جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

م/

هـ)
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موقف تطبيق أبعاد املنظنة املتعلنة عند (سينج) بري اض األطفال يف مصر
هنلة حممد لطفي ىوفل

(*)

جامعة ظني صمس
(ىمدم ًمٚمٜمنم ذم  4136/06/3هـ؛ وىمبؾ ًمٚمٜمنم ذم  4137/07/48هـ)
ملخص البحث :هيدف هذا اًمبحث إمم اًمتٕمرف قمغم ُمستقى شمقومر أسمٕماد ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سمرياض األـمٗمـال ذم ُمّمــر ،وذًمـؽ ُمــ
وضمٝمة ٟمٔمر اعمٕمٚمامت ،وىمد شمٙمقٟمت قمٞمٜمة اًمبحث ُمـ قمدد (ُ )00مٕمٚمٛمة ذم مجٞمع رياض األـمٗمال سمـ٢مدارة وؾمـط اًم٘مـاهرة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمـة ،واًمتـل يبٚمـغ
قمددها ( )14روضة ،وشمؿ شمقزيع اؾمتباٟمة حتتقي قمغم األسمٕماد اخلٛمسة عمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد ؾمٞمٜمج ،وشمٔمٝمر اًمٜمتائج وضمقد ُمقاوم٘مـة ُمتقؾمـٓمة
قمغم شمقومر أسمٕماد اًمتٛمٙمـ اًمِمخيص ،واًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل ،واًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة ذم رياض األـمٗمال وذًمؽ سماًمؽمشمٞمـ ،،أُمـا سمٕمـد اًمرؤيـة اًمِمخّمـٞمة وسمٕمـد
اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل وم٘مد ضماءت اعمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة قمغم ُمستقى اًمتقومر سمرياض األـمٗمال ،ويٜمتٝمل اًمبحث سماًمتقصـٞمات اًمتـل حتتـقي قمـغم قمـدد ُمــ
اخلٓمقات اإلضمرائٞمة اًمتل شم١مؾمس ًمرؤية ُم٘مؽمطمة؛ ُمـ أضمؾ شمٓمقير ُمرطمٚمة ُما ىمبؾ اعمدرؾمة ووم٘م ًا عمٕمٓمٞمات ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة.
الكلامت ادفتاحوة :اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،اًمتٛمٙمـ اًمِمخيص ،اًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة ،اًمرؤية اعمِمؽميمة ،اًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل ،اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل.

*****
The Application of Senge's Concept of the Learning Organization to the Kindergartens of Egypt
)*( Nahla M. Loutfy Nofal
Ain Shams University

)(Received 23/03/2015; accepted 25/04/2016
Abstract: The research aims at investigating the dimensions of the concept of the learning organization in Egyptian kindergartens.
The sample in the field study is made up of (50) women teachers in all the kindergartens at the Middle Cairo Educational Sub-Zone
(21 kindergartens). The questionnaire, which was distributed, focuses on the five dimensions suggested by Peter Senge in his
discussion of the learning organization. The results reveal an average consensus that personal mastery, team learning and mental
models respectively could be found, to some extent, in the kindergartens. But, the remaining two dimensions, shared vision and
systems thinking, show low consensus. The research ends by making some recommendations that include some practical tips which
can help in the development of preschool education according to the concept of the learning organization.
Key Words: Learning organization, personal mastery, mental models, shared vision, team learning, systems thinking.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادقدمة

اًمتحديات ،وُمـ أهؿ هذه اًمتحديات ىمٚمة قمدد اعمٕمٚمامت

متثؾ اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اعمرطمٚمة اًمثاًمثة ُمـ ُمراطمؾ

اعمتخّمّمات ،وقمدم وضمقد آًمٞمة واضحة ًم٘مٞماس أصمر

اًمتٓمقير اًمتٜمٔمٞمٛمل سماعم١مؾمسات ،أي اًمٙمٗماءة (اًمٕمٛمؾ

اًمؼماُمج اًمتدريبٞمة ذم حتسلم اعمستقى اعمٝمٜمل ،واًمٕمجز

اًمّمحٞمح) ،صمؿ اًمٗمٕماًمٞمة (أداء اًمٌمء اًمّمحٞمح) ،صمؿ

اًمٙمٛمل واًمٙمٞمٗمل ذم ُمقضمٝمات رياض األـمٗمال ،وقمدم

اًمتٕمٚمؿ (اإلشم٘مان ُمع اًمٌمء اًمّمحٞمح) ،وذم سمداية

اًم٘مبقل ًمث٘ماومة اًمتٖمٞمػم ُمـ ضماٟم ،سمٕمض اعمقضمٝمات همػم

اًمتسٕمٞمٜمٞمات ىمام ؾمٞمٜمج سماعمساقمدة قمغم اٟمتِمار اعمٗمٝمقم

اعمتخّمّمات ،وضٕمػ اًمققمل ًمدى سمٕمض اعمستقيات

سمّمقرة أوؾمع (السود ،1000 ،ص ،)71 :وذًمؽ

اإلدارية سمٓمبٞمٕمة اعمرطمٚمة ،وقمدم وضمقد اًمتٛمقيؾ اًمٙماذم

ًمدراؾمة ومرص اعمٜمٔمامت ذم اًمب٘ماء وزيادة ىمدراهتا

ًمألٟمِمٓمة اعمٓمٚمقسمة( .ؿماهلم ،1043 ،ص-101 :

اًمتٜماومسٞمة ومٚمؿ يٕمد يماومٞم ًا أن شمٕمٞمش اعمٜمٔمامت وم٘مط ،وهق

)106
ويتٓمٚم ،اًمقضع اًمراهـ رضورة أن شمتقومر

ُما يسٛمك اًمتٕمٚمؿ ًمٚمب٘ماء .Survival Learning
ويٚمزم وضمقد اعمٜمٔمامت اًم٘مادرة قمغم اًمتٕمٚمؿ

اًم٘مدرة ًمدى رياض األـمٗمال قمغم دمديد ذاهتا وقمغم

اعمتقاصؾ واًمتل شم١مُمـ سم٠ممهٞمتف ذم ضامن اًمب٘ماء واًمتٛمٞمز

شمسٝمٞمؾ اًمتٕمٚمؿ ًمٚمٛمٕمٚمامت ُمع متٙملم اجلٛمٞمع ُمـ اعمِماريمة

وشمتقومر ًمدهيا اًم٘مدرة قمغم االؾمتجاسمة سمّمقرة ومٕماًمة

ذم رؾمؿ اًمّمقرة اعمست٘مبٚمٞمة ًمٚمروضة ،وهق ُما يٕمٜمل شمبٜمل

وُمبتٙمرة ًمٚمتٖمػمات اًمبٞمئٞمة ،وماعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل شمٚمؽ

ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة يمٛمدظمؾ ًمٚمتٓمقير ،وماعمٜمٔمٛمة

اًمتل شمستٓمٞمع إطمداث اًمتٖمٞمػم سمرسقمة ُمالئٛمة طمتك

اعمتٕمٚمٛمة قمغم وضمف اخلّمقص هل اًمتل شمستٓمٞمع اًمب٘ماء

شمستٓمٞمع اًمتٙمٞمػ ُمع اًمبٞمئة اخلارضمٞمة (أيقب،1001 ،

واًمٜمجاح واًمتٕماُمؾ ُمع قمٍم اعمٕمرومة ،وُمع ذًمؽ ىمد ئمؾ

ص ،)68 :وي٘مقم اًمبحث احلازم سمتبٜمل ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة

ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمبارة ًمٗمٔمٞمة إن مل يّماطمبف

اعمتٕمٚمٛمة سماقمتباره ُمـ اآلًمٞمات اًمٗماقمٚمة اًمتل متٙمـ

اًمتٖمٞمػم ذم اًم٘مٞمؿ واعمامرؾمات واًمث٘ماومة اًمسائدة سمرياض

اًمروضة ُمـ اًمتٛمٞمز واإلسمداع ،وُمـ شمّمٛمٞمؿ اعمست٘مبؾ

األـمٗمال ذم ُمٍم.

اًمذي يتجاوب ُمع اعمتٖمػمات اعمتسارقمة اًمتل حتٞمط
سمٛمرطمٚمة ُما ىمبؾ اعمدرؾمة ذم ُمٍم.

ويٛمٙمـ حتديد ُمِمٙمٚمة اًمبحث ذم اًمتساؤالت
اآلشمٞمة:
4

ُما ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،وُما أسمرز اًمٗمروق

مشـكلة البحـث والتساؤالت:

سملم ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،وسملم اًمتٕمٚمؿ اًمتٜمٔمٞمٛمل،

شمقاضمف رياض األـمٗمال ذم ُمٍم اًمٕمديد ُمـ

واعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية ؟

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

1

ُما أؾمباب رضورة شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة

اعمتٕمٚمٛمة سمرياض األـمٗمال ؟

م/

هـ)
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أهـداف البحـث:
هيدف هذا اًمبحث إمم حت٘مٞمؼ ُما يكم:

ُما ُمدى شمقومر أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمتل

 -4اًمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ُمع إسمراز

حيددها ) (Senge, 1990داظمؾ رياض األـمٗمال ذم إدارة

اًمٗمروق سملم ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة وسملم اًمتٕمٚمؿ

وؾمط اًم٘ماهرة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ،وذًمؽ ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر

اًمتٜمٔمٞمٛمل واعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية.

3

اعمٕمٚمامت؟
1

ُما اًمتقصٞمات اًمتل يٛمٙمـ أن شمساقمد ذم شمٓمبٞمؼ

ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم ؟

 -1قمرض ٟمٛمقذج (ؾمٞمٜمج) طمقل أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة
اعمتٕمٚمٛمةُ ،مع حتٚمٞمؾ ألؾمباب رضورة شمٓمبٞمؼ هذا اعمٗمٝمقم
سمرياض األـمٗمال.
 -3اًمتٕمرف قمغم ُمستقى شمقومر أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة

أمهوـة البحـث:

اعمتٕمٚمٛمة سمرياض األـمٗمال ذم إدارة وؾمط اًم٘ماهرة،

شمرضمع أمهٞمة اًمبحث إمم قمدة أُمقر ُمـ أمهٝما ُما يكم:

وذًمؽ ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر اعمٕمٚمامت.

اجلاٟم ،اًمٜمٔمري طمٞمث يتٜماول اًمبحث ُمقضقع

 -1اىمؽماح جمٛمققمة ُمـ اًمتقصٞمات اًمتل يٛمٙمـ أن

اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمذي يٕمد واطمد ًا ُمـ اعمٗماهٞمؿ اعمٕمارصة

شمٗمٞمد رياض األـمٗمال ذم شمٓمبٞمؼ هذا اعمٗمٝمقم اجلديد

ذم اًمٗمٙمر اإلداري احلديث.

سماًمٕمٛمؾ اًمؽمسمقي.

4

1

ٟمدرة إظمْماع ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ًمٚمدراؾمة

اعمٞمداٟمٞمة ذم اًمدراؾمات اًمٕمرسمٞمة وظماصة ذم ُمرطمٚمة ُما ىمبؾ

منهـج البحـث:

اعمدرؾمة ذم ُمٍم.

يستخدم اًمبحث احلازم اعمٜمٝمج اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم

اجلاٟم ،اًمتٓمبٞم٘مل طمٞمث حياول اًمبحث ىمٞماس

ومٞم٘مقم سمقصػ وحتٚمٞمؾ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ُمع

ُمدى شمقومر أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سمرياض األـمٗمال سم٢مدارة

شمقزيع اؾمتباٟمة طمقل أسمٕماد اعمٗمٝمقم داظمؾ مجٞمع رياض

وؾمط اًم٘ماهرة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة.

األـمٗمال سم٢مدارة وؾمط اًم٘ماهرة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة.

3

1

وضع قمدد ُمـ اًمتقصٞمات حتتقي قمغم سمٕمض

اآلًمٞمات اعم٘مؽمطمة اًمتل يٛمٙمـ أن شمسٝمؿ ذم شمبٜمل رياض

حدود البحـث:

األـمٗمال عمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة.

يتحدد اًمبحث سمام يٚمـل:
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احلدود ادكاىوة :شم٘متٍم اًمدراؾمة اعمٞمداٟمٞمة قمغم قمدد

األومٙمار اجلـديدة" )3( ،اًمرؤية اعمِمؽميمة" أي اًمتِمارك

(ُ )00مٕمٚمٛمة سمجٛمٞمع رياض األـمٗمال اعمٚمح٘مة سماعمدارس

ذم وضع رؤية ًمٚمٛمست٘مبؾ" )1( ،اًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل" أي

االسمتدائٞمة سم٢مدارة وؾمط اًم٘ماهرة واًمتل يبٚمغ قمددها

اًمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ مجاقمل ًمتح٘مٞمؼ األهداف" )0( ،اًمتٗمٙمػم

( )14روضة رؾمٛمٞمة ،ورؾمٛمٞمة ًمٖمات.

اًمٜمٔمٛمل" أي اًمتٗمٙمػم سمّمقرة ؿماُمٚمة ذم مجٞمع اًمٕمٜمارص

احلدود الزماىوة :شمؿ شمقزيع االؾمتباٟمة وإضمـراء

اعمٙمقٟمة ًمٜمٔمام اًمٕمٛمؾ سمرياض األـمٗمال.

اًمدراؾمة اعمٞمداٟمٞمة ؿمٝمـري يٜماير وومؼمايـر قمـام .1040
الدراشـات السابقـة:
مصطلحات البحـث:
يِمتٛمؾ اًمبحث قمغم اعمّمٓمٚمح اًمرئٞميس اًمتازم:
ادنظمة ادتعلمة:

Learning Organization

يتؿ شمرشمٞم ،هذه اًمدراؾمات ُمـ األىمدم إمم األطمدث
وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمتازم:
حتاول دراؾمة ( )Armstrong & Foley, 2003اإلضماسمة

يٕمرف ) (Senge, 1990a, p. 14اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سم٠مهنا:

قمـ األؾمس واآلًمٞمات اًمتل شمدقمؿ اًمتٕمٚمؿ اًمتٜمٔمٞمٛمل،

اعمٜمٔمٛمة اًمتل ي٘مقم األومراد ومٞمٝما سمزيادة ىمدراهتؿ سماؾمتٛمرار

وشمِمػم اًمدراؾمة إمم أرسمع ُمـ هذه اآلًمٞمات وهل :سمٞمئة

خلٚمؼ اًمٜمتائج اًمتل يريدوهنا ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ شمٜمٛمٞمة

اًمتٕمٚمؿ ،وشمٕمريػ اًمتٕمٚمؿ ،وشمٚمبٞمة طماضمات اًمتٕمٚمؿ ،صمؿ

اًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػمُ ،مـ ظمالل ٟمامذج ومٙمرية ضمديدة،

شمٓمبٞمؼ اًمتٕمٚمؿ سماعمٜمٔمٛمة .ويٛمٙمـ أن شمقومر هذه اًمدراؾمة

وُمرٟمةُ ،مع اًمٕمٛمؾ قمغم اؾمتٛمرار شمٕمٚمؿ ه١مالء األومراد،

وؾمٞمٚمة ًم٘مٞماس وُمتاسمٕمة اًمت٘مدم ٟمحق شمٓمبٞمؼ ُمٗمٝمقم

ومردي ًا ومجاقمٞم ًا ،وماعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل اًمتل شمِمجع قمغم

اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،وشم٘مقم دراؾمة ()Chang & Lee, 2007

شمٓمبٞمؼ أٟمامط ضمديدة ُمـ اًمتٗمٙمػم ،وقمغم شمقومػم اعمجال

ذم شمايقان سمدراؾمة اًمٕمالىمة سملم اًم٘مٞمادة واًمث٘ماومة

ًمٚمٓمٛمقح اجلامقمل ،وقمغم يمٞمٗمٞمة شمٕمٚمؿ األومراد ُمـ

اعم١مؾمسٞمة ،ويمٞمٗمٞمة شمٓمبٞمؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،طمٞمث

سمٕمْمٝمؿ اًمبٕمض.

