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التمكين اإلداري للقيادات التربوية  بريةاا افالةاع قته تةم بممارمة  تمليةات 

 .إدارة المعرف 

  
 * إيناس سعيد عبد احلميد الشتيحى أ.م.د/

 
 الملخص

على واقع ) مستوى ( التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية بررض   البحث الراهن إىل التعرفسعى 
بروضررا ن يديرر او للو رروو إىل عمليررات إدارا ارعر ررة ممارسررة ل رجررة  نتقرر يرهاألطفرراو ولرررلد ر رر  

عمليرات إدارا ل رجرة ممارسرة  نلقيادات الرتبوية وتق يرهمستوى التمكني اإلداري لطبيعة العالقة بني 
 .بروضا ن ارعر ة

ة بررررض  األطفررراو  حا  رررة يررر( مرررن القيرررادات الرتبويرررة التافير138وتكونررري عيارررة البحرررث مرررن )
وق  اعتم ت الباحثة على االستبيان لردداا ممرع البيراات اري انيرة .وقر  تو رث البحرث إىل  اراو ية،

 نتائج من أمهدا:
 .مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية برض  األطفاواخنفا  

 .درجة ممارسة عمليات إدارا ارعر ة برض  األطفاو قليلة
بررني متوسرررى درجررات اسررتيادت القيررادات  01.0يوجرر   ررر  الو داللررة إحعررائية عارر  مسررتوى 

تعزى لاوع الروضة وإعتمادها لعاحل التيريبية  اإلداري التمكني مستوىالرتبوية برض  األطفاو حوو 
 وارعتم ا. 

بررني متوسررج درجررات اسررتيادت القيررادات  01.0يوجرر   ررر  الو داللررة إحعررائية عارر  مسررتوى  
ن تعزى لاوع الروضة وإعتمادها لعراحل روضا بارا ارعر ة مارسة عمليات إدالرتبوية برض  األطفاو ر

 التيريبية وارعتم ا.
برني مسرتوى  01.0ج او والات داللة إحعائية عا  مسرتوى برني  قوية طرديةارتباطية  عالقة وج ت

 ر ة إمجاالو.عالتمكني اإلداري وممارسة عمليات إدارا ار
لرر عا تقرر  الباحثررة همهيتدررا ليوانرر  أساسررية الررت تعواختررتا البحررث بتقرر م عرر د مررن التو رريات 

 .وتعزيز تو ري أبعاد وممارسات ارتغريين حمث البحث برض  األطفاو
  .الكلمات ارفتاحية: التمكني اإلداري، القيادات الرتبوية، عمليات إدارا ارعر ة، رض  األطفاو

 
 .مصر، ةاملنوفيلية الرتبية، جامعة ك  ,أستاذ مساعد أصول تربية الطفل* 
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 مق مة: -1

العصر احلايل تغرياً ملحوظاً يف مجيع مؤسسات اجملتمع مبختلف أنواعها نتيجة لوجود عدد من التحدايت يف  يشهد   
ى مبجتمعمقدمتها الثورة املعلوماتية ونظريهتا التكنولوجية؛ حيث   وتتصارع الدول تتسابق فيه املعرفة الذي مهدا لظهور ما ٌسم

 ،للقيةادة املؤهةل هةو ميتلكهةا ومةن امتالكهةا، علةى هةو القةادر املعرفةة يُنتج أصبح من املعارف، بعدما من قدر أكرب المتالك
احلةديث عةن املعرفةة وإدارهتةا حةديث القرار السليم.وهلذا أصةبح  االختيار و اختاذ على هو األقدر مهارات القيادة ميتلك ومن

 اً ر هلةا دو رز وسةالل ققيةق النجةاأ وأهةم ميةادين التنةافا  سيسةاً علةى أع السةاعة، إميةا ً مةن اعميةع ملع املعرفةة هةأ أحةد أبة
املختلفةة وصةواًل لةءدا  العةام  أبعةاد  يف املؤسسةأ علةى األدا  كبةري وبشةكل تةؤررإهنةا  حيةث املؤسسةات بنةا  يف حيةوايً 

 (.2008،77؛ أبوالنصر275، 2006للمؤسسة. )العلأ وآخراع
 ووضةع سةيناريوهات لتصةوراحلاليةة  الظةروف مةع دة كفةا ة املؤسسةات يف التعامةلزاي يف املعرفةة إدارة قيمةة وتتمثةل

 املخةووع إطةار يف القضةااي عةاجلحةال توفرهةا تُ  أمةا األفةراد، خلفيةةخربة و  إطار يف القضااي تُعاجل املعرفة إدارة فبدوع املستقبل،
ولتلةك األييةة عمةدت كثةري مةن (, ٢٧٥ ،٢٠٠٥مةن معرفةة.)حجازي لديةه مبةا فةرد كةل فيةه يسةاهم للمؤسسةة الةذي املعةريف

 املؤسسات إيل تبنيها طريقاً حنو التميو.

هنا أدعم أيية إدارة املعرفة مايطالعنا به األدب الرتبوي العريب واألجنيب من التأكيد على أييتها؛ حيث وي
دة؛ فال ميكن أع يعمل وجهني لعملة واح ترتبط ارتباطًا وريقًا إبدارة اعودة الشاملة ابملؤسسة ليشكال معاً 

أحديا مبعول عن اآلخر، على أساس أع هناك معايري تشرتط للمعرفة اعيدة ينبغأ للمؤسسة أع تستوعبها 
سهولة وسرعة احلصول عليها، ومشوهلا، وصحتها، ودقتها، ووضوحها، وقابليتها  ومنها: يف نظامها،

هنا أق إدارة املعرفة وممارسة عملياهتا حيث لالستخدام والقياس.كما تتوقف جودة املؤسسة على مدى تطبي
. تساعد على ققيق كفا ة العمليات اإلدارية، وجودة صنع القرار، وفعالية الربامج اليت تقدمها املؤسسة

 (.zetie 2002,317؛2012،169؛ علياع2013،29؛ شرف 5، 2009)سامل 

 معوقات جناحها، نظرًا ألهنا تشري إىلوقد واكب التأكيد على أيية إدارة املعرفة البحث عن متطلبات و 
اآلخرين،  هبا مع وامتالكها، واملشاركة املعرفة اعديدة، ابكتشاف املتعلقة والفعاليات العمليات خمتلف
قتية, ويف  وبىن وتكنولوجيا وآليات نظم من العمليات تلك عليه منها، وما تتطلبه احلصول ما تم  وتطبيق

 عد وُمدرب.مقدمة كل هذا عنصر بشري مُ 
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وابستقرا  ما عرضته اآلرا  والدراسات حول متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة املعرفة ابملؤسسات تبني أع  
إدارة املعرفة بوصفه الغاية والوسيلة إلجرا   كفا ة العنصر البشرى أساس جناأ املؤسسات املعاصرة يف تبين

 البشرية، وكيفية ترااملها على ركوت إدارهتا دفق لذا ،التغيريات؛ مبا يسهم يف إحداث التطوير املطلوب
 أحد أهم هذ  ويعد التمكني من أدالها, تعوز كافة اآلليات اليت واستخدام وقفيوها، ودعمها تطويرها
 McCarthy؛3، 2005العتييب ؛ 16، 2012أبو كرمي ؛ 195، 2007. )حممود وحممود اآلليات

  (.singh 2008 , 3 ؛2006

املؤسسات عامة واملؤسسات الرتبوية خاصة, ورايض األطفال أحدها عناية فالقة  يلو وقد دعا هذا أع تُ 
عن طريق تبىن مفهوم التمكني؛ ملا له  الفاعلية املطلوبة ، للوصول إىلاألعماللطبيعة اعهود املبذولة إلجناز 

إبقامة وتكوين من أرر فعال على قسني األدا  والرضا الوظيفأ؛ حيث يهتم مفهوم التمكني بشكل رليا 
الثقة بني اإلدارة والعاملني وقفيوهم ومشاركتهم يف اختاذ القرار، وكسر احلدود اإلدارية والتنظيمية الداخلية 

 (.3، 2005بني اإلدارة والعاملني،أو كما يُطلق عليه يف أدبيات اإلدارة "هم" مقابل "حنن".)العتييب 

 وحاٌسًا اعتمدت عليه املؤسسات الرتبوية يف ققيق التميو ويعد االهتمام بتمكني العاملني عنصرًا أساسياً 
تمكني العاملني كما ؛ فخاصة يف ظل تبين وتطبيق عدد من املفاهيم اإلدارية احلديثة يف مقدمتها إدارة املعرفة

تشري اآلرا  اإلدارية ونتالج عدد من الدراسات أحد املتطلبات األساسية لنجاأ تطبيقها خاصة وأع املعرفة 
يف املاضأ وقبل جمتمع املعرفة حمدودة وبسيطة، لذا سهل مجعها والتعامل معها دوع احلاجة إىل وجود 
عمليات أو إجرا ات أو إسرتاتيجيات، ولكن مع زايدة املعرفة واتساع آفاقها، وزايدة كم املعلومات 

ملعرفة وحفظها وإعادة بنالها ومصادرها املختلفة، احتاج األمر إىل نوع من قديد املصادر املفيدة يف جمال ا
؛ 75، 2008؛ أبوالنصر3، 2005ابلصورة اليت ميكن االستفادة منها ابإلضافة إىل التجديد فيها.)العتييب

 (.31، 2013شرف

وبناً  على ما سبق يتضح أنه من الضروري الوقوف علأ مدى ممارسة عمليات إدارة املعرفة ألع املعرفة 
مل داللة معينة دوع إجرا  عمليات قدد وُُتكن من الوصول إليها، واملشاركة املستمدة من املعلومات ال ق
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فيها وتوزيعها أو نشرها واحملافظة عليها وتطبيقها، وهوما قد يرتبط بتمكني القالمني على ممارسة هذ  
 العمليات، وهو ما يسعى البحث احلايل إليه ابلتطبيق على رايض األطفال مبحافظة املنوفية.

أصبح التمكني اإلداري عامة والقيادات قديدًا موضع االهتمام والدراسة من قبل على ماسبق  اً و سيس
 املقرتحات فطرحت عديدًا من ألنه متطلب رليا لفاعلية إدارة املعرفة وممارسة عملياهتا. الباحثني؛نظراً 

 أك  نتيجة مفاداها أنهابلتمكني اإلداري، وتوصلت إىل االهتمام تربز اليت واألفكار، وأجريت الدراسات
للكفا ة،  واالزدهار وققيقاً  قابلية للنمو, الراهنة, وأكثر للظروف وماللمة تكوع املؤسسات مواكبة

 العاملني، دوافع النفقات، وتطوير تقليص إبمكاهنا أع إداراهتا وجدت فقد للمتغريات العاملية، وإستجابة
لديها خاصة القيادات الرتبوية فيها. )احلراحشة  العاملة قوىلل التمكني اإلداري خالل من اإلنتاجية وزايدة
 (.Singh 2008, 3؛ 12، 2012؛  أبو كرمي 467، 2011العمرى وكمال ؛  240، 2006واهليىت 

أظهرت احلاجة الدور البارز للقيادات االرتبوية خاصة التنفيذية يف قدرهتا الفاعلة على هتيئة الروضات هلذا و 
فنمط القيادة خاصة القالم يكلتها وتنظيمها مبا يتناسب مع جمرايت العصر املتسارعة، التغيري، وإعادة ه

( له  رري إجيايب على ممارسة عمليات إدارة املعرفة؛ حيث إنه (Singh 2008,3على التفويض كما يشري
 & Kouzes & Posner, 2002, Burns)مينح احلرية الكافية للتفكري والتصرف، ويتفق كُل من

Carpenter 2008)  على أنه حيثُّ األفراد على تقبل التغيري ويوجه طاقاهتم لتنمية سلوكيات تنظيمية
بنا ة لتحقيق أهدافها ليا هبدف التغيري لذاته فقط بل إلحداث نقلة نوعية تتعلق بطرق إجناز املهام، 

 مكننيامل العاملني لى أعأكدوا ع Kirkman&Others2004,177)وققيق األهداف.خاصة, وأع)
كالت اليت مبتكرة للمش حلول عن العمل، والبحث إلجناز العمليات الضرورية تنقيح على قدرة أكثر

 تواجههم.

وجممل هذ  اآلرا  والدراسات يدعم البحث يف واقع التمكني اإلداري وعالقته مبمارسة عمليات إدارة املعرفة 
 برايض األطفال.
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 :مشكلة البرحررث -2

خالل اللقا ات -البحث ملا أاثرته بعض القيادات الرتبوية التنفيذية برايض األطفال ةبدأ التفكري يف مشكل
من مشكالت تتعلق  -الدورية معهن ابلروضات أرنا  متابعة الطالبات املعلمات يف بر مج الرتبية العملية

عدم تفعيل ترقياهتن بعدم قدرهتن على اختاذ قرارات تتعلق ابلروضة و ابألطفال وبعالقاهتن ملوليا  األمور، 
نتيجة العجو الشديد ابلروضات، ومركوية السلطة وما يرتتب عليها من قرارات مركوية وتركو اختاذها يف 
املستوايت اإلدارية العليا، مع تعددها وطوهلا وصعوبة االتصال فيما بينها خاصة مع األخذ يف احلسباع أع 

مما جيعل رؤيتها يف كثري من األمور ال تتناسب مع القيادات األعلى يف رايض األطفال غري متخصصة؛  
طبيعة العمل ابلروضات، األمر الذي لفت انتبا  الباحثة بسؤال كيف ميكن التصدى حلل هذ  املشكالت 
بشكل علمأ؟ وبسؤال املتخصصني عن مضموع هذ  املشكالت فكانت اإلجابة مفادها توجيه الباحثة 

التمكني اإلداري،  إدارة املعرفة, والثاين: األول: يما يتعلق إبجتاهني:للبحث يف األدب اإلداري والرتبوي ف
ومبراجعة بعض ما قدمته اآلرا  والدراسات ذات االهتمام بكال اإلجتاهني, وما أوضحته نتالج الدراسات 

من  حول أييتهما يف قسني أدا  املؤسسة وققيق أهدافها، ومساعدهتا يف ققيق ميوة تنافسية بني نظالرها
إال أع الباحثة مل جتد ضالتها يف قديد أى املتغريين مستقل, وأيهما اتبع فتارة يتجه تفكريها  املؤسسات،

وفقًا ملا يعرضه األدب الرتبوي واإلداري إىل أع التمكني اإلداري هو املتغري املستقل, وإدارة املعرفة املتغري 
احلراحشة واهليىت  ؛Lee & etal 2003, 179؛(Singh 2008, 3التابع والعكا صحيح.

؛ عفانة 2012،12؛ أبو كرمي 2011،467؛ العمرى وكمال 31، 2010الرقب  ؛2006،240
 .(Kraft & Donoso June 2012,1؛169، 2013؛ على وأمحد 2013،14

ويف سبيل حسم األمر استعانت الباحثة آبرا  رالرة من السادة األساتذة املتخصصني يف الرتبية وتربية الطفل 
( ومبناقشة سيادهتم أمجعوا على أع األرجح أع يكوع التمكني اإلداري للقيادت الرتبوية doc.1ملحق)

متغريًا مستقاًل، وممارسة عمليات إدارة املعرفة متغريًا اتبعاً.وعليه استقرت الباحثة على أع التمكني اإلداري 
الرتبوية قد يكوع مدخاًل مناسباً لتفعيل ممارسة عمليات إدارة املعرفة برايض األطفال مبا يسهم يف  للقيادات

../../../Users/Hp/Downloads/ملحق%201.doc
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التصدي حلل ما سبق من مشكالت.كما راجعت الباحثة ما  صدر عن وزارة الرتبية والتعليم من قرارات 
قراراً ينص صراحة على التمكني تتعلق ابلتمكني عامة, أو ُتكني القيادات الرتبوية قديدًا فلم جتد الباحثة 

( تم التوصل إىل نتيجة مؤداها 1) الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم القرارات الوزاريةوإمنا بفحص عدد من 
 من هلا الذاتية اإلدارة تدعيم إطار يف الصالحيات املؤسسات التعليمية مويداً من منح حنو توجهاً  هناك أع

جهوداً  بذلت الوزارة السياق هذا صنعه.ويف يف الفردية املسؤولية القرار بداًل من صنع يف املشاركة خالل
 العمل لنجاأ األساسأ االتنفيذية،  إمياً  ملهنا العامل األدا ،وخاصة فيما يتعلق ابلقيادة نظرية لتحسني

حنو  -آبخر أو بشكل - جتا  الوزارةاالقرارات اتضح أهنا تشري إىل  هذ  مضموع املؤسسأ ككل، وبتحليل
 املؤسسة التعليمية املمكنة. ققيق

كما قامت الباحثة إبجرا  عدد من املقابالت الشخصية املفتوحة مع تسع من القيادات الرتبوية التنفيذية 
 إبدارة وتوجيه رايض األطفال مبديرية الرتبية إبداريت شبني الكوم التعليمية وبركة السبع وبعض املسؤولني

والتعليم مبحافظة املنوفية، وقد حاولت الباحثة من خالل هذ  املقابالت التعرف على مالمح واقع التمكني 
اإلداري للقيادات الرتبوية برايض األطفال, وكذلك ممارسات عمليات إدارة املعرفة ابلروضات، وقد 

أع واقع التمكني اإلداري عامة غري مفعل بشكل كاف, وكذلك  الشخصية تأوضحت نتالج هذ  املقابال
 إدارة املعرفة وعملياهتا ال ُتارس كما ينبغى برايض األطفال.

و سيساً على ما سبق يتضح ضرورة توجه البحةث حنةو التعةرف علةى واقةع التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة بةرايض 
 ة املعرفة بروضاهتن وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بينهما.األطفال ودرجة ممارسة عمليات إدار 

 

                                                 
 تم التوصل إلى هذه القرارات بالرجوع إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية والموقع االلكترونى لوزارة التربية والتعليم  (1)

 الوزير، القاهرة. المنتجة، مكتب المدرسة لمشروع الدائمة اللجنة تشكيل بشأن.2002 /23/1 ( بتاريخ12رقم ) وزاري  قرار(:2002والتعليم ) التربية وزارة
 الوزير، القاهرة  مكتب بالمدارس، التدريب وحدة إنشاء بشأن.2002 /16/3 ( بتاريخ٤٨رقم ) وزاري  قرار:(2002)....................

 الوزير، القاهرة  مكتب بالمدارس، والمعلومات اإلحصاء وحدة إنشاء .بشأن2002 /28/6 ( بتاريخ99رقم ) وزاري  قرار:(2002)..................
 الوزير، القاهرة  مكتب والمعلمين،، واألباء األمناء مجلس بشأن.2006 /14/9( بتاريخ334رقم ) وزاري  رارق:(2006).................
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 و يف ضوء ما سبق حت دت مشكلة البحث احلايل يف حماولة اإلجابة عن السؤاو الرئيسي التايل:
مرررا واقرررع )مسرررتوى( التمكرررني اإلداري للقيرررادات الرتبويرررة بررررض  األطفررراو وعالقتررر  ب رجرررة ممارسرررة 

 ن؟عمليات إدارا ارعر ة بروضا 
 ويتفرع من هذا السؤال الرليا األسئلة الفرعية التالية:

 ما املقصود ابلتمكني اإلداري للقيادات الرتبوية, وما أييته وأبرز أبعاد  برايض األطفال؟. 1-2
 أهم عملياهتا؟. ما املقصود إبدارة املعرفة, وما مربرات تطبيقها برايض األطفال وما 2-2
 الرتبوية برايض األطفال من وجهة نظرهن؟. ما مستوى التمكني اإلداري للقيادات 3-2
بةةني متوسةةطأ درجةةات اسةةتجاابت القيةةادات  05.0هةةل يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةالية عنةةد مسةةتوى  4-2

)رٌسةةةةأ جتةةةةرييب/ رٌسةةةةأ عةةةةريب(  تعةةةةوى لنةةةةوع الروضةةةةة سةةةةتوى التمكةةةةني اإلداريمل بةةةةرايض األطفةةةةال الرتبويةةةةة
 واعتمادها)معتمدة/ غري معتمدة(؟.

 ليات إدارة املعرفة برايض األطفال من وجهة نظرهن؟.ما درجة ممارسة عم 5-2
بةةني متوسةةطأ درجةةات اسةةتجاابت القيةةادات  05.0هةةل يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةالية عنةةد مسةةتوى  6-2

ملمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة بروضةةاهتن تعةةوى لنةةوع الروضةةة )رٌسةةأ جتةةرييب/ رٌسةةأ  بةةرايض األطفةةال الرتبويةةة
 تمدة(؟.عريب( واعتمادها )معتمدة/ غري مع

ما طبيعة العالقة بني مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية و درجة ممارسةة عمليةات إدارة املعرفةة  7-2
 برايض األطفال؟.

