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 كلمـــة شكــــر

وحنن ننهي هذه الدراسة نتوجه بالشكر والثناء هلل سبحانه وتعاىل على 

 متامه.إلتوفيقه لنا ، ومدنا بالصحة والعون 

كما نتوجه بالشكر لرئاسة جامعة تعز على متويلها هلذه الدراسة مع 

 دعمها ورعايتها العلمية للمركز.

جناز  هذه الدراسة، ومنهم: إلكما نتوجه بالشكر لكل الذين تعاونوا 

مدير عام الرتبية والتعليم، ومدراء الرتبية مبديريات املدينة، وكل الذين 

 جناح الفريق إلمتام هذه الدراسة.إساعدوا على حنو أو آخر يف 
 

فريق الدراسة
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 اإلهداء:
 إىل الذين يعشقون املستقبل..

 ويتطلعون إىل واقع أفضل..
عرب تعليم معافى وعنصر بشري أكثر 

 .عافية واقتدارا  
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 :مقدمـــــــــــــــة

ريدددت يعدددل عليع دددية هادددي ت ويردددت ل يادددهي، هعلنرددده علادددهرن   ددديلنره ع  ي ددديل  هين        

هيحاين رايهى علرعيشت ي،يبا ربيش،ة بيليع ية  لداع يعيبد، عليع دية علعن د، عيايادن  دن 

عر يددت ياددهي، هياددلة علر،يرعدديش  عليددن شددبلش ينيدد،عش نبيدد،ة نيي،ددت ع ن،ددي عش علع ريددت 

 (.2002علراو ت علين يحااش  ن علا،ن علعش،ين ) حاين هإب،عوية  

بدددش  ل،يدددل ع دددل إحدددلعج علينريدددت ع ،يريعيدددت هرردددي  شدددأ  يدددل من عليع دددية  دددل م       

هع  ي دديليت علشددير ت  هرهع،بددت يحددلييش علر،ح ددت عل،عونددت علرير  ددت  ددن عل دده،ة علرع، يددت 

هعلرع هريييدددت علري،يبدددت ع دددل عليادددلة علياندددن هياددده، هادددي   ع ي دددي  هيهادددي  شدددبنت 

ت هيايربدددي علرع هرددديش علعيلريدددت  حيدددج ملى الدددأ إلدددل عويردددية علدددله  ب ن ريبدددي عليع يريددد

بياير،ع،  هعلح،ص ع ل يفعي  ب،عر،بي هيفعي   ل،ة رؤااييبي عليع يريدت ه يديلة نفدي ة 

 (.2002علريخ،،ين رنبي )علرخال ن  

هيرنن من ي ب، موريت عليع ية هله،ه  ن علر،ير  رن خال  عليع،ف ع دل علعال ديش       

ي  هعليددن يشددن   ددن عليددن ي،باددل برخي ددف علنشدديايش ع  ي دديليت هع ،يريعيددت ه ي،ودد

ر،رهعبي ع ادي، علدا  ييحد،أ علر،يرد  بدل  هي بد، وداه عيوريدت ردن خدال   )رداله   

1995.) 

   للتعليم ة: األهمية االجتماعيأواًل

حيج يعيب، عليع ية عيلعة علين يية رن خاللبي ي ايدف عي د،عل هعل،ريعديش  هإ اديم علر،دي  

يننهله،يدددت هعلراددديحل ت ردددن عي ندددي، مرددديربة لالادددالا ع دددل عل،ليدددل ردددن عياددديلي  عل

هعلن ،يدديش  عليددن يشددن  ح ددي ت علرع، ددت علع ريددت هعلي،،بددت علحعددي،يت لرخي ددف شددعه  

 علعيلة  رن خال  بعض عل،هعن  علين رن موربي 

يايوة عليع ية بإنييج علعني ، علاييليت علين يهن  إليبي ربردت  يديلة علر،يرعديش ع نادينيت  -

 عب، ر،عح  ياه،وي.

ورت  دن خ دا ع نادين علريحعد، علدا  ييريد  بال،يدل ع دل عادييعي  علحدليج ردن علراي -

 عيايلي  علحييييت هعلرعي،ف هعليننهله،يي.

 ع ،يفيا برنينت ع ناين هإناينييل ه ييلة رال،يل ع ل ع ايرييا بحيييل. -

 يعييا حلة علف،هة علحعي،يت  ن علر،ير . -

 ي ،عل هعلشعه  علريبيينت.يابي  عر يت ع ي ي  هعليفيع  بين رخي ف ع -
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 ثانيًا: األهمية السياسة للتعليم:  

يؤل  عليع ية إلل  ييلة ل،،ت علهعن بدين علندي   هياده  لدليبة ع ي،ديه علعدية نحده         

علرايلبددت بحادده بة هعلايددية بهع،بددييبة  هيادديعل ع ددل إي،دديل اباددت رددن علر افددين علحايايددين 

 هن إلل ع لي عة باعييي مريبة هيعر هن ع ل يالة شعهببة.هعلاييليين علهععين  علاين يي،ب

 : ثالثًا: األهمية الفنية للتعليم

 هي ب، واه عيوريت رن خال  

 علرايورت  ن يهاي  خيي  ع ناين. -

  ييلة علرال،ة ع ل ع نييج علفنن. -

 ع ي،يه إلل يباي  اها ع ناين هينريت حال علفنن. -

 تعليم:رابعًا: األهمية االقتصادية لل

 هيرنن إ بي، عيوريت ع  ي يليت ل يع ية رن خال  له، عليع ية  ن علر،ي ش عآلييت 

يه ي،  ،ص م ع  لحلهج يالة ع رن هياه، يننهله،ن  ن علر،ير   هبيليديلن  يديلة  -

ع يل  ييلة ع نييج ه، د    ل،،ت عليخ ص  ن علعر  ه،   علنفييت ع نيي،يت؛ رري يي،ي

  يل .رعل ش علنره ع  ي

ي هيل علر،ير  بيحييي،ييدل ردن علنفييديش علع ريدت هعلربدي،عش علفنيدت عليدن ييا ببدي عر يدت  -

 علينريت.

يعر  عليع ية ع دل ينريدت ع ي،يوديش عل دحيحت لدلى عي د،عل نحده عيرده، علحيهيدت عليدن  -

يددؤ ، ب دده،ة ربيشدد،ة ع ددل علينريددت ع  ي دديليت  نر،ععددية علعدديلعش علادد يرت  ددن علندداع  

 هعلر ب   هن ره، ين ية عيا،ة ه ي،وي. هعلرانن

  ييلة عر يت علينيي، علحعي،   ن علر،يرعيش علنيريت.  -

شددبل عليع ددية  ددن علدديرن يادده،عش  ددن عل،هعندد  عليشدد،يعيت هعلبنيددت علين يريددت ل دده ع،ة     

ي ددأ عليددن حددل ش ع ددل رادديهى ويندد  علدده ع،ة  هرددن  ددة علبين يددت علرح يددت  ددن  هيحليددلع  

بيلرحي  يش  رد  يبندن عللهلدت رفبدهة علاد ات علرح يدت  هردي حدلج ميعدي رنيي  عله ع،ة 

ع ل رايهى علا ة عليع يرن ن ر،ة ردن  رد،عش علهحدلة علربي،ندت  هعليدن نديز عندل  هع  

رارل علر،ح يين ع بيلع يت هع علعليت  هعلرل،ات علرهحلة  ه به، ر،ح دت هعحدلة ودن 

نرن هنهعن إلل حل ردي  دن رهعدهعيش  ر،ح ت عليع ية عيايان   ة ري حلج رن ينيي،

علرنيوز هرحيهيييبي  هيبنن رنبيج علنشيا ماياي  لباع علينيي،  علدا  شدن  رععد ت بد،م  

مو  ع خي ديص  دن  عهيدت رهع ريدل ل بي دت عليرنيدت  هعريالنبدي لعهعرد  ه د،هف اعييدت 

ش علرل،اديت هرهعهعيت  ن علايي يش عل اي يت هعليع يريت علر،يرعيت  ه دن عرديالأ عيلهع
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هعلرع دة هعلره،دل هعلربدي،عش هعلرعددي،ف هعلخبد،عش  عليدن يرندنبة رددن عليعيرد  رد  ودداع 

علرنبيج بال،ة ع ريدت هيع يريدت يعدهل بديلنف   هيحادا علر،،ده ردن علرنبديج ع دل راديهى 

يح ي  علا بت  هشل مهليي  عيره، إلدل ح ادت علاد،ع ة هعلرييبعدت هعلينريدت عل اي يدت  هودن 

 .(2008يش مايايت لن،يم الأ علرنبيج )علايفينن  ،ريعبي ريا ب

إن علريني،عش علين حل ش ع ل راديهى علده ع،ة عنادش نفادبي ع دل راديهى علرحي  دت   

هيشن  يبعي  لالأ بنيت إلع،يت هين يريت ،ليلة بياي بية رفبهة علا ات علرح يدت  هردن مودة 

 ي أ علريني،عش عآلين 

لي،بيددت ع ددل رادديهى علرحي  دديش إلددل رددلي،ييش عنياددي  عل ددالحييش علر،ن يددت لرنيدد  ع -

 علي،بيت  هعلين منش ش  ن ن  رلي،يت رن رلي،ييش علرحي  يش.

عخي،ع دديش هعخدديال ش  ددن علربددية هعل ددالحييش علرناهلددت إلددل علرددلي،ييش  ددن رعددري،  -

علي،شيح هع خييي، ل ره،بين هعلرع رين  هعلي، ييش علري،يبدت ع دل الدأ  نيي،دت ين وداع 

الحييش لددة ي،ع اددل يشدد،يعيش ي ددف علربددية  هيحددلل عل ددالحييش هعيلهع، علنادد  ل  دد

ل رنيي  بر،عن  علرحي  يش هرلي،ييش علي،بيت بيلردلي،ييش بيلرحي  دت. هوداع يادب   دن 

ه لة علعليل رن ع خيال ش ع لع،يت هعلين يريت رن نيحيت  هياهيدت عخديال ش اديبات  دن 

ليع يرن ع ل رايهى علرلي،ييش هعلرلع،   هردن  دة اييا علعر يت عليع يريت  ن علريلعن ع

 ي  ي، واع هاعأ ع ل رايهى عليح ي  علع رن ل ا بت رن نيحيت  ينيت.

ردد  علفاددد،ة علادديبات  بدد،ش هنردددش عخدديال ش رف دد يت  دددن عني دد، علعر يدددت  عي ددي    -

 عليع يريت رنبي 

رخي فدت بدل ع  ردن ه ه  مشخيص إلل رهع    ن ع لع،ة عليع يريت برايهيييبي علرح يت عل .1

           رنيد  علي،بيددت بيلرحي  ددت  هرددلي،ييش علي،بيددت بيلرددلي،ييش هع لع،عش علرل،ادديت  ررددن 

  ينابددا ع دديبة علشدد،ها هعلرعددييي، علري دد ت ببدداه علرهع دد  هعلرحددللة بدديل هع ح اعش 

 علعال ت.

فت ع دل ه ه  مشخيص إلل رهع    نيت هإلع،يت  ن عليه،يل علي،به  برايهيييل علرخي  .2

رادديهى علرنييدد  علفنيددت  هرادديهى عليه،يددل علرل،اددن نردده،بن رددهعل مه م اددية  مه 

ره،بن منشات ه ي،وي  هبري مع، بن  عل،بهل علين بالش لين ية عليه،يل  ن ،هعند  

 علي،شيح مه ع ليحيا.

عليها   ن  يح ر،عح  عليع ية  ن بعدض علرندياا بيلردلي،ييش لهن من يندهن راديه يت  .3

رعدددييي، علرهعدددهعت لبددداع علنددد،ض  هبردددي ملى إلدددل عخددديال   دددن ريددد عن ل شددد،ها هعل

 . بيش عليشني  براريييبي علرخي فتع ليحيا بباه علر،عح   هيهع ، ريا
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بي عي ت إلدل وداه ع خديال ش عليدن  ديحبش يبندن رفبدهة علاد ات علرح يدت  نيي،دت  

ل الددأ علعليددل رددن  يددي  عليخادديا علراددبا هعليشدد،ي  علرددن ة لبدداه علنا ددت نرددي مشددي،ش إلدد

علياي،ي، عل،اريت برايهييش إلع،يت ه نيت بيله ع،ة هرني  علي،بيت بيعد   هنيدي ز ل،عاديش 

ادديبات  يعددينن علهع دد  عليع يرددن بيلرحي  ددت ر  بددي ر دد   ي،وددي رددن علرحي  دديش علعليددل رددن 

ع عيال ش هع خيال ش علين ، ليبي ياي،ي، ،اريت هنيي ز ل،عاديش منيليريدت لعدلل ردن 

 اديا عليدل،ي  هعلي ويد  علي،بده   ادل مشدي،ش  ص(. مردي ردي يخد2008لبيح ين )علايفينن ع

(  هودن علل،عادت علهحيدلة عليدن م،،يبدي علده ع،ة ليايدية 2007ل،عات علراه،  هآخد،ين )

علبدد،عرز عليل،يبيددت عليددن ي،،يبددي علدده ع،ة ل عددير ين  ددن  ادديا عليع ددية إلددل  من علبدد،عرز 

ع ددل ماددي  ع حييي،دديش علفع يددت ل ريددل،بين  هعلينيردد  بددين  عليل،يبيددت بشددن  عددية لددة يعددل

علرييحددت ه ددا ،ؤيددت ياددهة ع ددل ماددي  ر،ععددية عل ددلا هعلهع عيددت  شعلربددية هع رنينيددي

هعلايب يت ل يابيا  هعلشرهليت ل،ري  رايهييش علب،ة عليع يردن ل ،بديش علينفيايدت  هر،ععدية 

ي   يحايابي هماديلي  ياهيربدي  هند  عل  ت عله يات بين عيولعف علرهعهعت ل يل،ي  هها

ري ييع ا ب،هعن  عل،با ريبين علنفي ة ل ب،عرز عليل،يبيت  ه عيليت ي  ي،وي ع دل نهعيدت ملع  

 هرري،ايش علرؤاايش عليع يريت.

هرري  شأ  يل من واه ع عيال ش هع خيال ش  هرن  دة علرشدنالش عليدن يعينيبدي         

عيرددت هرحي  ددت يعدد  بخي ددت عر ددش ع ددل نحدده راددير،  ددن علهع دد  عليع يرددن  ددن علدديرن ب

إعددعيف علن ددية عليع يرددن هعليدد  ي، ع ددل رخ،،ييددل  عليددن ، ددليبي علياددي،ي، هعلل،عادديش 

علايبات  ه نفيبي إلل منبي رخ،،يش ع   ري يرنن علاده  عنبدي إنبدي   يينياد  هريا بديش 

ي إلددل ، دديف علبايلددت  علادها هعحييي،دديش علينريددت  عيردد، علددا  م عددل بناددبت عيليددت رنبدد

عن علععف علهععح بال،عيبي عليخ  يت  نيي،ت علع،  هعلا ده، علهععدحين  دن   عال  

ربي،عيبي هرعي، بي هعلخب،عش علريهعععت علين عنيابيبي بر،عح  عليع ية علرخي فدت بردي  يبدي 

 ر،ح ت عليع ية عل،يرعن .

ي  دت  ييندديه  هع د  عليددل،ي  ردن وندي نددين  بدل رددن علايدية بل،عاددت ل هع د  عليع يرددن بيلرح 

هع لع،ة عليع يريت هعليه،يل علي،به  برحي  ت يع   ل يع،ف ع ل ع خيال ش علرادببت لبدي 

إلدل علخد،هج بد،ؤى عال،يدت ع ريدت هرهعدهعيت  ه دا رنب،يدت  هعلنيش ت عنبدي  ه ده   

يشددخص هيح دد  هيفنددل علرعيل،دديش ه ددا ابيعددت ندد  ع ددت هعخدديال . هرددن ودداه علانيعددت نفددا 

ن  علبحهج هل،عايش عل،لهى واه علل،عات لهع   عليل،ي  هع لع،ة عليع يريت هعليه،يدل ر،

علي،به  برحي  ت يع  نإابية  ن رعيل،ت واع علهع د   هي،،ردت لدله،ه  دن يع يد  علينريدت 

علرح يددت عليددن   يرنددن من ييحاددا ع ددل نحدده عر دد  ردد  يع ددية رعيدد  هر ددي  بيلعليددل رددن 
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ن   يعها علينريت علرح يت هحا   بد  ي دي  علينريدت علشدير ت ع خيال ش هعلرشنالش علي

ل هان علع يد  بإ ديبيش بيلندت نهنبدي ري د ت بيلينريدت علبشد،يت علرعنيدت بديليخايا ل ينريدت 

 هينفيا ب،عر،بي.

 

 مشكلة الدراسة:

ييرحدده، رشددن ت علل،عاددت  ددن عليعدد،ف ع ددل هع دد  عليددل،ي  هع لع،ة عليع يريددت هعليه،يددل 

 ي  ت يع   هري يخيلا واع علهع   رن ععيال ش يؤ ، ع يل هيحل رن له،ه.علي،به  برح

 

 أسئلة الدراسة:

 ياعل علل،عات لإل،يبت ع ل عيا  ت عآلييت 

 ري هع   عليل،ي  هع لع،ة عليع يريت هعليه،يل علي،به  برحي  ت يع ؟ .1

 ددن  رددي علرعيل،دديش عليددن يرنددن من ياددبة  ددن إ ددالم عليع ددية هياددهي،ه  ددن علرحي  ددت .2

 عل،هعن  علين ينيهليبي علل،عات؟ 

 

 أهداف الدراسة:

 يبلف واه علل،عات إلل  

 يا يا علعه  ع ل هع   عليل،ي  هع لع،ة عليع يريت هعليه،يل علي،به  برحي  ت يع .  .1

علخدد،هج ب،ؤيددت راددياب يت يادديعل ع ددل ، دد  نفددي ة علن ددية عليع يرددن هيحاددين علعر يددت   .2

 عليع يريت  ن علرحي  ت.

 

 الدراسة: حدود

ع ي ،ش وداه علل،عادت ع دل ل،عادت هع د  عليدل،ي  هع لع،ة عليع يريدت هعليه،يدل علي،بده  

 ة.2009 – 2008برحي  ت يع  هعلرشنالش علين يعينيبي واع علهع   ل عية علل،عان 

 

 منهج الدراسة:

يعيرل واه علل،عات علرنبز عله فن عليح ي دن ردن خدال  عاديخلعة ماد ه  علرادح هعليح يد  

 رع هردديش علع ريددت  عليددن يددة عل،،ددها إليبددي رددن خددال  علنييبدديش هعلياددي،ي، هعلل،عادديش ل

هع ح ي عش علين ينيهلش هع   عليع ية  ن عليرن بشن  عية هرحي  ت يعد  بشدن  خديص  
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نرددي ييعددرن عادديخلعة مادد ه  علرادديبالش علشخ دديت ردد  عينددت علل،عاددت  هندداع  عادديخلعة 

 علرع هريش.ع ايبينت ن لعة ل،ر  علبيينيش ه

 جمتمع الدراسة:

 رل،اين(. –رل،بين  -رش، ين  –،ري  علايلة علي،بهيين برحي  ت يع  ) رلي،ين 

 عينة الدراسة:

 ية عخييي، عينت عشهع يت بايات رن ر،ير  علل،عات.

 أداة الدراسة:

 رة  ،يا علل،عات عايبينت راننت لن  رحه، هرنهن رن رنهنيش علل،عادت  نردي ل،د  إلدل 

ة ملعة مخ،ى ودن علرايب دت علرفيهحت  ادنيل عيلعة عيهلدل بإعدي ت ر دل، مخد،   دل عايخلع

 يه ، رع هريش   يه ،وي عيلعة عيهلل بحنة ابيعت علرايب ت.
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 الفصــــل األول

 التدريب والتاهيل الرتبوي

 الرتبوي واقع التدريب والتأهيلاملبحث األول: 

هيدله، حهلدل ،ريد  ادين علبدلف علد، ي  ل دن ة علي،بهيدت هعليع يريدت  يعل بندي  ع ن      

ه  يرنددن لبدداه علددن ة من يحاددا ودداع علبددلف إ  رددن خددال  عليددل،ي   عيوددلعف عيخدد،ى 

هعلياهي، علنهعن لن  رلخاليبي هعر يييبي همنشايبي  رن رع ة هرنديوز ها،ع دا يدل،ي  

 (.1996هإلع،ة هين ية ه ييلعش ي،بهيت )علحبي   

هيعل عليل،ي  عيلعة عل، يات علين ي ،  إليبي علرؤاايش هعلرن رديش علرخي فدت  ردن       

م،دد  إحددلعج عليادده، علددال ة لنفييدديش علعددير ين لددليبي لرهعنبددت عليحددلييش علرياددي،عت عليددن 

يشددبلوي رخي ددف نددهعحن حييينددي علرعي دد،ة. هع ددل علدد، ة رددن موريددت علعني دد، علريليددت 

 د ن علعن د، علبشد،  يبادل علعن د، علرحده،  علدا  يادياي  من هعليانيت  ن ميت رن رت  

يه ف هيايخلة ،ري  واه علعني د،  ليحادا عنبد،  دل، ردن ع نيي،يدت هعلنفدي ة هعلفيع يدت 

 (.1986)علخاي  هعلخاي  

هررددي  شددأ  يددل من عليددل،ي   يادد  موريددت عددن عليع ددية  هإنرددي يعددل رنرددال  لددل  ين     

،ف يحيديج إلدل عليدل،ي  لندن ييحده  وداه علرعدي،ف ردن اي دت عليع ية نعر يت إناي  رعي

اونيددت إلددل اي دديش إنيي،يددت  هوندديأ عال ددت ععددهيت بددين عليع ددية هعليددل،ي  يير دد   ددن من 

 عيليددت عليددل،ي  ييه ددف إلددل حددل نبيدد، ع ددل رادديهى عليع ددية لددلى علريددل،   حيددج يي عيددل 

 (.2001  عيليت عليل،ي  ا،ليي  ر  ع،يفيا رايهى عليع ية )علحبان 

ب نل ي هيل علريل،بين بييايلي  هعلخب،عش علال رت ليعلي  عي،يودييبة   ويعرف التدريب:  

هينريت ربي،عيبة  ه ييلة رعي، بة رن خدال  ر،رهعدت ردن عيلهع، عليدن يؤليبدي علادي رهن 

بيلعر يددت عليل،يبيددت بنفددي ة هع يددلع،  رادديبل ين بددالأ يحايددا رخ،،دديش عليددل،ي  هعلينريددت 

 .(1994ا في  ) يه يا   علرحللة

 ويصنف التدريب وفقًا لطبيعته وأهدافه وطرق تنفيذه إىل نوعني هما: 

عليددل،ي  ع عددلعل  ) بدد  علخلرددت(  هينفددا ودداع علنددها رددن عليددل،ي   عددلعل علريددل،   -1

لرري،ات عر  رعين  هبيلييلن  إن ي حيح علب،نيرز ع علعل  ياينل إلل ريا بيش واع 

ي  ن علره دف ردن  دل،عش هربدي،عش هاد هنييش  هين د  ع دل علعر  علرا ه  يه ،و
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ن وداع يواع علنها رن عليل،ي  علايب  عينيليرن خي ت  ن ر،دي  عليدل،ي  ع لع،   

 علنها رن عليل،ي  ييا   ي هيل علريل،  بن ي، رن عيا  هعلن ،ييش.

ببددلف عليددل،ي  م نددي  علخلرددت  هودده عليددل،ي  علددا  ينفددا ل ردده فين ع ددل ،م  علعردد    -2

 .(2001يحاين ربي،عيبة هياهي، ملع بة )علحبان  

( إلدل من عليدل،ي  يادعل إلدل يحايدا 2000( ه عل، ديعن )1990هيشي، ن  رن شديبين ) 

 عيولعف عآلييت 

   ينريت علرهع،ل علبش،يت بيخيالف ابيعت عر بي هيخ  بي  ع ل نحده ياديوة  دن يع يد

 ف علرن رت. عيليت علاهى علعير ت ه ل،يبي ع ل يحايا مولع

   إحلعج علينيي، علرا ه   ن بي ت علعر   ببلف يحليل ريا بيش يحادين عيلع  ردن خدال

 يابيا رفيوية إلع،يت حلي ت.

  يبدديل  علرع هردديش هعلخبدد،عش بددين علرشددي،نين  ددن علبدد،عرز عليل،يبيددت  هع ادديفيلة رددن

 ايفيلة رنبي.ي،ي،  علني،  ن نيفيت يابيابة ل رفيوية ع لع،يت علحلي ت هر،ي ش ع 

  يدديلة رعددل ش علينريددت لني ددت عينشددات ع  ي دديليت هع ،يريعيددت  لي ويدد  هينريددت علاددهى 

 علبش،يت علهانيت اعش علربي،عش علعيليت  ليحايا مولعف علينريت علرخي فت.

 .ينهين  ،ص عر  ،ليلة 

  يحايا عليهع ن  ن اها علعر   رن خدال  ادل علدناص مه علفد،عن علندييز عدن عدلة  دل،ة

رؤاايش عليع ية ع ل يه ي، عييل  علعير ت علرل،بت هعلريخ  ت ع ل ر عهلت عيعردي  

 علرخي فت  علين ييا ببي اها علعر  باايعل علعية هعلخيص.

   لعددة ادد،ا عليعدديهن عليانددن علعدديلرن رددن خددال   يددية علرشددي،ي  علرشددي،نت رددي بددين علددله

 انيت هعليننهله،يي علرخي فت.هيبيل  علخب،عش هعلرل،بين علريخ  ين  ن علر،ي ش علي

  ياددبي  عر يدددت ناددد  عليننهله،يددي هعياددديلي  علع ريدددت علحلي ددت  هياهيعبدددي ل ددديلح بي دددت

 علرن رت.

  ينيي، علا هنييش عله يفيت علخيا ت  هعلحل رن علرري،ايش علاد بيت  إا من ع شدي،عأ  دن

بإشددد،عف  علبددد،عرز عليل،يبيدددت ييددديح  ددد،ص عليع دددية  هيبددديل  علخبددد،عش بدددين علرشدددي،نين

 علرل، .

 شينريددت ربددي،عش ع ادديريا هع ن دديش  هيددل،ي  علدداعش ع ددل يابدد  رالح دديش هعنيادديلع 

 علني،.

 

 



  
15 

 
  

 أ. أهمية التدريب الرتبوي للمعلم:  

 يير   موريت عليل،ي  علي،به  ل رع ة  ن       

 يرنين علرع رين رن علايية بربيربة علري،للة هعلرياه،ة بنفي ة م ع . .1

،به  ياد   دن ر،دي  ع ادي ري،  هلدي   دن ر،دي  ع اديبالأ رردي ل د  من عليل،ي  علي .2

 بن ي، رن علله  علريالرت إلل  ييلة رخ  يش عليل،ي   ن ري عنيييبي.

 يرنين علرع رين رن رهعنبت علراي،لعش علعيلريت.   .3

رايعلة علرع رين ع ل يه يف  هعاي ري، نفي يبة عادي ري،ع  يعيهنيدي   ليحايدا عيودلعف  .4

 ت علين ياعل علرل،ات إلل يحايابي.علي،بهي

رايعلة علرع رين ع ل يحايا اهعيبة  هيشع،وة ب نبة م دبحهع ع دل ل،،دت عيليدت ردن  .5

 نعلنفددي ة  هودداع علشددعه، يهلددل لددليبة ع حاددي  بدديليري  هعليفددها هع ادديا،ع، هعيردد

 عله يفن.

ل  دن علربندت من عليل،ي  علي،به  هاي ت رنيابت لينييد، ع ي،يوديش علاديلبت نحده علي،ليد .6

 (.2007هياهي،وي هبني  عي،يويش ره،بت ه،   رايهى علارهم )علفيخ،   

 ب. معايري التدريب:

ي،ين  ب،عرز عليل،ي  علحلي ت ع دل ر،رهعدت ردن علرعدييي، عياياديت مه،لودي علخايد  

 ( ع ل علنحه عآلين 2001هعلخاي  )

 ععيريل إاي، مه نرهاج ن ،  ل يل،ي . -1

 نيرز عليل،ي .هعهم هيحليل مولعف ب، -2

 ي بيت علحي،يش علربنيت ل ريل،بين. -3

 علر،هنت هيعلل ع خيبي،عش  ن ب،نيرز عليل،ي . -4

 عليايبا مه عليهع ا ري بين عي ني، علن ،يت هعلرري،ايش علعر يت.  -5

 عاير،ع،يت عر يت عليل،ي . -6

 .يحايا اهعش علريل،بين -7

 عاي ري، نيي ز علبحهج هعلل،عايش علع ريت. -8

 يي علي،بيت.عاي ري، يننهله، -9

 ععيريل رنبز عليل،ي  ريعلل علهاي ا. -10

 يه،ل ب،عرز عليل،ي  نحه علنفيييش علربنيت. -11
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 جـ. أساليب وطرائق التدريب:

 ونيأ علة ا،ع ا همايلي  عليلة يايخلة ل يل،ي  ان،وي علل رن علبيح ين هون 

 هيية  يبي عليحلج رن  ب  شخص ريخ ص   ن رهعها رعين ر  إييحدت المحاضرة  

 علف، ت ل ريل،بين  ن نبيييبي ل نايش هعلرحيه،ة.

 هون عبي،ة عن  يية ر،رهعت رن علريل،بين بين دية خادت عرد  يدية ردن ورشة العمل  

 خاللبي يبيل  علخب،عش  ي،ن  ع ل ينريت ربي،عش علريل،بين ر  علياهية علراير،.

 هعدت ردن   هوه ما ه  لح  علرشنالش بشن  ،ريعن  هياهة بدل ر،رالمؤتمر التربوي

 علريخ  ين.

 هوه عبي،ة عن عشي،عأ ر،رهعت ردن عي د،عل  دن بحدج رشدن ت ردي  النقاش الجماعي  

 لن،ض إي،يل ح  لبي عن ا،يا علرلعهلت.

 هون محل ع ي،يويش علحلي ت علاي رت ع ل ربلم علديع ة علداعين  هشدن  الحقيبة التدريبية  

عليل،يبيددت هيددية ي ددريربي رددن مشددني  عليددل،ي  علفدد،ل   هير دد  ر،رهعددت رددن علخبدد،عش 

هيشددر  رددهعلع  هخبدد،عش همنشددات يل،يبيددت يي دد  برهعددها  رنب،يددت هرن رددت  با،ياددت

يل،يبن رعين  هيحلل مولع بي همنشدايبي هرهعلودي هخب،عيبدي عليل،يبيدت  هاد،ا ياهيربدي 

بشن  ل يا  هي رة  ن  ه،ة رهعل رنيهبت ي حا ببي عدلة ياد،يالش ر، يدت )مشد،ات 

 ينري يت  ش،ع ح شفي ت  يا،يالش ارعيت.... علخ(. يليه  م الري  ا

 هودددن ع،يرددديا بدددين ريخ  ددديين  يبدددلف إلدددل إييحدددت علف، دددت الحلقةةةة الدرا ةةةية  

ل رشددي،نين  يددل لل،عاددت رهعددها يحددلل يحددش إشدد،عف خبيدد، ريخ ددص  ددن عليددل،ي   

 هيشير  عيلة ع ل ملهعن رن علنشيايش ر   إعلعل علياي،ي،.

 عددد،ض لحيلدددت مه ره دددف رعدددين با دددل عليح يددد    هودددن عبدددي،ة عدددن درا ةةةة الحالةةةة

علرهعهعن لي أ علحيلت مه الأ علره ف  يحدش إشد،عف هيه،يدل علرشد،ف مه علردل،   

 لن،ض عله ه  إلل محنية ه ،ع،عش  حيحت.

 هوه إي،يل ره ف هع عن ياهة علريل،بهن ب ع  عيلهع، علرخي فت  يل ع دل تمثيل الدور  

ريددل،بين ير يدد  علهع،  يبددي م دد،  رددي ينددهن من ييعددرن رشددن ت رحددللة يي،يدد  ع ددل عل

 ل هع  .

 ف إلل ينهين ريع رين يعيرلهن ع ل منفابة  دن عر يدت علديع ة  ل  هيبالتعليم بالمرا لة

هي بح براله،وة بعل ل،عات عدلة رادي يش من يحهلدهع ردي يع ردهه إلدل نشديايش ع ريدت 

 حيية.ن ييرننهع رن ع اير،ع،  ن عليع ية ب نفابة رلى علمر رهات  ه



  
17 

 
  

 هواع ياهة ع ل ماي  عليع ة علداعين  حيدج ييحرد  علريدل،  رادؤهليت التعليم المبرمج  

يع ية اعيل  رردي يدؤل  إلدل يع ردل نيدف يديع ة  دن نبييدت علب،نديرز.  علخايد  هعلخايد  

 (.1994(  بايم هعلاعهل )1994(  يه يا )1997)

 دريب باآلتي:( العناصر اليت تتكون منها عملية الت1993وقد حدد ياغي ) 

 يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت هعلين يعل ماي  عر يت عليل،ي . .1

 يحليل منهعا عليل،ي . .2

 ي رية علب،عرز عليل،يبيت. .3

 يحليل عيايلي  عليل،يبيت. .4

 ياهية علب،عرز عليل،يبيت. .5

هييا دد  عر يددت عليددل،ي  يددهع ، علعليددل رددن علشدد،ها علنفي ددت بيدده ي، ماددبي  علن،دديم    

علرنشددهلة رددن عليددل،ي   هير دد  ودداه علشدد،ها بحادد  ،م  مبدده حادد   هيحايددا علنييدديش

 ة( بيآلين  2001ه يلا علرشي، إليبري  ن علحبان )

 من ينهن علريل،  إي،يبيي   هلي  ر،،ل رايرِ  مه رشيول ا بن. - م

ني يدت  دن  تعلين،ع، حيج إن لل موريت  ن عنيشديف علربدي،ة  ه دن عله ده  إلدل ل،،د -  

 .إياين علربي،ة

  ي  عير  وية  هوه ش،ا ع،ه،  لفعيليت علين،ع،.عليع -،ـ

عاددديخلعة ا،ع دددا رخي فدددت ر ددد  علرحيندددية  علنردددياج  مه علي رددديح هعليشدددني   دددن عر يدددت  -ل

 عليل،ي .

( من عليددل،ي  عر يددت رينير ددت هراددير،ة يبددلم رددن 1997هيؤنددل علخايدد  هعلخايدد  )

يأ حي،دت ليحادين عيلع  عل ح ت عيهلل علين يشع،  يبي علرن رت ر  علره ف نفال من وند

مه عل ييلة  ن ع نييج  مه من خاا علينريت ل راياب  ييا   يد ويال  خي دي  ل عدير ين  هوداع 

 علشعه، بيلحي،ت إلل عليل،ي  ياهة ع ل علة ع ي،ععيش رنبي  

عليل،ي  علفعي  يعل علره فين عل،لل مه يؤو بة ليحر  معبي  ه دي ف لدة يادبا يدل،يببة  -

 ع يبي.

 علفعي  يؤل  إلل يحاين عل،هم علرعنهيت.عليل،ي   -

عليل،ي  علفعي  ي،لة علف،هة بين علهع  علحيلن هعلهع  علر، ده   يدل  دن عيلع   دن  -

 نهعحن رعينت  ر   علرعي،ف هعلربي،عش هع ي،يويش مه  يبي ،ريعي .
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 د. أثر التدريب الرتبوي يف النمو املهين للمعلم:

 دن علنرده علربندن ل رع ردين ي بد،  دن  يد  ي،ع  بيلندي  ننت عليل،ي  علي،به  علرايؤ ، ب،عرز 

هعلربددي،عش هرددي يعناددل رددن ينيدد، ع ددل   هعلرع هردديش  ع ي،يودديش وددن ر،ددي ش  ال ددت 

 رايهى عيلع  نحه عي ع .

من ب،ندديرز ع عددلعل   يننددن عددن عليددل،ي  علي،بدده  ربرددي ب نددش هررددي  شددأ  يددل       

هب،نيرز عليل،ي  هإن عليايي  دن ر،دي ش    علعل ل يع يةمه عيا  رلعه ين ب،نيرز ع نفيييل

إ  من عليع دددية ينيفدددن بر،ددد،ل يادددلية   هعلربدددي،عش هع ي،يوددديش  دددن علرع هرددديشعلعرددد  

بينرددي ي،ندد  عليددل،ي  ع ددل يه يفبددي هيابيابددي  إعددي ت إلددل من ع ي،يودديش   علرع هردديش

هعنبت ن  ،ليدل هوده ع دل هعلرع هريش هعلربي،عش رياه،ة هري،للة رري يييح ل ريل،  ر

 خال ي  ل يع ية علا  ي،يبا رع هرييل بيي،يخ نا بي.  ،م  عر ل

ه ل منل علبديح هن  دن عيل  علي،بده   دن ر،دي  عليدل،ي  علي،بده  هيد  ي،ه  دن        

 وـ(1424  ه ع،ة علرعي،ف  2007علفيخ،  )موربي ،رت رن  ع  علنره علربنن ل رع ة آ ي،

 لمعلم:لالنمو الذاتي  أواًل:

هييحاددا ر دد  ودداع علنردده بدد ن ، رددن ماياددي  ل نردده علربنددن ل رع ددة  ل رع ددة يعددل علنردده علدداعين 

هاي ت هما ه  ها،يات رنبي همن ،وي موريت  يع يت عليل،ي  علا   بيش  عيلييل نهنل ييديح 

 ل ريل،  عآلين 

 علرخي فت.ع ل عل،ليل  ن علعر يت علي،بهيت ه ن ر،ي يبي  ع االا .1

 علربنن.برايهى عيلع   ع ،ياي  .2

 عليع ة.ينهين ع ي،يويش ع ي،يبيت نحه  .3

 االجتاهات:ري اإلجيابي يف يالتغ ثانيًا:  

ياددبة عليددل،ي  إاددبيري  رددؤ ،ع   ددن علنردده علربنددن  هعلينريددت علربنيددت برددي يحل ددل رددن ينييدد،  

 إي،يبن  ن  

  يبي.نت علفيع ت  ييلة إ بي  علرع رين ع ل علب،عرز عليل،يبيت هح، بة ع ل علرشي، .1

لدل م د، ايد   دن راديهى عيلع   ع،يفيا ل،،ت حريات علرع رين  دن علعرد  رردي يندهن .2

 علرخ،،يش.هنهعيت 

 التدريبية:تلبية احلاجات  ثالثًا:

إا ييه دد  رددن   يدد ين علحي،ددت علر حددت ل يددل،ي  علي،بدده  عنددل  بدده، علحي،دديش عليل،يبيددت

رز عليل،يبيت علرن فدت مه علره عدت هعلري د ت عليل،ي  علي،به  من ي بن واه علحي،يش بيلب،ع
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شدد،عأ علرع رددين  ددن ودداه علبدد،عرز هعلددله،عش عليل،يبيددت ينردده  هنيي،ددت  علرع رددين بعردد  

  ادديري إاع   علرع ددة ربنيددي   ددن علنفييدديش علعيرددت هعلنفييدديش هعلربددي،عش علريع اددت بيخ  ددل

       علفع يت.           ،ي ش واه علب،عرز ر بيت لحي،يش علرع ة 

 املعلمني:بناء العالقات االجتماعية اإلجيابية بني  رابعًا:

ي،يندد  عليددل،ي  علي،بدده  ع ددل ن يدد، رددن علنشدديايش عليل،يبيددت عليددن يعيرددل ع ددل علعردد  

هح ده  ن يد، ردن   ليادي  علريدل،بين رري يؤل  إلدل إييحدت علفد،ص علرينهعدت   عليعيهنن

رردي يدؤل     هبدت ردن ر،رهعديش علرع ردينعلحهع،عش هعلرني شديش  يردية ع ن،دي عش علرا

بيلييلن إلل ينديرن وداه علعال ديش ع ،يريعيدت  يردي بيدنبة ليادهى وداه علعال ديش بديلرع  عش 

  هينرددن  دديبة علدد،هم عليعيهنيددت  علعردد  عليددل،يبن تخلرددلعليددن يؤليبددي علرددل،  ليه،ببددي 

 ربنيي .ليابة مخي،ع  بشن   يع  هرؤ ،  ن ينريت وؤ   علرع رين ه

 واملهارات:التجديد والتجدد يف املعارف  خامسًا:  

رن خال  رشي،نت علرع رين  دن بد،عرز هله،عش يل،يبيدت يا د  علرع ردهن ع دل ند  ،ليدل 

موة علل،عايش علي،،يبيت عليابيايت علين رن شد نبي من ياده، عر بدة  ع ل نالأه   ن علفن،

  راديهى  دل،عيبة  دن يابديابة  ي لعل رعدي، بة هي،يفد علرنشهل هيحلج علينيي،   علريلعنن

هي،يف  ل،،ت إياينبة لعر بة رري ينهن لل عي د، علنبيد،  دن نردهوة علربندن  دن  ل ربي،عش 

 علرخي فت.علر،ي ش 

 التعليم:اإلصالح النوعي يف  سادسًا:  

ياعل ن ي، رن علله  إلدل ع  دالم علندهعن  دن عليع دية لردي لدالأ ردن موريدت  دن يادهي، 

هلندن ييحادا الدأ  إندل   بدل ردن إحدلعج  عليع يردن ،،ديش  دن علن دية ه،هلة نهعيت علرخ

  علرنبديج هعلنيدي  علرل،ادن هعلي،بيد عش هعليانيديش علحلي دت موربي علينيي،  ن مره، علة 

  هعيوة  ن واع علر،ي  وه علرع ة علا  ياهة بعر يت علينفيا هعلي  ي،  دن نهعيدت علرخ،،ديش

ية هرخ،،ييددل   بددل رددن إعددلعل علرع ددة  بدد  علخلرددت هحيددل نعددرن يريدد  علنهعيددت  ددن عليع دد

رعي، دل  عل،هعند  ييحاا بيليديلن نرده علرع دة ربنيدي   دن ،ريد  ل  هيل،يبل ع ل ،م  علعر 

  هعي،يوييل.هربي،عيل 

 الرتبوي:قبول املعلمني للتحدي يف التطوير  سابعًا:

هعندلري   يع يريدتهواه ر،ح دت ريالردت يحدل بي عليدل،ي  علي،بده  لدلى شدي  ن عله دي ف عل

عنددلوي ي بدد، إبددلععيش  هعلفيع يددت ي،ياددن نرددهوة علربنددن إلددل رادديهى عددي   ددن ع ياددين 
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هردن ر ديو، وداع  يادهي،ه هي لعل رال،يل ع ل رهع،بت علرشنالش علين يعيد،ض   علرع ة

 ي ين عليحل   ن علياهي، علي،به  ري 

   .يفت لنا  علرعيشتيع ي  ع نيري  هعلعر   ن علر،ي  ع ل منل ،ايلت هلي  ه  -م

 ر  .علح،ص ع ل علعر  هبا  م  ل عل،بل لهن ن   مه  - 

 علعر .ع  ،ع، ع ل ح  ري يهع،بل رن  عهبيش هرشنالش م ني   -ج

 عر ل.بي، ة  ن  علياهي،يت ارتع بلععيت  عي ني، -ل

 عليعيهن ر   رال ل هإ ي،ة لع عييبة هحريابة ل عر  هعلر يب،ة. -وـ

 التدريبية: هـ. االحتياجات

إن يحليددل ع حييي،دديش عليل،يبيددت با،ياددت ع ريددت ل ياددت ير دد  نااددت علبلعيددت عيايادديت  ددن 

ا ا ت علح ايش علري،عبات  علين ينهن  ن ر،رهعبي علعر يت عليل،يبيت. هرري  شدأ  يدل من 

ع حييي،دديش عليل،يبيددت وددن عياددي  علددا  ي،يندد  ع يددل عر يددت عليددل،ي  علادد ية رددن م،دد  

نفدددي ة  هيحادددين ملع  م ددد،عل علبندددي  علين يردددن علادددي ة  هع ،يادددي  برع هردددييبة يحايدددا عل

هربدي،عيبة هيحاددين عي،يوددييبة  نرددي من رع، ددت ع حييي،ديش عليل،يبيددت يادديعل ع ددل ،عدد  

علنشدديا عليددل،يبن ويل ددي  هاع رعنددل ل رؤااددت هعلريددل،بين  هي،ع ددل نشددياي  هع عيددي   هيدده ، 

 (.2001عل،بل )علحبان  

( مندل يرندن ل،بدت هعحدلة مه من د، ردن عل،بديش علييليدت ع ادبية  دن 1995ي ، )هيان، ن

 عر يت يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت ل ريل،بين هواه عل،بيش ون 

علره ف مه علريل،  ينل علشخص علهحيل علا  يشع، ب،هعند  علا ده، لليدل من د، ردن  -

  ي،ه.

 حييي،ييل عليل،يبيت.عل، ي  علربيش، علا  يش،ف ع ل علره ف علر،عل يحليل ع -

عخي ي ددن عليددل،ي  هودده علشددخص علريفدد،ن لشددؤهن عليددل،ي  علفنيددت هعلددا  يادد  ع ددل  -

 عييال راؤهلييش يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت.

علخبي، علرخيص مه علرايشي، هوه علشخص علا  ينيرن إلل وي دت يل،يبيدت مه عايشدي،يت  -

 رايا ت ريخ  ت  ن عليل،ي  هيحليل عحييي،ييل.

،ة علع يي )علرح يت مه علر،ن يت( هالأ بحندة إشد،ع بي علعدية ع دل علريدل،   هه،دهل ع لع -

 علياي،ي، علله،يت لليبي عنل اه   ي،ة عر ل  ن ره عل علييب  لبي.

ر،عندد  عليددل،ي  علريخ  ددت هوددن يعددل ر دد  بيددهش علخبدد،ة علريخ  ددت  عليددن يري ددأ  -

بي ل ايية بله، بي،  هرؤ ،  دن علخب،عش علاهي ت  هعليانييش هعلا،ا علراحيت  هري يؤو 

 ش هن عليل،ي .
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 وتربز أهمية حتديد االحتياجات التدريبية ألسباب عديدة أهمها:

إن عر يددت يحليددل ع حييي،دديش عليل،يبيددت وددن عياددي  لندد  عني دد، علعر يددت عليل،يبيددت  -1

هموربي عر يدت يحليدل عيودلعف عليل،يبيدت  همندهعا عليدل،ي   هيعردية رحيدهى علبد،عرز 

 يبيت هنشياييبي  هيحليل مايلي  عليل،ي .عليل،

إن عر يت يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت يهعح رنبة عي ،عل علرا ده  يدل،يببة  هندها  -2

 عليل،ي  علرا ه  رنبة  هعلنيي ز علريه عت رنبة.

إن عر يت يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت ياديعل إلع،عش عليدل،ي  ع دل عليخاديا عل،يدل   -3

ليل،يبيت ع ل علرلى علا،يد  هعلبعيدل علدا  ييادة بديليفني، علع ردن هيالي، ع حييي،يش ع

علرهعددهعن هعلعر ددن علبدديلف  ليحايدددا علنفددي ة ردد  ع  ي ددديل  ددن عله ددش هعل،بدددل 

 هعلينيليف.

إن عر يت يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت يايعل ع دل علنشدف عدن علرشدنالش هرعه ديش  -4

 (.1989 يات ) يي ن  علعر  علا  يعينيبي علرن رت مه محل منشايبي عل،

 و. نشأة التدريب ومراحله يف احملافظة:   

( إلل من مه   بده، لر دا ح عليدل،ي  م ندي  علخلردت  دن رحي  دت 1996يشي،  يلح )  

ة  رن خال  يعيين ردلي، لفد،ا ر،ند  عليدل،ي  بيلرحي  دت ييبد   نيدي  1980يع   نين عية 

رنيدد  علي،بيددت بيعدد   هربريددل ين ددية ر،ندد  عليددل،ي  بدده ع،ة علي،بيددت ب ددنعي   هإلع،يددي  

لة ردن علر،ند  علد، ي  هع شد،عف  ع دل ينفيداوي  ه دل م يردش  دن  علله،عش عليل،يبيت علرع 

نف  علعية له،يين   دي،يين لردلي،  علردلع،  هله،ة يل،يبيدت ل رع ردين علريخد،،ين ردن 

يش رخي فدت ردن عل ينهيت علعيردت علر د رين بيليدل،ي  آنداعأ  هيهعلدش علدله،عش عليل،يبيدت لف د

علرع ردددين علر ددد رين بيليدددل،ي  هل  ددديبيين  يددد، علردددؤو ين ي،بهيدددي   هلردددلي،  علردددلع،   

هلرلي،  علر،عن  عليع يريت هرن مب، وي علله،ة عليل،يبيت  ن علي،بيدت علادنينيت عليدن نفدايبي 

ة برددل،  يهناددن لعينددت رخيددي،ة رددن علردده،بين هرددلي،  1989رن رددت عليهناددنه اددنت 

( نشد ش 1990،  علر،عن  عليع يريدت. هبعدل  يدية علهحدلة عليرنيدت علربي،ندت )علرلع،  هرلي

إلع،ة عليدل،ي  هعلي ويدد  رنهنددت رددن  ال ددت م ادية عددرن علبيندد  علين يرددن لددإللع،ة  علعيرددت 

  هربريبددي  إعددلعل خاددت علابدده  لرعيوددل علرع رددين هعلرع ردديش  تل ي،بيددت هعليع ددية بيلرحي  دد

ي  هعلحهع   علريليت عليدن يردنح ل ا بدت علر يحادين ببدي  نردي هع ش،عف ع ل ري عنيت يشني ب

نينش يعل خاا عليل،ي  م ني  علخلرت علين ينفا عب، ر،ن  عليل،ي  بي اديعينت بنخبدت ردن 

علره،بين علي،بهيين  هرل،ان علرعبدل علعديلن  همحييندي  بردل،  خدي،،ن . هيشدي، يادي،ي، 
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       حمورية  مدرسة   

يعد  إلدل من عدلل علدله،عش عليل،يبيدت ب د  حيدل عليه،يل علي،به  برني  علي،بيت هعليع دية   

ة " رينن هعش،ين"  له،ة مب، وي علدله،ة عليل،يبيدت  دن علي،بيدت عل دحيت عليدن 2003عية 

برل،بين ب،ياينيين لعينت رخيي،ة ردن ردلي،   1992نفاوي ب،نيرز رن اف  إلل اف  عية 

،يددف بيلرندديوز علرددلع،   هرل،اددن هردده،بن علع ددهة  هندداع علددله،ة عليل،يبيددت  ددن عليع

(  3-1شددر ش ر،بددن عل ددفهف عل ال ددت عيهلددل )  2000عل،ليددلة ل يع ددية عياياددن عددية 

(  عرن ب،نيرز يدل،يبن عدية نفايدل علده ع،ة 6  5  4هرع رن علرهعل ل  فهف عيايايت )

ة ينفيدا 2003عدية                لعرهة رحي  يش عل،ربه،يت رنبي رحي  ت يع   هيداله  دن

يبيددت لرع رددن علع ددهة هعل،ييعددييش ل ر،ح ددت عيايادديت  هلرددي نددين عليددل،ي  علددله،عش عليل،

 علا  نفايل عله ع،ة لة يشر  علرع رين  ن علرلع،  عيو يت. 

ع ددل علدد، ة رددن ينفيدداوي ل رندديوز علل،عادديت عل،اددريت عل دديل،ة رددن علدده ع،ة.  اددل ن ددة    

 – 2003 ددن م اددا  علر، دد  علي،بدده  ل رددلع،  عيو يددت له،يددين يددل،يبييين لرع ريبددي 

نفاوي ر،ن  عليل،ي  هعلينريت عينيليريدت ب،يرعدت يعد   برشدي،نت نخبدت ردن ماديياة  2004

عل،يرعدددت رددد  علرددده،بين علي،بدددهيين علر،نددد يين بيلرحي  دددت ردددن رخي دددف عليخ  ددديش 

 علل،عايت.

 

 ز. إسرتاتيجية التدريب ونظامه:

يي،يت عليدل،ي  عليدن يعددرنش إاددي،ع 2004م دل،ش ه ع،ة علي،بيدت هعليع ددية  دن علعدية     

  ه،ندد ش ع ددل عليع ددية عياياددن. هع ددل 2015إلددل  2005خاددا عليددل،ي  لمعددهعة رددن 

عه بي بلم إعلعل علب،عرز عليل،يبيت علعيرت علشير ت علررهلت ردن علرن رديش هعلدله  علرينحدت 

هعلبنددأ  فلددلعة رشدد،ها ياددهي، عليع ددية عياياددن  مب، وددي رن رددت عليهناددنه هعليهنياددي

 (.     (GTZهلن هرن رت )مل،ع( هعلرش،ها عيلرينن عليرننعلل

هع ل عه  إادي،عيي،يت عليدل،ي  وداه يدة علشد،ها  دن يبندن ن دية عليدل،ي  علادي ة ع دل   

ن ية علرل،ات علرحه،يت  ه ن،يبي يي خص  ن ياادية علرلي،يدت عليع يريدت إلدل عدلة رحديه، 

ية عخييدي، رل،ادت رحه،يدت ليدية ( ردلع،   هرنبدي يد8 – 4) نيل،يبيت يينهن ن  رحه، ر

 يبي عليدل،ي  لبدي هلبايدت علردلع،  علييبعدت لبدي  دن علرحده،  هيحدلل عدلل ردلع،  علرحده، 

 حا  علل علرع رين هعلراي يش بين علرلع،  ها،ا علرهع الش.

 رلع،  رحه،يت ) ر،عن  يل،يبيت(   هعلشن  عآلين يهعح ن ية علرحيه، ي،ب
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 مدرسة تابعة        

 

 

 

 

يلعن عليل،ي  بيلرحي  ت نرهع   ن عي،يه علردل،بين  هعلبد،عرز عليل،يبيدت  ه ل شبل ر         

يبعددي  ل يه،ددل علددا  محل يددل إاددي،عيي،يت عليددل،ي   هيا بددش ع اددي،عيي،يت علهانيددت ل يع ددية 

عيايادن  هعليه،بدديش ع اددي،عيي،يت  ددن عليع ددية عل ددينه . بيدل من ودداع علنردده لددة يادد، ع ددل 

اهعيددل هيييبعبددي  هبحيددج يحددلج ي،عنرددي   ددن علخبدد،عش علنحدده علر دديلن هعلرددل،ه   ددن خ

هعلرعددي،ف هعلربددي،عش هع ي،يودديش عليل،يبيددت لددلى علاددي رين ع ددل عليددل،ي  بيل،ربه،يددت 

بعيرددت  هعلرحي  ددت بخي ددت.  اددل حددلج  ددن ودداع علاددييا  يبنددن علرددلع،  علرحه،يددت  نرددي 

علردل،بين  لني دت  اباش ع شي،ة هي،يبش ع يبي ع،ه،ة رنب،يت هرهعديت  رير  دت بيده ي،

 علرلع،  علرحه،يت.    

 ددن بعددض  2005( رحدده،ع   ددن عددية 80هبنددي  ع ددل ن ددية علرحدديه، يددة ععيردديل )  

رلي،ييش علرحي  ت هبرل،  هعحل  اا لن  رحه،) ر،ن  يل،يبن (  هيبعي  لالأ ب د  عدلل 

ه، ة يددة عاددينري  بايددت علرحددي2006علرددل،بين  رددينين  دديلبييبة رددن علردده،بين. ه ددن عددية 

ل،ريدد  رددلي،ييش علرحي  ددت  هع ددل ماددي  رددل،بين ع نددين لندد  ر،ندد  )بددل  عددن هعحددل(  

هم بح إ،ريلن علل علرحيه،  دن ،ريد  ردلي،ييش علرحي  دت علد الج هعلعشد،ين ردي ياد،  

( ر،ن ع  يل،يبيي  )رل،ات رحه،يت(  ره عت ع ل علرلي،ييش ه اي  ل ،له  عآلين 221رن )

  

 المراكز التدريبية على مديريات المحافظة(  يبين توزيع 1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بقراءة اجلدول, وقراءة فكرة املدارس احملورية, وحتديد مدربني فيها, ميكننا اخلروج باآلتي:

علفندد،ة إي،يبيددت هعر يددت  ددن حددل اعيبددي  هوددن  ندد،ة ينادد  عليددل،ي  رددن علر،عندد  إلددل  .1

 لرايبل ين بب،عرز عليل،ي . عيا،عف  هيه ، بالأ  ، ي  مها  لاايا مها  رن ع
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 به، رالرح   ه،  يل  ع دل  يدي  عليخاديا علرحندة علاديبا ل ينفيدا  هيي، دل الدأ  .2

 بيآلين 

م. ع خيال  علهععح  ن عدلل علردل،بين بدين علردلع،  علرحه،يدت  هبحيدج  بد، نبيد،ع  

  ن بععبي ه ني،ع   ن مخ،ى.

  .  به، ع،  نبي،  ن علل علرلع،  علرحه،يت.

 يي  علرلع،  مه علر،عن  علرحه،يت عن علل رن رلي،ييش علرحي  ت.،ـ.    

هعل،لي، بيلان، من واه ع خيال ش يرش رالح ييبي هاعش عله ع،ة إلدل رعيل،يبدي 

ة   ديح بدي  2006بشن  مه آخ،  هرن الأ ينايت علع،   إا ية  ن واع علاييا  ن عدية 

ل رحيه، ه اي  ل رعييي، علين هعدعيبي  علي،شيح هعلابه  ل ريالرين عل،ع بين ل عر  رل،بين

عله ع،ة  هشن ش لبداع علند،ض ل،ندت ل راديبالش علشخ ديت ي،مادبي رندله  ردن علده ع،ة 

هإش،عف رلي، رني  علي،بيت بيلرحي  ت  هرلي، عليل،ي  هرلي، علرعبدل علعديلن ل رع ردين 

( 442هععددهيت ياددعت رددن علردده،بين علر،ندد يين  ددن علرحي  ددت  همرنددن ل ،نددت  بدده  )

رددل،بي  ررددن ينابددا ع دديبة علشدد،ها هن،حددهع  ددن ع خيبددي،عش عليح،ي،يددت هعلرادديبالش 

علشخ يت  هندين  ديلبييبة ردن علرده،بين علي،بدهيين علرح يدين هعلر،ند يين  هير د  وداه 

علخاددهة  نا ددت ،يددلة هإن ،ددي ش ريدد خ،ة  بعددل ينفيددا عل،دد   عيه  رددن ب،ندديرز يددل،ي  

رلي،ييش رن ،بت  هرن ،بت مخ،ى نين يفي،ض علرع رين ل  فهف عيهليت  ن بعض عل

عخييددي، رددل،بن علرددل،بين ع ددل رادديهى علرحي  ددت  بدد  عخييددي، رددل،بن علرحدديه،  هعلددا  

لباع عير،  فيحدش بدي  علي،شديح  2007ح   عنال هينببش عله ع،ة  ن رني ف عية 

ت هعلابه  ل د،ع بين بي ليحديا نردل،بين ل ردل،بين ع دل راديهى علرحي  دت  هشدن ش ل،ند

،ريدد  مععددي بي رددن علدده ع،ة  هاباددش عل ،نددت ع ريحددين عليح،يدد،  هم،دد،ش علرادديبالش 

( رل،بي  رن رخي ف عليخ  ديش علل،عاديت  هبدالأ 22علشخ يت ل ر،شحين  هية  به  )

( ردددل،بي  هرل،بدددت. لندددنبة ،ريعدددي   يددد، ريفددد، ين 464م ددبح إ،رددديلن عدددلل علردددل،بين )

 ددن  ن يت نردده،بين ي،بددهيين مه رل،ادديل يددل،ي  بدد  رنشددن ين  ددن ملع  ربدديربة عي دد

 ددن علرددلع،   بينرددي نددين عر بددة  ددن عليددل،ي   نعلرعبددل علعدديلن ل رع رددين  مه رل،اددي

رهاريي  ه ش ينفيا علله،عش عليل،يبيت علا ي،ة رن  ي، رييبعت م د، عليدل،ي   دن علريدلعن 

 بعل عليل،ي   هي أ إحلى رشنالش عليل،ي   ن علرحي  ت. 

رن علعال ت علععهيت علاهيت بين عليل،ي  هعليه،يدل بيعيبدي، علره،دل هع ل عل، ة       

علي،به  م ل، رن  ي،ه ل ايية بربرت عليل،ي   ه ن نف  عله ش  يدي  م د، عليدل،ي  لردن 

يل،ببة رن خال   يي،عيل علرين،،ة ل رلع،  علين يه،ل  يبي  لنن لهح  ن عدت عادياال  

 ددن علدده ع،ة  هعنعندد  الددأ ع ددل إلع،ة  عليددل،ي  عددن عليه،يددل بددل ع  باادديا عليددل،ي 

عليل،ي  برني  علي،بيت عليدن م دبحش شدعبت عليدل،ي  ييبد  ربيشد،ة ردلي، رنيد  علي،بيدت 

  هييبعبددي إلع،ة عليددل،ي  عليددن بددله،وي يشددر  2007هعليع دية بيلرحي  ددت رددن بلعيددت علعددية 

 عدال  ع دل  (  ادري  ل يدل،ي   دن علردلي،ييش 23م،بعت م اية برني  علي،بيت إلل ،ين  )

هم اديرل  دن علردلي،ييش  هعلداين ب د  عدللوة )  لعلل علعير ين  ن شعبت عليدل،ي  هإلع،يد
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رح يين ل له،عش عليل،يبيت م ني  ينفياوي  رردي ييا د  علعنييدت  (  ،لع  يعر هن نرش، ين48

 ن عخييي،وة ه ا رعييي، عليل،ي  هع ش،عف ع ديبة  هلندن رد  عادياال  إلع،ة عليدل،ي  

عليه،يل    علهع   علعر ن ل يل،ي  رن بي  ع ل علره،بين علاين يية ع اديعينت  عن شعبت

 ببة لينفيا علله،عش عليل،يبيت. هوني يب،  رشن يين 

األوىل: القصـــور يف اإلدارة واإلشـــراف علـــ  التـــدريب املتمثـــل يف غيـــاب املعـــايري الرتبويـــة يف اختيـــار  

 املنظمني واملشرفني عل  التدريب.

