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هددت الدرتسد ددىلبردد لرنددج لرريددجمقلرددتسنميلممهددرتلرهنخطددىلمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديل  دد لم ددج  رل
لدر ودةلرتىلممهصيلدر ودةلبختدسسلدر خسوسنىلدرطخنطى.

ىلدرتسد دىلدرخوويدىل رهحم  لهتفلدرتسد ىلأ ُهمتملدرخنسقلدروصفيلدرخسحي،ل ردم  لأددةلدق دهاجيىللىد لل ند
ل321منل) (لممهصل يلمحج ظىلدرخحونالرهحت تلدحهطجججرسملدرهتسنمطىل منلثملرنج لدرمريدجمقلدرهدتسنميلدرخمهدرتلرندج  

 روصددىاليهددجلقلدرتسد ددىلبردد لمود مددىلل نددىلدرتسد ددىللىدد لجخطددبلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلرتسجددىل م ددرة،ل  نددج لللى سددج.
لدق هردرط يلدرختس يلرتىلممهصيلدر ودةلبجرختدسسل   لم ج  رلدر ودة.لرريجمقلرتسنميل نخيلمسجسدجلدرهمدط 

لرريجمقلرتسنمي.ل–م ج  رلدر ودةلل–درهمدط لدق هردرط يللالكلمات المفتاحية:
Abstract:

The study aimed to build a proposed training program for developing school 

strategic planning skills according to the quality standards of quality specialists in 

schools in the Republic of Yemen. 
 To achieve the goal of the study, the descriptive survey method was used, and a 

questionnaire tool was applied to the study sample consisting of (123) of specialists in 

Al Mahwit Governorate to determine their training needs and then build the proposed 

training program accordingly. 

 The results of the study reached the approval of the study sample on all training 

needs to a large extent, and building a training program that develops strategic school 

planning skills for quality specialists in the schools according to quality standards. 
Keywords: strategic planning skills – school - Republic of Yemen 
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رهر طدددىل دره ىدددطملره   دددرل ددديلاددددلدرهحدددتيججلدرهددديل ودجسسدددجلدرنظدددجملدره ىطخددديل ددديلدردددطخنل جمدددال  دسةلد
إلصدد تلدره ىددطمل دديلدرددطخن،ل مددنلثددمللد طج ددجرسجلدره ىطخطددىل درمدداجلمددنلدر ددودةل درختددجس ىلدرخ هخ طددىلب ددجس ل

أصددتسجلدرددو دسةلدرخسددهوىلد  علمددنلم ددج  رلدقلهخددجدلدرختس دديسلرهج ددتللىدد لرحسدد نلجددودةلدره ىددطمل رحمدد ل
جرطىل ىميل خوحججلدرخ هخب")بددسةلدر ودةل دقلهخجد،ليوليلذيلجودةلللسؤنىلدرو دسةلدرهيلرنصللى ل"ر ىطم

(،ل درهديلرندىدد لمددنلدررؤندىلدرو نطددىلدرهدديلحددتدجلتج هسدجل دديلدره ىددطملردددل"ر ىدطملذيلجددودةللجرطددىلر ج ددىل2132
أ رددلدرخ هخب،ل نمومللى لبكسجبلدرخ جسف،ل درخسجسدج،ل ترسلدرقطمل د خ قطجج،ل نىمديلحججدججلدرهنخطدى،ل

ر ىخيل دره نوروجي"،ل خجليصلدرستفلدق هردرط يلدرثجرثلرىرؤنىلدرو نطىل ديلمحدوسلدره ىدطمل نودكبلدرهمتملد
لى ل"رو  رلر ىدطمللدجملب دودةللجرطدىل)أ ج ديل ثدجيوي(لر خطدبلدرفمدججلدر خرندىلدرخسدهست ى"ل)دررؤندىلدرو نطدى،ل

ل(.75:ل2132

در ددودةلدرتددجمىىل يظخسددج،ل رمددتلدههخددالدر ث ددرلمددنلدرخج سددججلدره ىطخطددىل دديلدرددت علدرخهمتمددىلرهدم دد ل
رىهو بل درهخ زل ديلدرو داللج و رلمنجخ للجددخىط للجبددسن للجد مرلدرايليضخنلم هلختمىلر ىطخطىلج تة،ل ديضاج  ل

يفسدده،ل رمفطددهلدرسددتسل دديلبموجيددججلدرخج سددىلدره ىطخطددىلمددنلح ددثلدرخددودسدل درو ددا،ل  نددجدةلمسددهوىلدرددوليل
مددبللجس دد لأ سددجملدرخج سددىلدره ىطخطددى،ل ج دددللخىسددجلمنسدد خ لب ددودةلدر خدددل ديضدداجالدرنظددجملرددتىلدر ددجمى ن،ل ل

(،ل  ددددجتلدرهمدددددط ل261:ل2132أهددددتد سج،ل درو ددددج لبخهدىاددددججلدردىاددددىل أ رطددددج لد مددددوسل درخ هخددددب)در ف ري،ل
رسدددج،ل مدددتلىدددجقللىددد ليددددج ل د دددبل ددديللددق دددهردرط يلأحدددتلأهدددملمهدىادددججلرحم ددد لدر دددودةلدرتدددجمىىل م طدددجس ل

جل أيتددهسج،ل أثمهدالدره دجسبلدر خىطدىلرىهمددط لدق دهردرط يلأتلدرخنظخدججلدرخج سججللىد لدخده فلأيودلسد
)درحضدددرمي،لجرهفدددو ل ددديلأددلسدددجلدر ىددديللىددد لدرخنظخدددججلدرهددديلقلرمدددد لد هردرط ط للجدرهددديلرمدددد لد دددهردرط ط ل

 سول يلمج سججلدرهر طدىللج(،ل إذدل جتلدرهمدط لدق هردرط يل يلدرخج سججلدرخمهىفىلضر سن ل327:ل2132
ل(.1:ل2115طملمنلدر نجصرلد  ج طىلرح ونىلد سهجل خسجسلمىزملرر يلدرت وبل رنخ هسج)درتجلر،ل دره ى

رختخدلدإلص تلدرخهخر زلحوعلدرختس ىلديدىمالدرختس دىلبخسدجملدرهمددط ل درهنف دالرمردم سدجللد د هنجد ل
 دهردرط يللىد ل متر لجرسجلبتودلذدريل مخهتلرفهدردجل منطدىلأ دوعسلد مدرلدردايلمسدتلرهر دطيلدرهمددط لدق

مددنلدق ددهم رطىل حرنددىلدرحر ددىلإلددسةلىددج يسجل درهمدددط لرخ زدي هسددجل درر جبددىللدمسددهوىلدرختس ددىلرخنحسددجلمزنددت ل
للى سجلمنلأجدلد هتردفلدرخسهممد.

 جرهمدط لدق هردرط يلدرختس يلأصاحلضر سةلرخودجسىلمج سججلدره ىطملرىخه  دردجلدرخهسدجسلىلبف درل
(،ل ىددهلأهخطدىل مددرىل31:ل2132 د دسلدرخنو ددىلرسدجلدرحجرطدىل درخسددهممىطىل)درحدج ،ل أ دىوبلجت دتدتل درقطددجملبدج

لىدد لدلهاددجسلأتلدرختس ددىلرمددد لرصددطجتىلىمصددطىلدإليسددجتل لمىدده،ل هددولأ ددخ لمددجليخى ددهلدرخ هخددب،ل سددول
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يسجلتلدرختس ىللى لأدد ل اجلفسجلبصوسةلأ ضد،ل ن خددللىد لرحم د ل ج دججلدرختس دىللجبددسن للجي همرلأ ىو  ل
لصجدسهجلبر ل ر لأكثرلبيهججطى. م

درهمدط لدق هردرط يلدرختس يلدرايليسهنتلبر لأهتدفل دضحى،ل محتدةل  د  طى،ل موضوعطى،للَ ُنَ ت ل
ددللددجم  ل (،ل سددولدرهحى دددلدرخددنظملرىختس ددىل2:ل2133 دديلي ددجتلدرختس ددىل دديلرحم دد لأهددتد سجل)درخصددري،للجمسخ 

سؤنهسددجل دديلضددو لقطخسددجل مودسدهددجلدرخهجحددىل)درحرنددري،لل   مهسددج،ل ر ددوننلم خولددىلمددنلد هددتدفللىدد لرحم دد 
(،ل ن دددتلمدددتخدلي دددز لي دددجتلدرختس دددىل هي ج هدددج،ل خدددجلأيدددهللخىطدددىلمسدددهممىطىلموجسدددىل  ونىدددىل312:ل2115

درخدددتى،ل نسدددتفلبرددد لرندددج لد دددهردرط طىلر همدددرلبخثجبدددىلخرنددددىل رنددد لرخودددنلدرختس دددىلمدددنلدر مدددوسلرىخسدددهممدل
ل(.215:ل2131 رحم  ليهجل سجلدرخرجوةل)دد د،ل

(لأتلرىهمدط لدق هردرط يلد سل ديل ندجدةل جلىطدىلدإلددسةل2112ح ثلأثمهاليهجلقلدسد ىل)يوسلدرت ن،ل
(لبدد تلهنددجقلل  ددىلدسراج طددىلردد نل2132،ل خددجلأثمهدداليهددجلقلدسد ددىل)درخصددري،لددرختس ددطىلرتسجددىللجرطددىلجددت ل

قلضددد قل  صدددوسل ددديلدرهمددددط لدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديل أيخدددجالدرثمج دددىلدرهنظطخطدددى،لبقلأتلهندددج
دق هردرط يلدرختس يل تلي ودلرض قلدر فجيججلدرهمدطدطىلرتىلدرمجلخ نللى ل ضبلدرمد لدق هردرط طى،ل
 لدددتملَرَس  دددمكسملبتدددودل دددجفلرخخجس دددىلهدددادلدرندددوقلمدددنلدرهمددددط ل ددديلدرو دددالدردددردهن،ل خدددجلرتددد رلردددار لدسد دددىل

ل(.212:ل2113)متروري،ل

در فدددج ةل نددددوسلدردرنمدددىلدرنظجمطدددىلإلي دددج لدره دددجرطهل درخسدددجملدرخنج دددىل  تلدرهدددتسنبل درهددددونرلي دددز ل
(،ل  نا ددديل1:ل2136)درضدددم مي،للبجر خددددل نسدددتلدرف دددوةلرددد نلمهدىادددججلدرخسندددىل درخسدددجسدجلدرحجرطدددىلرى دددجمى ن

رتسنبل ر ه دلدرخ ن  نلبجرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل  يلممتمهسملممهصلدر ودةلبجرختس ىلرخجلردهلمدنل
لرل يلي جتلدرهمدط لدق هردرط يل ردم  لدر ودةلدرتجمىىل يلدرختس ى.د سل م 

 دددددجرهمدط لدق دددددهردرط يلي دددددتلأ علم طدددددجسلمدددددنلم دددددج  رلدر دددددودةل ددددديلدرختس دددددى،ل نهمنددددد لدرهمددددددط ل
رىفرن ل درخسجيتلرىخت رل ديللدررلج ىلمت رلدرختس ى،ل نووتلممهصلدر ودةلممرس للجدق هردرط يلدرختس يل رنم ل

رن ل ردم  لدر ودةل يلدرختس ى،ل درخ نيلبجقحهفجظلروثجل لدرهمدط لدق هردرط يل  دلمدجلرسس دلمسخىلدرف
ل ه ى لرسج،ل درخنس لر نلجخطبلدرخ ن  نلرهنف الدرمدىلدق هردرط طىل درخطسرلرار .

ر خددددنلمتددددوىىلدرتسد ددددىل دددديلضدددد قل  ىددددىلخمددددرةلممهصدددديلدر ددددودةل دددديلدرخددددتدسسلبخسددددجسدجلدرهمدددددط ل
درط يلدرختس ي،ل لتملرىم سملد سدجليوعطىل يلهادلدرخ جع،ل هادلمجلقحظهلدراجحثلمنلخ عللخىدهلدق هرل

كخت رلبددسةلدر ودةل دقلهخجدلبخوهبلدرهر طىل دره ىطملبجرخحونا،ل مدنلخد علدرهمدجسنرلدرخر ولدىلمدنلدرخ دتدتل
 ددوتلردم دد لدر ددودةل دديلردداددسةلدرهدديلر كددتلضدد قلمسددجسدجلممهصدديلدر ددودةل دديلدرهمدددط لدق ددهردرط ي،ل ر
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درختدسسلروجٌهلحت ثلمنل مدل  دسةلدرهر طىل دره ىطم،ل ر وتلدرخمهص نلجتدل يلألخجرسم،ل دلذرد ليسدهتليل
لر ه ىسمل رتسنمسمللى لرى لدرخسجسدج.

