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 وتعليم درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية
 لواء وادي السير

 *أمل أحمد الزيود

 ملخص:
لحكومية الستراتيجيات المنظمة هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس ا

ت الباحثة المنهج الوصفي المسحي التحليلي. ُأستخدمالمتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير. 
( مديرة. تم تطوير استبانة مكونة 14( مديرًا و )67( مديرًا ومديرة، منهم )76بلغت عينة الدراسة )

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  .دقها وثباتهابعد إتمام إجراءات ص، ( فقرة05( مجاالت و)7من )
تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير 

درجة تطبيق مديري المدارس  إحصائية فيجاءت بدرجة متوسطة. ووجود فروق ذات داللة 
ة تربية لواء وادي السير تبعًا لمتغير )الجنس( الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديري

ولصالح اإلناث. وتبعًا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح )الدراسات العليا(. وتبعًا لمتغير )الخبرة( 
ضرورة العمل على تعزيز أبعاد  الدراسة أوصتو سنوات فأكثر(.  45ولصالح ذوي الخبرة )

 ل إقامة الندوات وورش العمل.المنظمة المتعلمة بين مديري المدارس من خال
 .، المدارس الحكومية، األردنالمنظمة المتعلمةاستراتيجيات المدارس،  ومدير الكلمات المفتاحية: 
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Degree of Public Schools Principals’ Application of the Learning 

Organization Strategies in Directorate of Education of Wadi-Al-Sair 

District 

 

Amal Ahmad Al-Zyood*      

Abstract: 

This study aimed to find out the degree of public school principals’ 

application of the learning organization strategies in Directorate of 

Education of Wadi Al-Sair District.The researcher used the descriptive 

survey analytical research methodology. Study sample consisted of (67) 

male and female principals, (26) males and (41) females. A questionnaire 

has been developed which consisted of (6) fields and (50) items after 

finding its validity and reliability procedures. Results of the study showed 

that the degree of public school principals’ application of the learning 

organization strategic in Directorate of Education of Wadi Al-Sair District 

came at medium degree, It is found that difference wthere were ith 

statistically significance in degree of applying learning organization 

strategies attributed to gender variable and in favor of the females, and 

according to the academic qualification in favor of those with graduate 

studies, and for years of experience variable in favor of those with (10 

years of experience and more). The study recommended that necessity for 

strengthening the dimensions of the learning organization between the 

school principals through conducting seminars and workshop. 

Keywords: School Principals, Strategies, Learning Organization, Public 

Schools, Jordan. 
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 :المقدمة

إن التطورات النوعية التي أوجدتها تحديات العولمة والتكنولوجيا الحديثة واالنفجار المعرفي في 
شتى الميادين قد كشفت الستار عن المنظمات جميعها باختالف أنواعها واهتماماتها، وبينت ما لها وما 

غة الجديدة للحياة المتميزة بعدم عليها، فلم تعد المنظمات التقليدية تستوعب حجم التغيير، وباتت الصب
شكلت هذه التحديات مرسومًا استراتيجيًا و الثبات، تهدد أمن تلك المنظمات وكيانها القائم على الروتين. 

سد الفجوة بين القائم والمطلوب، لللمفاهيم اإلدارية يقوم على تبني نماذج إبداعية تتكيف والمتغيرات 
 . Learning Organizationمتعلمة وعلى رأس هذه المفاهيم المنظمة ال

تمتد جذور المنظمة المتعلمة إلى طريقة البحث العلمي، ونظرية التنظيم، كما يعزى مصطلح 
( حول مسؤولية المنظمات عن Senge,1990)سينج المنظمة المتعلمة إلى ما أشار إلية 

ق ـــــــراب، وإن تحقيــى واالضطــــر والفوضـــء بالتغيييـــر الملــم المعاصـــــــــورات العالــــــــع تطـــف مـــــالتكي
-Al) ةـــــيــة وتعلمـــــــيــات تعليمـــــــــــى منظمــــــــــــات إلــــــــــــول المنظمــــــــــــب تحـــــــــــــة يتطلــــــــــــالمسؤوليتلـــك 

Hawajreh, 2011:165). 
على تشكيل  مقدرتهاتلك المنظمة التي تعمل باستمرار على زيادة " ويقصد بالمنظمة المتعلمة
(، كما Senge, 1994: 4) "ير واالستعداد له واالستجابة لمتطلباتهيالمستقبل من خالل التنبؤ بالتغ

أنها منظمات تتبنى هياكل واستراتيجيات تشجع أعضاءها على بيمكن تعريف المنظمات المتعلمة 
 (.Swee, Goh,2003أكبر على التعلم ) مقدرةهذه المنظمات سيكون لها فلك التعلم، وبناًء على ذ
( بأنها: "منظمة تدار بشكل واع من خالل التركيز على Moilanen,2001:77وعرفها مويالنين )

 أحد العناصر في قيمتها وأهدافها كما في عملياتها اليومية". بوصفهاعملية التعلم، 
لمنظمة المتعلمة بأنها: "منظمة يعمل فيها األفراد ( اSenge, 1994: 8عرف سينج )و 

في تحقيق النتائج التي يرغبون فيها، والتي يتم فيها مساندة وتشجيع  مقدراتهمباستمرار على زيادة 
وجود نماذج جديدة وشاملة للتفكير، ويطلق فيها المجال لطموحات الجماعة للتعلم من بعضهم 

( " بأنها المنظمة الماهرة في تكوين المعرفة واكتسابها Garvin,1993: 99وعرفها جارفن )باستمرار". 
 ونقلها، ويصاحبها تغيير في السلوك لتتالءم مع المعارف والرؤى الجديدة".

بأنها: "المنظمة التي تسمح لكل فرد فيها   (Al-Kbaisi,2005:33)الكبيسي وعرفها
ا ما لديهم من مهارات إلحداث والبحث عن حلول وأن يجربو  مشكالتهابالمشاركة في مناقشة 

 التغيير لتنمية مهاراتهم لتحقيق األهداف".
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وسرعان ما وجد مفهوم المنظمات المتعلمة طريقه في المنظمات التربوية، فأخذ المربون يدعون 
إلى "المدرسة المتعلمة" التي تهتم بالتعلم والتعليم، وينخرط جميع العاملين بها في عملية تحسين يتحمل 

ياتها الجميع، فالمدير يتحول إلى قائد لعملية التعلم، ليوفر فرصًا تعليمية، ذلك أن عملية التعلم مسؤول
 . (Jobran,2011)الجميع فيهاهي عملية إستراتيجية متواصلة في النظام العام للمدرسة، يشترك 

  نماذج المنظمة المتعلمة:
 مجموعة من النماذج والتي كان من أبرزها: ظهرت

 (Peter Senge Modelنموذج بيتر سينج ) أواًل: أ
وهو مبتكر فكرة المنظمة المتعلمة، ووضع لها  1990بيتر سينج عام  األنموذجهذا  وضع

 :Al-Nsour, 2010) النسورألن تكون منظمة متعلمة وقد أوردتها  المنظمة خمسة أسس تسعى

  :وهي ،(21
اًل من الجزء ورؤية العالقات البينية التفكير النظمي: وهو منهج عمل يقوم على رؤية الكل بد -

 بين أجزاء النظام.
التمكين الشخصي: وهو العمل باستمرار على توضيح الرؤية الشخصية بدقة، ورؤية الواقع  -