غياب املدربني املتفرغني للتدريب ليس لتنفيذ الـدورات فحسـب, ولكـن باإلةـافة إىل  الـ        والثانية: 

 متابعة وقياس األثر يف امليدان.
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 املبحث الثاني:  الدراسة امليدانية:

 أواًل: تشخيص واقع الدورات التدريبية املنفذة:      

يعح منل ية ينفيدا ردي ياد،  رن عليح ي  ع ح ي ن لياي،ي، عليل،ي  برني  علي،بيت   يع  ي

( له،ة يل،يبيددت  ددن رحي  ددت يعدد   لينفيددا علبدد،عرز علعيرددت علشددير ت خددال  علخردد  68رددن )

إلل علن دف عيه  ردن  2004عيخي،ة رن  بعل  له، إاي،عيي،يت عليل،ي  عية  شعلانهع

   هعل،له  عآلين يهعح  خال ت  مب،  ي أ علله،عش  2008عية 

 رز الدورات التدريبية المنفذة في محافظة / تعز(  يوضح أب2جدول رقم )

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 ويالحظ من اجلدول السابق ما يلي :

علي،  ددت هعليااددية لينفيددا علب،ندديرز علهعحددل بددين علرددلي،ييش ع ددل  يدد،عش ريبيعددلة هلددنف   -

بدالأ    يندهن2008همحييني  عية  2007هياينر  عية  2004عل،    بحيج يبلم ر ال عية 

 عل،ليلة. شعلب،نيرز عليل،يبن  ل عنيبل رفعهلل  ن رهعنبت علياه،عش علحلي ت هعلربي،ع

إ يرت له،عش يل،يبيت لينفيا عل،   عل ينن لب،نديرز رعدين  دن ردلي،ييش  بد  ينفيدا عل،د    -

عيه  لنف  علب،نيرز  ن رلي،ييش مخ،ى همحييندي  لدنف  علردلي،ييش  رد  من علرفيد،ض من 

ل،ي  ل ،دد   عيه  ل،ريدد  علرددلي،ييش   ددة يبددلم ينفيددا عل،دد   عل ددينن ريلعرددش ياددينر  عليدد
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ربنيددت ع يددل لرددي رددن شدد نل ر،ععددية عليا ادد  علرنااددن هعاددينري  علخبدد،عش  لرهعددهعيي

 علايبات.

( يبين يايية عينت علل،عادت لبداع 3مري عن ين ية علله،عش علرنفاة هي،بي وي   يل،له  ، ة )

 عل،ين    

 يوضح نتائج تقييم الدورات التدريبية  من وجهة نظر المشاركين (3جدول رقم )
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 ( يتضح اآلتي:3من قراءة اجلدول رقم )

ي رردي يعندن يشديبل علين دية - ياي،  علف يش  ن ناد  عادي،يبييبي ع دل علفاد،عش اد بي  هإي،يبدي

هعلي،بيدد  هعلينفيددا ل ددله،عش عليل،يبيددت  ددن رع ددة علف دديش هعليخ  دديش  هلدداع اددنني ش 

 ز ع ددل ماددي  ريهاددا علنادد  ل،ريدد  علف دديش هعليخ  دديش  هرنبددي ناددينيز من علنيددي

ع اددي،يبت رع ددة علعني دد، علياييريددت  ددل بددلش نيي ،بددي ب دده،ة عددعيفت إا نددين رعددل  

   يردي عدلع  اد،ة رال ردت رندين عليدل،ي  علدا  % 50( من د، ردن بيلنفن مه علاد   )بدال

% (  64% ) هبيليحليدل 50، ردن ( من ديدي ز ع ادي،يبيش بي ي،دي  )بدنعةنين رعل  ن

 هيفا، اعلأ ن،يم ن ية عليل،ي  ع ل ماي  علرلع،  علرحه،يت.

فيمــا عــدا تلــ  النقطــة اإلجيابيــة نالحــظ جوانــب الضــعف وأوجــه القصــور يف بــاقي اجلوانــب      -

 التدريبية واليت تتصف باآلتي: 

 %(.77لة ينن علرهعهعيش عليل،يبيت ر بيت  حييي،يش علرشي،نين هبرعل  )  .1

حااددش علبدد،عرز عليل،يبيددت ناددبت عدد ي ت رددن علفي ددلة علر،،ددهة رنبددي لددلى علرشددي،نين  .2

 %  اا. 28هبرعل  

عشددير ش علبدد،عرز عليل،يبيددت ع ددل ناددبت عدد ي ت رددن علرهعددهعيش علحلي ددت علرهعنبددت  .3

 %  اا. 36ل ياه، هبرعل  

ش    دن حدين ،ند ش علدله،ع%  ادا31ليابيايدت علعر يدت هبرعدل  رحلهليت عل،هعند  ع .4

 %.72عليل،يبيت ع ل عل،هعن  علن ،يت نري يشي، إليل نيي ز علبحج إا ب    رعللبي 

لة ينن علرهعل هعيلهعش علراديخلرت  دن عليدل،ي  رنيادبت ردن ه،بدت ن د، علرشدي،نين  .5

  ي ددي،وي ع ددل علهاددي   عليا يليددت ندديل هم هعلدده،ا علراددهى   % بيلريهاددا62بنادبت 

هعليانييش عليل،يبيت علحلي ت  إا ب   رعل  نفدن عيندت هعي الة  هبلهن عايخلعة عي،ب ة 

 %.79علبحج  ايخلعة عي،ب ة هعليانييش علحلي ت 

رددلة عليددل،ي  هندداع  رددن ينفيددا علددله،عش عليل،يبيددت لددة ينهنددي رال رددين ل رشددي،نين  ددن  .6

% 66  % 62لرددلة  ه رددن علينفيددا ل ددله،عش عليددل،ي   إا ب دد  رعددل  نفدديبة لرال رددت ع

 ع ل عليهعلن.

مرددي عددن ربددي،عش علرددل،بين  ددن عليددل،ي   اددل نينددش بيلرادديهى علريهاددا حادد  رعددل   -

% هون مع ل رن نابت علاين لبة ربي،عش 58نيي ز علرشي،نين إا ب نش علنابت حهعلن 

بدد ن  ع%   ددن حددين  نينددش ناددبت علرشددي،نين علدداين  دد،،ه41عيليددت  إا ب نددش علناددبت 

ي،دديبن لننددل لددة ينيردد  إا نددين %  اددا. هودداع شددن  إ8ربددي،عش علرددل،بين عددعيفت 

علرفيدد،ض من ينددهن ناددبت ربددي،عيبة بل،،ددت عيليددت منبدد، رددن علريهاددات  ه ددن علرايبدد  
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 بدد،ش علناددبت نبيدد،ة  ددن يريدد   علرددل،بين باددل،عش ع ريددت هرنب،يددت هعاددعت إا ب نددش 

%   هوددداع يعندددن منبدددة ي،نددد هن ع دددل  عل،هعنددد  علن ،يدددت  دددن 57علنادددبت علريهادددا 

ر ددن هإناددي  علربددي،عش علربنيددت  هندد نبة يع رددهن من دد، ررددي عليددل،ي  من دد، رددن علع

يددل،بهن ردد  من علفدد،ا هععددح بددين عليع ددية علددا  ي،ندد  من دد، ع ددل إناددي  علرعددي،ف 

هعلرع هردديش هبددين عليددل،ي  علددا  ي،ندد  من دد، ع ددل إناددي  علربددي،عش  م  يه يددف 

 علرع هريش  ن إناي  علريل،  علربي،عش علربنيت.

 بية:     الربامج التدريثانيًا: 

يددة يشددخيص علبدد،عرز عليل،يبيددت رددن خددال  عليح يدد  علرنااددن لرحيددهى علبدد،عرز عليل،يبيددت 

هعيللددت  نرددي يددة إ،دد،ع  عددلل رددن علرادديبالش علشخ دديت علرعراددت لنخبددت رددن علردده،بين 

علر،ندد يين علرشددي،نين  ددن إعددلعل بعددض علبدد،عرز همللددت عليددل،ي   هعلرددل،بين لينفيدداوي  

 يي ز علرايبالش علري  ت بباع علرعري، ( يبين ن4عل،له  ، ة )

( تقييم  البرامج التدريبية المنفذة من قبل نخبة الموجهين المركزيين  4جدول رقم ) 
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 من قراءة اجلدول يتضح :

 من علب،عرز عليل،يبيت  -1

 لة يبن ه ا يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت ل رشي،نين. -

 ربي هإنري يابا ربيش،ة.لة ي،،   ب  يعري -

 .فت  ش رهعنبيبي ععيلة يهعن  علحلع ت هعلياهي، مه نين -

 لة يينيا  ر  رايهييش ه ل،عش علرشي،نين. -

من مللددت عليددل،ي  لددة ييعددرن عليانيدديش علحلي ددت  هلددة يخ ددص ،دد   رددن علب،ندديرز  -2

ل يابيادديش علعر يددت  ددن  علرددلع،   هإن ه،ددل عليابيددا يددية  ددن علف دده  مه علايعدديش 

 ل،يبيت رن  بي  ير ي  علرهع ف. علي

يدددلنن راددديهى ع شددد،عف علرح دددن  دددن يادددبي  علبددد،عرز عليل،يبيدددت  نردددي من عله دددش  -3

 علرخ ص لينفيا علب،عرز لة ينن ني يي . 

 االستنتاجات:املبحث الثالث: 

 م ب،ش علل،عات ،هعن   هة هععف  ن عر يت عليل،ي  بيلرحي  ت  رنبي هموربي 

 يف جانب الضعف: أ. 

 ه،  ن ع لع،ة هع ش،عف ع ل عليل،ي  علرير    ن  يي  علرعييي، علي،بهيت  ن علا .1

 هعلرش، ين ع ل عليل،ي . عخييي، علرن رين

 يي  علرل،بين علريف، ين ل يل،ي   لينفيا علله،عش  ه لرييبعت ه يي  عي ،  ن  .2

 علريلعن بياير،ع،.  

حل  ن رلي،ييش علرحي  ت  ينفيا علب،نيرز عليل،يبن ع ل نحه ر، ئ ل ب،نيرز علهع .3

هع ل  ي،عش ريبيعلة هلنف  عل،    هواع يؤل  إلل عنيبي  رفعهلل  ن رهعنبت 

 عل،ليلة. شعلياه،عش علحلي ت هعلربي،ع

علعشهع يت  ن إ يرت علله،عش عليل،يبيت علرير  ت  ن ينفيا عل،   عل ينن ل ب،نيرز  .4

                                                                                          نيت ع يل. رب لعليل،يبن  ب  عل،   عيه  ع ل عل، ة من رهعهعيي

علفي،ة عل رنيت علرحللة لن  له،ة يل،يبيت  ي،ة   ي،ة ،لع    ينان علرهعهعيش  .5

عليل،يبيت علريعرنت  ن علب،نيرز عليل،يبن اعيل  خ ه ي  إاع ري م،لني إناي  

 ليل،يبيت هلي  ر،، ل علرعي،ف  حا . علربي،عش ع

يعاي    ينفيا  يلبيت علله،عش عليل،يبيت م ني  علل،عات هعلعر   ن علرلع،   رري يياب .6

 علعر  علرل،ان ر  علة ع ايفيلة رن علعا ت عل يفيت لينفيا علله،عش عليل،يبيت.      
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ن ، رن ي،ني وي علب،عرز عليل،يبيت علرنفاة ،ن ش ع ل عل،ين  علن ،  )علرع، ن( م .7

ع ل عل،ين  علربي،    بن لالأ يه ف ب نبي ب،عرز يع يريت من ، رن نهنبي 

% 70يل،يبيت  هعلين يفي،ض من   يا  نابت ي،ني وي ع ل عل،ين  علربي،  عن 

 هعلبي ن رعي،ف هعي،يويش.

هع ل عل، ة رن علنابت علع ي ت ل ربي،عش علريعرنت  ن علب،عرز عليل،يبيت  إ  من  .8

بي،عش علره،هلة ياي ، ع ل علربي،عش علعا يت  اا  علين ياي،  رن علرعي،ف علر

(. هينهن له، علريل،   ن واه علحيلت لنن تمن ، رن علربي،عش عيلع يت )علنف  ح،ني

ناي  علريل،بين واه علربي،عش علريعرنت  ن علب،عرز عليل،يبيت  ي ،ع  ع ل إياهة ب

علن ،يت  لن  هحلة يل،يبيت  ن للي  علريل،  نا  علرع هريش علريعرنت  ن علخ فيت 

ليعب ت مه،عا علعر  علفي، ت  ب  علخ فيت علن ،يت  ن نف  علهحلة عليل،يبيت   ة 

يع،عبي علريل،  رنيهبت ع ل ه، ت " ي ي  شي،ش" مرية  رال ل  ن علايعت عليل،يبيت 

ية هلي  هرني شيبي هيالية علينايت عل،ع،عت رن علرل،  هنفل  هن ن علبلف يع 

 ا ري يه،ل يابيا عر ن لربي،ة )يل،يايت مه يه،يبيت مه إلع،يت(  ن علايعت  ي  يل،يب

 عليل،يبيت مه خي،،بي  ن علهع   علعر ن ) ف ل،عان ر ال (.

عياية علب،عرز عليل،يبيت علحيليت بيلعرهة هعلشره   بن رعلة ل،ري  رايهييش  .9

خيالف خب،عيبة هرايهييش رؤواليبة علريل،بين هل،ري  علرحي  يش  لهنري ر،ععية  

عن عخيالف عحييي،ييبة عليل،يبيت.  ية  ه ل،عيبة هعلف،ها علف،ليت  ن عليل،ي    عال  

عليعير  رعبي نرنيوز يع يريت اييليت هلة ي،عا  يبي خ ه يت عليل،ي  هب،عر،ل 

 علاي رت ع ل ع حييي،يش هعلخ ه يت   ع ل علعرهريت هعلشره .

يت علحيليت يياة بيل،رهل هعل بيش هيفيا، لعن ،  علينها هع بلعا  علب،عرز عليل،يب .10

 ن مللت علرل،بين   بن  يبيت  ن  تهواع ري نالح ل  ن خاهعش عليل،ي  علريعرن

 ،ري  منشات علب،نيرز علهعحل هرع ة علب،عرز علرخي فت هرفيلوي ري ي ين 

 يديلن رنيهبدي  ع دل بلم علنشيا بإيعيم مولعف علنشديا هابيعيدل مه بعد،ض علدنص عل

 ه، ت علفي ي  شي،ش. 

  ) (  ن ددة علرشددي،نين  ني يددي  ه  ددن ر،رهعدديش هعا دد  إلدديبة إن،ددي  ه، ددت علعردد

 علريعرنت  ن علللي . 

  عارح ل ر،رهعيش بعد،ض نيدي ز معريلبدي ه دلة علينايدت عل،ع،عدت راديعيني  بيلخ فيدت

 علن ،يت مه بري وه رلهن  ن عل،له  علييلن.....

 منل ري ي ن )عل،ايلت(. عخيية علنشيا.....  
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 ببي. لإن ي أ علخاهعش عل يبيت ي ي  علرل،  علربلا بيليب ل رن ن ،ش يلعهلبي هعلياي

علب،عرز عليل،يبيت علحيليت يعيرل علنيي  عليل،يبن )للي  علرل،  هللي  علريل، (  .11

هاي ت يل،يبيت هحيلة بحيج م بح وه علر ل، هعلر،،  لري يي ايه علريل،  رن 

 هريش  هري ينيابل رن ربي،عش )عا يت رع، يت بابيعت علحي (  ه ن ن ي، رن رع

علحي ش ينهن رااهعت عل  ت بحي،ت علريل،   ه  يهعن  علحلع ت هعلياه،عش 

  ي بل عن عله،ا  ن علايعت عليل،يبيت  بن يا يليتعل،ليلة هحيل علهاي   علرايخلرت  

بيشي، هعلباي يش علر هنت هعله،ا علنينن علاال  مه )علفي ي  شي،ش( هعلابه،ة هعلا

هم الة علف هراي،  هلة يالح  ي هيل علريل،  باهع ة علني  علر،،عيت مه ي هيله 

ب  ،عص رعنهات حياهبيت  مه ع ل عي    هع ة بيلرهع   اعش عل  ت بيلرهعها 

 عليل،يبن ع ل شبنت ع ني،نش. 

ر يت هعلير،ينيش عيلع يت لعخ  علايعت علب،عرز عليل،يبيت علحيليت يفيا، ل يابيايش علع .12

عليل،يبيت مه خي،،بي  ن علريلعن علعر ن ل ريل،   ب  يعيرل مايلي  علش،م هع يعيم 

هعلحهع، هعلرني شت عل ني يت هعل،ريعيت همحييني  علع ف علاونن  هيني   يبي مايلي  

عر  هيانييش عليل،ي  علعر يت نيليل،ي  علر ن، هعلع،هض علعر يت هه،ش عل

هعلع،هض بيايخلعة عليانييش علحلي ت ن،بي  علع،ض علع ه  ل شفي ييش ه،بي  

علحياه  هعي،ض علش،ع ح )عللعييشه(  هن  ري يايخلة ه،ا علفي ي  شي،ش لع،ض 

علرع هريش م ني  علنشيا عليل،يبن  ة ل ابي بعل الأ ع ل ،ل،عن علايعت عليل،يبيت 

    يل،ي   ن واه علايعت عليل،يبيت. لن،ض عل ينت هعلر ب،يت هحيل ياي  إنل ح

علب،عرز عليل،يبيت علحيليت يعيرل ع خيبي،عش هاي ت ياهية هحيلة  ن يايية ن،يم  .13

  علبعليت  ن رالرت عيللت  ن ع خيبي،عش علاب يتعلب،نيرز عليل،يبن  هواع ري نالح ل 

يي  هيايية عليل،يبيت ل رل،بين هإ،يبييبي علنرها،يت  هون بابيعت علحي  ملهعش لا

عل،هعن  علرع، يت  مري ملهعش  يي  هياهية عل،هعن  علربي،يت علرير  ت باهع ة 

علرالح ت هعليالي،  ال ه،هل لبي  هالأ ين علربي،عش عيلع يت شحيحت إن لة ينن 

عليل،يبيت م ال     بن ب،عرز يع يريت ي،ن  ع ل عل،هعن  علرع، يت  ز ي بت  ن علب،عر

ابيعن من يني  ملهعش  يي  هياهية علربي،عش عيلع يت علنف  نري ما فني  هرن عل

لنيي  علربي،عش م ال . هنين رعله علب،عرز  يل ين  ن واع عل،ين  حين  تح،ني

 معلهع ملهعش  يي  عل،هعن  علرع، يت لهنري علربي،يت لنييببي رن علب،عرز.   

يبن  ة ن علبح،  ل يي   يي  هياهية م ، عليل،ي   هن ن علب،عرز عليل،يبيت ح،ج  .14

 ه اي  لالحييي،يش هلة يعاببي يايية ربيش، ي ،وي. 
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     يف جانب القوة:ب. 

 علي اي  لعر يت عليل،ي   هيحليل ر،عن  هي وي  رل،بين. .2

 ع اير،ع،  ن ينفيا له،عش يل،يبيت. .3

 التوصيات:املبحث الرابع: 

  ن عه  نيي ز علل،عات نه ن بري ي ين 

   ادددير،ع، علرع دددة  دددن  دددفل  هعلردددلي،  دددن يدددي،ع  ماياددديي  هرع ،عددد  عليدددل،ي  شددد،اي 

 ددن  رل،ادديل  هعلره،ددل  ددن  ربريددل   عددال  عددن الددأ هعدد  عليددل،ي  شدد،اي  هماياددي  

 علي، يت هيحليل علحهع  .

    ،بل،عاددت ع حييي،دديش عليل،يبيددت ه اددي   حييي،دديش عله ددي ف هعلادد ة عليع يرددن هع لع

نهعش علخب،ة   اييعي  علريا بديش علفنيدت هبني   ع ل ريني،عش علرؤو  هعليخ ص ها

هعلربنيددت هع لع،يددت هعلي،بهيددت لندد    ددت رددن علف دديش ) علاددهى علعير ددت(  هبحيددج ي ددرة 

علب،عرز عليل،يبيت ه اي   حييي،يش هع عيت ه ع يت رايهعبت ل ريني،عش علفنيت هعلي،بهيدت  

 له،عش يل،يبيت ريخ  ت هع ل علنحه عآلين  لهبري يؤل  إلل عا

له،عش خي ت با،ع ا عليل،ي   يادلة  يبدي محدلج ردي يه د  إليدل مود  ع خي ديص  -

 رن آ،ع  هم ني، هربي،عش  ن واع علرعري،.  

له،عش  ن عايخلعة عليانيت بيعيبي،وي ريني،ع  لع ة علياه، هعلنره  هبيلييلن ع ل علرع دة  -

نيددت هيه فبددي هعلره،ددل هرددلي، علرل،اددت عاددييعي  ودداه علرينيدد،عش  هيادديفيل رددن عليا

 ع ل نحه ا ية همر   بري يخلة م ،عض علعر يت علي،بهيت عليع يريت.

له،عش خي ددت بددي لع،ة علرل،ادديت يحيدده  ع ددل موددة عليادده،عش عليددن يشددبلوي ع ددة  -

 ع لع،ة  ن رخي ف ،هعنبل.

له،عش  ددن ع شدد،عف علي،بدده   ه ددن ودداع علرعددري، بيلدداعش  بددل رددن هعدد  بدد،عرز  -

فددت   ددي،ة  هريهاددات  هاهي ددت  ع ددل ععيبددي، من ع شدد،عف يددل،ي  اعش رددلل رخي 

لة يالرل عل،يرعيش عليرنيدت  هبيليديلن  دإن رري،اديل يعيردل  ي   لي،به  مه عليه،يل ر،ع

ع ددل ع،يبدديلعش هيبدديل  ودداه ع ،يبدديلعش بددين علعددير ين  ددن م،بدد ة عليه،يددل  هربرددي 

ي  ي  علع رن هعلربندن  نينش واه ع ،يبيلعش  ي بت إ  منبي ي   ع،يبيلعش  يب ت ل 

هبحيج ياياية ر  رفبهة ع شد،عف علي،بده  هرعديرينل علريعدي،ف ع يبدي  دن علفند، 

 علي،به .
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  إعيلة علن ،  ن وين يت عليل،ي  هينفيا له،عيل عليل،يبيت ع ل علنحه عآلين 

عة إلع،ة عليل،ي  إلل شعبت علرنيوز هعليه،يل برني  علي،بيت  هيابيا علرعييي،  دن  -

خييي، ،ؤاي  م ايربي  ن علرلي،ييش  إاع ري م،يل لبة من ينهنهع رشد، ين رح يدين ع

 لينفيا علب،عرز هعلرشي،نت  ن ياييربي.

يف،ي  علرل،بين علاين يدة عخييدي،وة ل عرد   دن عليدل،ي  ،  يدي   هعاي دلع،  د،ع،عش  -

لبدة نردل،بين ريفدد، ين ل يدل،ي   ددن علرحديه، )علردلع،  علرحه،يددت(  إلدل ،يندد  

ر بدة  ددن عليه،يددل رد  يخفيددف علعدد   بيا يد  عددلل علرددلع،  علرنديا ببددة عليه،يددل ع

 يبي  بري يرنن علره،ل رن عليل،ي  هعليه،يل رعي   هيرننل ردن يحليدل ع حييي،ديش 

علفع يت ل يل،ي  رن هع د  علرالح دت علربيشد،ة  هبيليديلن  يدي  عي د، ردن عليدل،ي  

ت مه عليددل،ي  علر ددن،  ددن علرددلع،   بهعاددات علياددهية علراددير، هعلينايددت عل،ع،عدد

 هواع رن ش نل رعيل،ت عل ييلة علر حه ت  ن علل علره،بين  ن علرحي  ت.

يشني   ،يدا  ندن لع دة رحدلل علربدية هعل دالحييش يخديص بعدبا عل،دهلة هي درية  -

علب،عرز علنهعيدت ل يدل،ي  ع دل راديهى علرحي  دت  ييبد  علاادة علفندن علدا  يايد،م 

ليدددل،ي  مه إعدديلة إنشدددي  ر،نددد  عليددل،ي   هيايددد،م من يندددهن ينهينددل  دددن إلع،ة ع

علف،يا رن علرده،بين علداين يدة ن،ديحبة  دن علراديبالش ه بدهلبة ردل،بين ل ردل،بين 

)ليل،ي  علرل،بين ع ل رايهى علرحي  ت ( هيعة إليبة مايياة رن عل،يرعدت بن يدت 

 علي،بيت هر،عن  بح يت هيل،يبيت ريخ  ت.      

 ليل،يبن نن  رينير  ل،ري  علرلي،ييش  هل،ريد  علف ديش علراديبل ت  دن ينفيا علب،نيرز ع

ه ش هعحدل مه مه ديش رياي،بدت ع دل عي د    بد  علشد،ها  دن ينفيدا علب،نديرز عليديلن مه 

 عل،   علييلن رن علب،نيرز علهعحل لييانل ع ايفيلة رن نيي ز يايية عل،   علايبا.  

 ت علشير ت  ن علعا دت علل،عاديت هيايد،م من يندهن ينفيا علله،عش عليل،يبيت ل ب،عرز علعير

شددب، يهليدده ليددل،ي  علرددل،بين هعلردده،بين  هينددهن شددب، م اددا  ليددل،ي  ع لع،ة 

علرل،ادديت هن ددف علرع رددين  بحيددج ياددينر  عددلل علرع رددين  ددن شددب،  ب،عيدد، )بلعيددت 

 علف   علل،عان عل ينن(.

 لعردهة هعلشدره  إلدل عليخ دص إعيلة علن ،  ن علب،عرز عليل،يبيت هع نيادي  ببدي ردن ع

 هعلنهعيت مه ،نبي  إلل ،ن  ر  علب،عرز علعيرت ه اي  ل خاهعش عآلييت 

يحليددل علاييادديش عليل،يبيددت علرنياددبت بخاددين ريددهع يين يددل،ي  عددية شددير  ل نفييدديش  -

علعيرت علشير ت  يية ي رية ب،عر،بي ع ل رايهى عله ع،ة  هيدل،ي  ندهعن ل نفييديش 
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ت  ن ري يع،ف بيلحاي   عليل،يبيت علين يرنن ي دريربي ردن علف،يدا علنهعيت علياهي،ي

 (.ت )علااة علفنن مه ر،ن  عليل،ي علفنن  ن علرحي  

يح يدددد  علنفييدددديش هموددددلعف علرؤااددددت علي،بهيددددت هياددددي،ي، علردددده،بين هعلرشدددد، ين   -

هعليادده،عش هعلراددي،لعش علحلي ددت  ددن علي،بيددت هع ددة علددنف   نخاددهة   رددت ليحايددا 

 ش هيحليل ع حييي،يش عليل،يبيت ع ل نحه ل يا.علايياي

يحليل ع حييي،يش عليل،يبيت  دن عده  علنفييديش علرا هبدت لند    دت راديبل ت ل يدل،ي                          -

 .( ييلعش ي،بهيت...علخ-،ة رل،ايت إلع –ره،بين  –) رع رين 

ي،ندد  ع ددل علربددي،عش ي ددرية علبدد،عرز عليل،يبيددت ه ددا رعددييي، ي بددن ع حييي،دديش  ه -

%  هععيريلوددي ل يانيدديش علحلي ددت  ددن 70عيلع يددت علعر يددت بل،،ددت نبيدد،ة   يادد  عددن 

عليل،ي  نيليل،ي  علر ن،  هه،ش علعر   هعلع،هض علعر يت هعليدل،ي  هعليابيدا 

علعر دددن رددد  عاددديخلعة هادددي   حلي دددت  دددن عليدددل،ي  نيلحياددده  ه،بدددي  علعددد،ض 

إلددخ  هرنياددبيبي لدد رن  ...) (CD,DVDرلر،ددت هعلشددفي ييش هعلفيددليه هعي دد،عص عل

عليدل،ي  بحيدج يندهن ني يددي  ل رهعدهعيش هعينشدات عليل،يبيددت  هنداع ر،ععدية ،ددهلة 

 علريلة عليل،يبيت رن حيج حلع يبي هل يبي علع ريت.

  هع  رعييي، لعر يت يايية علب،نيرز م ني  عليخايا هعلينفيا هعلياهية  ر  عليندها  دن

رز بحيددج يشددر   ددهع ة   باي دديش علرالح ددت ليددل يا علربددي،عش  ملهعش يايددية علب،نددي

 هيالي، ع ي،يويش إلل ،ين  ع خيبي،عش علعر يت  هعلياي،ي، هعلنيي،يش. 

   يي  هيادهية م د، عليدل،ي  لند  ب،نديرز يدل،يبن مه ،د   رندل ربيشد، ة ردن خدال 

 ع لع،ة   علااددة علفندددن علرخددديص رددد  إشدد،عأ رؤااددديش ر،عنددد  يل،يبيدددت هبح يدددت

 ريخ  ت هيالية علينايت عل،ع،عت. 

 الرؤية التطويرية:املبحث اخلامس: 

،ياي  بيلعر يت عليل،يبيت  هعله ده  ببدي هون ،ؤيت ينب ا رن  نيعت رنب،يت رفيلوي  من ع 

إلددل  ييييبددي  ددن علرادديهييش علا ددي،ة  هعلريهاددات هعلبعيددلة علرددلى   يرنددن يحاابددي إ  

ت هععحت  دن مبعيلودي علر،،عيدت ع ادي،عيي،يت   دن بهعاات  ع  رب،رز هرل،ه  هب،ؤي

علفا،عش علاديبات  ي،ند  علحدليج ع دل علبعدل علر،ح دن ع دل نحده رن دف  هإن يدلعخ  رعدل 

علحددليج بيلبعددل ع اددي،عيي،ن  نددهن علنييددت رددن علرحدده، عيه  عادديبلف ع  ددالم ل هع دد    

ش  دددن علريدددلعن ب،ؤيدددت إ دددالحيت نعيادددل إرنينيدددت إادددبيربي  دددن رعيل،دددت عخددديال ش  بددد،

 هعلرري،ات عليل،يبيت. 
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ــذا احملــور نتنــاول الرؤيــة اإلســرتاتيجية املســتهدفة التطــوير واالرتقــاء بالعمليــة التدريبيــة           ويف ه

 بواسطة اآلتي:

 يفعي  إاي،عيي،يت عليل،ي  هعلي وي . .1

 ععيريل إاي،عيي،يت ع نري  علربنن.            .2

ادي،عيي،يت رعيردلة ه ديل،ة عدن ه ع،ة علي،بيدت   ياهة ع ل ماي  يفعي  إالمكـــون األول

لدل يحايدا مودلع بي. ردن وندي هعليع ية  إ  منبي لة ي ا ري ينبندن ردن عنييدت هيفعيد  ياعدن إ

علبيح هن موريت هع  واه ع اي،عيي،يت رهع  علي،،رت بهع  مولع بي ع ل ايهلت ععيال 

 علينفيا هع ل علنحه عآلين 

 اهلدف األول: 

 ع رين إلل رايهى علي وي  عل،يرعن ،   نفي ة علر -

 . فيما خيص التأهيل:1

 م.  ي وي  رع رن حر ت عل ينهيت علعيرت هري يعيللبي ل رايهى عل،يرعن.

 . ي ويدد  رع رددن حر ددت علددلب هة اددنيين بعددل عل ينهيددت لرددلة اددنيين ل ح دده  ع ددل علرؤودد  

 عل،يرعن.

ة انت  يالة لبة خال  واه ،ـ. ي وي  علرع رين رن اه  علرؤوالش  ي، علي،بهيت لرل

 علانت علع هة علي،بهيت هع ة علنف  هعلايي  هعلياهية ها،ا عليل،ي  علعيرت.

 . فيما خيص التدريب:2

عليدددل،ي  لددداه  علردددؤوالش علي،بهيدددت هودددة )علرؤوددد  عل،ددديرعن  علرؤوددد  عيع دددل ردددن 

ل،ليدلة  عل،يرعن(  هعلاين وة بحي،ت إلل له،عش   ي،ة ر،ن ة  ن  عليع،يدف بيلرنديوز ع

ياهي، علربي،عش علف،ليت  علرادي،لعش  دن ا،ع دا عليدل،ي  هماديليببي علحلي دت  عليع،يدف 

بييوددلعف علي،بهيددت هعلادد هنيت علحلي ددت هعلريادده،ة نرينيدد،عش عيلريددت  مادديلي  لععرددت 

 حا  عليخ ص هري ي،عه عليه،يل علي،به .

 اهلدف الثاني: 

 ،   نفي ة علاي رين ع ل عليل،ي  هوة   -

 –علردددل،بهن  دددن رنييددد  علي،بيدددت  –بهن  )علردددل،بهن  دددن ليدددهعن علددده ع،ة علردددل، .1

 علرل،بهن  ن علرلع،  علرحه،يت(.

علره،بدهن  –علره،بهن بف،عن علااة هعلريلة هوة  )علره،بهن  دن ليدهعن علده ع،ة  .2

 علره،بهن  ن علر،عن  عليع يريت(. – ن رنيي  علي،بيت 
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يبة هملع بة رن خال   علي وي  ل، عبة إلدل وي يش عليل،ي  بيلرعيول علع يي ل،   نفي ع .3

رادديهى ل،،ددت علري،ادديي، هعلددلنيه،عه  هعليددل،ي  بحادد  علحي،ددت برددي يرنددنبة رددن 

علرشي،نت  ن ،   نفي ة علرع رين هعلي،بهيين. هيرندن يحايدا الدأ ردن خدال  إعدلعل 

 ب،عرز يل،يبيت ل ف يش علايبات.

 اهلدف الثالث:

 ي  هعلي وي   هالأ رن خال  ،   نفي ة رؤاايش ع علعل هعليل، -

 يه ي، علي،بي عش علين يحييج إليبي إلع،عش عليل،ي  هعلي وي  هم ايربي. .1

 ي،رية علرعيول علع يي علين يحييج إلل ي،رية هعاينري  ر،ع ا بععبي. .2

يددده ي، علي،بيددد عش هر ددديل، علددديع ة لبددداه علرعيودددل هن يددديش علي،بيدددت هل ردددلع،   .3

 علرحه،يت.

ييبد  ه ع،ة علي،بيدت هعليع دية بردي يحادا مودلعف ع ادي،عيي،يت إنشي  ن ييش ل رع رين  .4

 علهانيت.

 ياهي، وين  ع لع،ة علعيرت ل يل،ي  بري ي بن مولعف عليل،ي  هعلي وي . .5

 دن ش ه دا رعدييي، رحدللة يوريدت له،ودي ع ويردية بيخييدي، عني د، وداه علرؤاادي .6

رحي  دددديش عليخادددديا هع شدددد،عف هعلياددددهية ينشددددات عليددددل،ي  هعلي ويدددد   ددددن عل

 هعلرلي،ييش.

 اهلدف الرابع:

،   نفي ة علاي رين ع ل ،هعن  علعر يت عليع يريت هعلفنيت رن رلي،  رلع،   ه،يديض  -

 مافي   ه  يش  نيت هرايعلين  ن علرلع، .

 اهلدف اخلامس:

، د  نفددي ة علادي رين ع ددل رييبعدت عل،هعندد  علفنيدت هع لع،يددت هعليخايايدت  ددن علرحي  ددت  -

 أ رن خال  عآلين هعلرلي،ييش هال

علي ويد  علعديلن ل عدير ين  ددن علعر يدت عليع يريدت بردي يرنددنبة ردن  يديلة علعر يدت عليع يريددت  .1

 ع ل ما  ع ريت.

من ي،،ى عليل،ي  لرخي ف علش،ع ح هعلعير ين  دن إادي، علعر يدت عليع يريدت ردن خدال   .2

لنربيددهي، له،عش لياددهي، ربددي،عيبة ع لع،يددت  هعاددييعي  علع ددهة علحلي ددت هعادديخلعة ع

هعليخادديا هي ددرية علبدد،عرز هعلرييبعددت هعلياددهية هإنيدديج علهاددي    هع لع،ة عليع يريددت 

هعلي،بهيددت  برددي  ددن الددأ عليخ  دديش نيلي،بيددت علفنيددت هعلبلنيددت هعلربنيددت هع ،شدديل 

 ع ،يريعن... علخ.
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 ياهي، هياهية ب،عرز رؤاايش ع علعل هعليل،ي  هعلي وي   هيير    ن عآلين  .3

ياددهي، بدد،عرز ع عددلعل  ددن ن يدديش علي،بيددت  هودداع ييا دد  ،بددهلع  رشددي،نت بددين ياددهية ه -

ه ع،ة علي،بيددت هعليع ددية هعليع ددية علعدديلن هن يدديش علي،بيددت  ليايددية هع دد  بدد،عرز ع عددلعل 

ه،ع بي ييهع ا ر  عحييي،يش ه ع،ة علي،بيت هعليع ية  ن عليخ  يش علرحللة ل  دفهف 

ة عياياددن  هعليع ددية عل ددينه   ه اددي   حييي،دديش عيهلددل  هعل ددفهف علع يددي  ددن عليع ددي

 علريلعن هل،ري  ح ص عل،له  علرل،ان.

 

 اهلدف السادس:

 ياهية هياهي، ب،عرز علرعيول علع يي  هيية الأ رن خال   -

 ب،عرز علي وي  علرني ة م ني  علخلرت. .1

 ب،عرز علي وي  عن بعل. .2

 اهلدف السابع:

 يية الأ رن خال  ياهية هياهي، ب،عرز عليل،ي  علحيليت ه -

يهحيدل ب،عر،بدي هرعدديرينبي  دن له،عش مايادديت هله،عش   دي،ة هعلينادديا رد  عل،بدديش 

 علررهلت هعللععرت ل رايورت  ن إاي، عاي،عيي،ن رهحل.

 :المكـــون الثــاني

 ععيريل إاي،عيي،يت ع نري  علربنن -

علي،بده   يندهن  يبدي  هون إاي،عيي،يت  ي رت ع دل ربدلم علينيرد  بدين عليدل،ي  هعليه،يدل  

عليل،ي  ،  ع  رن علربية  عيايايت ل يه،يل هع ش،عف علي،به   هييعلل بد،عرز ع نردي  

 علربنيت ه اي  ي ،ععبي نري ي ين 

 

 

 

 

 

     

 

 

 هيشر  إاي،عيي،يت ع نري  علربنن مايلي  رينهعت رنبي     

 

 عالج    

  ترِق

 جتديد 

 تأهيل

 برامج    

 اإلنماء    

 المهني   
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 :الزيارات الصفية-1

 ن علف   ه رايعليل ع دل ينريدت  ل،عيدل هإناديبل  هيا ل ببي  يي،ة علره،ل علفنن ل رع ة

ربي،عش ،ليلة هيال ن مه،ل علا ه،. هبهعاات عل يي،ة يية يه،يل علرع ة ل ين   ع ل ردي 

  ل يالح ل علره،ل علفنن رن مه،ل   ه، مه رشنالش. 

 تبادل الزيارات:-2

هعحددلة   يددية بددين علرع رددين لعخدد  علااددة هخي ددت علدداين ياهرددهن بيددل،ي  ردديلة ل،عادديت

لالاالا ع ل علا،ع ا هعيايلي  علين ييبعهنبي  ن عيلع   ه ه   إلل يلعية ع ي،يبيديش 

هيال ددن علادد بييش  ددن ،دده ي،بدده  يياددة بدديلرهلة هيحاددا علخبدد،ة علرينير ددت بددين علرع رددين  

هرن نيحيت مخ،ى يية عل يي،عش علريبيللت بين علرع رين بيلردلع،  عيخد،ى لالادالا ع دل 

هخب،عيبددي هعلددل،ه  عل،ييليددت عليددن يعاددل  يبددي اددهع  نينددش علرددلع،  حنهريددت مة ي،ي،ببددي 

 مو يت.

   الدروس النمو جية:-3

رددن هاددي   ع نرددي  علربنددن ل رع ددة إعددلعل هحعدده، علددل،ه  علنرها،يددت ع ددل رادديهى 

ينبددي ييريدد  بيلل ددت  ددن  ؛علرل،اددت مه ع ددل رادديهى رددلع،  علرنااددت عليع يريددت علخي ددت

علره،ل ع يبي هحان  يي ت عيولعف علاد هنيت  هع بيندي،  دن ماد ه   ع علعل هإش،عف

عيلع  ها،ع ا عليل،ي  هع بلعا  ن عليانيديش علي،بهيدت هعلهادي   عليع يريدت  هعليندها  دن 

مايلي  علياهية  نري يية عال ح ات نايشيت بعل ع نيبي  رن علدل،  علنردها،ن بحعده، ند  

عخ  علرل،ات ه خي،،بي  هبري يابة  دن يحايدا علخبد،ة رن عليه،يل علفنن هعلرع رين رن ل

 علرينير ت هرايهى ع رييي   ن عيلع . 

   احللقات النقاشية وورش العمل:-4

يفيل علح ايش علنايشيت بشن  نبي،  ن ب،عرز ع نري  علربنن ل رع ردين  حيدج ييديح علفد،ص 

ف علر،،هة رنبي  نردي يده ، ل رشي،نين ليبيل  عآل،ع  هعي ني، ل ه ه  إلل يحايا عيولع

علفدد،ص لالبينددي، هع بددلعا عددن ا،يددا عيادد  ت علريريدد ة عليددن يا،حبددي علرشددي،نهن. مرددي 

ه،ش علعردد   اددل اددريش ببدداع ع اددة؛ ينبددي ير دد  عرددال  يددؤل  إلددل إنيدديج رددهعل هملهعش 

ت يع يريت يايفيل رنبي  ن علعر يدت عليع يريدت  نردي ينياد  علرشدي،نهن م ندي  عر بدة بيله،شد

 رع هريش ه ربي،عش ريعللة. 

                                                                           االجتماعات الفنية واإلدارية:-5

، ي  علرني  علفنن مه علره،ل علربلا وه علا  ين ف ع ،يريعيش علفنيت هع لع،يت 
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نري يرنن من ينهن ،هع  ي،بهيي   ي ب،  ل رع رين لرني شت ن  ري ييع ا بيلعر يت علي،بهيت 

 بعض علرشنالش علريلعنيت ل خ،هج بيلح ه  علني،حت لبي . 

 الدورات التدريبية:-6

ي،   علله،عش عليل،يبيت علنفي ة علربنيت ل رع رين؛ ينبي يابة  دن ياده، ماد ه  عيلع  مه 

،ي  بهعاددات ،بددي  ينهعددل هع بددلعا  ددن عادديخلعة عليانيدديش هعلهاددي   عليع يريددت مه عليددل

علحيادده  هعلددله،عش عليددن يعاددل  ددن مادديلي  ها،ع ددا عليددل،ي  ه ددن يه ددي  علرع هرددت  

ه ي،وددي رددن علددله،عش عليددن يعاددل رددن  بدد  عليه،يددل علفنددن مه بددين علرددلع،  ع ددل رادديهى 

علرناات عليع يريت مه بدين عي ادية علع ريدت  دن علرل،ادت علهعحدلة  ليحايدا علخبد،ة علرينير دت 

 يش علرخي فت.  ن عليخ  

 :التنمية الذاتية-7

هيحاددا بددلع   لعخ ددن هحدد،ص رددن علرع ددة لياددهي، نفاددل بدديلا،ع ة هع ادديعينت بيلرنيبددت 

نر،،  مايان لإلنري  علربنن  هعلح،ص ع ل ع االا ع دل محدلج علن ،يديش علي،بهيدت 

 علحلي ت لينريت عل،ين  علشخ ن للى علرع ة.

 : أسلوب التدريس املصغر-8  

           ل مادي  ياادية علره دف عليع يردن ع دل رهع دف يل،يبيدت  دني،ة  ردلة ند  رنبدي هياهة ع

  يا  عن خرد  ل دي ا به،دهل  ردال  ل رع دة  ير  دهن علريع ردين رد  عاديخلعة نديري،عش 

علفيليه ليا،ي  علعر يت عليع يريت  حيل يرنن ع،عبي بعل الأ  ليعد،ف علرع دة علدا  يادهة 

  يرن عل ني، مخاي ه هييعّل  رن ا هنل.بيل،ي  واع علره ف عليع

 هرن موة رري عش واع عيا ه    

م.  ياهة بإ ،ع  علرع هريش رن ر يل، ريعللة ر    رشيولة علرع ة لنفادل  هوده يادهة 

 بييلع   ة يح ي  واع عيلع  هرع، ت عيخاي  هعلرني شت ر  عل رال . 

هيرندن من ن دد  إلددل يايددت   . يدية  يددل عليدل،ي  ع ددل ربدي،عش عليددل،ي  ب ده،ة حا 

 علرا ه . رايهى ع ياين 

 ،ـ. يه ، ه ش علرع ة هه ش علرش،ف ع ل عليل،ي .      

  أسلوب العصف الذهين: -9

هياددهة ع ددل يشدد،ي  علرع رددين ع ددل إنيدديج عددلل نبيدد، رددن عي نددي،  ببددلف ينريددت  ددل،عيبة 

عدت  دن عله دش نفادل حده  علعا يت رن خال  عليل،ي  ع ل يهليدل عي ندي، علريييبعدت هعلرينه

 عيت ري مه رشن ت يا،م ع يل  ن م ني  عل، ات  بحيدج يعادل علف، دت عدلة رد،عش لند  
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 ،ل  يل؛ ليا،م م ني،ه بني   ع ل عي ني، علين يارعبي رن عآلخ،ين   دة يدية عليه د  إلدل 

 م ني، هآ،ع  هح ه  ي،عيوي عل،ري . 

 أسلوب العروض العملية: -10

رشيولة حيج يع،ض مرية علريع رين ي،،بت ري مه يشني  ،بي  رعدين ياهة ع ل عايخلعة عل

مه يادددلة نرها،دددي رعيندددي   هيعددد،ف وددداع عياددد ه  ب ندددل نشددديايش يع يريدددت اعش ر،دددي ش 

هإرنينيدديش ريعددللة  عيلددت  ددن عليددل،ي   حيددج يدده ،  ددل،ع  نبيدد،ع  رددن علخبدد،عش ل رع رددين 

 هيحاا  بري  رشي،ني لل. 

 : حماةرة تربوية -11

ت عي ي  بين علرش،ف علي،به  هعلرع رين  يادهة  يبدي علرشد،ف بيادلية ر،رهعدت ردن عر ي

 عي ني، هعلرع هريش  هعلين يية إعلعلوي هين يربي  ب  ياليربي. 

  ندوة تربوية:  -12 

ع،يريا ر،رهعت رن علي،بهيين م حي  علخب،ة لإلابية  ن ل،عات رشن ت ي،بهيدت هإي،ديل 

يعادل علف، دت ل رني شدت هإبدلع  عآل،ع  حده  علرهعدها ردن  علح ه  علرنيابت لبدي  ه يبدي

  ب  علرشي،نين  يبي . 

هوناع ييعح من عر يت ع نري  علربنن ل رع ردين ليادش  دعبت مه ،،يدي  ه،ع  راديحل يش 

هرادرييش ،ليددلة  هلننبددي عر يددت مايادديت   يرنددن ع اددينني  عنبددي؛ ليحاددين عيلع  لعخدد  

   علربنت هي بيت حي،يش علينيي،.

رردددي ادددبا ييعدددح من عليدددل،ي  عر يدددت هرنهنددديش  بحي،دددت ريادددت إلدددل إعددديلة  ددديي يبي 

هيخ ي بي رري ع ا ببي  ه يحببي رن ععيال  هعهع ا مابرش ع ل نحه  يعد  هربيشد، 

 ن يعاي  راي،وي  هإععيف م ،وي  هبري ،ع بي  ييت  ن اعيبي  هلياش ملعة ههاي ت  دن 

لع ريدددت  دددن اددديي ييبي علرع، يدددت هعلربي،يدددت يددده ي، عيادددبي  هعلعهعرددد  علرهعدددهعيت هع

هعلخب،عييددت علر رهلددت رنبددي  لال،ياددي  بدد لع  علعددير ين  ددن علحادده  هعلريدديلين عليع يريددت رددن 

نيحيددت  هإ علددت عليشددهويش عليددن ع اددش بيلعر يددت عليع يريددت نيي،ددت  يددي  عليددل،ي  هرددن  ددة 

 نبي ربنيي . يي  علف،ص علين يرنن لبؤ   علعير ين ع ينيربي لالايفيلة ر

رن وني نخ ص إلل عللعهة بع،ه،ة إيال  عليل،ي  علاعين  هعلربنن ل عدير ين بديليع ية  دن 

رايهييش علعر  علريعللة. هواع ييا   إ،،ع  يايية حايان لما، علراد هلت عدن عليدل،ي   

 ن علرايهيين ع لع،  هعلفنن ع ل حٍل اهع   علخ هص ب،ؤيت ،ليلة يعن  يه،بي  ،ليدلع  

 فيلع  رن راي

 مخاي  علي،،بت هرن إي،يبييبي باعش علال،. -

 رن علعنييت هع ويرية.    -
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 الفصل الثاني

 اإلدارة التعليمية والرتبوية

  :اإلدارة التعليميةاملبحث األول: 

يايهلن ع لع،ة  ن علر،يرعيش علحلي ت ع ل رنيندت ربردت هر،ره دت  نهنبدي ه يفدت    

 ه ي فبي هن،يحبي  ن ،ايليبي إلل حٍل نبي،.إناينيت يعيرل ع ل حان علنبهض ب

هيعل ع لع،ة نع ة رن ة لل م هلل ه هععله هليلة علا،ن علعش،ين  هيحليلع  رن بلعيدت 

 به، ح،نت ع لع،ة علع ريت علين  يلوي علربنل   ،يل،يأ ييي ه،  رن خال  عي ني، عليدن 

   اد،يعي   لش ع لع،ة ياده،ع  ة  بعل الأ شدب1911نش،وي  ن نييبل "ع لع،ة علع ريت" عية 

ايري بين علح،بين علعيلرييين هم ني وري  حيدج ندين ياه،ودي يعدل عد،ه،ة ر حدت  ،عديبي 

عل، بت  ن ناد  علحد،   هخي دت لدلى عله يديش علريحدلة عير،ينيدت عليدن نردي  يبدي ع دة 

ون علعدرين ع لع،ة بعل علح،  علعيلريت عل ينيت  هالأ بعل من ي نل لبي من ع لع،ة علني،حت 

 (.2002 اينال  ع رنينيش علريليت هعلبش،يت علرييحت عاينال   مر  ) علرخال ن  

هن ،ع  لياه، ع دة ع لع،ة  ادل ينهعدش رادرييش ع لع،ة  هعخي فدش بديخيالف ابيعدت 

علر،دي  مه علريدلعن علددا  يردي،   يدل  هبدد، ة وداع عليندها  ددن رادرل ع لع،ة  إ  من ودداع 

ل عخيالف علرفبدهة بادل، ردي وده عخديالف  دن علاد ات عليدن يردي،  ردن علينها   يبنل ع 

خاللبددي ع لع،ة  إا من شددن  علادد ات ودده علددا  يعاددن لددإللع،ة رهع ددفييبي هرددللهلبي   ددإاع 

نينش علا ات عيرت نا ات عللهلت اريش ع لع،ة بي لع،ة علعيرت  هإاع نيندش اد ات رح يدت 

ت رحلهلة باايا رعين ناايا عليع ية رد ال  ادريش  ي  عنبي إلع،ة رح يت  هإاع نينش علا ا

إلع،ة يع يريت  م  من ع خديالف يندهن  دن مودلعف هر،دي ش يابيدا ع لع،ة علرعنيدت من د، 

 (.  2002رنل عخيال ي   ن علربيلئ هعلاهععل هعيا    ) علرخال ن  

ياددديت هوددداع يعندددن من ع لع،ة عليع يريدددت ييفدددا رددد  ع لع،ة علعيردددت  دددن علريددديلين عيا

هعيايلي  ه ن علعرهرييش  هلننبي يخي ف عنبي  دن ابيعدت ع ويردية هيفي دي  هر،دي ش 

عر بددي هعلهاددي   عليددن يادديخلربي  إا من ع لع،ة عليع يريددت يدد،يبا ع،يبياددي ه ياددي ب وددلعف 

عليع ية علر،اهرت علين ييحلل ابيعت هر،ي ش ع لع،ة عليع يريت  علين يه،ل  عيليديش عليع دية 

اي ري، عله يفن علرنديز  هعلرفيدل ل رشد،هعيش علرنب ادت عدن عر يدت ب،ر،دت مودلعف نحه ع 

 علعر يت عليع يريت نحه خلرت علر،ير  هإحلعج علينريت علشير ت  ن رخي ف رييلينل.

هر  عيايا رفبهة عليع ية هيعلل م ،ععدل هرعديرينل هياده، علن ،يدت علي،بهيدت  دن 

ة علحلي ت ردن علاعدييي علربردت عليدن شدن ش عويردية عله ش علحيلن  م بحش إلع،ة ن ة عليع ي

علعليدددل ردددن رخاادددن علايياددديش عليع يريدددت  دددن شددديل له  علعددديلة علريادددلة هعلنددديرن ع دددل 
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علرادديهى علر،ندد   هع   يرددن هعلرح ددن ع ددل علاددهع   هالددأ عناال ددي  رددن من علرؤااددت 

بيدت هينفيداوي  عليع يريت ون علرؤاادت عيهلدل عليدن يدلي، هيشد،ف ع دل يحليدل مودلعف علي،

 .(2003هرن  ة  بن يعل علره،ت عيه  لي حيح راي، علي،بيت هعليع ية )محرل ه حي    

 نشدد ه ،هع ددل ودداع  ددإن ع لع،ة عليع يريددت لددة يعددل ر،دد،ل عر يددت يا يليددت يعنددل بيادديي

ريت  نري منبي لة يعل نشياي  مه عردال  يعيردل علرل،ات  ب  م بحش عير  ياهي، هينيي، هين

،ة هع ،يبديلعش علشخ دديت  هإنرددي م دبحش ع رددي  لددل   ادفيل هم ددهلل ه هععددله ع دل علخبدد

نري م دبحش عيادي  ي  ينييد، مه يادهي،  دن   همايليبل ها، ل هرري،اييل علخي ت بل

هيحايدا   عليع ية ياياي  رن خاللل من ينهن   يل،ع  ع ل يحايا مولع ل  ن ياهي، علر،يرد

 (.  1998 ينرييل علشير ت )ا يرين ه عحيه  

هن ،ع  يوريت ع لع،ة عليع يريت هياهية له،وي علاييل   ن ياهي، عليع دية   ادل عادلش 

ع لع،يدين  ةرؤير،عش لياهي، عليع ية هإعيلة علن ،  ن بنييل هين يردل  مه  دن عخييدي، علاديل

هإعلعلوة هيل،يببة ع ل ماي  من ع لع،ة ون عيلعة علين يية عدن ا،يابدي يحايدا مودلعف 

    ن علياه، هعليالة.علر،ير

 مفهوم اإلدارة التعليمية:أواًل: 

يعددللش آ،ع  علبدديح ين هنييبددييبة عليددن حيهلددش يحليددل رفبددهة ع لع،ة عليع يريددت  هالددأ ه اددي  

بة علع ريددت هعلرع، يددت  ييخ فيدد هيبدديين ليعددلل هنددالأ ن دد،ع   ل عهيددت علن دد، إليددل رددن  ددب بة 

 ،ي  ع لع،ة عليع يريت.بي عي ت إلل يبيين مولع بة علبح يت  ن ر

، ببدي عليع دية  دن ( ع ل منبي ير   علا،يات عليدن يدلع2002)علرخال ن    ال ن ، إليبي

لف افت الأ علر،ير  همهعيعل هع ي،يويش علفن،يت علي،بهيت علادي لة  يدل  ر،ير  ري  ه اي  

لينادديا لينفيددا علايياددت عليع يريددت علر،اددهرت لددل رددن خددال  عر يدديش عليخادديا هعلين ددية هع

( ع دل 1985)محرل  هعليه،يل هياهية عيلع  ليحايا عيولعف علعيرت ل يع ية. نري ن ، إليبي

علر،يرد  همهعديعل  تمنبي ير   علنيفيت علين يلع، ببي عليع ية  ن لهلدت ردي  ه ادي  ييليهله،يد

 هري ييال ة ر  ابيعيل ه ،ه دل هر  دل هع ي،يوديش علفن،يدت هعلي،بهيدت علادي لة  يدل  حيدل

يحاا عيولعف علر،،هة رن واع عليع ية نيي،ت لينفيا علاييات علر،اهرت لل  هيية الدأ ع دل 

رايهى عللهلت مه عل،ربه،يدت مه علرحي  دت مه عله يدت مه علااديا مه علرليندت مه علا،يدت ند  

 حا  راريييل ه ،هف ينفياه.

ة عليع يريددت ( رفبهرددي  لددإللع،2002ه ددن اعش علاددييا مه،ل )لليدد  ع لع،ة علرل،ادديت 

علا،يات علين يلع، ببي علعر يدت عليع يريدت  دن ر،يرد  ردي  هودن ي،،ردت  ن ، إليبي ع ل منبي

ل ف اددفت علي،بهيددت هعلاييادديش عليع يريددت عليددن ياددي بة ميليهله،يددت الددأ علر،يردد  همهعدديعل 
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هعي،يوييددل علفن،يددت هعلي،بهيددت علاددي لة  يددل  لي دد  إلددل يحايددا عيوددلعف هينفيددا علاييادديش 

ر،اهرت لل  ليحاا واع عليع ية مولع ل رن خال  ن  نشديا ردن ة را دهل هوديلف يحادا عل

( رفبهردددي  آخددد، 2002)لليددد  ع لع،ة علرل،اددديت نردددي مه،ل  .عيودددلعف علي،بهيدددت علرنشدددهلة

ر،رهعدت ردن علعر يديش علريشديبنت عليدن يينيرد   يردي  لإللع،ة عليع يريت ن ، إليبي ع ل منبدي

لع،يددت ع ددل علرادديهى علاددهرن هعلرادديهى علرح ددن  هعلرادديهى بينبددي  ددن علرادديهييش ع 

 ع ،،ع ن ليحايا عيولعف علي،بهيت علرنشهلة.

 ال ن ،ع إليبدي ع دل منبدي عل،بدي  علدا  يشدي،أ عشدي،عني   (2003حي   )محرل ههمري 

 عي    ن هع  علاييات عليع يريدت  ه دن إلع،ة ند  نشديا ييحادا ردن ه،ع دل ي دأ علاييادت. 

علرعندددل ير ددد  ،بدددي ع  عدددخري  يشدددر  نددد  علاددد ايش عليع يريدددت علر،ن يدددت هودددن ببددداع 

 هعلالر،ن يت.

 أهمية اإلدارة التعليمية: ثانيًا: 

يب،  موريت ع لع،ة رن علحي،ت إليبي  ن م  رش،ها مه رن رت مه عر  ،ريعن   بدل لدل  

ن ،دهلة رن إلع،ة ياي،ه هيش،ف ع يل هييهلل مره،ه  هبال، ردي يندهن ع لع،ة ،يدلة ينده

علعردد  علددا  يددؤل  إلددل يحايددا عيوددلعف  هودداع يعنددن من ع لع،ة رادد هلت عددن علن،دديم مه 

 علفش  هياف خ ف عني ي،عش عي ،عل علعير ين هإن،ي عيبة. 

نري يب،  موريت ع لع،ة عليع يريت بيلحي،دت إليبدي  دن ،ريد  ريديلين علي،بيدت هعليع دية   

 ددي لع،ة م ددبحش رددن راهردديش ن،دديم إلع،ة  هرددن موريددت عل،ادديلت عليددن ياددلربي ل ر،يردد  

عليع دية هعدديرال  ربرددي  رددن عهعرد  ياددلربي  هباددل، رددي ينددهن ،دهلة علعردد  علددا  يددؤل  إلددل 

يحايا عيولعف عليع يريت علين ينشلوي علر،ير  يبني ل بال، ري ير  ل واع علن،يم  دن عليع دية 

 رن ن،يم ل ر،ير .

ردن موريدت علدله، علرندها ببدي  دن عر يدت إعدلعل هميعي  يب،  موريدت ع لع،ة عليع يريدت 

علاهى علعير ت برايهيييبي علرخي فت  ن ،ري  عليخ  يش علين يحيديج إليبدي عر يدت علينريدت 

ع  ي يليت هع ،يريعيت  ن علر،ير   هبال، موريدت ع لع،ة عليع يريدت يد لعل موريدت ع لع،ة 

 يريدت  إا   يرندن من يدؤل  علرل،ادت علرل،ايت بيعيبي،وي علرايهى ع ،،ع ن لإللع،ة عليع

له،وي نرؤاات ع،يريعيت  ن رع   عن علر،ير   هعن ،ؤيت ع لع،ة عليع يريت ه،ايليبي 

 علع ريت هع ،يريعيت هعل اي يت هعلي،بهيت ل ر،ير .
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 وظائف اإلدارة التعليمية:ثالثًا: 

  ي ي ن( بر2005مه،لوي) علرخال ن  يير   ه ي ف ع لع،ة عليع يريت نري

عليخاددديا  هوددده عر يدددت  ن،يدددت يعيردددل ع دددل علرنادددا هعلي،ييددد   هييريددد  بددديلن ،ة  -1

علراياب يت  هيعر  ع ل عادي ري، علردهع،ل هع رنينديش علريليدت هعلبشد،يت علرييحدت  م  

من عليخادديا عر يددت رن رددت ههععيددت  خييددي، م عدد  علح دده  علررننددت ل ه دده  إلددل 

 مولعف رعينت.

،ل علنشيايش علال رت ليحايا علبلف مه علخادت هي،ييببدي  دن علين ية  هوه يحليل يه -2

ر،رهعيش بحيج يرنن إانيلوي إلل م د،عل  مه وده ياادية علعرد  إلدل عني د، هربدية 

هه ي ف هرا هلييش  هي،ييببي  ن عال يش ا يرت بحيج يرندن إادنيلوي إلدل عي د،عل 

 برا هلييش ها ايش يارح بينفيا اييات علرؤاات مه علرن رت.

ه،يدل  هيير،ندد  حدده  علنيفيددت عليددن يادديخلربي ع لع،ة  ددن عر يددت ر،ععددية علفدد،ها علي -3

علف،ليددت بددين عي دد،عل  هيحايددا عليعدديهن  يرددي بيددنبة  هيحفيدد وة ع ددل علعردد  ب   ددل 

عددن يدده ي، علبي ددت علرال رددت ليحايددا علن،دديم  ددن علعر يددت علي،بهيددت  اي ددييبة   عددال  

 هعليع يريت. 

هريش هعليع يريش هعليه،يبديش هعيهعرد، هعلاد،ع،عش ردن ع ي ي   هيعنن يل ا علرع  -4

  هي اددن علرع هردديش هعلبييندديش علعدد،ه،يت رددنبة  ددن ن،بددت ع لع،ة إلددل علر،ؤهاددي

 ده،ة ياددي،ي، همبحدديج هردان،عش هع ي،عحدديش هشددنيه  هعاديفيي عش  هالددأ ببددلف 

 عيخيا  ،ع، رعين مه ينفياه.

