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 تـــت تزبىيـــت ورؤيــــــزة عصزيــــــنظ
 

 
 
 

  

 دادـإع

 دمحم فانح راشذ انفىيضم انهاجزيأ/ 

 إشـراف 

 جمــال محمـذ أبى انىفـا أ.د/ 
 ة املكازنة واإلدازة التعلًنًةأستاذ وزئًس قسه الرتبً

 جامعة بنها –كلًة الرتبًة 

 سالمه عبذ انعظيم حسينأ.د/ 
 أستاذ الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة 

  جامعـة بنها –كلًــة الرتبًــة 
 

 حبح مشتل من زسالة الدكتىزاه اخلاصة بالباحح
  

 انمضامين انعهميت نإلدارة انذاتيت   

 يت تزبىيتنظزة عصزيت ورؤ
 دادـإع
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 دمحم فانح راشذ انفىيضم انهاجزيأ/ 

 إشـراف 

 جمــال محمـذ أبى انىفـا أ.د/ 
 أستاذ وزئًس قسه الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة

 جامعة بنها –كلًة الرتبًة 

 سالمه عبذ انعظيم حسينأ.د/ 
 أستاذ الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة 

  جامعـة بنها –كلًــة الرتبًــة 

 انمهخــــص

استهدف البحث الحالي التعرفف لىرأ لسرىاإل اردافل اليات رحد تحدهرد لأس رح لسرىاإل اردافل 
اليات ررح لىسسسسررح التعى س ررحد ال أررا لررل لأررداف لسررىاإل اردافل اليات ررحد الا رراف لىررأ   ررا   

أررا لررل لأررو سعا ررا  لسرىاإل اردافل اليات ررحد التعررفف لىررأ لأررو لسررا لسررىاإل اردافل اليات ررحد ال 
تطبهررأ لسررىاإل اردافل اليات ررح ؤرري السسسسررح التعى س ررحد تحدهررد سرربق التطىررإل لىررأ سعا ررا  تطبهررأ 
لسررىاإل اردافل اليات رررحد اما ررر  سرررل لأرررو  ترررا   البحررث ل ررري تتررر عف العسى رررا  ارداف رررح ب ررر ح لاسرررح 

ىرررل العسى رررا  لىرررأ بالبه رررح اماتسال رررح االس اسررر ح التررري تعسرررق ؤررري مطافأررراد ؤ رررد تترررا   سسررر ال ح ت
لسراا سفمرر ا بال رافل السطى ررح لا ال سررب حد ؤت  ري تىررل العسى ررا   سرر الت ررر و اردافا السفمرر اد 
لات ررررا ط سررررىطا  سحى ررررح بررررادافل تىررررل العسى ررررا  ت ا ةرررراا مرررراس ا لا ا   رررراا ستبعررررح  سررررر الت ررررر و 

 رررر و اردافا ؤررري ال سفمررر ا ؤررري اردافلد الل لأس رررح الاسرررا برررهل الررر سر السفمررر ا اال سفمررر ا لىت
ت ررر و ادهرررد  سرررسة بسأررافمح لأرررو ال ررراي السحى رررح ؤرري لسى رررح ات ررراي ال ررفاف التف ررراا ةرررسل س هررراو 

 ال سر التأافمي ؤي اردافل.
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 ذ:ـــــــتمهي

تسررررعأ اردافل اليات ررررح ال ااحررررح ملررررأ تا  ررررا السررررىطح لىررررأ  حررررا أرررراسق لبررررف السسسسررررا  
تاحرح ال ف رح لىعدهرد سرل ا طرفاف السع  رح السدفسر ح لتفسرهو ا  رادل املتر او بالتعهرد اار  ر ،د اات

بالسسسسررح لىسأررافمح ؤرري  رر ا ال ررفاف ايلررل سررل  رر ص م أررا  أرربما  ات رراص اؤررف  بعسررق فلسرر ح 
الؤ  ررح الاررال دا سررحد االساررالا السدفسرر ح ال ااحررح أرري تىررل الترري تسررعأ لب ررا  الع  ررا  ات سررهأ 

ف  العسررق  ررد فمرر   لىررأ فس ررح السسسسررح ا  أررطح بررهل اسالررا   رر ا ال ررفاف االت  هررد سررل لل ؤرر
 الل لدههو الس ادف ال  سح  دا  العسق ب الى ح.

اال سفم  ررح ؤرري التعىرر و م  سمررل لد تطبهررأ با ررداف  ررا ا يد ص تب رري سررل  رر ص التطىررإل 
لىررأ التحررد ا  مترههررف السررىام ا  اامتااأررا  ال د سررح ات س ررح سهررافا  ادهرردل اات  ررا  السسرر الهل 

طح بةفافل مس اد بعط السس ال ا  لطهفأو اتع    السبرادفا  السحى رحد ا ارإل لىرأ ا  ادا  السى
الحماسررا  لل تةررا ؤرري التبافأررا لل يلررل  سررتطف  ا ترراا طررا  اد ؤال سفم  ررح ل سرر    سررح مداف ررح 
ؤ رررد بررق أرري بعرررد حةررافاد   هررا ت  رررد ال ررف  لسرراو السررااط هل لىسأرررافمح ؤرري ا لسرراص العاسرررح 

 داو الحف ح ؤي ت  هي أيه ا لساص.اتدف بهو لىأ است 
احترأ تطبررأ ال سفم  رح بأررمق ؤعراص ؤررال سرل ملطررا  السرىطح االحف ررح ال اسىرح لىسسسسررح 

 التعى س ح لتت فف ؤي الساام  التال ح :
لسى ررح التسا ررق سررل  رر ص ت ا ررد السسسسررح بال رردفل لىررأ تاا رري يلررل التسا ررق بسررا هت اسررإل  -0

 سا  ططها.

سرررا هت اسرررإل اس اسرررح السسسسرررح بارةررراؤح ملرررأ تطههرررف لسررررىاإل لسى رررح م ررر ، الس ررراأ  ب -5
 تا هق السحتاي لىعىسي لىط إل.

ا حتررررراي تطبهرررررأ اردافل اليات رررررح ملرررررأ تررررراؤهف الررررردلو الررررردا و لاس رررررا ا طرررررفاف السأرررررافمحد 
اتأررراعههو لىرررأ مبررردا  مفا هرررو الس تى رررح مي مل لال رررا  ا سررراف الؤرررفاد الساتسرررا السحىررري  رررد ه ترررابهو 

احح لا التفدد ل د ت د و لؤمافأو ال ا ح بتحسهل اتطرا ف السسسسرح ل رق سرل أه رح أعاف بعدو الف 
السسسسررح لا سرردهفأاد االرريا برردافه هررفي ؤرري   سرري  بهررفاا ؤرر    بررق لا   ررد ام هفةرري برر ا تطههررف 
ا سررف الرريا هررردؤا ب ال ررا  ا سررراف ملررأ لررردو السأررافمح سررفل ل رررفي ؤرري  ررر الح ال ررفافا  الس اسررربح 

لتعى س حد اأيا ارلداد االتدف إل  حتاي ملأ ؤتفل طا ىح سل ال سل ؤر   سمرل لل ترتو لسهف العسى ح ا
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 ر ص ل راو لا لسراب ا بررق  رد تسترد ملررأ سر اا  ل ىرأ سرردفا   رادف ل لىرأ تحسررق ال  رد الردههو ف بررح 
 ااسعح ؤي ا سسا  آلفا  اآل ف ل اسأافمتهو اا ت اداتهو.

 ث: ــــــت انبحــــــمشكه

 سأمىح البحث ؤي السساص الف  سي التالي : سمل   ا ح  
 ما أهم المحددات العلمية ألسلوب اإلدارة الذاتية؟

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية :
 سايا  ع ي ب سىاإل اردافل اليات ح. -

 سا لأس ح لسىاإل اردافل اليات ح لىسسسسح التعى س ح. -

 سا لأداف لسىاإل اردافل اليات ح. -

 سىاإل اردافل اليات ح.سا لأو   ا   ل -

 سا لأو لسا لسىاإل اردافل اليات ح. -

 سا لأو سعا ا  تطبهأ لسىاإل اردافل اليات ح ؤي السسسسح التعى س ح. -

 مها  سمل التطىإل لىأ سعا ا  تطبهأ لسىاإل اردافل اليات ح؟ -

 ث :ــــــذاف انبحــــــأه

 استهدف البحث الحالي سا هىي : 
 ح  سىاإل اردافل اليات ح ايلل سل   ص :مبفا  لأو السحددل العىس 

 التعفف لىأ لسىاإل اردافل اليات ح. -

 تحدهد لأس ح لسىاإل اردافل اليات ح لىسسسسح التعى س ح. -

 ال أا لل لأداف لسىاإل اردافل اليات ح. -

 الا اف لىأ   ا   لسىاإل اردافل اليات ح. -

 التعفف لىأ لأو لسا لسىاإل اردافل اليات ح. -

 لأو سعا ا  تطبهأ لسىاإل اردافل اليات ح ؤي السسسسح التعى س ح.ال أا لل  -

 تحدهد سبق التطىإل لىأ سعا ا  تطبهأ لسىاإل اردافل اليات ح؟ -

 ث :ــــــج انبحــــــمنه

ل ي  ح أ البحث لأداؤي ا اهرإل لرل تسراسمتي اررا السر ه  الا ر ي ؤري مطراف سحراافه  
 العىس ح اؤفالي البحع ح.
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 دازة الرايًة وأهنًته :ماهًة اإل: أواًل
اليات ح تع أ )ؤل سسافسح ال  ادل االتعاسرق سرا العراسىهل ؤرأ مدافل أرسال الأرفما  ااردافل  

لا الس ررالة الحماس ررح التررأ تحترراي ملررأ  بررفل  ا رردأا د اأررأ تع رري ؤررأ لسف مررا ارر   سررل ا سررح لا 
 الدالح لا السده ح التأ تحمو لا ت اد بااسطح ف  سها لا  ا دأا. 

