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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستىد دٖاب  طبٗاُ باألٌظطٛ البخجٗٛ لألستاذ الدكتٕز/ عبد الباس

 أستاذ ٔزٟٗص قشي الرتبٗٛ املكازٌٛ ٔاإلدازٚ التعمٗىٗٛ

 ازٖذ الٍظست فسدٝ / وظرتك جّٛ الٍظس عٍٕاُ البخح 

تطـــــــــــالر ولــــــــــــ      ــــــــــا   1
 ا جامعــــــاص    اىــــــــ   ــــــ  
جمهارلــ  مىــر   عر لــ   ــ  
ضــــار   ــــر ص  عــــ    ــــدا  
كمتطلـــــي  رللمـــــ   ضـــــما  

 جادتها  ا عتمادها .

  مـتتمر   علمــ    عر ـ     ــاو  
ـــــل    جـــــامع   ـــــا   ت ل  تعل  عو
   ــــا   ــــ    ــــ  د   عر لــــ  
قضـــالا ةولـــ  اة ـــاة ممـــت  لل  

 28 -27  ـــــــ     تـــــــر  مـــــــ 
 2007مارس 

 
  حث مو رد

 2007مارس 

   ىـــــــــــال      ىـــــــــــل  ا  2
  ا ج اص   مهولـ   معلـ  مدرمـ  
  ممـــت     ـــ  ضـــار   تحـــدلاص 

   معاىر  ا ة اة   ممت    .

  مـــتتمر   علمـــ    عر ـــ    ر  ـــ  
)  ــدا ا  لا ا   تعلــل  اتحــدلاص 

 – 25  ممــت     ــ     تــر  مــ  
  .  2009أ رل   26

   2009أ رل    حث م ترك

تطـــــــــــالر   د ر   صال ـمتطــــــــــ 3
  مدرمـــــل   لتعلــــــل     ــــــاوا  

  عـــا    ـــ  مىـــر  امـــت د              
 .   د ر     كتراول مد   

كلل    تر ل   -  مجل    تر ال  
ـــــ  مـــــاها   –   عـــــدد  –جامع

  مـــــادس ا  ع ـــــرا  لا لـــــا 
2009 .  

 
   2009لا لا    حث م ترك

  د رلــ  ا     مهــار ص    لادلــ 4
 ا    مدلري مد رس   ممت   

ت  جمهارلــــــ  مىــــــر   عر لــــــ 
 رتل  ممت  لل  .

ــــ   ــــ    تر ل ــــ  كلل ــــ   –مجل كلل
جامعــ   وــ  مــال   –  تر لــ  

لا لا  –  عدد   مادس ع ر –
2009 .   

 
   2009لا لا   حث م ترك
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 ازٖذ الٍظست فسدٝ / وظرتك جّٛ الٍظس عٍٕاُ البخح 

ـــــــدر    توا مـــــــل   5 تطـــــــالر    
 لجامعاص   مىـرل   ـا ضـار 
  ــــــر ص اتجــــــاري جامعــــــاص 

   دا    مت دم  . ع  
 

  متتمر   علم    موا     ام  
ـــــــ    مىـــــــرل   ع ـــــــر  لجمعل
ـــــــــــ  ا  د ر   ـــــــــــ    م ارو  لتر ل
  تعللملـــ   عوـــا   ت  تجاهـــاص 
معاىر     تطـالر   تعلـل   ـ  
  ـــاط    عر ـــ ل  ا تعـــاا  مـــ  

ــــ  ــــ    تر ل ــــ   -كلل ــــ   و جامع
ــر  مــ    7-6مــال  ى ــ     ت

    2010  ر لر 

 
  حث مو رد

   2010  ر لر 

ــل   6 ــ   ولــا    تعل در مــ  تحلللل
 ــــــــا جمهارلـــــــــ  ولجلرلـــــــــا 
 التحادل  اع قته  ا   ىل  

    امل  ا  تومل  .

ــــ   ــــا   لو ــــر  مجل  حــــث م  
  تر لــ    تــا تىــدرها   جمعلــ  
  مىــــــرل   لتر لــــــ    م اروــــــ  

ـــارل   ـــ   ت /  1ا  د ر    تعللمل
1  /2011 .   

 
  حث مو رد

   2011مالا 

7 

ت عل  دار تىار م ترح  
  جامع   ا  دم    مجتم  
  مىري    ضار     ر ص 

 صا  تجاري   دا ل ت حاضوا
   جامعاص وماذجا  

 -مجل    علا    تر ال  ا  و مل 
  مجل    علمل   جامع     ىل  

 ا2  عدد )–ا 6  مجلد)-

م ترك م  
د.حوا     در  

 كما 
 2013مالا 

8 

 لمدرمــ   ــ  كــ    د ر    ذ تلــ  
ـــ  أ  ماولـــا ا رومـــا ا أمـــتر  لا م

مكاولــــــ     ــــــاد  موهــــــا  ــــــ   ا  
 جمهارل  مىر   عر ل  

  تر ل  ى مجل  علمل  مجل  ت 
مت ىى  تىدرها   جمعل  

  مىرل   لتر ل    م ارو  ا  د ر  
ى   مت    مادم     تعللمل 

 ع رى   عدد   مادس ا لر عا 

م ترك م  
أ.د.و ل  معد 

  لل 

   2013 دلمم ر

   2014وا م ر   رد كلل    تر ل    مجل    علمل   ر إد ر  متممـاص رلـا  تطال 9
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 لط ــا   ــا جمهارلــ  مىــر 
  عر لـــــ   ـــــا ضـــــار   ـــــر ص  

                                                   ع  دا   التحاد  لارا ا                                                                                                     

جامع  أملاط - ا ا دي   جدلد 
   عدد   مادس ع ر ى 

10 

  ولــــــــــا    تعللمــــــــــ   ــــــــــ  
جمهارلــ  ولجلرلــا  التحادلــ  
 ــل  ة ــار   ماضــا اتحــدلاص 
   ممت        ) در م  حا  ا

ى كلل    تر ل     مجل    تر ال 
  عدد  –جامع  ماها   –

    او  ا لر عا 
  رد 

  2015 كتا رأ

11 

تىار م تـرح  تطـالر   د ر  
  مدرمــــل   لتعلــــل     ــــاواي 
  ىــــــواعا  ــــــا جمهارلــــــ  
مىـــــر   عر لـــــ   ـــــا ضـــــار 
  ــــر ص كــــ  مــــ  جمهارلــــ  

   ىل     ع ل  ا متر  لا

مجلــ    علــا    تر الــ  ىكللــ  
  تر لـــ    وـــا جامعـــ  جوــــاي 
ـــــــــا د ى   عـــــــــدد    ا ـــــــــث    

 ا  ع را 

   2015أ رل    رد 

12 

  م اروــ   ــول      ــا  در مــ
كمتطلـي  ا جامعاص    اىـ  

تحمــــل  قــــدرتها   توا مــــل   
ا   ــ  كــ  مــ  إوجلتــر  ا  لا ــ

مكاولـــ     ـــاد  موهـــا  ـــ   ا  
 مىر 

مجل    علا    تر ال  ىكلل    تر ل  
  وا جامع  جواي   ا د ى   عدد 
  ر    ا  ع را  ا   امس 

 ا  ع را 

  رد 

 -أغمـــــــــــــــــــــطس
   2015دلمم ر 

13 

ر م ترح  لتمكل   الد ري تىا 
 رتمار  لقما   لكادلمل  
 ا جامعاص   مىرل   اداره  ا 
تح لز    د ع  الد ري  دله  ) 

 جامع  ماها  وماذجاا

ا مجل   حث م  ا   لو ر  
جامع   –كلل    تر ل     تر ال ـ
 ماها 

  رد 

   2016دلمم ر 
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14 

إد ر  ضغاط   عم    د ري 
لكادلمل   ل لاد ص   جامعل   

ادارها  ا تحمل  عملل   ت اذ 
    ر ر   تعللما  جامع  ماها 

ا مجل   حث م  ا   لو ر  
جامع   –كلل    تر ل     تر ال ـ
 ماها 

  رد 

م  ــــــــا   لو ــــــــر 
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــارل  

29/3/2018  

   

   

 



- 5 - 

 

  ومدص البخح األٔه  ومدص البخح األٔه  --11

زٖٛ وصس العسبٗٛ فٜ ضٕٞ خربات بعض الدٔه كىتطمب  تطـٕٖس ٌظــي الكبٕه بادتاوعات ارتاصــٛ  فٜ مجّٕ :عٍٕاُ البخح

  زٟٗشٜ لطىاُ جٕدتّا  ٔاعتىادِا

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

ُ : "التعمٗي ادتاوعٜ ارتاص فٜ البالد العسبٗٛ قطاٖا آٌٗٛ ٔآفاق عح  وٍظٕز باملؤمتس العمىٜ العسبٜ الجاٌٜ بعٍٕا جّٛ الٍظس:

 2007وازض  28 -27وشتكبمٗٛ فٜ الفرتٚ وَ 
إن الجامعااات الصا ااة الم ااراة فااا الهناام الااراىت أمااام  جااراات و اياارات اهىراااة وأمامااية و هااااو العرااار ماات 

ا أن ىنااك أاااااه اااهداه  را ل فااا ماري  مرااعااة كماا  0المشاالتت   وللياو أن  سااعا للت اهار والتجااراب ومهاكراة الع ار 
و قااهام الجامعااات الصا ااة الم ااراة   وىاا ا مااا أكر ااو بعاار الررامااات   ا ماار الاا   ات لاا  و اا  امااترا يجية  اااملة 

  0ومتالاملة لا ه الجاهد واإل تحات فا  هء إمالانيات المجتم  الم ر 
كيااام امالااات   اااهار ن ااام القراااهل :  اآل اااالرئيساااا و امالااات  جراااار مشااااللة الرجاااب فاااا الااباااة للاااا السااا ال ا

 بالجامعات الصا ة الم راة فا  هء خررات بعر الرول لامان اهد اا والتمادىا ؟
 واتفرع  لت ى ا الس ال مجمهلة مت ا مئلة الفرلية اآل ية :

  ؟فا الجامعات الصا ة الم راة وما القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فيو  ما ن ام القرهل -1
  ما ن م القرهل فا بعر الرول المتقرمة وما القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا ؟ -2
 وبعر الرول المتقرمة ؟ في اماهراة م ر العربيةبالجامعات الصا ة  ما أواو الشرو والختتف بيت ن م القرهل -3
الصا اة الم ااراة فااا  اهء خراارات بعاار ماا الته اايات والمقترحاات التااا  سااام فاا   ااهار ن اام القراهل بالجامعااات  -4

 الرول المتقرمة وذلك لامان اهد اا والتمادىا ؟
     وأكثرىا دللة للا التربية المقارناة الرجب المناج المقارن " ال   اعترر أنس  المناىج المستصرمةوامتصرم 

بالجامعااات الصا ااة فااا كاا  ماات  فااا درامااتو لاان م القرااهل وذلااك   وأكثرىااا  اامهله للمناااىج الفرليااة المسااتصرمة فياااا"
  اماهراة م ر العربية وبعر الرول المتقرمة.

 ومار الرجب الجالا وفقاه المناج المقارن   ولإلاابة لت أمئلتو اتر  ى ا الرجب الص هات التالية :
  وأىرافااو  الص اهة العاماة : و تاامت اإل ااار العاام للرراماة   والاا   اشاتم  للاا : مقرماة الرجااب   ومشااللتو وأىميتاو 

 ومناجو  وحروده   وم  لجا و    وخ ة السير في الرجب .
 الص هة الثانية :وفياا اجاول الراحب الهنهف للا متمح الجامعات الصا ة في م ر.

  في اماهراة م ر العربية .ن ام القرهل بالجامعات الصا ة وان   والص هة الثالثة :و تمث  فا لرض
 .القرهل بالجامعات الصا ة ض الصررات الرولية في مجالر لمثلة في أما الص هة الرابعة : والمت
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والص ااهة الصامسااة: اقااهم فياااا الراحااب بااالتعرف للااا أواااو الشاارو والخااتتف فااي ن اام القرااهل بالجامعااات الصا ااة فااا 
اماهراااة م اار العربيااة   وبعاار الاارول المتقرمااة   ثاام اقااهم بامااتصتص بعاار النتااائج التااا أماافر لناااا 

  و ياغة بعر الته يات التا امالت أن  فير في   هار التعليم الجامعا الصااص فاي اماهرااة الرجب 
 م ر العربية .

 وأخيراه  ه   الرجب إلا مجمهلة مت الته يات  امالت لر اا كما الا :      
  أن االهن اهىر القرهل من راه للا الاليم وليس الالم.  -1
 هاة العامة لنر  عرا  ن ام القرهل فا الجامعات الصا ة. عرا  ن ام القرهل المتر  فا الثان - 2
 أن  جرد  ك  اامعة خا ة مت لرات وإاراءات نرهل ال تب مت ختل مالت  القرهل الصاص باا .  -3
 أن اه   فا اللترار لنر نرهل ال تب المعااير اآل ية:   -4

 نتائج ال تب فا امتجان الثانهاة العامة. -
 والماتعرادات والمياهل اتاختراارات القارر اخترارات القرهل مث : الخترارات التج ايلية و نتائج ال تب فا  -

   واخترارات القررات التا  جرااا ك  اامعة.
 وميهل ال ال  لنر اللتجاق بالجامعات الصا ة رغرة -
 ة ك  ال ال  .المقابتت الشص ية م  المتقرميت. اتم للا إثرىا الهنهف للا الجهان  المصتلفة فا  ص ي -
 الشص ية. والختراراتاراة الفجهص ال رية  -
  قارار المرارس الثانهاة لت  تباا.  -
الرراماة  -خررات العما  -أن اه   فا اللترار المعارف والمعلهمات السابقة لت ال ال  )معارفو وماارا و  -

 السابقة (.
و بمالتااا   نسااايج القراااهل بالمعاىااار والجامعاااات  ااارورة إنشااااء مالتااا  لتنسااايج القراااهل بالجامعاااات الصا اااة   اااري -5

 الجالهمية الم راة.

  رورة التنسيج بيت ألراد ال تب المقرهليت بالجامعات الصا ة ومت لرات مهق العم  . -6
 قلي  نفقات م روفات الررامة بالجامعات الصا ة حتا ل  فقر وظيفتاا التعليمية و تجهل إلا م مسة ربجية فقط  -7

. 
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      دص البخح الجاٌٜدص البخح الجاٌٜوموم--22

  ارتصاٟص الظدصٗٛ ٔ الٕاجبات املٍّٗٛ ملعمي ودزسٛ املشتكبن فٜ ضٕٞ التخدٖات املعاصسٚ ٔ آفاق املشتكبن عٍٕاُ البخح:

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

 26 – 25عح  وٍظٕز فٜ املؤمتس العمىٜ العسبٜ السابع )الدٔل٘ األٔه( التعمٗي ٔحتدٖات املشتكبن فٜ الفرتٚ وَ  ٍظس:جّٛ ال

 ً. 2009أبسٖن 

امتارفم الرجب الجالي التعرف للا أىم الص ائص الشص ية و الهاارات المانية لمعلم  مررمة المستقر  مت 
 ئص و الهاارات للا نجه افير في   هار  ص ية و أداء المعلم .ختل  قرام    هر مقترح  ىم  لك الص ا

  :التاليفا اإلاابة لت الس ال الرئيسي  رجبال امالت  جرار مشاللةو 

" ماااا الص اااائص الشص اااية والهااراااات المانياااة الممياااسة لمعلااام مررماااة المساااتقر  و مااار   نميتااااا بماااا اجقاااج  هاااااات 
 "؟المجتم  نجه  جقيج الجهدة التعليمية

 :                 و التا  تجرد فيما الي لرد مت ا مئلة الفرليةالس ال الرئيسي وانرثج لت      
 ؟م رما مررمة المستقر  المأمهلة في  -1

 ؟ما الص ائص الشص ية التا انراي  هافرىا فا معلم مررمة المستقر  -2

 ؟ما الهاارات المانية التا انراي للا معلم مررمة المستقر  القيام باا -3

  ؟ فا  هء التجراات المعا رة أىيلو في برامج و ا اهان  إلراد معلم مررمة المستقر  م -4

و  ررارااو وبمااا بمااا اجقااج  هااااات المجتماا  الم اار   مررمااة المسااتقر  لتنميااة نااررات معلاام مااا اآلليااات المقترحااة  -5
 ؟نجه  جقيج الجهدة التعليمية 

الص اائص  و اميعاة ىا ا الرجاب   حياب ااتم مات ختلاو وذلاك لمتءمتاو ل ر ر  ى ه الررامة المناج اله في   
  ااهر مقتاارح للماااارات    بااارف الته اا  إلااا لهاماا  من قيااة  مالاات ماات و اا  الشص ااية والهاارااات المانيااة للمعلاام

 .المقترحة لتجقيج ذلك   واآللياتمعلم مررمة المستقر ا مامية الم لهب  هفرىا لر  
 ب مت أىماا :وأخيراه و   الراحثان لرة  ه يات للرج

 جرار معااير للمية و ربهاة وثقافية و اجية متئماة لنتقااء ال اتب المعلمايت  مالات مات  ارغيرام بعلماام و جفياسىم  .1
  .لت هار ذوا ام وخررا ام

الىتمام باإللراد المسرج للمعلم في امي  مراح  التعليم وبصا ة في كليات التربية ولمرة خمس منهات   بجياب  .2
  .خيرة للتررا  وبعرىا اجرد نرهل المعلم مت لرمو في مانة التعليم الهن السنة ا 

  .إلراد المعلميتبرامج إدخال مقررات ارارة في المعلهما ية و رائج امتصرام التقنيات الجراثة في التعلم  مت  .3
معلهمااات الاائاا  اإللااراد الجياار والمسااتمر للمعلماايت ماات أااا  التفالاا  ماا  التالنهلهايااا و قنيا اااا وامااتاتلام لالاام ال .4
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 المترفج إليام لرر النترنم والفاائيات لرف  مسته  العملية التربهاة.

في المناىج التعليمية كي ل اعاي  المعلام وال الا  فاي حالاة و المستجرثات التالنهلهاية إدخال العهلمة ومااميناا  .5
 انف ام لت الهان .

مات ختلاو المعلام افارض احتراماو للاا ال لراة  واساتعير العم  للا إاجاد نانهن اجمي المعلميت وا هن كارامتام  و  .6
 دوره الرااد  في المجتم .

التعاون الهثيج بيت ألااء ىيئات الترراس في كليات التربية بالجامعات الم راة و قنية التعلايم ومعلماي التعلايم العاام  .7
 و تب الررامات العليا  بارض  قرام خررات  الاملية للمعلم.

رات ورش لمااا   اااررا  للمعلمااايت  ااارور حاااهل  هظيااام  النهلهاياااا ال  اااالت والمعلهماااات فاااي الىتماااام بعقااار دو  .8
  مجالت التعليم المصتلفة.

 اارورة  ااهفير الصاارمات التااي  قاارماا  النهلهايااا ال  ااالت والمعلهمااات بالف ااهل الررامااية ممااا ات لاا  معااو إلااادة  .9
  ي  لتمتفادة مت  لك الصرمات في درامتام . ن يم و جايس نالات الررامة بجيب  تيح الفرص أمام التتم

أىميااة  جايااس المالترااات التعليميااة بصاارمات  النهلهايااا ال  ااال والمعلهمااات لت اارح معلهمااات  اااملة ممااا اسااالر  .10
  للا ال  ال باا والرخهل مناا إلا المالترات العالمية لت بعر .

راح  التعليمية   حتا  تمشاا ما  مت لراات التالنهلهاياا  رورة إلادة الن ر في الريئة التعليمية بالمرارس بالافة الم .11
 الجراثة .

لهايااا بماارارس التعلاايم العااام   بااارض المااتفادة مناااا بااأكرر ناارر ه  ص اايص المااهارد الماليااة الالافيااة إلدخااال التالن .12
 ممالت . حتا اتم  جقيج نها ج  عليمية أفا  .

