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 أستاذ الرتبية املكازىة واإلدازة التعلينية
 جامعــة بيَــا –كليـــة الرتبيـــة 

را برذن هرذا هدف هذا البحث إلى استخدا م مبدأ باريتو في تطوير التشررياات التربويرع مًم 
المبررردأ مرررن المبرررادا اادارة ال امرررع لمورررال مرررازال ميمرررورا ي يارفرررال المةيرررر مرررن ال يرررادات التاًيميرررع  
واسرررتخدم البحرررث المرررو و الو ررر ي والرررذص يرررتم مرررن خللرررال و رررف الح رررا   المتاً رررع بالتشررررياات 

البياورات وتوظيم را وت روي  ا وتحًيً را بدلرع لًو رول إلرى وسريًع التربويع الموجودة حالي را  وجمر  
يممن أن يتم من خلل را تطروير هرذل التشررياات التربويرع  وارتمرز البحرث مًرى مردة م رطًحات 

وتو رررل البحرررث إلرررى وترررا و متارررددة   مو رررا التشررررياات وال ررراوون  ال ررررار  الل حرررع   مبررردأ بررراريتو
التشررياات التربويرع تحتراج إلرى اسرتبدال ا أو تطويرهرا  و را ي ومختً ع مو ا أوال يوجد المةير من 

تواسب الولت الحالي حيث الاديد مو را لرد  ردر مرن فتررة زمويرع بايردة جراوزت الخمرس وةلةرون 
ممرا أ ربا المةيرر مو را ي يتوافر  مر  الظرروف  9989لسروع  939مام ا مةرل لراوون التاًريم رلرم 

ع الحاليررررع  وأوررررال يممرررن باسررررتخدام مبرررردأ بررراريتو تطرررروير هررررذل السياسررريع وايلت رررراديع و ايجتماميررر
% مررن  02التشرررياات حيررث ي رروم هررذا المبرردأ بترميررز الج ررد مًررى التشرررياات ال امررع الترري تمةررل 
% مرن 82التشرياات الموجودة والتي إن تم تطويرها ومون لد طوروا التشرياات اللزمع لً يرام برر 

  .ا ممال التربويع
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: 
ي رراس ت رردم ا مررم والشرراوب بارردة مهشرررات مررن أهم رراي مرردي ت رردم التاًرريم بجميرر  مراحًررال 

 .من موطً  أهميع هذل المرحًع المبمرة في تموين مواطن لديال المواطوع بمل أباادها
وي شرررررررت أن التاًررررررريم لبرررررررل الجررررررراماي هرررررررو الممرررررررون ا ساسررررررري ل فرررررررراد حيرررررررث يسرررررررتمر 

ل حترررري ي ررررير شرررراب ا ممرررررل جرررراوز الةاموررررع مشررررر  و مررررن موطًرررر  ال رررررد فيررررال موررررذ أن مرررران ط رررر
أهميرررع هررررذل المرحًررررع فتوررررال وجررررب ايهتمررررام بمررررل مرررا يتاًرررر  بررررالتاًيم والتربيررررع فرررري هررررذل المرحًررررع  
ومرررررن أهرررررم هرررررذل ا مرررررور التشررررررياات التربويرررررع  لرررررذلت سررررراى البحرررررث الحرررررالي إلرررررى تطررررروير هرررررذل 

 .التشرياات مستخدم ا مبدأ باريتو الاالم اييطالي
را مًرى البحرث الحرالي أن يتاررض لحيراة ووشرذة مرالم ايلت راد اايطرالي   ً لذلت مران فر

  ممرا يطًر  مًيرال الرباض  ف رو مرالم إيطرالي ولرد 02/82باريتو  احب مبدأ براريتو أو لامردة و
فرري بررراريس مرررن أم فروسرريع وأب إيطرررالي ذهرررب ييطاليررا مورررد ممرررر الحاديررع مشرررر وبارررد الدراسرررع 

في مديوع تورين ةم ممل  polytechmical inctituteل ودسعو البوليتيمويع   ا وليع في ما د ا
 9880لادة سووات م ودسا استشاريا بالسمت الحديديرع مرالب را لموراجم اسرتخراج الحديرد وفري سروع 

ح ل مًى ميراث مموال من تمريس ب يع حياتال لًدراسع والبحث  ولد يمون ح ولال مًرى ميرراث 
في بدايع اهتمامال بالاًم باًم ايلت اد  ومن الةابت أن بدايرع مبردأ براريتو مان سبب ا في أن يتجال 

مان في ايلت اد ةرم تطرر  هرذا المبردأ إلرى مافرع الاًروم بارد أن ةبرت  رلحيع المبردأ للسرتخدام 
والتطبي  في الاًوم ا خري  ومن أهم هذل الاًوم مًم اادارة لذلت يساى البحث الحالي لتطبير  

لتطوير تشرياات التربويع لًتاًريم لبرل الجراماي حيرث إن التشررياات الحاليرع فري أمرس هذا المبدأ 
 .الحاجع إلى تطويرها

أةبرررت بررراريتو أن هرررذا المبررردأ يممرررن ايسرررت ادة مورررال وتطبي رررال فررري مجرررايت الحيررراة الاًميرررع 
ا أن المةيرر يطبر  هرذا المبردأ فري حياترال اليوميرع دون أن يشرارق فذورت ت ًر ي والامًيع مما أًو

ةماوون بالما ع من يومت في مشرون بالما ع من ممًت  بيومرا ةمراوون بالما رع مرن م ماترت تً ري 
ب رررا فررري مشررررين بالما رررع مرررن يومرررت مًرررى ا رض برررذلت يمرررون ال ررررد يطبررر  مبررردأ بررراريتو دون أن 
يشررار  ووظررر ا  هميررع هررذا المبرردأ ولدرتررال مًررى ترروفير الولررت والج ررد والمررال فررتن البحررث الحررالي 

