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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( كالعشركف  السابعمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع
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س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت
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 الثالثالبحث 

 
 
 
 
 
 
 

 أ.د. أمحذ عجذ انعظٛى عبمل 
أعتبر أصٕل انرتثٛخ كهٛخ انرتثٛخ 

 جبيعخ انعشٚش 

 أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ  د.
أعتبر أصٕل انرتثٛخ كهٛخ انرتثٛخ 

 جبيعخ انعشٚش
 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 
  

 

االعرتاتٛجٙ يف يذاسط انتعهٛى  ٔالع انتخطٛط
األعبعٙ ثشًبل عُٛبء ٔدٔسِ يف حتغني األداء 

 املؤعغٙ )دساعخ يٛذاَٛخ(



االعرتاتٛجٙ يف يذاسط انتعهٛى األعبعٙ ثشًبل عُٛبء ٔدٔسِ يف حتغني األداء  ٔالع انتخطٛط
ععذ مسش أ.     د أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ د أمحذ عجذ انعظٛى عبمل أ.   املؤعغٙ )دساعخ يٛذاَٛخ(

   دبفظ انعكبٔ٘ 
 د.جالل حمًذ عثًبٌ دغني 

  

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   204 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



االعرتاتٛجٙ يف يذاسط انتعهٛى األعبعٙ ثشًبل عُٛبء ٔدٔسِ يف حتغني األداء  ٔالع انتخطٛط
ععذ مسش أ.     د أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ د أمحذ عجذ انعظٛى عبمل أ.   املؤعغٙ )دساعخ يٛذاَٛخ(

   دبفظ انعكبٔ٘ 
 د.جالل حمًذ عثًبٌ دغني 

  

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   205 

 

األعبعٙ ثشًبل ٔالع انتخطٛط االعرتاتٛجٙ يف يذاسط انتعهٛى 
 عُٛبء ٔدٔسِ يف حتغني األداء املؤعغٙ )دساعخ يٛذاَٛخ(

 إعذاد 
 أ.د. أمحذ عجذ انعظٛى عبمل 

أعتبر أصٕل انرتثٛخ كهٛخ انرتثٛخ 
 جبيعخ انعشٚش

 أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ  د.
أعتبر أصٕل انرتثٛخ كهٛخ انرتثٛخ 

 جبيعخ انعشٚش
 

 الباحثة: سمر سعد حافظ محمد العكاكم
 مص الدراسة بالمغة العربيةمستخ

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ 
األساسي بشماؿ سيناء ودوره في تحسيف األداء المؤسسي، وذلؾ مف خبلؿ االجابة 
عف السؤاؿ الرئيس لمدراسة وىو: ما واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ 

ظة شماؿ سيناء، ودوره في تحسيف األداء المؤسسي؟، واعتمدت األساسي بمحاف
الدراسة عمى المنيج الوصفي وتـ إعداد استبانة كأداة لمدراسة تضمنت مراحؿ 
التخطيط االستراتيجي ودورىا في تحسيف األداء المؤسسي، وتكونت عينة الدراسة مف 

ئج الدراسة عف وجود ( مف المسئوليف عف التخطيط االستراتيجي ، وقد اسفرت نتا٘ٙ)
تطبيؽ لمراحؿ التخطيط االستراتيجي عند بدايات درجة التوافر، ويرجع ىذا إلى: 
مقاومة بعض مديري المدارس أو ترددىـ في استخداـ ىذا النوع مف التخطيط 
العتقادىـ بعدـ كفاية الوقت لمقياـ بو، انعداـ الحوافز المادية والمعنوية المقدمة عند 

االستراتيجي وانعداـ وجود ميزانية خاصة لتنفيذ مشروعات الخطة تطبيؽ التخطيط 
االستراتيجية، ضعؼ إدراؾ بعض مسئولي التخطيط االستراتيجي بمدارس المحافظة 
بكيفية إعداد خطة المدرسة االستراتيجية وفؽ مراحؿ التخطيط االستراتيجي، وفى 
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ط االستراتيجي في ضوء نتائج الدراسة تـ وضع تصور مقترح لتفعيؿ دور التخطي
 تحسيف األداء المؤسسي.  

