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  ملخص امبحث

الؾاقددد  اإلبهاعيدددة مدددي مرامدددة ريددداض ا طفددداس ) ارةاالديهدددهذ  دددحا البحدددس إلدددي دراسدددة 
اء مسارسدددددة اإلدارة مهدددددارات الاادددددده اإلدارا السفدددددهب طالؾقدددددؾذ  مدددددي مبدددددادطمعرمدددددة ( طالسددددد مؾس

طالجسدؾد اإلدارا ,التي تتسثل مي تهني ا ساليب االداريدة طاالبهاعيدة السعؾقات  ؼ أ اإلبهاعية , ط 
 طسدفل التلمدب  ميهدا ,التهريفيدة  االمتاار إلي تظدؾير الفدرام  ,الارارات مي اتخاذسرطنة طناص ال,

 (238( مددهيرا , )32قؾامهدا ) ذدؾادية تدؼ اذدح  يشدة ط ,لدها السدهيريؽ  طتشسيدة الادهرات اإلبهاعيدة
قدده اعهددرت ط  هراسددة كدد داة لمط  ددسسا اسددتبانة تددؼ اال تسدداد  مددي السددشه  الؾ ددفي ,ط , معمسددة 

 :نتاد   حا البحس أص 

بهرجدددددة تسددددارس  سميدددددة اإلبدددددهاب طل دددددؽ ا طفددددداس ريددددداض  اإلدارة اإلبهاعيدددددة بسرامدددددةددددد 2
 .متؾسظة

 .اإلدارة اإلبهاعية لهى السهيريؽلسسارسة معؾقات طجؾد يتزح مؽ الشتاد  كسا د 0

مبداد   -عؾقدات اإلدارة اإلبهاعيدة م. اإلدارة اإلبهاعيدة مدي ريداض ا طفداسامكلردت امرفشدحية  
 مسارسة اإلدارة اإلبهاعية 
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Abstract: 

      This research aims to study creative management in the 

kindergarten stage (Reality and aspiration), learn the skills of a creative 

managerial leader and stand on the principles of creative Which 

isrepesented in the decline in administrative and creative methods, 

administrative stagnation, lack of development of trining programs 

management practice and the most important obstacles and ways to 

overcome them are the development of the creative abilities of 

managers. A random sample of (30) managers and (138) teachers was 

taken. The descriptive approach was adopted, and a questionnaire was 

designed as a tool for the study. The results of this research showed 

that:  

1_ Creative management in the kindergarten stage practices the 

creative process, but with a medium degree.  

2- as evidenced by the results of obstacles to the practice of creative 

management among  managers 

              
Keywords: Creative management in kindergarten, Obstacles to 

creative management, principles of creative management practice  
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 مقدمة امدراتسة 

تؾاجه السشغسات  امة طالتعميسية مشها ذا ة مدي الؾقدا الحا در عدرطذ بيتيدة تفدرض  ميهدا 
الي، سدددؾاء كددداص  مددد  اتسيدددة التلييدددر , طذلدددػ بددددفب التحدددؾالت التدددي تحدددهث مدددي  السشدددا الحددد

السدددتؾى السحمددي أش العددالسي أط  مدد  مدددتؾى السشغسددة نفدددها، مسددا اجعددل السشغسددات بحاجدددة 
ممحة لسؾاجهة التليير الاادش طذلػ مؽ ذالس معالجة السذدكالت التدي قده تغهدر مدي عدل الشسدؾ 

 (20, ص 0223السزظرد مي السعمؾمات طالتاهش طالتاشية الحهيثة. )تؾميق ,
ة التربؾية السحرز االساسي الا مؤسدة تعميسية , طيباي الشجاح مدي اإلدارة طتعه اإلدار 

التربؾيددة االمددل السشذددؾد ل ددل السشغؾمددات التربؾيددة , مددال مجتسدد  رار دطص مهرسددة ناجحددة , طال 
مهرسة ناجحة دطص ادارة تربؾية اكيسة , طمؽ  حا السشظمق باتا السجتسعات اليؾش اكثر تشامدا 

 ددا مددي بشدداء السؤسدددات التربؾيددة طتظؾير ددا مدددتفيهة مددؽ ذفددرات السؤسدددات مدد  ذاتهددا طمدد   ير 
مسددا جعددل الةيددادة السفه ددة تحغددي با تسدداش العهيدده مددؽ االمددؼ طالددهطس االذددرا مددي  ددحا السجدداس . 

 (20, ص  0229التي تعسل دادسا  مي تشسيتها طالشهؾض بها , )اامه , 

 ثة التي تدعي جسيد  الدهطس الدي تظفياهداتعه اإلدارة االبهاعية مؽ االتجا ات الحهيكسا 
,طال مددي مرامددة ريدداض االطفدداس ، طلتحايددق ذلددػ اجددب طجددؾد ادارة قددادرة  مددي مسارسددة االبددهاب 

يتددؾمر ذلددػ اال بؾجددؾد السددهير الااددده الددحا ترتاددي بدده العسميددة التعميسيددة طيذددعر بخفراتدده العدداممؾص 
. لهدددحا اليدددر طدددرياتهؼ طيظدددؾر ؼ  بف دددر جهيدددهمعددده,  طذلدددػ بظدددرر بعيدددهة  دددؽ التددددم  طا طامدددر 

م درا طأسدمؾبا طال يتحادق ذلدػ ادارتده مظالدب بدالتليير طاإلبدهاب لتظدؾير مدي  دحا السرامدة سهير الم
برؤيدددة طرسدددالة طا دددحة طيفدددس مددديهؼ الحدددرص  مدددي  بسرؤطسددديهاال اذا ا دددبح قاددددها اطال يرتادددي 

 . (Suzanne 2015,لت ؾص إدارة معالة متفا مة .)  التظؾير طا بهاب

تعدده مرامددة الظفؾلددة السبكددرة مرامددة  امددة طااسددسة مددي ايدداة االنددداص , مهددي السرامددة ط 
التي يتؾقف  ميها مدتافل الفرد االسرا طالسهرسي طالسجتسعي , مفي  حا الفترة مؽ العسدر تفدها 
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تساش ال فير مؽ جسيد  االطدراذ سدؾاء نؾاة الذخرية السدتافمية لحلػ مانها تدتحق العشااة طاال 
 ( Rothland,2012)  &Konig   دتؾا الفيا اط الرط ة اط السجتسي مكاص  م

ماه ا تسا الهطس مي الؾقا الحا ر ا تساما كفيدرا بتربيدة الظفدل ال تبدارات كثيدرة مشهدا 
, طااسانددا مشهددا بدداص مدددتافل االمددؼ يتؾقددف  مددي بشدداء العالقددة الؾقياددة بدديؽ التشسيددة طتربيددة الظفددل 

ة السعا رة , الص أا تشسية اقتراداة طاجتساعية البده طاص ترت د  اجياس الظفؾلة طا هاد ؼ لمحيا
 مدي اسداس متديؽ مدؽ التشسيددة البذدرية , مفدهطص االندداص الاددادر  مدي اإلبدهاب ال يؾجده تشسيددة اال 

 (02,ص 0223) هاد , مي الخياس . 

   بحثمذكلة ام ثدنيد  
اإلدارات التعميسيددددة  مدددي الدددر ؼ مدددؽ كدددل الجهدددؾد التدددي تفدددحلها مهريدددة التربيدددة طالتعمددديؼ ط 

بسحامغة الفيؾش مي  سميات التجهيه طاإل الح اإلدارا , مانه مؽ الرعب الاؾس أنها أ بحا 
إدارة تربؾيدددة  ردددرية , مسدددا ااتزدددي إ دددادة الشغدددر مدددي نغددداش مسارسدددة اإلدارة لمسدددهيريؽ طدراسدددة 

اش اإلدارة  جسيدد  جؾانفهددا دراسددة  مسيددة مدداممة يددتؼ  مددي أساسددها إ ددادة التخظددي  طالتظددؾير لشغدد
بجسيدد  إمددكالها طأنساطهددا طر ددؼ أنهددا تحغددي با تسدداش بددال  مددؽ قفددل الحكؾمددة لتظؾير ددا طمحاطلددة 

العهيه مؽ تاهاؼ التهريب ا ندب إال أص نتاد  العهيه مؽ  الهراسات طالبحؾث أمارت إلي طجؾد 
  قرؾر مي أداء الةيادات اإلدارية طمسارسة اإلبهاب طمشها أطجه 

 . حا مي ا ساليب اإلدارية طاإلبهاعية  الستبعةدددد تهني طا2

 .ددددد تهني مدتؾا السذاركة مي  ش  الارار 0

 .دددد التسدػ بالرطتيؽ ط هش االنتااس مؽ الشغاش التاميها إلي نغاش اإلبهاب مي التعميؼ 3

 .دددد الجسؾد اإلدارا طناص السرطنة مي تشفيح الارارات 2
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 :لبحس مي الدؤاس الرديس التالي  مي  ؾء ماسفق تتحهد مذكمة اط 

 ؟مي مرامة رياض االطفاس اإلدارة اإلبهاعية  ما مها مسارسة 

 طيتفرب مؽ  حا الدؤاس االستمة الفرعية التالية : 

 مي رياض االطفاس ؟اإلبهاعية  أساليب االدارة( ما  2  

 ما معؾقات اإلدارة اإلبهاعية لهى السهيريؽ ؟( 0   

 ترؾر الساترح لالدارة اإلبهاعية مي مرامة رياض االطفاس ؟( ماال3     

  امبحثأهداف   ثدمثد  
 سعا الهراسة الحالية إل  تحايق ا  هاذ التالية:

 مي رياض االطفاس. اإلبهاعية أساليب االدارة مي تعرذ دد ال2

 .معؾقات اإلدارة اإلبهاعية لهى السهيريؽ  مي تعرذ دد ال0

 لسسارسة اإلدارة اإلبهاعية مي مرامة رياض ا طفاس.بشاء ترؾر ماترح ددد 3

 : مبحثأهرية ا  رابىد  

 تتحهد ا سية البحس مؽ ذالس جانفيؽ مهسيؽ  سا  

مددي اسدداليب مختمفددة لتظددؾير السهددارات اإلبهاعيددة لمسددهيريؽ البحددس اددهش ا : أ  األهريةةة امنيجيةةة
طال ذدف  دؽ  يد  مدي أدادهدؼ.لالزمدة لتحايدق التسطت طيده ؼ بالساترادات ارياض االطفداس مرامة 

الحاجدددات اإلداريدددة التدددي تحتددداج اليهدددا  دددحا السرامدددة . طالعسدددل  مدددي تردددسيؼ الفدددرام  التهريفيدددة 
السالدسة التي تدا ه  مي تشسيهؼ, بذكل اسكشهؼ مؽ اطالر طتفجير طاقاتهؼ اإلبهاعيدة ال امشدة 

