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 مستخمص البحث
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى التمكين المينى لخريجى كميات التربية باعتباره      

( معمم ومعممة, وتم االعتماد 0101تكونت عينة الدراسة من )مدخل لتحقيق الميزة التنافسية, و 
عمى المنيج الوصفى , وقد استخدمت إستبانة ليذا الغرض, وأظيرت النتائج أن التمكين الميني 
ضرورى لممعممين ألنو يعمل عمي تبادل األفكار, وتحسين طرق تدريسيم وتطويرىا وتوجيو 

عن الخريج ويطمعو عمي أفضل الطرق واألساليب  نشاطيم وتطوير أساليبيم مما يبعد الممل
ويزداد حبا وتفاعبل مع مينتو, وبتحميل نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بواقع التمكين المينى 

 لخريجى كميات التربية نجد أن نسبة التمكين المينى لممعممين بدرجة مرتفعة.
 الميزة التنافسية –التمكين المينى الكممات المفتاحية : 
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Abstract 
The study  aimed to identify professional empowerment for 

graduates of faculties of education :an approach to achieve competitive 

advantage .the study sample consisted of (1090) male and female 

teachers ,the study relied on the descriptive approach and used 

aquestionnaire as atool for this purpose .the results of the studyshowed 

that professional empowerment is necessary for graduates because it 

works to exchange ideas, improve and develop teaching methods ,guide 

the graduate's activity and develop his to keep boredom away from the 

graduate ,increase the graduate in love and interaction with his 

profession.By analyzing the results of the field study on the reality of 

professional empowerment for graduates of the Faculties of 

Education,We find that the teachers awareness of professional 

empowerment in high. 

Key words: professional empowerment - competitive advantage 
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 مقدمة
العالم في السنوات الماضية ثورة تكنولوجية وتقدم ىائل في جميع المجاالت,  لقد شيد

وكان ليذه التحوالت تأثير واضح عمي الممارسات اإلدارية وتشجيع روح اإلبداع الفردى 
 والجماعي عمي حد سواء .

مع, فيي وتتبوأ الجامعات ومؤسسات التعميم العالي منذ القدم مكان الصدارة في المجت
مراكز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة, وىي المنابر التي تنطمق منيا آراء المفكرين 
والعمماء ورواد اإلصبلح والتطوير.وتمثل نواتج أنشطة  الجامعات أىم األدوات والقواعد التي 

 تقوم عمييا التنمية بالمجتمعات .
ثالثة أىمية العنصر البشرى في مختمف وبرزت في أواخر األلفية الثانية وبداية األلفية ال

المنظمات صغيرة وكبيرة وعمي مستوي الدول, فأيا كان مجال العمل أو النشاط أصبحت الموارد 
البشرية ىي العنصر المحقق لؤلىداف والمزايا التنافسية ليا, فالموارد البشرية تمثل رأس المال 

فير وتوليد ثورة أكبر, وذلك من خبلل تنميتيا البشري, أي أحد أىم أنواع الثروة التي تؤدى إلي تو 
وزيادة معارفيا وميارتيا وقدراتيا وال شك أن ذلك لم يعد يتطمب حوارا أو مناقشة حول أىمية 
تحقيق ذلك من خبلل تنمية الموارد البشرية, فذلك ليس نوعا من ترف المنظمات أو يمثل تكمفة 

ورة واستثمارا ذا عوائد حالية ومستقبمية, فيو عمييا, ولكن ىذا النشاط أصبح يمثل حتمية وضر 
         نشاط ضرورى لحيوية ونجاح وتنافسية , وفي اإلجمال من أجل مستقبل أكثر نجاحا وتنافسية.

 (     486-462, ص ص 4102) مشعل بن سميمان العدواني, 
قيق الميزة واالىتمام بالموارد البشرية كأىم مورد لنجاح المنظمة عمي المدي البعيد لتح

التنافسية, ونظرا لزيادة المنافسة بين المنظمات, أصبح النجاح في السوق ىو لتمك المنظمات 
التي تحقق ميزة تنافسية, وتحافظ عمي ىذه الميزة عبر الزمن, ونظرا لتوفر الموارد المالية لتمويل 

لوجيات المتقدمة المشاريع أكثر من أي وقت سابق, ونظرًا لصعوبة احتكار المعمومات والتكنو 
         نظرا لعولمة األسواق, فقد ركزت الكثير من المنظمات عمي االستثمار في أىم مواردىا
           وىي الموارد البشرية من خبلل االستثمار في تنمية ىذه الموارد لتحقيق الميزة التنافسية .

 ( 404-000ص ص   ,4102)عمي فبلق, 
خل األساسية لمدخبلت العممية التعميمية, لما يقوم بو من فإن المعمم يعد أحد المدا   

دور كبير في نجاح التربية في بموغيا غاياتيا وتحقيق وجودىا في تطوير الحياة لؤلفضل. 
 (             3,ص  4104)جمال حمدان إسماعيل,
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قافيا ويقع عمي عاتق كميات التربية دور ميم في إعداد الكوادر البشرية المؤىمة عمميا وث
لمتدريس في مراحل التعميم المختمفة, والتي تسيم في تقدم المجتمع ؛ ونظرا لمدور األكاديمي 
والعممى التي تمارسو تمك الكميات, فمن األىمية أن يتم تزويدىا بالقيادات القادرة عمي إدارتيا 

بر المؤسسة بمستوي عال من الكفاءة بطريقة تساعد عمي تحقيق التطوير والتجديد والتغييروتعت
التعميمية الحديثة الجاذبة لممتعممين ىي المؤسسة التي تقدم برامج تعميمية وتربوية نوعية من أجل 
إعداد متعممين دائمي التعمم؛ وبيدف إكساب المعرفة واالستعداد لمتطورات الحياتية ولتحقيق 

نتاج الذات واالندماج مع اآلخرين ,باالضافة إلي تنمية الميارات العقمية لحل  المشكبلت وا 
المعرفة في جو يسوده المتعة والنشاط .وتعمل ىذه المؤسسة إيضا لبلنفتاح عمي المجتمع بكل 
قطاعاتو, وتعمل عمي إكساب المتعممين الخبرات والميارات الحياتية المختمفة ,ووضعيا موضع 

م الراقية لدي التطبيق .كما تولي المؤسسة عناية خاصة بالجانب التربوى وغرس مجموعة من القي
المتعممين كل ذلك لن يتم إال بتفعيل استراتيجيات التعميم والتعمم واألنشطة التربوية التي تتخذ من 

 المتعمم محورا لمعممية التعميمية .
               وييدف الجانب الميني إلي تزويد الدارسين بالخبرات والميارات والمعمومات 

            اءتيم وقدرتيم عمي التطور, ومسايرة كل ماىو جديد البلزمة لنجاحيم الميني ورفع كف
        في المجال التربوى, لذلك فإن المواد التربوية التي يدرسيا طبلب كميات التربية تركز عمي
             تمكين الطبلب من معرفة حقيقة العممية التربوية وتحميل تمك المعرفة إلي ميارات

      المينة .وىذه العممية تكثف ليا مقررات تربوية إلعداد المعمم لمينتو  يستخدميا عند ممارسة
          وىي تختمف من جامعة إلى أخري, ويتضمن ىذا المجال دراسات تربوية ونفسية "نظرية
         وعممية " تمكن المعمم من تنظيم المواقف والخبرات التعميمية التعممية, وتسيل عممية تعميم

             وتعمميا, ومواجية المواقف المتغيرة اليومية والصفية المتعمقة بإدارة الصفالعموم 
 (       0, ص 4102عبد العظيم صبري, وعممية التعمم.) وتنظيمو
ولذلك يعتبر التمكين استجابة حتمية لتمبية متطمبات وتحديات العصر فى تحقيق التعمم  

كميات التربيةعمى ممارسة أدوارىم بكفاءة وزيادة ثقتيم  داخل المؤسسات ,فالتمكين يساعد خريجي
بأنفسيم وتبلفى أوجو القصور في إعداد المعمم قبل إلتحاقو بالمينة, وتزويد مؤسسات إعداده 
بتمك الجوانب حتى يتسنى ليا مراجعة خطط اإلعداد وتحديث خبرات خريجي كميات التربية 

النظريات التربوية والنفسية وطرق التدريس وتطويرىا؛ وذلك من خبلل اطبلعو عمى أحدث 
الفعالة وتقنيات التدريس الحديثة وتحسين وتحديث المعارف التخصصية لمخريجين, تبصر 

  خريجي كميات التربية بخطط الدولة وتوجياتيا ومشكبلت المجتمع والمطموب منيم.
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كسابو ال ومما خبرات مدى سبق يتضح أن التمكين يساعد المعمم عمى تطوير مينتو وا 
الحياة وذلك من خبلل تمكنو من القيام بالميام الجديدة التى يقوم بيا المعمم ليواكب ميارات 
           القرن الحادى والعشرين وتقوم بتحسين دور المعمم حتى يصبح قادرًا عمى أداء ميامو 

 بكفاءة وفعالية. 

التربية ومعرفة المتطمبات ومن ىنا تأتي أىمية دراسة التمكين الميني لخريجي كميات  
التي تساعدالخريجين عمي تطوير أدائيم الميني المستقبمي وتحقيق التنافس بينيم حتي يحققوا 

 التميز.

 مشكمة البحث:
رغم أن العالم يتغير بسرعة كبيرة, والنظريات تتبدل وفقا لمصمحة البشر والمؤسسات,  

ريات تقميدية في الوقت الذي أصبحت فيو إال أنو ما زالت بعض مؤسساتنا التربوية تدار بنظ
 السمة الغالبة عمي بيئة العمل المحيطة ىي التحديث والتغيير الدينامكي السريع .

ونتيجة لذلك كان لزاما عمي النظام التربوي أن يستجيب لكل التحديات ويوفر كل 
, وتقميل عدد متطمبات التطوير والتجديد والتمكين بما يتضمنو من مرونو الموائح واألنظمة

المستويات التنظيمية والتحسين المستمر وتعزيز ثقافة اإلنجاز من خبلل تحقيق الجو المناسب 
 واإلمكانات . 

