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األداء التنظيمي لمغلمات رياض األطفال وعالقته
بالبيئة التغليمية لطفل الروضة
م.د .ابتسام سعيد امحد  /جامعة بغداد /قسم رياض االطفال
ممخص البحث
يسعى البحث الى معرفة األداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال ،ومعرفة البيئة التعميمية لطفل
الروضة .وتحقيقاً ألىداف البحث تبنت الباحثة مقياس األداء التنظيمي ل ـ (الساعدي )9102،الذي قامت
بتطبيقو عمى معممات رياض األطفال ،يتكون المقياس من ( )34فقرة ،ويتمتع بصدق وثبات جيد ،إذ بمغ
معامل الثبات ( )1,43بطريقة اعادة االختبار ،و ( )1,47باستعمال معادلة ألفا كرونباخ .فضالً عن قيام
الباحثة بتبني مقياس البيئة التعميمية ل ـ (ردام ،)9102،يتكون المقياس من ( )22فقرة ،ويتمتع بصدق
وثبات جيد ،إذ بمغ معامل الثبات ( )1,42بطريقة ثبات المالحظين ،و ( )1,21باستعمال معادلة ألفا
طبق مقياس األداء التنظيمي عمى عينة بمغ عددىا ( )021معممة اختيروا بالطريقة العشوائية
كرونباخ .وقد ّ

وطبق مقياس البيئة التعميمية عمى الرياض التي تتواجد فييا أفراد عينة البحث والبالغة ()04
البسيطة ّ

روضة .وقد توصل البحث الى النتائج اآلتية:

أداء تنظيمياً بمستويات متباينة.
 -1إن معممات رياض األطفال
ّ
لديين ً

 -2التوجد فروق بين المعممات في األداء التنظيمي تبعاً لسنوات الخدمة.

 -3إن مستوى البيئة التعميمية في رياض األطفال أقل من المستوى المطموب.
 -4يرتبط األداء التنظيمي بالبيئة التعميمية ارتباطاً عالياً وموجباً.
ثم جقدمث الباحثة بمجموعة من الحوصيات والمقحرحات.
.
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مشكمة البحث:

التعريف بالبحث

إن كفاءة أداء المؤسسات التربوية يرتبط بكفاءة العنصر البشري ،وىكذا فان كفاءة أداء معممة الروضة

ينعكس عمى مستوى تقدم ونجاح المؤسسة التي تعمل فييا ،ومن ثم ينعكس عمى مستوى أداء األطفال
ومدى تفاعميم مع بيئتيم التعميمية بطريقة ناجحة ومؤثرة .وان النيوض بمستوى التعمم واالرتقاء بو يتطمب

وجود معممة تتمتع بكفاءة عالية وأداء تنظيمي مميز ال سيما في مرحمة رياض األطفال التي تعد من
المراحل الحساسة في حياة الطفل ،إذ تعد المعممة المثل األعمى لو .وان تنمية قدرات االنسان وتطورىا لم

تعد حاجة ممحة لمفرد فحسب ،بل أصبحت ضرورة تفرضيا متطمبات المجتمع المتقدم لبناء حياة اجتماعية
سميمة ومتوازنة ،وىذا يتطمب الكثير من المعمومات والمعارف والقدرات لمواجية المشكالت والتحديات

والتصدي ليا.

وان خصائص طفل الروضة ال سيما في حبو لمحركة واالستكشاف والتجريب ،تتطمب وجوده في بيئة

تعميمية مناسبة تتصف بمواصفات بنائية ونمائية ،ومزودة بوسائل وتجييزات ترقى بالعممية التربوية ،وان
بغياب تمك المواصفات والمتطمبات ،تصبح الروضة عبارة عن مكان فيو الكثير من النقص لمتطمبات تعد

جزءاً أساساً من عممية تعمم الطفل ،وبالتالي ال تساعد المعممة عمى أداء عمميا والقيام بدورىا عمى الوجو
األمثل ،والنتيجة عدم تحقيق األىداف المرجوة من رياض األطفال.

وعمى الرغم من التطورات التي يشيدىا العصر في أغمب مؤسسات المجتمع بصورة عامة ومؤسسات

التربية والتعميم بصورة خاصة ،اال ان عدد من مؤسسات رياض األطفال ما زالت تعاني من ضعف وافتقار

لمعظم الجوانب الرئيسة فييا ،مثل الجوانب البيئية المتمثمة بالمكونات المادية من مبان ومرافق وتجييزات

وألعاب ،فضالً عن قمة عدد الكادر االداري والتعميمي من معممات وموظفات ،مما يؤدي الى تباين ممحوظ

في مستوى األداء التنظيمي لممعممات في تمك الرياض ،وفقاً لتفاوت االمكانات المتوفرة في البيئة التعميمية
داخل الروضة .وقد جرى مالحظة ذلك عن طريق الزيارات الميدانية التي قامت بيا الباحثة لمجموعة من
الرياض الحكومية ،إذ الحظت وجود تباين في مستوى البيئة التعميمية المتوفرة داخل الروضة ،وقد يكون

ذلك لو عالقة باألداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال.

ولكي تتمكن مؤسساتنا التربوية من مواكبة التغير السريع الحاصل في مجتمعنا اليوم ،وتستطيع تحقيق

أداء تنظيمياً عالياً وممي اًز ،وتتوفر بيئة
األىداف التربوية ،البد من أن تكون ىنالك معممات واعيات تمتمك ً
تعميمية مناسبة ومالءمة ألطفال الرياض لموصول الى النتائج المطموبة.
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وينبثق من مشكمة البحث السؤال اآلتي:
ىل ىناك عالقة بين األداء التنظيمي لممعممات والبيئة التعميمية في الروضة؟

أهمية البحث:

إن الروضة من أىم المؤسسات التربوية واالجتماعية ،فيي التي تتولى تربية النشىء واعداده جسمياً

وعقمياً ونفسياً ،والمجتمع ينظر الييا ولمعاممين فييا بعين االحترام ،فيم األقدر عمى االصالح والتغيير
والتوجيو ،ألنيا القوة المفكرة التي تحرك المجتمع ،وىكذا كان عمينا أن نولي مؤسسات رياض األطفال جل

اىتمامنا ونسعى الى تطويرىا وتحسينيا وتقدميا (الموني .)91 :9114،وان الروضة وحدة أساس من
وحدات النظام التعميمي ،والبد أن تتوفر فييا شروط العمل المناسب ،لكي تحقق الرضا لجميع العاممين في

الروضة (األوسي والماشي.)040 :9111،

وتعد مينة التعميم في رياض األطفال من المين الميمة التي يتوقف عمييا عماد المجتمع ،إذ تحتل

معم مة الروضة المرتبة الثانية بعد االسرة ،من حيث دورىا في تربية وتعمم الطفل الميارات األساس .وان
زيادة فاعمية التعمم وكفاءتو تتوقف الى درجة كبيرة عمى مستوى األفراد العاممين فيو وعمى مستوى أدائيم