ي١مدي ذًمؽ يمٚمف إمم ؿمٕمقر اًمٕماُمٚملم سماًمرضا ،وشمٔمٝمر

واًمتٕمريػ اإلضمرائل ًمٚمٛمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ذم اًمبحث
احلازم :أهنا اًمروضة اًمتل شمسٕمك إمم شمٓمبٞمؼ األسمٕماد
اخلٛمسة (ًمسٞمٜمج) وهذه األسمٕماد هل" )4( :اًمتٛمٙمـ

اًمٜمتائج أن اًم٘مٞمادة واًمث٘ماومة اعم١مؾمسٞمة شم١مصمر سمّمقرة إجياسمٞمة
ذم يمٞمٗمٞمة شمٓمبٞمؼ اعمٗمٝمقم.
ودمري دراؾمة

(2008

 )Park,ذم قمدد ()47

اًمِمخيص" أي شمِمجٞمع اًمتٕمـٚمؿ اعمستٛمر واًمتٓمقير

ُمدرؾمة ُمٝمٜمٞمة ذم اًمٕماصٛمة اًمٙمقرية ؾمٞمقل ،وشمدقمؿ

اًمذاشمـل ًمٚمٛمٕمٚمامت" )1( ،اًمٜمٛمـاذج اًمٕم٘مٚمٞمة" أي شمبٜمـل

اًمٜمتائج إُمٙماٟمٞمة شمٓمبٞمؼ ٟمٛمقذج (ؾمٞمٜمج) سماعمدارس

م/
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اًمٙمقرية ،يمام شمِمػم إمم أن هذا اًمٜمٛمـقذج يرشمبط أؾماؾم ًا

سمٛم١مؾمسات اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمازم ُمع اإلؿمارة سمّمٗمة ظماصة إمم

سماًمث٘ماومة اًمٖمرسمٞمة ،وًمٙمـ يٛمٙمـ شمٓمبٞم٘مف داظمؾ اًمث٘ماومـة

اجلاُمٕمة االؾمالُمٞمة اًمدوًمٞمة سمامًمٞمزيا ،وشمٔمٝمر اًمٜمتائج

اًمسائدة ذم آؾمٞما أيْم ًا ،وشم٘مقم دراؾمة (زايد ،بوبشوت

اًمٕمالىمة اإلجياسمٞمة سملم أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة وسملم اًمرضا

واعمٓمػمي )1009 ،سمدراؾمة شمٓمبٞم٘مات اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

قمـ أٟمِمٓمة اًمتدريس واًمبحث ،أُما دراؾمة (

ذم اًمسٕمقدية ،وشمقصٚمت اًمٜمتائج إمم أن أىمؾ أسمٕماد

Mowafaq, 2013

اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة شمٓمبٞم٘م ًا ،هق متٙملم األومراد ،وشمِمجٞمع

شمتٕمٚمؼ سمٛمحاوًمة إزاًمة االًمتباس طمقل ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة

شمقضمٞمف االؾمتٗمسارات ،وشمٜمتٝمل اًمدراؾمة سمت٘مديؿ جمٛمققمة

اعمتٕمٚمٛمة وإُمٙماٟمٞمة شمٓمبٞم٘مف ُمع اإلؿمارة إمم قمدد ُمـ

ُمـ اًمتقصٞمات ُمـ سمٞمٜمٝما إشماطمة اًمٗمرصة ًمٚمتٕمٚمؿ اعمستٛمر

اآلًمٞمات اًمتل يٛمٙمـ أن متارس داظمؾ اعمدارس اعمختٚمٗمة،

وشمٗمٕمٞمؾ االدماه ٟمحق اًمالُمريمزية ذم اختاذ اًم٘مرارات.

وهتدف دراؾمة (

وشمتٜماول دراؾمة (أسمق طمِمٞمش و ُمردمل)1044 ،

2013

&) ومٝمل دراؾمة ٟمٔمرية

Schechter

&

Pashaei

Conceptual

Ghahramanifard,

 )Mehmandoust,ذم إيران إمم دراؾمة األسمٕماد

أسمٕماد ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ذم ضماُمٕمة األىمَم

اخلٛمسة ًمسٞمٜمج داظمؾ اعمدارس اًمثاٟمقية ،وشمٔمٝمر اًمٜمتائج

سمٗمٚمسٓملمُ ،مـ وضمٝمة ٟمٔمر اًمٕماُمٚملم هبا ،وشمرى اًمدراؾمة

أن سمٕمدي اًمتٛمٙمـ اًمِمخيص ،واًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل ،مها

أن اجلاُمٕمة حتّمؾ قمغم درضمة ُمتقؾمٓمة ُمـ طمٞمث شمقومر

اًمبٕمدان اعمٓمب٘مان سماعمدارس ،أُما سم٘مٞمة األسمٕماد ،وهل

أسمٕماد اعمٗمٝمقم سماجلاُمٕمة ،وشمدور دراؾمة (احلقاضمرة،

اًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة ،واًمرؤية اًمِمخّمٞمة ،واًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل،

 )1044طمقل ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سماجلاُمٕمات

وم٢مهنا شمٖمٞم ،قمـ اًمتٓمبٞمؼ.

األردٟمٞمة ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر أقمْماء هٞمئة اًمتدريسُ ،مع

ورهمؿ أن اًمدراؾمات اًمساسم٘مة شمٜماىمش ُمدى إُمٙماٟمٞمة

اًمتٕمرف إمم أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمٞمة واًمث٘ماومٞمة اًمداقمٛمة

شمٓمبٞمؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سماعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة

ًمٚمٛمٗمٝمقم ،وشمقصٚمت اًمدراؾمة إمم وضمقد ومروق ذات

اعمختٚمٗمةُ ،مـ االسمتدائل ،وطمتك اجلاُمٕمة؛ إال أن

دالًمة إطمّمائٞمة سملم رؤية أقمْماء هٞمئة اًمتدريس طمقل

اًمدراؾمات اعمتٕمٚم٘مة سمتٓمبٞمؼ هذا اعمٗمٝمقم سمرياض األـمٗمال

ظمّمائص اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،وسملم اًمٕمقاُمؾ اًمداقمٛمة هلا،

شمٖمٞم ،إمم طمد شمام شم٘مريب ًا.

وشمٕمقد هذه اًمٗمروق إمم قمدد ُمـ اعمتٖمػماتُ ،مثؾ :اًمسـ،
وُمدة اخلدُمة.
وشم٘مقم دراؾمة

اإلضـــار النظـــري
(2012

 )Ali,سمدراؾمة شمّمقرات

أقمْماء هٞمئة اًمتدريس طمقل ظمّمائص اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

مفهوم ادنظمة ادتعلمة
يِمػم ( )Garvin, 1993, p.80إمم أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة
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هنٚمة حمٛمد ًمٓمٗمل ٟمقومؾُ :مقىمػ شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد (ؾمٞمٜمج) سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم

هل اعمٜمٔمٛمة اعماهرة ذم شمقًمٞمد وايمتساب اعمٕمرومة وٟم٘مٚمٝما

األومراد يمٞمػ يتٕمٚمٛمقن مجاقمٞم ًا (

& Sadeghi, Jashnsaz

إمم مجٞمع اعمستقيات اإلدارية ،ويّماطم ،ذًمؽ اًمتٙمٞمػ

 ، )Chobar, 2014, p.2ويْمٞمػ

(Hunger & Wheelen,

ذم اًمسٚمقك اًمذي يتالءم ُمع اعمٕمارف اجلديدة ،ويرى

)2007, p. 4

( )Pedler, 1995, p. 23أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل اعمٜمٔمٛمة

اًم٘مدرة ،واًم٘ماسمٚمٞمةً ،مٚمحّمقل قمغم اعمٕمرومة ،ضٛمـ ظمٓمة

اًمتل شمسٝمؾ قمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمؿ جلٛمٞمع األقمْماء ،وشم٘مقم

ـمقيٚمة األضمؾ ،متٙمٜمٝما ُمـ إضمراء قمٛمٚمٞمات اًمتٖمٞمػم

سماؾمتٛمرار سماًمتٓمقير ،ويرى

)(Marquardtm 1996, p. 19

أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل اًمتل شمتٕمٚمؿ سم٘مقة ،وسمّمقرة

أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة شم٘مقم سمبٜماء أٟمٔمٛمة هلا

اعمستٛمرة.
ويٕمتؼم (

Garvin, Edmondson & Gino, 2008,

مجاقمٞمة ،وشمٕمٛمؾ سماؾمتٛمرار قمغم حتسلم اًم٘مدرة ذم إدارة

 )p.110أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل اعمٙمان اًمذي ي٘مقم ومٞمف

واؾمتخدام اعمٕمرومةُ ،مع متٙملم األومراد ُمـ هذا اًمتٕمٚمؿ

اًمٕماُمٚمقن سمخٚمؼ وٟم٘مؾ اعمٕمرومة ،ويتْمٛمـ ذًمؽ اًمبٞمئة

داظمؾ وظمارج اعمٜمٔمٛمة.

اًمداظمٚمٞمة اًمداقمٛمة ًمٚمتٕمٚمؿ ،واًمٕمٛمٚمٞمات واعمامرؾمات

ويذه (Daft, 1996, p. 34) ،إمم أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

اًمٗمٕمٚمٞمة ًمٚمتٕمٚمؿ واًمسٚمقك اًم٘مٞمادي اًمذي يٕمزز اًمتٕمٚمؿ،

هل اًمتل يِمؽمك يماومة اًمٕماُمٚملم هبا ذم ؿمبٙمة داظمٚمٞمة

أُما (طمساٟملم ،1044 ،ص )7 :ومػمى أن اعمٜمٔمٛمة

دمٛمع اخلؼماتُ ،مـ أضمؾ سمحث طمؾ اعمِمٙمالت،

اعمتٕمٚمٛمة هل اعمٜمٔمٛمة اًم٘مادرة قمغم إقمادة صٞماهمة اًمرؤية

واًمٕمٛمؾ قمغم إجياد احلٚمقل ُمـ ظمالل األؾماًمٞم،

اًمتِماريمٞمة سمام يتٛمِمك ُمع اعمتٖمػمات اًمبٞمئٞمة اعمحٞمٓمة

اعمتٛمٞمزة ،اًمتل شم٘ماسمؾ اطمتٞماضمات اًمبٞمئة اعمتٖمػمة ،ويرى

واًمرصٞمد اعمٕمرذم اعمتجدد سمحٞمث ختٚمؼ اعمٜماخ اًمداقمؿ

( )Moilanen, 2001 p. 7أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل اعمٜمٔمٛمة

ًمٚمتٕمٚمؿ اًمٗمردي واجلامقمل ،وهق األُمر اًمذي يتٓمٚم،

اًمتل شمدار سمِمٙمؾ واع وُمٜمٔمؿ ،وهتتؿ سمٕمٛمٚمٞمات اًمتٕمٚمؿ ذم

اًم٘مٞمادة االؾمؽماشمٞمجٞمة اعمسايرة ًمٚمتٕمٚمؿ اعمستٛمر واًمداقمٛمة

اًم٘مٞمؿ ،واًمرؤى ،واألهداف أصمٜماء اعمامرؾمات اًمٞمقُمٞمة،

ًمتٛمٙملم األومراد وحتٗمٞمزهؿ ٟمحق اًمتٕمٚمؿ اعمقضمف ذاشمٞم ًا.

يمام شمٕمٛمؾ اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سماؾمتٛمرار قمغم إزاًمة اًمٕمقائؼ
اهلٞمٙمٚمٞمة أُمام قمٛمٚمٞمات اًمتٕمٚمؿ.

ويالطمظ شمٕمدد اًمرؤى طمقل اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة،
ورسمام يرضمع ذًمؽ إمم أن اعمٗمٝمقم حيتقي قمغم قمدد ُمـ

وي١ميمد (ؾمٞمٜمج) قمام  1006أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

اًم٘مْمايا اعمتّمٚمة سماعمجاالت اعمختٚمٗمة ،سمحٞمث يتجف

هل اعمٙمان اًمذي يتقومر ومٞمف االؾمتٕمداد اًمدائؿ ًمزيادة

اًمباطمثقن إمم دراؾمة اعمٗمٝمقم ُمـ قمدة زوايا ،وسماًمٜمسبة

ىمدرات اًمٕماُمٚملم ًمٚمقصقل إمم األهداف ،وذًمؽ قمـ

ًمرياض األـمٗمال ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هل

ـمريؼ اؾمتخدام أٟمامط ضمديدة ُمـ اًمتٗمٙمػم ،وشمٕمٚمؿ

اًمروضة اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم شمقومػم ومرص اًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

م/

37

هـ)

ًمٚمٛمٕمٚمامت ،واًمتل شمٕمتٛمد قمغم ذًمؽ سمِمٙمؾ أؾماد

واًمٕمٛمٚمٞمات اًمتل شم١مدي إمم اًمتٕمٚمؿ ،أُما اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

ًمتح٘مٞمؼ األهداف ،واًمتل هتتؿ سمتٝمٞمئة اًمبٞمئة اًمتل شمٞمرس

ومت٘مقم سماًمؽميمٞمز قمغم سمٜمٞمة اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة

أي

اًمتٕمٚمؿ ،وشمدقمؿ االسمتٙمار ،مما ي١مدي إمم اًمتٙمٞمػ ُمع

ُمبادئ وظمّمائص اعمٜمٔمامت اًمتل شمتٕمٚمؿ يمقطمدة مجاقمٞمة.

اًمٔمروف اعمتٖمػمة ،ويٕمٜمل ذًمؽ أٟمف يٜمبٖمل أن شمٕمٛمؾ

ُ -3مـ طمٞمث جمال االهتامم ي٘مقم اًمتٕمٚمؿ

رياض األـمٗمال قمغم شمِمجٞمع اًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر ،واًمتٓمقير

اًمتٜمٔمٞمٛمل سماًمؽميمٞمز قمغم اجلاٟم ،األيماديٛمل واًمقصٗمل،

اًمذايت ًمٚمٛمٕمٚمامت ،وقمغم شمِمجٞمع ممارؾمات اًمتٕمٚمؿ

سمٞمٜمام يٖمٚم ،قمغم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمٓماسمع اًمٕمٛمكم

اجلامقمٞمة ،وذًمؽ ًمزيادة ىمدرة ُمرطمٚمة ُما ىمبؾ اعمدرؾمة قمغم

واعمامرؾمة.

اًمتٕماُمؾ ُمع اعمستجدات اًمؽمسمقية احلديثة.

)(What

وسمّمٗمة قماُمة يرشمبط يمؾ ُمـ اعمٗمٝمقُملم قمغم أؾماس
االرشمباط سملم اًمسب ،واًمٜمتٞمجة طمٞمث أٟمف ال يٛمٙمـ أن
حيدث اًمتٕمٚمؿ اًمتٜمٔمٞمٛمل دون أن يؽمشم ،قمغم ذًمؽ سمٜماء

ادنظمة ادتعلمة والتعلم التنظومي:
شمتٗمؼ األدسمٞمات اًمؽمسمقية واإلدارية قمغم اًمتٗمرىمة سملم
اعمٗمٝمقُملم

اعمٜمٔمٛمة اًم٘ماسمٚمة ًمٚمتٕمٚمؿ ،وماًمتٕمٚمؿ اًمتٜمٔمٞمٛمل يٕمد أطمد

& (Ortenbald 2001, pp. 126-130), (Sun

اًمٕمٜمارص اعمسامهة ذم سمٜماء اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،واًمتل شمٕمٛمؾ

(أيقب ،1001 ،ص،)70 :

قمغم ظمٚمؼ اًم٘مٞمؿ واعمامرؾمات واإلضمرءات اًمتل دمٕمؾ ُمـ

Scott, 2003 p. 204),

)Nazari & Zaryar, 2013, p. 683

 ،(Usefi,ويٛمٙمـ

اًمتٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُمؽمادوملم ذم مجٞمع األىمسام سماعمٜمٔمٛمة.

شمٚمخٞمص أسمرز اًمٗمروق قمغم اًمٜمحق اًمتازم:
ُ -4مـ طمٞمث ـمبٞمٕمة اعمٗمٝمقم يِمػم اًمتٕمٚمؿ
اًمتٜمٔمٞمٛمل

Organizational Learning

إمم اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتل

شمٕمٛمؾ قمغم شمقومػم اًمبٞمئة اعمٜماؾمبة ًمتٕمٚمؿ مجٞمع األومراد سمٙمؾ
اعمستقيات ،أُما اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

ادنظمة ادتعلمة وادنظمة التقلودية:
شمقضمد اظمتالومات ضمقهرية سملم ُمقاصٗمات
اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة واعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية

(Hitt, 1995, p. 18),

Learning Organization

)( ، (Aksu & Ozdemir, 2005, p. 427قمٓما اهلل،1041 ،

ومٝمل اعمٙمان /اعم١مؾمسة ،اًمتل شمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ ىمقي،

ص ، )498-497 :وشمتْمح اًمٗمروق ذم اًمٜم٘ماط

ومجاقمل قمغم االؾمتٛمرارية ذم شمٓمقير ٟمٗمسٝما واألهداف

اًمتاًمٞمـة:
 -4اًم٘مٞمؿ اعمِمؽميمة

اعمٜمقـمة هبا.

