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 اإلطار العام لمبحث
 الهقدهة وهشكمة البحث:

 ٓةاجتهاع خصوصا سموكات ىشطة الٓراضٓةألالبدىٓة بصفة عاهة وا األىشطةتعتبر  
تمعب دورا كبٓرا فْ  وفٍْ جزء هكهؿ لمثقافة والتربٓة  ءٓااالسو  فرادلأل هٍهة فْ الحٓاة الٓوهٓة 

دي بهٍارات واسعة وخبرات كبٓرة تسهح لً بالتكٓؼ هع هجتهعً  الغٓر سويإعداد الفرد  وذلؾ بتزٓو
هكاىة خاصة فتعتبر   فْ الهجتهعات الهعاصرة  الهدرسٓة الٓراضٓة ىشطةاألوتحتؿ ههارسة 

ـ ذات ؼ أجىاسٍـ وهستو ختالأالههارسة الٓراضٓة بالىسبة لكؿ فئات الهجتهع عمِ  ٓاتٍـ وأعهاٌر
ر وتىهٓة الشخصٓة والترفًٓ عف الىفس وتقوٓة  قات العالت وتحسٓف العضالأٌهٓة بالغة فْ تطٓو

ت التْ تواجً أثىاء واالىفعاالخٓرف وتعهؿ عمِ التخفٓؼ هف حدة التوترات أجتهاعٓة هع اال
  .(02:04:02.)خاصة  بصفة تأدٓتً لهٍاهً 

 
ىظرا و جتهاعْ االلٍا دور فْ تحسٓف السموؾ و التفاعؿ  ةٓراضٓفههارسة الىشاطات ال 

ذا ٌهف  ؿجعً هٌٓأل وبعد إدراؾ مؼ أىحاء العالـ, فْ هختلذوي االعاقة  لإلىتشار الواسع 
ـ ٌأ ا, كها تعتبر واحدة هفٍتدٌا وهشاٍة لههارستلٓراضٓاألىشطة االعدٓد هف عمْ االىتشار إقباؿ 

ولذلؾ ارتأٓىا فْ , والتروٓحْمِ الهستوى الٓراضْ ٓا عمعهـو العصٓرة التْ بدأ اإلقباؿ مالع
 ىٓة لدى الهرحمةوكات العدوامٓؿ هف السمفْ التق  الٓراضٓةاألىشطة  ذي البحث عف دورٌدراستىا 
 ( البعد اإلىفعالْو مٓهْ د التع) البع فْ ٓراضٓةإبراز دور األىشطة ال ٓهكف اهف خاللٍوالتْ  ةالثاىٓو
فْ  ذي الدراسةٌ اهٓة التْ تحهمٍموالغضب لدى التالهٓذ, والفائدة الع  اإلحباطٓؿ هف مالتق فْ

 (11:2).فْ هجاؿ الهعاقٓف هْمالبحث الع
الصعٓد الدولْ ة اجتهاعٓا بدء االٌتهاـ بٍا عمْ الهعاقٓف ورعآتٍـ ٓراضٓا هشكمإشكالٓة ف
ـ فْ وضعٓة ٓهكف اف تساٌإلْ  ئة والخروج بٍا هف وضعٓتٍافْ هف أجؿ رعآة ٌذي الوالهحم

وبصفة خاصة فْ  تربٓة الفكٓرةال هدارس تالهٓذٌذي الفئة  , وهفتحقٓؽ التىهٓة أودفع عجمتٍا
وسٓاسة تىفٓذٌا حالة هف  الهدرسٓة ٓراضٓةحٓث تواجً األىشطة الهحافظات جىوب الصعٓد 

داهاجٍـأهعوقات فْ عهمٓة  تكٓؼ وت إلْ ود هها قد ٓحوؿ الجه بالهجتهع الهحمْ والتقمٓؿ   ٌٓؿ وا 
بهحافظات جىوب بصفة عاهة و  عمْ هستوي الجهٍوٓرة بهدارس التربٓة الفكٓرة  هف حجـ اإلعاقة

 فٍْ تكسبٍـ ٓح الىفسْ وسٓمة ىاجحة لمترو  ٓراضٓةتعد األىشطة الو  ,خاصة بصفة الصعٓد
تعدي أثر  وتحقٓؽ الصحة الىفسٓة  بالحٓاة   عمِ التهتع ـخبرات تساعدٌ حٓة ٓو الهٍارات الترٓو

, وعهؿ صداقات بؿ زاٌر, وكذا التفاؤؿ بهستققت الفراغ فْ تىهٓة الثقة بالىفسالِ االستهتاع بو 
 (.12::4)الهحٓطتخرجً هف عزلتً وتدهجة فْ الهجتهع 
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التحمٓؿ البٓئِ اإلستراتٓجِ آلٓة ىظاهٓة لضهاف الوعِ بكؿ هآؤثر عمِ قدرة  ٓعدو 
عبر  ٌذا التحمٓؿ عف الهىٍج الهٍىِ الهستهر الهتواصؿ لمتعرؼ عمِ الهؤسسة وهستقبمٍا, ٓو

الهوقؼ الحالِ لمهؤسسة وها ٓرتبط بً هف خصائص البٓئة الخارجٓة هف فرص وتٍدٓدات 
بٍا  وها  حالٓة أو هرتقبة أو ههكىة, وكذلؾ التعرؼ عمِ حقٓقة األوضاع واإلهكاىات الداخمٓة

 ( 101: 04ههكىة.) هف ىقاط قوة أو ضعؼ قائهة أو هرتقبة أو
 

وها تٍدؼ إلًٓ اإلستراتٓجٓات أساسًا  ٌو وضع إطار شاهؿ عف هوقؼ الهؤسسة فِ 
الهستقبؿ كها ٍٓتـ التخطٓط بالطرؽ والوسائؿ الهستخدهة وبذلؾ فاإلستراتٓجٓة تعتبر أداة  فِ ٓد 

 ( 111: 1والخارجٓة.)  التخطٓط لتوضٓح وبٓاف التكٓؼ هع الهتغٓرات الداخمٓة
 

(ـ أف األستراتٓجٓة وصؼ لهالهح الهىظهة األساسٓة وطٓرؽ 0212) كها يرى يحي هبارك 
اتٍا الهتعددة وأىٍا تشهؿ الخطط الهستقبمٓة والتِ  تفاعمٍا هع البٓئة الخارجٓة بأبعادٌا وهستٓو

  (11:01تٍدؼ إلِ إحداث تغٓر إٓجابْ شاهؿ هف هختمؼ األتجاٌات بالهىظهة.)
 

ٓرة األولِ فِ صٓاغة اإلستراتٓجٓة  م1022 ويشير سعد غالب ياسين إلِ أف الخطوة الجٌو
ة شاهمة, أى الفكرة العاهة الهجردة ذات الهضهوف الفمسفِ والقٓربة فِ كوىٍا إلِ  ٌِ صٓاغة رٓؤ

ِ أٓضًا هىظور هستقبمِ لإلدارة والعاهمٓف وهصدر شعور بالوالء واالىتهاء,  الحمـ اإلىساىِ, ٌو
ثر الهعاىِ اتساعًا وأكثر أفاؽ اتساعًا فِ الزهف وفِ االتجاي ىحو والرؤٓة تتضهف عادة أك

ٓرة   الهستقبؿ, والرسالة تعىِ الغرض األساسِ الذى وجدت الهؤسسة هف أجمً, أو الهٍهة الجٌو
ِ أٓضًا تعبٓر عف الرؤٓة العاهة هف جٍة, وتوصٓؼ أكثر تفصٓاًل لألىشطة, وهصالح  لٍا, ٌو

 ( 42:  1الهؤسسة, وقٓهٍا األساسٓة.)
 