(لأتلأرر لدرص و ججلدرهديلرحدتلمدنل دتسةلمدتدسسل2132ح ثلرت رليهجلقلدسد ىل)عطسجت،ل درخستي،ل
م ددد لدرهمدددددط لدق دددهردرط يليمددددصلدردددوليل يمددددصلدرهنخطدددىلدرخسنطددددىل ددديلم ددددجعلدره ىدددطملد  ج ددديللىدددد لرد

 ,Linehanدرهمددط لدق دهردرط ي،ل  ىدىلردود رلد سدجلمهمصصدىل ديلذرد ،ل هدادلمدجلر كدتاليهدجلقلدسد دىل)

(لأتليمددددصلدرهددددتسنبليحددددتلمددددنل جلىطددددىلدرهمدددددط لدق ددددهردرط يلدرختس ددددي،ل أثمهددددالدسد ددددىل)برددددرد طم،ل2006
رددتسنبلمددت ريلدرخددتدسسل دديلم ددجعلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس ددي،ل رج ددتليهددجلقل(ل صددوسلرددردمقل2132

(لغطجبلممتألدرهمدط لدق هردرط يل يلدرختدسسلدرطخنطى،ل يلدرو الدرايلر كدتليطدهل2115دسد ىل)درمتمري،ل
(لأتل ضددوتلدرخفسددوملدر ددجملرىهمدددط لدق ددهردرط يل مخجس ددههلي همددرلخدددوةلرهحم دد ل2132دسد ددىل)درىطخددوت،ل

لر ودةلدرتجمىى.د

(،ل2133(،ل)در دددجمري،ل2133(،ل)درخصدددري،ل2112ردددادلأ صدددالدر ت دددتلمدددنلدرتسد دددججل)يدددوسلدردددت ن،ل
(لبضددددددر سةلدرهو ددددددبل دددددديلدرددددددت سدجلدرهتسنمطددددددىلدرمجصددددددىلبددددددجرهمدط ل2137(،ل)درحر ددددددي،ل2131)در مددددددري،ل

لدق هردرط يلدرختس يلرىخ ن  نل يسجلرزنتلمنل جلىطىلدإلددسةلدرختس طى.

مدددد نلضددددر سةلر ه دددددل رددددتسنبلممهصدددديلدر ددددودةلبجرخددددتدسسللىدددد لمسددددجسدجلدرهمدددددط لكدددددلمددددجل ددددم ل 
لج لوي دلددق هردرط يلحه ليوويودل جدسننللى لمخجس ىلمسدجمسمل أد دسهدملبفجلىطدىل  فدج ةللجرطدى،ل نوويدودل دنت ل

هنخطددىلرخددتسد لدرخددتدسسلرهحم دد لدر ددودةلدرتددجمىىل دديلدره ىددطم،لد مددرلدرددايلد ددبلدراجحددثلرمنددج لرريددجمقلرددتسنميلر
مسجسدجلدرهمددط لدق دهردرط يلدرختس ديل  د لم دج  رلدر دودةلردتىلممهصديلدر دودةل ديلمدتدسسلدر خسوسندىل

لدرطخنطى.

ل نخونلرحت تلمتوىىلدرتسد ىلبجرسجدعلدررلطسلدآلري:
مدددجلدرمريدددجمقلدرهدددتسنميلدرخمهدددرتلرهنخطدددىلمسدددجسدجلدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديل  ددد لم دددج  رلدر دددودةلردددتىل

لةلبختدسسلدر خسوسنىلدرطخنطى؟ممهصيلدر ود

ل هفرقلمنلدرسجدعلدررلطسلد  مىىلدرفرعطىلدآلرطى:
مجلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل   لم ج  رلدر ودةلدرهيل نا يلرنخ هسجلردتىلممهصديلدر دودةل -3

ل يلدرختدسس؟
تس ددديلدر  مدددىلرخمهصددديلدر دددودةلمدددجلدقحهطججدددججلدرهتسنمطدددىلدرمجصدددىلبخسدددجسدجلدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرخ -2

لبجرختدسسلمنل جسىليظرهم؟
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مدددجلدرهصدددوسلدرخمهدددرتلرىمريدددجمقلدرهدددتسنميلدردددايل نخددديلمسدددجسدجلدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديلرخمهصددديل -1
لدر ودةلبجرختدسس؟

ل  الدرتسد ىلرهحم  لد هتدفلدآلرطى:
رلدر ددودةلدرهدديل نا دديلرنخ هسددجلرددتىلممهصدديلرحت ددتلمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديل  دد لم ددج   -3

لدر ودةل يلدرختدسس.
دره رفللىد لدقحهطججدججلدرهتسنمطدىلدرمجصدىلبخسدجسدجلدرهمددط لدق دهردرط يلدرختس ديلدر  مدىلرخمهصديل -2

لدر ودةلبجرختدسسلمنل جسىليظرهم.
لدر ودةلبجرختدسس.لرصوسلممهرتلرمريجمقلرتسنميل نخيلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يلرخمهصيبلتددل -1

 

درتسد ددىلمحج رددىلرهدددونرلدر خىطددىلدره ىطخطددىلددخدددلدرخددتدسسلمددنلخدد علر ه دددل رددتسنبلممهصدديللُرَ ددت ل
در ددودةل دديلدرخدددتدسسللىدد لدرهمدددط لدق دددهردرط يلدرختس دديلرطودددوتلمددتخدلرهدددونرلدرخدددتدسسل  دد لم دددج  رل

 تلرنج ردالردتسنبلممهصديلدر دودةل ديلل-دراجحثلحسبللىم–در ودةلدرتجمىى،لخجصىلأيهلقلروجتلدسد ججل
لدرختدسسللى لمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي.

كخجل هو بلأتليسهف تلمنلهاالدرتسد ىلدإلددسةلدر جمىلرى ودةل دقلهخجدل  ددجقلدرهدتسنبل دره ه ددلردو دسةل
علردم د لدرمريدجمقلدرهدتسنميللىد لدرهر طىل دره ىدطمل هددسدرسدجل ديلموجردبلدرهر طدىل دره ىدطملبجرخحج ظدججلمدنلخد 

لممهصيلدر ودةلبجرختدسس.

ددد ممهصدددولدر دددودةل ددديلدرخدددتدسسل درخدددت رنججل درخحج ظدددججلح دددثلرمدددتمل جلخدددىللج  دددتليسدددهف تلمنسدددجلأيض 
لبجرخسجسدجل دقحهطججججلدرهتسنمطىلدر  مىلرسملمنلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل   لم ج  رلدر ودة.

لدرتسد ىللى لدرحت دلدآلرطى:لرمهصر
لحت دلموضوعطى:لرريجمقلرتسنميلممهرتلرخسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل   لم ج  رلدر ودة. -
لحت دلموجيطى:لمحج ظىلدرخحونالبجر خسوسنىلدرطخنطى. -
لم.2121حت دل مجيطى:لُيف كاجلدرتسد ىل يلىسرل نج رلمنلدر جمل -
ل.حت دلبترنى:لممهصولدر ودةلبجرختدسس -
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(لب يهلم خولىلمنلدرخوضدولججلدإلجاجسندىل دقخهطجسندىلرمدتملرفمدىلم  ندىلمدنل62:ل2133)ي ر هللىيل
درتدس دد نلبةطددىلرحم دد لأهددتدفلممصددودة،ل دديل هددرةل منطددىلمحددتدة،لمددبلرطددجتللددتدلدرسددجلججلدرهدديلرمجردددل دددل

لدقحهطجججج.لموضوق،ل درمجلملبجرهتسنب،ل رسهنتللى لرمت ر

ب يهلم خولىلمنلدرخوضولججلدرهيلرمتملرخمهصديلدر دودةل ديلدرخدتدسسلبةطدىللج ن ر هلدراجحثلبجردلط ل
لرنخطىلمسجسدرسمل يلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل   لم ج  رلدر ودةل نسهنتلقحهطجججرسملدرهتسنمطى.

بتدددودل  دددجعل ددديلادددر فلم  ندددىلضدددخنليتدددجالر دددرفلدرخسدددجسةلب يسدددجلدرمدددتسةللىددد لأدد للخددددلم ددد نل
ل(.322:ل2133محتد)لىي،ل

ب يسدددج:ل دددتسةلممدددهصلدر دددودةللىددد لصدددطجتىلسؤندددىل س دددجرىللج ن دددرفلدراجحدددثلمسدددجسدجلدرهمددددط لبجردلط ددد
درختس دى،ل رحت دتلد هدتدفلدق دهردرط طى،ل رحى ددلدرم مدىلدرتدخىطدىل درمجسجطدىلرسدج،ل  ضدبلخدهسدجلدإلجردلطدى،ل

لىل يلدإلي ج ل درت ىل يلد دد ،ل دق هصجدل يلدر ستل دره جرطه.بتودلرهخثدليطهلدرسرل

(لب يهللخىطىلرصوسللىخيلرخسهممدلدرختس ىل ندىد لمدنلرحى ددل13:ل2132)لي ر هلعطسجت،ل درخستي
 ج دطى،ل رحت دتلدروضبلدرردهنلرىختس ىللى لضدو لرحت دتلسؤنهسدجل س دجرهسجل روجسجرسدجلدرخسدهممىطىل قطخسدجلد 

لأ رونججلدرهدونر،ل  ضبلدق هردرط طججل درو جلدلدرهيلرخونسجلمنلرىوغلهادلدروضبلدرخسهممىيلدرخرتوب.

ب يه:للخىطىلرصوسلمسهممىيلرىختس ىليموملبهلممهصلدر ودةلمبل رن لدر ودةللج ن ر هلدراجحثلبجردلط ل
تس دددددىل سؤنهسدددددجل س دددددجرهسج،ل  ضدددددبلمدددددنلخددددد علرحى ددددددلدرم مدددددىلدرتدخىطدددددىل درمجسجطدددددى،للىددددد لضدددددو لقدددددطملدرخ

ل.دق هردرط طججلدرهيلرخونلدرختس ىلمنلرىوغلدروضبلدرخرتوبليطهلمسهمم  ل

هدديلد  ددسل درخحوددججلدرهدديل ددهمل دديلضددولسجلدرحوددمللىدد لأدد لدرخددتدسسل دديلممهىددقلجوديددبلدر خىطددىل
ل(.261:ل2133دره ىطخطىلدره ىخطى)لىي،ل

د  دددسل درخحودددججلدرهددديل دددهمل ددديلضدددولسجلدرحودددمللىددد لمدددتىلردم ددد للَ يََّسدددج:بكللج ن ر سدددجلدراجحدددثلبجردلط ددد
لدرختس ىلرىهمدط لدق هردرط ي.
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 اإلطار النظري:-ثانًيا
1

درهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديلهددولدر خىطددىلدإلددسنددىلدرهدديليمددوملرسددجل رندد لدرهمدددط لدرختس دديلرهحت ددتل
ل(.252:ل2137 جرهسجل أهتد سجل  ردمقلدر خدلدرخنج اىلدرهيلرحم لهاالد هتدف)درتد د،لسؤنىلدرختس ىل سل

(لب يه:لم خولىلمنلدر خىطججلرمتألرر ملدرصوسةلدرهيلررنتلدرختس ىلأتل226:ل2132)ل ن ر هلدرىطخوتل
م مدىلدرتدخىطدىلر وتللى سجل يلدرخسهممد،لثملرحت تلد هتدفل درو جلدلدر ف ىىلرهحقطمسجلب تلرحى دلم دطدججلدر

ل درمجسجطىلبخجل  سجلمنل رصل رحتيجج.

(لب يدده:لرصددوسلمسددهممىيليمددوملبددهلمددت رلدرختس ددىل درخ ىخددوتلمددنلخدد عل21:ل2115)ل ن ر ددهلدرتددجلر
دسد ددىلدرم مددىلدرتدخىطددىل درم مددىلدرمجسجطددىل رحى ىسددج،ل دره ددرفللىدد ليمددجالدرمددوةلدرخهددو رةلرددتىلدرختس ددىل يمددجال

روضدبلدرحىدوعلدرخنج داىلرسدجلرهحم د لأهدتدفلدرختس دى،ل دقيهمدجعلمدنلدروضدبللدرض قلدرهديلرودجدهلدرختس دى،
لدرحجريلبر ل ضبلأ ضدل يلدرخسهممد.