وباستقراء الواقع لوحظ أن خريجي كميات التربية يعانون من تمكينيم مينيا حيث إنيم  
ون بالحفظ معدون بشكل ال يساعدىم عمي التفوق في مجال عمميم بعد ذلك ألنيم يقوم

كسابيم القدرات التي تساعدىم  واالستظيار لممواد التي تدرس ليم بدون التطبيق الفعمي ليا وا 
عمي التمكن من تخصصاتيم في المستقبل والحظت الباحثة عدم مراعاة تطبيق العدالة بينيما 

في  في معرفة قدراتيم التخصصية وذلك لتدخل عوامل أخرى مثل المحسوبية والمجاممة لمطبلب
تدريس التربية العممية وعدم تمكينيم فى التربية العممية من االعداد الجيد ليم, "وكذلك تدني 
مستوي خريجي كميات التربية وعدم المنافسة بينيم وبين المخرجات االخرى في الدول االوربية 

أثناء سنوات ولذلك عمينا تمكينيم مينيا .ومن ىنا تأتي ضرورة اإلعداد ليم عمميا وثقافيا ومينيا 
 (              086, ص 4106إعدادىم".) حسن سالم الشوبي, 
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وىناك أسباب أدت إلي المجوء لمتمكين منيا مواجية الصعاب, والتحديات في األعمال 
التي يقومون بيا وكذلك الحاجة إلي االستغبلل األمثل لمموارد البشرية وذلك لمحفاظ عمي تطوير 

فراد اإلبداعية والخبلقة .وتمكين األفراد من إنجاز أعماليم وتمكين المنافسة, إطبلق قدرات األ
( 2, ص 4113خريجي كميات التربية لممينة التي سوف يزاولونيا في المستقبل.) عطية أفندي,

عداد المعمم العصرى, المعمم الممم بعموم الحاضر والمستقبل, المطمع عمى التطورات العممية  وا 
الذى يستطيع التعامل بميارة مع المستحدثات التكنولوجية المتجددة الحديثة فى مجال تخصصو, 

في ىذا العصر, خاصة تمك المستخدمة في العممية التعميمية, ليتمكن من استخدام طرائق 
وأساليب ووسائط تكنولوجية حديثة فى األغراض المختمفة, وىذا يعنى أن معطيات القرن الحادى 

 تجددة لممعمم لتواكب إيقاع العصر وتحديات المستقبل. والعشرين تتطمب أدوارا تربوية م

وىناك بعض الدراسات التي تناولت التمكين وأكدت عمي ضرورة تطويره ومعرفو  
المتطمبات التي تساعد عمي التمكين بشكل أفضل ومن ىذه الدراسات, دراسة )محمد زكريا(حيث 

الميني لمطمبة المعممين الستخدام أكدت عمي المحافظة عمي الدرجة العالية لبرامج التمكين 
المستحدثات التكنولوجية وذلك من خبلل المتابعة المستمرة واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة 

 ( 3, ص4102في برامج إعداد وتمكين الطمبة المعممين .) محمد زكريا عميان , 

لتمكين ودراسة) محمود محمد السيد( حيث أكدت عمي ضرورة تحقيق الترابط بين ا
واالثراء الفعمي لموظائف عن طريق إعادة تصميم الوظائف بتنوع مياميا وزيادة مسئوليتيا 

 (              42-0, ص ص 4118, محمود محمد السيدالعددية والنوعية.) 

(حيث أكدت عمي إنشاء مدارس لمتدريب 4102ودراسة ) محمود عبد الحميم منسي 
التمكين الميني ليم ,تمكين المعمم وتييئتو لمتعامل مع  خاصة بكميات التربية تساعدىم عمي

متغيرات القرن الحادى والعشرين, والنظر إلي أدوار مستحدثة لممعمم )مرشد , باحث ,مثقف 
,قائد(, تعزيز عممية التميين من أجل التمكين باعتباره يعكس اقتدار المعمم عمي تحقيق الجودة 

 (       22-20, ص ص 4112حمود عبد الحميم منسي, في أدائو وفق المعايير المحددة.) م
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ولذلك جاءت ىذه الدراسة لتساعد عمي تمكين خريجي كميات التربية من مزاولة عمميم 
ومعرفة المتطمبات التي تساعدىم في التمكين, ومما سبق تتضح مشكمة الدراسة في التساؤل 

 ية؟الرئيس التالي وىوما التمكين الميني لخريجي كميات الترب

 ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس مجموعة تساؤالت فرعية , ىى:

 ما اإلطار الفكري والفمسفي لمتمكين الميني لممعمم ؟ -0
 ما المقصود بالميزة التنافسية لممعمم, وأىم أبعادىا وعناصرىا؟ -4
 ما واقع التمكين الميني لدي خريجي  كمية التربية بمحافظة أسيوط ومعوقاتو؟ -3

 أىداف البحث:
 دف الدراسة الحالية إلي :تي

 تعرف مفيوم التمكين الميني وخصائصو وركائزه وأبعاده . -0
 تعرف مفيوم الميزة التنافسية وأىميتيا وأىدافيا. -4
 تعرف واقع التمكين الميني لدي خريجي كمية التربية بمحافظة أسيوط ومعوقاتو . -3

 أىمية البحث:
المعممين فى أىمية تطبيق التمكين  ترجع أىمية البحث الحالى إلى أنو يتناول آراء   

 ودوره فى تنميتيم مينيا,ووضع تصور مقترح لتطبيق التمكين المينى لخريجى كميات التربية .

 دراسات سابقة :
 (2020دراسة أحمد إبراىيم سممى أرناؤوط,) -1

ىدف البحث إلى التوصل إلى إجراءات مقترحة لتمكين المعممين وظيفيا كمدخل لزيادة  
عمى شغل الوظائف اإلدارية بالمدارس الثانوية العامة بشمال سيناء, وقد اعتمد البحث إقباليم 

عمى أسموب دراسة الحالة كأحد مداخل المنيج الوصفى؛ حيث تم تصنيف وتحميل المعمومات 
والبيانات لبلستفادة منيا فى المعالجة النظرية لكل من التمكين الوظيفى واإلقبال عمى شغل 

رية تمييدا لوضع إجراءات مقترحة لتحقيق التمكين الوظيفى لممعممين بما يضمن الوظائف اإلدا
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زيادة اإلقبال عمى شغل الوظائف اإلدارية بالمدارس الثانوية العامة بشمال سيناء. وقد توصل 
البحث إلى مجموعة من اإلجراءات المقترحة لتمكين المعممين وظيفيا كمدخل إلقباليم عمى شغل 

رية بالمدارس الثانوية العامة بشمال سيناء : حيث تضمنت عدة مراحل , تتمثل الوظائف اإلدا
المرحمة األولى فى تضمين أبعاد التمكين الوظيفى فى شكل ميثاق شرف وظيفى مكتوب لتمكين 
المعممين وظيفيا, بمايسيم فى اإلقبال عمى شغل الوظائف اإلدارية بالمدارس الثانوية العامة بينما 

مة الثانية توضيح إجراءات تنفيذ ميثاق الشرف الوظيفى, أما المرحمة الثالثة تتضمن المرح
 فتتضمن متطمبات تطبيق اإلجراءات المقترحة والصعوبات المتوقعة عند التطبيق.

 (2012دراسة سمية شعبان,) -2
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين أساليب اإلدارة المدرسية وكل من تمكين   

والقيام بأدوارىم المينية من وجية نظر المعممين فى ضوء بعض المتغيرات ,  المعممين الجدد
( معمما ومعممة .أظيرت النتائج أن أساليب اإلدارة المدرسية 462وتكونت عينة الدراسة من )

وتمكين المعممين واألدوار المينية جاءت بدرجة متوسطة ووجود فروق دالة إحصائيا فى درجة 
لمتغير الجنس لصالح الذكور , وفى متغير المرحمة التعميمية لصالح  تمكين المعممين تعزى

معممى الصفوف الثبلث األولى . كماأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا وفقا 
لمتغير الجنس فى األدوار المينية . وأظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائيا بين 

 تمكين المعممين واألدوار المينية. األسموب الديمقراطى وكل من 
 (2012دراسة ياسر محمد خميل) -3

ىدف البحث تقديم استراتيجية مقترحة لتحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم      
العالى بمصر, واستخدم المنيج الوصفى باإلضافة إلى أسموب التحميل البيئى الرباعى سوات 

(swot بواسطة طريقة العوامل السبع )( 7االستراتيجيةs أو نموذج ماكينزى لتحميل البيئة )
الداخمية, وطريقة المتغيرات أو القوى العامة وطريقة المتغيرات الخاصة أو تحميل الجيات ذات 
العبلقة لتحميل البيئة الخارجية, وكشفت نتائج البحث امتبلك مؤسسات التعميم العالى بمصر 

 عمى أن أماميا فرصا متاحة تتساوى مع التيديدات لجوانب قوة كثيرة ومواطن ضعف أكثر فضبل
المحتمة التى تواجييا, وأوصى البحث بتبنى مؤسسات التعميم العالى لبلستراتيجية المقترحة 

 الستثمار الفرص المتاحة ليا لمواجية مواطن الضعف بيا.
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 دراسات أجنبية: 
 Balyer, Aydin;Özcan  (2017 )أيدين وأخرون   -1

)تمكين المعمم وأدوار مديري المدرسة ( وىدفت الدراسة إلى تحديد أدوار جاءت بعنوان   
مديري المدارس فى تمكين المعممين بمدارسيم, حيث اعتبرت الدراسة أن تمكين المعمم يعتمد 
عمى استغبلل مشاركة المعممين فى تحديد األىداف والسياسات المدرسية عمى النحو الذى 

