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 ممخص:
كمنظمات متعممة في مدارس محافظة إربد  سينج ُأنموذجدرجة تطبيق الدراسة تعرف ىدفت 

( معمًما ومعممة من معممي المدارس الحكومية 670من )العينة تكونت . من وجية نظر المعممين
الدراسة المنيج الوصفي المسحي،  تولتحقيق أىداف الدراسة، استخدماختيروا عشوائيًا. والخاصة 

بينت النتائج أن درجة تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة لجمع البيانات.  تم تطوير استبانة كأداة إذ
وأظيرت النتائج . سينج( في مدارس محافظة إربد من وجية نظر المعممين كانت متوسطة ُأنموذج)

سينج( تعزى لمتغير سنوات  ُأنموذجإحصائًيا في درجة تطبيق المنظمة المتعممة ) ةوجود فروق دال
ووجود فروق في درجة تطبيق المنظمة المتعممة ؛ سنوات فأكثر( 10ة الخبرة )الخبرة، ولصالح فئ

تعزى  الكمي، وجميع مجاالتيا باستثناء مجالي )التمكن واإلدارة، والتفكير النظمي( سينج( ُأنموذج)
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى لمتغير  النتائج إلى. وأشارت لمتغير الجنس ولصالح الذكور

جاءت الفروق لصالح  فقدلعممي؛ باستثناء مجالي )الرؤية المشتركة، والتفكير النظمي(، المؤىل ا
سينج(  ُأنموذجفئة )أعمى من بكالوريوس(، وعدم وجود فروق في درجة تطبيق المنظمة المتعممة )

ح الكمي، وجميع مجاالتيا تعزى لمتغير نوع المدرسة؛ باستثناء مجالي )النماذج العقمية، والعمل برو 
تم تقديم جاءت الفروق لصالح المدارس الخاصة. وفي ضوء النتائج  فقدالفريق والتعمم الجماعي(، 
 مجموعة من التوصيات.
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Abstract: 

The study aimed to identify Senge Model implementation degree at 

Irbid Governorate schools as learning organizations from teachers' point of 

view. The study sample consisted of (670) public and private school 

teachers selected randomly. To achieve the study objectives, the 

descriptive Survey methodology was used, as a questionnaire was 

employed for data collection. The results of the study showed that Senge 

Model implementation degree in Irbid Governorate schools as learning 

organizations from teachers' point of view was moderate. There were 

statistically significant differences in learning organization implementation 

degree due to experience, in favor of 10 years and more; statistically 

significant difference in the overall degree of applying learning 

organization and all its fields except (Empowerment and Management, 

Systemic Thinking) due to gender, in favor of males; while no statistically 

significant differences were found due to qualification, except for 

(Common Vision, Systemic Thinking) fields, in favor of higher than BA; 

no statistically significant differences in the learning organization overall 

implementation degree, and all its fields except for (Common Vision, 

Systemic Thinking) due to type of school, in favor of private schools. In 

light of the result, some recommendations were suggested. 

Keywords: Senge Model, Irbid Governorate, Learning Organizations, 

School Teachers. 
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 مقدمةال

في عممية التغيير والتحول  بارز قيادي في صنع مستقبل األجيال، ودور ميم دورلممدرسة 
، مما يجعميا من أىم المؤسسات التربوية القادرة عمى مساعدة الطمبة في تحقيق ما االجتماعي

مى إكسابيم الميارات الحياتية الضرورية يسعون إليو في مراحل الحقة من حياتيم، إذ إنيا تعمل ع
 من أجل اتخاذ قرارات مؤثرة ليا بالغ األىمية في تحديد مساراتيم األكاديمية والمينية والوظيفية.

 Ababneh)عبابنة والطويل  أكدويعاني المجتمع األردني من تدني مخرجاتو التربوية، إذ 

& Al-Taweel, 2009)  عدة تحديات أىميا انخفاض مستوى أَن المدرسة األردنية تواجو
العممية التعميمية وخاصًة  فيالتفاعل بين مدير المدرسة والمعممين، وىذا األمر يؤثر سمبًا 

مخرجات الطمبة، إذ يتصف ىؤالء بكونيم ال يمتمكوَن الحرية الكافية من أجل إظيار إمكاناتيم 
حاجاتيم النفسية واألكاديمية. كما وأن اإلدارة المدرسية عمى تفيم  مقدرةنتيجًة لعدم  مقدراتيمو 

استخدام األساليب التربوية التقميدية في االنضباط المدرسي كالعقاب الجسدي فاقم من حجم 
التحديات التي تواجييا المدرسة األردنية، إذ تشيد المدارس األردنية في الوقت الحالي ارتفاعًا 

األمر الذي أدى إلى أن تركز عمى جوانب غير واضحًا في مستويات العدوانية والعنف بين الطمبة 
مرتبطة بإكساب الطمبة لممعارف والميارات الضرورية ليكونوا مواطنين فاعمين في المسقبل وقادرين 

 .ووتقدم في تنمية األردن اإلسيامعمى 
ونتيجًة لمتطورات التي شيدتيا مختمف القطاعات االقتصادية، ظير مفيوم المنظمة المتعممة 

ات القرن العشرين في المؤسسات االقتصادية من أجل إصالح آليات العمل فييا وزيادة يينفي تسع
نتاجيتيا. وكانت  ( بالغ األثر في ظيور مفيوم Senge,1994العالم سينج ) إلسياماتفاعميتيا وا 

المنظمة المتعممة كمفيوٍم جديد في حقل اإلدارة يقوم عمى االفتراض بأن عمى المنظمات السعي 
واستغالل طاقاتيا من أجل زيادة مستوى االنتاجية فييا وتحسين جودة  مقدراتياًا إلى تنمية دائم

 رأيمخرجاتيا لتكون قادرة عمى المنافسة في سوٍق يتصف بمستويات عالية من التنافسية. و 
في السياق ذاتو أن المنظمات قد تبنت مفيوم  (Sultan & Khder,2010)سمطان وخضر 
إدراكًا منيا أَن ىذا المفيوم يزيد من فرص التعمم من خالل الخبرات المختمفة  المنظمة المتعممة

نتيجًة لتفاعل مكونات الثقافة التنظيمية مع متطمبات السوق واستخدام تمك الخبرات في تحقيق 
األىداف االستراتيجية لممنظمة. كما وأَن مفيوم المنظمة المتعممة يعمل عمى إيجاد بيئة تنظيمية 

إلى إيجاد نوع من التوافق والتماىي بيَن األىداف الفردية لمعاممين وبيَن األىداف التنظيمية تستند 
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من أجل تحفيز العاممين إلظيار أعمى مستويات األداء وتسخير طاقاتيم في الجوانب اإلبداعية 
 واالبتكارية.

وط التي تعرضت لتزايد الضغ وقد انتقل مفيوم المنظمة المتعممة إلى المجال التربوي نتيجةً 
االستجابة لما يطرأ عمى المؤسسات التعميمية من دعت العالم، والتي حول ليا نظم التعميم 

تحديات، ومواجيتيا، األمر الذي يستدعي التخمي عن التنظيمات والممارسات اإلدارية والتربوية 
ص التعمم المستمر، ، وتوفير فر العصر تطوراتالتقميدية، وتبني نماذج وأنماط إدارية حديثة تواكب 

واستخدامو في تحقيق األىداف، وربط أداء العامل بأداء المنظمة، وتشجيع البحث والحوار 
ومن ىنا أخذ التربويون يدعون إلى "المدرسة  (.Al-Maleagy, 2010والمشاركة واإلبداع )

ين جماعية يتحمل في عممية تحس كافة العاممينفييا المتعممة"، التي تيتم بالتعمم والتعميم، وينخرط 
التغذية و يتحول المدير إلى قائد لعممية التعمم؛ ليوفر الفرص التعميمية،  إذمسؤوليتيا الجميع. 

ن عممية التعمم ىي عممية استراتيجية متواصمة في النظام باعتبار أالراجعة، ويعزز الثقة والنجاح؛ 
 .(Jubran, 2011) في تحقيقياجميع األطراف العام لممدرسة، يشترك 

مواجية تحديات البيئة الخارجية عمى  مقدرةويعود سبب ظيور المنظمة المتعممة لعدم ال
بذلك ، و بسبب القيادة البيروقراطية غير المرنة واألعمال الروتينية التي تقتل التفكير اإلبداعي

قد و (. Sultan & Khder, 2010) ظيرت المنظمة المتعممة لمتشجيع عمى التفكير اإلبداعي
تعممت كيف التي منظمة أنيا الب Davidoff & Lazarus, 2002))دافيدوف والزاروس  ياعرف

عمى فيم أنماطيا وواقعيا  مما يساعدىا  تتعمم عن نفسيا وعن العالم الذي توجد وتعمل فيو.
 .التنظيمي وفيميا وكذلك سياقيا األوسع

منظمة الفي فر اأن تتو الُبد خمسة عناصر ( عمى تحديد Senge, 1994)سينج وعمل 
 ، وىي:متعممةال
 ياتحميموالواجب ، منظمةتحكم العالقات بين أفراد ال : مجموعة األطر التيالتفكير النظمي 

 حميا.و لمكشف عن المشكالت داخل المنظمة ومعرفة أبعادىا 
 :الذي العمل، في مجال إلتقان العممي والميني لويرتبط بالمستوى العام  التمكن الشخصي

 مم المستمر من خالل تحديد األىداف واإلجراءات الالزمة لتحقيقيا.يساعد عمى التع
 المرتبطة بطبيعة األمور حول مختمف  منظمةالفرد في ال: وىي تصورات النماذج الذهنية

مشاركة النماذج الذىنية ، و العمل. ويتطمب تغيير النماذج الذىنية، وتحويميا إلى نماذج إيجابية
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 دراستيا من أجل تصحيحيا.وذلك بحيز الوجود  لدى الجميع بيدف إخراجيا إلى
 :إذالمجموعة عن طريق وضع صورة مشتركة لممستقبل، بوتشير إلى االلتزام  الرؤية المشتركة 

 يتشارك جميع األفراد برؤية مشتركة توحد الجيود وتوجييا.
 :ممية استخدام األساليب العو من خالل تجزئة المشكالت إلى أجزاء صغيرة،  التعمم الجماعي