في العمل وشعورىم بالمسؤولية .وان لمعممة الروضة دو اًر بار اًز في مرحمة رياض األطفال عن طريق تييئة
الجو المناسب لألطفال في داخل وخارج غرفة الصف ،وذلك بتزويدىم بمجموعة من مصادر التعمم
كالوسائل التعميمية (المطبوعة وغير المطبوعة ،والمرئية والسمعية ،واأللعاب) ،التي تنمي لدييم التفكير

والتساؤل حول البيئة التي يعيش فييا األطفال في المنزل أو الروضة (الخفاف.)033-034 :9104،

إن المعممة التي تتقدم تدريجياً في مستوى أدائيا ،تصبح قادرة عمى تحقيق مستويات أعمق بما يتعمق

بعممية التعمم وتحسين مستويات تنمية الميارات ،وتحقق نسبة تواصل عالية من االنضباط لفئات أكبر

( .)Alger,2002:15فان األداء ىو المحور الرئيس الذي ينصب االىتمام والجيود حولو ،لكونو يشكل
بامتياز أىم أىداف المؤسسة ،إذ يتوقف كفاءة أداء أية مؤسسة في أي مجال عمى كفاءة أداء مواردىا

البشرية ،ولكي يأتي أداء الفرد عمى الوجو المطموب من الكفاءة والفاعمية ،يتوجب دراسة مكونات األداء

عن طريق التحديد الموضوعي لمميارات والقدرات التي ينبغي أن يتميز بيا الفرد ،وتحديد مسؤوليات
الوظيفة وواجباتيا ومعدالت األداء وأساليب العمل والظروف التي يحدث فييا أداء الفرد

(سممى.)924 :0227،

التكيف
يرى سعد ( )9101ان قدرة المنظمات أو المؤسسات عمى التطور والبقاء ،يرتبط باالستجابة و ّ
مع متطمبات الظروف والتغيرات البيئية التي تواجييا ،وان ظروف وعوامل البيئة التعميمية ىي المحدد

األساس لبقاء ونجاح المؤسسة التربوية والتعميمية (سعد.)2 :9101،
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وان االىتمام بالمؤسسات التربوية المعنية بتربية وتعميم األطفال ،من المعايير التي يقاس بيا تحضر
وصنفت تمك المعايير ضمن مجاالت رئيسة ،وحظي المجال المتعمق باعداد البيئة
االمم والشعوب،
ّ
التعميمية وتجييزاتيا باىتمام واضح ،وذلك ألنيا الوعاء الذي يصب فيو الخبرات المقدمة لمطفل ،والشكل
الذي يستثمر عن طريقو طاقاتو ،ومن ىنا فان ىذا الشكل اما أن يكون مالئماً النطالق تمك الطاقات ،أو

الفعال)
أن يكون بعيداً عن حاجات الطفل وال يسيم في تطوير قدراتو .وقد سمي طفل الروضة ب ـ (الطفل ّ
فعالة ونشطة
ألنو ينيمك بكل طاقاتو في النشاط ويكتسب خبرات مختمفة ،وذلك إذا تواجد في بيئة تعميمية ّ
وغنية بالمثيرات (الببالوي وحسين.)4 :9117،
إن تييئة البيئة المادية والبشرية في رياض األطفال يعد أحد المتطمبات الالزمة ،اليجاد الجو المناسب

لمتعمم ولتحقيق النمو الشامل المتكامل لمطفل واثارة الرغبة لممعرفة لديو ،وان توفير بيئة مادية غنية

بالمثيرات من مواد وامكانات ،تتيح مناخاً مناسباً لمطفل يشعر فيو انو لم يبتعد كثي اًر عن المنزل ،وتشعره
بالراحة والسعادة واستمتاعو وحبو لمتعمم ،واستثارة رغبتو لالكتشاف والبحث والمقارنة والتصنيف والتجريب

واالبتكار والتخيل وقدرتو عمى حل المشكالت (الغريري والنعامنة.)072 :9104،

إن ىدف تحقيق النمو المتكامل والمتوازن لشخصية طفل ما قبل المدرسة ،ينطمق أساساً من ان

الطبيعة االنسانية طبيعة مرنة كمما اتيحت ليا فرصة النمو ،إذ ترتبط مع البيئة ارتباطاً عضوياً يؤثر فييا
وتؤثر فيو ،فالطفل يولد ولديو مجموعة من االمكانيات واالستعدادات تكون لديو رصيداً نظرياً قابالً لمتعمم
والنمو الى أقصى درجة ممكنة ،عن طريق استعداداتو النفسية والعقمية وتفاعالتو مع البيئة التعميمية

المادية والبشرية (جاد.)32 :9112،

ومما يؤكد أىمية مرحمة طفل ما قبل المدرسة ورعاية النمو فييا ،كونيا ضرورية لمنجاح في المراحل

الدراسية الالحقة ،ما أشار اليو فيجوتسكي انو أثناء ىذه المرحمة تكون األنظمة البصرية والعقمية والحركية
مستعدة لمعمل والنشاط ،فاذا استثارت البيئة تمك األنظمة بطريقة جيدة أثناء ىذه المرحمة ،فانيا سوف تبمغ

مداىا من النمو ،أما إذا لم تنجح فسوف يضيع قدر كبير من ىذا النمو (الخفاف.)014 :9104،
وتتجمى أىمية البحث في النقاط اآلتية:

 -1إن كفاءة األداء المنظم لممعممة ينعكس عمى كفاءة عمل مؤسسة رياض األطفال عموماً ،وكفاءة
أداء األطفال بنحو خاص ،ألنيا تسيم في نقل األفكار والقيم والعادات ألذىان األطفال.

 -2إن البيئة التعميمية تؤثر في الطفل تأثي اًر مباش اًر ،لينمو ويتعمم ويتمقى فييا كل ما يسيم في تعزيز
قدراتو ومياراتو في جميع جوانب شخصيتو المختمفة.

 -3إن بيئة رياض األطفال التعميمية الغنية بالمثيرات ،تعد محفزات لتعمم الطفل.
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أهداف البحث:
يستيدف البحث الى:
 -1معرفة األداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال.

 -2الفروق بين معممات رياض األطفال في متغير األداء التنظيمي تبعاً لسنوات الخدمة.
 -3معرفة البيئة التعميمية لطفل الروضة.

 -4العالقة بين األداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال والبيئة التعميمية لطفل الروضة.

