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  لذيحو

  

ًؼَص طؼو٤يحص ٌٛح حُؼَٜ ٝط٘خرٌخطٚ، رٌؼَس ٖٓ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤ٚ، ٝطيحهِض حُٜٔخّ ٝحهظِطض 

حألٍٝحم، ٌُٖ ٓغ ًَ ٌٛٙ حُظؼو٤يحص ظَٜ حُظوط٢٤ ح١ٌُ ٣لَ ًَ ٌٛٙ حإلٌٗخالص ، ٠٣ٝؼٜخ ٟٖٔ 

ه٤ن ؿخ٣خطٚ ٖٓ أؿ٘يس َٓطزش كٔذ حأل٣ُٞٝخص ٝحُٜٔخّ حُظ٢ ٣ظطِغ حُ٘وٚ ٝحُٔئٓٔش ُظق

. هالُٜخ

اال إٔ حُظوط٢٤ ًحطٚ ٣لظخؽ ا٠ُ طوط٢٤ ٢ً ٣ظَٜ رخٌَُ٘ حُٔ٘خٓذ ، ٣ٝويّ ِٜٓلش حُٔوط٢ ك٢ 

. طلو٤ن أٛيحكٚ

ٝالٗي ك٢ إٔ حُظوط٢٤ ٣يهَ ك٢ ًَ ٢ٗء اال إٔ ٍٛٞطٚ طظ٠ق ؿ٤ِش ك٢ حُظوط٢٤ ُِٔ٘ظٔخص 

كٜخ ٝحُظ٢ طٔؼ٠ ٖٓ هالٍ حٌُزَٟ حُظ٢ طؼٍٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔئٓٔخص ٝحُؼَٝحص ٝحُٔٞحٍى رخهظال

. حُظوط٢٤ ُؼ٤ِٔش ط٣ٞٔ٘ش طؼٞى ػ٠ِ حُيُٝش ٝحألكَحى رخُ٘لغ ٝحُلخثيس

ُٝؼَ ؿخٗذ حُظؼ٤ِْ ُٚ ٤ٜٗذ حألٓي ٖٓ حُظوط٢٤ كٜٞ كـَ حألٓخّ أل١ ط٤ٔ٘ش ٣َحى ُٜخ حُظويّ 

.    ٝٓٞحًزش حُظطٍٞحص ٝحُظـ٤َحص، ٝطلي١ حُٜؼٞرخص

طط٣َٞ أػٔخُٜخ ٍؿزش ٜٓ٘خ ك٢ طلو٤ن ٓزيأ حُـٞىس  طٔؼ٠ ا٠ُٝحُٔي٤ٍٓش كخُٔئٓٔخص حُظَر٣ٞش 

طظٞؿٚ ا٠ُ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ كٔخرخطٜخ ك٢ حٓظويحٜٓخ حُ٘خِٓش ، ٌُُي كوي ريأص ٌٛٙ حُٔئٓٔخص 

ُِٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ٝحُز٣َ٘ش حُٔظخكش ٝطٞظ٤لٜخ رٌَ٘ أًؼَ كخػ٤ِش ٓٔخ ؿؼِٜخ طٔظ٘ي رٍٜٞس أٓخ٤ٓش 

أٓخ٤ٓخ ٖٓ ٓظطِزخص حُـٞىس حُ٘خِٓش ٝحُظ٤ٔ٘ش  ػ٠ِ حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ ح١ٌُ ٣ؼي ٓطِزخ

. حُٔٔظَٔس ، ٣ٝٔخػي ك٢ حُظٜؼ٤ي ٖٓ كخػ٤ِش حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ك٢ ٓٞحؿٜش حُظـ٤٤َ حُٔظٔخٍع 

حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ ُِظؼ٤ِْ حُٔٔظَٔ ًَحكي ْٜٓ ٖٓ ٍٝحكي  ٖٝٓ هالٍ ٌٛٙ حٍُٞهش ٓ٘ٔظؼَٝ

.  حُظ٤ٔ٘ش أل١ ك٠خٍس
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اذٛعٙ ؟ يا ْٕ انرخطٛط االعرت
 

ُوخثَ رؤٕ ٛخ حُظؼ٣َق حٖٓطِهَ ًظذ حُظَر٤ش حُلي٣ؼش رؼيس طؼ٣َلخص ُِظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢، 

، كظ٠غ حإلؿَحءحص  ػ٤ِٔش ك٣ٌَش طظٍٜٞ رٜخ حإلىحٍس ٓٔظوزِٜخٛٞ حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ 

. ٝحُؼ٤ِٔخص ح٣ٍَٝ٠ُش ُزِٞؽ ًُي حُٔٔظوزَ 

طَحط٤ـ٢ أًزَ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓـَى ٓلخُٝش ٣ـؼَ حُظوط٢٤ حالّ ٝحُـ٤َٔ ٛ٘خ إٔ ٌٛح حُظؼ٣َق

ا٠ُ حالهظ٘خع رؤٕ ٍٛٞس حُٔٔظوزَ ٣ٌٖٔ حُظؤػ٤َ ػ٤ِٜخ ٝطـ٤٤َٛخ رٔخ  ، كٜٞ ٣ٌٛذ طٞهؼخص ٓٔظوز٤ِش

. ٗلؼِٚ ح٥ٕ 

طوط٢٤ ٣ظلَى ك٢ أكن ٢ُ٘ٓ ٓؼِّٞ ٣ظَحٝف ر٤ٖ " ًٔخ ٣ؼَف حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ رؤٗٚ 

٣٘ظ٢ٜ روطش آظَحط٤ـ٤ش طظ٠ٖٔ ػيىح ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝػَ٘ ٓ٘ٞحص أٝ ٓخ ٣ِ٣ي ه٤ِال، ٝ

حُوط٢ حإلؿَحث٤ش ٝحُظ٘ل٣ٌ٤ش ٣ٌٕٝٞ ٌَُ ٌٛٙ حُوط٢ هط٢ أهَٟ حكظ٤خ٤١ش طٜق حالٓظؼخٗش رٜخ 

ٝهض حألُٓخص أٝك٢ طـ٤َ ظَٝف حُظ٘ل٤ٌ ، ٤ٔ٣َ ٝكن ػ٤ِٔش ٓؼوِ٘ش طٔظٜيف طلو٤ن حُٜٔخّ 

٣خص ٓؼ٤٘ش الٓظويحّ ًخكش حُٔٞحٍى ٝحُـخ٣خص حُط٣ِٞش حألؿَ ُِ٘ظخّ حُظَر١ٞ رخالٓظؼخٗش رخٓظَحط٤ؾ

. حُز٣َ٘ش ٝؿ٤َ حُز٣َ٘ش حُٔظخكش ٝحُٔظٞهؼش 

ٖٝٓ حُظؼ٣َق حُٔخرن ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗٔظ٘ق إٔ حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ طوط٢٤ ٣ٞ١َ حُٔيٟ ، 

ًٔخ أٗٚ ػزخٍس . طٔظل٤ي ٖٓ حإلٌٓخٗخص حُٔظخكش ُظلو٤ن ؿخ٣خطٜخ" ػ٤ِٔش"٣ز٠٘ ٝكن ١َم ٓؼوِ٘ش 

. إلؿَحث٤ش ٝحُظ٘ل٣ٌ٤ش حُظ٢ طٌٞٗٚ ك٢ حُٜ٘خ٣شػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوط٢ ح

ك٢ حالػظزخٍ حُٔظـ٤َحص حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش  حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ ٛٞ طوط٢٤ رؼ٤ي حُٔيٟ ٣ؤهٌف

حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢  ًٔخ إٔ حُٔٔظٜيكش ٝأِٓٞد حُٔ٘خكٔش ٣ٝليى حُوطخػخص ٝحَُ٘حثق حُٔٞه٤ش

.   ٓٔظـيحص حُوخٍؿ٤ش ٝحُيحه٤ِشػخّ ُيٍحٓش حٍ ػ٤ِٔش ٓظـيىس ٣ظْ طلي٣ؼٜخ ًَ

 : حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ ٣ٔخػيٗخ ك٢ حإلؿخرش ػ٠ِ حألٓجِش ح٥ط٤شٝ

 تحدٌد الوضع الراهن الذي ٌعتبر المنطلق األساسً لعملٌة واإلجابة تكمن فً  أٌن نحن؟

 .التخطٌط

 المستقبلٌة، واألهداؾ  تحدٌد التوجهاتوٌجاب على هذا السإال ب أٌن نرٌد أن نذهب ؟

  . والتطلعات المراد الوصول إلٌها المنشودة،
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 تحدٌد دقٌق للموارد المادٌة والبشرٌة ب ما المصادر التً ستكفل لنا الوصول إلى هناك؟

  .المطلوبة

 تحدٌد نوع التخطٌط ومستواه، ووضع واإلجابة علٌه تعنً  كٌؾ سنصل إلى هناك ؟

 روعات المتنوعة،ثم األؼراضالبلزمة والمش إلجرابٌة والبرامج،واإلجراءاتاألهداؾ ا

  .والمستوٌات األدابٌة والواجبات والمهام المطلوب القٌام بها  

 األولوٌات وجدولتها وفقا للحاجة تحدٌد الجواب ٌعنً  من سٌكون المسإول عن ذلك ؟  

 تحدٌد فالتنظٌم ٌعنً اإلجابة علٌه ترتبط بالعبلقة بٌن التخطٌط والتنظٌم  متى سٌحدث ذلك ؟

 .وتفوٌض السلطات المهام 

 :انرعهًٛٛح  ؤعغحنهىانرخطٛط االعرتاذٛعٙ أْذاف 
والمجتمع المحلً مما ٌساعد على زٌادة الوعً  إسسةزٌادة التواصل والتفاعل بٌن الم -ٔم

 .المجتمعً

 .تحسٌن وتطوٌر عملٌة صناعة القرار مما ٌقود إلى تطوٌر مناخ العمل  -ٕم

 .الرقابة على العملٌات الجارٌة  -ٖم

 .االستراتٌجٌة فً محور اهتمام اإلدارة العلٌا  وضع القضاٌا -ٗم

 .خلق قاعدة بٌانات دقٌقة لتسهٌل عملٌة صنع القرارات الرشٌدة  -٘م

 .توفٌر إطار مرجعً للمٌزانٌات ، والخطط اإلجرابٌة قصٌرة المدى  -ٙم

توفٌر التحلٌبلت الموقفٌة، والمخاطر لبٌان إمكانٌة المإسسة فً ضوء جوانب القوة والضعؾ  -7

 .فٌها

 .وآلٌة تحقٌق ذلك  إسسةصمٌم خرٌطة توضٌح االتجاه الذي تسٌر فٌه المت -8

 التحسب للمعوقات والمشكبلت المحتمل وقوعها مستقببل واإلعداد المنظم لمواجهتها  -9

 .التركٌز على الجانب الكٌفً إلى الجانب الكمً فً إعداد الشًء  -ٓمٔم

 .تحقٌق مبدأ العمل بروح الفرٌق الواحد   -ٔمٔم

 .المإسسة التعلٌمٌة ٌٌرات الحاصلة فً البٌبة الخارجٌة وبٌنالتوفٌق بٌن التػ -ٕمٔم

 .بلوؼه على المدى البعٌد  إسسة التعلٌمٌةتحقٌق ما ترٌد الم  -ٖمٔم

 .وضع خطط بدٌلة للطوارئ واألزمات   -ٗمٔم
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تكمن أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً فً توضٌح النقاط اآلتٌة  :أًْٛح انرخطٛط االعرتاذٛعٙ 

: 

 .داؾ بالنسبة إلدارة المإسسة وكادرها وضوح الرإٌة وتحدٌد األه -ٔم

 .االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات  -ٕم

 .تحدٌد األولوٌات بما ٌتفق مع االحتٌاجات  -ٖم

 .تخفٌض المخاطر المتوقعة .السٌطرة على مشاكل التنفٌذ  -ٗم

تنظٌم الخبرات وهندسة اإلمكانات المتاحة بما ٌضمن تجنب الصعوبات المختلفة، وعدم  -٘م

 .لخطؤ الوقوع فً ا

ٌزٌد من فاعلٌة مدٌر المإسسة وفرٌق عمل التخطٌط بحٌث تتضح الهداؾ وتتحدد مما  -ٙم

 .ٌساعد فً اتخاذ القرارات الرشٌدة 

 .تطوٌر عمل المإسسة وتحسٌنه عن طرٌق مبلحقة المستجدات والتؽٌٌرات المستمرة  -7

 

: انرخطٛط االعرتاذٛعٙ ٔانرخطٛط طٕٚم ادلذٖ 
نه ٌوجد بٌنهما تزامنا أعن التخطٌط طوٌل المدى على الرؼم من  ٌختلؾ التخطٌط االستراتٌجً

التفكٌر الخاص بكٌفٌة عمل فالتخطٌط طوٌل المدى سٌطر على ، فً عملٌات التخطٌطوتوازٌا 

المإسسات وما ٌزال ٌسٌطر علٌه وإلى حد بعٌد، بسبب انتشار هذا الفكر وؼلبته باعتباره 

 .تدار بها المإسسات التعلٌمٌة الطرٌقة التً ٌرى كثٌرون أنه ٌجب أن 

ولكن خصابص التخطٌط االستراتٌجً تعد فرضٌات عمل مثلى وتقدٌر تقرٌبً وثٌق الصلة 

 . بالطرٌقة التً تعمل بها المإسسات التعلٌمٌة بالفعل مقارنة بالنموذج التقرٌبً 

ون التخطٌط ففً المواقؾ التً تتحرك فٌها األهداؾ والتً تتحرك فٌها المإسسة التعلٌمٌة ٌك

االستراتٌجً هو األمثل لبلستخدام، وهذا ٌعنً أن المإسسة التعلٌمٌة مضطرة إلى مراقبة 

. تقدمها وتعدٌل اتجاهها مع تؽٌر الظروؾ

 : والجدول اآلتً ٌوضح الفرق بٌن هذٌن النوعٌن من التخطٌط

حُظوط٢٤ حُظو٤ِي١ حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ ٝؿٚ حُٔوخٍٗش ّ 

كظٞف ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٢ رٔٞؿزٚ طظـ٤َ ٗظخّ ٣ّلظَٝ أٗٚ  1

رخٓظَٔحٍ طؤػَح رظـ٤َحص حُٔـظٔغ 

ٗظخّ ٓـِن ٣ظْ ك٢ ا١خٍ حُوط٢ 

. حُو٤َٜس حُٔيٟ أٝ رَحٓؾ حُؼَٔ 

حُظل٤َِ  حُزَٗخٓؾ حُٜ٘خث٢ ُوطشػ٤ِٔش حُظوط٢٤ ٟٝٝغ حَُإ٣ش ٝطل٤َِ حُز٤جش ٣ًَِ ػ٠ِ  2
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حُوخٍؿ٤ش ٝحُويٍس ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ْ ٝطؼ٤ِْ حُٔٞظل٤ٖ 

. ٝحُٔـظٔغ 

. حُيحه٤ِش 

 ٣ٔظويّ أٝ 3

٣ظْ رٞحٓطش  

ٓـٔٞػش ٛـ٤َس ٖٓ حُٔوطط٤ٖ ٓغ ٓ٘خًٍش 

. ٝحٓؼش ٖٓ هزَ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ هيٓش حُٔـظٔغ 

. اىحٍس حُظوط٢٤ أٝ ٓظو٤ٜٜٖ 

حُظـ٤َحص حُظ٢ طليع هخٍؽ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُو٤ْ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٣ئًي ػ٠ِ  4

. ٝحإلؿَحءحص حُٔٔخٗيس 

ّ حُز٤خٗخص حُٔٞؿٞىس حُظ٢ ٣ض

. رٔٞؿزٜخ ٍْٓ هط٢ حُٔٔظوزَ 

حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ ح٤ُّٞ ػ٠ِ أٓخّ كْٜ حُٟٞغ رؼي ٣ٔؤٍ ػٖ  5

. هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ ح٥ٕ 

حألٛيحف ٝحألؿَحٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

. ُؤْ ٓ٘ٞحص ٖٓ ح٥ٕ 

ٛ٘غ حُوَحٍ حُزي٢ٜ٣ ٝحإلريحػ٢ ر٘خٕ ٤ًل٤ش * ٣ؼظٔي ػ٠ِ   6

طٞؿ٤ٚ حُظ٘ظ٤ْ ػ٠ِ ٓيٟ حُٞهض ك٢ ر٤جش ىحثٔش 

ٍ ، ٝحُؼ٤ِٔش حُظ٢ طظْ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظ٘ظ٤ْ حُظـ٢٤

ٝحُظ٢ طظٌٜٖ رخُٔٔظوزَ ، ٝطٜ٘غ حُوَحٍحص 

. ٝطظَٜف ك٢ ٟٞء ٍإ٣ش ٓظلن ػ٤ِٜخ 

حالطـخٛخص حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش الطوخً هَحٍحص * 

. ٍحٛ٘ش 

ٓـٔٞػش حُز٤خٗخص حُٔلِٜش  -

. ٝحُٔظَحرطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ 

هط٢ حًُٞخالص ٝػ٤ِٔخص حٓظ٘ظخؽ  -

.  رطَم حٓظوَحث٤ش  ح٤ُِٔح٤ٗخص

حُز٤خٗخص حُلخ٤ُش الطوخً حُوَحٍحص  -

حُوخٛش رخُٔٔظوزَ  

 

 : انرخطٛط االعرتاذٛعٙ (ممٛضاخ )  يكاعة

 ٣ٌٖٔ حُظ٘زئ رخُٔ٘خًَ ٝحُلَٙ حُٔٔظوز٤ِش ٣َْٙٓ حُط٣َن ح١ٌُ رٔٞؿذ  .

 ٣ِٝى حُؼخ٤ِٖٓ رؤٛيحف ٝحطـخٛخص ٝحٟلش ٖٓ أؿَ ٓٔظوزَ حإلىحٍس   .

 ىحء أك٠َ، ٝأًؼَ كؼخ٤ُش اًح ٓخ هٍٕٞ رؤىحء اىحٍحص حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ حُظ٢ ال ٣٘ظؾ ػٖ حٓظويحٓٚ أ

.  طٔظويّ ٓلخ٤ْٛ حإلىحٍس حالٓظَحط٤ـ٤ش

 ِْٛ٣ِ٣ي ٖٓ ٍٟخ حُؼخ٤ِٖٓ ٝكل  .

 ٣ِٝى ٛخٗؼ٢ حُوَحٍحص رٔؼِٞٓخص ك٣ٍٞش  .

  ًَي  .نة نحو األهداؾالسٌر على ب

  ٜٓ٘ـ٤ش طؤهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ ؿ٤ٔغ ٓؼَكش حُـخ٣خص رؼ٤يس حُٔيٟ ٝحُؼَٔ ٍُِٞٛٞ ا٤ُٜخ ٝكن

 .حُؼٞحَٓ حُٔل٤طش حُٜٔٔش ٝحُٔئػَس ك٢ ػ٤ِٔش حٍُٞٛٞ ُِـخ٣خص 

  حَُٔٝٗش ك٤غ ٣ٔظط٤غ حُٔوط٢ اؿَحء حُظؼي٣الص ٝحُظط٣َٞحص حُٔالثٔش ُٔخ طظطِزٚ حَُٔكِش

ًُٝي ٗظَح ُطٍٞ ٓيس حُوطش حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٣َٗطش إٔ طٌٕٞ ٓز٤٘ش ػ٠ِ هيٍ ٖٓ حَُٔٝٗش 

 .ري٣ِش ُِٔظـ٤َحص حُٔلخؿجش ٝحُوط٢ حٍ

  ٓٞحٍى ٍْٝٓ هطش َٛف طلون حُٜيف رؤهَ  –ٓخ٤ُش  –حُظو٤َِ ٖٓ حُٜيٍ رٌخكش أٗٞحػٚ ر٣َ٘ش

.  طٌِلش ٌٓٔ٘ش 
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 :عُاصش اإلداسج االعرتاذٛعٛح 
تحدٌد الفرص والقٌود التً تواجه المإسسة بناء على دراسة وتحلٌل العوامل البٌبٌة ( أ ) 

. خاصة والداخلٌةالمحٌطة الخارجٌة وال

ورسالة ومجال ( رإٌة ) وضع اإلطار العام لبلستراتٌجٌة وٌشمل ذلك وضع فلسفة ( ب ) 

. وأهداؾ المإسسة

اختٌار البدابل االستراتٌجٌة والتً تصعد من تحقٌق األهداؾ فً ظل الظروؾ البٌبٌة ( ج ) 

. المحٌطة

ٌجٌة الخاصة بالمجاالت الوظٌفٌة وضع الخطة االستراتٌجٌة العامة والخطط االسترات( د ) 

. والمختلفة

 

 :عُاصش انرخطٛط االعرتاذٛعٙ ذفصٛم نثعض 
: أْٛ حٌُٔٞٗخص حَُث٤ٔش حُظ٢ ٣٘طِن ٜٓ٘خ حالٓظَحط٤ـ٤ٕٞ ط٤ٜٔيح ٤ُٜخؿش حالٓظَحط٤ـ٤خص ك٢ٜ 

 :انشعانح 
. ٣ؼزَ ػٜ٘خ رـِٔش أٝ رٔوُٞش ٓٞؿِس ٝر٤ِـش * 

. س ٖٓ ٝؿٞىٛخ ٓٞكٜخ ٝحُـخ١طؼٌْ كِٔلش حُٔ٘ظٔش ١ٝ* 

. طلي٣ي حُـٜخص حُٔٔظل٤يس ٜٓ٘خ أٝ ح٣ٌُٖ طٔظٜيكْٜ * 

. طـ٤ٔي كٌَس أٝ ٓلّٜٞ ؿي٣ي ط٘لَى رٚ ُٝٚ أػَ ػخ١ل٢ أٝ اٗٔخ٢ٗ * 

ٍٓٞس ( " ٝٓخ أٍِٓ٘خى اال ٍكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ ) ٓؼخٍ ًُي حَُٓخُش حُظ٢ رؼغ رٜخ ٗز٤٘خ ٓلٔي * 

" حألٗز٤خء 

 : انشؤٚح
. طؼي رٔؼخرش حُظِحّ ٝطؼٜي ٣لٍٞ ىٕٝ حٗلَحكٜخ* 

. ُلِْ حُٔ٘ظٔش ١ٝٔٞكٜخطٍٜٞ ٓٔظوز٢ِ ُِط٣َن حَُٔٞٛ * 

. طٌٕٞ رٔؼخرش حُظِحّ ٝطؼٜي ٣لٍٞ ىٕٝ حٗلَحكٜخ * 
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.   طْٜٔ ك٢ طؼزجش حُطخهخص ٝاػخٍس حُلٔخّ* 

ُٝظٌٖ ٌْٓ٘ "  :٠ُ؛ ًٌَٗ ٜٓ٘خ هُٞٚ طؼخ ٝك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ آ٣خص ٓظؼيىس طِٜق ًَإ٣ش حٓظَحط٤ـ٤ش

  ٍٓٞس آٍ ػَٔح ٕ "..أٓش ٣يػٕٞ ا٠ُ حُو٤َ ٣ٝؤَٕٓٝ رخُٔؼَٝف ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ حٌَُٔ٘

  ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ" " ٝال طلَهٞح ؿ٤ٔؼخ ٝحػظٜٔٞح رلزَ هللا  :"ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ 

 : األْذاف 
. حإلٗـخُ حُٜ٘خث٢ حُٔ٘٘ٞى طلو٤وٚ ٝرِٞؿٚ * 

. ػ٤ِٜخ حُؼٞحثي حُٔوٜٞىس حُظ٢ طٔؼ٠ حُٔ٘ظٔش حُلٍٜٞ * 

. طظلون ػ٘يٓخ طِحٍ حُلـٞس ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ًخثٖ ٝٓخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ * 

. ٢ٛٝ حُـخ٣خص حُزؼ٤يس حُظ٢ ط٘زؼن ػٜ٘خ حألٛيحف حَُٔك٤ِش * 

. ٣٘ظ١َ رٜخ إٔ طٌٕٞ ٓليىس ريهش ٝهخرِش ُِو٤خّ ُٜٝخ ٓوق ٢ُ٘ٓ ٝهخرِش ُِظلو٤ن * 

ٖٓ رؼي  ُٝوي ًظز٘خ ك٢ حُِرٍٞ:"ُٚ طؼخ٠ُٝٓؼخُ٘خ ٛ٘خ حُٔ٘ٔـْ ٓغ أٛيحك٘خ حُي٣ٞ٤ٗش ٝح٥ه٣َٝش هٞ* 

ٝػي هللا حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔئٓ٘خص :"ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ ٍٓٞس حألٗز٤خء"حًٌَُ إٔ حألٍٝ ٣َػٜخ ػزخى١ حُٜخُلٕٞ

 ٍٓٞس حُظٞرش.." ؿ٘خص طـ١َ ٖٓ طلظٜخ حألٜٗخٍ هخُي٣ٖ ك٤ٜخ ٝٓٔخًٖ ٤١زش ك٢ ؿ٘خص ػيٕ

 

 :انفعٕج االعرتاذٛعٛح 
. حُٞحهغ حُوخثْ ٝحُٔٔظوزَ حُٔؤٍٓٞ طلو٤وٚ ٢ٛ حُٔٔخكش حُظ٢ طلَٜ ر٤ٖ * 

. ٢ٛ حُظويّ حَُٔحى طلو٤وٚ هالٍ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش حُٔليىس ُالٓظَحط٤ـ٤ش * 

. ٢ٛ حُٔ٘ـِحص حُظ٢ طٔؼ٠ ؿ٤ٔغ حألهٔخّ ك٢ حُٔ٘ظٔش ا٠ُ طلو٤وٜخ ًٔئَٗ ُ٘ـخكٜخ * 

. ٢ٛ حُلخٍم ر٤ٖ ٓخ ٣ظلون ح٥ٕ ٖٓ ٓوَؿخص ٝٓخ ٣َحى طلو٤وٚ ٓٔظوزال * 

. حُٔ٘طِن ح١ٌُ طز٠٘ ػ٠ِ أٓخٓٚ حُـٜٞى حإلٟخك٤ش ٝٓخ طظطِزٚ ٖٓ هط٢ ط٘ل٣ٌ٤ش ٝط٘ـ٤ِ٤ش  ٢ٛ *

ٝٓؼخُ٘خ ٛ٘خ ػ٠ِ حُلـٞس ٛٞ ٌٛح حُظزخ٣ٖ ر٤ٖ ٝحهغ ح٤ُِٖٔٔٔ ٟٝؼلْٜ ٝٓخ ًخٕ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٞٗٞح 

ٝال طٜ٘ٞح ٝال طلِٗٞح :"ٝكوخ ُوُٞٚ طؼخ٠ُ.ػ٤ِٚ ُٞ أْٜٗ طٌٔٔٞح كوخ رؼو٤يطْٜ ١ٝزوٞح ٣َٗؼظْٜ

٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ُْ طوُٕٞٞ ٓخ ال :" ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ  ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ"ٝأٗظْ حألػِٕٞ إ ً٘ظْ ٓئ٤ٖ٘ٓ 

 ٍٓٞس حُٜق"ًزَ ٓوظخ ػ٘ي هللا إٔ طوُٞٞح ٓخ ال طلؼِٕٞ . طلؼِٕٞ 
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 :ادلماسَح ادلشظعٛح 
. ٢ٛ ػ٤ِٔش ٓوخٍٗش طـ٣َٜخ حألهٔخّ ىحهَ حُٔ٘ظٔش ُظو٤٤ْ ًحطٜخ * 

. طـ٣َٜخ حُٔ٘ظٔخص حُٔظٔخػِش ُٔؼَكش ٗلٜٔخ ٖٓ هالٍ ٓؼَكش ح٥ه٣َٖ ٢ٛ ػ٤ِٔش ٓوخٍٗش * 

. ٢ٛ حٗلظخف ػ٠ِ ح٥هَ ُٔؼَكش ٓخ حٓظـي ُي٣ٚ ٖٓ كٌَ أٝ طو٤٘خص ٗخكؼش * 

ٝٓخ طظطِزٚ . ٢ٛ حٓظـخرش ُِظٞحَٛ ٝحُظؼخٕٝ ٝحُظ٘خكْ ك٢ ظَ حُؼُٞٔش ٝه٣َظٜخ ح٤ٌُٗٞش * 

. هخ٤٣ْ ٓ٘ظٔخص حالػظٔخى ٝحالػظَحف ٖٓ حُٔٞحٛلخص ٝحُْ

 ،ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ.." ً٘ظْ ه٤َ أٓش أهَؿض ُِ٘خّ طؤَٕٓٝ رخُٔؼَٝف ٝطٜٕ٘ٞ ػٖ حٌَُٔ٘:" ٝحُٔؼخٍ ػ٤ِٜخ

ٍٓٞس "ًٌُٝي ؿؼِ٘خًْ أٓش ٝٓطخ ُظٌٞٗٞح ٜٗيحء ػ٠ِ حُ٘خّ ٣ٌٕٝٞ حٍَُٓٞ ػ٤ٌِْ ٤ٜٗيح:"ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ

           ٍٓٞس حُٔخثيس.."هز٤غهَ ال ٣ٔظ١ٞ حُوز٤غ ٝحُط٤ذ ُٝٞ أػـزي ًؼَس حٍ: " ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ  حُزوَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

حُٔٞحٍى 

 حُـخ٣ٍش

ر٤جش  حُ٘ٞحطؾ

حُؼَٔ 

 حُٔي٢ٍٓ

ٓؼِٞٓخص 

كٍٞ 

 حُٔ٘خك٤ٖٔ

طٞهؼخص 

حُٔٔظوذ

ٍ 

طٞهؼخص 

 حُٔٔظوزَ

ح٤ُٔخهخص 

ح٤ُٔخهخص  حُيحه٤ِش

 حُوخٍؿ٤ش

يعهٕياخ ذفٛذ يف صٛاغح سؤٚح ادلؤعغح 
 ٔأْذافٓاانرعهًٛٛح ٔسعانرٓا 

يعهٕياخ ذفٛذ يف حتذٚذ 
انرٕظّ االعرتاذٛعٙ 
 نهًؤعغح انرعهًٛٛح
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 :انرخطٛط االعرتاذٛعٙ نهًؤعغح انرعهًٛٛح خطٕاخ 
: َٓحكَ ٝطظ٠ٖٔ ػيس 

، وتحدٌد الرسالة واالتجاهات واألهداؾ  تحدٌد الرإٌة الكلٌة للمإسسة المدرسٌةمرحلة  .ٔم

 .والمهام األساسٌة التً ستستند علٌها الخطة 

بجمع البٌانات الخاصة باالهتمامات  مرحلة هذه ال ىوتعن :التخطٌط للتخطٌط مرحلة  .ٕم

الخارجٌة والداخلٌة والخاصة فً الماضً والحاضر ، والتنبإ باألداء المستقبلً والمخاطر 

والتهدٌدات المتوقعة من البٌبة الخارجٌة ، واختٌار فرٌق التخطٌط وتحدٌد األدوار وتعٌٌن نوع 

 .ومصادرها المعلومات 

أي مدى التزام القٌادة اإلدارٌة بالتخطٌط ، وتقبلها للتؽٌٌر وتوقع  :مرحلة تحدٌد الجاهزٌة   .ٖم

 .المإسسة المدرسٌة من االستراتٌجٌة 

وتشتمل هذه المرحلة  على وضع االستراتٌجٌات المثلى بعد رصد  :مرحلة تشكٌل الخطط  .ٗم

السٌاسات ، وتنظٌم المصادر وتصمٌم الوضع الراهن مثل األنشطة األساسٌة ، واألهداؾ و

 .الوسابل التً تكفل تحقٌق األهداؾ بنجاح ووصؾ آلٌة التنفٌذ 

وتحتوي هذه المرحلة على جمٌع األنشطة اإلدارٌة كالدافعٌة  :مرحلة التنفٌذ والمتابعة  .٘م

 .والحوافز والرقابة والتقوٌم 

 :ذٛعٙ انكفاٚاخ انرٙ جية أٌ ٚرحهٗ تٓا يذٚش ادلؤعغح كًخطط اعرتا
. طٔؼَ ٝحٓظِٜخّ حُو٤ْ ٝحُٔؼظويحص حُظَر٣ٞش ٝح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طؼظٔيٛخ حُٔئٓٔش * 

ٍٛي ٝطو٤٤ْ حألكيحع ٝحُٔئَٗحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ حالٓظيالٍ رٜخ ك٢ ٍْٓ ٓؼخُْ حُظـ٤٤َ ح١ٌُ طٜزٞ * 

. ا٤ُٚ حُٔئٓٔش 

ُظوط٢٤ ٟٝغ حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ أٓخّ ٓٔئ٤ُٝخطٚ طـخٙ حَُ٘حًش ٓغ حُٔئٓٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ ح* 

. ٝحُظ٘ل٤ٌ ٝحُٔظخرؼش 

. ٛيحف حإلؿَحث٤ش ٝطَط٤زٜخ كٔذ حأل٣ُٞٝش طلي٣ي حأل* 

٤ٛخؿش * ٍٛي حُٔٞحٍى ٝحإلٌٓخٗخص حُالُٓش ُظلو٤ن حألٛيحف ٖٓ هالٍ حإلؿَحءحص حُٔ٘خٓزش * 

. ٝحػظٔخى حَُإ٣ش حالٓظَحط٤ـ٤ش ُِٔئٓٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ر٘ؤٕ حُٔٔظوزَ 

. ٍٛخ حُلخػِش طو٤٤ْ أػَ حُز٤جش حُوخٍؿ٤ش ٝػ٘خٙ* 
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. . . (  حُلخػ٤ِش ، حإلٗظخؿ٤ش . ) طو٤٤ْ أػَ حُز٤جش حُيحه٤ِش ٝػ٘خَٛٛخ حُلخػِش * 

. ًٔذ حُظؤ٤٣ي ٖٓ هزَ هخىس حُٔئٓٔش ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ٗلٞ حُٔزخىٍس ا٠ُ حُظوط٢٤ حالٓظَحط٤ـ٢ * 

. طلي٣ي أْٛ حُو٠خ٣خ حالٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔئٓٔش كخ٤ُخ ٝٓٔظوزال * 

. س حألٛيحف حالٓظَحط٤ـ٤ش حُٔؼزَس ػٖ طِي حُو٠خ٣خ ٝٓٞهق حُٔئٓٔش ٜٓ٘خ ٤ٛخؽ* 

. ٤ٛخؿش ٝحػظٔخى حَُإ٣ش حالٓظَحط٤ـ٤ش ُِٔئٓٔش ر٘ؤٕ حُٔٔظوزَ * 

 :انرٙ ذٕاظّ انرخطٛط االعرتاذٛعٙ نهًؤعغح انرعهًٛٛح  (ادلعٕلاخ )  ادلشكالخ
ت االستراتٌجٌة التً تتعلق بنمو انشؽال المدٌرٌن بالمشكبلت الٌومٌة الروتٌنٌة دون المشكبل .ٔم

 .المإسسة التعلٌمٌة وإنتاجٌتها فً األجل الطوٌل 

قلة عدد المدٌرٌن الذٌن دربوا على تحقٌق التكامل والنظرة الكلٌة عند معالجة المشكبلت ،  .ٕم

 .فالمدٌر ؼالبا ما ٌمٌل إلى النظرة التخصصٌة أكثر من النظرة العامة 

النتابج قصٌرة األجل دون ارتباطه باألهداؾ االستراتٌجٌة  توافر نظام للحوافز ٌركز على .ٖم

 .المحددة فً األجل الطوٌل 

إدارة متخصصة فً التخطٌط ولٌس ن التخطٌط االستراتٌجً هو مسإولٌة االعتقاد السابد بؤ .ٗم

 .مسإولٌة اإلدارة فً كافة المستوٌات 

ومات ٌمد المدٌرٌن فٌها ، نقص المعلومات الخاصة بالبٌبة المحٌطة وعدم توافر نظام للمعل .٘م

 .أو قد ال تلقً هذه المعلومات الفهم والقبول 

 .عدم تشجٌع التفكٌر اإلبداعً بسبب سٌطرة التنظٌم البٌروقراطً على أجزاء التنظٌم  .ٙم

وضع نظم جدٌدة دون مشاركة األفراد فٌها وآثارها على دوافع وسلوك األفراد والبٌبة  .7

 .عام ، أي دون تهٌبة ما ٌسمى بالثقافة التخطٌطٌة  الثقافٌة للمإسسة التعلٌمٌة بوجه

تمٌل اإلدارة عادة إلى تقبل هذا النظام فً أوقات األزمات والمشكبلت ، وعند انتهاء األزمة  .8

 .أو المشكلة تعود إلى ممارسة عملها التقلٌدي 

من  ؼالبا ما تقتصر عملٌة التخطٌط االستراتٌجً على عملٌة تخصٌص الموارد المالٌة أكثر .9

 .استقصاء وبحث خصابص المإسسة التعلٌمٌة ومستقبلها 

قد تكون الظروؾ المالٌة التً تمر بها بعض الدول على درجة كبٌرة من التعقٌد بحٌث  .ٓمٔم

ٌكون من الصعب على المإسسات التعلٌمٌة وضع تخطٌط طوٌل األجل ، إضافة إلى كثرة 
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تً تإدي إلى رفع التكلفة االجتماعٌة إجراء التؽٌٌرات فً القوانٌن والسٌاسات االقتصادٌة ال

 .مما ٌقود إلى التضارب فً عملٌة التخطٌط 

تخوؾ بعض المدٌرٌن من المؽامرة وتمسكهم بالوضع الراهن ال سٌما إذا كان قد حقق  .ٔمٔم

لهم بعض النجاحات، واإلٌمان الشدٌد أن ما هو موجود أفضل بكثٌر من تجربة ما هو جدٌد 

المدٌرٌن من الوقوع فً الخطؤ أو الفشل مما ٌعرضهم  وؼٌر مؤلوؾ ، كذلك شعور بعض

 .للمساءلة من قبل اإلدارات العلٌا 

عدم وجود المرونة ،والشعور بالتوانً والكسل ، وعدم اللجوء إلى االطبلع والبحث  .ٕمٔم

والتجرٌب واالبتكار ، والدافع ، وذلك كله ٌرجع بالدرجة األولى إلى ؼٌاب نظام الحوافز 

عدم قٌام اإلدارة العلٌا باستثارة دافعٌة مدٌري المإسسات التعلٌمٌة فً والرقابة ، وإلى 

 .التجدٌد والتجرٌب والدراسة 

: أعثاب فشم انرخطٛط االعرتاذٛعٙ 
  دابما ؟ هل ٌنجح التخطٌط االستراتٌجً: والسإال الذي ٌتبادر إلى الذهن هو 

 -: بالطبع ال فقد ٌفشل ألسباب عدٌدة مثل 

 .  للخطة وعدم الدراسة الجٌدة لسٌااإلعداد ا* 

 .  عدم إخبار المدٌرٌن والعاملٌن بخطة المإسسة * 

 . عدم اتخاذ القرارات بناء على الخطة االستراتٌجٌة* 

 . والبعد عن الخطة االستراتٌجٌة فقدان التركٌز*  

وجود تؽٌرات مإثرة بشكل واضح على  عدم المرونة وعدم تؽٌٌر الخطة بالرؼم من* 

 . تراضات الخطة االستراتٌجٌةاؾ

التخطٌط االستراتٌجً لٌس عبارة عن الفتة تعلقها فً كل مكان فً المإسسة  أخٌرا فإن

” نحن مإسسة رابدة فً مجال كذا ونحرص على كذا وكذا ونهدؾ إلى كذا وكذا“ تقول فٌها

ت العمل التخطٌط االستراتٌجً ٌهدؾ إلى الوصول إلى أفضل مجاال. مجرد الفتة وتكون هذه

المنافسة بناء على قدراتنا وإمكانٌاتنا والمتؽٌرات الداخلٌة فً المإسسة التربوٌة  وطرق

 .والمتؽٌرات الخارجٌة 
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دلشاظع ا
 

ط االستراتٌجً للقٌادات م التخطً ٙمٓمٓمٕمالرٌاض . عامر خضٌر حمٌد الكبٌسً  -ٔم

 .التربوٌة

 

مجلة المعرفة العدد . رٌة والتطبٌق التخطٌط االستراتٌجً بالمٌدان التربوي بٌن النظ -ٕم

 .م محمد علً الشاعري ٓمٔمٓمٕمفبراٌر  79ٔم

 

رشدي أحمد طعٌمة .التخطٌط االستراتٌجً والجودة الشاملة فً التعلٌم اإلسبلمً  -ٖم

المإتمر السنوي الثانً معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد فً التعلٌم النوعً . م 7ٓمٓمٕم

 .إبرٌل  ٕمٔم -ٔمٔمبمصر والوطن العربً فً الفترة من 

 

مفهومه وعملٌاته ، ) التخطٌط االستراتٌجً فً مجال التربٌة . همام بدراوي زٌدان . د  -ٗم

