
 

  

 
  

 

 
 

 

 

 دادإـع

 إـشراف

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعــة بنهــا –كليـــة الرتبيـــة 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعــة بنهــا –كليـــة الرتبيـــة 

 

 حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحث
 

 



2018  (4ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 225 

 

 
 دادإـع

 إـشراف
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية

 جامعــة بنهــا –كليـــة الرتبيـــة 
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية

 جامعــة بنهــا –كليـــة الرتبيـــة 

را برذا هرذا هدف هذا البحث إلى استخدا م مبدأ باريتو في تطوير التشررياا  التروويرع مًا 
الابررردأ مرررا الابرررا ا اا ارل ال امرررع لمورررال مرررا ال ميارررورا ي دارفرررال المة،رررر مرررا ال ،رررا ا  التاً،ا،رررع  
واسرررتخدم البحرررث الارررو و الو ررر ي والرررذص  رررتا مرررا عللرررال و رررا الح رررا   الاتاً رررع بالتشررررياا  

الب،انرا  وتوي،ا را وتيرو،  ا وتحً،ً را  دلرع لًو رول إلرى وسر،ًع التروويع الاوجو ل حال، را  وجار  
داكا أا  تا ما علل را تطروير هرذل التشررياا  التروويرع  وارتمرث البحرث مًرى مردل ميرطًحا  

وتو رررل البحرررث إلرررى نترررا و متارررد ل   مو رررا التشررررياا  وال رررانوا  ال ررررار  الل حرررع   مبررردأ بررراريتو
التشررياا  التروويرع تحترال إلرى اسرتبدال ا أو تطويرهرا  ن را ي ومختً ع مو ا أنال  وجد المة،ر ما 

تواسب الولت الحالي ح،ث الاد د مو را لرد  ردر مرا فتررل  مو،رع با،ردل جراو   الخار  و ل روا 
كارا أ ربا المة،رر مو را ي  توافر  مر  اليرروف  1981لسروع  139مام ا مةرل لرانوا التاًر،ا رلرا 

ع الحال،ررررع  وأنررررال داكرررا باسررررتخدام مبرررردأ بررراريتو تطرررروير هررررذل الس،اسررر،ع وايلتيررررا دع و ايجتاام،ررر
% مررا  20التشرررياا  ح،ررث د رروم هررذا الابرردأ  ترك،ررث الر ررد مًررى التشرررياا  ال امررع الترري تاةررل 
% مرا 80التشرياا  الاوجو ل والتي إا تا تطويرها نموا لد طورنا التشرياا  الل مع لً ،رام  رر 

  .ا ماال التروويع
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: 
د اس ت دم ا ما والشاوب بادل مؤشرا  ما أها ا: مدى ت دم التاً،ا برا،  مراحًال ما 

 .موطً  أها،ع هذل الارحًع الابكرل في تمويا مواطا لددال الاواطوع بكل أباا ها
وي شرررررررت أا التاًررررررر،ا لبرررررررل الرررررررراماي هرررررررو الاكررررررروا ا ساسررررررري ل فررررررررا  ح،رررررررث دسرررررررتار 

ل حترررري ديرررر،ر شرررراب ا مارررررل جرررراو  الةاموررررع مشررررر  و مررررا موطًرررر  ال ررررر  ف،ررررال موررررذ أا كرررراا ط رررر
أها،ررررع هررررذل الارحًررررع فمنررررال وجررررب ايهتاررررام بكررررل مررررا  تاًرررر  بررررالتاً،ا والترو،ررررع فرررري هررررذل الارحًررررع  
ومرررررا أهرررررا هرررررذل ا مرررررور التشررررررياا  التروويرررررع  لرررررذلت سررررراى البحرررررث الحرررررالي إلرررررى تطررررروير هرررررذل 

 .التشرياا  مستخدم ا مبدأ باريتو الاالا ايدطالي
را مًرى البحرث الحرالي أا  تاررة لح،رال ونشرذل مرالا ايلتيرا  اادطرالي   ً لذلت كراا فر

  كارا دطًر  مً،رال الرباه  ف رو مرالا إدطرالي ولرد 20/80باريتو  احب مبدأ براريتو أو لامردل و
فرري بررراري  مرررا أم فرنسرر،ع وأب إدطرررالي نهرررب يدطال،ررا مورررد مارررر الحا دررع مشرررر ووارررد الدراسرررع 

في مد وع توريا  ا مال  polytechmical inctituteل ودسعو البول،ت،كو،ع   ا ول،ع في ما د ا
 1882لادل سووا  م ودسا استشاريا بالسكت الحد ددرع مرالب را لاوراجا اسرتخرال الحد رد وفري سروع 

حيل مًى م،راث مكوال ما تمري  ب ،ع ح،اتال لًدراسع والبحث  ولد دكوا حيولال مًرى م،رراث 
في  دادع اهتاامال بالاًا باًا ايلتيا   وما الةا رت أا  دادرع مبردأ براريتو كاا سبب ا في أا  ترال 

كاا في ايلتيا   را تطرره هرذا الابردأ إلرى كافرع الاًروم بارد أا  برت  رلح،ع الابردأ للسرتخدام 
والتطب،  في الاًوم ا عرى  وما أها هذل الاًوم مًا اا ارل لذلت دساى البحث الحرالي لتطب،ر  

لتطوير تشرياا  التروويع لًتاًر،ا لبرل الرراماي ح،رث إا التشررياا  الحال،رع فري أمر  هذا الابدأ 
 .الحاجع إلى تطويرها

أ برررت بررراريتو أا هرررذا الابررردأ داكرررا ايسرررت ا ل مورررال وتطب، رررال فررري مرررراي  الح،رررال الاًا،رررع 
ا أا المة،رر دطبر  هرذا الابردأ فري ح،اترال ال،وم،رع  وا أا دشرارق فذنرت ت  ر ي والااً،ع كاا أًو

 اانوا بالاا ع ما  ومت في مشروا بالاا ع ما ماًت   ،وارا  ارانوا بالاا رع مرا م ااترت تً ري 
  رررا فررري مشرررريا بالاا رررع مرررا  ومرررت مًرررى ا رة  رررذلت دكررروا ال رررر  دطبررر  مبررردأ بررراريتو  وا أا 
دشررار  ونيررر ا  ها،ررع هررذا الابرردأ ولدرتررال مًررى ترروف،ر الولررت والر ررد والاررال فررما البحررث الحررالي 

