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إلى  الحالي  التنظــ�مى التعرف على  هدف ال�حث  التطــو�ر  العـــامــلین  دور  اداء   في تحسین 

التكنـولـــوجـى  �مر�ز   �محافظة مدی�الالتطـــو�ر  التعل�م�ة  �اإلدارات  له  التا�عة  واالقسام  ر�ة 
عرضوذلك  الفیوم،   خالل  التطو�ر   ، للتطو�رالتنظ�مىالنظر�ة  سس  لأل  من  ومر�ز 

و التكنولوجى في  الحالي    ال�حثاعتمد  ،  واعتمد  الوصفي،  المنهج  المیداني على  إطارهعلى 
على للتعرف  �مر�زالتطـو�  واقع   است�انة  العـاملین  ال أداء  �اإلدارات  تعل�م�ة رالتكنـولـوجـى 

�التطو�ر   على عینة ممثلة من العاملین ،�محافظة الفــــیوم على ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى
التعل�م�ة�المدیر�ة  التكنولوجى   �اإلدارات  له  التا�عة  إخت�ار(   ،واالقسام  �طر�قة    فرد   ) ٧٠وتم 

 ) بنس�ة  أي  االصلى   %) ٧٧عشوائ�ة  المجتمع  متغیرات    وتم ،  فرد   ) ٩٠(   وقوامه   من  مراعاة 
المجتمع  أ النتائج  وأشارت  ،األصلي   وخصائص  انخفاض  العـاملین  إلى  داء 

التطو�ر   �مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـى أ�عاد  ضوء  على  الفــــیوم  �محافظة  التعل�م�ة  �اإلدارات 
-لعاملینلأل�عاد الثالثة ( تنم�ة األفراد ا  )١.٥٤-١.٣١�متوسط حسابى �قع بین (  التنظ�مى

العمل   والتنظ  –فرق  )اإلدارة  التنظ�مى   مقترحات�ال�حث    وانتهى  �م  التطو�ر  دور   لتفعیل 
   .تطو�ر التكنولوجى �اإلدارات التعل�م�ةتحسین أداء العاملین �مراكز الل

 مر�ز التطو�ر التكنولوجى.  – األداء  -التطو�ر التنظ�مى  –دور الكلمات المفتاح�ة:
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Summary 
The aim of the current research is to identify the role of 
organizational development in improving the performance of 
employees of the Technological Development Center in the 
Directorate and its departments in the educational administrations in 
Fayoum Governorate, through a presentation of the theoretical 
foundations of organizational development and the Center for 
Technological Development. To get acquainted with the reality of the 
performance of the workers in the Technological Development Center 
in the educational administrations in Fayoum Governorate in the light 
of the dimensions of organizational development, on a representative 
sample of the technological development workers in the directorate 
and its departments in the educational administrations. An individual, 
and the variables and characteristics of the original community were 
taken into account, and the results indicated a low performance of 
workers in the Technological Development Center in the educational 
administrations in Fayoum Governorate in the light of the dimensions 
of organizational development with an arithmetic average that falls 
between (1.31-1.54) for the three dimensions (development of 
working individuals - work teams - management and organization) 
and the research ended With proposals to activate the role of 
organizational development to improve the performance of employees 
in Technological development centers in educational administrations. 
Keywords:- Role  -  organizational development –performance   -
technological development centers 

 ة : المـــقدم
أص�حت المؤسسات التعل�م�ة تحتل مكانة أساس�ة في المجتمعات الحدیثة وخاصة مراكز     

�التغیر عنصرا مهما في نموها وتطورها فهي تؤثر وتتأثر  المراكز ، وتمثل  التطو�ر التكنولوجى 
 ، تجد    المجتمعى  أن  الضروري  من  أص�ح  التعل�م�ة    لذلك  وأسالیب المؤسساتى  وسائل 

واالن تساعد التك�ف  على  وتتطور ها  تتغیر  المجتمعات  وهذه  ومسـتمر  متجـدد  �شكل  دماج 
  ة،تحاول تفعیل برامج التطو�ر التنظ�مي لكي تستمر �الحیـا  ؤسساتالم�شكل سر�ع ، فهذه  

أن  فعال�ة  ذو  التنظ�مي  التطو�ر  برنامج  �ص�ح  لكي  لزاما  �ان  لذلك  واالستمرار   والعطاء 
ا یتوافق ومتطل�ات المنظمة داخل�ا وخارج�ا لتحقیق نتائج تساهم �كون مخططا له مس�قا �م
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 .في تحقیق أهدافها
التطو�ر التنظ�مي ظاهرة طب�ع�ة وصح�ة في ح�اة المنظمات، لما له من أهم�ة �بیرة  �عد    

في رفع مستوى و�فاءة األداء الوظ�في خاصة في هذا العصر الذي �متاز بنهضة شاملة 
وعل المجاالت  جم�ع  إدار�ة في  منظمات  وجود  تتطلب  النهضة  وألن  األصعدة،  جم�ع  ى 

والدراسـة ســع�ا منها في تطو�ر جوانبها العدیدة �ما فیها فعالة، تعمل على ال�حث والتحلیل  
النهضـة  في  تلعب دورا  التي  الجوانب  أهم  �عدان من  اللذان  والتنظ�مي  اإلنســــاني  الجان�ان 

الوظ�في والمستو�ات  الناجحة، وذلك من خالل الجهود ا  التي تسهم في رفع األداء  لمبذولة 
إن نجاح أي تنظ�م یتطلب   ، )٢٥، ص  ٢٠١٥بور�ب،    طارق التنظ�م�ة للمنظمات اإلدار�ة ( 

بیئة  وخلق  المختلفة،  �أ�عاده  التنظ�م  وتطو�ر  األولى  �الدرجة  األفراد  بتطو�ر  أكبر  اهتمامًا 
بدوره �حقق الرضـا واالنتماء الوظ�في، و�التالي مناس�ة، وروح المناخ التنظ�مي الناجح الذي  

التطو�ر   تحق�قها  ل  �سعى  لتنظ�م من العناصر التي  فإن تلب�ة رغ�ات األفراد واحت�اجاتهم وا
   . )٥٤، ص ٢٠٠٩السكارنه، بالل خلف (  التنظ�مي
 -:�حث مشكلة ال

تطو�ر       قض�ة  بها  ُتشكل  والعاملین  الملحةالمؤسسات  القضا�ا  �والتي    أهم  إهتمام  تحظى 
وتزاید االهتمام بها استجا�ة للمتغیرات والتحد�ات العالم�ة، ولقد قامت الدولة بوضع الدولة ،

الجامعي   قبل  التعل�م  لتطو�ر  االسترت�ج�ة  التر��ة ٢٠٣٠/ ٢٠١٤الخطة  وزارة  وتطمح   ،
،كفء   مرن  مؤسسي  نظام  توافر  إلى  رؤ�تها  خالل  من  المصر�ة  أن  ،والتعل�م  وفعال،إال 

ال یزال ُ�عاني من جوانب الضعف والقصور للمؤسسات التعل�م�ة    الي  اقع التنظ�مي الحالو 
التنظ�مي  البناء  �فاءة  مثل: ضعف  الخطة  بهذه  ورد  �ما  الرؤ�ة  هذه  تحقیق  دون  و�حول 

القرار،وضعف ، واتخاذ  والمعلومات  االتصال  ُنظم  ضعف  مع  اله�كلة  إعادة   وغ�اب 
ال�شر  للموارد  األمثل  (الخطةاالستخدام  الجامعي   �ة  قبل  للتعل�م  اإلسترات�جة 

 ). ٥٣ص:٢٠٣٠،٢٠١٤/٢٠١
نتائج      ُتؤ�د  الس�اق  في   �عضوفي ذات  تتمثل  القصور  أوجه  أن  العلم�ة على  الدراسات 
  �محافظة الفیوم   وضوح اله�اكل التنظ�م�ة �اإلدارات التعل�م�ة  وضعف  الحالة التنظ�م�ة،  سوء

وقلة التدر��ات    ق�ادة،  ات والمسئول�ات، وضعف مهارات ال،والتكرار والتداخل في االختصاص
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وضعف   لها،  الالزمة  التحت�ة  البن�ة  توافر  ُندرة  مع  التكنولوج�ا  استخدام  قلة  إلى  �اإلضافة 
�اإلضافة إلى تضخم الجهاز اإلداري،    هذا،مسایرة اإلدارة للم�ادئ واألسالیب اإلدار�ة الحدیثة

لقدر  المقیدة  المال�ة  ضعف  والمر�ز�ة  مع  المال�ة  مواردها  إدارة  على  التعل�م�ة  اإلدارات  ة 
لممنوحة للق�ادات التر�و�ة، والقصور في معاییر اخت�ار هذه الق�ادات، واالفتقار الصالح�ات ا 

التن المستو�ات  على  الس�اسات  الخت�ار  آل�ات  وجود  على إلى  صدورها  قبل  المختلفة  فیذ�ة 
إلى مشكالت تنفیذ� التعل�م�ة مجرد وسیلة هیئة قرارات ٌتؤدي  ة عدیدة، وُتص�ح معها اإلدارة 

ال  لتنفیذ  الوزار�ةوأداة  والتعل�مات  والقرارات  والقوانین  عبد    لوائح  سكران  نب�ة  (أحمد 
، (هناء ) ٢٠١٩اب شع�ان ،،(لط�فة عبد الوه)٢٠٢٠(سماح محمــد إبــراه�م ،)،  ٢٠٢١القادر،

الرو�ي،   جاد،)٢٠١٧محمد  محمد  مصطفى  (إیهاب  ومن )٢٠٠٧،  عرضة  السابق  ،ومن 
نتائج الدراسات على اإلدارات التعل�م�ة �ما فیها  مراكز واقسام التطو�ر التكنولوجى �إالدارات  

وق من تحقیق  التعل�م�ة والتي تشیر إلى وجود العدید من العق�ات اإلدار�ة والتنظ�م�ة التي تع
�ا التعل�م في العمل�ة ت تكنولوج ف مستحدثا�وتوظوتعوق  التطو�ر التكنولوجى �الدولة ،  خطة  

�إالدارات  التعل�م�ة   التكنولوجى  التطو�ر  واقسام  أهم�ة دور مراكز  یؤ�د على  الذى  الألمر   ،
المنوطة   الدولةمن خالل خطة منظمة  التعل�م�ة  حیث هي  ج�ا  إلدخال تكنولو   بتنفیذ خطة 

التعل�م واإلدارات  �المدیر�ات  الجمهور�ة  انحاء  جم�ع  إلى  و�توظ�ف  التعل�م  والمدارس،  �ة 
التعل� العمل�ة  في  التعل�م  تكنولوج�ا  جوانب    م�ةمستحدثات  جم�ع  لتشمل  وتمتد  لتشمل  وتمتد 

 العمل�ة التعل�م�ة 
ضرورً�ا    االمرالذى     أمًرا  التنظ�مي  التطو�ر  من  واقسام    �جعل  مراكز  داخل  لتطب�قة 

أشارت    سب وناحج ، حیث  ، لمساعدته في تحیق أهدافة ، �شكل منا  التطو�ر التكنولوجى
الدراسات من  اهم� العدید  التنظ�مي  ةوفاعل�  ةعلى  المؤسسات    التطو�ر  التعل�م�ة   في 

)،(   (Zani,N.,2020)، ٢٠٢٠رافد حمید الحدراوى ،جالل عبد هللا ، (دراسة    منهاواإلدار�ة،
النصیر، محمد  العودى،  )٢٠١٧یوسف  عبد  نجاة  عا�ض،  اللط�ف  حیث    ، )٢٠١٠،(عبد 

اإلدارة  أ   من�عتبر  �فاءة  لضمان  تبنیها  یتم  التي  المناهج  بها  وتحسین  هم  وز�ادة  العاملین 
لتحسین العمل�ات والممارسات    ، لمدى فاعلیته في إطار شمولي وتخط�ط استرات�جي طو�ل ا 

     .اإلدار�ة �ق�ادة تر�و�ة تؤمن �اإلبداع واالبتكار
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 -�حاول ال�حث الحالي اإلجا�ة عن السؤال الرئ�س التالي: 
  داء العـاملین �مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـىأ ما دور التطو�ر التنظ�مى في تحسین   -١

 ؟  �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم 
   -و�تفرع من هذا السؤال الرئ�س االسئلة الفرع�ة التال�ة:

والفلسف�ة  ما   -١ الفكر�ة  التنظ�مىاألسس  والتر�و�ة    للتطو�ر  اإلدار�ة  األدب�ات  في 
 ؟ة المعاصر 

 ؟  وأدوارها ، �اإلدارات التعل�م�ة مراكز التطو�ر التكنولوجى  طب�عةما  -٢
�مر�واقع    ما -٣ العـاملین  الفــــیومز اداء  �محافظة  التعل�م�ة  �اإلدارات      التطـو�رالتكنـولـوجـى 

 ؟  من وجهة نظر العینةعلى ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى 
لتحما   -٤ التنظ�مى  التطو�ر  دور  لتفعیل  التطو�ر  المقترحات  �مر�ز  العاملین  أداء  سین 

 ؟�اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفیوم   ىالتكنولوج
  -:  ال�حثأهداف  

 الحالي إلى ما یلى : ال�حث هدف  ی    
والفلسف�ة    تحدید • الفكر�ة  التنظ�مى  األسس  والتر�و�ة    للتطو�ر  اإلدار�ة  األدب�ات  في 

 . المعاصرة 
 .  وأدواها  �اإلدارات التعل�م�ة   لوجىمراكز التطو�ر التكنو على طب�عة التعرف  •
عن  • �محافظة  أ  واقع  الكشف  التعل�م�ة  �اإلدارات  �مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـى  العـاملین  داء 

   الفــــیوم  على ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى.
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 -:ال�حث أهم�ة 
  :یرجع أهم�ة ال�حث الحالى إلى إعت�ارات نظر�ة، وأخري تطب�ق�ة، وف�ما یلي توض�ح ذلك 

 -التال�ة:تن�ع األهم�ة النظر�ة لل�حث الحالى من النقاط    :(أ) األهم�ة النظر�ة
الضوء • التنظ�مى  على    إلقاء  التنظ�م�ة  مهم  برنامج    �إعت�ارة التطو�ر  العمل�ات  لتجدید 

، لمؤسساتل عناصرها  بین  والتكامل  اهدافها  تحقیق  من  المؤسسة  �مكن  في    ،  و�ساهم 
 ز�ادة قدرة المؤسسة على مواجهة المنافسة الشدیدة وتحقیق النجاح. 
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التطو�ر التنظ�مي �عتبر أسلوب لحل المشكالت في المنظمة إلصالح متطل�اتها البیئ�ة،   •
 اإلث�ات القدرة على حل المشكالت والتجدید المستمر للمنظمة   الجتماع�ةالثقاف�ة و ا

أهم�ة مراكز التطو�ر التكنولوجي �مؤسسة خدم�ة  تقدم خدمات لجم�ع المدارس والعاملین   •
 . في مجال تكنولوج�ا التعل�م   ، �العمل�ة التعل�م�ة

 -:تتمثل األهم�ة التطب�ق�ة لل�حث ف�ما یلي   :ب) األهم�ة التطب�ق�ة (
التعل�م   • تطو�ر  عمل�ات  على  القائمین  حیث إفادة  نتائج    من  علـي  فـي  ال�حث  االعتماد 

التنظ�مىتطبیـق   األداء      التطو�ر  مراحلها  داخـل  لتحسین  �كافة  التعل�م�ة  المؤسسات 
 وفئاتها. 

