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 "المّنة هلل وحده"

 شكر وعرفان

 

أتوجو بعظيم الشكر ووافر اإلمتنان إلى كل جية تعاونت وكل فرد ساىم في إنجاز ىذه الدراسة 
خراجيا إالى حيز النور,وأخصُّ مديري التربية والتعميم في مدينة القدس وضواحييا, عمى تسييميم  وا 

المدارس والمعممين لتعاونيم في تعبئة اإلستبانات. كما  تي في جمع المعمومات, وكذلك مديريلميم
أشكر األساتذة المحكمين عمى مراجعاتيم ومالحظاتيم التي ساىمت في إخراج أداة الدراسة بشكميا 

تو النيائي. والشكر موصول ألستاذي المشرف عمى الرسالة الدكتور محمد شعيبات عمى مراجعا
وتوجيياتو المتواصمة التي أثرت ىذا العمل؛ أيضًا فإنني أتقدم ببالغ الشكر والتقدير ألعضاء الييئة 
التدريسية في كمية التربية لما بذلوه من جيود خالل فترة دراستي في الكمية, كما أتقدم بالشكر 

 .واإلمتنان ألفراد عائمتي عمى مساندتيم ومحبتيم , وأخص بالذكر أمي الغالية
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 الممخَّص

ن موسبل التحّول الييا في مدارس القدس الحكومية  ة المتعممةواقع المنظم  الدراسة التعرف إلى ىدفت
 وجيات النظر تبعًا لمتغيرات الدراسة.  ختالف فياإل الكشف عن,  و وجية نظر المديرين والمعممين

محافظة القدس الفمسطينية الحكومية, والواقعة وتكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعممي مدارس 
, والبالغ عددىم   8142 /8142ضمن نفوذ مديريتي "القدس الشريف" و"ضواحي القدس", لمعام الدراسي 

( 22)( فردًا, 011( معمما ومعممًة, في حين تكونت عينة الدراسة من )8841( مديرًا ومديرة و)481)
 تمَّ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية., ( معمما ومعممةً 822مديرًا ومديرة و)

 DLOQ ( Dimensions of a Learning أبعاد المنظمة المتعممة بتطوير استبانة الباحثةوقامت 

Organization Questionnaireالمطورة من قبل ) (Marsick &Watkins, 1999)   تكونت من ,
 ينر يتقديرات المدالجزء األول يتعمق بالمعمومات الشخصية ألفراد العينة, والجزء الثاني يقيس  ؛ثالثة أجزاء

, والذي اشتمل عمى محافظة القدس الحكومية في مدارسالمتعممة  في  منظمةالمدرسة ك والمعممين لواقع 
مبدأ الحوار ( فقرة, موزعة عمى سبعة مجاالت, وىي: ) توفير فرص التعمم المستمر, وتشجيع 74)

واالستفسار, وتشجيع التعاون والتعمم الجماعي, وانشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم, وتمكين األفراد من 
رؤية جماعية مشتركة, وربط المنظمة بالبيئة الخارجية, والقيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم, أما الجزء 

يرين والمعممين حول سبل تحول تصورات المدى الثالث فيو عبارة عن سؤال مفتوح ييدف التعرف ال
 .الى مدارس متعممة الحكومية بمحافظة القدسالمدارس 

وتّم التحقق من صدق االستبانة من خالل صدق المحكمين, وأما ثبات االستبانة فقد تم التأكد منو من 
 (. 95.ساوي )خالل حساب معامل االتساق الداخمي )كرونباخ ألفا( لعينة الدراسة حيث وجد أنو ي

مدارس الفي  متعممة ةمنظموأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات المديرين والمعممين لواقع المدرسة ك
توجد فروق ذات داللة لمحافظة القدس جاءت بدرجة متوسطة لمدرجة الكمية, كما بينت أنو  الحكومية

واقع المدرسة المديرين والمعممين لبين متوسطات تقديرات  (α ≤ 0...)احصائية عند مستوى الداللة 
وكانت الفروق  المسمى الوظيفيتعزى لمتغير لمحافظة القدس  الحكوميةمدارس الفي  متعممة ةمنظمك

توجد فروق دالة ال أنو , ولمتغير المديرية وكانت لصالح مديرية ضواحي القدس , و المديرينلصالح 
 المدرسة, وسنوات الخبرة.تعزى لمتغيرات المؤىل العممي, ومستوى إحصائيًا 



 د
 

 وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات.

 : المنظمة المتعممة , مدارس محافظة القدس, محافظة القدس.الكممات المفتاحية
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School as a Learning Organization At The Governmental Schools Of 

Jerusalem Governorate From The Point Of View Of Principals And 

Teachers: Status and Hope. 

 

Prepared by: Souhail Azmi Mohammad Tamimi 

Supervisor: Dr. Mohammad Shuibat 

Abstract 

This study aimed at identifying the status of the Learning organization at the 

governmental schools in Jerusalem governorate and the ways to transform it, 

from the point of view of principals and teachers, to find out if there were 

significant differences regarding the variables of the study. 

The population of the study consisted of all principals and teachers of 

governmental Palestinian schools of Al-Quds, which are supervised by the 

departments of Al-Quds Al-Sharif and the suburbs of Jerusalem for the 

academic year 2017/2018. The total number of principals is (124) and teachers 

is (2214), in which (340) persons responded. A stratified random sample 

technique was used in the study. 

 The researcher developed the DLOQ (Dimension of a Learning Organization 

Questionnaire) developed by (Marsick & Watkins, 1999). The questionnaire 

consisted of three parts; the first part related to the personal information of the 

sample; and the second part measured principals and teachers' assessments of 

the schools' status as a Learning organization. This part consisted of (47) items, 

which were distributed over seven domains (Create continuous learning 

opportunities , Promote inquiry and dialogue , Encourage collaboration and 

team learning, Create systems to capture and share learning, Empower people 

toward a collective vision, Connect the organization to its environment, Provide 

strategic leadership for learning). The third part was an open question aimed to 

identify the perceptions of principals and teachers on ways to transform schools 

into learning organization. 

Validity and reliability of the questionnaire were verified using appropriate 

statistical methods.   



 و
 

The results of the study indicated those principals' and teachers 'estimates of the 

status of the school as a Learning organization in the public schools of 

Jerusalem Governorate was (medium). There were statistically significant 

differences due to the variables of (directorate and position). There were no 

statistically significant differences attributed to the variables of the (academic 

qualification, the level of the school, and the years of experience). 

In light of the results, there were several recommendations. 

Keywords: Learning Organization, the school of Jerusalem, Jerusalem. 
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 الفصل األول                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متياومشك لدراسةامقدمة 

 المقدمة  1.1

شٍد العالم فْ أوىة األخٓرة تطورًا ٌائاًل وسٓرعًا فْ جهٓع الهجاالت العمهٓة والعهمٓة، وعمم اإلدارة  
االدارة هن  وتعتبر دٓات هختمفة ىتٓجة لثورة الهعرفة,وواجً تح ي هن العموم تأثر بٍذي التطورات،كغٓر 

ثٓر عمِ حٓاة الىاس والرتباطٍا ٓخ، لها لٍا هن تأجتهع عبر التار أٌم االىشطة االىساىٓة فْ أي ه
بالشؤون االقتصادٓة، واالجتهاعٓة، والسٓاسٓة، كها اىٍا سبب رئٓس لمتقدم والتطور فْ هجاالت 

 الحٓاة الهختمقة حٓث أن االدارة الىاجحة ٌْ أساس ىجاح أي هىظهة .

, ولتىجح االدارة التربوٓة عاهة لهتالحقةولهواكبة التغٓرات والتطورات ا ,ولهواجٍة تمك التحددٓات
واالدارة الهدرسٓة خاصة فْ أداء رسالتٍا الهىشودة عمٍٓا أن تبدأ فْ التغٓر والتحول هن الثقافة 

بٍدف هساعدة جهٓع أفراد ْ تكهن وتتجسد فْ العهل الجهاعْ التقمٓدٓة الٍرهٓة الِ ثقافة التعمم الت
 .(Jones,1996)بالواقع , وتهكن هٍاراتٍم هن الىهو واالطراد  الهىظهة عمِ استهرآرة التعمم وربطً

ْ ثورة هختمفة لٓست  وان الىقمة هن التعمٓم الِ التعمم ثورة بكل الهقآٓس وعمِ جهٓع الجبٍات , ٌو
را تكىولوجٓا, كباقْ الثورات, فال ٓقصد بٍا اصال ا, أو تطٓو بل فمسفة اجتهاعٓة شاهمة تشعل حا تربٓو

اتٍا كافة, ثورة ال تٍبط عمٍٓا هنالثورة فْ هىظ أعمِ أو هن خالل اطالق  وهة التربٓة بهستٓو
وفرض التصورات, بل تىطمق هن الفرد الهتعمم الذي أصبح هن واجبً أن ٓواصل تعمهً,  الشعارات

ل وعبابىة,  وهن واجب الحكوهات والهىظهات أن توفر بٓئة اجتهاعٓة زاخرة بفرص التعمم )الطٓو
2009 ) 
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رى ن هن هدي الحقٓقْ لمعاهمٓن بالهدرسة ٓك( ان التحDufour & Eaker,1998)وفور وآكرد ٓو
والعادات التْ ترسخت خالل سىوات  والتوقعات ة الهدرسٓة الهتعمقة باالعتقاداتخالل تغٓٓر الثقاف

خمصان  والفرق التعاوىٓة والتركٓز عمِ العهل  اىً اذا لم ٓصبح البحث الجهاعْعدة دون هراجعة, ٓو
و الىتائج جزءا هن الثقافة الجدٓدة لمهدرسة فان الجٍود ستهىِ بالفشل,  فٍذي الثقافة الجدٓدة , ثقافة 

وحل الهشكالت , وتهكىٍم هن صىع القرارات والعاهمٓن فْ الهدرسة عمِ التعممالتعمم تشجع الهعمهٓن 
 هىً وهٓرحة .آم الصالحٓات الهىاسبة لتحقٓق ذلك فْ بٓئة , وتعهل عمِ هىحٍوالتجدٓد الهستهر

ر هن خالل هواكبة االدارة الهدرسٓة لالتجاٌات االدآرة الهعاصرة فْ الفكر االداري, وٓكون التغٓ  
التْ أفرزتٍا العولهة والىظام العالهْ الجدٓد فْ األلفٓة الثالثة, حٓث ظٍرت أٌهٓة رأس الهال الذكْ 

صر البشري الذي ٓهتمك الهعرفة, وهن أٌم تمك االتجاٌات ها ٓعرف بالهىظهة الهتهثل فْ العى
 .(2007,الهتعمهة )الرشودي 

الهىظهة الهتعمهة ٌْ هىظهة القرن الحادي والعشٓرن الذي ٓتسم بسرعة التغٓرات، وكثرة التحدٓات، ف 
دارتٍا، واالٌتهام برأس كري والعىصر الهال الف وتقدم التقىٓة وسبل االتصاالت، وتولٓد الهعرفة وا 

االستراتٓجٓة وتحفٓزا عمِ التعمم واالبتكار والهشاركة فْ صٓاغة الرؤٓة وبمورة  البشري تقدٓرا وثقة
 .Watkins & Marsick, 2003 ) ) وصىاعة القرار

التْ الهىظهة التْ ٓعظم أفرادٌا باستهرار هقدراتٍم عمِ تحقٓق الىتائج التْ ٓرغبوىٍا، و  كها اىٍا ٌْ
ر أىهاط تفكٓٓرة جدٓدة، و  عِ إلِتس  ن األٌداف والطهوحات الجهاعٓة،هجهوعة هتحقٓق تطٓو

 (  Senge ,0990بشكل جهاعْ.) تعمم أفرادٌا باستهرارباالضافة الِ أىٍا تتهٓز ب

التبىْ الواسع لهىظهة التعمم هن الظواٌر الهعاصرة  فْ تحقٓق أبعاد الىجاح الفعال فْ  وبٍذا أصبح
الوصول الفضل االىجازات التْ تتطمبٍا هواصمة التحسن الهستهر والتطور الفعال، إذ أن هىظهات 

ا فْ البقاء واالستهرار ال بد لٍا أن تتعمم أوال ثم أن تتكٓف هع هجاال ت التعمم  الٓوم لكْ تهارس دوٌر
ىظهات لهواصمة وبعد ذلك ال بد لٍا أن تتغٓر، إذ أن حاالت التغٓر تعتبر الهعٓار التْ تمجأ إلًٓ اله

، ال سٓها  وأن التغٓٓر ٓهثل بطبٓعتً الحالة الحقٓقٓة والدائهة فْ الحٓاة، فاالستقرار البقاء واالستهرار
 (.2000تغٓر ٓهثل الحٓاة ) حهود، أو الثبات ٓهثل الهوت، وال
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لىظام التربوي العربْ ٓواجً التحدٓات, فهن جٍة ٓواجً والىاظر لواقع العالم العربْ ٓرى أىً ها زال ا
وهن جٍة أخرى ٓواجً تحدي التغٓٓر االستراتٓجْ , تحدي اصالح ها أفسدي ىظام تعمٓهً الرسهْ

ت وان كاىت خجولة وغٓر لالىتقال هن التعمٓم الِ التعمم, اال أىً ٌىاك استجابة هقبولة لٍذي التحدٓا
كافٓة, حٓث أىً أدركت البمدان العربٓة أٌهٓة الىٍوض باالىظهة التربوٓة لتحسٓن واقعٍا االقتصادي 