 .ستخدمال في تطوير التشرياات التربويع لًتاًيم لبل الجامايسوف ي
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: 
ل ررد شررار الباحررث مررن خررلل اطلمررال مًررى باررض ا دبيررات التربويررع ومررن خررلل وتررا و 
باررررض الدراسررررات وممررررل الباحررررث بالتربيررررع والتاًرررريم أن تشرررررياات التاًرررريم لبررررل الجرررراماي تحترررراج 

ظر ا لمةرت ا ولدم باً ا حيرث يوجرد ب را تشررياات مرر مًرى  ردروها المراجاع والتطوير وذلت و
ررا  ممرررا يوجرررد بررين باًررر ا التًررارب  لرررذلت يسرراى البحرررث الحرررالي  أمةررر مرررن سررت وةلةرررون مام 

 تطوير التشرياات التربويع باستخدام مبدأ باريتو الذص ةبت وجاحال في مافع المجايت 

 ث الحالي أهميتال من مدة جواوب وذمر مو ا ما يًيي يمتسب البح
مماوع التاًيم لبل الجاماي  وال هو أساس التاًيم الجاماي وم در من م ادر تخرريو  -9

ال روي الاامًررع مرن خررلل التاًرريم ال وري وفرري حالررع مردم اسررتمرار طالررب الةراووص الاررام فرري 
 التاًيم الجاماي 

وع الذص يتواولال وهو التشر  -2 ياات التربويع  و ا هي ا ساس الذص ي وم مًيال أهميع المًو
 الامل في المهسسات التربويع لًتاًيم لبل الجاماي 

الحاجع المًحع امرادة الوظرر فري التشررياات التربويرع وظرر ا لًتييررات السررياع والمتلح رع  -3
 حتى توامب هذل التشرياات هذل التييرات وتًت التطورات 

 ور باض التشرياات لذلت لزم تطويرها مرور فترة زمويع طويًع مًى  د -4
 استخدامال مبدأ باريتو الذص ةبت وجاحال في مافع المجايت الخدميع وااوتاجيع -5
 الحاجع المًحع لتطوير طري ع إ دار التشرياات التربويع  -6

لًتاًريم لبرل ل ذا البحث هدف ر يس هرو إل راا الًروا مًرى التشررياات التربويرع الموظمرع 
الجرراماي ب رردف تطويرهررا باسررتخدام مبرردأ برراريتو وي ي ت ررر التطرروير مًررى الموجررود حالي ررا يشررمل 

 .طري ع إ دار تشرياات في المست بل

 ارتمز البحث الحالي مًى الم طًحات اآلتيعي 
 س:  ـــــــــــتطويـ 1

ب ا ال رد أو الوظم ايجتماميع وتيجع لت امل الاديرد هو ومط من أوماط التييير التي يمر 
من ال وي مةل ا فراد وهو ياوي تييير يت ف بالومو لبويع مايوع أو لوظي ع أو م ارة مايوع وهو 

 .ياتمد مًى مراحل متاددة
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 وٌ:ـــــــــ الكاى 2
ال وامرررررررد التررررررري تحمرررررررم أو تررررررروظم سرررررررًوت ا فرررررررراد فررررررري المجتمررررررر  والتررررررري  عهرررررررو مجمومررررررر

 فررررراد مًررررى إتبام ررررا وبررررال وة موررررد ايلتًرررراا  ويممررررن ال ررررول أوررررال التشررررري  الررررذص ي رررردر يجبررررر ا
أص التشرررري   9989لسررروع  96مرررن السرررًطع التشرررريايع ر البرلمررران ر في رررال مرررةل ال ررراوون رلرررم 

 .9989الذص يحمل هذا الرلم من سوع 

 ساز:  ـــــــــــ الك 3
من إرادت ا المًزمع بمرا ل را مرن سرًطع هو إف اح اادارة في الشمل الذص يحددل ال اوون 

بم تًى ال واوين والًوا ا ب  د إحداث مرمز لاوووي ماين متى مان مممووا وجرا زا  لاووورا ومران 
البحث مًيال ابتياا م ًحع مامع وهو البت الو ا ي واادارة المحددة بشذن مولف ماين أو حالع 

 ل إلى وتيجع مايوع و محددة وو ا يع مايوع ويتًمن ما يوبيي ممًال وما يوبيي ترمال لًو و 

 :ـ اللوائح التيفيرية 4
هررري الترررري ت رررردر تو يررررذا  لً رررراوون وتتًررررمن ا حمررررام الت  رررريًيع لً وامررررد الاامررررع الررررواردة 

ا طري ع تو يذ ال اوون أو ال رار  بال اوون  وهي أيًا  المتاب الُمَبّين الذص يًو

 ع:  ـــــ التشسي 5
ت درها السًطع التشريايع في الدولع مًى أسراس مرن السريادة هو ا حمام االزاميع التي 

 والسًطع ولد يمون التشري  لاوون أو لرار وزارص أو ي حع تو يذيع 

 مفَوو التشسيع:  
الاامًين بالمهسسرات التربويرع  لرذلت حررص البحرث  ضلد يختًط م  وم التشري  لدي با

ريا هرذا الم  روم  الرذص هررو مبرارة مرن مجمومرع ال وامرد ال اووويرع المدوورع الترري  الحرالي مًرى تًو
ت رردر مررن سررًطع مخولررع بت رردارها وهرري السررًطع التشررريايع فرري الدولررع  ولررد تمررون هررذل ال وامررد 
ررحع لمررا  مررواد فرري الدسررتور أو لررواوين أو لرررارات وزاريررع أو لرروا ا تو يذيررع مممًررع أو م سرررة ومًو