ؤسسة الٓراضٓة ولذا ٓىظر إلِ اإلستراتٓجٓة عمِ أىٍا الرؤٓة الهستقبمٓة لها ستكوف عمٓة اله
هف خالؿ إعداد خطة هحكهة تتطمب استخداـ أفضؿ الطرؽ والوسائؿ الستغالؿ إهكاىات وهرافؽ 

ادة هوارد الهؤسسات الٓراضٓة  )  (. 1:14الهىشات الٓراضٓة لتحقٓؽ األٌداؼ الهطموبة لٓز
 

ة الهؤسسة ٌْ الهدرسةو          أعدادٌـ بٍدؼ لمتالهٓذ الهىاسبة األجواء توفٓرل تٍدؼ التْ التربٓو
  االستجابات هفالكثٓر  ٓتعمهًف الطفؿ حٓاة فْ دوراكبٓرا ولٍا,الىواحْ هختمؼ عمْ سمٓها عداداإ
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  إشرافٍا خالؿ هف االجتهاعٓة العالقات ههارسةو   األكادٓهٓة الهٍارات عف فضال  الجدٓدة 
 اكتشاؼ طٓرؽ عف التالهٓذ لتربٓة الطبٓعْ الهكاف هدرسةال أصبحت  فقد ,الهستهٓرف وتوجٍٍٓا  
  ( 177_ :17: 12 ) والهجتهع التالهٓذ لصالح وتىهٓتٍا  وهواٌبٍـ ٓولٍـه
 

ٓحتؿ هٓداف اإلدارة الهدرسٓة اٌتهاها هشتركا لكؿ العاهمٓف فْ هٓداف التربٓة والتعمٓـ , وذلؾ  
كاىت الهدرسة  ذاا  اف الهدرسة تهثؿ الهٓداف الفعمْ التْ تتضافر فًٓ جٍود كؿ ٌؤالء جهٓعا , و 

سالٓب العهؿ الهتبعة فٍٓا تهثؿ العهود أبٍا و  عمِ ٌذي الدرجة هف االٌهٓة فأف الطٓرقة التْ تدار
  ( 444:  1  الفقري لىجاح الهدرسة فْ اداء رسالتٍا عمِ اكهؿ وجً )

    
 األٌتهاـ بذوي األحتٓاجات الخاصة ورعآتٍـ تعد هشكمة هف الهشكالت التْ ٓىظر إلٍٓاو 

 العالـ بكؿ اٌتهاـ كهبدأ إىساىْ وحضاري شاهؿ , أذ تذكر هىظهة الصحة العالهٓة هف خالؿ
دراستٍا االستكشافٓة فْ جهٓع أىحاء العالـ خالؿ الخهس و العشٓرف سىة األخٓرة أىً قد تزآد 

ـ دوؿ العالـ بتوفٓر فرص الىهو والتعمٓـ لألفراد ذوى االحتٓاجات الخاصة حٓث ٓبمغ عددٌ اٌتهاـ
وتزداد ٌذي  ذو إعاقة ذٌىٓة,  %0.2هف هجهوع السكاف الكمِ هىٍـ 12 %الهتقدهة  فِ البالد

ىسوف ها فِ البالد الىاهٓة1 %إلِ  الىسبة لتصؿ ,أف هتحدى اإلعاقة الذٌىٓة ٓتعمهوف ببطء ٓو
بسرعة, وذلؾ ألىٍـ ٓحفظوف الهعموهات والخبرات فْ الذاكرة الحسٓة بعد جٍد كبٓر,  ٓتعمهوىً

ذا الهستوى هف الذاكرة ٓحفظ الهعموهات والخبرات لهدة قصٓرة وال ٓىقمٍا إلِ الهستوٓات األخرى  ٌو
الهعموهات والخبرات لفترة طوٓمة, هها ٓجعمٍـ فْ حاجة هستهرة إلعادة الّتعمـ  التْ تؤكد حفظ
 (11:02).أكثر هف هرة

 
 , اإلىساىٓة الهجتهعات لكؿ هالزهة ظاٌرة بشكؿ عاـ  اإلعاقةالفكٓرة و  وتعد االعاقة 

 االقتصادٓة الظروؼ هىٍا باختالؼ الهجتهعات وهواقؼ  وأىواعٍا حدوثٍا ىسبة وتختمؼ
 . واالجتهاعٓة

 عمِ الخاصة االحتٓاجات ذوي أو العاٌات أخري ألصحاب تعٓرفات وضعت فقد 
 القصور هف حالة ( : أىٍا عمِ اإلعاقة العالهٓة الصحة هىظهة عرَّفتحٓث   :التعآرؼ ٌذي وهف
 تعهُّـ عف الفرد تعٓؽ بٓئٓة أو وارثٓة عواهؿ إلِ ترجع الذٌىٓة أو الجسدٓة القدارت فْ الخهؿ أو

 (.24:02) الهشابً السمٓـ الفرد بٍا ٓقـو التْ األىشطة بعض
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 : اإلعاقات أنواع : أوال
 أىواع تصىٓؼ ٓهكف الخاصة االحتٓاجات ذوي عىد اإلعاقة حاالت تتبع عمِ بىاء

 : أتْ الىحو عمِ اإلعاقة
 ٓؤثر هها أكثر أو الجسـ أجزاء هف جزء بفقداف : وذلؾ ) البدنية (الجسهية 2-
 . الشمؿ هثؿ بٍا, خهؿ حدوث أو , الحركة فْ سمبٓا
 كالَصهـ , بٍا ىقص حدوث أو , الحواس هف حاسة بفقداف وذلؾ :الحسية 0-
 . والعهِ والبكـ
 .كالتخُمؼ العقمْ فًٓ ىقص حدوث أو , كالجىوف العقؿ, بفقداف وذلؾ  :الذىنية 3-
 االىطواء, أواالىفصاـ :هثؿ واضطرابات , ظاٌرة آثار بحدوث وذلؾ  :النفسية 4-
 إعاقة. هف أكثر هف ٓعاىْ قد الفرد أفّ  هالحظة هف ُبدّ  ال كها
 

 رحـالتا تستدعْ التْ باألّخوة ـارتباطٍ ٌْ عظٓهة حكهةلرسالة و  ؽالخم اهلل ؽخم فقد
 , واألدٓاف ؽواألعرا األجىاس تىوعت أو الدٓار ـبٍ وتباعدت السبؿ ـبٍ تفرقت واف ـبٓىٍ
 . والهعّوؽ والسهٓـ , والهٓرض والصحٓح , والفقٓر والغىْ , والكبٓر الصغٓر ـٍٓوف

 
فْ هدارس التربٓة ات التعمٓهٓة الهتهثمة وهىٍا الهؤسس إف هف أٌـ هقوهات ىجاح الهؤسسات     

القدرة عمِ المحاؽ بأحدث الهتغٓرات التْ ٓشٍدٌا عصر الثورة التكىولوجٓة هحؿ الدراسة الفكٓرة 
ستخداهاتٍا فْ هجاؿ اوالهعموهاتٓة ىتٓجة التطور الٍائؿ الذي طرأ عمِ تكىولوجٓا اإلتصاالت و 

إلِ وجود حاجة هاسة  الهعموهات والهعرفة فقد أدى التزآد الٍائؿ فْ الهعموهات وتراكهٍا
إلستحداث هفٍـو حدٓث ٓقـو بتىظٓـ وأستغالؿ و إدارة ٌذي الهعموهات لإلستفادة القصوى هىٍا فْ 

  , وهساىدة صىاع القرار فْ إتخاذ قراراتٍـ.هقترحة لمهدارس هحؿ الدراسة تحقٓؽ أٌداؼ إستراتٓجٓة
 
 حدٓثتجعمىا ىفكر جدًٓا فْ تطبٓؽ هفٍوـ اداري  التْ ثورة الهعموهات واإلتصاالتتأتْ و 

تحوال غٓر هسبوؽ فْ هجاؿ الهعرفة  هفي العالـ شٍد فْ ظؿ هاالستغالؿ تكىولوجٓا الهعموهات 
مة بإهكاىٍا أف تساٌػـ فْ استقطػابٍػا و والهعموهات,  ٌذي الثورة تحتاج إلِ توفػٓر عىاصػر بشٓرة هٌؤ

ػا لخدهػة الهجتهعات  (41: 11  ).وتسخٌٓر
 

عمِ توفٓر الذي ٓقوـ الهفٍوـ الحدٓث الذي ٓعرؼ بػ "إدارة الهعرفة "  وهف ٌذي الهفآٌـ  
تاحتٍا لجهٓع العاهمٓف فْ الهىظهة, والهستفٓدٓف هف خارجٍا, حٓث ٓرتكز عمِ  الهعموهات وا 

الفردٓة الكاهىة فْ عقوؿ العاهمٓف والخبرات   األستفادة القصوى هف الهعموهات الهتوافرة الهتاحة,
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مً  لذا, فإف هف أٌـ ههٓزات تطبٓؽ ٌذا الهفٍـو ٌو األستثهار األهثؿ لرأس الهاؿ الفكري, وتحٓو
إلِ قوة إىتاجٓة تسٍـ فْ تىهٓة أداء الفرد, ورفع كفاءة العىصر البشري إذا أف قوى الشعوب تقدر 

 (20:11)حالٓا بالهستوى التكىولوجْ و الهعرفْ.
 
