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التمكين اإلداري للقيادات التربوية بريةاا افالةاع قته تةم بممارمة تمليةات
إدارة المعرف .

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

سعى البحث الراهن إىل التعرف على واقع ( مستوى ) التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية بررض
األطفرراو ولرررلد ر ر تق ر يرهن ل رجررة ممارسررة عمليررات إدارا ارعر ررة بروضررا ن يدي ر او للو رروو إىل
طبيعة العالقة بني مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية وتق يرهن ل رجرة ممارسرة عمليرات إدارا
ارعر ة بروضا ن.
وتكون رري عيا ررة البح ررث م ررن ( )138م ررن القي ررادات الرتبوي ررة التافيرير رة ب رررض األطف رراو حا ررة
اراو ية ،وق اعتم ت الباحثة على االستبيان لردداا ممرع البيراات اري انيرة .وقر تو رث البحرث إىل
نتائج من أمهدا:
اخنفا مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية برض األطفاو.
درجة ممارسة عمليات إدارا ارعر ة برض األطفاو قليلة.
يوج ر ررر الو داللررة إحعررائية عا ر مسررتوى  0.01بررني متوسرررى درجررات اسررتيادت القيررادات
الرتبوية برض األطفاو حوو مستوى التمكني اإلداري تعزى لاوع الروضة وإعتمادها لعاحل التيريبية
وارعتم ا.
يوج ر ررر الو داللررة إحعررائية عا ر مسررتوى  0.01بررني متوسررج درجررات اسررتيادت القيررادات
الرتبوية برض األطفاو رمارسة عمليات إدارا ارعر ة بروضا ن تعزى لاوع الروضة وإعتمادها لعراحل
التيريبية وارعتم ا.
توج عالقة ارتباطية طردية قوية ج او والات داللة إحعائية عا مسرتوى برني  0.01برني مسرتوى
التمكني اإلداري وممارسة عمليات إدارا ارعر ة إمجاالو.
واختررتا البحررث بتق ر م ع ر د مررن التو رريات الررت تعتق ر الباحثررة همهيتدررا ليوان ر أساسررية ل ر عا
وتعزيز تو ري أبعاد وممارسات ارتغريين حمث البحث برض األطفاو.
الكلمات ارفتاحية :التمكني اإلداري ،القيادات الرتبوية ،عمليات إدارا ارعر ة ،رض األطفاو.
* أستاذ مساعد أصول تربية الطفل ,كلية الرتبية ،جامعة املنوفية ،مصر.
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Abstract
The current research sought to identify the reality (level) of administrative
empowerment of educational leaders in kindergartens, as well as to monitor
their appreciation of the degree of practicing knowledge management
processes in Rawdan, in preparation for reaching the nature of the
relationship between the level of administrative empowerment of
educational leaders and their assessment of the degree of practicing
knowledge management processes in Rawdan.
The research sample consisted of (138) executive educational leaders in
kindergartens in Menoufia Governorate. The researcher relied on the
questionnaire as a tool for collecting field data. The research reached the
most important results:
Low level of administrative empowerment of educational leaders in
kindergartens. The degree of practice of knowledge management processes
in kindergarten is low. There is a statistically significant difference at the
level of 0.01 between the mean scores of the educational leaders' responses
in kindergartens about the level of administrative empowerment due to the
type of kindergarten and its adoption in favor of the experimental and the
approved.
There is a statistically significant difference at the 0.01 level between the
average degrees of the responses of educational leaders in kindergartens to
the practice of knowledge management processes in their kindergartens due
to the type of kindergarten and its adoption in favor of the experimental and
approved. There is a very strong and statistically significant direct
correlation at a level between 0.01 between the level of administrative
empowerment and the practice of knowledge management processes in
general.
The research concluded by presenting a number of recommendations that
the researcher believes are important as basic aspects to support and
enhance the provision of the dimensions and practices of the variables in
question in kindergarten.
Keywords: administrative empowerment, educational leaders, knowledge
management processes, kindergarten.
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 -1مق مة:
يشهد العصر احلايل تغرياً ملحوظاً يف مجيع مؤسسات اجملتمع مبختلف أنواعها نتيجة لوجود عدد من التحدايت يف
مقدمتها الثورة املعلوماتية ونظريهتا التكنولوجية؛ حيث مهدا لظهور ما مٌسى مبجتمع املعرفة الذي تتسابق فيه الدول وتتصارع
المتالك أكرب قدر من املعارف ،بعدما أصبح من يُنتج املعرفةة هةو القةادر علةى امتالكهةا ،ومةن ميتلكهةا هةو املؤهةل للقيةادة،
ومن ميتلك مهارات القيادة هو األقدر على االختيار و اختاذ القرار السليم.وهلذا أصةبح احلةديث عةن املعرفةة وإدارهتةا حةديث
السةاعة ،إميةا ً مةن اعميةع ملع املعرفةة هةأ أحةد أبةرز وسةالل ققيةق النجةاأ وأهةم ميةادين التنةافا سيسةاً علةى أع هلةا دوراً
حيةوايً يف بنةا املؤسسةات حيةث إهنةا تةؤرر وبشةكل كبةري علةى األدا املؤسسةأ يف أبعةاد املختلفةة وصةوالً لةءدا العةام
للمؤسسة( .العلأ وآخراع275 ،2006؛ أبوالنصر.)2008،77
وتتمثةل قيمةة إدارة املعرفةة يف زايدة كفةا ة املؤسسةات يف التعامةل مةع الظةروف احلاليةة ووضةع سةيناريوهات لتصةور
املستقبل ،فبدوع إدارة املعرفة تُعاجل القضااي يف إطار خربة وخلفيةة األفةراد ،أمةا حةال توفرهةا تُعةاجل القضةااي يف إطةار املخةووع
املعةريف للمؤسسةة الةذي يسةاهم فيةه كةل فةرد مبةا لديةه مةن معرفةة(.حجازي ,)٢٧٥ ،٢٠٠٥ولتلةك األييةة عمةدت كثةري مةن
املؤسسات إيل تبنيها طريقاً حنو التميو.
وي دعم أيية إدارة املعرفة مايطالعنا به األدب الرتبوي العريب واألجنيب من التأكيد على أييتها؛ حيث أهنا
ترتبط ارتباطاً وريقاً إبدارة اعودة الشاملة ابملؤسسة ليشكال معاً وجهني لعملة واحدة؛ فال ميكن أع يعمل
أحديا مبعول عن اآلخر ،على أساس أع هناك معايري تشرتط للمعرفة اعيدة ينبغأ للمؤسسة أع تستوعبها
يف نظامها ،ومنها :سهولة وسرعة احلصول عليها ،ومشوهلا ،وصحتها ،ودقتها ،ووضوحها ،وقابليتها
لالستخدام والقياس.كما تتوقف جودة املؤسسة على مدى تطبيق إدارة املعرفة وممارسة عملياهتا حيث أهنا
تساعد على ققيق كفا ة العمليات اإلدارية ،وجودة صنع القرار ،وفعالية الربامج اليت تقدمها املؤسسة.
(سامل 5 ،2009؛ شرف 2013،29؛ علياع2012،169؛.)zetie 2002,317
وقد واكب التأكيد على أيية إدارة املعرفة البحث عن متطلبات ومعوقات جناحها ،نظراً ألهنا تشري إىل
خمتلف العمليات والفعاليات املتعلقة ابكتشاف املعرفة اعديدة ،وامتالكها ،واملشاركة هبا مع اآلخرين،
وتطبيق ما تم احلصول عليه منها ،وما تتطلبه تلك العمليات من نظم وآليات وتكنولوجيا وبىن قتية ,ويف
ومدرب.
مقدمة كل هذا عنصر بشري ُمعد ُ
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وابستقرا ما عرضته اآلرا والدراسات حول متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة املعرفة ابملؤسسات تبني أع
كفا ة العنصر البشرى أساس جناأ املؤسسات املعاصرة يف تبين إدارة املعرفة بوصفه الغاية والوسيلة إلجرا
التغيريات؛ مبا يسهم يف إحداث التطوير املطلوب ،لذا فقد ركوت إدارهتا على املهارات البشرية ،وكيفية
تطويرها وقفيوها ،ودعمها واستخدام كافة اآلليات اليت تعوز من أدالها ,ويعد التمكني أحد أهم هذ
اآلليات( .حممود وحممود 195 ،2007؛ أبو كرمي 16 ،2012؛ العتييب 3 ،2005؛ McCarthy

2006؛ .)singh 2008 , 3
وقد دعا هذا أع تُويل املؤسسات عامة واملؤسسات الرتبوية خاصة ,ورايض األطفال أحدها عناية فالقة
لطبيعة اعهود املبذولة إلجناز األعمال ،للوصول إىل الفاعلية املطلوبة عن طريق تبىن مفهوم التمكني؛ ملا له
من أرر فعال على قسني األدا والرضا الوظيفأ؛ حيث يهتم مفهوم التمكني بشكل رليا إبقامة وتكوين
الثقة بني اإلدارة والعاملني وقفيوهم ومشاركتهم يف اختاذ القرار ،وكسر احلدود اإلدارية والتنظيمية الداخلية
بني اإلدارة والعاملني،أو كما يُطلق عليه يف أدبيات اإلدارة "هم" مقابل "حنن"(.العتييب .)3 ،2005
ويعد االهتمام بتمكني العاملني عنصراً أساسياً وحاٌساً اعتمدت عليه املؤسسات الرتبوية يف ققيق التميو
خاصة يف ظل تبين وتطبيق عدد من املفاهيم اإلدارية احلديثة يف مقدمتها إدارة املعرفة؛ فتمكني العاملني كما
تشري اآلرا اإلدارية ونتالج عدد من الدراسات أحد املتطلبات األساسية لنجاأ تطبيقها خاصة وأع املعرفة
يف املاضأ وقبل جمتمع املعرفة حمدودة وبسيطة ،لذا سهل مجعها والتعامل معها دوع احلاجة إىل وجود
عمليات أو إجرا ات أو إسرتاتيجيات ،ولكن مع زايدة املعرفة واتساع آفاقها ،وزايدة كم املعلومات
ومصادرها املختلفة ،احتاج األمر إىل نوع من قديد املصادر املفيدة يف جمال املعرفة وحفظها وإعادة بنالها
ابلصورة اليت ميكن االستفادة منها ابإلضافة إىل التجديد فيها(.العتييب3 ،2005؛ أبوالنصر75 ،2008؛
شرف.)31 ،2013
وبنا ً على ما سبق يتضح أنه من الضروري الوقوف علأ مدى ممارسة عمليات إدارة املعرفة ألع املعرفة
املستمدة من املعلومات ال قمل داللة معينة دوع إجرا عمليات قدد وُُتكن من الوصول إليها ،واملشاركة
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فيها وتوزيعها أو نشرها واحملافظة عليها وتطبيقها ،وهوما قد يرتبط بتمكني القالمني على ممارسة هذ
العمليات ،وهو ما يسعى البحث احلايل إليه ابلتطبيق على رايض األطفال مبحافظة املنوفية.
و سيساً على ماسبق أصبح التمكني اإلداري عامة والقيادات قديداً موضع االهتمام والدراسة من قبل
الباحثني؛نظراً ألنه متطلب رليا لفاعلية إدارة املعرفة وممارسة عملياهتا .فطرحت عديداً من املقرتحات
واألفكار ،وأجريت الدراسات اليت تربز االهتمام ابلتمكني اإلداري ،وتوصلت إىل نتيجة مفاداها أنه كأ
تكوع املؤسسات مواكبة وماللمة للظروف الراهنة ,وأكثر قابلية للنمو ,واالزدهار وققيقاً للكفا ة،
وإستجابة للمتغريات العاملية ،فقد وجدت إداراهتا أع إبمكاهنا تقليص النفقات ،وتطوير دوافع العاملني،
وزايدة اإلنتاجية من خالل التمكني اإلداري للقوى العاملة لديها خاصة القيادات الرتبوية فيها( .احلراحشة
واهليىت 240 ،2006؛ العمرى وكمال 467 ،2011؛ أبو كرمي 12 ،2012؛ .)Singh 2008, 3
وأظهرت احلاجة الدور البارز للقيادات االرتبوية خاصة التنفيذية يف قدرهتا الفاعلة على هتيئة الروضات هلذا
التغيري ،وإعادة هيكلتها وتنظيمها مبا يتناسب مع جمرايت العصر املتسارعة ،فنمط القيادة خاصة القالم
على التفويض كما يشري) )Singh 2008,3له رري إجيايب على ممارسة عمليات إدارة املعرفة؛ حيث إنه
كل من & (Kouzes & Posner, 2002, Burns
مينح احلرية الكافية للتفكري والتصرف ،ويتفق ُ
حيث األفراد على تقبل التغيري ويوجه طاقاهتم لتنمية سلوكيات تنظيمية
) Carpenter 2008على أنه ُّ
بنا ة لتحقيق أهدافها ليا هبدف التغيري لذاته فقط بل إلحداث نقلة نوعية تتعلق بطرق إجناز املهام،
وققيق األهداف.خاصة ,وأع( (Kirkman&Others2004,177أكدوا على أع العاملني املمكنني
أكثر قدرة على تنقيح العمليات الضرورية إلجناز العمل ،والبحث عن حلول مبتكرة للمشكالت اليت
تواجههم.
وجممل هذ اآلرا والدراسات يدعم البحث يف واقع التمكني اإلداري وعالقته مبمارسة عمليات إدارة املعرفة
برايض األطفال.
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 -2مشكلة البرحررث:
بدأ التفكري يف مشكلة البحث ملا أاثرته بعض القيادات الرتبوية التنفيذية برايض األطفال-خالل اللقا ات
الدورية معهن ابلروضات أرنا متابعة الطالبات املعلمات يف بر مج الرتبية العملية -من مشكالت تتعلق
بعدم قدرهتن على اختاذ قرارات تتعلق ابلروضة و ابألطفال وبعالقاهتن ملوليا األمور ،عدم تفعيل ترقياهتن
نتيجة العجو الشديد ابلروضات ،ومركوية السلطة وما يرتتب عليها من قرارات مركوية وتركو اختاذها يف
املستوايت اإلدارية العليا ،مع تعددها وطوهلا وصعوبة االتصال فيما بينها خاصة مع األخذ يف احلسباع أع
القيادات األعلى يف رايض األطفال غري متخصصة؛ مما جيعل رؤيتها يف كثري من األمور ال تتناسب مع
طبيعة العمل ابلروضات ،األمر الذي لفت انتبا الباحثة بسؤال كيف ميكن التصدى حلل هذ املشكالت
بشكل علمأ؟ وبسؤال املتخصصني عن مضموع هذ املشكالت فكانت اإلجابة مفادها توجيه الباحثة
للبحث يف األدب اإلداري والرتبوي فيما يتعلق إبجتاهني :األول :إدارة املعرفة ,والثاين :التمكني اإلداري،
ومبراجعة بعض ما قدمته اآلرا والدراسات ذات االهتمام بكال اإلجتاهني ,وما أوضحته نتالج الدراسات
حول أييتهما يف قسني أدا املؤسسة وققيق أهدافها ،ومساعدهتا يف ققيق ميوة تنافسية بني نظالرها من
املؤسسات ،إال أع الباحثة مل جتد ضالتها يف قديد أى املتغريين مستقل ,وأيهما اتبع فتارة يتجه تفكريها
وفقاً ملا يعرضه األدب الرتبوي واإلداري إىل أع التمكني اإلداري هو املتغري املستقل ,وإدارة املعرفة املتغري
التابع والعكا صحيحSingh 2008, 3).؛Lee & etal 2003, 179؛ احلراحشة واهليىت
2006،240؛ الرقب 31 ،2010؛ العمرى وكمال 2011،467؛ أبو كرمي 2012،12؛ عفانة
2013،14؛ على وأمحد 169 ،2013؛.)Kraft & Donoso June 2012,1
ويف سبيل حسم األمر استعانت الباحثة آبرا رالرة من السادة األساتذة املتخصصني يف الرتبية وتربية الطفل
(ملحق )doc.1ومبناقشة سيادهتم أمجعوا على أع األرجح أع يكوع التمكني اإلداري للقيادت الرتبوية
متغرياً مستقالً ،وممارسة عمليات إدارة املعرفة متغرياً اتبعاً.وعليه استقرت الباحثة على أع التمكني اإلداري
للقيادات الرتبوية قد يكوع مدخالً مناسباً لتفعيل ممارسة عمليات إدارة املعرفة برايض األطفال مبا يسهم يف
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التصدي حلل ما سبق من مشكالت.كما راجعت الباحثة ما صدر عن وزارة الرتبية والتعليم من قرارات
تتعلق ابلتمكني عامة ,أو ُتكني القيادات الرتبوية قديداً فلم جتد الباحثة قراراً ينص صراحة على التمكني
وإمنا بفحص عدد من القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم ( )1تم التوصل إىل نتيجة مؤداها
أع هناك توجهاً حنو منح املؤسسات التعليمية مويداً من الصالحيات يف إطار تدعيم اإلدارة الذاتية هلا من
خالل املشاركة يف صنع القرار بدالً من املسؤولية الفردية يف صنعه.ويف هذا السياق بذلت الوزارة جهوداً
نظرية لتحسني األدا ،وخاصة فيما يتعلق ابلقيادة االتنفيذية ،إميا ً ملهنا العامل األساسأ لنجاأ العمل
املؤسسأ ككل ،وبتحليل مضموع هذ القرارات اتضح أهنا تشري إىل اجتا الوزارة  -بشكل أو آبخر -حنو
ققيق املؤسسة التعليمية املمكنة.
كما قامت الباحثة إبجرا عدد من املقابالت الشخصية املفتوحة مع تسع من القيادات الرتبوية التنفيذية
إبداريت شبني الكوم التعليمية وبركة السبع وبعض املسؤولني إبدارة وتوجيه رايض األطفال مبديرية الرتبية
والتعليم مبحافظة املنوفية ،وقد حاولت الباحثة من خالل هذ املقابالت التعرف على مالمح واقع التمكني
اإلداري للقيادات الرتبوية برايض األطفال ,وكذلك ممارسات عمليات إدارة املعرفة ابلروضات ،وقد
أوضحت نتالج هذ املقابالت الشخصية أع واقع التمكني اإلداري عامة غري مفعل بشكل كاف ,وكذلك
إدارة املعرفة وعملياهتا ال ُتارس كما ينبغى برايض األطفال.
و سيساً على ما سبق يتضح ضرورة توجه البحةث حنةو التعةرف علةى واقةع التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة بةرايض
األطفال ودرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بينهما.

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

و ازرة التربية والتعليم (:)2002قرار وزاري رقم ( )12بتاريخ .2002 /1/23بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمشروع المدرسة المنتجة ،مكتب الوزير ،القاهرة.

:)2002(....................قرار وزاري رقم ( )٤٨بتاريخ .2002 /3/16بشأن إنشاء وحدة التدريب بالمدارس ،مكتب الوزير ،القاهرة

:)2002(..................قرار وزاري رقم ( )99بتاريخ .2002 /6/28بشأن إنشاء وحدة اإلحصاء والمعلومات بالمدارس ،مكتب الوزير ،القاهرة
:)2006(.................قرار وزاري رقم ( )334بتاريخ.2006 /9/14بشأن مجلس األمناء واألباء والمعلمين ،،مكتب الوزير ،القاهرة
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و يف ضوء ما سبق حت دت مشكلة البحث احلايل يف حماولة اإلجابة عن السؤاو الرئيسي التايل:
م ررا واق ررع (مس ررتوى) التمك ررني اإلداري للقي ررادات الرتبوي ررة ب رررض

األطف رراو وعالقتر ر ب رج ررة ممارس ررة

عمليات إدارا ارعر ة بروضا ن؟
ويتفرع من هذا السؤال الرليا األسئلة الفرعية التالية:
 2-1ما املقصود ابلتمكني اإلداري للقيادات الرتبوية ,وما أييته وأبرز أبعاد برايض األطفال؟.
 2-2ما املقصود إبدارة املعرفة ,وما مربرات تطبيقها برايض األطفال وما أهم عملياهتا؟.
 2-3ما مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية برايض األطفال من وجهة نظرهن؟.
 2-4هةةل يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةالية عنةةد مسةةتوى  0.05بةةني متوسةةطأ درجةةات اسةةتجاابت القيةةادات
الرتبوي ةةة بة ةرايض األطف ةةال ملس ةةتوى التمك ةةني اإلداري تع ةةوى لن ةةوع الروض ةةة (رٌس ةةأ جتة ةرييب /رٌس ةةأ ع ةةريب)
واعتمادها(معتمدة /غري معتمدة)؟.
 2-5ما درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة برايض األطفال من وجهة نظرهن؟.
 2-6هةةل يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةالية عنةةد مسةةتوى  0.05بةةني متوسةةطأ درجةةات اسةةتجاابت القيةةادات
الرتبويةةة بةرايض األطفةةال ملمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة بروضةةاهتن تعةةوى لنةةوع الروضةةة (رٌسةةأ جتةرييب /رٌسةةأ
عريب) واعتمادها (معتمدة /غري معتمدة)؟.
 2-7ما طبيعة العالقة بني مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية و درجة ممارسةة عمليةات إدارة املعرفةة
برايض األطفال؟.
 -3ررو

تتمثث رو

البرحث

البحث يف الفرو

اخلمسة التالية:

 -3-1يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  0.05بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية
برايض األطفال حول مستوى التمكني اإلداري تعوى لنوع الروضة لصاحل التجريبية.
 -3-2يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  0.05بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية
برايض األطفال ملستوى التمكني اإلداري تعوى العتماد الروضة لصاحل املعتمدة.
 -3-3يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  0.05بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية
برايض األطفال ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن تعوى لنوع الروضة لصاحل التجريبية.
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 -3-4يوجد فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  0.05بني متوسطأ درجات استجاابت القيادات الرتبوية
برايض األطفال ملمارسة عمليات إدارة املعرفة تعوى العتماد الروضة لصاحل املعتمدة.
 -3-5توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة طرديةةة بةةني متوسةةط درجةةات اسةةتجاابت القيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال
ملستوى التمكني اإلداري ومتوسط درجات استجاابهتن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن.