علرنشددهلة  هرع، ددت نيفيددت اددي،  علياددهية  هيا ددل بددل علي نددل رددن رددلى يحاددا عيوددلعف -5

عيعري   هعلي نل رن علرهع،ل علرييحدت ردن حيدج عاديخلعربي ه ادي ل خادت علرهعدهعت 

 مه    هواع يعنن من علياهية عر يت ييعرن علرييبعت ه يي  عيلع  هياهي،ه.

 مستويات اإلدارة التعليمية: رابعًا: 

،ة ع ويرددية ه عيوددلعف رددن  ال ددت يينددهن ع لع،ة عليع يريددت رددن حيددج علرري،اددت هلع دد    

 ع ل علنحه عآلين   (2002)علرخال ن   رايهييش إلع،يت مه،لوي

                املستوى املركزي: .1

ه دن وداع علراديهى يدية يحليدل   (عليع يريت علع يي )ليهعن عله ع،ة ع لع،ةهيير   برايهى 

 ي ددأ بيحايددا إلددل ع ويرددية اييادديل عليع يريددت  بي عددي تعلعيرددت ل يع ددية ه،اددة  عيوددلعف

   هينفيا ي أ علاييايش عليع يريت. ولعفيع
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 احمللي:املستوى  .2

   إلع،يين واع علرايهى رايهيين  هيعة

ه يدل يددية يابيدا  د،ع،عش علرادديهى   هيير د  برنييد  علي،بيدت هعليع ددية بيلرحي  ديش :األول

ش علرحي  ديش هيه ي  علخاا هعلب،عرز بري يينيا  هحي،دي  علر،ن   ) عله ع،ة (

،ادة علاييادت علينفيايدت عليدن ينفد  ينفيدا علخادا عليع يريدت نري يية  يدل   هعلرلي،ييش

  .بيلرحي  ت هرييبعيبي

 لع دد بي شدد،عفهعليددن يبددية   شبيلرددلي،يييع ددية عله علي،بيددت إلع،ةهيير دد  برنييدد   الثــاني:

 ع لع،ة ،بهل تهبيه،يل هينايا هرييبع علرلي،يت  ن رلع،   عليع يريت علعر يتاي، 

 .  هياييربي علرل،ايت

  املستوى اإلجرائي )التنفيذي(:. 3

هيير دد  بددي لع،ة علرل،اددديت  ه ددن وددداع علرادديهى يدددية علينفيددا علنبدددي ن هعلفع ددن ل اييادددت 

عليع يريت هعلخادا علل،عاديت  هيشد،ف ع لع،ة علرل،اديت ع دل ،ريد  عينشدات عليدن يخدلة 

 مولعف علعر يت عليع يريت. 

 :اإلدارة املدرسـيةلثاني: املبحث ا

ير   ع لع،ة علرل،ايت علرايهى ع ،،ع ن ل عر يت علي،بهيت هعليع يريت  حيج ييب ده،  يبدي  

،ري  عل،بدهل ليحايدا عيودلعف لعخد  علرل،ادت  يحايادي  لردي يبدلف إليدل عللهلدت  دن ر،دي  

  علايلد   هع دل ينهين علشخ يت علرينير ت ل ي رياعلي،بيت هعليع ية  هيعر  علرل،ات ع ل 

. (1993إعلعله إعلعلع  ا يري  هينريت ،هم علبحج هعليفني، علع رن هع بلععن لليل ) د،هه  

لددالأ يشددن  ع لع،ة علرل،ادديت  ددن علن ددية عليع يرددن ح،دد، عل عهيددت بيلناددبت إلددل ع لع،ة 

   هيعددلعيوددلعف عليع يريددت  هرددن  ددة يعددل علرل،اددت ع ناال ددت عيايادديت ليحايددا ع يريددتعلي

ربرت رلي، علرل،ات نبي،ة ه،ايرت ن ،ع  إلل عيلهع، علاييليت هع ش،ع يت عليدن يادهة ببدي  

نهنل يعل علاي ل علي،به  علا  بل يية ن،يم علرل،ات مه  ش بي  هالأ يايعن رنل من يندهن 

ع ل ل،،ت عيليت رن علهعن ب ولعف عليع ية ه ييييل  ر ري  إلريري ني يي  بهاي   يحايا واه 

 .(2003لعف ع ل م،ض علهع   )عي ب،   عيو

رددن ونددي يرنددن علادده  إن ع لع،ة علرل،ادديت لياددش  ييددت  ددن حددل اعيبددي  هلننبددي هاددي ت     

ليحايا مولعف علعر يت عليع يريت  يبلف إلل ين ية علرل،ات ع دل ماد  يرننبدي ردن يحايدا 

  يرندن  بربدي إ   دن ،ايليبي  ن ي،بيت علنش   لالأ يا دا ع يبدي ع لع،ة علينفيايدت عليدن 

   ع لع،ة عليع يريت نهنبي ياديرل شخ دييبي ردن علن دية عليع يردن ب نر دل. هوداع يعندن من 

عال ددت ع لع،ة علرل،ادديت بددي لع،ة عليع يريددت وددن عال ددت عل،دد   بيلندد   مرددي علفدد،ا بينبرددي 
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اد هلت علرادنلة لند  رنبردي  ه دن نهعيدت علايديلة علر ش يير    ن ع خي ي يش هعلرا هليي

   عن يايي، ش هنبي.

 مفهوم اإلدارة املدرسـية:أواًل: 

يعللش آ،ع  علبيح ين هنييبدييبة عليدن حيهلدش يحليدل رفبدهة ع لع،ة علرل،اديت  هالدأ ه ادي  

ل عهيدت علن دد، إليدل رددن  دب بة  هليعددلل هيبديين خ فيددييبة علع ريدت هعلرع، يددت  بي عدي ت إلددل 

 ،ة علرل،ايت.يبيين مولع بة علبح يت  ن ر،ي  ع لع

ي دأ عل،بدهل   نبدي  "بإللع،ة علرل،اديت يع،يفدي  لد( 2002مه،ل )للي  ع لع،ة علرل،ايت      

علين ياهة ببي رلي، علرل،ات ر  ،ري  علعير ين رعل رل،اين  رع ردين هإلع،يدين  تعلرينياا

(  اددل 2002)علرخال ددن  ه يد،وة  بنيددت يحايددا عيودلعف عليع يريددت لعخدد  علرل،ادت". همرددي

،ري  عل،بهل علرناات علين ياهة ببي ردلي، علرل،ادت لل ع لع،ة علرل،ايت ع ل منبي  "ن ، إ

ردد  ،ريدد  علعددير ين رعددل رددن رل،اددين هإلع،يددين رددن خددال  عر يدديش عليخادديا هعلين ددية  

هعلايدديلة عليه،يبيددت ل عر يدديش عليع يريددت ليحايددا عيوددلعف علي،بهيددت لعخدد  علرل،اددت  يحاياددي  

 ف إليل علر،ير  رن ي،بيت يبني ل".ييريشل ر  ري يبل

علعر يدت عليدن يدية ببدي يعب دت عل،بدهل  نبدي  "ب( 2003حدي   )محرل هع، بي ن  رن  نري

 علبش،يت هعلريليت  هيه،يببي رن م،  يحايا مولعف علرؤاات عليع يريت". 

 اختصاصات اإلدارة املدرسـية:ثانيًا: 

ال يش رعينت هرحللة بين عي د،عل علعدير ين رري   شأ  يل من إلع،ة علرل،ات ييا    يية ع

لعخدد  علرل،اددت  هبددين ندد  رددن لددل  دد ت بيلرل،اددت  هييه ددف نددها ودداه علعال دديش ع ددل 

شخ يت رلي، علرل،ات بيلل،،ت عيهلل  نري ييه ف ع ل علعير ين لعخ  علرل،ات  هردلى 

يريددت إحاددي  ندد  رددنبة بددله،ه  يبددي  بي عددي ت إلددل رادديهى هعددن علرندد   هعلادد ات عليع 

 هعلبي ت علرحيات بيلرل،ات  هن  رن لل عال ت ببي. 

هيعل ه يفت رلي، رل،ات رن موة عله ي ف  ن علعر يدت عليع يريدت إا يهع،دل م ندي  ي ليدت 

هع،بييددل رشددنالش هيحدددلييش ه عددييي عليددلة  عيرددد، علددا  ييا دد  رندددل من ينددهن مودددال  

ع، علاد،ع،عش علرنيادبت هعلحنيردت علر اية ع ل عييال حيل يري أ علال،ة ع ل إ دل تل را هلي

  ن عله ش علرنيا  لهن خهف مه ي،لل. 

(  ددن 2003حددي   )محرددل ه هع يددل  ددإن عخي ي دديش رددلي، علرل،اددت ييب دده، نرددي مه،لوددي

  ييتعلرا هلييش عآل

 را هلييش  نيت.  .أ

 را هلييش إلع،يت.  ب.
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 را هلييش ي،يه علر،ير .  جـ.

  آلينرا هلييش هالأ ع ل علنحه عه يري ي ن يهعيح لن  را هليت رن عل

  :الفنية تاملسؤوليا أ.

 ت ييهيشر  علعليل رن علنهعحن علين يرنن ينيهلبي  ن علنايا عآل

   ياهية هيه،يل عر  علرع رين  هيشر  الأ إبلع  علرالح يش لعخ  علف ده  هخي،،بدي

 هعلايية بيخايا ع خيبي،عش علله،يت ر  ع ش،عف ع ل نيي ،بي هينفياوي.

 عددلعل علياددي،ي، علال رددت عددن ياددلة عليالريددا  ددن ل،عاددييبة يربيددلع  ل، عبددي إلددل مهليددي  إ

 عيره،  هالأ بيليعيهن ر  علرل،اين عيهع   هعلرل،اين. 

   عليع،ف ع ل ع رنينيش علريليت هعلبش،يت ل رل،ات رن حيج معلعل علرع ردين علرا هبدت

  عر يت عليع يريت. علال رت ل شهعلين يحييج إليبي علرل،ات  هعلي،بي ع

   عليعدد،ف ع ددل رددلى اي ددت علرل،اددت  ادديابي  معددلعل عليالريددا علررنددن عاددييعيببة ردد

 ع،ه،ة ي نل رلي، علرل،ات رن ي،ييببي هيه ي  علرع رين ع ل عل فهف علرخي فت. 

 لددهنال  هعلرل،اددين  هعلرل،اددين عيهع دد  هع لع،يددين  بال بددة ردد  ع عاددل ع ،يريعدديش

 هيه،يبيش عله ع،ة هرلي،ييش عليع ية ر  ش،حبي هرني شيبي. با،ع،عش هيع يريش 

 لمخددا ببددي  ددن  يع اددالا ع ددل محددلج عليادده،عش علي،بهيددت هعليع يريددت هرددلى رال ريبدد

 رل،ايل  هرلى رايوريبي  ن ياهي، ا،ع ا عليل،ي  هعلرنيوز.

 ردلى ع اديفيلة ردن ،بدهلوة    هرع، ترع، ت علرل،ات  ايعلعلعش ه ل،عش علرع رين 

 هرعيهنيبة ع ل ينريت رايهعوة علع رن هعلربنن. 

  يه،يدل علرع رددين نحده موددلعف علعر يددت عليع يريدت هعلي،بهيددت  هنددالأ يه،يدل عليالريددا برددي

ييفددا هخ ددي ص نرددهوة علعا ددن هعلنفاددن هع نفعدديلن هعل،اددرن هريا بدديش علر،يردد  

 علي،بهيت. 

 ،ددلهة حاددنت لندد  رددن علرع ددة  يوددينريددت علاددية عيخال يددت علحريددلة هعلر دد  علع يددي بيعيبي 

 هعلي ريا   به ير   علاييلة علفن،يت علي،بهيت لعخ  علرل،ات هخي،،بي.

  ييعين ع ل رلي، علرل،ات ل،عات   افت علر،ير  علي،بهيت  هعلرنديوز هعلنيد  علل،عاديت

علين يخص ر،ح يل عليع يريت  هميعدي لليد  علرع دة  هعليع يرديش عليدن يد،ل ردن علده ع،ة 

  ن. بباع علش

 : اإلدارية تاملسؤوليا ب.

 ع لع،يت علنهعحن عآلييت  شيشر  علراؤهليي
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 هيينيه  ري ي ين  شئون التالميذ: -1

  .هععل  به  علي ريا  

  .ا،الش  يي  عليالريا علراي،لين هعلرحهلين هإعيلة علايل 

  .يرت عل،اهة علل،عايت ه هععل ع عفي  رنبي  

  .هععل ي لي  عليالريا  

   يي  عليالريا. ا،الش 

  .ب،عرز عينشات علرل،ايت هعل،حالش 

 عل،هعن  عآلييت يينيه   شئون العاملني: -2

  نيدددين  –إلع،يدددين  –ين دددية هيه،يدددل ه، يبدددت علعدددير ين بيلرل،ادددت )رع ردددين – 

 (.خلريش

  يه،يددل علعددير ين  ددن شدديل عيردده، علعر يددت هعلادد هنيت برددي ييفددا هرعددييي، ادد هأ

 علرل،ات هيايليلوي. 

 ية علرنيبت علرل،ايت بيلني  علال رت لبي. يلع 

  .ع ش،عف ع ل عر  عيخ ي ن ع ،يريعن هعل ع ،ة عل حيت 

  .يحليل   حت عر  لعخ يت ل رل،ات بش،ا من ينهن عل،ري  ع ل ع ة هل،عيت ببي 

 هيشر  إش،عف رلي، علرل،ات ع ل علنهعحن عآلييت     شئون احلسابات: -3

 علرؤ يت هععيريلوي. ر،ع،عت علا ف علرايليرت ه 

   يح ددي  علر دد،ه يش علل،عادديت هحادديبيش عينشددات هحادديبيش ر، دد  عآلبددي

 هبنهل علي ،ف  يبي. 

  حادددي  علربددديل  علراددديحات ع دددل علرل،ادددت ردددن ريددديه هإندددي،ة هي فدددهن هي رينددديش

 ع،يريعيت. 

  .إعلعل نشهف علر،يبيش هعي،ه، هعلرني آش 

 ي ين   هيشر  ع ش،عف ع ل ري :شئون التوريدات -4

  .علرنييبيش عل يل،ة هعلهع،لة 

 ا   علني  علرل،ايت علرا،،ة هع ش،عف ع ل يه يعبي. تراؤهلي 

  .إعلعل نشهف علر،ي،  رن علني  هعي نيف عل ع لة 

  .ا   عيلهعش هعلراي  ريش علخي ت بيلعر  علرل،ان 

 ينهين عل ،ين علخي ت بر،ع،عت هععيريل علرشي،ييش هعلرني  يش هعلرري،ايش  . 

  .ع ش،عف ع ل ماهن عايالة هإعي ت ه يل عي نيف 
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   :شئون التغذية-5

هيشددر  ع شدد،عف ع ددل عله،بدديش علناع يددت ل يالريددا  هيه يعبددي ع دديبة  هيه يدد  علن،عردديش 

ع ل علريعبلين  ن حيلت رخيلفت علش،ها ر  ع،ه،ة إبدالن علرناادت عليع يريدت بردي يحدلج 

 رن ر،،ييش عيره،.

 ل  املباني املدرسية:  شئون اإلشراف ع -6

هيشددر  ع شدد،عف ع ددل ين ددية علعردد  ببددي  هعلرحي  ددت ع ددل اددالريبي ه دديينت عي دديج 

 هعيلهعش هعلي،بي عش  هاالرت ملهعش عيرين  هعلاالرت لعخ  علرل،ات.

 : : مسئوليات جتاه اجملتمع جـ

رؤااديش هييعرن واه علرا هلييش عال ت علرل،ات بيلر،ير  علخي،،ن رن مهليي  مره، ه

هر،ع ددا هوي دديش  هلعدد  ودداع ييا دد  رددن إلع،ة علرل،اددت هعدد  خاددا هبدد،عرز ليحاددين 

 عال ت علرل،ات بيلر،ير  علخي،،ن هالأ ل،ع  علحيية علرل،ايت من ، نفي ة ه يع يت.

 أمناط اإلدارة املدرسية:خامسًا: 

 ددن  م،،يددش علعليددل رددن علل،عادديش هعيبحدديج علخي ددت ب نردديا علايدديلة ع لع،يددت هله،وددي

ع لع،ة علرل،ايت هي  ي،وي  ن علعر  علي،به  هعليع يرن بيلرل،ات  ه يع ييبي  ن عنعبيا 

علعر يت عليع يريت  ه،هلة رخ،،ييبي  دن ر،دي  إلع،ة علرل،ادت  ه دل ييعدلل عليادرييش عليدن 

 ( ع ل علنحه عآلين  1992)عل ييل ه ،،   يحلل عينريا ع لع،يت لرلي، علرل،ات ان،وي

وه علا  يادهة  يدل علردلي، بييخديا علاد،ع،عش هإعالنبدي ع دل ر،ؤهاديل  اإلخباري: النمط. 1

  .لينفياوي لهن رييبعل

 يددل ييخددا علرددلي،  ،ع،عيددل  ددة يحدديه  إ ندديا ر،ؤهادديل ببددي  ريه عددي   الــنمط اإلقنــاعي:. 2

   .علرايهرت رن  ب  علعير ين

عدد،ض علرشددن ت ع ددل ندد   ودده علددنرا علددا    ييخددا  دد،ع،ع  إ  بعددل الــنمط التشــاوري : .3

عيععددي    ددة ياددير  لندد  ،م   ددة ينددهن  دد،ع،ه رددن ر،رهعددل رددن 

 عآل،ع .

وه علنرا علا  يعل  يل علرلي، نفال ععهع   دن ،ريعدل  هيندهن عيخديا النمط اجلماعي :  .4

 علا،ع،عش را هليت عل،ريعت.

 ه دددن عددده  الدددأ ونددديأ  ال دددت منرددديا رع،ه دددل لدددإللع،ة علرل،اددديت ييحدددلل نردددي ان،ودددي

 ( بري ي ين  2003)عي ب،  



  
51 

 
  

هوه علنرا علا  يفهض  يل علرلي، بععي  رن اد اييل لر،ؤهاديل   النمط الدميقراطي: .1

ينفدد،ل بيلادد ات  هالددأ ع ددل  هيشدد،نبة  ددن عيخدديا علادد،ع،عش علخي ددت بيلعردد   همحيينددي  

 حا  ابيعت علره ف.

يلاد ات ه  يرندن من هوه علنرا علا    ياياي   يل علرلي، من ينف،ل ب النمط الرتسلي : .2

 ييحر  راؤهليت إ لع، علا،ع،عش رايابال   هييري  واع علنها ب نل م   عينهعا إنيي،ي .

هوه علنرا علا  يعيرل ع ل ي،نيد  ،ريد  علاد ايش  دن يدل علاي دل  النمط الديكتاتوري:  .3

 هإ لع، علا،ع،عش ع ناينيت بينل هبين ر،ؤهايل.

 لتنفيذية للنظام التعليمي يف اليمن: التنظيمية وا األسساملبحث الثالث: 

يادينل ن ددية عليع دية  ددن علديرن ع ددل ماد  هربدديلئ لاديه،يت ه ينهنيددت هععدحت   اددل حددلل 

عللايه، ر،رهعل رن عيا  اعش عل  ت بيلن ية عليع يرن ردن حيدج علرعدرهن هعيحايدت 

هعل ددهع ح هيدده ي، علخلرددت عليع يريددت هإلع،يبددي  ر  ددش ودداه عيادد   يعددلة لبنددي  علاددهعنين 

 ل،ش  ال دت  دهعنين اعش موريدت  إا هعلا،ع،عش هعلاييايش هعلب،عرز علي،بهيت هعليع يريت 

ة 1992( لادنت 45  ودن  علادينهن علعدية ل ي،بيدت هعليع دية ، دة )ة ن ر،دي  علي،بيدت هعليع دي

علا  ما  ل ن ية عليع يرن هحلل رالرحل  هندص ع دل مولع دل علعيردت همودلعف علر،عحد   

ة بشد ن رحده عيريدت هيع دية علنبدي، علدا  هعدح 1998( لانت 28لاينهن ، ة )نري  ل، ع

نيفيت عليعير  ر  عيريت نه،ل آخ، ل ن ية عليع يردن  إا يينديه  علادينهن عيه  علادنين  دن 

علاددنهعش علعر،يددت علرايب ددت ل ر،ح ددت عليع يريددت  بينرددي علاددينهن عل ددينن يهعددح نيفيددت يدده ي، 

يت ل انين علاين  ييبة ع ليحيا بن دية عليع دية علعدية  هيد ين  دينهن علخلرت عليع يرت هعليل،يب

ة لينرد  ح ادت عليشد،يعيش عليع يريدت عليدن 1998( لادنت  37علرع ة هعلربن عليع يريت ، دة )

 مااش ل ن ية عليع يرن نن .

لادي،  تهير   عل دهع ح علين يريدت هعلاد،ع،عش عله ع،يدت عياد  علين يريدت هعلينفيايد     

ة عليع يردن بني دت رؤاادييل عليع يريدت هإلع،يبدي  حيدج يادينل وداه عل دهع ح هعلاد،ع،عش علن ي

إلل عيا  علاينهنيت ل يع ية  هيبلف إلدل يهعديح علربدية هخادهعش علعرد  عليدن يادهل  دن 

 عيخي، إلل يحايا عيولعف علعيرت ل يع ية  هيحايا عيولعف علخي ت ل ر،عح  عليع يريت.

 يل،ة باد،ع،عش ه ع،يدت هعليدن يي د  بيلعرد  علرل،ادن علينفيدا  ردي هرن موة عل هع ح عل 

 ي ن 

 ة.1997( لانت 950) علال حت علرل،ايت عل يل،ة بيلا،ع، عله ع،  ، ة .1

( لاددنت 794) علال حددت علين يريددت ل يه،يددل علي،بدده  عل دديل،ة بدديلا،ع، علدده ع،  ، ددة .2

 ة.1995
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( لاددنت 796) ، علدده ع،  ، ددةعلال حددت علعيرددت ل ياددهية هع خيبددي،عش عل دديل،ة بدديلا،ع .3

 ة.1995

 ة  .1995( لانت 801)   حت علرنيبيش علرل،ايت عل يل،ة بيلا،ع، عله ع،  ، ة .4

( لاددنت 795)   حددت علخلرددت ع ،يريعيددت علرل،ادديت عل دديل،ة بدديلا،ع، علدده ع،  ، ددة .5

 ة.1995

( لادددنت 1639) عل ددديل،ة بددديلا،ع، علددده ع،  ، دددة ن  حدددت يدددناالش علرع ردددين عليرنيدددي .6

 ة.1993

 ة.1997( لانت 72) ين ية إابيريش علر،ير  عل يل،ة بيلا،ع، عله ع،  ، ة ت  ح .7

  حت عيا  هعلرعدييي، هعآلليديش علينفيايدت علخي دت بي،شديح هيعيدين ردلي،  ههندال   .8

 ة.1994( لانت 311) علرلع،  عل يل،ة بيلا،ع، عله ع،  ، ة

علعرد  علرل،ادن هينفيداه  علاد،ع، هميعي  ردن مودة علاد،ع،عش عله ع،يدت عليدن يي د  بين دية 

ة  بشددد ن شددد،ها عخييدددي، هيعيدددين ردددلي،  علردددلع،  2002( لادددنت559) علددده ع،  ، دددة

 ههنال بة.  

 اهليكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم يف اليمن:أواًل: 

يعل علبندي  علين يردن لده ع،ة علي،بيدت هعليع دية هرنييببدي  دن علرحي  ديش عيلعة علفعيلدت عليدن 

ملع وي علن ل  هعلهاي ت علين يري،  رن خاللبي عينشات علرخي فدت  ليحايدا عيودلعف  ين ة

علعيرددت هعلف،عيددت  نرددي من ن،دديم علدده ع،ة هرنييببددي  ددن علرحي  دديش  ددن رري،اددت ربيربددي 

هعخي ي ددييبي هيحايددا موددلع بي يدد،يبا بل،،ددت نبيدد،ة بنفددي ة ي ددرية هبنددي  علبيندد  علعددية 

ة هرنييببددي علييبعددت لبددي  هبرادديهى علل ددت  ددن يحليددل علربددية هعلبييندد  عليف ددي يت ل دده ع،

هعلهع،بيش  هبهعهم علعال يش عللعخ يدت هعلخي،،يدت  هنداع بردلى يده ، عآلليديش علرنيادبت 

 علفعيلت ل يعيهن هعلينايا هعلينير  بين ني ت منشايبي علرخي فت. 

 بديلا،ع، عل،ربده،  ، دةعلي،بيدت هعليع دية عل ديل،ة  له ع،ة لالأ حللش علال حت علين يريت 

( من علبندددي  علين يرددن لدده ع،ة علي،بيددت هعليع دددية 9) ة   ددن علردديلة ، ددة1993( لاددنت 28)

 بيل،ربه،يت عليرنيت يينهن رن علاايعيش هعلياايريش علييليت 

 هيينهن رن ع لع،عش علعيرت عآلييت  قطاع التعليم العام: -1

 ع لع،ة علعيرت ل،ييض عيافي . -

  يع ية عيايان.ع لع،ة علعيرت ل -

 ع لع،ة علعيرت ل يع ية عل ينه . -

 ع لع،ة علعيرت لمنشات علرل،ايت. -
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 هيينهن رن ع لع،عش علعيرت عآلييت  قطاع التدريب والتأهيل:-2

 ع لع،ة علعيرت ليل،ي  هي وي  علرع رين  ب  علخلرت. -

 ع لع،ة علعيرت ليل،ي  هي وي  علرع رين م ني  علخلرت. -

 علعيرت ليل،ي  هي وي  علاييلعش علي،بهيت.ع لع،ة  -

 رعبل علي وي  هعليل،ي  م ني  علخلرت. -

 هيينهن رن ع لع،عش علعيرت عآلييت  قطاع التوجيه والتقويم الرتبوي:-3

 ع لع،ة علعيرت ل يه،يل علي،به . -

 ع لع،ة علعيرت لالخيبي،عش هعلياهية. -

 بهيت.ع لع،ة علعيرت ل هاي   هعليانييش علي، -

 ر،ن  إنييج علهاي   عليع يريت. -

 هيينهن رن ع لع،عش علعيرت عآلييت  قطاع التخطيط والتمويل:-4

 ع لع،ة علعيرت ل يخايا هع ح ي . -

 ع لع،ة علعيرت ل خي،ات علرل،ايت. -

 ع لع،ة علعيرت ل رشي،ي  هعلرييبعت. -

 ع لع،ة علعيرت ل ش هن علريليت هعلي،بي عش هعل يينت. -

 ع لع،ة علعيرت لش هن علرعي،ين هعلريعي لين  ي، علرح يين. -

 ع لع،ة علعيرت ل راي  ريش علرل،ايت. -

 هيينهن رن ع لع،عش علعيرت عآلييت  قطاع اإلدارة واخلدمات:-5

 ع لع،ة علعيرت لش هن علره فين. -

 ع لع،ة علعيرت ل ان،يي،يت. -

 .ع لع،ة علعيرت ل حيا  عآللن هعليه يا -

 ع لع،ة علعيرت ل ينايت علرل،ايت. -

 ع لع،ة علعيرت ل  حت علرل،ايت. -

 بي عي ت إلل ع لع،عش علعيرت علنرايت عآلييت 

 م( ع لع،ة علعيرت ل ، يبت هعليفييش.

  ( ع لع،ة علعيرت ل عال يش علخي،،يت.

 ،ـ( ع لع،ة علعيرت ل ش هن علاينهنيت.

 

 



  
54 

 
  

 الرتبية والتعليم يف حمافظة تعز: اهليكل التنظيمي ملكتبثانيًا: 

 يينهن علبني  علين يرن لرني  علي،بيت هعليع ية برحي  ت يع  رن علنيينيش علين يريت عآلييت  

 رني  رلي، رني  علي،بيت هعليع ية. -1

 شعبت عليع ية. -2

 شعبت عليه،يل هعلرنيوز. -3

 شعبت عليل،ي  هعلي وي .  -4

 شعبت علرشي،ي  هعلي،بي عش.  -5

 ا ت. ع لع،عش علراي -6

هيدد،م  ندد  شددعبت ، ددي  ياددرل ، ددي  علشددعبت  هيعر ددهن ،ريعددي  يحددش إشدد،عف هيه،يددل 

رني  علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت  هينب ا عن ن  شدعبت ر،رهعدت ردن ع لع،عش  ةرلي، عي

يعر  يحش إشد،عف هيه،يدل ، دي  علشدعبت  هينب دا عدن ند  إلع،ة ر،رهعدت ردن عي ادية 

اددة  هيينددهن علبنددي  علين يرددن لندد  شددعبت رددن   ندد   اددة ره ددف ياددرل ، ددي  علاميدد،

 ع لع،عش عآلييت 

 هيينهن رن  رين إلع،عش ون  شعبة التعليم -1

 * إلع،ة عليع ية علعية.           

 * إلع،ة عينشات.                             

 * إلع،ة ،ييض عيافي .                     

         * إلع،ة عليع ية عيو ن.               

 * إلع،ة رلع،  علا،آن.                      

 * إلع،ة علي،بيت علشير ت.                      

 * ع لع،ة علرل،ايت.          

 * إلع،ة شؤهن علرع رين.         

 هعلين يينهن رن م،ب  إلع،عش ون  شعبة التوجيه واملناهج-2   

         * إلع،ة عليه،يل علي،به .            

 * إلع،ة علرنيوز.                               

 * إلع،ة ع ريحينيش.                           

 * إلع،ة علهاي   هعليانييش.         
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 هيينهن رن م،ب  إلع،عش ون  شعبة التدريب والتأهيل -3  

 *إلع،ة عليل،ي .                                

 ع،ة علي وي .                       * إل         

 * إلع،ة علرعيول.                                

 * إلع،ة ياهية ب،عرز عليل،ي  هعلي وي  ه يي  عي ،.                                                                                

 ب  إلع،عش ون هعلين يينهن رن ا والتجهيزات عشعبة املشاري .4

 * إلع،ة علي،بي عش هعلراي  ريش.   

 * إلع،ة عل يينت هعلي،ريريش.         

 * إلع،ة علخي،ات علرل،ايت.           

 * إلع،ة علرشي،ي .                       

 * إلع،ة يحاين علبي ت علرل،ايت.       

 * إلع،ة ي رية هيخايا علربينن. 

 * إلع،ة ع ش،عف.   

  هيينهن رن م،ب  عش،ة إلع،ة هون اإلدارات املستقلة-5  

 * إلع،ة علش هن علاينهنيت.                     

 * إلع،ة ش هن علره فين.                    

 * إلع،ة عل، يبت هعليفييش.                    

 * إلع،ة علن ة هعلرع هريش.                  

  . * إلع،ة عليخايا هع ح ي     

 * إلع،ة علينايا هعلرييبعت.                    

 * ع لع،ة علريليت.                              

 * إلع،ة عل حت علرل،ايت.                   

 * إلع،ة علينايت علرل،ايت.                    

 * إلع،ة علخلريش هعل يينت.                  

 نش، علي،به .       * إلع،ة ع عالة هعل     

 رعيت.            ي* إلع،ة علرشي،نت علر،     

 * إلع،ة يع ية علفيية.      

 * إلع،ة بني  علال،عش.      
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االا ع ل رنهنديش علبيند  علين يردن  دن ه ع،ة علي،بيدت هعليع دية هعلبيند  هرن خال  ع 

 علين يرن  ن رني  علي،بيت هعليع ية برحي  ت يع  ييعح عآلين 

  إن علاايعديش  دن ويندد  ه ع،ة علي،بيدت هعليع ددية  دل عنعناددش  دن ويندد  رنيد  علي،بيددت

هعليع ية برارل علشدع   ردي عدلع  اديا عليخاديا هعليرهيد   ادل عنعند  برادرل شدعبت 

 علرشي،ي  هعلي،بي عش.

  إن ونيأ بعض ع خيال ش  ن يه ي  ع لع،عش علرنهنت لند  شدعبت  دن رنيد  علي،بيدت

ه،ددلش بعددض ع لع،عش  ددن شددع  ينبنددن من   ييعددرنبي ودداه  إاي  ددت  هعليع ددية بيلرح

علشع   ين الأ يخيلف عليه ي  علا  يعرنيل علاايعيش  ن علبين  علين يرن لده ع،ة 

 علي،بيت هعليع ية  هرن واه ع لع،عش 

إلع،ة شدد هن علردده فين   اددل  بدد،ش  ددن ويندد  رنيدد  علي،بيددت هعليع ددية بيلرحي  ددت  .1

اددديا ت  بينردددي ودددن  دددن وينددد  علددده ع،ة عدددرن  اددديا ع لع،ة عدددرن ع لع،عش علر

 هعلخلريش.

إلع،يددي علينايددت علرل،ادديت هعل ددحت علرل،ادديت  إا  ب،يددي ميعددي   ددن ويندد  رنيدد   .2

علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت عرن ع لع،عش علراديا ت  بينردي ودن  دن ويند  علده ع،ة 

 عرن  ايا ع لع،ة هعلخلريش.

 لع،ة علريليدددت  هإلع،ة عليناددديا هعلرييبعدددت  هإلع،ة إلع،ة عليخاددديا هع ح دددي   هع .3

علخدددلريش هعل ددديينت  عليدددن  بددد،ش ،ريعبدددي  دددن وينددد  رنيددد  علي،بيدددت هعليع دددية 

بيلرحي  ددت عددرن ع لع،عش علرادديا ت  بينرددي وددن  ددن ويندد  علدده ع،ة عددرن  ادديا 

 عليخايا هعليرهي .

  اهليكل التنظيمي لإلدارة املدرسية يف اليمن:ثالثًا: 

( من علبيند  علين يردن ل رل،ادت  دن عل،ربه،يدت عليرنيدت ييندهن ردن 2003 ي ب،  ان،)ع

همردين  نرلي، علرل،ات يعيهنل هني  علرل،ادت هادن،يي، علرل،ادت هعيخ دي ن ع ،يرديع

هياهة ند   د،ل ردن ودؤ   بربدية   علرنيبت ه مرين علرخي ن همرين علرخيب،عش هعلرل،اهن

عددح علبيندد  علين يرددن ل رل،اددت  ددن عل،ربه،يددت هرادد هلييش رحددلله  هعلشددن  عآليددن يه

      عليرنيت.
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 (1شكل رقم )

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدإللع،ة علرل،اديت يادهة ع دل علبندي   نهوني ييعح رن واع علشدن  من علبيند  علين يرد

ه ،عايدت ه دله، علب،رن  هالأ  ن رع ة علرؤاايش عليع يريدت عليرنيدت عليدن ييادة بيلبي،

علادد،ع،عش رددن مع ددل إلددل ماددف   هودداع ياددييبعل بيلعدد،ه،ة عنفدد،عل رددلي، علرل،اددت بادد ات 

عير، علا  يدؤل  إلدل عنعدلعة  د،ص علرشدي،نت  دن عيخديا   عيخيا علا،ع،عش لعخ  علرل،ات

علا،ع،عش ـ علين ،بري ينهن لبدي يد  ي، ربدة  دن رادياب  علرل،ادت ـ ردن ،يند  عي د،عل  دن 

 عللنيي.علرايهييش 

(  ن ل،عايل من عليا اد  علب،ردن ل ه دي ف  دن 2000  )علرلح،ن ه ن عه  الأ ي،ى 

   علن دية علبي،ه ،عادن ع لع،   دن علديرن ،عد  خادها ع ي دي  اهي دت  عيرد، علدا  

يؤل  إلل من يي خ، علرعيرالش هييع ، ح ده  علرشدنالش علين يريدت  هردن  دة يدنعن  وداع 

 لرل،ايت نفابي. عير، ا بي  ع ل ع لع،ة ع

 مهام وواجبات اإلدارة املدرسية يف اليمن:رابعًا: 

يشددن  ع لع،ة علرل،ادديت ،بددي ع  ريندديرال  رددن علعددير ين  ددن علرل،اددت رددن إلع،يددين  

ه نيين هرع رين هعري  هيالريا هآبي   هربيرين بش هن عليع ية  ن علبي ت عليع يريدت  هلند  

نبة هرشددي،نيبة  ددن يحردد  علراددؤهليت  ياددياي  له،ه علي،بدده   هبينيردد  ملهع،وددة هيعدديه

 علرل،ات علايية بربيربي هيحايا  يييبي علي،بهيت.

 درسةمدير الم

 المجالس
 المدرسية

 سكرتير
 ةالمدرس
 األخصائي

 المدرسة وكيل اإلجتماعي
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 أمين
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 زن

 المدرسون

 ( يوضح الهيكل التنظيمي للمدرسة في الجمهورية اليمنية1) شكل رقم
 (2003 )األغبري(،
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لالأ حللش عل هع ح علخي ت بي لع،ة علرل،ايت ر،رهعت رن علربية هعلهع،بيش عليدن  

ة  ددن 1975ينبنددن من يعددا   ببددي ع لع،ة علرل،ادديت  رنبددي علال حددت عليددن  ددل،ش عددية 

ة  دن علرحي  ديش علشدريليت 1978يباي   هعلال حت عليدن  دل،ش عدية علرحي  يش عل،نهبيت ا

ة هعليددن 1997( لعددية 950ادديباي   هعل يددين عاددير،يي حيددل  ددله، علال حددت عل،ليددلة ، ددة )

 (  يبي ربية ههع،بيش ع لع،ة علرل،ايت  ن عليرن بيلربية عآلييت 135حللش علريلة ، ة )

يليدت هعلبشد،يت علال ردت  هخ دا عي،دهع  يبي ت ،ري  عل ،هف  هيه ي، ع رنينيديش علر -1

علي،بهيددت علرنياددبت هعلرال رددت عليددن يحاددا موددلعف علعر يددت علي،بهيددت  ددن بنددي  شخ دديت 

 علي ريا علبني  علرينير   ع ريي   هعا يي   ه،اليي   هي،بهيي   ه اي يي   هع،يريعيي   هنفايي .

ن  رادير،  هيناديا ،بدهلوة ينريت خب،عش علعير ين علاي رين ع ل علعر يت علي،بهيت بش -2

بحيج ييعي ، واه عل،بهل رعي  لب دهن عيودلعف علرل،اديت علر،ادهرت ب  عد  علهادي   

 علررننت. 

 علعر  ع ل يحاين علعر يت علي،بهيت ه،   رايهعوي رن خال   -3

   حادددن عليخاددديا هعلين دددية هعليناددديا هعلرييبعدددت هعليادددهية ل،هعنددد  علعرددد  علي،بددده

 بيلرل،ات.

 ش، ع ل علعر  علرل،ان  هح  علرشنالش ب اديلي  إي،يبيدت يؤندل  يردت ع ش،عف علربي

 علف،ل هع ويرية علريبيل .

 .يحايا علفعيليت ع ،يريعيت ل يالريا 

 .عله هف ع ل عل عهبيش علين يعي،ض علعر  علرل،ان هعلعر  ع ل رعيل،يبي 

   ع،يريعيدي   يفعي  علنشيايش علرل،ايت علين يايعل عليالريدا ع دل نرده شخ ديييبة نردهع

 هي،بهيي  ه اي يي  لعخ  علرل،ات هخي،،بي.

 .يه ي، علخلريش هعليابيالش عليع يريت 

 .عيخيا علا،ع،عش علريع ات بيايي، علعر  علرل،ان ب ا ه  ا ية 

 

 مهام وواجبات مدير املدرسة يف اليمن:خامسًا: 

ليدت ه يفيبدي  دن ير   علله، علاييل  لرلي، علرل،ادت عديرال  ماياديي  يرندن علرل،ادت ردن ي 

ي،بيت مبني بي هخلرت بي يبي  هع يل  ال ح ن رهعها يحليل علربية هعلهع،بيش علين ينبندن 

ع ل رلي،  علرلع،  ههنال بة من يعا عهع ببي بيويرية ،ادرن  بد،  ب ده،ة هععدحت 

علرن رددت لاددي، علن ددية عليع يرددن بني ددت  تعل ددهع ح هعلادد،ع،عش عله ع،يددت علينفيايددرددن خددال  

هرنبددي علال حددت علرل،ادديت عل دديل،ة بدديلا،ع، علدده ع،  ، ددة  عليع يريددت هإلع،عيبددي  رؤااددييل
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( 139ة عليدن حدللش ربدية ههع،بديش ردلي، علرل،ادت  دن علرديلة ، دة )1997( لانت 950)

 هعلين ن ش ع ل ري ي ن 

يعددل رددلي، علرل،اددت علرادد ه  عيه  عددن رل،ادديل ه يدديلة علعردد  ببددي رددن علنددهعحن    

هوده ر،،د  ع لع،ة   ريت هعلفنيت هع لع،يت هعلريليدت هع ،يريعيدت هعل اي يدتعلي،بهيت هعليع ي

علرل،ادديت هعلعددير ين  يبددي  لدداع ي،دد  من ينددهن هععيددي  ب اياددييش عر ددل هريا بييددل  راددل،ع  

لراؤهلييل  رخ  ي   ن ملع  ربيرل ههع،بييل علين يايبلف يحايا عيولعف علعيردت ل ي،بيدت 

،بييدل هربيردل ردي عت ل ر،ح ت عليع يريت علين يعر  ببي هرن موة ههعليع ية هعيولعف علخي 

 ي ن  

ع شدد،عف ع ددل هعدد  علخادددت علعيرددت ل رل،اددت هني دددت علبدد،عرز علريع اددت بيلفعيليددديش  . م

 علرخي فت ل عر  علرل،ان

 علايية بييعري  علريع ات بيلنهعحن ع لع،يت عآلييت  .  

 ع ،،ع يت.  ي ،يف عيره، ع لع،يت عليهريت هرييبعت ،هعنببي .1

يعرددية علادد،ع،عش هعل ددهع ح هعين رددت هعلنشدد،عش هعليعريردديش عل دديل،ة رددن ع لع،ة  .2

 عليع يريت هرييبعت علعر  ببي. 

رييبعددت علراددير،ة عل  علرع رددين هعلردده فين هني ددت علعددير ين هيع شدد،عف ع ددل معردد .3

  نعبيابة  يرية علعر  علرل،ان بيلشن  علرا ه  

 ،شيلة ويل ت ح،ي ت ع ل عل يلح علعية.  ييلة  ،يا علعر   ييلة  .4

علحفي  ع ل رري نيش علرل،ات هعلعنييدت ببدي بيادير،ع،  دالحييبي هي ليدت م ،ععدبي  .5

 علي،بهيت. 

ع ش،عف ع ل ينهين علر،يل  هعل ،ين علرل،ايت علرخي فت هرييبعت معريلبدي ه، يادت  .6

 علر،يل  علرل،ايت علرخي فت. 

 يت هعلر فيش علرخي فت. ع ش،عف ع ل ين ية علا،الش علرل،ا .7

علايددية بددله، ح اددت ع ي ددي  بددين علرل،اددت هعلعددير ين ببددي  هبددين رددن يفددل إليبددي رددن  .8

 علرا هلين هم ،عل علر،ير . 

 ير ي  علرل،ات مرية علني،  يري ييع ا بيلعر  علرل،ان. .9

،ـ. ع ش،عف علربيش، ع ل ني دت علعر يديش علريع ادت بديلنهعحن علريليدت ل رل،ادت ردن ،ادهة 

ل،ايت هعبل ريليت هحايبيش رخي فت هرهع نت رل،ايت  هععيرديل رادينلعش عل د،ف ر

 ، بي. معلين خ  ش رن  ضهيه،يل ع رنينييش لم ،ع
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 ل. رييبعت عل،هعن  علفنيت عآلييت 

يربة بياديخلعة يدهيا  رييبعت معري  علرع رين هيه،يببة هيالية علعدهن هعلراديعلة لبدة .1

رت ل ه ه  إلل محان إن،ي  لمولعف هعلنيييش عليدن م ع  عيايلي  علي،بهيت علا ي

 ددفيت ل عر يددت عليع يرددت  ددن  شه،ددلش رددن م، بددي علرل،اددت رددن خددال  علايددية ب يددي،ع

 علرل،ات يينيه   

  ع االا ع ل ل يي، يحعي، علرل،اين هر،ععييبة  يبديا عي ده  علر،عيدت  دن

 ع علعل هعليبي ت علا يرت ل عر  علي،به  هعليخايا لل. 

 ييبعت عنيييبة بهع،بيش عليالريا  علاال  عليح،ي،يت هعلبح يت هعلعر يت. ر 

  عليعدد،ف ع ددل ياددلربة  ددن علرندديوز هرددي حااددهع رددن إن،ددي عش  ددن عدده  علخاددت

 علعيرت ليه ي  علرا،،عش. 

                      علاددد،ا هعياددديلي  عليدددن ياددديخلربي علرع ردددهن هردددلى رال ريبدددي رددد  راددديه

 عليالريا  علاال . 

 .عيليت عايخلعة علهاي   عليع يريت علرعينت  

 رييبعت عليح ي  علل،عان ل يالريا  علاال  هياهية إن،ي عيبة.  .2

 االا ع ل نيي ز  يي،عش علره،بين علي،بهيين هعلي عة علرعنيين ببي. ع  .3

ع شددد،عف ع دددل معردددي  ع خيبدددي،عش هعليادددهية علرل،ادددن هني دددت علعر يددديش علريع ادددت  .4

 بين يربي. 

علل،عادديش عليح ي يددت لنيددي ز ع خيبددي،عش  هيشددخيص نددهعحن علاددهة بينرييبددي يه،يددل  .5

 هنهعحن علععف هعلا ه، لرعيل،يبي. 

 رييبعت ب،عرز عنيشيف علرهوهبين  ن علرل،ات هعلعنييت ببة.  .6

ع ويرددية هعلعنييددت بيلرالح دديش هعآل،ع  هعلراي،حدديش عليددن يبددليبي علرع رددهن حدده   .7

،ايت  هإعلعلوي هي،ييببدي ب ده،ة رن ردت بحيدج ي،دل علرنيوز علل،عايت هعلني  علرل

ا،يابي إلل عل،بيش علرخي ت بي لع،ة عليع يريت بيلرلي،يت هعلرحي  ت  ليندهن مايادي  

 يعري  عليحاين هعلياهي،  ن علراياب . 

رييبعت علرنيشا علرل،ايت  ن رهع   علعر  علرل،ان علرخي فت رن   ه  هرخيبد،عش  .8

لعددير ين بيا ددت إلع،ة علرل،اددت هعويريربددي بيلعردد  هيدده ي،  شددعي، ع همرددينن علع،ض

 علار نينت هعل،عحت علنفايت ل يالريا  علاال . 

 ياهية عر  ني ت علعير ين  ن علرل،ات رن إلع،يين ه نين هرع رين ه ي،وة. .9
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ع ويرددية بياددهية عليالريددا  علاددال  رددن رخي ددف نددهعحن شخ دديييبة بيليعدديهن ردد   .10

 ما،وة. 

لدل علرشدنالش عليدن ت علرشنالش علرل،اديت علرخي فدت هيه،يدل علعنييدت إع ويرية بل،عا .11

  علاددال   هرادديعليبة  ددن علين دد  ع ددل عل ددعهبيش عليددن يعيدد،ض يهع،ددل عليالريددا

 يالربة  ن علل،عات. 

 هعله ي  بني ت علريا بيش لإللع،ة عليع يريت.  تيالية علياي،ي، علال ر .12

 ل،ات هعلر،ير  برؤااييل علرخي فت. وـ. علعر  ع ن ياهي، عال يش ،يلة بين علر

ه. ع شد،عف ع دل علنشديايش علرل،اديت  هيندهين علين يرديش علرل،اديت علرخي فدت هرييبعددت 

 معريلبي هياهيربي 

 . عاددل ع ،يريعدديش علله،يددت ردد  علعددير ين  ددن علرل،اددت  لبحددج مردده، علعردد  علرل،اددن 

ل رعيل،يبدي  هيفعيد  هريا بييل هبحج رشناليل علين يعي،ض ادي، علعرد  هعلعرد  ع د

 له، ع ،يريعيش لينريت عل،هعن  علربنيت ل عير ين. 

 حـ.  عخييي، ر،بن عل فهف ه،هعل علف ه . 

ا.  يه،يل خبد،عش علعدير ين  دن علرل،ادت هينرييبدي هإ،شديلوة إلدل نيفيدت علايدية ب عرديلبة 

 بشن  رخاا هويلف. 

ريددت عي،يودديش علعردد  بدد،هم  . إشدديعت ،دده رددن علعال دديش ع ناددينيت  ددن ر،ددي  علعردد  هين

  علف،يا علهعحل  هينريت علشعه، علرشدي،أ ليحايدا عيودلعف علر،ادهرت ل عرد  علي،بده

  ن علرل،ات  ه،ع  عل،بهل ييرحه، حه  واه عيولعف هيحايابي. 

أ. ي، ي  علعير ين بييعري  علين ياهردهن ببدي ه،ع بدة يندل عهن ب، بدت هع ينديا  لهنردي 

ي   عل،ادددريت إ  براددلع، هعلعنييدددت با بدددييبة هرييبعيبدددي لدددل  عادديخلعة عيهعرددد، هعلهاددد

 عل،بيش علرخي ت. 

 . ع شدد،عف ع ددل علخددلريش ع ،يريعيددت عليددن ياددلة ل يالريددا  علاددال  هياددهي، نهعيددت 

 رشي،نيبة  ن خلرت علر،ير  علرل،ان هعلرح ن. 

يادلية علخدلريش ة. ع ويرية بيل،هعن  عل حيت ل عير ين هعليالريدا  علادال   هعلعرد  ع دل 

 بيلينايا ر  عل،بيش اعش علعال ت.  تعل حيت علال ر

ن. علعرددد  ع دددل حددد  علرني عددديش هعلرشدددنالش عليدددن ينشددد  إاع عاددديلعش علحي،دددت ل يدددلخ  

 علربيش،. 

 ص. ، يات علنلهعش هعلرحيع،عش علين يعال  ن علرل،ات. 

 ا. يه ي  علعر  ع ل هنال  علرل،ات  ن حي ش يعللوة.
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 ( رن علال حت نفابي ربية ههع،بيش هني  علرل،ات  بيآلين  140يلة )نري حللش علر

يعيبدد، هنيدد  علرل،اددت رادد ه   ربيشدد،ع   ددن ع لع،ة علرل،ادديت ) بعددل رددلي، علرل،اددت (  

يعيهنل هيؤل  ملهع،ع  يينير  ر  له،ه  دن  يديلة علعرد  علي،بده  بيلرل،ادت  هيادهة بعر دت 

إش،ع ل هينه  عنل  دن حيلدت  ييبدل  هيردي،   بني  ع ل يه،يبيش رلي، علرل،ات  هيحش

 هني  علرل،ات علربية هعلهع،بيش عآلييت 

  املشاركة يف املهام والواجبات العامة لإلدارة املدرسية اآلتية: أ.

 هع  علخات علعيرت ليايي، علعر  علرل،ان هعلب،عرز علرخي فت لفعيليييل.  .1

 علرشي،نت  ن ع،يريعيش علر،يل  علرخي فت.  .2

 عف هعلرييبعت لاي، علعر  علرل،ان. ع ش، .3

 علرشي،نت  ن يه ي  ع خي ي يش ع ل علعير ين  ن علرل،ات.  .4

 علرشي،نت  ن ياهية علعير ين  ن علرل،ات  .5

 اآلتية: ةتنظيم األعمال اإلدارية والفنية التنفيذي ب.

ة ين ية عر ييش علابه  هعليا،ي  ل يالريا  علاال   ن بلعيت علعدية علل،عادن ه دا ن دي .1

 علابه  علريب . 

 ين ية عر ييش عنياي  عليالريا  علاال  رن علرل،ات هإليبي.  .2

 يه ي  عليالريا  علاال  ع ل علف ه  هعيخيا ني ت ع ،،ع عش علريع ات بالأ.  .3

 ع ش،عف ع ل عايخلعة علباي ت علرل،ايت هيفعي  علعر  ببي.  .4

ي ش علياددد،  مه رييبعدددت لهعة عليالريدددا  علادددال  ردددن حيدددج علنيدددي  هعليددد خ، هحددد .5

 ع ناايا عن علل،عات. 

رييبعت إخاي،عش علرل،ات لآلبدي  هعلي ندل ردن إ،اديلبي إلديبة  دن رهععيدلوي  بردي يفيدل  .6

 حي يبة علا هنيت هرلى عني يربة  ن علل،عات هرايهيييبة عليح ي يت هرلى يالربة. 

 هع  عل،له  علرل،ان.  .7

 ين ية ،لعه  ع حيييا هيه يعبي ع ل علرع رين.  .8

هع  عيا  علين يريت يعري  ع خيبي،عش علرل،ايت هرييبعل ينفيا رخي ف عل،هعند   .9

 علريع ات ببي.

 . ع ش،عف ع ل معري  علره فين هع لع،يين هعلعري  علرايخلرين بيلرل،ات. 10

. رييبعدددت حعددده، هيددد خي، ه يدددي  علرل،ادددين هعلرددده فين هني دددت علعدددير ين ه يددديربة 11

 بهع،بييبة. 

 ،ي عش علعير ين  ن علرل،ات. . ين ية إ12
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 . عاييفي  علينايت عل،ع،عت رن علرع رين بش ن علرنيوز هعلني  علل،عايت. 13

 . عاييفي  ع ايبيينيش هعاياالعيش عل،م  علخي ت بيلرل،ات. 14

 علاال  هح بة ع ل عل،ل هع ،يبيل.  . يه،يل ا هأ عليالريا15

شدد،عف ع ددل  عيليدديش عليددهة ة  يددل هع . ين ددية ادديبه، عل ددبيم هعلنشدديايش عليددن يددي16

 .علرل،ان

 . ع ش،عف ع ل علرا ف علرل،ان. 17

   .. رييبعل علن ي ت علعيرت بيلرل،ات هي،ري بي ه يينيبي18

 . ح  علرني عيش علين ينش  بين عليالريا   علاال  هبينبة هبين علعير ين بيلرل،ات. 19

يددت علربنيددت عليددن يددية ع ددل رادديه  . علرشددي،نت  ددن علل،عادديش هعلبحددهج هبدد،عرز علينر20

 علرل،ات. 

. ع عدددلعل هعليحعدددي، لعادددل علفعيليددديش علرخي فدددت بيلرل،ادددت ردددن ع،يريعددديش هندددلهعش 21

 هرحيع،عش.

 . ين ية هعبا عيره، علريليت علين يهن  إليل رن رلي، علرل،ات. 22

 .ي. يل يا علا،الش علرل،ايت علرينهعت هيه،يل علعر  بب23

 الش علر،يبات بعر ل. . عايخلعة علا،24

 . ري يهن  إليل رن معري  رن  ب  رلي، علرل،ات.25

 معايري اختيار وترشيح مديري املدارس ووكالئهم يف اليمن:املبحث الرابع: 

ياينل علعر  علي،به  هعليع يرن  ن علرل،ات ع ل عللايه، هعلاينهن علعية ل ي،بيدت هعليع دية 

عف علن دية علي،بده  هر،عح دل عليدن يعدرنيبي ة  هع دل ماد  همودل1992( لادنت 45، ة )

عليشدد،يعيش هعل ددهع ح هعين رددت علي،بهيت عليع يريددت  علريحددللة يوددلعف هرعدديرين هادد،ا 

همايلي  ين ية علعر يدت علي،بهيت عليع يريدت  دن علرل،ادت  هلعدرين ن،ديم علعرد  علرل،ادن 

ن دددية علي،بددده  هيحايددا مولع دددل علر،،دددهة بنفددي ة ه يع يدددت ييحادددا ردددن خاللبددي مودددلعف عل

هعليع يردددن ع دددل راددديهى علددديرن   ادددل حدددللش عل دددهع ح هعلاددد،ع،عش عله ع،يدددت علين يريدددت 

 هعلينفيايت لين ية معري  همنشات علن ية عليع يرن بني ت رؤااييل هبرايهيييبي علرخي فت.

يح ل ع لع،ة علرل،ايت بعنييت ر حه ت رن علرش،عين علي،بهيين  إا  دل،ش لدهع ح 

عردد  ع لع،ة علرل،ادديت  هشدد،ها هرعددييي، عخييددي، هيعيددين علرددلي،ين  عليددلة يددن ة اددي،

هعلددهنال   ه ي،وددي  يهخيددي  ليددهع ، إلع،ة هععيددت بهع،بييبددي هرادد هليييبي  برددي يري ددأ رددن 

 خ ي ص ه فيش منليبي علرعييي، .

 ه ن واع علاييا  ن ش   حت عيا  هعلرعييي،  ن ريليبي عل،عبعت ع ل عآلين      
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ن ي،شددح ل يعيددين  ددن ه يفددت رددلي، مه هنيدد  رل،اددت يع يريددت يدده ، علشدد،ها ي دد ة  ددن ردد 

 هعل فيش علشخ يت هعلي وي يت عآلييت  

  أواًل : الصفات الشخصية :

 علرال،ة ع ل يحر  معبي  ه ربية عله يفت.  -1

                    عليراددأ بدديلاية ) عليعدديلية ع اددالريت ( ه ملع  علشددعي ، عللينيددت  هع ادديايرت  ددن علادد هأ           -2

)علرحبت عل يل ت ل هان ( ه رع،ه ي  ب،بهله  ن خلرت علر،يرد   –) علخ ا علحريل ( 

هعل،ل هعلر يب،ة هعلعر  علل ه   ن ابي  عل يلح علعية  هعدلة  بدهش م  رري،اديش 

 يان  إلل علعر  علي،به  همولع ل علنبي ت. 

 يايليل هعيع،عف عليرنيت عي ي ت. ع لي عة بيلاهعنين هعين رت علني اة هعحي،عة عل -3

 علال،ة ع ل يه ي، ،ه رن عل ات ه علار نينت  ن علرل،ات.  -4

بيعيبي،وي عيرال  ماياديي  دن ي،ريد   يل علال،ة ع ل ينريت علعال يش ع ناينيت  ن رل،ا -5

 ،بهل عي ،عل  ن،يم علعر  علي،به  علرشي،أ. 

 ش علريع ات بيلعر . علي،،ل  ن إ لع، عيهعر، هعلا،ع،عش ه عليع يري -6

علال،ة ع ل ينريت خب،عش علعير ين ه إ،شيلوة إلل نيفيت علايية ب عريلبة بشدن  رنياد   -7

 ه ر ر،. 

عايخلعة م عد  علاد،ا ل ه ده  إلدل محادن إن،دي  لمودلعف ه علنييديش عليدن ه،دلش  -8

 رن م، بي علرنشآش علي،بهيت. 

  ثانيًا: التأهيل العلمي واخلربات:

 ه يفت رلي، مه هني  رل،ات عآلين  يشي،ا  ن رن يشن  

ع ل رؤو  بنيله،يه  ي،بيت مه رؤود  ،ديرعن ع دل عي د  رد  خبد،ة  من ينهن حي  ع   -م

ع ريددت  ددن ر،ددي  عليددل،ي    يادد  عددن خردد  اددنهعش  بنددض علن دد، عددن رادديهى 

 علر،ح ت عليع يريت علين عر   يبي. 

ردن  دينهن علرع دة ند  حاد   7   6يه ، بايدت علشد،ها علرن دهص ع يبدي بيلرديليين  -   

 عله يفت علر،شح لبي 

 ( علين ن ش ع ل ري ي ن 5هنالأ علريلة ، ة )

( رن واه علال حدت  4ي،ه   به  رايهييش ي وي يت ملنل رن علش،ها علرحللة بيلريلة ، ة )

هالددأ  ددن علرنددياا عليددن ينعددلة  يبددي علنددهعل، علرؤو ددت علرا هبددت لددإللع،ة علرل،ادديت  ه اددي  

 خييي، عآلييت  لر،عي  ع 
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لب هة رع رين عية + يل،ي  لرلة م،ب  انهعش + له،ة يل،يبيدت مه من د،  دن ع لع،ة  -1

 علرل،ايت. 

شددبيلة  ينهيدددت عيردددت + يدددل،ي  لردددلة خرددد  ادددنهعش + له،ة يل،يبيدددت  دددن ع لع،ة  -2

 علرل،ايت. 

لب دددهة رع ردددين مهلدددل + يدددل،ي  لردددلة ادددش ادددنهعش + له،ة يل،يبيدددت  دددن ع لع،ة  -3

 علرل،ايت. 

يددية علرفيعدد ت بددين علر،شددحين ع ددل ماددي  علرؤودد  ه عددلل اددنهعش علعردد  ه عددلل  -4

 علله،عش علين حع،وي 

 ( علين ن ش ع ل ري ي ن 7هميعي  علريلة ، ة )

يية ي،شيح رل،ع  علرلع،  رن عيشخيص علاين ييه ،  ديبة علشد،ها ه عل دفيش علرحدللة 

  اي ل يا ا  علي،ييبن عآلين  ( رن واه علال حت ه ينهن علرفيع ت ه4 ن علريلة ، ة )

 محل هنال  علرلع،  علرعنيت.  .1

 محل هنال  علرلع،  علا،يبت إاع لة ييه ، علبلي   ن رل،ايل.  .2

 محل رل،ان علرل،ات علرعنيت رن علحي  ين ع ل ه يفت رع ة مه .  .3

محدل رل،ادن علرددلع،  علا،يبدت رردن شددن  ه يفدت ردلي، رل،اددت مه هنيد  رل،اددت مه  .4

 رع ة مه . 

عيشخيص علحي  ين ع ل ه يفت رلي، رل،ات مه هني  رل،ات مه رع ة مه   دن  محل .5

م  ردددن ردددلع،  علرلي،يدددت علرعنيدددت مه علرحي  دددت  إاع ي ندددل لدددإللع،ة عليع يريدددت عنعدددلعة 

 علنهعل، علي،بهيت علرا هبت  ن علرل،ات علرعنيت ه ري ،يه،وي. 

هني  علرل،ات علين يية ( علين حللش ش،هاي  إعي يت ل9بي عي ت إلل علريلة ، ة )

 ي،شيحل إلل رلي،  هعلين ن ش ع ل ري ي ن 

 ي،  يه ، علش،ها ع عي يت عآلييت  ن هني  علرل،ات علا  ي،شح ل عر  رلي،ع  لبي  

ن  ه ح د  ع دل يادلي، يمن ينهن  ل عر  به يفت هني  رل،ات رلة   ياد  عدن عدير -1

 ريفها  ن عيٍة ع ل عي  . 