قدٓها كاف الهاؿ وحدة وقودا لمهجتهعات الصىاعٓة, أها أف و فْ عصر الهجتهعات ف

سٓادة, فهف ٓهمؾ الهعرفة سٓكوف فْ فإف الهعرفة والحكهة ٌْ الوقود لمالهعموهاتٓة واإلتصاالت, 
الهقدهة والقٓادة والسٓادة والعكس صحٓح فهف ال ٓهمؾ الهعرفة فسٓكوف فْ الصفوؼ األخٓرة 

 (42:02).والتأكٓد عمْ األعاقة وضرورة رعآتٍاخالؿ العرض السابؽ  هف الهتخمفة
 
عهمٓة التخطٓط والتىظٓـ إدارة الهعرفة ركٓزة أساسٓة فْ الباحث أف  ٓريف خالؿ هاسبؽ هو 
رالتْ  فضؿ هها ٓجعؿ الرؤي والعهؿ لأل  واإلعداد لمهستقبؿ  تعد عهمٓة ٌاهة فْ التطٓو

 الركائز األساسٓة فْ طٓرؽ الىجاح.االستراتٓجٓة واحدة هف 
 حث كهعمـ تربٓة ٓراضٓة بهدرسة التربٓة الفكٓرة بالوقؼ بهحافظة قىاعهؿ البا وهف خالؿ

وهالحظتً الهٓداىٓة لالىشطة الٓراضٓة , وهف خالؿ الهالحظة الهٓداىٓة  والدراسة األستطالعٓة 
ْ هدارس التربٓة  الهبدئٓة والغٓر هقىىة عمِ هدارس التربٓة الفكٓرة بهحافظات  جىوب الصعٓد ٌو

 صٓةشخالهقابالت الوهف  كذلؾ , الفكٓرة بالوقؼ و قىا وهدٓىة قوص واألقصر وأرهىت وأسواف
العاهمٓف بالهدارس والهالحظة الغٓر هقىىة لطٓرقة تىفٓذ األىشطة  عدد هف هع  التْ أجراٌا الباحث

عمِ اتجاٌات إدآرة تقمٓدٓة فْ التىفٓذ,  أف العهؿ بتمؾ الهدارس ٓعتهدتبٓف  , الهدارس تمؾ داخؿ
عدـ توفر و ف, بسبب قمة هعمهٓف التربٓة الٓراضٓة , ووجود قصور فْ براهج التدٓرب لمهعمهٓ

عدـ وجود خطط وأسالٓب فعالة و االدوات والوسائؿ الهساعدة فْ ىجاح تىفٓذ ٌذي االىشطة, 
ادة الفاعمٓة وتحقٓؽ أعمِ هستوى ههكف هف أىجاز لألٌداؼ األىشطة  وواضحة  تهكف هف ٓز

رس , كها الحظ الباحث اف ٌىاؾ حالة هف التقمٓدٓة  فْ تبىْ األىشطة الٓراضٓة  بهداالٓراضٓة
ؿ دور األىشطة الٓراضٓة بحصة التربٓة الفكٓرة وعدـ وضع هىٍجٓة واستراتٓجٓة  واضحة  لتفعٓ

حٓث أصبح لمعشوائٓة  ىصٓب وافر فْ  بٓة الٓراضٓة  التْ ٓتمقاي التالهٓذ بتمؾ الهدارس,  ر الت
 هعرفة حتِ أعداد كادر قادر عمِالرباضٓة, األهر الذي ٓؤدي بدوري إلْ عدـ  تدٓرس التربٓة

ذا هاأشارت  الذي ٓعد حالًٓا فْ ظؿ أٌتهاـ الهجتهع حؽ هكتسب لكؿ هواطف,ههارسة الٓراضة  ٌو
 ( ودراسة عبدالتواب هحهود1027) (6)هحهد كدراسة جهال حسنالًٓ ىتائج بعض الدراسات 

عهؿ ل يالضرور  األهر (1028( ) 11عبرة )  هحهددراسة هحهد( و1006( )23)عبدالتواب
ر استراتٓجٓة  ذا الهعرفةتوفر فْ إدارة داري حدٓث والذي ٓهفٍـو إتمؾ األىشطة فْ ظؿ لتطٓو , ٌو
دراسة هحهد حاهد فتحي  (1028)(18)بدر وليد رزقدراسة كاًل هف هع ها ٓتفؽ 
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والتْ كاىت هف أٌـ ىتائجٍا  (1022()17) الطويل ودراسة ىاني عبدالرحهن, (1027)(29)
هف شاىٍا بصفة عاهة وتبىْ هفٍـو إدارة الهعرفة بصفة خاصة األسالٓب األدآرة الحدٓثة  تبىْأف 

ؿ ًا  ْالهىشأت والهؤسسات إل أف تٌؤ وٓراضًٓا والتْ تعتبر تهٓز هصاؼ الهىظهات الهتهٓزة إدآر
ستراتٓجٓة االعهمٓة اإلدآرة لٍا تهٓز لباقْ العهمٓات الفىٓة والٓراضٓة , هها دفع الباحث لوضع 

ر  األىشطة الٓراضٓة لدي تالهٓذ هدارس التربٓة الفكٓرة بهحافظات جىوب الصعٓد فْ ضوء لتطٓو
لتفعٓؿ دور تمؾ األىشطة بهدارس التربٓة الفكٓرة , األهر الذي ٓكوف لً  إدارة الهعرفة كهحاولة هف

ة بوجً خاص التالهٓذ , هها ٓىعكس ذلؾ بالىفع عمِ األسر جابْ عمِ تمؾ الفئة هف ٓأثر إ
 والهجتهع بوجً عاـ.

 
 أىهية البحث والحاجة إليو: 

ٓتضح أٌهٓة ٌذا البحث فِ كوىً ٓطبؽ عمِ الهجتهع الهصرى حٓث تىادى قطاعات الدولة 
ٌرحقؿ فِ والعهؿ باالٌتهاـ باالعاقة  هكف تحدٓد  اوتىهٓتٍ اتطٓو والرفع هف هستواي الٓراضِ, ٓو

 أٌهٓة البحث والحاجة إلًٓ فِ الىقاط التالٓة:
بسٓاسة تىفٓذ  ىٍوضلم هقترحةبعض الحموؿ الٓعد ٌذا البحث هف الدراسات التِ تتىاوؿ وضع  -1

 . بهدارس التربٓة الفكٓرةبٍا والعهؿ عمْ الىٍوض  ة ٓراضٓاألىشطة ال
 وخاصة فِ الصعٓد. ٓاضة الهعاقٓفاإلعاقة عمِ ر  الضوء عمْ قد ٓساٌـ فِ تسمٓط -0
 ةٓراضٓالالهدرسٓة فْ تىفٓذ األىشطة  توضٓح بعض الهعوقاتقد ٓساعد ٌذا البحث فِ  -2

ر سٓاسة تىفٓذٌا. وسبؿ عالجٍا وهحاولة  تطٓو
رآجاد استراتٓجٓة هقترحة ل  _4 حٓة الٓراضٓة و  هدرسٓةاألىشطة ال تطٓو التربٓة بهدارس الترٓو

 الفكٓرة بهحافظات جىوب الصعٓد فْ ظؿ إدارة الهعرفة.
 

 ىدف البحث: 
ر األىشطة اوضع ٍٓدؼ البحث إلِ       رس التربٓة الفكٓرة الٓراضٓة بهداستراتٓجٓة لتطٓو

 بهحافظات جىوب الصعٓد فْ ضوء إدارة الهعرفة.
 

 تساؤالت البحث:
 الفكٓرة بهحافظات جىوب الصعٓد؟بهدارس التربٓة الٓراضٓة األىشطة تىفٓذ  ها واقع  -1
هدارس التربٓة ب الٓراضٓةتىفٓذ األىشطة العاهمٓف هف  تواجًالتْ والهعوقات  الهشكالتها  -0

 ؟بهحافطات جىوب الصعٓدالفكٓرة 
 فْ ضوء إدارة الهعرفة؟ تىفٓذ سٓاسة األىشطة الٓراضٓة بهدارس التربٓة الفكٓرةها هتطمبات  -2
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  دالة إحصائًٓا قبؿ وبعد تطبٓؽ البرىاهج الهقترح فْ ضوء إدراة الهعرفة؟ ٌىاؾ فروؽٌؿ  -4
ر  االستراتٓجٓة الهقترحة  ٌْها  -2 بهحافظات  بهدارس التربٓة الفكٓرةالٓراضٓة األىشطة لتطٓو

 ؟إدارة الهعرفة ضوءفْ  جىوب الصعٓد
 هصطمحات البحث: 

هجهوعة هف الههارسات والوسائؿ واألسالٓب التْ قد تستخدـ ٌْ  :(Strategic) ستراتيجيةاال
ضوابط ْ إطار أوالعالقة فْ هوضوع وهوقؼ هعٓف ف وهٓوؿ األفراداتجاٌات  فْ تعدٓؿ وتغٓٓر
  ( 14: 12) وهبادئ هحددة.