 .ستخدمال في تطوير التشرياا  التروويع لًتاً،ا لبل الرامايسوف د
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: 
ل ررد شررار الباحررث مررا عررلل اطلمررال مًررى بارره ا   ،ررا  التروويررع ومررا عررلل نتررا و 
بارررره الدراسررررا  وماررررل الباحررررث بالترو،ررررع والتاًرررر،ا أا تشرررررياا  التاًرررر،ا لبررررل الررررراماي تحتررررال 

ير ا لمةرت ا ولدم با  ا ح،رث  وجرد   را تشررياا  مرر مًرى  ردروها الاراجاع والتطوير ونلت ن
ررا  كارررا  وجرررد  رر،ا با ررر ا الت ررارب  لرررذلت دسرراى البحرررث الحرررالي  أكةررر مرررا سررت و ل ررروا مام 

 تطوير التشرياا  التروويع باستخدام مبدأ باريتو الذص  بت نراحال في كافع الاراي  

 ث الحالي أها،تال ما مدل جوانب نذكر مو ا ما  ًي: دكتسب البح
مكانع التاً،ا لبل الراماي  نال هو أساس التاً،ا الراماي وميدر ما ميا ر تخرريو  -1

ال روى الاامًررع مرا عررلل التاًرر،ا ال وري وفرري حالررع مردم اسررتارار طالررب الةرانوص الاررام فرري 
 التاً،ا الراماي 

وع الذص  تواولال وهو التشر  -2 ياا  التروويع  ن ا هي ا ساس الذص د وم مً،ال أها،ع الاًو
 الاال في الاؤسسا  التروويع لًتاً،ا لبل الراماي 

الحاجع الاًحع امرا ل الويرر فري التشررياا  التروويرع نيرر ا لًتي،ررا  السررياع والاتلح رع  -3
 حتى تواكب هذل التشرياا  هذل التي،را  وتًت التطورا  

 ور باه التشرياا  لذلت لثم تطويرها مرور فترل  مو،ع طويًع مًى  د -4
 استخدامال مبدأ باريتو الذص  بت نراحال في كافع الاراي  الخدم،ع واانتاج،ع -5
 الحاجع الاًحع لتطوير طري ع إ دار التشرياا  التروويع  -6

لًتاًر،ا لبرل ل ذا البحث هدف ر ،  هرو إل راا ال روا مًرى التشررياا  التروويرع الاويارع 
الررراماي   رردف تطويرهررا باسررتخدام مبرردأ برراريتو وي د تيررر التطرروير مًررى الاوجررو  حال، ررا دشررال 

 .طري ع إ دار تشرياا  في الاست بل

 ارتمث البحث الحالي مًى الايطًحا  اآلت،ع: 
 ر:  ـــــــــــتطويـ 1

  ا ال ر  أو الويا ايجتاام،ع نت،رع لت امل الاد رد هو ناط ما أنااط التي،،ر التي دار 
ما ال وى مةل ا فرا  وهو داوي تي،،ر  تيا بالواو لبو،ع ما،وع أو لوظ، ع أو م ارل ما،وع وهو 

 .داتاد مًى مراحل متاد ل
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 ون:ـــــــــ القان 2
ال وامررررد الترررري تحكررررا أو تررررويا سررررًوو ا فرررررا  فرررري الارتارررر  والترررري دربررررر  عهررررو مراومرررر

 فرررررا  مًررررى إتبام ررررا ووررررال ول موررررد ايلت رررراا  وياكررررا ال ررررول أنررررال التشررررري  الررررذص ديرررردر مررررا ا
أص التشررررري   1989لسرررروع  16السررررًطع التشررررريا،ع ر البرلارررراا ر ف، ررررال مررررةل ال ررررانوا رلررررا 

 .1989الذص دحال هذا الرلا ما سوع 

 رار:  ـــــــــــ الق 3
ما إرا ت ا الاًثمع بارا ل را مرا سرًطع هو إفياح اا ارل في الشكل الذص دحد ل ال انوا 

با ت ى ال وان،ا والًوا ا ب يد إحداث مركث لانوني ما،ا متى كاا ماكووا وجرا ثا  لانونرا وكراا 
البحث مً،ال ا تياا ميًحع مامع وهو البت الو ا ي واا ارل الاحد ل بشذا مولا ما،ا أو حالع 

 ل إلى نت،رع ما،وع و محد ل ون ا ،ع ما،وع ويت اا ما  وبيي ماًال وما  وبيي تركال لًو و 

 :ـ اللوائح التنفيذية 4
هرررري الترررري تيرررردر تو ،ررررذا  لً ررررانوا وتت رررراا ا حكررررام الت يرررر،ً،ع لً وامررررد الاامررررع الرررروار ل 

ا طري ع تو ،ذ ال انوا أو ال رار  بال انوا  وهي أد ا  المتاب الُاَبّ،ا الذص  ًو

 ع:  ـــــ التشري 5
تيدرها السًطع التشريا،ع في الدولع مًى أسراس مرا السر،ا ل هو ا حكام االثام،ع التي 

 والسًطع ولد دكوا التشري  لانوا أو لرار و ارص أو ي حع تو ،ذدع 

 مفهوم التشريع:  
الاامً،ا بالاؤسسرا  التروويرع  لرذلت حررب البحرث  هلد دختًط م  وم التشري  لدى با

رر،ا هررذا الا  رروم  الررذص هررو مبرارل مررا مراومررع ال وامررد ال انون،ررع الادونررع الترري  الحرالي مًررى تًو
تيرردر مررا سررًطع مخولررع بم رردارها وهرري السررًطع التشررريا،ع فرري الدولررع  ولررد تمرروا هررذل ال وامررد 
ررحع لاررا  مرروا  فرري الدسررتور أو لرروان،ا أو لرررارا  و اريررع أو لرروا ا تو ،ذدررع مكاًررع أو م سرررل ومًو

