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 الملخص: 

اعة باألهثداف  يثت رحنثط  هدف البحث  للثا الرفثعف  أثا ةهتطثي رمبطث  تثد   ا د

ةداءتثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثال بتحاياثثي ةنثثعا  عرح طثث  لثدعرسا  أثثا الرلثثاي   علثثد 

انر دتت الباحوي التلسج العصثيت الرحأطأثت  عانثر دتت ابنثربالي ةثلداة للتثا البطالثات 

ا ( تفأتاً بالتعحأي الوالعطي  علد رعصث  البحث  للث243عالتفأعتات  عرةعلت الفطلي ت )

تلتع ي ت  اللرائج ةهتسا؛ ة  تد   ا داعة باألهداف طفثد تث  ةلنثل التثدا   ا داعطثي 

الحدطوي بالتؤننات ةة  بصثيي  اتثي  عالتؤننثات الرفأطتطثي بصثيي  اصثي  حطث  للث  

طربلت  تأطي لحدا  رغططثع بالتؤننثي ةةث   عة  ةبفثاد ا داعة باألهثداف ررثعيع بتثداع  

اياي ةنعا  بدعلي ترعنمي تث  علسثي لاثع  طلثي البحث   عة  الرفأطل الوالعا الفال بتح

هلاك  اللي اعربامطي اطلابطي معدطي ذات دبلثي لحصثائطي بثط  تنثرعا تتاعنثي تثدطعا 

التثداع  الوالعطثي الفاتثي بتحاياثي ةنثثعا  لثاداعة باألهثداف عتنثرعا تتاعنثي التطثث ة 

 الرلاينطي.

ة الرلاينثطي  الرفأثطل الوثالعا الفثال  تحاياثي التطث   ا داعة باألهثداف الكلمات المفتاحية:  

 ةنعا   الرصعع الت رعح .



Management by objectives An approach to 

achieving the competitive advantage in 

secondary education schools in Aswan 

Governorate 

 (field study)   

Abctract 

The aim of the research is to identify the importance of 

applying the approach to management with objectives in 

improving the performance of general secondary education 

schools in Aswan Governorate and achieving their ability to 

compete. The researcher used the descriptive and analytical 

approach.The questionnaire was used as a tool to collect data 

and information, and the sample consisted of (243) teachers 

at the secondary stage, and the research reached a set of 

results, the most important of them are: The approach to 

management by objectives is one of the most appropriate 

modern administrative approaches to institutions as a whole 

in general and educational institutions in particular.Whereas,it 

responsible of a process of creating change in the institution 

as a whole, and that the dimensions of management by 

objectives are available in public secondary schools in Aswan 

governorate with a medium degree from the viewpoint of the 
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research sample, and that there is a positive, centrifugal and 

correlation relationship with statistical significance between 

the level of  practicing managment by objectives by public 

secondary school managers in Aswan and the level of  

practicing competitive advantage. 

key words : 

Management by Objectives Approach, Competitive 

advantage, General Secondary Education, Aswan 

Governorate, Proposed Perception. 
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 اإلطار العام للبحث :  

 مقدمة البحث: -1 

أي تستي لرنططع لسعد األيعاد عاللتا ات لحع رح ط  ةهثدايسل عرنثططع رفد ا داعة عنط

ة تا  التؤننات لحع رح طث  ةهثدايسا  ةتثا ة  ا داعة اللالحثي هثت التنثئعلي  ث  ر ثدل 

عرمثثعع التؤننثثات دا ثث  التلرتثثا أللسثثا لثثادعة  أثثت انثثروتاع لتطثثا التثثعاعد التالطثثي 

 عالبشعطي بشة  يفا  .

دعنطي ت  التلابت الرت رحات باهرتثال لتطثا الفثاتأط  يثت عل د ةصبحت ا داعة الت

تطدا  الرعبطي عالرفأطل  عرفد التدعني التطدا  الفتأت الذا رأر ت يط   بثعات الفثاتأط  يثت 

تلا  الرعبطي  أت ت رأف تعالفسل عتنثرعا تنثئعلطارسل  لثذا ي ثد عيفثت ع اعة الرعبطثي 

ا طثرأ   يثتا الفتث  اللثاد التنثرتع لرحنثط  عالرفأطل شفاعها تلذ بداطي الوتالطلات عالذ

لع طي الرفأطلا  عهذا الشفاع ب طتة  رح ط   لب ت   ال  التدعنثي عالمعط ثي الرثت رثداع 

بسا  عةنالطل الفت  التربفي يطسا ةرعلط  الفتأطي الرعبعطي عرمعطعها بسدف تنثا دة اليثعد 

اً  عل ثداد اليثعد لانثسال يثت رلتطثي يت اللتع الترةات  لنتطاً ع  أطاً عالرتا طاً عالرصادط

التلرتا رلتطي شاتأي للتطا هذه اللعاحت  أل  اليعد ةوت  وععة طترأةسا التلرتا الترحضع 

 (16: 2006و ايطاً. )يلاير الفدعا    

 –عطفربثع تثد   ا داعة باألهثداف تث  األنثالطل ا داعطثي الحدطوثي  داعة ةا تؤننثي 

تد  أت رفعطف األهداف لة  تعاف  عالت اعلي بط  ةهداف حط  لل  طفر  -ع اصي الرفأطتطي
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التؤنني عالتعايط  ول رعلط  اهرتاتسل لحع األهداف الرثت حثددت لضثتا  األداء األيضث  

ت  لب  اللتطا  حط  ررضت  ا داعة باألهداف العلابي التنرتعة لأللشثمي عتعالفثي عدعد 

 (11:  2015ط  شبطع األيفا  لأعصع  لألهداف عر ططل األداء.) تحتد رعي

ةتا ة  ا داعة باألهداف تد   لداعا طعةث   أثت اللرثائج عالغاطثات ةةوثع تث  رعةطث ه 

 أت اللشامات عاليفالطات  يلا لشام طلل ة  طثؤدا للثت رح طث  الغاطثات عالعصثع  للثا 

اللرائج  حط  ر ا  يا أطي للاح ا داعة ب ثدعرسا  أثت رح طث  اللرثائج  ععيث  هثذا التيسثعل 

اللرائج هت التبثعع العئطنثت لةث  تثعاعد التؤننثي عرلسط ارسثا عاللي ثات عالبثعاتج   رصبح

عال مم عرصبح عاطيي ا داعة باألهداف رح ط  لعع ت  الرعابم العوط  بط  ة  التثد الت 

 (2013:109عالفتأطات عاللرائج يت لن  عاحد تريا   عترةات .) لبعاهطل الفتعع 

نثالطل ةع التثدا   ا صثالحطي الرثت رنثفت التؤننثي عرفد ا داعة باألهثداف ةحثد األ

الرفأطتطثثي تثث   اللسثثا للثثت رثثد طل التلثثاس الصثثحت لأتؤننثثي عرف طثث  الو ثثي بثثط  ا داعة 

عالفاتأط   عالرلنط  بثط  ةهثداف التؤننثي عةهثداف الفثاتأط   يضثالً  ث  رغططثع نثأعك 

النثأمي بالتؤننثي  ةتثاا الفاتأط  بتا طح   ال طادة التعغعل يطسا با لراج عرغططع عضا  

ة  رمبط  ا داعة باألهداف يت ةا تدعني بلطي تعحأي ت  تعاح  الرفأطل طتةث  ة  طثؤدا 

للا رمعطع ةداء تدطع التدعني يت تتاعني دععه ال طادا الرعبعا  ةتثا رلتثت لثدا تثدطع 

التدعنثي ةياطثثات  اصثي بالفتأطثثي ا داعطثي تتوأثثي يثت ةياطثثات رحدطثد األهثثداف الرعبعطثثي 

عر مطم األلشمي عالبعاتج عا شعاف عالتعالبي عالترابفي عالفاللات ا لنثالطي عالر ثعطل  

عرلنثثط  اللسثثعد عانثثرواعة المالثثات الةاتلثثي لثثدا السطئثثي الرفأطتطثثي عا داعطثثي الفاتأثثي 

 (139: 2009بالتدعنيا. )ماعق  بد العؤعف  اتع 

  بثط  حالثي التؤننثي للثت يا داعة باألهداف لاثال دطلثاتطةت طنثفت لرح طث  الرةاتث 

ا للا   عبط  رمعطع الفاتأط  عرلتطي مالارسل علثدعارسل  عهثت بثذلك رفثد ةحثد األنثالطل 

ا داعطي اليفالي التفرتدة يت الرمعطع الرلاطتت الثذا طتوث  لسثعداً معطأثي التثدو لرمثعطع 

 لدعات التؤنني عرح ط  التط ة الرلاينطي .



تاً رنفت التؤننات عالتلاتثات للثا رح ط ث   عرفثعف عرفد التط ة الرلاينطي تمأباً تس

بللسا لدعة التلشلة  أت ر عطد التنرسأك بتلرلات ع دتات لشة  ةةوع ةيثاءة عيفالطثي تث  

التلاينط  اآل عط  يت النعق  تتا طفلت للاحاً تنرتعاً لسذه التلشلة  عطرل ذلك ت   ثال  

لرالطثي  عهثت الفتث  ععة  التثا  عيا للرالطثي  عاتث  ا لرثاج التعايثي يثت الفتأطثي ا 

عالرةلعلعلطا  عهت التساعة ةع الر لطثي ةع التثععد الترتطث  الثذا طرثطح لأتلاتثي للرثاج لثطل 

عتلايا لأفتالء ر طثد  تثا ط دتث  لسثل التلاينثع   عطؤةثد رتط هثا عا راليسثا  ث  هثؤبء 

حطث  طح ث  لسثل التلاينط  ت  علسي لاع الفتالء الذط  طر بأع  هذا اب ثرالف عالرتطث   

الت طد ت  التلايا عال طل الرت رريعق  أت تا ط دت  لسثل التلاينثع  اآل عع .) بثد الةثعطل 

 (2008حتعا    

عل د ناهتت الفعلتثي يثت رعلث  الرصثادطات دع  الفثالل لحثع الرلاينثطي  بث  اسثعت 

ً   –الرلاينطي   ا دا   اللال الرفأطتطثي  عارلسثت ةوطثع تث  الثدع  للثت لصثالح لاتسث  -ةطضا

الرفأطتطي لر عطد ة  يعد بالتفاعف عالتساعات عرةلعلعلطا التفأعتثات عابرصثابت  ةتثا 

رضتلت لصالحات الرفأطل رعنطخ لطل النعق تو  ا لرالطي عالتحانبطي عالرلاينثطي علراحثي 

(  عل د ارلست نطانات الرفأثطل يثت ةوطثع تث  2006يع  التلايني عاب رطاع)نالبطعج   

لرلاينثطي بثط  التثداع  يثت ةايثي التعاحث   عذلثك طعلثا للثت الرعلث  الدع  للثت  طثادة ا

الفالتت لحع اللعدة عالرت ةصبحت رأفل دععاً هاتاً يت ال بثع  بالتثداع   عتث  وثل يث   

الرلاينطي يت الرفأطل لب  اللاتفت رنسل يت رحيط  األداء عرح ط  يفالطي الت علات.)نرطي  

الرلاينثثطي تمأبثثاً تستثثاً رنثثفت الفدطثثد تثث   (  لثثذا رفثثد التطثث ة 2005لطبثثع  عر ثثعع  

 التؤننات عالتلاتات ع اصي الرفأطتطي للا رح ط  .

 مشكلة البحث: -2

ررعلثثا الغالبطثثي الفاتثثت تثث  الرفأثثطل لبثث  اللثثاتفت الرلةطثثد  أثثت ةهتطثثي األنانثثطات 

ق األةادطتطي عالرلةطد  أت ا  داد التسلت  طأطسا يت األهتطثي التنثاهتي يثت رح طث  ابرنثا

يت الفاللات ابلرتا طي ول ا لرالطي ابلرصادطي  عة طعاً طرعلا التثعام  انثرعداد ةتعالث  
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عالتصععيات الرت ةلي سا ت   ال  اعرياع تنرعا ا للا  تا  طادة التصثععيات  عهلثا 

طبع  النؤا  عهع: ه  ط دل الرفأطل لب  اللاتفت الحةعتت تا طرأ اه؟  علاثعاً أل  ا لابثي 

 ت رأيثي بصثط  للال التدعنطي يت رح ط  ةهدايسا  راسثع الحالثي للثت انثربدالساهت يش  ا

بالت علات  حطث  رشثطع الدعانثات عاألبحثا  للثت ة  تشثةالت   عرعر ت  رف   الرلاينطي

ريالل اللي ات  عابير اع للثت الرلدطثد اللثالح  ع ثدل ابنثرلابي بحرطالثات األنثع نثببسا 

   أطسثا ةع التلثاهج  عةثذلك ابير ثاع للثت الرلاينثطي  ةنأعل  ت  التداع  علط  ال ثائتط

ً -عرشطع الدعانات للت رعل  التداع  الحةعتطي للثت رحنثط  ةدائسثا ع ثدتارسا  لثد   -ةطضا

رفعضسا لرحدا التلايني  حط  لل  عي اً لألاعطثات ابلرصثادطي يث   التلاينثي طلثرج  لسثا 

 (214: 2013ةنعاق يفالي.) لبلت تحتعد  بد الةعطل   

عبالعلعع للت عالا الرفأطل لب  اللاتفت يت تصع  ربط  علعد الفدطثد تث  التشثةالت 

الرثت رفثعق الرلاينثثطي يثت الرفأثثطل التدعنثت تلسثا؛  ثثدل التعاءتثي بثثط  ت علثات الرفأثثطل 

عاحرطالات نثعق الفتث   عاعريثاع تفثدبت الحعتثا  تث  يثع  الرفأثطل ليئثات الي ثعاء 

لتم الرفأطتثت الر أطثدا للثت ة  طل ث  روثاع الفعلتثي عتحدعدا الد    عللؤ  عطج ذلثك الث

العةنتالطي بترغطعارسثا النطانثطي عرحثدطارسا الفأتطثي عالرةلعلعلطثي دع  ع ثت ةع بصثطعة  

عغل ة  الرفأطل الحةعتت طلعا د ت  ببفض ت عتات عتساعات النعق ال اعلطي لب ةلث  

لتةالطات الرفأطل عالثرفأل بث    ب طتو  تصدعاً يت النعق الدا أطي عال اعلطي لاعاً لضفف

عنطادة الل   عالحيا يت الرفأطل الفال عاأل هثعا حرثا يثت رثدعط  الفأثعل عالعطاضثطات  

عة  هلاك ح ائ  عتفأعتثات وابرثي تمأ ثي ب ر بث  التلالشثي ةع الرحأطث  ةع الربدط .)حاتثد 

 (2010 تاع  

ع اصثي    -فأثطل لبث  اللثاتفت عهلا ربع  دعا ت الرعلث  لالهرتثال برف طث  الرلاينثطي يثت الر 

با رباعه ت  التعاحث  الساتثي يثت رشثةط    ثع  األلطثا  اللدطثدة الرثت نثعف ر ثعد   -الوالعا 

التلرتا التصعا  عطرلةد ذلك بالعلعع للت ر عطع الرلاينطي يت ةيعط طثا الصثادع  ث  التلرثدو  

الرصثلطف  حطث   ابلرصادا الفالتت  حط  طشطع دلط  الرلاينطي الفالتطي للت رثل ع تصثع يثت  



  عت  ول راسع الحالي للت الرعل  لحثع صثط  ت رأيثي  2011( يت  ال  8احرأت التةالي علل ) 

يت الرفأطل لب  اللاتفت رنسل يت رف ط  الرلاينطي عرح  اللال التدعنطي  أت ر ثدطل ةيضث  تثا  

 بثثد الةثثعطل  تعلثثا    لثثدطسا  لثثذا ةثثا  األتثث  يثثت ا رطثثاع تثثد   ا داعة باألهثثداف.) لبلثثت 

 ( 214اب : ن 

عت  دعا ت انر دال ةنأعل ا داعة باألهداف ا ر اطد حدة التلايني بصععة  اتي يثت 

األنعاق التحأطي عالفالتطثي الترتوأثي بتاثاهع  دطثدة تلسثا؛ ابلرثاج التنثرتع  عالتلرلثات 

التبرةعة  عاللعدة الفالطي  با ضايي للا ت رأثف ا بثدا ات الترالح ثي  ةث  هثذه األتثعع 

عض  أثثثا التفأتثثثط  عةثثثذلك تثثثدعاء ا داعات  ضثثثعععة ار ثثثاذ عرليطثثثذ عغطعهثثثا ريثثث

انثثرعارطلطات عةنثثالطل هثثديسا الرغأثثل  أثثا التلاينثثي الشثثدطدةا  عتثث  هلثثا راسثثع ةهتطثثي 

ةنأعل ا داعة باألهداف با ربثاعه تلاعتثي ترةاتأثي بر ثاذ عرليطثذ انثرعارطلطات رفةث  

 (95:  2016ل   ةيض  البدائ  التراحي ةتال ا داعة. ) يعطلي هشا

يت ةوطع تث   -علتا ةالت التدعني الوالعطي رفالت ت  الفدطد ت  التشةالت الرت رفعق 

رح ط سا ألهدايسا عةذلك لثدعرسا  أثت رح طث  التطث ة الرلاينثطي تثا توطالرسثا تث    -األحطا 

تثثداع  ليثث  التعحأثثي  ةثثا  تثث  الضثثعععا لطلثثاد تثثد   لداعا تلانثثل عهثثع ا داعة 

رمبط   دا   التداع  الوالعطثي التصثعطي لتنثا درسا  أثت الرغأثل  أثت باألهداف  طتة   

تشةالرسا عرح ط  التط ة الرلاينطي يت ر دطل  دتي رفأطتطي تتط ة    غطعها ت  التثداع  

األ عو  ةتا ة  الدعانات الناب ي لل ر ل بالعبم بط  ا داعة باألهداف عدععها يت رح ط  

 التط ة الرلاينطي .

 بحث:أسئلة ال -3

 السؤال الرئيسي التالي:ررأ   تشةأي البح  يت   

 ؟ تا دعع تد   ا داعة باألهداف يت رح ط  التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفال 

 األسئلة الفرعية التالية :عطريعع ت  هذا النؤا    

 تا تالتح تد   ا داعة باألهداف ؟  . ة
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 ؤننات الرفأطتطي ؟ تا األن  اللاعطي لأتط ة الرلاينطي بالت .ل

ج. تا لتةالطي رح طث  التطث ة الرلاينثطي بتثداع  الرفأثطل الوثالعا الفثال تث   ثال  رمبطث  

 تد   ا داعة باألهداف ؟ 

د. تا الرصعع الت رعح لرمبط  ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا بتحاياثي ةنثعا  

 لرح ط  التط ة الرلاينطي؟ 

 أهمية البحث: -4

 وذلك كما يلي :تطي هذا البح   أت األهتطي اللاعطي  عاألهتطي الرمبط طي   رشرت  ةه   

 أ. األهمية النظرية :

طنرتد هذا البح  ةهتطر  اللاعطي ت  ةهتطي تد   ا داعة باألهثداف الثذا ةوبثت يفالطرث  

يت رمعطع األداء ا داعا بت رأف التلابت الرت مب  يطسا عيثت ال مثاع الرفأطتثت بثبفض 

فالل  لاعاً لحداوي هذا الت   ت اعلي باألنثالطل الر أطدطثي التربفثي يثت ا داعة بتفاثل دع  ال

التؤننات بالدع  الفعبطي عغل تا رعالس  ت  رحدطات  علاعاً ل أي الدعانات الفعبطثي الرثت 

رلاعلثت تعضثثعع ا داعة باألهثداف عدععه يثثت رح طث  التطثث ة الرلاينثطي يثثت تلثا  الرفأثثطل 

 والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :الوالعا الفال رلرت ةهتطي هذا البح    ع اصي الرفأطل  

لد طفربع لضثايي لدطثدة يثت تلثا  ا داعة الرفأطتطثي  ةثع  هثذا البحث  األع  تث   .1

لع   الذا طةشثف  ث  الفاللثي بثط  رمبطث  ا داعة باألهثداف عرحنثط  ةداء تثداع  

 الرلاي .  الرفأطل الوالعا الفال  علتةالطي رح ط  لدعرسا  أت

لد طنثسل يثت تفعيثي مبطفثي الفاللثي بثط  ا داعة باألهثداف عرح طث  التطث ة الرلاينثطي  .2

 لتداع  الرفأطل الوالعا الفال.

طيطد التنئعلط  بالتنرعطات ا داعطي الفأطا يت الرفعف  أت ةهل اللعالل الرثت طحرالسثا  .3

 .رح ط  التط ة الرلاينطيرمبط  ةنأعل ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفال ل



 ب. األهمية التطبيقية :

تث   ثال  غثعض البحث  بثالرفعف  أثت دعع ا داعة باألهثداف عةوعهثا يثت رح طث  

التط ة الرلاينطي بتثداع  الرفأثطل الوثالعا الفثال برحنثط  تنثرعا ةدائسثا  يث   ةهتطثي هثذا 

علثدعة التثدطعط  البح  طتة  لبعا ها يت ر دطل ةنأعل  ت  طتة  ة  طفث   تث  نثسعلي  

بثثالرفأطل الوثثالعا  أثثت رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي بشثثة  طح ثث  األهثثداف الفاتثثي لأتدعنثثي 

الوالعطي  عر دطل ةنأعل  ت  طتة  ة  طعغل الفاتأط  بالفت  التدعنثت التثلال لأعصثع  

للت ةيض  اللرثائج  عرف طث  تبثادإل ا داعة باألهثداف بالتؤننثات الرفأطتطثي عهثت؛ تبثدة 

  عتبدة ابلر ال  عتبدة ا حنا  بالتنئعلطي  عتبدة العلابثي الذارطثي  عتبثدة عيثا التشاعةي

 الععح التفلعطي  ت   ال  ا وعاء اليةعا لسذه األبفاد.

 أهداف البحث: -5

طفرتد للثاح رمبطث  ةنثأعل ا داعة باألهثداف  أثت علثعد األيثعاد الثعاغبط  يثت الرغططثع  

عتبثادإل ا داعة باألهثداف عللثا رسل برمبط سثا لرحنثط     لأليض   عارياق ارلاهثارسل تثا يأنثيي 

 لذا فإن البحث الحالي يهدف إلي: األداء لرح ط  التط ة الرلاينطي   

الرفعف  أثت علسثي لاثع ال ثائتط   أثا الفتث  ا داعا بالتثداع  الوالعطثي لحثع ةهتطثي     .1

 رمبط  تد   ا داعة باألهداف. 

اء التثداع  الوالعطثي عرح طث  لثدعرسا رعضطح دعع ا داعة باألهثداف يثت رحنثط  ةد .2

  أت الرلاي  .

ابنريادة ت  لرائج هذا البح  لربلت ةنثأعل ا داعة باألهثداف ةلنثأعل لداعا غطثع  .3

 ر أطدا .

رحدطد ةهل الصفعبات الرثت لثد رحثع  دع  رمبطث  ا داعة باألهثداف دا ث  تثداع   .4

 الرفأطل الوالعا .

اعني ا داعة باألهداف عالرت رثؤدا للثت ر دطل رعصطات ت  شللسا رف ط  تنرعا تت .5

 رنسط  ةداء الفت  عرحنطل   عت  ول رح ط  التط ة الرلاينطي لأتدعني الوالعطي.



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 مصطلحات البحث: -6

 أ. اإلدارة باألهداف:

عط صثد بسثاا ةنثأعل لداعا طشثثرعك يطث  الثعئط  عالتعؤعنثثط  يثت ةايثي التنثثرعطات 

لرت طلبغت  أثا العحثدات ا داعطثي الرثت طفتأثع  ا داعطي بالتؤنني  يت رحدطد األهداف ا

يطسا رح ط سا  ول رحدطد تنئعلطي ة  تعاف  أا شة  لرائج ترعلفي تلث  تمأثعل رح ط سثا 

 ( 396: 2013)هالي البلا    ول ةرابي  مي عاحدة لرح ط  رأك اللرائج.

ةتا رفعف بللساا رحدطثد األهثداف عتشثاعةي ة ضثاء التؤننثي يثت عضثفسا  عر ثعطل 

هتي ة  يت اللرائج التحص   أطسا  تتا طؤدا للثا رح طث  لتأثي تث  الت اطثا لصثالح تنا

 ( 49: 2006)تعغاد ععاط    التؤنني ا.

بللسثثا: ةحثثد األنثثالطل الحدطوثثي يثثت الفتثث  ا داعا  وتعرررف اإلدارة باألهررداف إجرائيررا  

ط  عمعط ي لدطثدة يثت الريةطثع  ط ثعل  أثا تبثدة التشثاعةي بتفلثت تشثاعةي لتطثا الفثاتأ

بالتدعني يت عضا ال ثعاعات عرحدطثد األهثداف عاللرثائج الترعلفثي يثت الفتث   عتث  وثل 

 رح ط  األهداف الرعبعطي التلشعدة لأتدعني.

 ب. الميزة التنافسية:

رفعف التط ة الرلاينطي بللساا رفرتد بالدعلي األعلثت  أثا ت ثدعة التؤننثي عالفثاتأط  

طحثرل ضثعععة لطثال لداعة التؤننثات برمثعطع   يطسا  أا الرتطث  عا بثداع عالرلدطثد  تتثا

تياهطتسا عةنالطبسا ا داعطي لرسطئي الاععف ةتال الف ع  البشعطي لةت ربثدع عرلثدد بشثة  

 ( 2014) تعت    تنرتع  يالرلدطد لعهع ا بداع ا داعا ألطي تؤنني لداعطيا.

 دتثي رفأطتطثي بللسا: هت لثدعة التدعنثي  أثا ر ثدطل   إجرائيا    التنافسية  الميزة  وتعرف

 الطي اللعدة  ت   ال  ابهرتال بالفلصع البشثعا  عالرحنثط  التنثرتع لثألداء عالةيثاءة 

الترتط ة  تتا طلفة  لطلابطاً  أا تنرعا  عطلطسا عالفاتأط  يطسثا  األتثع الثذا طةنثبسل 

 لدعات رلاينطي رتةلسل ت  تعالسي حدة التلايني يت التلرتا.

 



 الدراسات السابقة : -7

 : الدراسات المرتبطة بمحور اإلدارة باألهداف :أول  

 الدراسات العربية: (1)

 :2014دراسة براء محمد القصيرين   .1

هديت هذه الدعاني لأرفعف للت دعلي تتاعني ا داعة باألهداف لدا تثدطعا تدطعطثي 

الرعبطي عالرفأطل يت لعاء بلثت ةلالثي ع اللرسثا بدايفطثي ا للثا  لتفأتثطسل  علثد انثر دتت 

وثثي التثثلسج العصثثيت التنثثحت ابعربثثامت الرحأطأثثت لتالئترثث  لمبطفثثي الدعانثثي  ةتثثا الباح

انر دتت الدعاني انثربالرط  للتثا التفأعتثات تث  ةيثعاد الفطلثي  األعلثت: ل طثا  دعلثي 

تتاعني تدطعا تداع  تدطعطي الرعبطي عالرفأطل يت لعاء بلت ةلالي لاداعة باألهثداف تث  

: ل طا  دايفطي ا للا  لأتفأتط   علثد رةعلثت  طلثي الدعانثي علسي لاع تفأتطسا  عالوالطي

تفأثل عتفأتثي رثل ا رطثاعهل بمعط ثي  شثعائطي  علثد ةاسثعت لرثائج الدعانثي ة    550ت 

تتاعني تدطعا تداع  تدطعطي الرعبطثي عالرفأثطل يثت لثعاء بلثت ةلالثي لثاداعة باألهثداف 

ععضثا  مثي  تأطثي  عة   لاءت تعريفي  أت لتطا التلثابت عهثت) رحدطثد األهثداف 

ً  –دعلثثي دايفطثثي ا للثثا  لثثاءت تعريفثثي   أثثت لتطثثا التلثثابت عهثثت) رحتثث   -ةطضثثا

التنئعلطي عاألداء الترتط   عالتلايني  عيا أطي العلثت(  ةتثا بطلثت لرثائج الدعانثي علثعد 

 اللي لطلابطي دالي لحصائطاً بثط  دعلثي تتاعنثي ا داعة باألهثداف لثدا تثدطعا تثداع  

 الرعبطي عالرفأطل يت لعاء بلت ةلالي عبط  دايفطي لللا  التفأتط .تدطعطي  

 :2014دراسة محمد مبارك محمد الرشيدي  .2

هديت هذه الدعاني للت ا رباع ةوع انر دال معط ي ا داعة باألهداف يثت ةداء الفثاتأط  

بتؤنني البرعع  العملطي يثت الةعطثت  علثد انثر دل الباحث  التثلسج العصثيت الرحأطأثت  

( 380انر دل ابنربالي ةلداة للتا البطالات عالتفأعتات  علد رةعلت  طلي الدعاني تث )ع

تعاياً رل ا رطاعهل ت  تلرتا الدعاني  علد رعصأت الدعانثي للثت تلتع ثي تث  اللرثائج 

ةهتسا تا طأت: ة  تنرعا انر دال معط ي ا داعة باألهداف ت  علسي لاثع الفثاتأط  ةثا  



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

ةداء الفاتأط  يثت تؤننثي البرثعع  العملطثي الةعطرطثي تث  علسثي ترعنماً  عةا  تنرعا  

لاع الفاتأط  ترعنماً  ةتثا ةشثاعت اللرثائج للثت علثعد ةوثع ذع دبلثي تفلعطثي بنثر دال 

معط ي ا داعة باألهداف بلبفادها األعبفي) الو ي بط  العئط  عالتعؤع   عالتشثاعةي بثط  

 ال تث  الفثاتأط  يثت رح طث  األهثداف  العئط  عالتثعؤع  يثت رحدطثد األهثداف  عابلرث

عالرغذطثثي العالفثثي بثثط  الثثعئط  عالتثثعؤع ( يثثت ةداء الفثثاتأط   ةتثثا ةعصثثت الدعانثثي 

بضعععة الرعةط   أت ريفط  انر دال معط ي ا داعة باألهداف بلبفادهثا األعبفثي تلرتفثي 

 بتؤنني البرعع  العملطي الةعطرطي.

 :2015دراسة خالد بن أحمد معيوف الشمري .3

هديت الدعاني للت الرفعف  أت دعلي رمبط  تدطعا التداع  لاداعة باألهثداف يثت 

تداع  تحاياي حيع البام  بالتتأةي الفعبطي النفعدطي  عنب  الرحنط  الال تي لأرمبط   

عالةشف  ث  تثا لذا ةثا  هلثاك يثععق ذات دبلثي لحصثائطي رعلثا لترغطثعات) اللثل   

ي(  علرح طثث  هثثدف الدعانثثي انثثر دل الباحثث  التثثلسج عالتؤهثث  الفأتثثت  عنثثلعات ال دتثث

( تثدطع 467العصيت  عرل رصتطل انربالي ت  والوي ةلنال  علد رةع  تلرتا الدعاني ت )

عتدطعة  علد رعصأت الدعاني لفدد ت  اللرائج عهثت: ة  دعلثي رمبطث  ا داعة باألهثداف 

لثد يثععق ذات دبلثي يت تداع  تحاياي حيع البام  لثاءت بدعلثي ةبطثعة  عةلث  ب رع

لحصائطي لترغطعات الدعاني  تا  دا ترغطع اللثل  لثاء لصثالح ا لثا   عةثا  تث  ةهثل 

ت رعحات رحنط  الرمبط  هثت؛ للاتثي دععات ردعطبطثي ت رصثي برحدطثد األهثداف عر ثعطل 

ا للا  النلعا  علطلاد حعاي  تادطثي عتفلعطثي عمثعق رحيطث  لدطثدة لأتفأتثط  عتثدعاء 

  دايفاً لت طد ت  الرحنط  يت رمبطث  ا داعة باألهثداف  عةالثت تث  ةهثل التداع   لرةع

 رعصطات الدعاني لشعاك لتطا تدطعا التداع  يت ل داد  مي لداعة الرعبطي عالرفأطل.

 :2017دراسة أشرف عدنان محمد الهندي .4

هديت هذه الدعاني للت الرفعف  أثت عالثا رمبطث  ا داعة باألهثداف يثت التؤننثات  

طي عةوعها يت رلهط  لطادة بدطأي  علد ا رتد الباح   أت التلسج العصيت الرحأطأثت  الحةعت



عانر دل ابنربالي ةلداة للتا التفأعتات  عرعصثأت الدعانثي للثت تلتع ثي تث  اللرثائج 

تلسا؛ ةل  رعلد  اللي معدطي بط  تبادإل ا داعة باألهثداف )التشثاعةي عرحدطثد األهثداف  

العلابثي الذارطثثي  عالر طثطل  عالتحانثثبي  أثا ا للثثا ( عبثط  رلهطثث  عد ثل ا داعة الفأطثثا  ع

ال طادة البدطأي  ةتا ةل  طعلد رلوطع ذع دبلثي لحصثائطي تث   ثال  العلابثي عالعلابثي الذارطثي 

 عالر ططل عالتحانبي  أت ا للا   أت رلهط  ال طادة البدطأي.

 :2019دراسة سونا وداعة أحمد نجيب   .5

لرفعف  أا ةوع ا داعة باألهداف يثت رلتطثي ال ثدعة  أثا ا بثداع هديت الدعاني للا ا

يت ةةادطتطي النعدا  لفأعل عرةلعلعلطا المطعا   عالرفعف  أا ةطيطي انثر داتسا لرف طث  

عرلتطثثي ال ثثدعة  أثثا ا بثثداع  علثثد انثثر دتت الدعانثثي التثثلسج العصثثيت الرحأطأثثت  ةتثثا 

ا التفأعتات عالرت مب ت  أثا  طلثي تةعلثي انر دتت الدعاني ابنربالي ةلداة بحوطي للت

ت  الفاتأط  بلةادطتطي النثعدا  لفأثعل عرةلعلعلطثا المطثعا   علثد رعصثأت الدعانثي للثا 

تلتع ي ت  اللرائج ةهتسا؛ ة  رمبط  ا داعة باألهداف طلتثت ال ثدعة  أثا ا بثداع   عة  

ل األداء تث   ثال  رف طث  بنر دال ا داعة باألهداف ةهتطي ةلحد العنائ  التستي يت ر طثط

تتاعنثثي التشثثاعةي عالو ثثي عالرغذطثثي العالفثثي بثثط  الثثعئط  عالتعؤعنثثط   عة  ا داعة 

باألهداف لاال رحدد بث  التلاتثي معط سثا عتثا رعطثد ة  رصث  للطث  علطثا  اللرثائج الرثت 

رح  سا  علد ةعصت الدعاني بضعععة رف ط  ةا تلاتثي لنثب  رمبطث  ا داعة باألهثداف 

  تلح تعاعدها البشعطي حعطي عنثل ةهثدايسل عتفاللرسثا تث  ةلث  رنثسط   تأطثي ت   ال

 رمبط سا.

 الدراسات األجنبية: (2)

 :2010دراسة وينسي سالو   .1

هديت الدعاني للا الرفعف  أا ةهتطثي عيعائثد ا داعة باألهثداف يثت لداعة التثداع  

انثر دل التثلسج العصثيت الوالعطي بعبطي الاتبعا يت لطلطعطا  علرح ط  ةهداف الدعاني رثل  

الرحأطأثثت  عرثثل رصثثتطل ا نثثربالي ةثثلداة لأدعانثثي  عرةثثع  تلرتثثا الدعانثثي تثث  تفأتثثت 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

التثثداع  الوالعطثثي يثثت التلثثام  الرفأطتطثثي النثثري يثثت العبطثثي  عرةعلثثت  طلثثي الدعانثثي 

( تفأتاً  عةبع  تا رعصأت للط  الدعاني تا طأت: ة  التفأتط  طعع  ة  ةنثأعل 1159ت )

ة باألهداف ع لاصعها تيطداً يت رح ط  الرحن  التنرتع يت لداعة التدعني الوالعطثي ا داع

يت العبطي  ةتا رعصثأت للثا ةلث  طلثل رمبطث  ةنثأعل ا داعة باألهثداف يثت التثداع  

الوالعطثثي لرحنثثط  عرف طثث  األداء  عةلثث  طلثثل  أثثا ع اعة الرعبطثثي عالرفأثثطل د ثثل الرمثثعع 

التثثؤرتعات عالأ ثثاءات عالثثدععات الردعطبطثثي لعيثثا تنثثرعا ا داعا لرحنثثط  األداء ع  ثثد 

 التفعيي عاألداء ألنأعل ا داعة باألهداف.

 :2012دراسة لفديليشيكو    .2

انرسديت الدعاني للا الرفعف  أا رياق عتشاة  ا داعة باألهثداف ةثلداة ل طثا  ةداء 

ا تثدا تشثاعةي لطلطعطا ةدعاني حالي  عالرفعف  أ -التؤنني بالبلك العئطنت يعع ةللع

ةالً ت  التدعاء عالتعايط  يت عضثا ةهثداف التؤننثي التثعاد رح ط سثا  علثد انثر دتت 

الدعاني التلسج العصيت  عرل رصتطل ا نربالي ةلداة عئطنطي لأدعاني با ضايي للا بفثض 

الت ابالت  عرةع  تلرتثا الدعانثي تث  الفثاتأط  يثت بلثك لطلطعطثا العئطنثت يثعع ةللثع 

تعاياً  علد رل انر دال ةنأعل التنح الشات  لتلرتا الدعاني  عةبع  تثا (  102ع ددهل)

رعصأت للط  الدعاني ة  التؤننات الرت رربلت ةنثأعل ا داعة باألهثداف  ثادة تثا رح ث  

ةهدايسا التعنعتي  ةتا ة  التشثةأي العئطنثطي الرثت رفثعق ا داعة باألهثداف ةثلداة ل طثا  

تأط   عالتةايئثثات غطثثع التالئتثثي  ةتثثا ة  ا داعة ةداء التؤننثثي هثثع  ثثدل لشثثعاك الفثثا

باألهداف رنا د  أا الفت  التشرعك بثط  التثعايط  تتثا طح ث  ةهثداف التؤننثي  علثد 

ةعصت الدعاني بضثعععة الرثدعطل الثدععا عل ثادة الرثدعطل لأتثعايط  لرح طث  ةهثداف 

رابفثي تثدا التؤنني  عةذلك علعل   د الرتا ات دععطي بط  العؤناء عالتععؤنثط  لت

 الر دل لحع األهداف التعنعتي.  

 

 



 :2016دراسة ايفانس أوبينا   .3

هديت الدعاني للا الرفثعف  أثا تثدا لدعاك تثدطعا عتفأتثت التثداع  ألهتطثي عيعائثد  

ةنأعل ا داعة باألهداف ةلنأعل ر مطم لثاداعة اليفالثي لأتثداع  الوالعطثي يثت لطلطعطثا يثت  

انثر دال التثلسج العصثيت الرحأطأثت  عة ثدت ا نثربالي     علرح ط  ةهداف الدعاني رل 21ال ع  

ةلداة لأدعاني  عرةع  تلرتثا الدعانثي تث  تثدطعا عتفأتثت التثداع  الوالعطثي يثت التلثام   

(  500الرفأطتطي الوال  ةتعهطا  عةبا  عةعهايطثا يثت عبطثي ةعبطثا  عرةعلثت  طلثي الدعانثي تث ) 

رعايث  التثدعاء عالتفأتثط   أثا ة  ا داعة  ( تدطعاً  علثد رعصثأت الدعانثي للثا  20تفأتاً  ع) 

باألهداف ع لاصعها ذات صأي عتيطدة لرح ط  الرحن  التنثرتع يثت لداعة التثداع  الوالعطثي   

عةطضاً رمبط  ةنأعل ا داعة باألهداف طناهل يت رف ط  ال طادة الرفاعلطي لأتثداع  ع أث  بطئثي  

تث  ةنثأعل ا داعة باألهثداف  أثا رف طث   رفأطتطي لطدة بالتدعني الوالعطي  با ضثايي لثذلك طف 

تنثثرعا األ ثثالق عال ثثطل لأتؤننثثي  ةتثثا ةعصثثت الدعانثثي بضثثعععة رمبطثث  ةنثثأعل ا داعة  

 باألهداف يت التداع  الوالعطي بالتلام  الرفأطتطي الوال  لرحنط  عرف ط  األداء. 

 : 2016دراسة روز افريم   .4

ط  ألهتطي رمبط  ا داعة باألهداف  هديت الدعاني للا الرفعف  أا تدا لدعاك التفأت

ةتا   الرحأطأت   العصيت  التلسج  الدعاني  انر دتت  علد  لفتأسل   ةدائسل  لر ططل  ةآلطي 

انر دتت ابنريراءات عالت ابالت الش صطي ةلدعات لأبح  علتا التفأعتات  علد بأغت  

باألهداف نع( تفأل عتفأتي   90) الفطلي رمبط  ا داعة  ة   اللرائج  ف طنا د علد ةاسعت 

التفأتط  يت ةداء  تأسل بةياءة  عةل  يفا  يت رلتطي لدعة التفأتع   أت رحت  التنئعلطي  

 ععيا ةداء التفأل. 

 :2018دراسة أنس ميلولي ونعيم مصطفي   .5

هديت الدعاني للا الرفعف  أت ةهتطي رمبط  تد   ا داعة باألهثداف ةمعط ثي لر طثطل 

التثلسج العصثيت  ةتثا انثر دتت ابنثريراء الثذا ةداء الفاتأط   علد انثر دتت الدعانثي  

شعةي رل ا رطاعهل بمعط ي الفطلي الفشعائطي البنثطمي  عالثذط    ( 13) مب   أا الفاتأط  ل
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 ات  بتلاتات الفت  بلتسععطي ةعنعيع  علد رعصأت الدعانثي للثا   ( 150) بأ   ددهل  

لر طثطل األداء ععيثا   تلتع ي ت  اللرائج ةهتسا: ةهتطثي رمبطث  ا داعة باألهثداف ةمعط ثي

ةياءة الفاتأط   ةتا ةاسعت اللرائج ةهتطثي ا داعة باألهثداف يثت رحنثط  ةداء التؤننثات 

 ةة   ةتا ةوبرت علعد  اللي لطلابطي بط  ا داعة باألهداف عرحنط  ةداء الفاتأط .

 ثانيا : الدراسات المرتبطة بمحور الميزة التنافسية:

 الدراسات العربية: (1)

 : 2013محمود عبد الكريم  دراسة لبني   .1

هديت الدعاني للت الرفعف  أثت دعع الرلاينثطي يثت الرفأثطل لبث  اللثاتفت يثت رحيطث  

األداء عالصط  الرثت رنثسل يثت رف طث  الرلاينثطي تث  التثداع   علثد انثر دتت الدعانثي 

التثلسج الت ثاع   علثد انثثر دتت الباحوثي ةدعات بثععرع لرحأطثث  الصثط  األللبطثي لرف طثث  

نطي يت الرفأطل لب  اللاتفت عرتوأت هذه األدعات يت التاني علتعذج ال عا ال تني  الرلاي

علد رعصأت الدعاني للت تلتع ي ت  الدعع  التنريادة ت  صطغرت اب رطثاع التدعنثت 

عي اً للاعطي الرلاينثطي علتثعذج ال ثعا ال تنثي لبثععرع لرحدطثد دعع ةث    STEMعرفأطل  

لرفأثثطل لبثث  اللثثاتفت ةهتسثثا؛ المثثالق عؤطثثي عةهثثداف صثثطغي يثثت رف طثث  الرلاينثثطي يثثت ا

التؤنني الرفأطتطي ت  احرطالات النعق عترمأبار   ضعععة رعوط  الفاللات تثا الفتثالء 

عهل المالل عةعلطاء األتعع عهع تا طتو  التلرتا ال اعلت ةهل  تط  باللنبي لأتدعنثي  

طي  أت الر مطم ابنرعارطلت معطث  الرمأا للت التلايني الفالتطي  ا رتاد التؤنني الرفأطت

 التدا يت الرمبط  حرت ررتة  ت  الرلاي .

 :2015دراسة أحمد نجم الدين عيداروس   .2

هديت الدعاني للا الرفثعف  أثا مبطفثي التطث ة الرلاينثطي يثت اللاتفثات تث  حطث ؛ 

تيسعتسا  عةبفادها  ع صائصسا يت ضعء اليةع ا داعا التفاصع  ع عض ةهثل لسثعد 

اتفات األللبطي بشل  رشةط  يعق الفت  ا يرعاضطي عالرعص  ألهل الت رعحثات بفض الل

الترفأ ثثي بثث داعة يثثعق الفتثث  ا يرعاضثثطي ةآلطثثي انثثرعارطلطي لرح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي 



باللاتفات التصعطي  علد انر دل الباح  التلسج العصيت  عرعصأت الدعاني للثا الفدطثد 

لداعة يثعق الفتث  ا يرعاضثطي رتوث  اآللطثي ابنثرعارطلطي ت  اللرائج عالرت ت  ةهتسا: ة   

ا بدا طثثي  عرفثثد تثث  ةهثثل الت عتثثات الر لطثثي عالرلاطتطثثي الدا تثثي لرتةثثط  اللاتفثثات تثث  

الرلاينطي العملطي عا لأطتطي عالدعلطي عرح ط  التط ة الرلاينثطي يطسثا  عة  التطث ة الرلاينثطي 

ت رلعطد ا لرالطثي التؤننثطي  علتةالطثي الثعبم ررتو  يت رشةط  يعق الفت  ا يرعاضطي ي

بثثط  ال تثثا  عالتةثثا   عانرةشثثاف التعاهثثل ال طادطثثي عا داعطثثي عالبحوطثثي بةأطارسثثا حطثثا  

الرعاطف األتو  لأتعاعد التادطي عالبشعطي عالر لطثي  عة  ةهتطثي الرعاطثف األتوث  لر لطثات 

طذطي ل اعمثي المعطث  الرلاينثطي التفأعتات عابرصابت ا لةرععلطي يت عضا األمع الرلي

 لألاتفات التصعطي.