سع أ يلل لل سحراف مىسرح مدافل يات رح هتسفمر  حراص مدافل الأر    سرف ياتريد لا مدافتري  
 لساسالح سل ا ؤفادد لا لس ىحح لا لأفمح مداف ح. 

اس هراو اردافل اليات ررحد ؤ ررد تفااحرر  الررفسي سررا بررهل فسي س ت ررفل اأررأ الررفسي الطف  ررحد افسي  
 سررا  عرراد يلررل لع اؤررح الأررعاإلد ا ااةررة يلررل سررا س سررفل اأررأ الررفسي العف  ررح الترري تتسررو بارسررهاإلد اات 

: ات  رر  لى رري العدهررد سرررل الدفاسررا  ا ا ب ررح ؤررري تعف  هررا لسررد ق اردافل اليات ررح الررريا هررداف حرراص ل ررري
سررد ق ال سفم  ررح   رراو لىررأ   ررق السررىطح ملررأ سا ررا السدفسررحد اس حهررا سررىطح ات رراي ال ررفافا  السررسعفل 

لت را ود ااةرا برفاس  تعى س رح ادهردلد ترسدي ملرأ   رادل  ردفل لىأ لسىهراد ايلرل سرل لارق تراؤهف طرف  ا
 السسسسح لىأ س ابىح امحت ااا  السحى ح لىساتسا. 

اأ ررررال سررررل هافمرررر  ؤررررأ تعف  رررري لهررررريا السررررد ق سررررل  رررر ص اردافل ال ا سررررح لىررررأ العسى رررررح  
أ ل هررا احرردل سررد  ا مداف راا ا ررد  ا فسررس اا لىه مرق السسسسرريد ا  رررف لىسسسسرح لىرر: التعى س رحد ؤهررفاه

لال ررحد ت رراو لىررأ ملررادل تا  ررا سررىطح ات رراي ال ررفافا  ماسررهىح لساسرر حن لتأررا ا ادلررو التحسرره ا  
ال ا رررح بم رررا ل ا دا  اردافا االتعى سررري دا رررق السدفسرررحد اات رررداف ال رررفافا  ال ا رررح بالسه ا  رررح 

 –ؤف ررأ االسرر ه د اتارهررا العرراسىهل لىررأ سسررتاي السسسسررح سررل  رر ص بعررط اله ا ررق الفسررس ح )
ساىررا  السما ررح سررل ساىررا مدافل السسسسررح الرريي  اسررالد السأررافمهل سررل لؤررفاد الساتسررا  –لا ررح 

 لىأ الت عهف السباأف ؤأ لسى ح   ا ال فاف احق السأم  . 
ررررررد ق ال سفم  ررررررح الطررررررفط س رررررري الررررررت ى  سررررررل : اتاعررررررد اردافل اليات ررررررح ل ررررررد الرررررربعط  سا

لعرراسىهل بالس ط ررح التعى س ررح لررداف للةررا  السسسسررح البهفا فاط ررح االسرر طفل لىررأ السدفسررحد اؤهررو ا
ؤرأ   رادل ؤعالهتهرا سرل  ر ص لسرق تعرراا ي برهل السعىسرهل ااآلبرا  االطر إلد هردؤعهو لىسأرافمح ؤررأ 

   ا ااةا ال طر ال ا ح بالسسسسح اسه ا هتها.
د ا سمررد أرريا التعف ررا لىررأ الاا ررإل اردافا دا ررق السسسسررح الستسعررق ؤررأ الررتحمو ؤررأ السه ا  ررح 

 ام   ح الت ى  سل البهفا فاط ح االدلال ملأ السأافمح سل الساتسا الدا ىأ لىسدفسح. 
اتاعرد ل ررد الربعط اآل ررف سررد  ا مداف راا  عتسررد لىرأ سأررافمح س تىررا ا ؤرفاد ؤررأ السدهف ررح  

التعى س ررحد اللةررا  الساتسررا السحىررأ ااآل ررف ل ؤررأ ات رراي ال ررفافا  ا ساسرر ح الستعى ررح با أررداف 
س رررررح اطرررررف  التررررردف اد ات رررررس و اا ت ررررراف الاسرررررا ق التعى س رررررحد ااسرررررىاإل التعىررررر و اا ةررررربا  التعى 
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الطررررر إلد اا ت ررررراف ال تررررراإل السدفسرررررأ االتاههررررر ا د امررررريلل تا  رررررا السررررراافد ؤرررررأ ررررررق ا أرررررداف 
السعفؤرح  –االس اسا  االسعاههف االسحاسب ح الريي  حرددأا ال رراو السفمر يد اتتةرسل أريه السراافد 

  الاا ا االسىطح اا ؤفاد االا  .  االسعىاسا  االت 
ال حاإل أيا التعف ا  سعال ملرأ سأرافمح مرق ا طرفاف السع  رح برالتعى و ؤرأ اةرا ا سرا  

التررأ تاب ررأ لىههررا ا أررداف التعى س ررح بط ررح سررهالح تح   هرران   هررا  ررادفل لررل ل ررحاإل ال مررف االررفلي 
عف  رراا ساسررعاا لسررد ق اردافل اليات ررح لىررأ السهتسررهل بررالتعى ود ا ةررا فارراص التف  ررح ااردافل ؤررأ س ررف ت

"سد ق مدافي   او لىأ التبراف لل السسسسرح تعسرق تحر    رادل اال رحد تعر   سرل  ردفا  سعىسههراد : ل ي
اتأافل ؤأ اةا س اه ا ادهدلن لتطرا ف ات را و لدا هراد ات  ري ب  رة اآلبرا  ؤرأ سربهق تح هرأ الت ردو 

ارري  حررا الس  ررد سررل ال سفم  ررح بسأررافمح الس ت عررهل س هررا الدفاسررأد ات سررهف العسررق بهررا سررل  رر ص التا 
ا هررا ؤررأ س تىررا ساررام  العسررق بهرراد سرررا  ةررا  السسسسررح ل ررراو ؤعرراص سررل السسررا لح االسحاسرررب ح 
اليات ررح اال افا ررح لررل طف ررأ حمررو أه ررح املتسرراد اةررسال الاررادل التررأ هررتحمو لىررأ اررادل السفاررا  

 التعى س ح بها )الط إل  اسدي تحسه ها. 
رررد ق اردافل اليات رررح لسى رررح تعاا  رررح ل ررر الح ال رررفافا  لىرررأ سسرررتاي السا رررا السدفسرررأد    عرررد سا

اأررريه العسى رررح س رررسسحن لتحسرررهل ررررفاف التعىررر و لررردي الطررر إلد اماؤرررح العررراسىهل اللةرررا  الساتسرررا 
 :  السحىأد اؤأ أيا ال دد ا تهأ الفلي ملأ لل لأس ح اردافل اليات ح ت با سل ل ها

 أماص ار  ، ؤرأ سارام  اردافل التعى س رح بااري لراود ااردافل السدفسر ح تاعد سل لأو ل
 بااي  ا . 

  تاسعرررق طا ررررح ماس رررح لحررررث العررراسىهل ؤررررأ السسسسررررح االساتسرررا السحىرررري السحررر ر بهررررا  حررررا
 ار  ، التف اي. 

  تحدد السهاو الف  سح ردافل السسسسح ؤأ ةرا  احت اارا  الطر إلد ؤتاعرق اس را السراافد
 و. س سفل له

 :  كما يرى البعض اآلخر أن أهميتها تأتى من
  ت اهررد امأتسرراو بتاف برري اتطب  رري ؤرررأ داص العررالود  رررفاا لسررا  حدعررري سررل معرراف مهااب ررح ؤرررأ

السرررردافا التررررأ تررررو تطب  رررري ؤههررررا سعررررق امسررررت  ل حد اال سفم  ررررحد االسحاسررررب حد االت س ررررح 
 السه  ح. 
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 عىسررهلن  رررفاا لسررا تحدعرري اردافل اليات ررح سررل ت اهررد الفةررا الررار  أ اال سررا السه ررأ ل ررد الس
تحسل ؤأ ا حااص الساد ح بالح اص لىأ سماؤآ د سسا هرسدي ملرأ ت اهرد ت ردهف السعىسرهل 

    هسود ات اهد داؤعهتهو لع ا  التدف ا.

  ترراؤف  ررادل ارردد لىررأ مررق السسررتا ا  ب رر ح سسررتسفلد سسررا ها  ررد سررل ؤعال ررح اردافلن   هررا
ح الاررادل سدؤالررح ملررأ لسرر ق لسررل لرردههو سعفؤررح اداؤع ررح ل بررف ردافل تتةررسل  ررفافا  لال رر
 أسال السدفسح. 

   تسررررسة بحسررررل مدافل الا رررر  ااسررررتعسافه احسررررل ارؤررررادل ال  رررراي سررررل السبررررا أ االسعرررردا
اا اهرررر ل اارسما ررررا د اسررررل  رررر ص يلررررل ت ررررال ل عررررف  رررردفل لىررررأ ت ررررر و   سررررها حسررررإل 

 مسما اتها. 