Shared Values

طمٞمث شمريمز

ُ -1مـ طمٞمث اإلـمار اًمٗمٙمري يِمػم اًمتٕمٚمؿ

اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية قمغم ىمٞمؿ اًمٙمٗماءة واًمٗمٕماًمٞمة ،سمٞمٜمام حتاول

أي إمم اعمٝمارات

اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة االرشم٘ماء إمم األقمغم ُمـ ظمالل إضاومة

اًمتٜمٔمٞمٛمل إمم اًمٙمٞمٗمٞمة

)(How
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هنٚمة حمٛمد ًمٓمٗمل ٟمقومؾُ :مقىمػ شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد (ؾمٞمٜمج) سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم

ٟمققملم آظمريـ ُمـ اًم٘مٞمؿ مها :اًمتٛمٞمز

Excellence

واًمتجديد اًمذايت . Renewal
 -1اًمٜمٛمط اًم٘مٞمادي

Leadership

طمٞمث يٕمتٛمد

اًمسٚمقك اًم٘مٞمادي ذم اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية قمغم اًمسٞمٓمرة قمغم
اآلظمريـ وومؼ شمٕمٚمٞمامت حمددة ،أُما اًم٘مائد ذم اعمٜمٔمٛمة
اعمتٕمٚمٛمة ومٝمق سمٛمثاسمة اعمٜمسؼ

Facilitator

اًمذي يدقمؿ

اًمٕماُمٚملم ويٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ اختاذ اًم٘مرار ،ويتقومر ًمديف اًم٘مدرة
قمغم اًمت٠مصمػم إلٟمجاز األقمامل اعمٓمٚمقسمة.
 -3االؾمؽماشمٞمجٞمة

Strategy

اًمت٘مٚمٞمدية ُما يِمبف ظمريٓمة ـمريؼ

وشمستخدم اعمٜمٔمٛمة
Road Map

اًمتل

شمتْمٛمـ األهداف واخلٓمقات واًمؼماُمج اعمقضققمة
ؾمٚمٗم ًا ،أُما اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة وم٢مهنا شمستخدم ُما يسٛمك
سمخريٓمة شمٕمٚمؿ

Learning Map

واًمتل يتؿ اًمؽميمٞمز ومٞمٝما

أؾماؾم ًا قمغم اًمتقصؾ إمم ٟمٛمقذج ومٙمري ُمِمؽمك سملم
اًمٕماُمٚملم.
 -1اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل

Organizational Structure

طمٞمث يسقد ذم اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية اهلٞمٙمؾ اهلرُمل
اًمٕمٛمقدي

Hierarchy

 ،أُما اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ومٞمقضمد هبا

اهلٞمٙمؾ اًمديٜماُمٞمٙمل اًمذي يسٛمح سمتدومؼ اعمٕمٚمقُمات
ويٕمتٛمد قمغم االشمّماالت اجلاٟمبٞمة واًمٕمٛمقدية
 -0اهلٞمئة اًمٕماُمٚمة

 -6اعمٝمارات

Skills

طمٞمث شمريمز اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية

قمغم اًمتٕمٚمؿ اًمتٙمٞمٗمل  Adaptive Learningوهق اًمتٕمٚمؿ ُمـ
أضمؾ اًمب٘ماء ،أُما اًمتٕمٚمؿ اعمقضمقد ذم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة
ومٞمسٛمك سماًمتٕمٚمؿ اًمتقًمٞمدي

Generative Learning

أي

اًمذي يدقمؿ اإلسمداع واًمتجديد.
 -7سمٞمئة اًمٕمٛمؾ

Work Environment

طمٞمث هتدف

اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية إمم أداء اعمامرؾمات اًمٜمٛمٓمٞمة دون شمٖمٞمػم
وشمٓمقير ،سمٞمٜمام شمساٟمد سمٞمئة اًمٕمٛمؾ ذم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة
قمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمؿ وشمسٛمح سماختاذ اعمبادرة اًمِمخّمٞمة.
 -8ومرص اًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر

Continuous Learning

طمٞمث يٕمؼم اًمتٕمٚمؿ سماعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية قمـ اجلٝمقد اًمٗمردية
اعمرشمبٓمة سماًمرهمبات اًمِمخّمٞمة ًمٚمٕماُمٚملم ،أُما ذم اعمٜمٔمٛمة
اعمتٕمٚمٛمة وم٢من يمؾ ُمـ اإلدارة اًمٕمٚمٞما واًمٕماُمٚملم يٚمتزم
سماؾمؽماشمٞمجٞمة مجاقمٞمة عمزيد ُمـ اًمتٕمٚمؿ.
ٟ -9مٔمؿ اًم٘مٞماس

Measurement Systems

طمٞمث

هتتؿ اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية سماعم٘مايٞمس اعماًمٞمة ،وشمستخدم
اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اعم٘مايٞمس اعماًمٞمة واعم٘مايٞمس األظمرى.
 -40ومرق اًمٕمٛمؾ

Work Teams

طمٞمث شمستخدم

اعمٜمٔمٛمة اًمت٘مٚمٞمدية قمدد ًا ُمـ جمٛمققمات اًمٕمٛمؾ داظمؾ

واًمالُمريمزية ذم اختاذ اًم٘مرارات.
Staff

قمغم ُمدى ىمدرة األومراد قمغم اًمتٕمٚمؿ.

طمٞمث شم١ميمد اعمٜمٔمٛمة

طمدود األىمسام اعمٜمٗمّمٚمة

Departmental Boundaries

اًمت٘مٚمٞمدية قمغم رضورة اظمتٞمار األومراد ووم٘م ًا عما يتقومر

وشمستخدم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمٗمرق ُمتٕمددة اًمقفمائػ

ًمدهيؿ ُمـ اعمٕمرومة واخلؼمة ،أُما اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ومؽميمز

.Cross-Functional

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

أبعاد ادنظمة ادتعلمة:

م/

األومٙمار اجلديدة األظمرى

يٛمثؾ ُمدظمؾ اًمٜمٔمؿ اخلٛمسة ًمبٞمؽم ؾمٞمٜمج

Senge's

 -3الرؤية ادشسةة
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هـ)

).(Senge, 1990a, p. 11
:Shared Vision

وي٘مّمد

 Five Disciplinesاًمبداية اًمٗمٕمٚمٞمة ًمدراؾمة ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة

سمذًمؽ ىمدرة األومراد يمٛمجٛمققمة قمغم وضع ورؾمؿ رؤية،

اعمتٕمٚمٛمة ،ويرى ؾمٞمٜمج ذم يمتاسمف اًمٜمٔمام اخلاُمس

أو صقرة ُمِمؽميمة ًمٚمٛمست٘مبؾ ،وقمغم اإلدارة اًمقاقمٞمة

( )4990أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة شم٘مقم قمغم االرشمباط سملم

سمرياض األـمٗمال اًم٘مٞمام سمتِمجٞمع اًمرؤية اًمِمخّمٞمة همػم

مخسة ٟمٔمؿ أو ُمبادئ أو أسمٕماد وهل ُما يكم:

االٟمٗمرادية أي :اًمرؤية اًمِمخّمٞمة ظمارج طمدود اًمذات،
:Personal

واًمتل هتتؿ سماًمتقاصؾ واعمِماريمة ُمع األومراد ظمارج

 -4التمكن الشخيص

وي٘مّمد سمذًمؽ اًمتٛمٞمز اًمذايت واًمؼماقمة اًمِمخّمٞمة وحتديد

اًمروضة ،وسماإليامن سم٠من وضع اًمرؤية قمٛمٚمٞمة ُمستٛمرة ال

اًمرؤية اًمِمخّمٞمة سمدىمة ووضقح واعمثاسمرة قمغم حت٘مٞمؼ ُما

شمٜمتٝمل ومٝمل ىماسمٚمة ًمٚمتٖمٞمػم ،وقمغم اإلدارة سماًمروضة يمذًمؽ

يٓمٛمح إًمٞمف اًمٗمردُ ،مع ُمستقى قمال ُمـ اإلشم٘مان،

اًمتٗمرىمة سملم اًمرؤية اإلجياسمٞمة واًمسٚمبٞمة ،وماًمرؤية اإلجياسمٞمة

واًمسٞمادة ،واًمتٕمٛمؼ ذم جمال اًمتخّمص ،وهذا اعمستقى

هتتؿ سم٢مجياد ٟمقع ضمديد ُمـ اخلدُمة يرشم٘مل سمٛمستقى

اخلاص ُمـ اًمؼماقمة يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف داظمؾ رياض

اخلدُمة احلازم إمم ُمستقى أومْمؾ ،أُما اًمرؤية اًمسٚمبٞمة

األـمٗمال ُمـ ظمالل شمبٜمل ُمٜمٝمج اًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر اًمذي

ومؽميمز قمغم رد اًمٗمٕمؾ دماه ُمقىمػ ُما

ي٘مقم قمغم شمٓمقير وشمٜمٛمٞمة اًم٘مدرات اًمِمخّمٞمة ،الُمتالك

).13-14

Mastery

اعمٕمرومة ،واعمٝمارات ،سمِمٙمؾ يساقمد قمغم حت٘مٞمؼ اًمٜمتائج
اعمستٝمدومة ).(Senge, 1990a, p. 10
 -1النامذج العقلوـة

 -1التعلم اجلمعي

(Senge 1990b, pp.

:Team Learning

وشم١مدي

ُم٘مدرة أقمْماء اًمٗمريؼ سماًمروضة قمغم االؿمؽماك ذم شمٗمٙمػم
وي٘مّمد

مجاقمل إمم ايمتِماف طم٘مائؼ مل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ اًمتقصؾ

سمذًمؽ االومؽماضات واًمتٕمٛمٞمامت واالٟمٓمباقمات اًمذهٜمٞمة

إًمٞمٝما سمّمقرة ومردية ،ووطمدة اًمتٕمٚمؿ األؾماؾمٞمة ذم اًمتٕمٚمؿ

واًمّمقر اًمداظمٚمٞمة اعمتٕمٛم٘مة سمداظمؾ اًمٗمرد ،واًمتل شم١مصمر

اًمٗمرىمل أو اجلٛمٕمل هل اًمٗمريؼ سمدالً ُمـ األومراد

قمغم اًمسٚمقك ،ويمٞمٗمٞمة اًمتٍمف ،واختاذ اًم٘مرارات ،وُمـ

).1990a, p. 12, p. 220

:Mental Models

صمؿ يٜمبٖمل أن شم٘مقم اإلدارة اًمقاقمٞمة سمرياض األـمٗمال

 -0التفكر النظمي

Thinking

(Senge

 :Systemsويٕمتؼم

سماًمٙمِمػ قمـ اًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة وشمٓمقير اعم٘مدرة ًمدى

(ؾمٞمٜمج) اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل سمٛمثاسمة اعمادة اًمالص٘مة اًمتل

اعمٕمٚمٛمة قمغم اًمتحدث قمام يٙمٛمـ ذم داظمٚمٝما سم٠مُمان،

شمرسمط سملم األسمٕماد األرسمٕمة اًمساسم٘مة ،واًمتل حت٘مؼ

واًمدوماع قمـ اآلراء واألومٙمار اًمِمخّمٞمة ،واالٟمٗمتاح قمغم

االٟمّمٝمار ذم ؿمٙمؾ يمٞمان ُمتامؾمؽ جيٛمع سملم اًمٜمٔمرية
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واًمتٓمبٞمؼ .ويٕمٛمؾ اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل قمغم اًمٜمٔمر إمم

جيٕمؾ اجلقدة اًمِماُمٚمة ُمـ أهداف اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ،طمتك

اًمّمقرة اًمٙمٚمٞمة ذم قمالىمة ُمٗمتقطمة ُمع اًمبٞمئة اخلارضمٞمة،

حيدث اًمتحسلم اعمستٛمر ).(Chang & Sun 2007, p. 809

وقمغم طمؾ اعمِمٙمالت ورسمط اًم٘مرارات سمبٕمْمٝما اًمبٕمض

 -1شمٖمٞمػم ٟمٛمط اًمتٗمٙمػم اًمذي ي٘مقم سماًمتٗمرىمة سملم ُمـ

(Senge, 1990a, p. 10,

يٗمٙمر ،وُمـ يٜمٗمذ ،طمٞمث يٜمبٖمل أن متتٚمؽ مجٞمع اعمٕمٚمامت

طمتك شمّمبح واىمٕمٞمة سمّمقرة أيمؼم.
)p. 13

ويٕمتٛمد اًمبحث احلازم قمغم ُمدظمؾ ،أو ٟمٛمقذج

(ؾمٞمٜمج) ألٟمف جيٛمع سملم اعمامرؾمات اعمٓمٚمقسمة ُمـ األومراد
واعمٜمٔمٛمة ُمٕم ًا ،يمام أٟمف يتٞمح اعمروٟمة ذم شمٓمقيع وشمقفمٞمػ
األسمٕماد اخلٛمسة سمام يتالءم ُمع ظمّمقصٞمة ُمرطمٚمة رياض
األـمٗمال ،وسماإلضاومة إمم ذًمؽ وم٢من ٟمٛمقذج (ؾمٞمٜمج)
يٛمٙمـ أن ي٘مٞمس ُمدة ىمدرة اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمغم اًمتٕمٚمؿ
اعمتقاصؾ ذم صمالصمة ُمستقيات:
 اعمستقى اًمٗمردي

Level

 ،Individualواًمذي
 ،Collectiveواًمذي

يِمٛمؾ سمٕمدي اًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة ،واًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل.


 ،1044ص.)7 :
 -3شمٓمقير ُمستقى أقمغم ُمـ اعمٕمارف واعمٝمارات
ًمدى اعمٕمٚمامت قمـ ـمريؼ حت٘مٞمؼ صمالصمة أٟمقاع ُمـ اًمتٕمٚمؿ:
)(Pedler, 1995, p. 22


شمٕمٚمؿ احل٘مائؼ واعمٕمارف  knowledge learningأي:



شمٕمٚمؿ ُمٝمارات وفمٞمٗمٞمة ضمديدة

Learning New Job

 Skillsأي :شمٕمٚمؿ اجلقاٟم ،اًمٕمٛمٚمٞمة.

Level

اعمستقى اًمتٜمٔمٞمٛمل

ذم قمٛمٚمٞمات اًمتٗمٙمػم ،وُمتٓمٚمبات اإلسمداع (اًمراؿمدان

شمٕمٚمؿ اجلقاٟم ،اًمٜمٔمرية.

يِمٛمؾ سمٕمد اًمتٛمٙمـ اًمِمخيص.
 اعمستقى اجلٛمٕمل

قمغم اظمتالف اعمستقيات اًمقفمٞمٗمٞمة اًم٘مدرة قمغم اعمسامهة

Level

،Organizational

واًمذي يِمٛمؾ سمٕمدي اًمرؤية اعمِمؽميمة ،واًمتٗمٙمػم
اًمٜمٔمٛمل.
أمهٞمة شمٓمبٞمؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سمرياض
األـمٗمال:
ُمـ أهؿ أؾمباب رضورة شمٓمبٞمـؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمـة
اعمتٕمٚمٛمة سمرياض األـمٗمـال ذم ُمٍم ُما يٚمـل:
 -4ضامن اجلقدة ،وإرضاء اعمستٗمٞمد ،وهق ُما



اًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل

Collaborative Enquiry

أي:

اًمتٕمٚمؿ سمّمقرة شمِماريمٞمة شمسٛمح سماؾمتخدام مجٞمع
اإلُمٙماٟمات قمٜمد أومراد اعمجٛمققمة.
 -1حت٘مٞمؼ اعمٞمزة اًمتٜماومسٞمة اًمٕماًمٞمة وإدارة اًمتٖمٞمػم
سمٜمجاح ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ اجلٛمع سملم صمالصمة ُمستقيات
ُمـ اًمتٕمٚمؿ داظمؾ اًمروضة وهل( :اًمسامل  ،1008ص:
( ،)08اًمِمٚمٗمان  ،1041ص)86 :


اًمتٕمٚمؿ األطمادي  :Single Loop Learningواًمذي

يٛمٙمـ اًمروضة ُمـ أداء ُمٝماُمٝما طمس ،ؾمٞماؾمات
وإضمراءات اًمٕمٛمؾ احلاًمٞمة؛ وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ األهداف

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

اًم٘مائٛمة يمام هل (اًمتٕمٚمؿ اًمتٙمٞمٗمل).


اًمتٕمٚمؿ اعمزدوج

:Double Loop Learning

وذم ضقء األؾمباب اًمساسم٘مة شمسٕمك اًمدراؾمة اعمٞمداٟمٞمة
واًمذي

شم٘مقم ومٞمف اًمروضة سمتتبع األظمٓماء ،وُمٕماجلتٝما،
سماؾمتٛمرارُ ،مـ ظمالل ُمقاضمٝمة اًم٘مٞمؿ اًمتل ال شمِمجع قمغم
اًمتٖمٞمػم (اًمتٕمٚمؿ اًمتقًمٞمدي).


اًمتٕمٚمؿ اًمثالصمل

:Triple Loop Learning

م/

هـ)
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واًمذي

إمم اًمبحث ذم ُمدى شمقومر أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سمرياض
األـمٗمال ذم ُمٍم وإمم ُمٕمرومة ُمدى شمٓمبٞمؼ هذه األسمٕماد
ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر اعمٕمٚمامت سم٢مدارة وؾمط اًم٘ماهرة قمغم وضمف
اًمتحديد ،وذًمؽ ُمـ أضمؾ ُمساقمدة اجلٝمات اعمس١موًمة
قمغم شمٓمبٞمؼ هذه األسمٕماد سمِمٙمؾ ُمستٛمر ذم اعمست٘مبؾ.

حيدث قمٜمدُما شمتٕمٚمؿ اًمروضة يمٞمػ شمٜمٗمذ اًمتٕمٚمؿ ذم
اعمستقيلم األول واًمثاين ،ويٕمٜمل ذًمؽ أن اًمتٕمٚمؿ اًمثٜمائل

الدراشــة ادوداىوــة

واًمثالصمل هيتامن سمٙمٞمػ وعماذا حتدث قمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمؿ ذم
اًمروضة؟ سمٞمٜمام هيتؿ اًمتٕمٚمؿ األطمادي سم٘مبقل اًمتٖمٞمػم دون

ظونة الدراشة:

اًمتساؤل قمـ األؾمباب.