 
هف دوىً هف أشخاص  كؿ فرد ٓختمؼ عهف ا: بأىٍ: تعٓرؼ هؤتهر السالـ العالهْة الفكريةعاقاال

لتحقٓؽ ٓستوجب عهمٓات تأٌٓمٓة خاصة أو أوىفسٓا أو اجتهاعٓا إلْ حد سواء جسهاىٓا أو عقمٓا 
  (2)قدر هف التكٓؼ واالىسجاـ.

 
هارس , وتفْ وقت الدورس الرسهٓة شاط ٓراضْ ٓهارسً الفردى : الرياضية هدرسيةال االنـشطة

 ؼ اجرائْ(تعٓرٓات . )دوف قٓود أو شكم ٓة والهتعة والصحةلمتسم
 

جزءا هف ىظـ الهعموهات اإلدآرة والتِ  :Knowledge Management (KM) إدارة الهعرفة
تستخدـ الهوارد البشٓرة والبرهجٓات واألجزاء الهادٓة فِ تحسٓف األداء, وتكهف فِ العهمٓات التِ 

ستخداهٍا  ا و تىظٓهٍا وا  ة ضرور كتساعد الهىظهات عمْ تولٓد والحصوؿ عمِ الهعرفة و إختٓاٌر
 (11)ؿ الهشكالت والتعمـ والتخطٓط اإلستراتٓجِ.لألىشطة اإلدآرة الهختمفة كإتخاذ القرارات وح
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 -الدراسات السابقة :
 أوال: الدراسات العربية

ا عمِ ههارسة االىشطة الٓراضٓة داخؿ 1028() 11هحهد عبرة ) -2 (:الهشكالت اإلدآرة وأثٌر
دفت التعرؼ عمِ  هدارس وهراكز ذوي االحتٓاجات الخاصة هف وجٍة ىظر الهسؤولٓف, ٌو

ا عمِ ههارسة االىشطة الٓراضٓة داخؿ وهراكز ذوي االحتٓاجات   هدارس الهشكالت اإلدآرة وأثٌر
ة  الخاصة واستخدهت الهىٍج الوصفْ واختٓرت بالطٓرقة هف وجٍة ىظر الهسؤولٓف بهىطقة الزآو

مٍٓا وهحاولة آجاد العشوائٓة هف هجتهع الدراسة , واستخدـ االستبٓاف والهقابمة حتِ ٓتـ التعرؼ ع
الحموؿ الهىاسبة هحاولة هىا لتوفٓر الفرصة لٍذي الفئة حتِ تصبح قادرة عمِ العهؿ واإلبداع بعد 

والتْ تعد عائقا فْ  هدارس وهراكز ذوي االحتٓاجات آرة التْ تعاىْ هىٍاصدراسة الهشكالت االد
 .ههارسة االىشطة الٓراضٓة داخؿ ٌذي الهؤسسات

 
        لدي هوجٍْ التربٓة الٓراضٓة  فْ  الهعرفة إدارة تطبٓؽ واقع (:1028()18وليد رزق ) -1

ر  هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف وسبؿ التطٓو
لدي هوجٍْ التربٓة الٓراضٓة فْ هدٓٓرة  الهعرفة إدارة تطبٓؽ واقعالتعرؼ عمْ البحث  استٍدؼ

ر, ووضع تصور هقترح التربٓة والتعمٓـ بأسواف ر  وسبؿ التطٓو الهعرفة بالتوجًٓ  إدارة تطبٓؽ لتطٓو
الفىْ لمتربٓة الٓراضٓة فْ هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف, واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ, 

هوجٍْ  هف( فردًا 24واعتهد البحث عمْ اإلستبٓاف كأداة لجهع البٓاىات, وبمغت عٓىة البحث )
 .ٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسوافالتربٓة الٓراضٓة بهراحؿ التعمٓـ الهختمفة بهدٓ

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث : وهن
 هوجٍو التربٓة الٓراضٓة فْ هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف لهفٍـو إدارة الهعرفة  إدراؾ هستوى - 

 %(. 70.10وأٌهٓتٍا فْ هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف كاف هرتفعًا بىسبة هئوٓة بمغت )     
    إدارة الهعرفة هطبقة بدرجة هتوسطة لدي هوجٍْ التربٓة الٓراضٓة فْ هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ -

 %( . 0.10:بأسواف بىسبة هئوٓة بمغت )     
وجود بعض الهعوقات التْ تواجً تطبٓؽ إدارة الهعرفة بالتوجًٓ الفىْ لمتربٓة الٓراضٓة فْ  -

الهوجٍٓف فْ التوجًٓ الفىْ لمتربٓة  هشاركة هستوى فْ هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف كإىخفاض
إدارة الهعرفة فْ إدارة توجًٓ التربٓة  فْ الهختصٓف األفراد القرارات , ىدرة فْ صىع الٓراضٓة
 الٓراضٓة.

بالتوجًٓ الفىْ لمتربٓة  الهعرفة إدارة تطبٓؽ أف عمِ بشدة هوافقوف الدراسة عٓىة أفراد أف - 
ا بأسالٓب ٓهكف التربٓة والتعمٓـ بأسواف الٓراضٓة فْ هدٓٓرة ٌر هف  هف أٌهٍا اإلستفادة هتعددة تطٓو

 التربٓة الٓراضٓة إدارة توجًٓ التقىٓات الحدٓثة , وتبىْ الهتوفرة, هع ضرورة توفٓر العمهٓة الكفاءات
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 فْ) وورش العهؿ.... ىقاش هف )الىدوات , الهؤتهرات , حمقات العدٓد الهعرفة, وعقد إدارة لهفٍـو
 إدارة الهعرفة. هجاؿ

ر- الهعرفة بالتوجًٓ الفىْ لمتربٓة الٓراضٓة فْ  إدارة تطبٓؽ قاـ الباحث بوضع تصور هقترح لتطٓو
 هوجٍْ التربٓة الٓراضٓة .لرفع كفاءة أداء  هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف

 
تحاد الهصري استراتٓجٓة هقترحة لرفع أداء العاهمٓف باال(:1027()  29هحهد حاهد )  -3

لمسباحة فْ ضوء إدارة الهعرفة:  هشكمة البحث هف خالؿ عهؿ الباحث فِ هجاؿ اإلدارة والتعمٓـ 
والتدٓرب بهجاؿ السباحة وقٓاهً بالدراسة األستطالعٓة الهبدئٓة وغٓر الهقىىة وكذلؾ قٓاهً بالعدٓد 

لمسباحة عمِ إٓصاؿ  هف الهقابالت الشخصٓة, وجد عدـ حرص اإلدارة العمٓا باإلتحاد الهصرى
الحكاـ( أو  –الهعارؼ والهعموهات لمهعىٓف بٍا كأفرع االتحاد والهستفٓدٓف هىً هثؿ ) الهدربٓف 

ات اإلدآرة األقؿ التِ تحتاج إلٍٓا بالفعؿ, األهر الذى ٓؤدى إلِ حدوث  السهاح بتداولٍا لمهستٓو
ىٍج الوصفْ واستخدـ االستبٓاف فجوي بٓف اإلدارة العمٓا لإلتحاد واألفرع استخدـ الباحث اله

والهقابمة واختٓرت العٓىة هف الهدربٓف والحكاـ والعاهمٓف باالتحاد وهدٓرى حهاهات السباحة وكذلؾ 
العاهمٓف باإلتحاد, وبالتالِ ٓؤدى بدوري إلِ عدـ إتخاذ القرارات السمهٓة الهبىٓة عمِ الحقائؽ 

لهصرى لمسباحة واألفرع, هها ٓىعكس عمِ والهعارؼ, وحدوث ضعؼ األداء اإلدارى باإلتحاد ا
أداء حهاهات السباحة الهقدهة لمخدهات لمهستفٓدٓف, هها قد ٓقمؿ هف فاعمٓة اإلىجاز ىحو تحقٓؽ 
ؿ, األهر الذى  األٌداؼ والذى ٓؤدى بدوري إلِ إستٍالؾ هعدالت كبٓرة هف الوقت والجٍد والتهٓو