 ا لرالح  سمية التظؾير السؤسدي .طتؾعيفه

 



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

459 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

 

 األهرية امشطبيقية . ب ة 

السهيريؽ طالسخظظيؽ مي مجاس االبهاب االدارا  مدي السعمسات ط ددد قه افيه  حا البحس 2
 طمؽ قؼ سفل امها طالعسل  مي تشسية تمػ الدفل.   يةسعؾقات االبهاعالمؾاجهة 

فيده  دانعي الادرار بدؾزارة التربيدة طالتعمديؼ مدي العسدل  مدي اسدتحهاث طدرر  يدر اددد قه 0
 هاب االدارا لها السهيريؽ دطص طجؾد معؾقات . تاميهاة تدسح بتظفيق االب

بسهددامهؼ  طالسعمسددات  ددؽ بعددض السعؾقددات التددي تحددؾس دطص ريدداش السددهيرطص  ال ذددفددددد 3
 . الفشية طاالدارية برؾرة ابهاعية

 :   مرطلحدت امبحثدد  خدم

 ة اإل ارة اإلبداعية   1

 السعمؼ ( مي ااجداد امدؾس اط االبهاعية :  مي انها :قهرة الفرد )السهير دددداإلدارة  تعرذ 
ام ار, اط طرر اط اساليب  سل ابهاعية مي إدارة العسل بالسهرسة بحيس تعتسده  مدي تسيد  مدي 

العسددل طالسذددكالت طامهددا , طقهراتدده العاميددة ,ططالقتدده الف رية,طمعارمدده التددي اسكددؽ  الدارةرؤيتدده 
مدهيرا السدهارس طالسعمسديؽ  تظؾير امؽ ذالس طجؾد مشاخ مالدؼ ,طريدادة رمديهة تددهؼ مدي تشسيدة

طكامة العامميؽ مي تؾليه االم ار طط   الحمؾس السفت رة لمسذكالت االدارية التي تؾاجههؼ اقشاء 
      (                                     29,ص0222تاداة  سمهؼ مي السهرسة )ذميل ,

طمجسؾ دددة سدددمؾكيات إجراديدددا : ب نهدددا نسددد  ريدددادا يتردددف باالبت اريدددة  البااثدددة ط رمتهدددا
طأ سدداس ااددؾش بهددا السددهير لتحفيدد  السعمسددات  مددي تحددها العةبددات طاتخدداذ قددرارات ب سدداليب  يددر 

 تاميهاة أكثر إبها ا.
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    مجحلة ريدض االطفدل 

 دددي السرامدددة التدددي تهدددتؼ بالظفدددل مدددا بددديؽ الرابعدددة اتدددي سدددؽ الدادسدددة مدددؽ  سدددرا, مدددي 
طمت امل لمظفل مؽ مختمف الشدؾااي العاميدة تههذ إلي نسؾ متؾازص مؤسدات تربؾية اجتساعية 

باال ددامة إلددي تشسيددة قددهراتهؼ مددؽ ذددالس مسارسددة الشذددا  الحددر طالجددسية طالشفدددية طاالجتساعيددة 
 (0223)  هاد, طالمعب . 

: ي مرامة تربية طتعميؼ تزؼ أطفداال تتدراطح أ سدار ؼ مدؽ أربعدة ط رمتها البااثة إجراديا
 ايق التشسية الذاممة طالست اممة لمظفل م  مرا اة الفرطر الفرداة .سشؾات ,طيتؼ ميها تحإلي ستة 

 مددد  أنهدددا  العةبدددات طالردددعؾبات الفيتيدددة التشغيسيدددة تعدددرذ معؾقدددات اإلدارة اإلبهاعيدددة :
 (28, ص0225طالذخرية التي تحه مؽ اإلبهاب مي السؤسدات التعميسية . )الاحظاني 

ؽ العةبات التي تعيق مهيرا السهارس  ؽ ط رمتها البااثة إجراديا: مي انها مجسؾ ة م
طأم ددار جهيددهة تخددهش سددير العسددل طتدددا ه  مدد  رمدد  الددهطام  السهشيددة لددهى معمسددة أسدداليب  ااجدداد

 الرط ة 

  وتشحد  برد يلي   محد ات امبحث تسد تسد  
إلدارة اإلبهاعيدة ل(الحهطد السؾ ؾعية :اقتررت الهراسة  م   رض اإلطار الشغرا 2

 ة اإلبهاعية طسفل التلمب  ميها.يسعؾقات اإلدار الط رض الطفاس  ,مي مرامة رياض ا

( الحدددددهطد السكانيدددددة : اقتردددددرت الهراسدددددة  مدددددي السدددددهارس التدددددي بهدددددا ريددددداض اطفددددداس 0
 طالرط ات السشفرمة طالجسعيات اال مية الحكؾمية بسحامغة الفيؾش .

 20/7ل مشيدة مدؽ ( الحهطد ال مانية : تزسؽ زمؽ إجراء الهراسة السيهانية مي الفتدرة ا3
 ش  0202مؽ العاش  21/9إلي 
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ا تسه البحس الحالي  مي السشه  الؾ في لؾ ف مفاهيؼ الهراسدة    مناجية امبحث تسدبىد  
بسهدددامهؼ بردددؾرة  دددؽ اإلدارة اإلبهاعيدددة طتحميميهدددا طالسعؾقدددات التدددي تحدددؾس دطص ريددداش السدددهيريؽ 

 ابهاعية مي مرامة الرط ة بسحامغة الفيؾش .

) استخهما البااثة استبانة لر ده مسارسدة اإلدارة اإلبهاعيدة لمسدهيريؽ.  امبحث  ا وات ثدمند  
إ دهاد البااثددة( طتظفددق مددؽ ذددالس تؾزيعهددا  مدي العيشددة السحددهدة مددؽ السددهيريؽ طمعمسددات ريدداض 
ا طفدداس بسحامغددة الفيددؾش , بهددهذ الؾقددؾذ  مددي الؾاقدد  الفعمددي لسددها ريدداش السددهيريؽ  بسهددامهؼ 

 كل إبها ي , طما السعؾقات التي تعؾقهؼ  ؽ الةياش بهحا السهاش . الفشية طاإلدارية بذ

ت ؾص مجتس  البحدس مدؽ مدهيريؽ طمعمسدات ريداض االطفداس   عينة امبحثمجشرع و   تدتسىد  
تددددددؼ اذتيددددددار  يشددددددة  ذددددددؾادية بؾاقدددددد  , طقدددددده ( معمسددددددة2382(مددددددهيرا , )092 ددددددهد ؼ )طالبددددددال  

 بسرامة رياض ا طفاس . الهراسة %   مؽ مجتس  22ما ندفته (مهيرا32,)(معمسة 238)

شاطلددا مؾ ددؾب اإلدارة الهراسددات الددداباة التددي تلادده تعددهدت      امدراتسةةدت امدةةدبقةعدشةةجا  
بعدرض أ دؼ تمدػ الهراسدات الستعمادة مدؽ قفدل السف دريؽ طالبدااثيؽ , طقده قامدا البااثدة اإلبهاعية 

ط دي مرتبدة  بسؾ دؾب البحدس طلهدا  القدة مبامدرةطالتي اسكؽ االستفادة مشهدا ,بسؾ ؾب الهراسة 
سددشاهش ممخرددا مخترددرا  ددؽ أبددرز تمددػ الهراسددات لمتعددرذ  مدد  ط  ما اددهثقددهش ا اددا لسعيددار طم

 الجؾانب التي ال ت اس بحاجة إل  الس يه مؽ الهراسة طالبحس كسا يمي : 
 اوال امدراتسدت امىجبية امرشىلقة بدمبحث  

رجة اسهاش مدهيرات ريداض د الي( طالتي  هما 0221دراسة ماطسة  فه الر ا : ) د 2
االطفاس مي تشسية اإلبهاب التربؾا لمسعمسات ط القته بالؾالء التشغيسي مؽ طجهة نغر السعمسات 

( معمسددة طتددؼ اسددتخهاش 332طلتحايددق  ددحا الهددهذ اذتيددرت  يشددة قؾامهددا )  .مددي دطلددة ال ؾيددا 
 السشه  الؾ في لمهراسة . 
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 طتؾ ما الهراسة ال ؼ الشتاد  التالية : 

دددد أص درجددة اسددهاش مددهيرات ريدداض االطفدداس مددي تشسيددة اإلبددهاب التربددؾا لمسعمسددات مددؽ 2
 طجهة نغر السعمسات كانا متؾسظة . 

%(بديؽ درجدة اسدهاش 2’5دد طجدؾد  القدة ااجابيدة ذات داللدة ااردادية  شده مددتؾا ) 0
 غر السعمساتالسهيرات مي تشسية اإلبهاب التربؾا لمسعمسات طدرجة الؾالء التشغيسي مؽ طجهة ن

%(بدديؽ درجددة اسددهاش 2’5طجددؾد مددرطر ذات داللددة اارددادية  شدده مدددتؾا داللددة )  -3
السددهيرات رط ددة االطفدداس مددي تشسيددة اإلبددهاب التربددؾا لمسعمسددات مددؽ طجهددة نغددر السعمسددات تبعددا 

 لستلير الخفرة 

 دددددهما إلددددي التعددددرذ  مددددي  التسكددددديؽ اإلدارا ( ط  0227: ) دراسددددة ااسددددر رمعددددا -0
اذتيدرت  يشدة قؾامهدا  ػلذه باإلبهاب اإلدارا لها الةيادات الجامعية مي مررد طلتحايق ط القت

استخهش السشه   طتؼ, ددددد أسيؾ  دددددجشؾب الؾادا  ( ريادة جامعية ,مؽ جامعات ) سؾ اج 327) 
 : لتالية ؼ الشتاد  ا الؾ في ، طامتسما أدطات الهراسة  مي االستبانة ، طتؾ ما 

انخفدداض الهامعيدددة الحاتيددة لمةيدددادات الجامعيدددة اجعمهددؼ اسيمدددؾص إلددي االنددددحاب مدددي  -
السؾاقددف التددي تغهددر قددهراتهؼ طمهددارتهؼ طمؾاجهددة الرددعاب طالبعدده  ددؽ السسارسددات 

 االبت ارية مي العسل 

التاييددده بدددالمؾادح طالادددؾانيؽ السشغسدددة لمعسدددل , طالجسدددؾد اإلدارا طنادددص السرطندددة مدددي  -
 اراراتتشفيح ال

أص بددرام  التدددهريب الحاليدددة لمةيدددادات الجامعيدددة  يدددر كاايدددة مظفيعدددة العسدددل اإلدارا  -
 دددعف الخفدددرات طالسهدددارات لدددها الةيدددادات دددددد تختمدددف كميدددا  دددؽ العسدددل ا كددداداسي 