يتٙمقن اعمجتٛمع األصكم ًمٚمدراؾمة ُمـ مجٞمع

 -0اٟمت٘مال اًمروضة إمم ُمستقى أومْمؾ ذم األداء

اعمٕمٚمامت سمرياض األـمٗمال سم٢مدارة وؾمط اًم٘ماهرة

واًمتٛمٞمز ،وهٜما يٛمٙمـ اًمتٗمرىمة سملم صمالصمة أٟمقاع ُمـ

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة واًمتل شمتٙمقن ُمـ ىمٓماقملم ،مها :ىمٓماع

اعمٜمٔمامت:


)(Aksu & Ozdemir 2005, p. 426, p.428

اعمٜمٔمٛمة اًمتل شمٕمرف

the Organization that

 Knowsواًمتل شم٘مقم سمتٙمٞمٞمػ اًمتٕمٚمؿ طمتك حت٘مؼ اًمتٖمٞمػم
ُمع االٟمّمٞماع اًمتام دون ُمٜماىمِمة.


اعمٜمٔمٛمة اًمتل شمٗمٙمر

the Organization that Thinks

واًمتل شم٘مقم سماًمبحث قمـ آًمٞمات حلؾ اعمِمٙمالت.


اعمٜمٔمٛمة اًمتل شمتٕمٚمؿ

the Organization that Learns

واًمتل شمٕمٛمؾ قمغم أن يّمبح اًمتٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُمـ اًم٘مٞمؿ
األؾماؾمٞمة ذم صم٘ماومة اعمٜمٔمٛمة.

اجلامًمٞمة ،وىمٓماع اًمدرب األمحر ،ويبٚمغ قمدد اعمٕمٚمامت
سماعمجتٛمع األصكم (ُ ) 61مٕمٚمٛمة يتقزقمـ قمغم قمدد
( ) 14روضة ُمٚمح٘مة سماعمدار س االسمتدائٞمة سماإلدارة،
وي٘مع يمثػم ُمـ هذه اعمدارس سمجقار األُمايمـ ذات
اعمسٛمٞمات اًمؽماصمٞمة ،وشمتٙمقن قمٞمٜمة اًمدراؾمة اعمٞمداٟمٞمة
سمٕمد اؾمتبٕماد االؾمتجاسمات همػم اًمّماحلة ُمـ ()00
ُمٕمٚمٛمة ،وهق ُما يٛمثؾ ٟمسبة ُ %78مـ اعمجتٛمع
األصكم ،ويقضح اجلدول اًمتازم ظمّمائص قمٞمٜمة
اًمدراؾمةُ ،مـ طمٞمث اًمدرضمة اًمقفمٞمٗمٞمة ،وؾمٜمقات
اخلؼمة:
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جدول ()1
خصائص ظونـة الدراشــة
الدرجة الوطوفوة
ُمٕمٚمؿ

شنوات اخلزة

ُمٕمٚمؿ

ُمٕمٚمؿ أول

ُمٕمٚمؿ أول (أ)

ُمٕمٚمؿ ظمبػم

أىمؾ ُمـ 0

أيمثر ُمـ 0

أيمثر ُمـ 40

41

40

40

40

4

0

14

11

%18

%30

%10

%10

%1

%40

%11

%18

ُمساقمد

أداة الدراشة ادوداىوة:

اًمٗمردية ذم ؾمٞماق يدقمؿ شمبادل اخلؼمات ،واعمٝمام ،سمّمقرة

شمِمتٛمؾ أداة اًمبحث قمغم االؾمتباٟمة اعم١مًمٗمة ُمـ مخسة

مجاقمٞمة ،ويِمتٛمؾ ذًمؽ قمغم اًمٕمبارات ُمـ رىمؿ ( )49امم

أسمٕماد ،هل ُما يكم:

رىمؿ (.)11

 -4التمكن الشخيص :ويِمػم هذا اًمبٕمد إمم ىمدرة

 -0التفكر النظمي :ويِمػم هذا اًمبٕمد إمم اًمّمقرة

اعمٕمٚمٛمة قمغم اًمتٕماُمؾ ُمع األُمقر اعمختٚمٗمة ،وإمم اًمرهمبة ذم

اًمٙمٚمٞمة ًمٚمروضة داظمؾ اًمبٞمئة اخلارضمٞمةُ ،مع اًم٘مدرة قمغم

اًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر ،واًمتٓمقير اًمذايت ،ويِمتٛمؾ ذًمؽ قمغم

حتٚمٞمؾ األؾمباب اًمٗمٕمٚمٞمة ًمٚمٛمِمٙمالت ،ويِمتٛمؾ ذًمؽ

اًمٕمبارات ُمـ رىمؿ ( )4امم رىمؿ (.)6

قمغم اًمٕمبارات ُمـ رىمؿ ( )10امم رىمؿ (.)30

 -1النامذج العقلوة :ويِمػم هذا اًمبٕمد إمم اًمّمقر

وشمتٙمقن االؾمتباٟمة سمّمقرهتا اًمٜمٝمائٞمة ُمـ ( )30قمبارة

اًمداظمٚمٞمة واالومؽماضات اًمتل شم١مصمر ذم اًمٗمٝمؿ واالدراك

وشمقزع درضمات االؾمتباٟمة قمغم أؾماس ُم٘مٞماس (ًمٞمٙمرت

ًمٚمٛمقاىمػ ،وذم االٟمٗمتاح واًمتِمارك ذم اعمٕمرومة ،ويِمتٛمؾ

اخلامد) قمغم اًمٜمحق اًمتازم:

ذًمؽ قمغم اًمٕمبارات ُمـ رىمؿ ( )7امم رىمؿ (.)41

همػم ُمقاومؼ متاُم ًا ( ،)4همػم ُمقاومؼ (ُ ،)1مقاوم٘مة

 -3الرؤية ادشسةة :ويِمػم هذا اًمبٕمد إمم قمٛمؾ

ُمتقؾمٓمة (ُ ،)3مقاومؼ (ُ ،)1مقاومؼ متاُم ًا ( ،)0وًمٚمتح٘مؼ

اًمروضة وومؼ رؤية واضحة وظمٓمة قمٛمؾ ُمسب٘مة ،وإمم

ُمـ صمبات االؾمتباٟمة شمؿ طمساب ُمٕماُمؾ (أًمٗما يمروٟمباخ)

ُمساٟمدة اًمث٘ماومة ،اعم١مؾمسٞمة ًمٚمتٛمٞمز ،واًمتجديد ،ويِمتٛمؾ

قمغم قمٞمٜمة ُمٙمقٟمة ُمـ (ُ )30مٕمٚمٛمة ،وسمٚمغ ُمٕماُمؾ اًمثبات

ذًمؽ قمغم اًمٕمبارات ُمـ رىمؿ ( )43امم رىمؿ (.)48

درضمة قماًمٞمة ( ،)0.9وًمٚمت٠ميمد ُمـ صدق االشمساق

 -1التعلم اجلمعي :ويِمػم هذا اًمبٕمد إمم اًمتٕمٚمؿ

اًمداظمكم ،شمؿ طمساب ُمٕماُمؾ االرشمباط (سمػمؾمقن) سملم

داظمؾ جمٛمققمات اًمٕمٛمؾ طمٞمث يتؿ وضع اعمٝمارات

اًمدرضمة اًمٙمٚمٞمة ًمٙمؾ سمٕمد واًمدرضمة اًمٙمٚمٞمة ًمالؾمتباٟمة،

م/

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (
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وضماءت ُمٕماُمالت االرشمباط داًمة إطمّمائٞم ًا قمٜمد ُمستقى

ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ،قمغم قمدد اًمبدائؾ ( ،)0ويتؿ

اًمدالًمة  0.04مما يدل قمغم صدق االشمساق اًمداظمغم.

سمٕمد ذًمؽ شمٗمسػم ىمٞمؿ ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ،ووم٘م ًا
ًمٚمٛمٕمادًمة اًمتاًمٞمة:

األشالوب اإلحصائوة:

أيمؼم ىمٞمٛمة ًمٚمبدائؾ

يتؿ طمساب ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ًمٚمٕمبارات قمـ

أىمؾ ىمٞمٛمة ًمٚمبدائؾ صمؿ ىمسٛمة

ـمريؼ طماصؾ رضب جمٛمقع اًمتٙمرارات ُمع درضمة

اًمٜماشمج قمغم قمدد اًمبدائؾ ( )0.8 ; 0 / 4 0ويقضح

االؾمتجاسمة ،صمؿ ىمسٛمة اًمٜماشمج قمغم قمدد أومراد اًمٕمٞمٜمة ،ويتؿ

اجلدول اًمتازم ُمستقيات اؾمتجاسمات أومراد اًمٕمٞمٜمة قمغم

طمساب اًمٜمسبة اعمئقية ًمٚمٛمتقؾمط قمـ ـمريؼ ىمسٛمة

قمبارات االؾمتباٟمة:

جدول ()2
مستويات اشتجابات أفراد العونة ظذ ظبارات االشتبوان
متوشط الوزن النسبي

النسبة ادئوية للمتوشط

1.1-0

أيمؼم ُمـ %81

ُمقاوم٘مة ُمرشمٗمٕمة ضمد ًا

3.1-1.4

%68-83.9

ُمقاوم٘مة ُمرشمٗمٕمة

1.6-3.3

%01-67.9

ُمقاوم٘مة ُمتقؾمٓمة

4.8-1.0

%36-04.9

ُمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة

أىمؾ ُمـ 4.8

أىمؾ ُمـ %36

ُمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة ضمد ًا

حتلول ىتائج الدراشة ادوداىوة وتفسرها:

ادستوى

اًمِمخيص) سمرياض األـمٗمال داظمؾ إدارة وؾمط

يقضح اجلدول رىمؿ ( )3شمرشمٞم ،اؾمتجاسمات أومراد
اًمٕمٞمٜمة ٟمحق ُمدى شمقومر قمبارات اًمبٕمد األول (اًمتٛمٙمـ

اًم٘ماهرة ،وذًمؽ ذم ضقء طمساب ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل
واًمٜمسبة اعمئقية ًمالؾمتجاسمة:

جدول ()3
ترتوب اشتجابات أفراد العونة ىحو توفر ظبارات البعد األول (التمكن الشخيص) برياض األضفال
م
4

يف الروضة اخلاصة يب
متتٚمؽ اعمٕمٚمٛمة اعمٕمرومة األؾماؾمٞمة اعمرشمبٓمة سماًمتخّمص واًمرهمبة ذم
شمٓمقير األداء ُمـ ظمالل اًمت٘مٞمٞمؿ اًمذايت.

متوشط الوزن

النسبة ادئوية

الستوب داخل

النسبي

للمتوشط%

البعد

1.41

81.1

4
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تابع جدول ()3
م
1
3

يف الروضة اخلاصة يب
حترص اعمٕمٚمٛمة قمغم االـمالع قمغم اعمستحدصمات اًمٕمٚمٛمٞمة وقمغم
اعمِماريمة ذم األٟمِمٓمة اخلاصة سمتٜمٛمٞمة اًم٘مدرة اعمٝمٜمٞمة.
شمِمٕمر اعمٕمٚمٛمة سماإلٟمجاز قمٜمد أداء اًمٕمٛمؾ أو قمٜمد اإلؾمٝمام ذم شمٕمٚمؿ
اًمزُمٞمالت
يتقومر ًمٚمٛمٕمٚمٛمة اًمقىمت واعمقارد ًمدقمؿ اًمتٕمٚمؿ اعمستٛمر واًمٜمٛمق

1

اًمقفمٞمٗمل.

0

شمساقمد اًمؼماُمج اًمتدريبٞمة اعمتاطمة قمغم اًمتحسلم اعمستٛمر ًمألداء.

6

يتؿ ُمٙماوم٠مة اعمٕمٚمٛمة اًمتل شم٘مقم سماعمبادرات أو سمحؾ اعمِمٙمالت ُمادي ًا
وُمٕمٜمقي ًا.

متوشط الوزن

النسبة ادئوية

الستوب داخل

النسبي

للمتوشط%

البعد

3.8

76

1

3.66

73.1

3

4.7

31

6

1.91

08.1

1

4.86

37.1

0

يقضح اجلدول رىمؿ ( )3أن اًمٕمبارات ذات األرىمام

شمسٕمك اعمٕمٚمٛمة ذم أصمٜماء ممارؾمتٝما عمٝمٜمة اًمتٕمٚمٞمؿ إمم

( )3 ،1 ،4ىمد طمّمٚمت سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة ُمرشمٗمٕمة

االؾمتٛمرار ذم شمٜمٛمٞمة ٟمٗمسٝما سماعمٕمٚمقُمات واخلؼمات

طمٞمث ضماءت ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل هلذه اًمٕمبارات

سمٛمختٚمػ اًمقؾمائؾ ،وأن حترص قمغم أن شمزداد ومٕماًمٞمتٝما

سملم ( )3.1 1.1وسمٜمسبة ُمئقية سملم ()%68 83.9

ذم اًمٕمٛمؾ ؾمٜمقيا ً،وأن ال شمٙمتٗمل سمتٙمرار ظمؼمات ؾمٜمتٝما

وهذه اًمٕمبارات هل:

األومم ٟمحق ُمٝمٜمة اًمتٕمٚمٞمؿ.

 -متتٚمؽ اعمٕمٚمٛمة اعمٕمرومة األؾماؾمٞمة اعمرشمبٓمة

 -شمِمٕمر اعمٕمٚمٛمة سماإلٟمجاز قمٜمد أداء اًمٕمٛمؾ ،أو قمٜمد

سماًمتخّمص ،وىمد طمّمٚمت اًمٕمبارة قمغم أقمغم

اإلؾمٝمام ذم شمٕمٚمؿ اًمزُمٞمالت ،وماًمٗمرد يمائـ اضمتامقمل،

ُمتقؾمط وزن ٟمسبل ذم اًمبٕمد ( )1.41وذًمؽ

يٕمٛمؾ داظمؾ جمتٛمع ُمـ اعمامرؾمات ،وسماًمتازم يتٓمٚم،

سمٜمسبة ُمئقية ( )%81.1وهق ُم١مذ إجيايب.

اًمتٕمٚمؿ اعمِماريمة ذم اعمٕمرومة دون أن ي٘متٍم ذًمؽ قمغم

 -حترص اعمٕمٚمٛمة قمغم االـمالع قمغم اعمستحدصمات

ايمتساب اعمٕمرومة وم٘مط ،وماعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة شمٕمٜمل أن اًمٗمرد

اًمٕمٚمٛمٞمة وقمغم اعمِماريمة ذم األٟمِمٓمة اخلاصة سمتٜمٛمٞمة

يتٕمٚمؿ ،وًمٙمـ اعمٕمرومة شم٘مع داظمؾ وظمارج اًمٗمرد.

اًم٘مدرة اعمٝمٜمٞمة ،وهق ُم١مذ إجيايب صمان ،طمٞمث جي ،أن

).(Ortenbald 2001, p. 131

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (
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ويِمػم اجلدول اًمساسمؼ إمم اًمٕمبارة اًمتل طمّمٚمت

اًمٓمبٞمٕمل أن حيدث االرشمباط اإلجيايب سملم اًمروح

قمغم ُمقاوم٘مة ُمتقؾمٓمة ُمـ ضماٟم ،أومراد اًمٕمٞمٜمة ،وهل

اعمٕمٜمقية ،وسملم اًمٙمٗماية اإلٟمتاضمٞمة ،ومٕمادة ُما شمّمبح اًمروح

ُمساقمدة اًمؼماُمج اًمتدريبٞمة اعمتاطمة قمغم اًمتحسلم اعمستٛمر

اعمٕمٜمقية قماًمٞمة قمٜمدُما شمِمٕمر اعمٕمٚمٛمة سم٠مهنا حت٘مؼ أهداومٝما

ًمألداء ،طمٞمث حترص اعمٕمٚمامت قمغم االًمتحاق سماًمؼماُمج

ُمـ ظمالل اعمِماريمة ذم حت٘مٞمؼ أهداف اًمروضة.

اًمتدريبٞمة اًمتل شمٜمٔمٛمٝما اإلدارة اًمٕماُمة ًمرياض األـمٗمال

 -ال يتقومر ًمٚمٛمٕمٚمٛمة اًمقىمت واعمقارد ًمدقمؿ اًمتٕمٚمؿ

سماعمديرية ،وُمع ذًمؽ يرى أومراد اًمٕمٞمٜمة قمدم يمٗماية حمتقى

اعمستٛمر واًمٜمٛمق اًمقفمٞمٗمل ،ومٛمـ وضمٝمة ٟمٔمر أومراد اًمٕمٞمٜمة

شمٚمؽ اًمؼماُمج ًمتح٘مٞمؼ اًمتٛمٞمز ذم األداء ،وشمقضح دراؾمة

أٟمف ٟمٔمر ًا ًمٕمدم وضمقد االقمتامدات اعماًمٞمة اًمٙماومٞمة وم٢مٟمف ال

(اًمٙمساؾمبة ،اًمٗماقمقري واًمٕمٛمٞمان  ، 1040ص)480 :

يتؿ شمرؿمٞمح مجٞمع اعمٕمٚمامت ًمٚمؼماُمج اًمتدريبٞمة هماًمب ًا ،يمام

أمهٞمة وفمٞمٗمة اًمتدري ،ذم اًمتٜمٛمٞمة اًمبنمية ،وذم سمٜماء

أٟمف ُمع وضمقد اًمٕمجز ذم أقمداد اعمٕمٚمامت وزيادة أقمداد

اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة سمِمٙمؾ يمبػم.