 اسىهل ؤررررأ السسسسررررح سررررل امسررررتاابح محت ااررررا  الساتسرررراد ت رررردو أرررر م ا سف رررراا  اسمررررل العرررر
 ابالتالأ ت ال السدافا س سسح     اان ل دسح الساتسا التأ تااد ؤ ي. 

   تاسرالد لىررأ الت ىهررق سررل ل لررح السعىررو االت اسري بالتحسرره ا  التررأ لد ىرر  لىررأ السسافسررا
 التعى س ح. 

  السسسسرررح السال رررح ات ى رررح البرررفاس  تررردؤا اآلبرررا  االسعىسرررهل لل   ررربحاا ل عرررف دفا رررح بسررراافد
 التعى س ح. 

  .تاعطأ س  داا سل امست  ص لىسدافا ؤأ الع  ح سا السىطا  السحى ح 

  تعطررأ س  ررداا سررل السفا ررح لترردف إل السعىسررهل لع ررا  ال دسررح اترراؤف به ررح لىطرر إل تسررالدأو
 لىأ التعبهف ال ا د. 

  ي اأبما  السعىاسا . تعطأ ؤف اا ل بف مفتبا  السسسسح سا السدافا ا  ف 

 أهداف أسلىب اإلدازة الرايًة وخصائصه :: ثانًًا
ات بعرررررأ لأرررررداف اردافل اليات رررررح سرررررل ا أرررررداف العاسرررررح لىتعىررررر ود اسرررررل  ررررر ص الستطهرررررفا   

اماتسال رح االع اؤ رح االس اسر ح التري تحمرو الر رو العاسرح ؤري الساتسراد  سمرل ارأرافل ملرأ لأرداؤها 
  :  سل   ص اآلتي

 أعافأا بالسى  ح ااملت اود االسأافمح ؤي التسا قد اتح هرأ الرف ر برهل  تهه ح البه ح الساتسع ح اات
 ا  أطح السدفس ح استطىبا  أيه البه ح. 
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  دلررو سسررسال ح مدافل السسسسررح  حررا تاا ررد س فااتهررا سررل الطرر إلد اتحسهررق سرردهف السسسسرررح
  س ح ل د الط إل. م ا د تف اا سسسال ح تاا ي الت ط رن لتحسهل ال اات  التعى

  ادل الأ العاسىهل بالسسسسح بالتأف عا  الس رسح لعسىهود  ات عهرق تطبهرأ الىراا ة السفتبطرح  
ب سررالهإل العرررااإل االع ررراإل حسررإل سسرررتاي ا دا ن لةرررسال الت سرررهأ بررهل التعىررر و ال عررراص اسرررهف 

 العسق الهاسي لىسدفسح. 

 ي اتهه رررح الس رررار السدفسرررأن   ررري ف رررر اآلبرررا  االسعىسرررهل ب ةرررا ا الساتسرررا السحىرررأ اسسسسرررات
 السبهق الاحهد ل  ادل م باص الط إل لى ي. 

  تطههررررف ع اؤررررح السسسسررررح بأررررمق مهاررررابيد  ةررررسل الت الررررق بررررهل سرررردهفي السرررردافا االسعىسررررهل
االت سهررررررري الال رررررررا  ا سرررررررافد ا مرررررررال لررررررردههو داؤع رررررررح االتررررررر او ا ررررررردفل  ا سرررررررح لىرررررررأ ار ارررررررا  

 ا  اد سي االتسه . 

 السسسسررررح سررررل  رررر ص تأررررا عهو لىررررأ العسررررق الاسررررالأد افؤررررا فاحهررررو ت عهررررق داف للةررررا  
السع ا رررح لرررل طف رررأ ترررراؤهف السرررىطح االحف رررح االسفا رررح االسرررراافدن لتررر هط السسسسرررح بات رررراي 
ارافا ا  السف عح االس اسبحن لحق السأم   التعى س ح ال ا ح بسدافسرهو لىرأ  حرا سسرت ق 

 دال التد ق سل اا إل اردافل التعى س ح. 

 عرررق السسسسرررح ل عرررف حها رررح اؤعال رررح االتبافأرررا احررردل مداف رررح ت ر س رررح  ا سرررح برررياتهاد تعسرررق لىرررأ ا
الت س رررح السه  رررح ل اؤررررح لؤفادأررراد سسرررا  مسرررربها ال ررردفل لىررررأ س رررا ال ا رررد اارأررررداف السرررالأ الرررردا ىأد 

 اساااهح التحد ا  الستطهفلد ام   ح است داو الساافد البأف ح االساد ح است داساا لسعق. 

  لىرأ  –تطا ف الف ابح اليات رح االسحاسرب ح االسسرا لح التعى س رح ل اؤرح العرالسهل دا رق السسسسرح
التبرراف لل السفااعررح ارر   ف  سررأ س هرراد ايلررل سررل  رر ص امت ررا  سعرراا لىررأ ساا رر ا  ا دا  
ال عراصد بسرا  ةرسل تح هر أو  حرا التاا رد اار ر ، التف راي اةرسا اا لتطبهرأ سبراد  الارادل 

 لىأ سستاي السدفسح.  الأاسىح

  ت عهررق مل ررا  سسافسررح الد س فاط ررح ؤررأ التعىرر و لىررأ  ررعهد السدفسررحد بسررا هترر ة ؤف ررح لتحدهررد
العااسررق السعا ررح  دا  السدفسررحد ات سررهفأا بساةررال ح مبهررفلد اسررل عررو  رر ا ح ساسالررح سررل 

ف ؤررأ الحىرراص امبت اف ررحد لى ةررا  لىررأ أرريه العااسررقد ا رريلل تررستأ مل ررا  ار رر ، االتطررا 
 س راسح التعى و عسافأا. 

  .محداث تطهف ايفي ب  ق سىطا  سعه ح سل اردافل التعى س ح ملأ سدهف السدفسح 
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  ترراؤهف الفلا رررح ال اؤ ررح لاس رررا الطررر إلد سسررا  ةرررسل ت ررا هود ا رررسعف لىرررأ سسررتاي تعىسهرررود اأررريا
ف لؤرفاد الساتسررا  أراا بردافه لىررأ امست را  االت ررا  االس اؤسرح بررهل السردافاد اسرل عررو حف رح ا ت ررا
 لا سإل سل به ها حسإل مسما ا د الأداف مق لسفل لىأ  عهد أيا الساتسا.

الىررأ الررف و سررل ا ررت ف   ررا   اردافل اليات ررح سررل به ررح   ررفي تبعرراا م ررت ف حااررا   
الساتسرررا اا ؤرررفادد اتبررراهل السعررراهف اا سرررا الترررأ تاب رررأ لىههررراد مم لل أررريه ام ت ؤرررا  م تس رررا سرررل 

 لساس ا  ستأابهح ل  ا   اردافل اليات ح ؤأ معهف سل البىدال االتأ تتسعق ؤأ: اااد 
  .تفت   لىأ فس ح استفاتها ح ااةحح اسعى حد هتو تطب  ها ب سىاإل ست أ لى ي 
   تا رررا بررر ل   ادتهرررا م سرررا  ح تف ا رررح ستعرررددل السسرررتا ا د تاسرررالد ؤرررأ تطرررا ف السهرررافا

لسعفؤرررحد اؤ  رررا  اردافل الحدهعرررحد اامسرررتسفاف ؤرررأ ال  اد رررح لىسررردفا  سرررل  ررر ص ت ا ررردأو با
التعى ود سسرا هاتر ة لهرو اةرا فس رح أراسىح لىسدفسرحد تاسرالدأو ؤرأ ت سرهأ السراافد البأرف ح 

 ات سهتهان بط ح تفأهد ار  ا  لىأ التعى و. 

  تاعق السسسسح ت او بالادل ت س و اداالها بأمق  سسة بت الق السعىرو سرا الطر إل سرل
سما اتهرررراد  رررر ص ا  أرررر طح اليات ررررح االسدفسرررر ح التررررأ تاؤفأررررا السسسسررررح حسررررإل طب عتهررررا اات

 اميلل تدلا اآلبا  لىتعاال سا السسسسح اامست ادل سل  دساتهو الاهدل. 

   تح أ فسالح سدفس ح تعى س ح ااةححد استطافلد تعسق باهااب رحن لسعفؤرح اأتساسرا  اآلبرا
أبا  احت اااتهو.   اات

  الا ر  ااسرتعسافهد ؤهرأ ت راو برادافل الهراو الدفاسرأ بأرمق ل معرف تت ة لىسسسسح حسرل مدافل
ؤعال ررح ام ررا لد سسررا ه عسررل برردافه لىررأ العا ررد ؤررأ اسررتعساف فلا السرراص سررل حهررث تطههررف 
طف  التدف ا االتعىود احسرل امسرت ادل سرل السبرا أ االسعردا  اا اهر لد سرا   رادل ا ر  

تاحررح ال ف ررحن لسعفؤررح ت ررالها طررف  الرر تعىو البدهىررحد سعررق الررتعىو الررياتأد االررتعىو الررتعىود اات
 السبفس  بال سبهاتف االتعىو لل بعد. 