 (.2000واالجتهاعْ)سمطان وخضر, 

أها عمِ الصعٓد الهحمْ, أصبح اصالح التعمٓم وتحسٓن ىوعٓتً, والبحث عن حمول لهشاكل الىظام 
اتً كمٍا, حٓث أىً ٌدفت الخطة االستراتٓجٓة لقطاع التعمٓهْ بؤرة اٌتهام الهجت هع الفمسطٓىْ بهستٓو

ل ىظام التعمٓم الفمسطٓىْ هن أسموب التمقٓن الِ  2022 – 2007التعمٓم  بشكل رئٓس الِ تحٓو
ر  ل كهٓسر لمتعمم, وتطٓو أسالٓب تربوٓة دٓىاهٓكٓة تتهحور حول الطالب, بوجود الهعمم الهٌؤ

 (.2007) وزارة التربٓة والتعمٓم العالْ, ال هن تقدٓم الهعرفةالهٍارات والكفآات بد

 

 مشكمة الدراسة 1.1

الحظت هدى التحدٓات التْ تواجٍٍا  س,الباحثة لسىوات كهعمهة فْ هدارس القد هن خالل عهل
الهىظهات التربوٓة بفعل التطورات والثورات العهٓقة فْ هجال الهعموهاتٓة , وتضخم الهعرفة , كها 

االحتٓاج الِ التغٓٓر لهواجٍة هتطمبات العصر, واالسراع فْ االستفادة هن هعظم  هدى الحظت
أن ٌىاك ىدرة تبٓن األدبٓات ذات الصمة, وهن خالل هراجعة الهفآٌم الهستجدة فْ العموم اإلدآرة, 

ْ فْ الدراسات التْ تبحث فْ هوضوع واقع الهىظهة الهتعمهة فْ هدارس هحافظة القدس, ولٍذا تأت
ٌذي الدراسة هحاولة تسمٓط الضوء عمِ أٌهٓة تبىْ هفٍوم الهىظهة الهتعمهة فْ هدارس القدس 

حٓث ٓطبق عمِ ت عام, الواقع التربوي والتعمٓهْ فْ القدس هن حالة تشتخاصة, وذلك لها ٓعاىًٓ 
أىً , كها عدد هن األىظهة التعمٓهٓة ذات هرجعٓات هختمفة هدٓىة القدس الطمبة الفمسطٓىٓٓن فْ

أحدث الهفآٌم االدآرة التْ ُتحدث ىقمة ىوعٓة داخل الهدرسة هفٍوم الهىظهة الهتعمهة هن  ٓعتبر
تكون قادرة عمِ بىاء التطورات العالهٓة و  الستجابة والتغٓر وهواكبةوخارجٍا, وتدفع الهدرسة ل

ٓرة تساعدٌا فْ   .لالصالح التربوي, كها وتعتبر هدخال هواجٍة التحدٓاتهقدرات وكفآات جٌو

 أسئمة الدراسة 3.1 
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 عن االسئمة التالٓة :الدراسة  أجابت 

هن وجٍة ىظر ها واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس  السؤال األول :
 والهعمهٓن ؟ الهدٓٓرن

هىظهة الهتعمهة فْ الهدارس الهدرسة كلواقع  والهعمهٓن ٌل تختمف تقدٓرات الهدٓٓرن السؤال الثاني
ْ: الهسهِ الوظٓفْ , و  فْ هحافظة القدس باختالف هتغٓراتالحكوهٓة  ل العمهْ الدراسة ٌو , الهٌؤ

 و سىوات الخبرة ؟ الهدٓٓرة و هستوى الهدرسة ,و 

الِ  الحكوهٓة بهحافظة القدستصورات الهدٓٓرن والهعمهٓن حول سبل تحول الهدارس  ها :السؤال الثالث
 هتعمهة ؟  هدارس

 فرضيات الدراسة  4.1

 تٓة عن سؤال الدراسة الثاىْ :الفرضٓات الصفٓرة اال اىبثقت

هتوسطات  فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  :الفرضية األولى
هدارس هحافظة القدس الحكوهٓة  فْ هىظهة الهتعمهة الهدرسة كلواقع الهدٓٓرن والهعمهٓن تقدٓرات 

 الهسهِ الوظٓفْ.تعزى لهتغٓر 

هتوسطات  فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  :الفرضية الثانية
هدارس هحافظة القدس الحكوهٓة  فْ هىظهة الهتعمهة الهدرسة كلواقع الهدٓٓرن والهعمهٓن تقدٓرات 

ل   العمهْ.تعزى لهتغٓر الهٌؤ

هتوسطات  فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  :الفرضية الثالثة
هدارس هحافظة القدس الحكوهٓة  فْ هىظهة الهتعمهة الهدرسة ك لواقعالهدٓٓرن والهعمهٓن تقدٓرات 

 .تعزى لهتغٓر هستوى الهدرسة

هتوسطات  فْ( α ≤ 0.05احصائٓة عىد هستوى الداللة )وجد فروق ذات داللة تال   :الفرضية الرابعة
هدارس هحافظة القدس الحكوهٓة  فْ هىظهة الهتعمهة الهدرسة كلواقع الهدٓٓرن والهعمهٓن تقدٓرات 

 الهدٓٓرة. تعزى لهتغٓر
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هتوسطات  فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  :الفرضية الخامسة
هدارس هحافظة القدس الحكوهٓة  فْ هىظهة الهتعمهة الهدرسة كلواقع الهدٓٓرن والهعمهٓن تقدٓرات 

 خبرة .السىوات تعزى لهتغٓر 

 أىداف الدراسة  5.1

 الدراسة الِ تحقٓق األٌداف أتٓة:  تسعِ

ن وجٍة ىظر الهدٓٓرن هىظهة الهتعمهة فْ هدارس القدس الحكوهٓة هالهدرسة كف الِ واقع التعر   -
 .الهعمهٓنو 

والهعمهٓن لواقع الهىظهة الهتعمهة  فْ هدارس  ٓنر ٓختالف فْ تقدٓرات الهداإل الكشف عن  -
ل العمهْ , هستوى الهدرسة, الهدٓٓرهحافظة القدس باختالف هتغٓرات ال ة, هسهِ الوظٓفْ, الهٌؤ

 وسىوات الخبرة.

الِ  الحكوهٓة بهحافظة القدسٓٓرن والهعمهٓن حول سبل تحول الهدارس ف الِ تصورات الهدالتعر   -
 هدارس هتعمهة .

 أىمية الدراسة  6.1

 تبرز أٌهٓة ٌذي الدراسة هن عدة جواىب , ٌْ :

 :: األىمية العممية أولً  

و هوضوع الهىظهة الهتعمهة  هن أٌهٓة الهوضوع الذي تتىاولً, تستهد ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا العمهٓة  ٌو
ة, فٍو ٓحٓث أن ٌذا الهفٍوم لً أٌهٓة كبٓرة فْ عالم التعمٓم  تحدى وبطرائق أساسٓة واالدارة التربٓو

هن الدراسات القمٓمة حسب عمم الباحثة ٌذي الدراسة  باالضافة لكونىهاذج البٓروقراطٓة السائدة, 
 هدارس هحافظة القدس .  والتْ تحاول الكشف عن واقع الهىظهة الهتعمهة فْ

 :: األىمية العممية ثانياً 
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تبرز األٌهٓة العهمٓة لٍذي الدراسة هن خالل هساعدة هدٓري الهدارس عمِ تغٓٓر الثقافة التقمٓدٓة فْ 
ٌذي الدراسة هقترحات ر , حٓث ستوفةابط الهىظهة الهتعمههدارسٍم, والعهل عمِ تطبٓق ضو 

د أصحاب القرار بالهعطٓات الالزهة تساعدٌم فْ ذلك , كها تعهل عمِ تشخ ٓص الواقع وتزٓو
 لالصالح والتغٓٓر .

 

 الدراسة  حدود 7.1

ْ:لٍذي الدراسة عدد هن الحدود  , ٌو

 أىٍا تقتصر عمِ الهدٓٓرن والهعمهٓن العاهمٓن فْ الهدارس الحكوهٓة  بشرية : حدود
 الفمسطٓىٓة .

 هحافظة القدس, والواقعة ضهن  تقتصر عمِ الهدارس الحكوهٓة فْأىٍا  :مكانية حدود
 صالحٓات هدٓٓرتْ التربٓة والتعمٓم الهسهٓتٓن ضواحْ القدس, والقدس الشٓرف.

 7008-2007العام الدراسْ تم تطبٓقٍا فْ الفصل األول هن  :زمانية حدود  

 الهىظهة مفاىيمية:  حدود ْ تتحدد بالتعٓرفات اإلجرائٓة لمهصطمحات الواردة فٍٓا ٌو
 دارس الحكوهٓة. وهحافظة القدس.الهتعمهة, واله

 تتحدد بهىٍج الدراسة, وطبٓعة العٓىة وحجهٍا, والهعالجات االحصائٓة : اجرائية حدود
 الهستخدهة فٍٓا.

 

 مصطمحات الدراسة  8.1

 تعتهد ٌذي الدراسة التعٓرفات أتٓة:

 عمِ , وتشجعٍم توفر فرص تعمم هستهر ألفرادٌا : ٌْ الهىظهة التْ  المنظمة المتعممة
 & Watkinsجهاعْ, وتبادل األفكار والخبرات)االستفسار والحوار والتعاون والعهل ال

Marsick, 2003 .) 
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  :ا وزارة التربٓة والتعمٓم العالْ, أو أي وزارة أو المدارس الحكومية " أي هؤسسة تعمٓهٓة تدٌٓر
ذكر أن الهدارس التابعة لهدٓٓرة "القدس الشٓرف" تشرف  عمٍٓا دائرة سمطة حكوهٓة", ٓو

 (212, 2016)الكتاب االحصائْ التربوي,األوقاف العاهة فْ القدس.
 

 احدى هحافظات األراضْ الفمسطٓىٓة, حٓث تشهل األراضْ الفمسطٓىٓة  :محافظة القدس ٌْ
, وتضم 1997هحافظة ]هىطقة ادآرة[ حسب التقسٓهات االدآرة الهعتهدة فْ ىٍآة عام  16

وتقسم هحافظة القدس الِ هىطقتٓن كها بٓىٍا الجٍاز الهركزي كل هحافظة عدة تجهعات. 
 ( ٌها:201, ص2016لالحصاء الفمسطٓىْ)

: وتشهل ذلك الجزء هن هحافظة القدس الذي ضهتً اسرائٓل عىوة بعد احتاللٍا الضفة 1Jالقدس 
ة  )تجهعات  1J, وتضم هىطقة 1967الغربٓة عام  بٓت حىٓىا, هخٓم شعفاط, شعفاط , العٓسٓو

, القدس "بٓت الهقدس" وتشهل ) الشٓخ جراح, وادا الجوز, باب الساٌرة, الصواىة, الطور, 
الشٓاح, راس العاهود( , سموان , الثوري , جبل الهكبر, السواحرة الغربٓة, بٓت صفافا, شرفات, 

 صور باٌر, أم طوبا, كفر عقب.
تجهعات: رافات, هخهاس, هخٓم قمىدٓا, التجهع  2Jافظة القدس, وتضم هىطقة باقْ هح :2Jالقدس 

البدو ٓجبع ,قمىدٓا, بٓت دقو,جبع , الجدٓرة, الرام وضاحٓة البٓرد, بٓت عىان, الجٓب, 
الىبْ صهوئٓل, حزها, بٓت حىٓىا البمد, قطىة, بٓت  أم المحم, خربة القبٓبة, بٓرىباال,بٓت اجزا,

, الزعٓم, العٓزٓرة, أبو دٓس, عرب (بدويالتجهع )العىاتا, الكعابىة سوٓرك, بٓت اكسا, 
 الجٍالٓن, السواحرة الشرقٓة, الشٓخ سعد.

 

 

 

 
 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطار النظري والدراسات السابقة               

تضهن ٌذا الفصل عرضا لالطار الىظري لمدراسة هشتهال الهىظهة الهتعمهة وكذلك عرضا لمدراسات 
 السابقة الهتعمقة بهوضوع الدراسة.

 اإلطار النظري1.2  
 المنظمة المتعممة:1.1.2.  

 تمييد:1.1.1.2.  

