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The Reality of the organizational climate in kindergartens and ways to 

develop it from point of view of female teachers in Minya Governorate - a 

field study 

Abstract: 

        
 The current research aims to identify the reality of the organizational climate in 

kindergartens and ways to develop it from the point of view of female teachers in Minya 

Governorate, through a suggested proposal that helps the kindergarten to develop and 

improve the organizational climate, and the current research has relied on the descriptive 

approach to achieve this, where the sample consisted of (433) female teachers, and in 

order to achieve the goal of the research, a questionnaire was built to determine the reality 

of the organizational climate in kindergartens attached to government primary schools in 

Minya Governorate. The results indicated the weakness of the reality of the organizational 

climate in kindergartens, as it came at a rate of (0.68), which indicates a moderate degree 

of achievement in the reality of the organizational climate. 
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 : البحث مقدمة
تربوية هادفة تسع  نثو تثقيق أهدا  سلوكية ومعرفية وسيكولوجية خاصة بها، ريا  ابلفال مؤسسا  تعد       

وتأهيل الطفل تأهيالً  ،وتنمية ابلفال تنمية متميزة  تشمل النواح  الجسمية والعقلية وادنفعالية وادجتماعية والثركية

 سليماً ولعداد  لمراحل التعليم المختلفة.

ادا  تربوية متعددة، وم  أهمها معلما  ريا  ابلفال فمعلما  ريا  وتشمل مؤسسا  ريا  ابلفال اي    

ابلفال د يقتصر دوره  عل  التدريس وتوصيل المعرفة لأللفال؛ بل يشارك  أسر ابلفال بشكل ر يس  ف  بناء 

هم ولمكانياتهم وتساعدهم القاعدة النفسية والمعرفية بلفالهم، فالمعلمة ابم البديلة لفترة لويلة لأللفال، فه  تقدر حاجات

ونموهم الشامل المتكامل. )مصطف   ،عل  التكيف وادنسجام وتوجيه النشال الذات  لهم لالرتقاء بميولهم

 ( 105، 2013مثمود،

 ويعد المناظ التنريم  مجموعة م  الخصا ص الت  تميز بيئة العمل ويمك  لدراكها بشكل مباشر أو غير مباشر    

ؤسسا  لبذل درجة عالية م  الجهد، وتعمل عل  تثقيق الرغبة الثقيقية ف  ادستقرار داخل العمل والت  تمارسها الم

 Susan, et al   2007,175 )) لتثقيق أهدافها.

تساهم بشكل كبير ف   -ومنها مؤسسا  ريا  ابلفال-المؤسسا  التعليمية أن (8، 2018ويشير هشام راغب)   

وازدهارها، وهذا النجاح يتواف عل  عدد م  المتغيرا  ومنها لبيعة العمل ونوع العالاا  نجاح العملية التربوية 

والتفاعال  السا دة بي  المعلما ، ويثدد نمط القيادة اإلدارية المناظ العام بداخلها وهذا له انعكاسا  وتأثيرا  مباشرة 

يم  أحد العوامل الت  يمك  أن تؤثر سلباً أو ايجابياً ف  عل  تثقيق ابهدا  وتدعيم الثقة بي  الجميع. ويعد المناظ التنر

أداء المعلما  وروحه  المعنوية ورضاه  ع  العمل، فضالً ع  توحيد درجة ود ه  والتزاماته  بالمتطلبا  

أن المناظ التنريم  اإليجاب  يعط  العاملي  الثق ف  لبداء الرأي   Gupta (2008,11وأضا  ) التنريمية.

 العمل. داخل السليمة ة ف  اتخاذ القرارا والمشارك

ال  أن المناظ  Deconick (2011,620)ودراسة  Chiang and Birtch ( 2011,5) وأضا  كالً م  دراسة       

التنريم  السليم يمنح الفرصة الكافية لنمو ادرا  المعلما ، ويشجع التجديد ويمنح لهم مجادً أوسع ف  العمل 

وادتصاد  واتخاذ القرارا ، ويقدم الثوافز المادية والمعنوية فالمؤسسا  التربوية التعليمية الناجثة ه  الت  توفر 

 الرضا الوظيف  للعاملي  فيها.مناخاً تنريمياً مال ماً يثقق 

( أن المناظ التنريم  بمثابة البيئة الداخلية المادية وغير المادية الت  تعمل 11، 2008مثمد حمادا  ) وتناول    

لنرام ادجتماع ، ويشمل الثقافة والقيم والعادا  وابعرا  وابنمال و اأع  البيئة  المعلما  ف  للارها، وهو عبارة

لمعتقدا  ادجتماعية ولرق العمل المختلفة، فالمناظ التنريم  يوثر عل  المعلما  ويؤدي لل  تثفيزه  أو السلوكية وا

لحباله  بنه يعمل كوسيط بي  متطلبا  الوظيفة وحاجا  المعلمة، وتأمل المعلما  بأن يكون هذا المناظ داعماً 

ة، وشعوره  بالراحة والثقة والرغبة ف  بذل أاص  ويشكل لهم لشباعاً لثاجاته  النفسية وادجتماعية واداتصادي

 ( 2010،22جهوده  إلنجاز متطلبا  أدواره ، وأكد عل  ذلك دراسة رأفت حمدونة   )

 :بحثمشكلة ال
لن ريا  ادلفال الملثقة بالمدارس ادبتدا ية الثكومية ف  مصر تعان  م  بعض المشكال  الت  تؤثر عل      

( والت  أثبتت أن لدارة ريا  ابلفال 2009الرضا الوظيف  للمعلما ، وأكد  عل  ذلك نتا ج دراسة هان  السيد )

ط المنرمة للعمل، ابمر الذي يصبغها بالبيروارالية تعان  م  المركزية الشديدة ف  اتخاذ القرارا ، ووضع الخط

( الة تفويض السلطة للمعلما  دتخاذ اإلجراءا  2013والروتي  اإلداري، وأظهر  نتا ج دراسة ليناس رجب )

ال  أن الروتي  يسود معرم ريا  ابلفال،  (2017) الالزمة لالرتقاء بالعمل، وأشار  نتا ج دراسة صفاء للب

 الثوافز المادية والمعنوية، والمركزية الشديدة م  ابل اإلدارة. فضالً ع  الة

والت  أكد  وجود بعض المشكال  الت  لذا اامت الباحثة بتوجيه استطالع رأي لبعض معلما  ريا  ابلفال      

د  الباحثة فوج تعان  منها المعلما  ف  بعض مؤسسا  ريا  ابلفال الملثقة بالمدارس ادبتدا ية بمثافرة المنيا.

م  خالل نتا ج ادستطالع، أن المعلما  يعاني  الكثير م  الصعوبا  الت  تجعله  غير راضيا  ع  عمله  وه  

كالتال ، افتقار المرونة ف  اإلدارة، وتقصير اإلدارة ف  توفير اإلمكانيا  والوسا ل التعليمية، وصعوبة فهم بعض 

دم وع  بعض مديري الروضة بطبيعة العمل بريا  ابلفال بسبب عدم المعلما  للمنهج الجديد لريا  ابلفال، وع

تخصص معرمهم، واإلدارة تثمل المعلما  مسؤوليا  لدارية ليست م  تخصصهم، فبوجود هذ  المشكال  وشعور 

دراسة  نتا ج ، وهذا ما أكدتهوبالتال  سينعكس ذلك عل  ابلفال ،المعلما  بعدم الرضا ع  العمل سيؤثر عل  أدا ه 

 .المناظ التنريم  جاء بدرجة متوسطةدرجة ممارسة أبعاد أن ( 2019مثمد) فريد 
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( بضرورة العمل عل  تثسي  مستوي المناظ التنريم ، كما أوصت 2019وأوصت نتا ج دراسة عهود فالح)    

جاز ابعمال وتقليل ( ضرورة ادهتمام بالمناظ التنريم  بنه له دور ليجاب  ف  سرعة أن2016دراسة فيصل مدع ) 

 نتا ج الدراسة ( الت  أوصت2011الجهد المبزول وتثسي  ادرا  العاملي ، فضالً ع  دراسة مشاري ظاهر واَخرون)

 ال  لجراء المزيد م  الدراسا  والبثوث؛ للكشف ع  المناظ التنريم  السا د ف  المؤسسا  التعليمة المختلفة.

ف  تثقيق  التعليمية م  م  أهم المتغيرا  الالزمة لنجاح المؤسسا  التربويةويتضح مما سبق أن المناظ التنري     

الملثقة بريا  ابلفال  لذلك اهتمت الباحثة  بدراسة وااع المناظ التنريم  ؛ابهدا  المرسومة بكفاءة وفاعلية

بيئة عمل مناسبة ومؤثرة ف  والخروج بنتا ج للوصول لل  حلول بجل  بالمدارس ادبتدا ية الثكومية بمثافرة المنيا

 سلوك المعلما ، لذلك تثير الدراسة الثالية ابسئلة التالية الت  تمثل مشكله الدراسة وه :

ما وااع المناظ التنريم  بريا  ابلفال الملثقة بالمدارس ادبتدا ية الثكومية بمثافرة المنيا م  وجه نرر  -1

 المعلما ؟

 الملثقة بالمدارس اببتدا ية الثكومية بمثافرة المنيامناظ التنريم  بريا  ابلفال ما التصور المقترح لتثسي  ال -2

 لتثقيق الرضا الوظيف  لمعلماتها؟

 :بحثال هدف
لبراز وااع المناظ التنريم  بريا  ابلفال الملثقة بالمدارس ادبتدا ية الثكومية بمثافرة المنيا م  وجه  (1

 نرر المعلما .