األـمٗمال داظمؾ اًمٗمّمؾ اًمقاطمد وم٢من قمٛمؾ اعمٕمٚمٛمة

ويقضح اجلدول رىمؿ ( )3أن اًمٕمبارات ذات

يتّمػ سماإلرهاق اجلسٛمل واًمٜمٗميس ،وي٘مػ قمائ٘م ًا أُمام

األرىمام ( )6 ،1ىمد طمّمٚمت سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة

رهمبتٝما ذم ُمقاصٚمة اًمتٕمٚمؿ ،وًمٙمـ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة

ُمٜمخٗمْمة ُمـ ضماٟم ،اعمٕمٚمامت ،طمٞمث ضماءت ىمٞمؿ

اعمتٕمٚمٛمة يتْمٛمـ شمٜمٛمٞمة اًمدواومع اًمذاشمٞمة ًمٚمتٕمٚمؿ اعمستٛمر

اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ًمٚمٕمبارشملم أىمؾ ُمـ ()1.6

سمحٞمث شمٕمرف يمؾ ُمٕمٚمٛمة ُمـ أيـ شمبدأ؟ وإمم أيـ

وسمٜمسبة ُمئقية أىمؾ ُمـ ( )%01ويدل ذًمؽ قمغم ُما يكم:

شمذه،؟ وال شمٙمتٗمل سمٛمجرد رد اًمٗمٕمؾ دماه األطمداث

 -ال يتؿ ُمٙماوم٠مة اعمٕمٚمٛمة اًمتل شم٘مقم سماعمبادرات أو سمحؾ

اعمحٞمٓمة.

اعمِمٙمالت ُماديا وُمٕمٜمقيا ،طمٞمث ال حئمك أومراد اًمٕمٞمٜمة

ويقضح اجلدول رىمؿ ( )1شمرشمٞم ،اؾمتجاسمات أومراد

سماًمت٘مدير اًمِمٗمٝمل قمٜمد ومقز اًمروضة سماعمساسم٘مات اًمتل

اًمٕمٞمٜمة ٟمحق ُمدى شمقومر قمبارات اًمبٕمد اًمثاين (اًمٜمامذج

شمٕم٘مد قمغم ُمستقى اإلدارة ،يمام ال يتٜماؾم ،اًمراشم،

اًمٕم٘مٚمٞمة) سمرياض األـمٗمال داظمؾ إدارة وؾمط اًم٘ماهرة،

واعمٙماومآت اعمادية ُمع اجلٝمد اعمبذول ،مما يؽمشم ،قمٚمٞمف

وذًمؽ ذم ضقء طمساب ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل واًمٜمسبة

اًمِمٕمقر سماإلطمباط ووم٘مدان احلامؾمة ًمٚمتٕمٚمؿ ،وُمـ

اعمئقية ًمالؾمتجاسمة:
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جدول ()4
ترتوب اشتجابات أفراد العونة ىحو توفر ظبارات البعد الثاين (النامذج العقلوة) برياض األضفال
يف الروضة اخلاصة يب

م

7
8
9
40
44
41

يٛمٙمـ ـمرح اًمتساؤالت واًمتِمارك ذم اعمٕمرومة طمقل شمّمٛمٞمؿ
األٟمِمٓمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمختٚمٗمة.
يتؿ شمِمجٞمع اًمتٖمٞمػم الؾمتخدام األؾماًمٞم ،اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة احلديثة اًمتل
شمتٗمؼ ُمع اطمتٞماضمات األـمٗمال.
يتؿ دقمؿ اًمتجري ،واقمتبار اًمٗمِمؾ ذم اًمتٓمبٞمؼ سمٛمثاسمة ومرص ًمٚمتٕمٚمؿ.
يٕماد اًمٜمٔمر ذم األهداف واخلٓمط ـمب٘م ًا ًمٚمٛمٕمٚمقُمات اإلطمّمائٞمة طمقل
ُمستقى األـمٗمال.
يتؿ اؾمتخدام ؿمبٙمة احلاؾم ،اآلزم ًمتداول اعمٕمٚمقُمات سمسٝمقًمة
وسمرسقمة.
يتؿ شم٘مديؿ اًمتٖمذية اًمراضمٕمة طمقل اعمامرؾمات االسمتٙمارية ذم ؿمٗماومٞمة
وُمقضققمٞمة.

يقضح اجلدول اًمساسمؼ أن اًمٕمبارات ذات األرىمام

متوشط الوزن

النسبة ادئوية

الستوب

النسبي

للمتوشط %

داخل البعد

1.96

09.1

1

3.4

61

4

1.62

01.1

1

1.31

16.1

0

1.11

11.8

6

1.66

03.1

3

وؾمط اًم٘ماهرة.

( )9 ،41 ،7 ،8ىمد طمّمٚمت سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة

 -يٛمٙمـ ـمرح اًمتساؤالت واًمتِمارك ذم اعمٕمرومة

ُمتقؾمٓمة قمغم شمقومرها سمرياض األـمٗمال ،طمٞمث ضماءت

طمقل شمّمٛمٞمؿ األٟمِمٓمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمختٚمٗمة ،وذم هذا

ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل هلذه اًمٕمبارات سملم (3.3

اًمّمدد شمٜمبٖمل اإلؿمارة إمم أٟمف ُمـ اعمٝمؿ أن شمتبادل

 )1.6وسمٜمسبة ُمئقية سملم (67.9

 )%01وهذه

اًمٕمبارات هل:

اعمٕمٚمامت اًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة طمتك يٛمٙمـ ُمقاضمٝمة ضٖمقط
اًمٕمٛمؾ اًمتل ىمد شمٜمِم٠م سمسب ،اعمٕمت٘مدات اًمداظمٚمٞمة قمٜمد

 -يتــؿ شمِمجٞمع اًمتٖمٞمػم الؾمـــــتخدام األؾماًمٞم،

سمٕمض اعمٕمٚمامت ،وُمـ صمؿ وم٢من ُمـ أومْمؾ اًمقؾمائؾ

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة احلديثة اًمتل شمتٗمؼ ُمع اطمتٞماضمات األـمٗمال،

ًمٚمتخٚمص ُمـ سمٕمض اًمتّمقرات اًمذهٜمٞمة اخلاـمئة ،أو

وهذا ُم١مذ إجيايب حيسً ،مرياض األـمٗمال سم٢مدارة

شمٖمٞمػمها اًم٘مٞمام سمٛمٜماىمِمة اًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة داظمؾ جمٛمققمات

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

اًمٕمٛمؾ وشمّمحٞمحٝما؛ ًمّمٞماهمة ٟمٛمقذج ومٙمري ُمِمؽمك
أىمرب ًمٚمقاىمع( .قمٛمر و حمٛمد  ،1006ص)09 :

م/

هـ)
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 ال يٕماد اًمٜمٔمر ذم األهداف واخلٓمط ـمب٘م ًاًمٚمٛمٕمٚمقُمات اإلطمّمائٞمة طمقل ُمستقى األـمٗمال ،ويرى

 -يتؿ شم٘مديؿ اًمتٖمذية اًمراضمٕمة طمقل اعمامرؾمات

أومراد اًمٕمٞمٜمة أن اخلٓمة اًمدراؾمٞمة شمقضع ىمبؾ سمداية اًمٕمام

االسمتٙمارية ذم ؿمٗماومٞمة وُمقضققمٞمة ،ويرى أومراد اًمٕمٞمٜمة أن

اًمدراد ،وشمٕمتٛمد ُمـ ضماٟم ،اًمتقضمٞمف اًمٗمٜمل؛ وًمذا ال

اعمٕمٚمٛمة حتّمؾ أطمٞماٟم ًا قمغم اعمٕمٚمقُمات اًمٗمقرية ،أو اعم١مضمٚمة

يتؿ اًمتٕمديؾ واًمتٖمٞمػم ـمب٘م ًا ًمٚمٛمتٖمػمات اًمداظمٚمٞمة

ُمـ ضماٟم ،اًمتقضمٞمف اًمٗمٜمل ،وًمٙمـ هذه اًمتٖمذية اًمراضمٕمة

واخلارضمٞمة اًمتل ىمد حتدث أصمٜماء اًمٗمّمؾ اًمدراد ،ويرى

همػم ُمقضققمٞمة سمّمقرة يماومٞمة ،رهمؿ أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

ؾمٞمٜمج رضورة إجياد اًمسٞمٜماريقهات اعمختٚمٗمة اعمتخٞمٚمة

حتتاج إمم اًمتٖمذية اًمراضمٕمة اًمتل شمقضح اًمتحسٞمٜمات اًمتل

طمقل اعمست٘مبؾ وُمـ همػم اًمرضوري اًمتقىمع سمدىمة سمؾ

شمٓمرأ قمغم األداء ،واًمتل دمٕمؾ ُمٜمف أيمثر اىمؽماسم ًا ُمـ حت٘مٞمؼ

يٙمتٗمل سمتح٘مٞمؼ إُمٙماٟمٞمة شمٕمديؾ األهداف ،وومٝمؿ

األهداف ومٙمٚمام ازدادت دىمة اًمتٖمذية اًمراضمٕمة يمٚمام حتسـ

اعمٕمقىمات ،وشمٕمٚمؿ ُمقاضمٝمة اًمسٞمٜماريقهات اعمتٕمددة.

األداء سماعمٜمٔمٛمة( Martinette, 2002, p. 9( .

)(Torlak, 2011, p. 101

 يتؿ دقمؿ اًمتجري ،واقمتبار اًمٗمِمؾ ذم اًمتٓمبٞمؼ سمٛمثاسمةومرص ًمٚمتٕمٚمؿ ،ويرى أومراد اًمٕمٞمٜمة أن دمري ،سمٕمض
األومٙمار اجلديدة ال يٕمتؼم ُمـ اعمّمادر األؾماؾمٞمة ًمٚمتٕمٚمؿ،
وهق ُمايتٜماىمض ُمع ظمّمائص اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمتل شم٘مقم
سمتِمجٞمع وُمٙماوم٠مة ُمـ يت٘مدم هبا ،ويمذًمؽ يذهُ ،مٗمٝمقم
اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة إمم أن األظمٓماء اًمتل ي٘مع ومٞمٝما اًمٗمرد أصمٜماء
قمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمؿ سمٛمثاسمة ومرص ضمديدة ًمٚمتٕمٚمؿ.

 -ال يتؿ اؾمتخدام ؿمبٙمة احلاؾم ،اآلزم ًمتداول

اعمٕمٚمقُمات سمسٝمقًمة وسمرسقمة ،ويقضح أومراد اًمٕمٞمٜمة أن
اؾمتخدام ؿمبٙمة احلاؾم ،اآلزم ذم اًمروضة ي٘متٍم قمغم
اًمتسجٞمؾ اإلًمٙمؽموين ًمبٞماٟمات األـمٗمال واعمٕمٚمامت ،يمام
شمقضمد صٗمحة قمغم ؿمبٙمة اًمتقاصؾ االضمتامقمل

Facebook

عمزيد ُمـ اًمؽماسمط سملم اعمٕمٚمامت ،وًمٙمـ ال شمقضمد ؿمبٙمة
ًمالشمّماالت سملم إدارة اًمروضة ،وإدارة وؾمط اًم٘ماهرة،
سمٞمٜمام حتتاج اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة إمم ُما يسٛمل سماًمتٜمٔمٞمؿ اًمِمبٙمل

ويتْمح ُمـ اجلدول اًمساسمؼ أن اًمٕمبارات ذات

 ،Network Organizationواًمذي ي٘مقم قمغم أؾماس اًمتٗماقمؾ

األرىمام ( )44 ،40ىمد طمّمٚمت سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة

سملم يمؾ ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمقفمٞمٗمل اًمذي ي٘مقم قمغم اًمٕمالىمات

ُمٜمخٗمْمة قمغم شمقومرها سمرياض األـمٗمال ،طمٞمث ضماءت

اًمرأؾمٞمة ،وُما يسٛمك سماًمتٜمٔمٞمؿ اًمؼموضمراُمل

ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ًمٚمٕمبارشملم سملم (1.0

واًمذي ي٘مقم قمغم اًمٕمالىمات األوم٘مٞمة ،واًمتٙماُمؾ سملم

 )4.8وسمٜمسبة ُمئقية سملم ( )%36 04.9ويدل ذًمؽ

اًمتٜمٔمٞمٛملم يسٛمح ًمٚمروضة ُمـ أن شمتِمٙمؾ سمداظمٚمٝما ؿمبٙمة

قمغم ُما يكم:

ُمـ قمالىمات اًمسٚمٓمة دمٛمع سملم اًمسٚمٓمة اعمرشمبٓمة سماعمريمز

Program
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هنٚمة حمٛمد ًمٓمٗمل ٟمقومؾُ :مقىمػ شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد (ؾمٞمٜمج) سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم

اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٗمرد ،واًمسٚمٓمة اعمستٜمدة قمغم اًمٙمٗماءة

أومراد اًمٕمٞمٜمة ٟمحق ُمدى شمقومر قمبارات اًمبٕمد اًمثاًمث

واخلؼمة(أمحد ،ؾمالُمة ،قمٞمدٟ ،ماصػ ،هاؿمؿ وأمحد

(اًمرؤية اعمِمؽميمة) سمرياض األـمٗمال داظمؾ إدارة وؾمط

واهلٜمداوي  ،1006ص.)119- 118 :

اًم٘ماهرة ،وذًمؽ ذم ضقء طمساب ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل

ويقضح اجلدول رىمؿ ( )0شمرشمٞم ،اؾمتجاسمات

واًمٜمسبة اعمئقية ًمالؾمتجاسمة.

جدول ()5
ترتوب اشتجابات أفراد العونة ىحو توفر ظبارات البعد الثالث (الرؤية ادشسةة) برياض األضفال
يف الروضة اخلاصة يب

م

يتؿ ُمِماريمة اعمستٗمٞمديـ داظمؾ وظمارج اًمروضة ذم وضع اًمرؤية

43

اعمست٘مبٚمٞمة.

41

حترص اعمٕمٚمٛمة قمغم االًمتزام سماًمرؤية اعمِمؽميمة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝما.

40
46
47
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يتؿ ُمراضمٕمة اًمرؤية ذم ضقء اعمتٖمػمات اًمبٞمئٞمة وُمتٓمٚمبات ؾمقق
اًمٕمٛمؾ.
شم٘مقم اإلدارة سمتقفمٞمػ اإلُمٙماٟمات اعمادية ًمتح٘مٞمؼ اًمرؤية واًمرؾماًمة.
شمتقاومؼ اًمرؤية اًمِمخّمٞمة ًمٚمٛمٕمٚمٛمة ُمع رؤية اًمروضة وأهداف
اعمرطمٚمة.
هتتؿ اًمث٘ماومة اعم١مؾمسٞمة سمتقصمٞمؼ اعمامرؾمات اًمٜماضمحة طمتك شمّمبح ُمـ
ُمّمادر اًمتٕمٚمؿ.

متوشط الوزن

النسبة ادئوية

الستوب

النسبي

للمتوشط %

داخل البعد

1.08

14.6

1

3.69

73.9

4

1.01

10.1

0

4.08

34.6

6

1.8

06

3

1.91

08.8

1

ويتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ ( )0أن اًمٕمبارة رىمؿ ()41

اًمٜماضمحة طمتك شمّمبح ُمـ ُمّمادر اًمتٕمٚمؿ ،طمٞمث يرى

هل اًمقطمٞمدة اًمتل طمّمٚمت قمغم ُمقاوم٘مة ُمرشمٗمٕمة ُمـ

أومراد اًمٕمٞمٜمة أٟمف يتؿ أطمٞماٟم ًا قمرض سمٕمض اًمٜمامذج ُمـ

ضماٟم ،أومراد اًمٕمٞمٜمة ،وهل طمرص اعمٕمٚمٛمة قمغم االًمتزام

اعمامرؾمات اًمٜماضمحة ًمٚمٛمٕمٚمامت وًمٙمـ ال يتؿ اًمتقصمٞمؼ أو

سماًمرؤية اعمِمؽميمة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝما ،أُما اًمٕمبارات اًمتل

اًمتسجٞمؾ هلذه اعمامرؾمات سمحٞمث شمتٙمقن ىماقمدة ًمٚمبٞماٟمات

طمّمٚمت ُمـ ضماٟم ،أومراد اًمٕمٞمٜمة قمغم ُمقاوم٘مة ُمتقؾمٓمة

يٛمٙمـ اًمتٕمٚمؿ ُمٜمٝما قمغم ُمستقى اإلدارات اعمختٚمٗمة

قمغم شمقومرها ذم رياض األـمٗمال ومٝمل ُما يكم:

سماعمديرية ،ويٜمبٖمل اإلؿمارة هٜما إمم أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

 -اهتامم اًمث٘ماومة اعم١مؾمســـٞمة سمتقصمٞمؼ اعمامرؾمات

حتتاج إمم ُما يٕمرف سماؾمؿ اًمذايمرة اًمتٜمٔمٞمٛمٞمة

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

م/

هـ)
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 ،Organizationalواًمتل متثؾ اًم٘ماقمدة اعمٕمرومٞمة

 -ال يتؿ ُمِماريمة اعمستٗمٞمديـ داظمؾ وظمارج اًمروضة

اعمِمؽميمة سملم أقمْماء اعمٜمٔمٛمة ،وم٘مد يتٕمٚمؿ اًمٗمرد وًمٙمٜمف ال

ذم وضع اًمرؤية اعمست٘مبٚمٞمة ،طمٞمث يِمػم أومراد اًمٕمٞمٜمة إمم

يستخدم ُما يتٕمٚمٛمف ،واليت٘ماؾمٛمف ُمع اآلظمريـ ،وسماًمتازم

أن وضع اًمرؤية ي٘متٍم قمغم اإلدارة ُمع دماهؾ

وم٢من اعمٜمٔمٛمة ًمـ شمتٕمٚمؿ سماًمّمقرة اعمستٝمدومة؛ وًمذًمؽ جي،

الطمتٞماضمات اعمٕمٚمامت واألـمٗمال وأوًمٞماء األُمقر.