حدود البحث:

يتحدد البحث بـ :
معممات رياض األطفال الحكومية في محافظة بغداد بجانبييا (الكرخ والرصافة) ،لمعام الدراسي

(.)9104-9107

تحديد المصطمحات:

أوالً :األداء التنظيمي (:)Organizational Performance

عرفو دافت ( :)Dafit,2001قدرة الفرد عمى تحقيق أىداف المؤسسة ،عن طريق استعمال الموارد
ّ -1
المتاحة بطريقة فعالة وكفوءة (.)Dafit,2001:119

عرفو الجير ( :)Alger,2002سمسمة من االجراءات التي يقوم بيا الفرد ،والتي تعمل عمى دمج
ّ -2
قيمو ضمن االمكانيات ،لموصول الى األىداف المحددة
الميارات والمعرفة ،لتحقيق نتيجة ّ
(.)Alger,2002:10

عرفو (الداوي :)9112،الطرائق والكيفيات التي يعتمدىا الفرد في المؤسسة ،بغية تحقيق األىداف
ّ -3
(الداوي.)902 :9112،

عرفو (الغالبي وادريس :)9112،النتائج المتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخمية عمى اختالف
ّ -4
أنواعيا والتأثيرات الخارجية ،واستثمارىا من لدن الفرد في تحقيق األىداف (الغالبي
وادريس.)374 :9112،

التعريف النظري:

تبنت الباحثة تعريف دافت ( ،)Dafit,2001ذلك ألن ىذا التعريف ىو األكثر مالءمة لمبحث.

التعريف االجرائي:

الدرجة التي تحصل عمييا معممة الروضة ،عن طريق اجابتيا عمى مقياس األداء التنظيمي الذي تبنتو

الباحثة ليذا الغرض.
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ثانياً :معممة رياض األطفال (:)Kindergarten Teacher

عرفيا (الخالدي" :)9114،من يقوم بادارة النشاط وتنظيمو في غرفة النشاط وخارجيا ،فضالً عن
ّ -1
تمتعيا بمجموعة من الخصائص الشخصية واالجتماعية والتربوية التي تميزىا عن غيرىا من
معممات المراحل العمرية االخرى" (الخالدي.)002 :9114،

عرفيا (بدر" :)9101،عصب العممية التربوية والتعميمية في الروضة ،فعمى عاتقيا يقع العبء
ّ -2
األكبر في تحقيق رسالة الروضة ،إذ ان نجاح المعممة بميمتيا في ىذه المرحمة الميمة والحرجة
من حياة الطفل يعد نجاحاً لمروضة في تحقيق أىدافيا" (بدر.)942 :9101،

ثالثاً :البيئة التعميمية (:)Educational Environment

عرفيا (فيمي :)9109،مجموعة الظروف والعوامل الخارجية المادية والبشرية التي تحيط بعممية
ّ -1
تعمم الطفل ،والتي تؤثر في سرعة وفعاليات عمميات التعمم لديو (فيمي.)04 :9109،
عرفيا (الخفاف :)9104،مجموعة من المثيرات والظروف والعوامل المادية والنفسية التي تشكل
ّ -2
المعطيات األساس والالزمة النجاح المواقف التعميمية داخل الصف وخارجو ،عن طريق تعمم
األطفال وانماء سموكيم بما يتالئم واألىداف التربوية المنشودة (الخفاف.)024 :9104،

التعريف النظري:

تبنت الباحثة تعريف فيمي ( ،)9109ذلك ألن ىذا التعريف ىو األكثر مالءمة لمبحث.

التعريف االجرائي:

الدرجة التي تسجميا الباحثة ،عن طريق مالحظتيا لمجانبين المادي والبشري في الروضة عمى مقياس

البيئة التعميمية الذي تبنتو الباحثة ليذا الغرض.

رابعاً :طفل الروضة (:)Child Kindergarten

عرفو (بيادر" :)0222،الطفل في المرحمة العمرية الممتدة من نياية العام الثالث حتى نياية العام
ّ -1
الخامس أو بداية العام السادس ،وقد أطمق البعض عمى ىذه المرحمة مسمى الطفولة المبكرة"
(بيادر.)49 :0222،
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أوالً :األداء التنظيمي:

إطار نظري ودراسات سابقة

يعد األداء التنظيمي المحرك األساس لنشاط المؤسسات ،التي تيدف في عمميا الى التجديد واالبتكار

فضالً عن ذلك ان األداء التنظيمي يقود الى االبتكار ويساعد عمى التجديد والتطمع الى األمام .فاألداء

التنظيمي يمثل قدرة المؤسسة عمى تحديد وتنفيذ األىداف التي تسعى الييا ىذه المؤسسة ( Zaied

.)et.al,2015:45

مؤشرات قياس األداء التنظيمي:

 -1القابمية أو القدرة :تتوقف القدرة كبعد أدائي عمى عدد من العوامل وىي :الذكاء ،والصحة العامة
والتعميم ،والتدريب ،والخبرة ،واالستعداد الشخصي ،والقدرات الذاتية والموروثة.

 -2الرغبة في العمل :تتمثل بالقوة التي تحرك الفرد وتثيره ألجل انجاز الميمات الموكمة اليو عمى
الوجو األفضل ،وان عدم استقرار وقناعة الفرد بالعمل ،ناتج عن ضعف المؤسسة في اشباع
حاجاتو ورغباتو (.)Desler,2009:270

 -3فرصة األداء المتاحة :وىي احدى المكونات األساس لتحفيز األف ارد عمى أداء أعماليم بنحو جيد
ومنظم ،وىناك مجموعة من العوامل المؤثرة في أداء العاممين في المؤسسة ،وىي :مكان العمل

وأساليب االتصال ،ونوعية االشراف ،والتخطيط ،واتخاذ الق اررات (الشماع.)932 :9117،

أوالً :النظريات التي فسرت األداء التنظيمي:
 -1نظرية العالقات االنسانية (:)1931

يعد مايو ( )Mayرائد تمك النظرية ،وتركز ىذه النظرية عمى االىتمام بالجوانب االنسانية واالجتماعية
في المؤسسة ،إذ اىتمت بالفرد في العمل النو محور المؤسسة ،وركزت عمى العاممين وعمى عالقاتيم
الشخصية ودوافعيم وحاجاتيم وعمى مبادراتيم وعمى حركة الجماعات وأثرىا في االنتاجية واألداء والفاعمية
والتواصل االداري والتدريب والتحفيز والرضا عن العمل .وتؤكد النظرية ان العوامل االنسانية تؤثر في

األداء واالنتاجية أكثر من العوامل المادية ،وتأمين حاجات االنتماء تعزز عضوية الفرد في المؤسسة
وايجاد عالقات ودية بين األفراد وادارتيم (مرعي.)314 :9119،

فالعالقات االنسانية تنظر الى الفرد بتكوينو العاطفي واالجتماعي والنفسي ،وما يحممو ىذا الفرد من

قيم ومعتقدات وآراء وأفكار ونزعات وطموحات ،والتي بموجبيا تمعب دو اًر رئيساً في كفاءة األداء .فقد
حددت العالقات االنسانية أىم المتغيرات التي تؤثر في األداء والسموك االنساني ،وىي( :القيادة

942

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )59

واالتصاالت والمشاركة) .فالعالقات االنسانية تنظر الى المؤسسة كمجتمع انساني ،وان االدارة مسؤولة عن
تحقيق نتائج معينة تعتمد عمى العالقات االنسانية كاسموب في كيفية التنسيق بين جيود األفراد ،وخمق جو