رلة   يا  عن  الج انهعش  ه ح   ع دل يادلي،عش ،يدل  من ينهن  ل عر  رل،اي   -2

 مه رريي  لعيٍة هعحل ع ل عي  .  ،لع  

 من ينهن  ل ن،ح  ن له،ة يل،يبيت مه من ،  ن ر،ي  ع لع،ة علرل،ايت.  -3

عنل ه،هل من ، رن ر،شح يابا عي لريت  ن علعر  رد  يده ، علشد،ها علرحدللة  دن  -4

 ،يش عيلع  علانهيت   نيي ز علرايب ت علشخ يت.    ة ل،(   يين ، ي ويال  4علريلة )
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( عليدددن حددللش شددد،هاي  لرددن ي،شدددح رددن علرع ردددين عيهع دد  علعدددير ين 10ه علردديلة ، ددة )

 بيلرل،ات علرعنيت لينهن رلي،ع  لبي  هعلين ن ش ع ل ري ي ن 

يشي،ا  يرن ي،شح رن علرع رين عيهع   علعير ين بيلرل،ات علرعنيت ليندهن ردلي،ع  لبدي 

 لش،ها عآلييت  ع

( رن علال حت  ن رايب  عدلة 4من ييه ،  ن علر،شح علش،ها علهع،لة  ن علريلة ، ة ) -1

 يه ، ن   مه بعض واه علش،ها  ن هني  مه هنال  علرل،ات علرعنيت.

من ينددهن  ددل مرعددل  ددن حادد  عليددل،ي  خردد  اددنهعش ع ددل عي دد   هح دد  ع ددل  -2

 لع  علانهيت. يالي،عش ريفه ت لعيرين مه من ،  ن ياي،ي، عي

من ييفها ع ل رني ال رن حيج عي لريت  ة علل علله،عش عليل،يبيت عليدن عليحدا ببدي   -3

هعدلل ل،،ديش ياددلي، عيلع  علادنه   هندداع علل،عاديش هعلبحددهج علريلعنيدت  هعلرايب ددت 

 علشخ يت. 

يني اددل ردددلي، رل،اددت مخددد،ى ي، ددد  ع لع،ة عليع يريددت  دددن نا ددل إلدددل علرل،ادددت  م  -4

 علرعنيت.  

شدد،هاي  لرددن ي،شددح له يفددت هنيدد  رل،اددت  حيددج  ش( عليددن حددلل11هنددالأ علردديلة ، ددة)

 ن ش علريلة ع ل ري ي ين 

 يشي،ا  يرن ي،شح له يفت هني  رل،ات رري ي ن  

( رددن ودداه علال حددت ه اددي  4من ييدده ،  يددل علشدد،ها هعل ددفيش علرحددللة  ددن علردديلة ، ددة )

 ين  ل رفيعالش عآلييت هحا  عليا ا  علي،ييبن عآل

 محل علرع رين عيهع   علعير ين  ن نف  علرل،ات علرعنيت.  -1

 محل علهنال  علعير ين  ن إحلى علرلع،  علا،يبت.  -2

 محل علرع رين عيهع   علعير ين  ن إحلى علرلع،  علا،يبت.  -3

محل علحي  ين ع ل ه يفت ردلي، رل،ادت مه هنيد  رل،ادت مه رع دة مه   دن م  ردن  -4

 مه علرحي  ت علين  يبي علرل،ات علرعنيت.  علرلع،  علييبعت ل رلي،يت

شدد،هاي  لرددن ي،شددح رددن علرع رددين عيهع دد  رددن نفدد   ش( عليددن حددلل13هميعددي  علردديلة )

 لبي  حيج ن ش علريلة ع ل ري ي ين  علرل،ات لينهن هنيال  

يشي،ا  ن رن ي،شح رن علرع رين عيهع   ردن نفد  علرل،ادت ليندهن هنديال  لبدي علشد،ها 

 عآلييت 
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 ( رن واه علال حت.4اا علش،ها علرحللة  ن علريلة ، ة )يح  - م

من ينهن  ل عر   ن حاد  عليدل،ي  ردلة   ياد  عدن خرد  ادنهعش  هح د  ع دل   -  

 يالي،عش ريفه ت  ن ياي،ي، علره،بين علانهيت انيين ريييلييين.

من ييفها ع ل رني ال رن علرع رين عيهع    دن رل،اديل  دن ند  مه بعدض علريد عش  -،ـ

  يت عآلييت ع عي

 عي لريت  ن علخلرت. -

 علل علله،عش عليل،يبيت. -

عددلل علددل،،يش بيلياددي،ي، علاددنهيت هعلبحددهج هعلل،عادديش علريلعنيددت   ددة علرايب ددت  -

 علشخ يت إاع يا،، علحاة ببي.

من ييفددها ع ددل رني اددل  ددن علرددلع،  علا،يبددت ب  لريددت علخلرددت هعددلل ل،،دديش  -

 عليالي،عش علانهيت.

ت عيادد  هعلرعددييي، هعآلليدديش علينفيايددت علخي ددت بي،شدديح هيعيددين هبي عددي ت إلددل   حدد

هعياددي ي  ردد  عيادد، عليشدد،يعيت  ة 1994( لاددنت 311رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة ، ددة )

ة  دل 1997( لادنت 950علرن رت لعرد  ع لع،ة علرل،اديت ن،دل من علال حدت علرل،اديت ، دة )

هندالأ ن،دل من علاد،ع، علده ع،   حللش ش،هاي  لرن يعين به يفت رلي، مه هني  رل،ات 

ة  دددل حدددلل ميعدددي  شددد،هاي   خييدددي، هيعيدددين ردددلي،  علردددلع،  2002( لادددنت 559) ، دددة

( رنبدي ع دل علشد،ها عآلييدت 35ههنال بة.  بيلنابت لال حدت علرل،اديت   ادل ن دش علرديلة )

 لشن  ه يفين علرلي، هعلهني   هون 

 أ( الصفات الشخصية:

رل،ال مه هني  رل،ات من ييه ،  يل ،ر ت رن عل دفيش  يشي،ا  يرن يشن  ه يفت رلي،

 علخ ايت هعلاونيت هع بلععيت هعلفنيت هع ايعلعلعش موربي 

عليراأ بيلاية هعليعيلية ع االريت عرهري   هع اديايرت  دن علاد هأ هعلخ دا علحريدل  دن  .1

 .رعير ل علني   هعلرحبت عل يل ت ل هان  هعلعر  علل ه   ن ابي  عل يلح علعية

ع ليدد عة بدديلاهعنين هعين رددت علني دداة  هعحيدد،عة علعدديلعش هعليايليددل هعيعدد،عف عليرنيددت  .2

 عي ي ت.

رشددديا علعرددد  ع لع،  ه يددده ، ع اددديعلعل علنفادددن هعلادددل،ة عل،ادددريت ليحرددد  معبدددي  .3

هعلي،بدده  هعليدد  ، ع ،يردديعن  هيدده ، علاددريش علشخ دديت علي،بهيددت هرنب،يددت علعردد  

ا،عان  هعلن د،ة ع ادييعيبيت علرياديرحت رد  ني دت علرعنيدين عل،ريعن  هعليعديهن علدلير
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 ن علرل،ات ردن رع ردين هإلع،يدين ه نيدين هيالريدا  هعدلة رري،ادل م  نشديا ح بدن 

  ن علرل،ات همنشايبي.

 ب( التأهيل العلمي واخلربة:

                 . يشدددي،ا  ددديرن ي،شدددح نردددلي، رل،ادددت مه هنيددد  رل،ادددت من يندددهن حي دددال ع دددل                     1

) شددبيلة بندديله،يه  مه لياددين  (  ددن علي،بيددت مه شددبيلة ،يرعيددت ع ددل عي دد   بنددض 

 علن ، عن رايه  علر،ح ت عليع يريت ل رل،ات علرعنيت.

. ي،ه   به  رايهييش ي وي يت ملنن ردن الدأ إاع عاديلعش علعد،ه،ة  دن علرندياا عليدن 2

 علني اة. حلريبعت  ن علاهعنين هعل هع ينعلة  يبي علنهعل، علرؤو ت  ه اي  لما  ع

. من ينهن اع خب،ة  ن عليل،ي   ه اي  ل ش،ها علرن هص ع يبدي  دن علادهعنين هعل دهع ح 3

 علني اة.

. من ينهن علر،شح رن بين علعير ين  ن علرل،ادت علداين ينابدا ع ديبة علشد،ها   دإن لدة 4

 ات  ن إاي، علرلي،يت.ييه ، رن ينابا ع يل علش،ها  رن علرلع،  علر،يه،ة ل رل،

ة  ادل حدلل الدأ ردن خدال  ردي ،دي   دن 2002( لادنت 559همري علا،ع، عله ع،  ، ة )

 ريليل عيهلل هعلين ينص ع ل عآلين 

 يية عخييي، رلي،  علرلع،  ههنال بة ه ا علش،ها عآلييت 

 أواًل: شروط شغل وظيفة مدير مدرسة.

 من ينهن حي ال  ع ل رؤو  ،يرعن. -1

خبدد،ة   يادد  عددن خردد  اددنهعش  حاددت ل رؤودد  عل،دديرعن  ددن ر،ددي   من ينددهن لليددل -2

 عليل،ي .

من ي،يي  له،ة يل،يبيت  ن ر،ي  ع لع،ة علرل،اديت  هي،ده  عحيادي  ادنين علخبد،ة  -3

 ن ر،ي  ع لع،ة علرل،ايت بليال  عن علله،ة عليل،يبيت  ن حيلت عدلة يده ي، ر د  وداه 

 علله،عش.

لرددلة   يادد  عددن اددنيين بعددل ح ددهلل ع ددل من ينددهن  ددل شددن  ه يفددت هنيدد  رل،اددت  -4

 علرؤو  عل،يرعن.

 .يا  يالي،ه ل انيين عيخي،يين عن ،يل ،لع   م  -5

 من ييه ،  يل عل فيش علاييليت هعلنفي ة. -6

 .ثانيًا: شروط شغل وظيفة وكيل مدرسة

 من ينهن حي ال  ع ل رؤو  ،يرعن. -1

   انهعش.خب،ة  حات ل رؤو  عل،يرعن  ن ر،ي  عليل،ي    يا  عن خر -2
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 .يا  يالي،عيل  ن علانيين عيخي،يين عن ،يل ،لع   م  -3

 ثالثًا: يتم تعيني مدير املدرسة يف احلاالت اآلتية:

 املدارس املكتملة: -1   

(  ه  يا  عدلل 9-1م( علرل،ات علين ينير  ببي علا ة عليع يرن لر،ح ت عليع ية عيايان)   

 يلبي .ي رياع  ا 250عليالريا علاال   يبي عن 

(  هعلر،ح دددت 9-1 ( علرل،ادددت عليدددن ينيرددد  ببدددي علاددد ة عليع يردددن ل ر،ح دددت عياياددديت )  

 ايلبي .350(  ه  يا  علل علاال   يبي عن 12-10عل ينهيت )

               ( علرل،اددت عل ينهيددت عليددن ينيردد  ببددي علادد ة عليع يرددن رددن عيه  إلددل عل يلددج عل ددينه   ـ،دد   

 ايل .300 يبي عن ه  يا  علل علاال  

 تدار املدارس غري املكتملة كما يلي:  -2  

 .م( يلع، علرل،ات  ي، علرنير ت رن م ،  رلي، رل،ات رنير ت إليبي     

ينهن ل رل،ات رش،ف يية عخييي،ه رن بين مععي  وي دت عليدل،ي  لياديي، معريلبدي (   

  فت علنفي ة هعلاييلة.عليهريت  ع ل من ينهن رن م لربة خب،ة هيعييني  هييه ،  يل 

 رابعًا: يتم تعيني وكيل للمدرسة يف احلاالت اآلتية:

ي ريددا ايل   500عليالريدا علاال   يبددي عددن  لم( يعدين هنيدد  ل رل،اددت عليدن يي،دديه  عددل

 ل في،ة علهعحلة.

 500إاع نيندددش علرل،ادددت  يددد،يين ه ددد  عدددلل علادددال   دددن علفيددد،ة عل دددبيحيت عدددن   (  

 ،ة علراي يت  اا.  يعين هني  ل فيي ريا ايل 

 500،دددـ(  يعدددين لنددد   يددد،ة هنيددد  رل،ادددت إاع  عل عدددلل عليالريدددا علاال   يبدددي عدددن 

 ي ريا ايل   ن علفي،ة عل بيحيت.

 خامسًا: يتم تعيني وكيل للمدرسة يقوم بإدارتها حتت إشراف أقرب مدير مدرسة يف احلالة اآلتية:

ندياا علرحيادت ببدي ردن ينابدا ع يدل علرلع،  علين   ييه ، رن بدين علعدير ين  يبدي مه علر

ش،ها شن  ه يفت رلي، رل،ات هييه ، رن ينابدا ع يدل شد،ها هنيد  علرل،ادت  يعدين 

 لبي هني  ياهة بإلع،يبي يحش إش،عف م ،  رلي، رل،ات لبي.

 سادسًا: األفضلية يف االختيار:

ين يفعدد  من ينددهن ع خييددي، ليعيددين رددلي، علرل،اددت مه هنيدد  رل،اددت رددن بددين علرادديه 

 لش،ها شن  عله يفت  عي لة يخ،،ي  هعلحي   ع ل رؤو  ،يرعن.
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 التحليل والدراسة امليدانية:املبحث اخلامس: 

بدديلن ، إلددل عليشدد،يعيش علرن رددت لرعددييي، عخييددي، هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة 

 ييعح ري ي ين 

ت بددين ه،ددهل يندد،ع، هيددلعخ  لددي  لددل ربدد،،  ددن ي ددأ عليشدد،يعيش ييعددح ب دده،ة هععددح-

   حددت عيادد  هعلرعددييي، علخي ددت بي،شدديح هيعيددين رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة ، ددة

ة  هبين علاد،ع، 1997( لانت 950ة  هبين علال حت علرل،ايت ، ة )1994( لانت 311)

 ة.2002( لانت 559عله ع،  ، ة )

ن ودداه عليشدد،يعيش ، ددة عاليبددي إ  منبددي لياددش رادديهعبت ع ددل م،ض علهع دد  ب دده،ة إ -

حت يي،،ة رد  ردي ،دي   يبدي ردن ن دهص  إا يالحد  ردن رايبادت ن دهص وداه  حي

 عليش،يعيش ر  ري وه ره،هل بيلفع  ع ل م،ض علهع   ري ي ن 

 ( رن   حت عيا  هعلرعييي، علخي ت بي،شيح هيعيدين 4) رخيلفت علهع   ل ريلة ، ة

ع ددل رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هالددأ  ددن علبنددل  ينيددي  علفادد،ة )م( عليددن يددنص 

ع،ه،ة ح ه  علر،شح له يفت رلي، رل،ات ع دل رؤود  بنديله،يه  مه رؤود  

 ،يرعن ع ل عي   ر  خب،ة ع ريت  ن ر،ي  عليل،ي    يا  عن خر  انهعش.

 ( رن   حت عيا  هعلرعييي، علخي ت بي،شيح هيعيدين 7) رخيلفت علهع   ل ريلة ، ة

 رلي،  علرلع،  ههنال بة علين ينص ع ل ري ي ن 

ة ي،شيح رل،ع  علرلع،  رن عيشخيص علاين ييه ،  يبة علشد،ها ه عل دفيش علرحدللة يي 

 ل يا ا  علي،ييبن عآلين   ( رن واه علال حت ه ينهن علرفيع ت ه اي  4 ن علريلة ، ة )

 محل هنال  علرلع،  علرعنيت.  .1

 محل هنال  علرلع،  علا،يبت إاع لة ييه ، علبلي   ن رل،ايل.  .2

 ت علرعنيت رن علحي  ين ع ل ه يفت رع ة مه . محل رل،ان علرل،ا .3

             محددل رل،اددن علرددلع،  علا،يبددت ررددن شددن  ه يفددت رددلي، رل،اددت مه هنيدد  رل،اددت .4

 مه رع ة مه . 

محل عيشخيص علحي  ين ع دل ه يفدت ردلي، رل،ادت مه هنيد  رل،ادت مه رع دة مه   .5

لدإللع،ة عليع يريدت عنعدلعة  ن م  رن رلع،  علرلي،يدت علرعنيدت مه علرحي  دت  إاع ي ندل 

 علنهعل، علي،بهيت علرا هبت  ن علرل،ات علرعنيت ه ري ،يه،وي.

 ( رن   حت عيا  هعلرعييي، علخي ت بي،شيح هيعيدين 9رخيلفت علهع   ل ريلة ، ة )

رلي،  علرلع،  ههنال بة علين حللش شد،هاي  إعدي يت لهنيد  علرل،ادت علدا  يدية 

 ري ي ن  ي،شيحل إلل رلي،  حيج ن ش ع ل
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 ي،  يه ، علش،ها ع عي يت عآلييت  ن هني  علرل،ات علا  ي،شح ل عر  رلي،ع  لبي. 

من ينهن  ل عر  به يفت هني  رل،ات رلة   يا  عن عيرين ه ح   ع ل يالي،  -1

 ريفها  ن عيٍة ع ل عي  . 

رلة   يا  عن  الج انهعش ه ح   ع ل يالي،عش ،يدل  من ينهن  ل عر  رل،اي   -2

 ه رريي  لعيٍة هعحل ع ل عي  . م ،لع  

 من ينهن  ل ن،ح  ن له،ة يل،يبيت مه من ،  ن ر،ي  ع لع،ة علرل،ايت.  -3

عنل ه،هل من ، رن ر،شح يابا عي لريت  ن علعر  ر  يه ، علش،ها علرحللة  دن  -4

    ة ل،،يش عيلع  علانهيت   نيي ز علرايب ت علشخ يت.(   يين ، ي ويال  4علريلة )

  إلل رخيلفت علرهعل علرشي، إليبي ايباي  هعلين يعل عينت  اا ل رخيلفيش علين بي عي ت

يبدد،  بهعددهم علف،ددهة هعلخ دد  بددين عليشدد،يعيش هبددين رددي ودده رابددا ع ددل م،ض 

ية رخيلفيبدي ميعدي  عل عليش،يعيت علريعللة علين ية هيعلهع     إن ونيأ علن ي، رن علره

 علي،بهيت هعليع يريت. ه ن رخي ف عليش،يعيش علرن رت لاي، علعر يت

  إن ربددلم عل ددهع  هعلعاددي   يدد، رادديهع  رددن  بدد  عليشدد،يعيش ب دده،ة هععددحت

 هرحللة.

   إن علعال ت بين رنيي  علي،بيت هعليع ية هبدين علاد ات علرح يدت عيد، راديهعبت ميعدي

 رن  ب  ي أ عليش،يعيش  ه ي، رحللة.

ل علهع د  علحايادن لدإللع،ة اعل علبحدج ردن خدال  علل،عادت علريلعنيدت إلدل عليعد،ف ع ده ل 

عليع يريت برحي  ت يع   رن حيج علعهعر  علرؤ ،ة ع ل إ لع، علا،ع،عش علخي دت بيعيدين 

ردلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هرددلى ع ليدد عة بيلرعددييي، عليددن حددلليبي عل ددهع ح هعيللددت اعش 

ع،  عل  ت عل ديل،ة عدن ه ع،ة عليع دية   عدال  عدن يدهع ، ع لع،ة علرل،اديت  دن ند  ردل

 علرحي  ت  هعلايعلة علين يريت علين ياينل ع يبي علا،ع،عش. 

ه اييعي  ي أ علنييت علرنب،يت  عرل علبحج إلل ععيريل عيلعيين ليهخن علل ت  هعلبعل عدن 

 عليخرين  هع بيعيل عن ع ،يبيل  ي، علرهعهعن.

ليع يريدت بيلرحي  دت   نينش علرايب ت عيلعة عيهلل  هعليدن عاديبل ش علادي رين ع دل ع لع،ة ع

هع ددل رادديهى علرددلي،ييش  ه ددة عخييددي، عينددت حددللش برددلع،  علرلينددت هرددي حهلبددي رددن 

علرلي،ييش هودن  ديلت  علاديو،ة  علر فد،   دب، علردهعلة  عليع يدت... هيرحده،ش علرايب دت 

 حه   ال ت رحيه، ون  

 هع   ع لع،ة.  -    

 هعلهنال  رن حيج عليش،ي . علر يل، علرؤ ،ة ع ل  ،ع، يعيين علرلي،ين -    
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 علر يل، علرؤ ،ة ع ل  ،ع، يعيين علرلي،ين رن حيج علهع   هعلرري،ات. -    

وددداع بينردددي نيندددش ع لع،ة عل ينيدددت  يح يددد  عله دددي ا هعل دددهع ح علرن ردددت ل عر يدددت ع لع،يدددت 

 براديهيييبي  ل خ دهص بنيدي ز ل يادت هره ادت  ليد ين  دن علرحادت عيخيد،ة علراي،ندت بدين ردي

خ  ش إليبردي عيلعيدين  عدن علهع د  هعليشد،ي   هعلرري،اديش عليدن يدية ع دل علهع د  ردلى 

 عنا،يربي ر  ريا بيش علهع   عليع يرن علرل،ان  مه بعلوي عنل.

نبلم ع،ض نيي ز علرنهن عيه  ردن رنهنديش علل،عادت علريلعنيدت  هعليدن ي لفدش ردن ح ردت 

 ،وي ع ل علنحه عآلين             رن عيا  ت نا،موي هنع،ض ع ،يبيش عنبي هنفا

 أواًل: السؤال األول:

 ما واقع اإلدارة التعليمية مبحافظة تعز من وجهة نظر القيادات التعليمية يف احملافظة؟

يح ي  إ،يبيش ما  ت علرايب ت علين ية إ،،عؤوي رد  م د،عل علعيندت  يةلإل،يبت ع ل واع علاؤع  

ع دل علنحده  ة يريدت  دن علرحي  دت  حيدج نيندش إ،يبدييبعلا ليت علاين ير  هن علاييلعش عليع

 عآلين 

 نّص  علاؤع  عيه  رن ما  ت علرايب ت ع ل ري ي ن  – 1

 ما املصادر اليت تؤثر عل  قرارات التعيني ملديري املدارس ووكالئها؟ -

 هعنل رايب ت م ،عل علعينت نينش إ،يبييبة لباع علاؤع  ع ل علنحه عآلين 

علر ديل، عليدن يدؤ ، ع دل  إن  ي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يدت علر فد،م،ي  عياييا رل

  ،ع،عش يعيين رلي،  علرلع،  ههنال بي يير   بري ي ين 

 علر،ن يت علع يي هعلريهاات هعلرح يت. –م 

 عليه ييش علح بيت هعلين يريت. –  

 يلخالش علشخ ييش علني اة. –،ـ 

 ه ، علرؤو  علرايه ن ل ش،ها.علحي،ت ل يعيين هيا ل ببي علة ي –ل 

هم،ي  عياييا رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع دية برلي،يدت علاديو،ة  دي ال   إن ونديأ عدلة ر ديل، 

يددؤ ، ع ددل  دد،ع،عش عليعيددين لرددلي،  علرددلع،  ههنال بددي  رنبددي علر، دد  علرح ددن رردد ال  

ي ل ي،بيددت ب،ريدد  مععددي ل  هندداع علشخ ددييش ع ،يريعيددت هعلرشددييخ  هميعددي  ع لع،ة علع يدد

هعليع ية اهع  ع ل رايهى علرحي  ت مه ع دل راديهى ه ع،ة علي،بيدت هعليع دية  بي عدي ت 

 إلل مععي  ر،   علنهع  هعليه،يبيش علح بيت هعلين يريت.

نردددي م،دددي  عيادددييا رلي، إلع،ة علي،بيدددت هعليع دددية برلي،يدددت  ددديلت رحدددللع   دددن إ،يبيدددل من 

عش عليعيدين لردلي،  علردلع،  ههنال بدي يير د  علر يل، مه عل،بيش علين يدؤ ، ع دل  د،ع،

 بري ي ين 
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 مععي  علر،   علرح ن. –م 

 بعض علشخ ييش ع ،يريعيت. –   

 عل،ين  علين يرن. –  ج 

همري عياييا رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت عليع يت  ال م يل ب ن علر يل، مه عل،بديش 

ت  لع،  ههنال بددي يير دد  بيلر،دديل  علرح يددعليددن يددؤ ، ع ددل  دد،ع،عش عليعيددين لرددلي،  علردد

دت هنداع هعلشخ ييش ع ،يريعيت  هعلرشي  خ  همععي  ر،   علنهع   بي عدي ت إلدل علاب ي 

علايياددن ه بي يددل  بيعيبددي، من لددل ح  ددي  رددن يعيددين رددلي،   هعلرددلي، علادديبا هعنيردديؤ

بيلرلي،يددت من  علرددلع،   إلددل ،يندد  ودداع معدديف عياددييا رددلي، رلي،يددت علي،بيددت هعليع ددية

علرحي  ددت ييددلخ  به ددف علي،شدديح علر، ددها رددن  بدد  رلي،يددت علي،بيددت هعليع ددية بيلرلي،يددت 

هعلرعددل بحادد  علرعددييي، علرحددللة  ددن عل ددهع ح هعلادد،ع،عش علرن رددت لاددي، علعر يددت علي،بهيددت 

 هعليع يريت.

لي، شدعبت بي عي ت إلل رلي،  رلي،ييش علي،بيت هعليع ية بيلردلي،ييش  ادل م،دي  عيادييا ر

عليل،ي  هعلي وي  برني  علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت ع ل واع علاؤع   دي ال   ردن علر ديل، 

 علين يؤ ، ع ل  ،ع،عش عليعيين لرلي،  علرلع،  ههنال بي ري ي ن 

ع خييددي، علعشددهع ن لرددلي،  علرددلع،  لهن عل،،ددها إلددل علاددهعنين هعل ددهع ح علرن رددت  –م 

 لالأ.

 علراؤهلين هعلرشييخ هعيعيين. علهايات رن  ب  –  

 علر،ير ت هعلر يلح علاعييت علرشي،نت. –ج 

علرنياايددت هعلعن دد،يت هرددي لبرددي رددن يدد  ي، نبيدد،  حيددج   يبددة إن نددين ودداع علادد،ع،  –ل 

رنياددبي  لبدداع علشددخص  مة    بدد  علربددة من ي ددل،  دد،ع، يعيينددل حيددل  بدد  علي نددل رددن 

في يل علع ريت  هواع ياب  يع ،ع   دن ع ،د،ع عش رؤواليل علع ريت ه ل،عيل ع لع،يت هن

 علينفيايت لإللع،ة علرل،ايت.

 نّص  علاؤع  عل ينن رن ما  ت علرايب ت ع ل ري ي ن  - 2

هـل خيضــع املــديرون والــوكالء املعينــون لــدورات تأهيــل يف جمــال اإلدارة املدرســية قبــل تعييــنهم لشــغل هــذه  

 الوظيفة؟

  الء املرشحني لوظائف املديرين والوكالء بدورة تدريبية يف جمال اإلدارة قبل.يشرتط التحاق املديرين والوك

 عنل رايب ت م ،عل علعينت نينش إ،يبييبة لباع علاؤع  ع ل علنحه عآلين  -

م،ي  عياييا رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يدت علر فد، مندل لدة يادبا من يدة يدل،ي  م  

 رل،ات مه هني  لبي.ريالة مه ر،شح لشن  ه يفت رلي، 
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هم،ي  عياييا رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت علايو،ة  ي ال    يخععهن  بد  يعييدنبة 

 ي  يل،ي .

نردي م،دي  عيادييا  ردلي، إلع،ة علي،بيدت هعليع دية برلي،يدت  ديلت ب ندل   يدية عليدل،ي  لردن 

عله يفدت  عدال  هيري،ادهن ي،شحهن مه يعينهن  هإنري يية عليدل،ي  هعلي ويد  لردن يشدن هن 

 علعر .

همرددي عياددييا رلي، إلع،ة علي،بيددت هعليع ددية برلي،يددت عليع يددت  اددل م،ددي  منبددة   يخعددعهن  

رشددي،ع  إلددل من علاددب   ددن الددأ ي،،دد  إلددل عليددلخالش عليددن يدد ين رددن  بدد  رنيدد  علي،بيددت 

يي،  هعلدا  يدة هعليع ية بيلرحي  ت  نهنبي   يرنن علرلي، علرؤو  علدا  ينابدا ع يدل علرعدي

ي،شدديحل رددن  بدد  إلع،ة علي،بيددت هعليع ددية بيلرلي،يددت رددن عر ددل  رعدديفي  من وندديأ له،عش 

 حات ينفاوي عله ع،ة رر  ت باايا عليل،ي  هعلي وي  لرعيل،ت مه،دل علا ده، لدلى ردلي،  

 علرلع،   ي، علرؤو ين.

عيادييا رلي، شدعبت  بي عي ت إلل رلي،  رلي،ييش علي،بيت هعليع ية بيلردلي،ييش  ادل م،دي 

عليدددل،ي  هعلي ويددد  برنيددد  علي،بيدددت هعليع دددية بيلرحي  دددت ع دددل وددداع علادددؤع   دددي ال     لدددة 

يخععهع ي  ي وي  مه يل،ي  ايبا  ه  يع رهن شي ي  عدن ر،دي ش ع لع،ة علرل،اديت مه 

 حيل ه ي ف علرل،ات  نيليخايا  هعلين ية  هعليه،يل  هع ش،عف  هعلرييبعت.

 علاؤع  عل يلج رن ما  ت علرايب ت ع ل ري ي ن نّص   - 3

 إىل أي مدى حتدث عملية التقييم ألعمال املدراء والوكالء املعينني؟

 هعنل رايب ت م ،عل علعينت نينش إ،يبييبة لباع علاؤع  ع ل علنحه عآلين 

يايددية م،ددي  عياددييا رلي، إلع،ة علي،بيددت هعليع ددية برلي،يددت علر فدد،  ددي ال   يايددية عيلع  ودده 

نابن لملع  علفنن هعله يفن هع لع،  ه  يه،دل ينايدت ،ع،عدت لبدة هبيليديلن ي د  عليايدية 

 نابيي   لننني  ع ني عليايية علر،ح ن.

هم،ي  عياييا رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت علايو،ة  ي ال   نحن ناهة بعر يت عليايدية  

ي،عش خي دت بعر يدت عليايدية  ه دن عده  ب ه،ة له،يت ن ف انهيت هانهيت هلليني عاير

يالي، عليايية علا  يح   ع يل علرلي، مه علهني  يدية عرد  عد،ض إلدل ع لع،ة علع يدي ر د  

رني  علي،بيت بيلرحي  ت  هعلر،   علرح ن  هلماف علشليل   يية عيخيا علا،ع، رن  ب ندي  

ن عدن عيخدياه هنحدن ردي هإنري رن  ب بة نهنبة يعيب،هن منفادبة م دحي  علاد،ع، علرادؤهلي

 ع يني إ  علينفيا  اا. 

نري م،ي  عياييا  رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت  يلت  ي ال   إن ه،ل يايية   يعرد  

 بل.
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همري عياييا  رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع دية برلي،يدت عليع يدت  ادل م،دي  يه،دل يايدية ل ردل،ع  

هن دد،عي له،ددهل يددلخالش  ددن عر نددي رددن  بدد  رنيدد   مرددي علددهنال   ييدد،أ يايدديربة ل رددل،ع  

علي،بيت هعلا ات علرح يت  إنني   نري أ حا عل هع  هعلعادي   دن عده  عر يدت عليايدية عليدن 

يددية  لددالأ ييدد  ، عر يددت عليايددية ببدداه عليددلخالش إلددل حددل نبيدد،  عيردد، علددا  ملى إلددل عددلة 

  ي، له،يت.  ه،هل آليت رحللة لعر يت عليايية  اهع  ب ه،ة له،يت مة

بي عي ت إلل رلي،  رلي،ييش علي،بيت هعليع ية بيلردلي،ييش  ادل م،دي  عيادييا رلي، شدعبت 

عليل،ي  هعلي وي  برني  علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت ع ل واع علادؤع   دي ال   عر يدت عليايدية 

ل رددل،ع  هعلددهنال  يحددلج برددلى بادديا ه  ددي، ،ددلع   هناددياي  من نادده  لددي  لبددي عي دد، 

علرا ه  علا  ينبنن يه ،ه  ن عر  علرلي، مه علهني   ين عليايية نردي يع ردهن يا دل بدل 

عليشخيص هعلرعيل،ت لنايا علاهة هعلععف  ن عل،هعن  ع لع،يت لدإللع،ة علرل،اديت ببدلف 

يحاددين هياددهي، علعر يددت علي،بهيددت هعليع يريددت  هلعددلة ه،ددهل علرييبعددت علراددير،ة  ددن يايددية 

علددهنال  م ددبحني نعددينن عددعف وددؤ   علرددل،ع  هعلددهنال   ددن ندد   رددلي،  علرددلع،  مه

 عل،هعن  ع لع،يت هعلع ريت هعلعر يت علري  ت بياهي، علعر يت عليع يريت عليع ريت.

 نص  علاؤع  عل،عب  رن ما  ت علرايب ت ع ل ري ي ن  - 4

يــة مبســتوياتها احملليــة  إىل أي مــدى ا اســتيعاب مفــاهيم اإلدارة احملليــة املتعلقــة بــاإلدارة التعليم  

 املختلفة, وحتديدًا يف اجلوانب اآلتية: التعيني, احملاسبة, العزل, اإلثابة والتكريم؟

 هعنل رايب ت م ،عل علعينت نينش إ،يبييبة لباع علاؤع  ع ل علنحه عآلين 

م،ي  عيادييا  ردلي، إلع،ة علي،بيدت هعليع دية برلي،يدت علر فد،  دي ال   إلدل راديهى علشد،عنت 

 محييني  عليبيين.ه

هم،ددي  عياددييا  رددلي، إلع،ة علي،بيددت هعليع ددية برلي،يددت علادديو،ة  ددي ال   لددة يددية ع اددييعي  

 ب ه،ة ني يت ن ،ع  ل يلخالش علراير،ة رن  ب  عل،بيش علرشي، إليبي  ن علاؤع  عيه .

 نري م،ي  عياييا  رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت  يلت  ي ال  ري ي ن 

ن عليعيددين ع لع،ة عليع يريددت يشددي،أ محيينددي   همحيينددي    يع ددة إ ّ  عنددل  ددله، علادد،ع،   دد

خ ه ي  من علنرهاج علرعل ل يعيين يحدش يه يد  ردلي، علرلي،يدت ، دي  علر، د  علرح دن  

ه ن علرحيابت يشي،أ ع لع،ة عليع يريت هع لع،ة علرح يت بباع عل،ين   ه ن علعد   ينابدا 

ع ددل عليعيددين  همرددي  ددن ع  يبددت هعليندد،ية  يلددله، عينبدد،  يددل لددإللع،ة ع يددل رددي ينابددا 

 عليع يريت.
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همري عياييا رلي، إلع،ة علي،بيدت هعليع دية برلي،يدت عليع يدت  ادل م،دي  ييد  ، وداع عيرد، 

بيليلخالش علرشي، إليبي  ن علاؤع  عيه   هع يل   ناياي  من نعدين مه نحياد  هنعي د  

 مه نع  .

لدل ردلي،  ردلي،ييش علي،بيددت هعليع دية بيلردلي،ييش  ادل م،دي  عياددييا رلي، بي عدي ت إ

  شددعبت عليددل،ي  هعلي ويدد  برنيدد  علي،بيددت هعليع ددية بيلرحي  ددت ع ددل ودداع علاددؤع   ددي ال  

عاييعي  رفيوية ع لع،ة علرح يدت علريع ادت بدي لع،ة عليع يريدت براديهيييبي علرح يدت علرخي فدت  

 رشي، إليبي  ن علاؤع  ععيف ،لع .عل هيحليلع   ن عل،هعن 

 نص  علاؤع  علخير  رن ما  ت علرايب ت ع ل ري ي ن  - 5

 إىل أي مدى استكملت إدارات الرتبية والتعليم باملديريات بنيتها وهيكليتها التنظيمية؟

 هعنل رايب ت م ،عل علعينت نينش إ،يبييبة لباع علاؤع  ع ل علنحه عآلين 

،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يدت علر فد،  دي ال   إلدل راديهى يرننبدي ردن م،ي  عياييا رلي، إلع

 علايية ببيربي  ه اي  ل اهعنين ع لع،يت هه اي  لإلرنينيش علرييحت.

هم،ي  عياييا رلي، إلع،ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت علايو،ة  دي ال     يه،دل ميدت وين يدت 

  ين اهع  ،ؤاي  عي اية مه علرخي ين. ن ع لع،ة  هحيل علربية  ي، هععحت للى علعير

نردددي م،دددي  عيادددييا رلي، إلع،ة علي،بيدددت هعليع دددية برلي،يدددت  ددديلت  دددي ال   إلدددل ل،،دددت 

،ريعبي ير   ع لع،عش هعلشع  علرنهنت ل بيند   ي  (  ار17%  هالأ  حيهع بي ع ل)100

 علين يرن  ن رني  علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت.

ة علي،بيت هعليع ية برلي،يت عليع يدت  ادل م،دي  عي ادية علره،دهلة همري عياييا رلي، إلع،

ير   نف  علبين يت علره،هلة  ن رني  علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت  هلنن لمادف   يه،دل 

وين يت هععدحت  دن ه ع،ة علي،بيدت هعليع دية  حيدج يه،دل يادرييش  لع،عش  يد، ره،دهلة 

لددي  لبددي راددرييش  ددن علبيندد  علين يرددن   ددن علهع دد  هعلعندد  يه،ددل إلع،عش  ددن علهع دد 

 علخيص بيله ع،ة.

بي عي ت إلل رلي،  رلي،ييش علي،بيت هعليع ية بيلرلي،ييش  ال م،دي  عيادييا    ردلي، 

شعبت عليل،ي  هعلي وي  برنيد  علي،بيدت هعليع دية بيلرحي  دت ع دل وداع علادؤع   دي ال   حيدل 

يت هعليع دية بيلردلي،ييش   يع دة عدن بنييبدي عآلن هبر،ه، انهعش ن ي،ة إ  من إلع،عش علي،ب

هوين ييبي علين يريت  هواع ري ،ع  معريلبي عشدهع يت ريخبادت   يعد،ف عدن ربيربدي شدي ي  

ه  حيدددل ع ،ددد،ع عش عليدددن يادددهة ببدددي  هنادددياي  من ناددده  إن إلع،عش علي،بيدددت هعليع دددية 

  ع ،د،ع عش  دن وين بدي بيلرلي،ييش بباه علفي،ة علاهي دت ندين ل عردي  ع يبدي من يادينر  ند

 علين يرن هييع،ف ع ل ن  ربيربي ل عر  ببي.
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هرن خال  يح ي  إ،يبيش م ،عل علعينت ع ل ما  ت علرايب ت  يرندن عليه د  إلدل علنيي،دت 

 عآلييت 

إن علر يل، مه عل،بيش علين يه ، ع ل  د،ع،عش عليعيدين لردلي،  علردلع،  ههنال بدة  -

 يير   بري ي ين 

 ت علرح يت همععي  علر،   علرح ن.علا ا –1        

 علشخ ييش ع ،يريعيت هعلرشييخ. – 2         

 عليه ييش علح بيت هعلين يريت. – 3         

 هعله ع،ة. تع لع،ة علع يي ل ي،بيت هعليع ية ع ل رايهى علرحي   – 4         

 علرنياايت هعلاب يت للى بعض ريخا  علا،ع،عش. – 5         

   ،علرلع،  ههنال وة   يخععهن  ب  يعييدنبة ي  يدل،ي   دن ر،دي  ع لع،ة إن رلي

 علرل،ايت.

  إن عر يت عليايية لرلي،  علرلع،  ههنال بة ييبيين ردن رلي،يدت إلدل مخد،ى  هلننبدي  دن

ر،ر بي ععيفت ،لع   ن رخي ف علرلي،ييش  حيج   يه،ل آليت رحللة  ،،ع بي  نردي مندل 

 يية ه  ييخا  ن عه ل م   ،ع، ل  هع  هعلعاي .  يية علعر  بنيي ز عليا

  إن رفيوية ع لع،ة علرح يت هرنبي علرفيوية علريع ات بي لع،ة عليع يريدت براديهيييبي علرخي فدت

لة يية عاييعيببي ب ه،ة  حيحت  ب  عر دش اد ات ع لع،ة علرح يدت هرعبدي إلع،ة رنيد  

فديوية هعاديخلرش ع لع،ة علبي،ه ،عايدت علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت ع ل عاينال  واه علر

علاي ردددت ع دددل اددد ات علرنيددد  هيه،يدددل عيهعرددد، هعليع يرددديش إلدددل ع لع،عش علدددلنيي عليدددن 

م بحش ر  رت بينفياوي  ب  إنبي يلخ ش  ن ن ي، ردن  دالحيييبي هربيربدي علرحدللة  دن 

 علاهعنين هعل هع ح هعلا،ع،عش علرن رت لاي، علعر يت علي،بهيت هعليع يريت.

  ،إن إلع،عش علي،بيددت هعليع ددية بيلرددلي،ييش راددينر ت لبنييبددي هوين بددي علين يرددن  بيعيبددي

عي اية علره،هلة  يبي ير د  رخي دف علشدع  هع لع،عش علره،دهلة  دن علبيند  علين يردن 

لرنيدد  علي،بيددت هعليع ددية بيلرحي  ددت  همن علهعددهم لددلى علعددير ين  يرددي يخددص علربددية 

 رنهن رن رنهنيش علبين  علين يرن ععيف ،لع. هعل الحييش علريع ات بن  

 ثانيًا: السؤال الثاني:

ما مدى التزام اإلدارة التعليمية مبحافظة تعز بالقوانني, واللوائح, والقرارات الوزارية املنظمة لسري 

 العملية الرتبوية والتعليمية باجلمهورية اليمنية؟

ت علريعدرنت لني دت علبيينديش علريع ادت لإل،يبت ع ل وداع علادؤع  يدة يح يد  عله دي ا عل،ادري

علرل،ادديت   ةبددي لع،ة عليع يريددت علرادديبل ت رددن ودداه علل،عاددت ه  ادديري رددي ييع ددا بددي لع،
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  25   

هالأ  ن عه  علادهعنين هعل دهع ح هعلاد،ع،عش عله ع،يدت علرن ردت لادي، علعر يدت علي،بهيدت 

 يت هعليع يريت بيليرن  هعلين ية عليه   رن خاللبي إلل علنيي،ت عآلي

 المظفرمديرية 

 (5جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح من اجلدول ما يلي:

علرؤو ين  ن رلي،يت علر ف، علحي  ين ع ل رؤو  ،ديرعن  رلي،  علرلع، إن إ،ريلن  -

  رن إ،رديلن ردلي،  علردلع،   دن (%73 ,08( رلي،ع  هرلي،ة  بنابت )19  ع ل ب   )

 ( رلي،ع  هرلي،ة.26علرلي،يت هعلبيل  عللوة )

إ،ريلن علهنال  علرؤو ين  ن رلي،يت علر فد، علحي د ين ع دل رؤود  ،ديرعن  د ع ل إن  -

  رن إ،ريلن هنال  علرلع،   ن علرلي،يدت (%79 ,25( هنيال  ههني ت  بنابت )42ب   )

 ( هنيال  ههني ت53هعلبيل  عللوة )

برخي دف هعلهنال  علعير ين  دن ردلع،  علرلي،يدت  لي،ينهواع يعنن من واع علعلل رن علر    

رادديهيييبي عيايادديت هعل ينهيددت هعيايادديت عل ينهيددت  وددة  اددا رددن ينابددا ع دديبة رعددييي، 

عخييددي، هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هالددأ ه اددي  لمادد  عليشدد،يعيت علرير  ددت 

بيل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يدت علين يريدت هعلينفيايدت علرن ردت لادي، علن دية عليع يردن بني دت 

 يريت هإلع،عيبي  هالأ   ن علعليل رن علرهعل علريعدرنت  يبدي  هرنبدي علردهعلرؤااييل عليع 

( علددهع،لة  ددن   حددت عيادد  هعلرعددييي،  هعآلليدديش علخي ددت بي،شدديح 13،11،10،7،4)

( 35ة  هميعدي  علرديلة ، دة )1994( لادنت 311هيعيين رلي،  علرلع،  ههنال بة ، ة )

( 1ة  بي عدي ت إلدل علرديلة ، دة )1997عدية ( ل950علهع،لة  ن علال حت علرل،ايت ، دة )

ة بشدد ن شدد،ها عخييددي، هيعيددين رددلي،  2002( لاددنت 559رددن علادد،ع، علدده ع،  ، ددة )

 علرلع،  ههنال بة.
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( ردل،ع   7ع ل رؤو  م   ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) علحي  ين ي،ينإن إ،ريلن علرل -

  (%19 ,23يدت  بنادبت )( رل،ع  يحر هن رؤو  لب هة ريهادا عيلن بعدل عل ينه5رنبة )

 رن إ،ريلن علرل،ع . (%7 ,69( يحر هن لب هة رع رين عية  بنابت )2هرلي،ين )

( هنديال  11إن إ،ريلن علهنال  علحي  ين ع دل رؤود  م د  ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) -

 ,55( هنال  يحر هن رؤو  لب دهة ريهادا عيلن بعدل عل ينهيدت  بنادبت )4ههني ت  رنبة )

بي عي ت إلدل  (%32,11نال  يحر هن رؤو  لب هة رع رين عية بنابت )( ه6  ه)(7%

 %(.88,1( يحر  رؤو   ينهيت عيرت  بنابت )1) هني  هعحل

هودداع يعنددن من ودددؤ   علرددل،ع  هعلددهنال    ينابدددا ع دديبة علشدد،ها هعلرعدددييي،  

لن دددية علدددهع،لة  دددن عل دددهع ح هعلاددد،ع،عش عله ع،يدددت علين يريدددت هعلينفيايدددت علرن ردددت لادددي، ع

عليع يرن بني ت رؤااييل عليع يريت هإلع،عيبدي  هردن  دة  دإن عر يدت ي،شديحبة هيعييدنبة ردن 

 ب  عل،بيش علرعنيت  ل يرش ب ه،ة رخيلفت ل اهعنين هعل هع ح هعلا،ع،عش علرن ردت ل عر يدت 

علي،بهيددت هعليع يريددت  عليددن يشددي،ا  ددن رهعلوددي علرشددي، إليبددي ادديباي  من ينددهن علر،شددح مه 

لرن   رلي، رل،ات مه هني  لبي حي ال  ع دل رؤود  ،ديرعن ع دل عي د   هردن  علرعين

 ددة يرنددن علادده  إن ودداه علنيي،ددت م بدد،ش ه،ددهل   دده،  ددن يابيددا عل ددهع ح هعلادد،ع،عش 

هيرنن ع ه واه علنيي،دت إلدل  علريع ات برعييي، ي،شيح هيعيين رلي،  علرلع،  ههنال بة 

ع دل  يديلة إلع،ة علي،بيدت هعليع دية بيلرلي،يدت  مره، عليلة رن موربي علعنها عليدن يردي، 

رن  ب  عل،بديش عل،ادريت ه يد، عل،ادريت  ببدلف يعيدين ردل،ع  ههندال    ينابدا ع ديبة 

ي أ علرعييي،  هيير   ي أ عل،بيش ب ععي  علر،يل  علرح يدت هعلاد ات علرح يدت  همععدي  

عل،يند  علح بدن علدا  خ  هعلشخ ييش ع ،يريعيت  بي عي ت إلدل هعلرشي  ر،   علنهع  

م ددبح ياددين  ب دده،ة نبيدد،ة ه ادديري  ددن علرهعاددة ع نيخيبيددت  هع يددل  ددإن عددلة ع ليدد عة 

ادينعن  اد بي  ع دل  نبييا  هعل هع ح علرن رت لرخي ف ،هعن  علعر  علي،بده  هعليع يرد

علعر يدددت علي،بهيدددت هعليع يريدددت ب نر بدددي  ادددهع  ع دددل راددديهى ع لع،ة عليع يريدددت هعله دددي  

 بييبي علفنيت هع لع،يت هيحايدا علبدلف رنبدي  مه ع دل راديهى عليح دي  علع ردن لدلى بريا

علريع رين  عير، علا  يع  علرخ،،يش عليع يريت لهن علرايهى علنهعن علرا ه  ليحايدا 

علينريت علشير ت ع ل رايهى علرحي  ت هع ل راديهى علدهان  إا من علياديو   دن عخيد،عا 

ل عردد  علي،بدده  هعليع يرددن يعنددن عليفدد،يا بييوددلعف علي،بهيددت  علاددهعنين هعل ددهع ح علرن رددت

هعليع يريت علريهخية رن علن ية عليع يرن ب نر ل  هعلين يعل ودل ي  ردن مودلعف عل ده،ة عليرنيدت 

علربي،نددت   ادديري همن رنهندديش علن ددية عليع يرددن ير دد  ا ادد ت ري،عباددت ينردد  ندد  رنبددي 
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ش خ دد   ددإن ودداع علخ دد  ادديؤ ، ع ددل بايددت عيخدد،ى  بحيددج إاع م ددي  محددل ودداه علرنهنددي

 علرنهنيش عيخ،ى  هبيلييلن ع ل علبلف علعية علا  ه،لش ي أ علرنهنيش رن م، ل.

 (توزيع المديرين والوكالء على مدارس مديرية المظفر ن بة الفائض والعجز6جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ما يلي:6ضح من اجلدول رقم )تي

   ن رلي،يت علر ف،  يبي رل،ع  هالأ بهع   ردلي، هعحدل لند  رل،ادت  إن ،ري  علرلع، -

بياي ني  رل،ات ع حاين  فيبي رلي،عن )رلي، هرلي،ة(. هعنل ادؤع  ردلي، إلع،ة علي،بيدت 
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هعليع ية بيلرلي،يت عن وداع علهعد  مهعدح من علرل،ادت يعرد  بن دية علفيد،يين  همن ند  

   لالأ ية يعيين رلي، لن   ي،ة. ي،ة رايا ت عن عيخ،ى بإلع،يبي هاالببي

إنل هرن خال  معلعل علا بت  ن ن  رل،ات هه اي  ل هع ح هعلاد،ع،عش عله ع،يدت عليدن يعدل  -

يشدد،يعي  رن رددي  هرنفدداع  لاددي، علعر يددت علي،بهيددت هعليع يريددت  هرنبددي علادد،ع، علدده ع،  ، ددة 

لفاد،ة )م( مندل يدية ة  علا  حلل  ن ريليل عيهلل  ن علبندل ،عبعدي   دن ع2002( لانت 559)

( ي ريددا ايل  500يعيددين هنيدد  ل رل،اددت عليددن يي،دديه  عددلل عليالريا علا بددت  يبددي عددن )

ل في،ة علهعحلة   إن علن ي  علفع ن ل هنال  علدا  ينبندن من يندهن  دن ردلع،  علرلي،يدت 

( هنيال  ههني ت  ره عين ع ل علرلع،  بحا  علل علا بت  ن ن  رل،ات نري 74وه )

 ن عل،له  مرية ن  رل،ات.وه ربين  

إن علل علهنال  هعلدهنيالش علره،دهلين  عدال   دن ردلع،  علرلي،يدت هيري،ادهن ربديربة  -

 ,62( هنديال  ههني دت  بنادبت )53ع لع،يت نري وه رحلل مرية ن  رل،ات  ل ب   إ،ردي   )

رن إ،ريلن علن ي  رن علهنال   هوداع يعندن من ونديأ نا دي   دن عدلل علدهنال   (71%

بعددض علرددلع،   ررددي يعنددن منبددي بحي،ددت إلددل يعيددين هنددال  ههندديالش حيددل يدديرنن  ددن 

ع لع،ة علرل،ايت  ن ي دأ علردلع،  ردن ملع  له،ودي بنفدي ة ه يع يدت  هحيدل ييادنل لبدي 

يه ي  علربية ع لع،يت هع ش،ع يت ب ه،ة يايعلوي ع دل يحايدا عيودلعف علرنشدهلة ردن 

 يندهن علعد   نبيد،ع  ع دل ردلي، علرل،ادت  يدنعن  علعر يت علي،بهيت هعليع يريت  هحيل  

 الأ ا بي  ع ل له، ع لع،ة علرل،ايت  ن يحايا مولع بي علي،بهيت هعليع يريت.

إن علرلع،  علين يعينن نا ي   ن علل علهنال   ل يفيهيش  ن ل،،ت ع حييديج مه علدناص  -

بينردي يحيديج بعدض ( هنال   ههنديالش   6-1ب علعل ريفيهيت رن علهنال  ي،عهحش بين )

ر   ردلع،  )ر،رد  وي د  ادعيل  علادالة  ع دن بدن مبدن   علرلع،  إلل هني  هعحل  اا

ايل   علحيية عل،ليلة  ع حاين  هر،ر   ينت  لع، عليه،يدل ع ،يرديعن  علشدبيل محردل 

بن محرل  ،ج(  ن،ل من بعض علرلع،  عيخ،ى رنبي ري يحييج إلل هني ين ر   رل،ادت 

رددي يحيدديج إلددل  ال ددت هنددال  ر دد  رددلع،  )اددب   هعلشددبيل علحنيرددن     هرنبددي(عي شددت)

  (علشبيلة نعرت ،ادية)( هنال  ر   رل،ات 6ابيرب،(  هرنبي ميعي  ري يحييج إلل )26ه

هبالأ ييعح من إ،ريلن ع حيييج رن علهنال  علاين ينبنن ع ل عل،بيش علرعنيدت يعييدنبة 

 ( هنيال  ههني ت.25له  ب   ) ن علرلع،  علرانه،ة هنري وه رهعح  ن عل،

إنل هب، ة ع حيييج علا   بد،  دن بعدض علردلع،  لدهنال  ههنديالش  ي بد، بيلرايبد   -

ي،يه  رلع،  لن يببي رن علهنال  ه اي  لعلل ا بيبدي  هي بد، وداع علي،ديه  نردي ييعدح 

  رددييه(  إا يددة يعيددين هني ددين22رددن عل،ددله   ددن رددلع،   ) خيلددل بددن علهليددل  علهحددلة  
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،ات خيلل بن علهليل  رد  من عدلل ا بيبدي م د  ردن علن دي  علرحدلل ليعيدين هني دين إا لرل

( ايلبي   اا  هواع يحلل ن دي  علرل،ادت بهنيد  هعحدل  ادا  هبردي 466ب   علل علا بت )

ة علدا  حدلل ن دي  2002( لادنت 559يعنن من يعيين   ن عه  علا،ع، عله ع،  ، ة )

( ايل  ايلبدت   دإن 500لا بدت  دن علرل،ادت عدن )ي،شيح هيعيدين علهنيد  ب يديلة عدلل ع

ن يببي رن علهنال  ينبنن من   ي يل عن هني  هعحل  اا  هالأ نهن علل ا بيبي ي يدل 

( ايلبي   اا ير  هن ن يبي  لهني  هعحدل  هوداع يعندن 466عن علن ي  علرحلل بيلا،ع، بـ)

 رت لاي، علعر يت علي،بهيت من علهني  عل ينن ،ي  ب ه،ة رخيلفت ل يش،يعيش هل هع ح علرن

( 500لرل،اددت علهحددلة ردد  من عددلل ا بيبددي م دد  رددن ) هعليع يريددت  نرددي يددة يعيددين هني ددين

ايل  ايلبت   رري يعنن منبدي ليادش بحي،دت إلدل هندال   نردي يدة يعيدين هني دين لرل،ادت 

ردييه بدد، ة منبددي   يحيدديج إ  إلددل هنيدد  هعحددل  اددا  نددهن عددلل ا بيبددي   ي يددل عددن 22

  (ايلبي  ايلبددت  اددا  هع يددل  ددإن إ،ردديلن علددهنال62لل علرحددلل بدديلا،ع، علدده ع،  بددـ)علعدد

هعلهنيالش علاين ية يعيينبة رن  ب  عل،بيش علرعنيت ب ه،ة رخيلفت ل يش،يعيش هعل دهع ح 

 هنال .   م،بعتهعلا،ع،عش علرن رت لاي، علعر يت علي،بهيت هعليع يريت ب   

اه  إن يعيين علهنال    يية ه ا ،ؤيت ل يات ههععحت هبني  ع ل واع يرنن عل        

ل هع   علا  يعيشل علرلع،  هرلى حي،ت علرل،ات لهنال  مة    ه ا عل ي  علاينهنيت 

لريهع ن  ن يعيين علين حلليبي عل هع ح اعش عل  ت. هواع علنيي  نيز علهع   ي، ع

. هري يحا  ع،   ن بعض علرلع،  ه ب،ش  ييلة  ن مخ،ىعلهنال  إا  ب، 

لرلي،يت علر ف،  وه ه،هل بيينيش رنير ت عن علهنال  علرعنيين م يلش واه علل،عات  

هون حيلت يعن  علال،ة ع لع،يت هعلفنيت علين ييري  ببي واه ع لع،ة عن  ي،وي رن 

 إلع،عش علي،بيت هعليع ية  علين عايبل يبي واه علل،عات.

 (7جدول )                               مديرية القاهرة

 

 

 

 

 

 يتضح من اجلدول ما يلي:

علرددؤو ين  ددن رلي،يددت علادديو،ة علحي دد ين ع ددل رؤودد  ،دديرعن  ي،ينإن إ،ردديلن علرددل -

  ردن إ،رديلن ردلي،  علردلع،  (%78 ,26( ردلي،ع  هردلي،ة  بنادبت )18 د ع ل ب د  )

 ( رلي،ع  هرلي،ة.23 ن علرلي،يت هعلبيل  عللوة )
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ن  ددن رلي،يددت علادديو،ة هعلحي دد ين ع ددل رؤودد  ،دديرعن إن إ،ردديلن علددهنال  علرددؤو ي -

  رن إ،ريلن هنال  علردلع،   دن (%59 ,09( هنيال  ههني ت  بنابت )78  ع ل ب   )

 ( هنيال  ههني ت132علرلي،يت هعلبيل  عللوة )

هعلدهنال  علعدير ين  دن ردلع،  علرلي،يدت  ي،ينهواع يعنن من واع علعلل ردن علردل    

يادديت هعل ينهيددت هعيايادديت عل ينهيددت وددة  اددا رددن ينابددا ع دديبة برخي ددف منهععبددي عيا

رعددييي، عخييددي، هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هالددأ ه اددي  لمادد  عليشدد،يعيت 

علرير  دددت بددديل هع ح هعلاددد،ع،عش عله ع،يدددت علين يريدددت هعلينفيايدددت علرن ردددت لادددي، علن دددية 

علعليددل رددن علرددهعل علريعددرنت  نعليع يرددن بني ددت رؤااددييل عليع يريددت هإلع،عيبددي  هالددأ  دد

( علدددهع،لة  دددن   حدددت عياددد  هعلرعدددييي، 13.11.10.7.4)، دددة   يبدددي  هرنبدددي علردددهعل

( لادددنت 311هعآلليدديش علخي ددت بي،شددديح هيعيددين رددلي،  علردددلع،  ههنال بددة ، ددة )

( لعددية 950( علددهع،لة  ددن علال حددت علرل،ادديت ، ددة )35ة  هميعددي  علردديلة ، ددة )1994

ة 2002( لادنت 559( رن علا،ع، عله ع،  ، دة )1إلل علريلة ، ة )ة  بي عي ت 1997

 بش ن ش،ها عخييي، هيعيين رلي،  علرلع،  ههنال بة.

( ردل،ع   5إن إ،ريلن علرل،ع  علحي  ين ع ل رؤو  م   رن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) -

 (3  ه)(%8 ,70رؤو  لب هة ريهاا عيلن بعل عل ينهيت  بنادبت )ن ع نين رنبة  يحرال

 رن إ،ريلن علرل،ع . (%13 ,04يحر هن لب هة رع رين عية  بنابت )

( هنديال  51إن إ،ريلن علهنال  علحي  ين ع ل رؤو  م   رن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) -

( هنديال  ههني دت يحر دهن رؤود  لب دهة ريهادا عيلن بعدل عل ينهيدت  22ههني ت  ردنبة )

رؤود  لب دهة رع ردين عدية بنادبت ( هنديال  ههني دت يحر دهن 24  ه)(%16 ,67بنابت )

 ,79( هنددال  يحر ددهن رؤودد   ينهيددت عيرددت  بناددبت )5  بي عددي ت إلددل )(18% ,18)

 ,27( لددة يددد،ل بييندددييبة رددن رلي،يدددت علي،بيدددت هعليع ددية بيلرلي،يدددت بنادددبت )3)   ه(3%

2%). 

هواع يعنن من وؤ   علرل،ع  هعلهنال    ينابدا ع ديبة علشد،ها هعلرعدييي، علدهع،لة 

عل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يت علين يريت هعلينفيايت علرن ردت لادي، علن دية عليع يردن بني دت   ن

رؤااددييل عليع يريددت هإلع،عيبددي  هرددن  ددة  ددإن عر يددت ي،شدديحبة هيعييددنبة رددن  بدد  عل،بدديش 

علرعنيدت  دل يردش ب ده،ة رخيلفدت ل ادهعنين هعل دهع ح هعلاد،ع،عش علرن ردت ل عر يدت علي،بهيدت 

ن يشددي،ا  ددن رهعلوددي علرشددي، إليبددي ادديباي  من ينددهن علر،شددح مه علرعددين هعليع يريددت عليدد

لرن   ردلي، رل،ادت مه هنديال  لبدي حي دال  ع دل رؤود  ،ديرعن ع دل عي د   ه،بردي  دل 
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إليبدي اديباي   دن رلي،يدت  ،ي،،   به، علنيي،دت ع دل وداع علنحده إلدل نفد  عيادبي  علرشدي

 علر ف،. 

 ى مدارس مديرية القاهرة ن بة الفائض والعجزتوزيع المدراء والوكالء عل(8جدول)
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 ( ما يلي:8يتضح من اجلدول رقم )

إن ،ري  علرلع،   ن رلي،يت علايو،ة  يبي رل،ع  هالأ بهع   ردلي، هعحدل لند  رل،ادت   -

،بيدت ( رلع،  لة ييه ، بيينيش عن علردل،ع  هعلدهنال   يبدي ردن  بد  إلع،ة علي6) بياي ني 

)علر،ند  علناده   ،هعدت عيرد   ر،ند  بدل،  عل دة  هعليع ية بيلرلي،يت  هون ردلع، 

 هعلبنة  ر،ن  علرعي ين  عل رهل(. 