رتيم المينية . من خبلل تمكين المعممين, يمكن لممدرسين استنبطتو من خبلل موقعيم وخب
اكتشاف إمكاناتيم والقيود المفروضة عمييم, وكذلك تطوير الكفاءات لدييم من خبلل التنمية 
المينية وىذا يجعل تمكين المعمم. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى مع تحميل البيانات 

معمما خبلل ىذه الدراسة. 41الباحث بإجراء مقاببلت مع  وفقا لطريقة تحميل باإلضافة ليذا قام
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا أن المديرين قاموا بتمكين ىؤالء المعممين من خبلل 
توفير الفرص لممشاركة فى صنع القرار, وتحسين وضعيم وجعل المدارس أماكن أكثر جاذبية, 

صل جيد بين المعممين . ومع ذلك اليدعم المسؤولون وبناء عبلقات تعتمد عمى الثقة وخمق توا
بشكل كاف تطويرىم المينى, أو تطوير كفايتيم الذاتية أو دعم استقبلليتيم أو توظيفيم فى 

 بعض األدوار اإلدارية.
 Deborah Tannehill&Ann MacPhail (2017)ديبوره تانييل ,آن ماكفايل    -2

ن من خبلل المشاركة فى مجتمع التعمم فى جاءت الدراسة بعنوان )تمكين المعممي 
أيرلندا( ىدفت الدراسة معرفة أثر التنمية المينية كأحد أبعاد التمكين عمى المعمم من خبلل 
مشاركتو فى مجتمعات التعمم بالمدارس فى المناطق المحرومة بأيرلندا .واعتمدت الدراسة عمى 

طويمة تمتد ألربع سنوات لمعرفة أثر المنيج الوصفى التحميمي وسوف تستغرق الدراسة مدة 
التنمية المينية المستمرة , وتم خبلليا جمع البيانات من خبلل عمميات تقييم الندوات وورش 
العمل أثناء العمل , ومناقشات المجموعات الصغيرة وتم التركيز عمى المقاببلت الفردية . ثم تم 

ية التى ركزت عمى الدعم الذي يقدمو ىؤالء تحميل البيانات لمسماح باإلجابة عمى األسئمة البحث
المعممون لبعضيم البعض , وىو التمكين الذى وضعو ىؤالء المدرسون لمعالجة المشكبلت فى 
ظل ظروف العمل الصعبة )مرافق محدودة وظروف اقتصادية منخفضة وطبلب ذوى سموك 

ين أن تعمل معا سئ(. وىذا البحث مستمر الكتشاف وتحميل كيف يمكن لمجموعة من المعمم
عادة اكتشاف أنفسيم واالنتقال لبدء مشاريع جديدة والتأثير عمى  وتحافظ عمى عمل مجتمعيم , وا 

 تعمم الطبلب.
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 (: Mundra and others 2011دراسة ماندرا وآخرون ) -3

وجاءت بعنوان""تحقيق الميزة التنافسية من خبلل إدارة المعرفة واالبتكار أدلة تجريبية  
 تكنولوجيا المعمومات اليندي"من قطاع 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي توفر ميزة مبتكرة وتنافسية إلدارة المعرفة  

في المنظمات العالمية ومقارنتو بالقطاع اليندي لمتكنولوجيا,و استخدم الباحث المنيج الوصفي 
وأوصت الدراسة إلى أن  في دراستو,واالستبانةوالمسح لجمع المعمومات عن عينة الدراسة.

االبتكار ىو العمل األساسي المكون إلدارة المعرفة, وأن اكتشاف طرق جديدة إلدارة المعرفة لو 
تأثير كبير عمى اإلنتاج والخدمات التي يمكن أن تقدميا الشركة, كما وأكدت الدراسة عمى أن 

بلبتكار يساىم في اكتشاف االبتكار أمر ضروري لتحقيق ميزة تنافسية, وأن امتبلك الموظفين ل
طرق جديدة إلدارة المعرفة. وأوصت الدراسة أيضًا أن التكنولوجيا أمر ميسر ويزيد من 

 التفاعبلت ويعزز تدفق المعرفة في الشركات اليندية بشكل خاص.

 منيج الدراسة :
شكاليتو استخدام المنيج الوصفى ؛ كونو من أنسب     اقتضت طبيعة البحث الحالى وا 

 ىج البحثية لمبحث الحالى وما يقوم بو من رصد الواقع وتحميمو ونقده والتنبؤ بمستقبمو.المنا

 حدود البحث :
اقتصر البحث عمى إبراز أىمية التمكين المينى ودوره فى تنمية المعممين مينيا حد الموضوع : 

 لدى معممى محافظة أسيوط.

          0101حيث بمغ حجم العينة  وتتمثل فى عينة من معممى محافظة أسيوط الحد البشرى : 
 معمم ومعممة.

 حيث تم تطبيق أداة البحث فى محافظة أسيوط. الحد المكانى:

 م4141تم تطبيق أداة البحث فى الفصل الدراسي الثانى الحد الزمانى: 



 )دراسة ميدانية ( التنافسية لممعمم التمكين الميني مدخل لتحقيق الميزة
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 اإلطار النظرى لمبحث : 

 المحور األول :التمكين المينى لممعمم

 المينى: أوال :المفيوم اإلصطالحى لمتمكين

          وتعددت التعريفات حول مفيوم التمكين المينى إصطبلحا يمكن عرض بعضيا 

 -فى اآلتى:

عرفو )محمد زكريا عميان( بإنو ىوصقل شخصية الطالب المعمم كقائد ومديروموجو 

لممواقف التعميمية المختمفة,والوصول بفكر الطالب المعمم إلي أبعد ما يكون في الخوض بالعموم 

عداد الطالب المعمم القادر عمي مواجية التحديات التي تواجيو أثناء قيادتو لمموقف ا لتربوية, وا 

ثراء معمومات ومعارف الطالب المعمم وتحسين كفاءتو المينية وأدائو من أجل  التعميمي, وا 

تحسين العممية التعميمية وتغيير سموك الطالب المعمم إلي األفضل وتقديم االنشطة والبرامج 

             والخبرات وفقا لحاجة كل من الطمبة المعممين خبلل مرحمة إعدادىم األكاديمي والميني.

( وعميو تعرفو الدراسة بأنو الفرص التي تتاح إلكساب 03, ص 4102, محمد زكريا عميان )

الخريجين المعارف والميارات الجديدة من خبلل التدريب بعد إعدادىم بشكل كاف في كميات 

طبلعيم عمي ما ىو حديث في مجال تخصصيم باإلضافة إلي درجة المساحة الواسعة الت ربية وا 

التي تمنح لمخريج المعمم  بعد إعداده وتدريبو بشكل كاف في تخصصو وأعمالو وذلك من خبلل 

توسيع صبلحياتو ومسئولياتو من تخطيط وتنفيذ وتنظيم وتنسيق ومتابعة وتقييم لما في ذلك من 

و وسمطتو وتحممو لمسئولياتو  وكذلك زيادة خبراتو في مجال عممة وتنمية مياراتو بما تعزيز لقوت

 يعود بالفائدة عمي المؤسسة التربوية ويحقق أىدافيا المنشودة ".



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –التربوية لتعميم الكبار  المجمة
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

  

222 

 و0202يناير   -  األًلانعدد   -  انثانث  جملهدا
 

 ثانيا: أىمية التمكين المينى لممعمم
راف يمعب التمكين  دورا ميما فى مستقبل العممية التعميمية فإن ىذا يقودنا إلي االعت     

بأن التمكين الميني يجب أن يكون ىو المحور الذي تتركز عميو كل الجيود في ىذا المجال ألن 
االرتقاء بالعممية التعممية ال يتحقق إال عن طريق االرتقاء بإعداد معممييا, فمخرجات العممية 

ذولة وعظمت التعميمية مرتبطة إرتباطا وثيقا بإعداد وتمكين المعمم, فكمما ازدادات الجيود المب
كمما كانت المخرجات التعميمية مرضية أكثر , وكمما زاد التمكين الميني لممعمم كمما كان 
إستخدامو لممستحدثات التكنولوجية بصورة ممفتة وكمما خرج عن اإلسموب التقميدي القائم عمي 
            الحفظ واإلستظيار والتمقين الذي يعمل عمي قتل روح الجماعة في الموقف التعميمي.

                 ( 02, ص 4102) محمد زكريا عميان, 

ويساعد التمكين في الثورة المعرفية والتفجر المعرفي في جميع مجاالت العمم      
والمعرفة وقد ساىمت ثورة اإلتصاالت في انتشارىا واتساع نطاقيا, فالثورة في مجال تقنيات 

العالم مدينة صغيرة تنتقل فييا المعارف المستجدة المعمومات واإلتصاالت أدت إلي أن يكون 
بسرعة ىائمة, وتعددية أدوار المعمم وتعدد مسؤلياتو في المجال التعميمي فبعد أن كان ممقنا 
لممعمومة ومصدرىا أصبح مساعدا لممتعمم عمي استكشافيا من خبلل طرق تدريسية متطورة 

جيات التدريس والتعمم مما يتطمب من المعمم ومعاصرة, فالمستجدات المتسارعة في مجال استراتي
مواكبة ذلك, والتوجو العالمي نحو التقيد بالجودة الشاممة لمعممية التعممية واإلعتماد األكاديمي في 
عممية التعمم, ومواكبة كل ما ىو جديد ومتطور في العممية التعميمية وتطبيقو وفق المعايير 

وع أساليب التطوير والتعمم الذاتي وفق التطور والتنوع في الدولية, وتعدد األنظمة التعممية وتن
 ( 4108التقنيات المعاصرة ويجب عمي المعمم مواكبة ذلك, )عبد اهلل العزازى,

ومما سبق يتضح أن التمكين ميم وضروري لمخريجين حيث إنو يعمل عمي زيادة       
يات األخري في الدول معارفيم في تخصصيم ويساعدىم عمي التنافس بشكل كبير مع الكم