الفريق ، وتكوين فرص المنافسةو لحميا، مع ضرورة توفير الموارد المالية والتدريب لمعاممين، 
 لزيادة اإلنتاجية.
مجموعة من الخصائص التي تميز المنظمة المتعممة عن  (Taher,2011وحدد طاىر )

عموديًا، في حين  المنظمة التقميدية، فمن ناحية الييكل التنظيمي ففي المنظمة التقميدية يكون شكمو
تبعًا لمجموعة  الميماتيميل ألن يكون أفقيًا في المنظمة المتعممة. كما وتقوم المنظمة التقميدية ب

من خالل التفويض  الميماتمن اإلجراءات الروتينية المعقدة، أما المنظمة المتعممة تقوم بأداء 
يب التقميدية في التدريب والتعمم وتمكين العاممين. وتعمد المنظمة المتعممة إلى استخدام األسال

التمقيني كوسيمة تعمل من خالليا عمى تطوير ميارات العاممين كما وتتبع األساليب التقميدية في 
حل المشكالت التي تواجييا، في حين تعمد المنظمة التقميدية إلى التحفيز كوسيمة لتشجيع 

باع أساليب البحث العممي في حل العاممين عمى التعمم وتحسين مستوى أدائيم، وتعمل عمى ات
المتعممة عمى المركزية كوسيمة في اتخاذ القرارات، أما غير مد المنظمات تمشكالتيا. كما وتع

المنظمات المتعممة تقوم عمى استخدام اسموب تفويض الصالحيات والمشاركة في اتخاذ القرارات. 
ة تقوم عمى استخدام أساليب ال تعمل وفيما يتعمق بطريقة التعامل مع عاممييا فالمنظمة المتعمم

عمى تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى العاممين وىذا األمر يضعف ثقة العاممين بسياستيا، أما 
المنظمة المتعممة فتقوم عمى تشجيع اإلبداع واالبتكار لموصول ألفضل النتائج مما يقوي ثقة 

في  لمدرسة التقميدية إلى منظمة متعممةويتمثل دور مدير المدرسة في تحويل ا العاممين بسياستيا.
سعيو لتوليد إجماع بين اإلداريين والمعممين والطمبة حول أولويات المدرسة ب واألىداف الرؤيةمجال 

فمن خالل توفيره بيئة تقوم عمى الثقة واالحترام بين المعممين،  ،وفيما يتعمق بالثقةوأىدافيا. 
سمح بالمشاركة في عممية صنع القرار، ي نظميم ىيكلوفي تصميمو والتفاعل مع الطمبة، 

 وفيما يتعمق .والتفويض، والقيادة التشاركية، وتشجيع استقاللية المعممين
 التوجو نحو التفكير اإلبداعي بتشجيع المعممين عمىفيتمثل دوره  ،الذىني التحفيز من مناخ توفيرب

  .(Alsaqqaa, Al-Sneady & Al-Zqeeby, 2016كوسيمة لتحقيق ما يسعون إليو )
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تبني  (Jubran, 2011جبران ) ذكروتتطمب عممية تحويل المدرسة إلى منظمة متعممة كما 
خطوات إجرائية محددة أىميا إعطاء المعممين الفرصة من أجل تبادل الخبرات من خالل العمل 

نشر مع بعضيم عمى شكل فرق عمل، توفير قنوات االتصال الكافية بيَن العاممين في المدرسة، 
ثقافة تنظيمية داخل المدرسة تقوم عمى أىمية التعمم كرؤية استراتيجية تتبناىا المدرسة كمنظمة 
متعممة، توفير الحوافز ووسائل التشجيع لتعزيز المشاركة بيَن العاممين في المدرسة لتحقيق التطور 

 سة منظمة متعممة.والتقدم عمى المستوى الفردي مما ينعكس إيجابيًا عمى األداء التنظيمي لممدر 
دراسة من الدراسات التي بحثت في تحويل المدرسة إلى منظمة متعممة، ك عديدوىناك 

والمعممين  المديرينتصورات  إلىلتعرف اىدفت التي في األردن ( Ashour, 2009عاشور )
ومديرة،  اً ( مدير 64من )عينة الدراسة لتطبيق ضوابط سينج في المنظمة المتعممة. تكونت 

ولتحقيق ىدف الدراسة، تم الحكومية. من معممي المدارس الثانوية ومعممة  ( معمماً 127و)
والمعممين في المدارس لتطبيق ضوابط  المديريناالستبانة. بينت النتائج أن تصورات استخدام 

وجود فروق ذات داللة إحصائية . وبينت النتائج سينج في المنظمة المتعممة جاءت بدرجة متوسطة
ة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس عمى جميع المجاالت ولألداة ككل لصالح في استجاب

اإلناث، بينما لم تظير فروق تعزى لمتغيري المؤىل العممي وسنوات الخبرة عمى جميع مجاالت 
 ضوابط سينج في المنظمة المتعممة.

 تعرف مقومات المنظمةفي مصر التي ىدفت ( Mohammad, 2010) محمدودراسة 
المتعممة وخصائصيا وأىمية توطينيا بالمؤسسات التعميمية، وعمى مدى توافر تمك المقومات 

من  ( معمماً 547تكونت عينة الدراسة من ) وقد. بمدارس التعميم األساسي بمحافظة الدقيمية
أظيرت نتائج خدام االستبانة. وقد ت. لتحقيق ىدف الدراسة، تم اسمعممي مدارس التعميم األساسي

 ،كان بدرجة متوسطةراسة أّن مستوى توافر مقومات المنظمة المتعممة بمدارس التعميم األساسي الد
في مقوم التعمم المستمر في حين جاء يميو ، األولى الرتبةمقوم االستفسار والحوار في جاء  فقد

ة إحصائية ذات دالل اً أّن ىناك فروق. كما كشفت النتائج األخيرة مقوم أنظمة تقاسم المعرفة الرتبة
 في استجابات المعممين حول مدى توافر مقومات المنظمات المتعممة بمدارس التعميم األساسي

ولصالح المعممين تعزى لمتغير التخصص،  اً فروقو ، لصالح المعمماتتعزى لمتغير الجنس، 
مة تعزى لصالح المرح اً فروقو تعزى لمتغير المرحمة التدريسية،  اً فروقو ، أصحاب التخصص النظري

، ووجود فروق ولصالح مدارس الحضرتعزى لمتغير مكان المدرسة،  ووجود فروق ،اإلعدادية
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 .ولصالح المعممين أصحاب سنوات الخبرة األعمىتعزى لمتغير الخبرة، 
تحديد النشاطات التي تعمل عمى تطوير  إلىفي تركيا  (Can,2011)كان وىدفت دراسة 

ومعممة  ( معمماً 24، و)مديري( 9من )الدراسة كونت عينة مفيوم المنظمة المتعممة في المدارس. ت
االستبانة والمقابالت استخدام تم ولتحقيق ىدف الدراسة، . ةمدارس األساسيفي الممن يعممون 

أشارت النتائج إلى أن المنظمة المتعممة تحتاج إلى التخطيط الفعال قبل أن تبدأ و  الشخصية.
ن الثقافة التنظيمية لممنظمة المتعممة مجموعة من بممارسة أعماليا، كما ينبغي أن تتضم

النشاطات التي تمثمت في: االجتماعات الدورية، والنوادي التربوية، والبيئات المدرسية اآلمنة، 
 نظام لممكافآت والترقيات، ورؤية مشتركة لمرسالة واليدف. فضاًل عن

رات المعممين نحو إلى الكشف عن تصو في األردن ( Jubran,2011وسعت دراسة جبران )
( معمًما ومعممة 212مدارسيم كمنظمات متعممة ونحو مديرييم كقادة تعميميين. تكونت العينة من )

أشارت النتائج إلى أن المعممين . االستبانةاختيروا قصديًا. ولتحقيق أىداف الدراسة، تم استخدام 
خ عمى أعمى المتوسطات، حصل مجال المنا فقدوصفوا المدرسة كمنظمة متعممة بدرجة متوسطة، 

أشارت النتائج إلى أن تصورات المعممين نحو المديرين كقادة  كما تاله مجال النمو الميني.
مرتفعًا. كما  بناء العالقات والتشاركية معدالً  سجل مجاال إذتعميميين كانت بدرجة متوسطة، 

لخصائصيم الشخصية،  أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركين تبعاً 
 لصالح الذكور.و  والمعممات ظيرت الفروق بين المعممين إذباستثناء متغير الجنس 

تعرف درجة توافر دراسة في فمسطين ىدفت ( Abd Alfattah,2013عبد الفتاح )وأجرى 
خصائص المنظمة المتعممة لدى مديري المدارس الحكومية من وجيات نظرىم. تكونت عينة 

ولتحقيق ىدف الدراسة، تم استخدام . ًا ومديرة من مديري المدارس الحكومية( مدير 68)الدراسة من 
أظيرت النتائج أن درجة توافر خصائص المنظمة المتعممة لدى مديري المدارس كانت و االستبانة. 
في درجة توافر خصائص إحصائية  كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللةكبيرة جدًا. 
يريتي طولكرم وسمفيت، متعممة لدى مديري المدارس تعزى لمتغير المديرية، ولصالح مدالمنظمة ال

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مديري المدارس لدرجة كن ىناك في حين لم ت
الجنس، والتخصص، والمؤىل العممي،  توافر خصائص المنظمة المتعممة لدييم تعزى لمتغيرات

 .ةوالخبرة اإلداري
 المدارس مديري ممارسة درجة إلى ( في األردن التعرفAwad,2013وىدفت دراسة عواد )
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والتعرف  نظرىم، وجية من سينج لبيتر المتعممة المنظمة لضوابط األخضر الخط داخل العربية
مديرًا ( 153) من عينة الدراسة الضوابط. وتكونت ىذه ممارسة من تحد التي المعيقات أبرز إلى

نتائج  توصمت وقدالمدارس االبتدائية. ولتحقيق ىدف الدراسة، تم استخدام االستبانة.  من مديري
 من مدبمج لبيتر المتعممة المنظمة لضوابط العربية المدارس مديري ممارسة درجة أن إلى الدراسة
 التفكير ثم المجاالت: التكوين الشخصي، ترتيب كان وقد متوسطة، جاءت بدرجة نظرىم وجية