واالقتصادٓة الهتعددة التْ شٍدٌا العقد األخٓر هن القرن أدت الثورات التكىولوجٓة واالجتهاعٓة 
العشٓرن الهٓالدي الِ تغٓٓر بٓئة العهل, وظٍور الهىافسة الشرسة بٓن الشركات والهىظهات عمِ 

واتضح أن الهؤسسات والشركات التْ لن تستطٓع " البقاء واالستهرار واالىتشار واالىتاج واالرباح.
البٓئتٓن الداخمٓة والخارجٓة عن طٓرق التعمم التىظٓهْ وسرعة األداء التكٓف الهستهر هع تغٓرات 

ىفسٍا الِ تحول وتحسٓن جودتً, سوف تهوت فْ فترة قصٓرة, وان ىظٓراتٍا التْ تستطٓع أن 
)سمطان  "هىظهات هتعمهة, وأن تتعاهل هع التغٓر بىجاح سوف تستهر فْ األلفٓة الثالث

 (.59: 2009وخضر,

خمق واكتساب الهعرفة وىقمٍا ٓتم فٍٓا  ,فمسفة جدٓدة فْ هجال العهل اإلداري ةفالهىظهة الهتعمه
ات اإلدآرة ,بسرع تىظٓهٓة هن الواقع الذي  أٌدافاً وتهتمك الهىظهة الهتعمهة كها ة إلِ جهٓع الهستٓو
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والعهل عمِ تعٓززي بها لدٍٓم هن  ,هشاركة جهٓع العاهمٓن فْ الهخزون الهعرفْ الخاص بٍا ٓحتم
ا عبر الزهن وىقل  ,لمِ التعمم الهتواصقدرتٍا ع ٌوالهىظهة  وها ٓهٓ ز ٌذي ,تجارب وخبرات اكتسبٌو

 (.2005,)السالم ى أفضل فْ األداء والىهو والتهٓزهن هستوى هعٓن إلِ هستو  ىفسٍا

تىاولً تفْ ٌذي الدراسة حٓث س الباحثة  لهىظهة الهتعمهة ٌو هحور اٌتهامهوضوع ابٍذا سٓكون و 
 .جهٓع جواىبًهن 

 التاريخي لمفيوم المنظمة المتعممة:التطور . 2.1.1.2

 Learningهن القرن العشٓرن بدا االٌتهام بهفٍوم الهىظهة الهتعمهة فْ التسعٓىات  

Organization  (LO( فْ األدبٓات االدآرة هن قبل  )Senge هن خالل كتابً الىظام الخاهس )
ْ"الىهاذج العقمٓة, الرؤٓة الهشتركة, التفكٓر الذي وضح فًٓ العىاصر األساسٓة  لمهىظهة الهتعمهة ٌو

(, عمِ ان جذور الهىظهة 2000الىظهْ , الرؤٓة الهشتركة, وفٓرق التعمم" ) الكساسبة واخرون,
الهتعمهة تعود الِ عٍد الهدرسة الكالسٓكٓة فْ االدارة, وتحدٓدا الهدرسة العمهٓة, التْ ركز فٍٓا 

( كها تعتهد 2009)سمطان و خضر, عمِ ضرورة تعمم العاهل كْ ٓىجز العهل )فٓردٓرك تآمور(
 (.2000جذور الهىظهة الهتعمهة الِ طٓرقة البحث العمهْ وىظٓرة التىظٓم والتىظٓم العضوي )طاٌر,

 لتْا درلهصاا الهتعددة الضغوط يداتز هعهجال التربٓة  لِإ لهتعمهةا ىظهةلها هفٍوم اىتقل"و
 الهؤسسات عمِ  أيطرها تطمبت ضرورة االستجابة هع لتْ واالعالم, فْ التعمٓم  نظم لٍا ضتتعر
الٍٓاكل و الههارسات  نع لتخمْاو  ،رلهستهاخالل التعمم  من وهواجٍتٍا  ،تحدٓات  من لتعمٓهٓةا

ة التقمٓدٓة و  االدآرة  رفٓتوو ،لحالْا رلعصا طبٓعة تواكبواىهاط ادآرة حدٓثة تبىْ ىهاذج و  ،التربٓو
تشجٓع و  ،الهىظهة  بأداء العاهلأداء  وربط ٌدافألا تحقٓقفْ  استخداهً و  ،رلهستهاالتعمم  صرف

 (.230: 2000 لهمٓجْا" )اعبدإلوا الهشاركةو  البحث والحوار

استهدي هن , والذي دراس اإلدآرة اله تتطور ( كٓف 2005)  ىجم ٓوضح (0.2وهن خالل الشكل )
س. ٓرتشار  ولٓو
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ش
 (.263 :2005: تطور الهدارس اإلدآرة )ىجم ,0.2كل ش

الحظ هن خاللً أن أسموب الهىظهة الهتعمهة هن األسالٓب االدآرة الهعاصرة والذي أشار حٓث أىً ٓ
هن الهىظهات ٌىاك ىهط جدٓد آٌم واالستٓراتٓجٓات والعهمٓات( أىً الًٓ فْ كتابً )ادارة الهعرفة: الهف

ىً وتطوري واىتشاري لٓحل هحل األشك واسع هن حٓثىً عمِ ىطاق ٓتم الحدٓث ع ال التقمٓدٓة هن تكٓو
والهىظهات   .ىهط الهىظهة الهتعمهة  ٌو

 مفيوم المنظمة المتعممة: .3.1.1.2

ضٓٓن , تعددت وأختمفت هع تزآد االٌتهام بدراسة هفٍوم الهىظهة الهتعمهة فْ العقدٓن الها
عمهة الِ الهىظهة التْ تشجع التعمم وتسعِ الًٓ, اال أن حٓث ٓشٓر هفٍوم الهىظهة الهتالتعٓرفات, 

ٌذا الهفٍوم ٓىتابً ىوعا هن الغهوض بسبب حداثتً , لذلك اتجً الباحثون الِ دراستً هن زوآا 
هتعددة وهن جواىب هختمفة كل بحسب وجٍة ىظري, كها استخدم الباحثون أكثر هن هصطمح لمداللة 
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( والهىظهات الهفكرة Knowing Organizationات العارفة )عمِ الهىظهة الهتعمهة هثل الهىظه
(Organization Thinking ( مة ( والهىظهات Qualified Organization( والهىظهات الهٌؤ

 (.59: 2006الساعٓة الِ التعمم.)سٍمة, 

( صعوبة فْ تحدٓد هفٍوم الهىظهة otala(  ٓرى أوتاال )2000وكها ورد فْ )البغدادي والعبادي, 
الهتعمهة حٓث وجد خهسة تصىٓفات لهفٍوهٍا : فٍىاك هفآٌم فمسفٓة وحركٓة وتربوٓة وتكٓفٓة 

 0990وعضوٓة , ورغم ٌذا أجهعت الهصادر أن هفٍوم الهىظهة الهتعمهة  ظٍر ألول هري عام 
عمِ ٓد بٓتر سٓىجْ فْ كتابً الضابط الخاهس الذي حول فًٓ الىظٓرة فْ التعمم الهىظهْ الِ 

ل وعبابىة عهمٓة و اعتبر أن التعمم سهة هٍهة فْ الهىظهة الهتعمهة ) ههارسات (, 2009,الطٓو
ادة قدرتٍا وطاقتٍا عمِ تشكٓل الهستقبل الذي بأىٍا وعرفٍا  " الهىظهة التْ تعهل باستهرار عمِ ٓز

 (.Senge,1990:4ترغب فْ تحقٓقً هن خالل التىبؤ بالتغٓٓر واالستعداد لً واالستجابً لهتطمباتً" )

الهىظهة الهتعمهة بأىٍا تمك الهىظهة التْ ( Watkins &  Marsick, 2003)  انتالباحث توعرف 
توفر فرص تعمم هستهر ألفرادٌا وتشجعٍم عمِ األستفسار والحوار والتعاون والعهل الجهاعْ وتبادل 

( الهىظهة  Pedler, Burgoyne & Boydellف )عر   (0990)األفكار والخبرات, وفْ عام 
لهتعمهة بأىٍا " الهىظهة التْ تسٍل التعمم لجهٓع أفرادٌا باستهرار هن أجل التحقٓق الفاعل ألٌدافٍا ا

ل وعبابىة االستراتٓجٓة" )  (.86: 2009,الطٓو

( عرفٍا بأىٍا " كالشخص الهاٌر فْ االبداع , وحب االستطالع, وتولٓد الهعرفة, Garvinأها )
( , وعرفتٍا 34: 2009,سمطان و خضر)ات الجدٓدة" لتبصر وتعدٓل سموكً لٓعكس الهعرفة وا

(Calvert بأىٍا " الهىظهة التِ تسعِ الِ توفٓر فرص التعمم الهستهر واستخداهً فْ تحقٓق )
األٌداف وسط جهع أداء العاهمٓن بأداء الهىظهة التْ تشجع عمِ البحث والحوافز والهشاركة 

 ْ التْ تسهح لكل أفرادٌا بالهشاركة والتدخل فْ واالبداع كهصدر لمطاقة والقدرات والتجدٓد ٌو
التشخٓص وهىاقشة هشاكمٍا والبحث عن أحوالٍا وتجٓرب قدرات عاهمٍٓا وهٍاراتٍم الحداث التغٓٓر 

 (.003: 2003والتحسن الهستهر وتحقٓق التطور الذاتْ لٍا ولمعاهمٓن فٍٓا" )الكبٓسْ,
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ل وعبابىة ,  رى )الطٓو هة بأىٍا "هىظهة ٓتم فٍٓا ههارسة التعمم الفردي ( الهىظهة الهتعم88: 2009ٓو
والهىظهْ بشكل تمقائْ هستهر لتحقٓق التكٓف هع الهتغٓرات الداخمٓة والخارجٓة, واالىدهاج هع البٓئة 

 واالىطالق ىحو التهٓز والتهآز واالبتكار , وتحقٓق األٌداف بأقصِ درجات الكفاءة والفاعمٓة" .

( الٍٓا بأىٍا " تمك الهىظهة التْ ٓٓزد فٍٓا األفراد بكل 50: 2009وأشار )البغدادي والعبادي ,
 الهستوٓات بشكل فردي وجهاعْ وبشكل هستهر هن طاقاتٍم لخمق هستقبمٍٓا".

ىاك أربع صور لهفٍوم الهىظهة الهتعمهة أشار لٍا أورتٓىبالد ) ( فْ كتاب الهدرسة  Ortenbladٌو
 : ْ  الهتعمهة هدرسة الهستقبل ٌو

  "( الهفٍوم القدٓمOld Organizational Learning Perspective  ركز عمِ تخٓزن ( : ٓو
 الهعرفة فْ ذاكرة الهىظهة, وتطبٓق ٌذي الهعرفة فْ الهستوٓات الهختمفة.

 ( هفٍوم التعمم فْ العهلLearning at Work Perspective  ركز عمِ أن العاهمٓن ٓتعمهون ( ٓو
 فْ هواقع العهل.

 هفٍوم هىاخ ا( لتعممLearning Climate Perspective  ٓركز عمِ أن الهىظهة توفر الهىاخ )
 الهىاسب لتسٍٓل تعمم العاهمٓن.

  ( هفٍوم بىٓة التعممLearning Structure Perspective  ْالهىظهة التْ ٓدخل التعمم ف ْ ( ٌو
صبح التعمم اله ل وعبابىة ستهر ألفرادٌا سهة أساسٓة فٓكٓىوىتٍا وبىٓتٍا التركٓبٓة, ٓو ٍا " )الطٓو

,2009 :004.) 

( حول هفٍوم الهىظهة الهتعمهة بأىٍا تعتبر هىظهة حاضىة لمهبدعٓن 2002وأضاف )الفاعوري,
صبح ذلك جزءا هن ثقافة الهىظهة  م, تعهل عمِ خمق وتىهٓة بٓئة تحتضن وتشجع االبداع , ٓو وأفكاٌر

ا وتىقمٍا هن جٓل الِ اخر .  التْ تجذٌر

ها أجادت بً األدبٓات حول هفٍوم الهىظهة الهتعمهة ترى الباحثة أن هفٍوم الهىظهة وهن خالل تأهل 
الهتعمهة ٓعبر عن تمك الهىظهة التْ توفر فرص التعمم الهستهر ألفرادٌا وتثٓر طاقات االبداع 
 واالبتكار فٍٓم وتحثٍم عمِ هشاركة الخبرات والعهل الجهاعْ هن أجل الوصول الِ الىتائج الهرجوة.
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 مفيوم المدرسة كمنظمة متعممة .4.1.1.2

تحت ضغوطات هعطٓات ٌذا العصر الهختمفة, البد أن تسعِ الهؤسسات التربوٓة لتبىْ فمسفمة 
ر, وذلك لها توفري الهىظهة الهتعمهة هن  الهىظهة الهتعمهة و التحول الِ ىظام دائم التعمم والتطٓو

تعمم وتجعل هن الهعمم طالب دائم التعمم )البىا, اهكاىات وهزآا فٓردة, حٓث أىٍا تتبىِ هفٍوم ال
2002.) 

عمِ هستوى التىظٓم  ىظهة هتعمهة البد هن احداث تغٓٓر جذريوهن أجل الوصول لهدرسة ه
الهدرسْ, والتخمْ عن الٍٓاكل واألسالٓب واالفتراضات االدآرة التقمٓدٓة, والسعْ ىحو تبىْ ىهط 

الهستهر, وٓتالءم هع الهعارف والرؤى القادهة ) العٓاصرة اداري حدٓث هالئم لخمق ثقافة التعمم 
 (.2005والحارثْ ,

( ان الهدرسة الهتعمهة ٓهارس فٍٓا التعمم الفردي والتىظٓهْ لمهعمهٓن واالدآرٓن 2000فٓرى جبران) 
 بصورة هستهرة, هن أجل تحقٓق االىدهاج هع البٓئة والتكٓف هع الهتغٓرات الداخمٓة والخارجٓة.

عرف (  بأىٍا الهىظهة التْ 2006فْ )السقا واخرون ,حسٓن الهدرسة الهتعمهة  كها ورد البٓالوي و  ٓو
رى العدلوىْ  الهدرسة  تسعِ لتكون هجتهع تعمم , ٓمتزم أعضائٍا بسبل التعمم الفعال لمهستقبل, ٓو

ل وعبابىة ) مم واعتباري ( بأىٍا هدرسة تتهحور حول استهرآرة التع 2009الهتعمهة كها ورد فْ الطٓو
عهمٓة هستهرة هدى الحٓاة, وان هجتهع الهدرسة جهٓعً قابل لمتعمم وبحاجة الِ التعمم والىهو, 

 اىطالقا هن كوىً هجتهع تعمم .