هايااا اعماا  باااو فرااااج ماات المتص  اايت   اقااهم ب لااراد المناااىج المعتماارة للااا التالنهل  اارورة إنشاااء مركااس لت ااميم .13
 المناىج اإللالترونية متعردة الهمائط في التص  ات المصتلفة  وفي ال فهف المصتلفة .
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  ومدص البخح الجالحومدص البخح الجالح--33

  لرتٌٔٗٛاإلدازٚ اإللتطٕٖس اإلدازٚ املدزسٗٛ لمتعمٗي الجإٌٝ العاً  فٜ وصس باستدداً   ودخن  تامبـوتط عٍٕاُ البخح:

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

 ً. 2009العدد الشادض ٔالعظسُٔ ٖٕلٕٗ  –جاوعٛ سِٕاج  –كمٗٛ الرتبٗٛ  -عح وٍظٕز فٜ اجملمٛ الرتبٕٖٛ  جّٛ الٍظس:

لن ام اإلدار  التقلير  اليرو  للتعليم الثانه  العام فا م ر مت ختل الهنهف للا اهان  ىناك  رورة لتقهام ا
القااهة و عساسىااا واهاناا  الاااعم ومعالجتاااا فااا ىاا ا الن ااام  ثاام الرجااب لاات ن ااام إدار  ارااار كماارخ  للت ااهار اعااسز 

لع ر  ا مر ال   اجع  امتصرام مرخ  اإلاجابيات واعالج السلريات بارف مهاكرة الت هر المعرفا والتالنهلهاا لا ا ا
اإلدارة اإللالترونية كمرخ   رور  لت هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  العام فا م ر. وب لك امالت  جرار مشاللة 

 الرجب الجالا في كيفية   هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  العام في م ر بامتصرام مرخ  اإلدارة اإللالترونية.
 ااهء مشاااللة الرجااب الجااالي امالاات  جرااار أماائلة الرجااب فااي الساا ال الرئيسااي التااالي: كياام امالاات   ااهار  وفااي

؟ وامالااات  اااياغة ىااا ا السااا ال اإلدارة اإللالترونياااة اإلدارة المررماااية للتعلااايم الثاااانه  العاااام فاااا م ااار باماااتصرام مااارخ  
 الرئيسي في مجمهلة مت ا مئلة الفرلية التالية:

 لمررمية للتعليم الثانه  العام الم ر    وما أىم المشالتت اإلداراة التي اعانا مناا؟ما وان  اإلدارة ا .1

 ما اإلدارة اإللالترونية  وما أىرافاا ووظائفاا ومما اا وأىم مرررات ا خ  باا ؟ .2

 ما أىم التجارب والصررات الرولية في مجال اإلدارة اإللالترونية المررمية ؟ .3

اإلدارة اإللالترونية ت هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  العام الم ر  بامتصرام مرخ  ما أىم المت لرات التزمة ل .4
 ؟

ما أىم الته يات التا اسفر لناا الرجب الجالا و فير فاا   اهار اإلدارة المررماية للتعلايم الثاانه  فاي م ار ب افة  .5
 لامة والعليم الثانه  العام ب فة خا ة ؟ 

واماا  الريانااات والمعلهمااات لاات  به اام  الاا   ماات ختلااو الراحثااان اناج اله اافوامااتصرم الرجااب الجااالي الماا
ثاام   وكاا لك  شااصيص واناا  اإلدارة المررمااية للتعلاايم الثااانه  فااا م اار اإللالترونيااةلااإلدارة  المااراخ  الن راااة والعلميااة 

أىام المت لراات  ا  جراارلرض بعار الصرارات والتجاارب الرولياة فاا مجاال اإلدارة اإللالترونياة   ا مار الا   اساالر فا
المقترحاة لتجقياج    واآللياات التزماة لت اهار اإلدارة المررماية للتعلايم الثاانه  العاام باماتصرام مارخ  اإلدارة اإللالترونياة

 .ذلك 
 ولرض الراحثان لرة   ه يات مت أىماا :

ارس وإاجابيا اا وذلك لنشرىا وللجمامة  هلية المرارات والعامليت في المرارس الثانهاة بأىمية اإلدارة اإللالترونية للمر -1
 لاا واإلنرال للي التررا  في مجالاا كأحر مت لرات   ريقاا في المرارس الثانهاة .



- 10 - 

 

لماا  دورات  رراريااة للماارارات والعااامليت فااي الماارارس الثانهاااة إل قااان ماااارات امااتصرام الجاماا  فااا التعلاايم بالترااار  -2
فااي الماارارس الثانهاااة   كماااارة امااتصرام مجااالت معالجااة الن ااهص  النشاار ذلااك أحاار مت لرااات اإلدارة اإللالترونيااة 

المالتري  الجراول الجسابية  الرمم الرياني  ال  الت باإل افة إلي امتمراراة ى ه الرورات  لمهاكرة ما استجر في 
 مجال اإلدارة اإللالترونية.

رة اإللالترونيااة بالماارارس الثانهاااة وذلااك ان تناااه ماات أن  فعياا  دور المشاااركة المجتمعيااة حااهل الااتعلم اإللالترونااي واإلدا -3
 المجتم  المجلا  راك نه  للمررمة في  جرار وو   ا ىراف و جقيقاا.

التعرف للي الالفااءات والمتص  ايت مات العاامليت فاي مجاال الجاما  بالمارارس الثانهااة وإلاادة  اهزاعام لتماتفادة  -4
 ة.منام في  هء مت لرات اإلدارة اإللالتروني

لماا  باارامج إر اااداة  تعلااج باليفيااة  اارليم العتنااات اإلنسااانية باايت أفااراد أماارة المررمااة للمجاف ااة للااي  ااهازن ىاا ه  -5
 العتنات  ناا نر  اتس بسر  اللتماد للي ا ااسة اإللالترونية لإل  ال والتها   أثناء العم .

ة فيماا اتعلاج بسالريات اإلدارة اإللالترونياة والتالا  للاي لم  برامج  هلية وإر اد للمرارات والعامليت فا المرارس الثانهاا -6
 مصاوفام مت فقران العم  وذلك أن التاير ح   في أمالي   نفي  ماام العم  وليس فا إلاائو .

لماا  باارامج  هليااة وإر اااد  ولياااء ا مااهر حااهل  اارورة وإاجابيااات وماالريات الااتعلم اإللالترونااي واإلدارة اإللالترونيااة  -7
ه أبناائام و ارورة التها ا  ما  المررماة كناهع مات الشاراكة المساترامة بايت ا مارة والمررماة فاي  جما  وواارا ام نج

 المسئهليات والقيام بالماام.

إنشاااء مركااس رئاايس ل اايانة ا ااااسة فااي كاا  إدارة  عليميااة بجيااب اااام فراقاااه ماات المانرماايت المتص  اايت فااي ىاا ا  -8
داااة الالافيااة والتزمااة لصرمااة المن قااة التعليميااة و قاارام اإلمتشااارة الفنيااة المجااال و تااهفر لراااو اإلمالانااات الفنيااة والما

 الفهراة لجمي  المرارس.
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  ومدص البخح السابعومدص البخح السابع--44

  :  زؤٖٛ وشتكبمٗٛيف مجّٕزٖٛ وصس العسبٗٛ  ٔ اإلدازٖٛ ملدٖسٙ ودازض املشتكبن ٛاملّازات الكٗادٖ عٍٕاُ البخح:

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية ْ أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخات الباحح :

 ً . 2009ٖٕلٕٗ  –العدد الشادض عظس –جاوعٛ بٍٜ سٕٖف  –كمٗٛ الرتبٗٛ  –عح  وٍظٕز فٜ  زتمٛ كمٗٛ الرتبٗٛ  جّٛ الٍظس:
 

داراة لمرار  مرارس المستقر  مت ختل  قرام  امتارفم الررامة الجالية التعرف للا أىم الماارات القياداة واإل
  هر مقترح  ىم الماارات القياداة واإلداراة لمرار  مرارس المستقر    امالت أن اساام فاي   اهار المااارات القيادااة 

 و اإلداراة لمرار  المرارس في اماهراة م ر العربية .

التاييارات التاي اشاارىا القارن الجااد  والعشارات   وات ل    هار التعليم في المرارس الم راة لالاي اتهاكا  ما  
وأن ى ا  الت هار ل اتم إل في واهد إدارة مررمية فعالة  سالر للا التاير والت هار وإدارة العملياة التعليمياة فاي مررماة 

 القرن الجاد  والعشرات . 
المااارات أىام ماا ئيساي التاالي: وفي  هء ما  قرم امالت بلهرة مشااللة الرجاب الجاالي فاي اإلااباة لات السا ال الر 

 فا اماهراة م ر العربية  ؟ و اإلداراة لمرار  مرارس المستقر  القياداة
 وامالت  ياغة ى ا الس ال فا ا مئلة الفرلية اآل ية:

 ماىية مررمة المستقر  وفلسفتاا وأىرافاا وأمساا ومت لرا اا؟ -1

 وما م ادر  مهالاا؟ ما اإل ار الفالر  لإلدارة المررمية فا مرارس المستقر  -2

 ما المراخ  الن راة للقيادة المررمية في مررمة المستقر ؟ -3
 ما أىم الممارمات اإلداراة فا مرارس المستقر  فا اماهراة م ر العربية ؟ -4

 ما  فات وواارات مرار  مرارس المستقر ؟  -5

 ثناء الصرمة؟كيم اتم اختيار مرار مررمة المستقر  وما أىم الررامج التررارية المقرمة لو أ -6
 ما أىم الماارات القياداة لمرار  مرارس المستقر ؟ -7
 ما أىم الماارات اإلداراة لمرار  مرارس المستقر  ؟ -8
 ما دور إدارة مررمة المستقر  في رلااة الفئات الصا ة )المهىهبيت والمعانيت ( مت ال تب؟ -9

ارس المسااتقر  وافياار فااي   ااهار الماااارات مااا الت ااهر المقتاارح  ىاام الماااارات القياداااة واإلداراااة لماارار  ماار  -10
 القياداة و اإلداراة لمرار  المرارس في اماهراة م ر العربية ؟

الا   ا ام اله ا  الاراىت للمشااللة  Descriptive Methodواماتصرم الرجاب الجاالا الماناج اله افي 
الته ااا  لفاااام  لمياااج ل حاااراث و جليلااااا و فسااايرىا   واترناااا دراماااة العتناااات أو الر را اااات بااايت المتايااارات باااارف 

 والهنهف للا أمراباا الجقيقية. وذلك  نو المناج المتئم  ىراف الررامة و ريعتاا حيب  قهم الررامة با :
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 و م مررمة المستقر  في القرن الجاد  والعشرات. .1
 درامة وو م الص ائص والمت لرات  لااء الجااز اإلدار  في مررمة المستقر .  .2

 واارات مرار  مرارس المستقر . جرار  فات و  .3

  جرار أىم الماارات القياداة لمرار  مرارس المستقر  .  .4
  جرار أىم الماارات اإلداراة لمرار  مرارس المستقر  . .5

   هار الماارات القياداة و اإلداراة لمرار  المرارس في اماهراة م ر العربية . .6

 ثم و   الراحثان مجمهلة مت الته يات  مت أىماا:  
أّل اتهلي المرار/ المعلم لمن رو إل بعر ااتيازه لعرد مت الخترارات التي  الشم لما لراو مت ناررات وإمالانياات  -1

  مالنو مت النجاح في أداء وظيفتو و جقيج ا ىراف المنشهدة مت العملية التعليمية.

فياة إلاراد المارار لاروره الجراار إلراد برامج خا ة للمرارات نر   هليام من رام بجيب  ركس ى ه الرارامج للاي كي -2
 و ر ره با لمال التي امالت أن ا دااا وكيفية إنجازىا بال راقة المثلي.

 أن امتلك المرار الالفاءات المانية  الشص ية  ا ختنية  الاتمالية التي  مالنو مت القيام بروره. -3

  م  بعاام الرعر في ك   ايرة وكريرة  الهات مهن  للي اإلنترنم لراب ة مرراء المرارس بجيب اتيح لام التها  -4
  ت   بعملام التربه .

أن امتلااااك ماااارار مررمااااة المسااااتقر  العقليااااة الهاليااااة المسااااتنيرة القااااادرة للااااي التالياااام ماااا  الت ااااهرات الجراثااااة   -5
وامااتصراماا  التااي  جااب المعلماايت للااي إ راااع ال اارق التعليميااة الجراثااة واالااهن ىاارفاا الرئيسااي الر قاااء بالعمليااة 

 تعليمية مما ُاسام في الناهض بالمجتم .ال

أن ااااتم المعلاام بامااتصرام التقنيااات والهمااائ  التعليميااة الجراثااة فااي لمليااة التاارراس وأن انااهع ماات أمااالي   رراسااو  -6
 بجيب ارالي الفروق الفرداة بيت التتمي .

 مص  ة للممارمة العملية.أن  متر منهات الررامة بالليات التربية إلي خمس منهات بجيب  الهن السنة الصامسة 
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  ومدص البخح ارتاوص ومدص البخح ارتاوص --55

  تطٕٖس الكدزٚ التٍافشٗٛ لمجاوعات املصسٖٛ يف ضٕٞ خربات ٔجتازب جاوعات بعض الدٔه املتكدوٛ عٍٕاُ البخح:

 امعة سوهاجج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

عح وٍظٕز فٜ املؤمتس العمىٜ الشٍٕٝ الجاوَ عظس لمجىعٗٛ املصسٖٛ لمرتبٗٛ املكازٌٛ ٔاإلدازٚ التعمٗىٗٛ بعٍٕاُ :  جّٛ الٍظس:

جاوعٛ بٍٜ سٕٖف ،فٜ الفرتٚ  -اجتاِات وعاصسٚ فٜ تطٕٖس التعمٗي فٜ الٕطَ العسبٜ" بالتعأُ وع كمٗٛ الرتبٗٛ

 ً 2010فرباٖس  7-6وَ 
مشاااللة الرجااب الجااالي فااي اإلاابااة لاات الساا ال الرئيسااي التااالي: كياام امالاات   ااهار القااررة التنافسااية   جااردت

للجامعات الم راة في  هء خررات و جاارب بعار الارول المتقرماة ؟ وامالات  اياغة ىا ا السا ال الرئيساي فاي ا مائلة 
 الفرلية التالية:

 ي ا دبيات التربهاة المعا رة ؟ما مفاهم القررة التنافسية وأىميتاا وأىم مجردا اا ف .1

 ما أىم متمح إدارة القررة التنافسية فا الم مسات التعليمية ؟  .2

 ما أىم المراخ  اإلمترا يجية لتجقيج القررة التنافسية فا الم مسات التعليمية ؟  .3
 وم  رات القررة التنافسية للجامعات فا بعر الرول المتقرمة ؟  تما أىم مناىج ومجردا .4

 متمح القررة التنافسية للجامعات الم راة في  هء ى ه الم  رات؟ ما أىم  .5

 ما المشالتت التي  هااو   ريج القررة التنافسية في الجامعات الم راة؟ .6

 ما أىم مت لرات  جسيت القررة التنافسية للجامعات الم راة ؟ .7
 و ر ي  الجامعات الم راة في ىيال   قهام الجامعات العالمية ؟ مما   ني .8

لتجساايت و  ااهار القااررة التنافسااية للجامعااات الم ااراة فااي  ااهء خراارات و جااارب بعاار الاارول  حالت ااهر المقتاار مااا  .9
 المتقرمة؟

وامااتصرم الرجااب الجااالا المااناج اله اافي وذلااك لمتءمتااو ل ريعااة ىاا ا الرجااب  حيااب امااتصرم الراحااب المااناج 
 تالهنام الجا ار و فساير ذلاك فاي  اهء مجااردااله افي فاي معرفاة وانا  القاررة التنافساية فاي الجامعاات الم اراة فاي 

الجامعاات الم ااراة و ر يرااا فااي  موم  ارات القاررة التنافسااية للجامعاات ا انريااة  كماا امااتصرمو أااااه فااي معرفاة   ااني
ىيال   قهام الجامعات العالمية  كما اماتصرم الراحاب الماناج المقاارن فاي معرفاة الصرارات والتجاارب الرولياة فاي مجاال 

لتجسايت و  اهار القاررة التنافساية للجامعاات الم اراة فاي  اهء  حالتنافسية للجامعاات  وذلاك له ا    اهر مقتار القررة 
 خررات و جارب الرول المتقرمة.

وأخيراه و   الراحب    هر اه مقترحاه  لت هار القررة التنافسية للجامعات الم راة فا  هء خررات و جاارب بعار 
  ومن لقا او   وا ماس حأىاراف الت اهر المقتار   هر فا مجمهلاة مات الص اهات أىمااا الرول المتقرمة  وحرد ى ا الت 
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  وأىم الجاات التي امالت أن  شارك فا  نفي  ىا ا الت اهر المقتارح  حالمقتر  رالتي اقهم للياا   وناااا ومجاور الت ه 
 وك لك ال عهبات التي  هااو   ريج الت هر المقترح.

 مجمهلة مت الته يات كما الا :وفا ناااة الرجب لرض الراحب 
أن  اتم الجامعات بت هار ميامات القرهل باا  و جاراب الص اط الرراماية  و  اهار كفااءات ألاااء ىيئاة التارراس   -1

 م  الىتمام بجهدة مصراا اا كهميلة لساادة نرر اا التنافسية.

 . شجي  و جفيس القررات التنافسية بيت الجامعات الجالهمية والصا ة الم راة -2

 رورة نشر ثقافة الجهدة في مجال الرجهث العلمية بيت الراحثيت للا المستهايت القهمي والعربي والعم  للاا  نمياة  -3
برامج الرجهث و شجي  الراحثيت للا النشر مت ختل إنشاء دوراات للمية متص  ة ومجالمة دولياه ودلم الررامج 

 لعلمي.التي   د  إلي زاادة نررا اما التنافسية في الرجب ا

المااترا يجي فااي كاا  اامعااة م ااراة اااام أ ااجاب الصراارة   و فعياا  دوره فااا مجااال  ط اارورة إنشاااء مركااس للتص ااي -4
 الرجب العلمي له   خ ط مستقرلية  لرا احتيااات المجتم  المجلا الجا رة والمستقرلية .

 للاااالتهاااار  معاااا اتجقااج التاايو  الجااامعي التعلاايم لمصراااات التنافسااية والقااررة الالفاااءة بمسااته  الر قاااء اارورة  -5
 . العالمي أو العربي أو القهمي المسته  للا مهاء المتميسة الجامعات خرا ة

 مشاارولات للااا للج ااهل التقاارم للااا باااا الجااهدة لااامان وآليااات ن ااام و اا  فااي  راارأ لاام التااي الالليااات مسااالرة -6
 .واللتماد الجهدة لتهكير القهمية اللجنة مت ممهلة

خررات و جارب الرول المتقرمة فيما اتعلج بم  رات القررة التنافسية بارف   هار القاررة التنافساية المتفادة مت   -7
 في الجامعات الم راة.