الحهاهات طواؿ فترة الشتاء, اٌـ الىتائج: أف  قد ٓؤدى إلِ إٌدار األهواؿ فِ عدـ إستخداـ ٌذي
ا الفعاؿ عمِ رفع كفاءة األداء التىظٓهْ فْ  إدارة الهعرفة اسٍهت فْ بىاء الهىظهات وتأثٌٓر

أبعادي الهختمفة كاألفراد والعهمٓات والهخرجات باإلضافة إلِ األداء العاـ لمهىظهة, وضع 
باإلتحاد الهصري لمسباحة فِ ضوء إدارة الهعرفة إستراتجٓة هقترحة لرفع كفاءة أداء العاهمٓف 

 .وفروعً ٓهكف تطبٓقٍا باإلتحاد الهصري لمسباحة بصفة خاصة وبالٍٓئات الٓراضٓة بصفة عاهة
 

دَر المعب فْ تىهٓة ؿ بعىَاو )تصَرات الهعمهات حَ(: 1027( )1)رنا المييبي دراسة_4
 رف ػدفت تعػة ( ٌػذَّ اإلعاقة الفكرٓؿ بعض الهٍارات االجتهاعٓة عىد األطفا

 د ػدَر المعب فْ تىهٓة بعض الهٍارات االجتهاعٓة عىؿ تصَرات الهعمهات حَ
 ( 2( هعمهة هو )122َتكَىت عٓىة الدراسة هو ), ذَّ اإلعاقة الفكرٓةؿ األطفا

 َ استخدهت , غرب ( هدٓىة الرٓاض, شرق, َسط, جىَبؿ, اطق هختمفة )شهاهى
 ارة ػة هٍػَتَصمت إلِ أو لمعب دَر هرتفع فْ تىهٓ, الدراسة الهىٍج الَصفْ
 ً ػَل, هو ذَّ اإلعاقة الفكرٓةؿ االستئذاو ( لدُ األطفا –التعبٓر عو )االعتذار 
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 هو ذَّ اإلعاقة الفكرٓة.ؿ دَر هرتفع جداً فْ تىهٓة هٍارة الحَار عىد األطفا
 

استراتٓجٓات ادارة الهعرفة: دراسة تحمٓمٓة فْ هؤسسات  :(1026() 12)حيدر هحهد  -5
الهعموهات فْ العراؽ أف الٍدؼ هف ٌذي الدراسة التعرؼ عمِ واقع ههارسة هؤسسات الهعموهات 

وهفٍوهٍا الهعاصر  فْ العراؽ لىشاطات إدارة الهعرفة, وتوضٓح اٌهٓة استراتٓجٓات ادارة الهعرفة
هف اجؿ هساعدة هؤسسات الهعموهات عمِ االرتقاء بهستوى خدهات الهعموهات واالسٍاـ فْ بىاء 
هجتهع االقتصاد الهعرفْ واستخدـ الهىٍج الوصفْ ولتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة تـ تصهٓـ استهارات 

 ىتائج االتٓة:( هبحوثا وتوصمت الدراسة الِ ال120البحثٓة وتوٓزعٍا عمِ عٓىة هكوىة هف )
اف درجة ههارسة هعظـ ىشاطات ادارة الهعرفة كاىت بدرجة هتوسطة بأستثىاء ىشاط التدقٓؽ   -1

الهعرفْ كاىت عالٓة فْ حٓف كاىت ىشاطات كؿ هف حٓازة الهعرفة, ىشر الهعرفة وتبادلٍا, تىهٓة 
 الهعرفة, الهجتهع الهعرفْ, كاىت درجة ههارستٍا ضعٓفة.

احصائٓة ذات داللة احصائٓة بٓف طبٓعة استراتٓجٓة إدارة الهعرفة وهدى توجد عالقة   -0
ههارسة ىشاط االىشاء الهعرفْ, وحٓازة الهعرفة, وتخٓزف الهعرفة وتوثٓقٍا, والتدقٓؽ الهعرفْ, 

 وتطبٓؽ الهعرفة, وىشر الهعرفة وتبادلٍا, وتىهٓة الهعرفة, والهجتهع الهعرفْ.
تبىْ هفٍـو استراتٓجٓات ادارة الهعرفة هف خالؿ ههارسة الىشاطات وتوصمت الدراسة الِ الهبادرة ب

, وتوفٓر الهقوهات الضروٓرة لههارسة تمؾ الىشاطات.  التْ ٓتضهىٍا ٌذا الهفٍـو
 
تأثير برنامج ترويحي رياضي مقترح على السلوك العدواني  :(1027()   5)   نجهال حس-6

مشكلة البحث: للتعرف علي تأثير برنامج تمثلت  الجديدلدى أطفال مدرسة التربية الفكرية بالوادي 

وذلك من  ،ترويحي رياضي علي السلوك العدواني لدي أطفال مدرسة التربية الفكرية بالوادي الجديد

. ي( السلوك العدواني العام)اللفظي وغير اللفظ -2. يح السلوك العدواني الصر -1خالل التعرف على: 

سلوك عدم القدرة على ضبط الذات والتحكم في االنفعاالت لدى أطفال -4. ي السلوك الفوضو -3

 الدراسة.

• استخدم الباحث المنهج التجريبي )المجموعة الواحدة( باستخدام القياسين  : ات البحثءإجرا

القبليوالبعدى تمثل مجتمع هذا البحث من أطفال مدرسة الفكرية بإدارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد 

على  بناء ( طفال16العشوائية وقوامها ) –وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية ، ( طفال47لغ عددهم )ويب

وتتراوح أعمار أفراد العينة ما ، نتائج الدراسة التحليلية لملفات االطفال بمكتب الخدمات النفسية بالمدرسة

تصادي وثقافي متوسط وجميعهم من مستوى اجتماعي واق 50 – 70سنة ونسب ذكائهم من9 – 12بين 

وفقا لالحصائيات االجتماعية المدونة بسجالت المدرسة استعان الباحث لجمع البيانات باألتي: • استمارة 

االستبيان. • المقابالت الشخصية. • مقياس السلوك العدواني لذوى االحتياجات الخاصة ذهنيا من إعداد ” 

ترح من ” إعداد الباحث ”. وقد لخص الباحث سعيد عبداهللا دبيسى ”. • البرنامج الترويحي الرياضي المق

توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدى في السلوك  – 1مجموعة من النتائج هي: 

سلوك عدم القدرة على ضبط الذات  -الفوضوي -اللفظي  وغيراللفظي –العدواني وأبعاده )الصريح 

 قياس البعدى والتحكم في االنفعاالت لدى عينة البحث لصالح ال
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البرنامج الترويحي الرياضي حقق المتعة والسعادة ألطفال المدرسة الفكرية ويمكن االعتماد علية في  -2

 ء وسلوك األطفال المعاقين ذهنيا ”القابلين للتعليم”.داءتطوير أ

 تمكن األطفال من تنمية الثقة بالنفس واحترام   -3 

اد مع الجماعات واللعب مع األفري االيجابإكساب األطفال مهارات اجتماعية تساعدهم على التفاعل  -4

 ا.اجتماعي، نفسيا، عقليا، نيابد ية قدراتهمتنمواسهامه في 

على شغل أوقات الفراغ بألعاب ترويحية رياضية مثمرة.  الدراسةفال . ضرورة تدريب أط1التوصيات: 

ء األمور للتعرف دورالترويح الرياضي في أولياءعرفي للمربين وكوادر العمل و. االهتمام باإلعداد الم2

 خفض وتحسين وتعديل السلوكيات.