 ماره البراحة،ا  ررى أا التشرري  التاً،اري دارد ترجارع مرا نوم،رع ايلتررثاسرب  ا مرا تشررياا   وو
الرروطوي نحرررو حرر  ا ج،رررال فرري ح،رررال مسررتو،رل  توسرررل إل، ررا  ، رررا  موياررع ت ررردرها فًسرر ع تروويرررع 
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تسررت دف تح ،رر  الادالررع  رر،ا أط ررال وشررباب فرري فرررب متماف ررع لًوارراا الرسرراي والا ًرري لًم ادررع 
اج  الطب،ا،ع لًبحث ما هرذا ايلترثام ح،رث  ت ررر كس،اسرع وطو،رع ايجتاام،ع والدسات،ر هي الار 

ت  ررً ا ال ررروان،ا وت تررررح تو ،ررذها ا نيارررع  وورررذلت دكرروا التشرررري  التاً،اررري مبررارل مرررا مراومرررع 
مو ررا الدسررتور  ال ررانوا    ال وامرد التاً،ا،ررع الترري تيرردرها السررًطع التشررريا،ع وتذعررذ  ررورا متاررد ل

 .لتو ،ذدعال رار الو ارص  الل حع ا

 ة:  ــــات الرتبويــــداف التشريعــــأه
تحد رررررد الاللرررررع  ررررر،ا الاوا رررررر الاختً رررررع الاسررررر ولع مرررررا الاؤسسرررررا  التروويرررررع وتحد رررررد  -1

 مس ول،ا  واعتيا ا  كل وظ، ع 
،ا ح وه ا فرا  لدى الدولع وتحد د مس ول،ا  ا فرا  ترا  الدولع  -2  تًو
،ا طري ع الااامًع الاال،ع واا اريع  -3  لمل الاامً،ا في الاؤسسا  التروويع تًو
ًو  ا طر ا ساس،ع وتحد د الوظا ا و ا س  الاًا،ع وال و،ع التي تًتثم   ا ا ج ثل  -4

 والاؤسسا  الاس ولع ما ترو،ع الوشا
تحد د ايلتثاما  التي تًتثم   ا الدولع والاؤسسا  وا ج ثل لتذك،رد ًررورل تحارل الدولرع  -5

 نت تشريا،ع أو وظ، ،ع أو مال،ع لتًت ايلتثاما  سواا كا
تح ،رر  ال رردف الو ررا ي مررا وراا البرررامو وا نشررطع والخرردما  التروويررع لًط ررل بررذا تمرروا  -6

إدرا ،ع نافاع وم ،ردل لًط رل ووح،رث دسر ل تح ،ر  الرلابرع مً، را وتوي،ا را مًرى ا سر  
 الاًا،ع السً،اع

 الوضع الراهن للتشريعات الرتبوية للتعليم قبل اجلامعي:  
 داكا تًخ،ص الًو  الراها لًتشرياا  التروويع في مدل ن اط مو ا: 

 .ت ارب باه التشرياا  م  با  ا بسبب وجو  أكةر ما ج ع تيدر تشرياا  تروويع -1
 1981لسوع  139لدم باه التشرياا  ما أها ا لانوا التاً،ا رلا  -2
الردل،ل أا المة،رر و  اليا رل ل،سرت  رييرع مسرت بً،ع أص ي تويرر إلري الاسرت بل لتشرياا ا -3

 مو ا دادل أكةر ما مرل ومو ا ما  ًيى باد  دورل ب ترل وج،ثل 
جًسرا  إا الارً  ا مًى لًتاً،ا لبل الراماي  وا د لاوالشع جدول أمارال مرا عرلل  -4

تستار ست ساما  فذكةر وفي ن ادع الرًسع  تا مررة الارذكرل الخا رع بم ردار لررار 



  أمني راضيأبو الوفا، أ.د/ سالمه عبد العظيم حسني، أ/  مجال حممد.د/ أ
 

 230 

إ رررداا رأى نيررررا   ا ا م ررراا دكونررروا فررري حالرررع  مرررا وترررتا الاواف رررع مرررا ا م ررراا  وا 
 ليوى ما اارهاه الذهوي والرسدص.

 الو ير ديدر ال رار والاستشاروا  و ذوا  وا إ داا الرأص ف، ا ي توجد مشاركع  -5
ي وجررو  لًرررأص الاررام فرري التشرررياا  التروويررع ح،ررث إن ررا إلثام،ررع  ،ررر لا ًررع لًاوالشررع أو  -6

 احع ا داا الرأص التاد ل وي توجد هواو مس
ررروما  فررري  -7 تاررررة الس،اسرررع التاً،ا،رررع بطري رررع تسرررد د الخانرررا  فوررررد أا موالشرررع الاًو

 الاؤتارا  وما شابال نلت تموا  وريع 
ي توجد مللع  ،ا السًطع التشريا،ع والسًطع التو ،ذدع ماا دكوا لال ا  ر السرًبي الرذص  -8

 دي ر نت،رع تو ،ذ باه التشرياا  
 ررت لًحيررول موررال مًررى التشرررياا  الحد ةررع لدراسررت ا لبررل  عول ررا مرردم وجررو  ميرردر  ا -9

 ح،ث التو ،ذ حتى دكوا ال ا ا مًى التو ،ذ مًى  رادع تامع   ذل التشرياا  
 تذعر و ول باه التشرياا  إلى الر ا  التو ،ذدع عا ع إلى ا ماكا الوا ،ع  -10

 أهداف التعليم قبل اجلامعي:  
إلى إمدا  الطلب لًح،ال جوبا إلى جوب مر  إمردا ها  التاً،ا لبل الرامايت دف مرحًع  -1

والتذك،رررد مًرررى ترسررر،  ال ررر،ا   أو الاشررراركع فررري الح،رررال الاامرررع  لًتاًررر،ا الارررالي والرررراماي
 الد و،ع والسًوك،ع وال وم،ع 

رمادررع الشررباب مًررى أسرراس ااسررلم  ومررلل مشرركلت ا ال مريررع واين اال،ررع ومسررامدت ا  -2
 لحرجع ما ح،ات ا  وراح وسلم .مًى اجت،ا  هذل ال ترل ا