اإلداريددددة مددددي انعكدددداس  ددددش  الاددددرار طر سدددداس بعددددض مراكدددد  التددددهريب بالجامعددددات 
 .طالتسكيؽ اإلدارا 
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 ( 0229لسظيرا )دراسة  فه هللا سعه اد 3

 هما إل  التعرذ إل  درجة تؾامر قاامة اإلبهاب اإلدارا لهى مهيرا السهارس مي دطلة 
ال ؾيددا , ط القتهددا بهامعيددة اإلنجدداز لددهى السعمسدديؽ مددؽ طجهددة نغددر السعمسدديؽ. طلتحايددق  ددحا 

ي ( مددؽ معمسددي السددهارس مددي محامغددة الجهددراء مدد120ا  ددهاذ اذتيددرت  يشددة الهراسددة مددؽ ) 
دطلة ال ؾيا , طتؼ اذتيار ؼ بالظريادة العذدؾادية البدديظة ، طاسدتخهش  الباادس السدشه  الؾ دفي 

أص درجدددة تدددؾامر قاامدددة ددددد 2:  طتؾ دددما الهراسدددة إلدددي أ دددؼ الشتددداد  ا تيدددة, السددددحي االرتبددداطي 
 دهش طجدؾد ددد 0اإلبهاب اإلدارا لهى مهيرا السهارس مي دطلة ال ؾيا جداءت بهرجدة متؾسدظة ، 

ر ذات داللدددة إاردددادية السدددتجابات أمدددراد  يشدددة الهراسدددة نحدددؾ درجدددة تدددؾامر قاامدددة اإلبدددهاب مدددرط 
اإلدارا لدددهى مدددهيرا السدددهارس مدددي دطلدددة ال ؾيدددا تعددد ا لستليدددر الجدددشس  شددده جسيددد  السجددداالت 

ددد 3ما ها مجاس التركي  طالحداسية لمسذكالت طالسجاس ال مي , طجاءت الفرطر لرالح الدحكؾر 
مسددي طالخفددرة ش طجددؾد مددرطر ذات داللددة إارددادية تعدد ا لستليددر السؤ ددل العطأعهددرت الشتدداد   دده
كسددا بيشددا نتدداد  الهراسددة أص مدددتؾى دامعيددة اإلنجدداز لددهى السعمسدديؽ مددي ددد 2طالسرامددة التعميسددة. 

 دطلة ال ؾيا مؽ طجهة نغر ؼ جاءت بهرجة متؾسظة

 (.0202دراسة با ر الدب  )د 2

ا لةيددادات التعمدديؼ العدداش بسرددر مددي  ددؾء بعددض  ددهما إلددي لمتظمبددات اإلبددهاب اإلدار 
طلتحايدددق  دددحا الهدددهذ اذتيدددرت  يشدددة  ذدددؾادية مدددؽ ريدددادات التعمددديؼ بسردددر الخفدددرات السعا دددرة 

هما الهراسدة السدشه  الؾ دفي ايدس يرمدي الد  ط دف طاقد  السذدكمة مدي الؾقدؾذ  مد  خ.طاست
يؼ العداش بسردر طا ذدح مدي السعؾقات التدي  تؾاجده مسارسدات اإلبدهاب اإلدارا لدهى ريدادات التعمد

 ,اال تبار ا م ار اإلبهاعية لحل السذكالت السهرسية التي تؾاجه تظؾير طتحديؽ االداء 

قمددددة ابت ددددار أمددددياء   يددددر م لؾمددددة تعجددددب  دددددد 2طتؾ ددددما الهراسددددة ال ددددؼ الشتدددداد  مشهددددا :
لسجتسعيددددددة ط ير ددددددا طتشدددددداس الستعددددددامميؽ مدددددد  السهرسددددددة سددددددؾاء أطليدددددداء ا مددددددؾر أط السؤسدددددددات ا
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بالسهرسدددة مدددي ادددل   دددعف تشسيدددة رطح السثدددابرة لدددهى السعمسددديؽ طكامدددة العدددامميؽ ددددد0ستحددددانهؼ,ا
بدددرام  ذا دددة إل دددهاد السعمسددديؽ السفددده يؽ طاالسدددتسرار مدددي تدددهريفهؼ تدددؾمير تظؾير السذدددكالت،ط 

كسا اكهت  م   درطرة دد 3 ذج   م  تشسية الاهرات اإلبهاعية,مشاخ تعميسي تعمسي اجتسا ي ا
 ؽ طالعامميؽ طاإلدارييؽ مي السهرسة بالفرام  التهريفية الالزمة لتظؾير ا داء.ا تساش السعمسي

 قانيا الهراسات االجشفية :

تعدددرذ  مددد  أبعددداد  دددهما الدددي ( samane  &Afzal 0222دددد دراسدددة كدددل مدددؽ ) 2
الاهرات اإلبهاعية السختمفة , طذا ة مي مجاس التعمديؼ , طلتحايدق  دحا اال دهاذ اذتيدرت  يشدة 

ريادددة  ذدددؾادية  مدددي مجتسددد  الهراسدددة ا  دددمي ، طاسدددتخهش الباادددس السدددشه  الؾ دددفي أذدددحت بظ
لمتعددرذ  مدد  أبعدداد الاددهرات السختمفددة، طامددتسما أدطات الهراسددة  مددي اسددتبانه  ددسسا لماددادسيؽ 
بالعسل مدي السجداس التعميسدي ، طتؾ دما الهراسدة إلدي أ دؼ الشتداد  التاليدة : أص اإلبدهاب لده أبعداد 

لشغددر إليدده مددؽ ذددالس  مددؼ الددشفس طالفمدددفة ططجهددات الشغددر ا ذددرى , طيددؤقر مختمفددة. طيسكددؽ ا
بذكل مبامر  مي الاهرات السختمفة طلحا اجب التحهيس طالتجهيه بجسي  ا بعاد,  طيددتشت  مدؽ 
 حا أص أم ار ما بعه الحهاقة اسكؽ أص تؤقر  م  العسمية التعميسية بظرادق مختمفة مالتعميؼ  داش 

 ظؾير ط حا الشاظة  ي طااهة مؽ أ ؼ الدياقات لتشسية اإلبهاب.لمتلير طكحلػ الت

طالتددي  ددهما إلددي تحميددل اإلبددهاب  (Nadezhda&Gusel’0225ددد دراسددة كددل مددؽ ) 0
طمفاهيسدده طكيةيددة تشسيتدده مددي التعمدديؼ العددالي الحددهيس طكيةيددة إدمدداج عددا رة اإلبددهاب مددي مجدداس 

 ذدؾادية  مد  مجتسد  الهراسدة طاسدتخهش التعميؼ الحدهيس، طلتحايدق  دحا ا  دهاذ اذتيدرت  يشدة 
البااثدداص السددشه  الؾ ددفي إلجددراء الهراسددة طامددتسما أدطات الهراسددة  مددي اسددتبانه طز ددا  مدد  

دد إلدي أص اإلبدهاب يدؤقر بذدكل 2 يشة الهراسة ، طقده طتؾ دما الهراسدة إلدي أ دؼ الشتداد  التاليدة : 
الددحا اظفددق اإلبددهاب مددي السشددا   مبامددر مددي  سميددات تظددؾير السشددا   الهراسددية , طاص السجتسدد  

 الهراسية أكثر تفؾقا طتجهيها مؽ  ير ؼ الحيؽ يتبعؾص الشغاش التاميها ،

دد  درطرة تزدسيؽ اإلبدهاب 2طاذتتسا الهراسة بسجسؾ ة مؽ التؾ يات التربؾية مشها :  
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ددد 0مددي السشددا   الهراسددية طكددحلػ تظددؾير التعمدديؼ العددالي طت طيدده الظددالب بالسعددارذ اإلنتاجيددة . 
أ سيددة االنتادداس مددؽ الشغدداش التاميددها لمتعمدديؼ إلدد  نغدداش اإلبددهاب مددي التعمدديؼ  مدد  أسدداس اال تسدداد 
 م  الشسؾذج التعميسي السفت ر مؽ قفل البااثيؽ الص السجتس  الرطسدي بحاجدة إلد  أمدراد لدهيهؼ 

طيددتؼ قددهرات إبهاعيددة طمددؽ الزددرطرا اإلمددارة إلدد  أص اإلبددهاب يددرد مددي أنددؾاب مختمفددة مددؽ ا م ددار 
 التذييه بذكل ذاص  م   رطرة العسل م  السفه يؽ  السيا.

 امشىليق عل: امدراتسدت امددبقة ثدمثد 

يتزدددح مدددؽ  دددرض الهراسدددات الدددداباة العربيدددة طا جشفيدددة , انددده ال تؾجددده دراسدددة  ربيدددة أط      
ل دؽ  ,مدي مرامدة ريداض االطفداس أجشفية تشاطلا مؾ ؾب الهراسة الحالي ط ؾ اإلدارة اإلبهاعية 

 : شاز بعض الهراسات التي رك ت  مي اإلبهاب اإلدارا م  متليرات أذرا مسثال 

( طالتدددي  دددهما الدددي درجدددة اسدددهاش مدددهيرات ريددداض 0221)   دراسدددة ماطسدددة  فددده الر دددا     
االطفاس مي تشسية اإلبهاب التربؾا لمسعمسات ط القته بالؾالء التشغيسي مؽ طجهة نغر السعمسات 

( طالتددي  0227,دراسددة ااسددر رمعددا )اختمددف  ددؽ الهراسددة الحاليددة ط ددؾ مددا مددي دطلددة ال ؾيددا 
 هما إلي التعرذ  مي  التسكيؽ اإلدارا ط القته باإلبهاب اإلدارا لها الةيادات الجامعية مي 

 مرر ط ؾ ما اختمف  ؽ الهراسة الحالية 

امدة طالتدي   دهما إلد  التعدرذ إلد  درجدة تدؾامر قا  (0229يدرا)السظدراسة  فه هللا سعه      
اإلبددددهاب اإلدارا لددددهى مددددهيرا السددددهارس مددددي دطلددددة ال ؾيددددا , ط القتهددددا بهامعيددددة اإلنجدددداز لددددهى 

بددا ر الدددب  السعمسدديؽ مددؽ طجهددة نغددر السعمسدديؽ ط ددؾ مددا اختمددف  ددؽ الهراسددة الحاليددة, طدراسددة 
 ددهما إلددي لمتظمبددات اإلبددهاب اإلدارا لةيددادات التعمدديؼ العدداش بسرددر مددي  ددؾء طالتددي ( 0202)