 بموضوعية.
النماذج الذهنية: وهي تلك االفتراضات والتعميمات والصور الذهنية الراسخة في األعماق،  -

 حداث من حولهم.وتفسيرهم لأل والتي تؤثر في تصور الناس للعالم
 فراد على رسم صورة مشتركة للمستقبل.المجموعة من األ مقدرةوهي م :الرؤية المشتركة -
فراد لتحقيق وهي العملية التي يتم بموجبها تنظيم وتوحيد جهود مجموعة من األ: فريق التعلم -

 النتائج.
  Marsik & Watkins:وواتكنز ثانيًا: أنموذج مارسك

( أنموذجًا للمنظمة المتعلمة مبنيًا على تعريفهم للمنظمة 4991وواتكنز عام ) كقدمت مارس
 مقدرةالمتعلمة، ويحدد عنصرين للمنظمة المتعلمة متداخلين مع بعضهما في التأثير على م

المنظمة على التغيير، وهما )األفراد والبناء التنظيمي(، ويركز على التعلم المستمر لجميع 
 Abdullah, & Abu))تتداخل فيما بينها  التي الفرعيةعناصر الويشتمل كل مستويات التعلم، 

Radi, 2014 
أن المدرسة هي اللبنة األساسية في البنيان االجتماعي، ( (Alfrookh, 2010كر الفروخ ذ
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، وتبنى عليها الطموحات؛ وذلك ألنها تبني األجيال التي تحمل تعتمد عليها العمليات االجتماعيةو 
، وتشمل عملية التعلم في المدارس مدخالتها البشرية كافة من طلبة وآمالها ألمةطموحات ا

ومعلمين وإداريين، ويتم التعلم فيها على مستويين، هما: المستوى الفردي، والمستوى الجماعي، 
بمعنى أن للتعلم التنظيمي نوعين، هما: التعلم الفردي للعاملين، والتعلم الجماعي المشتمل على 

 ة التعلم الفردي لمجموع مدخالت النظام البشرية.تفاعلي
لى منظمات متعلمة في ظل أن تتحول من منظمات تقليدية إ للمدارسومن هذا المنطلق ال بد 

 ،ير المتسارع، من أجل إيجاد فرص التعلم المستمر وتشجيع مبدأ الحوار والتعلم الجماعيهذا التغ  
درجة تطبيق مديري المدارس هذا ما سوغ دراسة موضوع وإيجاد قيادة إستراتيجية داعمة للتعلم، و 

   لواء وادي السير. وتعليم الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

المنظمة المتعلمة بيئة أكثر صحة من غيرها، فهي تغذي التفكير اإلبداعي، وتزيد من  تعد
رة التغيير، وكذلك تحسن النوعية وتضمن درجة عالية من االلتزام في بيئة األفراد على إدا مقدرةم

( Learning Organizationكما وتتصف المنظمة المتعلمة )العمل، وكذلك تشجع على التعلم. 
للتطوير، مما يضفي على  اً مهم إستراتيجية فعالة، ومدخالً  بوصفهاعلى تمكين العاملين،  مقدرتهابم

بمديري المدارس  المعرفة خالل كمديرة مدرسة ومن العملومن خالل  ،مناخًا منتجاً  البيئة التعليمية
المنظمة المتعلمة في المدارس، ومن هنا تكمن مشكلة  استراتيجياتشعرت أن هناك ضعفًا في تطبيق 

 الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ظمة المتعلمة في مديرية تربيةما درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المن .4

 لواء وادي السير من وجهة نظر مديري المدارس؟ وتعليم
في درجة تطبيق  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .6

لواء وادي  وتعليم مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية
 ير )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(؟السير تبعًا لمتغ

 أهدف الدراسة: 
 :اآلتيةتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف 

تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية درجة  إلىالتعرف  -
 .لواء وادي السير من وجهة نظر مديري المدارسوتعليم تربية 



 أمل أحمد الزيود                                                                           .....درجة تطبيق مديري 

499 

في درجة تطبيق  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة ذات الفروق  عن الكشف -
لواء وادي وتعليم مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية 

 )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(. اتالسير تبعًا لمتغير 
 أهمية الدراسة:

تطبيق مديري المدارس الحكومية درجة اس أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى قي تكمن
، ويؤمل أن يستفيد من لواء وادي السيروتعليم الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية 

 نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية:
المخططون التربويون في وزارة التربية التعليم في األردن، إذ يمكن أن تتم االستفادة منه وذلك  -

 رامج تدريبية لمديري المدارس تتعلق باستراتيجيات المنظمة المتعلمة. لتطوير ب
 المتعلمة ودرجة تطبيقهم لها.  المنظمةالمدارس بشكل خاص وذلك لتعريفهم باستراتيجيات  ومدير  -
 انواة لدراسات أخرى مشابهة واستخدامه الدراسة هذهكون تالباحثون التربويون، إذ من المؤمل أن  -

 مرجعًا لهم.
  طلحات الدراسة:مص

 مصطلحات مفاهيمية وإجرائية، وذلك على النحو اآلتي: على تشتمل هذه الدراسة 
هي" المنظمة التي يعمل األفراد فيها باستمرار على زيادة مدركاتهم في تحقيق  المتعلمة: المنظمة -

يع كيف يتعلمون النتائج التي يرغبون فيها، باتخاذ أنماط من التفكير والطموح الجماعي، ويتعلم الجم
 (.Senge, 1990: 3) "معًا 

المنظمة التي تتحقق فيها ضوابط المنظمة المتعلمة. : إجرائيًا بأنها المنظمة المتعلمة وتعرف
 وتكون قادرة على تحقيق أهدافها ونتائجها المرغوبة بنجاح، كما تقيسها أداة الدراسة المبنية لهذا الغرض.

لعاصمة عمان، تتصف بأوديتها العميقة ذات التربة الزراعية منطقة تقع في غرب ا وادي السير: -
 الخصبة.

 حدود الدراسة ومحدداتها
 : اآلتيةتتضمن الدراسة الحدود 

 .هاومديرات الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على مديري المدارس الحكومية -
 م.6542/6549الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام  -
لواء وادي وتعليم اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الحكومية في مديرية تربية  الحدود المكانية:  -
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 السير في العاصمة عمان.
 المحددات: 

تتحدد نتائج الدراسة بالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة من حيث الصدق والثبات ودرجة 
   موضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة.

 ات السابقة:الدراس
ي عرض للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، مرتبة من أتفيما ي

 األقدم إلى األحدث، وذلك على النحو اآلتي:
 :الدراسات العربية واألجنبية

دراســـة هـــدفت إلــى اختبـــار العالقـــة بـــين المنظمـــة المتعلمـــة  (Haque,2009هكيرررو ) أجررررت
 Watkinsمي للتغيير فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة. اعتمـدت الدراسـة نمـوذج )واالستعداد التنظي

& Marsick, 1993, 1996, 1999 الختبـار هـذه العالقـة، وهـو مكـون مـن سـبعة أبعـاد تتمثـل )
في: )تطوير فرص التعلم، والحوار، وتشجيع التعاون وفـرق العمـل، وتطـوير نظـام المشـاركة للـتعلم، 

المـنهج الوصـفي  ُأسـتخدم وقـد تهـا، وتـوفير قيـادة اسـتراتيجية(.ربط المنظمـة مـع بيئوتمكين األفراد، و 
المســحي. أظهــرت نتــائج الدراســة أن المســتوى المــدرك للمشــاركين لكــل المتغيــرات كــان إيجابيــًا وذا 
أهميـــة فـــي التغييـــر التنظيمـــي، كمـــا أن هنـــاك ارتباطـــًا عاليـــًا للقيـــادة فـــي إيجـــاد االســـتعداد للتغييـــر 

بــين المبحــوثين نحــو العالقــة بــين المنظمــة المتعلمــة واالســتعداد  فــروق  وجــود فضــاًل عــنظيمــي، التن
 التنظيمي للتغيير.    