ف  تطوير  بالمدارس اببتدا ية الثكومية بمثافرة المنياتقديم تصور مقترح  يساعد ريا  ابلفال الملثقة  (2

 .مناظ التنريم  وبيئة العملوتثسي  ال

 :ثـــــبحة الــأهمي

 :األهمية النظرية
اتجاها  وسلوك المعلما  تنبع أهمية هذ  الدراسة م  أهمية وااع المناظ التنريم  بريا  ابلفال، حي  تعتمد  -1

 عل  درجة الدعم والتشجيع الت  يتوفر م  خالل المناظ التنريم .

الت  تناولت وااع المناظ بثاث كما تسهم هذ  الدراسة ف  لثراء المكتبة التربوية ف  مجال اإلدارة خاصة مع ندرة اب -2

 ثافرة المنيا عل  حد علم الباحثة.مف   التنريم  بريا  ابلفال

 األهمية التطبيقية:
لدارة ف  ريا  ابلفال ف  توفير مناظ تنريم  جيد ومناسب وتوصيا  الدراسة المسؤولي  م  اد تفيد نتا ج -1

 .الرضا الوظيف  للمعلما  ع  عمله  لتثقيق

ما لم كبر بمتغيرا  ربواد تسهم هذ  الدراسة ف  مساعدة مسؤول  الخطط وادستراتيجيا  التربوية عل  اهتمام أ -2

 هتمام فيما سبق للباحثي  دراسته.تك  موضوع ا

 : بحثحدود ال
الملثقة بالمدارس  تقتصر الدراسة عل  التعر  وااع المناظ التنريم  بريا  ابلفال:حدود موضوعية -1

 ادبتدا ية الثكومية بمثافرة المنيا م  وجه نرر المعلما .

 ريا  ابلفال بمثافره المنيا. بعض:حدود مكانية -2

 معلما  ريا  ابلفال بمثافره المنيا.:حدود بشرية -3

 م.2019/2020تم تطبيق هذ  الدراسة ف  الفصل الدراس  ابول خالل شهري ديسمبر ويناير للعام :حدود زمنية -4

 يتبع البث  الثال المنهج الوصف ؛ نرراً لمالءمته لطبيعة البث  وأهدافه.:منهج البحث

بالمدارس اببتدا ية استبانة المناظ التنريم  موجهة ال  عينة م  معلما  ريا  ابلفال الملثقة :أدوات البحث

 م  لعداد الباحثة. الثكومية بمثافرة المنيا

 :بحثمصطلحات ال
 المناخ التنظيمي:

أدراكها ( بأنه مجموعة م  الخصا ص الت  تميز بيئة العمل، والت  يمك  25، 2012ويعرفه يوسف جغلول  )     

 التعليمية والت  وتؤثر عل  دافعيتهم وسلوكهم. وهذ  الخصا ص تمارسها المؤسسةعاملي  بشكل مباشر أو غير مباشر،ال
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لتثقيق  التعليمية وتعمل عل  تثقيق الرغبة الثقيقية للعاملي  ف  ادستقرار داخل المؤسسة ،لبذل درجة عالية م  الجهد

 .أهدافها

بأنه مجموعة العوامل الت  تميز بيئة العمل والت  تؤثر ف  سلوك العاملي  وهو  Asif, T  457 ,2011) )وعرفه      

مثصلة العالاا  ادجتماعية المستمرة والمتكررة بي  العاملي  ف  المؤسسة، والت  تشكل بدورها أنمالاً سلوكية للنرام 

 ادجتماع  التنريم  لتلك المؤسسة.

التنريم  لجرا ياً بأنه "مجموعة م  الخصا ص المادية وادجتماعية والثقافية وابكاديمية وتعر  الباحثة المناظ     

والت  تميز بيئة العمل بالروضة وتشمل الهيكل التنريم  ونمط القيادة وادتصال اإلداري والتكنولوجيا المستخدمة 

  الت  تثصل عليها المعلما  ف وتفويض السلطة والمشاركة ف  اتخاذ القرارا  والذي  يعن  مجموع الدرجا 

 ".الثال  ادستبانة المستخدمة ف  البث 

 اإلطار النظري للبحث:
تبلور  فكرة المناظ التنريم  لريقها ف  الرهور منذ مطلع القرن الماض  الواحد والعشري ، ومنذ ذلك الوات     

ريا  ابلفال الت    التنريمية السا دة داخل تثر  باهتمام العديد م  الباحثي  والكتاب، لذ أنه يتضم  كافة المتغيرا

شودة دراسة المناظ التنريم  أمراً ضرورياً لتثقيق ابهدا  المنكما تعد ثر بشكل مباشر عل  سلوك المعلما ، تؤ

 التربوية التعليمية لريا  ابلفال

( أن لكل مؤسسة تعليمية هدفاً تسع  لتثقيقه ولنجاز هذا 49، 2016وأشار كل م  عل  الجسار ووجدان مثمد )    

هيكل تنريم  تنشأ بينهم عالاا  تنريمية معينة، ف   تنريم العاملي  الهد  يجب أن يكون لديها استراتيجية تتمثل ف 

 فراد يطلق عليهم المناظ التنريم .ومجموع هذ  العناصر م  استراتيجية وهيكل تنريم  وعمليا  وأ

المقياس الذي يقيس شخصية المؤسسا  التعليمية، ولذلك فهو م  أهم المفاهيم المناظ التنريم  بمثابة  ويعد   

  تميز بيئة العمل وتمثل اوة كبيرة ف  تأثيرها عل  سلوك المعلمي  أثناء العمل، وأتضح والخصا ص ابساسية الت

أهمية المناظ التنريم  عند تطوير المؤسسا  التربوية ومثاولة زيادة فاعليتها، وأنه م  الممك  وصف المناظ 

، لد السلوك السلب . )واصل جميلالتنريم  بأنه مناظ مشجع ومساعد عل  توليد السلوك اإليجاب ، أو مناظ  مثبط يو

2008 ،142) 

 :أن م  خصا ص المناظ التنريم  ما يل  (89، 2018ووضح أحمد جابر)      

 .العاملي  القيم والمعايير والمفاهيم السا دة لدي -

 .العملمستوي الوضوح ف  العالاا  التنريمية واإلدارية داخل  -

 .العمل داخلدرجة التوافق والتجانس والتاَلف التنريم   -

 مستوي وضوح المسؤوليا  والواجبا  والتنسيق والترابط بينهما. -

 اساليب ولرق التثفيز المادي والمعنوي للعاملي . -

 مستوي الودء وادنتماء والتماسك لدي العاملي . -

 مدي توافر روح الفريق والعمل الجماع  لدي العاملي . -

 الوظيفية داخلها.مستوي رضا العاملي  ع  لبيعة العالاا   -

 التنريم  وهما:  أنواع المناظ( ال   2015،31أكرم أحمد رضا ولسراء وعد هللا ) وأشار

يعد المناظ المفتوح أكثر ليجابياً حي  يشعر العاملون فيه بإشباع حاجاتهم ادجتماعية بروح المناخ المفتوح:-1

المشاركة ف  العمل، وينعم العاملي  بدرجة عالية م  الرضا. والمناظ المفتوح له أبعاد ليجابية كالعمل الجيد والتثفيز 

 اديجاب  وتعزيز ابداء وادعتمادية عل  أنفسهم. 

هذا النمط يسع  اليه المدير لتثقيق ابهدا  م  خالل توفير درجة عالية م  ادستقاللية :الذاتي/مستقلالمناخ ال-2

للعاملي  ف  ممارسة واجباتهم ووظا فهم والمدير يمارس سلطته بشكل مرن خارج السلطة الرسمية والسيطرة مما 

 قرارا  والعمل الجماع  يؤدي ال  رفع معنويا  العاملي  ورفع الثقة والمشاركة ف  أتخاذ ال

هو مناظ شخص  جداً يمك  السيطرة عليه وتكون الروح المعنوية عالية بي  العاملي  ولك  المناخ المألوف/ العائلي:-3

يشبعون حاجاتهم ادجتماعية بصورة جيدة ود يهتمون كثيراً بتثقيق  والعاملي بينهم منخفضة جداً، ابلفة والعالاا 

 ل وتكون سلوكياتهم غير أصلية تثتوي عل  الثيل، ابهدا  وانجاز للعم
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يكون المدير ف  هذا النمط هو المسيطر عل  جميع الفعاليا  التنريمية، ويقوم المدير بتثديد المهام  المناخ األبوي:-4

 ببداع.القدرا ، ود يشجع عل  ا د يتيح للعاملي  فرص المشاركة واستخدامبة ويلزم العاملي  بتنفيذها، مما المطلو

يتميز هذا النوع م  النمط بأن المدير يقوم بابشرا  المباشر عل  العاملي  ويسود اإلحبال والتسيب  المناخ المغلق:-5

خفضة وعدم وهذا المناظ المغلق له أبعاد سلبية كالثافز السلب  وابداء الضعيف، وادنتاجية المنللعاملي ،  والالمبادة

 لنجاز العمل بشكل جيد.

وانعدام  يتميز هذا المناظ بانخفا  المرونة وانخفا  الروح المعنوية للعاملي  المناخ الموجه أو المسيطر عليه:-6

نرراً لألهمية  العاملي  يهتم بإنتاجوهذا النمط  العالاا  الشخصية ادهتمام بالعمل عل  حساب ادهتمام بالعاملي ،

  .يةادنتاجية عل  حساب الجوانب اإلنسان الجوانب

 أبعاد المناخ التنظيمي:
 البعد األول: الهيكل التنظيمي.