إنل هرن خال  معلعل علا بت  ن ن  رل،ات هه اي  ل هع ح هعلاد،ع،عش عله ع،يدت عليدن يعدل  -

يشدد،يعي  رن رددي  هرنفدداع  لاددي، علعر يددت علي،بهيددت هعليع يريددت  هرنبددي علادد،ع، علدده ع،  ، ددة 

ة  علا  حلل  ن ريليل عيهلل  ن علبندل ،عبعدي   دن علفاد،ة )م( مندل يدية 2002( لانت 559)

( ي ريددا ايل  500رل،اددت عليددن يي،دديه  عددلل عليالريا علا بددت  يبددي عددن )يعيددين هنيدد  عل

ل في،ة علهعحلة   إن علن ي  علفع ن ل هنال  علدا  ينبندن من يندهن  دن ردلع،  علرلي،يدت 

( هنيال ههني ت  ره عين ع ل علرلع،  بحا  علل علا بت  ن ن  رل،ات نري 65وه )

 وه ربين  ن عل،له  مرية ن  رل،ات.

لهنال  هعلدهنيالش علره،دهلين  عدال   دن ردلع،  علرلي،يدت هيري،ادهن ربديربة إن علل ع -

( هندديال  ههني ددت  بناددبت 132ع لع،يددت نرددي ودده رحددلل مرددية ندد  رل،اددت  ددل ب دد  إ،رددي   )

رن إ،ريلن علن ي  رن علهنال   هواع يعندن من ونديأ  يديلة نبيد،ة  دن  (203% ,08)

ه اي  لعلل علا بت  ن ند  رل،ادت هعلرحدلل  علل علهنال  هعلهنيالش عن علن ي  علرحلل 

 مرية ن  رل،ات نري وه رهعح  ن عل،له . 

-1إن عل ييلة  ن علل علهنال   ل يفيهيش رن رل،ات إلل مخد،ى هب عدلعل ي،عهحدش بدين) -

)عبدل   بدن علربدي،أ(  ( هنال   حيج ب نش عل ييلة  ن بعدض علردلع،  ر د  رل،ادت7

 ر د  ردلع،  ،  ب نش  يبي عل ييلة رن علهنال  هني ين  هبعض علرلع هنيال  هعحلع   اا

يهليه  علهحلة شع  ا يا  نايبت بنش نع   عرد، علرخيدي، بندين  عرد،  7) ينهيت يع   

 (3)علرخيددي، بندديش  علعدد  بددن عبددل علاددالة(  هنددالأ ب نددش عل يدديلة  ددن بعددض علرددلع،  

علياددهى بندديش(  ر دد  رددلع،  )ني دد،  رعدديا بددن ،بدد   بددين ي،  بددال  بددن ،بدديم   هنددال 

)علشدبيل رحردل علدل،ة  علنده،   هندال  ر د  ردلع،  (4)ب نش  ن بعض علردلع،  هميعي  

خلي،ت(  بي عي ت إلل الأ  إن ونيأ رلع،  ب نش عل ييلة  ن معدلعل علدهنال   يبدي إلدل 

)م،هى  علحردد،ة   ( هنددال  ر دد  رددلع، 6)عل ددليا(  هإلددل ) هنددال  ر دد  رل،اددت (5)

)علشع (  هبالأ ييعح من إ،رديلن عل يديلة ردن  ال  ر   رل،اتهن (7)علنبعت(  هإلل 

علددهنال  علدداين يددة يعييددنبة رددن  بدد  عل،بدديش علرعنيددت  ددن علرددلع،  علرددانه،ة  هنرددي ودده 

 ( هنيال  ههني ت.72رهعح  ن عل،له  ب   )
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إنل هب، ة عل ييلة  ن علل علهنال  هعلهنيالش علين  ب،ش  ن بعض علردلع،   إ  مندل  -

من ونيأ رلع،  يعينن نا ي   ن علل علهنال  هعلدهنيالش هالدأ ه ادي  لعدلل  ييعح ميعي  

ا بيبي  هي ب، واع علع،  نري ييعح رن عل،له   ن رل،ات هعحلة ودن رل،ادت )  يدل 

علهشدنن(   اددل يددة يعيددين هني يددين  ل رل،اددت  رد  منددل ه ددن عدده  علادد،ع، علدده ع،  ، ددة 

يدين علهنيد  ب يديلة عدلل علا بدت  دن ة علدا  حدلل ن دي  ي،شديح هيع2002( لانت 559)

( 7) ( ايل  ايلبدددت   دددإن ن ددديببي ردددن علدددهنال  ينبندددن من يندددهن500علرل،ادددت عدددن )

( ايلبدت  3311هنيالش  هالأ نهن علل ا بيبدي ي يدل عدن علن دي  علرحدلل بديلا،ع، بدـ)

( ايل  ايلبدت نردي وده رحدلل بديلا،ع، 500ه ن حيلت يعيين هني ت لند  عدلل ي يدل عدن )

)م(  دإن ن دي   ة  ن ريليل عيهلل  علبنل ،عبعي   علفاد،ة2002( لانت559) ، ة عله ع، 

نردي وده علهعد  حيليدي   هع يدل  ( هنديالش هلدي  هني يدين7علرل،ات رن علهنيالش وده )

                   هعلدددهنيالش علددداين ينبندددن يعييدددنبة ردددن  بددد  عل،بددديش علرعنيدددت   دددإن إ،رددديلن علدددهنال

 ( هنيالش.  5وه )

ن علاه  إن  به، علنيي،ت بباه عل ده،ة  دل ي،،د  إلدل من إلع،ة علي،بيدت هعليع دية هيرن

بيلرلي،يت م  يش عدن  دالحيييبي هم دبحش ينفدا عليه،يبديش هعلاد،ع،عش عل ديل،ة إليبدي 

لهن من يحديف  لنفادبي حيدل بحدا علي،شديح هوداع ردي مندله ردلي، علي،بيدت  -رن ،بيش ع يدي

ر دد  علاد ات علرح يددت بيلرحي  ددت هر،يلادبي علرح يددت  ددن  -لهعليع دية بيلرلي،يددت م ندي  رايب يدد

عندل يح يد  بيينديش ردلي،  علردلع،  ههنال بدة   ادل  يردش رالح يدلعلرلي،ييش  هوه ردي 

هعلهنال  علرعيندين  دل  دل،ش  د،ع،عش يعييدنبة إردي ردن  بد   لي،ينه،ل من علعليل رن علر

لرحي  دت نفادبي  هوده ردي ي،عد  علر،   علرح ن بيلرلي،يت مه ردن  بد  علاد ات علرح يدت بي

علعر  علي،به  هعليع يرن ع،عت ل يلخالش بحا  عي د،عض هعلرندي   علشخ ديت  بعيدلع  

عن علنفي ة هع خي يص هعن ع ويرية بيلعر يت علي،بهيت هعليع يريت نفابي  هعلعرد  ع دل 

عج علينريدت إي،يل ،ي  ريع ة يري أ علع ة هعلرع، ت هعلال،ة ع ل علرشدي،نت بفعيليدت  دن إحدل

 علشير ت اهع  ع ل رايهى علرلي،يت هعلرحي  ت مه ع ل رايهى علهان ب نر ل  هواع 

بددله،ه عنعندد  ادد بي  ع ددل هع دد  عليع ددية بيلرحي  ددت  هندديز عنددل علن يدد، رددن علرشددنالش 

 عليع يريت  ن علرحي  ت.

 (9جدول)                           :التعزيةمديرية  
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 يلي: يتضح من اجلدول ما

علرؤو ين  ن رلي،يت عليع يت علحي  ين ع ل رؤود  ،ديرعن  د ع ل  ي،ينإن إ،ريلن علرل -

  ردددن إ،رددديلن ردددلي،  علردددلع،   دددن (%37 ,93( ردددلي،ع  هردددلي،ة  بنادددبت )44ب ددد  )

 ( رلي،ع  هرلي،ة يه ،ش بيينييبة.96علرلي،يت هعلبيل  عللوة )

حي  ين ع ل رؤود  ،ديرعن  د ع ل إن إ،ريلن علهنال  علرؤو ين  ن رلي،يت عليع يت هعل -

  رن إ،ريلن هنال  علرلع،   ن علرلي،يدت (%33 ,33( هنيال  ههني ت  بنابت )57ب   )

 ( هنيال  ههني ت يه ،ش بيينييبة.168هعلبيل  عللوة )

هعلدهنال  علعدير ين  دن ردلع،  علرلي،يدت  ي،ينهواع يعنن من وداع علعدلل ردن علردل    

ل ينهيت هعيايايت عل ينهيت وة  اا رن ينابا ع يبة رعدييي، برخي ف منهععبي عيايايت هع

عخييددي، هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هالددأ ه اددي  لمادد  عليشدد،يعيت علرير  ددت 

بيل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يدت علين يريدت هعلينفيايدت علرن ردت لادي، علن دية عليع يردن بني دت 

 يل رن علرهعل علريعدرنت  يبدي  هرنبدي علردهعلرؤااييل عليع يريت هإلع،عيبي  هالأ   ن علعل

( علددهع،لة  ددن   حددت عيادد  هعلرعددييي، هعآلليدديش علخي ددت بي،شدديح 13.11.10.7.4)

( 35ة  هميعدي  علرديلة ، دة )1994( لادنت 311هيعيين رلي،  علرلع،  ههنال بة ، ة )

( 1، دة ) ة  بي عدي ت إلدل علرديلة1997( لعدية 950علهع،لة  ن علال حت علرل،ايت ، دة )

ة بشدد ن شدد،ها عخييددي، هيعيددين رددلي،  2002( لاددنت 559رددن علادد،ع، علدده ع،  ، ددة )

 علرلع،  ههنال بة.

( ردلي،ع  52علحي  ين ع ل رؤو  م   ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) ي،ينإن إ،ريلن علرل -

         ( رددل،ع  يحر ددهن رؤودد  لب ددهة ريهاددا عيلن بعددل عل ينهيددت  بناددبت 8هرددلي،ة  رددنبة )

  (%21 ,55( رددلي،ع  هرددلي،ة يحر ددهن لب ددهة رع رددين عددية  بناددبت )25  ه)(6% ,93)

( 10) ( رلي،ع  هرلي،ة يحر هن رؤو  عل ينهيت علعيرت هردي لهندل  ردنبة19) بي عي ت إلل

( رددل،ع  يحر ددهن رؤودد  ع علعليددت علعيرددت  4ه) ردل،ع  يحر ددهن رؤودد  عل ينهيددت علعيرددت 

 يددت علعيرددت  بي عددي ت إلددل رددلي، هعحددل   يحردد  م  ( رددل،ع  يحر ددهن رؤودد  ع بيلع4ه)

 رؤو  )مرن( وه رلي، رل،ات)عبل   بن عر، بيلبشرت(.

( هنديال  111إن إ،ريلن علهنال  علحي  ين ع ل رؤو  م   رن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) -

( هندديال  ههني ددت يحر ددهن رؤودد  لب ددهة ريهاددا عيلن بعددل عل ينهيددت  38ههني ددت  رددنبة )

( هندديال  ههني ددت يحر ددهن رؤودد  لب ددهة رع رددين عددية بناددبت 58  ه)(%22 ,22بناددبت )

( هنيال  ههني ت يحر هن رؤو   ينهيت عيردت هم د  ردن 15  بي عي ت إلل )(33% ,92)

( هنيال  ههني ت يحر هن رؤو   ينهيت عيردت بنادبت 12)   رنبة(%8 ,77عل ينهيت بنابت )
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( 3%(  همردي )75,1عليدت علعيردت بنادبت )( هنال  يحر هن رؤود  ع عل3%(  ه)02,7)

 هنال    ة ي،ل بيينييبة رن رلي،يت علي،بيت هعليع ية بيلرلي،يت.

هعلهنال    ينابا ع ديبة علشد،ها هعلرعدييي، علدهع،لة  ي،ينهواع يعنن من وؤ   علرل 

ني دت  ن عل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يت علين يريت هعلينفيايت علرن ردت لادي، علن دية عليع يردن ب

رؤااددييل عليع يريددت هإلع،عيبددي  هرددن  ددة  ددإن عر يددت ي،شدديحبة هيعييددنبة رددن  بدد  عل،بدديش 

علرعنيدت  دل يردش ب ده،ة رخيلفدت ل ادهعنين هعل دهع ح هعلاد،ع،عش علرن ردت ل عر يدت علي،بهيدت 

هعليع يريددت عليددن يشددي،ا  ددن رهعلوددي علرشددي، إليبددي ادديباي  من ينددهن علر،شددح مه علرعددين 

مه هنيد  لبدي حي دال  ع دل رؤود  ،ديرعن ع دل عي د   ه،بردي  دل  لرن   ردلي، رل،ادت

إليبددي ادديباي   ددن رددلي،يين  ،ي،،دد   بدده، علنيي،ددت ببدداع علهعدد  إلددل نفدد  عياددبي  علرشددي

 علر ف، هعلايو،ة.  

 ( توزيع المدراء والوكالء على مدارس مديرية التعزية ن بة الفائض والعجز10جدول)
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( توزيةةع المةةدراء والةةوكالء علةةى مةةدارس مديريةةة التعزيةةة ن ةةبة الفةةائض 10جةةدول)

 والعجز
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 رالح ت 

 *   بدون معلومات  

 ما يلي:( 10) يتضح من اجلدول رقم

عليع يت  يبي رل،ع  هالأ بهع   رلي، هعحدل لند  رل،ادت  إن ،ري  علرلع،   ن رلي،يت  -

( رل،ات لة ييه ، بيينيش عن علرل،ع  هعلهنال   يبي ردن  بد  إلع،ة علي،بيدت 20بياي ني  )

هعليع ية بيلرلي،يت  هون علرلع،  علين هع  مريربي  ن عل،له  عبي،ة بدلهن بيينديش مه 

 عبي،ة لي  لبي بيينيش.

 بت  ن ن  رل،ات  هه اي  ل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يت عليدن يعدل إنل هرن خال  معلعل علا -

يشدد،يعي  رن رددي  هرنفدداع  لاددي، علعر يددت علي،بهيددت هعليع يريددت  هرنبددي علادد،ع، علدده ع،  ، ددة 

ة  علا  حلل  ن ريليل عيهلل  ن علبنل ،عبعي   دن علفاد،ة )م(  مندل يدية 2002( لانت 559)

( ي ريددا ايل  500ل عليالريا علا بددت  يبددي عددن )يعيددين هنيدد  ل رل،اددت عليددن يي،دديه  عددل

ل في،ة علهعحلة   إن علن ي  علفع ن ل هنال  علدا  ينبندن من يندهن  دن ردلع،  علرلي،يدت 

( هنيال  ههني ت  ره عين ع ل علرلع،  بحا  علل علا بت  ن ن  رل،ات نري 70وه )

 وه ربين  ن عل،له  مرية ن  رل،ات.

ره،دهلين  عدال   دن ردلع،  علرلي،يدت هيري،ادهن ربديربة إن علل علهنال  هعلدهنيالش عل -

( هندديال  ههني ددت  بناددبت 168ع لع،يددت نرددي ودده رحددلل مرددية ندد  رل،اددت  ددل ب دد  إ،رددي   )

%( رن إ،ريلن علن ي  رن علهنال   هواع يعندن من ونديأ  يديلة نبيد،ة  دن عدلل 240)

رل،ادت هعلرحدلل مردية  علهنال  هعلهنيالش عن علن ي  علرحلل ه اي  لعلل علا بدت  دن ند 

 ن  رل،ات نري وه رهعح  ن عل،له .

 إن عل يديلة  دن عدلل علدهنال   دل يفيهيدش رددن رل،ادت إلدل مخد،ى هب عدلعل ي،عهحدش بددين  -

( هنال   حيج ب   علل علرلع،  علين  عل  يبي علل علدهنال  عدن علن دي  علرحدلل 1-3)

( رل،ادت ب ندش 51) رنبدي( رل،ادت  75) ( ه ادي  لعدلل علا بدت559)  ن علا،ع، عله ع، 

( لاددنت 559عل يدديلة  ددن عددلل علددهنال  عددن ن دديببي علرحددلل  ددن علادد،ع، علدده ع،  ، ددة )

( 20لندد  رل،اددت  ه) ة  هه اددي  لعددلل علا بددت  ددن ندد  رل،اددت براددلع، هنيدد  هعحددل2002

رل،اددت ب نددش عل يدديلة  ددن عددلل علددهنال  عددن ن دديببي علرحددلل  ددن علادد،ع، علدده ع،  ، ددة 

لندد  رل،اددت   هه اددي  لعددلل علا بددت  ددن ندد  رل،اددت براددلع، هني ددينة 2002( لاددنت 559)

( رلع،  ب نش عل ييلة  ن علل علهنال  عن ن يببي علرحلل  دن علاد،ع، 4بي عي ت إلل )

( هنال  3) ة هه اي  لعلل علا بت  ن ن  رل،ات برالع،2002( لانت 559عله ع،  ، ة )

 لن  رل،ات. 
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ن يدة يعييدنبة ردن  بد  عل،بديش علرعنيدت  دن علردلع،  إن إ،ريلن عل ييلة رن علهنال  علداي -

 ( هنددددال  ههندددديالش بناددددبت103علرددددانه،ة هنرددددي ودددده رهعددددح  ددددن عل،ددددله  ب دددد  )

(14,147.)% 

إنل هبد، ة عل يديلة  دن عدلل علدهنال  هعلدهنيالش عليدن  بد،ش  دن رع دة علردلع،   دن  -

نال  هعلدهنيالش علرلي،يت  إ  منل ييعح ميعي  من ونيأ رلع،  يعينن نا ي   ن علل عله

( ردلع،  ودن 3)هالأ ه اي  لعلل ا بيبي  هي ب، واع علع،  نري ييعح رن عل،له   دن 

عر، بن عبل علع ي  بيل هع ،(  حيج يدة يعيدين هنيد  هعحدل  ادا ل رل،ادت رد  رل،ات )

ة علددا  حددلل ن ددي  ي،شدديح 2002( لاددنت 559منددل ه ددن عدده  علادد،ع، علدده ع،  ، ددة )

( ايل  ايلبدت   دإن ن ديببي 500علا بدت  دن علرل،ادت عدن ) هيعيين علهني  ب ييلة عدلل

رن علهنال  ينبنن من ينهن هني ين  هالأ نهن عدلل ا بيبدي ي يدل عدن علن دي  علرحدلل 

( ايلبدددي   ايلبدددت  هرل،ادددت )عي شدددت بيل،ندددل( حيدددج لدددة يعدددين عل،بددديش 677بددديلا،ع، بدددـ)

هوه علل ي يدل عدن  ( ايلبيش 504علرخي ت  يبي م  هني  ، ة من علل علايلبيش  يبي)

ة  دن ريليدل 2002( لانت559) ( ايل  ايلبت نري وه رحلل بيلا،ع، عله ع،  ، ة500)

يهليدده( عليددن يددة يعيددين هنيدد  7) بي عددي ت إلددل رل،اددت )م(  عيهلدل  علبنددل ،عبعددي   علفادد،ة

ايلبي  ايلبدت  هوده ردي ييا د  ردن عل،بديش  (2079) هعحل لبي ، ة من علل ا بيبدي يب د 

( 4( هنددال  آخدد،ين لياددينر  علرل،اددت ن دديببي رددن علددهنال  هعلبدديل  )3يعيددين )علرعنيددت 

هنددال  ه اددي  لعددلل ا بيبددي هبحادد  علادد،ع، علدده ع،  علرشددي، إليددل ادديباي   هبددالأ ينددهن 

( 3) %(. ييه عدهن ع دل14,7) هندال   بنادبت (5)إ،رديلن ع حييديج ردن علدهنال  وده 

 رلع،  رن رلع،  علرلي،يت.  

يرنددن علادده  إن وندديأ   دده،ع   ددن يشددخيص ع لع،ة عليع يريددت  هبنددي  ع ددل ودداع

بيلرلي،يت لهع   ع لع،ة علرل،ايت  دن رخي دف علردلع،  عليدن يشد،ف ع يبدي هوده عيرد، 

علا  بابل  ب، ه،هل  ييلة نبي،ة  ن علل علهنال   ن رع ة رلع،  علرلي،يت  هيرندن 

ل ه،ددهل ر دديل، ه،بدديش يفاددي، الددأ هخ ه ددي  رددي ييع ددا بيلي،دديه عش منبددي ي،،دد  إلدد

يؤ ، ع ل  ،ع،عش عليعيين لرلي،  علردلع،  ههنال بدة  هعليدن ير د   دهى عدنا ع دل 

رددلي،  رنييدد  إلع،عش علي،بيددت هعليع ددية بيلرددلي،ييش  هندداع ع ددل رددلي، رنيدد  علي،بيددت 

هعليع ية بيلرحي  دت  ر د  مععدي  ر، د  علندهع   همععدي  علر،ديل  علرح يدت هعلاد ات 

خ  ييش ع ،يريعيدت هعلعادن،يت هعلرشدي ت  بي عي ت إلل بعض علشخ علرح يت بيلرحي  

 هناع عل،ين  علح بن علا  م بح ييلخ   ن ن  شن . 
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 (11) جدول                      مديرية صالة: 

 

 

 

 

 

 يتضح من اجلدول ما يلي:

علرؤو ين  ن رلي،يدت  ديلت علحي د ين ع دل رؤود  ،ديرعن  د ع ل  ي،ينإن إ،ريلن علرل -

  ردددن إ،رددديلن ردددلي،  علردددلع،   دددن (%85 ,72( ردددلي،ع  هردددلي،ة  بنادددبت )18 ددد  )ب

 ( رلي،ع  هرلي،ة.21علرلي،يت هعلبيل  عللوة )

إن إ،ريلن علهنال  علرؤو ين  ن رلي،يت  يلت علحي  ين ع ل رؤو  ،يرعن   ع ل ب د   -

يددت   رددن إ،ردديلن هنددال  علرددلع،   ددن علرلي،(%83 ,33( هندديال  ههني ددت  بناددبت )25)

 .( هنيال  ههني ت30هعلبيل  عللوة )

هعلدهنال  علعدير ين  دن ردلع،  علرلي،يدت برخي دف  ي،ينهواع يعنن من وداع علعدلل ردن علردل

منهععبي عيايايت هعل ينهيت هعيايايت عل ينهيت وة  اا ردن ينابدا ع ديبة رعدييي، عخييدي، 

لرير  ددت بدديل هع ح هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هالددأ ه اددي  لمادد  عليشدد،يعيت ع

هعلا،ع،عش عله ع،يت علين يريت هعلينفيايت علرن رت لاي، علن دية عليع يردن بني دت رؤاادييل 

عليع يريدددددت هإلع،عيبدددددي  هالدددددأ   دددددن علعليدددددل ردددددن علردددددهعل علريعدددددرنت  يبدددددي  هرنبدددددي 

( علهع،لة  ن   حت عيا  هعلرعييي، هعآللييش علخي ت بي،شديح 13.11.10.7.4علرهعل)

( 35ة  هميعدي  علرديلة ، دة )1994( لادنت 311  علرلع،  ههنال بة ، ة )هيعيين رلي،

( 1ة  بي عدي ت إلدل علرديلة ، دة )1997( لعدية 950علهع،لة  ن علال حت علرل،ايت ، دة )

ة بشدد ن شدد،ها عخييددي، هيعيددين رددلي،  2002( لاددنت 559رددن علادد،ع، علدده ع،  ، ددة )

 علرلع،  ههنال بة.

( ردل،ع   3ع ل رؤو  م   ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) علحي  ين ي،ينإن إ،ريلن علرل -

  (%4 ,76رددنبة رددلي، هعحددل يحردد  رؤودد  لب ددهة ريهاددا عيلن بعددل عل ينهيددت  بناددبت )

 رن إ،ريلن علرل،ع . (%9 ,52هرلي،عن يحرالن لب هة رع رين عية  بنابت )

هنددال  ( 5إن إ،رديلن علدهنال  علحي د ين ع دل رؤود  م د  ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) -

 .  (%16 ,67،ريعبة يحر هن رؤو  لب هة رع رين عية بنابت )

هعلددهنال    ينابددا ع دديبة علشدد،ها هعلرعددييي،  ي،ينهودداع يعنددن من وددؤ   علرددل

علدددهع،لة  دددن عل دددهع ح هعلاددد،ع،عش عله ع،يدددت علين يريدددت هعلينفيايدددت علرن ردددت لادددي، علن دددية 
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 دة  دإن عر يدت ي،شديحبة هيعييدنبة ردن عليع يرن بني ت رؤااييل عليع يريت هإلع،عيبدي  هردن 

 ب  عل،بيش علرعنيت  ل يرش ب ه،ة رخيلفت ل اهعنين هعل هع ح هعلا،ع،عش علرن ردت ل عر يدت 

علي،بهيددت هعليع يريددت  عليددن يشددي،ا  ددن رهعلوددي علرشددي، إليبددي ادديباي  من ينددهن علر،شددح مه 

ل عي د   ه،بردي علرعين لرن   رلي، رل،ات مه هني  لبي حي ال  ع ل رؤو  ،يرعن ع 

إليبدي اديباي   دن ردلي،ييش  ، ل ي،،   به، علنيي،ت بباع علهع  إلدل نفد  عيادبي  علرشدي

علر ف، هعلايو،ة هعليع يت. هرن  ة  إن عدلة ع ليد عة بيياد  هعل دهع ح علرن ردت لرخي دف 

  ،هعن  علعر  علي،به  هعليع يرن يدنعن  اد بي  ع دل علعر يدت علي،بهيدت هعليع يريدت ب نر بدي

اهع  ع دل راديهى ع لع،ة عليع يريدت هعله دي  بريا بييبدي علفنيدت هع لع،يدت هيحايدا علبدلف 

رنبددي  مه ع ددل رادديهى عليح ددي  علع رددن لددلى علريع رددين  عيردد، علددا  يعدد  علرخ،،دديش 

عليع يريت لهن علرايهى علنهعن علرا ه  ليحايدا علينريدت علشدير ت ع دل راديهى علرحي  دت 

من عليادديو   ددن عخيدد،عا علاددهعنين هعل ددهع ح علرن رددت ل عردد   هع ددل رادديهى علددهان  إا

علي،بدده  هعليع يرددن يعنددن عليفدد،يا بييوددلعف علي،بهيددت هعليع يريددت علريهخددية رددن علن ددية 

عليع يرن ب نر ل  هعلين يعل ول ي  رن مولعف عل ه،ة عليرنيت علربي،ندت   اديري همن رنهنديش 

  ن  رنبي عيخد،ى  بحيدج إاع م دي  محدل وداه علن ية عليع يرن ير   ا ا ت ري،عبات ينر

علرنهنيش خ    إن واع علخ   اديؤ ، ع دل بايدت علرنهنديش عيخد،ى هبيليديلن ع دل علبدلف 

 علعية علا  ه،لش ي أ علرنهنيش رن م، ل.

توزيع المدراء والوكالء على مدارس مديرية صالة ن بة الفائض   (12صالة جدول)

 والعجز
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 اجلدول ما يلي: يتضح من

إن ،ري  علرلع،   ن رلي،يت  يلت  يبي ردل،ع  هالدأ بهع د  ردلي، هعحدل لند  رل،ادت   -

إا لدة ييده ، بيينديش ردن  بد  إلع،ة   )عل،حردت( بياي ني  رل،ادت هعحدلة  ادا ودن رل،ادت

 علي،بيت هعليع ية بيلرلي،يت عن ه،هل رلي،  ن واه علرل،ات رن علرل.  

ت  ن ن  رل،ات هه اي  ل هع ح هعلاد،ع،عش عله ع،يدت عليدن يعدل إنل هرن خال  معلعل علا ب -

يشدد،يعي  رن رددي  هرنفدداع  لاددي، علعر يددت علي،بهيددت هعليع يريددت  هرنبددي علادد،ع، علدده ع،  ، ددة 

ة  علا  حلل  ن ريليل عيهلل  ن علبندل ،عبعدي   دن علفاد،ة )م( مندل يدية 2002( لانت 559)

( ي ريددا ايل  500يالريا علا بددت  يبددي عددن )يعيددين هنيدد  ل رل،اددت عليددن يي،دديه  عددلل عل

ل في،ة علهعحلة   إن علن ي  علفع ن ل هنال  علدا  ينبندن من يندهن  دن ردلع،  علرلي،يدت 

( هنيال  ههني ت  ره عين ع ل علرلع،  بحا  علل علا بت  ن ن  رل،ات نري 33وه )

،حردت( إا لدة )علفده   هعل وه ربين  ن عل،له  مردية ند  رل،ادت بيادي ني  رل،اديين وردي

 ييه ، بيينيش ني يت رن  ب  إلع،ة علي،بيت هعليع ية بيلرلي،يت عن وييين علرل،ايين.

إن علل علهنال  هعلدهنيالش علره،دهلين  عدال   دن ردلع،  علرلي،يدت هيري،ادهن ربديربة  -

ع لع،يت نري وه رحلل مرية ند  رل،ادت يده ،ش بيينديش عدن عدلل ا بيبدي  دل ب د  إ،ردي   

رن إ،ريلن علن ي  رن علدهنال   هوداع يعندن  (%90 ,91) هني ت  بنابت( هنيال  ه30)

من ونيأ نا ي   ن علل علهنال   ن بعدض علردلع،   رردي يعندن منبدي بحي،دت إلدل يعيدين 

هنال  ههنيالش حيل ييرنن ع لع،ة علرل،ايت  ن ي أ علرلع،  ردن ملع  له،ودي بنفدي ة 

،يددت هع شدد،ع يت ب دده،ة يادديعلوي ع ددل ه يع يددت  هحيددل يياددنل لبددي يه يدد  علربددية ع لع

يحايا عيولعف علرنشهلة رن علعر يت علي،بهيت هعليع يريدت  هحيدل   يندهن علعد   نبيد،ع  

ع ل ردلي، علرل،ادت  يدنعن  الدأ اد بي  ع دل له، ع لع،ة علرل،اديت  دن يحايدا مودلع بي 

 علي،بهيت هعليع يريت.

يفيهيش  ن ل،،ت ع حييديج مه علدناص  إن علرلع،  علين يعينن نا ي   ن علل علهنال   ل -

ب علعل ريفيهيت رن علهنال  _ بحا   ييلة علل ا بيبي عن علن دي  علرحدلل  دن علاد،ع، 

لندد   ة _ ي،عهحددش بددين هنيدد  هعحددل  إلددل هني ددين2002( لاددنت559) علدده ع،  ، ددة

         ودددددن ردددددلع،   ( ردددددلع،  إلدددددل هنيددددد  هعحدددددل  ادددددا4رل،ادددددت   بينردددددي يحيددددديج )

نه رب،  علشبيل عل ايت(  ن،ل من رل،ادت هعحدلة  ادا يحيديج إلدل 30ري   )ع يه،عن  ما

ون رل،ات  الم عللين  هبالأ ييعح من إ،رديلن ع حييديج ردن علدهنال  علداين  هني ين

ينبنن ع ل عل،بيش علرعنيت يعيينبة  ن علرلع،  علرانه،ة هنري وه رهعح  ن عل،دله  

 ( هنال   اا.6ب   )
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   بد،  دن بعدض علردلع،  له،دهل هندال  ههنديالش  إ  مندل إندل هبد، ة ع حييديج علدا -

ييعح ميعي  من ونيأ رلع،  ية علي،ديه   يبدي لن ديببي ردن علدهنال  ه ادي  لعدلل ا بيبدي  

) علفدي،ها   ( ردلع،  ودن ردلع، 3) هي ب، واع علي،يه  نردي ييعدح ردن عل،دله   دن

لرل،ات علفدي،ها رد   هعحل عر، بن عبل علع ي    يارت عل و،ع (  حيج ية يعيين هني 

( ايل  ايلبدت نردي وده رحدلل بديلا،ع، 500( ايلبي  هوده م د  ردن )264) من علل ا بيبي

ة   رري يعندن منبدي ليادش بحي،دت إلدل هندال   نردي يدة 2002( لانت 559عله ع،  ، ة )

يعيين هني ين لرل،ات عر، بن عبل علع يد    رد  مندل ه دن عده  علاد،ع، علده ع،  ، دة 

ة علدا  حدلل ن دي  ي،شديح هيعيدين علهنيد  ب يديلة عدلل علا بدت  دن 2002( لانت 559)

( ايل  ايلبت   دإن ن ديببي ردن علدهنال  ينبندن م  ي يدل عدن هنيد  500علرل،ات عن )

( ايلبي   ادا  353هعحل  اا  هالأ نهن علل ا بيبي ي يل عن علن ي  علرحلل بيلا،ع، بـ)

  عل ددينن يددة يعيينددل ب دده،ة رخيلفددت ير  ددهن ن دديبي  لهنيدد  هعحددل  هودداع يعنددن من علهنيدد

ل يشد،يعيش هل دهع ح علرن رددت لادي، علعر يدت علي،بهيددت هعليع يريدت   نردي يددة يعيدين هني ددين  

لرل،ات  يارت عل و،ع  ب، ة منبي   يحييج إ  إلل هني  هعحل  ادا  ندهن عدلل ا بيبدي 

ن إ،ردديلن ايلبددت  اددا  هع يددل  ددإ (492ي يددل عددن علعددلل علرحددلل بدديلا،ع، علدده ع،  بددـ)

هعلهنيالش علاين ية يعيينبة رن  ب  عل،بيش علرعنيت ب ه،ة رخيلفدت ل يشد،يعيش   علهنال

 ( هنال .  3هعل هع ح هعلا،ع،عش علرن رت لاي، علعر يت علي،بهيت هعليع يريت ب   )

هبنددي  ع ددل ودداع يرنددن علادده  إن وندديأ   دده،ع  إلددل حددل رددي  ددن يشددخيص ع لع،ة 

   ع لع،ة علرل،ايت  ن رخي دف علردلع،  عليدن يشد،ف ع يبدي هوده عليع يريت بيلرلي،يت لهع

بل  ب، ه،دهل ع،د   دن بعدض ع لع،عش علرل،اديت  دن ردلع،  علرلي،يدت بعير، علا  با

ه ب،ش ميعي  ي،يه عش  ن علدبعض عآلخد، ردن ع لع،عش علرل،اديت  هيرندن يفادي، الدأ 

هى عدنا ع دل ردلي،  رنييد  هيحليلع  ري ييع ا بيلي،يه عش منبدي  دل ي،،د  إلدل يد  ي،  د

إلع،عش علي،بيت هعليع ية بيلردلي،ييش  هنداع ع دل ردلي، رنيد  علي،بيدت هعليع دية بيلرحي  دت  

ر دد  مععددي  ر، دد  علنددهع   همععددي  علر،دديل  علرح يددت هعلادد ات علرح يددت بيلرحي  ددت  

خ  هنداع عل،يند  علح بدن ييش ع ،يريعيت هعلعان،يت هعلرشدي بي عي ت إلل بعض علشخ 

 لا  م بح ييلخ   ن ن  شن . ع

 (13جدول)                           :صبر مديرية
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 يتضح من اجلدول ما يلي:

علرؤو ين  دن رلي،يدت  دب، علحي د ين ع دل رؤود  ،ديرعن  د ع ل  ي،ينإن إ،ريلن علرل -

  ردددن إ،رددديلن ردددلي،  علردددلع،   دددن (%55 ,29( ردددلي،ع  هردددلي،ة  بنادددبت )47ب ددد  )

 ( رلي،ع  هرلي،ة.85ل  عللوة )علرلي،يت هعلبي

إن إ،ريلن علهنال  علرؤو ين  ن رلي،يت علايو،ة هعلحي  ين ع ل رؤود  ،ديرعن  د ع ل  -

  رن إ،ريلن هنال  علرلع،   ن علرلي،يدت (%67 ,35( هنيال  ههني ت  بنابت )33ب   )

 ( هنيال  ههني ت49هعلبيل  عللوة )

  علعددير ين  ددن رددلع،  علرلي،يددت هعلددهنال ي،ينهودداع يعنددن من ودداع علعددلل رددن علرددل

برخي ف منهععبي عيايايت هعل ينهيت هعيايايت عل ينهيت ودة  ادا ردن ينابدا ع ديبة رعدييي، 

عخييددي، هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة  هالددأ ه اددي  لمادد  عليشدد،يعيت علرير  ددت 

ليع يرددن بني ددت بدديل هع ح هعلادد،ع،عش عله ع،يددت علين يريددت هعلينفيايددت علرن رددت لاددي، علن ددية ع

 رؤااييل عليع يريت هإلع،عيبي  هالأ   دن علعليدل ردن علردهعل علريعدرنت  يبدي  هرنبدي علردهعل

( علدددهع،لة  دددن   حدددت عياددد  هعلرعدددييي، هعآلليددديش علخي دددت بي،شددديح 13،11،10،7،4)

( 35ة  هميعدي  علرديلة ، دة )1994( لادنت 311هيعيين ردلي،  علردلع،  ههنال بدة ، دة )

( ردن 1ة  بي عي ت إلل علريلة ، ة )1997( لعية 950ال حت علرل،ايت ، ة )علهع،لة  ن عل

ة بش ن ش،ها عخييدي، هيعيدين ردلي،  علردلع،  2002( لانت 559علا،ع، عله ع،  ، ة )

 ههنال بة.

( ردلي،ع  38علحي  ين ع ل رؤو  م   ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) ي،ينإن إ،ريلن علرل -

لي،ة يحر ددهن رؤودد  لب ددهة ريهاددا عيلن بعددل عل ينهيددت  ( رددلي،ع  هردد15هرددلي،ة  رددنبة )

 ,53( ردددل،ع  يحر دددهن رؤوددد  لب دددهة رع ردددين عدددية  بنادددبت )3  ه)(%17 ,65بنادددبت )

  (%17 ,65( رددددلي،ع  هرددددلي،ة يحر ددددهن رؤودددد   ينهيددددت عيرددددت بناددددبت )15  ه)(3%

،بيدت %( لة ييه ، بيينيش ردن  بد  رنيد  إلع،ة علي88,5) ( رل،ع  بنابت5بي عي ت إلل)

 هعليع ية بيلرلي،يت عن رؤواليبة.

( هنديال  16إن إ،ريلن علهنال  علحي  ين ع دل رؤود  م د  ردن ،ديرعن  دل ب د  إ،ردي   ) -

    ( هنددال  يحر ددهن رؤودد  لب ددهة ريهاددا عيلن بعددل عل ينهيددت  بناددبت 3ههني ددت  رددنبة )

  (%18 ,37( هندددال  يحر دددهن رؤوددد  لب دددهة رع ردددين عدددية بنادددبت )9  ه)(6% ,12)

  ههنيد  هعحدل (%6 ,12( هنال  يحر هن رؤو   ينهيت عيرت  بنابت )3بي عي ت إلل )

 .(%2 ,04لة ي،ل بيينييل رن رلي،يت علي،بيت هعليع ية بيلرلي،يت بنابت )

هعلهنال    ينابا ع ديبة علشد،ها هعلرعدييي، علدهع،لة  ي،ينهواع يعنن من وؤ   علرل

ريت هعلينفيايت علرن ردت لادي، علن دية عليع يردن بني دت  ن عل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يت علين ي
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رؤااددييل عليع يريددت هإلع،عيبددي  هرددن  ددة  ددإن عر يددت ي،شدديحبة هيعييددنبة رددن  بدد  عل،بدديش 

علرعنيددت  ددل يرددش ب دده،ة رخيلفددت ل اددهعنين هعل ددهع ح هعلادد،ع،عش علرن رددت ل عر يددت علي،بهيددت 

باي  من ينددهن علر،شددح مه علرعددين هعليع يريددت  عليددن يشددي،ا  ددن رهعلوددي علرشددي، إليبددي اددي

لرن   رلي، رل،ادت مه هنيد  لبدي حي دال  ع دل رؤود  ،ديرعن ع دل عي د   ه دل يندهن 

عيابي  علين شن ش واع علهع   همني،ش واه علنيي،ت اعش عيادبي  عليدن ع،عدنيوي عدن 

 هع   رلي،ييش علر ف، هعلايو،ة هعليع يت ه يلت.   

كالء على مدارس مديرية صبر ن بة الفائض توزيع المدراء والو(14صبر جدول)

 والعجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
100 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
101 

 
  

 يتضح من اجلدول ما يلي:

 إن ،ري  علرلع،   ن رلي،يت  ب،  يبي رل،ع  هالأ بهع   رلي، هعحل لن  رل،ات.  -

اد،ع،عش عله ع،يدت عليدن إنل هرن خال  معدلعل علا بدت  دن ند  رل،ادت هه ادي  ل دهع ح هعل -

يعل يشد،يعي  رن ردي  هرنفداع  لادي، علعر يدت علي،بهيدت هعليع يريدت  هرنبدي علاد،ع، علده ع،  

ة  علا  حلل  دن ريليدل عيهلدل  دن علبندل ،عبعدي   دن علفاد،ة )م( 2002( لانت 559، ة )

( 500منددل يددية يعيددين هنيدد  ل رل،اددت عليددن يي،دديه  عددلل عليالريا علا بددت  يبددي عددن )

يددا ايل  ل فيدد،ة علهعحددلة   ددإن علن ددي  علفع ددن ل ددهنال  علددا  ينبنددن من ينددهن  ددن ي ر

( هنيال  ههني ت  ره عين ع ل علرلع،  بحا  عدلل علا بدت 42رلع،  علرلي،يت وه )

  ن ن  رل،ات نري وه ربين  ن عل،له  مرية ن  رل،ات.

ي،ادهن ربديربة إن علل علهنال  هعلهنيالش علره،هلين  عال   ن ردلع،  علرلي،يدت هير -

( هندديال  ههني ددت  بناددبت 49ع لع،يددت نرددي ودده رحددلل مرددية ندد  رل،اددت  ددل ب دد  إ،رددي   )

%( رن إ،ريلن علن ي  رن علهنال   هواع يعنن من ونيأ  يديلة نبيد،ة  دن 67,116)

علل علهنال  هعلهنيالش عن علن ي  علرحلل ه اي  لعلل علا بت  ن ن  رل،ات هعلرحدلل 

 وه رهعح  ن عل،له .مرية ن  رل،ات نري 

إن عل ييلة  ن علل علهنال   ل يفيهيدش ردن رل،ادت إلدل مخد،ى هب عدلعل ي،عهحدش بدين  -

لددل هني ددين  حيددج ب نددش عل يدديلة  ددن بعددض علرددلع،  ر دد  رددلع،  )علن دد، إهنيدد  

بيل دد،رين  علشددبيل عل بيدد،   ع نادديا بيل دد،ع،   علشددبيل علح،دد،   اددعل بددن رعدديا 

بددددت بدددد،لعل  عردددد، بددددن علخاددددي   ،رددددي  علددددلين بدددديلع،يش  علح،يددددت ع،ندددد   علع،ه

عبن علاية عل،ه يت( هني  هعحل  اا  بينردي ب ندش عل يديلة ردن علدهنال   دن  بيل ،ع،  

إب،يد (  هبدالأ ييعدح  27)عيرد  بيلخشدبت   بعض علرلع،  إلل هني ين ر   ردلع، 

لردلع،  من إ،ريلن عل ييلة رن علهنال  علاين ية يعيينبة رن  بد  عل،بديش علرعنيدت  دن ع

 ( هنيال  ههني ت.14علرانه،ة هنري وه رهعح  ن عل،له  ب   )

إنل هب، ة عل ييلة  ن علل علهنال  هعلدهنيالش عليدن  بد،ش  دن بعدض علردلع،   إ   -

منل ييعح ميعي  من ونيأ رلع،  يعينن نا ي   ن علل علهنال  هعلدهنيالش هالدأ ه ادي  

،دله   دن ردلع،  ) عرد، بدن عبدل لعلل ا بيبي  هي ب، واع علع،  نردي ييعدح ردن عل

علع ي   عل ليا عبدلعن  رعديا بيلدلية  خيلدل بدن علهليدل بيلعدبي   عبدل   بدن عل بيد،  

لند  رل،ادت  هالدأ  علف،د، عل،ليدل(  هالدأ بهع د  هنيد  هعحدل عل،ي  عل،ليل عل ،رن 

ة علا  حلل ن ي  ي،شديح هيعيدين 2002( لانت 559 ن عه  علا،ع، عله ع،  ، ة )

 ( ايل  ايلبت. 500ب ييلة علل علا بت  ن علرل،ات عن )علهني  
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هبنددي  ع ددل ودداع يرنددن علادده  إن وندديأ   دده،ع  إلددل حددل رددي  ددن يشددخيص ع لع،ة 

عليع يريت بيلرلي،يت لهع   ع لع،ة علرل،ايت  ن رخي ف علرلع،  عليدن يشد،ف ع يبدي  هوده 

ردلع،  علرلي،يدت    ل  ب، ه،هل ع،   ن بعدض ع لع،عش علرل،اديت  دنبعير، علا  باب

ه ب،ش ميعي  ي،يه عش  ن علدبعض عآلخد، ردن ع لع،عش علرل،اديت  هيرندن يفادي، الدأ 

هخ ه ي  ري ييع ا بيلي،يه عش من الأ  ل ي،،  إلل ه،هل ر يل، ه،بديش يدؤ ، ع دل 

 ،ع،عش عليعيين لرلي،  علرلع،  ههنال بة  هعلين ير    هى عنا ع ل رلي،  رنييد  

ليع ية بيلردلي،ييش  هنداع ع دل ردلي، رنيد  علي،بيدت هعليع دية بيلرحي  دت  إلع،عش علي،بيت هع

ر دد  مععددي  ر، دد  علنددهع   همععددي  علر،دديل  علرح يددت هعلادد ات علرح يددت بيلرحي  ددت  

خ  هنداع عل،يند  علح بدن  بي عي ت إلل بعض علشخ ييش ع ،يريعيت هعلعان،يت هعلرشدي

ة علاددهعنين هعل ددهع ح هعلادد،ع،عش علرن رددت علددا  م ددبح اددببي  ، ياددي  رددن ماددبي  عددلة عحيدد،ع

 لاي، علعر  علي،به  هعليع يرن بشن  عية.

 :وتوصياتها نتائج الدراسةاملبحث السادس: 

 أواًل: نتائج الدراسة:

 أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:

ه،هل علعليل رن علرلي،ين هعلهنال  علاين   ينابا ع يبة علشد،ها هعلرعدييي، علدهع،لة  .1

 ح هعلادد،ع،عش عله ع،يددت علين يريددت هعلينفيايددت علرن رددت لاددي، علن ددية عليع يرددن  ددن عل ددهع

بني ت رؤاادييل عليع يريدت هإلع،عيبدي  هردن  دة  دإن عر يدت ي،شديحبة هيعييدنبة ردن  بد  

عل،بيش علرعنيت  ل يرش ب ه،ة رخيلفت ل اهعنين هعل دهع ح هعلاد،ع،عش علرن ردت ل عر يدت 

،ا  دن رهعلودي علرشدي، إليبدي اديباي  من يندهن علر،شدح مه علي،بهيت هعليع يريت  علين يشي

 علرعين لرن   رلي، رل،ات مه هني  لبي حي ال  ع ل رؤو  ،يرعن ع ل عي  .

إنل هرن خال  معدلعل علا بدت  دن ند  رل،ادت هه ادي  ل دهع ح هعلاد،ع،عش عله ع،يدت عليدن  .2

هرنبدي علاد،ع، علده ع،   يعل يشد،يعي  رن ردي  هرنفداع  لادي، علعر يدت علي،بهيدت هعليع يريدت 

ة  علا  حلل  دن ريليدل عيهلدل  دن علبندل ،عبعدي   دن علفاد،ة )م( 2002( لانت 559، ة )

( 500منددل يددية يعيددين هنيدد  ل رل،اددت عليددن يي،دديه  عددلل عليالريا علا بددت  يبددي عددن )

 ية عليه   إلل ري ي ن  ي ريا ايل  ل في،ة علهعحلة 

 بي رن علهنال  ه اي  لعلل ا بيبي.من ونيأ رلع،  ية علي،يه   يبي لن يب . أ

 من ونيأ رلع،  ري علش يعينن علع،   ن علهنال  هالأ ه اي  لعلل ا بيبي. . ب

إن علر يل، مه عل،بيش علين يه ، ع ل  د،ع،عش عليعيدين لردلي،  علردلع،  ههنال بدة  .3

 يير   بري ي ين 
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 علا ات علرح يت همععي  علر،   علرح ن. . م

 .خعلشخ ييش ع ،يريعيت هعلرشي  .  

 ،ـ. عليه ييش علح بيت هعلين يريت.

 هعله ع،ة. تع لع،ة علع يي ل ي،بيت هعليع ية ع ل رايهى علرحي   ل. 

 وـ. علرنياايت هعلاب يت للى بعض ريخا  علا،ع،عش.   

ه،ددهل عخيدد،عا رعددييي، عخييددي، هي،شدديح رددلي،  علرددلع،  ههنال وددة  هالددأ ه اددي  

،ع،عش عله ع،يدت علين يريدت هعلينفيايدت علرن ردت لما  عليش،يعيت علرير  ت بيل هع ح هعلا

لاي، علن ية عليع يرن بني ت رؤااييل عليع يريت هإلع،عيبي  هالدأ  دن علعليدل ردن علردهعل 

( علهع،لة  دن   حدت عياد  هعلرعدييي، 13،11،10،7،4علريعرنت  يبي  هرنبي علرهعل)

( لاددنت 311) هعآلليدديش علخي ددت بي،شدديح هيعيددين رددلي،  علرددلع،  ههنال بددة ، ددة

( لعددية 950( علددهع،لة  ددن علال حددت علرل،ادديت ، ددة )35ة  هميعددي  علردديلة ، ددة )1994

ة 2002( لادنت 559( رن علا،ع، عله ع،  ، ة )1ة  بي عي ت إلل علريلة ، ة )1997

 بش ن ش،ها عخييي، هيعيين رلي،  علرلع،  ههنال بة.

  يددل،ي   دددن ر،دددي  إن رددلي،  علردددلع،  ههنال وددة   يخعدددعهن  بدد  يعييدددنبة ي .4

 ع لع،ة علرل،ايت.

إن عر يت عليايية لرلي،  علرلع،  ههنال بة ييبيين رن رلي،يت إلل مخ،ى  هلننبدي  دن  .5

ر،ر بي ععيفت ،لع   ن رخي ف علرلي،ييش  حيدج   يه،دل آليدت رحدللة  ،،ع بدي  نردي 

 اي .ه  ييخا  ن عه ل م   ،ع، ل  هع  هعلع منل   يية علعر  بنيي ز عليايية

إن رفددديوية ع لع،ة علرح يدددت هرنبدددي علرفددديوية  علريع ادددت بدددي لع،ة عليع يريدددت براددديهيييبي  .6

علرخي فت لدة يدية عادييعيببي ب ده،ة  دحيحت  بد  عر دش اد ات ع لع،ة علرح يدت هرعبدي 

إلع،ة رنيدد  علي،بيدددت هعليع دددية بيلرحي  ددت ع دددل عادددينال  ودداه علرفددديوية  هعاددديخلرش 

اي رددت ع ددل ادد ات علرنيدد  هيه،يددل عيهعردد، هعليع يردديش إلددل ع لع،ة علبي،ه ،عايددت عل

ع لع،عش عللنيي علين م بحش ر  رت بينفياوي  ب  إنبي يلخ ش  ن ن ي، ردن  دالحيييبي 

هربيربددي علرحددللة  ددن علاددهعنين هعل ددهع ح هعلادد،ع،عش علرن رددت لاددي، علعر يددت علي،بهيددت 

 هعليع يريت.

راددينر ت لبنييبددي هوين بددي علين يرددن  بيعيبددي،  إن إلع،عش علي،بيددت هعليع ددية بيلرددلي،ييش .7

عي اية علره،هلة  يبي ير   رخي ف علشع  هع لع،عش علره،هلة  دن علبيند  علين يردن 

لرني  علي،بيدت هعليع دية بيلرحي  دت  هإن علهعدهم لدلى علعدير ين  يبدي لربدية ع لع،عش 

 ف ،لع . هعل الحييش علريع ات بن  رنهن رن رنهنيش علبين  علين يرن ععي
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 توصيات الدراسة:ثانيًا: 

  ن عه  نيي ز علل،عات علريلعنيت  إن علبحج يه ن بري ي ن 

  من ياهة عل،بيش علرعنيت اهع  ع ل رايهى رني  علي،بيت هعليع ية بيلرحي  ت  مه ع دل

راددديهى إلع،عش علي،بيدددت هعليع دددية بيلردددلي،ييش بيشدددني  ل،ندددت يندددهن ربريبدددي  حدددص 

ت برددؤوالش علرددل،ع  هعلددهنال  هاددنهعش خبدد،عيبة عليع يريددت هر،ع،عددت عله ددي ا علخي دد

هع لع،يددت  هالددأ لرع، ددت رددن يددة يعييددنبة ب دده،ة رخيلفددت ل اددهعنين هعل ددهع ح هعيخدديا 

 ع ،،ع عش هعلرعيل،يش علال رت ليال ن ي أ علرخيلفيش.

  يحايادددي  ل ر ددد حت علعيردددت هرنعدددي  لحدددلهج ميدددت عخي،ع ددديش ل دددهع ح اعش عل ددد ت بيعيدددين

،ين ههنال بة  ن علرلع،   يه دن علل،عادت  يديلة علرحي  دت بعدلة عليه يد  ع دل علرلي

م   ،ع، ليعيين رلي، مه هني  رل،ات ريلة ينن رايه يي  ل ش،ها علين ينبنن من ي، د  

بياديري،ة علي،شديح ردن عل،بددت علرعنيدت  هه دا علرعدييي، علرن ددهص ع يبدي  دن عل ددهع ح 

 اعش عل  ت.  

 ل،ع  هعلهنال  علر،شحين لرن   رلي، رل،ادت مه هنيد  لبدي من يية إخعيا ،ري  علر

ل ي،،بت لرلة عية ل،عان نير  بعل إلحي بة بله،عش ي وي  هيدل،ي   دن ر،دي  ع لع،ة 

 علرل،ايت.

  إ،،ع  يايية له،  راير، يعري  علرل،ع  هعلهنال  علرعينين  ه،   علياي،ي، علخي دت

يحاددين هياددهي، علعر يددت علي،بهيددت بددالأ ب دده،ة  ددحيحت  ييرنددن ريخددا  علادد،ع، رددن 

هعليع يريددت ب دده،ة يعدد   ،هعندد  علاددهة هيعدديلز ،هعندد  علعددعف  ددن ر،ددي  ع لع،ة 

 علرل،ايت.

   من يعرد  علاد ات علرح يدت بيليناديا رد  ه ع،ة علي،بيدت هعليع دية ع دل إ علدت ميدت مادبي

 يؤل  إلدل يدلعخ  عل دالحييش هيعدلل عل،بديش علراد هلت عدن عخييدي، هي،شديح ردلي، 

علرلع،  ههنال بة  هع يفديا ع دل  دينت  ينهنيدت يردنح علاد ات علرح يدت عل دالحييش 

علني يت   لع،  ،ع،عش عليعيين  هبري ييهع ا ر  علرعييي، علفنيت هع لع،يت علرن دهص 

 ع يبي بيل هع ح هعلا،ع،عش عله ع،يت علري  ت بباع علش ن.

 يبة علش،ها هعلرعييي، إلدل إحيلت ن  رن يابة  ن ي،شيح مه يعيين مشخيص  ييهع  ، 

 علرحيابت ع لع،يت هعلاعي يت.
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 الفصل الثالث

 التوجيه الرتبوي

  : التوجيه التربوي،البدايات، المفهوم، المهام واألنشطةالمبحث األول

يع،ض ع ش،عف علي،به   برايهيييل علرخي فت "عليفييش  عليه،يل  هرن  دة ع شد،عف" 

راديهى إلدل آخدد، حيدل ب د  علراديهى علدا  وده ع يدل  ددن إلدل ر،عحد  ياه،يدت نا يدل ردن 

 هععني عل،عون.

هلندد  ر،ح ددت رددن علر،عحدد  علياه،يددت اددرييبي هابيعيبددي  ددن عليعيردد  ردد  راددديهى 

ع شدد،عف علددا  شددبليل  هشددن ش ردد  الددأ ماياددي  ه،ادد،ع  لالنياددي  إلددل علر،ح ددت علييليددت 

لوي  ح اديش  دن ا اد ت هعلرايهى عآلخ، ردن راديهييش ع شد،عف  هبردي ،ع بدي ، دة يعدل

هعحددلة  هعر يدديش  ددن ن ددية هعحددل  هيرنننددي عله ددهف ع ددل ودداع عليادده،  بعدد،ض ردده،  

هر،ن  يينيه  علبلعييش هعليشدن   هع اديا،ع  ع دل هعد  هععدح هرحدلل ب دينت ع ريدت 

 هي،بهيت اعش من ، رن رلله   ه يري ي ين نع،ض لباع علياه،  

          تيش":أواًل: البدايات والتشكل األولي "التف

  ر، ع ش،عف علي،به  نعر يت ي،بهيت يايبلف يه،يل منشات علرع ردين التوجيه التربوي 

هعلريع رددين بر،عحدد  عليددلة رددن حيددج علرفبددهة هعلرري،اددت  ه بدد  علبددل  بيادديع،عض ودداه 

علر،عح  علياه،يت ناف ع ل علبلعييش عيهلل لعال ت ع ناين "علف،ل هعلر،يرد " برعدرهن 

 عليه،يل" هع ل علنحه عآلين    ع ش،عف 

ي،،دد  ع ويرددية بيليه،يددل إلددل عليددي،يخ علربندد، ل ي،بيددت ع ناددينيت   رددن علرعدد،هف من       

علي،بيدددت علبلع يدددت نيندددش يدددية بددديلخب،ة علربيشددد،ة عدددن ا،يدددا ر ددديحبت عل دددني، ل نبدددي، 

ل دني، هرشيوليبة لبة هرايعليبة  ن رهع،بت علرشنالش   ياهة علنبي، بيه،يل هيل،ي  ع

ه دن علع ده،  .ع ل ند  ردي ييه د هن إليدل ردن ربدي،عش هرع هرديش هعي،يوديش هرفديوية

علاليرت نين علنيون علرع ة عيه  لمرني  هعلرش،ف علرا ا ع ل ياديي، عينشدات علي،بهيدت 

بري  ن الأ إعلعل علرع رين ه،،ي  علع ة هعلفن  ه ن علي،بيت عل ينيت علاليرت نين عليه،يدل 

هلدددت هبره فيبدددي علح،ي دددين ع دددل يع دددة علربددديلئ علننفهشيهاددديت  هيريددد  رح ددده،ع  بيلل

علرشدد، هن  ددن عل ددين برن لددت ، يعددت هعرييددي عش عليددلة  اددل نددينهع رادد،بين رددن علادد ايش 

علع يددي هيا ددا ع دديبة علعرددلع   مه عينيليريددت ع رب،عاه،يددت ه ددن عليهنددين علاليرددت مخدداش 

 ل،ي  هعبدلش إلدل ره دف ادرن بيلرشد،فعللهلت ع ل عييابي را هليت عليه،يل ع ل عليد

هر  ياه، عليع ية عيلريي  هبل  يحر  علحنهرديش عيعبدي  علريليدت هيه د   (.2006)علنرية  

يعرية عليع ية ع دل ،ريد  عيافدي  هعلشدبي    بد،ش علحي،دت إلدل ن دية ،ادرن لإلشد،عف 
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عين ردت  ع ل عليع ية با ل عبا ،هليل. هونداع  بد، عليفيديش نه يفدت  يبيدت  دن وين يدت

علخلريش ع ش،ع يت مه عليه،يبيت إلل رخي ف منحي  علعديلة  شعليع يريت  ن مه،هبي  ه ل عنيا 

ة بددلمش 1934رددن خددال  عليهاددعيش ع ادديعري،يت  ددن علادد،ن علييادد  عشدد،. هرنددا عددية 

عليديب  لرن ردت  –يه ييش علرؤير،عش عللهليت ل ي،بيت علين ن ربدي علرنيد  علدلهلن ل ي،بيدت 

ني ت ر،عح  عليع ية هني ت "  ن شي، إلل ع،ه،ة ع ويرية بيليفييشي ف ن ،يني -عليهنانه

علرل،ادن  شمندلش ععيبدي، عليفيدي 1934( ل رؤير، عللهلن عدية 3"   يليه يت ، ة )منهععل

"عرن علرييلين عليدن   ي،ده  يخفديض ع نفديا  يبدي إا ييه دف ع يدل ،  يدي  نفدي ة علن دية 

"عدد،ه،ة لعددة علرع رددين 1937(  ددن رددؤير، عددية 10 ددة )ه دديت ،عليع يرددن"  همنددلش علي

هيش،يعبة هإ،شيلوة بهعاات رفيشين يري نهن رع، دت عريادت بع دة علدنف  هعلي،بيدت  حيدل 

ييرننهع رن علايية ببداه علربردت نردي ي،د  من ييريعدهع بخ دي ص مخال يدت ه ن،يدت يدؤو بة 

 ددية  ددن رخي ددف علب ددلعن لايدديلة علرع رددين ب يي ددت هن ددة". همه ددش ه ع،عش علي،بيددت هعليع

بحيدددج ييريعدددهن بيلخ دددي ص  –علرشددد، ين  -علرددده،بين –بعددد،ه،ة عخييدددي، علرفيشدددين 

علرا هبت هبيح ي   ن،  يؤو بة ل ايية بعر بة علل يا  هرن  ة ي وي بة ن ،يي  هعر يي  ردن 

خال  مر  ت حايت عدن علرشدنالش عليدن يرندن من يهع،بهودي  دن عر بدة  بحيدج ي دبحهن 

إلع،ة علعرددد  بددداني  هليي دددت هعدددل   رددد  عحيددد،عة ح،يدددت علرع ردددين علفن،يدددت  ددديل،ين ع دددل 

"عدد،ه،ة إاددنيل  1939(  ددن رددؤير، 17هربدديل،يبة علي،بهيددت   ددة منددلش عليه دديت ، ددة )

عليفيدديش هع ،شدديل  ددن ر،ح ددت رددي  بدد  علرل،اددت إلددل رفيشدديش ريخ  دديش"  نرددي منددلش 

عل،ييعدديت  ددن علرددلع،   علخي ددت بيلي،بيددت 1947(  ددن رددؤير، عددية 22عليه دديت ، ددة )

عل ينهيت "ع،ه،ة من ينهن عليفييش علخديص ببداه علرديلة رادنلع  إلدل عخي ي دين  دن وداع 

( علدله، علنبيد، علدا  يادهة بدل 42  منلش عليه يت ، ة )1956علر،ي "  ه ن رؤير، عية 

علي،بهيدهن  دن يحادين هيادهي، عليع دية  دن علردلع،    -علرش، هن -علره،بهن -علرفيشهن

  رايعلة علرع رين  ن ملهع،وة علريني،ة هعلرعالة ه ن علياده، علرادير، ل رنديوز رن خال

ها،ع ا عليل،ي  هعليانييش هعلياهية  ه ن يد  ي،وة علبديل  ع دل ع لع،ة  تهعلهاي   عليع يري

علرل،اديت هع ددل  يع يدت علرل،اددت هينادديا عر بدي  ددن علر،يردد  علرح دن  ررددي يادديلعن من 

      ". هخددال  علادديينييش رددنح "عليفيدديشهردديش هربددي،عش خي ددتينهنددهع حي دد ين ع ددل رع 

منب، رن  ب  علرؤير،عش عللهليت ل ي،بيدت  حيدج مندلش عليه ديت ، دة  ه"ع ش،عف" عويريري  

علي،بيددت علخي ددت بدديلريخ فين عا يددي  عدد،ه،ة إاددنيل ع شدد،عف  ةين ددي 1960(  دن عددية 51)

علريع اددت  1961(  ددن عددية 52إلددل رفيشددين هرشدد، ين رخي ددين  همنددلش عليه دديت ، ددة )

وداه علف دت  تع لة علهعحل ع،ه،ة إي،ديل هادي   لناد،بين ية علرلع،  ع بيلع يت اعش علرع 
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رن علرع رين هيالية رايعلة خي ت لبة رن  ب  علرفيشدين هعلرشد، ين  همشدي،ش عليه ديت 

عليددن ينيهلددش رهعددها عليخادديا علي،بدده  إلددل موريددت خددلريش  1962(  ددن عددية 54، ددة )

(  ددن عددية 60لرخي ددف علر،عحدد   همنددلش عليه دديت ، ددة ) -عليه،يددل علي،بدده   -يفيدديش عل

علريع ات بين ية علبحج علي،به  ع،ه،ة إعاي  مععي  عل،بدي  ع لع،  هعليفيديش  1966

علف، ددت ل يددل،ي  ع ددل رندديوز علبحددج ن ،يددي  هعر يددي   حيددل ييرننددهع رددن ين ددية ي،ددي،  

ه ن إاي، علي،ني  ع ل علله، علرينيد،  1975عية  ي،بهيت  ن رييلين عر بة  ه ن رؤير،

ل رع رين هع ل ي  ي، الدأ ع دل إعدلعلوة هيدل،يببة علرادير، م ندي  علخلردت  يردش ع شدي،ة 

علحي،ت إلل يل،ي  علف يش عيخ،ى رن علي،بهيين نرع رن علرع رين هرلي،  علردلع،   لإل

لهلة لبددة  ددن ن يدد، رددن يهعدد  خ ددي ص رحددن هعلرشدد، ين علي،بددهيين  علدداين   هعلرفيشددي

علب لعن ب  يية عخييي،وة رن بين علرع رين علالعرل اه  عل،ي  علريالرت  دن علاد ة علده يفن 

نا،يات لي، ييبة هلهن يل،ي  رنيا  رري لعي علرؤير، إلل من يه ل  ن عليه ديت ، دة 

علايدديليين علدداين  ن( بهعدد  اييادديش هخاددا يل،يبيددت  بدد  علخلرددت هم ني وددي لإللع،يددي69)

يعيبدد،هن رع رددن علرع رددين  هالددأ نإاددي،عي،يت ي،بهيددت  إا منددل إاع م،يددل يحاددين هياددهي، 

إعددلعل علرع رددين هيددل،يببة   ددإن الددأ اددهف ييه ددف ع ددل يهعيددت علرشددي،نين  ددن ع عددلعل 

هعليل،ي  نيلرفيشين هعلرشد، ين هعلر،شدلين هرع ردن علرع ردين  هعلداين ي،د  من ينهندهع 

نفاديي  هع ريددي  همنيليريدي  هعر يددي   حيدل ييرننددهع ردن إعددلعل بدله،وة ريريعددين بنفدي ة عيليددت 

علرع رين يلهع،وة عل،ليلة هرن لع  له، عي،يبن هحيه   ن إلخي  علي،ليدلعش علي،بهيدت. 