مالئم يحفزىم عمى العمل واألداء المنظم بنحو تعاوني ّبناء يحقق االىداف (المغربي.)72 :9112،
 -2نظرية اتخاذ الق اررات (:)1951

تيتم النظرية االدارية بكيفية بناء التنظيم ووضع االسموب الذي يسير عميو في أداء أعمالو وانجاز

أىدافو بفاعمية وكفاءة ،ومن ثمة فان المبدأ األساس في ىذا الصدد ،ىو االختيار بين البدائل المتاحة ،لكي
يمكن حل المشكالت التي تواجيو لتحقيق األىداف التنظيمية ،فمبدأ الكفاية ال يمثل قاعدة ادارية ،ولكنو

يقوم عمى توجيو السموك الفردي والجماعي في االتجاه الذي يحقق أقصى انجاز ممكن لألىداف

وباستعمال أدنى حد من الموارد المتاحة .والحقيقة اننا نستطيع أن نتصور البيئة التي يمارس فييا الفرد
اتخاذ الق اررات ،لكونيا تطرح أمامو نوعين من المقدمات يعتمد عمييما في أداء ق ارراتو ،وىما:

أ -مقدمات واقعية :وىي قضايا تتعمق بالظواىر المالحظة في العالم الخارجي ،واسموب التفاعل بينيا.
ب -مقدمات قيمة :ىي قضايا ذات طابع أخالقي أساس.

ورى (سايمون) ان جميع العمميات التنظيمية تدور حول اتخاذ الق اررات ،وان األداء التنظيمي ما ىو
أ

القررات والمؤثرات
ا
اال نتيجة التخاذ الق اررات ،وىكذا فيو يرى ضرورة معرفة كيفية اتخاذ
(ماىر.)032 :0224،

 -3نظرية اكس واي لـ (ماكجريجور:)1961،
قدم دوجالس ماكجريجور ( )Douglas McGregorنظريتي ( )X-Yكبمورة عامة تركز عمى عدد

من الجوانب المتعمقة بطبيعة االنسان وأنماط القيادة واالدارة ،إذ وضح ان نظرية (اكس و واي) احداىما
تناقض االخرى (عبد الوىاب.)942 :9112،

يميز ماكجريجور بين نوعين من البشر ،من االفتراضات عن البشر افترضا نظرية اكس (س) ونظرية

واي (ص) ،فالنظرية االولى تفترض بأن النـاس يحتـاجون الـى السـمطة والعنـف لـدفعيم الـى األداء المطمـوب

فــي العمــل ،وان األداء المرضــي ال يمكــن تحقيقــو اال عــن طريــق الرقابــة والســيطرة مــن جانــب المســؤولين،

وتمتقي افتراضات ىـذه النظريـة مـع األداء ،التـي تقـول بـأن النـاس يتجنبـون المسـؤوليات كممـا أمكـنيم ،وبنـاءاً
عمى ذلك تؤكد ضرورة المكافأة والعقاب .ومن جانب آخر ترى نظريـة (واي) ان بامكـان النـاس تقـديم األداء

المناسب في الميام التي توكل الييم ،إذا اتيحت ليم الفرص واسندت الـييم المسـؤوليات وسـمح ليـم باالبـداع
واالبتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،وتؤكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النظريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأن النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدييم القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو والتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

(عبد الجبار والقحطاني.)42 :9117،
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 -4نظرية التوقع لـ (فروم:)1964،
يعد فيكتور فروم ( )Vector Fromمؤسس نظرية التوقع ،ويرى ان دافعية الفرد ألداء عمل معين،
ما ىو الى نتيجة العوائد التي سوف يحصل عمييا ،وشعوره واعتقاده بامكانية الوصول الى ىذه العوائد
نتيجة األداء الذي يمارسو ويقوم بو (ماىر.)024 :0224،

وعرف فروم
وتتمثل قوة الجذب عند فروم في المنفعة التي يحصل عمييا الفرد من العوائد نتيجة أدائوّ ،
( )Fromالتوقع بأنو عبارة عن تقدير احتمالي لمقدار المنفعة التي تحققت نتيجة القيام بعمل معين ،والتي
تتمثل في المعادلة اآلتية:

الدافع لألداء = منفعة العوائد × احتمال تحقيق األىداف

إن مساىمة فروم في نظريتو في التوقع ذات أثر ممموس في األداء والدوافع ،وذلك عن طريق تشجيع
الدوافع التي تيدف الى تحسين األداء (النمر.)024 :0221،

ويرى فروم ان الرابطة بين أىداف الفرد وأىداف التنظيم تقوم عمى االفتراضات اآلتية:

أ -العالقة بين األىداف الفردية والتنظيمية ،وتحكميا ثالثة متغيرات ،ىي:
 الجيد الذي يبذلو الفرد.
 مستوى األداء الناتج عن الجيد المبذول.
 المردود المادي أو المعنوي.

ب -قوة الدافع لمقيام بعمل معين.

ج -تقويم االحتمال في ان أداء العمل سيقوده الى الشعور باالنجاز ،ويرى فروم ان الرضا ال يتحقق لدى

يقدر نتيجة ادراك الفرد لمجيد الذي يبذلو في سبيل تحقيق ىذا
الفرد نتيجة الوصول الى ىدف ما ،وانما ّ
اليدف ،أي ان الفرد يتحقق لديو احساس ايجابي عندما يستشعر تقبمو لمنتيجة المتوقعة مقابل مايبذلو من
أداء ،ولقد اطمق عمى ىذا المدخل األداء مقابل التوقعات (المغربي.)74 :9112،
 -5نظرية دون الجير (:)2112

توضح نظرية دون الجير ( )Don Algerاألداء التنظيمي في المؤسسات ،ويرتبط تطور نظرية

األداء بستة مكونات رئيسة وجوىرية لتشكل اطا اًر واضح المعالم يستعمل لشرح عممية األداء بوضوح،
واألداء يمكن أن يكون عن طريق فرد واحد أو مجموعة من الناس ،فان البشر ىم اناس قادرون عمى
تحقيق األعمال والمنجزات االستثنائية .وكذلك تحث النظرية عمى التعمم عن طريق المؤسسات ،عبر فكرة

عرف دون ( )Donاألداء التنظيمي بأنو سمسمة من االجراءات التي
فحص األداء التنظيمي لممؤسسة ،وقد ّ
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قيمة ضمن االمكانيات لموصول الى األىداف المحددة
تعمل عمى دمج الميارات والمعرفة ،لتحقيق نتيجة ّ
(.)Alger,2002:11
أكد (دون الجير) عمى ثالثة عوامل أساس قد تؤدي الى تحسين فاعمية عممية األداء ،وىي:

 العقمية التي تنطوي عمييا عممية األداء.
 االنغماس في بيئة ثرية.