 مارض البراحةين يرري أن التشرري  التاًيمري يارد ترجمرع مرن ووميرع ايلتررزاسرب  ا مرن تشررياات  وب
الرروطوي وحرررو حرر  ا جيرررال فرري حيررراة مسررتويرة يتوسرررل إلي ررا بي رررات موظمررع ت ررردرها فًسرر ع تربويرررع 
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تسررت دف تح يرر  الادالررع بررين أط ررال وشررباب فرري فرررص متماف ررع لًومرراا الجسررمي والا ًرري لًم ايررع 
اج  الطبيايع لًبحث من هرذا ايلترزام حيرث يت ررر مسياسرع وطويرع ايجتماميع والدساتير هي المر 

ت ًررً ا ال رررواوين وت تررررح تو يررذها ا وظمرررع  وبرررذلت يمررون التشرررري  التاًيمررري مبررارة مرررن مجمومرررع 
مو را الدسرتور  ال رراوون    ال وامرد التاًيميرع التري ت ردرها السرًطع التشرريايع وتذخرذ  رورا متارددة

 .لتو يذيعال رار الوزارص  الل حع ا

 ة:  ــــات الرتبويــــداف التشسيعــــأٍ
تحديرررررد الاللرررررع برررررين الاوا رررررر المختً رررررع المسررررر ولع مرررررن المهسسرررررات التربويرررررع وتحديرررررد  -9

 مس وليات واخت ا ات مل وظي ع 
يا ح و  ا فراد لدي الدولع وتحديد مس وليات ا فراد تجاد الدولع  -0  تًو
يا طري ع الماامًع الماليع وااداريع  -3  لمل الاامًين في المهسسات التربويع تًو
ًو  ا طر ا ساسيع وتحديد الوظا ف و ا سس الاًميع وال ويع التي تًتزم ب ا ا ج زة  -4

 والمهسسات المس ولع من تربيع الوشا
تحديد ايلتزامات التي تًتزم ب ا الدولع والمهسسات وا ج زة لتذميرد ًررورة تحمرل الدولرع  -5

 وت تشريايع أو وظي يع أو ماليع لتًت ايلتزامات سواا ما
تح يرر  ال رردف الو ررا ي مررن وراا البرررامو وا وشررطع والخرردمات التربويررع لًط ررل بررذن تمررون  -6

إيجابيع وافاع وم يردة لًط رل وبحيرث يسر ل تح ير  الرلابرع مًي را وتوظيم را مًرى ا سرس 
 الاًميع السًيمع

 الوضع الساًٍ للتشسيعات الرتبوية للتعليه قبل اجلامعي:  
 يممن تًخيص الًو  الراهن لًتشرياات التربويع في مدة و اط مو اي 

 .تًارب باض التشرياات م  باً ا بسبب وجود أمةر من ج ع ت در تشرياات تربويع -9
 9989لسوع  939لدم باض التشرياات من أهم ا لاوون التاًيم رلم  -0
الردليل أن المةيرر و  ال ادرة ليسرت برهيرع مسرت بًيع أص ي توظرر إلري المسرت بل لتشريااتا -3

 مو ا يادل أمةر من مرة ومو ا ما يًيى باد  دورل ب ترة وجيزة 
جًسرات إن المجًس ا مًى لًتاًيم لبل الجاماي يوا د لموالشع جدول أممال مرن خرلل  -4

تستمر ست سامات فذمةر وفي و ايع الجًسع يتم مررض المرذمرة الخا رع بت ردار لررار 
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إبرررداا رأي وظررررا   ن ا مًررراا يموورررون فررري حالرررع  مرررا وترررتم المواف رررع مرررن ا مًررراا دون
 ل وي من اارها  الذهوي والجسدص.

 الوزير ي در ال رار والمستشارون يو ذون دون إبداا الرأص في ا ي توجد مشارمع  -5
ي وجررود لًرررأص الاررام فرري التشرررياات التربويررع حيررث إو ررا إلزاميررع  يررر لابًررع لًموالشررع أو  -6

 احع ابداا الرأص التاديل وي توجد هوات مس
رررومات فررري  -7 تاررررض السياسرررع التاًيميرررع بطري رررع تسرررديد الخاورررات فوجرررد أن موالشرررع المًو

 المهتمرات وما شابال ذلت تمون  وريع 
ي توجد مللع بين السًطع التشريايع والسًطع التو يذيع مما يمون لال ا ةر السرًبي الرذص  -8

 يظ ر وتيجع تو يذ باض التشرياات 
بررت لًح ررول موررال مًررى التشرررياات الحديةررع لدراسررت ا لبررل دخول ررا مرردم وجررود م رردر ةا -9

 حيز التو يذ حتى يمون ال ا م مًى التو يذ مًى درايع تامع ب ذل التشرياات 
 تذخر و ول باض التشرياات إلى الج ات التو يذيع خا ع إلى ا مامن الوا يع  -92

 أٍداف التعليه قبل اجلامعي:  
إلى إمداد الطلب لًحياة جوبا إلى جوب م  إمدادهم  التاًيم لبل الجامايت دف مرحًع  -9

والتذميرررد مًرررى ترسررري  ال ررريم   أو المشرررارمع فررري الحيررراة الاامرررع  لًتاًررريم الارررالي والجررراماي
 الديويع والسًوميع وال وميع 

رمايررع الشررباب مًررى أسرراس ااسررلم  ومررلج مشررملت م ال مريررع وايو االيررع ومسررامدت م  -0
 لحرجع من حيات م بوجاح وسلم .مًى اجتياز هذل ال ترة ا

وليد الر بع لديال في ايزدياد من الاًم الواف  والامل ال الا وتدريبال مًى ايست ادة من ت -3
 أولات فرا ال

 بواا الشخ يع ال ادرة مًى مواج ع المست بل م  التذميد مًى ال ويع الة افيع الوطويع  -4
 وااسلميع دون تا ب يرفض تطور ال مر الاالمي  -5
يع الم ارات ا ساسريع المختً رع وخا رع الم رارة الًيويرع  والم رارة الادديرع  والم رارات توم -6