-5

 -4ه ر ف الر ربررحث:
يسعى ا لبحث الراهن إىل التعرف علةى واقةع التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة بةرايض األطفةال ,وكةذلك
رصةةد تقةةديرهن لدرجةةة ممارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة بروضةةاهتن ُتهيةةداً للوصةةول إىل طبيعةةة العالقةةة بةةني مسةةتوى
التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية ,وتقديرهن لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن.
أهررميرة البحررث:

تابع أمهية الب رحرث مما أييت:
 -5-1أييةةة متغةةريي البحةةث حيةةث يبحةةث يف العالقةةة بةةني ممارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة والتمكةةني اإلداري
بوصةفه أحةد االسةرتاتيجيات التنظيميةة الةذي توليةه املؤسسةات عامليةاً وعربيةاً أييةة كبةرية ،وتعتةرب مةن
العوامةل األساسةية للتميةو واالسةتمرار يف بيئةة تنافسةية؛ ممةا جيعلهةا تةويل القيةادات التنفيذيةة عنايتهةا مةن
خالل تفويضهم مويداً من الصةالحيات ،كوضةع األهةداف اخلاصةة بعملهةم ,واختةاذ القةرارات املناسةبة
اليت تتعلق إبجنازها ،وحل املشكالت اليت تعوق ققيقها ،وتنميتهم مهنياً ,وقفيوهم ,وهو ما يةنعكا
إجياابً على مستوى تلك املؤسسات.
 -5-2يُعد ُتكني القيادات الرتبوية ابلروضات أحد أهم متطلبات جتهيو الصف الثاين للقيادة ،وهو ما جيعله
مةن أهةم ضةما ت حيويةة واسةتمرارية الروضةات ،ومةن حيةة أخةرى ،فإنةه يتةيح الفرصةة السةتثمار
إمكا هتم وقدراهتم ،إضافة إىل إحساسهم بتقدير اإلدارة هلم ورقتها هبم.
ُّ -5-3
يعد استجابة ملا يرصد واقع التسلسل اهلرمأ ،وما يكتنفه من صعوابت ,وهلةذا يتضةح ضةرورة البحةث
عن بدالل ومداخل جديدة ميكن من خالهلا تقدمي رؤية علمية مستقلبية؛ لتفعيل ممارسة عمليات إدارة
املعرفةةة بةرايض األطفةةال اعتمةةاداً علةةى ُتكةني القيةةادات التنفيذيةةة املتخصصةةة وهبةةذا يعةةد البحةةث حماولةةة
علمية لتقدمي آلية قابلة للتنفيذ للمساية يف التصدي ملشكالت املركويةة اعتمةاداً علةى ُتكةني القيةادات
كمةدخل ملمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةة واالهتمةةام بتوظيفهةةا مةةن خةالل االسةةتثمار األمثةةل للمةوارد
البشرية وزايدة كفا هتا وفاعليتها.

49

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

 -5-4مل الباحثة من خالل ما توصةلت إليةه مةن نتةالج تقةدمي توصةيات للقيةادات الرتبويةة بةرايض األطفةال
تسهم يف نشر رقافة التمكني وتدعيمها خاصة يف ظل ما أفادت به عدد من اآلرا  ,ونتالج الدراسات
مةةن افتقةةار عديةةد مةةن املؤسسةةات لرؤيةةة واضةةحة لتبنيةةه وتطبيقةةه(.اهلاجري 5 ،2010؛ أبةةو كةةرمي
12 ،2012؛الوادي )53 ،2012
-6مادج البحث:

 -6-1اعتمةةد البحةةث احلةةايل علةةى املةةنهج الوصةةفأ التحليلةةأ ملال متةةه لطبيعةةة البحةةث ,وهدفةةه للتعةةرف علةةى واقةةع
التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة بةرايض األطفةةال ،وكةةذلك رصةةد تقةةديرهن لدرجةةة ممارسةةة عمليةةات إدارة
املعرفةة بروضةاهتن ُتهيةداً للتعةةرف إحصةاليا علةى طبيعةةة العالقةة بةني مسةةتوى ُتكيةنهن إدارايً كمتغةري مسةةتقل,
وتقديرهن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن كمتغري اتبع ،كما يوضحه الشكل التايل:
املتغري التابع
املتغري املستقل
التمكين اإلداري للقيادات التربوية برياض األطفال

-7معرلحات البحث:

ممارسة عمليات إدارة المعرفة برياض األطفال

شكل ( )1يوضح متغريى البحث

 1-7التمكني اإلداريAdministrative empowerment:

يعر البحث احلايل إجرائيراو هارا :إسةرتاتيجية إداريةة تنظيميةة تعتمةد علةى مةنح القيةادات اإلداريةة األعلةى

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

 2-7القيادات الرتبويةEducational leaders :

يعر دا البحث احلايل إجرائياو ملهنن املعلمات األول واملعلمةات األول (أ) الاللةأ يعملةن بةرايض األطفةال،
وتقع هااتع الوظيفتاع برايض األطفال ضمن وظالف اجملموعة النوعية للوظالف التخصصية للتعليم على الدرجة
املالية الثانية ،ويتم التعيني ملى منهما بنا ً على توفر عدد من الشروط اليت حددهتا املادة( )71واملادة ( )79من
القةانوع رقةم ( )155لسةنة  2007بتعةديل أحكةام قةانوع التعلةيم الصةادر ابلقةانوع رقةم ( )139لسةنة ،1981
تُعتةرب املعلمةةة األوىل و املعلمةةة األوىل (أ) بةرايض األطفةةال قالةةد تربةوى مقةةيم يف الروضةةة وتشةغال املركةوين الةةوظيفني
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الرابةةع و الثالةةث علةةى الرتتيةةب بعةةد مةةديرة ووكيلةةة الروضةةة وفق ةاً لتسلسةةل خةةط القيةةادة مةةن أعلى(.مجهوريةةة مصةةر
العربية ،جملا الشعب).
7-3

ممارسة عمليات إدارا ارعر ة Practice of knowledge management processes

ةتم اختاذهةةا ملسةةاعدة الروضةةة علةةى تنظةةيم
يعر دررا البحررث احلررايل إجرائي راو هاررا:اإلجةةرا ات التنفيذيةةة الةةيت ية ُّ

املعرفة وختوينها ،وتداوهلا ونقلها داخلها وخارجها.
7-4

رض

أطفاو رمسي عريبArabic formal kindergartens:

ةتم فيهةةا تقةةدمي مجيةةع جمةةاالت بةةر مج األنشةةطة
يعر دررا البحررث احلررايل إجرائي راو هاررا:رايض األطفةةال الةةيت ية ُّ

اب للغة العربية عدا أنشطة جمال اللغة اإلجنليوية فقط
7-5

رض

أطفاو رمسي لغات (جترييب) Experimental kindergartens

ةتم فيهةةا تقةةدمي بعةةض جمةةاالت بةةر مج األنشةةطة
يعر دررا البحررث احلررايل إجرائيراو هاررا:رايض األطفةةال الةةىت ية ُّ

ابللغةةة العربيةةة وبعضةةها اآلخةةر ابللغةةة اإلجنليويةةة مثةةل جم ةال العلةةوم وجمةةال الرايضةةيات ابإلضافةألنشةةطة جمةةال اللغةةة
اإلجنليوية
7-6

رض

أطفاو معتم ا Accreditd kindergartens

يعر درا البحررث احلرايل إجرائيراو هارا:رايض األطفةةال الةىت حصةةلت علةى شةةهادة مةن اهليئةةة القوميةة لضةةماع

جةةودة التعلةةيم واالعتمةةاد تفيةةد ابسةةتيفالها ملعةةايري اعةةودة ،والتحقةةق مةةن تةوافر نظةةم اعةةودة الداخليةةة هبةةا ،مةةع تةةوفري
تغذية راجعة ،وكذا تطوير األدا املؤسسأ جبميع جماالته.
7-7

رض

أطفاو غري معتم اNon accreditd kindergartens.

يعر دررا البحررث احلررايل إجرائي راو هاررا رايض األطفةةال الةةىت مل قصةةل بعةةد علةةى شةةهادة مةةن اهليئةةة القوميةةة
لضماع جودة التعليم واالعتماد تفيد ابستيفالها ملعايري اعودة.

-8حر ود الب رحرث:

 -8-1احلر ود البشرررية :يقتصةةر البحةةث احلةةايل علةةى آرا القيةةادات الرتبويةةة بةرايض األطفةةال مبحافظةةة املنوفيةةة ممثلةةة
فقط يف املعلمات األول واملعلمات األول (أ)  -نظراً لعدم وجود مديرة رايض أطفال متخصصة حىت إجرا
ةتم يف الروضةة مةن
البحث -؛ حيث إهنن أكثر دراية مبا يتم ابلروضات ,فهن املسؤوالت فعلياً عةن كةل مةا ي ُّ
أنشطة وفعاليات ،مبا يسهم يف نقل صورة واضحة للعالقة بني متغريي البحث(.مقابلة شخصةية مةع املوجةه
العام لرايض األطفال مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنوفية)
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 -8-2احل وداركانية:قد تم اختيار حمافظة املنوفية؛ حيةث إهنةا حمةل سةكن وعمةل الباحثةة؛ ممةا سةهل عليهةا تطبيةق

أداة البحث جبميع مراكو احملافظة األمر الذي ساعد علةى الوصةول إىل صةورة شةاملة وواضةحة عةن املوضةوع
حمل البحث.

 -8-3احل ود الزماية:قددت نتالج هذا البحث بومن تطبيقه يف الفصل الدراسى الثةاين للعةام الدراسةأ /2013
.2014

-9خروات البحث:

يف ضوء ه ر ف البحث وأسئلت ن ا البحث يف خروتني على الاحو التايل:

 -9-1اإلطار الا رى للبحث:وفيه ت تناول حمورين ابإلضافة للدراسات السابقة؛ اهتم األول بتوضيح مفهوم
التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية برايض األطفال ،وأييته ،ومتطلبات ومعوقات جناحه ،وأبرز أبعاد .
وعرض الثاين إدارة املعرفة موضحاً التعريف هبا ،ومربرات التوجه حنو تطبيقها ،وأهم عملياهتا برايض
األطفال.وميكن من خالل هذ اخلطوة إجابة السؤالني الفرعيني األول والثاين.

 2-1-9ال راسات السابقة:

فرغ امليداع الرتبوى املصري – ىف حدود علم الباحثة -من حبوث اهتمت ابلتعةرف علةى طبيعةة العالقةة بةني
واقةةع التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال وممارسةةتهن لعمليةةات إدارة املعرفةةة بروضةةاهتن ،لةةذا فقةةد
استعانت الباحثة ابلدراسات الىت اهتمت بكال املتغريين ىف املراحل التعليمية األخرى سوا على املستوى اعةامعأ
أو قبةةل اعةةامعأ ,وكةةذلك علةةى مسةةتوى املؤسسةةات اجملتمعيةةة األخةةرى .وفيمةةا ريت عةةرض بعةةض هةةذ الدراسةةات
مصةنفة وفةق رالرةة جمةاالت :األول :دراسةةات اهتمةت ابلتمكةني اإلداري.،والثاين:دراسةات اهتمةت بعمليةةات إدارة
املعرفة ،واجملال الثالث:دراسات اهتمت إبدارة املعرفة والتمكني اإلداري معاً.

 1-2-1-9ال راسات الت اهتمي دلتمكني اإلداري

 1-1-2-1-9دراسة (ارد ي :)2007هدفت إىل قديد مستوى ُتكني املعلمني مبدارس التعليم األساسأ يف
ط.
مصر ،وتوصلت إىل أع مستوى ُتكني املعلمني متوس م

2 -1-2-1-9دراسررة (حسررني يارراير  :)2009هةةدفت إىل معرفةةة أبعةةاد ُتكةةني املةةديرين ىف املةةدارس الثانويةةة
العامة مبحافظة القليوبية ,وقد توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية ذات رري إجيايب بني شعور املديرين ابلتمكني يف
وظالهم ودافعيتهم لإلصالأ املدرسأ.
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3- 1-2-1-9دراسة (راضي :)2010هدفت إىل التعرف على العالقة بني التمكني اإلداري وإبداع العاملني
من وجهة نظر موظفأ كلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة القادسية ,وقد برهنت نتالج الدراسة على وجود دعم جولةى
لعالقة التمكني اإلداري وإبداع العاملني.

 4-1-2-1-9دراسرة (امعر ي :)2010سةعت إىل التعةرف علةى واقةع ُتكةني العةاملني يف اعامعةات العامةة

الفلسطينية العاملة يف الضفة الغربية من وجهة نظر اإلداريني من زاوية التمكني اإلداري والتمكني النفسأ ،وقديد
أهةم معوقةات التمكةني ،وقةد توصةلت إىل أع درجةة التمكةني اإلداري لةدى العةاملني االداريةني جةا بدرجةة مرتفعةة
عامة ،وكانةت درجةة التمكةني النفسةأ أعلةى مةن درجةة التمكةني اإلداري لةديهم ،وجةا ت أكثةر معوقةات التمكةني
خوف املديرين من فقداع السيطرة ،واملركوية الشديدة.
 5-1-2-1-9دراسرة ) :)Zhang & Bartol 2010هةدفت إىل التحقةةق مةن العالقةة بةني ُتكةةني

القيادات وإبةداع العةاملني وتوصةلت إىل أع لتمكةني القيةادات أرةراً إجيابيةاً علةى التمكةني النفسةأ الةذى أرةر بةدور
على الدوافع الذاتية واملشاركة اإلبداعية.

 6-1-2-1-9دراسة (سالمة  :)2011 /2010سعت إىل تقصأ العالقة بني التمكني اإلداري ملديري
املدارس ودرجة ممارستهم ألدوارهم اإلدارية والفنية من وجهة نظر املديرين واملدرسني يف املدارس الثانوية العامة يف
مدينة دمشق وكشفت وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني مستوى التمكني اإلداري ملديري املدارس الثانوية العامة
ودرجة ممارستهم ألدوارهم اإلدارية والفنية من وجهة نظر املديرين واملدرسني.
7- 1-2-1-9دراسة (العمري و لماو :)2011هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس
لتمكني املعلمني وعالقته بوال املعلمني التنظيمأ من وجهة نظر معلمأ مدارس حمافظة العاصمة عماع ،وقد
بينت نتالج الدراسة أع درجة ممارسة مديرى املدارس لتمكني املعلمني مرتفعة ،كما بينت وجود عالقة ارتباطية
موجبة متوسطة بني درجة ممارسة مديرى املدارس لتمكني املعلمني ووال املعلمني التنظيمأ.
 8-1-2-1-9دراسة (نسمان  :)2011هدفت إىل الكةشف عةن درجةة التمكةن اإلداري ،وكذلك التعةرف
علةى عالقةة التمكةن اإلداري إببداع العةاملني فةأ اعامعةات الفلةسطينية بقطةاع غةوة .وتوصلت إىل أع أبعةاد
التمكن اإلداري متوفرة بدرجة كبرية ،كما وجدت عالقةة ذات داللةة إحةصالية بةني التمكةن ملبعةاد (التةدريب،
االتةصال وتةدفق املعلومةات ،فرق العمل ،احلوافو ،تفويض السلطة) ٕوا بداع العاملني يف اعامعات الفلسطينية .

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

 10-1-2-1-9دراسة (أبرو لررم :)2012،سةعت إىل التعةرف علةى درجةة التمكةني اإلداري لةدى القيةادات
الرتبوية من وجهة نظر املنتسبني لدورة مديرى املدارس واملشرفني الرتبويني ىف كل من جةامعيت امللةك سةعود واإلمةام
حممد بن سعود االسالمية ىف الرايض ،وقد توصلت إىل أع درجة التمكني اإلداري لدى القيادات الرتبوية جةا ت
بدرجة متوسطة.
 11-1-2-1-9دراسة (جابر :)2012هدفت إىل التعرف على واقع التمكني اإلداري ملديرات املدارس
الثانوية مبنطقة جدة التعليمية وقديد أهم معوقات ُتكينهن ،وتوصلت إىل أع واقع التمكني اإلداري هلن من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كاع مرتفعاً بوجه عام ،و جا البنا التنظيمأ اهلرمأ ذو املستوايت اإلدارية املتعددة
كأهم معوق ،حيث احتل املرتبة األوىل.

 12- 1-2-1-9دراسة (علرى :)2012هدفت إىل قديد متطلبات التمكني اإلداري للقيادات اعامعية
بكل يات الرتبية يف مجهورية مصر العربية  .وتوصلت إىل أع متطلبات التمكني اإلداري اليت ت دراستها وقليلها يف
تسعة متطلبات ،وهأ :الرؤية الواضحة ،والثقة التنظيمية ،والثقافة التنظيمية ،ودور القيادة ،والدعم التنظيمأ،
وصنع واختاذ القرار ،واالتصال اإلداري ،والتدريب اإلداري ،وفرق العمل.
 13-1-2-1-9دراسة (ارقابلة ألتوبر :)2012هدفت إىل التعرف على درجة التمكني اإلداري لدى
رليا – منسق القسم األكادميأ بكلية العلوم واآلداب بشرورة ،جبامعة جنراع من وجهة نظر أعضا هيئة
التدريا ،وتوصلت إىل أع مستوى التمكني اإلداري لرليا القسم األكادميى جا ت بدرجة كبرية.

 14-1-2-1-9دراسة (سالمة  :)2013هدفت إىل معرفة معوقات تطبيق مفهوم التمكني اإلداري ىف

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

15-1-2-1-9دراسة (الرعاين و السويعي :)2013هدفت إىل التعرف على التمكني اإلداري ،وعالقته
ابلرضا الوظيفى لدى مديرى املدارس احلكومية ىف حمافظة الدمام ابململكة العربية السعودية ,وقد أظهرت النتالج
أع مستوى التمكني اإلداري جا بدرجة مرتفعة ،وأع مستوى الرضا الوظيفأ جا بدرجة متوسطة.كما بينت
وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية بني درجة التمكني اإلداري ودرجة الرضا الوظيفأ.
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 16-1-2-1-9دراسة (السبو  :)2013هدفت إىل التعرف على مستوى ُتكني معلمأ املرحلة اإلبتدالية
ىف دولة الكويت ،وتوصلت إىل أع مستوى ُتكني املعلمني مل يرق إىل املستوى املرجو.

 2-2-1-9ال راسات الت اهتمي بعمليات إدارا ارعر ة:

 1- 2-2-1-9دراسررة (العتيرريب1428/1427ه) سةةعت إىل التعةةرف علةةى إمكانيةةة تطبيةةق إدارة املعرفةةة ىف

اعامعات السعودية ،وتوصلت إىل أع درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة متوسطة.

 2- 2-2-1-9دراسررة (طانرركا ي1428 /1427ه) :هةةدفت إىل التعةةرف علةةى مةةدى تطبيةةق عمليةةات
إدارة املعرفة من وجهة نظر مديرات اإلدارات واملشرفات اإلدارايت يف تعليم مكة املكرمة وحمافظة جدة ،وتوصلت
إىل أع أف ةراد جمتمةةع الدراس ةةة يةةروع أع عملي ةةة اكتسةةاب املعرف ةةة وتطويرهةةا م ةةن أهةةم عملي ةةات إدارة املعرفةةة وأكثره ةةا
ممارسة ،يليها عملية نقل املعرفة واستخدامها مث عملية تنظيم املعرفة وتقييمها .

 3-2-2-1-9دراسة ( )Singh 2008اليت هدفت التعرف على دور القيادة ىف ممارسة عمليات إدارة

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

 4-2-2-1-9دراسة (األغا و أبو اخلري يااير  :)2012هدفت إىل التعرف على واقع تطبيق عمليات إدارة

املعرفة يف جامعة القدس املفتوحة وإجرا ات تطويرها ،وأسفرت نتالج الدراسة على أع تطبيق عمليات إدارة املعرفة
جبامعة القدس املفتوحة جا متوسطاً.

 5-2-2-1-9دراسة (أبو العال آضر  :)2012هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفةة

املتمثلةة ىف :التنظةيم ،التوليةد ،التشةارك ،التطبيةق يف كليةة الرتبيةة جبامعةة الطةالف مةن وجهةة نظةر أعضةا هيئةة
التدريا ،وقد كشفت أع العمليات األربع تتضمن ممارسات إجيابية وأخرى سلبية ،وجا الرتتيب التنازيل ملمارسة
علميات إدارة املعرفة على النحو اآليت :التنظيم ،والتوليد ،والتشارك ،والتطبيق.
 6-2-2-1-9دراسة عو

( :)2012هدفت إىل التعرف علةى طبيعةة العالقةة بةني إدارة املعرفةة ,وتقانتهةا,

والتطةةوير التنظيمةةأ ,وتقةةدمي املقرتحةةات الالزمةةة لالسةةتفادة مةةن إدارة املعرفةةة وتقانتهةةا يف التطةةوير التنظيمةةأ .جبامعةةة
العل ةةوم واآلداب والتكنولوجي ةةا بلبن ةةاع .وتوص ةةلت إىل وج ةةود عالق ةةة ارتب ةةاط ب ةةني إدارة املعرف ةةة وتقانته ةةا ،والتط ةةوير
التنظيمأ للجامعة.كما أع هناك أرراً إجيابياً إلدارة املعرفة وتقافتها يف التطوير التعليمأ.
 7- 2-2-1-9دراسررة (نرررف :)2013هةةدفت إىل قديةةد تقةةديرات أعضةةا هيئةةة التةةدريا لدرجةةة ممارسةةة

عملي ةةات إدارة املعرف ةةة يف جامع ةةة املنوفي ةةة ،وتوص ةةلت إىل اخنف ةةاض درج ةةة ممارس ةةة عملي ةةات إدارة املعرف ةةة يف جامع ةةة
املنوفية.
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 8- 2-2-1-9دراسر ررة ( :)Numair2012ه ةةدفت إىل التع ةةرف عل ةةى طبيع ةةة العالق ةةة ب ةةني ممارس ةةة
عمليةةات إدارة املعرف ةةة واألدا اإلبتك ةةارى جبةةامعيت املنص ةةورة واألمريكي ةةة ،وتوص ةةلت إىل وجةةود عالق ةةة إجيابي ةةة ب ةةني
ممارسة عمليات إدارة املعرفة واألدا االبتكاري.
 9-2-2-1-9دراسة ) :(Alnawaiseh2014هدفت إىل استقصا مفهوم إدارة املعرفةة ورصةد أبةرز

عملياهتا مبؤسسات التعليم األردنية وتوصلت إىل غياب مفهوم إدارة املعرفة واملمارسات املتعلقة بعملياهتا .