سلسلة أبحاث تصدر عن رابطة التربٌة الحدٌثة " دراسات تربوٌة ( مبرراته ومتطلباته 

 .م  ٘م99ٔم(  ٗم7) الجزء  –المجلد العاشر " 

 

ان . اتٌجً فً المنظومة المدرسٌة التخطٌط االستر( . م  7ٓمٓمٕم) الحرٌري ، رافدة   -٘م عمَي

. دار الفكر العربً  –
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  اختار انمشاساخ
  ٔحم ادلشكالخ
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 : ٔطثٛعرّيعىن انمشاس 
٢ٛٝ ٜٓخٍس أٓخ٤ٓش ٌَُ هخثي ُذ حُؼ٤ِٔش حإلىح٣ٍش ٝٓلٍٞٛخ، ، ٝحطوخًٙطؼي ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍ 

اٗٔخ طظ٠ٖٔ ػ٤ِٔش  حُٔٔجٍٞٝألٕ أ٣ش ػ٤ِٔش اىح٣ٍش ٣وّٞ رٜخ طَر١ٞ أٝٓي٣َ أٝ أ١ طَر١ٞ كؼخٍ 

ٝحُؼ٤ِٔخص حإلىح٣ٍش ٢ٛ حُظوط٢٤ ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحُظ٤ٔ٘ن ٝحُٔظخرؼش ٝحُظٞؿ٤ٚ . حٍ ٝحطوخًٙٛ٘غ حُوَ

 .كظخؽ ا٠ُ ػ٤ِٔش ٛ٘غ ٝحطوخً هَحٍ ٝحُظو٣ْٞ ًَٝ ػ٤ِٔش ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ص

ػ٤ِٔش حُٔلخِٟش ر٤ٖ حُلٍِٞ حُزي٣ِش ٝحُٔظخكش ٝحهظ٤خٍ أًؼَ ٌٛٙ حُلٍِٞ :"٣ٝؼَف حُوَحٍ رؤٗٚ

كؼَ ٣وظخٍٙ حُلَى رٞٛلٚ أٗٔذ  :"ًٔخ ٣ؼَف رؤٗٚ."كَ حٌُِٔ٘ش ٛالك٤ش ُظلو٤ن حُٜيف ٖٓ

 ."٤ِٓٝش ٓظخكش إلٗـخُ حُٜيف أٝ حألٛيحف حُظ٢ ٣زظـ٤ٜخ ٖٓ كَ حٌُِٔ٘ش حُظ٢ ط٘ـِٚ

:ٝالري ٖٓ طٞحكَ ػالػش ١َٝٗ ٍث٤ٔش ُؼ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص    

ػخُـظٜخ ٝحُظـِذ ٓليىس طظطِذ حطوخً هَحٍ ٌُِْٓ٘ش  إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى : ػَٜ٘ حٌُِٔ٘ش (  1) 

 .ػ٤ِٜخ 

كخُوَحٍ ال ري ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٤ُٝيح ُؼ٤ِٔش حُٔلخِٟش ٝحُٔٞحُٗش  :طؼيى حُلٍِٞ ٝحُزيحثَ حُٔظخكش (  2) 

ح٤َُٗيس ٝحُلؼخُش ر٤ٖ ػيى ٖٓ حُلٍِٞ ٝحُزيحثَ حُٔظخكش ، رل٤غ ٣ٌٖٔ حهظَحف اكيحٛخ إلٛيحٍ 

ػ٠ِ ؿ٤َٙ ٖٓ ك٤غ ٓالءٓش حُوَحٍ ٝكوخ ُٜخ ، ػ٠ِ إٔ ٣ظٜق ًُي حُلَ حُٔوظَف رخُظلٞم 

، ٝٓيٟ طلو٤وٚ ُألٛيحف رؤهَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حطوخًٙ ُٔـخرٜش حٌُِٔ٘ش حُٔؼ٤٘ش رخُوَحٍ 

، كبًح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى اال هَحٍ ٝحكي ِِّٓ حالٓظويحّ ُإلٌٓخ٤ٗخص حُٔظخكش ٓخى٣خ ٝك٤٘خ ٝر٣َ٘خ 

 .أٛزق ٓظوٌ حُوَحٍ أٓخّ أَٓ ٝحهؼ٢ 

رٔؼ٠٘ أال طٌٕٞ ٛ٘خى ٟـ١ٞ ػ٠ِ ٓظوٌ   :حُزيحثَ حُل٣َش حُ٘و٤ٜش ك٢ حهظ٤خٍ أكي  ( 3) 

  حُوَحٍ

 

 : فشق تني عًهٛح صُع انمشاس ، ٔاختارِ ال
ططِن ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حَُٔحكَ حُظ٢ ٣َٔ رٜخ حُوَحٍ حرظيحء ٖٓ طلي٣ي حٌُِٔ٘ش  ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍٕ ا

٣ش ك٢ ٓؼظْ ح ٣ؼ٢٘ حٗظَحى أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حُٞكيحص حإلىحٍأٝ رآهَ، ٌٝٛٝحٗظٜخء رلِٜخ رٌَ٘ 

ُي ُـَٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ا٠٣خف أًؼَ ٝٓؼِٞٓخص أىم ٝأَٗٔ ُٟٔٞٞع َٓحكَ ٛ٘غ حُوَحٍ ، ًٝ

  .حٌُِٔ٘ش 
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ك٢ٜ ًُي حُـِء حُْٜٔ ٖٓ َٓحكَ ٛ٘غ حُوَحٍ، ٢ٛٝ هالٛش ٓخ ٣ظَٞٛ  ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍأٓخ 

ٕ رٜخ كِٜخ ، ا٤ُٚ ٛخٗؼٞح حُوَحٍ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ٝأكٌخٍ كٍٞ حٌُِٔ٘ش حُوخثٔش ٝحُط٣َوش حُظ٢ ٣ٔي

كزؼي إٔ طيٍّ حٌُِٔ٘ش ٖٓ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٜخ ٝطٟٞغ ُٜخ حُلٍِٞ ٝحُزيحثَ حُٔوظَكش ٖٓ ٓؼظْ 

ٓ٘ٔٞر٢ حُوطخع ًحص حالٛظٔخّ ، ٣زيأ ىٍٝ حُو٤خىحص ك٢ حهظ٤خٍ أك٠َ حُلٍِٞ حُٔوظَكش ٝأٗٔزٜخ ، 

  " .حطوخً حُوَحٍ " ٝرخُظخ٢ُ ططز٤وٜخ ، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف ك٢ ٓلّٜٞ حإلىحٍس رؼ٤ِٔش 

ٝحطوخً حُوَحٍ ػ٤ِٔش ٤ً٘ٛش طظطِذ هيٍح ًز٤َح ٖٓ حُظٍٜٞ ٝحُٔزخىأس ٝحإلريحع ٝىٍؿش ًز٤َس ٖٓ 

حُٔ٘طو٤ش ٝحُزؼي ػٖ حُظل٤ِ أٝ حُظؼٜذ أٝ حَُأ١ حُ٘و٢ٜ ، رٔخ ٣ٌٖٔ ٓؼٚ حهظ٤خٍ ري٣َ ٖٓ ػيس 

حٍ ريحثَ ٓظخكش طلون حُٜيف ك٢ أهَٜ ٝهض ٝرؤهَ طٌِلش ، ٣ٝٞٛق حُوَحٍ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش رؤٗٚ هَ

 .٤ٍٗي 

طزيأ ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص ر٘ؼٍٞ ٖٓ اً حطوخً حُوَحٍحص ٛٞ ٗ٘خ١ اٗٔخ٢ٗ ًَٓذ ًٌُي كبٕ ٝ

حُ٘ي ٝػيّ حُظؤًي ٖٓ ؿخٗذ ٓظوٌ حُوَحٍ كٍٞ ٓخ ٣ـذ ػِٔٚ ك٤خٍ ٌِٓ٘ش ٓخ ، ٝط٘ظ٢ٜ رخهظ٤خٍ 

كَ  أكي حُلٍِٞ حُظ٢ ٣ظٞهغ إٔ ط٣َِ كخُش حُ٘ي ٝػيّ حُظؤًي ، ٝرٌُي طٔخػي ك٢ حٍُٞٛٞ ا٠ُ

 .ٌُِِٔ٘ش حُٔطَٝكش 

كخُوَحٍحص ٓخ ٢ٛ اال ِِٓٔش ٓظِٜش رؼ٠ٜخ رزؼٞ ، ًَٝ هَحٍ ٣ظزؼٚ ِِٓٔش ٓظِٜش ٖٓ حُوَحٍحص 

كٌَ هَحٍ ٣ٔزوٚ هَحٍ ٣ٝظزؼٚ هَحٍ ا٠ُ . طظَِٔٔ ك٢ ىٍؿظٜخ ا٠ُ إٔ طَٜ ا٠ُ هَحٍحص ٛـ٤َس ؿيح 

حص حُظ٢ طٜيٍ ٖٓ أػ٠ِ ٣ظزؼٜخ ًٔخ إٔ حُوَحٍ( حُظ٢ ٢ٛ ك٢ ًحطٜخ هَحٍحص ) إٔ ٣ظْ ط٘ل٤ٌ حألٛيحف 

. هَحٍحص طظوٌ ك٢ حُٔٔظ٣ٞخص حإلىح٣ٍش حألهَ 

 

ٖٝٓ ًُي ٣ظ٠ق إٔ ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍ ػ٤ِٔش ٛؼزش ٝٓؼويس ٝطظْ ػ٠ِ َٓحكَ ٓوظِلش ، ٝحٓظ٘خىح 

ا٠ُ ٓؼِٞٓخص ٓظ٘خرٌش ٖٓ ٜٓخىٍ ٓوظِلش ، ٝطظؤػَ رؼٞحَٓ ًحص ٛزـش اٗٔخ٤ٗش ٝحؿظٔخػ٤ش ، حألَٓ 

س ٛ٘غ حُوَحٍحص ًحص ٛزـش هخٛش ، ٝاٟخكش ا٠ُ ًُي كبٕ حُوَحٍ حُٔظوٌ ك٢ ح١ٌُ ٣ـؼَ ػ٢ِٔ

ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٣ٌٕٞ حٓظَٔحٍ ُوَحٍحص ٓخروش ، ًٔخ إٔ حُوَحٍ حُٔظوٌ ٣ٔظي ا٠ُ حُٔٔظوزَ ٖٓ 

. ك٤غ ًٕٞ آػخٍ حُوَحٍ طَٜ٘ف ا٠ُ حُٔٔظوزَ 

 

ٝ طَٜف ٓؼ٤ٖ رؼي  طل٤ٌَ ٓٔخ طويّ ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ حألٓخّ ك٢ حطوخً حُوَحٍ ٛٞ حهظ٤خٍ ِٓٞى أ

ٝىٍحٓش ػ٤ٔوش ألٕ ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍ ػ٤ِٔش ٤ٍٗيس ٝػوال٤ٗش ٤ُٝٔض ػ٤ِٔش ػخ١ل٤ش أٝ 

 :حٗلؼخ٤ُش ٝػ٤ِٚ كبٕ ٛ٘غ حُوَحٍ ٝحطوخًٙ ٣ظ٠ٖٔ حُؼ٤ِٔخص ح٥ط٤ش 
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.حالهظ٤خٍ (  1  

.إٔ ٣ٌٕٞ ًُي حالهظ٤خٍ ٗظ٤ـش ٗ٘خ١ ٝحع (  2  

.إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٜخ ٗلٞ ؿَٝ أٝ ٛيف (  3  

 

 :إَٔاع انمشاساخ 
 :حُوَحٍحص حُٔزَٓـش ٝؿ٤َ حُٔزَٓـش (  1 )

  :  حُوَحٍحص حُٔزَٓـش( أ ) 

٢ٛٝ ػخىس ٓخ طٔظويّ ك٢ حُؼ٤ِٔخص  ٢ٛٝ حُوَحٍحص ح٤ٓٞ٤ُش حُظ٢ ال ؿ٠٘ ػٜ٘خ إلٗـخُ حُؼَٔ

حٌُظخر٤ش ٝؿ٤َ حُل٤٘ش، ٝطٔظويّ الكظٞحء حٌُٔ٘الص حُظ٢ ال طلظخؽ ا٠ُ طل٤ٌَ ٣ٞ١َ، ٢ٛٝ رٔؼخرش 

 هَحٍحص ٍٝط٤٘٤ش ٣ظْ حطوخًٛخ ُٔٞحؿٜش ٓٞحهق ىحثٔش حُظٌَحٍ رؤِٓٞد ٗٔط٢ ، أ١ ٝكوخ ُوٞحػي

ػ٠ِ ح٤ُٔخٓخص ٝحإلؿَحءحص ٝحُوٞحػي حُوخٛش رخُٔيٍٓش ،  ٜٓٔٔش ٓٔزوخ، ًٌُٝي طظوٌ حػظٔخىح

 .ٝطؼظٔي ػ٠ِ حُوزَحص ٝحُظـخٍد حُٔخروش ٝحُٔؼِٞٓخص حُٔظٞكَس ، ٝطٔخٍّ رٌَ٘ ك١ٍٞ 

 :حص ؿ٤َ حُٔزَٓـش حُوَحٍ( د ) 

ىٍٓش، ٌٝٛٙ حُوَحٍحص ال إٓٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش  ًخُْطويّ كِٞال ُِٔ٘خًَ ؿ٤َ حُٔظٌٍَس حُظ٢ طٞحؿٚ حُْ

طظو٤ي رخُوٞحػي ٝحإلؿَحءحص، ٝطظَٜ حُلخؿش ُظِي حُوَحٍحص ػ٘يٓخ طٞحؿٚ حُٔيٍٓش ٌِٓ٘ش ُْ 

 .ٝحؿٜش طظؼَٝ ُٜخ ٖٓ هزَ، ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣ؼظٔي ػ٠ِ هيٍحص حرظٌخ٣ٍش ك٢ حُلَ ٝحُْ

 :حُوَحٍحص ك٢ ظَٝف حُظؤًي ٝحُٔوخ١َس ٝػيّ حُظؤًي (  2) 

، ٌُٖٝ ٣ظْ حطوخً حُوَحٍ طلض ظَٝف ٓوظِلش ٝأٗٞحع ٓظزخ٣٘ش ال طليع ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍ ٖٓ كَحؽ

حُظ٢ ٣ٔظ٘ي حُوَحٍ ا٠ُ  ٖٓ ح٠ُـ١ٞ، ٣ٌٖٝٔ ط٤ٔ٘ن حُوَحٍحص كٔذ ٓيٟ حُظؤًي ٖٓ حُٔؼِٞٓخص

 :ػالػش أٗٞحع ٍث٤ٔش ٢ٛ 

ك٤غ ٗـي إٔ ًَ حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش الطوخً حُوَحٍ طٌٕٞ ٓؼَٝكش :  حُوَحٍحص ك٢ كخُش حُظؤًي( أ ) 

رظؤًي ًخَٓ ٓغ ٝؿٞى حٓظوَحٍ، ٝرخُظخ٢ُ طٌٕٞ حُ٘ظخثؾ ٠ٓٔٞٗش ٝٓئًيس ًٌُي، ٝٗخىٍح ٓخ طلظخؽ 

حألٗٔذ ػ٤ِٚ إٔ ٣وخٍٕ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش ُلَ حٌُِٔ٘ش ػْ حهظ٤خٍ حُزي٣َ  ى٣َا٠ُ ىٍحٓش، كخُْ

 .ٝحطوخً حُوَحٍ 
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ٝط٘ظَ٘ ٓؼَ ٌٛٙ حُوَحٍحص ػ٘يٓخ ال ٣ِٔي حُٔي٣َٕٝ  :حُوَحٍحص ك٢ كخُش حُٔوخ١َس ( د ) 

حُوَحٍحص رط٣َوش  ٓؼِٞٓخص ًخك٤ش طٔخػيْٛ ػ٠ِ طلي٣ي حُ٘ظ٤ـش أٝ حُظ٘زئ رٜخ، ٖٝٓ ػْ ٣ظْ حطوخً

٣ٌٕٞ حكظٔخٍ كيٝع ًَ ػ٘ٞحث٤ش، ٝطؼي كخالص حطوخً حُوَحٍحص ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُظَٝف ه٤ِِش ؿيح ٝ

، ٝرٌُي ٣ٔظط٤غ ٓظوٌ طلي٣ي ىٍؿش حُٔوخ١َس ك٢ هَحٍٙ ريالُش كخُش ٓؼَٝكخ أٝ ٣ٌٖٔ طوي٣َٙ

حُظ٣ُٞؼخص حالكظٔخ٤ُش، ٝحطوخً هَحٍٙ رخٓظويحّ ٓلّٜٞ حُو٤ٔش حُٔظٞهؼش، كغ ٣ٌٖٔ كٔخرٜخ ٖٓ 

 .هالٍ ٓـٔٞع  ٗظ٤ـش كيٝع حُلخُش ٠َٓٝرش ك٢ حكظٔخٍ كيٝػٜخ 

ػ٘يٓخ طٌٕٞ حكظٔخالص طلو٤ن حُ٘ظخثؾ ُِزيحثَ حُٔظخكش ؿ٤َ  :ص ك٢ كخُش ػيّ حُظؤًي حُوَحٍح( ؽ ) 

٣ـذ إٔ ٣ظوٌ حُوَحٍ ك٢ ظَٝف ػيّ ح٤ُو٤ٖ ٝػيّ حُظؤًي،  ى٣َٓؼَٝكش، ٝال ٣ٌٖٔ طوي٣َٛخ، كبٕ حُْ

ك٤غ طظوٌ حُوَحٍحص ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ حُـٔٞٝ حُظخّ، ٗظَح ُؼيّ طٞحكَ ٓؼِٞٓخص ًخك٤ش ٝٛل٤لش، 

 .كبٕ حُ٘ظخثؾ حُٔظٞهؼش حُلٍٜٞ طٌٕٞ ؿ٤َ ٓئًيس ٝرخُظخ٢ُ 

: خطٕاخ عًهٛح صُع انمشاس 
طَٔ ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍ روطٞحص ٓوظِلش ؿ٤َ ٓظلن ػ٤ِٜخ رٔزذ ١ز٤ؼظٜخ حُ٘ظ٣َش حُظ٢ هي 

ح١ٌُ طَٔ رٚ  ١ص، ٝحألَٓ حُٔئًي إٔ حُٞحهغ حُؼٍَٔحطظؼخٍٝ ٓغ حُوطٞحص حُؼ٤ِٔش ُٜ٘غ حُوَح

، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ا٣ـخُ ٌٛٙ حُوطٞحص ف ٝكوخ ُطز٤ؼش حٌُِٔ٘ش ٓلَ حُوَحٍػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍحص ٣وظَ

 :ًخ٥ط٢ 

 :اإلحغاط تادلشكهح ٔحتذٚذْا  :أٔال 
ػ٠ِ كو٤وش  ٝطؼي ٌٛٙ حَُٔكِش أٍٝ ٝأْٛ حَُٔحكَ ك٢ ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍ ٢ٛٝ طؼ٢٘ حُظؼَف

ٍكش ٣ظ٠ق حُٜيف حٌُِٔ٘ش ٝؿَٞٛٛخ، ٝطليى أٓزخرٜخ، ٝآػخٍٛخ، ٝأػَحٟٜخ حُٔوظِلش، ٝرٌٜٙ حُٔغ

ح١ٌُ ٖٓ حؿِٚ ٣ظْ حطوخً حُوَحٍ، ٣ٝلظخؽ طلي٣ي حٌُِٔ٘ش ا٠ُ حُيهش ٝػيّ حَُٔػش ك٢ ىٍحٓش 

حٌُِٔ٘ش، ٝػيّ حُظؤػَ رلٍِٞ ٓخروش ٌُِٔ٘ش ٓ٘خرٜش ألٕ ظَٝف ٝٓٔززخص ًَ ٜٓ٘خ هي طٌٕٞ 

٣ْٝ ًُي رخٓظؼَحٝ ٓوظِلش، ٌُٝح طؼظزَ حُوطٞس حأل٠ُٝ ك٢ كَ أ١ ٌِٓ٘ش ٢ٛ طلي٣يٛخ 

 :ٝال ري إٔ ط٤ِٔ حإلىحٍس ر٤ٖ . ٓئَٗحص ٝحُز٤خٗخص ٝحُلوخثن ك٢ حُٔٞحهق حٍ

 ىحثٔش ٝٓظٌٍَس ٢ٛٝ حُظ٢ طليع رٌَ٘ ٓٔظَٔ طظٌٍَ رٍٜٞس  : حٌُٔ٘الص حُظو٤ِي٣ش حُٔظٌٍَس* 

 .، ٝطٌٕٞ ك٤ٜخ حُوَحٍحص ٓظ٘خرٜش أٝ ٓظوخٍرش ػخىس ػالهش رخألٍٓٞ ح٤ٓٞ٤ُش ُٜٝخ 
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طزؼٜخ حإلىحٍس، ٝهي طظطِذ ٢ٛٝ حُظ٢ طظؼِن رخُوط٢ ٝح٤ُٔخٓخص حُظ٢ ص:  حٌُٔ٘الص حُل٣ٞ٤ش* 

اَٗحى حُؼخ٤ِٖٓ، أٝ ٓ٘خه٘ش حُٟٔٞٞع ٓغ ١ًٝ حالهظٜخٙ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ هَحٍ ٤ِْٓ ٓؼخُـظٜخ 

 .ر٘ؤٜٗخ 
٢ٛٝ حُظ٢ طليع ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓئَٗحص رليٝػٜخ ، ٝػالؿٜخ ٣ؼظٔي :  حٌُٔ٘الص حُطخٍثش* 

 .ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣ظوٌ حُوَحٍ رَٔػش ٝكِّ ، أ١ طليع رٌَ٘ ػ٢َٟ أٝ ٓلخؿت حُٔي٣َ ػ٠ِ 

 :مجع انثٛاَاخ ٔحتهٛهٓا :شاَٛا 
ى ػ٠ِ ٓيٟ طٞحكَ حُٔؼِٞٓخص ٝحإلكٜخءحص ٝحُز٤خٗخص ح٣ٍَٝ٠ُش حُظ٢ طْ ٣ٝ١ؼظٔي حُوَحٍ حُؾ

٠ُ أه٠ٜ ؿٔؼٜخ رٌَ٘ ىه٤ن، ٝطْ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝطل٤ِِٜخ رل٤غ ٣ٌٖٔ حٓظويحٜٓخ ، ٝحالٓظلخىس ٜٓ٘خ ا

ك٢ اػيحى كي ٌٖٓٔ، ٝهي ٣ؼظَٝ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص رؼٞ حُؼوزخص ٜٓ٘خ حُوٍٜٞ ح١ٌُ ٣ليع 

حُز٤خٗخص حُٔويٓش ُٜخُق حُوَحٍ، أٝ ط٠خٍد ٝٗوٚ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص حُالُٓش، ٣ٝـذ ػ٘ي 

ؿٔغ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص ػٖ ٌِٓ٘ش ٓؼ٤٘ش َٓحػخس حُ٘ٞحك٢ ح٤ًُِٞٔش ٝحالؿظٔخػ٤ش حُٔظِٜش 

ًٔخ  ًٌُٝي حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش ػ٘ي حطوخً هَحٍ ٓؼ٤ٖ، –ػَ حُو٤ْ ٝحُٔؼخ٤٣َ ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي ّ –رٜخ

ٓخ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ :" ٣ـذ حُظلَهش ر٤ٖ ؿٞىس ٤ًٔٝش حُز٤خٗخص، ٝحُٔئحٍ ح١ٌُ ٣طَف ٗلٔٚ 

 "٣لظخؿٜخ ٓظوٌ حُوَحٍ ٢ٌُ ٣ٜ٘غ هَحٍح كؼخال ؟ 

 :ٔضع تذائم حلم ادلشكهح : شانصا 
حُلَ حُزي٣َ ٛٞ ف. ُي ٛٞ ١َف ٓـٔٞػش ٖٓ حُزيحثَ ٝحُلٍِٞ حُٔوظِلش ُلَ حٌُِٔ٘شٝحُٔوٜٞى رٌ

٤ِٓٝش حُلَ حُٔظخكش أٓخّ حُٔي٣َ ُلَ حٌُِٔ٘ش حُٔطَٝكش، أٝ رٔؼ٠٘ آهَ هَحٍ ٓوظَف ٣ئهٌ ك٢ 

حالػظزخٍ ا٠ُ ؿخٗذ هَحٍحص أهَٟ ٓوظَكش روٜي حُٔوخٍٗش ٝحُظل٤َِ كظ٠ ٣ظْ حهظ٤خٍ ٝحكي ٜٓ٘خ 

 .ٍحٍ حأله٤َ ك٤ٜزق ٛٞ حُن

 :ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ال ري إٔ ٣ظٞحكَ ُِلَ حُزي٣َ ١َٗخٕ ٛٔخ 

 .أن ٌسهم الحل البدٌل فً تحقٌق النتابج التً ٌسعى إلٌها متخذ القرار  -ٔم

 .أن تتوفر إمكانات تنفٌذ هذا الحل حال اختٌاره دون البدابل األخرى   -ٕم

حُوخرَ ُالهظ٤خٍ ٣ٝظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٝػيّ طٞحكَ أ١ ٖٓ ٣ٌٖٛ ح٤١َُٖ٘ ٣٘ل٢ ػٖ حُلَ ٛلش حُزي٣َ 

 .ٓظوٌ حُوَحٍ حٓظزؼخىٙ ٖٓ هخثٔش حُلٍِٞ ٟٓٞغ حُزلغ ٝحُٔلخِٟش 
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 :ٔادلٕاصَح تُٛٓا  ذمٛٛى انثذائم: ساتعا 
تحدد عملٌة تقٌٌم البدابل سلبٌات وإٌجابٌات كل بدٌل ، وكذلك طبٌعة الظروؾ البٌبٌة المحٌطة 

كل بدٌل ، وإلى أي حد ٌمكن تحقٌق تنفٌذ  به ، وتشتمل على التعرؾ على حجم المخاطرة فً

سلٌم لكل منها ، وبعد دراسة الممٌزات والعٌوب المشار ؼلٌها ٌختار أفضل وأنسب الحلول أو 

 .البدابل البلزمة التخاذ القرار 

 "اختار انمشاس " ادلالئى نهًشكهح ( احلم  )انثذٚم  اخرٛاس: خايغا 
ع القرار، ألن كل ما ٌصل إلٌه متخذ القرار حتى وتعد هذه المرحلة من أشق وأدق مراحل صن

هذه المرحلة هً قابمة من المزاٌا والعٌوب لمجموعة من البدابل المختلفة، وعلٌه أن ٌوازن 

 .بٌن كل المزاٌا والعٌوب لكل البدابل حتى ٌستطٌع اختٌار البدٌل األمثل 

 :ذُفٛز انمشاس ٔيراتعرّ : عادعا 
إلمكانات البشرٌة والمادٌة ومعرفة الخطوات التً ٌجب اتباعها وهذه المرحلة تتطلب تحدٌد ا

لتنفٌذ القرار، وتحدٌد الوقت البلزم لتنفٌذ القرار ومراحل تنفٌذه، وتحدٌد المعاٌٌر التً تستعمل 

 .لقٌاس النجاح أو الفشل فً التنفٌذ 

، وفً حدود أما المتابعة ٌقصد بها التحقق من أن تنفٌذ القرار ٌتم وفقا للخطة المرسومة

 .التعلٌمات والقواعد الموضوعة، وذلك بقصد اكتشاؾ األخطاء وتصحٌحها وتفادي تكرارها 

 :ومن أهم المهارات التً ٌنبؽً اكتسابها والتً تساعد فً صنع القرار واتخاذه ما ٌؤتً 

 .مهارة التمٌٌز والمفاضلة بٌن أنواع القرارات * 

 .طلوبة للوصول إلى قرار ما مهارة تحدٌد كمٌة ونوع المعلومات الم* 

 .مهارة تحدٌد مشاركة اآلخرٌن المناسبة للتوصل إلى قرار ما * 

 .أولوٌات العمل ( تقرٌر ) رة تحدٌد امه* 

 .مهارة توقع النتابج اإلٌجابٌة أو السلبٌة لقرار ما * 

 : يٓاسج اختار انمشاس
ٍس ك٢ حطوخً حُوَحٍحص ك٤ٔخ ٣ظَٜ ٤ُْ ًَ حُوخىس حإلىح٤٣ٍٖ ٝحَُإٓخء ػ٠ِ ىٍؿش ٝحكيس ٖٓ حُٜٔخ

رؤػٔخُْٜ،رَ طوظِق ىٍؿش ٌٛٙ حُٜٔخٍس ر٤ٖ هخثي ٝآهَ، ٣َٝؿغ حُٔزذ ك٢ حهظالف ٝطزخ٣ٖ طِي 
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حُٜٔخٍس ٤ُْ ا٠ُ حُؼٞحَٓ حٌُحط٤ش حَُٔطزطش ر٘و٤ٜش حُوخىس ٝحَُإٓخء كلٔذ رَ ا٠ُ ػٞحَٓ 

 : ٓؼَ ٟٓٞٞػ٤ش هخٍؿش ػٖ ًٝحطْٜ، 

 ساء االستعداد الشخصً للقادة الرإ . 

  نوعٌة العمل. 

   حجم العمل. 

  ات والمعلومات األساسٌة المتاحة كمٌة البٌان. 

   وضوح الرإٌة فٌما ٌتعلق بالمستقبل. 

اً إٔ أكي  ٣ـذ طو٤ْٔ حٌُِٔ٘ش ٝطل٤ِِٜخ ا٠ُ أؿِحء ٛـَٟ، ُٝظل٤ٖٔ ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص

ؿّٞ ػ٠ِ حَُٔحكَ حألَٜٓ أٝ أٓخ٤ُذ طو٤ْٔ حٌُِٔ٘ش ٝطل٤ِِٜخ ٛٞ ٓؼخُـظٜخ ػ٠ِ َٓحكَ، ػْ حُٚ

 .حُٔزٌَس أٝال 

ًٔخ ٣ٌٖٔ ُٔظوٌ حُوَحٍ طو٤٤ْ ٓوظِق حُزيحثَ ربػيحى هخثٔش رخُـٞحٗذ حإل٣ـخر٤ش ٝحُِٔز٤ش ٌَُ ري٣َ،  

ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ رٟٞغ ه٤ٔش ٌَُ ٖٓ ٌٛٙ حُـٞحٗذ، ك٤غ إٔ رؼٞ ٌٛٙ حُـٞحٗذ هي ٣ٌٕٞ أًؼَ أ٤ٔٛش 

ٓخًح ٣ـذ إٔ ٗلؼَ ؟ ٝٓخًح ٣َٗي إٔ ٗلؼَ ؟ : ، ٝٛ٘خى ٣َ١وش أهَٟ طظٔؼَ ك٢ حُظٔخإٍ ٖٓ ؿ٤َٙ

 .ًٔخ ٣٘زـ٢ طلي٣ي حُظٌخ٤ُق ٝحُِٔح٣خ 

٣ٌٖٝٔ طل٤ٖٔ ػ٤ِٔش حُوَحٍحص اًح كيى ٓظوٌ حُوَحٍ ٓؼخ٤٣َ حُلٌْ ػ٠ِ كؼخ٤ُش حُزيحثَ حُٔوظِلش 

 .هزَ حُظو٤٤ْ حُلؼ٢ِ ُٜخ 

 :أعانٛة صُع انمشاساخ ٔأدٔاذّ 
 :طٞؿي ٓـٔٞػش ٖٓ حألٓخ٤ُذ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظويحٜٓخ ك٢ ٛ٘غ حُلَحٍ ٜٝٓ٘خ 

 :أِٓٞد حُظل٣ٞٞ ( أ ) 

٣ٝؼي ٌٛح حُ٘ٞع أًؼَ ٤ٗٞػخ ُٔخ ُٚ ٖٓ ِٓح٣خ ػي٣يس طظٔؼَ ك٢ طول٤ق أػزخء ٝٓٔئ٤ُٝخص 

حُٔي٣َ٣ٖ، كل٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٗـي حُٔي٣َ ٣ِـؤ اٍ  طل٣ٞٞ ؿِء ٖٓ ٓٔئ٤ُٝخطٚ ُزؼٞ ٓؼخ٤ٗٝٚ 

 .ٓخػي٣ٚ ٖٓٔ ٣ؼن ك٤ْٜ ٣ٝطٔجٖ ا٠ُ ًلخءطْٜ ٝاهالْٜٛ ٝطلِْٜٔ حُٔٔئ٤ُٝش ّٝ

ٝطٔخػي ٌٛٙ حُط٣َوش حُٔي٣َ ػ٠ِ حُظلَؽ ُزؼٞ حُٜٔخّ حٌُز٤َس حُظ٢ ال ٣ظْ اٗـخُٛخ اال ربَٗحكٚ أٝ 

ٝٓؼَكش ٤ًِٞٓخص ٓظخرؼظٚ،ٝاٗزخع ٍؿزخص حُؼخ٤ِٖٓ ٤ُْٜٓٝٞ، ٝاطخكش حُلَٙ حُو٤خى٣ش ُْٜ،
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ؿَ طلو٤ن حألٛيحف ٝد ح١ٌُ ٣ٌٖٔ طٞؿ٤ْٜٜ رٚ ُظ٘ل٤ٌ حُوَحٍحص حُٔطِٞرش ٖٓ أحُؼخ٤ِٖٓ، ٝحألَٓ

 .حُؼخٓش ُِِٜٔلش

ٗظ٤ـش الٍطلخع حُٞػ٢ حُٞظ٤ل٢، ٝطلٖٔ حُٔٔئ٤ُٝخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ُيٟ  :أِٓٞد حالٓظ٘خٍس ( د ) 

ٓؼظْ حُؼخ٤ِٖٓ حُٔيحٍّ، ٗالكع إٔ ٛ٘خى حطـخٛخ ٓلززخ ٝٓظِح٣يح ٗلٞ أِٓٞد حُٔ٘خٍٝس ٝحُلٞحٍ 

حالكظَحّ حُٔظزخىٍ،ٝكلٟٞ ٌٛح حألِٓٞد إٔ ٣ِـؤ حَُث٤ْ ا٠ُ حالٓظ٘خٍس ٝحالٓظؼخٗش رآٍحء رؼٞ ٝ

ٓؼخ٤ٗٝٚ ُِظَٞٛ ا٠ُ ٣َ١وش أٝ ١َم ػي٣يس ُظ٘ل٤ٌ حُوَحٍحص، ٌٝٛح حألِٓٞد ٣ئى١ ا٠ُ ٍكغ حَُٝف 

، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٗـخكٚ ٝطلو٤وٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش ُيٟ ٓؼظْ حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُوَحٍ 

 .رٍٜٞس كؼخُش 

٣ٝظْ حٓظويحٓٚ ُٔٔخػيس حُـٔخػخص ُطَف أكٌخٍ ٝريحثَ ٓظؼيىس ُلَ  :حُؼٜق ح٢ٌُ٘ٛ ( ؽ ) 

حٌُٔ٘الص، ٣ٝؼظزَ ٌٛح حألِٓٞد كؼخال ك٤غ ٣ٔخػي ك٢ طو٤َِ حُظيحهالص حُظ٢ طٔززٜخ حُظلخػالص 

ٗخه٘ظٜخ حُلخًٔش ٝحُٜٔٔش ُلٌَس حُلَى ٖٓ أػ٠خء حُلَى ٖٓ أػ٠خء حُـٔخػش ح٥ه٣َٖ ، طظْ ّ

كظ٠ ٣ظْ حُظَٞٛ ا٠ُ كٌَس أٝ ٍأ١ ٣ٌٕٞ ٛٞ حُلَ حألٓؼَ ٌُِِٔ٘ش ، ٣ٝؼظٔي ٌٛح حألِٓٞد ػ٠ِ 

ػَٝ ٌِٓ٘ش رٍٜٞس ٓلخؿجش، ٣ٝطِذ ٖٓ حألكَحى ١َف كٍِٞ ُٜخ، ٝرؼي ١َف حألكٌخٍ حٌُخِٓش 

 .ىحهِٜخ أَٓح ؿ٤يح ألٗٚ ٣ئى١ ا٠ُ كٌَس ك٣َيس 

 : ُِؼٜق ح٢ٌُ٘ٛ ٣ٝ٢ٛـذ ػ٠ِ حُٔي٣َ٣ٖ إٔ ٣ظزؼٞح ػالػش هٞحػي 

حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ح٤ٌُٔش أًؼَ ٖٓ حُـٞىس، ٣ـذ ػ٠ِ حُٔي٣َ٣ٖ إٔ ٣لخُٝٞح ١َف ٝا٣ـخى ًؼ٤َ ٖٓ * 

حألكٌخٍ رويٍ حإلٌٓخٕ، ٝطٔخػي ٣ُخىس ح٤ٌُٔش ك٢ ط٘ـ٤غ حألكَحى ػ٠ِ حُظل٤ٌَ ك٤ٔخ ٍٝحء أكٌخٍٙ 

 .حُٔل٠ِش 

ٟخء حُـٔخػش ُظوي٣ْ رؼٞ أٝ ٣ـذ ط٘ـ٤غ أكٌخٍْٛ ريٕٝ ٟٝغ كيٝى،  ٣ٝظْ طٞؿ٤ٚ حُٜ٘ق ألع* 

 .ًَ حألكٌخٍ حُظ٢ ٣ٌِٜٔٞٗخ 

 .كال ٣٘زـ٢ حُ٘وي أػ٘خء حَُٔكِش حأل٠ُٝ ُظ٤ُٞي حألكٌخٍ : اٍؿخء حألكٌخّ * 

 :أسلوب الجماعة الصورٌة ( د ) 

وٌساعد هذا األسلوب الجماعة على طرح األفكار وتقٌمها واختٌار الحلول، وٌعتمد على عقد 

ة أو قضٌة وبعد أن ٌتم فهمها، ٌقوم األفراد بطرح األفكار كتابة، ثم حاول اجتماع لمناقشة مشكل

كل فر د أن عرض أفكار خاصة به، وٌرجع تسمٌة هذا األسلوب إلى أن األفراد ال ٌتفاعلون وال 

ٌجرون أٌة مناقشة، وٌقومون بتسجٌل اقتراحاتهم وآرابهم، ومن ثم تم إعداد قابمة موحدة 
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اعة بمناقشة هذه البدابل والمقترحات وتسجل على لوحة بترتبها حسب بالبدابل، وتقوم الجم

األولوٌة، وبعدها تجر مناقشة مستفٌضة للبدابل التً تتصدر قابمة األولوٌات إلى أن ٌتم 

وٌساعد هذا األسلوب فً تذلٌل بعض العقبات التً تواجه صانعً القرار ،التوصل للحل األمثل

لتقٌٌم، وتشجٌع المشاركة المتوازنة بٌن أعضاء عن طرٌق عزل العصؾ الذهنً عن ا

 . الجماعة، واالستعانة باألسالٌب الرٌاضٌة فً مواقؾ صنع القرار 

 : أسلوب دلفاي ( هـ ) 

وٌعتبر هذا األسلوب أداة تخطٌط متعددة األهداؾ، حٌث ٌمثل عملٌة جماعٌة تولد األفكار 

وع معٌن استنادا على استخدام واألحكام من الخبراء ذوي الخبرة واالختصاص فً موض

المقاٌٌس، أو بواسطة االنترنت، أو المناقشات الموجهة، فقد ٌتم إرسال استبٌان لكل فرد حول 

المشكلة لٌبدي رأٌه وٌقترح الحلول البدٌلة، وٌتم تحلٌل اإلجابات، وإعداد تقرٌر بشان القرار 

الراجعة للمشاركٌن، وفً هذه المناسب، وٌقوم المدٌر بتلخٌص االستجابات وٌرسل التؽذٌة 

المرحلة ٌطلب من المشاركٌن أن ٌراجعوا وٌقٌموا التؽذٌة الراجعة، وأن ٌقوموا بترتٌب 

األولوٌات والقضاٌا، وأن ٌقوموا بإرجاع االستبانة مرة أخرى فً فترة زمنٌة محددة، وتعد عدم 

وضع التنبإات  معرفة األعضاء أساس نجاح هذا األسلوب الذي ٌتم استخدامه كثٌرا فً

والتوقعات للمدى الطوٌل، وٌعتبر هذا األسلوب ذا فابدة كبٌرة خاصة فً المناقشات التوجٌهٌة 

. والمشاركٌن المباشرة،وٌتوقؾ نجاحه على االتصال الجٌد بٌن المدٌر

 :ٔايم انرٙ ُٚثغٙ يشاعاذٓا عُذ اختار انمشاس علا
 :ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٖٓ ح ك٢ حُلٔزخٕ ، ُٝٔالٓش ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍ ٛ٘خى ػٞحَٓ ٣٘زـ٢ أهٌٙ