  تاعررق سررل السسسسررح احرردل ت ر س ررح تدف ب ررح  ا سررح بررياتها تعسررق طب رراا ل تااأررا  الحدهعررح
 ؤأ سااص التدف إلد بحهث ت ال لىأ ات اص سباأف بحااا  السعىسهل التدف ب ح. 

 لسفا ررح ؤررأ مدافاتهرراد بسررا  اسررهو ؤررأ تح هررأ ل بررف  رردف سررل تتسررو السسسسررح يات ررح اردافل با
الس  سرح برهل ال رفافا  التررأ هرتو ات ايأرا ا ررهل الحاارا  السحى رحد مسررا تاعرد  راال الت طرر ر 
 لىسأررررررررررفالا  التعى س ررررررررررح لرررررررررر ال لىررررررررررأ سسررررررررررسالهتها لررررررررررل تح هررررررررررأ اررررررررررادل التعىرررررررررر و

  Educational Quality  . 
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 ق السدفسرررريد لت  هرررريأا سررررل  بررررق الساررررالا ت رررراو بفسررررو الس اسررررا د ات ررررس و بررررفاس  العسرررر
 ارداف ح بالسدفسح. 

  .ت او لىأ سبدل الحف حد ااست داو ساافد السسسسح بأمق اهد ال عف ؤعال ح 

  تعتسررد ؤررأ ت ررا و ا دا  لىررأ سررد ق ال الى ررح الرريي ه رررف ملررأ )التح ررهق الدفاسررأ  لىررأ
لرأ )الت ررا و  لىرأ ل رري لسى رح سسررتسفل لتطرا ف ال سدفسررحد اسرل عررو  حررف  ل ري س فاررا  اات

لىررأ لىس ررح الت ررا و بهرردف ت ررح ة السسررافد  اتا ررإل السسافسررا   هررف ال عالررح ؤررأ لدا  
 السسسسح ا سف اليي ها  د سل اادل س فااتها. 

 تحرررف  لىرررأ سعفؤرررح الةرررطا  ال افا رررح االسعا رررا  الدا ى رررح  تهرررتو برررالستطهفا  البه  رررحد مسرررا
سرأد اسرل عرو تا ربة السسسسرح ؤرأ لىس رح تطرا ف ااسا ق التطىإل لىههان لتحسرهل ا دا  السدف 

دا رود  ةرسل تااؤ هرا سرا ررفاف السرا د ا اأراا سبادفاتهرا ال فد رح االاسال رح بسرا  عراد لىرأ 
 السسسسح ؤأ ال ها ح بسماسإل سال ح تاح أ سل   لها الهدف س ها. 

    رادل ت  د سل الت الق ارهاابأ بهل السسسسح االساتسا السحىأد ا تةة يلل سرل  ر ص 
سرراافد مةرراؤ ح لىتسا ررق )برردا ق التسا ررق اس هررا التسا ررق الررياتأ د سررا تع  رر  الترردف ا ؤرررأ 
سسسسا  الساتسا السحى حد االتدف إل ؤهها بالتبافأا بهرا  لى برفل السه  رحد اسرهالح تراؤهف 

 س ادف تعىو مةاؤ ح ؤهها. 

 دفاسر ح بسررا ؤررأ تسهر  السسسسررح بسرىطح يات ررحد حهررث   راو ساىررا مدافتهرا با ت رراف السررااد ال
يلررل السررااد ام ت اف ررحد اتعهررهل ال ررراف االسدفسررهل اللةررا  ال رردسا  السعاا ررحد امرريلل 

 الحأ ؤأ ؤ ق لي لةا سل العسق مل لو هعب . 

  م ا ترررري اادافترررري ؤررررأ العسررررق االعسررررق لىررررأ امسررررتاابح لف بررررا  ساىررررا مدافل مسدفسررررحد
 ااعىهو لىأ مط   دا و بسا هافي ؤأ السدفسح. 

 أ العسررررق بررررفا، ال ف ررررأ االس ررررار التعرررراا أد اارحسرررراا بررررالساتساد اامأتسرررراو تسمررررد لىرررر
عررفا  مسما اترريد ا دفاترريد تسعررق اس عهررا  بررالس  صد االتسفمرر  حرراص تاا ررد سسررتاي التىسهرريد اات

 لأو سسه ا  اردافل اليات ح لىسدفسح. 
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 : أسلىب إدازة اجلىدة الشاملة

اافد د سرررر    سطرررراا سررررل ل سررررا  التطررررا ف  عتبررررف أرررريا ا سررررىاإل االرررريي برررردل تطب  رررري سررررا مد 
السستسف ؤأ ا دا د  أمق سسسال ح تةراس  ح برهل اردافل اا  سراون ل ما را ؤرف  لسرق تأرسق ماؤرح 

 سفاحق العىس ح التعى س ح سل البدا ح لى ها ح. 
مسرررا ل ررري  اح رررأ لأرررداف السسسسرررح التعى س رررحد ا حسرررل ارررادل ا دا  اردافي الررريي  حتررراي  

س ح تأسق الت ط ر االت ر و اال  رادل االت را ود امىسرا  اد  ارادل ا دا  اردافي لىأ ل ا ف لسا
 حسل است داو الساافد الستاحح )البأف ح االساد ح   ى  الت ى ح. 

اسرررل لأررررو امسررررتفاتها ا  الس  ررررادل سررررل أرررريا السررررد ق التااؤررررأ بررررهل الس فاررررا  اسررررا   
اال  سررر ح ااماتسال ررررح اال ى  رررح االاسررررس ح العسرررقد اتررراؤهف الاررررادل ؤرررأ ماؤررررح الااا رررإل التعى س ررررح 

 لىط إل بهدف تح هأ الهدف السفاد سل تعى سي. 
ال رررد  اسررر  العدهرررد سرررل السسسسرررا  التعى س رررحن بتطبهرررأ أررريا السرررد ق ماسرررهىح لىتحسرررهل ا  

لسسررتسف ؤررأ تح هررأ الساا رر ا  ال  اسرر ح لى دسررح التعى س ررح بهرردف مفةررا  العسهررق )الطالررإل االررأ 
لةررا  السسسسررح التعى س ررح ؤررأ أرريا السررد ق بسحاالررح اال ررح لتحىهررق  ررراو لسىهررود ا سررف د ا  رراو ل 

االت طرررر ر لتحسرررره ي بالسأررررافمح سررررا  ررررادتهو الرررريهل  سم ررررا هو سررررل العسررررقد ا عتفؤررررال باهررررادأود 
 ا  دفال م اا اتهود ا عىسا هو ا دف ا هو سل لاق تح هأ للرو ؤا دل. 

 ح ملأ تطههرف ع اؤتهراد اتاةر ة الطرفط سرل التطبهأ أيا السد ق تحتاي السسسسح التعى س 
است داسي اااأفه اليي هتسعق ؤرأ الا راص ملرأ  ىراإل الطر إل ال رالهود امريلل ا ت را  السعىسرهل 

 بهيا السد ق اليي  س حهو دؤعي. 
  امسررتعا ح برربعط لال ررا  ا سرراف )اآلبررا  اا سهررا   ل ررحاإل ال بررفا  ؤررأ سارراص التف  ررح

و الطرررر إل ةررررعاف السسررررتايد امرررريلل ؤررررأ بعررررط ا سرررراف االتعىرررر ون لىسسررررالدل ؤررررأ ت ررررا 
 –لسررفل –التعى س رح سعرق سسرفحح الس راأ د لا لسرق سأرفالا  لال رح ؤرأ السسسسرح ) رادي 

 سعاسق مسبهاتف . 
  التبرراف سدهف ررح التف  ررح االتعىرر و ؤررأ السحاؤرررح ا افل تف  ررح اتعىرر و أرربي سسررت ىح لررل الررا افل

 ي ؤرفد لا سدفسرح لا مدافل تعى س رح لل تا اطرإل السفم  ح ؤأ ال راأفلد اسرل عرو ؤر   سمرل 
 الا افل سباأفل. 

  لىررأ مررق سررردهف سدفسررح لا  ررارف تررراؤهف ماؤررح السعىاسررا  لىسفساسرررهل بالسدفسررحن ل ما ررراا
 –لىررررأ دفا ررررح تاسررررح بررررالىاا ة التأررررف ع ح اال ررررفافا د االسأررررم   السدفسرررر ح بررررر )التى  ررررال 

 البف د ارل تفا أ .  -ال ا ا
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  التف  رررح االتعىررر و بالتعررراال سرررا الساتسرررا السحىرررأ بعسرررق ح سررر  تال رررحد   اسررر  سررردهف ا
اأرررتفل ؤههرررا سارررالا ا س رررا  اسررردهفا السررردافا اال  رررادا  السحى رررح افاررراص الررردهل ا رررادل 
ا حرررررر اإل افارررررراص ال ررررررحاؤح اارلرررررر و امبررررررا  الطرررررر إل السهتسررررررال بالعسى ررررررح التعى س ررررررح 

ساتسررا السحىررأ لاسررف ال  هررفل سررل االاسع ررا  ا أى ررحد لسرر ف  الحسرر   لررل سسررا دل ال
 هف ال ادف ل لىأ دؤرا الفسراو السدفسر حد اامأتسراو برالسفلل السعهىرح لىطر إلد اسسرالدتها 
سال اا لا لبف سأفالا   رطهفل اؤرأ ارسما را  الستاحرحد سرا تراؤهف ؤرف  لسرق  ال را  

 ا ساف الستعطىهل لل العسق. 