 ط ؾ ما اختمف  ؽ الهراسة الحاليةت السعا رة بعض الخفرا

 (samane  &Afzal  0222)  كسا اذتمفدا مد  بعدض الهراسدات االجشفيدة مثدل دراسدة:     
 ددهما إلدد  التعددرذ  مدد  أبعدداد الاددهرات اإلبهاعيددة السختمفددة , طذا ددة مددي مجدداس التعمدديؼ طالتددي 
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( طالتدي  Nadezhda&Gusel  0225)  دراسدة كدل مدؽ ط ؾ ما اختمف  ؽ الهراسة الحالية,
 ددهما إلددي تحميددل اإلبددهاب طمفاهيسدده طكيةيددة تشسيتدده مددي التعمدديؼ العددالي الحددهيس طكيةيددة إدمدداج 

 عا رة اإلبهاب مي مجاس التعميؼ الحهيس ط ؾ ما اختمف  ؽ الهراسة الحالية, 

    حد ي عذج  االطدر امنيجي ملبحث

  القة اإلدارة باإلبهاب . :اطال 

ارا ا تسامددا كفيددرا مددؽ البددااثيؽ , لددهطرا الفعدداس طا سيتدده االسددتراتيجية ندداس  االبددهاب االد 
لمسشغسددات التددي تر ددب بالبادداء طالشجدداح ,مهددؾ  مشغؾمددة مت اممددة تذددترز ميهددا السشغسددة االداريددة 
طامراد التشغيؼ مؽ مهيريؽ طمؾعفيؽ طكحلػ بيتة العسل , لحا اجب  مي اإلدارة  أص تعسل   م  

عسدددل  مددد  تذدددجي  ا سددداس اإلبدددهاب مدددي امدددكاس مختمفدددة لتحايدددق التسيددد  إاجددداد مشددداخ  تشغيسدددي ا
طالتفددؾر . طالسددهيرطص السفدده ؾص  ددؼ الددحيؽ اف ددرطص  مدد  السددها البعيدده طيزددعؾص ايددهيهؼ  مدد  
الحادددادق طيفزدددمؾص التجهيدددده طاإلبدددهاب , باإل ددددامة إلددد  قددددهرتهؼ  مددد  ااددددهاث التلييدددر طتحايددددق 

 يمي :الت امل طرطح الفريق مي العسل طذلػ كسا 

, امر مدديهؼ سددسات اإلبددهاباجددب  مدد  مشغسددة العسددل أص تختددار أمددرادا مفدده يؽ مسددؽ يتددؾ 
, ص  0228طالسدهير السفدهب سديهير مجسؾ ددة مدؽ السفده يؽ طيدددا ه ؼ مدي ت دؾيشهؼ. )جددالس, 

22 ) 

إلبدهاب طذا دة التفدؾيض بالشتداد  مدؽ ايدس لاعتفر التفدؾيض طالبعده  دؽ السرك يدة مدهذال      
 الستابعة. 

ر ددة التعفيددر  ددؽ ا م ددار طالدددساح بددالتف ير اإلبددها ي طتذددجي  العددامميؽ  مدد  إتااددة م
 السذاركة الفعالة مي ال السذكالت. 

 اجب تخريص ندبة معيشة مؽ مي انية السؤسدة لتذجي  اإلبهاب. 

اجدددب  مددد  مشغسدددة العسدددل ط ددد  اسدددتراتيجية مفشيدددة  مددد  معدددايير دريادددة لم ذدددف  دددؽ 
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 تهريفهؼ طت  يمهؼ لتؾمير ال ؾادر السفه ة  م  جسيد  السددتؾياتالسؾ ؾبيؽ مؽ العامميؽ بها , ط 
 ( 12, ص  0223 ماكر ؛ )محسؾد

 .  قانيا: مهارات الااده اإلدارا السفهب

يتفدددؾر الاادددده اإلدارا السفدددهب  مددد  الاادددده الشددداجح , ذلدددػ أص الاادددده الشددداجح يهدددتؼ بتشفيدددح 
ميددؤدا طاجباتدده بهقددة طامانددة طسددر ة طيحاددق الشتدداد  السظمؾبددة مشدده , أمددا الااددده  أ ددهاذ السشغسددة

اإلبددها ي أط السفددهب  ددؾ الددحا يهددتؼ بتظددؾير السؤسدددة ميفت ددر أ ددهاذ جهيددهة لهددا أط اظددؾر مددي 
طسددادمها طأسدداليفها طيتدددؼ تف يددرا با  ددالة طالظالقددة طالسرطنددة مددال يتعامددل مدد  أسدداليب تاميهاددة 

 ( 58, ص  0229راجح, ) أساليب  ير مدفؾقةطرنسا يفت ر مي 

 الااده اإلدارا السفهب إل  جسمة  مهارات مشها:لحا احتاج 

ط دي الادهرة  مد  اإلقشداب ط كيةيدة التعفيدر  دؽ الدرأا طالسهدارة مدي   ادد الرفات اإلنددانية :   
قدددة ,  دددفات مخرددية  كالرددفر , طالمياط إدارة الشادداش طالحددؾار طالسفاط دددات طدقددة السالاغددة  

  (  277, ص 0223الذيخمي ,) طالثاة بالشفس طباهرة السؾعفيؽ، طالتؾا  .

 ط ي قهرة الفرد   م  تف ير بشاء طتحميل مرص.  الرفات الف رية :ب د  

ج د الرفات الفشية : ط ي قهرتده  مد  التعفيدر الددميؼ الؾا دح , طاطال ده السددتسر , طالادراءة 
  يح ا م ار , طاستخهاش طسادل  مسية اهيثة طمتعماة بالعسل اإلدارا الؾاعية , طالاهرة  م  تؾ 

ط ددؾ مددؽ السددؤ الت ا ساسددية مددي الذخرددية اإلداريددة الشاجحددة ,  دددددد  الثاددة بددالشفس.  0
مالثاة بالشفس تعشي  د ؼ لمسباد  اإلدارية طالعسل اإلدارا. مالحيظة مؽ ا زمات التي ازعف 

 تاددددددددددادا أص طريددددددددددق العسددددددددددل اإلدارا ميدددددددددددر دادسددددددددددا . ازاء ددددددددددا بعددددددددددض اإلداريدددددددددديؽ بفعددددددددددل ا 
(Nadezhda,2015&Gusel,) 

 



 جامعة بشي سؾيف -ؾلة السبكرةكمية التربية لمظف   

468 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

  ددد الثاة با ذريؽ :3

ط دددي مدددشح ا ذدددريؽ الثادددة طتذدددييه جددددؾر االمتدددهاد ط دددهش االسدددتخفاذ بادددهراتهؼ  طربدددراز 
 السؾدة طاالاتراش مهحا اجعمهؼ اظماؾص العشاص تجا شا لسذا ر ؼ اإلاجابية

 االجتساعية  طليةد تشسية اإلاداس بالسدؤ 2

ادهؼ الااده اإلدارا مي تربية أمدراد مجسؾ تده بلدرس اإلادداس بالسددؤطلية االجتساعيدة 
طتخماهدددؼ      بفزدددادل أذالريدددة لهدددا تددد قير بعيددده السدددهى مدددي الفشيددده الذخردددية طمجسدددل ا م دددار 

 ( 225, ص 0229 فه ال ريؼ , )طجسي  ا  هاذ. 

 .بهاعية مباد  مسارسة اإلدارة اإلقالثا: 

, بؾ ددد  مبددداد  لسسارسدددة اإلدارة اإلبهاعيدددة ط دددي عبدددارة  دددؽ  Drucker  1985قددداش 
طقفددؾس التلييددر أ سدداس اجددب  مدد  السشغسددات الددداعية إلددي اإلبددهاب , الةيدداش بهددا  أط دراسددات 

 .Regina Kaume, (2016 ) طالتعامل معه بإاجابية 

 :مايمياعية مؽ أ ؼ مباداء مسارسة اإلدارة اإلبهترا البااثة أص ط 
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 االبداعية
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تقوم على أسس -2
 علمية واضحة

االنجاز باستخدام  -3
 االمكانيات المتاحة

مرونة في التعامل -4
مع المستجدات 

واالستفادة من االفكار 
.الجديدة  

تعمل بتقدم مستمر  -5
.وتطور دائم  

تنويع الحوافز -6
ورفع الدافع للعمل 
 واالنتاج واالبداع

تتعامل مع -7
المشكالت بجدية 

.وعلمية  

تحرص على -8
التنمية الدائمة ألفراد 
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التواصل والتعاون مع 

األسرة ومؤسسات 
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المؤسسة يبدأ من 

.الداخل  

تشجيع التجارب -11
االبداعية الفردية 
.الناجحة وتستفيد منها  
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اجدب أص تادؾش بتشغديؼ  جهدؾد مريدق العسدل طتشددياها لسؾاجهدة التظدؾير طالتلييدر بسدا دددد 2
 يتسذي م  ماتههذ اليه الهطلة

تاؾش  مي اسس  مسيدة طا دحة طتعسدل بعمدؼ طمدؽ طالتد اش باذالريدات السهشدة لتحايدق ددد 0
 اال هاذ السظمؾبة  

 خهاش االمكانيات الستااة لهيها الاهرة  مي االنجاز باستددد 3

لهيها مرطندة مدي التعامدل مد  السددتجهات الخارجيدة طمعرمدة الثؾابدا طالستليدرات مدي دددد 2
  سياسة السؤسدة طاالستفادة مؽ االم ار الجهيهة

 تعسل بتاهش مدتسر طتظؾر دادؼ ط هش االسراذ مي امراذ اط متابعة ددد 5

 لمعسل طاالنتاج طاالبهاب  شه امراد العسل  دددد تعسل  مي تشؾي  الحؾام  طرم  الهام 1

 دددد تتعامل م  السذكالت بجهاة ط مسية ط هش تجا مها داذل السؤسدة 7

تحدددرص  مدددي التشسيدددة الهادسدددة المدددراد العسدددل لتظدددؾير مهددداراتهؼ مدددؽ ذدددالس الدددهطرات دددددد 8
 التحديؽ السدتسرالتهريفية ط ساص 

 فل التلمب  ميها . معؾقات مسارسة اإلدارة االبهاعية طسرابعا: 

تتعدددرض اإلدارة اإلبهاعيددددة ل ثيددددر مدددؽ العؾادددددق التددددي تعرقددددل  سميددده اإلبددددهاب طتحدددده مددددؽ 
استثسار الظاقات طال ؾادر البذرية , طالتي تؤقر بذكل سمفي اازا  مي اداء السهيريؽ طتسشعهؼ 

التظؾيريددة مددؽ انتدداج ام ددار جهيددهة مسيدد ة لتحياددق االمزددل مددؽ الشتدداد  , طأايانددا تاابددل العسميددة 
اإلبهاعيدددة الؾعيةيدددة لدددرمض مدددهيه مدددؽ قفدددل اإلدارة طالسددددؤطليؽ أط مدددؽ قفدددل السدددؾعفيؽ أنفددددهؼ 

 (,Niksa,2016) سباب  سميه أط أسباب نفديه. 
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 طمؽ  حا السعؾقات : 

 هش الاهرة  م  اإلافداء بستظمبدات  سميدة اإلبدهاب مدؽ أسداليب ط ي السعؾقات الساداة : 
 ة إ ااية ط ير ا.طأماكؽ ذا ة طاؾام  مادا

حددده مدددؽ مسارسدددة اإلبدددهاب طالسبدددادرة طتتعمدددق بساددداييس ا داء الادددؾانيؽ طا نغسدددة : التدددي ت
تخردديص السي انيددات لمبحددس العمسددي ط ا م ددار اإلبهاعيددة تايدديؼ  اإلبددها ي، طأنغسددة الحددؾام ، ط

 طر ااة السؾ ؾبيؽ. 