 فروق الذىنية. بينت النتائج وجود لنماذجا وأخيراً  المشتركة، الرؤية ثم الفريق، تعمم ثم النظمي،
 المجاالت في العممي المؤىل متغير ألثر تعزى الدراسة عينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات

 العميا. الدراسات لصالح الفروق وجاءت جميعيا،
ىدفت التعرف إلى درجة توافر في األردن  ( بدراسةAl-Kubaysi,2013وقامت الكبيسي )

وعالقتيا باإلبداع اإلداري لممديرين ، أبعاد منظمة التعّمم في المدارس األساسية الخاصة في عمان
من معممي المدارس  معممًا ومعممة (370تكونت عينة الدراسة من ). و من وجية نظر المعّممين

مستوى اإلبداع ، واستبانة أبعاد منظمة التعّممتبانة األساسية. ولتحقيق ىدف الدراسة، تم استخدام اس
أن درجة توافر أبعاد منظمة التعّمم في المدارس  إلى الدراسة أشارت نتائج. اإلداري لدى المديرين

أن مستوى اإلبداع اإلداري لممديرين كان ، و األساسية الخاصة في محافظة عمان كانت متوسطة
روق ذات داللة إحصائية في درجة توافر أبعاد منظمة التعّمم ف، كما بينت النتائج وجود مرتفعاً 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر أبعاد س، ولصالح الذكور، تعزى لمتغير الجن
 .منظمة التعّمم في المدارس األساسية الخاصة ُتعزى لمتغيري المؤىل العـمـمي والخبرة

في مدينة ( دراسة Al-Ayaserah & AL-Harthy,2015وأجرى العياصرة والحارثي )
ىدفت إلى تعرف درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية الستراتيجيات المنظمة المتعممة الطائف 

. من معممات المدارس الثانوية( معممة 671من )عينة الدراسة تكونت و من وجية نظر المعممات. 
ممارسة مديرات المدارس درجة رت النتائج أن االستبانة. أظي، تم استخدام ولتحقيق أىداف الدراسة

متوسطات في وجود فروق وبينت النتائج كبيرة. كانت الثانوية الستراتيجيات المنظمة المتعممة 
تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة 

داة ككل، ولمجال )تمكين المعممات من تكوين رؤية المتعممة تعزى لمتغير سنوات الخبرة لأل
سنوات. بينما لم تظير فروق  10جماعية مشتركة(، ولصالح المعممات ذوات الخبرة أكثر من 

 تعزى لمتغيري المؤىل العممي والتخصص لألداة ككل، ولجميع المجاالت.



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددمجمة التربوية ال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

033 

إلى دن في األر  (Al-Azzam & Al-Shoqran,2017) وىدفت دراسة العزام والشقران
تحديد مستوى تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى معممي المدارس 

من معممي  ومعممة ( معمم200من )عينة الدراسة تكونت و الثانوية في مديرية إربد األولى. 
اإلنجاز.  دافعيةو استبانة المنظمة المتعممة، تم استخدام . ولتحقيق أىداف الدراسة المدارس الثانوية

 الرتبةن في يجاء ُبعد التمك فقدعالية. كانت أظيرت النتائج أن مستوى تطبيق المنظمة المتعممة و 
وجود فروق جوىرية بين وبينت النتائج األخيرة.  الرتبةاألولى، بينما جاء ُبعد النماذج العقمية في 

لمتغير الجنس ولصالح  متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى تطبيق المنظمة المتعممة تعزى
اإلناث، بينما لم تظير فروق جوىرية تعزى لمتغيري التخصص القطاع. كما أظيرت النتائج وجود 

 عالقة ارتباطية ايجابية بين مستوى تطبيق المنظمة المتعممة ودافعية اإلنجاز لدى المعممين.
تعرف فت إلى ىدفي أثيوبيا بدراسة ( Geleta & Tafesse,2017جيمتيا وتافيسي )وقام 

مفيوم المدرسة كمنظمة متعممة من خالل تقييم ممارسات التعمم التنظيمي السائدة في المدارس 
اختيروا عشوائيًا. ولتحقيق ومعممة  مدير ومديرة ومعممٍ ( 600الثانوية. تكونت عينة الدراسة من )

بيق مفيوم المدرسة نتائج أن مستوى تطكشفت الىدف الدراسة، تم استخدام االستبانة والمقابمة. 
كمنظمة متعممة كان منخفضًا. بينت النتائج أن الممارسات القيادية لدى مدير المدرسة ومشاركة 
المعممين في برامج التطوير الشخصي والميني وتبني رؤية مشتركة كانت من أىم عوامل تحويل 

 المدرسة إلى منظمة متعممة من وجية نظر المعممين والمديرين.
تعرف درجة إلى ىدفت ( بدراسة في مصر Abdelrahman,2018رحمن )عبد القام و 

. تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة في المدارس الحكومية الريفية في قرية نواج بمحافظة الغربية
تم اختيارىم من معممي المدارس الحكومية  ومعممة اً معمم( 279تكونت عينة الدراسة من )و 
درجة تطبيق  أنالدراسة إلى نتائج توصمت  وقد. التوزيع المتساويطريقة العشوائية الطبقية ذات الب

متوسطة، وحصمت جميع أبعاد المنظمة المتعممة كانت أبعاد المنظمة المتعممة في المدارس الريفية 
كبيرة ىما توفير  تطبيقدرجة  ىعمى درجة تطبيق متوسطة باستثناء بعدين حصل كل منيما عم

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة . و الحوار واالستفسار فرص لمتعمم المستمر، وتشجيع
أربعة أبعاد فقط ُتعزى لمتغير  فضاًل عنفي الدرجة الكمية لتطبيق المنظمة المتعممة  اً إحصائي

تبعا لمتغيرات العمر  اً عدم وجود فروق دالة إحصائي، و النوع، وكانت الفروق لصالح المعممات
 جميع أبعاد المنظمة المتعممة. فضاًل عنيم في الدرجة الكمية والمؤىل العممي ونوع التعم
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 & Geletaجيمتيا وتافيسي )تباين األىداف، فقد ىدفت دراسة لدراسات السابقة يالحظ من ا

Tafesse, 2017 تعرف مفيوم المدرسة كمنظمة متعممة من خالل تقييم ممارسات التعمم )
التعرف إلى درجة توافر أبعاد ( Al-Kubaysi, 2013، وىدفت دراسة الكبيسي )التنظيمي السائدة

درجة تطبيق الدراسة الحالية تعرف  تىدف. في حين منظمة التعّمم في المدارس األساسية الخاصة
حظ قمة الدراسات التي تناولت يالو كما . سينج في مدارس محافظة اربد كمنظمات متعممة ُأنموذج

محاولتيا ىذه الدراسة في األردن، وبذلك تتميز يما في ال س تطبيق المنظمة المتعممة في المدارس،
منظمات متعممة من وجية نظر ربد كإسينج في مدارس محافظة  ُأنموذجتعرف درجو تطبيق 

 . المدارس معممي
 مشكمة الدراسة وأسئمتها

المؤسسات التربوية ظروًفا بيئية تمتاز بالتسارع المتالحق والمستمر الناتج عن التغير  تواجو
متسارع في عوامل بيئتيا، مما يستمزم معو إجراء تغييرات تمثل بحد ذاتيا حاالت استجابة غير ال

نتاجية وجودة مخرجاتيا. وفي عصر تقميدية تجاه ذلك التغيير البيئي المحافظة عمى مستوى اإل
تعول نجاحيا عمى خصائص ومزايا المنظمات المتعممة  مؤسساتالمعمومات والمعرفة بدأت ال

ك المؤسسات ليذه ا األداة المالئمة لتوقع التغيير، والتحسب لو، ومسايرتو من خالل امتالبوصفي
 يم في توقع التغيير واالستجابة لو لتحقيق أىدافيا وأىداف مجتمعيا.الخصائص التي تس

من الدراسات إلى التباين في مستوى تطبيق المؤسسات التربوية  عديدوقد أشارت نتائج 
-Ashour,2009; Al-Ayaserah & AL)المتعممة م المنظمة تعميمية لمفيو وال

Harthy,2015; Abdelrahman,2018; DeRoberto,2011 ) من التحديات  عديدوجود و
والمعيقات التي تحول دون تطبيق المؤسسات التعميمية والتربوية لمفيوم المنظمة المتعممة 

(Can,2011) ،ولعل  مية الداعمة لممنظمة المتعممة.التخطيط الفعال، وتوفير الثقافة التنظي مثل
لدراسة واقع تطبيق المنظمة المتعممة في مدارس محافظة إربد في ظل ىذه  اً ذلك يعد مسوغ

من مدارس وزارة التربية والتعميم،  عديدفي  معمماً  الظروف والمستجدات. ومن خالل عمل الباحث
المدارس  يريمن مد كثيرى فقد الحظ وجود بعض الغموض في مفيوم المدرسة المتعممة لد

 ُأنموذج) المدرسة المتعممة تطبيقمكانية إوالمعممين عمى السواء، مما يثير الشكوك والجدل حول 
تحقيق أىدافيا من إلى ىذه الدراسة  سعتفي المدارس التابعة لمحافظة إربد. وبالتحديد  سينج(

 خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
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سينج( في مدارس محافظة إربد من وجية  ُأنموذج) مة المتعممةدرجة تطبيق مفيوم المنظما  .1
 نظر المعممين؟

استجابات أفراد عينة  ( في متوسطاتα= 0.05فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )توجد ىل  .2
من وجية  سينج( في مدارس محافظة إربد ُأنموذج) المنظمة المتعممةالدراسة لدرجة تطبيق 

الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة، وممكية الدراسة )نظر المعممين تعزى لمتغيرات 
 (؟المدرسة

 أهداف الدراسة
تعرف درجة تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في مدارس محافظة إربد، تيدف الدراسة 

وتعرف الفروق في درجة التطبيق من وجية نظر المعممين في ضوء متغيرات الجنس، والمؤىل 
ممكية المدرسة، بيدف تسميط الضوء عمى تطبيق وتحسين مستوى العممي، وسنوات الخبرة، و 
 تطبيق المفيوم في المدارس.

