية بحث قدم لممؤتامجستدط 

اسامسط االتربية النوعية بالمنصورة اجلر اةا ااماسوا اامتاتط  اتطسطر ، ااسا 
امار اامجساتدواجتطت  تانس ااماجماةااولرااماسمجوةر جاإنتراتطتطو(اةاا

 و رطما،اوتطواامتر طوااماسوطو،ات جاواامجالسرة.آٔا-ٜامثترةاج ا
ا انجطث اجتتس  ،ااي في التربية وعمم النفس( : الدليل اإلحصائ1978)ج

 ترتجواإ را ط ا نطساااوجطرة،اامأل  رةلداراامجا رف.
اة اجاجسد ا شطر اسامطجسح،إٗٓٓانط  اسامتدرطبلامتادط ت اامجداطو (لامتاجطو

المؤتمر العممي السنوي لكمية التربية بالمنصورة بالتعاون ما مركز الدراسات 
الت جاواوبرأكت 3-2المعرفية بالقاهرة، عقد في الفترة من  اامتر طو اوتطو ،

 امجالسرة.
اة اامنادطو ااجد ا ات اامجشرفإٗٔٓاجدو امدي اام زجو ااادااطو اتاموث ط ت (ل

امتر سياج استدوااظراجدطرياامجدارساسجن ودطد ا س طواامنسط اةااجا ةظوا
ا (،ا٘ٔامجتتداةامجمة العموم التربوية والنفسية،شج ماام  طاوا نتطاواوج  ت،

 .(،اج رسٔامادداة
ارض ة اجاجد امتجات إٕٓٓدامط  اامجداا ااماجس اةا اامثاا اامتستطح اإند ج ت (ل

اامدقدتطوت،ا ا جا ةظو اجطدااطو اا  تداااتدرانو اامتاتط  اشا و اامتر طو اوتطو ارطج
 وتطواامتر طو،ات جاواامجالسرة.ارسالة ماجستير،
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لادسراامجستحاامتر سياةاااماجسإٔٔٓد ماواجداو ساش  ط ،ال ماواناألراة)
امجدااامجاتجاااماتألواااسمااج اجراتواامتاتط ااان نااتدرانواجطدااطوالراحا

 (.ٕٚ،اامجتتداةمجمة جامعة دمشقامجاتجط اةااجا ةظواامألاططروت،ا
لجتطت  تاتطسطرااسشرافاامتر سياةااامجراتوإٛٓٓدطا اطسنفاو داامراج اة)

واج تنتطر،اوتطواامة اسطوا جا ةظ تاغزةاةااضسحاا تت   تاامجا لرة،ارن م
اامتر طو،ات جاواااز را سزة.

اة اامط  ر اواجد اامنطد اةااآٖٕٓرشطدة ادرانو ا  ما رج اتدرطباامجاتجط  ات (ل
امتاطططامتتاجطواامجداطوات،اج تنتطر،اجادداامدران تاسام اسثاامتر سطو،ات جاوا

 امأل  رة
اامنطداامط  راة اهات التنمية المهنية لممعممين في ضوء االتج(لٕٓٔٓرشطدة

 اازارططوالداراامت جاواامتدطدة.اااالعالمية "تحديدات وطموحات،
اارد ،اوج  لداراامط زسريااماتجطواااإلدارة اإلستراتيجية،(لٕٓٔٓناداط نط اة

 متاشراسامتسزطل.
لاانتراتطتطحاجألتراوامتتاتط اا  تداااامنداجا  لاٜٗٛٔناطداان او دااما ماة)

 تطر،اوتطواامتر طوا،ت جاواامزق زط .ااجطوا جا ةظواامشرقطو،اج تن
اتجاهات (لإٙٓٓن جواو داامازطزاانط ا،اوسضاا انتطج  اوسضاا اة

 ،اامأل  رةالداراامثورامتاشراسامتسزطل.حديثة في اإلشراف التربوي
لادسرا را ججاامجدرنواوسادةاتطسطراةااامتاجطوإٚٓٓنجطاواانط االراة)

ااان نط اامجراتو امجاتجا اجا ةظ تاغزة،اامجداطو اةا اامسسث ا جدارساسو مو و
 رن مواج تنتطر،اوتطواامتر طو،اامت جاوااسن جطوا سزة.