 رورة اىتمام ك  اامعة بمقارنة و عاا التنافسي بالجامعات ا خر  في الرول المتقرمة بارف التعرف للي ال رق  -8
 ي اله   التنافسي المنشهد والمتفادة مت ذلك للي المسته  القهمي. والهمائ  التي أ رعتاا ى ه الرول لله هل إل

الىتمام بت ريج ن ام الجهدة الشاملة في الجامعات كهميلة لساادة القررة التنافسية باا  ن ن ام الجهدة استارف  جقيج 
 ات.الجهدة والالفاءة في امي  لنا ر المن همة التعليمية مما ا د  إلي اهدة مصراات الجامع
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  ومدص البخح الشادض  ومدص البخح الشادض  --66

  دزاسٛ حتمٗمٗٛ لٍظاً التعمٗي يف مجّٕزٖٛ ٌٗجريٖا االحتادٖٛ ٔعالقتْ بالظدصٗٛ الكٕوٗٛ ٔالتٍىٗٛ عٍٕاُ البخح:

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

/  1/  1عح وكبٕه لمٍظس مبجمٛ الرتبٗٛ اليت تصدزِا ادتىعٗٛ املصسٖٛ لمرتبٗٛ املكازٌٛ ٔاإلدازٚ التعمٗىٗٛ بتازٖذ  الٍظس: جّٛ

2011 . ً 
ان تناه مت  مّيس نيجيراا بمعرلت انت اد مر فعة و ازدىار  نالة الرترول باا  وماا  ر ا  للياو مات ار فااع الارخ  

أن مات وراء ىاا ا التقارم النت اااد  ن امااه  عليميااه انراااي دراماتو مات من لااج الماتفادة منااو   الفارد   ا مار الاا   اجاتم 
  ارلهبالترارىاا  الاربياة  النمااذج دراماة للاا م ار فااالتربهااة  وا بجااث الرراماات اانا  مات تركيسال نباإل افة إلا أ

 لررامااة ملجااة حااااة ىناااكيااة  ا ماار الاا   اعاا    فااا حاايت إىمااال النماااذج ا فراق تميااسالتقاارم وال إلااا باارخر أو بشااال 
 التعليمي ولتنتو بالشص ية القهمية والتنمية. الجان  متفراقية ا النماذج 

 و جردت مشاللة الرجب الجالا في اإلاابة لت ا مئلة اآل ية:
 ما الشص ية القهمية النيجيراة وأثرىا في التعليم النيجير ؟ .1

 اماهراة نيجيراا ال جاداة ؟ ما الرنية التن يمية للتعليم في .2

 ما أىم أااسة ومستهاات اإلدارة التعليمية في الجماهراة النيجيراة ال جاداة؟ .3

 ما أىم م ادر  مها  التعليم في اماهراة نيجيراا ال جاداة؟ .4

 ما أىم برامج إلراد المعلم في المراح  التعليمية في اماهراة نيجيراا ال جاداة ؟ .5

 اماهراة نيجيراا ال جاداة ؟التنمية الشاملة في دور التعليم في ما  .6

 ما دور التعليم في التنمية الرشراة في اماهراة نيجيراا ال جاداة؟   .7

 ما الرروس المستفادة مت درامة التعليم في اماهراة نيجيراا ال جاداة ولتنتو بالشص ية القهمية والتنمية؟ .8

هم للااا و اام الجقااائج الراىنااة المتعلقااة ب ريعااة ال اااىرة أو امااتصرم الرجااب الجااالا المااناج اله اافي  الاا   اقاا
المهنم  م   فسير ى ه ال اىرة  فسيراه كافياه  و عر درامة الجالة مت أىم ماراخ  الماناج اله افي  وىاا دراماة متعمقاة 

ائج النا جة لت فاح ة للعهام  المعقرة التي أثرت فياا ال روف المجي ة باا و جلي  النت ةفي حالة مت الجالت  ودرام
 ذلك  

ودرامة التعليم فاي اماهرااة نيجيرااا ال جادااة ولتنتاو بالشص اية القهمياة والتنمياة   عار حالاة مات الجاالت التاي 
انراي المتفادة مناا  والتي  تعلج بررامة الن م التعليمياة ولتنتااا بالشص اية القهمياة للمجتمعاات  وكا لك التنمياة  ن 

تربيااة والتعلاايم ىااه ألااراد الفاارد للجياااة ماات خااتل  جقيااج التنميااة الشاااملة لااا ا الفاارد ماات ااااة   الااارض ا مامااي ماات ال
 و جقيج التنمية الشاملة للمجتم  مت ااة أخر  .
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 :الم ر   جسيت  التعليم في   نيجير النمهذج المت درامة  و مثلم اهان  اإلفادة 
 فيما اتعلج بالشص ية القهمية وال اب  القهما. -1
 اتعلج بالنهاحي التعليمية. فيما -2
 فيما اتعلج بالسيامة التعليمية. -3
 فيما اتعلج ب لراد المعلم. -4

 فيما اتعلج بتمها  التعليم . -5

 فيما اتعلج بالص ط والررامج الررامية بالمرارس. -6

 فيما اتعلج بنمط التن يم اإلدار  السائر.  -7
 ل:امالت المتفادة مت ن ام التعليم في نيجيراا ب فة لامة مت خت -8

   أن  تامت أىراف التعليم في الرول النامية  نمية الشص ية المتالاملة للفرد  م  مسار مت التركيس للي الجانا
ا ختناااي فاااي بنااااء ىااا ه الشص اااية  والااا   اجااا  أن اساااتمر دلائماااو ومااااامينو مااات ثقافاااة المجتمااا  و ابعاااو 

 القهمي.

  التعليمياة الاارور الا   اقااهم بااو التعلايم فااي التنميااة أن  اررك الاارول النامياة ومناااا م اار   أىمياة  اااميت أىاارافاا
 به فو نائرىا ا ول وا وحر.

  الااربط باايت ا ىااراف المنشااهد  جقيقاااا ماات التعلاايم ومجتااه  المناااىج الررامااية بجيااب اااارف كااته منامااا إلااي
 الر قاء بالتلمي  والمجتم .

 فاي ماهق العما  كاالمتبس والااسل والنسايج   إ افة بعار الماهاد الرراماية المانياة التاي امالات الماتفادة منااا
ميالانيالااا الساايارات  ا لمااال الصشاارية والمعرنيااة والمرئيااات لجمياا  أنااهاع التعلاايم الثااانه  الفنااا فااي اماهراااة 

 م ر العربية.

  الىتمااام بااالت هار المانااي المسااتمر للمعلماايت ممااا اجعلااام نااادرات للااي التعاماا  ماا  المصترلااات والمرتالاارات
 التي   ار في المجتم  اهماه بعر اآلخر.الجراثة 

 هفير التمها  التزم للتعليم بشال  لام والتعليم الجامعي بشال  خاص حتا امالت  هفير اإلمالانات التي  سالر ال تب 
 للي مها لة  عليمام العالي والجامعي.
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  شابعشابعالبخح الالبخح الومدص ومدص --77

 تٛ اجملتىع املصسٙ فٜ ضٕٞ ارتربات ٔالتجازب الدٔلٗٛ: حاضٍاتصٕز وكرتح لتفعٗن دٔز ادتاوعٛ يف خدو" عٍٕاُ البخح :

 "ادتاوعات منٕذجًا

 الباحجاُ : 

 جامعة سوهاج –الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية  بكلية الرتبية ورئيس فسم أستاذ  عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْد.-1

ٝ كىاه د. -3 ُ البدز ٍا  .جامعة القصيم -ان واملعارة كلية الرتبيةسوأجامعة  –ليمية بكلية الرتبية س الرتبية املقارنة واإلدارة التعمدرح

( ، واٖٕ 2(، العدد )6) اجملمٛ العمىٗٛ دتاوعٛ الكصٗي ،اجملمد -زتمٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ ٔالٍفشٗٛ، عح وٍظٕز يف  جّٛ الٍظس:

2013. 
 وظلمٛ البخح:

ا أداء الجامعااات الم ااراة لهظيفااة خرمااة المجتماا    الماات مشاااللة الرجااب الجااالي فااا أن ىناااك ن ااهراه وا ااجاه فاا
وأن أدائاااا لتلااك الهظيفااة ل اتالاماا  ماا  أدائاااا فااي الهظااائم ا خاار    ا ماار الاا   افاارض  اارورة واااهد ننااهات ا  ااال 

 وا جة وفاللة بيت المجتم  والجامعة لتجقيج التنمية الشاملة والمنشهدة ل لك المجتم .
ل المتقرمااة فااا  فعياا  أداء الجامعااات لهظيفااة خرمااة المجتماا  باااا ماات خااتل كمااا أن ا جاااه الالثياار ماات الاارو 

إنشاء الجا نات المر ر ة بالجامعات  وذلك للمهاءمة بيت مصراات التعليم واحتياااات ماهق العما   و عمياج فالار 
لا لك اساعي و  العم  الجر والمساىمة في  نالة التايير  والتال  للا المشالتت التاي  هاااو الالثيار مات الشاراب 

حا ااانات الجامعاااة -الرجااب الجاااالي إلاااا و ااا    اااهر مقتااارح لتفعيااا  دور الجامعاااات الم اااراة فاااي خرماااة المجتمااا 
 مت ختل المتر اد بالصررات والتجارب الرولية فا ى ا المجال.  -نمهذااه 

 أس٠مٛ البخح: 

 أىميتاا؟ -أىرافاا -  نيفا اا –ما مفاهم الجا نات  -1
 رو حا نات الجامعة في خرمة المجتم  و جقيج التنمية النت اداة والاتمالية؟ما الرور ال    لع -2
 ما متمح التجربة الم راة في مجال حا نات الجامعة. -3
  ما أىم الصررات والتجارب العالمية في إنشاء حا نات الجامعة؟-4
جامعة نمهذااه وذلك فا ما الت هر المقترح لتفعي  دور الجامعة في خرمة المجتم  مت ختل حا نات ال -1

  هء الصررات والتجارب العالمية وبما اتنام  م  المجتم  الم ر  ؟
 أِداف البخح:

 التعرف للي ا نهاع المصتلفة للجا نات ومفاهماا وأىرافاا. -1
 التعرف للي الرور ال    لعرو حا نات الجامعة في  جقيج التنمية النت اداة والاتمالية. -2
 ح التجربة الم راة في مجال إنامة حا نات الجامعة.التعرف للا أىم متم -3
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 ال تع للي الصررات والتجارب العالمية في إنامة حا نات الجامعة. -4
 قرام   هراه مقترحاه لتفعي  دور الجامعة في خرمة المجتم  مت ختل حا نات الجامعاة نمهذاااه  وذلاك فاا  -5

 تم  الم ر . هء الصررات والتجارب العالمية وبما اتنام  م  المج
 وٍّج البخح: 

واماتصرم الراحثاان المااناج اله افي وذلااك لمتءمتاو ل ريعااة ىا ا الرجااب مات ااااة و بشاال  اسااالر فاا اإلاابااة 
 واسير الرجب الجالي مت ختل ى ا المناج وفج الص هات اآل ية: للا أمئلة الرجب مت ااة أخر .

وأىرافاااو وأىميتاااو و الماااناج المساااتصرم  وكااا لك  الص اااهة ا ولاااا: وفيااااا اقاااهم الراحثاااان بعااارض مشااااللة الرجاااب
 الررامات السابقة وأىم الم  لجات التا  ناولاا ى ا الرجب.

وباا لك االااهن  و أىميتاااا. و أىاارافاا  الص ااهة الثانيااة: وفااا ىاا ه الص ااهة اااتم لاارض مفاااهم الجا اانات  أنهالاااا 
 الراحثان نر أاابا لت الس ال ا ول.

ص ااهة اااتم  جرااار الاارور الاا    لعرااو حا اانات الجامعااة فااي خرمااة المجتماا  و جقيااج الص ااهة الثالثااة: وفااا ىاا ه ال
 التنمية النت اداة والاتمالية في ذلك المجتم ..

الص ااهة الرابعااة : وفااا ىاا ه الص ااهة اااتم  جرااار أىاام متمااح التجربااة الم ااراة فااي مجااال حا اانات الجامعااة ماات 
باإل اااافة ل مثلاااة  و مهالااااا   وأمااالهب إدار ااااا خاااتل الت اااهر التااااراصي إلنشااااء الجا ااانات فاااي م ااار 

 الت ريقية لجا نات الجامعات الم راة.
 .وفا ى ه الص هة اتم لرض أىم الصررات والتجارب العالمية في إنامة حا نات الجامعة الص هة الصامسة:

لمجتماا  ماات خااتل الص ااهة السادمااة: وفااا ىاا ه الص ااهة اااتم و اا  الت ااهر المقتاارح لتفعياا  دور الجامعااة فااي خرمااة ا
 حا نات الجامعة نمهذااه وذلك فا  هء الصررات والتجارب العالمية وبما اتنام  م  المجتم  الم ر . 

ثاام ناارم الراحثااان   ااهراه مقترحاااه لتفعياا  دور الجامعااة فااي خرمااة المجتماا  ماات خااتل حا اانات الجامعااة نمهذااااه 
  المجتمااا  الم ااار   نااااول أىاااراف الت اااهر المقتااارح  وذلاااك فاااا  اااهء الصرااارات والتجاااارب العالمياااة وبماااا اتنامااا  مااا

وفلسفتو  ومجاور الت هر المقترح التا  شم  أىراف إنشاء حا نات ألماال فاي الجامعاات الم اراة  وأىام الصارمات 
والنشاااا ات التاااي امالااات أن  قااارماا الجا ااانات  والجااااات المنه اااة بااااا إنشااااء و مهاااا  و شااااي  الجا ااانة  وكااا لك 

 اا  نفي  الت هر المقترح  ومعهنات  نفي ه  وآليات  نفي ه.الجاات المنه ة ب
 ثم نرم الرجب لرة  ه يات أىماا : 

  قهاة ال لة بيت الجامعاة والهانا  اإلنتاااي  باللتمااد للاا حا انات ا لماال المر ر اة بالجامعاة مماا اجعلااا 
 إحر  ألمرة التنمية النت اداة

 الرجهث و  ريقات العلمي الرجب ومجالت ةالررامي المناىج بيت وثيقة روابط إنامة. 
 ال نالي والق اع الجامعة بيت المشترك التعاون و قنيت و شجي   نشيط. 
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 ا لمال المر ر ة بالجامعات. حا نات فا إنامة الرولية التجارب مت المتفادة 
A Proposed perspective to activate the Role of the University in the 

Egyptian Community Service in the Light of International 

Experiences and Experiments: University Incubators as a Model 

Problem of the Research:  

The problem of the current research is that there are obvious shortcomings in 

the performance of the Egyptian universities in the function of community service, 

and the performance of that function is not integrated with its performance in other 

functions, which imposes the need for a clear and effective channels of 

communication between the community and the university to achieve 

comprehensive and desired development of that society. 
The direction of many developed countries is the activation of university 

performance in  the function of community service through the establishment of 

incubators linked to universities, in order to harmonize education and the needs of 

the output of the labor market, and to deepen the thought of self-employment and 

contribute to change the industry, and to overcome the problems faced by many 

young people, so the current research seeks to conceptualize a Proposed perspective 

to activate the role of the Egyptian universities in the community service -university 

incubators as a model- guided through international experiences and experiments in 

this field. 

Questions of the Research:  

1. What is the concept of incubators – types – objectives – importance? 

2. What is the role played by the university incubators in community service and in 

achieving economic and social development? 

3. What are the features of the Egyptian experience in the field of university 

incubators? 

4. What are the main international experiences and experiments in the 

establishment of the university incubators? 

5. What is the proposed perspective to activate the role of the university in 

community service through the university incubators as a model in light of 

international experiences and experiments and in accordance with the Egyptian 

society? 

Objectives of the Research: 

1. Identify the different types of incubators and its concept and objectives. 
2. Identify the role played by the university incubators in achieving economic 

and social development. 
3. Identify the most important features of the Egyptian experience in the 

administration of the university incubators. 
4. Identify the international experiences and experiments in the administration 

of the university incubators. 
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5. provide a proposed perspective to activate the role of the university in 

community service through the university incubators as a model, in the light 

of international experiences and experiments and in accordance with the 

Egyptian society. 

Methodology of the Research: 

 The researchers use the descriptive approach that is suitable for the 

nature of the current research, according to the following steps: 

 The first step: includes presenting the problem of the research, objectives, 

its importance, previous studies, and the most important terms. 

 The second step: includes presenting the concept of incubators – types – 

objectives – importance. 

 The third step: includes presenting the role played by the university 

incubators in community service and in achieving economic and social 

development. 

 The fourth step: includes determining the features of the Egyptian 

experience in the field of university incubators. 

 The fifth step: includes presenting the international experiences and 

experiments in the administration of the university incubators. 

  The sixth step: includes introducing a proposed perspective to activate the 

role of university in community service through university incubators as a 

model in the light of international experiences and experiments and in 

accordance with the Egyptian society.  

           Then, the researches introduce a proposed perspective for activating 

the role of university in community service through university incubators as a 

model in the light of international experiences and experiments and in 

accordance with the Egyptian society , through the following Axes: 
- The objectives of the proposed perspective. 
- The foundations of the proposed perspective. 
- The issues that need to be addressed when applying school- based   

management in Egypt. 
- Fields and means of implementing the proposed perspective. 
- Opportunities to activate the implementing of school based management. 
- Obstacles of implementing the proposed perspective. 

Recommendations of the Research:  

 Strengthening the relation between university and labor market depending on 

business incubators that are attached to university which consider a main source 

of economic development, and help graduates to establish their own institutions. 

 Establishing close links between curricula, scientific research fields and research 

applications. 
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 Activating, encouraging and regulating the co-operation between university and 

industrial sector. 

 Benefiting from international experiences in establishing business incubators 

universities.  
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 ََووالبخح الجاالبخح الجاومدص ومدص --88

  "مجّٕزٖٛ وصس العسبٗٛلمىدزسٛ فٜ كن وَ أملاٌٗا ٔفسٌشا ٔ أسرتالٗا ٔإولاٌٗٛ اإلفادٚ وٍّا فٜ اإلدازٚ الراتٗٛ " عٍٕاُ البخح :

 الباحجاُ:

 جامعة سوهاج –أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املتفرغ بكلية الرتبية   أ.د.ٌبٗن سعد خمٗن -1

جامعة  –بكلية الرتبية   الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية ورئيس قسم  أستاذ سط ستىد دٖاب طخاتْد.عبد البا -2

 سوهاج

الرتبٗٛ ، زتمٛ عمىٗٛ وتدصصٛ تصدزِا ادتىعٗٛ املصسٖٛ لمرتبٗٛ املكازٌٛ ٔاإلدازٚ  : زتمٛعح وٍظٕز فٜ  جّٛ الٍظس:

   ً.2013 زبعُٕ، دٖشىرب، الشتٛ الشادسٛ عظس، العدد الشادض ٔاأل التعمٗىٗٛ

 وظلمٛ البخح:

 المت مشاللة الرجب الجالا فا أن ىناك العرار مت المشالتت التي  عاني منااا إدارة التعلايم فاي م ار للاا 
المساااته  المررماااي  ا مااار الااا   ات لااا  اماااتصرام ماااراخ  إدارااااة حراثاااة  ومااات أىمااااا مااارخ  اإلدارة ال ا ياااة  التاااا 

ر وإدارة العملياااة التعليمياااة فاااي مررمااة القااارن الجااااد  والعشااارات إدارة فعالاااة  لااا ا اجااااول  سااالر للاااا التاييااار والت اااها
ألمانياااا  وفرنساااا  وإمالانياااة اإلفاااادة مااات   و   و الرجااب الجاااالا التعااارف للاااا اإلدارة ال ا ياااة للمررماااة فاااا كااا  مااات أماااتراليا

 خررا ام فا   ريج اإلدارة ال ا ية للمررمة فا اماهراة م ر العربية.
  جرار مشاللة الرجب في اإلاابة لت ا مئلة اآل ية: وامالت

 ما اإلدارة ال ا ية للمررمة ومراخ  درامتاا في ا دبيات التربهاة المعا رة؟ -1
 ما متمح اإلدارة ال ا ية للمررمة في ألمانيا فا  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا ؟ -2
  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا ؟ ما متمح اإلدارة ال ا ية للمررمة في فرنسا فا -3
 ما متمح اإلدارة ال ا ية للمررمة في أمتراليا فا  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا ؟ -4
 ما أواو الشرو والختتف بيت اإلدارة ال ا ية للمررمة في ك  مت ألمانيا وفرنسا وأمتراليا؟ -5
ل ا ياة للمررماة فاي اماهرااة م ار العربياة  فاي  اهء خرارات و جاارب  ما الت هر المقترح لت ريج اإلدارة ا -6

 ك  مت ألمانيا وفرنسا وأمتراليا ؟
 أِداف البخح:

 معا الرجب الجالي إلي  جقيج ا ىراف التالية:
 التعرف للي ماىية اإلدارة ال ا ية للمررمة ومراخ  درامتاا في  هء ا دبيات التربهاة المعا رة. -1
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اإلدارة ال ا ية للمررمة في ك  مت ألمانيا وفرنساا وأماتراليا فاي  اهء القاه  والعهاما   التعرف للي متمح -2
 الثقافية الم ثرة فياا.

التعرف للي أواو الشرو والختتف بيت اإلدارة ال ا ياة للمررماة فاي كا  مات ألمانياا وفرنساا وأماتراليا فاا  -3
  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا.

ترح لت رياج اإلدارة ال ا ياة للمررماة فاي اماهرااة م ار العربياة فاي  اهء خرارات و جاارب   قرام   هر مق -4
 ك  مت ألمانيا وفرنسا وأمتراليا.

 وٍّج البخح: 

امتصرم الراحثاان فاا الرجاب الجاالي الماناج المقاارن  الا   امالات مات ختلاو  قارام   اهر مقتارح لت رياج 
 ربيااة فااا  ااهء خراارات و جااارب كاا  ماات ألمانيااا وفرنسااا وامااتراليا.اإلدارة ال ا يااة للمررمااة فااي اماهراااة م اار الع

 وب هرة أكثر  ف يته  اسير الرجب الجالا بامتصرام المناج المقارن وفج الص هات اآل ية :
الص هة ا ولا : و تامت اإل ار العام للرجب واشم  مقرمة الرجب  مشاللة الرجب  أىمية الرجب  مناج 

ت الرجب  م  لجات الرجب  الررامات السابقة العربية وا انرية  وأخيراه الرجب  حرود الرجب  أدوا
 خ هات الرجب.