 أهمية الدراسة
 ُأنموذجتتمثل األىمية النظرية لمدراسة الحالية في تناوليا أحد نماذج المنظمة المتعممة وىو 

ردنية. كما في المدارس األ نموذج( مما يسمط الضوء عمى إمكانية تطوير ىذا األُ Sengeسينج )
وتنبثق أىمية الدراسة التطبيقية من خالل تقديميا لخطوات أساسية يستطيع التربويون االستفادة 

 سينج لممنظمة المتعممة في المدارس األردنية مما ينعكس إيجابيًا عمى أدائيم. ُأنموذجمنيا لتطبيق 
 التعريفات االصطالحية االجرائية

رتيا في قدمتحسين لباستمرار و فعال،  جماعيبشكل عمل : المنظمة التي تالمنظمة المتعممة
، واستخدام ياوخارج وتمكين األفراد من خالل التعمم داخل المنظمة، امياواستخد المعرفةإدارة 

 (.Marquardt, 2002نتاج )التقنية لتنظيم التعمم واإل
دراً عمى جعل أنيا تمك التي توفر مناخًا تنظيميًا قاب وتعرف المنظمة المتعممة إجرائياً 

 المنظمة قابمة لمتعمم وتشارك المعرفة من خالل مجموعة من اإلجراءات المطورة فييا.
: وىييحتوي خمسة عناصر لممنظمة المتعممة وضعيا بيتر سينج  ُأنموذج :سينج أُنموذج

التعمم الجماعي و الرؤية المشتركة، و النماذج الذىنية، و التمكن الشخصي، و التفكير النظمي، 
(Senge, 1994.) 

الدرجة  :سينج في مدارس محافظة إربد إجرائيًا بأنها أُنموذجدرجة تطبيق  ويعرف الباحث
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عدىا الباحث لقياس درجة تطبيق أالتي  فقرات االستبانة عن الكمية الستجابات أفراد عينة الدراسة
 في مدارس محافظة إربد. المنظمة المتعممة

 حدود الدراسة وحدداتها
 دراسة بالجوانب اآلتية:تتمثل حدود ال

 في محافظة  والخاصة الدراسة عمى معممي المدارس الحكومية تم تطبيق: الحدود البشرية
 ربد.إ

 في مديريات التربية  والخاصة : تم إجراء ىذه الدراسة في المدارس الحكوميةالحدود المكانية
  .ربدإوالتعميم في محافظة 

 الدراسي  من العامالل الفصل الثاني خ: تم تطبيق ىذه الدراسة الحدود الزمنية
2018/2019. 

 ىذه الدراسة عمى درجة تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة اقتصرت: الحدود الموضوعية 
 مواجيتيا. وسبل : المعيقاتربدإفي مدارس محافظة  سبنج( ُأنموذج)

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة 
 .لطبيعة الدراسة وأىدافيا تووذلك لمناسب، المنيج الوصفي المسحي استخدم

 وعينتها  مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التربية 

( معممًا ومعممة. 22311، والبالغ عددىم )2018/2019إربد، لمعام الدراسي  ةوالتعميم في محافظ
عمل الباحثون عمى تحديد  وقداختيروا عشوائيًا، ممة ( معمًما ومع670عينة الدراسة من )وتكونت 

عطائيا أرقامًا عشوائية ومن ثم اختيار )100) ، ويوضح ( مدرسة منيا50( مدرسة عشوائيًا وا 
 (.1) الجدولتوزيعيا 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيراتها1) الجدول
 النسبة التكرار الفئات 

 31.8 213 ذكر الجنس
 68.2 457 نثىأ

 %166 676 المجموع 
 56.1 376 بكالوريوس فأقل المؤهل العممي

 43.9 294 أعمى من بكالوريوس
 %166 676 المجموع 
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 النسبة التكرار الفئات 
 74.9 502 حكومية نوع المدرسة

 25.1 168 خاصة
 %166 676 المجموع 

 سنوات الخبرة
 26.4 177 سنوات 5أقل من 

 30.4 204 سنوات 9–5
 43.1 289 سنوات فأكثر  10

 100.0% 670 المجموع 
 أداة الدراسة

الرجوع إلى األدب النظري والدراسات طورت األداة من خالل لتحقيق أىداف الدراسة 
العزام (، ودراسة Al-Ayaserah & AL-Harthy, 2015) العياصرة والحارثيالسابقة، كدراسة 

( 39)ورتيا األولية من صبداة تكونت األ. و (Al-Azzam & Al-Shoqran, 2017والشقران )
، التفكير النظمي، و الرؤية المشتركة، و التمكن الشخصيىي:  مجاالت( 5)فقرة موزعة عمى 

 والتعمم الجماعي. العمل بروح الفريق، و النماذج العقميةو 
 صدق المحتوى

من أعضاء ىيئة التدريس من ( محكمًا 12)عمى  اعرضيبتم التحقق من صدق المحتوى 
مالءمة بيدف إبداء مالحظاتيم حول عدد من الجامعات األردنية في ، ختصاصالاذوي الخبرة و 

تم أخرى، و أو إضافة غير المناسبة وحذف مجاالتيا، ليا ئمن الناحية المغوية، ومدى انتما الفقرات
 ( فقرة.35، وبذلك تكونت األداة بصورتيا النيائية من )مالحظات المحكمين بجميعاألخذ 

 صدق البناء
( معمًما 30االستبانة عمى عينة استطالعية من )طبقت ن دالالت صدق البناء، لمتحقق م

ومعممة من خارج عينة الدراسة. وتم حساب معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية 
 (.2) الجدولكما في ، ي تنتمي إليوذوالمجال اللالستبانة، 

 ألداة ككل ومجاالتهاقيم معامالت االرتباط بين الفقرات وا: (2) الجدول
 معامل االرتباط مع الرقم معامل االرتباط مع الرقم معامل االرتباط مع الرقم

 األداة المجال األداة المجال األداة المجال
1 .550** 0.42* 13 0.79** .720** 25 .760** .560** 
2 0.67** .660** 14 .790** .680** 26 .750** .630** 
3 0.77** .650** 15 .740** .740** 27 .750** .610** 
4 0.69** .480** 16 .700** .630** 28 .690** .720** 
5 0.67** .540** 17 .710** .460* 29 .890** .810** 
6 0.75** .580** 18 .760** .740** 30 .790** .710** 
7 .770** 0.71** 19 .670** .700** 31 .800** .690** 
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 معامل االرتباط مع الرقم معامل االرتباط مع الرقم معامل االرتباط مع الرقم
 األداة المجال األداة المجال األداة المجال

8 .890** .780** 20 .770** .710** 32 .810** .740** 
9 .900** .820** 21 .790** .710** 33 .880** .700** 
10 .840** .730** 22 .760** .820** 34 .730** .540** 
11 .810** .660** 23 0.83** .740** 35 .540** 0.38* 
12 .620** .540** 24 .860** .870**    

 (α= 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى )     (α= 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى )
(، 0.87-0.38أن معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل تراوحت بين )( 2) الجدول يبين

وبيذا فإن جميع معامالت ( مع المجال الذي تنتمي إليو. 0.90-0.54كذلك تراوحت بين )
تم حساب معامالت و  .فقرة؛ لذلك لم يتم حذف أي إحصائًيا ودالة بةمناساالرتباط ذات درجات 

ارتباط المجاالت مع األداة ككل، ومعامالت االرتباط البينية لممجاالت، وذلك باستخدام معامل 
 .ارتباط بيرسون

 قيم معامالت ارتباط المجاالت مع األداة ككل ومعامالت االرتباط البينية لممجاالت :(3) الجدول
التمكن  الالمج

 واإلدارة
الرؤية 
 المشتركة

التفكير 
 النظمي

النماذج 
 العقمية

العمل بروح الفريق 
 والتعمم الجماعي

      التمكن واإلدارة
     **0.68 الرؤية المشتركة
    **760. **780. التفكير النظمي
   **700. **700. **0.49 النماذج العقمية

العمل بروح الفريق والتعمم 
  **0.87 **670. **640. *450. يالجماع

 **860. **890. **900. **880. **780. الدرجة الكمية
 (α= 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى )  (α= 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى )

-0.78أن قيم معامالت ارتباط المجاالت مع األداة ككل تراوحت بين )( 3) الجدوليبين 
يا دالة ع(، وجمي0.87-0.45ت االرتباط البينية لممجاالت بين )تراوحت قيم معامالو (، 0.90

 ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسة. دعوتُ  (.α= 0.05إحصائًيا عند مستوى )
 ثبات أداة الدراسة

عادة االختبارة التحقق من ثبات االستبانة بطريق جرى ، بتطبيق (test-retest) االختبار وا 
عادة تطبيقيا عمييم بعد أسبوعين، االستبانة عمى العينة اال حساب و ستطالعية سالفة الذكر، وا 

. وتم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي، من ينمعامل ارتباط بيرسون بين التطبيق
( معامل االتساق الداخمي، وثبات اإلعادة 4) الجدولخالل حساب معادلة كرونباخ ألفا. ويبين 
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 لممجاالت واألداة ككل. 
 معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية: (4) جدولال

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 0.82 6.91 التمكن واإلدارة
 0.89 6.88 الرؤية المشتركة
 0.84 6.96 التفكير النظمي
 0.89 6.92 النماذج العقمية

 0.89 6.91 ماعيالعمل بروح الفريق والتعمم الج
 0.95 6.92 الدرجة الكمية

(، في حين تراوحت 0.95ألداة الدراسة بمغ ) ثبات االتساق الداخميأن ( 4) الجدولن ييب
ثبات اإلعادة ألداة الدراسة  معاملأن ، و (0.89-0.82معامالت ثبات االتساق لممجاالت بين )

 فإن وىكذا(. 0.92-0.88االت بين )(، في حين تراوحت معامالت ثبات اإلعادة لممج0.92بمغ )
 مقبولة من الثبات. بدرجة تتمتع األداة

 معيار تصحيح االستبانة 
)بدرجة كبيرة جًدا، بدرجة كبيرة،  فقرات االستبانة وفق التدرج الخماسي عنجابة تمت اإل

مى ( ع1، 2، 3، 4، 5بدرجة متوسطة، بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جًدا(، والتي تعطى األوزان )
 ، وقد تم اعتماد المعيار اآلتي لمحكم عمى درجة التطبيق:التوالي