 االنخراط في الممارسة الذكية (.)Wiske,1998:14
وقد قسم (دون الجير) مجاالت األداء التنظيمي الى:

 -1مستوى الهوية :ىي المرحمة التي يصل فييا الفرد الى حالة من النضج والتسامي عن طريق
االنضباط بما يتعمق بدوره في المجتمع الميني.

 -2مستوى المعرفة :يشتمل عمى معرفة الحقائق والمعمومات والمفاىيم والنظريات أو المبادئ التي
يحصل عمييا الفرد عن طريق التجربة والتعميم والعمل.

 -3مستوى المهارات :يتضمن تقديم ميارات معينة ووصف االجراءات المحددة التي يتم استعماليا
من لدن المعممة في الروضة في أنواع متعددة من عروض األداء.

 -4سياق األداء :يشمل المتغيرات المرتبطة بالوضع ،سواء كان يتعمق بالمعممة أو الروضة.

 -5العوامل الشخصية :يتضمن ىذا المجال المتغيرات المرتبطة بحالة الفرد الشخصية (المعممة)
والتي تؤثر في أداءه (.)Alger,2002:13
واألداء التنظيمي ىو كفاءة الفرد التي عن طريقيا يستطيع انجاز وتنفيذ األنشطة ،التي تسيم في النواة

األساس لممؤسسة ،ويشير األداء الى األنشطة التي ال تسيم في جوىر التقنية ،ولكنيا تدعم البيئة التنظيمية

واالجتماعية والنفسية التي يتم فييا السعي الى تحقيق أىداف المؤسسة (الروضة) ،ويشتمل كذلك عمى

تقديم اقتراحات حول كيفية تحسين األداء في العمل ،وتحدث ىنالك تقمبات قصيرة األجل في األداء ،نتيجة

لمتغيرات التي تحصل في الحالة النفسية والفسيولوجية لمفرد ،بما في ذلك القدرة عمى العمل واالدراك
(.)Sonneteg,2001:7

وقد يسعى الجميع الى الحصول عمى أداء يمتاز بفعاليتو ونشاطو ،وىذا اليدف يشكل تحدياً كبي اًر

لممعممين الذين يسعون دائماً الى تحسين طريقة أدائيم ،فيم يحاولون مجتيدين لمساعدة اآلخرين عمى
التعمم والنمو وبث روح التعاون والمشاركة لمحصول عمى أداء أفضل .وعندما يتعمم الناس وتنمو قدراتيم

وخبراتيم في الحياة ،ستكون ىنالك نتائج عظيمة تقود الى احداث فرق كبير عمى صعيد الفرد والمجتمع

والمؤسسة التي ينتمي الييا الفرد (.)Caine,1997:3
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ثانياً :دراسات سابقة في األداء التنظيمي:

 -1دراسة (الساعدي:)2116،

 -العنوان :التمثيل المعرفي وعالقتو باألداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال.

 اليدف :قياس التمثيل المعرفي واألداء التنظيمي لدى معممات الرياض ،وايجاد الفروق بينالمعممات تبعاً لمتغير (نوع الروضة ،والحالة االجتماعية ،وسنوات الخدمة).

 العينة :بمغت عينة البحث ( )411معممة من معممات رياض األطفال الحكومي واألىمي ،اختيروابالطريقة العشوائية البسيطة.

 -األداة :جرى بناء مقياس التمثيل المعرفي ،ومقياس األداء التنظيمي.

 الوسائل االحصائية :استعمل معامل ارتباط بيرسون ،واالختبار التائي لعينتين مستقمتين ،واختبارشيفيو ،وتحميل التباين.

داء تنظيمي ـاً ،ويوجــد فــرق ذو داللــة
 النتــائج :أظيــرت النتــائج ان المعممــات يمــتمكن تمثــيالً معرفي ـاً وأ ًاحصــائية بــين الريــاض الحكوميــة واألىميــة فــي التمثيــل المعرفــي لصــالح معممــات الريــاض الحكوميــة
وال يوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين المعممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لمحالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

(الساعدي.)002-012 :9102،

ثانياً :معممة الروضة:

تعد المعممة من أىم العوامل المؤثرة في توافق الطفل وتقبمو لمروضة ،فيي تقوم بدور ميم ،إذ تساعد

الطفل عمى نمو مواىبو والعناية بيا .وان معممة الروضة تحتل المرتبة الثانية في األىمية بعد االسرة من

حيث دورىا في تربية الطفل ،إذ ان الطفل يكون أكثر تقبالً لتوجيو معممتو ،وأكثر استعداداً وميالً ليا من
أي شخص آخر .ويكاد يجمع المربون عمى ان مدى افادة الطفل من التحاقو بالروضة يتوقف الى حد كبير

عمى شخصية وكفاية المعممة (محمد.)73-74 :9109،

وان مينة معممة رياض األطفال في غاية األىمية ،تحتاج خصائص شخصية مميزة ،إذ ان الطفل

يتأثر بمعممتو ويكتسب منيا الكثير من السموكيات والتصرفات وأنماط التعامل مع اآلخرين ،وىكذا ينبغي

عمييا أن تكون القدوة ليم بسموكيا وايجابيتيا ،وانسانيتيا وعدالتيا ،ومظيرىا وحنانيا وعطفيا ،وتشجيعيا
عمى التعاون والمشاركة والمبادرة ،وتكون مممة بمبادىء عمم النفس ومراحل نمو الطفل وخصائص كل

مرحمة وميزاتيا ،ومبادىء عمم االجتماع ،والصحة النفسية والجسمية ،وأن تكون قد تمقّت دروساً وتدريبات
في مجال الفن والموسيقى واألعمال اليدوية (الحريري.)042 :9101،
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ثالثاً :البيئة التعميمية لطفل الروضة:

تعد بيئة الطفل المجال المسؤول عن تكوين المفاىيم والميارات واالتجاىات الحياتية ،فضالً عن انيا

تتضمن عمميات التفكير المصاحبة لعممية التعمم ،والتي تثيرىا تمك المواقف التعميمية (فيمي.)09 :9109،

متغيرات البيئة التعميمية:

ىناك عدة متغيرات تتفاعل مع بعضيا لتكوين البيئة التعميمية ،منيا:

 -1المجال المادي :يشمل جميع المؤثرات المادية التي تؤثر سمباً أو ايجاباً في عممية التعمم ،مثل
ترتيب أماكن جموس األطفال ،واالضاءة ،ومكان السبورة ،والتيوية .....وغيرىا .وان تصميم بناية
الروضة وتنظيميا بما يتناسب وطبيعة طفل الروضة ،يعد من االمور التي ينبغي االىتمام بيا

ألنيا تؤثر بدرجة كبيرة في اقبال األطفال وانجذابيم نحوىا ،فوجود المساحات الواسعة والممرات

اآلمنة وأماكن المعب المفتوحة وتوفر األلوان والمواد واألدوات المناسبة ،كميا تسيم في تفجير

طاقات األطفال وتحقيق األىداف المرجوة (الغريري والنعامنة.)022 :9104،

 -2المجال البشري :يتمثل بالخصائص االجتماعية التي تميز العالقات بين المعممة واألطفال ،ويشمل

الدافعية ،واألصالة ،والتطابق ،والمكافأة ،والرعاية ،والثقة ،والفيم ،والعطف ،فضالً عن عالقة

األطفال مع بعضيم البعض (الخفاف.)022 :9104،

دراسات سابقة في البيئة التعميمية:

 -1دراسة (عبد الحق والفمفمي:)2114،
 -العنوان :أثر بيئة األركان التعميمية في تنمية التفكير االبداعي لدى أطفال الروضة.