 لتعىررر و العررا اي حهرررث تررو امت رررا  سررا محررردي تررو امسررت ادل سرررل ال بررفا  ا ا ب رررح ل دسررح ا
الأررفما  العالس ررح ر رر ، سفؤرر  سرر ل  ررا  بسدفسررح السررا ا العا ا ررح البحف ررح بت ى ررح 

لع رررا  دفاسرررتهو ابعررررد السسسسرررح  سسرررح سىهرررال ا  ررريد ملررررأ اا رررإل الت  رررق بتأرررطهق طىبررررح 
 ت فاهود ايلل  رهف استط ص أيا السفل ؤأ ب ا  اله ا  العالس ح.

 س أسلىب اإلدازة الرايًة يف املؤسسة التعلًنًة :أس: ثالجًا
لسررا مررال مدافل السسسسررح التعى س ررح تهرردف ملررأ تحسررهل التعىرر و اتاا ررد س فااترريد ات رربا 
 حرررا مأرررفال مرررق سرررل السسررر الهل االعررراسىهل الال رررا  ا سررراف ا  رررادا  الساتسرررا السحىررري ؤررري ات ررراي 

لطرر إلد ابالتررالي ؤرراردافل اليات ررح تحترراي ملررأ ال رفافا  الس تى ررح االترري سررل أرر  ها تىب ررح احت ااررا  ا
 لدل لسا لت او لىهها ايلل ةسا اا لتح هأ لأداؤها ات دفي تىل ا سا ؤ سا هىي :

 المركزية السلطة :

اأرررري الىب ررررح ا الررررأ االترررري تفت رررر  لىههررررا اردافل اليات ررررح لىسسسسررررحد اتع رررري ترررراؤهف س ررررار  
لسسسسرررحد ات رررا ط السرررىطح لساىرررا السسسسرررح د س فاطررري لاس رررا ا ؤرررفاد لسأرررافمهل ؤررري ساىرررا ا

ابسرهالح سررل للىرأ ملررأ لسر ق ايلررل سرع اا  حررا تح هرأ ال سفم  ررح االتري م تعررد   طرح ةررعا بررق 
 و اتاعىها  ادفل لىأ العسق ب ال لىرأ ساااهرح ا  سرا  ااسرت  ل ح ؤري ل ها ت  د سل  ال اردافل ا

مدافل أ ا ها ال ا حد اسفا ح ؤي تطبهأ التأف عا  الس رسرح لىعسرق ات را ط ؤري ات راي ال رفافا  
التررري تةرررسل حرررهل سرررهف العسرررق اارررادل ا دا  اسأرررافمح ؤررري تحسرررق السسررر ال حد ا سررر ة السرررىطا  

حىرري اسسسسرراتي الال ررا  ا سرراف دافاا ل بررف ؤرري معررفا  العسى ررح التعى س ررحد السحى رح الؤررفاد الساتسررا الس
ا ةررسل اررادل س فااتهررا سررل الت سهرري ا   ررد سررل دلررو السهررافا  ارداف ررح ل اؤررح السأررافمهل حتررأ 
 ح  رراا الترراا ل برررهل السسرر ال ا  االسررىطا د ا حتررراي ؤرري   رررا الا رر  ل رر ا اهرررق سررل الساتسرررا 
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االسأررافمح ب ررال اؤالى ررحد ابسررا ه رردو س ررىحح العسررق ؤرري السسررهفل  السحىرري  ررادف لىررأ مبرردا  فل رري
 التعى س ح االتعى س ح.

 المشاركة في صنع القرار :

اتعد ا ساا ا اص االريا ت راو لى ري اردافل اليات رح لىسسسسرحد مي تهرإل اس را السأرافمهل ؤري 
يات رح لردههو ر ارا  العسرق لىرأ ات اي ال فافا   ا  سل الأعاف باست ل الأئد ابالترالي ت ىرأ الف ابرح ال
"ب ررا   رردفا  ارداف ررهل االسعىسررهل : لؤةررق  ررافل االهرردف الررف  ا سررل السأررافمح ؤرري  رر ا ال ررفاف أررا

الال رررا  ا سررراف اماؤرررح السأرررافمهل ؤررري  ررر الح ال رررفاف اتررر أهىهو لتحسرررق سسررر ال ح ةرررسال تررراؤهف البه رررح 
السررىال اال رر و الترري ت رردو ساررتسعهو  رر ص  الس اسرربح لعسى ررح التعىرر و اات سرراإل الطرر إل السهررافا  ال سررا 

 ت عهق السأافمح اتدف إل للةا  الساىا لىأ السهافا  ال  سح ل  ا ال فاف.
 المتابعة والمحاسبة :

ؤالسحاسبح االستابعح  طال ةفاف ح ؤي تطبهأ اردافل اليات حد ايلل سرع اا لىت  هرد سرل لل 
ا  بهرا دال امبتعراد لرل ال طرح الف  سر ح االتري مدافل السسسسح ت او بال عرق بتح هرأ ا أرداف الس ر

تةررعها اردافل العى رررا أررريا سررل اا رررإلد اسرررل اا ررإل م رررف أ رررال ستابعررح الساتسرررا السحىررري الال رررا  
 ا ساف لسهف ال فافا  الست يل ؤي اردافل.

ااردافل اليات ح لىسسسسح تحتاي ملرأ ل سرا  ادهردل سرل الستابعرح ت تىرا لرل ا  سرا  التري 
سررل سأررفؤهل اسررفا بهل ؤ حترراي ملررأ س رراه ا لىستابعررح تسررهف ا برراا ملررأ ا ررإل سررا الاهرراد  لاأررد اأا

 السبيالح ر  ، التعى ود ا تو يلل سل   ص السحااف التال ح :
بحهررث هتااررإل لىررأ للةررا  ساىررا مدافل السسسسررح سسررا دل الساررالا ال ا ا  ررح : سياسيييا   -1

 االسىطا  التأف ع ح.

و التف  رح لىرأ سسرتاي الام را  االس اطعرا  لا السحاؤررا  بحهث تةا ل سرا: بيروقراطيا   -2
تبا  ارافا ا .   االد اتعى سا  تساأو ؤي تح هأ السسسسح لىسعاههف اات

بحهرررررث هتعرررررهل لىرررررأ السعىسرررررهل اماؤرررررح العررررراسىهل بالسسسسرررررح ا تسررررراإل سعفؤرررررح : وظيفييييييا   -3
مل لهررو ست   ررح ااات ررا  ا تبررافا  لس االررح السه ررحد الىررأ سسررتاي لال ررا  ا سرراف ؤرر س

 ا ت اف البفاس  التي  عت دال ل ها ت  و احت اااتهو.

سع ررأ يلررل لل السحاسرربح االستابعررح  طررال ةررفاف ح امسرر سا ؤرري سارراص  رر ا ال ررفاف لىررأ 
 ررعهد السسسسررح مي ه رررف لهررا ل هررا حررأ سررل ح ررا  السررااطل تارراه السسرر الهل ايلررل سررع اا لتع  رر  

تررستي تىرررل السحاسررربح ل ىهررا ؤهارررإل لىههرررا لل  الد س فاط ررح ات ف سرررها لىرررأ  ررعهد الساتسرررا احترررأ
 تفتبر بسماؤآ  لا ل ابا  تحددأا اردافل العى ا لىتعى و.
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 تجويد مخرجات التعليم :

تهدف اردافل اليات ح سل   ص مأفال السعىسهل الال ا  ا سراف ا  رادا  الساتسرا السحىري 
التعىرررر و امأررررل لل السع رررراف ملررررأ تحسررررهل رررررفاف الت سهرررري التعى س ررررحد ابالتررررالي تاا ررررد س فاررررا  

الررف  ا لىحمررو لىرررأ سرردي ؤالى ررح ساىرررا اردافلد  سعررق ؤررري  دفترري لىررأ ف رررر ال ةررا ا ال  ررر  ح 
مالسساب ا  الف اة ح سع اد اسرا هارإل ل ري  راحبها سرل برث الرالي ب  سرح ال رراو االةربر االد رح 

 ؤي ا دا  تح  لا رفاف بالس ار السدلو لعسى ح تعى و الط إل.
السرراافد االتاههرر ا  ؤا رري لسررل السسررتحهق م اسررح لا تسررههف مدافل يات ررح دال ترراؤهف لسررا لررل 

السررراافد االتسررره    الطب ع رررح االساد رررح االتسا ى رررح االبأرررف حد اأررريا هتطىرررإل ملرررداد  ا سرررح سرررل  برررق 
ارداف رررهل االعررراسىهل برررالساافد السترررااؤفل لررردههو مةررراؤح ملرررأ تحدهرررد  رررا  التسررره    اا اهررر ل  رررا  

   اا اهررر ل االسعررردا  السطىابرررح ردافل ال رررراو امررريلل تحدهرررد مى تهرررا االعررراسىهل اال  هرررهل التسررره 
 الةفاف هل لهيا الطفط.