 :2015دراسة محمد جاد حسين  .3

هديت هذه الدعاني للا الرفعف  أا دعلي رعايع ترمأبات نري نطلتا عةبفثاد التطث ة 

  علثثد انثثر دل الباحثث  التثثلسج ) طلثثي الدعانثثي( الرلاينثثطي بةأطثثات لاتفثثي للثثعل الثثعادا 

الي ةداة للتثا البطالثات عالتفأعتثات  عالرثت مب ثت العصيت  علد انثر دل الباحث  ابنثرب

يثعد  علثد رعصثأت الدعانثي للثت تلتع ثي تث  اللرثائج ةهتسثا؛ ة  تث  ةهثل   ( 275)  أت

ترمأبات رمبط  نري نثطلتا لرح طث  التطث ة الرلاينثطي الترثعايعة بالةأطثات تحث  الدعانثي 

طثي الرحرطثي  رغططثع عرمثعطع عالرت عاي ت  أطسا الفطلي بشدة د ثل ا داعة الفأطثا  رثعايع البل

الو ايي الرلاطتطي  ردعطل عرع طي التثعاعد البشثعطي  عرثعايع التثعاعد التالطثي  عالث  رعلثد 

 اللي اعربامطي ترعنمي بط  رعايع ترمأبات رمبط  نري نطلتا عرح ط  التطث ة بالةأطثات  

 تفي.علد ةعصت بضعععة الرحع  لحع رمبط  تلسلطي نطلتا يت ةايي التلابت باللا

 :2017دراسة عدنان رشيد عبد الدليمي   .4

هديت الدعاني للت الرفعف  أت ةوع ال طادة ابنرعارطلطي  أت رح طث  التطث ة الرلاينثطي يثت  

اللاتفات ال اصي يت عنم األعد   علد انر دل الباحث  التثلسج العصثيت الرحأطأثت  عرةثع   

تنثرعطات ا داعطثي )الفأطثا   تلرتا الدعاني ت  لتطثا تث  طشثغأع  التلاصثل ا داعطثي يثت ال 
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عالعنمت  عتدعاء الثدعائع( يثت اللاتفثات األعدلطثي ال اصثي  علثد انثر دل الباحث  ةنثأعل  

( يعداً  علد انثر دل ابنثربالي ةثلداة بحوطثي   272الحصع الشات   عرةعلت  طلي الدعاني ت  ) 

لثي لحصثائطي  علد رعصأت الدعاني للت تلتع ي ت  اللرائج ةهتسثا تثا طأثت؛ علثعد ةوثع ذع دب 

أللتام ال طادة ابنرعارطلطي  أت التط ة الرلاينطي حطث  رفربثع ال طثادة ابنثرعارطلطي هثت احثدا  

التعاعد اللعهعطي الرت رنر دتسا التلاتي يت رح طث  التطث ة الرلاينثطي  علثد ةعصثت الدعانثي  

الحطات  بتلح ال طادات العنمت عالدلطا باللاتفي تنثاحي ةةبثع تث  الالتعة طثي عريثعطض الصث

عردعطبسل  أت ةدعاع عتساعات ال طادة ابنرعارطلطي  أت عة  الفت   ع طادة ابهرتثال برح طث   

التط ة الرلاينطي ت   ال  رتطث  ةنثفاع ال ثدتات الرثت ر ثدتسا اللاتفثي بللسثا ةلث  تث  ةنثفاع  

 اللاتفات التلايني. 

 :2017دراسة ياسر محمد خليل   .5

ألمثثع اللاعطثثي عاليةعطثثي لأ طثثادة ابنثثرعارطلطي هثثديت الدعانثثي للثثت ال ثثاء الضثثعء  أثثت ا

عالتط ة الرلاينطي باألدبطات ا داعطي التفاصعة  ععصد عالا ال طادة ابنثرعارطلطي عالتطث ة 

الرلاينطي باللاتفات التصعطي ت  علسي لاع ة ضاء هطئي الردعط   تا ر ثدطل ت رعحثات 

لألاتفثات التصثعطي  علثد ا رتثدت   رمبط  ال طادة ابنرعارطلطي لرحنثط  التطث ة الرلاينثطي

الدعاني  أت التلسج العصيت  عانر دل الباح  ابنربالي لرفعف عالثا ةث  تث  ال طثادات 

 ضثع هطئثي الرثدعط   ( 378) ابنرعارطلطي عالتط ة الرلاينطي  علد مب ت  أت  طلي بأغت 

اللرثائج  عتفاعلاً ا رطععا بمعط ي  شؤائطي بنطمي  علد رعصأت الدعاني للت تلتع ي تث 

ةهتسا؛ علعد  اللثي اعربامطثي لعطثي معدطثي بثط  ترغطثعا الدعانثي ال طثادة ابنثرعارطلطي 

عالتط ة الرلاينطي عة  ةبفاد تحععا ال طادة ابنرعارطلطي عالتطث ة لثاءا بدعلثي ترعنثمي  

علثثاءت ت رعحثثات رمبطثث  ال طثثادة ابنثثرعارطلطي لرحنثثط  التطثث ة الرلاينثثطي لألاتفثثات 

: رف طث  الثع ت عرمثعطع التلثاس الرلاطتثت  علثعة ا عادة عد ثل عالرث ال التصعطي تاطأت

 ا داعة اللاتفطي  الردعطبات المتعحي عالتنرتعة عرمعطع لدعات ال طادة اللاتفطي.  

 



 :2018دراسة أماني عبد العظيم   .6

هديت الدعانثي للثت الرفثعف  أثت ترمأبثات رح طث  التطث ة التطث ة الرلاينثطي للاتفثي 

ضعء بفض ال بعات الفالتطثي  عالرعصث  لرصثعع ت رثعح لرح طث  التطث ة   التلصععة يت

الرلاينطي بلاتفي التلصععة  علد انثر دتت الباحوثي ةحثد ةنثالطل التثلسج العصثيت عهثع 

ةنثثأعل دعانثثي الحالثثي  علثثد انثثر دتت الباحوثثي ابنثثربالي ةثثلداة بحوطثثي للتثثا البطالثثات 

(  ضعاً ت  ة ضاء هطئثي 300عاني ت  )عالتفأعتات ت  ةيعاد الفطلي  عرةعلت  طلي الد

الردعط  بلاتفي التلصععة رثل ا رطثاعهل بمعط ثي  شثعائطي  علثد رعصثأت الدعانثي للثت 

الفدطد ت  اللرائج ةبع ها تا طأت؛ علعد بفثض تث  لعالثل ال صثعع يثت عالثا ترمأبثات 

رح ط  التط ة الرلاينطي بلاتفثي التلصثععة ررتوث  يثت اآلرثت: ضثفف د ثل حعطثي البحث  

الفأتت أل ضاء هطئثي الرثدعط  لرمبطث  لرثائج ةبحثاوسل علأثي لشثع البحثع  الترتطث ة يثت 

تلالت  أتطي تصليي  التطاً  عضفف الرحيط  التادا التلانثل أل ضثاء هطئثي الرثدعط  

لرح ط  الرتط  الردعطنت  عضفف ت صصات البح  الفأتت يت تط الطي اللاتفي  عةالت 

رلاينثثطي بلاتفثثي التلصثثععة ر عطثثد تةربثثات اللاتفثثي تثث  ةهثثل ترمأبثثات رح طثث  التطثث ة ال

بتصثادع تفأعتثثات حدطوثثي عاوثثعاء التةربثثي العلتطثي التعلثثعدة حالطثثاً بت طثثد تثث  تصثثادع 

التفأعتات الترلع ي  عرعيطع اللاتفي لبلطثي رحرطثي تث  تفتث  عرلسطث ات أل ضثاء هطئثي 

 ت  الترمأبات. الردعط  لرمعطع ابرةاعارسل البحوطي ال ابأي لأرنعط .... عغطعها

 :2018دراسة نجالء عبد التواب عيسي   .7

هديت هذه الدعاني الرفعف للت رعاء ة ضاء هطئي الردعط  بلاتفثي بلثت نثعطف حثع  

دعع عة  التثثا  ابلرتثثا ت يثثت رح طثث  انثثرداتي التطثث ة الرلاينثثطي بسثثا  ععضثثا رلطثثات 

طلاً بابنثربالي للتثا ت رعحي لرح ط  ذلك  علد ا رتد الباح   أت التلسج العصثيت  تنثرف

البطالات عالتفأعتات  عرتوأت  طلي البح  ت  تلتع ي ت  ة ضاء هطئي الردعط  بةأطات 

 ضثع هطئثي رثدعط   علثد رعصثأت الدعانثي للثت   ( 223) ت  لاتفي بلثت نثعطف بأغثت  

تلتع ي ت  اللرائج ةبع هثا ة  رح طث  دعع عة  التثا  ابلرتثا ت يثت انثرداتي التطث ة 
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اتفي ترح   بدعلي ترعنمي  ع دل علعد يععق ذات دبلي احصائطي رعلثا الرلاينطي بالل

للت الدعلي الفأتطي  ععلثعد يثععق ذات دبلثي احصثائطي رعلثا للثت لثعع الةأطثي لصثالح 

الةأطات الفأتطي  عيت ضعء اللرائج رل عضا  دد ت  اآللطات الت رعحي لأرثد طل دعع عة  

اينثثطي تثث   ثثال  ةبفثثاده الثثوال ؛ السطةأثثت  التثثا  ابلرتثثا ت يثثت انثثرداتي التطثث ة الرل

 عالفالئ ت  عا دعاةت.

 الدراسات األجنبية: (2)

 :2011دراسة أدينيران   .1

هديت الدعاني للا رفعف ةطيطي رثلوطع انثر دال التلاتثات الصثغطعة عالترعنثمي يثت 

للثعل ةيعط طثا لرةلعلعلطثا ابرصثابت التفأعتارطثي عال ثدعات الدطلاتطةطثي لرح طث  التطثث ة 

لاينطي يت بطئي األ تا  الترغطعة  علد انر دتت الدعاني التلسج العصيت الرحأطأت  عرثل الر

انر دال لنربالي شب  تلاتي  أا شثبةي ا لرعلثت ةثلداة للتثا البطالثات تث  تثدعاء لاثل 

التفأعتثثات يثثت تلرتثثا الدعانثثي التةثثع  تثث  الشثثعةات الصثثغطعة عالترعنثثمييت ةايثثي 

بفطلثثي  شثثعائطي  ( 564) ةيعط طثثا عالبثثال   ثثددهاال ما ثثات يثثت ةثث  ت امفثثات للثثعل 

شثثعةي  عةالثثت الترغطثثعات رةلعلعلطثثا التفأعتثثات عابرصثثابت عال ثثدعات  ( 18) لثثدعها

الدطلاتطةطثثي الترغطثثع التنثثر    عالتطثث ة الرلاينثثطي الترغطثثع الرثثابا  عةاسثثعت اللرثثائج ة  

بتطث ة رلاينثطي يثت   لتةالطات رةلعلعلطا التفأعتات عابرصثابت رثعيع لسثا ال ثدعة لررترثا

البطئات الترغطعة  عطتة  ة  رناهل يت رحنثط  التلرلثات عالفتأطثات الرلاعطثي  تث  ةلث  

تةايحي الضغعم ت  التلاينط  عرح ط  تط ة رلاينطي يت بطئثات الفتث  الترغطثعة  ةتثا ة  

لدعة رةلعلعلطا التفأعتات عابرصابت  أثا رثعيطع تطث ة رلاينثطي رةتث  يثت انثر داتسا 

 ي م لتلعد حطا ة ةدعارسا.    علط 

 :2011دراسة إساري   .2

هديت الدعاني الرفعف  أا للا تحاعلي رمثعطع ةلتثعذج لأتطث ة الرلاينثطي يثت الرفأثطل 

 بثثع ا لرعلثثت بالةأطثثات الصثثغطعة يثثت روطلثثا  علثثد انثثر دتت الدعانثثي التثثلسج العصثثيت 



 أثا  طلثي رةعلثت الرحأطأت  عانر دتت ا نثربالي ةداة للتثا التفأعتثات  عالرثت مب ثت  

تشاعةاً ت  لداعات الةأطات عة ضاء لللي الر مطم يطسا  علد رعصثأت الدعانثي   ( 16) ت 

للا تلتع ي ت  اللرائج ةبع ها تا طلرت: الرعصث  للثا حثدعد تثا طتةث  ة  طح ث  التطث ة 

الرلاينطي برأك الةأطات تو : تفعيي ل ام ال عة عالضثفف عاليثع  عالرسدطثدات التلاتطثي  

ل الرعص  للا رعلفات التلرتا التحأت عالرعلفات الش صطي لأتؤننثي عرعلفثات عةذلك ر

 التنريطدط  ت  هذه الةأطات.  

 :2013دراسة أونا مارا   .3

هديت هذه الدعانثي للثا رفثعف ةطيطثي ل ثادة اللاثع يثت انثرعارطلطات لداعة التثعاعد 

ي تث   ثال  البشعطي يت اللاتفات الععتالطي  بثع ة أثت تنثرعا يثت اللاتفثات األععبطث

 طادة التط ة الرلاينطي علعدة تفاططعها  علد انر دتت الدعاني التلسج العصيت الرحأطأثت  

لاتفثي يثت الفثالل رعرطبثاً   ( 50) لاتفثي ةععبطثي ضثت  ةيضث   ( 13) علد شثتأت الدعانثي  

عبحوثثت ةعلثث  الشثثب  عاب ثثرالف يطسثثا  عي ثثاً لفثثدة ةبفثثاد توثث : الرعاطثثف  عالرثثدعطل  

معطع التسلت  عاأل الق الرلاطتطي  عرف ط  الفالتي الرلاعطي ت   ثال  عابنرشاعات عالر

ةلشمي الفت   علد رعصأت الدعاني للا الفدطد ت  اللرائج تلسا: الرعص  للا لتةالطثي ل ث  

رلعبي اللاتفات األععبطي عرمبط سثا باللاتفثات الععتالطثي  با ضثايي للثا الرعصث  للثا 

عات اللاتفثثات الحةعتطثثي عال اصثثي يثثت ععتالطثثا تلتع ثثي تثث  الت رعحثثات ال طتثثي  دا

 لرح ط  التط ة الرلاينطي يت لاتفارسل.

 :2014دراسة بهرام ميهامي، وحسين ميهامي   .4

هديت الدعاني للا تفعيي ةوع لداعة التفعيي  أا التط ة الرلاينطي يت التلاتثات الصثلا طي  

  عانر دتا ا نثربالي ةثلداة للتثا  التنرسديي يت الدعاني  علد انر دل الباحوا  التلسج العصيت 

تيثثعدة  لرحدطثثد الفاللثثي بثثط  لداعة    30البطالثثات األعلطثثي الترفأ ثثي بفطلثثي الدعانثثي البثثال   ثثددها 

التفعيثثي ةترغطثثع تنثثر   عالتطثث ة الرلاينثثطي ةترغطثثع رثثابا  علثثد انثثر دل الباحوثثا  البعلثثاتج  

 تي  علثد رعصثأت الدعانثي  لأ طال باب رباعات عالفتأطات ا حصائطي الال SPSS  ا حصائت 
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للا تلتع ي ت  اللرائج ةهتسا؛ ة  لداعة التفعيي رتو  ةداة عئطنطي لثاداعة يثت ال ثع  اللدطثد   

يفتأطات لداعة التفعيي عانرعارطلطارسا رشلا التلاتات عاأليثعاد  أثا عيثا تنثرعا اببرةثاع  

طلثاً تلسلطثاً لأتفعيثي تتثا طثؤدا  عالرلاينطي  ةتا ة  لداعة التفعيي رتو  رلطي لرتةط  التلاتي رتة 

للا ابنر دال األتو  لأتعاعد  ةتا ةشثاعت الدعانثي التطدالطثي للثا علثعد  اللثي لطلابطثي بثط   

لداعة التفعيي عالتط ة الرلاينطي لأتلاتي  أا تنرعا رح طث  عضثا الفتثالء عاألداء الرلاطتثت  

 عاببرةاع الرلاطتت.  

 :2015دراسة مادادي بويا   .5

دعانثي اللاعطثي لتفعيثي تثدا ةوثع انثر دال بفثض التلاتثات لرمبط ثات هديت هذه ال

رةلعلعلطا التفأعتات لةنثل الريثعق  أثا التلاينثط  اآل ثعط  ةع الحيثاا  أثا تعة هثا 

الرلاينثت لفثدد تث  التلاتثات الفالتطثي الةبثعا يثت ت رأثف التلثابت  حطث  رثل رحأطثث  

تفأعتات لأرعيطع يثت التلاتثي  تثا عتعالفي ةطيطي انرغال  ت رأف رمبط ات رةلعلعلطا ال

ت اطا انرعارطلطي  أا ال عا الرلاينطي يت النعق الفالتطي  علد انر دتت الدعاني التثلسج 

العصيت  علد رعصأت الدعاني للا تلتع ي ت  اللرائج ةهتسا تا طأثت: ة  ةو صثلا ي ب 

لتنثرتعة بثدع  طتة  لسا الب اء  أا لطثد الحطثاة حالطثاً يثت ضثعء الرمثععات عالرغطثعات ا

انر دال رةلعلعلطا التفأعتثات  عة  رمبط ثات رةلعلعلطثا التفأعتثات لأتلاتثات الت رأيثي 

الرت انر دترسا انرعارطلطاً لأرةطف تا لتعذج ة تالسثا لترغطثعات بطئثي األ تثا   عهلدنثي 

 الفتأطات الرلاعطي.

 التعليق العام علي الدراسات السابقة: -8

ات النثثاب ي ةلسثثا لتطفثثاً لثثد اهرتثثت بةثث  تثث  ا داعة ربثثط  تثث   ثثال   ثثعض الدعانثث -

باألهداف عالتط ة الرلاينطي  عرلاعلت التد أط  ت   عاطا عةبفاد ت رأيثي عترلع ثي  يتلسثا 

عالثذا طرتوث  يثت؛ تبادئث   عةهدايث   عيأنثير   عترمأبارث     براإلدارة باألهرداف  تا طرفأ 

بطث  ا داعة باألهثداف عدايفطثي عتفعلار   ع مثعات رمبط ث   عرعضثطح الفاللثي بثط  رم

ا للا  لدا التفأتط   عرعضطح ةوع رمبط  ا داعة باألهداف  أثت تشثاعةي التعؤعنثط  



يثثت ار ثثاذ ال ثثعاع  عةوثثع رمبطثث  ا داعة باألهثثداف  أثثت ةداء التؤننثثات  عدعع ا داعة 

نثثي باألهثثداف يثثت رلهطثث  لطثثادة بدطأثثي  عدعع ا داعة باألهثثداف يثثت رمثثعطع لداعة التدع

الوالعطي يت لطلطعطا  عالفاللي بط  رمبط  ا داعة باألهداف عرلتطثي ا بثداع  عدعع ا داعة 

برالميزة باألهداف يت رحنط  لدعة التؤننات اللاتفطي  عتث  هثذه الدعانثات تثا طرفأث  

عالترتو  يت؛ دعع الةياءات البشثعطي يثت رح طث  التطث ة الرلاينثطي  عترمأبثات   التنافسية

بعة الرلاينطي يت الرفأطل الفالت  عرلوطع عة  التا  اليةعا يثت رف طث  التطث ة انرداتي ال 

الرلاينطي  عمبطفي التط ة الرلاينطي عةهل  صائصسا  عالدعع الذا طتةث  ة  طأفبث  رمبطث  

لداعة التفعيي يت  أ  التط ة الرلاينطي  ععالا لداعة ا بثداع عدععهثا يثت رح طث  التطث ة 

الرفأثثطل الفثثالت  عالثثا لداعة اللثثعدة الشثثاتأي ع اللرسثثا بتنثثرعا الرلاينثثطي يثثت تؤننثثات 

رح ط  اللاتفي لأتط ة الرلاينثطي  عةوثع ال طثادة ابنثرعارطلطي يثت رح طث  التطث ة الرلاينثطي 

باللاتفات ال اصثي  عترمأبثات رح طث  التطث ة الرلاينثطي بلاتفثي التلصثععة  عتحاعلثي 

  بع ا لرعلت يت الةأطات الصغطعة بآوطلا.  رمعطع ةلتعذج لأتط ة الرلاينطي يت الرفأل 

ررشاب  الدعانثي الحالطثي تثا بفثض الدعانثات النثاب ي تث  حطث    من حيث الموضوع: -

حط  رلاعلت تعضعع ا داعة باألهداف  عالتطث ة الرلاينثطي  لب ةلسثا ر رأثف   ؛التعضعع

 ت  حط  رلاع  تلابت التعضعع.

لطي تا الدعانات الناب ي يت الرفثعف  أثت حط  اري ت الدعاني الحا  من حيث المفهوم: -

ال اصي ا داعة باألهداف عالتط ة الرلاينطي  عا رأيثت تفسثا يثت السثدف عحثدعد   التياهطل 

الدعاني ع طلي الدعاني  عرلاع  ةوع رمبط  ا داعة باألهداف يت رح طث  التطث ة الرلاينثطي 

 بتداع  الرفأطل الوالعا الفال .

   الدعانثي الحالطثي تثا الدعانثات النثاب ي يثت تلسلطثيعرريث  منهجيرة البحرثت  حط    -

البح   حط  ل  غالبطي الدعانات الناب ي انر دتت التثلسج العصثيت الرحأطأثت  يطتا ثدا 

(  عدعانثي 2012(  عدعاني ليدطأطشطةع)2015بفض الدعانات  ةدعاني  الد الشتعا)

(  2015)(  عدعانثثي ةحتثثد  طثثدعاعع 2018(  عدعانثثي ةلثث  علفثثطل)2014ةطعشثت )
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(  عدعانثي 2014(  عدعاني بسثعال عحنثط  تطسثاتت)2018عدعاني ةتالت  بد الفاطل)

( عالرت انثر دتت التثلسج العصثيت  يثت حثط  انثر دتت دعانثي لثال  2015تادادا)

(  التثثثلسج العصثثثيت عالرثثثاعط ت عتثثثلسج  التنثثثح ابلرتثثثا ت  2012الثثثدط  تحتثثثد )

 العصيت التنحت ابعربامت.( التلسج  2014عانر دتت دعاني بعاء ال صطعط )

ةثلداة لأدعانثي  تثا  ثدا  الستبانةا رتدت تفال الدعانات  أت  من حيث أداة البحث: -

( الرت انثر دتت ابنثريراء ةداة للتثا 2018(  عدعاني ةل  علفطل)2014دعاني ةطعش)

( الرت انر دتت الت ثابالت الش صثطي 2016البطالات عالتفأعتات  عدعاني عع ا يعطل )

 الل ابنريراء.للا ل

عر رأف الدعاني الحالطي    الدعانات الناب ي ت  حط  السدف الثذا من حيث الهدف:   -

طرتو  يت ر دطل رصعع ت رعح لرمبط  ا داعة باألهداف لرح ط  التط ة الرلاينثطي بتثداع  

الرفأطل الوالعا الفال  لب ةلسا لتطفاً رعصأت للت لرائج رصل يت غاطي عهدف عاحد عهثع 

ة رمبط  ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي الفاتي لرح ط  التط ة الرلاينطي  عهثع ضععع

 تا لصدر  الدعاني الحالطي عرعصأت الط .

حطثث  انثثريادت الدعانثثي الحالطثثي تثث     مررن حيررث مرردي السررتفادة مررن الدراسررات السررابقة:  -

مبطث  تثد    الدعانات الناب ي يت ا مثاع اللاثعا لأدعانثي ع اصثي يثت رحدطثد ترمأبثات ر 

ا داعة باألهداف عةبفاده عةنن  عتفعلار  عتدا اعربام  برح طث  التطث ة الرلاينثطي  عا رطثاع  

التثثلسج الثثذا رنثثطع  أطثث  الدعانثثي عهثثع التثثلسج العصثثيت الرحأطأثثت  عبلثثاء ةداة الدعانثثي  

  عرحدطثد ي عارسثا  عا رطثاع التفاللثات ا حصثائطي التلانثبي لأدعانثي    -ابنثربالي   –التنر دتي 

 عرينطع عرحأط  تا رعصأت الط  الدعاني ت  لرائج .  

 . أدوات البحث:9

رثل رمبط سثا  أثا  طلثي تتوأثي تث    -تث  ل ثداد الباحوثي  –انر دتت الدعانثي انثربالي  

)ةنثعا   اديثع  ةثعل  التفأتط  بالتعحأي الوالعطي بتداع  تحاياي ةنعا  ب داعارسا ال تني  



ةوع رمبطث  تثد   ا داعة باألهثداف  أثا رح طث    لأرفعف  أا  اتبع  داعع  لصع اللعبي( 

 التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا ت  علسي لاع التفأتط  . 

 .منهج البحث :10 

  الثذا طرضثت  دعانثي عصثيطي لةث  المنهج الوصفي التحليليطنر دل البح  الحالت  

طي للتا البطالثات  ث  ت  ا داعة باألهداف عالتط ة الرلاينطي  عةذلك طرضت  دعاني رحأطأ

ةثث  تثث  تثثد   ا داعة باألهثثداف عدععه يثثت رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي بتثثداع  الرفأثثطل 

بنر ال  اللرائج الرت رح ث  ةهثداف عذلك بعانمي ا نربالي عرحأطأسا لحصائطاً  الوالعا   

 الدعاني عرلطل    رناؤبرسا  عطبلت  أا ةنانسا الرصعع الت رعح .

( التلسج العصيت الرحأطأت بلل ا التلسج الثذا طنثفت 100   2006)عطفعف الحتدالت

لعصف الاثعاهع ةع األحثدا  التفاصثعة ةع العاهلثي يسثع ةحثد ةشثةا  الرحأطث  عالرينثطع 

التلال لعصثف اثاهعة ةع تشثةأي تثا  عط ثدل بطالثات  ث   صثائ  تفطلثي يثت العالثا  

عاألعلثات الرثت لنثرفتأسا عررمأل تفعيي التشاعةط  يت الدعاني عالاعاهع الرت لدعنسا  

 للتا البطالاتا.

 . حدود البحث:11

الرصع البح  الحالا  أت دعاني تد   ا داعة باألهثداف عةطثف   حدود موضوعية:  -أ

بتحاياثي  الفثال  طتة  ة  طنسل رمبط   يت رح ط  التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأثطل الوثالعا

 ةنعا .

ً الةرععل  –رثل رمبطث  ابنثربالي    حدود بشررية: -ب  أثا  طلثي تث  تفأتثت التعحأثي   -طثا

 .الوالعطي الفاتي بتداع  ا داعات الرفأطتطي ال ت  بتحاياي ةنعا 

ً  -ابنربالي رل رمبط  حدود مكانية:  -ج  الوالعطثي الفاتثي التعحأثي تثداع   أثت -الةرععلطثا

بتحاياي ةنعا  عهثت) ةنثعا   اديثع  ةثعل اتبثع  دعاع   ال تني الرفأطتطي  با داعات

 للعبي(لصع ا
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تثابط  رع طثا    2020/ 10/ 5عحرثت    2020/ 9/ 4  عرل الرمبط  يت اليرعة تث    حدود زمانية:   -د 

 ابنربالات عرلتطفسا الةرععلطاً. 

 خطة السير في البحث:. 12 

ر دل الباحوي يطتا طأت رحأطالً لاعطاً    تد   ا داعة باألهثداف  عالفاللثي بثط  ا داعة 

 .الفاللي    ي  ول ر دل لماعاً تطدالطاً لرعضطح هذه باألهداف عرح ط  ال دعة الرلاينط

 :التالي النحو على البحث الحالي فيها يسير التي الرئيسة الخطوات إجمال ويمكن

 :  عطرلاع  تا طأتللبحث النظري اإلطار : األول المحور  -

تثثد   ا داعة باألهثثداف تيسعتثث  عةهدايثث   عتبادئثث  عيأنثثير  ع لاصثثعه  عيعائثثد   

   عتفعلات رليطذه  ع معات رمبط   بالتداع  الوالعطي الفاتي التصعطي .انر دات 

التط ة الرلاينطي تيسعتسا  عةهتطرسا  ع صائصثسا  عةبفادهثا  عةلعا سثا  عتحثددارسا    

عتؤشعات رح ط سا  عتصادعها  ع لاصعها  عتفاططع الحةل  أا لعدرسا  ع عات  

 بلائسا  عتفعلات رح ط سا .

 , عطرلاع  تا طأت :اإلطار الميداني للدراسةالمحور الثاني:   

ل داد انربالي ررةع  تث  تحثععط : األع  طرلثاع  ا داعة باألهثداف  عالوثالت طرلثاع   .1

التط ة الرلاينطي  علد رل رمبط سا  أثا  طلثي  شثعائطي تث  التفأتثط  بتثداع  الرفأثطل 

 الوالعا الفال ب داعات تحاياي ةنعا  ال تني .

 ائج الدعاني التطدالطي .رحأط  عرينطع لر  .2

 خالصة نتائج البحث ووضع تصور مقترح.: طرلاع     المحور الثالث  

 المحور األول: اإلطار النظري:

 تقديرررررررم :

ا داعة باألهداف ةنأعل لداعا حدط  طسدف للت رعةط  اللسعد يت التلاتثي ا داعطثي 

طثد تث  الةرثال ا داعطثط   أت بأعغ األهثداف التعلثعة  علثد رلثاع  هثذا التعضثعع الفد



التفاصعط   عاليأنيي األنانطي الرت ر عل  أطسا ا داعة باألهداف هثت التشثاعةي  بتفلثت 

ة  رحدد ة  تلاتي    معط  تشاعةي الفاتأط  يطسا ةغعاضسا عةهدايسا  ول رفثد عرمثعع 

 لذا سوف يتناول البحث العناصر التالية:   مم الفت  الال تي لبأعغ هذه األهداف 

 أول : مدخل اإلدارة باألهداف :

 تيسعل ا داعة باألهداف . .1

 يأنيي ا داعة باألهداف عةهل عةائ ها. .2

  لاصع ا داعة باألهداف . .3

 تبادإل ا داعة باألهداف . .4

 ةهداف ا داعة باألهداف . .5

 يعائد رمبط  ا داعة باألهداف.  .6

 الفعات  التؤوعة يت ا داعة باألهداف. .7

 باألهداف.  تتط ات ع طعل ا داعة  .8

 صيات تدطع التدعني يت ضعء تد   ا داعة باألهداف.   .9

 ترمأبات رمبط  تد   ا داعة باألهداف. .10

 تفعلات رمبط  ةنأعل تد   ا داعة باألهداف. .11

  معات رمبط  تد   ا داعة باألهداف .  .12

 ثانيا : الميزة التنافسية :

 تيسعل التط ة الرلاينطي. .1

 ةهتطي التط ة الرلاينطي. .2

 رح ط  التط ة الرلاينطي ع صائصسا.  ةبفاد .3

 تحددات التط ة الرلاينطي عتؤشعات رح ط سا. .4

 تصادع التط ة الرلاينطي ع لاصعها. .5

 تفاططع الحةل  أت لعدة التط ة الرلاينطي. .6
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 ةنبال الرلاينطي ع عات  بلاءها عتفعلات رح ط سا. .7

 الفاللي بط  ا داعة باألهداف عالتط ة الرلاينطي .   .8

 اإلدارة باألهداف : أول : مدخل

 مفهوم مدخل اإلدارة باألهداف: (1

ا داعة باألهداف ةنأعل لداعا حدط  طسدف للت رعةط  اللسعد يت التلاتي ا داعطثي 

 أت بأعغ األهثداف التعلثعة  علثد رلثاع  هثذا التعضثعع الفدطثد تث  الةرثال ا داعطثط  

هثداف هثت ا التشثاعةي ا  التفاصعط   عاليأنثيي األنانثطي الرثت ر ثعل  أطسثا ا داعة باأل

بتفلت ة  رحدد ة  تلاتي    معط  تشاعةي الفاتأط  يطسا ةغعاضسا عةهثدايسا  وثل رفثد 

وسوف نستعرض فيما يلي بعرض مرن عرمعع  مم الفت  الال تي لبأعغ هذه األهداف   

 مفاهيم وتعريفات اإلدارة باألهداف:

لنثرعارطلطي التلاتثي عةهثدايسا هت ةنأعل لداعا طرطح لة  الفاتأط  التشاعةي يت رحدطد  -

تتثثا طثثؤدا للثثت ا حنثثا  بالتنثثئعلطي عابلرثث ال رلثثاه رح طثث  هثثذه األهثثداف يثثت ةايثثي 

التنرعطات ا داعطي  تا رحدطد لماع  ال لتا طلبغت  أت ة  عحدة تث  العحثدات ا داعطثي 

رابثي لربا   لرح ط  هذه األهداف عرحدطد تنئعلطي ة  تعاف    اللرائج الترعلفثي تلث  عة

 مي عاحدة لرح ط  اللرائج التعلعة عت  ول ترابفرسا عر ططتسا ت  لبث  التنثئعلط .) ةحتثد 

 (7التشف   تعلا ناب :  

عهت لاال لداعا طسدف للت  طادة يفالطي ة  ت  التلاتي ا داعطي عا داعا    معطث   -

تشثاعةي لتطثا ة ضثاء الرلاثثطل يثت عضثا األهثداف التعلثثع بأعغسثا بحطث  رةثع  هثثذه 

 (20:  2012ألهداف تحددة  تلطاً علابأي لأ طا .)لال  الدط  بال  ا

ةتا ةلسثا ةنثأعل تثلال تث  ةنثالطل ا داعة طتةث  تث   اللث  لأتؤننثي الرفأطتطثي ةأسثا  -

لداعات عةلنال عةيعاد رحدطثد لرثائج تفطلثي عالفتث   أثت العصثع  للطسثا يثت يرثعة  تلطثي 

ع لرثائج ترعلفثي عاضثحي عتحثددة  ععضثا تفأعتي  ةتا رفعف بللسا لداعة رحعا ةهداياً ة



بثثعاتج عالفطثثي لرح طثث  رأثثك األهثثداف عر نثثطل األداء يثثت ضثثعء لطثثا  اللرائج.)ةحتثثد 

 (175  174:  2011لبعاهطل 

عا داعة باألهداف رفعف بللسا ةنأعل لداعا ط عل بتعلب  ة  ت  العئط  عالتثعؤع    -

 سا  عط عتا  دععطثاً برحدطثد ر ثدل بابشرعاك يت رحدطد األهداف الرت رنفت التؤنني لرح ط

 (60: 2006التؤنني لحع بأعغ هذه األهداف الرت نب  نرحدطدها.) طاصعة عالياض    

عهت ةنأعل طؤةد  أا دتج ةهداف التؤنني عاأليعاد الفاتأط  يطسا  عضعععة اشثرعاك  -

العئط  عالتعؤعنط  يت رحدطد األهداف عصطاغرسا عبذ  اللسثعد التتةلثي بسثدف رمثعطع 

 (1:  2008األداء عرح ط  األهداف.)تعنت الحعبت 

ةتا رفعف بللسا ةنأعل يت الر مثطم عا داعة عالر طثطل طتةث  بعانثمر  عضثا ةهثداف   -

تفطلي ليرعة  تلطي تحثددة  ع أثا ةنثا  اللرثائج الرثت طلبغثت الرعصث  للطسثا لذا تثا ةعطثد 

يرثعة التحثددة طثرل لطثا  لألهداف الفاتي لأتؤنني الرفأطتطي ة  ررح   ةة   عيثت لساطثي ال

اللرائج اليفأطي يت ت ابث  األهثداف ةع اللرثائج الترعلفثي  وثل رحدطثد ابلحعايثات عتفاللرسثا 

 (1:  2014عذلك عصعبً لألهداف التري   أطسا.)عحال ةاال 

 فلسفة مدخل اإلدارة باألهداف وأهم ركائزه: (2

ابطثات تثد   ا داعة رفد ا داعة باألهداف ةنثأعل حثدط  يثت ا داعة طنثريطد تث  اطل

الفأتطي عتد   الفاللثات ا لنثالطي  عطراليثا نثأبطات ةث  تثد   تلستثا  عرنثرلد ا داعة 

 مجموعة من المسلمات أهمها:باألهداف للا 

 ة  األيعاد يت التؤننات طتطأع  للت تفعيي عيسل اللعاحت الترعلا تلسل ة  ط عتعا بسا. .1

ت ابشثرعاك يثت  تأطثي ار ثاذ ال ثعاعات ة  لدا األيعاد يت التؤننات عغبي لعطثي يث .2

 الرت رؤوع  أا تصالحسل عتنر بأسل.

ة  األيعاد طعغبع  يت العلعف  أا ةدائسل يت التؤننات نعاء ةةا  تعضطاً ةل غطثع  .3

 تعضت .
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عرد  هذه التنأتات  أا ةهتطي الفلصع البشثعا يثت ةنثأعل ا داعة باألهثداف  يسثع 

ع الثذا طحعةسثا عطضثا  ممسثا عطليثذها  عروث  الفلصع الحطعا يثت لداعة األ تثا  عهث

ا داعة باألهداف يت ا لنثا  ال ثادع  أثا رحتث  التنثئعلطي عتتاعنثي العلابثي عالرعلطث  

الثثذارت  عرؤةثثد ة  هثثذه ال صثثائ  طتةثث  اةرنثثابسا تثث   ثثال  بثثعاتج ردعطبطثثي تلاتثثي 

 لأرمثعطع تر صصي  رؤدا للا رلتطي لدعات اليعد  أثا الرلدطثد عاببرةثاع عرلفأث  ةهثالً 

 (12  11عالر دل.)تعنت الحعبت  تعلا ناب :  

: 2009وتتمثل فلسفة اإلدارة باألهداف كما يشير) طارق عبد الرؤوف وربيع عرامر،  

 ( في الركائز التالية:118-120

الماللسا ت  األهداف علط  ت  األلشمي ةع عدعد األيفا   حط  رفد األهداف العبام   .1

يعاد يثت التؤننثي الرفأطتطثي) التدعنثي(  عهثت الرثت رعلث  اللينت الذا طلتا بط  األ

لسعد التدطعط  عاأليعاد عرف   حتانسل عرد ل دعايفسثل لحثع ا للثا   عل  ةثال تث  

التدطعط  عالفاتأط  ر داد لنساتارسل يت رح ط  ةهداف التدعني لذا اشرعةعا يت ر عطثع 

طعغبع  يت العصثع  للطسثا   األهداف ال اصي بسل عبتدعنرسل  عيت رحدطد اللرائج الرت

الماللاً ت   دل رفثاعض تصثالح اليثعد عتصثالح التدعنثي  ع أثا الثعغل تث   ثدل 

العصع  للت الرتاو  الرال ةع الدتج الةات  ألهداف األيثعاد عةهثداف التدعنثي  لب ةلث  

طتة  رعيطع دعلي ت  ابرياق عابلنلال بطلستا ع أا ةعض العالا طعا الباحوع  يثت 

داعة ة  لطلثثاد رعايثث  ةهثثداف التدعنثثي عةهثثداف الفثثاتأط  طفثثد ةتثثعاً صثثفباً تلثثا  ا 

عب اصي يثت الفصثع الحثدط   الثذا رلرشثع يطث  ت رأثف الرطثاعات عاأليةثاع عال ثعو 

 الترضاعبي.

ةل  ب رعلد معط ي توأت لثألداء عللتثا طرعصث  التثدطعط  عاأليثعاد للثا المثعق الرثت   .2

لبأثعغ   -تث  ا تةالطثات عالاثععف عالترمأبثاتيت حدعد لماع تفط     -طععلسا تالئتي

األهداف الرت طضفعلسا عطري ع   أا رليطذها  عة  الفلصع األنانت يثت األداء طرتوث  

يت ال طتي الدا أطي لأفت   عب طفلثت ذلثك لغيثا  الفائثد ال ثاعلت لأفتث ) التةايثآت(  



عاف عتدا ت ابأرسثا عللتا رعة  ا داعة باألهداف  أا مبطفي العاطيي الرت طؤدطسا الت

لتطعل  عالنلاتسا تا لدعار  علشثبا سا لمتعحارث   يث ذا رالئثل الفتث  تفث  ةلبث   أثا 

 التناهتي يت تلسعدات ا داعة باألهداف بعغبي لعطي رنا د  أا للاحسا.

ة  الرفاع  العوط  بط  ةايي ة ضثاء التدعنثي طفثد عةطث ة عئطنثطي يثت يأنثيي ا داعة   .3

لرفاع  لرائج مطبي  لدتا طضثا الثعئط  عالتثعؤع  ةهثدايستا باألهداف  حط  طح   ا

عطري ا   أا معق رح ط سا عطحددا  تفاططع لطانسا  عةأتا ا دادت الو ثي بثاليعد عةأتثا 

رعيع التلاس التؤننت الال ل للضل  عردعطب  عرشلطف   أا اببرةثاع   ادت دعلثات 

ةايثي التنثرعطات الرلاطتطثي  الرفاع  بط  األيثعاد  ةتثا رثؤدا ابرصثابت اللطثدة  أثا

دععها يت رعضطح التياهطل عرعوط  الععابم عرفتطث  الريثاهل عل الثي الغتثعض عنثعء 

اليسل تتا طنا د  أا د ل الرفاع  عرعلط  مالات األيعاد لتطفاً لحع رح طث  األهثداف 

 التلشعدة.

عهثع ة  ال ائد ا داعا هع  ضع يت يعط  ترةات  طضل لتا ي الفتث  الرثت ط عدهثا    .4

تعل  عتعشد ط عد ت   ال  التشثاعةي عر بث  ةيةثاع اآل ثعط  عتلالشثرسا عابنثريادة 

تلسا عرمبط سا  عالفاللي بط  ال ائد عاآل عط   اللي ة ذ ع مثاء عرفأثطل عرفأثل عرثلوطع 

عرلوع عرعلط  عالرعاحات  يال ائد ب طفت  عحثده عب طثللح دع  رفثاع  بثط  الفثاتأط  

   رح ط  هدف تشرعك.تف  عرحت لطادر  ت  ةل

 عناصر اإلدارة باألهداف : (3

)تحتثثد  حيررث إنهررا تتكررون ممررا يلرري:ررفثثدد  لاصثثع ةع تةعلثثات ا داعة باألهثثداف  

 (2004ال عطعرت 

 :هيعطرل عضا األهداف يت والوي تعاح   وضع أو تحديد األهداف:   .1

هعطثي يثت التعحأي األعلت: رسرل برحدطد تعاة  التنئعلطي ةع األلشمي الرت رفربثع لع  

 ر دل التلاتي  أا التدا المعط .

 التعحأي الوالطي: رحدطد األنالطل التلانبي ل طا  ا للا  يت ة  لالل .  
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 التعحأي الوالوي: رحدطد األهداف الرت طتة  انر داتسا ةت طا  ط ا   أط  ا للا .  

اتج طسرل برحدطثد ابنثرعارطلطات عالنطانثات عالبثع  عهذا الفلصعتطوير خطة عملية:   .2

 الال تي لرح ط  األهداف الرت عضفت يت الفلصع األع .

ل  الر ثعطل التعحأثت عالتعالبثي الدععطثي ضثعععا  عذلثك   القيام بالمراجعة الدورية: .3

 لأرلةد ت  ة  التلاتي رنطع  أا المعط  التعنعل عالتعغعل. 

حدطثد عر،  عط صد ب  الر عطل ال رثاتت لاللثا ات الرثت رح  ثتتقويم اإلنجاز السنوي:   .4

األهداف الرت رل رح ط سا  عتفعيثي األنثبال الرثت ةدت للثا رح طث  األهثداف األ ثعا 

لراليطسا يت التعة ال ادتي  عةذلك طةع  يت هذا الفلصعا  داد لأتعحأي الت بأثي  بلثاءاً 

  أا اللرائج التحصأي.

 مبادئ اإلدارة باألهداف : (4

ةنأعل لداعا طسثدف للثا  طثادة  عيت ضعء اليأنيي الناب ي طرضح ة  ا داعة باألهداف

: 2008)ماعق  طاد األنثم    والذي يتمثل في التالي:  يفالطي ةداء التؤننات ا داعطي   

17-19) 

، عطفلت هذا التبدة لراحي اليعصي لأتعؤعنط  يت الرفبطثع  ث  رعائسثل   مبدأ المشاركة:  .1

لرنثاتح عابليرثاح عا دبء بت رعحارسل يطتا طرفأ  بفتأسل  تا رعيطع لع ت  الحعطي عا

عالصعاحي يثت تلالشثي تشثةالت التؤننثي الرعبعطثي  عالفتث   أثت ر عطثل علسثات 

اللاع عربثاد  التفأعتثات بتثا طنثسل يثت رحدطثد الفتأطثات عرحتث  التنثئعلطات ععيثا 

 ويتضمن هذا المبدأ عدة مبادئ فرعية أهمها:الععح التفلعطي   

لاتثي بثط  ةايثي التعؤعنثط  يثت ةلث اء التنالدة الرفأطتطي ال ائتثي  أثت التشثاعةي الت •

 ا داعة  عيت ةولاء صطاغرسل عاشر السل لألهداف  

انلاد النأمي ةع الريعطض  ع اصي لذا ةالت العالبات التنلدة تحددة يت شثة  لرثائج  •

 تمأعل رح ط سا  ععلت العئط  ب طنتح بذلك.



ع لأعؤنثاء بتثا طتثلحسل التنالدة النطانطي عالو ي الراتي  عذلك بالديا عالرشلطا التنثرت •

 ابنرفداد بر اذ ال عاعات التصطعطي.

التنثثئعلطي التشثثرعةي اللابفثثي تثث  تشثثاعةي التعؤعنثثط  لأثثعئط  يثثت رحدطثثد األهثثداف  •

 عالبعاتج.

األهثداف هثت الفتثعد الي ثعا لثاداعة باألهثداف  عذلثك أل  :  مبدأ تحقيرق األهرداف  .2

وهرذا المبردأ يتفررع إلري عردة لطسثا   ا داعة باألهداف رحدد اللرثائج التثعاد العصثع  ل

 مبادئ فرعية أهمها ما يلي:

 ضعععة الرتطط  بط  الغاطات عالعنائ  . 

عضعح السدف اللسائت  حرت طتة  رعلتر  للت ةهداف يع طي  تةالطثي رح ط سثا بطنثع  

 عنسعلي.

الردعج يت رح ط  األهداف  بدءاً باألهداف اليع طي    رمبط  البثعاتج  وثل ابلمثالق  

 ألهداف الةأطي.ل

 ا رطاع العنائ  عاألنالطل التلانبي لرح ط  األهداف . 