لتفعیل دور التطو�ر التنظ�مى  مقترحات  �تزو�د القائمین على أمر وزارة التر��ة والتعل�م   •
 ولوجى �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفیوم  أداء العاملین �مر�ز التطو�ر التكن لتحسین 

 -:  ال�حثحدود 
للتطو�ر    الفكر�ة والفلسف�ةاألسس  على عرض    �قتصر ال�حث الحالى:  الحد الموضوعى •

 ، أدوارها. كز التطو�ر التكنولوجيامر  وطب�عة التنظ�مى ،
ال�شرى  • مجم:  الحد  على  الحالي  ال�حث  العاملین  �قتصر  من  التطو�ر  وعة  �مر�ز 

 �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفیوم . �المدیر�ة  واالقسام التا�عة له  التكنولوجي  
المكانى   • على    : الحد  الحالي  ال�حث  و �قتصر  والتعل�م  التر��ة  التعل�م�ة  مدیر�ة  اإلدارات 

 ). سنورس  –طام�ة   -یوسف الصدیق  -ا�شواى -اطسا -شرق  - �محافظة الفیوم ( غرب 
 ). ٢٠٢٣-٢٠٢٢العام الدراسي ( الترم الثانى من   الحد الزمنى : •

 -: ال�حث وأداته منهج  
، حیث یهتم برصد ومتا�عة الظواهر واالحداث  �ستخدم ال�حث الحالى المنهج الوصفى       

بدقة والعمل على جمع الحقائق والمعلومات وتحلیلها وتفسیرها من اجل فهم الواقع وتطو�رة  
و�ستخدم  ،  ال�حث وذلك لمالءمة المنهج لطب�عة وأهداف   )٤٢:  ٢٠٠٦شاكر حمود،(حمدى  

الحالي   واالسس  ال�حث  عن  الكشف  فى  الوصفى  وال المنهج  للتطو�ر   فلسف�ةالفكر�ة 
أدوار   التنظ�مى،   التكنولوجيامر وطب�ع  التطو�ر  أدوات  و ،  كز  �أحد  �أست�انه  اإلستعانة  تم 

عن   الكشف  إلى  تهدف  الوصفى  �مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـىأ المنهج  العـاملین  �اإلدارات    داء 
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 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

العینة نظر  وجهة  من  التنظ�مى  التطو�ر  أ�عاد  ضوء  على  الفــــیوم  �محافظة  ،  التعل�م�ة 
تحسین أداء العاملین �مراكز التطو�ر التكنولوجى للتفعیل دور التطو�ر التنظ�مى    ومقترحات  

 . �اإلدارات التعل�م�ة 
 -:  ال�حثمصطلحات 

 ) Roleر( و د -١
لغو�ًا: أدوا  -�عرف  والجمع   ، �عضة  فوق  �عضة  المدار  الشئ  من  الط�قة  .(المعجم  ر هو 

 ) ٣٠٣، ص ٢٠١١الوس�ط ،
نموذج یرتكز حول �عض الحقوق والواج�ات و�رت�ط بوضع "على أنة :  اصطالحًا  �عرف    

مجموعة  طر�ق  عن  موقف  أي  في  الشخص  دور  و�تحدد   ، الجماعة  داخل  للمكانة  محدد 
�عتنقها  توق نفسهعات  الفرد  �عتنقها  �ما   ، علم  "اآلخرون  قاموس   ، غیث  عاطف  (محمد 

 ). ٣٩٠،ص ١٩٩٧االجتماع ، 
هو نمط من المعاییر ف�ما �ختص �سلوك فرد �قوم بوظ�فة معینة في "و�عرف على أنة :    

فهو  الدور  �شرأما  فالفرد  الفعل،  بهذا  �قوم  الذى  الفرد  عن  مستقل  والدور شيء   ،  الجماعة 
 ) ١١٣، ص ٢٠٠٦.(جابر نصر الدین الهاشمى،" عبر عن األفعال و�حدد األقوالالسلوك أو �

إجرائ�ًا:     معینة ومن على  "�عرف  الفرد في وظ�فة  یؤدیها  التي  الخدمات  أنة مجموعة من 
 . "خالله یتم تحدید مكانته داخل الجماعة

 ) Organizational Development( التطو�ر التنظ�مى  -٢
:" من تطور الشئ أي تحول من طور إلى طور، وهو التغییر الذى  و�ر لغو�اً �عرف التط     

، ص ٢٠١١�حدث في تر�یب المجتمع أو العالقات أو النظم السائدة ف�ة.(المعجم الوس�ط،
 ) ٥٧٠-٥٦٩ص 
لغو�ًا:"       التنظ�م  تألف  �عرف  في  �عض  إلى  �عضها  وضم  ألفها  أي  األش�اء  نظم  من 

 ) ٩٣٣، ص ٢٠١١الوس�ط، والتساق ( المعجم
مجهودات منظمة تهدف إلى تحسین قدرات التنظ�م على اتخاذ القرارات  "�عرف على أنة :     

العلوم   استخدام  طر�ق  عن  البیئة  و�ین  بینه  متوازنة  عالقات  وخلق  المشكالت  وحل 
 ) ٢٣،ص ٢٠٠٩بالل خلف السكارنة ،( "السلو��ة
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العل�ا �م �كل تدعمه اإلدارة  مخطط على مستوى التنظ  و�عرف على أنة :" جهد شمولى    
التنظ�م   في  تجرى  التي  العمل�ات  في  مخططة  تدخالت  خالل  من  التنظ�م  فاعل�ة  لز�ادة 

 ) ٢١،ص ٢٠١٢مستخدمین في ذلك المعارف التي تقدمها العلوم السلو��ة "(موسى اللورى ،
تطو�ر اء العاملین �مراكز المخطط شامل یهدف إلى تحسین أدو�عرف إجرائ�ًا: على أنة    

المراكز  حداث تطو�ر شاملو�  التكنولوجى  ا�عاد وهى    ، داخل  تنم�ة وذلك من خالل ثالث 
   .التنظ�م  اإلدارة و ، و   فرق العمل،  االفراد العاملین 

 performance)(  األداء -٣
لغو�اً  الشئ�عرف  أدى   ":  ، الوس�ط  المعجم   ) التأد�ة  هو  واألداء  �ه  قام  ، ص  ٢٠١١أي 

١٠( 
ق�ام الفرد �النشاطات المختلفة الضمن�ة أو الظاهرة المحسوسة   أنه  �عرف اصطالحًا:على  

، ص ٢٠٠٣،والمحدد األ�عاد وهى �م�ة الفعل ، ونوعیتة ، ونمطه.(محمد عاطف حجازى،  
٢٠٣( 

) و�عرف  ٢٠١، ص  ٢٠٠١األثر الصافى لجهود الفرد "( راو�ة حسن ،و�عرف على أنة :"  
المخ  والمهام  األنشطة  �المؤسسة من تلفة  إجرائ�ًا: مجموعة  العاملین  بها  �قوم  التي  والجهود 

 أجل تحقیق أهداف المؤسسة . 
 ) technological development centers(مر�زالتطو�رالتكنولوجى  -٤
هدفها التخط�ط والتنفیذ والمتا�عة لمشروعات التطو�ر التكنولوجي   مراكز"تعرف على أنها:   

�م�ة لنشر المفاه�م المعلومات�ة في مؤسسات التعل�م �مدیر�ات التر��ة والتعل�م واإلدارات التعل
المعلومات وش�كات ا الجامعي وذلك �استخدام تكنولوج�ا  التصاالت والوسائل التعل�م�ة قبل 

 . )٦/١/١٩٩٧) بتار�خ ٨قرار وزارى رقم (("قرارالتعل�مىالحدیثة ودعم واتخاذ ال 
 :الدراسات السا�قة  -

ل�عض  یلى عرض  السا�ق  ف�ما  العر��ة واألج الدراسات  الدراسة  ة  العالقة �موضوع  نب�ة ذات 
 -األحدث إلى األقدم:  هذة الدراسات وفقًا لترتیبها الزمنى من الحال�ة،وستعرض

 
 الدراسات العر��ة  -أوًال: 
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 ) ٢٠٢٠، جالل عبد هللا محمد (الحدراوي رافد حمید دراســــة  -١
الت  العدید من  الدراسـة إلى معرفة اإلجا�ة عن  ساؤالت المفاه�م�ة والتطب�ق�ة من هدفت هذه 

اهتما مستوى  تحدید  الناعمة،  أجل  الق�ادة  �مهارات  السل�مان�ة  محافظة  في  التقني  المعهد  م 
والتطو�ر التنظ�مي، واستخدم ال�احث المنهج الوصفي من أجل الحصول على نتائج دق�قة،  

ینة عشوائ�ة مكونه من الدراسة االست�انة �أداة لجمع الب�انات التي وزعت على عواستخدمت  
التحلیل اإلحصـــائي إلى مجموعة من النتائج أهمها   ) موظفا، وتوصل ال�احث من خالل ٥٠(

التواصل   �استثناء مهارة  ال�حث  لدیها اهتمام مقبول نوعا ما �متغیرات  الم�حوثة  المنظمة  أن 
ا  إلى  تحتاج  سـالتي  على ضرورة  ال�احث  وأوصى  المسؤولین  قبل  من  أكبر  قادة  هتمام  عي 

مع   التواصـل  مستوى  تحسین  على  الم�حوثة  بناء المنظمة  من خالل  وذلك  لدیهم،  العاملین 
عالقات إ�جاب�ة معهم واالنصات لمقترحاتهم والعمل الجاد على حل المشاكل التي یتعرضون 

أهم�ة التطو�ر التنظ�مى داخل المؤسسات �ساعد على ، وأكدت الدراسة على  عملهم لها أثناء  
 . ة والتقدم �المؤسسات  التنم�
 ) ٢٠٢٠دراســـــة سماح محمــد إبــراه�م ( -٢
التكنولوجي      التطو�ر  �مراكز  للمتدر�ین  التدر�ب�ة  االحت�اجات  تحدید  إلى  الدراسة  هدفت 

التطو� مشروعات  محتوى  واقع  ودراسة  والتعل�م،  التر��ة  التر��ة  بوزارة  بوزارة  التكنولوجي  ر 
وأ  محل�ا  الممولة  ،والتعل�م  التدر�ب�ة،  لالحت�اجات  الدول�ة  المعاییر  في ضوء  واستخدمت جنب�ا 

داللة إحصائ�ة   االتى: وجود فروق ذات  الى  نتائجها  اهم  الوصفى وتوصلت  المنهج  ال�احثة 
ب ال�حث العلمي بوزارة  ) فأكثر بین تكرار استجا�ات أفراد العینة من طال۰,۰۱عند مستوی (

ستب�ان ر الدول�ة لالحت�اجات التدر�ب�ة ط�قا لمحاور ومفرادات االتر��ة والتعل�م في ضوء المعایی
أن  دائما أي  التكرارات وهي  أعلي  والهندسة لصالح  للعلوم  أ�سف  متدر�ي مشروع  أداء  تقی�م 

) فأكثر ۰,۰۱د مستوى(هذه المعاییر تطبق بدرجة عال�ة، توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عن 
  ن طالب التصم�م الهندسي بوزارة التر��ة والتعل�م في ضوءبین تكرار أستجا�ات أفراد العینة م

متدر�ي  أداء  تقی�م  استب�ان  ومفرادات  لمحاور  ط�قا  التدر�ب�ة  لالحت�اجات  الدول�ة  المعاییر 
یر تطبق بدرجة عال�ة  مشروع أ�سف للعلوم والهندسة لصالح أعلي التكرارات أي أن هذه المعای 

عند إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد   ،  ) أفراد  ۰,۰۱مستوى  استجا�ات  تكرار  بین  فأكثر   (
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م الدول�ة  العینة  المعاییر  ضوء  في  والتعل�م  التر��ة  بوزارة  أ�سف  لمشروع  العمل  فر�ق  ن 
لمشرو  العمل  فر�ق  أداء  تقی�م  استب�ان  لمحاور ومفرادات  التدر�ب�ة ط�قا  أ�سف  لالحت�اجات  ع 

 للعلوم والهندسة الصالح أعلي التكرارات . 
 ) ٢٠١٩ (  العودي، نجاة عبدة   عبد اللط�ف مصلحدراســة   -٣

في   التنظ�مي  التطور  في  التنظ�م�ة  الثقافة  أثر  على  التعرف  إلى  الدراسـة  هذه  هدفت 
)  ١٣البنوك ال�من�ة. ولتحقیق الهدف من هذه الدراسـة اسـتخدم ال�احثان المنهج الوصفي ي (

) من  الدراسة  مجتمع  وتألف  �من�ًا.  اخت�ار ١٩١٢بنكًا  تم  المستهدفة  البنوك  في  موظفا   (
نة عشوائ�ة للدراسة، وتم جمع الب�انات �استخدام االست�انة التي اعتبرت  ) موظفا �عی ٣١٤(

وجود أثر ملموس للثقافة ،أداة لجمع الب�انات، وتوصل ال�احثان إلى العدید من النتائج أهمها  
ن�ة، وقد وجد أن أكثر �عد من أ�عاد التطو�ر التنظ�م�ة على التطور التنظ�مي في البنوك ال�م

هو �عد التكنولوج�ا في حین أن أقل �عد هو �عد الموارد، و�ناء على النتائج التنظ�مي تحققا  
التي توصال لها تم تقد�م العدید من التوص�ات أهمها ضرورة أن تولي البنوك ال�من�ة مز�دًا  

ة ثقافة العالقات حیث إن ذلك له أثر إ�جابي من االهتمام بتعز�ز الثقافة التنظ�م�ة، وخاصـ
 التنظ�مي في تحقیق التطور

 ) ٢٠١٧( النصیریوسف محمد  دراسـة   -٤
الهدف  لأل�عاد (وضـوح  وفقا  األكاد�میین  القادة  تمكین  أثر  ق�اس  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

) على والعدالة واالخالق�ات واالعتراف والعمل الجماعي والمشار�ة واالتصـال و�یئة العمل
في التطو�ر التنظ�مي وفقا لأل�عاد (التكنولوج�ا، واالســـــــترات�ج�ة واله�كل، الخدمات والثقافة)  

. استخدم ال�احث في دراسته المنهج الوصفي ٢٠١٧-٢٠١٦جامعة الحدود الشمال�ة للعام  
) من  جمعها  تم  التي  الب�انات  (١٠٠لتحلیل  بین  من  مستجیب  الق�ادات ١٥٠)  من   (

القادة األكاد� تمكین  من  عال�ة  بدرجة  أثر  وجود  إلى  الب�انات،  تحلیل  ذلك  �عد  وتم  م�ة 
ا  التطو�ر  �بیرة األكاد�میین على  إحصائ�ة  اختالفات  وجود  النتائج  �ما أظهرت  لتنظ�مي. 

من  المؤسسة  داخل  التمكین  ثقافة  بتعز�ز  التوص�ة  تمت  وقد  المستقلة.  المتغیرات  �ســب 
 من تطبیق التطو�ر التنظ�مى.مكین خالل وضع أنظمة داعمة للت

 )٢٠١٥  ( أبو وردفاتن عدنان دراســــة  -٥
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هدفت الدراسـة إلى تحدید درجة فاعل�ة تقی�م األداء ودرجة التطو�ر التنظ�مي والعالقة ف�ما   
بینهم في مدارس و�الة الغوث الدول�ة �محافظة غزة، واستخدمت ال�احثة المنهج الوصـفي 

الب جمع  أداة  لمدراء  �استخدام  األداء  تقی�م  نظام  فاعل�ة  ق�اس  أجل  من  االست�انة  �انات 
ووزعت المدارس   التنظ�مي،  �التطو�ر  عالقته  الـعـیـنـة  .ومـدیـره   ومدى  عـلـى  االسـتـبـانـة 

) من  من ٢٥٥الـمـكـونـة  مجموعه  إلى  ال�احثة  توصلت  االحصائ�ة  المعالجة  و�عد  مـدیـرًا   (
أفراد العینة للتطو�ر التنظ�مي من وجهة نظر مدیري المدارس النتائج أهمها إن درجة تقدیر  

وقدمت ال�احثة أ�ضـا في  (79.4%)  بنس�ةبیرة حسب المع�ار المستخدم  جاءت بدرجة �
تسعى  التي  التنظ�مي  التطو�ر  برامج  ز�ادة  ضـرورة  أهمها  التوص�ات  من  العدید  دراستها 

 .لتنم�ة اإلبداع واالبتكار لدى العاملین
 ) ٢٠٠٧اب مصطفى محمد جاد(ــة إیهدراســـ -٦
التطو�ر    �مراكز  التدر��ات  لبرامج  الحالي  الواقع  تحدید  إلى  الحال�ة  الدراسة  هدفت 

برامج  لتطو�ر  مقترحة  استرات�ج�ة  وضع  إلى  وهدفت  والتعل�م  التر��ة  �مدیر�ات  التكنولوجى 
وء مستحدثات تكنولوج�ا التدر�ب �مراكز التطو�ر التكنولوجى �مدیر�ات التر��ة والتعل�م في ض

و  التدر�ب  التعل�م  لبرامج  الحالي  الواقع  على  التعرف  في  الوصفى  المنهج  ال�احث  استخدم 
السترات�ج�ة  المقترح  التصور  ووضع  والتعل�م  التر��ة  �مدیر�ات  التكنولوجى  التطو�ر  �مراكز 

الم ا�ضًأ  ال�احث  واستخدم  التكنولوجى  التطو�ر  �مراكز  التدر�ب  برامج  ش�ه تطو�ر  نهج 
البرا تطبیق  في  المدر�ین التجر�بى  من  الدراسة  عینة  وتكونت  فاعلیتها  وق�اس  المقترحة  مج 

الى  نتائجها  اهم  التر��ة والتعل�م وتوصلت  التكنولوجى �مدیر�ات  التطو�ر  والمتدر�ین �مراكز 
لبرامج االتىضرورة األهتمام ببرامج تدر�ب�ة على مهارات استخدام الكمبیوتر ، و�رامج تفعیل ا

 ساط المتعددة. . المختلفة داخل معامل األو 
 ثان�ًا: الدراسات األجنب�ة 

  (Zani, N,2020) دراســــة  -١
لمؤسسات  التنظ�مي  األداء  على  التنظ�مي  التطو�ر  تأثیر  تحدید  إلى  الدراسـة  هذه  هدفت 

�حث�ة  أسئلة  ثالثة  الدراسة  واستخدمت  نیرو�ي.  مقاطعة  في  األصغر  واستخدم   ،التمو�ل 
هج الوصـفي لتحقیق أهداف الدراسة، وتم استخدام االست�انة �أداة لجمع الب�انات  ل�احث المنا
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) موظفًا في اإلدارة العل�ا والوسطى وموظفي ٢١٦وزعت على عینة عشوائ�ة مكونه من (
الدعم في مؤســــــات التمو�ل الصغرى في مقاطعة نیرو�ي، و�عد تحلیل الب�انات ، توصل 

أنال� إلى  واألداء   یوجده  احث  التدر�ب  بین  إحصائ�ة  داللة  ذات  و��جاب�ة  قو�ة  عالقة 
.، وأوصى �ضرورة وجود دراسات مستقبل�ة في أثار أ�عاد التطو�ر التنظ�مى على  التنظ�مي

 العاملین وتنم�ة المؤسسات. 
  (Rastgoo, P,2016) دراسـة -٢

بین   العالقة  دراسـة  إلى  الدراسة  هذا  والتهدفت  المواهب  والتإدارة  التنظ�مي  حفیز طو�ر 
الصح�ة في  الطب�ة والخدمات  للعلوم  للعاملین في جامعة بوشهر  یران، وات�عت  ا  الوظ�في 

�أداة   است�انة  تصم�م  وتم  المطلو�ة،  األهداف  تحقیق  أجل  من  الوصفي  المنهج  الدراسة 
) ١٧٠فردا) منهم (  ٣٠١الدراسة لجمع الب�انات المطلو�ة حیث تألف مجتمع الدراسة من (

�عین اخت�ارهم  م�سطة  تم  عشــــــوائ�ة  النتائج   ، ة  من  مجموعة  إلى  الدراسة  من   وتوصلت 
، التنظ�مي  أهمها  والتطو�ر  المواهب  إدارة  بین  إحصائ�ة  داللة  وذات  إ�جاب�ة  وجود عالقة 

فرد�ة والتحفیز الوظ�في للمعلمین. وأوصـى ال�احث �ضرورة أن �عقد المدیرون اجتماعات  
ل  موظفیهم  الممع  الموظفین  الموظفین  تحدید  مع  المدیرون  یتواصـل  أن  �جب  وأنه  وهو�ین 

القرارات   اتخاذ  في  إشـراكهم  یتم  وأن  و�صـدق  �استمرار  على  المبتكر�ن  الدراسة  ,أكدت   ،
المؤسسات   أهداف  تحقیق  في  ونتائجة  التنظ�مى  التطو�ر  بداخلها أهم�ة  العمل  وتنظ�م   ،

  داء المؤسسى. �شكل �حسن األ 
  (Gul,Z., 2015) ةدراس -٣
مجتمع   هدفت   وتكون  التنظ�مي.  التطو�ر  في  الموظفین  التزام  تأثیر  الســـــتكشـاف  الدراســة 

مقاطعة  في  لجم�ع شر�ات االتصاالت  المتوسط  المستوى  مدیري  ال�حث�ة من  الدراسـة  هذه 
من   الب�انات  جمع  تم  �اكستان  في  العی  (370)خیبر  أخذ  طر�قة  استخدام  وتم  نات  مدیرا. 