9

ل(26-27:ل2132)درمريي،لل:يخونلدرموعلأتلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يليسجلتل يلدآلري
لر خدلدرختس يل رجثرليطه.رحت تلدرمضجيجلد  ج طىلدرهيلرتودلجوهرلد -3
ل ضبلرصوسلرخسهممدلدرختس ىلمنلخ علدر تقللنل د بل هموجيججلدرختس ىل مودسدهجلدرخهجحى. -2
لدروصوعلبجرختس ىلبر لمسهوىللجعليحولرحم  لسؤنهسجل س جرهسج. -1
 درهر  زلدرتدلمللى لدرمضجيجلد  ج طىلذدجلدر   ىلرود بلدرختس ىل مسهممىسج. -2

لمو قليت ل مهخ زل ه  ملمبلر  ردجلدرم مىلبتودلددلم.ل ضبلبددسةلدرختس ىل ي -7
 درهر  زللى لأهخطىلدرختجس ىل دره ج تلر نلألضج لدرخ هخبلدرختس ي. -6

لرحت تلجوديبلدرموةل درض قل يلدرختس ىلمنلخ علدرهم طملدرادريلدرخسهخر. -5

0 

ل لدق هردرط يل يلدآلري:(لمسجسدجلدرهمدط326:ل2112)لحتدجل وط 
لدرمتسةللى لصطجتىلس جرىلدرختس ى. -3
لدرمتسةللى لصطجتىلسؤنىلدرختس ى. -2
لدرمتسةللى لرحى دلدرم مىلدرتدخىطىلرىختس ى. -1
لدرمتسةللى لرحى دلدرم مىلدرمجسجطىلرىختس ى. -2
لدرمتسةللى لرحت تلدق هردرط طججلدرخنج اى. -7
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4

ل(:32:ل2112هنجقلم خولىلمنلدرمصجلصلرىهمدط لدق هردرط يلدرختس يلمنسج)يوسلدرت ن،ل
لدههخجمهلرهرر بلد  رونجج. -3
لدقيهفجقلبجرخودسدلدراترنىل درخجديىلدرخهو رةلب  ص لحتلمخون. -2
لدقلهخجدللى لرطجيججلدقطمىل ذدجلل  ىلرهحت تليمجالدرموةل يمجالدرض ق. -1
لدرمد لذدجلدر   ى.درهنس  ل دره جمدلمبل -2
ل جرى هسجلرهمونملدرنهجلقل متىلدرهمتم. -7
ل سملجخطبلدرخ ن  نل درخسهف ت نل هتدفلدرمدىل مردحىسجلدإلجردلطى. -6

هجىددمللي ددتمالدسد ددىلأردد،لح ددثلممهرحددججلرسددسمل دديلردددونرللخىطددىلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس ددي
لدق هردرط يلدرختس يلأهخسج:منلدرهوصطججل تلرسسمل يلردونرللخىطىلدرهمدط للد(للتد ل2115)
ضددر سةليتددرلثمج ددىلدرهمدددط لدق ددهردرط ي،ل دره ك ددتللىدد لمفسومددهلدرصددحطح،ل أهخ هدده،ل  دددلمددجل ه ىدد لبددهل-أ

لمنلخ عل ضبلب جسليظريلم هخت،ل هدسدجهلضخنلد سدجلدرهتسنبلب خطبلمسهونجرسج.
درهنمدددج،ل درهصدددتيلرمضدددجيجلضدددر سةلرتددد طبلدرخدددتدسسللىددد لدره خددد ل ددديلدرتسد دددججلدرخسدددهممىطى،ل أ دددجر بل-ب

د دددهردرط طىلهجمدددىللىددد لبحدددتدسل فدددردجل ددديلمسدددهوىل يوعطدددىلدرمدددتمججلدره ىطخطدددى،ل رتددد طبلدره دددجسبل
لدإلرتدعطى،ل لتملدق هصجسللى لدرمضجيجلدرر ر نطى.

رف  دددددلد ددددهمتدملدرحج ددددوبل دددديللخىطددددىلدرهمدددددط ،لمددددنلخدددد علرصددددخطمل جلددددتةلرطجيددددججل دضددددحى،ل يظددددمل- 
لمدددددرلىددددداوىلدرخ ىومدددددججلر خطدددددبلدرخدددددتدسس،لبح دددددثلرهضدددددخنلرطجيدددددججللم ىومدددددججلمهددددددوسة،ل س دسدددددج

 هحصددجلطججل خطددىل يوعطددىلره ىدد لبجرم مددىلدرتدخىطددى،ل م دطددججلدرم مددىلدرمجسجطددىلرهسددسدلدسد ددىلدرود ددب،ل
ل درمجذلدرمردسدجلدرخنج اى.

ج دددىلضدددر سةلرمنددديلبددسدجلدرهر طدددىل دره ىدددطملرىهمددددط لدق دددهردرط يلبصدددوسةلجدددجدةل لخىطدددى،لمدددنلخددد علمرد-د
ىددجمىىل هددتد سجل تجيجرسددج،ل مددنلثددمل ضددبلسؤنددىل س ددجرى،ل رمندديلأهددتدفل  ضددجيجلد ددهردرط طىل دضددحىل

ل محتدة،لثملر خطملذر ل يلخدىلم ىنىلي خدلجخطبلدرخ ن  نل يلب جسهج.

5

ل(21-32:ل2112)يوسلدرت ن،ل:ل ه وتلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يلمنلدر نجصرلدآلرطى
لردونرلدررؤنىلدرخسهممىطىلرىختس ى.-أ

لرحت تل ردونرلد هتدفلدق هردرط طىلرىختس ى.-ب
لدسد ىلدروضبلدرحجريلرىختس ىل)مسحلدرم مىلدرختس طى(.- 
لرحى دلدرم مىلدرمجسجطىلرىختس ى.-د
لدرهم طملدرنوليل)دردج ججل درمتسدجلدرتدخىطىلرىختس ى(.-هد
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ل)درموةل درض ق،ل درفرصل درهحتيجج(.رحى دلدر ودمدلدرخجثرةل- 
لدرهحى دلدق هردرط ي.- 
لدرختجس ىل يلدر خىطىلدرهمدطدطى.-ت
لردم  لدرمدى.-ا
لرم طملدرنهجلق.-ي

6

منلخ علدق  قللى لد درطدججلدرهديلرنج ردالدرهمددط لدق دهردرط يليخودنلرحت دتلمردحددل خددودجل
ل(:31:ل2132ط لدق هردرط يلدرختس يل يلدرخردحدلدآلرطى)در ت ديي،لدرهمد

 المرحلة األولى: اإلعداد للتخطيط )التخطيط للتخطيط(.
 . لرحت تل رن لدرهمدط ل رحت تلدرخسج رطججل رو نبلدرص حطججللى لد لضج
 .لرحت تلدرختةلدرزمنطىلدر  مىلإلي ج لمتر قلدرمدى
 ل ىل ررر مسجل رصنطفسج.درمت لره خطبلدرمطجيججلدرخدىول
 . ل  ضخجتلمتجس ىلدإلددسةلدر ىطجل درهزدمسجلب خىطىلدرهمدط

 المرحلة الثانية: تحديد الرؤية وتشخيص الواقع:

 .لرحت تلسؤنىل س جرىلدرختس ى،ل د ه ردضلدرقطملدرحجكخى
 .)دسد ىلار فلدر خدلدرخحطدىلبجرختس ىل)درم مىلدرتدخىطىل درمجسجطى 

 درهحى دددلدق ددهردرط ي.SWOTرم ددطملأدد لدرختس ددىلمددنلخدد علدسد ددىل رحى دددل رم ددطملد دد لل
ر دددلم ددجعللدرحددجريل يمددجالدرضدد قل درمدددوةل  ددرصلدرهحسددد نل درهددددونرل درخمددج رلدرخهو  دددى

 منلم جقجلدر خدلدررلطسى.ل

 المرحلة الثالثة: تحديد نموذج العمل االستراتيجي: 

 .لرحت تلم جقجلدر خدلددخدلدرختس ى
 دفلدق هردرط طىلرىختس ى.رحت تلد هت 

 .ضبلمجىردجلد دد لدرخدىوبلرحقطمسج  

 المرحلة الرابعة: كتابة الخطط اإلجرائية )التنفيذية(:
 .لرحت تلد هتدفلدرهفص ىطى
 .لرحت تلدرو جلدل درزمنل دره جرطه
 .لرحت تلدرخسج ر نللنلدرهنف ال درخهجب ى

لدرخرحىىلدرمجمسى:لرنف الدرمدىل رمونخسج:
 لى.رنف الدرمد
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 .درهمونملدرخسهخرلرىمدى 

 .درهحس نل درهدونرلدرخسهخرلرىمدى 

7

(لMoxley, 2003أجرنالدر ت دتلمدنلدرتسد دججلحدوعلدرهمددط لدق دهردرط يلدرختس ديلمنسدجلدسد دىل)
درهدديلهددت البردد لروضددطحل طفطددىللخدددلخدددودجلدرهمدددط لدق ددهردرط يل دديلمددتدسسلدرخنددج  لدره ىطخطددىل دديل

دروقيدددججلدرخهحدددتة،ل روضدددطحلبرددد لأيلمدددتىل دددرىلدرخرد مدددوتلأتلهددداالدر خىطدددىل  جردددى،ل ُد دددهمتملجندددوبلىدددر ل
(لمددنلمرد مدديلدرخددتدسس،ل321درخددنسقلدروصددفيلدرهحى ىددي،ل  امددالأددةلعاددجسةللددنلد ددهد قلم ددتدييللىدد ل)

 همتدمل(لمنلدرختدسسلرت سجلخد لد هردرط طى،ل أتلدرهمدط لدق هردرط يل زنتلد%22 أاسرجلدرنهجلقلأتل)
لمصجدسلدرخنج  لدره ىطخطىلبوفج ةلأكمر.

عرض 

لىدد ل د ددبلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديل دديل ددالممج  ددججللLinehan (2006) س ددزجلدسد ددىل
روقيددىلي ونددوسق،ل  تددفاليهددجلقلدرتسد ددىلأتلهنددجقلم ددجقجلقلرددتلمددنلردونرهددجلضددخنلدرخنظومددىلدرختس ددطىل

ردرط يلدرختس ي:لمنسجلر ثطهلدرهدتسنب،ل  سدمل مط دىلدرهحدوعلمدنلدرهمددط لدرهمى دتيلرهحم  لدرهمدط لدق ه
لبر لدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي.

(لهددت الروضددبلرصددوسلممهددرتلرهف  دددلأدد لمددت ريلمددتدسسلدرثجيونددىل دديل2115)لر نخددجلدسد ددىلدرمتددمريل
سقلدروصددفيلدرخسددحيل(،ل د ددهمتملدرخددنSWOTمحج ظددىللددتتلرىهمدددط لدق ددهردرط يل دديلضددو لأيخددوذ ل)

  امدددالد دددهاجيىللىددد لل ندددىللتدددودلطىلمدددنلدرخ ىخددد نل درخدددتسد ،ل روصدددىاليهدددجلقلدرتسد دددىلبرددد لغطدددجبلممدددتأل
لدرهمدط لدق هردرط ي،ل درمر  لرهصوسلرى خدلبخمتألدرهمدط لدق هردرط ي.

(لبردد لرنخطددىلمسددجسدجلمددت ريلمددتدسسلدرثجيونددىل دديلم ددجعلدرهمدددط ل2112)لكخددجلهددت الدسد ددىل ددوط 
 ددهردرط يل دديلمحج ظددىلتددزة،ل د ددهمتمالدرخددنسقلدروصددفيلدرهحى ىدديلرهحم دد لدرسددتف،ل رصددخطملد ددهمطجتلدق

 مددت رة،ل روصددىالدرتسد ددىلبردد لرحت ددتل ددمدلرنخطددىلمسددجسدجللد(لمددت ر ل331 رو ن ددهللىدد لل نددىلموويددىلمددنل)
طددىلدرخ ددجسفلمددت ريلمددتدسسلدرثجيونددىل دديلم ددجعلدرهمدددط لدق ددهردرط يلمددنلخدد علبلددتددلرريددجمقلرددتسنميلرهنخ

درنظرنددىلحددوعلمفددج طملدرهمدددط لدرختس دديلدق ددهردرط يلدرخه ىمددىلبصددطجتىلدرر ددجرىل دررؤنددىل درهحى دددلدرم مدديل
لدرتدخىيل درمجسجيلرىختس ىل رحت تلدق هردرط طججلدرخ لخى.

(لدرهديلهدت البرد لرحت دتلدقحهطججدججلدرهتسنمطدىلدر  مدىل ديل2133)ل  ار لدرحجعل ديلدسد دىلدرسد تي
دق دددهردرط يلرخدددت ريلمدددتدسسلدره ىدددطملد  ج ددديلمدددنل جسدددىليظدددرهمل يظدددرلمسدددجلت سم،لمسدددهمتمىللدرهمددددط 

لدرخنسقلدروصفيل أددةلدق هاجيى،ل أكتجليهجلقلدرتسد ىلأتلتجرمطىلدقحهطججججلدرهتسنمطىلرخثىالرتسجىللجرطى.
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ط يل(لبرددد لدره دددرفللىددد لدسجدددىلردددو رلمهدىادددججلدرهمددددط لدق دددهردر2133)ل هدددت الدسد دددىلدر دددجمريل
درختس يل دسجدىلأهخ هسدجل ذرد لمدنل جسدىليظدرلدرس مدىلدره ىطخطدىل ديلدرخرحىدىلدرثجيوندىلبخت ندىلمودىلدرخورمدى،ل

(لمدنلمدتسد ل   د  ل مرىدت نل737 د همتملدرخنسقلدروصفيلدرخسحي،ل ردم  لد هاجيىللى لل ندىلرى دال)
درط يل دسجددىلأهخ هسددجل جيددال م ىخدد ن،ل روصددىاليهددجلقلدرتسد ددىلبردد لدسجددىلرددود رلمهدىاددججلدرهمدددط لدق ددهرل

ل.للدرتسجىللجرطىلجت ل

(لهدددت البرددد لبلدددتددلرصدددوسلممهدددرتلرهف  ددددلدرهمددددط لدق دددهردرط يل ددديل2132)لر نخدددجلدسد دددىلدر ىدددويل
مددتدسسلدره ىددطملد  ج دديلبسددىدنىللخددجت،ل رهحم دد لذردد لأ ددهمتملدرخددنسقلدروصددفي،ل ردم دد لد ددهاجيىللىدد ل

لخددددجت،ل أاسددددرجلدرنهددددجلقل جددددودلردم دددد لرىهمدددددط للل نددددىلمددددنلمددددتسد لمددددتدسسلدره ىددددطملد  ج دددديلبسددددىدنى
دق ددهردرط يلمددبل جددودلم و ددججلر ددو للخىطددىلدرهدم دد لبجرتددودلدرخنج ددب،ل خرجددالدرتسد ددىلرهصددوسلممهددرتل

لمنج بلرهف  دلدرمد لدق هردرط طى.