ول،د الر بع لددال في اي  دا  ما الاًا الواف  والاال اليالا وتدريبال مًى ايست ا ل ما ت -3
 أولا  فرا ال

  واا الشخي،ع ال ا رل مًى مواج ع الاست بل م  التذك،د مًى ال ويع الة اف،ع الوطو،ع  -4
 وااسلم،ع  وا تايب  رفه تطور ال مر الاالاي  -5
،ع الا ارا  ا ساسر،ع الاختً رع وعا رع الا رارل الًيويرع  والا رارل الاد درع  والا رارا  توا -6

 الحرك،ع
إمدا  الطالب ال ا ر مًى اي تمار والترد رد والتحً،رل  تثويردل بالا رارا  ال مريرع والا ً،رع  -7

 الل مع لااً،ع التاًا الذاتي.
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 ل دامع وايتراها  الا ًًعتمويا الومي اادرا ي الذص  واجال بال الطالب ا فمار ا -8
والسرررًوك،ع فررري ن ررروس الطًبرررع والمشرررا مرررا اسرررتادا ا  و الوطو،رررع ترسررر،  ال ررر،ا الد و،رررع  -9

 الطلب والاال مًى توا،ت ا.وم،ول ولدرا  وم ارا  
اري ال  واا هللا مً،ال في ن سال  وفي  ، تال ايجتاام،ع والريراف،ع  ل،حسا استخدام الرواا ت -10

 ويو   ن سال وو، تال
 الطالب لاوا ًع تاً،اال الاالي والراماي تح ، ا  لًتوا،ع الشامًع. إمدا  -11
ا ررررد لرررردرا  الطالررررب  واسررررتادا اتال الاختً ررررع الترررري تي ررررر فرررري هررررذل ال ترررررل  وتوج،  ررررا ت -12

 وف  ما  واسبال
ايهتارررررام  رمادرررررع الطًبرررررع ال رررررا  ،ا ويتاحرررررع ال ر رررررع لًاوهررررروو،ا مرررررو ا بيررررر ل مرررررواهب ا  -13

 وتوا،ع لدرات ا.
لا رررراه،ا الااً،ررررع اانسرررران،ع فرررري ح،ررررال هررررذا الايررررر لتسررررخ،رها لخدمررررع إكسرررراب الطًبررررع ا -14

 الارتا .
توا،ررررع ت ررررد ر الاسررررؤول،ع والااررررل مًررررى أا  رررردرو الطالررررب مالررررال مررررا ح رررروه ومررررا مً،ررررال  -15

 ما واجبا .
توا،رررع الت م،رررر الاًاررري لررردى الطالرررب  وتاا،ررر  روح البحرررث والترريرررب والتتبررر  الاو رررري   -16

 ره الدراسع السً،اعواستخدام الاراج   والتاو  مًى ط
 توا،ع الا ارا  والا،ول وال درا  الخا ع م  إكساب الطالب حاسع التذوه ال وي. -17
التاررررررف مًرررررى حاجرررررا  الارتاررررر  ويمررررردا  ج،رررررل دسررررر ا مسررررراهاع فاالرررررع فررررري الو ررررروة  -81

 بالارتا  وتطورل

 مفهوم مبدأ باريتو:
ه تاررررررد   الاسررررررا،ا  لابرررررردأ برررررراريتو فررررررباه المتررررررب نكررررررر  ومبرررررردأ برررررراريتو   والرررررربا

  أمررررررررا الررررررررباه اآلعررررررررر ف ررررررررد نكررررررررر وال ًررررررررع 20/  80  أو ولامرررررررردل  80/ 20نكررررررررر ولامرررررررردل 
الارررررررررؤ رل والمةررررررررررل التاف رررررررررع   وواررررررررره المترررررررررب ومخطرررررررررط بررررررررراريتو   أو وتحً،رررررررررل بررررررررراريتو   أو 
ررررا مررررا الدراسررررع مًررررى ح رررروه الاًم،ررررع ال مريررررع فمن ررررا فرررري حالررررع الرجرررروع  وموحوررررى برررراريتو   وحر  

اوجرررررو  برررررالارج   أمرررررا فررررري حالرررررع الحرررررد ث مًرررررى لسررررراا إلرررررى الاراجررررر  سررررروف ترررررذكر الاسررررراى ال
 البحث الحالي سوف تستخدم ميًا ومبدأ باريتو 
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ررراوهرررو  احرررد الوسرررا ل ااحيرررا ،ع التررري تسرررتخدم لتحد رررد ا ها،رررع الوسرررب،ع لاسرررببا   أد  
أص ما علل استخدامال داكرا لورا أا نحرد     ماالرت ا التبا ا لتحد د أولويا  ااجرااا  الواجب

رااا  التري نتخرذها أوي أو أص ا سرباب التري دررب أا نواج  را أوي  ن را نا  أ رر برال  أص ااجر
 .ا ها،ع  أص نبدأ بالا ا والااجل

 فلسفة مبدأ باريتو:  
لمل مبدأ أو أسًوب فًس ع عا ع بال تا،ثل ما  ،رل وتماا فًس ع مبدأ باريتو في تحد د 

%  مرررا إجارررالي 20ل ً،ًرررع الحاكارررع التررري تاةرررل وأولويرررا  الارررراي  ا كةرررر فا ررردل  أو الاوامرررل ا
الاوامل ماا  ؤ ص إلرى تروف،ر لردر كب،رر مرا الولرت والر رد الابرذول   رذلت فرما مبردأ براريتو مبردأ 
ماًررري دسررراى يسرررتةاار الولرررت  ف رررو  تررررال نحرررو تح ،ررر  ا هرررداف ح،رررث إنرررال  ركرررث مًرررى ا هرررا 

التاف ع التي ل،  ل را فا ردل فرل   رتا   را والااجل  دادع   ا  تدرل في الترك،ث ل،يل إلى ا ش،اا 
كاا أنال ي  رتبط بالاراومع في التطب،   ل داكا كل موا أا دطب ال في ح،اترال ال،وم،رع  وي اً ا 