ولتحلیل الب�انات التي تم جمعها بواسطة االست�انة التي طورت، وعدت  العشوائ�ة ال�س�طة،  
كاداة الدراسة لجمع الب�انات، و�عد إجراء االخت�ارات الالزمة توصلت الدراسة إلى أنه یوجد  

تي درجة عال�ة من االرت�اط بین التزام الموظف و�ین التطور التنظ�مي، و�ناء على النتائج ال 
المنظمات إعداد نظام شامل ومتكامل   �جب علىصى ال�احث �أنه  توصلت لها الدراسة أو 
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التنظ�مى التطو�ر  المؤسسات  �عتمد على  التدر�ب والتطو�رو   داخل    للعاملین   تصم�م برامج 
للوظ�فة الحال�ة والوظ�فة التال�ة األعلى من اكتساب المعرفة والمهارة  �طر�قة تمكن الموظفین  

 .أ�ضا
 ق عام على الدراسات السا�قةلی تع  :- 

 -: من خالل عرض الدراسات السا�قة ما یلى
: في  السا�قه  الدراسات  مع  الحال�ة  الدراسة  التعل�م�ة   تتالقى  �المؤسسات  االهتمام  مجال 

أدائها ،وفى أهم�ة االستفادة من   التنظ�مىوالسعى نحو تحسین  ،   التطو�ر  المؤسسات  في 
الحال� الدراسة  اتفقت  االطكما  توض�ح  في  السا�قه  الدراسات  �عض  مع  المفاه�مي ة  ار 

األداء   وتحسین   ، التنظ�مى  المؤسسات  التطو�ر  داخل  العمل  جوانب  مختلف  على  وتأثیره 
 التعل�م�ة واإلدار�ة . 

في  السا�قة  الدراسات  عن  الحال�ة  الدراسة  ا:  تختلف  أداء  واقع  عن  لعـاملین الكشف 
�اإل عل�مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـى  الفــــیوم   �محافظة  التعل�م�ة  التطو�ر دارات  أ�عاد  ضوء  ى 

 مقترحات لتحسین أداء العاملین  ، من خالل التنظ�مى  
 -تستفید الدراسة الحال�ة من الدراسات السا�قة وتكملها في عدة جوانب منها :

 لنظرى لل�حث. المساهمة في وضع اإلطار العام لألساس ا 
 حث و��ان أهمیتها . المساهمة في تحدید مشكلة ال� 
  .التوج�ه للمصادر العلم�ة ذات العالقة �موضوع ومشكلة ال�حث 
  .المساعدة في تحدید منهج ال�حث وتصم�م أداته،ومناقشة نتائجه 
   للمتطل�ات مقترحات  وضع  في  السا�قة  الدراسات  وتوص�ات  مقترحات  من  االستفادة 

 الخاصة �ال�حث الحالي. 
   -ث :خطـــوات الــسیر فــى  الـ�ح

 �سیر ال�حث وفقا للمحاور التال�ة: 
• : االول  والفلسف�ة    المحور  الفكر�ة  التنظ�مىاألسس  واألداءللتطو�ر  األدب�ات   ،  في 

 . اإلدار�ة والتر�و�ة المعاصرة
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 -ابق عرضه:ف�ما یلى سیتم عرض محاور ال�حث وفقًا للترتیب الس
   لل�حث اإلطار النظرى :- 

 -:  المحور االول
الفكر�ة -١ التنظ�مىلفلسف�ة  وا   األسس  والتر�و�ة    للتطو�ر  اإلدار�ة  األدب�ات  في 

 المعاصرة 
نتاج لتغیرات التى تشهدها المجتمعات في الوقت الراهن �عد التطو�ر التنظ�مى ومفهومه      

التنظ�م�ة وهو   العمل�ات  تجدید  للتغییر�غرض  الرئ�س�ة  والتطب�قات  البرامج  بین  من  �عتبر 
فهموم التطو�ر التنط�مى، واهدافة ، واهمیتة ، وخصائصة لم  لمؤسسات ، وف�ما یلى عرض

 ، ومراحله ، وا�عادة ، ومعوقاتة.
   -:التطو�ر التنظ�مىمفهوم  -أ

فاتن (  ، حیث عرفه  عدیده، و�وجهات نظر مختلفةعرف ال�احثون هذا المصطلح بتعر�فات  
�ونها من  ) �انه تغییر مخطط له من أجل نقل المنظمة  ٥٥، ص  ٢٠١٥  ،   عدنان أبو ورد

لتغییر المخطط هو تغییر مدروس، وال �عد هدفا  منظمة فعالة إلى منظمة أكثر فاعل�ة، وا
 . لتغییر ل�س فقط تغییر�حد ذاته، بل هو أداة وأسلوب یت�ع من و�لى تحقیق هدف معین فا

السكارنة  عنه (وعرفة   ): هو جهد شـامل مخطط له یهدف  ٣٣، ص  ٢٠٠٩،  بالل خلف 
وتغییر   تطو�ر  وسلو��اتالعإلى  ومهاراتهم  ق�مهم  في  التأثیر  من خالل  من خالل املین  هم 

تطو�ر   أجل  من  وذلك  التنظ�م�ة،  �اله�اكل  المرت�طة  والعمل�ات  التكنولوج�ا  المورد تغییر 
 .ال�شري والمادي وتحقیق ما تسعى له المنظمة من أهداف تنظ�م�ة

التنظ�م �كل مدعوم    تمل�انه جهد مخطط �ش)  ٣٤، ص٢٠١٥جمال،  عبد هللا    (  وعرفة   
من قبل اإلدارة العل�ا یهدف إلى ز�ادة فاعل�ة التنظ�م وذلك من خالل التدخالت المخططة 

في تجري  التي  العمل�ات  في  تدخل  من   التي  المقدمة  المعرفة  استخدام  خالل  من  التنظ�م 
 . العلوم السلو��ة

التنظ�مي  -ب  التطو�ر  ف�ما  : أهم�ة  التنظ�مي  التطو�ر  أهم�ة  (طارق  -:یليتكمن 
 ) ٥٢، ص ٢٠١٢هللا ، حفتخالصه   )،(٦٥، ص ٢٠١٥بور�ب،

  دعم �فاءة التنظ�م وز�ادة الفاعل�ة، ورفع اإلنتاج�ة �ما ونوعا و تقلیل هدر الموارد -١
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 تنم�ة القوى ال�شر�ة وتحسین أدائها واالرتقاء �سلو�ها وتشج�ع اإلبداع واالبتكار -٢
مشكالت والطوارئ ومواجهة نقاط الضعف في  ال  توفیر متاح مالئم ،و�یئة متوازنة ومجاراة  -٣

 ارةاإلد
تكامل أهداف التنظ�م   .من التطورات واالستكشافات في مجال العلوم األخرى   االستفادة  -٤

 والمجتمع والعاملین، حتى ال تتعارض األهداف، وتنشب الصراعات
یئ�ة،  البالتطو�ر التنظ�مي �عتبر أسلوب لحل المشكالت في المنظمة إلصالح متطل�اتها   -٥

 ت والتجدید المستمر للمنظمة  الثقاف�ة و االجتماع�ة اإلث�ات القدرة على حل المشكال
 -:هناك عدة أهداف للتطو�ر التنظ�مى وهى �التالى-: أهداف التطو�ر التنظ�مي   -ج

 ) ٩٩،ص ٢٠١٣ناصر جرادرات وأخرون ، )،(٨، ص ٢٠١٦( سعیدة نوزوران،
 .  واجهة مشاكلهم ي مز�ادة حماس ومقدرة أفراد المنظمة ف -١
 اإلداري وراغ�ة ف�ه. تطو�ر ق�ادات قادرة على اإلبداع  -٢
 .ز�ادة قدرة المنظمة على التك�ف مع المتغیرات البیئ�ة التي حولها -٣
 ز�ادة قدرة المنظمة على الحفاظ على الصفات الممیزة لألفراد والجماعات   -٤
 تطو�ر أسالیب المنظمة في عالجها للمشاكل التي تواجهها.  -٥
 ة واألحترام والتفاعل بین األفراد. الثق ةادز� -٦
التنظ�مي  خصائص   -د الفهم   :التطو�ر  على  تساعد  رئ�س�ة  التنظ�مي خصائص  للتطو�ر 

یلي ما  الخصائص  هذه  ومن  له،  هللا الصح�ح  عبد  جالل  الحداراوي،  حمید  :(رافد 
 ) ٢١٣ ، ٢٠٢٠محمد،

حدید وسیلة التغییر  م تذو طا�ع عملي یهدف إلى تغییر فعلي، یبدأ �عمل�ة التشخ�ص ث  )١
 معرفة مدى النجاح الذي تحقق. المناس�ة، ثم عمل�ة المتا�عة و التقی�م ل

 برنامج مخطط و طو�ل األجل یتمیز برامج التطو�ر التنظ�مي �الشمول�ة .  )٢
التن )٣ التطو�ر  مجهودات  تتصف  حیث  المشاكل  لحل  فعل�ة  موجه  برامج  �أنها  ظ�مي 

 �ة . ظ�موعمل�ة موجهة نحو حل المشاكل التن
مراحل   )٤ خالل  من  المشار�ون  یتعلم  حیث   التعلم  في  التجر�ة  مفاه�م  على  االعتماد 

 من مشاكل حق�ق�ة   ما یواجهونه التطو�ر على تعمیق تجارهم من خالل
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یر، قد �كون من داخل  الحاجة لخبیر التغییرحیث تحتاج عمل�ة التطو�ر إلى خبیر التغی )٥
 و تفعیل وظائفها لتحقیق أهدافها  ها المنظمة أو خارجها إلعادة توج�ه نشاط

التعاون   )٦ ف�ه  �سود  تنظ�مي  مناخ  إ�جاد  على  التنظ�مي  التطو�ر  �عمل  انسان�ة:  ق�م 
�ستجیب   التنظ�م  �جعل  ما  و�ل  السلطة  وتوز�ع  المت�ادلة  الثقة  و  والمصارحة 

 حقق األهداف التنظ�م�ة. لالحت�اجات اإلنسان�ة و� 
التنظ�مي   -ه التطو�ر  التعملإن    -:  مراحل  وقد تستغرق �ة  التنظ�مي عمل�ة معقدة  طو�ر 

مده زمن�ة طو�لة ألنها تمر �مراحل عدیدة والمراحل اآلت�ة هي المراحل التي تمر بها عمل�ة 
 -:)٢٠٠٣، طلق بن عوض هللا  عبد هللا عبد الغنى، التطو�ر التنظ�مي �حسب ما ذ�ره (

 ل من المسـتشـار المختص  مع  وهي المرحلة األولى حیث �جت  ، مرحلة التشخ�ص األولي�
الت تحدید  في  یتم  ثم  ومن  المشكلة،  تحدید  أجل  من  العل�ا  اإلدارة  مع  التنظ�مي  طو�ر 

الحص أجل  من  و�ذلك  المشكلة،  هذه  مع  یتناسب  الذي  التغییر  الدعم  مدخل  على  ول 
الكامل لبرنامج التطو�ر، و�عد ذلك �حاول المسـتشـار أن �جمع ما �حتاجه من معلومات  

 . من األشخاص الذین لهم تأثیر في التنظ�م  ل�ةأو 
 المعلومات جمع  المعلومات    ، مرحلة  �افة  عن  واالستقصاء  ال�حث  المرحلة  بهذه  یتم 

والمشاكل التنظ�مي  المناخ  تحدید  أجل  من  المسـتشـار    المطلو�ة  �قوم  حیث  السلو��ة، 
 . جمع المعلومات التي یر�دها من مجموعة من العمال

  تقوم مجموعات العمل بهذه المرحلة �مراجعة وتصن�ف  ،رجاع المعلوماتــتالمواجهه واســـ
الوصول   إلى  تهدف  موحده  آراء  إلى  الوصـول  أجل  من  تحلیلها  ثم  ومن  المعلومات 

 .لتطو�رألهداف وأولو�ات التغییر وا 
 المشكالت وحل  العملي  المجموعات    ،التخط�ط  تستخدم  المعلومات  تحلیل  یتم  أن  �عد 

ك یتم  لوا لها من أجل إعطاء التوص�ات الالزمة لعمل�ة التغییر، و�عد ذلتوصالنتائج التي  
 وضـع خطه تحدد المسؤول�ات ووقت انتهاء تطبیق البرنامج التطو�ري 

   الق�ام �عد  التدخل:  الوسیلة  استرات�ج�ات  �اخت�ار  المستشار  �قوم  الفعلي  �التخط�ط 
د على طب�عة ونوع فإن أسالیب عتمالمناس�ة والفعالة للتطو�ر التنظ�مي، حیث إن ذلك �

 التدخل قد تر�ز على األفراد أو الجماعات أو التنظ�م �كل
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    التنظ�م من خالل المسـتشـار  المرحلة �سـاعد  اجراء عمل�ات  التقی�م والمتا�عة: في هذه 
إلى   تحتاج  أخرى  برامج  تطو�ر  على  والعمل  التنظ�مي،  التطو�ر  جهود  لنتائج  التقی�م 

 تغییر 
(   كالتلى التطو�ر التنظ�مي إلى ثالثة أ�عاد وهي أ�عاد  تنقسم  : التنظ�ميلتطو�ر  د ا أ�عا -و

   )١١١، ص ٢٠١٣ناصر جرادات وآخرون ،
١-  ) األول  ألنهم  -  :)   العاملین  األفراد تنم�ة     ال�عد  التنظ�مي،  التطو�ر  عناصر  أهم 

  ةنظمجوهر منظمات العمل و أهم عناصره على اإلطالق، و �مكن تطو�ر أفراد الم
واتجاهاتهم و  ،وقدراتهم  ،وأنماط شخص�اتهم، ودوافعهم  ،و�دراك احت�اجاتهم  ،طر�ق الفهم  

على   العمل  ثم  من  و  المشكالت،  وحل  القرارات  صنع  في  مشار�تهم  وفرص  مواقفهم 
 . و�ذلك روح العصر و متغیرات الح�اة  لمؤسسةوأدوار ا،تطو�رها لتتالءم مع متطل�ات  

  مجموعة من األفراد داخل التنظ�م   هم   جماعات العمل  -: )   للعم( فرق ا  ال�عد الثانى  -٢
ت  المجموعة  یر�طهم  هذه  �انت  سواء  والنماذج  المفاه�م  مشتر�ة  تنظ�م�ة  أهداف  حقیق 

بها،  المكلفة  لألهداف  بتحق�قها  تتالشي  مؤقتة  أو  دائمة  �صفة  تطو�ر  و موجودة  �ر�ز 
الجماعة   أفراد  بین  التماسك  العمل على تحقیق  المخت الو جماعات  الجماعات  لفة  احدة و 

ومعاییر  ،داخل التنظ�م و التفاعل الموجب بینهم، و یتحقق ذلك عن طر�ق االهتمام �ق�م  
الجماعة، وتطو�ر أهدافها وطرق حل النزاعات و الخالفات و المشكالت بین أفرادها، و  

ال أفراد  توثیق الصلة بین  القرار، ومن ثم  عة  جماتطو�ر نظم االتصال و أسالیب صنع 
وت فاعلیتها  الق�م  وز�ادة  توحید  العمل عن طر�ق  تطو�ر جماعات  و�تحقق  أدائها  حسین 

والمعاییر منتقدات ومظاهر السلوك الطب�عي األفراد الجماعة والجماعات المختلفة داخل  
 التنظ�م�ة   وهو ما �عرف �الثقافة �م التنظ

٣-   ) الثالث  و   ال�عد  ال   -):التنظ�ماإلدارة  تطو�ر  في  وه�كل  ،والسلطات،قات  عالو�تمثل 
والعمل�ات اإلدار�ة  ،والمعلومات، ومجموعة من الوظائف التي �شتمل التنظ�م  ،االتصاالت

العمل  ومهام  األنشطة  تحسین  إلى  التنظ�مي  التطو�ر  و�سعى  التنظ�م،  داخل  تتم  التي 
المنتجات والتق،واإلدارات    ، واألقسام   ،والوظائف ،   قاتن�ة المستخدمة وعالوالخدمات، أو 
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و واالتصاالت،  إجراءات    السلطة  �ذلك  و  األخرى،  والمنظمات  المنظمة  بین  العالقات 
   االستشارات.واالبتكار لل�حوث و التدر�ب و ،وفرص التجدید  ، وأسالی�ه،العمل 

   -:معوقات التطو�ر التنظ�مي -ى
قد    لكنإن الهدف من التطو�ر التنظ�مي هو ز�ادة التعاون بین األفراد داخل المنظمات، و  

ظمات تظهر �عض اإلشكال�ات والمعوقات التي توثر في فاعل�ة المنظمة، وحتى تتمكن المن
 من إنجاح عمل�ات التطو�ر فإنه یتوجب علیها أن تعرف المعوقات

تتمك العمل�ات حتى  تؤثر في هذه  قد  المناس�ة لمواجهة هذه  التي  األسالیب  ن من استخدام 
و  ،٨٧،ص٢٠١٢دودین،أحمد  ( عرضها  المعوقات.  سالم  الرازق   )   ٧٧،ص٢٠١٠)،(عبد 

 وصنفها �اآلتي
ال�شر�ة:-١ ألس�اب  -المعوقات  والتطو�ر  التغییر  لعمل�ات  األفراد  مقاومة  ضمنها  ومن 