Abstract 

    The study aimed to identify The Reality of Strategic 
Planning at Basic Education Schools at North Sinai and its Role in 
Improving the Institutional Performance, by answering the main 
question: What is the Reality of Strategic Planning at Basic 
Education Schools at North Sinai, its Role in Improving the 
Institutional Performance? The study relied on the descriptive 

approach and a questionnaire was prepared as a study tool that 

includes the stages of strategic planning and its Role in 

Improving the Institutional Performance. The study sample 

consisted of (65) responsible for strategic planning .The results of 

the study indicated that there is an application of the strategic 

planning stages at beginning of the degree of availability and 

there are some obstacles such as: Resistance of some school 

principals or their reluctance to use this type of planning because 

they believe that there is not enough time to do it, The lack of 

material and moral incentives provided when applying strategic 

planning and the absence of a special budget for the 

implementation of strategic plan projects, the lack of awareness 

of some strategic planning officials in the schools of the province 

how to prepare the strategic school plan in accordance with the 

stages of strategic planning. In the light of study results, a 
proposed pevspective was developed to activate the role of 

strategic planning in improving institutional performance. 
 مقدمة

ا مف أمة تسعى إلى مستقبؿ يعتبر التخطيط سمة مف سمات الحياة المعاصرة، وم

أفضؿ إال وتضع التخطيط سياسة ليا تسير عمى ىديو وتستفيد منو حتى تستطيع 



االعرتاتٛجٙ يف يذاسط انتعهٛى األعبعٙ ثشًبل عُٛبء ٔدٔسِ يف حتغني األداء  ٔالع انتخطٛط
ععذ مسش أ.     د أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ د أمحذ عجذ انعظٛى عبمل أ.   املؤعغٙ )دساعخ يٛذاَٛخ(

   دبفظ انعكبٔ٘ 
 د.جالل حمًذ عثًبٌ دغني 

  

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   207 

 

مواجية تحديات القرف خاصة االنفجار المعرفي، والتطور التكنولوجي، وثورة 

المعمومات واالتصاالت؛ لذلؾ كاف لزامًا عمى مؤسسات المجتمع السعي الستيعاب 

 السريعة.                                                                                                   ىذه التغيرات الجذرية 

يعد التخطيط أحد المفردات الميمة التي دعا إلييا اإلسبلـ مع بداية خمؽ اإلنساف 

عمى األرض، وحث اهلل سبحانو وتعالى عمى التخطيط واإلعداد لمواجية تحديات 

مستقبؿ، كما أف التخطيط مف أىـ المفاىيـ اإلدارية التي ترتبط بعبلقات تكاممية ال

وثيقة بكافة المفاىيـ األخرى التي تسيـ في االرتقاء بجودة األداء المؤسسي وتحقيؽ 

 األداء المتوازف.

فأغمبية المؤسسات العظمى والناجحة ىي التي تعترؼ بأىمية التخطيط 

ئيا ونموىا الطويؿ المدى، ألنو يساعد عمى تحديد كيفية االستراتيجي بالنسبة لبقا

وصوليا إلى ما تسعى إليو، وتحديد ما الذي سوؼ تقـو بو إلنجاز أىدافيا وتحقيقيا، 

ويتـ مف خبلؿ تفيميا متغيرات محيطيا الخارجي وقوى المنافسة في مجاؿ نشاطيا، 

ؾ نتمكف مف بناء والتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في محيطيا الداخمي، وبذل

استراتيجيات فعالة بما يساىـ في تحقيؽ أىدافيا، والمدرسة كواحدة مف أىـ المؤسسات 

التربوية في المجتمع تعتبر بؤرة ىامة مف بؤر التطوير والتغيير وىى حمقة أساسية في 

 المؤسسة التربوية التي يناط بيا عممية التعميـ. 
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 أواًل: مشكمة الدراسة وتساؤالتيا