 الحرميع
إمداد الطالب ال ادر مًى ايبتمار والتجديد والتحًيرل بتزويردل بالم رارات ال مريرع والا ًيرع  -7

 اللزمع لامًيع التاًم الذاتي.
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 ل دامع وايتجاهات المًًًعتموين الومي اايجابي الذص يواجال بال الطالب ا فمار ا -8
والسرررًوميع فررري و ررروس الطًبرررع والمشرررف مرررن اسرررتادادات و الوطويرررع ترسررري  ال ررريم الديويرررع  -9

 الطلب والامل مًى توميت ا.وميول ولدرات وم ارات 
اري ال بوام اهلل مًيال في و سال  وفي بي تال ايجتماميع والجيرافيع  ليحسن استخدام الوام ت -92

 ويو   و سال وبي تال
 الطالب لموا ًع تاًيمال الاالي والجاماي تح ي ا  لًتوميع الشامًع. إمداد -99
ا ررررد لرررردرات الطالررررب  واسررررتاداداتال المختً ررررع الترررري تظ ررررر فرررري هررررذل ال ترررررة  وتوجي  ررررا ت -90

 وف  ما يواسبال
تاحرررررع ال ر رررررع لًموهررررروبين مرررررو م ب ررررر ل مرررررواهب م  -93 ايهتمرررررام برمايرررررع الطًبرررررع ال رررررا  ين واي

 وتوميع لدرات م.
لم رررراهيم الامًيررررع ااوسرررراويع فرررري حيرررراة هررررذا الا ررررر لتسررررخيرها لخدمررررع إمسرررراب الطًبررررع ا -94

 المجتم .
توميررررع ت رررردير المسررررهوليع والامررررل مًررررى أن يرررردرت الطالررررب مالررررال مررررن ح ررررو  ومررررا مًيررررال  -95

 من واجبات.
توميرررع الت ميرررر الاًمررري لررردي الطالرررب  وتاميررر  روح البحرررث والتجريرررب والتتبررر  المو جررري   -96

 ر  الدراسع السًيمعواستخدام المراج   والتاود مًى ط
 توميع الم ارات والميول وال درات الخا ع م  إمساب الطالب حاسع التذو  ال وي. -97
مرررررداد جيرررررل يسررررر م مسررررراهمع فاالرررررع فررررري الو ررررروض  -81 التاررررررف مًرررررى حاجرررررات المجتمررررر  واي

 بالمجتم  وتطورل

 مفَوو مبدأ بازيتو:
ض تاررررررددت المسررررررميات لمبرررررردأ برررررراريتو فررررررباض المتررررررب ذمرررررررت ومبرررررردأ برررررراريتو   والرررررربا

  أمررررررررا الررررررررباض اآلخررررررررر ف ررررررررد ذمررررررررر وال ًررررررررع 02/  82  أو ولامرررررررردة  82/ 02ذمررررررررر ولامرررررررردة 
المرررررررررهةرة والمةررررررررررة التاف رررررررررع   وبارررررررررض المترررررررررب ومخطرررررررررط بررررررررراريتو   أو وتحًيرررررررررل بررررررررراريتو   أو 
ررررا مررررن الدراسررررع مًررررى ح ررررو  المًميررررع ال مريررررع فتو ررررا فرررري حالررررع الرجرررروع  وموحوررررى برررراريتو   وحر  

موجرررررود برررررالمرج   أمرررررا فررررري حالرررررع الحرررررديث مًرررررى لسررررران إلرررررى المراجررررر  سررررروف ترررررذمر المسرررررمى ال
 البحث الحالي سوف تستخدم م ًا ومبدأ باريتو 



  أمني زاضيأبو الوفا، أ.د/ سالمُ عبد العظيه حسني، أ/  مجال حمند.د/ أ
 

 232 

ررراوهرررو   ً احرررد الوسرررا ل ااح رررا يع التررري تسرررتخدم لتحديرررد ا هميرررع الوسررربيع لمسرررببات  أي
أص من خلل استخدامال يممرن لورا أن وحردد    ماالجت ا التباين لتحديد أولويات ااجرااات الواجب

رااات التري وتخرذها أوي أو أص ا سرباب التري يجرب أن وواج  را أوي  و را ذات أةرر برال  أص ااجر
 .ا هميع  أص وبدأ بالم م والااجل

 فلسفة مبدأ بازيتو:  
لمل مبدأ أو أسًوب فًس ع خا ع بال تميزل من  يرل وتممن فًس ع مبدأ باريتو في تحديد 

%  مرررن إجمرررالي 02ل ًيًرررع الحاممرررع التررري تمةرررل وأولويرررات المجرررايت ا مةرررر فا ررردة  أو الاوامرررل ا
الاوامل مما يهدص إلرى تروفير لردر مبيرر مرن الولرت والج رد المبرذول  برذلت فرتن مبردأ براريتو مبردأ 
ممًررري يسررراى يسرررتةمار الولرررت  ف رررو يتجرررال وحرررو تح يررر  ا هرررداف حيرررث إورررال يرمرررز مًرررى ا هرررم 

التاف ع التي ليس ل را فا ردة فرل ي رتم ب را والااجل بدايع  ةم يتدرج في الترميز لي ل إلى ا شياا 
مما أوال ي يرتبط بالمجمومع في التطبي  بل يممن مل موا أن يطب ال في حياترال اليوميرع  وي مً ا 

بم رررردل  ن أمظرررم مرررا فررري مبررردأ بررراريتو هرررو أورررت ي توتظرررر مسرررامدة اآلخررررين ويممورررت البررردا فررري 
اتت تمرون سربب  سراادتت وتسرامدت مًرى تطبي ال في حياتت  فوجد أن هوات أشياا  ييرة في حي