الحالي،   للوضع  مرتاحون  األفراد  أن  منها  من معینه،  تخوف  هنالك  �كون  قد  أ�ضا  ور�ما 
كان�ات، وضـعف في األفراد  إلمالمجهول، والسبب اآلخر یندرج تحت النقص في القدرات وا

 .الذین �شغلون المناصب اإلدار�ة العل�ا 
القانون�ة-البیئ�ة: المعوقات  -٢ البیئة  النوع  هذا  تحت  والس�اس�ة  ،و�ندرج 

 . المؤسسة وتقف في وجه عمل�ات التطو�ر واالقتصاد�ة،والعوامل األخرى التي تح�ط �
  الذي قد �كون في إمكان�ات   ـعف تشمل هذه المعوقات الض  -المعوقات الفن�ة والماد�ة: -٣

المنظمة سـواء أكانت ماد�ة أم فن�ة، وهذا الضـعف �قف عائقا أمام عمل�ات التطو�ر، وعلى  
بتدر�ب االهتمام  وعدم  التكنولوج�ة،  اإلمكان�ات  قلة  المثال  التقن�ات   سبیل  على  الموظفین 

 الحدیثة تقف عائقًا في وجه عمل�ات التطو�ر 
االجتماع�ة   -٤ في    -:المعوقات  هاما  دورا  المجتمعات  وثقافة  وعادات  فلسـفة  تلعب 

األفراد  بین  التواصـل  أن ضـعف  إلى  �اإلضـافة  التنظ�مي،  التطو�ر  لعمل�ات  األفراد  تقبل 
 .والمدراء �ضعف عمل�ة التطو�ر التنظ�مي

وتشتمل هذه المعوقات على عدم تزو�د المنظمات �ما یلزمها من   -المعوقات التقن�ة:  -٥
ة، وأ�ضـا ضـعف مهارات العاملین التقن�ة ومقاومتهم من أجل استخدام التقن�ات ثی حدتقن�ات  
 .الحدیثة
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 األداء    -٢:   المحور األول
 :مفهوم اإلداء :  -أوًال 

: أنه  على  بدنى  �عرف  مجهود  من  عمله  في  الفرد  یبذله  مما  یتحقق  الذى  اإلنجاز   "
 ) ٢٦٧، ص ٢٠٠٣وذهنى ".(على السلمى ، 

أما نتاجات السلوك  ك هو النشاط الذى �قوم �ه األفراد  اج السلوك فالسلو نت  و�عرف �أنه :"
ال�ارى إبراه�م درة ،   السلوك "(عبد  ، ص  ٢٠٠٣فهى النتائج التي  تمخضت عن ذلك 

١٥( 
   :داء األعناصر  ثان�ًا 
  ، عناصر األداء ف�ما یلى :٢٦١، ص ٢٠٠٨حدد (عبد ال�ارى إبراه�م درة (- 

الموظف: -١ بوالمقصو   كفاءة  �میز د  ما  وخبرات    ها  معلومات ومهارات  الموظف من  �ه 
 . �معنى خصائصه األساس�ة التي تنعكس على أداءه إ�جاب�اً 

متطل�ات الوظ�فة: وتشمل المهام والمسؤول�ات واألدوار والمهارات والخبرات والمجالت   -٢
 التي ترت�ط �الوظ�فة. 

�ه�كل التنظ�م وأهدافة  اء  تتكون من عوامل داخل�ة تؤثر على األد  بیئة التنظ�م :وهى -٣
اال  ومر�زه  �العوامل  وموارده  خارج�ة  وعوامل  المستخدمة  واإلجراءات  سترات�جي 

 االقتصاد�ة واالجتماع�ة والتكنولوج�ة والحضار�ة  
 :محددات األداء  ثالثًا 
المحاسه،   محمد  مححد ١١٣،ص  ٢٠١٣قسم(إبراه�م  إلى  المحددات  ومحددات  )  داخل�ة  ات 

 -ما یلى :ف� خارج�ة و�مكن عرضها
 -وتشتمل على :  المحددات الداخل�ة -١

طاقة    الجهد -أ على  یترجم  والذى  والحافذ  الدعم  على  العامل  الناتجمن حصول  وهو   :
 جسم�ة إلنجاز العمل  المطلوب. 

 : وتهنى الخصائص والمهارات الشخص�ة الالزمة ألداء الوظ�فة . القدرات  -ب
 م �ه و�مارسه.�قو : �معنى مدى فهم العامل للدور الذى إدراك الدور -ت

 -وتشتمل على :  المحددات الداخل�ة -٢
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العمل -أ ،    -:  متطل�ات  العامل  من  المأمولة  واألدوات  والمسؤول�ات  الواج�ات  وتشمل 
 األدوات والمعدات المستخدمة في ممارسة العمل �اإلضافة إلى الطرق واألسالیب و 

،وفیها �شكل مناخ    عملوتشیر إلى البیئة التنظ�م�ة السائدة في ال   -البیئة التنظ�م�ة: -ب
 والموارد ،واإلشراف ،والق�ادة. العمل، واله�كل التنظ�مى ، 

حیث تؤثر البیئة الخارج�ة على أداء العامل �شكل إ�جابى، أو    -:  البیئة الخارج�ة -ت
 سلبي 
   :األداء  -:األداء  :معاییر  را�عًا لق�اس  المعاییر  من  مجموعة  �التالى  و هناك  هى 

 ) ٢٢٣،ص ٢٠١١(سماح عبد المطلب عامر ،  
و�قصد �ه المدى الذى �ستط�ع ف�ه نظام إدارة األداء تمییز    -التوافق االسترات�جي: -أ

 األداء الوظ�فى حتى �ستط�ع العاملون المساهمه في تحقیق النجاح التنظ�مى
 �قصد �ه المدي الذى �ستط�ع ف�ه مق�اس األداء تقی�م األ�عاد.   -:الصالح�ة  -ب
ات  -:    االعتماد�ة  -ت �مدى  و   ساقوتتعلق   ، األداء  االعتماد�ة  مق�اس  أشكال  أهم  من 

مهمة تقی�م  الخاصة �المق�مین والتي تشیر إلى مدى االتساق بین االفرادالذین �عهد إلیهم  
 العاملین. 

 و�تلق �مدى قبول األفراد الذین �ستخدمون المق�اس أو أداة التقی�م    -:القبول  -ث
ال  -:لتحدیدا -ج المق�اس  یوفر  الذى  المدى  �ه  وتوجیهات  مستو�قصد  إرشادات  خدممن 

 ا هو متوقع . للعاملین �شأن م
   :األداءخامسًا على    و�شمل  -:أ�عاد  الداوى،  األداء  (الش�خ  أشار  �ما  �عدین 

 )١٠٩،ص ٢٠١٣أبراه�م محمد المحاسنه، )،( ٢١٩،ص ٢٠٠٧
و�قصد �ه اإلجراءات واآلل�ات التنظ�م�ة التي تعتمدها المؤسسة في  -:ال�عد التنظ�مى  -أ

 . تنظ�مى لتحقیق أهدافهاال المجال
المؤسسة علة اختالف  -:ال�عد االجتماعى  -ب أفراد  لدى  الرضا  إلى مدى تحقیق  و�شیر 

 .   مستو�اتهم 
  :مقای�س األداء      ١٤٩، ص  ٢٠٠٧( ف�صل حسونه،    حدد :   مقای�س األداء   سادسًا (

 -التي �مكن ق�اس بها أداء الموظف وخصائصها  هذه المقای�س وهى �التالى :
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وتمثل مجموعة الصفات التي �جب أن تتوفر في الموظف لكى �كون    -:  اصر العن  -أ
 قادرًا على أداء وظ�فة �شكل جید وفعال.

محدد من الواج�ات التي �جب على الفرد إنتاجها  وهى ع�ارة عن عدد    -المعدالت : -ب
الواج�ات  من  عدد  عن  ع�ارة  وهى  �م�ة  معدالت  الى  وتنقسم  محددة  زمن�ة  فترة  خالل 

فرد إنتاجها ، معدالت نوع�ة وتعنى وصول أداء الموظف إلى مستوى معین  ال   �جب على
 .   من الجودة، ومعدالت �م�ة ونوع�ة

 خصائص مقای�س األداء : 
 و�قصد بها ق�اس المق�اس ما صمم لق�اسه  -الصدق : -أ

في حالة إستخدام المق�اس لنفس الحاله لمرات  هو الوصول إلى نفس النتائج    -الث�ات: -ب
 .متكرره 

 وأدوارها  كز التطو�ر الكنولوجيامر  طب�عة -:  الثر الثو محال
التكنولوجى  -أ التطو�ر  مراكز  فى-:مفهوم  التكنولوجى  التطو�ر  مراكز  القرار    عرفت 

) رقم  �جمهور�ة مصر ٨الوزاري  والتعل�م  التر��ة  بوزارة  التطو�رالتكنولوجى  مراكز  إلنشاء   (
لتنفیذ والمتا�عة لمشروعات التطو�ر وا  العر��ة على انها: مؤسسات تعل�م�ة هدفها التخط�ط

تكنولوج  �إستخدام  وذلك  الجامعى  قبل  التعل�م  في  المعلومات�ة  المفاه�م  لنشر  �ا التكنولوجى 
 المعلومات وش�كات االتصاالت والوسائل التعل�م�ة الحدیثة ودعم و�تخاذ القرار التعل�میى. 

 -:اهداف مراكز التطو�ر التكنولوجي   -ب 
التاف  هناك عدة اهد   ر��ة والتعل�م المصر�ة لمراكز التطو�ر التكنولوجي من وضعتها وزارة 

 -:یلى اأهمها م
ال • مراحل  �افة  فى  التكنولوج�ا   مصر  نشر  جمهور�ة  ر�وع  جم�ع  في  التعل�م�ة  عمل�ة 

 العر��ة. 
التعلم   • تكنولوج�ا  وسبل  وسائل  أحدث  على  المعلمین،والطالب  تدر�ب  إعادة  في  التوسع 

 المستمر . 
 علمى المستمر لبرامج وخدمات تكنولوج�ا التعل�م. �م الو تقال •
 م المستمر. تقد�م المساعدات فى تكنولوج�ا التعل�م للمساعدة فى نشر مفهوم التعل •
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 انتاج مواد وأدوات تكنولوج�ا التعل�م ال�س�طة وفق المصادر المتاحة.  •
 ء معامل دائمة نشاالتوسع فی برنامج قوافل التكنولوج�ا لتغط�ة المدارس التي یتعذر ا •
كما أن خطة التطو�ر التكنولوجي تسعى لتحقیق التعل�م اإل�جابي و�سعى مر�ز التطو�ر   •

اإلنترنت   ( ش�كة  التالی  النحو  على  �المدارس  واألجهزة  المعدات  العلوم    -لنشر  معامل 
 األوساط المتعددة ). -المتطورة 

 -اله�كل التنظ�مى لمر�ز التطو�ر التكنولوجی: -ج
الء اجا     القرار لسنة  ـوزاری  لقرار  التكنولوجى ودعم و�تخاذ  التطو�ر   ١٩٩٧�إنشاء مراكز 

) المادة  للمراكز  ٧فى  التنظ�مى  اله�كل  منها  یتكوت  التى  واالقسام  الوحدات  ل�حدد    (
 -�المدیر�ات التعل�م�ة �المحافظات واالقسام التا�عة لها �اإلدارات التعل�م�ة �ما یلى :

  توفیر احت�اجات خطة التطو�ر.  عات وتتولى تحدید و شرو إدارة تنفیذ الم 
   البن�ة و�نشاء  التطو�ر  لمشروعات  الهندسى  الفنی  الدعم  تقد�م  وتتولى  الفن�ة  اإلدارة 

 األساس�ة للش�كات وتشغیل �افة المعامل والتجهیزات التا�عة للتطو�ر التكنولوجی . 
 مت وتتولى  والمعلومات  المتا�عة  الإدارة  األعمال  التطتنفا�عة  لمشروعات  و�نشاء  یذ�ة  و�ر 

 نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار. 
   المستمر والتوع�ة للتعل�م  التعل�م�ة  البیئات  الدراسات إلنشاء  التخط�ط وتتولى إعداد  إدارة 

 التكنولوج�ة والمعلومات�ة. 
  ب  در��ب الكوادر والتإدارة التدر�ب وتتولى تنظ�م عمل�ات التدر�ب المر�زى والمیدانى وتدر

 عن �عد. 
   إدارة اإلنتاج وتولى إنتاج �افة المواد التعل�م�ة الخاصة �التطو�ر التكنولوجي من وسائط

  متعددة وأعمال الجراف�ك والرسوم المتحر�ة والفیدیو و�جراء ال�حوث والتطو�ر
  إدارة الشئون االدار�ة والعالقات العامة. 
 -:التكنولوجی ادوارمراكز التطو�ر   -د

القر      (ار  حدد  رقم  التطو�ر   ٦/۱/١٩٩٧بتار�خ  )  ۸الـوزاری  لمر�ز  الرئ�س�ة  االدوار 
  التكنولوجي ف�ما یلى: 
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 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

العلوم     –۱ ونوادی  المتطورة  العلوم  ومعامل  المتعددة  األوساط  �معامل  المدارس  إمداد 
 ونوادى الحاس�ات. 

�الج  تدر�ب    -٢ التدر�ب  هیئـة  وأعضاء  التعل�م  بـوزارة  والعـاملین  علی امعالمعلمین  ات 
 التعل�م. تكنولوج�ا المعلومات والتدر�ب على عمل�ة اإلدارة الحدیثة في 

التكنولوج�ة  -۳  المراكز  التعل�م�ة،  البیئات  ذلك  المستمر و�شمل  التعل�م  إنشاء مشروعات 
 الثابتة والمتنقلة. 

تنفیذ   -٤ �فاءة    متا�عة  على  واالطمثنان  المعامل  تشغیل  �ضمن حسن  �ما  المشروع  مهام 
 �ب القائمین علیها واالستفادة منها . تدر 

�عد    -٥ عن  والتدر�ب  للتعل�م  االتصال  ش�كات  مجاالت  إنشاء  في  والتطو�ر  وال�حث   ،
 المحاكاة والتعلم الذاني وأ�حاث الش�كات والبرمج�ات المتقدمة . 

المواد التعل�م�ة من شرائط فیدیـو و�رامج �مبیوتر وأقراص لیزر  إنشاء قواعد إلنتاج   -٦
رة العامة متحر�ة ووسائل إ�ضاح متعددة للتعل�م قبل الجامعى �التعاون مع اإلدا  سوم ور 

 .  للوسائل التعل�م�ة
خطة  -٧ مع  التعل�مي  القـرار  اتخاذ  ودعم  التعل�م  لمعلومات  الموحد  المر�ز  أنشطة  ر�ط 

 . التطو�ر التكنولوجی  
واإلدار   -٨ المدارس  مستوى  على  معلومات  قواعد  و�ناء  الب�انات  والمدیر�ات  ات  إعداد 

ا  مع  �التنسیق  وذلك  التعل�م  وزارة  عام  ودیوان  للمعلومات  التعل�م�ة  العامة  إلدارة  
 والحاسب االلى بوزارة التعل�م . 

ال   -٩ والمر�ز  المناهح  تطو�ر  مر�ز  مع  والتكامل  والتقو�م  ومی  ق التنسیق  لإلمتحانات 
 التر�وى  

 نة العامة لألبن�ة التعل�م�ة  لهیمتا�عة ص�انة األجهزة �المدارس وذلك �التنسیق مع ا   -١٠
) و�تولى فیها مر�ز التطو�ر  ٢٠٠١و�اإلضافة إلى االدوار السا�قة تم تحدیث االدوار ( -

ة الوزارة لنشر  التكنولوجي بدیوان عام الوزارة المهام اآلت�ة لتنسیق العمل في إطار خط
�المدارس التعل�م  و تكنولوج�ا  التر��ة  وزارة  العر��ة،  مصر  ،الت(جمهور�ة  ،  ٢٠٠١عل�م 

 -:")عامًا من عطاء رئ�س مستنیر٢٠"
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 . التخط�ط  لنشر معدات مراكز مناهل المعرفة ومعامل العلوم المطورة �المدارس  
 استخ� �عد  عن  والتعل�م  اإلنترنت  وتشمل  التعل�م  ش�كات  اإللكترون�ة  إنشاء  المكت�ة  دام 

المعرفة   مناهل  عن   ومشروع  معلومات  وتشمل  المعلومات  وحدة  على  المر�ز  �حتوي 
  . ألجهزةمین واالمدارس و المعل

   و�مبیوتر متعددة  وأوساط  فیدیو  من  التعل�م�ة  البرامج  إنتاج  عمل�ة  بتطو�ر  المر�ز  �قوم 
 �ة . جراف�ك �التعاون مع اإلدارة العامة للوسائل التعل�م

 ة مجاالت تكنولوج�ا التعل�م ینظم المر�ز دورات تدر�ب�ة للمعلمین في �اف .  
   قوم المر�ز �مشروع للم�كنة اإلدار�ة إلدخال الوسائل اإلدار�ة الحدیئة إلى جم�ع اإلدارات�

 التعل�م�ة وقطاعات الوزارة والمدارس. 
  و للتعل�م  ش�كة خاصة  على  للبث  متكاملة  محطة  المر�ز علی  �المدارس  �حتوي  التدر�ب 

 �استخدام الكمبیوتر.   و�استخدام أسلوب الحوار عن �عد
  المعامل تشغیل  حسن  إلى  لالطمئنان  �المدارس  األداء  وتقو�م  �متا�عة  المر�ز  �قوم 

 واستمرار�ة التدر�ب 
   والشر�ات التعل�م�ة  لألبن�ة  العامة  الهیئة  مع  �التعاون  الص�انة  ترتی�ات  المر�ز  یتولى 

  . الموردة
 ا�ق� التطب�ق�ة  والدراسات  ال�حوث  �إجراء  المر�ز  و�االستعانة وم  الجامعات  مع  لتعاون 

العالمی   المستوى  على  التعل�م  تكنولوج�ا  في  الهائل  التطور  لمالحقة  المتمیز�ن  �الخبراء 
 ومواك�ة األ�حاث والتطب�قات الحدیثة في هذا المجال 