باألهداف  أل  ة   ات    التبدة تعرة اً رمبط طاً لاداعة   طتو  هذا:  مبدأ الرقابة الذاتية  .3

بالتؤنني عي اً لسذا التبدة طةع  علطباً  أت لين  يت ةولاء  تأ  عتشاعةر   عهذا طنسل 

ع  علابي  اعلطي  عت  وثل ا  ثال  عاللدطثي عا ر ثا  يثت يت يا أطي ا للا ات بد

 الفت  .

طؤن  هذا التبدة  أت عضا لاثال :  مبدأ المراجعة والمحاسبة علي أساس اإلنجازات .4

لأعلابثثي التنثثرتعة  بسثثدف لطثثا  الر ثثدل يثثت تلثثا  الفتثث   عتثثدا رح طثث  األهثثداف 

تت يثت ضثعء األهثداف التعنعتي عذلك ت   ال  تعالفي اللرائج عا للا ات الرت ر

 عالأعائح عالرفأطتات التعلسي لأفت  . 
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طفثد ا رطثاع الةثعادع عال طثادات :  مبدأ وضع الشخص المناسب في المكران المناسرب  .5

الصالحي يت التةا  التلانل ت  التعرة ات العئطنطي لاداعة باألهداف  عطثرل ا رطثاع 

فسثا لرح طث  لرثائج  أثت الش   ت   ال  الرفعف للت لتةالار  عتثدا لتةالطثي رمعط

 دعلي  الطي ت  الةياطي يت ا  لي ات ةل .

 من ثالثة مبادىء فرعية هي:عطرةع  هذا التبدة  :  مبدأ تخفيض المخاطر .6

العصع  للت رصتطل يفا  للاثال التفأعتثات  عتث  وثل ر يثطض الت ثامع يثت  تأطثي  

 الر مطم .

 ذ ال عاعات بشللسا .لطلاد حأع  توأت يت ضعء التعا لي بط  البدائ   ول ار ا 

 رح ط  ابنرتعاعطي الرلاطتطي عاللتع الرلاطتت . 

 أهداف تطبيق مدخل اإلدارة باألهداف : (5

) ةتلثد تحتثد  بثد منها ما يرتتي:لرمبط  تد   ا داعة باألهداف الفدطد ت  األهداف  

 (2010هللا 

ف رح طثث  الرثثعابم عالرةاتثث  بثثط  األهثثداف النثثلعطي عالترعنثثمي التثثدا  عاألهثثدا .1

 التنر بأطي ذات التدا المعط  .

 .عبم ةشةا  األداء الععرطلت الطعتت بلهداف تتةلي لابأي لأ طا   ال  يرعة  تلطي تفطلي .2

رسطئي التلاتي بةاتأسا لأرلهل عالحعةي ا طلابطثي النثعطفي  عذلثك  ث  معطث  رفبئثي  .3

 لسعد عمالات ةيعادها الفاتأط   أت ت رأف التنرعطات ا داعطي .

التلاتثثي  أثثت رغمطثثي اليلثثعة ةع الثثل   بثثط  تنثثرعا ةدائسثثا الحثثالت عبثثط   تنثثا دة  .4

 تنرعا ةداء ب طي التلاتات التلايني .

عضا تلتع ي تث  التفثاططع العئطنثطي عالرثت طتةث  تث   اللسثا ترابفثي عر طثطل ةداء  .5

 الفاتأط  بشة  تعضع ت طديا بالفاتأط  التاهعط  للت الر دل لألتال .

 



 ب اإلدارة باألهداف :فوائد استخدام أسلو  (6

)ةحتثد    فيمرا يلري:   ررتو  يعائد انثر دال تثد   ا داعة باألهثداف يثت ةا تؤننثي رفأطتطثي 

 ( 194 193لبعاهطل  تعلا ناب :     

طرحنثث  األداء  لثثدتا طفأثثل الفثثاتأع  تثثا هثثع الترعلثثا تثثلسل لللثثا ه  تحسررين األداء:  (1

 عضا األهداف.عطةع  لدطسل شفعع تر اطد با لر ال  لدتا طشاعةع  يت 

طثثؤدا ابريثثاق التشثثرعك  أثثت ةطيطثثي رح طثث  اللرثثائج للثثت رحنثثط     تحسررين التخطرريط:  (2

   الر مطم عابلدياع لحع الفت  الذا طلل رلدطر . 

الرةات  بط  ةلشمي التؤنني لرح ط  اللرثائج الترعلفثي  لثدتا   طتة تحسين التنسيق:   (3

 طرعيع هدف تشرعك علحنا  بالرعلط .

  بنسعلي ت   ال  ال مثم التعضثع ي عالتنثئعلطات التيصثأي طتة  تحسين الرقابة: (4

تعالبي تلام  العلابي الحناني يت ا للا   يفلدتا لفأل بالتشاة  يت حطلسثا لنثرمطا 

 الرفات  تفسا.

حط  رنرمطا تا علعد  مم عرحدطد األعلعطات ة  لرعلا تلابت تحسين المرونة:   (5

 أرفات  تا التشاة  الرت رحد .التشاة  التحرتأي  عت  ول رعضا  مم ماعئي ل

 حطلتا طصبح الفاتأع  ةةوع انر اللطي علثدطسل حعطثي ةةبثعتحسين العالقات الوظيفية:  (6

 ال عاعات  طلاعع  للت عئطنسل ةتؤطد لتلسعدارسل.  ار اذ يت

رلر   تنئعلطي الرمعطع للت ةني  ةا للت تنرعا الفات   لذا  أت ة  التطور الذاتي:   (7

 ل عطعالل  تأ  . ات  ة  ط مم عطلا

 مزايا مدخل اإلدارة باألهداف: (7

زيرد منيرر   ل  رمبط  تد   ا داعة باألهثداف لث   ثدداً تث  الت اطثا تث  ةهتسثا تثا ذةثعه 

 (82:  2006)تلطع  بعا فيما يلي:عالرت ررضح    عبوي،

رحع  رعةط  التلاتات    ال طال باأللشمي للت رح ط  اللرائج  عهذا ت  شلل  ة  ط طثد  

  داعة التدعنطي .يا أطي ا
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 طادة الو ي يثت التنثرعا الرفأطتثت لأتثداع  عذلثك أل  التثداع  غالبثاً رفمثت لرثائج  

 تأتعني  عبذلك يست رلطل    ةنئأي التلرتا عالتنئعلط .

ريعطض النأمي  لذ ةل  تا  طادة حلل التلاتات عرف طدها طصبح ريعطض التسثال ةتثعاً  

بلنثثأعل الريثثعطض ةتثثعاً حرتطثثاً  عتيسثثعل  حطعطثثاً  عطصثثبح لطلثثاد لاثثال لداعا طنثثتح

 ا داعة باألهداف طح   هذه الحالي.

الرعلطات بلاء  أت اللرائج  عبذلك ررحع  الرعلطات تث  دائثعة األحةثال الش صثطي للثت  

 دائعة األحةال الرت رفرتد  أت اللرائج الرت رل لللا ها.

تشثاعةي يطسثا  عربثاد  رحنط   تأطثي ا داعة الرعبعطثي  لذ ررثاح لأتعؤعنثط  يثع  ال 

 التفأعتات  عذلك عصعبً ل عاعات ةيض .

رحنط  ةلاتي ابرصا   بحطث  ررثاح لةث   ضثع يثت ا داعة التدعنثطي ة  طنثسل يثت  

رشةط  ةهداف التدعني  ةتا طرل ر عطدهل بيةعة ةيض     ةطيطي رح ط  هذه األهداف  

 لذ طفت  ة ضاء التدعني يت ا  هذا التيسعل ةيعط  .  

يحقررق العديررد مررن ة  رمبطثث  تثثد   ا داعة باألهثثداف  رحرراب حسررين جرروادذةثثعت  علثثد

 (1:  2014)عحال حنط  المزايا أهمها ما يتتي:

طأ ل انر دال هذا التيسعل األيعاد بالر مطم أل تالسل عالريةطع التنب  لةطيطي العصثع   

اتج عتعالسي للت األهداف التري   أطسا  عبالرالت طرحن  الر مطم عط أ  ت  يش  البع

التعالف الماعئي  حطث  طلتثت ةنثأعل ا داعة باألهثداف ال ثدعة الر مطمطثي لةث  تث  

 العؤناء عالتعؤعنط .

ر عد ا داعة باألهداف ةلتام لرحنط  العلابي  حط  رةع  األهداف هت التنثرعطات ةع  

 األلتام الفأطا الرت ر ا   أطسا اللرائج عبالرالت طرحن  ا للا .

ة باألهداف ت  النس  رتطط  التشاة  عرحدطدها  أل  الفعائ  ةتثال رح طث  رلف  ا داع 

األهثثداف رفربثثع تشثثةأي  لثثذا يثث     ثثد الرتا ثثات لأتعالفثثي التنثثرتعة بثثط  الثثعئط  



عالتعؤع  ر طد ت  ريا أسل لتلالشي ر دل الفت  لحع رح ط  األهداف  عبالرثالت طتةث  

 رحدطد التشاة  بطنع عنسعلي.

داعة  عل  تثث  ةحنثث  العنثثائ  ل طثثادة يفالطثثي تثثدطعا التثثداع  هثثت رحنثثط  ةداء ا  

تنثثا درسل يثثت رحنثثط  المثثعق الرثثت طثثدطعع  بسثثا ة تثثالسل  حطثث  رثث عدهل ا داعة 

باألهداف بالعنطأي التلانبي ل طا  تنثاهتي ةث  تثدطع  ع تثدا الرث ال التثدطع برح طث  

  داعطي يت األل  المعط .هع تا ط عع اليفالطي ا  -ةهداي  عةهداف التدعني   -األهداف  

رحن  الفاللي بط  الثعئط  عالتثعؤع   يرحثت اث  تيسثعل ا داعة باألهثداف طرح ث   

لأتعؤع  ت طد ت  الحعطثي  عطشثاعك يثت صثلا عار ثاذ ال ثعاعات الرثت رثؤوع  أطث  

ع أت  تأث   عطفأثل دععه يثت الرلاثطل عررحنث  ابرصثابت  علاثعاً لأتنثا دة الرثت 

 ر  طصبح عاغباً يت بذ  ةلصت اللسعد لرأبطي ترمأبات الرلاطل.     طرأ اها  شباع عغبا

 عيوب استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف: (8

ب ط أع ةنأعل لداعا ت  بفض التشةالت ةع النأبطات الرثت لثد رصثاحل األ ثذ بث   

لذا ي   ا داعة باألهداف ب ط أع ت  بفض الفطعل  لذلك يتفعيي هذه الفطعل طنثا د يثت 

 أت تفاللرسا عرصحطحسا ت  ةل  ة  رصبح ا داعة باألهداف ةنثأعباً لداعطثاً طرنثل   الفت 

ومن العيروب التري يمكرن اإلشرارة إليهرا فري تطبيرق بل أا دعلي ت  اليا أطي عالعالفطي   

 (198   197) ةحتد لبعاهطل ةحتد  تعلا ناب :  أسلوب اإلدارة باألهداف ما يلي:

اطات  أت العنائ   حطث  رعةث   أثت رح طث  اللرثائج ة  ا داعة باألهداف الرصاع لأغ 

 ةةوع ت  رعةط ها  أت العنائ  الال تي لرح ط سا  تتا طؤدا للت لهتا  هذه العنائ .

ة  ا داعة باألهثثداف غالبثثاً تثثا رفلثثت باألهثثداف ال صثثطعة التثثدا  عب رفلثثت بالغاطثثات  

 البفطدة عاألهداف معطأي التدا عبابنرعارطلطات الفاتي.

 غي األهداف بمعط ي بعالي ر يت تناعإل ا داعة.صطا 
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ة  ا داعة باألهثثداف لثثد رشثثلا  أثثت ابلرثث ال باألهثثداف التفععيثثي التةثثععة ةبثثدط   ثث    

 الريةطع اليفا  يت ار اذ ال عاع التلانل . 

ة  ا داعة باألهثثداف ررمأثثل رثثعايع ال ثثدعة  لثثد العؤنثثاء عالتعؤعنثثط   أثثت عضثثا  

 ةالطات اليفأطي لأتؤنني  عهذا ب طتة  رح ط   دائتاً.ةهداف عالفطي عتلانبي لات

ررمأل ا داعة باألهثداف رثعيع نثائع البطالثات عالتفأعتثات الال تثي الرثت رثد   يثت  

 تأطات رحدطد األهثداف  عهثذا ب طتةث  رثعايعه دائتثاً عبانثرتعاع  اصثي يثت الثدع  

تتا طرنبل  ل  العلثعع اللاتطي  الرت رير ع للت رعيع ا حصاءات عاألعلال الصحطحي   

 يت ة ماء ةولاء الرليطذ.

صفعبي رمبط  هذا األنأعل ا داعا لتا يط  ت  رحٍد ةبطثع لأتثعايط  عاأللسث ة  أل   

هذا األنأعل طرمأثل يستثاً عل الصثاً عالر اتثاً بالفتث  لثد ب طنثرمطف  الثذط  رفثعدعا 

داف تث  ععائسثا  ةع الفت  يت عاائف ب ضعععة لسا  ةع رفعدعا ال طال بل تا  ب ةهث

 رفعدعا رعك ة تا  عالر أت    تستات ةنانطي  أطسل ة  ط عتعا بسا.

صفعبي رحدطد ةهداف بفض التؤننات بشة  عاضح طنس  تف  ر عطل لللا ها  عهثذه  

ااهعة تعلعدة يت الدعائع الحةعتطي الرثت رحثدد لشثامارسا بثدبً تث  ة  ر ثعل برحدطثد 

 تا ر عل ب  ت  ة تا .ةهدايسا ةرلةطد تلسا  أت ةهتطي 

 صعوبات تطبيق اإلدارة باألهداف: (9

رفد ا داعة باألهداف تث  ا داعات اليفالثي الرثت رثداع بسثا التلاتثات  لب ة  رمبط سثا 

) لثثال  الثثدط  بثثال   تعلثثا  نوجزهررا فيمررا يلرري: والترريطعالثث  بفثثض الصثثفعبات  

 (42ناب :

ل تفدبت ا لراج عاألداء الحالطثي ة  انر دال ةنأعل ا داعة باألهداف طتةللا ت  ر طط -1

 ال ائتي باليف   علةل  ب طحدد شطئاً باللنبي لاتةالطات الةاتلي.



ة  ا داعة باألهداف ريرثعض لثدعة التعؤعنثط  عالعؤنثاء  أثا عضثا ةهثداف عالفطثي   -2

عتلانبي لاتةالطات اليفأطي لأتلاتي  عاألهثداف لينثسا ايرعاضثات ذارطثي لثد ط رأثف يثت  

 طتسا األيعاد  علط  ت  النس  ابرياق  أطسا اريالاً راتاً. يستسا عر ط 

ةلسا ريرعض رعيع ة  التفأعتات عالبطالات الال تي الرت رد   يثت رحدطثد األهثداف   -3

عهذا ب طتة  رعيعه يت ةو تلاتي  لذا ي   هلاك وتي احرتثابت ةبطثعة لأ مثل ةولثاء 

 الرليطذ ل أي البطالات عالتفأعتات.

ا داعة باألهداف طحراج للا تساعة لداعطي  الطثي لعضثا األهثداف   ة  رمبط  ةنأعل -4

 بالريا   تا التعؤعنط   علد ب ررعيع هذه التساعة لدا البفض.

ة  رةع  هلالك  دل عغبي تث  التعؤعنثط  يثت التشثاعةي  لثد عضثا األهثداف ةع  -5

 ت اعتي بفض التعؤعنط  ألنأعل ا داعة باألهداف .

 ط  ال طا  الةتت  أا بفض األهداف.ة  رةع  هلاك صفعبي لرمب -6

وتري الباحثة أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق أسلوب اإلدارة باألهرداف 

 داخل المدارس؛ نبرزها فيما يلي:

 دل تشاعةي لتطا التفأتط  يت عضا األهداف بالتدعني  عهذا ت  الصثفعبات الرثت لسثا   

ألهثداف  أل  ا داعة باألهثداف رفرتثد يثت  رلوطع نأبت ةبطع  أت رمبطث  لتثعذج ا داعة با 

 الت ال األع   أت تشاعةي الفاتأط  لأعؤناء يت عضا األهداف. 

لا دة البطالات عالتفأعتات التعلثعدة بالتثداع  غطثع ةايطثي لرحدطثد األهثداف  عهثع   

 طفربع ت  ةهل الصفعبات الرت رعال  رمبط  ا داعة باألهداف دا   التداع  .

األهثداف التعضثع ي يثت التثداع  تث  حطث  للسثا بفطثدة ع ترعنثمي ع   دل الرلعع يثت     

لصطعة التدا  عهذه صفعبي يت حد ذارسا  أل   ثدل الرلثعع يثت ةهثداف التدعنثي طثؤدا  

 للت يش  الر مطم دا أسا ب رتادها  أت األهداف لصطعة التدا. 

التدعنثي   ب رعة  لداعة التدعني  أت علعد  تأطي ت للي لأر مطم عار اذ ال عاع يثت 

تتا طلف  ة  تلستا طنطع يت  مثعات غطثع  تأطثي عغطثع تبلطثي  أثت ةنث  عتفثاططع 
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دلط ي عطةع  الر مطم  شثعائطاً عتر بمثاً  عطفربثع هثذا صثفعبي تث  صثفعبات رمبطث  

 لتعذج ا داعة باألهداف . 

ال مي التدعنطي ب رأبثت الحالثات اليفأطثي لأتدعنثي عالتلرتثا التحأثت  أل  ا داعة   

ألهثثداف رنثثفت للثثت اللسثثعض بثثلا تؤننثثي تثث   ثثال  رح طثث  األهثثداف  يثث ذا ةالثثت با

األهداف التعضع ي ب رأبت حالثي التؤننثي يسثذا بثدععه طثؤدا للثت يشث  يثت ا داعة 

باألهثثداف  ةثثذلك يثث   تثث  ةنانثثطات ا داعة باألهثثداف هثثت علثثعد  مثثي  تأطثثي رأبثثت 

عربم اعربامثاً عوط ثاً بالتدعنثي  لثذا الحالات اليفأطي لأتدعني   عالتلرتا التحأت يسع تث

 ببد ت  عضا  مي  ت  رأبت حالات التدعني عبالرالت رأبت حالات التلرتا التحأت.

ب طعلد بال مي التدعنطي رحدطد لأف بات الرت لثد رعالث  ةولثاء رمبطث  ا داعة باألهثداف    

دعني ةولثاء الرمبطث   عطفربع هذا ت  ةهل الصفعبات  أل   دل رحدطد الف بات الرت رعال  الت 

 عرعلا الحأع  لسا لد طؤدا للا يش  هذا الرمبط  . 

الرثثت رفمثثت لأتثثداع  غطثثع ةايطثثي لتنثثا درسا يثثت رليطثثذ  ممسثثا  الحثثعاي  التادطثثي  

عر ططتسا  حطث  ةةثدت الفدطثد تث  الدعانثات  أثت ةهتطثي الحثعاي  يثت للثاح رمبطث  

 لتعذج ا داعة باألهداف.

 هداف:متطلبات تطبيق اإلدارة باأل  (10

ل  ترمأبات ا داعة بشة   ال هع رح طث  األهثداف الرثت تث  ةلأسثا علثدت التؤننثي  

عا داعة باألهداف تا هت لب عنطأي ترمععة لرح طث  ةهثداف ا داعة  عب طرح ث  ذلثك لب 

وإليجراد ت   ال  بلاء يعط   ت  ترلال  رلن  بط  ةهداف التؤنني عةهداف الفثاتأط   

) ضطع حتعد  عتعنثت الأثع ا  ن وجود عدة متطلبات منها ما يلي:هذا التناسق لبد م

2008 :93) 

 .دا   التؤنني  ا رتاد ةنأعل الريعطض الشات  عالةات  لأنأمات التتلعحي لأفاتأط   (1)

 ا نسال اليفأت لأفاتأط  ةايي يت عضا األهداف عالر مطم عالرليطذ. (2)



ضثت ضثعععة ا للثا   عاربثاع ا رتاد ةنأعل الرغططع يت ا لعاءات التوبرثي لذا الر (3)

 التععلي يت الرلاطل.

الحد ت  العلابي للت لدع تفط  تا ضعععة ا ب اء  أثت شثة  بنثطم تث  تتاعنثرسا  (4)

 لترابفي ا للا  بغطي رصحطح ابلحعاف يت الفت .

 ال طال بارباع ةنأعل ةع لاال تةايلة عرحيط  الفاتأط . (5)

 ذارت .ا رتاد لاال ا داعة الذارطي ةع ابلضبام ال (6)

 ارباع لاال ترمعع لأتفأعتات الذا طضت  رح ط  الرغذطي الفةنطي بصععة يفالي. (7)

 ولتحقيق هذه المتطلبات لبد من اتباع الخطوات التالية:

 عضا األهداف ابنرعارطلطي لأتؤنني ت  لب  ا داعة الفأطا.  .1

 عضا ةهداف العحدات العئطنطي ت  لب  عؤناء ا داعات العئطنطي.  .2

 ةهداف ا داعات بط  العؤناء عالتعؤعنط  . تلالشي  .3

 عضا األهداف اليعدطي  أت ةنانسا .  .4

 عضا األهداف اليعدطي لة  يعد حنل تعا طد  تلطي لرح ط سا.  .5

الرغذطي العالفي    معط  ل اءات بط  الثعئط  عالتعؤعنثط  تثعات  دطثدة لتعالفثي  .6

 ةداء ة  تعؤع  عر ططل ر دت  لحع رح ط  السدف . 

 طبيق أسلوب اإلدارة باألهداف:خطوات ت (11

للثت ة   تأطثي رمبطث  تثد   ا داعة باألهثداف طرضثت     أحمرد اسرماعيل حجري علد ةشاع  

رحدطد ةهداف التؤنني عترمأبارسا  عت اعلثي اللرثائج باألهثداف بحطث  رنثرتد لتطثا العاثائف  

  عة   تأطثي  ا داعطي يت الفتأطي ا داعطثي ةثالر مطم عالعلابثي تلم سثا تث  األهثداف عاللرثائج 

 ( 2005) ةحتد انتا ط  حلت  يتضمن العناصر التالية: رمبط  تد   ا داعة باألهداف  

ل   تأطثثي رحدطثثد ةهثثداف التؤننثثي  تحديررد أهررداف المؤسسررة بشرركل واضرر  ودقيررق: .1

 التاليرة العتباراتعاللرائج الترعلا العصع  للطسا لطنت بالفتأطي النسأي  لذا طلل تعا اة 

 :  المدرسة  أهداف  صياغة  عند
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ة  رةع  األهداف عالفطي عت بعلي ةا تتةلي الرح ط   عطرعرل  أت هذا الفات  دعانثي  . ة

 لتةالطات التدعني علدعارسا اليفأطي  أت رح ط  األهداف التعضع ي.

ة  ررل صطاغي األهداف بشثة  عاضثح عدلطث   بتفلثت اببرفثاد  ث  الفبثاعات الفاتثي  .ل

 ا تفا  ترفددة عرحرت  الرينطع بفدة علعه.عاأللياا الغاتضي ةع الةأتات الرت لس

ة  ررل  تأطي صطاغي األهداف بلنأعل دطت عامت  يتشاعةي التعؤعنط  عبشثة   ثا    .ج

 ألنه يترتب عليها فوائد من أهمها ما يلي:ةعلئك الذط  لسل  اللي بتعاح  الرليطذ   

 سل لرح طث  رنا د يت عيا الععح التفلعطي لأتفأتثط  عبالرثالت  طثادة حتانثسل عالثديا 

 األهداف أللسل شاعةعا يت عضفسا.

رنا د  أت لف  األهداف ةةوع عالفطي بنبل تفعيي هثؤبء التفأتثط  بمبطفثي  تأسثل  

 علعالب  ال يطي  لاعاً ل عبسل تل  علتتاعنرسل لطاه بصععة طعتطي عتباشعة.

 ر طد ت  عضعح األهداف يت ةذها  التفأتط   ي شعاةسل يت عضا األهداف ط طد تث  

 دعلي ريستسل لمبطفي األهداف عةهتطرسا.

ل  عضا ةهثداف لةث  تلصثل لداعا وضع أهداف ونتائج دقيقة لكل منصب إداري:   .2

هع لعهع ةنأعل ا داعة باألهداف  عهع الذا طتطث ه  ث  األنثالطل ا داعطثي األ ثعا  

 يالبد لة  تلصل ت  ة  طنرتد تلم   عتبعع علعده ت  اللرائج الترعلا رح ط سا.

ل  رح طث  األهثداف عاللرثائج   ديد النشراطات والمروارد الالزمرة لتحقيرق األهرداف:تح .3

الترعلفي طرمأل رحدطد اللشامات الرت طلبغت تتاعنثرسا لرح طث  األهثداف  عةثذلك رحدطثد 

 التعاعد التالطي عالبشعطي عالتادطي عاليلطي الال تي.

صثحطح طبثدة الرمبطث   عتث  بفد اةرتا  التعاح  النثاب ي بالشثة  ال  التنفيذ والمتابعة: .4

الضعععو ترابفي الرليطذ عر ططت  انرلاداً للت التفاططع التحثددة نثأياً  ل طثا  تثدا رح طث  

األهداف عاللرائج الترعلفي  عرفد هثذه ال مثعة غاطثي يثت األهتطثي لأرلةثد تث  ة   تأطثات 

بثثات الرليطثذ رنثطع عي ثاً لأ مثي التعنثعتي  عالسثثدف هثع اةرشثاف األ مثاء عرفثعف الف 

 لرذلطأسا  علرصحطح التناع التؤدا للت السدف األنانت.  



 صفات مدير المدرسة: (12

 -هلاك تلتع ثي تث  الصثيات عالنثتات الرثت طلبغثت رعايعهثا يثت تثدطع ةا تؤننثي

ومررن أهررم هررذه الصررفات رمبثث  ةنثثأعل ا داعة باألهثثداف   -ع اصثثي تثثدطعا التثثداع 

لثثال  الثثدط  بثثال   تعلثثا ()198)ةحتثثد لبثثعاهطل  تعلثثا نثثاب :والسررمات مررا يلرري:

 (  24ناب :

 لادع  أت لحعا  اللرائج عرح ط  األهداف.  .1

 الرفاع  عالرفامف تا التعؤعنط  لرح ط  لرائج تأتعني.  .2

 الللاح يت رمبط  هذا األنأعل ب طفرتد  أت الصيات الش صطي ةالصعاتي توالً.  .3

 ةنل و ي عتحبي التعؤعنط .  .4

 الرت طفت  بسا.  طتو   ات  ال دعة لألتطا بالتؤنني  .5

 طنتا لألتطا عط عل التلرسدط  عاألذةطاء عالتبد ط  عطحي  التريعلط .  .6

 الرعةط   أا الفت  علط  التلصل.  .7

 الفت   أت رحنط  صععة التؤنني يت البطئي التحطمي بسا.  .8

 ثانيا : الميزة التنافسية :

  Competitive Advantage Concept مفهوم الميزة التنافسية :  

اينطي ) لغي(: رشر  ت  رلاي  ةو رحاند عرناب   عيت الرل ط  الف ط ا عيثت ذلثك الرل 

( بتفلثت يأطرعاغثل الترعاغبثع   عل ثع  26يأطرلاي  الترلاينع ا) نععة التمييط  رطثي 

نثث طل الليثثا  ةو ةنثث تر  التلاينثثي عالتغالبثثي  أثثا الشثثاء  عل ثثع  ةلينثثسل ةو ة لثثبسل 

شثثاء تلاينثثي عليانثثاً لذا عغبثثت يطثث   أثثا علثث  عصثثاع  لثثدهل لينثثطاً  علاينثثت يثثت ال

التباعاة يت الةعل  عرلاينثعا يطث  ةو عغبثعا  عيثت الحثدط  الشثعطف: ة شثت ة  ربنثم 

الدلطا  أطةل ةتا بنمرت  أا ت  ةا  لبأةل يرلاينعها ةتا رلاينثعها عهثع تث  التلاينثي 

 . ) اب  تلاعع  عالعغبي يت الشاء عا ليعاد ب   عهع ت  الشاء الليط  اللطد يت لع 

 (4503د.ت:
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تثثث   Competitiveness الرلاينطي)اصثثثمالحاً(: طفثثثد تصثثثمأح الرلاينثثثطي 

التصمأحات الرت شا ت يت الةرابات ا داعطي عابلرصثادطي يثت الف ثدط  اآل ثعطط   علثد 

مثثعح تيسثثعل التطثث ة الرلاينثثطي برنثثتطات ترفثثددة تثث  ةبع هثثا ال ثثدعة الرلاينثثطي عالريثثعق 

شطع الثت الةطيطثي الرثت رنثرمطا التلاتثي ة  رتطث  لينثسا  أثت تلاينثطسا الرلاينت  عهت ر

عرح   الريعق  عة  لدعاك عاةرشاف التلاتات لأمعق اللدطدة لأتلايني يت تعلثا النثعق 

طف   ت  رمعع التط ة الرلاينطي الرت ر ثا يثت لأثل ابنثرعارطلطي الرلاينثطي عة  رمععهثا 

عتث  وثل طرح ث  الللثاح عاألهثداف التعلعة.)يثؤاد  طرمأل ا رطاع ابنرعارطلطي التلانثبي 

 (18:2012ال اضت 

عرفد التط ة الرلاينطي هت التلا  الذا ررتا يط  التلاتي ب دعة ة أت ت  تلاينثطسا يثت  

انرغال  اليع  ال اعلطي ةع الحد ت  ةوع الرسدطدات التلايني  عرلبا التط ة الرلاينطي تث  

التادطثثي ةع البشثثعطي  ي ثثد ررفأثث  بثثاللعدة ةع  لثثدعة التلاتثثي  أثثت انثثرغال  تعاعدهثثا

الرةلعلعلطا ةع ال دعة  أت ر يطض الرةأيي  ةع الةياءة الرنثعط طي ةع اببرةثاع عالرمثعطع ةع 

عيثثعة التثثعاعد التالطثثي ةع رتطثث  اليةثثع ا داعا  ةعاتثثرالك تثثعاعد بشثثعطي تؤهأثثي. )وابثثت 

 (  15:2002ادعط   لتا  الدط  التعنت 

لدعة التلاتي  أت ةداء ة تالسا بالشة  الثذا طصثفل  أثت تلاينثطسا ع عيت بللسا ا    

ر أطده  عطتة  رح ط  التط ة الرلاينطي بعانمي رليطذها لعاائف رفت   أثت  أث  لطتثي يثت 

تلثثابت ر أطثث  الرةأيثثي ت اعلثثي بتلاينثثطسا ةع رفتثث   أثثت ةدائسثثا بلنثثالطل ر ثثعد الثثت 

 ( 634:  2004الرتط ا.)يؤاد الشطخ  عيادا بدع 

عرعصف التط ة الرلاينطي بللساا هدف رنثفت التلاتثي للثا رح ط ث  بشثة  طتط هثا  ث   

غطعها ت  التلاتات عطصفل ر أطدها  لتا بمعط ي ر دطل ال دتثي ةع بشثة  التلثرج ةع تث  

لاحطي النفع ةع بةث  ذلثك تفثاً  علثدعة التلاتثي  أثا ا رطثاع المعط ثي الرثت طح ث  يطسثا 

تث  رحأطأسثا لبطئرسثا الدا أطثي عال اعلطثي عرحدطثد ل ثام ال ثعة   تط رسا الرلاينطي عالرت رلبثا



عرف ط ها  عل ام الضفف عتفاللرسا ت  ةل  الد ع  يت التلايني عالعصع  للا التطث ة 

 (27: 2013التمأعبي.)  أا ال الدا   

   Competitive Advantage Importance أهمية الميزة التنافسية : 

ألو تلاتثثي ب أثث  لطتثثي لأفتثثالء عرأبطثثي احرطالثثارسل  ربثثع  ةهتطثثي التطثث ة الرلاينثثطي 

عرحنط  نتفي عصععة التلاتي يت ةذهالسل ع أث  يثع  لدطثدة برح طث  تطث ة رلاينثطي 

رليعد بسا التلاتي    التلاينط   ت   ال  الرتط  يت التعاعد عالةياءات عابنثرعارطلات 

لتنافسررية للمنظمررات فرري وتبرررز أهميررة الميررزة االتربفثثي يثثت اثث  بطئثثي شثثدطدة التلاينثثي  

 (30: 2015)صالح  بد الغيعع   الجوانب التالية:

 رفمت التلاتي ريعلاً لع طاً عةيضأطي  أا التلاينط   رؤدا للا رح ط  لرائج ةداء  الطي.  .1

 رلف  تلاتي األ تا  رريعق يت األداء ةع يطتا ر دت  لأفتالء ةع ا ولط  تفاً.  .2

ةات الفتالء  عبثالت الترفثاتأط  تثا التلاتثي بنثرتعاع  رنسل يت الرلوطع ا طلابت يت تدع    .3

 عرمعطع الرفات . 

ررنل التط ات الرلاينطي بابنرتعاعطي عالرلدد  عهذا طرثطح لأتلاتثي ترابفثي الرمثعع عالر ثدل     .4

  أا التدا البفطد. 

ةع  التط ات الرلاينطي رنرلد  أا تعاعد التلاتي علدعرسا علداعرسا  لذلك ي لسثا رفمثت     .5

 دطلاتطةطي لأفتأطات الدا أطي لأتلاتي.  حعةطي 

 (28: 2016)دالطا ةةعل     تكمن في النقاط التالية: ة  ةهتطي التط ة الرلاينطي   دانيا أكرم عرعا 

 رمعطع تيسعل عةنالطل ا داعة بالرلدطد عا بداع ا داعا.  .1

 رعيطع ال دتي ةع التلرج يت العلت عالتةا  التلانل.  .2

عاأللسث ة يثت ةنثالطل ا لرثاج عر ثدطل ال دتثي لر أطث  رةأيثي انر دال ةحد  الر لطثات    .3

 ا لراج.

رأبطي عغبات عحالات ال بع  ذع ةياءة  الطي عالحصع   أا تةالي عنتفي لطدة يت   .4

 النعق الذا طؤدا للا  طادة التبطفات ع طادة األعباح.
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لرصثاد الراج لثطل عتلثايا ةةبثع تتثا ط دتث  ةو تلثاي  ر ثع ةابنثريادة تث  تطث ات اب .5

 الفالتت.

 Causes of Competitiveأسرررباب الهتمرررام برررالميزة التنافسرررية:  

Advantage 

هلاك الفدطد ت  األنبال الرت ديفت للا ابهرتال برح ط  التط ة الرلاينطي طتة  لطلا هثا 

 (10: 2010يطتا طأت: )ةطعل   

ء  أا الصثفطد نعا  -التداع  الوالعطي  - طادة حدة التلايني بط  التؤننات الرفأطتطي  .1

 التحأت ةع ا لأطتت.

اسثثعع بفثثض التيثثاهطل ا داعطثثي الحدطوثثي توثث  الر مثثطم ابنثثرعارطلت  عاللثثعدة    .2

عاب رتاد  الثذا ةدا للثا ابهرتثال نثعاء تث  حطث  تنثرعا ةداء التفأتثط   علثعدة 

الت علات ت  حط  المالل  عت  ةل  العصع  أليض  تنثرعو لأرفأثطل تتثا طح ث  

 لأتدعني.تط ة رلاينطي  

 طادة ابهرتال بالفلصع البشعا ةعة  تا  يةعا  األتثع الثذا ةدا للثا ابهرتثال   .3

 بالرفأطل عابنروتاع يط  عتل   لالنريادة ت  مالار  علدعار .

رمعع عنائ  ابرصا  بط  التلرتفات  ع اصي بفد وثععة ابرصثابت عالتفأعتثات  .4

 أثا علثعد لا ثدة عانثفي تث    عالرةلعلعلطا الترمععة  عالرت ناهتت يثت الحصثع 

التفأعتات لفأثت التلرتفثات لثادعة  أثا التلاينثي يثت األليطثي الوالوثي يثت اث  هثذه 

 (41:  2011الرحعبت الفالتطي. )الساللت الشعبطلت 

لدعاك التؤننات الةبعا ة  التفعيي الرت ررتو  يت عة  التا  اليةعا رتوث  ةهثل تصثدع   .5

 التصادع الر أطدطي تو  عة  التا .  لأتط ة الرلاينطي  عةلسا رر دل  أا 

اسعع وععة التفأعتات عابرصابت عالرت ةدت للا رحع  المالل ت  مالل تحأت للا   .6

 مالل  التت  تتا  

 (503)هالي لبعاهطل  تعلا ناب :  ةدا للا اسعع حعةي ردعط  الرفأطل. 



ي ا لرعلثت  نسعلي ابرصا  عرباد  التفأعتات بط  تؤننات الرفأطل الت رأيي بيضث  شثبة  .7

 عغطعها ت  رلطات ابرصا  الحدطوي. 

 Competitive Advantage أبعررراد تحقيررررق الميرررزة التنافسررررية: 

Dimensions    

 اري ت الفدطد ت  األدبطات  أا ة  ةبفاد التط ة الرلاينطي هت:

 Cost:      التركلفة  .1

ح ثث  ال طتثثي عرفلثثت رةططثثف الفتأطثثات ا لرالطثثي لر أثثط  ةع للغثثاء اللشثثامات الرثثت ب ر 

التضثايي  عبالرثثالت ر يثثطض رةثثالطف عة  التثثا  عرةأيثثي الفتثث  عرةأيثثي التلثثرج عرةثثالطف 

الرشغط  عالت  ع  عالل   عالتلاعلي عر أثط  حثابت الي ثدا  عالضثطاع علنثل التفطثل. 

 (243: 2012)تؤطد اليض  عللفال غدطع   

ات بللث  رةأيثي ةتا ة  ر يطض الرةأيثي رفلثت رصثتطل عرصثلطا عرنثعط  تلرلثات ع ثدت

تتةلي ت اعلي تا تلاينطسا تتثا طتةلسثا تث  رح طث  ةعبثاح ة أثت  عبالرثالت لطثال التلاتثي 

بر يطض رةأيي التلرج ةع ال دتي تا التحاياي  أت تنثرعا اللثعدة. ) بثدهللا ال هعالثت  

2012  :143) 

 Quality:        الجرودة .2

رتط ة عيعطثدة تث  لع سثا رأ ثت هت ة  ررتة  التؤنني ت  ر دطل تلرلات ةع  دتات ت  

عضا التنرسأك )لعدة  الطي   دتي تا بفد البطا....( يطرمأثل تث  التؤننثي يسثل عرحأطث  

تصادع الرتط  ت   ال  ةلشثمي حأ ثي ال طتثي عانثرغال  الةيثاءات عالتسثاعات عالر لطثات 

 الرةلعلعلطثثي الفالطثثي عالرسثثاج مثثعق رعنثثا يفالثثي عنطانثثات رععطلطثثي رتةلسثثا تثث   طثثادة 

الحصي النعلطي لأتؤنني  يست لدعة التلاتي  أت ر دطل لع طثي التلرلثات عاألداء الفثالت 

 ( 774:  2013الرت ر أ  لطتي تضايي لأفتالء. )ةات  الحعالعة   

 

 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

       Flexibility :المرونرة .3

عهت ابنثرلابي النثعطفي لأرغطثعات الرثت لثد رحثد  يثت رصثتطل التلرلثات عبتثا طالئثل  

الترلددة  عبالرالت هت ةنا  لرح ط  التط ة الرلاينطي لأتؤنني  يالتععلثي حالات الفتالء  

هلا رةت  يت لدعة التؤنني  أت رغططع ةداء الفتأطثات تث   ثال  مثعق تغثاطعة  عةثذلك 

رغططع معط ي ععلت ةداء رأك الفتأطات  يالتنريطد طحراج الت رغططع الفتأطثات لرثعيطع ةعبثا 

ر دطل تلرلات لدطدة ةع تفدلي  ةع تععلثي الفتأطثات يثت ترمأبات هت؛ تععلي الفتأطت يت  

الراج ت طج تث  التلرلثات  ةع تععلثي الرغططثع يثت تنثرعا اللثارج ةع يثت تنثرعا لشثام 

ا لراج لر دطل ةحلال ت رأيثي تث  التلرلثات ةع تععلثي الرنثأطل الثت لثدعة الفتأطثات لرغططثع 

 (31:  2015ةعلات رنأطل التلرلات. )تحتد  ناف  

      Creativity or Innovation:  ع والبتكاراإلبدا .4

ل  تدا رح ط  التط ة الرلاينطي طعربم بتنرعا ا بثداع الترح ث  يثت رعايعهثا عرمبط سثا  

يت العالا الفتأثت لأتلاتثي  عهثذا طفلثت بثل  رح طث  التطث ة الرلاينثطي ب طتةث  ة  رةثع  

ات التراحثي يثت الرمبطث  عرنرتع دع  ة  طةع  هلالثك لبثداع يةثعا ترعايث  تثا ا تةالث

عالرتاط  لسا    اآل عط   عبدع  ذلك ب تفلت لأتط ة الرلاينطي أللسا نرةع  لنخ أليةثاع 

تتاوأي رل ر أطدها ت  لب  اآل عط   عبالرالت رلرسثت هثذه التطث ة الرلاينثطي. )وثاتع البةثعا 

 ( 10:  2015ع الد حتدا    

 Continuityالستمرارية:           .5

المبطفي الترغطعة لأتحطم الرلاينت لتلاتات األ تا     ح ط ثي اثاهعة عهثت لد ةشيت  

عةهتطرسا ررفعض لأ عا  عرفعطضسا بت اطثا ةةوثع  مبطفرسا ةالت  ة  الت اطا الرلاينطي تستا

 Sustainable رمثثععاً  علثثذلك اسثثع تثثا طنثثتت بثثالتط ة الرلاينثثطي التنثثرداتي 

Competitive Advantage تث  التطث ة الرلاينثطي بتثا  ترمثعع لتثعذج رفربثع عالرت

ررضتل  ت  ةنبال انرتعاعطي التط ة الرلاينطي ألمع  يرعة تتةلث   حطث  ةلسثا رفبثع  ث  

الت اطا اللدطدة الرت رةرنبسا التؤنني لالنثرتعاع يثت ر ثدتسا بتعة هثا الرلاينثت ت اعلثي 



 .باللنبي لأتلاينثي  بالتؤننات التلايني لسا  يست ال دعة  أت رعلطد  عائد ة أت ت  الفادطي

(ployhart،2012:67) 

       Uniqueness:  (التفرد)التميز .6

رح ط  التط ة الرلاينطي ةطضاً ت   ال  ر دطل النثأفي ةع ال دتثي الرثت ب طنثرمطا   طتة 

 (143: 2014   هالل  التلاينع  ر أطدها.)ماعق

 

                                   

                                                                   

                                         

                           

 

 

 

 

                                                              

                                                                   

 

 طعضح ةبفاد التط ة الرلاينطي  –ت  رصتطل الباحوي   -( 1الشة  علل )

 Competitive Advantageخصرررررائص الميرررررزة التنافسرررررية :    

Characteristics   

)هالي ةحتد لبعاهطل    أهمها ما يلي:  رنرلد التط ة الرلاينطي للا تلتع ي ت  ال صائ 

2018 :500) 

 ت تحاعلي لصلا عرشةط  التنر ب .: ةنا  تلتع ي ت  التفاططع  يسالتغيير  .1

  

 التنافسية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

: حطثث  ب رفرتثثد  أثثا عاطيثثي عاحثثدة بثث  ر ثثعل  أثثا انثثا  تلتع ثثي تثث  الشررمول .2

 التفاططع  ة  تفطاع طفبع    لالل ت  لعالل الفت .

: عرفلت الرعابم بط  ةل ائسا لرةع  ةرأي عاحدة ترةاتأثي التثعاعد عا تةالطثات التكامل  .3

 عال دعات.

نر دال األتو  لأتعاعد التراحي  يةأتا ةالثت الةيثاءة ا لرالطثي : عررتو  يت ابالكفاءة  .4

  الطي ت اعلي بتلاينطسا  ةأتا نتح ذلك ببلاء ت اطا رلاينطي.

: عالثثذا طفلثثت الرحنثثط  التنثثرتع ب د ثثا  األيةثثاع اللدطثثدة تتثثا طضثثت  البتكررار .5

 ابنرتعاعطي يت الرلاي .

: )تحتثثثد فيمرررا يلررري يتضررر  عهلثثثاك رصثثثلطف ر ثثثع ل صثثثائ  التطثثث ة الرلاينثثثطي

 (64:  2015األحتع 

بتفلثثت ة  رح ثث  التؤننثثي النثثب   أثثا التثثدا المعطثث  علثثط   أثثا التثثدا  دائمررة: .1

 ال صطع.

عي  ترغطعات البطئي ال اعلطي ت  لسي علثدعات عتثعاعد التؤننثي الدا أطثي متجددة:   .2

 ت  لسي ة عا.

اعات الرغطثعات ةو طتة  لحال  تط ات رلاينطي بل عا بنسعلي عطنع عي  ا رب  مرنة: .3

الحاصأي يت البطئي ال اعلطثي ةع رمثعع تثعاعد علثدعات التؤننثي تث  لسثي 

 ة عا.

:  لد ت اعلرسا بالتلاينط  ةع ت اعلرسا يثت يرثعات  تلطثي ت رأيثي  عهثذه النثتي نسبية .4

 رلف  يسل التط ات يت لماع تمأ  صفل الرح ط .

ؤننثي رح ط سثا يثت التثدا : ةلسا ررلانل تثا األهثداف عاللرثائج الرثت رعطثد التمناسبة .5

 ال صطع عالبفطد.