 تح ي  مستويات أمًى في الامل ويطً  مًي ا وال ًع المهةرة  
وبررذلت تمررون فًسرر ع هررذا المبرردأ لا مررع مًررى أن ماظررم ا حررداث الجيرردة أو الم يرردة تحرردث 
بسبب ألًيع  ييرة لمو ا مهةرة  وماظم ا شياا السي ع تحدث مرن وجرود ألًيرع مردمرة لًيايرع ف رو 

تمررد مًررى ال ًررع المررهةرة وي يًت ررت إلررى المةرررة التاف ررع  وبررذلت يمررون هررذا المبرردأ مواسررب لتطرروير يا
التشرياات التربويع الخا ع برالتاًيم لبرل الجراماي  فمرن خللرال يممرن تحديرد التشررياات التربويرع 

طورورا % مرن المرل الموجرود حالي را والتري إن طورواهرا ومرون لرد 02الم مع أو المهةرة والتي تمةل 
 % من ا ممال في المهسسات التربويع 82ما يم ي لً يام بر 

 أٍنية مبدأ بازيتو:
ي شت أن مبدأ باريتو من المبادا الم مع في الحياة الاًميع والامًيع  خا ع في مجرال 

ومررذلت أن هررذا اادارة وظررر ا لوجررود  ليررع فرري هررذا المبرردأ تسررامد مًررى تطرروير التشرررياات التربويررع  
المبدأ يساى إلى ترميز الج ود في ا ممرال الم مرع ذات ال ا ردة ومردم إًرامع الولرت فري أشرياا 
 ير م مع وليس مو ا فا ردة  لرذلت تسراى الدراسرع الحاليرع إلرى مررض فوا رد هرذا المبردأ فري و راط 
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فمننف فئد نن    محررددة حتررى يممررن ايسررت ادة موررال فرري مافررع مورراحي الحيرراة سررواا الامًيررع أو الاًميررع
 ي مب أ باريتئ ما يلي

ت ًرريص ال رردر وهررو مطًرروب فرري مررل شرريا فرري حياتوررا  ن ال رردر ياتبررر ورروع مررن أوررواع  -9
التبذير مما ياتبر ال ردر فري أص شريا سرًبيع مرن السرًبيات  ومبردأ براريتو يسرامدوا مًرى 

 أن وح رر  82/ 02ت ًرريص ال رردر فرري ج ودوررا ومواردوررا وأولاتوررا  ويممررن بتطبيرر  لامرردة 
وهررذا يترريا لوررا توجيررال ال ررا ض  2% ف ررط ممررا موررا و اًررال  02أ ًررب الوتررا و ال امررع ببررذل 
برالترميز مًرى الوترا و ال امرع  82/  02مما تسما لوا لامردة  2إلى لووات أمةر إوتاجيع 

 والوسا ل ال االع 

فحتى لو لم و  م ا ستظل تامل وترهةر  2توطب  مًيوا ش وا أم أبيوا  82/ 02أن لامدة  -0
ولررررذا فمررررن المتولرررر  أن تررررزداد فااليتوررررا إذا مررررا ف مواهررررا  بيومررررا لررررد وًررررار إذا مررررا  .يوررررامً

  اتجاهًواه

مخطط وأو خريطع  باريتو هو أ با هذا المبدأ أداة م مع من أدوات لياس الجودة  ن  -3
مبرررارة مرررن تمةيرررل بيررراوي لًمشرررامل الموجرررودة فررري الامًيرررع فمن خرررلل هرررذل الت ويرررع يممرررن 

تيبررا توازليررا مررن ا مةرررر حرردوةا إلررى ا لررل أص حسررب أهميت ررا وتمررررار ترتيررب المشررامل تر 
مًى الجودة تحديد أهرم المشرامل  حدوة ا. فمن خلل خريطع باريتو يممن لً ري  الاامل

. ت رروم هررذل الت ويررع مًررى مبرردأ حً ررا أويوأبًي ررا أةرررا مًررى الجررودة و بالتررالي الترميررز مًررى 
% مرن مشرامل الامًيرع  82أن وسبع  20/ 80 اوونب  لال يرمز والذص /  (Pareto باريتو

مررن الاوامررل و ا سررباب. %  02ى وأو مشررامل جررودة الموتجررات أو الخرردمات  تاررود إلرر
تحديررد ال ًررع الم مررع والمررهةرة مًررى  فمررن خررلل هررذل الت ويررع يممررن ل ريرر  تحسررين الجررودة

الررتخًص مررن  مررن ا سررباب و بالتررالي يممررن % وال ًررع الم مررع 02الامًيررع والمتمةًررع فرري 
بررذلت يمررون هررذا المبرردأ أداة م مررع مررن أدوات ليرراس الجررودة   % مررن مشررامل الامًيررع 82

إًافع إلى ذلت أن استخدام هذا المبدأ في الجرودة ُيزيرد مرن أهميترال وظرر ا  هميرع الجرودة 
 .ودخول ا ماظم ال طامات الخدميع وال واميع وااوتاجيع

  مارفرع موالر  ذات ال ًرع المرهةرة مرن الموالر  هو خير أسًوب تستطي  اادارة من خللرال -4
 .ذات المةرة التي هي ألل تذةير ا فترمز مًى الموال  المهةرة دون  يرها
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اسرررتخدام مبررردأ بررراريتو ُيَممورررت الو رررول إلرررى لرررب ال  رررور فررري التشرررري  الموجرررود لررريممن  -5
فررري  تطرررويرل برررالوظر إلي رررا مرررن زوايرررا مختً رررع  ورررال يحررردد ا سرررباب الم مرررع التررري تسرررببت

 .المشمًع
مبدأ باريتو ق يسامدوا مًى تحديد ا ولويات بدي مرن تشرتيت الج رد والمروارد فري التيًرب  -6

مًى أسباب ليست ذات تذةير  وذلرت بطري رع مًميرع باسرتخدام موحورى براريتو أو مخطرط 
 .باريتو فيممووا الترميز مًى التشرياات الم مع أوي في التطوير