تسدددػ بالعددادات طالتااليدده ،طكددحلػ  طال مااطمددة التلييددر: طتددتؼ  مددؽ قفددل اإلدارة طالعددامميؽ
 الس لؾمة.

السشدددداخ التشغيسددددي: ططفيعددددة العالقددددة بدددديؽ العددددامميؽ طالسددددهيريؽ، طكددددحلػ بدددديؽ العددددامميؽ 
أنفدهؼ. طغياب التذجي  مؽ السشغسة  م  تجريدب ا مدياء الجهيدهة، ط دهش الخدؾذ مدؽ الخظد  

 طالفذل.

ف الفشيددددة طاإلداريددددة اال تسدددداد السفددددر   مدددد  الخفددددراء الخددددارجييؽ كثيددددرا  مددددي أداء الؾعدددداد
)الاحظدددداني ، الستخررددددة، طالتددددي قدددده تسثددددل تحددددهاا  إاجابيددددا   مدددد  سددددمؾز ا مددددراد اإلبددددها ي. 

 (002دددد 028,ص ص 0225

 يمي :  ساايمعؾقات اإلدارة اإلبهاعية ( 2202طذكر هيجاص )

طياره به  دهش طجدؾد الردؾرة الح شيدة الؾا دحة لدهى السدهير,  هش ط ؾح الرؤية : ددد 2
طالتددي احددهد  مدد  أساسددها مدددتافل السشغسددة، ايددس ت ددؾص  ددحا الرؤيددة أساسددا    ددهاذ طذظدد  

 طرجراءات السشغسة.

 راء الجهيدددددهة طالحمدددددؾس طيتسثدددددل مدددددي  دددددهش تادددددهاؼ ا م دددددار طاخدددددؾذ مدددددؽ الفذدددددل: الدددددد 0
 العااب  شه ارت اب ا ذظاء، طذؾما  مؽ الشاه الشات   ؽ تمػ ا م ار.، ذؾما  مؽ اإلبهاعية
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طيذدددير  دددحا السعدددؾر إلددد  رغبدددة الذدددخص مدددي التسددددػ التسددددػ با نسدددا  الس لؾمدددة :دددد 3
با نسدددا  الس لؾمدددة , ط دددهش الادددهرة  مددد  الخدددرطج  ميهدددا عشدددا  مشددده أص كدددل ا ادددهاث طالسذدددكالت 

  متذابهة

محهطداددددة الهرجددددة الستااددددة لمفددددرد لمتعفيددددر  ددددؽ  غيدددداب جددددؾ الحريددددة : طياردددده بددددهددددد 2
مخريته، ط حا الحريدة ال تعشد  بالزدرطرة ريداش الفدرد دادسدا  بتشفيدح أم دارا اإلبهاعيدة كيفسدا مداء, 

  ؾس ط ير السافؾس مؽ سمؾز ا مراد. ص  شاز قيؾدا  ط ؾاب  تشغيسية طاجتساعية تحهد الساف

 ارة االبهاعية: سفل التلمب  مي معؾقات مسارسة االدذامدا: 

 لمتلمب  مي معؾقات االدارة االبهاعية اسكؽ االستعانة بسايمي أص  (bono,, 0223 (امار

دددد السحامغة  م  الؾقا , ط هش ا هارا مهادسا اعتاه الفرد أص الدفب الرديددي مدي  دهش 2
سدددؽ الزدددرطرا أص يدددشغؼ متحةياددده لسدددا يريدددها أط  دددهش قهرتددده  مددد  اإلبدددهاب  دددؾ  ددديق الؾقدددا , 

اإلنددداص طقتدده جيددها طياددؾش بددالتخمص مددؽ كددل مددا ادددمبه مثددل التمفدداز طاالنترنددا طنؾمدده لفتددرات 
 طؾيمه ط ير ذلػ 

كيةيدددة الدددتخمص مدددؽ الدددرطتيؽ السدددهمر , مددداذا كددداص مدددؽ الزدددرطرا أص اددددير بجدددهطال دددد 0
 bono) , 0223محددهدا معميدده أص ازدديف مدديتا جهيددها لسددا افعمدده ليتؾقدد  نتدداد   يددر تاميهاددة. 

 (20,ص

اجب  م  اإلنداص أص يثق مدي نفدده طباهرتده , ط ميده أص يؾكده لشفدده دادسدا ب نده ال د 3
 اال  ؽ السفه يؽ طالعغساء الحيؽ تؾ مؾا إل  مكانة مرمؾقة. 

مددؽ الزددرطرا االجتهدداد مددي البحددس  ددؽ السعمؾمددة الةيسددة , طكددحلػ ا م ددار السسيدد ة ددد 2
ص مدددؽ ازمدددة مدددا طالددددعي إلددد  التظدددؾر لالسدددتفادة مشهدددا مدددي إ دددامة الجهيددده لمسجتسددد  أط الدددتخم

 السدتسر. 
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البعه  ؽ تاميه ا ذريؽ طالتسدػ الهادؼ بإ امة الجهيه لألمياء التي ناؾش بها اتدي  د 5
 (223, ص  0229) فه ال ريؼ ,  نتعؾد  م  التسي .

 :التداؤس االطس طالحا يشص  مي نتيجة قاني  ذر نتاد  البحس: 

 مي رياض االطفاس ؟ اعية اإلبه ةساليب االدار أما أطال: 

مدؽ ذدالس االسدتبانة بحدس اذدح اراء  يشدة البطلإلجابة  مدي  دحا التدداؤس قامدا البااثدة 
 طالذكل التالي يفيؽ اراء  يشة الهراسة السؾجه اليهؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة بشي سؾيف -ؾلة السبكرةكمية التربية لمظف   

474 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

)أ ؼ االساليب اإلدارية اإلبهاعية مي لمسحؾر االطس الت رارات طالستؾسظات الحدابية طالشدب الستؾية 
 فاس(رياض االط

الستؾس   ال إل  اه ما نعؼ الفشؾد ش
 الحدابي

االنحراذ 
 السعيارا 

الشدبة 
 الستؾية

)%( 

اتجاا 
 الفشه

0كا مدتؾى  
 الهاللة

 الترتيب

 % ز % ز % ز

يهتؼ بتشفيح  2
 أ هاذ السشغسة

 22 2.22 235.20 مشخفض 53.30 2.72 2.12 53.38 322 33.07 287 23.35 75

يؤدا طاجباته  0
 بهقة

 9 2.22 331.72 مشخفض 52.19 2.29 2.12 31.32 022 13.35 351 2.31 0

اعسل  م   3
ذمق رطح 

االبت ار لهى 
 السعمسيؽ

 5 2.22 282.32 متؾس  58.20 2.22 2.75 05.29 222 72.51 229 2.31 0

اعسل  م   2
تاميل 

اإلجراءات 
 الرطتيشية

 20 2.22 213.21 مشخفض 50.20 2.72 2.51 55.87 322 30.02 282 22.90 17

اعسل  م   5
تظؾير العسل 

 اإلبها ي

 3 2.22 252.51 متؾس  12.92 2.12 2.83 32.78 273 55.19 323 23.50 71

لهاه الاهرة  م   1
ال السذكالت 
 برؾرة إبهاعية

 8 2.22 203.22 متؾس  57.77 2.11 2.73 38.79 028 29.22 071 20.22 18

يتب  إستراتيجية  7
ة تحف  طا ح

 م  اإلبهاب 
 طاالبت ار

 0 2.22 321.25 متؾس  10.22 2.55 2.81 00.95 209 17.79 382 9.05 50

يؾمر اله ؼ  8
طالسدانهة 

 لعسمية التليير

 22 2.22 08.05 مشخفض 53.72 2.29 2.12 38.79 028 12.02 322 2.22 2

  2.22 273.09 متؾس  58.22 2.13 2.72 37.70 0751 52.75 3728 22.50 820 السجسؾب ال م  

 

( = 2.25، ط شه مدتؾى )9.022( = 2.22( الجهطلية  شه مدتؾى )0* ريسة ) كا 
 ( 0لهرجة ارية ) 5.992
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

طس الددددابق أص امدددراد العيشدددة يؾامادددؾص  مدددي مسارسدددة االسددداليب هيتزدددح مدددؽ ذدددالس الجددد
ط دددؾ  (3مدددؽ  2.72%( ، طبستؾسددد  اددددابي  ددداش )58.22بشددددبة متؾيدددة )االداريدددة اإلبهاعيدددة 

ط حا يؤكه أص السسارسات اإلبهاعية بسرامة  (0.33إل   2.17متؾس  ايس أنه اا  مي الفتة )
داء السددددهيريؽ محكددددؾش بزددددؾاب  تسثددددل , طاص اريدددداض االطفدددداس تسددددارس طل ددددؽ بشدددددبة متؾسددددظة 

 (Nadezhdaدراسددددة اليددده ط دددحا مددددا امددددارت , السعدددايير لددددألداء الجيدددده طيدددتؼ بذددددكل رطتيشددددي

&Gusel ,0225 ) السدددهيريؽ  ااؾمدددؾص بددداإلدارة طلددديس الهراسدددات أص بعدددض مدددؽ  أقفتدددا كسدددا
 ,تد قيرقدادة ذط  اكؾندؾاالةيادة أا انهدؼ ااؾمدؾص بعسمهدؼ لمحفداي  مدي الؾ د  الحدالي طلديس الص 

التي تهدهذ الدي التهريفية  تظؾير الفرام طيتظمب  حا (  (0202) با ر الدب  دراسة   حا طاكه
ط حا ما امارت اليده  ,تسكشهؼ مؽ اله ؼ طالسدانهة لعسمية التلييرالتي ت طيه السهيريؽ بالسهارات 

 (0229سعهالسظيرا )دراسة

لسددددهيريؽ بسرامددددة ريدددداض ها اطنردددده :مددددا معؾقددددات اإلدارة اإلبهاعيددددة لدددد التددددداؤس الثددددانيقانيددددا: 
 ا طفاس ؟

عيشة طمؽ ذالس استجاباتهؼ ، تؼ استخراج اللإلجابة  ؽ الدؤاس الدابق  تؼ دراسة آراء 
ت دددددرارات طالستؾسدددددظات الحددددددابية طاالنحرامدددددات السعياريدددددة طالشددددددب الستؾيدددددة )معؾقدددددات اإلدارة ال