الص هة الثانية : لإلاابة لت الس ال ا ول نام الراحثان بعرض مراخ  درامة اإلدارة ال ا ية للمررمة في  هء 
 ا دبيات التربهاة المعا رة.

الراحثان بعرض أىم متمح اإلدارة ال ا ية للمررمة ني ألمانيا في  الص هة الثالثة : لإلاابة لت الس ال الثاني نام
  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة. 

الص هة الرابعة :  لإلاابة لت الس ال الثالب نام الراحثان بعرض أىم متمح اإلدارة ال ا ية للمررمة في فرنسا 
 في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة.

مسة : لإلاابة لت الس ال الراب  نام الراحثان بعرض أىم متمح اإلدارة ال ا ية للمررمة في أمتراليا الص هة الصا
 في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة.

الص هة السادمة : فا ى ه الص هة نام الراحثان بعرض أواو الشرو والختتف بيت اإلدارة ال ا ية للمررمة في  
 وأمتراليا. ك  مت ألمانيا وفرنسا

الص هة السابعة : فا ى ه الص هة نام الراحثان به     هر مقترح لت ريج اإلدارة ال ا ية للمررمة في اماهراة 
 م ر العربية في  هء خررات و جارب ك  مت ألمانيا وفرنسا وأمتراليا.
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 : البخححدٔد 

دبيات التربهاة المعا رة إلي اان  انت ر الرجب الجالي للا درامة اإلدارة ال ا ية للمررمة فا  هء ا 
لرض خررات و جارب بعر الرول المتقرمة في مجال اإلدارة ال ا ية للمررمة مث  ألمانيا وفرنسا وأمتراليا 

  والمقارنة بيت ى ه الرول.
 : ٌتاٟج البخح

 لقر  ه   الراحثان إلي لرة نتائج  أىماا ما الا:
 ا مت نمط اإلدارة المركساة إلي النمط التمركس  في اإلدارة التعليمية  حيب انتقال كته مت ألمانيا وفرنسا وأمترالي

 مالر النمط التمركس  في إدارة التعليم للي  جقيج امتقتلية أكرر و جم  مسئهلية أكرر  جاه التعليم.
 ولت ميادة النمط المركس  فا اإلدارة التعليمية فا اماهراة م ر العربية للي الرغم مت أن ىناك مجا

 لرارة للتقلي  مت المركساة مت ختل لمركساة التنفي  .
   نجاح اإلدارة ال ا ية في ك  مت ألمانيا وفرنسا وأمتراليا بسر   أثير العرار مت العهام  الثقافية مث  العهام

 النت اداة والاتمالية والسيامية ...وغيرىا.
 المشاركة المجتمعية والمجلية مت ختل مشاركة أولياء   عتمر اإلدارة ال ا ية للمررمة التماداه كريراه للي

 ا مهر وألااء المجتم  المجلي في  ن  وا صاذ القرار التعليمي بالمررمة.
  ت ل  اإلدارة ال ا ية للمررمة  هفر الجااز اإلدار  القادر للي ا صاذ القرارات دون خهف أو  ردد  برءاه مت 

 مررمية المصتلفة التي  لع  دوراه كريراه في  ن  وا صاذ القرار بالمررمة.مرار المررمة والمعلميت والمجالس ال
  زاادة المجامرية والمساءلة التعليمية بت ريج اإلدارة ال ا ية للمررمة  حيب ا رح ك  فرد في المررمة

 للا لما مسئهله لت مسئهليا و وواارا و المنهط باا   كما   رح المررمة مسئهلة أمام السل ات التعليمية ا
 حققتو مت أىراف وما  ه لم إليو مت نتائج.

ثم نرم الراحثان   هراه مقترحاه  لت ريج اإلدارة ال ا ية للمررمة في اماهراة م ر العربية مت ختل 
 المجاور التالية :

 أىراف الت هر المقترح. -1
 ا مس التي اقهم للياا الت هر المقترح. -2
   ريج اإلدارة ال ا ية للمررمة في اماهراة م ر العربية.القاااا التي اج  الىتمام باا لنر  -3
 مجالت وومائ   نفي  الت هر المقترح.  -4
 الفرص المتاحة لتفعي    ريج اإلدارة ال ا ية للمررمة في اماهراة م ر العربية. -5
 معهنات   ريج الت هر المقترح. -6
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School- Based Management in Germany, France, and Australia, and 

the possibility of its implementing in Egypt 

Problem of the Research: 

The problem of this research is that there are many problems faced by 

the Department of Education in Egypt on the school level, which requires the 

use of modern management approaches, the most important one is school – 

based management approach , which helps change, develop and manage  the 

educational process in the school of twentieth century in to effective 

management , so the current research is trying to identify school – based 

management in Australia, Germany, France, and the possibility to benefit from 

their experiences in the implementation of school – based management in 

Egypt. 

You can identify the research problem from answering the following questions: 

1. What is school – based management and its approaches in contemporary 

educational literature? 

2. What are the features of school – based management in Germany in light 

of the cultural factors that affecting it? 

3. What are the features of school – based management in France in light of 

the cultural factors that affecting it? 

4. What are the features of school – based management in Australia in light 

of the cultural factors that affecting it? 

5. What are the similarities and differences between aspects of school – 

based management in Germany, France and Australia? 

6. What is the proposed perspective for implementing school – based 

management in Egypt in light of experiences of Germany, France and 

Australia?  

Objectives of the Research: 

The current research aims to achieving the following objectives: 

1. Identify the nature of school-based management and its approaches in the 

light of contemporary educational literature. 

2. Identify the features of school-based management in Germany, France 

and Australia in light of the cultural factors that affecting it. 

3. Identify the similarities and differences between school-based 

management in Germany, France and Australia in light of the cultural 

factors that affecting it. 

4. Introducing a proposed perspective for implementing school-based 

management in Egypt in light of the experiences of Germany, France and 

Australia. 
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Methodology of the Research: 

The current research adopted the comparative approach, from which 

you can introduce a proposed perspective for implementing school- based 

management in Egypt in light of experiences of Germany, France and 

Australia. 

 The current research uses comparative approach according to the following 

steps: 

The first step: includes the general framework of the research, which 

includes an introduction, problem of the research, importance, methodology, 

limits, tools, terms of the research, Arab and foreign previous studies, and 

finally steps of the research. 

 The second step: includes the study of the most important features of 

school – based management in light of the contemporary educational 

literature. 

The third step: includes the study of the most important features of  

school – based management in Germany in light of the cultural and influencing 

factors. 

The fourth step: includes the study of the most important features of  

school – based management in France in light of the cultural and influencing 

factors. 

The fifth step: includes the study of the most important features of  

school – based management in Australia in light of the cultural and influencing 

factors. 

The sixth step: includes introducing similarities and differences between 

the school – based management in Germany, France and Australia. 

The seventh step: introducing a proposed perspective for implementing 

school based management in Egypt in light of the experiences of Germany, 

France and Australia. 

Limits of the Research: 

The current research was limited to the study of School - based 

Management in light of the contemporary educational literature and 

introducing the experiences of some developed countries in the field of School - 

based Management, such as Germany, France and Australia, and make a 

comparison between these countries. 

Results of the Research: 
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1. The widespread of Centralization at educational administration in Arab 

Republic of Egypt, despite the numerous attempts to reduce it through 

implementation decentralization.  

2. Germany, France, Australia transferred from centralization to 

decentralization, the centralization helps to achieve more independence and 

bear greater responsibility towards education. 

3. The successful implementation of school- based management in Germany, 

France, and Australia because of the effect of   many factors such as 

economic, social, political …. etc. 

4. School- based Management depends on social and local participation through 

parents, members of local society participation at educational decision- 

making at school. 

5. School- based management requires providing managerial staff who can 

make decisions without any fear or hesitation, beginning from school 

manager, teachers, school boards.. Which play a great role in decision- 

making at school. 

6.  Educational accounting and accountability increase with the implementation 

of school- based management, every person at school becomes responsible for 

his responsibilities and duties, and school becomes responsible for achieving 

its goals beneath higher levels of education authorities.  

           Then, the researches introduce a proposed perspective for 

implementing school – based management in Egypt, through the 

following Axes: 

1. The objectives of the proposed perspective. 

2. The foundations of the proposed perspective. 

3. The issues that need to be addressed when applying school- based 

management in Egypt. 

4. Fields and means of implementing the proposed perspective. 

5. Opportunities to activate the implementing of school based management. 

6. Obstacles of implementing the proposed perspective. 
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   تاسعتاسعالبخح الالبخح ال  ومدصومدص--99

 "بعض دٔه االحتاد األٔزٔب٘  العسبٗٛ يف ضٕٞ خربات  إدازٚ وؤسشات زٖاض األطفاه يف مجّٕزٖٛ وصس تطٕٖس"عٍٕاُ البخح : 

 جامعة سوهاج –الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية   أستاذ ورئيس قسمأ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

  ً. 2014، ٌٕفىرب العدد الشادض عظسجاوعٛ أسٕٗط ، -اجملمٛ العمىٗٛ بلمٗٛ الرتبٗٛ بالٕادٙ ادتدٖد عح وٍظٕز يف  جّٛ الٍظس:

 وظلمٛ البخح:

ار مت المشالتت والتجراات ومناا  عاني إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية  العر
 ما الي :
 واهد ن هر في نيام مرارات الرو ة بأدوارىا في الهظائم اإلداراة  التص يط   واإل راف  والتهايو والتقهام. -
 نيام مرارات م مسات راا اااز إدار  متص ص. -
و ة لت أداء دورىا افتقار غالرية م مسات رااض ا  فال إلي مرارة متص  ة في ال فهلة مما اعهق الر  -

 اإلدار  بشال  اير.
 واهد فجهة في الهان  اإلدار  لم مسات رااض ا  فال.  -
 نم ية اإلدارة با ه الم مسات. -
 افتقار إدارة ى ه الم مسات لمساارة الت هرات والتقنيات الجراثة في  ربية ال ف . -
  لرم نيام الجمعيات ا ىلية برورىا في اختيار مرارات رااض ا  فال. -
  عم اللانات المالية الجالهمية للجمعيات ا ىلية لإلنفاق للا رااض ا  فال. -
 نلة  هافر الماارات اإلداراة لر  بعر مرارات م مسات رااض ا  فال. -
حااة إدارة م مسات رااض ا  فال إلي   ريج اإلدارة اإلمترا يجية لمعالجة القاااا والمشالتت  -

 الراخلية والصاراية. 
 رار مشاللة الرجب في اإلاابة لت ا مئلة اآل ية:وامالت  ج

ما متمح إدارة م مسات رااض ا  فال في بعر دول ال جاد ا وروبي في  هء القه  والعهام  الثقافية   -1
 الم ثرة فياا؟

 ما متمح إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية في  هء القه  والعهام  الثقافية  فياا؟  -2
أواو الشرو والختتف بيت إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية وبعر دول ال جاد ما   -3

 ا وروبي؟
ما الت هر المقترح لت هار إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية في  هء خررات بعر   -4

 دول ال جاد ا وروبي؟
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 أِداف البخح:

 ىرف الرجب الجالي إلي ما الي:
 .التعرف للي متمح إدارة م مسات رااض ا  فال في  هء خررات بعر دول ال جاد ا وروبي 
 .التعرف للي متمح إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية 
  التعرف للي أواو الشرو والختتف في إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية وبعر دول

 وبي.ال جاد ا ور 
  قرام   هراه مقترحاه اسام فا   هار إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية في  هء 

 خررات بعر دول ال جاد ا وروبي.
 وٍّج البخح: 

ر الرجب الجالي للي امتصرام المناج المقارن  حيب اتم مت ختلو التعرف للي خررات بعر دول التم
ونررص   وبلجيالا  دارة م مسات رااض ا  فال مث  ألمانيا  والسهار  ورومانيا ال جاد ا وروبي في مجال إ

وك لك التعرف للي متمح إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية  ثم المقارنة بيت ى ه الرول 
ار إدارة م مسات وذلك مت أا   قرام   هراه مقترحاه ُاسام في   ه  للتعرف للي أواو الشرو والختتف بيناا 

 رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية فا  هء ى ه الصررات الرولية.
 وفج الص هات التالية:مت ختل ى ا المناج الرجب  مار

الص هة ا ولي:  تامت اإل ار العام للرجب واشم  مقرمة الرجب  مشاللة الرجب وأىرافو  وأىميتو  ومناج الرجب  
 ة وا انرية  وخ هات الرجب.والررامات السابقة العربي

الص هة الثانية: لإلاابة لت الس ال ا ول مت أمئلة الرجب   نام الراحب بعرض إدارة م مسات رااض ا  فال في 
 بعر دول ال جاد ا وروبي في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا.

ض إدارة  م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية الص هة الثالثة: لإلاابة لت الس ال الثاني   نام الراحب بعر 
 في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا.

لإلاابة لت الس ال الثالب نام الراحب بعرض أواو الشرو والختتف في إدارة م مسات رااض الص هة الرابعة:  
 ا  فال في م ر وبعر دول ال جاد ا وروبي.

إلاابة لت الس ال الراب   نام الراحب بتقرام   هر مقترح لت هار إدارة م مسات رااض ل الص هة الصامسة:
 ا  فال في اماهراة م ر العربية في  هء خررات بعر دول ال جاد ا وروبي.

 تصٕز وكرتح:ال 

لت هار إدارة م مسات رااض ا  فال في اماهراة م ر العربية  في  هء  اه مقترح اه   هر  نرم الراحب
اتامت رات بعر الرول المتقرمة مث  ألمانيا   والسهار  ورومانيا   وبلجيالا  ونررص  وى ا الت هر المقترح خر
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  فلسفة الت هر المقترحىا لرداه مت المجاور المامة وا مامية التي  جقج ىرفو الرئيس  وأىم ى ه المجاور 
القاااا التي اج  الىتمام لنر و     و رحا مس التي اقهم للياا الت هر المقت  و أىراف الت هر المقترحو 

المتفادة مت خررات بعر دول ال جاد ا وروبي   و مجالت وومائ   نفي  الت هر المقترح  و الت هر المقترح
  معهنات   ريج الت هر المقترح  و الجاات و الايئات القائمة للا  نفي  الت هر المقترح  و في الت هر المقترح

 مت الت هر المقترح. المستفيرونوأخيراه 
The development of Kindergarten institutions management in 

Egypt in light of the experiences of some European Union countries 

 

Problem of the Research: 

Kindergarten institutions management in Egypt face many problems 

and challenges, including the followings: 

 The existence of shortcomings in the roles of kindergarten directors in 

administrative functions, planning, supervision, guidance and evaluation. 

 Lack of special administrative body in Kindergarten institutions. 

 Lack of the majority of kindergarten institutions to director specializing in 

childhood education which impedes the kindergarten from well 

performing the administrative role. 

 There is a gap in the administrative reality in Kindergarten institutions. 

 Traditional management of these institutions. 

 Lack of Kindergarten institutions to keep pace with developments and 

new technologies in childhood education. 

 The failure in Civil associations role in choosing directors of kindergarten 

institutions.  

 The weakness of the governmental finance for Civil associations for 

spending on kindergarten institutions. 

 The limited availability of management skills among some directors of 

kindergarten institutions. 

 Kindergarten institutions need to manage the application of strategic 

management to address the issues of internal and external problems. 

The problem of the research can be determined in answering the following 
1. What are the features of kindergarten institutions management in some 

EU countries in the light of the cultural factors that affecting it? 

2. What are the features of kindergarten institutions management in Egypt 

in the light of the cultural factors that affecting it? 

3. What are similarities and differences between kindergarten institutions 

management  in Egypt and some European Union countries? 
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4. What is the proposed perspective for the development of kindergarten 

institutions management in Egypt in light of the experiences of some EU 

countries? 

Objectives of the Research: 

The current research aims to achieving the following objectives: 

 Identify features of kindergarten institutions management in some EU 

countries in the light of the experiences of some EU countries. 

 Identify features of kindergarten institutions management in Egypt. 

 Identify similarities and differences between kindergarten institutions 

management  in Egypt and some European Union countries. 

 Introduce a proposed perspective for the development of kindergarten 

institutions management in Egypt in light of the experiences of some EU 

countries. 

Methodology of the Research: 

The current research adopted the comparative approach, through 

identifying the experiences of some EU countries in the field of kindergarten 

institutions management, such as Germany, Sweden, Romania, Belgium, 

Cyprus, as well as identifying the features of kindergartens institutions 

management  in Egypt, then make a comparison between these countries to 

identify the similarities and differences between them, in order to provide a 

proposed perspective contributes to the development of kindergarten 

institutions management in Egypt in the light of these international experiences. 

The current research uses comparative approach according to the following 

steps: 

The first step: includes the general framework of the research, which 

includes an introduction, problem of the research, importance, methodology, 

limits, tools, terms of the research, Arab and foreign previous studies, and 

finally steps of the research. 

The second step: includes presenting the kindergarten institutions 

management in some EU countries in the light of the cultural factors that 

affecting it. 

The third step: includes presenting kindergarten institutions management 

in Egypt in light of the cultural factors that affecting it. 

The fourth step: includes presenting the similarities and differences in 

kindergarten institutions Management in Egypt and some European Union 

countries. 