الخارجية ويساعدىم عمي إيجاد فرص عمل أقوي من ذي قبل حيث أنيم معدين وممكنين مينيا 
 من خبلل التدريبات الكثيفة في مجال التدريس ومواكبة كل ما ىو حديث في مجال تخصصيم. 
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 ثالثا:أىداف التمكين المينى لممعمم
لدولة وتوجياتيا ومشكبلت المجتمع ييدف التمكين إلى تبصر المعممين بخطط ا    

والمطموب منيم وكذلك مساعدة الخريج المعمم عمي الترقي والتقدم الوظيفي وكذلك األمان 
الوظيفي, تغيير االتجاىات السمبية لمخريجين المعممين نحو مينة التدريس. وحث الخريج المعمم 

            ثات التكنولوجية الحديثة.عمى استخدام تكنولوجيا التعميم واالتجاه نحو توظيف المستحد
 (212, ص ص 4116) عمي مدكور, 

ومن أىداف التمكين الميني إثراء الخبرات والميارات الخاصة بالمعممين إلي     
األفضل, وتقديم األنشطة والممارسات والبرامج المتجددة التي تمبي حاجات الطمبة المعممين في 

كير اإلبداعي لدي الطمبة المعممين والقدرة عمي حل المشكبلت مرحمة إعدادىم, وكذلك تنمية التف
والعراقيل التي تواجييم ,وقدرة المعمم عمي التمييز بين ما ىو سمبي أو إيجابي في الموقف 
التعميمي, والمشاركة في وضع الخطط التعميمية الخاصة بالمدارس والمديريات والوزارات فالمعمم 

 (               02, ص4102)محمد زكريا عميان, ىو رأس المال الحقيقي لمدول.

وييدف التمكين كذلك إلي مواكبة المستجدات في مجال نظريات التعميم والتعمم     
والعمل عمي تطبيقيا لتحقيق الفعالية في التعمم, ومواكبة المستجدات في مجال التخصص 

التعمم مدي الحياة واإلعتماد وتطبيق كل ما ىو جديد ومستجد, وترسيخ مبدأ التعمم المستمر و 
عمي أساليب التعمم الذاتي, تعميق اإللتزام بأخبلقيات مينة التعميم والتعمم والتقيد بيا, الربط بين 
النظرية والتطبيق في المجاالت التعميمية,وتنمية ميارات توظيف تقنيات التعميم المعاصرة 

كين المعمم من ميارات استخدام مصادر واستخداميا في إيصال المعمومة لممتعمم بشكل فاعل, تم
المعمومات والبحث عن كل ما ىو جديد ومتطور,و المساىمة في تكوين مجتمعات تعمم متطورة 
تقدم خدمات فاعمة لممجتمع. والمساىمة بشكل فاعل في معالجة القضايا التعميمية بإسموب 

ميارات التقييم الذاتي عممي ومتطور, وتطوير كفايات وميارات التقييم بأنواعيا وخصوصا 
,والتطوير والتجديد والتحديث في المجال األكاديمي التخصصي, وكذلك مجال العبلقات 
اإلنسانية واإلرشاد والتوجيو الطبلبي والتفاعل والتواصل في المواقف التعممية,  مجال األداء 

ث العممي التدريسي واستخدام كل ما ىو معاصر ومتطور في ايصال المعمومة,  مجال البح
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واإلشراف األكاديمي,  مجال التنمية والتطوير الذاتي والتقييم والتقويم الذاتي , مجال توظيف 
تقنيات المعمومات واإلتصاالت في المجال التعميمي, مجال اإللتزام بأخبلقيات المينة وتعديل 

وتطبيق الحديث  السموكيات واإلتجاىات في إطار العمل التربوي, مجاالت تقييم وتقويم المتعممين
والمتطور في أساليب التقييم , مجاالت تصميم المناىج التعميمية وتطويرىا وفق المستجدات 

 ( 4108المعاصرة في المعرفة والمعمومة .) عبد اهلل العزازى, مرجع سابق, 

سبق يتضح أن التمكين ييدف إلىاطبلع المعممين عمي أحدث النظريات التربوية  ومما
قاتيا التربوية في الميدان التربوي,تدريب المعممين عمي تحقيق مستوي متميز من والنفسية وتطبي

الكفاءة والفعالية في تنفيذ األدوار المكمفين بيا ,ورفع مستواىم الفكري والثقافي, زيادة الحصيمة 
الفكرية والعممية في ميدان التخصص بما يمكن المعمم من مواكبة أحدث األفكارواألساليب 

التي ليا عبلقة بمستوي ومضمون المينة واألخذ بمبدأ التربية المستمرة والتعمم مدي  والطرائق
 الحياة

 رابعا:مقومات التمكين المينى لممعمم: 
 ىناك عدد من المقومات والركائز األساسية لعممية التمكين من أىميا مايمي:

 العمم والمعرفة والميارة  -1
ية كبيرة باعتبار كل منيا مقوما أساسا من يمثل العمم والمعرفة والميارة أىم      

مقومات تمكين الخريجين , ومن خبلل المعرفة , يمكن الخريجين حرية في التصرف , ثم 
المشاركة ,ثم التمكين , فكمما زادت خبرة الفرد وزادت مياراتو ومكتسباتو المعرفية زادت قدرتو 

, كما تعد المعمومة سبلحا ميما يعتمد عميو عمي تأدية ميام عممو بكفاءة واقتدار واستقبللية أكبر
             الموظف في عممية اتخاذ القرار وفي حل المشكبلت, فبدون المعمومة الصحيحة أو 
المعمومة المتجددة اليمكن لمعامل التصرف بحرية واقتدار ألنو ببساطة يفتقر لممعمومة التي 

                ن تصرفو قد يكون خطأ .تمنحو ثقة بالتصرف الصحيح دون خوف أو تردد من أ
 (             20,ص 4116) يحيي سميم ممحم,

ويتطمب التنفيذ الفعال لمتمكين ثقافة تنظيمية جديدة , وثقافة المؤسسة التعميمية تأخذ     
 ( 012, ص 4112سعد العتيبي,  بعين االعتبار اتجاىات الفرد وسموكياتو .)
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 االتصال وتدفق المعمومات  -2
تعد المعمومة جانبا ميما ويعتمد عمييا في اتخاذ القرار وفي حل المشكبلت,       

فبدونيا ال يمكن لمخريج التصرف بالطريقة الصحيحة التي تمنحو الثقة بالتصرف, كما أن 
 .واالبتكار ويختصر كثير من الجيوداالتصال الفاعل في المؤسسات الناجحة يعزز مبدأ اإلبداع 

 ائد والمرؤوسين الثقة بين الق -3
تعد الثقة والتفاىم مقوما جوىريا من مقومات التمكين, ومؤشرا ميما عمي رضا األفراد    

عن مؤسساتيم ,وىي استعداد الفرد لمتعامل مع اآلخرين معتقدا بكفاءتيم أو أمانتيم أو صدقيم 
 واىتماميم بمصمحتو, ومن العوامل التي تدعم الثقة وتعززىا وىي :

يكون الفرد موضع الثقة من قبل اآلخرين عندما يؤمنون بكفاءتو وقدرتو وتمك الثقة الكفاءة : و  - أ
يتبعيا منح الحرية في التصرف والتمكين واالستقبللية ووجود مناخا مناسبا لئلبداع واالبتكار 
والتميز والتعمم الدائم, فكفاءة األستاذ وتمكنو من المقياس يجعمو موضع ثقة كل الطبلب, 

 ءة الطالب تجعل األستاذ يثق بو.كما أن كفا
العمل الجماعي : وىو العنصر الثاني المدعم والمعزز لمثقة وىو العمل الجماعي  - ب

بشرط توافر التعاون والمساواة وأن تكون الطموحات واالتصاالت مشتركة يتضمنيا عبلقة 
 التعارف والصبلت .

 الحوافز المادية والمعنوية  -4
أن التمكين يعد مسؤولية تبادلية, فكما أن فيو مشاركة  تشير كثير من الدراسات إلي   

في المنافع , فيناك أيضا مشاركة في المخاطر, ومحاسبة عمي النتائج, وتحمل لممسؤولية, وىذا 
                           يؤدي إلي المنافسة بين الممكنين نحو تحمل أفضل لممسؤولية والكفاءة واإلبداع.

 (010المرجع السابق, ص )يحيي سميم ممحم , 
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ومما سبق يتضح أن لمتمكين مقومات ميمة يقوم عمييا فبلبد من توافر المعمومات 
والميارات لممعمم حتى يقوم بميمتو داخل المؤسسة التعميمية بشكل جيد ويساعد عمى تمكين 
 طبلبو وتزويدىم بالميارات وتخريج طبلب متمكنين من التفاعل مع التطورات التكنولوجية

 الحديثة.

 خامسا:أبعاد التمكين الميني لممعمم 
حدد الباحثون أبعادا مختمفة لمتمكين, ولقد اختمفت آراؤىم  حول عدد ونوعية ىذه  

 األبعاد, واستخمصت الباحثة األبعاد التالية :
: وىو درجة إدراك المعممين بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس عمميم,  اتخاذ القرار -

أن المشاركة تزيد من وعي المعممين , زمن احتمال التوصل إلي خيارات أفضل باعتبار 
 ونوعية تعمم أفضل .

: وىو درجة إدراك المعممين أن المدرسة التي يعممون بيا توفر ليم فرص  النمو الميني -
 النمو, والتطور والتعمم المستمر وتوسيع مياراتيم من خبلل الحياة العممية .

عجاب ممن يعممون معيم, وأن : درجة إدالمكانة  - راك المعممين أنيم يحظون باحترام ميني وا 
 زمبلءىم يدعمونيم ويحترمون معرفتيم ودرايتيم .

: درجة إدراك المعممين أن لدييم الميارات والقدرة عمي مساعدة  االعتقاد بفاعمية الذات  -
 المتعممين عمي التعمم .