بعىواف إستراتٓجٓة هقترحة الستثهار وقت الفراغ  :( 1026()  4دراسة حسن خهيس ) _ 7
دفت تعظٓـ األستفادة هف الو  الفراغ ( ) وقت  قت الحربهراكز الشباب بجهٍوٓرة هصر العربٓة , ٌو

هف خالؿ وضع إستراتٓجٓة الستثهار وقت الفراغ بهراكز الشباب بجهٍوٓرة هصر العربٓة , 
( 011واستخدـ الهىٍج الوصفْ , واستخدـ االستبٓاف والهقابمة الشخصٓة الهقىىة , وعدد العٓىة )

ب لشغؿ ( هحافظة وأٌـ الىتائج أىة التوجد أٌداؼ واضحة لبرىاهج هراكز الشبا14فرد ٓهثموف  )
وال ٓشترؾ الشباب عىد التخطٓط لبىاء براهج شغؿ أوقات  22سف  ْحت 12أوقات الفراغ هف سف 

حٓة وال توجد رؤٓة واضحة لمدولة هتهثمة فْ وزارة الشباب  الفراغ وههارسة األىشطة الترٓو
حٓة لشغؿ أوقات الفراغ وال ٓوجد توصٓؼ وظٓفْ لهٍىة  والٓراضة عف أٌهٓة البراهج الترٓو

ح بداخؿ هراكز الشبابأخ   .صائْ الترٓو
 
دراسة بعىواف دور الىشاط البدىْ الهكٓؼ فِ التآٌؿ  :(1025( ) 9)  نايمي سهير دراسة _8

دفت الدراسة الِ هعرفة أٌهٓة التأٌٓؿ األجتهاعْ 12-1االجتهاعْ لدى األطفاؿ الهكفوفٓف ) ( ٌو
ودورة فْ إىجاح حصة التربٓة البدىٓة والٓراضٓة الهكٓفة هف خالؿ ههارسة الىشاط البدىْ 

عطاء صورة عمِ التآٌؿ األجته اعْ األٓجابٓة عمِ الهكفوفٓف فْ الجواىب الىفسٓة الٓراضْ وا 
الظاٌرة , وقاـ  ستخدـ الباحث الىٍج الوصفْ الذي ٓقـو عمِ تحمٓؿ والتفسٓراو  ,واألجتهاعٓة 

وتوصؿ الباحث الِ أف ٌىاؾ تأثٓر أٓجابْ  ( هربْ ,02الباحث بتوٓزع أستهاري أستبٓاف عمِ )
 ههارستٍـ لمىشاط البدىْ الهكٓؼ. الهكفوفٓف عىدواضح فْ الحالة الىفسٓة لألطفاؿ 

 
 

:أثر إدارة الىشاط اإلبداعْ و الهعرفْ عمْ أداء الهىظهات (1022()28كندة البيطار) -9
جاهعة دهشؽ _ كمٓة االقتصاد_ قسـ إدارة األعهاؿ ٌدفت الد راسة توضٓح أٌهٓة هواكبة 

, وتكهف دي الهىافسة هف أجؿ البقاء حالتطورات فْ عصر التكىولوجٓا والهعموهات , وهواجٍة ت
 هشكمة الدراسة فْ اإلجابة عمِ التساؤؿ الرئٓسْ التالْ :

 ٌؿ ٓؤثر تطبٓؽ كؿ هف إدارة اإلبداع و إدارة الهعرفة عمِ أداء هىظهات األعهاؿ ؟ 
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 ٓاىاتواستخدهت الهىٍج الوصفْ واستخدهت االستبٓاف والهقابمة فْ جهع الب
أف الهعرفة أصبحت تهثؿ بعدا ٌاها فْ عالـ الٓوـ و أصبحت ٌْ الهصدر األساسْ  أٌـ الىتائج:

 لمتهٓز و اإلبداع فهف ٓهمكٍا تكوف لدًٓ القوة و السٓطرة
دارة اإلبداع هف جٍة أخرى وتحقٓؽ الهواءهة   لذا فإف تطبٓؽ كؿ هف  إدارة الهعرفة هف جٍة وا 

 ذا أٌهٓة بالغة ٓستحؽ البحث و الدراسة.  بٓىٍها و ها ٓىتج عف ذلؾ هف فوائد ٓعتبر أهرا
 

ٌدفت الدراسة إلِ تطَٓر استراتٓجٓة لضبط هشكالت (:1022()17ىاني عبدالرحهن )_ 20
, واستخدـ هدٓرا َهدٓرة217َبمغ عدد أفراد العٓىة , التعمٓن فْ الهدارس الخاصة األردىٓة

الهدارس الخاصة حٓث َطَُرت استباىة لتحدٓد الهشكالت التْ تَاجٍٍا الهىٍج الوصفْ, 
هجاالت لمهشكالت التْ تَاجٍٍا الهدارس الخاصة. َتهت  سبعةؿ فقرة تهث 14تكَىت هو 

ؿ َذلك باتباع هراح, ىتائج الدراسة ثن طَرت االستراتٓجٓة فْ ضَء, هعالجة البٓاىات إحصائٓا
الت الهشك الىٍائْ لالستراتٓجٓة. َأشارت ىتائج الدراسة إلِ أوؿ هتسمسمة َصَال إلِ الشك

التْ تَاجً التعمٓن الخاص فْ الهدارس الخاصة كاىت بدرجة هتَسطة فْ جهٓع الهجاالت 
 ة. أصحاب الهدرسة فكاىت الدرجة هىخفضؿ هجاء باستثىا

 : فرضيات البحث
 توجد عالقة ذات داللة هعىوٓة بٓف إدارة الهعرفة و إدارة اإلبداع  -1 

 بداع (  ) فكمها زاد هستوى إدارة الهعرفة زادت درجة اإل
 بها ٓمْ: تَصاَفْ ضَء الىتائج فاو الدراسة 

هدٓرٓة التعمٓن الخاص فْ َزارة التربٓة َالتعمٓن لضبط ؿ تبىْ االستراتٓجٓة الهقترحة هو قب -
 هشكالت َتطَٓر التعمٓن فْ الهدارس الخاصة.

درجة تَظٓف َتقٓٓن , قٓان َزارة التربٓة َالتعمٓن بدراسات لتقٓٓن فعالٓة الهدارس الخاصة -
َاتجاٌات أَلٓاء , َهعرفة اتجاٌات َأفكار هالكًٓ, الخدهات التربَٓة التْ تقدهٍا ٌذي الهدارس

 بً.ؿ االرتقاء األهَر ىحَ التعمٓن الخاص َسب
التأكٓد عمْ أٌهٓة القدرة عمِ إدارة الفكر اإلىساىْ ٌْ هٍارة تعزز هف أٌهٓة الهعرفة بالىسبة -

و تٍذٓب ٌذي الهعرفة و تحدٓثٍا باستهرار بها ٓؤهف توظٓفٍا  لمهىظهات و توجب عمٍٓا صقؿ
ات اإلبداع .   لتعٓزز هستٓو

العالقة الوثٓقة بٓف اإلبداع و الهوجودات الهعرفٓة كها ٓوضح أف القدرة عمِ إدارة الفكر -
اإلىساىْ ٌْ هٍارة تعزز هف أٌهٓة الهعرفة بالىسبة لمهىظهات و توجب عمٍٓا صقؿ و تٍذٓب 

 ا لتعٓزز هستوٓات اإلبداع.هعرفة و تحدٓثٍا باستهرار بها ٓؤهف توظٓفٌٍذي ال
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 ثانيا : الدراسات األجنبية 
 لذوي االعاقة بعىواف هراكز المٓاقة البدىٓة: (1002) ( 32( ) ) (Felkelدراسة فيمكل )-1

دفت الِ هعرفة البراهج هٍا فْ هراكز المٓاقة ا كعالـ لمهرح , ٌو حٓة وتقٓو  لذوي االعاقة البدىٓةلترٓو
فردا ( , وكاىت هف أٌـ  022:, واستخدـ الهىٍج الوصفْ , وأشتهمت العٓىة البحث عمِ )

الىتائج أف الخدهات الهتعمقة بالىشاط الٓراضْ لٓست العاهؿ الهؤثر فْ األقباؿ عمِ الهراكز ولكف 
ادة هف سىة  قد تبمغ  0221الِ  1172خدهات جاىبٓة ترفٍٓٓة هثؿ  ) قٍوي الصباح ( هعدؿ الٓز

 .هركزا 022:بمغ  0221هركز وفْ عاـ  222ـ بمغ  1172% حٓث أف عدد الهراكز سىة 22:
 هنيج البحث:

فْ ضوء إدارة الهعرفة والهىٍج التجٓربْ فْ عهؿ وتىفٓذ البرىاهج الهقترح   الهىٍج الوصفْ
 .لطبٓعة الدراسة  ىظرا لهىاسبتٍـ
 هجتهع البحث : 

بهداس التربٓة الفكٓرة بهحافظات جىوب الصعٓد  والتالهٓذ فْ العاهمٓف ٓتهثؿ هجتهع البحث
  -:الجدوؿ التالْ ٓوضح هجتهع البحثو 

 
األخصائين  هديري الهدارس

 األجتهاعيين
التربية الرياضية  هعمهي التالهيذ

 بهدارس التربية الفكرية
 جهالي الهجتهعا

12 18 981 12 2051 
 

 عينة البحث :
والجدوؿ التالْ ٓوضح عٓىة سوؼ ٓتـ أختٓار العٓىة بالطٓرقة العشوائٓة هف هجتهع البحث 