(لبردد لدره ددرفللىدد لمددتىل ضددوتلمفسددوملدرهمدددط لدق ددهردرط يل دديل2132)لكخددجل دد الدسد ددىلدرمريددي
در دجمل دروصدوعلبرد لرصدوسلممهدرتلرخهدىادججلدرهمددط لدق دهردرط ي،ل رهحم د لذرد لد دهمتمللمتدسسلدره ىطم

،ل روصدىاليهدجلقلد(لمدت ر ل25درخنسقلدروصفيلدرهحى ىيل د دهمتمالد دهاجيىلر خدبلدرمطجيدججلمدنلل ندىلرى دال)
لدرتسد ىلبر لبلتددلرصوسلممهرتلرىهمدط لدق هردرط يلدرختس ي.

البرددد لرندددج لرريدددجمقلردددتسنميلدرهنخطدددىل فجيدددججلدرهمددددط لدق دددهردرط يل(لهدددت 2132)ر نخدددجلدسد دددىلىدددىمي
رخددتسد لدرخددتدسسلدرثجيونددىل دديلدر خسوسنددىلدرطخنطددى،ل د ددهمتملدرخددنسقلدروصددفيلدرخسددحيلدرخ هخددتللىدد لد ددىوبل
درفجيل يلرحت تلدقحهطججججلدرهتسنمطى،ل اماللى لل نىل صتيىلمنلدرممرد ،ل روصدىاليهدجلقلدرتسد دىلبرد ل

لىلمو لىللى لخخسىلم جقجلسلطسىل  نج لرصوسلرىمريجمقل يلضولسج.(ل فجي62)

(لدرهيلهت البر لرندج لرصدوسلممهدرتلرىهمددط لدق دهردرط يلدرختس ديل ديل2137)  ار لدسد ىلدرتد د
أ ىوبلدرفجيلر خبلدرمطجيججل د هاجيىل  لداللىد للجدرس وديى،ل د همتملدرخنسقلدروصفيلدرخسحي،لمسهمتم ل

ىالدرنهدددجلقلبرددد ليخدددوذ لرىهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديلمودددوتلمدددن:لدرهس مدددىلإللدددتددل،ل روصدددد(لخم دددر ل17)
درمدددىلدق ددهردرط طى،لدرصددوسةلدرخسددهممىطىلرىختس ددى،لرنددج لدرمدددىلدق ددهردرط طى،لرحى دددل د ددبلدرختس ددى،لرمددونمل

لدرمدىلدق هردرط طىلدرختس طى.

 دددد لدرهمدددددط لدق ددددهردرط يل(لهددددت البردددد لدره ددددرفللىدددد لم و ددددججلردم2137)لر نخددددجلدسد ددددىلدرحر ددددي
درختس دديلمددنل جسددىليظددرلمددت ردجلدرخددتدسسلرىخرحىددىلدرثجيونددىلبخت نددىلدررنددجض،ل د ددهمتمالدرخددنسقلدروصددفيل

(لمت رةلمتس ى،ل روصىاليهجلقلدرتسد ىلبر لأتلهنجقلم و ججلرحدتلمدنل72درهحى ىي،ل رو نبلد هاجيىللى ل)
لرخ هخبلدرخحىي.ردم  لدرهمدط لدق هردرط يلأهخسجلدرم مىلدرخحطدىل د
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منلدرخ حظللى لدرتسد ججلدرسجبمىلأيسجلراج ندال ديلأهدتد سج،ل خنسدجلمدجلدههخدالرتسد دىل د دبلدرهمددط ل
(،ل2115دق دددهردرط يلدرختس ددديل درصددد و ججل درخهدىادددججل  دددر لرف  ىدددهل ددديلدرخدددتدسسل تسد دددىل)درمتدددمري،ل

(لMoxleg, 2003(،ل خددجلدههخددالدسد ددىل)Linehan, 2006(،ل)2133(،ل)در ددجمري،ل2137)درحر ددي،ل
(لرنخطددىلمسددجسدجلدرهمدددط ل2112روضددبليخددوذ لرىهمدددط لدق ددهردرط يلدرخددتسس،ل حج رددالدسد ددىل) ددوط ،ل

(لرهحت ددتلدقحهطججددججلدرهتسنمطددى،ل درفمددالدسد ددىل2133دق ددهردرط يلدرختس ددي،لر نخددجل دد الدسد ددىل)درسدد  ت،ل
(ل يل ضبلرصدوسلرهف  ددلدرهمددط لدق دهردرط ي،ل2132(،ل )در ىوي،ل2137ل(،ل )درتد د،2132)درمريي،ل

(لرمنج لرريدجمقلردتسنميلرخدتسد لدرخدتدسس،ل درفمدالجخطدبلدرتسد دججل ديلد دهمتدمل2132  جمالدسد ىل)ىىمي،ل
لدرخنسقلدروصفيل د همتدملدق همطجتل  ددةلر خبلدرمطجيجج.

متدملدرخنسقلدروصفيل أددةلدق هاجيىل رمهىدقلم سدجل رهف لدرتسد ىلدرحجرطىلمبلجخطبلدرتسد ججل يلد ه
(ل دديلبلددتددلرريددجمقلرددتسنمي،ل مددبلدسد ددىل2132 دديلدر  نددىلدرخدمدد للى سددج،ل خددجلرهفدد لمددبلدسد ددىل)ىددىمي،ل

(ل ددديلرحت دددتل2133(ل ددديلرنخطدددىلمسدددجسدجلدرهمددددط لدق دددهردرط ي،ل مدددبلدسد دددىل)درسددد تي،ل2112) دددوط ،ل
درتسد ددججل دديلدر  نددىلح ددثل امددالدرتسد ددىلدرحجرطددىللىدد لممهصدديللدقحهطججددججلدرهتسنمطددى،ل دخهىفددالمددبلرىدد 

لدر ودةل يلدرختدسس.
  ددتلد ددهفجدلدراجحددثلمددنلدرتسد ددججلدرسددجبمىل دديلدإل ددجسلدرنظددريل رحت ددتلمتددوىىلدرتسد ددىل  نددج لأددةلدرتسد ددىل

 ددج  رلدر ددودةل درمريددجمقلدرهددتسنمي،ل رخ ددزجلدرتسد ددىلدرحجرطددىللددنلبقطددىلدرتسد ددججل دديلرنددج لرريددجمقلرددتسنميل  دد لم
ل رنخطىلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يلرتىلممهصيلدر ودةل يلدرختدسس.

8

د همتملدرخنسقلدروصدفيلمدنليدوقلدرخسدحلدقجهخدجليلرخنج دمههلرهحت دتلدقحهطججدججلدرهتسنمطدىلرخسدجسدجل
درهدددتسنميلرهنخطدددىلرىددد للدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديلمدددنل جسدددىليظدددرلممهصددديلدر دددودةل  ندددج لدرمريدددجمق

لدرخسجسدجلرت سم.

2

 هخثدددلم هخددبلدرتسد ددىلمددنلجخطددبلممهصدديلدر ددودةلبخددتدسسلمحج ظددىلدرخحونددالبجر خسوسنددىلدرطخنطددىل
 درددا نلرددملدخهطددجسهملمددنل مدددلبددسةلدر ددودةل دقلهخددجدلبخوهددبلدرهر طددىل دره ىددطمل  دد لم ددج  رلمحددتدةل نخجس ددوتل

(لمدنل311(لممدهص،لمدنسمل)321تدسسل ود لدرحوومطىلأملد هىطىل درادجر للدتدهمل)مسجمسمل أد دسهمل يلدرخ
ل(لمنلدإليجس.71درا وس،ل )
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13

ر مددرلح ددملدرخ هخددبل مددتلرددملدخهطددجسلل نددىلمددنلدرخ هخددبلد صددىيلبجردرنمددىلدر تددودلطىلدرداقطددى،للديظددر ل
(لمدنل12(لمنل امدىلدردا وسل )22)(لممهصلمو ل نللى لمت رنججلمحج ظىلدرخحونا،لمنسمل321رى ال)

ل امىلدإليجس،ل منلثملرحت تلدر  نىل يل دل امىلبجردرنمىلدر تودلطىلدرخنهظخى.

11

د ُهمتمالأددةلدق هاجيىلرستفلجخبلدرم ندججل رحت دتلدقحهطججدججلدرهتسنمطدىلدر  مدىلرخمهصديلدر دودةل
ل رلدر ودة،ل  تلمرلبلتددلد ددةلبجرمدودجلدآلرطى:منلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل   لم ج 

 جملدراجحثلبإلدتددل جلخدىلبخسدجسدجلدرهمددط لدق دهردرط يلدرختس ديل  د لم دج  رلدر دودةل درهديل نا ديل
لجللى لدرخصجدسلدآلرطى:رنخ هسجلرتىلممهصيلدر ودةلبختدسسلدر خسوسنىلدرطخنطى،ل دلهختل يلبلتدده

لبجرهمدط لدق هردرط يل درتسد ججلدرسجبمىلدرهيلرنج رالدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي.د دبلدرنظريلدرخررا ل -
لم.2131دإل جسلدرخرج يلرىهدونرلدرختس يلدرصجدسللنل  دسةلدرهر طىل دره ىطمللجمل -
نطدددىلدرهددديلألتردددهلدإلددسةلدر جمدددىلرى دددودةلدر ددددلضدددخجتلدر دددودةل دقلهخدددجدلرىخدددتدسسلد هىطدددىلبجر خسوسندددىلدرطخ -

لم.2132 دقلهخجدلرو دسةلدرهر طىل دره ىطمللجمل
در دلدرهمونملدرادريلرىختدسسل   لم ج  رلدرخسهوىلد  علمنلدقلهخجدلدرختس ديلدرهديلألتردهلدإلددسةلدر جمدىل -

لم.2132رى ودةل دقلهخجدلرو دسةلدرهر طىل دره ىمل يللجمل
رددمللرضددسجللىدد للددتدلمددنل، (لمسددجسة66بمىلألددتلدراجحددثل جلخددىلموويددىلمددنل) مددنلخدد علدرخصددجدسلدرسددج

درخحوخ نلمنلأهدلدقخهصجصل درممرةل يلم جعلدرهمدط لدق هردرط يل درخ ن د نلبدإددسةلدر دودةل دقلهخدجدل
ل هددسةلدرهمدط لرو دسةلدرهر طىل دره ىطمل موجرمسجلبجرخحج ظججلرى للتدهملثخجيطىلمحوخ ن.

بجقلهخجدللى لدرمجلخىل درخصجدسلدرهيلُرن المنلخ رسجل جملدراجحدثلرهفصد دلرىد لدرخسدجسدجل رحونىسدجل
بردد لدحهطججددججلرتسنمطددىلرنخدديلمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديلدرخحددتدةل دديلدرمجلخددىلرددتىلممهصدديل

ليل ديلصدطجتىلدقحهطججدججلمنج دمهسجلر  ندىلدرتسد دىلمدنلح دثلدروضدوت،ل درت دى،لدر ودةلبجرختدسس،ل  تلس ل
حججدىلل- درصطجتى،ل ديهخجلسجلرخ جرسج،ل رمجسلمنلخ علمقطجسلث ثيلمهتس لرهمدت رلدرحججدىل)حججدىل م درةل

ل س.(لمحج2(ل مرة،لمو لىللى ل)15دق هاجيىل يلصوسرسجلد  رطىلموويىلمنل)حججىل ى ىى(،ل  جيالل-مهو دىل
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(لمحودددملمدددنلذ يل32رمدددتلردددملدرهحمددد لمدددنلدرصدددت لدرظدددجهريلر  دددهاجيىلمدددنلخددد عللرضدددسجللىددد ل)
دقخهصجصل درممدرةل ديلم دجعلدرهمددط لدق دهردرط يل جدودةلدره ىدطم،ل  دتلرخدالدق دهفجدةلمدنلدرخىحوادججل

لدرهيلأرتدهجلدرخحوخوت،ل رخالدره ت  جلدرهيلد هرحوهج.