تطبي  واتساع وطال ا لتشمل مل ما يممن أن و مرر فيرال  تتميز بس ولع ال 02/82لامدة  -7
أص يممن أن وستخدم ا في اادارة في جمي  ال طامات وتاًيم   حع  زرامع  الت راد  
ال     مما يممن أن وستخدم ا في موال  الامل الميداوي سواا في الم و  أو الشرمات 

هو أن تاررف مترى تطبر   82/ 02أو المزارع أو  ير ذلت ولمن الم م ق لتطبي  لامدة 
 ن من المارف أن اختيار الولت المواسب لتو يذ أص مخطرط لرال  ال امدة ومتى تتجاهً ا
 .دور مبير في الوجاح

 عيوب مبدأ بازيتو:  
ي شررت أن أص مبرردأ و لامرردة إداريررع ممررا ل ررا مررن مميررزات ي أن يشرروب ا باررض الايرروب  

 وفيما يًي ميوب مبدأ باريتوي 
يرررر موط يررع وي يممررن التو رررل إلي ررا بمحررض ال ررردفع أو بتممررال الت ميرررر أو ررا لامرردة   -9

وحرردل  ف رري تاتمررد مًررى الو ررل أمةررر مررن الا ررل  أي أو ررا تحترراج تجربررع ممًيررع وباررض 
المهسسرررررات أو الموظمرررررات سرررررواا ماورررررت حموميرررررع أو خا رررررع تخشرررررى مرررررن الخسرررررارة أو 

 .المحاسبيع من التجارب خوف ا من ال شل
دا الميمرورة ولرد يمرون السربب فري مردم اوتشرارها هرو مجرز الاًمراا مبدأ باريتو من المبا -0

مررررن ت سرررريرها أو و رررردها فااوسرررران ي يحررررب أن يتاامررررل إي مرررر  مررررا يسررررتطي  أن ي  مررررال 
وي سرل...ومًيال فتوال لد ي اب مًى ااوسران الارادص ت ردي  هرذل ال امردة ف ري تخرالف 

 الموط  البسيط وتحتاج إلى التجربع والبحث والتحًيل 
وياتبرون أن ال امدة  ير  حيحع في  02  82اض ا فراد يتجمد فمرهم مود ا رلام ب -3

رلمران  82  02لمن الح ي رع أن الرلمران  02/ 82حالع مدم تح ي  الوتا و بوسبع ةابتع 
% بالًربط مرن ا هرداف 82ي تاوري بالًررورة أن تح ر   82/ 02افتراًيان والوسربع 
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سررا ل ال االررع بررل إن الم  ررود هررو أن الوسرربع % بالًرربط مررن الو 02ي يسررتدمي سرروي 
% مرن الوسرا ل 32  بماوى أن 72/ 32ف د تمون الوسبع  82/ 02الح ي يع ت ترب من 

بذلت ف رذا المبردأ يحتراج ا فر    75/ 05% من ا هداف أو لد تمون 72ال االع تح   
 الواس  وال مر المت تا وليس ال مر المتحجر

لاًمررراا وال لسررر ع ويرررري باًررر م أن هرررذا المبررردأ م جرررور هرررذا المبررردأ و طرررع خرررلف مورررد ا -4
 بالوسبع لًمبادا المواظرة لال في الاًوم ا خري  ف و يخالف الوال  مود الباض

 دوز مبدأ بازيتو يف تطويس التشسيعات الرتبوية:  
يجب أن يمون تطوير التشرياات ممًيع مو جيع موظمرع تًرمن إدخرال المارفرع الجديردة 

ًافع مل ما هو جديد في مجال إ دار التشرياات التربويع و وي إلى إحداث لًبحث الاًمي واي 
جودل هذل التشرياات سواا الموجود مو ا أو جرودة مرا يرتم إ ردارل  يالتييير اايجابي المًموس ف

مسررت بل  ومبرردأ برراريتو هررو مررن المبررادا الاًميررع ذات المو جيررع الموظمررع وفرري ًرروا م  رروم مبرردأ 
% ممرا يحردث فري المهسسررات 82التشرررياات التري ت ردر تشرمل وتا ج ررا  % مرن02براريتو فرتن 

التاًيميررع لررذلت وجررب مًيوررا الترميررز مًررى هررذل التشرررياات ال ًيًررع المررهةرة  وي ياورري ذلررت ترررت الررر 
% مررن الوتررا و  لمررن الم  ررود هررو ترميررز الج ررد والولررت 02% مررن التشرررياات الترري تشررمل 82

 % ال ًيًع التذةير أو ا هميع82أوي ةم وتجال باد ذلت إلى الر  % المهةرة02والمال في تطوير الر 

ر التشرياات التربويع هامع جد ا  و ا توظم الاللع بين الاوا ر المشترمع والمشارمع في الامل 9
 بالمهسسات التاًيميع 

 لي ا اختلف البي ات وظروف المجتم  ر ي ترامي التشرياات التربويع الموجودة حا0
 ر مةرة التشرياات التربويع الخا ع بالتاًيم لبل الجاماي في م ر 3
 ر جمي  التشرياات تتم بطري ع فوليع وي مجال لًمشارمع في ا 4
 ر المةير من التشرياات الموجودة حالي ا تحتاج إلى تطوير حتى تتواسب م  المتييرات الحاليع 5
 رهيع مست بًيع في التشرياات التربويع الموجودة حالي ا ر ي توجد 6
 ر باد السًطع التو يذيع من السًطع التشريايع 7
 ر مدم وجود م در ةابت لًرجوع إليال مود الحاجع إلى الح ول مًى باض التشرياات 8
 ر وجود تًارب بين المةير من التشرياات التربويع لوجود أمةر من ج ع ت درها 9
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 بطر  ت ًيديع  ااات التربويع الحاليع تم اتخاذهر التشري92
ررر تاررددت المسررميات لمبرردأ برراريتو إي أن المًررمون واحررد وهررو يوجررد لًررع حيويررع تمةررل حرروالي 99