 The fifth step: includes: introducing a proposed perspective for the 

development of kindergarten institutions management in Egypt in light of the 

experiences of some EU countries. 

perspective: proposede Th 
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            The researches introduce a proposed perspective for managing  kindergarten 

institutions in Egypt in light of the experiences of some developed countries such as 

Germany, Sweden, Romania, Belgium, and Cyprus. The proposed perspective 

includes some important axes which are: the Philosophy of the proposed 

perspective, objectives of the proposed perspective, foundations of the proposed 

perspective, issues that need to be addressed, fields and means of implementing the 

proposed perspective, and benefits from the experiences of some EU contraries, the 

actors and existing bodies for implementing the proposed perspective, obstacles of 

implementing the proposed perspective, and finally beneficiaries of the proposed 

perspective. 
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  عاطسعاطسالبخح الالبخح الومدص ومدص --1010

 ات املشتكبن ) دزاسٛ حالٛ وكازٌٛ("الٍظاً التعمٗىٜ فٜ مجّٕزٖٛ ٌٗجريٖا االحتادٖٛ بني آثاز املاض٘ ٔحتدٖ" عٍٕاُ البخح :

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

 2015ً الجاٌٜ ٔاألزبعُٕ أكتٕبسالعدد جاوعٛ سِٕاج،  –، كمٗٛ الرتبٗٛ اجملمٛ الرتبٕٖٛعح وٍظٕز يف  جّٛ الٍظس:
 وظلمٛ البخح:

 تمث  مشاللة الرجب فا درامة الن ام التعليما ولتنتو بالشص ية القهمية ا فراقية وخا ة في اماهراة 
ل درامة  جليلية للعهام  التي حردىا مالينسهن لررامة الشص ية القهمية  وىا نيجيراا ال جاداة  وذلك مت خت

العهام  الجارافية والتاراصية والسيامية والنت اداة والاتمالية والرانية   وذلك و هله فا الناااة إلا  جرار 
هلاا لت الشص ية مجمهلة مت السمات والقيم الثقافية والسلهكية للمجتم  النيجير  والتي  عرر فا مجم

 القهمية للمجتم  النيجير  .
 و جردت مشاللة الرجب في اإلاابة لت ا مئلة اآل ية:

 ما الرنية التالهانية للن ام التعليما وأىم لمليا و في اماهراة نيجيراا ال جاداة ؟ -1
 ؟اةأىم القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فا الن ام التعليما فا اماهراة نيجيراا ال جاد ما -2
ما أواو المتفادة مت درامة ن ام التعليم وبناء الشص ية القهمية في اماهراة نيجيراا ال جاداة فا   هار  -3

 ن ام التعليم الم ر  ؟ 
 أِداف  البخح:

 معا الرجب الجالي إلا  جقيج ا ىراف التالية:
 يراا ال جاداة.التعرف للا الرنية التالهانية للن ام التعليما وأىم لمليا و في اماهراة نيج -1
 لرض الشص ية القهمية النيجيراة وأثرىا في التعليم النيجير .  -2
 معرفة دور الن ام التعليما فا بناء الشص ية القهمية ا فراقية وخا ة في اماهراة نيجيراا ال جاداة. -3
ل جاداة فا  جرار أواو المتفادة مت درامة ن ام التعليم وبناء الشص ية القهمية في اماهراة نيجيراا ا -4

   هار ن ام التعليم الم ر . 
 : البخح وٍّج

امتصرم الرجب الجالا المناج اله في ال   اقهم للا و م الجقائج الراىنة المتعلقة ب ريعة ال اىرة أو 
المهنم  م   فسير ى ه ال اىرة  فسيراه كافياه  وى ا المناج ىه ا كثر متءمة ل ريعة ى ا الرجب . كما  عر 

لجالة مت أىم مراخ  المناج اله في  ودرامة التعليم في اماهراة نيجيراا ال جاداة ولتنتو بالشص ية درامة ا
القهمية   عر حالة مت الجالت التي  تعلج بررامة الن م التعليمية ولتنتاا بالشص ية القهمية للمجتمعات  

 ا   هار الن ام التعليما الم ر  .ودرامتاا درامة للمية متعمقة  سالر فا معرفة الرروس المستفادة ف
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 حدٔد البخح: 

انت ر الراحب في درامتو ن ام التعليم ولتنتو بالشص ية القهمية في الرول ا فراقية للا النمهذج 
النيجير  بالتراره أحر النماذج ا فراقية الجرارة بالررامة و سالر في اله هل إلا دروس مستفادة  امالت أن 

 ليم الم ر .   فير في   هار التع
 خطٕات  البخح:

 ا ر  الرجب الجالي الص هات التالية : 
الص هة ا ولا: وفياا  م لرض اإل ار العام للرجاب مات خاتل  ه ايح مشااللة الرجاب وأىميتاو وأىرافاو والماناج 

 المستصرم فيو  وك لك أىم الم  لجات التي اشملاا الرجب.
نيااة التالهانياااة للن اااام التعليمااا وأىااام لمليا اااو فااي اماهرااااة نيجيرااااا الص ااهة الثانياااة: وفيااااا نااام الراحاااب بعااارض الر

 ال جاداة. 
الص اهة الثالثاة: وفيااا ناام الراحاب بعارض الشص اية القهمياة النيجيرااة وأثرىاا فاي التعلايم النيجيار   و كاا لك دور 

 جاداة.الن ام التعليما فا بناء الشص ية القهمية ا فراقية وخا ة في اماهراة نيجيراا ال 
الص هة الرابعة: وفياا  م  جرار أواو الماتفادة مات دراماة ن اام التعلايم ودوره فاا بنااء الشص اية القهمياة فاي اماهرااة 

 نيجيراا ال جاداة فا   هار ن ام التعليم الم ر .
 :  ٍٗجريٙالٍىٕذج الوَ دزاسٛ  جٕاٌب اإلفادٚ 

جير   في  جسيت و  هار  التعليم الم ر  مت امالت  جرار اهان  اإلفادة  مت درامة النمهذج الني 
 ختل المجاور التالية:

 ما يتعلق بالشخصية القومية والطابع القومي :  -1

التعرف للي القه  والعهام  الثقافية في المجتم   رورة  ن ى ه القه  و لك العهام    ثر فا التعليم و  ثر  -
 للي اهد و ومسته    هره.

وغير  -لثقافية والجااراة القادمة إلياا مت ا مم والجاارات ا خر  المجاورةلرم النراار بالم ثرات ا -
 وإنما للياا أن   رااا ب راتاا الجااراة الصا ة باا. -المجاورة

التهزا  العادل للثروة فا المجتم   اجفس للي مسار مت العم  وا داء مت ناحية  واسام في  صفير نس   -
 ر  . الفقر في المجتم  مت ناحية أخ

 ما يتعلق بأهذاف التعليم. -2

أن  تامت أىراف التعليم في م ر  فعي   نمية الشص ية المتالاملة للفرد  م  مسار مت التركيس للي الجان   -
 ا ختني في بناء ى ه الشص ية  وال   استمر دلائمو وماامينو مت ثقافة المجتم  و ابعو القهمي.

لتعليم ومجته  المناىج الررامية بجيب اارف كته مناما إلي الربط بيت ا ىراف المنشهد  جقيقاا مت ا -
 الر قاء بالتلمي  والمجتم .
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 ما يتعلق بالسياسة التعليمية. -3

أن  تفج السيامة التعليمية م  ا ىراف المنشهد  جقيقاا مت الن ام التعليمي والمجته  و رق الترراس  -
 والمهاد الررامية .

مررومة في ا ن مة التعليمية  ن ذلك ا ثر بالسل  للي الن ام التعليمي لرم القيام بتاييرات مراعة غير  -
 ولرم  ايير ىيال  التعليم ومنهات الررامة كثيراه.

 ما يتعلق بالُسـلَّم التعليمى والبنية التنظيمية لمراحل التعليم: -4

  المررمة واعلاا الىتمام بتعليم ما نر  المررمة والعم  للي   هاره والتهم  في إنشاء م مسات ما نر -
بم ارام لينية حتا امالت ل رقات المجتم  المتهم ة والفقيرة إلجاق أ فالام بتعليم ما نر  المررمة نر  

 التجانام بالتعليم البترائي. 
الىتمام بترراس أكثر مت لاة أانرية واحرة في المرحلة البترائية والمراح  التحقة) كاللاة اإلنجليساة  -

لمانية(  حتا امالت للتتمي  إ قان ى ه اللاات مما اسالرىم في المستقر  للي التعرف للي والفرنسية وا 
 ثقافات الشعهب المصتلفة بلاا اا ا  لية م  التركيس للي اللاة ا م )اللاة العربية(.

 فرض لقهبات للي اآلباء ال ات ل ااتمهن ب لجاق أبنائام بالتعليم اإللسامي. -
 علم وبرامج تذريبه:ما يتعلق بإعذاد الم -5

الىتمام ب لراد المعلميت و ررارام وبصا ة معلمي مرحلة التعليم ا مامي حيب إنام اسالرون التتمي   -
للي التعرف للي ماارا ام وىهااا ام ونررا ام والعم  للي  نميتاا واسالرونام في اختيار نهع الررامة التا 

  تنام  م  ميهلام واىتماما ام. 
 خترارات  قيس ا جاىات وميهل ال تب المعلميت لمانة الترراس . رورة لقر ا -
أن االهن ال ال  المعلم خالي مت أ  أمراض معراة أو أ  إلانات اسمية أو ممعية أو ب راة وأخ  ى ا  -

 الشرط مأخ  الجراة مت نر  لجان القرهل بالليات التربية .
كر مت  هافر الماارات والقررات لراام التي  مالنام لرم  عييت المعلميت بمانة الترراس إل بعر أن اتم التأ -

 مت إنجاز لملام بأفا   راقة ممالنة و  عساس التسام المعلميت بمانة الترراس.
 ما يتعلق بتمويل التعليم : -6

الىتمام بساادة  مها  التعليم مت ختل مشاركة المجتم  المرني وراال ا لمال والمن مات المصتلفة في  -
 تعليم. لملية  مها  ال

  شجي  الجاات والايئات اإلنليمية والمجلية والمررمية في ى ه الرول للي المساىمة في  مها  التعليم. -
 صفير الرمهم الررامية الصا ة بالررامات العليا حتا اتيسر للي امي  ا فراد الج هل للي العلم  -

 والمعرفة دون واهد أاة لائج اقم حيال ذلك.
-  
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The Educational System in the Federal Republic of Nigeria, between 

the traces of the past and the future challenges  

 (a comparative case study) 

 

Problem of the Research:  

            The research problem is the study of the educational system and its 

relationship with the African National character, especially in the Federal 

Republic of Nigeria, through making analytical study of the factors identified by 

Mallinson for the study of national character, geographical, historical, political, 

economic, social and religious factors, to define a set of cultural traits, values 

and behaviors of Nigerian society, which represent the national character of the 

Nigerian society. 
The research problem identified in answering the following questions: 

1. What is the formative structure of the educational system and its most 

important operations in the Federal Republic of Nigeria? 
2. What are the main forces and cultural factors affecting the educational 

system in the Federal Republic of Nigeria? 
3. What is the benefit of studying the education system and building 

national character in the Federal Republic of Nigeria in developing the 

Egyptian education system? 

Objectives of the Research: 
The current research aims at achieving the following objectives: 

1. Identify the formative structure of the educational system and its most 

important operations in the Federal Republic of Nigeria. 
2. Presenting the Nigerian national character and its impact on the 

Nigerian education. 
3. Identifying the role of the educational system in building African 

National personal especially in the Federal Republic of Nigeria.  
4. Identifying benefit of studying the education system and building 

national character in the Federal Republic of Nigeria in developing of 

the Egyptian educational system. 

Methodology of the Research: 
       The current search adopted the descriptive approach which is based on the 

description of the current facts concerning the nature of the phenomenon or 

situation, with an adequate explanation of this phenomenon, and this approach 

is the most appropriate to the nature of this research. The case study is one of 

the main approaches of descriptive approach, the study of education in the 

Federal Republic of Nigeria, and its relationship to the national character, is a 

case concerning the study of educational systems and their relationship to the 

national character of the communities, and studied in-depth scientific study 

helps to know the learned lessons in developing the Egyptian educational system. 
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Limits of the Research: 
The research is limited to study the education system and its relationship to the 

national character of the African countries Nigeria as a model of African models 

worthy to study and helps to determine the learned lessons that could benefit in 

developing the Egyptian education. 
 

Steps of the Research: 

The current research follows the following steps: 
 The first step: includes presenting the general framework of the research 

by determining the research problem and its importance, objectives and 

methodology, as well as the most important terms in the research. 
 The second step: includes presenting the formative structure of the 

educational system and its most important operations in the Federal 

Republic of Nigeria. 
 The third step: includes presenting the Nigerian national character and its 

impact on the Nigerian education, as well as the role of the educational 

system in building of the African National personal especially in the 

Federal Republic of Nigeria. 
 The fourth step: includes determining the benefits of studying the 

education system and its role in building the national character in the 

Federal Republic of Nigeria in developing Egyptian educational system. 

Benefits from Studying the Nigerian model: 
 There are some Benefit from the study of the Nigerian model in the improving 

and developing of the Egyptian education, which are the followings: 

1. Relation to the national personality and national character: 
- The need to understand the strong cultural factors in society because these 

forces and factors affect the education and affect the quality and level of 

development. 
- Not to be fascinated by cultural and civilizational effects coming from it from 

other nations and civilizations - but it has to make its own. 

- Equitable distribution of wealth in society, stimulates further action and 

performance on the one hand, and contributes to the reduction of poverty 

rates in the community on the other.  
2. What is related to the education objectives: 
-  The education objectives in Egypt  should include activating the integrated 

personal development of the individual, with more emphasis on the ethical 

aspect in the construction of this character, which derives its pillars and 

contents from the culture of the community and national character. 
- The link between the desired objectives of education and the content of the 

curriculum so that both of them aim at improving the student and the 

community. 
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3. What is related to the educational policy: 
- The education policy should consistent with the desired objectives of the 

educational system, content and teaching methods and subjects. 
- Do not make quick, unlearned changes in educational systems because that 

would negatively impact on the educational system and not to change the 

structure of education and years of study a lot. 
4. What is related to educational system and organizational structure of the 

stages of education: 
- Pay attention to pre-school education and work on the development and 

expansion of pre-school institutions and make in-kind expenses so that 

middle and lower layers of society can enroll their children in the pre-school 

education before joining primary education. 
- Pay attention to teach more than one foreign language in primary and 

subsequent stages (such as English, French and German), so that students 

can master these languages which help them in the future to identify the 

cultures of different peoples in their original language, with emphasis on the 

mother tongue (Arabic  language). 

- To impose sanctions on parents who do not care about enrolling their 

children in compulsory education. 
5. What is related to teacher preparation and training programs: 
- pay attention to prepare and train teachers, especially teachers of basic 

education, where they are helping students to recognize their skills and 

hobbies, abilities and work on their development and help them in the 

selection of study to suit their interests. 
- The need to hold tests measure trends and tendencies of student teachers to 

the teaching profession. 
- The student teacher should be the free of any infectious diseases or physical, 

hearing, visual disabilities and take this condition seriously by admissions 

committees at faculties of education. 
- Assign teachers in teaching profession only after they are sure of the required 

of skills and abilities they have that enable them to accomplish their work in 

the best possible way and to strengthen teachers' commitment to the teaching 

profession. 
6. What is related to education financing: 
- Increase funding of education through the participation of civil society, 

businessmen and various organizations in the education funding process. 
- Encourage regional and local authorities and school authorities in these 

countries to contribute to the funding of education. 
- Reducing fees of post graduate studies in order to be accessible by all 

individuals who seek to acquire science and knowledge without any obstacles. 
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    ادٝ عظسادٝ عظسالبخح اذتالبخح اذتومدص ومدص --1111

تصٕز وكرتح لتطٕٖس اإلدازٚ املدزسٗٛ لمتعمٗي الجإٌٙ الصٍاع٘ يف مجّٕزٖٛ وصس العسبٗٛ يف ضٕٞ خربات كن وَ "  عٍٕاُ البخح :

 "مجّٕزٖٛ الصني الظعبٗٛ ٔاسرتالٗا

 جامعة سوهاج –التعليمية بكلية الرتبية  أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارةأ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

 2015أبسٖن  زتمٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ ،كمٗٛ الرتبٗٛ بكٍا جاوعٛ جٍٕب الٕادٝ، العدد الجالح ٔالعظسُٔ ، عح وٍظٕز يف  جّٛ الٍظس:

ً 
 ظلمٛ البخحو

العرار مت  المت مشاللة الرجب الجالي في أن اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في م ر  عاني 
المشالتت مت أىماا ما اتعلج بافتقار المرارس لمتصرام المراخ  الجراثة في اإلدارة وامتصرام المراخ  
القرامة التقليراة  ولرم  شجي  اإلدارة المررمية للتجرار والبتالار   ومناا ار رط بصل  ون هر في لمليات 

افتقار المرارس للمرارات الم ىليت ال ات امتلالهن الماارات وأنش ة المررمة الثانهاة ال نالية  ومناا ما اتعلج ب
وغيرىا  وك  ى ا لو لتنة وثيقة بسهء اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في  التي  ت لراا روح الع ر

ي م ر؛ ل لك ااء ى ا الرجب ليفير في و     هر مقترح لت هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي ف
 اماهراة م ر العربية في  هء خررات ك  مت اماهراة ال يت الشعرية وامتراليا.

 أس٠مٛ البخح :

امالت  جرار مشاللة الرجب الجالي في اإلاابة لت الس ال الرئيس التالي: كيم امالت   هار اإلدارة  
هراة ال يت الشعرية المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة م ر العربية في  هء خررات ك  مت اما

 وأمتراليا ؟ 
 وامالت  ياغة الس ال الرئيس السابج في ا مئلة الفرلية اآل ية :

القه  والعهام  الثقافية اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة م ر العربية فا  هء ما متمح   -1
 الم ثرة فياا ؟

القه  والعهام  ال نالي في اماهراة ال يت الشعرية فا  هء اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ما متمح   -2
 الثقافية الم ثرة فياا ؟ 

 القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا ؟فا  هء  أمتراليااإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في ما متمح   -3
لي في ك  مت م ر واماهراة ما أواو الشرو والختتف بيت اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نا  -4

 ال يت الشعرية وأمتراليا في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا؟
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اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة م ر العربية فا  هء ما الت هر المقترح لت هار   -5
 الشعرية وامتراليا ؟ خررات ك  مت اماهراة ال يت

 :  بخحأِداف ال 

 الرجب الجالي إلي : ىرف
 التعرف للا متمح اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة م ر العربية. -1
 التعرف للي متمح اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في ك  مت اماهراة ال يت الشعرية وامتراليا.  -2
ية للتعليم الثانه  ال نالي في ك  مت اماهراة م ر العربية إبراز  أثير القه  والعهام  الثقافية في اإلدارة المررم -3

 واماهراة ال يت الشعرية وأمتراليا .
 جرار أواو الشرو والختتف بيت اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في ك  مت اماهراة م ر العربية و  -4

 الم ثرة فياا. اماهراة ال يت الشعرية وأمتراليا في  هء القه  والعهام  الثقافية
و     هر مقترح لت هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة م ر العربية في  هء خررات   -5

 ك  مت اماهراة ال يت الشعرية وأمتراليا في ى ا المجال.
 حدٔد البخح : 

  مثلم حرود الرجب في اآل ي : 
اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في ك  مت م ر  الجرود الجارافية أو المالانية : و تمث  فا درامة -1

 وال يت وأمتراليا .
الجرود المه هلية : حيب  قت ر للي درامة اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في ك  مت م ر  -2

 وال يت وأمتراليا في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا مت حيب العنا ر التالية :
 إلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي. ا -
 القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فا اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي. -
كما انت ر ى ا الرجب للي امتصرام م  لح التعليم الثانه  ال نالي في م ر  وم  لح التعليم الماني   -

 التررا  الماني في أمتراليا. ال نالي في ال يت   وم  لح التعليم الفني و 
في ك   لإلدارة  المررمية للتعليم الثانه  ال نالي فا م رالجرود السمنية : و تمث  في درامة اله   الراىت  -3

 مت م ر وال يت وأمتراليا  .
 

 



- 41 - 

 

 :وٍّج البخح 

قارنة  واسير التمر الراحب للي المناج المقارن؛ ال   اعر أفا  المناىج وأكثرىا دللة للي التربية الم
 الرجب الجالي بامتصرام المناج المقارن وفج الص هات اآل ية: 

وفياا نام الراحب بعرض متمح اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة م ر العربية الص هة ا ولا : 
 فا  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا.

بعرض متمح اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في اماهراة ال يت  وفياا نام الراحب الص هة الثانية:
 الشعرية فا  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا .

فا  هء  أمتراليااإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في متمح الص هة الثالثة : وفياا نام الراحب بعرض 
  ثرة فياا.القه  والعهام  الثقافية الم

وفياا نام الراحب بعرض أواو الشرو والختتف بيت اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في ك   :الص هة الرابعة
 مت اماهراة م ر العربية واماهراة ال يت الشعرية وأمتراليا في  هء القه  والعهام  الثقافية الم ثرة فياا.

به     هر مقترح لت هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في وفياا نام الراحب الص هة الصامسة : 
 اماهراة م ر العربية فا  هء خررات ك  مت اماهراة ال يت الشعرية وامتراليا.

 ٌتاٟج البخح:

  ه   الراحب إلي العرار مت النتائج مت أىماا :
 رة مرارس التعليم الثانه  ال نالي؛ حيب  عر إدا يالتمركس  ف المتر  فا أمتراليا ىه ال اب  اإلدار  النمط

 إدارة  لك المراس مت مسئهليات الجاات اإلنليمية .
  النمط اإلدار  السائر في ك  مت ال يت وم ر النمط المركس  للي الرغم مت المجاولت اإل تحية في

 ال يت للتقلي  مت حرة المركساة المترعة .
 يعة ا دوار والهظائم والماام التي اقهم بو مرار المررمة . هار في دول المقارنة اختتفات في  ر 
  ال ااتب فااي  اان  وا صاااذ القاارار التعليمااي بالمررمااة والىتمااام بااالتعرف للااي  بمشاااركةاىتمااام دول المقارنااة

 مشالت ام التعليمية والسعي لعتااا بالتعاون م  المعلميت وإدارة المررمة.
 ترالي اتم فياا  فهار مل ات كريرة للمجالس واللجان والمهظفيت للي التمركساة في إدارة التعليم ا م

 المسته  المررمي .
  وظيفة من مة الجسب بالمررمة للتشرار للي  نفي  ا نش ة الفالراة والسيامية و ا اراا بما اهار في ال يت

 .اتهافج والسيامة العامة للجسب
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 الريرونرا يااة ماات نراا  القااائميت للياااا فااي إدارة الماارارس  امااتصرام ا مااالي  اإلداراااة القرامااة التااي  قااهم للااي
 الثانهاة ال نالية.

   مازالااام مااارارس التعلااايم الثاااانه  ال ااانالي فاااي م ااار  ساااير للاااي نااااج وزارة التربياااة والتعلااايم فاااي أ رااااع الااانمط
 المركس  في إدارة التعليم باا.