  ٌجب أن ٌإدي كل قرار إلى نتٌجة تسهم فً تحقٌق الهدؾ، األمر الذي ٌتطلب منا معرفة

 .هذا الهدؾ حتى ٌساعد وٌبسط من مهمة اتخاذ القرار

  إن معظم القرارات ال ٌمكنها أن تتفق أو ترضً كل فرد فً المنظمة ألن البعض قد ٌهتم

لحته، والبعض اآلخر ال ٌرضٌه، ولذلك ٌقع على عبء متخذ القرار بالقرار لما فٌه مص

 .شرح الهدؾ من وراء اتخاذ القرار كسب تعاون أفراد المنظمة عن طرٌق 

  أن العملٌات التً ٌتم بمقتضاها اتخاذ القرار تتكون من مفاهٌم وأفكار ذهنٌة، لذلك ٌجب

 .التحول من العمل الذهنً إلى العمل المادي
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 اذ القرارات تستلزم وقتا كافٌا حتى ٌمكن إعطاء المشكلة موضع القرار التفكٌر عملٌة اتخ

والتقٌٌم السلٌم قبل البت فٌها، ولكن هذا ال ٌعنً تؤجٌل اتخاذ القرارات إلى ما الكافً 

النهاٌة ألن التؤخٌر فً اتخاذ القرارات عن الحد المؤلوؾ ٌإدي إلى سحب السلطة من متخذ 

وقت فالقرارات السرٌعة أو الفجابٌة ال تعنً عمل جٌد ولكنها فً العادة القرار؛ وفً نفس ال

 .شعوري لمتخذ القرار تعكس التجربة والحكم الشخصً والفهم البل

 ًات من تؽٌرات ألنها عمله على متخذ القرار أال ٌخشى ما ٌترتب على اتخاذ القرار ٌنبؽ

 .القرار وأن ترك األمور كما هً ٌعتبر هروب من اتخاذ  األساسً 

  ٌنبؽً توقع بعض القرارات الخطؤ، ولذلك ٌجب عدم تمسك القٌادات اإلدارٌة بالقرارات

 .الخطؤ ألن من ال ٌخطا لن ٌتقدم، والقرار الخطؤ قابل للتصحٌح 

  كل قرار ٌتخذ ٌرتبط بسلسلة من األعمال مترتبة علٌه، كما ٌجلب معه تؽٌرات فً كثٌر من

القرار أن ٌكون مستعدا لتعدٌله أو إلؽابه فً ضوء األعمال األنشطة، ولذلك ٌجب على متخذ 

 .واألنشطة المترتبة علٌه

 :يغرٕٚاخ صُع انمشاس
أحدهما إنسانً ٌتمثل فً أن كل فرد ٌهمه أمر من : إن عملٌة صنع القرار عملٌة ذات شقٌن 

هذا  رأي فً تقدٌر  -على حسب مستوى تقٌٌمه وخبرته الثقافٌة  -األمور ٌنبؽً أن ٌكون له

األمر أو إعادة تقرٌره، فلكل رأي قٌمته حسب كفاٌة صاحبه ومإهبلته،ولكن رأٌه عند حدود 

وهذا ٌعدو إلى الشق األخٌر من العملٌة وهو العلم والخبرة . المستوى الذي ٌعمل عنده

المتضمنان فً القرار ، فلٌست العبرة فً عملٌة صنع القرارات أساسا أن ٌجمع األفراد على 

 .ن العبرة أوال وقبل كل شًء أن ٌقوم هذا القرار على دراسة ودراٌة وعلم قرار وأ

إن عملٌة صنع القرارات ال تقتصر على مستوى دون آخر ، وإنما تتم على مستوٌات حسب 

المساحة التً ٌشملها موضوع كل قرار ، وبعبارة أخرى إن التفكٌر فً قضٌة صنع القرارات 

إن عملٌة . ضلة بٌن مستوى وآخر ، أو استبدال مستوى بآخر ٌنبؽً أال ٌقوم على أساس المفا

صنع القرارات وإن شارك فٌها أكبر عدد من الذٌن ٌهمهم هذه القرارات ال بد أن تتركز سلطة 

 .إصدارها فً النهاٌة فً نقاط أساسٌة فردٌة أو جماعٌة فً التنظٌم اإلداري 
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الوسطى والدنٌا حتى ٌتسم التنظٌم الكلً فعملٌة صنع القرارات تنقسم بٌن اإلدارات العلٌا و

إذ تقوم اإلدارة العلٌا بوضع الخطوط العرٌضة للسٌاسة العامة ثم تعمل  .بالكفاٌة والفاعلٌة

اإلشراؾ اإلدارة الوسطى على تحوٌل هذه السٌاسات إلى قرارات وأخٌرا تتولى اإلدارة الدنٌا 

 .على تنفٌذ هذه القرارات

الرسمٌة هً أبنٌة لصناعة القرارات ألن التنظٌم ٌحدد لكل شخص  ومعنى هذا أن التنظٌمات

ما ٌجب أن ٌتخذه من قرارات كما ٌحدد له فً نفس الوقت التؤثٌر أو النفوذ الذي ٌجب أن فٌها 

 .ٌخضع له عند اتخاذه تلك القرارات 

ى المستوى أو عل[ وزارة التربٌة ] إن أهمٌة صنع القرارات التربوٌة على المستوى المركزي 

] أو على المستوى اإلجرابً [ المناطق التعلٌمٌة المنتشرة فً محافظات الدولة ] البلمركزي 

كل هذا رهن بما تتخذه هذه المستوٌات من [ مدارس التعلٌم العام بمراحله وأنواعه المختلفة 

مستوٌات  وقد تم تصنٌؾ مستوٌات اتخاذ  القرار التعلٌمً إلى ثبلث.قرارات تربوٌة وتعلٌمٌة 

 :هً 

 :مستوى القمة التخاذ القرارات التعلٌمٌة [ أ ] 

وٌشمل القرارات الخاصة بالسٌاسة التعلٌمٌة وخطط التعلٌم واستراتٌجٌات العمل وإعداد الكتب 

وسلطة اتخاذ هذه القرارات . وحل المشكبلت اإلدارٌة التً تتعلق بممارسات ذات نطاق واسع 

 .علٌم تتركز فً وزارة التربٌة والت

 :المستوى المتوسط التخاذ القرارات التعلٌمٌة [ ب ] 

وٌشمل القرارات ذات المسإولٌة المحدودة وتتعلق قراراته بالنواحً التنفٌذٌة للمشروعات 

. والبرامج التعلٌمٌة الفرعٌة أو تحدٌد موعد المتحانات آخر العام بالنسبة المتحانات النقل 

. إولٌة المناطق التعلٌمٌة بالمحافظات القرارات من مس وسلطة اتخاذ هذه

 

 :المستوى األدنى التخاذ القرارات التعلٌمٌة [ ج ] 

وتقه مسإولٌة هذه القرارات على المدرسة باعتبارها الوحدة اإلدارٌة التً تقع فً قاعدة هرم 

فً النظام التعلٌمً، والمعلم هو الذي ٌتخذ قراراتها تبعا للمواقؾ المقصودة وؼٌر المقصودة 

" بالمستوى اإلجرابً للقرار " قاعة الدرس، وٌعرؾ هذا المستوى 
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 : ادلشكالخ انرٙ ذٕاظّ صاَعٙ انمشاس
ٛ٘خى رؼٞ حألٓزخد حُظ٢ طٌٖٔ ٍٝحء ػيّ حٍُٞٛٞ ا٠ُ هَحٍحص ٤ٍٗيس ٢ٛٝ طٔؼَ حٌُٔ٘الص 

حألٓخ٤ٓش ك٢ ػ٤ِٔش ٛ٘غ حُوَحٍحص، ٢ٛٝ ٓظؼيىس ك٢ ٍٛٞٛخ ٝهي طْٜٔ ك٢ ػيّ حُظَٞٛ ا٠ُ 

 :ُوَحٍ ح٤ُِْٔ، ٣ٌٖٝٔ طِو٤ٜٜخ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ ح

ػـِ ٓظوٌ حُوَحٍ ػٖ طلي٣ي حٌُِٔ٘ش طلي٣يح ٝحك٤خ أٝ ػيّ هيٍطٚ ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حٌُِٔ٘ش  -1

 .حُٔطل٤ش أٝ حٌُِٔ٘ش حُلو٤و٤ش 

ُِلٍِٞ [ ٤ٓجش  ٓٞحء ًخٗض كٔ٘ش أّ] ػـِ ٓظوٌ حُوَحٍ ػٖ آٌخٕ طٞهغ حُ٘ظخثؾ حُٔوظِلش  -2

 .حٌُٔٔ٘ش 

 .ٍحٍ ػٖ حإلُٔخّ رـ٤ٔغ حُلٍِٞ حٌُٔٔ٘ش ٌُِِٔ٘ش ػـِ ٓظوٌ حُن -3

 .ػـِ ٓظوٌ حُوَحٍ ػٖ حُو٤خّ رؼ٤ِٔش طو٤٤ْ ٓؼ٢ِ ر٤ٖ حُزيحثَ رٔزذ حُظِحٓٚ رخٍطزخ١خص ٓخروش  -4

 إ حُلَى ٓليٝى ك٢ حطوخًٙ ُِوَحٍحص رٜٔخٍحطٚ ٝػخىحطٚ ٝرخٗطزخػخطٚ حُوخٍؿ٤ش ػٖ اٍحىطٚ  -5

 .س ٝحألهاله٤ش إ حُلَى ٓليٝى رو٤ٔٚ حُلِٔل٤ش ٝحالؿظٔخػ٢ -6

إ حُلَى ٓليٝى ك٢ حطوخًٙ حُوَحٍحص رٔؼِٞٓخطٚ ٝهزَطٚ ػٖ حأل٤ٗخء حُظ٢ طظؼِن رٞظ٤لظٚ  -7

ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ ٓؼِٞٓخص ػخٓش أٝ هخٛش أٝ ٓؼِٞٓخص طْ ا٣ٜخُٜخ ا٤ُٚ رو٘ٞحص حُـٜخُ 

 .حُظ٘ظ٢ٔ٤ 

 .إ ػَٜ٘ حُٞهض ؿخُزخ ٓخ ٣ٔزذ ٟـطخ ػ٠ِ ٓظوٌ حُوَحٍ  -8

 :هيٍطٚ ػ٠ِ إ ٓظوٌ حُوَحٍ ٓليٝى د -9

  التفكٌر بطرٌقة منطقٌة. 

  التفكٌر بطرٌقة ابتكارٌة. 

 

 :ادلٓاساخ انرٙ جية أٌ ٚكرغثٓا انمائذ انرتتٕ٘ 
 :ٝطَ٘ٔ ٝحُظ٢ طْٜٔ ك٢ كخػ٤ِش حُٔي٣َ ٛ٘خػش حُوَحٍ ٍٜٓخٍحص هْٔ ى ١كيطْ ص

 .بٌن أنواع القرارات [ المفاضلة  التمٌٌز ] رٌق التؾمهارة  -ٔم

 .ٝع حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞرش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ هَحٍ ٓخ ٜٓخٍس طلي٣ي ٤ًٔش ٕٝ -2
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 .ٜٓخٍس طلي٣ي ٓ٘خًٍش ح٥ه٣َٖ حُٔ٘خٓزش ُِظَٞٛ ا٠ُ هَحٍحص  -3

 .أ٣ُٞٝخص حُؼَٔ ( طوي٣َ) ٜٓخٍس طلي٣ي  -4

 .ُِوَحٍحص ( طٞهغ حُ٘ظخثؾ حإل٣ـخر٤ش ٝحُِٔز٤ش ) ٜٓخٍس طٞهغ حُ٘ظخثؾ حُٔظٞهؼش ٝؿ٤َ حُٔظٞهؼش  -5

 

 :-ٓخ ٢ِ٣ ُٕٞ ؿ٢ إٔ ٣ٌظٔزٜخ حُٔٔجٞحُٜٔخٍحص حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣٘ذٖٝٓ 

 .ػٜ٘خ  حُٔٔجُٞشحُظؼَف ػ٠ِ حٌُِٔ٘ش ٝحُؼٞحَٓ  -1

 .طلي٣ي حأل٣ُٞٝخص ُٔٞحؿٜش حٌُِٔ٘ش ٖٝٓ ٤ٓظوٌ حُوَحٍ  -2

 .ٓغ ٍٛٞ حُظؼخٍٝ ك٢ حطوخً حُوَحٍ ، ٝكٖٔ حُظؼخَٓحهظ٤خٍ حُط٣َوش حُٔ٘خٓزش الطوخً حُوَحٍ -3

 .ى ٝٓيٟ طؤػَ حُوَحٍ رط٣َوش حطوخًٙ ط٘و٤ٚ ١َم طؤػ٤َ حُوَحٍ رخُؼالهخص ر٤ٖ حُلَ -4

 .حالطٜخٍ ر٤ٖ حُٔيٍٓش ٝحُٔـظٔغ ر٘ؤٕ حٌُِٔ٘ش  -5

 .حُظؼَف ػ٠ِ حُٔيٟ ح٢ُِ٘ٓ حُٔطِٞد ٝطلي٣ي حُٞهض حُٔ٘خٓذ الطوخً حُوَحٍ  -6

 .طلي٣ي ٖٓ ٤ٓظلَٔ حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٠ِ حُوَحٍ  -7

 .ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌٙ ٝطلي٣ي ٓيٟ كخػ٤ِش حُوَحٍ حُٔظوٌ  -8

 .أػ٣َٖ رخُوَحٍ ًٔذ طؤ٤٣ي حُٔض -9
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عبد سبلمة . المجلد الحادي عشر د ٘مٓمٓمٕمأكتوبر   -9ٖمالعدد  -التربٌة العربٌةمستقبل   -ٔم

 المحاكاة بالكمبٌوتر كمدخل لفعالٌة صنع القرار المدرسً.  حسٌن العظٌم

 

)  عملٌة صنع واتخاذ القرار التربوي فً اإلدارة المدرسٌة .سهٌر عبد اللطٌؾ أبو العبل -ٕم

  ٖمٓمٓمٕمٌناٌر  –العدد األول  –المجلد التاسع عشر . المجلة العلمٌة ( راسة مٌدانٌة د

 

المشاركة الحالٌة والمرؼوبة لعضو هٌبة التدرٌس فً كلٌتً التربٌة والزراعة " مقالة  -ٖم

 (م  ٙم99ٔم. ) " بجامعة الملك فٌصل فً صنع القرار اإلداري 

 

مكتبة النهضة . جٌة صنع القرارسٌكولو( . م  997ٔم) حبٌب ، مجدي عبد الكرٌم  -ٗم

 .القاهرة  –المصرٌة 

 

دراسة " القرار التربوي بٌن المركزٌة والبلمركزٌة .( ٓم98ٔم) شنودة ، أمٌل فهمً حنا  -٘م

 .مكتبة األنجلو المصرٌة.  "مستقبلٌة 
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 يراتعح ادلُاْط ادلطٕسج ٔإعذاد انرماسٚش

: يمذيح 

رٔلٜٞٓٚ حُظو٤ِي١ حُوي٣ْ ٓـٔٞػش ٝٛٞ ، ١ ط٤َٔ ػ٤ِٚ حُوطش حُظؼ٤ٔ٤ِشحُٜٔ٘ؾ ٛٞ حُيٓظٍٞ حٌُ

. حّ ٖٓ حُٔٞحى حُيٍح٤ٓش حُظ٢ ٣ظ٠ُٞ حُٔؼِٕٔٞ اُوخءٛخ، ىحهَ حُلَٜ حٓظؼيحىح الٓظلخٕ آهَ حُغ

. َٓحىكش ٌُِٔش ٓوٍَ ىٍح٢ٓ ( ٜٓ٘ؾ ) ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٗض ًِٔش 

ٌٝٛح حُٔلّٜٞ حُوخَٛ طلٍٞ ا٠ُ ٓلّٜٞ كي٣غ ُِٜٔ٘ؾ حُٔي٢ٍٓ ٝأٛزق ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ 

حُوزَحص حُظَر٣ٞش حُظ٢ ط٘ظٜٔخ حُٔيٍٓش ٝطَ٘ف ػ٤ِٜخ ٓٞحء ىحهَ حُٔيٍٓش أّ هخٍؿٜخ رٜيف 

ً٘ٚ ٓ٘ٚ هيٍحطٚ، ٝحٓظخُص حُ٘ظَس حُلي٣ؼش ُِٜٔ٘ؾ ٓٔخػيس حُٔظؼِْ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ أك٠َ ٓخ طْ

ٝطظ٤ق حُلَٛش ُْٜ  ٤ٖٓ ٝكخؿخطْٜ ٤ُْٜٓٝٞ ٌٝٓ٘الطْٜ،حُيٍح٢ٓ رؤٜٗخ طَحػ٢ حٛظٔخٓخص حُٔظؼَ

رز٘خء ٗو٤ٜخطْٜ ٝطلو٤ن ًٝحطْٜ ػٖ ٣َ١ن طٜظْ الهظ٤خٍ حُوزَحص حُظَر٣ٞش حُظ٢ ط٘خٓزْٜ، ًٔخ 

١ حُـ٤ٔٔش ٝحُ٘ل٤ٔش ٝحُؼو٤ِش ٝحالؿظٔخػ٤ش طلو٤ن حُ٘ٔٞ حُ٘خَٓ ُِٔظؼِْ ك٢ ؿ٤ٔغ حُ٘ٞحف

. ٝحُٞؿيح٤ٗش 

ٓش ك٢ ٣خص حٍُّٔٚٝطو٣ٞٔٚ ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌٙ ٖٓ حُغ ػ٤ِٔش حُظَر٣ٞش،حُٜٔ٘ؾ ػَٜ٘ أٓخّ ك٢ حٍٝ

 ػش ُٔط١ٍٞ حُٜٔ٘ؾ ٝٓ٘ل٣ٌٚ ٖٓ طـ٣ٌش ٍحؽحُٔظخرؼش  ٗـخف ػ٤ِٔش حُظي٣ٍْ، ُٔخ طويٓٚ ٌٛٙ

حُظو٣ْٞ حُيه٤ن  ىٍٝ ك٢ طط٣َٞ حُٜٔ٘ؾ ، ٣ظٔؼَ ك٢ –رٞٛلٚ هز٤َحً طَر٣ٞخً  –ُِٔٞؿٚ حُل٢٘ ٝ

١ ُِٜٔ٘ؾ حُيٍح٢ٓ ٣ٌٔ٘ٚ ٝؿٞى حُٔٞؿٚ ٓغ حُٔؼ٤ِٖٔ أػ٘خء حُظطز٤ن حُلؼًَٔخ إٔ . ُؼ٘خَٛٙ ًخكش 

رٞٛلٚ َٓ٘كخً ػ٠ِ ػ٘خَٛ  –ًَ ٌٛحٝظش حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ حُظطز٤ن ٝٓالفٓظخرؼظٚ ٖٓ 

ظٍٞ أًؼَ ٤ُٞٔٗش  حُظو٣ْٞ ٖٓ ٖٓحُٔظخرؼش ٝس ػ٠ِ ٣ؼط٤ٚ حُويٍ –طؼ٤ٔ٤ِش ٓظؼيىس، ٝٓ٘ٔوخً ر٤ٜ٘خ 

ى ٓظالكن ٖٓ ك٤غ ٝى، ٝك٤غ إٔ كوَ حُظَر٤ش ك٢ طـيرٔخ إٔ حُٜٔ٘ؾ حُٔي٢ٍٓ ال ٣وزَ حُـْٝ

ٓخ ٣وظٚ  حُ٘خك٤ش حُظو٤٘ش ٝحُظَحًْ حُؼ٢ِٔ كبٕ ٖٓ حُويٓخص حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘ ًَ

اٟخكخص ٝٓظطِزخص ٝأٗ٘طش ٜٓخكزش  ػـَحص ٝػََُٔرخُٜٔ٘ؾ ٖٓ طط٣َٞ ٝطل٤ٖٔ ٝكٌف ٝٓي 

ٖٓ ٤ْٔٛ ػَٔ حُٔٞؿٚ حُل٢٘ ٜٓخّ ٝٝٓخثَ ٓ٘خٓزش ٓظطٍٞس طظٔخ٠ٗ ٝكخؿخص حُؼَٜ، ٢ٛٝ 

 هيٍحص حُٔظؼ٤ِٖٖٔٓ ٓالكظخطٚ ػٖ ٓيٟ ٓالءٓظٚ ح١ٌُ ٣لظَٝ إٔ ٣لظ٠ حُٜٔ٘ؾ ر٤ٜ٘ذ ًز٤َ 

ٛخ ، ١ إٔ ٣ْٜٔ ك٢ٝحكظ٤خؿخطْٜ ٝكخؿخص حُٔـظٔغ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حألٍٓٞ حُظ٢ ٣ظٞهغ ٖٓ حُٔٞؿٚ حُلٖ

ٝٛٞ ٓخ كَٙ  .حُلخثيس حَُٔؿٞس  طلو٤ن ىحٍس حُٔ٘خٛؾ ألؿ٣َٝظويّ رآٍحثٚ ُِٔوظ٤ٜٖ ك٢ ا
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ى٤َُ حُٔٞؿٚ حُل٢٘ ُِظَر٤ش " رؼ٘ٞحٕ أػيٙ حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘ حُؼخّ إٔ ٠٣ٔ٘ٚ ك٢ حُي٤َُ ح١ٌُ 

: ًخ٥ط٢ " حإلٓال٤ٓش 

ٓـٔٞػش ّ ٝحُظؼِْ، ًُٝي ٖٓ هالٍ ٣ٜيف حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘، رٍٜٞس ػخٓش ا٠ُ طل٤ٖٔ ػ٤ِٔظ٢ حُظؼ٢ِ

: ٖٓ حُٞٓخثَ ٜٓ٘خ ٓخ ٣ؤط٢ 

  ٚٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ كْٜ حُٔوٍَ حُيٍح٢ٓ ُِٔخىس حُظ٢ ٣وٕٞٓٞ رظي٣ٍٜٔخ، ٝػالهظ

رخُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ُِٔخىس ًحطٜخ ك٢ حُٜلٞف حألهَٟ ٝػالهظٚ رخُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ُِٔٞحى 

: حألهَٟ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن 

. أٛيحف حُٜٔ٘ؾ ٝحُٔوٍَ حُيٍح٢ٓ ط٤ٟٞق حُؼالهش ر٤ٖ  -1

ط٤ٟٞق حُظ٘ظ٤ْ حُيحه٢ِ ُِٔوٍَ حُيٍح٢ٓ ٝػالهش كوَحطٚ رؼ٠ٜخ رزؼٞ، ٝىٍٝٛخ ك٢ طلو٤ن  -2

 .أٛيحف حُٜٔ٘ؾ 

 .ٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُظٌٖٔ ٖٓ حُٔخىس حُؼ٤ِٔش ٝٓزَ حالٓظِحىس ٜٓ٘خ  -3

 .٣ش ُِٔظؼ٤ِٖٔ ٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ٓـخٍ ٍر٢ حُٔخىس حُؼ٤ِٔش رخُز٤جش ٝحُل٤خس ح٤ُّٞ -4

 

  ٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ طلْٜ ١َم حُظي٣ٍْ حُٔ٘خٓزش ٝحٓظويحٜٓخ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن :

 .ٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ حهظ٤خٍ ١َم حُظي٣ٍْ حُٔ٘خٓزش ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ط٘ٞع ٌٛٙ حُطَم  -1

 م حُظي٣ٍْ رلٔذ حُٔٞهق حُظؼ٢ٔ٤ِ ط٘ـ٤غ حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حالرظٌخٍ ٝحُظـي٣ي ك٢ ١َ -2

٠ُ حهظ٤خٍ حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔ٘خٓزش ُِٔٞهق حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝكٖٔ ٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ع -3

 .حٓظويحٜٓخ ٝحإلكخىس ٓٔخ ٣ظٞكَ ك٢ حُز٤جش ٜٓ٘خ 

 .ط٘ـ٤غ حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حٓظويحّ حُظؼِْ حٌُحط٢ ك٢ حُظي٣ٍْ ٝط٤ٟٞق أٓخ٤ُزٚ  -4

 

 

 : فهغفح تُاء ادلُاْط ادلطٕسج

حألْٓ حَُح٤ٓش ا٠ُ ؿؼَ حُيٍّٝ  هخٓض كِٔلش ر٘خء حُٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش حُـي٣يس ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ

. أًؼَ ؿٌرخ ٝط٣ٞ٘وخ، ٝأ٣َٔ كٜٔخ ٝحٓظ٤ؼخرخ ، ٝططز٤وخ ػ٤ِٔخ ك٢ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش 

ص ١ٕؿخالص حُيٍح٤ٓش حُٔوظِلش، كوي دُٝٔخ ًخٗض ُِظَر٤ش حإلٓال٤ٓش ه٤ٜٛٞش ٤ُٔض ُـ٤َٛخ ٖٓ حُْ

ػ٣َٔش ٌَُ كَهش ىٍح٤ٓش، ُظٞؿٜخص ُٝحٍس حُظَر٤ش حُيحػ٤ش ا٠ُ َٓحػخس حَُٔكِش حٍىٍٜٝٓخ ٝكوخ 
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ك٠ال ػٖ طز٢٤ٔ حُٔؼِٞٓخص، ٝٛٞؿٜخ ك٢ ػزخٍحص ىه٤وش ٝحٟلش رؼ٤يح ػٖ حإل٣ـخُ حُٔوَ 

. ٝحإل١٘خد حَُٔٔ

:  ٖٝٓ ٛ٘خ ٍحػض ُـخٕ طؤ٤ُق حٌُظذ ػيىح ٖٓ حألٍٓٞ ٣ؤط٢ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٓخ ٢ِ٣

ػو٤يس، ) س حُلَٜ ر٤ٖ حُٔـخالص حُيٍح٤ٓش حُٔوظِلش، ٟٝٝغ ًَ ٜٓ٘خ ك٢ ىٍّٝ ٓ٘لَٜ :أٝال 

( . ػِّٞ هَإٓ، كي٣غ ٣َٗق، ٤َٓس، كوٚ، ط٣ٌٜذ، ػوخكش آال٤ٓش 

حُز٘خء حَُأ٢ٓ ٝحألكو٢ ٌَُ ٓـخٍ، كٟٔٞٞػخص حُٔخىّ ٓؼال طويّ ٌُظخد حُٔخرغ ، ًٝظخد  :ػخ٤ٗخ 

ٌٌٝٛح ٓغ َٓحػخس ٣ُخىس حُظلخ٤َٛ ك٢ حُٔوٍَ حُٞحكي ًِٔخ طويّ ػَٔ ... حُؼخٖٓ ٣ٌَٔ حُٔخرغ

. حُٔظؼِْ 

ػْ ٍر٢ حُٔخ٢ٟ رخُلخَٟ، ، حُظِو٤ٖحَُٔى ٝٓوخ١زش ػوَ حُٔظؼِْ ٝٝؿيحٗٚ، ٝطـ٘ذ  :ػخُؼخ 

. ٝحُ٘ظ١َ رخُؼ٢ِٔ، ٝحُ٘ظ٣َش رخُٞحهغ 

حطزخع ًَ ىٍّ رٔٞؿِ ألْٛ ػ٘خَٛٙ ٝأكٌخٍٙ، ػْ رظو٣ْٞ ٣و٤ْ ٓيٟ حٓظ٤ؼخد حُٔظؼِْ  :ٍحرؼخ 

. ٣ٝطِذ ٓ٘ٚ طؼ٣ِِ ٓؼِٞٓخطٚ رخُزلغ ك٢ حَُٔحؿغ ٝأٜٓخص حٌُظذ 

حػظٔخى ٓزيأ حُٞٓط٤ش، حُزؼي ػٖ حُٔـخالس ٝحُظطَف ٝحُيحػ٢ ا٠ُ ٝكيس حُٜق ٝحؿظ٘خد  :ح هخْٓ

. حُوالكخص 

انُعاغ يف يراتعح ادلُاْط ادلطٕسج   ذطهثاخو
  حُٔٞؿٚ حُل٢٘ ٣ـذ إٔ ٣ؼَف :حُٔظطِزخص حُٔؼَك٤ش  :

. أٓخ٤ٓخص ر٘خء حُٜٔ٘ؾ ٝطط٣َٞٙ  -1

.  أٓخ٤ٓخص طو٣ْٞ حُٜٔ٘ؾ ٝحُزَٗخٓؾ حُيٍح٢ٓ -2

. حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ ط٘ل٤ٌ حُٜٔ٘ؾ  -3

 ٣ٝؼٖٔ أ٤ٔٛش حُٔٞؿٚ حُل٢٘ ٣ئٖٓ  : حُٔزخىة حُظَر٣ٞش :

. ك٢ طط٣َٞ حُؼَٔ حُظَر١ٞ ٝٓظخرؼظٚ طو٣ْٞ حُٜٔ٘ؾ  -1

. ط٘ٞع أٓخ٤ُذ حُظو٣ْٞ  -2

. ى ُٜٔ٘ؾ ٝػيّ حالهظٜخٍ ػ٠ِ ػَٜ٘ ٝحفح٤ُُٞٔ٘ش ك٢ طو٣ْٞ ح  -3
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 ػ٠ِ حُل٢٘  حُٔٞؿ٣ٚؼَٔ  : حُٔؼخ٤٣َ حألىحث٤ش :

. طل٤َِ أؿِحء حُٜٔ٘ؾ ٝػ٘خَٛٙ  -1

 .ٍٛي ٓيٟ طلو٤ن أٛيحف حُٜٔ٘ؾ  -2

 .طظزغ ٗوخ١ ح٠ُؼق ك٢ حُٜٔ٘ؾ  -3

. اَٗحى حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ طو٣ْٞ حُٜٔ٘ؾ  -4

. حإلٜٓخّ ك٢ طٞظ٤ق ٗظخثؾ حُظو٣ْٞ ك٢ طط٣َٞ حُٜٔ٘ؾ  -5

: يعاٚري يراتعح يكَٕاخ ادلُٓط 
 :ٟ حٌُٔٞٗخص حُٔظش ُِٜٔ٘ؾ حُٔي٢ٍٓ رٔلٜٞٓٚ حُلي٣غ ٢ٛٝ طٜ٘ذ حُٔظخرؼش ك٢ ٌٛح حُـخٗذ ػَ

 ( .حألٛيحف، ٝحُٔلظٟٞ، ١َٝحثن حُظي٣ٍْ، ٝحُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحألٗ٘طش حُظؼ٤ٔ٤ِش،ٝحُظو٣ْٞ ) 

: ًَ ػَٜ٘ ٖٓ طِي حُؼ٘خَٛ حُٔظش ٓظخرؼش ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ أْٛ حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ك٢ ٟٞثٜخ ٣ظْ 

: ّ ًُي ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش ٣ٝض  :أٛيحف حُٜٔ٘ؾ ٓظخرؼش : (   1 )

  طلي٣ي حألٛيحف طلي٣يح ٝحٟلخ ٝىه٤وخ. 

 ٛيحف ٓغ ٓٔظٟٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ حُيح٤ٍٖٓ ُِٜٔ٘ؾ ط٘خٓذ حأل. 

  طلو٤وٜخ ك٢ ٟٞء حإلٌٓخٗخص حُٔظٞكَس ٝحُٞهض حُٔظخف آٌخ٤ٗش. 

  ُٔـخالص حُٔؼَك٤ش ٝحُٞؿيح٤ٗش ٝحُٜٔخ٣ٍش ٤ٍُٞٔٗش حألٛيحف. 

 ٓق رخُٔالكظش ٝحُو٤خّ ٤ٛخؿش ٤ًِٞٓش طْ ٤ٛخؿظٜخ. 

  ٓٔظ٣ٞخص ٓؼَك٤ش ػي٣يس  طٜخ ٝطـط٢طٞحُٜٗخ. 

  ٤ٍٓٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝكخؿخطْٜ ٌٝٓ٘الطْٜ َٓحػخطٜخ. 

  ٓظطِزخطٚ  سرلخؿخص حُٔـظٔغ ٝطِز٢حٍطزخ١ حألٛيحف. 

  آٌخ٤ٗش ه٤خّ ٝطو٣ْٞ أٛيحف حُٜٔ٘ؾ. 

:  ٣ٝظْ ًُي ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش :ٓلظٟٞ حُٜٔ٘ؾ ٓظخرؼش : (   2  )

 ْٓلظٟٞ أٛيحف حُٜٔ٘ؾ طَؿٔش ٛخىهش  سطَؿ. 

  ٚحُٔؼِٞٓخص حُٔخروش ُِٔظؼ٤ِٖٔ ٝٓٔظ٣ٞخطْٜ َٓحػخط. 

 حُٔلظٟٞ ٓؼِٞٓخص ٛل٤لش ػ٤ِٔخ  حكظٞحء. 

  ٚ١ٝز٤ؼش ٓـظٔؼْٜ رل٤خس حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝٝحهؼْٜ حٍطزخ١. 
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  َٙػ٠ِ ارَحُ حُـٞحٗذ حُظطز٤و٤ش ُِيٍّٝ حُٔلظٟٞ ك. 

 ُٕحُؼٔن ٍٗٔٞ ٝحٍر٤ٖ  ٙطٞح. 

 حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝكخؿخطْٜ ٌٝٓ٘الطْٜ ٤ٓٞ ػخطٚ َٓح ٍ. 

  ُٚٗر٤ٖ حُظَط٤ذ حُٔ٘طو٢ ٝح٤ٌُُٔٞٞؿ٢  طٞح. 

 ٓزيأ حُظَحر٢ ٝحُظٌخَٓ ر٤ٖ حُٔٞحى حُٔوظِلش حُٔلظٟٞ   َٓحػخس. 

  ٚٓزيأ حالٓظَٔحٍ ٝحُظظخرغ َٓحػخط. 

  ٚرخٓظويحّ أًؼَ ٖٓ ٣َ١وش ُِظي٣ٍْ  ٓٔخك. 

  حُٔظؼ٤ِٖٔ حُٔلظٟٞ رِـش ٤ِٓٔش ٝٓ٘خٓزش ُٔٔظًٞظخرش ٟ. 

  ْٓ٘خٓزظٚ حُِٖٓ حُٔوٜٚ ُِظي٣ٍ. 

  ِْط٠ٔ٘ٚ أٗ٘طش إلػَحء حُظؼ. 

  ِْهيٍطٚ ػ٠ِ طلو٤ن حُ٘ٔٞ حٌُحط٢ ُِٔظؼ. 

: ٣ٝظْ ًُي ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش  : حُظي٣ٍْ  ٓظخرؼش ١َحثن: (   3  )

  ّرٌَ٘ كؼخٍ ك٢ طلو٤ن أٛيحف حُٜٔ٘ؾ حإلٜٓخ. 

  ح٢ٓ حُط٣َوش طي٣ٍْ حُٔلظٟٞ حُيٍٓ٘خٓزش. 

  أٓخ٤ُذ حُظي٣ٍْ رخَُٔٝٗش ٝحُظ٘ٞع حطٜخف. 

  ّٓؼ٤َحص ٓظ٘ٞػش طلون حُظ٣ٞ٘ن حُٔٔظَٔ ُِٔظؼ٤ِٖٔ حٓظويح. 

  ٖػَٝ حُيٍّٝ رَٔػش ط٘خٓذ ٓٔظ٣ٞخص حُٔظؼ٤ِٔ. 

 ع حُٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ٝحُظلخػَ أػ٘خء حُظي٣ٍْ ١ط٘ؾ 

  حُلَٝم حُلَى٣ش ر٤ٖ حُٔظؼ٤ِٖٔ أػ٘خء حُظي٣ٍْ َٓحػخس. 

 ُٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓٔخٍٓش أٓخ٤ُذ حُظؼِْ حٌُحط٢ ع ح١ط٘ؾ. 

  طل٤ٌَ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝط٢ٔ٘ هيٍحطْٜ حُؼو٤ِش اػخٍس. 

: ٣ٝظْ ًُي ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش  :حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٓظخرؼش : (  4) 

  ّحٓظويحّ ح٤ُِٓٞش ك٢ طلو٤ن أٛيحف حُٜٔ٘ؾ آٜخ 

 ٍطؼ٤ٔ٤ِشحٍٝٓخثَ ط٘ٞع ح . 

  ػ٤ِٔخ ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ٛل٤لش حٗظٔخُٜخ. 
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  طٔظغ ح٤ُِٓٞش رخُيهش ٝحُـخًر٤ش ٝحُظ٣ٞ٘ن. 

  َكخٓش ٖٓ كٞحّ حُٔظؼ٤ِٖٔ اػخٍطٜخ أًؼ ٖٓ. 

  حالٓظويحّ ٝٓ٘خٓزش ٌُِٔخٕ ٝحُٔٞهق حُظؼ٢ٔ٤ِ ُٜٓٞش. 

: ٣ٝظْ ًُي ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش  : حألٗ٘طش حُظؼ٤ٔ٤ِشٓظخرؼش : (  5) 

  م طِي حألٛيحف آٜخٜٓخ  ك٢ طلو٢رؤٛيحف حُٜٔ٘ؾ ٝحٍطزخ١ حألٗ٘طش . 

 ّٓؼٚ  ٛخًخَٓس حألٗ٘طش ُٔلظٟٞ حُٜٔ٘ؾ ٝصٗخٓذ. 

 ػ٠ِ ٓٔخٍٓش حُظل٤ٌَ ٝحُؼَٔ  ٛخع١ط٘ؾ. 

 كخؿخص حُٔظؼ٤ِٖٔ ٤ُْٜٓٝٞ  طٜخطِز٢. 

  ط٤ٜجش حألٗ٘طش حُٔظؼ٤ِٖٔ ُِظؼخَٓ ٓغ ٓٞحهق حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش. 

: ٣ٝظْ ًُي ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش  : أٓخ٤ُذ حُظو٣ْٞ حرؼش صّ: (  6) 

  أٓخ٤ُذ حُظو٣ْٞ رخألٛيحف ٝطؼَٔ ػ٠ِ ه٤خٜٓخ حٍطزخ١. 

 رخٍُ٘ٔٞ ٝحُظ٘ٞع ٝحُظٌخَٓ ٝحالٓظَٔحٍ  ٛخٓظغص. 

  ٝحُؼزخص ٝحُٟٔٞٞػ٤ش  ٛيمرخٍحطٔخٜٓخ. 

 ٛؼٞرخص حُظؼِْ ُيٟ حُٔظؼ٤ِٖٔ  ٛخ١ٙط٘ن. 

 حُٔلظٟٞ حُيٍح٢ٓ ٝطَطز٢ رٚ  طٜخطـط٢. 

 ٣خطٜخ حُٔظؼيىس حُـٞحٗذ حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔخ٣ٍش ٝحُٞؿيح٤ٗش رٔٔظٞ ٛخّحه٢. 

 ػ٠ِ أٓجِش ٓؼ٤َس ُظل٤ٌَ حُٔظؼ٤ِٖٔ  ٛخٍحّٕصح .

: انُرائط ادلغرفادج يٍ يراتعح ادلُاْط 
طئى١ ٓظخرؼش حُٔ٘خٛؾ أىٝحٍح ػي٣يس ٝٝظخثق ٓل٤يس طْٜٔ ك٢ ٣ُخىس كخػ٤ِش حُٜٔ٘ؾ ، ٝطظٔؼَ طِي 

: حُٞظخثق ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظخثؾ طٌ٘ق ػٜ٘خ ٌٛٙ حُٔظخرؼش ٖٓ أرَُٛخ ٓخ ٣ؤط٢ 

 طويّ ٍٛٞس كو٤و٤ش ٝٛخىهش ُٞحهغ حُٔ٘خٛؾ ًٔخ ٣َحٛخ حُٔ٘لٌٕٝ ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٍٝإٓخء أهٔخّ  (1

 .ٝٓٞؿ٤ٜٖ ك٤٤ٖ٘ ، ٝحٗؼٌخٓخطٜخ ػ٠ِ حُٔظؼ٤ِٖٔ      

 .طِز٢ ٗيحء ح٤ُٔيحٕ حُظَر١ٞ رٔظخرؼش حُٔ٘خٛؾ ٝطو٣ٜٞٔخ ، ٝطؼ٣ِِ حإل٣ـخر٤خص ٝٓؼخُـش حُِٔز٤خص  (2

 .حُٜٔ٘ؾ حُٔطٍٞ  طٔخػي ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ ٓيٟ ؿٞىس ططز٤ن (3
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طٔخػي ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ ٓيٟ ًلخ٣ش حإلٌٓخٗخص حُز٣َ٘ش ٝحُٔخى٣ش حُالُٓش ُظطز٤ن حُٜٔ٘ؾ حُـي٣ي   (4

. 