لاتطسطرااظ  اامتستطحاامثااا  ماتألواااسمناج آٖٕٓنسزا اان اامجألطر اة)
اامادطةوت،ا اا تت   ت اضسح اةا اامار طو اجلر اتجدسرطو اةا اا  تدااا امتاتط 

 ثاامتر سطو،ات جاواامأل  رة.ج تنتطر،اجادداامدران تاسام اسا
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لاااداحاامسظطثاامتجستحاامثااا  مجراتواامة اسطواةاإٕٔٓنطداو  ساجداااة)
ضسحاجتطت  تاا وتج داامتر سي،ارن مواج تنتطر،اوتطواامتر طوا،ات جاواتاسبا

 امسادي.
او  ساجدااة اةاإٕٔٓنطد اامة اسطو ا  مجراتو اامثاا امتجستح اامسظطثا (لااداح

اجتطت   ات جاواضسح ا ألا ، اامتر طو اوتطو اج تنتطر، ارن مو اامتر سي، اا وتج د ت
اتاسباامسادي.

اة ااماتط  او د اان  التنمية المهنية لممعممين في مصر عمي (لٕٛٓٓط ر 
 ،اامأل  رةلدارااماتس امتاشراسامتسزطل.ضوء الخبرة اليابانية واألمريكية واالنجميزية

االتخطيط التعميمي واالستراتيجياإلدارة و (لإٕٓٓو دماامنطداجاجداامتادياة،
 امرط ضلجوت واامرشطد.

المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات (الاٖٜٛٔو داا اامنطداو داامتساداة
 ،اونطسطالاجوت واتسمداةاترز.في العموم اإلنسانية

التلسراجألترحامتثاطمادسرااااشطواامتر سطواةاآٜٕٓو طرال  رانتستاة)
اوج اةا اامة اسطو اامتر طواجراتو اوتطو ا، ادوتسراو ارن مو ا، اامتاتطجا ااسل ح تطو

  دجط طا،ات جاواامجالسرة.
اٖطاعمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشرى،(الاٜٜٚٔة اداام دااامنطدةا

امأل  رةالاداراامثوراامار ا.ا،
اة اتتس ادرسطش اداسد ااما تز، اوتا آٜٕٓة اد دليل المشرف التربوي (ل

 ،اامت جاوااسن جطوا سزةلوتطواامتر طو.اوالتعمملتحسين عمميتي التعميم 
اة اامرسض   او اشو اجاجد، اةرطد اامان سي، دليل عمل التوجيه (لٕ٘ٓٓةتسح

 اموسطتلسزارةاامتر طواةجتتساامتستطد تااما جو(.االفني،
اامسزراحة اجتتس اراطس اةٕٕٔٓقرار ارق  ا اامتاثطذطوإٛٗ(ل اام ااو ا يلدار )

اامتات اق اس  اج  اةمت  باامن  ل ارق  ا  مأل اس  اامل در أٜٕط  امناو ،اأٜٛٔ(
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ا (اٖٜامجادما  مأل اس ارق اةإٚٓٓمناواا٘٘ٔامجض فا جألتضناامأل اس ارق 
  .إٕٔٓمناوا

لةا مطوااان مطبااسشراةطواةااتانط اوداحآٜٕٓو جماو داامثت حاو ساشجتحاة)
ارن موا اتطسطر  ، اسن م ااظر   استدو اج  ا سزة اامسسث اسو مو اجدارس جاتجا

اتنتطر،اوتطواامتر طوا،اامت جاوااسن جطوا سزة.ج 
ا،مناهج البحث في العموم االجتماعية(الامسرااساج اطس آٜٜٔمسطساوس ط اة

اامتر طوا ادار ال اامأل  رة اوستك، اانط  اسوسةر ات سضرسساو طد اسمط  ،ةترتجو(
 متاشراسامتسزطلاو  .