 سينج أُنموذج: المعيار االحصائي المستخدم لمحكم عمى درجة تطبيق (4) الجدول
 تطبيقالدرجة  فئة األوساط الحسابية

 قميمة جًدا 1.56 أقل من-1.66
 قميمة 2.56 أقل من-1.56
 متوسطة 3.56 أقل من-2.56
 كبيرة 4.56 ل منأق-3.56

 كبيرة جًدا فأكثر 4.56
 متغيرات الدراسة
)بكالوريوس فأقل، أعمى  المؤىل العممي، و )ذكر، أنثى( الجنسالمتغيرات المستقمة: اشتممت 
، سنوات فأكثر( 10سنوات،  10أقل من -5سنوات،  5)أقل من  سنوات الخبرة، من بكالوريوس(
درجة تطبيق مفيوم المنظمة أن المتغير التابع:  في حين )حكومية، خاصة(. ممكية المدرسة

 .سينج( في المدارس ُأنموذجالمتعممة )
 نتائج الدراسة ومناقشتها

سينج( في  أُنموذجدرجة تطبيق مفهوم المنظمة المتعممة )ما : "األولالسؤال نتائج 



 نواف شطناوي، أ.د. عبد الحكيم حجازي محمد بدارنو، أ.د.   .....                           ُأنموذجدرجة تطبيق 

   033 

 ".مدارس محافظة إربد من وجهة نظر المعممين؟
درجة تطبيق مفيوم المعيارية لط الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن السؤال، تم حساب األوسا

يوضح ذلك و  ،سينج( في مدارس محافظة إربد من وجية نظر المعممين ُأنموذجالمنظمة المتعممة )
 (.5) الجدول

درجة تطبيق مفهوم المنظمة المتعممة لالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات: (5) الجدول
 حسب المتوسطات الحسابية ارس محافظة إربد مرتبة تنازلياً سينج( في مد أُنموذج)

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 كبيرة 666. 3.62 التفكير النظمي 3 1
 كبيرة 0.77 3.50 العمل بروح الفريق والتعمم الجماعي 5 2
 متوسطة 0.75 3.47 التمكن واإلدارة 1 3
 متوسطة 0.88 3.45 العقمية النماذج 4 4
 متوسطة 0.87 3.25 الرؤية المشتركة 2 5

 متوسطة 0.68 3.46 الدرجة الكمية
درجة تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة الكمي في مدارس محافظة إربد من أن  الجدوليبين 

حيث (. 0.68(، وانحراف معياري )3.46وجية نظر المعممين كانت متوسطة، بمتوسط حسابي )
الرؤية  ، في حين جاءت مجالبدرجة تطبيق كبيرةاألولى،  الرتبةفي  التفكير النظمي مجال جاء

 األخيرة، وبدرجة تطبيق متوسطة. الرتبةالمشتركة في 
مفيوم غير واضح  وأسسيا وضوابطيا المتعممة المنظمة مفيوم وقد يعزى ذلك إلى أن
الىتمام القميل بالتمكين اإلداري المتمثل في إلى ا ذلك يعود وقد لمديري المدارس والمعممين.

وتفرد اإلدارة في  اإلداري، والقيادة التكنولوجية لإلصالح واستخدام التكنولوجيا والتعميم التدريب
 داخل لمعاممين الذىنية المستقبمية، وقمة الوعي بالنماذج التخطيط االستراتيجي وصياغة الرؤى

 التمكن ومما يؤكد ذلك حصول مجاالت المتعممة، لممنظمة الضوابط جوىر تشكل والتي المدرسة،
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج  .األخيرة الثالث تبالر  المشتركة والرؤية العقمية، والنماذج واإلدارة،

( والتي أشارت إلى أن درجة تطبيق المنظمة Abdelrahman,2018دراسة عبد الرحمن )
 & Geletaمف مع نتائج دراسة جيمتيا وتافيسي )المتعممة في المدارس كانت متوسطة. وتخت

Tafesse,2017كانت منخفضة. المدارس في المتعممة المنظمة تطبيق درجة ( التي أشارت أن 
تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات و 

 ي:كما يأت، مجاالتالمجال من  كل
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 لتمكن واإلدارةا المجال األول:
 مرتبة تنازلياً التمكن واإلدارة  مجاللوالرتبة والدرجة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية : (6) الجدول

 المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري

تمكن اإلدارة المدرسية المعممين من اتقان مهارات  1 1
 كبيرة 1.04 3.87 الزمة لممباحث التي يدرسونهاواستراتيجيات التدريس ال

هم اإلدارة المدرسية في تنمية المعممين مهنيا من تس 2 2
 كبيرة 986. 3.61 خالل اشراكهم في برامج ودورات تدريبية

اإلدارة المدرسية لكوادرها البيئة المناسبة  تهيئ 4 3
 متوسطة 1.07 3.48 والداعمة لمتعمم والتعميم

إلدارة المدرسية لممعممين الوسائل التكنولوجية توفر ا 5 4
 متوسطة 1.02 3.40 الحديثة التي تساعد في تطوير ادائهم التدريسي

تعد اإلدارة المدرسية برامج الطالع المعممين عمى  3 5
 متوسطة 1.15 3.38 المستجدات الحديثة في تخصصاتهم

ين تنظم اإلدارة المدرسية لقاءات حوارية بين المعمم 6 6
 متوسطة 1.16 3.32 لتبادل المعرفة بينهم

تكرم اإلدارة المدرسية معمميها المبدعين في أدائهم  7 7
 متوسطة 1.26 3.24 الوظيفي

 متوسطة 766. 3.47 ككل التمكن واإلدارة
(، 3.47أن درجة مجال التمكن واإلدارة كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) الجدوليبين 

تمكن اإلدارة المدرسية المعممين من "( ونصيا: 1)ة جاءت الفقر  فقد (.760.وانحراف معياري )
األولى وبدرجة  الرتبةفي  "اتقان ميارات واستراتيجيات التدريس الالزمة لممباحث التي يدرسونيا

 . كبيرة، بينما جاءت بقية الفقرات بدرجة متوسطة
ارسيم، وقناعتيم بأن وقد يعزى ذلك إلى حرص مديري المدارس عمى تحقيق أفضل أداء لمد

والميني. ومقابل ذلك، جاءت  المعرفياىم تحسين أداء العاممين فييا، ورفع مستو بذلك ال يتم إال 
 الرتبةفي " تكرم اإلدارة المدرسية معممييا المبدعين في أدائيم الوظيفي" :ونصيا( 7) ةالفقر 

بتكاراتيم، وربما يعود ذلك إلى بإبداعات المعممين وا االىتمام المنخفضويشير ذلك إلى  األخيرة.
تقييم األداء في من خالل منحيم درجات مرتفعة  تيمومكافأ المبدعيناإلدارة المدرسية بتكريم  اكتفاء

أن أو ، تيمصالحيات كافية لمكافأعدم امتالك المديرين السنوي. وقد تعزى ىذه النتيجة إلى 
 قد ال تتوافق مع ميزانية المدرسة.المكافآت 
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 ال الثاني: الرؤية المشتركةالمج
 مرتبة تنازليًا الرؤية المشتركة  مجالل والرتبة والدرجة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية :(7) الجدول

 المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في تحديد األنشطة التي  11 1
 متوسطة 916. 3.45 ق االهداف المستقبميةتحق

 متوسطة 1.25 3.27 تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في صياغة رؤية المدرسة 8 2
تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في صناعة القرارات  13 3

 متوسطة 1.05 3.27 المدرسية

تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في إعداد الخطة التطويرية  12 4
 متوسطة 1.14 3.22 لممدرسة

 متوسطة 1.04 3.16 تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في وضع أهدافها 9 5
تشرك اإلدارة المدرسية جميع العاممين في وضع خططها  16 6

 متوسطة 1.28 3.11 المستقبمية
 متوسطة 876. 3.25 الرؤية المشتركة

(، 3.25بمتوسط حسابي )متوسطة،  أن درجة مجال الرؤية المشتركة كانت الجدوليبين 
تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في ": ونصيا( 11) ة. إذ جاءت الفقر (870.وانحراف معياري )

، بينما جاءت وبدرجة متوسطة األولى الرتبةفي " تحديد األنشطة التي تحقق االىداف المستقبمية
في " ن في وضع خططيا المستقبميةتشرك اإلدارة المدرسية جميع العاممي"ونصيا: ( 10) ةالفقر 
تشرك المعممين في األمور ال . ويشير ذلك إلى أن اإلدارة المدرسية وبدرجة متوسطة األخيرة الرتبة
األمور التطبيقية والتنفيذية التي تحقق األىداف العميا، والرؤى المستقبمية، والخطط ك، الميمة

ة يا ورسميا. واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسالتي تنفرد اإلدارة المدرسية بصياغتو التطويرية، 
الرؤية درجة إلى أن ( التي أشارت Ababneh & Al-Taweel,2009) عبابنة والطويل

 متوسطة.كانت المشتركة 
 التفكير النظمي المجال الثالث:

 مرتبة تنازلياً  ير النظميالتفك المتعمقة بمجال والرتبة والدرجة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية: (8) الجدول

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 916. 3.94 يمتزم جميع العاممين في المدرسة بالتعميمات المدرسية 14 1
 كبيرة 976. 3.63 تعطي اإلدارة المدرسية األهمية لجميع عناصر المجتمع المدرسي 26 2
ت الود واالحترام بين مجتمع المدرسة والمجتمع تسود عالقا 17 3

 كبيرة 976. 3.61 المحمي
 كبيرة 866. 3.58 تسعى اإلدارة المدرسية لحث المعممين لاللتزام بالقيم التنظيمية 16 4
تحكم العالقة بين أفراد المجتمع المدرسي القيم واألعراف  19 5

 كبيرة 976. 3.56 المدرسية
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 946. 3.51 قات االنسانية في المدرسةيسود جو من العال 15 6
 كبيرة 1.01 3.50 يعمل جميع أفراد المجتمع المدرسي بشكل تكاممي 18 7

 كبيرة 666. 3.62 التفكير النظمي
(، 3.62بمتوسط حسابي )أن درجة مجال التفكير النظمي كانت كبيرة،  الجدوليبين 