بدراسة هدفت بيان مفهوم المنظمة المتعلمة في  (Al-Hawajreh,2011) الحواجره وقام
تدريس في الجامعات األردنية وتحديد أبرز خصائص المنظمة المتعلمة من منظور أعضاء هيئة ال

الجامعات األردنية، كما هدفت التعرف إلى أهم العوامل التنظيمية والثقافية الداعمة لتطبيق مفهوم 
المنهج الوصفي المسحي التحليلي. بلغت عينة  ُأستخدمو المنظمة المتعلمة في الجامعات األردنية. 

ؤية أعضاء هيئة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين ر و ( عضو هيئة تدريس. 105الدراسة )
التدريس ألهمية خصائص المنظمة المتعلمة تعزى إلى مدة الخدمة والفئة العمرية والجنس. ووجود 
فروق بين رؤية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ألهمية العوامل التنظيمية والثقافة 

 الجنس، ومدة الخدمة(. إلى متغيرات )الفئة العمرية، و تعزى الداعمة لتطبيق المنظمة المتعلمة 
دراسة هدفت إلى الكشف عن  (Clodwell & Fried,2012كلودويل وفرايد ) وأجرت
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ت الدراسة التحليل ُأستخدممدى إمكانية تحول المدارس البريطانية وفقًا لمفهوم المنظمة المتعلمة. 
بشرية في ثالثة النوعي. تبنت الدراسة نموذج بيتر سينج للمقارنة بين تصورات مخططي الموارد ال

سياقات تربوية هي: )بريطانيا، وجنوب أفريقيا(. أظهرت نتائج الدراسة أن ثقافة النظام التربوي 
وهيكليته تؤثران في التحول نحو المنظمة المتعلمة وخصوصًا في أوروبا التي تعتمد الالمركزية، 

توعيتهم بمفهوم المنظمة وبالتالي يمكن لنموذج بيتر سينج أن ينجح إذا ما تم تدريب الكوادر و 
المتعلمة، أما في جنوب أفريقيا فال زال النظام مركزيًا وبحاجة إلى إعادة هيكلة لكي يتمكن من 

 التحول إلى منظمة متعلمة لتطبيق ضوابط سينج. 
دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة اإلدارة المدرسية   (Al ban'a, 2012)البنا وأجرى 

المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة واقتراح سبل لتفعيلها في  الستراتيجيات المنظمة
 ُأستخدمو ضوء متغيرات: )الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والمديرية، وسنوات الخدمة(. 

( معلمًا ومعلمة. أظهرت نتائج 105بلغت عينة الدراسة )و المنهج الوصفي المسحي التحليلي. 
إلدارة المدرسة الستراتيجيات المنظمة المتعلمة جاءت متوسطة، وعدم الدراسة أن درجة ممارسة ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية 
: اآلتيةالستراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزى للمتغيرات 

 إحصائية فروق ذات داللة وجدتصص، وسنوات الخدمة(، بينما )الجنس، والمؤهل العلمي، والتخ
 تعزى لمتغير المديرية وذلك لصالح مديرية غرب غزة. 

هدفت إلى تعرف درجة توافر أبعـاد المنظمـة  يالت (Abu Zaid,2013) دراسة أبو زيدأما 
يها. المتعلمــة بمــدارس وكالــة الغــوث فــي محافظــة الغــوث فــي محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر مــدير 

. بلغـــت عينــــة الباحـــث المـــنهج الوصـــفي المســـحي التحليلـــي ُأســـتخدموعالقتهـــا برضـــاهم الـــوظيفي. 
. أظهـرت نتـائج الدراسـة أن المتوسـط الحسـابي الكلـي لدرجـة تـوافر اتومـدير  ين( مـدير 650الدراسة )

 غـــزة وبدرجـــة تـــوافر كبيـــرة. ووجـــود اتمـــة بمـــدارس ووكالـــة الغـــوث فـــي محافظـــأبعـــاد المنظمـــة المتعل
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات عينـــة الدراســـة لدرجـــة تـــوافر أبعـــاد المنظمـــة 
المتعلمــة بمــدارس وكالــة الغــوث فــي محافظــات غــزة تعــى لمتغيــر الجــنس ولصــالح اإلنــاث، ولمتغيــر 
مســتوى الدراســة ولصــالح المــدارس االبتدائيــة. وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

ة بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة لدرجــة تــوافر أبعــاد المنظمــة المتعلمــة بمــدارس وكالــة الداللــ
الغــوث فــي محافظــات غــزة تبعــًا لمتغيــر عــدد ســنوات الخدمــة، وكــذلك تبعــًا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، 
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 وجدت فروق ولصالح البكالوريوس. إذعدا بعد التفكير النظمي، 
بدراســة هــدفت إلــى تحديــد العالقــة بــين الــذكاء  (De Roberto,2013دي روبيرتررو ) وقررام

العاطفي لدى مـدير المدرسـة والمدرسـة كمنظمـة متعلمـة فـي منطقـة فرجينيـا، وأكـدت الدراسـات علـى 
المــــنهج  ُأســــتخدمالممارســــات والعمليــــات فــــي المنظمــــات.  فــــيأن الــــذكاء العــــاطفي لــــه تــــأثير كبيــــر 

ـــي.  ـــائج 444( مـــديرًا و )99)بلغـــت عينـــة الدراســـة و الوصـــفي المســـحي التحليل ( مـــديرة. أظهـــرت نت
الدراسة أن الذكاء العاطفي له تأثير على أبعاد المنظمة المتعلمة وهـي: )تـوفير بيئـة داعمـة، تسـهيل 

(. %16، %17، %16وصــول المعرفــة، القيــادة التــي تعــزز الــتعلم( بنســب مئويــة علــى التــوالي: )
التركيــز  فضــاًل عــنمهــارات الــذكاء العــاطفي وضــرورة تضــمين المــواد الدراســية فــي المــدارس علــى 

ترتيــب المنــاطق الدراســية لتــوفير فــرص تدريبيــة لمــديري المــدارس كــي و عليهــا فــي الــدورات الدراســية، 
 المشـــكالتتمكـــنهم مـــن تقيـــيم ذكـــائهم العـــاطفي وتعلمهـــم اســـتراتيجيات خاصـــة تســـاعدهم فـــي حـــل 

 المعقدة.   
دراسة هدفت  (Srihawong & Srisa- Ard,2014أرد ) –أجرت سريهاونج وسريساو 

إلى تطوير مؤشرات المنظمة المتعلمة التي يجب ان تتوفر في جامعة راجبات سيساكيت، ودراسة 
دراسة  فضاًل عنالضوابط المتوفرة في هذه الجامعة، وكذلك تطوير أنموذج للمنظمة المتعلمة، 

ت الدراسة المنهج الوصفي ُأستخدمالعوامل التي تساعد في نجاح الجامعة كمنظمة متعلمة. 
ت المقابلة كأداة للدراسة. أظهرت ُأستخدمو ( موظفًا. 410بلغت عينة الدراسة )و المسحي التحليلي. 