  رات  ررارية ل تلام للي ا مالي  اإلداراة اجتاج مرارو ووكتء المرارس الثانهاة ال نالية فا م ر إلي دو
 الجراثة في اإلدارة التعليمية .

   رالر كرير بيت الريئة المررماية والمجتما  المجلاي فاا م ار   بمهاا  ذلاك زادت الاااهط وا لرااء التربهااة 
 مشالت و.والتعليمية للا المررمة كأحر الم مسات التعليمية التي  ر رط بشال  مرا ر بقاااا المجتم  و 

وفي  هء ما  م لر و في اإل ار الن ر  للرجب لت متمح اإلدارة المررماية للتعلايم الثاانه  ال انالي فاي  
ك  مت م ر وال يت وأماتراليا   باإل اافة إلاي النتاائج التاي أمافر لليااا التجليا  المقاارن   ام لما    اهر مقتارح 

 م ر في  هء خررات ك  مت ال يت وأمتراليا.لت هار اإلدارة المررمية للتعليم الثانه  ال نالي في 
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A proposed perspective to develop school management in 

industrial secondary education in Egypt in light of the experiences of 

both Republic of China and Australia 

Problem of the Research  

The problem of the current research is that school management in 

industrial secondary education in Egypt suffers from many problems which 

include the lack of using modern approaches in school management and using  

traditional ancient approaches, and school management doesn't encourage  

innovation, disorders and deficiencies in the operations and activities of the 

industrial secondary school , including lack of qualified managers who have the 

required skills, and all of this has strong relationship with bad school 

management for industrial secondary education in Egypt; so this research 

introduces a proposed perspective for developing school management in 

industrial  secondary education in Egypt in the light of the experiences of both 

Republic of China and Australia. 
Questions of the Research: 

The problem of the current research can be determined in answering the 

following question: How can develop school management in industrial secondary 

education in Egypt in light of the experiences of both Republic of China and 

Australia? 

This main question can be reformulated in the following sub-questions: 

1. What are the features of school management in industrial secondary 

education in Egypt in light of the cultural factors that affecting it? 

2. What are the features of school management in industrial secondary 

education in Republic of China in light of the cultural factors that 

affecting it? 

3. What are the features of school management in industrial secondary 

education in Australia in light of the cultural factors that affecting it? 

4. What are similarities and differences between school management in 

industrial secondary education in both of Egypt and the People's 

Republic of China and Australia in the light of the strong cultural factors 

affecting it? 

5. What the proposed perspective for developing school management in 

industrial secondary education in Egypt in light of the experiences of 

both Republic of China and Australia? 

Objectives of the Research: 

The objectives of current research are the followings: 
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1. Identify the features of school management in industrial secondary 

education in Egypt in light of the cultural factors that affecting it. 

2. Identify the features of school management in industrial secondary 

education in Republic of China in light of the cultural factors that 

affecting it. 

3. Identify the features of school management in industrial secondary 

education in Australia in light of the cultural factors that affecting it. 

4. Determine similarities and differences between school management in 

industrial secondary education in both of Egypt and the People's 

Republic of China and Australia in the light of the strong cultural factors 

affecting it. 

5. Introducing a proposed perspective for developing school management in 

industrial secondary education in Egypt in light of the experiences of 

both Republic of China and Australia. 

Limits of the Research: 
the limits of research are the followings: 

1. Spatial or geographic boundaries: studying school management in 

industrial secondary education in Egypt, China and Australia.  

2. Objective limits: studying management in industrial secondary education 

in Egypt, China and Australia in the light of the cultural factors that 

affecting it in terms of the following elements: 

- The school management in industrial secondary education. 

- cultural factors that affecting school management in industrial 

secondary education. 

- This research was limited to the use of the term industrial secondary 

education in Egypt, and the term industrial vocational education in 

China, and the term of technical education and vocational training in 

Australia. 

3. Time limits: studying the current status of school management in 

industrial secondary education in Egypt, China and Australia. 

Methodology of the Research:  
This research adopted comparative approach; which is the best and most 

significance in comparative education, the current research used comparative 

approach according to the following steps: 

 The first step: presenting features of school management in industrial 

secondary education in Egypt in light of the cultural factors that affecting it.  
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 The Second two: presenting the features of school management in industrial 

secondary education in Republic of China in light of the cultural factors that 

affecting it.. 

 The third step: presenting the features of school management in industrial 

secondary education in Australia in light of the cultural factors that affecting 

it. 

 The fourth step: presenting similarities and differences between school 

management in industrial secondary education in both of Egypt and the 

People's Republic of China and Australia in the light of the strong cultural 

factors affecting it. 

 The fifth step: introducing a proposed perspective for developing school 

management in industrial secondary education in Egypt in light of the 

experiences of both Republic of China and Australia.. 

Results of the Research: 
The researcher found a number of results including: 

 Management style in Australia is decentralization of school management in 

industrial secondary education; where the management of these schools is 

one of the responsibilities of regional authorities. 
 Management style in both China and Egypt is the centralization in spite of 

the reform attempts in China to reduce centralization. 
 There are differences among countries in the nature of the roles, functions 

and tasks carried out by the school principal. 
 there is an interest in the participation of students in decision-making at 

school and an interest to identifying educational problems and solving them 

in collaboration with teachers and the school management. 

 Decentralization in the Australian Department of Education delegates strong 

powers to the councils, committees and staff at the school level. 

 China has the function of the Party organization at the school to emphasize 

the implementation of the intellectual and political activities and refined in 

accordance with the policy of the party. 

 The use of the old administrative approaches which are based on 

bureaucracy by those who made it in industrial secondary school 

management. 

 Industrial secondary schools in Egypt follow the Ministry of Education's 

approach in following centralization in education administration.  

 Principles and agents of industrial secondary schools in Egypt need to take 

training courses to acquaint them with modern management methods in 

educational administration. 

 There is a wide gap between the school environment and the community in 

Egypt, which led to increase pressure and educational burdens at school as one 
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of the educational institutions that are directly related to community issues and 

problems. 

In light of what has been presented in the theoretical framework of the 

research about the features of the school management in industrial secondary 

education in Egypt, China and Australia, in addition to the results of the 

comparative analysis, the researcher introduced a proposed perspective to 

develop school management in industrial secondary education in Egypt in light 

of the experiences of both China and Australia. 
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 جاٌٜ عظسجاٌٜ عظسالالومدص ومدص --1212

اُ ا ٔالٗابتخشني قدزتّا التٍافشٗٛ فٜ كن وَ إجنمرتكىتطمب لدزاسٛ وكازٌٛ لٍظي الكبٕه بادتاوعات ارتاصٛ " :عٍٕاُ البخح

 "ٔإولاٌٗٛ اإلفادٚ وٍّا فٜ وصس 

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

ابع ٔالعظسُٔ ٔارتاوص زتمٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ ،كمٗٛ الرتبٗٛ بكٍا جاوعٛ جٍٕب الٕادٝ، العدد الس عح وٍظٕز يف: جّٛ الٍظس

 ً . 2015دٖشىرب  -ٔالعظسُٔ، أغشطص
 وظلمٛ البخح : 

 المت مشاللة الرجب الجالي في أن ن ام القرهل بالجامعات الصا ة الم راة  اعانا مت العرار مت 
المشالتت والتجراات التا اثرت بشال  كرير فا السياق التربه  والتا أ عفم نررىا التنافسية  والتا مت 

بالليات الجامعة دون واهد أ هل لشاادات الثانهاة العامة أو بيان أحياناه أن  لك الجامعات  قر  ال تب  أىماا
دراات بملفا ام  وأااا  قر  ال تب الجا ليت للا الثانهاة الفنية ال نالية والتجاراة م  التعل  بأناا معادلة 

 كما أناا  قر  ألراد مت ال تب  سار لت ا لراد للثانهاة العامة بأنسام ل  تفج م  درامة ى لء ال تب 
المقررة لال  كلية  كما أناا  لجأ الا نرهل ال تب دون اللتسام بالجر ا دنا للرراات و صالم بعر مناا 

كما أناا  تيح الفرص لل تب للتجها  مت كلية إلا أخر    روط القرهل التا أنرىا مجلس الجامعات الصا ة 
ة  كما اتحظ اختتف معااير القرهل بيت ال لرة الم رات وال لرة العرب مما اشي  لرم ر ا دون  هابط كافي

 ابناء م ر.
وى ه المشالتت والتجراات كان لاا  أثير كرير للا كفاءة المصراات التعليمية مت  لك الجامعات  

 رورة الهنهف للا وان  ن م  ا مر ال   اتر   لليو  عم القررة التنافسية لتلك الجامعات  وى ا دلا إلا 
القرهل بالجامعات الصا ة في م ر  ال   اعر مت لراه أمامياه لتجقيج نرر اا التنافسية والعم  للا   هار ن م 

 واليابان.     القرهل بتلك الجامعات فا  هء خررات ك  مت انجلترا 
 أس٠مٛ البخح :

 الية : جردت مشاللة الرجب الجالية في اإلاابة لت ا مئلة الت
    ومراخ   جقيقااما أىم امترا يجيات القررة التنافسية للجامعات الصا ة  ومناىج نياماا  وم  را اا -1

 ومت لرات  جسيناا فا  هء ا دبيات التربهاة المعا رة؟
 ما ن ام القرهل في الجامعات الصا ة فا إنجلترا ودوره فا  جسيت نررا اا التنافسية؟   -2
 عات الصا ة في اليابان ودوره فا  جسيت نررا اا التنافسية؟ما ن ام القرهل بالجام -3
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ما أواو الشرو والختتف بيت ن م القرهل بالجامعات الصا ة ودوره فا  جسيت نررا اا التنافسية فا ك   -4
 مت إنجلترا  واليابان؟

ر ما الته يات والمقترحات التا امالت ان  سام فا   هار ن م القرهل بالجامعات الصا ة فا م  -5
 لتجسيت نررا اا التنافسية فا  هء خررات ك  مت إنجلترا واليابان؟

 أِداف البخح : 

 امالت إاجاز أىم أىراف الرجب في النقاط اآل ية: 
الهنهف للا  جرار أىم امترا يجيات القررة التنافسية للجامعات الصا ة  ومناىج نياماا  وم  را اا    -1

 بهاة المعا رة.ومت لرات  جسيناا فا  هء ا دبيات التر 
 لترا واليابان. جنإ جسيت نرر اا التنافسية ك  مت   ر ر وان  ن م القرهل بالجامعات الصا ة فا  ودوره فا -2
التعرف للا أواو التشابو والختتف بيت ن م القرهل بالجامعات الصا ة ودورىا فا   جسيت نرر اا التنافسية  -3

 واليابان .  فا ك  مت إنجلترا 
  هار ن م القرهل بالجامعات الصا ة فا م ر  ات والمقترحات التا امالت ان  سام فاالته ي قرام  -4

 لتجسيت نررا اا التنافسية فا  هء خررات ك  مت إنجلترا واليابان
 وٍّج البخح :

 م امتصرام المناج المقارن في درامة ن م القرهل المترعة في الجامعات الصا ة ودورىا فا  جسيت 
 فا ك  مت إنجلترا واليابان  ونام الراحب بتهظيفو وفقاه لص هات الرجب التالية :نرر اا التنافسية 

الص هة ا ولا:  تامت اإل ار العام للرجب  وال   اشتم  للا مقرمة الرجب  ومشاللتو  وأمئلتو  وأىميتو  
 وأىرافو  ومناجو  وحروده  وم  لجا و  والررامات السابقة  وخ ها و.

م الراحب بعرض مفاهم القررة التنافسية للجامعات  وامترا يجيات القررة التنافسية الص هة الثانية : نا
   ثم مت لرات  جسيناا.ومراخ   جقيقااللجامعات  ومناىج نياماا  وم  را اا  

الص هة الثالثة: نام الراحب بعرض وان  القررة التنافسية بالجامعات الصا ة فا إنجلترا  ون م القرهل بالجامعات 
صا ة فا إنجلترا والتا  شم  إدارة القرهل  ومت لرا و  وإاراءا و   ثم القه  والعهام  الثقافية الم ثرة ال

 فا ن م القرهل بالجامعات الصا ة فا إنجلترا.
الص هة الرابعة: نام بعرض وان  القررة التنافسية بالجامعات الصا ة فا اليابان  ون م القرهل بالجامعات الصا ة 

ن والتا  شم  إدارة القرهل  ومت لرا و  وإاراءا و  والقه  والعهام  الثقافية الم ثرة فا ن م فا اليابا
 القرهل بالجامعات الصا ة فا اليابان.
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الص هة الصامسة: نام الراحب بالمقارنة بيت ن م القرهل بالجامعات الصا ة ودورىا فا  جسيت القررة التنافسية 
بارف الهنهف للا أواو التشابو والختتف بيت ى ه الرول مت أا   لاا فا ك  مت إنجلترا واليابان

   هار ن م القرهل بالجامعات الصا ة الم راة لتجسيت نرر اا التنافسية. 
الص هة السادمة: نام الراحب بتقرام   هر مقترح امالت أن اسام فا   هار ن م القرهل بالجامعات الصا ة فا 

 ي  هء خررات ك  مت إنجلترا واليابان .م ر لتجسيت نرر اا التنافسية ف
 البخح:تٕصٗات 

لرض الراحب لرة  ه يات امالت أن  سام فا   هار ن م القرهل بالجامعات الصا ة فا م ر لتجسيت 
 نرر اا التنافسية كما الا :

لا الر قاء بمسته  الالفاءة والقررة التنافسية لمصراات الجامعات الصا ة والتا اتجقج معاا التهاار ل -1
 . والعالمي واإلنليميخرا ة الجامعات المتميسة للا المسته  المجلا 

أن االهن القرهل بالجامعات الصا ة فا م ر نائماه للا الرغرة والمتعراد م  مرالاة إمالانات الالليات مت  -2
 من لج أن رغرة ال ال  وامتعراده ىا الممثلة للمجمهع الاللا للرراات .

جامعات الصا ة الم راة ليتفج م  الجر ا دنا للقرهل بالجامعات الجالهمية رف  الجر ا دنا للقرهل بال -3
 ىه مهاهد بالرول المتقرمة. أمهة ما

انشاء مالت  للقرهل بال  كلية مت الالليات المهاهدة داخ  الجامعات الصا ة واصتص ى ا المالت   -4
 كة في  جرار ى ه ا لراد .بتن يم لمليات القرهل و جرار  روط القرهل ومت لرا و وامتجانا و والمشار 

أن اقهم المجلس ا للا للجامعات الصا ة الم راة بتشالي  لجنة مت الصرراء والمتص  يت  صتص  -5
 به   ميامة نرهل  تمشا م  ال جاىات العالمية السائرة لر  خررات الرول المتقرمة .

عة ميامة نرهل ك  اامعة خا ة في  قهم الايئة القهمية لامان اهدة والتماد م مسات التعليم العالي بمتاب -6
 م ر لمعرفة وان  الممارمات التي  تم و عم  للا  رليم اهان  القهة ومعالجة اهان  الاعم.

أن  لتسم الجامعات الصا ة باإللتن لت ميامة القرهل و راقة و روط  هزا  ال تب للا التص  ات  -7
 ن ىناك  فافية  امة ولرالة في التنفي .المصتلفة نر  مهلر القرهل بهنم كاٍف  و جرص للا أن االه 

التسام الجامعات بتجرار ألراد ال تب الم لهبة في برااة ك  لام و رالا لنر  جرارىا حجم ومهارد  -8
 الجامعة مهاء الماداة أو الرشراة.

المتفادة مت خررات الرول المتقرمة فيما اتعلج بم  رات القررة التنافسية وذلك بارف   هار القررة  -9
 لتنافسية للجامعات الصا ة الم راة.ا
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A Comparative Study of  Admission Systems in Private Universities as 

a Requirement to Improve their Competitive  Ability in both England 

and Japan, and the Possibility of Benefit from them in Egypt 

Problem of the Research: 

The problem of this research is that Admission system at Egyptian private 

universities are suffering from many problems and challenges that have 

significantly affected on the educational context which undermined the competitive 

ability, foremost of which is that these universities accept students at faculties 

without the presence of the assets of the general secondary certificate or statement 

degrees and also students who are accepted at the technical or industrial or trade 

secondary with the claim that it is equivalent public secondary sections are not 

consistent with the study of these students, as they accept the number of students 

exceeding the numbers prescribed for each college, and they resort to admit 

students without the obligation of minimum degrees and contrary some admission 

requirements adopted by the private universities Council, they also provide 

opportunities for students to transfer from one college to another without 

adequate controls, and there is a difference in admission standards among 

Egyptians and  Arab students which commonly lack of satisfaction among 

Egyptian students. 

          These problems and challenges have a significant impact on the efficiency of 

the educational outcomes of those universities, which would result in weakening 

the competitive ability of these universities, and this called for the need to stand up 

to the reality of admission systems in private universities in Egypt, which is a a 

basic requirement for achieving competitive ability and work to develop admission 

systems of such universities in the light of the experiences of both of England, and 

Japan. 

Questions of the research:  

You can identify the research problem from answering the following questions: 

1. What are the main strategies of competitive ability in private universities, and 

methods to measure, and indicators, and the approaches to achieve, and the 

requirements for its improvement in the light of contemporary educational 

literature? 

2. What is the admission system in private universities in England and its role in 

improving their competitive ability? 

3. What is the admission system at private universities in Japan and its role in 

improving their competitive ability? 

4. What are similarities and differences between the admission systems in private 

universities and its role in improving their competitive ability in both England 

and Japan? 

5. What recommendations and proposals that could contribute to the development 

of admission systems in private universities in Egypt to improve its competitive 

ability in  the light of the experiences of both England and Japan? 
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objectives of the research: 

 the most important objectives of the research can summarize in the following 

points: 

1. Determine the main strategies of competitive ability in private universities, and 

methods to measure, and indicators, and the approaches to achieve, and the 

requirements for its improvement in the light of contemporary educational 

literature. 

2. Identify the reality of the admission system at private universities in England 

and Japan and its role in improving their competitive ability. 

3. Identify similarities and differences between the admission systems in private 

universities and its role in improving their competitive ability in both England 

and Japan. 

4. Introduce recommendations and proposals that could contribute to the 

development of admission systems in private universities in Egypt to improve 

its competitive ability in  the light of the experiences of both England and 

Japan? 

Methodology of the Research: 

The current research adopted the comparative approach, in studying 

admission systems in private universities and its role in improving competitive 

ability in both England and Japan. 

The current research uses comparative approach according to the following 

steps 

 The first step: contains the general framework of the research, which 

includes an introduction, problem, questions, and its importance, and its 

objectives, and approach, and its limits, and terminology, and previous 

studies, and its steps. 

 The second step: includes presenting the concept of the competitiveness of 

the universities, and strategies for the competitive ability in private 

universities, and methods to measure, and indicators, and the approaches to 

achieve, and the requirements for its improvement in the light of 

contemporary educational literature. 

 The third step: includes presenting the reality of the admission system at 

private universities in England which includes admission management, 

requirements, procedures, cultural powers and factors that affecting on  

admission systems in private universities in England. 

 The fourth step includes presenting the reality of the admission system at 

private universities in Japan which includes admission management, 

requirements, procedures, cultural powers and factors that affecting on  

admission systems in private universities in Japan. 

 The fifth step: includes a comparison between admission systems in private 

universities in both England and Japan and their role in improving 

competitive ability in both England and Japan in order to identify the 
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similarities and differences between these countries in order to develop 

admission systems in Egyptian private universities to improve their 

competitive ability. 

 The sixth step: includes introducing a proposed perspective  for developing 

admission systems in private universities in Egypt to improve its competitive 

ability in the light of the experiences of both England and Japan. 

Recommendations of the research: 
         The researcher has introduce several recommendations that could contribute 

to the development of admission systems in private universities in Egypt to 

improve its competitive ability as follows: 

1. Raise the level of efficiency and competitive ability of the students of private 

universities, which contrbute to the presence on the map of outstanding 

universities at the local , regional and global level. 

2. Admission systems  in private universities in Egypt  should be based on desire 

and willingness, taking into account the potential of colleges from the premise 

that the student's desire and willingness that are representing the total degrees 

of students. 

3. Raising the minimum admission systems in Egyptian private universities to 

agree with a minimum admission systems in public universities similar to what 

exists in developed countries. 

4. Set up an office for the admission of all faculties within the private universities, 

this Office is mandated to organize admissions processes and determine the 

requirements and exams for admission. 

5. Supreme Council of the Egyptian private universities should form a committee 

of experts and specialists to accept the task of creating a policy in accordance 

with global trends of the experiences of developed countries. 