 ػيّ هيٍس حُٔظؼ٤ِٖٔ: طلي٣ي ؿٞحٗذ حُوٍٜٞ حُظ٢ طظَٜ ك٢ َٓكِش ططز٤ن حُٜٔ٘ؾ ٝط٘ل٤ٌٙ ٓؼَ  (5

٣ٍْ ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد رؼٞ أؿِحء حُٔلظٟٞ حُيٍح٢ٓ، أٝ ػيّ ًلخءس رؼٞ ١َحثن حُظي

  حُٔٔظويٓش، 

ىحٍّ ُوِش آٌخٗخطٜخ، ٝٗلٞ أٝ طؼٌٍ ططز٤ن رؼٞ حألٗ٘طش ٝحُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ رؼٞ حُْ   

 .ٓٔخ ٣ٔخػي ك٢ حهظَحف حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ُظِي حٌُٔ٘الص أٝال رؤٍٝ  ًُي 

طو٣ْٞ ٓوَؿخص حُٜٔ٘ؾ حُظ٢ طظٔؼَ ك٤ٔخ حًظٔزٚ حُٔظؼِٕٔٞ ك٢ حُـٞحٗذ حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔخ٣ٍش  (6

ٝٛ٘خ ٣ظْ طو٣ْٞ ٓوَؿخص حُٜٔ٘ؾ ( ٗظخؿخص حُظؼِْ حَُٔؿٞد ك٤ٜخ ) أ١ طو٣ْٞ : ىح٤ٗش ٝحُٞؽ

كخؿخص حُٔظؼ٤ِٖٔ  –أٗ٘طش حُظؼ٤ِْ حُٔوظَكش  –حألٛيحف ) حُٔي٢ٍٓ ك٢ ٟٞء ٓيهالطٚ 

ُِظؤًي ٖٓ ٓيٟ كخػ٤ِش حُٜٔ٘ؾ حُٔطٍٞ ك٢ طلو٤ن أٛيحكٚ ، ٝطٌٖٔ ( ٤ُْٜٓٝٞ ٌٝٓ٘الطْٜ 

ح طويّ طـ٣ٌش ٍحؿؼش ٓل٤يس ٝك٣ٍٞش ُِٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ ٓـخالص حُٜٔ٘ؾ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُٞظ٤لش ك٢ أٗٚ

 .حُٔطزن 

طٔؼَ ٗظخثـٜخ ٝهخٛش ك٢ ٓـخٍ حُظل٤َٜ حُطالر٢ كخكِح ُِٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُظؼِْ ٝحٓظـالٍ  (7

 .هيٍحطْٜ ُالٍطوخء رٔٔظٟٞ طل٤ِْٜٜ ، ك٠ال ػٖ أٜٗخ طٔخػيْٛ ػ٠ِ حًظ٘خف هيٍحطْٜ 

: حُظ٢ ٣ظْ ك٢ ٟٞثٜخ ط٘ل٤ٌ حُٜٔ٘ؾ حُٔي٢ٍٓ، ٓؼَ طلي٣ي حُٔٞحٛلخص ٝح١َُٝ٘ حُٔالثٔش  (8

طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ، ٝاػيحى حَُٔحكن حُٔي٤ٍٓش، ٝطـ٤ِٜ حُٔوظزَحص حُِـ٣ٞش ٝحٌُٔظزخص 

ٝح٤ُِٜٔخص ٝحألٗي٣ش ٝؿَف حُؼَٝٝ اُن، ٝطلي٣ي ػَٜ٘ حُِٖٓ ٣َ١ٝوش ط٘ظ٤ٔٚ ٝؿيُٝظٚ، 

 .ٝاػيحى ػ٘خَٛ حإلَٗحف حُظَر١ٞ 

 .حُظ٢ هي طؼ٤ن حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ أٝ طلي ٖٓ كخػ٤ِظٚ  ٍٛي ٌٓ٘الص ح٤ُٔيحٕ حُظَر١ٞ (9

٣ق ٛؾ ٝىححٌُٔ٘الص حُظ٢ طٞحؿْٜٜ أػ٘خء حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِٖٔ طؼَف طٔخػي حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢  (10

 .حُظـِذ ػ٤ِٜخ  ٣ٌٖٔ 

حُٜٔ٘ؾ حُـي٣ي ػ٠ِ أْٓ ٤ِٓٔش ٝٓ٘طن ٣َطٌِ ػ٠ِ حألىُش  حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش ُظل٤ٖٔطٞكَ   (11

 .ػ٤ِٔش حُظو٣ْٞ حُٔٞػٞم رٜخ حُٔٔظٔيس ٖٓ 

طٌ٘ق ُِٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝاىحٍس حُزلٞع ٝحُٔ٘خٛؾ ٓٞح١ٖ ح٠ُؼق ٝٓٞح١ٖ   (12

 .حُوٞس ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُـي٣يس ، ٝط٤َ٘ ُْٜ ٓؼخُْ حُط٣َن ٗلٞ ٣ُخىس كخػ٤ِظٜخ ٝحالٍطوخء رٔٔظٞحٛخ 
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طٔخػي ٗظخثـٜخ ػ٠ِ ط٘و٤ٚ ٗٞحك٢ ح٠ُؼق ٝحُوٞس ك٢ ؿ٤ٔغ ػ٘خَٛ حُٜٔ٘ؾ ، ٟٝٝغ   (13

 .ُؼالؽ ٗٞحك٢ حُوٍٜٞ رٜخ ٝحُٞهخ٣ش ٖٓ طٌَحٍٛخ ٓٔظوزال  هط٢

اىحٍس ) ٤ٛخؿش حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٌ٘ق ػٜ٘خ حُٔظخرؼش ك٢ طوخ٣ٍَ طَكغ ا٠ُ حُـٜخص حُٔوظٜش  (14

ٓ٘لٞػش رخُٔوظَكخص ٝحُظ٤ٛٞخص ( ٢ٗ حُؼخّ ُِٔـخٍ حُيٍح٢ٓحُظٞؿ٤ٚ حُق –حُزلٞع ٝحُٔ٘خٛؾ 

 .حُٔ٘خٓزش 

 

 :نكرة انذساعٛح اجلذٚذج ادلٕظّ انفُٙ ٔ دنٛم ادلعهى ل

ٌعد دلٌل المعلم رافدا أساسٌا من روافد الكتب الدراسٌة، ومفتاحا للولوج الصحٌح إلى فكر 

رإٌتهم للنجاح فً توصٌل أهداؾ عملٌا لفلسفتهم فً التؤلٌؾ، والمإلفٌن من جهة، و تطبٌقا 

 . الكتاب من جهة أخرى

 ٌراعٌها عند اطبلعه و من أهم األمور التً ٌجب على الموجه الفنً أن

 :و تعامله مع أدلة المعلم بعامة ، و أدلة الكتب الجدٌدة بخاصة ما ٌؤتً 

 

 :مبادئ عامة : أوال  

و كٌفٌة التعامل معه؛  فً التعرٌؾ بالكتاب الجدٌد،استشعار حاجة المٌدان لرأٌه السدٌد   –ٔم 

مكن من النجاح فً مهمته على قدر إٌجابٌة الموجه الفنً و تجاوبه مع فكر المإلفٌن سٌتو

رإساء األقسام حول الكتب الجدٌدة من زاوٌة ، كما أنه لٌؾ قلوب وعقول المعلمٌن وبتؤ

 .سٌثبت مدى رٌادته و نجاحه هو فً نقل الخبرات الجدٌدة إلى المٌدان من زاوٌة أخرى 

لفو دلٌل ده مإقراءة مقدمة دلٌل المعلم بعناٌة و تدبر ؛ لٌتعاٌش مع اإلطار العام الذي حد  –ٕم

 ن ورابهم إدارة البحوث التربوٌة و المناهج للنجاح فً توصٌل مادةمِم و المعلم و كتاب المتعلم

مجاالتها المتعددة؛ فبل شك أن أهداؾ الكتب الجدٌدة تعبر  الكتاب للمتعلمٌن وتحقٌق أهداؾ

الكتب التً صاحبت تؤلٌؾ عن رإى تربوٌة جدٌدة تواكب التطور التربوي و تضٌؾ للرإى 

 .ال تلؽٌها و السابقة 

لم ٌتم تؤلٌفه وإعداده لٌتم تطبٌقه حرفٌا تطبٌقا  -وأي دلٌل آخر -التؤكد من أن هذا الدلٌل  –ٖم

جامدا ال روح فٌه، وإنما ٌجب التعامل معه على أنه فكر تربوي ومهنً راٍق ناتج عن 
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بٌق الدروس داخل خبلصة خبرة وإبداع فرٌق التؤلٌؾ، وأنه تطبٌق واضح لرإٌتهم فً تط

اعات الزمبلء اآلخرٌن من الصفوؾ الدراسٌة، كما أنه فً ذات الوقت ال ٌصادر خبرات وإبد

 . ؼٌرهم من التربوٌٌن وأصحاب الخبرة األكادٌمٌة موجهٌن و رإساء أقسام ومعلمٌن و

لنسخ ا فٌها و البناء علٌها واإلضافة إلٌها، ال االهدؾ من هذه األدلة هو االستفادة ممّم   –ٗم

الجامد الذي ال روح فٌه و ال تطوٌر للعمل، وإنما إٌثارا لراحة زابفة وركونا لخمول فكري 

 .مقٌت 

 

 : نصابح وإرشادات خاصة : انٌا ث 

ٌرجى من اإلخوة الموجهٌن الكرام ضرورة االلتفات إلى ما ٌؤتً من محتوٌات أدلة المعلم للكتب 

ثم إفادة زمبلبنا فً المٌدان منها بعد إضافة خبراتهم الجدٌدة لتعٌنهم على االستفادة منها، ومن 

 : الطٌبة إلٌها 

العناٌة بالهدؾ العام للدرس الذي ٌحدد التصور الواسع لما سٌندرج تحت هذا الدرس من   –ٔم

 .محاور و حقابق 

االستفادة من المراجع ومصادر المعلومات التً ٌقترحها الدلٌل فً كل درس على حدة   –ٕم

قابق علمٌا من جهة، وتوثٌقها و التدقٌق فٌها من جهة أخرى، كما أن فً إلثراء الح

االستفادة من ذكر هذه المراجع والمصادر فً تكوٌن مكتبة علمٌة وتربوٌة فً مكاتب 

التوجٌه الفنً واألقسام العلمٌة ما ٌسهم فً اإلثراء العلمً لنا جمٌعا، وخاصة إذا ما انتخبنا 

لكل من الموجهٌن ( منهج قرابً سنوي)ننادي به من تحدٌد  بعضها لتكون مادة ثرٌة لما

  .رإساء األقسام والمعلمٌنوالفنٌٌن 

           االهتمام بصٌاؼة األدلة لؤلهداؾ السلوكٌة لكل درس؛ فهً ترسم خارطة طرٌق لكل  –ٖم

ما سٌصاحب الدرس من محاور وحقابق و مناقشة بنابٌة وأنشطة و وسابل تعلٌمٌة وؼٌر 

 .ذلك 

الحرص على ما ٌقترحه اإلخوة و األخوات المإلفون من أمثلة تطبٌقٌة لكٌفٌة تحقٌق   –ٗم

 . اطبلعهم؛ فهً خبلصة تجاربهم و خبرتهم و( المناقشة البنابٌة ) األهداؾ 

       سمعٌة) ٌة التقنٌة االستهداء بما فً الدلٌل إلعداد مكتبة ثرٌة من الوسابل التعلٌمٌة عال  –٘م

 .وورقٌة، فً شكل خرابط وصور، وؼٌر ذلك  لكترونٌة ، ا(وبصرٌة
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تطبٌق العدٌد من األنشطة الصفٌة والبلصفٌة المبتكرة المقترحة فً الدلٌل والبناء علٌها   –ٙم

 .للوصول إلى أعلى قدر من اإلبداع الذي نلحظه ونقدره من أبطال المٌدان من المخلصٌن

 لطرابق وأسالٌب التعلٌم الحدٌثة ومهاراته المهمة، االستفادة العملٌة من األمثلة التطبٌقٌة  –7

واجتماعٌا ونفسٌا وحركٌا تهدؾ جمٌعها إلى المساهمة فً الرقً بالمتعلم فكرٌا   والتً

 .   ومستحدثات التربٌة  ل مفٌد من جدٌد العصرلٌواكب ك

ٌم تؤمل تطور صٌاؼة أسبلة التقوٌم فً الدلٌل ومبلحظة تطبٌق آخر اتجاهات التقو  –8

واالستفادة منها فً تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا ( الكورت ) الحدٌثة، ومنها تطبٌق مهارات 

  . من جهة، وتحقٌق القٌاس الدقٌق الناجح للعملٌة التعلٌمٌة فً كل درس 
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  ادلشاظع

 
معاٌٌر عناصر العملٌة التعلٌمٌة، الجزء األول، من إصدار وزارة التربٌة والتعلٌم بالمملكة  -ٔم

اإلدارة العامة للبحوث، الطبعة األولى لعام  –وكالة التخطٌط والتطوٌر  –عربٌة السعودٌة ال

 . 88ص   –٘م7م ، ص 8ٓمٓمٕم -هـ 9ٕمٗمٔم

 

دار  -عمان. اإلشراؾ التربوي واقعه وآفاقه المستقبلٌة (.م  ٙمٓمٓمٕم)الحرٌري، رافدة  -ٕم

 .المناهج للنشر والتوزٌع 

 

وزارة األوقاؾ والشإون  –الكوٌت .التربوياإلشراؾ (. م  7ٓمٓمٕم)المعتوق، بدر ٌوسؾ  -ٖم

 .اإلسبلمٌة 

 

من إصدارات التوجٌه الفنً العام ( . م  ٕمٓمٓمٕم) دلٌل الموجه الفنً للتربٌة اإلسبلمٌة  -ٗم

 .الكوٌت  –وزارة التربٌة .  للتربٌة اإلسبلمٌة  

 

ز المرك( م  ٓمٓمٓمٕم. ) دراسة تقوٌمٌة لمناهج العلوم الموحدة فً دول الخلٌج العربٌة  -٘م

. العربً للبحوث التربوٌة لدول الخلٌج 
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يٓاساخ ذٕظٛٓٛح نًُارض انذسٔط 
 ٔٔسػ انعًم ٔحهماخ انُماػ
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 ٔحهماخ انُماػ ٔٔسػ انعًم منارض انذسٔطلذٕظٛٓاخ 

( : انذسط انرطثٛمٙ ) منٕرض انذسط : أٔال 
 :طؼ٣َلٚ 

ٛٞ ٗ٘خ١ ػ٢ِٔ ٣ٜيف ُظ٤ٟٞق كٌَس أٝ ٣َ١وش أٝ ٤ِٓٝش أٝ أِٓٞد طؼ٢ٔ٤ِ ٣َؿذ حُٔٞؿٚ حُل٢٘ 

ح٤ُظٚ ٝأ٤ٔٛش حٓظويحٓٚ، ك٤وّٞ حُٔٞؿٚ حُل٢٘ رظطز٤ن حُلٌَس أٓخّ ػيى ٖٓ ك٢ اه٘خع حُٔؼ٤ِٖٔ رلغ

.  حُٔؼ٤ِٖٔ أٝ هي ٣ٌِق أكي حُٔؼ٤ِٖٔ رظطز٤ن ٌٛٙ حُلٌَس أٓخّ ُٓالثٚ 

 :٣ٝ٘زـ٢ إٔ طظ٠ٖٔ هطش حُيٍّ حُظطز٤و٢ ٓخ ٣ؤط٢ 

  األهداؾ الواضحة للدرس بحٌث تربط المادة العلمٌة باألهداؾ أي هل تهدؾ إلى تزوٌد

 .المتعلمٌن بالمعلومات أم التدرٌب على مهارات أو تنمٌة مٌول واتجاهات 

  أنواع الوسابل التعلٌمٌة المستخدمة وطرٌقة استعمالها. 

  األسبلة التً سٌواجهها المعلم. 

  النشاط الذي سٌقوم به المتعلمون. 

 ًسوؾ  ن والتًملخص المادة التً سٌعمل المعلم على استخبلصها من استجابات المتعلم

 .ٌسجلها على السبورة

   الواجبات الصفٌة و البٌتٌة. 

 

 :األْذاف انرٙ ٚغعٗ انذسط انرطثٛمٙ نرحمٛمٓا 
: من هذه األهداؾ 

)  إثبات مدى إمكانٌة تطبٌق األفكار واألسالٌب والنظرٌات التً ٌتحدث عنها الموجه الفنً -ٔم

 (تحوٌل النظري على عملً

وبات التً تعترض عملٌة التطبٌق وإمكانٌته فً إفساح المجال لمناقشة األفكار والصع -ٕم

 .مختلؾ الظروؾ 

 .إثارة دافعٌة المعلمٌن لتجرٌب واستخدام طرق جدٌدة  -ٖم

 .زٌادة ثقة المعلم بنفسه  -ٗم
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إكساب المعلمٌن مهارة استخدام أسالٌب مبتكرة مما ٌساعد بالتالً على تطوٌر وتحسٌن  -٘م

 .أدابهم 

علٌة أفكاره وإمكانٌة تطبٌقها فً الظروؾ إتاحة الفرصة للموجه الفنً الختبار فا -ٙم

 .الموضوعٌة المتاحة 

توثٌق الصلة بٌن المعلمٌن والموجهٌن الفنٌٌن من خبلل التعاون المشترك فً التخطٌط  -7

والتنفٌذ وتقوٌم نتابج التقوٌم ، مما ٌتٌح الفرصة للتواصل اإلٌجابً المقترح بٌن الموجه 

 .والمعلمٌن 

 

 :ذٕظٛٓاخ ٔإسشاداخ 
ػ٠ِ حُٔٞؿٚ حُل٢٘ ػيس ٓٔئ٤ُٝخص ٜٝٓخّ ٣٘زـ٢ أهٌٛخ رؼ٤ٖ حُظوي٣َ ٝحالػظزخٍ ػ٘ي اىٍحؿٚ  ٣وغ

: ٗٔخًؽ حُيٍّ ك٢ هطظٚ ح٤ُٔيح٤ٗش ٜٓ٘خ 

. هط٢ ؿ٤يح ُِيٍّ حُظطز٤و٢ ٖٓ ك٤غ حألٛيحف ٝحُٞٓخثَ   -1

ٗض هخٛش اًح ًخ –حه٘غ حُٔؼ٤ِٖٔ رؤ٤ٔٛش حُيٍّ ٝأػَ ٗـخف ططز٤ن حُلٌَس حُظ٢ ٣يٍٝ كُٜٞخ  -2

. ك٢ طط٣َٞ ح٤ُٔيحٕ رٜلش ػخٓش  -ؿي٣يس ٝؿ٤َ ٓٔزٞهش 

ٗظْ حُيٍّ ُِظ٤ًَِ ػ٠ِ كٌَس ٓليىس ٝٝحٟلش ٝىٕٝ حإلهالٍ رـ٤ٔغ حألكٌخٍ ٝحُؼ٘خَٛ  -3

. حُٔطِٞد طٞحكَٛخ ك٢ ٗٔخًؽ حُيٍّٝ 

. حٗظَى رٌَ٘ ٓزخَٗ ك٢ َٓحكَ حإلػيحى ٝحُظ٘ل٤ٌ ٝحُظوط٢٤  رٜلظي ٓٞؿٜخ ك٤٘خ ُِٔيٍٓش    -4

. طَ ٓؼِٔخ ًلئح ُظطز٤ن حُلٌَس أٝ ه٤خّ حُٔٞؿٚ ٗلٔٚ رخُظطز٤ن حم  -5

أػ٢ حُيٍّ ك٢ ر٤جش طؼ٤ٔ٤ِش ػخى٣ش ؿ٤َ ٜٓط٘ؼش ، رل٤غ ٣ٌٕٞ ٓٔظٟٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ ػخى٣خ   -6

. ٝؿ٤َ ٓظ٤ِٔ 

آه٣َٖ ُِٔ٘خًٍش ك٢ ٌٛح ال طًَِ ػ٠ِ ٓؼِْ ٝحكي ُِو٤خّ رظطز٤ن حألكٌخٍ رَ ٗـغ ٓؼ٤ِٖٔ   -7

حُزَٗخٓؾ  

٤ً٘ٛخ  -٤ً٘ٛخ ٝٗل٤ٔخ  -ُٔؼِْ حَُٔٗق ُظ٘ل٤ٌ ًٗٔٞؽ حُيٍّ ٢ً ٣ؼي ٗلٔٚ ٣ُِِخٍس ٝؿٚ ح  -8

. ٝٗل٤ٔخ ٤ُٔظط٤غ ٓ٘خه٘ش حُلٌَس رلؼخ٤ُش 
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ُوش حُ٘وخٕ حُظ٢ طؼوي رؼي هّٞ حُيٍّ ٓغ حُٔٞؿ٤ٜٖ حُل٤٤ٖ٘ ٝحُٔؼ٤ِٖٔ طو٣ٞٔخ طؼخ٤ٗٝخ ك٢ ف -9

حُيٍّ  

ٝهٞف ػ٠ِ ٓيٟ طؤػ٤َ ٌٛٙ حُيٍّٝ ػ٠ِ هْ رؼ٤ِٔش ٓظخرؼش ُ٘ظخثؾ حُيٍّٝ حُظطز٤و٤ش َُ  -10

. حألىحء حُلؼ٢ِ ُِٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ٛلٞكْٜ 

رظٞػ٤ن حًُ٘ٔٞؽ رخٍُٜٞ ػزَ ( ٍث٤ْ حُؤْ ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ) أػ٢ طؼ٤ِٔخطي ُل٣َن حُؼَٔ  - 11

ٓخ أٌٖٓ، ُظؼ٤ْٔ حُيٍّ ػ٠ِ حُٔيحٍّ حألهَٟ طؼ٤ٔٔخ ( ك٤ي٣ٞ ٝٗلٞ ًُي ) حألؿِٜس حُٔظؼيىس 

[ ٍؿخٍ كو٢ حُٔؼِٕٔٞ حٍ. ]ُِلخثيس 

ك٢   -هخٛش اًح ًخٗض ؿي٣يس ٝؿ٤َ ٓٔزٞهش  –هْ ٝحُٔؼِْ حَُٔٗق رظـ٣َذ كٌَس حُيٍّ  - 12

كَٜ آهَ ؿ٤َ حُلَٜ حَُٔٗق إلهخٓش حُيٍّ حُظطز٤و٢ ك٤ٚ أٓخّ ح٤٠ُٞف ًُٝي ُِٞهٞف ػ٠ِ 

 ص كظؼٔالٕ ػ٠ِحُِٔز٤خص أٝ حُؼـَحص كظؼخُـخٜٗخ أٝال رؤٍٝ ، ًٌُٝي ُال١ٔج٘خٕ ا٠ُ حإل٣ـخر٤خ

 .طؼ٣ِِٛخ ٝاػَحثٜخ

ح١ِذ ٖٓ حُٔؼِْ حَُٔٗق إلهخٓش حُيٍّ حُظطز٤و٢ ٝك٣َن حُؼَٔ حُٔ٘خٍى ًٌُي ، ح١الػي  -13

ػ٠ِ ًخكش حُظلخ٤َٛ ٝحألكٌخٍ حُٔظؼِوش رخُيٍّ حُِٔٓغ ط٘ل٤ٌٙ ، ٝأال ٣ؼَٟٞى أل١ ٓلخؿؤس ك٢ 

. ٌٛح حُؼَٔ 

 -ٍث٤ْ هْٔ ) ٕ ٓ٘خٛيطٚ كيى حُٔيػ٣ٖٞ ُل٠ٍٞ ٌٛح حُيٍّ ٝرخألهٚ حُلجش حُٔٔظل٤يس ّ –14

( . ٝؿ٤َٙ . . . . ٓؼِْ ٣لظخؽ ُظ٤ٔ٘ش ٤ٜ٘ٓش ك٢ ؿخٗذ ٓؼ٤ٖ  –ٓؼِْ ؿي٣ي 

أك٢ حُٔيحٍّ حُٔيػٞس ػِٔخ رٔٞػي ط٘ل٤ٌ حُيٍّ ٌٝٓخٕ اهخٓظٚ ٝٓخ ٣ِِّ ٖٓ ر٤خٗخص  –15

ًُي رٞهض ًخف هزَ  ٝاٍٗخىحص ًُٝي ػزَ حَُ٘٘حص حُز٣َي٣ش ٝرطخهخص حُيػٞس ػ٠ِ إٔ ٣ظْ

.  ىٍّحٗؼوخى حٍ

 

 ٔسػ انعًم : شاَٛا 
: ( ادلشغم انرتتٕ٘ )  ذعشٚف ٔسشح انعًم 

ٍٝٗش حُؼَٔ ٢ٛ هزَس طؼ٤ٔ٤ِش ٓظزخىُش ٣ؼَٔ ك٤ٜخ حُٔيٍرٕٞ ٝحُٔ٘خًٍٕٞ ٓؼخ رخٓظويحّ ١َم 

ٝأٓخ٤ُذ ٗ٘طش ٝكخػِش هخثٔش ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش ك٢ ٓ٘خم ٣٘ـغ ػ٠ِ حُظؼز٤َ ٝحُلٞحٍ ٝطط٣َٞ 

ؿَ حُ٘ٔٞ ٤ُذ حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘ ٣ِـخ ا٤ُٚ ٖٓ أ٢ٛ أِٓٞد ٖٓ أٓخٝ .كَٙ حُؼَٔ حُـٔخػ٢ حُظؼخ٢ٗٝ 

 .ح٢ُٜ٘ٔ أػ٘خء حُويٓش 
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١َم  حُؼَٔ حُظي٣ٍز٤ش رٌَ٘ ػخّ ٢ٛ ٣َ١وش ػ٤ِٔش ك٢ حُظي٣ٍذ طوظِق ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ ٍٝٗشف

 حُٔلخَٟس، ٝحُٔ٘خه٘ش: ، طوّٞ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ ٓظ٘ٞػش طؼَٝ ك٢ ٝهض ٝحكي ٜٓ٘خ حُظي٣ٍذ

 ط٘ظخؽ ٣وط٢ ُٜخ هخثي حٍُٞٗش ٖٓ هالٍ أٗ٘طش ػ٤ِٔش ط٘طِن ٖٓٝحُظـ٣َذ ٝحُظطز٤ن ٝحالّ

 هزَحص حُٔظيٍر٤ٖ حُٔخروش ٝطزلغ ك٢ ٟٓٞٞع طَر١ٞ أٝ ػ٢ِٔ رٜيف أًخد حُٔظيٍر٤ٖ

 .ٓؼِٞٓخص ٜٝٓخٍحص ٝحطـخٛخص كٍٞ حُٟٔٞٞع ٗلٔٚ

 :أْذاف ادلشاغم انرتتٕٚح 

 . ٣ٜخُيٟ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ف ط٤ٔ٘ش ٜٓخٍحص حُظوط٢٤ ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحُظو٣ْٞ  -1

ٓٔخ ٣ٔخػيْٛ ػ٠ِ حٍطلخع ٍٝكْٜ  ٝحالؿظٔخػ٢ ُِٔ٘خ٤ًٍٖ ك٤ٜخ اطخكش حُلَٛش ُِ٘ٔٞ ح2٢ُٜ٘ٔ- 

 .حُٔؼ٣ٞ٘ش 

 حإلٗظخؿ٢ حُـٔخػ٢ طيػ٤ْ حُؼَٔ طلو٤ن حُٔ٘خًٍش حُظؼخ٤ٗٝش حُلؼخُش ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٔؼ٤ِٖٔ ، 3ٝ - 

 .ا٣ـخى كٍِٞ ػ٤ِٔش ، ٝٓلخُٝش ُظ٤ًَِ ػ٠ِ حٌُٔ٘الص حُٞحهؼ٤ش حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔؼِْ ك٢ ػ4ِٚٔ -

 . ٝحأل١َٝكخص ٓ٘زؼوش ٖٓ حُٔ٘خه٘خص حإلٜٓخّ ك٢ ١َف أكٌخٍ طَر٣ٞش ؿي٣يس  -5

 . رظل٤ٖٔ حُطَم ٝحألٓخ٤ُذ حُظ٢ ٣ٔظويٜٓٞٗخ ك٢ طؼ٤ِْ حُطالد اػخٍس حٛظٔخّ حُٔؼ٤ِٖٔ 6 -

 .  حُٔؼ٤ِٖٔ حُٔٔخػيس ػ٠ِ طـ٤٤َ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألكٌخٍ ٝ حالطـخٛخص حُظ٢ طٞؿي ػ٘ي7 - 

 . حُؼَٔ حُظـ٣َز٢ ا١الم هٟٞ حُٔ٘ظ٤ًَٖ حإلريحػ٤ش ، ٝكلِْٛ ا٠ُ 8 -

  ، طٔٞىٙ حُؼالهخص حإلٗٔخ٤ٗش ح٤ُِٔٔش طـ٘ذ حإلٍٛخم حُل١ٌَ ، ٝهِن ؿٞ ط٣َٝل9٢ - 

 . ُِٔؼ٤ِٖٔ ُظلَٔ ٓٔج٤ُٞش طي٣ٍذ أٗلْٜٔ ، ٝطو٣ْٞ ٗظخثؾ ؿٜٞىْٛ ط٤ٜجش حُلَٛش -10

ث٢ حُ٘ظ١َ ح١ٌُ ٣ـِذ ػ٠ِ أًؼَ حُِوخءحص حُٔٔخٛٔش ك٢ حُظول٤ق ٖٓ حألِٓٞد حإلُوخ – 11

 .حُظَر٣ٞش 

 :  ٣ظٞهق ٗـخف ٍٝٗش حُؼَٔ ػ٠ِ : يمٕياخ جناحٓا

 : ٣َٝ٘ٔ كٖٔ حُظوط٢٤( أ ) 

 .ٟٝٞف حألٛيحف1- 

 . ُِٔـٔٞػخص(  س١حُ٘٘خ١خص حُظي٣ٍذ) أٍٝحم حُؼَٔ  اػيحى2 - 

 . حُٔ٘خٓزش(  حَُ٘٘س حَُٔؿؼ٤ش) حُٔخىس حُؼ٤ِٔش  اػيحى3 - 

 . حألٓخًٖ ٝحُٔوخػي حُٔ٘خٓزش ك٤َط4ٞ - 
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 .، ٝارالؽ حُٔظيٍرخص رٜخ ٓزٌَح حُٔ٘خٓذ حهظ٤خٍ حُظٞه٤ض ٝح5ُِٖٓ - 

 . ٝؿ٤َٛخحٌُٔز٤ٞطَ ٝحُيحطخ ٗٞ حُظي٣ٍذ ًؤؿِٜس  حٓظويحّ ٓؼ٤٘خص6 - 

  حُٔ٘ـَ ٝٗٞع حٌُِٔ٘ش حُٔيحٍ كُٜٞخ( حُٔؼِٔخص ) حٍُٞٗش ٓغ ظَٝف حُٔ٘خًٍخص  إٔ طظلن7 - 

 . ٓ٘خًٍخصطل٣َؾ ح8ٍ - 

 . ؿٞىس حُظ٘ل٤ٌ( د ) 

 . ٓالٓش حُظو٣ْٞ( ؽ ) 

 :يم انع تُاء ٔسشحذٕظٛٓاخ ل

 : س االحرٛاظاخ انرذسٚثٛحلذ(  1

أ١ ٛٞ حُلـٞس . ٓخ ٣ـذ إٔ ٣ئى٣ٚ حالكظ٤خؽ حُظي٣ٍز٢ ٛٞ حُلَم ر٤ٖ ٓخ ٣ئى٣ٚ حُلَى كؼال ، ٝر٤ٖ

حُلـٞس ر٤ٖ حُٟٞغ أهَٟ  ٝرؼزخٍس  .ر٤ٖ ٓٔظٟٞ حٌُلخءس حُلخ٢ُ ٝٓٔظٟٞ حٌُلخءس حُٔظٞهغ

 ( . ٣ٌٕٞ ٓخ ٣ـذ إٔ) ٝحُٟٞغ حُٔؤٍٓٞ أٝ حُٔؼخ٢ُ ( ٓخ ٛٞ ًخثٖ)حَُحٖٛ 

 أؿَ اٗـخف حُؼ٤ِٔش حُظوي٣َ حُيه٤ن ُالكظ٤خؿخص حُظي٣ٍز٤ش حُوطٞس حأل٠ُٝ ٝحألٓخ٤ٓش ٖٓ ٣ٝؼظزَ

حٌُل٤ِش  حُظي٣ٍز٤ش ًحطٜخ، ك٢ٜ طْٜٔ ك٢ ٟٝغ ٝ طوي٣َ حألٛيحف حُظي٣ٍز٤ش،ٖٝٓ ػْ طوي٣َ حُطَم

ػ٠ِ طلو٤ن  رظلو٤ن ٌٛٙ حألٛيحف، ًٔخ إٔ أ١ هٍٜٞ ك٢ طوي٣َ ٌٛٙ حالكظ٤خؿخص ٓٞف ٣ئػَ ِٓزخ

 . ٝحُٔخٍ ٌٛٙ حألٛيحف ٓٔخ ٣ئىٟ رطز٤ؼش حُلخٍ ا٠ُ اٛيحٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض ٝحُـٜي

ه٤٤ْ حُظي٣ٍز٤ش ُِؼخ٤ِٖٓ، ٝط٘ظ٢ٜ حُؼ٤ِٔش حُظي٣ٍز٤ش رض كخُؼ٤ِٔش حُظي٣ٍز٤ش طزيأ رظوي٣َ ُالكظ٤خؿخص

 . حُؼَٔ حُظي٣ٍذ ٝه٤خّ أػَٙ ك٢

 

 : ْٙنهًعهى ذمذٚش االحرٛاظاخ انرذسٚثٛح  األطشاف انرٙ ذشرتن يف

ٌُُي حَُؿزش ك٢ حُظـِذ ػ٠ِ حُٜؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٜٜخ ك٢ ػِٜٔخ ، أٝ  ٣ٝيكؼٜخ :ٍث٤ْ حُؤْ  -1

 . أىحثٜخ ٍٝكغ ًلخءطٜخ ططِؼٜخ ُظط٣َٞ

ٍ حُٔؼِٔش ٝهزَطٜخ ٝطـَرظٜخ، ٝطوي٣َٛخ ُٔٔظٟٞ ػْ ُٔؼَكظٜخ رطز٤ؼش :ٓي٣َس حُٔيٍٓش  2-

ُٝٞهٞكٜخ . حُٔزخَٗ ػ٠ِ ػِٜٔخ ح٤ُٔيح٢ٗ ٝٓـالطٜخ ٝطوخ٣ٍَٛخ اٗـخُ حُٔؼِٔش ٖٓ هالٍ ح١الػٜخ

 .  ػ٠ِ حُطخُزخص ٝحُٔٞظلخص ٝحألَٓس ػ٠ِ أػَ ػَٔ حُٔؼِٔش
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ح٣ُِخٍس حُوخٛش،  كَى٣خ هالٍ ٝٓ٘خه٘ظٚ ٖٓ هالٍ اَٗحكٚ حُٔزخَٗ ػ٠ِ حُٔؼِْ :حُٔٞؿٚ حُل٢٘   -3

ٙ ٖٓ ٓؼِٞٓخص أ٤ُٝش ٝؿ٤َٛخ، ٖٝٓ هالٍ ٓخ ُي١ أٝ ؿٔخػ٤خ ك٢ حالؿظٔخػخص ٝحُلِوخص حُظ٤٘٘ط٤ش

 هّٞ رٚ ٖٓ ٣ُخٍحص ٤ٓيح٤ٗش١ػزَ حُظوخ٣ٍَ ٝحُٔـالص، ٝٓخ  ػٖ حُٔؼِْ، ٝٓظخرؼظٚ ُؼِٔٚ ٝاٗـخُٙ

 . حالكظ٤خؽ ٝه٤خّ حألػَ ٝىٍحٓخص ٗظ٣َش ُظلي٣ي

  :ٔفشْا ذمذٚش االحرٛاظاخ انرذسٚثٛح٘ يح انرٙهادلعهٕياخ امل

 o حُظي٣ٍذ حُٔطِٞد ٌٝٓخٕ اؿَحء حُظي٣ٍذ طلي٣ي ٗٞع.  

 o حُـيٍٝ ح٢ُِ٘ٓ ُألٗ٘طش حُظي٣ٍز٤ش.  

 o  ( ُنا.  . .،  ٓخ٤ُش ، ٓٞحى ر٣َ٘ش)حُٔٞحٍى حُٔطِٞرش ُِظي٣ٍذ 

 o حهظ٤خٍ ٝط٤ْٜٔ ٓٞحى ٝأٓخ٤ُذ حُظي٣ٍذ حُٔ٘خٓزش.  

 : ٣ظْ ًُي ٖٓ هالٍ   ؟ انرذسٚثٙ كٛف ٚرى حتذٚذ االحرٛاض

o َٓ٘كش حُظٞػ٤ش حُٔي٤ٍٓش ٢ٛٝ ٛ٘خ. طلي٣ي حُلجش حُٔٔظٜيكش رخُظي٣ٍذ. 

o ك٢ حُٔيٍٓش  أ١ حُٜٔخّ حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ طوّٞ رٜخ َٓ٘كش حُظٞػ٤ش: طؼ٣َق ٝطلي٣ي حالكظ٤خؿخص

 .كؼ٤ِخ

o ّ١َٝم ًٌَٓ٘ٓٔظٟٞ حُوٍٜٞ ٝٓؼٞهخص حألىحء ك٢ ػَٔ حُٔؼِٔش ٖٓ هالٍ ػيس ٝٓخة ه٤خ ٍ 

 رؼ٠ٜخ

 oكٔذ حأل٣ُٞٝش طَط٤ذ حالكظ٤خؿخص.  