وتررري الباحثررة أن خصررائص الميررزة التنافسررية تنبررع مررن طبيعررة عمررل المؤسسررة 

وأفرادها، حيث تختلف المؤسسات القتصرادية عرن المؤسسرات الجتماعيرة فري طبيعرة 



ومكونات الميزة التنافسية، ومن حيرث المخررج، باإلضرافة إلرى أن رغبرة العميرل تلعرب 

مهما  في تحديد بُعد المنافسة، ولكري تكرون المدرسرة الثانويرة قرادرة علرى تحقيرق دورا   

التميز على المدارس الثانوية المنافسة لهرا، لبرد مرن تروافر مجموعرة مرن الخصرائص 

 أهمها ما يتتي:

 ة  رأبت عغبات التنريطد ت  ال دتي الرفأطتطي عحالار  عرشر  تلسا.  .1

 لتدا لصطع ةع لادعة. ة  رةع  تنرتعة لتدا معط  علط   .2

ة  رةع  تعلي عترلددة  بحطث  طتةث  لحثال  تطث ة رلاينثطي بثل عا عي ثاً لتفمطثات   .3

 البطئي ال اعلطي ت  لسي  عا تةالطات عالتعاعد الدا أطي لأتؤنني ت  لسي ة عا.  

ة  رةع  يعطدة طصفل  أا التلاينط  ر أطدها  عرح ث  رحنثطلات تأتعنثي  أثا ةداء   .4

 التؤنني.

 ةع  ت  الصفل ابنرغلاء  لسا ةع انربدالسا بشتء ر ع.ة  ط  .5

 ة  ر دل الرعلط  عالرحيط  لة  التداع  الوالعطي األ عو.  .6

 Competitive Advantage محرررررددات الميرررررزة التنافسرررررية: 

Determinants       عهت تحددات لثدعة التؤننثي  أثا رح طث  التطث ة الرلاينثطي

)تحتثثد  بثثد الف طثث   لمؤسسررة الجامعيررة هرري:ولررذا فررإن محررددات الميررزة التنافسررية ل

 (248:  2015 امع 

ل  التطثث ة الرلاينثثطي لألاتفثثي ررح ثث  برح ثث  حجررم الميررزة التنافسررية للجامعررة:  .1

ابنثثرتعاعطي عالتحاياثثي  أثثا تطثث ة الرةأيثثي األلثث  تثثا ال ثثدتات األ أثثا  ةع رتططثث  

تطث ة ةةبثع رمأبثت الت علات يت تعالسي اللاتفات التلايني  عبشة   ال ةأتثا ةالثت ال

 لسعداً ةةبع ت  اللاتفات التلايني األ عو لر أطدها ةع صلا تط ة ةةبع رغمت ةوعها.

لمثاق اللشثام الرفأطتثت طتةث  ة    ل  رعنثطانطاق التنافس أو السوق المسرتهدف:   .2

طح   رعيطع يت الرةأيي ت اعلي بالتؤننات األ عو التلايني  عت  هلا ررح   الرصثادطات 

 ع اصي  لد علعد  اللات تردا أي عترعابمي بط  ال ما ات النعلطي.  التدا البفطد



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 محددات الميزة التنافسية للمدرسة الثانوية هي:عبالرالت رعا الباحوي ة  

ررح ث     ل  التطث ة الرلاينثطي بالتدعنثي الوالعطثي حجم الميزة التنافسية للمدرسة الثانويرة:   (1)

يي األل  تا ر دطل ال ثدتات الرفأطتطثي األ أثا ةع  برح   ابنرتعاعطي عالتحاياي  أا تط ة الرةأ 

رتطط  الت علات يا تعالسي التداع  الوالعطي التلايني  عبصيي  اتي ةأتا ةالت التطث ة ةةبثع  

 رمأبت لسعداً ةةبع ت  التداع  الوالعطي التلايني األ عو ةع صلا تط ة ةةبع رغمت ةوعها. 

ت طتةث  ة  طح ث  رثعيطع يثت الرةأيثي ة  رعنطا لماق اللشام الرفأطت  نطاق التنافس: (2)

ت اعلي بالتؤننات األ عو التلايني  عت  هلا ررح   الرصثادطات التثدا البفطثد ع اصثي 

  لد علعد  اللات تردا أي عترعابمي بط  ال ما ات النعلطي.  

 Competitive Advantage Measurable   :مؤشرات الميزة التنافسية 

Indicators 

:    2016) ثعلت عابثح  لثعط ة يعحثارت   و    ( 52:    2012حشثي   اري  ةال ت  )يعج حعا 

ة  ةةوع التؤشعات التنر دتي لأرفبطع    اتثرالك التلاتثي لأتطث ة الرلاينثطي هثت؛    للت   ( 172

تؤشعات العبحطي  الرةأيي  الحصي النعلطي لألتثع النثلعا لأتبطفثات )ا لرالطثي(  عذلثك لاثعاً  

يع البطالثات اب تثي لحنثابسا  عبنثسعلي الحصثع   لةع  هذه التؤشعات ررتط  بت اطثا توث  رثع 

 أت هذه البطالات  ةتا ةلسا تؤشعات ةتطي  علطنت عصثيطي توث  عضثا التنثرسأك تتثا طنثس   

 وهذه المؤشرات هي:   لطانسا بدلي  

: عررتو  يت األعبثاح الرثت طحصث   أطسثا التنثاهتع  يثت التلاتثي الربحية  مؤشر  -1

 عرفلت:                         

حطي التلاتي يطتا طرفأ  بعة  التا  الذا ط دت  تالك رأك التلاتي لأتناهتط  يت عب 

 التلاتي.

 ائثثد عة  التثثا  عطفلثثت بالتفأعتثثات  ثث  ةداء التلاتثثي تثثا الرعةطثث   أثثت ةيثثاءة  

 انر دال عة  التا  يت العصع  للت التلرلات ةع ال دتات.

 اينط .  : رةأيي صلا التلرلات عال دتات ت اعلي بالتلالتكلفة  -2



: اللنثثبي بثثط  اللرثثائج الترحصثث   أطسثثا عالعنثثائ  التنثثر دتي يثثت رح ط سثثا اإلنتاجيررة -3

 عر صد اليا أطي يت رحعط  التعاد األعلطي للت تلرلات لسائطي.

عرشطع للت لصطل التلاتي ت  تبطفات النثعق الثذا طاسثع تثدا   الحصة السوقية: -4

 ع.رعالدها يت النعق عرح ط سا ألهداف اللتع عابنرتعا

ة  اةرنثثال التلاتثثات الصثثععة الذهلطثثي ا طلابطثثي  لثثد  تطررور صررورة المنظمررة: -5

: )ت هثع التفثالت  عشثعلت منهرا مرا يلري التلرتا رعيع لسذه التلاتات  دة ت اطثا 

 (30:  2014لعاد   

 تنا دة التلاتي يت الرذال ةيض  الفلاصع لأفت  بسا.  

 طي.رد طل  اللي التلاتي ت   تالئسا الدا أطي عال اعل 

لللاع الحةعتي عالنأمات عالتلرتا ةة  بلهتطي الدعع ابلرتا ت لأتؤنني يت  دتثي  

 الترلتا.

 رلتطي انرفداد اللتاهطع لأرعط  لب  لصداع الحةل  أت التلاتي يت ةعلات األ تات. 

 رد طل الفاللات المطبي لأتؤنني تا اللسات الرشعطفطي عالرليذطي يت الدعلي. 

 طئات التالطي بانروتاع ةتعالسا يت التلاتي.التنا دة يت لللاع الس 

وتررري الباحثررة أن مؤشرررات الميررزة التنافسررية بالمرردارس الثانويررة يتضررمن ثررالث 

 مجالت هي:  

 : عهع تؤشع تعربم بالتفأتط  عرلعع بعاتج رحنط  األداء عالردعطل.تطوبر األداء -1

عطارسل : عطرضثثت  تؤشثثعات ررفأثث  بلثثعدة المثثالل عرلثثعع تنثثرالتعلرريم والررتعلم -2

 عت علارسل.

عالرت ررفأ  بعضا التلرتا  التحأت عالتلرتا ةة     ةداء التدعنثي   الخدمة العامة:  -3

 الوالعطي  عتشاعةرسا باأللشمي الفاتي. 

  Sources of Competitive Advantage مصادر الميزة التنافسية: :    
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محمرد سا رصلطف هلاك  دة رصلطيات ت رأيي لتصادع التط ة الرلاينطي يت التؤننات تل

 (141:  2015: )تحتد ةحتد  ناف   هما  نوعينالذا لنل التصادع للت   عساف

: عالتعربمثثي بتثثعاعد التؤننثثي التأتعنثثي عغطثثع التأتعنثثي توثث  المصررادر الداخليررة  -1

الفعاتثث  األنانثثطي لالرثثاج عالتثثعاعد  علثثد رثثلرت التطثث ة الرلاينثثطي تثث  الثثلال ابداعطثثي 

ل الرلاثثطل ابداعا  عمثعق الرحيطث   عتثعدعدات البحثث  التنثر دتي عالتمثععة  عةنثالط

 عالرمعطع  عا بداع عالتفعيي  عال دعات الرةلعلعلطي.

: عررشة  ت  تنرلدات البطئي التحطمثي ال اعلطثي عرغطعهثا  تتثا المصادر الخارجية  -2

طؤدا للت لطلاد يع  عتتط ات طتة  ة  رنرغأسا التؤنني يت رح ط  الرتطث   ةاثععف 

 مأل  أت ال دتات التنرلدة عرمعطعها  عةطضاً التعاعد البشعطي التؤهأي. الفعض عال

ةل  طتة  رأ ط  تصادع التط ة الرلاينطي بشة   ال يت رثعيع   دينا عبد الحميدعرعا  

 (25:  2015)دطلا  بدالحتطد    التعاعد اآلرطي يت التؤننات عذلك ةاآلرت:

 تعطث  احرطالارسثا لشثععم أثت ر   ث  معطث  حصثع  التؤننثيالموارد الماديرة:    -1

نثأا ع ثدتات بنثفع ةع ث   ث  اآل ثعط   يضثالً  ث  لتةالطثي    اصي ررطح لسا للرثاج

التؤننثثي يثثت الحصثثع   أثثت ا تثثدادات اب تثثي لفتأطثثي ا لرثثاج تثث  تفثثدات ععنثثائ  

رةلعلعلطي  عانروتاع التؤنني لرأك التعاعد التادطثي طتةلسثا تث  ر ثدطل التلثرج ةع ال دتثي 

 عت رأيي    التؤننات األ عا.  بمعط ي تتط ة 

للثاح الفدطثد تث  التؤننثات للثت تثا رتأةث  تث  تسثاعات    طعلثا   لذ الموارد البشررية:     -2

 عت دعات بشعطي. 

عهثثت ت ثثدعة التؤننثثي  أثثت لداعة األيثثعاد التعلثثعدط  تثث  ةلثث   اإلمكانررات التنظيميررة:   -3

 ت ابأي احرطالات  تالئسا. 

 Standers of Evaluation معررايير الحكررم علررى الميررزة التنافسررية: 

Competitive Advantage  



: تتمثررل فيمررا يلرريل  لثثعدة التطثث ة الرلاينثثطي ررحثثدد تثث   ثثال  والوثثي  عاتثث  عئطنثثطي  

 (39)انتا ط  ةحط   تعلا ناب :

 نوعين أساسيين هما:عرل نل التط ة الرلاينطي عي  هذا التفطاع للا مصدر الميزة:   .1

لرةأيي األل  لةث  تث  األطثدا الفاتأثي عالتثعاد تو  ا  منخفضة  مرتبةت اطا رلاينطي ت    . ة

 األعلطي  لذ طنس  ر أطدها عتحاةارسا لنبطاً ت  لب  التؤننات التلايني.

 تو  الرةلعلعلطا  عرتطط  التلثرج عالريثعد يثت ر دطتث  مرتبة مرتفعة    ت   رلاينطي  ت اطا .ب

عحصثطأي تث   ،فتثالءعالفالتي الرلاعطي ال عطي  عالفاللات العمطدة تا ال عالنتفي المطبي 

التفعيي التر صصي  عررمأل هذه الت اطا رعايع تسثاعات علثدعات  الطثي التنثرعا توث  

 ردعطل الفتا .

ل  ا رتاد التؤنني  أثا تطث ة رلاينثطي عدد مصادر الميزة الني تمتلكها المؤسسة:    .2

ها تثوالً عاحدة ي م طؤدا للا نسعلي تحاةارسا ةع الرغأل  أطسا ت  لب  التلاينط   ةا رتاد

 أا الرةأيي التل يضي لأتعاد األعلطي  يت حط  طصفل ر أطد التط ة  لثد رفثدد تصثادعها  

لذا طلل ة  رلعع التلاتي ت  تصادع رتط ها    بالت التلاتات األ عو  عطمأل تلسثا 

 دعتاً التععلي عالرلدطد عاببرةاع.

رنثفت التؤننثات  طلل ة درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميرزة:   .3

للا رعيطع ت اطا لدطدة عبشة  ةنعع  عذلثك لبث  لطثال التلاينثط  بتحاةثاة التطث ة الحالطثي 

لسا  ع أطسا ة  رعيع ت اطا رلاينطي لدطثدة تث  تعربثي تعريفثي  ةتثا طلثل  أطسثا ة  ر ثعل 

طع بفتأطات الر ططل الدائل ألداء تط رسا الرلاينثطي تث  لالثل انثرلادها لأرلثعع علعلثعد تفثاط

 رتط  عاضحي.

ر ثعل التؤننثات برلتطثي عرمثعطع ت اطثا تنمية وتطوير الميزة التنافسية للمؤسسرة:    .4

عذلثك بعانثمي ،  رلاينطي لدطدة ت   ال  لدعاك ةع اةرشاف نب  لدطدة عةيضث  لأتلاينثي

عيثت ةنثالطل الرنثعط     عيت التلرج   ابرةاع رحنطلات عرمععات تنرتعة يت الرةلعلعلطا 

فتأطثثات ا لرالطثثي  عالرثثت ب طثثرل لب بانثثر دال البحثث  عالرمثثعطع عرلتطثثي عيثثت ةنثثالطل ال
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ال دعات ا بدا طي عتساعات األيعاد  عت  ةهل الدعايا الرت رؤدا للا الرلدطثد يثت التطث ة 

الرلاينثطي اسثثعع رةلعلعلطثثا لدطثثدة نثثاهتت يثثت رثثعيطع يثثع  لدطثثدة يثثت  ثثدة تلثثابت 

الار  األعلطي  عالرت رؤدا للثا حرتطثي رفثدط  عاسعع حالات لدطدة لأتنرسأك ةع رغططع ح

 التط ة الرلاينطي الحالطي ةع رلتطي تط ة رلاينطي لدطدة.

 Methods of Achievingأسرررراليب تحقيررررق الميررررزة التنافسررررية: 

Competitive Advantage  

: 2015)تحتثد حنثط      وهري:هلاك ةعبفثي  عاتث  ةنانثطي لبلثاء التطث ة الرلاينثطي   

152) 

عهت ررفأ  برةالطف التثد الت الال تثي  لرثاج ت علثات تفطلثي  لمتوقعة:  الكفاءة ا  .1

يا لرالطثثي الفالطثثي ر ثثعد للثثا رح طثث  ةيثثاءة تريعلثثي  ةتثثا ة  ابنثثرعارطلطي الرلاينثثطي  

عالسطة  الراطتثت التلانثل  عةلاتثي الثرحةل الرثت رربفسثا التلاتثي  ةأسثا رنثا د يثت 

 .رح ط  ةياءة  الطي  ت اعلي تا التلاينط 

ر ا  اللعدة ت   ال  تا رح  ث  التلرلثات عال ثدتات تث  لبثع  الجودة المتفوقة:   .2

عتنرعا ةداء هذه التلرلات عال ثدتات  عاللثعدة الفالطثي تث  شثللسا ة    لدا الفتالء 

رنا د يت رةعط  انل رلاعا ذا نتفي لطدة عر أط  اللسد عالعلت الثذا طصثعف يثت 

طسثثا  أثثا ةلسثثا عنثثطأي  نثثفاد التنثثرسأك لصثثالح  طثثعل التلثثرج  عب طلثثل اللاثثع لل

 علعضائ  بتا طلفأ  ةةوع اعرباماً بالنأفي.

عطرح   ت   ال  ر دطل تلرج لدطد ةع الفت  بلنأعل لطثد ت رأثف اإلبداع والتجديد:   .3

    التلاينط .

بتفلت الحنانطي الفالطي عالتفعيي الدلط ي بثالفتالء   الستجابة المتفوقة لدي العمالء: .4

الرعةط  أثا ابحرطالثات الرثت طتةث  لدعاةسثا برح طث  تنثرعا لثعدة تفثط  ةعبً  ول  

عابهرتال بالرلعطا يت رشةطأي التلرلات لةثت طثرتة    طصفل رح ط   ت  لب  التلاينط  

ت  الرةطف تا احرطالات الفتالء  ةتا طلل ة  طةع  لادعاً  أا الرشةط  النثعطا تثا 



لرج الذا ط دت  عاةداً عغطثع تمأثعل تث  رمعع ابحرطالات عاألذعاق  علب ةصبح الت

 الفتالء.

 

 

 

 

 

 

 

 طعضح ةنالطل رح ط  التط ة الرلاينطي .  -ت  رصتطل الباحوي -(3)الشكل رقم

 Obstacles of Achieving معوقرررات تحقيرررق الميرررزة التنافسرررية: 

Competitive Advantage  

لمنظمرات األعمرال مرا نثطي ة  ت  التفعلثات الرثت رضثفف التطث ة الرلاياألسطل    طعا

 (49: 2013) طنت األنم      يلي:

 ضفف السطاة  الرلاطتطي يت التلرتا. .1

 ال ياض تنرعا التععد البشعا عر أف ابرصابت ا داعطي. .2

 غطال لا دة البطالات عتلاعتي التفأعتات ا داعطي. .3

 غطال حعطي التدطعط  عالتنطعط . .4

 غطال ععح اليعط  عحأ ات اللعدة. .5

 تلاس الرلاطتت عالنأعك الرلاطتت اليفا .ردهعع ال .6

 غطال األداء األيض  لأفتأطات. .7

 اليش  يت لطا  اليع  عالرفعف  أا الرسدطدات البطئطي. .8

 

 
أساليب تحقيق  

 الميزة التنافسية 

 الكفاءة المتوقعة

 اإلبداع والتجديد 

 الجودة المتفوقة

 االستجابة لحاجة العمالء
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 معوقات تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية: •

ل  اةرنال التدعني الوالعطي لأتط ة الرلاينطي يت بطئرسثا لث  طةثع  بثاألتع النثس   ي ثد 

ال  التدعنثي الوالعطثي   بثات  ثدة رحثد تث  لتةالطثي اةرنثابسا لتطث ة رلاينثطي  عتعلثا رع

)يثعا  اللثدا  تعلثا   ومن بين هذه المعوقات ما يلري:رلاينت انرعارطلت يت النعق   

 (44:  2012( )ةحتد ةبع غب  48   47ناب :  

التدعنثي يثت   الف بثات الدا أطثي الرثت رعالث   عرفبع    ت رأف  أول : المعوقات الداخلية:

 والتي نوجزها فيما يلي:بطئرسا دا   الدعلي العاحدة   

رعالا الدعع التثؤوع الثذا طثلسض بث  التفأتثع   عشثطعع الاثعاهع النثأبطي لرطلثي   .1

 لضفف ا  داد  عي دا  التفأل لتةالر  التسلطي عابلرتا طي.

تنثثاطعة  ثثدل انثثرلابي التؤننثثات الرفأطتطثثي لرةلعلعلطثثا ا  ثثالل عابرصثثا  ع ثثدل   .2

 الرمععات الحدطوي.

 دل لدعة التدعني الوالعطثي  أثا رثعيطع التفأعتثات الضثعععطي التنثا دة يثت  تأطثي   .3

 ار اذ ال عاعت عرعشطدها. 

 دل تعاةبي حعةي رمثعطع التلثاهج لترمأبثات الرمثعطع  عغطثال الر مثطم الشثات    .4

 عالتنرتع لأتلاهج.

 عايات دا   التدعني . دل علعد علابي لطلابطي رنتح بال ضاء  أا ابلح  .5

 غطال الشيايطي  لد ل الي النأعةطات النأبطي ت  ةيعاد دا   التدعني.  .6

غطثثال لطثثادة لداعطثثي لالحثثي  تتثثا طفثثعق الرلتطثثي ا داعطثثي  علثثد طاسثثع الفلثث  يثثت   .7

 التداع   عيت غطال ال ادة األةياء ال ادعط   أا رلتطي تساعات الفاتأط .

التؤننثات الرفأطتطثي  رتوث  رحثدطاً تستثاً لثلال الرفأثطل اليلعة الفأتطثي عالر لطثي بثط     .8

 عرشة  الت طا  الح ط ت لللاح لال الرفأطل عيشأسا يت بأعغ عنالرسا.

لصعع يت ال عة البشعطي ذات الةياءة الفالطي التنطعة لبعاتج الرفأثطل  بنثبل ضثفف   .9

 ت ا داعة.  لاذبطي عانر مال ةلاتي الرفأطل لتو  هذه الةياءات عنطمعة التعة طي ي



عهت الرت ررفأ  بت رأف الف بثات ال اعلطثي  الرثت رلثرج  ث  ثانيا : المعوقات الخارجية:  

   والتي تتض  فيما يلي: اعج لماق بطئي التدعني الوالعطي   

 رحع  الرلاي  ت  النأا عال دتات للت الرلاي  التفعيت.  .1

 رحع  التفاططع ال اصي بالتعاصيات ت  تحأطي للت دعلطي.   .2

 ف ةلس ة الرفأطل عالرو طف.  ضف .3

  دل ابلر ال بالتعاصيات الدعلطي لألعدة. .4

  دل ابهرتال بالبحع  الفأتطي الرت رد ع لرمعطع عرحنط  ةداء التدعني. .5

 المحور الثاني: الدراسة الميدانية:

رلرت الدعاني التطدالطي انرةتابً لألالل اللاعا لأبح   حط  طرلثاع  هثذا اللالثل التطثدالت  

 اءات الدعاني التطدالطي  للع 

عرحأط  لرائلسا  بتا طنسل يت الرعص  للا رصثعع ت رثعح  تةالطثي رمبطث  تثد   ا داعة  

 باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفال لرح ط  التط ة الرلاينطي بسا. 

 ولتحقيق هذا الهدف سوف يتناول هذا اإلطار ثالثة عناصر أساسية هي:

عرشثت ؛) السثدف تث  الدعانثي التطدالطثي  عرصثتطل ةداة   لميدانيةإجراءات الدراسة ا  :أول  

الدعاني التطدالطي  عالفطلي ابنرمال طي  عصدق عوبات األداة  عتلرتثا ع طلثي الدعانثي  

 عالصععة اللسائطي لالنربالي  ع صائ  تبحعوت الدعاني(

   ع عض لرائج الدعاني التطدالطيالمعالجة اإلحصائية:  ثانيا  

 .ليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرهاتح  ثالثا :

نثثعف لنثثرفعض ال أيطثثي  علبثث  الثثد ع  يثثت للثثعاءات الدعانثثي التطدالطثثي بالريصثثط   

 وذلك كما يلي:  التلرتفطي عالرعبعطي لأتلرتا األنعالت 
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الخلفية المجتمعية والتربويرة  ❖

 :للمجتمع األسواني

رفد تحاياي ةنعا  احدا ةهثل 

تثثثد  للثثثعل لتسععطثثثي تصثثثع 

 الفعبطي   

ع اصترسا تدطلي ةنعا   عررةع  

التحاياثثثي تثثث   تنثثثي تعاةثثث  

هت؛)تعة  تدطلي ةنعا   عتعة  

اديع  عتعة  ةعل اتبثع  عتعةث  

دعاع  عتعةثثث  لصثثثع اللعبثثثي(  

ا  تحاياثثثي عطحثثثدها تثثث  الشثثثت

األلصثثع  غعبثثاً تحاياثثي البحثثع 

األحتثثع  شثثعلاً تحاياثثي الثثعادا 

اللدطد  للعباً النثعدا   لثد  ثم 

شتا  تداع النعما     22 عض

عر ثثثا تدطلثثثي ةنثثثعا   اصثثثتي 

التحاياي  أا الشامتء الشثعلت 

عرعريثثثا تدطلثثثي ةنثثثعا   لألطثثث  

ترع يعق نمح البحع    85حعالت

ةبثع  عبسا ةطضا تدطلثي   2ةل   34,608ةل  عربأ  تناحي التحاياي    879 ال اهعة  عربفد   

 تيثطض عالرثت رضثل تشثععع  بحطثعة لاصثع  علثعو الرسلطثع اللعبطثي   ةتثا رضثل  نتب 

 (  /ar.wikipedia.org/wiki/تحاياي_ةنعا  15/11/2020)رعشةت 

 محافظة أسوان 

 تحاياي تصعطي 

 

  أل
 

 شفاع

 

 التعلا يت لتسععطي تصع الفعبطي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Aswan_Governorate.png&filetimestamp=20160716023601&
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:AswanLogo_s.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86.PNG


عرشرسع تحاياي ةنعا  ب عا ثي لصثل النثةع عالثبأح  عةثذلك طرثعيع بسثا صثلا ات 

النثثةع عالنثثبائك التفدلطثثي عالةطتاعطثثات عالبلثثاء عالحعاعطثثات عرلسطثث  عرفبئثثي األنثثتاك 

أح عتلرلار   للا لالل الفدطد ت  التشعع ات الصلا طي الفتاللي ال ائتثي يفثالً عرفبئي الب

 أا ةعض التحاياي  تو  اليطععنطأطةع  عاليعنثيات عاألنثتدة  با ضثايي للثا اللشثام 

النطاحت لرعايع الفدطد تث  األتثاة  المبطفطثي عالنثطاحطي اللتطأثي بسثا توث  ل طثعة يطأث   

بارات  ع ث ا  ةنثعا   عالنثد الفثالت  عاللصثل الرثذةاعا عل طعة الطأطةا  عل طعة الل

لند ةنعا   عبحطعة لاصع  عتفبثد ةبثع نثتب  تفبثد اديثع  عالت ثابع اليامتطثي  عترحثف 

 (/ar.wikipedia.org/wikiتحاياي_ةنعا 15/11/2020اللعبي  عترحف اللط .)

(  34التحاياثي  ثددها) لأتحاياي يث    ثدد التثداع  الوالعطثي ب   للخلفية التربوية ةتا باللنبي  

( تثداع   عيثت  10تدعني والعطي تع  ي  أا تعاة  التحاياي ةتا طأت؛ يت تدطلثي ةنثعا ) 

  ، ( 4(  عيثت لصثع اللعبثي) 3عيثت دعاع دعاع)   ( تداع   7( تداع   عيت ةعل اتبع) 10اديع) 

ع   ( تفأتاً  عربأث  ةوايثي اليصث1763عطبأ   دد التفأتط  بالتداع  الوالعطي الفاتي بالتحاياي) 

( مالباً ةع ط طد  عرفالت تداع  الرفأثطل الوثالعا الفثال تث   لث  يثت  75يت التعحأي الوالعطي) 

تدعنثثثت بفثثثض التثثثعاد الدعانثثثطي عنثثثعء رع طثثثا التدعنثثثط   أثثثا تثثثداع  التحاياثثثي.  

 (news/newdetails/588957/1/15/11/2020/com.akhbarelyom ) 

 أول : إجراءات الدراسة الميدانية:

 سة الميدانية:الهدف من الدرا (1)

هع الةشف    لتةالطي رمبط  تثد   ا داعة باألهثداف يثت التثداع  الوالعطثي الفاتثي 

  عالرعصث  للثا رصثعع ت رثعح ت  علسي لاع التفأتط  بغعض رح ط  التطث ة الرلاينثطي

لرمبطثث  تثثد   ا داعة باألهثثداف لرح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي بالتثثداع  الوالعطثثي الفاتثثي 

 بتحاياي ةنعا  .
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 . تصميم أداة الدراسة الميدانية:2

رفد ابنربالي األداة العئطنطي للتا البطالات عالتفأعتات يت هذا البحث   لثذا رثل ل ثداد 

انربالي رل رمبط سا  أا  طلي ت  تفأتت التثداع  الوالعطثي  علثد رثل ل ثداد ابنثربالي تث  

  ال  ال معات الرالطي:

ت الرعبعطثي ذات الصثأي بتلثا  الدعانثي ابضمالع  أثا الدعانثات النثاب ي عاألدبطثا -ة

 عةذلك ابمالع  أا الةوطع ت  األدعات الرت انر دتت يت دعانات ترشابس .

 عض ابنربالي  أا النادة التحةتط  تث  ةنثارذة ةأطثات الرعبطثي ذعا اب رصثا    -ل

( تحةتثاً تث  لاتفثات ترفثددة  بسثدف 9عال بعة يت تلا  الرعبطثي عالثذط  بأث   ثددهل )

ةد ت  تدا تالئتي ابنربالي لأغعض الذا عضفت ت  ةلأ   عتثدا تالئتثي  بثاعات الرل

ة  تحعع ععضعح الصطاغي الأغعطي عاللاع يت تدا ةياطي ةداة الدعاني  ت  حطث   ثدد 

 الي عات عشتعلطرسا عرلعع تحرعاها عالرفدط  بتا طععل  حذياً ةع لضايي.

ات النثادة التحةتثط   عالرثت ةثا  تث  لاتت الباحوي بتعا اة ةايي تالحاات عت رعح  -ج

 ةهتسا لضايي عحذف  باعات ت  بفض التحاعع  عةذلك ل ادة صطاغي بفض الفباعات.

 رل عضا ابنربالي يت صععرسا اللسائطي: عالرت رةعلت ت  ل ةط  هتا:  -د

عطرضت  تفأعتثات حثع   صثائ   طلثي الدعانثي يثت ضثعء الترغطثعات   الل ء األع :

عالعاطيي  عا داعة الرابا لسا  ع دد نثلعات ال بثعة ا داعطثي(  عاللثدع  الرالطي: )اللعع   

 الرالت طعضح ةبفاد ا داعة باألهداف:

 علثل الفبثثثثثثثاعة  البفثثثثثثثد 

 7 -1 رحدطد األهداف

    14 -8 عضا  مي  تأطي 

   21 -15 التعالفي الدععطي 

       28 -22 ر عطل ا للا  النلعا 

 ( طعضح ةبفاد ا داعة باألهداف1لدع  علل )                         



( رفمثت رصثععات  تةالطثي  28( ي ثعة  تثلسل ) 48عطشرت  هثذا اللث ء  أثا )   الل ء الوالت: 

رمبط  لتم ا داعة باألهداف  علد ة مت لة  ي عة ت  ي عات هذا التحعع ع   ترثدعج  أثا  

(  ةتثا  1   2   3و  علتطاً  أا الرعرطثل) دعلي التتاعني )ترعيعة  للا حٍد تا  غطع ترعيع( عرت 

( ي عة ة مت لة  ي عة تلسا ع   تردعج  ث  دعلثي  20تحعع التط ة الرلاينطي عالذا رضت ) 

(   2رح   الفباعة يت العالا )تعريفي  ترعنمي  تل يضي(  ةتا هثع تبثط  يثت التأحث  علثل ) 

 عاللدع  الرالت طعضح ةبفاد التط ة الرلاينطي: 

 علثل الفبثثثثثثثاعة  بفثثثثثثثد ال                

 5 -1 الةياءة الترتط ة 

    10 - 6 الر ال لداعة التدعني باللعدة 

   15 -11 الرلدطد عالرحدط 

       20 -16 ابنرلابي الترتط ة لحالات المالل

 ( طعضح ةبفاد ا داعة باألهداف 2لدع  علل ) 

ت بتوابثي صثععة لسائطثي عيت ضعء ذلك رل الرعص  للثا تلتع ثي تث  الفبثاعات ةالث

لالنربالي  علد رتت صطاغي الفباعات بحط  رةع  عاضثحي عنثسأي عب رحرتث  ةةوثع تث  

يت ال الي الرت رفبع  ث  (  ✓)تفلت   أا ة  ط عل ة  يعد ت  ةيعاد الفطلي بعضا  التي

 عةط .

 . العينة الستطالعية:3

( 35ي  أا  طلثي لعاتسثا )لاتت الباحوي ب لعاء دعاني انرمال طي  بانر دال ابنربال

يعد ت   اعج  طلي البح  ت  التفأتط  بتداع  الرفأطل الوثالعا الفثال  عذلثك يثت اليرثعة 

تثدا تلانثبي  -والتي استهدفت التعرف علرى:      8/2020/  20عحرت    8/2020/  2ت   

 صطاغي الفباعات لتنرعا يسل الفطلي .

 الرلةد ت   دل علعد ةا  باعات طصفل يستسا . •

 تدا الصدق الااهعا لالنربالي .  رحدطد  •
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  ت  رمبط  ابنربالي  أا الفطلي األنانطي . •

علثثد ةاسثثعت لرثثائج الدعانثثي ابنثثرمال طي ة  ابنثثربالي لثثاءت تلانثثبي تثث  حطثث  

الصطاغي  عالأغي التنر دتي  علل رحرعا  أا ةطي  باعات ررنل بالغتعض ةع  دل اليسثل  

 نربالي . ةتا ة  التحاعع لاءت تلانبي لتعضعع اب

 . التحقق من صدق وثبات أداة البحث:4

 :(الستبانة)  صدق األداة  -

ط صد بصدق ابنربالي بل  ر ط  ابنثربالي تثا عضثفت ل طانث   عطفثد صثدق األداة هثع 

تؤشع  أا البدء يثت رمبط سثا عالرلةثد تث  وبثات لرائلسثا  لثذا يطثلرت حنثاب  يثت التعربثي 

تثث  صثدق األداة التنثر دتي يثت البحث  اربفثت الباحوثثي  األعلثت وثل طأطث  الوبثات  علأرلةثد

 المعق الرالطي:

 : Content Validityالمحتوي  صدق  -ة

رل حنال صدق ابنربالي يت البداطي بانر دال صدق التحرثعا تث   ثال   ثعض ابنثربالي  

 أا تلتع ي ت  التحةتثط  ذعا اب رصثا  عال بثعة لأ طثال برحةطتسثا  عذلثك بفثد امثالع  

ا  لعا  الدعاني عةهدايسا  بداء آلعائسل عتالحاارسل حع  ابنربالي عي عارسثا تث   نطادرسل  أ 

حط  تدا تالئتي الفباعات لتعضعع البح   عصدلسا يت الةشف  ث  التفأعتثات التنثرسديي  

لأبح   عةذلك ت  حط  رعابم ة  ي عة بالتحعع الثذا رلثدعج رحرث   عتثدا عضثعح الفبثاعة  

ط  الفباعات ةع حثذف غطثع التلانثل تلسثا ةع لضثايي تثا طععلث   عنالتي صطاغرسا  عذلك برفد 

تلانباً ت   باعات  با ضايي للا اللاع يثت رثدعج ابنثربالي  عغطثع ذلثك تتثا طثعاه ال بثعاء  

 تلانباً  علد لاتت الباحوي ب لعاء تا طأ ل ت  حذف عرفدط  علضايي يت ضعء ت رعحارسل. 

 : Internal Consistency Validity  صدق التساق الداخلي   -ل 

عالثذا   (،SPSSلاتت الباحوي بحنال تفاتالت اعربام بطعنع  بانثر دال بعلثاتج )

رل ت   الل  حنال تفاتالت ابعربام بط  دعلي ة  تيثعدة عالدعلثي الةأطثي لأبفثد الثذا 

رلرتت الط  التيعدة  عةذلك تفاتالت ابعربام بط  الدعلي الةأطي لة  بفثد عالدعلثي الةأطثي 



لثثذا رلرتثثت الطثث   عةطضثثاً تفثثاتالت ابعربثثام بثثط  الدعلثثي الةأطثثي لةثث  تحثثعع لأتحثثعع ا

عالدعلثثي الةأطثثي لالنثثربالي ةةثث   عذلثثك لأرلةثثد تثث  صثثدق ابرنثثاق الثثدا أت لتيثثعدات 

( 35ابنربالي  عالرت لرلت    رمبط  ابنثربالي  أثا  طلثي تبدئطثي بأث   ثددها ةيعادهثا)

  ت  عةالت اللرائج ةتا طأت:يعد ت  ةيعاد تلرتا الدعاني بشة  انرمال

 

 معامل ارتباطه بالستبانة ككل المحررررررررراور

معامرررررررل ارتبررررررراط  المحور األول: اإلدارة باألهداف

 بيرسون

**943 0 

 0 000 الدللة اإلحصائية

معامرررررررل ارتبررررررراط  المحور الثاني: الميزة التنافسية 

 بيرسون

**919 0 

 0 000 الدللة اإلحصائية

 (   0 05حصائطاً  لد تنرعا دبلي  )دالي ل 

 (      0 01دالي لحصائطاً  لد تنرعا دبلي )**       

( طعضح صدق ابرناق الدا أت لتحاعع ابنربالي بانر دال  3لدع  علل )               

 تفات  اعربام بطعنع 

 تثث  اللثثدع  النثثاب  طرضثثح ة  تفثثاتالت اعربثثام التحثثععط  بابنثثربالي ةةثث  لثثاءت

  حطثث  لثثاء تفاتثث  اعربثثام التحثثعع األع  )ا داعة باألهثثداف( بابنثثربالي ةةثث  مرتفعررة

(  عةطضاً لاء تفات  اعربام التحعع الوالت) التطث ة الرلاينثطي( بابنثربالي 0 943بت داع)

(  عطالحثا ةلسثا ر رثعل تث  العاحثد الصثحطح  عهثت دعلثي ت بعلثي 0 919ةة  بت داع)

ً  –تفثثاتالتلحصثثائطاً  ةتثثا رفلثثت هثثذه ال علثثعد  اللثثي لعطثثي لثثداً بثثط  التحثثاعع  -ةطضثثا

(  عهثذا 0 99( عتنثرعا و ثي )0 01)عابنربالي  عةلسا دالي دبلثي تفلعطثي  لثد تنثرعا
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طشطع للت لعة الفاللثي حطث  ررترثا ابنثربالي بدعلثي  الطثي تث  الصثدق  عبالرثالت طتةث  

 اب رتاد  أت اللرائج الرت رعيعها رمبط  هذه ابنربالي.

 ثبات األداة: -

عط صد بوبات ابنربالي ة  رفمت لي  اللرائج لذا تا ة طثد رمبط سثا  أثا ليث  األيثعاد 

يت اععف تتاوأي  حط  لأوبات ةهتطي ةبطعة يت رعضطح دلي األداة يثت ال طثا  عارنثالسا 

ع دل رلالضسا يطتا رنيع  ل  ت  لرائج  حط  رل رمبط  ابنربالي  أت  طلثي انثرمال طي 

معادلرة  معط ي( يعداً  علد ا رتدت الباحوي يت حنال وبات ابنربالي  أت 35سا)بأ  لعات

عالرثثت رفربثثع ةلنثثل المثثعق التنثثر دتي ، Cronbach ،Alpha(a)ألفررا كرونبررا  

لحنثثال وبثثات الترعنثثمات التنثثر دتي يثثت ابنثثربالي  حطثث  طعلثثد تثثدا تثث  الثثدعلات 

ذا يسثت تالئتثي ألداة الدعانثي علث،  (469:  2001التحرتأي لة   باعة ) علاء ةبع  ثالل 

الحالطثثي ةعلسثثا رشثثرت   أثثت  ثثدة تحثثاعع  علثثد رثثل حنثثال تفاتثث  وبثثات ةليثثا ةععلبثثاس 

حط  طرل ت   الل  حنثال تفاتث  الوبثات لةث   بثاعة  تث   ثال    (SPSS)بانر دال 

 حذف الفباعة الرت طةع  تفات  وبارسا ضفطياً ةع نالباً.

بفد تث  ةبفثاد ابنثربالي  عةطضثاً حنثال تفاتث     علد رل حنال تفات  ةليا ةععلباس لة  

والرذي  الوبات لة  تحعع تث  تحثاعع ابنثربالي  عحنثال تفاتث  الوبثات لالنثربالي ةةث    

 يتض  من خالل الجدول التالي: 

 معامل ثبات ألفا كرونبا  عدد العبارات  محاور وأبعاد الستبانة 

 0، 950 28 أول : محور اإلدارة باألهداف 

 0، 805 7 ول: تحديد األهداف البعد األ 

 0، 864 7 البعد الثاني: وضع خطة عملية

 0، 865 7 البعد الثالث: المراجعة الدورية

 0، 856 7 البعد الرابع: تقويم اإلنجاز السنوي 

 0، 945 20 ثانيا : محور اإلبداع اإلداري: 



 0، 804 5 البعد األول: الكفاءة المتميزة

 0، 847 5 إدارة المدرسة بالجودة البعد الثاني: االتزام 

 0، 908 5 البعد الثالث: التجديد والتحديث

 0، 903 5 البعد الرابع: الستجابة المتميزة لحاجات الطالب  

 0، 967 48 معامل ثبات الستبانة ككل

 ( طعضح تفاتالت وبات ةليا ةععلباس4لدع  علل)                       

  ةدلثت تفاتث  وبثات ةليثا ةععلبثاس لألبفثاد عالتحثاعع عطرضح تث  اللثدع  النثاب  ة

(  بطلتثثا ةثثا  ة أثثت تفاتثث  وبثثات ةليثثا ةععلبثثاس لألبفثثاد عالتحثثاعع 0، 804لطترثث )

  حطث  لثاء ت رعبثاً تث  مرتفعرا  (  عذلك طد   أت ة  وبات التحاعع لثاء  0   908لطتر )

فاتث  وبثات ةليثا العاحد الصحطح عهت دعلي وبثات  الطثي عت بعلثي لحصثائطاً  ةتثا لثاء ت

  حطث  للسثا جردا    مرتفعرة(  عهثت لطتثي  0،  967ةععلباس لالنربالي ةة  ب طتي ت ثداعها)

ت رعبي ت  العاحد الصحطح عهت دعلي وبثات  الطثي لثداً عت بعلثي لحصثائطاً  ةتثا لثاءت 

 ويمكن أن يفيد ذلك في اآلتي:  دعلي صدق ابنربالي  الطي لداً 

 ان .صالحطي ابنربالي يطتا عضفت ل ط ✓

 صطاغي الت رعحات. ✓

لتةالطي وبات اللرائج الرت طتة  ة  رنيع  لسا الدعاني الحالطي  علد طةع  تؤشعاً لطثداً  ✓

 لرفتطل اللرائج.

 . الصورة النهائية لالستبانة:6

رل الرلةد ت  صدق عوبات ابنربالي بانر دال ةنثالطل لحصثائطي ت رأيثي  عبفثد للثعاء 

ة التحةتثط  ةصثبحت األداة يثت صثععرسا اللسائطثي تشثرتأي الرفدطالت انرلابي آلعاء الناد

  باعة  عذلك ةتا طأت:  (48) أا تحععط  عئطنطط  طلدعج رحرستا

 

 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

  دد الفباعات  تحاعع عةبفاد األداة 

 28 أول : محور اإلدارة باألهداف 

 7 البفد األع : رحدطد األهداف 

 7 البفد الوالت: عضا  مي  تأطي 

 7 ي الدععطي البفد الوال : التعالف 

 7 البفد العابا: ر عطل ا للا  النلعا 

 20 ثانيا : محور اإلبداع اإلداري: 

 5 البفد األع : الةياءة الترتط ة

 5 البفد الوالت: االر ال لداعة التدعني باللعدة 

 5 البفد الوال : الرلدطد عالرحدط  

 5 البفد العابا: ابنرلابي الترتط ة لحالات المالل  

 48 الفباعات ال اصي بالتحععط تلتعع 

 الصععة اللسائطي لالنربالي ( طعضح 5لدع  علل)                           

 . مجتمع وعينة الدراسة:5

لاعاً لصفعبي دعاني تلرتا بلةتأ  تث  ةايثي اللعالثل  طألثل البثاحوع  للثا دعانثي 

بالي  أا  طلثي تتوأثي تث  التلرتا ت   ال   طلي تتوأي لسذا التلرتا  لذا رل رمبط  ابنر

بفثثض التفأتثثط  بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي بتحاياثثي 

ةنعا   لأرفعف  أا لتةالطي رمبطث  تثد   ا داعة باألهثداف بالتثداع  الوالعطثي الفاتثي 

تلرتثا لرح ط  التط ة الرلاينطي لسا  حط  رل ا رطاعها بالمعط ثي الفشثعائطي  علثاء لثعال ال

( تفأتاً يت التعحأي الوالعطي الفاتثي  علثد رةعلثت الفطلثي اليفأطثي 1763األصأت لأدعاني )



( تفأل بتداع  التعحأي الوالعطثي الفاتثي  أثا تنثرعا لداعات تحاياثي ةنثعا  300ت )

ال تني عهت؛) لداعة ةنعا   علداعة اديع  علداعة ةثعل اتبثع  علداعة دعاع  علداعة لصثع 

ل رع طثثا ابنثثربالي الةرععلطثثاً  أثثا ةيثثعاد الفطلثثي عانثثرعلا سا  علثثد رثثل اللعبثثي(  حطثث  رثث

( لتثثا لفثثدل اةرتثثا  ا لابثثي  أطسثثا ةع للتمطثثي ابنثثرلابي 57( عانثثربفاد )243انثثرعلاع)

 ( انربالي صالحي لأرحأط  عهت الرت شةأت  طلي البح .243عرب ت)

 . خصائص مبحوثي الدراسة:7

ي الدعانثثي حنثثل الترغطثثعات وت  طلثثيطتثثا طأثثت نثثعف لنثثرفعض  صثثائ  تبحثثع

 :الش صطي

النسبررة   التكررررررار  فئررررات المتغيرررررر المتغيرررر 

 المئويرررة % 

 50,0 122 ذكررررررر النوع 

 49,8 121 أنثررررري

 24,7 60 معرلم الوظيفة 

 32,9 80 معرلم أول 

 30,9 75 معرلم خبير 

 11,5 28 كبير معلمين 

 40,3 98 أسوان  لها اإلدارة التابع 

 20,6 50 ادفرو 

 11,9 29 كروم امبرو  

 12,8 31 دراو 

 14,4 35 نصر النروبة 

الخبرررة في  

 مجال التدريس 

 8,2 20 سنوات   5أقل من  

 25,5 62 سنوات  10  -5من 

 66,3 161 سنوات فتكثر  10
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)اللعع   طعات طعضح رع طا ةيعاد  طلي الدعاني ربفاً لترغ (6لدع  علل)            

 عالعاطيي  عا داعة الرابا لسا  عال بعة يت تلا  الردعط ( 

 ثانيا : المعالجة اإلحصائية:

 SPSS V25 بعلثاتج ا رتدت الباحوي يت رحأط  لرائج الدعاني التطدالطي  أا انثر دال 

ا صداع ال ات  عالفشعع   حط  لل  طيطد يت ل داد البطالثات بشثة  طنثا د يثت يستسثا  

ل التفاللي ا حصائطي الرت رؤةد صثحي اللرثائج الرثت طثرل الرعصث  للطسثا  علثد رثل عانر دا

 وفقا  للخطوات اآلتية:  انر دال التفاللات ا حصائطي

حنال الرةعاعات بنرلابات ةيعاد الفطلي  عحنال اللنبي التئعطثي )(( لرةثعاع ةث   .1

ةثثثعاع الفبثثثاعة    بثثثاعة  عذلثثثك بانثثثر دال التفادلثثثي اآلرطثثثي:     اللنثثثبي التئعطثثثي لر

  100 

حنال تلتعع الثدعلات لةث   بثاعة تث   بثاعات ابنثربالي يثت تحععطسثا أليثعاد   .2

(   3الفطلي  عذلك ت   ال  ل ماء: اب رطاع األع ا دعلي التعاي ي تعريفيا الدعلثي)

والث  ا دعلثي (  عاب رطثاع ال2عاب رطاع الوالت ادعلثي التعاي ثي ترعنثميا الدعلثي)

(  علد رل حنال تلتعع الدعلات ت  التفادلي الرالطثي: ) 1التعاي ي تل يضيا الدعلي)

 (205: 1983 بد هللا النطد  بد اللعاد   

 3ك1+ 2ك2+1ك3تلتعع الدعلات                         

 ( رةعاع انرلابات األيعاد بثثثثثثثثثثثثثثثثث ادعلي التعاي ي تعريفيا1حط : )ك

 ( رةعاع انرلابات األيعاد بثثثثثثثثثثثثثثثثا دعلي التعاي ي ترعنميا2)ك

 ( رةعاع انرلابات األيعاد بثثثثثثثثثثثثثثثثا دعلي التعاي ي تل يضيا3)ك

حنال الترعنم لة   باعة ت   باعات ابنربالي ت   ال  حنال تلتعع الثدعلات  .3

)  ثث ال  بثد الثثعحت     أثت تلتثعع الرةثثعاعات  عذلثك تث   ثثال  التفادلثي الرالطثي:

2015 :30-37) 



                              

 ) (: الترعنم الحنابت لة   باعة . 