 صوتا مسموعا في جوانب معينة . : درجة إدراك المعممين أن ليم االستقاللية -
: درجة إدراك المعممين أن ليم تأثيرا وأثرا عمي الحياة في المدرسة.) عارف عطاري,  التأثير -

 (               021, ص 4112عبد اهلل الشنفري,
: ويقصد بيا قدرة الخريج عمي إنجاز ميام عممو بنجاح استنادا إلي خبراتو ومياراتو  الكفاءة -

ويعتبر ىذا البعد من دعائم مفيوم التمكين الميني فتزويد الخريج بمسئوليات أكبر ومعرفتو, 
ووظائف أكثر تعقيدا لن يعتبر تمكنيا إال إذا كان واثقا من قدرتو عمي النجاح في تحمل تمك 
المسئوليات والقيام بتمك الوظائف, وكذلك فإن تطوير سياسات التحفيز التقميدية التي تعتمد 

والعقاب يعد أمرا حتميا ويحتاج إلي فترة طويمة من التدريب المكثف لتزويد  عمي الثواب
           الخريجين بالميارات والخبرات والمعرفة البلزمة لضمان نجاح تطبيق التمكين الميني.

 ( Melinda,2005,P.P.260-277    ) 
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تعمم الميارات : ويتطمب التمكين الميني لمخريجين توفير تدريب مستمر ألجل  التدريب -

الجديدة, وينبغي لكمية التربية أن توفر نظام طموح لتطوير أفرادىا لكي يزودوا بالمعرفة 

. والميارات الضرورية فالجيود التدريبية تمكن الخريجين من بناء المعرفة والميارات والقدرات

   (,p7 ,2007 ( Spreitzer,                                 

 التمكين الميني لممعمم :سادسا:معايير 
إن عممية التمكين الميني التي نرجوىا لمخريجين تتطمب منيم أوال أن يكونوا راغبين    

في ذلك مقبمين عميو حتي يكونوا قادرين عمي تنمية أنفسيم بأنفسيم من خبلل فرص تنموية 

ال من تمقييا, متنوعة قائمة عمي التأمل والبحث, يتمكنون من خبلليا  من إنتاج المعرفة بد

خاصة وأننا نتحدث عن عممية تمكين ميني وليس مجرد تدريب حرفي يقتصر عمي إكساب 

 الخريجين بعض الميارات التي تجعميم يؤدون عمميم بطريقة آليو ومن معايير التمكين الميني

(Dessler, G. 2003)  

 يرتكز التمكين الميني لمخريج عمي دعم الكفايات العممية والمينية . -0

يتعين أن يتم تفعيل برامج وأنشطة التمكين الميني وفق حاجات الخريج المعمم وفي ضوء  -4

مكانياتو وخصائص شخصيتو.  مستوي وا 

 يدعم التمكين الميني إعداد الخريج المعمم بعد  الخدمة ألدواره المستقبمية . -3

 أن يتم توعية الخريجين  بوضوح بعممية التدريس و زيادة خبراتو. -2

التمكين الميني عامل حاسم في كل يرامج اإلصبلح والتحسن التربوي ومن ثم يجب أن  -2

 تكون برامجو جزء ال يتجزأ من خطة ىذا التحسن .

يتسق التمكين الميني مع المتطمبات األساسية لمتعمم األكاديمي وتوقعات تصميميا بحيث  -6

 تزود المعممين بالمعمومات والميارات الضرورية .
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 :ات التمكين الميني لممعمم سابعا:معوق
تسعي كميات التربية في الجامعات المصرية سعيا جادا جاىدة لتوفر تمكين ميني قوي  

لمخريج المعمم يتناسب والواقع الحالي لمعممية التعميمية واستشراف قوي لممستقبل ولكن توجد 

ار إلي التكيف في بعض المعيقات التي تحد من تحقيق التمكين الميني ألىدافو ومنيا اإلفتق

فتقار كميات التربية في جامعات جميورية مصر  العبلقات اإلنسانية وظروف الحياة والعمل, وا 

العربية إلي اإلمكانيات واألدوات الخاصة بالتمكين الميني وكذلك اعتماد الجامعات المصرية 

 بشكل كبير عمي المواد النظرية ال العممية في تدريسيا .

بين الجامعات المصرية وجامعات الدول المتقدمة ضعيفة مما يحول  ولذلك فإن العبلقة

دون التبادل الفكري واألكاديمي. ويري )الطاىر( " أن تطوير أعضاء ىيئة التدريس مينيا قضية 

              حديثة نسبيا ولذلك تنقصيا الخبرة أو المرافق أو مصادر التمويل البلزم لبرامج التطوير ".

 ( 22,ص4113الطاىر, ) رشيد السيد

وقد صنف )الخوالدي(عدة معوقات لمتمكين الميني كما يمي :معوقات عمي مستوي الفرد  

,معوقات عمي مستوي الوظيفة أو الميمة, معوقات عمي مستوي المنشأة,مشكبلت عمي مستوي 

 ( 31,ص4112السياسة العامة.)ىبلل الخوالدي,

 أىميا :أما )ريغينا شونفمد(  فقد ذكر عدة معوقات 

ضعف مستوي برامج التمكين الميني ذاتيا, ارتباط التطوير ببرامج التمكين الميني  

برغبة بعض الطمبة المعممين, االفتقار إلي قيادة قوية , غياب الرؤية المستقبمية , الخوف من 

التغيير ومعارضتو لما يحممو من تيديدات, ضعف المعمومات عن برامج التمكين الميني, نقص 

فاءات البلزمة لمتطوير من موارد مادية وبشرية )كوادر تدريبية(, ضعف الرغبة في العمل الك

 (30,ص4118الجماعي, ضعف الحوافز المادية والمعنوية .) شونفمد ريغينا, 
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ودائما تقابل عممية توظيف كل ما ىو جديد ومستحدث في مجال ما من المجاالت    

ثل لو , وعمي الرغم من تعدد المميزات والفوائد التي بمعوقات وصعوبات تحد من التوظيف األم

تتمتع بيا المستحدثات التكنولوجية إال إنو توجد بعض المعوقات التي تواجو توظيفيا في كميات 

التربية تمخصيا الباحثة ومن أىميا ضعف مواكبة كميات التربية لمتطورات الحديثة في مجال 

ية الذي تعاني منيا الجامعات المصرية والتي تحول دون إعداد الخريج المعمم, األزمة اإلقتصاد

           اإلىتمام بالتمكين الميني , الحصارالذي يقف امام إنفتاح المعممين عمي العالم الخارجي

)كتمقي الدورات في الدول المتقدمة مينيا وتكنولوجيا, والمشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية 

ية التعميمية ( , وعدم قناعة  المعممين باستخدام التكنولوجيا في العممية التي تطور وتنمي العمم

التعميمية, واقتصار مجال البحث التربوي عمي مجال واحد وىو البحث األكاديمي, وعدم الرغبة 

 في التغيير والمركزية الشديدة في سمطة اتخاذ القرارات, وعدم التشجيع عمي المبأداة واالبتكار .

قات أيضا مركزية اتخاذ القرارات في قمة اليرم التنظيمي, جمود الموائح ومن المعو  

والقوانين, المساءلة المشددة عمي األخطاء , ضعف نظم المعمومات واالتصاالت, محدودية 

فاعمية نظم الموارد البشرية, محدودية توفر البرامج التدريبية المبلئمة لرفع الكفاءة, نقص 

( المركزية الشديدة فى 4118بلزمة إلنجاز العمل.) أيوب بن حجاب, التجييزات واإلمكانات ال

سمطة اتخاذ القرارات, األنظمة واإلجراءات الصارمة التى التشجع عمى المبادأة واالبتكار, 

                           تفضيل أسموب القيادة اإلدارية التقميدية , ضعف التدريب والتطوير الذاتى.

                        (000, ص 4112) ىبل العتيبى,
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 المحور الثانى :الميزة التنافسية لممعمم

 أوال :المفيوم اإلصطالحى لمميزة التنافسية

              تعرف الميزة التنافسية بأنيا قدرة المؤسسة عمى تطبيق االستراتيجيات التي     
المشابية ليا التي تعمل في المجال تمكنيا من الوصول الى المراكز الفضمى بالنسبة لممؤسسات 

          نفسو, ويمكن تحقيق ىذا المركز من خبلل استثمار أفضل لئلمكانات والموارد المادية 
          والفنية والتنظيمية باالضافة الى مقدرة الموارد البشرية في المؤسسة ومعرفتيا وكفاءتيا 

             يزة التنافسية ىي الخصائص والمقدراتلتصميم االستراتيجية التنافسية وتطبيقيا.فالم
          والكفاءات وجوانب التفوق التي تتمتع بيا المؤسسة وتميزىا عن المنافسين في المجال ذاتو.

 ( 31,ص4101)أحمد عبد السبلم سميم,

 تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا : قدرة خريجي كميات التربية عمي االستيفاء بمتطمبات سوق 
العمل واالستفادة من األساليب واألدوات الحديثة التي ترفع من مستويات األداء ,األمر الذي 

 يكسبيم مزايا وقدرات تنافسية في سوق العمل بمستوياتو.