 

 :انثٛاَاخ تٓذف حتذٚذ االحرٛاض انرذسٚثٙ أعانٛة ٔطشق مجع

 .ٗظ٣َش ٓٞحء ٓالكظخص ٤ٓيح٤ٗش أٝ: رؤٗٞحػٜخ  حُٔالكظش* 

 .ٝحٓظطالػخص حَُأ١، أٝ حُزلٞع حُٔٔل٤ش حالٓظزخٗخص:  حالٓظوٜخء* 

 هخٍؿٜخ ٣َ ٤ٍٔٓش ٝؿٜخ ُٞؿٚ أٝ رخُٜخطق ك٢ حُٔيٍٓش أ٤ٍٔٓٝش أٝ ؽ:  حُٔوخرالص حُ٘و٤ٜش* 

 حُن..ًٔ٘خه٘ش ٜٓٔش ٖٓ حُٜٔخّ ، أٝ طل٤َِ ٌِٓ٘ش ٓخ، أٝ ٓ٘خه٘ش ٛيف  :حُٔ٘خه٘خص حُـٔخػ٤ش* 

حُظ٤ٔٔغ  –حُـٔخػش  –حُيٍّٝ )حُٔي٤ٍٓش  ٓـالص ػَٔ َٓ٘كش حُظٞػ٤ش: حُٔـالص ٝحُظوخ٣ٍَ* 

ٝطوخ٣ٍَ حإلٗـخُ ك٢ حُزَحٓؾ، ٝطوخ٣ٍَ اٗـخُحص  ُٔش،طوخ٣ٍَ أىحء حُٔغ(  حُزَحٓؾ ٝحألٗ٘طش –
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 . رخُٔوخٍٗش ٓغ أٛيحكٜخ حُٔليىس ٖٓ هزَ ح٣َُٜ٘ش ٝ ح٣ُٞ٘ٔش(  حُؤْ -حإلىحٍس ) 

 

 :نهٕسشح و احملرٕٖ انرذسٚثٙصى(  2

ٝحُلوخثن ٝحُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ  ٛٞ حَُٔى حُٟٔٞٞػ٢ ُِٔؼخٍف: حُٔلظٟٞ حُظي٣ٍز٢ 

حُٔلظٟٞ حُـ٤ي آٜخٓٚ ك٢ حٗظوخٍ أػَ حُظي٣ٍذ  الطـخٛخص ، ٖٝٓ ٓوٞٓخصحًظٔخد حُٜٔخٍحص ٝح

 .طؼِٔٚ ُِٔظيٍد ٝط٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ططز٤ن ٓخ

حُٔظيٍر٤ٖ ٖٓ ك٤غ ٓٔظٞحْٛ ٝٗٞػ٤ش  ٝػ٤ِٔش طلي٣ي حُٔلظٟٞ حُظي٣ٍز٢ ٣ـذ إٔ طظ٘خٓذ ١ٝز٤ؼش

س ، ٣ٌٕٝٞ حُٔخىس حُؼ٤ِٔش ٓظٌٕٞ ٓوظَٜ حُظي٣ٍذ ، كبٕ ًخٕ حُٔظيٍرٕٞ ُْٜ هزَس ٣ٞ١ِش كبٕ

أٓخ اًح ًخٕ حُٔظيٍرٕٞ ٖٓ ١ًٝ حُوزَحص حُو٤ِِش كبٕ  حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُظطز٤وخص ٝحُلخالص حُيٍح٤ٓش ،

  . حُٔخىس حُؼ٤ِٔش ٓٞف طٌٕٞ ٌٓؼلش

 : ٣ٌٕٝٞ ًُي ٖٓ هالٍ هطٞط٤ٖ

  :٤ٛخؿش أٛيحف حٍُٞٗش( أ ) 

هخىٍحً ػ٠ِ أىحثٜخ ٣ٟٞق حأل٤ٗخء حُظ٢ ٤ٌٕٓٞ حُٔظيٍد  ٣ظْ ٤ٛخؿش أٛيحف حُٔلظٟٞ رخٌَُ٘ ح١ٌُ

  . رخٗظٜخء ٍٝٗش حُؼَٔ

كؼخ٤ُش ٗي٣يس ك٢ اٗـخف حُظي٣ٍذ ٝال ري ٖٓ ٤ٛخؿش حألٛيحف رط٣َوش  حألٛيحف حُٞحٟلش ًحص

 حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٤ٓظؼِٜٔخ أٝ حُٜٔخٍحص حُٔليىس حُظ٢ ٤ٌٓظٔزٜخ ػ٘ي ٜٗخ٣ش طٟٞق ُِٔظيٍد ٓخ ٢ٛ

 . حُزَٗخٓؾ

  :ٓلظٟٞ حٍُٞٗش ط٤ْٜٔ(  د) 

أٛيحف حُظي٣ٍذ، كبٗٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ طلي٣ي حُٔـخالص حُظ٢ ٤ًَِٓ  رؼي إٔ ٣ظْ طلي٣ي ٝط٤ٟٞق

ٓش ؿيحً ّٙط٠ٔٔ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ط٤ْٜٔ حُٔلظٟٞ حُظي٣ٍز٢ ٢ٛٝ هطٞس  ػ٤ِٜخ حُٔلظٟٞ حُظي٣ٍز٢،

  .حُظي٣ٍذ ا٠ُ رَٗخٓؾ طؼِْ كؼ٢ِ ك٢ طَؿٔش أٛيحف

حُظ٢ ٣ظطِذ (  حُٔٞح٤ٟغ )ٌَُ حُٔلظ٣ٞخص حُظي٣ٍز٢ ٛٞ ػزخٍس ػٖ كَٜ  رٌَ٘ ػخّ كبٕ حُٔلظٟٞ

ٜٔخ، اً أٗٚ ٣َ٘ٔ حُٟٔٞٞػخص حَُث٤ٔ٤ش ٝحُلَػ٤ش ٝهي ٣ٔظي ا٠ُ َٓكِش طلي٣ي ٓٔظ٣ٞخص  طؼُِـّ

 . حُظلخ٤َٛ ٖٓ سٓظؼيى
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  :ٍٝٗش حُؼَٔ ط٤ْٜٔ ٓلظٟٞطٞؿ٤ٜخص ٍ

 ل  د محتوى ورشة العمحد: 

لتلك الورشة بحٌث ٌؽطً أهدافها ٌرتبط بشكل عام باألهداؾ المحددة  محتوى أي ورشة تدرٌبٌة

م بناء المحتوى وٌت. لمستوى المؤمول من األداءإلى االتدرٌبٌة وٌإدي  وٌلبً االحتٌاجات

أوراق عمل، لعب أدوار، عصؾ ) ، نشاطات تدرٌبٌة  نشرة مرجعٌةٌة ، متضمنا مادة علم

 .وؼٌرها ذهنً ، حلقة نقاش

  ترتٌبهقم بالورشة ثم  ؾ محتوىصن  :  

النسبٌة لكل نقطة ، حٌث أن ذلك ٌمثل أهمٌة كبٌرة فً  ذه الخطوة ٌتم تحدٌد األهمٌةفً ه

.   (الوقت البلزم لمختلؾ الموضوعات حسب األهمٌة تخصٌص)االعتبارات التنظٌمٌة 

ٝرؼي . ؿخ٣ش ك٢ حأل٤ٔٛش، ٜٓٔش، اٟخك٤ش أٝ حهظ٤خ٣ٍش ٌُُٝي ٣ظْ طو٤ْٔ حُٔلظٟٞ ا٠ُ ٟٓٞٞػخص

٣ظْ رٚ ػَٝ حُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش  ٣ظْ طلي٣ي حُظَط٤ذ ح١ٌُ س ٌَُ ٟٓٞٞعطلي٣ي حأل٤ٔٛش حُ٘ٔز٢

٤ٛخؿش ٓلظٟٞ حُزَٗخٓؾ حُظي٣ٍز٢ ك٢ ٍٛٞس ٝكيحص طي٣ٍز٤ش  ٝطظْ. ك٢ حُٔلظٟٞ حُظي٣ٍز٢ 

 ٝحُٔؼ٤٘خص ٝحُٞٓخثَ حُظ٢ ٤ٓظْ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُزَحٓؾ ٝطلي٣ي حألٓخ٤ُذ ٝحألٗ٘طش

 .ى حُِٖٓ حُالُّ ُظوي٣ٔٚكي حٍُٞٗش ٝ ٍ حألِٓٞد حُٔ٘خٓذ ُظوي٣ْ ًَ ؿِء ٖٓحهض

ح١ٌُ ٣ظ٘خٓذ ٓغ ١ز٤ؼش ًَ ؿِء ٖٓ حٍُٞٗش ٝػيى حُٔظيٍر٤ٖ  ٣ظْ حهظزخٍ حألِٓٞد حُظي٣ٍز٢

 .حُن، ٓغ طلي٣ي حُِٖٓ حُالُّ ُظ٘ل٤ٌٙ ...ٝٓٔظٞحْٛ ٝٝهض حُظي٣ٍذ

حُلؼخٍ ٛٞ ح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ رخكظٞحثٚ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ  حُٔلظٟٞ حُظي٣ٍز٢حػِْ إٔ ٝ

ٝحُؼ٤ِٔش ٝحُٔظ٘ٞع ٝحُٔظ٤ِٔ رخٓظويحّ حُٞٓخثَ ٝٓؼ٤٘خص حُظي٣ٍذ  ٓخ٤ُذ حُظي٣ٍذ حُ٘ظ٣َشأ

ٓزوض حإلٗخٍس ا٤ُٚ كبٗٚ ٓٔخ ٤ٔ٣ِ ٍٝٗش حُؼَٔ أٗٚ ٣ظْ ك٤ٜخ حٓظويحّ  ًٝٔخ. ُظلو٤ن حُٜيف

 .ٝهض ٝحكي ػيس أٓخ٤ُذ ك٢

 ٍؽ ك٢ حُزَٗخّ ٣شُِزَٗخٓؾ حُظي٣ٍز٢ ُظٞؿ٤ٚ حُٔٔخٍٓخص ٝحُ٘٘خ١خص حُظي٣ٍذ حٗظ١َ حٟغ ا١خ

 :  ٕ ٣ظ٘خٍٝ حإل١خٍ حُ٘ظ١َ حُؼ٘خَٛ ح٥ط٤شأٍٝحع  

ٟٝٓٞٞػٜخ ٍهْ حٍُٞٗش  . 

ٌٙٓغ حُٔظيٍر٤ٖ ٣ّٞ ٝطخ٣ٍن ط٘ل٤ .  

ح٤ُِ٘ٓش حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌٙ رخُٔخػخص ٝحُيهخثن حُٔيس  . 
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  حُٜيف حُؼخّ ٝحألٛيحف حُوخٛش . 

 . ُٞظ٤ل٤ش حُظ٢ ٤ٓـ١َ حُظي٣ٍذ ػ٤ِٜخح أٝ ح٤ًُِٞٔخص، حُٔؼخٍف حُٔطِٞرش رخألٛيحف 

 .  حُ٘٘خ١خص ٝحُظٔخ٣ٍٖ حُظ٢ طلون ط٘ل٤ٌ حُظي٣ٍذ  

حُز٣َ٘ش ، ١َٝم حُظي٣ٍذ  حُٞٓخثَ حُظي٣ٍز٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طلون حُٜيف ٝطَ٘ٔ حُويٓخص

 . حألٓخ٤ٓش ٝحُظو٤٘خص

 ( :ٔسشح انعًم )  اإلسشاداخ نضًاٌ جناغ ادلشغم انرتتٕ٘ تعض انرٕظٛٓاخ ٔ

 ُِٔ٘خ٤ًٍٖ  ػ٢ ظَٜى ًؼ٤َحً ال ص. 

  كيى أٛيحف حُظي٣ٍذ ريهش. 

 ُْألٛيحف  أػي حُٔلظٟٞ حُٔالث. 

  حػَف ؿٍٜٔٞى. 

 ْٜاكٜخث٤ش ٌِٓٛش  –هٜش ٣َ١لش   -ؿِٔش ؿٌحرش  :طليع رٔخ ٣ؼ٤َ حٗظزخْٜٛ ٝكذ حٓظطالػ

 .كًَش ؿ٤َ ػخى٣ش_ 

 ٖحُٞحهغ  حٍر٢ ر٤ٖ حألكٌخٍ ٝر٤ . 

 حُٔ٘خ٤ًٍٖ  حهظَ أٓؼِش ٝحهؼ٤ش ه٣َزش ٖٓ ر٤جش. 

 طٔزوٜخ  ال ط٘ظوَ ُلٌَس أهَٟ هزَ حُظؤًي ٖٓ كْٜ حُلٌَس حُظ٢. 

 

 

 ٝحُٔلظٟٞ ٝحٓظويّ ١زوخص  طليع رٜٞص أػ٠ِ ٖٓ حُٔؼظخى ٝحؿؼِٚ ٓظ٘خٓزخً ٓغ حُٟٔٞٞع

 .ٛٞط٤ش ٓظؼيىس 

  حُلـَس ، أٗظَ ا٠ُ ؿ٤ٔغ حُٔظيٍر٤ٖ ٝحؿؼَ ًَ  ط٘وَ ك٢ أٍؿخء. . . ال طوق ك٢ ٌٓخٕ ٝحكي

 .ٓ٘خًٍظٚ رٞؿٞىٙ ٝأ٤ٔٛظٚ ٍَٟٝٝس ٓظيٍد ٣٘ؼَ

  طٔٔي هِٔخً أٝ ػٜخ أٝ أ١ ٢ٗء  ال. . . ال ط٠غ ٣يى ك٢ ؿ٤زي . . . حٓظويّ أ١َحكي رًٌخء

 .آهَ ُلظَس ٤ُ٘ٓش ٣ٞ١ِش

 أػي َٗف حُ٘وخ١ حُـخ٠ٓش. . . حُٔظيٍر٤ٖ ٌَُ كٌَس  طؤًي ىحثٔخً ٖٓ حٓظ٤ؼخد. 

 أَٗى حُٔظيٍر٤ٖ ٓؼي . . .  حٛظْ رخُظـ٣ٌش حَُحؿؼش. 
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  ٝحُظؼز٤َ ػٖ آٍحثْٜ  أػ٢ كَٛش ُِـ٤ٔغ ُِظليع. . . حٛظْ رؤٕ ٣٘خٍى حُـ٤ٔغ. 

 َٓظٌٖٔ ٖٓ ٟٓٞٞػي ٝكظ٠ ال طلوي  ال ط٘ظَ ا٠ُ أٍٝحهي ًؼ٤َحً كظ٠ ال طزيٝ ٜٓظِحً ٝؿ٤

 .حالطٜخٍ ٓغ حُل٠ٍٞ 

 ، كبًح ُْ طٌٖ ًٌُي ٤ًق ططخُذ حُٔظيٍر٤ٖ إٔ ٣ظلٔٔٞح ُٚ؟ ًٖ ٓظلٔٔخً ُٟٔٞٞػي 

 حٓظويّ حُلٌخٛش ٝحُيػخرش رٌَ٘ ٓ٘خٓذ . . . ٣َٓلش  رظٔخٓش ٛخىثشكخكع ػ٠ِ ح. 

 ٝٓلَىحص ٓالثٔش ُِٔظيٍر٤ٖ ٝحرظؼي ػٖ حُٜٔطِلخص حُـ٣َزش حٓظويّ ُـش ِٜٓش ٝحٟلش. 

 ٌَ٘حرظؼي ػٖ حُـْٔ حُٔـِن . . ٓلظٞف ٝٓ٘ز٢ٔ  حؿؼَ ؿٔٔي ىحثٔخً ر. 

 ٝىٕٝ طو٤َٜ  كيى حُٞهض حُالُّ ُِٟٔٞٞع ريهش ىٕٝ ا١خُش. 

 حُـ٤ٔغ  ىأ ك٢ حُٞهض حُٔليى كظ٠ اًح ُْ ٣ل٠َحد. 

 اًح ١ِذ حُٔظيٍرٕٞ اٗٚ ك٢ حُٞهض حُٔليى ٝكظ٠ ٝإ ُْ ٣ٌظَٔ حُٟٔٞٞع اال . 

  عرؾ المعلمٌن الذٌن تقوم باإلشراؾ علٌهم بالفرق بٌن ورشة العمل وؼٌرها من

 .األسالٌب كالمحاضرة أو الندوة وطرق تنفٌذ كل منها وذلك  منعا للبس 

 ٌٖف هيٍحص ٤ٍٓٝٞ ٝٓٞحٛذ حُٔؼ٤ِٖٔ هزَ ط٤ٌِلْٜ رؤ١ ٗ٘خ١ أٝ كؼخ٤ُش ًُٝي الهظ٤خٍ حٓظ

 .حُٔؼِْ حُٔ٘خٓذ ُِلؼخ٤ُش حُٔ٘خٓزش 

 حهماخ انُماػ: شانصا 
:  طؼ٣َلٜخ 

ٓجِش طليع ك٤ٜخ ػ٤ِٔخص ٓوظِلش ٓؼَ حالٓظٔخع أٝ ٓـٔٞػش أؿخرش ػٖ حُٔئحٍ ِٓٞد ُإلأ ١ٙ

ىحٍس حُ٘وخٕ طـخٙ ًَ ؿٞحٗذ اٝطٌٕٞ ٜٓٔش حُٔيٍد ك٤ٜخ ٝحالٓظلٔخٍ ٝحُٔ٘خًٍش رخُظؼ٤ِوخص 

ٓجِش ٓغ كلِ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ُِٔ٘خًٍش ك٢ حُ٘وخٕ ٝحٓظوالٙ ٝ حألأحُٟٔٞٞع حُٔظ٠ٖٔ ك٢ حُٔئحٍ 

 . ْٛ حُ٘ظخثؾأ

 : انُماػ اخداف حهكأِ
 ٕحٌُ٘ق ػٖ حُوزَحص حُٔخروش ُِٔظيٍر٤ٖ ػٖ كِوخص حُ٘وخ . 

  ٖأػ٘خء كِوش حُ٘وخٕ ٍحثْٜآط٤ٌٖٔ حُٔظيٍر٤ٖ ٖٓ حُظؼز٤َ ػ . 

  ٓلّٜٞ كِوش حُ٘وخٕ ػ٠ِ ٕ ١حُٔظيٍدح١الع. 
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  َ١َٝٗ حُ٘وخٕ حُلخػِشدٕ ١حُٔظيٍدطز٤ٜ . 

  ٓجِش حُٔؼ٤َس ُِظل٤َٛ٤ٌخؿش حألػ٠ِ ٕ ١حُٔظيٍدطي٣ٍذ . 

  ٖىحٍس كٞحٍ ٛخىفإ ٖٓ ٜٓخٍحص ١حُٔظيٍدط٤ٌٔ . 

  ُي٣ْٜ ػخٍس حُيحكؼ٤ش اػ٠ِ  حُٔظيٍر٤ٖٓٔخػيس. 

  حُِٔز٤ش سػخٍاىحٍس حُلٞحٍ ٝإلحُِٔٞى حُٔؼٞم دٕ ١حُٔظيٍدطؼ٣َق . 

  ّػ٘خء كِوش حُ٘وخٕأٓش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔيٍد ٝحُٔظيٍد ١ىٝحٍ حَُةحألدٕ ١حُٔظيٍدأُخ . 

  هَ ١ ح٥أػ٘خء كِوش حُ٘وخٕ ٗلٞ حَُأ٣ـخر٤ش ار٘خء حطـخٛخص. 

 : انُماػ اخحهكدلٍ ذعٓذ إنّٛ إداسج خاصح ذٕظٛٓاخ 
 . قته المتاحموضوع النقاش وو حدد - 

 . سبلة التً ٌدور حولها النقاشم بتحدٌد األق- 

 . ساسٌة حول موضوع النقاشد المتدربٌن ببعض المعلومات األوز- 

  نظمة المرتبطة بموضوعات النقاشببعض اللوابح واأل المتدربٌن  رذك- 

 . دارة النقاش بطرٌقة فاعلةعدا إلستن مك - 

.  المتدربٌن فً النقاشلجمٌع المشاركٌن من  ةالفرص تحأ- 

 عهثٛاخ ذعٛك احلهماخ انُماشٛح
 ريحػ٤ش ُيٟ حُٔيٍد ػ٠ِ ط٤ٓٞغ كِوخص حُ٘وخٕٟؼق حُٔويٍس حإل . 

 اػخهش ح٥ه٣َٖ ػٖ حُظليع . 

 َ١ِذ حالػظَحف ٝحُظوي٣ . 

 حالٗٔلخد . 

 حُـي٤ُش . 

 كٌخّ ٛيحٍ حألا. 

 حُ٘وخٕ حُـخٗز٢ . 

  ّٛـخء حُٔيٍداػي . 

 ٣غحٓظلٞحً حُٔيٍد ػ٠ِ حُلي . 

 َػيّ طوزَ حُ٘وي ٝحَُأ١ ح٥ه . 
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 :أشُاء احلهماخ انُماشٛح  فعانح نهًذسبدٔاس ذٕظٛٓاخ يٍ أظم حتمٛك أ
 .هيّ حُٟٔٞٞع حػَٝ حُٜيف ٖٓ حُٔ٘خه٘ش ٝ •

.  رخىٍ رطَف حُلٌَس •

.  ٍ حُٞهض حُٔ٘خٓذ إلػطخء حُٔؼِٞٓخصحهض •

.  ًٞحكي ٖٓ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ٍأ٣ي ريا •

.  ىٝحٍ حُلٞحٍٗٔن ر٤ٖ أ •

. ٙ ُٔ٘خًٍش ؿ٤ٔغ حُٔظيٍر٤ٖ ٤ٛت حُلَ •

 . ػُِ حالٓظـخرخص •

 . ٗـغ حُظٞؿٜخص حإل٣ـخر٤ش ٥ٍحء حُلٞحٍ •

.  ٓظٔغ رخٛظٔخّ ٥ٍحء ح٥ه٣َٖح •

.  ُوٚ حألكٌخٍ حُٔطَٝكش •

.  ٝهق حُٔ٘خه٘خص حُـخٗز٤شأ •

.  ٍحهذ حُٞهض حُٔظخف ُِٔ٘خه٘ش •

 . ٗـغ حألػ٠خء ػ٠ِ طوي٣ْ آٍحثْٜ •

العام للتربية  كِوخص حُ٘وخٕ كوي أػي حُظٞؿ٤ٚ حُل٢ٟٖ٘ٝٔ حُؼي٣ي ٖٓ حألٌٗخٍ حُظ٢ طْٜٔ  ٍ

 : حٌَُ٘ ح٥ط٢ رُٞحٍس حُظَر٤ش ٝحػظٔي اإلسالمية
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 ............................................................................................................................ 

 : ٤ُش حُٔظزؼش ح٥

ٌكون ربع الساعة األولى للمحاضر ، وخمس دقابق للمعقب وبعد ذلك ٌفتح الباب المشاركة للجمهور بالتعلٌق والمداخبلت  (ٔم

 .والحوار والمناقشة ، بحٌث تكون مشاركة مفتوحة حتى نهاٌة الحلقة 

 .إعداد كشؾ بؤسماء الحاضرٌن ومسمٌاتهم الوظٌفٌة للتوقٌع فٌه   (ٕم

 .ة لصٌاؼة التوصٌات وكتابتها تخصٌص لجن (ٖم

 .متابعة ما خلصت إلٌه الحلقة من توصٌات إجرابٌة ( الخ ....... مدرسة ـ توجٌه فنً ) على الجهة المنظمة للحلقة  (ٗم

 ادلٕظّ انفُٙ انعاو نهرتتٛح اإلعاليٛح 

ّ  20/      /          حُٔٞحكن ٛـ  14/      /           حُظخ٣ٍن  ح٤ُّٞ 

 ا٠ُ  ٖٓ حُٞهض 

 حٌُٔخٕ 

 ٓي٣َ حُلِوش 

 حُٔ٘خًٍٕٞ 

 ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٌَُ ٓ٘خٍى 

  ك٤يسحُلجش حُٔٔض

 أٛيحف حُلِوش:  أٝال

 ٓلخٍٝ حُلِوش: ػخُؼخ 

 حُظ٤ٛٞخص حإلؿَحث٤ش ٝحُٔوظَكخص: ٍحرؼخ 

 .....................................................: ػ٘ٞحٕ حُلِوش 

 

 

 

 

 

 

 ُٝحٍس حُظَر٤ش             ذصًٛى حهمح َماشٛح 

 حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘ حُؼخّ ُِظَر٤ش حإلٓال٤ٓش       

 :حُؼخّ حُيٍح٢ٓ 

 ٛـ 14/           14

20           /20  ّ 

 أٍٝحم حُؼَٔ حُٔويٓش ٖٓ حُـٜخص حُٔ٘خًٍش:  ػخ٤ٗخ
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 لذيحو
ٍطٌِ ػ٤ِٜخ ٗـخف حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ، رخػظزخٍٙ حُؼَٜ٘ حُيػخثْ حُظ٢ ١أْٛ ًخٕ حُٔؼِْ ٝال ٣ِحٍ أكي 

حُظَر١ٞ ، ًٔخ إٔ ٍٓخُش حُٔؼِْ ك٢ حُل٤خس ٍٓخُش ٓويٓش حُْٜٔ ٝحُلخػَ ك٢ طلو٤ن أٛيحف حُ٘ظخّ 

ٌُُي كوي أُٝض ُٝحٍس . ك٢ هيٓش ه٠خ٣خ حُظ٤ٔ٘ش رَٓظٜخ  ٣َٗٝلش ، ٗخ٤ٛي ػٖ حُيٍٝ حُٔؼٍٞ ػ٤ِٜخ

ك٤غ حإلػيحى ٝحُظي٣ٍذ ٝحُظؤ٤َٛ ، ٝٓؼض ُظٞك٤َ حُلٞحكِ حُٔخى٣ش حُظَر٤ش حُٔؼِْ حٛظٔخٓخ ًز٤َح ٖٓ 

حٍ ٝظ٤ل٢ ، ٍٟٝخ ٗل٢ٔ طـخٙ حُل٤خس ح٣ٌَُٔش ، كظ٠ ٣ظلون ُي٣ٚ حٓظوَُٚ ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ طئٖٓ 

رـِٔش ٖٓ  –ؿ٤خرخ  ٝأك٠ٍٞح  –١ ُِلَى طـخٙ ٜٓ٘ظٚ ٓلّٜٞ ٣ظؤػَ اً إٔ حَُٟخ حُٞظ٤ق؛ ٜٓ٘ظٚ 

طظـ٤َ ٖٓ ٝهض ا٠ُ آهَ ٓخ ، ٝحُٞظ٤ل٤ش  حُظ٢ ؿخُزخ حُؼٞحَٓ حُ٘ل٤ٔش ، ٝحالؿظٔخػ٤ش ، ٝحالهظٜخى٣ش 

ًٔخ إٔ ك٠ٍٞ حَُٟخ أٝ ؿ٤خرٚ ٣ئػَ ِٓزخ . ، ك٢ ك٤ٖ ٣ظَ حُلَى ٛٞ حُلَى ، ٝحُٜٔ٘ش ٢ٛ حُٜٔ٘ش 

حَٗس ػ٠ِ أىحء حألكَحى حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓوظِق ٓٞحهغ حُؼَٔ ٝحإلٗظخؽ ، حألَٓ أٝ ا٣ـخرخ رٍٜٞس ٓذ

ح١ٌُ ٣ـؼَ ٖٓ طؤ٤ٖٓ ًخكش حُؼٞحَٓ حُٔٔخػيس ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞ رخَُٟخ ح٢ُٜ٘ٔ ُيٟ حُٔؼ٤ِٖٔ ١َٗخ 

. أٓخ٤ٓخ ٣ُِخىس كخػ٤ِش حُيٍٝ حُٔظٞهغ ْٜٓ٘ طـخٙ ٓخ ٣ويّ ٗـخف حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝطلو٤ن أٛيحكٜخ 

ّٝ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حُلي٣ؼش ٗٔز٤خ ك٢ ٓـظٔؼخط٘خ حُؼَر٤ش ك٤غ ٣ٝؼظزَ ٓلٚ

ريأ حٓظويحٓٚ ٓغ ريح٣ش حُظٔؼ٤٘٤خص ًَٔحىف ُِظي٣ٍذ أػ٘خء حُويٓش ، ٝك٤غ إٔ ٓٔظٟٞ حإلػيحى 

ُٜٔ٘ش حُظي٣ٍْ ال ٣َٜ رخُٔؼِْ ا٠ُ هٔش ح٠ُ٘ؾ ح٢ُٜ٘ٔ ، رَ ٠٣ؼٚ ػ٠ِ أٍٝ حُط٣َن ح٤ُِْٔ ، كبٕ 

ح ٖٓ حُٔؼ٤ِٖٔ ٣وَ ٓٔظٞحْٛ ح٢ُٜ٘ٔ رطٍٞ ٓٔخٍٓش حُظؼ٤ِْ طلض ظَٝف ؿ٤َ ٓالثٔش ، أٝ ًؼ٤َ

٤ٔ٣َ رَٔػش ٓظالكوش ، ٌٝٛح رٔزذ حُظـ٤٤َحص حُظ٢ ططَأ ػ٠ِ حُٔـظٔغ ، أٝ حُظويّ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ 

 .٣لَٝ ػ٤ِْٜ ٍَٟٝس ٓٔخٍٓش أٗ٘طش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٔوظِلش ٤ُْٝ حُظي٣ٍذ كو٢ 
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 :ٚح ادلُٓٛح يفٕٓو انرُى
حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ظْ  ك٤ٜخ ط٣ِٝي حُٔؼِْ رخُٔؼخٍف ٝحُٜٔخٍحص ٝحُويٍحص حُالُٓش ُظؼِٔٚ ك٢ ٜٓ٘ظٚ  ٛٞ

، رٜيف طل٤ٖٔ ٝطط٣َٞ ٜٓخٍحطٚ ٝهزَحطٚ ٓيٟ ك٤خطٚ ٝٝظ٤لظٚ ٓغ اطخكش حُظَٝف حُٔ٘خٓزش ٌُُي 

ىٓش ، حُ٘ٔٞ ك٢ حُٜٔ٘ش ، هزَ حُويٓش ، حُظؼ٤٤ٖ ، حالُظلخم رخُن: ح٤ُٜ٘ٔش ٍَٓٝح رخَُٔحكَ ح٥ط٤ش 

حٌُلخءس ح٤ُٜ٘ٔش ، حُظَه٤ش ، حُوَٝؽ ٖٓ حُويٓش ، ٓغ ٍَٟٝس إٔ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ طل٤ٖٔ ك٢ طؼِْ 

. حُٔظؼ٤ِٖٔ 

رظ٘ٞع حُوزَحص  ٓيٟ ٓ٘ٞحص حُويٓش طؼ٠٘ػ٠ِ ٤ُش ٓٔظَٔس ٌُُٝي كبٕ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش طؼي ػْ

، أٝ إٔ ٠٣طِؼٞح رخألىٝحٍ ح٤ُٜ٘ٔش  حُلَى٣ش ٝحُـٔخػ٤ش حُظ٢ طٌٖٔ حُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ طل٤ٖٔ ًلخءحطْٜ

هٜخثٚ ٝٓٔخ ٓزن ٣ٌٖٔ طلي٣ي  .حُٔظـ٤َس حُٔظَطزش ػ٠ِ حُظـ٤٤َ ك٢ ح٤ُٔخم حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝحُظَر١ٞ 

: ًخ٥ط٢  ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش

 ٖٓ هزَ حُٔئٓٔخص ٝحُظ٘ظ٤ٔخص حُظَر٣ٞش ٖٓ أؿَ ٣ُخىس ٗٔٞ  أٜٗخ ػ٤ِٔش ٓوٜٞىس ٝٓوط٢ ُٜخ* 

. حُٔؼِْ ٤ٜ٘ٓخ    

. ٜٗخ طٔظٜيف طل٤ٖٔ أىحء حُٔؼِْ ك٢ ًخكش حُـٞحٗذ حُٔؼَك٤ش ٝحُٜٔخ٣ٍش ٝح٤ًُِٞٔش أ* 

أٜٗخ طزيأ ٌٓ٘ طوَؽ حُٔؼِْ ٝحُظلخهٚ رخُٜٔ٘ش ٝط٘ظ٢ٜ رؼي حٗظٜخء هيٓظٚ ك٤ٜخ ، ٢ٛٝ رٌُي ٣ٞ١ِش * 

. طش رٔيس ٤ُ٘ٓش ٓليىس س حُظؼِْ ٓيٟ حُل٤خس ، ٤ُٝٔض ٓئمحُٔيٟ طوّٞ ػ٠ِ كٌَ

ٓؼ٤ِٖٔ ٝاىح٤٣ٍٖ ٝؿ٤َْٛ ) ط٠ٖٔ أٗ٘طش ٓظ٘ٞػش ٖٓ ٗؤٜٗخ ٓٔخػيس حُؼخ٤ِٖٓ صحُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ٝ

٣ٖ ، أٝ اىحٍس ٤ُٜزلٞح أًؼَ كخػ٤ِش ًؤكَحى ٝٓـٔٞػخص ، ٓٞحء ك٢ ٓـخالص حُظي٣ٍْ ُِٔظؼِْ( 

 .حُٔٔخٍٓخص حُٔي٤ٍٓش ، ٖٝٓ أؿَ ٓٞحؿٜش حُظـ٤٤َ حُٔٔظَٔ ك٢ حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش أٝ حإلىح٣ٍش 

 : َٛح نهًعهىأْذاف انرًُٛح ادلّ

ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٔوططش ٝحُٔٔظَٔس أٛيحف ٣ؤط٢ ٗظخؿٜخ رٟٞٞف رؼي ِِٓٔش ؿٜٞى طلون حٌُؼ٤َ  

ٗـخُحص ٝطؼَٔ ػ٠ِ ٍكغ ٓٔظٟٞ حألىحء ػٖ ٣َ١ن حًظٔخد حُٔؼخٍف ٝحُٜٔخٍحص ٝط٤ٔ٘ش إلٖٓ ح

ٕ ريٍؿش حالطـخٛخص ح٤ُِٔٔش ٗلٞ حُٜٔ٘ش ٍٝؿْ حهظالف أٗٔخ١ ٝرَحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔؼ٢ِٔ

ًز٤َس ٖٓ ك٤غ حُٔلظٟٞ ٝحٌَُ٘ اال أٜٗخ ط٘ظَى ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ك٢ حُٜيف حُؼخّ ح١ٌُ طٔؼ٠ 

ٝٛٞ طؼي٣َ حُٔٔخٍٓخص ٝحُٔلخ٤ْٛ حُظَر٣ٞش ٍٝكغ ٝطل٤ٖٔ ٝطـي٣ي ًلخ٣خص ػَٔ ، ا٠ُ طلو٤وٚ
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٤ٛخ ط٤ٔ٘ش حُٔؼِْ ك٢ ًخكش حُـٞحٗذ أًخى٤ٔ٣خ ٤ٜ٘ٓٝخ ٝػوخك٤خ ٝٗنؿخٗذ حُٔؼِْ رٜلش ٓٔظَٔس ا٠ُ 

 رل٤غ ط٠ٖٔ ُٚ 

 

ٓٞحًزش أكيحع حألكٌخٍ ٝحألٓخ٤ُذ ٝحُطَحثن ًحص حُؼالهش رٔلظٟٞ ٠ٕٓٝٔٞ حُٜٔ٘ش ٝأ٠٣خ طؤ٤ِٛٚ 

 . ٤ُٔظط٤غ حال١الع ػ٠ِ حُلي٣غ ٝاؿَحء حُزلٞع ٝحالٍطوخء رؤىحثٚ حُظَر١ٞ ٝحألًخى٢ٔ٣ ٗظ٣َخ

 :ٝطٜيف رَحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔؼ٤ِٖٔ ا٠ُ أؿَحٝ أٜٛٔخ

 حٓظويحّ حألٌٗخٍ حُٔوظِلش ٖٓ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼِْ رخػظزخٍٛخ أٓخٓخ ػ٠ِ ُٔؼ٤ِٖٔ ح ٓٔخػيس  -1

، حألٛٔؼ٢)ُؼ٤ِٔخص حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ حُٔؼخَٛ ٓٔخ ٣ؼ١َ ؿٞحٗذ حُظل٤َٜ حُيٍح٢ٓ ر٤ٖ حُطالد      

2002:8) 

اطخكش حُلَٛش ُِٔؼ٤ِٖٔ ُِؼذ أىٝحٍ ؿي٣يس ٜٓ٘خ حُظؼخَٓ ٓغ حٌُٔ٘الص رب٣ـخر٤ش ٝٝػ٢    -2

، ٖٓ حألىٝحٍ حُو٤خى٣ش حُٔظ٘ٞػش حُو٤خّ ر٣ِٔيٝ، ُويٍس ػ٠ِ حُظؤهِْ ٓغ حُز٤جش ٣َٓؼش حُظـ٤َٝح

 .ٝحُى٣خى حُظؼخٕٝ ٓغ حُوزَحء ٝحُٔوظ٤ٜٖ

رخُٞهض حٌُخك٢ ٝحُيػْ ح١ٌُ ٣لظخؿٚ ٝحُٜٔخىٍ حُالُٓش ٢ٌُ ٣ظٌٖٔ ٖٓ  ٣ٖى حُٔؼ١ِْطِٝ -3

ٍف ٝحُٜٔخٍحص حُظ٢ حًظٔزٜخ ٓغ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُٔٞحى حُـي٣يس ٝأٍٛٞ حُظي٣ٍْ ٝىٓؾ حُٔؼخ

 . ٓٔخٍٓخطٚ حُظَر٣ٞش

طط٣َٞ ٜٓخٍحص حُٔؼ٤ِٖٔ رٔخ ٣ٔخػي ك٢ ط٣ٌْٜٞ٘ رٌلخءس ٝكخػ٤ِش ٝؿؼِْٜ أٛلخد ٍإ٣ش ٗخكٌس  -4

ُٝي٣ْٜ حُويٍس ػ٠ِ طـ٤٤َ ٓئٓٔخطْٜ حُظَر٣ٞش ػ٠ِ حػظزخٍ أْٜٗ ٣ٔؼِٕٞ حُٔلٍٞ حألٓخ٢ٓ ك٢ 

 . حُـٜٞى حُٔزٌُٝش إلٛالف ٗظخّ حُظؼِْ

طؼي٣َ أٝ طـ٤٤َ حُِٔٞى ٖٓ هالٍ حًظٔخد حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜٔخٍحص ٝحُٔؼخٍف ٝط٤َٓن ه٤ْ   -5

 .ػ٠ِ ر٘خء حُ٘و٤ٜش ٝحالٍطوخء رِٔٞى حُلَىؿ٤ٔؼٜخ ٝحطـخٛخص ٝٓزخىة طؼَٔ 

 

ٓٔخ ٓزن ٣ظ٠ق إٔ ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٔوططش ُِٔؼِْ أٛيحكخ ػي٣يس طٔؼ٠ ٗلٞ حُظ٤ٔ٘ش حُ٘خِٓش  

ػ٤ٔ٤ِش ٖٓ هالٍ ٓخ طويٓٚ ٖٓ رَحٓؾ ٓ٘ظٔش ٝٓوططش طٔؼ٠ ٗلٞ ط٣ِٝي ُـ٤ٔغ ؿٞحٗذ حُؼ٤ِٔش حُض

حُٔؼ٤ِٖٔ رخُـٞحٗذ حألًخى٤ٔ٣ش حُظ٢ طوٜٜٞح ك٢ طي٣ٍٜٔخ ٝحُـٞحٗذ حُظَر٣ٞش حُظ٢ طظؼِن رطَم 

٠ُ ٍكغ ٓٔظٟٞ حألىحء ػٖ ٣َ١ن ٍ ٝحُظؼخٕٝ ٓغ ١الرْٜ ًُٝي ٣ئى١ احُظي٣ٍْ ٜٝٓخٍحص حُظٞحٙ

 .٤ٔٗش حالطـخٛخص ح٤ُِٔٔش ٗلٞ حُٜٔ٘شحًظٔخد حُٔؼخٍف ٝحُٜٔخٍحص ٝص
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:جماالخ انرًُٛح ادلُٓٛح   

ُظ٤ٔ٘ش حُٔؼِْ ٤ٜ٘ٓخ ٓـخالص ٓظؼيىس طظ٘ٞع رظ٘ٞع ؿٞحٗذ اػيحى حُٔؼِْ ٝٓـخالص ط٣ٌٞ٘ٚ ، ٌٝٛٙ 

 حُـٞحٗذ ٓظ٘خرٌش ٣ٜٝؼذ كِٜٜخ ػٖ رؼ٠ٜخ ، أٜٛٔخ 

.طؼ٤ِْ ٓؼَ ٓخ ٣َطز٢ رخٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حٍ:  حُظَر١ٞ ح٢ُٜ٘ٔحٗذ حُؾ*   

.ٓؼَ حال١الع ػ٠ِ حُـي٣ي ك٢ ٓخىس  حُظوٜٚ :  حُظو٢ٜٜحألًخى٢ٔ٣  حٗذحُؾ*   

٣ٜٝظْ  رظ٣ِٝي حُٔؼِْ رؼوخكش ػخٓش طظ٤ق ُٚ طؼَف حُؼِّٞ حألهَٟ ك٢ ؿ٤َ :  حُـخٗذ حُؼوخك٢* 

طوٜٜٚ ، ًٌُٝي حُظؼَف ػ٠ِ ٓخ ٣ٔظـي ك٢ ٓـخالص حُل٤خس حُٔوظِلش ، ًَٝ ٓخ ُٚ ِٛش 

 .ٍ حُظي٣ٍْ أًؼَ كخػ٤ِش رظط٣َٞ ٜٓ٘ظٚ ٝؿغ

٣ٜٝظْ رظ٤ٔ٘ش حُٞػ٢ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔؼِْ رلوٞهٚ ٝٝحؿزخطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝحإلىح٣ٍش ،  : حُـخٗذ حإلىح١ٍ* 

ًٌُٝي أًخرٚ حُٜٔخٍحص حُالُٓش ُِو٤خّ رٌٜٙ حُٞحؿزخص ٝحُٔٔئ٤ُٝخص ٗظَح ُظؼيى أىٝحٍٙ ىحهَ 

 .اً ال طوظَٜ ٜٓٔظٚ ػ٠ِ حُظي٣ٍْ ىحهَ حُلَٜ كو٢ حُٔيٍٓش 

ُٔخ ُٜخ ٖٓ ػالهش ، ػَٔ حُٔؼِْ ك٢ ُؼٞحَٓ حُ٘و٤ٜش حُٔئػَس حَٗٔ ١ٝ : حُـخٗذ حُ٘و٢ٜ *

     .رخٌُٔ٘الص حُظ٢ طٞحؿٜٚ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝاىحٍس حُلَٜ  ًز٤َس 

٣ًَِٝ ٌٛح حُـخٗذ ػ٠ِ ؿَّ حُٜٔخٍحص ٝحُو٤ْ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُٔؼِْ ٖٓ  : حُـخٗذ حالؿظٔخػ٢ *

، ٢ً ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظلخػَ ٓغ  ٜٓخٍحص حُؼَٔ حُـٔخػ٢ح ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜٔخٍحص ٓ٘ٚهالٍ ط٤ٔ٘ش 

ُٓالثٚ ك٢ حُظوط٢٤ ُٜ٘خػش حُوَحٍحص ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔيٍٓش ، ٤ُٝظٌٖٔ ٖٓ حُظؼخَٓ رَٝف 

   .حُل٣َن ٓغ ُٓالثٚ ١ٝالرٚ 

 :يشاحم ذًُٛح ادلعهى 
 :ٛ٘خى َٓحكَ ُظ٤ٔ٘ش حُٔؼِْ ١ٞحٍ ك٤خطٚ ح٤ُٜ٘ٔش طظ٠ٖٔ 

 ( .حى حإلػي) هزَ حُويٓش ٓخ َٓكِش * 

 ( .حُؼخّ حألٍٝ ك٢ حُظي٣ٍْ ) َٓكِش حُظؼ٤٤ٖ * 

 ( .ٓ٘ٞحص رؼي حُظؼ٤٤ٖ  7:  2) َٓكِش حُ٘ٔٞ ك٢ حُٜٔ٘ش * 

 .َٓكِش ٓظ٢ٓٞ ٓيس حُويٓش * 

 ( .حُظوخػي ) َٓكِش ٓخ هزَ ٜٗخ٣ش حُويٓش أٝ حإلكخُش ُِٔؼخٕ * 

 . ٌَُٝ َٓكِش حكظ٤خؿخص ٣ِِّ اٗزخػٜخ   
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: ٖٝٓ ١َم حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ٓخ ٣ؤط٢  :أعانٛة انرًُٛح ادلُٓٛح 