  ررو  البرحث-3
 تتمثث  رو  البحث يف الفرو  اخلمسة التالية:

 رتبويةبني متوسطأ درجات استجاابت القيادات ال 05.0يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  -1-3
 تعوى لنوع الروضة لصاحل التجريبية. اإلداري التمكني مستوىحول  برايض األطفال

بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية  05.0يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  -2-3
 اإلداري تعوى العتماد الروضة لصاحل املعتمدة. برايض األطفال ملستوى التمكني

بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية  05.0إحصالية عند مستوى  يوجد فرق ذو داللة -3-3
 برايض األطفال ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن تعوى لنوع الروضة لصاحل التجريبية.
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بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية  05.0يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  -4-3
 ارسة عمليات إدارة املعرفة تعوى العتماد الروضة لصاحل املعتمدة.برايض األطفال ملم

 بةةرايض األطفةةةال متوسةةةط درجةةات اسةةتجاابت القيةةةادات الرتبويةةةبةةني  ارتباطيةةة طرديةةةة وجةةد عالقةةةت  -5-3
 متوسط درجات استجاابهتن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن.اإلداري و  التمكني ستوىمل

 :هرر ف الررربررحث -4
لبحث الراهن إىل التعرف علةى واقةع التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة بةرايض األطفةال, وكةذلك يسعى ا

رصةةد تقةةةديرهن لدرجةةةة ممارسةةةة عمليةةات إدارة املعرفةةةة بروضةةةاهتن ُتهيةةةداً للوصةةول إىل طبيعةةةة العالقةةةة بةةةني مسةةةتوى 
 ملعرفة بروضاهتن.التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية, وتقديرهن لدرجة ممارسة عمليات إدارة ا

 :أهررميرة البحررث -5
  تابع أمهية البررحرث مما أييت:

العالقةةة بةةني ممارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة والتمكةةني اإلداري  يف بحةةثأييةةة متغةةريي البحةةث حيةةث ي -1-5
 مةن أييةة كبةرية، وتعتةرب ؤسسةات عامليةاً وعربيةاً امل توليةه الةذي سةرتاتيجيات التنظيميةةاال أحةد بوصةفه
واالسةتمرار يف بيئةة تنافسةية؛ ممةا جيعلهةا تةويل القيةادات التنفيذيةة عنايتهةا مةن  للتميةو األساسةية العوامةل

 املناسةبة القةرارات بعملهةم, واختةاذ اخلاصةة األهةداف كوضةع خالل تفويضهم مويداً من الصةالحيات،
 يةنعكا ما وهو م,، وتنميتهم مهنياً, وقفيوهققيقها تعوق اليت املشكالت تتعلق إبجنازها، وحل    اليت
 .املؤسسات تلك مستوى على إجياابً 

 ما جيعله وهو للقيادة، الثاين الصف أهم متطلبات جتهيو القيادات الرتبوية ابلروضات أحد ُتكني عديُ  -2-5
 السةتثمار يتةيح الفرصةة فإنةه أخةرى،  حيةة ومةن واسةتمرارية الروضةات، حيويةة ضةما ت أهةم مةن

 ورقتها هبم. اإلدارة هلم بتقدير ساسهمإح إىل إضافة وقدراهتم، إمكا هتم
يعدُّ استجابة ملا يرصد  واقع التسلسل اهلرمأ، وما يكتنفه من صعوابت, وهلةذا يتضةح ضةرورة البحةث  -3-5

عن بدالل ومداخل جديدة ميكن من خالهلا تقدمي رؤية علمية مستقلبية؛ لتفعيل ممارسة عمليات إدارة 
ني القيةةادات التنفيذيةةة املتخصصةةة وهبةةذا يعةةد البحةةث حماولةةة املعرفةةة بةةرايض األطفةةال اعتمةةاداً علةةى ُتكةة

علمية لتقدمي آلية قابلة للتنفيذ للمساية يف التصدي ملشكالت املركويةة اعتمةاداً علةى ُتكةني القيةادات  
 للمةةوارد األمثةةل االسةةتثمار كمةدخل ملمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةة واالهتمةةام بتوظيفهةةا مةةن خةالل

 وفاعليتها. هتاكفا  وزايدة البشرية
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 مل الباحثة من خالل ما توصةلت إليةه مةن نتةالج تقةدمي توصةيات للقيةادات الرتبويةة بةرايض األطفةال  -4-5
تسهم يف نشر رقافة التمكني وتدعيمها خاصة يف ظل ما أفادت به عدد من اآلرا , ونتالج الدراسات 

؛ أبةةو كةةرمي 5، 2010وتطبيقةةه.)اهلاجري  لتبنيةةه واضةةحة مةةن افتقةةار عديةةد مةةن املؤسسةةات لرؤيةةة
 (53، 2012؛الوادي 12، 2012

  :مادج البحث-6
اعتمةةد البحةةث احلةةايل علةةى املةةنهج الوصةةفأ التحليلةةأ ملال متةةه لطبيعةةة البحةةث, وهدفةةه للتعةةرف علةةى واقةةع  -1-6

التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة بةةرايض األطفةةال، وكةةذلك رصةةد تقةةديرهن لدرجةةة ممارسةةة عمليةةات إدارة 
هتن ُتهيةداً للتعةةرف إحصةاليا علةى طبيعةةة العالقةة بةني مسةةتوى ُتكيةنهن إدارايً كمتغةري مسةةتقل, املعرفةة بروضةا

 وتقديرهن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن كمتغري اتبع، كما يوضحه الشكل التايل:
 املتغري   التابع                        املتغري   املستقل                                                                   

 ( يوضح متغريى البحث1شكل )
  :معرلحات البحث-7

 Administrative empowermentاإلداري: التمكني 7-1
إسةرتاتيجية إداريةة تنظيميةة تعتمةد علةى مةنح القيةادات اإلداريةة األعلةى يعر   البحث احلايل إجرائيراو هارا: 

ذيةةة املتخصصةةة ابلروضةةات الصةةالحيات إلجنةةاز مهامهةةا التخصصةةية وقمةةل املسةةئوليات، للقيةةادات الرتبويةةة التنفي
 توفري املستمر مع لتنميتها مهنياً, وقفيوها أالقرارات املرتتبة عليها من خالل إدارة العمل الفريقأ, والسع واختاذ
 الروضات يف ققيق أهدافها. املناسبة؛ مبا يسهم يف جناأ العمل بيئة

 Educational leaders دات الرتبوية:القيا 7-2
ملهنن املعلمات األول واملعلمةات األول )أ( الاللةأ يعملةن بةرايض األطفةال،  إجرائياو  احلايليعر دا البحث 

وتقع هااتع الوظيفتاع برايض األطفال ضمن وظالف اجملموعة النوعية للوظالف التخصصية للتعليم على الدرجة 
( من 79( واملادة )71يني ملى منهما بناً  على توفر عدد من الشروط اليت حددهتا املادة)املالية الثانية، ويتم التع

، 1981( لسةنة 139بتعةديل أحكةام قةانوع التعلةيم الصةادر ابلقةانوع رقةم ) 2007( لسةنة 155القةانوع رقةم )
وتشةغال املركةةوين الةةوظيفني  تُعتةرب املعلمةةة األوىل و املعلمةةة األوىل )أ( بةرايض األطفةةال قالةةد تربةوى مقةةيم يف الروضةةة

 ألطفالا المعرفة برياض إدارةممارسة عمليات  التمكين اإلداري للقيادات التربوية برياض األطفال
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الرابةةع و الثالةةث علةةى الرتتيةةب بعةةد مةةديرة ووكيلةةة الروضةةة وفقةةاً لتسلسةةل خةةط القيةةادة مةةن أعلى.)مجهوريةةة مصةةر 
 العربية، جملا الشعب(.

  Practice of knowledge management processesممارسة عمليات إدارا ارعر ة 3-7
ا ات التنفيذيةةة الةةيت يةةتمُّ اختاذهةةا ملسةةاعدة الروضةةة علةةى تنظةةيم اإلجةةر يعر دررا البحررث احلررايل إجرائيرراو هاررا:

 املعرفة وختوينها، وتداوهلا ونقلها داخلها وخارجها.
 :Arabic formal kindergartensرض  أطفاو رمسي عريب 4-7

يةةتمُّ فيهةةا تقةةدمي مجيةةع جمةةاالت بةةر مج األنشةةطة  رايض األطفةةال الةةيتيعر دررا البحررث احلررايل إجرائيرراو هاررا:
 للغة العربية عدا أنشطة جمال اللغة اإلجنليوية فقط اب

  Experimental kindergartens(رض  أطفاو رمسي لغات )جترييب 5-7
رايض األطفةةال الةةىت يةةتمُّ فيهةةا تقةةدمي بعةةض جمةةاالت بةةر مج األنشةةطة يعر دررا البحررث احلررايل إجرائيرراو هاررا:

ال العلةةوم وجمةةال الرايضةةيات ابإلضافةألنشةةطة جمةةال اللغةةة ابللغةةة العربيةةة وبعضةةها اآلخةةر ابللغةةة اإلجنليويةةة مثةةل جمةة
 اإلجنليوية 

  Accreditd kindergartensرض  أطفاو معتم ا  6-7
:رايض األطفةةال الةىت حصةةلت علةى شةةهادة مةن اهليئةةة القوميةة لضةةماع يعر درا البحررث احلرايل إجرائيرراو هارا

لتحقةةق مةةن تةةوافر نظةةم اعةةودة الداخليةةة هبةةا، مةةع تةةوفري سةةتيفالها ملعةةايري اعةةودة، واجةةودة التعلةةيم واالعتمةةاد تفيةةد اب
 تغذية راجعة، وكذا تطوير األدا  املؤسسأ جبميع جماالته.

 Non accreditd kindergartens رض  أطفاو غري معتم ا. 7-7
رايض األطفةةةال الةةةىت مل قصةةةل بعةةةد علةةةى شةةةهادة مةةةن اهليئةةةة القوميةةةة  يعر درررا البحرررث احلرررايل إجرائيررراو هارررا

 ستيفالها ملعايري اعودة.ة التعليم واالعتماد تفيد ابلضماع جود
  :البررحرث حر ود-8

يقتصةةر البحةةث احلةةايل علةةى آرا  القيةةادات الرتبويةةة بةةرايض األطفةةال مبحافظةةة املنوفيةةة ممثلةةة :احلرر ود البشرررية -1-8
إجرا   نظراً لعدم وجود مديرة رايض أطفال متخصصة حىت -فقط يف املعلمات األول واملعلمات األول )أ( 

فهن املسؤوالت فعلياً عةن كةل مةا يةتمُّ يف الروضةة مةن  ,؛ حيث إهنن أكثر دراية مبا يتم ابلروضات-البحث 
 )مقابلة شخصةية مةع املوجةهأنشطة وفعاليات، مبا يسهم يف نقل صورة واضحة للعالقة بني متغريي البحث.

 (العام لرايض األطفال مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنوفية
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:قد تم اختيار حمافظة املنوفية؛ حيةث إهنةا حمةل سةكن وعمةل الباحثةة؛ ممةا سةهل عليهةا تطبيةق حل وداركانيةا -2-8
أداة البحث جبميع مراكو احملافظة األمر الذي ساعد علةى الوصةول إىل صةورة شةاملة وواضةحة عةن املوضةوع 

 حمل البحث.
 /2013لفصل الدراسى الثةاين للعةام الدراسةأ تطبيقه يف ا هذا البحث بومن نتالج قددتالزماية: احل ود -3-8

2014. 
 :خروات البحث-9

 يف ضوء هرر ف البحث وأسئلت  ن ا البحث يف خروتني على الاحو التايل:
:وفيه ت تناول حمورين ابإلضافة للدراسات السابقة؛ اهتم األول بتوضيح مفهوم اإلطار الا رى للبحث -1-9

ض األطفال، وأييته، ومتطلبات ومعوقات جناحه،  وأبرز أبعاد . التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية براي
وعرض الثاين إدارة املعرفة موضحًا التعريف هبا، ومربرات التوجه حنو تطبيقها، وأهم عملياهتا برايض 

 األطفال.وميكن من خالل هذ  اخلطوة إجابة السؤالني الفرعيني األول والثاين.
 ال راسات السابقة:  9-1-2

من حبوث اهتمت ابلتعةرف علةى طبيعةة العالقةة بةني  -ىف حدود علم الباحثة – ييداع الرتبوى املصر فرغ امل
واقةةع التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةةة بةةرايض األطفةةال وممارسةةتهن لعمليةةةات إدارة املعرفةةة بروضةةاهتن، لةةذا فقةةةد 

 أتعليمية األخرى سوا  على املستوى اعةامعاستعانت الباحثة ابلدراسات الىت اهتمت بكال املتغريين ىف املراحل ال
أو قبةةل اعةةامعأ, وكةةذلك علةةى مسةةتوى املؤسسةةات اجملتمعيةةة األخةةرى. وفيمةةا ريت عةةرض بعةةض هةةذ  الدراسةةات 

:دراسةات اهتمةت بعمليةةات إدارة اهتمةت ابلتمكةني اإلداري،.والثاين دراسةةات األول: مصةنفة وفةق رالرةة جمةاالت:
 ات اهتمت إبدارة املعرفة والتمكني اإلداري معاً.املعرفة، واجملال الثالث:دراس

 ال راسات الت اهتمي دلتمكني اإلداري  9-1-2-1
 األساسأ يف التعليم مبدارس املعلمني : هدفت إىل قديد مستوى ُتكني(2007يدراسة )ارد  9-1-2-1-1

 متوسطم. املعلمني ُتكني مستوى مصر، وتوصلت إىل أع
هةةةدفت إىل معرفةةةة أبعةةةاد ُتكةةةني املةةةديرين ىف املةةةدارس الثانويةةةة  (:2009اررراير دراسرررة )حسرررني ي2 -9-1-2-1

العامة مبحافظة القليوبية, وقد توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية ذات  رري إجيايب بني شعور املديرين ابلتمكني يف 
 وظالهم ودافعيتهم لإلصالأ املدرسأ.
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العالقة بني التمكني اإلداري وإبداع العاملني  هدفت إىل التعرف على (:2010دراسة )راضي3- 9-1-2-1
من وجهة نظر موظفأ كلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة القادسية, وقد برهنت نتالج الدراسة على وجود دعم جولةى 

 لعالقة التمكني اإلداري وإبداع العاملني.
 العامةة اعامعةات يف العةاملني ُتكةني سةعت إىل التعةرف علةى واقةع (:2010دراسرة )امعر ي 9-1-2-1-4

 ، وقديدأاإلداريني من زاوية التمكني اإلداري والتمكني النفس نظر وجهة من الغربية الضفة العاملة يف الفلسطينية
درجةة التمكةني اإلداري لةدى العةاملني االداريةني جةا  بدرجةة مرتفعةة  أع ت إىللتوصة وقةدمعوقةات التمكةني،  أهةم

علةى مةن درجةة التمكةني اإلداري لةديهم، وجةا ت أكثةر معوقةات التمكةني أ أعامة، وكانةت درجةة التمكةني النفسة
 خوف املديرين من فقداع السيطرة، واملركوية الشديدة.

(: هةدفت إىل التحقةةق مةن العالقةة بةني ُتكةةني (Zhang & Bartol 2010دراسرة  9-1-2-1-5
علةى التمكةني النفسةأ الةذى أرةر بةدور   القيادات وإبةداع العةاملني وتوصةلت إىل أع لتمكةني القيةادات أرةراً إجيابيةاً 

 على الدوافع الذاتية واملشاركة اإلبداعية.
 ملديري اإلداري التمكني بني سعت إىل تقصأ العالقة(: 2011 /2010دراسة )سالمة  9-1-2-1-6

 يف العامة ويةالثان يف املدارس واملدرسني املديرين نظر وجهة من والفنية اإلدارية ممارستهم ألدوارهم ودرجة املدارس
العامة  الثانوية املدارس ملديري اإلداري التمكني مستوى بني موجبة ارتباطيه عالقة دمشق وكشفت وجود مدينة
 املديرين واملدرسني. نظر وجهة من والفنية اإلدارية ألدوارهم ممارستهم ودرجة

املدارس  يمدير هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة  (:2011و لماو يراسة )العمر د7- 9-1-2-1
مدارس حمافظة العاصمة عماع، وقد  أمن وجهة نظر معلم ألتمكني املعلمني وعالقته بوال  املعلمني التنظيم

 ارتباطية عالقة بينت نتالج الدراسة أع درجة ممارسة مديرى املدارس لتمكني املعلمني مرتفعة، كما بينت وجود
 تمكني املعلمني ووال  املعلمني التنظيمأ.درجة ممارسة مديرى املدارس ل متوسطة بني موجبة

هدفت إىل الكةشف عةن درجةة التمكةن اإلداري، وكذلك التعةرف  (:2011دراسة )نسمان  9-1-2-1-8
علةى عالقةة التمكةن اإلداري إببداع العةاملني فةأ اعامعةات الفلةسطينية بقطةاع غةوة. وتوصلت إىل أع أبعةاد 

رجة كبرية، كما وجدت عالقةة ذات داللةة إحةصالية بةني التمكةن ملبعةاد  )التةدريب، التمكن اإلداري متوفرة بد
  . االتةصال وتةدفق املعلومةات، فرق العمل، احلوافو، تفويض السلطة( وٕا بداع العاملني يف اعامعات الفلسطينية

ر األدا  والعالقة : سعت إىل قديد درجة التمكني اإلداري، وتطوي(2012دراسة )مسعود 9-1-2-1-9
ومديرات املدارس احلكومية ىف حمافظات مشال الضفة الغربية، وتوصلت إىل أع  يبينهما من وجهة نظر مدير 
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درجة امتالك املديرين واملديرات للتمكني اإلداري, وكذا تطوير األدا  كانت كبرية جدا، كما بينت الدراسة وجود 
 اإلداري وتطوير األدا  لدى عينة الدراسة. عالقة ارتباطية إجيابية قوية بني التمكني

سةعت إىل التعةرف علةى درجةة التمكةني اإلداري لةدى القيةادات  (:2012دراسة )أبرو لررم، 9-1-2-1-10
الرتبوية من وجهة نظر املنتسبني لدورة مديرى املدارس واملشرفني الرتبويني ىف كل من جةامعيت امللةك سةعود واإلمةام 

درجة التمكني اإلداري لدى القيادات الرتبوية جةا ت  أع ت إىللتوص وقد ىف الرايض، حممد بن سعود االسالمية
 بدرجة متوسطة.

 املدارس ملديرات اإلداري التمكني هدفت إىل التعرف على واقع (:2012دراسة )جابر 9-1-2-1-11
 اإلداري هلن من مكنيالت واقع توصلت إىل أعُتكينهن، و  معوقات أهم وقديد التعليمية جدة مبنطقة الثانوية
 املتعددة اإلدارية املستوايت ذو اهلرمأ التنظيمأ البنا  و جا عام،  بوجه كاع مرتفعاً  الدراسة عينة أفراد نظر وجهة
 األوىل. املرتبة احتل حيث معوق، كأهم

هدفت إىل قديد متطلبات التمكني اإلداري للقيادات اعامعية  (:2012دراسة )علرى 12- 9-1-2-1
يات الرتبية يف مجهورية مصر العربية . وتوصلت إىل أع متطلبات التمكني اإلداري اليت ت دراستها وقليلها يف بكل

الرؤية الواضحة، والثقة التنظيمية، والثقافة التنظيمية، ودور القيادة، والدعم التنظيمأ،  وهأ: تسعة متطلبات،
 داري، وفرق العمل.وصنع واختاذ القرار، واالتصال اإلداري، والتدريب اإل

: هدفت إىل التعرف على درجة التمكني اإلداري لدى (2012دراسة )ارقابلة ألتوبر 9-1-2-1-13
بكلية العلوم واآلداب بشرورة، جبامعة جنراع من وجهة نظر أعضا  هيئة  أمنسق القسم األكادمي –رليا 

 كادميى جا ت بدرجة كبرية.وتوصلت إىل أع مستوى التمكني اإلداري لرليا القسم األ التدريا،
ىف  اإلداري هدفت إىل معرفة معوقات تطبيق مفهوم التمكني (:2013دراسة )سالمة  9-1-2-1-14

دمشق من وجهة نظر املديرين وبينت النتالج أع أكثر املعوقات أييًة فيما يتعلق ابإلدارة الرتبوية  مدينة يف املدارس
قرارات، أما فيما يتعلق ابملديرين، فاملعوق الرليا كاع االعتياد على اتباع هأ املركوية الشديدة يف سلطة اختاذ ال

 األنظمة واللوالح حبذافريها.
هدفت إىل التعرف على التمكني اإلداري، وعالقته (: 2013دراسة )الرعاين و السويعي9-1-2-1-15

 أظهرت النتالج عربية السعودية, وقدابلرضا الوظيفى لدى مديرى املدارس احلكومية ىف حمافظة الدمام ابململكة ال
بينت  متوسطة.كما بدرجة جا  الوظيفأ الرضا مستوى وأع مرتفعة، بدرجة جا  اإلداري التمكني مستوى أع

 .الوظيفأ الرضا ودرجة اإلداري درجة التمكني بني قوية موجبة ارتباطية عالقة وجود
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املرحلة اإلبتدالية  أستوى ُتكني معلم: هدفت إىل التعرف على م(2013دراسة )السبو  9-1-2-1-16
 ىف دولة الكويت، وتوصلت إىل أع مستوى ُتكني املعلمني مل يرق إىل املستوى املرجو.

 ال راسات الت اهتمي بعمليات إدارا ارعر ة:  9-1-2-2
سةةعت إىل التعةةرف علةةى إمكانيةةة تطبيةةق إدارة املعرفةةة ىف ه( 1427/1428دراسررة )العتيرريب 1- 9-1-2-2
 امعات السعودية، وتوصلت إىل أع درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة متوسطة.اع
التعةةرف علةةى مةةدى تطبيةةق عمليةةات  إىل هةةدفت ه(:1428 /1427دراسررة )طانرركا ي 2- 9-1-2-2

إدارة املعرفة من وجهة نظر مديرات اإلدارات واملشرفات اإلدارايت يف تعليم مكة املكرمة وحمافظة جدة، وتوصلت 
أفةةةراد جمتمةةةع الدراسةةةة يةةةروع أع عمليةةةة اكتسةةةاب املعرفةةةة وتطويرهةةةا مةةةن أهةةةم عمليةةةات إدارة املعرفةةةة وأكثرهةةةا  إىل أع

 ممارسة، يليها عملية نقل املعرفة واستخدامها مث عملية تنظيم املعرفة وتقييمها .
 هدفت التعرف على دور القيادة ىف ممارسة عمليات إدارة( اليت Singh 2008دراسة ) 9-1-2-2-3

منط القيادة خاصة القالم على التفويض له  رري إجيايب وذو داللة إحصالية على أشارت النتالج إىل أع املعرفة و 
 ممارسة عمليات إدارة املعرفة.

التعرف على واقع تطبيق عمليات إدارة  إىلهدفت (: 2012دراسة )األغا و أبو اخلري يااير  9-1-2-2-4
 املعرفة إدارة عمليات تطبيق أع على الدراسة نتالج أسفرتة وإجرا ات تطويرها، و املعرفة يف جامعة القدس املفتوح

 املفتوحة جا  متوسطاً. القدس جبامعة
املعرفةة  إدارة عمليات ممارسة التعرف على درجة إىل هدفت(: 2012العال آضر  دراسة )أبو 9-1-2-2-5

 هيئةة أعضةا  نظةر وجهةة مةن الطةالف الرتبيةة جبامعةة ةكلية يف التطبيةق التشةارك، التوليةد، التنظةيم،املتمثلةة ىف: 
ملمارسة  وجا  الرتتيب التنازيل سلبية، وأخرى ممارسات إجيابية تتضمن األربع العمليات كشفت أع وقدالتدريا، 
 والتشارك، والتطبيق. والتوليد، التنظيم، إدارة املعرفة على النحو اآليت: علميات

التعرف علةى طبيعةة العالقةة بةني إدارة املعرفةة, وتقانتهةا,  إىلفت هد :(2012دراسة عو  ) 9-1-2-2-6
والتطةةوير التنظيمةةأ, وتقةةدمي املقرتحةةات الالزمةةة لالسةةتفادة مةةن إدارة املعرفةةة وتقانتهةةا يف التطةةوير التنظيمةةأ. جبامعةةة 

نتهةةةةا، والتطةةةةوير العلةةةةوم واآلداب والتكنولوجيةةةةا بلبنةةةةاع. وتوصةةةةلت إىل وجةةةةود عالقةةةةة ارتبةةةةاط بةةةةني إدارة املعرفةةةةة وتقا
 التنظيمأ للجامعة.كما أع هناك أرراً إجيابياً إلدارة املعرفة وتقافتها يف التطوير التعليمأ.

قديةةد تقةةديرات أعضةةا  هيئةةة التةةدريا لدرجةةة ممارسةةة  إىل: هةةدفت (2013دراسررة )نرررف 7- 9-1-2-2
عمليةةةات إدارة املعرفةةةة يف جامعةةةة  اخنفةةةاض درجةةةة ممارسةةةةعمليةةةات إدارة املعرفةةةة يف جامعةةةة املنوفيةةةة، وتوصةةةلت إىل 

 املنوفية.
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التعةةةةرف علةةةةى طبيعةةةةة العالقةةةةة بةةةةني ممارسةةةةة  إىل: هةةةةدفت (Numair2012دراسررررة ) 8- 9-1-2-2
عمليةةةات إدارة املعرفةةةة واألدا  اإلبتكةةةارى جبةةةامعيت املنصةةةورة واألمريكيةةةة، وتوصةةةلت إىل وجةةةود عالقةةةة إجيابيةةةة بةةةني 

  ي.البتكار ممارسة عمليات إدارة املعرفة واألدا  ا
استقصا  مفهوم إدارة املعرفةة ورصةد أبةرز  إىلهدفت  :(Alnawaiseh2014)دراسة  9-1-2-2-9

 عملياهتا مبؤسسات التعليم األردنية وتوصلت إىل غياب مفهوم إدارة املعرفة واملمارسات املتعلقة بعملياهتا . 
 عاو ال راسات الت اهتمي إبدارا ارعر ة والتمكني اإلداري م 9-1-2-3
التحقق من العالقة بني إدارة  إىل (: سعتNejad & Abbaszadeh2010) دراسة 9-1-2-3-1

 املعرفة وُتكني مديرات املدارس الثانوية، وتوصلت إىل ارتباط إدارة املعرفة بتمكني املديرين.
العالقة بني اهليكل  أهدفت إىل تقص (:Ghorbani & etals 2011دراسة )  9-1-2-3-2
 اهليكل بني إجيابية عالقة هناكصلت إىل أع اإليرانية، وقد تو  والتعليم الرتبية يف وزارةإدارة املعرفة و  أالتنظيم

 من اكتساب املعرفة والالمركوية كلما كانت ممارسة عمليات إدارةفكلما اتسم ابلبساطة املعرفة؛  التنظيمأ وإدارة
 .بدرجة أكرب وتقومي وتطبيق ومشاركة
قديةد العالقةة بةني التمكةني  إىل هةدفت (:Ahmadi & others 2012) دراسرة 9-1-2-3-3

النفسةةأ ملةةوظفأ مؤسسةةات األمةةن اإلجتمةةاعأ وممارسةةات عمليةةات إدارة املعرفةةة، وتوصةةلت إىل أع هنةةاك عالقةةة 
 ارتباطية بني التمكني النفسأ للموظفني وقدرهتم على ممارسة عمليات إدارة املعرفة.