ْ الهدرسة التْ ٓتعمم األفراد فٍٓا باستهرار كٓف ٓهكن أن ٓتعمهوا هعا , وكٓف تىتقل طاقات  ٌو
 فْ هجتهع دائم التعمم والتطور لهعمم طالب عمم دائمالتعمم هن فرد إلِ أخر , وكٓف ٓكون فٍٓا ا

 (2002رة العاهة لالشراف التربوي( كها ورد فْ )البىا,)هوقع االدا والتغٓر

(  بأىٍا ٌْ" الهدرسة التْ ٓتم فٍٓا ههارسة التعمم الفردي 00: 2007وأٓضا عرفٍا )عبابىة, 
هاج هع البٓئة , والتكٓف هع الهتغٓرات والهىظهْ لمهعمهٓن واإلدآرٓن بشكل هستهر لتحقٓق اإلىد

ة واضحة, وهن العهل الجهاعْ , واالىطالق ىحو التهٓز واالبتكار ,  الداخمٓة والخارجٓة وفق رٓؤ
 وتحقٓق تعمم الطمبة بأقصِ درجات الكفاءة والفاعمٓة".
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الهتعمهة تعتبر وبعد تأهل ها جاء سابقا حول هفٍوم الهدرسة الهتعمهة , ترى الباحثة بأن الهدرسة 
تشجع و عتبر التعمم جزءا أساسْ هن العهل الٓوهْ, احدى أٌم ىهاذج الهدارس الهستقبمٓة, كوىٍا ت  

ر الخبرات, وتسعِ الِ رفع هستوى هٍارات العاهمٓن وتدف عٍم ىحو التجارب واالستكشافات وتطٓو
 التكٓف هع البٓئة الهتغٓرة باستهرار. التعمم هدى الحٓاة بٍدف

  خصائص المنظمة المتعممة: .5.1.1.2

وذلك بسبب تأثر فكرة خصائص الهىظهة الهتعمهة وأىشطتٍا, تبآىت اراء الهفكٓرن والباحثٓن حول 
ر الهٍىْ , وان  الهىظهة الهتعمهة بأدبٓات الهجتهع الهتعمم واقتصاد الهعرفة والتعمم الهىظهْ والتطٓو

را تتطمب هواجٍتً تعمها هستهرا )جبران , ىقطة االىطالق فْ تمك االفكار أن ٌىاك تغٓرا هسته
2000.) 

"فالهىظهة الهتعمهة أو الذكٓة كوجٍة ىظر حدٓثة تدعو الِ ىقمة أساسٓة فْ فْ الطٓرقة التْ تدار 
ادة  بٍا الهىظهات هع األخذ فْ االعتبار التعمٓم والتدٓرب والتىهٓة, فٍْ هدخل أو ىظام أٓرد بً ٓز

ٌا لمقبول والترحٓب بالىقد هها ٓكسب الهىظهة القدرة عمِ التعاهل الذكاء فْ الهىظهة هع استعداد
 (.2007اإلٓجابْ هع التغٓٓر" )عبابىة,

: (2000كها ورد عن )البغدادي والعبادي,  لهتعمهةأٌم الخصائص التْ تتصف بٍا الهىظهة اوهن 
لهشاركة فْ اضرورة كها وتؤكد عمِ  ,أساسْ فْ استراتٓجٓتٍال هدخالتعمم تعتبر الهىظهة الهتعمهة 

أىٍا تعتبر باالضافة , التعمم هن خالل استخدام تكىولوجٓا الهعموهاتصٓاغة سٓاسة الهىظهة, وأٌهٓة 
هٓة ورقابٓةالهىظهة الهتعمهة   .هسؤولٓة تقٓو

ٓجهع عمهاء االدارة والباحثٓن فْ التىظٓم أن السرعة فْ التعمم ٌْ الصفة الرئٓسة التْ تتصف بٍا و 
ْ السهة االساسٓة لمتىافس بٓن الهىظهات الهعاصرة فْ عصر الهعرفة, وهن الهىظهة الهت عمهة, ٌو

توفٓر فرص ٌذا الهىطمق فقد أكد كٓركا عمِ أن الهىظهة الهتعمهة ٓىبغْ أن تتصف بتمك السهات: 
ربط األداء الفردي باألداء , و ق أٌدافٍااستخدام التعمم فْ الوصول الِ تحقٓ, و التعمم الهستهر

, تقبل التوتر االبداعْ كهصدر هن هصادر الطاقة والتجدٓد, و تشجٓع االستفسار والحوار, و هْالتىظٓ
 (2009)سمطان وخضر, " الوعْ الهستهر بالتفاعل هع البٓئةو 
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ل وعبابىة ,  ا باالىهوذج 2009ووضح ) الطٓو ( خصائص الهىظهة الهتعمهة هن خالل اختصاٌر
ْ: 2.2أفكار سٓىجْ كها فْ الشكل ) االهٓبْ الهبىْ عمِ  ( ٌو

شهولٓة التعمم , و تعمم تهاها هثل هقدرة األفراد عمِ التعمملهقدرة الهىظهة عمِ ا, و وجود رؤٓة هشتركة
, ههارسات ذكٓة لمهدٓر ولفرق العهل ولألفرادو  ككل,عمِ هستوى األفراد والهجهوعات والهىظهة 

تشجع و توجً ىحو االستقصاء والحوار م هستهرة, و , وتوفر فرص تعمتوفر هىاخ هىظهْ هىفتحو 
 .التشارك وتعمم الفٓرق 

 

 

 

 

 

 

 

 (2007)عبابىة, األىهوذج األهٓبْ لمهىظهة الهتعمهة: 2.2شكل 

رى براىدت )  :  اهن خصائص الهىطهة الهتعمهة أىٍ   ,Brandt) 2003066ٓو

الهىظهات الهتعمهة تحفٓزي ٓشجع عمِ السموك التكٓفْ, و  الهىظهة الهتعمهة تهتمك ٌٓكل تىظٓهْ "
األعضاء التىظٓهٓون فْ الهىظهة الهتعمهة لٍم , و تهتمك ادارة التحدي, وأٌداف تسعِ الِ تحقٓقٍا

ر الهىظهة بشكل دقٓق, و القدرة عمِ تحدٓد وتعٓر تهتمك الهىظهات الهتعمهة أساس ف هراحل تطٓو
عهمٓة تبادل هستهرة لمهعموهات بٓن  ٌىاك, و ة لالبتكار الجدٓدالهعرفة الهؤسساتٓة وعهمٓات خاص

, تحصل الهىظهة الهتعمهة عمِ التغذٓة الراجعة عن سمعتٍا وخدهاتٍا, و الهىظهة والبٓئة الخارجٓة
تهتمك , و ٌىاك عهمٓة شذب وصقل وهراجعة هستهرة لمعهمٓات األساسٓة فْ الهىطهة الهتعمهةو 
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الهىظهة الهتعمهة تىظٓم هفتوح هع و هٓة سائدة وداعهة لمتعمم التىظٓهْ الهىطهة الهتعمهة ثقافة تىظٓ
 ."البٓئة الخارجٓة

دت ٓؤكد و  عمِ ضرورة أن تهتمك الهىظهة الهتعمهة الخصائص  ( (Marquardt, 2002:32هاركٓو
 :التالٓة

األداء الفردي  ربط, و عمم لموصول إلِ تحقٓق األٌدافاستخدام الت, و توفٓر فرص هستهرة لمتعمم"
لوعْ الهستهر ا, و تشجٓع جهٓع العاهمٓن عمِ الهشاركة فْ اتخاذ القارارت و  ,باألداء التىظٓهْ

الهواقف وحل الهشكالت واتخاذ استخدام التفكٓر الىظهْ فْ التعاهل هع , و بالتفاعل هع البٓئة
ر واستحداث إجارءات, و القرارت  زاءل الهعرفة بٓن أجىقو  ,وعهمٓات وخدهات جدٓدة بشكل سٓرع تطٓو

ا هن الهىظهات بسرعة وسٍولة الهىظهة وبٓن االستثهار فْ الهوارد البشٓرة فْ جهٓع , و غٌٓر
ا فْ جهٓع جواىب الهىظهة , و الهستوٓات اإلدآرة بأقصِ طاقة ههكىة ثارة عهمٓات التحسٓن وتحفٌٓز ا 

مةو   ."استقطاب أفضل الطاقات البشٓرة الهٌؤ

 س خصائص الهىظهة الهتعمهة التالٓة:وكها أورد هولفورد وسٓمى

التْ تتصف بالثقة والتعاون , وتشجع االتصاالت الهفتوحة وتثهن التىوع وتدعم التفكٓر "بيئة العمل  -
 الىقدي وتشجع السؤال وتشجع الهشاركة فْ اتخاذ القرار.

ا فرص لمتعمم : حٓث ٓسهح المبادرة والقدام - ىظر الِ األخطاء باعتباٌر ولتوسٓع دائرة بالتجٓرب ٓو
 الهعرفة واالرتقاء بالهٍارات.

هن أجل االرتقاء بالفٍم الهشترك والقٓم والههارسات وهن  :متابعة ومراجعة رسالة المدرسة وأىدافيا -
 أجل تغٓٓر أىهاط العهل.

وذلك هن خالل التغذٓة الراجعة واثراء القاعدة الهعرفٓة  :التحسين المستمر نتيجة لمتعمم المستمر -
 هٍارات.وصقل ال

ٓتحول الهدٓرون فْ الهدرسة الهتعمهة هن قادة تعمٓهٓٓن الِ قادة تعمم ٓتخذون  :القيادة التحويمية -
ٓن فْ الهدرسة" )صالح و عهال قٓادٓا هسؤوال الٓجاد ثقافة تىظٓهٓة تثري ىهو وتطور جهٓع العاهم

 .(073: 2007أبو هخ 
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وقارن بٓىٍا وبٓن خصائص الهىظهة ( خصائص الهىظهة الهتعمهة 2000وأخٓرا لخص ) طاٌر ,
 التقمٓدٓة كها فْ الجدول التالْ :

 (029:  2000)طاٌر,  هقارىة بٓن خصائص الهىظهة الهتعمهة والهىظهة التقمٓدٓة : 0.2جدول   

 خصائص المنظمة المتعممة خصائص المنظمة التقميدية
 .تهتمك ٌٓكل تىظٓهْ عهودي  .ْتهتمك ٌٓكل تىظٓهْ أفق 
  ثقافة جاهدة غٓر هتطورة.تهتمك  .تهتمك ثقافة هكٓفة وهتطورة هع البٓئة 
  ْتقوم بالهٍام وفقا لالجراءات الروتٓىٓة شدٓدة التعقٓد ف

 أكثر األحٓان.
 .ض األدوار وتهكٓن العاهمٓن  تقوم بالهٍام وفقا لتفٓو

 .تعتهد استراتٓجٓة تىافسٓة فْ التعاون هع الهىافسٓن 
 تعاوىٓة عىد التعاهل هع  تعتهد استراتٓجٓة تفاوضٓة

 الهىافسٓن.
 .تعتهد الىظم الرسهٓة إلىجاز األعهال  .تعتهد أسموب الهشاركة بالهعموهات إلىجاز األعهال 

  تعتهد أسموب التدٓرب التقمٓدي والتعمم التمقٓىْ لٓزادة
 هٍارة عاهمٍٓا.

  تعتهد أسموب التحفٓز لتشجٓع عاهمٍٓا عمِ التعمم
ات أدائٍم إلىجاز الهٍام بتهٓز الهىظهْ لتحسٓن  هستٓو

 وابداع.
  تعتهد وجٍة الىظر التْ تركز عمِ الفرد أكثر هن

م األداء وتقدٓم  الجهاعة فْ اإلىتاج والتدٓرب وتقٓو
 الحوافز.

 ِالجهاعة فْ التعمم  تعتهد وجٍة الىظر التْ تركز عم
م األداء وتقدٓم الحوافز.  الهىظهْ واالىتاج وتقٓو

 األداء الوصفٓة الهتعمقة بالسموك الٓوهْ  تعتهد هعآٓر
م أداء عاهمٍٓا والتْ  والصفات الشخصٓة عىد تقٓو

 غالبا ال تتعمق ٌذي الهعآٓر باالىجاز.

  م اىجاز عاهمٍٓا لتحدٓد تعتهد الهعآٓر الكهٓة والىوعٓة لتقٓو
درجة التهٓز واالبداع تبعا لٍذي الهعآٓر التْ لٍا عالقة 

 هباشرة باالىجاز
  ٓعتهد اسموب الهركٓزة فْ اكثر األحٓان فْ اتخاذ

 القرارات.
  ض الصالحٓات والهشاركة فْ اتخاذ ٓعتهد اسموب تفٓو

 القرارات فْ أكثر األحٓان.
  ٓعتهد اسموب التحفٓز السمبْ أكثر هن اعتهاد أسموب

 التحفٓز اإلٓجابْ.
  ٓعتهد اسموب التحفٓز اإلٓجابْ أكثر هن اعتهادٌا أسموب

 السمبْ )العقوبات(.التحفٓز 
 .ىظام شبً هغمق تجاي البٓئة الخارجٓة  .ىظام هفتوح وهكٓف هع البٓئة الخارجٓة 
 . القدرة الضعٓفة عمِ التكٓف هع البٓئة  .القدرة العالٓة عمِ التكٓف هع البٓئة 
 .ٓعتهد اسالٓب اىتاج غٓر هتطورة  .تعتهد أسالٓب اىتاج هتطورة 

  ٓشجعٍم عمِ اإلبداع واإلبتكار هعاهمتٍا هع العاهمٓن ال
 وتجٓرب االبتكارات الهبدعة.