 تحديد المستويات والهياكل :

تعتبررف الاحرردا  االارررا ا ارداف ررح ستدا ىررح سررا بعةررها الرربعط الرر ا سررل السررهالح ؤ ررىها  
بستطىبرررا  ال سفم  رررح ؤررري اا رررإل سعرررهلد م  ع ررري ابالترررالي ؤرررال  ارررا، الهه رررح لا الاحررردل ؤررري ار  رررا  

بالةرررفافل اسرررت  ا  ماسرررق الستطىبرررا  ؤررري أررريا الاا رررإل لا يال سرررا داو استررردادأا لا الاهرررح التررري ترررفتبر 
سعهررا بالعسررق لررو تسررتاا ؤرري ستطىبررا  ال سفم  ررحد ال تارراا  أرريه السررىب ا  مبررد لىس ططررهل ؤرري ؤررف  

ا رراا لىرأ سعفؤررح تاسررح باله مرق اردافا االسهرراو الار   ررح ؤرري العسرق الترري ترردهف لسى رح ال سفم  ررح لل  م
 ال راو التف اا ا فالاا أيا التد ق ا ةعاا  طتهو لىأ أيا ا ساا.

السسررررتاي السفمرررر ا السسعررررق سررررل  بررررق ا افل : ا اارررد سسررررتا ال ستسهرررر ال لا رسررررح التف ا ررررح
سق امررام  لا رردل لىام ررح لا التف  ررح االتعىرر ود اسسررتاي السرردافا اأ ررال سسررتا ا  ت ررا به هسررا اتأرر

ار ىرر و لا السحاؤرررح لا الس اطعررح لا البىد ررحد ابسررا لل طب عررح مررق أ مررق سحررددل ؤرري مررق سسررتاي 
الاررررا ا السع اف رررح االت ررررس س ح : ا سمرررل ت سررر و اررررا ا مداف رررح التعىررر و ملرررأ عررر ث ؤ رررا  اأررري

 سرها لىرأ سسرتا ا  س تى ررح االاررا ا الت  هي رحد ااررا ا السفا بررحد ا رتو ال  راو بسهراو الارررا ا  
سل اردافل ايلل  عتسد لىرأ سسرتاي التعىر و الريا تطب ريد ؤرادافل السعىسرهل ؤري السردافا امبتدا  رح 

 سع ا أي ا   سل اردافل السحى ح ؤي حهل لل يلل م ه سحإل لىأ العاسىهل الااسعح.
 تنظيم تدفق المعلومات :

ا رررق برررهل ماؤرررح لطرررفاف العرررالود ؤررري ررررق ل رررف العالسرررح اتاسرررا  طرررا  امت ررراص االتا 
رهرف  العدهررد سررل اسررا ق التاا ررق مار تف رر  االهااتررا ال  الررح لا العابتررح االبف ررد السررف ا ا هفأرراد 



 المضامين العلمية لإلدارة الذاتية حمند فاحلأ/ أ.د/ سالمه عبد العظًه ، مجال أبى الىفا، أ.د/  
 

 216 

ااس ررا تىررل الاسررا ق تسرراأو ؤرري   ررق السعىاسررا  الستعررددل لاس ررا لطررفاف العررالو سررل ل  رراه ملررأ 
تطرررراف االف رررري السطىابررررحد ل  ررراه سررررع اا لى هرررراط باس ررررا ا  رسررررح االسسسسرررا  ملررررأ سسررررتا ا  ال

ااردافل التعى س ررح أرر  ها أرر ل لا س رسررح تحترراي ملررأ  ررراو ات رراص ؤعرراص  سرراأو ؤرري ت سررهف ترردؤأ 
 السعىاسا .

ؤتدؤأ السعىاسا  بهل السستا ا  الس تى ح لإلدافل  طرال أاسرح اةرفاف ح ر ارا، العسى رح 
سعىاسررا   اةرر  لسسررالدتها لىررأ التعى س ررحد اردافل اليات ررح ال الىررح بحااررح ملررأ ات ررام  ا ررراو 

العسررررق االسسرررراأسح ؤرررري تح هررررأ لأداؤرررريد مي لل م  رررراص السعىاسررررا  ؤرررري الا رررر  الس اسررررإل  سررررسة 
بالت سررهأ الس اسررإل لا أررطح االسرر طفل لىررأ السسسسررح بأررمق ؤالررقد ؤعسى ررح  رر ا ال ررفاف اسررفلح 

 الت  هي تعتسد لىأ سدي  اا،  راو امت اص اتدؤأ السعىاسا .
ل اليات ح ت او لىأ ساسالح سرل ا طرفاف الس تى رح مرالسعىسهل اارداف رهل احهث لل ارداف 

الال ررا  ا سرراف ا  ررادا  الساتسررا السحىرري ؤرر حل برر سا الحااررح ملررأ  ررراو ات ررام  د هررأ اؤعرراص 
 سسة بسهالح تدؤأ السعىاسا  بهل اس را ا طرفاف السأرافمح ايلرل سرع اا مت راي ا ر ا ال رفافا  

  الستعددل اؤي الا   الس اسإلد ا سمل لل تتعدد الاسرا ق اتت را د اس هرا ال ح حح اؤ اا لىسعط ا
العفط الأ اا مع د ااتسالرا  ؤري لسرا ل س تى رح لا سرل  ر ص لاهر ل سرسع ح مر اه ل التسراهق 
ال رراتي لا اريالررح ا هفأررا سررل الاسررا ق ال عالررح االترري تسررهو ؤرري سررهالح ترردؤأ السعىاسررا  ايلررل 

ؤرري الا رر  السحررددد اتعتسررد السسسسررا  التعى س ررح ال ااحررح ؤرري تطبهررأ لتح هررأ ا أررداف الس أررادل 
اردافل اليات رررح لىسسسسرررح لىرررأ   ررراا  امت ررراص الفسرررس ح ا هرررف الفسرررس ح ردافل تررردؤأ السعىاسرررا  
سرراا  دا ررق السسسسررح لا ؤرري الساتسررا ال ررافاي اتعطرري أرريه السرردافا لأس ررح مبررفي لرر رو ات رراي 

 التي تسالد لىأ  أف السعىاسا  ب افل س ترسح.ال فاف سعق الساالا اؤف  العسق ا 
 الرؤية الفعالة والتخطيط الجيد :

مبرررد سرررل ااررراد فس رررح ااةرررحح  ا لسرررق ت ررربا لتح هرررأ لأداؤررري ااردافل اليات رررح ال عالرررح 
تفت ررر  لىرررأ فس رررح ؤعالرررحد اتىرررل الفس رررح بررردافأا تفت ررر  لىرررأ التررردف ا االرررتعىود االررريا هتسرررأ سرررا 

 ررح  دا  الطالررإلد اأرريه الفس ررح لبررافل لررل سعرراههف السرر ه  لىررأ السسررتاي السعرراههف ال اس ررح االسحى
 ال اسي لا سعاههف السادل الدفاس ح.

االفس رح ال الىررح أرري تىررل الفس ررا الترري تسمرل  رراحبها سررل تحدهررد سسررافه ال ررح ة االررد هأ 
 بط رررح تح هرررأ ا أرررداف الس أرررادل االتررري تى ررري الةرررا  سرررل اا بهرررا لىرررأ لأس رررح التررردف ا االتعىررر و
اةفافل سأافمح ا طفاف الس تى ح سع اا س ها ل  ا ساتسعا  سه  ح ل رايد االريا هتطىرإل ال هرو 
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ااردفال السأرتفل ااملتر او ال بهرف بت رى ة الس راأ  السى ررا  التعىر و الس تى رح لريا مبرد سرل اةررا 
 فس ح ااةحح لىسسسسرح التعى س رح سرل  ر ص لسى رح ات را  اسرالي برهل اس را ا طرفاف ايلرل  برق
بد  العاو الدفاسيد ؤفس ح السسسسح تاةة اتحدد أدؤها اامتااه اليا س سهف لى ري العسرق دا رق 
السسسسررحد مسررا ل هررا تحرردد لؤةررق التا عررا  ال ا ررح بعىس ررح امسررت عاإل التعى س ررح بررهل الطرر إلد 
 اتفت رر  اردافل اليات رررح لىسسسسرررح لىررأ لأس رررح ترررااؤف تىررل الفس رررح السأرررتفمح االست اس ررح سرررا ةرررفافل
تح هأ السسسسح  ؤةق ال ترا   ؤري لسى رح التعىر و لا التري تتساأرأ سرا لسرالهإل الف ابرح اارأرفاف 
التررري تحرررددأا السسسسرررحد ات سرررل ؤاا رررد الفس رررح ل ةررراا ؤررري الا ررراف لىرررأ اةرررا اسما رررح السسسسرررح 

 مةاؤح ملأ تحدهد لأداؤها.

 معىقات يطبًل اإلدازة الرايًة على املؤسسة التعلًنًة :
و العالرررررث بام طسررررراا ؤررررري سحاالرررررح تررررر سهل العررررر   لىسرررررمالد لا ال رررررفالا   عرررررا ي العرررررال

الس اسرر ح الست ح ررح االترري تاعررق سررل اردافل التف ا ررح لحررد ا الا ررا  اسررل أ ررا  سمررل م ةررا، لأررو 
 السعا ا  لتطبهأ اردافل اليات ح لىأ السسسسح التعى س ح ؤ سا هىي :

  ىح السهافا  السطىابح. -

 ا ف السار هل سه  اا.الحااح الست اهدل لتط -

 ىرح ع رح السسرراأسهل برال اا هل االتعى سرا  ال رراد امتحراد التري تحرردد سرىطح ات راي ال ررفافا   -
 احتأ الا   الس  و لتد ق السعىسهل.