ر الخطة االستراتيجية التشغيمية لممدرسة بياف مكتوب لفمسفة المدرسة وأىدافيا تعتب

ومنيجية تحقيؽ تمؾ األىداؼ، وتعد أيضًا وثيقة تصؼ عممية مستمرة تتبناىا 

المدرسة؛ لكي تعمؿ في ضوء رؤية واضحة لمستقبميا والمتضمنة في رسالتيا 

ؿ فترة زمنية باإلضافة الى الخطط واألىداؼ العامة التي تمتـز المدرسة بتحقيقيا خبل

اإلجرائية التفصيمية وعمميات المراقبة والتقويـ لموقوؼ عمى مستوى األداء، ومف خبلؿ 

عمؿ الباحثة كمسئولة تخطيط في أحد مدارس شماؿ سيناء، وحضور ورش عمؿ 

المدربيف، والمشاركة في متابعة اعداد الخطة التنفيذية لممدرسة؛ الحظت أف ىذه 

ة تأخذ الكثير مف مفاىيـ التخطيط االستراتيجي في االعتبار، لكف ىناؾ بعض الخط

المفاىيـ واإلجراءات تؤدى بطريقة روتينية دوف االنتباه إلى أىميتيا باإلضافة إلى عدـ 

اقتناع بعض المديريف بوضع خطة تنفيذية لممدرسة واعتبار ىذا األمر عبء إداري 

 يف لمتطوير والتغيير.جديد وعدـ رغبة العديد مف المعمم

سوغ ىذا كمو لمباحثة إجراء ىذه الدراسة إللقاء الضوء عمى واقع التخطيط 

االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء، ودوره في تحسيف األداء 

المؤسسي، ولموقوؼ عمى المشكبلت التي تقؼ عثرة في وجوه المخططيف والمنفذيف 

ؿ المناسبة ليا والقتناع الباحثة الشديد بأف التزاـ مديري لمحد منيا أو ايجاد الحمو 
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المدارس بالتخطيط االستراتيجي في إعداد الخطة لمدارسيـ سيكوف لو األثر الكبير في 

أداء عمميـ وبالتالي تحسيف نوعية المخرجات وجودتيا وتحقيؽ التميز في األداء 

 المؤسسي لممدرسة.

 ة، وتكمف في التساؤؿ الرئيس التالي:يتحدد في ضوء ما سبؽ مشكمة الدراس

ما واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء؟ وما دوره 

 في تحسيف األداء المؤسسي؟

 وينبثؽ مف التساؤؿ الرئيس السابؽ التساؤالت الفرعية التالية:

 ؿ سيناء؟ما أىـ مبلمح التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي بشما .ٔ

ما دور التخطيط االستراتيجي في تحسيف األداء المؤسسي في مدارس التعميـ  .ٕ

 األساسي بشماؿ سيناء؟

ما أىـ معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي بشماؿ  .ٖ

 سيناء؟

 ما التصور المقترح لتفعيؿ دور التخطيط االستراتيجي في تحسيف األداء المؤسسي؟ .ٗ

 : أىداؼ الدراسةثانياً 

 تيدؼ ىذه الدراسة ومف خبلؿ اإلجابة عف التساؤالت السابقة إلى ما يمي:
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التعرؼ عمى مبلمح التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي بشماؿ  .ٔ

 سيناء.

تحديد دور التخطيط االستراتيجي في تحسيف األداء المؤسسي في مدارس التعميـ  .ٕ

 األساسي بشماؿ سيناء.

عمى أىـ معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ  التعرؼ .ٖ

 األساسي بشماؿ سيناء.

وضع تصور مقترح لتفعيؿ دور التخطيط االستراتيجي في تحسيف األداء  .ٗ

 المؤسسي.

 ثالثًا: أىمية الدراسة

 تستمد الدراسة أىميتيا مف الجوانب التالية: 

لتخطيط وىو التخطيط االستراتيجي في أنيا تتناوؿ مدخبًل ىامًا مف أحدث مداخؿ ا .ٔ

ضوء االتجاىات الحديثة والمعاصرة التي تناولتو، ومدى تطبيقو في مدارس التعميـ 

 األساسي بشماؿ سيناء.

حاجة مدارس التعميـ األساسي بالمحافظة إلى مثؿ ىذه الدراسات التي تساعد في  .ٕ

 ة كؿ مف:تحسيف أداء المدرسة حيث يتوقع أف يستفيد مف نتائج الدراس
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المسئولوف عف التخطيط والمشروعات في مدارس التعميـ األساسي والقائموف عمى  .ٔ

وضع ومتابعة الخطط التشغيمية في مدارس المحافظة وذلؾ بالكشؼ عف المعوقات 

 التي تواجييـ عند تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مدارسيـ. 

ناء التعميمية مف خبلؿ المسئولوف عف التخطيط االستراتيجي في إدارات شماؿ سي .ٕ

 متابعة وضع الخطط وألية تنفيذىا وتقويميا.