Memory

أن شمٜمت٘مؾ ُمٕمرومة اًمٗمرد إمم ذايمرة اعمٜمٔمٛمة ،وُمـ صمؿ يتؿ
ٟم٘مٚمٝما إمم اعمامرؾمات اًمروشمٞمٜمٞمة اًمٞمقُمٞمة

(Argyris & Schon

).1996, p. 16
 شمقاومؼ اًمرؤية اًمِمخّمٞمة ًمٚمٛمٕمٚمٛمة ُمع رؤيةاًمروضة وأهداف اعمرطمٚمة ،وم٠مطمٞماٟم ًا ُما شمتٕمارض رؤية
اعمٕمٚمٛمة ُمع رؤية اًمروضة؛ ويرضمع ذًمؽ إمم قمدم
االؿمؽماك ذم وضع اًمرؤية واًمرؾماًمة ،رهمؿ أن قمٛمٚمٞمة
اعمِماريمة شمدقمؿ االًمتزام احل٘مٞم٘مل واًمٕمٛمؾ اجلاد
واحلامؾمة ُمـ ضماٟم ،اعمٕمٚمامت ،وىمد ي١مدي قمدم وضمقد

 ال يتؿ ُمراضمٕمة اًمرؤية ذم ضقء اعمتٖمػمات اًمبٞمئٞمةوُمتٓمٚمبات ؾمقق اًمٕمٛمؾ ،ويٙمِمػ أومراد اًمٕمٞمٜمة أن رؤية
اًمروضة ال ختْمع ًمٚمتجديد واًمتٖمٞمػم سمّمٗمة ُمستٛمرة،
رهمؿ أٟمف يٚمزم ًمقضع اًمرؤية دراؾمة اًم٘مدرات اًمذاشمٞمة
ًمٚمروضة ،واؾمتٙمِماف اإلُمٙماٟمٞمات اعمتاطمة وذًمؽ ُمـ
ظمالل اًمبحث قمـ اًمتٖمػمات واًمتقىمٕمـات اًمتل ىمد
يٙمقن هلا أصمر قمغم سمٞمئة اًمٕمٛمؾ واألـمٗمال (األهما و قمساف
 ، 1040ص.)487 :
 ال شم٘مقم اإلدارة سمتقفمٞمػ اإلُمٙماٟمات اعماديةًمتح٘مٞمؼ اًمرؤية واًمرؾماًمة ،ويرضمع اًم٘مّمقر ذم ذًمؽ ُمـ

اًمرؤية اعمِمؽميمة إمم شمبٕمثر اجلٝمقد ذم ادماهات خمتٚمٗمة،

وضمٝمة ٟمٔمر أومراد اًمٕمٞمٜمة إمم قمدم شمٗمٝمؿ اًمتقضمٞمف اعمازم

أن اًمرؤية همػم

واإلداري ًمٓمبٞمٕمة اًمٕمٛمؾ سمرياض األـمٗمال ،مما يٕمقق

اخلالىمة حتدث قمٜمدُما يِمٕمر اًمٗمرد سمٛمدى االظمتالف سملم

إدارة اًمروضة قمـ وضع اًمرؤية ُمقضع اًمتٜمٗمٞمذ ،وقمادة

رؤيتف ورؤية اًمرؤؾماء سماًمٕمٛمؾ سمسب ،قمدم شمقضٞمح

ُما حتتاج اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة إمم هتٞمئة اًمبٞمئة اًمداقمٛمة

اإلدارة ًمٚمرؤية سمّمقرة يماومٞمة ،أو شمٕم٘مد اًمرؤية ٟمٗمسٝما

ًمٚمٛمبادرات اًمتٓمقيرية واؾمتثامر ىمدرات اعمٕمٚمامت إمم

سمِمٙمؾ ال يٛمٙمـ شمذيمره.

أىمَم طمد ممٙمـ.

ويرى

)(Wick & Leon, 1993, p. 129

وطمّمٚمت اًمٕمبارات ذات األرىمام (،40 ،43

ويقضح اجلدول رىمؿ ( )6شمرشمٞم ،اؾمتجاسمات

 )46سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة ُمـ ضماٟم،

أومراد اًمٕمٞمٜمة ٟمحق ُمدى شمقومر قمبارات اًمبٕمد اًمراسمع

اعمٕمٚمامت ،طمٞمث ضماءت ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل

(اًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل) سمرياض األـمٗمال داظمؾ إدارة وؾمط

ًمتٚمؽ اًمٕمبارات أىمؾ ُمـ ( )1.6وسمٜمسبة ُمئقية أىمؾ ُمـ

اًم٘ماهرة ،وذًمؽ ذم ضقء طمساب ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل

( )%01ويدل ذًمؽ قمغم ُما يكم:

واًمٜمسبة اعمئقية ًمالؾمتجاسمة.
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هنٚمة حمٛمد ًمٓمٗمل ٟمقومؾُ :مقىمػ شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد (ؾمٞمٜمج) سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم

جدول ()6
ترتوب اشتجابات أفراد العونة ىحو توفر ظبارات البعد الرابع (التعلم اجلمعي) برياض األضفال
يف الروضة اخلاصة يب

م
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متوشط الوزن

النسبة ادئوية

الستوب

النسبي

للمتوشط %

داخل البعد

1.7

01

3

3.30

66

1

3.31

66.1

4

1.3

16

1
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شمتّمػ جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ سماًمٕم٘مٚمٞمة اعمتٗمتحة وسماًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم
سمّمقرة مجاقمٞمة.
يقضمد اطمؽمام ًمٙمؾ اآلراء سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمتدرج اًمقفمٞمٗمل ألومراد
جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ.
شمٕم٘مد جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ سمٕمض اًمقرش حتت ُمسٛمك اًمدورس اعمتٕمٚمٛمة
أو اًمدروس اعمستٗمادة وذًمؽ ًمتٕمٛمٞمؿ اعمامرؾمات واًمتجارب اجلديدة.
شمثؼ جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ سم٠من اإلدارة شمْمع ذم االقمتبار اًم٘مرارت
واًمتقصٞمات اجلامقمٞمة.
هتتؿ اإلدارة سمتقومػم األضمٝمزة اًمت٘مٜمٞمة وسمتٗمقيض جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ ذم
سمٕمض اًم٘مرارات.
يتؿ شمرؾمٞمخ ُمبدأ اًمتٕمٚمؿ اجلامقمل وذًمؽ سماالؿمؽماك ُمع ُم١مؾمسات
اعمجتٛمع اعمدين.

يقضح اجلدول رىمؿ ( )6أن اًمٕمبارات ذات األرىمام

جمٛمققمات اًمٕمٛمؾ سماًمروضة شمْمؿ اعمستقيات اًمقفمٞمٗمٞمة

( )49 ،10 ،14ىمد طمّمٚمت سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة

اعمختٚمٗمة ،وهقُما يتٗمؼ ُمع ظمّمائص اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة

ُمتقؾمٓمة قمغم شمقومرها سمرياض األـمٗمال ،طمٞمث ضماءت

اًمتل شم٘مقم قمغم ومٙمرة اعمجٝمقد اجلامقمل اعمِمؽمك؛ ًمتح٘مٞمؼ

ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ًمتٚمؽ اًمٕمبارات سملم (3.3

األهداف اعمِمؽميمة قمـ ـمريؼ شمٙمقيـ ؿمبٙمة ُمـ اًمتٕمٚمؿ

 )1.6وسمٜمسبة ُمئقية سملم (67.9

 )%01وهذه

اًمٕمبارات هل:

األوم٘مل اًمذي يسٛمح سمتبادل اخلؼمات داظمؾ اعمٜمٔمـٛمة
وظمارضمـٝما.

)(Silins et.al, 2002, pp. 25-26

 -اٟمٕم٘ماد سمٕمض اًمقرش حتت ُمسٛمك اًمدورس

 -اطمؽمام يمؾ اآلراء سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمتدرج

اعمتٕمٚمٛمة أو اًمدروس اعمستٗمادة؛ وذًمؽ ًمتٕمٛمٞمؿ

اًمقفمٞمٗمل ألومراد جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ ،وشمقاومؼ اًمٕمٞمٜمة قمغم أٟمف

اعمامرؾمات واًمتجارب اجلديدة ،وشمِمػم اًمٕمٞمٜمة إمم وضمقد

يسٛمح سمتبادل اآلراء واخلؼمات ًمٙمـ شمٔمؾ ؾمٚمٓمة اختاذ

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

اًم٘مرارات اًمٜمٝمائٞمة ُمريمزية سمسب ،ـمبٞمٕمة اهلٞمٙمؾ

م/

هـ)
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ذًمؽ قمغم ُما يكم:

اًمتٜمٔمٞمٛمل اًمٕمٛمقدي اًمذي يٚمٕم ،ومٞمف اعمقىمع اًمقفمٞمٗمل

 -ال شمثؼ جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ سم٠من اإلدارة شمْمع ذم

األمهٞمة ،رهمؿ أن اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة يٜمبٖمل أن شم٘مقم سمدقمؿ

االقمتبار اًم٘مرارت واًمتقصٞمات اجلامقمٞمة ،مما يٕمٜمل

احلقار واالؾمتٗمسار ُمع شمِمجٞمع اًمتٕماون واًمتٕمٚمؿ

اعمريمزية وقمدم االًمتٗمات إمم شمقصٞمات ومرق اًمٕمٛمؾ

اجلٛمٕمل ) ، (Marsick & Watkins, 2003, p. 139ويٛمٙمـ

وإصدار اًم٘مرارات سمٜما ًء قمغم رؤية اإلدارة ُمٜمٗمردة،

ًمٙمؾ ومرد ذم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة أن يٙمقن ُمّمدر ًا ًمألومٙمار

ويرضمع ذًمؽ ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر أومراد اًمٕمٞمٜمة إمم أن رياض

اجلديدة سمحٞمث ال شمتحدد أمهٞمة اًمٙمٛمٞمة اًمتل يستٓمٞمع

األـمٗمال ُمٚمح٘مة سمٛمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ االسمتدائل ،وأطمٞماٟم ًا ُما

شم٘مديٛمٝما سماعمقىمع اًمقفمٞمٗمل سمؾ سمٛمدى ُمسامهة هذه

دمٝمؾ ُمديرة اعمدرؾمة االسمتدائٞمة ـمبٞمٕمة اًمٕمٛمؾ سماًمروضة.

األومٙمار ذم طمؾ ُمِمٙمالت اًمروضة ُمثالً.
 اشمّماف جمٛمققمة اًمٕمٛمؾ سماًمٕم٘مٚمٞمة اعمتٗمتحةوسماًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم سمّمقرة مجاقمٞمة ،وحتتاج اعمٜمٔمٛمة
اعمتٕمٚمٛمة إمم ومرق اًمٕمٛمؾ اًمتٕماضدية Synergistic Teams

أو اًمٗمرق اًمداقمٛمة ًمبٕمْمٝما اًمبٕمض ،واًمتل ُمـ
ظمّمائّمٝما اًم٘مدرة قمغم اعمٜماىمِمة اعمتبادًمة سمِمٙمؾ ٟمزيف
ورصيح سملم مجٞمع األقمْماء ،واالؿمؽماك ذم اًمٜمامذج
اًمذهٜمٞمة ،واُمتالك اًمٕم٘مٚمٞمـة اعمتٗمتحـة (اًمسامل واحلٞماين
 ،1001ص ،)14:ويمؾ ذًمؽ يٕمٜمل أن ال يٙمتٗمك وم٘مط
سماعمٕمٚمامت اعمتٛمٞمزات سماًمروضة سمؾ يٚمزم أن ي٘مٛمـ سماًمٕمٛمؾ
ؾمقي ًا ٟمحق حت٘مٞمؼ األهداف.

 ال هتتؿ اإلدارة سمتقومػم األضمٝمزة اًمت٘مٜمٞمة وسمتٗمقيضجمٛمققمة اًمٕمٛمؾ ذم سمٕمض اًم٘مرارات ،ويرى أومراد اًمٕمٞمٜمة
أن اًمتقضمٞمف اعمازم واإلداري يمثػم ًا ُما يت٠مظمر ذم رصف
االقمتامدات اعماًمٞمة ًمْمٖمط اعمٍموومات ،سمٞمٜمام يتٓمٚم،
شمٓمبٞمؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ؾمٚمقيمٞمات اًم٘مٞمادة
اًمتحقيٚمٞمة  Transformationalاًمتل شم٘مقم سمتٕمزيز ىمدرات
اًمٕماُمٚملم وُمٜمحٝمؿ طمرية اًمتٍمف واختاذ اًم٘مرارات قمغم
ٟمحق ُمست٘مؾ حي٘مؼ اعمِماريمة اًمٗمٕمٚمٞمة ذم إدارة اعمٜمٔمٛمة.
(اعمٕماين  ،1043ص)134 :
 ال يتؿ شمرؾمٞمخ ُمبدأ اًمتٕمٚمؿ اجلامقمل وذًمؽسماالؿمؽماك ُمع ُم١مؾمسات اعمجتٛمع اعمدين ،ويرى أومراد

ويتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ ( )6أن اًمٕمبارات ذات

اًمٕمٞمٜمة أن دور ُم١مؾمسات اعمجتٛمع اعمدين ي٘متٍم قمغم

األرىمام ( )11 ،13 ،11ىمد طمّمٚمت سماًمؽمشمٞم ،قمغم

اعمسامهة ُمع هٞمئة األسمٜمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ذم شمٓمقير ومّمقل

ُمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة قمغم شمقومرها سمرياض األـمٗمال ،طمٞمث

رياض األـمٗمال وإقمادة دمٝمٞمزها سماألصماث اعمٜماؾم ،وم٘مط،

ضماءت ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل ًمتٚمؽ اًمٕمبارات سملم

وًمٙمـ ذم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة يٜمبٖمل اعمزيد ُمـ االرشمباط ُمع

( )4.8 1.0وسمٜمسبة ُمئقية سملم ( )%36 04.9ويدل

اًم٘مقى اعمجتٛمٕمٞمة اعمحٞمٓمة سمحٞمث شمٙمتس ،اعمٕمرومة ُمـ
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هنٚمة حمٛمد ًمٓمٗمل ٟمقومؾُ :مقىمػ شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد (ؾمٞمٜمج) سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم

داظمؾ اًمروضة ،وأيْم ًا ُمـ ظمارضمٝما.

& (Wang

)Ahamed, 2002, p. 10

ويقضح اجلدول رىمؿ ( )7شمرشمٞم ،اؾمتجاسمات

أومراد اًمٕمٞمٜمة ٟمحق ُمدى شمقومر قمبارات اًمبٕمد اخلاُمس

(اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل) سمرياض األـمٗمال داظمؾ إدارة وؾمط
اًم٘ماهرة ،وذًمؽ ذم ضقء طمساب ُمتقؾمط اًمقزن اًمٜمسبل
واًمٜمسبة اعمئقية ًمالؾمتجاسمة.