وقد يعزى ذلك إلى إدراك . ضمن الدرجة الكبيرة. وصنفت جميع الفقرات (660.وانحراف معياري )
أىم أحد مديري المدارس بأن المدرسة جزء ميم من نظام أكبر ىو النظام التربوي، الذي يعد 

التعميم والتعمم، وتنمية روح ة وعييم بأىمية التواصل في تعزيز عممي فضاًل عنأنظمة المجتمع، 
عمى سير العممية التعميمية بيًا مما ينعكس إيجاالعمل الجماعي، وتبادل الخبرات والمعمومات، 

إلى  أشارت ( التيAwad,2013) عوادة واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراس وتحسين مخرجاتيا.
 كان مرتفعًا.التفكير النظمي درجة أن 

 المجال الرابع: النماذج العقمية
 مرتبة تنازلياً النماذج العقمية  المتعمقة بمجاللدرجة والرتبة وااألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية : (9) الجدول

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

يعمل المعممون واإلدارة المدرسية بشكل تكاممي لحل  26 1
 كبيرة 1.17 3.64 مشكالت الطمبة

 كبيرة 1.04 3.59 ينظر المعممون لعمميات التعمم نظرة تكاممية 21 2
 كبيرة 1.26 3.55 يمتمك المعممون نفس النظرة لالمتحانات المدرسية 25 3
 متوسطة 1.09 3.46 نظرة اإلدارة المدرسية والمعممين لممجتمع المحمي موحدة 23 4
 متوسطة 906. 3.42 تصورات المعممين الستراتيجيات التعميم الناجحة متقاربة 22 5
 متوسطة 1.23 3.30 التعميم متشابهة إلدارةالمدرسي نظرة  يمتمك جميع أفراد المجتمع 27 6
 متوسطة 1.06 3.20 تصورات المعممين لدور وسائل التكنولوجيا في التعميم واحدة 24 7

 متوسطة 886. 3.45 النماذج العقمية
(، 3.45بمتوسط حسابي )أن درجة مجال النماذج العقمية كانت متوسطة،  الجدوليبين 

يعمل المعممون واإلدارة المدرسية ": ونصيا( 26) ة. إذ جاءت الفقر (880.ي )وانحراف معيار 
ويشير ذلك إلى تقارب وبدرجة كبيرة.  األولى الرتبةفي " بشكل تكاممي لحل مشكالت الطمبة

وجيات نظر المعممين وتصوراتيم حول اإلدارة المدرسية، وعمميات التعمم، واالمتحانات وأسس 
يدل ذلك عمى أن اإلدارة و تيجيات التعميم، ودور التكنولوجيا في التعميم. تقييم الطمبة، واسترا

في معالجة بعض المشكالت المتعمقة بالطمبة كالمشكالت  المعممينالمدرسية تستفيد من آراء 
( المتعمقة بتصورات المعممين لدور وسائل 24فيما يتعمق بالفقرة )و السموكية، وضعف التحصيل. 
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عدم توافر ودرجة متوسطة لاألخيرة  الرتبةعميم، فقد يعزى حصوليا عمى التكنولوجيا في الت
الذكية )الرقمية( في الغرف الصفية، كاأللواح التكنولوجيا بشكل كاٍف في مدارس محافظة إربد، 

 عديدضعف شبكة اإلنترنت في  فضاًل عنعداد أجيزة الحاسوب في المختبرات، أوعدم تناسب 
مما يولد قناعات وتصورات متشابية لدى ، غيرىا من المعيقاتمن المدارس ومحدوديتيا، و 

العزام ة واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراس المعممين حول دور وسائل التكنولوجيا في التعميم.
النماذج العقمية درجة إلى أن  أشارت ( التيAl-Azzam & Al-Shoqran,2017) والشقران
 .متوسطةكانت 

 وح الفريق والتعمم الجماعيالعمل بر  المجال الخامس:
العمل بروح  المتعمقة بمجال والرتبة والدرجة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية: (16) الجدول

 مرتبة تنازلياً الفريق والتعمم الجماعي 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 906. 3.96 ريق الواحدتعمل اإلدارة المدرسية بروح الف 28 1
تعمل اإلدارة المدرسية عمى مناقشة المشكالت الطالبية  29 2

 كبيرة 1.03 3.57 وتحميمها بصورة جماعية
 كبيرة 1.03 3.55 توفر اإلدارة المدرسية لمعمميها بيئة مناسبة لتبادل الخبرات بينهم 31 3
 كبيرة 986. 3.50 كمما دعت الحاجة عمل لجان وفرقتقوم اإلدارة المدرسية بتشكيل  36 4
 متوسطة 1.07 3.44 يشارك جميع عناصر المدرسة في تنفيذ األنشطة المدرسية 35 5
تشرك اإلدارة المدرسية المعممين في التخطيط لألنشطة بشكل  34 6

 متوسطة 1.18 3.37 جماعي
 متوسطة 956. 3.36 تعمل اإلدارة المدرسية والمعممون لفهم المنهاج وتحميمه 32 7
تستخدم اإلدارة المدرسية البحوث اإلجرائية لحل المشكالت  36 8

 متوسطة 1.22 3.15 داخل المدرسة
 كبيرة 0.77 3.50 العمل بروح الفريق والتعمم الجماعي

أن درجة مجال العمل بروح الفريق والتعمم الجماعي كانت كبيرة، ( 10) الجدوليبين 
تعمل ": ونصيا( 28) ة. إذ جاءت الفقر (770.ف معياري )(، وانحرا3.50بمتوسط حسابي )

( 30) ة، بينما جاءت الفقر وبدرجة كبيرة األولى الرتبةفي " اإلدارة المدرسية بروح الفريق الواحد
 الرتبةفي " تستخدم اإلدارة المدرسية البحوث اإلجرائية لحل المشكالت داخل المدرسة"ونصيا: 
ود ذلك إلى أن اإلدارة المدرسية تؤمن بأىمية التعاون والتكاتف يعوقد  .وبدرجة متوسطة األخيرة

والعمل الجماعي، وتوزيع الميمات والمسؤوليات واألنشطة عمى جميع المعممين، ال سيما في ظل 
بضرورة التعاون في مجال التخصص الواحد، ين المعممإليمان و ، األعباء الكبيرة الممقاة عمى عاتقيا

  ع األعمال فيما بينيم.وتبادل الخبرات وتوزي
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 الرتبة ( المتعمقة بعمل اإلدارة المدرسية بروح الفريق الواحد28يمكن تفسير حصول الفقرة )و 
، إلى المنافسة الشريفة، المؤدي العمل الجماعييدركون ضرورة مديري المدارس إلى أن األولى 
عمى يقوم عماًل جماعًيا  العمل، ولما كان العمل في المدارس يتطمبفي تقديم األفضل لوالسعي 

تشجيع ىذا النوع من العمل، انطالًقا من أىميتو في تحقيق أىداف العمل عمى التعاون، فال بد من 
األخيرة، فقد  الرتبة ى( المتعمقة بالبحوث التربوية عم30فيما يتعمق بحصول الفقرة )و  مدارسيم.

ث اإلجرائية، التي تتطمب معرفة نظرية يعزى ذلك إلى قمة خبرة اإلدارة والمعممين في إعداد البحو 
المشكالت التربوية  حل نتائج موثوقة من شأنيا العمل عمىتقديم واسعة، وممارسة فعمية من أجل 

( التي أشارت Jubran,2011واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة جبران ) واتخاذ القرارات السميمة.
 ,Awad) عوادة . بينما اختمفت مع نتائج دراساً مرتفعكان بناء العالقات والتشاركية  درجةأن 

 .العمل بروح الفريق متوسطةدرجة أن  أشارت ( التي2013
( في α=6.65فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )توجد الثاني: "هل السؤال نتائج 

سينج( في  أُنموذجالمنظمة المتعممة )متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق 
الجنس، والمؤهل العممي، من وجهة نظر المعممين تعزى لمتغيرات الدراسة ) افظة إربدمدارس مح

 ".(؟وسنوات الخبرة، وممكية المدرسة
الستجابات أفراد  تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، سؤالال ىذا لإلجابة عن

( 11) الجدولو الدراسة، متغيرات لتبعًا مدارس الفي  المنظمة المتعممةعينة الدراسة لدرجة تطبيق 
 .يوضح ذلك

الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية: (11) الجدول
 الدراسةمتغيرات تبعًا ل سينج( في مدارس محافظة إربد أُنموذجالمنظمة المتعممة )

  سينج( أُنموذجمجاالت المنظمة المتعممة )   
مستويات  متغيرال

التمكن  اإلحصائي المتغير
 اإلداري

الرؤية 
 المشتركة

التفكير 
 النظمي

النماذج 
 العقمية

العمل بروح الفريق 
 والتعمم الجماعي

الدرجة 
 الكمية

 الجنس
 3.52 3.56 3.60 3.63 3.42 3.39 س ذكر

 466. 626. 596. 516. 726. 766. ع
 3.43 3.45 3.38 3.61 3.16 3.51 س أنثى

 766. 836. 986. 726. 0.92 756. ع

المؤهل 
 العممي

بكالوريوس 
 فأقل

 3.40 3.45 3.38 3.57 3.15 3.43 س
 716. 796. 946. 676. 896. 0.76 ع

أعمى من 
 بكالوريوس

 3.54 3.53 3.54 3.69 3.37 3.53 س
 646. 756. 796. 0.63 826. 756. ع

 3.28 3.25 3.22 3.47 3.12 3.30 س 5أقل من سنوات 
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  سينج( أُنموذجمجاالت المنظمة المتعممة )   
مستويات  متغيرال

التمكن  اإلحصائي المتغير
 اإلداري

الرؤية 
 المشتركة

التفكير 
 النظمي

النماذج 
 العقمية

العمل بروح الفريق 
 والتعمم الجماعي

الدرجة 
 الكمية

 796. 896. 996. 746. 996. 706. ع سنوات الخبرة
5- 9 

 سنوات
 3.41 3.49 3.39 3.61 3.20 3.33 س
 736. 826. 996. 706. 856. 0.77 ع

سنوات  16
 فأكثر

 3.61 3.63 3.63 3.72 3.36 3.68 س
 526. 0.61 666. 566. 786. 736. ع

ممكية 
 المدرسة

 3.45 3.47 3.41 3.64 3.23 3.46 س حكومية
 686. 786. 906. 656. 846. 0.77 ع

 3.50 3.54 3.58 3.56 3.28 3.51 س خاصة
 696. 736. 826. 676. 946. 726. ع
 ع: االنحراف المعياري   س: المتوسط الحسابي