 ( تلتعع ة  دعلي يت رةعاعها .حط  ل  :     تج ) 

 300تج )ك( تلتعع الرةعاعات    دد ةيعاد الفطلي                    

ابلحعاف التفطاعا لة   باعة ت   باعات ابنربالي  عذلثك تث   ثال  ول رل حنال   .4

 (52التفادلي الرالطي: )  ال  بد العحت   تعلا ناب :  

 س =    

علد رل لطلاد اللنبي التئعطي لترعنثم دعلثي ابنثرلابي لةث   بثاعة) عهثت رتوث  ةهتطثي  .5

 (184: 2005د شات  بساء الدط    الفباعة(  عذلك ت   ال  التفادلي الرالطي :) تحت

 100    %اللنبي التئعطي لأترعنم              

 بفد ذلك رل رعرطل الفباعات حنل اللنبي التئعطي لأترعنم . .6

عرثثل رحدطثثد تنثثرعا تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف يثثت العالثثا  عتنثثرعا رح ثث  التطثث ة  .7

طع تدا اليئي )مع  اليرعة( الرت طتة  ت   اللسا الحةثل الرلاينطي بالتداع   ت   ال  ر د

 أت رعيع الفباعة ت  حطث  ةعلسثا) ترثعيعة بدعلثي تعريفثي  ترثعيعة بدعلثي ترعنثمي  

ترعيعة بدعلي تل يضثي( عي ثاً لأتفادلثي اآلرطثي:)لابع  بثد الحتطثد عةحتثد  طثعا ةثاال  

1986 :96 ) 

   تدا اليئي  تنرعا ابنرلابي                 

  .67  2(/ 1-3تنرعا ابنرلابي   )                  
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 .(67،1: 1تنرعا ابنرلابي تل يض لذا رعاعح الترعنم الحنابت بط  ) -ع أط  طةع :  

 .(2,34: 68،1أكثر من   تنرعا ابنرلابي ترعنم لذا رعاعح الترعنم الحنابت بط )  -

ً  3: 35،2  عنم الحنابت بط  )تنرعا ابنرلابي تعريا لذا رعاعح التر -  ( .  ر عطبا

( لتفعيي اليععق بط  ترعنمت تلتع رط  يت الفطلثي t-testعرل انر دال ا رباعاتا) .8

ةلوثت(  -عي اً لصيارسل الش صطي رلاه تحاعع تعضعع الدعانثي بثا رالف اللثعع) ذةثع

 لةعل  ترغطع ولائت .

  لتفعيثي   One Way Anovaةتا رل انر دال ا رباع رحأطث  الربثاط  ةحثادا ابرلثاه   .9

اليععق بط  ترعنمات دعلات انرلابات ةةوع ت  تلتثع رط  يثت  طلثي الدعانثي رلثاه  

ةبطثع    -تفأل  بطثع   -تفأل ةع    -تحعع تعضعع الدعاني  عذلك ربفاً لترغطع العاطيي) تفأل 

  ةثعل   -اديثع   –تفأتط (  عةذلك ربفاً لترغطع ا داعة الرفأطتطي الرابفي لسا التدعني ) ةنعا   

  –نثلعات 5لصع اللعبي(  عةطضاً ربفاً لترغطع  دد نلعات ال بعة ) ةل  تث    -دعاع   -اتبع 

 نلعات يلةوع(   10-نلعات   10للت 5ت   

لرحدطثد تصثادع اليثععق بثط  Scheffe ) )انر دال ا رباع الت اعلات البفدطي شثطيط  .10

 التلتع ات .

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:  ثالثا :

 ائج المتعلقة بالمحور األول: اإلدارة باألهداف:النت( 1)  

يطتثثا طأثثت لرثثائج انثثرلابات ةيثثعاد الفطلثثي  ثث  تثثدا رثثعايع ةنثثأعل ا داعة باألهثثداف  

بتداع  الرفأطل الوالعا با داعات الرفأطتطي الت رأيي بتحاياي ةنعا   تث   ثال  الرفثعف 

طثثي لأترعنثثم  عالعربثثي   أثثت الترعنثثم الحنثثابت  عابلحثثعاف التفطثثاعا  عاللنثثبي التئع

والجردول عدعلي رعايع ةبفاد ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفثال يثت العالثا   

 التالي يوض  ذلك

 

 



الترعنم   األبفثثثثثثثثثاد 

 الحنابت 

ابلحعاف  

 التفطاعا 

اللنبي التئعطي  

 % لأترعنم 

 دعلي التتاعني  العربي 

 يت العالا  

 ترعنمي  3 75,67 491 2,27 رحدطد األهداف 

 ترعنمي  4 70,67 484 2,12 عضا  مي  تأطي 

 تعريفي 1 79,33 486 2,38 التعالفي الدععطي 

 ترعنمي  2 77,67 454 2,33 ر عطل ا للا  النلعا 

 ترعنمي  - 73,33 434 2,20 الدعلي الةأطي لأتحعع 

لنبي  طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي عال ( 7لدع  علل )         

 التئعطي لأترعنمات عالعربي 

 عدعلي تتاعني ةبفاد ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي يت العالا .                   

 يتض  من الجدول السابق ما يلي:

ة  تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي   

  حطثثث  بأغثثثت لطتثثثي الترعنثثثم متوسرررطةلثثثي ال تنثثثي بتحاياثثثي ةنثثثعا  لثثثاء بدع

(  73,33(  عبلنثبي تئعطثي لأترعنثم )434(  عبالحعاف تفطاعا لطتر )2,20الحنابت)

الرثت رعصثأت للثت   ،2014محمد مبارك الرشيدي  عذلك طري  تا تا ةشاعت الط  دعاني  

 يت العالا  بدعلي ترعنمي .ت  علسي لاع الفاتأط     رعايع تتاعني ا داعة باألهداف

(  2,38  بترعنثثم حنثثابت بأثث )األولرريالعربثثي  الدوريررة المراجعررةعلثثد احرثث  بفثثد   

( تث  علسثي 79,33(  عبلنبي تئعطثي لأترعنثم الحنثابت)486عبالحعاف تفطاعا لطتر )

لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  عهثثذه اللنثثبي رثثد   أثثت رثثعايع هثثذا البفثثد بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا 

 أثثت ة  هلثثاك  دا ثث   مرتفعررةةنثثعا  بدعلثثي بثثا داعات الرفأطتطثثي الت رأيثثي بتحاياثثي 

 التداع  الوالعطي الفاتي علابي عترابفي ألداء التفأتط  دا   التداع  الوالعطي.

(  2,33  بترعنثم حنثابت بأث )الثانيرةالعربثي  تقرويم اإلنجراز السرنوي    ةتا احر  بفد  

لسثي ( تث  ع77,67(  عبلنبي تئعطثي لأترعنثم الحنثابت)454عبالحعاف تفطاعا لطتر )
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لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  عهثثذه اللنثثبي رثثد   أثثت رثثعايع هثثذا البفثثد بالتثثداع  الوالعطثثي الفاتثثي 

 أت ة  هلاك اهرتال بترابفي تثدطع التدعنثي   متوسطةبا داعات الرفأطتطي الت رأيي بدعلي  

 لأفت  دا   تدعنر  عالرفعف  أت ل ام الضفف عال عة ب .

(  عبثالحعاف 2,27  بترعنثم حنثابت بأث )ثةالثالالعربي    تحديد األهدافعلد احر  بفد   

( تث  علسثي لاثع ةيثعاد 75,67(  عبلنبي تئعطي لأترعنم الحنثابت)491تفطاعا لطتر )

الفطلي  عهذه اللنبي رد   أت رعايع هذا البفد بتداع  الرفأطل الوثالعا بثا داعات الرفأطتطثي 

ضا ةهثداف التدعنثي  أت اشعاك تدطع التدعني لأتفأتط  يت ع  متوسطةالت رأيي بدعلي  

 عمعق رح ط  هذه األهداف.

  بترعنثثم حنثثابت الرابعررةالعربثثي  وضررع خطررة عمليررة للمدرسررة عةثثذلك احرثث  بفثثد  

( 70,67(  عبلنبي تئعطي لأترعنم الحنثابت)484(  عبالحعاف تفطاعا لطتر )2,12بأ )

أثطل ت  علسي لاثع ةيثعاد الفطلثي  عهثذه اللنثبي رثد   أثت رثعايع هثذا البفثد بتثداع  الرف

 أثت حثع  تثدطع التدعنثي  أثا   متوسرطةالوالعا با داعات الرفأطتطي الت رأيي بدعلي  

 الرفاع  تا التفأتط  يت عضا  مي الفت  بالتدعني.



اف ةتا باللنبي للرائج انرلابات ةيعاد الفطلي لفباعت ة  بفد ت  ةبفاد ا داعة باألهداف  ت   ال  الرفعف  أت الترعنم الحنابت  عابلحثع •

 فجاءت كما يلي:تفطاعا  عاللنبي التئعطي لأترعنم  عالعربي  عدعلي التتاعني يت العالا   ال

 
 البعرد 

 
 ل

   
 العبررررررررررررررررررررررررررررررررررارة 

  درجة الممارسة  
 المتوسط
 الحسابي

 
النحراف  
 المعياري 

النسبة  
المئوية  
للمتوسط   

 % 

 
 الرتبرة 

 
 مستوي
الممارسة  
 في الواقع 

 
 مرتفعة 

 

 
 متوسطة  

 
 منخفضة

تحديد  
 األهداف 

يضررع المرردير أهررداف المدرسررة  1
 بالتفاق مع المعلمين بكل دقة.

 متوسطة  5 71,33 663 2,14 39 132 72 ك

 % 29,6 54,3 16,0 

2 
 

يساعد مردير المدرسرة المعلمرين 
فرري تعررريفهم بمسررئولياتهم تجرراه 

 تحقيق األهداف.

 متوسطة  3 77,33 632 2,32 22 122 99 ك

 % 40,7 50,2 9,1 

يسررهم مرردير المدرسررة فرري بنرراء  3
روح فرررق العمررل بررين العرراملين 

 معه .

 مرتفعة  2 79 675 2,37 27 100 116 ك

 % 47,7 41,2 11,1 

يشررجع مرردير المدرسررة المعلمررين  4
علررى إجررراء بحرروث ودراسررات 
ميدانيرررة تفيررردهم فررري تحسرررين 

 ئهم .مستوي أدا

 متوسطة  7 61,67 762 1,85 91 97 55 ك

 % 22,6 39,9 37,4 

يتعاون مدير المدرسة مع   5
اإلدارة التعليمية في سبيل  
 تحقيق األهداف المنشودة . 

 مرتفعة  1 81,33 622 2,44 17 103 123 ك

 % 50,6 42,4 7,0 

يضررع تتهيررل وترردريب العنصررر  6
العمرل   البشري من أهرم أولويرات

 متوسطة  6 69 724 2,07 56 115 72 ك

 % 29,6 47,3 23,0 
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 اإلدارى.

يحررررص المررردير علرررى تمكرررين  7
العرراملين بالمدرسررة مررن تحقيررق 

 األهداف.

 متوسطة  4 76 683 2,28 32 111 100 ك

 % 41,2 45,7 13,2 

وضع  
خطة  
 عملية 
 للمدرسة 

يحرص مردير المدرسرة علرى أن  1
معلررم دور فرري وضررع يكررون لكررل 

 خطة المدرسة.

 متوسطة  4 70,67 722 2,12 50 113 80 ك

 % 32,9 46,5 20,6 

يتعررراون مررردير المدرسرررة مرررع  2
المعلمررين فرري تحديررد مسررتلزمات 
تنفيذ الخطرة مرن عناصرر ماديرة 

 وبشرية .

 متوسطة  3 76 676 2,28 31 114 98 ك

 % 40,3 46,9 12,8 

مدرسررة المعلمررين يطلررع مرردير ال 3
علرررى بعرررض الخطرررط اليوميرررة 

 النموذجية لتقييمها .

 متوسطة  5 69,7 666 2,09 44 134 65 ك

 % 26,7 55,1 18,1 

يطلررع مرردير المدرسررة المعلمررين  4
علرررى بعرررض الخطرررط الفصرررلية 

 الناجحة لالستفادة منها .

 متوسطة  5 69,7 708 2,09 51 120 72 ك

 % 29,6 49,4 21,0 

يحررررص مررردير المدرسرررة علرررى  5
التواصرل الرردائم برالمعلمين أثنرراء 

 تنفيذ الخطة .

 77 629 2,31 22 124 97 ك
 

 متوسطة  2

 % 39,9 51,0 9,1 

يناقش مدير المدرسة بجديرة مرع  6
أعضرراء مجلررس األمنرراء واآلبرراء 
والمعلمررين القضررايا الترري تعرروق 

 تنفيذ الخطة للتغلب عليها.

 مرتفعة  1 79 652 2,37 23 106 114 ك

 % 46,9 43,6 9,5 

 متوسطة  6 73,33 744 2,02 64 109 70 كيشارك مردير المدرسرة المعلمرين  7



في وضرع معرايير لقيراس أدائهرم 
 وفقا  للخطة الموضوعة  

 % 28,8 44,9 26,3 

المراجعة  
 الدورية 
لخطة  
 المدرسة 

يتابع مدير المدرسرة سرير العمرل  1
 داخل مدرسته دوريا  .

 مرتفعة  1 87,33 566 2,62 10 73 160 ك

 % 65,8 30,0 4.1 

من تحقرق األهرداف  -دائما    -يتتكد 2
 التربوية كما هو مخطط لها.

 متوسطة  6 74,67 669 2,24 32 121 90 ك

 % 37,0 49,8 13,2 

تنفيرررذ  يترررابع مررردير المدرسرررة 3
 المعلمين ألعمالهم اليومية .

 مرتفعة  2 81,33 610 2,44 15 105 123 ك

 % 50,6 43,2 6,2 

يعترف مدير المدرسرة بإنجرازات  4
 المعلمين ويحاول تعزيزها.

 مرتفعة  3 79,67 698 2,39 30 88 125 ك

 % 51,4 36,2 12,3 

يساعد مردير المدرسرة المعلمرين  5
 الرقابة الذاتية لديهم . في تنمية

 متوسطة  7 70,67 748 2,12 55 104 84 ك

 % 34,6 42,8 22,6 

يتررابع مرردير المدرسررة مسررتوي  6
التحصرررريل الدراسرررري للطررررالب 

 بالتعاون مع المعلمين .

 متوسطة  5 75 690 2,25 35 113 95 ك

 % 39,1 46,5 14,4 

يتعررراون مررردير المدرسرررة مرررع  7
فرري اتخرراذ اإلجررراءات  المعلمررين

الالزمررة عنررد ظهررور أي قصررور 
 في التنفيذ .

 متوسطة  4 77 661 2,31 27 114 102 ك

 % 42,0 46,9 11,1 

تقويم 
اإلنجاز  
السنوي  
 بالمدرسة 

يعمررررل مرررردير المدرسررررة مررررع  1
المعلمررين علررى تحقيررق األهررداف 

 الموضوعة مسبقا  .

 متوسطة  4 77,33 657 2,32 26 114 103 ك

 % 42,4 46,9 10.7 

ينجرررز مررردير المدرسرررة المهرررام  2
والواجبات الموكلة إليره بفاعليرة 

 مرتفعة  3 80 597 2,40 14 118 111 ك

 % 45,7 48,6 5,8 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

         طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي عاللنبي التئعطي لأترعنمات عالعربيعدعلي تتاعني ةبفاد ا داعة                     (8لدع  علل )
 باألهداف بالتداع  الوالعطي يت العالا . 

 

 

 

 

 وكفاءة .

يترررابع مررردير المدرسرررة انتظرررام  3
المعلمرررررررين فررررررري الحضرررررررور 

 والنصراف .

 مرتفعة  1 92 492 2,76 7 45 191 ك

 % 78,6 18,5 2,9 

يقرريس مرردير المدرسررة مسررتوي  4
أداء العاملين للواجبات المختلفرة 

 الموكلة إليهم . 

 مرتفعة  2 81 629 2,43 18 102 123 ك

 % 50,6 42,0 7,4 

يرررردرس مرررردير المدرسررررة مررررع  5
المعلمرررررين نرررررواحي التطررررروير 

 المحتملة في أدائهم .

 متوسطة  6 69 688 2,07 49 127 67 ك

 % 27,6 52,3 20,2 

يالحرررظ مررردير المدرسرررة ترررتثير  6
ترردريب المعلمرررين فرري عطرررائهم 

 نحو الطالب والمدرسة.

 متوسطة  5 71,33 704 2,14 45 118 80 ك

 % 32,9 48,6 18,5 

يقررارن مرردير المدرسررة النتررائج  7
المحصلة بتلرك الموجرودة بخطرة 

 العمل .

 ة متوسط  6 69 676 2,07 47 131 65 ك

 % 26,7 53,9 19,3 



  داعة باألهداف ةالرالت:علد لاءت لرائج رحأط   باعات التحعع األع  ا

 البعد األول : تحديد األهداف :  •

(  أت ة أت دعلي تعاي ي ت  لب  ةيعاد الفطلي حط  احرأت 5علد حصأت الفباعة علل)  

( عبلنثبي تئعطثي 622( عالحثعاف تفطثاعا )2,44بترعنثم حنثابت بأث  )  الرتبة األولي

تث  علسثي لاثع ةيثعاد  رتفعرةالم(  عرد  هذه اللنثبي 81,3لترعنم رعالدها يت العالا )

عالرثت   -الفطلي  أت حع  تدعاء التداع  الوالعطي  أا الرفاع  تثا لداعارسثل الرفأطتطثي  

 يت نبط  رح ط  األهداف التلشعدة.  -رتو  ال طادة الفأطا لسل 

( عالحثعاف 2,37بترعنم حنابت بأ  )  العربي الوالطي(  أت  3ةتا حصأت الفباعة علل) 

(  عرثثد  هثثذه اللنثثبي 79تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثثت العالثثا ) ( عبلنثثبي675تفطثثاعا)

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت اهرتثال تثدعاء التثداع  الوالعطثي بيثعق الفتث    التعريفي

 عانساتسل يت بلائسا دا   تداعنسل.

( عالحثعاف 2,32بترعنثم حنثابت بأث )  الرتبة الثالثة(  أت  2عحصأت الفباعة علل)  

(  عرثد  هثذه اللنثبي 77,33ي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)( عبلنب632تفطاعا )

تثث  علسثثي لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  أثثت حثثع  التثثدعاء  أثثت رعضثثطح األدعاع  المتوسررطة

 عالتنئعلطات التمأعبي ت  التفأتط  لرح ط  األهداف التعضع ي تنب اً.

( عالحثعاف 2,28بترعنم حنثابت بأث  ) الرتبة الرابعة( ي د احرأت 7ةتا الفباعة علل)  

 (  عرثثد  هثثذه اللنثثبي76( عبلنثثبي تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثثت العالثثا )683تفطثثاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت حع  تدعاء التداع  الوالعطثي  أثا رع طثي   المتوسطة

 التفأتط  بلهتطي رح ط  األهداف عتحاعلي ل الي ةا تفعلات رحع  دع  ذلك.  

( عالحثعاف  2,14بترعنثم حنثابت بأث  )  الخامسرة  الرتبرة (  أثت 1علد حصأت الفباعة علثل)  

(  عرثثد  هثثذه اللنثثبي  71,33( عبلنثثبي تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثثت العالثثا ) 663تفطثثاعا ) 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 -تفاتسثل   -حع  التدعاء  أت اشعاك التفأتثط    أت   ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  المتوسطة 

 تةالطي رليطذها يت العالا.يت عضا األهداف حرت طنرمطفعا يستسا عانرطفابسا عبالرالت ل

( عالحثعاف  2,07بترعنم حنثابت بأث  )   السادسة   الرتبة (  أت  6علد حصأت الفباعة علل)  

  المتوسرطة (  عرد  هذه اللنثبي  69( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالا ) 724تفطاعا ) 

لفثاتأط  ا رباع تدعاء التداع  الوالعطي رلهطث  عرثدعطل ا   أت  ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي

تفسثثل دا ثث  التدعنثثي تثث  ةعلعطثثات اهرتثثاتسل, عذلثثك ألهتطرثث  يثثت رحنثثط  األداء دا ثث  

 التداع  عالفةا  ذلك  أت تنرعطات المالل.

( عالحثعاف  1,85بترعنثم حنثابت بأث  )   السرابعة   الرتبة (  أت  4علد حصأت الفباعة علل)  

عرثثد  هثثذه اللنثثبي  (   61,67( عبلنثثبي تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثثت العالثثا ) 762تفطثثاعا ) 

اهرتال تدعاء التداع  برشلطا التفأتثط   أثت   أت   ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  المتوسطة 

 الدعاني عالبح  الفأتت عالرفأل الذارت.

 البعد الثاني : وضع خطة عملية للمدرسة : •

(  أت ة أت دعلي تعاي ثي تث  لبث  ةيثعاد الفطلثي حطث  احرأثت 6حصأت الفباعة علل)  

( عبلنثبي تئعطثي 652( عالحثعاف تفطثاعا )2,37بترعنثم حنثابت بأث  )  يالرتبة األول

ت  علسي لاع ةيثعاد الفطلثي  المرتفعة(  عرد  هذه اللنبي 79لترعنم رعالدها يت العالا)

 أت اهرتال تدعاء التداع  الوالعطي بفعض ال ضاطا عالتشةالت الرت رفعق رليطثذ ال مثي 

تفأتثط  لتحاعلثي لطلثاد الحأثع  التلانثبي لسثا التدعنثطي  أثت تلأث  األتلثاء عاآلبثاء عال

 عالرغأل  أطسا. 

( عالحثثعاف  2,31بترعنثثم حنثثابت بأثث )   الثانيررة   الرتبررة (  أثثت  5عحصثثأت الفبثثاعة علثثل)  

  المتوسرطة (  عرد  هذه اللنثبي  77( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالا) 629تفطاعا ) 

الوالعطي  أا الرعاصث  تثا التفأتثط   ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت حع  تدعاء التداع   

 علتدادهل بةايي البطالات عالتفأعتات الال تي حرت طرنلت لسل رليطذ ال مي التدعنطي بللاح. 



( عالحثعاف 2,28بترعنم حنابت بأث ) الثالثة الرتبة(  أت 2ةتاحصأت الفباعة علل)  

اللنثثبي  (  عرثثد  هثثذه 76( عبلنثثبي تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثثت العالثثا)676تفطثثاعا )

ت  علسي لاع ةيثعاد الفطلثي  أثت اشثعاك التثدعاء لأتفأتثط  تفث  يثت رحدطثد   المتوسطة

 تنرأ تات رليطذ ال مي التدعنطي نعاءاً ةالت  لاصع تادطي ةعبشعطي.

( 2,12بترعنثم حنثابت بأث )  الرابعرة  الرتبرة( ي ثد حصثأت  أثت  1ةتا الفباعة علثل) 

(  عرثد  70,67رعالثدها يثت العالثا)( عبلنبي تئعطثي لترعنثم  722عالحعاف تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت حثع  تثدعاء التثداع  الوالعطثي   المتوسطةهذه اللنبي  

 أت ة  طةع  لة  تفأثل دعع يثت عضثا ال مثي التدعنثطي حرثت طنثرمطا ةث  تثلسل ةداء 

دععه بيا أطثثي عةيثثاءة  الطثثي عحرثثت طرنثثلت لتثثدطع التدعنثثي الرعلطثث  عالترابفثثي عالعلابثثي 

 .  التناءلي    اللرائجع

( عالحثعاف  2,09بترعنثم حنثابت بأث )   الخامسرة (  أثت العربثي  3عحصأت الفباعة علل)  

(  عرثثد  هثثذه اللنثثبي  69,7( عبلنثثبي تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثثت العالثثا) 666تفطثثاعا ) 

 أت اهرتال تدعاء التداع  الوالعطي بامالع التفأتثط     ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  المتوسطة 

بفض ال مم التدعنطي الطعتطثي لر ططتسثا عابنثريادة تث  اطلابطارسثا عرللثل العلثعع يثت   أت  

بثلي  الترعنثم حنثابت    الخامسرة   الرتبرة (  أثت ليث   4نأبطارسا  ةتا حصثأت الفبثاعة علثل) 

( عبثثلي  اللنثثبي التئعطثثي  عرثثد  هثثذه اللنثثبي  708( عالحثثعاف تفطثثاعا ) 2,09لأفبثثاعة علثثل) 

بثامالع التفأتثط   أثا    -ةطضاً   – أت اهرتال التدعاء    الفطلي ت  علسي لاع ةيعاد  المتوسطة 

 تلتع ي ت  ال مم اليصأطي اللالحي لاللرداء بسا يت عضا عرليطذ  ممسل التدعنطي.  

( عالحعاف 2,02بترعنم حنابت بأ )  السادسة  الرتبة(  أت  7عحصأت الفباعة علل) 

(  عرثد  هثذه اللنثبي 73,33( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالثدها يثت العالثا)744تفطاعا)

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت اشعاك تدعاء التداع  الوالعطي لأتفأتط  يثت   المتوسطة



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

عضا تلتع ي ت  التفاططع طتةل  ت   اللسثا ر طثطل ةدائسثل يثت ضثعء ال مثي التدعنثطي 

 التعضع ي.

 البعد الثالث: المراجعة الدورية لخطة المدرسة: •

( عالحثعاف 2,62بترعنثم حنثابت بأث )  األولريربثي  (  أت الع1حصأت الفباعة علل) 

(  عرثد  هثذه اللنثبي 87,33( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)566تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت ترابفي تدعاء التدعاع  الوالعطي بشثة  دععا   المرتفعة

 عتنرتع لأفت  دا   تداعنسل لالمتئلا   أا حن  نطعه.  

( عالحثعاف 2,44بترعنثم حنثابت بأث )  الثانية  الرتبة(  أت  3فباعة علل)عحصأت ال  

 (  عرثد  هثذه اللنثبي81,33( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)610تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت ترابفي التدعاء لرليطذ التفأتط  لأتسال عاأل تا    المرتفعة

للا ة أا تنرعا ت  األداء عالذا نعف طثلفة    التعةأي للطسل عرشلطفسل  أا العصع 

  أا التدعني عتنرعا المالل.

( عالحثعاف 2,39بترعنم حنابت بأث ) الثالثة الرتبة(  أت 4ةتاحصأت الفباعة علل)  

 (  عرثد  هثذه اللنثبي79,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)698تفطاعا )

ر ثثدطع التثثدعاء بالتثثداع  الوالطثثي للسثثعد تثث  علسثثي لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  أثثت  المرتفعررة

 التفأتط  عا رعايسل ب دعارسل علتةالارسل يت لللا  ة تالسل عرشلطفسل  أا ابنرتعاع.

( 2,31بترعنثم حنثابت بأث )  الرابعرة  الرتبرة( ي ثد حصثأت  أثت  7ةتا الفباعة علثل) 

هثذه (  عرثد   77( عبلنبي تئعطي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)661عالحعاف تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أا رفاع  التدعاء بالتثداع  الوالعطثي يثت   المتوسطةاللنبي  

 ار اذ ا لعاءات الال تي عالساتي  لد اسعع ةا لصعع يت رليطذ ال مي التدعنطي.  

( 2,25بترعنثثم حنثثابت بأثث  ) الخامسررة الرتبررة(  أثثت 6علثثد حصثثأت الفبثثاعة علثثل) 

(  عرثد  هثذه 75ئعطي لترعنم رعالثدها يثت العالثا )( عبلنبي ت690عالحعاف تفطاعا )



ت  لب  ةيعاد الفطلثي  أثت ترابفثي التثدعاء بالتثداع    متوسطةاللنبي  أت دعلي تعاي ي  

الوالعطي بالرفاع  تا التفأتط  لتنرعا الرحصط  الدعانت لأمالل لتفعيي ةعل  ال صثعع 

 يت تنرعطارسل الرفأطتطي.

( 2,24بترعنثثم حنثثابت بأثث  ) السادسررة رتبررةال(  أثثت 2علثثد حصثثأت الفبثثاعة علثثل) 

(  عرثد  74,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالثدها يثت العالثا )669عالحعاف تفطاعا )

ت  لب  ةيعاد الفطلي  أت رلةطد التدعاء بالتثداع   متوسطةهذه اللنبي  أت دعلي تعاي ي 

 نطي .الوالعطي ت  رح ط  األهداف التدعنطي التعضع ي تنب اً يت ال مي التدع

( 2,12بترعنثثم حنثثابت بأثث  ) السررابعة الرتبررة(  أثثت 5علثثد حصثثأت الفبثثاعة علثثل) 

(  عرثد  70,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالثدها يثت العالثا )748عالحعاف تفطاعا )

ت  لب  ةيعاد الفطلي  أت تنا دة التفأتط  دا ث   متوسرطةهذه اللنبي  أت دعلي تعاي ي 

 ةلينسل عتنرعا ردائسل أل تالسل. تدعنر   أا العلابي الذارطي  أا  

 البعد الرابع: تقويم اإلنجاز السنوي للمدرسة:  •

(  أت ة أت دعلي تعاي ثي تث  لبث  ةيثعاد الفطلثي حطث  احرأثت 3حصأت الفباعة علل)  

( عبلنثبي تئعطثثي 492( عالحثعاف تفطثثاعا )2,76بترعنثم حنثثابت بأث ) األولري الرتبرة

ت  علسي لاع ةيثعاد الفطلثي  المرتفعةذه اللنبي (  عرد  ه92لترعنم رعالدها يت العالا)

 أثثت تربفثثي تثثدعاء التثثداع  الوالعطثثي بلراثثال التفأتثثط  عالرثث اتسل يثثت الحضثثعع 

 عابلصعاف يت التعا طد التحددة لذلك.  

( عالحثثعاف  2,43بترعنثثم حنثثابت بأثث )   الثانيررة   الرتبررة (  أثثت  4عحصثثأت الفبثثاعة علثثل)  

  المرتفعرة (  عرثد  هثذه اللنثبي  81عالدها يت العالا) ( عبلنبي تئعطي لترعنم ر 629تفطاعا ) 

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت اهرتال تدعاء التثداع  الوالعطثي بر طثطل تنثرعا ةداء الفثاتأط   

 لأعالبات الت رأيي عالتسال التعةأي للطسل عرف ط  ل ام ال عة لدطسل عتفاللي ةعل  ال صعع.  
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( عالحثعاف 2,40بترعنم حنابت بأ )  الثةالث  الرتبة(  أت  2ةتاحصأت الفباعة علل) 

(  عرد  هذه اللنثبي  أثت 80( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالا )597تفطاعا )

ت  لب  ةيعاد الفطلي  أا اهرتال التدعاء بالتداع  الوالعطثي ب للثا   مرتفعرةدعلي تعاي ي 

 التسال عالتنئعلطات التلعمي ب  بيا أطي عةياءة. 

( 2,32بترعنثم حنثابت بأث )  الرتبرة الرابعرة  ( ي ثد حصثأت  أثت1لثل)ةتا الفباعة ع 

(  عرثد  70,33( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)657عالحعاف تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت رشثلطا تثدعاء التثداع  الوالعطثي   المتوسطة  هذه اللنبي

 لةد ت  رح ط سا. أا رح ط  األهداف التعضع ي يت ال مي التدعنطي عالر

(  2,14بترعنثثم حنثثابت بأثث )   الخامسررة   الرتبررة ( ي ثثد حصثثأت  أثثت  6ةتثثا الفبثثاعة علثثل)  

(  عرثد  هثذه  71,33( عبلنبي تئعطي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا) 704عالحعاف تفطاعا ) 

تث  علسثي لاثع ةيثعاد الفطلثي  أثت اهرتثال تثدعاء التثداع  الوالعطثي  أثا    المتوسطة اللنبي  

عطل التفأتط  عتدا الفةانا  أثا ةدائسثل لتسثاتسل عةدعاعهثل لحثع المثالل  تالحاي رلوطع رد 

 عالتدعني. 

( 2,07بترعنثم حنثابت بأث ) السادسرة الرتبرة( ي ثد حصثأت  أثت 5ةتا الفباعة علثل) 

(  عرثد  هثذه 69( عبلنبي تئعطي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)688عالحعاف تفطاعا )

لثثي  أثت اهرتثال تثدعاء التثداع  الوالعطثثي تث  علسثي لاثع ةيثعاد الفط المتوسرطةاللنثبي 

بتداعني لعاحت الرمعطع التحرتأي عالترعلفي تا التفأتط  لرمثعطع عرحنثط  ةدائسثل  علثد 

ً  -السادسررة الرتبررة(  أثثت 7حصثثأت الفبثثاعة علثثل) بثثلي  الترعنثثم الحنثثابت بأثث   -ةطضثثا

ت دعلثي ( عبلي  اللنبي التئعطي  عرد  هذه اللنثبي  أث676( عالحعاف تفطاعا )2,07)

 أت اهرتال بترابفثي اللرثائج التحصثأي بشثة  دععا  ت  لب  ةيعاد الفطلي  متوسطةتعاي ي  

 عت اعلرسا باللرائج التعضع ي تنب اً يت ال مي التدعنطي.  



 أت ةهتطي رمبطث  ا داعة باألهثداف  واألجنبية العربيةعلد ةةدت الفدطد ت  الدعانات   •

 عالفثاتأط   التؤننثات  عريفطأث  لرحنثط  ةداء  -ع اصي الرفأطتطي  –يت ت رأف التؤننات  

عالرثثت ةةثثدت  أثثا ضثثعععة رمبطثث  ا داعة  2010وينسرري سررالو  دعانثثيمنهررا؛  بسثثا

 2012  لفديليشريكوباألهداف يت التداع  الوالعطي لرحنط  عرف ط  األداء بسثا  عدعانثي  

دايسا الرت رعصثأت للثا ة  التؤننثات الرثت رربلثت ا داعة باألهثداف  ثادة تثا رح ث  ةهث

الرثثت ةوبرثثت علثثعد ةوثثعذع دبلثثي تفلعطثثي  2014ودراسررة محمررد الرشرريدي  التعنثثعتي 

عالرثت ةةثدت  أثا ة  2016  أوبينرا  ايفانسبنر دال معط ي ا داعة باألهداف  عدعاني  

ا داعة باألهثثداف ع لاصثثعها ذات صثثأي عتيطثثدة لرح طثث  الرحنثثط  التنثثرتع يثثت لداعة 

ناهل يت رف ط  ال طادة الرفاعلطي لأتداع  الوالعطثي ع أث  التدعني الوالعطي  عة  رمبط سا ط

عالرت ةاسعت ة  رمبط  ا داعة باألهداف   2016  افريم  روزبطئي رفأطتطي لطدة, عدعاني  

 طنا د التفأتط  يت رلتطي لدعارسل  أا رحت  التنئعلطي ععيفتنرعا ردائسل.

إلدارة باألهررداف تحليررل وتفسررير اسررتجابات أفررراد العينررة نحررو مسررتوي ممارسررة ا  •

بمدارس التعلريم الثرانوي العرام بمحافظرة أسروان  والتري تعرزي إلرى متغيررات )النروع، 

 والوظيفة، واإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وعدد سنوات الخبرة( :

 متغير النوع : (أ)

رل حنال الترعنم الحنابت عابلحعاف التفطاعا لتنرعا تتاعنثي ا داعة باألهثداف 

ع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي بتحاياثثي ةنثثعا   ةتثثا رثثل بتثثدا

انر دال ا رباعاتا لفطلرط  تنر أرط  ليح  اليععق ربفثاً لترغطثع اللثعع) ذةثع  عةلوثت(  

 والجدول التالي يوض  ذلك :

المتوسط  العدد  النوع
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

قيمة  
 "ت" 

مستوي 
 الدللة

 241 2,53 414 2,33 122 ذكر 

 452 1,89 121 أنثي



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

  t-test( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي عا رباع9لدع  علل)       

 لفطلرط  تنر أرط  ليح  اليععق ربفاً لترغطع اللعع

رشثطع اللرثثائج يثثت اللثثدع  النثثاب  للثثت  ثثدل علثثعد يثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي يثثت 

عة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي تنثثرعا تتاعنثثي ا دا

رعلا لترغطع اللعع  عذلك عي اً للثت لطتثي اتا التحنثعبي حطث    ال تني بتحاياي ةنعا 

 (.241(  عبتنرعا دبلي)2,53بأغت)

 متغير الوظيفة:  

رثثل حنثثال الترعنثثم الحنثثابت عابلحثثعاف التفطثثاعا يثثت تنثثرعا تتاعنثثي ا داعة 

هداف بتداع  الرفأطل الوثالعا الفثال بثا داعات الرفأطتطثي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا    باأل

عالرفعف لذا تا ةا  لأعاطيي) تفأل  تفأل ةع   تفأل  بطع  تفأل ةبطع( ةوع  أثت تنثرعا 

 والجدول التالي يوض  ذلك :تتاعني ا داعة باألهداف   

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الوظيفة 

 508 2,13 60 معلم

 411 2,32 80 معلم أول 

 428 2,29 75 معلم خبير 

 323 2,24 28 كبير معلمين 

 438 2,26 243 المجموع 

لتتاعني  ( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي10لدع  علل)        

 ا داعة باألهداف  عالرفعف لذا تا ةا  لأعاطيي 

 سا يت العالا بتداع  الرفأطل الوالعا الفالةوع  أت تنرعا تتاعنر    

طالحثثا تثث  اللثثدع  النثثاب  علثثعد يثثععق عاضثثحي بثثط  الترعنثثمات الحنثثابطي يثثت 

تنثثرعا تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي 

(  أثت ال تني بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع العاطيي  حط  حصثأت يئثي عاطيثي)تفأل ةع 



(  طأطسثثا يئثثي عاطيثثي)تفأل  بطثثع( بترعنثثم حنثثابت 2,32ة أثثت ترعنثثم حنثثابت لطترثث )

(  وثل لثاءت 2,24(  عطأطسا يئي عاطيي)ةبطع تفأتط ( بترعنثم حنثابت بأث )2,29لطتر )

علرحدطثد تثا لذا ةالثت اليثععق   ( 2,13يت اللساطي يئي عاطيي)تفأل( بترعنم حنابت بأث )

 One ائطي  رل رمبط  رحأط  الرباط  ةحادا ابرلاه ةلعيثابط  الترعنمات ذات دبلي لحص

Way ANOVA)   ):والجدول التالي يوض  نتائج تحليل التباين 

مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة  
 )ف( 

القيمة  
اإلحصائية  

 0،05عند 

الدللة  
 اإلحصائية 

بين  
 المجموعات 

 ة إحصائيا  دال ,  057 2,53 479 3 1,43

داخل  
 المجموعات 

45,09 239 189 

 242 46,5 243 المجموع 

 One Wayرحأطثث  الربثثاط  ةحثثادا ابرلثثاه )( طعضثثح 11لثثدع  علثثل)            

ANOVA  يت تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف  يثت العالثا  بتثداع  الرفأثطل ( لأيععق

 ياي ةنعا  ربفاً لترغطع العاطييالوالعا الفال با داعات الرفأطتطي ال تني بتحا

رشطع اللرثائج باللثدع  النثاب  للثت علثعد يثععق ذات دبلثي لحصثائطي  يثت تنثرعا 

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي 

(  عةالثثت لطتثثي 2,53بتحاياثثي ةنثثعا   عذلثثك عي ثثاً ل طتثثي)ف( التحنثثعبي عالرثثت بأغثثت)

علأةشثف  ,( حط  ةالت هذه ال طتي دالي لحصائطاً  أثت علثعد يثععق 057دبلي رناعا)ال

 Scheffe)) شريفيه   تصدع عارلاه هذه اليععق عدبلرسا انر دتت الباحوثي ا ربثاع 

Test  من خالل الجدول التالي:  عذلك طرضح 

مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مة  القي قيمة )ف( 
اإلحصائية عند  

0،05 

الدللة  
 اإلحصائية 

بين  
 المجموعات 

 دالة إحصائيا   , 057 2,53 479 3 1,43

داخل  
 المجموعات 

45,09 239 189 

  242 46,526 المجموع 
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 One Wayرحأطثث  الربثثاط  ةحثثادا ابرلثثاه )( طعضثثح 12لثثدع  علثثل)            

ANOVA ألهثثثداف  يثثثت العالثثثا  يثثثت تنثثثرعا تتاعنثثثي ا داعة با( لأيثثثععق

بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا  ربفثاً 

 لترغطع العاطيي                                                                            

رشطع اللرثائج باللثدع  النثاب  للثت علثعد يثععق ذات دبلثي لحصثائطي  يثت تنثرعا 

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي 

(  عةالثثت لطتثثي 2,53بتحاياثثي ةنثثعا   عذلثثك عي ثثاً ل طتثثي)ف( التحنثثعبي عالرثثت بأغثثت)

علأةشثف  ,( حط  ةالت هذه ال طتي دالي لحصائطاً  أثت علثعد يثععق 057الدبلي رناعا)

 Scheffe)) شريفيهدبلرسا انر دتت الباحوثي ا ربثاع    تصدع عارلاه هذه اليععق ع

Test  من خالل الجدول التالي:  عذلك طرضح 

 

مستوي ممارسة اإلدارة  

 باألهداف تبعا  لمتغير الوظيفة 

الفرق في  

 المتوسطات 

القيمة  

 الحتمالية 

الدللة اإلحصائية  

 0،05عند 

 غير دالة   ,075 -,19598 معلم أول ............. معلم

 غير دالة   ,214 -,15988   علم خبير ............. معلمم

 غير دالة   ,742 -,11097  كبير معلمين .......... معلم

 غير دالة   ,966 ,03610  معلم خبير.......... معلم أول

 غير دالة   ,851 , 08501 .. معلم أول ......  كبيرمعلمين 

 دالة    غير ,968 , 04891 كبيرمعلمين ....... معلم خبير 

لأرفعف  أا    Scheffeلرائج ا رباع الت اعلات البفدطي لشطيط   ( طعضح 13لدع  علل)

تنرعا تتاعني ا داعة   باألهداف يت العالا   ارلاه اليععق عدبلرسا يا

بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا  ربفاً  

 لترغطع العاطيي  



تفأثل ةع (  ب  طرضح ة  هلثاك يثععق ذات دبلثي لحصثائطي بثط  يئثي عاطيثي ) ت  اللدع  النا 

يت تنرعا تتاعني ا داعة باألهثداف بتثداع  الرفأثطل الوثالعا بثا داعات   عيئي عاطيي)تفأل( 

حط  ةا  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي عاطيثي )تفأثل  الرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا    

(   2,13الحنابت ألصحال يئي عاطيثي)تفأل( يةالثت لطترث ) (  ةتا الترعنم 2,32ةع ( ب طتي) 

عبذلك طرضح ة  يئي عاطيي)تفأل ةع ( حصثأت  أثت ةةبثع ترعنثم حنثابت  ةتثا يئثي عاطيثي  

)تفأل( ي د حصأت  أت ةل  ترعنم حنابت  عذلثك طثد   أثت ة  اليثععق ةالثت لصثالح يئثي  

ا داعة باألهثثداف    تنثثرعا   عاطيثي) تفأثثل ةع (  ةتثثا لثل طرضثثح علثثعد ةا يثثععق ة ثعا يثثت 

ربفثثاً لترغطثثع    بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي بتحاياثثي ةنثثعا  

 . العاطيي 

 )ج( متغير اإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة:  

رل حنال الترعنم الحنابت عابلحعاف التفطاعا يت تنرعا تتاعنثي ا داعة باألهثداف 

لعا با داعات الرفأطتطي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا   عالرفثعف لذا تثا ةثا  بتداع  الرفأطل الوا

لاداعة الرفأطتطي الرابفي لسا التدعني ) ةنعا   اديع  ةعل اتبع  دعاع  لصع اللعبي( ةوع  أثت 

 والجدول التالي يوض  ذلك :تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف يت العالا   

اإلدارة  

 التعليمية 

المتوسط   العدد 

 سابي الح

النحراف  

 المعياري

 , 4413 2,12 98 أسوان 

 , 2627 2,41 50 ادفرو 

 , 5077 2,21 29 كوم امبو 

 , 3269 2,28 31 دراو 

 , 4702 2,43 35 نصر النوبة 

 , 4384 2,26 243 المجموع 

لتنرعا تتاعني  ( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي14لدع  علل)
 عف لذا تا ةا  لاداعة الرفأطتطي ا داعة باألهداف  عالرف

 ةوع  أت تنرعا تتاعنرسا يت العالا  
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يثثت طالحثا تث  اللثثدع  النثاب  علثعد يثثععق عاضثحي بثط  الترعنثثمات الحنثابطي  

تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف بتداع  ا داعات الرفأطتطثي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا  

عنثي  حطث  حصثأت ةصثحال يئثي ا داعة ربفاً لترغطثع ا داعة الرفأطتطثي الرابفثي لسثا التد

(  طأثطسل ةصثحال يئثي 2,43الرفأطتطي)لصع اللعبثي(  أثت ة أثت ترعنثم حنثابت لطترث )

عطأثثطسل ةصثثحال يئثثي ا داعة  ( 2,41ا داعة الرفأطتطثثي)اديع( بترعنثثم حنثثابت لطترثث )

 (  وثل طأثطسل ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي2,28الرفأطتطي )دعاع( بترعنثم حنثابت بأث )

(  علاء يت اللساطثي ةصثحال يئثي ا داعة 2,21)ةعل اتبع( بترعنم حناب  بأغت لطتر )

علرحدطثثد تثثا لذا ةالثثت اليثثععق بثثط   ( 2,12الرفأطتطي)ةنثثعا ( بترعنثثم حنثثابت بأثث )

 One الترعنمات ذات دبلي لحصثائطي رثل رمبطث  رحأطث  الربثاط  ةحثادا ابرلثاه ةلعيثا

Way ANOVA)   )لتباين كما يلي:وجاءت نتائج تحليل ا 

مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

القيمة   قيمة )ف( 
اإلحصائية  

 0،05عند 

الدللة  
 اإلحصائية 

بين  
 المجموعات 

3,927 4 982 , 5,485 
 

دالة   ,000
 إحصائيا  

داخل  
 المجموعات 

42,599 238 179 , 

  242 46,526 المجموع 

( لأيععق  One Way ANOVAرحأط  الرباط  ةحادا ابرلاه )طعضح (  15لدع  علل)

يت تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف بتداع   الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي  

 الت رأيي بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع ا داعة الرفأطتطي 

ت تنثرعا تتاعنثي  يث  رشطع اللرائج يت اللدع  الناب  للت علعد يععق ذات دبلي لحصائطي 

ا داعة باألهداف بتثداع  ا داعات الرفأطتطثي الت رأيثي بتحاياثي ةنثعا  ربفثاً لترغطثع ا داعة  

(  عةالثت  5,485الرفأطتطي الرابفي لسا التدعني  انرلاداً للت لطتي)ف( التحنعبي عالرثت بأغثت) 

لأةشثف  ث   ,(  عهثذه ال طتثي دالثي لحصثائطاً  أثت علثعد يثععق  ع 000لطتي الدبلي رناعا) 



  ، Scheffe Test))   شريفيه تصدع عارلاه هذه اليععق عدبلرسا انثر دتت الباحوثي ا ربثاع  

 من خالل الجدول التالي: عالذا طرضح لرائل   

مستوي ممارسة التمكين لدي لمعلمين تبعا  لمتغير  

 اإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة 

الفرق في  

 المتوسطات 

القيمة  

 الحتمالية 

اإلحصائية  الدللة 

 0،05عند 

 غير دالة إحصائيا   ,721 , 15053 نصر النوبة ........................... دراو 

 غير دالة إحصائيا   ,396 , 21488 نصر النوبة ....................... كوم امبو 

 غير دالة إحصائيا   1,000 , 02020 نصر النوبة............................ ادفو 

 , 30262  ........................... أسوان  نصر النوبة
 دالة إحصائيا   ,012

 غير دالة إحصائيا   ,987 , 06436 دراو.................................. كوم امبو 

 غير دالة إحصائيا   ,552 , 15210 دراو.................................... أسوان 

 غير دالة إحصائيا   ,769 , 13032 .... دراو ادفو.................................