الهيكل التنريم  هو للار يثدد اإلدارا  واباسام الداخلية المختلفة للمؤسسة، فم  خالل الهيكل التنريم  تتثدد    

تثقيق أهدا  خطوا  السلطة وانسيابها بي  الوظا ف، وكذلك بي  الوحدا  اإلدارية المختلفة الت  تعمل معا عل  

  (205، 2013المؤسسة. ) مثمود العميان،

ويقصد به ابسلوب الرسم  الذي تستخدمه اإلدارة ف  توزيع ابعمال والمسؤوليا  والسلطا  بي  ابفراد، وتثديد    

العالاا  فيما بينهم وتجميعهم ف  وحدا  أو أاسام، وتصميم أدوا  ووسا ل التنسيق الفعال بي  هذ  الوحدا  واباسام. 

 (50، 2012)ياسر فتث ، 

 ( ال  أبعاد الهيكل التنريم  ف  بريا  ابلفال ما يل :106، 2017أشار خالد صالح)و   

يلزم هذا النمط جميع العاملي  ف  الروضة بالرجوع لل  المديرة حي  اتخاذ أي ارار، ويسير هذا النمط المركزي:  -1

 النرام حسب ما تصدر  اإلدارة وبإصدار القرارا  والتعليما  اليومية.

حسب اختصاصه وف  حدود هذا  ف  الروضة لكل فرد فو  الصالحيا ت حي  فيهالنمط الالمركزي:  -2

ادختصاص يستطيع الفرد أن يتخذ بعض القرارا  الت  تخص مهامه، وهذا ابسلوب يشجع العاملي  عل  ادبتكار 

 والتعاون.

والمركزية ف  يخضع التعليم إلشرا  اا م عل  المشاركة بي  السلطا  المثلية :النمط المركزي واال مركزي -3

اإلدارة التعليمية، وبالخلط بي  المركزية واد مركزية ف  اإلدارة  التعليمية، يمك  حل المشكلة الت  يعان  منها 

 .النرام التعليم 

 لكي يحقق الهيكل التنظيمي الكفاءة في األداء البد أن يتسم بالخصائص األتية:و   

بي  أهدا  الفرد وأهدا  المؤسسة مع وضوح خطول ادتصال  التوازن بي  الصالحيا  والمسؤوليا  والتنسيق -

 لممارسة القيادة.

المرونة م  خالل لعادة النرر ف  الهيكل التنريم  بما يتناسب مع التغيرا  ف  البيئة الداخلية والخارجية الت   -

 (74، 2009تعمل فيها المؤسسة. )أحمد الصفار، 

 نمط القيادة: -البعد الثاني
المتكرر الذي يتبعه القا د ف  لريقة عمله حت  يستطيع كسب تعاون جماعته ولاناعهم بأن تثقيق أهدا  السلوك    

 (.287، 2014المؤسسة هو تثقيق بهدافهم )أحمد دوي ، 

 يل :أهمية كبيرة تكم  فيما أن للقيادة  ال  (209، 2013مثمد العجم  وحس  حسان) أشارو  

 وتقليص الجوانب السلبية بقدر ادمكان.تعميم القوي العاملة اديجابية  -

 السيطرة بروح ايادية عل  مشكال  العمل ورسم الخطط الالزمة لثلها. -

 تنمية وتدريب ورعاية ابفراد باعتبارهم موارد هامة. -

 التشجيع المستمر والدافعية العالية للعاملي . -

 مواكبة التغيرا  المثيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة. -

 ا  المثيطة وأخذها بعي  ادعتبار ف  تيسير العمل.الوع  بالمتغير -

 أن م  أنواع أنمال القيادة ما يل : (215، 2016وأضا  سليمان حامد )   
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أنها ايادة ع  بعد، يكون التخطيط واتخاذ القرار فيها بعيداً ع  مركز التنفيذ  القيادة األوتوقراطية )البيروقراطية(:-1

فيثرم العاملي  م  لبداء آرا هم والمشاركة ف  صنع القرار الذي يخصهم فتتسم هذ  القيادة بالدكتاتورية، ويكون 

  العاملي  ف  عنصراً ثانوياً ف  المنرومة التربوية.

عل  احترام شخصية ابفراد وحرية ادختيار واإلاناع واداتناع، القرار فيها لألغلبية دون  تقوم القيادة الديمقراطية:-2

تسلط أو خو  أو ارهاب مع تشجيع القا د للعاملي  معه عل  العمل وادنتاج وتنمية الذا  ود يطلب لنفسة امتيازا  

 خاصة

أي والتعصب وتستخدم أساليب اإلرغام واإلرهاب تقوم عل  ادستبداد بالر القيادة التسلطية) الديكتاتورية(:-3 

والتخويف ود تفتح باب الثوار والنقاش وسماع لرأي ادخر والقا د التسلط  يأمر مرؤوسيه ما عليهم فعله دون نقاش 

د ويكون القا د منعزدً د تربطه بمرؤوسيه عالاة انسانية، وتماسك العمل يرل مرهوناً بوجود القا د، فإذا غاب القا 

 .أنفرل عقد المجموعة

تقوم لل  ايصال المعلوما  لل  العاملي  وترك لهم مطلق الثرية ف  التصر  دون القيادة الترسلية )الفوضوية(: -4

تدخل م  القا د، مما يقلل ادنتاج ود يث  عل  احترام العاملي  لشخصية القا د فيشعر ابفراد بالضياع وعدم القدرة 

 عل  التصر . 

 التكنولوجيا المستخدمة: -الثالثالبعد 
( أن يندمج استخدام التكنولوجيا ف  مؤسسا  ريا  ابلفال بشكل مناسب داخل 18، 2006أشار  هناء مثمد)

ااعا  الروضة، تساعد التكنولوجيا ف  عمل تطبيقا  مناسبة نما ية لجميع ابلفال بشكل يشجع عل  المشاركة، كما أن 

ا  ابلفال تمنثهم القدرة عل  أخذ أدوار أكثر فاعلية ونما ية ف  تعلمهم وأنشطتهم استخدام التكنولوجيا ف  ري

 وم  أهدافها استخدام التكنولوجيا بلفال ريا  ابلفال ما يل : ،اليومية

 عداد ابلفال لمجتمع دا م التغير وتنمية لرق متعددة للتواصل مع ابلفال.ل -

 والنوعية وتنمية لرق متعددة للتواصل.فال بعمال عالية القمة تيسير أداء ابل -

 زيادة ادرة ابلفال عل  ادنجاز مع ابخذ ف  ادعتبار تنوع ابلفال ف  أساليب التعلم. -

 السماح لأللفال بادختيار والتثكم ف  السرعة ومستوي الصعوبة ف  معالجة المعلوما . -

 ة.يصبح ابلفال أكثر ثقة ولدراك اجتماع ، وينمون مهارا  الكتاب -

 مخالبة التفضيل العقل  للمعلوما  المقدمة بشكل مر   أو بصري. -

 :اإلدارة اإللكترونية
ه  العملية اإلدارية القا مة عل  اإلمكانا  المتميزة ال  أن اإلدارة اإللكترونية  (47، 2012أشار مصطف  يوسف)     

عل  الموارد والقدرا  الجوهرية للمؤسسا  لإلنترنت وشبكا  ابعمال ف  التخطيط والتنريم والتوجيه والراابة 

 واآلخري  بدون حدود م  أجل تثقيق ابهدا  وم  فوا د اإلدارة اإللكترونية:

ريا  ابلفال وذلك ينعكس ليجابياً عل  مستوي الخدما  المقدمة للعاملي  وتكون نوع يط اإلجراءا  داخل تبس -

 الخدما  المقدمة أكثر جودة.

 جاز المعامال  اإلدارية المختلفة اختصار وات تنفيذ ولن -

 الداة والموضوعية ف  العمليا  اإلدارية المختلفة داخل المؤسسة -

 ابخرىتسهيل لجراء ادتصال بي  دوا ر المؤسسة المختلفة وكذلك مع المؤسسا   -

   عمل المؤسسةاستخدام اإلدارة اإللكترونية بشكل صثيح سيقلل استخدام ابوراق بشكل ملثوظ مما يؤثر ليجابياً عل -

كما أن تقليل استخدام الورق سو  يعالج مشاكل تعان  منها أغلب المؤسسا  ف  عملية الثفظ والتوثيق مما يؤدي ال   -

 عدم الثاجة ال  أماك  خزن حي  يتم ادستفادة منها ف  أمور أخري. 

 المشاركة في اتخاذ القرارات: -الرابعالبعد 
القرارا  تتطلب أشتراك كافة المستويا  ف  المؤسسة مما يؤدي لل  تثسي  العالاا   المشاركة الفعالة ف  أتخاذلن     

بي  جميع العاملي ، كما تزيد م  دافعية المعلما  عل  اببداع والتجديد والتطوير م  أنفسه . )لارق عبد 

 (47، 2013الثميد،
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اإلدارية بأشكال ودرجا  متفاوتة م   بأنها اسهام المرؤوسي  ف  اتخاذ القرارا  Housack (2012)عرفها     

 المساهمة ف  صنع القرارا  المناسبة.

 ه  كادت :زايا المشاركة ف  أتخاذ القرارا  ( أن م75، 2015وضح السيد عبد القادر )و    

 :وأنهم م  العناصر المهمة فيها بعضاء المؤسسة يةالشعور بابهم الشعور باألهمية. 

  :أعضاء المؤسسة المؤدي  والمعارضي  بالتغير، بمشاركتهم  بالقرارا  والتخطيط لها أشراك جميع تقبل التغير

وذلك ثبت كثير م  التجارب أن جميع العاملي  سيكون  عل  درجة كبيرة م  ادستعداد بحداث التغير عندما 

 يشتركون ف  أتخاذ القرار المنشئ لهذ  التغيرا .