  تعاهمٍم هع العاهمٓن ٓشجعٍم عمِ االبداع واالبتكار
وتجٓرب ها تم ابتكاري فْ التطبٓق العهمْ لموصول إلِ 

 ىتائج أفضل.
  قدرتٍا ضعٓفة لإلستفادة هن تجاربٍا الهاضٓة لضعف

عىآتٍا بالذاكرة التىظٓهٓة أو اىعدام ٌذي الذاكرة لدٍٓا 
  قدرتٍا عالٓة لإلستفادة هن تجاربٍا الهاضٓة لوجود ذاكرة

 تىظٓهٓة لدٍٓا هعتىِ بٍا.
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 فْ أكثر األحٓان.

  تعتهد األسالٓب التقمٓدٓة فْ حل الهشاكل التْ تواجٍٍا
 رار والتْ ال تعتهد أسموب البحث العمهْ.باسته

  تعتهد أسموب البحث العمهْ فْ حمٍا لمهشاكل التْ قد
 تواجٍٍا وفق اسالٓب عمهٓة هبتكرة وهبدعة.

 .تكون ثقة العاهمٓن بسٓاستٍا ضعٓفة  .ة  تكون ثقة العاهمٓن بسٓاستٍا قٓو
 

 . نماذج المنظمة المتعممة:6.1.1.2

لتقمٓدٓة الِ هىظهة هتعمهة , وبعد أن برزت أٌهٓة تحول الهىظهة ا وهن أجل التحول الِ هىظهات
الضروٓرة لبىاء الهىظهة تحتاج تمك الهىظهات لهجهوعة هن الىهاذج تتوفر فٍٓا الشروط فقد هتعمهة, 
 ٓجٓات الالزهة لىجاح ٌذا البىاء.واالسترات ,الهتعمهة

 وفٓها ٓمْ بعض هن ىهاذج الهىظهة الهتعمهة:

 (Marsick & Watkins Model)نموذج مارسيك و واتكنز 

ىهوذجا هتكاهال لمهىظهة الهتعمهة, هبىٓا  (9111)قدهت كل هن الباحثتان هارسٓك و واتكىز عام 
ها:  شتهل ٌذا الىهوذج عىصٓرن أساسٓٓن لمهىظهة الهتعمهة ٌو عمِ تعٓرفٍها لمهىظهة الهتعمهة, ٓو

 التعمم الهستهر لجهٓع هستوٓات التعممركز ٌذا الىهوذج عمِ )األفراد والبىاء التىظٓهْ(, حٓث ٓ
ر عمِ ٓشتهل كل عىص وفراد والجهاعات والهستوى التىظٓهْ األالتىظٓهْ أي عمِ هستوى 

 :بعاد السبعة لمهىظهةاألهجهوعة هن العىاصر الفرعٓة التْ تتداخل فٓها بٓىٍا لتكون 

هقدرة األفراد العاهمٓن عمِ التعمم أثىاء العهل هن خالل هىحٍم فرصًا   :خمق فرص التعمم المستمر .9
 لمتطور والتعمم الهستهر.

م,   :ستفيام والحوارإلتشجيع ا .2 ٓهتمك األفراد العاهمون الهٍارات الهطموبة لمتعبٓر عن وجٍات ىظٌر
ار استراتٓجٓة ولدٍٓم الهقدرة عمِ االستهاع إلِ وجٍات ىظر االخٓرن واالستفسار عىٍا, إن الحو 

ر الحوار عمِ إٓجاد طرق فاعمِ فْ لهساعدة األفراد  عتهد تطٓو أساسٓة فْ الهىظهة الهتعمهة, ٓو
 عمِ توضٓح افتراضاتٍم وىهاذجٍم العقمٓة.

ٓصهم العهل بطٓرقة ٓتعرض العاهمون هن خاللٍا لطرق هتىوعة   :تشجيع التعاون والتعمم الجماعي .3
توقع أن تتعمم ا  لجهاعات وتعهل هعًا, وتقدر التعاون.هن التفكٓر, ٓو
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وذلك بإشراك العاهمٓن فْ وضع رؤٓة هشتركة   :تمكين العاممين لجمعيم نحو رؤية مشتركة .4
 وتطبٓقٍا.

تعهل الهىظهة عمِ إشاعة ثقافة تىظٓهٓة تشجع عمِ   :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم .5
ا, وكذلك هساعدة العاهمٓن لمحصول عمِ  اكتساب الهعرفة, وتقاسهٍا وتوٓزعٍا وتخٓزىٍا وتفسٌٓر

حضار جهٓع الوسائل الهادٓة الالزهة لمتعمم.  الهعرفة, وا 

ا عمِ العهل عمِ هساعدة األفراد لرؤٓة ىتائج عهم: ربط المنظمة بالبيئة الخارجية .6 ٍم , واثاٌر
الهىظهة بشكل عام, وهساعدتٍم عمِ تعرف البٓئة الهحٓطة بٍم, واستخدام الهعرفة الهتاحة لتحسٓن 

 أدائٍم, وربط الهىظهة بالهجتهع الهحٓط بٍا.

ٓقدم القدة ىهوذجًا لمتعمم, وٓعهمون عمِ دعم التعمم الذي ٓستخدهوىً كأداة  القيادة الستراتيجية: .7
 Marsick & Watkins , 1999: 1 ). ) ٓق أفضل الىتائجإستراتٓجٓة لتحق

 ٓوضح ٌذا الىهوذج ( 2.3والشكل )
 

 

 
 

 Marsick & Watkins , 1999: 11 ). ) مارسيك و واتكنز: ىهوذج 3.2شكل 

 



 

22 
 

 ( Al-Otaibi Model )نموذج العتيبي 

الهتعمهة  هفآٌم الهىظهةم العتٓبْ ىهوذج لمهىظهة الهتعمهة بعد أن قام بهراجعة دق 2009عام وفْ 
هن حٓث القٓم  وههارستٍا وأسالٓب تقوٓهٍا هع هراجعة الهفآٌم الثقافٓة فْ الههمكة العربٓة السعودٓة

أىظهة فرعٓة  ثالثة ن ٌذا الىهوذج هنو  عمِ أفراد الهىظهة , وتكجتهاعٓة التْ تؤثر اإلوالهعتقدات 
 :لمهىظهة الهتعمهة ٌْ

تضهن ثهاىٓة  المنظمةنظام  - أ ة, واالستٓراتٓجٓة, والٍٓكمة, والىظم ٌْ: هتغٓرات ٓو ة, والرٓؤ )الٍٓو
 واألسالٓب, واألٌداف, والهٍارات, والهوظفون(.

تضهن أربعة هتغٓرات ٌْ: )توجًٓ التعمم, وتسٍٓالت التعمم, وىشاطات التعمم  يمنظام التعم - ب ٓو
دارة الهعرفة(.  وهستواي, وا 

 ْ القٓم والهعتقدات والعادات التْ تؤثر فْ طٓرقة التفكٓر والتصرفٌو جتماعية :اإلالثقافة  - ت
ْ هصدر أولْ لثقافة الهىظهة وتؤثر عمِ االخروالتفاعل هع  الههارسات  وهع العالم الخارجْ , ٌو

وتتضهن هتغٓٓرن اثىٓن ٌها )أىهاط السموك الهشتقة هن القٓم ىشطة التىظٓهٓة ألدآرة واإلا
 ات الثقافٓة(.االجتهاعٓة , واالتجاٌ

(alotaibi,2001:37(والشكل )4.2) ٓوضح ٌذا الىهوذج 
 

 

 ىهوذج العتٓبْ : 4.2شكل 
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 (Marquardt) نموذج ماركواردت

قدم هاركواردت ىهوذجا لمهىظهة الهتعمهة ٓتكون هن خهسة أىظهة فرعٓة ضروٓرة تسٍم فْ تحقٓق 
ْ: والحفاظ عمِ استهرآرتً وضروٓرةالتعمم التىظٓهْ  التعمم, والتىظٓم,  ) لبىاء الهىظهة الهتعمهة, ٌو

فْ ىهوذجً هن أن ٌذي األىظهة الفرعٓة جهٓعٍا  واألفراد, والهعرفة , والتكىولوجٓا(. حٓث أىً أكد
تقاطع ىظام التعمم هع جهٓع الىظم األخرى فْ الهىظ تفاعل هتعزز عهمٓة التعمم فْ الهىظهة, ٓو ة ٓو

ذي األىظهة الفرعٓ ل الهىظهة إلِ ة هعٍا, ٌو         هىظهة هتعمهة تتكاهل هعٍا لتحٓو
(Marquardt, 2002) : والشكل التالْ ٓوضح ٌذا الىهوذج , 

 

 ىهوذج الىظم الفرعٓة لمهىظهة الهتعمهة: 5.2شكل                   

ٓرًا فْ  Learning Subsystemالنظام الفرعي لمتعمم  .1 : ٓهثل ٌذا الىظام عىصرا جٌو
حتل هكاىً هٍهة فْ جهٓع هستوٓات الهىظهة, وىهط التعمم, وهٍارات التعمم,  هىظهة التعمم, ٓو

وضح الشكل  العىاصر الهٍهة التْ ٓتضهىٍا  (5.2)االساسٓة لفعالٓة التعمم فْ الهىظهة, ٓو
 (.2007ىظام التعمم)الرشودي, 
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 .عىاصر الىظام الفرعْ لمتعمم:  6.2 شكل                    

تكون ٌذا الىظام هن أربعة Organization Subsystemالنظام الفرعي لممنظمة  .2 : ٓو
عىاصر أساسٓة ٌْ: )الرؤٓة الثقافة االستراتٓجٓة, والٍٓكل التىظٓهْ( حٓث أىً تعتبر ٌذي 

االسموب الذي ٓهارسً العىاصر ذات تأثٓر كبٓر عمِ سموك األفراد فْ الهىظهة, كها وتحدد 
وضح عىاصر الىظام الفرعْ ( 6.2ٓ)والشكل ؛الرؤساء فْ ادارتٍم لهرؤوسٍٓم وهىظهاتٍم

 (.2014لمهىظهة )أبوعفش, 
 

 
 : عىاصر الىظام الفرعْ لمهىظهة7.2شكل 
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ٓعد ىظام األفراد أحد األىظهة الفرعٓة التْ  :People Subsystemالنظام الفرعي لألفراد  .3
ستدعْ تٍتم بٍا الهى م وسٓمتٍا فْ التعمم وتحقٓق األٌداف , ٓو ظهة الهتعمهة باعتباٌر

ادة قدرتٍم عمِ التعمم, وٓقصد بالتهكٓن جعل  االستثهار الفعال لمهوارد البشٓرة تهكٓىٍم وٓز
العاهمٓن قادٓرن عمِ التصرف والتحرك بفاعمٓة وهروىً هن خالل هىحٍم الصالحٓات 

دٌم بالهعرفة والهعموهات و  الهٍارة والخبرة والثقة بالىفس والهشاركة فْ اتخاذ القرار, وتزٓو
وضح الشكل   (2010الىظام الفرعْ لألفراد )الىسور, 8.2ٓو

 
 : عىاصر الىظام الفرعْ لألفراد8.2شكل 

 
حٓث ٓعتبر ٌذا الىظام ٌو الهسؤول  :Knowledge Subsystemالنظام الفرعي لممعرفة  .4

شهل هجهوعة هن العهمٓات التْ تتهثل فْ )  عن إدارة عهمٓات الهعرفة فْ فْ الهىظهة ٓو
ا وتطبٓقٍا  ىٍا , تحمٓل البٓاىات والبحث عىٍا, ىقمٍا وىشٌر إٓجاد الهعرفة, اكتسابٍا, تخٓز

فاعمة وهتسمسمة, وتعتبر والهصادقة عمٍٓا(, وتكون ٌذي العهمٓات الست عهمٓات هستهرة وهت
ٓوضح عىاصر الىظام الفرعْ  (8.2)إدارة الهعرفة القمب الهحرك لمهىظهة الهتعمهة, والشكل 

 (.2014)أبوعفش,  لمهعرفة
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 الىظام الفرعْ لمهعرفة 9.2الشكل: 

تألف ٌذا الىظام هن هن  :Technology Subsystemالنظام الفرعي لمتكنولوجيا  .5 ٓو
األجٍزة التقىٓة, واألدوات, والشبكات , واألىظهة والٍٓاكل والعهمٓات التْ تعهل عمِ تٍٓئة بٓئة 
ىاك هكوىان أساسٓان لىظام  تساعد عمِ تبادل الهعموهات والهعارف والتعمم بسرعة أكبر, ٌو

خر ٓتصل الهعرفة, واال التكىولوجٓا الفرعْ فْ الهىظهة الهتعمهة, أحدٌها ٓختص بإدارة
 (.2014)أبوعفش,  ٓوضح عىاصر الىظام الفرعْ لمتكىولوجٓا  (9.2بتعٓزز التعمم , والشكل)

 

 

 الىظام الفرعْ لمتكىولوجٓا  : 10.2شكل 
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 (Sengeنموذج سينج )

ر ضوابط  ان ها قدهً بٓتر سٓىج فْ كتابً " الضابط الخاهس" ٓعتبر الخطوة الرائدة فْ تطٓو
ضع ضوابط الهىظهة الهتعمهة, حٓث تعد ٌذي الضوابط األساس الذي اعتهدي هفكرون آخرون لو 

(, حٓث أوضح سٓىج الضوابط الخهسة األساسٓة التْ 2009وعبابىة, ٓللمهىظهة الهتعمهة )الطو 
ذي الضوابط ٌْ )ٓجب أن تتوفر فْ أي  ا هىظهة هتعمهة , ٌو  (:Senge,1990هىظهة العتباٌر

عىْ الهستوى العالْ هن اإلتقان العمهْ  (:Personal Masteryالتمكن الشخصي ) .1 ٓو
هكن الوصول الِ ٌذي الدرجة هن االحتراف الهٍىْ بتبىْ ىٍج التعمم  واالحتراف الهٍىْ, ٓو

 الهستهر, هها ٓجعل الفرد أكثر هقدرة عمِ التحقٓق الفاعل لالٌداف الهرغوب فٍٓا.
ْ هجهوعة هن االفتراضات  (:Mental Modelsالنماذج العقمية ) .2 والتعهٓهات والصور ٌو

ٌذي الىهاذج عمِ تصوراتٍم, و  والخرائط الذٌىٓة التْ ٓحهمٍا أفراد الهىظهة وتؤثر إٓجابًا أو سمباً 
 ٌْ التْ تشكل سموكاتٍم واداءاتٍم عبر قىاعاتٍم, أو تحٓزاتٍم التْ تتضهىٍا ىهاذجٍم العقمٓة.