: أعهٕب احملاضشج  -1
٢ٛٝ حُط٣َوش حُظو٤ِي٣ش ك٢ ٗوَ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼخٍف حُـي٣يس ا٠ُ حُٔؼ٤ِٖٔ رط٣َوش ٤ٍٔٓش ، ك٤غ 

٣ظْ  

طوي٣ْ ِِٓٔش ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ أٝ حُٔزخى١ء أٝ حُٞهخثغ أٝ حُلوخثن ػٖ ٟٓٞٞع ٓؼ٤ٖ ، أٝ ٌِٓ٘ش أٝ 

ح ، ٝر٤خٕ أٓزخرٜخ ٝحهظَحف حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ، ٝرٌٜح طؼظٔي ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ، َٝٗف ٓظخَٛٙ

حُٔلخَٟس ػ٠ِ حُيٍٝ حُٔزخَٗ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حُٔلخَٟ ك٢ اػيحى حُٔخىس حُؼ٤ِٔش ٝػَٟٜخ 

ٝطل٤َٔٛخ ، ٣ٝوظَٜ ىٍٝ حُٔظيٍر٤ٖ ػ٠ِ حالٓظٔخع ٝرٌُي كبٕ ىٍؿش ٓ٘خًٍش حُٔيٍر٤ٖ ٓليٝىس 

. ٣ٌٕٞ ػ٘ي كيٙ حألى٠ٗ ( حُٔيٍد   )، ٝحُظلخػَ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔلخَٟ ُِـخ٣ش 

: أعهٕب ادلؤدتشاخ ٔانُذٔاخ ٔحهماخ انثحس  - 2
٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ٓوخرِش ُٔـٔٞػش ٛـ٤َس ٖٓ حُٔؼ٤ِٖٔ ، طؼوي ٝكوخ ُوطش ٓ٘ظٔش ًُٝي رٜيف 

طط٣َٞ حُٔؼَكش ُي٣ْٜ ، ٣ٝ٘ظْ ػوي ٓؼَ ٌٛٙ حُٔئطَٔحص ٓل٤ِخ أٝ ه٤ٓٞخ ٝطؼظزَ ٖٓ حألٓخ٤ُذ 

ؽ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ، ٢ٛٝ ٖٓ حألٓخ٤ُذ حُظ٢ طٔٔق ريٍؿش أػ٠ِ ٖٓ حُٔ٘خًٍش حُ٘خؿلش ك٢ رَحّ

. ٖٓ ؿخٗذ حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ رَحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش 

 :أعهٕب دساعح احلاالخ  - 3
ٌِٓ٘ش أٝ كخُش ػ٤ِٔش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ أٝ ٣ٝؼَٝ حُٔيٍد ك٢ ٌٛٙ حُط٣َوش ٟٓٞٞػخ أٝ ه٤٠ش 

س أٝ حُزيء رٔويٓش ٗظ٣َش ػٖ حُٟٔٞٞع ػْ ١َف حُلخُش حُٔؼ٤ِٖٔ ، آخ رؼَٝ حُلخُش ريٕٝ ٓويّ

ٌٛح طي٣ٍزخ ٤ً٘ٛخ ُألكَحى ، ك٤غ ٠ُ كَ ُٜخ ، ٣ٝؼي ، ٣ٝطِذ ْٜٓ٘ ٓ٘خه٘ظٜخ ٝحُظَٞٛ ا رؼي ًُي

ْٛ ك٢ ٣ٝظزخىُٕٞ ح٥ٍحء ٣ٝ٘خهٕ٘ٞ حُلـؾ ٣ٝئ٣يٕٝ ٣ٝؼخٍٟٕٞ ٣ٝيحكؼٕٞ ٣ٝو٘ؼٕٞ ٣ٝوظ٘ؼٕٞ ، 

ُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣لُٜٞٝٗخ ، ٝطَٔ ػ٤ِٔش اػيحى حُلخُش ًَ ًُي ٣ٔظؼِٕٔٞ هزَطْٜ ٣ٝؼظٔيٕٝ ػ٠ِ ح

 :رؼيس َٓحكَ ٢ٛ  –كظ٠ طظَٜ ك٢ ٍٛٞطٜخ حُٜ٘خث٤ش  –

 .حهظ٤خٍ حٌُِٔ٘ش ٜٝٓيٍ حُٔؼِٞٓخص * 

 .حُٔالكظش ، ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص رٟٔٞٞػ٤ش ٝٝحهؼ٤ش * 

. ًظخرش حُلخُش * 
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: أعهٕب دتصٛم األدٔاس  - 4
٢ُ ُِٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ٌَٗ هٜش ط٠ْ ٗو٤ٜخص ٓظؼيىس طظلخػَ طظٔؼَ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ طوي٣ْ ٓٞهق ػْ

رظٔؼ٤َ أىٝحٍ حُ٘و٤ٜخص رلٞحٍ كَ  –٣ٝوّٞ حُٔظيٍرٕٞ رؼي حٓظ٤ؼخد حُٔٞهق  ك٢ ٓٞحهق حُؼَٔ ،

  .ٖٓ ٝحهغ طٍْٜٞٛ ٝطؤْٜٜ ُِيٍٝ ، أٝ ٣ٔؼِٕٞ ٝكوخ ُ٘ٚ ٌٓظٞد ٓٔزوخ 

 :حُط٣َوش ٓخ ٢ِ٣ ٖٝٓ أْٛ حُٔزخى١ء حُٜٔٔش حُظ٢ ٣ـذ َٓحػخطٜخ ػ٘ي حٓظويحّ ٌٛٙ 

 .إٔ ٣ظْ طٔؼ٤َ حألىٝحٍ أٓخّ حُٔـٔٞػش ك٢ ٓويٓش هخػش حُزَٗخٓؾ حُظي٣ٍز٢ * 

 .ا٣وخف حُظٔؼ٤َ رؼي هْٔ ىهخثن ٖٓ ريح٣ظٚ ك٤غ ٣ٌٕٞ حُٔظيٍد هي ريأ ٣لوي حٛظٔخٓٚ * 

ٕ ٣وظخٍ ٖٓ ٠٣ٖٔ أإٔ ٣ٌٕٞ حُوخثٕٔٞ رخُظٔؼ٤َ ٓظطٞػ٤ٖ ، ٝاًح ُْ ٣ظٞكَ ًُي كؼ٠ِ حُٔيٍد * 

ُٖ  حٗٚ 

 .٣ٜخد رخإلكزخ١ ٖٓ ٗوي ح٥ه٣َٖ ألىحثٚ     

 .حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُ٘وي حإل٣ـخر٢ ٝػيّ حإلكَح١ ك٢ َٓى حُ٘ٞحك٢ حُِٔز٤ش ك٢ حألىحء * 

 .إٔ ٣ٌٕٞ حُؼَٝ ٝحهؼ٤خ ٝٓ٘خٓزخ * 

 .إٔ ٣ٌٕٞ حُٞهض ٓظخكخ ُِؼَٝ ٝحُظؼو٤ذ رؼي حُؼَٝ * 

. إٔ ٣ئهٌ حألِٓٞد رـي٣ش ال رظ٣َٜؾ ؿ٤َ ٠٘ٓز٢ * 

 

: انضٚاساخ انصفٛح  - 5
حُٔؼِْ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش هيٍحطٚ  ٝطٜيف ا٠ُ ٣ُخٍس ٍث٤ْ حُؤْ ٝحُٔٞؿٚ حُل٢٘ ُِٔؼِْ رخُلَٜ ٝٓٔخػيس

ٝأًخرٚ ٜٓخٍحص ؿي٣يس ٝطالك٢ أٝؿٚ حُوٍٜٞ ، ٖٝٓ هالٍ ح٣ُِخٍس ٣ظْ طٞؿ٤ٚ حُٔؼِْ ُِظـِذ ػ٠ِ 

 إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؼخٕٝٝ ٌٓ٘الص ػ٠ِ ٓخ ٣الكظٚ ٍث٤ْ حُؤْ أٝ حُٔٞؿٚ حُل٢٘ ٖٓ أٝؿٚ هٍٜٞ أ

ٖٓ كظ٠ ٣ٔظل٤ي حُٔؼِْ ٖٓ هزَس ًَ ٖٓ ٍث٤ْ حُؤْ ٝحُٔٞؿٚ حُل٢٘ ك٢ طط٣َٞ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش 

حال١الع ػ٠ِ حُـي٣ي ك٢ ٓـخٍ حُظَر٤ش ، ٝٛ٘خى ػالع َٓحكَ الُٓش ٢ٌُ طلون ح٣ُِخٍس هالٍ 

 :أٛيحكٜخ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔؼِْ 

 :َٓكِش ٓخ هزَ ح٣ُِخٍس ( أ ) 

طلي٣ي ٛيف  ٝ ، (طو٤ٔ٣ٞش  –طٞؿ٤ٜ٤ش  –حٓظطالػ٤ش ) َٓحػخس طلي٣ي ٗٞع ح٣ُِخٍس ك٤ٜخ ٣ـذ ٝ* 

 . (ٛيحف حُظَر٣ٞش طلو٤ن حأل) ح٣ُِخٍس    
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 :ٝك٤ٜخ ٣ظْ  َٓكِش ح٣ُِخٍس ٗلٜٔخ ( د ) 

 .ٓالكظش أِٓٞد أىحء حُٔؼِْ * 

 .كٖٔ حٓظويحّ حُٞٓخثَ ٝحُظو٤٘خص حُظَر٣ٞش حُلٌْ ػ٠ِ * 

 .ٝع ك٢ أٓخ٤ُذ حُظو٣ْٞ حُظٖٓالكظش * 

 .ٓالكظش ػالهش حُٔؼِْ رخُٔظؼِْ * 

 .حُظؼَف ػ٠ِ ٗظخثؾ حُظؼِْ ُيٟ حُٔظؼ٤ِٖٔ * 

 :َٓكِش ٓخ رؼي ح٣ُِخٍس ( ؽ ) 

 (حإل٣ـخر٤خص ٝحُِٔلٞظخص ) طٔـ٤َ ح٣ُِخٍس * 

 .ٓ٘خه٘ش  حُٔؼِْ * 

 .طو٣ََ ٣ظ٠ٖٔ ٗوخ١ حُوٞس ٝح٠ُؼق ٟٝغ * 

. ًالص حُٔ٘ظًَش ُظزخىٍ حَُأ١ ر٘ؤٜٗخ ػوي حؿظٔخع ُِٔؼ٤ِٖٔ ١ًٝ حُٖٔ* 

 

: ذثادل انضٚاساخ  - 6
طٌٕٞ ر٤ٖ حُٔؼ٤ِٖٔ ىحهَ حُؤْ ٝهخٛش ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رظي٣ٍْ حُٜٔ٘ؾ حُيٍح٢ٓ ًحطٚ ُال١الع ٝ

ىحء ، ػ٠ِ إٔ طظْ رؼي ح٣ُِخٍس ٓ٘خه٘ش حإل٣ـخر٤خص ػ٠ِ حُطَم ٝحألٓخ٤ُذ حُظ٢ ٣ظزؼٜٞٗخ ك٢ حأل

ٓخ ٣لون حُوزَس حُٔظٌخِٓش ر٤ٖ ح ك٢ ؿٞ طَر١ٞ ٣ظْٔ رخُٔٞىس ك٤ُٚظيػ٤ٜٔخ ٝحُِٔلٞظخص ُظال

، ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ طظْ ح٣ُِخٍحص حُٔظزخىُش ر٤ٖ حُٔؼ٤ِٖٔ رخُٔيحٍّ حألهَٟ ُال١الع  حُٔؼ٤ِٖٔ

ػ٠ِ طـخٍرٜخ ٝهزَحطٜخ ٝحُيٍّٝ ح٣َُخى٣ش حُظ٢ طؼوي ك٤ٜخ ٓٞحء ًخٗض حُٔيحٍّ ك٤ٌٓٞش أٝ 

. هخٛش 

 

: منارض انذسٔط  - 7
ثَ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔؼِْ اػيحى ٝك٠ٍٞ ٗٔخًؽ حُيٍّٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔيٍٓش أٝ ػ٠ِ ٖٓ ٝٓخ

ٓٔظٟٞ ٓيحٍّ حُٔ٘طوش حُظؼ٤ٔ٤ِش ، ألٜٗخ طظ٤ِٔ رخُيهش ك٢ حإلػيحى ٝاَٗحف ٍث٤ْ حُؤْ ػ٤ِٜخ 

١َٝحثن حُظي٣ٍْ ٝحإلريحع ك٢ ٝكٖٔ ٤ٛخؿش حألٛيحف ح٤ًُِٞٔش ٝحالرظٌخٍ ك٢ أِٓٞد حألىحء 

ر٣ٞش ٝحُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُظ٘ٞع ك٢ أٓخ٤ُذ حُظو٣ْٞ ًٔخ ٣ظْ ػوي كِوش ٗوخ٤ٗش رؼي حُظو٤٘خص حُظَ
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حالٗظٜخء ٖٓ ًٗٔٞؽ حُيٍّ رل٠ٍٞ ًَ ٖٓ حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘ ٍٝث٤ْ حُؤْ ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ ىحهَ 

. حُٔيٍٓش ٝهخٍؿٜخ ٓٔخ ٣ْٜٔ ك٢ طلو٤ن حُوزَس حُٔظٌخِٓش ٝٓٔظٟٞ حالٓظ٤خُ ك٢ حألىحء 

: َماػ ٔٔسػ انعًم حهماخ ال -8
٤ٔٓض ٍٕٝ حُؼَٔ رٌٜح حالْٓ ، ألٜٗخ طٔؼَ ػٔال ٣ئى١ ا٠ُ اٗظخؽ ٓٞحى ٝأىٝحص طؼ٤ٔ٤ِش ٣ٔظلخى 

ٜٓ٘خ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ًٔخ ٣ٌظٔذ حُٔ٘ظًَٕٞ أػ٘خء ػِْٜٔ رخٍُٞٗش ٓؼِٞٓخص ٜٝٓخٍحص 

 .ٓظؼيىس 

ػ٤ِٖٔ ، ك٤غ طظ٤ق حُلَٙ ٝطل٤ي حُلِوخص حُ٘وخ٤ٗش رٌَ٘ ًز٤َ ك٢ رَحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِْ

ُِٔ٘خ٤ًٍٖ ُظزخىٍ ح٥ٍحء ٝحألكٌخٍ ٖٓ هالٍ ػَٝ حُٔؼخٍف حُ٘و٤ٜش ٌَُ ْٜٓ٘ ، ًٔخ طٞكَ 

 .حُلَٛش ُالرظٌخٍ ٝحإلريحع ػٖ ٣َ١ن حألٓجِش حُٔظ٤ِٔس حُظ٢ ٣طَكٜخ حُٔ٘خًٍٕٞ 

٣ق ا٠ُ ٝرٌٜح ط٤٠ق ٍٕٝ حُؼَٔ ا٠ُ حُوخػيس حُؼ٤ِٔش ٝحُ٘ظ٣َش ُـ٤ٔغ حُٔؼ٤ِٖٔ ، ًٔخ أٜٗخ طٞ

ُِٜٔ٘ش رؤًِٜٔخ ػٖ ٣َ١ن َٗ٘ حُٞػخثن ٝحألٗ٘طش ٝط٘ـ٤غ حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ طي٣ٖٝ حُوخػيس حُٔؼَك٤ش 

. َٝٗ٘ ٓؼخٍكْٜ ٝأرلخػْٜ حُوخٛش رْٜ 

 

: االظرًاعاخ انفُٛح ٔاإلداسٚح  - 9
ٍث٤ْ حُؤْ حُٔزيع ٛٞ ح١ٌُ ٣ٌؼق حالؿظٔخػخص حُل٤٘ش ٝحإلىح٣ٍش ُِٔؼ٤ِٖٔ ُٔ٘خه٘ش ًَ ٓخ ٣ظؼِن 

حُظَر٣ٞش ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وِن ؿٞح طَر٣ٞخ ك٢ رؼٞ حٌُٔ٘الص ح٤ُٔيح٤ٗش ُِوَٝؽ رخُلٍٞ  ٤ِٓشرخُغ

. حُ٘خؿلش ُٜخ 

 

: انذٔساخ انرذسٚثٛح  - 10
ىحء أٝ ط٘ٞػٚ ٤ُٜ٘ٔش ُِٔؼ٤ِٖٔ ألٜٗخ طْٜٔ ك٢ ططٍٞ أِٓٞد حألحطَكغ حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش حٌُلخءس 

٣ش أٝ ؿ٤َٛخ  ، ٝحالٓظلخىس ٖٓ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحإلريحع ك٢ حٓظويحّ حُظو٤٘خص ٝحُٞٓخثَ حُظؼ٤ِْ

 .حُٔؼِٞٓخص ًٔخ ك٢ ىٍٝس حَُهٜش حُي٤ُٝش ُو٤خىس حُلخٓٞد 

ٝحُيٍٝحص حُظ٢ طؼوي ك٢ أٓخ٤ُذ ١َٝحثن حُظي٣ٍْ ٝكٖ ط٤َٛٞ حُٔؼِٞٓش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُيٍٝحص 

ألهٔخّ حُظ٢ طؼوي ٖٓ هزَ حُظٞؿ٤ٚ حُل٢٘ أٝ ر٤ٖ حُٔيحٍّ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔ٘طوش حُظؼ٤ٔ٤ِش أٝ ر٤ٖ ح

. حُؼ٤ِٔش ك٢ حُٔيٍٓش حُٞحكيس ُظلو٤ن حُوزَس حُٔظٌخِٓش ك٢ حُظوٜٜخص حُٔوظِلش 
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: انرًُٛح انزاذٛح  - 11
ٝطظلون ريحكغ ىحه٢ِ ٝكَٙ ٖٓ حُٔؼِْ ُظط٣َٞ ٗلٔٚ رخُوَحءس ٝحالٓظؼخٗش رخٌُٔظزش ًَٔؿغ 

أٓخ٢ٓ  

حُلي٣ؼش ُظ٤ٔ٘ش حُـخٗذ ُإلٗٔخء ح٢ُٜ٘ٔ ، ٝحُلَٙ ػ٠ِ حال١الع ػ٠ِ أكيع حُ٘ظ٣َخص حُظَر٣ٞش 

. حُ٘و٢ٜ ُيٟ حُٔؼِْ 

 

: االَرتَد  - 12
اً طٞكَ ُٚ حُٔؼِْ حُ٘خؿق ٣طِغ ػ٠ِ حُٔٞحهغ حُوخٛش رخُؼ٤ِٔش حُظَر٣ٞش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش رخالٗظَٗض ، 

حُؼي٣ي ٖٓ حُلٞحثي ٖٓ ٓؼَ طٞك٤َ ر٤خٗخص ٌٓظٞرش ٝؿخِٛس ، ًٌُٝي طٔخػيْٛ ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أ٣ش 

ٖٓ  ح ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ًَ ٓؼِْ ربػيحى ٓٞهغ ػ٠ِ حالٗظَٗض ٣٘ظَى ك٤ٚ ًًَْ.ٓؼِٞٓش رَٔػش أًزَ 

. ُٚ حٛظٔخّ رخُؼ٤ِٔش حُظَر٣ٞش 

 

 :ٔعائم اإلعالو اجلًاْريٚح   -13
، ٝال ٣ٌَ٘ أكي ٓخ طزؼٚ حُل٠خث٤خص ٝٓخ طويٓٚ ٣طِن ػ٠ِ حُؼَٜ حُلخ٢ُ ػَٜ حُٔٔخٝحص حُٔلظٞكش 

رٜلش هخٛش ، ٝٓخ ططَكٚ  ٣ٖرٜلش ػخٓش ٝحُٔؼِْٖٓ َٗ٘ ُألكٌخٍ ٝحُٔؼخٍف ر٤ٖ أكَحى حُٔـظٔغ 

 .هالٍ رَحٓؾ ٓٞؿٜش أٝ ٓوخالص ٍٓ٘٘ٞس ٖٓ ٖٓ ه٠خ٣خ طظؼِن رٜٔ٘ش حُظؼ٤ِْ ٓٞحء 

ًٔخ ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ إٔ ٣لون ط٤ٔ٘ظٚ ح٤ُٜ٘ٔش رخالٓظِحىس ٖٓ ٓ٘خٛيس ٝٓظخرؼش ٝٓخثَ حالطٜخٍ 

ا٠ُ  حُٔ٘ظوخس ، ًٌُٝي حالٓظٔخعحُٔظؼيىس حألهَٟ ًوَحءس حُٜلق ، ٝٓ٘خٛيس حُزَحٓؾ حُظِل٤ٗٞ٣ِش 

. حُظ٢ طؼ١َ ػوخكظٚ ٝط٣ِي ٖٓ ٗٔٞٙ ح٢ُٜ٘ٔ حُزَحٓؾ حإلًحػ٤ش حُٔظ٘ٞػش 

 

: اعركًال انذساعح ٔاحلصٕل عهٗ انذسظاخ انعهًٛح األكادميٛح انعهٛا  - 14
٢ٛٝ آهَ َٓحكَ حُظؼ٤ِْ ٝأٍهخٛخ ىٍؿش ، ٝطٜيف حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ا٠ُ ٛيف ٍث٤ْ ْٜٓ ٛٞ  ٍر٢ 

رخُل٤خس ، ٖٓ هالٍ اؿَحء حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ك٢ ٗظ٠ حُٔـخالص ٝحإلٜٓخّ ك٢ كَ ٌٓ٘الص  حُزخكغ

. حٌُلخءحص حُؼخ٤ُش ٝحُٔظوٜٜش حُوخىٍس ػ٠ِ حإلريحع حُٔـظٔغ ٝاػيحى حُو٤خىحص ًحص 
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 :أعهٕب انرعهى يٍ تعذ  - 15
ُْٜٔ ٓؼظْ ٕ ٌٓخ٤ٗخ ػٖ ٓغّ طؼ٢ٔ٤ِ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُيحٍٕٓٞ رؼ٤ي٣ٝ١وٜي رخُظؼِْ ٖٓ رؼي أ١ ٗظخ

حُٞهض ح١ٌُ ٣يٍٕٓٞ ك٤ٚ ٌُُٝي كٜٞ ٣ظـِذ ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُٔ٘الص حُظ٢ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُ٘ظخّ 

. حُظؼ٢ٔ٤ِ حُظو٤ِي١ ٖٓ ٟؼق حإلٌٓخٗخص حُٔخى٣ش ٝحُز٣َ٘ش 

 :خطٛط انرًُٛح ادلُٓٛح عهٗ يغرٕٖ انربايط ـخ
١ حُظٔخإٍ ر٘ؤٕ ىحثٔخ ٓخ طٌٕٞ حُوطٞس حأل٠ُٝ ٖٓ هطٞحص حُظوط٢٤ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُزَٗخٓؾ ٙ

ٛيحف حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ًُي حُزَٗخٓؾ ا٠ُ طلو٤وٜخ ، ٢ٛٝ رخ٠ٍَُٝس أٛيحف طظْٔ رخُو٤ٜٛٞش حأل

، ًٔخ أٜٗخ طظْٔ رخ٤ٗ٥ش ٝحَُٔك٤ِش، رٔؼ٠٘ أٜٗخ ط٘طِن ٖٓ ٝحهغ ٍحٖٛ ا٠ُ كخُش ٓٔظوز٤ِش  ٝحُظلَى

س رؼيٓخ طٌٕٞ هي ٝرَٗخٓؾ ؿي٣ي، ٣٘طِن ٖٓ طِي حُلخٍ ه٣َزش ٓٔظٜيكش ، ٖٝٓ ػْ طزيأ ىٍٝس ؿي٣يس

. ٌٌٝٛح . . . أٛزلض ٝحهؼخ 

 

 : يشاحم تشَايط انرًُٛح ادلُٓٛح
 َٓحؿؼش حُٔٔخٍٓخص حَُحٛ٘ش ُِظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش :  حُوطٞس حأل٠ُٝ

 طؼ٤٤ٖ ٝطَط٤ذ حكظ٤خؿخص حُ٘ٔٞ ح٢ُٜ٘ٔ:  حُوطٞس حُؼخ٤ٗش

 طؤ٤ًي حُٔ٘خم حإل٣ـخر٢ حُيحػْ ُِ٘ٔٞ ح٢ُٜ٘ٔ:  حُوطٞس حُؼخُؼش

 :ٝطَ٘ٔ  ، ط٤ْٜٔ حُزَٗخٓؾ:  سحُوطٞس حَُحرغ

ك٤غ ٣ظْ ط٤ٟٞق حُٔ٘طن ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ حُزَٗخٓؾ ، ٝحُوِل٤خص حُظ٢ أىص ا٤ُٚ ،  : حُٔزٍَحص -1

 .ًٌُٝي ىالُظٚ رخُ٘ٔزش ُِٔؼ٤ِٖٔ 

ك٤غ طًٌَ حألٛيحف حُ٘ٞػ٤ش ٝح٤ٌُٔش حُظ٢ ٣ٔؼ٠ حُزَٗخٓؾ ا٠ُ طلو٤وٜخ ، ٢ٛٝ ؿخُزخ  : حألٛيحف -2

أٝ حٌُلخ٣خص حُظ٢ طؼخُؾ أٝؿٚ حُوٍٜٞ أٝ حالكظ٤خؽ حُٔخرن طلي٣يٛخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوَؿخص 

 .ٝط٤ٛٞلٜخ 

ٖٓ ك٤غ حُٔزخى١ء حُؼخٓش ًحص حالػظزخٍ ، ٖٝٓ ك٤غ ٟٝغ : ح٤ُٔخٓخص حُيحه٤ِش ُِزَٗخٓؾ -3

 .اُن . . . حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش ، ٝط٤ٛٞق حُؼالهخص ٓغ حُـٜخص حُوخٍؿ٤ش ح٣ٌَُ٘ش إ ٝؿيص 

ك٤غ ٣ظْ ط٤ٛٞق حُظَط٤زخص حإلىح٣ٍش حُالُٓش ُظ٘ل٤ٌ حُزَٗخٓؾ ،  :ٝحُظٞؿ٤ٚ طَط٤زخص حإلىحٍس  -4

 .ٝطلي٣ي ٢ٔٗ حإلىحٍس ٝحُظٞؿ٤ٚ حُٔ٘خٓذ 
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ٝٛق ٝطَط٤ذ طظخرغ حألٗ٘طش ٝحُلؼخ٤ُخص ىحهَ حُزَٗخٓؾ ،  :حُوطٞحص حإلؿَحث٤ش ُِظ٘ل٤ٌ  – 5

 .ٝطلي٣ي حُٔٔخٍحص 

ٌٓخٗخص حُٔخى٣ش ٝحٌُلخءحص حُز٣َ٘ش حُالُٓش ك٤غ ٣ظْ طلي٣ي ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ، ٝحإل: حُٔٞحٍى – 6

 .ُِظ٘ل٤ٌ

ك٤غ ٣ظْ ٝٛق حُطَم حُظ٢ ٓٞف ٣ظْ حطزخػٜخ ك٢ َٓحهزش ط٘ل٤ٌ  :أٓخ٤ُذ حَُٔحهزش ٝحُظو٣ْٞ  – 7

. حُزَٗخٓؾ ، ٝطو٣ْٞ َٓحكِٚ ، ًٝظخرش حُظوخ٣ٍَ كٍٞ ًلخ٣ظٚ ٝكخػ٤ِظٚ 

 : ط٘ل٤ٌ حُزَٗخٓؾ:  حُوطٞس حُوخٓٔش

، ٝحُٔ٘ٔوٕٞ، ٝحُٔٞؿٜٕٞ، ٝحُٔؼِٕٔٞ حُويح٠ٓ، ٝحُٔٔظ٘خٍٕٝ ٝهالُٜخ ٣ِؼذ حُٔي٣َٕٝ

٣ِؼذ ٛئالء أىٝحٍح ٜٓٔش ك٢ ط٤ٔ٤َ حٗوَح١  ،حألًخى٤ٔ٣ٕٞ حُٔظؼخٕٝٗٞ ٖٓ ؿٜخص هخٍؿ٤ش ٣ٌَٗش

حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ حألٗ٘طش حُظ٢ طْ ط٤ٜٜٔٔخ، ٝحُظ٢ ال طوَؽ ػٖ ٗطخم حُٔٔخٍٓخص ح٤ُٜ٘ٔش حُلو٤و٤ش 

ًٝظخرش حُظوخ٣ٍَ، ( رلٞع حُلؼَ ) ٝع ح٤ُٔيح٤ٗش حإلؿَحث٤ش رقًخُظي٣ٍْ، ٝحإلٍٗخى، ٝاؿَحء حٍ

 .اُن . . . ٝحُٔالكظش رخُٔ٘خًٍش ٝحُٔ٘خه٘خص حُٔلظٞكش، ٍٕٝٝ حُؼَٔ 

 : ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُزَٗخٓؾ:  حُوطٞس حُٔخىٓش

اػخىس حُزَٗخٓؾ ا٠ُ ٓٔخٍٙ ًِٔخ ٝؿيٝح رؼٞ  ٓلخُٝشٝك٤ٜخ ٣ِؼذ حألكَحى حُو٤خى٣ٕٞ ىٍٝح ٜٓٔخ ك٢ 

ىٍٝح ٜٓٔخ ك٢ طو٣ْٞ حَُٔحكَ ٝٓؼخ٣َطٜخ ػ٠ِ حُٔٔظ٣ٞخص ٝحُٔؼيالص  ، ًٔخ ٣ِؼزٕٞفحالٗلَح

 .٣ٝؼِٔٞح ػ٠ِ طٜل٤ق ٝىػْ حألٗ٘طش حُٔظؼؼَس حُٔٔظٜيكش ٌَُ َٓكِش ٜٓ٘خ ١زوخ ُِزَٗخٓؾ 

:  طو٣ْٞ كخػ٤ِش حُزَٗخٓؾ ٝٓوَؿخطٚ :حُوطٞس حُٔخرؼش 

ٖٓ هزَ ُظو٣ْٞ حُزَٗخٓؾ ٝٓوَؿخص حُظؼِْ  ٝٛ٘خ طزَُ أ٤ٔٛش حألىٝحص ٝحُٔوخ٤٣ْ حُظ٢ طْ حهظ٤خٍٛخ

حُظ٢ كووٜخ، ًٔخ طزَُ أ٤ٔٛش ٗزٌخص حالطٜخٍ ح٤ُٜ٘ٔش ك٢ ٓـخٍ طزخىٍ حُٔؼخٍف حُٔٔظوِٜش ٖٓ 

رَحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ، ٝطزخىٍ حُوزَحص حُٔظَحًٔش ػزَ طـخٍد ٝرَحٓؾ ط٣ٞٔ٘ش ٗظ٠ طْ اؿَحإٛخ 

 : ّ آٌخٗخص ٜٝٓخىٍ ؿ٤٘ش ُؼَ ٖٓ أٜٛٔخ ك٢ ٓ٘خ١ن ٝٓيحٍّ ػي٣يس ٓٔخ ٣ٞكَ ُؼ٤ِٔخص حُظو١ٞ

ػيى أًزَ ٖٓ حُزيحثَ ُٔٞحؿٜش ٝطِز٤ش ٓطخُذ ٝحكظ٤خؿخص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ، طْ حٓظوالٜٛخ ٖٓ  * 

 .طـخٍد ٓظ٘ٞػش     

 .ٓلظٟٞ ٠ٕٓٝٔٞ أٗ٘طش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش اػَحء * 

. طؼظ٤ْ ُؼٞحثي أٗ٘طش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ٝكٖٔ طٞظ٤ق ُٜخ * 
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 :يٛح ادلُٓٛح نهًعهًني يعٕلاخ اننت
 .٤ٟن حُٞهض حُٔظخف ُٔٔخٍٓش أٗ٘طش حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش  -1

 .ػيّ حالٛظٔخّ رظٞك٤َ كَٙ كو٤و٤ش ُِٔؼ٤ِٖٔ ُل٠ٍٞ حُٔئطَٔحص حُظَر٣ٞش ٝكِوخص حُ٘وخٕ  -2

٤ُٖٔ ألٓزخد طظؼِن ٕ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُِٔغرَحٓؾ حُظي٣ٍذ حُلخ٤ُش عرؼٞ هٍٜٞ  -3

 .ح ُالكظ٤خؿخص حُظي٣ٍز٤ش رٔٞء طوط٤طٜخ ٝهِش َٓحػخطٚ

 .ٗيٍس ط٘ـ٤غ حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ طـ٣َذ رؼٞ حألٓخ٤ُذ حُلي٣ؼش ك٢ حُظؼِْ  -4

ػيّ ٓٔخػيس حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُظؤَٓ ك٢ ٓٔخٍٓخطْٜ حُظي٤ٔ٣ٍش أٝ كؼْٜ ػ٠ِ حُوَحءس ٝحُزلغ  -5

. 

 هِش كَٙ حإل٣لخى ُِوخٍؽ رخُ٘ٔزش ُِٔؼ٤ِٖٔ ٓغ ػيّ حالٓظلخىس ٖٓ هزَحص حُؼخثي٣ٖ ْٜٓ٘  -6

 .أٓخ٤ُذ حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حُِٓالء ُوِش طٞػ٤ظْٜ رؤ٤ٔٛش ٌٛح حُظؼخٕٝ ك٢ ط٤ٔ٘ظْٜ ح٤ُٜ٘ٔش ٟؼق  -7

ػٔخٍ حَُٝط٤٘٤ش ٓؼَ ٤ٟن ٝهض حُٔٞؿ٤ٜٖ أػ٘خء ح٣ُِخٍحص ُِٔيحٍّ ٝحػظٔخىْٛ ػ٠ِ حأل -8

 .ٓظخرؼش حُيكخطَ ٝحُٔـالص ٝاؿلخُْٜ ىٍْٝٛ حألٓخ٢ٓ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ُٔؼ٤ِْٜٔ 

ر٤ٖ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝحُٔي٣َ٣ٖ ىحهَ حُٔيٍٓش ٤ٓٝطَس حُ٘ٞحك٢  هِش حالؿظٔخػخص حُٔي٤ٍٓش -9

 .حإلىح٣ٍش ػ٠ِ حالؿظٔخػخص 

 

 ( :انٕظٛفٙ ) يفٕٓو انشضا ادلُٓٙ 

ٝحَُٟخ  .حَُٟخ ٛٞ ٗؼٍٞ حُلَى رخَُحكش حُ٘ل٤ٔش رؼي حُو٤خّ ربٗزخع كخؿخطٚ ٝطلو٤ن أٛيحكٚ 

٣ـي ك٤ٚ ٓ٘لٌح ٓ٘خٓزخ  ٣ظٞهق ػ٠ِ حُٔيٟ ح١ٌُ( ٍٟخ حُلَى ػٖ ػِٔٚ ) ح٢ُٜ٘ٔ أٝ حُٞظ٤ل٢ 

.  ُويٍحطٚ ٤ُٓٝٞٚ ٝٓٔخطٚ حُ٘و٤ٜش 

إٔ حَُٟخ ح٢ُٜ٘ٔ ٓلّٜٞ ٓظؼيى حألرؼخى ٣ظٔؼَ ك٢ حَُٟخ ح٢ٌُِ ح١ٌُ ٣ٔظٔيٙ حُؼخَٓ  ٣َٕٟٝٝ آهَ

٣و٠غ إلَٗحكْٜ ، ًٌُٝي ٖٓ حُٔ٘٘خس  ٕٖٓ ٜٓ٘ظٚ ٝؿٔخػش حُؼَٔ حُظ٢ ٣ؼَٔ ٓؼٜخ ٍٝإٓخثٚ ح١ٌُ

 .حُظ٢٘٣ٌٞ ُِ٘و٤ٜش  ٝحُز٤جش حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ ٝرخ٢ُٔ٘

ٝػ٠ِ ٌٛح كبٕ ٍٟخ حُلَى ػٖ ػِٔٚ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ ٗظخؿخ الطـخٛخص ٓوظِلش ٣لِٜٔخ حُلَى ٗلٞ 

 .ٜٓ٘ظٚ ٝٗلٞ ػٞحَٓ ٓظؼِوش رٜخ ، ٝٗلٞ حُل٤خس رٞؿٚ ػخّ 
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طٍٜٞ حُٔؼِْ إٔ ػِٔٚ ٣لون ُٚ اٗزخػخ ًز٤َح ُلخؿظٚ ًِٔخ ًخٗض ٓ٘خػَٙ ٗلٞ ٌٛح حُؼَٔ  ُٔخ ٝى

ًخٕ طٍٜٞٙ إٔ ػِٔٚ ال ٣لون ُٚ حإلٗزخع حُٔ٘خٓذ ُلخؿخطٚ أٝ ًِٔخ طٍٜٞ إٔ  ا٣ـخر٤ش، ًِٝٔخ

، أ١ ًِٔخ ًخٕ ؿ٤َ ػِٔٚ ٣لَٓٚ ٖٓ ٌٛح حإلٗزخع ، ًِٔخ ًخٗض ٓ٘خػَٙ ٗلٞ ٌٛح حُؼَٔ ِٓز٤ش

 .ٍحٝ ػٖ ػِٔٚ 

ٝىٍؿش حَُٟخ ػٖ حُؼَٔ طٔؼَ ًِٓٞخ ٤ٟ٘ٔخ أٝ ٓٔظظَح ٣ٌٖٔ ك٢ ٝؿيحٕ حُٔؼِْ ، ٝهي طظَ ٌٛٙ 

كٌِٔخ ًخٗض ٓ٘خػَ حالٓظ٤خء ٖٓ حُؼَٔ . ًخٓ٘ش ك٢ ٗلٔٚ ، ٝهي طظَٜ ك٢ ًِٓٞٚ حُظخَٛ  حُٔ٘خػَ

ه٣ٞش ًِٔخ ُحى حكظٔخٍ ظٍٜٞ ٌٛح حالٓظ٤خء ػ٠ِ ًِٓٞٚ رزلؼٚ ػٖ ػَٔ آهَ ، أٝ ٓلخُٝظٚ حُ٘وَ 

. ٝؿ٤َ ًُي . . . . أٝ ا٠ُ ٓيٍٓش أهَٟ ، أٝ ر٣ِخىس ٗٔزش ؿ٤خرٚ ، أٝ ر٣ِخىس ٓؼيٍ طؤه٤َٙ 

 

 :ادلؤششج يف انشضا انٕظٛفٙ  انعٕايم
طَٞٛ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ ٟٓٞٞع حَُٟخ ػٖ ٜٓ٘ش حُظي٣ٍْ ا٠ُ ؿِٔش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ 

 :ٓؼَ  (ًحط٤ش ) ر٘و٤ٜش حُٔؼِْ ٗلٔٚ ىٍؿش ٍٟخ حُٔؼِْ ػٖ حُٜٔ٘ش ، ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓظَٜ 

كٔخّ رخألٖٓ ح٤َُٔ ٝكذ حُؼَٔ ، حٌُلخ٣ش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ٝحُٜلش حُ٘ل٤ٔش ، ٝحُؼو٤ِش ، حإل

 .ٝحالٓظوَحٍ حُ٘ل٢ٔ ٝحالؿظٔخػ٢ 

حَُٝحطذ : ٖٓ ٓؼَ  (ٟٓٞٞػ٤ش ) رطز٤ؼش حُؼَٔ ٝحُظَٝف حُٔل٤طش رٚ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓظَٜ 

حُٔـ٣ِش ، حٌُٔخكآص ٝحُـِحءحص، حُلٞحكِ حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش، ٟٝٞف أٛيحف حُؼَٔ، طٞحكَ حُٔ٘خم 

ٓئٓٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ، ًلخ٣ش حَُث٤ْ حُٔزخَٗ ، حُي٣ٔوَح٢١ ، طٌخكئ حُلَٙ ، حُظٞحكن ر٤ٖ أكَحى حٍ

كظلو٤ن حُٔؼِْ ُٔٔظٟٞ : حإلىحٍس حُ٘خؿلش ٝٓٔؼظٜخ حُط٤زش ، هزَحص حُ٘ـخف ٝحُلَ٘ ك٢ حُؼَٔ 

أىحء ٣وَ ػٖ ٓٔظٟٞ ١ٔٞكٚ ٣ؼ٤َ ُي٣ٚ حإلكٔخّ رخُلَ٘ ٣ٝلَى رخُظخ٢ُ حٓظ٤خءٙ ، ٝطلو٤وٚ 

٣ٚ حإلكٔخّ رخُ٘ـخف ٣ٝلَى رخُظخ٢ُ ُٔٔظٟٞ أىحء ٣ِ٣ي ػٖ ٓٔظٟٞ ١ٔٞكٚ أٝ ٣ؼخىُٚ ٣ؼ٤َ ُي

 .ٓ٘خػَ حُـزطش ُي٣ٚ 

ػ٠ِ (  ٓؼ٤ِٖٔ ٝاىح٤٣ٍٖ ٝؿ٤َْٛ ) ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُٜ٘ٔش ٖٓ ٗؤٜٗخ ٓٔخػيس حُؼخ٤ِٖٓ 