6. The National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Higher 

Education Institutions should pursue admission policy in all private university 

in Egypt to identify the reality of practices that are working to consolidate the 

strengths and address the weaknesses. 

7. Adhere to private universities to announce the admission policy and procedure 

and terms of the distribution of students on various disciplines before the date 

of admission, , and ensure that there is full transparency and fairness in 

implementation. 

8. University's commitment to select the required number of students at the 

beginning of each year and taken into account the size and resources of the 

university, whether physical or human. 

9. Benefit from the experiences of developed countries with respect to indicators of 

competitive ability in order to develop the competitive ability of the Egyptian 

private universities. 
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 جالح عظسجالح عظسومدص البخح الومدص البخح ال--1313
ٔ دٔزٓ يف حتفٗز اإلبداع االدازٙ   تصٕز وكرتح لمتىلني االدازٙ لسؤساٞ األقشاً األكادميٗٛ بادتاوعات املصسٖٛ عٍٕاُ البخح :

 لدّٖي ) جاوعٛ سِٕاج منٕذجا(

 جامعة سوهاج –نة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارأ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ  الباحح :

 2016ً ،  أكتٕبسجاوعٛ سِٕاج –، كمٗٛ الرتبٗٛ اجملمٛ الرتبٕٖٛعح وكبٕه لمٍظس يف  جّٛ الٍظس:
 

 :البخحظلمٛ و

ا إنَّ وان  الجامعات الم راة اُعاني الالثير مت الُمشاالتت التاي  ار رط بعاااا بالُمنااخ التَّن يماي السَّاائر  وما
اتااامنو ماات ناايم وُمعتقاارات وثقافااة وبيئااة ماداااة و جايااسات وحااهافس  ومناااا مااا ااار رط بنااهع العتنااات باايت ا لااااء  
وكثاارة ال ااارالات و اااعم العماا  الجمااالي  باإل ااافةال إلااا الُمشااالتت الُمر ر ااة براارامج التَّنميااة المانيااة وأماااليراا 

و ااعم  مالايت ا لاااء  وغيااب الشَّافافية  ا مار الا   اانعالس الُمتنهلة  و اعم الُمشاركة فاي ُ ان  القارارات  
 بالسَّل  للا رؤماء ا نسام ا كادامية فا ُممارمات أدوارىم وك لك في  جفيس اإلبراع اإلدار  لراام.

ول لك  جردت ُمشاللة الرجب في أنَّ ُىناك العرار مت العهاما  التاي أدت إلاا  ااعم أداء رؤمااء ا نساام 
بالجامعااات   ا ماار الاا   افاارض حتميااة الىتمااام بتلااك القيااادات ا كاداميااة ماات خااتل  رنااي أفالااار  ا كاداميااة

ومااراخ  إداراااة حراثااة  وىااي: التَّمالاايت اإلدار  واإلبااراع اإلدار   حيااب إنَّامااا ماات المااراخ  التااا  سااام برراااٍة  
 كريرة في رف  الُمسته  الماني والقياد  واإلدار  لراام.

 أس٠مٛ البخح:

امالاات  ااياغة ُمشاااللة الرجااب فااي السياا ال الرَّئيسااي التَّااالي: مااا التَّ ااهر الُمقتاارح للتَّمالاايت اإلدار  لُرؤماااء 
 ا نسام ا كادامية بالجامعات الم راة ودوره في  جفيس اإلبراع اإلدار  لراام؟ 

 واتفرع مت ى ا السي ال الرَّئيسي لرَّة أمئلة فرلية للا النَّجه التَّالي:
التَّمالااايت اإلدار  وأبعااااده وُمت لرا اااو لااار  ُرؤمااااء ا نساااام ا كادامياااة بالجامعاااات فاااي ا دبياااات اإلدارااااة ماااا  -1

 الُمعا رة؟
ماااا اإلباااراع اإلدار  ودوالياااو وأمااااليرو وُمت لرا اااو لااار  ُرؤمااااء ا نساااام ا كادامياااة بالجامعاااات فاااي ا دبياااات  -2

 اإلداراة الُمعا رة ؟
 فنية واإلداراة والتَّن يمية لُرؤماء ا نسام ا كادامية بالجامعات ؟ما الممارمات والمسئهليات ال -3
ماااا وانااا  التَّمالااايت اإلدار  لرؤمااااء ا نساااام ا كادامياااة بجامعاااة ماااهىاج ودوره فاااي  جفياااس اإلباااراع اإلدار   -4

 لراام؟
ي  جفياااس ماااا الت اااهر المقتااارح للتمالااايت الدار  لرؤمااااء ا نساااام ا كادامياااة بالجامعاااات الم اااراة و دوره فااا -5

 اإلبراع الدار  لراام؟
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 أِداف البخح:

  جردت أىراف الرجب في ا ىراف التَّالية: 
التَّعارف للاا مفااهم وأبعاااد وخ اائص التَّمالايت اإلدار   ومراحلاو وُخ ها ااو وُمت لرا او  والُمعهناات التاي  جااهل  -1

 اة الُمعا رة.دون   ريقو لر  ُرؤماء ا نسام ا كادامية بالجامعات في ا دبيات اإلدار 
التَّعرف للا ماىية اإلبراع اإلدار  ودواليو وأماليرو وُمت لرا و لر  ُرؤماء ا نسام ا كادامياة بالجامعاات فاي  -2

 ا دبيات اإلداراة الُمعا رة.
 التَّعرف للا الممارمات والمسئهليات الفنية واإلداراة والتَّن يمية لُرؤماء ا نسام ا كادامية بالجامعات. -3
عااارف للاااا وانااا  التَّمالااايت اإلدار  لرؤمااااء ا نساااام ا كادامياااة بجامعاااة ماااهىاج ودوره فاااي  جفياااس اإلباااراع التَّ  -4

 اإلدار  لراام.
و     هر ُمقترح لتفعي  التَّماليت اإلدار  لرؤمااء ا نساام ا كادامياة بالجامعاات الم اراة ودوره فاي  جفياس  -5

 اإلبراع اإلدار  لراام.
 وٍّج البخح:

 الجالي المناج اله في  ومار الرجب مت ختل ى ا المناج وفقها للص هات التالية: امتصرم الرجب
الص هة ا ولا:  ناول الراحب لر ها لمفاهم التماليت اإلدار  وأبعااده ومت لرا او لار  رؤمااء ا نساام ا كادامياة 

اب لات السا ال بالجامعات الم راة في  هء ا دبيات اإلداراة المعا رة  وب لك االهن الراحب نر أاا
 ا ول مت أمئلة الرجب. 

الص ااهة الثانيااة: وفياااا اقااهم الراحااب بعاارض مفاااهم اإلبااراع اإلدار  لاار  رؤماااء ا نسااام ا كاداميااة بالجامعااات 
الم ااراة فااي  ااهء ا دبيااات اإلداراااة المعا اارة   وخ ائ ااو  ومراحلااو  وأماااليرو  ومعهنا ااو  والعهاماا  

  لك االهن الراحب نر أااب لت الس ال الثانا مت أمئلة الرجب.الم ثرة فيو  وأىم معهنا و  وب
الص ااااهة الثالثااااة:  ناااااول الراحااااب الممارمااااات والمساااائهليات الفنيااااة واإلداراااااة والتَّن يميااااة لُرؤماااااء ا نسااااام ا كاداميااااة 

ائح بالجامعات الم راة  مت ختل لارض  معاااير اختياار رئايس القسام وأىام أدواره ومسائهليا و فاي  اهء اللاه 
 والقهانيت و ا دبيات اإلداراة  وب لك االهن الراحب نر أااب لت الس ال الثالب مت أمئلة الرجب.   

الص هة الرابعة:  ناول الراحاب  جليا  و فساير النتاائج المر ر اة بت رياج اإلماترانة المتعلقاة بهانا  التمالايت اإلدار  
س اإلباااراع اإلدار  لاااراام  وبااا لك االاااهن لرؤمااااء ا نساااام ا كادامياااة بجامعاااة ماااهىاج ودوره فاااي  جفيااا

 الراحب نر أااب لت الس ال الراب  مت أمئلة الرجب.
الص ااهة الصامسااة: ناااام الراحااب به اا   َّ اااهر ُمقتاارح للتَّمالاايت اإلدار  لرؤمااااء ا نسااام ا كاداميااة بالجامعاااات 

لت الس ال الصاامس الم راة ودوره في  جفيس اإلبراع اإلدار  لراام  وب لك االهن الراحب نر أااب 
 مت أمئلة الرجب.
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 حدٔد البخح:

  امنم حرود الرجب الجالي الجرود التالية:
  الجرود المه هلية: انت ر الرجب للا درامة مفاهم التماليت اإلدار  وأبعاده ومت لرا و لر  رؤماء ا نسام

ليرو  ومعهنا و  والعهام  ا كادامية بالجامعات  وك لك مفاهم اإلبراع اإلدار   وخ ائ و  ومراحلو  وأما
الم ثرة فيو  وأىم معهنا و لر  رؤماء ا نسام ا كادامية بالجامعات  باإل افة إلا الممارمات والمسئهليات 

 الفنية واإلداراة والتَّن يمية لُرؤماء ا نسام ا كادامية بالجامعات.
  نسام ا كادامية بجامعة مهىاج.الجرود الرشراة: انت ر الرجب الجالي للا لينة ُممثلة مت رؤماء ا 
 .الجرود المالانية: انت رت الرارامة الميرانية للا ُرؤماء ا نسام ا كادامية بجامعة مهىاج 
  م.2015/2016الجرود السَّمانية:  مَّ إاراء الرارامة الميرانية لا ا الرجب برءها مت العام الجامعي 

 ٌتاٟج البخح:

 تائج  م لر اا للا النَّجه التَّالي:لقر حف  الرجب بالعرار مت الن
 نتائج  تعلج بهان  التَّماليت اإلدار  لرؤماء ا نسام ا كادامية. -
 نتائج  تعلج بُمت لرات التَّماليت اإلدار  لرؤماء ا نسام ا كادامية. -
 نتائج  تعلج بالُممارمات اإلداراة والفنية لرؤماء ا نسام ا كادامية. -
 لُم ثارة في اإلبراع اإلدار  لرؤماء ا نسام ا كادامية.نتائج  تعلج بالعهام  ا -
 نتائج  تعلج بُمعهنات التَّماليت اإلدار  واإلبراع اإلدار  لرؤماء ا نسام ا كادامية. -

ثم نرم الرجب   هيراه ُمقترحاه للتَّماليت اإلدار  لرؤماء ا نسام ا كادامية ودوره في  جفيس اإلبراع 
   تجرد مجاوره ا مامية فا أىراف التَّ هر الُمقترح وأىميتو  وا مس التي اقهم للياا اإلدار  لراام  وال 

ى ا التَّ هر الُمقترح  وناااا ومجاور الت هر المقترح  وُمت لرات  نفي ه  وُمعهنات  نفي ه وُمُر  التال  للياا  
 ومجالت وومائ   نفي ه.
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A proposed perspective for administrative empowerment of heads of 

academic departments at Egyptian universities  and its role in 

stimulating creativity among them (Sohag University as a model) 

Problem of the Research: 

              Egyptian universities are suffering from a lot of problems, some of 

which are related to the prevailing organizational climate, and values and 

beliefs, culture and physical environment, equipment and incentives, some of 

which are related to the type of relations between members, frequent conflicts 

and poor teamwork, in addition to the problems associated with professional 

development programs and varied methods, and lack of participation in 

decision-making, and the weakness of members' empowerment, and a lack of 

transparency, which is reflected negatively on the roles of  heads of academic 

departments in their practices as well as in stimulating their administrative 

creativity.  

            Therefore the problem of the research that there are many factors that 

led to the poor performance of the heads of academic departments in 

universities, which forces to pay inevitable attention to academic leaders by 

adopting the ideas of modern management and approaches, namely: 

administrative empowerment and administrative creativity, as they are 

approaches that contribute to a significant degree in increasing the professional, 

leadership, and management level among them 

Questions of the research: 

The problem of the research can be formulated in the following main question: 

What is the proposed perspective of administrative empowerment for the heads 

of academic departments at Egyptian universities, and its role in stimulating the 

their administrative creativity?  

This main question can be divided to several sub-questions as follows: 

1. What is administrative empowerment and its dimensions and 

requirements of the heads of academic departments at universities in 

contemporary management literature? 

2. What is administrative creativity and its motive, methods and 

requirements of the heads of academic departments at universities in 

contemporary management literature? 

3. What are technical, administrative and regulatory practices and 

responsibilities of the heads of academic departments in universities? 

4. What is the reality of administrative empowerment of the heads of 

academic departments at Sohag University and its role in stimulating their 

administrative creativity? 

5. What is the proposed perspective of administrative empowerment of 

heads of academic departments at Egyptian universities, and its role in 

stimulating their administrative creativity? 

Objectives of the Research: 
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The current research aims to achieving the following objectives: 

1. Identify the concept, dimensions and characteristics of the administrative 

empowerment, its stages, steps and requirements, and the obstacles to its 

implementation among the heads of academic departments at universities 

in contemporary management literature. 

2. Identify the nature of the administrative creativity and its motive, 

methods and requirements among the heads of academic departments at 

universities in contemporary management literature. 
3. Identify the technical, administrative and regulatory practices and 

responsibilities of heads of academic departments in universities.  

4. recognize the reality of the administrative empowerment of the heads of 

academic departments at Sohag University and its role in stimulating their 

administrative creativity. 

5. introduce a proposed perspective to activate the administrative 

empowerment of the heads of academic departments at Egyptian 

universities, and its role in stimulating their administrative creativity. 

Methodology of the Research: 

The current research adopted the descriptive approach, according to the 

following steps: 

 The first step: includes presenting the concept of administrative 

empowerment and its dimensions and requirements among the heads of 

academic departments at Egyptian universities in the light of 

contemporary management literature. 

 The second step: includes presenting the concept of administrative 

creativity among  the heads of academic departments at Egyptian 

universities in the light of contemporary management literature, its 

characteristics and stages, and its methods, and its obstacles, and the 

factors influencing it. 

 The third step: includes presenting technical, administrative and 

regulatory practices and responsibilities of the heads of academic 

departments at Egyptian universities, through presenting the criteria for 

selecting the department head and his most important roles and 

responsibilities in light of the regulations, laws and administrative 

literature. 

 The fourth step: includes analyzing and interpreting the results associated 

with the implementation of the questionnaire related to administrative 

empowerment of the heads of academic departments at Sohag University 

and its role in stimulating their administrative creativity. 

 The fifth step: includes introducing a proposed perspective of 

administrative empowerment of the heads of academic departments at 

Egyptian universities, and its role in stimulating their administrative 

creativity. 

Limits of the Research: 
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The Current search includes the following limits: 

 Objective limits: the research was limited to the study of the concept of 

administrative empowerment and its dimensions and requirements among 

the heads of academic departments in universities, as well as the concept 

of administrative creativity, its characteristics, stages, methods, and its 

obstacles, and the factors affecting it, the most important obstacles among 

the heads of academic departments in universities, in addition to the 

technical ,administrative and regulatory practices and responsibilities 

among heads of academic departments in universities. 

 Human limits: the research was limited to a representative sample of the 

heads of academic departments at Sohag University.  

 Spatial limits: The field study was limited to the heads of academic 

departments at Sohag University. 

 Time limits: the field study was conducted in the  academic year 

2015/2016. 
Results of the Research: 

The researcher has concluded to many results, include the followings: 

- The results related to the actual administrative empowerment of the heads of 

academic departments. 
- The results relate to the requirements of the administrative empowerment of 

the heads of academic departments. 
- The results related to the administrative and technical practices of the heads 

of academic departments. 
- The results of related factors affecting the administrative creativity of the 

heads of academic departments. 
- The results of administrative obstacles related to administrative 

empowerment and creativity of the heads of academic departments. 
           Then, the researches introduce a proposed perspective for administrative 

empowerment of  the heads of academic departments and its role in stimulating 

their administrative creativity, through the following Axes: 

- The objectives of the proposed perspective. 

- The foundations of the proposed perspective. 

- The issues that need to be addressed when applying school- based 

management in Egypt. 

- Fields and means of implementing the proposed perspective. 

- Opportunities to activate the implementing of school based management. 

- Obstacles of implementing the proposed perspective. 
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 سابع عظسسابع عظسالالومدص البخح ومدص البخح --1414

إدازٚ ضػٕط العىن اإلدازٙ لمكٗادات ادتاوعٗٛ األكادميٗٛ ٔدٔزِا يف حتشني عىمٗٛ اختاذ الكساز التعمٗى٘ ظاوعٛ  عٍٕاُ البخح:

 سِٕاج

 جامعة سوهاج –أستاذ ورئيس قسم  الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية أ.د/ عبد الباسط ستىد دٖاب طخاتْ احح : الب

 2018ًجاوعٛ سِٕاج،  وازض   –، كمٗٛ الرتبٗٛ اجملمٛ الرتبٕٖٛعح وكبٕه لمٍظس يف  جّٛ الٍظس:
 

 

 وظلمٛ البخح:

 جامعل ى ال لمك  تجو ها  أي حا  م   لحا    لمر   ذ  لتطلي إ َّ ضغاط   عم    د ري  ل لاد ص  
 ما جهتها ا  تىدي  ها ا المت اد  موها اتاجلهها   تاجله   ملل .

  تا تا جه    لاد ص   جامعل  ا  تا توعكس علا عملل   ت اذ    ر ر  صم    م اك هواك   عدلد ا 
     ر ر ا ت اذه ع     لا   دارها    لاديى اقلَّ   هتما  هذه   تعللما عجز    لاد ص   جامعل    تا  لدها ىو

   لاد ص  ت عل  إد ر  ضغاط   عم    د ري الت اذ    ر ر صى ا  تا ترج  إ ا و     كا در   مدر      ادر  علا 
اث ا  در ماص تط لة  لما لي   د رل    حدل   ا ا م دمتها إد ر  ضغاط   عم    د ريى اقل   الهتما   ال ح

تا ر   كا در    لادل     لاد ص علا  مت د   م   هذه  لما لي  ا  ت اذ    ر ر ص اعد  هذه   تا ت ج  
 .  ك ت ى اعد  م م  طرة اأما لي   تلار    لاد ص   د رل 

 ا ا ا تا ا تكم  م كل     حث   حا    ا تحدلد دار إد ر  ضغاط   عم    د ري  ل لاد ص   جامعل  
 ت اذ    ر ر عملل  هذه   ضغاط  ا إد ر  تحمل  عملل   ت اذ    ر ر   تعللماى اتحدلد مدي  المت اد  م  

  ح  ما لا جهها م  م ك ص.  ماها    تعللما  جامع
 أس٠مٛ البخح:

 لمك  ىلاغ  ُم كل     حث   حا    ا  لملل    تا ل ت
  ل لاد ص   جامعل   لكادلمل ؟ما  لمس   ولرل   د ر  ضغاط   عم    د ر   -1
 ما   طار    كر   عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ا   جامعاص؟ -2
 ما   مملا لاص ا  مها    الل ل   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا   جامعاص   مىرل ؟ -3
 ما ا ق  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   جامع  ماها   ا ضار مملا لاته  -4

 امهامه    الل ل ؟
ما ا ق  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   جامع  ماها   ا ضار مملا لاته   -5

 امهامه    الل ل ؟
ما دار إد ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا تحمل  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  -6

  جامع  ماها ؟
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ا  م ترحاص   ت  تمه   ا تحمل  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  جامع  ماها   ا ضار  ما   تاىلاص -7
 مد   إد ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل  ؟

 أِداف البخح:

 تحددص أهد      حث  ا  لهد     تَّا ل ت 
 جامعل   لكادلمل .  تعر  عل   لمس   ولرل   د ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص    -1
   تعر  عل    طار    كر   عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ا جامعاص   مىرل . -2
 تحدلد   مملا لاص ا  مها    الل ل   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا   جامعاص   مىرل ؟ -3
ضار   تعر  عل  ا ق  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   جامع  ماها   ا  -4

 مملا لاته  امهامه    الل ل .
  تعر  عل  ا ق  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   جامع  ماها   ا ضار  -5

 مملا لاته  امهامه    الل ل .
  تعر  عل  دار إد ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا تحمل  عملل   ت اذ    ر ر  -6

 للما  جامع  ماها .  تع
ت دل  أه    تاىلاص ا  م ترحاص   ت  لمك  أ  تمه   ا تحمل  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ا جامعاص  -7

   مىرل   ا ضار مد   إد ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل .
 وٍّج البخح:

عل  رىد اتجمل     لاواص ات ا لها  مت د     حث   حا ا   موهج   اى اى حلث لعم  هذ    موهج 
ات ملرها اتحلللها م  أج    اىا  إ ا تحدلد أه    عا م    مت ر   لها.  ا ضا   إ    مت د  مجماع  م  
 لما لي   حىالل    ُم لم   ت ملر وتالج   دِّر م    ملد ول   لاىا  إ     وَّتالج ات دل   ع    تاىلاص 

  تمه   ا تحمل  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ا   جامعاص   مىرل   ا ضار ا  م ترحاص   ت  لمك  أ
 مد   إد ر  ضغاط   عم    د ري  ل لاد ص   جامعل  .