جدول ()7
ترتوب اشتجابات أفراد العونة ىحو توفر ظبارات البعد اخلامس (التفكر النظمي) برياض األضفال
م

10
16
17
18
19
30

يف الروضة اخلاصة يب
شمستٓمٞمع اإلدارة اًمٕمٚمٞما اًمتٗمٙمػم سمّمقرة ؿماُمٚمة شمتٕمٚمؼ سمجٛمٞمع
اًمٕمٜمارص اعمٙمقٟمة ًمٜمٔمام اًمٕمٛمؾ.
شمتبع اإلدارة اًمٕمٚمٞما اعمٜمٝمج اًمٕمٚمٛمل قمٜمد إدارة اًمتٖمٞمػم أو طمؾ
اعمِمٙمالت.
حتاول اإلدارة اًمٕمٚمٞما ُمٕمرومة شم٠مصمػم اًمتنميٕمات قمغم ُمٕمٜمقيات
اعمٕمٚمامت.
شمسٛمح اإلدارة اًمٕمٚمٞما سمٛمٕمرومة أؾمباب وضع اًم٘مرارات وسماًمٜم٘مد اًمبٜماء
دون أي حتٗمٔمات.
شم٘مقم اإلدارة اًمٕمٚمٞما سم٢مقمادة اًمتٗمٙمػم ذم اًمسٞماؾمات احلاًمٞمة ًمتقًمٞمد
قمدد ُمـ األومٙمار اجلديدة اخلاصة سماعمرطمٚمة.
شمٕمتؼم وضمٝمات ٟمٔمر أوًمٞماء األُمقر واعمدارس األظمرى اعمٜماومسة
ُمّمدر ًا ُمـ ُمّمادر اًمتٕمٚمؿ.
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وىمد طمّمٚمت ُمٕمٔمؿ قمبارات اًمبٕمد قمغم ُمقاوم٘مة

وضمقد يمثػم ُمـ اعمدارس سمقؾمط اًم٘ماهرة سماعمٜماـمؼ ذات

ُمٜمخٗمْمة ُمـ ضماٟم ،أومراد اًمٕمٞمٜمة قمدا قمبارة (شمٕمتؼم

اعمستقى االىمتّمادي اعمٜمخٗمض ٟمسبٞم ًا ،وم٢من ذًمؽ يٚم٘مل

وضمٝمات ٟمٔمر أوًمٞماء األُمقر واعمدارس األظمرى اعمٜماومسة

قمبئ ًا قمغم اعمٕمٚمٛمة قمٜمد حماوًمة اًمتِماور ُمع أوًمٞماء األُمقر،

ُمّمدر ًا ُمـ ُمّمادر اًمتٕمٚمؿ) واًمتل طمّمٚمت قمغم ُمقاوم٘مة

أُما سماًمٜمسبة ًمتبادل اًمزيارات وم٢مٟمف ذم اًمٕمادة يتؿ قمغم ُمدار

ُمتقؾمٓمة ،ويرى أومراد اًمٕمٞمٜمة أٟمف يٛمٙمـ إمم طمد ُما

اًمسٜمة شمٜمٔمٞمؿ صمالث زيارات ذم اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمقاطمد

االؾمتٗمادة ُمـ وضمٝمات ٟمٔمر أوًمٞماء األُمقر ًمٙمـ ُمع

سملم رياض األـمٗمال اًمتاسمٕمة ًمإلدارة وم٘مط ،ويٕمتؼم أومراد

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

م/

هـ)
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اًمٕمٞمٜمة أن اًمزيارات ومرصة ًمتبادل اخلؼمات وطمؾ

اًمتٗمٙمػم اعمست٘مٞمؿ اًمذي يٜمحٍم ذم ومٝمؿ اًمٕمالىمة اعمباذة

اعمِمٙمالت ًمٙمـ يٕماب قمٚمٞمٝما أٟمف أطمٞماٟم ًا ُما شمْمٓمر

سملم اعم١مصمر واًمت٠مصمػم إمم اًمتٗمٙمػم اًمِماُمؾ اًمذي يريمز قمغم

اًمروضة اعمْمٞمٗمة إمم دمٝمٞمز اهلدايا وإمم شمٜمٔمٞمؿ طمٗمٚمة

ومٝمؿ اًمٕمالىمات اعمتداظمٚمة وشمِمجٞمع اًمٕماُمٚملم قمغم إجياد

الؾمت٘مبال اًمزوار مما ىمد يزيد ُمـ األقمباء اعماًمٞمة،

اًمؽماسمط سملم األطمداث واًمبٞماٟمات سمِمٙمؾ يمكم

ويتٓمٚم ،اًمتحقل إمم ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمتٕماُمؾ ُمع

).1990b, p. 15

(Senge,

اًمقاىمع سمّمقرة يمبػمة سمحٞمث يٛمٙمـ ـمٚم ،اعمٕمٚمقُمات ُمـ

 -ال شم٘مقم اإلدارة اًمٕمٚمٞما سم٢مقمادة اًمتٗمٙمػم ذم

اجلٝمات اخلارضمٞمة قمـ ـمريؼ اًمت٘مارب ُمع اعمستٗمٞمد

اًمسٞماؾمات احلاًمٞمة ًمتقًمٞمد قمدد ُمـ األومٙمار اجلديدة

وُمراىمبة اعمتٜماومسلم سمٓمري٘مة ُمٞمرسة دون يمٚمٗمة يمبػمة

اخلاصة سماعمرطمٚمة ،ويتْمح ُمـ اؾمتجاسمات أومراد اًمٕمٞمٜمة

).(Wick & Leon 1993, p. 131

أن اإلدارة اًمٕماُمة ًمرياض األـمٗمال شم٘مقم سمتّمحٞمح

وطمّمٚمت اًمٕمبارات ذوات األرىمام (،19 ،10

سمٕمض األظمٓماء اًمتل شمٙمتِمػ ذم اًمتٜمٗمٞمذ ُمع اؾمتٛمرار

 )17 ،18 ، 16سماًمؽمشمٞم ،قمغم ُمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة ُمـ

اًمسٞماؾمات ٟمٗمسٝما واألهداف اًمسائدة (اًمتٕمٚمؿ

ضماٟم ،اعمٕمٚمامت ،طمٞمث ضماءت ىمٞمؿ اعمتقؾمط اًمقزن

األطمادي) ،أُما اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة وم٢مهنا شم٘مقم سماًمٙمِمػ قمـ

اًمٜمسبل ًمتٚمؽ اًمٕمبارات أىمؾ ُمـ ( )1.6وسمٜمسبة ُمئقية

األظمٓماء وشمّمحٞمحٝما قمـ ـمريؼ إقمادة اًمتٗمٙمػم ذم

أىمؾ ُمـ ( )%01وهذه اًمٕمبارات هل ُما يكم:

اًمسٞماؾمات اًمتل شمتسب ،ذم طمدوث اعمِمٙمالت ،أي أن

 ال شمستٓمع اإلدارة اًمٕمٚمٞما اًمتٗمٙمػم سمّمقرة ؿماُمٚمةشمتٕمٚمؼ سمجٛمٞمع اًمٕمٜمارص اعمٙمقٟمة ًمٜمٔمام اًمٕمٛمؾ ،ومٛمـ

اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة هتتؿ سمتّمٛمٞمؿ اعمست٘مبؾ سمدالً ُمـ اًمتٙمٞمػ
ُمع اًمقاىمع وم٘مط (اًمتٕمٚمؿ اعمزدوج واًمثالصمل).

وضمٝمة ٟمٔمر اعمٕمٚمامت أن اإلدارة اًمٕماُمة ًمرياض األـمٗمال

 -ال شمتبع اإلدارة اًمٕمٚمٞما اعمٜمٝمج اًمٕمٚمٛمل قمٜمد إدارة

سماًمقزارة قمادة ُما شمٜمٔمر إمم سمٕمض قمٜمارص اعمٜمٔمقُمة

اًمتٖمٞمػم ،أو طمؾ اعمِمٙمالت ،طمٞمث ال يتؿ هتٞمئة اعمٕمٚمامت

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة سماًمروضة دون اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة اًمٙمٚمٞمة

قمٜمد شمٖمٞمػم اعمٜمٝمج اعمتبع سمرياض األـمٗمال ،وهق ُما يتٜمارم

وشمداظمؾ اًمٕمالىمات وارشمباـمٝما سمبٕمْمٝما اًمبٕمض ،ومٛمثالً

ُمع ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمتل شمستٓمٞمع طمؾ

شمقاومؼ اإلدارة اًمٕماُمة قمغم زيادة قمدد األـمٗمال ذم اًمٗمّمؾ

اعمِمٙمالت سمٓمري٘مة ُمٜمٝمجٞمة قمٚمٛمٞمة وشمٕمٛمؾ قمغم دمري،

اًمقاطمد إمم ( )18ـمٗم ً
ال دون اًمٜمٔمر إمم اًمٕمجز ذم أقمداد

اعمداظمؾ اجلديدة ،واًمتٕمٚمؿ ُمـ أومْمؾ اعمامرؾمات قمٜمد

اعمٕمٚمامت واعمساطمة اًمْمٞم٘مة ًمٚمٗمّمقل ،وـمب٘م ًا (ًمسٞمٜمج)

اآلظمريـ ُمع شمقىمع اًمٙمٗمايات اعمٓمٚمقسمة ُمـ اهلٞمئة اًمٕماُمٚمة

يستقضم ،شمٓمبٞمؼ ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة اًمتحقل ُمـ

وقم٘مد اعمٜماىمِمات طمقل اًمسٞمٜماريقهات اعمٓمٚمقسمة ذم
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(.)%38 ، %00.1

اعمست٘مبؾ (.( Martinette, 2002, pp. 11-12
 -ال شمسٛمح اإلدارة اًمٕمٚمٞما سمٛمٕمرومة أؾمباب وضع

وُمـ ٟماطمٞمة اًمتٛمٙمـ اًمِمخيص متتٚمؽ اعمٕمٚمٛمة اعمٕمرومة

اًم٘مرارات وسماًمٜم٘مد اًمبٜماء دون أي حتٗمٔمات ،ويرى أومراد

اعمتخّمّمة ،وُمع ذًمؽ ال يتؿ ُمٙماوم٠مة اعمٕمٚمٛمة اًمتل شم٘مقم

اًمٕمٞمٜمة أن االدارة اًمٕماُمة ًمرياض األـمٗمال شمٜمٗمرد سمقضع

سماعمبادرات ،أو طمؾ اعمِمٙمالت ،وذًمؽ عمزيد ُمـ اًمتٛمٞمز

اًم٘مرارات دون شم٘مديؿ اعمؼمرات اعمٜمٓم٘مٞمة ،وذم هذا

ذم األداء واًمداومٕمٞمة ًمٚمتٕمٚمؿ ُمـ أضمؾ اًمتٖمٞمػم واإلسمداع،

اًمّمدد يرى (ؾمٞمٜمج) أن اومت٘مار اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة إمم

ويمذًمؽ ىمد شمٕمٛمؾ اعمٕمٚمٛمة ومٞمام يتٕمٚمؼ سماًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل

اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل ي١مدي إمم اًم٘مرارات اًم٘مّمػمة اًمٜمٔمر،

سماًمّمقرة اًمت٘مٚمٞمدية داظمؾ جمٛمققمات اًمٕمٛمؾ ،واليتؿ

واًمتل ال شم١مدي إمم طمؾ اعمِمٙمالت رهمؿ أن اًمتٗمٙمػم

دقمؿ ومريؼ اًمٕمٛمؾ قمـ ـمريؼ اًمتٗمقيض ،أو األظمذ

اًمٜمٔمٛمل يٛمٙمـ اعمٜمٔمٛمة ُمـ االٟمٗمتاح قمغم اآلظمريـ سمدالً ُمـ

سماًم٘مرارات واًمتقصٞمات اجلامقمٞمة مما ي١مدي إمم سمٕمض ُمـ

االٟمٖمالق أو االٟمٙمٗماء قمغم ذاهتا ).(Wen, 2014, p. 292

قمدم اعمباالة وسماًمتازم اٟمخٗماض اجلقدة ،وسماًمٜمسبة ًمٚمٜمامذج

 -ال حتاول اإلدارة اًمٕمٚمٞما ُمٕمرومة شم٠مصمػم اًمتنميٕمات قمغم

اًمٕم٘مٚمٞمة ىمد يتؿ شمِمجٞمع اًمتٖمٞمػم الؾمتخدام األؾماًمٞم،

ُمٕمٜمقيات اعمٕمٚمامت ،ومػمى أومراد اًمٕمٞمٜمة أن يمثػم ًا ُمـ

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة احلديثة وًمٓمرح اًمتساؤالت واًمتِمارك ذم

اًم٘مررات اًمّمادرة متثؾ قمائ٘م ًا أُمام اًمتجديد واًمتٖمٞمػم ،رهمؿ

اعمٕمرومة ،وًمٙمـ ال يتؿ شمٗمٕمٞمؾ اؾمتخدام ؿمبٙمة احلاؾم،

أن اإلدارة اًمٕمٚمٞما حتتاج عمٕمرومة ُمـ يت٠مصمر سماًم٘مرارات

اآلزم طمتك يسٝمؾ وصقل اعمٕمٚمٛمة إمم اعمٕمٚمقُمات اًمالزُمة

اًمّمادرة طمتك يتح٘مؼ اًمتٙماُمؾ سملم ُمٙمقٟمات اًمٜمٔمام داظمؾ

ألداء اًمٕمٛمؾ سمٗماقمٚمٞمة أيمؼم ،ومام شمزال رياض األـمٗمال ذم

رياض األـمٗمال )(Bui & Barush, 2010, p. 218

.

ُمٍم ُمـ اعمٜمٔمامت ذات اًمث٘ماومة اعمٜماوئة ًمٚمتجري ،واًمتل
شمتجٜم ،اعمخاـمر ىمدر اإلُمٙمان.

اخلامتـــة

وسماًمٜمسبة ًمٚمرؤية اعمِمؽميمة وم٢من اعمٕمٚمٛمة شمٕمرف اًمرؤية

سمٕمد ُمٜماىمِمة ٟمتائج اًمدراؾمة اعمٞمداٟمٞمة يتْمح وضمقد

اًمتل شمسػم قمٚمٞمٝما اًمروضة إال أهنا ال شمِمؽمك ذم وضع

ُمقاوم٘مة ُمتقؾمٓمة قمغم شمقومر أسمٕماد اًمتٛمٙمـ اًمِمخيص،

هذه اًمرؤية ،يمام ىمد ال شمتقومر اإلُمٙماٟمٞمات اعمٓمٚمقسمة

واًمتٕمٚمؿ اجلٛمٕمل ،واًمٜمامذج اًمٕم٘مٚمٞمة سمرياض األـمٗمال

ًمقضع اًمّمقرة اعمست٘مبٚمٞمة ًمٚمرؤية ُمقضع اًمتٓمبٞمؼ،

سماًمٕمٞمٜمة ،وذًمؽ سماًمؽمشمٞم ،سمٜمسبة ،%01.1 ،%60.1

وسماًمٜمسبة ًمٚمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل ال هتتؿ اإلدارة اًمٕمٚمٞما سمقضع

 ،%03.1أُما سمٕمد اًمرؤية اعمِمؽميمة وسمٕمد اًمتٗمٙمػم اًمٜمٔمٛمل

طمٚمقل ـمقيٚمة األضمؾ طمٞمث شمٙمتٗمل سمحؾ اعمِمٙمالت آٟمٞم ًا

وم٘مد ضماءت اعمقاوم٘مة ُمٜمخٗمْمة قمغم ُمستقى شمقومرمها،

دون ُمٕمرومة شم٠مصمػم اًمتنميٕمات قمغم ُمٕمٜمقيات اعمٕمٚمامت،

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

م/
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هـ)

وسماًمتازم يسقد اًمتٗمٙمػم اجلزئل واخلٓمـل  Linearاًمذي

وٟمتائج ُم٘ماسمالت أوًمٞماء األُمقر ،وسمٕمض األٟمِمٓمة

حيقل دون ُمٕمرومة اًمّمقرة اًمٙمٚمٞمة ًمٚمٕمالىمات اعمتداظمٚمة

واالطمتٗماالت اًمتل شمنمف قمٚمٞمٝما اعمٕمٚمٛمة.

سملم اًمبٞمئة اًمداظمٚمٞمة واخلارضمٞمة أو ُمٕمرومة اآلصمار همػم

 -3شمٙمقيـ ُما يسٛمك سماالًمتزام اًمتٜمٔمٞمٛمل
 :Commitmentأي رسمط اعمٕمٚمٛمة ُمٕمٜمقي ًا وُمادي ًا سمجٝمة

اعمتقىمٕمة ًمٚم٘مرارات.

اًمٕمٛمؾ وذًمؽ ُمـ ظمالل شم٘مدير األقمامل اعمتٛمٞمزة،
وشم٘مديؿ احلقاومز واعمٙماومآت اعمجزية.

التوصوـــات
حتتقي هذه اًمتقصٞمات قمغم قمدد ُمـ اخلٓمقات

ثاىو ًا -النامذج العقلوة:

اإلضمرائٞمة اًمتل يٛمٙمـ أن شم١مؾمس ًمرؤية ُم٘مؽمطمة ُمـ

يٛمٙمـ هتٞمئة اًمث٘ماومة اًمداقمٛمة اًمتل شمِمجع حتٛمؾ

أضمؾ شمٓمقير ُمرطمٚمة ُما ىمبؾ اعمدرؾمة ـمب٘م ًا عمٕمٓمٞمات

اعمخاـمر واًمتٕمٚمؿ ُمـ األظمٓماء وشمبٜمل األومٙمار

ُمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة.

واًمسٚمقيمٞمات اعمبتٙمرة اخلارضمة قمـ اعم٠مًمقف

أوالً -التمكن الشخيص:

Out of Box

 Thinkingوذًمؽ قمـ ـمريؼ اآلًمٞمات اًمتاًمٞمة:

يٛمٙمـ شمِمجٞمع مجٞمع اعمٕمٚمامت قمغم شمٜمٛمٞمة اعمٕمارف

 -4شمقومػم ُما يٕمرف سماؾمؿ اًمٜمتقىمراـمٞمة وهل يمٚمٛمة

اعمٙمتسبة واالؾمتٗمادة ُمـ هذه اعمٕمارف ًمّماًمح مجٞمع

ُم١مًمٗمة ُمـ ضمزئلم يمٚمٛمة

أو ؿمبٙمة االشمّماالت

اعمستٗمٞمديـ وذًمؽ قمـ ـمريؼ اآلًمٞمات اًمتاًمٞمة:

اإلًمٙمؽموٟمٞمة ،واظمتّمار ًمٙمٚمٛمة اًمديٛم٘مراـمٞمة طمٞمث

net

 -4إقمادة هٜمدؾمة اًمذات  :Self Reengineeringأي

شمسٛمح وؾمائؾ االشمّمال اإلًمٙمؽموٟمٞمة سمتبادل األومٙمار

ىمٞمـام اعمٕمٚمٛمة سم٢مقمادة اًمتّمٛمٞمـؿ اجلذري واًمرسيع

طمقل اًمتخّمص اًمقاطمد داظمؾ وظمارج رياض

ًمٕمٛمٚمٞمات اًمتٗمٙمٞمـر واًمسٚمقك ًمتح٘مٞمؼ اإلٟمتاضمٞمـة ذم

األـمٗمال.