 اإلبهاعية بسرامة رياض االطفاس( ، طالجهطس التالي يؾ ح ذلػ: 
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

 لمسحؾر الثاني )معؾقات اإلدارة اإلبهاعية 0الت رارات طالستؾسظات الحدابية طالشدب الستؾية ط كا
 (سافط ا ضاير ب

عؼن الفشؾد ش الستؾس   ال إلي اه ما 
 الحدابي

االنحراذ 
 السعيارا 

الشدبة 
 الستؾية

اتجاا 
 الفشه

0كا مدتؾى  
 الهاللة

 الترتيب

 % ز % ز % ز

يرمض ا م ار  9
الجهيهة 
با تبار ا 

 مزيعة لمؾقا

 2 2.22 239.51 متؾس  19.00 2.11 0.28 27.97 222 51.22 327 05.10 222

افزل االة  22
ارار االست

طقفؾس الؾ   
 الرا ؽ

 22 2.22 201.23 مشخفض 53.82 2.72 2.12 52.78 092 35.25 297 23.27 72

يشذلل  22
باإل ساس 
اليؾمية 
 الرطتيشية

 20 2.22 251.02 مشخفض 50.37 2.72 2.57 55.87 322 32.22 275 20.99 73

سؾء السشاخ  20
 التشغيسي

 5 2.22 28.38 متؾس  12.82 2.82 2.85 22.08 030 30.23 282 01.19 252

يشغر إل   23
ا مؾر أط 
السذاكل 

 بظرياة تاميهاة

 1 2.22 590.98 متؾس  12.29 2.22 2.83 27.97 222 82.78 252 2.05 7

بيتة العسل  22
التذج   م  

 اإلبهاب

 7 2.22 10.35 متؾس  12.52 2.70 2.82 31.83 027 22.82 050 28.33 223

ااس  السبادرات  25
اإلبهاعية 
با  ساس 
 طالرمض

 0 2.22 21.73 متؾس  15.22 2.73 2.95 09.28 212 21.10 010 02.02 231

  2.22 278.38 متؾس  12.22 2.15 2.82 35.22 0372 29.92 3315 22.91 2229 السجسؾب ال م  

( = 2.25، ط شه مدتؾى )9.022( = 2.22( الجهطلية  شه مدتؾى )0دددد ريسة ) كا
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

رجة ارية يتزح مؽ الجهطس الدابق أص أمراد  يشة الهراسة يؾاماؾص  م  السحؾر له 5.992
%( ، طبستؾس  12.22( بشدبة متؾية )برياض االطفاس  الثاني )معؾقات اإلدارة اإلبهاعية

ط حا (.0.33إل   2.11( ط ؾ متؾس  ايس أنه اا  مي الفتة )3مؽ  2.82ادابي  اش )
 بشدبة متؾسظة.دارة اإلبهاعية يؤكه طجؾد معؾقات مي مسارسة اإل

قرؾر مي تظفيدق السسارسدات التدي ط مي مدتؾى اإلبهاب لهى السهيريؽ  طيرج  ذلػ إلي  قرؾر
يرجد  ( كسدا samane  &Afzal  0222) تده ؼ اإلبدهاب طتحفد   ميده . طاتفدق  دحا مد  دراسدة

التخظدددي   ذلدددػ إلدددي أص السدددهيريؽ الااؾمدددؾص بؾعدددادفهؼ اإلداريدددة بظدددرر اهيثدددة  طيفتادددرطص إلدددي
ط ددحا مددا تؤكدده  ميدده ,طالتشغدديؼ طكددحلػ التؾجيدده طالرقابددة التددي تدددا ه  مددي ريدداش اإلدارة الشاجحددة 

 ( 0227ااسر رمعا ) دراسة

اإلبهاعيددددة مددددي مرامددددة ريدددداض  لددددإلدارةالساتددددرح  مددددا الترددددؾر : التداؤس الثالس طنرهقالثا: 
 االطفاس ؟ 

مدددا تؾ دددما اليددده هراسدددات الدددداباة ,ط نتددداد  ال مدددي  دددحا التدددداؤس طمدددؽ ذدددالس  طلإلجابدددة
اإلدارة اإلبهاعية مي مرامة رياض االطفاس مؽ  يشة البحدس  الهراسة الحالية مؽ نتاد  معؾقات 

  ط ميه تؼ  سل الترؾر الساترح التالي :د طاالطالب  مي الهراسات العربية طاالجشفية 

 امشرور امرقشجح  

رح  مددي مجسؾ ددة مددؽ السشظماددات التددي تتعمددق بالحاجددة إلددي تفعيددل  تسدده الترددؾر الساتددا 
بسحامغددة الفيددؾش , ( الؾاقدد  طالسدد مؾسمددي مرامددة ريدداض االطفدداس )بددرام  لمسسارسددات اإلبهاعيددة 

طنغرا لسا تترف به  حا الفرام  مؽ اطجده قردؾر , طمدا تعانيده اإلدارة اإلبهاعيدة لمسدهيريؽ مدؽ 
راسدددة السيهانيدددة, باإل دددامة إلدددي طفيعدددة العردددر , طمدددا معؾقدددات كسدددا اتزدددح ذلدددػ مدددؽ ذدددالس اله

اذدددهه ا مدددؽ تليدددرات طتظدددؾرات , طالتدددي تتظمدددب طقدددؾذ السدددهيريؽ  مدددي كدددل مدددا ؾ جهيددده , طاص 
 اكؾنؾا مثاال لمتجهيه طاإلبهاب مي سمؾكهؼ طامعاال ؼ طمسارستهؼ.
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

 : ا تيطيسكؽ تمخيص  حا السشظماات مي 

 .الساترحأطال مشظماات الترؾر 

 مي محامغة الفيؾش . مي مرامة رياض االطفاس تؾجهات تظؾير اإلدارة اإلبهاعية  دددددد2

 دددددددد التحهاات طالسذكالت التي تؾاجه اإلبهاب اإلدارا لمسهيريؽ . 0

االسددتفادة مدددؽ الةيددادات االداريدددة الشاجحددة التدددي بددهطر ا تعددده مفتدداح الؾ دددؾس الدددي  -3 
ؽ مدددؽ االطدددار الشغدددرا طالسيدددهاني طنتددداد  الهراسدددة الرط دددة , ايدددس تفددديمدددي بهاعيدددة  االدارة اال
طالهراسددددات الددددداباة أص  شدددداز ا تسدددداش كفيددددر بزددددرطرة طجددددؾد معددددايير طمددددرط  مهشيددددة محددددهدة ,

 لمسسارسات اإلبهاعية . 

 .أ هاذ الترؾر الساترح   : قانيا

تحايددق بسرامددة ريدداض االطفدداس الددي يهددهذ الترددؾر الساتددرح لسسارسددة اإلدارة اإلبهاعيددة 
 ي :ما يم

مدا هة السهيريؽ طالسعمسات  مدي الدتخمص مدؽ االسداليب التاميهادة طاتبداب االسداليب د 2
 الحهيثة مي التعميؼ. 

 مدا هة السهيريؽ طالسعمسات  مي جعل الرط ات جهازا مشتجا متظؾرا د 0

 معيل دطر اإلدارة اإلبهاعية لمسهيريؽ م  السعمسات مي الرط ات السختمفة . د 3

ؽ العشرددر البذددرا بسددا لهادده مددؽ طاقددات طامكانيددات اسكددؽ تدددخير ا مددي االسددتفادة مددددد 2
 تحايق التليير السشذؾد لمسؤسدة

 .أ سية الترؾر الساترح  :قالثا

مدددي اعظدددي رؤيدددة تربؾيدددة متاهمدددة طمهسدددة  دددؽ متظمبدددات مسارسدددة اإلدارة اإلبهاعيدددة  دددد 2
 مرامة رياض االطفاس 
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

الؾمداء باالاتياجدات التعميسيدة الحاليدة اعه أداة تظؾيرية لمتلمدب  مدي نادا  الزدعف ط د 0
 طالسدتافمية 

 بسرامة رياض االطفاس . لمةيادات اإلدارية طاإلبهاعية 

ادهؼ مي إ ادة رسؼ بدرام  مسارسدة اإلدارة اإلبهاعيدة لمسدهيريؽ  طمدق مشحشدع تتدابعي د 3
 طت اممي لهى السهيريؽ مي محامغة الفيؾش، 

مددي مرامددة ي مسارسددة االدارة اإلبهاعيددة لمسددهيريؽ اعدده مددهذال   سميددا لت كيدده الجددؾدة مددددد 2
 رياض االطفاس . 

 ااؾش الترؾر الساترح  مي السرت  ات ا تية : .رابعا: مرت  ات الترؾر الساترح 

تؾمير مجسؾ ة برام  تهريفية  مي اإلبهاب اإلدارا تؾاكب السدتجهات العالسيدة مدي  دحا 
 السجاس . 

اس قددهراتهؼ طذفددراتهؼ , اتددي يتشاسددب العسددل مددي  مددي أسدد ا سددهير التعددهيل نغددؼ اذتيددار 
 اإلدارة م  تظمعات العرر الحهيس طمدتجهاته. 

 استسرار  سمية تاييؼ ا داء لمسهيريؽ مي  ؾء معايير معالة طمحهدة . 

 تؾمير مرادر مشؾ ة طمتجهدة لتسؾيل طد ؼ  سمية اإلبهاب اإلدارا . 

 مؽ الخفرات العالسية .  االتااء بعسمية اإلبهاب اإلدارا باالستفادة 

 طيسكؽ ترشيف تمػ الستظمبات كالتالي: .ذامدا: متظمبات تظفيق الترؾر الساترح

 : متظمبات تذريعية 

سددددة اإلدارة اإلبهاعيددددة مددددي الرط ددددات سددددؽ الهطلددددة لمتذددددريعات الها سددددة لتظفيددددق مسار  اددددد
 السختمفة بسحامغة الفيؾش
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

بسحامغة رياض االطفاس اإلبهاعية مي ؾ   ذظ  لعسمية تظفيق مسارسة اإلدارة د ددد ب
 الفيؾش.

 طقا الحاجة. ميط   لؾادح تزسؽ الخظ  الفهيمة لسسارسة اإلدارة اإلبهاعية ج د 

 متظمبات ماداة طتتسثل مي :  -0

 زيادة السخررات السالية لتظفيق مسارسة اإلدارة االبهاعية   

 (  طمررطمات اذرا  ..-) لؾزش طادطات التهريب  اؾام       

زيادة الرالايات السالية بالسهيريات طاالدارات التعميسية لمتسكؽ مدؽ تسؾيدل الرط دات  
 طر ااة االبهاب . 