التعرف على طبيعةة العالقةة بةني ممارسةة عمليةات  إىلسعت  (:Badah2013دراسة ) 9-1-2-3-4
يف األردع. وكشةفت وجةود  والبحةث العلمةأ التعلةيم العةايل وزارة يفإدارة املعرفةة و التمكةني اإلداري للمةوظفني 
 ُتكينهم إدارايً. ودرجة املعرفة عمليات إدارة ممارسة درجةبني  01.0عالقة ذات داللة احصالية عند مستوى 

هدفت إىل التعةرف علةى  رةري ممارسةة عمليةات إدارة  : (AL Ajlouni2013)دراسة 9-1-2-3-5
املعرفة وُتكني العاملني ابلبنوك األردنية على رقة املنظمة، وقد أظهرت النتالج بوضوأ أع رالاثً من عمليات إدارة 

 ة املنظمة.قراملعرفة، وهأ إلتقاط املعرفة وتبادهلا وتوليدها هلا عالقة إجيابية بوايدة 
(: سةةةةعت إىل التعةةةةرف علةةةةى العالقةةةةة بةةةةني إدارة املعرفةةةةة, (Ansaroodi2013دراسررررة  9-1-2-3-6

والتمكني اإلداري للعةاملني بةوزارة الشةباب والرايضة،وتوصةلت إىل وجةود عالقةة إجيابيةة بةني تةوفري متطلبةات إدارة 
 املعرفة وتفعيل التمكني اإلداري للعاملني.
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 ابقة ميكااا من الوقوف على ارالح ات التالية:ولعث  حص ال راسات الس
تناوهلةةا للموضةةوعات, فةةبعض هةةذ  الدراسةةات  تباينةةت الدراسةةات السةةابقة يفمررن حيررث موضرروع البحررث: 

مجعةت  , وقلة من الدراسات األجنبيةة الةيتتناولت التمكني اإلداري, وأخرى اهتمت إبدارة املعرفة وعملياهتا
املراحل التعليمية األعلةى واملؤسسةات اجملتمعيةة األخةرى، لةذا  مكني اإلداري يفدارة املعرفة والتبني عمليات إ
مرحلةةةة رايض األطفةةةال ولةةةذلك ختتلةةةف  حبةةةث مجةةةع بةةةني املتغةةةريين يف -باحثةةةة حةةةدود علةةةم ال - ال توجةةةد يف

 ت.تناوهلا ملوضوع البحث، وتعد استكمااًل ملنظومة هذ  الدراسا ة احلالية عن الدراسات السابقة يفالدراس
من املالحظ أع الدراسات السابقة اتفقت ىف غالبيتها على املنهج املستخدم  من حيث ارادج ارستخ م:

 والبحث احلايل يتفق مع هذ  الدراسات ىف املنهج املستخدم, وهو املنهج الوصفأ التحليلأ.
أجريةةةت تلةةةك  للدراسةةةات السةةةابقة, حيةةةث مةةةن املالحةةةظ تعةةةدد اجملةةةال اعغةةةرايف :مرررن حيرررث اغررراو امغررررايف

أو العةةريب, لكةةن ال توجةةد دراسةةة ىف حةةدود علةةم  ن متعةةددة سةةوا  علةةى املسةةتوى الغةةريبالدراسةةات ىف أمةةاك
امعةة, ومةن هنةا فتلةف البحةث ( واهتمت ابع2013الباحثة أجريت مبحافظة املنوفية، عدا دراسة )شرف 

سةابقة عامةة, ه امتةداداً للدراسةات الجيعل ياألمر الذ ت السابقة من حيث اجملال اعغرايفعن الدراسا احلايل
 مصر خاصة. مرحلة رايض األطفال يف وتفردها يف

قد استفادت الباحثة من الدراسات السةابقة ىف قديةد مشةكلة من حيث اإل ادا من ال راسات السابقة: 
وكةذلك البحث، وىف اختيار املنهج املستخدم, واالعتماد على االستبياع كأداة, فضاًل عن قديةد عناصةر ، 

 اختيار القيادات الرتبوية برايض األطفال عينة للبحث،وأخرياً ىف تفسري النتالج امليدانية للبحث.
 التعةةةرف علةةةى واقةةةع التمكةةةني اإلداري للقيةةةادات الرتبويةةةة بةةةرايض األطفةةةال وفيةةةه ت   للبحرررث:  اإلطرررار اريررر اين -2-9

بينهما وفقاً ملا أشارت إليه آراؤهن، وذلك  وممارستهن لعمليات إدارة املعرفة بروضاهتن، وكذلك طبيعة العالقة
الثالةةث، وكةةذلك الرابةةع،  أاإلجابةةة عةةن السةةؤال الفرعةة تومةةن خاللةةه ُتةةبتطبيةةق اسةةتبياع أعةةد هلةةذا الغةةرض، 

 واخلاما والسادس والسابع.
 :البرحرث وعيات  جمترمع-10

 ايض األطفةةال يف حمافظةةة: تكةةوع جمتمةةع البحةةث مةةن مجيةةع القيةةادات الرتبويةةة بةةر البررحررررث جمتررمررررع 10-1
( قالةةدة تربويةةة, وفقةةاً للبيةةاع الصةةادر مةةن مديريةةة 463عةةددهن ) غوالبةةال 2014 /2013 أاملنوفيةةة للعةةام الدراسةة

( مةةةن القيةةةادات الرتبويةةةة بةةةرايض 190وتم تطبيةةةق االسةةةتبياع علةةةى )(".2الرتبيةةةة والتعلةةةيم ابحملافظةةةة." ملحةةةق رقةةةم )
( اسةةتبانة مجيعهةةا صةةاحل للتحليةةل اإلحصةةالأ, وبةةذلك 138ة، وت اسةةتعادة )األطفةةال جبميةةع مراكةةو حمافظةةة املنوفيةة
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نسةةةبة مقبولةةةة ميكةةةةن االعتمةةةاد علةةةى نتةةةةالج  أ% مةةةن اجملتمةةةع األصةةةةلأ، وهةةة 29.81ث تكةةةوع نسةةةبة عينةةةة البحةةةة
 استجاابهتا يف تعميم النتالج على اجملتمعات املمارلة.

رٌسةةأ جتةةرييب،  23مةةا يتعلةةق بنةةوع الروضةةة )وجةةا ت بيا هتةةا علةةى النحةةو اآليت: في عياررة البحررث: 10-2
 غري معتمدة(. 119معتمدة،  19رٌسأ عريب(، وفيما يتعلق حبصوهلا على االعتماد.) 115

 أداا البررحرث:-11
ُتثةةل اهلةةدف مةةن إعةةداد االسةةتبياع التعةةرف علةةى واقةةع التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة بةةرايض األطفةةال, 

 ت إدارة املعرفة بروضاهتن من وجهة نظرهن.وتقديرهن لدرجة ممارسة عمليا
 مراحث إع اد االستبيان 11-1

 مر إع اد االستبيان درراحث التالية:
 وأبعاد وعمليات كال احملورين، وذلك من خالل: اقرتاح حموري االستبيان -1-1-11

اد التمكني االطالع على بعض الدراسات واألدبيات الرتبوية العربية واألجنبية اليت تتعلق ملبع 11-1-1-1
 اإلداري وعمليات إدارة املعرفة.

إجرا  بعض املقابالت الشخصية املفتوحة مع تسع من القيادات الرتبوية إبداريت شبني الكوم  11-1-1-2
التعليمية, وبركة السبع, وبعض املسؤولني إبدارة وتوجيه رايض األطفال مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنوفية, 

باحثة من خالل هذ  املقابالت التعرف على توصيف القيادات الرتبوية برايض األطفال حيث حاولت ال
ابحملافظة, وواقع التمكني اإلداري املمنوأ هلن رٌسيًا على وجه التحديد وكذلك ممارسات عمليات إدارة املعرفة 

 ابلروضات.
التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة االستبياع؛ وُتثةل احملةور األول يف أبعةاد  يعلى ضو  ذلك ت قديد حمور 

بةرايض األطفةةال, وفيةةه تم اقةةرتاأ أربعةةة أبعةةاد، وهةةأ: التفةةويض الطةةوعأ لةةبعض الصةةالحيات، والنمةةو املهةةين، وإدارة 
ومشاركة العمل الفريقأ، والتحفيو، وُتثل احملور الثاين يف عمليات إدارة املعرفةة, وتم اقةرتاأ رةالث عمليةات، وهةأ: 

 رفة، وتداول املعرفة ونقلها، وختوين املعرفة.تنظيم املع
بنا  صورة أولية لعبارات كل بعد من أبعةاد احملةور األول, وكةذلك كةل عمليةة مةن عمليةات احملةور  11-1-2

الثاين, وت قديد فئات االستجابة يف مخسة بدالل ملستوى التمكني اإلداري, وكذلك لدرجة ممارسة عمليات إدارة 
ى النحةةةو اآليت: )مرتفةةةع جةةةداً، مرتفةةةع، متوسةةةط، مةةةنخفض، مةةةنخفض جةةةداً( ملسةةةتوى التمكةةةني املعرفةةةة، وذلةةةك علةةة

 اإلداري، )كبرية جداً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً( لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة.
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 لما تضماي األداا جزءاو يتعلق ببعض البياات العامة عن:
االعتماد، اإلدارة التابعة هلا، وجود موقع إلكةرتو  للروضةة، ومةدى ؛ مثل نوع الروضة، حصوهلا على لروضةا -

 تفعيله، وجود تليفوع، فاكا،اتصال ابإلنرتنت.
 خاص هبا. سنوات اخلربة، وجود بريد الكرتوين؛ مثل القيادات الرتبوية -

تخصصةني تم عرض االستبياع يف صورته األولية على جمموعةة مةن السةادة األسةاتذة احملكمةني امل 11-1-3
أمةةام كةةل عنصةةر يف اخلانةةة (  √يف الرتبيةةة وتربيةةة الطفةةل، وقةةد طلةةب مةةن سةةيادهتم قديةةد آرالهةةم بوضةةع عالمةةة )  

املناسبة لوجهة نظر سيادهتم حول مدى منطقية الةربط بةني املتغةريين حمةل البحةث، ومةدى مناسةبة األبعةاد املقرتحةة 
اط كل مفردة ابلبعد وكل ممارسة ابلعمليةة الةيت تنتمةأ إليهةا، لتمكني القيادات الرتبوية برايض األطفال، ومدى ارتب

ودقةةة ، وجةةود مفةةردات وممارسةةات أخةةرى كةةاع ينبغةةأ تضةةمينها يف كةةل حمور،.وكفايةةة عبةةارات كةةل بعةةد وكةةل عمليةةة
 اقرتاحات خاصة ابالستبياع ككل. يو أخرياً وجود أ ووضوأ كل عبارة،

االسةةتبياع، كمةةا تم حةةذف عةةدد  ي التعةةديل يف حمةةور ة احملكمةةني تم وفةةق آرا  ومالحظةةات السةةاد 11-1-4
تكونرري % فةةأكثر. و80مةةن املفةةردات واملمارسةةات مةةع اإلبقةةا  علةةى العبةةارات الةةيت بلغةةت نسةةبة االتفةةاق حوهلةةا 

( ممارسررة موةعررة علررى 33( مفررردا يف أبعرراد التمكررني اإلداري األربعررة و)39العررورا الادائيررة لالسررتبيان مررن )
  ة الثالث.عمليات إدارا ارعر 

للتحقةةةق مةةةن صةةةدق االسةةةتبياع: تم عرضةةةه بصةةةورته النهاليةةةة علةةةى جمموعةةةة مةةةن هةةةؤال  احملكمةةةني  11-1-5
وطُلةةب مةةن سةةيادهتم احلكةةم علةةى مةةدى وضةةوأ اإلجةةرا ات يف أبعةةاد احملةةور األول, واملمارسةةات يف عمليةةات احملةةور 

.وقةةةةد أكةةةةدت آرا  السةةةةادة احملكمةةةةني أع الثةةةةاين وانتمالهةةةةا, وأيضةةةةا مشوهلةةةةا وكفايتهةةةةا لقيةةةةاس مةةةةا وضةةةةعت مةةةةن أجله
اإلجةةةرا ات واملمارسةةةات واضةةةحة ومنتميةةةة حملورهةةةا, كمةةةا أهنةةةا كافيةةةة لقيةةةاس مةةةا وضةةةعت مةةةن أجلةةةه وهلةةةذا فقةةةد أقةةةروا 

 بصالحية االستبياع.
ت " من القيادا 18تم حساب ربات االستبياع بطريقة إعادة االختبار على عينة قوامها " 11-1-6

قالدة  74إدارات احملافظة ) أسبع لكرب العدد هبما مقارنة بباقشبني الكوم وبركة ال طفال إبداريتالرتبوية برايض األ
تربوية بكل إدارة منهما(، وكذلك لسهولة التطبيق ببعض روضاهتا لقرهبا من حمل عمل وسكن الباحثة, وقد 

باط اتماً بني درجات التطبيقني ابلنسبة تراوحت املدة بني التطبيقني األول والثاين مخسة عشر يوماً، وقد جا  االرت
لكل بعد وكل عملية ولكل من احملورين ولالستبياع ككل؛ مما يشري إىل أع االستبياع يتمتع بدرجة عالية جداً من 

  احلة للتربيق. يألداا  ادقة واثبتة, ودلتايل  دوهره الاتائج تشري إىل أن االثبات، 
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 تربيق االستبيان  2-11
( مةةةةةن الفصةةةةةل 28/4/2014 -17بياع علةةةةةى عينةةةةةة البحةةةةةث يف األسةةةةةبوعني األخةةةةةريين )تم تطبيةةةةةق االسةةةةةت

 برايض األطفال احلكومية بنوعيها عريب/ جترييب. 2014 /2013 أالثاين للعام الدراس أالدراس
  :األسالي  وارعامات اإلحعائية للبياات -12

 اإلجراءات التالية: ىألغرا  التحليث اإلحعائي متَّ االعتماد عل
، 4، 5قويل االستجاابت اللفظية ألفراد العينة إىل استجاابت رقميةة، حيةث تم إعطةا  الةدرجات ) 12-1
( لفئةةةات االسةةةتجابة اآلتيةةةة علةةةى الرتتيةةةب )مرتفعةةةة جةةةداً، مرتفعةةةة، متوسةةةطة، منخفضةةةة، منخفضةةةة جةةةداً( 3،2،1

 لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة. ملستوى التمكني اإلداري، و)كبرية جداً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(
 :أ( ملعاعة البيا ت إحصالياً, وذلك كما يلSPSS16استخدام بر مج التحليل اإلحصالأ ) 12-2
حساب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية لكل من املفردات واألبعةاد املتعلقةة ابحملةور األول,  12-2-1

ور الثاين، وقد ت االعتماد على الوزع النسيب حلسةاب مسةتوى التمكةني وكذلك املمارسات والعمليات املتعلقة ابحمل
 اإلداري ودرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة.

هةةذا وقةةةد تم االعتمةةاد علةةةى الةةدرجات املعياريةةةة للمتوسةةةطات احلسةةابية السةةةتجاابت القيةةادات الرتبويةةةة عينةةةة 
 ات وعمليات إدارة املعرفة على النحو اآليت:البحث على مفردات وأبعاد التمكني اإلداري وكذلك ممارس

تعين أع مستوى التمكني اإلداري منخفض جداً, وكذلك درجةة ممارسةة  1.80:> 1* قيمة املتوسط من 
 عمليات إدارة املعرفة قليلة جداً.

تعين أع مستوى التمكني اإلداري منخفض, وكةذلك درجةة ممارسةة  2.60:> 1.80* قيمة املتوسط من 
 ارة املعرفة قليلة.عمليات إد

تعةين أع مسةتوى التمكةني اإلداري متوسةط, وكةذلك درجةة ممارسةة  3.40:> 2.60* قيمةة املتوسةط مةن 
 عمليات إدارة املعرفة.

تعةةين أع مسةةتوى التمكةةني اإلداري مرتفةةع, وكةةذلك درجةةة ممارسةةة  4.20:> 3.40* قيمةةة املتوسةةط مةةن 
 عمليات إدارة املعرفة كبرية.
تعةةين أع مسةةتوى التمكةةني اإلداري مرتفةةع جةةداً, وكةةذلك درجةةة ممارسةةة  5:> 4.20 * قيمةةة املتوسةةط مةةن

 .عمليات إدارة املعرفة كبرية جداً 
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تم اسةةةةتخدام اختبةةةةار)ت( للتعةةةةرف علةةةةى مةةةةدى داللةةةةة الفةةةةروق بةةةةني الروضةةةةات املعتمةةةةدة وغةةةةري  12-2-2
 املعتمدة، وكذلك بني الروضات الرٌسأ عريب، والتجرييب.

د على معامل االرتباط لبريسوع للتعرف على طبيعة العالقة بني مستوى التمكني ت االعتما 12-2-3
 اإلداري كمتغري مستقل وممارسة عمليات إدارة املعرفة كمتغري اتبع.

 ومااقشتدا وتفسريها: التربيق اري اين نتائج-13
داة البحث على القيادات أسفر التحليل اإلحصالأ للبيا ت واملعلومات اليت تم احلصول عليها من تطبيق أ

الرتبويةةة عينةةة البحةةث عةةن عديةةد مةةن النتةةالج املتعلقةةة ابسةةتجاابهتن حةةول واقةةع التمكةةني اإلداري بةةرايض األطفةةال, 
 وكذلك قديدهن لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة والعالقة بينهما, وفيما ريت عرض هذ  النتالج:

التمكررني اإلداري للقيررادات الرتبويررة  -مسررتوى  -اقررعالاتررائج اخلا ررة دلسررؤاو الثالررث ارتعلررق بو  1-13
 برض  األطفاو من وجدة ن رهن 

سةةيتم عةةرض هةةذ  النتةةالج وفقةةاً ملسةةتويني:يتعلق األول ملبعةةاد التمكةةني اإلداري األربعةةة ككةةل، ويتعلةةق الثةةاين 
 مبفردات كل بعد من هذ  األبعاد.

 وضحدا ام وو اآليت: يما يتعلق دلاتائج اخلا ة درستوى األوو  ي 13-1-1
التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض   ( يوضح1) ج وو

 مستوى التمكني اإلدارياألطفاو حوو 
 م

 االستيابة
 األبعاد 

 مستوى التمكني اإلداري

سيب
ج الا

توس
ار

 

 ماخفض ج او  ماخفض متوسج مرتفع مرتفع ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 48.2 2.34 2.47 13.19 4.26 3.16 5.22 93.24 4.34 43.5 5.7 تفويض الصالحيات 1
 78.2 95.29 33.44 92.18 11.26 33.14 78.19 26.16 44.22 53.20 33.28 إدارة العمل الفريقأ. 2

 8.2 4.5 45.7 44.35 91.48 7.41 55.57 76.8 09.12 7.8 12 النمو املهين  3
 71.1 14.65 89.89 94.8 33.12 46.15 33.21 47.10 44.14 0 0 تحفيوال 4

 44.2 22.34 22.47 61.20 44.28 95.21 29.30 1.15 84.20 66.8 96.11 املتوسط 

( أع مسةةةتوى التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة بةةةرايض األطفةةال جةةا  منخفضةةةاً, 1يتضةةح مةةن اعةةدول )
إبمجةةايل متوسةةةط نسةةةيب للتمكةةةني اإلداري  2.8، 1.71ءبعةةاد األربعةةةة مةةةا بةةةنيحيةةث تراوحةةةت املتوسةةةطات النسةةةبية ل

ولعل هذا األمةر قيمة تدل على درجة منخفضة لتمكني القيادات الرتبوية ابلروضات بشكل عام،  أ( وه2.44)
ضةةات تسةةتأرر مةةرد  غلبةةة البنةةا  التنظيمةةأ اهلرمةةأ الةةذي يفةةرض مركويةةة اختةةاذ القةةرارات؛ ممةةا جيعةةل اإلدارة العليةةا ابلرو 

ابختةةاذ القةةرارت, وال ُتةةنح القيةةادات التنفيذيةةة املتخصصةةة الصةةالحيات إلجنةةاز وتسةةهيل مةةا تفرضةةه طبيعةةة وظةةروف 
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عملهن يف الروضات، وهذا يتوافق بشكل كبري مع أع السلطة يف ظل الوضع اإلداري احلايل مصدر قةوة, وابلتةايل 
 تسيطر عليها الرموز.

بيعية لكوع مفهوم التمكني اإلداري وتطبيقاته مازال حديث العهد إىل حد ترى الباحثة أع هذ  النتيجة ط
( حول أع ُتكني العاملني  (Greasley & etals 2005, 358أوضحهما يف العمل املؤسسأ، ويدعم ذلك ما 

حيقق جناحاً بشكل كبري مع التغيريات اهليكلية يف املؤسسات حيث يتسع نطاق اإلشةراف والتحةول إىل املؤسسةة 
 األفقية بداًل من اهلرمية.

اليت ( 2007،36تتفق هذ  النتيجة إىل حد ما مع ما توصلت إليه بعض الدراسات, منها دراسة )املهدى
، 2010. ودراسةة )راضةأ مصةر متوسةطم  يف األساسةأ التعلةيم مبةدارس املعلمةني ُتكةني مسةتوى توصةلت إىل أع

وتركوهةاعلى مسةتوى  والصةالحية السةلطة وافر تفةويضلتة املةوظفني إدراك اخنفةاض مسةتوى( الةيت توصةلت إىل 69
( الةيت توصةلت إىل أع درجةة التمكةني ليسةت كافيةة حيةث مل ترتةق 29، 2012ودراسةة )أبةو كةرمي  الرؤسا  فقةط.