ٓٞحء ك٢ ٓـخالص حُظي٣ٍْ ُِٔظؼ٤ِٖٔ ،  ًؼَ كخػ٤ِش ًؤكَحى ٝٓـٔٞػخصأحُظؼِْ ٝحُ٘ٔٞ ، ٤ُٜزلٞح 

، ك٢ حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحإلىح٣ٍش  أؿَ ٓٞحؿٜش حُظـ٤٤َ حُٔٔظَٔ أٝ اىحٍس حُٔٔخٍٓخص حُٔي٤ٍٓش ٖٓ
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ًٔخ أٜٗخ طئى١ ا٠ُ اكيحع طـ٤٤َ ا٣ـخر٢ ك٢ حطـخٛخص حُٔؼ٤ِٖٔ ٗلٞ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٣ٝظَٜ ٌٛح 

 :حُظـ٤َ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ 

 .٣ُخىس اهزخٍ حُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُزَحٓؾ حُظي٣ٍز٤ش ٝكَْٜٛ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش حُلخػِش ك٤ٜخ * 

ىٍؿش كٔخٓش حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ حُؼَٔ ٓٔخ ٣ٌٕٞ ُٚ أػَ ٤١ذ ك٢ ٓٔظٟٞ حألىحء ٝٗٞػ٤ش حٍطلخع *

 .حُٔوَؿخص 
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دلشاظع ا
 

التنمٌة المهنٌة (.م  9ٓمٓمٕم) سبلمة عبد العظٌم . ضحاوي ، محمد بٌومً ، حسٌن  -ٔم

 .القاهرة  –در الفكر العربً " .مدخل جدٌد نحو إصبلح التعلٌم " للمعلمٌن 

التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن فً ضوء ( . م  ٓمٔمٓمٕم. )  ة السٌد أحمد الطاهر ، رشٌد -ٕم

 .القاهرة  –دار الجامعة الجدٌدة " .تحدٌات وطموحات " االتجاهات العالمٌة  

االتجاهات " التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن ( . م  ٕمٓمٓمٕم. ) مدبولً ، محمد عبد الخالق  -ٖم

اإلمارات العربٌة  –تاب الجامعً دار الك" . االستراتٌجٌة  –المداخل  –المعاصرة  

 .المتحدة 

واقع الرضا الوظٌفً بمهنة التدرٌس لدى معلمً مرحلة التعلٌم األساسً فً الجمهورٌة  -ٗم

عبد . عبد الباسط عبد الرقٌب عقٌل ، د. د : فرٌق البحث  م ٖمٓمٓمٕمصنعاء .  الٌمنٌة

 . قاسم إنصاؾ عبده. إشراؾ د ابتسام محمد الظفري . أ محمد مرشد ، الرحمن

دار  -الكوٌت  .مقٌاس الرضا المهنً ( .  ٙمٙم9ٔم) العنزي ، عوٌد سلطان المشعان  -٘م

 . الكتاب الجامعً 

 .الكوٌت  (-اإلشراؾ التربوي ( .  7ٓمٓمٕم) المعتوق ، بدر ٌوسؾ  -ٙم

دار الفكر . الجوانب السلوكٌة فً اإلدارة المدرسٌة ( .  ٓمٓمٓمٕم) أحمد ، إبراهٌم أحمد  -7

 .القاهرة  –العربً 
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 ذًُٛح انعاللاخ اإلَغاَٛح 
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حملرٕٖ ا
 

 المقدمة •

 مفهوم العبلقات اإلنسانٌة •

 أهداؾ العبلقات اإلنسانٌة  •

العبلقات اإلنسانٌة فً اإلسبلم   •

أهمٌة العبلقات اإلنسانٌة   •

أسس العبلقات اإلنسانٌة   •

مبادئ العبلقات اإلنسانٌة   •

 ركابز العبلقات اإلنسانٌة   •
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لذيح امل
 

 

 

.  لماذا اإلدارة ــــــــــــــ  لتحقٌق هدؾ

.  كٌؾ ٌمكن لنا ذلك ؟ ـــــــــــــــــــ   من خبلل تنسٌق جهود العاملٌن بالمدرسة 

مما ٌعنً أهمٌة األفراد فً المدرسة وبدونهم لن تتحقق األهداؾ المنشودة       

نجاح أي عمل مطلوب ودور الرضا الوظٌفً فً وألهمٌة العنصر البشري و دوره الفعال فً 

كان من الضروري تقدٌم هذا الموضوع  ، تطوٌر و تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة بجمٌع جوانبها

. الحٌوي للقٌادات التربوٌة فً  المٌدان 
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*  ذًُٛح انعاللاخ اإلَغاَٛح *

 

:  جو انعاللاخ اإلَغاَٙاْٙيف
 :-للعبلقات اإلنسانٌة مفاهٌم عدة ، منها  

  عملٌة إدماج األفراد فً موقؾ العمل الذي ٌدفعهم إلى العمل سوٌاً كجماعة منتجة

متعاونة، مع ضمان الحصول على اإلشباع االقتصادي والنفسً واالجتماعً ، وهدفها 

هو جعل األفراد منتجٌن متعاونٌن من خبلل المٌول المشتركة و الحصول على اإلشباع 

. لبعض اآلخر و توحٌدها عن طرٌق تنمٌة عبلقاتهم بعضهم با

  سلوك مثالً بٌن القابد أو المشرؾ مع من تحت إشرافه من حٌث المعاملة الحسنة بما

 .ٌحقق األهداؾ المشتركة لئلدارة و األفراد و العاملٌن

 بٌن رضاهم النفسً وأهداؾ  والتً تحقق التوازن، المعاملة الطٌبة والحسنة لؤلفراد

.  المدرسة

 

  :اإلَغاَٛحأْذاف انعاللاخ 

وبٌن المعلمٌن أنفسهم من  تحقٌق التعاون والمشاركة بٌن المعلمٌن  و اإلدارة من ناحٌة -ٔم

.  ناحٌة أخرى

 . حفز المعلمٌن على أداء األعمال و تحقٌق أهداؾ المدرسة -ٕم

 . و الوصول بهم إلى أعلى مستوٌات الرضا ، إشباع الحاجات المختلفة للمعلمٌن -ٖم

 

 : اإلَغاَٛح يف اإلعالوانعاللاخ 

ٌجب أن نعلم أن االهتمام باإلنسان من الناحٌة التطبٌقٌة والتعاملٌة انطلق من تعالٌم دٌننا 

ِم لِمنتَي لَيهُهمْم  :"قال تعالى، اإلسبلمً الحنٌؾ نَي  ّم ٍة مِّ مَي حْم ا رَي واْم  . فَيبِممَي ظَي الْمقَيلْمبِم الَينفَيضُّ لٌِم ا ؼَي لَيوْم كُهنتَي فَيظّمً وَي

لِمكَي  وْم نْم حَي رِم  .مِم مْم
مْم فِمً األَي هُه رْم اوِم شَي فِمرْم لَيهُهمْم وَي ؽْم تَي اسْم هُهمْم وَي نْم ؾُه عَي َي . فَياعْم

ِم إِمنَّ  ّم
لَيى  ّم لْم عَي كَّ وَي تَي فَيتَي مْم زَي ا عَي فَيإِمذَي

نَي  لٌِم كِّ وَي تَي  9٘مٔمآل عمران  " ٌُهحِمبُّ الْممُه
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نِم اتَّبَي :"  قال تعالىو مَي اْم وَي ٍة أَينَي ٌرَي لَيى بَيصِم ِم عَي
و إِملَيى  ّم عُه لًِم أَيدْم بٌِم هِم سَي ـذِم اْم قُهلْم هَي ا أَينَي مَي ِم وَي انَي  ّم حَي بْم سُه نِمً وَي عَي

ٌنَي  كِم رِم نَي الْممُهشْم   8ٓمٔمٌوسؾ "  مِم

إن المقسطٌن عند   ٌوم القٌامة على منابر من نور عن ٌمٌن الرحمن :"  قال رسول   و

  رواه مسلم"حكمهم وأهلٌهم وما ولوا  الذٌن ٌعدلون فً،وكلتا ٌدٌه ٌمٌن 

 

 : انعًهٛح انرتتٕٚحأًْٛح انعاللاخ اإلَغاَٛح يف 

 ًتضمن للعاملٌن فً المجال التربوي الرضا الوظٌف . 

 تدفع العاملٌن للعمل و األداء و اإلنتاج . 

 تبعد االضطرابات النفسٌة و التشاحن أو الحقد أو الحسد .  

 تعزز االنتماء إلى العمل التربوي من قبل الجمٌع . 

 تمنح فرصاً لئلنجاز و التقدم . 

  المعنوٌةترفع من الروح . 

 

 : أعظ انعاللاخ اإلَغاَٛح

ٌتطلب تكوٌن العبلقات اإلنسانٌة بٌن جمٌع من ٌتفاعلون مع الجو التعلٌمً فً المدرسة سواء 

ي مبنٌاً على اإلٌمان أن ٌكون الجو المدرسووؼٌرهم ،  معلماً أو متعلماً  كان مدٌراً أو مشرفاً أو

لذلك البد من  ،والتفاعل البناء ود النٌة الصادقةوبوج ،والعٌش بانسجام ،والجماعةبقٌمة الفرد 

   : ومنها ما ٌلً، أسس و مبادئ تقوم علٌها العبلقات اإلنسانٌة

استخدام اإلداري خبرته وتقدٌره الصحٌح لؤلمور إلقامة العبلقات اإلنسانٌة الجٌدة وتطبٌقه  -ٔم

 . للعلوم اإلنسانٌة ومبادبها

 جعلهم أكثر سعادة و حماسة لتنفٌذ العملبمشاركة العاملٌن فً اتخاذ القرارات  -ٕم

.  وإزالة عوابقه التً تإخر تحقٌق األهداؾ،  درسةتنظٌم االتصال داخل الم -ٖم

.  إشاعة روح التعاون بٌن فرٌق العمل -ٗم

  .والمشاركة بالعملالشعور بالتقدٌر واالنتماء  من خبللإرضاء األفراد وارتٌاحهم ألعمالهم  -٘م

.  التعلٌم والتدرٌب والممارسة من خبللتنمٌة العبلقات اإلنسانٌة لدى العاملٌن  -ٙم
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 : يثادئ انعاللاخ اإلَغاَٛح

 .العاملٌن معه  وبقٌة األفراد المسبولالعبلقة الطٌبة فً المهنة بٌن  -ٔم

.  تقدٌم المصلحة العامة على األمور الشخصٌة -ٕم

 . التفكٌر و الجهد بٌن إدارة المدرسة ومعلمٌهاالتعاون فً  -ٖم

.  الصبر و التؤنً فً أداء العمل على أساس ثابت متٌن من حسن النٌة بٌن العاملٌن -ٗم

.  تؤدٌة العمل ببراعة من خبلل النمو المستمر -٘م

و العمل على رفع الروح  ،إلى إشاعة سعة األفق و رحابة الصدر عند المعلمٌن السعً -ٙم

.  ةالمعنوي

.  العبلقات اإلنسانٌة تعزٌزتقوٌة روابط المهنة بٌن المعلمٌن بهدؾ  -7

 . ألن ذلك ٌساعد على نموهم الشخصً والمهنً ،إتاحة مبدأ تكافإ الفرص بٌن المعلمٌن -8

.  تقدٌر ما ٌبذله المعلمون من أعمال جٌدة -9

.  مساعدة فً التؽلب على الصعوبات التً تعترضهمال -ٓمٔم

.  مع البٌبة الجدٌدة على تهٌبة المعلمٌن الجددمساعدة ال -ٔمٔم

.  العمل على حماٌة المعلمٌن من النقد الجارح -ٕمٔم

.  توفٌر األجواء النفسٌة الجٌدة للمعلمٌن -ٖمٔم

.  اكتشاؾ قدرات المعلمٌن واتجاهاتهم وجوانب التمٌز فٌهم -ٗمٔم

.  عدم اللجوء إلى الحرفٌة فً تنفٌذ الرسمٌات -٘مٔم

 :انعاللاخ اإلَغاَٛح سكائض 
 :العبلقات اإلنسانٌة لكً تإدي ثمارها ال بد من مراعاة اآلتً 

 :اخرالف انطثاع ٔأعانٛة انرعايم  - 1
 الناس منذ خلقهم   وهم مختلفو الطبابع والرؼبات والمٌول، روى مسلم عن أبً هرٌرة 

خٌارهم فً الجاهلٌة خٌارهم فً ، الناس معادن كمعادن الفضة والذهب:"قال عن النبً 

 أخرجه مسلم" فما تعارؾ منها ابتلؾ وما تناكر منها اختلؾ، واألرواح جنودٌد مجندةٌد ،اإلسبلم إذا فقهوا
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ٌُهعلم بداهًة أن معاملة هذه االختبلفات معاملًة واحدًة ال ٌستقٌم، فما ٌبلبم هذا ال ٌناسب ذاك،  و

نُه مع هذا ال ٌجمل مع ؼٌره، لذا قٌلو (.  خاطبوا الناس على قدر عقولهم:)ما ٌحسُه

فً تربٌة أصحابه وتعلٌمهم أن ٌراعً أحوال من ٌتعامل معهم وٌنزل الناس  فكان شؤنه 

. م منازله

: انرعايم يع اإلَغاٌ - 2
ما هو إنسانٌد بروحه  وإن، فهو لٌس آلًة من اآلالت، اإلنسان كما هو معلومٌد مكونٌد من جوانب عدة

وكثٌرٌد من الناس ٌهملون  وهو محتاجٌد لتؽذٌة هذه الجوانب كلها، ،وجسمه وعقله ومشاعره

ولكن البد من التركٌز علٌها كاملًة حتى ٌكون التعامل ، الجوانب المتعددة فً التعامل مع اإلنسان

فهذا ٌختلؾ عن ، ٌقدركمع اإلنسان شامبلً ومإثراً، فإنسان ٌكلمك و ٌنظر إلٌك فـهو ٌحترمك و

: حتى إذا سكت عن الحوار قال لك ، إنساٍن ٌكلمك وهو ٌنظر إلى ورقة أمامه أو إلى مكان آخر

.  إن فعله هذا دلٌل على عدم االهتمام بك .  تفضل أكمل

غٍِ انرعايم  - 3
ُ
ن ادلغهى إىل ح

ِّ
حش

ُ
 :انذٔافع انرٙ ذ

وأن تتحقق الخٌرٌة فً نفسه وٌكون من خٌر الناس أو ، إن المسلم ٌبحث عن رضا   ومحبته

نُه خلقه لٌكسب مصلحة. خٌرهم ٌُهحسِّ وهنا تستمر ، إنما لكسب رضا   عز وجل، فالمسلم ال 

كسب الود أم لم ، تحسنت العبلقة أم لم تتحسن، األخبلق سواًء رضً الناس أم لم ٌرضوا

ٌَّة حالٍ فاألج، ٌكسب المإمن :" ٌقول الرسول ، وهذا هو ضمان االستمرارٌة، ر ثابتٌد على أ

 أخرجه الطبرانً"وخٌر الناس أنفعهم للناس،ٌؤلؾ وٌإلؾ وال خٌر فٌمن ال ٌؤلؾ وال ٌإلؾ

. لعله خٌر: وقل –فسر كل شًء إٌجابً  -حب الخٌر لآلخرٌن -ساعد -اعذر –سامح 

 :لٕاعذ شاترح يف انرعايم  - 4
. التعامل مع األسوٌاء من الناس ٌختلؾ عن ؼٌرهم، فالسويُّ من إذا أكرمته عرؾ المعروؾ * 

وإن أنت أكرمت اللبٌم تمردا *** إذا أنت أكرمت الكرٌم ملكته 

. تختلؾ طرٌقة التعامل تبعاً الختبلؾ العبلقة بٌن الناس* 

. ٌتؽٌر التعامل باختبلؾ األفهام والعقول* 

. ل باختبلؾ الشخصٌةٌختلؾ أسلوب التعام* 
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وتعبر عما ، فحٌن تتحدث إلٌهم حاول أن تنظر بعٌونهم، العبلقة مع اآلخرٌن مهمة للطرفٌن* 

. فً نفسك من زاوٌتهم

  :أعانٛة انرعايم يع انُاط   - 5

 :تجنّمب النصٌحة فً العلن * 

وفً النصح على انفراد أدعى للقبول وأصفى للنفوس، فالنصٌحة فً السر نصٌحة مرٌحة، 

. العلن فضٌحة قبٌحة

: ال تُهكثر من لوم الناس * 

وهً ترٌد من اآلخرٌن أن ٌحترموها كما هً، إن اللوم ، إن لنا نفوساً ذات مشاعر وأهواء

رُّ المذاق ثقٌلٌد على النفس البشرٌة فحاول تجنبه حتى تكسب محبة اآلخرٌن . والتؤنٌب مُه

 :االعتراؾ بالخطؤ فضٌلة * 

وهو كفٌلٌد بؤن ٌجعل الخصم ٌقؾ منك موقؾ ، اعمد إلى التسلٌم به حٌن ترى أنك على خطؤٍ 

. العفو واالحترام والتقدٌر

. إذا أسؤت إلى الناس فعلٌك بشجاعة االعتذار، وإذا أساء إلٌك الناس، فعلٌك بشجاعة العفو

اك واألنا *   ٌَّ  :إ

بعة على اآلخرٌن وإذا فإذا حدث إخفاقٌد ألقى بالت، الناس ٌكرهون دابماً من ٌنسب الفضل لنفسه

. حدث نجاحٌد نسبه لنفسه

  :ها تعزٌز الجوانب اإلٌجابٌة وتشجٌع*  

ٌقول سعٌد بن المسٌب ، وال ربٌس وال مرإوس، فما أحدٌد ٌسلم من العٌوب وال صدٌق ببل عٌوب

ولكن من الناس من ال تُهذكر ، لٌس من شرٌٍؾ وال عالٍم وال ذي سلطان إال فٌه عٌب البد:"

 أخرجه الخطٌب البؽدادي" من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضلهؾ" عٌوبه 

. لست عن نفسً راضٌاً، حتى أتفرغ لذم الناس: مانراك تعٌب أحداً؟ فقال: قٌل للربٌع بن هٌثم

 :العفو والتجاوز عن الزالت *   

". والعافٌن عن الناس:"ٌقول   عز وجل 

 .أخرجه مسلم"  فً الدنٌا واآلخرة من ستر مسلماً ستره :" وٌقول الرسول 
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أجود الناس من أعطى من حرمه، وأحلم الناس من : رضً   عنه –بن الخطاب  قال عمر

. عفى عمن ظلمه

: احذر من النقد المباشر *  

ٌُهشنِّع على رجٍل ، االنتقاد ال ٌحتاج إلى موهبٍة خاصٍة أو بذل نشاٍط كبٌرٍ  ففً وسع أي أحمٍق أن 

وتمٌٍز وأن ٌتهمه وٌسخر منه، وعلٌنا أن نفهم اآلخرٌن ونلتمس لهم األعذار حٌن ذي عبقرٌة 

. تقصٌرهم فهذا أجدى من النقد المباشر

  :التلمٌح ال التصرٌح *  

. االنتقاد والتوجٌه هدفه إصبلح الؽٌر وتعدٌل المسار مع ضمان عدم إثارة البؽضاء فً قلبه

ؾ فً إبداء المبلحظات *   :التلطّم

( المهذب)هذه العبارة وؼٌرها مفتاح القلوب، واالقتراح ( من األفضل أن تفعل هذا ؟ ألٌس) 

. مستساغٌد ال ٌشعر به المرء، بل ٌرؼبه فً القبول والرضا

  :التواضع خلق محمود *  

. ٌحب الناس من ٌعاملهم بتواضع دون احتقاٍر أو استعبلءٍ 

 :احترام آراء اآلخرٌن *  

روا شخصك، كانتاحترم آراء الؽٌر مهما  . لٌحبك الناس وٌقدّم

 :التصحٌح دون تجرٌح * 

ر عواطؾ اآلخرٌن واحترم مشاعرهم . قدّم

 :تجنّمب الجدال *  

ٌّمز على اآلخرٌن فً معظم األحٌان ٌكون الدافع للجدال بَّ الظهور والتم . حُه

:  االهتمام باآلخرٌن *  

ا الذي ٌشؽل بالهم وحٌنما الناس ٌحبون ذلك اإلنسان الذي ٌهتم بهم، وبما ٌفكرون، وم

. ٌتحدثون ٌنصت إلى حدٌثهم وٌنظر إلٌهم وٌلخص ما ٌقولون وٌناقشهم فٌه

:  السعً فً حاجات اآلخرٌن *  

رون من ٌسعى فً حاجتهم وٌساهم معهم فً حل مشكبلتهم، وٌحفظون له فضله  ٌُهقدِّ الناس 

". لناس أنفعهم للناسوخٌر ا:" ...  وٌقدرون صنٌعه ألنه بذلك ٌؤسر قلوبهم، ٌقول  

. اعلموا ان حاجة الناس إلٌكم من نعمة   علٌكم: رحمه   تعالى –قال الحسن البصري 
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 :ادع الناس بؤحب أسمابهم *  

. حتى األطفال الصؽار كان ٌكنٌهم وٌتلطؾ إلٌهم، ٌنادي الناس بؤحب أسمابهم كان 

ب اآلخرٌن فً حب العمل *    :رؼّم

. فكان ٌشوق الناس لما ٌؤمرهم به خرٌن، وقد كان ذلك دأب الرسول حبب إنجاز العمل لآل

  :البراعة فً الحدٌث * 

. وهً حسن استخدام األلفاظ المناسبة ألحوال الناس، واختٌار المرادفات الجمٌلة

ر ؼٌرك تفز بتقدٌره لك *      :قدّم

. احترام وتقدٌر اآلخرٌن ٌعنً احترامك وتقدٌرك لذاتك

إذا حسنت أخبلق اإلنسان كثر مصادقوه، وقل معادوه، وتسهلت له األمور : ورديقال اإلمام الما

. الصعاب، والنت له الفلوب الؽصاب

  :تكلم فٌما تظن أنه ٌسر محدثك *  

. تحدث بالجوانب التً تإلؾ بٌن القلوب وتجنب الحدٌث عما ٌشحن القلوب واألنفس

. بمعرفته، فإن ذلك من سوء العشرةال تنقل إلى صدٌقك ماٌإلم نفسه، وال ٌنتفع 

  :امتدح الناس فٌما ٌجٌدونه * 

لقد جعل   عز وجل فً كل إنسان جانبا من العطاء والكفاءة وهو بحاجة إلى إبرازها من خبلل 

. التحفٌز والفاعلٌة وإثارة دافعٌته للعمل

  :الناس ٌحبون الشكر والتشجٌع *  

وشكر الناس ٌدفعه للمزٌد من العطاء ، األصل فً المسلم أنه ٌعمل العمل ابتؽاء رضا  

" ال ٌشكر   من ال ٌشكر الناس:" قال  فعن النبً . واإلنجاز، وتلك طبٌعة النفس البشرٌة

. أخرجه أبو داوود

 :ٌبتسمون لك ، ابتسم للناس*  

ٍر عن مشاعر صاحبه الوجه الصبوح ذو االبتسامة الطبٌعٌة الصادقة  ؾ، قسمات الوجه خٌرُه معبِّ

" فً الحث على البشر والتبلطؾ  خٌر وسٌلٍة لكسب الصداقة والتعاون مع اآلخرٌن، قال 

. أخرجه الترمذي... "تبسمك فً وجه أخٌك لك صدقة 

. وجه طلٌق وكبلم لٌن: إن البر شًء هٌن: قال ابن عمر رضً   عنهما

 :تهادوا تحابوا *  
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هدٌة قد تكون بسٌطًة جداً فً قٌمتها و لكنها كبٌرة فً معناها حٌث أنها تُهدخل سروراً وتُهظهر ال

تهادوا :" قال  ففً حدٌث أبً هرٌرة رضً   عنه عن المصطفى ، مدى االهتمامِم باآلخرٌن

  .أخرجه أبو ٌعلى الموصلً"تحابوا 

 :دع الؽٌر ٌظنُه أن الفكرة هً فكرته *  

تكسب روح التعاون عند اآلخرٌن فاجعل الشخص اآلخر ٌشعر أن الفكرة هً إذا أردت أن 

. فكرته، وٌتضح ذلك من خبلل المشاركة الفاعلة بٌن المجموعة

: تفهَّم واستثر عواطؾ اآلخرٌن *  

، عاطفة اإلنسان تسوقه فً كثٌٍر من األحٌان إلى اتخاذ موقٍؾ معٌٍن، أو تبنً رأيٍ خاٍص 

مختلفة، فكما ٌسرك بؤن ٌراعً اآلخرون عاطفتك، فإنهم ٌسرهم  ولآلخرٌن عواطؾ وآراء

.  أن تراعً عواطفهم بنفس المقدار
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 اخلطح انذساعٛح إعذاد
 ٔانثحٕز انرتتٕٚح 

 



86 

 

 إعذاد اخلطح انذساعٛح

 :يعاٚري إعذاد اخلطح انذساعٛح 

 .ٓطخروش حُٜٔ٘ؾ ُألٛيحف حُيٍح٤ٓش حُوخٛش ٝحُؼخٓش، ك٢ ٟٞء ح٤ُٔخٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش ُُِٞحٍس  -1

 .حُٜٔخ٣ٍش ٝحُٔؼَك٤ش ٝحُٞؿيح٤ٗش : ٟٝٞف أٛيحف حُٜٔ٘ؾ  رؤرؼخىٙ حُؼالػش   -2

ف حُٔوٍَحص ػ٠ِ أٛيحف حُٔوٍَ ٝٓلَىحطٚ ٝحٌُظذ حُيٍح٤ٓش ٝحَُٔحؿغ حٗظٔخٍ ٣َ١وش ط٢ٛٞ  -3

 حُؼ٤ِٔش 

 .حُٔٔخٗيس       

. حُظِحّ حُوطش حُيٍح٤ٓش رخُلي حألى٠ٗ ٝحأله٠ٜ ٖٓ حُٞكيحص حُيٍح٤ٓش  -4

 .ط٘خٓذ ػيى حُٞكيحص حُيٍح٤ٓش ك٢ حَُٔحًِ   -5

.  ألٛيحف ٝحُؼيحُش ٣ظْ ط٣ُٞغ حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ُِوطش ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص طلون ح  -6

 .حُظؤًي ٖٓ حٗؼيحّ حالُىٝحؿ٤ش ىحهَ حَُٔحًِ   -7

 .حُظؤًي ٖٓ ٓٞحًزش حُوطش ُلخؿخص حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝٓظطِزخطْٜ  -8

 .٣َحػ٠ إٔ طظ٠ٖٔ حُوطش حُيٍح٤ٓش رَٗخٓـخً ُِظي٣ٍذ ٝحُظ٤ٔ٘ش -9

 

:  ذٕصٛف ادلمشساخ 
: ٤ٛق ًَ ٓوٍَ ػ٠ِ ٓخ ٣ٝ٢ِ٣َ٘ٔ ط٤ٛٞلخً ُـ٤ٔغ حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ، ػ٠ِ إٔ ٣٘ظَٔ طٞ

. ٝطٌظذ ػ٠ِ ٤ٛجش ٗوخ١ : أٛيحف حُٔوٍَ   -1

. ٝطٔظويّ ك٤ٜخ حُٜٔطِلخص: ٓلَىحص حُٔوٍَ   -2

. ٣ٝلَٙ ػ٠ِ حٓظويحّ حٌُظذ حُيٍح٤ٓش حُٔئُلش: حٌُظذ حُيٍح٤ٓش حألٓخ٤ٓش  -3

. حَُٔحؿغ حُؼ٤ِٔش حُٔٔخٗيس -4

:  ِٓلٞظش

حالكظ٤خؿخص حإلٟخك٤ش َُِٔحًِ : ح ُِوطش حُظ٘ـ٤ِ٤ش ٢ٛٝ ٣َحػ٠ ػ٘ي اػيحى حُوطش حُيٍح٤ٓش ط٠ٔ٘ٚ

حُن، ًُٝي ُظ٤ٌٖٔ حًَُِٔ ٖٓ ططز٤ن حُوطش ... ٖٓ طـ٤ِٜحص أٝ أػ٠خء ٤ٛجش طي٣ٍْ أٝ اىح٤٣ٍٖ

. حُٔوظَكش 
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انرتتٕ٘  إعذاد انثحس
 

  :يفٕٓو خطح انثحس
 ح١َُٝ٘ حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٙ ُزلؼٚػ٘ي ط٘ل٤ٌ حُؼخٓش حُظ٢ ٣ٜظي١ رٜخ حُزخكغ حُوط١ٞ ٣ٝوٜي رٜخ

 .طظٞحكَ ك٢ هطش حُزلغ

 وضوح الخطة وتحدٌدها وأن تكون مختصرة. 

 على خلفٌة واسعة من الدراسات والبحوث اعتمادها. 

  متكاملة تمثل وحدة ترابط أجزابها بحٌث .  

 : يكَٕاخ خطح انثحس

 –كيٝى حُزلغ  –كَٝٝ حُزلغ  – أٓجِش حُزلغ –ٌِٓ٘ش حُزلغ –حُٔويٓش  –ػ٘ٞحٕ حُزلغ 

 ( –ٜٓ٘ؾ حُزلغ ) حُٔظزغ ك٢ حُزلغ  حُٜٔ٘ؾ –ٓـظٔغ حُزلغ ٝػ٤٘ظٚ  –أٛيحف حُزلغ ٝأ٤ٔٛظٚ 

.  حَُٔحؿغ –ٜٓطِلخص حُزلغ  –اؿَحءحص حُزلغ 

  :ػ٘ٞحٕ حُزلغ: أٝال 

 البحث أن ٌعبر العنوان تعبٌرا دقٌقا عن موضوع. 

 أن ال ٌكون العنوان قصٌرا مخبل وال طوٌبل ممبل. 

 باللؽة العلمٌة البسٌطة والسلٌمة والسهلة ألفاظه اختٌار . 

 أن تكون الصٌاؼة علمٌة بسٌطة. 

 معنى أال ٌحتوي العنوان على مصطلحات تحتمل أكثر من. 

  :المقدمة: ثانٌا 

، الضوء على مجال المشكلة وأهمٌة معالجتها  من العناصر الهامة فً الخطة حٌث إنها تلقً

مع اإلشارة إلى الفوابد التً ٌمكن ، بها  شعور الباحث والحاجة إلى دراستها وكٌفٌة

 . إلٌها االستفادة بها من النتابج التً سنتوصل

. إلى الخاص المحدد ومن خبلل ذلك ٌتبٌن لنا أن المقدمة الجٌدة هً التً تبدأ بالعام وتنتهً
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  : مشكلة البحث: ثالثا 

محور األساسً الذي ٌدور حوله أو ال، أخرى هً جوهر البحث  هً مركز البحث وبعبارة

، ألن المشكلة هً التً توضح لآلخرٌن أهمٌة البحث ، مهم  وتحدٌد المشكلة أمر، البحث 

  ومدى االستفادة من نتابجه، وإطاره ,ومحتواه التربوي، ومجاله 

 . وهناك أسلوبان لصٌاؼة المشكلة 

 تصاغ فً عبارة تقرٌرٌة  أن فإما 

 أو أن تصاغ على شكل سإال . 

حتً تكون النتابج التً ٌتم التوصل على هذه ، شكل أسبلة  وٌفضل الباحثون صٌاؼتها فً

 .مباشرة األسبلة هً إجابات

ومن . اختٌاره لمشكلة بحثه وتحدٌدها  عند وهناك بعض األمور التً ٌنبؽً للباحث أن ٌراعٌها

  :أهم هذه األمور ما ٌلً

 لمشكلةومٌل لدى الباحث نحو دراسة ا وجود دافع قوي. 

 الباحث وضوح مشكلة البحث وتحدٌدها أمام . 

 وعملٌة فً مٌدان  اختٌار الباحث المشكلة التً ٌإدي حلها إلى إعطاء قٌمة علمٌة

  .البحث

 وبعٌدة عن . من خٌال الباحث ارتباط المشكلة بواقع المجتمع ومشكبلته وأن ال تكون

   .الواقع 

  حداثة المشكلة بحٌث لم ٌتطرق لها من قبل.  

 من حٌث قدراته العلمٌة والبحثٌة، مقدور الباحث واستطاعته  تكون فً أن .  

 المعوقات : مثل ) الباحث تصور للتؽلب على معوقات بحث المشكلة  ٌكون لدى أن

 (.االقتصادٌة – االجتماعٌة –السٌاسٌة 

 مصادر اشتقاق المشكلة : 

 ًالمصدر الشخص 

 العلمً المصدر 



89 

 

 ًالمصدر المجتمع 

 ًالمصدر الرسم. 

 

:  أٓجِش حُزلغ :ٍحرؼخ

٣ٌٖٔ إٔ  ط٘زؼن ٖٓ حٌُِٔ٘ش ٝحإلؿخرخص ػٜ٘خ ،١َٝكخص ٣طَكٜخ حُزخكغأأٓخ أٓجِش حُزلغ ك٢ٜ 

حإلؿخرش ػ٤ِٜخ اال رؼي  ٠٣ؼٜخ حُزخكغ ال ٣ٔظط٤غ حُظ٢ٌُِِٔ٘ش  ٣ٝـذ إٔ طٌٕٞ حألٓجِش  كِٞالطٔؼَ 

. (حالٗظٜخء ٖٓ رلؼٚ

 

 :كَٝٝ حُزلغ: هخٓٔخ 

 ػخص ُِزخكغ طٔؼَ كِٞال ٌُِِٔ٘ش، ٝال ٣ٜٞؿٜخ حُزخكغ ٖٓ ٓلٞ ه٤خُٚ ،أٗٔخ ك٢ ٟٞءطٞم ٢ٛ

 .ػ٠ِ حُزلٞع ٝحُظـخٍد حُٔخروش ٝا١الػٚهزَحطٚ ٝهَحءطٚ 

 

أ٤ٓ٘خ  كَٝ ُالهظزخٍ ٝطؼزض ٛلظٚ ٖٓ ػيٓٚ ٣ٌٕٝٞ حُزخكغ ٣ـذ إٔ ٣و٠غ ًَ: ٓالكظٚ 

 حُظ٢كؼٚ ٝٓيٟ طٞحكوٜخ ٓغ حُلَٝٝ حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ ٖٓ ٗظخثؾ د طز٤ٖ حالٓظ٘ظخؿخص ك٢ٝٛخىهخ 

رٜلش كَٟٚ ٖٓ ػيٓٚ كبٕ ًُي ٣ؼط٠ رلؼٚ حُؼوش ٝحُٜٔيحه٤ش ٝال  رلؼٚ ٣َٜٝف ك٢ٟٝؼٜخ 

 .٣٘وٚ ٓ٘ٚ ٤ٗجخ

 :  كيٝى حُزلغ :ٓخىٓخ 

 الحدود الجؽرافٌة للبحث : 

ومن ، دولة الكوٌت : مثال  المنطقة التً سٌشملها البحث وحدودها وٌقصد بها تحدٌد اسم  

  العاصمة محافظة، م ث

 الحدود الزمنٌة : 

 . سٌؽطٌها البحث وتعنً أن ٌحدد الباحث الفترة الزمنٌة التً

المتعلمٌن عن االنخراط فً مراكز  ٌقتصر هذا البحث على دراسة تزاٌد إحجام: مثال 

 .السراج المنٌر خبلل السنوات الخمس األخٌرة

  الموضوعٌة الحدود : 

  ألساسٌة التً سٌدرسها فً بحثها أن ٌحدد الباحث العناصر
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–عوامل اقتصادٌة –تربوٌة تعلٌمٌة  عوامل) مشكلة األمٌة لها أسباب كثٌرة : مثال 

المعقول أن ٌتصدى الباحث لدراسة  ولٌس من( الخ ...عوامل نفسٌة –عوامل اجتماعٌة 

ة فً من تلك العوامل المترابط بل ٌذكرها فً بحثه وٌتعمق فً جانب واحد، كل العوامل 

 تخصص بحثه حتى ٌعطٌه حقه من البحث والدراسة

 

 :  أهداؾ البحث وأهمٌته: سابعا 

ُٔخًح ٣ـَٟ ٌٛح حُزلغ ؟ أ١ طٟٞق ٓخ  : ٢ٛ حُظ٢ طـ٤ذ ػٖ ٓئحٍ حُزخكغ ُ٘لٔٚ: حألٛيحف 

  ٣ٔؼ٠ حُزخكغ ٍُِٞٛٞ ا٤ُٚ ربؿَحء رلؼٚ

حُؼ٢ِٔ ٝٓـخٍ  حثي ا٠ُ ح٤ُٔيحٕٖٓ كٞ –رؼي حالٗظٜخء ٓ٘ٚ  –كظؼظزَ ػٔخ ٤٠٣لٚ حُزلغ : حأل٤ٔٛش 

  .حُظوٜٚ

:  ٓـظٔغ حُزلغ ٝػ٤٘ظٚ: ػخٓ٘خ 

أّ ، ٓٞحء أًخٗض ٌٛٙ حُٔلَىحص رَ٘ح ، ؿ٤ٔغ ٓلَىحص حُظخَٛس حَُٔحى ىٍحٓظٜخ  ٢ٛ: حُٔـظٔغ 

  أّ ؿ٤َ ًُي، أٗ٘طش طَر٣ٞش  أّ، ًظزخ 

إٔ ٣ليى كـْ حُؼ٤٘ش ٣ٝـذ ، حُٔـظٔغ  ٢ٛ حُٔـٔٞػش حُظ٢ ٣وظخٍٛخ حُزخكغ ٖٓ أكَحى: حُؼ٤٘ش 

رخُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ٝحُوزَحص حُٔخروش ك٢  ٝهي ٣ٔظؼ٤ٖ حُزخكغ، ٝٓزذ حهظ٤خٍٛخ رٍٜٞس ٓو٘ؼش 

 .طز٣ََ حهظ٤خٍٙ ُؼ٤٘ش رلؼٚ

 

  : ٜٓ٘ؾ حُزلغ : طخٓؼخ 

ح١ٌُ ٤ٓٔظويٓٚ ك٢ ىٍحٓش ٟٓٞٞػٚ ، ٣ٝـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ًٌَ  ٣ـذ إٔ ٣ليى حُزخكغ ٗٞع حُٜٔ٘ؾ

أٗٚ ٤ٓؼظٔي أّ ( حُٜٔ٘ؾ حُظـ٣َز٢  –حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢  -حُٞٛل٢  ٜٓ٘ؾحٍ) حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ حهظخٍٙ 

 .ٖٓ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ ٜٓ٘ؾ

 

:  اؿَحءحص حُزلغ: ػخَٗح 

٣ظزؼٜخ حُزخكغ ك٢ حإلؿخرش ػٖ طٔخإالص حُزلغ أٝ ُِظلون ٖٓ كَٟٝٚ  ٣ٝوٜي رٜخ حُوطٞحص حُظ٢

 :حُظخ٢ُ ًُٝي ػ٠ِ حُ٘لٞ
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  المٌدانٌة  ن الخلفٌة النظرٌة التً تسبق الدراسةوٌتضم: اإلطار النظري للبحث

مجال  نظرٌات وأفكار ودراسات سابقة اتجاهات حدٌثة فً –من مفاهٌم وما تشمل علٌه 

  . البحث

  ما ٌلً اإلطار المٌدانً وٌتضمن: 

ٓؼخٍ ٣ًٌَ حُزخكغ ػ٤٘ش رلغ ٓظٌٕٞ : ٤ًٝق حهظخٍٛخ  طلي٣ي حُٔـظٔغ حأل٢ِٛ ُِيٍحٓش  -   

حُيٍحٓخص ح٤ُٔيح٤ٗش ك٤َ٘ف حُط٣َوش حُظ٢ حهظخٍ رٜخ ػ٤٘ظٚ ٝٓزٍَحص  ، أٓخ ك٢ ٓظؼِْ ٓؼال 100

.  ًُي

حألىٝحص حُظ٢ ٤ٓوّٞ حُزخكغ رظ٤ٜٜٔٔخ أٝ حألىٝحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظويٜٓخ ُإلؿخرش  طلي٣ي -   

.  طٔخإالص حُزلغ ػٖ

  .ىٝحص حُزلغطلي٣ي حُطَم حُظ٢ ٤ٌِٜٓٔخ حُزخكغ ك٢ ططز٤وٚ أل - 

 . ط٤ٟٞق حألٓخ٤ُذ حإلكٜخث٤ش حُظ٢ ٤ٓٔظويٜٓخ ك٢ ٓؼخُـش ر٤خٗخص حُزلغ - 

 

:  ٜٓطِلخص حُزلغ: ػَ٘  كخى١

أٝ حُظ٢ طلْٜ رؤًؼَ ٖٓ ٓؼ٠٘ رخهظالف  ٢ٛ حٌُِٔخص أٝ حُظؼز٤َحص حُـخ٠ٓش أٝ ؿ٤َ حُٔظيحُٝش