( مؤشرًا على 46نتائج الدراسة أن لمؤشرات صالحية الجامعة كمنظمة متعلمة، كان هناك )
ن خصائص المنظمة ( على مستوى المؤسسة، وأ45)( على مستوى الفريق و45الفرد و)مستوى 

( خصائص بعمليات واضحة ومنظمة 1) األنموذجالمتعلمة المتوفرة في الجامعة قبل تطوير 
( خصائص ليس لها أي عمليات واضحة أو منظمة، وكان ألنموذج المنظمة المتعلمة 45)و

بأن  بالجامعة ُبعدان )ُبعد التعلم، وُبعد مستوى التعلم(. والعوامل المعاونة على نجاح الجامعة
( عامل وهي: )جودة المعلومات، والهيكل التنظيمي، والرؤية، 41تكونت منظمة متعلمة من )

وااللتزام، واالستراتيجية، وإدارة الفريق، والدافعية، والعمليات اإلدارية، وجو المؤسسة، والقيادة 
 األكاديمية، وتطوير الفريق، والتكنولوجيا، ونظام العمل(.  

دراسة هدفت إلى اقتراح تصور لتحويل مدارس  (Al-yame,2017وأجرت اليامي )
ت المنهج التحليلي ُأستخدموقد . الموهوبين في السعودية إلى مدارس متعلمة في ضوء إدارة المعرفة
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( معلمة، 415)( معلمًا و460( مديرة، و)444( مديرًا و)441لغت عينة الدراسة )بو التطويري. 
ر متطلبات المدرسة المتعلمة في مدارس الموهوبين في السعودية أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافو 

درجة توافر متطلبات المدرسة المتعلمة في جاءت بدرجة متوسطة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناث. ولصالح معلم/ معلمة بالنسبة لمتغير الوظيفة. 

درجة توافر في . ووجود فروق ذات داللة إحصائية (ماجستير، ودكتوراه ) يالمؤهل العلمذوي ولصالح 
متطلبات المدرسة المتعلمة من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في السعودية تعزى لمتغير 

 ،سنوات( 45-7) الخبرة( وبين ذوي سنوات فأكثر 45) الخبرةبين ذوي الخبرة، وكانت الفروق 
 . (سنوات فأكثر 45) الخبرةذوي وكانت الفروق لصالح 

 التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية والوقوف على أدبها النظري  من

ــة  ــ ــل دراسـ ــ ــة، مثــ ــا العلميــ ــ ــة (Al-Hawajreh, 2011 )ومنهجيتهـ ، (Abu Zaid, 2013)، ودراســ
ــة   ي:أتتبين ما ي ،((Al- yame, 2017ودراسـ

 تباين تلك الدراسات في أهدافها وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين إلى مشكلة البحث. -
تشابهت الدراسات السابقة في اجراءاتها من حيث العينة وطريقة اختيارها، واألداة وصدقها  -

 وثباتها.
السابقة على االستبانه كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب لطبيعة  اعتماد معظم الدراسات -

 الدراسة.
من الدراسات السابقة، إذ أعطت للباحثة رؤية واقعية عن المدارس  الدراسة الحاليةاستفادت و 

المنهجية العلمية،  إلىالتعرف  فضاًل عنالمتعلمة، واالطالع على أدوات متنوعة في البحث، 
تائج، والوسائل اإلحصائية. تتميز هذه الدراسة بأنها انفردت بدراسة درجة تطبيق وكيفية عرض الن

لواء وادي السير، مما يمنح  تربية وتعليم مديري مدارس الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية
 األهمية. الدراسة سمة هذه

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة:

 لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات.  سحي التحليلياعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الم
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 مجتمع الدراسة: 
لواء وادي السير،  تربية وتعليم تكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات المدارس في مديرية

مديرية ( مديرة، وذلك حسب إحصائيات 14( مديرًا، و)67( مديرًا ومديرة، منهم )76وعددهم )
 م.6542/6549للعام  السير تربية وتعليم لواء وادي

  عينة الدراسة:
للعينة نظرًا لصغر حجم المجتمع، وتم اختيار أفراد عينة  ذاتهتم اعتماد مجتمع الدراسة 

 ( يبين ذلك. 4الدراسة بالطريقة القصدية، والجدول )
 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1الجدول )

 الكلي العدد المستوى  المتغير
 14 أنثى 76 67 كرذ الجنس

 61 دراسات عليا 76 11 بكالويوس + دبلوم المؤهل العلمي
 12 سنوات فأكثر 45 76 49 سنوات 45 أقل من الخبرة

 أداة الدراسة: 
تطوير استبانه وذلك لقياس درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات  تم

، Al-yame(6546)دراسة بلسير، وذلك باالستعانة المنظمة المتعلمة في مديرية لواء وادي ا
( فقرة بصيغتها األولية، 00( مجاالت و)7واشتملت االستبانه على ) ،(Al ban’a,2012) ودراسة

لتصحيح أداة الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة  (Likert) سلم ليكرت الخماسي تم استخدام
جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة،  واحدة من بين درجاته الخمس )بدرجة كبيرة

( على الترتيب، وتم اعتماد المقياس اآلتي 4، 6، 1، 1، 0بدرجة قليلة جدا(، وهي تمثل رقميا )
 لتحليل النتائج:

 :اآلتيةوتم احتساب المقياس التالي من خالل استخدام المعادلة 
 ( 4الحد األدنى للمقياس) -( 0الحد األعلى للمقياس )
                       (1)  

      0-4 
       1 
 (. مرتفع 0 – 1.72من )متوسط(،  1.76-6.11) من (،منخفض 6.11-4من )وعليه: 

=4.11     
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 صدق أداة الدراسة: 
محكمين من  (45) تم التحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة من خالل عرضها على

أداة وذلك إلبداء رأيهم في  األوسط(،امعة الشرق ، وجأعضاء هيئة التدريس في )الجامعة األردنية
)مناسبة الفقرة، وضوح الصياغة، وانتماء الفقرة(. وتم األخذ بآراء المحكمين. وتم  حيثمن  الدراسة

. ومن ثم صياغة االستبانه ( فقرة بصورتها األولية00والتي كانت ) تعديل الفقرات الالزم تعديلها
( من موافقة المحكمين، %25اإلبقاء على الفقرات التي نالت ) بصورتها النهائية، وبعد أن تم

( مجاالت 7( فقرة، وتم توزيعها على )05وبذلك أمست أداة الدراسة بصيغتها النهائية مكونة من )
 رئيسة هي: 

 ( فقرات.6المجال األول: توفير فرص التعليم المستمر، واشتمل على ) -
 ( فقرات.2على ) المجال الثاني: الحوار والنقاش، واشتمل -
 ( فقرات.45المجال الثالث: تعلم الفريق، واشتمل على ) -
 ( فقرات.9المجال الرابع: الرؤية المشتركة، واشتمل على ) -
 ( فقرات.6المجال الخامس: المعرفة والتكنولوجيا، واشتمل على ) -
 ( فقرات.9المجال السادس: ربط المدرسة بالبيئة الخارجية، واشتمل على ) -
  ة الدراسة:ثبات أدا 

للتحقق من ثبات األداة تم إيجاد معامل ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لمجاالت 
نظرًا لصغر حجم عينة  – عينة الدراسة داخلاالستبانة، وذلك بتوزيع االستبانة على عينة من 

ألفا  ( قيم معامالت كرونباخ6، ويظهر في الجدول )ات( مدير 0)و مديرين( 0) بلغت-الدراسة 
 التساق فقرات أداة الدراسة مع مجاالتها.

 ( قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة 2الجدول)
 معامل الثبات )كرونباخ ألفا( المجال

 5.96 توفير فرص التعليم المستمر
 5.29 الحوار والنقاش

 5.95 تعلم الفريق
 5.22 الرؤية المشتركة

 5.26 االمعرفة والتكنولوجي
 5.94 ربط المدرسة بالبيئة الخارجية

 ( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض هذه الدراسة.6من الجدول ) يتبين
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  إجراءات الدراسة:
 تية:اإلجراءات اآلب تم القياملتحقيق أهداف الدراسة، 

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. -
 وثباتها.أداة الدراسة، والتحقق من صدقها  تطوير -
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم موجه إلى مديرية التربية والتعليم  -

 في لواء وادي السير لتطبيق أداة الدراسة.
 توزيع أداة الدراسة على العينة. -
، (SPSSتفريغ استجابات العينة، وإجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام البرنامج االحصائي ) -

 .شة نتائج الدراسة والتوصياتومناق
 متغيرات الدراسة:

 :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات 
 استراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس الحكومية في مديريةواقع تطبيق  المتغير المستقل: .1

 لواء وادي السير من وجهة نظر مديري المدارس.تربية وتعليم 
 المتغيرات المستقلة الوسيطة: .2

 ير الجنس: وله فئتان: )ذكر، أنثى(.متغ -
 سنوات فأكثر(. 45سنوات(، ) 45 أقل من: )مستويانمتغير الخبرة: وله  -
 : )بكالوريوس + دبلوم(، )دراسات عليا(.مستويانمتغير المؤهل العلمي: وله  -

تربيــة  تصــورات أفــراد عينــة الدراســة مــن مــديري المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة: المتغيررر التررابع .3
 لواء وادي السير لواقع تطبيق استراتيجيات المنظمة المتعلمة. يموتعل

 المعالجات اإلحصائية:  
(، وتم استخراج SPSSبعد إدخال البيانات تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة وفقراتها. تم استخدام األساليب 
 :اآلتيةية اإلحصائ

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لدرجـــة : تـــم حســـاب لالجابرررة عرررا السررر ال األول -
لـواء  تربيـة وتعلـيم المدارس الحكومية السـتراتيجيات المنظمـة المتعلمـة فـي مديريـة تطبيق مديري 

 .وادي السير بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة
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درجـة  اختبار )ت( للعينات المسـتقلة لداللـة الفـروق فـيتم استخدام  :لالجابة عا الس ال الثاني -
لـواء  وتعلـيم تطبيق مديري المدارس الحكومية السـتراتيجيات المنظمـة المتعلمـة فـي مديريـة تربيـة

 تبعًا لمتغير: )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(.  وادي السير
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن تضمن هذا الجزء عرضًا 
 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

الس ال األول: ما درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة 
 لواء وادي السير ما وجهة نظر مديري المدارس؟ وتعليم في مديرية تربية

تطبيق مديري درجة والمجاالت ل للدرجة الكلية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3الجدول )
 لواء وادي السيروتعليم المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية 

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 ةمتوسط 4 0.45 3.55 بالبيئة الخارجيةربط المدرسة  4
 ةمتوسط 6 0.86 3.52 تعلم الفريق 6
 ةمتوسط 1 0.86 3.49 الرؤية المشتركة 1
 ةمتوسط 1 0.78 3.46 المعرفة والتكنولوجيا 1
 ةمتوسط 0 0.60 3.39 الحوار والنقاش 0
 ةمتوسط 7 0.89 3.30 توفير فرص التعلم المستمر 7

 ةمتوسط - 0.68 3.46 الدرجة الكلية
تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات  درجة ( أن1يالحظ من خالل الجدول )

جاءت متوسطة وبمتوسط حسابي  لواء وادي السيروتعليم المنظمة المتعلمة في مديرية تربية 
 الرتبة( في ربط المدرسة بالبيئة الخارجيةجاء مجال ) وقد(، 5.72( وانحراف معياري )1.17)
وربما يعزى ذلك  (.5.10( وانحراف معياري )1.00ألولى وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )ا

إلى أهمية عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية وأن تكون هذه العالقة دائمًا وطيدة ومستمرة وذات 
( توفير فرص التعلم المستمربينما جاء مجال )تواصل وتعاون مستمر لتحقيق األهداف المشتركة. 

وربما  (.5.29( وانحراف معياري )1.15األخيرة بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ) الرتبةفي 
يعزى ذلك إلى أن التعلم المستمر يتوقف على اهتمام الطالب نفسه أواًل وحبه للتعلم، واهتمام األهل 

أبو  ة، واختلفت مع نتائج دراس(Al-ban'a,2012البنا ) اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ثانيًا.
 (.(Abu Zaid,2013 زيد

 ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال من مجاالت االستبانة:أتوفيما ي
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 ربط المدرسة بالبيئة الخارجيةمجال  .1
لفقرات مجال ربط المدرسة والرتبة والدرجة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4الجدول )

 ةبالبيئة الخارجي
 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

تستقبل المدرسة أعضاء المجتمع المحلي ومؤسساته  2
 مرتفعة 1 0.94 3.76 .وأولياء أمور الطلبة بتقدير واحترام

تهتم المدرسة برضا المجتمع المحلي وخاصة أولياء أمور  7
 مرتفعة 6 965. 3.73 .الطلبة

لمدرسة للمجتمع المحلي االستفادة من مرافق تسهل ا 1
 مرتفعة 1 0.74 3.70 .المدرسة المختلفة

 متوسطة 1 895. 3.67 .تتعاون المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة 1
تحرص المدرسة على عقد اجتماعات ولقاءات دورية مع  6

 متوسطة 0 975. 3.57 .المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة

تحرص المدرسة على خدمة المجتمع المحلي باألعمال  0
 متوسطة 7 765. 3.55 .التطوعية المختلفة

يتعاون المعلمون في المدرسة مع أولياء أمور الطلبة  1
 متوسطة 6 915. 3.54 .واألخذ بوجهات نظرهم باستمرار

تحث المدرسة المعلمين على تبادل الخبرات مع الزمالء  6
 متوسطة 2 985. 3.42 .ى في المدارس األخر 

تعمل المدرسة على تنظيم زيارات للمؤسسات التعليمية  9
 متوسطة 9 0.68 3.04 .وغير التعليمية لالستفادة منها

 متوسطة --- 455. 3.55 الدرجة الكلية
تستقبل المدرسة أعضاء المجتمع ( والتي تنص على "2الفقرة ) ( أن1يتبين من الجدول )

األولى وبدرجة مرتفعة  الرتبة" جاءت في أولياء أمور الطلبة بتقدير واحترامالمحلي ومؤسساته و 
(، ويعزى ذلك إلى أهمية توطيد العالقة بين 5.91( وانحراف معياري )1.67وبمتوسط حسابي )