 إىل اليت يتوقعها املديروع.
واختلفةت النتيجةةة مةةع مةةا توصةةل إليةه عةةدد آخةةر مةةن الدراسةةات الةيت اهتمةةت برصةةد واقةةع التمكةةني اإلداري، 

 مةديري لةدى اإلداري التمكةني الةيت توصةلت إىل أع مسةتوى(, 2011،205 /2010ومنهةا دراسةة )سةالمة 
 الةيت توصةلت إىل أع مسةتوى( 87-86، 2012ودراسةة )جةابر مرتفع.  دمشق يف مدينة العامة الثانوية املدارس
 أوالسةويع ودراسةة )الطعةاينفعةة. مرت بدرجةة جةا التعليميةة  جةدة مبنطقة الثانوية املدارس ملديرات اإلداري التمكني
 حمافظةة يف احلكوميةة املةدارس مةديري اإلداري لةدى التمكةني والةيت توصةلت إىل أع مسةتوى(, 305، 2013
(, الةيت توصةلت إىل أع 207، 2012مرتفعةة، ودراسةة )املقابلةة  بدرجةة السةعودية جةا  ابململكةة العربيةة الةدمام

( الةةىت 136، 2012ادميى جةةا ت بدرجةةة كبرية.ودراسةةة )مسةةعود مسةةتوى التمكةةني اإلداري لةةرليا القسةةم األكةة
أفةةادت ملع درجةةة ممارسةةة مةةديرى املةةدارس احلكوميةةة يف حمافظةةات مشةةال الضةةفة الغربيةةة جةةا ت كبةةرية جداً.ودراسةةة 

وتةةةرى الباحثةةةة أع هةةةذا ( الةةةيت توصةةةلت إىل تةةةوافر أبعةةةاد التمكةةةني بدرجةةةة كبةةةرية، 2013،753وآخةةةراع  )التلبةةةاين
د يرجةع للصةالحيات املمنوحةة رٌسيةاً للقيةادات التنفيذيةةة مةن ق بةل وزارة الرتبيةة والتعلةيم بعةدد مةن هةةذ  االخةتالف قة

 البلداع, وهو ما مل يتوفر نظريها مبؤسساتنا الرتبوية ورايض األطفال أحدها جبمهورية مصر العربية.
أبعةةاد التمكةةني اإلداري كمةا يتضةةح مةةن نفةةا اعةةدول أع اسةةتجاابت القيةادات الرتبويةةة عينةةة البحةةث حةةول 

جةةةا ت متنوعةةةة, حيةةةث أفةةةدع ملع مسةةةتوى إدارة العمةةةل الفريقةةةأ، والنمةةةو املهةةةين هلةةةن متوسةةةط، ومسةةةتوى تفةةةويض 
 الصالحيات منخفض أما التحفيو فجا  منخفض جداً.
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جا   -إدارة العمل الفريقأ  ،النمو املهين -والثاين  الثالثين أع الُبعد يتضح كذلك من نفا اعدول كما
 الرتبية وزارة تبذله ما ذلك يرجع على الرتتيب،.وقد (78.2(، )8.2األول والثاين بوزع نسيب متوسط )  الرتتيبيف

سةوا  علةى املعةايري  بةرامج تدريبيةة مةن للمعلمةات املهةين النمو ققيق سبيل يف جهود من 2009منذ عام  والتعليم
ألعةب وأتعلةم وأبتكةر( األمةر الةذي  أل اعديةد )حقةالقومية لرايض األطفال يف مصر أو على مةنهج رايض األطفةا

يسةةهم بشةةكل أو آبخةةر يف التنميةةة املهنيةةة هلةةن، وهةةذ  إجيابيةةة قسةةب للروضةةات حمةةل البحةةث ألنةةه ال ميكةةن ُتكةةني 
القيةةةادات الرتبويةةةة دوع تةةةوفري متطلبةةةات منةةةوهن مهنيةةةاً الكسةةةاهبن املهةةةارات الالزمةةةة ألدا  ممارسةةةات املهةةةام الةةةيت يةةةتم 

 يها.تفويضهن ف
( الةيت توصةلت إىل أع النمةو املهةين، وتنميةة روأ الفريةق  73، 2012وتتفق هذ  النتيجة مع دراسةة )جةابر 

 كا  من بني األبعاد اليت حصلت على وزع نسيب مرتفع مقارنة بغريها من األبعاد.
لةةث الثاجةةا  يف الرتتيةةب  -تفةةويض الصةةالحيات -األول  أع مسةةتوى الُبعةةد يتضةةح مةةن نفةةا اعةةدول كمةةا
 مازالةت الةذي اإلدارة منط مستوى هذا البعد لطبيعة اخنفاض يرجع ، ورمبا(48.2زع نسيب )بو منخفضة وبدرجة 

 يف قيةادات الصةف الثةاين ومشةاركتهم بةني األحيةاع كثةري مةن يف قةول التنظيمةات البريوقراطيةة, والةيت تسيطر عليه
 وقمل مسئولياهتم. القرار صنع

 (71.1زع نسةيب )بو , و األخريجا  يف الرتتيب  -التحفيو -ى الُبعدالرابع أع مستو  يتضح من اعدول كما
مةةنخفض جةةداً, وهةةذا يشةةري إىل أع نظةةةام احلةةوافو املعمةةول بةةه, واملقةةدم مةةةن وزارة الرتبيةةة والتعلةةيم مل يلةةب تطلعةةةات 

, رمبا ختتلف عن ابقأ القيادات الرتبوية, ورمبا ال يوازي اعهد املبذول يف العمل ابلروضات ملا هلا من طبيعة خاصة
( 82، 2009املؤسسات الرتبوية يف املراحل التعليمية األخرى، ولعل هذا يفسر ما أشارت إليه دراسة )السةبيعى 

حول أيية قفيو العةاملني؛ حيةث جةا ت يف الرتتيةب األول مةن حيةث األييةة وإمكانيةة ممارسةته مةن قبةل الرؤسةا  
 تشةجيع، هبةا واإلشةادة العةاملني إبجنازات ن قفيو العاملني منها االعرتافمقدماً لعدد من املمارسات اليت تويد م

 العاملني يف اإلدارة، منح العاملوع ميارسه الذي الدور أيية على ابألفكار اعديدة، وللتأكيد املبادرة على العاملني
 الصةعبة، إشةعار األهةداف ققيةق علةى العةاملني القةرارات، تشةجيع مةن اختةاذ ُتكيةنهم خةالل مةن الثقةة مةن املويةد

 الرتبيةة جمةال يف الرالةدة التغيةري جتةارب مةن االسةتفادة علةى العةاملني عاليةة، حةث أدا  مسةتوايت بتوقةع العةاملني
 إجيةاد بنةا ة، بصةورة راجعةة تغذية املوظفني حبرية، منح األدا  من بتمكينهم للعاملني املعنوية الروأ والتعليم، تنمية

 العاملني. ركةمشا يضمن للمكافآت نظام
، 2010؛اععةةربى 71، 2010تتفةةق هةةذ  النتيجةةة مةةع مةةا توصةةل إليةةه عةةدد مةةن الدراسةةات منهةةا )راضةةأ 

( الةيت 83، 2012أمجعةت علةى اخنفةاض مسةتوى التحفيةو ودراسةة )جةابر  ( والةيت144، 2013؛املطريف 113
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بغريهةةا مةةن أبعةةاد التمكةةني, توصةةلت إىل بعةةد التحفيةةو مةةن بةةني األبعةةاد الةةيت حصةةلت علةةى وزع نسةةيب أقةةل مقارنةةة 
 ( اليت توصلت إىل أع التحفري جا  يف الرتتيب األخري.207، 2012ودراسة )ااملقابلة 

 يمررا يتعلررق دلاتررائج اخلا ررة درسررتوى الثرراين وارتعلررق اراء القيررادات الرتبويررة يف مسررتوى  13-1-2
 .(، على التوايل5(، )4(، )3(، )2أرقام )يكيادن إدارضو يف لث بع  من األبعاد األربعة  توضحدا ام اوو 

 يمرررا يتعلرررق ب رجرررة االسرررتيابة علرررى بعررر  تفرررويض العرررالحيات مرررن وجدرررة ن رررر عيارررة  13-1-2-1
 البحث  يوضحدا ام وو اآليت:

التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض   ( يوضح2ج وو )
 ويض العالحياتاألطفاو حوو مستوى تف

 م 
 االستيابة

 تفويض العالحيات 

 مستوى تفويض العالحيات 

سيب
ج الا

توس
ار

 

 ماخفض ج او  ماخفض متوسج مرتفع مرتفع ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 88.1 66.67 92 0 0 59.11 16 74.21 30 0 0 يفوض ىل الرؤسا  صالحيات لتيسري العمل ابلروضة 1
  19.2 23.36 50 43.30 42 59.11 16 74.21 30 0 0  للمهام املفوضة يل أالأد أع رؤساليتاب 2
 33.2 66.66 92 0 0 0 0 0  0 33.33 46 الصالحيات كتابة. أرؤسال يفوض يل 3
 66.3 0 0 0 0  47 94.65 91 0 0 مع طبيعة املهام املوكلة. تتناسب الصالحيات املفوضة يل 4
 54.2 01.0 2 25.65 90 59.11 16 74.21 30 0 0 .ة املهام املوكلة يليف  دي يثق الرؤسا  بقدرايت 5
 61.2 01.0 2 25.65 90 59.11 6 99.28 40 0 0  أفيما يتعلق بعمل أأمتلك حرية التعبري عن رأي 6
 54.3 0 0 0 0 66.66 92 35.4 17 01.21  29 أشعر مبسئولية كبرية جتا  روضيت. 7
 30.2 23.36 50 43.30 42 0 0 33.33 46 0 0 ر املتعلقة بروضيت.اختاذ القرا أأشارك رؤسال 8
 88.1 67.66 92 0 0 59.11 16 74.21 30 0 0 ابجياد حلول ملشكالت العمل  أرؤسال يسمح يل 9
 88.1 67.66 92 0 0 59.11 16 74.21 30 0 0 املفوضةإلجناز املهام  تتاأ يل حرية اختيار األسلوب املناسب 10

 8.2  2.34 2.47 13.19 4.26 3.16 5.22 93.24 4.34 43.5  5.7 ارتوسج 

مستوى تفويض الصالحيات إمجااًل كما تةرى القيةادات الرتبويةة جةا  منخفضةاً, ( أع 2يتضح من اعدول )
 وهو ما ينسجم مع مستوى التمكني اإلداري عامة للقيادات الرتبوية برايض األطفال.

( حةول حمدويةة مةنح 90، 2012مةا توصةلت إليةه دراسةة )عبةد احلسةني تتفق هذ  النتيجة إىل حةد مةا مةع 
( الةةيت توصةةلت إىل تفةةويض 75، 2012ودراسةةة )جةةابر  الصةةالحيات وخةةوف الرؤسةةا  مةةن إعطالهةةا للمرؤسةةني.

الصةةالحيات ملةةةديرات املةةةدارس الثانويةةةة مبنطقةةة جةةةدة جةةةا  متوسةةةطاً.وختتلف مةةةع مةةا توصةةةلت إليةةةه دراسةةةة )املقابلةةةة 
 اليت أوضحت أع درجة ممارسة رليا القسم األكادميى لتفويض الصالحيات جا ت كبرية.(, و 209، 2012
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كما يتضح مةن نفةا اعةدول أع القيةادات عي  نةة البحةث تةرى مناسةبة الصةالحيات املفوضةة هلةن مةع طبيعةة 
ة كبةةرية جتةةا  املهةةام املوكلةةة هلةةن بدرجةةة كبةةرية ويعةةوز حصةةول هةةذ  املفةةردة علةةى هةةذ  الدرجةةة شةةعور القيةةادات مبسةةؤولي

روضةةاهتن بةةذات الدرجةةة، وهةةذا يشةةري إىل حرصةةهن ورغبةةتهن يف قمةةل مسةةئوليات جتةةا  الروضةةة، وهةةذا مؤشةةر جيةةد 
 ألع جناأ التمكني يتطلب الرغبة من قبل األفراد املمكنني أنفسهم.

إىل أع األفةراد املمك نةني  (Rothstein & Others 1995, 20)ولعةل هةذا يؤكةد مةا توصةلت دراسةة 
ع لديهم رغبات ودوافع أكرب حنو اكتساب معارف جديدة من خالل اإلقبال على دورات احلاسوب واللغةة تتكو 

وتكنولوجيةةةا املعلومةةةات وغريهةةةا مةةةن التقنيةةةات, وذلةةةك بشةةةكل يفةةةوق أقةةةراهنم ممةةةن ال يتةةةوافر هلةةةم قةةةدر ممارةةةل مةةةن 
 قةدرة أكثةر مكننيامل العاملني أع Kirkman& Others 2004, 177)ويضيف ) الصالحيات أو التمكني.

 العمل.  مبتكرة ملشاكل حلول عن والبحث العمل، إلجناز العمليات الضرورية تنقيح على
كما يتضح من نفا اعدول أع استجاابت عينة البحث حول تفةويض الرؤسةا  صةالحيات لتيسةري العمةل 

ملناسةةةب إلجنةةةاز املهةةةام ابلروضةةةة، والسةةةماأ إبجيةةةاد حلةةةول ملشةةةكالت العمةةةل، إعطةةةا  احلريةةةة يف اختيةةةار األسةةةلوب ا
املفوضة قد جا ت بدرجة منخفضة وهذا ما يدل على حاجة القيادات الرتبوية إىل مويد مةن الصةالحيات لتيسةري 
العمةةل دوع الرجةةوع إىل الرؤسةةا  ابسةةتمرار خاصةةة, وأع عةةدداً مةةن القيةةادات الرتبويةةة التنفيذيةةة قةةد عقبةةت علةةى أع 

 قرارات يستغرق وقتاً أطول ويتسبب يف تعطيل العمل.الرجوع دوماً إىل الرؤسا  جيعل اختاذ ال
 قر  عر  إدارا العمرث الفريقري اسرتيابة القيرادات الرتبويرة حروو ب  أما  يما يتعلق ب رجرة  13-1-2-2

أوضرررحي الاترررائج أارررا موجرررودا ب رجرررة متوسررررة حيرررث بلرررا ارتوسرررج الاسررريب غمررروع مفرررردات هررررا البعررر  
 لما يوضحدا ام وو اآليت:  يمفردا  دما يتعلق ب رجة وجود لث ( و ي2.78)

التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض   ( يوضح3ج وو )
 األطفاو حوو مستوى إدارا العمث الفريقي

 م
 االستيابررة

 إدارا العمررررث الفريقي 

 مستوى إدارا العمث الفريقي 

سيب
ج الا

توس
ار

 

 ماخفض ج او  ماخفض متوسج مرتفع  او مرتفع ج
 % ك % ك % ك % ك % ك

 88.1 66.67 92 0 0 59.11 16 74.21 30 0 0 يشجع الرؤسا  العمل الفريقأ. 1
 13.2 67.66 92 0 0 0 0 57.19 27 77.13 19 يتشكل فريق العمل وفق رؤية وأهداف حمددة. 2
 13.2 67.66 92 0 0 0 0 57.19 27 77.13 19 .أشارك الفريق يف وضع نظام للمتابعة الذاتية 3
 49.2 15.31 43 51.35 49 0 0 57.19 27 77.13 19 الفردي  أكثر من األدا  الفريقأ يدعم الرؤسا  األدا  4
 93.2 52.6 9 72.50 70 0 0 99.28 40 77.13 19 تنفيذ املهام. يف العمل يتعاوع فريق 5
 3.2 99.28 40 03.42 58 42.9 13 7.8 12 87.10 15  حملدد الجنار املهام املسندة لهيلتوم كل فرد يف الفريق ابلوقت ا 6
 1.3 62.3 5 46.22 31 83.47 66 32.12 17 77.13 19 بني فريق العمل. تسود الثقة 7
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 60.4 0 0 0 0 32.12 17 22.15 21 46.72 100 .أأستطيع إقناع اآلخرين آبرال 8
 46.3 0 0 57.19 27 83.47 66 0  0 61.32 45 ت الروضةأشارك والفريق يف حل مشكال 9

 78.2  03.30 44.41 92.18 11.26 33.14 78.19 18.16 33.22 53.20  33.28 ارتوسج

( أع اسةةةتجابة القيةةةادات الرتبويةةةة عينةةة البحةةةث حةةةول مفةةةردات إدارة العمةةةل الفريقةةةأ 3يتضةةح مةةةن اعةةةدول )
اآلخةةرين آبرالهةةن بدرجةةة كبةةرية جةةداً، ومشةةاركتهن الفريةةق يف حةةل جةةا ت متنوعةةة حيةةث أفةةدع ابسةةتطاعتهن إقنةةاع 

بةني فريةةق العمةل بدرجةةة  وسةةيادة الثقةة تنفيةذ املهةام، يف فريةةق العمةل تعةةاوعيمشةكالت الروضةة بدرجةةة كبةرية، و 
 املفردات بدرجة منخفضة. أمتوسطة, يف حني جا ت ممارسة ابق

املفةردة املتعلقةة  ألت علةى أعلةى درجةة ممارسةة هةكما يتضح من نفا اعدول أع أكثر املفةردات الةيت حصة
ابلقةةدرة علةةى إقنةةاع اآلخةةرين آبرالهةةن, يليهةةا مشةةاركة الفريةةق يف حةةل مشةةكالت الروضةةة، وميكةةن تفسةةري ذلةةك ملهنةةا 

املعلمة الدالم لالطالع  أتتعامل مع طفل الروضة بكثري األسئلة واحلوار حبكم خصالصه السنية, وعليه يكوع سع
قدرة على الرد على أسئلته واستفساراته اليت ال تنتهأ وعليه تتعود املعلمة الصةرب واهلةدو  يف املناقشةة واالستشارة لل

 واحلوار مبا ميكنها يف النهاية ابلقدرة على إقناع اآلخرين, وحل ما يواجه الروضة من مشكالت.
ن تفسري ذلك استناداً إىل طبيعة يمكبني فريق العمل, ف تنفيذ املهام، وسيادة الثقة يف العمل فريق تعاوعأما 

حيةث  -العمل الفريقأ الذي تعودتةه القيةادات الرتبويةة منةذ بدايةة عملهةا ابلروضةة عامةة, وقاعةات النشةاط خاصةة
القيادات الرتبوية التنفيذية أليية  أ.ولذا ميكن استنتاج ارتفاع مستوى وع- أعملت املعلمتاع سوايً بشكل تكامل

 يقأ يف جناأ العمل ابلروضات.بل وإلوامية العمل الفر 
دراسةةةةةةةةة  منهةةةةةةةةاواآلرا  املتخصصةةةةةةةةة، و  يةةةةةةةةدعم هةةةةةةةةذ  النتيجةةةةةةةةة مةةةةةةةةا توصةةةةةةةةلت إليةةةةةةةةه عديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن الدراسةةةةةةةةات

( الةةةيت توصةةةلت إىل أع بنةةةا  فةةةرق العمةةةل أكثةةةر األبعةةةاد إسةةةهاماً يف تشةةةكيل التمكةةةني 276، 2012)عبداحلسةةةني
املشةرتكة،  إلجناز املهةام الفعالة األدوات من تعترب العمل فرق أع ( حول2012 النصر أبو)اإلداري، وما أوضحه 

 وتتعاوع واملهام، األهداف قوة تتقاسم إىل تتحول أع البشر من جمموعة ألي ميكن أنه العمل خربات أربتت ولقد
 كانةت مهمةا مبفةرد  واحةدم  إنسةاعم  والفاعليةة، وال يسةتطيع الكفةا ة مةن قةدر ملعلةى املطلةوب النجةاأ لتحقيةق معةاً 

ذلك.ولةذا  يفعةل أع فيمكنه العمل فريق أما شأ ، كل إبجناز أع يقوم واإلدارية واعسمية العقلية راتهوقد عبقريته
 .التمكني إسرتاتيجية املؤسسات اليت تتبىن يف التنظيمأ للهيكل األساسية الركيوة تشكل العمل فرق فإع

ى أقل وزع نسيب، ورمبا ما يتضح من نفا اعدول أع مفردة تشجيع الرؤسا  العمل الفريقأ حصلت علك
يرجع ذلك إىل عدم اعتياد الرؤسا  العمل الفريقأ منذ بداية عملهم حيث عمل معلمو مادة بشكل مستقل 

( حنو ميل الرؤسا  حنو األدا  71، 2010داخل فصوهلم، واتفقت هذ  النتيجة مع ما أوضحته دراسة )راضأ 
 الفردي بدالً من األدا  الفريقأ.
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الامو اردين, حوو مستوى عياة البحث علق دستيادت القيادات الرتبوية  يما يت 13-1-2-3
 قرر  أوضررحي الاتررائج ترروا ره ب رجررة متوسرررة إمجرراالو, حيررث بلررا ارتوسررج الاسرريب رفررردات الامررو اردررين 

 (.و يما يتعلق ب رجة وجود لث مفردا من هره ارفردات  كما يوضحدا ام وو التايل.8.2)
كرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية الت ( يوضح4ج وو )

 برض  األطفاو حوو مستوى الامو اردين
 م 

 االستيابة
 الامو اردين 

 مستوى الامو اردين 

سيب
ج الا

توس
ار

 

 ماخفض ج او  ماخفض متوسج مرتفع مرتفع ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 64.2 0 0 36.23 50  77.63 88 0 0 0 0 .واضحة لتدرييبخطة  أيتبىن رؤسال 1
 13.3 0 0 26.28 39 39.17 24  30 61.32 45 .اق ابلربامج التدريبية املقدمة يلأحرص على االلتح 2
 29.3 0 0 0 0 26.78 108 49.14 20 25.7 10 الرؤسا  فرص للتدريب  يوفر يل 3
 84.2 0 0 57.19 27 81.76 106 62.3 5 0 0 احلالية. التدريب احتياجايت يليب 4
 67.2 0 0 33.33 46 67.66 92 0 0 0 0 املستقبلية. التدريب احتياجايت يليب 5
 82.2 0 0 07.55 76 57.19 27 77.13 19 59.11 16 أتبادل الوايرات مع القيادات الرتبوية ابلروضات األخرى. 6
 71.2 0 0 94.65 91 35.4 6 74.21 30 97.7 11 لروضة اب تواجهين يف بعض األمور اليت يأتشاور مع نظالر  7
 53.1 42.59 82 26.28 39 32.12 17  0  0 .املميوين يف العمل أأقلد رؤسال 8
 58.3 0 0 0 0 77.63 88 49.14 20 74.21 30 الفاكا( -)اإلنرتنت أستطيع التعامل مع وسالل االتصال احلديثة 9
 55.2 0 0 94.65 91 29.20 28 52.6 9 25.7 10 اتية.أسعى إىل التنمية املهنية الذ 10
 57.2 0 0 25.57 79 51.35 49 0 0 25.7 10 وظيفيت مسئوليات مع التعامل ميكنين من ما املهارات أمتلك من 11

 8.2  4.5 45.7 44.35 91.48 7.41 55.57 76.8  09.12 7.8  12 ارتوسج

توفر مفردات النمو املهين هلن بدرجة متوسطة إمجااًل، وهةذا ( أع عينة البحث أفدع ب4يتضح من اعدول )
والةيت توصةلت إىل  (2010،71دراسة )راضأ  يتفق إىل حد ما مع ما توصلت إليه عدد من الدراسات، ومنها:

 متوسةط  لتةوافر مسةتوىيف مقابةل  العةاملني، مهةارات لتطةوير التدريبيةة الةربامج تةوافر مسةتوى يف أع هناك اخنفاضةاً 
( توصلت إىل أع تدريب وتعليم العاملني 2011،497ودراسة )املبيضيني والطروانة العمل،  جمال يف التعلم فرص

املةةدارس  ي( الةةيت توصةةلت إىل أع النمةةو املهةةين ملةةدير 317، 2013 أوالسةةويع جةةا ت متوسةةطة، ودراسةةة)الطعاين
صةلت إىل أع مسةتوى النمةو املهةين ( اليت تو 46، 2013احلكومية مبحافظة الدمام جا  متوسطاً ودراسة )السبوق
 ملعلمأ املرحلة اإلبتدالية مل يرَق إىل املستوى املطلوب.