 :لرؤساء ع  لريق مشاركة المرؤوسي  بالعمل.يمك  تخفيض عدد ا سهولة توجيه األخرين 

 :أد  المشاركة لل  زيادة معدد  اإلنتاج والثد م  التعب والتأخر وال  تدعيم العالاا  بي   تحسين كفاءة العمل

 العاملي  واإلدارة.

  :يستطيع المرؤوسي  لظهار بعض العوامل الت  تشكل المواف والت  يصعبتحسين نوعية القرارات اإلدارية 

 عل  الرؤساء اكتشافها ويمك  النرر ال  المشاركة كطريقة لتوصيل هذ  المالحرا  ال  الر يس ابعل .

 ( أن مزايا المشاركة ف  أتخاذ القرارا  ه  كادت :75، 2015وضح السيد عبد القادر )     

 :هاهمية وأنهم م  العناصر المهمة بتعط  بعضاء المؤسسة الشعور باب الشعور باألهمية 

  :أشراك جميع أعضاء المؤسسة المؤدي  والمعارضي  بالتغير، بمشاركتهم  بالقرارا  والتخطيط لها تقبل التغير

وذلك ثبت كثير م  التجارب أن جميع العاملي  سيكون  عل  درجة كبيرة م  ادستعداد بحداث التغير عندما 

 يشتركون ف  أتخاذ القرار المنشئ لهذ  التغيرا .

 يمك  تخفيض عدد الرؤساء والمشرفي  ع  لريق مشاركة المرؤوسي  ه األخرين:سهولة توجي 

 :أد  المشاركة لل  زيادة معدد  اإلنتاج والثد م  التعب والتأخر وال  تدعيم العالاا  بي   تحسين كفاءة العمل

 العاملي  واإلدارة.

  :العوامل الت  تشكل المواف والت  يصعب يستطيع المرؤوسي  لظهار بعض تحسين نوعية القرارات اإلدارية

 عل  الرؤساء اكتشافها ويمك  النرر ال  المشاركة كطريقة لتوصيل هذ  المالحرا  ال  الر يس ابعل .

 الجزء الميداني من البحث: 
 صدق االتساق الداخلي: -أ

فدرداً مد  مجتمدع الدراسدة ومد   (25لثساب صدق ادتساق الداخل  لالستبيان اامت الباحثة بتطبيقه عل  عينة اوامهدا )

 وتم حساب معامال  ادرتبال بي  درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتم  للية  ،غير العينة ابصلية للبث 

 (25)ن = ية معامل ادرتبال بي  درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتم  لل (1)جدول

 العبــــــارا  اببعاد

 التنريم الهيكل 
 4 3 2 1 رام العبارة

 0.80 0.70 0.76 0.83 معامل ادرتبال

 نمط القيادة
 4 3 2 1 رام العبارة

 0.73 0.65 0.74 0.51 معامل ادرتبال

 التكنولوجيا المستخدمة
 4 3 2 1 رام العبارة

 0.61 0.76 0.66 0.63 معامل ادرتبال

 المشاركة ف  اتخاذ القرارا 
 4 3 2 1 رام العبارة

 0.88 0.71 0.65 0.75 معامل ادرتبال

 0.396( = 0.05ايمة ) ر ( الجدولية عند مستوي ددلة )

  :ما يل   (1)يتضح م  جدول

( وهدد  0.89 :0.51المنتميددة لليددة مددا بددي  ) للبعدددتراوحددت معددامال  ادرتبددال بددي  درجددة كددل عبددارة والدرجددة الكليددة 

 .معامال  ارتبال دالة لحصا ياً مما يشير لل  صدق ادتساق الداخل  لالستبيان
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( 25لثساب ثبا  ادستبيان اامت الباحثة باستخدام معامل ألفا لكرونباظ وذلك بتطبيقها عل  عينة اوامها )ا :الثبات-ب

( وهد  0.93 :0.72لالسدتبيان مدا بدي  ) ألفداتراوحدت معدامال   فرداً م  مجتمع الدراسدة ومد  خدارج العيندة ابصدلية

 .معامال  دالة لحصا يا مما يشير لل  ثبا  ادستبيان

بعد حساب ثبا  ادستبانة وصداها، اامت الباحثة بالتطبيق النها   لالستبانة عل   التطبيق التهائي لالستبيان: -ت

 العينة الكلية.

 ية والبالغ ريا  ابلفال بمثافرة المنيا بالطريقة العشوااختير  عينة الدراسة م  معلما   عينة الدراسة:-ث

م  المجتمع ابصل للمعلما  تشمل كافة اإلدارا  التعليمية بمثافظ المنيا ( %20بنسبة)معلمة ( 433اوامها )

 ( يوضح ذلك.2وجدول ) ومراكزها

 عينة الدراسة بمثافرة المنيا( 2جدول)

 النسبة المئوية العينة العشوا ية العينة ابساسية اإلدارا  التعليمية م

 %13 10 77 العدوة 1

 %14 29 207 مغاغة 2

 %14 35 246 بن  مزار 3

 %13 23 175 مطاي 4

 %12 38 314 سمالول 5

 %37 203 545 المنيا 6

 %15 20 133 أبو ارااص 7

 %13 52 391 ملوي 8

 %13 23 173 ديرمواس 9

 %20 433 2161 اإلجمال 

   المستخدم: اإلحصائي األسلوب-ج

 الدرجة المقدرة - لكرونباظالفا  -معاملادرتبال -النسبة المئوية معامل  -

 Spss(، كما استخدم برنامج 0.05واد ارتضت الباحثة مستوى ددلة عند مستوى )،نسبة متوسط ادستجابة -

 .لثساب بعض المعامال  اإلحصا ية

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:
 :ل األول الذي ينص علياؤعلي الساإلجابة 

ما وااع المناظ التنريم  بريا  ابلفال الملثقة بالمدارس ادبتدا ية الثكومية بمثافرة المنيا م  وجه نرر س:

 المعلما ؟

 (3جدول )
 (433)ن = ابول )الهيكل التنريم ( بالنسبة لعبارا  البعد الدرجة المقدرة ونسبة متوسط ادستجابة آلراء العينة

 العبارا  م

 ادستجابة
الدرجة 

 المقدرة

نسبة متوسط 

 ادستجابة
 الترتيب

 موافق
لل  

 حد ما

غير 

 موافق

1.  
يتناسب الهيكل التنريم  مع لبيعة المرحلة 

 .التعليمية  بالروضة
100 240 93 873 0.67 4 

2.  
يتوافق الهيكل التنريم  مع ابهدا  التربوية 

 للروضة.
106 252 75 897 0.69 2 

3.  
يتميز الهيكل التنريم   بالروضة  بالمرونة ) أي 

 .اابل للتغير حسب مستجدا  العمل(
133 205 95 904 0.70 1 

4.  
يساعد الهيكل التنريم  عل  سرعة لنجاز العمل  

 بالروضة.
105 231 97 874 0.67 3 

  0.69 3548 الدرجة الكلية للبعد

0.71الثد ابعل  للثقة =                0.63الثد ابدن  للثقة =   
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 :(3يتضح م  جدول )

: 0.67)مدد ( مددا بددي تراوحددت نسددبة متوسددط ادسددتجابة آلراء عينددة الدراسددة فدد  عبددارا  البعددد ابول )الهيكددل التنريـ   

0.70). 

متوسدطة ( وهو يتراوح ما بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة مما يشير لل  تثققده بدرجدة 0.69كما جاء نسبة البعد ككل )ـ 

 .ف  بعد الهيكل التنريم 

( تتراوح ما بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة مما يشير للد  تثققهدا بدرجدة متوسدطة 4، 3 ،2 ،1ـ حي  جاء  العبارا  )

 .ف   بعد الهيكل التنريم 

منفصدل بعض القصور ف  الهيكل التنريم  بريا  ابلفال، وذلك بسبب عدم وجدود جهداز لداري  ال واد يرجع ذلك  

بذاته لريا  ابلفدال وأن غالبيدة وريدا  ابلفدال فصدول ملثقدة بالمددارس ادبتدا يدة ومددير ريدا  ابلفدال مدديراً 

تقسددديما  العمدددل اإلداري، وتكليدددف المعلمدددا  بالمهدددام  مشدددتركاً مدددع المدرسدددة ادبتدا يدددة، ممدددا أدي ذلدددك الددد  ضدددعف

س بده المروندة الكافيدة الميسدرة للعمدل ويرجدع ذلدك بسدبب لدي نردام اإلدارةوالمسؤوليا  لدارية لديس مد  تخصصده ، و

الددروتي  العددام السددا د والتشدددد فدد  القددواني  وابنرمددة اإلداريددة، وكثددرة القددرارا  الوزاريددة المنرمددة بالعمددل بريددا  

ير حي  ابلفال، فالنمط اإلداري السا د بريا  ابلفال هو النمط المركزي الذي يلزم جميع المعلما  الرجوع ال  المد

اتخاذ أي ارار، ويسير العمل حسب ما تصدر  اإلدارة م  أوامر وتعليما ، وابغلب بعدض المدديري  والمعلمدا  غيدر 

مدع نتدا ج ودراسدة، نتدا ج دراسدة عدز  ، وتتفق هدذ  النتيجدةبطبيعة العمل بريا  ابلفالمتخصصي  وعل  عدم وع  

الهيكددل التنريمدد  يعددان  مدد  بعددض المشددكال  ومنهددا غيدداب ( التدد  أظهددر  نتا جهددا أن 2017)وصددالح ناصددر الدددي 

( التد  توصدلت الد  تددن  عدام 2017توصيف الوظا ف وغياب الخارلة التنريمية بالعمل، ونتا ج دراسة صفاء للب)

 ف  وااع بعض العمليا  اإلدارية والمركزية الشديدة م  ابل لدارة ريا  ابلفال ف  مصر.