 غير دالة إحصائيا   ,424 , 19468 ادفو................................ كوم امبو  

 , 28242  ادفو................................... أسوان 
 دالة إحصائيا   ,006

 لة إحصائيا  غير دا ,915 , 08774 كوم امبو............................... أسوان 

لأرفعف  أا    Scheffeلرائج ا رباع الت اعلات البفدطي لشطيط   ( طعضح 16لدع  علل)

 تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف  ارلاه اليععق عدبلرسا يا

 ا داعة الرفأطتطي الت رأيي بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات 

 ضح تا طأت:عت  اللدع  الناب  طر

ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصثائطي بثط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع اللعبثي(  -

يثت تنثرعا تتاعنثي ا داعة باألهثداف بالتثداع   عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)دعاع(

الوالعطثثي  حطثث  بأثث  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع اللعبثثي( 

الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)دعاع(  عةثثثا ، (2,43بت ثثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع 2,28بت داع)



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 طثد  تتثا، اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(

 تطي )لصع اللعبي( .اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأط  ة   أت

علثثاءت اليثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع اللعبثثي(   -

يت تنثرعا تتاعنثي ا داعة باألهثداف بالتثداع     عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )ةعل اتبع( 

الوالعطثثثي  حطثثث  بأثثث  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثثع اللعبثثثي(  

عةثثثا  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)ةعل اتبثثثع(  ،  ( 2,43ع) بت ثثثدا 

(  حطث  ارضثح ة  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي )لصثع  2,21بت داع) 

  طثد    تتثا ،  اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)ةعل اتبثع( 

 حال يئي ا داعة الرفأطتطي )لصع اللعبي( . اليععق ةالت لصالح ةص   ة    أت 

عةا  هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع  -

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف    يثثت تنثثرعا اللعبثثي( عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)اديع(

رفأطتطي)لصثثع   حطثث  بأثث  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة البالتثثداع  الوالعطثثي 

عةثا  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع( ،  (2,43اللعبي( بت داع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع 2,41بت داع)

 طثد  تتثا، اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع(

عق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )لصع اللعبي(  علةث  بيثاعق اليع  ة    أت

 بنطم .

ةتثثا لثثاءت اليثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع  -

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف    يثثت تنثثرعا اللعبثثي( عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثثعا (

الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع   حطثث  بأثث  الترعنثثم بالتثثداع  الوالعطثثي 

عةا  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثعا ( ،  (2,43اللعبي( بت داع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع 2,12بت داع)



 طثد  تتثا، تطي)ةنعا (اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأط

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )لصع اللعبي( .  ة   أت

ةتا ةالت هلاك يععق ذات دبلثي لحصثائطي بثط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(  -

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف    يثثت تنثثرعا عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي )ةثثعل اتبثثع(

طث  بأث  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(   حبالتداع  الوالعطثي 

عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)ةعل اتبثثع( ، (2,28بت ثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )دعاع( 2,21بت داع)

  أثت  طد   تتا،  الرفأطتطي)ةعل اتبع(  ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة 

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )دعاع( .  ة 

عةثثا  هلثثاك ةطضثثاً يثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)دعاع(   -

يثثت تنثثرعا تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بالتثثداع     عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثثعا ( 

،  ( 2,28حط  بأ  الترعنم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع( بت ثداع)   الوالعطي  

(  حطث  ارضثح  2,12عةا  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةنعا ( بت ثداع) 

ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)دعاع( ةثا  ةةبثع تث  الترعنثم الحنثابت  

اليععق ةالثت لصثالح ةصثحال يئثي   ة    أت  طد   تتا ، لرفأطتطي)ةنعا ( ألصحال يئي ا داعة ا 

 ا داعة الرفأطتطي )دعاع( . 

عةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع(  -

تتاعنثي ا داعة باألهثداف بالتثداع    يثت تنثرعا  عةصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(

بأثثثث  الترعنثثثثم الحنثثثثابت ألصثثثثحال يئثثثثي ا داعة الرفأطتطثثثثي)اديع(   حطثثثث  الوالعطثثثثي 

عةثثثا  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)دعاع( ، (2,41بت ثثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع( 2,28بت داع)

 ة    أثت  طثد   تتا،  طي)دعاع(ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطت

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( .



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

عةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع(  -

تتاعني ا داعة باألهداف بالتثداع     يت تنرعا  عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةعل اتبع(

الترعنثثثثم الحنثثثثابت ألصثثثثحال يئثثثثي ا داعة الرفأطتطثثثثي)اديع(    حطثثثث  بأثثثث الوالعطثثثثي 

عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)ةعل اتبثثع( ، (2,41بت ثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي )اديثع( 2,21بت داع)

  أثت  طد   تتا،  طتطي)ةعل اتبع(ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأ

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( .  ة 

علد ةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي)اديع(  -

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بالتثثداع     يثثت تنثثرعا عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثثعا (

، (2,41ط  بأ  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي)اديع( بت ثداع)  حالوالعطي 

(  حطثث  2,12عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثثعا ( بت ثثداع)

ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( ةا  ةةبثع تث  الترعنثم 

اليثععق ةالثت لصثالح   ة    أثت  طثد   تتا،  رفأطتطي)ةنعا (الحنابت ألصحال يئي ا داعة ال

 ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( .

عةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)ةعل   -

لتنثرعا الرتةثط  لثدا التفأتثط  بتثداع    اتبع( عةصحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثعا (

طي الت رأيي بتحاياي ةنعا   حط  بأ  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعات الرفأطت

عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ، (2,21ا داعة الرفأطتطثثي)ةعل اتبثثع( بت ثثداع)

(  حطث  ارضثح ة  الترعنثم الحنثابت ألصثحال 2,12ا داعة الرفأطتطي)ةنعا ( بت ثداع)

لترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة يئي ا داعة الرفأطتطي )ةعل اتبع( ةا  ةةبع تث  ا

اليععق ةالثت لصثالح ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي   ة    أت  طد   تتا،  الرفأطتطي)ةنعا (

 )ةعل اتبع( .

 



 )د( متغير عدد سنوات الخبرة:

رل حنال الترعنم الحنثابت عابلحثعاف التفطثاعا لتنثرعا ا داعة باألهثداف بتثداع   

رفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا   عالرفعف لذا تا ةا  لفثدد نثلعات  الرفأطل الوالعا با داعات ال 

والجردول  ال بعة ةوع  أت تنرعا تتاعنثي ا داعة باألهثداف بالتثداع  الوالعطثي يثت العالثا   

 التالي يوض  ذلك : 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  عدد سنوات الخبرة 

 ,5072 2,05 20 سنوات  5أقل من 

 ,4646 2,30 62 سنوات  10 إلي 5من 

 ,4144 2,26 161 سنوات فتكثر  10

 ,4384 2,26 243 المجموع

لتنرعا تتاعني  ( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي17لدع  علل)

تتاعنرسا  ا داعة باألهداف  عالرفعف لذا تا ةا  لفدد نلعات ال بعة ةوع  أت تنرعا 

 تحاياي ةنعا  ال تني  ب داعات بالتداع  الوالعطي 

يت تنرعا طالحا ت  اللدع  الناب  علعد يععق عاضحي بط  الترعنمات الحنابطي   •

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي 

بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  دد نلعات ال بعة  حط  حصأت ةصحال يئي  ثدد نثلعات 

(  طأثطسل ةصثحال يئثي 2,30نلعات(  أت ة أت ترعنم حنابت لطتر )  10-5ال بعة )ت 

علثاء يثت اللساطثي  ( 2,26نلعات يلةوع( بترعنم حنابت لطتر )10 دد نلعات ال بعة )

(  2,05نثثلعات( بترعنثثم حنثثابت بأثث ) 5ةصثثحال يئثثي  ثثدد نثثلعات ال بثثعة )ةلثث  تثث 

حصائطي رل رمبط  رحأط  الربثاط  علرحدطد تا لذا ةالت اليععق بط  الترعنمات ذات دبلي ل

 وجاءت نتائج تحليل التباين كما يلي:(   (One Way ANOVA  ةحادا ابرلاه ةلعيا

 

 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

القيمة   قيمة)ف( 
اإلحصائية  

 0،05عند 

الدللة  
 اإلحصائية 

بين  
 المجموعات 

980 2 490 2,582 
 

دالة   , 078
 ئيا  إحصا

داخل  
 المجموعات 

45,546 240 190 

  242 46,526 المجموع 

(  One Way ANOVAرحأط  الرباط  ةحادا ابرلاه ) ( طعضح 18لدع  علل) 

يت تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا  لأيععق 

الفال با داعات الرفأطتطي الت رأيي بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  دد  

 نلعات ال بعة

يثت تنثرعا  رشطع اللرائج يت اللدع  النثاب  للثت علثعد يثععق ذات دبلثي لحصثائطي •

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي 

بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  دد نلعات ال بعة  انرلاداً للثت لطتثي)ف( التحنثعبي عالرثت 

,(  عهثذه ال طتثي دالثي لحصثائطاً  أثت 078  عةالت لطتثي الدبلثي رنثاعا)(2,582بأغت)

علعد يععق  علأةشف    تصدع عارلاه هذه اليععق عدبلرسا انر دتت الباحوثي ا ربثاع 

 ويتض  ذلك من خالل الجدول التالي:   )Test Scheffe)  شيفيه

لأرفعف  أا    Scheffeلرائج ا رباع الت اعلات البفدطي لشطيط   ( طعضح 19لدع  علل)

تنرعا تتاعني ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا   ارلاه اليععق عدبلرسا يا

 ال تني بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  دد نلعات ال بعةبا داعات 

 

مستوي ممارسة التمكين لدي المعلمين تبعا  لمتغير  

 رة عدد سنوات الخب

الفرق في  

 المتوسطات 

القيمة  

 الحتمالية 

الدللة اإلحصائية  

 0،05عند 

 غطثع دالثي  , 11203 -,25052 نلعات  10للت   5نلعات.......... عت   5ةل  ت  

 غطثع دالثي  , 10328 -,21328 نلعات  يلةوع 10نلعات.......... عت  5ةل  ت  

 غثطع داثأي  , 06511 , 03724 نلعات يلةوع 10نلعات...... عت  10للا 5عت  



 ما يلي:  ويتض  من الجدول السابق

 5ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئثي  ثدد نثلعات ال بثعة) ةلث  تث  -

نلعات(  يت تنثرعا تتاعنثي  10للت  5نلعات( عةصحال يئي  دد نلعات ال بعة) ت 

ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي با داعات الرفأطتطي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا   حطث  

(  ةتثا الترعنثم 2,05نثلعات( بت ثداع)  5ال يئثي)ةل  تث بأ  الترعنم الحنثابت ألصثح

(  عبثثذلك طرضثثح ة  2,30نثثلعات( ي ثثد بأثث  )10للثثت 5الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ) تثث 

نلعات( ةا  ةةبثع تث  الترعنثم الحنثابت 10للت  5الترعنم الحنابت ألصحال يئي) ت 

 نلعات( عالذا طد   أت ة  هلثاك يثععق لصثالح ةصثحال يئثي  5ألصحال يئي) ةل  ت 

 نلعات(.  10للت 5 دد نلعات ال بعة ) ت 

 5عة  هلاك يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئي  دد نلعات ال بثعة) ةلث  تث   -

نثلعات يثلةوع(  يثت تنثرعا تتاعنثي 10نلعات( عةصحال يئي  دد نثلعات ال بثعة)

حط    ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي با داعات الرفأطتطي الت رأيي بتحاياي ةنعا  

(  ةتثا الترعنثم 2,05نثلعات( بت ثداع)  5بأ  الترعنم الحنابت ألصحال يئي)ةل  تث 

(  عبذلك طرضح ة  الترعنثم 2,26نلعات يلةوع( ي د بأ  )10الحنابت ألصحال يئي )

نلعات يلةوع( ةا  ةةبثع تث  الترعنثم الحنثابت ألصثحال 10الحنابت ألصحال يئي)

هلثاك يثععق لصثالح ةصثحال يئثي  ثدد نثلعات( عالثذا طثد   أثت ة     5يئي) ةل  ت 

 نلعات يلةوع(.10نلعات ال بعة )

 - 5ةتا ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئي  ثدد نثلعات ال بثعة)ت   -

نلعات يلةوع(  يثت تنثرعا تتاعنثي 10نلعات( عةصحال يئي  دد نلعات ال بعة )10

ي الت رأيي بتحاياثي ةنثعا   حطث  ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي با داعات الرفأطتط

(  ةتثا الترعنثم 2,30نثلعات( بت ثداع)10 - 5بأ  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي)ت  

(  عبثذلك طرضثح ة  الترعنثم 2,26نلعات يثلةوع( ي ثد بأث  )10الحنابت ألصحال يئي)

نلعات( ةا  ةةبثع تث  الترعنثم الحنثابت ألصثحال 10  -  5الحنابت ألصحال يئي)ت   
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يلةوع( عالذا طد   أت ة  هلاك يععق لصالح ةصحال يئثي  ثدد نثلعات   نلعات10يئي)

 نلعات(.10 - 5ال بعة )ت  

 النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: الميزة التنافسية:( 2)

يطتا طأت لرائج انرلابات ةيعاد الفطلي    تدا رعايع التط ة الرلاينطي بتثداع  الرفأثطل  

ني بتحاياي ةنعا   تث   ثال  الرفثعف  أثت الترعنثم الوالعا با داعات الرفأطتطي ال ت

الحنابت  عابلحعاف التفطاعا  عاللنبي التئعطي لأترعنم  عالعربي  عدعلثي رثعايع ةبفثاد 

 :والجدول التالي يوض  ذلكالتط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفال يت العالا   

الترعنم   األبفثثثثثثثثثاد
 الحنابت

ابلحعاف  
 عاالتفطا

اللنبي  
التئعطي  
 % لأترعنم  

دعلي   العربي
 التتاعني 

 يت العالا 

 ترعنمي  1 76 483 2,28 الةياءة الترتط ة

 ترعنمي  2 74 564 2,22 الر ال لداعة التدعني باللعدة 

 ترعنمي  3 73 564 2,19 الرلدطد عالرحدط  

ابنرلابي الترتط ة لحالات  
 المالل 

 ترعنمي  4 72 570 2,16

 ترعنمي  - 73,67 470 2,21 طي لأتحعع الدعلي الةأ

طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي عاللنبي    (20لدع  علل )         

 التئعطي لأترعنمات عالعربي 

 عدعلي تتاعني ةبفاد التط ة الرلاينطي بالتداع  الوالعطي يت العالا .                   

 يتض  من الجدول السابق ما يلي:

تنرعا تتاعني التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفثال بثا داعات الرفأطتطثي ة     

  حطثثث  بأغثثثت لطتثثثي الترعنثثثم متوسرررطةال تنثثثي بتحاياثثثي ةنثثثعا  لثثثاء بدعلثثثي 

(  73,67(  عبلنثبي تئعطثي لأترعنثم )470(  عبالحعاف تفطاعا لطتر )2,21الحنابت)

، 2017سرة ياسرر محمرد خليرل ، ودرا2015محمرد جراد حسرين  عذلك طري  تا دعانثي  



الرت رعصأت للت رعايع تتاعني التط ة الرلاينثطي يثت   2018ودراسة نجالء عبد التواب  

 .متوسطةالعالا  بدعلي  

(  2,28  بترعنثثم حنثثابت بأثث )األولرريالعربثثي  المتميررزة الكفرراءةعلثثد احرثث  بفثثد   

هثذه اللنثبي (  ع76(  عبلنثبي تئعطثي لأترعنثم الحنثابت)483عبالحعاف تفطاعا لطتر )

رد   أت رعايع هذا البفد بتداع  الرفأطل الوالعا بثا داعات الرفأطتطثي الت رأيثي بتحاياثي 

هرتثال تثدعاء ارثد   أثت ضثعععة    ت  علسي لاثع ةيثعاد الفطلثي  متوسطةةنعا  بدعلي  

 التداع  الوالعطي برعيطع لاال عتفاططع لرح ط  اللعدة بسا.

ً  -علثثد احرثث   (  2,19  بترعنثثم حنثثابت بأثث )الثالثررةالعربثثي  والتحررديث التجديرردبفثثد  -ةطضثثا

(  عهذه اللنثثبي رثثد   أثثت 73(  عبلنبي تئعطي لأترعنم الحنابت)564عبالحعاف تفطاعا لطتر )

تثث  علسثثي  متوسررطةبا داعات الرفأطتطي الت رأيي بدعلي   رعايع هذا البفد بتداع  الرفأطل الوالعا

علعد عغبثثي لثثدا تثثدعاء التثثداع  الوالعطثثي يثثت ابنثثريادة تثث      تتا طد   أت  لاع ةيعاد الفطلي

 الرةلعلعلطا الحدطوي لرحنط  ةداء تداعنسل.

  بترعنثثم حنثثابت الرابعررةالعربثثي  السررتجابة المتميررزة لحاجررات الطررالبعةثثذلك احرثث  بفثثد  

( تثث  علسثثي 72(  عبلنبي تئعطي لأترعنم الحنثثابت)570(  عبالحعاف تفطاعا لطتر )2,16)بأ 

لاع ةيعاد الفطلي  عهذه اللنثثبي رثثد   أثثت رثثعايع هثثذا البفثثد بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا بثثا داعات 

تنرعا اهرتال تدعاء التداع    تتا طد   أت  متوسطةالرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا  بدعلي  

 برمعطع الفتأطي الرفأطتطي. الوالعطي

ةتا باللنبي للرائج انرلابات ةيعاد الفطلي لفباعت ة  بفد ت  ةبفاد التط ة الرلاينطي  ت   ثثال    

الرفعف  أثثت الترعنثثم الحنثثابت  عابلحثثعاف التفطثثاعا  عاللنثثبي التئعطثثي لأترعنثثم  عالعربثثي  

يلثثثثثثثثثثثاءت ةتثثثثثثثثثثثا طأثثثثثثثثثثثت:عدعلثثثثثثثثثثثي التتاعنثثثثثثثثثثثي يثثثثثثثثثثثت العالثثثثثثثثثثثا  
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 البعرد 

 
 م

 
 بررررررررررررررررررررررررررررررررررارة الع

 المتوسط  درجة تحقق العبارة  
 الحسابي 

النحرررراف 
 المعياري 

النسبة  
المئوية  
للمتوسط   

 % 

 
 الرتبررة 

 درجة 
 التحقق 
 في لواقع 

 
 مرتفعة 

 
 متوسطة 

 
 منخفضة 

الكفاءة  
 المتميزة 

تعرررد المدرسرررة خطرررة دراسرررية تراعررري  1
بررررة لكررررل المعرررارف والمهررررارات المطلو

 تخصص .

 متوسطة  4 74,67 676 2,24 33 118 92 ك

 % 37,9 48,6 13,6 

ترروفر المدرسررة المرافررق الالزمررة لجررودة  2
 العملية التعليمية مثل المكتبة والمعامل .

 مرتفعة  1 83 645 2,49 20 83 140 ك

 % 57,6 34,2 8,2 

تسررعي المدرسررة لتنميررة الكررادر اإلدارى  3
 طريق حضورهم الدورات التدريبية عن 

 متوسطة  3 75,67 687 2,27 33 111 99 ك

 % 40,7 45,7 13,6 

تضع المدرسة نظرام إداري دقيرق لتتهيرل  4
المتقرردمين لشررغل وظيفررة معلررم لتحقيررق 

 الكفاءة في العملية التعليمية .

 متوسطة  5 68,33 726 2,05 58 115 70 ك

 % 28,8 47,3 23,9 

تعتمررد المدرسررة علررى مواردهررا الماديررة  5
المتاحررة لتحقيررق التميررز عررن المرردارس 

 األخري .

 مرتفعة  2 79,33 666 2,38 25 100 118 ك

 % 48,6 41,2 10,3 

التزام إدارة  
المدرسة  
 بالجودة  

تضررع المدرسررة معررايير مفاضررلة للطررالب  1
المتقررردمين للدراسرررة بهرررا، بمرررا يحقرررق 

 الت العملية التعليمية .الجودة في مدخ

 متوسطة  2 77,67 725 2,33 37 90 116 ك

 % 47,7 37,0 15,2 

يوجد بالمدرسة دليل للعمل بنظام الجرودة  2
 بها.

 متوسطة  5 67,67 774 2,03 69 98 76 ك

 % 31,3 40,3 28,4 

 متوسطة  3 76,67 747 2,20 48 98 97 كيتررروافر لررردي المدرسرررة لجنرررة مختصرررة  3



 
 البعرد 

 
 م

 
 بررررررررررررررررررررررررررررررررررارة الع

 المتوسط  درجة تحقق العبارة  
 الحسابي 

النحرررراف 
 المعياري 

النسبة  
المئوية  
للمتوسط   

 % 

 
 الرتبررة 

 درجة 
 التحقق 
 في لواقع 

 
 مرتفعة 

 
 متوسطة 

 
 منخفضة 

هررا بمررا بتطرروير مسررتوي أداء العرراملين ب
 يساهم  في تحقيق الجودة .

 % 39,9 40,3 19,8 

تحرص المدرسرة علرى اللترزام بمعرايير   4
 الجودة والعتماد .

 مرتفعة  1 80 682 2,40 27 91 125 ك

 % 51,4 37,4 11,1 

تترررروافر بالمدرسررررة المعررررايير الالزمررررة  5
 حقيق الجودة بها.لمتابعة ت

 متوسطة  4 72,33 728 2,17 47 108 88 ك

 % 36,2 44,4 19,3 

التجديد  
 والتحديث 

تقرروم المدرسررة بتحررديث طرررق الترردريس  1
بمررا يتوافررق مررع التطررورات الحديثررة فرري 

 التكنولوجيا .

 مرتفعة  1 80 637 2,40 20 107 116 ك

 % 47,7 44,0 8,2 

لرررى السرررتفادة مرررن تعمرررل المدرسرررة ع 2
األبحرراث العلميررة التربويررة  فرري تطرروير 

 سياستها التعليمية .

 متوسطة  5 69,67 739 2,09 56 109 78 ك

 % 32,1 44,9 23,0 

تعمرررل المدرسرررة علرررى السرررتفادة مرررن  3
الخبرررات السررابقة  فرري تطرروير سياسررتها 

 اإلدارية .

 متوسطة  3 70,67 732 2,12 52 110 81 ك

 % 33,3 45,3 21,4 

تسرررم  المدرسرررة للمعلمرررين باسرررتخدام  4
أساليب جديدة ألداء المهام الموكلة إلريهم 
بمررا ل يتعررارض مررع اللرروائ  والقرروانين 

 المعمول بها .

 متوسطة  2 75,67 668 2,27 30 117 96 ك

 % 39,5 48,1 12,3 

تحرررص المدرسررة علررى تحررديث هيكلهررا  5
ترردوير الوظررائف التنظيمرري بمررا يحقررق 

 اإلدارية .

 متوسطة  4 70,33 716 2,11 50 116 77 ك

 % 31,7 47,7 20,6 
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 البعرد 

 
 م

 
 بررررررررررررررررررررررررررررررررررارة الع

 المتوسط  درجة تحقق العبارة  
 الحسابي 

النحرررراف 
 المعياري 

النسبة  
المئوية  
للمتوسط   

 % 

 
 الرتبررة 

 درجة 
 التحقق 
 في لواقع 

 
 مرتفعة 

 
 متوسطة 

 
 منخفضة 

 الستجابة 
المتميزة  
لحاجات  
 الطالب 

تهررتم المدرسررة بمتابعررة شرركاوي الطررالب  1
وآرائهرررم لتطررروير خررردماتها التعليميرررة 

 واإلدارية.

 متوسطة  2 74,33 729 2,23 43 102 98 ك

 % 40,3 42,0 17,7 

تحرص المدرسة على عقد جلسات حروار  2
مباشررررة مرررع الطرررالب للتعررررف علرررى 

 احتياجاتهم .

 متوسطة  3 73,67 717 2,21 42 108 93 ك

 % 38,3 44,4 17,3 

تعمل على ترجمة احتياجرات الطرالب إلرى  3
 برامج لتنفيذها.

 متوسطة  5 68 765 2,04 66 101 76 ك

 % 31,3 41,6 27,2 

تنوع المدرسة الخدمات المساندة للعمليرة  4
 التعليمية تلبية لرغبات الطالب.

 متوسطة  1 74,67 675 2,24 33 119 91 ك

 % 37,4 49,0 13,6 

تهرررررتم المدرسرررررة بالتغذيرررررة الراجعرررررة  5
لمخرجاتهررا عبررر التواصررل مررع المجتمررع 
لتحديرررد مررردي رضررراهم عرررن مسرررتوي 

 خريجيها .

 متوسطة  4 70,67 706 2,12 48 119 76 ك

 % 31,3 49,0 19,8 

         طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي عاللنبي التئعطي لأترعنمات عالعربي عدعلي تتاعني ةبفاد التط ة                     ( 21لدع  علل )

 الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفال يت العالا . 

 



 ت لرائج رحأط   باعات التحعع الوالت التط ة الرلاينطي ةالرالت :علد لاء

 البعد األول : الكفاءة المتميزة :  •

(  أت ة أت دعلي تعاي ثي تث  لبث  ةيثعاد الفطلثي حطث  احرأثت 2حصأت الفباعة علل)  -

( عبلنثثبي تئعطثثي 645( عالحثثعاف تفطثثاعا )2,49بترعنثثم حنثثابت بأثث ) األولرريالعربثثي 

ت  علسي لاع ةيثعاد الفطلثي  المرتفعة(  عرد  هذه اللنبي 83العالا)  لترعنم رعالدها يت

 أت رعيطع تدعاء التثداع  الوالعطثي لأتعايث  الال تثي لرحنثط  الفتأطثي الرفأطتطثي عر ثدطل 

 ال دتات الرفأطتطي بةياءة تو  التفات  عالتةربي عغطعها, لرح ط  اللعدة بسا.

( عالحثعاف 2,38بترعنثم حنثابت بأث )  الثانيرة(  أت العربثي  5عحصأت الفباعة علل) -

( تث  علسثي لاثع 79,33( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)666تفطاعا )

 أثت ا رتادهثا بشثة  عاضثح  أثا تعاعدهثا   المرتفعرةةيعاد الفطلثي  عرثد  هثذه اللنثبي  

      التادطي التراحي لرح ط  اللعدة عالرتط     غطعها ت  التداع  الوالعطي األ عا.

( عالحثعاف 2,27بترعنم حنابت بأث )  الثالثة(  أت العربي  3ةتاحصأت الفباعة علل)  -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 75,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)687تفطاعا )

تثث  علسثثي لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  أثثت نثثفت تثثدعاء التثثداع  الوالعطثثي لرلتطثثي  المتوسررطة

 .ي الدععات الردعطبطي لسل ا داعطط  الفاتأط  بسا    معط  لراح

( 2,24بترعنثم حنثابت لأفبثاعة بأث )الرتبة الرابعرة (  أت 1ةتا حصأت الفباعة علل) -

(  عرثد  74,67( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)676عالحعاف تفطاعا )

التثداع  الوالعطثي  اهرتثال تثدعاء  ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أثت  المتوسطةهذه اللنبي  

 د  مي دعانطي رعا ت  اللسا التساعات التمأعبي عالتفاعف الال تي لة  ر ص .ب  دا

( 2,05بترعنثم حنثابت بأث )  الخامسرة( ي ثد حصثأت  أثت العربثي  4ةتا الفباعة علل)  -

(  عرثد  68,33( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)726عالحعاف تفطاعا )

لثي  أثت حثع  التثداع  الوالعطثي  أثا ت  علسي لاع ةيعاد الفط  المتوسطةهذه اللنبي  
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عضا لاال دا أت بسا   داد عرلهط  التر دتط  لشغ  عاطيي تفأل  عذلك لرح طث  الةيثاءة 

 عاليا أطي لأفتأطي الرفأطتطي بسا  ععيا تنرعا ال دتات الرأطتطي الت دتي.  

 البعد الثاني : التزام إدارة المدرسة بالجودة :  •

( عالحثعاف تفطثاعا 2,40بترعنم حنابت بأث )  األولي  ( العربي4حصأت الفباعة علل) -

تث    المرتفعرة(  عرد  هثذه اللنثبي  80( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالا)682)

علسثثي لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  أثثت حثثع  التثثداع  الوالعطثثي  أثثا رثثعايع تفثثاططع اللثثعدة 

 عاب رتاد بسا.

( عالحثعاف 2,33حنثابت بأث )  بترعنثم  الثانيرة(  أت العربي  1عحصأت الفباعة علل)  -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 77,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالثا)725تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيثعاد الفطلثي  أثت الرث ال التدعنثي بعضثا تفثاططع لأتياضثأي   المتوسطة

عاب رطاع لأمالل التر دتط  لأدعاني بسا, لرح ط  اللثعدة يثت تثد الت الفتأطثي الرفأطتطثي 

 عهل المالل.       

( عالحثعاف 2,20بترعنم حنابت بأث )الرتبة الثالثة  (  أت  3ةتا حصأت الفباعة علل) -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 76,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالثا)747تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت نفت التداع  الوالعطي لرثعيطع تلتع ثي تث    المتوسطة

داتت تتثث  طترأةثثع  ال بثثعة لرةثثعط  لللثثي ر ثثر  برمثثعطع ةداء التفأتثثط  التفأتثثط  ال ثث

   عالفاتأط  بسا بتا طنسل يت رح ط  اللعدة بالتدعني.

( عالحثعاف 2,17بترعنم حنابت بأ )  الرابعة(  أت العربي  5ةتاحصأت الفباعة علل)  -

لنثبي (  عرثد  هثذه ال72,33( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)728تفطاعا )

تثث  علسثثي لاثثع ةيثثعاد الفطلثثي  أثثت رثثعايع تفثثاططع لترابفثثي رح طثث  اللثثعدة  المتوسررطة

 .  بالتداع  الوالعطي تنرتدة ت  رفأطتات التنرعطات ا داعطي الفأطا

( 2,03بترعنثم حنثابت بأث )  الخامسرة( ي ثد حصثأت  أثت العربثي  2ةتا الفباعة علثل) -

(  عرثد  67,67دها يثت العالثا)( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالث774عالحعاف تفطاعا )



ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت علثعد دلطث  لأفتث  بلاثال اللثعدة  المتوسطةهذه اللنبي 

 تفرتد ت  التنرعطات ا داعطي الفأطا.

 البعد الثالث : التجديد والتحديث : •

(  أت ة أت دعلي تعاي ي ت  لب  ةيعاد الفطلي حط  احرأثت العربثي  1حصأت الفباعة علل)  -

( عبلنثثبي تئعطثي لترعنثثم  637( عالحثعاف تفطثاعا ) 2,40بترعنثم حنثابت بأثث )   ولري األ 

 أثت لطثال   ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  المرتفعة (  عرد  هذه اللنبي  80رعالدها يت العالا) 

التداع  الوالعطي برحدط  معق الردعط  بتثا طريث  تثا الرغطثعات عالرمثععات الرةلعلعلطثي  

 عنت بسا. الحدطوي علرحنط  األداء التد 

( عالحثعاف 2,27(  أت العربثي الوالطثي بترعنثم حنثابت بأث )4عحصأت الفباعة علل)  -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 75,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يت العالثا)668تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت نتاح التثداع  الوالعطثي لأتفأتثط  بانثر دال   المتوسطة

سال التمأثعل تثلسل رح ط سثا بتثا طرفثاعض تثا ال ثعالط  عالأثعائح ةنالطل لدطدة ألداء الت

 التفتع  بسا يت اللاال الرفأطتت التصعا.

( عالحثعاف 2,12بترعنثم حنثابت بأث )الثالثة (  أت العربي 3ةتاحصأت الفباعة علل) -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 70,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)732تفطاعا )

علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت حع  التداع  الوالعطي  أثا ابنثريادة تث  ت     المتوسطة

 ال بعات ا داعطي الناب ي لرمعطع عرحنط  نطانرسا ا داعطي بالتدعني.

( 2,11بترعنثم حنثابت بأث )  الرابعرة( ي ثد حصثأت  أثت العربثي  5ةتا الفبثاعة علثل)  -

(  عرثد  70,33الثا)( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالثدها يثت الع716عالحعاف تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلي  أت اهرتال التثداع  الوالعطثي برحثدط    المتوسطةهذه اللنبي  

عرغططع السطة  اللاطتت دا   التداع    ادة رلاطل عرعرطل العاثائف ا داعطثي بسثا بتثا 

 طحن  ت  ال دتي الرفأطتطي الت دتي لأمالل.  
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( 2.09بترعنثم حنثابت بأث  )  الخامسرة(  أثت العربثي  2عةذلك حصأت الفبثاعة علثل) -

(  عرثد  69,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالثدها يثت العالثا )739عالحعاف تفطاعا )

تث  لبث  ةيثعاد الفطلثي  أثت حثع  التثداع    متوسرطةهذه اللنبي  أثت دعلثي تعاي ثي  

 الوالعطي  أا ابنريادة ت  األبحا  الرعبعطي عالفأتطي لرمعطع النطاني الرفأطتطي بسا.

 البعد الرابع :الستجابة المتميزة لحاجات الطالب  :  •

( عالحثعاف 2,24بترعنثم حنثابت بأث )  األولري(  أثت العربثي  4حصأت الفباعة علثل) -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 74,67( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)675تفطاعا )

اع  الرلثعع يثت تث  علسثي لاثع ةيثعاد الفطلثي  أثت ة  التثداع  الوالعطثي رحث  المتوسطة

 ال دتات التنالدة لأفتأطي الرفأطتطي لرأبطي حالات ععغبات مالبسا.

( عالحثعاف 2,23بترعنثم حنثابت بأث )  الثانيرة(  أت العربثي  1عحصأت الفباعة علل) -

(  عرثد  هثذه اللنثبي 74,33( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالدها يثت العالثا)729تفطاعا )

 أثت هرتثال التثداع  الوالعطثي بترابفثي المثالل  ت  علسي لاثع ةيثعاد الفطلثي  المتوسطة

عرعائسثل يثثت ال دتثي الرفأطتثثي الت دتثي عابنثثرتاع لشثةعاهل تلسثثا  لأفتث   أثثا رحنثثطلسا 

 عر دطتسا بشة  ةيض .  

( عالحثثعاف  2,21بترعنثثم حنثثابت بأثث )   الثالثررة (  أثثت العربثثي  2ةتاحصثثأت الفبثثاعة علثثل)  -

(  عرثثد  هثثذه اللنثثبي  73,67ت العالثثا) ( عبلنثثبي تئعطثثي لترعنثثم رعالثثدها يثث717تفطثثاعا ) 

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلثي  أثت حثع  التثداع  الوالعطثي  أثا ربثاد  الحثعاعات    المتوسطة 

 التباشعة تا المالل لأرفعف  أا احرطالارسل ععغبارسل يطتا ط   ر دطل ال دتي الرفأطتطي لسل. 

( 2,12بأثث )بترعنثثم حنثثابت  الرابعررة(  أثثت العربثثي 5علثثد حصثثأت الفبثثاعة علثثل)  -

(  عرثد  70,67( عبلنبي تئعطثي لترعنثم رعالثدها يثت العالثا)706عالحعاف تفطاعا )

ت  علسي لاع ةيعاد الفطلثي  أثت اهرتثال التثداع  الوالعطثي بتثدا   المتوسطةهذه اللنبي  



عضثا التلرتثثا التحأثت  ثث  ت علارسثا تثث  المثالل عتنثثرعطارسل  تث   ثثال  اهرتاتسثثا 

 بالرغذطي العالفي لسا.