ولعل هذ  النتيجة مؤشر جيد يساعد على جناأ التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية مستقباًل  سيساً على 
الرتبويةةةة، ومنهةةةا دراسةةةة مةةةا قدمتةةةه عديةةةد مةةةن اآلرا  والدراسةةةات املتخصصةةةة حةةةول أييةةةة النمةةةو املهةةةين للقيةةةادات 

( والةةةيت أمجعةةةت علةةةةى أع التمكةةةني اإلداري يتطلةةةب التةةةةدريب 2012(، ودراسةةةة )جةةةةابر 2013،46)السةةةبوق 
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 & De Grauwe)يةةدعم هةذ  النتيجةة مةةا أفةادت بةةه دراسةة وهةو مةةا ميثةل مفةردات النمةةو املهةين. و واخلةربة، 
others 2005 , 10)املؤهلةة كأحةد املتطلبةات الرليسةية لنجةاأ  يةالبشةر  الكةوادر دريبتةحةول األييةة الكبةرية ل

 الالمركوية يف املؤسسات الرتبوية.
كما يتضح من نفا اعدول أع استجابة القيادات الرتبوية عينة البحث حول مفردات النمو املهين جا ت 

لتعامةل مةةع املتعلقتةني ابلقةدرة علةى ا فةردتنيمتنوعةة, حيةث أفةدع بوجةود مجيةع املمارسةات بدرجةة متوسةةطة, عةدا امل
تقليةةةد الرؤسةةةا  املميةةةوين يف العمةةةل حيةةةث جةةةا ت األوىل بدرجةةةة  ،الفةةةاكا( -وسةةةالل االتصةةةال احلديثةةةة )اإلنرتنةةةت

 مرتفعة، يف حني جا ت الثانية بدرجة منخفضة.
حصةةول مجيةةع القيةةادات الرتبويةةة عامةةة علةةى  وتةةرى الباحثةةة أع النتيجةةة املتعلقةةة ابملفةةردة األوىل رمبةةا تعةةود إىل

علةةى اعتبةار أع احلصةةول علةى هةةذ  الشةهادة كةةاع مةن شةةروط (ICDL)رخصةةة الدوليةة لقيةةادة الكمبيةوترشةهادة ال
ترقيتهن من الدرجة الةيت عليهةا للدرجةة التاليةة هلةا، أمةا فيمةا يتعلةق ابملفةردة الثانيةة وحصةوهلا علةى أقةل درجةة، رمبةا 

غةةةري متخصصةةةني, وابلتةةةايل فمةةةن وجهةةةة  يرجةةةع إىل أع مجيةةةع رؤسةةةا  القيةةةادات الرتبويةةةة بةةةرايض األطفةةةال ابحملافظةةةة
نظرهن أهنن غري مميوين فيما يتعلق مبجال تربية الطفل بل على العكا كمةا أوضةحت عةدد مةن الدراسةات علةى 

، كمةا أهنةا أجةدر نفا احملافظة وحمافظات أخرى أع الفئةة األوىل تةرى أهنةا األقةدر علةى ممارسةة العمةل ابلروضةات
، 2009أ)الشةتيح .ألمر الذي قد جيعلهةن لسةن علةى قناعةة مبسةتوى أدالهةممن رؤساها بتقلد هذ  الوظالف, ا

 (.2012 أعبد العاط ؛14-15
بعر  التحفيرز حروو مفرردات عياة البحث  يما يتعلق دستيادت القيادات الرتبوية أما  13-1-2-4

تلرد ارفرردات  ق  أوضحي الاتائج توا رها ب رجة ماخفضة ج او إمجاالو حيث بلا ارتوسج الاسيب غمروع 
 لما يوضحدا ام وو اآليت:  ي(. و يما يتعلق ب رجة وجود لث مفردا  د71.1)

التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض   ( يوضح5ج وو )
 األطفاو حوو درجة ممارسة بع  التحفيز

 م 
 االستيابة

 التحفيز

 درجة ممارسة بع  التحفيز 

سيب
ج الا

توس
ار

 

 ماخفض ج او  ماخفض متوسج مرتفع مرتفع ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 .أ  احلوافو املادية عند ُتيو أدالالرؤسا يقدم يل 1
 18.3  0 22.15 21 45.51 71 33.33 46 0 0 .أاحلوافو املعنوية عند ُتيو أدال الرؤسا  يقدم يل 2
 79.2 0 0 78.34 48 45.51 71 77.13 19 0 0 نوع احلوافو بني فردية ومجاعية تت 3
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 نظام احلوافو. وضع يف أشارك 4
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 أنظام احلوافو مرض 5
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 41.1 23.86 119 0 0 0 0 77.13 19 0 0 ترتبط احلوافو ابألدا . 6
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 دوري. بشكل واحلواف نظم يمراجع 7
 مينحىن الرؤسا  حوافو عندما أقدم حلول 8

 من مشكالت ابتكارية ملا يصادفين
0 0  0 0 0 0 0 138 100 1 

 03.3 . . 43.30 42 23.36 50 33.33 46 0 0 للروضة . ابلنسبة كجو  حيوي مليية وظيفيت لأيشعرين رؤسا 9
 71.1  14.65 89.89 94.8 33.12 46.15 33.21 47.10 44.14 0 0 ارتوسج

( أعم استجابة القيةادات الرتبويةة عينةة البحةث حةول مفةردات التحفيةو جةا ت متنوعةة 5يتضح من اعدول )
 ابلنسةبة كجةو  حيةوي حيث أفدع بتقدمي الرؤسا  للحوافو املعنوية عند ُتيو األدا ، إعطا  الشعور مليية الوظيفةة

 يف حني جا ت ابقى املفردات بدرجة منخفضة جداً.وافو بني فردية ومجاعية بدرجة متوسطة للروضة تنوع احل
وتةةةرى الباحثةةةة أع هةةةذ  النتيجةةةة قةةةد ترجةةةع إىل ضةةةعف اإلمكةةةا ت املاديةةةة للروضةةةات احلكوميةةةة شةةةأهنا شةةةأع 

ر، عبارات املدأ مؤسسات التعليم يف مصر وعليه ترتكو احلوافو على املعنوي منها املمثلة يف خطاابت شكر وتقدي
مةن  –حىت يف حالة تقدمي احلوافو الفرديةة واعماعيةة فتةتم األوىل عنةد حصةول القيةادات الرتبويةة علةى الرتقيةةوالثنا  

فئة للفئة األعلى, وكةذلك يف عةدد قليةل مةن القيةادات احلصةول علةى درجةة املاجسةتري وكةذلك عنةد احلصةول علةى 
الروضات سوا  على مستوى اإلدارات أو املةديرايت وحةىت علةى مسةتوى  مراكو متقدمة يف املسابقات اليت تتم بني

 .-اعمهورية 
هذا وترى الباحثة أع ضعف التحفيو يعد مؤشراً سلبياً لنجةاأ تطبيةق التمكةني اإلداري بةرايض األطفةال, 

 ألصةحاب واملكافةآت احلوافو صرف على قيود وجود ( أع2009،186ألنه كما أوضحت دراسة )السبيعى 
 جا  يف مقدمة املعوقةات الةيت قةول دوع ممارسةة الرؤسةا  ألدوارهةم القياديةة، يؤكةد علةى هةذا األمةر املتميو دا األ

( حيث يشري إىل أع التمكني سيفقد األرضية عنةدما ال تةوفر املؤسسةة املكافةآت املناسةبة 65، 2010)راضأ 
 التمكةني  وجةود عالقةة طرديةة بةنيالةيت أشةارت إىل (14، 2011مةع ربةط احلةوافو ابألدا ، ودراسةة )نسةماع 

 منتجةة عالقةة حبيةث تكةوع والعةاملني القيةادة بةني العالقةة توطيد إىل يؤدي مما للعاملني واملعنوي املادي والدعم
 واحلةوافو األجةور زايدة مثةل هةو تقليةدي موضةحة ضةرورة أع تنةوع املؤسسةة يف أسةاليب التحفيةو بةني مةا وفاعلةة
 هلةم اعةوالو وتقةدمي فيهةا، ابملتميةوين بعض الفرص لالحتفةال اغتنام مثل معنوي هو وما خمتلفة، ملشكال املادية

 أو األجهةوة بتةوفري يةرتبط مةا ومنهةا والتميةو، اإلبةداع أجةل مةن التنةافا علةى وتشةجيع زماللهةم لتشةجيعهم،
 العلميةة ومةواهبهم اهتمر قةد مةع تتناسةب الةيت البيئةة تةوفري أجةل مةن للعةاملني املناسةبة أو التكنولوجيةا املختةربات
 .والبحثية



 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. .....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 70 

الاتائج اخلا ة دلسؤاو الرابع ارتعلق دلتحقق مرن وجرود  رر  دالرة إحعرائيا برني متوسرري درجرات  - 2-13
استيادت أ راد العياة حوو مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية برض  األطفراو تعرزى لاروع الروضرة وحعرو ا 

 على االعتماد 
تحليث اإلحعائي ارتعلق دإلجابة عن هرا السؤاو واختبار الفرضني األوو سوف يتا عر  نتائج ال

 والثاين و ق حمورين األوو يتعلق دختالف نوع الروضة، والثاين يتعلق دعتمادها.
 يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو مستوى التمكني اإلداري دختالف نوع الروضة  13-2-1

  وو التايل:)عريب/ جترييب(  يوضحدا ام
( يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر  بني متوسري درجات 6ج وو )

استيادت للقيادات الرتبوية برض  األطفاو حوو مستوى التمكني اإلداري و قاو لاوع الروضة 
 (23رمسي جترييب /115)رمسي عريب 

 مستوى الداللة  قيمة ت" ملعياري االحنراف ا املتوسط احلسايب أبعاد التمكني اإلداري 
 01.0 29.10 47.9 15.21 عريب  تفويض الصالحيات 

 1.27 00.40 جترييب
 01.0 17.10 5.35 28.78 عريب  إدارة العمل الفريقأ 

 1.65 39.41 جترييب
 01.0 44.8 6.82 22.81 عريب  النمو املهين 

 3.55 34.26 جترييب
.15 عريب  التحفيو  61  74 .2 37.2 02.0 

 76.2 16.56 جترييب
91  عريب  اإلمجايل  .87  21 .93 95.9 01.0 

 48. 4 130.22 جترييب

بني متوسطأ درجات  01.0( وجود فرق ذي داللة إحصالية عند مستوى 6يتضح من اعدول )
لصاحل التجرييب؛  اإلداري نيالتمك مستوىالعريب والتجرييب حول  برايض األطفال استجاابت القيادات الرتبوية

حيث جا  متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يف الروضات التجريبية حول مستوى ُتكينهن إدارايً 
أعلى من نظالرهن يف الروضات الرٌسية العريب, ولعل هذا مرد  أنه يف روضات النوع األول يكوع هناك مديرعام 

نها مرحلة رايض األطفال، وهذا ال يتوفر يف روضات النوع الثاين للمدرسة مع وجود مسؤول لكل مرحلة, وم
حيث يكوع مدير املدرسة اإلبتدالية هو املسؤول عن املدرسة اليت تكوع الروضة جو ًا منها. وعليه تتضح صحة 

 الفرض األول مبا يسمح بقبوله.
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و قاو حلعوو الروضة و يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو مستوى التمكني اإلداري  13-2-2
 على االعتماد )معتم ا/ غري معتم ا(  يوضحدا ام وو التايل:

( يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر  بني متوسري درجات 7ج وو )
استيادت للقيادات الرتبوية برض  األطفاو حوو مستوى التمكني اإلداري و قاو حلعوو الروضة على 

 (119غري معتم ا  /19عتم ااالعتماد )م
 مستوى الداللة  قيمة ت" االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب أبعاد التمكني اإلداري 
 01.0 7. 92 09. 10 30.22 غري معتمدة تفويض الصالحيات

 1.66 40.74 معتمدة
 01.0 7. 48 5.82 29.48 غري معتمدة إدارة العمل الفريقأ

 1.12 39.52 معتمدة
 01.0 9. 09 6.59 23.15 غري معتمدة النمو املهين

 1.51 36.94 معتمدة
 01.0 2. 3 2.69 15.19 غري معتمدة التحفيو

 3.1 16.94 معتمدة
 8.45 22.58 90.13 غري معتمدة االمجايل

 
01.0 

 4.76 134.16 معتمدة

بني متوسطأ درجات  01.0( وجود فرق ذي داللة إحصالية عند مستوى 7يتضح من اعدول )
لصاحل  اإلداري التمكني مستوىحول برايض األطفال املعتمدة وغري املعتمدة  استجاابت القيادات الرتبوية

املعتمدة, حيث جا  متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يف الروضات املعتمدة حول مستوى 
دة، وهذا مرد  أنه يف إطار سعى الروضة للحصول ُتكينهن إدارايً أعلى من نظالرهن يف الروضات غري املعتم

على االعتماد يكوع مجيع العاملني ابلروضة عبارة عن فريق مقسم بدور  إىل فرق اثنوية تتخصص كل واحدة 
يف جانب بعينه على أع يتم العمل بشكل تكاملأ، ويف الوقت نفسه كما أشارت عدد من القيادات أع 

دات الرتبوية التنفيذية الستكمال إجرا ات اعتماد عمل الروضة كاماًل للقيامدير املدرسة اإلبتدالية يفوض 
الروضة، ويف الوقت نفسه يبحث كل فرد داخل الروضة للوصول إىل ُتام عمله داخل الفريق األمر الذي 
يسهم بشكل غري مباشر يف منوهم مهنياً، وابلتايل فإع حصول الروضة على االعتماد يتطلب توافر أبعاد 

 التمكني اإلداري.
( حةةول وجةةود عالقةةة بةةني ُتكةةني املةةديرين 2009النتيجةةة مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )الفاضةةل  تتفةةق هةةذ 

( اللتةاع أفةادات ملع 50، 2008؛ عبد األمري وعبد الرسول 2010،3ودراستا )الرقب  وتطبيق اعودة مبدارسهم،
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حةةول أحةةد  (2013،35)عفانةةة  التمكةةني يعةةد مةةن أسةةاليب ققيةةق اعةةودة ابملؤسسةةة، كمةةا تتفةةق مةةع مةةا أوضةةحه
الةيت قةرص املؤسسةةة علةى تنفيةذها لتحقيةةق مسةتوى أعلةى مةةن كأحةد الضةةرورات هةذ  األبعةاد وهةو العمةةل الفريقةأ  

 اعودة.
( حةةول أع هنةةاك ارتباطةةاً بةةني دعةةم ومسةةاندة اإلدارة 12، 2006يةةدعم هةةذ  النتيجةةة مةةا أوضةةحه )معةةوب 

ف عةدم وعةأ اإلدارة العليةا والعةاملني مبفهةوم إدارة العليا وتطبيق اعودة لتحسني مستوى اخلدمة فمةن نقةاط الضةع
اعةةةةودة كأسةةةةلوب إداري معاصةةةةر ممةةةةا أدى إىل الوضةةةةع الةةةةراهن، ويرجةةةةع ذلةةةةك لوجةةةةود رقافةةةةة تقليديةةةةة لةةةةدى اإلدارة 
والعاملني ال توال يسيطر عليها الطةابع البريوقراطةأ القةالم علةى احتكةار السةلطة، وعةدم تفةويض اآلخةرين وإصةدار 

شةةةاركة املرؤسةةةني هلا.موصةةةياً ابلتوجةةةه حنةةةو الةةةنمط القيةةةادي املتسةةةم ابملشةةةاركة والدميقراطيةةةة والشةةةفافية القةةةرار بةةةدوع م
 والالمركوية واملشاركة اجملتمعية.

 وىف ضو  هذ  النتيجة يتضح صحة الفرض الثاين, وابلتايل قبوله.
مليات إدارا ارعر ة بررض  ب رجة ممارسة القيادات الرتبوية لعالاتائج اخلا ة دلسؤاو اخلامس وارتعلق  3-13

 األطفاو من وجدة ن رهن 
و رررق مسررتويني يتعلررق األوو  مارسررة عمليررات إدارا ارعر ررة الرررثالث  سرريتا عررر  هررره الاتررائج أيضرراو 

 على ح ه. ات لث عملية من هره العمليات لث  إمجاالو.ويتعلق الثاين  مارس
إدارا ارعر رة إمجراالو  قرر  بعمليررات رتعلقرة وا  يمرا يتعلرق دلاترائج اخلا ررة درسرتوى األوو 13-3-1

ارتوسررج الاسرريب غمرروع العمليررات  أسررفرت اسررتيادت عياررة البحررث عررن ممارسررتدا ب رجررة قليلررة حيررث جرراء
 عملية إمجاالو  يوضحدا ام وو اآليت: ارتوسج الاسيب ل رجة ممارسة لثوعن  (09.2)

ت احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض  التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرا ( يوضح8ج وو )
  درجة ممارسة عمليات إدارا ارعر ةاألطفاو حوو 

 م
 االستيابة

 عمليات إدارا ارعر ة

 درجة ارمارسة

سيب
ج الا

توس
ار

 

 قليلة ج او  قليلة متوسرة لبريا لبريا ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 93.1 58.59 22.82 51.11 89.15 62.15 56.21 64.5 78.7 65.7 56.10 تنظيم املعرفة  1
 9.1 78.54 61.75 58.10 61.14 83.24 27.34 81.9 53.13 0 0 تداول املعرفة ونقلها  2
 44.2 25.26 22.36 14.15 89.20 5.47 56.65 11.11 33.15 0 0 ختوين املعرفة  3

 2. 09 47. 12 65. 02 12. 19 16. 82 5.29 71.40 65.8. 93.11 55.2 52.3 ارتوسج 
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( أع درجةةةةة ممارسةةةةة عمليةةةةات إدارة املعرفةةةةة جةةةةا ت بدرجةةةةة قليلةةةةة؛ حيةةةةث تراوحةةةةت 8يتضةةةةح مةةةةن اعةةةةدول )
قيمةة  أ( وهة2.09إبمجةايل متوسةط نسةيب ) 2.44، 1.9املتوسطات النسةبية ملمارسةة العمليةات الةثالث مةا بةني 

دراسةةةةة م.ولعةةةةل هةةةةذا يتوافةةةةق مةةةةع مةةةةا أوضةةةةحته تةةةةدل علةةةةى درجةةةةة قليلةةةةة ملمارسةةةةة عمليةةةةات إدارة املعرفةةةةة بشةةةةكل عا
Alnawaiseh & others 2014, 162)مفهةوم ( حةول أع مؤسسةات التعلةيم عامةة تعةاين مةن غيةاب 

 نشر املعلومات.حفظ و  جمال التقنيات احلديثة يف واستثمار، املعرفة معاعة قضااي وممارسات إدارة املعرفة
الدراسات اليت أمجعت على أع ممارسة عمليات إدارة املعرفة تتفق هذ  النتيجة مع ما توصلت إليه عدد من 

ضةعف ( الةيت توصةلت إىل 2012،17العيةدروس ابملؤسسات التعليمية على تنوع مراحلها, منها دراسةة )ضعيفة 
( الةةيت أكةةدت ضةةعف ممارسةةة 135، 2011ودراسةةة )أبوحشةةي   ممارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة جبامعةةة أم القةةرى.

( إىل أع إدارة 194ه، 1428 /1427 جامعةةة األقصةةى، وخلصةةت نتيجةةة دراسةةة )طاشةةكندي إدارة املعرفةةة يف
( والةةيت أفةادت ملع درجةةة 51، 2012الرتبيةة والتعلةةيم ال تُعطةأ األولويةةة إلدارة املعرفةة، ودراسةةة )األغةا وأبةةو اخلةري 

ختلفةت بعةض الشةى  مةع مةا وا ممارسة عمليات إدارة املعرفة جبامعة القدس املفتوحة جا ت منخفضة إىل حد ما.
( حيةث توصةلت إىل أع درجةة ممارسةة أنظمةة 88، 2008 يدراسة )الوايد توصلت إليه دراسات أخرى، ومنها:

( الةيت 107، 2010 يإدارة املعرفةة مبراكةو اإلشةراف الرتبةوي مبحافظةة الطةالف جةا ت متوسةطة، ودراسةة )اععةرب 
 ت متوسطة، ودراسة اخلليل وبيت حلم جا يف بلدايت حمافظيتة املعرفة توصلت إىل أع درجة ممارسة عمليات إدار 

 يف اخلاصةة املةدارس يف املعرفةة إدارة ممارسةة ( حيةث توصةلت إىل أع درجةة1250، 2011 )حسةن والكةيالين
( واليت توصلت إىل أع ممارسة عمليات إدارة املعرفةة 2011،128متوسطة، ودراسة )العلول  كانت عماع مدينة

( الةةيت توصةةلت إىل أع 142، 2012%.ودراسةةة )أبةةو الوفةةا 54ينة بقطةةاع غةةوة جةةا ت بنسةةبة ابعامعةةة الفلسةةط
املرحلةةة الثانويةةة جةةا ت متوسةةطة،  أدرجةةة ممارسةةة املشةةرفني الرتبةةويني لعمليةةات إدارة املعرفةةة مةةن وجهةةة نظةةر معلمةة

 سطة.( اليت توصلت إىل أع ممارسة عمليات إدارة املعرفة بدرجة متو 156، 2013ودراسة )حممد 
يف البحةث الةراهن روضةات  أوترى الباحثة أع هذا االختالف رمبا يرجع الختالف طبيعة املؤسسةات، فهة

حكومية ذات إمكا ت حمدودة يف مجيع املتطلبات اليت أفاد منهةا عةدد مةن الدراسةات الةيت اهتمةت ابملؤسسةات 
 & Ching-Shan WUنهةةا دراسةةة )الرتبويةةة بدايةةة مةةن املراحةةل التعليميةةة األوىل وحةةىت املرحلةةة اعامعيةةة م

Hsu-Chun HUANG 2006) إدارة املعرفةة لتطبيةق تسةعى املةدارس اإلبتداليةة الةيت الةيت توصةلت إىل أع 
 بني العاملني، املعرفة تشارك وتعويو املعلومات، ملنظمة املدرسية املتعلقة التحتية البنية تطوير على تعمل أع جيب

للمعلمةني،  املهنيةة اخلةربات بتعويةو املةدارس تقةوم أع وكةذلك جيةب عملةأ، معرفةة إدارة نظةام بنةا  علةى والعمةل
( الةةيت أشةةارت إىل أع جنةةاأ إدارة املعرفةةة يتطلةةب التحةةول مةةن 61 - 60ه،1431 /1430ودراسةةة )اللحيةةاين 
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، اهليكةةل التنظيمةةأ اهلرمةةأ املتعةةدد املسةةتوايت إىل اهليكةةل التنظيمةةأ األكثةةر تفلطحةةاً واألبعةةد عةةن الشةةكل اهلرمةةأ
واحد إىل النظم الالمركوية  أوالتحول من النظم املركوية اليت تعتمد على احتكار املعرفة وتركيوها يف مستوى تنظيم

اليت تستند إىل تدفق وانتشار معريف يشمل املؤسسة كلها، والتحول من أمناط التنظيم القالمة على العمل الفردي 
افة إىل سةيادة الثقافةة التنظيميةة املشةجعة لةروأ الفريةق وتبةادل املنعول إىل منةط العمةل اعمةاعأ يف فةرق عمةل، إضة

( حةةةةول وجةةةود توأمةةةةة بةةةني إدارة املعرفةةةةة والثقافةةةةة 161، 2012ومةةةةا يشةةةري)علياع األفكةةةار ومسةةةةاعدة اآلخةةةرين، 
 التنظيميةةةةة حيةةةةث إع تطبيةةةةق إدارة املعرفةةةةة وعملياهتةةةةا يف الثقافةةةةات اهليكليةةةةة البريوقراطيةةةةة أمةةةةر يف غايةةةةة الصةةةةعوبة.

( اليت توصلت إىل أع اهلياكل التنظيمية غري املرنة تُعد من الصعوابت الةيت تواجةه تطبيةق  (Keeley2004راسةةود
( الةيت أشةارت إىل وجةود سةتة عوامةل تةؤرر يف مبةادرات Holowetzki 2002 ,39-44إدارة املعرفةة ودراسةة )

وأنظمةةةة املكافةةةأة، والعمليةةةات، واألفةةةراد، نظةةةم املعلومةةةات، وهيكةةةل املؤسسةةةة،  أوهةةة ,إدارة املعرفةةةة جناحةةةاً وإخفاقةةةاً 
 والقيادة.