با ر ل  ا أميا ما في مبدأ باريتو هو أنت ي توتير مسامدل اآلعريا وياكوت البدا في تطب، ال 
اتت تمروا سربب  سراا تت وتسرامدو مًرى تح ،ر  في ح،اتت  فورد أا هواو أش،اا  ي،رل في ح،

 مستويا  أمًى في الاال ويطً  مً، ا وال ًع الاؤ رل  
ووررذلت تمرروا فًسرر ع هررذا الابرردأ لا اررع مًررى أا مايررا ا حررداث الر،رردل أو الا ،رردل تحرردث 
بسبب ألً،ع  ي،رل لمو ا مؤ رل  ومايا ا ش،اا الس، ع تحدث مرا وجرو  ألً،رع مردمرل لًيادرع ف رو 

تاررد مًررى ال ًررع الاررؤ رل وي  ًت ررت إلررى المةرررل التاف ررع  ووررذلت دكرروا هررذا الابرردأ مواسررب لتطرروير دا
التشرياا  التروويع الخا ع برالتاً،ا لبرل الرراماي  فارا عللرال داكرا تحد رد التشررياا  التروويرع 

طورنرا % مرا المرل الاوجرو  حال، را والتري إا طورناهرا نمروا لرد 20الا اع أو الاؤ رل والتي تاةل 
 % ما ا ماال في الاؤسسا  التروويع 80ما دك ي لً ،ام  ر 

 أهمية مبدأ باريتو:
ي شت أا مبدأ باريتو ما الابا ا الا اع في الح،ال الاًا،ع والااً،ع  عا ع في مررال 

وكررذلت أا هررذا اا ارل نيررر ا لوجررو   ل،ررع فرري هررذا الابرردأ تسررامد مًررى تطرروير التشرررياا  التروويررع  
الابدأ دساى إلى ترك،ث الر و  في ا مارال الا ارع نا  ال ا ردل ومردم إًرامع الولرت فري أشر،اا 
 ،ر م اع ول،  مو ا فا ردل  لرذلت تسراى الدراسرع الحال،رع إلرى مررة فوا رد هرذا الابردأ فري ن راط 
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فمننف فئد نن    محررد ل حتررى داكررا ايسررت ا ل موررال فرري كافررع مورراحي الح،ررال سررواا الااً،ررع أو الاًا،ررع
 : مب أ باريتئ ما يلي

ت ًرر،ص ال رردر وهررو مطًرروب فرري كررل شرريا فرري ح،اتوررا  ا ال رردر داتبررر نرروع مررا أنررواع  -1
التبذ ر كاا داتبر ال ردر فري أص شريا سرًب،ع مرا السرًب،ا   ومبردأ براريتو دسرامدنا مًرى 

 أا نح رر  80/ 20ت ًرر،ص ال رردر فرري ج و نررا وموار نررا وأولاتوررا  وياكررا  تطب،رر  لامرردل 
وهذا  ت،ا لوا توج،ال ال ا ه إلى  0% ف ط ماا كوا ن اًال  20أ ًب الوتا و ال امع  بذل 
برررالترك،ث مًرررى الوترررا و ال امرررع  80/  20كارررا تسررراا لورررا لامررردل  0لوررروا  أكةرررر إنتاج،رررع 
 والوسا ل ال االع 

فحتى لو لا ن  ا ا ستيل تاال وترؤ ر  0توطب  مً،وا ش وا أم أ ،وا  80/ 20أا لامدل  -2
ولررررذا فاررررا الاتولرررر  أا تررررث ا  فاال،توررررا إنا مررررا ف اواهررررا   ،واررررا لررررد ن ررررار إنا مررررا  .،وررررامً

  اتراهًواه

مخطط وأو عريطع  باريتو هرو أ با هذا الابدأ أ ال م اع ما أ وا  ل،اس الرو ل  ا  -3
مبرررارل مرررا تاة،رررل  ،ررراني لًاشررراكل الاوجرررو ل فررري الااً،رررع فاا عرررلل هرررذل الت و،رررع داكرررا 

ت،برررا توا ل،رررا مرررا ا كةرررر حررردو ا إلرررى ا لرررل أص حسرررب أها،ت رررا وتمررررار ترت،ررب الاشررراكل تر 
مًى الرو ل تحد رد أهرا الاشراكل  حدو  ا. فاا علل عريطع باريتو داكا لً ري  الاامل
. ت رروم هررذل الت و،ررع مًررى مبرردأ حً ررا أويوأ ًي ررا أ رررا مًررى الرررو ل و بالتررالي الترك،ررث مًررى 

% مرا مشراكل الااً،رع  80أا نسبع  20/ 80 انوا ب  لال  رمث والذص /  (Pareto باريتو
مررا الاوامررل و ا سررباب. %  20ى وأو مشرراكل جررو ل الاوترررا  أو الخرردما   تاررو  إلرر
تحد ررد ال ًررع الا اررع والاررؤ رل مًررى  فاررا عررلل هررذل الت و،ررع داكررا ل ريرر  تحسرر،ا الرررو ل

الررتخًص مررا  مررا ا سررباب و بالتررالي داكررا % وال ًررع الا اررع 20الااً،ررع والاتاةًررع فرري 
 ررذلت دكرروا هررذا الابرردأ أ ال م اررع مررا أ وا  ل،رراس الرررو ل   % مررا مشرراكل الااً،ررع 80

إًافع إلى نلت أا استخدام هذا الابدأ فري الررو ل ُ ثيرد مرا أها،ترال نيرر ا  ها،رع الررو ل 
 .و عول ا مايا ال طاما  الخدم،ع واليوام،ع واانتاج،ع

  مارفرع موالر  نا  ال ًرع الارؤ رل مرا الاوالر  هو ع،ر أسًوب تستط،  اا ارل ما عللرال -4
 .نا  المةرل التي هي ألل تذ ،ر ا فتركث مًى الاوال  الاؤ رل  وا  ،رها
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اسرررتخدام مبررردأ بررراريتو ُدَامورررت الو رررول إلرررى لرررب ال يرررور فررري التشرررري  الاوجرررو  لررر،اكا  -5
فررري  تطرررويرل برررالوير إل، رررا مرررا  وادرررا مختً رررع  نرررال دحرررد  ا سرررباب الا ارررع التررري تسرررببت