رددملدرهحمدد لمددنلصددت لدقرسددج لدرددتدخىيلر  ددهاجيىلمددنلخدد علم جمدددلدسراددجالر ر ددوتل  جيدداليهددجلقل
،لبتدودللدجم ود ل يلدسراج سدجلبدجرخحوسلأ لبدج ددةللجصت لدقرسج لدرتدخىيل يلجخطبلدرفمردجلددرىلبحصجلط ل

ل(:3كخجل وضحلذر لدر ت علس مل)
 بشكل عامن فقرات االستبانة مع كل محور ومع األداة ( معامل االرتباط بي1جدول )

رقم 

 الفقرة

 المحور األول

رقم 

 الفقرة

 المحور الثاني

رقم 

 الفقرة

 المحور الثالث

رقم 

 الفقرة

 المحور الرابع

االرتباط 

 بالمحور

االرتباط 

باألداة 

 بشكل عام

االرتباط 

 بالمحور

االرتباط 

باألداة 

 بشكل عام

االرتباط 

 بالمحور

الرتباط ا

بشكل باألداة 

 عام

االرتباط 

 بالمحور

االرتباط 

باألداة 

 بشكل عام

3 .641** .426** 3 .477** .294** 3 .492** .470** 3 .581** .530** 

2 .698** .439** 2 .463** .322** 2 .532** .541** 2 .529** .457** 

1 .641** .350** 1 .527** .436** 1 .532** .744** 1 .562** .440** 

2 .599** .253** 2 .614** .463** 2 .591** .763** 2 .617** .410** 

7 .709** .417** 7 .374** .268** 7 .413** .794** 7 .456** .502** 

6 .448** .226** 6 .359** .238** 6 .448** .735** 6 .404** .531** 

5 .650** .493** 5 .527** .412** 5 .558** .596** 5 .555** .492** 

 
2 .427** .246** 2 .529** .546** 2 .702** .316** 

 2 .666** .324** 

 (.3035* معامل االرتباط دال عند مستوى داللة )  (3031** معامل االرتباط دال عند مستوى داللة )

رددددملحسددددجبلثاددددججلم ددددجقجلأددةلدرتسد ددددىلبج ددددهمتدملم جمدددددلأرفجكر ياددددج لر دددددلم ددددجعلمددددنلم ددددجقجل
(ل خدجل ديلدر دت علس دمل%26-%23دق هاجيى،ل  جيدالدرنهدجلقلرمد نلأتلم جمددلأرفجكر يادج ل هدرد تلمدجلرد نل)

ل(،ل هادلي نيلأتلد ددةلرهخهبلرتسجىلثاججللجرطى.ل2)
 ( يبين معامالت ثبات مجاالت أداة الدراسة باستخدام ألفاكرونباخ9جدول )

 ألفا معامل عدد العبارات المحاور م

 11231 5 المحور األول: المفاهيم األساسية للتخطيط االستراتيجي المدرسي 3

 11217 2 المحور الثاني: الخطة االستراتيجية للمدرسة 2

 2 11217 (SWOTالمحور الثالث: تحليل الواقع المدرسي ) 1

 11211 2 المحور الرابع: الخطة اإلجرائية للمدرسة 2

 30266 09 بشكل عاماالستبيان 
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دره ددت  جلدرخدىو ددىلأصدداحالجددجهزةل دديلصددوسرسجللب ددتلدرهحمدد لمددنلصددت ل ثاددججلدق ددهاجيىل هجددرد 
ل(ل مرةلمو لىللى لأس  ىلمحج سلسلطسىل جآلري:12درنسجلطى،لمووتلمنل)

ل(ل مردج.5درخحوسلد  ع:لدرخفج طملد  ج طىلرىهمدط لدق هردرط يلدرختس يل)
ل(ل مردج.2درخحوسلدرثجيي:لدرمدىلدق هردرط طىلرىختس ىل)

ل(ل مردج.2(ل)SWOTبلدرختس يل)درخحوسلدرثجرث:لرحى دلدرود 
ل(ل مردج.2درخحوسلدرردبب:لدرمدىلدإلجردلطىلرىختس ىل)

ب ددتلرحت ددتلل نددىلدرتسد ددىل دقيهسددج لمددنلبلددتددلدق ددهاجيىلرددملرو ن سددجللىدد لدر  نددىللددنل رندد لدرخرد ددىىل
تلردددملبس دددج لس دددجرىلرىخاحدددوث نلروضدددحل  سدددجل رنمدددىلبج دددهمتدملدرمرندددتلدإلر هر يددديل درودرسدددجبل درفطسدددموق،ل  ددد

دإلججبىللنلدق هاجيىل رحت تلدقحهطججججلدرهتسنمطىلدر  مىلرسدم،ل د ده ر لذرد للتدرةلأيدجم،لردملب دتهجلجخدبل
درمطجيججل رمونمسجل رنظطخسدجل ديلجدتد علخجصدىلرهسدس دللخىطدىلدرخ جر دججلدإلحصدجلطى،ل خدجلردملرمسدطملدسجدىل

ل(:1نججل خجل يلدر ت علس مل)درخخجس ىلبر لث سلمسهول
 ( يبين الفئات ومدى األهمية ودرجة الوجود0جدول رقم )

 درجة وجود الحاجة الفئة مدى األهمية
لحججىل م رةل1ل-231116لكم رة

لحججىلمهو دىل231117ل-336662لمهو دى
لحججىل ى ىىل336665ل-3ل ى ىى

للى :رمتلرملبلتد لدلدرهصوسلرىمريجمقلدرهتسنميلدرخمهرتلرنج  
ل(لمسجسة.33رخ ج  رلدر ودةلدرهيلرملرحوطخسجل  ى ال)لج جلخىلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس يل  م ل -
دد12 جلخددىلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلدرهدديلرى ددال) - ب ددتلرحوطخسددجل درهحمدد لمددنلصددت سجل ثاجرسددجللجرددتسنمط للج(لدحهطجج 

لسجلمنل جسىليظرلممهصيلدر ودةلبجرختدسس. هي جدلدسجىلأهخ ه

لرىمدودجلدآلرطى:لج  نج  للى لذر لمرلبلتددلدرمريجمقلدرهتسنميل  م ل
لدرهمدط لرىمريجمقل رحت تلممرسدره.-أ

 رحت تلدرستفلمنلدرمريجمق.-ب

 رحت تلد  سلدرهيليمومللى سجلدرمريجمق.- 

لرحت تلمحهوىلدرمريجمقل موويججل دل حتةلرتسنمطى.-د
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مونملدرمريجمق:ل ذر لرىه كتلمنلص ح ههلرىهدم  ،لرمللرضهللى لم خولىلمنلدرخحوخ ن،ل رملبجدرد لر-هد
رىهدم دد للجدره ددت  جلدر  مددىل دديلضددو لوسدلسددم،ل  جرهددجريلأصدداحلدرمريددجمقل دديلصددوسرهلدرنسجلطددىلصددجرح ل

 رهحم  لهت ه.لج منج ا ل

 يلبجدرد لدرخ جر دىلدإلحصدجلطىلرىمطجيدجج،لمدنلخد علل(SPSS)إلحصجلطىلرملرواطهلرريجمقلدرحزمىلد
لد  جر بلدآلرطى:

لم جدرىلأرفجكر ياج لرحسجبلثاججلدق هاجيى. -
لم جمدلدسراجالر ر وتلرخ ر ىلصت لدقرسج لدرتدخىيلر  هاجيى. -
 جلدرهتسنمطى.درخهو دججلدرحسجرطىل دقيحرد ججلدرخ طجسنىلر دل مرةل يل دلم جعسلرهرر بلدقحهطججج -

 :تهاومناقش عرض نتائج الدراسة-ثالًثا

1

راججبدددىللدددنلدرسدددجدعلد  عل دردددايل دددنصللىددد ل"لمدددجلمسدددجسدجلدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديل  ددد ل
ىلبخسدجسدجلم ج  رلدر ودةلدرهيل نا يلرنخ هسجلرتىلممهصديلدر دودةل ديلدرخدتدسس؟"ل دجملدراجحدثلبإلدتددل جلخد

(لمسدجسةلسلطسدىل33درهمدط لدق هردرط يلدرختس يل لرضهللى للتدلمنلدرخحوخ نل روصىالدرنهط ىلبر ل)
لكجيال جآلري:

لمسجسةلدرهمدط لرىهمدط .-أ
 مسجسةلرحت تلمنظومىلدرقطملرىختس ى.-ب

 مسجسةلصطجتىلدررؤنىلرىختس ى.- 

 مسجسةلصطجتىلدرر جرىلرىختس ى.-د

 جلدر خدلدق هردرط يلرىختس ى.مسجسةلرحت تلم جق-هد

 مسجسةلصطجتىلد هتدفلدق هردرط طى.- 

 مسجسةلصطجتىلمجىردجلد دد .- 

 مسجسةلرحت تلمسهونججلدرهمت ر.-ت

مسددجسةلرحى دددل د ددبلدرختس ددىلبج ددهمتدملرحى دددل ددودجل-ا
(SWOT.) 

 مسجسةلبلتددلدرمدىلدإلجردلطىلرىختس ى.-ي

لف الدرمدى.مسجسةلدرخهجب ىل درهمونملدرخسهخرلرهن-ق

(ل رنخ هسددجلمددنلخدد علرريددجمقل2112 رهفدد لهدداالدرنهط ددىلمددبلدرخسددجسدجلدرهدديلأ سدرسددجلدسد ددىل) ددوط ،ل
 (.2137رتسنمي،ل  ار لرهف لمبليهجلقلدسد ىل)درتد د،ل

9

صددىلبخسددجسدجلدرهمدددط لراججبددىللددنلدرسددجدعلدرثددجييلدرددايل ددنصللىدد ل"مددجلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلدرمج
دق هردرط يلدرختس يلدر  مىلرخمهصيلدر ودةلبجرخدتدسسلمدنل جسدىليظدرهم؟"ل دجملدراجحدثلرهحى ددلدرمطجيدججل

لبحسبلم جقرسجل جآلري:
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يحرد ددددججلدرخ طجسنددددىلرخحددددوسلدرخفددددج طملد  ج ددددطىل ددددجملدراجحددددثلبج ددددهمرد لدرخهو دددددججلدرحسددددجرطىل دق
ل(.2رىهمدط لدق هردرط يلدرختس يل  جيالدرنهجلقل خجل يلدر ت علس مل)

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4جدول رقم )

 لدرجة االحتياجات التدريبية الخاصة بالمفاهيم األساسية للتخطيط االستراتيجي المدرسي

 الداللة االنحراف المعياري المتوسط الفقرات يبهاترت رقم الفقرة

 كبيرة 11732 21511 مفهوم التخطيط االستراتيجي المدرسي 3 3

 كبيرة 11715 21612 أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي 7 2

 كبيرة 11715 21612 سمات التخطيط االستراتيجي المدرسي 7 1

 كبيرة 11222 21622 ستراتيجي المدرسيمتطلبات التطبيق الفعال للتخطيط اال 2 2

 كبيرة 11725 21722 عوائق التخطيط االستراتيجي المدرسي 6 7

 كبيرة 11722 21611 التخطيط االستراتيجي المدرسي في نظام الجودة الشاملة 1 6

 كبيرة 11715 21635 مراحل التخطيط االستراتيجي المدرسي 2 5

 كبيرة 11112 21722 المتوسط الكلي للمحور

(ل هضددحلأتلجخطددبلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلدرمجصددىلبجرخفددج طملد  ج ددطىلرىهمدددط ل2مددنلدر ددت علس ددمل)
ح دثلرىد للبتدودللدجمدق هردرط يلدرختس يل جيالرتسجىل م رةللى لمسهوىل دل مرةل لى لمسهوىلدرخحدوسل

الدرفمرةلد  ر لدرهديل(.ل  تلأر11112(،ل ديحردفلم طجسي،ل)21722)لبتودللجمدرخهو  لدرحسجريلرىخحوسل
رددنصللىدد ل"مفسددوملدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس ددي"ل دديلدرهرر ددبلد  ع،لر ددوتلدرخفسددوملهددولد  ددجسلرفسددمل
بقطىلدر نجصرل درخسجسدج،لرى سجل يلدرهرر بلدرثدجييل"مهدىادججلدرهدم د لدرف دجعلرىهمددط لدق دهردرط ي"،لرى سدجل

 دديلدرهرر ددبلدرثجرددث،ل خددجلأرددالدرفمددرةلدرسددجب ىل"مردحدددل"درهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديل دديليظددجملدر ددودة"ل
درهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس ددي"ل دديلدرهرر ددبلدرردبددب،ل ردد ريلدرفمررددجتلدرثجيطددىل درثجرثددىل دديلدرهرر ددبلدرمددجمسل
 درهيلرنصجتللى ل"أهخطىلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي"،ل" خججلدرهمدط لدق دهردرط يلدرختس دي"،ل  ديل

للودل لدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي".درهرر بلد خ رل"

(ل دددديل ضددددبلمفدددج طملدرهمدددددط لدق ددددهردرط يل2112 هددداالدرنهط ددددىلرهفدددد لمدددبليهددددجلقلدسد ددددىل) دددوط ،ل
درختس يل  حتلمحج سلدرمريجمقلدرهتسنمي،ل  ار لرهفد لمدبلدقحهطججدججلدرهتسنمطدىلدرهديلروصدىالبر سدجلدسد دىل

ل(.2137 د،ل(،ل درهصوسلدرخمهرتلرتسد ىل)درتد2132)درس تي،ل

 دددددجملدراجحددددددثلبج دددددهمرد لدرخهو دددددددججلدرحسدددددجرطىل دقيحرد ددددددججلدرخ طجسندددددىلرخحددددددوسللنجصدددددرلدرمدددددددىل
ل(.7دق هردرط طىلرىختس ىل  جيالدرنهجلقل خجل يلدر ت علس م)
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 ارية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي5جدول رقم )