وبنظرة فاحصة هلذ  املتطلبات يتضح أهنةا قمةل يف طياهتةا أبعةاد التمكةني اإلداري.وهلةذا يكةوع جمةى  درجةة 
قليلة أمر منطقأ, وتتوافق بشكل كبري مع ضعف مستوى التمكني اإلداري للقيادات  ممارسة عمليات إدارة املعرفة

ايض األطفال.ولعةةةل هةةةةذا يؤشةةةر إىل أع القيةةةةادات الرتبويةةةة التنفيذيةةةةة بةةةرايض األطفةةةةال مل  ُل جهةةةةداً يف الرتبويةةةة بةةةةر 
 استثمار كل ما هو متوفر بروضاهتن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة.

وترى الباحثة أع هذ  النتيجة ملمارسة عمليةات إدارة املعرفةة بةرايض األطفةال غةري مرضةية خاصةة يف ظةل مةا 
 املؤسسةات اإلقتصةادية والصةناعية يف املعرفةة إدارة إىل التحةولآلرا  املتخصصة حول التسليم ملنه إذا كةاع قدمته ا
 القةرع مةدارس قتاجحيث الرتبوية؛  املؤسسات يف إحلاحاً  أكثر ضرورة يصبح املعرفة، فإنه يف عصر ضرورة أصبح
خاصةة, وأع العنصةر  ةاإلداريةة والتعليمية ممارساهتا جممل يف وتفعيلها املعرفة إدارة تبين مفاهيم إىل والعشرين احلادي
 فاملؤسسةات الرتبويةة تطةوير،اليف  األساسةية الركةالو جملتمعةه، وأحةد ابلنسةبة األول احملةور املعةريف ميثةل فيهةا يالبشةر 
 وهذا صور،كل الع يف واملعرفة املعلومات ومنبع مصدر ُوتعد يف اجملتمع، للمعرفة إشعاع مراكو ُتثل املدارس ومنها

 األدا ، يف واعودة لتحقيق التميو املعرفة إلدارة عمليات وممارسة على ابتكار ابلعمل مطالبة الرتبوية النظم جيعل ما
 املضةافة ومضةامني القيمةة جةودة مفةاهيم يف العمليةات هةذ  والةتعلم، كمةا تسةاهم البحةث علةى املقةدرة وتُعةوز

)حسةن والكةيال   قدمةة.امل الرتبويةة واخلةدمات ية جةودة املخرجةاتابسةتمرار  االعتنةا  خالل من وذلك وجتسيدها،
2011 ،1241.) 

بةوزع نسةيب أعلةةى  ويتضةح أيضةاً مةن نفةةا اعةدول أع ممارسةة عمليةةة ختةوين املعرفةة جةا ت يف الرتتيةةب األول
 أيةث تعطةتنظيم املعرفة وتداوهلا ولعل هذ  النتيجة سلبية ال قسب للروضات حمل البحث؛ ح من ممارسة عملييت
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مؤشةةةةةةراً لالهتمةةةةةةام األكةةةةةةرب بتخةةةةةةةوين املعرفةةةةةةة دوع إعطةةةةةةا  نفةةةةةةةا األييةةةةةةة لتنظيمهةةةةةةا وتةةةةةةةداوهلا ألنةةةةةةه كمةةةةةةا يوضةةةةةةةح 
أع أبرز ما مييو إدارة املعرفة وجود دورة ُتثلها وتنظم عملياهتا الةيت ( 41، 2011الوطمة ؛ 13، 2006)الصاوى

ه داخةل مؤسسةةة مةةا، ويشةري كةةل مةن )عبةةد الوهةةاب تقةدم مفتةةاأ فهةم إدارة املعرفةةة وكيفيةة تنفيةةذها علةةى أكمةل وجةة
( إىل أع تطبيق إدارة املعرفة حيتةاج إىل العمةل وفةق مراحةل مسةتمرة ومتفاعلةة 83-82، 2011؛العلول 4د.ت، 

تتضةةةمن كةةةل مرحلةةةة منهةةةا عةةةدداً مةةةن األنشةةةطة الةةةيت تسةةةهم يف تفعيةةةل العمةةةل يف إطارهةةةا مةةةع ضةةةرور مراعةةةاة تكامةةةل 
فيف من مقاومة التغيري وجعل البيئة أكثر قابلية لعملية التحول، وابلتايل جناأ تطبيق املراحل، وهذا من شأنه التخ

 إدارة املعرفة.
وهلذا فإع ممارسة عمليةات إدارة املعرفةة كمةا ملسةت الباحثةة أرنةا  التطبيةق ابلروضةات علةى تنوعهةا قتةاج إىل 

 أداوهلا وكذلك توليدها ويف نفا الوقت فهمبادرات شخصية من األفراد أنفسهم كما يف ممارسات نقل املعرفة وت
قتةةاج إىل إطةةار مةةنظم يسةةري اعميةةع يف فلكةةه كمةةا يف ممارسةةات تنظةةيم املعرفةةة وختوينهةةا وكاليةةا مةةا زالةةت كثةةري مةةن 

 رايض األطفال تفتقد مقومات هذا اإلطار.
املعرفةة يف  ( حيةث جةا  ترتيةب نشةر52، 2012وقد اختلفت هذ  النتيجةة مةع دراسةة )األغةا وأبةو اخلةري 

أحةد مهامهةا تعليميةة  كمؤسسةة يف اعامعةةورمبةا هةذا مةرد  طبيعةة العمةل  العمليةات. أترتيةب متقةدم مقارنةة ببةاق
 العلميةة البحةوث إبجةرا واالهتمةام  أمةن خةالل جمةال البحةث العلمة وتطويرهةا ونشةرها املعرفةة توليةدالرليسةة 
  واملؤُترات. والندوات
اخلا ة درستوى الثاين وارتعلق دستيادت القيادات الرتبوية بررض   يما يتعلق دلاتائج  13-3-2

( علرى 11(، )10(، )9األطفاو حروو درجرة ممارسرة لرث عمليرة مرن العمليرات الثالحرة  توضرحدا امر اوو )
 التوايل.

 تشررري  دسررتيادت القيررادات الرتبويررة حرروو درجررة ممارسررة تا رريا ارعر ررة يمررا يتعلررق  13-3-2-1
(. و يما يتعلق ب رجة ممارسة لث مفرردا 93.1إىل ممارستدا ب رجة قليلة حيث بلا ارتوسج الاسيب )الاتائج 

 لما يوضحدا ام وو اآليت.  يمن مفردا ا  د
( التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض  األطفاو 9ج وو )

 عر ة حوو درجة ممارسة عملية تا يا ار
 م

 االستيابة
 تا يا ارعر ة 

 درجة ممارسة تا يا ارعر ة

سيب
ج الا

توس
ار

 

 قليلة ج او  قليلة متوسرة لبريا لبريا ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 14.2 77.63 88 0 0 97.7 11 49.14 20 77.13 19 توفري قاعدة بيا ت الكرتونية ابلروضة. 1
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 42.3 0 0 0 0  99 49.14 20 77.13 19 ابلروضة. توفري قاعدة بيا ت ورقية 2
 ينظم مسئول املعرفة مصادر  3

 املعرفة الداخلية.
0 0 0 0 19 77.13 27 57.19 92 67.66 47.1 

 47.1 67.66 92 57.19 27 77.13 19 0 0 0 0 ينظم مسئول املعرفة مصادر املعرفة اخلارجية  4
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 ابملعرفة اخلارجية  يتم االستعانة خبربا  المداد الروضة  5
 85.2 0 0 49.62 89 0 0 74.21 30 77.13 19 قرص الروضة على تصنيف ما لديها من معارف. 6
 55.1 23.86 119 0 0 0 0 0 0 77.13 19 توفر الروضة تفسريات حمددة للمعلومات الغامضة. 7
 28.1 23.86 119 0 0 77.13 19 0 0 0 0 رفة احلالية واملطلوبة.توجد خطة متجددة لتحديد الفجوات بني املع 8
 94.1 67.66 92 0 0 57.19 27 0 0 77.13 19 توضع املعرفة اعديدة يف سياق مميو 9

 93.1  58.59 22.82 51.11 89.15 62.15 56.21 64.5 78.7 65.7 56.10 ارتوسج

ويةةة عينةةة البحةةث حةةول ممارسةةات عمليةةة تنظةةيم املعرفةةة ( أعم اسةةتجابة القيةةادات الرتب9يتضةةح مةةن اعةةدول )
جةةا ت متنوعةةة حيةةث أفةةدع بتةةوفر قاعةةدة بيةةا ت ورقيةةة ابلروضةةة بدرجةةة كبةةرية، وحةةرص الروضةةة علةةى تصةةنيف مةةا 
لديها من معارف بدرجة متوسطة، وتوفري قاعدة بيا ت الكرتونية ابلروضةة، ووضةع املعرفةة اعديةدة يف سةياق مميةو 

 املمارسات بدرجة قليلة جداً. أحني جا ت ابقبدرجة قليلة يف 
(، حيةث 168ه،1428 /1427تتفق هذ  النتيجة إىل حد ما مع ما توصةلت إليةه دراسةة )طاشةكندي 

توصلت إىل أع درجة ممارسة مديرات اإلدارات واملشرفات اإلدارايت لعملية تنظيم املعرفة جا ت بدرجة متوسطة، 
( حيةث اتفقتةا 146، 2013؛  املطةريف 130ه،1427/1428)العتيةيب توصلت إليه دراسةتا ما واختلفت مع 

 على أع ممارسة عملية تنظيم املعرفة جا  بدرجة كبرية .
تةةوفري قاعةةدة بيةةا ت كبةةرية يف مقابةةل تةةوفري قاعةةدة بيةةا ت ورقيةةة ابلروضةةة بدرجةةة  كمةةا يتضةةح مةةن اعةةدول 
 ا ت األوليةةة ملداة البحةةث تةةوفري أجهةةوة االتصةةالوهةةذا يرجةةع كمةةا جةةا  مةةن البيةةالكرتونيةةة ابلروضةةة بدرجةةة قليلةةة، 

وبنسبة  % للثاين7% لءول و50( بنسبةوربطه ابإلنرتنت حاسب آيل - تليفاكا –اإللكرتونية احلديثة )هاتف
وقد أوضحت بعض القيادات أرنا  التطبيق  % فقط ابإلنرتنت.9% للثالث دوع اتصال ابإلنرتنت، حواىل 100

علةةى وجةةه التحديةةد عةةدا هةةوة ابلفعةةل يوجةةد بعضةةها ابملدرسةةة عامةة وليسةةت لةةرايض األطفةةال امليةداين ملع هةةذ  األج
فيوجد بكثري من الروضات, وابلفعل يتم االستفادة منه سوا  العمل الفين املتعلق ابألطفةال كتقةدمي  احلاسب اآليل

و العمةةل اإلداري الةةذي بعةض األنشةةطة لءطفةةال أو قيةةام املعلمةةات إبعةةداد بيةا ت السةةجالت اخلاصةةة ابألطفةةال أ
يف االتصال إال يف أضيق احلدود وهذا بشكل غري رٌسأ وال تطلبةه  رة لكن ال يتم تفعيل احلاسب اآليلتطلبه اإلدا

 اعهات اإلدارية األعلى من الروضات.
كما يتضح من اعدول وجود مخسة ممارسات بدرجة قليلة جداً، وهأ: تنظيم مسؤول املعرفة مصادر املعرفة 

اخليةةةةة واخلارجيةةةةة، االسةةةةتعانة خبةةةةربا  المةةةةداد الروضةةةةة ابملعرفةةةةة اخلارجيةةةةة، وتقةةةةدمي تفسةةةةريات حمةةةةددة للمعلومةةةةات الد
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الغامضةة، وجةود خطةة متجةددة لتحديةد الفجةوات بةني املعرفةة احلاليةة واملطلوبةة.ولعل هةذا مةرد  أع القيةادات عينةة 
فة ؛ مما يربز احلاجة لنظام فعةال لتوعيةة القيةادات إبدارة البحث رمبا ال تدرك الفرق بني إدارة املعلومات وإدارة املعر 

 املعرفة بصورة صحيحة تتفق واألصول العلمية والعناصر املكونة هلا وعملياهتا.
دسررتيادت القيررادات الرتبويررة حرروو درجررة ممارسررة عمليررة ترر اوو ارعر ررة  يمررا يتعلررق  13-3-2-2

(. و يمررا يتعلررق ب رجررة 9.1ة حيررث بلررا ارتوسررج الاسرريب ) تشررري الاتررائج إىل ممارسررتدا ب رجررة قليلرر ونقلدررا
 لما يوضحدا ام وو اآليت:  يممارسة لث مفردا من مفردا ا  د

التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض   يوضح( 10ج وو )
 األطفاو حوو درجة ممارسة عملية ت اوو ارعر ة ونقلدا

 م 
 ستيابةاال

 ت اوو ارعر ة ونقلدا

 درجة ممارسة ت اوو ارعر ة ونقلدا

سيب
ج الا

توس
ار

 

 قليلة ج او  قليلة متوسرة لبريا لبريا ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 33.3 0 0 0 0 67.66 92 33.33 46 0 0 تعتمد الروضة على آلية تقليدية واضحة لنشر املعرفة وتعميمها داخلًيا  1
 39.1 77.63 88 78.34 48 0 0 45.1 2 0 0 ظف الروضة التكنولوجيا احلديثة لنقل املعرفة داخلياَ.تو  2
 14.3 0 0 0 0 23.86 119 77.13 19 0 0 حيصل أفراد املؤسسة على املعرفة يف الوقت املناسب. 3
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 حيصل أفراد املؤسسة على املعرفة الىت حيتاجوهنا يف أى مكاع  4
 83.1 77.63 88 9.2 4 57.19 27 77.13 19 0 0 توظف الروضة التكنولوجيا احلديثة لنقل املعرفة خارجها. 5
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 قرص الروضة على توزيع مطبوعات تتعلق بنشاطات الروضة  6
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 .تنظم الروضة ندوات للتعريف خبدماهتا 7
 64.1 77.63 88 46.22 31 0 0 77.13 19 0 0 تنظم الروضة ندوات تثقيفية ألعضالها. 8
 3 0 0 0 0 100 138 0 0 0 0 تسهل الروضة االستشارات بينها وبني الروضات األخرى  9
 12.3 0 0 09.26 36 23.36 50 68.37 52 0 0 يتبادل أفراد الروضة املعرفة من خالل العالقات الشخصية بني أفرادها  10
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 تعقد القيادة الرتبوية اجتماعات عن بعد للعاملني بصفة مستمرة  11
 2 67.66 92 0 0 0 0 33.33 46 0 0 تعقد القيادة الرتبوية اجتماعات وجها لوجه للعاملني بصفة مستمرة. 12
 36.1 77.63 88 23.36 50 0 0 0 0 0 0 أستطيع نقل ما لدى معرفة إىل اآلخرين يف أى وقت  13
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 أستطيع نقل ما لدى معرفة إىل اآلخرين من أى مكاع  14
15 
 

 64.2 0 0 23.36 50 77.63 88 0 0 0 0 .توفر الروضة آليات الستقبال اآلرا  واملقرتحات
 9.1 78.54 61.75 58.10 61.14 83.24 27.34 81.9 53.13 0 0 ارتوسج

( أعم استجابة القيادات الرتبوية عينة البحةث حةول ممارسةات عمليةة تةداول املعرفةة 10يتضح من اعدول )
ونقلها جا ت متنوعة؛ حيث أفةدع ابعتمةاد الروضةة علةى آليةة تقليديةة واضةحة لنشةر املعرفةة, وتعميمهةا داخليةاً، 

ة االستشةةةارات بينهةةةا وبةةةني الروضةةةات وحصةةةول أفةةةراد املؤسسةةةة علةةةى املعرفةةةة يف الوقةةةت املناسةةةب، وتسةةةهل الروضةةة
األخرى، وتبادل أفراد الروضة املعرفة من خالل العالقات الشخصية بني أفرادها، وتوفر الروضة آليات الستقبال 

لوجةةه للعةةاملني بصةةفة مسةةتمرة بدرجةةة  اآلرا  واملقرتحةةات بدرجةةة متوسةةطة تعقةةد القيةةادة الرتبويةةة اجتماعةةات وجهةةاً 
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 لكرتويتإىل أع الروضات ال تفعل العمل اإلاملمارسات بدرجة قليلة جداً، وهذا يشري  أقليلة يف حني جا ت ابق
ابملستوى الذي ينبغى أع يكوع عليه يف تطبيقات نقل املعرفة وتداوهلا،و قد يرجع ألمرين: األول حدارة االتصال 

 فعيله.برايض األطفال، والثاين ضعف اإلمكانيات سوا  املادية أو الفنية لت لكرتويناإل
( اليت توصلت إىل ممارسة 2013،151تتفق هذ  النتيجة إىل حد ما مع ما توصلت إليه دراسة )املطريف 

؛ العتيةةةيب 172هةةةةةة،1427/1428أمةةةا دراسةةةتا )طاشةةةكندي  ول للمعرفةةةة بدرجةةةة متوسةةةطة.اعمليةةةة النشةةةر والتةةةد
 تداوهلا جا ت بدرجة كبرية.( فقد اتفقتا يف أع درجة ممارسة عملية نقل املعرفة و 136هةة، 1428 /1427

دسرتيادت القيررادات الرتبويرة حروو درجرة ممارسررة عمليرة فرزين ارعر ررة و يمرا يتعلرق  13-3-2-3
(.و يما يتعلق ب رجة ممارسة لث 44.2 تشري الاتائج إىل ممارستدا ب رجة قليلة حيث بلا ارتوسج الاسيب )

 لما يوضحدا ام وو اآليت:  ي د مفردا من مفردا ا
يوضح التكرارت والاس  ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض   (11 وو )ج

  درجة ممارسة عملية فزين ارعر ة األطفاو حوو
 م

 االستيابة
 فزين ارعر ة 

 درجة ممارسة عملية فزين ارعر ة 

سيب
ج الا

توس
ار

 

 قليلة ج او  قليلة متوسرة لبريا لبريا ج او 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 0 0 0 0 0 0 100 138 0 0 تعتمد الروضة على آلية تقليدية واضحة لتخوين املعرفة. 1
 3 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 توظف الروضة التكنولوجيا احلديثة لتخوين املعرفة. 2
 3 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 تعتمد الروضة على آلية واضحة السرتجاع املعرفة املخونة لديها بسهولة. 3
 64.2 0 0 23.36 50 77.63 88 0 0 0 0 تعتمد الروضة على آلية واضحة السرتجاع املعرفة املخونة لديها بسرعة. 4
 64.1 23.36 50 77.63 88   0 0 0 0  تعتمد الروضة على برامج جيدة حلماية املعرفة املخونة 5
 64.2 0 0 23.36 50 77.63 88 0 0 0 0 املعرفة ابلروضة املعرفة. حيفظ مسئويل  6
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 املعرفة معارف الروضة ابستمرار. ينقى مسئويل  7
 3 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 يسجل كل فرد يف املؤسسة ما لديه من معارف ورقًيا. 8
 1 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 يسجل كل فرد يف املؤسسة ما لديه من معارف إلكرتونيا 9

 44.2 25.26 22.36 14.15 89.20 5.47 56.65 11.11 33.15 0 0 ارتوسج

( أعم اسةةتجابة عينةةة البحةةث حةةول ممارسةةات عمليةةة ختةةوين املعرفةةة جةةا ت متنوعةةة 11يتضةةح مةةن اعةةدول )
يثة ؛حيث أفدع ابعتماد الروضة على آلية تقليدية واضحة لتخوين املعرفة بدرجة كبرية، وتوظيف التكنولوجيا احلد

لتخوين املعرفة، االعتماد على آلية واضحة السرتجاع املعرفة املخونةة لةديها بسةهولة، يسةجل كةل فةرد يف املؤسسةة 
مةةا لديةةه مةةن معةةةارف ورقيةةاً، اعتمةةاد الروضةةة علةةةى آليةةة واضةةحة السةةرتجاع املعرفةةةة املخونةةة لةةديها بسةةرعة، تعتمةةةد 

أمةةةا  سةةةؤويل املعرفةةةة ابلروضةةة املعرفةةةة بدرجةةةة متوسةةةطة.الروضةةة علةةةى بةةةرامج جيةةةدة حلمايةةةة املعرفةةة املخونةةةة، حيفةةةظ م
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تسةةجيل كةةل فةةرد يف املؤسسةةة مةةا لديةةه مةةن معةةارف إلكرتونيةةاً، تنقيةةة مسةةؤويل املعرفةةة معةةارف الروضةةة ابسةةتمرار، 
 اعتماد الروضة على برامج جيدة حلماية املعرفة املخونة فقد جا ت بدرجة قليلة جداً.

(؛ حيةةث أفةةادت ملع 148، 2013توصةةلت إليةةه دراسةةة )املطةةريف  تتفةةق هةةذ  النتيجةةة إىل حةةد مةةا مةةع مةةا
 ممارسة عملية ختوين املعرفة جا ت بدرجة متوسطة.

كما يتضح من استجاابت عينة البحث أهنا تؤدي املمارسات املتعلقة بتخوين املعرفة تقليدايً بدرجة أعلةى 
 2007,25ع التكنولوجيةةةةةا كمةةةةةا يةةةةةرى )مقارنةةةةةة ابالعتمةةةةةاد علةةةةةى التكنولوجيا.وهةةةةةذا يعةةةةةد مؤشةةةةةراً سةةةةةلبياً حيةةةةةث أ

Gottschalk دعةةم تطبيةةق إدارة املعرفةةة مةةن خةةالل تسةةهيل تضةةمني املعرفةةة يف روتةةني العمةةل اليةةومأ مبةةا يضةةمن )
 Nemaniدراسةةةيُةةدعم ذلةةك مةةا توصةةلت إليةةه احلصةةول علةةى املعرفةةة وقةةديثها يف أي وقةةت ومةةن أي مكةةاع، و 

 تقنيةات اسةتخدامبةني  إجيابيةة عالقةة ىل إىل وجةودحيةث أشةارت األو  Klein 2010)(, ودراسةة )(2010
 القرارات يف اختاذ وفالدة كفا ة تكوع ذات املعرفةأع يف املؤسسة، وأوضحت الثانية  املعرفة احلاسب واكتساب

تتفةق هةذ  النتيجةة يف هةذ  املناسةب وهةو مةا تةوفر  التكنولوجيةا بسةهولة. و  الوقت يف احلصول عليها يكوع عندما
الوسةةيلة  أ( حةةول أع السةةجالت والواثلةةق املكتوبةةة هةة2010،74مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )الفةةارس اعوليةةة مةةع 

 املعتمدة خلوع املعرفة، يليها احلاسوب ووسالط خوع املعلومات الرقمية األخرى.
الاتائج اخلا رة دلسرؤاو السرادمل ارتعلرق بوجرود  رر  داو إحعرائياو برني اسرتيادت أ رراد العيارة حروو  4-13

 البحث دختالف نوع الروضة وحعو ا على االعتماد  ة عمليات إدارا ارعر ة اليت تضمادادرجة ممارس
سةةوف يةةتم عةةرض نتةةالج التحليةةل اإلحصةةالأ املتعلةةق ابإلجابةةة عةةن هةةذا السةةؤال واختبةةار الفرضةةني الثالةةث 

 والرابع وفق حمورين األول يتعلق ابختالف نوع الروضة، والثاين يتعلق ابعتمادها.