 -البحث:
األخصائين  هديري الهدارس

 األجتهاعيين
اضية يالتربية الر  هعمهي التالهيذ

 بهدارس التربية الفكرية
 جهالي العينةا

12 18 216 12 296 
 
 : أدوات جهع البيانات 

 -االستبٓاف: أستهارة          الهقابمة الشخصٓة.         تحمٓؿ الوثائؽ.     
االستهاري االولِ )واقع  تىفٓذ األىشطة الٓراضٓة بهدارس التربٓة الفكٓرة بهحافظات جىوب 

 .الصعٓد
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الهشكالت والهعوقات التْ تواجً العاهمٓف هف تىفٓذ األىشطة الٓراضٓة بهدارس ) االستهاري الثاىًٓ
 بهحافطات جىوب الصعٓد؟التربٓة الفكٓرة 
هتطمبات تىفٓذ سٓاسة األىشطة الٓراضٓة بهدارس التربٓة الفكٓرة فْ ضوء إدارة ) ًلثاالستهاري الثا

 .الهعرفة
ٌىاؾ فروؽ دالة إحصائًٓا قبؿ وبعد تطبٓؽ البرىاهج الهقترح فْ ضوء إدراة ) ًعابر االستهاري ال

  .الهعرفة
 

 خطوات إجراء البحث:
 الهراجع والدراسات إلعداد اإلطار الىظري الخاص بالبحث.تحمٓؿ  - 
 إعداد االستهارات الخاصة بالبحث. - 
 الحصوؿ عمِ الهوافقات اإلدآرة لتطبٓؽ البحث. - 
 إجراء الدراسات االستطالعٓة. - 
 إجراء الدراسات الهٓداىٓة. -
بٍا وهعالجتٍا إحصائٓا. -  جهع البٓاىات وتبٓو
 تائج.تفسٓر وهىاقشة الى -
 .التوصؿ إلِ االستىتاجات وأٌـ التوصٓات-
 : الهعالجات اإلحصائية 

جهعٍا هف  تـسٓ لإلجابة عمِ تساوالت الدراسة سٓتـ الهعالجة اإلحصائٓة لمبٓاىات التْ       
 -األسالٓب اإلحصائٓة أتٓة : استخداـ الباحثٓقترح خالؿ االستبٓاىات و 

ة , االىحراؼ الهعٓاري, األوزاف الىسب  ٓة, هعاهؿ ارتباط بٓرسوف, الهتوسطات , الىسبة الهئٓو
 ., ر الجدولٓةارتباط سبٓرهافهعاهؿ 

 
 
 

 
 الهراجع:

 أوال:الهراجع العربية
: هداخؿ إدآرة هعاصرة لتحدٓث الهىظهات. الدار الجاهعٓة,  غنيم أحـهد هحهد_2

 .0222كىدٓرة اإلس
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, التراث لمىشر ءاػالرَضة : دار إحٓؿ لحركٓة لطفالتربٓة ا :ابراىيم الهشرفيانشراح  -0
الجزء الثاىْ( ٓىآر لسىة  177العدد: ), جاهعة األزٌر, السعَدٓة.هجمة كمٓة التربٓة, هكة

 .ن 0211
 
حْ فْ تحقٓؽ الصحة الىفسٓة  :بشير حسام  بن هييدي  -2 فاعمٓة الىشاط الٓراضْ الترٓو

دهاج الهعاؽ حركٓا جاهعة العربْ بف ,02, هجمة عمـو الٓراضة, الهجمد السابع , العددوا 
 .ـ0214 الجزائر -أـ البواقْ-هٓٓدي

 
: استراتٓجٓة هقترحة الستثهار وقت الفراغ بهراكز الشباب بجهٍوٓرة  حسن حسن خهيس _4

هصر العربٓة , رسالة دكتوراي غٓر هىشورة , كمٓة التربٓة الٓراضٓة لمبىات باألسكىدٓرة 
 ـ.:021

 
ى دواني لدك العوح على السلرويحي رياضي مقترنامج ترب رتأثي:   هحهد جهال حسن -2

، رسالة ماجستير،  كلية التربية الرياضية ديدادي الجوية بالربية الفكررسة التدفال مطأ
 .(2017)جامعة أسيوط

 
–: إدارة اإلبتكار واإلبداع وكٓؼ تخمؽ بٓئة إبتكآرة فْ الهىظهات  رعد حسن الصرن -2

 .(ـ0221سمسمة الرضا لمهعموهات, )
 

 دَر المعب فْ تىهٓة ؿ : تصَرات الهعمهات حَالمييبي رنا إبراىين -7 
 هجمة التربٓة الخاصة , ذَّ اإلعاقة الفكرٓةؿ بعض الهٍارات االجتهاعٓة عىد األطفا

 ـ.0217 ,:1العدد, لرابعالهجمد ا, هصرؿ, هؤسسة التربٓة الخاصة َالتأٌٓؿ, َالتأٌٓ
 
: اإلدارة اإلستراتٓجٓة. دار الٓازورى العمهٓة لمىشر والتوٓزع, عهاف, ياسين سـعد غـالب -8 

 ـ.0211األردف 
 
لدى األطفاؿ دىْ الهكٓؼ فِ التآٌؿ االجتهاعْ : دور الىشاط البنايمي حهد سهير_ 1

, د التربٓة الٓراضٓة سٓدي عبدالمة, غٓر هىشورة, هعٍ(, رسالة هاجستٓر12-1الهكفوفٓف )
 .ـ0212الجزائر ,
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 ذوي األطفاؿ وتأٌٓؿ رعآة براهج فْ هستحدثة : استراتٓجٓات فراج لبيب عثهان -20
  ـ.0221( ٓىآر0الخاصة,  هىشور بهجمة الطفولة والتىهٓة عدد) االحتٓاجات

 
 لمطباعة والىشر , القاٌرة ,  : خواطر اإلدارة الهعاصرة :دار غٓرب السمهي عمي عمي_11 

  ـ. 0222        
 

ب ر :إدارة الهعرفة والهعموهات فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ: تجا هعايعة  عادل سالم -21
 .ـ0221جاهعة الٓرهوؾ أربد األردف العدد الثالث  عالهٓة

 
حْ ٓراضْ عمِ  ترشٓد السموكٓات  :عبدالتواب عبد التواب هحهود_23 فعالٓة برىاهج ترٓو

الٓراضٓة , جاهعة طىطا ,  الصحة لالطفاؿ الهعاقٓف عقمٓا , رسالة دكتوراة ,كمٓة التربٓة
 ـ.:022

 
هقترحة الستثهار الهىشات الٓراضٓة بهدٓٓرات إستراتٓجٓة  : عبده هحهود عطية -24

الشباب والٓراضة بهحافظات جىوب الصعٓد, رسالة دكتوراة , كمٓة التربٓة الٓراضٓة جاهعة 
 .ـ0212أسٓوط , 

 
ىاٌج وأسالٓب فْ التربٓة الخاصة , : ه سهيح ميابو هغ ، هحهد عبد الحافظ سالهة -25

 ـ.0211دار الٓازوي العمهٓة . 
 

ستثهار وقت الفراغ فْ ههارسة االىشطة : أستراتٓجٓة هقترحة البن قناب العجال قراش -26
حٓة عىد طمبة اإلقاهات الجاهعٓة , رسالة دكتوراي , جاهعة عبد الحهٓد بف  الٓراضٓة الترٓو

 .ـ0211بادٓس , هعٍد التربٓة الٓراضٓة , 
 

ح وأوقات الحهاحهيهحهد درويش، هحهد عبدالرحهن كهال  -27 : رؤٓة عصٓرة لمترٓو
 . 2:, ص 1117, القاٌرة 1الفراغ, هركز الكتاب لمىشر, ط 

 
:أثر إدارة الىشاط اإلبداعْ و الهعرفْ عمْ أداء الهىظهات جاهعة البيطار عيش كندة_ 28

 .ـ0211دهشؽ _ كمٓة االقتصاد_ قسـ إدارة األعهاؿ  , 
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لرفع أداء العاهمٓف باالتحاد الهصري لمسباحة استراتٓجٓة هقترحة : فتحي هحهد حاهد_ 29 
 .  0217كمٓة التربٓة الٓراضٓة  جاهعة اسٓوط ,دكتوراة  ةرسالة فْ ضوء إدارة الهعرف

 
استراتٓجٓات ادارة الهعرفة: دراسة تحمٓمٓة فْ هؤسسات الهعموهات  هحهد، حيدر حسن. -10

 .:021, هارس 41العدد  -Cybrarians Journal -فْ العراؽ .
 