الباحثوف والدارسوف في التخطيط االستراتيجي لممدرسة مف خبلؿ دراسة واقع   .ٖ

التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء ودوره في تحسيف 

 األداء المؤسسي.

 رابعًا: منيج الدراسة وأدواتيا:

دمت الباحثة المنيج الوصفي، وىو المنيج الذي ييتـ بوصؼ الظاىرة المراد استخ

دراستيا كما توجد في الواقع وصفًا دقيقًا، ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا وكميًا. )عبيدات و 

 (ٖٕ، ص ٕٛٓٓآخروف، 

وتعتمد الدراسة عمى االستبانة كأداة ليا حيث يتـ توجيييا إلى عينة مف المسئوليف 

الخطط االستراتيجية داخؿ مدارس التعميـ األساسي بحمقتيو األولى والثانية عف وضع 

بيدؼ الوقوؼ عمى مدى تفعيؿ التخطيط االستراتيجي ودوره في تحسيف االداء 
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المؤسسي، والوقوؼ عمى المعوقات التي قد تحوؿ دوف تفعيميا مع تقديـ تصور مقترح 

 داء المؤسسي.لتفعيؿ دور التخطيط االستراتيجي في تحسيف األ

       الدراسة                           خامسًا: حدود

 اتساقًا مع أىداؼ الدراسة تـ التركيز عمى الحدود االتية:

اقتصزت هذه الذراسة علي معزفة واقع التخطيط االستزاتيجي  :الحذ الموضوعي. 1

مبل سينبء لذى مسئولي التخطيط والمتببعة في مذيزيبت وادارات ومذارس محبفظة ش

 .ودوره في تحسين األداء المؤسسي

اقتصرت ىذه الدراسة عمى مدارس التعميـ األساسي بإدارة العريش  . الحد المؤسسي:ٕ

 التعميمية.

يتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى بعض مسئولي التخطيط والمشروعات  . الحد البشرى:ٖ

سئوليف عف وضع في مديريات وادارات التربية والتعميـ بشماؿ سيناء وبعض الم

 الخطط في مدارس التعميـ األساسي بالمحافظة.

 سادسًا: مصطمحات الدراسة

                                                           Planningالتخطيط:  .ٔ

يعرؼ التخطيط بأنو عممية رسـ األىداؼ التي يراد التوصؿ إلييا خبلؿ فترة زمنية 

ات البلزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ وفؽ أساليب تختصر معينة، ومف ثـ حشد اإلمكان

 (                                                                           ٕٔ، صٜٕٓٓالتكمفة، وتعظـ النتائج. )الكرخي، 
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عممية عقمية تقوـ عمى التنبؤ بمشكبلت المستقبؿ  تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنوو 

  بلزمة ليا في ضوء اإلمكانات والموارد المتاحةووضع التدابير ال

                                                       Strategy. االستراتيجية: ٕ

         

تعرؼ االستراتيجية بأنيا عبارة عف المنيج المستخدـ في التنفيذ والذي ينبثؽ مف رؤية 

الستراتيجية وتعمؿ عمى تحديد وتقييـ واضحة وشاممة يتـ مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ ا

 مختمؼ الطرؽ التي تحقؽ أىداؼ ورسالة المنظمة ثـ اختيار أفضؿ ىذه الطرؽ.

  (ٔٔ، صٕٛٓٓ)ىبلؿ، 

قرار تتخذه المؤسسة لتحسيف ادائيا باستخداـ الموارد وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 

 واالمكانات المتاحة.                              

                                              Strategic Planning تخطيط االستراتيجي:ال .ٕ

تعرؼ )الكردي( التخطيط االستراتيجي عممية اتخاذ قرارات مستمرة بناء عمى 

معمومات ممكنة عف مستقبمية ىذه القرارات وآثارىا في المستقبؿ، ووضع األىداؼ 

يذ الخطط والبرامج المحددة، بدعـ كامؿ مف القمة والبرامج الزمنية والتأكد مف تنف

االستراتيجية، ومشاركة فعالة مف جميع المعنييف والعامميف في كافة المستويات 

 (ٕٓ، صٕٓٔٓالتنظيمية.  )الكردي، 
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عممية ذات طابع منيجي تقوـ عمى استشراؼ المستقبؿ وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 

بيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة، تقوـ بموجبو قيادة وتحميؿ المتغيرات المرتبطة بال

المؤسسة التعميمية بتحديد رؤية ورسالة وأىداؼ المؤسسة، بيدؼ االنتقاؿ مف الوضع 

 الحالي إلى الوضع المأموؿ.