 .الاشكًع
مبدأ باريتو ق دسامدنا مًى تحد د ا ولويا   دي مرا تشرت،ت الر رد والاروار  فري التيًرب  -6

مًى أسباب ل،ست نا  تذ ،ر  ونلرت بطري رع مًا،رع باسرتخدام موحورى براريتو أو مخطرط 
 .باريتو ف،اكووا الترك،ث مًى التشرياا  الا اع أوي في التطوير

تطب،  واتساع نطال ا لتشال كل ما داكا أا ن مرر ف،رال  تتا،ث بس ولع ال 20/80لامدل  -7
أص داكا أا نستخدم ا في اا ارل في جا،  ال طاما  وتاً،ا   حع   رامرع  التيرا   
ال     كاا داكا أا نستخدم ا في موال  الاال الا،داني سواا في الايو  أو الشركا  

هو أا تاررف مترى تطبر   80/ 20أو الاثارع أو  ،ر نلت ولما الا ا ق لتطب،  لامدل 
 ا ما الاارف أا اعت،ار الولت الاواسب لتو ،ذ أص مخطرط لرال  ال امدل ومتى تتراهً ا
 . ور كب،ر في الوراح

 عيوب مبدأ باريتو:  
ي شررت أا أص مبرردأ و لامرردل إ اريررع كاررا ل ررا مررا ما،ررثا  ي أا دشرروو ا بارره الا،رروب  

 وف،اا  ًي م،وب مبدأ باريتو: 
،رررر موط ،ررع وي داكررا التو رررل إل، ررا باحرره اليررردفع أو بمماررال الت م،رررر أن ررا لامرردل   -1

وحرردل  ف رري تاتاررد مًررى الو ررل أكةررر مررا الا ررل  أى أن ررا تحتررال ترروررع ماً،ررع ووارره 
الاؤسسرررررا  أو الاويارررررا  سرررررواا كانرررررت حكوم،رررررع أو عا رررررع تخشرررررى مرررررا الخسرررررارل أو 

 .الاحاسب،ع ما الترارب عوف ا ما ال شل
 ا الايارورل ولرد دكروا السربب فري مردم انتشرارها هرو مررث الاًاراا مبدأ باريتو ما الابا -2

مررررا ت سرررر،رها أو ن رررردها فاانسرررراا ي دحررررب أا  تاامررررل إي مرررر  مررررا دسررررتط،  أا د  اررررال 
وي سرل...ومً،ال فمنال لد دياب مًى اانسراا الارا ص تيرد   هرذل ال امردل ف ري تخرالا 

 الاوط  البس،ط وتحتال إلى الترروع والبحث والتحً،ل 
وياتبروا أا ال امدل  ،ر  ح،حع في  20  80اه ا فرا   تراد فمرها مود ا رلام ب -3

رلاراا  80  20لما الح ، رع أا الرلاراا  20/ 80حالع مدم تح ،  الوتا و  وسبع  ا تع 
% بال ربط مرا ا هرداف 80ي تاوري بال ررورل أا تح ر   80/ 20افتراً،اا والوسربع 
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سررا ل ال االررع  ررل إا الا يررو  هررو أا الوسرربع % بال رربط مررا الو 20ي دسررتدمي سرروى 
% مرا الوسرا ل 30  بااوى أا 70/ 30ف د تموا الوسبع  80/ 20الح ، ،ع ت ترب ما 

 ذلت ف رذا الابردأ دحترال ا فر    75/ 25% ما ا هداف أو لد تموا 70ال االع تح   
 الواس  وال مر الات تا ول،  ال مر الاتحرر

لاًاررراا وال لسررر ع ويررررى با ررر ا أا هرررذا الابررردأ م ررررور هرررذا الابررردأ ن طرررع عرررلف مورررد ا -4
 بالوسبع لًابا ا الاواظرل لال في الاًوم ا عرى  ف و دخالا الوال  مود الباه

 دور مبدأ باريتو يف تطوير التشريعات الرتبوية:  
درب أا دكوا تطوير التشرياا  ماً،ع مو ر،ع مويارع ت راا إ عرال الاارفرع الرد ردل 

ًافع كل ما هو جد د في مرال إ دار التشرياا  التروويع و وي إلى إحداث لًبحث الاًاي وي
جو ل هذل التشرياا  سواا الاوجو  مو ا أو جرو ل مرا  رتا إ ردارل  يالتي،،ر اادرا ي الاًاوس ف

مسررت بل  ومبرردأ برراريتو هررو مررا الابررا ا الاًا،ررع نا  الاو ر،ررع الاوياررع وفرري ًرروا م  رروم مبرردأ 
% مارا دحردث فري الاؤسسررا  80التشرررياا  التري تيردر تشركل نتا ر ررا  % مرا20براريتو فرما 

التاً،ا،ررع لررذلت وجررب مً،وررا الترك،ررث مًررى هررذل التشرررياا  ال ً،ًررع الاررؤ رل  وي داورري نلررت ترررو الررر 
% مررا الوتررا و  لمررا الا يررو  هررو ترك،ررث الر ررد والولررت 20% مررا التشرررياا  الترري تشرركل 80

 % ال ً،ًع التذ ،ر أو ا ها،ع80أوي  ا نترال باد نلت إلى الر  % الاؤ رل20والاال في تطوير الر 

ا  ن ا تويا الاللع  ،ا الاوا ر الاشتركع والاشاركع في الاال 1 ر التشرياا  التروويع هامع جد 
 بالاؤسسا  التاً،ا،ع 

 ل، ا اعتلف الب، ا  وظروف الارتا  ر ي ترامي التشرياا  التروويع الاوجو ل حا2
 ر كةرل التشرياا  التروويع الخا ع بالتاً،ا لبل الراماي في مير 3
 ر جا،  التشرياا  تتا بطري ع فول،ع وي مرال لًاشاركع ف، ا 4
 ر المة،ر ما التشرياا  الاوجو ل حال، ا تحتال إلى تطوير حتى تتواسب م  الاتي،را  الحال،ع 5
 رييع مست بً،ع في التشرياا  التروويع الاوجو ل حال، ا ر ي توجد 6
 ر باد السًطع التو ،ذدع ما السًطع التشريا،ع 7
 ر مدم وجو  ميدر  ا ت لًرجوع إل،ال مود الحاجع إلى الحيول مًى باه التشرياا  8
 ر وجو  ت ارب  ،ا المة،ر ما التشرياا  التروويع لوجو  أكةر ما ج ع تيدرها 9
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 بطره ت ً،ددع  ااا  التروويع الحال،ع تا اتخانهر التشري10
ررر تاررد   الاسررا،ا  لابرردأ برراريتو إي أا الا رراوا واحررد وهررو  وجررد لًررع ح،ويررع تاةررل حرروالي 11