ما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو ممارسة عمليات إدارا ارعر ة دختالف نوع  ي 13-4-1
 الروضة )عريب/ جترييب(  يوضحدا ام وو اآليت:

( يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر  بني متوسري درجات 12ج وو )
ات إدارا ارعر ة و قاو لاوع الروضة استيادت القيادات الرتبوية برض  األطفاو حوو ممارسة عملي

 (23جترييب  /115)عريب
 املتوسط  عمليات إدارة املعرفة 

 احلسايب
 االحنراف 
 املعياري 

 مستوى قيمة ت"
 الداللة  

 تنظيم 
 املعرفة 

 06.0 88.1 94.5 98.16 عريب 
 1.49 19.15 جترييب 

 01.0 78.5 8.82 28.21 عريب  تداول 
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 1.44 38.07 يب جتري املعرفة 
 ختوين

 املعرفة  
 01.0 27.5 6.02 20.69 عريب 
 4.60 27.22 جترييب 

 01.0 50.5 78.19 05.66 عريب اإلمجايل 
11.88 جترييب   31.13 

بني متوسط درجات  01.0داللة إحصالية عند مستوى  ووجود فرق ذ (12) يتضح من اعدول
ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن تعوى لنوع الروضة لصاحل  األطفال برايض استجاابت القيادات الرتبوية

التجريبية؛ حيث جا  متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يف الروضات التجريبية حول درجة ممارسة 
 عمليات إدارة املعرفة أعلى من نظالرهن يف الروضات، وهذا يوضح صحة الفرض الثالث ويدعم قبوله.

 داللة إحصالية بني متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يا يالحظ من نفا اعدول عدم وجود فرق ذكم
, ورمبا يرجع هذا إىل أع تنظيم املعرفة 06.0ملمارسة تنظيم املعرفة بروضاهتن؛ حيث جا ت مستوى الداللة  برايض األطفال

ال يوجد فيه فرق بني الروضات الرٌسية والتجريبية. ويتفق  , وهو مايرتبط بشكل أكرب ابملبادرات الشخصية أكثر من الرٌسية
(, حيث أشار إىل أع جناأ إدارة املعرفة البد أع يستند على قاعدة 56 -55،  2010مع ما أوضحه )نور الدين  ذلك

خالل التنظيم الذي  بيا ت ومعلومات متطورة؛  حيث إع هذ  القاعدة التقنية تعد ضرورية يف توويد وتبادل املعلومات من
يقود عمل املؤسسة حبيث ميكن استخدام هذ  القاعدة يف البنا  عليها ما يلوم من خطط وأهداف وطرق تنفيذ ورقابة على 

 التنفيذ ضما ً لالستفادة من املعرفة أفضل استفادة ممكنة ووصوالً لنجاأ املؤسسة.
عمليات إدارا ارعر ة و قاو حلعوو  و يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو ممارسة 13-4-2

 الروضة على االعتماد )معتم ا/ غري معتم ا(  يوضحدا ام وو اآليت:
( يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر  بني متوسري درجات استيادت 13ج وو )

 حلعوو الروضة على االعتمادللقيادات الرتبوية برض  األطفاو حوو ممارسة عمليات إدارا ارعر ة و قاو 
 (119غري معتم ا  /19)معتم ا

 مستوى الداللة قيمة ت" االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عمليات إدارة املعرفة
 01.0 21.52 0.48 32.29 معتمدة تنظيم املعرفة 

 2.78 50.15 غري معتمدة
 01.0 13.41 2.44 46.79 معتمدة تداول املعرفة 

 6.18 27.49 دةغري معتم
 01.0 09.9 20.3 32.16 معتمدة ختوين املعرفة 

 5.03 20.34 غري معتمدة
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 01.0  12. 73 92.14 31.64 معتمدة اإلمجايل 
 3.86 108.26 غري معتمدة

بةةةني متوسةةةطأ درجةةةات  01.0داللةةةة إحصةةةالية عنةةةد مسةةةتوى  ووجةةةود فةةةرق ذ (13يتضةةةح مةةةن اعةةةدول )
ملمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةةة بروضةةاهتن تعةةةوى العتمةةاد الروضةةةة  بةةرايض األطفةةةال بويةةةةاسةةتجاابت القيةةادات الرت 

 .لصاحل املعتمدة.وهذا يؤشر إىل صحة الفرض الرابع ويدعم قبوله
يةدعم هةذ  النتيجةةة مةا أكدتةةه اآلرا  ونتةالج عةدد مةةن الدراسةات حةةول أييةة إدارة املعرفةة حيةةث إهنةا تةةرتبط 

عودة الشاملة ابملؤسسة ليشكال معاً وجهني لعملة واحدة. فال ميكن أع يعمل أحديا مبعول ارتباطًا وريقاً إبدارة ا
عةةن اآلخةةر، كمةةا أع جةةودة املؤسسةةة يتوقةةف علةةى مةةدى تطبيةةق إدارة املعرفةةة وممارسةةة عملياهتةةا حيةةث إهنةةا تسةةاعد 

()عليةاع 5، 2009مها.)سةامل على ققيق كفا ة العمليات اإلدارية، وجودة صنع القرار وفاعلية الربامج الةيت تقد
2012 ،169 .) 

علةةى التغيةةري لتحقيةةق اعةةودة ابالسةةتفادة  ( أع مبةةادا اعةةودة وأفكارهةةا ترتكةةو29، 2013ويؤكةةد )شةةرف 
مةةةن إدارة املعرفةةةة واملعلومةةةات، فيةةةتم تطةةةوير أوضةةةاع املؤسسةةةات مةةةن مجيةةةع جوانبهةةةا، وبةةةذلك يكةةةوع هنةةةاك خلةةةل 

نةةةذ وضةةةع املؤسسةةةة لسياسةةةة اعةةةودة حةةةىت احلصةةةول علةةةى املنةةةتج العةةةايل للمعلومةةةات واملعةةةارف يف العمةةةل اإلداري م
 اعودة  اعتماداً على املعارف واملعلومات يف التنبؤ مبستقبل العمليات املؤسساتية.

دلبحررث عررن طبيعررة العالقررة بررني مسررتوى التمكررني اإلداري الاتررائج اخلا ررة دلسررؤاو السررابع وارتعلررق  5-13
 .ات إدارا ارعر ة برض  األطفاوللقيادات الرتبوية وممارسة عملي

ارتباطية  " توجد عالقة ابإلجابة عن هذا السؤال ميكن اختبار الفرض اخلاما للبحث, والذي ينص على
حول  برايض األطفال متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبويةبني  .05ذات داللة إحصالية عند مستوى 

 ابهتن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن ".متوسط درجات استجااإلداري و  التمكني مستوى
ولإلجابةةة عةةن السةةؤال واختبةةار الفةةرض ت االعتمةةاد علةةى حسةةاب معامةةل االرتبةةاط لبريسةةوع بةةني متوسةةطأ 
اسةةتجاابت القيةةادات الرتبويةةة عينةةة البحةةث فيمةةا يتعلةةق مبسةةتوى التمكةةني اإلداري ودرجةةة ممارسةةة عمليةةات إدارة 

 :وضح قيم معامالت االرتباط على النحو التايلاملعرفة واعدول اآليت ي
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( يوضح  معامالت االرتباط بني مستوى أبعاد التمكني اإلداري ودرجة ممارسة عمليات 14ج وو )
 إدارا ارعر ة 

 العمليات
 األبعاد 

 تداول  تنظيم املعرفة 
 املعرفة 

 مستوى إمجايل العمليات ختوين املعرفة 
 الداللة  

 01.0 88.0 82.0 90.0 78.0 ات تفويض الصالحي
 01.0 87.0 82.0 90.0 78.0 إدارة العمل الفريقأ 

 01.0 86.0 8.0 89.0 73.0 النمو املهين 
 01.0 36.0 33.0 25.0 31.0 التحفيو

 01.0 90.0 84.0 91.0 79.0 إمجايل األبعاد 

للقيادات الرتبويةة بةرايض  إلداريا مستوى التمكني بني االرتباط معامل قيمة ( أعم 14) اعدول من يتضح
 تعةرب عةن القيمةة (، وهةذ 90.0األطفةال إمجةااًل ودرجةة ممارسةة عمليةات إدارة املعرفةة بروضةاهتن إمجةااًل بلغةت )

 ارتفةع فكلمةا املتغةريين إمجةااًل،بةني  01.0قويةة جةداً وذات داللةة إحصةالية عنةد مسةتوى  طرديةة عالقةة وجةود
زايدة درجةة ممارسةة عمليةات إدارة  إىل سةيؤدي فإنةهال فةبةرايض األط ت الرتبويةةللقيةادا اإلداري مسةتوى التمكةني

ا. مبعةةىن أع تبةين إسةةرتاتيجية ُتكةةني القيةةادات الرتبويةة املتخصصةةة سةةيعوز بقةوة مةةن ممارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةة هبةة
 املعرفة.وعلى ضو  هذ  النتيجة ميكن قبول الفرض اخلاما.

ل ملع ضةةعف ممارسةة عمليةةات إدارة املعرفةةة بةةرايض األطفةةال لةةه عالقةةة قويةةة وبنةاً  علةةى مةةا سةةبق ميكةةن القةةو 
ابخنفاض مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية التنفيذية هبةا وهةذا مةا ينسةجم بشةكل كبةري مةع مةا أوضةحته 

 .نتالج البحث احلايل سلفاً 
منطةأ االقيةادة التشةاركية ( حةول أع Politis2001,354) يةدعم هةذ  النتيجةة مةع مةا توصةلت إليةه دراسةة

والذاتيةةةة يعةةةوزا جنةةةاأ تطبيةةةق إدارة املعرفةةةة مؤكةةةداً علةةةى أييةةةة قيةةةام القةةةادة بتشةةةجيع عمليةةةات االتصةةةال والتفةةةاوض 
واملشةةاركة يف املعرفةةة وتعويةةو عمليةةات التفاعةةل الكتسةةاب املعرفةةة، تشةةجيع العةةاملني علةةى مجةةع املعلومةةات واملعرفةةة 

د أطلقةةةت الدراسةةةة علةةةى هةةةذا الةةةنمط مةةةن القةةةادة لقةةةب القالةةةد املةةةتمكن. ودراسةةةة املطلةةوب ملراقبةةةة األدا  هةةةذا, وقةةة
(Singh 2008 ,3 الةيت أشةارت إىل أع ) منةط القيةادة خاصةة القةالم علةى التفةويض لةه  رةري إجيةايب وذو داللةة

( واليت توصلت Nejad & Abbaszadeh2010, 987إحصالية على ممارسة عمليات إدارة املعرفة، ودراسة )
 Ghorbani & etalsارتباط إدارة املعرفة بتمكةني املةديرين اعتمةاداً علةى زايدة قةدراهتم وكفةا اهتم ودراسةة ) إىل

 الرتبيةة يف وزارة املعرفةة التنظيمةأ وإدارة اهليكةل بةني اجيابيةة عالقةة هنةاك( الةيت توصةلت إىل أع 2011,2032
 مةن اكتسةاب املعرفةة ا كانةت ممارسةة عمليةات إدارةوالالمركويةة كلمةفكلمةا اتسةم ابلبسةاطة  اإليرانيةة، والتعلةيم
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( والةيت توصةلت إىل أع Ahmadi & others 2012 ,12) ودراسةة، بدرجةة أكةرب وتقةومي وتطبيةق ومشةاركة
ودراسةةةةة هنةةةةاك عالقةةةةة ارتباطيةةةةة بةةةةني التمكةةةةني النفسةةةةأ للعةةةةاملني وقةةةةدرهتم علةةةةى ممارسةةةةة عمليةةةةات إدارة املعرفةةةةة، 

(Badah2013, 207 الةيت توصةلت ) درجةةبةني  01.0إىل وجةود عالقةة ذات داللةة احصةالية عنةد مسةتوى 
 يف األردع. والبحث العلمأ التعليم العايل وزارة يفاملوظفني  ُتكني ودرجة املعرفة عمليات إدارة ممارسة

كما يتضةح مةن نفةا اعةدول أع مجيةع أبعةاد التمكةني اإلداري ذات عالقةة طرديةة قويةة مبمارسةة عمليةات 
ة عةةدا بعةةد التحفيةةو فجةةا ت عالقتةةه طرديةةة ضةةعيفة حيةةث كةةاع أقةةل األبعةةاد ارتباطةةاً مبمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةة

إدارة املعرفة ككةل. وهةذ  النتيجةة تنسةجم مةع مةا أوضةحته النتةالج العامةة لبعةد التحفيةو عامةة حيةث حصةل علةى 
 أد  درجة بني أبعاد التمكني عامة.

 تفويض الصالحيات وتبىن أسلوب العمل الفريقأ منل إمكانيات طفال منرايض األ ما توفر  وهلذا ميكن استنتاج أع
التمكةني  ودعمها واالهتمام ابلتنمية املهنية تعد يف مقدمة املعةايري احلاكمةة لةدعم تشكيلها على والتشجيع العمل فرق خالل

 اإلداري للقيادات الرتبوية برايض األطفال.
  :تو يات البحث-14

بةةرايض وعمليةةات إدارة املعرفةةة  كةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة بةةرايض األطفةةال،للتم بعةةد العةةرض السةةابق
ريين إمجةااًل، ميكةن تقةدمي عةدد مةن التوصةيات غةوالوصول لوجود عالقة إرتباطية طردية قويةة جةداً بةني املت األطفال

ريين حمةةل البحةةث بةةرايض غةةالةةيت تعتقةةد الباحثةةة ملييتهةةا كجوانةةب أساسةةية لةةدعم وتعويةةو تةةوفري أبعةةاد وممارسةةات املت
 األطفال، ومن هذ  التوصيات ما ريت:

طريةق  عةن وذلةكالقيادات الرتبوية التنفيذية برايض األطفةال,  ُتكني إسرتاتيجية تبين على لعملا-14-1
 السعى اعاد لتوفري متطلبات جناحه؛ مبا يساهم كما أفاد البحث احلايل يف ممارسة عمليات إدارة املعرفة ومنها:

 اإلدارة، يف الالمركويةة مةن مويةد حنةو التوجةه األفقةأ؛ مبعةىن التنظيمةأ اهليكةل بةنمط األخةذ  -14-1-1
كثةرة  مةن ويقلةل التقليةدي، اهلرياركةأ التنظةيم عةن يبعةد للروضةات؛ حبيةث التنظيمةأ اهليكةل وإعةادة تصةميم

 مةن حيةو إاتحةة وكةذلك يةتم تفةويض الصةالحيات كةل يف مكانةه, عمليةة وبصةورة اهلرميةة، التنظيميةة املسةتوايت
إلجناز املهام، ويف هذا السياق جيدر التوصية ملع على رايض األطفال الرٌسيةة  املناسب األسلوب قديد يف احلرية

أع  خذ مبا هو متبع برايض األطفال التجريبية فيما يتعلةق بتفةويض صةالحيات العمةل ابلروضةة إىل فريةق العمةل 
 هبا.

يةتم تنظةيم وإجنةاز العمةل ابلروضةة  أع األعمةال مبعةىن الفريقةأ إلجنةاز العمل ملسلوب األخذ -14-1-2 
املختلفةة؛  املهةام إلجنةاز عمةل فرعيةة فةرق عةن طريةق تشةكيل فريةق عمةل رلةيا يضةم كةل أفةراد الروضةة ينبثةق منةه
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 لعندما يستطيعوع ح ابلفعالية اإلحساس لديهم وينمأ ن هذا النوع من العمل من تواصل اعميع معاً حيث مُيك  
اعةاد مةن الةرايض للحصةول  أاملسؤولية وهذا ميكن أع يتحقق مةن خةالل السةع واملشاركة يف الصعبة، املشكالت

 على االعتماد.
ما يةتم وجهةاً  - يالتنمية املهنية املستمرة للقيادات الرتبوية برايض األطفال جبميع صورها سوا  التقليد -3-1-14

 -لتقنيات احلديثة وأيها التنمية املهنية عن بعد ما يعتمد على االستفادة من ا -أو احلديث  -لوجه 
 أفضل. هبدف إكساهبن املعارف واملهارات واإلجتاهات اليت تسهم يف تطوير أدالهن بصورة

 حنو توادد الدافعية ابألدا  احلافو فعندما يرتبط ،الكفا ة املبنية على يف تقدمي احلوافو العدالة مبدأ تبين  -4-1-14
 الروضة. أهداف ققيق

 تعويةو املمارسةات حمورها يكوع حبيث العمل؛ الندوات والتدريب وورش طريق التمكني عن رقافة نشر -5-1-14
 ممارسة عمليات إدارة املعرفة برايض األطفال. فدم مبا اإلجيابية الداعمة للتمكني؛

 إجرا  مويد من البحوث املكملة ملنظومة التمكةني اإلداري وإدارة املعرفةة يف رايض األطفةال مثةل إجةرا  -6-1-14
حبةةث علةةى رايض األطفةةال اخلاصةةة وأيضةةا التعةةرف علةةى طبيعةةة العالقةةة بةةني املتغةةريين مةةن وجهةةة نظةةر 

إجتةةةا  القيةةةادات حنةةةو التمكةةةني اإلداري وتطبيةةةق إدارة املعرفةةةة بةةةرايض األطفةةةال،  يفاملعلمةةةات، والبحةةةث 
 .ومعوقات التمكني اإلداري وكذلك تطبيق إدارة املعرفة برايض األطفال
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 رراجع ار

 ارراجع العربية
 من بغزا األقعى جامعة يف ارعر ة وعالقتدا إبدارا التا يمية لثقا ةا (:2011أبو حشي ، بسام ) -

(، 1)25العلةوم اإلنسةانية (،  (لءحبةاث النجةاأ جامعةة جملةة التر ريس  يدرا، هيئرة ن ر أعضاء وجدة
111- 140. 

ارعر رررة يف مؤسسرررات التعلررريا العرررايل )أ كرررار تربيقرررات إدارا  (:2009أبةةةو خضةةةري، إميةةةاع )نةةةوفمرب  -
" املنعقةةد مبعهةةد وممارسررات(، ارررؤير الرر ويل للتاميررة اإلداريررة م حنررو أداء متميررز يف القررراع احلكررومي

 .40-1نوفمرب،  4-1اإلدارة العامة 
القررراع العررام و جاررو   يأحررر احلرروا ز علررى الرضررا الررو يفى ردا سرر (:2008أبةةو سةةنينة، تغريةةد ) -

 ، جامعة اخلليل.أ، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا والبحث العلمالغربيةالضفة 
 الررائ  الرتبيرة اامعرة للية يف ارعر ة إدارا عمليات ممارسة درجة (:2012العال، ليلى )أاير  أبو -

 .126 -106(،.4)1املتخصصة،  الرتبوية الدولية ، اجمللةالت ريس هيئة أعضاء ن ر وجدة من
درجة التمكني اإلداري ل ى القيادات الرتبوية مرن وجدرة ن رر اراتسربني  (:2012، أمحد )أبو كرمي -

ارلد سعود واالمرام حممر  برن سرعود  لث من جامعيت  ار ارمل وارشر ني الرتبويني يف يل ورا م ير 
 .42 -38،11، رسالة الرتبية وعلم النفا، الرايض، االسالمية و الرض 

اجملموعة العربية للتةدريب والنشةر،  اإلدارا درعر ة و ما مات التعلا، :(2008أبو النصر، مدحت ) -
 .القاهرة

 بشركث اردرام إلجنراة واإلدارا والامرو الباراء الااجحرة، العمرث  رر  (:2012أبو النصةر، مةدحت ) -
 والنشر، القاهرة. للتدريب العربية اجملموعة ،وأسدث أ ضث

 بشركث اردرام إلجنراة واإلدارا والامرو الباراء اجحرة،الا العمرث  رر  (:2012أبةو النصةر، مةدحت ) -
 والنشر، القاهرة. للتدريب العربية اجملموعة ،وأسدث أ ضث
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حما  رررات غرررزا  اإلنرررراف الرتبررروى ضرررر ارمل الثانويرررة يف واقرررع إدارا ارعر رررة يف (:2012أبةةو الوفةةةا، أميةةن ) -
 غوة.–ة األهر، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعوسبث ترويره

ارررر ارمل الثانويرررة  حا  رررات غرررزا  يتفرررويض السرررلرة لررر ى مررر ير  (:2009/2010أبةةةو وطفةةةة، ٌسةةةاهر ) -
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كليةة الرتبيةة، اعامعةة االسةالمية،وعالقت  بفعالية اإلدارا من وجدة ن ر معليمدا

 غوة.
تربيق عمليات إدارا ارعر ة يف جامعة الق مل ارفتوحة واقع  (:2012األغا،  صر وأبو اخلري، أمحد )يناير  -

 62 - 30(، 1)16جملة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية (،  وإجراءات ترويرها،
 للتنميةة العربيةة ، املؤسسةةارسرتمر والترروير للتحسرني مر خث العراملني يكرني (:2003) أفنةدي، عطيةة -

 اإلدارية، القاهرة.
تقييا  رص م خث إدارا ارعر رة لمرتكرز لتر عيا القر را التاا سرية لليامعرات  (:2013)إٌساعيل، عمةار  -

 رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية التجارة فرع السادات، جامعة املنوفية. ارعرية،

 يف للمررأا االقتعرادي للتمكرني ارتوسررة لردداا و العرغريا ارؤسسرات (:2012 /2011إميةاع، ببةة ) -
 قاصةدي التجاريةة، جامعةة والعلةوم التسةيري اإلقتصةادية وعلةوم العلةوم ة ماجسةتري غةري منشةورة، كليةةرسةال امزائر،
 ورقلة. – مرابأ

، عةةرض إدارا ارعر ررة بارراء لباررات الايرراح (:2001) يبروبسةت، جيلةةربت وراوب، سةةتيفن و رومهةارت، كةةا -
 ، املكتبة األكادميية، القاهرة.أحازم حسن صبح

عالقة القيادا التحويلية بتمكني العاملني و امامعات  (:2013و بدير، رامو والرقب، أمحد )، هناية التلباين -
 .774 -733(، 4)27، جملة جامعة النجاأ لءحباث )العلوم اإلنسانية (، الفلسرياية و قراع غزا

 القاهرة.مبيك،  ، مركو اخلربات املهنية لإلدارة،اإلدارا درعر ة (:2004توفيق، عبد الرمحن ) -
مبيةةك،  –، مركةةو اخلةربات املهنيةةة لةةإلدارة يدبلوماسررية القيررادا دلرررلاء العرراطف (:2009) توفيةق، عبةةد الةةرمحن -

 القاهرة.
، رسةالة التعليميرة ج ا  ارقة الثانوية ار ارمل ر يرات اإلداري التمكني واقع (:2012) جابر، زكية -

 لقرى.ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية،جامعة أم ا
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 الغربيرة الضرفة العاملرة يف الفلسررياية العامة امامعات يف العاملني يكني واقع (:2010) دعا ، اععربي -
 اخلليل. جامعة، أغريمنشورة، كلية الدراسات العليا والبحث العلم ماجستري رسالة اإلداريني، ن ر وجدة من

اخلليرث وبيري حلرا وأحرهرا علرى األداء مرن  ا  يتبلر ضت حمر واقع إدارا ارعر رة يف (:2010، راب )ياععرب  -
 ، جامعة اخلليلأ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا والبحث العلموجدة ن ر إدارييدا

بتعر يث أحكرام قرانون التعلريا العرادر  2007( لساة 155القانون رقا ) مجهورية مصر العربية )جملا الشةعب(:
 :، متاح على1981ة ( لسا139دلقانون رقا )

http://www.eoman.almdares.net/up/84920/1253898739.pdf,Accessed date 4/18/2014. 