احلٞماة اخلاصـة واًمقفمٞمٗمٞمـة ،سمحٞمث شم٘مقم اعمٕمٚمٛمـة
سماًمتخٓمٞمط واًمت٘مٞمٞمـؿ عمدى ُما حتـرزه ُمـ شمٕمٚمـؿ

Self

.Regulated Learning

 -1حتديد ُمدى اٟمٗمتاح اًمروضة قمغم األومٙمار ُمـ
ظمالل االؾمتٕماٟمة سماعمٕمادًمة اًمتاًمٞمة:
االٟمٗمتاح ; األومٙمار × اًمرؤية اعمِمؽميمة  /ظمٗمض

 -1شمٙمٚمٞمػ يمؾ ُمٕمٚمٛمة سم٢مقمداد ُمٚمػ ًمألقمامل

قم٘مقسمة اًمٗمِمؾ ،وي١مدي ذًمؽ إمم رومع درضمة اًمتٗمتح ُمـ

يتْمٛمـ جمٛمققمة ُمـ

ظمالل زيادة قمدد األومٙمار اعمتقًمدة وظمٚمؼ اًمرؤية اعمتٗمؼ

اعمٝمٜمٞمة

Professional Portofolio

اإلٟمجازات اعمٝمٜمٞمة ُمـ سمٞمٜمٝما ٟمامذج ُمـ أقمامل األـمٗمال،
وىمائٛمة سماًمدورات وورش اًمٕمٛمؾ اًمتل شمؿ اضمتٞمازها،

قمٚمٞمٝما وظمٗمض قم٘مقسمة اإلظمٗماق.
 -3شمسقيؼ األومٙمار اعمٓمروطمة أقمغم اًمروضة أي
اًمّمٕمقد سماًمٗمٙمرة درضمتان ذم اًمسٚمؿ اًمقفمٞمٗمل وصٞماهمة
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اًمٗمٙمرة سمتقضمف ُمست٘مبكم ،ويٛمٙمـ أيْم ًا اًمٜمزول سماًمٗمٙمرة

اختاذ اًم٘مرارات ُمـ ظمالل ُمٜمح اإلدارة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمٕمٜمٞمة

درضمتان ذم اًمسٚمؿ اًمقفمٞمٗمل ُمع شمّمقر رد اًمٗمٕمؾ قمٜمد

درضمة ُمـ االؾمت٘مالًمٞمة اعماًمٞمة واإلدارية .Autonomy
 -1شمدري ،ومريؼ اًمٕمٛمؾ قمغم اعمٝمارات االشمّماًمٞمة

ُمـ ؾمٞم٘مقم سمتٗمٞمذ اًمٗمٙمرة.
ثالث ًا -الرؤية ادشسةة:

ًمٚمقصقل إمم ومٝمؿ ُمِمؽمك سملم أقمْماء اًمٗمريؼ ،وشمٜمٛمٞمة

يٛمٙمـ حتديد اًمرؤية اإلجياسمٞمة واعمٚمٝمٛمة ًمٚمٛمٕمٚمامت

ُمٝمارات سمٜماء اًمتامؾمؽ ًمٚمبحث قمـ أوضمف اًمتِماسمف سملم

ًمتٚمبٞمة اطمتٞماضمات اًمٕمٛمؾ سماًمروضة ُمـ ظمالل اآلًمٞمات

األقمْماء دون اإلظمالل سمٛمبدأ اًمٗمروق اًمٗمردية

اًمتاًمٞمة:

واحلرص قمغم اؾمتخدام ضٛمػم اجلٛمع (ٟمحـ) سمدالً ُمـ

 -4سمٜماء اًمذايمرة اًمتٜمٔمٞمٛمٞمة اًمتل شمسٛمح سمتحقيؾ

اًمْمٛمػم (أٟما).

اًمتٕمٚمؿ اًمٗمردي إمم شمٕمٚمؿ شمٜمٔمٞمٛمل ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ

 -3شمٙمقيـ ومريؼ اًمٕمٛمؾ ذايت اإلدارة أي اًمٗمريؼ

اؾمتخدام شمٙمٜمقًمقضمٞما اعمٕمٚمقُمات مما ي١مدي إمم ختزيـ

اعمتٙماُمؾ اًمذي يتحٛمؾ اعمس١موًمٞمة واًمذي يتقومر ًمديف

اعمٕمارف وإمم اًمتقصمٞمؼ اعمتقازن ًم٘مّمص اًمٜمجاح واًمٗمِمؾ

اعمبادرة واًمرهمبة ذم اًمتٕمٚمؿ وشمبادل اخلؼمات اعمٝمٜمٞمة.
خامس ًا -التفكر النظمي:

سمٖمرض االؾمتٗمادة ُمٜمٝما ُمست٘مبالً.
 -1حتقيؾ اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل سماًمروضة إمم ٟمٛمط

يٛمٙمـ شمدقمٞمؿ ىمدرة اإلدارة اًمٕمٚمٞما قمغم إدراك

اهلٞمٙمؾ األوم٘مل اًمذي يسٛمح سمتدوير اعمٕمٚمقُمات سملم مجٞمع

اًمٕمالىمات اعمتبـادًمة سملم ُمٙمقٟمات اًمٜمٔمام سمٛمرطمٚمة ُما ىمبؾ

اعمستقيات اًمقفمٞمٗمٞمة ،وسم٢مشماطمة االشمّماالت هبقـم ًا

اعمدرؾمـة ُمع األظمذ ذم االقمتبار شمٗماقمالت هذه

وصٕمقد ًا ،وسمتحديد ُما يٜمبٖمل أن شمٙمقن قمٚمٞمف اًمّمقرة

اعمٙمقٟمات ُمع اًمبٞمئة اخلارضمٞمة ،ودمٜم ،احلٚمقل اًمٕمرضٞمـة

اعمست٘مبٚمٞمة ًمٚمروضة.

اعم١مىمتة واًمؽميمٞمز قمغم احلٚمقل اًمدائٛمة ًمٚمٛمِمٙمالت وذًمؽ

 -3شمِمجٞمع صم٘ماومة احلقار واًمتساؤل واًمتٗمٙمػم
اًمٜم٘مدي واًمت٠ميمٞمد قمغم ُمبدأ

Involvement

اًمذي هيدف

إمم ؿمٕمقر اعمٕمٚمٛمة سماًمتِمارك ذم إدارة اًمروضة.

قمـ ـمريؼ ُما يكم:
 -4اؾمتخدام

اإلدارة

اًمٕمٚمٞما

ُما

يسٛمك

سم٠مؾمٚمقب  why'sأي جمٛمققمة االؾمتٗمسارات طمقل ؾمب،

رابعاً -التعلم اجلمعي:

اًمٗمجقة سملم اًمرؤية واًمقاىمع؛ وذًمؽ عمزيد ُمـ اًمتٜمب١م

يٛمٙمـ شمِمٙمٞمؾ جمٛمققمات ًمٚمٕمٛمؾ شمتٕمٚمؿ يمقطمدة

سماعمِمٙمالت واًمقىماية ُمٜمٝما.

واطمدة ُمع االهتامم سماًمٜمجاح اجلٛمٕمل سمدالً ُمـ اًمٜمجاح

 -1شمدري ،اإلدارة اًمٕمٚمٞما قمغم اًمتخكم قمـ ٟمٔمرة

اًمٗمردي ،واالىمتٜماع سم٠من عمجٛمققمة اًمٕمٛمؾ اًم٘مدرة قمغم أن

ؾمائؼ اًم٘مٓمار طمٞمث يٗمت٘مر اًم٘مٓمار إمم اًم٘مدرة قمغم اعمٜماورة

حتدث اًمتٖمٞمػم وذًمؽ قمـ ـمريؼ ُما يكم:

ذم طماًمة اعمٗماضمآت ،واؾمتبدال ذًمؽ سمٜمٔمرة ىمائد اًمٓمائرة

 -4إقمادة شمقزيع اًمسٚمٓمة طمٞمث يتؿ اًمتٗمقيض ذم

اعمروطمٞمة اًمتل شمستٓمٞمع شمبلم احلدود اعمختٚمٗمة ًمٚمٛمِمٙمٚمة

جمٚمة اًمِمامل ًمٚمٕمٚمقم اإلٟمساٟمٞمة ،اعمجٚمد ( ) ،اًمٕمدد ( ) ،ضماُمٕمة احلدود اًمِمامًمٞمة (

واًمتقىمٞمت اعمالئؿ ًمالٟمت٘مال ُمـ اًمقضع احلازم إمم اًمقضع
اعمستٝمدف.
 -3إقمداد

م/

هـ)
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أيقبٟ ،ماديا طمبٞمبز .)1001( .دور ممارؾمة اًمتٕمٚمؿ
اًمتٜمٔمٞمٛمل ذم ُمساٟمدة اًمتٖمٞمػم االؾمؽمشمٞمجل ذم

ُما

يسٛمك

سمِمجرة

األظمٓماء

 Misconceptionsطمٞمث شمقضع سمٕمض األؿمٙمال ذم صقرة
ؿمجرة ًمتقضٞمح اًمٕمالىمة اًمسببٞمة اًمتل شم١مدي إمم ومِمؾ
سمٕمض اًم٘مرارات ،ويتٞمح هذا األؾمٚمقب ًمإلدارة اًمتخكم
قمـ أؾمٚمقب اًمتتاسمع اًمت٘مٚمٞمدي Sequential

واًمٕمٛمؾ سمٛمٜمٓمؼ اًمتقازي

Concurrent

ذم اًم٘مٞمام سماعمٝمام،
واآلٟمٞمة

Instant

سمحٞمث شمتؿ األٟمِمٓمة واًمٕمٛمٚمٞمات داظمؾ رياض األـمٗمال
ذم شمقاز ويتؿ ُمٕمرومة اًمٜمتائج آٟمٞم ًا.
ادصادر وادراجــــع

اعمٜمِمآت اًمسٕمقدية اًمٙمؼمى .جمٚمة اإلدارة اًمٕماُمة،
.431-63 ،)4(11
طمساٟملم ،ضماد اًمرب قمبد اًمسٛمٞمع .)1044( .ظمّمائص
اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة وأصمرها ذم شمٜمٛمٞمة ىمدرات اًمتٗمٙمػم
االسمتٙماري :دراؾمة شمٓمبٞم٘مٞمة قمغم سمٕمض اعمٜمٔمامت
اخلدُمٞمة واًمّمٜماقمٞمة اًمتاسمٕمة ًم٘مٓماع األقمامل
سمٛمحاومٔمة اًمدىمٝمٚمٞمة اعمجٚمة اًمٕمرسمٞمة ًمإلدارة.90-4 ،
احلقاضمرة ،يماُمؾ حمٛمدُ .)1044( .مٗمٝمقم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة
ذم اجلاُمٕمات األردٟمٞمة ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر أقمْماء اهلٞمئة

أوالً -ادصادر وادراجع العربوة:

اًمتدريسٞمة .جمٚمة ضماُمٕمة أم اًم٘مرى ًمٚمٕمٚمقم

أسمق طمِمٞمش ،سمسام حمٛمد وُمردمل ،زيمل رُمزي.

االضمتامقمٞمة.106-463 ،)1(،3 ،

(ُ .)1044مدى شمقومر أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ذم

اًمرؿمدان ،حيٞمك .)1044( .اعمٜمٔمامت اعمتٕمٚمٛمة ذم قمٍم

ضماُمٕمة األىمَم ُمـ وضمٝمة ٟمٔمر اًمٕماُمٚملم ومٞمٝما .جمٚمة

اًمٕمقعمة .اعم١ممتر اًمٕمٚمٛمل األول ُمٜمٔمامت ُمتٛمٞمزة ذم

اجلاُمٕمة االؾمالُمٞمة ؾمٚمسٚمة اًمدراؾمات اإلٟمساٟمٞمة،

سمٞمئة ُمتجددة 17-10 ،أيمتقسمـر ،األردن ،ضماُمٕمة

.138-397 ،)1(49

ضمدارا.49-4 ،

أمحد ،ؿمايمر حمٛمد ومتحل وآظمرون .)1006( .اإلدارة

زايد ،قمبد اًمٜمارص رياض ،سمقسمِمٞمت ،ظماًمد أمحد.

اعمدرؾمٞمة ذم ُمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ األؾماد .اًم٘ماهرة :دار

واعمٓمػمي ،ذقمار ؿمجاع .)1009( .اعمٜمٔمٛمة

اًمٗمٙمر اًمٕمريب.

اعمتٕمٚمٛمة وشمٓمبٞم٘ماهتا ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية

اآلهما ،صٝمٞم ،يمامل وقمساف ،حمٛمقد قمبد اعمجٞمد.

دراؾمة طماًمة :اًم٘مٓماقمات اًمرئٞمسٞمة ذم اهلٞمئة اعمٚمٙمٞمة،

( .)1040اإلدارة واًمتخٓمٞمط اًمؽمسمقيٟ :مامذج

اجلبٞمؾ .اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمتٜمٛمٞمة االدارية "ٟمحق أداء

قمامن :اجلٜمادرية ًمٚمٜمنم
وشمٓمبٞم٘مات قمٛمٚمٞمة .ا

ُمتٛمٞمز ذم اًم٘مٓماع احلٙمقُمل"ٟ 1-4 ،مقومٛمؼم،

واًمتقزيع.

اًمرياضُ ،مٕمٝمد اإلدارة اًمٕماُمة.
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هنٚمة حمٛمد ًمٓمٗمل ٟمقومؾُ :مقىمػ شمٓمبٞمؼ أسمٕماد اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة قمٜمد (ؾمٞمٜمج) سمرياض األـمٗمال ذم ُمٍم

اًمساملُ ،م١ميد ؾمٕمٞمد .واحلٞماين ،قمبد اًمرؾمقل.)1007( .

األزهر.110-479 ،9 ،

ُمستقيات اًمتٕمٚمؿ اًمتٜمٔمٞمٛمل وقمالىمتٝما سم٠مداء اعمٜمٔمٛمة

قمٛمر ،قمزاوي .حمٛمد ،قمجٞمٚمةُ .)1006( .م١مؾمسات

دراؾمة طماًمة ذم ُمستِمٗمك أردين .اعمجٚمة اًمٕمرسمٞمة

اعمٕمرومة وصم٘ماومة اعم١مؾمسات االىمتّمادية :رؤية

ًمإلدارة.61-19 ،)4(17 ،

ُمست٘مبٚمٞمة .جمٚمة اًمباطمث ،اجلزائر ،ضماُمٕمة ورىمٚمة،

اًمساملُ ،م١ميد ؾمٕمٞمدُ .)1008( .مٜمٔمامت اًمتٕمٚمؿ .ط،1
اًم٘ماهرة ،اعمٜمٔمٛمة اًمٕمرسمٞمة ًمٚمتٜمٛمٞمة اإلدارية.

.60-07 ،1
اًمٙمساؾمبة ،حمٛمد ُمٗميض ،.اًمٗماقمقري ،قمبػم .و اًمٕمٛمٞمان،

اًمسٞمد ،حمٛمقد حمٛمد .)1000( .أصمر اهلٞمٙمٚمة اًمتٜمٔمٞمٛمٞمة قمغم

حمٛمقد ؾمٚمامن .)1040( .دور وفمائػ إدارة

اًمتحقل إمم ُمٜمٔمامت اًمتٕمٚمؿ دراؾمة شمٓمبٞم٘مٞمة قمغم

اعمقارد اًمبنمية ذم اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة :دراؾمة طماًمة

ُمستِمٗمٞمات ضماُمٕمة قملم ؿمٛمس .اعمجٚمة اًمٕمٚمٛمٞمة

قمغم جمٛمققمات ذيمات ـمالل أسمق همزاًمة ذم

ًمالىمتّماد واًمتجارة.418-67 ،1 ،

األردن .اعمجٚمة األردٟمٞمة ذم إدارة األقمامل،)1(6 ،

ؿماهلم ،راٟمدا أمحد طماومظ .)1043( .اًمقضع اًمراهـ
ًمرياض األـمٗمال ذم مجٝمقرية ُمٍم اًمٕمرسمٞمة .اعم١ممتر
اًمدوزم اًمثاًمث اًمسٜمقي اًمٕماذ" رؤى ُمست٘مبٚمٞمة
إلقمداد ـمٗمؾ اًمروضة ذم ضقء اعمستجدات
اعمٕمارصة" 10 ،اسمريؾ ،ضماُمٕمة اًم٘ماهرة ،يمٚمٞمة
رياض األـمٗمال.107-103 ،

.483-463
اعمٕماين ،أيٛمـ قمقدة .)1043( .أصمر اًم٘مٞمادة اًمتحقيٚمٞمة قمغم
اعمقاـمٜمة اًمتٜمٔمٞمٛمٞمة ًمدى اًمٕماُمٚملم ذم اجلاُمٕمة
األردٟمٞمة دراؾمة ُمٞمداٟمٞمة .اعمجٚمة األردٟمٞمة ذم إدارة
األقمامل.107-110 ،)1(9 ،
ثاىو ًا -ادصادر وادراجع االجنبوة:

اًمِمٚمٗمان ،قمادل .)1041( .دور اعمٜمٔمٛمة اعمتٕمٚمٛمة ذم
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