ْ الصورة الجهاعٓة لها (:Shared Visionالرؤية المشتركة )   .3 ستكون عمًٓ الهىظهة فْ  ٌو
الهستقبل , وتبدأ بها ٓقتىع بً الفرد أىً حقٓقة, ثم ٓتم دهج الرؤى الفردٓة فْ اتجاي واحد ٓعبر عن 

 الرؤٓة الهشتركة لمهىظهة.
ر اإلفادة هن هقدرات هجهوعة  (:Team Learningتعمم الفريق ) .4 ْ عهمٓة تىظٓم وتطٓو ٌو

لىتائج التْ ٓرغبون فٍٓا, عبر ههكىات التعمم االفٓرقْ هن األفراد الذٓن ٓعهمون هعًا لتحقٓق ا
ا لمجهٓع.  بٓىٍم, أو اقتىاص الهعرفة هن البٓئة الخارجٓة وىشٌر

و ٓعبر عن هقدرة العاهمٓن فْ الهدرسة عمِ فٍم System Thinkingالتفكير النظمي ) .5 (: ٌو
 ا الدٓىاهٓة.العالقات الشبكٓة الهعقدة لجهٓع الهكوىات الفرعٓة لمهدرسة وتفاعالتٍ

ل األهدوأوضح سٓىج ان اتحاد ٌذي الضوابط ٓش لألفراد والجهاعات  كل برىاهج الههارسة الطٓو
وضح الشكل ) ( ضوابط سٓىج الخهسة لمهىظهة الهتعمهة كا عبر عىٍا 10.2ولمهدرسة ككل , ٓو

 ( Smith,2003سهٓث  )
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 ((Smith,2003:  ٌرم الضوابط الخهسة لمهىظهة الهتعمهة 11.2شكل 

 

 ( Jamesنموذج جيمس )

( ىهوذج لمتصهٓم التىظٓهْ لمهىظهة الهتعمهة أطمقت James,2003قدهت كوىستاىس جٓهس )
( ٓوضح 11.2(, والشكل ) (The Learning Organization Webعمًٓ شبكة الهىظهة الهتعمهة 

 : ْ  هكوىات شبكة الهىظهة الهتعمهة ٌو

 الهىظهة الهتعمهة فْ أي هستوى تىظٓهْ , وتركز عمِ تعمم : توجد فْ القيادة التحويمية
ل الهىظهة الهتعمهة, وتوفر الرؤٓة.  وتعمٓم وتحٓو

 ذا ٓسٍل التحسن ثقافة المساواة : حٓث تتصف الهىظهات الهتعمهة بثقافة قوٓة لمهساواة ٌو
لة الهستهر والتكٓف فْ كل الهستوٓات, وتتجسد ٌذي الثقافة فْ الهىظهة الهتعمهة بعدا

 الهكافآت.
 حٓث ٓتحول العهال فْ الهىظهة الهتعمهة الِ عهال هعرفة كل هىٍم  عمال المعرفة :

 هسؤول عن التهكن هن وظٓفتً, وىشر الهعموهات الهٍهة بٓن أخٓرن فْ الهىظهة.
 تىبع استراتٓجٓات الهىظهة الهتعمهة هن أي هكان فْ التىظٓم , اذ لم نشر الستيراتيجيات :

التْ تركز  إلستراتٓجٓاتتأتْ ا إىهالسٓاسات هن هٍهات اإلدارة العمٓا فقط, وتعد صٓاغة ا
  عمِ تعمم األفكار الجدٓة هن اإلدارة العمٓا والوسطِ والدىٓا بل وحتِ هن صىاع الهعرفة.
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 تعهل ألٓات عمِ ربط الهىظهة أفقًٓا ورأسًٓا, وتعكس عهمٓات االتصال دمج اآلليات :
تىهْ الهشاركة فْ الهعرفة والتعمم عبر وحدات العهال واألفراد,  االتصال والسٓاسات التْ

 والىظم والعهمٓات التْ تربط الهىظهة.
 تتجً الهىظهة الهتعمهة الِ بىاء اتحادي شبً هستقل, بحٓث تىتقل فًٓ البناء األفقي :

ا فْ تحدٓد طرق إىجاز    األٌداف.التقآرر هن الوحدات الِ اإلدارة العمٓا التْ تهارس دوٌر

 

 ( James,2003: شبكة الهىظهة الهتعمهة )12.2شكل              

حٓث أن ٌذا الىهوذج ٓركز أواًل عمِ التعمم الهىتج الذي ٓشجع العاهمٓن عمِ رؤٓة الصورة الكمٓة  
 القرارات ىَعٓة لتحسٓن ضرَٓةالتفكٓر  ىظن تصبح ثنوالتحدٓات التْ ٓواجٍٍا الوضع الراٌن , 

ن التفاعل والتداخل بٓن العىاصر الستة إ , كها التفكٓر خارج الىسق الىهطْ عمِ العاهمٓن َهساعدة
التْ ٓتضهىٍا ىهوذج شبكة الهىظهة الهتعمهة ٓوجً سموك القادة والهدٓٓرن والعاهمٓن فْ الهىظهة إلِ 

مٍا, فالجهٓع هكمفون بالهشاركة فْ اتخاذ القر  ادة اكتشاف الهعرفة واستغاللٍا وتحٓو ار, واجراء ٓز
 (2010التجارب والتحسٓن الهستهر لمهىظهة.)الىسور, 
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 التحول الى منظمة متعممة: .6.1.1.1

ان تبىْ هفآٌم الهىظهة الهتعمهة هن أٌم ها تقوم بً الهىظهات التقمٓدٓة لتالفْ ىقاط الضعف  
والعهمٓة , ولتحقٓق التوازن والتكاهل بٓن ها ٓتم طرحً هن الهداخل الىظٓرة لقصور فٍٓاوالخمل وا

 ( .2009سابقا , وها توصمت الًٓ الدراسات والبحوث الهتقدهة )سمطان وخضر, 

ٓرة فْ ىشاطات الهىظهات, بعد أن  وتحول الهىظهات الِ هىظهة هتعمهة ٓهثل ىقمة ىوعٓة جٌو
أصبح التعمم هصدرا ال ٓىضب لمهٓزة التىافسٓة الهستداهة, فٍْ الهىظهة التْ تتعمم هن أفضل 

 .(2005سالم,الىقل الهعرفة بسرعة وفاعمٓة فْ كل كٓاىٍا بشكل تشاركْ تداؤبْ) االخٓرن وت

( الِ أن "عهمٓة التغٓر 85: 2000و أشار)العمْ واخرون( كها ورد فْ )البغدادي والعبادي 
التىظٓهْ تقتضْ التحول فْ الهىظهات هن هىظهات تقمٓدٓة الِ هىظهات هتعمهة تختمف عىٍا فْ 

ا الخهسة األ  ساسٓة " كها فْ الشكل التالْ:عىاصٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التحول هن الهىظهة التقمٓدٓة إلِ الهىظهة الهتعمهة03.2شكل 

 هيكل 

 عمودي

 ثقافة 

 متصلبة

 مهام

 روتينية 

 استيراتيجية

 المنافسة

 متصلبة

 نظم

 رسمية

 ثقافة 

 متكيفة

 ىيكل

 أفقي

 تمكين 

 األدوار

 مشاركة

 معمومات

 استراتيجية

 تعاون

 المنظمة

 التقليدية

 المنظمة

 المتعلمة

 منظمة متعممة –بيئة ديناميكية  منظمة تقميدية –بيئة مستقرة 

 التغيير

 التنظيمي



 

30 
 

وضح الشكل السابق تحول الٍٓكل العهودي الِ الٍٓكل األفقْ فْ الهىظهة هن أجل تقٓرب  ٓو
الحدود بٓىٍم , والسهاح بتدفق العهمٓات , أها بالىسبة لمهٍام فال الهسافات بٓن أعضاء التىظٓم وازالة 

بد االىتقال الِ أدوار التهكٓن بدل الهٍام الروتٓىٓة وذلك هها ٓعزز قدرات الفرد وحٓرة التصرف 
لهقابمة الٍدف, وترتقْ الهىظهة الهتعمهة الِ هشاركة الهعموهات وتوسٓع ىطاق الهشاركة هن أجل 

ائف الهىظهة, وفتح قىوات االتصاالت واتاحة فرص التعمم هن الجهٓع ولمجهٓع , الهحافظة عمِ وظ
ر استراتٓجٓة التعاون التاحة لٍم فرص التعمم والتكٓف هع البٓئة الهحٓطة,  وحث العاهمٓن لتطٓو
وأخٓرا وهن ضرورات التغٓٓر التىظٓهْ االىتقال هن الثقافة الهتصمبة الِ الثقافة الهتكٓفة , وذلك هن 

الل االىفتاح وازالة الحدود واعتبار الهخاطرة هىٍجا لمعهل لهواجٍة حاجات التغٓٓر)سمطان وخضر, خ
2009.) 

رى سواىاشٓن  صبح الهدرسة هىظهة الِ ضرورة توافر ثهاىٓة ظروف لتSuwannachin (2003) ٓو
( :ْ ة القٓادة الهدرسٓة, والتركٓب الهدرسْ, والثقافة الهدرسٓة, والهجتهع هتعمهة, ٌو الهدرسْ, ورٓؤ

الهدرسة ورسالتٍا وأٌدافٍا العاهة, وعهمٓة صىاعة القرار فٍٓا وعهمٓات االتصال والتفاعل الهتوافرة 
 .(فْ الهدرسة, وأخٓرا التسٍٓالت الهدرسٓة والهصادر

الِ هجهوعة هن الهتغٓرات التْ هن  Silins & mulford (2002كها وأشار سٓمٓىز وزهٓمة همفورد )
ل الهدارس الِ هىظهات هتعمهةشأىٍا تساعد  ْفْ تحٓو توافر الهصادر التْ تساعد عمِ : ), ٌو

مٓة, وهقدار احساس العاهمٓن بالتقدٓر, ودرجة رضا العاهمٓن  التعمم, وتوافر خصائص القٓادة التحٓو
 .(رضا الطمبة عن البٓئة الهدرسٓة جةعن القٓادة , والتعاون هع الهجتهع الهحمْ, وأخٓرا در 

ل الهدرسة إلِ هىظهة هتعمهةاالجراءات الالزهة , أىً هن ((Lashwayوأضاف ال بد هن  لتحٓو
, باالضافة الِ هعا هثل توفٓر وقت هجدول أسبوعٓاتوفٓر الوقت الالزم لمهدرسٓن لمتأهل فْ العهل 

والبٓرد  الهدرسة هثل االجتهاعات غٓر الرسهٓةتوفٓر وسائل اتصال وتواصل فاعمة بٓن العاهمٓن فْ 
بدال هن الىقاش, والبحث عن الفٍم العام والبعد عن إصدار  التأكٓد عمِ سبل الحوار, و االلكتروىْ

أىهاط  األحكام وفحص الفرضٓات والهشاركة فْ الهعتقدات, وكل ها هن شأىً أن ٓساعد عمِ إٓجاد
 لتعمم فْ هجهوعات صغٓرة, حٓث ٓهكن إثارة دافعٓة األفراداىحو  ودفعٍم ,جدٓدة هن التعمم الجهاعْ

ر,  (2007) العبابىة,.تعٓزز الهشاركة االىفعالٓة بٓن الهدرسٓنوأخٓرا  لمعهل والتطٓو
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( ان ىجاح الهدرسة كهىظهة هتعمهة ٓعتهد عمِ هجهوعة عواهل تتعمق 59:  2008وترى )الرجوب ,
الهدرسة( : كهساعدة الهعمهٓن عمِ تحدٓد فجوات األداء,  )أي بقيادة المنظمةبأهٓرن هىٍا ها ٓرتبط 

 Open-Bookثم تشجٓع البحث والهعرفة لسد ٌذي الفجوات, وههارسة الدٓهقراطٓة وشفافٓة االدارة

Administration اتٍم داخل الهدرسة  ؛, والعهل عمِ تهكٓن الهعمهٓن ذوي الهعرفة هن هستٓو
تمك الثقافة التْ تحقق التوازن بٓن هصالح كافة الهتعاهمٓن  : هثل بثقافة المنظمةوهىٍا ها ٓرتبط 

م , كها تركز عمِ األفراد أكثر هن األىظهة وذلك  هع الهىظهة هن هدٓٓرن وهعمهٓن وطالب وغٌٓر
ر القدرات االىساىٓة, وتسهح باتاحة وقت كاف لمتعمم والتسمٓة , وتهتمك الىظرة  باالعتقاد بجٌو

قتصادٓة واالجتهاعٓة والسٓاسٓة, باالضافة الِ أىٍا ثقافة االتصال بٓن الشهولٓة الِ الهشكالت اال
م بحٓث ٓتبادلون الخبرات لٓقود ذلك الِ أىهاط جدٓدة هن الههارسات والسموكٓات  القٓادات وغٌٓر

 داخل الهىظهة.