 3-2-1-9ال راسات الت اهتمي إبدارا ارعر ة والتمكني اإلداري معاو
 1-3-2-1-9دراسة ( :)Nejad & Abbaszadeh2010سعت إىل التحقق من العالقة بني إدارة

املعرفة وُتكني مديرات املدارس الثانوية ،وتوصلت إىل ارتباط إدارة املعرفة بتمكني املديرين.

 2-3-2-1-9دراسة ( :)Ghorbani & etals 2011هدفت إىل تقصأ العالقة بني اهليكل
التنظيمأ وإدارة املعرفة يف وزارة الرتبية والتعليم اإليرانية ،وقد توصلت إىل أع هناك عالقة إجيابية بني اهليكل
التنظيمأ وإدارة املعرفة؛ فكلما اتسم ابلبساطة والالمركوية كلما كانت ممارسة عمليات إدارة املعرفة من اكتساب
ومشاركة وتطبيق وتقومي بدرجة أكرب.

 3-3-2-1-9دراسرة ( :)Ahmadi & others 2012هةدفت إىل قديةد العالقةة بةني التمكةني
النفسةةأ ملةةوظفأ مؤسسةةات األمةةن اإلجتمةةاعأ وممارسةةات عمليةةات إدارة املعرفةةة ،وتوصةةلت إىل أع هنةةاك عالقةةة
ارتباطية بني التمكني النفسأ للموظفني وقدرهتم على ممارسة عمليات إدارة املعرفة.
 4-3-2-1-9دراسة ( :)Badah2013سعت إىل التعرف على طبيعةة العالقةة بةني ممارسةة عمليةات

إدارة املعرفةة و التمكةني اإلداري للمةوظفني يف وزارة التعلةيم العةايل والبحةث العلمةأ يف األردع .وكشةفت وجةود
عالقة ذات داللة احصالية عند مستوى  0.01بني درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة ودرجة ُتكينهم إدارايً.
 5-3-2-1-9دراسة ) :(AL Ajlouni2013هدفت إىل التعةرف علةى رةري ممارسةة عمليةات إدارة

املعرفة وُتكني العاملني ابلبنوك األردنية على رقة املنظمة ،وقد أظهرت النتالج بوضوأ أع رالاثً من عمليات إدارة
املعرفة ،وهأ إلتقاط املعرفة وتبادهلا وتوليدها هلا عالقة إجيابية بوايدة رقة املنظمة.

 6-3-2-1-9دراسرررة ) :)Ansaroodi2013س ةةعت إىل التع ةةرف عل ةةى العالق ةةة ب ةةني إدارة املعرف ةةة,

والتمكني اإلداري للعةاملني بةوزارة الشةباب والرايضة،وتوصةلت إىل وجةود عالقةة إجيابيةة بةني تةوفري متطلبةات إدارة
املعرفة وتفعيل التمكني اإلداري للعاملني.
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ولعث حص ال راسات السابقة ميكااا من الوقوف على ارالح ات التالية:

مررن حيررث موضرروع البحررث :تباينةةت الدراسةةات السةةابقة يف تناوهلةةا للموضةةوعات ,فةةبعض هةةذ الدراسةةات

تناولت التمكني اإلداري ,وأخرى اهتمت إبدارة املعرفة وعملياهتا ,وقلة من الدراسات األجنبيةة الةيت مجعةت
بني عمليات إدارة املعرفة والتمكني اإلداري يف املراحل التعليمية األعلةى واملؤسسةات اجملتمعيةة األخةرى ،لةذا
ال توجةةد يف  -حةةدود علةةم الباحثةةة  -حبةةث مجةةع بةةني املتغةةريين يف مرحلةةة رايض األطفةةال ولةةذلك ختتلةةف
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع البحث ،وتعد استكماالً ملنظومة هذ الدراسات.
من حيث ارادج ارستخ م :من املالحظ أع الدراسات السابقة اتفقت ىف غالبيتها على املنهج املستخدم
والبحث احلايل يتفق مع هذ الدراسات ىف املنهج املستخدم ,وهو املنهج الوصفأ التحليلأ.

مررن حيررث اغرراو امغ ررايف :مةةن املالحةةظ تعةةدد اجملةةال اعغ ةرايف للدراسةةات السةةابقة ,حيةةث أجريةةت تلةةك
الدراسةةات ىف أمةةاكن متعةةددة س ةوا علةةى املسةةتوى الغةةريب أو العةةريب ,لكةةن ال توجةةد دراسةةة ىف حةةدود علةةم
الباحثة أجريت مبحافظة املنوفية ،عدا دراسة (شرف  )2013واهتمت ابعامعةة ,ومةن هنةا فتلةف البحةث
احلايل عن الدراسات السابقة من حيث اجملال اعغرايف األمر الذي جيعله امتةداداً للدراسةات السةابقة عامةة,
وتفردها يف مرحلة رايض األطفال يف مصر خاصة.
من حيث اإل ادا من ال راسات السابقة :قد استفادت الباحثة من الدراسات السةابقة ىف قديةد مشةكلة

البحث ،وىف اختيار املنهج املستخدم ,واالعتماد على االستبياع كأداة ,فضالً عن قديةد عناصةر  ،وكةذلك
اختيار القيادات الرتبوية برايض األطفال عينة للبحث،وأخرياً ىف تفسري النتالج امليدانية للبحث.

 -9-2اإلطررار اري ر اين للبحررث :وفيةةه ت التعةةرف علةةى واقةةع التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال
وممارستهن لعمليات إدارة املعرفة بروضاهتن ،وكذلك طبيعة العالقة بينهما وفقاً ملا أشارت إليه آراؤهن ،وذلك
بتطبيةةق اسةةتبياع أعةةد هلةةذا الغةةرض ،ومةةن خاللةةه ُت ةت اإلجابةةة عةةن الس ةؤال الفرع ةأ الثالةةث ،وكةةذلك الرابةةع،
واخلاما والسادس والسابع.

-10جمترمع البرحرث وعيات :

 1-10جمت رم ررع الب رح ررث :تكةةوع جمتمةةع البحةةث مةةن مجيةةع القيةةادات الرتبويةةة بةةرايض األطفةةال يف حمافظةةة

املنوفيةةة للعةةام الدراسةأ  2014 /2013والبةةالغ عةةددهن ( )463قالةةدة تربويةةة ,وفقةاً للبيةةاع الصةةادر مةةن مديريةةة
الرتبيةةة والتعل ةةيم ابحملافظ ةةة ".ملح ةةق رق ةةم (.")2وتم تطبي ةةق االس ةةتبياع عل ةةى ( )190م ةةن القي ةةادات الرتبوي ةةة ب ةرايض
األطفةةال جبميةةع مراكةةو حمافظةةة املنوفيةة ،وت اسةةتعادة ( )138اسةةتبانة مجيعهةةا صةةاحل للتحليةةل اإلحصةةالأ ,وبةةذلك
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تك ةةوع نس ةةبة عين ةةة البحة ةث  % 29.81م ةةن اجملتم ةةع األص ةةلأ ،وهة ةأ نس ةةبة مقبول ةةة ميك ةةن االعتم ةةاد عل ةةى نت ةةالج
استجاابهتا يف تعميم النتالج على اجملتمعات املمارلة.

 2-10عياررة البحررث :وجةةا ت بيا هتةةا علةةى النحةةو اآليت :فيمةةا يتعلةةق بنةةوع الروضةةة ( 23رٌسةةأ جت ةرييب،
 115رٌسأ عريب) ،وفيما يتعلق حبصوهلا على االعتماد 19(.معتمدة 119 ،غري معتمدة).
-11أداا الب رحرث:

ُتثةةل اهلةةدف مةةن إعةةداد االسةةتبياع التعةةرف علةةى واقةةع التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة بةرايض األطفةةال,
وتقديرهن لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن من وجهة نظرهن.
 1-11مراحث إع اد االستبيان

مر إع اد االستبيان درراحث التالية:

 -11-1-1اقرتاح حموري االستبيان وأبعاد وعمليات كال احملورين ،وذلك من خالل:
 1-1-1-11االطالع على بعض الدراسات واألدبيات الرتبوية العربية واألجنبية اليت تتعلق ملبعاد التمكني
اإلداري وعمليات إدارة املعرفة.
 2-1-1-11إجرا بعض املقابالت الشخصية املفتوحة مع تسع من القيادات الرتبوية إبداريت شبني الكوم
التعليمية ,وبركة السبع ,وبعض املسؤولني إبدارة وتوجيه رايض األطفال مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنوفية,
حيث حاولت ال باحثة من خالل هذ املقابالت التعرف على توصيف القيادات الرتبوية برايض األطفال
ابحملافظة ,وواقع التمكني اإلداري املمنوأ هلن رٌسياً على وجه التحديد وكذلك ممارسات عمليات إدارة املعرفة
ابلروضات.
على ضو ذلك ت قديد حموري االستبياع؛ وُتثةل احملةور األول يف أبعةاد التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة
بةرايض األطفةةال ,وفيةةه تم اقةرتاأ أربعةةة أبعةةاد ،وهةةأ :التفةةويض الطةةوعأ لةةبعض الصةةالحيات ،والنمةةو املهةةين ،وإدارة
ومشاركة العمل الفريقأ ،والتحفيو ،وُتثل احملور الثاين يف عمليات إدارة املعرفةة ,وتم اقةرتاأ رةالث عمليةات ،وهةأ:
تنظيم املعرفة ،وتداول املعرفة ونقلها ،وختوين املعرفة.
 2-1-11بنا صورة أولية لعبارات كل بعد من أبعةاد احملةور األول ,وكةذلك كةل عمليةة مةن عمليةات احملةور
الثاين ,وت قديد فئات االستجابة يف مخسة بدالل ملستوى التمكني اإلداري ,وكذلك لدرجة ممارسة عمليات إدارة
املعرفةةة ،وذلةةك عل ةى النحةةو اآليت( :مرتفةةع جةةداً ،مرتفةةع ،متوسةةط ،مةةنخفض ،مةةنخفض جةةداً) ملسةةتوى التمكةةني
اإلداري( ،كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً) لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة.
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لما تضماي األداا جزءاو يتعلق ببعض البياات العامة عن:

 الروضة؛ مثل نوع الروضة ،حصوهلا على االعتماد ،اإلدارة التابعة هلا ،وجود موقع إلكةرتو للروضةة ،ومةدىتفعيله ،وجود تليفوع ،فاكا،اتصال ابإلنرتنت.
 -القيادات الرتبوية؛ مثل سنوات اخلربة ،وجود بريد الكرتوين خاص هبا.

 3-1-11تم عرض االستبياع يف صورته األولية على جمموعةة مةن السةادة األسةاتذة احملكمةني املتخصصةني
يف الرتبيةةة وتربيةةة الطفةةل ،وقةةد طلةةب مةةن سةةيادهتم قديةةد آرالهةةم بوضةةع عالمةةة ( √ ) أمةةام كةةل عنصةةر يف اخلانةةة
املناسبة لوجهة نظر سيادهتم حول مدى منطقية الةربط بةني املتغةريين حمةل البحةث ،ومةدى مناسةبة األبعةاد املقرتحةة
لتمكني القيادات الرتبوية برايض األطفال ،ومدى ارتب اط كل مفردة ابلبعد وكل ممارسة ابلعمليةة الةيت تنتمةأ إليهةا،
وجةةود مفةةردات وممارسةةات أخةةرى كةةاع ينبغةةأ تضةةمينها يف كةةل حمور.،وكفايةةة عبةةارات كةةل بعةةد وكةةل عمليةةة ،ودقةةة

ووضوأ كل عبارة ،و أخرياً وجود أي اقرتاحات خاصة ابالستبياع ككل.
 4-1-11وفةةق آرا ومالحظةةات السةةادة احملكمةةني تم التعةةديل يف حمةةوري االسةةتبياع ،كمةةا تم حةةذف عةةدد
مةةن املفةةردات واملمارسةةات مةةع اإلبقةةا علةةى العبةةارات الةةيت بلغةةت نسةةبة االتفةةاق حوهلةةا  %80فةةأكثر .وتكونرري
العررورا الادائيررة لالسررتبيان مررن ( )39مفررردا يف أبعرراد التمكررني اإلداري األربعررة و( )33ممارسررة موةعررة علررى

عمليات إدارا ارعر ة الثالث.

 5-1-11للتحقةةق مةةن صةةدق االسةةتبياع :تم عرضةةه بصةةورته النهاليةةة علةةى جمموعةةة مةةن هةةؤال احملكمةةني
وطُلةةب مةةن سةةيادهتم احلكةةم علةةى مةةدى وضةةوأ اإلجةرا ات يف أبعةةاد احملةةور األول ,واملمارسةةات يف عمليةةات احملةةور
الث ةةاين وانتماله ةةا ,وأيض ةةا مشوهل ةةا وكفايته ةةا لقي ةةاس م ةةا وض ةةعت م ةةن أجله.وق ةةد أك ةةدت آرا الس ةةادة احملكم ةةني أع
اإلج ةرا ات واملمارسةةات واضةةحة ومنتميةةة حملورهةةا ,كمةةا أهنةةا كافيةةة لقيةةاس مةةا وضةةعت مةةن أجلةةه وهلةةذا فقةةد أقةةروا
بصالحية االستبياع.
 6-1-11تم حساب ربات االستبياع بطريقة إعادة االختبار على عينة قوامها " " 18من القيادات
الرتبوية برايض األطفال إبداريت شبني الكوم وبركة السبع لكرب العدد هبما مقارنة بباقأ إدارات احملافظة ( 74قالدة
تربوية بكل إدارة منهما) ،وكذلك لسهولة التطبيق ببعض روضاهتا لقرهبا من حمل عمل وسكن الباحثة ,وقد
تراوحت املدة بني التطبيقني األول والثاين مخسة عشر يوماً ،وقد جا االرتباط اتماً بني درجات التطبيقني ابلنسبة
لكل بعد وكل عملية ولكل من احملورين ولالستبياع ككل؛ مما يشري إىل أع االستبياع يتمتع بدرجة عالية جداً من
الثبات ،وهره الاتائج تشري إىل أن األداا ادقة واثبتة ,ودلتايل دي احلة للتربيق.
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 11-2تربيق االستبيان
تم تطبية ةةق االسة ةةتبياع علة ةةى عينة ةةة البحة ةةث يف األسة ةةبوعني األخة ةةريين ( )2014/4/28 -17مة ةةن الفصة ةةل
الدراسأ الثاين للعام الدراسأ  2014 /2013برايض األطفال احلكومية بنوعيها عريب /جترييب.

-12

ألغرا

األسالي وارعامات اإلحعائية للبياات:

التحليث اإلحعائي متَّ االعتماد على اإلجراءات التالية:

 1-12قويل االستجاابت اللفظية ألفراد العينة إىل استجاابت رقميةة ،حيةث تم إعطةا الةدرجات (،4 ،5
 )3،2،1لفئةةات االسةةتجابة اآلتيةةة علةةى الرتتيةةب (مرتفعةةة جةةداً ،مرتفعةةة ،متوسةةطة ،منخفضةةة ،منخفضةةة جةةداً)
ملستوى التمكني اإلداري ،و(كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً) لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة.
 2-12استخدام بر مج التحليل اإلحصالأ ( )SPSS16ملعاعة البيا ت إحصالياً ,وذلك كما يلأ:
 1-2-12حساب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية لكل من املفردات واألبعةاد املتعلقةة ابحملةور األول,
وكذلك املمارسات والعمليات املتعلقة ابحملور الثاين ،وقد ت االعتماد على الوزع النسيب حلسةاب مسةتوى التمكةني
اإلداري ودرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة.
هةةذا وقةةد تم االعتمةةاد علةةى الةةدرجات املعياريةةة للمتوسةةطات احلسةةابية السةةتجاابت القيةةادات الرتبويةةة عينةةة
البحث على مفردات وأبعاد التمكني اإلداري وكذلك ممارسات وعمليات إدارة املعرفة على النحو اآليت:
* قيمة املتوسط من  1.80 <:1تعين أع مستوى التمكني اإلداري منخفض جداً ,وكذلك درجةة ممارسةة
عمليات إدارة املعرفة قليلة جداً.
* قيمة املتوسط من  2.60 <:1.80تعين أع مستوى التمكني اإلداري منخفض ,وكةذلك درجةة ممارسةة
عمليات إدارة املعرفة قليلة.
* قيمةة املتوسةط مةن  3.40 <:2.60تعةين أع مسةتوى التمكةني اإلداري متوسةط ,وكةذلك درجةة ممارسةة
عمليات إدارة املعرفة.
* قيمةةة املتوسةةط مةةن  4.20 <:3.40تعةةين أع مسةةتوى التمكةةني اإلداري مرتفةةع ,وكةةذلك درجةةة ممارسةةة
عمليات إدارة املعرفة كبرية.
* قيمةةة املتوسةةط مةةن  5 <:4.20تعةةين أع مسةةتوى التمكةةني اإلداري مرتفةةع جةةداً ,وكةةذلك درجةةة ممارسةةة
عمليات إدارة املعرفة كبرية جداً.
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 2-2-12تم اس ةةتخدام اختب ةةار(ت) للتع ةةرف عل ةةى م ةةدى دالل ةةة الف ةةروق ب ةةني الروض ةةات املعتم ةةدة وغ ةةري
املعتمدة ،وكذلك بني الروضات الرٌسأ عريب ،والتجرييب.
 3-2-12ت االعتماد على معامل االرتباط لبريسوع للتعرف على طبيعة العالقة بني مستوى التمكني
اإلداري كمتغري مستقل وممارسة عمليات إدارة املعرفة كمتغري اتبع.

-13نتائج التربيق اري اين ومااقشتدا وتفسريها:
أسفر التحليل اإلحصالأ للبيا ت واملعلومات اليت تم احلصول عليها من تطبيق أداة البحث على القيادات
الرتبويةةة عينةةة البحةةث عةةن عديةةد مةةن النتةةالج املتعلقةةة ابسةةتجاابهتن حةةول واقةةع التمكةةني اإلداري بةرايض األطفةةال,
وكذلك قديدهن لدرجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة والعالقة بينهما ,وفيما ريت عرض هذ النتالج:

برض

الاتررائج اخلا ررة دلسررؤاو الثالررث ارتعلررق بواقررع -مسررتوى  -التمكررني اإلداري للقيررادات الرتبويررة

13-1

األطفاو من وجدة ن رهن

سةةيتم عةةرض هةةذ النتةةالج وفقةاً ملسةةتويني:يتعلق األول ملبعةةاد التمكةةني اإلداري األربعةةة ككةةل ،ويتعلةةق الثةةاين
مبفردات كل بعد من هذ األبعاد.
 1-1-13يما يتعلق دلاتائج اخلا ة درستوى األوو يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )1يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
األطفاو حوو مستوى التمكني اإلداري

األبعاد

االستيابة
ك

مرتفع ج او
%

مرتفع
ك

متوسج

%

ك

%

ك

%

ك

ارتوسج الاسيب

م

مستوى التمكني اإلداري
ماخفض

ماخفض ج او
%

1

تفويض الصالحيات

5.7

43.5

4.34

93.24

5.22

3.16

26.4

13.19

2.47

2.34

2.48

2

إدارة العمل الفريقأ.