 اليدف :معرفة أثر بيئة األركان التعميمية في تنمية التفكير االبداعي لدى أطفال الروضة وأثر نوعالجنس في التفكير االبداعي.

 العينة :شممت عينة الدراسة ( )091طفالً وطفمة جرى اختيارىم بطريقة قصدية من ( )00روضةمن الرياض الحكومية واألىمية في عمان.

 األداة :جرى اعداد استمارة جمع المعمومات (مسح ميداني لتحديد الرياض ذات األركان التعميميةوطبق اختبار الجزء الشكمي من اختبار تورانس لمتفكير االبداعي.
والرياض العادية)ّ ،
 -الوسائل االحصائية :جرى تحميل البيانات احصائياً باستعمال تحميل التباين الثنائي.

 النتــائج :توصــمت الد ارســة الــى وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين درجــات األطفــال الممتحقــينبالرياض ذات األركان التعميمية ،ودرجات األطفال الممتحقين بالرياض العاديـة فـي مكونـات التفكيـر
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االبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداعي ،ولصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الممتحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بالريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ذات األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التعميميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(عبد الحق والفمفمي.)42-97 :9103،

 -2دراسة (ردام:)2115،

 العنوان :ادارة المعرفة والتغيير لدى مديرات رياض األطفال وعالقتيما بالبيئة التعميمية لطفلالروضة.

 -اليدف :معرفة ادارة المعرفة والتغيير لدى مديرات الرياض ،ومعرفة الفروق فييما تبعاً لمتغير

التعرف الى البيئة التعميمية لمطفل والفروق فييا تبعاً
(التخصص ،والخدمة ،ونوع الروضة) ،و ّ
لمتغير نوع الروضة (حكومي ،وأىمي).

 العينة :جرى اختيار ( )021مديرة من مجموع ( )411مديرة روضة في مديريات تربية بغدادبصورة عشوائية.

 -األداة :جرى بناء ثالثة مقاييس ل ـ (ادارة المعرفة ،وادارة التغيير ،واالبيئة التعميمية).

 الوسائل االحصائية :استعمل معامل ارتباط بيرسون ،واالختبار التائي لعينتين مستقمتين ،واختبارشيفيو وتحميل التباين.

 النتائج :توصمت الدراسة الى وجود تباين بين المديرات في ادارة المعرفة ،وتوجد فروق بينين تبعاًلمتغير سنوات الخدمة ،بينما ال توجد فروق بينين في متغيري التخصص ونوع الروضة .ووجود

اختالف بين المديرات في ادارة التغيير ،وال توجد فروق بينين تبعاً لمتغيرات البحث .وىناك

اختالف في مستويات البيئة التعميمية في الرياض ،وال توجد فروق فييا تبعاً لنوع الروضة

(ردام.)094-012 :9102،
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الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته

مجتمع البحث :يشمل مجتمع البحث معممات رياض األطفال العامالت بمالك المديريات العامة لمتربية في
مدينة بغداد بجانبييا الكرخ (االولى ،والثانية ،والثالثة) ،والرصافة (االولى والثانية ،والثالثة) ،لمعام الدراسي

( ،)9107-9102إذ شمل البحث ( )074روضة موزعة عمى مديريات التربية الستة ،وقد بمغ عدد
المعممات فييا ( )0420معممة ،والجدول ( )0يوضح ذلك.

جدول ()1

توزيع مجتمع البحث بحسب المديريات العامة لمتربية في مدينة بغداد
المديرية العامة لمتربية

عدد رياض األطفال

عدد المعممات

الرصافة االولى

28

415

الرصافة الثانية

51

466

الرصافة الثالثة

18

156

الكرخ االولى

32

347

الكرخ الثانية

31

315

الكرخ الثالثة

21

192

المجموع

178

1891

عينة البحث :تتكون عينة البحث من ( )021معممة من معممات رياض األطفال ،الذين اختيروا بصورة
عشوائية بسيطة ،ويتوزعون عمى ( )04روضة تبعاً لمجدول (.)9
جدول ()2

توزيع أفراد عينة البحث
المديرية العامة لمتربية
الرصافة االولى

اسم الروضة

عدد المعممات

األفراح

9

الوحدة

8

البراعم

9

البهجة

9
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الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

الكرخ االولى

الكرخ الثانية
الكرخ الثالثة

الجنائن المعمقة

7

السنابل

9

الشروق

8

الفارس

9

الهديل

9

الفردوس

9

الورود

8

التأميم

8

الفاروق

9

األريج

6

الوركاء

7

المصطفى

8

الزنبق

9

الياسمين

9
151

المجموع

أداتا البحث :نظ اًر لتوفر أداة لقياس األداء التنظيمي ،فقد تبنت الباحثة المقياس الذي أعدتو
(الساعدي( ،)9102،ممحق ،)0والذي قامت بتطبيقو عمى معممات رياض األطفال ،يتمتع المقياس بصدق
وثبات جيد ،إذ بمغ معامل الثبات ( )1,43بطريقة اعادة االختبار ،و ( )1,47باستعمال معادلة ألفا

كرونباخ .يتكون المقياس من ( )34فقرة ،يضم خمسة مجاالت (مستوى اليوية ،ومستوى الميارات،
ومستوى المعرفة ،وسياق األداء ،والعوامل الشخصية) ،يتكون كل مجال تباعاً من ()2 ،2 ،2 ،7 ،09

عمي أبداً) ،وبأوزان
عمي أحياناً ،ال تنطبق ّ
عمي كثي اًر ،تنطبق ّ
فقرات ،ويضم المقياس ثالثة بدائل (تنطبق ّ
ىي ،)0 ،9 ،4( :بمغت أعمى درجة لممقياس ( ،)092وأقل درجة ( ،)34بوسط فرضي ( .)42فضالً عن

قيام الباحثة بتبني مقياس البيئة التعميمية ل ـ (ردام( ،)9102،ممحق ،)9ويتمتع بصدق وثبات جيد ،إذ بمغ
معامل الثبات ( )1,42بطريقة ثبات المالحظين ،و ( )1,21باستعمال معادلة ألفا كرونباخ ،يتكون

المقياس من ( )22فقرة ،منيا ( )22فقرة لممجال المادي ،و ( )00فقرة لممجال البشري ،وأمام كل فقرة أربعة
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اجابات محتممة (أ ،ب ،ج ،د) ،بدرجات ( ،0 ،9 ،4صفر) .بمغت أعمى درجة لممقياس ( ،)024وأقل
درجة (صفر) ،بوسط فرضي ( .)22وبمغت أعمى درجة لممجال المادي ( ،)022وأقل درجة (صفر).
وبمغت أعمى درجة لممجال البشري ( ،)44وأقل درجة (صفر).