 عناصر الميزة التنافسية لممعمم:   -

ىناك مجموعة من العناصر المكونة لمميزة التنافسية والتي تمثل المكونات األساسية  
 بد من توافرىا في المؤسسة حتي تحقق التنافس ومن أىميا :التي ال

المواررد الطبيعية : تعد الموارد الطبيعية إحدي العناصر الميمة لتحقيق الميزة التنافسية  -1
لممؤسسات التربوية , ويقف عدم توافرىا حائبل دون تحقيق الميزة التنافسية نتيجة التغيرات 

اآلونة األخيرة , كما حدث في اليابان التي تفتقر إلي العالمية والمحمية التي حدثت في 
الموارد الطبيعية إال أنيا استثمرت في العقول وبالتالي لم تعد الموارد الطبيعية تترأس 

 أولويات المعادلة التنافسية .
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رأس المال : بعد توافر رأس المال في المؤسسة من أىم العناصر القادرة عمي تحقيق الميزة  -2
ولكن مع االقتصاد العالمي الجديد العابر لمحدود ومع إمكانية االستفادة من التنافسية 

رؤؤس األموال في المجتمع وعدم ارتباطيا بالحدود الجغرافية والسياسية وذلك عبر 
الشركات المتعددة الجنسيات واستثمارىا في الدول النامية أدي إلي تراجع أىمية رأس المال 

 .لممؤسسة في تحقيق المنافسة 
تكنولوجيا المعمومات : تمعب تكنولوجيا المعمومات دورا ميما في تحسين الكفاءة في  -3

الخدمات المقدمة وتحقيق الميزة عبر عمميات إيجاد واستيعاب المعرفة وكذلك ابتكار 
وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في أداء األعمال ولكن االستفادة من ىذا العنصر لم يقتصر 

 ث تستطيع  الكثير من المؤسسات الحصول عمي ىذه التكنولوجيا .عمي مؤسسة بعينيا حي
الموارد البشرية : يمثل العنصر البشري ذو التعميم المتميز والميارة العالية بعدا استراتيجيا  -4

ىاما في تحقيق الميزة التنافسية إذ تعد من أىم المصادر غير الممموسة التي ليا دور كبير 
يا وكونيا عنصرا غير قابل لممحاكاة أو التقميد بشكل سريع في إيجاد وتطبيق التكنولوج

                           (8,ص 4116وسيل من قبل المنافسين .)فاطمة عمى الربايعة,
 أبعاد الميزة التنافسية لممعمم:  -5

نجاز       تحقق الميزة التنافسية من خبلل المزايا أو القدرات األساسية التي تمتمكيا , وا 
يا بطريقة متفردة , وكذلك قدرتيا عمي تقديم خدمات ومنتجات لممنافسين وتنفرد الميزة أنشطت

 بالعديد من األبعاد

:حيث يرتبط مفيوم الجودة بالتميز ارتباطا وثيقا , فالجودة في التعميم  البعد األول الجودة
إلي التميز بما تعني بالجيود المبذولة من قبل العاممين لرفع مستوي المنتج التعميمي وصوال 

يتناسب مع متطمبات المجتمع, وذلك بتطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعميمية 
 والتربوية بدرجة تبلئم خصائص الخدمات والمخرجات.
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: تعد التكمفة المنخضة العامل الحاسم في مدي استمرار وبقاء  البعد الثاني التكمفة
ة لتحقيق ميزة تنافسية من خبلل خفض الكمفة مقارنة ونجاح الجامعة , إذا أنو من سعي الجامع

 بكمفة الجامعات االخري المنافسة .

: تتعمق المرونة بمدي تكيف الجامعة مع التغيرات الحاصمة في  البعد الثالث المرونة
البيئة الداخمية والخارجية , وقدرة الجامعة عمي تنويع خدماتيا ومنتجاتيا في الوقت المناسب بما 

 مع التغير في احتياجات المستفيدين . يتبلئم

: يعد التسميم بمثابة القاعدة األساسية لممنافسة بين المؤسسات من  البعد الرابع التسميم
 خبلل التركيز عمي خفض المدة الزمنية والسرعة في تقديم الخدمات بأقصر وقت ممكن .

ا التنافسية عمي اعتبار أنو : يعد اإلبداع من أىم ركائز بناء المزاي البعد الخامس اإلبداع
يمثل عممية فكرية منفردة , تجمع بين المعرفة المتألقة والعمل الخبلق في شتي مجاالت الحياة , 

 (036-032, ص ص 4102تتعامل مع الواقع وتسعي نحو األفضل.) ياسر محمد خميل  ,

 إجراءات البحث الميدانية , وتفسير نتائجيا :

نية إلى التعرف عمى درجة أىمية تطبيق التمكين المينى تيدف إجراءات البحث الميدا
 لخريجى كميات التربية لدى معممى محافظة أسيوط , ويتضمن اإلطار الميدانى مايأتى:

 أداة البحث الميدانية  - أ
 االستبانة:

استخدمت الباحثة إستبانة تم إعدادىا فى ضوء اإلطار النظرى لمبحث والدراسات      
طبيقيا عمى عينة ممثمة من معممى محافظة أسيوط ؛ حيث بمغت العينة السابقة , وقد تم ت

( معمم ومعممة ؛ وذلك بغرض التعرف عمى درجة أىمية تطبيق التمكين المينى لخريجى 0101)
 كميات التربية لدى معممى محافظة أسيوط.
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 ى :اشتممت ىذه االستبانة فى صورتيا النيائية عمى ثالثة محاور , تم توزيعيا كما يم
 : واقع التمكين المينى لخريجى كميات التربية ويشتمل عمى أربعة أبعاد : المحور األول

 ( عبارة . 41البعد األول : الواقع الذاتى لمخريج , ويتضمن )
 ( عبارة . 06البعد الثانى : الواقع التعميمى لمخريج , ويتضمن )

 عبارة . ( 04البعد الثالث : الواقع المجتمعى لمخريج , ويتضمن )
 ( عبارة .2البعد الرابع : الواقع اإلدارى لمخريج , ويتضمن ) 

 ( عبارة . 06المحور الثانى : متطمبات التمكين المينى , ويتضمن )
 المحور الثالث : معوقات التمكين المينى , ويشتمل عمى أربعة أبعاد :

 عبارة . (08البعد األول : معوقات تتعمق بتمكين الخريج ذاتيا , ويتضمن ) 
 ( عبارة . 02البعد الثانى : معوقات تتعمق بتمكين الخريج تعميميا, ويتضمن )

 ( عبارة . 0البعد الثالث : معوقات تتعمق بتمكين الخريج مجتمعيا, ويتضمن )
 ( عبارة . 03البعد الرابع : معوقات تتعمق بتمكين الخريج إداريا , ويتضمن )

ت الثبلثى " لقياس استجابات أفراد العينة لعبارات وقد استخدمت الباحثة مقياس " ليكر 
 اإلستبانة وذلك كما ىو موضح فى الجدول .

 درجات مقياس ليكرت الثالثي

 غير موافق إلى حد ما  موافق االجابة 

 0 4 3 الدرجة

اعتمدت الباحثة فى التحقق من صدق المحتوى ؛ حيث عرضت االستبانة فى صورتيا  -0
من المحكمين من أساتذة كمية التربية من جامعات مختمفة ؛ وذلك ( 40األولية عمى عدد )

لمعرفة وجية نظرىم واالستفادة من مبلحظاتيم فيما احتوتو االستبانة من عبارات , ومدى 
مبلءمتيا لتحقيق أىداف البحث الميدانية, ومدى ارتباط ومناسبة كل عبارة لممحور الذي 

دم بيا السادة المحكمين تم تعديل بعض العبارات تنتمى إليو, وبناء عمى اآلراء التى تق
 % اتفاق. 01وحذفت العبارات التى قمت عن نسبة 
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اعتمدت الباحثة فى التحقق من ثبات االستبانة عمى استخدام "معامل ألفا كرونباخ" وذلك  -4

 ( معمم ومعممة, وقد تم استبعادىا من العينة الكمية .61عمى عينة استطبلعية مكونة من )

تم عرض وتحميل محاور االستبانة باستخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي المتمثمة في     

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) عمى مقياس ليكرت الثبلثي( إلجابات أفراد عينة 

الدراسة عن عبارات محاور االستبانة, ويعطى درجة لممتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن 

 :مجدول التاليكل عبارة وفًقا ل

 (: الحدود الدنيا والعميا لممتوسط الحسابي5جدول رقم )

 مرتفع متوسط منخفض الدرجة

 3 -4.32 4.33 -0.62 66,0-0 المتوسط الحسابي

تم تحديد واقع التمكين الميني لخريجي كميات التربية بمحافظة أسيوط وذلك من منظور 

حصائية إلجاباتيم عن االجزاء المختمفة لبلستبانة أفراد العينة وذلك من خبلل تحميل النتائج اإل

 وذلك عمى النحو التالي:

 عرض النتائج الخاصة باالستبانة ككل. - أ

 عرض النتائج الخاصة بعبارات المحور الثانى.  - ب

تحميل النتائج الخاصة بواقع التمكين الميني لخريجي كميات التربية لدى معممي  -أواًل 

 بانة ككل :محافظة أسيوط في محاور االست

وىنا قامت الباحثة بتحديد واقع التمكين المينى لدى عينة الدراسة بمحافظة أسيوط من 

 خبلل المحاور التي تتضمنيا االستبانة بشكل عام كما يتضح من الجدول التالي:



 )دراسة ميدانية ( التنافسية لممعمم التمكين الميني مدخل لتحقيق الميزة
 ىبو عمى حسن عبد الالهأ/   د/ ىناء فرغمى عمى محمود .د/ غادة السيد السيد الوشاحى أ.م
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 ( : الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية عمى االستبانة ككل6جدول رقم )
محاور 
المتوسط  العينة بـــــــــــــــــــــــــــــــــعاداأل االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الترتيب المعياري

 األىمية

 البعد األول المحور األول
 مرتفعة 2 30202,1 2821,4 0101 الواقع الذاتى لمخريج

 البعد الثانى 
 مرتفعة 0 34201,1 6168,4 0101 الواقع التعميمى لمخريج

 الثالبعد الث
 مرتفعة 2 32103,1 2016,4 0101 الواقع المجتمعى لمخريج

 البعد الرابع
 مرتفعة 4 48440,1 2318,4 0101 الواقع اإلدارى لمخريج

 مرتفعة 3 21220,1 2480,4 0101 متطمبات التمكين المحور الثانى
 البعد األول المحور الثالث