 ا نوادي  إنشاء  طر�ق  عن  النمطي  غیر  التعل�م  التكنولوج�ة  مشروعات  والمراکز  لعلوم 
على النشاط العلمي المدرسي و�ذلك مشروع قوافل التكنولوج�ا والذي  المدرس�ة التي تشجع  

 بهدف إلی إ�صال الفكر التكنولوجي في وحدات متنقلة إلى الكفور والنجوع 
   مشروعات التر��ة الحضار�ة والتي تسعي إلى تعمیق شعور االنتماء واألصالة عن طر�ق

و�تم  نشر    ، القومي  �التار�خ  واألعتزاز  األثري  �المدارس  الوعي  الحضارة  متاحف  نشر 
  . �التعاون مع الهیئة العامة لآلثار



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۱۷ 
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يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

   تخط�ط و�دارة استخدام التكنولوج�ا �المدارس �التنسیق مع األجهزة واإلدارات التخصص�ة
 والتعل�م. المختلقة والسادة مستشاري المواد الدراس�ة بوزارة التر��ة 

 وتشمل أجهزة الحاسب اآللي ومر�ز  نشر أجهزة ومعدات التطو�ر التكنولوجي في المدارس
مناهل المعرفة والش�كات وأجهزة استق�ال بث القنوات الفضائ�ة التعل�م�ة وش�كة المعلومات  

ة  الدول�ة اإلنترنت (ومعامل العلوم المطورة �الحاسب ومعامل اللیزر وأجهزة الم�كنة اإلدار�
  . والمكت�ة اإللكترون�ة

 ا التدر�ب من خالل  الجهات تخط�ط و�دارة  �التنسیق مع  للتدر�ب عن �عد  القوم�ة  لش�كة 
  .المستفیدة سواء التا�عة للوزارة أو من أي جهات أخرى خارج�ة

  التطو�ر ومعدات  أجهزة  واستخدام  تشغیل  على  التخصصي  التدر�ب  و�دارة  تخط�ط 
  .ها في إدارة العمل�ة التعل�م�ة التكنولوجي واالستفادة من

 الموجود    تخط�ط و�دارة أعمال ص�انة و�صالح أجهزة ومعدات التطو�ر التكنولوجي سواء 
واإلدارات   �المدیر�ات  الفرع�ة  التكنولوجي  التطو�ر  وأقسام  مراكز  في  أو  �المدارس  منها 

  .التعل�م�ة أو في مر�ز التطو�ر التكنولوجي بدیوان عام الوزارة
 المدارس  تخط�ط في  التكدولوجي  للتطو�ر  المیدان�ة  المتا�عة  وأقسام    و�دارة  مراكز  وفي 

 التطو�ر التكنولوجي في المدیر�ات التعل�م�ة وتقد�م المعاونة الفن�ة. 
   المختلقة اإلنتاج  وسائل  �استخدام  الجدیدة  التعل�م�ة  المواد  إنتاج  عمل�ة  و�دارة  تخط�ط 

م الكمبیوتر جراف�ك والرسوم المتحر�ة وأفالم الفیدیو  وتشمل برامج الوسائط المتعددة وأفال 
 امج الخاصة بذوي االحت�اجات الخاصة والمواد التعل�م�ة على اإلنترنت. والبر 
   تخط�ط و�دارة عمل�ة تصم�م و�نتاج قواعد الب�انات وتطب�قات البرامج الالزمة لتحسین أداء

  .ةالعمل في األجهزة واإلدارات المختلفة التا�عة للوزار 
  الجمهو �خدمة  الخاصة  األعمال  م�كنة  برامج  و�نتاج  نتائج  تخط�ط  �إعداد  وذلك  ر 

امتحانات شهادة الثانو�ة العامة �مرحلتیها األولی والثان�ة ونتائج شهادة اإلعداد�ة ونتائج  
 امتحانات أبنائنا في الخارج تمش�ا مع س�اسة الدولة في التحول إلي الحكومة اإللكترون�ة. 

   خاصة �المرحلة  إلى االدوار السابق عرضها جاءت منظومة التعل�م الجدیدة  ال�اإلضافه
الثانو�ة لتطو�ر ودمج التكنولوج�ا فى التعل�م للمدارس الثانو�ة، و�ناء على توجیهات وزارة  
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التر��ة والتعل�م و�رتو�ول التعاون مع وزارة االتصاالت الخاص �منظومة التعل�م الثانوى،  
النشرا على  مراكز  و�ناء  على  �التنب�ة  التكنولوجى   التطو�ر  لمراكز  الواردة  التطو�ر  ت 

المنظومة  على  الفنى  الدعم  وتقد�م  �األشراف  �ضرورة  المحافظات  �جم�ع  التكنولوجى 
أجهزة   من  �المنظومة  الخاصة  الفن�ة  االعمال  �ل  فى  الوزارة   مع  والتنسیق  الجدیدة 

العا اإلدارة  مع  والتواصل  ،  وتوصیالت وش�كات،  �الوزارة  التكنولوج�ة  األساس�ة  للبن�ة  مة 
للعاملین داخل وزارة التر��ة والتعل�م  للتعامل مع المنظومة الجدیدة، لیلقى    وأعمال تدر�ب�ة

عقد   فى  �االدارات  بها  التا�عة  واالقسام  التكنولوجى  التطو�ر  مراكز  على  الكبیر  العبئ 
الثانو�ة على إستخدام االجهزة الحدیثة  دورات تدر�ب�ة لجم�ع المعلمین والطالب �المرحلة  

م�ع االجهزة واإلشراف الفنى على األعطال الخاصة �إجهزة التابلت  (التابلت)، وتفعیل ج
الشاشات   إستخدام  و��ف�ة   ، التفاعل�ة  والمنصات   ، بها  الخاصة  الش�كات  ومنظومة 

ل�أكد على �المدارس، والتدر�س من خاللهما، وجاء �ل ما سبق  أهم�ة مراكز    التفاعل�ة  
یوم   �عد  یومًا  تزداد  الى  التكنولوجى  الهام  التطو�ر  لدورها  بها،  اإلهتمام  �ضرورة   ،

والمحورى  فى المنظومة التعل�م، وعصر التكنولوج�ا والتعل�م عن �عد، الذى یلقى علیها  
�أدوار جدیدة وأع�اء جدیدة �ل یوم ، �فرض على هذة المؤسسات  ضرورة مواجة ومواك�ة  

ن  جم�ع على  والتعرف  القصور  وعالج  الفجوة  سد  وضرورة   ، القوه المستجدات  قاط 
والضعف والفرص والتحد�ات التى تواجة مراكز التطو�ر التكنولوجى من أجل الق�ام �جم�ع  

(جمهور�ة مصر العر��ة،  أدوارها وتحقیق جم�ع أهدافها  التى أنشأت من أجل الق�ام بها.
  ، والتعل�م  التر��ة  لمراكز  ،٢٠٢١وزارة  والتعل�م  التر��ة  وزارة  من  واردة  وزار�ة   :"نشرات 

 ) ٢١/٤/٢٠٢١إلى  ٢٠١٨/ ١٢/٩لتطو�ر التكنولوجى �المدیر�ات التعل�م�ة بتار�خ من  ا
 المحور الثالث: الدراسة المیداني:-  

�مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـى �اإلدارات  واقع اداء العـاملین  یهدف هذا المحور إلى التعرف على    
، وذلك من وجهة نظر عینة ظ�مى  التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم  على ضوء أ�عاد التطو�ر التن

العاملین   له    من  التا�عة  واألقسام  �المدیر�ة  التكنولوجي  التطو�ر  التعل�م�ة �مر�ز  �اإلدارات 
لتحسین فعیل دور التطو�ر التنظ�مى  لت مقترحات  �محافظة الفیوم بهدف المساعدة في وضع  
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التطو�رالتكنولوجى �مر�ز  العاملین  �م  أداء  التعل�م�ة  الفــــیوم  �اإلدارات  یلى حافظة  ،وف�ما 
   -:عرض إلجراءات ونتائج الدراسة المیدان�ة

   -أهداف الدراسة المیدان�ة :
 -تهدف الدراسة المیدان�ة الحال�ة التعرف على :  
واقع اداء العـاملین �مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـى �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم على   -١

 ظ�مى . ضوء أ�عاد التطو�ر التن
 اإلدارة ).  - التعرف على الفروق اإلحصائ�ة ت�عًا لمتغیرات الدراسة (الوظ�فة -٢

 -أداة الدراسة :
أداة   واشتملت على    ال�حثإعتمدت  ال�احثة  إعداد  است�انة من  اداء  �ق�س  محور  على  واقع 

ض على  الفــــیوم  �محافظة  التعل�م�ة  �اإلدارات  �مر�زالتطـو�رالتكنـولـوجـى  أ�عاد  العـاملین  وء 
، وأمام    ) ع�ارة  ٢٤، وقد اشتملت اإلست�انة في صورتها النهائ�ة على (التطو�ر التنظ�مى

  و�شتمل ،    )١/ ال اوافق =٢/الى حد ما =٣كل منهما ثالث إخت�ارات لإلجا�ة (أوافق جدًا =
ت ) ع�ارا  ٨و�تكون من    تنم�ة األفراد العاملینعلى ثالث ا�عاد ال�عد األول (  المحور األول  

  ) الثانى  العمل  ،ال�عد  من    فرق  (    ٩و�تكون  الثالث  ال�عد   ،( و   ع�ارت  �م  التنظ ااإلدارة 
 ع�ارات )  ٧و�تكون من 

 
 
 

 صدق أداة الدراسة وث�اتها: 
�ما �قصد �الصدق   صدق االستب�ان �عني التأكد من أنها سوف تق�س ما أعدت لق�اسه ,  

خل في التحلیل من ناح�ة, ووضوح فقراتها "شمول االستمارة لكل العناصر التي �جب أن تد
 ومفرداتها من ناح�ة ثان�ة, �حیث تكون مفهومه لكل من �ستخدمها"                                     

 وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل: 
 اة: الصدق الظاهري لألد -أ
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اسه ثم عرضها على عدد  التعرف على مدى صدق أداة الدراسة في ق�اس ما وضعت لق�    
. وفي ضوء آراء كم ) مح١٣وعددهم (،من المحكمین من أعضاء هیئة التدر�س �الجامعة  

 المحكمین تم إعداد أداة هذه الدراسة �صورتها النهائ�ة . 
 صدق االتساق الداخلي لألداة:  -ب

حساب       وتم  میدان�ًا  تطب�قها  تم  الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  معامل �عد 
بین  االرت�اط  معامل  حساب  تم  حیث  لالست�انة  الداخلي  الصدق  لمعرفة  بیرسون  االرت�اط 
الجدول  ذلك  , �ما توضح  الكل�ة لالست�انة  �الدرجة  االست�انة  درجة �ل محور من محاور 

 التالي: 
 ) ١جدول رقم (

 یوضح المصفوفة االرت�اط�ة بین ا�عاد االست�انه والمجموع الكلى 

 اال�عاد 
 ل االرت�اطمعام

 �المجموع الكلى 
 **٠.٨٧ تنم�ة األفراد العاملین 

 **٠.٩٤ فرق العمل
 **٠.٩٥ اإلدارة والتنظ�م 

 ) ٠.٠١تدل على أن معامل االرت�اط دال عند مستوى (** 
) .  ٠.٠١یتضح من الجدول السابق ارت�اط أ�عاد االست�انه ب�عضها ال�عض �مستوى داللة (

 .الصدق متع بدرجة عال�ة من وهذا یؤ�د أن االست�انه تت
 

 -ث�ات األداة :
ــم   ــداخلي لفقــــرات األداة، حیــــث تــ ــاق الــ ــد مــــن االتســ ــاخ للتأكــ ــا �رون�ــ ــة ألفــ ــتخدام معادلــ ــم اســ تــ

األداة �الكامــل وعلــى مســتوى اال�عــاد، والجــدول التــالي  اســتخراج معامــل الث�ــات علــى مســتوى 
 یبین معامل الث�ات ألداة الدراسة وأ�عادها :

 ) ٢جدول رقم (
 معامالت الث�ات لال�عاد ولألداة �كل



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۲۱ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

 �رون�اخ  -�ألفا  اال�عاد 
 ٠.٧٨ تنم�ة األفراد العاملین 

 ٠.٦٨ فرق العمل
 ٠.٧٠ اإلدارة والتنظ�م 
 ٠.٧٢ االست�انه �كل 

و�ـــالنظر إلـــى النتـــائج الموجـــودة �الجـــدول الســـابق یتضـــح أن معامـــل ث�ـــات �النســـ�ة لمحـــاور 
تفعة. و�ناء علــى هــذه النت�جــة فــإن مســتوى الث�ــات لمحتــوى األداة االست�انة والمجموع الكلي مر 

 �عد مالئمًا من وجهة نظر ال�حث العلمي.  
 -:  عینة الدراسة وخصائصها  

الدراسة   من  هم    الحال�ة مجتمع  واالقسام    العاملین عینة  �المدیر�ة  التكنولوجي  التطو�ر  �مر�ز 
�طر�قة    ) ٧٠( )، وتم إخت�ار ٩٠( االجمالى  وعددهم    �محافظة الفیوم   التا�عة له �اإلدارات التعل�م�ة 

( عشوائ�ة   بنس�ة  االصلى  ٧٧أي  المجتمع  من  المجتمع  %)  وخصائص  متغیرات  مراعاة  مع 
الداألصلي،   المتغیرات المتعلقة �الخصائص الشخص�ة ألفراد  تقوم هذه  راسة على عدد من 

وء هذه المتغیرات �مكن تحدید  عینة الدراسة متمثلة في (الوظ�فة ، االدارة التعل�م�ة), وفي ض
التالي  النحو  على  الدراسة  عینة  أفراد  النحو   خصائص  على  الدراسة  عینة  أفراد  خصائص 

 التالي: 
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 ) ٣جدول (
 الدراسة ت�عًا لمتغیر الوظ�فة توز�ع عینة 

 النس�ة المئو�ة  العدد  الوظ�فة 

 %  ٣٠.٠٠ ٢١ معلم اول أ 
 %  ٣٥.٧١ ٢٥ معلم خبیر 

 %  ١٨.٥٧ ١٣ ولاخصائى تكنولوج�ا ا
 %  ١٥.٧١ ١١ اخصائى تكنولوج�ا اول أ 

 %  ١٠٠ ٧٠ اإلجمالي 

لمتغیر الوظ�فة , حیث یتبین یوضح  الجدول السابق أن توز�ع أفراد عینة الدراسة وفقًا      
) من إجمالي أفراد عینة ٪٣٠.٠٠) من أفراد عینة الدراسة �مثلون ما نسبته (٢١أن عدد (

(معلم وظ�فة  من  (  الدراسة  عدد  ،و  أ)  نسبته ٢٥اول  ما  �مثلون  الدراسة  عینة  أفراد  من   (
) من أفراد  ١٣) من إجمالي أفراد عینة الدراسة من وظ�فة (معلم خبیر) ،و عدد (٪ ٣٥.٧١(

) نسبته  ما  �مثلون  الدراسة  وظ�فة ٪١٨.٥٧عینة  من  الدراسة  عینة  أفراد  إجمالي  من   (
) عدد  ،و  اول)  تكنولوج�ا  أفرا ١١(اخصائى  من  نسبته )  ما  �مثلون  الدراسة  عینة  د 

 ) من إجمالي أفراد عینة الدراسة من وظ�فة (اخصائى تكنولوج�ا اول أ) . ٪ ١٥.٧١(
 ) ٤جدول (

 دراسة ت�عًا لمتغیر االدارة التعل�م�ة توز�ع عینة ال

 النس�ة المئو�ة  العدد  االدارة التعل�م�ة 

 %  ٢٨.٥٧ ٢٠ العاملین �المر�ز �المدیر�ة 
 %  ١١.٤٣ ٨ غرب 
 %  ١١.٤٣ ٨ شرق 
 %  ١٠.٠٠ ٧ اطسا 

 %  ٨.٥٧ ٦ سنورس 
 %  ١٠.٠٠ ٧ طام�ة
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 %  ١٠.٠٠ ٧ یوسف الصدیق 
 %  ١٠.٠٠ ٧ ا�شواى 

 %  ١٠٠ ٧٠ اإلجمالي

التعل�م�ة , حیث   االدارة  لمتغیر  وفقًا  الدراسة  أفراد عینة  توز�ع  السابق أن  الجدول  یوضح  
) من إجمالي أفراد  ٪٢٨.٥٧ن ما نسبته () من أفراد عینة الدراسة �مثلو ٢٠یتبین أن عدد (

) عدد  ،و  �المدیر�ة)  �المر�ز  (العاملین  إدارة  من  الدراسة  الدراسة ٨عینة  عینة  أفراد  من   (
)  ٨) من إجمالي أفراد عینة الدراسة من إدارة (غرب) ،و عدد (٪ ١١.٤٣ما نسبته (  �مثلون 

أفراد عینة الدراسة من إدارة   ) من إجمالي٪ ١١.٤٣من أفراد عینة الدراسة �مثلون ما نسبته (
) من إجمالي أفراد  ٪ ١٠.٠٠) من أفراد عینة الدراسة �مثلون ما نسبته (٧(شرق) ،و عدد (

إ من  الدراسة  (عینة  عدد  ،و  (اطسا)  نسبته ٦دارة  ما  �مثلون  الدراسة  عینة  أفراد  من   (
فراد عینة  ) من أ٧) من إجمالي أفراد عینة الدراسة من إدارة (سنورس) ،و عدد (٪ ٨.٥٧(

) من إجمالي أفراد عینة الدراسة من إدارة (طام�ة) ،و ٪١٠.٠٠الدراسة �مثلون ما نسبته (
) �مثل٧عدد  الدراسة  عینة  أفراد  من   () نسبته  ما  عینة ٪١٠.٠٠ون  أفراد  إجمالي  من   (

) ،و عدد  الصدیق)  إدارة (یوسف  نسبته  ٧الدراسة من  ما  �مثلون  الدراسة  أفراد عینة  ) من 
 من إجمالي أفراد عینة الدراسة من إدارة (ا�شواى).  )٪ ١٠.٠٠(