 (4جدول)
 (433)ن = لثان  )نمط القيادة(بالنسبة لعبارا  البعد ا ة متوسط ادستجابة آلراء العينةالدرجة المقدرة ونسب

 العبارا  م

 ادستجابة
الدرجة 

 المقدرة

نسبة 

متوسط 

 ادستجابة

 الترتيب
 موافق

لل  

 حد ما

غير 

 موافق

1.  
يساعد نمط القيادة بالروضة عل  تلبية 

 احتياجا  المعلما  لدارياً.
126 200 107 885 0.68 3 

2.  
تسمح لدارة الروضة للمعلما  بإبداء 

 رأيه .
142 144 147 861 0.66 4 

3.  
تلتزم المعلما  بالتعليما  وابنرمة 

 اإلدارية بالروضة.
204 124 105 965 0.74 1 

4.  

تشرك لدارة الروضة المعلما  ف  

لعداد الخطط وابنشطة المقدمة  

 لأللفال

141 219 73 934 0.72 2 

الكلية للبعدالدرجة   3645 0.70  

0.71الثد ابعل  للثقة =                0.63الثد ابدن  للثقة =   

 :( 4يتضح م  جدول )

  .(0.93: 0.66تراوحت نسبة متوسط ادستجابة  آلراء عينة الدراسة ف  عبارا  البعد الثان  )نمط القيادة( ما بي  )ـ 

يتراوح ما بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة مما يشير لل  تثققده بدرجدة متوسدطة ( وهو 0.70ـ كما جاء نسبة البعد ككل )

 .ف  نمط القيادة

 (4اإلدارية بالروضة(، والعبارة) والت  تنص عل  )تلتزم المعلما  بالتعليما  وابنرمة (3ـ حي  جاء  العبارة)

أعل  م  الثد ابعل  ( المقدمة  لأللفال تشرك لدارة الروضة المعلما  ف  لعداد الخطط وابنشطة)والت  تنص عل  

 للثقة مما يشير لل  تثققها بدرجة كبيرة  ف  بعد نمط القيادة.

حددرص لدارة ريددا  ابلفددال علدد  تطبيددق القواعددد والقددواني  اإلداريددة المنرمددة لصددالح العمددل  واددد يرجددع ذلددك الدد     

فالمعلما  يلتدزم  بالنردام والتعليمدا  حرصداً علد  صدالح العمدل، وتهدتم لدارة الروضدة بمشداركة المعلمدا  فد  لعدداد 
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ميددة تجددا  ابلفددال، وتشددرك اإلدارة الخطددط  المنرمددة لصددالح العمددل لالسددتفادة مدد  آرا هدد  وخبددراته  التربويددة والتعلي

المعلما  ف  لعداد ابنشطة التعليمية المقدمة لأللفال لمعرفته  بقددرا  وميدول وخصدا ص ابلفدال المختلفدة، ولدرق 

 تقديمه  لألنشطة بطريقة سلسلة تتناسب مع ادرا  ابلفال وتال م احتياجاتهم وميولهم ف  مراحل نموهم المختلفة.
   

يساعد نمط القيادة بالروضة عل  تلبية احتياجا  المعلما  لدارياً( )والت  تنص عل  (: 1عبارا  )ـ حي  جاء  ال

تتراوح ما بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة ( تسمح لدارة الروضة للمعلما  بإبداء آرا ه )(: والت  تنص عل  2والعبارة )

 .مما يشير لل  تثققها بدرجة متوسطة ف  بعد نمط القيادة

ال  أن نمط القيادة بريا  ابلفال يعان  مد  بعدض القصدور فد  تلبيدة وتدوفير احتياجدا  المعلمدا   واد يرجع ذلك    

اإلدارية ويعان  م  بعض التسلط ف  اإلدارة؛ فالمدديري  يقومدون بإعطداء التعليمدا  وابوامدر دون الرجدوع للمعلمدا  

ا  يعدانون مد  بعدض التسدلط وعددم الثريدة بمشداركة ولبدداء آرا هد  وعل  المعلما  تنفيذها وأتباع التعليما ، فالمعلم

داخل العمل وهذا النمط السا د هو النمط ابوتوارال  أو بسم  اَخر النمط البيروارال ، النمط المتبدع داخدل مؤسسدا  

 ريا  ابلفال.

بيروارالية اإلدارة المدرسية الت   الت  توصلت نتا جها ال  (2018نتا ج دراسة سماح السيد) اتفقت هذ  النتيجة مع    

( 2009السديد)نتا ج دراسدة هدان  وبمصر،  المنوفيةبمثافرة  د تتيح الفرصة للمعلمي  عل  المشاركة ف  أتخاذ القرار

لدارا  ريا  ابلفدال تعدان  مد  المركزيدة الشدديدة فد  أتخداذ القدرارا  ووضدع الخطدط، ابمدر  الت  توصلت ال  أن

 بمصرروارالية والروتي  اإلداري الذي يميزها بالبي

( أن درجدة ممارسدة مدديرا  للقيدادة التشداركية كاندت 2019نتدا ج دراسدة ليمدان بندت خليدل)مدع  هذه النتيجة وتختلف 

 .( أن النمط القيادي الديمقرال  جاء بدرجة عالية2019عالية بمدينة تبوك. ومع نتا ج دراسة حسن  سالم)

 (5)جدول
 (433)ن = )التكنولوجيا المستخدمة( بالنسبة لعبارا  البعد الثال  متوسط ادستجابة آلراء العينة الدرجة المقدرة ونسبة

 العبارا  م

 ادستجابة
الدرجة 

 المقدرة

نسبة 

متوسط 

 ادستجابة

 الترتيب
 موافق

لل  

 حد ما

غير 

 موافق

1.  
تطبق لدارة الروضة اإلدارة اإللكترونية  

 بالروضة.
78 165 190 754 0.58 4 

2.  

تثرص لدارة الروضة عل  التطوير 

المستمر للوسا ل للتكنولوجية  المستخدمة 

 بالروضة.

95 187 151 810 0.62 3 

3.  

تشجع لدارة الروضة المعلما  عل  

استخدام الوسا ل التكنولوجية المتنوعة  

 باستمرار ف  ابنشطة التربوية.

124 230 79 911 0.70 1 

4.  

دورا  تدريبية لتنمية تعقد لدارة الروضة 

ادرا  المعلما  عل  توظيفه  الوسا ل 

التكنولوجيا الثديثة ف  ابنشطة  المقدمة 

 .لأللفال

129 208 96 899 0.69 2 

  0.65 3374 الدرجة الكلية للبعد

0.71الثد ابعل  للثقة =                0.63الثد ابدن  للثقة =   

 :(5يتضح م  جدول )

متوسددط ادسددتجابة  آلراء عينددة الدراسددة فدد  عبددارا  البعددد الثالدد  )التكنولوجيددا المسددتخدمة( مددا بددي   ـدد تراوحددت نسددبة

(0.58 :0.70). 

( وهو يتراوح ما بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة مما يشير لل  تثققده بدرجدة متوسدطة 0.65ـ كما جاء نسبة البعد ككل )

 .ف  بعد التكنولوجيا المستخدمة

والتدد  تددنص علدد  )تشددجع لدارة الروضددة المعلمددا  علدد  اسددتخدام الوسددا ل التكنولوجيددة  (3جدداء  العبددارة )حيدد        

والتد  تدنص علد  )تعقدد لدارة الروضدة دورا  تدريبيدة لتنميدة (4ابنشطة التربوية(، والعبارة)المتنوعة  باستمرار ف  
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تتراوح ما بي  الثد ابدند  بنشطة  المقدمة لأللفال(، ادرا  المعلما  عل  توظيفه  الوسا ل التكنولوجيا الثديثة ف  ا

 .وابعل  للثقة مما يشير لل  تثققهم بدرجة متوسطة ف  بعد التكنولوجيا المستخدمة

ريددا  ابلفددال بأهميددة تددوفير واسددتخدام التكنولوجيددا الثديثددة بريددا  ابلفددال،  واددد يرجددع ذلددك الدد  ضددعف وعدد     

لتكنولوجيدة الثديثدة، وبدالرغم مد  عقدد بدرامج ودورا  تدريبيدة مختلفدة ولكد  هدذ  وضعف وع  المعلمدا  باسدتخدام ا

عل  التكنولوجيا ليست بالقدر الكداف  الدذى تثتاجده المعلمدا ، ويرجدع ذلدك بسدبب الدة  التدريبا  المتخصصة  للتدريب

لشرا ها، وترتب علد  ذلدك أن معردم توافر ابجهزة والوسا ل التكنولوجية الثديثة لقلة الميزانية المثددة والت  د تكف  

المعلما  غير مؤهال  للتعامل مع التكنولوجية الثديثة، ومع ذلك تشجع لدارا  ريا  ابلفال عل  استخدام الوسدا ل 

 التكنولوجية حسب اإلمكانيا  المتاحة لكل روضة

البرامج التدريبة الموجده للمعلمدا  ( الت  أكد  نتا جها عل  الة 2008تتفق هذ  النتيجة مع نتا ج دراسة حسام سمير ) 

 ةثعل  التعامل مع الوسا ل التكنولوجية الثدي

( والت  2والت  تنص عل  )تطبق لدارة الروضة اإلدارة اإللكترونية بالروضة(، والعبارة )( 1ـ كما جاء  العبارا  )

أال م  الثد تنص عل  )تثرص لدارة الروضة عل  التطوير المستمر للوسا ل للتكنولوجية المستخدمة بالروضة(، 

 .ابدن  للثقة مما يشير لل  عدم تثققها ف  بعد التكنولوجيا المستخدمة

رجع ذلك ال  عدم الوع  بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية ف  ريا  ابلفال، وضعف الميزانيدة المثدددة فد  واد ي   

ة داخدل لريا  ابلفال لشدراء وتدوفير شدبكا  ابنترندت العنكبوتيدة وابجهدزة والتقنيدا  والوسدا ل ادلكترونيدة الثديثد

وفير اإلمكانيا  الثديثة ف  ااعا  النشال لريا  ابلفدال أو الروضا ، واد يرجع أيضاً ال  اهمال اإلدارة لمتابعة وت

تأخير استجابة اإلدارة العليا لطلب المدير الخداص؛ ونردراً بن الواادع العدام الوسدا ل التكنولوجيدة غيدر متدوفرة، ولدذلك 

وحيدد  تثدداول  تثدداول لدارة الروضددة صدديانة ابجهددزة والوسددا ل التكنولوجيددة المتاحددة القديمددة المتهالكددة لن وجددد ، 

 المعلما  بتقديم المعلوما  لأللفال بأال اإلمكانيا  المتاحة المتوفرة. 