                                                           Basic Learningالتعميـ األساسي:  .ٖ

لتربية والتعميـ بأنو القاعدة األساسية لتحقيؽ اليدؼ القومي لمتعميـ وىو تعرفو وزارة ا

التعميـ لمتميز والتميز لمجميع، وتحقيؽ نمو متوازف وشامؿ لشخصية التمميذ حتى 

 (ٚٙ، صٕٚٓٓتتكامؿ جوانب شخصيتو. )وزارة التربية والتعميـ،

وفره الدولة لجميع أبناء وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو تعميـ عاـ موحد إلزامي ت    

المجتمع وفؽ مرحمة عمرية محددة بحيث يشمؿ المرحمتيف االبتدائية واالعدادية، يتمقى 

فيو الطالب المعارؼ والمعمومات والميارات األساسية، وكذلؾ القيـ البلزمة لبناء 

 شخصية مواطف المستقبؿ. 

                                Institutional   Performance األداء المؤسسي: .4

يعرؼ األداء المؤسسي بأنو حصيمة الجيود والعمميات التي تقوـ بيا المؤسسة، 

والتي تتمثؿ بقدرتيا عمى توظيؼ مواردىا في ضوء التفاعؿ مع البيئة الداخمية 
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والخارجية، إلنجاز المياـ المطموبة بكفاءة وفاعمية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا. 

   (  ٕٗ، صٕٚٔٓ)عبداليادى ، 

مفيوـ ديناميكي واسع ومتطور يتـ فيو دمج األداء وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 

الفردي مع األداء العاـ لممؤسسة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة االستراتيجية، وذلؾ 

 في إطار تعامميا مع متغيرات بيئتيا الداخمية والخارجية عمى حد سواء.

 سابعًا: الدراسات السابقة

( بعنواف: "دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء ٕٔٔٓالدجنى )دراسة  .1

ىدفت الدراسة  المؤسسي: دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية".

إلى تعرؼ دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي وتطوير معايير 

نية، وقد استخدـ الباحث ومؤشرات لقياس األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطي

المنيج الوصفي التحميمي والمنيج البنائي التطويري في إجراء دراستو، وقد تكوف 

مجتمع البحث مف العمداء والمدراء ولجاف التخطيط والجودة في الجامعة االسبلمية 

( عضوًا، واستخدـ الباحث االستبانة والمقابمة المقننة ٓٓٔوجامعة األقصى وعددىـ )

 بيانات، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة اآلتي:لجمع ال

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى دور التخطيط االستراتيجي وجودة األداء 

% وىي  ٜٚ.٘ٚالمؤسسي لمجامعات الفمسطينية حيث بمغ المتوسط الحسابي النسبي 
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ات الجامعات الفمسطينية عبلقة قوية، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط

 :توصيات الدراسة في مستوى التخطيط االستراتيجي تعزي لمتغير الجامعة، ومف أىـ

االىتماـ بالبدائؿ االستراتيجية عند إعداد الخطة التنفيذية باعتبار عامؿ عدـ االستقرار 

بيؽ، في البيئة الفمسطينية وكثرة التغيرات السياسية واالقتصادية تؤثر في عممية التط

استخداـ النماذج الحديثة في التخطيط، كالتخطيط باستخداـ بطاقة األداء المتوازف، 

 والتخطيط باستخداـ نماذج التميز، والتأكيد عمى نمذجة التخطيط في كافة مراحمو.