طبق مقياس األداء التنظيمي عمى عينة بمغ عددىا ( )021معممة ،اختيروا بالطريقة العشوائية
التطبيقّ :
وطبق مقياس البيئة التعميمية عمى الرياض التي تتواجد فييا أفراد عينة البحث والبالغة ()04
البسيطةّ ،

روضة.

الوسائل االحصائية :استعممت الباحثة الوسائل االحصائية اآلتية:
 -1الوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
 -2معادلة تحميل التباين.

 -3االختبار التائي لعينة واحدة.
 -4معامل ارتباط بيرسون.
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها

نتائج البحث ومناقشتها :من أجل التحقق من أىداف البحث تم اجراء اآلتي:

الهدف األول :معرفة األداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال.

رتبت الباحثة درجات المعممات ،بغض النظر عن متغير البحث (سنوات الخدمة) ،من أعمى درجة

الى أدناىا ،وبعد ذلك اعتمدت عمى الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات العينة البالغ عددىا
( )021معممة من معممات رياض األطفال ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ()3

وصف العينة االحصائي من حيث الحجم والوسط الحسابي واال نحراف المعياري لألداء التنظيمي
وصف
العينة

االحصائي

حجم العينة الحد األدنى
لمدرجات

151

81,11

الحد األعمى

المدى

الوسط

الحسابي

المعياري

125,11

44,11

99,921

12,752

لمدرجات

اال نحراف

وقد جرى جمع الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعينة ،وكانت قيمة الجمع تساوي ()009,279

أي ان ( )40معممة وبنسبة ( )%90من معممات العينة قد حصمن عمى درجات مساوية الى ىذه القيمة أو
يتمتعن بأداء تنظيمي عال.
انين
ّ
أعمى منيا ،وىذا يعني ّ
وعند طرح قيمة االنحراف المعياري من الوسط الحسابي تبين انيا تساوي ( ،)47,024وبالرجوع الى
الدرجات نجد ان ( )43معممة أي بنسبة ( )%94معممات رياض األطفال حصمن عمى درجة منخفضة

لديين أداء تنظيمي منخفض.
يمثمن المعممات الالتي
وىن
ّ
ّ
ّ
عددىن ( )42وبنسبة
أما المعممات الالتي كانت درجاتيم محصورة بين ( )47,024-009,279فبمغ
ّ
يتمتعن بأداء تنظيمي بدرجة متوسطة.
ىن
ّ
(ّ )%22,2
درجاتين نجد انيا انتشرت بنحو طبيعي ،والشكل ( )0يوضح ذلك.
واذا ما نظرنا الى طبيعة توزيع
ّ
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شكل ()1

توزيع درجات أفراد العينة في األداء التنظيمي

الهدف الثاني :الفروق بين معممات رياض األطفال في متغير األداء التنظيمي تبعاً لسنوات الخدمة.

باستعمال تحميل التباين لحساب الفروق بين فئات سنوات الخدمة لممعممات ،نجد النتائج الموضحة في

الجدول (.)3

جدول ()4

القيمة الفائية المحسوبة لداللة الفروق بين المعممات في األداء التنظيمي تبعاً لسنوات الخدمة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المجموعات

51,493

2

25,747

ضمن المجموعات

24181,547

147

164,511

المجموع

24233,141

149

922
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عند مالحظة الجدول ( )3نجد ان القيمة الفائية المحسوبة ( )1,027أصغر من القيمة الفائية
الجدولية ( )1,422عند مستوى داللة ( ،)1,12وىذا يعني ال يوجد فروق ذات داللة في األداء التنظيمي
تبعاً لسنوات الخدمة .ويستنتج من ذلك ان سنوات الخدمة ال عالقو ليا بامتالك المعممات األداء التنظيمي.

الهدف الثالث :معرفة البيئة التعميمية لطفل الروضة.

باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية لمتغير البيئة التعميمية

نجد النتائج الموضحة في الجدول (.)2

جدول ()5

القيم االحصائية لالختبار التائي لمتوسط درجات البيئة التعميمية
العينة

الوسط الفرضي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

القيمة التائية

17

99

85,764

8,143

6,787

المحسوبة

عند مالحظة الجدول ( )2تبين وجود فروق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لصالح المجتمع ،إذ
بمغت القيمة المحسوبة ( )2,747وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )9,11عند مستوى داللة

( ،)1,12أي ان البيئة أقل من المستوى المطموب ،وربما يعود سبب ذلك عدم توفر المستمزمات المادية
والبشرية المناسبة والمطموب تواجدىا في رياض األطفال.

الهدف الرابع :العالقة بين األداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال والبيئة التعميمية لطفل الروضة.
باستعمال معادلة معامل ارتباط بيرسون بين درجات المتغيرين األداء التنظيمي لمعممات رياض

األطفال والبيئة التعميمية لطفل الروضة ،نجد الننتائج الموضحة في الجدول (.)2
جدول ()6

معامالت ارتباط بيرسون بين األداء التنظيمي لممعممات والبيئة التعميمية لمروضة
المتغيرات

البشري

المادي

البيئة التعميمية

األداء

1,77

1,61

1,81
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عند مالحظة الجدول ( )2تبين ان ىناك عالقة ارتباطية عالية وموجبة بين األداء التنظيمي لمعممات
رياض األطفال والبيئة التعميمية لطفل الروضة ،وىذا يعني ان المعممة التي تتمتع بأداء تنظيمي جيد تمتمك

بيئة تعميمية مناسبة وجيدة كذلك.

االستنتاجات :استناداً الى نتائج البحث يمكن استخالص االستنتاجات اآلتية:

 -1وجود تباين بين معممات رياض األطفال في متغير األداء التنظيمي.
 -2إن سنوات الخدمة ال تشكل فرقاً بين المعممات في األداء التنظيمي.

 -3ىناك تشابو في مستوى البيئة التعميمية في رياض األطفال الحكومية ،وىي بمستوى قميل.

 -4ىناك عالقة ارتباطية عالية وموجبة بين األداء التنظيمي لممعممات والبيئة التعميمية لمروضة.

التوصيات :مما تقدم من اجراءات ونتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

 -1اقامة دورات تدريبية لمعممات رياض األطفال لتوعيتيم بأىمية مرحمة رياض األطفال ،وتدريبيم
عمى كيفية استثمار أفكارىم ومياراتيم لتوظيفيا في خدمة الطفولة.

 -2تضمين مفردة األداء التنظيمي بنحو مستقل ضمن المقررات الدراسية لقسم رياض األطفال
لتنمية ميارات الطالبات في التنظيم الصفي واالداري.

 -3صرف نثريات مالية من و ازرة التربية لرياض األطفال ،لتطوير البيئة التعميمية فييا.