 متوسطة 2 26022,1 0260,4 0101 معوقات تمكين المعمم ذاتيا

 البعد الثانى 
 متوسطة 0 28004,1 1380,4 0101 معوقات تمكين المعمم تعميميا

 البعد الثالث
 متوسطة 8 22022,1 0221,4 0101 معوقات تمكين المعمم مجتمعيا

 البعد الرابع
 متوسطة 6 22203,1 3426,4 0101 معوقات تمكين المعمم إداريا

 ـــــــــــةـــــــمرتفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48440,1 2318,4 0101  اإلستبانة ككل

(, بانحراف معياري 2318,4يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي العام )
(, وىذه القيمة تشير إلى أن المعممين لدييم وعي بأىمية التمكين المينى بدرجة 48440,1)

تحديده, وقد يرجع ذلك إلى إدراك المعممين بمحافظة أسيوط مرتفعة وفًقا لدرجة المعيار الذي تم 
لمدى أىمية التمكين المينى لمخريج لما لو من عوائد مادية تعود عمييم وعمى الوزارة في آن 
واحد, كما قد يرجع ذلك إلى أن وزارة التربية والتعميم تعير اىتماما كبيرا بمعايير الجودة والتميز, 

 ى المعممين ييتمون بالواجية اإلجتماعية أمام خريجى الدول األخرى.كذلك يمكن تفسير ذلك إل
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           وبترتيب المحاور بحسب المتوسط  نجد أن البعد الثانى الخاص بالمحور األول 

( احتل المرتبة األولى من منظور العينة ككل, بمتوسط حسابى الواقع التعميمى لمخريج)

األىمية, وىذا يدل عمى اتفاق أفراد العينة الكمية عمى  (,  وىى عمى درجة مرتفعة من6168,4)

نو موجود لدييم, ولكن يحتاج إلى تنمية وتطوير وىذا  أن المعممين يمارسون التمكين المينى, وا 

يرجع إلى تطوير المعممين  لطرق تدريسيم وتبادليم األفكار مع بعضيم البعض وعمييم أن 

بيم عمى االستخدام األمثل لمصادر المعمومات يطوروا من أساليب تدريسيم, يشجعوا طبل

( عمى تخريج المعممين من كميات 4100االلكترونية, وىذا ما أكدتو دراسة )جمال الدىشان 

التربية ويكونوا قادرين عمى إعداد طبلبيم لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطوير برامج إعداد 

 ات الثورة الصناعية الرابعة .المعمم ووجود برامج ومقررات تتبلئم مع مستجد

( في المرتبة الثانية من الواقع اإلداري لمخريجوجاء البعد الرابع الخاص بالمحور األول ) -

(, وىى عمى درجة مرتفعة من األىمية, وىذا 2318,4منظور العينة ككل بمتوسط حسابي )

ة بالنسبة لمجانب يدل عمى اتفاق أفراد العينة الكمية عمى معرفتيم بالتمكين المينى وخاص

اإلدارى لممعمم حيث يتمثل الواقع اإلداري فى مجموعة األعمال اإلدارية التي يقوم بيا المعمم 

من المشاركة فى تنفيذ برامج اإلصبلح والتطوير المدرسي, وممارسة األعمال اإلدارية 

تو دراسة والتعاون مع إدارة المدرسة وحفظ النظام داخل المدرسة وداخل الصف, وىذاما أكد

(بضرورة مشاركة المعممين فى األعمال اإلدارية من التشجيع 4141)أحمد إبراىيم أرناؤوط,

جراء بعض التعديبلت عمى المسئوليات واألدوار لتتناسب  عمى المشاركة فى صنع القرارات وا 

 وفمسفة التمكين داخل المدرسة, باإلضافة إلى اىتمام التمكين اإلدارى باإلنتاجية فى العمل

 المدرسي وىذا مايشعر المعممون بممكيتيم الذاتية لمدارسيم.



 )دراسة ميدانية ( التنافسية لممعمم التمكين الميني مدخل لتحقيق الميزة
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( في المرتبة الثالثة من متطمبات التمكين الميني لمخريجوجاء المحور الثانى الخاص ) -
(, وىى عمى درجة مرتفعة من األىمية, وىذا 2480,4منظور العينة ككل بمتوسط حسابي )

معممين يتفقون عمي أن المعممين يحتاجون إلى يدل عمى اتفاق أفراد العينة الكمية عمى أن ال
متطمبات التمكين الميني وىي مجموعة من المتطمبات األساسية الواجب توافرىا قبل وأثناء 
وبعد عممية التمكين والتى تساعد فى تمكين المعمم مينيا, وىذا يعود إلى توفر ىذه 

مين  وتوفير التمويل الكافى, المتطمبات حتى يتمكن المعمم من أداء ميامو من تدريب لممعم
وقد يعزو ذلك إلى توفر الثقة اإلدارية وتحقيق الدعم اإلجتماعى لممعمم ووجود أىداف ورؤية 

عمى ضرورة (0)( 4114مستقبمية وتدريب مستمر وىذا ما أكدتو دراسة )سالى عمى محمد,
ة وجدارة وجود آليات ومتطمبات لتمكين الخريج حتى يستطيع أداء عممو المينى بميار 

ويستطيع أن ينافس دوليا مع خريجى الدول األخرى ويحقق الميزة التنافسية لو ويكون لو 
 مكانة عظيمة فى الدول الخارجية ويحظى بمكانة مرتفعة .

( في المرتبة الرابعة من الواقع المجتمعي لمخريجوجاء البعد الثالث فى المحور األول  )  -
(, وىى عمى درجة مرتفعة من األىمية, وىذا 2016,4منظور العينة ككل بمتوسط حسابي )

يدل عمى اتفاق أفراد العينة الكمية عمى أن التمكين المينى وىذا يعود إلى أن المعممين 
يحتاجون إلى زيادة تمكينيم مجتمعيا عن طريق مشاركة المعممين فى الندوات التربوية 

ومساىمة المعممين فى حل ومساىمة المعممين فى الحمبلت التوعوية داخل المجتمع, 
المشكبلت التى تحدث داخل البيئة, وىذا ما أكدتو دراسة )عبد الخالق محمد عفيفى 

وأكدت عمى تدعيم روح التعاون وبناء الثقة بالنفس والقدرات لآلخرين و تحقيق  (4)(4104
 ا. مزيد من العدالة والمساواة وحل المشكبلت التى تواجييم فى البيئة التى يعيشوا فيي

                                                 
دراسة ميدانية بقطاع البترول ",  –سالى عمى محمد حسن, "العبلقة بين أبعاد التمكين ودرجات الرضا الوظيفي  (0)

 . 38-32, ص ص 4114رسالة ماجستير,كمية التربية, جامعة اإلسكندرية, 
, اإلسكندرية, المكتب الجامعي طريقة تنظيم المجتمع المنيجية والممارسة العمميةمحمد عفيفي,عبد الخالق  (4)

 .444, ص 4104الحديث, 
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( في المرتبة الخامسة من لمخريج الواقع الذاتىوجاء البعد األول فى المحور األول )   -
(, وىى عمى درجة مرتفعة من األىمية, وىذا 2821,4منظور العينة ككل بمتوسط حسابي )

يدل عمى اتفاق أفراد العينة الكمية عمى أن التمكين الذاتى لممعمم موجود ويحتاج إلى تفعيل, 
د إلى تزويد المعممين بالبرامج التدريبية, مشاركة المعممين فى المؤتمرات التى وىذا يعو 

( حيث اىتمام 4102تساعد فى تنميتو مينيا واتفق ذلك مع دراسة )منى حسن األسمر , 
         أعضاء ىيئة التدريس بالمشاركة فى عممية التمكين الذاتى ليم من خبلل صنع القرار

 والنمو المينى.
( فى المرتبة السادسة معوقات تتعمق بتمكين الخريج إداريالبعد الرابع لممحور الثالث )وجاء ا -

( وىي عمى درجة متوسطة من األىمية, 3426,4من منظور العينة ككل بمتوسط حسابي)
وىذا يدل عمى اتفاق العينة ككل عمى أن المعمم يحتاج إلى التمكين فى الجانب اإلداري 

ات التي تعوق تمكينو إداريا, وىذا يعود إلى استحواذ السمطة حيث أن ىناك بعض المعوق
المركزية بالوزارة عمى الحق فى اتخاذ القرار وعدم مشاركة المعممين فى اتخاذ القرار اإلدارى, 
اعتماد كميات التربية عمى المواد النظرية أكثر من اعتمادىا عمى التدريبات الميدانية التى 

ودراسة  4106مينتو, ولقد اختمفت مع دراسة )ناديا أبوطعمة تزيد من تمكين المعمم فى 
( وىى تؤكد عمي ضرورة مشاركة المعمم فى اتخاذ القرار حتي 4106سناء محمد محمد 

 يتمكن من أداء عممو بشكل فائق.
( فى المرتبة السابعة معوقات تتعمق بتمكين الخريج ذاتياوجاء البعد األول لممحور الثالث ) -

( وىي عمى درجة متوسطة من األىمية, 026,4ينة ككل بمتوسط حسابي)من منظور الع
وىذا يدل عمى اتفاق العينة ككل عمى أن المعمم يحتاج إلى التمكين فى الجانب الذاتي حيث 
أن ىناك بعض المعوقات التي تعوق تمكينو ذاتيا, وىذا يرجع إلى عدم التشجيع المستمر 

                  يده بالنظريات التربوية الحديثة وضعفلممعمم فى التطوير من مينتو,قمة تزو 
التبادل الفكرى واألكاديمى بين المعممين وىذا يحتاج إلى تفعيل, ولقد اختمفت مع دراسة 

( وىى تؤكد عمى تزويد الخريجين بأحدث البرامج والتقنيات التى 4103)عالية جواد محمد 
ل الجامعات العالمية وزيادة كفاءة الخريجين تؤدى إلي زيادة كفاءة الخريجين لمواكبة أفض

 عمى كافة المستويات وذلك لتحقيق التميز فى ظل المنافسة في سوق األعمال.