( بعنواف: " تصور مقترح لتفعيؿ التخطيط االستراتيجي في ٕٕٔٓدراسة العموي ) .ٕ

استيدفت الدراسة الكشؼ عف واقع التخطيط عماف ".  مدارس التعميـ األساسي بسمطنة

االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي في سمطنة عماف، والوقوؼ عمى معوقات 

تفعيؿ التخطيط االستراتيجي، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ التخطيط االستراتيجي 

منيج المدرسي في مدارس التعميـ األساسي في سمطنة عماف، وقد استخدـ الباحث ال

الوصفي، واعتمدت الدراسة عمى االستبياف أداة ليا حيث تـ توجييو إلى عينة مف 

مديري مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف بحمقتيو األولى والثانية بيدؼ الوقوؼ 

عمى مدى تفعيؿ التخطيط االستراتيجي في المدرسة والوقوؼ عمى المعوقات التي 

 لى عدة نتائج أىميا:تحوؿ دوف تفعيمو، وتوصؿ الباحث إ



االعرتاتٛجٙ يف يذاسط انتعهٛى األعبعٙ ثشًبل عُٛبء ٔدٔسِ يف حتغني األداء  ٔالع انتخطٛط
ععذ مسش أ.     د أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ د أمحذ عجذ انعظٛى عبمل أ.   املؤعغٙ )دساعخ يٛذاَٛخ(

   دبفظ انعكبٔ٘ 
 د.جالل حمًذ عثًبٌ دغني 

  

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   217 

 

وجود إطار مفاىيمي لمتخطيط االستراتيجي يتمثؿ في مفيومو وخصائصو   ●

 وأىدافو وأىميتو، باإلضافة إلى مكانتو في االدارة المدرسية.

وجود عدد مف نماذج التخطيط االستراتيجي والتي يمكف االستفادة منيا في   ●

 تطبيؽ وتفعيؿ التخطيط االستراتيجي في المدارس. 

ىناؾ توجو طيب مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في سمطنة عماف لتطبيؽ   ●

  التخطيط االستراتيجي عمى مستوى ديواف عاـ الوزارة والمحافظات التعميمية. 

بعنواف: "دور مديري المدارس كقادة  (William & Johnson,2013دراسة ) .3

رؼ دور مديري المدارس استيدفت الدراسة تع تربوييف في دعـ التخطيط االستراتيجي".

كقادة تربوييف في دعـ عمميات التخطيط االستراتيجي في المدارس األمريكية، 

واستخدمت المنيج الوصفي، كما استخدمت االستبانة في جمع المعمومات والبيانات، 

( مدير مدرسة، وكشفت نتائج الدراسة أف ٖٓوتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف )

خططيـ االستراتيجية وما تتضمنو مف قضايا، ويناقشوف مديري المدارس يطوروف 

التحديات التي تواجو التخطيط االستراتيجي مع كافة الميتميف بالعممية التعميمية، 

وييتموف بعمميات متابعة وتقويـ الخطة االستراتيجية، ويركزوف عمى اتخاذ قرارات 

 مبات.استراتيجية تسمح لممدرسة بمواجية التحديات والوفاء بالمتط
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( بعنواف:" الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي ٕٚٔٓدراسة إسماعيؿ ) .4

استيدفت الدراسة  القياـ بتحميؿ نقدي لمخطة   دراسة تحميمية نقدية". ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓ

ـ في محاولة لمكشؼ عف مدى  ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓاالستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي 

الخطط اإلستراتيجية لمتعميـ، ومدى انطبلقيا  استيفائيا لؤلسس والشروط المتعمقة ببناء

مف المبادئ واألىداؼ العامة التي حددىا الدستور والقانوف لمرحمة التعميـ قبؿ 

الجامعي، ومدى ارتكازىا عمى التشخيص العممي الدقيؽ لمبيئتيف الداخمية والخارجية 

لتحميمي الذي المحيطتيف بالتعميـ قبؿ الجامعي، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ا

يقوـ بوصؼ ما ىو كائف وتفسيره وتحميؿ كافة أبعاده، كما استخدـ الباحث المنيج 

النقدي الذي ييدؼ إلي الكشؼ عف األسباب الكامنة خمؼ الظاىرة موضوع الدراسة 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج وىي:

تيجية تمثمت المعايير التي يمكف استخداميا في تحميؿ ونقد الخطة االسترا  ●

ـ في اتباع منيجية عممية مبلئمو في بنائيا، ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓلمتعميـ قبؿ الجامعي 

واستخداـ أسموب التخطيط المناسب، ومناسبة المبادئ واألسس الموجية لمرحمة 

التخطيط لبنائيا، وانطبلقًا مف المبادئ واألىداؼ العامة لمتعميـ قبؿ الجامعي، وقابميو 