المقترحات :تقترح الباحثة اجراء دراسات تتعمق بمتغيري البحث ،منيا:

 -1اجراء دراسة لمتغيري البحث لعينات اخرى ،مثل مديرات رياض األطفال.

 -2اجراء دراسة تربط األداء التنظيمي بمتغيرات اخرى ،مثل دافع االنجاز لدى معممات رياض
األطفال.

 -3اجراء دراسة لبناء برنامج تدريبي لتنمية األداء التنظيمي لمعممات رياض األطفال.
 -4اجراء دراسة مقارنة بين معممات الرياض األىمية والحكومية في األداء التنظيمي.
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The organizational performance of the kindergarten teachers and its
relation with the educational environment of kindergartener
Abstract
The research aims at identifying the organizational performance of the
kindergarten teachers and defines the educational environment of kindergarten
children. To achieve the objectives of the research, the researcher adopted the
organizational performance scale for (Saadi, 2016), which was applied to
kindergarten teachers. The scale consists of (43) paragraphs, and has good
reliability and validity, as the coefficient of reliability (84.0) in a retest method,
and (87.0) using the formula Alpha Kronbach. Additionally, the researcher
adopted the educational environment scale for (Radam, 2015); the scale consists
of (66) paragraphs, and it enjoys a good reliability and validity, as the coefficient
of reliability (89.0) method of reliability of observers, and (90,0) Kronbach. Then
the organizational performance scale was applied to a sample of (150) teachers
selected by the simple random method and the educational environment scale
was applied to Riyadh, where the sample of the research sample is (18)
1- kindergartens. The research reached the following results :
Kindergarten teachers have organizational performance at varying levels.
2- There are no differences between the parameters in the organizational
performance depending on the years of service.
3- The level of educational environment in kindergartens is below the required
level.
4- Organizational performance is closely linked to the educational environment.
Then the researcher presented a set of recommendations and proposals
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المصـادر العربية

 -1األوسي ،عمي ابراىيم والماشي ،مجبل عموان ( )9111مدى توافر الميارات االدارية لدى مدراء
المدارس االبتدائية من وجية نظر المشرفين التربويين ،مجمة الفتح ،ع ،2م ،3جامعة ديالى ،كمية

المعممين.

 -2الببالوي ،حسن حسين وحسين ،سالمة عبد العظيم ( )9117ادارة المعرفة في التعميم ،ط،0
االسكندرية_مصر ،دار الوفاء لمطباعة والنشر.

 -3بدر ،سيام محمد ( )9101مدخل الى رياض األطفال ،ط ،9عمان_االردن ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة.

 -4بيادر ،سعدية محمد عمي ( )0222المرجع في برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة ،ط،9
عمان_االردن ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -5جاد ،منى محمد عمي ( )9112التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها ،ط ،4عمان_االردن،
دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -6الحريري ،رافدة ( )9101نشأة وادارة رياض األطفال ،ط ،0عمان_االردن ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

 -7الخالدي ،مريم إرشيد ( )9114مدخل الى رياض األطفال ،ط ،0عمان_االردن ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع.

 -8الخفاف ،ايمان عباس ( )9104النجاح التنظيمي وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى مديري المدارس

االبتدائية ،ط ،0عمان_االردن ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

 -9الداوي ،الشيخ ( )9112تحميل االسس النظرية لمفيوم األداء ،مجمة الباحث ،ع ،7جامعة الجزائر.

 -11ردام ،كمثوم عبد عون ( )9102ادارة المعرفة والتغيير لدى مديرات رياض األطفال وعالقتهما
بالبيئة التعميمية لطفل الروضة ،اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمبنات.

 -11الساعدي ،نور خضير راشد ( )9102التمثيل المعرفي وعالقته باألداء التنظيمي لمعممات رياض
االطفال ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمبنات.

 -12سعد ،خالد سميمان ( )9101دور عممية الهدر البيئي في اتخاذ الق اررات االستيراتيجية_دراسة

استطالعية آلراء عينة من مدراء ديوان وزارة الصناعة والمعادن ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية

االدارة واالقتصاد.

 -13سممى ،عمي ( )0227ادارة الموارد البشرية ،القاىرة_مصر ،مكتبة غريب لمطباعة والنشر.
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 -14الشماع ،خميل محمد حسن ( )9117مبادىء االدارة مع التركيز عمى ادارة األعمال ،ط،2
عمان_االردن ،دار المسيرة.

 -15عبد الجبار ،عادل بن صالح بن عمر والقحطاني ،محمد بن مترك ( )9117عمم النفس التنظيمي
واالداري ،ط ،0الرياض_السعودية ،مكتبة الممك فيد الوطنية.

 -16عبد الحق ،زىرية والفمفمي ،ىناء ( )9103أثر بيئة األركان التعميمية في تنمية التفكير االبداعي لدى
أطفال الروضة ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،ع ،0م.94

 -17عبد الوىاب ،سمير ( )9112ادارة الموارد البشرية المعاصرة ،مصر ،جامعة القاىرة ،وحدة دعم
السياسات الالمركزية.

 -18الغالبي ،ظاىر محسن وادريس ،وائل محمد صبحي ( )9112االدارة االستراتيجية منظور منهجي
متكامل ،ط ،0عمان_االردن ،دار وائل لمنشر والتوزيع.

 -19الغريري ،سعدي جاسم والنعامنة ،حسن محمد قاسم ( )9104رياض األطفال_فمسفتها_أهدافها_
منهاجها_برامجها_نظمها_نشأتها التاريخية ،بغداد_العراق ،دار المرتضى.

 -21فيمي ،عاطف عمي ( )9109تنظيم بيئة تعمم الطفل ،ط ،4عمان_االردن ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

 -21ماىر ،أحمد ( )0224السموك التنظيمي مدخل بناء المهارات ،ط ،3االسكندرية_مصر ،مركز
التنمية االدارية.

 -22محمد ،فيصل صالح وسالم ،عبد الرحمن ( )9113موازنة البرنامج واألداء في الجامعات العربية،
دمشق_سوريا ،جامعة دمشق.

 -23محمد ،ىشام عثمان ( 55 )9109مهارة لممعممة الناجحة ،ط ،0القاىرة ،مركز الراية لمنشر
واالعالم.

 -24مرعي ،محمد ( )9119أبعاد تحويل نظريات االدارة وأبحاثها الى منهجيات تطبيقية ،دمشق_سوريا،
جامعة دمشق.

 -25المغربي ،عبد الفتاح عبد الحميد ( )9112االتجاهات الحديثة في دراسات وممارسات ادارة الموارد
البشرية ،مصر ،المكتبة العصرية.

 -26الموني ،واصل جميل ( )9114االدارة المدرسية الفعالة ،ط ،0عمان_االردن ،دار حامد لمنشر
والتوزيع.

 -27النمر ،سعود محمود ( )0221السموك االداري ،الرياض_السعودية ،مطابع جامعة الممك سعود.
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