33.28

53.20

44.22

26.16

78.19

33.14

11.26

92.18

33.44

95.29

2.78

3

النمو املهين

12

7.8

12.09

76.8

55.57

7.41

48.91

44.35

45.7

4.5

2.8

4

التحفيو

0

0

44.14

47.10

33.21

46.15

33.12

94.8

89.89

14.65

1.71

املتوسط

96.11

66.8

84.20

15.1

29.30

95.21

44.28

61.20

22.47

22.34

2.44

يتضةةح مةةن اعةةدول ( )1أع مسةةتوى التمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال جةةا منخفض ةاً,
حيةةث تراوحةةت املتوسةةطات النسةةبية لءبعةةاد األربعةةة مةةا بةةني 2.8 ،1.71إبمجةةايل متوسةةط نسةةيب للتمكةةني اإلداري
( )2.44وهأ قيمة تدل على درجة منخفضة لتمكني القيادات الرتبوية ابلروضات بشكل عام ،ولعل هذا األمةر
مةةرد غلبةةة البنةةا التنظيمةةأ اهلرمةةأ الةةذي يفةةرض مركويةةة اختةةاذ القةرارات؛ ممةةا جيعةةل اإلدارة العليةةا ابلروضةةات تسةةتأرر
ابختةةاذ القةرارت ,وال ُتةةنح القيةةادات التنفيذيةةة املتخصصةةة الصةةالحيات إلجنةةاز وتسةةهيل مةةا تفرضةةه طبيعةةة وظةةروف
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عملهن يف الروضات ،وهذا يتوافق بشكل كبري مع أع السلطة يف ظل الوضع اإلداري احلايل مصدر قةوة ,وابلتةايل
تسيطر عليها الرموز.
ترى الباحثة أع هذ النتيجة ط بيعية لكوع مفهوم التمكني اإلداري وتطبيقاته مازال حديث العهد إىل حد
ما يف العمل املؤسسأ ،ويدعم ذلك ما أوضحه ) )Greasley & etals 2005, 358حول أع ُتكني العاملني
حيقق جناحاً بشكل كبري مع التغيريات اهليكلية يف املؤسسات حيث يتسع نطاق اإلشةراف والتحةول إىل املؤسسةة
األفقية بدالً من اهلرمية.
تتفق هذ النتيجة إىل حد ما مع ما توصلت إليه بعض الدراسات ,منها دراسة (املهدى )2007،36اليت
ط .ودراسةة (راضةأ ،2010
توصةلت إىل أع مسةتوى ُتكةني املعلمةني مبةدارس التعلةيم األساسةأ يف مصةر متوسة م
 )69الةيت توصةلت إىل اخنفةاض مسةتوى إدراك املةوظفني لتةوافر تفةويض السةلطة والصةالحية وتركوهةاعلى مسةتوى
الرؤسا فقةط .ودراسةة (أبةو كةرمي  )29 ،2012الةيت توصةلت إىل أع درجةة التمكةني ليسةت كافيةة حيةث مل ترتةق
إىل اليت يتوقعها املديروع.
واختلفةت النتيجةةة مةةع مةةا توصةةل إليةه عةةدد آخةةر مةةن الدراسةةات الةيت اهتمةةت برصةةد واقةةع التمكةةني اإلداري،
ومنهةا دراسةة (سةالمة  ,)2011،205 /2010الةيت توصةلت إىل أع مسةتوى التمكةني اإلداري لةدى مةديري
املدارس الثانوية العامة يف مدينة دمشق مرتفع .ودراسةة (جةابر  )87-86 ،2012الةيت توصةلت إىل أع مسةتوى
التمكني اإلداري ملديرات املدارس الثانوية مبنطقة جةدة التعليميةة جةا بدرجةة مرتفعةة .ودراسةة (الطعةاين والسةويعأ
 ,)305 ،2013والةيت توصةلت إىل أع مسةتوى التمكةني اإلداري لةدى مةديري املةدارس احلكوميةة يف حمافظةة
الةدمام ابململكةة العربيةة السةعودية جةا بدرجةة مرتفعةة ،ودراسةة (املقابلةة  ,)207 ،2012الةيت توصةلت إىل أع
مسةةتوى التمكةةني اإلداري ل ةرليا القسةةم األك ةادميى جةةا ت بدرجةةة كبرية.ودراسةةة (مسةةعود  )136 ،2012الةةىت
أفةةادت ملع درجةةة ممارسةةة مةةديرى املةةدارس احلكوميةةة يف حمافظةةات مشةةال الضةةفة الغربيةةة جةةا ت كبةةرية جداً.ودراسةةة
(التلب ةةاين وآخة ةراع  )2013،753ال ةةيت توص ةةلت إىل ت ةوافر أبع ةةاد التمك ةةني بدرج ةةة كب ةةرية ،وت ةةرى الباحث ةةة أع ه ةةذا
االخةتالف قةد يرجةع للصةالحيات املمنوحةة رٌسيةاً للقيةادات التنفيذيةةة مةن قبةل وزارة الرتبيةة والتعلةيم بعةدد مةن هةةذ
البلداع ,وهو ما مل يتوفر نظريها مبؤسساتنا الرتبوية ورايض األطفال أحدها جبمهورية مصر العربية.
كمةا يتضةةح مةةن نفةةا اعةةدول أع اسةةتجاابت القيةادات الرتبويةةة عينةةة البحةةث حةةول أبعةةاد التمكةةني اإلداري
جةةا ت متنوعةةة ,حيةةث أفةةدع ملع مسةةتوى إدارة العمةةل الفريقةةأ ،والنمةةو املهةةين هلةةن متوسةةط ،ومسةةتوى تفةةويض
الصالحيات منخفض أما التحفيو فجا منخفض جداً.
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كما يتضح كذلك من نفا اعدول أع البُعدين الثالث والثاين  -النمو املهين ،إدارة العمل الفريقأ  -جا
يف الرتتيب األول والثاين بوزع نسيب متوسط ( )2.78( ،)2.8على الرتتيب.،وقد يرجع ذلك ما تبذله وزارة الرتبية
والتعليم منذ عام  2009من جهود يف سبيل ققيق النمو املهةين للمعلمةات مةن بةرامج تدريبيةة سةوا علةى املعةايري
القومية لرايض األطفال يف مصر أو على مةنهج رايض األطفةال اعديةد (حقةأ ألعةب وأتعلةم وأبتكةر) األمةر الةذي
يسةةهم بشةةكل أو آبخةةر يف التنميةةة املهنيةةة هلةةن ،وهةةذ إجيابيةةة قسةةب للروضةةات حمةةل البحةةث ألنةةه ال ميكةةن ُتكةةني
القيةةادات الرتبويةةة دوع تةةوفري متطلبةةات منةةوهن مهني ةاً الكسةةاهبن املهةةارات الالزمةةة ألدا ممارسةةات املهةةام الةةيت يةةتم
تفويضهن فيها.
وتتفق هذ النتيجة مع دراسةة (جةابر  )73 ،2012الةيت توصةلت إىل أع النمةو املهةين ،وتنميةة روأ الفريةق
كا من بني األبعاد اليت حصلت على وزع نسيب مرتفع مقارنة بغريها من األبعاد.
كمةةا يتضةةح مةةن نفةةا اعةةدول أع مسةةتوى البُعةةد األول  -تفةةويض الصةةالحيات -جةةا يف الرتتيةةب الثالةةث
وبدرجة منخفضة بوزع نسيب ( ،)2.48ورمبا يرجع اخنفاض مستوى هذا البعد لطبيعة منط اإلدارة الةذي مازالةت
تسيطر عليه التنظيمةات البريوقراطيةة ,والةيت قةول يف كثةري مةن األحيةاع بةني قيةادات الصةف الثةاين ومشةاركتهم يف
صنع القرار وقمل مسئولياهتم.
كما يتضح من اعدول أع مستوى البُعدالرابع  -التحفيو -جا يف الرتتيب األخري ,وبوزع نسةيب ()1.71
مةةنخفض جةةداً ,وهةةذا يشةةري إىل أع نظةةام احل ةوافو املعمةةول بةةه ,واملقةةدم مةةن وزارة الرتبيةةة والتعلةةيم مل يلةةب تطلعةةات
القيادات الرتبوية ,ورمبا ال يوازي اعهد املبذول يف العمل ابلروضات ملا هلا من طبيعة خاصة ,رمبا ختتلف عن ابقأ
املؤسسات الرتبوية يف املراحل التعليمية األخرى ،ولعل هذا يفسر ما أشارت إليه دراسة (السةبيعى )82 ،2009
حول أيية قفيو العةاملني؛ حيةث جةا ت يف الرتتيةب األول مةن حيةث األييةة وإمكانيةة ممارسةته مةن قبةل الرؤسةا
مقدماً لعدد من املمارسات اليت تويد من قفيو العاملني منها االعرتاف إبجنازات العةاملني واإلشةادة هبةا ،تشةجيع
العاملني على املبادرة ابألفكار اعديدة ،وللتأكيد على أيية الدور الذي ميارسه العاملوع يف اإلدارة ،منح العاملني
املويةد مةن الثقةة مةن خةالل ُتكيةنهم مةن اختةاذ القةرارات ،تشةجيع العةاملني علةى ققيةق األهةداف الصةعبة ،إشةعار
العةاملني بتوقةع مسةتوايت أدا عاليةة ،حةث العةاملني علةى االسةتفادة مةن جتةارب التغيةري الرالةدة يف جمةال الرتبيةة
والتعليم ،تنمية الروأ املعنوية للعاملني بتمكينهم من األدا حبرية ،منح املوظفني تغذية راجعةة بصةورة بنةا ة ،إجيةاد
نظام للمكافآت يضمن مشاركة العاملني.
تتفةةق هةةذ النتيجةةة مةةع مةةا توصةةل إليةةه عةةدد مةةن الدراسةةات منهةةا (راضةةأ 71 ،2010؛اععةةربى ،2010
113؛املطريف  )144 ،2013والةيت أمجعةت علةى اخنفةاض مسةتوى التحفيةو ودراسةة (جةابر  )83 ،2012الةيت
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توصةةلت إىل بعةةد التحفيةةو مةةن بةةني األبعةةاد الةةيت حصةةلت علةةى وزع نسةةيب أقةةل مقارنةةة بغريهةةا مةةن أبعةةاد التمكةةني,
ودراسة (ااملقابلة  )207 ،2012اليت توصلت إىل أع التحفري جا يف الرتتيب األخري.
 2-1-13يمررا يتعلررق دلاتررائج اخلا ررة درسررتوى الثرراين وارتعلررق اراء القيررادات الرتبويررة يف مسررتوى

يكيادن إدارضو يف لث بع من األبعاد األربعة توضحدا ام اوو أرقام ( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2على التوايل.

 1-2-1-13يمررا يتعلررق ب رجررة االسررتيابة علررى بع ر تفررويض العررالحيات مررن وجدررة ن ررر عياررة

البحث يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )2يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
األطفاو حوو مستوى تفويض العالحيات

تفويض العالحيات

1

يفوض ىل الرؤسا صالحيات لتيسري العمل ابلروضة

مرتفع ج او
%
ك

مرتفع

ماخفض

متوسج

ك

%

ك

%

ك

%

ماخفض ج او
%
ك

ارتوسج الاسيب

م

االستيابة

مستوى تفويض العالحيات

0

0

30

21.74

16

11.59

0

0

92

1.88 66.67

 2يتابع رؤسالأ أدالأ للمهام املفوضة يل

0

0

30

21.74

16

11.59

42

30.43

50

2.19 36.23

 3يفوض يل رؤسالأ الصالحيات كتابة.

46

33.33

0

0

0

0

0

0

92

2.33 66.66

 4تتناسب الصالحيات املفوضة يل مع طبيعة املهام املوكلة0 .

0

91

65.94

47

0

0

0

0

 5يثق الرؤسا بقدرايت يف دية املهام املوكلة يل.

0

0

30

74.21

16

11.59

90

65.25

2

2.54 01.0

6

أمتلك حرية التعبري عن رأيأ فيما يتعلق بعملأ

0

0

40

99.28

6

11.59

90

65.25

2

2.61 01.0

7

أشعر مبسئولية كبرية جتا روضيت.

29

01.21

17

4.35

92

66.66

0

0

0

0

3.54

 8أشارك رؤسالأ اختاذ القرار املتعلقة بروضيت.

0

0

46

33.33

0

0

42

30.43

50

2.30 36.23

 9يسمح يل رؤسالأ ابجياد حلول ملشكالت العمل

0

0

30

21.74

16

11.59

0

0

92

1.88 66.67

املفوضة
0
 10تتاأ يل حرية اختيار األسلوب املناسب إلجناز املهام

0

30

21.74

16

11.59

0

0

92

1.88 66.67

43.5

93.24 4.34

5.22

3.16

13.19 26.4

ارتوسج

5.7

2.34 2.47

3.66

2.8

يتضح من اعدول ( )2أع مستوى تفويض الصالحيات إمجاالً كما تةرى القيةادات الرتبويةة جةا منخفضةاً,
وهو ما ينسجم مع مستوى التمكني اإلداري عامة للقيادات الرتبوية برايض األطفال.
تتفق هذ النتيجة إىل حةد مةا مةع مةا توصةلت إليةه دراسةة (عبةد احلسةني  )90 ،2012حةول حمدويةة مةنح
الصةةالحيات وخةةوف الرؤسةةا مةةن إعطالهةةا للمرؤسةةني .ودراسةةة (جةةابر  )75 ،2012الةةيت توصةةلت إىل تفةةويض
الصةةالحيات ملةةديرات املةةدارس الثانويةةة مبنطقةةة جةةدة جةةا متوسةةطاً.وختتلف مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة (املقابلةةة
 ,)209 ،2012واليت أوضحت أع درجة ممارسة رليا القسم األكادميى لتفويض الصالحيات جا ت كبرية.
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كما يتضح مةن نفةا اعةدول أع القيةادات عينةة البحةث تةرى مناسةبة الصةالحيات املفوضةة هلةن مةع طبيعةة
املهةةام املوكلةةة هلةةن بدرجةةة كبةةرية ويعةةوز حصةةول هةةذ املفةةردة علةةى هةةذ الدرجةةة شةةعور القيةةادات مبسةةؤولية كبةةرية جتةةا
روضةةاهتن بةةذات الدرجةةة ،وهةةذا يشةةري إىل حرصةةهن ورغبةةتهن يف قمةةل مسةةئوليات جتةةا الروضةةة ،وهةةذا مؤشةةر جيةةد
ألع جناأ التمكني يتطلب الرغبة من قبل األفراد املمكنني أنفسهم.
ولعةل هةذا يؤكةد مةا توصةلت دراسةة ) (Rothstein & Others 1995, 20إىل أع األفةراد املمكنةني
تتكوع لديهم رغبات ودوافع أكرب حنو اكتساب معارف جديدة من خالل اإلقبال على دورات احلاسوب واللغةة
وتكنولوجي ةةا املعلوم ةةات وغريه ةةا م ةةن التقني ةةات ,وذل ةةك بش ةةكل يف ةةوق أقة ةراهنم مم ةةن ال يتة ةوافر هل ةةم ق ةةدر ممار ةةل م ةةن
الصالحيات أو التمكني .ويضيف ( (Kirkman& Others 2004, 177أع العاملني املمكنني أكثةر قةدرة
على تنقيح العمليات الضرورية إلجناز العمل ،والبحث عن حلول مبتكرة ملشاكل العمل.
كما يتضح من نفا اعدول أع استجاابت عينة البحث حول تفةويض الرؤسةا صةالحيات لتيسةري العمةل
ابلروضةةة ،والسةةماأ إبجيةةاد حلةةول ملش ةةكالت العمةةل ،إعطةةا احلريةةة يف اختي ةةار األسةةلوب املناسةةب إلجنةةاز امله ةةام
املفوضة قد جا ت بدرجة منخفضة وهذا ما يدل على حاجة القيادات الرتبوية إىل مويد مةن الصةالحيات لتيسةري
العمةةل دوع الرجةةوع إىل الرؤسةةا ابسةةتمرار خاصةةة ,وأع عةةدداً مةةن القيةةادات الرتبويةةة التنفيذيةةة قةةد عقبةةت علةةى أع
الرجوع دوماً إىل الرؤسا جيعل اختاذ القرارات يستغرق وقتاً أطول ويتسبب يف تعطيل العمل.
 2-2-1-13أما يما يتعلق ب رجرة اسرتيابة القيرادات الرتبويرة حروو بعر إدارا العمرث الفريقري قر

أوضررحي الاتررائج أاررا موجررودا ب رجررة متوسرررة حي ررث بلررا ارتوسررج الاسرريب غمرروع مفررردات هرررا البعر ر

( )78.2و يما يتعلق ب رجة وجود لث مفردا دي لما يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )3يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
األطفاو حوو مستوى إدارا العمث الفريقي

االستيابررة
ك

مرتفع ج او
%

ك

%

ك

%

1

يشجع الرؤسا العمل الفريقأ.

0

0

30

21.74

16

إدارا العمر ررث الفريقي

مرتفع

ماخفض

متوسج
ك

%

ماخفض ج او
%
ك

ارتوسج الاسيب

م

مستوى إدارا العمث الفريقي

0 11.59

0

92

67.66

1.88

2

يتشكل فريق العمل وفق رؤية وأهداف حمددة.

19

13.77

27

19.57

0

0

0

0

92

66.67

2.13

3

أشارك الفريق يف وضع نظام للمتابعة الذاتية.

19

13.77

27

19.57

0

0

0

0

92

66.67

2.13

4

يدعم الرؤسا األدا الفريقأ أكثر من األدا الفردي

19

13.77

27

19.57

0

0

49

35.51

43

31.15

2.49

5

يتعاوع فريق العمل يف تنفيذ املهام.

19

13.77

40

28.99

0

0

70

50.72

9

6.52

2.93

6

يلتوم كل فرد يف الفريق ابلوقت احملدد الجنار املهام املسندة له

15

10.87

12

7.8

13

9.42

58

42.03

40

28.99

2.3

7

تسود الثقة بني فريق العمل.

19

13.77

17

12.32

66

31 47.83

22.46

5

3.62

3.1
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8

أستطيع إقناع اآلخرين آبرالأ.

9

أشارك والفريق يف حل مشكالت الروضة
ارتوسج

100

46.72

45

32.61

53.20 33.28

21

15.22

0

0

18.16 33.22

17

0 12.32

0

66

27 47.83

19.57

92.18 11.26 33.14 78.19

0

0

0

0

03.30 44.41

4.60
3.46
2.78

يتضةةح مةةن اعةةدول ( ) 3أع اسةةتجابة القيةةادات الرتبويةةة عينةةة البحةةث حةةول مفةةردات إدارة العمةةل الفريقةةأ
جةةا ت متنوعةةة حيةةث أفةةدع ابسةةتطاعتهن إقنةةاع اآلخ ةرين آبرالهةةن بدرجةةة كبةةرية جةةداً ،ومشةةاركتهن الفريةةق يف حةةل
مشةكالت الروضةة بدرجةةة كبةرية ،ويتعةةاوع فريةةق العمةل يف تنفيةذ املهةام ،وسةةيادة الثقةة بةني فريةةق العمةل بدرجةةة
متوسطة ,يف حني جا ت ممارسة ابقأ املفردات بدرجة منخفضة.
كما يتضح من نفا اعدول أع أكثر املفةردات الةيت حصةلت علةى أعلةى درجةة ممارسةة هةأ املفةردة املتعلقةة
ابلقةةدرة علةةى إقنةةاع اآلخةرين آبرالهةةن ,يليهةةا مشةةاركة الفريةةق يف حةةل مشةةكالت الروضةةة ،وميكةةن تفسةةري ذلةةك ملهنةةا
تتعامل مع طفل الروضة بكثري األسئلة واحلوار حبكم خصالصه السنية ,وعليه يكوع سعأ املعلمة الدالم لالطالع
واالستشارة لل قدرة على الرد على أسئلته واستفساراته اليت ال تنتهأ وعليه تتعود املعلمة الصةرب واهلةدو يف املناقشةة
واحلوار مبا ميكنها يف النهاية ابلقدرة على إقناع اآلخرين ,وحل ما يواجه الروضة من مشكالت.
أما تعاوع فريق العمل يف تنفيذ املهام ،وسيادة الثقة بني فريق العمل ,فيمكن تفسري ذلك استناداً إىل طبيعة
العمل الفريقأ الذي تعودتةه القيةادات الرتبويةة منةذ بدايةة عملهةا ابلروضةة عامةة ,وقاعةات النشةاط خاصةة -حيةث
عملت املعلمتاع سوايً بشكل تكاملأ .-ولذا ميكن استنتاج ارتفاع مستوى وعأ القيادات الرتبوية التنفيذية أليية
بل وإلوامية العمل الفريقأ يف جناأ العمل ابلروضات.
ي ة ة ةةدعم ه ة ة ةةذ النتيج ة ة ةةة م ة ة ةةا توص ة ة ةةلت إلي ة ة ةةه عدي ة ة ةةد م ة ة ةةن الدراس ة ة ةةات واآلرا املتخصص ة ة ةةة ،ومنه ة ة ةةا دراس ة ة ةةة
(عبداحلسةةني )276 ،2012ال ةةيت توص ةةلت إىل أع بنةةا ف ةةرق العم ةةل أكث ةةر األبعةةاد إس ةةهاماً يف تش ةةكيل التمك ةةني
اإلداري ،وما أوضحه (أبو النصر  )2012حول أع فرق العمل تعترب من األدوات الفعالة إلجناز املهةام املشةرتكة،
ولقد أربتت خربات العمل أنه ميكن ألي جمموعة من البشر أع تتحول إىل قوة تتقاسم األهداف واملهام ،وتتعاوع
معةاً لتحقيةق النجةاأ املطلةوب ملعلةى قةدر مةن الكفةا ة والفاعليةة ،وال يسةتطيع إنسةا مع واحة مد مبفةرد مهمةا كانةت
عبقريته وقدراته العقلية واعسمية واإلدارية أع يقوم إبجناز كل شأ  ،أما فريق العمل فيمكنه أع يفعةل ذلك.ولةذا
فإع فرق العمل تشكل الركيوة األساسية للهيكل التنظيمأ يف املؤسسات اليت تتبىن إسرتاتيجية التمكني.
كما يتضح من نفا اعدول أع مفردة تشجيع الرؤسا العمل الفريقأ حصلت على أقل وزع نسيب ،ورمبا
يرجع ذلك إىل عدم اعتياد الرؤسا العمل الفريقأ منذ بداية عملهم حيث عمل معلمو مادة بشكل مستقل
داخل فصوهلم ،واتفقت هذ النتيجة مع ما أوضحته دراسة (راضأ  )71 ،2010حنو ميل الرؤسا حنو األدا
الفردي بدالً من األدا الفريقأ.
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 3-2-1-13يما يتعلق دستيادت القيادات الرتبوية عياة البحث حوو مستوى الامو اردين,

ق ر أوضررحي الاتررائج ترروا ره ب رجررة متوسرررة إمجرراالو ,حيررث بلررا ارتوسررج الاسرريب رفررردات الامررو اردررين

(.) 2.8و يما يتعلق ب رجة وجود لث مفردا من هره ارفردات كما يوضحدا ام وو التايل.