ومع نتا ج دراسة عبدد ( افتقار ريا  ابلفال للتقنيا  الثديثة، 2017تتفق هذ  النتيجة مع نتا ج دراسة نجاة عل )     

بعمدان بشدكل عدام فد  مجدال اسدتخدام ( وجود ضعف لدي معلمدا  ريدا  ابلفدال 2012المهدي عل  وخالد لبراهيم)

 التكنولوجيا والمعدا  والبرمجيا  ف  ريا  ابلفال

 ( أن درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية كانت مرتفعة. 2019عالف فليح ) هذ  النتيجة مع نتا ج دراسة وتختلف 

 (6جدول)
 شاركة ف  أتخاذ القرارا (البعد الرابع )الم الدرجة المقدرة ونسبة متوسط ادستجابة آلراء العينة بالنسبة لعبارا 

 (433)ن = 

 العبارا  م

 ادستجابة
الدرجة 

 المقدرة

نسبة 

متوسط 

 ادستجابة

 الترتيب
 موافق

لل  

 حد ما

غير 

 موافق

1.  
تهتم لدارة الروضة بمشاركة أراء 

 المعلما  ابل اتخاذ القرارا  بالعمل
127 197 109 884 0.68 2 

2.  
المعلما  ف  عملية  تقييم أدا ه  تتشارك 

 ذاتياً.
100 188 145 821 0.63 4 

3.  
تشارك المعلما  مع لدارة الروضة ف  

 تثديد ادحتياجا  ادزمة له  ف  العمل.
125 187 121 870 0.67 3 

4.  

تستثمر لدارة الروضة مقترحا  

المعلما  ف  اتخاذ القرارا  الفعالة  

 بالعمل.

131 203 99 898 0.69 1 

  0.67 3473 الدرجة الكلية للبعد

0.71الثد ابعل  للثقة =                0.63الثد ابدن  للثقة =   

 :(6يتضح م  جدول )

ـ تراوحت نسبة متوسط ادستجابة  آلراء عينة الدراسة ف  عبارا  البعد الرابع )المشاركة ف  أتخاذ القدرارا ( مدا بدي  

(0.63 :0.69). 
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( وهو يتراوح ما بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة مما يشير لل  تثققده بدرجدة متوسدطة 0.67البعد ككل )ـ كما جاء نسبة 

    .ف  بعد المشاركة ف  أتخاذ القرارا 

( تتددراوح مددا بددي  الثددد ابدندد  وابعلدد  للثقددة ممددا يشددير للدد  تثققهددم بدرجددة 4(، )3(، )2(، )1حيدد  جدداء  العبددارة )

 .ف  اتخاذ القرارا متوسطة ف  بعد المشاركة 

مشاركة اَراء المعلما  ف  القرارا  المنفذة للعم،  واد يرجع ذلك ال  اصور بعض لدارا  ريا  ابلفال بادهتمام

وتصدر اإلدارة القرارا  المنفذة للعمل دون الرجوع آلراء المعلما  أو مشاركته  ف  ارارا  العمل، وتقوم اإلدارة 

إلمكانيا  المتاحة لكل روضة، واصور ريا  ابلفال وضعف مشاركة المعلما  بتلبية احتياجا  العمل حسب ا

 بعضه  ببعض ف  عملية تقييم أدا ه  بسبب اعتماده  عل  التقييم التوجيه  فقط.

( أن درجة فاعلية المشاركة ف  اتخاذ القرارا  كانت بدرجة 2018تتفق هذ  النتيجة مع نتا ج دراسة دف  صالح )  

 ( أن درجة المشاركة ف  القرارا  المدرسية كانت متوسطة2012نتا ج دراسة ماجد السفيان ) متوسطة، ومع

الت  أكد  نتا جها أن تطبيق صنع  (2019ة مع نتا ج دراسة عو  ب  عو  وعبد الواحد سعود)هذ  النتيج وتختلف 

( وأن مسدتوي المنداظ التنريمد  واتخداذ 2016دراسدة عبدد هللا حسد ) القرارا  المدرسية جاء  بدرجدة كبيدرة، ونتدا ج

القددرار يمددارس بدرجددة عاليددة فدد  مدددارس البنددي . وأوصددت الدراسددة بضددرورة أتبدداع أنرمددة واضددثة فدد  التعامددل مددع 

 لرسميةالتعامل وأتباع الخطوا  العلمية ف  أتخاذ القرارا  ا المعلمي  م  ابل اا د المدرسة لك  يشعرهم بالعدالة ف 

 (7)جدول
 (433الدرجة المقدرة ونسبة متوسط ادستجابة آلراء العينة بالنسبة ببعاد استبيان المناظ التنريم  )ن =   

 الترتيب نسبة متوسط ادستجابة الدرجة المقدرة اببعاد م

 4 0.69 3548 الهيكل التنريم   .1

 3 0.70 3645 نمط القيادة  .2

 6 0.65 3374 التكنولوجيا المستخدمة  .3

 5 0.67 3473 المشاركة ف  اتخاذ القرارا   .4

  0.68 14040 الدرجة الكلية لالستبيان

0.71الثد ابعل  للثقة =                0.63الثد ابدن  للثقة =   

 :(7يتضح م  جدول )

 .(0.70: 0.65ما بي  )ـ تراوحت نسبة متوسط ادستجابة آلراء عينة الدراسة ف  أبعاد استبيان المناظ التنريم  

( تتدراوح مدا التكنولوجيدا المسدتخدمة ،المشاركة فد  اتخداذ القدرارا  ،الهيكل التنريم  ،نمط القيادةـ حي  جاء  أبعاد )

 .بي  الثد ابدن  وابعل  للثقة مما يشير لل  تثققهم بدرجة متوسطة ف  وااع المناظ التنريم 

وهدو يتدراوح مدا بدي  الثدد ابدند  وابعلد  للثقدة ممدا يشدير للد  تثققده بدرجدة ( 0.68ـ كما جاء نسبة ادسدتبيان ككدل )

 .متوسطة ف  وااع المناظ التنريم 

ريددا  ابلفددال هددو المندداظ المتوسددط الددذي يتبعدده بعددض ب ة وااددع المندداظ التنريمدد  واددد يرجددع ذلددك الدد  أن  درجدد      

فال بالشكل الكبير الذي كان م  المفتر  أن يتثقدق، ابل القصور ف  أبعاد  مما يعوق تثقيق أهدا  مؤسسا  ريا 

( أن درجة تفعيل أبعاد المناظ التنريمد  كدان متوسدطاً وأختلدف تلدك 2014وهذا  ما أكدته نتا ج دراسة حسي  ب  عل  )

 ( أن وااع المناظ التنريم  جاء بدرجة كبيرة.2014النتيجة مع نتا ج دراسة أحمد يونس)

 :الذي ينص علي الثاني اإلجابة علي السؤال

الملثقة بالمدارس اببتدا ية الثكومية المناظ التنريم  بريا  ابلفال ما التصور المقترح لتطوير :2س

 لتثقيق الرضا الوظيف  لمعلماتها؟ بمثافرة المنيا
 :وفيما يل  تفصيل للتصور المقترح

 فلسفة التصور المقترح:أوالً:
بشرياً هاماً ف  تربيه الطفل وتوجيهه ومساعدته عل  التكيف وادنسجام مع المجتمع، معلمة ريا  ابلفال عامالً تعد   

اا  وتمنثه الثب والعطف فه  تقوم بدور هام نثو التربية البناءة للطفل، وتقوم بمد العون له ف  جميع ابو

 نرراً لطبيعة عملها كونها بديلة لألم داخل مؤسسا  ريا  ابلفال. والثنان،
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يمثل المناظ التنريم  وصفاً لخصا ص بيئة العمل داخل مؤسسا  ريا  ابلفال،  فإما أن يعزز الشعور بالرضا و 

الوظيف  للمعلما  فيشكل بيئة داعمة له ، لما أن يكون عامالً معيقاً للشعور بعدم الرضا الوظيف  له ، لذا كان م  

 .داخل ريا  ابلفالم لبيعة عملها توفير مناظ تنريم  جيد مناسب يال بالضروري ادهتمام 

بدرجة متوسطة، وذلك نتيجة لبعض القصور ف  أبعاد   المناظ التنريم  جاء وااعواد أثبتت نتا ج الدراسة الثالية أن  