 األسالیب اإلحصائ�ة المت�عة في تحلیل الب�انات: 
التي تمثل وجهة نظر عینة الدراسة وذلك �طر�قة      تم إعداد االست�انة الخاصة �الدراسة 

 تحقق أهداف الدراسة و �سهل معها إدخال متغیرات الدراسة للحاسوب حتى یتسنى تحلیلها 
) لوصف ٠.٠١) و (٠.٠٥. تم التعامل مع الب�انات �مستوى داللة (SPSSبواسطة برنامج 

 ، .وتحلیل ب�انات الدراسة
) حیث  ٢١النسخة (   SPSS وتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة    

نح الدراسة  مفردات  اتجاهات  لوصف  الحساب�ة  والمتوسطات  المئو�ة  النسب  استخدام  و تم 
متغیرات الدراسة ولتحدید طول خال�ا مق�اس ل�كرت الثالثي (الحدود الدن�ا والعل�ا) تم حساب  

) على  ٢=    ١  –  ٣المدى  تقس�مه  ثم   (٣   ، متوسط   ، (مرتفع  مستو�ات  الثالث  وهى 
إلي أقل ق�مة في المق�اس (أو ٠.٦٦=٢/٣منخفض) ، �عد ذلك تم إضافة هذه الق�مة (  (
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) وفئة متوسط    ١.٦٦:    ١حد الصح�ح) و�التالى فئة المنخفض (من  بدا�ة المق�اس وهي الوا
)٢.٣٣:    ١.٦٧) من  مرتفع  وفئة  وه٣:    ٢.٣٤)  ق�م  )  تصن�ف  �اإلمكان  أص�ح  كذا 

 المتوسطات الحساب�ة لكل بند من بنود محاور االست�انة و�ذلك للمتوسط الكلي للدراسة.  
واإلحصائ�      الكم�ة  األسالیب  من  عدد  استخدام  تساؤالت  تم  لطب�عة  وفقًا  المناس�ة  ة 

 الدراسة ومستوى ق�اس المتغیرات الكل�ة للدراسة . 
االجتماع�ة       للعلوم  اإلحصائ�ة  الحزم  برنامج  �استخدام  اإلحصائ�ة  المعالجة  وتمت 

)SPSS) واألسالیب التي استخدمت هي: ٢١) النسخة ،( 
 ب اإلحصاء الوصفي: أسالی -١
• ) تتعلق �خصائص  ) و Frequenciesالتكرارات  التي  الب�انات  المئو�ة: لحساب  النسب 

 عینة الدراسة  
 . )؛ لحساب متوسط استجا�ات عینة الدراسة  Meanالمتوسط الحسابي ( •
 )؛ متوسط مر�عات االنحرافات عن المتوسط أو الع�ارات. Varianceالت�این ( •
أو    ): وذلك للتعرف على مدى انحرافStandard Deviationالمع�اري (االنحراف   •

الرئ�س�ة ولكل   الدراسة  الدراسة لكل ع�ارة من ع�ارات متغیرات  أفراد  استجا�ات  تشتت 
 محور من محاور االستب�ان عن متوسطها الحسابي. 

• ) بیرسون  ارت�اط  است�انة  Pearsonمعامل  وث�ات  الداخلي،  االتساق  لحساب  )؛ 
 سة. الدرا 

 استخدام معامل ألفا �رون�اخ: للتحقق من ث�ات األداة.  •
 أسالیب اإلحصاء االستداللي:  -٢
(كا • (٢اخت�ار   (chi – square  فئة على استجا�ات �ل  بین  الفروق  للكشف عن   :  (

 .Excelحده، وقد تم إدخال الدرجات الخام �استخدام برنامج اإلكسل  
): لمعرفة مدى وجود فروق ذات  One Way Anovaاخت�ار تحلیل الت�این األحادي( •

ال مستوى  عند  إحصائ�ة  (داللة  وفقًا  ٠.٠٥داللة  الدراسة  عینة  أفراد   إجا�ات   في   (
 للخصائص الشخص�ة (الد�موغراف�ة) ألفراد عینة الدراسة. 

 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدان�ة 
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محاورها  حسب  التال�ة  النتائج  عن  العینة  أفراد  الستجا�ات  اإلحصائ�ة  المعالجة  أسفرت 

 -المختلفة وذلك �ما یلي: 
،    تنم�ـــة االفـــراد العـــاملینتـــم دراســـة آراء عینـــة الدراســـة حـــول  :  الفـــراد العـــاملینتنم�ـــة ا)  ١(  

ــاب�ة  ــرارات والمتوســـطات الحسـ ــتخراج التكـ ــم اسـ ــة حیـــث تـ ــة الدراسـ ــتجا�ات عینـ ــن خـــالل اسـ وذلـــك مـ
) ، والجــداول التال�ــة تنم�ـة االفـراد العـاملینواالنحرافــات المع�ار�ــة والنســب المئو�ــة للمحــور األول (

 ذلك:توضح  
 ) ٥جدول (

 ) العاملین  االفراد تنم�ة   للمحور األول (   ٢التكرارات والمتوسطات الحساب�ة والنسب المئو�ة و �ا

 البنود  م
 لمتوسط 

 لحسابي  
 النحراف  
 لمع�ارى 

 النس�ة  
 المئو�ة 
 (%) 

 ٢كا اتجاه البند 
مستوى  
 الداللة 

 لترتیب 

١ 
یوجد خطة مكتو�ة لتطو�ر  

 أداء  
 ن �المر�ز واالقسام العاملی 

 ٣ ٠.٠١ ٢٦.١٧ منخفض ٥٠.٤٨ ٠.٦١ ١.٥١

٢ 
 تتا�ع المراكز واالقسام  

 حت�اجات العاملین �إهتمام 
 ٢ ٠.٠١ ٢٤.٢٠ منخفض ٥٠.٩٥ ٠.٦٣ ١.٥٣

٣ 
 حرص المراكز على معرفة  
 میول العاملین واتجاهاتهم 

 ١ ٠.٠١ ٢٦.٧٧ منخفض ٥١.٤٣ ٠.٥٨ ١.٥٤

٤ 

تهتم المراكز �مشار�ة  
 املین  الع

في صنع القرار وحل  
 المشكالت 

 ٥ ٠.٠١ ٣٤.٦٦ منخفض ٤٨.١٠ ٠.٥٣ ١.٤٤

٥ 
حرص المراكز على طب�عه  

 العمل  
 ٤ ٠.٠١ ٢٩.٥١ منخفض ٤٩.٠٥ ٠.٦١ ١.٤٧



 

 
 
 

 
 

۲۲٦ 

 النفسيةو بويةرتال مللعلو  الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

 

 البنود  م
 لمتوسط 

 لحسابي  
 النحراف  
 لمع�ارى 

 النس�ة  
 المئو�ة 
 (%) 

 ٢كا اتجاه البند 
مستوى  
 الداللة 

 لترتیب 

التي تتناسب مع قدرات  
 العاملین 

٦ 

تخصص إدارة المراكز جزء  
 من  

میزانیتها  لتطو�ر العاملین  
 بها 

 ٦ ٠.٠١ ٣٦.٢٠ منخفض ٤٧.١٤ ٠.٥٥ ١.٤١

٧ 

تهتم المراكز على توض�ح  
 أس�اب  

التطو�ر وأهدافه العاملین  
 بها 

 ٧ ٠.٠١ ٤١.٥١ منخفض ٤٥.٧١ ٠.٥٢ ١.٣٧

٨ 

ن س�اسات المراكز مشار�ة  
 ا

عاملین في اقتراح واحداث  
 التطو�ر 

 ٧ ٠.٠١ ٤١.٦٠ منخفض ٤٥.٧١ ٠.٥٤ ١.٣٧

  ٠.٠١ ٣٢.٥٨ منخفض ٤٨.٦٧ ٠.٥٧ ١.٤٦ المجموع الكلى  

  ٥.٩٩١) = ٠.٠٥، وعنـــد مســـتوى ( ٩.٢١٠) = ٠.٠١) الجدول�ـــة عنـــد مســـتوى ( ٢�مـــة ( �ـــاق* 
 )  ٢لدرجة حر�ة (

إذ أن قــ�م )  ، ٠.٠١دالــة عنــد مســتوى ( ٢�ــامــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله أن جم�ــع قــ�م    
) الموضــحة ٢) لدرجــة حر�ــة (٠.٠١الجدول�ــة عنــد مســتوي ( ٢�ــاالمحســو�ة أكبــر مــن ق�مــة   ٢كــا
ســفل الجــدول الســابق ، وهــذا یؤ�ــد أن أراء عینــة الدراســة حــول بنــود هــذا ال�عــد متســقة مــع نفســها أ

وهــذه البنــود تمیــز أراء االفــراد عینــة الدراســة نحــو إتجــاه معــین وعــدم تشــتت التكــرارات حــول بــدائل 



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۲۷ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

المحــور كمــا یتضــح أن أفــراد عینــة الدراســة یوافقــون علــى . ، ال)االخت�ار الثالثة (نعم، إلى حد ما  
مــن  ١.٤٦) ، و�متوســط حســابي عــام (٪٤٨.٥٠) بنســ�ة مئو�ــة (العــاملین  االفــرادتنم�ــة  األول (

 ) .١.٦٦إلى    ١) وهو منخفض حیث أنه �قع فى الفئة (٣
ع�ــارات المحــور األول  یتضح من النتائج أن أفراد عینة الدراسة یوافقوا بدرجة منخفضة علــى جم�ــع

لتــي تــم ترتیبهــا تنازل�ــًا حســب موافقــة أفــراد عینــة الدراســة علیهــا وفقــًا ) , واتنم�ــة االفــراد العــاملین(
 -ألعلى ق�م للمتوسط, ووفقًا ألقل ق�م لالنحراف المع�اري عند تساوي ق�م المتوسط �ما یلي:

حیــث موافقــة أفــراد عینــة الدراســة ) مــن ٧،  ٦، ٤، ٥،١،٢،٣رقــم (�الترتیب   اتجاءت الع�ار  -
، و�متوســط حســابي %) ٥١.٤٣ -% ٤٥.٧١( بــین  مئو�ــة علیهــا بدرجــة منخفضــة بنســ�ة

) ، وهــــــــو متوســــــــط حســــــــابي  ٠.٥٨-٠.٥٢), وانحــــــــراف مع�ــــــــاري (١.٥٤ -١.٣٧(بــــــــین 
تنم�ــة االفــراد عــد  ئج الســا�قة أن �ُ ار النتــ شــیوت) . ١.٦٦ -١.٠٠مــنخفض النــه واقــع بــین (

لتطــو�ر ل عــام حصــل علــى درجــة ضــع�ف مــن حیــث أهتمــام المراكــز �أ�عــاد ا�شــك العـاملین
 الخاصــــةخطـــة ال غمـــوضلألفـــراد و�رجـــع ذلـــك لتنم�ـــة  التنظ�مـــي علـــى المســـتوى الفـــردى 

ومیـــــولهم ، قلـــــة االهتمـــــام �إحت�اجـــــات العـــــاملین تطـــــو�ر أداء العـــــاملین �ـــــالمر�ز واالقســـــام ب
ــائج داء العـــــاملین أوقـــــدراتهم، وقلـــــة المیزان�ـــــات لتطـــــو�ر و�تجاهـــــاتهم  ، وهـــــذا یتفـــــق مـــــع نتـــ

ــات السا�قه ــنالدراسـ ــه یوجـــد Gul,z.,2015)،(٢٠١٨اء ، (سـ ــات أنـ ــلت الدراسـ ــث توصـ ) حیـ
درجــة عال�ــة مــن االرت�ــاط بــین التــزام الموظــف وعواملــة و�ــین التطــو�ر التنظ�مــي ، واوصــت 

األداء التــزام المــوظفین ، و�جــب تصــم�م برنــامج  �ضرورة إعداد نظــام شــامل ومتكامــل إلدارة 
 للتدر�ب والتطو�ر

 فــرق الــعمل)   ٢(  
وذلــك مــن خــالل اســتجا�ات عینــة الدراســة ،  ،فــــرق الــــعمل ســة آراء عینــة الدراســة حــول تــم درا

حیـــث تـــم اســـتخراج التكـــرارات والمتوســـطات الحســـاب�ة واالنحرافـــات المع�ار�ـــة والنســـب المئو�ـــة 
 ) ، والجدول التالي یوضح ذلك:فــرق الــعملللمحور الثانى (
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 ) ٦جدول (
 )رق الــعمل)(فــللمحور الثاني (  ٢والنسب المئو�ة و �ا التكرارات والمتوسطات الحساب�ة

 البنود  م
 لمتوسط 
 لحسابي 

 النحراف 
 لمع�ارى 

 النس�ة 
 المئو�ة 
 (%) 

 ٢كا اتجاه البند 
 مستوى 
 الداللة 

 لترتیب 

١ 
 تساعد المراكز في تحقیق اهداف  

تنظ�م�ة مشتر�ة بین افراد جماعات  
 العمل 

 ٤ ٠.٠١ ٣٦.٢٠ منخفض ٤٧.١٤ ٠.٥٥ ١.٤١

٢ 
 تشجع المراكز على  التماسك  

بین  االفراد العاملین داخل وحدات  
 المؤسسة 

 ٦ ٠.٠١ ٤٣.٤٠ منخفض ٤٥.٢٤ ٠.٥١ ١.٣٦

٣ 
 تشجع المراكز على التفاعل  
 الموجب بین جماعات العمل 

 ٢ ٠.٠١ ٢٦.١٧ منخفض ٥٠.٤٨ ٠.٦١ ١.٥١

٤ 
 تهتم المراكز �ق�م ومعاییر 

 افها الجماعة وتطو�ر أهد 
 ١ ٠.٠١ ٢٤.٢٠ منخفض ٥٠.٩٥ ٠.٦٣ ١.٥٣

٥ 
 تطور المراكز من طرق حل  

 المشكالت والنزاعات بین العاملین 
 ٣ ٠.٠١ ٣٢.٧٧ منخفض ٤٨.١٠ ٠.٥٨ ١.٤٤

٦ 
 تسعى المراكز إلى تطو�ر نظم 
 االتصال وأسالیب صنع القرار 

 ٥ ٠.٠١ ٤١.٦٠ منخفض ٤٥.٧١ ٠.٥٤ ١.٣٧

٧ 
 تعمل المراكز على توثیق  

 صلة بین افراد الجماعة ال
 ٢ ٠.٠١ ٢٦.١٧ منخفض ٥٠.٤٨ ٠.٦١ ١.٥١

٨ 
 تحرص المراكز على توحید الق�م  

 والمعاییر ومظاهر السلوك ا 
 لطب�عى الفراد الجماعة 

 ١ ٠.٠١ ٢٤.٢٠ منخفض ٥٠.٩٥ ٠.٦٣ ١.٥٣

 ٥ ٠.٠١ ٤١.٦٠ نخفضم ٤٥.٧١ ٠.٥٤ ١.٣٧ تعمل المراكز على تنم�ة روح  ٩



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۲۹ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

  ٥.٩٩١) = ٠.٠٥، وعنـــد مســـتوى ( ٩.٢١٠) = ٠.٠١) الجدول�ـــة عنـــد مســـتوى ( ٢ق�مـــة ( �ـــا* 
 )  ٢لدرجة حر�ة (

إذ أن قــ�م ) ، ٠.٠١دالــة عنــد مســتوى ( ٢�ــامــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله أن جم�ــع قــ�م 
) الموضــحة ٢) لدرجــة حر�ــة (٠.٠١الجدول�ــة عنــد مســتوي (  ٢�ــاأكبــر مــن ق�مــة  المحســو�ة    ٢كا

أسفل الجدول السابق ، وهذا یؤ�د أن أراء عینة الدراسة حول بنود هــذا ال�عــد متســقة مــع نفســها 
وهذه البنود تمیز أراء االفراد عینة الدراسة نحو إتجاه معــین وعــدم تشــتت التكــرارات حــول بــدائل 

) فتشــتت أراء عینــة الدراســة ٦، ال) ف�مــا عــدا الع�ــارة رقــم ((نعــم، إلــى حــد مــا  االخت�ــار الثالثــة
) بنســ�ة (فــــرق الــــعمل)كما یتضح أن أفراد عینة الدراســة یوافقــون علــى المحــور الثــاني (،حولها  
) وهــو مــنخفض حیــث أنــه �قــع فــى ٣مــن  ١.٤٥) ، و�متوســط حســابي عــام (٪٤٨.٣٣مئو�ــة (
 ) .١.٦٦إلى    ١الفئة (

أفراد عینة الدراسة یوافقوا بدرجــة منخفضــة علــى جم�ــع ع�ــارات المحــور ضح من النتائج أن  و�ت
) ، والتــي تــم ترتیبهــا تنازل�ــًا حســب موافقــة أفــراد عینــة الدراســة علیهــا وفقــًا (فــرق الــــعمل)الثاني (

 -ي:ألعلى ق�م للمتوسط, ووفقًا ألقل ق�م لالنحراف المع�اري عند تساوي ق�م المتوسط �ما یل
مـــن حیـــث موافقـــة أفـــراد  ) ٢، ٩، ٦، ١، ٧،٥، ٣، ٨، ٤رقـــم ( �الترتیـــب اتجـــاءت الع�ـــار  -١

) ، و�متوســـــط ٪٥٠.٩٥-% ٤٥.٢٤(عینـــــة الدراســـــة علیهـــــا بدرجـــــة منخفضـــــة بنســـــ�ة مئو�ـــــة 
) ، وهــــــــو متوســــــــط حســــــــابي  ٠.٦٣- ٠.٥١( ), وانحــــــــراف مع�ــــــــاري ١.٥٣ -١.٣٦(حســــــــابي

ــین ( ــع بـ ــه واقـ ــا�قة ، وتشـــیر )١.٦٦ -١.٠٠مـــنخفض النـ ــائج السـ ــولى  النتـ ــات ال تـ أن المؤسسـ
أهم�ة �بیرة ، و�رجع ذلك إلى قلة اشــراك األفــراد (فــرق الــعمل) التطو�ر التنظ�مي على مستوى 

العمــل ، وقلــة التماســك بــین وفــرق  العمل ، وقلة تنم�ة روح الفر�ق وتشــج�ع جماعــات   فرق في  