فراد الستجابات أتباينًا ظاىريًا في األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  الجدوليبين 
 من وجية نظر المعممين في مدارس محافظة إربد المنظمة المتعممةعينة الدراسة لدرجة تطبيق 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين األوساط الحسابية، تم  .الدراسةبسبب اختالف فئات متغيرات 
 .لمجاالتوتحميل التباين الرباعي المتعدد عمى ا، استخدام تحميل التباين الرباعي لألداة ككل

استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة عمى الدراسة متغيرات  ألثرالرباعي  تحميل التباين: (12) الجدول
 سينج( الكمي في مدارس محافظة إربد أُنموذج) المنظمة المتعممةتطبيق 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0176. *5.769 2.545 1 2.545 الجنس

 1846. 1.771 7816. 1 7816. المؤهل العممي
 0006. *15.682 6.919 2 13.837 سنوات الخبرة
 1346. 2.247 9916. 1 9916. ممكية المدرسة

   4416. 664 292.945 الخطأ
    669 310.853 الكمي

 (α= 0.05)عند مستوى  * دال إحصائياً 
( بين α= 0.05عند مستوى )( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا 12) الجدوليتبين من 

األوساط الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق المنظمة المتعممة الكمي في مدارس 
 الجدولويتبين من  محافظة إربد من وجية نظرىم تعزى لمتغيري ممكية المدرسة والمؤىل العممي.

( بين المتوسطين الحسابيين الستجابات أفراد α= 0.05مستوى )وجود فرق دال إحصائًيا عند 
عينة الدراسة لدرجة تطبيق المنظمة المتعممة الكمي في مدارس محافظة إربد من وجية نظرىم 

( α= 0.05تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، كذلك وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )
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ير متعدد المستويات، تم استخدام المقارنات البعدية يعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولكون المتغ
 سنوات فأكثر(. 10حيث كانت الفروق لصالح فئة الخبرة )، فيويبطريقة ش
استجابات أفراد عينة الدراسة عمى متغيرات الدراسة  ألثرالرباعي المتعدد  تحميل التباين: (13) الجدول

 رس محافظة إربدسينج( في مدا أُنموذج) المنظمة المتعممةلمجاالت 
مجموع  المجاالت مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 الجنس
 2126. 1.559 8436. 1 8436. التمكن واإلدارة
 0.000 *14.857 10.707 1 10.707 الرؤية المشتركة
 0.846 0386. 0166. 1 0166. التفكير النظمي

 1406.هوتمنج=
 0006.ح=

 0.000 *21.260 15.230 1 15.230 النماذج العقمية
العمل بروح الفريق والتعمم 

 0.007 *7.242 4.100 1 4.100 الجماعي

 المؤهل العممي
 1366. 2.227 1.204 1 1.204 التمكن واإلدارة
 0216. *5.327 3.839 1 3.839 الرؤية المشتركة
 0116. *6.515 2.753 1 2.753 التفكير النظمي

 0376.هوتمنج=
 0006.ح=

 7736. 0846. 0606. 1 0606. النماذج العقمية
العمل بروح الفريق والتعمم 

 7616. 0926. 0526. 1 0526. الجماعي

 سنوات الخبرة
 0006. *18.252 9.872 2 19.743 التمكن واإلدارة
 0046. *5.611 4.043 2 8.087 الرؤية المشتركة
 0036. *5.834 2.466 2 4.931 التفكير النظمي

 8866.ويمكس=
 0006.ح=

 0006. 17.401* 12.465 2 24.931 النماذج العقمية
العمل بروح الفريق والتعمم 

 0006. *16.242 9.196 2 18.391 الجماعي

 المدرسة ممكية
 9116. 0136. 0076. 1 0076. التمكن واإلدارة
 0.247 1.342 9676. 1 9676. الرؤية المشتركة
 0.071 3.261 1.378 1 1.378 التفكير النظمي

 0876.هوتمنج=
 0006.ح=

 0.000 *14.176 10.155 1 10.155 النماذج العقمية
العمل بروح الفريق والتعمم 

 0.018 *5.630 3.187 1 3.187 الجماعي

 الخطأ

   5416. 664 359.117 التمكن واإلدارة
   7216. 664 478.522 الرؤية المشتركة
   4236. 664 280.614 التفكير النظمي
   7166. 664 475.659 النماذج العقمية

العمل بروح الفريق والتعمم 
   5666. 664 375.921 الجماعي

 الكمي
    669 383.182 التمكن واإلدارة
    669 503.471 الرؤية المشتركة
    669 290.424 التفكير النظمي
    669 517.318 النماذج العقمية
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مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
العمل بروح الفريق والتعمم 

    669 397.772 الجماعي

تعزى ألثر ( α= 0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى ) (13) الجدوليتبين من 
، العمل بروح الفريق والتعمم الجماعي(، و النماذج العقمية، و الت )الرؤية المشتركةامجالجنس في 

التفكير ، و التمكن واإلدارةظير فروق دالة إحصائًيا في مجالي )ولصالح الذكور، بينما لم ت
 (α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم أيضًا  (13) الجدولويتبين من  .النظمي(

، النماذج العقميةمجاالت المنظمة المتعممة، باستثناء مجالي )في جميع  ممكية المدرسةتعزى ألثر 
يبين عدم و  جاءت الفروق لصالح المدارس الخاصة. وقد، لجماعي(العمل بروح الفريق والتعمم او 

تعزى ألثر المؤىل العممي في جميع  (α= 0.05)عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية
أعمى ) جاءت الفروق لصالح إذ، النظمي( التفكير، و الرؤية المشتركةالمجاالت، باستثناء مجالي )

جميع  فيسنوات الخبرة فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر وجود يتبين كما و  .من بكالوريوس(
لبيان  شيفيوالمجاالت، ولكون المتغير متعدد المستويات، تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

 (.14) الجدولالفروق الزوجية الدالة إحصائًيا بين األوساط الحسابية، ويوضح ذلك 
 المنظمة المتعممةألثر سنوات الخبرة لدرجة تطبيق  شيفيه المقارنات البعدية بطريقة: (14) الجدول

 سينج( ومجاالتها في مدارس محافظة إربد أُنموذج)
 سنوات 9 -5 سنوات 5أقل من  الحسابي المتوسط المستوى المجال

 التمكن واإلدارة
   3.30 سنوات 5أقل من 

  0.03- 3.33 سنوات 9 -5
 *0.35- *0.38- 3.68 سنوات فأكثر 16

 الرؤية المشتركة
   3.12 سنوات 5أقل من 

  0.07- 3.20 سنوات 9 -5
 0.16- *0.23- 3.36 سنوات فأكثر 16

 التفكير النظمي
   3.47 سنوات 5أقل من 

  0.14- 3.61 سنوات 9 -5
 0.11- *0.24- 3.72 سنوات فأكثر 16

 النماذج العقمية
   3.22 سنوات 5أقل من 

  0.18- 3.39 سنوات 9 -5
 *0.24- *0.41- 3.63 سنوات فأكثر 16

العمل بروح 
الفريق والتعمم 

 الجماعي

   3.25 سنوات 5أقل من 
  *0.24- 3.49 سنوات 9 -5
 0.15- *0.38- 3.63 سنوات فأكثر 16

   3.28 سنوات 5أقل من  الدرجة الكمية
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 سنوات 9 -5 سنوات 5أقل من  الحسابي المتوسط المستوى المجال
  14.- 3.41 سنوات 9 -5
 *20.- *34.- 3.61 سنوات فأكثر 16

تعزى ألثر سنوات الخبرة في  (α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) الجدوليبين 
جاءت الفروق و النماذج العقمية، و  التفكير النظمي،، و الرؤية المشتركة، و مجاالت التمكن واإلدارة

وجود فروق ذات داللة  (14) الجدولويبين  (.سنوات فأكثر 10بشكل عام لصالح فئة الخبرة )
 العمل بروح الفريق والتعمم الجماعي،( تعزى ألثر سنوات الخبرة في مجال α= 0.05)إحصائية 

( مقابل فئة الخبرة )أقل سنوات فأكثر 10، وسنوات 9 -5وجاءت الفروق لصالح فئتي الخبرة )من 
 سنوات(. 5من 

إحصائًيا بين األوساط الحسابية الستجابات أفراد عينة  ةوجود فروق دالوبينت النتائج 
التيا في مدارس اسينج( الكمي، ولجميع مج ُأنموذجلدراسة لدرجة تطبيق المنظمة المتعممة )ا

التمكن مجالي ) محافظة إربد من وجية نظرىم تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، باستثناء
ع . ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن المعممين لدييم وقتًا أكثر في االطالالتفكير النظمي(، و واإلدارة
يمتمك  إذسينج لممنظمة المتعممة وأسس تطبيقو عمى أرض الواقع في المدارس،  ُأنموذجعمى 

المعممون وقتًا أكبر مقارنًة مع المعممات بعد انتياء الدوام في المدارس مما يتيح الفرصة ليم 
الواجبات لإلطالع عمى مختمف الجوانب التربوية والمفاىيم الجديدة في الميدان التربوي. كما وأَن 

المنزلية المفروضة عمى المعممات نتيجًة لألدوار الجندرية السائدة في المجتمع األردني باعتبارِه 
مجتمعًا تقميديًا ال يعطييَن الفرصة الكافية من أجل زيادة معارفين الخاصة ببعض المفاىيم 

( Jubran, 2011ران )واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة جبالتربوية كمفيوم المنظمة المتعممة. 
التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعممين نحو مدارسيم كمنظمات 

 ,Ashour) عاشورة مع نتائج دراس إختمفت، في حين متعممة تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور

 .التي أشارت إلى وجود فروق لصالح اإلناث( 2009
وق دالة إحصائًيا بين األوساط الحسابية الستجابات أفراد عينة عدم وجود فر وبينت الدراسة 