  .لمواجهة هذ  المشكلة ف  هذا البث المقترحة الت  تقع عل  عاتق كل جهة أليا  التنفيذ وسيتم تناول  المناظ التنريم 

 اً: أهداف التصور المقترح:ثاني
يهد  التصور المقترح ال  تقديم تصور يساعد ريا  ابلفال الملثقة بالمدارس ادبتدا ية الثكومية بمثافرة المنيا  

 ال : الوظيف  لذا يهد  التصور المقترحف  تطوير وتثسي  المناظ التنريم  مما يثقق رضا المعلما  واستقرارهم 
 التنريم  للعاملي  داخل ريا  ابلفال.تثسي  المناظ تطوير و .1

 تثقيق أبعاد المناظ التنريم  بريا  ابلفال. .2

 :مالمح التصور المقترحاً:ثالث
 :بريا  ابلفال وه  ه بعض العمليا  اإلداريةيشمل مالمح التصور المقترح عل  ما ينبغ  أن يكون علي 

 الهيكل التنظيمي: -أ

 مرونة الهيكل التنريم  لك  يال م لبيعة المرحل التعليمية بريا  ابلفال.  -

 توافق الهيكل التنريم  مع ابهدا  التربوية بمؤسسا  ريا  ابلفال. -

 تبن  سياسا  لدارية مرنة لتال م مستجدا  وظرو  العمل.  -

 عمل.تثدي  وتقسيم وحدا  العمل وتجميع الوظا ف بثي  تخدم أهدا  المعلما  وال -

 أن يسمح الهيكل التنريم  بالتفويض الفعال للسلطة. -

 التثول م  الهيكل التنريم  الهرم  متعدد المسؤوليا  ال  الهيكل التنريم  الشبك . -

 نمط القيادة:  -ب

  ممارسة النمط الديمقرال  ف  اإلدارة الذي يلب  ويدعم احتياجا  المعلما .  -

 ابلفال.تشجيع العمل التعاون  داخل مؤسسا  ريا   -

 والمساواة ف  توزيع المهام والمسؤوليا  بي  جميع المعلما .العدالة تطبيق  -

 تفويض بعض السلطا  والصالحيا  للمعلما  ابجدر بالمهام. -

 تعزيز العالاا  ادنسانية بي  المعلما  واإلدارة  بروح م  المودة وابلفة. -

 العمل وتلبية احتياجاته  اإلداريةعقد اجتماعا  دورية مع المعلما  لمنااشة مستجدا   -

 المشاركة في أتخاذ القرارات: -ت

 مشاركة اَراء المعلما  ف  ترشيد القرارا  الخاصة بالعمل بريا  ابلفال. -

 استثمار لدارة الروضة مقترحا  المعلما  ف  أتخاذ القرارا  الفعالة بالعمل.  -

   اإلدارية ف  العمل. مشاركة لدارة الروضة آلراء المعلما  ف  تثديد احتياجاته -

 أتباع الخطوا  العلمية الصثيثة ف  أتخاذ القرارا  بالعمل. -

 التكنولوجية المستخدمة: -ث

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية بريا  ابلفال وتوفير الشبكا  العنكبوتية. -

 توفير الوسا ل وابدوا  التكنولوجية الثديثة والعمل عل  تطويرها وتثديثها المستمر. -

  .  مخصصة دستخدام لألجهزة التكنولوجية الثديثةتهيئة غر -

 الصيانة الدورية لألجهزة والوسا ل التكنولوجية المستخدمة.  -

 توظيف التكنولوجيا الثديثة ف  ابنشطة المقدمة لأللفال. -

 .تدريب المعلما  عل  الوسا ل وابجهزة التكنولوجية الثديثة -

 :أليات تنفيذ التصور المقترح:رابعاً 
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 المستوي التخطيطي لوزارة التربية والتعليم والمديريات واإلدارات التابعة لها:علي  -1

هيكلة القواني  المثددة لريا  ابلفال، وتثديد أنرمة عمل مرنة لتال م وتناسب الررو  البيئية الداخلية للمناظ  -

 التنريم  بريا  ابلفال.

لمتابعة سير العملية التربوية التعليمية ومدي جودتها ف  تثقيق ادهتمام بأساليب الراابة العامة والراابة اإلدارية  -

 أهدا  ريا  ابلفال.

ادهتمام ببناء روضا  ذا  بناء مستقل وزيادة عدد القاعا  فيها لثل مشكلة كثافة ابلفال ف  حجرا  النشال  -

 ووضع معايير لضبط أعداد ابلفال داخل حجرا  النشال.

 يا  ابلفال م  ابل وزارة المالية والراابة عل  صرفها فيما وضعت م  أجله. زيادة الميزانية المخصصة لر -

لعداد ابكاديمية المهنية للمعلم برامج تدريبية تطويرية وأكاديمية متنوعة بصفة مستمرة لتدريب معلما  ريا   -

 ابلفال وتطوير كفاءته  ومهارته  المهنية واإلدارية.

 ا  ابلفال للزامية  التعليم اإللكترون  بري -

 لرياض األطفال: علي المستوي التنفيذي -2

 تبن  هيكل تنريم  مرن يتصف بالالمركزي يخدم تثقيق أهدا  ريا  ابلفال. -

 توفير ابجهزة الثديثة وشبكا  ابنترنت لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بريا  ابلفال  -

 ر آرا ه  داخل العمل.دعم العمل الديمقرال  وادهتمام بمشاركة أراء المعلما  واستثما -

 عقد اجتماعا  دورية مع المعلما  لمنااشة مستجدا  العمل وتلبية احتياجاته  اإلدارية -

 .العدالة ف  المعاملة بي  المعلما  وصدق اإلدارة وصراحتها مع المعلما  -

تكريمه  بتقديم تشجيع معلما  ريا  ابلفال بمكافآته  عل  التطوير وادبداع بالعمل والمدح  والثناء عليه  و -

 .شهادا  تقدير عل  اعماله  المتميزة

 .رامنة وتفعيل التعليم اإللكترون  وتوظيفها ف  ابنشطة المقدمة لأللفالارارا  وزارة التربية والتعليم ب تفعيل -

 معوقات تنفيذ التصور المقترح، والحلول المقترحة:اً:خامس
 الثلول المقترحة معواا  التنفيذ

التنريم  بريا  ابلفال وتسلط جمود الهيكل 

اإلدارة والمركزية الشديدة ف  تطبيق اللوا ح 

 والقواني .

تطوير الهيكل التنريم  بريا  ابلفال بانتقال اإلدارة م  الهياكل 

نمط اإلدارة الهرمية ال  الشبكا  ابفقية سريعة التفاعل، وأتباع 

لك  يثقق المعاصر الذي يخلط بي  النمط المركزي واد مركزي 

 الكفاءة والفاعلية والمرونة ف  ابنرمة

توافر الوسا ل وابدوا  وابجهزة  نقص

 التكنولوجية الالزمة  للعمل بريا  ابلفال.

توفير البنية التقنية التثتية بابجهزة التكنولوجية الثديثة وادستمرار 

ر عل  تثديثها، وزيادة الوسا ل التعليمية الثديثة المتنوعة، وتوفي

 شبكا  أنترنت فا قة السرعة.

ابوتوارالية المتبعة ف  نمط القيادة بريا  

 ابلفال.

لعداد دورا  تدريبية لمديري  ريا  ابلفال لتدريبهم عل  

ممارسة القيادة الديمقرالية ف  اإلدارة وأهمية ممارسة هذا النمط ف  

 تثقيق الرضا الوظيف  للمعلما .

 ا  ابلفالضعف الميزانية المخصصة بري

زيادة الميزانية المخصصة بريا  ابلفال بعمل صناديق تمويلية 

م  جهة الدولة وادستثمارا  الخاصة والتبرعا  م  النفقا  

 الخاصة.

 مقترحة:البحوث السادساً:
  .ريا  ابلفال معلما نريم  وعالاته بالودء الوظيف  لالمناظ الت  -1

 .ريا  ابلفال مديري وعالاته باإلبداع اإلداري لدي  المناظ التنريم   -2

 ابنمال المناخية السا دة ف  مؤسسا  ريا  ابلفال. -3

 للمناظ التنريم  بريا  ابلفال ف  ضوء خبرا  الدول المتقدمة. لتثسي  تصور مقترح -4
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 :ع العربيةالمراجــ:أوالً 
 اليازوري العلمية للنشر، عمان، ابردن.، دار القيادة األخالقية (:2018أحمد جابر حسني )

عمان، ابردن، الطبعة  ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، إدارة التغير والتطوير التنظيمي: (2014أحمد دوي  )

 الثانية.

وعالاته بالرضا الثكومية بمثافرا  غزة المناظ التنريم  ف  المدارس (:2014)حمودة يونس عل  أحمد أحمد

 .، جامعة ابزهر، غزةرسالة ماجستير ،ف  لدي المعلمي الوظي

أثر المناظ التنريم  ف  ابداء والميزة التنافسية، دراسة ميدانية ف  المصار  التجارية  :(2009أحمد الصفار)

 ، العدد السادس والسبعون، العراق.مجلة اإلدارة واالقتصادابردنية، 

دار الثامد للنشر  المناخ التنظيمي وحلقات الجودة،(: 2015أكرم أحمد رضا الطويل ولسراء وعد هللا ااسم حمدي)

 والتوزيع، الطبعة ابول ، عمان، ابردن.