 2% من جمي  المجتماات أو البي ات 82% ومةرة خامًع تمةل 02
أو  % مرررن أممرررال المهسسررررع82رررر يوجرررد بمررررل المهسسرررات التاًيميرررع لًررررع حيويرررع ت ررروم بامررررل 90

 2% ف ط من ا ممال 02الموظمع  بيوما المةرة الخامًع ت وم بذممال 
 ر مبدأ باريتو من المبادا اادارة الحديةع إي أوال ما زاي ميمورا يج ًال المةير من رجال اادارة 93
ررر يممررن اسررتخدام مبرردأ برراريتو فرري إدارة مافررع ال طامررات ااوتاجيررع و الخدميررع و يررر ذلررت مررن 94

 ومو ا التاًيميع المهسسات 
ررر يرمررز مبرردأ برراريتو فرري اادارة مًررى ال ًررع الحيويررع  وي ياورري ذلررت إهمالررال لًمةرررة الخامًررع لموررال 95

 2يحاول أن يوشط هذل المةرة الخامًع ويست يد مو ا لدر ااممان 
ررر مبرردأ برراريتو مييرررل مررن المبررادا ااداريررع لررال مبررادا ي رروم مًي ررا مو ررا وترميررز الج ررد  التوسرر  96

 ا ف ي أص استخدام ألل الموارد لتح ي  أفًل الوتا و   
  2ر أ با مبدأ باريتو ر وظر ا ل امًيتال ر من أدوات لياس الجودة97
 ر لمبدأ باريتو خطوات ةابتع مود تطبي ال هي والترميز مًى تحديد المشمًع  جم  98

 البياوات  تحديد ا سباب  ًو  البياوات في جدول لتحديد ا هميع   
 ر لمبدأ باريتو موامل تسامدل مًى الوجاح مو ا والتطً  إلى ا داا المتميز  ايهتمام 99

بررررال ترة ال  رررريرة فرررري التو يررررذ أو التطبيرررر  حتررررى ي يسررررود المًررررل وحتررررى ي تتبرررردل ا مررررور  اوت رررراا 
 % من المجال 02ا هداف  البحث من الوجاح في وطا  

اد  ليرررع يممرررن مرررن خلل ررررا المشرررارمع فررري التشررررياات التربويرررع خا رررع مشررررارمع رررر ًررررورة إيجررر9
 المخت ين في التربيع 

 ر توةي  الاللع بين السًطع التشريايع والسًطع التو يذيع   و ا تماد تمون موادمع 0
م باً ا في تشري  واحد 3  ر توظيم التشرياات التربويع أو ت سيم ا إلى ألسام ًو
اليب الاًميع الحديةع والاًميع في اتخراذ مافرع التشررياات التربويرع الموظمرع لًامرل ر تطبي  ا س 4

 بالتاًيم لبل الجاماي 
لياا المتمرر مو ا حتى يتم ال ًاا مًى التًارب بيو ا 5  ر تو يا جمي  التشرياات واي
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 ر المرووع في التشرياات بحيث يمون ب ا مساحع تسما بالتاديل في ا دون إليا  ا  6
ر تحديد فترة زمويع محدد لًامل بمل تشري  تربوص  مًرى أن يخًر  هرذا التشرري  لً حرص بارد  7

اوت رراا هرررذل ال تررررة ويتولرررف ايسرررتمرار الامرررل ب ررذا التشرررري  مًرررى وتيجرررع ال حرررص التررري لرررد 
تو ي باستمرار الامل بال أو إليا رال أو تطرويرل بالتارديل سرواا بالحرذف أو ااًرافع وذلرت 

 ف الحاليع لًمجتم  حسب م تًيات الظرو 
يجررب اسررتخدام مبرردأ برراريتو فرري تحسررين ا داا بمافررع المجررايت والوشرراطات الامًيررع والاًميررع  ر 8

را بمجرال  ومو ا تطوير التشرياات التربويع لًتاًيم لبل الجاماي  وال مبردأ مرام ولريس خا  
 ماين من المجايت

المبادا الميمورة التي ي يارف ا المةير من ر مبدأ باريتو من المبادا ااداريع ال امع  ولموال من 9
دراجررال ًررمن المررواد  ااداريرين وال ررادة  لررذلت يجررب إل رراا الًرروا اادارص مًررى هررذا المبرردأ واي

  تالتدريبيع التي ُتدرس في الدورات التدريبيع وتطبي ال مود اتخاذ ال رارا
الزيادة أو الو  ان فري مرل لابلن لًتيير الط يف سواا ب 02/  82ر التذميد مًى أن الرلمين 92

 مو م والرلمان ت ريبيان 
روح م  روم هرذا المبردأ وذلرت مرن 99 ر وشر الت سير المواسب ل رذا المبردأ  ن مرن ميوبرال مردم ًو

يا والت سير وتًميوال ًمن المادة التدريبيع التري  طري  التب ير وااملم والشرح والتًو
 ات والمهتمرات تدرس في الدورات التدريبيع وورش الامل والودو 

 ر تشميل لجوع دا مع ل حص ودراسع جمي  التشرياات التربويع التي ت در من مافع الج ات90
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الموسومع الاربيع الاالميعي مهسسع أممال الموسرومع لًوشرر والتوزير   الطبارع الةاويرع  الجرزا  -9
 .الراب 

الاردد  ر ورجل ا ممال السوع الساباعخل ات متب المدي ق 82/ 02لامدة ي ق رتشارد موخ -0
 .الاربيع لإلملم الاًمي شااع ال اهرة   الشرمع9999الةالث فبراير 

ت ايررل دور المشررارمع المجتمايررع فرري حررل باررض المشررملت المدرسرريع ي ق رشرراد محمررد حسررن -3
التربيرررع الاربيرررع  المجًرررد الةرررامن مشرررر   ق مجًرررع مسرررت بل بمحافظرررع حًررروان ر دراسرررع ميداويرررع