 حدٔد البخح:

 تضموص حداد    حث   حا ا   حداد   تا ل ت
  لاد ص   جامعل    حداد   ماضاعل ت  قتىر    حث عل  در م   لمس   ولرل   د ر  ضغاط   عم    د ر   ل

 لكادلمل  اكذ ك   طار    كر   عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ا جامعاص   مىرل .ى اكذ ك عر    مملا لاص 
 ا  مها    الل ل   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا   جامعاص   مىرل .

    لكادلمل  ات م  عمد ر   حداد     رل ت  قتىر    حث   حا ا عل  علو  ُمم ل  م     لاد ص   جامعل
   كللاص ااك ر   كللاص ارتمار  لقما   جامع  ماها .
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   حداد   مكاول ت  قتىرص   دِّر م    ملد ول  عل  عمد ر   كللاص ااك ر   كللاص ارتمار  لقما   جامع  
 ماها  مح  عم     احث.

  2018     هر  لوالر ا  ر لر عا    حداد   زَّماول ت ت َّ إجر ر   دِّر م    ملد ول   هذ     حث.  
 خطٕات البخح 

 مار    حث   حا   ا  ا   مهج   در م    ممت د   ا    طا ص   تا ل  ت
   طا   لا  ت ا لها قا     احث  عر   لمس   ولرل   د ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل  

  لكادلمل .
 ر    طار    كر   عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ا جامعاص.    طا     اول ت ا لها قا     احث  ع

   طا     ا   ت ا لها قا     احث  تحدلد   مملا لاص ا  مها    الل ل   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا 
   جامعاص   مىرل .

 لكادلمل   جامع     طا    ر  ع ت ا لها قا     احث  رىد ا ق  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل  
 ماها   ا ضار مملا لاته  امهامه    الل ل .

   طا     امم ت ا لها قا     احث  رىد ا ق  عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   جامع  
 ماها   ا ضار مملا لاته  امهامه    الل ل .

ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   لكادلمل   ا تحمل     طا    مادم ت ا لها قا     احث  تحدلد دار إد 
 عملل   ت اذ    ر ر   تعللما  جامع  ماها .

   طا    ما ع ت ا لها قا     احث  ت دل  أه    تاىلاص ا  م ترحاص   ت  لمك  أ  تمه   ا تحمل  عملل  
  عم    د ر   ل لاد ص   ت اذ    ر ر   تعللما  جامع  ماها   ا ضار مد   إد ر  ضغاط

   جامعل   لكادلمل .
ٍَّتاٟج اليت تٕصمَّت إلّٗا البخح:  أِي ال

ا لما للا لمتعر     احث أه    وَّتالج   ُممت لى  م    ُمعطلاص   ملد ول ى ا  مد     وَّلريى ا  دِّر ماص     
   مَّا   ى اذ ك عل    وَّحا   تَّا ات

   ضغاط   عم    د ري  د     لاد ص   جامعل   لكادلمل تا   وتالج   ُمتعل    ا ق1)
  ت ا     لاد ص   جامعل   مملا لاتها امهامها   الل ل   ا ضار متطل اص   جاد  ا العتماد  لكادلما  لكلل ى

 . لمر   ذ  لم ي   عدلد م    ضغاط   ت  تا جه هذه    لاد ص
  ص   جامعل  عدلد  موها ما لتعلة  ا جا وي   د رل  اموها ما  لع ار ا  مملا لاص   ت  ت ا   ها    لاد

لتعلة  ا جا وي    ول  ى ا  جا وي   توللمل  اغلرها مما لم ي ضغاطا متواع  موها ما لتعلة  ا عم  
   د ر  ا   ح   ا لكادلما ا دم    مجتم ى  ا ضا   إ     ا ج اص  الجتماعل  ا  عاللل .
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  ل  ا لعما    لامل    راتلول    مل ا  عل  عاتة    لاد ص   جامعل  ازم له ى ك ر   لع ار   د ر
  ا ضا   إ     عم   ا مواخ غلر موامي ك  ذ ك ال لماعد عل   ال د ع ا ال تكار  هذه    لاد ص.

 ص  ا رغ  م  ُممارم  ُمعل     لاد ص   جامعل  عمله  تحص ُضُغاط وتلج    ك ر   لع ار ا  ُممتا لا
اتلول ى  ا ضا   إ    ع   لعما    تا ُلكل ا   ها  ى إال أ  هذه    لاد ص لتدا  عمله    ك  جلد.  رُّ

  تعد    لل  غلر   م جع   لعم  أحد أم اي   ضغاط   مهول   ل لاد ص   جامعل ى  لمر   ذ  لتطلي تا لر
اهذ  لوعكس  ا ملي م جع   لعم  ى مما   ضار    موام   ا  تهال    م لم ى اكذ ك    لل    موام     

 .عل  إد ر هذه    لاد ص
  تعاا   ل     لاد ص   جامعل   ا ضا   إ     ت اار ات اد      ر ص ا آلر ر  لما لا جهه  م  م ك ص  

 لماعد عل   وجاز  لعما    مكل ا   ها ى أما ضع    تعاا   إوه لتد  إ    زلاد    ضغاط   ت  تا جهه 
  لت ر    تح لة  لهد     مو اد .مما 

 ا   وتالج   ُمتعل    ا ق  عملل   ت اذ    ر ر   تَّعللما  د     لاد ص   جامعل   لكادلمل ت2) 
  ر    ع     لاد ص   جامعل   المتماع  اجهاص ولر   عاملل  معه   لما لتعلة  العما    مواط   ه ى

  ذ هذه    لاد ص قر ر ص  ردل  امتمرع  دا  م ارك    مرتمل .ا ا ُىو  ا ت اذ    ر ر صى اأحلاوا  تت
  تمت لر  ع     لاد ص   جامعل   ذا      ر  ا  مت ىىل     ح  م ك ص   ت  تا جهه     عمله 
   تهلل  مواخ   عم    م ل    ه  ات لل     د ل    مهم   ح    م ك ص م        م ارك     عا   ا  تَّعاا

    لاد ص   جامعل  ا  عاملل  معه .   م مر  ل 
  ُعا اص اتحا  دا   ت اذ    ر ر   موامي ى اكذ ك ضع  رغ ته   ا تا جه    لاد ص   جامعل   ع    ىُّ

 تحم  مملا ل   ت اذ قر ر تعللما اعد   مت كه    مهار ص ا   در ص   تا تتهله  الت اذ    ر ر ص   تعللمل .
   ا ملاك     ىا  مت ذ    ر ر ذ ته   ذي لتأ ر  داره إما  مت ر ص  ارجل  تتأ ر عملل   ت اذ    ر ر

 كا لرا   الجتماعل  ا القتىادل  ا  ملامل  أا  مت ر ص د  لل  
ا   وتالج   ُمتعل    ا ق  إد ر  ضغاط   عم    د ري  د     لاد ص   جامعل   لكادلمل ى ادارها  ـا تحمـل  3) 

 لما.عملل   ت اذ    ر ر   تعل

  تت ر   ضغاط  اللجا ل  ا  مل ل  عل   ت اذ    ر ر صى حلث تمه    ضغاط   لجا ل      ت اذ    ر ر ص
   مللم  ى لوما تعم    ضغاط   مل ل  عل   ت اذ    ر ر ص    اطل .

   إد ر    ضغاط   ت  تتعر   ها    لاد ص   جامعل  تتطلي معر   أم اي   ضغاط   ت  تا جهها ا  عا م
   مت ر   لها مما ل ل  ذ ك م  أ ارهاى المه      ت اذ    ر ر   مدلد.

  تعد أا   طا  ت ا   ها    لاد ص   جامعل  عود   تعر  عل    ضغاطى ه    ك   ع  مم  اص   ضغاطى
 اذ ك  د رتها ا  ت  ل  موهاى ام      ت اذ    ر ر   ملل 
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 امعل   ت اذ   جر ر ص    زم   تو لذ  ر مج إد ر  ضغاط لتطلي  ت اذ    ر ر   تعللم  م     لاد ص   ج
   عم    د ري.

   تم ة إد ر  ضغاط   عم    د ر   ل لاد ص   جامعل   ه  مر حلها  هما  جلد  ى  لمر   ذ  لت ر    عملل
د ر  ضغاط   عم  أاال.   ت اذ    ر ر   تعللم ى حلث إ   ت اذ    ر ر   مدلد لتطلي ما جه  ا  

 رك    لاد ص   جامعل  تأ لر ضغاط   عم    د ر  عل    ىح    و مل   ل رد م  واحل  اتأ لرها عل  تد
 . لل    عم  م  جه  أ ر 

 تٕصٗات البخح:

 ا ضار   وتالج   ما    ُلمك   قتر ح مجماع  م    تاىلاص   تا ُلمك  أ  ُتمه   ا تحمل  عملل  
رل     ضار مد   إد ر  ضغاط   عم    د ري  ل لاد ص   جامعل ى  ت اذ    ر ر   تعللما  ا جامعاص   مى

 اتتم   هذه   تاىلاص  لما للات

تا لر  لل    عم    م لم  ا  موام    ل لاد ص   جامعل  حت  ت ا   دارها عل  أكم  اجه م      تا لر  -
   ملز ول    كا ل  اتا لر   مكاواص   مادل     زم   لمتمم    جامعل .

 الهتما   ا تومل    مهول   ل لاد ص   جامعل  ا اى   لما لتعلة  كل ل  ما جه  ضغاط   عم    د ري م   -
مكاواص  ا ما جه  أي ضغاط      ع د   دار ص   تدرل ل    تا تمكوه  م   متغ   ما  دله  م  قدر ص ا  

 عم  لتعرضا   ها.
 ا جامع  ا  عد       تازل    مها  ا  مملا لاص تاضلح   مها  ا  مملا لاص    اى   ك  مركز الل ا  -

  ل    عاملل   تجوي أي غما   ا   دار   ذي ل ا   ه  رلة   عم   ا جامع .
ت  ل   لع ار   مملا لاص ا  مها    الل ل   ل لاد ص   جامعل   زلاد  قدرته  عل   ت اذ    ر ر   تعللم   -

 ع  قدر  هذه    لاد ص عل   ت اذ    ر ر   تعللم .  موامي ى ل  زلاد  عير   عم  لتد  إ   ض
  حد م    تممك  ا  لراقر طل  ا الو ر د  ملط   ت اذ    ر ر   تعللماى ا التجاه وحا   دلم ر طل   ا   د ر   -

   تا ت ا  عل  أماس   تعاا  ا  م ارك   ل     لاد ص   جامعل .
  اتجالد  التىاالص  ل     لاد ص   جامعل ى ا الهتما   ت ال  تومل    ع قاص   وماول    جلد   ا  لل    عم -

   ع قاص ا  تر  ط ا  تعاا   ل  تلك    لاد ص.
تزالد    لاد ص   جامعل   ا معار  ا  مهار ص ا  ك ار ص   تا ُتمكوه  م   ت اذ    ر ر   تعللما   ملل   -

ت اذ    ر ر   تعللما ما ر أكاوص مت ر ص ا  تكل  م  كا     مت ر ص   تا لتعرضا   ها     عملل   
 د  لل  أ   ارجل .

عود   تلار    لاد ص   جامعل  ال د م  مر عا  تمتعه   ا مهار ص    ول  ا  د رل  امهار ص  ت اذ    ر ر  -
   تعللما حت  لمكوه   ت اذ    ر ر   ملل  عود قلامه   ا عم . 
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ا ل  ا  حا  ز ازلادتها  ل لاد ص   جامعل  ا  عاملل  معه  ى ممَّا ُلزلد تعدل    لَّا لح   ُمتعل    ا ُمكا آص   م -
 م  جهده  ى اد  علته   إلوجاز  لعم . 

ت جل     لاد ص   جامعل  الت اع أما لي إ د عل  اغلر ومطل     ح ِّ   ُم ك ص   مطراح  ا  ت  تا جهه   -
 ما ر د      متمم    جامعل  أا  ارجها. 
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Research Title: Administrative Work Stress management for University Academic 

Leaders and its Role in Improving Educational Decision 

Taking process at Sohag University. 

Research Problem: 

Administrative work stress for university academic leaders can not be 

avoided which means it should be faced and controlled to make use of it .There 

are many Problems which face university  leaders and affect Educational 

Decision Taking process .Such as: inability of university  leaders- who take 

decision- to undertake their leadership role. Some leaders don’t activate 

administrative work stress management for decision taking. Because of shortage 

of well trained persons who are able to applying modern administrative ways, as 

administrative work stress management come on top of it. Some leaders don’t 

pay attention to studies and researches which encourage leaders to use modern 

administrative ways in decision taking. Sometimes we don’t have capable 

leaders. Sometimes university chooses administrative leaders in wrong ways. So 

research problem appears in determine the role of administrative work Stress 

management  for university academic leaders and its role in improving 

educational decision taking process at Sohag university to face its problems.   

Research Questions:  

1- What are the theoretical bases of administrative work stress management 

for university academic leaders? 

2-   What is the intellectual frame of educational decision taking process at 

universities? 

3- What are the missions and responsibilities of university academic leaders in 

Egyptian universities? 

4- What is the reality of administrative work stress for university academic 

leaders at Sohag university in light of their missions and responsibilities? 

5- What is the reality of educational decision taking process for university 

academic leaders at Sohag university in light of their missions and 

responsibilities? 

6- What is the role of administrative work stress management for university 

academic leaders in improving educational decision taking process at Sohag 

university? 

7- What are the recommendations and suggestions which contribute in 

improving educational decision taking process at Sohag university in light 

of administrative work stress management entrance? 

Research Aims: 

1- Recognizing the theoretical bases of administrative work stress 

management for university academic leaders? 

2- Recognizing the intellectual frame of educational decision taking process at 

universities? 
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3- Determining the missions and responsibilities of university academic 

leaders in Egyptian universities? 

4- Recognizing the reality of administrative work stress for university 

academic leaders at Sohag university in light of their missions and 

responsibilities? 

5- Recognizing the reality of educational decision taking process for university 

academic leaders at Sohag university in light of their missions and 

responsibilities? 

6- Recognizing the role of administrative work stress management for 

university academic leaders in improving educational decision taking 

process at Sohag university? 

7- Showing the recommendations and suggestions which contribute in 

improving educational decision taking process at Sohag university in light 

of administrative work stress management entrance? 

Methodology of the Study: 

The current study relied on the descriptive approach as it collects data, 

analyzes, illustrate and classifies it to determine the important and its effective 

factors. In addition to using group of statistical and appropriate ways to explain 

results of field study to reach results and offering the recommendations and 

suggestions which contribute in improving educational decision taking process 

at Egyptian universities in light of administrative work stress management 

entrance for university leaders. 

 Study Limits:   

 Objective limits: Recognizing the theoretical bases of administrative work 

stress management for university academic leaders intellectual frame of 

educational decision taking process at Egyptian universities. 

 Human limits: The current Study was limited to deans, vice deans and head 

of department at Sohag university. 

 Place limits: The current Study was limited to deans, vice deans and head of 

department at Sohag university. 

 Time limits: The field study of this research was made during January and 

February 2018. 

Steps of the study:  

 The current study was made according to study approach as the following: 

 First step: As the researcher showed the theoretical bases of administrative 

work stress management for university academic leaders. 

 Second step: As the researcher showed the intellectual frame of educational 

decision taking process at universities. 

 Third step:  As the researcher determined the missions and responsibilities 

of university academic leaders in Egyptian universities 
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 Forth step: As the researcher recognized the reality of administrative work 

stress for university academic leaders at Sohag university in light of their 

missions and responsibilities. 

 fifth step: As the researcher recognized the reality of educational decision 

taking process for university academic leaders at Sohag university in light 

of their missions and responsibilities. 

 Sixth step: As the researcher recognized the role of administrative work 

stress management for university academic leaders in improving 

educational decision taking process at Sohag university. 

 Seventh step: As the researcher Showed the recommendations and 

suggestions which contribute in improving educational decision taking 

process at Sohag university in light of administrative work stress 

management entrance. 

1- The Most Important Results about the reality of work stress for university 

academic leaders : 

  University academic leaders do their missions and responsibilities in light of 

academic quality and approval requirements for faculty, which causes many 

of stresses which face leaders. 

 Responsibilities and loads of administrative university leaders are many 

include administrative, technical, organizational and others which cause 

various stresses including administrative ,research ,academic and society 

serving work in addition to social and family duties.   

 There are many administrative, routine loads and daily work on university 

academic leaders and their colleges in addition to working in inappropriate 

places, all this doesn’t help for innovation and creativity of those leaders. 

 Despite of doing their work under stresses as a result of routine loads in 

addition to much daily work university academic leaders do their work in 

appropriate way. 

   Inappropriate work environment one of work stress for university 

academic leaders which require good light and airing and appropriate work 

environment all this have bad reflection on leaders. 

 Cooperation, consult, and exchanging experiments between university 

leaders when they face problems helps in ending their work, but if they don’t 

cooperate increase stresses which affect required aims. 

2- The Results about the reality of educational decision taking process by 

university academic leaders: 

 University academic leaders refuse to listen to their workers about their 

duties and making and taking decisions, sometimes leaders make speed and 

personal decisions without their workers. 

 University academic leaders ask for advice from experts and field specialists 

to solve facing problems. 
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 There is an appropriate field to understand and appreciate important 

alternatives during active participation and cooperation among university 

academic leaders and their workers. 

 University academic leaders face many difficulties which blocks appropriate 

decision taking, as well as their weak wellness and the absence of abilities 

which make the able to take educational decision. 

 Educational decision taking process is affected by personal behavior of 

decision maker who is affected by outside affects like social, economic and 

political circumstances or inner circumstances.   

3- Results of administrative work stress management for university academic 

leaders and its role in educational decision taking process: 

 Positive and negative stresses affect decision taking as positive stresses lead 

to right decision, as negative stresses lead to wrong decision      
 To control university academic leaders work stresses it requires knowing its 

reasons and affecting factors to reduce its impact and contributes in taking 

right decision.  

 The first step by university academic leaders to know stresses is to know the 

causes of work stress to manage and reduce it to reach right choice. 

 Educational decision taking process requires starting in administrative work 

stress management programs. 

 To manage administrative work stress university academic leaders need to 

understand its stages, which affects decision taking process as right decision 

taking process requires facing and managing work stress. 

 University academic leaders realize work stress effect on person 

psychological health and its effect on work environment.  

Research Recommendations: 

In light of last results we can put some recommendations which contribute 

in improving educational decision taking at Egyptian universities in light of 

administrative work stress management entrance: 

 Finding appropriate work environment to university leaders to do their role 

completely by providing enough budget for university. 

 Improving vocational enhancement for university academic leaders 

especially facing work stress by training to make use of their abilities to face 

stresses. 

 Clearing duties and responsibilities at university positions and justice in 

spreading duties and responsibilities among workers to avoid ambiguity in 

work team role at university. 

 Lighten workloads and responsibilities university academic leaders to help 

them in taking right decisions as increasing work load weaken decision 

taking 
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 Reducing bureaucracy in educational decision taking and using democracy 

in leadership which bases on cooperation among university leaders. 

 Developing good human relations at work and enhancing contacts among 

university leaders and cooperation among them. 

 Improving university leaders with knowledge, capabilities and ability to take 

right educational decision and adjusting all effects they face during decision 

taking whether it is inner or outside. 

 To choose university academic leaders they should have administrative and 

technical abilities of taking right educational decision  

 Reforming laws of rewards and incentives and increasing it for university 

leaders and their workers to increase their efforts and motives for work. 

 Encouraging  university leaders to follow creative and unusual ways to solve 

facing problems inside or outside  university.                   

 

 
 