 لدرجة االحتياجات التدريبية الخاصة بعناصر الخطة االستراتيجية للمدرسة

 الداللة االنحراف المعياري المتوسط الفقرات ترتيبها رقم الفقرة

 كبيرة 11752 21672 التخطيط للتخطيط 1 3

 كبيرة 11632 21771 تحديد منظومة القيم للمدرسة 2 2

 كبيرة 11732 21511 صياغة رؤية المدرسة 3 1

 كبيرة 11732 21511 صياغة رسالة المدرسة 3 2

 كبيرة 11663 21727 تحديد مجاالت العمل للمدرسة 7 7

 كبيرة 11227 21511 صياغة األهداف االستراتيجية 2 6

 كبيرة 11227 21511 صياغة مؤشرات األداء 2 5

 كبيرة 11617 21221 تحديد مستويات التقدير 6 2

 كبيرة 11122 21723 لمحورالمتوسط الكلي ل

(ل هضددحلأتلجخطددبلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلدرمجصددىلب نجصددرلدرمدددىلدق ددهردرط طىل7مددنلدر ددت علس ددمل)
درختس دطىل جيددالمدنل جسددىليظدرلممهصدديلدر دودةل دديلدرخددتدسسلرتسجدىلدحهطددج ل م درةللىدد لمسدهوىل دددل مددرةل

(،ل ديحددددردفلم طددددجسيل21723،لح ددددثلرىدددد لدرخهو دددد لدر ىدددديلرىخحددددوسل)بتددددودللددددجم لىدددد لمسددددهوىلدرخحددددوسل
(،ل ر ريلمسجسريل"صطجتىلدررؤنىل درر جرى"ل يلدرهرر بلد  ع،ل  تليووتلذر لإلدسدقلل نىلدرتسد ىل11122)

 هخطىلمسجسريلصطجتىلدررؤنىل درر جرىلرىختس ىل يلدرهمددط لدق دهردرط يل أيسدجلرحهدج لرخسدجسةللجرطدىل د دىل
 هددتدفلدق ددهردرط طىل مجىددردجلد دد "ل دديلدرهرر ددبلدرثددجيي،لكم ددرةل دديلصددطجتهسخج،لرى سددجلمسددجسدجل"صددطجتىلد

 تلدرت دددىل ددديلصدددطجتىلد هدددتدفلدق دددهردرط طىل صدددطجتىلمجىدددردرسجل دددطووتلردددهلدردددت سلد  دددجسل ددديلي دددجتل
درهمددط لدق دهردرط يلدرختس ديل نددتعللىد لدرخسدجسةلدر جرطددىلرىمدجلخ نللىد لدرهمدددط لدق دهردرط ي،لرى سدجل دديل

مدط لرىهمدط "،ل ى سجل ديلدرهرر دبلدرردبدبل"رحت دتلمنظومدىلدرقدطملرىختس دى"،لرى سدجل"رحت دتلدرهرر بلدرثجرثل"دره
م جقجلدر خدلرىختس ى"ل يلدرهرر بلدرمجمس،ل  يلدرهرر بلد خ رلرد ريلمسدجسةل"رحت دتلمسدهونججلدرهمدت ر".ل

،ل دسد دددىل(2133(،ل دسد دددىل)درسددد تي،ل2112 رهفددد لهددداالدرنهدددجلقلمدددبلمدددجلأ سدردددهليهدددجلقلدسد دددىل) دددوط ،ل
ل(.2137(،ل دسد ىل)درتد د،ل2132)ىىمي،ل

 دددجملدراجحدددثلبج دددهمرد لدرخهو ددددججلدرحسدددجرطىل دقيحرد دددججلدرخ طجسندددىلرخحدددوسلرحى ددددل د دددبلدرختس دددىل
ل(.6(ل  جيالدرنهجلقل خجل يلدر ت علس م)SWOTبج همتدملرحى دل ودجل)
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية6)جدول رقم 

 (SWOTلدرجة االحتياجات التدريبية الخاصة بتحليل واقع المدرسة تحليل سوات )

 الداللة االنحراف المعياري المتوسط الفقرات ترتيبها رقم الفقرة

 كبيرة 11276 21512 تحديد جوانب القوة في المدرسة 2 3

 كبيرة 11727 21611 قاط القوةتحديد أهداف لتعزيز ن 7 2

 كبيرة 11276 21512 تحديد جوانب الضعف في المدرسة 2 1

 كبيرة 11722 21627 تحديد أهداف للتغلب على نقاط الضعف 1 2

 كبيرة 11222 21571 تحديد الفرص المتاحة للمدرسة 3 7

 كبيرة 11766 21627 تحديد أهداف لالستفادة من الفرص المتاحة 2 6

 كبيرة 11276 21512 حديد المخاطر المتوقعة للمدرسةت 1 5

 كبيرة 11276 21512 تحديد أهداف للتقليل من التهديدات 1 2

 كبيرة 11152 21612 المتوسط الكلي للمحور

(ل هضددحلأتلجخطددبلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلدرمجصددىلرهحى دددل د ددبلدرختس ددىلرحى دددل6مددنلدر ددت علس ددمل)
(SWOTل جيدددالرتسجدددىل م دددرةللىددد)ح دددثلرىددد للبتدددودللدددجم لمسدددهوىل ددددلمسدددجسةلأ للىددد لمسدددهوىلدرخحدددوسل

(،ل رددد ريلدرفمددددرةلدرمجمسددددىل11152(،ل ديحدددردفلم طددددجسيل)21612)لبتددددودللددددجمدرخهو ددد لدرحسددددجريلرىخحدددوسل
"رحت تلدرفرصلدرخهجحىلرىختس ى"ل يلدرهرر بلد  ع،لر نخجلأرالدرفمررجتلد  رد ل درثجرثدىل"رحت دتلجوديدبلدرمدوةل

رض قل يلدرختس ى"ل يلدرهرر بلدرثجيي،لرى سخجل يلدرهرر دبلدرثجردثلمسدجسدجل"رحت دتلأهدتدفل رحت تلجوديبلد
رىه ىددبللىدد ليمددجالدرضدد ق"،ل"رحت ددتلدرخمددج رلدرخهو  ددىلرىختس ددى"،ل"رحت ددتلأهددتدفلرىهمى دددلمددنلدرهست ددتدج"،ل

ل  يلدرهرر بلد خ رلر ريلمسجسةل"رحت تلأهتدفلر  هفجدةلمنلدرفرصلدرخهجحى".

(،ل2133(،ل )درسدد تي،ل2115(،ل )درمتددمري،ل2112لىدد لرىدد لدرخسدجسدجلدسد ددىل) ددوط ،ل  دتلأكددتجل
ل(.2137(ل )درتد د،ل2132 )در ىوي،ل

 ددجملدراجحددثلبج ددهمرد لدرخهو دددججلدرحسددجرطىل دقيحرد ددججلدرخ طجسنددىلرخحددوسلبلددتددلدرمدددىلدإلجردلطددىل
ل(.5ىل  جيالدرنهجلقل خجل يلدر ت علس مل)رىختس 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات7جدول رقم )

 لدرجة االحتياجات التدريبية الخاصة بالخطة اإلجرائية للمدرسة المعيارية

 الداللة االنحراف المعياري المتوسط الفقرات ترتيبها رقم الفقرة

 كبيرة 11731 2167 مفهوم الخطة اإلجرائية للمدرسة 2 3

 كبيرة 11723 21657 نماذج الخطة اإلجرائية 1 2

 كبيرة 11722 21611 صياغة األهداف التفصيلية 7 1

 كبيرة 11252 21512 تحديد البرامج واألنشطة لتحقيق األهداف التفصيلية 3 2

 كبيرة 11722 21735 تحديد المسؤول عن التنفيذ 2 7

 كبيرة 11727 21611 تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ 5 6

 كبيرة 11712 21727 تحديد التكلفة المالية لتنفيذ البرامج واألنشطة 2 5

 كبيرة 11722 21622 وضع مؤشرات األداء للبرامج واألنشطة 2 2

 كبيرة 11766 21627 المتابعة والتقييم المستمر لتنفيذ الخطة 6 2

 كبيرة 11163 21633 المتوسط الكلي للمحور
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(ل هضحلأتلجخطبلدقحهطججججلدرهتسنمطىلدرمجصىلبجرمدىلدإلجردلطىلرىختس دىل جيدال5س مل)منلدر ت عل
ح دثلرىد لدرخهو د لدر ىديلرىخحدوسللبتدودللدجمرتسجىل م رةللى لمسهوىل دلمسجسةلأ للى لمسدهوىلدرخحدوسل

(،ل  دددددتلأردددددالمسدددددجسةل"رحت دددددتلدرمدددددردمقل د يتددددددىلرهحم ددددد لد هدددددتدفل11163(،ل ديحدددددردفلم طدددددجسي)21633)
فصدد ىطى"ل دديلدرهرر ددبلد  ع،لرى سددجلمسددجسةل"ل ضددبلمجىددردجلد دد لرىمددردمقل د يتدددى"ل دديلدرهرر ددبلدرثددجيي،لدره

رى سجل يلدرهرر بلدرثجرثل"يخجذ لدرمدىلدإلجردلطى"،لثمل"مفسوملدرمدىلدإلجردلطىلرىختس ى"ل ديلدرهرر دبلدرردبدب،ل
مسددجسةل"درخهجب ددىل درهم ددطملدرخسددهخرلرهنف ددال  دديلدرهرر ددبلدرمددجمسلمسددجسةل"صددطجتىلد هددتدفلدرهفصدد ىطى"،ل ردد ريل

درمدى"ل يلدرهرر بلدرسجدس،لرى سجل يلدرهرر بلدرسجببل"رحت دتلدرفهدرةلدرزمنطدىلرىهنف دا"،لثدمل ديلدرهرر دبلدرثدجمنل
"رحت ددتلدره ىفددىلدرخجرطددىلرهنف ددالدرمددردمقل د يتدددى"،ل  دديلدرهرر ددبلدرهج ددبل د خ ددرلردد ريل"رحت ددتلدرخسددج عللددنل

ل(.2132(ل )درمريي،ل2133 لهاالدرنهجلقلمبلدسد ىل)درس تي،لدرهنف ا"،ل رهف

0

راججبددىللددنلدرسددجدعلدرثجرددث،ل درددايل ددنصللىدد ل"مددجلدرهصددوسلدرخمهددرتلرىمريددجمقلدرهددتسنميلدرددايل نخدديل
إلددتددلرصددوسلرمنددج لمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديلرخمهصدديلدر ددودةلبجرخددتدسس؟"،ل ددجملدراجحددثلب

للىدد لرحت ددتلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلدر  مددىلرخمهصدديلدر ددودةلبجرخددتدسسلمددنلمسددجسدجل درمريددجمقلدرهددتسنميلرنددج  
لدرهمدط لدق هردرط يل   لم ج  رلدر ودة،ل ذر للى لدرنحولدآلري:

درت د بلدرهيلدلالبر لرصخطملدرمريدجمقلدرهدتسنميلرسدتلدرف دوةلرد نلمدجلهدول دجلم،ل مدجللترحت  هيلر نيل
 نا دديلأتليوددوت،ل  ددتلرخثدددلذردد ل دديلدقحهطججددججلدرهتسنمطددىلمددنلمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديل

لدر  مىلرخمهصيلدر ودةلبجرختدسسل   لم ج  رلدر ودة.
 

دددلبتلمسدددجسدجلدرهمددددط لدق دددهردرط يلدرختس ددديلهددديلأ دددجسلدرمريدددجمقل مندىمدددهل▪ رخ دددج  رللجدرهددديلحدددتدجل  م 
(،ل در ددددلضدددخجتلدر دددودةل دقلهخدددجدل2131در دددودةلدردددودسدةل ددديلدإل دددجسلدرخرج ددديلرىهددددونرلدرختس دددي)

 دسةل(،ل جخط سددددجلصددددجدسةللددددنل ل2132(،ل در دددددلدرهم ددددطملدرددددادريلرىخددددتدسسل)2132رىخددددتدسسلد هىطددددىل)
 درهر طىل دره ىطملبجر خسوسنىلدرطخنطى،ل رخثىالرى لدرخ ج  رل يلدآلري:

 .رخهى لدرختس ىل ثطمىل دضحىل م ىنىلررؤنىل س جرىلدرختس ىل قطخسجلدرخسنطى 

 ل دضحىل ىجمىىل م ىنى.لرىختس ىلأهتدف
 .لرهخجى لس جرىل سؤنىل أهتدفل قطملدرختس ىلمبل جيوتلدره ىطم
 لرخردج ىلس جرىل أهتدفلدرختس ىلبصوسةلمنهظخى.ل دضحىروجتلرتىلدرختس ىلورطىل
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 .ل وجتلرتىلدرختس ىل رن ليموملبجرهمدط لبدر للىخطى
 . لرسهنتلدإلددسةلدرختس طىلبر لس جرهسجل أهتد سجل يللخىطىلدرهمدط
 .لرتهرقل دلد  ردفلدرخ نطىلبجر خىطىلدره ىطخطىل يلبلتددلدرمدى
 ردونرنددىلرتددهخدللىدد لأهددتدفل أيتدددىل هجددرد دجلرهددرجملدرختس ددىلسؤنهسددجل س ددجرهسجل دديلخدددىل

ل مسج رطججل مجىردجلأدد ل دضحى.
دقلهخجدللى ل جلخىلدقحهطججججلدرهتسنمطىلمنلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس دي،لدرهديلردملبلدتددهجسل▪

ح ددثلررجخددالهدداالدقحهطججددججلبردد لأهددتدفلرتسنمطددىلرىمريددجمق،ل ددجديلرحقطمسددجلبردد لدمدده قلممهصدديل
لبجرختدسسلرخسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي.لدر ودة

لدرنظرندىمردلجةلممتألدرهتس ل يلرمتيملدرخحهوى،ل ر تدلأ جر بلدرهتسنبل  ردلمهسلح ثلرخز لر نلدر وديدبل▪ 
 درهدمطقطىل)محجضردجليظرنى،ل  سشللخد،ل حىمججلمنج تىل حودس،ل ر ىملر ج يي(لمبلدرهر  زللىد ل

 دره ىملدرادري.