(: القيادة التشاركية وعالاتها بالرضا الوظيف  لدي معلما  المدارس الثانوية 2019ليمان بنت خليل عبد الستار الهندي)

 111، العددرابطة التربويين العربة تبوك، دراسا  عربية ف  التربية وعلم النفس، بمدين

(: تطوير ادتصال اإلداري بي  معلما  وموجها  ريا  ابـطفال دراسة 2013ليناس رجب عبدالكريم مثمد)

 المنيا. ، جامعة المنيا، كلية التربية اسم تربية الطفل، مصر،رسالة ماجستيرميدانية بمثافرة المنيا، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة السابعة، إدارة رياض األطفال وتطبيقاتها (:2015السيد عبد القادر)

 عمان، ابردن.

(: التنمية المهنية المستدامة لمعلمة ريا  ابلفال ف  مصر ف  ضوء بعض الخبرا  2008حسام سمير عمر لبراهيم)

 كلية ريا  ابلفال، جامعة القاهرة.، رسالة دكتوراهالدولية، 

ابنمال القيادية الممارسة وعالاتها بأنمال ادتصال اإلداري لدي مديري المدارس الثكومية ف   :(2019حسن  سالم )

 . 2، العدد33، جامعة النجاح الولنية، المجلدالعلوم االنسانية -مجلة جامعة النجاح لألبحاثمثافرة جرش، 

(: تصور مقترح لتفعيل المناظ التنريم  لتثقيق الرضا الوظيف  للمعلمي  2014م المزام )حسي  ب  عل  ب  خاد

 ، جامعة السلطان اابوس، كلية التربية، عمان.رسالة ماجستيربمدارس التعليم ابساس  ف  سلطنة عمان، 

جامعة تكريت للعلوم مجلة المناظ المدرس  لدي معلم  المراحل ادبتدا ية،  :(2013حسام له وسلمان عكاب )-

 .494، ص9، العدد 20العراق، مجلد  ،االنسانية

دار الوفاء لدنيا الطباعة  إدارة دور الحضانة ورياض األطفال أصولها وتطبيقاتها،: (2017خالد صالح حنف )

 والنشر، القاهرة، اإلسكندرية، الطبعة ابول .

، رسالة ماجستيرلدي العاملي  بمجمع الشفاء الطب . (: أثر المناظ التنريم  عل  ادبداع 2010رأفت حمدونة )

 فلسطي . ،غزة،الجامعة اإلسالمية

(: تثسي  جودة الثيا  الوظيفية لمعلم  مدارس التعليم الثانوي العام ف  ضوء مدخل 2018سماح السيد مثمد السيد )

 .1، العدد 33مجلد ، مصر، مجلة كلية التربيةاإلدارة بالمشاركة، جامعة المنوفية، كلية التربية، 

 ابردن، الطبعة ابول  ،، دار اسامة للنشر والتوزيع، عماناإلدارة التربوية المعاصرة(: 2016سليمان حامد )-

(: تصور مقترح لتطوير بعض العمليا  اإلدارية للقيادا  التربوية بريا  ابلفال ف  2017صفاء للب مثمد أحمد)

 .، جامعة المنيا، كلية التربية للطفولة المبكرة، مصرجستيررسالة ماضوء مدخل التطوير التنريم ، 

 ، دار ادبتكار للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ابول .اإلدارة المدرسية الفاعلة(: 2013لارق عبد الثميد)

درجة ممارسة مديري المدارس الثكومية ف  مثافرة المفرق لإلدارة : (2019عالف فليح منيزل الجسار)

 .28العدد 3المركز القوم  للبثوث غزة، المجلد مجلة العلوم التربوية والنفسية،، اإللكترونية

المناظ التنريم  وعالاته باتخاذ القرار ف  مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة (:2016عبد هللا حس  مثمد العمري)

 171،العدد1المجلد التربية،كلية  مجلة ،اد ، جامعة ابزهرتبوك، بثوث ومق

درجة استخدام معلما  ريا  ابلفال ف  عمان  (:2012المهدي عل  الجراح وخالد لبراهيم العجلون )عبد 

، الجامعة مجلة العلوم التربوية والنفسيةلتكنولوجيا المعلوما  وادتصاد  والعوا ق الت  تثول دون استخدامها، 

 1، العدد.13ابردنية، كلية العلوم التربوية، ابردن المجلد

مشكالته وسبل تطور  م  -(: الهيكل التنريم  بمدارس التعليم ابساس  ف  ليبيا2017الدي  مثمد عل  عيس )عز 

 2، عدد 25، مجلد ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةوجه نرر مديري المدارس ومساعديهم



 م( 2021( )يناير 1(  ج )1( العدد )17مجلة التربية وثقافة الطفل            كلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة المنيا           المجلد )

 2682 -4590الترقيم الدولي الموحد األلكتروني                                         2537-0251م الدولي الموحد للطباعة الترقي

83 
 

عمان، ابردن، ،، دار اليازوري العلميةيةقضايا معاصرة في اإلدارة التربو(: 2016عل  الجسار ووجدان مثمد)

 الطبعة ادول .

(: درجة مشاركة معلم  مدارس مثافرة القنفذة 2019عو  ب  عو  مثمد العيس  وعبد الواحد سعود الزهران  )

جامعة أسيول، ، مجلة كلية التربيةف  صنع القرارا  المدرسية وعالاتها بالمناظ التنريم  السا د م  وجهة نررهم، 

 .6، العدد35المجلد 

(: أبعاد المناظ التنريم  السا د لدي مديري ومديرا  المدارس ابساسية الثكومية ف  دولة 2019عهود فالح الهبيدة )

الجامعة  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية،الكويت وتأثيرها عل  الرضا الوظيف  للمعلمي ، 

 .5العدد، 27اإلسالمية بغزة، المجلد 

(: المناظ التنريم  وعالاته بفاعلية ابداء الوظيف  لدي الموظفا  2019فريد  مثمد غزال  سالم ابندونوس )

جامعة أم القري، السعودية،  ،مجلة البحث العلمي في التربيةدراسة ميدانية، -اإلداريا  بجامعة أم القرى

 .14،الجزء20العدد

(: المناظ التنريم  باإلدارا  التعليمية وأثر  عل  أتخاذ القرار، جامعة 2016فيصل مدع  غالب العازم ) -

 .92، العددبحوث ومقاالتالزاازيق، كلية التربية، 

درجة فاعلية المشاركة ف  اتخاذ القرارا  المدرسية م  وجهة نرر معلم   :(2018صالح عقيل المخاريز) دف 

 .2، العدد45مجلد الجامعة األردنية عمادة الدراسة العلمي،دراسا  العلوم التربوية، مثافرة المفرق، 

(: درجة مشاركة المعلمي  ف  اتخاذ القرارا  دراسة ميدانية م  وجهة نرر معلم  المرحلة 2012ماجد السفيان  )

 ، جامعة أم القري، الطا ف، السعودية.، رسالة ماجستيرالثانوية بمثافرة الطا ف

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ابردن، الطبعة : اإلدارة التربوية(2013مد العجم  وحس  حسان)مث

 الثالثة.

 ، دار وا ل للنشر، الطبعة السادسة، عمان، ابردن.السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(: 2013مثمود العميان)

دار حامد للنشر والتوزيع،  ،يات المستقبلية في المؤسسات التربويةالسلوك التنظيمي والتحد(: 2008مثمد حمادا  )

 عمان، ابردن.

(: مستوي المناظ التنريم  لدي المدارس 2011الثسين  وعبد هللا عيد القصاب وحجاج مبارك العجم ) مشاري ظاهر

بثوث ومقاد ،  ،كلية التربيةمجلد ادبتدا ية م  وجهة نرر المعلمي  ف  وزارة التربية بدولة الكويت، جامعة حلوان، 

 .2، العدد17مجلد

(: دور معلما  ريا  ابلفال ف  تنمية مهارا  التفكير ادبداع  لدي الطالب، 2013مصطف  مثمود وشاهر زيب)

 . 2، جامعة جرش، ابردن، المجلد الثال  عشر، العدد مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية

، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونية إدارة بال أوراق(: 2012مصطف  يوسف كاف )-

 دمشق.–سوريا 

(: دور اإلدارة بمؤسسا  ريا  ابلفال ف  توفير متطلبا  العملية التعليمية بشعبة 2017نجا  عل  عل  الهنشيري)

 .58، العدد18المجلد لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية،لمؤسسة العربية لرابلس، عالم التربية، ا

 ،: تطوير لدارة مؤسسا  ريا  ادلفال ف  مصر ف  ضوء لدارة الجودة الشاملة(2009هان  السيد مثمد العزب)

 كلية ريا  ابلفال، جامعه القاهرة، مصر. ،رسالة دكتوراه

، ة ف  مواجهة مشكال  المناظ التنريم  ف  المدرس الدولية بمصر(: تفعيل دور اإلدارة المدرسي2018هشام راغب )

 .، جامعة المنصورةرساله ماجستير

 ، دار الكتب الثدي ، القاهرة.دمج التكنولوجيا في أنشطة رياض األطفال(: 2006هناء مثمد عبد الرحيم)

 ان، ابردن.، دار الثامد للنشر والتوزيع، عماإلدارة المدرسية الفعالة (:2008واصل جميل)

المجموعة العربية لدارة المدرسة ولدارة الفصل_ أصول نررية واضايا معاصرة،  :(2012ياسر فتث  الهنداوي)

 ، القاهرة، الطبعة ابول .للتدريب والنشر

، مؤسسة كنوز إدارة السلوك التنظيمي داخل الثقافة التنظيمية من منظور سوسيولوجي(: 2012يوسف جغلول  )

 .10العدد 4للنشر والتوزيع، مجلد الثكمة 
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