أعضاء المجتمع المحلي ومؤسساته وأولياء أمور الطلبة والتعامل معه بتقدير واحترام عال، وذلك 
هم وبين المدرسة يجب أن تكون تشاركية ذات هدف واحد مشترك وهو الطالب ألن العالقة بين

تعمل المدرسة على ( والتي تنص على "9الفقرة ) التعلمية. بينما جاءت-محور العملية التعليمية
االخيرة بدرجة  الرتبة" في .تنظيم زيارات للمؤسسات التعليمية وغير التعليمية لالستفادة منها

أن زيارات  (، وربما يعزى ذلك إلى5.72( وانحراف معياري )1.51حسابي )متوسطة وبمتوسط 
المؤسسات التعليمية وغير التعليمية تحتاج إلى خطابات رسمية تستغرق وقتًا، وقد تحتاج هذه 

لزيارات قليلة خالل الزيارات أيضا مااًل بتكلفة عالية من مواصالت وغيرها، لذلك قد تكون هذه ا
 تكون معدومة نوعًا ما. وقد يالعام الدراس
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 مجال تعلم الفريق .2
 لفقرات مجال تعلم الفريق والرتبة والدرجة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5الجدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

تعلم الفريق في المدرسة من مصادر التنمية المهنية  يعد 9
 مرتفعة 4 1.04 3.81 .للمعلم

 متوسطة 2 1.03 3.61 يساعد المعلمون في المدرسة المعلم الجديد. 2
 متوسطة 1 1.00 3.58 يسود روح الفريق الواحد بين المعلمين في المدرسة. 0

 متوسطة 1 1.23 3.57 .أتابع فرق العمل في المدرسة بانتظام 45
 متوسطة 0 945. 3.55 .لمدرسية المختلفةيشارك جميع المعلمين في المدرسة في اللجان ا 6
 متوسطة 7 1.13 3.49 .تسهم فرق العمل في استمرارية تعلم المعلمين في المدرسة 1
 متوسطة 6 1.13 3.46 .يشجع عمل الفريق الواحد على مساءلة الذات 1
تتوفر درجة عالية من االعتمادية المتبادلة بين المعلمين في  6

 متوسطة 2 1.22 3.42 المدرسة.
 متوسطة 9 0.98 3.40 .توجد عالقات تشاركية بناءة بين المعلمين في المدرسة 7
 متوسطة 45 1.00 3.33 .يتبادل المعلمون في المدرسة الزيارات الصفية فيما بينهم 1

 متوسطة --- 0.86 3.52 الدرجة الكلية
فريق في المدرسة من تعلم ال يعد( والتي تنص على "9الفقرة ) ( أن0يتبين من الجدول )

( 1.24األولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي ) الرتبةجاءت في  "مصادر التنمية المهنية للمعلم
(، ويعزى ذلك إلى أهمية تعلم الفريق في المدرسة وذلك باكتساب 4.51وانحراف معياري )

هو جديد، مما واالستفادة منها في تدريسهم، واالطالع على ما  بعضاً المعلمين خبرات بعضهم 
يتبادل ( والتي تنص على "4جاءت الفقرة )التعلمية.  بينما  –ينعكس على العملية التعليمة 

األخيرة بدرجة متوسطة وبمتوسط  الرتبة" في المعلمون في المدرسة الزيارات الصفية فيما بينهم
للزيارات  أن تبادل المعلمين ذلك إلى ، وربما يعزى (4.55( وانحراف معياري )1.11حسابي )

ليست كثيرة، وذلك لضغوط العمل التي يعيشها المعلمون في المدرسة، من إعطاء حصص وكثرة 
السجالت الملقاة على عاتق المعلم وغيرها من األنشطة، كل ذلك يشكل عائقًا أمام تكرار الزيارات 

 المتبادلة بين المعلمين.
 مجال الرؤية المشتركة: .3

لفقرات مجال الرؤية  والرتبة والدرجة سابية واالنحرافات المعيارية(. المتوسطات الح6الجدول ) 
 المشتركة

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 1 1.01 3.72ين بالمشاركة في بناء رؤية يتيح مدير المدرسة الفرصة للمعلم 9
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 .تهاورسال المدرسة
المدرسة في صياغة أهداف واقعية يشارك جميع المعلمين في  1

 مرتفعة 6 1.10 3.70 للعمل في المدرسة.
 متوسطة 1 1.17 3.60 يشترك المعلمون في المدرسة في تحمل المسؤولية. 1
 متوسطة 1 1.22 3.58 تشرك إدارة المدرسة المعلمين في صنع القرارات. 2
 متوسطة 0 945. 3.52 س المتميزة.يهتم المعلمون بتميز المدرسة ووصولها إلى أوائل المدار  7
يهتم جميع المعلمين في المدرسة بتحقيق الشعارات التربوية  6

 متوسطة 7 1.20 3.42 التي تتبناها المدرسة.
 متوسطة 6 1.20 3.34 للجميع. اً المعلمون أن نجاح المدرسة في مهمتها نجاح يعد 6
 متوسطة 2 1.01 3.28 للمدرسة.تشرك إدارة المدرسة المعلمين في الخطة التطويرية  0
 متوسطة 9 1.27 3.21 تشجع إدارة المدرسة المعلمين على اإلبداع االبتكار. 1

 متوسطة --- 865. 3.49 الدرجة الكلية
( والتي تنص على " يتيح مدير المدرسة الفرصة 9الفقرة ) ( أن7يتبين من الجدول )

األولى وبدرجة مرتفعة  الرتبة" جاءت في تهالورسا للمعلمين بالمشاركة في بناء رؤية المدرسة
(، ويعزى ذلك إلى أهمية مشاركة المعلمين في 4.54( وانحراف معياري )1.66وبمتوسط حسابي )
واالستفادة من آرائهم واقتراحاتهم والتشارك في صياغتهما، مما يعطي  تهاورسالبناء رؤية المدرسة 

دير واالحترام بين الجميع في المدرسة، وزيادة دافعية المعلم الثقة بنفسه، وبث روح المحبة والتق
ومقترحاته. بينما جاءت الفقرة  هة، وذلك بشعور المعلم بأهمية رأيالمعلمين ونشاطهم في المدرس

األخيرة  الرتبة" في تشجع إدارة المدرسة المعلمين على اإلبداع واالبتكار( والتي تنص على " 4)
، وربما يعزى ذلك إلى أن (4.66( وانحراف معياري )1.64بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )

كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلمين كثيرة من حصص صفية وأنشطة وسجالت رسمية 
مطلوبة من المعلم، كل ذلك يجعل دافعية المعلم نحو االبداع واالبتكار قليلة نوعًا ما، مما تحتاج 

 حفيز أكثر.هذه الدافعية إلى نوع من التشجيع والت
 مجال المعرفة والتكنولوجيا .4

لفقرات مجال المعرفة والرتبة والدرجة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7الجدول )
 والتكنولوجيا

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

قبل  يطلب من المعلمين في المدرسة التحقق من توافر المعرفة 1
 مرتفعة 1 1.10 3.76 .البدء بالعمل

 مرتفعة 6 1.32 3.70 .يتم تدريب المعلمين في المدرسة على مهارات التفكير 7
 متوسطة 1 1.07 3.61 .يسعى المعلمون في المدرسة إلى تحديث مخزونهم المعرفي باستمرار 6
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 1 855. 3.42 .تسهل المدرسة على المعلمين طرق الحصول على المعرفة 6
يبحث المعلمون في المدرسة بجد ونشاط عن المعرفة التي  1