ٍ حُظؼ٣َق ٝحُٔوٜٞى ٌٛح حُٜٔطِق ٖٓ هال رل٤غ ٣ٟٞق حُزخكغ، ح٤ُٔخهخص حُظ٢ طٔظويّ ك٤ٜخ 

 . ك٤ٚ ٌُٜح حُزلغ

 

 :حَُٔحؿغ : ػخ٢ٗ ػَ٘

ٍؿغ ا٤ُٜخ ٝحُظ٢ طَطز٢  ٠٣غ حُزخكغ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوطش ٓـٔٞػش ٖٓ حَُٔحؿغ ٝحُٜٔخىٍ حُظ٢

 . حٍطزخ١خ ًز٤َح رزلؼٚ
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إعذاد ذماسٚش 
 انضٚاساخ انصفٛح  
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يمذيح 
 
 

كما هو حتمً حتى للتدرٌس فً الفصل  ألي مجال من مجاالت الحٌاة ،  إن التقوٌم عملٌة الزمة

أحكام معٌنة،  إصدارفً جمٌع مجاالت النشاط األخرى، وٌظهر االحتٌاج للتقوٌم عندما نرٌد 

سواء أكانت اتخاذ قرار وبشؤنها ،  مهما كانت بساطة أو تعقٌد المهمة التً نرٌد اصدار الحكم

. الٌوم ، أو بشؤن المهنة التً نمتهنها فً حٌاتنا  بما نرٌده

فالتقوٌم من وجهة نظر التربٌة عملٌة منظمة لتحدٌد مدى تحقٌق األهداؾ التربوٌة ، وهناك 

. مظهران هامان لهذا التعرٌؾ 

. هو أن التقوٌم عملٌة منظمة : األول 

م ٌسلم بؤن األهداؾ التربوٌة تم تحدٌدها قبل القٌام بعملٌة التقوٌم ، ودون أن التقوي: الثانً 

. تحدٌد مسبق لؤلهداؾ فمن المستحٌل القٌام بعملٌة التقوٌم 

صدار األحكام والوصول إلى قرارات بالنسبة إلى بمعنى آخر أن التقوٌم هو عملٌة ا وٌمكن القول

. كم قد ٌكون تطوٌر الشًء أو تحسٌنه الح إصدارمة خبرة من الخبرات، والؽرض من قً

وما من أحد إال وله مهارة، فالنجار له طرٌقه خاصة ومهارة فً تشٌٌد المنازل الخشبٌة، كما 

. أن للبناء مهارة فً البناء ، وللجراح مهارة فً استعمال مبضعه 

تامة ارات هذه المهقد تكون والتقٌٌم، التدرٌس، ولربٌس القسم مهارات فً وللمعلم مهارة فً 

. وإما أن تكون مرتجلة أو مرتبة ومنظمة ، وقد تكون قاصرة 

ة تعداد تقرٌر زٌارإفً الفنٌة العلمٌة مهارات المن ٌتعرؾ على هو ناجح ال والموجه الفنً

فٌقوم بتنفٌذها السجبلت الخاصة ، وٌتعرؾ على فٌعمل على تطبٌقها  معلمللربٌس القسم وا

. وتفعٌلها 
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: نهغح يف اانرمٕٚى 
: عدة معانً للتقوٌم منها اللؽة معاجم جاء فً 

. اعتدال الشًء واستواإه ـ عدله وأزال عوجه ـ * 

( . سعرها وثمنها وبٌن قٌمتها ( ) قدرها ) قوم السلعة  .تقدٌر القٌمة وتحدٌد الثمن * 

: إذن فللتقوٌم معنٌان 

. تسدٌد اإلعوجاج وإصبلح الخطؤ : األول 

. مة الشًء ، أو قٌمة الشخص الثقافٌة ، أو العلمٌة ، أو نحو ذلك تبٌان قً: الثانً 

: يفٕٓو انرمٕٚى 
ٌل ، أما التقوٌم التربوي فهو تقدٌر ما دهو الحكم على القٌمة وتقدٌرها ، أو اإلصبلح والتع"

مٌة والوظابؾ المرتبطة بها من جهود فً ضوء معاٌٌر محددة يٌبذله أعضاء الهٌبة التعل

بقصد تحسٌن األداء ورفع درجة الكفاءة للتوصل إلى تحقٌق أهداؾ العمل  والحكم علٌها

" .  التربوي

والتقوٌم بهذا المعنى ٌصبح عملٌة مستمرة وشاملة وال تقؾ عند إعطاء درجة أو تقدٌر ، وإنما 

. ة بقصد تحسٌن األداء ترتبط بإصدار أحكام على ضوء أهداؾ أو معاٌٌر محدد

: أًْٛح انرمٕٚى 
بوعً وعمق إلى أي مدى تتجه جهوده بفاعلٌة ٌعاون كل منا فً موقعه على أن ٌدرك  التقوٌم

وكفاٌة لتحقٌق أهدافه ومهامه ، والدور الذي ٌقوم به ، والعقبات ، أو المشكبلت التً قد تحول 

دون ذلك لٌمنحه تقوٌم الرإٌة ، ومن ثم القدرة على أن ٌطور أدابه ، كما ٌبرز المجاالت التً 

. أن تمنح أولوٌة فً اختٌار برامج التدرٌب للعاملٌن فً المٌدان التربوي ٌنبؽً 

: وبذلك ٌتناول التقوٌم ماٌلً 

. وهو بٌان نواحً النقص : ـ التشخٌص ٔم

وهو بٌان طرٌقة التؽلب عل النقص ، وتذلٌل الصعوبات والمساوئ ، وتحدٌد سبٌل : ـ العبلج ٕم

. العبلج والتطوٌر 

. وقوع فً األخطاء لمنع ال : ـ الوقاٌةٖم
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 : خصائص انرمٕٚى انرتتٕ٘
.  قٌاسهاو ٌسعى لتحقٌق األهداؾ :ـ أن ٌكون التقوٌم هادفاً ٔم

دراسً أي ٌبدأ التقوٌم مع بداٌة التدرٌس وٌنتهً بانتهاء العام ال:ـ أن ٌكون التقوٌم مستمراً ٕم

" . التقوٌم الختامً " و "  بالتقوٌم البنابً" ، وٌعرؾ 

ٌشترك فٌه كل من المعلم والمتعلم وربٌس القسم ومدٌر المدرسة :تعاونٌاً تقوٌم ـ أن ٌكون الٖم

. وموجه المادة بقصد االبتعاد عن األحكام الشخصٌة والقرارات الفردٌة 

وبصورة  داخل الفصل وخارجهبحٌث ٌتناول جمٌع جوانب الخبرة :ـ أن ٌكون التقوٌم شامبلً ٗم

. متوازنة 

: دلعهى يف صفّ ٔاسئٛظ انمغى ل ادلٕظّ انفُٙأْذاف صٚاسج 
. متابعة أسالٌب التدرٌس ، وعرض المفاهٌم ـ ٔم

. ـ التعرؾ على سٌر العمل فً تدرٌس المادة ٕم

الفابقٌن والضعاؾ ، وتقدم المتعلمٌن نحو تحقٌق األهداؾ التعرؾ على مستوٌات المتعلمٌن ـ ٖم

 .

. ـ تقوٌم أداء المعلم ٗم

مع المتعلمٌن مع االطبلع على  ماالمعلم وعبلقتهقسم وربٌس ال ـ اكتشاؾ قدرات ومهارات٘م

. مهارات التدرٌس 

. لقرارات والتوجٌهات اـ متابعة تنفٌذ ٙم

. تحقٌق األهداؾ الوسابل التعلٌمٌة ، ومدى مساهمتها فً ـ متابعة إنتاج 7

. إدارة الفصل والتعامل مع المتعلمٌن ـ متابعة 8

. ٌة للقسم علمٌة لبلجتماعات الدورمادة إٌجاد ـ 9

. ـ تحدٌد سٌاسة واضحة وعادلة فً النمو المهنً من خبلل ترقٌته فً الوظٌفة ٓمٔم

. معالجة مواقع الخلل والضعؾ من خبلل عمل اللقاءات التوجٌهٌة ـٔمٔم

ـ تعزٌز أداء المعلم من خبلل زٌادة طرح الثقة بالنفس والعمل المشترك بٌنه وبٌن اإلدارة ٕمٔم

 .المدرسٌة 
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: اخ إَٔاع انضٚاس
مستمرة للمعلمٌن معه فً المدرسة ، وعملٌة تقوٌم أن ٌقوم بعملٌة  الموجه الفنًمن واجب 

بشكل خاطا ، والسبب ولكن ٌنبؽً أن ال ٌستخدم التقوٌم ، التقوٌم جد ضرورٌة وال محٌد عنها 

فً ذلك أن البعض ٌسرؾ فً استعمال حقه فً التقوٌم حتى تتحول العملٌة إلى نوع من 

، وبالتالً ٌإثر ذلك سلبا على وعدم المتابعة ، أو إلى منبر لئلطراء والمدٌح أو الترصدالتجرٌح 

صل أحد أهم بنود التقوٌم للمعلم ، ، والزٌارات للمعلمٌن داخل الؾالعمل التربوي فً المدرسة 

ج إلى تكرار الزٌارات الجدٌد ٌحتا، ؾدراسً فً كل فصلولٌس لها ضابط عددي محدد للزٌارة 

ركٌز والمعلم الذي تدنى عنده األداء كذلك ٌتم ال بالمهارات والتنمٌة المهنٌة ، تزوٌدهبقصد 

المجٌد ال نكثر له الزٌارة إذا تبٌن قدرته على تحقٌق و ،علٌه بقصد رفع مستواه المهنً

ٌشعر بؤنه ؼٌر وأن نهمل زٌارته حتى ال ٌركن  ، ولكن ال ٌعنًمنه متعلمٌنواستفادة ال األهداؾ

، والمطلوب فً زٌاراته ٌوازن موجه الفنًبحجة عدم الزٌارة ، فال ، فٌضعؾ مستواهمتابع 

. إعطاء كل ذي حق حقه إفادة الكل و

:  فالمعلمون المراد زٌارتهم ثبلثة

 مرحلة ، أو تم نقله من نوع  هو المعٌن حدٌثاً ، أو المرقى حدٌثاً من مرحلة إلى :ـ معلم جدٌد ٔم

. نوع آخر من التعلٌم إلى 

، وربما سنوات الخبرة عنده  سابقةالخبرة الصاحب المربً هو المعلم  :ـ معلم ذو خبرة ٕم

. ربٌس القسم تفوق 

على تقدٌر نهاٌة العام الماضً فً تقرٌر الكفاءة فً  ٌحصلهو الذي :ـ معلم متدنً األداء ٖم

  متدنً

 : اٜذٛحتٓزِ ادلصطهحاخ نٛٓا ع ٔانضٚاساخ ميكٍ أٌ ٚطهك

 :زٌارة استطبلعٌة ـ ٔم

على إمكانٌات  ٌتعرؾوتعتبر هذه الزٌارة هً األولى  ،فً صفه للمعلم الموجه الفنًٌحضر فٌها 

الموجه فٌها  ٌفضل أن ٌمكث، وٌخص فً الزٌارة المعلم الجدٌد، والمعلم ومستوى المتعلمٌن

، كما ٌفضل أن اإلٌجابٌات والمبلحظاتٌتها ٌدون فٌها ٌة الساعة الدراسٌة إلى نهامن بدا الفنً
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،ألن التقوٌم إن لم ٌكن فورٌاً ومباشراً وواضحاً للمعلم فلن  الملحوظات شفهٌاً فٌها  ٌناقش

. ٌستفٌد منه 

 :توجٌهٌة زٌارة ـ ٕم

الموجه سجل زٌارات وٌدون فٌها اإلٌجابٌات والمبلحظات فً لمعلم ا الموجه الفنًٌزور فٌها 

للمعلمٌن ، ثم ٌناقش فٌها المعلم بعد الزٌارة ٌشكره على ما قام به من إٌجابٌات وٌتمنى  يالفن

. ض المبلحظات فً الزٌارة القادمة ٌتبلفى بعمنه أن 

 :زٌارة تقوٌمٌة ـ ٖم

لمعلم وٌتابع فٌها بعض المبلحظات التً تم التنبٌه علٌها فً الزٌارة ا الموجه الفنًٌزور فٌها 

. ، وٌقوم بمناقشة المعلم بعد الزٌارة ٌدون الزٌارة فً سجل الزٌارت  ، ثمالتوجٌهٌة 

: زٌارة لمعلم متدنً األداء  ـٗم

لربٌس زٌارات وهً زٌارات متعددة لموجه المادة ومدٌر المدرسة والموجه األول ومنها ثبلث 

: من خبلل البنود التالٌة ٌكتب من خبللها تقرٌر متابعة متدنً األداء القسم 

( . التعاون ـ حسن التصرؾ ـ الثقة بالنفس ) صفات الشخصٌة ـ الٔم

. ـ التمكن من المادة العلمٌة ٕم

. ـ اإلعداد للدرس ـ وضوح الهدؾ ـ وضوح خطوات الدرس ٖم

. ـ تطبٌق طرق التدرٌس ٗم

. ـ استخدام واستثمار الوسابل التعلمٌة ٘م

. فً الصؾ  المتعلمٌنـ التفاعل مع ٙم

.  نالمتعلمًـ متابعة أعمال 7

. ـ إدارة الفصل 8

. ـ استثمار زمن الحصة 9

. تقبله واستجابته للتوجٌهات والمبلحظات ـ ٓمٔم

. ـ الفصول وتوارٌخ الزٌارة ٔمٔم

كتابة البرنامج العبلجً المستمر والتوصٌات واالقتراحات وٌوقع على ب الموجه الفنًثم ٌقوم 

  .ذلك
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: يشاحم انضٚاسج 
 :مرحلة ما قبل الزٌارة ـ ٔم

 الهدؾ من الزٌارة  تحدٌد .

  ( .الفصل ـ المسجد ـ المختبر ـ المكتبة ـ مكان آخر ) تحدٌد مكان الزٌارة 

  بموعد زٌارته إخطار المعلم. 

:  مرحلة أثناء الزٌارةـ ٕم 

 بل دخول الحصة مع السبلم االستبذان ق .

  دخول الصؾ مع بداٌة الحصة. 

  الجلوس فً نهاٌة الصؾ على أحد الجانبٌن. 

 لرضا من تمعر وجه ، أو نحو ذلك ار أي شًء ٌدل على عدم اعدم إظه .

  موضحة لئلٌجابٌات  الموجه الفنًالتً ٌراها تسجٌل الزٌارة بكل معالمها بالصورة الفنٌة

 .لسجل الزٌارات فً القسم  ون هذه الزٌارات بملحوظاتها مدونةتكوالسلبٌات ، وأن 

  وفً أضٌق الحدود عدم التدخل فً سٌر الدرس إال للضرورة القصوى ،. 

 نفسه ب تهثق عزٌز، وت المتعلمٌنالمعلم بٌن  ةالمحافظة على مكان. 

 مع السبلم عند االنصراؾ من الحصة  ،شكر المعلم فً نهاٌة الحصة. 

:  مرحلة ما بعد الزٌارةـ ٖم

  تسجٌل الزٌارة فً سجل الزٌارات .

  مناقشة المعلم. 

 ؾ وضع التقرٌر الذي ٌتضمن نقاط القوة والضع. 

  عقد اجتماع للمعلمٌن ذوى المبلحظات المشتركة لتبادل الرأي بشؤنها .
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: يشاعاذٓا لثم انضٚاسج  ادلٕظّ انفُٙأيٕس يًٓح جية عهٗ 
: اإلخبلص : أوالً 

إال رضاء   تبارك وتعالى ونقصد به أن ٌقوم المعلم بعمله بجد ونشاط وإتقان دون رقابة أو متابعة 

إن   ٌحب إذا عمل أحدكم : "  رسول    قال : نٌن رضً   عنها قالت عن عابشة أم المإمؾ

 . (ٓم88ٔم)األلبانً فً صحٌح الجامع العبلمة رواه البٌهقً ، وحسنه " عمبلً أن ٌتقنه 

ن ٌتحرى اإلخبلص فً قوله وعمله، فعملٌة التقوٌم مبنٌة على ذكر أ الموجه الفنًفٌنبؽً على 

أن ال ٌكون المدح من أجل تقرٌب شخص لصداقة خاصة، أو مودة و ،سلبٌاتاإلٌجابٌات، وبٌان ال

أن ال ٌكون ذكر السلبٌات من أجل استبعاد شخص أو محاربته لهوى جامح، أو رؼبة ذاتٌة، وقرٌبة، 

، إذ أن عملٌة التقوٌم ٌراد لها أن تكون خالصة لحسد طارئ، أو عصبٌة، أو أو الخبلؾ فً الرأي

. وحتى ٌعطى كل ذي حق حقه  ،حتى تإتً ثمارها المرجوة ،لوجه   تعالى

: العدل : ثانٌاً 

ٌنَي } : قال تعالى  طِم قْمسِم ٌُهحِمبُّ الْممُه َي 
وا إِمنَّ  َّ طُه أَيقْمسِم نُهوا كُهونُهوا } : وقال تعالى . [9:الحجرات ] { وَي ٌنَي آمَي ا الَّذِم هَي ٌُّ ا أَي ٌَي

مَي  رِم جْم ٌَي ال  طِم وَي اءَي بِمالْمقِمسْم دَي ِم شُههَي
َّ ٌنَي  ِم امِم َي قَيوَّ

قُهوا  َّ اتَّ ى وَي قْموَي بُه لِملتَّ رَي وَي أَيقْم لُهوا هُه دِم لُهوا اعْم دِم عْم لَيى أَيالَّ تَي ٍم عَي آنُه قَيوْم نَي مْم شَي كُه نَّ

لُهونَي  مَي عْم ا تَي رٌد بِممَي بٌِم َي خَي
.  [8:المابدة ]  {إِمنَّ  َّ

العدل واإلنصاؾ ، ألن عملٌه التقوٌم نوع من األمانة ، وقد أمرنا    الموجه الفنًإن مما ٌجب على 

تعالى بؤداء األمانات إلى أهلها ، والقٌام بالقسط ، واألمانة ال تإدى إال بالعدل ، وبه قامت السموات 

وإذا م أن تإدوا األمانات إلى أهلها إن   ٌؤمرك} : قال تعالى .، وألجله نزلت الشرابع واألرض 

التقوٌم أن ٌعدل حتى لو كان الذي مانة فً األ ومن .[ 8٘م: النساء ] { حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل 

: تعالى قال .ٌقوم بوضع التقرٌر عنه قرٌبا له كؤخ أو ابن عم أو قرابة أخر فٌعطً لكل ذي حق حقه 

. لذا كان ال بد من الورع فً عملٌة التقوٌم  . [٘م8: األعراؾ ]  {شٌاءهم وال تبخسوا الناس أ} 

: الموازنة : ثالثاً 

  ،  فبل ٌطنب بذكر السلبٌات وٌؽفل اإلٌجابٌات ،ذكر اإلٌجابٌات وذكر السلبٌاتمن العدل الموازنة بٌن   

] { تقوا   ما استطعتم فا } اإلمكان  ، وٌصدق مع نفسه قدر ولكن ٌحاول جهد استطاعته ،أو العكس

 . [ ٙمٔم: التؽابن 
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ما رفعت أحداً فوق :" منها ما قال اإلمام الشافعً ،ت آفاتوللمبالؽة فً ذكر اإلٌجابٌات والسلبٌا

فالتوازن فً جمٌع األمور  ".مقداره إال واتضع من قدري عنده بقدر ما رفعته به أو أزٌد

. ممدوح ومنها عملٌة التقوٌم 

ولكن هل جمٌع أنواع المدح أو ذكر اإلٌجابٌات والتقاضً عن السلبٌات فً جمٌع األحوال 

مذموم؟  

الجدٌد لؽرض التشجٌع للمعلم  الموجه الفنًز مدح أنه قد ٌستثنى من ذلك أحٌاناً جوا: الجواب 

. وحثه على العمل ، وكذلك المعلم القدٌم لشحذ همته لمضاعفة الجهد 

:  النصٌحة: رابعاً 

ألن الجهر ، وهو السر دون الجهر ، فً النصٌحة ٌسلك طرٌق النجوى  أن الموجه الفنً على 

ولٌست نصٌحة  ،وتعٌٌرذات وفضٌحة وإسقاط لل السلبٌات أمام اآلخرٌن كشؾ للعورات فً

ال  }:قال تعالى .أن ٌتكلم أمام اآلخرٌن بخطؤ فبلن فً درسه للموجه الفنًفبل ٌنبؽً ،  للتؽٌٌر

لْم  عَي فْم ٌَي نْم  مَي نَي النَّاسِم وَي ٌْم بلٍح بَي وٍؾ أَيوْم إِمصْم رُه عْم قَيٍة أَيوْم مَي دَي رَي بِمصَي نْم أَيمَي مْم إِمالَّ مَي اهُه وَي جْم نْم نَي ٍر مِم ثٌِم رَي فِمً كَي ٌْم لِمكَي خَي  ذَي

ٌماً ابْم  ظِم راً عَي هِم أَيجْم تٌِم ؾَي نُهإْم وْم ِم فَيسَي اتِم  َّ ضَي رْم اءَي مَي .  [ٗمٔمٔم: النساء ] { تِمؽَي

 :أشُاء انضٚاسجأداء ادلعهى عُاصش ذمٕٚى 
واإلعداد الكتابً مهم  ، هدرسعلى مدى اهتمام المعلم وأداء عنوان ٌدل  وهو:ـ اإلعداد الكتابًٔم

: وذلك

  لترتٌب األفكار وتنظٌمها وتسلسلها .

 ٌم سٌر الدرس لتنظ .

  ألنه ٌحوي خبلصة الموضوع والدروس .

  ألنه ٌعد مرجعا مهما للمعلم لما سبق تدرٌسه .

  ألنه ٌعد وثٌقة مهمة وحماٌة للمعلم تثبت جهده وتوثقه  .

 : مبلحظات هامة حول اإلعداد الكتابً

  مادة القرآن الكرٌم إعدادالتربٌة اإلسبلمٌة ٌكون منفصبلً عن دفتر  إعداددفتر  .

  الموجودة فً بداٌة الدفتر ٌجب كتابة االسم والمدرسة فً البٌانات .
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  ًفً بداٌة الدفتر ، مع طرٌقة ( الجدٌد ) ٌجب لصق المنهج المقرر لهذا العام الدراس

. اإلعداد الكتابً ، وٌا حبذا مستوٌات األهداؾ 

  كتابة التارٌخ الهجري والمٌبلدي مع عدم استخدام قلم الرصاص فً إعداد الدرس .

 وى من المستوٌات عن ثبلثة أهداؾ، مع عند كتابة األهداؾ ال تقل األهداؾ فً كل مست

وعدم  ،مراعاة أن تكون األهداؾ قصٌرة ولٌست طوٌلة، مع التدرج لمستوٌات األهداؾ

 .التكرار

 والمفاهٌم عن ثبلث ، وتذكر والحقابق ، البنابٌة عن خمسه أسبلة  ل أسبلة المناقشةقال ت

. مع مظاهرها السلوكٌة قٌمة واحدة لكل درس 

  االهتمام بنظافة وتنظٌم الدفتر ، والكتابة بقلم واضح وخط منظم .

  مراعاة تسلسل التوارٌخ فً اإلعداد الكتابً ، فلو ؼاب المعلم أو لظروؾ خارجة عن

لم ٌتم : م شرح الدرس ٌكتب التارٌخ المفترض لشرح الدرس وٌكتب بعده اإلرادة ، ولم ٌت

( . كذا ) وقد تم شرحه بتارٌخ ( كذا ) شرح الدرس بسبب 

  ، ال بد من تحضٌر درس التبلوة تحضٌراً كامبلً ، وتتم اإلشارة فقط إلى اآلٌات المقررة

. اص بإعداد درس التبلوة والوسٌلة المعٌنة ، بل ال بد من إعداد الدرس وفق النموذج الخ

  وكذلك (ل عز وج) أو ( سبحانه ) عند ورود لفظ الجبللة ٌكتب ، (  ) ،بعد كلمة الرسول

. بعد إٌراد اسم الصحابً ، ورحمه   بعد إٌراد التابعٌن من العلماء  وكذلك 

والقدرة على تمكناً متمٌزاً، من مادته العلمٌة ذهنٌاً المعلم وهو تمكن  :ـ اإلعداد الذهنً ٕم

   .بصورة دقٌقة ومنظمة عرض المفاهٌم 

السبورة هً الوسٌلة الثابتة فً الفصل، فٌنبؽً للمعلم أن ٌولٌها اهتمام  :ـ تنظٌم السبورة ٖم

ورقم وٌوظفها أفضل توظٌؾ ، وٌقوم بتنظٌمها بكتابة التارٌخ الهجري والمٌبلدي مع البسملة 

: قسام ثبلثة الصؾ وعنوان الدرس وٌقسم السبورة إلى أ

.  للدرسالربٌسة كتابة الحقابق والمفاهٌم : القسم األول 

. القٌمة المراد تحقٌقها ومظاهرها السلوكٌة كتابة : القسم الثانً 

وأمور هامة والواجب والتكلٌؾ ، ومواعٌد االختبارات ، ٌكون فٌه األسبلة : القسم الثالث 

. أخرى 
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، وحبذا لو اً باتاً عمل تلخٌص للدروس على السبورة ومما ٌنبؽً التنبٌه علٌه أنه ٌمنع منع

. باأللوان بخط واضح مقروء السبورة كانت 

وهو البداٌة والمدخل للدرس بعد السبلم والصبلة والسبلم على سٌد األنام،  :ـ التمهٌد للدرس ٗم

والتمهٌد ٌكون على هٌبة قصة تخدم الدرس، أو ربط الدرس الماضً بالحاضر عن طرٌق 

..  أو موقؾ من الحٌاة، أو آٌة، أو حدٌث  سإال،

:  وتوظٌفهاوالتقنٌات ـ استخدام الوسابل ٘م

:  مفهوم الوسٌلة التعلٌمٌة

هً كل أداة ٌستخدمها المعلم لتحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم ، وٌندرج تحت ذلك توضٌح المعانً 

. وؼرس القٌم  ة االتجاهات ،رٌب المتعلم على المهارات ، وتنمً، وشرح األفكار وتد

 : المعاٌٌر الربٌسة فً اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة

. ـ مبلبمة لموضوع وأهداؾ الدرس ٔم

. ـ بحالة جٌدة فبل ٌكون الفلم ممزق مثبل ، أو التسجٌل ؼٌر واضح ٕم

. ـ مناسبة لزمن الحصة ٖم

. ـ بسٌطة وؼٌر معقدة حتى ال تشتت انتباه المتعلمٌن عن الموضوع ٗم

. لتشوٌق واإلثارة ـ ٌراعى جانب ا٘م

. اإللمام بطرٌقة استخدامها ـ ٙم

. ـ أن تعرض فً الوقت المناسب الذي قدره المعلم حتى ال تفقد عنصر اإلثارة 7

ـ أن تتوازن قٌمة الوسٌلة مع الجهد والمال ، وٌتناسب العابد من استخدامها مع ما ٌتفق 8

. علٌها 

التً تحقق الهدؾ ، فالتقنٌات الحدٌثة كثٌرة والخبلصة أن الوسٌلة المبلبمة هً أنجح الوسابل 

 .، ولكن التكلؾ الذي ال ٌحقق الهدؾ ؼٌر محمود 

 

: والتبلوة ووضوح الصوت ـ مخارج الحروؾ ٙم

، وقوة بٌانه، وجمال تعبٌره، وتسلسل حدٌثه، وإخراجه الحروؾ وضوح صوت المعلم مهم جداً 

تجذب المتعلم ، وال سٌما تبلوة اآلٌات ؾ من مخارجها، وتنوع نبراته ولهجته الطبٌعٌة دون تكل

. القرآنٌة قراءة مجودة 
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:  ـ استخدام الكتاب المدرس7ً

وعاء الخبرات المراد تعلمها فً شمولها، أحد الوسابل التعلٌمٌة، وهو الكتاب المدرسً هو 

وا وٌتضمن مختلؾ جوانب التعلم المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة التً تسهم فً نمو المتعلم نم

الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وتجعله ٌحقق ذاته وٌتكٌؾ مع  همتكامبلً فً جوانب

. مجتمعه 

، مع أنه أحد أفراد عنصر  درسهوالمعلم الناجح من ٌوظؾ الكتاب المدرسً لصالحة فً 

كوسٌلة ألن كثٌراً من المعلمٌن ٌهملون استخدامه ؛ على انفراد  هالوسابل التعلٌمة ، لكن تم ذكر

ته ، أو الصؾ إذا كان المعلم ال ٌستخدمه بشرح فقرة من فقرا إلى ه، فماذا ٌنفع الطالب حمل

أو إجابة سإال ، أو نحو ذلك ، والبعض اآلخر عكؾ علٌه قراءة  التركٌز على مفهوم معٌن ،

. خبلل الدرس وهذا ؼٌر مقبول كلمة كلمة 

:  ـ التنوع فً أسلوب األداء واالبتكار8

أداء المعلم ال ٌقتصر على طرٌقة واحدة ، لكن فن توصٌل المعلومة ٌتطلب مهارات أسلوب 

هداؾ المرجوة ، وٌعتمد نجاح المعلم إلى حد كبٌر على متنوعة ٌقوم بها المعلم لتحقٌق األ

واالبتكار والتجدٌد فً  درجة نجاحه فً اختٌار طرٌقة التدرٌس المناسبة وحسن توظٌفها

الخطابٌة ، أو العرض ، أو الطرٌقة اء متنوعة من الطرٌقة اإللقابٌة ، وأسالٌب األدعرضها 

، والمعلم الناجح ٌجمع القٌاسٌة ، أو طرٌقة األسبلة واألجوبة ، أو أسلوب الحوار والمناقشة 

. بٌن األسالٌب المختلفة وطرق التدرٌس المتنوعة بما ٌحقق له األهداؾ المرجوة 

: ـ التمكن من المادة العلمٌة 9

وإعجابهم، ألن أخطاءه تقلل من  المتعلمٌنمكن المعلم من مادته العلمٌة ٌجعله موضع تقدٌر ت

، وأول مقومات شخصٌة المعلم الناجح التمكن ثقة متعلمٌه فٌه، وتجعلهم ال ٌولونه أي اهتمام

ن من المادة العلمٌة ، فالمعلم ٌبدأ منذ اللحظة األولى له فً الفصل فً مواجهة أسبلة المتعلمً

، وربما بعض المتعلمٌن ٌسؤل لٌكتشؾ قدرة المعلم ومستواه العلمً ، لذا ٌنبؽً واستفساراتهم 

، وٌستعٌن بالمراجع التً تثري للمعلم الناجح أن ٌلم بالكتاب المدرسً الذي ٌقوم بتدرٌسه 

مل علمٌة ، فبل تخٌب أمادته العلمٌة وٌكون واسع االطبلع لثقة المتعلمٌن بؤن المعلم موسوعة 

. وكن مستعداً تماما لهم طبلبك فٌك 

:  ـ استخدام أسلوب الحوارٓمٔم
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، وتعتمد على المحاورة وتبادل األسبلة هذه الطرٌقة هً أنجح الطرق وإٌجابٌاتها كثٌرة 

واألجوبة بٌن المعلم والمتعلمٌن أنفسهم تحت إشراؾ المعلم ، وذلك بهدؾ التوصل إلى 

، وحتى تنجح لوبة عن طرٌق المشاركة الفعالة للمتعلمٌن المعلومات والمفاهٌم األساسٌة المط

، وٌدعم ذلك بالوسابل التوضٌحٌة ، مع االهتمام هذه الطرٌقة فهً بحاجة إلى معلم حازم 

، فعلٌه أن ٌتجنب األسبلة التً تإدي إلى إجابات جماعٌة بالتالً إلى بطرٌقة إلقاء السإال 

إلى فرٌقٌن ، ٌنقسم المتعلمون فٌه ( هل ) السإال بـ : فمثبلً .. الضوضاء وعدم انتظام الفصل 

أما .. مما ٌإدي إلى رفع األصوات ، كل ٌنتصر لرأٌه " ال"واآلخر بـ " نعم " فرٌق ٌجٌب 

فعلى  .ن التفكٌر جٌداً قبل الخوض فً اإلجابة فإنه ٌحتم على المتعلمً" لماذا "  السإال بـ

. فع األٌدي بانتظام رعلى الهدوء ، و متعلمٌهأن ٌعود  المعلم

من المعلومات التً تلقاها عن % ٖمٔموتشٌر بعض الدراسات إلى أن اإلنسان ٌتذكر بعد شهر 

من المعلومات التً % ٘م9من المعلومات عن طرٌق السمع والرإٌة ، % ٘م7طرٌق السماع ، 

.  تلقاها عن طرٌق الحوار والمناقشة 

:  ـ التحدث باللؽة العربٌة المٌسرةٔمٔم 

المعلم التحدث باللؽة العربٌة الفصحى قدر اإلمكان ، بعٌدا عن اللهجة العامٌة ، بل  من واجب

. ، فإن ذلك أدعى للفهم ، وهً لؽتنا الجمٌلة لؽة القرآن الكرٌم وتعوٌد المتعلمٌن الحدٌث بها 

 : ـ الشخصٌة وضبط الفصلٕمٔم

وال ٌكون لدٌه خجل ، بحٌث ال ٌسهل مضاٌقته  متزنة هو الذي ٌتصؾ بشخصٌة المعلم الجٌد

 زابد ، 

والتواضع من فٌجب على المعلم أن ٌجاهد نفسه من أجل إكسابها فضٌلة الصبر وسعة الصدر 

ومن شخصٌته أناقته ونظافته وذوقه فً اختٌار مبلبسه وجاذبٌة مظهره ، وطٌب .ؼٌر ضعؾ 

. رابحته 

ه ، ٌحترم شخصٌة المتعلم متؤدباً فً ألفاظمع المتعلمٌن ودوداً ، دمث األخبلق  تعاملهوحسن 

. ومن شخصٌته القدرة على ضبط الفصل.وحقوقه 

 

 

  



105 

 

 : من وسابل ضبط الفصل

 ال ٌستخدم العنؾ والؽضب ال ٌبدأ الدرس قبل أن ٌسود النظام ، وٌحصل االنتباه ، بشرط أ

 .والصراخ

 سخ تحت تقط كل متعلم ما ات، وٌلال ٌبدأ الدرس قبل أن تترتب المقاعد وٌجلس كل متعلم مكانه

 .مقعده

  توزٌع نظره فً جمٌع األركان ، فبل ٌجعل اهتمامه قاصراً على الصفوؾ األمامٌة .

  عدم شؽل المعلمٌن بمسابل جانبٌة حتى ال ٌتشتت االنتباه .

  شؽل المتعلمٌن طوال الحصة بشتى الوسابل التً تجذبهم إلى الدرس .

 فٌما بٌنهم  ال ٌنشؽل بؤعماله الخاصة عن دارسٌه فٌفسح لهم الكبلم .

 لمٌح معه قبل التصرٌح فً العقابفٌلجؤ للت(صاحب المشكلة)أن ٌتدرج فً التعامل مع المتعلم. 

  تقدٌم بعض الحوافز المادٌة أو المعنوٌة بالتشجٌع والثناء .

:  ـ ربط الدرس بالواقعٖمٔم

ضوء فموضوع الومن الضروري جداً ربط الدرس بواقعنا الحدٌث وامتزاجه بحٌاتنا الٌومٌة 

بموضوع اإلسراؾ فً الماء وأهمٌة الماء لبلدنا الكوٌت ، كذلك ٌمكن ربطه مثبل ٌمكن ربطه 

، وكل موضوع ٌمكن ربطه  المٌاهأنابٌب بتحطٌم  المٌاهبؤهمٌة سوء استعمال المتعلمٌن لدورات 

عنده ؼزارة علم وسعة اطبلع وروعة األسلوب فً  اً معلم بواقعنا المعاصر، وهذا ٌحتاج

للدروس وإعطاء الحلول لها وتؤمل كٌؾ ٌربط  وتوظٌفهاواألخبار والمواقؾ ام األحداث استخد

. اقؾ فً التعلٌم معلم البشرٌة المو

:  ـ التنوع فً أسالٌب التقوٌم البنابًٗمٔم

وهً المهارة المطلوبة فً عملٌة التدرٌس ، فنجاح المعلم فً مهمته تتوقؾ على مدى قدرته 

 على 

. عها من جهة ، وقدرته على توجٌهها بطرٌقة سلٌمة من جهة أخرى صٌاؼة األسبلة وتنو

وهً العامود الفقري للدرس ، واألسبلة البنابٌة هً أبرز األسبلة التً ٌشتمل علٌها الدرس ، 

من استخدام أدوات االستفهام مثل أسالٌب التقوٌم البنابً  ةفٌجب على المعلم أن ٌنوع فً طرٌق

بحٌث تكون أسبلة شفهٌة أو .. ( ، وأٌن ، ولماذا ، وكٌؾ و و  من ، ما ، ومتى ، وكم: ) 

 .أو على جهاز عرض ، أو مسموعة من جهاز تسجٌل مكتوبة 
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: ـ تحقٌق األهداؾ ٘مٔم 

، فٌجب علٌه تحقٌق التطبٌقٌة من الناحٌة العملٌة  لدرسهتحقق األهداؾ هو تناول المعلم 

بؤن ٌكسب المتعلم المعلومات والنفس حركٌة  السلوكٌة جمٌعها المعرفٌة والوجدانٌةاألهداؾ 

رات والقدرات المتعلقة فً الدرس ، فبل ٌركز مثبل على والحقابق والمٌول واالتجاهات والمها

. األهداؾ المعرفٌة وٌهمل األهداؾ الوجدانٌة والنفس حركٌة فإنها مهمة بالتساوي 

: ـ متابعة أعمال التحرٌرٌة ٙمٔم

بما ٌفٌد  همتران بصورة منتظمة وٌوقع على دؾللمتعلمًال التحرٌرٌة على المعلم أن ٌتابع األعم

، وتشجٌعه وكتابة تارٌخ المتابعة ، وشكر المتفوق منهم  هممتابعته ، مع إمعان النظر فً إجابات

.  لم إلى تقدٌر أعماله عظٌمةوتحفٌزه للنهوض بمستواه ، فحاجة المتعوتنبٌه الضعٌؾ 

، أو كتابة تقرٌر عن موضوع ما له تعلق بالدرس ، مع مراعاة  وٌفضل أن تكون أسبلة مقالٌة

. فً الواجبات والتكلٌؾ المراحل العمرٌة 

:  ـ مراعاة الفروق الفردٌة7ٔم

على أنهم مختلفون فً قدراتهم ، وأنهم لٌسوا على  م الناجح هو الذي ٌنظر إلى متعلمٌهالمعل

لٌس كل دواء ٌصلح لكل داء ، وٌمكن فمنهم بطًء الفهم ، ومنهم الذكً ، ؾمستوى واحد ، 

وٌقدم لكل منهم نصٌب من العناٌة واالهتمام ، وال للمعلم الناجح أن ٌلحظ الضعاؾ والمتفوقٌن 

. وخٌبة األمل  باإلحباطال ٌصاب  ٌنبؽً للمعلم أن ٌهتم بالمتفوق فقط وٌهمل المتعثر ، حتى

. ه فروق الفردٌة للنبً ومعرفته بؤصحابوتؤمل مراعاة ال

:  ـ مراعاة زمن الحصة8ٔم

ن المعلم من االنتهاء من بحٌث ٌتمكخبلل الشرح ، من الضروري جدا مراعاة زمن الحصة 

 درسه 

من منتصؾ زمن الحصة ، فمن المعلمٌن من ٌنتهً من درسه الزمن المقرر للدرس  مع نهاٌة

ي طرٌقة من االنتهاء من درسه وهذا وال شك خلل ؾ، ومنهم من ٌقرع الجرس ولم ٌتمكن 

 .أسلوب األداء 
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  : ـ التقوٌم النهاب9ًٔم

اذكر، :هو الوقوؾ على ما استفاده المتعلم من الدرس، وأسبلته تكون فً صورة أمر مثل 

وضح، اشرح ، بٌن ، فسر ، قارن ، ما رأٌك ، ماذا تفعل ، بم تنصح ، صل بٌن ، اختر ، ضع 

  .أسبلة مباشرة أو لوحة وؼٌر ذلك أو وٌكون ذلك عن طرٌق مسابقة ( .. خطؤ)أو ( صح)كلمة 

وهذه األسبلة تعتبر مرتبطة بؤهداؾ الدرس ، وبالتالً تجعل المعلم ٌقرر مراجعة بعض األنشطة 

الصفٌة فً مجال عدم تحقٌق بعض األهداؾ ، أو االنتقال إلى درس جدٌد الحقاً فً حالة تحقٌقه 

. ألهداؾ دراسته كلها 

:  نـ المستوى العام للمتعلمًٓمٕم 

، والحفظ للنصوص من خبلل المشاركة والحوار والتفاعل  المتعلمٌنمستوى  وٌمكن معرفة

. تذكر ، وحلهم للواجبات المنزلٌة ، وسلوكهم خبلل الدرس ومدى الالمقرر حفظها ، 
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