بعددين ع عيبددي، يه دديت ، ددة  1982-1977ه ددل مخدداش خاددت عليهناددنه ريهاددات عي،دد  

هع لع،يدددين هرع ردددن  ( علردددانه،ة  همشدددي،ش إلدددل موريدددت يدددل،ي  رفيشدددن علردددلع، 69)

علرع رين ن ،ع  لله،وة علحياة  ن علي،ليل  همشي،ش إلل ع،ه،ة هع  ايياديش هخادا 

رينير ت ل يل،ي  علراير، لني ت   يش علعير ين  دن علريدلعن  هعد،ه،ة إلخدي  عليننهله،يدي 

علحلي دددت  دددن ع عددددلعل هعليدددل،ي  ي بيددددت ل ريا بددديش علني،ردددت عددددن علياددده، ع  ي دددديل  

ن هع ،يردديعن هعل اددي ن  ه ددل ملى ودداع علددهعن إلددن يبنددن عليهناددنه لخايبددي هعليننهلدده،

يخ يص رنينت ريري ة لمنشات عليل،يبيت علخي ت بيلراد هلين عدن  1989-1984عل يرنت 

 (.1998  علرشي، إليل  ن حرهل 1988هعليفييشيت )عليهنانه   تعيلهع، ع ش،ع ي

  ثانيًا : تطور املفهوم, التوجيه ومدلوالته:

هعل،لي، بيلدان، من رفبدهة عليه،يدل )ع شد،عف( علي،بده   دل مخدا عدلة ردلله ش عبد،      

علع ه، هعخي ف بيخيالف   افت علي،بيت همودلع بي هبديخيالف علن د،ة إلدن عر ييدن عليع دية 

هعليع ة  ه ل ينيد، بشدن  هععدح خدال  علعادهل عيخيد،ة هيهاد  رعنديه يحدش يد  ي، عنيشدي، 
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هعلرشي،نت علنشات رن  ب  رخي دف علرعنيدين بيلعر يدت علي،بهيدت  هحدا رفيوية علليرا،عايت 

عليع ية لن  إناين هعنيشي،ه  هإل عريت عليع ية هعليني،عش عل،ا،يت علين ا،مش ع دل علي،بيدت 

     هع ل ملهع، علعير ين  يبي   ياده، ردن رفبدهة "عليفيديش" هردي ندين يايد،ن بدل ردن ر،ع بدل

لياددهية هعليددل يا  ددن معرددي  علرع رددين  ل ه ددهف ع ددل عددبا هي،ويدد  هع  ي ددي، ع ددل عه

رلى إيبيعبة علرنبز هرحي  يبة ع ل  هععل علا هأ علرا ه  رنبة  ببدلف ، د  عليادي،ي، 

ع لع،يت إلل عل،بديش علراد هلت با دل عل دهع  مه علعادي   إلدل رفبدهة عليه،يدل هع شد،عف 

شل عويريري  بيلا هأ ع نادينن  علي،به  عين ، ه يفيت هعي ،    ل بيلعر  علي،به  هعي

هبيليدددل،ي  هعلراددديعلة هعلرشدددي،نت هعلايددديلة هعلرييبعدددت  يلر،ع بدددت هعليادددهية )عليهنادددنه  

 (.2005ة (  ) علنعرين  1992(  )خ ي  هعلحيج 1998  علرشي، إليل  ن حرهل 1988

ل علشد  عيخا عليه،يل علي،بده  ردلله ش ن يد،ة رنبدي ل ليدين عيهلدل رنبدي يعندن يه،يد     

نحه ،بت رعينل  هعل ينيدت يعبيدل علا،يدا ه،ع دل  ديلحي  لردن يد ين بعدله  برعندل من ونديأ 

شخ ي  ياهة بيلعر  هآخد، يه،بدل إلدل ردي ينبندن هيعندن عليه،يدل راديعلة علرع ردين ع دل 

(. نري منل مخا رلله ش ن ي،ة عب، 1990علر،يش هشعالن  )ملع  ربيربة ب ه،ه م ع  

ه،يل ه  ي ع   ي، ريفا ع يل نرفبهة رحدلل عله دي ف  بده ييد ،،ح علع ه،  ال نين علي

  هنيي،دت تناديني عليدل،ي  هعليدل،ي  هعلعال ديش ع اهعلرنديوز ها،ع د ةلع،بين علاييلة هع 

(  هحين نين ين ، إلل علديع ة 2006 ن علياريت )علنرية   نل يبيين  ن علرفيوية  ب، عليبيي

علرع دة إلدل علرديع ة  ندين عليفيديش يدية ردن  بد  رفيشدين ع ل منل عر يت نا  ل رع هريش رن 

يبدديعبة ب،ندديرز عر،ندد يين ياهرددهن ب يددي،عش ربي يددل ل رع رددين  ددن علرددلع،  ل ي نددل رددن 

علرل،اددت علرادد،، بحدداع ي،ه  هل ه ددهف ع ددل رددي حّ دد ل علا بددت رددن رعددي،ف هرع هردديش  

 دف  هي،ند  ع دل هنين له،ه عل، ي  ييه دف ع دل ر،ع بدت ادي، عر يدل عليع دية لعخد  عل

ملع  علرع ة  يبحج عن مخاي ل هنايا علععف عنله لهن علن ، إلل عل،هعن  عيخد،ى ردن 

علعر يت عليع يريت  نري ،ن  ع ل علعنييت بيلعبا ع لع،  علحدي ة هعدبا إ،د،ع عش علعرد  

هر،ععددية عله دددش هعلهع،بددديش بل دددت  عيرددد، علدددا  ملى إلدددل يندددهين عي،يوددديش اددد بيت عندددل 

عليفيددديش هعلرفيشدددين هإلدددل إعدددعيف  اددديبة ب نفادددبة ه يددد  ،هم ع بيندددي،  علرع ردددين نحددده

 (.1998  علرشي، إليل  ن حرهل  1989هعلي،ليل لليبة )عليهنانه 

هردد  علينييدد،عش عليددن ادد،مش ع ددل علعر يددت عليع يريددت رددن حيددج   اددفيبي هموددلع بي إا       

عليفييش رابده   هبدلم يخيفدن يعنل بينريت شخ يت علريع ة رن ،ري  ،هعنببي  لة يعل رفبهة 

يددل،ي،يي هينيدد،ش عل دده،ة علادد بيت لعر يددل عليه،يددل  بحيددج م ددبح علره،بددهن ياهرددهن 

برالح دددل اددد هأ علرع ردددين هع اددديريا إلددديبة با دددل راددديعليبة ع دددل يادددهي، ماددديليببة 
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(  هخددددال  1997 رابدددد  علاعييددددت هلهن  ،عددددبي ع دددديبة ) ةعليع يريددددت  ه ددددا عخييددددي،عيب

خرادددينييش هعلاددديينييش  بددد،ش ح،ندددت علعال ددديش ع نادددينيت  دددن ع لع،ة عي،بعينيددديش هعل

هعنيا ش إلل ريلعن عليفييش علي،به   علا  م بح ين ، إليل ع ل عنل عر يت يفيعد  إنادينيت 

ع،يريعيت بين علاي رين بل  يبلف إلل ،   نفييت علرع ة عليع يريت  هية ينيي، عر يت عليفيديش 

نرددي ح دد   ددن عي،لن هعلبحدد،ين هعي،ععددن علف ادداينيت  إلددل عر يددت عليه،يددل علي،بدده  

علرحي ددت  هعادديعر  لفدد  ره،ددل بددل   عددن رفدديش ل شددخص علددا  ياددهة ببدداع علعردد  هم ددبح 

عليه،يل )ع ش،عف( علي،بده  عر يدت ليرا،عايدت يعيهنيدت يادرح برشدي،نت ،ريد  علرعنيدين  

ل ملع  عر بددة بنفددي ة هيبددلف إلددل يفبددة موددلعف عليع ددية هرادديعلة علرع رددين هيددل،يببة ع دد

 (.1998  علرشي، إليل  ن حرهل  1989ه يع يت )عليهنانه 

ه ددن عاددل عل رينينيدديش ي،ندد  علعدده  ع ددل عر يددت ياددهي، علرندديوز علي،بهيددت برعنيوددي       

  ه ددي، رددن موددة هع،بدديش علره،ددل علرشدد،ف يببدد علهعادد      ددبح عليه،يددل ميعددي  رعنيددي  

ت  ددن هعدد  علاييادديش علي،بهيددت  ه ددن ياددهي، علي،بدده  مه مخ ددي ن علرندديوز علرشددي،ن

علرنيوز هيخايابي هراديعلة علرع ردين ع دل عليع دية  هي دحيح بد،عرز عليدل،ي  علرادير، 

ل رع رين م ني  علخلرت هعلرشي،نت  ن إعلعل علرهعل عليع يريدت  ه دن عر يدت عليادهية علرادير، 

  1989)هعليهناددنه   ل عر يددت علي،بهيددت هينريددت علره،ددل )علرشدد،ف( لنفاددل ينريددت ربنيددت

( نرددي بدد،  عي،دديه ،ليددل يندديل  بعدد،ه،ة عيخددا بييوددلعف 1998علرشددي، إليددل  ددن حرددهل  

(. ه دددن علن دددف عل دددينن ردددن 2002هحي،دددت علرؤاادددت علي،بهيدددت هعلفددد،ل رعدددي  )علادددعهل  

عليع ريدددت ن ددد،ه شدددير ت  يينددديه  ،ريددد   –عل رينينيددديش بدددلم ين ددد، إلدددل علعر يدددت عليع يريدددت 

رينير  لل رلخاليل علرخي فت رن ايلد  هرع دة هرشد،ف هإلع،ة رل،اديت عني ،وي نن ية 

هيابيالش هإرنينييش هرنيوز هني  رل،ايت ه يات رح يدت ...علدخ ريفيعد  ببدي رعدي  عدرن 

عر ييش رخي فت يؤل  إلل رخ،،يش عليلة  رري ملى إلدل ينييد، ،ليدل  دن رفبدهة عليه،يدل 

ه،يل )ع ش،عف( علينير ن ريعدلل علهادي ا  )ع ش،عف( علي،به    يرنن من يا ا ع يل علي

حيج عنيا  ع ويرية رن رحيهلت إحلعج ينييد،  دن اد هأ علرع دة  ادا إلدل رحيهلدت إحدلعج 

عليع رن ب نر ل  هل،عات ني ت علعهعر  علردؤ ،ة بدل هياهيربدي  –ينيي،  ن علره ف عليع يرن 

 دي، ع دل عل يدي،عش با ل يحاينبي  هم بحش عر يت يايعين بهادي   رينهعدت لهن ع  ي

ردد  عليعدديهنن بددين علره،ددل عل ددفيت  هياددهة ع ددل عليخادديا هعلينفيددا هعلياددهية رددن خددال  علع

( علي،بدده  هعلرع ددة هإلع،ة علرل،اددت  هالددأ  ددن ر،ددي ش نردده علردديع ة هيع رددل )علر،شددل

ههع  علرنبز هعلنيي  علرل،ان هيحاين ملع  علرع ة هيبي ت علبي ت هعليابيالش علرل،اديت 
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ة عل،بددهل علرباهلددت  هيهعدح ل رع رددين رددلى عليادده، هعلرشدنالش عليددن ييا دد  حددال  هيادهي

(1987-HARRIS.)   

ه، ة عل،بهل علرباهلت ل يخفيف رن ع عيريل ع دل رري،اديش عليفيديش هعلر،ع بدت هعلعدبا 

هعلرحياددبت  إ  من بعددض علل،عادديش يشددي، إلددل عددلة ه،ددهل رهع ددفيش خي ددت بيلرفيشددين 

   بة يخيي،هن رن عرن علرع رين اه  علخب،ة علاهي دت ني، يدل لبدة هعلرش، ين علي،بهيين

  علرشددي، إليددل  ددن حرددهل 1988 ددن ن يدد، رددن علددله  هرنبددي علددله  علع،بيددت ) عليهناددنه 

(. نالأ   يد ع  علدله  علرخي فدت ياديخلة ر دا حيش رخي فدت ل ل لدت ع دل علعر يدت 1998

يادديخلة ر ددا حن عليفيدديش هعلرفدديش  ع شدد،ع يت مه عليه،يبيددت هع ددل رنفددايبي   ددإن، ي،ع

بي عي ت إلل علر،شل علرخيص هعلرع ة علر،شل  هيايخلة  ن عله ييش علريحدلة عير،ينيدت 

ر ددا حيش ع شدد،عف هعلرشدد،ف  هيادديخلة  ددن  ،ناددي ر ددا حيش رفدديش عينيليريددت 

ه دن  هعلرايشي، عليانن مه علفنن  ه ن علبالل علع،بيت ياديخلة  دن لبندين عليفيديش علي،بده  

علدديرن هر دد، هادده،يي ر ددا ح عليه،يددل علي،بدده   ه ددن علبحدد،ين نددين يادديخلة علره،ددل 

علي،بدده    ددة بددلم بيادديخلعة مخ ددي ن علرندديوز هودده علر ددا ح علددا  يادديخلة  ددن علعدد،عا 

  علرشددي، إليدل  ددن 1989)مه،عا عرد  علح اددت عليل،يبيدت  ددن ع شد،عف علي،بدده  عليهنادنه 

 (.1998حرهل  

 :ومهامه وأنشطتههوم ثالثًا: نضج املف

 التعريف:  .1

ن يدد، رددن علددله  إلددل يحايددا علالر،ن يددت  ددن إلع،ة شدد هن علرددلع،   ررددي ،عدد   شعي،بدد

علا ايش علرح يت رعنيت بشن  ربيش، باعيت ع ش،عف ع دل يادهية ملع  علردلع،   هي،يد  

ع ددل الددأ عليادده،  ددن رفدديوية عليه،يددل هيعددلل يع،يفييددل ننيي،ددت ابيعيددل ليعددلل علف اددفيش 

هعلن ،ييش علي،بهيت علين مخاش عليه،يل إلل حيج ي،يل ن  رنبي  هردن وندي ي دع  يادلية 

يع،يددف رحددلل ردد  علي نيددل من وندديأ  برددي  رشددي،ني  ي،ردد  من دد، ودداه عليعددي،يف  هودده  "من 

عليه،يل عر يل ي،بهيل يي،يه  حلهل علرع ة هعلرنبيج هيريل إلل علعر يت عليع يريت برنهنييبدي 

  فت".همبعيلوي علرخي

هحيدل ييعدح عل دده،ة بشدن  ملا اددنه،ل مودة وداه عليعددي،يف همن ،ودي يددلعه   نردي يشددي، 

 عيلبييش هول 

يع،يف رينني   ل يه،يل علي،بده  ب ندل  "ماد ه  يده ، ل عر يدت عليع يريدت عليادهية علاد ية"  

 (.1983)ر افل  
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رن رددت عليددن هيعدد،ف علادديره  علي،بدده  ع شدد،عف علي،بدده   "ب نددل ،ريدد  عل،بددهل عل     

يبالبي علرا هلهن ليه ي، علاييلة ل رع ردين هعلعدير ين عآلخد،ين  دن علر،دي  علي،بده   هالدأ 

ليحاددين عليع ددية ربنيددي   هيشددر  الددأ إ ددي،ة علنردده علربنددن هياددهي، علرع رددين هعخييددي،وة 

هإعدديلة  دديي ت عيوددلعف علي،بهيددت هعيلهعش عليع يريددت هادد،ا عليددل،ي  هياددهية علعر يددت 

 (.1984ت" )علخاي  هآخ،هن علي،بهي

( بيل،ربه،يددت عليرنيددت  اددل ع، ددش 1995مرددي علال حددت علين يريددت ل يه،يددل علي،بدده  )       

عليه،يل علي،بده   "ب ندل عر يدت ي،بهيدت إشد،ع يت ريخ  دت  يبدلف إلدل ع ،يادي  بنهعيدت 

عليع دية  رددن خددال  يبي ددت م عد  عل دد،هف عليددن يرنددن علرع ردين  علرل،اددين ه يدد،وة رددن 

ما،عف علعر يت علي،بهيت هعليع يريت رن علايدية بربديربة بشدن   يعد  ليحايدا مولع دل  هودن 

عر يت ه ي يت يشخي يت عال،يت بني يدت إبلععيدت يدؤل  با،يادت يعيهنيدت بدين علره،دل هبايدت 

 (.4ص -1995عليع ريت" )علال حت علين يريت ل يه،يل علي،به    -ما،عف علعر يت عليع يريت 

 ه واإلشراف الرتبوي:أهداف التوجي .2

لددة يعددل علبددلف عياياددن لإلشدد،عف علي،بدده  علي،نيدد  ع ددل ينريددت ،يندد  رددن ،هعندد       

عليع ريت   ادل م دبح يادهة بدله، ربدة  دن يه،يدل علعر يدت علي،بهيدت بني دت  -علعر يت عليع يريت

،هعنببددي هين يربدددي هياهي،وددي  إا يعدددل عيوددلعف علرندددهن عياياددن لإلشددد،عف علي،بددده  

ع  ربردددي   دددن يحايدددا علنفدددي ة عللعخ يدددت  ينبدددي مادددي  ين دددية علب،نددديرز عليددده،يبن هعن ددد،

ع شدد،ع ن علي،بدده   هرعيددي، ل رييبعددت هياددهية عيلع  هيخاياددل  ه ددل مشددي، علعليددل رددن 

علبيح ين هعلرخي ين  ن علي،بيت بشن  عية من ل يه،يدل )ع شد،عف( علي،بده  مودلع ي  عيردت 

 من رع ربددة عيفاددهع ع ددل من علبددلف عياياددن علعددية مايادديت همخدد،ى خي ددت يف ددي يت إ 

)ادالة  ل يه،يل علي،به   وده " يحادين عر يدت عليع دية هعلديع ة هردن  دة يحادين علر،يرد " 

2003). 

هرري  شأ  يدل من عيودلعف علي،بهيدت ي دين بحاد  مهعديا ه د،هف ند  ب دل  هردي     

 يدت ه  ادفيل علي،بهيدت هعلعاي ليدت  يعنال من ريل علاييايت هع ،يريعيت هع  ي ديليت هعل اي

هلالأ ي ع  عله هف ع ل مولعف رحللة هريفا ع يبدي  هلدالأ ينيفدن علبديح هن بيلبدلف 

 علرحه،  هعياي  علا  اباش ع شي،ة إليل. 

  التعلمية-أهميه التوجيه )اإلشراف الرتبوي( ودوره يف تطوير العملية التعليمية  .3

( علي،به  إلل نهنل خلرت ي،بهيت رادير،ة هعد،ه،يت ي،،  موريت عليه،يل )ع ش،عف    

يعردد  ع ددل يه،يددل علرددل،  هإ،شدديله  ددن نيفيددل عادديخلعة مادديلي  عليعيردد  ردد  عليالريددا 

ها،ع ددا عليددل،ي  ههاددي  ل ليحايددا عيوددلعف علي،بهيددت  ددن ،ريدد  ر،عحدد  عليع ددية  هررددي 
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ه، بدددييبة  ةيينيادد  رددد  خ دددي ص علا بدددت هعليالريدددا هنعددد،بة همعردددي،وة هعحييي،دددييب

ل رشنالش عليدن يعي،عدبة  نردي من علرده،بين هعلرشد، ين علي،بدهيين يعر دهن  ةهرهع،بيب

ع دل راديعله علرل،اديين هعليعدديهن رعبدة  دن يه دي  عل،ليددل ردن علرع هرديش هعلرعددي،ف 

هيابيابدي  دن عل،هعند  عليخايايدت  شعلع ريت هعلي،بهيت  هيدل،يببة ع دل عادييعي  علربدي،ع

يت هيه يفبي  ن علرهع ف عليع يريت عليع ريت ل رهعل هبحا  عليخ  ديش هعلياهير تهعلينفياي

علرخي فت  هعر يت عليه،يل )ع ش،عف( علي،به  ربرت لن  رل،ات بد  يعدل إحدلى علعر يديش 

عيايادديت ليحايددا علرددلع،  عل،يددلة. هلاددل م ددبح وندديأ عيفدديا ربنددن حدده  ابيعددت عليه،يددل 

عليع ية هيحاينبي لينديز  لي  نحه ياهي، عر يهه يفيل بيعيبي،ه رري،ال ره،بل بشن  ما

عنبي يحان  ن عر يل يع ة علا بت هعليالريدا  نردي من ونديأ عيفي دي  هعادعي  ع دل من عليه،يدل 

وه ر،رهعت عيعري  عيايايت علين يبية بياهية عليع ية هياهي، علرنديوز هعلبد،عرز هعلبنيدت 

علال ردددت هيددده ي،  تعلبيينددد  علين يريدددعليع يريدددت هيددده ي، عليادددبيالش هعيلهعش هعلردددهع،ل ه

علعريلدددت عليع يريدددت علنفدددؤة هعلخدددلريش علرالردددت ل ا بدددت هعليالريدددا  لدددلعة يع ربدددة هيادددهي، 

علي،ليلعش علي،بهيت هعلعر  ع ل ياب بي  ليايوة  ن  يع يل علرل،ادت هين دية عليدل،ي  م ندي  

حايدا يع دة م عد  علخلرت هياهي، عال ديش عيردل ليده ي، راديهييش ع يدي ردن علرشدي،نت لي

هيادديخلة  ددن اددبي  الددأ  ة (.1997  ه يفدد،هلنال  Haris 1987)  (2003)اددالة  

رعددييي، هرحندديش عليددلة ل،ردد  بييندديش همللددت ه دد،ع ن رنياددبت حدده  ني ددت ،هعندد  علعر يددت 

عليع ريت ببلف يحليل ناديا علادهه هعلعدعف  يبدي  هيحليدل علرشدنالش عياياديت  -عليع يريت 

ينايل ،ع،عل هععحت هشدير ل يععدي  عل،بدي  ع لع،  هعليع يردن  دن  لرعيل،يبي  هيالية

علرل،اددت هل ادد ايش علرعنيددت  حيددل ييرننددهع رددن هعدد  ع اددي،عي،ييش  هخاددا رنياددبت 

ليحاددين نهعيددل علي،بيددت علرالرددت هياهي،وددي ه، دد  علرادديهى عيندديليرن ل ا بددت هعليالريددا  

ت هعليالريا هعلر،ير  علرح ن حه  نهعيل بي عي ت إلل يالية رع هريش يهليي  مره، علا ب

علرل،اددت هرادديهعوي  نرددي من علياددي،ي، عليددن ياددلة  ددن نبييددت عر يددل عليه،يددل علي،بدده  ياددلة 

هحيدل  (.1998)حردهل  بيينيش مايايل ل يا،ي، علهانن علادنه  حده  هعدعيل علردلع،  

ع ل يحليدل ناديا يعر   –عال،يي   –يحاا عليه،يل علي،به  له،ه  بل من ينهن يشخي يي  

علاددهة هعلعددعف  ددن عيهعدديا هعلرري،ادديش علي،بهيددت ههعدد  علرخاادديش ليال ددن  مه،ددل 

علا ه، هياهي، علرري،ايش بي ي،يويش علر، هبت  هعن ينهن بني يي  ياهي،يدي  ي خدا بعدين 

ع عيبددي، ريا بدديش علراددياب  هيهعندد  علراددي،لعش  ددن ر،ددي  علربنددت  هيددلخ  علياددهي،عش 

يوز عليع ددية هرحيددهعه ها،ع اددل  ههاددي   هرري،ادديش عليددل،ي   هيادديعل عل،ليددلة ع ددل رندد

علف ت علرايبل ت ع دل عليدل،ي  هعلديع ة علداعين هعلديع ة عليعديهنن هعنيادي  ربدي،عش علبحدج 
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هعليحدددليج هعليادددهية علددداعين  هي دددرية بددد،عرز عليدددل،ي  هعلنرددده علربندددن علرادددير،  هنددداع 

لددلى علرع رددين هعلرددلي،ين هاددي ، علعددير ين علاددل،عش ع بلععيددت لددلى علردده،بين منفاددبة ه

(  بي عي ت إلدل الدأ يحادا علره،بدهن 1998  علرشي، إليل  ن حرهل  1989)عليهنانه  

علي،بهيهن ع ي ي  بدين علاد ايش علي،بهيدت هعلردلع،  هعلر،يرعديش علرح يدت  ينا دهن إلدل 

ة ينفدداهن ربدديربة علرع رددين علاييادديش علي،بهيددت هعي نددي، هعلا،ع ددا علحلي ددت  ررددي ي،ع بدد

هعدرينت عحيد،عة م ندي،وة هشخ ديييبة   ةبفيع يت رن خال   يديلة يدل،يببة هناد، عد ليب

  علرشدي، إليدل  دن 1988هيش،يعبة ع ل مخا علربيل،عش ن ردي ندين الدأ ررنندي  )عليهنادنه 

 .( 1998حرهل  

 اإلشراف الرتبوي:وأمناط التوجيه  .4

ودداع عليعددلل ي،،دد  إلددل نددها علا،يدددا يعددللش منردديا عليه،يددل )ع شدد،عف( علي،بدده   ه-

 هعيا ه  علا  يؤل   يبي علره،ل مه علرش،ف علي،به  ربيرل هون م،بعت منريا 

 .ع ش،عف برعنل ع ش،عف عليفييشن 

 .ع ش،عف عليه،يبن م  يالية علعهن هعلرايعلة 

 .ع ش،عف برعنل علاييلة عل،ريعيت علليرا،عايت 

  رندددل  هع دددل مادددي  رخ،،ددديش علعر يدددت ع شددد،عف ع دددل مادددي  علنيدددي ز علريه عدددت

ع شددد،ع يت هوددددن ع شددد،عف علادددد بن  هعللب هريادددن   هعلي ددددحيحن  هعله ددددي ن  

 (.2004ه )االة ( 2001هعلبني ن  هع بلععن  )علل،يأ هآخ،هن 

نري ن،ل ي نيفي  آخ، حا  علر،عحد  عل رنيدت هودن ع شد،عف عليفييشدن  هعلدليرا،عان   -

علربنددددن ع ددددل علعال دددديش ع ناددددينيت هع ن ينينددددن   هعلع رددددن هعليعدددديهنن  هع شدددد،عف

هرردي ادبا ييعدح  (2001)علحدلعل  هع ش،عف ليادهي، علردنبز هع شد،عف بييودلعف 

من عينريا يعللش هالأ عب، علر،عح  هبحا  ع ي،يوديش هعلنيدي ز هع ويردية  ه يردي 

 ي ين بعض عينريا ع ش،ع يت عين ، شيهعي  

ف ودداع علنددها رددن ع شدد،عف إلددل عحيدد،عة  يرددت علرع ددة ع شدد،عف علددليرا،عان   يبددل .1

هع يرين بال،يل ع ل عليفنيد، هيحرد  علراد هليت هيندي ؤ علفد،ص هعحيد،عة ،بدهله  

هإشدد،عنل  ددن هعدد  خاددت علعردد  نرددي يعيرددل ع ددل يددل،ي  علرع ددة ليبي ددت علفدد،ص 

علرنيابت لنرهه علربنن  هيادعل إلدل يع يد  ع بدلعا هع بيندي،  هوده يعرد  ل ديلح 

 علف،ل هعل،ريعت.

ع ش،عف علع رن  ،ي  واع علرفبدهة عندلري نديلى علبديح هن ه،،دي  علي،بيدت بيابيدا  .2

(  LOCKعلربدديلئ علع ريددت ع ددل علعر يددت ع شدد،ع يت هيدد عة ودداه علرل،اددت لددهأ ) 
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ع ن، يدد    هيبددلف ودداع علنددها رددن ع شدد،عف إلددل حدد  علرشددنالش علي،بهيددت ع ددل 

ت علعيليدددت ل عر يدددت عليع يريدددت  هإخعددديعبي ماددد  ع ريدددت بي عيرددديل ع دددل علرالح ددد

 ل راييي  علرهعهعيت هع خيبي،عش عليح ي يت علرينهعت.

ع ش،عف علي،به  علشير   يبلف واع علنها إلل يحاين علعر يت علي،بهيت رن خدال   .3

هييعددرن علرددل،  هعلي ريددا عويرددية ع شدد،عف ب،ريدد  عني دد، علعر يددت عليع يريددت 

 .(1990)علر،يش هشعالن   هعلرنيوز

( هوه علا  ما دا ع يدل ن ينينن (  نيلى بل ) ره،ي  نهونع ش،عف علعييل  )ع  .4

عاة ع ش،عف ع ن ينينن هيعيردل ع دل رعيل،دت رن فدت ليحادين علديع ة بيليشديه، رد  

علرع ة بخادت علدل،  هعلرالح دت  دن عل دف هيح يد  علرع هرديش هإعادي  علينايدت 

 (.1999عل،ع،عت )علا،شن  

لععن  يبلف واع علندها ردن ع شد،عف إلدل يحليدل علادل،عش ع بلععيدت ع ش،عف ع ب .5

علخال ت  هالأ ردن خدال  يشخي دل ل رري،اديش ع بلععيدت  هعاديعيلة عل ادت بديلنف  

 هع عيريل ع ل علنف  هع عي ع  بيلاعش.

ع ش،عف علبندي ن  ر،ح دت علبندي  هلدي  علرعندل وده علع ده، ع دل علخاد  بد  هعد   .6

هعلخات علرال رت لرايعلة علرع ة ع ل علنرده علداعين هع اديفيلة ردن علبلع   علرنيابت 

ي،ي،بل هي،ي،  عآلخ،ين  هوه ييا   علعر  رعي  رن  ب  علرشد،ف هعلرع دة ع دل 

،ؤيددت راددياب يت هععددحت لموددلعف  هعلنييددت رددن ع شدد،عف علبنددي ن   ياي دد، ع ددل 

 يدت عليع يريدت  هالدأ إحال  عي ع   هإنري يي،يه  الأ إلدل علرادياب  ليحادين علعر

 رن خال  ري ي ين 

 عايخلعة م ع   رنينييش علرل،ات هعلبي ت  ن خلرت عليل،ي .  -

 علعر  ع ل يش،ي  رري،ات علرع رين ع ي،يبيت هعلعر  ع ل ياهي،وي.  -

 إش،عأ علرع رين  ن ،ؤيت ري ي،  من ينهن ع يل عليل،ي  عل،يل.  -

،هم علرني ات بيدنبة ) لليد  علرشد،ف                   علعر  ع ل إنري  علرع رين ربنيي   هإ ي،ة  -

 (.1419علي،به   

ع ش،عف بييودلعف  هوده عبدي،ة عدن ر،رهعدت ردن علعر يديش يعيردل ع دل عشديايا  .7

ر،رهعددت رحددللة هععددحت رددن عيوددلعف يشددي،أ  ددن ينفيدداوي علرشدد،ف ردد  علرع ددة 

،عف علي،بدده  هالددأ ليحاددين علعر يددت عليع يريددت  هودداع علنددها يددؤرن ب وددلعف ع شدد

هعلين يعرن ياهي، علرنيوز علل،عاديت هيحادين ينفيداوي هيادهي، علرل،ادين ربنيدي  

هيه ي، ع رنينييش علريليدت هعلرعنهيدت ردن م،د  يحايدا عيودلعف هيحادين يح دي  
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هع نفعدديلن  هين ددية  –علنفاددن علح،نددن  –عليالريددا  ددن عل،هعندد  عل ال ددت علرع، ددن 

ع اديفيلة ردن خدلريش علبي دت هعلر،يرد   دن علعر يدت  عر ييش عليع ية هعليع ة هي،شديل

 .(1990)علر،يش هشعالن  علي،بهيت 

 مهام التوجيه الرتبوي: .5

ينيهلش عله، ت علرالرت إلل هحلة عليخايا هعلرييبعت رن ب،نيرز يحاين عليع ية ه ع،ة  

واه علربية ر  علي نيل ع ل من علربية يخي ف  (1998)حرهل  ج.ة.ا.  –عليع ية 

يالف علر،يرعيش ن ،ع  لالخيالف علر حه   ن علف افيش هعل،ؤى بين ن ية هآخ،  بيخ

 بيل من ونيأ عيفي ي  ع ل علل رن علربية  رن مب، وي 

ياهية رايهى يع ة علا بت هيح دي بة  ه دن وداع عل،يند  ييادهة علره،بدهن علي،بهيدهن  -1

ز علل،عادن  رلى يالة علنيلبيدت علع ردل ردن علا بدت  دن يح دي  رخي دف ردهعل علردنب

ليحليل نايا علاهة هعلععف لدليبة هالدأ  دن عده  علبيينديش هعيللدت عليدن ي،رد  ردن 

 ر يل، رخي فت هبهاي   ريعللة.

علي،بيت عل،هحيت هعيخال يت هع ،يريعيت هعل اي يت علرالردت ل ا بدت  ه دن وداع عل،يند   -2

 ا بدت ردن يبية علره،بهن بيلبحج عدن ناديا علادهة هعلعدعف   يردي يده ،ه علرل،ادت ل

ي،بيددت ،هحيددت همخال يددت هع،يريعيددت ه اي يددت  ينرددن هعدديبة بدديلحا هعلعددل  هعيرينددت 

هعحيددد،عة عآلخددد،ين  هيع ربدددة ربددديلئ عل دددهع  هعلخاددد  هعلاددد هأ علرابددده  ه يددد، 

علرابه   هيرننبة رن عيخيا  ،ع،عش مخال يت ربنيت ع ل عليفنيد، عل دي    هيشد،عبة 

بة هع دل يحرد  علراد هليت هعلرشدي،نت  دن حيديه ع ل إ يرت عال يش إي،يبيدت  يردي بيدن

يد،ع بة عل ادي ن  هيحي،ردهن  نعلر،ير  علرح ن  هينرن لليبة ،هم علرهعانت هيا،م ه

 عل اي يش عيخ،ى هالأ رن خال  علي،،بت هعلخب،ة هعلعال يش علاي لة  ن علرل،ات.

 دددن  ردددلى عني دددية علا بدددت بيلحعددده،  هيبدددية عر يدددت عليه،يدددل بردددلى عني دددية علا بدددت -3

علحعه، هرحي  يبة ع ل رهععيل علرل،ات هعليا،ي  مرية علنيي  علراد، ت بعدا، مه 

 بلهن عا،  هيح ي  مابي  علنيي  مه علي خي،. 

علرنيخ علرل،ان  ييحلل علرنيخ علرل،ان بيلعال يش علاي لة بين ني ت علعير ين ه ديربة  -4

ل م عي  علا بدت هعلعدير ين هعي،يوييبة هعلبنيت علين يريت هنرا علاييلة  هيؤ ، ع ل ،له

هملع بة هع نابيا علا  يحر هنل ي،ديه علرل،ادت اد بي  هإي،يبدي   ه دن  د،ص عليدل،ي  

هلندال     يفد،ع ل علرري،ايش علليرا،عايت هعيخديا علاد،ع،عش هيحرد  علراد هلييش )

(  ه بددل من ياددعل علره،بدددهن )علرشدد، هن( علي،بهيددهن إلدددل عليعدد،ف ع دددل 1997

عليهع دد  هعيخدديا علادد،ع،عش هعلعددبا هعلن ددية  ببددلف ياهيربددي عر يدديش عليفيعدد  ه
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هيحاينبي هعلعهعر  علرخي فت علين يرنن من ينعن  اد بي  ع دل ،ده علرل،ادت هيع، د  

 بيلييلن رن اي، علعر يت عليع يريت.

ع لع،ة علرل،ايت  ي ع  رلي، علرل،ات هاي ، ع لع،يين له،ع  نبي،ع   ن ن،يم علعرد   -5

بددة يخعددعهن ل ياددهية رددن  بدد  علردده،بين هعلرشدد، ين علي،بددهيين علرل،اددن  هلددالأ  

لرع، ت خ ي  بة علشخ يت هعلا هنيت  هخ ي  بة علربنيدت   دل،يبة ع دل يادهية 

علعردد  علرل،اددن  ه ددل،يبة ع ددل إ يرددت عال دديش بنددي  بيددنبة هبددين علرع رددين هبايددت 

خاديا  هيرندن عليع ريت  يرننبة ردن ربدي،عش علبحدج هعلي –ما،عف علعر يت عليع ريت 

يحايددا الددأ رددن خددال  ل،عاددت علياددي،ي، هعلخاددا علرل،ادديت هرحيعدد، ع ،يريعدديش 

هنا  علنيي   ها بيش علنا  علرالرت رن  دب بة  رالح دت علرده فين ع لع،يدين م ندي  

 ييربة بيلعر   هرعيل،يبة ل اعييي علرخي فت  رني شت علا بت هعلعير ين همهليي  عيره، 

   عيلعة علرل،ايت هيعيراليبي هرلى  يع ييبي.هعلا ايش علرح يت حه

رددلى رال رددت علعريلددت لريا بدديش علرددنبز هعليع ددية علفعددي   عددلل علرع رددين هعلفنيددين  -6

هع لع،يين هاي ، علعير ين  ن علرل،ات هردؤواليبة هخبد،عيبة هرال ريبدي لريا بديش 

 عر بة  يل،ي  علعير ين م ني  علخلرت.

ليدددل،ي  علدددا  يالرهندددل  هيعيبددد، يادددهية علرع ردددين يادددهية عرددد  علرع ردددين هنهعيدددت ع -7

هإ،شدديلوة رددن مبدد،  عيعرددي  عليددن ياددهة ببددي علره،بددهن "علرشدد، هن" علي،بهيددهن  

خي ددت منبددة يشددن هن منبدد،   ددت ربنيددت  ددن علرل،اددت هيددؤ ، خ ي  ددبة علشخ دديت 

هرددؤواليبة هخبدد،عيبة هرددلى إياددينبة ل ردديلة مه علرددهعل عليددن يل،اددهنبي هعلا،ع ددا 

،عيي،ييش عليددن يادديخلرهنبي يدد  ي،ع  نبيدد،ع  ع ددل نهعيددت عليع ددية هبيليدديلن ع ددل هع اددي

 يح ي  علا بت هرلى يالربة. 

ياددهية علرندديوز هعلنيدد  علرل،ادديت  هيددية الددأ رددن خددال  يح يدد  علنيدد  علرل،ادديت   -8

علرالح ت علربيش،ة ل،لة  ع  علا بت   حص ن،عاديش علرع ردين هخاابدة  هرني شدت 

 همهليي  عيره، هرلي، علرل،ات.علرع رين هعلا بت 

خددلريش عليه،يددل هع ،شدديل هعلددلعة علرالرددت ل ا بددت  هيبددية علره،بددهن علي،بهيددهن  -9

بيحليل نايا علادهة هعلعدعف   دن ب،نديرز علدلعة هع ،شديل علرادلة ردن  بد  علرل،ادت 

ل،ري  علا بت لرايعليبة ع ل علنرده علشخ دن ه دن عليادلة عينديليرن ه دن عال ديبة 

ت هحدد  رشددناليبة علادد هنيت هع نفعيليددت هعنياددي  علخبدد،عش هعلربددي،عش ع ،يريعيدد

 هع ي،يويش علر، هبت.
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رلى يهع ،وي هينهعبي  هرلى رال ريبي  رلى رشدي،نت علا بدت  عينشات علالرنب،يت  -10

رددلى عي دديلبي بيلبي ددت  هيرنددن رددن خددال  علرالح ددت علربيشدد،ة  ر،ع،عددت علر فدديش 

 علرل،ات هعلعير ين.هعلا،الش  رني شت علا بت هرلي، 

علل،عايش علريلعنيت هعيبحيج  يؤنل ع ي،يوديش علي،بهيدت علحلي دت عد،ه،ة من يندهن  -11

رلي، علرل،ات هعلعدير هن  يبدي ردل،بين ل ايدية بدإ،،ع  علل،عاديش علريلعنيدت هعيبحديج 

حه  بعض علرشنالش هعل عهبيش علين يهع،دل علعرد   دن علرل،ادت مه حده  بعدض 

علحلي دددت  با دددل ل،عادددت  يع ييبدددي هعيخددديا علاددد،ع،عش علرنيادددبت عياددديلي  هعليانيددديش 

بشدد نبي  هبيليدديلن يحاددين نهعيددت عليع ددية علددا  يالرهنددل  نرددي يؤنددل ودداه ع ي،يودديش 

عددد،ه،ة عويردددية علرددده،بين علي،بدددهيين بيشددد،ي  علردددلع،  ع دددل إ،ددد،ع  علل،عاددديش 

 هياهيربي هيل،يببة ع يبي.

يده ، علشد،ها عل دحيت هعلي،بهيدت  يبدي   علبني  علرل،ان هر،ع ادل هي،بي عيدل  ردلى -12

علاعت هعلح،ة هنفييييبي  إ،،ع عش عيرن هعلاالرت  هيرندن عل،،دها ل،رد  علبيينديش 

رددن عادديري،عش رددلي، علرل،اددت  علرالح ددت علربيشدد،ة لني ددت ر،ع ددا علبنددي  هي،بي عيددل 

  هيا،ي ل  ن عايري،ة خي ت  عاياالا آ،ع  علعير ين هعلا بدت همهليدي  عيرده، حده

 رلى  يع يت عايخلعة علر،ع ا هنفييييبي. 

ر دديل، علدديع ة علريددهع ،ة  ددن علرل،اددت  هيشددر  ر،ددي ش هعاددعت ردد،ه،ع  بيلرنيبددت  -13

علرل،ايت هعلهاي   هعلحاي   عليع يريدت هعنيبدي  بيننهله،يدي علرع هرديش هع ي دي ش 

علعددعف  علحلي دت هشددبنييبي علعيلريددت  هيحيديج ودداه علر دديل، إلددل عليادهية ليبددين نادديا

هعلاهة  يبي  هعلعر  ع ل يحاينبي هياهي،وي نني،ودي ردن عني د، علعر يدت عليع يريدت 

عليع ريت  هيشر  ندالأ ردلى يهع ،ودي هرال ريبدي هإرنينيدت عاديخلعربي هعلح ده   –

 ع يبي هعلله، علا  ي عبل  ن لعة عر يت عليع ة.

رل،اددت له،وددي عال ددت علرل،اددت ب هليددي  عيردده، هعلر،يردد  علرح ددن  لنددن يددؤل  عل -14

بفيع يددت يحيدديج إلددل إ يرددت عال دديش ريينددت ردد  مهليددي  عيردده، هعلر،يردد  علرح ددن رددن 

خال  عل اي عش علله،يت عل،ريعيدت هعلف،ليدت  هعليادي،ي، علرن ردت  بدالن عآلبدي  بردلى 

ياه، مبني وة  ه يي،ة علعير ين لبة  ن علرندي    هيشدني  ر،ديل  عآلبدي  هعلرع ردين 

نالش علا بت هيهعيدت عآلبدي  بدييره، علي،بهيدت هعاالعبدة ع دل ل يعيهن ع ل ح  رش

علرنددديوز هعلا،ع دددا هعليانيددديش علراددديبل ت  دددن علرل،ادددت  هع اددديفيلة ردددن خبددد،عيبة 

هخ ي  ددبة لياددلية علخددلريش علني عددت ل رل،اددت هإ نددي  علرددنبز  هيحاددين يح ددي  

شدددات علا بدددت هنردددهوة علشخ دددن  هلعدددهيبة لالشدددي،عأ بين دددية هينفيدددا بعدددض عين
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علرل،ادديت هعل ددفيت مه علالرنب،يددت  ه اددح علر،ددي  مردديربة لالادديفيلة رددن ر دديل، 

علرل،ات هياهة علره،بهن )علرش، هن( علي،بهيهن ع دل يادهية ي دأ علعال ديش علاديبات 

 هيحاينبي هياهي،وي. 

واه علربية ه،لش  ن من ، رن ل،عات هيا،ي، هون ربدية يشديول  دن ريدلعن عليه،يدل 

لعن  هرنبي باللني  هن حد  الدأ عندل علعدهلة إلدل  د،ع ة علال حدت علين يريدت  ن ن ي، رن علب 

 ل يه،يل هعلين اناف ع يبي  ن رهع   حا.

 خصائص اإلشراف الرتبوي: .6

مشدي،ش علعليدل رددن علبحدهج هعلل،عاديش إلددل ،ر دت ردن خ ددي ص عليه،يدل هع شدد،عف    

 علي،به  رنبي هموربي 

 هعلل،عادت هع ايا دي  هعليح يد   ة ع دل عليخادياعر يت  ييليت ليرا،عايت يعيهنيت ياده

 هعلياهية عليشي،نن هيياة بيلايب  علي،،يبن هعيا ه  علع رن.

  عر يت رن رت شير ت يينيه  ،ريد  عني د، علعر يدت عليع يريدت ردن رع دة هرديع ة هردنبز

 همايلي  هبي ت  هيعر  ع ل يحاينبي هع ،ياي  برايهعوي.

 هاددي   هنشدديايش همادديلي   ،ليددت ه،ريعيددت ر دد  عر يددت ر،نددت هري،ددللة يادديعين ب

عل يددي،عش عل ددفيت علرل،ادديت  هيبدديل  عل يددي،عش هعلخبدد،عش هعلنددلهعش  هع ،يريعدديش 

علف،ليددت هعل،ريعيددت  هعل اددي عش هعلددله،عش عليل،يبيددت هعلرشددي   هعلددل،ه  عليابيايددت 

بحدهج هعليهعيحيت هعله،ش هعلنش،عش هعلا،ع عش علره،بت هعليل،يبيش علر ن،ة  هعل

 علي،بهيت.

  عر يت يعر  ع ل بني  ع حي،عة علريبيل  بين ،ري  علعير ين  ن علحاد  علي،بده   هالدأ

 عليع ريت. -ل يا ي  رن علفهع،ا علف،ليت هيبيل  عآل،ع  ليحاين علعر يت عليع يريت 

  عر يت يعر  ع ل ي نيل موريت رايعلة ،ري  علعير ين  دن علحاد  عليع يردن هع دل علنرده

 علراير،  ن،ع  هرري،ات هينييف ،بهل ،ري  علعير ين  ن علن ية عليع يرن.علربنن 

    عر يت ياهة ع ل علياهية علراير، يولع ل هخاال هب،عر،ل ههاي  ل همنشايل هنيي ،ل

  هودده رددي ييا دد  هعدد  هاددي    يددي  رنياددبت هيه دديف نيددي ز علياددهية لهر،لهليييدد

هب،عر،ددل علراددياب يت هعلن دد، إلددل هاددي ، ،هعندد  خاددا عليه،يددل هع شدد،عف علي،بدده  

 علياهية لي  ول ي  بحل اعيل هإنري وه هاي ت ل،   رايهى عيلع  هيحاينل.

 .عر يت راير،ة  ي رت ع ل رهعهعيت  ي، رهاريت مه ر ع،يت مه عنياي يت 

 .عر يت ييري  بي ي،يبيت هعلعرا 
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  علرال ردت لنرددهه عر يدت  نيدت إ،شديليت يه،يبيدت ل رع دة برددي ياديعل ع دل يبي دت عل د،هف

 علربنن  هل ي ريا  رري يابة  ن يحايا ريهلل ه، بييل.

 .عر يت ينايا ل،بهل ن  علعير ين  ن علن ية عليع يرن بري يحاا عيولعف 

   عر يددت رشددي،نت حيددج يعيبدد، رددلي، علرل،اددت عهنددي  ل رشدد،ف هره،بددي  هرشدد،ف رايرددي

       بدددددلهن(   (  )عدددددل   هآخددددد،هن  1999(  )علا،شدددددن  2001)علدددددلهيأ هآخددددد،هن  

 (.2004)االة  

 أساليب اإلشراف الرتبوي: .7

لإلش،عف علي،به  علة مايلي  رينهعت يعايت نهعي  رن ع  ،ع  هع بلعا إاع ردي محادن 

 عايخلعربي رنبي ري وه  ،ل  هرنبي ري وه ،ريعن.

 عيايلي  علف،ليت رايعلة علرع ة ع ل ياهي، نفييييدل علربنيدت هيناادة إلدل ربيشد،ة ه يد،-

 ربيش،ة.

عيادديلي  علف،ليددت علربيشدد،ة  ر دد  عل يددي،ة عل ددفيت هعليددل،ي  علر ددن،  هعليددل،ي   .1

علر ن،  هيبيل  عل يي،عش بين علرع رين ليبيل  علخبد،عش  هع ،يرديا علفد،ل  بدين 

 علرش،ف هعلرع ة ع ، عل يي،عش.

،،يد  عيايلي  علف،ليت  ي، علربيش،ة  هون علنفييت علربنيت هعلا،ع ة علره،بدت هعلي .2

 علي،به .

 عيايلي  عل،ريعيت هينااة بله،وي إلل ربيش،ة ه ي، ربيش،ة . -

. ماددديلي  ،ريعيدددت ربيشددد،ة هيشدددر  علدددله،عش عليل،يبيدددت  علرحيعددد،عش  علندددلهعش  1

علردددؤير،عش علي،بهيدددت ه،ش علعرددد   عليدددل،ي  م ندددي  علخلردددت  ع،يريعددديش عل ،دددين 

 هعل اي عش علي،بهيت.

ربيش،ة  هيشر  علبحهج علي،بهيت  هيح يد  علنيدي  هيادلية عيايلي  عل،ريعيت  ي، عل.2

 علل،ه  ع يعيحيت  هعلنش،عش ع ش،ع يت هعلرنيبيش علربنيت.

هواه عياديلي  ياديعل ع دل علنرده علربندن ل رع دة هودن هادي ت ليحادا علينيرد  بدين 

،بهل علرع رين هعدن ا،يابدي يرندن ، د  علد،هم علرعنهيدت لدليبة هيبديل  علخبد،عش  هودن 

 (.2004هاالة   2001)علحلعل بلف إلل عليعيهن  هعلر،هنت ي
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 األدوات واألساليب اليت يستخدمها املوجهون جلمع البيانات: .8

هعدت ل،رد  يايخلة علره،بهن )علرش، هن( علي،بهيهن ملهعش همايلي  ريعدللة هرين

 هنه، وي  ن عآلين علبيينيش 

 ل،اين. علياهية علاعين ل ر2 . عايري،ة رلي، علرل،ات1

 . عل اي عش ر  علا بت.       4      هع ريحينيش.معري  علا بت هنيي ز ع خيبي،عش 3

 . عايري،عش رالح ت عليع ية هعليع ة  ن عل ف.      6 . عايري،ة رالح ت علا بت5

. عايبيين  اياالا آ،ع  علرع رين هعلعير ين  ن 7

 علرل،ات

 ن. عل اي عش ر  علرع رين هاي ، علعير ي8

علا،الش هعلياي،ي، ع لع،يت هرحيع،  .10 ل رع ة . عايري،ة  علياهية علاعين9

 عل، ايش

 . عايبيين  اياالا آ،ع  مهليي  عيره،12 . عايري،ة لرالح ت علبي ت علرل،ايت .11

  ع ،يريا ر  مهليي  عيره، .13

 املشاركون يف عملية التوجيه واإلشراف الرتبوي: .9

يه،يل هع ش،عف علي،به  عر يت رعادلة هييا د  عشدي،عأ مشدخيص يعل عر يت عل    

ريعلل  ع خي يص  يعر هن  ن رايهييش رني رت رخي فت   هم بح ردلي، علرل،ادت  دن 

عله يدديش علريحددلة عير،ينيددت  ه ددن ن يدد، رددن ب ددلعن علنهرنهلددج علب،ياددينن يعيبدد، نره،ددل 

ه ي فدل ع لع،يدت  بحيدج يديرنن )رش،ف( يع يرن  هية يلعية ه ي فدل علاييليدت إلدل ،يند  

ردن رادديعلة علرع ردين  ددن يادهي، ،هعندد  رخي فددت ردن علعر يددت علي،بهيدت  هعنيا ددش شدد،عنت 

علرلي،  ن عليه،يل إلل عرين هبعض علله  علع،بيت علرخي فت  ه ن بعدض علدله  ندين، ي،ع 

علرع ردين  يية ع ايعينت بي عي ت إلل  ،يا عليفييش بيلرع ة علر،شدل علدا  ين دف براديعلة 

ه ددن بعددض له  علشدد،ا عيهاددا )ندديي،لن هعلبحدد،ين هعرددين ( يادديعين برع رددين اه  

خبدد،ة يددلعهن بيلرل،اددين عيهع دد   هيعيبدد،هن ردده،بين رايرددين بيلرل،اددت  خي ددت لرددهعل 

عليخ ص  يشن هن ح ات عله   بين إلع،ة علرل،ادت هرع ردن علرديلة علل،عاديت ردن ،بدت  

علرخدديص رددن ،بددت مخدد،ى  هياهرددهن بربددية علره،ددل  هبددين وددؤ   علرع رددين هعلره،ددل

(. هونداع ن،دل من حادنيش 1998علرشي، إليت  ن حرهل   1996علرش،ف علي،به  )خ ي   

علره،ل علرادية عليدلة  يد، من علره،دل علخدي،،ن يرندن من يادلة خبد،ة رهعدهعيت. همن د، 

نديأ عليه،يدل عخي ي ي  هيحليلع  ع ل عل، ة رن من را هليييل رحلهلة  رن ،بت مخ،ى و

 ي، عل،ارن مه ن ية إش،عف عل رال  علا  ياهة بدل علرع دة علراديعل  مه علرع دة علر،،عدن 

مه علرع ددة علريعدديهن هودده لادد  يا ددا ع ددل رع ددة  ددلية ا  خبدد،ة ين ددف بي شدد،عف ع ددل 
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 رال ل علرع ردين علربيدل ين  هبيلعرد  رعبدة بشدن   د،ل  لراديعليبة ع دل يحادين ملع بدة 

يا د  ردن رع دة ربيدل ن من يدال ة رع ردي   دليري  ياديعله ع دل علينيدف رد   عليع يرن  مه  دل

علعردد  علرل،اددن   ددإاع ح دد  عنادد،ية نينددش علعال ددت بينبرددي رفيددلة لن يبرددي  ه ددل بينددش 

علل،عادديش من علرع رددين يشددع،هن بإي،يبيددت نحدده ع شدد،عف عنددلري يبددلف إلددل علرادديعلة   

 علين يعينهنبي.  علياهية  هعنلري ينهن ر،ن ع  ع ل علرشنالش

ه ل ية ينيه  را لت ع نا،ية بين علربية ع لع،يت هعلربية علي،بهيدت ل رفيشدين  دن من د، ردن 

                       ل،عادددددت  هلعدددددي علدددددبعض إلدددددل إادددددنيل وددددداين علندددددهعين ردددددن علربدددددية إلدددددل ،بدددددي ين 

إلدل  (  هعاديلعش عل ني يدت بدين علرفيشدين هعلرشد، ين ردؤخ،ع  HARRIS,1987رخي فين )

 بدده، عي،دديه يفعددن إلددل ع نياددي  رددن رفبددهة علعردد  علفدد،ل  إلددل علعردد  عليعدديهنن عددرن 

 ،يا بحيج ييفيع  ،ري  علرعنيدين بعر يدت عليه،يدل )ع شد،عف( علي،بده   يدؤ ، ند  ردنبة 

عرن حا  عخي ي ل هرؤواليل ينبدة يعر دهن نحده ودلف رشدي،أ ردن خدال  ر،رهعدت 

 (.1998  علرشي، إليل  ن حرهل  1988هنانه  رينير ت هريال رت رن علربية ) علي

 متطلبات ومواصفات تعيني املوجهني املشرفني الرتبويني : .10

 إجراءات اختيار وتعيين الموجهين: -

 يهع ، خ ي ص. .1

 إعلعل ربنن  ب  علخلرت. .2

 يهع ، رؤوالش منيليريت. .3

 يهع ، خب،عش هنفيييش ربنيت. .4

 إخعيعبة لياهية راير،. .5

  هععش علعليل رن علله  رعييي، ل يات  ن اييا إ،د،ع عش  عال  عن واه علش،ها

 رحنرت لالخييي، هعليعيين رن موربي    

عليري  بيلنشيا هعلحيهيت هعلاال ت عل نهيت هعلادل،ة ع دل عليعبيد، عدن عي ندي، بهعدهم  .1

 هل ت  هعلال،ة ع ل ع  نيا هع يحي  بيل ات.

،هف علرخي فدت هحادن علي د،ف عل ات بيلنف  هع ي عن علنفان هعدبا علداعش  دن عل د .2

 هعلال،ة ع ل ح  علرشنالش.

 علال،ة ع ل عليخايا علع رن ه اي  ل رعييي، هعلربيلئ علل يات. .3

 علال،ة ع ل علينفيا ب ايلي  رينهعت. .4

 علال،ة ع ل علياهية هي رية ملهعش علياهية علرنيابت هيه يفبي. .5

 هعلين ية ع لع، .عريالأ رع هريش عن علاييات عليع يريت هعلن ية عليع يرن  .6
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رع، ددددت عرياددددت بنردددده عيافددددي  هعلردددد،عواين ،اددددريي  هعا يددددي  هعنفعيليددددي  هع،يريعيددددي   .7

 هاينهله،يت علف،ها علف،ليت هي  ي، علبي ت ع ل واع علنره.

 رع، ت بن ،ييش عليع ة هش،هال هعلعهعر  علرؤ ،ة ع يل. .8

خي فت بحاد  عليخ دص إلرية هعا  بيلرنيوز عليع يريت هبرحيهييش علرهعل علل،عايت علر .9

هعلال،ة ع ل يح ي بي  ليشخيص نايا علععف هعلاهة  يبي ههع  ي ده،عش ليحادينبي 

هياهي،وي بحيج ييال ة رد  حي،ديش علريع ردين هعلياده،عش علع ريدت هعخييدي، عيلهعش 

 هعلي،بي عش عليع يريت علال رت ليل،يابي.

خادديا علرهع ددف عردديالأ ربددي،عش  ددن عادديخلعة ا،ع ددا عليددل،ي  هإلع،ة عل ددف هي .10

عليع يريددددت  ه  دددديي ت عيوددددلعف علادددد هنيت هيحليددددل علرادددديهى هعخييددددي، علهاددددي   

هعيادددديلي  هعينشددددات عليع يريددددت عليع ريددددت همادددديلي  علياددددهية علرنياددددبت لموددددلعف 

 هعلرحيهى.

عرددديالأ علربدددي،عش علاييليدددت هع شددد،ع يت  هبردددي ي،ع دددل  ددديل،ع  ع دددل  يددديلة عل ،دددين  .11

يريعددديش علرع ردددين هعلا بدددت همهليدددي  عيرددده، بفيع يدددت  هعلر،رهعددديش علي،بهيدددت هع،

هرع، ت بييبحيج علخي ت بفيع يت علاييلة هبيلن ،يديش علحلي دت حيدل يادياي  عخييدي، 

 (.1997عيا ه  علرال ة ل اييلة ) يف، هلنال   

عريالأ ربي،عش  ن عايخلعة ني ت مايلي  ،ر  علبيينيش ه ن ين ية علنيي ز هيح ي بدي    .12

 هع ايفيلة رنبي ل يخايا لب،عرز ياهي،يت. هيفاي،وي

عردديالأ ربددي،عش عليهع دد  هعليفيعدد  هإ يرددت عال دديش ليرا،عايددت إناددينيت هليددت ردد   .13

عآلخدد،ين علدداين ييعيردد  رعبددة  علدد رال  هعلعددير ين  ددن علرل،اددت هعلا بددت هعلرع رددين 

رددييبة هإلع،ة علرل،اددت همهليددي  عيردده، هعلر،يردد  علرح ددن  هيفبددة عحييي،ددييبة هعويري

هعحي،عة رشيع،وة هه،بيش ن ،وة  هيه ي،  ،ص عليعبي، عن عنفعيلبة هرشناليبة 

 (.1997هينهين رنيخ عر  رش،  ) يف، هلنال   

رع، ت عريات بيلعر  ع لع،  علرل،ان رن رخي ف ،هعنبل هعلال،ة ع ل ياهية ردلى  .14

  يع ييل.