( 2,04بترعنثثم حنثثابت بأثث  ) الخامسررة(  أثثت العربثثي 3حصثثأت الفبثثاعة علثثل)علثثد  -

(  عرثد  هثذه 68( عبلنبي تئعطي لترعنم رعالثدها يثت العالثا )765عالحعاف تفطاعا )

ت  لب  ةيثعاد الفطلثي  أثت حثع  التثداع  الوالعطثي  متوسطةاللنبي  أت دعلي تعاي ي 

 بعاتج لرليطذها عرأبطي احرطالارسل. أا الرفعف  أا احرطالات المالل عرعلترسا للا  

تحليل وتفسير استجابات أفراد العينة نحو مسرتوي تروافر الميرزة التنافسرية بمردارس  •

التعليم الثانوي العام بمحافظرة أسروان والتري ترجرع إلرى متغيررات )النروع، والوظيفرة، 

 واإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وعدد سنوات الخبرة( :

 نوع :متغير ال  (أ)

رل حنثال الترعنثم الحنثابت عابلحثعاف التفطثاعا لتنثرعا رثعايع التطث ة الرلاينثطي 

بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي بتحاياثثي ةنثثعا   ةتثثا رثثل 

انر دال ا رباعاتا لفطلرط  تنر أرط  ليح  اليععق ربفثاً لترغطثع اللثعع) ذةثع  عةلوثت(  

 ذلك :  والجدول التالي يوض 

المتوسط   العدد  النوع 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري

قيمة 
 "ت" 

مستوي 
 الدللة 

 241 1,66 466 2,26 122 ذكر

 472 2,16 121 أنثي 

-t( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي عا رباع22لدع  علل)       

test  لفطلرط  تنر أرط  ليح  اليععق ربفاً لترغطع اللعع 

ع اللرثثائج يثثت اللثثدع  النثثاب  للثثت  ثثدل علثثعد يثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي يثثت رشثط

تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفثال بثا داعات الرفأطتطثي ال تنثي 

رعلثثا لترغطثثع اللثثعع  عذلثثك عي ثثاً للثثت لطتثثي اتا التحنثثعبي حطثث   بتحاياثثي ةنثثعا 

 (.241(  عبتنرعا دبلي)1,66بأغت)
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 ير الوظيفة:متغ 

رل حنال الترعنم الحنابت عابلحعاف التفطاعا يت تنرعا رعايع التطث ة الرلاينثطي 

بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا   عالرفثعف لذا 

تا ةا  لأعاطيي) تفأل  تفأثل ةع   تفأثل  بطثع  تفأثل ةبطثع( ةوثع  أثت تنثرعا تتاعنثي 

 والجدول التالي يوض  ذلك :هداف   ا داعة باأل

النحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الوظيفة 

 المعياري

 ,504 2,13 60 معلم

 ,478 2,24 80 معلم أول 

 ,437 2,28 75 معلم خبير 

 ,452 2,16 28 كبير معلمين 

 ,470 2,21 243 المجموع 

لتنرعا   تفطاعطي( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات ال23لدع  علل)        

   عالرفعف لذا تا ةا  لأعاطيي  رعايع التط ة الرلاينطي

 ةوع  أت تنرعا رعايعها يت العالا بتداع  الرفأطل الوالعا الفال       

طالحثثا تثث  اللثثدع  النثثاب  علثثعد يثثععق عاضثثحي بثثط  الترعنثثمات الحنثثابطي يثثت 

ل بثا داعات الرفأطتطثي ال تنثي تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفثا

بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع العاطيي  حط  حصثأت يئثي عاطيثي)تفأل  بطثع(  أثت ة أثت 

(  2,24(  طأطسا يئي عاطيي)تفأل ةع ( بترعنم حنابت لطتر )2,28ترعنم حنابت لطتر )

ي (  وثل لثاءت يثت اللساطثي يئث2,16عطأطسا يئي عاطيي)ةبطع تفأتط ( بترعنم حنابت بأث )

علرحدطد تا لذا ةالت اليععق بثط  الترعنثمات   ( 2,13عاطيي)تفأل( بترعنم حنابت بأ )

 One Way ذات دبلثثي لحصثثائطي  رثثل رمبطثث  رحأطثث  الربثثاط  ةحثثادا ابرلثثاه ةلعيثثا

ANOVA)   ):والجدول التالي يوض  نتائج تحليل التباين 



مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 ات المربع 

قيمة  
 )ف( 

القيمة  
اإلحصائية  

 0،05عند 

الدللة  
 اإلحصائية 

بين  
 المجموعات 

 دالة إحصائيا   , 257 1,35 299 3 , 898

داخل  
 المجموعات 

52,76 239 221 

  242 53,664 المجموع 

 One Wayرحأطثث  الربثثاط  ةحثثادا ابرلثثاه )( طعضثثح 24لثثدع  علثثل)            

ANOVA ايع التطثث ة الرلاينثثطي يثثت يثثت تنثثرعا رثثع( لأيثثععق

العالثثا  بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي 

 ال تني بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع العاطيي                                                                            

طي  يت تنرعا رعايع رشطع اللرائج باللدع  الناب  للت علعد يععق ذات دبلي لحصائ

التطثث ة الرلاينثثطي بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي بتحاياثثي 

(  عةالثثت لطتثثي الدبلثثي 1,35ةنثثعا   عذلثثك عي ثثاً ل طتثثي)ف( التحنثثعبي عالرثثت بأغثثت)

علأةشثف  ث   ,( حط  ةالت هذه ال طتثي دالثي لحصثائطاً  أثت علثعد يثععق 257رناعا)

 Scheffe)) شريفيههثذه اليثععق عدبلرسثا انثر دتت الباحوثي ا ربثاع تصثدع عارلثاه 

Test  من خالل الجدول التالي:  عذلك طرضح 

مستوي ممارسة اإلدارة باألهداف  

 تبعا  لمتغير الوظيفة 

الفرق في  

 المتوسطات 

الدللة اإلحصائية عند   القيمة الحتمالية 

0،05 

 ير دالة  غ ,611 -,10833 معلم أول ............. معلم

 غير دالة   ,311 -,15433   معلم خبير ............. معلم

 غير دالة   ,989 -,03798  كبير معلمين .......... معلم

 غير دالة   ,946 -,04600 معلم خبير.......... معلم أول

 غير دالة   ,926 , 07036 .. معلم أول ...... كبيرمعلمين

 غير دالة   ,741 , 11636 كبيرمعلمين ....... معلم خبير

لأرفعف  أا    Scheffeلرائج ا رباع الت اعلات البفدطي لشطيط   ( طعضح 25لدع  علل)

تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي يت العالا بتداع    ارلاه اليععق عدبلرسا يا
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الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  

 العاطيي 

تفأثل  بطثع(  دع  الناب  طرضح ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصائطي بط  يئي عاطيي ) ت  الل 

بتثداع  الرفأثطل الوثالعا بثا داعات    رثعايع التطث ة الرلاينثطييثت تنثرعا    عيئي عاطيثي)تفأل( 

حط  ةا  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي عاطيثي )تفأثل  الرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا    

(   2,13الترعنم الحنابت ألصحال يئي عاطيي)تفأل( يةالثت لطترث )   (  ةتا 2,28 بطع( ب طتي) 

عبذلك طرضح ة  يئي عاطيي)تفأل  بطع( حصأت  أثت ةةبثع ترعنثم حنثابت  ةتثا يئثي عاطيثي  

)تفأل( ي د حصأت  أت ةل  ترعنم حنابت  عذلثك طثد   أثت ة  اليثععق ةالثت لصثالح يئثي  

رثثعايع التطثث ة  تنثثرعا   عا يثثت عاطيثثي) تفأثثل  بطثثع(  ةتثثا لثثل طرضثثح علثثعد ةا يثثععق ة ثث

ربفثثاً    بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي بتحاياثثي ةنثثعا    الرلاينثثطي

 .  لترغطع العاطيي 

 )ج( متغير اإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة:  

رل حنال الترعنم الحنابت عابلحعاف التفطاعا يت تنرعا رثعايع التطث ة الرلاينثطي 

اع  الرفأطل الوالعا با داعات الرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا   عالرفعف لذا تا ةا  بتد

لاداعة الرفأطتطي الرابفي لسا التدعني ) ةنعا   اديع  ةعل اتبثع  دعاع  لصثع اللعبثي( ةوثع 

 والجدول التالي يوض  ذلك : أت تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي يت العالا   

اإلدارة 
 التعليمية

المتوسط  عدد ال
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 , 49021 2,12 98 أسوان 

 , 35761 2,39 50 ادفرو

 , 59641 2,20 29 كوم امبو 

 , 32961 2,17 31 دراو

 , 48756 2,29 35 نصر النوبة

 , 47091 2,21 243 المجموع



لتنرعا رعايع   ( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي26لدع  علل)

ط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفال  عالرفعف لذا تا ةا  لاداعة الرفأطتطي ةوع  الت

  أت تنرعا تتاعنرسا يت العالا

يثثت طالحثا تث  اللثثدع  النثاب  علثعد يثثععق عاضثحي بثط  الترعنثثمات الحنثابطي  

ربفثاً تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي بتداع  ا داعات الرفأطتطي ال تني بتحاياثي ةنثعا   

لترغطثثع ا داعة الرفأطتطثثي الرابفثثي لسثثا التدعنثثي  حطثث  حصثثأت ةصثثحال يئثثي ا داعة 

(  طأثثطسل ةصثثحال يئثثي ا داعة 2,39الرفأطتطثثي)اديع(  أثثت ة أثثت ترعنثثم حنثثابت لطترثث )

عطأثثطسل ةصثثحال يئثثي ا داعة  ( 2,29الرفأطتطي)لصثثع اللعبثثي( بترعنثثم حنثثابت لطترثث )

(  ول طأطسل ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي 2,20ابت بأ )الرفأطتطي )ةعل اتبع( بترعنم حن

(  علثثاء يثثت اللساطثي ةصثثحال يئثثي ا داعة 2,17)دعاع( بترعنثم حنثثاب  بأغثثت لطترث )

علرحدطثثد تثثا لذا ةالثثت اليثثععق بثثط   ( 2,12الرفأطتطي)ةنثثعا ( بترعنثثم حنثثابت بأثث )

 One رلثاه ةلعيثاالترعنمات ذات دبلي لحصثائطي رثل رمبطث  رحأطث  الربثاط  ةحثادا اب

Way ANOVA)   ):وجاءت نتائج تحليل التباين كما يلي 

مجموع   مصدر التباين 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

القيمة   قيمة )ف( 

اإلحصائية  

 0،05عند 

الدللة  

 اإلحصائية 

بين  

 المجموعات 

2,787 4 697 , 3,259 

 

دالة   ,013

 إحصائيا  

داخل  

 المجموعات 

50,877 238 241 , 

  242 53,664 المجموع 

( لأيععق  One Way ANOVAرحأط  الرباط  ةحادا ابرلاه )( طعضح 27لدع  علل)

يت تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي بتداع   الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي 

 الت رأيي بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع ا داعة الرفأطتطي 
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يثت تنثرعا رثعايع      الناب  للت علثعد يثععق ذات دبلثي لحصثائطي رشطع اللرائج يت اللدع 

التطثث ة الرلاينثثطي بتثثداع  ا داعات الرفأطتطثثي الت رأيثثي بتحاياثثي ةنثثعا  ربفثثاً لترغطثثع ا داعة  

(  عةالثت  3,259الرفأطتطي الرابفي لسا التدعني  انرلاداً للت لطتي)ف( التحنعبي عالرثت بأغثت) 

هثذه ال طتثي دالثي لحصثائطاً  أثت علثعد يثععق  علأةشثف  ث   ,(  ع 013لطتي الدبلي رناعا) 

  ، Scheffe Test))   شريفيه تصدع عارلاه هذه اليععق عدبلرسا انثر دتت الباحوثي ا ربثاع  

 من خالل الجدول التالي: عالذا طرضح لرائل   

مستوي ممارسة التمكين لدي لمعلمين تبعا  لمتغير  

 اإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة 

ق في  الفر

 المتوسطات 

القيمة  

 الحتمالية 

الدللة اإلحصائية  

 0،05عند 

 غير دالة إحصائيا   ,874 , 12599 نصر النوبة ........................... دراو 

 غير دالة إحصائيا   ,955 , 09512 نصر النوبة ....................... كوم امبو 

 غير دالة إحصائيا   ,925 -,09643 نصر النوبة............................ ادفو 

 غير دالة إحصائيا   ,435 , 17765 نصر النوبة ........................... أسوان 

 غير دالة إحصائيا   ,999 -,03087 دراو.................................. كوم امبو 

 حصائيا  غير دالة إ  ,099 , 05166 دراو.................................... أسوان 

 غير دالة إحصائيا   ,354 , 022242 ادفو..................................... دراو 

 غير دالة إحصائيا   ,534 , 19155 ادفو................................ كوم امبو  

 , 27408  ادفو................................... أسوان 
 دالة إحصائيا   ,022

 غير دالة إحصائيا   ,949 , 08253 ...................... أسوان كوم امبو.........

لأرفعف  أا    Scheffeلرائج ا رباع الت اعلات البفدطي لشطيط   ( طعضح 28لدع  علل)

 تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي  ارلاه اليععق عدبلرسا يا

ً بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات  ا داعة  لترغطع  الت رأيي بتحاياي ةنعا  ربفا

 الرفأطتطي 

 عت  اللدع  الناب  طرضح تا طأت:



ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصثائطي بثط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع اللعبثي(  -

يثثت تنثثرعا رثثعايع التطثث ة الرلاينثثطي بالتثثداع   عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)دعاع(

داعة الرفأطتطي)لصثثع اللعبثثي( الوالعطثثي  حطثث  بأثث  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا 

عةثثثا  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)دعاع( ، (2,29بت ثثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع 2,17بت داع)

 طثد  تتثا، اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )لصع اللعبي( .  ة   أت

علثثاءت اليثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع اللعبثثي(   -

يثت تنثرعا رثعايع التطث ة الرلاينثطي بالتثداع     عةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي )ةثعل اتبثع( 

صثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثثع اللعبثثثي(  الوالعطثثثي  حطثثث  بأثثث  الترعنثثثم الحنثثثابت أل 

عةثثثا  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)ةعل اتبثثثع(  ،  ( 2,29بت ثثثداع) 

(  حطث  ارضثح ة  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي )لصثع  2,20بت داع) 

  طثد    تتثا ،  ل اتبثع( اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)ةع 

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )لصع اللعبي( .   ة    أت 

عةثثا  هلثثاك ةطضثثاً يثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع   -

يثت تنثرعا رثعايع التطث ة الرلاينثطي بالتثداع     اللعبي( عةصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع( 

  بأثثث  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثثع اللعبثثثي(  الوالعطثثثي  حطثثث

عةثثثثا  الترعنثثثثم الحنثثثثابت ألصثثثثحال يئثثثثي ا داعة الرفأطتطثثثثي)اديع(  ،  ( 2,29بت ثثثثداع) 

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع( ةثا   2,39بت داع) 

  ة     أثت   طثد    تتثا ،  الرفأطتطي)لصثع اللعبثي(   ةةبع ت  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي ا داعة 

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع(  علة  بياعق بنطم . 

ةتثثا لثثاءت اليثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع  -

  رثثعايع التطثث ة الرلاينثثطي   يثثت تنثثرعا اللعبثثي( عةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثثعا (
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  حطثث  بأثث  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطي)لصثثع بالتثثداع  الوالعطثثي 

عةا  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثعا ( ،  (2,29اللعبي( بت داع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)لصثع 2,12بت داع)

 طثد  تتثا، نم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةنعا (اللعبي( ةا  ةةبع ت  الترع

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )لصع اللعبي( .  ة   أت

ةتا ةالت هلاك يععق ذات دبلثي لحصثائطي بثط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(  -

تطث ة الرلاينثطي بالتثداع   رثعايع ال   يثت تنثرعا  عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )ةعل اتبع(

  حطثثث  بأثثث  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)دعاع( الوالعطثثثي 

عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)ةعل اتبثثع( ، (2,17بت ثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )دعاع( 2,20بت داع)

  أثت  طد   تتا،  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةعل اتبع(  ةا  ةةبع ت 

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )دعاع( .  ة 

عةثثا  هلثثاك ةطضثثاً يثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ةصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)دعاع(   -

لتط ة الرلاينثطي بالتثداع  الوالعطثي   يت تنرعا رعايع ا  عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةنعا ( 

عةثثا   ،  ( 2,17حطثث  بأثث  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)دعاع( بت ثثداع) 

(  حطث  ارضثح ة   2,12الترعنم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثعا ( بت ثداع) 

لترعنثم الحنثابت  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي )دعاع( ةثا  ةةبثع تث  ا 

اليععق ةالثت لصثالح ةصثحال يئثي   ة    أت  طد   تتا ، ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةنعا ( 

 ا داعة الرفأطتطي )دعاع( . 

عةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع(  -

عة باألهثداف بالتثداع   تتاعنثي ا دا  يثت تنثرعا  عةصحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)دعاع(

  حطثثثث  بأثثثث  الترعنثثثثم الحنثثثثابت ألصثثثثحال يئثثثثي ا داعة الرفأطتطثثثثي)اديع( الوالعطثثثثي 

عةثثثا  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطثثثي)دعاع( ، (2,39بت ثثثداع)



(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع( 2,17بت داع)

 ة    أثت  طثد   تتا،  الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)دعاع(  ةا  ةةبع ت  الترعنم

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( .

عةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)اديع(  -

رلاينثطي بالتثداع   رثعايع التطث ة ال   يثت تنثرعا عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي)ةعل اتبثع(

  حطثثثث  بأثثثث  الترعنثثثثم الحنثثثثابت ألصثثثثحال يئثثثثي ا داعة الرفأطتطثثثثي)اديع( الوالعطثثثثي 

عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)ةعل اتبثثع( ، (2,39بت ثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي )اديثع( 2,20بت داع)

  أثت  طد   تتا،  م الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةعل اتبع(ةا  ةةبع ت  الترعن

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( .  ة 

علثثثد ةالثثثت هلثثثاك ةطضثثثاً يثثثععق ذات دبلثثثي لحصثثثائطي بثثثط  ةصثثثحال يئثثثي ا داعة  -

 ة الرلاينثطي  رثعايع التطث يت تنرعا  الرفأطتطي)اديع( عةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةنعا (

  حطثث  بأثث  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي)اديع( بالتثثداع  الوالعطثثي 

عةثثثا  الترعنثثثم الحنثثثابت ألصثثثحال يئثثثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثثثعا ( ، (2,39بت ثثثداع)

(  حط  ارضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطثي )اديثع( 2,12بت داع)

 ة    أت  طد   تتا،  عنم الحنابت ألصحال يئي ا داعة الرفأطتطي)ةنعا (ةا  ةةبع ت  التر

 اليععق ةالت لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي )اديع( .

عةالت هلاك ةطضاً يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي)ةعل   -

ة الرلاينثطي بتثداع  لتنثرعا رثعايع التطث  اتبع( عةصحال يئثي ا داعة الرفأطتطي)ةنثعا (

ا داعات الرفأطتطي الت رأيي بتحاياي ةنعا   حط  بأ  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي 

عةثثا  الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ، (2,20ا داعة الرفأطتطثثي)ةعل اتبثثع( بت ثثداع)

(  حطث  ارضثح ة  الترعنثم الحنثابت ألصثحال 2,12ا داعة الرفأطتطي)ةنعا ( بت ثداع)

الرفأطتطي )ةعل اتبع( ةا  ةةبع تث  الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي ا داعة   يئي ا داعة 
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اليععق ةالثت لصثالح ةصثحال يئثي ا داعة الرفأطتطثي   ة    أت  طد   تتا،  الرفأطتطي)ةنعا (

 )ةعل اتبع( .

 )د( متغير عدد سنوات الخبرة:

اينثثطي  رثثل حنثثال الترعنثثم الحنثثابت عابلحثثعاف التفطثثاعا لتنثثرعا رثثعايع التطثث ة الرل 

بتداع  الرفأطل الوالعا بثا داعات الرفأطتطثي ال تنثي بتحاياثي ةنثعا   عالرفثعف لذا تثا ةثا   

لفدد نلعات ال بعة ةوع  أثت تنثرعا رثعايع التطث ة الرلاينثطي بالتثداع  الوالعطثي يثت العالثا   

 والجدول التالي يوض  ذلك : 

النحراف   المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة 

 المعياري

 , 44155 2,03 20 سنوات  5أقل من 

 , 51619 2,28 62 سنوات  10إلي  5من 

 , 45267 2,21 161 سنوات فتكثر  10

 , 47091 2,21 243 المجموع 

لتنرعا رعايع   ( طعضح الترعنمات الحنابطي عابلحعايات التفطاعطي29لدع  علل)

تتاعنرسا  أت تنرعا التط ة الرلاينطي  عالرفعف لذا تا ةا  لفدد نلعات ال بعة ةوع  

 ب داعات تحاياي ةنعا  ال تني  بالتداع  الوالعطي 

يت تنرعا طالحا ت  اللدع  الناب  علعد يععق عاضحي بط  الترعنمات الحنابطي   •

تتاعنثثي ا داعة باألهثثداف بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال بثثا داعات الرفأطتطثثي ال تنثثي 

عة  حط  حصأت ةصحال يئي  ثدد نثلعات بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  دد نلعات ال ب

(  طأثطسل ةصثحال يئثي 2,28نلعات(  أت ة أت ترعنم حنابت لطتر )  10-5ال بعة )ت 

علثاء يثت اللساطثي  ( 2,21نلعات يلةوع( بترعنم حنابت لطتر )10 دد نلعات ال بعة )

(  2,03نثثلعات( بترعنثثم حنثثابت بأثث ) 5ةصثثحال يئثثي  ثثدد نثثلعات ال بثثعة )ةلثث  تثث 



ا لذا ةالت اليععق بط  الترعنمات ذات دبلي لحصائطي رل رمبط  رحأط  الربثاط  علرحدطد ت

 وجاءت نتائج تحليل التباين كما يلي:(   (One Way ANOVA  ةحادا ابرلاه ةلعيا

مجموع   مصدر التباين 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

القيمة   قيمة)ف( 
اإلحصائية  

 0،05عند 

الدللة  
 اإلحصائية 

بين  
 المجموعات 

920 2 460 2,094 
 

 دالة إحصائيا   ,125

داخل  
 المجموعات 

52,744 240 220 

  242 53,664 المجموع 

(  One Way ANOVAرحأط  الرباط  ةحادا ابرلاه ) ( طعضح 30لدع  علل) 

يت تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا لأيععق 

طتطي الت رأيي بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  دد  الفال با داعات الرفأ

 نلعات ال بعة

يثت تنثرعا  رشطع اللرائج يت اللدع  النثاب  للثت علثعد يثععق ذات دبلثي لحصثائطي •

رعايع التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفال با داعات الرفأطتطي ال تنثي بتحاياثي 

لاداً للثثت لطتثثي)ف( التحنثثعبي عالرثثت ةنثثعا  ربفثثاً لترغطثثع  ثثدد نثثلعات ال بثثعة  انثثر

,(  عهثذه ال طتثي دالثي لحصثائطاً  أثت 125(  عةالت لطتثي الدبلثي رنثاعا)2,094بأغت)

علعد يععق  علأةشف    تصدع عارلاه هذه اليععق عدبلرسا انر دتت الباحوثي ا ربثاع 

 ويتض  ذلك من خالل الجدول التالي:   )Test Scheffe)  شيفيه

لأرفعف  أا    Scheffeلرائج ا رباع الت اعلات البفدطي لشطيط   ( طعضح 31لدع  علل)

تنرعا رعايع التط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا   ارلاه اليععق عدبلرسا يا

 د نلعات ال بعةال تني بتحاياي ةنعا  ربفاً لترغطع  د با داعات 

كين لدي المعلمين تبعا  لمتغير عدد  مستوي ممارسة التم

 سنوات الخبرة

الفرق في 

 المتوسطات 

الدللة اإلحصائية   القيمة الحتمالية 

 0،05عند 

 غطثع دالثي  ,126 -,24637 نلعات 10للت  5نلعات.......... عت   5ةل  ت  

 غطثع دالثي  ,273 -,17958 نلعات  يلةوع10نلعات.......... عت  5ةل  ت  

 غثطع داثأي  ,635 ,06679 نلعات يلةوع10نلعات...... عت  10لال 5عت  
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 ويتض  من الجدول السابق ما يلي:

 5ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئثي  ثدد نثلعات ال بثعة) ةلث  تث  -

نثلعات(  يثت تنثرعا رثعايع   10للثت    5نلعات( عةصحال يئي  دد نلعات ال بعة) ت 

ي ةنعا   حط  بأث  التط ة الرلاينطي بالتداع  الوالعطي با داعات الرفأطتطي ال تني بتحايا

(  ةتثثا الترعنثثم 2,03نثثلعات( بت ثثداع) 5الترعنثثم الحنثثابت ألصثثحال يئثثي)ةل  تثث 

(  عبثثذلك طرضثثح ة  2,28نثثلعات( ي ثثد بأثث  )10للثثت 5الحنثثابت ألصثثحال يئثثي ) تثث 

نلعات( ةا  ةةبثع تث  الترعنثم الحنثابت 10للت  5الترعنم الحنابت ألصحال يئي) ت 

طد   أت ة  هلثاك يثععق لصثالح ةصثحال يئثي   نلعات( عالذا  5ألصحال يئي) ةل  ت 

 نلعات(.  10للت 5 دد نلعات ال بعة ) ت 

عة  هلاك يععق ذات دبلي لحصثائطي بثط  ةصثحال يئثي  ثدد نثلعات ال بثعة) ةلث   

نثلعات يثلةوع(  يثت تنثرعا 10نلعات( عةصثحال يئثي  ثدد نثلعات ال بثعة)  5ت 

عات الرفأطتطثي الت رأيثي بتحاياثي تتاعني ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطثي بثا دا

(  2,03نلعات( بت ثداع)  5ةنعا   حط  بأ  الترعنم الحنابت ألصحال يئي)ةل  ت 

(  عبثذلك 2,21نثلعات يثلةوع( ي ثد بأث  )10ةتا الترعنثم الحنثابت ألصثحال يئثي )

نلعات يلةوع( ةا  ةةبع تث  الترعنثم 10طرضح ة  الترعنم الحنابت ألصحال يئي)

نلعات( عالذا طثد   أثت ة  هلثاك يثععق لصثالح   5يئي) ةل  ت الحنابت ألصحال  

نثلعات يثلةوع(  عطتةث  رينثطع ذلثك للثا ة  10ةصحال يئثي  ثدد نثلعات ال بثعة )

نلعات ال بعة المعطأي عالععرط  يت الفت  لف  التفأتط  طبحوثع   ث  ةلتثام لدطثدة 

ي عرثد طل الفتأطثي ربف  لدطسل ععح الفت  عاللشام عاليفالطثي لرحنثط  الفتأطثي الرفأطتطث

 الرعبعطي .

 - 5ةتا ة  هلاك يععق ذات دبلي لحصائطي بط  ةصحال يئي  ثدد نثلعات ال بثعة)ت   -

نلعات يلةوع(  يثت تنثرعا تتاعنثي 10نلعات( عةصحال يئي  دد نلعات ال بعة )10

ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي با داعات الرفأطتطي الت رأيي بتحاياثي ةنثعا   حطث  



(  ةتثا الترعنثم 2,28نثلعات( بت ثداع)10 - 5  الترعنم الحنابت ألصحال يئثي)ت  بأ

(  عبثذلك طرضثح ة  الترعنثم 2,21نلعات يثلةوع( ي ثد بأث  )10الحنابت ألصحال يئي)

نلعات( ةا  ةةبثع تث  الترعنثم الحنثابت ألصثحال 10  -  5الحنابت ألصحال يئي)ت   

ععق لصالح ةصحال يئثي  ثدد نثلعات نلعات يلةوع( عالذا طد   أت ة  هلاك ي10يئي)

 نلعات(.10- 5ال بعة )ت  

تحليل وتفسير النتائج المتعلقة بالعالقرة الرتباطيرة برين مسرتوي ممارسرة اإلدارة   (3)

باألهررداف بمرردارس التعلرريم الثررانوي العررام بمحافظررة أسرروان وإمكانيررة تحقيررق الميررزة 

 التنافسية :

ا داعة باألهثداف بتثثداع  الرفأثثطل  رثل حنثثال تفاتث  ابعربثثام بثثط  تنثرعو تتاعنثثي -

معامرل ارتبراط   الوالعا الفال بتحاياي ةنعا  علتةالطي رح طث  التطث ة الرلاينثطي بانثر دال 

)الولثثائت لترغطثثعط ( عذلثثك معامررل النحرردار الخطرري البسرريط   عةثثذلك انثثر دال بيرسررون

  عطتةثثث  رعضثثثطح ذلثثثك تثثث   ثثثال  اللثثثدع  الرثثثالا:Spssبانثثثر دال بعلثثثاتج 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

لكلية لإلدارة  الدرجة ا
 األهداف 

 

تقويم اإلنجاز  
 السنوي للطالب 

المراجعة الدورية  
 لخطة المدرسة 

وضع خطة  
 عملية للمدرسة 

 تحديد األهداف 

                  
 أبعاد  اإلدارة باألهداف                               

 
 أبعاد الميزة التنافسية   

579 **.,  569 **., 513 ** ., 499 **., 529.,    معامل الرتباط 
 الكفاءة المتميزة 

 مستوى الدللة  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 معامل الرتباط  ** ,.630 ,. ** 620 ,.** 585 ,.** 653 ,.** 683
 التزام إدارة المدرسة بالجودة 

 مستوى الدللة  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 عامل الرتباط م ,.** 563 ,.** 613 ,.** 600 ,.** 650 ,.** 666

 التجديد والتحديث 

 مستوى الدللة  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 معامل الرتباط  ,.** 552 ,. ** 553 ,.** 513  ,.** 582 ,.** 604

 الستجابة المتميزة لحاجات الطالب 

 مستوى الدللة  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 معامل الرتباط  ** ,. 660 ,.** 665 ,. ** 642 ,. ** 713 ,. ** 736

 الدرجة الكلية الميزة التنافسية 

 مستوى الدللة  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 (0.01** دال إحصائيا  عند مستوى دللة ) 

ي  ( طعضح لطل تفات  ابعربام بط  تنرعو تتاعني ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفال تحاياي ةنعا  علتةالط32لدع  علل)

 رح ط  التط ة الرلاينطي بانر دال تفات  اعربام بطعنع  



   يتض  من الجدول السابق ما يلى:

علثثعد  اللثثي معدطثثي لطلابطثثي ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  تنثثرعو تتاعنثثي ا داعة  

باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفال بتحاياي ةنعا  يا الدعلي الةأطي علتةالطي رح ط  

( عبتنثرعو دبلثي 0,736يثا الدعلثي الةأطثي  لذ بأث  تفاتث  ابعربثام )التط ة الرلاينطي  

(  حط  رري  بفض الدعانثات  أثا علثعد  اللثي معدطثي لطلابطثي بثط  ا داعة 0,000)

عالرثت   2010سرالو  وينسريباألهداف علتةالطي رح طث  التطث ة الرلاينثطي عتلسثا؛ دعانثي  

لحصثثائطي بثثط  رمبطثث  ا داعة ةةثثدت  أثثا علثثعد  اللثثي اعربامطثثي لطلابطثثي ذات دبلثثي 

 2012  لفديليشريكوباألهداف يت التداع  الوالعطي عبط  رحنط  عرف ط  األداء  عدعاني  

عالرثثت رعصثثأت للثثا علثثعد  اللثثي اعربامطثثي لطلابطثثي ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  ربلثثت 

 بررراءالتؤننثثات ألنثثأعل ا داعة باألهثثداف عبثثط  رح طثث  ةهثثدايسا التعنثثعتي  دعانثثي 

عالرت ةوبرت علعد  اللي اعربامطثي لطلابطثي ذات دبلثي لحصثائطي بثط    2014  القصيرين

حطثث   2016أوبينرا ايفرانستتاعنثي ا داعة باألهثداف عبثط  دايفطثي ا للثثا   عدعانثي 

ارضح علعد  اللي اعربامطي اطلابطي بط  ا داعة باألهداف ع لاصعها عرح طث  الرحنثط  

 التنرتع يت لداعة التدعني الوالعطي.

تحديرد  بثط  تنثرعو تتاعنثي بفثدة  هلاك  اللي معدطي لطلابطي ذات دبلي لحصثائطي    

الرث ال لداعة  -عتنرعو تتاعنثي ةبفثاد التطث ة الرلاينثطي عهثت )الةيثاءة الترتطث ة   األهداف

ابنثرلابي الترتطثث ة لحالثثات المثثالل( عالدعلثثي  -الرلدطثثد عالرحثثدط  -التدعنثي بثثاللعدة 

,.( 660,.:  529هداف  حط  رعاعحت تفاتالت ابعربام بثط  )الةأطي لتحعع ا داعة باأل

 (.0,000عبتنرعو دبلي )

بثط  تنثرعو تتاعنثي بفثد ة  هلاك  اللي معدطثي لطلابطثي لعطثي ذات دبلثي لحصثائطي   

عتنثثرعو تتاعنثثي ةبفثثاد التطثث ة الرلاينثثطي عهت)الةيثثاءة وضررع خطررة عمليررة للمدرسررة 

ابنثرلابي الترتطث ة لحالثات  -الرلدطد عالرحثدط   -ة الر ال لداعة التدعني باللعد  -الترتط ة 
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المالل( عالدعلي الةأطي لتحعع ا داعة باألهداف  حط  رعاعحت تفاتالت ابعربام بثط  

 (.0,000,.( عبتنرعو دبلي )665,.: 499)

بثط  تنثرعو تتاعنثي بفثد ة  هلاك  اللي معدطثي لطلابطثي لعطثي ذات دبلثي لحصثائطي   

عتنرعو تتاعني ةبفثاد التطث ة الرلاينثطي عهت)الةيثاءة ة المدرسة المراجعة الدورية لخط

ابنثرلابي الترتطث ة لحالثات  -الرلدطد عالرحثدط   -الر ال لداعة التدعني باللعدة   -الترتط ة 

المالل( عالدعلي الةأطي لتحعع ا داعة باألهداف  حط  رعاعحت تفاتالت ابعربام بثط  

 (.0,000,.( عبتنرعو دبلي )642,.: 513)

بثط  تنثرعو تتاعنثي بفثد ة  هلاك  اللي معدطثي لطلابطثي لعطثي ذات دبلثي لحصثائطي   

عتنثرعو تتاعنثي ةبفثاد التطث ة الرلاينثطي عهت)الةيثاءة تقويم اإلنجراز السرنوي للطرالب  

ابنثرلابي الترتطث ة لحالثات  -الرلدطد عالرحثدط   -الر ال لداعة التدعني باللعدة   -الترتط ة 

أطي لتحعع ا داعة باألهداف  حط  رعاعحت تفاتالت ابعربام بثط  المالل( عالدعلي الة

 (.0,000,.( عبتنرعو دبلي )713,.: 569)

بثط  تنثرعو تتاعنثي ا داعة ة  هلاك  اللي معدطي لطلابطي لعطي ذات دبلي لحصثائطي   

 -ة باألهداف يا الدعلي الةأطي عتنرعو رعايع ةبفاد التط ة الرلاينطي عهت )الةياءة الترتطث 

ابنرلابي الترتطث ة لحالثات المثالل(    -الرلدطد عالرحدط   -الر ال لداعة التدعني باللعدة 

 (.0.000,.( عبتنرعو دبلي )683,.:  579حط  رعاعحت تفاتالت ابعربام بط  )

 Simple Linearعب نثر دال تفاتث  ابلحثداع ال مثت البنثطم )الولثائت لترغطثعط (  •

Regressionا داعة   وع الفاللي ابعربامطي بط  تنرعو تتاعني  عذلك لأرفعف  أا ة

باألهداف لدو تدعاء تداع  تحاياي ةنعا  عتنرعو رعايع التط ة الرلاينثطي  ةع بتفلثت 

ة ع الرفعف  أا تدو لدعة تثد   ا داعة باألهثداف بتثداع  الرفأثطل الوثالعا تحاياثي 

  حطث  Spss دال بعلثاتج ةنعا  يا الرلبؤ بتنرعو رعايع التطث ة الرلاينثطي عذلثك بانثر

طنب  رأك ال معة يح  الفاللي بط  الترغطعط  بطالطثاً لأرلةثد تث  ةثع  الفاللثي  مطثي ةع 

 :وذلك يتض   فىما يلىغطع  مطي ت   ال  عنل الرشاع البطالات   



 

 Spss الرشاع البطالات ت  ل داد بعلاتج  (1)شة                                      

الشة  الناب  ة  الفاللي البطالطي بثط  الترغطثع التنثر  اا داعة باألهثدافا   حط  طرضح ت 

عالترغطع الرابا االتط ة الرلاينطيا رؤةد  أثا لثعد  اللثي  مطثي ذات رع طثا مبطفثت بثط  

الترغطعط   عبلثاًء طثرل رحأطث  ابلحثداع ال مثت الولثائت البنثطم لأبطالثات  عاللثدع  الرثالت 

 لك:طعضح ذ

معامل  
 اط الرتب
(R) 

 معامل التحديد 
(R 

Squared) 

 قيمة ف 
(F ) 

مستوى  
 الدللة 

(Sig.) 
(B) 

 قيمة ت 
(T ) 

مستوى  
 الدللة 

(Sig.) 

736., 541., 284,030 0.000 

ثابت 
 النحدار 

(0b) 

معامل  
 النحدار 

(1b) 16,853 0.000 

434., 790., 

 اعة  باألهداف عالتط ة الرلاينطي . طعضح تفادلي ابلحداع ال مت البنطم بط  ا د ( 33لدع  علل )

 من الجدول السابق يمكننا مالحظة ما يلي: 

,.( تتا طد   أا علعد  اللي معدطي لعطي بط   736( رناعو)Rلطتي تفات  ابعربام ) 

 التحعع األع  اا داعة باألهدافا عالتحعع الوالتاالتط ة الرلاينطيا. 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

( ةا ة  الترغطثع التنثر  اا داعة ,.541( رناعو )R Squaredلطتي تفات  الرحدطد) 

تث  اب راليثات التعلثعدة يثا لثطل الترغطثع الرثابا ا   %54باألهدافا انثرماع ة  طينثع  

 التط ة الرلاينطي ا.

( لرحأطثث  ابرحثثداع ال مثثت الولثثائت  لترغطثثع تنثثر   اا داعة Fلثثاءت اللنثثبي اليائطثثي ) 

( تتثثا طؤةثثد ةهتطثثي 242(  عدعلثثي حعطثثي )284,030باألهثثدافا ذات دبلثثي تنثثاعطي )

ؤ بتنرعو رثعايع التطث ة رمبط  تد   ا داعة باألهداف بتدداع  تحاياي ةنعا  يا الرلب

  .الرلاينطي

(   ( عهثثا ةلثث  تثث  لطتثثي )0.000رنثثاعو) (sigلطتثي تنثثرعو الدبلثثي ) 

افا  أا الترغطع الرابا اليعض الفدتت ةا ة  هلاك رلوطع لأترغطع التنر   اا داعة باألهد

ا التط ة الرلاينطي ا ةو ة  اللتعذج تفلثعو  حطث  طعلثا ذلثك للثا رثلوطع تثد   ا داعة 

 باألهداف.

ة  هلاك رلوطعاً ذا دبلي لحصائطي لاداعة باألهثداف  أثا التطث ة الرلاينثطي حطث  ةالثت  

عض الفثدتت (  عبالرثالا لثعيض اليث( ةل  ت )0.000( رناعو )Sigلطتي )

 ةو ة  هلاك رلوطعاً تفلعطاً لاداعة باألهداف  أا التط ة الرلاينطي .

,.( عذلثك طفلثت ةلث  ةأتثا  اد الترغطثع 790( تناعطي )1bةتا ة  لطتي تفات  ابلحداع) 

التنر   اا داعة باألهثدافا بت ثداع عحثدة عاحثدة  اد الترغطثع الرثابا االتطث ة الرلاينثطيا 

 بت داع طناعو  

 نه يمكن صياغة معادلة التنبؤ أو ما تسمي بمعادلة خط النحدار كالتالى:كما أ 

x1+b0Y=b 

 المتغير التابع= ثابت النحدار+ معامل النحدار× المتغير المستقل                      

=0.790 +0.434x 

 



 وهذا يعني أن:  

 

 

 خالصة نتائج البحث ووضع تصور مقترح::   المحور الثالث ❖

 البحث:خالصة نتائج   (أ)

ل د ةنيعت الدعاني     دة لرائج ررتو  يت لع ط : لرائج لاعطثي تنثرتدة تث  ا مثاع 

 اللاعا  علرائج رمبط طي تنرتدة ت  الدعاني التطدالطي  عالرت طتة   عضسا ةالرالت:

 نتائج الجانب النظري :  (1)

لةطثد  يت ضعء تا رل  عض  يت ا ماع اللاعا  لفعض بفض الح ائ  اللاعطي الرت رثل الر 

  أطسا عذلك  أا اللحع الرالت: 

ة  التدعني الوالعطي رفالت لصثععاً يثت ردائسثا ا داعا عرح طث  ةهثدايسا  عة  الرغأثل  .1

 أا ذلك طرمأل رمبط  ةنثأعل لداعا حثدط  لدطث  عؤطثي تنثر بأطي عاضثحي  علثدعة 

  أا لطادة  تأطي الرغططع للا األيض .

نالطل ا داعطي الحدطوي بالتؤننثات ةةث  ة  تد   ا داعة باألهداف طفد ت  ةلنل األ .2

بصيي  اتي  عالتؤننات الرفأطتطي بصيي  اصي  حط  لل  طربلت  تأطي لحدا  رغططثع 

 بالتؤنني ةة .

ة  تد   ا داعة باألهداف هثع األنثأعل ا داعا الثذا طربلثاه تثدطع التدعنثي  وثاعة  .3

عطات  الطثي تث  األداء لرح طث  تنثر  -عتث  بطثلسل التفأتثط   -عحي  الفاتأط  بالتدعني

عي  عؤطي تنر بأطي  عذلك ت   ال  لشعاةسل يت ار اذ ال عاعات عرحتث  التنثئعلطي  

 ععضا األهداف التدعنطي.

 ة  رمبط  تد   ا داعة باألهداف يت التداع  الوالعطي طفلت الفدطد ت  األتعع تلسا: .4

  .رفاع  ة  ت  العئط  عالتعؤع   أا لطلاد معط ي لأللاح يت الفت 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

رلشثثطم ة ضثثاء التلرتثثا التدعنثثت ةةثث  عبثث  المالثثي بثثدا أسل  عرعةطثث  لتطثثا  

 مالارسل لرح ط  األهداف التلشعدة.

 الفت   أا عضا السدف األنانت ت   تأطرت الردعط  عالرفأطل عرفعطي . 

ة  هلاك تلتع ي ت  الت عتات الرت رؤةد  أا ةهتطي رمبط  تد   ا داعة باألهثداف  .5

طتطي عب نطتا تداع  الرفأثطل الوثالعا الفثال يثت العلثت الحاضثع  يت التؤننات الرفأ

 تلسا تا طأت:

 ة  ا داعة باألهداف رلمأ  ت  األهداف علط  ت  األلشمي ةع عدعد األيفا . 

ةل  ب رعلد معط ي توأت لألداء  عللتا طرعص  التدطعع  عاأليعاد للا المعق الرثت  

 تةالطات عالترمأبات لبأعغ األهداف.طععلسا تالئتي يت حدعد لماع تفط  ت  ا 

ة  الرفاع  العوط  بط  ةايي ة ضاء التدعني طفد عةط ة عئطنطي يثت يأنثيي ا داعة  

 باألهداف.

ة  تد   ا داعة باألهداف طنا د التفأتط   أا رشةط  عرمعطع و ايي رفاعلطثي طسثدف  .6

لتلشثعدة تث  ت   اللسا للا تشاعةي اللتطا ةيعط   ت  عاحد يثت رح طث  األهثداف ا

ةتثا  -تث  بطثلسل التفأتثط  - ال  ابرصا  اليفا  بط  تثدطع التدعنثي عالفثاتأط  تفث 

طسدف للثا لوثاعة عرحيطث  التفأتثط  لأفتث  بلدطثي تث  ةلث  حث  التشثةالت بيفالطثي  

ععضا حأع  عبدائ  لدطدة لح  التشةالت تث   ثال  التشثاعةي اللتا طثي  عرف طث  

 التدعني.ابلر ال لدا التفأتط  بعنالي  

 ة  رمبط  تد   ا داعة باألهداف دا   التدعني طح   الفدطد ت  اليعائد عالرت تلسا: .7

 رحنط  األداء: طرحن  األداء  لدتا طفأل الفاتأع  تا هع ترعلا تلسل لللا ه. 

رحنط  الر مطم: طؤدا ابريثاق التشثرعك  أثا ةطيطثي رح طث  اللرثائج للثا رحنثط   

   الذا طلل رلدطر .الر مطم عابلدياع لحع الفت



رحنط  الفاللات العاطيطثي: حطلتثا طصثبح الفثاتأع  ةةوثع انثر اللطي علثدطسل حعطثي  

 ةةبع يت ار اذ ال عاعات طلاعع  للا عئطنسل ةتؤطد لتلسعدارسل.

ة  هلثثاك ةعبفثثي ةبفثثاد لثثاداعة باألهثثداف هثثت؛ رحدطثثد األهثثداف  ععضثثا  مثثي  تأطثثي    .8

 النلعا.  عالتعالفي الدععطي  عر عطل ا للا   

طفد تد   ا داعة باألهداف هثع ابنثرعارطلطي ا داعطثي الرثت ط ثعل تث   اللسثا تثدطع  .9

التدعني بتشاعةي التفأتط  تف  يت عضا األهداف التدعنثطي عتشثاعةرسل يثت صثلا 

عار اذ ال عاعات  عد ل لدعارسل عتساعارسل برثعيطع التثعاعد الةايطثي عالتلثاس التالئثل  

ي عالراةطد  أا ةهتطي الفت  اللتا ت عيعق الفت  عالرثدعطل ت   ال   طادة التشاعة

 التنرتع  عرحت  التنئعلطي عرلتطي تساعة ا للا .

ة  رمبط  ا داعة باألهداف طرلوع بثاللتم عاألنثأعل ا داعا النثائد  حطث  طرمأثل  .10

 لتماً لطادطاً طؤت  بالتشاعةي عالرشاعع  عطرمأل الرحع  ت  الرحةل عالرعل  للثا الو ثي

 عالريعطض.

 نتائج الجانب الميداني : (2)

 أهمها ما يلي:رعصأت الدعاني التطدالطي الرت لاتت بسا الباحوي للت الفدطد ت  اللرائج  

للتالت انرلابات ةيثعاد الفطلثي  أثا ابنثربالي ةةث  عتحاععهثا اليع طثي  تث  حطث   .1

ت  علسي لاع   تتاعني التدعاء ألبفاد تد   ا داعة باألهداف عةبفاد التط ة الرلاينطي

 التفأتط   لاءت ترعيعة بدعلي ترعنمي.

رثثعا  طلثثي البحثث  ة  ةبفثثاد ا داعة باألهثثداف ررثثعيع بتثثداع  الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال  .2

بتحاياي ةنعا  بدعلي ترعنمي ت  علسي لاع التفأتثط   عةثا  رعرطثل األبفثاد تث  

التدعنثي يثت   حط  دعلي الرعايع  أثا اللحثع الرثالت؛ بفثد التعالفثي الدععطثي ل مثي

العربي األعلت  ول بفد ر عطل ا للا  النلعا يت العربي الوالطي  طأط  بفد رحدطد األهثداف 

يت العربي الوالوي  عة طعاً بفد عضثا  مثي  تأطثي لأتدعنثي يثت العربثي العابفثي  علثد 

 طعلا ذلك للا:



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 انر دال بفض التدعاء لألتم البطععلعامت يت الفت . 

الوالعطي بتحاياي ةنعا  لثبفض نثأعةطات تثد   ا داعة تتاعني تدعاء التداع    

 باألهداف  علة  لطنت بالشة  العاضح عالتمأعل باللنبي ل صائ  التد  .

رعا  طلي البح  ة  ةبفاد التط ة الرلاينطي ررعايع يثت تثداع  الرفأثطل الوثالعا الفثال  .3

  بتحاياثثي ةنثثعا  بدعلثثي ترعنثثمي عةثثا  رعرطثثل رعايعهثثا ةتثثا ارضثثح تثث  رحأطثث

انرلابات ةيعاد الفطلي لحصائطاً  أا اللحع الرالت؛ احر  بفثد الةيثاءة الترتطث ة العربثي 

األعلت  وثل بفثد الرث ال لداعة التدعنثي بثاللعدة العربثي الوالطثي  وثل لثاء بفثد الرلدطثد 

عالرحدط  يت العربي الوالوي  عة طعاً بفد ابنرلابي الترتطث ة لحالثات المثالل العربثي 

 العابفي.

 اللثثي اعربامطثثي لطلابطثثي ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  تنثثرعا تتاعنثثي تثثدعاء  علثثعد .4

التداع  الوالعطي الفاتي بتحاياي ةنعا  لاداعة باألهثداف عتنثرعا تتاعنثي التطث ة 

 الرلاينطي.

 ثثدل علثثعد يثثععق ذات دبلثثي لحصثثائطي بثثط  انثثرلابات ةيثثعاد الفطلثثي  أثثا تنثثرعا  .5

تداع  الوالعطثي الفاتثي بتحاياثي ةنثعا  ربفثاً تتاعني ا داعة باألهداف لدا تدعاء ال

ةلوت( علد رعلثا للثا  ضثعع ةث  تث  الثذةعع عا لثا  ل ثعالط    -لترغطع اللعع)ذةع

علعائح عاحدة لرنططع الفتث  علبثعاتج ردعطبطثي عاحثدة  عرشثاب  الاثععف الرثت رحثطم 

 بالفت .

تثثداع  علثعد يثثععق ذات دبلثي لحصثثائطي يثت تنثثرعا تتاعنثي ا داعة باألهثثداف ب .6

الرفأثثثطل الوثثثالعا الفثثثال بتحاياثثثي ةنثثثعا  بثثثط  انثثثرلابات ةيثثثعاد الفطلثثثي ربفثثثاً 

ةبطثع تفأتثط ( لصثالح يئثي عاطيثي)تفأل   -تفأل  بطثع  -تفأل ةع   -لترغطعالعاطيي)تفأل 

ةع ( علد طعلا ذلك للا رمأا هذه اليئي للثا تنثاطعة الرغطثعات الحدطوثي يثت التفعيثي 

 عة  تا هع لدطد عتيطد لتدعنرسل علتلرتفسل.عالرةلعلعلطا  عرشلطفسل لأرغططع  



علعد يععق ذات دبلثي لحصثائطي بثط  انثرلابات ةيثعاد الفطلثي يثت تنثرعا تتاعنثي  .7

ا داعة باألهداف بتداع  الرفأطل الوالعا الفال بتحاياثي ةنثعا   ربفثاً لترغطثع ا داعة 

اللعبثي( بثط  يئرثت  لصع -دعاع -ةعل اتبع -اديع -الرفأطتطي الرابفي لسا التدعني )ةنعا 

عدعاع( لصالح ةصحال يئي ا داعة الرفأطتطي لصع اللعبي  عبثط    -لداعرت)لصع اللعبي

عدعاع( ةالثت لصثالح ةصثحال يئثي ا داعة   -عةعل اتبع( )لصع اللعبثي  –يئرت)دعاع  

عةنثثعا ( لصثثالح ةصثثحال يئثثي ا داعة  -الرفأطتطثثي دعاع  عةثثذلك يئرثثت لداعرت)اديثثع

عةنثعا ( ةالثت لصثالح   -تا علدت يععق بط  يئرت لداعرت)ةعل اتبعالرفأطتطي اديع  ة

يئثثي ا داعة الرفأطتطثثي ةثثعل اتبثثع  علثثد طعلثثا ذلثثك للثثا ا ثثرالف الاثثععف البطئطثثي 

 عالتلرتفطي يت ا داعات الرفأطتطي ال تني بتحاياي ةنعا .