ل وعبابىة  ؤكد بذلك )الطٓو لِ ( ان الهىظهة الهتعمهة أو الذكٓة كوجٍة ىظر حدٓثة, تدعو ا 2009ٓو
ىقمة أساسٓة فْ الطٓرقة التْ تدار بٍا الهىظهات هع األخذ فْ االعتبار التعمٓم والتدٓرب والتىهٓة, 
فٍْ هدخل أو ىظام أٓرد بً الذكاء فْ الهىظهة هع استعدادٌا لمقبول والترحٓب بالىقد هها ٓكسب 

 الهىظهة الهقدرة عمِ التعاهل االٓجابْ هع التغٓٓر.

( أىً هن أجل تحقٓق تعمم هىظهْ هثالْ ال بد أن (senge,2000وفْ ىفس السٓاق , أضاف 
ادة هقدراتٍم فْ تحقٓق الىتائج التْ ٓرغبون فٍٓا,  ٓستغرق جهٓع العاهمٓن فْ الهدرسة باستهرار فْ ٓز

 :ْ كون التعمم الهدرسْ هن خالل األىشطة فْ ثالث هستوٓات ٌو  ٓو

  Single-Loop learningغرفة الصف 

 Double-loop Learningو الهدرسة 

 .Triple-Loop Learningو الهجتهع الهحمْ لمهدرسة  

( حول تحول الهىظهة الِ هىظهة هتعمهة بأىٍا تىتقل الهىظهة هن تمقْ 2002وأضاف )الفاعوري,
ا باالفراد لٓس ردود أفعال بل  صبح تأثٌٓر الهعرفة الِ خمقٍا وهن ىقل األفكار الهبدعة الِ تبىٍٓا, ٓو

ادة. تؤثر بٍم أكثر  هها ٓؤثرون بٍا, وتىتقل هن هىظهة تسعِ لمقٓادة الِ هىظهة تسعِ لمٓر
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 القيادة في المنظمة المتعممة: .8.1.1.2

ٓعتبر دور القٓادة فْ الهدارس الهتعمهة والتعمم الهىظهْ هن أٌم األهور التْ ىاقشٍا الهفكرون  هثل 
senge    وZederakyo  وTaylor  وSharman ظٓرة جدٓدة لمقٓادة وأكدوا وطالبوا بوجود ى

أٌهٓة اعادة التفكٓر فْ دور القائد التربوي فْ الهدرسة الهتعمهة, فٓىظر لكل فرد هن الهدرسة هن 
ة الهشتركة فْ البىِ  هدٓر وهعمم وهساعد عمِ أىً صاحب رسالة, حٓث ٓكون ترسٓخ الرٓؤ

م الجدٓد, والعهل عمِ اقتىاص الفرص  والهكوىات الهىظهٓة والحفاظ عمٍٓا جزءا أساسٓا هن دوٌر
أثىاء العهل هن أجل جهع وىشر الهعموهات التْ هن شأىٍا تعهل عمِ ضبط األداء الهدرسْ 

ل وعبابىة,  (.2009)الطٓو

رى جٓسٓك وهاكىٓل أن دورة القادة فْ الهىظهات ٓتهثل فْ  م ٓو فٍم    Designers كمصمموندوٌر
ر القٓم والٍدف الهىظهْ, وهسؤولون عن تأكٓد السٓاسات  هسؤولون عن بىاء أساس جٌو

ر القٓم واستخداهٍا وادخالٍا فْ ق م واالستراتٓجٓات وبىاء ودعم جٌو رارات العهل, كها ٓتهثل فْ دوٌر
فْ  الهعمم الذي ٓعهل كقائد العربة, ٓقود بٍدف هساعدة الىاسحٓث أن   Teachersكمعممون

رى ىهاذج السموك, هىظهة باالعتهاد عمِ الىهاذج العقمٓة, وتوضٓح الهسمهات الهال خطط لٍا, ٓو
طور  ر , وتىفٓذ التعمم ٓو هىحِ التفكٓر الىظهْ لحل الهشكالت , وتشجٓع الىهو الهٍىْ والتطٓو

ئد واغفال تطبٓقٍا فْ أسالٓب العهل وأخٓرا ٓتهثل دور القا الحقٓقْ الذي ٓتجاوز تذكر السٓاسات
لرسالة الهىظهة وحهآتٍا, والتأكد هن فٍم القٓم الهىظهٓة  فٍو هراقب Steward بالمراقب

وههارستٍا, وااللتزام بالٍدف األعمِ لمهىظهة, وااللتزام بالسموك األخالقْ ودعم األفراد فْ الهىطهة, 
ر األخالقْ فْ الهىظهة لن ٓكون القادة قادٓرن عمِ آجاد ثقافة الهىظهة  وبدون الجٌو

 (2009الهتعمهة.)سمطان وخضر,

بٓن ثالثة أىواع هن القادة ٓساٌهون فْ بىاء الهىظهات الهتعمهة, هرتبطٓن  Sengeكها وقد هٓز 
م القادة الهباشرون لموحدات التْ ٓتكون  القادة الميدانيونىظهٓة هختمفة , أواًل بثالثة ظروف ه ٌو

تْ تقود الِ تحسٓن والهىٍا الىظام, ولدٍٓم الهقدرة عمِ توفٓر التجارب الختبار فرص التعمم الجدٓدة, 
وفرون الدعم لمقادة الهحم القادة التنفيذيونىتائج األعهال, وثاىًٓا  م قادة الهىظهات ٓو ٓٓن, ٌو

طورون تعمم البىِ التحتٓة قودون بٓو  القادة البناءونالقدوة ثقافة التعمم فْ الهىظهة, وأخٓرًا , ٓو
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م قادرون عمِ التحرك بحٓرة فْ الهىظهة إلٓجا الهوجودون د األشخاص فْ أي هوقع هىظهْ, ٌو
, أو الهساعدة فْ فْ توفٓر التجارب الهىظهٓة, والهساعدة فْ ىشر التعمم الراغبٓن بإحداث تغٓٓر

 (.2007الجدٓد )عبابىة, 

ىا ٓتم التأكفالقٓادة فْ الهىظهة الهتعمهة ٌْ التْ تدعم عهمٓات التعمم,  ٓد عمِ القٓادة التْ تشجع ٌو
مؤو ٓجد األفراد داخل الهىظهة الهس عهمٓة التعمم فْ هكان العهل فعىدها وجٍوىٍم إلِ  لٓن ٓىاقشٌو ٓو

خمقون عهمٓات تعمم أكثر فاعمٓة داخل الهىظه أٌهٓة التعمم وهشاركة الخبرات والهعرفة,  ة سوف ٓو
عمم وىشر ثقافة التعمم بداخمٍا، فالقٓادة الفعالة داخل الهىظهة ىحو التالعهل ٓؤدي ٌذا إلِ تغٓٓر بٓئة 

، كها أىٍا تسٍل العاهمٓن,  هشترك بٓن، ٌْ التْ تدعم بٓئة التعمم وتسعِ إلٓجاد توجً عام وفٍم
دعم األفكار الجدٓدة والخالقة ٓهٓمون  داخل العهلد فاألفرا, عهمٓات التعمم وتشجعٍا بصفة هستهرة ٓو

العهل فْ فٓرق والتْ تساعدٌم فْ حل هشكالتٍم االجتهاعٓة وتخطْ  إلِ القٓادة التْ تهكىٍم هن
داخل أي هىظهة بدون قٓادة رشٓدة فٍْ هفتاح التعمم  أن ٓتم فال تغٓٓر ٓهكن, الهواقف الصعبة 

 (.344: 2004داخل أي هىظهة.)عبداهلل و أبو راضْ, 

الحوار الجهاعْ, وتعهل  ( أٌهٓة وجود قٓادة دٓهوقراطٓة تعزز(Moloi,2010 هولوي وأضاف اكه
عمِ تشكٓل الهجهوعات هن اإلدآرٓن والهعمهٓن وأولٓاء األهور وأفراد الهجتهع, هن أجل تحسٓن 

ر.  األداء واثارة دافعٓة األفراد لمعهل والتطٓو

ل الهدرسة الِ ل ( 2003, عطاري وعٓسانال)وفْ ٌذا السٓاق أشار  هىظهة دور القائد فْ تحٓو
دور القائد التربوي فْ توجًٓ حٓث أىً ٓكون  الرؤية واألىدافهجال  عدة هجاالت وهىٍا: هتعمهة فْ

ات الهدرسة وأٌدافٍا , هها ٓعطْ  جهٓع أفراد الهدرسة هن هدرسٓن وادآرٓن وفىٓٓن وطمبة ىحو أولٓو
ة هشتركة  دف عام ٓتطمعون لتحقٓقً, وفْ هجالتصور لمجهٓع بوجود رٓؤ ئد دور القآكون  الثقة ٌو

فْ ىشر الهىاخ االٓجابْ , وبث الثقة بٓن أعضاء ٌٓئة التدٓرس , وروح االحترام والتفاعل هع 
دور القائد فْ هشاركة ٓأتْ  تصميم ىيكل منظمي متميزمجال التغٓٓر, وفْ الجهٓع واظٍار ارادة 

ض والقٓادة التشار   , وفْ هجال العاهمٓنكٓة وتشجٓع استقاللٓة الجهٓع فْ عهمٓة صىع القرار, والتفٓو
دور القائد فْ تشجٓع العاهمٓن عمِ التفكٓر الهزدوج والثالثْ, ٓكون  توفير مناخ من الحفز الذىني

Double and Triple Loop Thinking)  بها ٓحاولون تحقٓقً وكٓفٓة تحقٓقً, وتوفٓر فرص لٍم
القائد دعم ٓ لدعم الفرديتوفير امجال , واالىٍهاك فْ عهمٓة تعمم هستهر وفْ لمتعمم هن بعضٍم
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ا, وٓقدر أعهالٍم, باالضافة الشراكٍم فْ صىع القرار, وأها فْ هجال  السمو في العاهمٓن هعىٓو
 ترى الباحثة ة هن قبل العاهمٓن قابمة لمتىفٓذ, وأخٓرالقائد فْ بمورة توقعات عالٓٓسعِ ا توقعات األداء

مٓة أكثر هىٍا قٓادة تقوم بأدوار رقابٓة, أٌم ها تتهٓز بً الهىظهة الهتعمهة وجود قٓادة هسٍ مة وتحٓو
 حٓث ٓهتمك فٍٓا الفرد حٓرة التجٓرب واتخاذ الهخاطرة الهحسوبة دون خوف هن الىتائج.

 

 منظمة المتعممة ال بناء  9.1.1.2

ذا ادفة, ٌو تاج لتبىْ أىظهة لمتفكٓر تتصف بدوري ٓح ٓتطمب بىاء الهىظهة الهتعمهة جٍودا هستداهة ٌو
داهتٍا بشكل هستهر هن خالل الرؤٓة والقٓم  ا وا  بالشهولٓة والتكاهل, ٓتم تصهٓهٍا وتطوٌٓر

تأكد هن هدى اىسجاهٍا واالتصاالت, واختبار السٓاسات والٍٓكل التظٓهْ واألسالٓب , واالجراءات لم
 (.2010حواجرة, الوهالءهتٍا )

أن  (Sauders)( وزهٓمً سوىدرس Klein) ( استطاع كمٓن2009 ,سمطان وخضر)وكها ورد فْ 
ْ:  طوات لبىاء الهىظهة الهتعمهةٓقترحا عشر خ تشجٓع , و تقٓٓم ثقافة التعمم فْ الهىظهةٌو

توفٓر بٓئة عهل اهىة هن أجل , و اإلٓجابٓات لتحقٓق التغٓرات الهؤدٓة إلِ بىاء الهىظهة الهتعمهة
التعمم فْ  ةتركٓز قو , ا هصادر لالخٓرنهساعدة األفراد لٓصبحو , و هكافأة الهجازفة, تقدٓم التفكٓر
العرض عمِ الجهٍور , وفْ الىٍآة ربط األىظهةٍا, توظٓف, وهن ثم تحدٓد الرؤٓة, العهل عمِ العهل

. 

أىً ٓتطمب بىاء الهىظهة الهتعمم ادارة تغٓٓر ثابتة وهستهرة, ( 2010البغدادي والعبادي,)وأضاف 
:  لرئٓسٓة لبىاء الهىظهة الهتعمهةالتطبٓق, وفٓهآمْ الهكوىات اواستراتٓجٓات اتصال قبل وأثىاء وبعد 

خمق و  القٓادة, وتحه ل الهىظهة لمتغٓٓرو لتركٓز بصورة خاصة عمِ الثقافة إجراء تقٓٓم تىظٓهْ, وا
ة إستراتٓجٓة لتأطٓر الفجوة بٓن هكان حدوثٍا االن والهكان الذي ٓرغب أن تكون, وتوجًٓ اتخاذ طخ

ة وقٓم كافة أىحاء التطبٓق وفْ الهستقبل, والتأكد بأن ٌذي الخطة هصطف  القرارات فْ  ة بهٍهة ورٓؤ
تصهٓم , الشغل أو طرائق الهجهوعة األخرى توثٓق الهعرفة هن خالل تدقٓق باالضافة ,الهىظهة

اصطفاف األداء وتدٓرب الهبادرات , أواهر العهل لجعل الهعرفة هتحركةاجراءات العهل القٓاسٓة و 
ر الهىظهةتهكن كل عاهل هن أن ٓحسن الهٍارات والهعرفة وتساٌلكْ ٓ , م بالكاهل أكثر فْ تطٓو
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تقٓٓم التقدم بشكل  وأخٓرا ,خول السٍل والتغٓٓرات الهستقبمٓةدتطبٓق التقىٓة الهساىدة هن أجل الو 
 هستهر ىحو الٍدف االستراتٓجْ.