  ىح ارلساو بسهافا  ات اي ال فافا  لا امت اص. -

 ت افا  الساتسا السحىي لطب عح ؤالى ح السسسسح. -

 معىقات يسبىية ومنها :
    هف م أ سل  بق بعط السسسسا  التعى س ح.لدا -

 تفدد بعط السدفا  االسعىسهل بالسسا، لآل ف ل بالس طفل لىأ ات اي ال فافا . -

ايلرل بسربإل لردو م ا رح حارو لاهر ل اردافل التف ا رح مةراؤح : لدو س  سح اردافل التف ا رح -
لى  رررا ل ؤرري ا سررراف ملررأ الرر    ال بهرررف ؤرري ال ال رررح اال عال ررحد الرردو اسرررت ل السدفسررال 

 ارداف ح.
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 معىقات اقتصادية ومنها :
ت اهرررد لررردد الررر رو الد متاتاف رررح سسرررا لدي ملرررأ ت اهرررد سرررىطح الدالرررح لىرررأ حسررراإل السرررااطل  -

 العادا ابالتالي ت  هإل السفم  ح لىأ  سح السىطح.

ةررررعا الب ررررأ السسسسرررر ح ؤ ىسررررا مررررال  طىررررإل سررررل أرررريه السسسسررررا  مدافل سفاؤررررأ ب ررررافل  -
 ررررادفاا سررررا أرررراعتها حماساتهررررا لىررررأ السأررررافمح ؤرررري تحسررررق السسرررر ال ا   س ترسررررحد امرررريلل

 ارداف ح.

 معىقات فنًة ومنها :
 العسق بأمق ل بف ااهد ل عف سل  بق السساأسهل ال حاإل الح  . -

  ساط السس ال ا  لا ا دااف. -

  عابح الت سهأ. -

 الطف  ح الت ىهد ح لىس ط ح ؤي لدا  العسق. -

 لستسفم ل ؤي س اطأ ب افل ل بف سل س اطأ ل في.طب عح ال عاؤح لدي الط إل ا -

 تحتاي لا   ااهد مبهف   ا اا ؤي بدا ح التطبهأ. -

 سرررتى و مدافل السا رررا ل عرررف سرررل تأرررمهق ساىرررا السسسسرررح ااتلطرررا هو ال ررر ح ا  متحررراد  -
ال ررفافا د بررق هاررإل لل   ررسو بأررمق أرراسق لتعىرر و اس ررا الطرر إل سهررافا  التعىرر و العى ررا 

 اطف  حق السأا ق.

 احتأ تحمو لىأ  اا، أيا ال سر سل ل سا  اردافل ؤ بد سل تااؤف السراأف التال ح :
 اااد تال ا  سل  بق الت ر سا  ارداف ح مسستا ا  سس الح لل التعى و. -

م تىترر و الهه ررا  السحى ررح بس اسررح سعه ررحد ؤمررق مدافل سحى ررح ت ر ساتهررا السررىاإل سسافسررتها  -
 ؤي العسق.

د الس ررراأ  االبرررفاس  الس اسررربح لىسفاحرررق التعى س رررح التررري ت رررا ؤررري ل رررق سرررىطح سحى رررح لل تعررر -
 سح طها مسا تأفف لىأ ت  هيأا.

تسررتط ا السررىطا  السحى ررح ال  رراو بتحسررق ا لبررا  السال ررح اسسرر ال ح ار  ررا  لىررأ التعىرر و  -
 ؤي ةا  رفاؤها استطىبا  العسى ح التعى س ح.

ملررداد الس راأ  الدفاسر ح لا لسررالهإل  م ت ةرا الهه را  السحى رح لىسررىطا  العى را سراا  ؤري -
 الت ا و لىت سهي لا ل د امستحا ا  العاسح.
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لىهه رررا  السحى رررح حرررأ ام ت ررراف ااتلرررداد السعىسرررهل لىسفاحرررق التعى س رررح بهررراد مسرررا  سرررتط ا  -
 تدف بهو لع ا  ال دسح مىسا دل  الحااح ملأ يلل.

ح ا رد تتعرفط لف ابرح السرىطا  تااؤف ف ابح مداف رح د   رح سرل اا را ت ر سرا  اردافل السحى ر -
 العى ا ال اس ح ميا ل و ا سف.

 املعىقات اليت يىاجه مديس املدزسة :
 ت ههد   ح ا  سدهف السسسسح ؤي بعط ا ساف. -

 معررفل ا لسرراص ال تاب ح لسدهررف السسسسح. -

 الت فاف ؤي بعط ا  أطح السطىابح سل سدهرررف السسسسح لىأ حساإل الس اأ . -

 افل العى ا االاسطأ سا سدفا  السسسسا  التعى س ح با سىاإل السفم ا.تعاسق ارد -

 مأساص ساالا السسسسح التعى س ح الؤرفاد الساتسا السحىي ام ةبا  ؤي الحةاف. -

امأل لل اردافل اليات ح لىسسسسح التعى س ح لهرا تراف و طا رق ؤ رد ما ر  سسسسرا  ال طرا  
الاسال رررح ؤررري اردافلد اأرررا لسرررىاإل  أرررربي اردافل  ال رررا  ت  هررري العررردل ل ررراد لسرررىاإل السأرررافمح

اليات ح لىسدافاد سل حهث م ي   ىق الس طفل السفم  رحد ل أراا السرار هل لىرأ مدافل ل  سرهود ؤسرل 
أ ا مل السأافمح ؤري اردافل هرت  و بأرمق ل برف سرا السسسسرا  التري  مرال ؤههرا العسرق سع رد سعرق 

 العسق ؤهها بأمق لؤةق لل طف أ ال ف أ لا ال س  .التعى و ؤي السدافاد االتي  سمل مدافل 
ؤاردافل اليات ح لىسسسسح التعى س ح ل س   راو هاإل اةرا مطراف سحردد لريد برق أرا  رراو 
ه سررا ا تفلررف  سررا الا رر  سررل  رر ص لسى ررح تعىررو تدف ا ررحد لرريلل ؤررال ام ت رراص ملررأ لسررىاإل اردافل 

أا   رود السى را  تسرالد ساسالرح سرل ال راا اليات حد هتو م ؤةق سا  سمل لل طف أ ملداد اات 
 لىأ س ا أح التااها  الادهدلد اتاف ح لسالهإل ادهدل االتعىو س ها.

 نشر السلطة وتوزيعها :

ؤالسررررررررردافا ال عالرررررررررح ؤررررررررري تطبهرررررررررأ اردافل اليات رررررررررح ت أرررررررررف السرررررررررىطح اتا لهرررررررررا  ررررررررر ص 
الح ح  ررررررر الت رررررررر و السسسسررررررري ب  سىررررررري حترررررررأ تأرررررررافل س تىرررررررا الاهرررررررا  السع  رررررررح ؤررررررري لسى ررررررر

 :ال فافا  التف ا ح اس ها
ساىرررا السسسسرررح ا رررد ت رررفف أ مىهتررري السسسسررررح   سرررهاد ا تأرررمق سرررل مداف رررهل اسعىسررررهل  - ل

الال ررا  لسرراف ا  ررادا  ساتسع ررحد هررتو ا ت ابهررا ل بفاتهررا السسهرر ل ا هرردف الساىررا مت رراي 
 ال فافا  الستعى ح بالبفاس  االساافد االس ادف الستاحح.
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لرأ ملرداد ت راف ف افؤعهرا ملرأ ساىرا السسسسرح التعى س رحد مةراؤح الىاال ال فل رح اتهردف م - إل
ملرررأ ستابعرررح ساةرررالا  ف  سررر ح سعرررق الس ررراأ  التعى س رررح االع  رررا  العاسرررحد مةررراؤح ملرررأ 
ت   ا  التعى و االتسه    التف ا ح اتةو ملرأ اا رإل السعىسرهل الال را  ا سراف بعةراا سرل 

 السسعىهل لل الهه ا  الساتسع ح السع  ح.

 تأكيد على تحقيق النمو المهني بشكل مستمر :ال

ايلررل رحررداث التطههررف ات ررا ل ساتسررا دا ررو الررتعىو دا ررق السسسسررح التعى س ررح اتطررا ف  الرردل 
سعفؤ ررررح سأررررتفمحد ايلررررل سررررل  رررر ص الترررردف إل ؤرررري ساررررام  ستعررررددل سعررررق الررررتعىو االتعىرررر ود االس رررراأ د 

 ررا  امت ررا  الاسررالي احررق ال ررفالا د مةرراؤح اال  ررااد االت ررا ود ا رر الح ال ررفاف ب ررافل تأررافم ح ا 
افا  الس اب  .  ملأ التدف إل لىأ سهافا  ال  ادل مادافل اماتسالا  االتسا ق اات

 نشر المعلومات بصورة واسعة :

تسررتط ا الاهررا  السع  ررح ماؤررح السأررافمح ؤرري  رر ا  ررفافا  تف ا ررح سب  ررح لىررأ سعىاسررا  
هرررتو ملررر و اس رررا السع هرررهل بسسرررتاي ا دا   ااةرررحح اد   رررح سرررل اهرررحد اسرررل اهرررح ل رررفي حترررأ

السدفسرررريد مي لل ترررردؤأ السعىاسررررا  بررررهل السسررررتا ا  الس تى ررررح لررررإلدافل لسررررف سهررررو اررررداا "ساتسرررررا 
السسسسرا  بحاارح ملررأ ات رام  ا ررراو سعىاسرا  لسسرالدتها لىررأ العسرق اتح هررأ لأرداؤها ؤمىسررا 