ح بٓف الىظٓرة و التطبٓؽ طالحهاحهي وعايدة عبد العزيز هحهد هحهد -12 ,  2: الترٓو
 .ـ1111القاٌرة , هركزالكتاب  لمىشر

 
ا عمِ ههارسة  :عبرةهحهدهحهد 11- االىشطة الٓراضٓة داخؿ الهشكالت اإلدآرة وأثٌر

هجمة العمـو الٓراضٓة , هدارس وهراكز ذوي االحتٓاجات الخاصة هف وجٍة ىظر الهسؤولٓف
, :0سبتهبر   لٓبٓا -جاهعة طرابمس -ـ الٓراضة كمٓة التربٓة البدىٓة وعمو  والهرتبطة
 ـ.0211

 
هؤسسة الوراؽ : رعآة وتأٌٓؿ ذوي االحتٓاجات الخاصة  ابراىيم هروان عبدالهجيد_13

 ـ.0227لمىشر والتوٓزع . األردف . 
 

عداد الخطة اإلستراتٓجٓة. الدار  أبو بكر:هحهود هصطفى _14 التفكٓر اإلستراتٓجِ وا 
 .ـ0222الجاهعٓة, اإلسكىدٓرة 

 
 Intellectual Capital ىظـ الهعرفة )الرأس الهاؿ الفكري( :إدارة عمي هطيران عبداهلل -15
 .ـ0227__ األردفجاهعة الٓزتوىة 
 

, هىشور  األطفاؿ بٓف اإلعاقة ظاٌرة حوؿ الجهآٌري االتصاؿ : الييتي نعهان ىادي-16
 .ـ0220( فبرآر2بهجمة الطفولة والتىهٓة عدد)

 
ر استراتٓجٓة لمتعمٓـ فْ ىاني عبدالرحهن الطويل: -17 الخاصة األردىٓة  التربٓةهدارس تطٓو

 ـ.0211 4همحؽ 21الهجمد,هجمة عمـو تربوٓة 
 

 التربٓة الٓراضٓةلدي هوجٍْ  الهعرفة إدارة تطبٓؽ واقعوليد رزق بدر:  -18

https://www.blogger.com/profile/12742633364124951292
https://www.blogger.com/profile/12742633364124951292
https://jedusport.blogspot.com/
https://jedusport.blogspot.com/
https://jedusport.blogspot.com/
https://jedusport.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html
https://jedusport.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html
https://jedusport.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html
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ر.هجمة كمٓة التربٓة الٓراضٓة .الجٓزرة   فْ هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ بأسواف وسبؿ التطٓو
 ـ.0211

 
إستراتٓجٓة هقترحة لجذب رؤوس األهواؿ لإلستثهار فْ األىدٓة  :هبارك هحهد يحي_19 

تٓة ,رسالة هاجستٓر  ـ.0212بىٍا جاهعً ,كمٓة التربٓة الٓراضٓة لمبىٓف  الٓراضٓة الكٓو
 
 

 ثانيا: الهراجع األجنبية
  30-African Virtual University N dateRetrieved January 26     

1004 from web site 
httpwww.avu.org 

 
         21_Finneran, T. (1000): A Component-Based Knowledge 

Management System, Robert S. 
Seiner.http://www.tdan.com/i009hy04.htm. 

 
 

 االنتريت: هواقعثالثا: 
  :شبكة الهعموهات الدولية االنتريت

.html111111https://hrdiscussion.com/hr 
 
 
 
 

 (1هرفؽ )
 الهقابمة الشخصٓة
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رلة ستراتٓجٓابأسئمة الهقابمة الشخصٓة الخاصة  ـ هدارس  تالهٓذعىد  االىشطة الٓراضٓة  تطٓو
 الفكٓرة بهحافظات جىوب الصعٓد فْ ضوء إدارة الهعرفة التربٓة

 ؟   األىشطة الٓراضٓة ها ٌْ أٌداؼ  1
 

 ؟ األىشطة الٓراضٓة ٌؿ توضع هعآٓر هحددة  0
 

 ٌؿ ٓشترؾ جهٓع العاهمٓف فِ  الهساعدة فْ تىفٓذ؟ بالشكؿ الكافْ هعمهٓف التربٓة الٓراضٓة ٌؿ ٓتوفر  2
حٓة   ؟ األىشطة الٓراضٓة والترٓو

 
حٓة ٌؿ ٓتـ االستعاىة بخبراء هتخصصٓف لوضع السٓاسات الخاصة  4  ؟تىفٓذ األىشطة الٓراضٓة والترٓو

 
 بالدعـ اإلعالهْ الكافْ؟هقترحة الاالستراتٓجٓة حظِ ستهف وجًٍ ىظر سٓادتكـ ٌؿ  2

 
حٓة ٌؿ توجد  : رلجىة هختصة بلألىشطة الٓراضٓة والترٓو  ؟التطٓو

 
ر ع 7  ؟الهدارس والهراكز هؿ هسح شاهؿ لجهٓع ٌؿ تستطٓع المجىة الهختصة بالتطٓو
رستراتٓجٓة  االهف وجًٍ ىظر سٓادتكـ ها ٌِ أٌـ العقبات التْ قد تواجًٍ  1  االىشطة الٓراضٓة عىد  تطٓو

 ؟ هدارس التربٓة الفكٓرة بهحافظات جىوب الصعٓد فْ ضوء إدارة الهعرفة تالهٓذ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 (0هرفؽ )
 استهارة استطالع رأى
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 كمية التربية الرياضية

 قسم اإلدارة الرياضية والترويح                                             
 
 

 "استهارة استطالع  رأى"
 

 /........................................................السٓد  األستاذ 
 وبعد،،،تحية طيبة 

جراء دراسة ضهف هتطمبات الحصوؿ عمْ اب اهة الضبع عبده الضبعأس/  قـو الباحثٓ     
 فْ التربٓة الٓراضٓة وهوضوعٍا:  دكتوراةدرجة ال

هدارس التربية الفكرية بهحافظات جنوب الصعيد في ضوء إدارة  لتالهيذ  النشطة الرياضية ا تطويرل ة استراتيجي "
 " الهعرفة

 عمِ هشكمة بحثٍا وال ٓسعِ الباحثفْ الوقوؼ عمِ التساؤالت بها ٓفٓد الباحث  هف سٓادتكـ التفضؿ باإلجابةلذا ىرجو 
 فْ الوصوؿ إلِ ها ٍٓدؼ إلًٓ. البىاءة ورأٓكـ الذي ٓدعـ الباحثسوى تقدٓـ اسهْ آٓات الشكر لهساٌهتكـ 

 وتفضموا بقبول وافر الشكر والتقدير
 

 أساهة الضبع عبده الضبع/  الباحث                                                            
 

 اسم الخبير /                                                الوظيفة / 
 الدرجة العمهية/                                              سنوات الخبرة/

 
 
 

 غٓر هوافؽ هوافؽ العبػػػػػػػارة ـ
  هدارس التربٓة لدٓة خبرة سابقة فِ عهمً ببشرط أف ٓكوف  ٓتـ اختٓار الهعمـ  1
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 غٓر هوافؽ هوافؽ العبػػػػػػػارة ـ
 .الخاصة

ؿ عالِ.  0    ٓتـ اختٓار اإلداري بشرط أف ٓكوف حاصاًل عمِ هٌؤ
   .إلعداد وتقدـ الطالب ةهىاسبدارس لمه الىشطة الٓراضٓة ا هج خطط وبرا  2
هج الخطط والبراوال ٓعتهد عمِ  ٓعتهد الهعمـ عمِ خبراتً الشخصٓة فِ التدٓرس  4

 .ةالهوضوع
  

   حث هشكالتٍـ واقتراحاتٍـ.ٓتـ عقد اجتهاعات دوٓرة لمهعمهٓف لب  2
األنشطة لتلك القانونية واألجهزة األدوات الوزارة توفر : .   
المدارس بتلك للعاملين مناسبة مرتبات تصرف  7 .   
   .المدارس بتلك واإلداريين المعلمين مع االمختلفة المدارس تعاون 1
ةالدراس فترة طوال األنشطة في والتبديل اإلحالل يمكن 1    

المدارس على دورى بشكل رقابية زيارات بعمل والتعليم التربية وزارة تقوم  12  .   
كافية المسابقات في الطالب وتغذية انتقال لبدل المخصصة الميزانية 11 .   
الدراسة فترات أثناء مختص طبيب الفكرية التربية بمدارس يتواجد 10 .   
   .للتغيير قابلة وغير ثابتة الحصص مواعيد 12

 