اة اامتساد ااسشرافاامتر سياةااتجدٕٕٓٓجان او د ااظ   سرطواجلرا(لتألسط 
امار طواةااضسحاا تت   تااما مجطواامجا لرة،ارن مواج تنتطر،اوتطواامتر طو،ا

 ت جاواامزق زط .
ل راججاامتاجطواامجداطوامجاتجااامتاتط اامة اسياةاإٛٓٓجاجداواجداإنج وطماة)

المؤتمر القومي لتطوير التعميم الثانوي ضسحاجث  ط اامتسدةاسجا ططراا وتج د،ا
 .ج طس،اامأل  رةإٔ-ٓٔ،ةااامثترةاج اابول بالتعميم العاليوسياسات الق

لدسراون مطبااسشرافاامتر سياةااتطسطراااداحإٚٓٓجاجدا دراو داامن  اة)
امجدااامتجاتجط اةااامجدارساامة اسطواةااجا ةظواغزة،ارن مواج تنتطر،اوتطوا

اامتر طو،اامت جاوااسن جطوا سزة.
اة اط مب اط رش اتطساٜ٘ٛٔجاجد ال اامجراتوا( اةا اامثاا اامتستطح اون مطب ر

ا  تدااطواةااامتجدسرطواامار طواامطجاطو،ارن مواج تنتطر،اوتطواامتر طو،ات جاوا
 ااز ر.

اامأل  رةالو م ادراسة الجمهور في بحوث اإلعالم(الأٖٜٜجاجداو دااماجطدة،
ااموتب.
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اة اإنج وطم اوتا اسإٔٓٓجاجد اامثاطط  امتجستدط  اجألترح اتدرط ا وةروا(ل را جج
اوتطواا ادوتسراو، ارن مو اا  تدااطو، اامجدرنو اةا اامتاتطجطو ااماجتطو اتطسطر وتا

 ام ا تامآلداباساماتس اسامتر طو،ات جاواوط اشجس.
اوج  ا،داراامجنطرةامتاشراسامتسزطل.التخطيط التربوي(لإ٘ٓٓجاجداغاط ااة، 
اامثسماة اجاجد اا لر اامثسما، اجلطثا التخطيط االستراتيجي (لٖٕٔٓجاجد

 ،اامأل  رةلسزارةاامدسموامشاس اام طاو.المؤسسي
اة اجرنن اجاطر اٜٜٗٔجاجد ال او م االبحث التربوي كيف نفهمه( ال اامأل  رة ،

 اموتب.ا
لو ا داامتاجطواامجداطوامجات آٖٕٓجاجسداامنطداو  س،اواجداان ااملسطراة)

ا، اإمن اقد  ا اث اااج رات، اجتتجل اةا اساماشرط  ااما دي مؤتمر أعداد امألر 
،ةااامثترةاام لأللفية الثالثة بكمية التربية بجامعة األمارات العربية المتحدةالمعم
اج رس،اماط الت جاواااج راتاامار طواامجتادة.أٔ-ٜج ا

التربية من أجل التنمية (لأٖٕٓجاظجواااج اامجتادةامتتر طواسامات اسامةأل ةواة
اامرطالمستدامة اامناسدطو، اواأل دي، اا  او د ااا   ا اترتجو اجوتبا،  ضل
 امطسانوس.

امأل  رة،اسزارةاامتر طواادليل التدريب داخل المدرسة(لآٖٕٓاا واج ااما راحاة،
 سامتاتط .

لاتسظطفاامتاطططاا نتراتطتااةااتطسطرااسشرافآٜٕٓازطحاان اطساساة)
،اوتطواامتر طو،اامت جاوااسن جطوا امتر سياةااجا ةظ تاغزة،ارن مواج تنتطر

  سزة.
ا اتج م اااداحإٛٓٓجاجسدةاطرة اتسدة اجا ططر اتثاط  اةا اامثاا اامتستطح ادسر )

 امتر سيامجاتجااامتسواا اتتطزطو،ارن مواج تنتطر،اوتطوامتر طو،ات جاواامجاط 
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لاتطسطرااظ  ااسشرافاامثااا  متاتط إٗٓٓ ا حاجاجداتج ماامدط امطثااة)
ادوتسراو، اامجتألدجوت، ا اضاامدسم اا رات اضسح اةا ااما   اامتر طوااامة اسي وتطو

  ش ط ااموس ،ات جاواامجاسةطو.
ااماططوة امتاشرإٕٔٓجرسا  ااماسادر ادار اامأل  رةل اامت جل، اامجا اا اجات  )

 سامتسزطل.
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