 متوسطة 0 1.06 3.34 .تؤدي إلى تحسين العمل
 متوسطة 7 1.04 3.19 .يتم تبادل المعرفة في جميع اتجاهات الهيكل التنظيمي في المدرسة 1
 متوسطة 6 1.05 3.16 .يوظف المعلمون في المدرسة التكنولوجيا باستمرار 0

 متوسطة --- 0.78 3.46 الدرجة الكلية
يطلب من المعلمين في المدرسة ( والتي تنص على " 1الفقرة ) ( أن6يتبين من الجدول )

األولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسط  الرتبة" جاءت في التحقق من توافر المعرفة قبل البدء بالعمل
ة التحقق من المعرفة قبل البدء (، ويعزى ذلك إلى أهمي4.45( وانحراف معياري )1.67حسابي )

بالعمل من قبل المعلمين، وذلك إليصال المعلومة الصحيحة للطالب من جهة، والقيام بالعمل 
( والتي تنص على " 0الصحيح بشكل صحيح من أول مرة من جهة أخرى. بينما جاءت الفقرة )

بدرجة متوسطة وبمتوسط  األخيرة الرتبة" في يوظف المعلمون في المدرسة التكنولوجيا باستمرار
قلة توظيف التكنولوجيا باستمرار  ذلك إلى (، وربما يعزى 4.50( وانحراف معياري )1.47حسابي )

وذلك النشغال المعلمين في شرح المنهاج المقرر نظرًا لضيق الوقت لدى المعلم، وذلك بسبب 
 .ضغوط العمل وكثرة المسؤوليات الملقاة على المعلم في المدرسة

 لحوار والنقاشامجال  .5
 الحوار والنقاشلفقرات مجال  والرتبة والدرجة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8الجدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

التي تهم عملهم في  في القضاياأحرص على مناقشة المعلمين  2
 متوسطة 4 1.05 3.63 .المدرسة باستمرار

 متوسطة 6 845. 3.55 .أتعامل مع اقتراحات المعلمين باحترام 1
أشترك مع المعلمين في حوارات مفتوحة لتبادل الخبرات حول  1

 متوسطة 1 855. 3.42 .أفضل الممارسات التربوية في المدرسة
 متوسطة 1 925. 3.39 .أشجع المعلمين على إبداء اقتراحاتهم البناءة في المدرسة 1
 متوسطة 0 935. 3.34 .أتفاعل مع المعلمين في النقاش الموجه لتنميتهم المهنية 6
 متوسطة 7 925. 3.31 .أحرص على االستماع لوجهات نظر المعلمين قبل الحكم عليها 6
 متوسطة 6 865. 3.25 .أشجع المعلمين على عرض وجهات نظرهم قبل صنع القرارات 0
 متوسطة 2 825. 3.24 .ل اآلراء فيما بينهمأتيح المجال للمعلمين بتباد 7

 متوسطة --- 0.60 3.39 الدرجة الكلية
في أحرص على مناقشة المعلمين  ( والتي تنص على "2الفقرة ) ( أن2يتبين من الجدول )

األولى وبدرجة متوسطة  الرتبة" جاءت في  التي تهم عملهم في المدرسة باستمرار القضايا
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(، ويعزى ذلك إلى أهمية حصول مدير 4.50وانحراف معياري ) (1.71وبمتوسط حسابي )
المدرسة على تغذية راجعة وباستمرار من المعلمين وخاصة في القضايا التي تهم عملهم في 
المدرسة، وذلك حتى يتسنى لمدير المدرسة العمل على متابعتها وحلها أواًل بأول حتى ال تتراكم 

أتيح المجال للمعلمين ( والتي تنص على " 7ت الفقرة )هذه القضايا ويصعب حلها. بينما جاء
( وانحراف 1.61األخيرة بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ) الرتبة" في بتبادل اآلراء فيما بينهم 

ضغوط التي يتعرض لها المعلم، وكثرة الحصص التي ال، وربما يعزى ذلك إلى (5.26معياري )
وبالشكل  بادل اآلراء فيما بينهم لوقت كاف  معلم بتيعطيها، كل ذلك ال يعطي الوقت الكافي لل

 المطلوب.
 توفير فرص التعلم المستمرمجال  .6

 توفير فرص التعلم المستمرلفقرات مجال والرتبة والدرجة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9الجدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

أساعد المعلمين في تحديد المهارات التي يحتاجونها إلنجاز  4
 متوسطة 4 1.10 3.48 .بكفاءة وفاعلية عالية مهماتهم

أشجع المعلمين على التعلم من بعضهم البعض لتبادل  1
 متوسطة 6 915. 3.39 .الخبرات فيما بينهم

 متوسطة 1 1.00 3.30 .أشجع المعلمين على تعلمهم أشياء جديدة 6
فرصًا  بوصفهايتم التعامل مع مشكالت العمل في المدرسة  1

 متوسطة 1 915. 3.28 .للتعلم
 متوسطة 0 1.17 3.27 .أحرص على الدعم المادي للتعلم في المدرسة 7
 متوسطة 7 955. 3.24 .أشجع المعلمين على مناقشة األخطاء بهدف التعلم 6
 متوسطة 6 1.15 3.18 .العليا أشجع المعلمين على مواصلة تعلمهم في الدراسات 0

 متوسطة --- 0.88 3.30 الكلي
المعلمين في تحديد المهارات  أساعد“على ( والتي تنص 4الفقرة ) ( أن9يتبين من الجدول )
األولى وبدرجة متوسطة  الرتبةجاءت في  ".بكفاءة وفاعلية عالية مهماتهمالتي يحتاجونها إلنجاز 

(، ويعزى ذلك إلى أهمية امتالك المعلمين 4.45معياري ) ( وانحراف1.12وبمتوسط حسابي )
الموكولة لهم بكفاءة وفاعلية عالية وذلك  مهماتهمللمهارات الالزمة لهم في العملية التعليمية إنجاز 

ومتميزين، ممتلكين  لتحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية، وتخريج طلبة مبدعين
أشجع المعلمين على مواصلة ( والتي تنص على " 0ما جاءت الفقرة )متنوعة. بين يةلمهارات حيات

( وانحراف 1.42األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ) الرتبة" في تعلمهم في الدراسات العليا
وربما يعزى ذلك إلى قلة دافعية المعلمين نحو استكمال الدراسات العليا وذلك  (4.40معياري )
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 ة الستكمال الدراسات العليا، وذلك بسبب تدني الراتب الذي يتقاضاه المعلم.الرتفاع التكلفة المادي
 (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الس ال الثاني: 

 في درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية
 ، والخبرة(؟العلمي الجنس، والم هل: )اتلمتغيرررررر  وادي السير تعزى  لواء وتعليم

 ي:تم استخدام ما يأت   
  متغير الجنس:لأواًل: بالنسبة 

درجة تطبيق مديري المدارس  اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق فيتم استخدام 
 ،لجنسحسب ا السيرلواء وادي  وتعليم الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية

 ( يبين ذلك: 45والجدول )
درجة تطبيق مديري المدارس في نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق  (11الجدول )

 تبعًا للجنسالحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير 
 الداللة قيمة )ت( درجة الحرية المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 0.82 2.77 26 ذكر 4