ى ررح اا رى  ملررأ لأرداؤها بسررفلحد مرال  ررراو امت رام  االسعىاسررا  لىسسسسرح لسى رراا لسىر  ب ال
اسررررا الب ا ررررا د ات رررر  ل الب ا ررررا د : ا  رررردفي تحرررر  أرررريا الب ررررد عرررر ث لسى ررررا  ف  سررررح لم اأرررري

 اتفسه أاد اتا  ا الب ا ا .
 اختيار المدير المناسب :

ال ررادف لىررأ   ررادل ات ررا ط السررىطح اتا  عهررا اتطررا ف الترر او اسررالي بالحااررح ملررأ ال سررا 
السهررافا د اتح هرر  اس ررا السعىسررهل لىسسرراأسح ؤرري للسرراص السسسسررحد ااسررا السه رري ؤرري السعررافف ا 

 السعىاسا  حاص تعىو الطىبح اتع    العسق السسه  اسماؤ تي.
ؤالسرررررررردهف الستسهررررررررر  أرررررررررا السررررررررردهف الررررررررريا  سرررررررررعأ لحأرررررررررد الررررررررردلو االاهررررررررراد ال افا رررررررررح 
ات سهتهررررررا مالسأررررررافمح سررررررع ا ؤرررررري لةررررررا ح ساررررررالا مدافا  بعررررررط السسسسررررررا  ال رررررر ال ح ؤرررررري 

لساتسررررررا السحىرررررري احةرررررراف ااتسالاتهررررررا لا ب ررررررا  ل  ررررررا  اطهرررررردل سررررررا ال ررررررحا االسارررررر   ا
السحى ررررررح لا امت رررررراص بالااسعررررررا  لطا ررررررح دلررررررو ال سررررررا السه رررررري لىعرررررراسىهل ا هفأررررررا مةرررررراؤح ملررررررأ 

 تع    س ار الت ر و السسسسي.
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 تكوين رؤية واضحة محددة المعالم :

اال ر و ا ساسر ح السرا دل ؤههرا االطا را  ؤ سا هتعىأ بالسهسح لا الفسرالح ا ساسر ح لىسسسسرح 
اا أررداف الف  سررح الست ررىح ب رراات  الطىبررحد أرريه الفس ررح الترري تاارري س تىررا ال عال ررا  اا  أررطح 
التف ا ح ؤي السسسسح بد اا سل تطا ف الس ه  اا تها ا بم   ح ال  را  ؤري اىسرا  الحرااف الاسرالي 

سى ررح فسررس ح هررتو   لهررا ب ررا  ات ررا  اسررالي ا رر الح ال ررفاف ب ررافل تأررافم حد ايلررل سررل  رر ص ل
حرراص الفس ررح االتبافأررا سهعررا د لا لررل طف ررأ ساسالررح سررل الى ررا ا  االس ا أررا  الطهررف فسرررس حد 

 التي أافم  ؤهها ماؤح الاها  السع  ح ؤي مدافل السسسسح.
 سير اإلدارة الذاتية وتقويمها : مراقبة

إل ا  أررطح ات رردهف مسما  ررا  الىاررال ايلررل سررل  رر ص ت ررس و الاسررا ق الترري تفاؤررأ اتفا رر
الس تى رررح لرررل ت  هررري اااباتهررراد مةررراؤح ملرررأ تحىهرررق الع  رررح برررهل ال ترررا   التررري ترررو الح ررراص لىههرررا 

 اا أداف ا ال ح ) سو الس اسح التف ا ح االت ط ر .
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 عـــــــــــــانمزاج

 :أواًل: املساجــع العسبًـــة

  د سمتبررح فييا الييوطن العربيياق أوراة عربييية عالميييةاإلدارة التربوييية : ل ررس  سطرراا مبررفاأ و
 .091-091ود    5112ال هةح الس ف حد ال اأفلد 

 النظرييييية والممارسيييية فييييى الف يييي   –إدارة بيئيييية التعليييييم والييييتعلم : لحسررررد مسررررسالهق حارررري
 .555-550ود    5111د ال اأفلد د داف ال مف العف يوالمدرسة

 د داف ال ف ررال لى أررف 0"د  ييية فييا اإلدارة التربويييةالمركزييية والرمركز ": لحسررد سررى سال بأرراهفل
 .11د 11د    5119االتا  اد لسالد 

 د 5110د داف ال ف ررالد لسررالد 0د  المركزييية والرمركزييية فييا اإلدارة: لحسررد سررى سال بأرراهفل
   549-521. 

   د س ترررردي التف  رررح االتعىرررر و العف ررري الساحرررردد لب ررررالد اإلدارة المدرسيييية الحدي يييية: لحسرررد لررررا
 .054-052د    5112

 لعسرال تفاسرح السدافا يات رح اردافل ؤري  ها  ى ردا االسسرا لحد: مداافإل ؤسلد اأهىهل ف.مد :
ود   5110 د د سرررسبفد 051 د لرردد )20د ساىرررد )مجليية مسيييتتبلياتس ررط أ لعسرررالد 

 88-89. 

 ف االتا  راد العىرو اار سرال لى أر: د م رف الأرهواإلدارة الذاتيية للمدرسية: لساسح دمحم السهد لىأ
 .014د 012ود    5119

 د   5110الااسعرررررررح لى أرررررررفد ارسرررررررم دف حد "د داف اإلدارة المدرسيييييييية": مسرررررررسالهق ي ررررررراإل
 085-082. 

 السأافمح الساتسع ح اا سىاإل البافاستفي ؤي مدافل الس رسا  ال ر ال حد : مم  حسهل لبد الهادا
 .542-540ود    0991د سعهد اردافل العاسحد لسالد 51د العدد مجلة اإلداري 
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 اف )تفاسرررح  لبرررد السررر عو برررل مبرررفاأ ود دإدارة التغييييير بالنجيييا  : ممل ال سررر  اسرررالي ااد اافد
 .551-551ود    5114السف و لى أفد الف اطد 

 د سمتبررررح   اىرررراال مركزييييية اإلدارة التعليميييييةق التطييييور والواقيييي : لسهررررق ؤهسرررري ح ررررا أرررر ادل 
 .501-502ود    5110الس ف حد ال اأفلد 

  تفاسررررح  حاسررررد لسرررراف  – المعلمييييون بنيييياة  تافيييية –آفيييياة تربوييييية متجييييددة : بررراالا ؤف ررررفي(
 .021-022ود    5112ام فالد الداف الس ف ح الىب ا  حد ال اأفلد 

   د داف ال ررررا افا لى أرررف االتا  رررراد لسررررالد اإلدارة الحدي يييية نظرييييات ومفيييياهيم: بأرررهف العرررر
 .11د 11د    5118

  د الرداف رة المدرسيية الحدي ية مفياهيم النظريية وتطبيتاتهيا العلمييةاإلدا": اادل ل   لطراي"
 .555د 550د    5110العىس ح الدال ح لى أف االتا  اد لسالد 

 ىطبالرررح د داف الاؤرررا  ل0"د  اإلدارة الذاتيييية والمركزيييية التعلييييم": سررر سح لبرررد العرررر و حسرررهل
 .058-051د    5111اال أفد ارسم دف حد 

 د ارسررررم دف حد داف الاؤررررا  اإلدارة الذاتييييية والمركزييييية التعليييييم: حسررررهل سرررر سح لبررررد العررررر و
 .82د 85د    5111لىطبالح اال أفد 

 د 5"د  اإلدارة المدرسييية فييا اييور الفكيير اإلداري المعا يير":  رر ، لبررد الحسهررد س ررط أ
 .504-502د    5119طد داف السف ود الف ا

 د   5112اف ا ف ررررررود ال ا رررررر د د د2"د  مييييييدخ  إلييييييى اإلدارة التربوييييييية": طرررررري بسررررررتال
 001-001. 

 د 095د    5111د داف ال مررف العف رريد ال رراأفلد اإلدارة المدرسييية: دمحم حسرر هل العاسرري
092. 
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 مدافل لسى ررح الت طرر ر ارسررتفاتهاي مسررد ق ل الى ررح اردافل السفت رر ل ملررأ : دمحم حسررهل العاسرري
سسسسررا  التعىرر و العرراو ؤرري س ررفد السسسسررحد ت رراف س تررف،  حررا تطبهررأ ال هدفال ررح ارداف ررح ب

 .54-52د الس  افلد  28د العدد 5112د مجلة كلية التربية بالمن ورة

 د سدفسرررح البررراأف الستاسرررطح الستاسرررطحاإلدارة المدرسيييية بحيييوث وأعميييا  إداريييية: دمحم لعررراعي 
 .021-021د    5111االعا ا ح )ا افل السعافف د 
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Abstract 

Targeted Current search to identify the self-management style, to 

determine the importance of self-management of the institution style, 

disclosure of the goals of self-management style, stand on self-

management style properties, identify the most important foundations of 

self-governance, disclosure of the most important obstacles to the 

application of self-management in the institution style , identify ways to 

overcome obstacles to the application of self-management style, and was 

one of the most important results that administrative processes are 

affected by general social and political environment in which they 

operate, it has divided the responsibility of those operations on a 

centralized basis of absolute or relative image, we shall take those 

processes pattern central EDM, Ootvweid local authorities manage those 

processes full authorization or partially followed the pattern of 

decentralized regulation in management, and the importance of 

combining style central and decentralized administrative organization in 

the new regulation allows the participation of the most important local 

forces in the educational decision-making process within the concept of 

participatory style of management. 