لمتنفيذ والتشخيص الدقيؽ لمبيئتيف الداخمية والخارجية  سياستيا وأىدافيا ومخرجاتيا

 لمتعميـ قبؿ الجامعي، ومراعاتيا لمبعد العالمي، والتزاميا بالمواثيؽ والمبادئ العالمية.
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ـ تعاني ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓأف وثيقة الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي   ●

لفنية واألسس العممية التي ضعفًا منيجيًا واضحًا حيث لـ يراع فييا توافر الشروط ا

يمـز االعتماد عمييا في بناء الخطة االستراتيجية، وكذلؾ العمميات المختمفة التي يمر 

بيا وضع أي خطة استراتيجية، ويرجع ذلؾ إلى امتثاؿ المسؤوليف إلى خطط تطوير 

التعميـ في مصر لئلمبلءات والضغوط الخارجية التي أدت إلى تخمي الدولة عف 

واضحة لتيار العولمة،  ولياتيا االجتماعية، ومنيا مسئولية التعميـ، في تبعيةبعض مسؤ 

 دوف أي مراعاة لممصمحة الوطنية.

أف الخطة شابيا القصور في تحميؿ وتشخيص قمبي البيئتيف الداخمية   ●

والخارجية لمتعميـ قبؿ الجامعي، ويرجع ذلؾ إلى عدـ مراعاة الشروط العممية التي 

التحميؿ والتشخيص، والرغبة في إبراز إنجازات الوزارة أكثر مف تتطمبيا عممية 

 السمبيات التي تعاني منيا منظومة التعميـ قبؿ الجامعي.

وأوصي الباحث بضرورة وضع خطة استراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي بدال مف الخطة 

لصالح الحالية يقوـ بإعدادىا أىؿ االختصاص مف ذوي الكفاءات والخبرة والميتميف با

العاـ، وأف تنطمؽ الخطة مف المبادئ واألىداؼ العامة لمتعميـ قبؿ الجامعي التي 

حددتيا مواد الدستور القانوف، وأف تركز عمى التشخيص العممي الدقيؽ لمبيئتيف 

  الداخمية والخارجية.
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 سارت الدراسة وفقًا لمخطوات اآلتية: ثامنًا: اجراءات الدراسة: 

د اإلطار العاـ لمدراسة )اإلطار المرجعي( تحديالخطوة األولى:   .ٔ

ويتضمف: مقدمة الدراسة، والمشكمة وتساؤالتيا، وأىداؼ الدراسة وأىميتيا، ومنيج 

 الدراسة وحدودىا، ومصطمحات الدراسة، والدراسات السابقة.

دراسة تحميمية لواقع التخطيط االستراتيجي في مدارس الخطوة الثانية:  .ٕ

 التعميـ األساسي.

دراسة تحميمية لمفيوـ األداء المؤسسي لممؤسسات ة الثالثة: الخطو  .ٖ

 التعميمية.

دراسة ميدانية لواقع التخطيط االستراتيجي في مدارس الخطوة الرابعة:  .ٗ

 التعميـ األساسي بمحافظة شماؿ سيناء، ودوره في تحسيف األداء المؤسسي.

ح لتفعيؿ دور التخطيط نتائج الدراسة الميدانية والتصور المقتر . الخطوة الخامسة: ٘

 االستراتيجي في تحسيف األداء المؤسسي.

 خبلصة نتائج الدراسة الميدانية

توصمت نتائج الدراسة الميدانية إلى أف مدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء تطبؽ 

مراحؿ التخطيط االستراتيجي وتظير آثاره في تحسيف األداء المؤسسي بنسبة متوسط 
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(، وذلؾ وفؽ حدي الثقة األعمى واألدنى ٜٚ.ٓالمحاور ) استجابة كمى لمجموع

 ( الذي سبؽ تحديده وجاءت نتائج المحاور كاآلتي: ٛٚ.ٓ، ٙ٘.ٓ)

المحور األوؿ: واقع التخطيط االستراتيجي بمدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء: 

جي (، والمحور الثاني: دور التخطيط االستراتيٓٛ.ٓمتوافر بنسبة متوسط استجابة )

لمدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء في تحسيف األداء المؤسسي: متوافر إلى حد ما 

(، وأكدت نتائج الدراسة الميدانية توافر معظـ عبارات ٚٚ.ٓبنسبة متوسط استجابة )