علعد يععق ذات دبلثي لحصثائطي بثط  انثرلابات ةيثعاد الفطلثي يثت تنثرعا تتاعنثي  .8

داعة باألهداف بتداع  الرفأثطل الوثالعا الفثال بتحاياثي ةنثعا   ربفثاً لترغطثع  ثدد ا 

نثلعات يثلةوع( لصثالح  10 -نثلعات 10 -5تث    -نلعات  5نلعات ال بعة )ةل  ت   

نلعات(  علد طعلا ذلك للا ة  البطئي التدعنطي الرت رلرتثت   10  -5ةصحال يئي )ت   

 دد نلعات ال بعة ب رثؤوع يثطسل بدعلثي عاحثدة للطسا لتطا يئات الدعاني ربفاً لترغطع 

 عر رأف با رالف الدعلي العاطيطي.

 التصور المقترح: ( ب)

رل عضا الرصعع الت رعح يت ضعء ا ماع اللاعا علرثائج الدعانثي التطدالطثي  ريفثطالً 

 ً  لاداعة باألهداف عرح ط اً لأتط ة الرلاينطي بتداع  الرفأطل الوالعا الفال  تتا طثؤوع لطلابطثا

 وذلك وفقا  للمحاور التالية: أت ةياءرسا علعدة ال دتي الرفأطتطي الت دتي ت   اللسا   

 تلمأ ات الرصعع الت رعح . -1

 ةهداف الرصعع الت رعح . -2

 ةبفاد الرصعع الت رعح. -3

 ترمأبات رمبط  الرصعع الت رعح  عتفعلات رمبط   عرلطات الرغأل  أطسا. -4



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 منطلقات التصور المقترح: (1)

أ ات الرصعع الت رعح للثا لثع ط  ةنانثطط ؛ طرفأث  اللثعع األع  برأثك رل رصلطف تلم

  ةتا اللعع الوثالت النظريةالتلمأ ات التنرتدة ت  ا ماع اللاعا لأبح  عهت التلمأ ات  

يطرتو  يت التلمأ ات التنرتدة ت  الدعاني التطدالطي لعالا تحاياي ةنعا  عهت التلمأ ات 

 وذلك كما يلي:لسذه التلمأ ات       عيطتا طأت  عض ريصطأتالمحلية

 المنطلقات النظرية: (أ)

 :يلي  فيماررحدد ةهل التلمأ ات اللاعطي الرت رحةل بلاء الرصعع الت رعح  

ةهتطي تد   ا داعة باألهثداف يثت رمثعطع األداء ا داعا لتثدطعا التثداع  علتطثا  .1

 ة ضاء التلرتا التدعنت.

نسل يت رحنط  األداء التدعنثت عال دتثي تعاةبي األنالطل الحدطوي يت ا داعة عالرت ر .2

 الرفأطتطي الت دتي  تتا طحد  رغططعات تؤوعة عذات تغ ا يت التداع  .

عالرثت طتةث  ابنثريادة   -عت  بطلسا ا داعة باألهداف  -رفدد األنالطل ا داعطي الحدطوي   .3

تلسا يت رمعطع األداء ا داعا لتثدطعا التثداع  عة ضثاء التلرتثا التدعنثت عتث  

 لسل التفأتط .بط

اترالك تثدطعا التثداع  لتلتع ثي تث  التسثاعات تلسثا؛ الفتث  اللتثا ت  عال طثادة  .4

بالتشثثاعةي  عالرفثثاع   عتشثثاعةي التعؤعنثثط  يثثت ار ثثاذ ال ثثعاعات عغطعهثثا تثث  

 التساعات.

حالي التؤننات الرفأطتطي لأرحثع  للثا ة  رةثع  لاثل لثادعة  أثا الريا ث  تثا تفمطثات   .5

 ط  عترمأبار . ال ع  الحادا عالفشع 

رعايع ال طادة ا داعطي الرت رحثع   أثا اشثعاك الفثاتأط  تفسثا يثت عضثا األهثداف  .6

ععضا  مي الفت  الرثت رأبثت احرطالثات ععغبثات التفأتثط  عرح ث  األهثداف  تتثا 

 طؤدا للا دايفطي ةةبع لأفت  عا للا .



طتطثي  تتثا ر يطض  ثدد التنثرعطات ا داعطثي يثت السطاةث  الرلاطتطثي لأتؤننثات الرفأ .7

طرمأل انر دال ةنأعل لداعا حدط   ةلنثأعل ا داعة باألهثداف ةحثد ةهثل األنثالطل 

 الحدطوي الرت رنا د  أا ذلك.

رفد التط ة الرلاينطي عالنفت لرح ط سا ةحد العةائ  التستي لةت رصبح لداعة التؤننثات  .8

 سا األةادطتت.الرفأطتطي ذات لعدة  الطي عترتط ة  األتع الذا طلفة   أا رمعطع ردائ

رعايع التلاس الرلاطتت اليفا  بالتؤنني الرفأطتطي ةترمأل ةنانثًت عضثعععا لريفطث   .9

 ا داعة باألهداف.

 :المحلية  المنطلقات (ل )

يت ضعء رحأط  عالا تتاعني تثد   ا داعة باألهثداف بالتثداع  الوالعطثي عدععه يثت 

دعانر  لاعطاً عتطثدالطاً  طتةث  رح ط  التط ة الرلاينطي لأتداع  الوالعطي بتحاياي ةنعا  ع

 المنطلقات المحلية التي تحكم بناء التصور المقترح فيما يلي: رحدطد ةهل 

حثثع  النثثأمات عا داعة الفأطثثا عا داعة العنثثمت بتدطعطثثي الرعبطثثي عالرفأثثطل  أثثا  .1

رمعطع ةعادعها البشعطي علطادارسا  أا لحع دائل  عذلك تث   ثال  رسطئثي البطئثي التالئتثي 

ابسل ال بعات اللدطدة بانرتعاع  حرت رصبح و ايي الرفأثطل عالرلدطثد و ايثي نثائدة يثت بةن

 التلرتا التدعنت.

ل ثثداد ال طثثادات ا داعطثثي عتعؤعنثثطسل لأ طثثال بتنثثئعلطات لدطثثدة عترلثثددة  عانثثر دال  .2

 عنائ  عةنالطل لدطدة يت عاائيسل.

فمثثت اليعصثثي لربثثاد  ارلثثاه التثثداع  التصثثعطي لحثثع رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي تتثثا ط .3

ال بعات عاآلعاء بط  التعاعد البشعطي الت رأيي ت  تدطع التدعنثي عة ضثاء التلرتثا 

 التدعنت دا   التدعني.

علعد التلاس الرلاطتت التلانل الذا طنا د  أا اببرةثاع عا بثداع يثت نثب  رح طث   .4

  األهثثداف عالعصثثع  للثثا تنثثرعا تثثعض تثث  ا للثثا  لثثدا ال طثثادة ا داعطثثي دا ثث

 التدعني عة ضاء التلرتا التدعنت.



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

تث   ثال    -ت  بطثلسل التفأتثط   -رحنط  األداء لدا الفاتأط  بالتداع  الوالعطي الفاتي .5

تتاعني ا داعة باألهداف لدا تدطعا هثذه التثداع   األتثع الثذا طثؤدا للثا رمعطعهثا 

 عالعصع  بسا للا ة أت دعلات الرتط  عالتلايني.

لتداع  الوالعطي الفاتي يت الرفات  تا رةلعلعلطثا التفأعتثات الرحدطات الرت رعالسسا ا .6

 عالرمععات الترناع ي يت تطادط  الفأعل عرمبط ارسا عغطعها.

 -توث  ا داعة باألهثداف  –حالي التداع  الوالعطي للا انر دال تدا   لداعطي حدطوثي    .7

 رت ر دتسا.حرت رةع  انرلابي لحالات المالل التنريطدط  ت  ال دتات الرفأطتطي ال

حالي التفأتط  بترالك الصالحطات عالنأمات الةايطي لأتشاعةي يثت عضثا األهثداف  .8

 عصلا ال عاعات التدعنطي عار اذها  لرحنط  عرمعطع تنرعا ةدائسل.

 أهداف التصور المقترح: (2)

طسدف الرصثعع الت رثعح للثا رمبطث  عريفطث  تثد   ا داعة باألهثداف لرح طث  التطث ة 

 وذلك من خالل ما يلي:الرفأطل الوالعا الفال     الرلاينطي بتداع 

 رحدطد ترمأبات رمبط  ا داعة باألهداف بالتداع  الوالعطي بتحاياي ةنعا . .1

 طادة لدعة التداع  الوالعطي  أا رلنثط  عرمثعطع ت علارسثا  عرلتطثي لثدعارسا  أثا  .2

 الرلدطد عالرمعطع عالرفأل  عالرحع  لحع التلاتي التفعيطي الترفأتي .

لرحع  ت  األلتام الرلاطتطي الرت ررنل بدعلي  الطي ت  التعة طي للثا األلتثام الرثت ا .3

ررنل بالالتعة طي  عالرت رنا د  أا نسعلي ابرصا  عالرعاصث  عالريا ث  التباشثع بثط  

 التعؤعنط  عا داعة.

ابهرتثثال ب شثثباع حالثثات عاحرطالثثات التعؤعنثثط  تثث  التشثثاعةي عالرفثثاع  عالفتثث   .4

 عيا الععح التفلعطي لدطسل عرح ط  العضا العاطيت رلاه التدعني.اللتا ت  ع

اةنال الفاتأط  ال دعة  أا ار اذ ال عاعات التستي  عتعالسي تشةالت الفت  بتلحسل  .5

 الو ي عالد ل  عتشاعةرسل التفأعتات  ع طادة تساعارسل    معط  الردعطل التنرتع.

 



 أبعاد التصور المقترح: (3)

  ي ت  األبفاد طتة  رعضطحسا يت الشة  الرالت:لاداعة باألهداف تلتع

 

 

 

 

 

                            

 ( طعضح ةبفاد ا داعة باألهداف 2شة  علل )

 في اآلتي:ررتو  ةبفاد الرصعع الت رعح عرلطات رح ط    

 تحديد األهداف، ويتطلب ما يلي: 

نطي تثا التثدطع  ععضثا ل ماء التفأتط  اليعصي لأتشاعةي يت عضا األهداف التدع .1

 اآللطات التلانبي لرح ط سا.

 رشلطا الفت  اللتا ت بط  التفأتط  ت   ال  بلاء يعق الفت  بالتدعني. .2

رعيطع يع  الردعطل التلانبي لأتفأتط  لرلتطي تساعارسل عرمعطع لثدعارسل  تث   ثال   .3

 رحدطد المعق التلانبي ألداء ة تالسل علللا  تسال عاائيسل.

ردعطبطي لصطعة رعة  ةث  تلسثا  أثا ةطيطثي عضثا األهثداف التدعنثطي   رصتطل بعاتج .4

 عصطاغرسا  عةذلك ةطيطي رح ط سا يت العالا.  

 وضع خطة عملية، ويتطلب ما يلي: 

رع طا الفت  بشة  ةةوثع  دالثي  بحطث  طعا ثت ة  طةثع  لةث  تفأثل دعع يثت عضثا  .1

 ال مي التدعنطي.

التفأتثط  عتسثاعارسل علتةالثارسل    رلاطل الفت  دا   التدعنثي بحطث  طعا ثت لثدعات .2

 عابنريادة ت  لسعدهل يت رحنط  تنرعا ال دتات الرفأطتطي الت دتي لأمالل.

 باألهداف ة اإلدار مدخلأبعاد 

تحديد  

 األهداف 

وضع خطة 

المراجعة  عملية لمدرسة 

 الدورية 

نجاز  االم تقوي

 السنوي
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رعاطف ةنالطل ترلع ي لرمعطع تساعات التفأتط   ت   ال  رشثلطفسل  أثا حضثعع  .3

 التؤرتعات عاللدعات عرحيط هل لأرفأل الذارت.

التادطي عالبشثعطي الال تثي لرليطثذ ال مثي ردعطل التفأتط   أا ةطيطي رحدطد ا تةالطات   .4

 التدعنطي.

 المراجعة الدورية للخطة، ويتطلب ما يلي:  . ج

 الر أ  ت  المعق الر أطدطي يت العلابي عالترابفي  عرشلطا العلابي الذارطي لدا التفأتط . .1

 رعايع التفاططع الال تي لأراةد ت  رح ط  األهداف الرعبعطي بالتدعني ةتا هع ت مم لسا. .2

 عايع البدائ  الال تي  لد اسعع ةا لصعع يت رليطذ ال مي التدعنطي.ر .3

رلعع األنالطل التلانبي لترابفي تنرعا الرحصط  الدعانثت لأمثالل  ةاب رتثاد  أثا  .4

رةأطف الداعنط  ب  داد ةبحثا   أتطثي عتشثعع ات مالبطثي طشثرعةع  يطسثا  عالعالبثات 

رف د يت لساطي ةث  يصث  دعانثت لر طثطل  التدعنطي  با ضايي للا ةنأعل ابترحالات الرت

 الر دل الذا طحع ه المالل.  

 تقويم اإلنجاز السنوي، ويتطلب ما يلي: .د

 عضا لاال لأحعاي  عالتةايآت تعربم بتنرعا ا للا  التح   بالتدعني. .1

 طادة الشفعع بابلرتاء عالرفاع  بط  الفاتأط  دا   التدعني تتا طثلفة   أثا  طثادة  .2

 ياءة يت األداء ت   ال  عبم ةهداف الفاتأط  بالتدعني بلهدايسا.الدايفطي عالة

رشلطا الر عطل التنرتع لأرفعف  أا تدا ا للا  الترح   بالتدعني  عاللعالل الرثت  .3

رحراج للا الرمعطع عالرفدط  تنر بالً  ت   ال  ت اعلي تا رثل اللثا ه باألهثداف الرثت رثل 

 شعات لأ طا .عضفسا بال مي التدعنطي عالرت ررضت  تؤ

ابهرتال بعضا تفاططع لأر عطل الشات  لة  ت  الفاتأط  عالتؤنني لتفعيي تدا الر ثدل  .4

 عا للا  يت تنرعا ةداء ة  تلستا  بسدف رح ط  الرتط  عاللعدة.

 

 



 متطلبات تطبيق التصور المقترح: (4)

اف رعلد تلتع ي ت  الترمأبات الال تي عالضعععطي لللاح رمبط  تد   ا داعة باألهثد

يت تداع  الرفأطل الوالعا الفال بتحاياي ةنعا  لرح طث  التطث ة الرلاينثطي  عطتةث  ر نثطل 

وفيمرا يلري هذه الترمأبات للا لع ط  هتا؛ ترمأبات بشعطي  عترمأبات لداعطي عرلاطتطي   

 عرض لهذه المتطلبات:

 متطلبات بشرية: . أ

داعة باألهثداف بالتثداع  عررتو  الترمأبات البشعطي لرليطذ الرصعع الت رعح لرمبطث  ا 

 :فيما يليالوالعطي الفاتي بتحاياي ةنعا  لرح ط  التط ة الرلاينطي  

لشع الع ت بط  ال طادات الفأطا بالع اعة عالتدطعطات عا داعات الرفأطتطي بالحالثي للثا  -1

الرغططع عانر دال األنالطل الحدطوي يت لداعة التداع   عالرثت رفرتثد  أثا التشثاعةي 

ت  لب  تدعاء التداع   عذلك بف د التؤرتعات عاللثدعات عالأ ثاءات للشثع عالرفاع   

 و ايي الرغططع عالرفعطف برأك األنالطل الحدطوي  عةهتطرسا يت رحنط  الفتأطي الرفأطتطي.

ربلت ال طادات الفأطثا بثالتلرتا األنثعالت لتثد   ا داعة باألهثداف عيأنثير  عةهدايث   -1

 بالتداع  الوالعطي الفاتي.  عرعيطع النب  التلانبي لرمبط  

ل ثثداد لطثث  تثث  تثثدطعا التثثداع  الوالعطثثي ذعا التسثثاعات عال ثثدعات ا داعطثثي  -1

عالتفعيطي عابرصالطي الترمععة عال ادعة  أا رمبط  تثد   ا داعة باألهثداف دا ث  

تداعنسل  ت   ال   تث  بثعاتج ردعطبطثي بالرفثاع  تثا ةأطثات الرعبطثي عاألةادطتطثي 

 تط  عتفاهد ل داد ال ادة لرليطذ هذه البعاتج.التسلطي لأتفأ

اةنال التفأتط  الترمأبات التسلطي الال تي لرمبط  تثد   ا داعة باألهثداف ةلنثأعل  -2

لداعو حثثدط   طتةثث  ة  طنثثاهل يثثت الرغأثثل  أثثا تشثثةالت الرفأثثطل الوثثالعا الفثثال 

عرحنط  ت علار   يت ضعء يأنيي التد   عةهدايث  ع صائصث   عذلثك تث   ثال  

  د التثؤرتعات عاللثدعات عالأ ثاءات للشثع يأنثيي ا داعة بالسثداف عالرفعطثف برأثك 

 األنالطل الحدطوي.
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ابهرتثثال برثثدعطل التفأتثثط   أثثا ةطيطثثي رمبطثث  تثثد   ا داعة باألهثثداف تثث   ثثال   -3

لةنابسل لطل التشاعةي عالفت  اللتا ت عالرفأل الذارت عالعلابثي الذارطثي  عذلثك بفتث  

بالرفاع  تا ةأطثات الرعبطثي عاألةادطتطثي التسلطثي لأتفأتثط  لرليطثذ هثذه بعاتج ردعطبطي  

 البعاتج.

ا رطاع ةصحال ال بعة يطت  ط عتع  بردعطل تدعاء التداع  الوالعطي لرمبط  تثد    -4

 ا داعة باألهداف بتداعنسل.

رعايع بفض النتات يثت تثدطع التدعنثي توث  ال ثدعة  أثا ا للثاع  عرشثلطا ععح   -5

للضثثج ابلرتثثا ت  عرلتطثثي الفتثث  اللتثثا ت  عرحتثث  التنثثئعلطي  عهثثذه الرفثثاع   عا

 النتات نعف رنا ده  أا رمبط  ا داعة باألهداف دا   تدعنر .

رع طثثي تثثدطعا التثثداع  الوالعطثثي بلهتطثثي بطئثثي الفتثث  التدعنثثت عمبطفثثي التفأتثثط    -6

التدعنثي  الفاتأط  تفسل  عالفت   أا عبثم التثعاعد البشثعطي عالتادطثي الترثعيعة يثت

باألهداف التعاد رح ط سثا  عالتحاياثي  أثا هثذه التثعاعد عرمعطعهثا بانثرتعاع  ث  

معط  د ل الفاللي تا التلرتا التحأت  ت   ال  الد عات الترةععة ألعلطاء األتعع 

عةيعاد التلرتا التحأت ل طاعة التدعني  عابنثريادة تث  رعائسثل يثت حث  التشثةالت 

 ت الال تي لند احرطالات التدعني.التدعنطي علر دطل التنا دا

رشثثلطا تثثدطع التدعنثثي لأتفأتثثط  الفثثاتأط  تفسثثل  أثثا  طثثاعة التثثداع  الترتطثث ة  -7

لالنثثريادة تثث   بثثعات التفأتثثط   تالئسثثل عل أسثثا لرمبط سثثا يثثت تداعنثثسل  ع اصثثي 

 اللالحي تلسا.

رثعربم بالتدعني ت   ثال  رصثتطل دععات ردعطبطثي  -الفاتأط  -رلهط  الةعادع البشعطي  -8

بر صصسل ع تأسل بنروتاع لدعارسل عتعاةبي الرمععات الرةلعلعلطي ب  ادة رشثةط  

 ال دعات الرلاينطي لأتؤنني الرفأطتطي الرت طلرتع  للطسا.

 متطلبات إدارية: .ب

 ررتو  الترمأبات ا داعطي لرليطذ الرصعع الت رعح يطتا طأت:



لوالعطثي الفاتثي بتحاياثي ةنثعا  لطلاد رلطات لأرفاع  عالشعاةي بط  تثدعاء التثداع  ا .1

عذلثثك لثثد  لربثثاد  ال بثثعات يثثت تلثثا  رمبطثث  ا داعة باألهثثداف ةلنثثأعل لداعا لدطثثد 

طرح   بت طثد تث  الأ ثاءات اللتا طثي العنثتطي عغطثع العنثتطي بثط  الفثاتأط  عبفضثسل 

 .البفض ت  لاحطي عبطلسل عبط  عؤنائسل ت  لاحطي ة عو

تفأتثط  يعصثي التشثاعةي يثت عضثا األهثداف ردعطل تدطعا التثداع   أثا تثلح ال .2

عصلا ال عاعات التدعنطي  عتلح التفأتط  الصالحطات لرتةطلسل لداعطاً  بتثا ب طنثتح 

 بعلعد ردا   ةع رةعاع يت اب رصاصات بطلسل يت التدعني.

رعيطعرثثدعطبات دععطثثي ترلع ثثي لأتفأتثثط  لأرثثدعطل  أثثا تسثثاعات التشثثاعةي يثثت عضثثا   .3

 ات  أا تنرعا التدعني. األهداف عصلا ال عاع 

لشع و ايي الرغططع دا   التدعني ت   ال   ت  ابلرتا ات عاللدعات عالأ ثاءات تثا  .4

المثثالل عالتفأتثثط  بالتدعنثثي  لرثثع طرسل بلهتطثثي الرغططثثع عةنثثباب  عالرفثثعف  أثثا ةهثثل 

 التفعلات الرت ر ف ةتال رح ط  .

ح طث  للرالطثي  الطثي ريثعق بلاء و ايي لدطدة لأتدعني رنفت لأعصع  بثالتفأتط  للثا ر .5

األهداف عريعق تا هع ترعلثا تثلسل   ث  معطث  رشثلطفسل  أثا ل ثادة دعانثي ةهثدايسل 

ععنائأسل عر دطل ةهداف لدطدة ععنائ  لدطدة ععؤطثي عرحثدطات يةعطثي لدطثدة بتثا طح ث  

  ثد الثدععات الردعطبطثي  عععش الفتث   عاللثدعات  التط ة الرلاينثطي  عذلثك تث   ثال   

 .  للشعات عالتمبع ات  ع  د حأ ات الل اشعرع طا ا

رغططع الو ايثي الرلاطتطثي  ث  معطث  ا داعة الفأطثا  عال ائتثي  أثا ابنثرئواع بالنثأمي  .6

عل ادة رع طفسا  أا التنئعلطات ا داعطي الت رأيي  لذ طصبح الفت  لائتاً  أثا التشثاعةي 

علراحي نثسعلي الحصثع   عابرصا  التيرعح يت ابرلاهط  ةأطستا ت  دع  علعد  عائ  

  أا التفأعتات عربادلسا ت  ةل  العصع  للا األهداف .

الحد ت  الثلتم البطععلعامثت يثت ا داعة علراحثي اليثع  لأفثاتأط  لتلالشثي النطانثي  .7

الفاتي لأتدعني  عار ثاذ ال ثعاعات اللتا طثي  عرشثلطا الفتث  اللتثا ت ةلنثأعل لأ طثال 
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  بالتدعني  ت   ال  الحثعاعات عالتلالشثات  عرثعيطع بالتسال عالعاائف التعةأي لأفاتأط

 رلاطل هطةأت لأتدعني طف   التشاعةي اللتا طي يت ار اذ ال عاعات .

رفدط  بفض ال عالط  عالرشعطفات الترفأ ي بالرفأطل علداعر  يت ةايي التنرعطات  عالرت  .8

ةنثالطل لداعطثي ررنل باللتعد عالشةأطي  عالرثت طتةث  ة  رفثعق رمثعع الرفأثطل عانثر دال  

 حدطوي رتةل  ت  رح ط  اللعدة عالرتط .

 معوقات تطبيق التصور المقترح وآليات التغلب عليها: (5)

هلاك الفدطد ت  التفعلات الرت طتة  ة  ر ف حائالً دع  رليطذ لرصعع الت رثعح  عالرثت 

 طتة  انرفعاضسا ةالرالت:

أفتث   عالرثت رحثد تث  حعطثي  لتعد الأعائح عال ثعالط  عا لثعاءات عال ثعاعات التلاتثي ل  .1

تدعاء التداع  عالفاتأط  تفسل عتث  بطثلسل التفأتثط  يثت صثلا عار ثاذ ال ثعاعات التدعنثطي  

التستي  حط  للسل لسثي رليطذطثي لأ ثعاعات الرثت رصثدعها ع اعة الرعبطثي عالرفأثطل  عهثذا طثد   

التغلرب    ويمكرن  أا التعة طي يثت ا داعة عضثفف انثر اللطي التدعنثي يثت صثلا لعاعارسثا   

 على ذلك من خالل: 

التععلثثي يثثت رمبطثث  الأثثعائح عال ثثعالط  التلاتثثي لأفتثث  بتثثا طنثثتح برمبطثث  األنثثالطل   •

 ا داعطي الحدطوي دا   التداع .

ارنثثثال النطانثثثات ا داعطثثثي بالتعة طثثثي الشثثثدطدة  حطثثث  رتنثثثك تثثثدعاء التثثثداع   .2

 ثدا  الليثعذ عالنثطمعة بالصالحطات عالنأمات التتلعحي لسل عار اذ ال عاعات  عياً ت  ي

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل:    أا الفت  

ربلت تياهطل ريعطض النثأمي عالتشثاعةي عالالتعة طثي ةتيثاهطل لداعطثي حدطوثي  عتثلح   •

 التفأتط  الصالحطات عتشاعةرسل ا داعة يت صلا ال عاعات ععضا األهداف التدعنطي.

  عالترصأي بانر دال األنثالطل ا داعطثي لأي البعاتج الردعطبطي الت دتي لتدطعا التداع .3

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل:  الحدطوي يت ةداء الفت  



للشاء تعاة    داد عردعطل ال طادات التدعنطي رابفي لأتدطعطات الرفأطتطي بالرفاع  تا   •

وتتمثرل اختصاصراتها  ةأطات الرعبطي  رسرل ب  داد عردعطل عر ثعطل ةداء تثدعاء التثداع  

 ا يلي:فيم

 عضا تفاططع عةن  ب رطاع التدعاء  أا ةنا  الةياءات التسلطي عاليلطي. 

رثثدعطل التثثدعاء  أثثا انثثر دال األنثثالطل ا داعطثثي التفاصثثعة تثث  لبثث  ةنثثارذة  

 تر صصط  يت  أعل ا داعة .

ترابفي عر عطل ةداء التدعاء بشة  تنرتع دا   تداعنسل  لأرلةثد تث  عصثعلسل للثا  

 التنرعا التمأعل.

ر عف بفض تدعاء التداع  ع دل و رسل يت تعؤعنطسل ا ر اداً تلسل ة  التعؤعنثط   .4

نعف ط فع  يثت ة مثاء لنثطتي  يرةثع  اللرطلثي  ثدل تثلح التعؤعنثط  نثأمات ار ثاذ 

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل:  ال عاععات عالتشاعةي يت ا داعة 

ابنثر اللطي لتعؤعنثطسل  ردعطل تدعاء التداع   أا ريعطض النثأمات عتثلح الو ثي ع •

عرع طثثا التنثثئعلطات بطثثلسل بالتدعنثثي  بحطثث  ب طنثثتح بعلثثعد رثثدا   ةع رةثثعاع يثثت 

 اب رصاصات بط  التفأتط  لنسعلي تحانبطرسل    اللرائج.

  ضفف رعايع الةياءات التسلطي عاليلطي لدا بفثض تثدعاء التثداع  بتحاياثي ةنثعا   .5

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل: 

د  أا الةياءات التسلطي عاليلطي  لد رفطثط  ال طثادات التدعنثطي  ع ثدل اب رتثاد اب رتا •

ي م  أا تفطاع األلدتطي  بحط   طرل رفطط  تدعاء التداع  بفد  ضع سل لتلتع ثي تث  

اب رباعات الرت ربط  تدا ةياءرسل التسلطي عاليلطي عالرطا هل لأدععات الردعطبطي ال اصثي 

  ادة الرابفي لأتدطعطات الرفأطتطي.بتعاة  ل داد عردعطل ال

ضفف علأي البعاتج الردعطبطي التصتتي لردعطل التفأتط   أا التشثاعةي يثت صثلا عار ثاذ   .6

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل:   ال عاعات الرفأطتطي دا   التدعني  
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رعيطع بعاتج ردعطبطي دععطثي عترلع ثي لأتفأتثط  لأرثدعطل  أثا تسثاعات رةثعط  يثعق  •

 تشاعةي يت صلا ال عاعت عار اذها  أا تنرعا التدعني.الفت  عال

ضفف الو ي باللي  ت  لب  التفأتط   لرطلي لل   الردعطل عالتفأعتات  ياليعد الثذا  .7

ب طو  بلين  ب طو  ب دعار   أا لللا  األ تا  عار اذ ال عاعات التالئتي لأفتث   يطاث  

مبط  ا داعة باألهداف عبالرثالت ل الثي ترشةةاً يت تفال ة تال   تتا طرعرل  أط  ل الي ر

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل:  رح ط  الرتط  عالتلايني 

ضثثعععة لدعاك التفأتثثط  بثثللسل تشثثاعةع  عتثثؤوعع  يثثت ال ثثعاعات الرثثت طثثرل ار اذهثثا   •

عاألهداف عال مم عالنطانات الرثت رضثفسا التدعنثي  ع اصثي الترفأ ثي بتسثاتسل ع تأسثل   

تدطعطات عا داعات الرفأطتطي لأتفأتثط  يثت عضثا ال مثم عاألهثداف  عة   بتشاعةي تدعاء ال 

 طةع  لسل دعع تؤوع يت عضا النطانات عاألهداف الترفأ ي بتدعنرسل. 

تث  رحتث  التنثئعلطي ب ربثاعات   -عتث  بطثلسل التفأتثط   –ر عف الفاتأط  بالتدعني   .8

 ثثي عابمتئلثثا  لتثثدطع ةوطثثعة ةهتسثثا؛  ثثدل علثثعد ابنثثرفداد عالعغبثثي عالثثدايا  ع ثثدل الو

التدعني حع  عدعد يفأث  يثت حالثي اعرةثابسل بفثض األ مثاء لرطلثي لتتاعنثي النثأمي  

عةطضاً اب رتثاد  أثا السطاةث  الرلاطتطثي الر أطدطثي  عرليطثذ األعاتثع دع  رحتث  تنثئعلطي 

 ويمكن التغلب على ذلك من خالل:  لرائلسا 

  عة  طةعلثعا عةثالء لأرغططثع  علثدطسل ة  طةع  لدا الفاتأط  بالتدعني عؤطي تنثر بأطي •

الو ي باللي  عال دعة  أا رحت  تنئعلطات  الطي ت  الت امع   ث  معطث  لوثاعة دايفطثي 

التدعاء لرشلطا الفاتأط  تفسل  أا التشاعةي  عرحت  التنئعلطي عرحيط هل لحثع ا للثا  

 عالو ي باللي   تا عضا حاي  تادا عتفلعا تلانل لذلك.
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ةحتد  الد التشف : ةوع ا داعة باألهثثداف يثثت ار ثثاذ ال ثثعاع يثثت لمثثاع الصثثحايي عاللشثثع   

ةأطثثي لداعة التثثا    رسالة ماجسررتير غيررر منشررورة،عالتمبع ات بع اعة ا  الل الةعطرطي   

 .2017عاأل تا   لاتفي ر  البطت  

ةوثثع ا داعة باألهثثداف  أثثت تنثثرعا ةداء الفثثاتأط  يثثت تلاتثثات   ط  بال  تحتد:لال  الد  

 2007دعاني حالي تلتع ي تصالا التلثثدا لأبالنثثرطك بالنثثعدا  يثثت اليرثثعة تثث   -األ تا 

تفسثثد بحثثع  عدعانثثات الفثثالل ا نثثالتت    رسررالة دكترروراه غيررر منشررورة،   2012عحرت  

 .2012لاتفي ةل دعتا  ا نالتطي  

التجاهررات المعاصرررة فرري التطرروير التنظيمرري بالمرردارس) الهندسررة عاهطل ةحتثثد: ةحتثثد لبثث  

 .2011 داع اليةع الفعبت  ،ال اهعةاإلدارية، اإلدارة باألهداف، إدارة الجودة الشاملة( ، 



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

التصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسررات   أا  طاصعة  عتحتد الياض : 

 .2006ربي الحاتد    تا   داع عتةالتربوية

تعنت ب  نأطتا  الحعبت: دعع ا داعة باألهداف يثثت رمثثعطع الةياطثثات لتثثدطعا التثثداع   

  ةأطثثي  تثثادة رسالة ماجسررتير غيررر منشررورة  يت تلم ي ربعك الرفأطتطي ت  علسي لاعهل 

 .2008الدعانات الفأطا  لاتفي تؤري باألعد   

  لاتفي باب   لة كلية اإلدارة والقتصادمجعحال حنط  لعاد ةاال:اا داعة باألهدافا     

2014. 

 .مرجع سابق تعنت ب  نأطتا  الحعبت: 

  ال ثثاهعة  التؤننثثي الفعبطثثي  اإلدارة المدرسية واتخاذ القرار   ماعق  بد العؤعف ععبطا  اتع:  

 . 2009لأفأعل عالو ايي  

عد : داع عائ  اللاعطات  الفتأطات  العاائف  األ  –تحتد لانل ال عطعرت: تبادوء ا داعة   

 .2004  3لألشع عالرع طا  م

ماعق  طاد األنم : دعلي رمبط  ا داعة باألهداف يثثت اللاتفثثات األعدلطثثي ال اصثثي يثثت  

  ةأطثثي الفأثثعل رسالة ماجستير غير منشررورة تا  ت  علسي لاع ة ضاء السطئي الردعطنطي   

 . 2008الرعبعطي لاتفي الشعق األعنم باألعد   

 .مرجع سابق : ةتلد تحتد  بد هللا 

 . مرجع سابقةحتد لبعاهطل ةحتد:  

 .2006 طد تلطع  بعا: ا داعة باألهداف   تا   داع ةلع  التفعيي   

  تلأي ةأطثثي ا داعة عابلرصثثاد  لاتفثثي بابثث   باألهداف  اإلدارةعحال حنط  لعاد ةاال:   

2014. 

 .مرجع سابقةحتد لبعاهطل ةحتد:  



رمبط  لتعذج ا داعة باألهداف يت تثثداع  التلم ثثي   نأطتا  ب  عاشد اللسضتت: تفعلات 

 رسالة ماجسررتير غيررر منشررورة، الشعلطي بنأملي  تا  ةتا طرصععها ا داعطع  الرعبعطع  

 .2005ةأطي الرعبطي  لاتفي الطعتعك  

  األعد   داع لوثثعاء األعمررال  إدارة  مبررادئ ضطع ةاال حتعد  عتعنثثت نثثالت  الأثثع ا:   

 .2008لألشع عالرع طا  

اإلدارة أصررالة المبررادىء واألسررس ووظررائف المنشررتة مررع حداثررة ةاتثث  تحتثثد التغعبثثت:  

 .2007 تا   داع اليةع    وتحديات القرن الحادي والعشرين،

 . سابق مرجعيلاير حن  الفدعا :  

  ال ثثثاهعة  داع اليةثثثع اإلدارة التعليميرررة واإلدارة المدرسررريةةحتثثثد انثثثتا ط  حلثثثت:  

 .2005الفعبت 

 .مرجع سابقهطل ةحتد: ةحتد لبعا 

 مرجع سابق. لال  الدط  بال  تحتد: 

 .26نععة التمييط : رطي  

   د.ت .6اب  تلاعع: لنا  الفعل  ال اهعة  داع التفاعف  تلأد 

مجلررة يؤاد ال اضت: االر مطم ابنرعارطلت لرح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي عالتحاياثثي  أطسثثاا   

 .2012  136لفدد  لداعة األ تا   ال اهعة  االمدير الناج 

اإلدارة السررتراتيجية مفرراهيم وابت  بد الثثعحت  ادعطثث  علتثثا  الثثدط  تحتثثد التعنثثت :   

 .2002  ال اهعة: الداع اللاتفطي  ونماذج تطبيقية

يؤاد للطل الشطخ  عيادا تحتد بدع: االفاللي بط  لال التفأعتات عالتطثث ة الرلاينثثطي لاثثال  

 .2004  3  الفدد 44  التلأد ة العامة بالسعوديةدورية اإلدارلماع األدعطي األعدلتا  

  أا  الد ال الدا: ا بثثداع ا داعو عالتطثث ة الرلاينثثطي يثثت اللاتفثثات العنثثتطي األعدلطثثي  

 .2013  ةأطي لداعة التا  عاأل تا   لاتفي ر  البطت  رسالة ماجستير غير منشورة



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

عها يت رح ط  التطثث ة الرلاينثثطي صالح  بد الحةطل  بد الغيعع: ترمأبات لداعة التفعيي عدع 

ةةادطتطثثي ا داعة عالنطانثثي  رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة،يثثت لاتفثثات لمثثاع غثث ه  

 .2015لأدعانات الفأطا بغ ه  لاتفي األلصت  

هالي ةحتد لبعاهطل: ا ريفطثث  دعع الشثثعاةي البحوطثثي يثثت رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي لألاتفثثات  

 .2018  4  الفدد 33لاتفي التلعيطي  التلأد  مجلة كلية التربية،التصعطي ا  

تؤطد تحتد اليض  عللفال تحن  غدطع:ا رلوطع تحانبي رةثثالطف اللثثعدة يثثت رح طثث  التطثث ة  

مجلررة جامعررة النجرراح دعاني رحأطأطي لفطلي ت  التلاتات الصثثلا طي الفعالطثثيا     –الرلاينطي  

 .2012 1  الفدد25  يأنمط   التلأدللعلوم اإلنسانية

 ال هعالثثت:ا عالثثا لاثثل تفأعتثثات لداعة التثثعاعد البشثثعطي عةوعهثثا  أثثا التطثث ة  بثثد هللا 

  ةأطي المجلة العلميةدعاني تطدالطي يت الشعةات التناهتي الفاتي يت النفعدطيا     -الرلاينطي

 .2012  52الرلاعة  لاتفي ةنطعم  الفدد

الرلاينثثطي عرحنثثط  ةات  تحتد الحعالعة:ا تتاعنات نأنأي الر عطثثد عدععهثثا يثثت التطثث ة   

  المجلة األردنية في إدارة األعمررالةداء األ تا  يت شعةات البامع  اللاه  يت األعد ا   

 .2013   4  الفدد9 تادة البح  الفأتت  اللاتفي األعدلطي  التلأد 

دعانثثي -تحتد ةحتد حنط   ناف: ةوع لدعات نأنأي الرععطد يت رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي  

  ةأطثثي األ تثثا   رسالة ماجسررتير غيررر منشررورة ات لفعاع يت األعد  حالي تلتع ي شعة

 .2015لاتفي الشعق األعنم باألعد   

واتع البةعا ع الد بلت حتدا : اا ماع التياهطتت لالنرداتي عالتط ة الرلاينطي التنثثرداتي   

ت مجلررة األكاديميررة للدراسررايثثت ا رتادهثثا بنثثرعارطلطي ابنثثرداتيا      HPتحاةاة لشثثعةي  

  .2013  9الفدد  الجتماعية واإلنسانية،

 Polyhart، R.E:"The psychology of competitive advantage: 

Anbadjacent possibility "   Industrial and organizational 

psychology  Vol.5  No.1 2012. 



بثثالرمبط   أثثت  -ماعق  وتا   بد هللا هال : ةوع لداعة التفعيي يت رح ط  التط ة الرلاينثثطي 

  رسررالة دكترروراة غيررر منشررورة ( 2000 2013ال ماع التصعيت النثثعدالت يثثت اليرثثعة )

 .2014ةأطي الفأعل ابداعطي  لاتفي ةل دععتا  ابنالتطي بالنعدا   

 مرجع سابق.هالي ةحتد لبعاهطل:  

انثثي دع  -تحتد ةحتد ةبع بةع األحتثثع: لداعة الرغططثثع عدععهثثا يثثت رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي 

ةأطثثي  رسررالة دكترروراه غيررر منشررورة، رمبط طثثي  أثثا شثثعةات ابرصثثابت يثثت دعلثثي لطبطثثا 

 .2015الدعانات الفأطا  لاتفي الفأعل ابنالتطي الفالتطي باألعد   

تحتد لبعاهطل  بثثد الف طثث   ثثامع:ا رثثدعط  الرفأثثطل  ةحثثد تثثدا   رح طثث  التطثث ة الرلاينثثطي  

  ةأطثثي الرعبطثثي  لاتفثثي ال لثثا ط   ونفسررية  يررةتربو  دراسررات  مجلررةلألاتفات التصثثعطيا   

 .2015  1  الل ء 87الفدد

يعج  بدهللا حعاحشي: لداعة و ايي التلاتي  أت ا بداع عالتطثث ة الرلاينثثطي  دعانثثي تطدالطثثي  

  ةأطي األ تا   لاتفي  تا  غير منشورة  رسالة دكتوراة   أت ال ماع اليلدلت يت األعد  

 .2012الفعبطي باألعد   

لت عابح علعط ة يعحثثارت:ا انثثرعارطلطي ا بثثداع الرةلعلثثعلت  طثثاع انثثرعارطلت لثثد ل  ع 

المؤتمر العلمي الدولي حررول اإلبررداع والبتكررار فرري التط ة الرلاينطي لأتؤنني ابلرصادطيا  

 .2016تعة  البح  عرمعطع التعاعد البشعطي. عتاح  األعد    منظمات األعمال،

طي لعة  التا  البشعا يت العم  الفعبت عدعع الرعبطي عالرفأطل لايع ةطعل:ا األهتطي الرلتع 

 . 2010  طلاطع (44)  الفدد (7  النلي )مجلة العلوم النسانيةيط  ا  

الساللت الشعبطلت:ا لداعة عة  التا  اليةعا علطان  عرلتطر  ةل ء ت  لداعة التفعيثثي يثثت  

(  22اتفي التلصثثععة  الفثثدد)ل  مجلة بحوث التربية النوعية،تؤننات الرفأطل الفالتا   

 .2011طعلطع

 مرجع سابق. هالي ةحتد لبعاهطل: 

   تثثا : داع الو ايثثي لألشثثع اإلدارة اللكترونيررةت هع شفبا  التفالت عشعلت لالت لعاد:   

 .2014عالرع طا  



إيمان محمود محمد عبد النعيم د/  

 مرجع سابق. تحتد ةحتد حنط   ناف: 

لنال األةادطتطثثي يثثت اللاتفثثات  دطلا نفطد  بدالحتطد ب ادعغ: تنرعا ا بداع ابداعا لعؤناء األ  

رسررالة    األعدلطي ع اللر  بتنرعا رح ط  التط ة الرلاينطي ت  علسي لاع ة ضاء هطئي الرثثدعط   

 . 2015  ةأطي الفأعل الرعبعطي  لاتفي الشعق األعنم باألعد    ماجستير غير منشورة 

التط ة الرلاينثثطي يامتي  أت تحتد العبابفي: دعع نطانات لداعة التعاعد البشعطي يت رح ط    

رسررالة  لأتلاتات الفاتي يت التتأةي األعدلطي الساشتطي تا الرمبطثث   أثثت اللاتفثثي األعدلطثثي 

 . 2006  ةأطي الرلاعة  لاتفي ال اهعة  دكتوراة غير منشورة

ا اللي ال طادة الرحعطأطي يت  تأطي الرغططع ابنثثرعارطلت عةوعهتثثا   ةنط   أت ت هع الشتعا: 

  ةأطثثي ا داعة المررؤتمر العلمرري األول لجامعررة القادسرريةالرلاينثثطيا   يثثت رح طثث  التطثث ة

 .2009عابلرصاد  لاتفي ال ادنطي  التلأد األع  

دعانثثي رمبط طثثي  أثثا  -انتا ط  ةحطثث : لداعة اللثثعدة الشثثاتأي ع اللرسثثا بثثالتط ة الرلاينثثطي 

اعة عالنطانثثي الفثثاتأط  يثثت لاتفثثي يأنثثمط   عنثثالي تالنثثرطع غطثثع تلشثثععة  ةةادطتطثثي ا د

 .2016لأدعانات الفأطا بغ ه  

  مرجع سابق.تحتد لاد حنط  ةحتد:  

 طنت األنم : دعع تتاعني تدطعا التداع  ال اصي يت تحاياات غثث ه  داعة اللثثعدة  

ةأطثثي الرلثثاعة    رسالة ماجستير غير منشورة،الشاتأي ع اللرسا بالتط ة الرلاينطي لأتدعني   

 .2013اللاتفي ابنالتطي بغ ه  

ةحتد ياععق ةبع غب : دعع الثثرفأل ا لةرععلثثت يثثت رف طثث  التطثث ة الرلاينثثطي يثثت اللاتفثثات  

ةأطثثي رسالة ماجستير غير منشورة،   اليأنمطلطي يت لماع غ ه ت  علسي لاع األةادطتطط  

 .2012الرلاعة  اللاتفي ابنالتطي بغ ه  

 مرجع سابق.يعا  اللدا:  

 عاللشام النةالت  تراح بث :التعلا اللغعايت لتحاياي ةنعا   

 ar.wikipedia.org/wiki/ 2020/11/15/تحاياي_ةنعا 



 ال أيطي الرعبعطي لتحاياي ةنعا   تراح بث: 

 akhbarelyom.com/news/newdetails/588957/1/15/11/2020 

  ال ثثاهعة  داع اللشثثع منرراهج البحررث فرري العلرروم النفسررية والتربويررةعلثثاء ةبثثع  ثثالل:  

 .0012  3لألاتفات  م

 المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات في العلوم النسررانية، بد هللا النطد  بد اللعاد:   

 .1983ةنطعم  تةربي لعلد يللع   

   تثثا )األعد (  الثثداع Spssاإلحصرراء التطبيقرري بنظررام  ثث ال  بثثد الثثعحت  صثثبعا:  

 .2015التلسلطي لألشع عالرع طا  

 .52    سابق مرجع  ال  بد العحت  صبعا:  

اإلحصاء بال معاناه المفرراهيم مررع التطبيقررات باسررتخدام  تحتد شات  بساء الدط  يستت:   

 .   2005(   1العطاض  تعة  البحع   الل ء )   ، Spssبرنامج  

ال ثثاهعة  داع اللسضثثي    مناهج البحث في التربية وعلم النفس، لابع  بد الحتطد عةحتد  طعا ةاال:     

 . 1986الفعبطي   

 