ر ين  ددن علرل،اددت علاددل،ة ع ددل يخادديا هين ددية بدد،عرز عليددل،ي  م نددي  علخلرددت ل عددي .15

 حا  حي،يبة علعا يت.

 عريالأ ربي،ة إعلعل علياي،ي، علنييبيت هيالية ينايت ،ع،عت لني ت علرعنيين بيلرل،ات. .16
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عريالأ ربي،ة إعلعل مبحيج هل،عاديش ل،هعند  علعر يدت عليع يريدت عليع ريدت  هعاديخلعة  .17

حيليددت عليانيدديش ع ح ددي يت بشددن  رنيادد  ل دديرنن رددن عليعدد،ف ع ددل علرشددنالش عل

 هعايب ي، علرشنالش علراياب يت هعليخايا لرعيل،يبي.

 رع، ت بيلبني  علرل،ان هرهع فييل هر،ع ال هي،بي عيل. .18

 رع، ت بخ ي ص علعريلت علال رت ل يع ية هل خلريش علرل،ايت .19

 (.1998علال،ة ع ل علياهية علاعين )حرهل   .20

إلددل رددي ياددلة  (1998( علرشددي، إليددل  ددن )حرددهل  1988هيعدديف رن رددت عليهناددنه )

ع،ه،ة يعرين بد،عرز إعدلعل علرده،بين راد،،عش  دن علي،بيدت علادنينيت هعلبي دت هعلي،بيدت 

رن م،  علاالة هعليفيوة عللهلن هحاها ع ناين هحاها علشعه  هرا،،عش عل نديش علحيدت 

 تهعلي،بيددت هع ي ددي   نرددي يؤنددل بعددض علل،عادديش من ينددهن علرشدد،ف علي،بدده  اهع نفييدد

، ع ددل مادد  رنبددي عياددي  عيندديليرن هيرننددل رددن ريليددل عليددن ايشدد،ف عيليددت همن يخيددي

ع يبي هي ان ل،عات ،يرعيت  بي عي ت إلدل يدل،ي   دن إحدلى علن يديش علي،بهيدت مه رعيودل 

علرع رين  هيايدية  يد،ة يل،يبدل ياييردي  يينياد  رد  ل،،يدل علع ريدت بل،،دت )رريدي (  يري دأ 

بهيت عليدن   ياد  ردليبي عدن عشد، ادنهعش  دن حاد  علخب،ة علعر يت علهعاعت هعلي،،بت علي،

عليل،ي   همن يندهن علنفييدت علع ريدت هعلخبد،ة علهعادعت هعل دفيش علشخ ديت ردن علشد،ها 

  رنن إ،ري  واه علخ ي ص  يري ي ينعيايايت  ن ع خييي، هي

  علخ ي ص ع ناينيت  هون علال،ة ع ل رري،ات علليرا،عايت ر  علال،ة ع دل ع  نديا

عآل،ع  هعحي،عربددي هعلاددل،ة ع ددل علناددل علبنددي  هإلع،ة علنادديش هل ددت علرالح ددت هيابدد  

 علاي رت ع ل علع ريت هعلرهعهعيت.

  ،علخ ي ص علفن،يت  هييعدرن علادل،ة ع دل عليح يد  هعلي،نيد  هع ادينييج هحعده

 علبليبت هعليفني، علا ية هعلبني .

 يرددد  هحادددن ع  دددني  علخ دددي ص علفنيدددت  هيير ددد   دددن عليعبيددد، علاددد ية هنيفيدددت عليع

 هع بيني، هعليهعع  هيبايا عي ني،.

  علخ ي ص علربنيت  هيشر  علال،ة ع ل عليخاديا هين دية علبد،عرز ع شد،ع يت ليحليدل

عيوددلعف هياددريت علنشدديايش علي،بهيددت  هي ويدد  علنفددي عش علف،ليددت هين ددية ح ادديش 

                          ل،عاددددديت ع دددددل شدددددن  ندددددلهعش هرحيعددددد،عش هع دددددل شدددددن  ل،ه  ر دددددن،ة 

                                   ه دددديح بددددي  علرني شددددت  نيشدددديف ع بددددلععيش هعلخدددد،هج رددددن علدددد،هيين هعلاددددل،ة 

ع دددل عليادددهية ل رخ،،ددديش علي،بهيدددت هر،ع،عيبدددي ه دددا رنب،يدددت ع ريدددت رهعدددهعيت. 

 .(2003هاالة   1990هشعالن                                  )علر،يش 
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 ب املوجهني الرتبويني أثناء اخلدمة:تدري -11

ييا   ع ي،يه علعيلرن علايعن "بيليع ة رلى علحيدية" رييبعدت يدل،ي  علرده،بين علرشد، ين 

علي،بهيين م ني  علخلرت لياهي، نفييدييبة هعاالعبدة ع دل علرادي،لعش هإناديببة علربدي،عش 

للهلن ل ي،بيدت علرنعادل علين ييا ببي عر بة علي،به   هلباع منلش إحلى يه ييش علرؤير، ع

ة ع،ه،ة إعاي  مهلهيت ليل،ي  عيشخيص علرا هلين عن ع لع،ة هع شد،عف 1996عية 

 (.1998علرشي، إليل  ن حرهل   ،1988علي،به  هياهية علرع رين )عليهنانه  

هيييم عيلة  ل ره،بين  ، ت عليدل،ي  رد،ة ند  خرد  ادنهعش بحيدج   ي دبح م  ردنبة 

ن ياير، يل،ي  علره،بين  دن بلعيدت عر بدة عل،ادرن بإلحدي بة بيلعرد  نري ينبنن م ،يرلع  

 إلل ،ين   رال  من ، خب،ة رنبة.

هيادديخلة  ددن م نددي  عليددل،ي  م نددي  علخلرددت مادديلي  رينهعددت بي عددي ت إلددل عيادديلي  عليددن 

عايخلرش  ن ع علعل  ب  علخلرت ر   ين ية علنلهعش هعل اي عش علي،بهيدت  ر،ع ادت  ردال   

ل  علخبدد،عش  ياددلية رددنح ل ل،عاددت هع اددالا  ددن علخددي،ج  ياددلية رادد،،عش ينشدديايت يبددي

هرا،،عش ي،ليليت م ني  علعاد  علرل،اديت  يده ي، راد،،عش ل ل،عاديش علع يدي  هيده ي، ملعة 

ل يادددهية علددداعين هيددده ي، ملهعش ليادددهية علرددده،بين ردددن  بددد  علرع ردددين هعلردددلي،ين هبدددي ن 

  علاعين هرن علربة ،لع  ياهية منشات عليل،ي  م ندي  علخلردت علعير ين  يه ي، يانييش ل يل،ي

 (.1998)حرهل  ل ه هف ع ل رلى  يع ييبي  

 المبحــث الثــاني : التوجيه التربوي في اليمن بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية: 

 أوالً: على الم توى المركزي:

بي،نددت رحدد  عويرددية ه ع،ة  دد  عليه،يددل علي،بدده  بعددل إعدديلة يحايددا علهحددلة عليرنيددت علر 

 علي،بيددت هير دد  الددأ بدديل،بهل علريهع دد ت ليحاددين عيلع   ه ددن إاددي، اددعن ه ع،ة علي،بيددت

لياهي، عليه،يل عالش رؤير،عش هه،ش عر  لرني شت ربية عليه،يل رنبدي ردؤير،  هعليع ية

) ينهيدت يعد (. هندين  ة  حيج يعدل علردؤير، عليده،يبن عيه  علدا  عنعادل  دن1991)يع ( 

لباع علردؤير، م د،ه  دن هعد  عل بنديش عيهلدل ليادهي، عليه،يدل هع ويردية بدل هنا دل بيي،ديه 

ع شددد،عف  ه دددل مادددبرش يدددلخالش عليه،يدددل علر،نددد   ببدددلع   رنددديي،ة آلش إلدددل  شددد  

علرشددد،ها  رددد  علع دددة من وددداه علرشددد،ها ح دددن برهع ادددت م  بيدددت علرددده،بين هرندددلهبن 

 .(1991)رابددد    1995حيدددل عدددية علرحي  ددديش  دددن عل،ربه،يدددت  همه دددف علرشددد،ها 

ة هعلدا  يعدرن رديلة خي دت بيليه،يدل 1992( لعدية 45هب له، مه   ينهن ل يع ية ، ة )

( يحللش  يبي موة رعييي، عخييي، علره،بين  نردي يعدرن مودة عر يديش  48علي،به  ، ة ) 

عليه،يل هودن رييبعدت هيه،يدل علرع ردين هيادهية نشدياييبة  هراديعلة علرخديص  دن يادهية 
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علعر يت علي،بهيت  ه،   علياي،ي، علريع ادت بيلرنديوز بند،ض ياهي،ودي  نردي هعدح علادينهن 

(. ه ن عه  الدأ 13ة  ـ92) ينهن عليع ية   ييب  ه ي، علي،بيت هعليع ية من عليه،يل ،بي

يرش إعيلة وين ت عله ع،ة  هينهن علبني  علين يرن ل ه ع،ة رن م،بعت  ايعيش رنبي  اديا 

          ية علي،بدددددده  هييبعددددددل م،بدددددد  إلع،عش عيرددددددت وددددددن   ع لع،ة علعيرددددددت عليه،يددددددل هعليادددددده

(  هيدد،م   ادديا علرندديوز-علهاددي   هعليانيدديش علي،بهيددت –ع خيبددي،عش هعلياددهية  -ل يه،يددل

عليه،يددل هنيدد  ه ع،ة هلندد  إلع،ة عيرددت رددلي، عددية )علال حددت علين يريددت لدده ع،ة علي،بيددت 

هحدللش علال حددت عله ع،يدت  دن علف د  عل دينن رددن (  8  7 ـدـ 10  9ة رديلة 93هعليع دية 

( ربية هعخي ي يش  اديا عليه،يدل هعليادهية 24  23  22  21علبي  عل يلج علرهعل ، ة )

( عخي ي يش ع لع،ة علعيردت ل يه،يدل علي،بده  21هع لع،عش علييبعت لل بنص علريلة ، ة )

 هرن موربي 

                  ن هعلرل،ادددين هع لع،ة علرل،اددديت ع يددد،عم عياددد  هعلرعدددييي، ل يه،يدددل علفندددن ل رع ردددي .1

                      هعلربدددن عليع يريدددت عيخددد،ى  هرييبعدددت يابيابدددي بعدددل إ ،ع،ودددي  دددن ،ريددد  علر،عحددد  بردددي

  ن الأ علرلع،  عيو يت هعلخي ت.

يحليل علرهع فيش علفنيت  خييي، علعني ، علال رت ل عر   ن عليه،يل علفنن رن علرع ردين  .2

هعلرل،اددين  هعلعردد  ع ددل ، دد  رادديهعوة علربنددن بيليددل،ي  هعلي ويدد  لعخ يددي  هخي،،يددي  

 هبيلينايا ر   ايا عليل،ي  هعلي وي .

يحليل ردلى عحييديج علرع ردين هعلرل،ادين هع لع،ة علرل،اديت هعلربدن عليع يريدت ل يدل،ي   .3

ي ويدد   ليدده ي، هعلي ويدد   ل، دد  رادديهى ملع بددة هرييبعددت هيايددية عيلع  بعددل عليددل،ي  هعل

علينايددت عل،ع،عددت ل بدد،عرز هعينشددات عليل،يبيددت هعلي وي يددت بيلينادديا ردد   ادديا عليددل،ي  

 هعلي وي .

ع شددي،عأ  ددن هعدد  رعددييي، عخييددي، علرل،اددين علريعي ددلين  يدد، علرح يددين بيليعدديهن ردد   .4

  ايا عليع ية علعية.

هعلرددلع،  ع ددل علايددية  رييبعددت يدده ي، علهاددي   هعليانيدديش عليع يريددت عليددن يادديعل علرع ددة .5

بعر يت عليل،ي   ه اي  ل رنبز علرل،ان هع ي،عم يارييبي هياهي،وي بري يحاا مع دل  دل، 

 رن علفي لة رنبي.

رييبعددت هيايددية عينشددات علال ددفيت هعينشددات علرل،ادديت به،ددل عددية ليحليددل رددلى خددلريبي  .6

هعل،اددرن  ل رددنبز علرل،اددن به،ددل خدديص  هيع ي وددي ل نردده علع رددن هعلعا ددن هعل،هحددن

 ل يالريا هعلاال  هالأ بيلينايا ر   ايا عليع ية علعية.
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هعددد  علرعدددييي، هعلرادددييي  علال ردددت ليادددهية علرع ردددين هعلرل،ادددين هع لع،ة علرل،اددديت  .7

هعلربن عليع يريت عيخد،ى  بند،ض يحادين راديهعوة علربندن هعلده يفن هالدأ بيليناديا 

 ر   ايا عليع ية ه ايا ع لع،ة هعلخلريش.

علب،عرز علينفيايت ليه ي  يل،ي  علرنبز علرل،ان ع ل مشدب، علعدية علل،عادن  بردي هع   .8

 ينف   ل،ة عليه،يل علي،به  ع ل يايية عيلع  علرل،ان.

هع ي،عم علاب  علنفي دت بي،ديه   ت،   علياي،ي، عليع يريت عن اي، علعر يت علي،بهيت عليع يري .9

 عل يل،ة حيي  الأ.رشناليبي هيحاينبي هياهي،وي هينفيا عليع يريش 

ع شي،عأ  ن علل،عايش هعلبحهج علين ي،،يبي ر،ن  علبحهج هعلياهي، علي،به  عليدن  .10

 يي   بيليه،يل علي،به  هيحاين هياهي، ا، ل همايليبل.

علايددية بدد   ربددية يي دد  بيليه،يددل علي،بدده  هبين يددف رددن علدده ي، مه ني بددل مه هنيدد   .11

 عله ع،ة لاايا عليه،يل هعلياهية.

  ن إعلعل هياهي، رنيوز هرهعل عليل،ي  علخي ت بيله ع،ة. ع ابية .12

 هييعح رن علال حت من عر ييش عليه،يل ييرحه، حه   .13

 ملع  علرع ة. -

 علرنبيج هري يي   بل رن عني ، همولعف هرحيهى همنشات همايلي . -

 عليل،ي  هعلينريت علربنيت. -

لع رن للى علره ف عليع يرن هعر يت عليع ية هعليع ة  هرييبعت عليح ي  ع -

 علريع رين.

 علبحج هعلياهي،. -

  عادددلش ه،شدددت ليادددهي، 1993هعاددد    دددله، علال حدددت عله ع،يدددت ل ي،بيدددت ادددنت 

آناعأ  هنيندش رخ  دت ليادهي،  هعليع ية ة ب،عييت ه ي، علي،بيت1995عليه،يل  ن ينيي، 

 موددة عله ددي ا علين يريددت لاادديا عليه،يددل هعلياددهية علي،بدده   هيحددش إشدد،عف هنيدد  علدده ع،ة

لاادديا عليه،يددل هعلياددهية علي،بدده   هبيليعدديهن ردد  ني ددت علايدديلعش علي،بهيددت هبيلينادديا ردد  

رددلي،  عرددهة رنييدد  علي،بيددت هرشددي،نت ر،رهعددت رددن علردده،بين هرادد هلن ع خيبددي،عش 

هعلياهية هعلرخي ين بيلرنيوز رن ليهعن علده ع،ة هعلريدلعن علي،به .هودل ش عله،شدت إلدل 

ايديلعش علي،بهيدت هردن علرخي دين بشد هن عليه،يدل هعليادهية  حشل ر،رهعت رينير دت ردن عل

هإشددد،عنبة ب ددده،ة ريفيع دددت لل،عادددت مودددة عل دددهع ح علرن ردددت  دددن مه،عا عرددد  عله،شدددت 

هإخ،ع،بي  ن  ه،يبي علنبي يت بعل إلخي  عليعليالش علال رت ع يبي  يربيلع  ليعريربي ع دل 

 علعير ين  ن علريلعن.
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 (1995)ه ع،ة علي،بيدددت هعليع دددية   يحادددين عليه،يدددلهعاددد  عنعاددديل ه،شدددت يادددهي، ه    

  ل،ش ر،رهعت رن عل هع ح هعيللت  ه يري ي ين يف ي  ره،  عن ن  رنبي  

( ل ةةنة 794الالئحةةة التنظيميةةة للتوجيةةه التربةةوي الصةةادرة بةةالقرار الةةوزاري رقةةم ) -1

 م:1995

 دينن ع دل عشير  علف   عيه  ع ل عليادريت )عليه،يدل علي،بده (  هعشدير  علف د  عل

 رفبهة عليه،يل همولع ل هخ ي  ل ه،ي  عليع،يف بنص علال حت 

)عليه،يددل علي،بدده  عر يددت ي،بهيددت إشدد،ع يت ريخ  ددت  يبددلف إلددل ع ،ياددي  بنهعيددت 

علدديع ة رددن خددال  يبي ددت م عدد  عل دد،هف عليددن يرنددن علرع رددين  علرل،اددين ه يدد،وة رددن 

ربة بشدن   يعد  ليحايدا مولع دل  هودن ما،عف علعر يت علي،بهيت هعليع يريت رن علايدية بربدي

عر يت ه ي يت يشخي يت عال،يت بني يدت إبلععيدت يدؤلى با،يادت يعيهنيدت بدين علره،دل هبايدت 

 عليع ريت(. -ما،عف علعر يت عليع يريت 

 نري حللش علال حت مولعف عليه،يل علي،به  رنبي 

 يحاين هياهي، علره ف عليع يرن ب،ري  ،هعنبل هعني ،ه علفنيت. -م

رايعلة علرع رين هعلريع رين ع ل علنرده علرادير، ردن خدال  علعال ديش ع نادينيت  - 

   هيحاين عر يت عليل،ي  بي ايعينت بنيي ز علبحهج علي،بهيت.تهعلرا هل

  ييلة نره علره،ل ربنيي  هع ريي . -،ـ

ه ده    رايعلة علاي رين ع ل علعر يت عليع يريت ع ل ع بلعا هع بيندي، هعلبحدج  -ل       

 إلل  بة  يييش علي،بيت ه  افيبي.

ه ن علف   عل يلج يعرنش علال حت علبني  علين يرن ل يه،يل علي،بده  ع دل راديهى 

   .عله ع،ة

هعلرحي  ديش    لخدد  يه  ردد،ة ر، دد   نددن يعدة علرددلي، علعددية هني بددل هرددلي،  عليه،يددل 

هعينشدات علرل،اديت هيه،يدل هعلينايا هعلرييبعت هإلع،ة يه،يدل علع دهة علابيعيدت عليابيايدت 

علرهعل علي،بهيت هعليخ  ديت  إعدي ت إلدل م ادية علرندياا عليه،يبيدت هعلر، د  عليده،يبن 

 علرل،ان.

ييعددح رددن علال حددت علي،نيدد  ع ددل ع لع،عش هلددي  ع ددل علعر يدديش عليددن ياددبة  ددن يحايددا 

  ينابدا مولعف عليه،يل علرل،ان  نري من إلع،عش عليه،يل هععحت هلبي رادرييش  بينردي 

 الأ ع ل علعر ييش هواع ري نا،مه  ن للي  عليه،يل.

  م1995دليل التوجيه التربوي  -2
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حلل علللي  ر،ي ش عر  علره،ل هبعض رن عر ييش عليه،يدل علي،بده  علرير  دت  دن   

عليخاددديا  علرنددديوز  عليع دددية  علنرددده علربندددن  ع خيبدددي،عش  ع لع،ة علرل،اددديت  إلع،ة 

ل رال  هعلر،ير   نري ييعرن علللي  ربية عليه،يل ي،يه عليع دية عل فهف  علعال ت ر  ع

 هعلرنيوز ع لع،ة علرل،ايت  علرع رين  علريع رين هعلره،ل اعيل.

  م1995بالتوجيه أكتوبر  قدليل االلتحا -3

عشير  علللي  ع ل مولعف عخييي، علره،بين  عل دفيش علرا ده  يهع ،ودي  دن علره،دل  

،ع عش علي،شدديح هعلاهععدددل علرن رددت لب،ندديرز يدددل،ي  شدد،ها عخييددي، علرددده،بين  إ،دد

علرده،بين علي،بدهيين )عيودلعف  علر،عحد   علرايلدد   عني د، يايدية علريدل،   نرددياج 

 علرايبالش هعلياهية(.

 م بشأن المعلم والمهن التعليمية:1998( ل نة  37القانون رقم )  -4

ي يخدص حادها علره،دل   هخي ت  دن ردل    واع علاينهن رن رنينت عليه،يل هعرييي ع ي

 حيج ح   علرل،  ع ل ر عيي ريليت من ، رن علره،ل. 

م بشةةأن تنظةةيم الترشةةيح وااللتحةةاق بالعمةةل 2003( ل ةةنة  527قةرار وزاري رقةةم )   -5

 في التوجيه التربوي:

 ينهن علا،ع، رن خر  رهعل  

   حللش  ش،ها علي،شيح هع ليحيا ل عير ين  ن عليه،يل.المادة األولى

  حددللش  ددالحيت ع لع،ة علعيرددت هع لع،عش علف،عيددت هرنييدد  علي،بيددت لثانيةةةالمةةادة ا

 بيلرحي  يش لي،شيح علعير ين لشن  ه ي ف عليه،ل.

  يخددديص بيليناددديا بدددين ع لع،ة علعيردددت ل يه،يدددل هع لع،عش علف،عيدددت المةةةادة الثالثةةةة

 لرعيل،يش عخيال ش عر يت ي،شيح علره،بين.

  ل،ددين رددن ع لع،ة علعيرددت هعلاينهنيددت لرييبعددت ينفيددا   يخدديص بيشددنيوالمةةادة الرابعةةة

 علا،ع،عش هيهحيل آلييش عليابيا.

   ع،ه،ة علي عة عل،بيش علرخي ت بينفيا علا،ع،.المادة الخام ة

ه،دهل عخديال ش  دن عر يدت ي،شديح علرده،بين   وبتحليل نص القرار يتضةح مةا يلةي:

من علرييبعددت لياددش رددن  ددالحيت نرددي من يشددني  ل،ددين ر،ن يددت لرييبعددت علينفيددا يعندد  

ع لع،عش علف،عيدددت  هوددداع ييعدددي،ض رددد  ربددديلئ علاييادددت عليع يريدددت عليدددن يادددهة ع دددل 

 (. 1992لانت  45 ينهن  14علالر،ن يت  ن ع لع،ة.) ريلة 

وفةي إطةار تطةوير عمليةةة التةدريب قةام قطةاج المنةةاهج والتوجيةه برصةدار قةرار رقةةم   -6

داخليةة للتةدريب الالمركةةزي القةائم علةى نظةةام م بشةأن الالئحةةة ال2003( ل ةنة 425)
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  هيا ددل بددل ينفيددا بدد،عرز عليددل،ي  ع ددل علرادديهى علالر،ندد   المدر ةةة المحوريةةة

عيلنل هوه علرل،ادت علرحه،يدت هعليدن ير د  ندهعة لر،رهعدت ردن علردلع،  علرياي،بدت  

ة نري ييعرن علا،ع، مولعف عليدل،ي  هرعدييي، عخييدي،  د،ا عليدل،ي  علر،ن يدت  هربدي

واه علفد،ا هندالأ ر، د  إلع،ة علردلع،  علرحه،يدت هربيربدي هعلف ديش عليدن ايشدر بي 

عليل،ي . نري حلل علا،ع، من ع لع،ة علعيرت ل يل،ي  هعلي وي  ون عل،بت علراد هلت عدن 

هعدد  ع ،دد،ع عش علينفيايددت علريع اددت بيخييددي، علفدد،ا علعير ددت  هإعددلعل   حددت علحددهع   

 ل اي رين بيليل،ي .

رن نص علا،ع، من عل،بت علرا هلت عن يدل،ي  علرده،بين ودن إلع،ة عليدل،ي   ويتضح

هعلي وي   حيج ية     عليه،يدل عدن عليدل،ي  بديل، ة ردن من وداه علعر يدت يدلخ   دن 

  رية عر  علره،ل علي،به .

خطةةة العمةةل ائجرائيةةة الخاصةةة بمعالجةةة االخةةتالالت الكميةةة والنوعيةةة للعةةاملين فةةي  -7

 م:2004تبياً وميدانياً على م توى جميع محافظات الجمهورية التوجيه المحلي مك

يعددرنش علخاددت علبددلف علعددية لرعيل،ددت ع خدديال ش اباددي  لرعايدديش علادد،ع، علدده ع،  

  هحللش علخات ر،رهعدت ردن علهادي   هعياديلي  هآليديش علينفيدا 2003( لعية 527)

 ادي ني يت ل عدير ين (  نردي يعدرنش ماد  علرعيل،دت ع527لة يي،يه  ري ،دي  بديلا،ع، )

هودن   يخي دف عدن علاد،ع،   عدال ع دل مندل   يه،دل    ن عليه،يل هش،ها علرعيل،ت

بددين ع اددي،عيي،يت   يلبددلع   علرهعددهعت ه دد،ا  ددن خاددت رعيل،ددت عخدديال ش عليه،يددل 

 هعلين ع، ش بيلخات هعلبلع   ع اي،عيي،يت يعرنش 

 ن ه  ريلعنن لح ، هيايية علنهعل، رنيبيي . .1

 ا ع خيبي،عش هعلرايبالش علف،ليت.ينفي .2

 ح ، هيايية عله ي ا علخي ت بيليه،يل هإ،،ع  ع خيبي،عش عليح،ي،يت. .3

 ييعح رن علخات هآليت علرعيل،ت ع اي ني يت ري ي ن 

إن عخدديال ش عليه،يددل ح دد،ش  ددن علعددير ين هلددي   ددن عل،بددت علرادد هلت عددن  .1

 يعيينبة مه  ن ابيعت عليعيين.

ع يت يدة إعدلعلوي ر،ن يدي هعلرفيد،ض من يعدعبي علرشد، هن إن خات علعر  ع ،، .2

 رن هع   علبي ت عليه،يبيت.

وفةي إطةار الجهةةود المتواصةلة لتح ةةين أداء التوجيةه التربةةوي قةدمت ائدارة العامةةة  -8

للتوجيةةه التربةةوي وثيقةةة بعنةةوان تالتوجهةةات ائ ةةتراتيجية الخاصةةة بتجويةةد نظةةام 

 م ت.2005التوجيه يناير 
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ت مه    ع ددل رالردت عيرددت يعدرنش عيوريدت ل يه،يددل هربد،،عش إ ددالم عحيدهش عله ياد

علن ية  باب  ه،هل عنعنيايش خاد،ة ع دل هع د  عليع دية نردي حدللش عله يادت عل،دلهى 

علي،بهيددت هع  ي دديليت هعلربنيددت   ددالم ن ددية عليه،يددل  هيعددرنش عله ياددت رؤشدد،عش 

 ة عليه،يل هرنبي ري ي ن علهع  عل،عون هون ،ر ت رن علرشنالش علين يعينيبي ن ي

عليددلنن  ددن رادديهى عليح ددي  علع رددن  نيي،ددت عددعف علددله، علفيعدد  ل يه،يددل  .1

 علي،به .

ع خدديال   ددن ن ددية ع خيبددي،عش  هعددعف  يع يددت منشددات يددل،ي  علرع رددين  .2

 لععف له، عليه،يل لي،به .

 علي،يه عش علخاي،ة  ن عر ييش يعيين علره،بين. .3

 ربنن علله،  هعلراير، رح يي  هخي،،يي .  ت ب،عرز عليل،ي  هعلياهي، عل .4

 وحددت الوثيقة التوجهات ائ تراتيجية باآلتي:

 ياهي، ن ية عليه،يل ه اي  لرعييي، عل،هلة علشير ت. -

 ياهي، علال،ة علرؤاايت لن ية عليه،يل هلعة علبني  ع لع،  لن ية عليه،يل. -

نيبن. )ه ع،ة علي،بيت هعليع ية  اديا يه ، عليابيالش لينفيا ريا بيش علعر  علريلعنن هعلر-

 ة(2005عليه،يل ينيي، 

ادعش ه ع،ة علي،بيدت  لهنيه،ل عادي،عيي،ن ليادهي، ن دية عليه،يدل هرعيل،دت عخديال  يد

ة  هرنبددي 2005رر  ددت باادديا عليه،يددل هعلرندديوز إلددل يابيددا رددي مه ددش بددل ه ياددت يندديي، 

لن  ادديا علرندديوز هعليه،يددل  ددن ياددهي، ن ددية عليه،يددل ه اددي  لرعددييي، عل،ددهلة علشددير ت هيدده

ه ع،ة علي،بيددت هعليع ددية  هبرشددي،نت ر،رهعددت رددن علبدديح ين  هردد، علب،ندديرز  ددن إعددلعله 

 بر،عح   الج يهخيي  ل رهعهعيت هعياي ي  ر  علرنب،يت هون 

o  علر،ح ت عيهلل  ع علعل ل ب،نديرز هعدعش ر،رهعدت ردن علرعدييي، ل ،دهلة نره،بديش

 عر  علريلعنن.يابيايت ل يه،يل هملهعش عل

o  ه ددن علر،ح ددت عل ينيددت  ع،عددش ودداه علرعددييي، ع ددل ر،رهعددت رددن علرخي ددين  ددن

 -يعد  –علر،ي ش علي،بهيت  حيج شر ش علف ت علرحنرت مايياة ردن ،يرعديش )  دنعي  

 علن ( هرخي ين  ن عليه،يل هإلع،عش علرلع،   ن بعض رحي  يش عل،ربه،يت.

o ،هإ ،ع، ن ية عليه،يدل ه ادي  لرعدييي، عل،دهلة ه ن علر،ح ت عل يل ت  عالش ه،شت ليلع  

ة.  ه يرددي يخددص علعر يدديش عليه،يبيددت  منددلش عله،شددت عدد،ه،ة 2005 ددن م اددا  

إعدديلة  دديي ت عل ددهع ح هعليشدد،يعيش علي،بهيددت هبنددي  ويندد  ه يفددن خدديص بيليه،يددل  
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هع اير،ع،  ن عر يت يل،ي  علره،بين هإش،عأ علرع دة هع لع،ة علرل،اديت  دن يادهية 

 .(2005ر  علره،ل )ه ع،ة علي،بيت هعليع ية  ع

وفةةي إطةةار الجهةةود التةةي تبةةذلها ائدارة العامةةة للتوجيةةه تةةم إعةةداد تقريةةر المراجعةةة  -9

 .م2006م حتى فبراير2005ال نوية لتنفيذ إ تراتيجية التعليم األ ا ي من أبريل 

يدت عليدن يهع،ببدي عحيهى عليا،ي، ع ل رالرت ينيهلش موريت عليه،يدل هعلرشدنالش علنهع     

عليع ية  نيي،ت لععف علدله، علفيعد  ل يه،يدل همنبدي   ي، دل إلدل علراديهى علرا ده   

نرددي عحيددهى عليا،يدد، ع ددل رؤشدد،عش ياييريددت رددن هع دد  علفعيليدديش عليه،يبيددت علحيليددت. 

  واتضح منها ما يأتي

 ربيرل بيلشن  علرا ه   ن يل،ي  علرع رين. امن عليه،يل علي،به    ينف -

 من ملع  عليه،يل ياي ،  يلبي  ع ل ينفيا عل يي،عش عل فيت.  -

 ولخص التقرير أ باب تدني التوجيه التربوي وعملياته بما يلي: 

يل ا معلعل نبي،ة رن علره،بين نيي،ت علي،يه عش علخا،ة  ن عر ييش عليعيدين هيعدلل -

 ر يل،وي.

 بدي بردي يينياد  هعلياده،عش نري منل   يه،دل م  يعردية شدير  ل دهع ح هعيللدت هيفعي  -

 علي،بهيت.

ة هحيدددل 2005نرددي ييعدددرن عليا،يدد، مودددة علفعيليدديش عليه،يبيدددت علرنفدداة ردددن مب،يدد  -

 ة  هموة علرؤش،عش ع ي،يبيت هعلا بيت  ن هع   عليه،يل علي،به  2006 ب،عي،

رن علرؤش،عش ع ي،يبيت علين يرنن يحليلوي بردي ي دن  علادعن إلدل ه دف علي،شديحيش  -

 هع يت   ييلة ع ويرية بيل،  علره،بين.علعش

هرن علرؤش،عش علاد بيت   يهععد  م د، عليه،يدل  دن بعدض علرحي  ديش ر د ) شدبهة   -

 ريليت ني يت ل يه،يل علي،به . شمبين(  ع ياي، عليه،يل إلل إرنينيي

وأصدرت ) ائدارة العامة للتوجيه ( وثيقة حةول إصةالا التوجيةه بعنةوان التوجهةات 

جية الخاصةة فةي إصةالا وتطةةوير التوجيةه المركةزي والمحلةي والمقةةدم ائ ةتراتي

 .م2010- 2006ار المتو ط المدة من للفريق الفني ال تكمال ائط

ة  2005هواه عله يات   يخي ف  ن رحيهعوي عدن ه يادت عليه،بديش ع ادي،عيي،يت 

 دن خ ه ي   ن يحليلوي لرشنالش عليه،يل هرب،،عش إ الحل  هيالح  من ردي ،دي  

عله يايين حه  هع   عليع ية هعليه،يل يحدش بندل رشدنالش علهعد  علد،عون ييفدا هنيدي ز 

ة( )علدددهاحن 1997علل،عادديش علي،بهيدددت اعش عل ددد ت بددديليع ية هرنبدددي ل،عادددت ) رابددد  

ة ( 2003(  )علرادده، 2000) علرددلح،ن  ( 2000)علددهاحن هآخدد،هن   ة ( 2000



  
132 

 
  

ة 2010-2003هي، عليع ددية عياياددن (  هع اددي،عيي،يت علهانيددت ليادد2003)عي بدد،  

عليددن منددلش ه،ددهل عخدديال ش  ددن رخي ددف علريدديلين  نيي،ددت عددعف عليه،يددل ه  دده، 

 عليخايا لعر يييل  هرن موة ع خيال ش 

 ع ياي، علرنيوز عليع يريت إلل عليحليج. -

 ععف ي وي  علرع رين هيل،يببة م ني  علخلرت. -

 يفشن  يو،ة علنش  ن ع خيبي،عش. -

 ى عليح ي  علع رن.يلنن رايه -

 ععف عليخايا علع رن علا ية ل يع ية. -

هرددن م،دد  يحايددا موددلعف عليه،يددل ه ددن راددلريبي يحاددين عر يدديش عليع ددية هعلدديع ة  

مه ش علل،عايش بياهي،  ايا عليه،يل علي،به   رن خال  يه،يل علبحهج لباع علند،ض 

عي،يه علربية علر،يبادت علب،عرز هعلرش،هعيش علال رت لياهي، ملع  علره،بين  ن  اهيخاي

بله،وة  هيؤنل علل رن علياي،ي، عل،ادريت عل ديل،ة عدن ه ع،ة علي،بيدت هعليع دية من ربدية 

همنشات عليه،يل  ن ،هعنببدي علينفيايدت هعليابيايدت  يد، رحاادت  دن علهع د  علعر دن  ه  يدية 

  يهع،دل رري،ايبي بيل ه،ة علرنشهلة  هإن ي،،رت عل،هعن  علن ،يت  دن عل دهع ح إلدل هع د

 (.2005ن ي، رن علرعه يش )علنعرين  

              هع ل عل، ة رن ابيعت ،بهل علياهي، علخي ت بيليه،يدل هردي عيادرش بدل ردن نا دت نهعيدت

إ  منبي  يبش ع ،،ع عش ع لع،يت علرال رت هعلراننت علين ين ة مايلي  علعر   إعدي ت إلدل 

شددأ يبددين  ين علر،ندد   هعلرح ددن  هودداع  يندد،، عي اددية هعلربددية هعينشددات  ددن علرادديهي

رلى عخي ع  عليه،يل هعر يييل ر،ن يي  رري يؤ ، ع ل علعر ييش  هيؤل  إلدل عدلة ينفيداوي 

(  هيبين ردن ند  علرحديه ش علاديبات 1996بيلشن  علرا ه  علا  يحاا مولع بي )بي،نيل  

   لعر ييش.لياهي، هإ الم عليه،يل إ في  علرلخ  علرال ة  عيلة بني  واه ع

 ثانياً: على م توى المحافظة:

يعل عليه،يل ع ل رايهى علرحي  دت  نادخت ر دن،ة لراديهى عليه،يدل ع دل علراديهى  

علر،ن   بليهعن عله ع،ة  إا ييهلل ع ل علرايهى علرح ن علايية بيلربية علرنهات بيليه،يدل 

 ديلينهين هعلبين يدت  ه ا  ينهن عليع ية هعلا،ع،عش هعل هع ح علرن ردت علري د ت بدل  هردن  دة

وددن اعيبددي هيرددي،  ع ددل نحدده رحددلل بناي دديش ،ن،ع يددت هادديي يش ين يريددت  ينب ددا رددن 

 علريا بيش هع حييي،يش علرح يت.

هعل،لي، بيلان، من عليه،يل بيع  لل رنينت ريري ة  ن اييا عليه،يدل بيل،ربه،يدت  ليدهع ،ه 

ي ادي  عليه،يدل  هر،عحد  ع ل نخبدت اعش نفدي ة هنفييدت رشدبهلة ردن  يد،عش ربند،ة ردن 
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ياه،ه  هإلل  يد،ة  ،يبدت حيدج ناد  إلدل عليه،يدل ردن يفيادل راهرديش هخ دي ص علعرد  

ع ش،ع ن هنفييييل علرخي فت  هعلدا  معد، براديهى عليه،يدل بيعد   هم د، اد بي  ع دل نشديا 

ي أ علنخبت علين عر ش لي   ادا ع دل علراديهى علرح دن  بد  شدي،نش رشدي،نت  عيلدت  دن 

 يحاين هياهي، عليه،يل هرن مب،  ي أ علرحايش عآلين       ن  رحايش 

   ة حيددج يعددل ودداع علرددؤير، عليدده،يبن عيه  علددا  عنعاددل  ددن  ينهيددت 1991رددؤير، يعدد

يع   هنين لل م د،  دن هعد  عل بنديش عيهلدل ليادهي، عليه،يدل علي،بده   دن علرحي  دت 

  ه دل نيندش نيي ،دل خادهعش هايباي  لاينهن عليع ية هيش،يعيش عليه،يل عل،ليلة عل،اريت

ريالرت نحه عي،يه رفبهة ع ش،عف   ي، منل  ش  باب   يدية عليه،يدل علر،ند   بيادلية 

بلع   رنيي،ة ن يي  ل رش،ها علرادلة ردن رندلهبن عليه،يدل علرح دن برحي  دت يعد   علدا  

ح ددن بي ييددل م  بيددت علردده،بين رددن رع ددة رحي  دديش عل،ربه،يددت  يدد، من رنددلهبيبي 

 ( 2006)علنردية  ة 1995 ن علرؤير، مه فهع علعر  برشد،ها عليه،يدل حيدل علرح يين 

هر  الأ لة ييه ف  عيلييش ره،بن علرحي  ت  ن علعر  ع دل رهعنبدت رفديوية عليه،يدل 

هع ش،عف علي،به  هرري،ايل  ن علرحي  ت يخايادي  هينفيداع  هياهيردي   هعنادبي ع دل 

ي  ددت يخاياددي  هينفيدداع  هياهيرددي  هرري،اددت ياددهي، علعر يددت عليع يريددت عليع ريددت  ددن علرح

علعال يش ع ناينيت   ي، من عليش،يعيش هعل هع ح هعلبيين  عل،ليلة  ن عليع ية هعليه،يدل 

لة ينن يشن  ،ؤى هععحت هرينير ت لبني  عليع ية برلخاليل هرنبي عليه،يل  هإن نينش 

ت من دد، رنبددي عر يددت  ودداه عليشدد،يعيش هعل ددهع ح هعلبييندد  ريادده،ة إ  منبددي   ددش ن ،يدد

عير، علا  ملى إلل ،ع  رلخالش عليع ية عليا يليت يادف عي ادي مردية رري،ادت عياديلي  

عليه،يبيدت علحلي دت    د  ردن عل دع  ينفيدا ماديلي  حلي دت  دن  د  ردلخالش يع يريدت 

 يا يليت.

  ة يحدش 1993عل ادي  علرهاد  ل ايديلعش هعلندهعل، علي،بهيدت  دن رحي  دت يعد   دن يهليده

وعلةى طريةق تطةوير  93/94من أجل ائعداد النةاجح للعةام الدرا ةي الجديةد )  ،شعي

هعي اية برنيد   ش(   لرش  يبي ،ري  ع لع،عالعملية التربوية والتعليمية بالمحافظة 

علي،بيدددت هعليع دددية  دددن علرحي  دددت مه،ع دددي  ل رني شدددت حددده  علرنددديوز هعحييي،ددديش عليع دددية 

 ن علرنياا علني يت  علرع ة هإعلعله  ب  علخلردت هم ني ودي   هعلريع ة  يع ية علفيية  عليع ية

علعال ت بين علرل،ات هعياد،ة  إادبيريش علر،يرد   هع د  مهعديا رحده عيريدت هيع دية 

علنبي،  علنفيييش  ن علاهى علبشد،يت   ديو،ة علياد،   ع ريحينديش علله،يدت هعلنبي يدت  

ش هعلح دده   علربنددل علرل،اددن ة علرشددنال93 92خاددت عليع ددية علعددية ل عددية علل،عاددن 

عليه،يل علفنن هعليفيديش   هي،بي عيل  علنشيايش علال فيت  ع عيريلعش هعليايي، علريلن
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علريلن هع لع، . ه ل خ،ج عل اي  علرها   ن نايشل ل،ري  وداه عيه،عا بيلي نيدل ع دل 

من وندديأ عددعف نبيدد،  ددن رددلخالش هعر يدديش هرخ،،دديش عليع ددية  نرددي ،ندد ش ع ددل 

نن  ن بعض مايلي  عليه،يل هعلعهع ا عليدن يادف مريردل  همندلش عد،ه،ة علر يدل عليل

رن عليها   ن عيايلي  هعلهاي   عليه،يبيت رحيهلت  ن عل، د  ردن راديهى عليح دي  

علع رن علريلنن هعلياهي، لردلخالش علعر يدت عليع يريدت عليع ريدت  هعنادش نيدي ز معردي  

ل ل ،بدديش علرادد هلت هل ريددلعن علي،بدده  له، علرهادد  هيه دديييل هراي،حييدد  ودداع عل اددي

علرحي  ت  ن ياهي، علعر يت عليع يريت  ن علرحي  ت  ه ل ندين لبداه علفعيليدت ادبا آخد، 

 ل رحي  ت بين ،ري  علرحي  يش.

  ة  حيددج نددين لردده،بن علرحي  ددت له،  ددن 1995عله،شددت علرنعاددلة  ددن  ددنعي   ددن

عليه،يددل همادديليبل نا ددت نهعيددت  ددن علرشددي،نت  يبددي  هعليددن ع ددل م ،وددي عنيادد  رفبددهة 

علرري،ات  حيج من، ش علن ي، رن عله ي ا علريع ات بيليه،يل هيحليدل ربيردل هرفيويردل 

هر،ي يدددل هرهع دددفيش علر يحادددين بيليه،يدددل هرعدددييي، هشددد،ها ع ليحددديا بيليه،يدددل 

هع ،ددد،ع عش علينفيايدددت هعليل،يبيدددت ل رددده،بين علر يحادددين  هبيله ددده  إلدددل عيعدددهعة 

يحاا ارهم يرننت عليه،يل علي،به  هم دبح ،ريد  علرده،بين  96  95  94ايت علل،ع

ره،بددت   11( ره،بددي  بيددنبة 64علحدديليين يرنيددين  هه دد  عددللوة  ددن يه،يددل علرددهعل )

( ره،بي  بينبة ره،بت هعحلة  نري نين عدلل علن د،ع  ل ردهعل 123ه ن يه،يل عي اية )

( ن يد،ع  25) ت ،ع   دن عي ادية ع بيلع يد( رنبة ن ي،يين  اا   ن حين ب   علل علن4)

ة عيرددي  حددي ال  بيينشددات هعلفعيليدديش عليه،يبيددت 95رددنبة ن ي،يددين  اددا  هنددين علعددية 

 ( نشياي  هما هبي  يه،يبيي  هاعش ايب  يل،يان ل رل،اين.73علرينهعت ه  ش إلل )

   ،لع،    ليد1997علنلهة علين م يرش  ن ر،ن  علبحدهج هعليادهي، علي،بده   دن ردي

"رشنالش يلنن رايهى عليالريا  دن ربدي،عش علاد،ع ة هعلنييبدت هادب  رعيل،يبدي"  نردي 

 ددلرش مه،ع ددي   ددن علا،ع ددا هعيادديلي  هعلهاددي   علرادديخلرت  ددن يددل،ي  عل ددفهف 

عيهلل عي،بعت  هيل،ي  رع رن علا،ع ة لباه عل فهف هنين لباه ع ابيريش عنعندي  

 ة (.1997ه،يبيت  ن علريلعن )مه،عا ي،بهيت   ن ياهي، علرفيوية هعيايلي  علي

 شددددي،نش علرحي  ددددت بياددددلية ه، ددددت عردددد  له،شددددت علعردددد  ع   يريددددت  ددددن  بدددد،ص                            

ة حه  "ينهين م،هع  يع يريت  لعخ  علرؤاايش عيو يدت علع،بيدت 1996   11 – 7رن 

 ة (.1996رن خال  منشايبي هرشي،يعبي" )راب   
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 بهن  ن علرحي  ت  ن عر يت عليل،ي  هعلي وي  م ندي  علخلردت عبد، علرعبدل شي،أ علره،

ربدي،ة ر دن،ة  دن بعدض  45علعيلن  ن رني  علي،بيت لينفيدا يدل،يبيش ر دن،ة لعدلل 

 رلي،ييش علرحي  ت. 

   هنينش إلع،ة عليه،يل  ن علرني  حيع،ة هرنفاة ليهحيل عليع دية  دن علرحي  دت هعلعرد

يابي  ره،بن علرعيول علع ريت هيه يعبة ه ادي  ل اد،ع،عش عليدن بيليه،بيش علر،ن يت هعا

 يحر هنبي.

                               نرددي شددبلش علرحي  ددت عنيعيشددي  مخدد،  ددن إعدديلة  ددله، هينفيددا  ددينهن علرع ددة هعلربددن

ة هحف  الدأ علرع ردين هعلرده،بين ل عرد  ، دة علا ده، علدا  1999-1998عليع يريت 

 ة.2005ه ل واع علاينهن برري عيل  ن إاي،عيي،يت عي،ه،  يل  هر  الأ  ال 

هعلرلي،ييش نيي،ت لالنيخيبيش علرح يت  حدل ش ينيد،عش  تهر  يها  عل الحييش ل رحي   

 رن مب، وي  ع لع،ة علرح يت ل يع ية  ن     يي  عليش،ي  هبري م عل إلل  

بددلهن هعددهم لنيفيددت  .  نادد  علعليددل رددن عل ددالحييش لرددلي،ييش علي،بيددت بيلرددلي،ييش1

 رري،ات واه عل الحييش هحلهلوي. 

 ن هعلي،شيح ل ره،بين.ي.  يعلل ر يل، عليعي2

 ه ل نيز عن الأ 

 لخه  مشخيص إلل ر،ي  عليه،يل هوة  ي، رؤو ين لباع عللخه . .1

   علنها. يينيرن علل علره،بين نريي  ع ل حا .2

ر،ش  دن رري،ادت علربدية ه، ة الدأ لدة يادف علرحي  دت مردية وداه علرشدن ت هعادي     

هع خي ي دديش علرهن ددت إليبددي  ه  ددش إلع،ة عليه،يددل هعاددير،ش علرنييدد  علفنيددت يخاددا 

هيييب  هينفا هياهة ب يي،عيبي علريلعنيدت  ه د  علره،بدهن ييفديع هن رد  علعر يدت عليه،يبيدت 

، عليشدد،يعيش هعلعهع ددا علري،عنرددت هع  ددالحيش هعليه،بدديش عليددن يدد ين ر،ن يددي   يهيادده

  عليه،بدديش علاعييدت هعلخي ددت ل رحي  ددت  دن رع ددة عيعرددي  هعلربدية عليه،يبيددت  يبددي   هرد

ة يريدد ش علرحي  ددت بنشدده   اددة ل يه،يددل هع لع،ة علرل،ادديت بردده،بين 1999 فددن عددية 

ريخ  ددين لددالأ  ه ددررش   حددت رن رددت ليه،يددل ع لع،ة علرل،ادديت هرعددييي، هشدد،ها 

ة ر،ن يدي  2002ح عليه،يبيت  إ  منبي مه فش  ن عدية ع ليحيا بنف  علرعييي، علايبات ل هع 

 بح،ت منبي لياش لعخ ت  ن علبين يت عله ع،يت.

   نينش علرحي  ت حيع،ة  ن علرشي،نت  ن يعلي  هي ليف علرنيوز هيل،يببة  ن  دنعي          

ة   ددة إ يرددت علددله،عش عليل،يبيددت ل رع رددين  ددن 2000 12-ة 2000  10 ددن علفيدد،ة رددن 

ت  ن نف  علعدية  نردي نيندش علرحي  دت علرر  دت بيليه،يدل هعليع دية راديورت  دن علرحي  
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ع عددلعل  اددي،عيي،ييش عليع ددية عياياددن هعل ددينه  هرشددي،نت  ددن علرددؤير،عش علخي ددت 

بالأ. هنين  لع،ة عليه،يل  ن علرحي  ت له، مايان  ن ، ل إلع،ة عليدل،ي  هعلي ويد  

اددي،عيي،ييش عليع ددية عياياددن ل فيدد،ة رددن بنهعل،وددي ل رشددي،نت  ددن عليددل،ي  عددرن ع

 هحيل عآلن. 2001

  يشددي،أ ره،بدده علرحي  دددت  ددن عله دددش علحيعدد،  ددن علدددله،عش عليل،يبيددت ل رددده،بين

–علي،بهيين عيهلل هعل ينيت نرل،بين هريدل،بين. هندين لرده،بن علرحي  دت له، نبيد، 

)رع رددن عل ددفهف   ددن إعددلعل عيللددت عليل،يبيددت لرخي ددف علرادديبل ين  ددن عليع ددية -ميعددي  

رع رددن علرددهعل حادد  عليخ ددص ع لع،ة علرل،ادديت  -علرددلع،  علرحه،يددت  –يهلددل 

 ه  يش مخ،ى(.-هعلره،بين 

 ةوي  ن يه،يبيش عله ع،ة علخي ت  ن ينفيا  د،ع، إعديلهشي،نش إلع،ة عليه،يل هره،ب 

-ة علا  لة ييحاا نيي ،ل بعدل   عدال  ع دل رشدي،نيبهعليه ي  ل رع رين  ن علرلي،ييش 

   ن عليه،بديش علخي دت بيادهي، ن دة عليه،يدل ردن  بد  ع لع،ة علعيردت ل يه،يدل-ميعي  

هينفياع  لا،ع، ر،   علده ع،ة لعدية   ه ن  حص عله ي ا اباي  ل رعييي، علرحللة ر،ن يي  

ة هعلا  ية ينفياه عآلن  ن رش إلع،ة عليه،يل  ن علرحي  ت هخااش  ن يندهين 2003

يهى علرحي  دت هع دل راديهى ،ريد  علردلي،ييش  دن عده  علف،ا عليه،يبيدت ع دل راد

عليه،بدديش علخي ددت بددي لع،ة علعيرددت ل يه،يددل  ينفيدداع  لرددي بلميددل رددن ع  ددالحيش  ددن 

ة هرادير،ين  دن الدأ  ه دل 2008ة هحيدل 2006ياهي، ن ية عليه،يل هعر يييدل رندا 

ادي، خععش علرحي  ت ل يه،بيش هع  الحيش علخي ت بيحليدل عدلل علرده،بين  دن إ

علرعددييي، علرحددللة  هنددين ن ددي  علرحي  ددت رددن علردده،بين علرابددهلين بعددل علفحددص 

  هيردددش إعددديلة علبايدددت ردددنبة ل ريدددلعن ه ادددي  2126ره،بدددي  ردددن عدددلل  870هعليدددل يا 

ة  ه، ددة ي ددأ 2008 8 15ل نشدده يش علرحددللة عليددن يددة ، عبددي رددن رنيدد  علي،بيددت 

  دت يعد    دش رريد ة بإي،يبيييبدي ع خيال ش  ن يعيين هعرد  علرده،بيين إ  من رحي

لعر يت عليه،يل  هخي ت علنهعل، علرايهعبت  يبي.  ال نين عليه،يل هيادهي،ه هرهعنبيدت 

لالي،يودديش علحلي ددت هعلرعي دد،ة شددن بة علشددي    هبدد،  الددأ  ددن يخادديابة هينفيدداوة 

بة ل ن ي، ردن عياديلي  عليه،يبيدت هعلياهيريدت هعلن يد، ردن عياديلي  عليل،ياديت هيادهير

هيه يف علعال يش ع ناينيت  ن ع ريت عليه،يل هيادهيربة علرادير، لردلخالش   ل رنيوز

إلدل  1996عليع ية هعليه،يل  هيحليل علعهع ا هعلح ه  لبي  لنن خدال  وداه علفيد،ة ردن 

ة هعيردد  رعاددهل بياددينري  عليه،بدديش ع  ددالحيت عله ع،يددت علرير  ددت باادديا 2008

 إلع،يل علعيرت  هيشر  علرنيوز هعليه،يل هعلرير   ب



  
137 

 
  

ة هون هراير،ة حيل عآلن ، ة منبي رفنندت محييندي  2003ع ،،ع عش علين بلمش  ن  أوالً:

هرينادد،ة محيينددي  مخدد،ى هييا دد  يددهع ، مادد، يشدد،يعيت هين يريددت هإلع،يددت هع عيددت 

 ر  رت  إعي ت إلل يه ي، ع رنينييش.

يده،يبن   ل دت لبندي  ن دية مه ،بديعله هف ب،ليت ليحليل ،ؤيت شير ت رخاادت هويوثانياً: 

علهانيددت ل يع ددية عياياددن هعل ددينه  علرع نددت  شدد،يات  شهبرددي ييعددرنل ع اددي،عيي،يي

علينفيددا هعلرييبعددت هعلياددهية علراددير، لبددي هإن،ي وددي  ددن  ي،عيبددي علرحددللة هبرددي يحاددا 

 مولع بي.

 توزيع الموجهين ومؤهالتهم في مديريات محافظة تعز:

 ( يه ي  علره،بين  ن رلي،ييش علرحي  ت حا  علرؤو 15يهعح عل،له  ، ة )

 م2008( توزيع الموجهين بمديريات المحافظة ح ب المؤهل للعام 15جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ييعح رن عل،له  علايبا من عللع  نبي،ع  رن علره،بين حي د هن ع دل بنديله،يه

ل د ه  حيدج إن من د، علرده،بين  دن ي،بيت  ن ،ري  علرلي،ييش ريعلع رلي،يين علادالة هع

رلي،يت علاالة حي  هن ع ل لب هة رع ردين   مردي رلي،يدت عل د ه  د   ببة حي د هن ع دل 

 لب هة ريهاا.

 



  
138 

 
  

 الدرا ة الميدانية:المبحث الثالث:  

ير  ش علل،عادت علريلعنيدت  دن إ،د،ع  علرايب دت رد  عيندت ردن علرده،بين علعدير ين  دن   

 علريلعن ه ل  ية 

لرايب ددت هينفيدداوي رددن إعددلعل عيادد  ت إلددل عادديخالص ع ،يبدديش  ،يددا عليه،يددل بددإ،،ع  ع

 علرشي،أ بيلل،عات.

أوالً:  النتةةةائج المتعلقةةةة بال ةةةؤال األول: هةةةل يمةةةارس التوجيةةةه بتمثيةةةل الالئحةةةة ودليةةةل 

 التوجيه من حيث المفهوم واألهداف ؟

عليه،يدل علي،بده  مه    و  ينعن  رفبهة عليه،يل علي،به  همولع ل علرهعحت  دن   حدت1

 علللي  نرري،ات  ن هع   علعر يت عليع يريت  ن علرحي  ت؟

% ل راددي،يبين رددن م دد،عل علعينددت بدد ن علرفبددهة هعيوددلعف   ينعناددين 80عناددش إ،يبدديش 

نرري،اددت  ددن علهع دد  ل عر يددت عليع يريددت عليع ريددت  ددن علرحي  ددت  رفادد،ين الددأ بيلعليددل رددن 

ي بي ددد،ف ردددن حيدددج عل ددديي ت  هعليددد عة بددديلرعنل عيادددبي   يدددة عادددييعيببي هع،عدددب

 هعلرعرهن   ون نري ي ين 

ععف رلخالش عليع دية عيرد، علدا  يشدن  عي ادي  لرري،ادت علعر يدت عليه،يبيدت نرفبدهة  -

همولعف  ن علهع   رن نيحيت  هعلععف علحي    ن بني  عليه،يل ن،بي  مه نن ية مه 

ير دت هرنيادبت ردن نيحيدت مخد،ى  ن ش ن ه،هل ،ؤيت هععحت رخاات ويل ت هإرنينيي

عير، علا  عن    ده،ع  هعدعفي   دن نايبدت علرده،بين هبيليديلن عدعفي   دن علرري،ادت 

 لرفبهة عليه،يل همولع ل  ن علهع  .

ة  دن يندهين ،بدي  عليه،يدل هيادهي، 1992( لعدية 45علة يابيا  ينهن عليع دية ، دة ) -

، ياددي   ددن هعدد  عل بندديش علرهعنبددت عليع ددية ردد  من ودداع علاددينهن يعيبدد، رف ددال  يشدد،يعي  

 هعلرياه،ة ل يه،يل هعليع ية.

ة  هعليددن يعيبدد، 1995عددلة ع ليدد عة بيابيددا عل ددهع ح همللددت عليه،يددل عليددن  ددررش  ددن  -

ميعي  رف ال  ، ياي  رن رفي   عليه،يل عليش،يعيت علرياده،ة عليدن يدة عخي،ع بدي عبيدلع  

ن رييبعددت يابيددا عل ددهع ح ة  هعددعف عليه،يددل علر،ندد    دد2008هحيددل  2000رنددا 

 هحيل عليهة. 1999هيحليل ع خي،ع يش هعلحل رنبي رنا 

عددلة إ،دد،ع  يشددخيص ل هع دد   ددن علريددلعن علي،بدده   بدد  هعدد  عليشدد،يعيش  هعلاددهعنين  -

هعلبييندد  علين يريددت هع لع،يددت هيحليددل علرفدديوية هعيوددلعف بل ددت  ليحليددل علفددي،ا بددين 

 لرري،ايش  ن علهع   علريلعنن.علين ي، لباه عليش،يعيش هعل هع ح هع
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عددعف علددهعن بيليشدد،يعيش هعل ددهع ح هعيللددت هعددلة يعريربددي ع ددل ،ريدد  عيادد،عف  -

 بيلعر يت عليع ريت عليع يريت علي،بهيت هع ش،ع يت  اييعيببي هرني شيبي.

% رن م د،عل علعيندت بد ن علرفبدهة هعيودلعف علرهعدحين  دن 20عاي،يبيش  شبينري عنا

علخيص بيليه،يل علي،به  ينعناين نرري،ات  ن هع د  علعر يدت عليع يريدت علال حت هعلللي  

  ن علرحي  ت رفا،ين الأ بري ي ين 

ه،هل علل رن نهعل، عليه،يل اه  نفي ة عيليت  ن علرحي  دت  يعر دهن ب،بدهل اعييدت  -

هرهعنبت لالي،يويش علحلي ت  دن يادهي، رفبدهة عليه،يدل هماديليبل  همندل  دل ندين لبدة 

يبن  دن رع دة ردلع،  علرليندت  دن رحديهليبة ل يفادي، هعليهعديح علرادير، ي  ي، إي،د

لرفبددهة عليه،يددل همولع ددل  هنيفيددت رري،اددت علعر يددت عليه،يبيددت هعله ددهف مرددية بعددض 

 ع خيال ش هرحيهلت ح بي بعل يشخي بة ل ريلعن.

 ثانياً:النتائج المتعلقة بال ؤال الثاني:

بيلرحي  ت؟ هو  ييال ة رد  ابيعدت علربدية علرنيادت  نيف يايرهن علبين  علحيلن ل يه،يل: 2

 بيليه،يل  ن اييا يحايا مولعف عليه،يل علي،به  هعل هع ح عله ع،يت ه ينهن عليع ية؟

% رن م ،عل علعينت ب نل  ي، رنياد  ه  يديال ة رد  علربدية هيحايدا عيودلعف 86م،ي  

 ل يه،يل علي،به  هعل هع ح  ه ل  ا،هع الأ بري ي ين 

لبين  علحيلن ل يه،يل وينال  شن يي   ن رع رل  إا ي ب، ع يل عنيهين لرادرييش   إن ع -

ه،دهل لبدي  ددن علهع د   هإن ه،ددل بعدض رنبددي  دإن إلع،عيبددي هم اديربي لددة يفعد  ربيربددي 

 ريلعنيي .

 يددي  عآلليدديش علرنياددبت لي،ريدد  هين ددية هيح يدد  هيفاددي، هيه يددا علرع هردديش علرحددللة  -

 عيلهع، ه،بابي بيلريلعن لالايفيلة رنبي.بيلربية هع خي ي يش ه

عددعف عليخادديا ه يددي  علينادديا هعلين ددية بددين ع لع،عش هعي اددية  ددن عليه،يددل  ددن  -

علرحي  ت  هبينبي هبين ع لع،عش هعي اية  ن رني  علي،بيت اعش علعال ت  هبينبي هبدين 

ن ع لع،عش إلع،ة علي،بيدددت ب  اددديربي  دددن علردددلي،ييش بيلرحي  دددت  هبيدددنبة ،ريعدددي  هبدددي

 هعي اية  ن عله ع،ة.