 البنود  م
 لمتوسط 
 لحسابي 

 النحراف 
 لمع�ارى 

 النس�ة 
 المئو�ة 
 (%) 

 ٢كا اتجاه البند 
 مستوى 
 الداللة 

 لترتیب 

الفر�ق بین العاملین في نفس   
 المستوى 

  ٠.٠١ ٣٢.٩٢ منخفض ٤٨.٣٣ ٠.٥٨ ١.٤٥ المجموع الكلى  
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هــداف تنظ�م�ــة مشــتر�ة ، قلــة الخبــرة فــي ة وجــود ا العمل وتوحیــد القــ�م والمعــاییر ، قلــ جماعات  
(  طــرق حــل النزاعــات وحــل المشــكالت داخــل الجماعــه وهــذا یتفــق مــع نتــائج الدراســات الســا�قه

) حیث اوصت �أهم�ــة ز�ــادة بــرامج التطــو�ر التنظ�مــى لتنم�ــة ٢٠١٧)،( یوسف ،٢٠١٥فاتن،  
 العمل من العاملین . فرق اإلبداع واالبتكار لدى  

 التنظ�مرة و اإلدا عد  �)   ٣(  
، وذلــك مــن خــالل اســتجا�ات عینــة اإلدارة والتنظــ�م تــم دراســة آراء عینــة الدراســة حــول ال�عــد 

الدراســة ، حیــث تــم اســتخراج التكــرارات والمتوســطات الحســاب�ة واالنحرافــات المع�ار�ــة والنســب 
 لك:) ، والجدول التالي یوضح ذ�عد اإلدارة والتنظ�م المئو�ة للمحور الثالث (

 ) ٧(جدول 
 ) �عد اإلدارة والتنظ�م للمحور الثالث (   ٢التكرارات والمتوسطات الحساب�ة والنسب المئو�ة و �ا

 البنود  م
 المتوسط  
 الحسابي 

 االنحراف  
 المع�اري 

 النس�ة  
 المئو�ة 

 (%) 

 اتجاه  
 البند 

 ٢كا
 مستوي  
 الداللة 

 الترتیب 

١ 
 تطور المراكز العالقات و

 ات االتصالت والمعلومه�كل  
 ١ ٠.٠١ ٢٤.٢٠ منخفض ٥٠.٩٥ ٠.٦٣ ١.٥٣

٢ 
 تسعى المراكز إلى تطو�ر  

 في األنشطة ومهام العمل 
 جم�ع الوظائف واالقسام  

 ٢ ٠.٠١ ٢٦.١٧ منخفض ٥٠.٤٨ ٠.٦١ ١.٥١

٣ 
 تعمل المراكز على تطو�ر  
 إجراءات العمل واسالی�ه 

 ٤ ٠.٠١ ٤١.٦٠ منخفض ٤٥.٧١ ٠.٥٤ ١.٣٧

٤ 
 تلفه  تبني المراكز عالقات مخ 

 مع مؤسسات خدم�ة أخرى 
 ٣ ٠.٠١ ٣٦.٢٠ منخفض ٤٧.١٤ ٠.٥٥ ١.٤١

٥ 
تت�ح المراكز فرص للتجدید  

 واالبتكار 
 ٢ ٠.٠١ ٢٦.١٧ منخفض ٥٠.٤٨ ٠.٦١ ١.٥١

 ١ ٠.٠١ ٢٤.٢٠ منخفض ٥٠.٩٥ ٠.٦٣ ١.٥٣ تعقد المراكز تدر��ات ل  ٦



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۳۱ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

 البنود  م
 المتوسط  
 الحسابي 

 االنحراف  
 المع�اري 

 النس�ة  
 المئو�ة 

 (%) 

 اتجاه  
 البند 

 ٢كا
 مستوي  
 الداللة 

 الترتیب 

لعاملین على إدارة عمل�ة  
 التطو�ر 

٧ 
 تراعى المراكز التطورات  

 لتكنولوج�ة الحدیثة عند  ا
 تطو�ر أداء العاملین 

 ٣ ٠.٠١ ٣٦.٢٠ منخفض ٤٧.١٤ ٠.٥٥ ١.٤١

  ٠.٠١ ٣٠.٦٨ منخفض ٤٩.٠٠ ٠.٥٩ ١.٤٧ المجموع الكلى  
) = ٠.٠٥، وعنـــــد مســــــتوى ( ٩.٢١٠) = ٠.٠١) الجدول�ـــــة عنـــــد مســـــتوى ( ٢ق�مـــــة ( �ـــــا* 

 )  ٢لدرجة حر�ة (  ٥.٩٩١
إذ أن قــ�م )  ، ٠.٠١دالــة عنــد مســتوى ( ٢�ــاجم�ــع قــ�م  من خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله أن

) الموضــحة ٢) لدرجــة حر�ــة (٠.٠١الجدول�ــة عنــد مســتوي ( ٢�ــاالمحسو�ة أكبر من ق�مة     ٢كا
لسابق ، وهذا یؤ�د أن أراء عینة الدراسة حول بنود هــذا ال�عــد متســقة مــع نفســها أسفل الجدول ا

ة نحو إتجاه معــین وعــدم تشــتت التكــرارات حــول بــدائل وهذه البنود تمیز أراء االفراد عینة الدراس
 االخت�ار الثالثة (نعم، إلى حد ما ، ال) .

) بنســ�ة �عــد  اإلدارة والتنظــ�م المحــور الثالــث (كمــا یتضــح أن أفــراد عینــة الدراســة یوافقــون علــى 
) وهــو مــنخفض حیــث أنــه �قــع فــى ٣مــن  ١.٤٧) ، و�متوســط حســابي عــام (٪٤٩.٠٠مئو�ــة (
 ) .١.٦٦إلى    ١الفئة (

و�تضح من النتائج أن أفراد عینة الدراسة یوافقوا بدرجــة منخفضــة علــى جم�ــع ع�ــارات المحــور 
) ، والتي تم ترتیبها تنازل�ًا حسب موافقة أفــراد عینــة الدراســة علیهــا والتنظ�م   �عد  اإلدارة الثالث (

وي قــ�م المتوســط �مــا وفقــًا ألعلــى قــ�م للمتوســط, ووفقــًا ألقــل قــ�م لالنحــراف المع�ــاري عنــد تســا
 -یلي:

من حیث موافقة أفراد عینة    ) ٣،  ٧،    ٤،    ٥،  ٢،  ٦،  ١(رقم    ات �الترتیبجاءت الع�ار  -١
علیها   مئو�ةالدراسة  بنس�ة  منخفضة  ،و�متوسط ٪٥٠.٩٥  -٪٤٥.٧١(  بدرجة   (



 

 
 
 

 
 

۲۳۲ 

 النفسيةو بويةرتال مللعلو  الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

 

مع�اري ١.٥٣  -١.٣١(حسابي  وانحراف  حسابي  ٠.٦٣  -٠.٥٤(),  متوسط  وهو   ،  (
�عد  اإلدارة والتنظ�م  ، وتشیر النتائج السا�قة أن  )  ١.٦٦  -١.٠٠منخفض النه واقع بین (

یرجع   وذلك   ، االهتمام  من  منخفضة  بدرجة  االهتمام    إلى�حظى  العالقات قلة  تطو�ر 
،والسلطات،وه�كل االتصاالت،والمعلومات، والعمل�ات اإلدار�ة التي تتم داخل التنظ�م، وقلة 

،والو  العمل  ومهام  األنشطة  ت�حسین  ،والخدمات،  االهتمام  واإلدارات  واألقسام،  ظائف، 
وفرص  ،وأسالی�ه،  العمل  إجراءات  و�ذلك  األخرى،  والمنظمات  المنظمة  بین  والعالقات 

تجدید ،واالبتكار لل�حوث و التدر�ب واالستشارات، وهذا یتفق مع نتائج الدراسات السا�قه  ال
، اللط�ف  الدراسات   وأوصت )  Ahmadi et al,2017)،(  ٢٠١٥)،(طارق ،٢٠١٩(عبد 

المؤسسات،واالهتمام  داخل  والعالقات  التنظ�مى  اله�كل  وضوح  العمل    �ضرورة  �إجراءات 
 وأسالیب. 

ــز التطـــو�ر التكنـولـوجـــى  ـــاملین �مر� ــع اداء الع ــاد اســت�انة حــول واق ــى أ�ع ــروق ف ــائج الف نت
متغیــرات ت�عــا ل �ــاإلدارات التعل�م�ــة �محافظــة الفــــــیوم  علــى ضــوء أ�عــاد التطــو�ر التنظ�مــى

 الدراسة:
ـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة فـــى أ�عـــاد اســـت�أوًال :  ـــاملین �مر�ـــز هـــل توجــ انة حـــول واقـــع اداء العـ

التطـــو�ر التكنـولـوجـــى �ــاإلدارات التعل�م�ــة �محافظــة الفــــــیوم  علــى ضــوء أ�عــاد التطــو�ر 
 التنظ�مى ت�عا لمتغیر الوظ�فة ؟ 

لتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــ�ة ، و�وضــح الجــدول ) لOne Way ANOVAتم اســتخدام اخت�ــار (
) أل�عــاد اســت�انة حــول واقــع اداء العـــاملین One Way ANOVAالتــالي نتــائج اخت�ــار (

ــاد  ـــیوم  علـــى ضـــوء أ�عـ ــة الفــــ ــة �محافظـ ــاإلدارات التعل�م�ـ ـــى �ـ ـــو�ر التكنـولـوجـ �مر�ـــز التطـ
 التطو�ر التنظ�مى ت�عا لمتغیر الوظ�فة .



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۳۳ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 



 

 
 
 

 
 

۲۳٤ 

 النفسيةو بويةرتال مللعلو  الفيوم جامعة جملة
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 ) ٨جدول رقم (
است�انة حول واقع اداء العـاملین �مر�ز التطـو�ر التكنـولـوجـى  ) لداللة الفروق فى أ�عاد  One Way ANOVAج تحلیل الت�این األحادي ( نتائ

 ت�عا لمتغیر الوظ�فة   �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم  على ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى

 الب�ان  اال�عاد  م
 مجموع  
 المر�عات 

 درجات  
 لحر�ة ا

 متوسط  
 المر�عات 

 الداللة  ق�مة ف 

 االفراد  ١

 غیر دالة  ٢.١٧ ٥.٦٣ ٣.٠٠ ١٦.٨٨ المجموعات بین 
   ٢.٥٩ ٦٦.٠٠ ١٧٠.٩٠ داخل المجموعات 

    ٦٩.٠٠ ١٨٧.٧٧ المجموع 

 جماعات العمل  ٢
 غیر دالة  ١.٤١ ٧.٣٧ ٣.٠٠ ٢٢.١٢ بین المجموعات 
   ٥.٢٢ ٦٦.٠٠ ٣٤٤.٧٥ داخل المجموعات 

    ٦٩.٠٠ ٣٦٦.٨٧ المجموع 

 ال�عد التنظ�مى  ٣
 غیر دالة  ٢.١٧ ٩.٢٨ ٣.٠٠ ٢٧.٨٥ المجموعات بین 

   ٤.٢٨ ٦٦.٠٠ ٢٨٢.٤٤ داخل المجموعات 
    ٦٩.٠٠ ٣١٠.٢٩ المجموع 



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۳٥ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

 الب�ان  اال�عاد  م
 مجموع  
 المر�عات 

 درجات  
 لحر�ة ا

 متوسط  
 المر�عات 

 الداللة  ق�مة ف 

 المجموع الكلى  
 غیر دالة  ١.٧١ ٥٢.٠٠ ٣.٠٠ ١٥٥.٩٩ بین المجموعات 
   ٣٠.٤٧ ٦٦.٠٠ ٢٠١٠.٩٩ داخل المجموعات 

    ٦٩.٠٠ ٢١٦٦.٩٩ المجموع 

) فــى أ�عــاد اســت�انة حــول واقــع اداء العـــاملین �مر�ــز ٠.٠٥دلــت نتــائج الجــدول الســابق أنــه التوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ا عنــد مســتوى داللــة (
ـــیوم  علــى ضــوء أ�عــاد التطــو�ر التنظ�مــى بــین ال ن عینــة وظــائف المختلفــة ، وهــذا �عنــى أالتطـــو�ر التكنـولـوجـــى �ــاإلدارات التعل�م�ــة �محافظــة الفـــ

ـیوم  علــى ضــوء الدراسة مــن الوظــائف المختلفــة یتوافقــون علــى  واقــع اداء العـــاملین �مر�ــز التطـــو�ر التكنـولـوجـــى �ــاإلدارات التعل�م�ــة �محافظــة الفـــــ 
 أ�عاد التطو�ر التنظ�مى.

حــول واقــع اداء العـــاملین �مر�ــز التطـــو�ر التكنـولـوجـــى �ــاإلدارات التعل�م�ــة  أ�عــاد اســت�انة هــل توجــــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة فــىثان�ــًا : 
 �محافظة الفــــیوم  على ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى ت�عا لمتغیر االدارة التعل�م�ة ؟ 

) One Way ANOVAئج اخت�ــار () للتحقق من صــحة هــذه الفرضــ�ة ، و�وضــح الجــدول التــالي نتــاOne Way ANOVAتم استخدام اخت�ار (
التطــو�ر التنظ�مــى في أل�عاد است�انة حول واقع اداء العـاملین �مر�ز التطـو�ر التكنـولـوجـى �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــــیوم  علــى ضــوء أ�عــاد 

 ت�عا لمتغیر االدارة التعل�م�ة .
 



 

 
 
 

 
 

۲۳٦ 

 النفسيةو بويةرتال مللعلو  الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

 

 ) ١٠جدول رقم (
است�انة حول واقع اداء العـاملین �مر�ز التطـو�ر التكنـولـوجـى  وق فى أ�عاد  ) لداللة الفر One Way ANOVAنتائج تحلیل الت�این األحادي ( 

 ت�عا لمتغیر االدارة التعل�م�ة   �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم  على ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى

 داللة ال ق�مة ف  متوسط المر�عات  درجات الحر�ة  مجموع المر�عات  الب�ان  اال�عاد  م

 راد االف ١
 غیر دالة  ٠.٦٥ ١.٨٣ ٧.٠٠ ١٢.٨١ بین المجموعات 
   ٢.٨٢ ٦٢.٠٠ ١٧٤.٩٦ داخل المجموعات 

    ٦٩.٠٠ ١٨٧.٧٧ المجموع 

 جماعات العمل  ٢
 غیر دالة  ٠.٤٠ ٢.٢٧ ٧.٠٠ ١٥.٨٦ بین المجموعات 
   ٥.٦٦ ٦٢.٠٠ ٣٥١.٠١ داخل المجموعات 

    ٦٩.٠٠ ٣٦٦.٨٧ المجموع 

 ال�عد التنظ�مى  ٣
 غیر دالة  ٠.٩٠ ٤.٠٨ ٧.٠٠ ٢٨.٥٦ بین المجموعات 
   ٤.٥٤ ٦٢.٠٠ ٢٨١.٧٣ داخل المجموعات 

    ٦٩.٠٠ ٣١٠.٢٩ المجموع 

 غیر دالة  ٠.٥٩ ١٩.٤٦ ٧.٠٠ ١٣٦.٢٠ بین المجموعات  المجموع الكلى  



 

 
 

 

 
                                             

 

۲۳۷ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

 داللة ال ق�مة ف  متوسط المر�عات  درجات الحر�ة  مجموع المر�عات  الب�ان  اال�عاد  م

   ٣٢.٧٥ ٦٢.٠٠ ٢٠٣٠.٧٩ داخل المجموعات 
    ٦٩.٠٠ ٢١٦٦.٩٩ المجموع 



 

 
 
 

 
 

۲۳۸ 

 النفسيةو بويةرتال مللعلو  الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

 

) فــى ٠.٠٥ل السابق أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائ�ا عنــد مســتوى داللــة (دلت نتائج الجدو 
أ�عاد است�انة حول واقع اداء العـاملین �مر�ــز التطـــو�ر التكنـولـوجـــى �ــاإلدارات التعل�م�ــة �محافظــة 

 عــاد اســت�انة حــولالفــــیوم  على ضوء أ�عــاد التطــو�ر التنظ�مــى بــین االدارات التعل�م�ــة المختلفــة أ�
واقع اداء العـاملین �مر�ز التطـو�ر التكنـولـوجـى �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــــیوم  علــى ضــوء 
أ�عاد التطــو�ر التنظ�مــى ، وهــذا �عنــى أن عینــة الدراســة مــن االدارات التعل�م�ــة المختلفــة یتوافقــون 

عل�م�ة �محافظة الفــــــیوم  علــى ى �اإلدارات التعلى  واقع اداء العـاملین �مر�ز التطـو�ر التكنـولـوجـ
 ضوء أ�عاد التطو�ر التنظ�مى بین االدارات التعل�م�ة.