ج وو ( )4يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية
برض

مستوى الامو اردين

االستيابة

مرتفع ج او
ك

الامو اردين

مرتفع
%

ك

ماخفض

متوسج
%

ك

%

ك

0

%

ماخفض ج او
%
ك

88

63.77

50

0 36.23

0

2.64

24

17.39

39

0 28.26

0

3.13

108

78.26

0

0

0

0

3.29

76.81

27

0 19.57

0

2.84

66.67

46

0 33.33

0

2.67

76

0 55.07

0

2.82

91

0 65.94

0

2.71

82 28.26

42.59

1.53

0

0

3.58

0

2.55

0 57.25

0

2.57

4.5

2.8

1

يتبىن رؤسالأ خطة واضحة لتدرييب.

0

0

0

2

أحرص على االلتحاق ابلربامج التدريبية املقدمة يل.

45

32.61

30

3

يوفر يل الرؤسا فرص للتدريب

10

7.25

20

14.49

4

يليب التدريب احتياجايت احلالية.

0

0

5

62.3

106

5

يليب التدريب احتياجايت املستقبلية.

0

0

0

0

92

6

أتبادل الوايرات مع القيادات الرتبوية ابلروضات األخرى.

16

11.59

19

13.77

27

19.57

7

أتشاور مع نظالري يف بعض األمور اليت تواجهين ابلروضة

11

7.97

30

21.74

6

4.35

8

أقلد رؤسالأ املميوين يف العمل.

0

17

12.32

39

9

أستطيع التعامل مع وسالل االتصال احلديثة (اإلنرتنت -الفاكا)

30

21.74

20

14.49

88

63.77

0

0

 10أسعى إىل التنمية املهنية الذاتية.

10

7.25

9

6.52

28

20.29

91

0 65.94

 11أمتلك من املهارات ما ميكنين من التعامل مع مسئوليات وظيفيت

10

7.25

0

0

49

35.51

79

12

7.8

76.8 12.09

55.57

7.41

45.7 44.35 48.91

ارتوسج

0

ارتوسج الاسيب

م

األطفاو حوو مستوى الامو اردين

يتضح من اعدول ( )4أع عينة البحث أفدع بتوفر مفردات النمو املهين هلن بدرجة متوسطة إمجاالً ،وهةذا
يتفق إىل حد ما مع ما توصلت إليه عدد من الدراسات ،ومنها :دراسة (راضأ  )2010،71والةيت توصةلت إىل
أع هناك اخنفاضةاً يف مسةتوى تةوافر الةربامج التدريبيةة لتطةوير مهةارات العةاملني ،يف مقابةل مسةتوى متوسةط لتةوافر
فرص التعلم يف جمال العمل ،ودراسة (املبيضيني والطروانة  )2011،497توصلت إىل أع تدريب وتعليم العاملني
جةةا ت متوسةةطة ،ودراسةةة(الطعاين والسةةويعأ  )317 ،2013الةةيت توصةةلت إىل أع النمةةو املهةةين ملةةديري املةةدارس
احلكومية مبحافظة الدمام جا متوسطاً ودراسة (السبوق )46 ،2013اليت توصةلت إىل أع مسةتوى النمةو املهةين
يرق إىل املستوى املطلوب.
ملعلمأ املرحلة اإلبتدالية مل َ
ولعل هذ النتيجة مؤشر جيد يساعد على جناأ التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية مستقبالً سيساً على
م ةةا قدمت ةةه عدي ةةد م ةةن اآلرا والدراس ةةات املتخصص ةةة ح ةةول أيي ةةة النم ةةو امله ةةين للقي ةةادات الرتبوي ةةة ،ومنه ةةا دراس ةةة
(الس ةةبوق  ،)2013،46ودراس ةةة (ج ةةابر  )2012وال ةةيت أمجع ةةت عل ةةى أع التمك ةةني اإلداري يتطل ةةب الت ةةدريب
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واخلةربة ،وهةو مةةا ميثةل مفةردات النمةةو املهةين .ويةةدعم هةذ النتيجةة مةةا أفةادت بةةه دراسةة & (De Grauwe
)others 2005 , 10حةول األييةة الكبةرية لتةدريب الكةوادر البشةرية املؤهلةة كأحةد املتطلبةات الرليسةية لنجةاأ
الالمركوية يف املؤسسات الرتبوية.
كما يتضح من نفا اعدول أع استجابة القيادات الرتبوية عينة البحث حول مفردات النمو املهين جا ت
متنوعةة ,حيةث أفةدع بوجةود مجيةع املمارسةات بدرجةة متوسةةطة ,عةدا املفةردتني املتعلقتةني ابلقةدرة علةى التعامةل مةةع
وسةةالل االتصةةال احلديثةةة (اإلنرتنةةت -الفةةاكا) ،تقليةةد الرؤسةةا املمي ةوين يف العمةةل حيةةث جةةا ت األوىل بدرجةةة
مرتفعة ،يف حني جا ت الثانية بدرجة منخفضة.
وتةةرى الباحثةةة أع النتيجةةة املتعلقةةة ابملفةةردة األوىل رمبةةا تعةةود إىل حصةةول مجيةةع القيةةادات الرتبويةةة عامةةة علةةى
شةهادة الرخصةةة الدوليةة لقيةةادة الكمبيةوتر()ICDLعلةةى اعتبةار أع احلصةةول علةى هةةذ الشةهادة كةةاع مةن شةةروط
ترقيتهن من الدرجة الةيت عليهةا للدرجةة التاليةة هلةا ،أمةا فيمةا يتعلةق ابملفةردة الثانيةة وحصةوهلا علةى أقةل درجةة ،رمبةا
يرجةةع إىل أع مجيةةع رؤسةةا القيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال ابحملافظةةة غةةري متخصصةةني ,وابلتةةايل فمةةن وجهةةة
نظرهن أهنن غري مميوين فيما يتعلق مبجال تربية الطفل بل على العكا كمةا أوضةحت عةدد مةن الدراسةات علةى
نفا احملافظة وحمافظات أخرى أع الفئةة األوىل تةرى أهنةا األقةدر علةى ممارسةة العمةل ابلروضةات ،كمةا أهنةا أجةدر
من رؤساها بتقلد هذ الوظالف ,األمر الذي قد جيعلهةن لسةن علةى قناعةة مبسةتوى أدالهةم( .الشةتيحأ،2009
15-14؛ عبد العاطأ .)2012
 4-2-1-13أما يما يتعلق دستيادت القيادات الرتبوية عياة البحث حروو مفرردات بعر التحفيرز

ق أوضحي الاتائج توا رها ب رجة ماخفضة ج او إمجاالو حيث بلا ارتوسج الاسيب غمروع تلرد ارفرردات

( .)1.71و يما يتعلق ب رجة وجود لث مفردا دي لما يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )5يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
األطفاو حوو درجة ممارسة بع التحفيز

التحفيز

مرتفع ج او
ك %

متوسج

مرتفع

ارتوسج الاسيب

م

االستيابة

درجة ممارسة بع التحفيز
ماخفض

ماخفض ج او
%
ك

ك

%

ك

%

ك

%

1

يقدم يل الرؤسا احلوافو املادية عند ُتيو أدالأ.

0

0

0

0

0

0

0

0

138

100

1

2

يقدم يل الرؤسا احلوافو املعنوية عند ُتيو أدالأ.

0

0

46

71 33.33

51.45

21

15.22

0

3

تتنوع احلوافو بني فردية ومجاعية

0

0

19

71 13.77

51.45

48

34.78

0

0

2.79

4

أشارك يف وضع نظام احلوافو.

0

0

0

0

0

0

0

0

138

100

1

5

نظام احلوافو مرضأ

0

0

0

0

0

0

0

0

138

100

1

68
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6

ترتبط احلوافو ابألدا .

0

0

19

0 13.77

0

0

0

119

1.41 86.23

7

0

8

يمراجع نظم احلوافو بشكل دوري.

0

0

0

0

0

0

0

138

100

مينحىن الرؤسا حوافو عندما أقدم حلول
ابتكارية ملا يصادفين من مشكالت

0

0

0

0

0

0

138

100

9

يشعرين رؤسالأ مليية وظيفيت كجو حيوي ابلنسبة للروضة .

0

0

46

50 33.33

36.23

42

30.43

.

.

0

0

44.14

33.21 47.10

46.15

94.8 33.12

ارتوسج

0

14.65 89.89

1
1
3.03
1.71

يتضح من اعدول ( )5أ مع استجابة القيةادات الرتبويةة عينةة البحةث حةول مفةردات التحفيةو جةا ت متنوعةة
حيث أفدع بتقدمي الرؤسا للحوافو املعنوية عند ُتيو األدا  ،إعطا الشعور مليية الوظيفةة كجةو حيةوي ابلنسةبة
للروضة تنوع احلوافو بني فردية ومجاعية بدرجة متوسطة يف حني جا ت ابقى املفردات بدرجة منخفضة جداً.
وتةةرى الباحثةةة أع هةةذ النتيجةةة قةةد ترجةةع إىل ضةةعف اإلمكةةا ت املاديةةة للروضةةات احلكوميةةة شةةأهنا شةةأع
مؤسسات التعليم يف مصر وعليه ترتكو احلوافو على املعنوي منها املمثلة يف خطاابت شكر وتقدير ،عبارات املدأ
والثنا حىت يف حالة تقدمي احلوافو الفرديةة واعماعيةة فتةتم األوىل عنةد حصةول القيةادات الرتبويةة علةى الرتقيةة– مةن
فئة للفئة األعلى ,وكةذلك يف عةدد قليةل مةن القيةادات احلصةول علةى درجةة املاجسةتري وكةذلك عنةد احلصةول علةى
مراكو متقدمة يف املسابقات اليت تتم بني الروضات سوا على مستوى اإلدارات أو املةديرايت وحةىت علةى مسةتوى
اعمهورية .-
هذا وترى الباحثة أع ضعف التحفيو يعد مؤشراً سلبياً لنجةاأ تطبيةق التمكةني اإلداري بةرايض األطفةال,
ألنه كما أوضحت دراسة (السبيعى  )2009،186أع وجود قيود على صرف احلوافو واملكافةآت ألصةحاب
األدا املتميو جا يف مقدمة املعوقةات الةيت قةول دوع ممارسةة الرؤسةا ألدوارهةم القياديةة ،يؤكةد علةى هةذا األمةر
(راضأ  ) 65 ،2010حيث يشري إىل أع التمكني سيفقد األرضية عنةدما ال تةوفر املؤسسةة املكافةآت املناسةبة
مةع ربةط احلةوافو ابألدا  ،ودراسةة (نسةماع  )14 ،2011الةيت أشةارت إىل وجةود عالقةة طرديةة بةني التمكةني
والدعم املادي واملعنوي للعاملني مما يؤدي إىل توطيد العالقةة بةني القيةادة والعةاملني حبيةث تكةوع عالقةة منتجةة
وفاعلةة موضةحة ضةرورة أع تنةوع املؤسسةة يف أسةاليب التحفيةو بةني مةا هةو تقليةدي مثةل زايدة األجةور واحلةوافو
املادية ملشكال خمتلفة ،وما هو معنوي مثل اغتنام بعض الفرص لالحتفةال ابملتميةوين فيهةا ،وتقةدمي اعةوالو هلةم
لتشةجيعهم ،وتشةجيع زماللهةم علةى التنةافا مةن أجةل اإلبةداع والتميةو ،ومنهةا مةا يةرتبط بتةوفري األجهةوة أو
املختةربات أو التكنولوجيةا املناسةبة للعةاملني مةن أجةل تةوفري البيئةة الةيت تتناسةب مةع قةدراهتم ومةواهبهم العلميةة
والبحثية.
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 - 13-2الاتائج اخلا ة دلسؤاو الرابع ارتعلق دلتحقق مرن وجرود رر دالرة إحعرائيا برني متوسرري درجرات

استيادت أ راد العياة حوو مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية برض

على االعتماد

سوف يتا عر

األطفراو تعرزى لاروع الروضرة وحعرو ا

نتائج التحليث اإلحعائي ارتعلق دإلجابة عن هرا السؤاو واختبار الفرضني األوو

والثاين و ق حمورين األوو يتعلق دختالف نوع الروضة ،والثاين يتعلق دعتمادها.

 1-2-13يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو مستوى التمكني اإلداري دختالف نوع الروضة

(عريب /جترييب) يوضحدا ام وو التايل:

ج وو ( )6يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر بني متوسري درجات

استيادت للقيادات الرتبوية برض

األطفاو حوو مستوى التمكني اإلداري و قاو لاوع الروضة

(رمسي عريب  /115رمسي جترييب)23

أبعاد التمكني اإلداري
تفويض الصالحيات
إدارة العمل الفريقأ
النمو املهين
التحفيو
اإلمجايل

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

قيمة ت"

مستوى الداللة

عريب

15.21

47.9

10.29

0.01

جترييب

40.00

1.27

عريب

28.78

5.35

جترييب

39.41

1.65

عريب

22.81

6.82

جترييب

34.26

3.55

عريب

15.16

2. 74

جترييب

16.56

2.76

عريب

91 .87

21 .93

جترييب

130.22

4 .48

10.17
8.44
2.37
95.9

0.01
0.01
0.02
0.01

يتضح من اعدول ( )6وجود فرق ذي داللة إحصالية عند مستوى  0.01بني متوسطأ درجات
استجاابت القيادات الرتبوية برايض األطفال العريب والتجرييب حول مستوى التمكني اإلداري لصاحل التجرييب؛
حيث جا متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يف الروضات التجريبية حول مستوى ُتكينهن إدارايً
أعلى من نظالرهن يف الروضات الرٌسية العريب ,ولعل هذا مرد أنه يف روضات النوع األول يكوع هناك مديرعام
للمدرسة مع وجود مسؤول لكل مرحلة ,ومنها مرحلة رايض األطفال ،وهذا ال يتوفر يف روضات النوع الثاين
حيث يكوع مدير املدرسة اإلبتدالية هو املسؤول عن املدرسة اليت تكوع الروضة جو اً منها .وعليه تتضح صحة
الفرض األول مبا يسمح بقبوله.
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 2-2-13و يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو مستوى التمكني اإلداري و قاو حلعوو الروضة

على االعتماد (معتم ا /غري معتم ا) يوضحدا ام وو التايل:

ج وو ( )7يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر بني متوسري درجات

استيادت للقيادات الرتبوية برض

األطفاو حوو مستوى التمكني اإلداري و قاو حلعوو الروضة على

االعتماد (معتم ا /19غري معتم ا )119

أبعاد التمكني اإلداري
تفويض الصالحيات
إدارة العمل الفريقأ
النمو املهين
التحفيو
االمجايل

االحنراف املعياري

قيمة ت"

مستوى الداللة

املتوسط احلسايب
غري معتمدة

30.22

10.09

7. 92

0.01

معتمدة

40.74

1.66

غري معتمدة

29.48

5.82

معتمدة

39.52

1.12

غري معتمدة

23.15

6.59

معتمدة

36.94

1.51

غري معتمدة

15.19

2.69

معتمدة

16.94

3.1

غري معتمدة

13.90

58.22

معتمدة

16.134

76.4

7. 48
9. 09
2. 3
45.8

0.01
0.01
0.01
0.01

يتضح من اعدول ( )7وجود فرق ذي داللة إحصالية عند مستوى  0.01بني متوسطأ درجات
استجاابت القيادات الرتبوية برايض األطفال املعتمدة وغري املعتمدة حول مستوى التمكني اإلداري لصاحل
املعتمدة ,حيث جا متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يف الروضات املعتمدة حول مستوى
ُتكينهن إدارايً أعلى من نظالرهن يف الروضات غري املعتمدة ،وهذا مرد أنه يف إطار سعى الروضة للحصول
على االعتماد يكوع مجيع العاملني ابلروضة عبارة عن فريق مقسم بدور إىل فرق اثنوية تتخصص كل واحدة
يف جانب بعينه على أع يتم العمل بشكل تكاملأ ،ويف الوقت نفسه كما أشارت عدد من القيادات أع
مدير املدرسة اإلبتدالية يفوض عمل الروضة كامالً للقيادات الرتبوية التنفيذية الستكمال إجرا ات اعتماد
الروضة ،ويف الوقت نفسه يبحث كل فرد داخل الروضة للوصول إىل ُتام عمله داخل الفريق األمر الذي
يسهم بشكل غري مباشر يف منوهم مهنياً ،وابلتايل فإع حصول الروضة على االعتماد يتطلب توافر أبعاد
التمكني اإلداري.
تتفةةق هةةذ النتيجةةة مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة (الفاضةةل  )2009حةةول وجةةود عالقةةة بةةني ُتكةةني املةةديرين
وتطبيق اعودة مبدارسهم ،ودراستا (الرقب 2010،3؛ عبد األمري وعبد الرسول  )50 ،2008اللتةاع أفةادات ملع
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التمكةةني يعةةد مةةن أسةةاليب ققيةةق اعةةودة ابملؤسسةةة ،كمةةا تتفةةق مةةع مةةا أوضةةحه (عفانةةة  )2013،35حةةول أحةةد
هةذ األبعةاد وهةو العمةةل الفريقةأ كأحةد الضةةرورات الةيت قةرص املؤسسةةة علةى تنفيةذها لتحقيةةق مسةتوى أعلةى مةةن
اعودة.
يةةدعم هةةذ النتيجةةة مةةا أوضةةحه (معةةوب  )12 ،2006حةةول أع هنةةاك ارتباط ةاً بةةني دعةةم ومسةةاندة اإلدارة
العليا وتطبيق اعودة لتحسني مستوى اخلدمة فمةن نقةاط الضةعف عةدم وعةأ اإلدارة العليةا والعةاملني مبفهةوم إدارة
اع ةةودة كأس ةةلوب إداري معاص ةةر مم ةةا أدى إىل الوض ةةع الة ةراهن ،ويرج ةةع ذل ةةك لوج ةةود رقاف ةةة تقليدي ةةة ل ةةدى اإلدارة
والعاملني ال توال يسيطر عليها الطةابع البريوقراطةأ القةالم علةى احتكةار السةلطة ،وعةدم تفةويض اآلخةرين وإصةدار
الق ةرار ب ةةدوع مش ةةاركة املرؤس ةةني هلا.موص ةةياً ابلتوج ةةه حن ةةو ال ةةنمط القي ةةادي املتس ةةم ابملش ةةاركة والدميقراطي ةةة والش ةةفافية
والالمركوية واملشاركة اجملتمعية.
وىف ضو هذ النتيجة يتضح صحة الفرض الثاين ,وابلتايل قبوله.

 13-3الاتائج اخلا ة دلسؤاو اخلامس وارتعلق ب رجة ممارسة القيادات الرتبوية لعمليات إدارا ارعر ة بررض

األطفاو من وجدة ن رهن

سرريتا عررر هررره الاتررائج أيض راو و ررق مسررتويني يتعلررق األوو مارسررة عمليررات إدارا ارعر ررة الررثالث

إمجاالو.ويتعلق الثاين مارسات لث عملية من هره العمليات لث على ح ه.