 .0299يواير  68ددالا
ا ميررع فرري  ت ررميم بروررامو ادارة محرروجمررال محمررد أبررو الوفررا   ررلح الرردين محمررد توفيرر يق  -4

مجًررع مًيررع التربيررع بالمو ررورة   قجم وريررع م ررر الاربيررع باسررتخدام أسررًوب اادارة با هررداف
 .9994مايو  05الادد 

الجريررردة  التاًررريم  بت ررردار لررراوون 9989 لسررروع 939لررراوون رلرررم جم وريرررع م رررر الاربيرررعي  -5
 .0/8/9989ال ادر في  34الرسميع  الادد

ق دار  ر لًررايا لًحرروار والموالشرررع اادارة التربويررع الماا رررةسررلمع مبررد الاظرريم حسررريني ق  -6
 .0292الم ط ى لًطبامع والترجمع  بو ا  

وا ةرررر ومخطرررط بررراريتو فررري السررريطرة مًرررى  توظيرررف مخططررري السرررببسرررواا جرررواد مررراظمي ق  -7
ف  دراسع حالع في مامل ألبان ر الديواويع ق  اليرص لًاًوم ايلت اديع وااداريع  ماديت التً

 .0299الادد التاس  مشر  الارا  
ق  الماا رر اادارة في التاًيم وملما من الوالر   إستراتيجيعمرفات مبد الازيز سًيمان ي ق  -8

 .0229ممتبع ايوجًو الم ريع  ال اهرة  
ق دار الة افررع لًوشررر والتوزيرر    اهررات وا دوات المميررع فرري اادارةايتجمًررى هررادص جبررريني ق  -9

 .0228ممان 
وان -92 ق ال ي رع الم رريع  ا زمات التاًيميعرر إدارت را وسربل المواج رعق ي مماد ةروت محمد ًر

 .0293الاامع لًمتاب ال اهرة 
ر الاًرم فتحي مبد الرسول محمدي ق التشرياات التربويع في باض المهسسات التاًيميع ق دا -99

 .0293واايمان لًوشر  دسو   
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ر دراسررع م اروررع ق ق ررو  ال رررار التاًيمرري فرري م ررر واوجًتراررفريرردة إبررراهيم محمررود رمًرراني  -90
 .0225رسالع ماجستير  ير موشورة مًيع التربيع جاماع طوطا فرع م ر الشي   

دار  رس قالمرردا المشرملت ااداريرع التري تواجرال مرديرصي ق ف رد برن  رالا برن محمرد ال يبري -93
 .0295اايمان لًوشر والتوزي   دسو   

محمررررد أحمررررد ميشرررروويي ق الرررردليل الامًرررري لًتحسررررين المسررررتمر لًامًيررررات باسررررتخدام ا دوات  -94
 .0ا ساسيع السب  لًجودة ق سًسًع إ دارات المجًس الساودص لًجودة  اي دار رلم

التاًيمرري وم ررادر  لت رراديات التاًرريم ر  ليررات ترشرريد ااو ررا ق اي محمررد حسرروين الاجمرري -95
 .0227دار الجاماع الجديدة  ااسمودريع  تمويًال ق  

 .محمد ش ابي ق رواد مًم ايجتماع قمرمز ااسمودريع لإلبداع ال وي .  د . ت -96
محمررد مبررد الظرراهر الطيرربي قمورراهو البحررث فرري الاًرروم التربويررع والو سرريعق ممتبررع ايوجًررو  -97

 .0222الم ريع  ال اهرة  
  الارزاوصي قإدارة الجرودة الشرامًع ق دار اليرازورص الاًميرع لًوشرر والتوزيرر  محمرد مبرد الوهراب -98

 .0225ا ردن 
مول  مًى  sameher . wordpress 0227أبريل  99مدووع اادارة وال ودسع ال واميع  -99

 .شبمع ايوتروت
اادارة المدرسرررريع الماا ررررة فرررري ظررررل ي ق واديرررع محمررررد مبرررد المرررروام  مررررزة جرررلل م ررررط ى -02

 .0290المجمومع الاربيع لًتدريب والوشر   قالاالميع المتييرات
شرررمع   ق ترجمررع أسررامع المًيجرري  لتحسررين الجررودة عالطررر  ااح ررا يهييوشرري ميرروميي ق  -09

 .0224الوظم والجودة الشامًع ق توتالق 
أبريرررل  36ق مرررالم المارفرررع الاررردد السرررًطويع فررري التربيرررع الاربيرررعيزيرررد ميسرررى السرررورطيي ق  -00

 افيرررع شررر ريع ي ررردرها المجًرررس الررروطوي لًة افرررع وال ورررون واآلداب ر سًسرررًع مترررب ة 0229
 .المويت

23- Richard Kock: "Th 80 / 20 Principle uicholas public shing . Longon 

1998. 
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Abstract 

The objective of this research is to use the Pareto principle in the 

development of educational legislation note that this principle of 

important management principles, but is still submerged do not know a 

lot of educational leaders, and use the search descriptive approach and 

through which the description of the facts relating to the educational 

legislation existing, data collection, organization and classification and 

analysis accurately to reach the vehicle can be done through which the 

development of these educational legislation, research based on a 

number of terms, including legislation (law, resolution, regulation), the 

Pareto principle, the research found multiple and different ones that there 

is a lot of educational legislation need to be replaced or development 

results because it does not fit the present time, where many of them had 

been issued from long period of time exceeds five and thirty years, such 

as the Education Law No. 139 of 1981, as many are not compatible with 

the political, economic and social current circumstances, and it can use 

the Pareto principle of the development of this legislation where this 

principle concentration of effort on important legislation, which 

represents 20% of the existing legislation which, if developed, we have 

developed the necessary legislation to do 80% of the educational 

business. 