سينج( الكمي، ولجميع مجاالتيا في مدارس  ُأنموذجالدراسة لدرجة تطبيق المنظمة المتعممة )
محافظة إربد من وجية نظرىم تعزى لمتغير المؤىل العممي؛ باستثناء مجالي )الرؤية المشتركة، 

متغير ليس مؤثًرا في إدراك المّعممين لدرجة توافر التيجة إلى أن ىذا وتشير الن. والتفكير النظمي(
عمى اختالف مؤىالتيم العممية، متفقون في تحديد فالمعممون أبعاد منظمة التّعمم في مدارسيم، 
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تبدو واضحة  درجة تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة، وربما تعود النتيجة إلى أن مثل ىذه المجاالت
متغير تأثير في تعرف درجة فاعمية معممي عاٍل، وربما يكون ل مؤىلٍ لحتاج ال ت، و من حيث تطبيقيا

ومن جانب  أوضح، وتحتاج إلى مؤىالت عممية عميا. المنظمة المتعممة وبعض مجاالتيا بشكلٍ 
عمى يعود ذلك إلى عدم التفريق بين المعممين في التعامل من قبل مديري المدارس قد آخر، 

داخل المدرسة، فضاًل عن ذاتيا عممية، فجميعيم يتمقون الميمات واألنشطة درجاتيم الاختالف 
 التي تعقدىا وزارة التربية والتعميم.ذاتيا مدورات التدريبية لكونيم يخضعون 

وقد تعزى الفروق في مجالي )الرؤية المشتركة، والتفكير النظمي( لصالح فئة )أعمى من 
الت العممية العميا أكثر معرفة وعمًما، مما يشعرىم المعممين ذوي المؤىأن بكالوريوس( إلى 

رسم سياسات المدرسة ووضع و شراكيم في صياغة الرؤية، ، وا  بالحاجة إلى تقدير اإلدارة المدرسية
الخطط المستقبمية واتخاذ القرارات اليامة، فضاًل عن مقدرتيم عمى الحكم عمى ممارسات اإلدارة 

( التي Awad, 2013) عواد جزئي مع نتائج دراسة نتيجة بشكلٍ واتفقت ىذه ال المدرسية وتقييميا.
ممؤىل ى لأشارت إلى وجود فروق في ممارسة مديري المدارس لضوابط المنظمة المتعممة تعز 

( Al-Kubaysi, 2013) الكبيسيدراسة ولصالح الدراسات العميا. بينما اختمفت مع نتائج ، العممي
 ل العممي.ممؤىلعدم وجود فروق تعزى بينت التي 

بين األوساط الحسابية الستجابات أفراد عدم وجود فروق دالة إحصائًيا كما وبينت النتائج 
عينة الدراسة لدرجة تطبيق المنظمة المتعممة الكمي، ولجميع مجاالتيا في مدارس محافظة إربد من 

عمل بروح الفريق وجية نظرىم تعزى لمتغير ممكية المدرسة؛ باستثناء مجالي )النماذج العقمية، وال
وقد يعزى ذلك إلى تشابو الثقافة التنظيمية والدورات التدريبية والتأىيمية التي  والتعمم الجماعي(،
وقد تعزى الفروق في ة. المدارس الخاصة والحكوميفي المدارس والمعممون و يخضع ليا مدير 

المدارس الخاصة إلى  مجالي )النماذج العقمية، والعمل بروح الفريق والتعمم الجماعي( لصالح
عمى إثبات وجودىم وتميزىم من أجل الشعور باألمن واالستقرار الوظيفي، يا حرص المعممين في

كثرة المسؤوليات واألنشطة  فضاًل عن، الراىنةالسيما في ظل الظروف االقتصادية الصعبة 
 الحكومية.  بالمدارس والواجبات واألعباء المنوطة بالمعممين في المدارس الخاصة مقارنةً 

بين األوساط  إحصائًيا ةوأخيًرا، أشارت النتائج المتعمقة بيذا السؤال إلى وجود فروق دال
سينج( الكمي،  ُأنموذجالحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق المنظمة المتعممة )

. وقد يعزى كثر(سنوات فأ 10ولجميع مجالتيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولصالح فئة الخبرة )
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عمى تحديد درجة ممارسة  مقدرةسنوات( أكثر  10إلى أن المعممين ذوي فئة الخبرة )أكثر من ذلك 
 مديريوتطبيق مديري المدارس لمجاالت المنظمة المتعممة وضوابطيا بحكم معايشتيم لجيود 

دارتيا في البيئة المدرسية،و المدارس في تبادل المعرفة  ال مع المعممين وفي فتح قنوات االتص ا 
في يم لنقل المعرفة الجديدة، واإلجابة عمى االستفسارات والتساؤالت، وحل المشكالت التي تواجي

الحكم عمى المناخ التنظيمي والنمط السائد من حيث الجيود المبذولة لدعم التعاون و أثناء العمل، 
 والتشارك والحوار البناء والتدريب والتعمم المستمر لدى المعممين.

وجود فروق في بينت التي ( Mohammad, 2010محمد ) واتفقت النتيجة مع نتائج دراسة
لمتغير سنوات الخبرة، ولصالح الخبرة ى ممارسة مديري المدارس ألبعاد المنظمة المتعممة تعز 

عدم بينت  التي( Abd Alfattah, 2013) عبد الفتاحة نتائج دراسفي حين تختمف مع األعمى. 
 لمتغير سنوات الخبرة. وجود فروق تعزى

 التوصيات
 بما يأتي: الدراسةوصي تتائج التي توصمت إلييا الدراسة، في ضوء الن

 ( في المدارس،  ُأنموذجضرورة تطبيق المنظمة المتعممة )رساء مبادئيا وضوابطيا في و سينج ا 
 .المدارس، ال سيما في ظل وجود مؤشرات قوية عمى االستعداد والقابمية لتطبيقيا

 وتذليل الصعوبات والتحديات والمعيقات كافة ل عمى تحقيق متطمبات المنظمة المتعممةالعم ،
 .التي تحول دون تطبيقيا

  تعممة ومتغيرات أخرى، ممزيد من الدراسات المستقبمية لدراسة العالقة بين المنظمة الإجراء
 .كالمناخ المدرسي، والنمط اإلداري السائد، والرضا الوظيفي

References: 

Ababneh, S. & Al-Taweel, H. (2009). The extent to which Jordanian 

governmental schools stuff practicing learning organization 

disciplines based on Senge's framework: Suggested model. Journal of 

Educational Sciences Studies, 36, 80-97. 

Abd Alfattah, F. (2013). The degree of the availability of Learning 

Organization for the Principals of Public School and from their 

Perspectives in Northern and Central Governorates in the West Bank. 

Unpublished Master Thesis, Al-Najah University, Palestine. 

Abdelrahman, T. (2018). The application degree of the learning 

organization dimensions in rural public schools in the village of 

Nawag in Gharbia governorate. Mansoura Journal of Agricultural 



 نواف شطناوي، أ.د. عبد الحكيم حجازي محمد بدارنو، أ.د.   .....                           ُأنموذجدرجة تطبيق 

   093 

Economics and Social Sciences, 9(1), 59-69. 

Al-Ayaserah, M. & AL-Harthy, K. (2015). The degree of practicing the 

learning organization strategies by secondary school female principals 

in Taif. The Jordanian Journal of Educational Science, 11(1), 31-43. 

Al-Azzam, A. & Al-Shoqran, A. (2017). The level of applying learning 

organization concept and its relation with achievement motivation 

among high schools teachers in Irbid first educational directorate. 

Educational Science, 1(4), 437-457. 

Al-Kubaysi, A. (2013). The availability degree of the learning 

organization dimensions in private basic schools in Amman 

governorate and its relation to the administrative creativity of 

principals from teachers’ point of view. Unpublished Master Thesis, 

Middle East University, Amman, Jordan. 

Al-Maleagy, R. (2010). Knowledge management and organizational 

learning “An introductory for learning university in knowledge 

community”. Cairo: Taiba for Publishing and Distribution. 

Alsaqqaa, I., Al-Sneady, N. & Al-Zqeeby, H. (2016). The role of Riyadh 

city public schools principals in change management toward school as 

learning organization. Journal of Education and Psychology, (52), 69-

98. 

Ashour, M. (2009). Perceptions of public secondary schools principals and 

teachers at Irbid governorate toward implementing Senge model in 

learning organization. Al-Satel Journal, 7, 115-146. 

Awad, M. (2013). Disciplines of the learning organization for Peter Senge 

Arab schools inside the green line related to the organizational 

culture: Obstacles and suggested solutions. Unpublished Ph.D 

Dissertation, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Can, N. (2011). Developing activities of learning organizations in primary 

schools. African Journal of Business Management, 5(15), 56-62. 

Davidoff, S. & Lazarus, S. (2002). The learning school: An organization 

development approach. South Africa: Juta Academic. 

DeRoberto, T. (2011). The relationship between principal emotional 

intelligence and the school as a learning organization, Unpublished 

PhD Dissertation, University of Virginia, USA. 

Geleta, A. & Tafesse, M. (2017). Schools as learning organizations: 

Assessing the organizational learning practices in West Oromia 

secondary schools of Ethiopia.  Ethiopian Journal of Education and 

Sciences, 12(2), 15-38. 



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددمجمة التربوية ال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

093 

Jubran, A. (2011). The school as learning organization and the principal as 

instructional leader as perceived by teachers in Jordan. The Islamic 

University Journal in Gaza, 19(1), 427-458.  

Marquardt, M. (2002). Building the learning organization: Mastering the 5 

elements for Corporate Learning. California: Davies-Black 

Publishing. 

Mohammad, A. (2010). Basic education schools as learning organizations: 

A field study at Dakahlia Governorate. The Journal of Education 

Faculty at Al-Azhar University, 3(144), 1-10. 

Senge, P. (1994). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for 

building a learning organization. New York: Doubleday Dell 

publishing Group Inc. 

Sultan, S. & Khder, D. (2010). Educational institutions as learning 

organizations.  Amman: Dar Al Fiker Publishers & Distributors. 

Taher, F. (2011). The effect of organizational learning dimensions on 

availability of learning organization dimensions in Iraqi planning 

ministry. Journal of Economics and Administrative Sciences, 17(64), 

118-142.  
 