 )دراسة ميدانية ( التنافسية لممعمم التمكين الميني مدخل لتحقيق الميزة
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( فى المرتبة معوقات تتعمق بتمكين الخريج مجتمعياوجاء البعد الثالث لممحور الثالث ) -
سطة من ( وىي عمى درجة متو 0221,4الثامنة من منظور العينة ككل بمتوسط حسابي)

األىمية, وىذا يدل عمى اتفاق العينة ككل عمى أن المعمم يحتاج إلى التمكين فى الجانب 
المجتمعي حيث أن ىناك بعض المعوقات التي تعوق تمكينو مجتمعيا,وىذا يرجع إلى عدم 
مشاركة المعمم فى حل المشكبلت التربوية بشكل جيد وذلك لعدم وجود الوقت الكافي لتدريبو 

لقاء الندوات التي تساعدىم عمى ذلك.عمى حل ا  لمشكبلت وا 
( فى المرتبة معوقات تتعمق بتمكين الخريج تعميمياوجاء البعد الثاني لممحور الثالث ) -

( وىي عمى درجة متوسطة من 1380,4التاسعة من منظور العينة ككل بمتوسط حسابي)
إلى التمكين فى الجانب األىمية, وىذا يدل عمى اتفاق العينة ككل عمى أن المعمم يحتاج 

التعميمى,  حيث أن ىناك بعض المعوقات التي تعوق تمكينو تعميميا, وىذا يعزى إلى 
ضعف امتبلك المعمم لميارات التدريس, واستخدامو ألساليب تقميدية فى التقويم, وىناك 

ولقد أظيرت (0)( 4100قصور فى جانب اإلعداد لو,ولقد اختمفت مع دراسة ) جمال الدليمي
الدعوات الجادة إلى ضرورةإعداد المعممين ببرامج حديثة وتزويده بطرائق تدريس حديثة 
كسابيم  عداد معمم يمتمك الكفايات البلزمة لمواجية التغييرات فى ميدان التربية والتعميم, وا  وا 
التفكير العممى وأنماطو مثل أسموب حل المشكبلت والتفكير اإلبتكاري واالستقراء واالستنباط 

 كسابيم ميارات النمو الميني الذاتي والتعمم المستمر في مجال تخصصو. وا  
يستخمص من العرض السابق لنتائج عينة المعممين فى محافظة أسيوط التى طبقت عمى 
مختمف المراكز بالمحافظة أن المعممين لدييم وعى بالتمكين المينى, وأنيم يحتاجون إلى بعض 

لممعممين, وقد يرجع ذلك إلى أن العينة ترى أن المتطمبات أمر  المتطمبات لزيادة التمكين المينى
مستقبمي البد من تطبيقو, أما باقى المحاور فيي تكشف الواقع الحالي, ومعوقات التمكين 
المينى جاءت في الترتيب األخير فقد يرجع ذلك إلى أن الفرد يقوم بعمل وليس لديو خمفية ثقافية 

و ذلك إلى حداثة المصطمح وعدم إدراجو ضمن التوجيات عن ىذا العمل, وكذلك يمكن عز 
 الحديثة لخريجى كميات التربية. 

                                                 

جمال الدليمي , عمار السامرائي, "التحديات التى تواجو متطمبات االعتماد األكاديمي وضمان جودة التعميم  (0)
ودة التعميم العالي , الجامعة  الخميجية , البحرين, الجامعي في الجامعات الخاصة ", المؤتمر الدولي لج

 .002-82, ص ص 4100
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 توصيات الدراسة :
فى ضوء النتائج التى كشفت عنيا الدراسة بشقييا النظرى والميدانى تقترح الباحثة عدد 

 من التوصيات التى قد تسيم فى نجاح تطبيق التمكين المينى لخريجى كميات التربية :
فعيل برامج التمكين لممعممين فى كافة التخصصات فى ضوء المستحدثات التكنولوجية ت  -0

 لحديثة.
دور أعضاء ىيئة التدريس فى تنمية ميارات الخريجين الستخدام تكنولوجيا المعمومات فى  -4

 العممية التعميمية.
 مصرية.اجراء دراسة لمدى فاعمية التمكين المينى ألعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات ال  -3
 اجراء دراسات تقويمية عن التمكين المينى لمخريجين .   -2

 



 )دراسة ميدانية ( التنافسية لممعمم التمكين الميني مدخل لتحقيق الميزة
 ىبو عمى حسن عبد الالهأ/   د/ ىناء فرغمى عمى محمود .د/ غادة السيد السيد الوشاحى أ.م
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 المراجـــــــع
أحمد إبراىيم سممى أرناؤوط, "تمكين المعممين وظيفيا وعبلقتو بدرجة اإلقبال عمى شغل  -0

الوظائف اإلدارية بالمدارس الثانوية العامة بشمال سيناء دراسة حالة ", 
, يناير, 42بية, جامعة العريش, عمجمة اإلدارة التربوية, كمية التر 

 .401, ص 4141
",  اإلدارة اإلستراتيجية والميزة التنافسية في المؤسسات الحديثةأحمد عبد السبلم سميم, " -4

 .31, ص 4101المكتب الجامعي الحديث, اإلسكندرية, 
أيوب بن حجاب ابن نحيت, "تمكين العاممين وعبلقتو بتطوير أداء المنظمات األمنية  -3

سة ميدانية ", رسالة دكتوراة غير منشورة, كمية الدراسات العميا, :درا
 .00,ص4118جامعة نايف العربية لمعموم األمنية, الرياض, 

جمال الدليمي , عمار السامرائي, "التحديات التى تواجو متطمبات االعتماد األكاديمي  -2
ي وضمان جودة التعميم الجامعي في الجامعات الخاصة ", المؤتمر الدول

, ص ص 4100لجودة التعميم العالي , الجامعة  الخميجية , البحرين, 
82-002. 

جمال حمدان إسماعيل اليسي, "واقع إعداد المعمم في كميات التربية بجامعات غزة في  -2
ضوء معايير الجودة الشاممة, رسالة ماجستير, جامعة األزىر, غزة , 

 .40,ص4104
مشكبلت التي تواجو الطمبة المعممين أثناء ممارستيم حسن سالم الشوبي ,إبراىيم عثمان, "ال -6

,جامعة مصراتو,ليبيا,مج المجمة العممية لكمية التربيةلمتربية العممية ,
 .086م,ص 4106,يونيو 2,ع0

رشيد السيد الطاىر, "تدريب المعممين بالخارج _دراسة في التخطيط لمتنمية المينية ",  -2
اسات التربوية, جامعة القاىرة, رسمبة ماجستير غير منشورة, معيد الدر 

 .22, ص 4113مصر, 
دراسة  –سالى عمى محمد حسن, "العبلقة بين أبعاد التمكين ودرجات الرضا الوظيفي  -8

ميدانية بقطاع البترول ", رسالة ماجستير,كمية التربية, جامعة 
 .38-32, ص ص 4114اإلسكندرية, 

سنوي العاشر إلدارة الجودة الشاممة, ", الممتقي الجوىر تمكين العاممينسعد العتيبي ," -0
 .014,ص4112جامعة الممك سعود, السعودية, 
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سمية شعبان أبو قمبين, "دور أساليب اإلدارة المدرسية فى تمكين المعممين الجدد وممارسة  -01
أدوارىم المينية فى مديرية التربية والتعميم لمنطقة الزرقاء األولى ", مجمة 

-00, ص ص 4100, يوليو , 06, ع3مج العموم التربوية والنفسية ,
32. 

شونفمد ريغينا, "الكفايات والميارات البلزمة لممربين من بعد في العصر التكنولوجي",   -00
, 0, مج مجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحةترجمة نادر أبو خمف , 

 .30, ص 4118, فمسطين, 4ع
ن في مديريات التربية في عارف عطاري, عبد اهلل الشنفري, "تقدير المعممين والعاممي -04

مجمة العموم التربوية سمطنة عمان لدرجة تمكنيم من السمطة ", 
 .088-062, ص ص 4112, جامعة البحرين, 4, ج8, ع والنفسية

عبد الخالق محمد عفيفي,طريقة تنظيم المجتمع المنيجية والممارسة العممية, اإلسكندرية,  -03
 .444, ص 4104المكتب الجامعي الحديث, 

إعداد المعمم في ضوء تجارب العظيم صبري عبد العظيم , رضا توفيق عبد الفتاح ,  عبد -02
 .0,ص  4102,المجموعة العربية لمتدريب,  بعض الدول

            ",   التنمية المينية لممعمم واالتجاىات المعاصرةعبد اهلل العزازي, "  -02
available at 
https://www.egymoe.com/7210/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8

 -9%85%D9%8A%D8%A96%D
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%
                    %D8%A7%D9%84-D9%87%D8%A7%D8%AA

Accessed on :Thuresday  6\9\2018 1:05pm 
", المنظومة العربية لمتنمية  مين لمتحسين والتطوير المستمرتمكين العامعطية أفندي, " -06

  . 80, ص4113اإلدارية , القاىرة , 
المجمة العممية لمبحوث عمي فبلق, "الميزة التنافسية من خبلل إدارة الموارد البشرية ",  -02

-000, ص ص 4102, 3,ع48, مصر, مج  والدراسات التجارية
404. 

مجمة  العضاء ىيئة التدريس بالجامعة والتعميم العالي, عمي مدكور, "التنمية المينية -08
, ص 4116, 2,وحدة إعداد المعمم ,جامعة القاىرة ,ع الدراسات التربوية

 .203-212ص 
فاطمة عمي الربابعة, " دور سياسات الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمات  -00

ة دكتوراه الفمسفة غير العامة مع التطبيق عمي الجامعة األردنية, رسال
 . 8, ص 4116منشورة , جامعة القاىرة , مصر , 

https://www.egymoe.com/7210/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.egymoe.com/7210/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.egymoe.com/7210/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.egymoe.com/7210/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.egymoe.com/7210/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
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