 1-3-13يمرا يتعلرق دلاترائج اخلا ررة درسرتوى األوو وارتعلقرة بعمليررات إدارا ارعر رة إمجراالو قر
أسررفرت اسررتيادت عياررة البحررث عررن ممارسررتدا ب رجررة قليلررة حيررث جرراء ارتوسررج الاسرريب غمرروع العمليررات

( )2.09وعن ارتوسج الاسيب ل رجة ممارسة لث عملية إمجاالو يوضحدا ام وو اآليت:
ج وو ( )8يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
األطفاو حوو درجة ممارسة عمليات إدارا ارعر ة

االستيابة

لبريا ج او
%
ك

عمليات إدارا ارعر ة

لبريا
ك

%

1

تنظيم املعرفة

56.10

2

تداول املعرفة ونقلها

0

0

3

ختوين املعرفة

0

0

52.3

71.40 65.8. 93.11 55.2

ارتوسج

78.7 65.7

متوسرة

64.5

ك

قليلة
%

ك

%

قليلة ج او
%
ك

ارتوسج الاسيب

م

درجة ارمارسة

56.21

62.15

58.59 22.82 51.11 89.15

1.93

34.27 9.81 13.53

24.83

54.78 75.61 10.58 14.61

1.9

65.56 11.11 15.33

47.5

26.25 36.22 15.14 20.89

2.44

29.5

47. 12 65. 02 12. 19 16. 82

2 .09
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يتض ةةح م ةةن اع ةةدول ( )8أع درج ةةة ممارس ةةة عملي ةةات إدارة املعرف ةةة ج ةةا ت بدرج ةةة قليل ةةة؛ حي ةةث تراوح ةةت
املتوسطات النسةبية ملمارسةة العمليةات الةثالث مةا بةني  2.44 ،1.9إبمجةايل متوسةط نسةيب ( )2.09وهةأ قيمةة
ت ةةدل عل ةةى درج ةةة قليل ةةة ملمارس ةةة عملي ةةات إدارة املعرف ةةة بش ةةكل عام.ولع ةةل ه ةةذا يتواف ةةق م ةةع م ةةا أوض ةةحته دراس ةةة
) )Alnawaiseh & others 2014, 162حةول أع مؤسسةات التعلةيم عامةة تعةاين مةن غيةاب مفهةوم
إدارة املعرفة وممارسات معاعة قضااي املعرفة ،واستثمار التقنيات احلديثة يف جمال حفظ ونشر املعلومات.
تتفق هذ النتيجة مع ما توصلت إليه عدد من الدراسات اليت أمجعت على أع ممارسة عمليات إدارة املعرفة
ضعيفة ابملؤسسات التعليمية على تنوع مراحلها ,منها دراسةة (العيةدروس  )2012،17الةيت توصةلت إىل ضةعف
ممارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة جبامعةةة أم القةةرى .ودراسةةة (أبوحشةةي  )135 ،2011الةةيت أكةةدت ضةةعف ممارسةةة
إدارة املعرفةةة يف جامعةةة األقصةةى ،وخلصةةت نتيجةةة دراسةةة (طاشةةكندي 1428 /1427ه )194 ،إىل أع إدارة
الرتبيةة والتعلةةيم ال تُعطةأ األولويةةة إلدارة املعرفةة ،ودراسةةة (األغةا وأبةةو اخلةري  )51 ،2012والةةيت أفةادت ملع درجةةة
ممارسة عمليات إدارة املعرفة جبامعة القدس املفتوحة جا ت منخفضة إىل حد ما .واختلفةت بعةض الشةى مةع مةا
توصلت إليه دراسات أخرى ،ومنها :دراسة (الوايدي  )88 ،2008حيةث توصةلت إىل أع درجةة ممارسةة أنظمةة
إدارة املعرفةة مبراكةو اإلشةراف الرتبةوي مبحافظةة الطةالف جةا ت متوسةطة ،ودراسةة (اععةربي  )107 ،2010الةيت
توصلت إىل أع درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم جا ت متوسطة ،ودراسة
(حسةن والكةيالين  )1250 ،2011حيةث توصةلت إىل أع درجةة ممارسةة إدارة املعرفةة يف املةدارس اخلاصةة يف
مدينة عماع كانت متوسطة ،ودراسة (العلول  )2011،128واليت توصلت إىل أع ممارسة عمليات إدارة املعرفةة
ابعامعةةة الفلسةةطينة بقطةةاع غةةوة جةةا ت بنسةةبة .%54ودراسةةة (أبةةو الوفةةا  )142 ،2012الةةيت توصةةلت إىل أع
درجةةة ممارسةةة املشةةرفني الرتبةةويني لعمليةةات إدارة املعرفةةة مةةن وجهةةة نظةةر معلم ةأ املرحلةةة الثانويةةة جةةا ت متوسةةطة،
ودراسة (حممد  )156 ،2013اليت توصلت إىل أع ممارسة عمليات إدارة املعرفة بدرجة متوسطة.
وترى الباحثة أع هذا االختالف رمبا يرجع الختالف طبيعة املؤسسةات ،فهةأ يف البحةث الةراهن روضةات
حكومية ذات إمكا ت حمدودة يف مجيع املتطلبات اليت أفاد منهةا عةدد مةن الدراسةات الةيت اهتمةت ابملؤسسةات
الرتبويةةة بدايةةة مةةن املراحةةل التعليميةةة األوىل وحةةىت املرحلةةة اعامعيةةة منهةةا دراسةةة ( & Ching-Shan WU

 )Hsu-Chun HUANG 2006الةيت توصةلت إىل أع املةدارس اإلبتداليةة الةيت تسةعى لتطبيةق إدارة املعرفةة

جيب أع تعمل على تطوير البنية التحتية املدرسية املتعلقة ملنظمة املعلومات ،وتعويو تشارك املعرفة بني العاملني،
والعمةل علةى بنةا نظةام إدارة معرفةة عملةأ ،وكةذلك جيةب أع تقةوم املةدارس بتعويةو اخلةربات املهنيةة للمعلمةني،
ودراسةةة (اللحيةةاين 1431 /1430ه )61 - 60،الةةيت أشةةارت إىل أع جنةةاأ إدارة املعرفةةة يتطلةةب التحةةول مةةن
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اهليكةةل التنظيمةةأ اهلرمةةأ املتعةةدد املسةةتوايت إىل اهليكةةل التنظيمةةأ األكثةةر تفلطح ةاً واألبعةةد عةةن الشةةكل اهلرمةةأ،
والتحول من النظم املركوية اليت تعتمد على احتكار املعرفة وتركيوها يف مستوى تنظيمأ واحد إىل النظم الالمركوية
اليت تستند إىل تدفق وانتشار معريف يشمل املؤسسة كلها ،والتحول من أمناط التنظيم القالمة على العمل الفردي
املنعول إىل منةط العمةل اعمةاعأ يف فةرق عمةل ،إضةافة إىل سةيادة الثقافةة التنظيميةة املشةجعة لةروأ الفريةق وتبةادل
األفك ةةار ومس ةةاعدة اآلخة ةرين ،وم ةةا يش ةةري(علياع  )161 ،2012ح ةةول وج ةةود توأم ةةة ب ةةني إدارة املعرف ةةة والثقاف ةةة
التنظيمي ةةة حي ةةث إع تطبي ةةق إدارة املعرف ةةة وعملياهت ةةا يف الثقافة ةةات اهليكلي ةةة البريوقراطي ةةة أم ةةر يف غاي ةةة الصة ةةعوبة.
ودراسةة ) )Keeley2004اليت توصلت إىل أع اهلياكل التنظيمية غري املرنة تُعد من الصعوابت الةيت تواجةه تطبيةق
إدارة املعرفةة ودراسةة ( )Holowetzki 2002 ,39-44الةيت أشةارت إىل وجةود سةتة عوامةل تةؤرر يف مبةادرات
إدارة املعرفةةة جناح ةاً وإخفاق ةاً ,وه ةأ نظةةم املعلومةةات ،وهيكةةل املؤسسةةة ،وأنظمةةة املكافةةأة ،والعمليةةات ،واألف ةراد،
والقيادة.
وبنظرة فاحصة هلذ املتطلبات يتضح أهنةا قمةل يف طياهتةا أبعةاد التمكةني اإلداري.وهلةذا يكةوع جمةى درجةة
ممارسة عمليات إدارة املعرفة قليلة أمر منطقأ ,وتتوافق بشكل كبري مع ضعف مستوى التمكني اإلداري للقيادات
الرتبوي ةةة ب ةةرايض األطفال.ولع ةةل ه ةةذا يؤش ةةر إىل أع القي ةةادات الرتبوي ةةة التنفيذي ةةة بة ةرايض األطف ةةال مل ُل جه ةةداً يف
استثمار كل ما هو متوفر بروضاهتن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة.
وترى الباحثة أع هذ النتيجة ملمارسة عمليةات إدارة املعرفةة بةرايض األطفةال غةري مرضةية خاصةة يف ظةل مةا
قدمته اآلرا املتخصصة حول التسليم ملنه إذا كةاع التحةول إىل إدارة املعرفةة يف املؤسسةات اإلقتصةادية والصةناعية
أصبح ضرورة يف عصر املعرفة ،فإنه يصبح ضرورة أكثر إحلاحاً يف املؤسسات الرتبوية؛ حيث قتاج مةدارس القةرع
احلادي والعشرين إىل تبين مفاهيم إدارة املعرفة وتفعيلها يف جممل ممارساهتا اإلداريةة والتعليميةة خاصةة ,وأع العنصةر
البشةري ميثةل فيهةا احملةور املعةريف األول ابلنسةبة جملتمعةه ،وأحةد الركةالو األساسةية يف التطةوير ،فاملؤسسةات الرتبويةة
ومنها املدارس ُتثل مراكو إشعاع للمعرفة يف اجملتمعُ ،وتعد مصدر ومنبع املعلومات واملعرفة يف كل العصور ،وهذا
ما جيعل النظم الرتبوية مطالبة ابلعمل على ابتكار وممارسة عمليات إلدارة املعرفة لتحقيق التميو واعودة يف األدا ،
وتُعةوز املقةدرة علةى البحةث والةتعلم ،كمةا تسةاهم هةذ العمليةات يف جةودة مفةاهيم ومضةامني القيمةة املضةافة
وجتسيدها ،وذلك من خالل االعتنةا ابسةتمرارية جةودة املخرجةات واخلةدمات الرتبويةة املقدمةة( .حسةن والكةيال
.)1241 ،2011
ويتضةح أيضةاً مةن نفةةا اعةدول أع ممارسةة عمليةةة ختةوين املعرفةة جةا ت يف الرتتيةةب األول بةوزع نسةيب أعلةةى
من ممارسة عملييت تنظيم املعرفة وتداوهلا ولعل هذ النتيجة سلبية ال قسب للروضات حمل البحث؛ حيةث تعطةأ
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مؤش ة ة ةراً لالهتمة ة ةةام األكة ة ةةرب بتخ ة ة ةوين املعرفة ة ةةة دوع إعطة ة ةةا نفة ة ةةا األيية ة ةةة لتنظيمهة ة ةةا وتة ة ةةداوهلا ألنة ة ةةه كمة ة ةةا يوضة ة ةةح
(الصاوى13 ،2006؛ الوطمة  )41 ،2011أع أبرز ما مييو إدارة املعرفة وجود دورة ُتثلها وتنظم عملياهتا الةيت
تقةدم مفتةةاأ فهةم إدارة املعرفةةة وكيفيةة تنفيةةذها علةةى أكمةل وجةه داخةل مؤسسةةة مةةا ،ويشةري كةةل مةن (عبةةد الوهةةاب
د.ت4 ،؛العلول  ) 83-82 ،2011إىل أع تطبيق إدارة املعرفة حيتةاج إىل العمةل وفةق مراحةل مسةتمرة ومتفاعلةة
تتضةةمن كةةل مرحلةةة منهةةا عةةدداً مةةن األنشةةطة الةةيت تسةةهم يف تفعيةةل العمةةل يف إطارهةةا مةةع ضةةرور مراعةةاة تكامةةل
املراحل ،وهذا من شأنه التخ فيف من مقاومة التغيري وجعل البيئة أكثر قابلية لعملية التحول ،وابلتايل جناأ تطبيق
إدارة املعرفة.
وهلذا فإع ممارسة عمليةات إدارة املعرفةة كمةا ملسةت الباحثةة أرنةا التطبيةق ابلروضةات علةى تنوعهةا قتةاج إىل
مبادرات شخصية من األفراد أنفسهم كما يف ممارسات نقل املعرفة وتداوهلا وكذلك توليدها ويف نفا الوقت فهأ
قتةةاج إىل إطةةار مةةنظم يسةةري اعميةةع يف فلكةةه كمةةا يف ممارسةةات تنظةةيم املعرفةةة وختوينهةةا وكاليةةا مةةا زالةةت كثةةري مةةن
رايض األطفال تفتقد مقومات هذا اإلطار.
وقد اختلفت هذ النتيجةة مةع دراسةة (األغةا وأبةو اخلةري  )52 ،2012حيةث جةا ترتيةب نشةر املعرفةة يف
ترتيةب متقةدم مقارنةة ببةاقأ العمليةات .ورمبةا هةذا مةرد طبيعةة العمةل يف اعامعةة كمؤسسةة تعليميةة أحةد مهامهةا
الرليسةة توليةد املعرفةة ونشةرها وتطويرهةا مةن خةالل جمةال البحةث العلمةأ واالهتمةام إبجةرا البحةوث العلميةة
والندوات واملؤُترات.
 2-3-13يما يتعلق دلاتائج اخلا ة درستوى الثاين وارتعلق دستيادت القيادات الرتبوية بررض

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

التوايل.

 1-2-3-13يمررا يتعلررق دسررتيادت القيررادات الرتبويررة حرروو درجررة ممارسررة تا رريا ارعر ررة تشررري

الاتائج إىل ممارستدا ب رجة قليلة حيث بلا ارتوسج الاسيب ( .)1.93و يما يتعلق ب رجة ممارسة لث مفرردا

من مفردا ا دي لما يوضحدا ام وو اآليت.

ج وو ( )9التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
حوو درجة ممارسة عملية تا يا ارعر ة

االستيابة
تا يا ارعر ة

1

درجة ممارسة تا يا ارعر ة

توفري قاعدة بيا ت الكرتونية ابلروضة.

لبريا

ك

لبريا ج او
%

ك

19

13.77

20

%

ك

%

ك

%

ك

قليلة ج او
%

14.49

11

7.97

0

0

88

2.14 63.77
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2

توفري قاعدة بيا ت ورقية ابلروضة.

19

3

ينظم مسئول املعرفة مصادر
املعرفة الداخلية.

0

13.77
0

20
0

14.49
0

0

99
19

13.77

27

0
19.57

0

0

92

1.47 66.67

4

ينظم مسئول املعرفة مصادر املعرفة اخلارجية

0

0

0

0

19

13.77

27

19.57

92

5

يتم االستعانة خبربا المداد الروضة ابملعرفة اخلارجية

0

0

0

0

0

0

0

0

138

3.42

1.47 66.67
100

1
2.85

6

قرص الروضة على تصنيف ما لديها من معارف.

19

13.77

30

21.74

0

0

89

62.49

0

0

7

توفر الروضة تفسريات حمددة للمعلومات الغامضة.

19

13.77

0

0

0

0

0

0

119

1.55 86.23

8

توجد خطة متجددة لتحديد الفجوات بني املعرفة احلالية واملطلوبة0.

0

0

0

19

13.77

0

0

119

1.28 86.23

13.77

0

0

27

19.57

0

0

92

1.94 66.67

78.7

64.5

56.21

62.15

51.1189.15

9

توضع املعرفة اعديدة يف سياق مميو
ارتوسج

19

65.7 56.10

58.59 22.82

1.93

يتضةةح مةةن اعةةدول ( )9أ مع اسةةتجابة القيةةادات الرتبويةةة عينةةة البحةةث حةةول ممارسةةات عمليةةة تنظةةيم املعرفةةة
جةةا ت متنوعةةة حيةةث أفةةدع بتةةوفر قاعةةدة بيةةا ت ورقيةةة ابلروضةةة بدرجةةة كبةةرية ،وحةةرص الروضةةة علةةى تصةةنيف مةةا
لديها من معارف بدرجة متوسطة ،وتوفري قاعدة بيا ت الكرتونية ابلروضةة ،ووضةع املعرفةة اعديةدة يف سةياق مميةو
بدرجة قليلة يف حني جا ت ابقأ املمارسات بدرجة قليلة جداً.
تتفق هذ النتيجة إىل حد ما مع ما توصةلت إليةه دراسةة (طاشةكندي 1428 /1427ه ،)168،حيةث
توصلت إىل أع درجة ممارسة مديرات اإلدارات واملشرفات اإلدارايت لعملية تنظيم املعرفة جا ت بدرجة متوسطة،
واختلفت مع ما توصلت إليه دراسةتا (العتيةيب 1428/1427ه130،؛ املطةريف  )146 ،2013حيةث اتفقتةا
على أع ممارسة عملية تنظيم املعرفة جا بدرجة كبرية .
كمةةا يتضةةح مةةن اعةةدول تةةوفري قاعةةدة بيةةا ت ورقيةةة ابلروضةةة بدرجةةة كبةةرية يف مقابةةل تةةوفري قاعةةدة بيةةا ت
الكرتونيةةة ابلروضةةة بدرجةةة قليلةةة ،وهةةذا يرجةةع كمةةا جةةا مةةن البي ةا ت األوليةةة ملداة البحةةث تةةوفري أجهةةوة االتصةةال
اإللكرتونية احلديثة (هاتف– تليفاكا  -حاسب آيل وربطه ابإلنرتنت) بنسبة %50لءول و %7للثاين وبنسبة
 %100للثالث دوع اتصال ابإلنرتنت ،حواىل  %9فقط ابإلنرتنت .وقد أوضحت بعض القيادات أرنا التطبيق
امليةداين ملع هةةذ األجهةةوة ابلفعةةل يوجةةد بعضةةها ابملدرسةةة عامةة وليسةةت لةرايض األطفةةال علةةى وجةةه التحديةةد عةةدا
احلاسب اآليل فيوجد بكثري من الروضات ,وابلفعل يتم االستفادة منه سوا العمل الفين املتعلق ابألطفةال كتقةدمي
بعةض األنشةةطة لءطفةةال أو قيةةام املعلمةةات إبعةةداد بيةا ت السةةجالت اخلاصةةة ابألطفةةال أو العمةةل اإلداري الةةذي
تطلبه اإلدارة لكن ال يتم تفعيل احلاسب اآليل يف االتصال إال يف أضيق احلدود وهذا بشكل غري رٌسأ وال تطلبةه
اعهات اإلدارية األعلى من الروضات.
كما يتضح من اعدول وجود مخسة ممارسات بدرجة قليلة جداً ،وهأ :تنظيم مسؤول املعرفة مصادر املعرفة
الداخلي ةةة واخلارجي ةةة ،االس ةةتعانة خبة ةربا الم ةةداد الروض ةةة ابملعرف ةةة اخلارجي ةةة ،وتق ةةدمي تفسة ةريات حم ةةددة للمعلوم ةةات
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الغامضةة ،وجةود خطةة متجةددة لتحديةد الفجةوات بةني املعرفةة احلاليةة واملطلوبةة.ولعل هةذا مةرد أع القيةادات عينةة
البحث رمبا ال تدرك الفرق بني إدارة املعلومات وإدارة املعرفة ؛ مما يربز احلاجة لنظام فعةال لتوعيةة القيةادات إبدارة
املعرفة بصورة صحيحة تتفق واألصول العلمية والعناصر املكونة هلا وعملياهتا.
 2-2-3-13يمررا يتعلررق دسررتيادت القيررادات الرتبويررة حرروو درجررة ممارسررة عمليررة تر اوو ارعر ررة

ونقلدررا تشررري الاتررائج إىل ممارسررتدا ب رجررة قليلرة حيررث بلررا ارتوسررج الاسرريب ( .)1.9و يمررا يتعلررق ب رجررة
ممارسة لث مفردا من مفردا ا دي لما يوضحدا ام وو اآليت:

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

ت اوو ارعر ة ونقلدا
1
3

داخليا
تعتمد الروضة على آلية تقليدية واضحة لنشر املعرفة وتعميمها ً
توظف الروضة التكنولوجيا احلديثة لنقل املعرفة داخلياَ.
حيصل أفراد املؤسسة على املعرفة يف الوقت املناسب.

4

حيصل أفراد املؤسسة على املعرفة الىت حيتاجوهنا يف أى مكاع

2

لبريا ج او
%
ك

لبريا

متوسرة
ك

%

ك

0

0

0

3.33

63.77

1.39

ك

%

0

0

46

92 33.33

0 66.67

0

0

2

1.45

0

48

88 34.78

119 13.77

0

0

19

0

0

0

0

ك

0

%

قليلة

0

0 86.23

0

0

0

3.14

0

0

138

100

1

2.9

88

63.77

1.83

0

138

100

1

138

100

1

63.77

1.64

0

5

توظف الروضة التكنولوجيا احلديثة لنقل املعرفة خارجها.

0

0

19

27 13.77

4 19.57

6

قرص الروضة على توزيع مطبوعات تتعلق بنشاطات الروضة

0

0

0

0

0

0

0

7

تنظم الروضة ندوات للتعريف خبدماهتا.

0

0

0

0

0

0

0

0

8

تنظم الروضة ندوات تثقيفية ألعضالها.

0

0

19

0 13.77

0

31

88 22.46

9

تسهل الروضة االستشارات بينها وبني الروضات األخرى

100

0

138

ارتوسج الاسيب

م

االستيابة

درجة ممارسة ت اوو ارعر ة ونقلدا
قليلة ج او
%

0

0

0

0

 10يتبادل أفراد الروضة املعرفة من خالل العالقات الشخصية بني أفرادها

0

0

52

50 37.68

36 36.23

 11تعقد القيادة الرتبوية اجتماعات عن بعد للعاملني بصفة مستمرة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0 26.09

0

3.12

0
0

138

100

1

 12تعقد القيادة الرتبوية اجتماعات وجها لوجه للعاملني بصفة مستمرة.

0

0

46

0 33.33

0

0

0

92

66.67

2

 13أستطيع نقل ما لدى معرفة إىل اآلخرين يف أى وقت

0

0

0

0

0

0

50

88 36.23

63.77

1.36

 14أستطيع نقل ما لدى معرفة إىل اآلخرين من أى مكاع

0

0

0

0

0

0

0

 15توفر الروضة آليات الستقبال اآلرا واملقرتحات.

0

0

0

0

88

50 63.77

ارتوسج

0

0

13.53

9.81

14.61 24.83 34.27

100

1

0 36.23

0

2.64

75.61 10.58

54.78

1.9

0

138

يتضح من اعدول ( )10أ مع استجابة القيادات الرتبوية عينة البحةث حةول ممارسةات عمليةة تةداول املعرفةة
ونقلها جا ت متنوعة؛ حيث أفةدع ابعتمةاد الروضةة علةى آليةة تقليديةة واضةحة لنشةر املعرفةة ,وتعميمهةا داخليةاً،
وحصةةول أف ةراد املؤسسةةة عل ةةى املعرفةةة يف الوقةةت املناس ةةب ،وتسةةهل الروض ةة االستش ةةارات بينهةةا وبةةني الروض ةةات
األخرى ،وتبادل أفراد الروضة املعرفة من خالل العالقات الشخصية بني أفرادها ،وتوفر الروضة آليات الستقبال
اآلرا واملقرتحةةات بدرجةةة متوسةةطة تعقةةد القيةةادة الرتبويةةة اجتماعةةات وجهةاً لوجةةه للعةةاملني بصةةفة مسةةتمرة بدرجةةة
77
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قليلة يف حني جا ت ابقأ املمارسات بدرجة قليلة جداً ،وهذا يشري إىل أع الروضات ال تفعل العمل اإللكرتويت
ابملستوى الذي ينبغى أع يكوع عليه يف تطبيقات نقل املعرفة وتداوهلا،و قد يرجع ألمرين :األول حدارة االتصال
اإللكرتوين برايض األطفال ،والثاين ضعف اإلمكانيات سوا املادية أو الفنية لتفعيله.
تتفق هذ النتيجة إىل حد ما مع ما توصلت إليه دراسة (املطريف  )2013،151اليت توصلت إىل ممارسة
عمليةةة النشةةر والت ةةداول للمعرفةةة بدرجةةة متوس ةةطة .أمةةا دراسةةتا (طاش ةةكندي 1428/1427ه ة ةة172،؛ العتي ةةيب
1428 /1427هةة )136 ،فقد اتفقتا يف أع درجة ممارسة عملية نقل املعرفة وتداوهلا جا ت بدرجة كبرية.
 3-2-3-13و يمرا يتعلرق دسرتيادت القيررادات الرتبويرة حروو درجرة ممارسررة عمليرة فرزين ارعر ررة

تشري الاتائج إىل ممارستدا ب رجة قليلة حيث بلا ارتوسج الاسيب (.)2.44و يما يتعلق ب رجة ممارسة لث

مفردا من مفردا ا دي لما يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )11يوضح التكرارت والاس ارئوية وارتوسرات احلسابية الستيادت القيادات الرتبوية برض
األطفاو حوو درجة ممارسة عملية فزين ارعر ة

فزين ارعر ة

لبريا ج او
%
ك

لبريا

قليلة

متوسرة

ك

%

ك

%

ك

%

0

0

138

100

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

138

0

0

0

0

0

3

0

0

0

138

0

0

0

0

0

3

0

0

88

50 63.77

0 36.23

0

2.64

50 63.77

36.23

1.64

0 36.23

0

2.64

0

0

138

100

1

0

0

0

0

3

0

138

100

1

26.25 36.22 15.14

1

تعتمد الروضة على آلية تقليدية واضحة لتخوين املعرفة.