تحفيددد  مؤسددددات السجتسددد  السحمدددي طاالمدددراد الادددادريؽ  مدددي التفدددرب لرددديانة طتحدددهيس  
ي تحده مدؽ ريات طاالدارات التعميسية , طازالة العؾاقدب التدياالجه ة السؾجؾدة بؾاهة التهريب بالسه

  .ما ميات السذاركة السجتسعية

 متظمبات تاشية طمشية طتتسثل مي :   -3

ريات يالرط ددددة  بالسددددهبسرامددددة تددددؾمير قؾا دددده بيانددددات مدددداممة لجسيدددد  بيانددددات السددددهيريؽ  
 طاإلدارة التعميسية 

 رب  مبكة معمؾمات اإلدارة باؾا ه بيانات الرط ات التابعة لها . 

 ريفية بسا يتشاسب م  متظمبات االبهاب . تؾمير محتؾا الفرام  الته 

 تؾمير االجه ة  السشاسبة  . 

 تجهي  الفيتة التحتية الالزمة لتظفيق مسارسة اإلدارة اإلبهاعية . 

 تاهير مهى االاتياج لسسارسة  اإلدارة اإلبهاعية  . 
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث طدراسات الظفؾلة،    

 متظمبات بذرية طتتسثل مي :  -2

 طالستهربيؽ.إدارة  ميا تعسل  م   تحليل العةبات لمسهربيؽ  

 ريادات طاعية تتافل التليير طالتجهيه طالت يف م  الترؾر مؽ أجل تحايق الههذ مشه.. 

مهربيؽ معتسدهيؽ قدادريؽ  مد  تؾعيدة طاقتشداب مدهيريؽ طمعمسدات ريداض االطفداس  بفؾادده طأ سيدة 
 تظفيق مسارسة االبهاب.

 ؽ ال فاءة .مرسسيؽ ما ريؽ  لفرام  االدارة  اإلبهاعية  م  مدتؾى  ال  م

ط ددد  نغددداش معددداس لمتحفيددد  : لتذدددجي  مدددهيريؽ ط معمسدددات الرط دددة بددداإلدارات التعميسيدددة  مددد   
ازؾر برام  مسارسة اإلدارة اإلبهاعيدة أص اكدؾص  شداز ادؾام  إاجابيدة الجتيداز بدرام  مسارسدة 

  .اإلدارة االبهاعية

 .سادسا: محاطر الترؾر الساترح طاليات التشفيح

 ليه الهراسة مؽ نتاد  نغرية طميهانية , ادتشه الترؾر الساترح  مي . مي  ؾء ما تؾ ما ا

 الخفرات العالسية طسر ة التؾا ل طت شؾلؾجيا السعمؾمات . 

السؤسدددات التعميسيددة طااجتهددا الددي االبددهاب االدارا لسددا لدده مددؽ اقددر مددي تحددديؽ الشغدداش 
 التعميسي طالعسل االدارا . 

 ر ريادات مدتافمية قادرة  مي االبهاب االدارا . اال تساش بالتشسية البذرية طتؾمي

 ثل الخرادص العامية , طالشفدية الخرادص التي يترف بها مهير السهرسة السفهب م

طالعسددل اإلدارة اإلبهاعيددة مددي مرامددة ريدداض االطفدداس طمددؽ  شددا كدداص الترددؾر الساتددرح , لتظددؾير 
 سمية االبهاب االدارا الةياش بع مي ازالة السعؾقات التي تعؾر السهيريؽ  ؽ 
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 لحا اسكؽ بشاء الترؾر الساترح  مي السحؾريؽ ا تييؽ . 

 ددد السحؾر االطس : مؽ ايس مهاش مسارسة اإلدارة اإلبهاعية الفشية طاالدارية2

 :طايسا يمي تفريالت ذلػ الساترح 

 ارية تاترح الهراسة االليات التالية لةياش مهيرا رياض االطفاس بسهامهؼ الفشية طاالد

 رطرة ط    دؾاب  دريادة  شده اذتيدار السدهيريؽ طت دؾص  مدي اسداس ال فداءة طالتسيد  
 . الاهام  ت  يل, اط  با قهميةطليس االكتفاء 

اجعدل كدادر ادارا قداص يتحسدل جانبدا مدؽ  دحا  السدهيريؽاالعباء الؾعيةية  ؽ  يفتخية
 .السهاش م  السهير مثل نؾابه اط طكالته 

 .سهيريؽ اقشاء العسل طذرؾ ا مي مجاس االبهاب االدارا السدتسر لم الت  يل

 .ط   الحؾام  طالسكامآت السشاسبة التي تحف  السهيريؽ  مي االبهاب االدارا 

التشددؾب مددي الفددرام  التهريفيددة لمسددهير بحيددس تماددي الافددؾس مددؽ السددهيريؽ دطص ممددل طبحيددس 
 اجعمها مفيهة طمعالة برؾرة اكفر . 

 .مي لؾادح كيةية مسارسة االبهاب  ما جاءشؾاة لمسهيريؽ طتفعيل زيادة الرالايات السس

  .التذجي  السدتسر لتظفيق اإلدارة اإلبهاعية طاتبا ها

  .الدارا مي تاييؼ االداء الؾعيفي لمسهيريؽ طالسعمساتاادذاس  شرر االبهاب 

 زيادة السخررات السالية لرياض االطفاس لتسؾيل االنذظة اإلبهاعية . 

 .الجراءات الرطتيشية لررذ السخررات السالية بهطص تعايه طبهرجة سريعة تدهيل ا

 ددد السحؾر الثاني : مؽ ايس معؾقات االبهاب االدارا التشغيسية طالحاتية طالفشية 0

 تاترح الهراسة االليات التالية لمتلمب  مي السعؾقات التشغيسية طالحاتية طالساداة : 
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ا اذتيدار السدهيريؽ , طمدؽ  دحا الزدؾاب  , تسيد   رطرة ط    ؾاب  يدتؼ  مدي اساسده
 .  .السهير السختار بالثاامة طاالطالب السدتسر  مي ما ادتجه مي مجاس اإلدارة 

السهير اازا , ط درطرة  ت  يلجعل ريادة قانية مؤ مة م  السهير قادرة  مي اإلدارة م  
 . .مؽ ازؾرا التهريبات التي تعسل  مي تشسيته مهشيا  الت كه

رطرة تظفيدددق الالمرك يدددة طتفعيمهدددا بذدددكل  دددحيح طبردددؾرتها ال اممدددة اتدددي تعظدددي  ددد
 مدااة كااية لمسهيريؽ مؽ تظفيق ام ار ؼ اإلبهاعية دطص قيؾد طذؾذ مؽ السحاسبة . 

تذدجي  االبدهاب طالتظدؾر بعسدل مدداباات بدديؽ السدهيريؽ طاذتيدار الستسيد  مدشهؼ , طط دد  
  .الحؾام  التي تتشاسب م  ماهار العسل 

زيدادة السخررددات الساليدة لمعسددل اتدي ادددهل لمسدهيريؽ تظفيددق ام دار ؼ اإلبهاعيددة دطص 
 .قيؾد 

ا دددادة جعدددل السخرردددات الساليدددة مدددي الرط دددة كسدددا كاندددا مدددي الددددابق لمتلمدددب  مدددي 
نهادهدا طالتدي  عؾبات  رمها , م  تدهيل االجراءات االدارية طالتي تددتلرر طقتدا طمجهدؾدا إل

 .ؽ  ؽ أا ام ار جهيهة  ربا مؽ التعايهات االدارية ط ياب الؾقا تتدفب مي   طذ السهيري

مؽ االجه ة الت شؾلؾجية الالزمدة , لتظفيدق االم دار اإلبهاعيدة سه ااجة رياض االطفاس 
, اط تجهي  ا مؽ قفل الؾزارة م  الستابعدة الرط اتاالجه ة ال ادهة  ؽ ااجة بعض  ب ذحسؾاء 

 جؾدة  حا االجه ة طتذليمها دطص اهطث  ظل ميها .  الفشية السدتسرة لزساص استسرارية

 .معؾقات تظفيق الترؾر الساترح طسفل التلمب  ميها  :سابعا  

اسكؽ مؽ ذالس تحميل الهراسة الشغرية طالشتداد  التدي تؾ دما اليهدا الهراسدة السيهانيدة , 
يريؽ , ط ددي التؾ ددل الددي بعددض السعؾقددات التددي تحدده مددؽ تفعيددل مسارسددة اإلدارة اإلبهاعيددة لمسدده

  مي الشحؾ التالي : 
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ماددهاص االسددتااللية  مددي  سددل السددهيريؽ بحيددس اندده يرجدد  إلددي الةيددادات كثيددرا  شدده اتخدداذ 
ؾاجهددده . طلمتلمدددب  مدددي ذلدددػ السعدددؾر اجدددب تفعيدددل الالمرك يدددة طجعدددل تقدددف االادددرار مدددي أا مؾ 

ب إلدي الةيدادات السهارس مؤسدة مدتامة بحاتها قادرة  مي ال ما ااابمها مؽ مؾاقف دطص الرجؾ 
 العميا .  

نهرة السهيريؽ السؤ ميؽ لمعسل الةيادا اإلبها ي . طلمتلمب  مي  حا يتؼ اذتيار مهيريؽ 
الافدؾس  الهيهؼ كفاءة طذفرة طم ر ابها ي قادريؽ  مي ااهاث تليير مي العسميدة التعميسيدة طيالقدؾ 

 مؽ العامميؽ معهؼ .

هيريؽ طالسعمسدددات,  متسثمدددة مدددي ذدددؾذ اإلبدددهاب اإلدارا لدددها السددد ب  سيدددة دددعف الدددؾ ي 
ال ثير مؽ السهيريؽ مؽ ذدؾض تجربدة اإلبدهاب اإلدارا , طمااطمدة العدامميؽ معده لهدحا االتجداا . 
طلمتلمب  مي  دحا السعدؾر  درطرة نذدر قاامدة اإلبدهاب اإلدارا , طالةيداش بشدهطات طبدرام  تهريفيدة 

لسشدداخ السشاسددب مددؽ تجهيدد ات طمددؾارد اإلبددهاب اإلدارا مدد  العسددل  مددي تددؾمير ا ب  سيددةلمتؾعيددة 
 مالية تدا ه  مي تظفياه. 