( عبارة مقسمة عمى محوريف رئيسيف؛ حيث جاء ٙٗاالستبانة؛ حيث شممت االستبانة )

( ٖٔ( عبارة، بينما جاء عدد العبارات المتوافرة إلى حد ما )ٜٕعدد العبارات المتوافرة )

( عبارات فقط، كما أكدت نتائج ٗعبارة، في حيف بمغ عدد العبارات غير المتوافرة )

الدراسة أف واقع تطبيؽ مراحؿ التخطيط االستراتيجي ودوره في تحسيف األداء 

ايات حدا الثقة لدرجة المؤسسي بمدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء جاء عند بد

فما أعمى،  ٛٚ.ٓ، في حيف كاف حد الثقة لمتوافر يبدأ مف ٜٚ.ٓالتوافر بمتوسط 

وربما يرجع ذلؾ إلى أف مدارس التعميـ األساسي بشماؿ سيناء تسعى لتطبيؽ مراحؿ 

التخطيط االستراتيجي، والوصوؿ إلى تحسيف األداء المؤسسي بيا في ظروؼ صعبة 

حافظة شماؿ سيناء عدـ استقرار بسبب الظروؼ التي خمفيا لمغاية، حيث تشيد م
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االرىاب األسود بسيناء، باإلضافة إلى قمة وجود ميزانية مخصصة لمتخطيط 

 االستراتيجي في مدارس التعميـ األساسي.

مما سبؽ يتضح أف نتائج الدراسة أظيرت وجود تطبيؽ لمتخطيط االستراتيجي مع   

بيؽ بالشكؿ المناسب مما تطمب وضع تصور مقترح وجود معوقات تعوؽ عممية التط

 مناسب لمتفعيؿ.

 

 المراجع والمصادر

(: الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ ٕٚٔٓاسماعيؿ، طمعت حسيني )

( دراسة تحميمية نقدية، دراسات تربوية نفسية، مجمة كمية ٖٕٓٓ -ٕٗٔٓالجامعي)

 (، الزقازيؽ.ٔ(، الجزء)ٜٙالتربية، العدد)

(: دور التخطيط االستراتيجى فى جودة االداء المؤسسى، ٕٔٔٓياد عمي )الدجني، إ

دراسة وصفية تحميمية فى الجامعات الفمسطينية النظامية، رسالة دكتوراة غير 

 منشورة، كمية التربية، جامعة دمشؽ، سوريا.

(: تصور مقترح لتفعيؿ التخطيط االستراتيجي في ٕٕٔٓالعموي، خمفاف بف سالـ )

عميـ األساسي بسمطنة عماف، رسالة ماجيستير، كمية التربية، جامعة مدارس الت

 الدوؿ العربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ، القاىرة.
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(: التخطيط االستراتيجي عرض نظري تطبيقي، االردف، دار ٜٕٓٓالكرخي، مجيد )

  المناىج.

ستراتيجي في مديريات (: درجة تطبيؽ التخطيط االٕٓٔٓالكردي، رنا درويش )

التربية والتعميـ في محافظات الضفة الغربية مف وجية نظر العامميف فييا، رسالة 

 ماجيستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.

(: رأس الماؿ الفكرى ودوره فى جودة األداء المؤسسى، ٕٚٔٓعبداليادى، ميسوف )

ميـ بوكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف دراسة تطبيقية عمى برنامج التربية والتع

UNRWA  فى قطاع غزة، رسالة ماجيستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة

 لمدراسات العميا، غزة.

(: البحث العممي، مفيومو، أدواتو، أساليبو، دار ٕٛٓٓعبيدات و آخروف، ذوقاف )

 الفكر، عماف، األردف.

كيؼ  -التفكير والتخطيط االستراتيجي  (: مياراتٕٛٓٓىبلؿ، محمد عبد الغني )

تربط بيف الحاضر والمستقبؿ، مركز تطوير االداء والتنمية، دار الكتب، مصر 

 الجديدة. 
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- ٕٗٔٓ(: الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي ٕٗٔٓوزارة التربية والتعميـ )

د لكؿ ـ، التعميـ المشروع القومي لمصر، معًا نستطيع، تقديـ تعميـ جي ٖٕٓٓ

 طفؿ، وزارة التربية والتعميـ، القاىرة.
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