الرا�ع التنظ�مى    مقترحات    -:  المحور  التطو�ر  دور  �مر لتفعیل  العاملین  أداء  كز  التحسین 
 �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم    التطو�رالتكنولوجى

عدة       المقترحات  هناك  دور  �مراكز لتفعیل  العاملین  أداء  لتحسین  التنظ�مى  تطو�ر 
الفــــیوم  �محافظة  التعل�م�ة  �اإلدارات  ،  التطو�رالتكنولوجى  تحدیدها  التحلیل    تم  على  بناء 

   -اإلحصائى لع�ارات اإلست�انة وهى �التالى:
التنظ�مى   مقترحات   أوًال:  التطو�ر  دور  )    لتفعیل  العاملین  االفراد  (تنم�ة  �ُعد  ضوء    على  

   -:لتحسین أداء العاملین �مراكز التطو�رالتكنولوجى �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم
�جب على إدارة مر�ز التطو�ر التكنولوجي �المدیر�ة واالقسام التا�عة له �اإلدارات التعل�م�ة 

اآلل�ات   من  مجموعة  التنظ�مى إت�اع  التطو�ر  دور  االفراد    لتفعیل  (تنم�ة  �ُعد  ضوء  على 
  ( �محافظة العاملین  التعل�م�ة  �اإلدارات  التطو�رالتكنولوجى  �مراكز  العاملین  أداء  لتحسین 

 -وهى �التالى : ــــیومالف
 معلنة للجم�ع تضع المراكز خطة مكتو�ة لتطو�ر أداء العاملین �المر�ز واالقسام  -١
 . تتا�ع المراكز واالقسام احت�اجات العاملین �إهتمام  -٢
 ة میول العاملین واتجاهاتهمتحرص المراكز على معرف -٣
 تهتم المراكز �مشار�ة العاملین في صنع القرار وحل المشكالت -٤
 المراكز على طب�عه العمل التي تتناسب مع قدرات العاملین تحرص -٥
 تخصص إدارة المراكز جزء من میزانیتها  لتطو�ر العاملین بها -٦
 اتهتم المراكز على توض�ح أس�اب التطو�ر وأهدافه العاملین به  -٧
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 اقتراح واحداث التطو�ر س�اسات المؤسسة و في  المراكز العاملین  تشارك -٨
 ومتفق علیها من جم�ع االفراد . رؤ�ة ورسالة واضحة ومحددة  تبنى  -٩

 تزو�د العاملین �اإلدارات التعل�م�ة �المهارات التكنولوج�ة الالزمة. -١٠
 عقد دورات تدر�ب�ة للعاملین �ل حسب میولة و�حت�اجاته.  -١١

لتحسین أداء    �ُعد (فرق العمل )    على  ضوء  حات لتفعیل دور التطو�ر التنظ�مىمقتر ثان�ًا:  
   -:العاملین �مراكز التطو�رالتكنولوجى �اإلدارات التعل�م�ة �محافظة الفــــیوم 

�جب على  إدارة مر�ز التطو�ر التكنولوجي �المدیر�ة واالقسام التا�عة له �اإلدارات التعل�م�ة 
التنظ�مىل�ات  إت�اع مجموعة من اآل التطو�ر  العمل ) على  ضو   لتفعیل دور  �ُعد (فرق    ء 

الفــــیوم  �محافظة  التعل�م�ة  �اإلدارات  التطو�رالتكنولوجى  �مراكز  العاملین  أداء  وهى   لتحسین 
 -كالتالى :

 تساعد المراكز في تحقیق اهداف تنظ�م�ة مشتر�ة بین افراد جماعات العمل.  -١
 راد العاملین داخل وحدات المؤسسة. تشجع  على  التماسك بین االف  -٢
 ى التفاعل الموجب بین جماعات العمل.تشجع عل -٣
 . تهتم �ق�م ومعاییر الجماعة وتطو�ر أهدافها -٤
 . تطور من طرق حل المشكالت والنزاعات بین العاملین  -٥
 . تسعى إلى تطو�ر نظم االتصال وأسالیب صنع القرار   -٦
 تعمل على توثیق الصلة بین افراد الجماعة -٧
 العاملین في نفس المستوى. على تنم�ة روح الفر�ق بین  تعمل -٨
 . تحرص المراكز على توحید الق�م والمعاییر ومظاهر السلوك الطب�عى الفراد   -٩

التنظ�مى ثالثًا:   التطو�ر  دور  )    لتفعیل  والتنظ�م  (اإلداة  �ُعد  أداء   على  ضوء  لتحسین 
 -:�محافظة الفــــیوم   �اإلدارات التعل�م�ة العاملین �مراكز التطو�رالتكنولوجى

واالقسام التا�عة له �اإلدارات التعل�م�ة   :�جب على إدارة مر�ز التطو�ر التكنولوجي �المدیر�ة
  على  ضوء �ُعد (اإلداة والتنظ�م )   لتفعیل دور التطو�ر التنظ�مىإت�اع مجموعة من اآلل�ات  

الت �اإلدارات  التطو�رالتكنولوجى  �مراكز  العاملین  أداء  الفــــیوم لتحسین  �محافظة  وهى   عل�م�ة 
 -كالتالى :
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 . تطور العالقات وه�كل االتصالت والمعلومات  -١
 . تسعى إلى تطو�ر األنشطة ومهام العمل فى جم�ع الوظائف واالقسام -٢
 . تعمل على تطو�ر إجراءات العمل واسالی�ه -٣
 . تبني المراكز عالقات مختلفه مع مؤسسات خدم�ة أخرى  -٤
 . واالبتكار تت�ح المراكز فرص للتجدید -٥
 . تعقد المراكز تدر��ات للعاملین على إدارة عمل�ة التطو�ر -٦
 . تراعى المراكز التطورات التكنولوج�ة الحدیثة عند تطو�ر أداء العاملین  -٧
 لها. داختنظ�م العالقات بین الوحدات واألقسام اإلدار�ة   -٨
 . �التنظ�م اإلدارى تطو�ر اله�كل التنظ�مى  لإلدارت �ما �سمح  -٩

 اخ المناسب للعمل . توفیر المن -١٠
، توز�ع المسئول�ات على العاملین �ما یتناسب  تقد�م اإلرشادات والمساعدات للعاملین  -١١

 مع قدراتهم
 . تسهیل اإلتصال بین جم�ع األقسام اإلدار�ة �المؤسسة   -١٢

 المــــــراجعقـــائــمة 

 المراجع العر��ة   -اوًال:

١- ) المحاسه  محمد  األداء):" ٢٠١٣إبراه�م  وتقی�م  النظر�ة    إدارة  بین  الوظ�فى 
 ، األردن ، دار جر�ر للنشر والتوز�ع . والتطبیق 

دودین( -٢ التنظ�مى ):"  ٢٠١٢أحمد  والتطو�ر  التغییر  دار    إدارة  ،األردن،  عمان   ،
 والتوز�ع.  ال�ازورى للنشرؤ

):"واقع إنتاج البرمج�ات التعل�م�ة لدى مر�ز التطو�ر  ٢٠١٨احمد محمد مختار الجندى( -٣
،جامعة    مجلة �ل�ة التر��ةر�ات التجار�ة فى ضوء المعاییر المقترحة "،  التكنولوجى والش

 . ١١٣)،ع٢٩بنها ،مج(
القادر( -٤ عبد  سكران  نب�ة  التعل�م�ة  ٢٠٢١أحمد  �اإلدارة  ال�شر�ة  الموارد  ):"تنم�ة 

المعرفة"   إدارة  مدخل  ضوء  على  الفیوم  منشورة�محافظة  غیر  ماجستیر  �ل�ة    رسالة   ،
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 التر��ة،جامعة الفیوم

):"استرت�ج�ة مقترحة لتطو�ر برامج التدر�ب �مراكز  ٢٠٠٧ایهاب مصطفى محمد جاد( -٥
رسالة تعل�م فى ضوء مستحدثات تكنولوج�ا التعل�م"،  التطو�ر التكنولوجى �مدیر�ات التر��ة وال

 ،معهد الدراسات وال�حوث،جامعة القاهرة.  د�توراه غیر منشوره
السكارنة( -٦ خلف  التن):"  ٢٠٠٩بالل  واإلدارى التطو�ر  الم�سرة    ظ�مى  ،،دار  عمان   ،"

 . ١للنسر والتوز�ع والط�اعة ، ط
الهاشمى( -٧ الدین  نصر  االجتماعى  ):"  ٢٠٠٦جابر  النفس  علم  في  الس�اسة  مفاه�م 
 الجزائر، دار الهدى للطا�عة والنشر والتوز�ع . "،
٨- ) رقم  وزارى  قرار   : والتعل�م  التر��ة  وزارة   ، العر��ة  مصر  بتار�خ  ٨جمهور�ة   (
٦/١/١٩٩٧ . 
، جمهو  -٩ والتعل�م  التر��ة  وزارة   ، العر��ة  مصر  قبل    ر�ة  للتعل�م  اإلسترات�جة  الخطة 

 . ٢٠٣٠،٢٠١٤/٢٠١الجامعي 
):"نشرات وزار�ة  واردة من وزارة  ٢٠٢١جمهور�ة مصر العر��ة وزارة التر��ة والتعل�م (   -١٠

 ١٢/٩/٢٠١٨ار�خ من   التر��ة والتعل�م لمراكز التطو�ر التكنولوجى �المدیر�ات التعل�م�ة بت
 . ٢١/٤/٢٠٢١إلى 
١١- ) والتعل�م  التر��ة  وزارة  العر��ة  مصر  الطر�ق  ١٩٩٧جمهور�ة  على  "عالمات   :  (  ،"

  ،مر�ز التطو�ر التكنولوجى ،العدد الثالث عشر ،السنة الثان�ة ،ینایر .مجلة الصحوة  
١٢- ) والتعل�م  التر��ة  وزارة  العر��ة  مصر  عطاء ٢٠"):  ٢٠٠١جمهور�ة  من  رئ�س    عامًا 

 "،القاهرة ،قطاع الكتب.  سنوات فى مسیرة تطو�ر التعل�م ١٠مستنیر "م�ارك والتعل�م 
١٣- ) فتح هللا  التنظ�مى  ٢٠١٢خالصة  التطو�ر  الشاملة �مدخل إلحداث  الجودة  إدارة   ":(

 جامعهة الجزائر ، الجزائر.  یر غیر منشوره،رسالة ماجستفي التعل�م العالى ، 
) :"استثمار مهارات الق�ادة الناعمة  ٢٠٢٠عبد هللا محمد (رافد حمید الحدراوى ، جالل   -١٤

لتحقیق التطو�ر التنظ�مى دراسة تحلیل�ة آلراء عینة من منتسبى المعهد التقنى في السل�مان�ة 
 ) ٣)،ع (٢٨، مج (  مجلة الجامعة اإلسالم�ة، 

 ، مصر ، دار الجامعة للنشر والتوز�ع .   رؤ�ة مستقبل�ة):" ٢٠٠١راو�ة حسن ( -١٥
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مجلة الحكمة للدراسات  ):"أهم�ة التطو�ر التنظ�مى للمؤسسة،  ٢٠١٦ة نوزوران (سعید  -١٦
 ). ٨)،ص (٨، الجزائر ، مر�ز �نوز الحكمة للنشر،ع(  االجتماع�ة

١٧- ) عامر  المطلب  عبد  الموار )":٢٠١١سماح  إدارة  ال�شر�ةاسترات�ج�ات  دار    د   ،"
 الفكر،. 

١٨-  ) إبراه�م  محمد  محمد  مشروعات  ٢٠٢٠سماح  �عض  واقع  التكنولوجى  ):"  التطو�ر 
مصر،  فى  والتعل�م  التر��ة  المتخصصبوزارة  للدراسات  المصر�ة  التر��ة ةالمجلة  ،،كل�ة 

 . ٢٥،جامعة عین شمس ،ع
الداوى (   -١٩ لمفهوم األداء ) :"  ٢٠٠٧الش�خ  النظر�ة  ال�احث ،    تحلیل األسس  "،مجلة 

 جامعة الجزائر. 
طو�ر التنظ�مى "، دراسة میدان�ة  ):"الرقا�ة اإلدار�ة وعالقتها �الت٢٠١٥طارق بور�ب ( -٢٠

،جامعة محمد خضیر،كل�ة    رسالة ماجستیر غیر منشورة�محافظة الغا�ات لوال�ة الطارف،  
 العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة ، الجزائر. 

٢١- ) درة  إبراهید  ال�ارى  المنظمات ):" ٠٣٢٠عبد  في  ال�شرى  األداء  "،مصر،    تكنوالوج�ا 
 اإلدار�ة   منشورات المنظمة العر��ة والتنم�ة

الص�اغ( -٢٢ نع�م  درة،زهیر  إبراه�م  ال�ارى  القرن  ):" ٢٠٠٨عبد  في  ال�شر�ة  الموارد  إدارة 
 . ، األردن،دار وائل للنشر   الحادى والعشر�ن

٢٣-  ) الرحاحلة  سالم  الرازق  المنظ):"  ٢٠١٠عبد  مكت�ة  مةنظر�ة  األردن،   ، عمان   ،
 المجتمع للنشر والتوز�ع. 

عبده   -٢٤ نجاه  عا�ض،  مصلح  اللط�ف  (عبد  في  ٢٠١٩العودى  المنظم�ة  الثقافة  )"أثر 
المنظمى   ،  -التطو�ر  ال�من�ة  المصارف  في  میدان�ة  االجتماع�ة دراسة  الدراسات  ،    مجلة 

 ). ٤)،ع(٥جامعة العلوم والتكنولوج�ا ، ال�من ، مج(
٢٥- ) هللا  عوض  بن  ،طلق  العنى  عبد  هللا  المفاه�م  ):"٢٠٠٣عبد   : التنظ�میى  السلوك 

 ، السعود�ةـ،جدة، دار النوا�غ للنشر والتوز�ع .   توالنظر�ات والتطب�قا 
٢٦- ) جمال  اله  التنظ�مى   ):"٢٠١٥عبد  والتطو�ر  التغییر  ،دار  إدارة  األردن   ، عمان    ،

 المعتز للنشر والتوز�ع . 
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 "،القاهرة ، دار غر�ب للنشر والتوز�ع. إدارة الموارد ال�شر�ة")٢٠٠٣على السلمى  ( -٢٧
٢٨- ) ورد  أبو  عدنان  و�الة  ):"درجة  ٢٠١٥فاتن  مدارس  مدیرى  أداء  تقی�م  نظام  فاعل�ة 

  ، المدرسى  التنظ�مى  �التطو�ر  وعالقتة  الدول�ة  منشورة الغوث  غیر  ماجستیر  ،    رسالة 
 الجامعة اإلسالم�ة ، غزة ، �ل�ة التر��ة . 

 ، عمان ، دار أسامة. إدارة الموارد ال�شر�ة) :"٢٠٠٧سونه( ف�صل ح  -٢٩
٣٠-  ) شع�ان  الوهاب  عبد  اإلدار�ة    ):"تصور٢٠١٩لط�فة  للق�ادات  المهن�ة  للتنم�ة  مقترح 

رسالة  التغییر،  إدارة  مدخل  على ضوء  الفیوم  �محافظة  والتعل�م  التر��ة  ماجستیر   �مدیرات 
 التر��ة،جامعة الفیوم.  ، �ل�ة   غیر منشورة

حجازي( -٣١ عاطف  العامه):"  ٢٠٠٣محمد  للنشر    المنظمات  طی�ة  دار   ،" ،القاهرة 
 والتوز�ع . 

غیث   -٣٢ عاطف  اجتماع ١٩٩٧(محمد  علم  المعرفة   ):"قاموس  دار   ، "،اإلسكندر�ة 
 الجامع�ة . 

  ):"تقو�م خطى التطو�ر التكنولوجى فى مصر فى٢٠٠٥محمد عبد الرحمن السعدنى (  -٣٣
المرجوة، األهداف  منشورةضوء  غیر  د�توراة  ،جامعة   رسالة  التر�و�ة  الدراسات  ،معهد 

 القاهرة. 
اللورى( -٣٤ التنظ�مي  ):"،  ٢٠١٢موسي  حدیثة"،السلوك  ومفاه�م  األردن،دار    اساس�ات 

 وائل للنشر والتوز�ع . 
٣٥- ) التغییر والتطو�ر):" ٢٠١٣ناصر جرادات وآخرون  للنشر  إدارة  أثراء  ،  األردن، دار 

 والتوز�ع . 
٣٦- ) الرو�ى  محمد  �محافظة  ٢٠١٧هناء  التعل�م�ة  �اإلدارات  التدر�ب  وحدات  ):"تطو�ر 

 ، �ل�ة التر��ة،جامعة الفیوم   تیر غیر منشورةرسالة ماجسالفیوم على ضوء معاییر الجودة،
٣٧- ) النصیر  محمد  التطو�ر  ٢٠١٧یوسف  على  األكاد�م�ة  الق�ادات  تمكین  ):"أثر 

الحد في جامعة  ،  التنظ�مى  الشمال�ة  التر�و�ةود  لأل�حاث  الدول�ة  االمارات المجلة  ،جامعة 
 ). ٢( )،ع ٤٣العر��ة المتحدة ، مج (
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 النفسيةو بويةرتال مللعلو  الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢ديسمرب  -الـد السـادس عشر ـ العدد التاسع

 

 ثان�ًا: المراجع األجنب�ة  -
1-  Ahmadi, M., Baei, F., & Sharifii, N. (2017). The Role of the 
Strategic Intelligence and the Entrepreneurial Behavior in the 
Organizational Development. Journal of Industrial Strategic 
Management, 2(2), 1-22. 
2- carter tony, j.d,(2009) Managers Empowering Employees 
American journal of economics and business Administration 1,(2) 
2. 
3- Grace chacha Busara.(2016) Impact of Employees 
empowerment on performance organization a case study of 
government procurement servise agency master of project 
management of the open mniversity of Tanzania  
4- Gul, Z. (2015). Impact of employee commitment on 
organizational development. FWU Journal of Social Sciences, 
9(2), 117-124 
5-  Hakan Erkutlua, Jamel Chafra,(2015) The effects of 
empowerment role identity and creative role identity on servant 
leadership and employees' innovation implementation 
behavior,procedia social and behavioral sciences, Turkey.  
6- Mazdarani E. Silvia C.(2008) Peters of employee 
empowerment on service quality and customer satisfaction in 
service organizations. Thesis for master. Malardalen University.  
7- Rastgoo, P. (2016). The relationship of talent management 
and organizational development with job motivation of employees. 
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 



 

 
 

 

 
                                             

 

۲٤٥ 

 سـنــــؤاد حـــــوه فـــــرض 
يف حتسني اداء العــامـلني مبركز   دور التطــوير التنظــيمى

 مبحافظة الفــــيوم  باإلدارات التعليمية التطـــوير التكنـولـــوجـى 
 

Brunensis, 64(2), 653-662. 
8- Tabitha ndegwa. (2015) perceived relationship between 
employees empowerment and organizational performance among 
commercial bankes in Kenya, a research project degree of master 
of business administration school of business, university of 
Nairobi, Kenya 2015 . 
9- Zafar Gul.(2015) Impact of Employee Commitment on 
Organizational Development. Fwn Journal of Social Sciences, 
Winter  
10- Zani, N. N. (2020). Influence of Organizational Development 
on Organizational Performance of Microfinance Institutions in 
Nairobi County (Doctoral dissertation, United States International 
University-Africa) 

 
 