تهني السخرردات الساليدة التدي تؾمر دا الدؾزارة لعسميدة اإلبدهاب اإلدارا , طالددفب انده ال 
تؾجده أمدؾاس مادزدة اتددي تدتؼ ال يدادة . طلمتلمددب  مدي ذلدػ زيددادة مخرردات العسميدة التعميسيددة 

 ددبء  مددي الددؾزارة مددؽ جهددة , طتفيدده مددي  سميددات الساداددة  مددي مرااددل سددشؾيا اتددي ال تدددفب 
 .اإلبهاب اإلدارا مؽ جهة اذرا 

إدارة  طالتدددي تتسثدددل مدددي دددعف ال فاادددات اإلبهاعيدددة التدددي اجدددب أص استم هدددا السدددهير دددد 5
السعرمة الفعالة , طالاهرة  مي تذكيل مريق العسل الفعاس , اله ؼ االجتسا ي طمسارسة االتراس 

ااددددات التشغدددديؼ طاإلدارة طلمتلمددددب  مددددي ذلددددػ اجددددب انذدددداء ادارة راعيددددة اإلدارا االبددددها ي  , طكف
اط بشددػ ام ددار اكددؾص مدددتؾس  ددؽ د ددؼ ط تذددجي  الستسيدد يؽ طالسفدده يؽ ,  طالعسددل  مددي  لألبددهاب

تشسيددة طتفشددي االم ددار اإلبهاعيددة لددهيهؼ طالحددرص  مددي تظفياهددا , طبهددحا يددتؼ تذددجي  االمددراد  مددي 
  اإلبهاب ططرح االم ار اإلبهاعية
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غيدداب الفددرام  التهريفيددة التددي تهددهذ إلدد  ت طيدده ا مددراد بالسهددارات التددي تسكددشهؼ مددؽ ددد 1
تظفيددق ا م ددار طا سدداليب اإلبهاعيددة طلمتلمددب  مددي ذلددػ السعددؾر  ددرطرة التركيدد   مدد  تادددهاؼ 
برام  طدطرات تهريفيدة لمسدهيريؽ طكدحلػ السعمسدات الجدهد, طا ظداء ادؾام  مادادة طمعشؾيدة تذدج  

 ب  مي اإلبها 

االمتاددار إلدد  الةيددادة الفعالددة ذات التف يددر االسددتراتيجي ط ددهش طجددؾد معددايير طا ددحه ددد 7
 لتةيؼ ا داء .

الددددؾعيفي طالسؤ ددددل العمسددددي طالسدددددار  السدددددار طلمتلمدددب  مددددي ذلددددػ السعددددؾر اجددددب ربددد 
 بتؾلي الةيادة بالشدبة لمسهيريؽ التهريفي 

 تؾ يات طماتراات بحؾث مدتافمية 

 دراتسة   أوال  توصيدت ام

 الهادمة التهريفية الفرام  مي السذاركة   مالسهريؽ طمعمسات الرط ة  تذجي 

  الارارات اتخاذ السؾعفيؽ مي طمذاركة الدمظة تفؾيض

 إلعهار إبها ات معمسات رياض ا طفاس  الحرية  امش مؽ تؾمير

 السفده يؽ طمكامد ة ا داء مدي طاإلبدهاب التسيد  تتزدسؽ طمعايير مهشيدة ب سس اؾام  نغاش تفعيل
  اإلبهاب  م   ير ؼ طيذج  إبها ا   السفه يؽ ي يه امهح

 التهريفي بالسدار الؾعيفي السدار رب 

 رب  السؤ ل العمسي بتؾلي الةيادة بالشدبة لمسهيريؽ 
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 ثدنيد   راتسدت وبحوث مقشجحة  

 تتسثل الهراسات طالبحؾث الساتراة ايسا يم :

  لمسهيريؽ مي مرامة التعميؼ االساسي  إلدارة اإلبهاعيةا معؾقات اؾس دراسةاجراء 

اإلبدددددهاب االدارا لمسعمسددددديؽ طالسعمسدددددات بالسدددددهارس  تشسيدددددة أسددددداليب ادددددؾس دراسدددددة إجدددددراء
 الحكؾمية 

اقدددر التدددهريب السهشدددي  مدددي الدددهطام  السهشيدددة لدددها معمسدددات ريددداض اجدددراء دراسدددة ادددؾس 
   .االطفاس 
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 امرجاعع 

(.متظمبات تشسية االبهاب االدارا لةيادات التعميؼ العاش بسردر مدي  دؾء 0202الدب  , با ر )
 (. كمية تربية جامعة دميا  رسالة ماجدتيربعض الخفرات السعا رة .) 

( .درجددددة تددددؾامر اإلبددددهاب اإلدارا لددددها مددددهيرا السددددهارس مددددي دطلددددة 0229السظيددددرا , فدددده هللا )
(.جامعة اس مشذؾرةرسالة ماجدتير معية االنجاز لها السعمسيؽ .) ال ؾيا ط القتها بها

 الفيا كمية العمؾش التربؾية , االردص 

(.درجددة مسارسددة مددهير السهرسددة برددفته مذددرما مةيسددا مددي التشسيددة السهشيددة 0222ادددؽ ,إلهدداش)
 لمسعمسيؽ مي السهارس الخا ة مي الزفة اللربية مؽ طجهات نغر السعمسيؽ ميها 

 .ممدظيؽ, جامعة الشجاح الؾطشية مي نابمس (مشذؾرةاجدتير رسالة م)

(.التسكديؽ اإلدارا ط القتده باإلبدهاب اإلدارا لدها الةيدادات الجامعيدة مدي 0227رمعدا, ااسدر )
 (.كميةالتربية,ددجامعة سؾ اج  مشذؾرةرسالة دكتؾراا ) مرر

رسدالة التربؾية ا ردنيدة ) (.الثاامة السؤسدية طاإلبهاب اإلدارا مي السؤسدة0229 ؾاد,ابراهيؼ,)
 (. ساص ,الجامعة ا ردنية(.   دكتؾراا 

            (. درجددددة اسددددهاش مددددهيرات ريدددداض االطفدددداس مددددي تشسيددددة اإلبددددهاب 0221 فدددده الر ددددا , ماطسددددة ) 
رسدددددالة ) ت.التربدددددؾا لمسعمسدددددات ط القتددددده بدددددالؾالء التشغيسدددددي مدددددؽ طجهدددددة نغدددددر السعمسدددددا

  ؾيا مي دطلة ال  (ماجدتير

. السسم دددة ا ردنيدددة :كميدددة الادددانؾص،  الاادددده اإلدارا السفدددهب(.  0223الذددديخمي , فددده الادددادر )
 جامعة  اليرمؾز

.السسم ددددة  (.  ادارة السددددؾارد البذددددرية نحددددؾ مددددشه  اسددددتراتيجي مت امددددل0225الاحظدددداني ,دلدددديؼ )
 2العربية  الدعؾداة : الرياض لمشذر طالتؾزي   , 
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.  سدداص :دار الف ددر   الهامعيددة السهشيددة لمسعمددؼ , كيددف نحددام   ميهددا(.0221أبددؾ زيه, فددهالباقي)
 لمظبا ة طالشذر طالتؾزي  

 . الاا رة : مرك  الخفرات السهشية   اإلبهاب الاؾا ه  ير السكتؾبة(.  0223تؾميق , فهالرؤذ)

 .الاا رة :دار الف رلمظبا ة   ، مكؾناته اإلبهاب ، مفهؾمه ، معاييرا(. 0220جرطاص ,متحي )

) رطيددددددة  االبددددددهاب االدارا طالتجهيدددددده الددددددحاتي لمسهرسددددددة الثانؾيددددددة العامددددددة(.0228جالس, دددددد ة ) 
 .استراتيجية (. االسكشهرية , السكتب الجامعي الحهيس 

 .  ساص :الشامر دار اسامة لمشذرطالتؾزي ,اإلدارة التربؾية السعا رة (.0229اامه,سميساص )

 . ساص : دارالف رلمشذرطالتؾزب (.ا ؾس  مؼ الشفس0229 ت )راجح ,    

 . الاا رة : مكتبة الشهزة السررية لمشذرسيكؾلؾجية  ش  الارار(.0229 فه ال ريؼ ,مجها)

.  سدددداص: مركدددد  ال تدددداب إ ددددهاد مددددهير السهرسددددة لةيددددادة التلييددددر(. 0223 سدددداد الددددهيؽ ,مشدددد )
 ا كاداسي

 . الاا رة : جامعة الهطس العربية ه اإلدارة اإلبهاعيةالتحهاات التي تؾاج(. 0228 يه ,سيه)

 الاا رة ، دار الف ر العربي

.  سدددداص : دار الف ددددر  مددددؼ الددددشفس العدددداش( .0220قظددددامي , يؾسددددف ؛ ددددهس , فدددده الددددراسؽ )
 لمظبا ة  

 ,مدددي السؤسددددات التربؾيدددة طالتف يدددر اإلبدددها ي تشسيدددة اإلبدددهاب(.0228؛اذدددرطص) نادادددة ،قظدددامي
 ة العربية الستحهة لمتدؾيق طالتؾريهات الاا رة : الذرك

(.نسددد  الةيدددادة طمسارسدددات اإلبدددهاب اإلدارا لسدددهيرا السدددهارس الثانؾيدددة    0222الددددمسي, سدددعيه )
 28دددددد35(, 07)23, مجمة التربيةبسحامغة جهة دراسة تحميمية . 

السهشيدددة لدددها معمسدددي  دددفؾذ  (.اسدددباب  دددعف الهامعيدددة0221الردددالحي ,ماطسة؛سدددالؼ ,ريدددا)
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الحدددادا  ذدددر طالثددداني  ذدددر مدددؽ طجهدددة نغدددر السعمسددديؽ انفددددهؼ،مي مخامغدددة الباطشدددة 
 (20)29 مجمة تربؾيات الريا ياتمساال. 

(. تددد قير الةيدددادة االداريدددة الشاجحدددة مدددي تحايدددق االبدددهاب 0220محسدددؾد ؛ مددداكر,ايهر)ادددديؽ ,
, مجمدة اإلدارة طاالقتردادجامعدة دالدي .االدارا دراسة تظفيةية الراء الةيادات العميا مي 

32 (92 ) 

(.درجددة مسارسددة إدارة التلييددر ط القتهددا بسدددتؾا اإلبددهاب اإلدارا لددها قددادة  0229دمحم,مددريف )
السجمددة التربؾيددة مددهارس السرامددة الثانؾيددة بسحامغددة السخددؾاة مددؽ طجهددة نغددر السعمسدديؽ. 

  299ددددددد 298(17)22بدؾ اج, ل مية التربية

(.أقدددر اإلبدددهاب اإلدارا  مددد  تحدددديؽ مددددتؾى أداء إدارة 0220طالس ؛العددد اطا, نجدددؼ )نردددير, 
السددؾارد البذددرية مددي الفشددؾز التجاريددة ا ردنيددة, الجامعددة ا مريكيددة مددي م دبددة ،  سدداص ، 

   11دددد22(33) 2لمعمؾش االقتراداة,, بلهاد مجمة كميةا ردص . 

مجمددة    ب اإلدارا مددي السشغسددات الدددعؾداة .ض(. معؾقددات اإلبددها 2202 فدده الددراسؽ ) هيجدداص ,
 ( 2, )   39,  االدارة العامة
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