ات ارعررية يف ضروء تعور مقرتح لتروير أداء عضو هيئرة لتر ريس امامعر (:2008جوهر، دعا  ) -
 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشا م خث إدارا ارعر ة،

ارؤسسررات األردنيررة،  قيررامل أحررر إدراك إدارا ارعر ررة وتو يفدررا يف (:2005، هيةةثم )شةةباط يحجةةاز  -
، رسةالة ارعر رة دراسة حتليلية مقارنرة برني القرراعني العرام واخلراص إبجتراه باراء أوروال  لتو ير  إدارا

 دكتورا  غري منشورة، كلية الدراايت اإلدارية واملالية العليا، جامعة عماع العربية للدراسات العليا.
 يف التا يمري والر عا اإلداري التمكرني أحرر (:2006، صةالأ الةدين )احلراحشةة، حممةد واهليةيت -

 العلةوم ميدانية، دراسةات، راسة:داألردنية االتعاالت نرلة يف العاملون يراه اإلب اعي لما السلوك
 .240:266، (2)33 اإلدارية

، متاأ مدونة اإلدارة الرتبوية ،مفاهيا اإلدارا احل يثة:التمكني اإلداري (:2013)أكتوبر هند  ،احلريب -
 على

http://idarahtrb.com/2013/10/%D %86- %D8%A 7%D9 %84% D8%A5 AF>> 
Accessed date 3/6/2014  

 ارضرا ة القيمرة لرزضدا مقرتحرة تربويرة إداريرة إسررتاتييية(:2011، أمنةار )والكةيالين منةال، حسةن -
(، 4)38الرتبويةة  العلةوم ، دراسةات،عمران م يارة يف اخلا رة ارر ارمل ارعر رة يف إدارا دسرتخ ام
1240- 1259. 

http://www.eoman.almdares.net/up/84920/1253898739.pdf,Accessed%20date%204/18/2014.
http://idarahtrb.com/author/hindakfy/
http://idarahtrb.com/2013/10/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-11-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af/
http://idarahtrb.com/2013/10/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-11-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af/
http://idarahtrb.com/2013/10/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-11-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af/
http://idarahtrb.com/
http://idarahtrb.com/
http://idarahtrb.com/2013/10/%25D%20%86-%20%D8%25A%207%D9%20%84%25%20D8%A5%20AF%3e%3e%20Accessed%20date%203/6/2014%20
http://idarahtrb.com/2013/10/%25D%20%86-%20%D8%25A%207%D9%20%84%25%20D8%A5%20AF%3e%3e%20Accessed%20date%203/6/2014%20
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سرة مي انيرة م درا يأبعاد يكني ار يرين لم خث لإل رالح ار رسر (:2009حسني، سالمه )يناير  -
-39(، 55)15"، جملةةة مسةةتقبل الرتبيةةة العربيةةة، علررى اررر ارمل الثانويررة العامررة  حا  ررة القليوبيررة 

145. 
 احلديثة، اربد. الكتب ، عاملارعلومات ون ا ارعر ة إدارا(:2009و زيغاع، خالد ) محداخلطيب، أ -
، رسةةةالة تقييميرررة لا رررام أورالرررث الرررا ا االلكرتونيرررة إلدارا ارعر ة:دراسرررة (:2010خليفةةة، إبةةةراهيم ) -

 ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة املنوفية.
 احلكوميرة مرالرز الروةارات يف العاملني أداء مستوى على وأحره التمكني (:2012) خليل،  نسأى -

 ،اإلداريةة والعلةوم االقتصةاد ماجسةتري غةري منشةورة، كليةة رسالة يدا،  العاملني ن ر وجدة من األردنية
 الريموك. جامعة

 األلفية أعماو ما مات يف الثقة واقتعادضت التمكني إدارا(:2009الدوري، زكراي وصاحل، أمحد ) -
 اليازورى العلمية،عماع. دار الثالثة،

التمكررني اإلداري وعالقترر  إببرر اع العاملني:دراسررة مي انيررة علررى عياررة مررن  (:2010راضةةأ، جةةواد ) -
 .84 - 62(، 1)12جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية،  ، مو في للية اإلدارا واالقتعاد

عالقرة القيرادا التحويليرة بتمكرني العراملني و امامعرات الفلسررياية بقرراع (:2010الرقب، أمحةد ) -
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غوة. غزا،

، رسةالة تربيرق إدارا ارعر رة و امامعرات الفلسررياية بقرراع غرزا مترلبات(:2011الرقب، حممد ) -
 ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، عوة.

 دارصةفا  ،السادسررة الربعررة ارعر ررة، إدارا يف معا رررا إجتاهررات(:2008الةوايدات، حممةد ) -
 عماع. للنشروالتوزيع،

ممارسة أن مة إدارا ارعر ة  رالز اإلنراف الرتبوي  حا  ة الرائ    درجة(:2008، أمل )يالوايد -
 رسالة ماجستري غريمنشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى. لما تراها ارشر ات الرتبوضت،

 الكليرات علرى تربيقيرة األداء دراسرة ييرز علرى وأحرهرا ارعر رة إدارا(:2011) الوطمةة، نضةال -
، رسةالة ماجسةتري، كليةة التجةارة، اعامعةة االسةالمية، غرزا قرراع يف سررة العاملرةارتو  التقايرة وارعاه 

 غوة.
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م دراسة حالة  يإدارا ارعر ة لم خث لضمان جودا مؤسسات التعليا امامع(:2009سامل، رضا ) -
 ، رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة بنها.على للية الرتبية ببادا م

، ضروء مترلبرات إدارا التغيرري الرتبيرة والتعلريا يف ياألدوار القيادية ر ير (:2009، عبيد )أالسبيع -
 رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.

"، جملةة دولة الكويري مدراسرة مي انيرة  اررحلة اإلبت ائية يف ييكني معلم(:2013السبوق، حممد ) -
 .55 - 31(، 28)3لية الرتبية، جامعة املنوفية، البحوث النفسية والرتبوية، تصدر عن ك

 ارر ارمل رر يري ارسرت امة اردايرة التامية آليات تو ر درجة(:2012 /2011، منصور )أالسرحي -
، رسةالة ماجسةتري ارر ارمل ن ر م يري وجدة من تواجددا اليت والععودت ج ا  حا  ة احلكومية

 غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.
 ، دار املسرية، عماع.2ط دراسات إدارية معا را(:2010السكارنة، بالل ) -
ممارسرتدا  ودرجرة ارر ارمل رر يري اإلداري التمكرني برني العالقرة(:2011 /2010) سةالمة، غيثةا  -

 م يارة يف العامرة الثانويرة يف ارر ارمل وار رسرني ارر يرين ن رر وجدرة مرن والفاية اإلدارية ألدوارها
 اجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق.،رسالة مدمشق

دمشرق مرن  م يارة يف ارر ارمل يف اإلداري معوقات تربيق مفدروم التمكرني(:2013) سالمة، غيثا  -
 (.1)29جملة جامعة دمشق،  وجدة ن ر ار يرين،

مدررررام موجدررررة رض  األطفرررراو بررررني الواقررررع واردموومدراسررررة مي انيررررة (:2009، إينةةةةاس )أالشةةةةتيح -
 21، 20 الفةةةرتة ، مةةةؤُتر مؤسسةةةة الةةةتعلم، كليةةةة العلةةةوم الرتبوية،اعامعةةةة األردنيةةةة ىف" رررة اراو يرررة  حا 
 .مايو

تق يرات أعضراء هيئرة التر ريس ل رجرة ممارسرة عمليرات إدارا ارعر رة يف (:2013) أشرف، صةبح -
 .144 -25(، 13)3جملة كلية الرتبية، جامعة كفر الشيخ، جامعة اراو ية،

 ، دار الفجر، القاهرة.إدارا ارعر ة الرأمسعر ية ب يالو (:2009) الشيمأ، حسين -
إدارا ارعر رررة امامعية،دراسرررة حالرررة  تربيقرررات تكاولوجيرررا ارعلومرررات يف(:2006، ايسةةةر)يالصةةةاو  -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة املنوفية.لليامعة العربية ارفتوحة ووالجوا
 ، دار السحاب، القاهرة.دارا ارعر ة وتكاولوجيا ارعلوماتإ(:2007) ، ايسريالصاو  -
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إدارا ارعر ة أمهيتدا ومر ى تربيرق عمليا را مرن وجدرة ن رر ه(.1428 /1427، زكية )يطاشكند -
، رسالة ماجستري،كلية م يرات اإلدارات وارشر ات اإلدارضت يف تعليا مكة اركرمة وحما  ة ج ا

 الرتبية، جامعة أم القرى.
 يلر ى مر ير  يالتمكني اإلداري، وعالقت  دلرضا الرو يف(:2013،عمر )أ، حسن والسويعاينالطع -

(، 1)40، دراسةةات العلةةوم الرتبويةةة،حما  ررة الرر مام درملكررة العربيررة السررعودية اررر ارمل احلكوميررة يف
305- 327. 

 ، دار احلامد،عماع إدارا ارعر ة.التح ضت والتقايات واحللوو(:2010، خضر )أطيط -
 اعليرة  ريرق العمرث،  إسررتاتييية التمكرني وأحرهرا يف(:2008عبد األمري،أرري وعبد الرسةول، حسةني) -

 50(، 3)10جملةة القادسةية للعلةوم اإلداريةة واإلقتصةادية،  لليات جامعة القادسرية،  دراسة حتليلية يف
-64. 

 من عياة آلراء ليليةحت التا يمي دراسة االلتزام يف العاملني يكني أحر:(2012عبد احلسني، ابسم ) -
 .280 -257، 31اإلقتصادية،   للعلوم بغداد كلية جملة واخلزاات، العامة للس ود ا يئة مو في

 هيئرة يف لر ى العراملني الرو يفي الرضرا علرى االداري أحرر التمكرني(:2012) احلسةني، صةفا  عبةد -
 .98 - 32،77 اإلقتصادية اعامعة، للعلوم بغداد كلية جملة التقين، التعليا

ارشرركالت اإلداريررة ررر يرى مؤسسررات رض  األطفرراو وعالقا ررا (:2012، صةةابرين )أعبةةد العةةاط -
 رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية رايض األطفال، جامعة األسكندرية. بضغوط العمث،

مترلبرررات تربيرررق إدارا ارعر رررة يف ارررر ن العربيرررة دراسرررة حالرررة م يارررة عبةةةد الوهةةةاب، ٌسةةةري )د.ت(:: -
 .القاهرا

  d.املعرفة20%إدارةwww.abegs.org/sites/Upload/.../6249متاأ على 

قا ررة التا يميررة واحريهررا علررى بارراء ارعر ررة ارؤسسررية، دراسررة مي انيررة الث(:2005عبيسةةات، حيةةدر) -
 .165 - 123، مديرية الدراسات واملعرفة، رؤسسة ارااطق احلرا

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%89%d8%8c+%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%89+%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a8.+
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%89%d8%8c+%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%89+%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a8.+
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جررروهر يكرررني العاملني:إطرررار مفررراهيمي، ارلتقرررى السررراوي العانرررر إلدارا (:2005العتيةةةيب، سةةةعد ) -
 1ة العلوم اإلدارية، جامعة امللةك سةعود، ، كلي2005أبريث  18-17الفرتا من  امودا الشاملة يف

- 42. 
امامعررات السررعودية، دراسررة  إدارا ارعر ررة وإمكانيررة تربيقدررا يف(:ه1427/1428العتيةةيب، ايسةةر ) -

 ، رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية الرتبية،جامعة أم القرى.تربيقية على جامعة أم القرى
 يف ارعر رة تربيرق إدارا حنرو الثانويرة حلكوميرةا ارر ارمل مر يري إجتاهرات(:2010عثمةاع، عةالع ) -

 العليةا، جامعةة الدراسةات الرتبويةة، كليةة اإلدارة يف رسةالة ماجسةتري  لسررني، يف الشرمالية احملا  رات
 الوطنية. النجاأ

واقرررع ممارسرررة إدارا ارعر رررة و مكاتررر  الرتبيرررة والتعلررريا للبارررات ه(:1432 /1431العةةةرو، مليةةةا  ) -
رسةةةالة ماجسةةةتري غةةةري منشةةةورة، كليةةةة العلةةةوم  وجدرررة ن رررر ارشرررر ات الرتبررروضت،  يارررة الررررض  مرررن 

 االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية.
ارؤسسرررات األهليرررة  التمكرررني اإلداري وعالقتررر  بفاعليرررة  رررر  العمرررث يف(:2013عفانةةةة، حسةةةن ) -

االقتصةةاد والعلةةوم اإلداريةةة، جامعةةة رسةةالة ماجسةةتري غةةري منشةةورة، كليةةة  قررراع غررزا، ال وليررة العاملررة يف
 األزهر، غوة.

رسالة  التمكني الو يفى وعالقت  دألداء ل ى ارشر ني الرتبويني و األردن،(:2011عقد ، حممد ) -
 دكتورا  غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الريموك.

مررررى مدراسررررة التررررروير التا ي أحررررر يكررررني العرررراملني يف(:2013، عاليةةةةة وأمحةةةةد، سةةةةيف الةةةةدين )أعلةةةة -
"، جملةةة كليةةة اسررترالعية آلراء عياررة مررن العرراملني و الشرررلة العامررة للعررااعات العررو ية و بغرر اد

 .186 - 160، 36بغداد للعلوم اإلقتصادية،
مترلبررات التمكررني اإلداري للقيررادات امامعيررة بكليررات الرتبيررة يف مجدوريررة (:2012، وفةةةا  )أعلةةة -

 نشورة، كلية الرتبية، كفر الشيخ.، رسالة دكتورا  غري ممعر العربية
، دار ارررررر خث إىل إدارا ارعر رررررة(:2006، غسةةةةةاع )ي، عةةةةةامر والعمةةةةةر أ، عبدالسةةةةةتار وقنةةةةةديلجأالعلةةةةة -

 املسرية،عماع.
 عماع. والتوزيع، للنشر صفا  دار ،2ط ارعر ة إدارا(:2012) علياع، رحبأ -
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 الثاين املؤُتر العريب إىل مقدمة ، ورقةإدارا ارعر ة:ارفدوم وار اخث الا رية(:2001، حسن )العلواين -
 نوفمرب، القاهرة. 8-6العربية، لإلدارة املعاصرة التحدايت مواجهة يف اإلبداعية القيادة اإلدارة، يف

 امامعرات األلادمييرة يف البشررية ارروارد تاميرة ارعر رة يف إدارا دور(:2011) العلةول، ٌسةر -
 ري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، غوة. رسالة ماجستري غ غزا، بقراع سريايةلالف

ار ارمل لتمكني ارعلمني وعالقت  بوالء  يدرجة ممارسة م ير (:2011، أمين و كمال، ندا  )يالعمر  -
، دراسةةةات، العلةةةوم الرتبويةةةة، مررر ارمل حما  رررة العا رررمة يمرررن وجدرررة ن رررر معلمررر يارعلمرررني التا يمررر

38(2 ،)467 - 497. 
، جملة جامعة دمشق إدارا ارعر ة وتقانتدا يف حتقيق التروير التا يميدور (:2012عوض، عاطف ) -

 .429 - 397(، 1)28للعلوم اإلقتصادية والقانونية، 
، سلسةةةلة كراسةةةات مسةةةتقبلية، املكتبةةةة التعلررريا العرررايل الرريرررق إىل امرررودا يف(:2008عةةةويا، حممةةةد) -

 األكادميية، القاهرة.
ارعر ررررة مرررر خث لليررررودا يف امامعررررات السعودية)دراسررررة إدارا (:2012)ينةةةةاير العيةةةدروس، أغةةةةادير  -

 (.2)147(، جملة الرتبية، كلية الرتبية جامعة االزهر، تربيقية على جامعة أم القرى
 علرى مي انيرة ارؤسسات )دراسة أداء لفاءا ر ع يف ارعر ة إدارا دور(:2010الفارس، سليماع ) -

 اإلقتصةادية والقانونيةة، للعلةوم دمشةق جامعةة ، جملةةب مشرق( التحويليرة اخلا رة العرااعات نررلات
26(2) 59 - 85. 

 ، جملةةالعامرة درؤسسرات التا يمري الروالء التحفيرز يف سياسرات أحرر(:2011الفةارس، سةليماع ) -
  91 - 69 (،1)27اإلقتصادية والقانونية،  للعلوم دمشق جامعة

احلكوميرة بتربيرق مبرادىء ارر ارمل  يعالقة التمكني اإلداري لر ى مر ير (:2009الفاضل، حممد ) -
، رسةةالة دكتةةورا  غةةري مرر ارمل اقلرريا ارراو األردن مررن وجدررة ن ررر ارعلمررني إدارا امررودا الشرراملة يف

 منشورة، كلية الرتبية، جامعة الريموك.
أبعرراد التمكررني اإلداري لرر ى القررادا الرتبررويني يف امامعررات احلكوميررة يف (:2009القاضةةأ، جنةةاأ ) -

 ، رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الريموك.دلت ري  اإلداريإقليا الشماو وعالقت  
 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.إدارا ارعر ة(:2005الكبيسأ، صالأ الدين ) -
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، احلةةديث اعةامعأ املكتةب ،ارؤسسررات وتررروير ارعر ررة إدارا(:2005) الكبيسةأ "أ"، عةةامر -
 األسكندرية.

 اررحلرة يف اإلدارا ار رسرية لترروير مر خث ارعر رة إداراه(: 1431 /1430) ، مةرمياللحيةاين -
 ماجسةتري، كليةة ، رسةالةاركرمرة مكرة   يارة وارعلمرات ارر يرات ن رر مرن وجدرة للبارات الثانويرة

 القرى. أم الرتبية، جامعة
 يف الشراملة امرودا اراإد تربيق على اإلداري التمكني أحر(:2011املاضأ، اثلرة ونصريات، فريد ) -

 .556 - 527، (4)7إدارة األعمال،  حالة، اجمللة األردنية يف :دراسةاألردنية امامعة مستشفى
 العاملني ل ى اإلب اعي السلوك يف اإلداري أحر التمكني(:2011) والطراونة، حممد املبيضني، حممد -

 العلمأ/اعامعةةة البحةةث دةاإلداريةةة، عمةةا العلةةوم ،األردنيررة، دراسررات التياريررة البارروك يف
 .505 - 480(، 2)38األردنية،

 ، متاأ على عمليات إدارا ارعر ة واحريها و حتقيق اريزا التاا سيةحممد، فالق )د.ت(: -
<<http://labocolloque5.voila.net/101mohammedfellag.pdf >> 

Accessed date 11/9/2013 
القياديرة للمر ير  السرمات تعزيرز يف التمكرني عوامرث أحرر(:2007) و حممةود، أسةيل حممةود، ٌسةاأ -

 اإلدارة ، جملةة)العلمري والبحرث العرايل وةارا التعلريا يف العراملني ارر راء آلراء حتليليرة )دراسرة
 .211 - 195، 67واالقتصاد، 

بيرررق إدارا ارعر رررة و ارؤسسرررات احلكوميرررة الفلسرررريا ة وأحرهرررا علرررى تر(:2012املةةةدلل عبةةةد   ) -
، رسةةالة ماجسةةتري غةةري منشةةورة،  مسررتوى األداء م دراسررة تربيقيررة علررى مؤسسررة روسررة جملررس الرروةراء

 كلية التجارة، اعامعة االسالمية، غوة.
وجدررة ن رررر  درجررة التمكرررني اإلداري وتررروير األداء والعالقررة بيادمرررا مررن(:2012) مسةةعود، مؤيةةد -

، رسةةةالة ماجسةةتري غةةةري منشةةةورة، كليةةةة حما  رررات اررراو الضرررفة الغربيرررة ارررر ارمل احلكوميرررة يف يمرر ير 
 الدراسات العليا، جامعة النجاأ الوطنية.

 تربيرق إدارا ارعر رة مرن وجدرة ن رر العراملني يف ودوره يف يارارا  التا يمر(:2013، حممد )املطريف -
 ، جامعة  يف العربية للعلوم األمنية.ة ال راسات العلياإمارا مارقة ار ياة اراورا، للي

http://labocolloque5.voila.net/101mohammedfellag.pdf
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 يف العراملني يف إبر اع وآاثره اإلداري التمكرني:) ٢٠٠٩احلكةيم ) رشةيدة، وعبةد وأخةو املعةاين، أميةن -
 .٢٥٨ - ٢٣٤، (2)5األعمال،  إدارة يف األردنية اجمللة ،حتليلية مي انية األردنية:دراسة امامعة

القيرررادات اإلداريرررة يف تربيرررق إدارا امرررودا الشررراملة يف ارؤسسرررات  دور(:2006عةةةادل ) معةةةوب، -
، رسالة ماجستري غري منشورة، احلكومية دراسة تربيقية على وةارا الرتبية والتعليا دممدورية اليماية

 لإلدارة العليا، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية. أاملعهد القوم
 يماسرررق القسرررا األلرررادمي –تمكرررني اإلداري لررر ى رئررريس درجرررة ال(:2012املقابلةةةة، حممةةةد )أكتةةةوبر -

 ، جملة البحث يفبكلية العلوك واآلدا  بشرورا، جامعة جنران من وجدة ن ر أعضاء هيئة الت ريس
 (.2(،)2) 25الرتبية وعلم النفا، تصدر عن كلية الرتبية، جامعة املنيا، 

 لعربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.، املنظمة االتمكني لمفدوم إداري معا ر(:2006ملحم، حيىي ) -
 كلية جملة ميدانية، :دراسةمعر األساسي يف التعليا   ارمل ارعلمني يكني(:2007، ايسر )ياملهد -

 .56 - ٩ (،2)31مشا،  عني جامعة ،الرتبية
 ، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة.إدارا ار رسة وإدارا الفعث(:2009، ايسر)ياملهد -
امامعررات  يف اإلداريررني العرراملني إببرر اع وعالقترر  اإلداري التمكررني(:2011)هرر ع، مةةانسةما -

 األزهةر اإلداريةة، جامعةة والعلةوم رسالة ماجستري غةري منشةورة، كليةة االقتصةاد غزا، بقراع الفلسرياية
 بغوة.

 ، دار الثقافة العلمية، األسكندرية.أساسيات إدارا ارعر ة(:2012النشار، السيد ) -
 ، دار أسامة، عماع.إدارا ارعر ة والتكاولوجيا احل يثة(:2010الدين، عصام )نور  -
العالقرررة برررني يكرررني ارررر يرين، وأداء العررراملني م دراسرررة مي انيرررة علرررى (:2010، بةةةرجا )ياهلةةةاجر  -

 ، رسالة دكتورا  غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة بنها.ار ارمل ارتوسرة ب ولة الكويي
 ، دار احلامد، عماع.الععر احل يث التمكني اإلداري يف(:2012، حممود )يالواد -
 اللجنة تشكيل .بشأع2002 /1/ 23 ( بتاريخ12رقم ) وةاري (:قرار2002والتعليم ) الرتبية وزارة -

 الوزير، القاهرة. املنتجة، مكتب املدرسة ملشروع الدالمة
 التةدريب وحةدة إنشةا  .بشةأع2002 /3/ 16 ( بتةاريخ٤٨رقةم ) وةاري قررار(:2002.........) -

 الوزير، القاهرة. مكتب ابملدارس،
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 اإلحصةا  وحةدة إنشةا  .بشةأع2002 /6/ 28 ( بتةاريخ99رقةم ) وةاري قررار(:2002.)........ -
 الوزير، القاهرة. مكتب ابملدارس، واملعلومات

 واألاب  األمنةةا  جملةةا .بشةةأع2006 /14/9( بتةةاريخ334رقةةم ) وةاري قرررار(:2006........) -
 الوزير، القاهرة. مكتب علمني،،وامل

 ، متاأ على إدارا ارعر ة لدداا من أجث البقاء والامو(:2004يوسف، عبد الستار ) -
http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5354/1/1283254017/
%D8%A5% D8% D9%85%D8%B9%D8%B18F >> Accessed 
date 12/ 9/2013. 
 
 
 
 
 

http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5354/1/1283254017/%D8%A5%25%20D8%25%20D9%85%D8%B9%D8%B18F
http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5354/1/1283254017/%D8%A5%25%20D8%25%20D9%85%D8%B9%D8%B18F
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