لى لد دد ل أتليووتلدرهنف ال يلأثنج لدرمتمى،ل درهدونرلدرخسدهخرلمدنلخد علرمدونملدرمريدجمقلمدنللدرهر  ز ▪
 رىه  ردجلدرهيلرحتس.لج جسىليظرلدرخهتس  نل درختجس  نليطهسلرطووتلمودكا ل

 

 هردرط يلدرختس يلرتىلممهصديلدر دودةلبجرخدتدسسل  د لدرستفلدر جم،ل هو:لرنخطىلمسجسدجلدرهمدط لدق-3
 م ج  رلدر ودة.

للى لأت:لدد هتدفلدرفرعطى،ل رهخثدل يلأتليووتلدرخهتسبل جدس ل-2
 .ي رفلمفسوملدرهمدط لدق هردرط يلدرختس ي 

 .تسقلأهخطىلدرهمدط لدق هردرط يلرهدونرلدر خدلددخدلدرختس ى  

 دسةلدرهت  ىطى.يخ زلر نلدإلددسةلدق هردرط طىل دإلد 

 .م نلمردحدلدرهمدط لدق هردرط يلرىختس ى  

 .يوهبلدرقطملدرحجكخىل دررؤنىل درر جرىلرىختس ى 

 يموملرتسد ىلرود بلدرختس ىلبج همتدملرحى دل ودجلSWOT. 

 بحسبلم جقجلدر خدلرىختس ى.يصط لد هتدفلدق هردرط طىل 

 .يحتدلمجىردجلد دد لر دلهتفلد هردرط ي 

 جردلطىلرىختس ى.يوهبلدرمدىلدإل 

 .ي تلخدىلد هردرط طىلمه جمىىلدر نجصرلرىختس ى 
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ممهصولدر ودةلبخدتدسسلدر خسوسندىلدرطخنطدىلدرحوومطدىل د هىطدىل دردا نلردملدخهطدجسهمل
    لم ج  رلدر ودة.

 

ىل دره ىددطم،ل سؤ ددج لأ سددجملدرهددتسنبلبددإددسةل ددت رلدرمريددجمقلمددتسد لبددسةلدر ددودةل دقلهخددجدلبخوجرددبلدرهر طدد
لدر ودة،ل سؤ ج لأ سجملدر ودةل يلدرخت رنجج،ل مسجلت تل ن وتلمنلبددسةلدرهتسنبل درهمدط لدرهر وي.

 

يحددتدلدرددزمنلدرخمصددصلرىمريددجمقلمددنلح ددثلدرخددتة،ل مودل ددتلرتديددىل يسجيددىلدرمريددجمق،للىدد لأتلر ددوتلدرخددتةل▪
ادلدرمريجمقللترةلرمج دجلرتسنمطىل يلخخسىلأيجم،ل دلرمج لمتردهل دجلهجتل يصدقلبخ خدوقلدرخمهرحىلرس

ل(ل جلىلرىمريجمق.27لتدل جلججل)
 يمهرتلأتليووتلموجتلدرهتسنب) يلأيلمر زلأ ل جلىلرتسنبلمس مىلر خىطىلدرهتسنب(.▪

 

حددتدجلسلطسددىلره ددوتل دددل حددتةلمددنللددتةلموضددولججليخوددنلروضددطحسجليحهددويلدرمريددجمقللىدد لخخددسل ل
ل(:2كخجل يلدر ت علس مل)

 ( يبين محتوى البرنامج التدريبي وموضوعاته وعدد ساعات كل موضوع8جدول رقم )

 عدد الساعات الجلسات المفردات الفرعية الموضوع الرئيس اليوم

 3  ت3افتتاح البرنامج والتعارف وتوزيع األدبيا  االفتتاح 

اليوم 

 األول

الوحدة األولى: 

مفاهيم أساسية في 

التخطيط 

االستراتيجي 

 المدرسي

 3مفهوم التخطيط االستراتيجي المدرسي 

 3أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي 

  3الفرق بين اإلدارة االستراتيجية واإلدارة التشغيلية 

 3سمات التخطيط االستراتيجي 

الجلسة 

 األولى
2 

 تطبيق الفعال للتخطيط االستراتيجي3متطلبات ال 

 3عوائق التخطيط االستراتيجي المدرسي 

 3التخطيط االستراتيجي في نظام الجودة الشاملة 

 3مراحل التخطيط االستراتيجي المدرسي 

الجلسة 

 الثانية
2 

اليوم 

 الثاني

 الوحدة الثانية:

صياغة الرؤية 

والرسالة والقيم 

 الحاكمة3

 جي المدرسي3نموذج التخطيط االستراتي 

 3التخطيط للتخطيط 

 3تحديد منظومة القيم للمدرسة 

الجلسة 

 األولى
2111 

 3تحديد رؤية المدرسة 

 3تحديد رسالة المدرسة 

الجلسة 

 الثانية
2111 

اليوم 

 الثالث

 الوحدة الثالثة: 

تحليل الوضع 

الراهن للمدرسة 

تحليل سوات 

(SWOT3) 

 ( نموذج سواتSWOT3لتحليل الواقع ) 

  البيئة الداخلية للمدرسة )نقاط القوة والضعف(3تحليل 

 3)تحليل البيئة الخارجية للمدرسة )الفرص والتهديدات 

الجلسة 

 األولى
2111 

  تطبيقات عملية علىى مصىفوفة العناصىر االسىتراتيجية حسىب

 (SWOT3نموذج )

الجلسة 

 الثانية
2111 

اليوم 

 الرابع

الوحدة الرابعة: 

األهداف 

االستراتيجية 

 رات األداء3ومؤش

 

 3مجاالت العمل الرئيسة 

 3)األهداف اإلستراتيجية )خصائصها وصياغتها 

الجلسة 

 األولى
2111 

 3مؤشرات األداء 

 3مفهوم مؤشرات األداء 

 3فوائد مؤشرات األداء 

 3ضوابط اختيار مؤشرات األداء 

 3مستويات التقدير 

الجلسة 

 الثانية
2111 
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 عدد الساعات الجلسات المفردات الفرعية الموضوع الرئيس اليوم

اليوم 

 الخامس

الوحدة الخامسة: 

الخطة إعداد 

 اإلجرائية3

 3مفهوم الخطة اإلجرائية 

 3نماذج الخطة اإلجرائية 

 3صياغة األهداف التفصيلية 

 3)البرامج واألنشطة )مفهومها وصفاتها ومميزاتها 

 3المسؤول عن التنفيذ وزمن التنفيذ والتكلفة المالية 

 3مؤشرات األداء ومستويات التنفيذ 

الجلسة 

 األولى
2111 

 طة وتنفيذها3إجراءات اعتماد الخ 

 3المتابعة والتقويم والمراجعة المستمرة 

الجلسة 

 الثانية
3311 

 3  الختام وتكريم المشاركين  الختام

 27 31 إجمالي عدد أيام البرنامج وعدد ساعاته 2 7

خنج تدددجج،ل  سشلدر خددددل در دددر ضلدر خىطدددى،ل درددده ىملدردددادري،ل)درخحجضدددردج،ل درىمدددج دجلدرخصدددحو ىلب
ل در صقلدراهني،ل دره ىملدره ج يي(.

Data Show 

 

ليمهرتلأتلرهضخنلدرخجدةلدرهتسنمطىلمجل ىي:ل
لددجج:لح ددثلر ددديلدرخدمولددججل درخصددجدسلدرخسدده خىىلدروحددتدجلدرهتسنمطددىلدرخحددتدةل دديلدرمريددجمق،لدرخدمول -3

ل رنمسملدرخصجدسلبر ل سخ ن:ل)در دلدرختسب،لدر دلدرخهتسب(.
لأ سد للخدل ر ىطفجج:ل رهضخنلدآلري: -2

 .سشلدر خدل درهتسناججللى ل دلمسجسةلمنلدرخسجسدج  

 .رحى دل د بلمتس ىلمنلدرختدسس 

 هردرط طىلرختس ىلمنلدرختدسسلبودللنجصرهج. ضبلخدىلد  

 .ضبلخدىلبجردلطىلرختس ىلمنلدرختدسسلبودللنجصرهج  

 

ددلج نردلدد ل دديلدرخددتس بلأتليوددوت:لمهخون دد ب  ددجر بللجمددنلمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس ددي،ل مىخ 
لفسملدحهطججججلدرخهتسبل دره ج بلم سج.لى لرلددرهتسنبلدرحت ثى،ل  جدس ل

 

 ددهملرنف ددالدرمريددجمقلدرهددتسنميلمددنلخدد عللددتةلبجددرد دجلمهتدخىددىل مهردبدددى،لي ددرضلخ رسددجلدرخددتسبلأهددتدفل -
در ىسددججلدرهتسنمطددىل ماددجدللدر خددد،لثددمليدىددبلمددنلدرخهددتس  نل ضددبلوسدلسددم،ل مددنلثددملي ددرضلىددردلحل

طمل ردمطمدججل مسدجسدجل  سشللخددلرىخسدجسدجلدرهديليخودنلرنخ هسدج،ل لندتلرنف دالد يتددىلرهضخنلمفج 
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،ل نوىددقلجيددرتل س دىلدر خددلب دتلدرهخس دتلرىنتدجاسل نمدوملبتدرتلدرخسدجسدجلرىخهدتس  ن،لثدملرنف داهجللخىط د
لدرخهتس  نلبجرقطجملب يتدىل رتسناججلمه تدةلمررادىلبج هتدفلدإلجردلطى.

رهدمطمججللى لدرخسجسدجلدرهيل دهملدرهدتسنبللى سدج،للدنل رند لرمسدطملدرخهدتس  نلبرد لليختلدرختسبلدرخهتس  ن -
لحوعلدرخوضوقلدرايل هملدرهتسنبللىطه.لم خولجج،ل منج تهسم

ليوىقلدرختسبل دلم خولىلرهحى دل د بلمتس ىل هلتددلخدىلد هردرط طىل هجردلطىلرسج. -
 

نملمدنلأهدمللنجصدرلدر خىطدىلدرهتسنمطدىسلردادلي دبلدر نجيدىلبد د دجلدرهمدونملدرخمهىفدىلدرهديلُر تللخىطىلدرهمول
لرسجلتل يلرمونمل دللنصرلمنللنجصرلدرهتسنبل رتخد:

 نتدددخدلرمدددونملد هدددتدف،ل درهصددخطم،ل درهنظدددطم،ل درخحهدددوى،ل درخدددوددلدرهتسنمطدددى،ل ررر دددبللتقوووويل الارنوووامج:-1
لدرهتسنبليفسسج.لدرزمجت،ل درخوجت،ل درو جلد،ل لخىطجج

مددنلح ددثلدرخ ددجسف،ل درخسددجسدجلدرهدديلدكهسددمسجلمددنلدرمريددجمقلدرهددتسنميل دديلأثنددج ل دد رلتقووويل المتوودر : -9
لدر خىطىلدرهتسنمطى.

ل نتخدلمتىلرخونهلمنلرنف الخدودجلدرمريجمقل جمىىلرهحم  لأهتد ه.تقويل المدّر : -0
لنمي.د هاجيىلرهمونملدرمريجمقلدرهتسلل رتخدأساليب التقويل: -4

4

للى ليهجلقلدرتسد ىل وصيلدراجحثلبجآلري: لرنج  
لرنف الدرمريجمقلدرهتسنميلدرخمهرتل ردمطمهل يلدرخ تدتللى لممهصيلدر ودةلبختدسسلدر خسوسنىلدرطخنطى. -3
ضددر سةلرددتسنبلممهصدديلدر ددودةل مددتسد لدرخددتدسسل درخ ندد نلبددجرهمدط لدق ددهردرط يلدرختس دديلبخددجليحمدد ل -2

لرل نىميلم ج  رلدر ودةلدرتجمىىل يلدره ىطم.درهدونرلدرخسهخ
ضدر سةلرمندديلدرقطددجددجلدر ىطددجلرىهمددط لدق ددهردرط يللىدد لمسددهوىلدإلددسدجلدر ىطدجل لىدد لمسددهوىلدرخددتدسسل -1

ل  ضبلخدىلرتسنمطىلىجمىىلرهتسنبلممهصيلدر ودةلبجرختدسسلبخجل ىميل نحم لدر ودةلدرتجمىىل يلدره ىطم.