 0% ما جا،  الارتااا  أو الب، ا  80% وكةرل عامًع تاةل 20
أو  % مررررا أماررررال الاؤسسررررع80ررررر  وجررررد بكررررل الاؤسسررررا  التاً،ا،ررررع لًررررع ح،ويررررع ت رررروم بااررررل 12

 0% ف ط ما ا ماال 20الاوياع   ،واا المةرل الخامًع ت وم بذماال 
 ر مبدأ باريتو ما الابا ا اا ارل الحد ةع إي أنال ما  اي مياورا در ًال المة،ر ما رجال اا ارل 13
ررر داكررا اسررتخدام مبرردأ برراريتو فرري إ ارل كافررع ال طامررا  اانتاج،ررع و الخدم،ررع و ،ررر نلررت مررا 14

 ومو ا التاً،ا،ع الاؤسسا  
ررر  ركررث مبرردأ برراريتو فرري اا ارل مًررى ال ًررع الح،ويررع  وي داورري نلررت إهاالررال لًمةرررل الخامًررع لموررال 15

 0دحاول أا  وشط هذل المةرل الخامًع ويست ،د مو ا لدر اامكاا 
ررر مبرردأ برراريتو كي،رررل مررا الابررا ا اا اريررع لررال مبررا ا د رروم مً، ررا مو ررا وترك،ررث الر ررد  التوسرر  16

 ا ف ي أص استخدام ألل الاوار  لتح ،  أف ل الوتا و   
  0ر أ با مبدأ باريتو ر نير ا ل امً،تال ر ما أ وا  ل،اس الرو ل17
 ر لابدأ باريتو عطوا   ا تع مود تطب، ال هي والترك،ث مًى تحد د الاشكًع  جا  18

 الب،انا   تحد د ا سباب  ًو  الب،انا  في جدول لتحد د ا ها،ع   
 ر لابدأ باريتو موامل تسامدل مًى الوراح مو ا والتطً  إلى ا  اا الاتا،ث  ايهتاام 19

بررررال ترل ال يرررر،رل فرررري التو ،ررررذ أو التطب،رررر  حتررررى ي دسررررو  الاًررررل وحتررررى ي تتبرررردل ا مررررور  انت رررراا 
 % ما الارال 20ا هداف  البحث ما الوراح في نطاه 

ا   ل،رررع داكرررا مرررا علل ررررا الاشررراركع فررري التشررررياا  التروويرررع عا رررع مشرررراركع رررر ًررررورل إدرررر1
 الاختي،ا في الترو،ع 

 ر تو ،  الاللع  ،ا السًطع التشريا،ع والسًطع التو ،ذدع   ن ا تما  تموا موادمع 2
ا با  ا في تشري  واحد 3  ر توي،ا التشرياا  التروويع أو ت س،ا ا إلى ألسام ًو
ال،ب الاًا،ع الحد ةع والاًا،ع في اتخران كافرع التشررياا  التروويرع الاويارع لًاارل ر تطب،  ا س 4

 بالتاً،ا لبل الراماي 
 ر تو ،ا جا،  التشرياا  ويلياا الاتمرر مو ا حتى  تا ال  اا مًى الت ارب  ،و ا 5
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 ر الارونع في التشرياا  بح،ث دكوا   ا مساحع تساا بالتاد ل ف، ا  وا إليا  ا  6
ر تحد د فترل  مو،ع محد  لًاال بكل تشري  ترووص  مًرى أا دخ ر  هرذا التشرري  لً حرص بارد  7

انت رراا هرررذل ال تررررل ويتولرررا ايسرررتارار الاارررل   ررذا التشرررري  مًرررى نت،ررررع ال حرررص التررري لرررد 
تو ي باستارار الاال بال أو إليا رال أو تطرويرل بالتارد ل سرواا بالحرذف أو ااًرافع ونلرت 

 ف الحال،ع لًارتا  حسب م ت ،ا  اليرو 
درررب اسررتخدام مبرردأ برراريتو فرري تحسرر،ا ا  اا بكافررع الاررراي  والوشرراطا  الااً،ررع والاًا،ررع  ر 8

را باررال  ومو ا تطوير التشرياا  التروويع لًتاً،ا لبل الراماي  نال مبردأ مرام ولر،  عا  
 ما،ا ما الاراي 

الابررا ا الاياررورل الترري ي دارف ررا المة،ررر ررر مبرردأ برراريتو مررا الابررا ا اا اريررع ال امررع  ولموررال مررا 9
مررا اا اريرر،ا وال ررا ل  لررذلت درررب إل رراا ال رروا اا ارص مًررى هررذا الابرردأ وي راجررال ًرراا 

   الاوا  التدريب،ع التي ُتدرس في الدورا  التدريب،ع وتطب، ال مود اتخان ال رارا
الثيا ل أو الو ياا فري كرل لابلا لًتي،ر الط ،ا سواا ب 20/  80ر التذك،د مًى أا الرلا،ا 10

 مو ا والرلااا ت ريب،اا 
روح م  روم هرذا الابردأ ونلرت مرا 11 ر نشر الت س،ر الاواسب ل رذا الابردأ  ا مرا م،وورال مردم ًو

،ا والت س،ر وت ا،وال ًاا الاا ل التدريب،ع التري  طري  التبي،ر وااملم والشرح والتًو
 ا  والاؤتارا  تدرس في الدورا  التدريب،ع وورش الاال والودو 

 ر تشك،ل لروع  ا اع ل حص و راسع جا،  التشرياا  التروويع التي تيدر ما كافع الر ا 12