ونيأ علة ينير  ر  ه،هل يعي،ض محييني  بدين عل دهع ح هعلبييند  عله ع،يدت  دن بعدض  -

  خي ي يش هعي اية هع لع،عش هبين ع لع،عش هعي اية علييبعت لبي  ن علرحي  ت.

لعرد  علة ي،،رت عل هع ح عله ع،يت هعلبيين  إلل لدهع ح لعخ يدت هوييند  رشديات رنبدي هع -

  يبي بري يينيا  ر  علهع   علريلعنن.
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نل،ة علياهية علراير، هعلرييبعت هري يي،ي  ع يل رن يابيا ربلم عل دهع  هعلعادي  هبردي  -

 اب  عخي،عا واه عل هع ح هعلاهعنين بياير،ع،.

 شحت ع رنينييش هإوري  علنيل، علرؤو  هعلرنيا . -

لن رنياد  هرال دة لينفيدا علربدية % رن م ،عل علعيندت بد ن علبيند  علحدي14بينري م،ي  

 هيحايا عيولعف لهن يهعيح مه يفاي، مه يع ي   اي،يبيبة.

 ثالثاً:النتائج المتعلقة بال ؤال الثالث: 

و  مايلي  عليه،يل علي،بده  علرحدللة ب دهع ح همللدت عليه،يدل هععدحت لدلينة يينياد   :3

 هريا بيش علريلعن علي،به   بيلرحي  ت؟

علعينددت ب نبددي هععددحت  نرددي م،ددي  ،ريدد  م دد،عل علعينددت بدد ن  م،ددي  ،ريدد  م دد،عل

رع ربي   ينيا  ه  ييفا ر  ري نارح إليل  نهنبي يا يليدت هعلحلي دت رنبدي ي دالة 

 بري ي ن 

  ععف رلخالش عليع ية علين يشن  عي اي   ن يابيدا رع دة عياديلي  عليه،يبيدت  حيدج

 .إن بني  واه علرلخالش ري ع  يا يليي  هحيل عآلن

 . شحت ع رنينييش هعلي،بي عش يشن  عي اي  آخ، ليابيا واه عيايلي 

  علا ه، هعلععف  ن علنفيييش عليه،يبيت ل رده،بين يشدن  عي ادي   يل دي   إا من عليه،يدل

حيدددل عليدددهة  هلخهلدددل م دددبح   يخعددد  ل رعدددييي،  2000م دددبح رفيهحدددي  ردددن عدددية 

ش ر دديل، عليعيددين ل ردده،بين  هعلشدد،ها  هيددة عخيدد،عا عل ددهع ح همللددت عليه،يددل هيعددلل

نيي،ددت ل رينيدد،عش  ددن علهع دد  نينيخيبدديش علر،دديل  علرح يددت  هيهحيددل عليع ددية  هنشدده  

ع لع،عش علي،بهيددت ب  ادديربي  ددن ،ريدد  علرددلي،ييش  هيعدد ى الددأ إلددل عليهادد  علنرددن 

ل يع ية  ن علرحي  ت رن نيحيت  هل نره علانينن علري عيل  يبي رن نيحيت مخ،ى   دي،يف  

لل علرددده،بين  يددد، علردددؤو ين هعلددداين   يري ندددهن علنفييددديش عليه،يبيدددت علرنيادددبت عددد

 هعلرينهعت.

  عددعف عآلليدديش ع لع،يددت هعلين يريددت هعلينفيايددت هعلياهيريددت هعددلة يهحيددلوي هرهعنبيبددي

لالي،يويش علحلي ت  دن علرفديوية هعياديلي   يشدن  عي ادي  ،عبعدي  ل يفيعد  رد  عياديلي  

 بيلال حت. عليه،يبيت علرحللة

 رابعاً:النتائج المتعلقة بال ؤال الرابع:

  و  عآللييش ع لع،يت هعلين يريدت علري د ت بينفيدا ربدية عليه،يدل رهحدلة هعدرن رعدييي، 4

 هراييي  هملهعش ع ريت ل يات هرنيابت ليح ي  علعر يت عليع يريت  ن علريلعن؟
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ي يا يليدت هعشدهع يت % رن م ،عل علعينت من واه عآلليديش ه،دلش   رع ربد82م،ي   

يفيا، إلل عليخايا هعلينفيا علرل،ه  هعلرييبعت هعلياهية ه يد، رهحدلة  رفاد،ين الدأ بردي 

 ي ين 

  علة ه،هل آلييش إلع،يت هين يريت بيلرعنل علل يا علا  يرندن عليعهيد  ع يبدي  دن ينفيدا

عشدهع يت  دن علربية  إا يعيرل ع ل ر،رهعت رن عآللييش علين يريت ع لع،يت عليا يليت هعل

عليخادديا هعلينفيددا هعلياددهية  نرددي منبددي   ي يدد ة بعددهعبا هرعددييي، هراددييي  هملهعش 

ع ريت  هيع ى الأ إلل من نادبت عيليدت ردن علادي رين ع يبدي  يد، راديهعبين ملهع،ودة 

هري علا  ينبنن ع يبة علايية بل  نردي مشدي،ش إلدل الدأ علعليدل ردن علل،عاديش  نردي من 

لف را دهل هيحليددلع ب  بعدل إنشدي  إلع،ة علي،بيدت  دن علرددلي،ييش يهحيدل وداه عآلليديش ود

هم اديربي هعنيدد عا رع ددة عل ددالحييش  إن لددة يندن ن بددي  لع،ة علي،بيددت  ددن علرحي  ددت 

هإلع،ة عليه،يل علي،به  هشعبيل    عاش لنفادبي علحدا  دن عليشد،ي  هعخيد،عا ل دهع ح 

  يبعدي  لاهعنينبدي علرح يدت عليدن لدة هيحليل بعض عآللييش ع لع،يت هعلين يريت بري ينيادببي

ينن  ل عرنش لهع ح همللت عليه،يل علر،ن يت بعل  هواع بيلييلن مييم علف، دت ل بده، 

ع ،يبيلعش هع خي،ع ديش  دن ند  رلي،يدت ع دل حدلة  هبديل، ة ردن ه،دهل علن يد، ردن 

ع ،يبدديلعش علاعييددت  ددن يحليددل ودداه عآلليدديش هيه يفبددي هيهحيددلوي  ددن رنيدد  علي،بيددت 

هعليع ية بيلرحي  ت مه بعض علرلي،ييش له،دهل بعدض علندهعل، عليه،يبيدت اعش علنفدي ة 

علعيليددت  إ  منبددي لياددش شددير ت ل،ردد  علعني دد، ه يدد، رحددللة براددييي  هملهعش ع ريددت 

 ل يات.

  رددن م دد،عل علعينددت من عآلليدديش ريددهع ،ة هرعردده  ببددي  هوددن 18بينرددي م،يبددش ناددبت %

يه،يل  هرري،ات علعر  عليه،يبن  إ  منبدي ليادش ع دل عرن علرعييي، علرع هرت  ن عل

رايهى هعحل عنل  ،ع يبي  ن ن  رلي،يت ع ل حلة  هعنل راي،نيبي ر  علهع   بر،ند  

علرحي  ت  هر  الأ هبشن  عية لياش  عدرن رعدييي، هرادييي  هملهعش ع ريدت  نردي 

 ،به .منبي   يشير  ع ل رلخالش هعر ييش هرخ،،يش عليه،يل هع ش،عف علي
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:النتائج المتعلقة بال  ًً ً  ال الخامس:ؤخام ا

  إلددل م  رددلى يرددي،  نفييدديش ملع  عليه،يددل علي،بدده   ددن ر،ي يددل علرخي فددت يخاياددي  5

 هينفياع  هياهيري ؟

 تقويماً  تنفيذاً  تخطيطاً  

 %53 %68 %67 % من أفراد العينة الكلية بأن م توى ممار ة كفايات أداء التوجيه في المحافظة50أجاب 

 %58 %70 %73 % من أفراد العينة الكلية بأن م توى ممار ة كفايات أداء التوجيه في المحافظة30أجاب 

 %48 %55 %50 % من أفراد العينة الكلية بأن م توى ممار ة كفايات أداء التوجيه في المحافظة20أجاب 

 %53 %64.0 %63.1 ألفراد العينة كاملة وم توى إجمالي عام ممار ة كفايات أداء التوجيه في المحافظة

من ونيأ ععفي  ه  ه،ع   ن رري،اديش ملع  علنفييديش عليه،يبيدت  هبديلعهلة إلدل يفادي،عش 

 هيح يالش م ،عل علعينت  إنبة يع ه مابي  واع عليلنن هعلععف هعلا ه، إلل ري ي ن 

ش  همخ،ى ري د ت رنبي ري وه ري   بي لع،ة علرل،ايت هرنبي ري وه ري   بيليش،يعي -

بي خي،ع يش ل اهععل هعلرعدييي،  دن عخييدي، هيعيدين علرده،بين إلدل ،ر دت ردن عيادبي  

 ن،ر بي بيآلين  

ابيعت ع لع،ة علرل،ايت عليدن يري دأ نادبت رنبدي  علنفييديش ع لع،يدت  هعلربنيدت علني يدت   .1

 يت بعيرت.علين ي،ع بي  يل،ة ع ل ع ابية  ن إن،يم ربية علره،ل هعلعر يت عليه،يب

 حلع ت عليه،يل  هويرنت عيايلي  عليا يليت ع ل منشايل. .2

  ه، عليش،يعيش  ن عل هع ح علي،بهيت  دن عادييعيببي ل رينيد،عش ردن نيحيدت  هيرنينبدي  .3

ل ردده،بين رددن رري،اددت ربدديربة ع ددل علنحدده عير دد   هبيه يددف رنب،ددن ل نفييدديش  ددن 

 ر،ي ش عليخايا. 

نيحيدت  هي،ديه  علشد،ها هعلرعدييي، علري د ت ببداع يعلل ر يل، يعيدين علرده،بين ردن  .4

 ع ،،ع   ن عل هع ح اعش عل  ت  

 نل،ة عليل،ي   هعلة إخعيا علره،بين ل يل،ي   ب  رري،ات علخلرت. .5

ه،ريعبددي ير دد  ،هعندد    دده،   يادديعل ع ددل إشدديعت ،دده  ددحن هبي ددت ي،بهيددت 

 دد  هبدد لع  ياددياية يع يريددت ادد يرت  يرددي،  رددن خاللبددي علره،بددهن ربدديربة ع ددل نحدده مر

 هعلنفيييش علال رت بباه علعر يت علل يات هع يرت علي  ي،.  

يعدديف إلددل الددأ شددحت ع رنينيدديش ههعدد  علرع ددة هعلره،ددل ع ي دديليي   هعددلة يريدد وة  -

هيشدد،يعبة ريليددي  هرعنهيددي  ه ددعهبت علرهع ددالش هنبدد، ح،ددة عين ددبت هيعددلل علربددية  

يع دية همحدل مودة م،نيندل  دن علي دحيح هعليادهي، هبيعيبي، عليه،يل ردلخال  ردن ردلخالش عل

لراي، علعر يت عليع يريت عليع ريت  لاع يعيب، عليه،يل ر،يباي  ع،يبياي  نبي،ع  برلخالش عليع دية 

هيي  ، ببي ععفي  ه هة     ي  بيايايعت بني  ردلخالش عليع دية ندن يندهن رري،اديل ادب ت  
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ينددهن  دديل،ع  هريرننددي  رددن نفييدديش ملع  هلددن ياددياي  عليه،يددل من يبنددن نفاددل بنفاددل حيددل 

عر يددت عليه،يددل بر،ي يبددي علرخي فددت يخاياددي  هينفيدداع  هياهيرددي   هع ددل ماددي  ودداه علعهعردد  

حيدل عآلن  2000علايبات يحللش علرشن ت علاي رت ل يه،يل علي،به   دن علرحي  دت ردن عدية 

 هاياير، إاع لة يحاا ع  الحيش همولع بي نحل ملنل.

: ا ًً ً   لنتائج المتعلقة بال ؤال ال ادس اد ا

بيليه،يددل  علرحددللة بيليشدد،يعيش هعيللددت رع هرددت لددلى علعددير ين  ا  ودد  رعددييي، ع ليحددي6

 هيعر  ببي  ن علريلعن يخاياي  هينفياع  هياهيري ؟

% رددن م دد،عل علعينددت منبددي  يدد، رنياددبت هرع ربددي   يعردد  ببددي  85م،ددي  رددي ناددبيل  -

 رفا،ين الأ بري ي ين 

 يأ  ،هة نبي،ة بين عليش،يعيش علري  ت بيليه،يل هعلعر  علريلعنن.إن ون .1

ة  1992( ل عدددية 45إن ودداه عليشددد،يعيش  يددد، ريادددات ردد   دددينهن عليع دددية ، دددة ) .2

ة علدددا  عنيبدددل إلدددل عيبدددل  دددن إادددي،عيي،يت عي،ددده، لعدددية 1998ه دددينهن علرع دددة 

 ة.2005

ت هع  ي ددديليت إن وددداه عليشددد،يعيش  يددد، رهعنبدددت ل رينيددد،عش عللعخ يدددت علاييادددي .3

هعل اي يت ه ي، رهعنبت لالي،يويش علحلي ت ل يع ية هعليه،يدل هع شد،عف علي،بده   

هابيعدت علع دد، بر،رد  ياه،عيددل هيني،عيدل علاييادديت هع  ي ديليت هع ،يريعيددت 

هعل اي يدددت عليننهله،يدددي علرعادددلة  دددن ع ي دددي ش هعلنرددده علرع، دددن هعلرينيددد،عش 

 علي،بهيت.

لر،ن    هبردي يدنعن  ع دل علي،،ردت علفيع دت ل يشد،يعيش ععف آلييش عليه،يل ع .4

 هر،ع،عيش عليش،يعيش بياير،ع،.

 يددي  عليشددخيص لهع دد  هريا بدديش يادده،ه  بدد  إ ددلع، عليشدد،يعيش هعل ددهع ح  .5

 هيحليل علبيين  ع لع،يت هعلين يريت.

عددعف علددهعن بيليشدد،يعيش علخي ددت بدديليع ية هعليه،يددل ل اددي رين  يبرددي هع ددل  .6

 ر  ن ل. علرايهى ل ر،ي

% رن م ،عل علعيندت من وداه عليشد،يعيش يعرد  ببدي  دن علريدلعن 15بينري م،ي  ري نابيل  -

 ددن ر،ددي ش عليخادديا هعلينفيددا هعلياددهية هوددن رنياددبت  هلهن ياددلية إ  يفاددي، لبدداه 

ع اي،يبيش. هيبله من واه علنابت ردن مهل دأ علداين عليحادهع بيليه،يدل عبد، ع اديري،عش 

هعلاددهعنين  هعلدداين لددة يددل،نهع إلددل عآلن ابيعددت علاددؤع  هع ،يبددت  هع خي،ع دديش ل ددهع ح

 ع يل.
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  ابًعا: النتائج المتعلقة بال ؤال ال ابع:

  رددن ه،بددت ن دد،نة رددي إي،يبيدديش عليه،يددل علي،بدده   ددن رحي  ددت يعدد ؟ هرددي وددن رشددناليل 7

 ؟لهعخيال  ي

علعددهلة إلددل  اددياالا علدد،م  عددن خددلريش عليه،يددل هإن،ي عيددل  برحي  ددت يعدد   يا دد  

علره،بين  همهل أ علاين عليحاهع  ن  ي،عش ايبات  ن ر،ي  عليه،يل  هرعبدة مهل دأ علداين 

لدددليبة عويريرددديش هرييبعددديش هععدددحت لرادددي،ة عليه،يدددل ردددن علرددده،بين برنيددد  علي،بيدددت 

 هبرايهييش عليه،يل علرخي فت  ه،ي  ح يل عل اي عش ع ل علنحه عآلين 

 من حيث ائيجابيات:  

ه،يل بيع  ي،،بت ،ع لة عنيابش خ ه يت نهعيت   ريالنبي نخبت ريري ة ير   علي .1

 رن علره،بين  ن ني ت ع خي ي يش ه،هعن  علعر  ع لع،يت هعلفنيت

إابية مععي   ن عليه،يل بيع   بن  عيعري  علين عايبل ش  إ،،ع  ياهي،  ي،هيل   .2

بخي ت  هبري مناببة مه يحاين  ن علعر يت عليع يريت بعيرت هعلعر يت عليل،يايت 

خب،عش   يايبين ببي هبري ،ع  علل رنبة برايهى خب،ع  يايعين ببة  ن ن  معري  

 عله ع،ة علرايبل ت ل يه،يل بال، مه آخ،.

إابية مععي   ن عليه،يل بيليخايا هعلين ية هعلينفيا ل عليل رن علله،عش عليل،يايت  .3

      علرينهعت ل رع رين هرلي،  علرلع،  عيايايت.    

هعددن ه،ددهل رشددنالش هعخدديال ش ل يه،يددل علي،بدده   ددن علرحي  ددت م،يبددش علعينددت 

 به،هلوي هرن مب، وي 

 ععف رلخالش عليع ية هيش،يعييل. -

 يدددي  ،ؤيدددت هععدددحت هشدددير ت هويل دددت لبندددي  عليه،يدددل ن،بدددي  مه ن دددية برلخاليدددل  -

 هعر يييل هرخ،،ييل.

رنيابيبي ل هع    هعدلة رهعنبيبدي يايلة عليش،يعيش علخي ت بيليه،يل هعلة شرهلييبي ه -

 لالي،يويش علحلي ت هعلرعي ،ة.

عخيدد،عا عل ددهع ح هعليشدد،يعيش همللددت عليه،يددل هخي ددت علر يحاددين بيليه،يددل هيحليددل  -

 ش،ها هرعييي، ل يات .

 رحلهليت هععف عليل،ي   ب  علخلرت هم ني  علخلرت ل ره،بين علي،بهيين. -

ية هعيودددلعف هعلر دددا حيش علربدددية   ددده،  دددن عليحليدددل علدددل يا هعلهععدددح ل رفددديو -

هعلر،ددي ش هعيادديلي  هعلخ ددي ص  ه اددي  لالي،يودديش علحلي ددت هعلرعي دد،ة  هه اددي  

 لابيعت علر،ير  هإرنينيييل هرعيالعيل ههع   علريلعن علي،به .
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 شحت ع رنينييش علال رت ب نهععبي علريليت هعلبش،يت هعلع ريت. -

ت ببيين بددي هيحليددل علربددية هع خي ي دديش عددعف عآلليدديش ع لع،يددت علرنب،يددت هعلفنيدد -

 بل ت ههعهم.

 ععف علرييبعت هعلياهية همنهععل هععف ملهعيل اعش علرعييي، علع ريت علل يات. -

ععف علين ية هعلينايا ل عال يش ع ل علرايهى علر،ن   هعلرح ن ه،ري  ماد،عف  -

 علعر يت عليع يريت هعلر،ير  علرح ن.
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 االستنتاجات:الرابع: املبحث 

هحين ننيا  بيلا،ع ة إلل علعرا هع بينت علرحه،يدت ن،دل من ع خديال ش ييده ا ع دل  

رايهيين  علرايهى علعية هعلري   برفبهة ع ش،عف هعلعال ت علري،يبدت ع يدل بدين عليه،يدل 

نن دية هعيادد،عف علرادديبل ت بربيرددل هخلرييددل  هعلرادديهى علرحدده،  علري دد  بيلي،،رددت 

ا يت لرفبهة عليه،يل هعلنيييش هعيولعف علر رهلت رندل  هنعد،ض وداين علراديهيين نردي علح

 ي ين 

 أواًل : استنتاجات عامة:

يعددل عليه،يددل علي،بدده  ن حددل رددلخالش عليع ددية همحددل موددة م،نينددل ر،يباددي   ع،يبياددي   

ععددهيي  بددل   رددي ي ددي  عليع ددية رددن عخدديال ش ي ددي  ن ددية عليه،يددل هيحددلج خ ددال   يددل 

هيعيادددل عدددن رري،ادددت ربيردددل. ه دددل مخدددا رفبدددهة عليه،يدددل علي،بددده  ردددلله ش عدددلة عبددد، 

علع ه،  هعخي ف بيخيالف   افت علي،بيت همولع بي هبيخيالف علن ،ة إلدل عر ييدن عليع دية 

هعلدديع ة  هينيدد، بشددن  هععددح هيهادد  رعندديه يحددش يدد  ي، رفدديوية علليرا،عايددت هعلرشددي،نت 

بيلعر يددت علي،بهيددت هحددا عليع ددية لندد  إناددين هعنيشددي، علنشددات رددن  بدد  رخي ددف علرعنيددين 

 إل عريت عليع ية   ياه، يبعي  لالأ ع ش،عف علينير ن ريعلل علهاي ا. 

رددن ونددي  يليه،يددل علي،بدده  عر يددت رنب،يددت يا ددل ببددي إحددلعج ينييدد، نددهعن  ددن علره ددف 

عليع دية  عليع يرن هعليع رن  هبيعيبدي،ه رري،ادت ره،بدت بشدن  مايادن نحده يادهي، عر يدت

هيحاينبي هيحليل عيلع  ل عير ين  يبي  ه ن واع علاييا ونيأ عيفيا ربندن هعاد  رفديله من 

 عليه،يل علي،به  وه ر،رهعت رن عيعري  يبية بيآلين  

 ياهية عليع ية هياهي، ب،عر،ل هبنييل. -

ت يدده ي، علياددبيالش هعيلهعش هعلرددهع،ل هعلبييندد  علين يريددت علال رددت ل عر يددت عليع يريدد -

 علر رهلت. 

يده ي، علعريلدت عليع يريدت علنفده ة هعلخدلريش عليع يريدت علرالردت ل ريع ردين لدلعة يع دديربة  -

 هيع ي  علي،ليلعش علي،بهيت ليرنين علرل،ات هع ايفيلة رنبي  ن  ييلة  عيلييبي. 

 ين ية عليل،ي  م ني  علخلرت. -

 ياهي،  عيلييش علرشي،نت  ن يحايا يع ية م ع . -

ييي، هعلرحادديش علعليددلة ل،ردد  علبييندديش هعيللددت هعلادد،ع ن حدده  علعر يددت عادديخلعة علرعدد -

 عليع يريت بعيرت  هعلره ف عليع يرن بخي ت  ببلف 

 .يحليل نايا علاهة هعلععف  يبي 

 .يحليل علرشنالش علين ييا   ح ه    هعلح ه  علرنيابت 
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  بة  يعنن عل،ريد  يالية ينايت ،ع،عت ل عير ين  ن علريلعن عليع يرن هعلره،بين منفا

ع ل هع  خاا هعاي،عيي،ييش رنيابت لال،ياي  بيلعر يت عليع يريت ه،   علراديهى 

 عينيليرن هعلربنن ل عير ين.

    ياددلية علرع هردديش يهليددي  عيردده، هعلر،يردد  علرح ددن حدده  علرل،اددت  هيؤنددل مودد

ع خي دديص من عليه،يددل ندد  رددي اددبا ع ددل من ينددهن عليه،يددل عر يددت يشخي دديت 

يددت  اعش مبعدديل بني يددت هياه،يددت ي خددا  ددن علحاددبين ريا بدديش علراددياب  هبرددي عال،

 ي،ع  عليه،يل  

 يهعن  علراي،لعش  ن ر،ي  علربن.  .1

يدددلخ  عليادددهي،عش علحلي دددت  دددن رنددديوز عليع دددية  هرحيدددهى ا،ع دددا ههادددي    .2

 هرري،ايش عليل،ي . 

يهنن هعنيادي  يايعل علف يش علرايبل ت ع ل عليل،ي  هعلديع ة علداعين هعلديع ة عليعد .3

ربددي،عش علبحددج هعلي،،يدد  هعلياددهية علدداعين  هي ددرية بدد،عرز عليددل،ي  هعلنردده 

علربنن علراير،  إعي ت إلل يحايدا ع ي دي  بدين علاد ايش علي،بهيدت هعلردلع،  

هعلر،يرعيش علرح يت  هنا  علايياديش علي،بهيدت هعي ندي، هعلا،ع دا علحلي دت إلدل 

بة بفيع يت رن خال   يديلة يدل،يببة هعحيد،عة علرع رين  هبري ي،ع بة ينفاهن ربير

 م ني،وة هشخ يييبة هح بة ع ل مخا علربيل،عش ن ري نين الأ ررنني .

واه عل ده،ة علعيردت عليدن ،ادربي علبحدج ل يه،يدل ععيرديلع  ع دل عيل  علن د،    

هون عل ه،ة علين نين يفي،ض من ن،ى عنعنيادبي ع دل علهع د  علرعديش ل يه،يدل 

ريدددلعن عليابيادددن ل رفددديوية هعي ندددي، هعلددد،ؤى عليدددن يادددهة ع يبدددي  دددن رلع،ادددني عل

عليه،يدل  هييه،دل ببدي بهعاددات علرل،ادت إلدل علعر يددت عليع يريدت بعرهرييبدي  هوددن 

 ه،ة لة يا،م  ن علهع   ه،ي ش نيي،ت علل،عات علريلعنيت عينات ل ده،ة مخد،ى 

رن مب، وي  يعيه،وي يشهه  هيخيلابي ععف هيبيرن ع يبي عخيال ش عيرت  نين

 عآلين 

  يي  علي وي  علربنن ل ره،بين  بنيي  رؤاايش علي وي   ب  علخلرت.  -

يبيعددل علددله،عش عليل،يبيددت م نددي  علخلرددت  هنددل،يبي هعددعف بنيوددي هرحيهيييبددي   -

 هعلاي رين ع ل ينفياوي. 

يددلعخ  علادد ايش علرح يددت  يرددي بينبددي رددن نيحيددت  هيددلعخ  علادد ايش علرح يددت ردد   -

 يدددت ردددن نيحيدددت همخددد،ى  هبردددي معدددعف  دددل،ة عليه،يدددل ه يع يدددت علاددد ات علر،ن

  ،ع،عيل.
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باي  عل،ؤى علياهي،يت ب  ابدي ع ادي،عيي،ن  ع دل ايهلدت لدة ييح دا ع يبدي  دنيا  -

 علا،ع،  هبري ،ع بي  ي،  يب ت ل ي،،رت هعليعير  ر  علهع  .  

 ثانيًا: استنتاجات خاصة باالختالالت:

رعالة يية  ن بي ت ه د،هف رعيندت ييد  ،  يع ييبدي  إن عر يت عليه،يل علي،به  عر يت

ادد بي  هإي،يبددي  بعهعردد  رخي فددت هريعددللة  لدداع  ددين م  خ دد  ي ددي  علعر يددت عليه،يبيددت 

 يعهل ماياي لباه علعهعر  هعلين يرنن  يحليلوي بري ي ن 

علة عليهع ن  ن رلخالش عليع ية علنرن هعلنهعن  هري يشن ل رن إعي دت هععدحت  .1

 ف رخ،،يش عليع ية هعلرري،ايش عليه،يبيت  يبي. ن يلنن هعع

 ععف هيخ ف عليش،يعيش هعلبيين  ع لع،يت هعلين يريت ل يع ية هعليه،يل. .2

  يي  علر،هنت علهععحت لبنيت عليه،يل برلخاليل هعر يييل هرخ،،ييل. .3

عل ،هف ع  ي ديليت هع ،يريعيدت عل دعبت ل رده،بين علي،بدهيين هعلرع ردين  دن  .4

يؤل  ععف علرايهى ع ،يريعن ل ربن عليع يريت هعنخفيض ،هعيد  علرحي  ت  إا 

علعددير ين  يبددي هرحلهليددت  علحددهع   علريليددت هعلرعنهيددت إلددل ،عدد  ربنددت عليع ددية رددن 

علربن علاي،لة علين يي،ن  علريفه هن ع ليحديا ببدي  نردي من عيهعديا ع  ي ديليت 

  مخددد،ى  ليددد رين علري،ليدددت ل عدددير ين  دددن علي،بيدددت يعدددا،وة لالشددديني  ب عردددي

رادي  ريش حيدييبة عيرد، علدا  يد،وابة هيشديش ،بدهلوة  هيدؤ ، ع دل ملع بدة  دن 

 ربنيبة عيايايت.

ععف رايهى ي وي  هيل،ي  علره،يبن  ر  ناص هععدح  دن خبد،عيبة هعدعف  .5

رري،ادديبة علع ريددت هعلربنيددت  هندد  ودداع يددؤ ، ع ددل  يع يددت عر يددت عليه،يددل عليددن 

ل م ،عل يفيا،هن إلل علي وي  هعلخب،ة علال رت لإلشد،عف يي،ع،  حين يية إانيلوي إل

ع ل علر،دي ش عليه،يبيدت   عدال  عدن ع يادي،وة  إلدل إيادين علربدي،عش  دن ا،ع دا 

 مه علريلة علع ريت علريخ  ين ببي.     عليل،ي  

 هواع  شأ يعهل إلل  

هيعيددددين م. عخيدددد،عا عليشدددد،يعيش هعل ددددهع ح علي،بهيددددت علرن رددددت لي،شدددديح هعخييددددي،      

علره،بين رن نيحيت  هعل ،ده  إلدل ع ادي ني عش  دن إ دلع، علاد،ع،عش اعش عل د ت 

ة(  2008هحيددل  1999هعليددن بدد، ش ع ددل نحدده هععددح  ددن علفيدد،ة رددن  )رددن 

بحدددلهج عي ردددت عليدددن ادددريش م ردددت علرددده،بين بيل،ربه،يدددت بعيردددت هعلرحي  دددت 

 بخي ت. 
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 ات علرح يددت  هرنيدد  علي،بيددت  . يعددلل ر دديل، عليعيددين هيه عبددي بددين علدده ع،ة هعلادد

 بيلرحي  ت  هرلي،ييش علي،بيت بيلرلي،ييش. 

عدلة هعددهم علرفبددهة علحددليج ل يه،يددل علي،بده  لددلى ناددبت هعاددعت رددن علردده،بين  .6

ه ينعن علا،ع، علري   بيلعر يت عليه،يبيت  هعدعف رهعنبدت عليه،يدل لالي،يوديش 

 علحلي ت هعلرعي ،ة.

و ين هاه  علخبدد،عش  هبرددي ملى إلددل يندديرن ناددص عددلل علردده،بين علي،بددهيين علرددؤ .7

عددنها علعردد  ع دديبة رددن خددال  ن دد،ة علربددية علر اددية ع دديبة ه يدديلة عين ددبت لهن 

ر،ععية ابيعت علعر  علريلعنن هيهاعل رن نيحيت  ه عهبت عليهع   ر  علردلع،  

 علريبيعلة رن نيحيت مخ،ى.

ي هيح ي بددي هيه يابددي رحلهليددت علددلعة عليانددن هع لع،  ل،ردد  علرع هردديش هين يربدد .8

 هم،شفيبي.

 شحت ع رنينييش علرهعنبت ل عر يت عليه،يبيت يخاياي  هينفياع  هياهيري . .9

عي،دددهع  علي،بهيدددت هع ،يريعيدددت علعيردددت لنيدددي  عليناددديا علفعدددي  ليحايدددا عي دددي   .10

 هيهع   بين رؤاايش عليع ية هعلر،ير  علرح ن. 

ع لع،عش هعي اددية رددن ملنددل عليددلعخ  علهععددح ل ربددية هع خي ي دديش بددين ،ريدد   .11

 إلل مع ل هعلعن   ن وين  ع لع،ة عليع يريت بري  يبي رايهييش عليه،يل.

 يددي  ع ،علة هعلادد،ع، ليشددخيص هع دد  عليه،يددل علبدديلف إلددل يحليددل ع حييي،دديش   .12

 عددال  عددن عددبيبيت عل،ؤيددت علشددير ت علرخااددت عليددن يؤادد  ليخادديا ودديلف لربددية 

 عليه،يل همنشايل.

ادديا بددين عليه،يددل هعل،يرعددت هن يييبددي لالادديفيلة رددن خبدد،عش مادديياة عددعف علين .13

عل،يرعددت ببدداع علخ ددهص  ردد   يددي  علرعيوددل علريخ  ددت  بدد  ه يددي  عليخ ددص 

 عن ن ييش علي،بيت علحيليت.

 يددي  م،بدد ة علايددي  هعلياددهية ل عر يددت عليع يريددت هعليه،يددل برعددييي، هملهعش ع ريددت  .14

 لياهية علراير، هعلشير .ل يات بن  ،هعنببي  هععف رري،ات ع
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لتطوير نظام التوجيه الرتبوي يف احملافظة واجلمهورية  مقرتحات وتوصياتاملبحث اخلامس: 

 بشكل عام يف ةوء االجتاهات احلديثة املعاصرة:

ن ،ع  ل له، علخاي، علا  يعا   بل علرع رهن ه ي،وة رن اي ، علي،بهيين  دن     

ع ال  ر  ابيعت علع ، هرري عش علاد،ن علحديل  هعلعشد،ين  إن،يم علعر يت علي،بهيت  هيه

 ال بيش ل عري  ع يني ع ويرية بإعيلة علن ، لني ت ،هعن  علعر يت عليع يريت عليع ريدت  بردي  دن 

الأ ن ية عليه،يل علي،به  علا  يبلف مايادي  إلدل يادهي، وداه علعر يدت  ه دن وداع علادييا 

، لياهي، ن ية عليه،يل  ن علرحي  دت هعليدن يرندن يرنن ع ي،عم بعض ع ،،ع عش هعليلعبي

 يحليلوي بري ي ين 

عيخيا  ،ع، اييان ع دل مع دل علراديهييش ليحادين عليع دية ينادح  ع دل إعديلة علن د،  .1

بني دددت ،هعنددد  علعر يدددت عليع يريدددت  هإ دددلع، عليشددد،يعيش هإعدددلعل علبيينددد  ع لع،يدددت 

ي دت رد  علحفدي  ع دل خ ه ديت هعلين يريت علرهعنبت لابيعت علع ، هع ي،يوديش علحل

 علر،ير  رن ني ت ،هعنببي هخ ي  بي. 

إ لع، يش،ي  بيعيريل عليدل،ي  ،ع عدت ربردت ردن ،هع د  ع ،يادي  بيلعر يدت عليع يريدت    .2

هعددله إ،دد،ع   رنب،يددي  هع،بددي  ع ددل ندد  علرنخدد،اين بدديلربن عليع يريددت علرخي فددت هع ددل 

 ،مابي ع لع،ة علرل،ايت هعليه،يل.

 علعل هعليل،ي  لني ت علعدير ين  دن علريدلعن علي،بده  هع ليد عة بينفيدا الدأ عر ييش ع   .3

 ن،     يي، م رن اييات عللهلت  ن اعيبي لل   عر يت علينريت علشير ت.  

يدده ي، عليرهيددد  علددال ة هني دددت عليادددبيالش هعلرددهع،ل علريليدددت هعلفنيددت علنفي دددت بن،ددديم   .4

 عر ييش ع علعل هعليل،ي .

ع لع،يدت هعلريليدت ل يه،يدل هععيرديل رفبهردل عليندير ن هعلشدير  ليادهية  تييبنن ع اياالل .5

هياهي، ،ري  ،هعن  علعر يت عليع يريت عليع ريت  هإنيات وداه علربردت بف،يدا عرد  ردن 

علريخ  ين علاين يينير  رؤواليبة هخب،عيبة بهاي   هماديلي  ريعدللة  ه دا خادا 

ييددهع ، ع ددل ع رنينيدديش هعل ددالحييش  إاددي،عي،يت ويل ددت بهعاددات إلع،ة إاددي،عيي،يت

 علنير ت.

هعدد    حددت رعددييي، ل ياددت  خييددي، علردده،بين علي،بددهيين هإ ددلع،وي ع ددل رادديهى  .6

علحنهرددت  يددنص ب نددت هععددحت هإ،دد،ع عش ل ياددت ع ددل عدد،ه،ة يددهع ، علخ ددي ص 

علشخ دديت هعلرعددي،ف هعلنفددي عش هعلربددي،عش هع ي،يودديش  عليددن ييا ببددي علربنددت  ددن 

عليه،يل علينير ن علشير  همولع ل  هعلنص ع دل إ،د،ع عش عايبيدت ،علعدت  عه  رفبهة

 لالخي،ع يش.
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إعيلة علن ،  دن يشد،يعيش  هلدهع ح هآليديش هوييند  عليه،يدل  بردي يينياد  هيشدخيص  .7

علهع دد  علريددلعنن هرهعنبيددل لالي،يودديش علحلي ددت  هععيردديل آليددت ينفدد  علرييبعددت هعلياددهية 

رن نيحيت  هيحلل ربية عليه،يل ع ل علرايهى علرح دن  علراير، هر،ع،عيبي بياير،ع، 

هعلر،نددد   هعدددلة علخ دددا هعليندددي ض  دددن وددداه علربدددية  هيادددبي  يبددديل  علخبددد،عش 

 هعلرع هريش علريع ات بيلي،ليلعش علي،بهيت هعلرشي،ي  هعلي،ي،  عل،ع لة. 

 ددديح بددد،عرز يخ  ددديت  عدددلعل علرددده،بين علي،بدددهيين هيدددل،يببة  بددد  علخلردددت ع دددل   .8

هى عل،ددديرعن مه علدددلب هة  هعليدددل يا ب ودددلع بي هرحيهيييبدددي ها،ع ابدددي هماددديليببي علرادددي

ههاي   علياهية  يبدي؛ بحيدج يهعند  رد  ريا بديش ع ي،يوديش علعيلريدت علحلي دت هيده ، 

لبة  اي ت عيرت هل،عات منيليريت عريات ل رديلة  هإعدلعل ربندن ن د،  هعر دن ريدهع ن 

ويش علين يرننبة علايية ب لهع،وة علرخي فت  يبدين يناببة علرع هريش هعلربي،عش هع ي،ي

إاي،عيي،يت رينهعت لربية عليه،يل همنشايل  بي عيرديل ع دل ا،ع دا هماديلي  رينهعدت 

 دددن عليه،يدددل   نيياددديلي  عليفيع يدددت هه،ش علعرددد  هعياددديلي  علف،ليدددت هعل،ريعيدددت 

يح يدد  هعلناددل همادديلي  علدديع ة علدداعين  ليادديعل ع ددل ينريددت  ددل،عش علردده،بين ع ددل عل

هع بلعا هع اياالليت  ن علعر  هيناببة خب،ة  ن ربدي،عش علبحدج هع ايا دي  هيدية 

 الأ بيلينايا ر  ،يرعت يع .

يه ي، هاي   عليدل،ي  علرادير، ل رده،بين م ندي  علخلردت هبردي ينفد  ي هيدلوة ه دا    .9

ل شدن  خب،عيبة هربي،عيبة هيحاين رري،اييبة بي هيلوة بن  ،ليدل  هيندهن الدأ ع د

ا ادد ت رددن علح ادديش ي،يندد  ع ددل رفبددهة علدديع ة رددلى علحيددية  هيددية علينادديا ردد  ن يدديش 

 علي،بيت  ن عل،يرعت.

عيخيا إ،،ع عش رنيابت لياهية عر يت عليه،يل هملع  علره،بين علي،بدهيين بشدن  رادير،  .10

بيايخلعة يادهية علرده،بين علداعين لعر بدة هإشد،عأ علرع ردين هعلردلي،ين هعلعدير ين  دن 

 لرلع،  همهليي  عيره،.ع

يحاين علهع  علده يفن هع  ي ديل  هع ،يرديعن ل رده،بين علي،بدهيين علعدير ين  دن  .11

علريدلعن علي،بده   هيده ي، عليادبيالش علريليدت هعلفنيدت علال ردت ل ايدية بعر بدة هبرددي ملى 

 إلل 

 يا يص علف،ها بينبة هبين علربن عيخ،ى.   . أ

علدداين يبددالهن ،بددهلع  حايايددت لياددهي، عليع ددية  يدده ي، علحددهع   هعلرني ددآش ل ريريدد ين  . ب

ليشدد،يعبة ع ددل علر يددل رددن  ع ويرددية هإلخددي  علي،ليددلعش علي،بهيددت هإ،دد،ع  ي،ددي،  

 ربين،ة.
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إ ايم علر،ي  مرية علره،بين علي،بهيين هاي ، علرعنيين ل رشي،نت  ن ي،ليل علايياديش  .12

علي،به   هبري يدل عبة إلدل  علي،بهيت هيش،ي  ربيل،عيبة هعبيني،عيبة  ن عر يت علياهي،

ع ويرددية بيلرشددنالش علي،بهيددت هي،ع بددة من دد، علي عرددي  بيحايددا عيوددلعف هإلع،ة علينييدد، 

 علي،به  هع ابية بعر يت ع  الم بشن  من ،  يع يت.

نشدد، عليشدد،يعيش هعل ددهع ح علخي ددت بيليه،يددل ل،ريدد  علردده،بين  هعليهعيددت علراددير،ة  .13

 ع ل ،ري  علرايهييش علع يي هعللنيي هعلر،ير  علرح ن.ب وريت عليه،يل هعليع،يف بل 

 إش،عأ علر،ير  علرح ن  ن لعة هيرهي  عر يت عليه،يل ع ل رايهى علرحي  ت. .14

 إعلعل ر ف رعييي، هرحنيش ل يه،يل علي،به  علرعلة راباي  هيي لف علر ف رن عآلين   .15

 .عايري،ة علرلي، ل،ر  بيينيش مايايت عيرت عن علرل،ات 

 علرالح ت هياهية عر يت عليع ية هعليع ة  ن علرهع ف علابيعيت. عايري،ة 

  عادديبينل  اددياالا آ،ع  علرع رددين هرشددين بي علعددير ين حدده  علرل،اددت  هر،ع ابددي

 هعلرنيخ علرل،ان هنهعيت علعال يش عليبيلليت.

  عادديري،ة ليادد،ي  علر حه دديش حدده  علربنددل علرل،اددن هر،ع اددل هادد هأ علرع رددين

 شات عل فيت  هعلال فيت.هعلا بت  ن عين

 .)عايري،ة  ع اياالا آ،ع  مهليي  عيره، )عني ، رايب ت رعبة 

 .)عايري،ة ع اياالا آ،ع  علا بت مه )عني ، رايب ت رعبة 

  عادديري،ة علياددهية علدداعين ل رع رددين ليادديعلوة ع ددل ، ددل نادديا علعددعف هعلاددهة  ددن

هن رددد  علرددده،بين ردددؤواليبة هرري،ادددييبة  حيدددل ييرنندددهع ردددن ياهي،ودددي هعليعدددي

 علي،بهيين  ن واع علرعري،.

  عايري،ة عليادهية علداعين ل رده،بين لياديعلوة ع دل ، دل ناديا علعدعف هعلادهة  دن

 رؤواليبة هرري،اييبة  هي،يه  ي أ هياهيت واه.

  وين يددت عليا،يدد، علخيدديرن علددا  يحيهيددل علر ددف يبددين م ادديرل هعنيهينددل هرحيهيييددل

 ها،يات ع،عبي.

ل ياددت بيحييي،دديش علرددلع،  رددن علردده،بين ه ددا عددلل علرددلع،  هعدد  إاددي،عيي،يت  .16

هرع ريبددي هرادديهعوي   هعلخي،اددت عل،ن،ع يددت علريه عددت ع يبددي  هرددلى يددهع ، هاددي   

علنادد  هعلرهع ددالش رنبددي هإليبددي  هبحيددج ينددي  ،ريدد  علرددلع،  بددلهن عاددي ني  ن دديبي  

 ني يي  رن عللعة هعليه،يل ل،ري  علرلي،ييش  ن علرحي  ت.



  
153 

 
  

   إلل  ينت راننت ليع ي   الش عليعيهن ع ل علراديهى علرح دن بدين عل،يرعدت عليه .17

هعله ع،عش هاي ، علرؤاايش علي،بهيدت هع ،يريعيدت علرعنيدت  هيشدني  ل،دين ل رييبعدت 

 . ن علرحي  تهعلياهية هعلرني شت يهعيا عليع ية هعليه،يل علراير، 

  علرعي،ف علي،بهيت عليع يريت يه ي، رنيبت ي،بهيت عيرت خي ت بيليه،يل يشر  ،ري  .18

 هعلر،الش  

 هعلله،ييش.      

ي اددي  رنيبددت ي،بهيددت ه، يددت ه، ريددت هإلني،هنيددت  ددن رادد،عش عليه،يددل  ييددهع ،  يبددي  .19

علي،بي عش هعلهاي   هعيلهعش هعليانييش علرال رت لينفيا عيايلي  عليه،يبيدت هعليادهية   

 هيايعل ع ل رهعنبت ع ي،يويش علحلي ت.

رددن  بدد   2003ع ددل عاددينري  ع  ددالحيش هعليه،بدديش علرا،هحددت رنددا عددية  علعردد  .20

 ايا علرنيوز هعليه،يل علرخي فدت بهعادات  ع لع،ة علعيردت ل يه،يدل علي،بده   دن ،ريد  

عل،هعن    ال نينش بلعيت  حيحت ينبندن علادي،  يبدي ع دل مادي  ردن عل،ؤيدت علشدير ت 

 24بيعدت علعرد  علخي دت علره  فدت رندا ا هعليرهي  علال ة  بيلره،بين هرن الأ هرعدل 

 شب،ع   هإعيلة علن ،  ن رالع،وي علريهعع  علا    يينيا  ر  ابيعت عر بة علفنن.
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ــيم مقدمــة إىل اللقــاء املوســع للقيــادات الرتبويــة مدرســة ســبأ تعــز ســبتمرب          - أوراق تربويــة, يف لتلــف جمــاالت التعل

 م,  لتدارس الواقع تشخيص األسباب ورؤية يف املعاجلات.1997

ــ   - ــد عمـ ــد, خالـ ــة      1996ر.)باجنيـ ــوم االجتماعيـ ــة العلـ ــة, جملـ ــة اليمنيـ ــاء اإلداري يف اجلمهوريـ ــكاليات البنـ (. إشـ

 واإلنسانية, العدد األول. اجمللد األول. 

(.أساليب تدريب مدير املدرسـة األردنـي: وقعهـا وسـبل تطويرهـا, مؤتـه للبحـوث        1994بطاح, أمحد والسعود, راتب.) -

 .35 – 13(, 5)10والدراسات, 

ــد   - ــرمحن.)توفيــق, عب ــة البشــرية )    1994ال ــدريب والتنمي ــة, موســوعة الت ــة التدريبي ــز  2(. العملي (, القــاهرة: مرك

 اخلربات املهنية لإلدارة.

 صنعاء, اليمن. :التعليم اليمين جذور تشكله واجتاهات تطوره, املنار للطباعة. (1999).احلاج, أمحد علي -

علمـي املـدارس الثانويـة احلكوميـة كمـا يراهـا املشـرفون        (.االحتياجـات التدريبيـة مل  2001احلبسي, صاحل بـن أمحـد.)   -

الرتبويون ومديرو املـدارس واملعلمـون أنفسـهم يف سـلطنة عمـان, رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة, جامعـة الريمـوك, أربـد,             

 األردن.

ة لــدول مكتــب الرتبيــيف دول اخللــيج العربــي, الريــاض:  (.التوجيــه واإلرشــاد الرتبــوي1996احلبيــب, فهــد إبــراهيم.) -

 اخلليج العربي.

(. اإلشراف الرتبوي مبرحلة التعليم األساسي يف ةوء التقويم الرتبـوي التكـويين يف دولـة    2001احلداد, يسرى أمحد.) -

 البحرين "واقعه وتطويره", رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, جامعة البحرين, البحرين.

(. معــايري اعتمــاد املعلــم يف مصــر يف ةــوء بعــ    2002د الــرزاق.)حســني, ســالمة عبــد العظــيم وإبــراهيم, حممــد عبــ   -

 .9, 1: 24االجتاهات العاملية احلديثة, جملة مستقبل الرتبية العربية, 

 -(. االجتاهات العاملية يف التوجيه الرتبوي, ورقة مقدمة إىل وحدة التخطـيط واملتابعـة   1998محود, رفيقة سليم.) -

 لرتبية والتعليم,ج . م . ع ة ابرنامج حتسني التعليم, وزار

 , الرياض: مطابع الفرزدق.1(. اجتاهات حديثة يف التدريب, ط1986اخلطيب, أمحد واخلطيب, رداح.) -

 , عمان: دار املستقبل للنشر والتوزيع.1(. احلقائب التدريبية, ط1997اخلطيب, أمحد واخلطيب, رداح.) -

وي جتارب دولية وعربية, أربد: محـادة للدراسـات اجلامعيـة    (. التطوير الرتب2001اخلطيب, أمحد واخلطيب, رداح.) -

 والنشر والتوزيع.

 (. اإلدارة واإلشراف الرتبوي,عمان: دار الندوة للطباعة والنشر.1984اخلطيب, رداح وآخرون. ) -

 (. مهمات املوجه العماني, مسقط: دار التوجيه الرتبوي.1992خليل, سليمان واحلاج, حممد.) -
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 , الرياض: مكتبة املل  فهد.1(. ط1409بوي.) دليل املشرف الرت -

 (. أسس اإلدارة الرتبوية واإلشراف الرتبوي, عمان: دار الفكر للطباعة والنشر, األردن.2001الدوي  وآخرون. ) -

(. أثر التدريب أثناء اخلدمة عل  أداء سلوك املوظفني املستفيدين من التـدريب بدولـة   2000الرفاعي, يعقوب السيد.) -

 .52 – 13(, 81األداري, ) الكويت,

 , عمان: املكتبة الوطنية.   1(. اإلشراف الرتبوي اجتاهات حديثة, ط2002السعود, راتب.) -

(. تقويم عملية اإلشراف الرتبوي ملادة التاريخ للمرحلة الثانوية يف اجلمهورية اليمنيـة  2004سالم, من  عبد اجلبار.) -

 لوم االجتماعية واإلنسانية, قسم علوم الرتبية, جامعة تونس.من وجهة نظر املوجهني واملعلمني, كلية الع

اإلدارة الرتبويـة احلديثـة, الطبعـة األوىل, مكتبـة      .(1998).سليمان, عرفات عبد العزيـز و ةـحاوي, بيـومي حممـد     -

 القاهرة. :االجنلو املصرية

مي بسلطنة عمان, مسقط: معهـد  (. منهجية حتديد االحتياجات التدريبية باجلهاز احلكو1990شيبان, أمة اللطيف.) -

 اإلدارة العامة.

اإلدارة املدرسـية وعالقتهـا بالرةـا الـوظيفي للمعلـم, جملـة الرتبيـة        .(1992).الصياد, عبد العاطي و رجب, أحـالم  -

 القاهرة. :(1والتنمية, العدد)

 .عدس, عبد الرمحن وآخرون.)بدون تاريخ(. اإلدارة واإلشراف الرتبوي, عمان:  مطبعة الزهراء -

(. النمـو املهـين للمعلـم, ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤمر العلمـي الرابـع )الـدولي األول(,           2007الفاخري, ساا عبد اهلل.) -

 .562 – 543, كلية الرتبية بقنا, مجهورية مصر  العربية, 2007أبريل  5 – 4املنعقد يف 

تحسـني التـدريس, ترمجـة حممـد عبـده      (. اإلشـراف الرتبـوي علـ  املعلمـني دليـل ل     1997فيفـر, ايزبيـل ودنـالب, جـني.)     -

 ديرانيس, عمان: اجلامعة األردنية.

 (. اختيار وإعداد املعلم وتقويم أدائه, الرياض: جملس التعاون دول اخلليج.1999القرشي, علي عبد اخلالق.) -

غــري  (. مشــروع هلندســة اإلدارة يف نظــام اإلشــراف الرتبــوي يف الــيمن, رســالة ماجســتري    2006الكمــيم, حــاح علــ .)  -

 منشورة, كلية الرتبية, جامعة تعز, اجلمهورية اليمنية.

 , مكتبة الريموك, تعز, اليمن.1ط اإلدارة التعليمية, .(2002).املخاليف, سلطان سعيد -

(. مدى فعالية برامج تدريب املوجهني الرتبـويني يف اجلمهوريـة اليمنيـة, جملـة العلـوم      2002املخاليف, سلطان سعيد.) -

 .139, 1ية, الرتبوية والنفس

 الطبعة األوىل, مكتبة الريموك, تعز, اليمن. اإلدارة املدرسية والصفية, .(2005).املخاليف, سلطان سعيد -

(. تطوير التنظـيم املدرسـي يف املرحلـة الثانويـة العامـة باجلمهوريـة اليمنيـة يف ةـوء         2000املدحجي, منصور قاسم.) -

 شورة, كلية الرتبية, جامعة عني مشس, مصر.الفكر التنظيمي املعاصر, رسالة دكتوراه غري من

(. اإلشـراف الرتبـوي يف اجلمهوريـة اليمنيـة واقـع وآفـاق,  ـث        1990املريش, عل  عبد الفتاح وشعالن, وهيـب هـزاع.)   -

 لنيل دبلوم اإلشراف الرتبوي يف التعليم الثانوي, املركز الوطين لتكوين مفتشي التعليم, الرباط, املغرب.

(. املهـارات األدائيــة لــدى معلمــي ومــوجهي الرياةــيات يف مرحلــة  2000ســن والكــوري, حممــد رشــاد.)املسـوري, حممــد ح  -

 التعليم األساسي )واقعها وأفاق تطورها(, مركز البحوث والتطوير الرتبوي, عدن, اجلمهورية اليمنية.

قيــيم الــربامج بــوزارة  (. دراســة تقيــيم الــربامج التدريبيــة وقيــاس أثرهــا, مشــروع ت  2007املســوري, حممــد وآخــرون.)  -

 الرتبية, اجلمهورية اليمنية, صنعاء.

 (. اإلشراف الفين يف التعليم, دار املطبوعات اجلديدة: اإلسكندرية. 1983مصطف , متولي.) -
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(. تطوير اخلدمات اإلشرافية يف املدارس األردنية, رسالة ماجستري غري منشـورة, جامعـة   1983مصطف , نعيم حممد.) -

 ألردن.الريموك, أربد, ا

(. رؤية منهجية حول االختالالت يف بناء املنهج احلالي يف اليمن الواقـع واملعاجلـات, ورقـة    1997مقبل, منصور هزاع.)  -

عمل مقدمة إىل الندوة الرتبوية لتدارس مشكالت تدني مستوى التالميذ يف مهارات القراءة والكتابـة, وسـبل معاجلتهـا,    

 , مركز البحوث, صنعاء, اجلمهورية اليمنية.1997إبريل  1مارس إىل  29املنعقدة يف الفرتة من 

(. التوجيه, مفهومه, وأساليبه, حنو حتسينه وتطوير, إدارة التوجيـه تعـز ورقـة مقدمـة     1991مقبل, منصورهزاع.) -

 لندوة التوجيه املنعقدة بزيد املوشكي.

اللقــاء املوســع للقيــادات الرتبويــة  (., تفعيــل التوجيــه الرتبــوي, ورقــة عمــل مقدمــة إىل 1996مقبــل, منصــورهزاع.)  -

 .م1996سبتمرب  8-6املنعقدة خالل 

, اجلمهورية تعز, حمافظة 2008إىل  2004إحصائية الدورات والربامج التدريبية املنفذة من  ,مكتب الرتبية والتعليم -

 اليمنية.

 .110 – 106, 34أم استهالك, اجمللة الثقافية,  ر(.التعليم استثما1995مالوي, أمحد إبراهيم.) -

(. حتديد االحتياجات التدريبية. ورقة عمل مقدمة للـدورة التدريبيـة ملسـئولي تـدريب املعلمـني      1995ناصر, يونس.) -

, 1995أكتـوبر   31 – 21أثناء اخلدمة يف وزارات الرتبية والتعليم يف البالد العربيـة املنعقـدة يف ليبيـا يف الفـرتة  مـن      

 . 75 -58والعلوم, تونس,  املنظمة العربية للرتبية والثقافة

(. واقع اإلشراف الرتبوي يف اليمن ومتطلبات تطويره يف ةـوء االجتاهـات احلديثـة, أطروحـة     2005النعمان, حممد.) -

 دكتوراه غري منشور, كلية الرتبية, جامعة أفريقيا العاملية, السودان.

 دليل اإلدارة املدرسية. .(2002).وزارة الرتبية والتعليم  -

الئحة األسس واملعايري واآلليات التنفيذية اخلاصة برتشيح وتعيني مـديري ووكـالء    .(1994). بية والتعليموزارة الرت -

 م.1994( لسنة 311) املدارس الصادرة بالقرار الوزاري

 م.1992( لسنة 45) القانون العام للرتبية والتعليم رقم. (1992).وزارة الرتبية والتعليم -

 م.1993( لسنة 1639) الئحة تنقالت املعلمني اليمنيني الصادرة بالقرار الوزاري .(1993).وزارة الرتبية والتعليم -

ــيم  - ( لســنة 794) الالئحــة التنظيميــة للتوجيــه الرتبــوي الصــادرة بــالقرار الــوزاري    .(1995).وزارة الرتبيــة والتعل

 م.1995

ــيم  - ( لســنة 796) ادرة بــالقرار الــوزاري الالئحــة العامــة للتقــويم واالختبــارات الصــ  . (1995).وزارة الرتبيــة والتعل

 م.1995

(. أوراق ورشة العمـل اخلاصـة بتطـوير الوثـائق التنظيميـة لقطـاع التوجيـه والتقـويم,         1995وزارة الرتبية والتعليم.) -

 , صنعاء, اجلمهورية اليمنية.1995قطاع التوجيه والتقويم الرتبوي, يناير 

بالتوجيـه الرتبـوي, قطـاع التوجيـه والتقـويم. صـنعاء, اجلمهوريـة         (. دليـل االلتحـاق  1995وزارة الرتبية والتعلـيم.)  -

 اليمنية.

 (. دليل التوجيه الرتبوي, صنعاء, اجلمهورية اليمنية.1995وزارة الرتبية والتعليم.) -

( لســنة 795) الئحــة اخلــدمات االجتماعيــة املدرســية الصــادرة بــالقرار الــوزاري   .(1995).وزارة الرتبيــة والتعلــيم -

 م.1995

 م.1995( لسنة 810) الئحة املكتبات املدرسية الصادرة بالقرار الوزاري .(1995).ارة الرتبية والتعليموز -
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 م.1997( لسنة 950) الالئحة املدرسية الصادرة بالقرار الوزاري .(1997).وزارة الرتبية والتعليم -

 م.1997(       لسنة 72) رار الوزاريالئحة تنظيم إسهامات اجملتمع الصادرة بالق .(1997).وزارة الرتبية والتعليم -

 م.1998( لسنة 37) قانون املعلم واملهن التعليمية رقم .(1998).وزارة الرتبية والتعليم -

 م.1998( لسنة 28) قانون حمو األمية وتعليم الكبار رقم .(1998).وزارة الرتبية والتعليم -

م, بشـأن شـروط اختيـار وتعـيني مـديري      2002لسـنة  ( 559) القرار الـوزاري رقـم   .(2002).وزارة الرتبية والتعليم -

 املدارس ووكالئهم.

(. خطـة العمـل اإلجرائيـة اخلاصـة مبعاجلـة االخـتالالت الكميـة والنوعيـة للعـاملني يف          2004وزارة الرتبية والتعليم.) -

لتوجيـه, صـنعاء,   التوجيه الرتبوي احمللي, مكتبيًا وميدانيًا عل  مستوى مجيع حمافظـات اجلمهوريـة, قطـاع املنـاهج وا    

 اجلمهورية اليمنية.

 (. إسرتاتيجية التدريب والتأهيل, اجلمهورية اليمنية, صنعاء.2005وزارة الرتبية والتعليم.) -

(. التوجهات اإلسرتاتيجية اخلاصـة بتجويـد نظـام التوجيـه الرتبـوي املركـزي واحمللـي,        2005وزارة الرتبية والتعليم.) -

لإلسـرتاتيجية الوطنيـة    التحسـني النـوعي للتعلـيم والتطبيـق الفاعـل     ملي قائم علـ   وتفعيل دوره احلالي من منظور تكا

 للتعليم األساسي, قطاع املناهج والتوجيه, صنعاء, اجلمهورية اليمنية.

(. مشــروع نظــام تطــوير التوجيــه وفقــًا ملعــايري اجلــودة الشــاملة, إشــراف دليــل قطــاع    2006وزارة الرتبيــة والتعلــيم.) -

 , صنعاء, اجلمهورية اليمنية.(1،2،3التوجيه )

 – 2004ملعلمـي احللقـة األوىل مـن التعلـيم األساسـي       ةأدلة املدربني واملتدربني للربامج التدريبي ,وزارة الرتبية والتعليم -

 , صنعاء, اجلمهورية اليمنية.م. قطاع التدريب2008

م الرتشيح وااللتحـاق بالعمـل يف التوجيـه    (, بشأن تنظي2003( لسنة )527وزارة الرتبية والتعليم, قرار وزاري رقم ) -

 الرتبوي, اإلدارة العامة للشئون القانونية, صنعاء, اجلمهورية اليمنية.

(, بشـــأن تشـــكيل جلنـــة عليـــا للتوجيـــه, صـــنعاء,  2001( لســـنة )857وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم, قـــرار وزاري رقـــم ) -

 اجلمهورية اليمنية.

م بشــأن الالئحــة التنظيميــة لــوزارة  1993( لســنة 28ر اجلمهــوري رقــم )القــرا .(1993).وزارة الشــئون القانونيــة -

 الرتبية والتعليم.

(.أثر التدريب الرتبوي يف النمو املهين للمعلم, ورقة عمل مقدمة اللقاء احلادي عشر لقادة العمـل  1424وزارة املعارف.) -

 – 76االبتعاث, اململكة العربيـة السـعودية,   هـ, اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي و1424( حمرم 3 – 1الرتبوي جازان )

106. 

(. أسباب تدني مستوى تالميذ مرحلة التعليم األساسي يف القراءة والكتابة مـن  2000الوطحي, أمحد صاحل وآخرون.) -

 وجهة نظر املعلمني واملوجهني, مركز البحوث والتطوير الرتبوي, صنعاء, اجلمهورية اليمنية.

(. واقع التعليم يف اجلمهورية اليمنية وأولويات جتديده عل  طريـق مدرسـة املسـتقبل,    2000الوطحي, أمحد صاحل.) -

 (.15جملة الدراسات والبحوث الرتبوية,  العدد )

ــد الفتــاح.)   - ــة      1989يــاغي, حممــد عب ــة العربي ــامج تــدرية, اجملل ــنظم يف تصــميم برن (. كيفيــة اســتخدام مــدخل ال

 .31 -11(, 4للتدريب, )

 للنشر والتوزيع. زهران , عمان: دار (. التدريب االداري بني النظرية والتطبيق1993فتاح.)ياغي, حممد عبد ال -
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