70 

 0.74 3.64 41 انثى 000. 4.494-
 0.50 3.67 41 انثى 000. 5.707- 0.48 2.96 26 ذكر 6
 0.70 3.82 41 انثى 000. 3.966- 0.89 3.05 26 ذكر 1
 0.72 3.82 41 انثى 000. 4.599- 0.78 2.96 26 ذكر 1
 0.63 3.77 41 انثى 000. 4.810- 0.74 2.96 26 ذكر 0
 0.46 3.65 41 انثى 022. 2.344- 0.39 3.40 26 ذكر 7

 0.58 3.74 41 انثى 000. 4.743- 0.62 3.033 26 ذكر الكلي
في  (α ≤ 0.05)دالة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ( وجود فروق 45يتبين من )

تطبيق مديري المدارس الحكومية الستراتيجيات المنظمة درجة في وجميع األبعاد الفرعية  الدرجة
كانت قيمة )ت(  فقدتعزى لمتغير الجنس، لواء وادي السير  وتعليم المتعلمة في مديرية تربية

تطبيقًا  ت المدارس أكثرااث، وربما يعزى ذلك إلى أن مدير ( ولصالح االن1.611-) درجة الكليةلل
الستراتيجيات المنظمة المتعلمة، وذلك يظهر من خالل مدارس اإلناث والتي تتصف بالنظام 
والترتيب وااللتزام والضبط والدافعية نحو مهنة التعليم، وانتماء المديرة والمعلمات لمدارسهن، وتميز 
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س بعملية التعلم الطالبات في المدارس بالتحصيل األكاديمي والذي يعكس اهتمام مديرات المدار 
والتعليم، عدا عن االهتمام الملحوظ في بيئة المدرسة، واالهتمام باألنشطة واالحتفاالت والفعاليات 

 ,Al- yame)ودراسة  (Al ban'a, 2012)واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  المتنوعة.

2017). 
 ثانيا: بالنسبة لمتغير الم هل العلمي:

درجة تطبيق مديري المدارس  عينات المستقلة لداللة الفروق فياختبار )ت( للتم استخدام 
تبعًا للمؤهل العلمي،  الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير

 ( يبين ذلك: 44والجدول )
مدارس درجة تطبيق مديري الفي (. نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق 11الجدول )

 العلمي تبعًا للم هللواء وادي السير  وتعليم الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية
المتوسط  العدد الم هل المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

 73. 3.09 44 بكالويوس + دبلوم 4
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 1.02 3.71 23 دراسات عليا 006. 2.845-
 59. 3.67 23 دراسات عليا 005. -2.916- 56. 3.24 44 بكالويوس + دبلوم 6
 96. 3.88 23 دراسات عليا 013. 2.565- 75. 3.33 44 بكالويوس + دبلوم 1
 96. 3.90 23 دراسات عليا 003. 3.064- 71. 3.26 44 بكالويوس + دبلوم 1
 84. 3.87 23 دراسات عليا 001. 3.356- 66. 3.24 44 بكالويوس + دبلوم 0
 47. 3.79 23 دراسات عليا 001. 3.375- 39. 3.433 44 بكالويوس + دبلوم 7

 76. 3.81 23 دراسات عليا 002. -3.225- 57. 3.28 44 بكالويوس + دبلوم الكلي
 ≥ α)ة عند مستوى الداللة دالة ذات داللة إحصائي ( وجود فروق 44يتبين من الجدول )

تطبيق مديري المدارس الحكومية في وجميع االبعاد الفرعية  درجة الكليةلافي  (0.05
 إذتعزى لمتغير المؤهل العلمي، الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير 

ربما يعزى ذلك إلى أن ذوي ( ولصالح الدراسات العليا، و 1.660-) درجة الكليةللكانت قيمة )ت( 
الدراسات العليا وبحكم دراستهم العليا وزيادة معارفهم العلمية ومهاراتهم العملية، انعكس ذلك على 
إدارتهم لمدارسهم وتطبيقهم الستراتيجيات المنظمة المتعلمة بشكل أفضل من ذوي المؤهل العلمي 
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 Al)دراسة . واختلفت مع نتائج (Al- yame,2017)واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة األقل.

ban'a,2012).  
 ثالثا: بالنسبة لمتغير الخبرة:

درجة تطبيق مديري المدارس  اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق فيتم استخدام 
تبعًا لمتغير الخبرة، الحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير 

 ( يبين ذلك: 46) ولوالجد
درجة تطبيق مديري المدارس في ( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق 12الجدول )

 تبعًا للخبرةالحكومية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية لواء وادي السير 
المتوسط  العدد الخبرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

 74. 2.62 19 سنوات 45 أقل من 4

70 

 79. 3.57 48 سنوات فأكثر 45 000. 4.519-
 55. 3.54 48 سنوات فأكثر 45 001. 3.563- 56. 3.00 19 سنوات 45 أقل من 6
 83. 3.75 48 سنوات فأكثر 45 000. 3.701- 67. 2.95 19 سنوات 45 أقل من 1
 76. 3.76 48 سنوات فأكثر 45 000. 4.743- 70. 2.80 19 سنوات 45 نأقل م 1
 72. 3.68 48 سنوات فأكثر 45 000. 4.253- 62. 2.88 19 سنوات 45 أقل من 0
 45. 3.65 48 سنوات فأكثر 45 004. 2.953- 35. 3.31 19 سنوات 45 أقل من 7

 63. 3.67 48 سنوات فأكثر 11 000. -4.408- 51. 2.94 19 سنوات 45 أقل من الكلي
 دالة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( وجود فروق 46يتبين من الجدول )

(α≤0.05)   تطبيق مديري المدارس الحكومية في وجميع األبعاد الفرعية  درجة الكليةلافي
 فقدتعزى لمتغير الخبرة، وادي السير  لواء وتعليم الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في مديرية تربية

أن  ، وربما يعزى ذلك إلىسنوات فأكثر( 01)( ولصالح 1.152-) درجة الكليةللكانت قيمة )ت( 
ذوي الخبرة األعلى وبحكم خبرتهم في اإلدارة والتي ازدادت أواًل بأول نتيجة تراكم الخبرة في اإلدارة 

 إلىالمثلى والتي تفوق ذوي الخبرة األقل، مما أدى والتي انعكست على إدارة المدرسة بالطريقة 
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج  قناعتهم بتطبيق استراتيجيات المنظمة المتعلمة بالطريقة الصحيحة.

 .(.(Abu Zaid, 2013، واختلفت مع نتائج دراسة (Al-Yame, 2017)دراسة 
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  التوصيات:
 باآلتي: الدراسةفي ضوء نتائج الدراسة، توصي 

العمل على تعزيز أبعاد المنظمة المتعلمة بين مديري المدارس، من خالل إقامة الندوات وورش  -
 .واستراتيجياتهاالعمل للتعريف بالمنظمة المتعلمة 

سنوات(، وذوي  45العمل على تكثيف الدورات لمديري المدارس ذوي الخبرة )األقل من  -
ن غيرهم فيما يتعلق باستراتيجيات المنظمة المؤهل العلمي األقل من )الدراسات العليا( أكثر م

 المتعلمة.
أن تتبنى وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية إلدخال مفهوم المنظمة المتعلمة في المدارس  -

 الحكومية وذلك لتطبيقها على أرض الواقع.
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