2

توظف الروضة التكنولوجيا احلديثة لتخوين املعرفة.

0

3

تعتمد الروضة على آلية واضحة السرتجاع املعرفة املخونة لديها بسهولة.

0

4

تعتمد الروضة على آلية واضحة السرتجاع املعرفة املخونة لديها بسرعة.

0

0

5

تعتمد الروضة على برامج جيدة حلماية املعرفة املخونة

0

0

0

0

6

حيفظ مسئويل املعرفة ابلروضة املعرفة.

0

0

0

0

88

7

ينقى مسئويل املعرفة معارف الروضة ابستمرار.

0

0

0

0

0

0

8

يسجل كل فرد يف املؤسسة ما لديه من معارف ور ًقيا.
يسجل كل فرد يف املؤسسة ما لديه من معارف إلكرتونيا

0

0

0

0

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.11 15.33

65.56

47.5

20.89

9

ارتوسج

ارتوسج الاسيب

م

االستيابة

درجة ممارسة عملية فزين ارعر ة
قليلة ج او
%
ك

88
50 63.77

2.44

يتضةةح مةةن اعةةدول ( )11أ مع اسةةتجابة عينةةة البحةةث حةةول ممارسةةات عمليةةة ختةوين املعرفةةة جةةا ت متنوعةةة
؛حيث أفدع ابعتماد الروضة على آلية تقليدية واضحة لتخوين املعرفة بدرجة كبرية ،وتوظيف التكنولوجيا احلديثة
لتخوين املعرفة ،االعتماد على آلية واضحة السرتجاع املعرفة املخونةة لةديها بسةهولة ،يسةجل كةل فةرد يف املؤسسةة
مةةا لديةةه مةةن معةةارف ورقي ةاً ،اعتمةةاد الروضةةة علةةى آليةةة واضةةحة السةةرتجاع املعرفةةة املخونةةة لةةديها بسةةرعة ،تعتمةةد
الروضةةة علةةى ب ةرامج جيةةدة حلمايةةة املعرفةةة املخونةةة ،حيفةةظ مسةةؤويل املعرفةةة ابلروضةةة املعرفةةة بدرجةةة متوسةةطة .أمةةا
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تسةةجيل كةةل فةةرد يف املؤسسةةة مةةا لديةةه مةةن معةةارف إلكرتوني ةاً ،تنقيةةة مسةةؤويل املعرفةةة معةةارف الروضةةة ابسةةتمرار،
اعتماد الروضة على برامج جيدة حلماية املعرفة املخونة فقد جا ت بدرجة قليلة جداً.
تتفةةق هةةذ النتيجةةة إىل حةةد مةةا مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة (املطةةريف )148 ،2013؛ حيةةث أفةةادت ملع
ممارسة عملية ختوين املعرفة جا ت بدرجة متوسطة.
كما يتضح من استجاابت عينة البحث أهنا تؤدي املمارسات املتعلقة بتخوين املعرفة تقليدايً بدرجة أعلةى
مقارنة ةةة ابالعتمة ةةاد علة ةةى التكنولوجيا.وهة ةةذا يعة ةةد مؤش ة ةراً سة ةةلبياً حية ةةث أع التكنولوجية ةةا كمة ةةا ي ة ةةرى (2007,25
 ) Gottschalkدعةةم تطبيةةق إدارة املعرفةةة مةةن خةةالل تسةةهيل تضةةمني املعرفةةة يف روتةةني العمةةل اليةةومأ مبةةا يضةةمن
احلصةةول علةةى املعرفةةة وقةةديثها يف أي وقةةت ومةةن أي مكةةاع ،ويةُةدعم ذلةةك مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة Nemani
) ,)2010ودراسةة ( (Klein 2010حيةث أشةارت األوىل إىل وجةود عالقةة إجيابيةة بةني اسةتخدام تقنيةات
احلاسب واكتساب املعرفة يف املؤسسة ،وأوضحت الثانية أع املعرفة تكوع ذات كفا ة وفالدة يف اختاذ القرارات
عندما يكوع احلصول عليها يف الوقت املناسةب وهةو مةا تةوفر التكنولوجيةا بسةهولة .وتتفةق هةذ النتيجةة يف هةذ
اعوليةةة مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة (الفةةارس  )2010،74حةةول أع السةةجالت والواثلةةق املكتوبةةة ه ةأ الوسةةيلة
املعتمدة خلوع املعرفة ،يليها احلاسوب ووسالط خوع املعلومات الرقمية األخرى.

 13-4الاتائج اخلا رة دلسرؤاو السرادمل ارتعلرق بوجرود رر داو إحعرائياو برني اسرتيادت أ رراد العيارة حروو

درجة ممارسة عمليات إدارا ارعر ة اليت تضمادا البحث دختالف نوع الروضة وحعو ا على االعتماد

سةةوف يةةتم عةةرض نتةةالج التحليةةل اإلحصةةالأ املتعلةةق ابإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال واختبةةار الفرضةةني الثالةةث
والرابع وفق حمورين األول يتعلق ابختالف نوع الروضة ،والثاين يتعلق ابعتمادها.
 1-4-13يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو ممارسة عمليات إدارا ارعر ة دختالف نوع

الروضة (عريب /جترييب) يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )12يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر بني متوسري درجات

استيادت القيادات الرتبوية برض

األطفاو حوو ممارسة عمليات إدارا ارعر ة و قاو لاوع الروضة

(عريب /115جترييب )23

عمليات إدارة املعرفة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة ت"

مستوى
الداللة

عريب

98.16

5.94

1.88

0.06

تنظيم
املعرفة

جترييب

19.15

1.49

تداول

عريب

28.21

8.82

79

5.78

0.01
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املعرفة

جترييب

38.07

1.44

ختوين
املعرفة

عريب

20.69

6.02

جترييب

27.22

4.60

اإلمجايل

عريب

66.05

جترييب

19.78

0.01

5.27

0.01

5.50

13.31

88.11

يتضح من اعدول ( )12وجود فرق ذو داللة إحصالية عند مستوى  0.01بني متوسط درجات
استجاابت القيادات الرتبوية برايض األطفال ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن تعوى لنوع الروضة لصاحل
التجريبية؛ حيث جا متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية يف الروضات التجريبية حول درجة ممارسة
عمليات إدارة املعرفة أعلى من نظالرهن يف الروضات ،وهذا يوضح صحة الفرض الثالث ويدعم قبوله.
كما يالحظ من نفا اعدول عدم وجود فرق ذي داللة إحصالية بني متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية
برايض األطفال ملمارسة تنظيم املعرفة بروضاهتن؛ حيث جا ت مستوى الداللة  ,0.06ورمبا يرجع هذا إىل أع تنظيم املعرفة
يرتبط بشكل أكرب ابملبادرات الشخصية أكثر من الرٌسية ,وهو ما ال يوجد فيه فرق بني الروضات الرٌسية والتجريبية .ويتفق
ذلك مع ما أوضحه (نور الدين  ,)56 -55 ،2010حيث أشار إىل أع جناأ إدارة املعرفة البد أع يستند على قاعدة
بيا ت ومعلومات متطورة؛ حيث إع هذ القاعدة التقنية تعد ضرورية يف توويد وتبادل املعلومات من خالل التنظيم الذي
يقود عمل املؤسسة حبيث ميكن استخدام هذ القاعدة يف البنا عليها ما يلوم من خطط وأهداف وطرق تنفيذ ورقابة على
التنفيذ ضما ً لالستفادة من املعرفة أفضل استفادة ممكنة ووصوالً لنجاأ املؤسسة.
 2-4-13و يما يتعلق دستيادت أ راد العياة حوو ممارسة عمليات إدارا ارعر ة و قاو حلعوو

الروضة على االعتماد (معتم ا /غري معتم ا) يوضحدا ام وو اآليت:

ج وو ( )13يوضح ارتوسج احلسايب واالحنراف ارعياري وداللة الفر بني متوسري درجات استيادت
للقيادات الرتبوية برض

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

تنظيم املعرفة
تداول املعرفة
ختوين املعرفة

عمليات إدارة املعرفة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

قيمة ت"

مستوى الداللة

معتمدة

29.32

48.0

52.21

0.01

غري معتمدة

15.50

78.2

معتمدة

79.46

44.2

غري معتمدة

49.27

18.6

معتمدة
غري معتمدة

16.32
34.20

3.20
03.5

80

41.13
09.9

0.01
0.01
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اإلمجايل

معتمدة

64.31

14.92

غري معتمدة

26.108

86.3

12 .73

0.01

يتضةةح مةةن اعةةدول ( )13وجةةود فةةرق ذو داللةةة إحصةةالية عنةةد مسةةتوى  0.01بةةني متوسةةطأ درجةةات
اسةةتجاابت القيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال ملمارسةةة عمليةةات إدارة املعرفةةة بروضةةاهتن تعةةوى العتمةةاد الروضةةة
لصاحل املعتمدة.وهذا يؤشر إىل صحة الفرض الرابع ويدعم قبوله.
يةدعم هةذ النتيجةةة مةا أكدتةةه اآلرا ونتةالج عةدد مةةن الدراسةات حةةول أييةة إدارة املعرفةة حيةةث إهنةا تةرتبط
ارتباطًا وريقاً إبدارة اعودة الشاملة ابملؤسسة ليشكال معاً وجهني لعملة واحدة .فال ميكن أع يعمل أحديا مبعول
عةةن اآلخةةر ،كمةةا أع جةةودة املؤسسةةة يتوقةةف علةةى مةةدى تطبيةةق إدارة املعرفةةة وممارسةةة عملياهتةةا حيةةث إهنةةا تسةةاعد
على ققيق كفا ة العمليات اإلدارية ،وجودة صنع القرار وفاعلية الربامج الةيت تقدمها(.سةامل ()5 ،2009عليةاع
.)169 ،2012
ويؤكةةد (شةةرف  )29 ،2013أع مبةةادا اعةةودة وأفكارهةةا ترتكةةو علةةى التغيةةري لتحقيةةق اعةةودة ابالسةةتفادة
م ةةن إدارة املعرف ةةة واملعلوم ةةات ،في ةةتم تط ةةوير أوض ةةاع املؤسس ةةات م ةةن مجي ةةع جوانبه ةةا ،وب ةةذلك يك ةةوع هن ةةاك خل ةةل
للمعلومةةات واملعةةارف يف العمةةل اإلداري منةةذ وضةةع املؤسسةةة لسياسةةة اعةةودة حةةىت احلصةةول علةةى املنةةتج العةةايل
اعودة اعتماداً على املعارف واملعلومات يف التنبؤ مبستقبل العمليات املؤسساتية.

 13-5الاتررائج اخلا ررة دلسررؤاو السررابع وارتعلررق دلبحررث عررن طبيعررة العالقررة بررني مسررتوى التمكررني اإلداري

للقيادات الرتبوية وممارسة عمليات إدارا ارعر ة برض

األطفاو.

ابإلجابة عن هذا السؤال ميكن اختبار الفرض اخلاما للبحث ,والذي ينص على " توجد عالقة ارتباطية
ذات داللة إحصالية عند مستوى  .05بني متوسط درجات استجاابت القيادات الرتبوية برايض األطفال حول
مستوى التمكني اإلداري ومتوسط درجات استجاابهتن ملمارسة عمليات إدارة املعرفة بروضاهتن ".
ولإلجابةةة عةةن السةؤال واختبةةار الفةةرض ت االعتمةةاد علةةى حسةةاب معامةةل االرتبةةاط لبريسةةوع بةةني متوسةةطأ
اسةةتجاابت القيةةادات الرتبويةةة عينةةة البحةةث فيمةةا يتعلةةق مبسةةتوى التمكةةني اإلداري ودرجةةة ممارسةةة عمليةةات إدارة
املعرفة واعدول اآليت يوضح قيم معامالت االرتباط على النحو التايل:
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ج وو ( )14يوضح معامالت االرتباط بني مستوى أبعاد التمكني اإلداري ودرجة ممارسة عمليات
إدارا ارعر ة

تنظيم املعرفة

تداول
املعرفة

ختوين املعرفة

إمجايل العمليات

مستوى
الداللة

تفويض الصالحيات

0.78

0.90

0.82

0.88

0.01

إدارة العمل الفريقأ

0.78

0.90

0.82

0.87

0.01

النمو املهين

0.73

0.89

0.8

0.86

0.01

التحفيو

0.31

0.25

0.33

0.36

0.01

إمجايل األبعاد

0.79

0.91

0.84

0.90

0.01

األبعاد

العمليات

يتضح من اعدول ( )14أ مع قيمة معامل االرتباط بني مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبويةة بةرايض
األطفةال إمجةاالً ودرجةة ممارسةة عمليةات إدارة املعرفةة بروضةاهتن إمجةاالً بلغةت ( ،)0.90وهةذ القيمةة تعةرب عةن
وجةود عالقةة طرديةة قويةة جةداً وذات داللةة إحصةالية عنةد مسةتوى  0.01بةني املتغةريين إمجةاالً ،فكلمةا ارتفةع
مسةتوى التمكةني اإلداري للقيةادات الرتبويةة بةرايض األطفةال فإنةه سةيؤدي إىل زايدة درجةة ممارسةة عمليةات إدارة
املعرفةة هبة ا .مبعةةىن أع تبةين إسةرتاتيجية ُتكةةني القيةةادات الرتبويةة املتخصصةةة سةةيعوز بقةوة مةةن ممارسةةة عمليةةات إدارة
املعرفة.وعلى ضو هذ النتيجة ميكن قبول الفرض اخلاما.
وبنةا ً علةةى مةةا سةةبق ميكةةن القةةول ملع ضةةعف ممارسةة عمليةةات إدارة املعرفةةة بةرايض األطفةةال لةةه عالقةةة قويةةة
ابخنفاض مستوى التمكني اإلداري للقيادات الرتبوية التنفيذية هبةا وهةذا مةا ينسةجم بشةكل كبةري مةع مةا أوضةحته
نتالج البحث احلايل سلفاً.
يةدعم هةذ النتيجةة مةع مةا توصةلت إليةه دراسةة ( )Politis2001,354حةول أع منطةأ االقيةادة التشةاركية
والذاتي ةةة يع ةةوزا جن ةةاأ تطبي ةةق إدارة املعرف ةةة مؤك ةةداً عل ةةى أيي ةةة قي ةةام الق ةةادة بتش ةةجيع عملي ةةات االتص ةةال والتف ةةاوض
واملشةةاركة يف املعرفةةة وتعويةةو عمليةةات التفاعةةل الكتسةةاب املعرفةةة ،تشةةجيع العةةاملني علةةى مجةةع املعلومةةات واملعرفةةة
املطلةةوب ملراقبةةة األدا هةةذا ,وق ةد أطلقةةت الدراسةةة علةةى هةةذا الةةنمط مةةن القةةادة لقةةب القالةةد املةةتمكن .ودراسةةة
( )Singh 2008 ,3الةيت أشةارت إىل أع منةط القيةادة خاصةة القةالم علةى التفةويض لةه رةري إجيةايب وذو داللةة
إحصالية على ممارسة عمليات إدارة املعرفة ،ودراسة ( )Nejad & Abbaszadeh2010, 987واليت توصلت
إىل ارتباط إدارة املعرفة بتمكةني املةديرين اعتمةاداً علةى زايدة قةدراهتم وكفةا اهتم ودراسةة ( Ghorbani & etals
 )2011,2032الةيت توصةلت إىل أع هنةاك عالقةة اجيابيةة بةني اهليكةل التنظيمةأ و ٕادارة املعرفةة يف وزارة الرتبيةة
والتعلةيم اإليرانيةة ،فكلمةا اتسةم ابلبسةاطة والالمركويةة كلمةا كانةت ممارسةة عمليةات إدارة املعرفةة مةن اكتسةاب
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ومشةاركة وتطبيةق وتقةومي بدرجةة أكةرب ،ودراسةة ( )Ahmadi & others 2012 ,12والةيت توصةلت إىل أع
هن ةةاك عالق ةةة ارتباطي ةةة ب ةةني التمك ةةني النفس ةةأ للع ةةاملني وق ةةدرهتم عل ةةى ممارس ةةة عملي ةةات إدارة املعرف ةةة ،ودراس ةةة
( )Badah2013, 207الةيت توصةلت إىل وجةود عالقةة ذات داللةة احصةالية عنةد مسةتوى  0.01بةني درجةة
ممارسة عمليات إدارة املعرفة ودرجة ُتكني املوظفني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمأ يف األردع.
كما يتضةح مةن نفةا اعةدول أع مجيةع أبعةاد التمكةني اإلداري ذات عالقةة طرديةة قويةة مبمارسةة عمليةات
إدارة املعرفةة عةةدا بعةةد التحفيةةو فجةةا ت عالقتةةه طرديةةة ضةةعيفة حيةةث كةةاع أقةةل األبعةةاد ارتباطةاً مبمارسةةة عمليةةات
إدارة املعرفة ككةل .وهةذ النتيجةة تنسةجم مةع مةا أوضةحته النتةالج العامةة لبعةد التحفيةو عامةة حيةث حصةل علةى
أد درجة بني أبعاد التمكني عامة.
وهلذا ميكن استنتاج أع ما توفر رايض األطفال من إمكانيات لتفويض الصالحيات وتبىن أسلوب العمل الفريقأ من
خالل فرق العمل والتشجيع على تشكيلها ودعمها واالهتمام ابلتنمية املهنية تعد يف مقدمة املعةايري احلاكمةة لةدعم التمكةني
اإلداري للقيادات الرتبوية برايض األطفال.
-14تو يات البحث:

بعةةد العةةرض السةةابق للتمكةةني اإلداري للقيةةادات الرتبويةةة ب ةرايض األطفةةال ،وعمليةةات إدارة املعرفةةة ب ةرايض
األطفال والوصول لوجود عالقة إرتباطية طردية قويةة جةداً بةني املتغةريين إمجةاالً ،ميكةن تقةدمي عةدد مةن التوصةيات
الةةيت تعتقةةد الباحثةةة ملييتهةةا كجوانةةب أساسةةية لةةدعم وتعويةةو تةةوفري أبعةةاد وممارسةةات املتغةريين حمةةل البحةةث بةرايض
األطفال ،ومن هذ التوصيات ما ريت:
-1-14العمل على تبين إسرتاتيجية ُتكني القيادات الرتبوية التنفيذية برايض األطفةال ,وذلةك عةن طريةق
السعى اعاد لتوفري متطلبات جناحه؛ مبا يساهم كما أفاد البحث احلايل يف ممارسة عمليات إدارة املعرفة ومنها:
 -1-1-14األخةذ بةنمط اهليكةل التنظيمةأ األفقةأ؛ مبعةىن التوجةه حنةو مويةد مةن الالمركويةة يف اإلدارة،
وإعةادة تصةميم اهليكةل التنظيمةأ للروضةات؛ حبيةث يبعةد عةن التنظةيم اهلرياركةأ التقليةدي ،ويقلةل مةن كثةرة
املسةتوايت التنظيميةة اهلرميةة ،وبصةورة عمليةة يةتم تفةويض الصةالحيات كةل يف مكانةه ,وكةذلك إاتحةة حيةو مةن
احلرية يف قديد األسلوب املناسب إلجناز املهام ،ويف هذا السياق جيدر التوصية ملع على رايض األطفال الرٌسيةة
أع خذ مبا هو متبع برايض األطفال التجريبية فيما يتعلةق بتفةويض صةالحيات العمةل ابلروضةة إىل فريةق العمةل
هبا.
 -2-1-14األخذ ملسلوب العمل الفريقةأ إلجنةاز األعمةال مبعةىن أع يةتم تنظةيم وإجنةاز العمةل ابلروضةة
عةن طريةق تشةكيل فريةق عمةل رلةيا يضةم كةل أفةراد الروضةة ينبثةق منةه فةرق عمةل فرعيةة إلجنةاز املهةام املختلفةة؛
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حيث ُميكن هذا النوع من العمل من تواصل اعميع معاً وينمأ لديهم اإلحساس ابلفعالية عندما يستطيعوع حل
املشكالت الصعبة ،واملشاركة يف املسؤولية وهذا ميكن أع يتحقق مةن خةالل السةعأ اعةاد مةن الةرايض للحصةول
على االعتماد.
 -14-1-3التنمية املهنية املستمرة للقيادات الرتبوية برايض األطفال جبميع صورها سوا التقليدي  -ما يةتم وجهةاً
لوجه  -أو احلديث  -ما يعتمد على االستفادة من التقنيات احلديثة وأيها التنمية املهنية عن بعد -
هبدف إكساهبن املعارف واملهارات واإلجتاهات اليت تسهم يف تطوير أدالهن بصورة أفضل.
 -14-1-4تبين مبدأ العدالة يف تقدمي احلوافو املبنية على الكفا ة ،فعندما يرتبط احلافو ابألدا توادد الدافعية حنو

ققيق أهداف الروضة.
 -14-1-5نشر رقافة التمكني عن طريق الندوات والتدريب وورش العمل؛ حبيث يكوع حمورها تعويةو املمارسةات
اإلجيابية الداعمة للتمكني؛ مبا فدم ممارسة عمليات إدارة املعرفة برايض األطفال.
 -14-1-6إجرا مويد من البحوث املكملة ملنظومة التمكةني اإلداري وإدارة املعرفةة يف رايض األطفةال مثةل إجةرا
حبةةث علةةى رايض األطفةةال اخلاصةةة وأيضةةا التعةةرف علةةى طبيعةةة العالقةةة بةةني املتغةةريين مةةن وجهةةة نظةةر
املعلمةةات ،والبحةةث يف إجتةةا القيةةادات حنةةو التمكةةني اإلداري وتطبيةةق إدارة املعرفةةة ب ةرايض األطفةةال،
ومعوقات التمكني اإلداري وكذلك تطبيق إدارة املعرفة برايض األطفال.
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دكتورا غري منشورة ،كلية الدراايت اإلدارية واملالية العليا ،جامعة عماع العربية للدراسات العليا.