5

لرد لدرتسد ججلدآلرطى:يمهرتلدراجحثلبج
دسد ددىلأثددرلدرمريددجمقلدرهددتسنميلدرخمهددرتل  جلى هددهل دديلرنخطددىلمسددجسدجلدرهمدددط لدق ددهردرط يلرددتىلممهصدديل -3

لدر ودةلبجرختدسس.
لبلتددلرريجمقلرتسنميلمتجبهلرهنخطىلمسجسدجلدرهمدط لدق هردرط يلرتىل ر لدر ودةل درهدونرلدرختس ي. -2
د لدرخدتدسسلرخسدجسدجلدرهمددط لدق دهردرط يللىد لردم د لم دج  رلدسد ىلأثرلدمه قلممهصيلدر ودةل متسل -1

لدر ودةلدرتجمىىل يلدرختس ى.
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 المراجع:-رابًعا
1

(.لم و ددججلدرهمددط لدق دهردرط يل ديلمدتدسسلدره ىدطملدرثددجيويل2132بردرد طم،لحسدجملدردت نلدرسد تلمحخدت) -
(،لمصدر،ل35(،لدر دتد)7رحت ثدى،لم ىدت)در جملب خسوسنىلمصدرلدر ر طدى،لم ىدىلسدبددىلدرهر طدىلد

ل.323-11صلصل
(.ل د دبلدرهمددط لدق دهردرط يل ديلمدتدسسل  جردىلدر دوسل ديل ددجقلتدزةل2115أرولهجىم،لمحخدتلخى دد) -

ل  مدلردونرا،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتوسة،لدر جم ىلدإل  مطى،ل ىطىلدرهر طى.
لىطمل ردمطمجرسج،ل  دسةلدرهر طىل دره ىطم،لصن ج .(.لدر ودةل يلدره 2132دإلددسةلدر جمىلرى ودةل دقلهخجد) -
(.ل فجيدددىلدرهمددددط لدرختس ددديلردددتىلمدددت ريلدرخدددتدسسلدرثجيوندددىلدر جمدددىل2131در مدددري،لأحخدددتللىددديلأحخدددت) -

در خسوسنىلدرطخنطى،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتوسة،لججم ىلصدن ج ،ل ىطدىلل-بخحج ظىلدرمطضج 
لدرهر طى.

رمدددىلد ددهردرط طىلرخددتدسسلدره ىددطملدر ددجمل دديلدرددم دلدر ر طددى،ل(.ليحددوليخددوذ ل2132درحددج ،لأحخددتللىدديل) -
ل(،لدرهفو لرىداجلىل درنترل درهو نب،لصن ج ،لدرطخن.3ا)

(.لم و ددججلردم دد لدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديلمددنل جسددىليظددرل2137درحر ددي،لسنددملمسىدديلبججددت) -
(،ل361،لدر دددتدل)مدددت ردجلمدددتدسسلدرخرحىدددىلدرثجيوندددىلبخت ندددىلدررندددجض،لدرهر طى)ججم دددىلد  هدددر(

ل.221-562(،لمصر،لصلصل2درخ ىت)
(،لددسلدرف ددر،لد سدت،ل3(.لدرهمدددط لدق ددهردرط يل دديلدرخنظومددىلدرختس ددطى،لا)2115درحرنددري،لسد ددتة) -

للخجت.
(لد سلدرهمدددط لدق ددهردرط يل دديلس ددبلدر فددج ةلدإليهججطددىلرى ددجمى نل2132درحضددرمي،ليددوفلخىددقلمحخددت) -

يظدددرلمدددت ريلدرهمددددط لدرختس ددديل ددديلدرخخى دددىلدر ر طدددىلبدددإددسةلدرهمددددط لدرختس ددديلمدددنل جسدددىل
(،لدر دددز لد  ع،ل22(،لدر دددتدل)ASEPدرسددد وديى،لدسد دددججللر طدددىل ددديلدرهر طدددىل لىدددملدردددنفسل)

ل.222-322صلصل
(.ليخددوذ لممهددرتلرىهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديلرخددتدسسلدره ىددطمل2137درددتد د،لخجرددتلرددنللمددتلدر زنددز) -

يى،لم ىىلدر ىوملدرهر ونى،لدر دتدلد  ع،لججم دىلدإلمدجملمحخدتلدر جمل يلدرخخى ىلدر ر طىلدرس ود
ل.136-262رنل  ودلدإل  مطى،لدرس وديى،لصلصل

(.لرددونرلبددسةلدرخدتدسسلدرثجيوندىلدر جمدىلب خسوسندىلمصدرلدر ر طدىل2131دد د،للمتلدر زنزلأحختلمحخدت) -
م ددىلد  هددر،ل(،لجج3(،لدر ددز )372 دديلضددو لمددتخدلدرهمدددط لدق ددهردرط ي،لدرهر طددى،لدر ددتد)

ل.126-253مصر،لصلصل
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م،لدرخ ىددددسلدرسطج دددديل2111(.لدررؤنددددىلدرو نطددددىلرمنددددج لدرت رددددىلدرطخنطددددىلدرحت ثددددىل2132دررؤنددددىلدرو نطددددى) -
لد لى ،لدر خسوسنىلدرطخنطى.

(.لدقحهطججدججلدرهتسنمطدىلدر  مدىل ديلدرهمددط لدق دهردرط يل2133درس تي،ل رطمجلرنال جرملردنلجخ دد) -
(لبسدىدنىللخدجت،لس دجرىل31-3د  ج ديل مسدجلت سملرىصدفوفلمدنل)رخت ريلمدتدسسلدره ىدطمل

مججسدددده ر،لت ددددرلمنتددددوسة،ل ىطددددىلدرهر طددددىل سددددملد صددددوعل دإلددسةلدرهر ونددددى،لججم ددددىلدرسددددىدجتل
ل جروس،ل ىدنىللخجت.

(.لرنخطددىلمسددجسدجلمددت ريلدرخددتدسسلدرثجيونددىل دديلم ددجعلدرهمدددط ل2112 ددوط ،ل ددجمطىلب ددخجل دلهجىددم)ل -
تددزة،لل-ىلتددزة،لس ددجرىلمججسدده ر،لت ددرلمنتددوسة،لدر جم ددىلدإل دد مطىلدق ددهردرط يل دديلمحج ظدد

 كىطىلدرهر طى.

(.لم و دددججلردم ددد لدرهمددددط لدق دددهردرط يلردددتىلمدددت ريلدرخدددتدسسل2115درتدددجلر،للدددتريلدد دلمحخدددت) -
درحوومطدددددىل ددددديلمحج ظدددددىلتدددددزة،لس دددددجرىلمججسددددده ر،لت دددددرلمنتدددددوسة،ل ىطدددددىلدرهر طدددددى،لدر جم دددددىل

 تزة.ل-دإل  مطى

(.لرريجمقلرتسنميلممهرتلرهنخطدىل فجيدججلدرهمددط لدق دهردرط يلرخدت ريل2132 يلمحخت)ىىمي،لبو دلىول -
لدرختدسسلدرثجيونىل يلدرطخن،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتوسة،ل ىطىلدرهر طى،لججم ىلصن ج .

(.ل جلىطدددىلرريدددجمقلدرهددددونرلدرختس ددديل ددديلرنخطدددىلمسدددجسدجل2136درضدددم مي،للدددجدعلأحخدددتلمحخدددتللمدددتا) -
 يلرتىل در لدرهددونرلدرختس ديل ديلدر خسوسندىلدرطخنطدى،لس دجرىلمججسده ر،لدرهمدط لدق هردرط

لت رلمنتوسة،ل ىطىلدرهر طى،لججم ىلصن ج .
(.لدسجددىلرددو رلمهدىاددججلدرهمدددط لدق ددهردرط يلدرختس دديل2133در ددجمري،للىدديلرددنلحسدد نلرددنلأحخددت) -

 ندددىلمودددىل دسجدددىلأهخ هسدددجل ذرددد لمدددنل جسدددىليظدددرلدرس مدددىلدره ىطخطدددىل ددديلدرخرحىدددىلدرثجيوندددىلبخت
لدرخورمى،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتوسة،لججم ىلأملدرمرى،ل ىطىلدرهر طى.

(.لدر دددل ددر لدرهدددونرلدرختس دديل دديلبلددتددلدرمدددىلدق ددهردرط طىلرىختس ددىل2132در ددت ديي،لخجرددتلمدسددر) -
    لم ج  رلدر ودة،لبددسةلدر ودةل دقلهخجد،لموهبلدرهر طىل دره ىطملبجرخحونا،لدرطخن.

(.لمتددر قلممهدرتلرىهمددط لدق ددهردرط يلرهدم د لدر ددودةلدرتدجمىىل دديل2132دلأحخددتلمحخدت)در ف دري،ليم د -
در جم دددججلدرطخنطدددى،لدرخدددجرخرلدر ر ددديلدردددت ريلدرردبدددبلرضدددخجتلجدددودةلدره ىدددطملدر دددجري،لججم دددىل

ل.2132بررندلل1-3درزس ج ،لد سدت،ل
هردرط يل دديلمددتدسسل(.لرصددوسلممهددرتلرهف  دددلدرهمدددط لدق دد2132در ىددوي،لخىفددجتلرددنل ددجرملرددنلخخددطس) -

دره ىدددطملد  ج ددديلبسدددىدنىللخدددجت،لس دددجرىلمججسددده ر،لت دددرلمنتدددوسة،لججم دددىلدردددت علدر ر طدددى،ل
لدرخنظخىلدر ر طىلرىهر طىل درثمج ىل در ىوم،لم ستلدراحوسل درتسد ججلدر ر طى.

ل(،للخجت،لد سدت.ل3(لمو ولىلدرخصدىحججلدرهر ونى،لددسلدرخس رة،لا)2133لىي،لمحختلدرس ت) -
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(.لردددونرلمخجس ددججلدرهمدددط لدق ددهردرط يل2132صددجرحى،ل درخسددتي،ليج ددرل هحدديلدرسنددتد ي)لعطسددجت، -
 & Allisonدرختس ديل ديل دىدنىللخدجتلدسد دىلردمطقطدىل ديلضدو ليخدوذ لدرطسدوتل  ديل)

Kaye(لدر ىوملدرهر ونى،لدر تد.)ل.77-21(،لصلصل2(،لدرخ ىتل)2
رط يل دديلمددتدسسلدره ىددطملدر ددجملبخحج ظددىل(.لدرهمدددط لدق ددهرد2132درمريددي،للمددتلدرددرحخنلمحخددتلمددجيب) -

لدردجلقل)رصوسلممهرت(،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتوسة،لججم ىلأملدرمرى،ل ىطىلدرهر طى.
(.لرف  ددلأدد لمدت ريلدرخدتدسسلدرثجيوندىل ديلمحج ظدىللدتتلرىهمددط ل2115درمتمري،ل   تلمحخدتللىدي) -

لسة،لججم ىللتت.(،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتولSWOTدق هردرط يل يلضو ليخوذ ل)
(.ل د بلدرهمدط لدق هردرط يل يلمتدسسلدره ىطملدر جمل ديلمندمدىلأردواميل2132درىطخوت،ليودفللدطى) -

ل.116-251(،لدر تدلدرثجيي،لصلصل11دره ىطخطى،لم ىىلججم ىلدمت ،لدرخ ىت)
جل(.ليخددوذ لممهددرتلرىهمدددط لدرختس دديلدق ددهردرط ي،ل  نددج لدرمددتسد2113مددتروري،لمحخددتللمددتلدرمددجر ) -

(،لججم دىلدإلمددجسدجل32درهمدطدطدىلردتىلم خولددىلمدنلدرخخجس دد ن،لم ىدىل ىطددىلدرهر طدى،لدر ددتد)
ل.216-322در ر طىلدرخهحتة،لدرسنىلدرسجد ىللتر،لصلصل

(.لد سلمخجس دددىلمدددت ريلدرخدددتدسسلدرثجيوندددىل ددديلمحج ظدددىلتدددزةل2133درخصدددري،ل خدددجعلمصددددف لأحخدددت) -
نظطخطددددىلدرسددددجلتةل دددديلمتدس ددددسم،لس ددددجرىلرىهمدددددط لدق ددددهردرط يل ل  هددددهلب يخددددجالدرثمج ددددىلدره

لتزة،ل ىطىلدرهر طى.ل-مججسه ر،لت رلمنتوسة،لدر جم ىلدإل  مطىل
(.لد سلدرهمدددط لدق دهردرط يل ديل نددجدةل جلىطدىلدإلددسةلدرختس ددطىل2112يدوسلدردت ن،لمددج تل دىطملمحخدود) -

 هر طى.تزة،ل ىطىلدرل-بخحج ظىلتزة،لس جرىلمججسه ر،لت رلمنتوسة،لدر جم ىلدإل  مطىل
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