  أمني راضيأبو الوفا، أ.د/ سالمه عبد العظيم حسني، أ/  مجال حممد.د/ أ
 

 238 

الاوسومع الارو،ع الاالا،ع: مؤسسع أمارال الاوسرومع لًوشرر والتو ير   الطبارع الةان،رع  الررثا  -1
 .الراب 

الارد   ر ورجل ا ماال السوع الساباععل ا  كتب الاد  ق 80/ 20لامدل : ق رتشار  كوخ -2
 .الارو،ع لإلملم الاًاي شااع ال اهرل   الشركع1999الةالث فبرا ر 

ت ا،ررل  ور الاشرراركع الارتاا،ررع فرري حررل بارره الاشرركل  الادرسرر،ع : ق رشررا  محاررد حسررا -3
الترو،رررع الارو،رررع  الارًرررد الةررراما مشرررر   ق مرًرررع مسرررت بل باحافيرررع حًرررواا ر  راسرررع م،دان،رررع

 .2011 وا ر  68د الا
ا م،ررع فرري  تيررا،ا  رنررامو ا ارل محرروجاررال محاررد أ ررو الوفررا   ررلح الررد ا محاررد توف،رر :ق  -4

مرًررع كً،ررع الترو،ررع بالاويررورل   قجا وريررع ميررر الارو،ررع باسررتخدام أسررًوب اا ارل با هررداف
 .1994ما و  25الاد  

الرريررردل  التاًررر،ا  بم ررردار لرررانوا 1981 لسررروع 139لرررانوا رلرررا جا وريرررع ميرررر الارو،رررع:  -5
 .2/8/1981اليا ر في  34الرسا،ع  الاد 

ق  ار  ر ل ررادا لًحرروار والاوالشرررع اا ارل التروويررع الااا رررلسررلمع مبررد الايرر،ا حسررر،ا: ق  -6
 .2010الايط ى لًطبامع والترجاع   و ا  

وا  رررر ومخطرررط بررراريتو فررري السررر،طرل مًرررى  توظ،رررا مخططررري السرررببسرررواا جررروا  كررراظا: ق  -7
ا   راسع حالع في ماال ألباا ر الد وان،ع ق  اليرص لًاًوم ايلتيا دع واا اريع  مادي  التً

 .2011الاد  التاس  مشر  الاراه 
ق  الااا رر اا ارل في التاً،ا وملما ما الوالر   إسترات،ر،عمرفا  مبد الاثيث سً،ااا : ق  -8

 .2001مكتبع اينرًو الايريع  ال اهرل  
ق  ار الة افررع لًوشررر والتو يرر    اهررا  وا  وا  الما،ررع فرري اا ارلايترمًررى هررا ص جبررريا: ق  -9

 .2008مااا 
واا -10 ق ال ، رع الايرريع  ا  ما  التاً،ا،عرر إ ارت را وسربل الاواج رعق : ماا   رو  محاد ًر

 .2013الاامع لًمتاب ال اهرل 
ر الاًرا فتحي مبد الرسول محاد: ق التشرياا  التروويع في باه الاؤسسا  التاً،ا،ع ق  ا -11

 .2013واادااا لًوشر   سوه  



2018  (4ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 239 

ر  راسررع م ارنررع ق ق ررو  ال رررار التاً،ارري فرري ميررر وانرًتراررفريرردل إ ررراه،ا محاررو  رم رراا:  -12
 .2005رسالع ماجست،ر  ،ر موشورل كً،ع الترو،ع جاماع طوطا فرع ك ر الش،   

 ار  رس قالارردا الاشركل  اا اريرع التري تواجرال مرد رص : ق ف رد  را  رالا  را محارد ال ،بري -13
 .2015اادااا لًوشر والتو ي    سوه  

محاررررد أحاررررد م،شرررروني: ق الرررردل،ل الااًرررري لًتحسرررر،ا الاسررررتار لًااً،ررررا  باسررررتخدام ا  وا   -14
 .2ا ساس،ع السب  لًرو ل ق سًسًع إ دارا  الارً  الساو ص لًرو ل  اي دار رلا

التاً،ارري وميررا ر  لتيررا دا  التاًرر،ا ر  ل،ررا  ترشرر،د اان رراهق ا: محاررد حسررو،ا الارارري -15
 .2007 ار الراماع الرد دل  ااسكودريع  تاويًال ق  

 .محاد ش اب: ق روا  مًا ايجتااع قمركث ااسكودريع لإل داع ال وي .    .   -16
محاررد مبررد اليرراهر الط،ررب: قمورراهو البحررث فرري الاًرروم التروويررع والو سرر،عق مكتبررع اينرًررو  -17

 .2000الايريع  ال اهرل  
  الارثاوص: قإ ارل الررو ل الشرامًع ق  ار ال،را ورص الاًا،رع لًوشرر والتو يرر  محارد مبرد الوهراب -18

 .2005ا ر ا 
مول  مًى  sameher . wordpress 2007أ ريل  11مدونع اا ارل وال ودسع اليوام،ع  -19

 .شبكع اينترنت
اا ارل الادرسرررر،ع الااا ررررل فرررري ظررررل : ق نا درررع محاررررد مبرررد الاررررواا  مررررثل جرررلل ميررررط ى -20

 .2012الاراومع الارو،ع لًتدريب والوشر   قالاالا،ع الاتي،را 
شررركع   ق ترجاررع أسررامع الاً،ررري  لتحسرر،ا الرررو ل عالطررره ااحيررا ،ه،،وشرري ك،ررومي: ق  -21

 .2004الويا والرو ل الشامًع ق توتالق 
أ ريرررل  36ق مرررالا الاارفرررع الارررد  السرررًطويع فررري الترو،رررع الارو،رررع ثيرررد م،سرررى السرررورطي: ق  -22

 اف،رررع شررر ريع ديررردرها الارًررر  الررروطوي لًة افرررع وال وررروا واآل اب ر سًسرررًع كترررب   2009
 .المويت

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

1998. 
 

 

 

 



  أمني راضيأبو الوفا، أ.د/ سالمه عبد العظيم حسني، أ/  مجال حممد.د/ أ
 

 240 

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. 