 احلراحشةة ،حممةد واهليةيت ،صةالأ الةدين ( :)2006أحرر التمكرني اإلداري والر عا التا يمري يفالسلوك اإلب اعي لما يراه العاملون يف نرلة االتعاالت األردنية:دراسة ميدانية ،دراسةات ،العلةوم
اإلدارية .240:266 ،)2(33

 احلريب ،هند (أكتوبر  :)2013مفاهيا اإلدارا احل يثة:التمكني اإلداري ،مدونة اإلدارة الرتبوية ،متاأعلى
>>http://idarahtrb.com/2013/10/%D %86- %D8%A 7%D9 %84% D8%A5 AF
Accessed date 3/6/2014

 حسةن ،منةال والكةيالين ،أمنةار (:)2011إسررتاتييية إداريرة تربويرة مقرتحرة لرزضدا القيمرة ارضرا ةدسرتخ ام إدارا ارعر رة يف ارر ارمل اخلا رة يف م يارة عمران ،دراسةات ،العلةوم الرتبويةة ،)4(38
.1259 -1240
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 حسني ،سالمه (يناير  :)2009أبعاد يكني ار يرين لم خث لإل رالح ار رسري م دراسرة مي انيرةعلررى ار ر ارمل الثانويررة العامررة حا ررة القليوبيررة " ،جملةةة مسةةتقبل الرتبيةةة العربيةةة39- ،)55(15 ،
.145

 -اخلطيب ،أمحد و زيغاع ،خالد (:)2009إدارا ارعر ة ون ا ارعلومات ،عامل الكتب احلديثة ،اربد.

 خليفةةة ،إب ةراهيم ( :)2010الررا ا االلكرتونيررة إلدارا ارعر ة:دراسررة تقييميررة لا ررام أورالررث ،رسةةالةماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة املنوفية.

 ىخليل ،نسأ ( :)2012التمكني وأحره على مستوى أداء العاملني يف مرالرز الروةارات احلكوميرةاألردنية من وجدة ن ر العاملني يدا ،رسالة ماجسةتري غةري منشةورة ،كليةة االقتصةاد والعلةوم اإلداريةة،
جامعة الريموك.

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

 راضةةأ ،جةواد ( :)2010التمكررني اإلداري وعالقتر إببر اع العاملني:دراسررة مي انيررة علررى عياررة مررنمو في للية اإلدارا واالقتعاد ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية.84 - 62 ،)1(12 ،
 الرقب ،أمحةد (:)2010عالقرة القيرادا التحويليرة بتمكرني العراملني و امامعرات الفلسررياية بقرراعغزا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غوة.
 الرقب ،حممد (:)2011مترلبات تربيرق إدارا ارعر رة و امامعرات الفلسررياية بقرراع غرزا ،رسةالةماجستري غري منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،عوة.
 الةوايدات ،حممةد (:)2008إجتاهررات معا رررا يف إدارا ارعر ررة ،الربعررة السادسررة ،دارصةفاللنشروالتوزيع ،عماع.

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

 الوطمةة ،نضةال (:)2011إدارا ارعر رة وأحرهرا علرى ييرز األداء دراسرة تربيقيرة علرى الكليراتوارعاه التقايرة ارتوسررة العاملرة يف قرراع غرزا ،رسةالة ماجسةتري ،كليةة التجةارة ،اعامعةة االسةالمية،
غوة.
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 سامل ،رضا (:)2009إدارا ارعر ة لم خث لضمان جودا مؤسسات التعليا امامعي م دراسة حالةعلى للية الرتبية ببادا م  ،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة بنها.
 السبيعأ ،عبيد (:)2009األدوار القيادية ر يري الرتبيرة والتعلريا يف ضروء مترلبرات إدارا التغيرري،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.

 السبوق ،حممد (:)2013يكني معلمي اررحلة اإلبت ائية يف دولة الكويري مدراسرة مي انيرة " ،جملةةالبحوث النفسية والرتبوية ،تصدر عن كلية الرتبية ،جامعة املنوفية.55 - 31 ،)28(3 ،

 السرحيأ ،منصور (:)2012 /2011درجة تو ر آليات التامية اردايرة ارسرت امة رر يري ارر ارملاحلكومية حا ة ج ا والععودت اليت تواجددا من وجدة ن ر م يري ارر ارمل ،رسةالة ماجسةتري
غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.

 -السكارنة ،بالل (:)2010دراسات إدارية معا را ط ،2دار املسرية ،عماع.

 سةالمة ،غيثةا (:)2011 /2010العالقرة برني التمكرني اإلداري رر يري ارر ارمل ودرجرة ممارسرتداألدوارها اإلدارية والفاية مرن وجدرة ن رر ارر يرين وار رسرني يف ارر ارمل الثانويرة العامرة يف م يارة
دمشق،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة دمشق.
 سالمة ،غيثا (:)2013معوقات تربيق مفدروم التمكرني اإلداري يف ارر ارمل يف م يارة دمشرق مرنوجدة ن ر ار يرين ،جملة جامعة دمشق.)1(29 ،
 الش ةةتيحأ ،إين ةةاس (:)2009مد ررام موجدر ررة رضحا ررة اراو يررة " ،م ةؤُتر مؤسسةةة الةةتعلم ،كليةةة العلةةوم الرتبوية،اعامعةةة األردنيةةة ىف الفةةرتة 21 ،20

األطفر رراو ب ررني الواقر ررع واردموومدراسر ررة مي انير ررة

مايو.

 شرف ،صةبحأ (:)2013تق يرات أعضراء هيئرة التر ريس ل رجرة ممارسرة عمليرات إدارا ارعر رة يفجامعة اراو ية ،جملة كلية الرتبية ،جامعة كفر الشيخ.144 -25 ،)13(3،
 -الشيمأ ،حسين (:)2009إدارا ارعر ة الرأمسعر ية ب يالو ،دار الفجر ،القاهرة.

 الص ةةاوي ،ايس ةةر(:)2006تربيق ررات تكاولوجي ررا ارعلوم ررات يف إدارا ارعر ررة امامعية،دراس ررة حال ررةلليامعة العربية ارفتوحة ووالجوا  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة املنوفية.
 الصاوي ،ايسر (:)2007إدارا ارعر ة وتكاولوجيا ارعلومات ،دار السحاب ،القاهرة.89
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 طاشكندي ،زكية (1428 /1427ه).إدارا ارعر ة أمهيتدا ومر ى تربيرق عمليا را مرن وجدرة ن ررم يرات اإلدارات وارشر ات اإلدارضت يف تعليا مكة اركرمة وحما ة ج ا ،رسالة ماجستري،كلية
الرتبية ،جامعة أم القرى.

 الطعاين ،حسن والسويعأ،عمر (:)2013التمكني اإلداري ،وعالقت دلرضا الرو يفي لر ى مر يريارر ارمل احلكوميررة يف حما ررة الر مام درملكررة العربيررة السررعودية ،دراسةةات العلةةوم الرتبويةةة،)1(40،
.327 -305

 -طيطأ ،خضر (:)2010إدارا ارعر ة.التح ضت والتقايات واحللوو ،دار احلامد،عماع

 عبد األمري،أرري وعبد الرسةول ،حسةني(:)2008إسررتاتييية التمكرني وأحرهرا يف اعليرة ريرق العمرث،دراسة حتليلية يف لليات جامعة القادسرية ،جملةة القادسةية للعلةوم اإلداريةة واإلقتصةادية50 ،)3(10 ،
.64-

 عبد احلسني ،ابسم (:)2012أحر يكني العاملني يف االلتزام التا يمي دراسة حتليلية آلراء عياة منمو في ا يئة العامة للس ود واخلزاات ،جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية.280 -257 ،31 ،
 عبةد احلسةني ،صةفا (:)2012أحرر التمكرني االداري علرى الرضرا الرو يفي لر ى العراملني يف هيئرةالتعليا التقين ،جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اعامعة.98 - 32،77 ،
 عبةةد العةةاطأ ،صةةابرين (:)2012ارشرركالت اإلداريررة ر ر يرى مؤسسررات رضبضغوط العمث ،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية رايض األطفال ،جامعة األسكندرية.

األطفرراو وعالقا ررا

 عبةةد الوهةةابٌ ،سةةري (د.ت)::مترلب ررات تربيررق إدارا ارعر ررة يف ار ر ن العربيررة دراس ررة حال ررة م يا ررةالقاهرا.
متاأ على www.abegs.org/sites/Upload/.../6249إدارة%20املعرفة.d
 عبيسةةات ،حيةةدر(:)2005الثقا ررة التا يميررة واحريهررا علررى بارراء ارعر ررة ارؤسسررية ،دراسررة مي انيررةرؤسسة ارااطق احلرا ،مديرية الدراسات واملعرفة.165 - 123 ،
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 العتي ةةيب ،س ةةعد (:)2005ج رروهر يك ررني العاملني:إط ررار مف رراهيمي ،ارلتق ررى الس رراوي العان ررر إلداراامودا الشاملة يف الفرتا من  18-17أبريث  ،2005كلية العلوم اإلدارية ،جامعة امللةك سةعود1 ،
.42 -

 العتيةةيب ،ايسةةر (1428/1427ه):إدارا ارعر ررة وإمكانيررة تربيقدررا يف امامعررات السررعودية ،دراسررةتربيقية على جامعة أم القرى  ،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية الرتبية،جامعة أم القرى.
 عثمةاع ،عةالع (:)2010إجتاهرات مر يري ارر ارمل احلكوميرة الثانويرة حنرو تربيرق إدارا ارعر رة يفاحملا رات الشرمالية يف لسررني ،رسةالة ماجسةتري يف اإلدارة الرتبويةة ،كليةة الدراسةات العليةا ،جامعةة
النجاأ الوطنية.

 العةةرو ،مليةةا (1432 /1431ه):واق ررع ممارس ررة إدارا ارعر ررة و مكات ر الرتبي ررة والتعل رريا للبا رراتيا ررة ال رررض م ررن وجد ررة ن ررر ارش ررر ات الرتب رروضت ،رس ةةالة ماجس ةةتري غ ةةري منش ةةورة ،كلي ةةة العل ةةوم
االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية.

 عفانةةة ،حس ةةن (:)2013التمك ررني اإلداري وعالقتر ر بفاعلي ررة ررر العم ررث يف ارؤسس ررات األهلي ررةال وليررة العاملررة يف قررراع غررزا ،رسةةالة ماجسةةتري غةةري منشةةورة ،كليةةة االقتصةةاد والعلةةوم اإلداريةةة ،جامعةةة
األزهر ،غوة.

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

 علة ةأ ،عالي ةةة وأمح ةةد ،س ةةيف ال ةةدين (:)2013أح ررر يك ررني الع رراملني يف التر رروير التا يم ررى مدراس ررةاسررترالعية آلراء عياررة مررن العرراملني و الشرررلة العامررة للعررااعات العررو ية و بغ ر اد" ،جملةةة كليةةة
بغداد للعلوم اإلقتصادية.186 - 160 ،36،

 عل ةأ ،وف ةةا (:)2012مترلبررات التمكررني اإلداري للقيررادات امامعيررة بكليررات الرتبيررة يف مجدوريررةمعر العربية ،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية الرتبية ،كفر الشيخ.
 العل ة ةأ ،عبدالسة ةةتار وقنة ةةديلجأ ،عة ةةامر والعمة ةةري ،غسة ةةاع (:)2006ار ر ر خث إىل إدارا ارعر ر ررة ،داراملسرية،عماع.
 علياع ،رحبأ (:)2012إدارا ارعر ة ط ،2دار صفا للنشر والتوزيع ،عماع.91
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 العلواين ،حسن (:)2001إدارا ارعر ة:ارفدوم وار اخث الا رية ،ورقة مقدمة إىل املؤُتر العريب الثاينيف اإلدارة ،القيادة اإلبداعية يف مواجهة التحدايت املعاصرة لإلدارة العربية 8-6،نوفمرب ،القاهرة.

 العلةولٌ ،سةر (:)2011دور إدارا ارعر رة يف تاميرة ارروارد البشررية األلادمييرة يف امامعراتالفلسرياية بقراع غزا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،غوة.

 العمري ،أمين و كمال ،ندا (:)2011درجة ممارسة م يري ار ارمل لتمكني ارعلمني وعالقت بوالءارعلم ررني التا يم ري م ررن وجد ررة ن ررر معلم ري م ر ارمل حما ررة العا ررمة ،دراسةةات ،العلةةوم الرتبوي ةةة،
.497 - 467 ،)2(38

 عوض ،عاطف (:)2012دور إدارا ارعر ة وتقانتدا يف حتقيق التروير التا يمي ،جملة جامعة دمشقللعلوم اإلقتصادية والقانونية.429 - 397 ،)1(28 ،
 عةةويا ،حممةةد(:)2008الرري ررق إىل ام ررودا يف التعل رريا الع ررايل ،سلسةةلة كراسةةات مسةةتقبلية ،املكتبةةةاألكادميية ،القاهرة.

 العي ةةدروس ،أغ ةةادير (ين ةةاير :)2012إدارا ارعر ررة مر ر خث للي ررودا يف امامع ررات السعودية(دراس ررةتربيقية على جامعة أم القرى) ،جملة الرتبية ،كلية الرتبية جامعة االزهر.)2(147 ،
 الفارس ،سليماع (:)2010دور إدارا ارعر ة يف ر ع لفاءا أداء ارؤسسات (دراسة مي انيرة علرىنررلات العرااعات التحويليرة اخلا رة ب مشرق) ،جملةة جامعةة دمشةق للعلةوم اإلقتصةادية والقانونيةة،
.85 - 59 )2(26

 الفةارس ،سةليماع (:)2011أحرر سياسرات التحفيرز يف الروالء التا يمري درؤسسرات العامرة ،جملةةجامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية91 - 69 ،)1(27 ،

 الفاضل ،حممد (:)2009عالقة التمكني اإلداري لر ى مر يري ارر ارمل احلكوميرة بتربيرق مبرادىءإدارا امررودا الشرراملة يف م ر ارمل اقلرريا ارراو األردن مررن وجدررة ن ررر ارعلمررني ،رسةةالة دكتةةورا غةةري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك.

 القاضةةأ ،جنةةاأ (:)2009أبعرراد التمكررني اإلداري ل ر ى القررادا الرتبررويني يف امامعررات احلكوميررة يفإقليا الشماو وعالقت دلت ري اإلداري  ،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك.
 الكبيسأ ،صالأ الدين (:)2005إدارا ارعر ة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.92
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 الكبيسةأ "أ" ،عةةامر (:)2005إدارا ارعر ررة وتررروير ارؤسسررات ،املكتةب اعةامعأ احلةةديث،األسكندرية.

 اللحيةاين ،مةرمي ( 1431 /1430ه):إدارا ارعر رة مر خث لترروير اإلدارا ار رسرية يف اررحلرةالثانويرة للبارات مرن وجدرة ن رر ارر يرات وارعلمرات يارة مكرة اركرمرة ،رسةالة ماجسةتري ،كليةة
الرتبية ،جامعة أم القرى.

 املاضأ ،اثلرة ونصريات ،فريد (:)2011أحر التمكني اإلداري على تربيق إدارا امرودا الشراملة يفمستشفى امامعة األردنية:دراسة حالة ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال.556 - 527 ،)4(7 ،

 املبيضني ،حممد والطراونة ،حممد (:)2011أحر التمكني اإلداري يف السلوك اإلب اعي ل ى العاملنييف البارروك التياريررة األردنيررة ،دراسررات ،العلةةوم اإلداريةةة ،عمةةادة البحةةث العلمأ/اعامعةةة
األردنية.505 - 480 ،)2(38،

 حممد ،فالق (د.ت):عمليات إدارا ارعر ة واحريها و حتقيق اريزا التاا سية ،متاأ على>> <<http://labocolloque5.voila.net/101mohammedfellag.pdf
Accessed date 11/9/2013

 حممةودٌ ،سةاأ و حممةود ،أسةيل (:)2007أحرر عوامرث التمكرني يف تعزيرز السرمات القياديرة للمر ير(دراسرة حتليليرة آلراء ارر راء العراملني يف وةارا التعلريا العرايل والبحرث العلمري( ،جملةة اإلدارة
واالقتصاد.211 - 195 ،67 ،

 امل ةةدلل عب ةةد (:)2012تربي ررق إدارا ارعر ررة و ارؤسس ررات احلكومي ررة الفلس ررريا ة وأحره ررا عل ررىمسررتوى األداء م دراسررة تربيقيررة علررى مؤسسررة روسررة جملررس الرروةراء ،رسةةالة ماجسةةتري غةةري منشةةورة،
كلية التجارة ،اعامعة االسالمية ،غوة.

 مسةةعود ،مؤيةةد (:)2012درجررة التمكررني اإلداري وتررروير األداء والعالقررة بيادمررا مررن وجدررة ن رررم ر يري ار ر ارمل احلكوميررة يف حما ررات ارراو الضررفة الغربيررة ،رسةةالة ماجسةةتري غةةري منشةةورة ،كليةةة
الدراسات العليا ،جامعة النجاأ الوطنية.

 املطريف ،حممد (:)2013ارارا التا يمري ودوره يف تربيرق إدارا ارعر رة مرن وجدرة ن رر العراملني يفإمارا مارقة ار ياة اراورا ،للية ال راسات العليا ،جامعة يف العربية للعلوم األمنية.
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 املعةاين ،أميةن وأخةو رشةيدة ،وعبةد احلكةيم (: (٢٠٠٩التمكرني اإلداري وآاثره يف إبر اع العراملني يفامامعة األردنية:دراسة مي انية حتليلية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال.٢٥٨ - ٢٣٤ ،)2(5 ،

 مع ةةوب ،ع ةةادل (:)2006دور القي ررادات اإلداري ررة يف تربي ررق إدارا ام ررودا الش رراملة يف ارؤسس رراتاحلكومية دراسة تربيقية على وةارا الرتبية والتعليا دممدورية اليماية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
املعهد القومأ لإلدارة العليا ،أكادميية السادات للعلوم اإلدارية.

 املقابلةةة ،حممةةد (أكتةةوبر:)2012درجررة التمكررني اإلداري ل ر ى رئرريس – ماسررق القسررا األلررادمييبكلية العلوك واآلدا بشرورا ،جامعة جنران من وجدة ن ر أعضاء هيئة الت ريس ،جملة البحث يف
الرتبية وعلم النفا ،تصدر عن كلية الرتبية ،جامعة املنيا.)2(،)2( 25 ،

 -ملحم ،حيىي (:)2006التمكني لمفدوم إداري معا ر ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 املهدي ،ايسر (:)2007يكني ارعلمني ارمل التعليا األساسي يف معر:دراسة ميدانية ،جملة كليةالرتبية ،جامعة عني مشا.56 - ٩ ،)2(31 ،
 -املهدي ،ايسر(:)2009إدارا ار رسة وإدارا الفعث ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة.

 نسةماع ،مةةاهر (:)2011التمكررني اإلداري وعالقتر إببر اع العرراملني اإلداريررني يف امامعرراتالفلسرياية بقراع غزا ،رسالة ماجستري غةري منشةورة ،كليةة االقتصةاد والعلةوم اإلداريةة ،جامعةة األزهةر
بغوة.

 -النشار ،السيد (:)2012أساسيات إدارا ارعر ة ،دار الثقافة العلمية ،األسكندرية.

 -نور الدين ،عصام (:)2010إدارا ارعر ة والتكاولوجيا احل يثة ،دار أسامة ،عماع.

 اهل ةةاجري ،ب ةةرجا (:)2010العالق ررة ب ررني يك ررني ارر ر يرين ،وأداء الع رراملني م دراس ررة مي اني ررة عل ررىار ارمل ارتوسرة ب ولة الكويي  ،رسالة دكتورا غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة بنها.
 -الوادي ،حممود (:)2012التمكني اإلداري يف الععر احل يث ،دار احلامد ،عماع.

 وزارة الرتبية والتعليم (:)2002قرار وةاري رقم ( )12بتاريخ .2002 /1/ 23بشأع تشكيل اللجنةالدالمة ملشروع املدرسة املنتجة ،مكتب الوزير ،القاهرة.
 :)2002(.........قررار وةاري رقةم ( )٤٨بتةاريخ .2002 /3/ 16بشةأع إنشةا وحةدة التةدريبابملدارس ،مكتب الوزير ،القاهرة.
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 :)2002(.........قررار وةاري رقةم ( )99بتةاريخ .2002 /6/ 28بشةأع إنشةا وحةدة اإلحصةاواملعلومات ابملدارس ،مكتب الوزير ،القاهرة.
 :)2006(........قررار وةاري رقةةم ( )334بتةةاريخ.2006 /9/14بشةةأع جملةةا األمنةةا واألابواملعلمني ،،مكتب الوزير ،القاهرة.
 -يوسف ،عبد الستار (:)2004إدارا ارعر ة لدداا من أجث البقاء والامو ،متاأ على

http://www.hrdiscussion.com/downloadfile/5354/1/1283254017/
%D8%A5% D8% D9%85%D8%B9%D8%B18F >> Accessed
date 12/ 9/2013.
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