صر بىاء الهىظهة الهتعمهة ٌو وجود ( أىً هن عىا2014وكها ورد فْ دراسة ) عبداهلل وأبو راضْ, 
بٓئة داعهة لمتعمم, حٓث أىً تمعب البٓئة والثقافة التىظٓهٓة دورا ٌاها فْ دعم عهمٓة التعمم فال 
ٓستطٓع الفرد التعمم فْ بٓئة جاهدة ال تسهح بوجود األخطاء، وال تسهح ألفكار الجدٓدة والهختمفة 

بٓئة التعمم ٓجب أن توفر أهان ىفسْ لألفراد داخل  بالظٍور وال تعطْ أٌهٓة كبٓرة لمتجٓرب, إن
م  الهىظهة وترحب بتعددٓة األفكار وتىوعٍا, بحٓث ال ٓىتابٍم الخوف هن إظٍار وتوضٓح وجٍة ىظٌر
تجاي الهوضوعات الهختمفة وهىحٍم الفرصة لمتجربة والتْ قد تىتٍْ إلِ عدم تحقٓق الىتائج الهرجوة 

عطاء الوقت الكافْ ولكن ٓجب عمِ البٓئة الهتعمهة  أن تكون هفتوحة لتقبل األفكار الجدٓدة وا 
لتطبٓقٍا وبٍذي الطٓرقة ٓىفتح الهجال أهام األفراد داخل الهىظهة لمتعمم الهستهر سواء داخل الهىظهة 

 الهتعمهة أو خارجٍا.

هار ( أن الهىظهة الهتعمهة تسعِ الِ تىهٓة واستث2009وفْ ٌذا السٓاق أشار )العربْ والقشالن ,
رأس الهال الفكري والهعرفْ واهداد العاهمٓن بسهات تجعمٍم قادٓرن عمِ هعآشة غزراة الهعموهات 
وعهمٓات التغٓٓر الهستهرة والتقدم التقىْ الٍائل, وهن أجل التحول الٍٓا ولتطبٓق هفٍوم التعمم 

 بأٌهٓة القٓادات َإدراك َعْٓة تىهٓتم : المرحمة األولىٓهْ البد هن تتبع الهراحل التالٓة, ففْ التىظ
وفْ إالِ هؤسسة هتعمهة )هؤسسة ذكٓة(,  هفٍوم التعمم التىظٓهْ لتتحول الهىظهة الحاجة لتبىْ

فْ هؤسسات التعمٓم العالْ,  والتىظٓهٓة لتطبٓق الهفٍوم الثقافٓة التٍٓئةالعهل عمِ :المرحمة الثانية
تصبح هؤسسة هتعمهة )هؤسسة ذكٓة(,  الهؤسسة إلبراز اٌتهاهٍا بأن رؤٓة صٓاغة إعادة وهن ثم
ر وتحسٓن إهكاىٓات هؤسسة التعمٓم العالْ ذات الصمة بالتعمم التىظٓهْ,  :المرحمة الثالثةوفْ  تطٓو

ات التدٓرب اإلداري الهست خمق اتجاٌات آجابٓة ىحو الوظٓفة  :المرحمة الرابعةهر, وفْ ورفع هستٓو
تحسٓن االىطباع الذٌىْ وسهعة : المرحمة الخامسةفْ  ها ٓؤدي الِ تىهٓة والء العاهمٓن, وأخٓراً ه

ادة قدرتٍا عمِ االبداع والتعمم, وٓقاس التعمم دوٓرا هن خالل الهسح  الهؤسسة لدى الرأي العام وٓز
 واالستبٓان والهقابالت إلهكان اجراء الهقاراىات والتركٓز عمِ هعالجة األىشطة األقل اىجازًا . 
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( أىً ٌىاك ىوعٓن هن الوسائل التْ تساٌم فْ بىاء الهىظهة 2015و كها ورد فْ )ىسٓهة,   
ْ  لهتعمهة كها وتساعد الهىظهة فْا رفع أدائٍا وهواكبة التغٓرات التْ أفرزتٍا بٓئة األعهال ٌو

 كاالتْ:

 أوًل: الوسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم والتعاون في المنظمة   

ْ شكل تعاوىْ ألداء األعهال , ٓعتهد عمِ القدرات الهشتركة لكل هن  الجودة الشاممةإدارة  - : ٌو
ادة االىتاجٓةاإلدارة والعاهمٓن , بٍد بصفة هستهرة هن خالل فرق العهل , اذ  ,ف تحسٓن الجودة وٓز

 تعتبر فرق العهل هن الخصائص األساسٓة الدارة الجودة الشاهمة.
شكال جدٓدا هن أشكال تقاسم الهعرفة وفْ بعض الحاالت ٓهكن أن تهثل :  مجتمعات الممارسة -

تسهح الهشاركة فْ هجتهعات الههارسة لكل فرد التعمم حسب سٓاق , كها أىٍا تساٌم فْ إىشائٍا
ا، فٓحدث التفاعل بتبادل الهعموهات والهىاقشة  عهمً، حٓث ٓتم الحصول عمِ الهعرفة واستثهاٌر

 ْ تواجٍٍم فْ العهل.بٓن الزهالء لحل الهشاكل الت
 هىظهة هتعمهة, عمٍٓا الهستهر وتصبح التعمم تسٓر الهىظهة باتجايكْ و : الذاكرة التنظيمية  -

قت الحاضر ولفْ ا هىٍا دةالستفاا كٓفٓةو لتعمٓهٓةا جهٓع عهمٓاتٍافٍٓا  لتسج ةركذا ءبإىشا ملقٓاا
فقداىٍا  عدم وضهان حفظٍا لجأ نه لفاشمةوا لىاجحةا ربلتجاا فٍٓا لتسج امكوالهستقبل, 

أىً أي  ,الهىظهة فةرهع فًٓ تخزن الذي بأىٍا الهستودع الذاكرة التىظٓهٓة فرتع, و ضٓاعٍاو
 (.2014) فلاير,التىظٓهْ بالتعمملعالقة ذات ا ٓحفظ جهٓع األهور

 ترتكز عمى تكنولوجيا اإلعالمالتي تكنولوجية ثانياً : الوسائل ال

الهىظهة الهتعمهة  تبىْ تعتبر هستوٓات التعمم الثالثة العجمة التْ, حٓث التعمم الفردي والتىظٓهْ
عتبر التعمم الفرقْ الهفتاح التكتٓكْ لتحسٓن عهمٓة التعمم التىظٓهْ، هن  ا ال تعهل الهىظهة ٓو وبدوٌر

ن كل أكبر هن حاصل جهع  و األجزاء خالل الحوارت والهىاقشات الهفتوحة التْ تفضْ إلِ تكٓو ٌو
ن, باالضافة الِ عمًٓ بالتداؤبٓة ها ٓطمق ىظام الهعموهات والٓقظة , و الوسائل الحدٓثة لمتكٓو

 .الفكري واإلبداع, ورأس الهال إدارة الهعرفة , وتٓجٓةااإلستر 

 لمتفكٓر أىظهة تبىْ إلِ ٓحتاج ٌَذا ،ٌَادفة هستداهة جٍَدا بىاء الهىظهات الهتعمهة ٓتطمبكها و
 ،الرؤٓة لخال هو هستهر لبشك َإداهتٍا َتطَٓرٌا تصهٓهٍا ٓتن ل،َالتكاه بالشهَلٓة تتصف
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 هو كدلمتأ تءاَاإلجرا ،َاألسالٓب ،التىظٓهْ لَالٍٓك ،السٓاسات َاختبار ،َاالتصاالت ،َالقٓن
 .(2010)الحواجرة,  َهالءهتٍا اىسجاهٍا هدُ

ال  االٌتهام فًٓٓبدو أن  فْ عالهىا العربْفْ الدراسات االدآرة الهىظهة الهتعمهة هفٍوم وحول واقع 
االىجازات الىوعٓة التْ حققٍا الىظام التربوي تعتبر  كها و ,(2009)الكساسبة, فْ بدآاتً ٓزال

ًٓ الهدرسْ والجاهعْ دون الطهوح ,  و هىذ ىشأت ٌذا الىظام  حٓث أىًالعربْ بهستٓو ٓعهل عمِ ٌو
بٓروقراطٓتٍا بشكل هركزي, هها أدى  تخٓرج أعداد بىهطٓة هحددة لتولْ وظائف الدولة والحفاظ عمِ

ل الهىظهات التربوٓة العربٓة الِ هصاىع الىتاج جحافل الخٓرجٓن, وهن هؤسسات العداد  الِ تحٓو
القادة الِ أجٍزة لهىج الشٍادات, وىتٓجة لذلك عجز الىظام التعمٓهْ عن احداث ىقالت ىوعٓة 

تقمٓص الفجوات التكىولوجٓة واالقتصادٓة , باالضافة الِ عجزي عن فْ الهجتهعات العربٓةحضآرة 
 .(2010ن الدول العربٓة والدول الهتقدهة)سمطان وخضر, الهتزآدة بٓ

ولٍذا ٓظٍر هدى احتٓاج الدول العربٓة الِ هفآٌم وأسالٓب ادآرة عمهٓة رشٓدة هتطورة وأدوات  
ر الهؤسسْ)صقر, وفْ ٌذا السٓاق , (2003تكىولوجٓة لكْ تحقق التىهٓة الهىشودة هن خالل التطٓو

حاجة الهىظهات فْ الوطن العربْ ( 2015كها فْ ورد فْ الشىطْ )بٓن الباحثان )قاسم وعبداهلل( 
 الِ التعمم التىظٓهْ والبدء فْ الخطوات االساسٓة فْ رحمة الوصول لمهىظهة الهتعمهة.

تىفٓذ اصالحات ادآرة, الفمسطٓىْ, بدأت الحكوهة الفمسطٓىٓة فْ السىوات األخٓرة فْ وحول الواقع 
ىٓة هستداهة واىشاء الهدرسة الوطالصالح القطاع العام وهىٍا االٌتهام بالتىهٓة ال تواطالق هبادرا

لمتدٓرب, واالٌتهام بوضع الخطط االسترلتٓجٓة, اال أن الواقع الهعاش ٓشٓر الِ أن ٌذي االصالحات 
 (.2015تىظٓهٓة شكمٓة )الشىطْ, ل ظمت عىد هستوى االهال والطهوحات واختصرت فْ ٌٓاك

ْ الهؤسسات فالهىظهة الهتعمهة التْ تىاولت واقع  هن الدراساتال بأس بً كها أىً ٌىاك عدد  
( داخل الخط األخضر فْ 2012( و)عواد,2017طٓىٓة وهىٍا دراسة )صالح وأبو هخ, التربوٓة الفمس

( فْ قطاع غزة 2011ش وهرتجِ, ( و)أبو حش2012ٓ( و) البىا, 2016الشىطْ,) فمسطٓن, ودراسة
(  فْ الضفة الغربٓة, 2013( و)عبد الفتاح,2014, تٓم وهرشود)و )2016)عبٓد وربآعة, , ودراسة 

 حٓث أشارت الىتائج فْ أغمب الدراسات تتوافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة بدرجة هتوسطة.

 الخاتهة :
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وكثرة التحدٓات والتطور الهستهر فْ كافة فْ ظل ها ٓتهٓز بً القرن الحالْ هن سرعة الغٓٓرات , 
الهجاالت, تأتْ الهىظهة الهتعمهة لتكون هىظهة ٌذا القرن, فٍْ هىظهة سٓرعة التعمم, تشجع التعمم 
الجهاعْ, هرىة , تستطٓع التكٓف واالستجابة لمتغٓرات الداخمٓة والخارجٓة, تقوم عمِ أساس الثقة 

ِ تهكٓن العاهمٓن وبىاء الرؤٓة الهشتركة, وتساعد عمِ والتعاون والحوار والهشاركة, وتحرص عم
ر, وكل ذلك بقٓادة هىفتحة  خمق بٓئة عهل داعهة وقادرة عمِ التفكٓر و التعمم واالبداع والتطٓو

 وهبادرة تعهل باستهرار هعتهدة عمِ األسموب الىظهْ فْ التواصل الفعال.
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 الدراسات السابقة 2.2

عض الدراسات التي اطمعت عمييا الباحثة, والتي تناولت المنظمة المتعممة,  فيما يمي عرض لب
 وتم عرض الدراسات العربية أول , ثم الدراسات األجنبية , مرتبة تنازليا.

 

  :الدراسات العربية  1.1.1

بتدائٓة لمهٍارات العن درجة ههارسة هدٓري الهدارس االكشف ( 1116مخ )دراسة صالح وأبو  ٌدفت
الهتعمهة  خضر فْ فمسطٓن فْ ضوء الهىظهةاألالقٓادٓة هن وجٍة ىظر الهعمهٓن داخل الخط 

فقرة  (52): استباىة هكوىة هنألولِ، اهن خالل أداتٓن تحقٓق أٌداف الدراسةوتم والثقافة التىظٓهٓة. 
وجٍة ىظر الهعمهٓن داخل  بتدائٓة لمهٍارات القٓادٓة هنااللهعرفة درجة ههارسة هدٓري الهدارس 

لهعرفة درجة  فقرة( 34)استباىة هكوىة هن   :. والثاىٓةاالتخضر، وتتكون هن أربعة هجاأللخط ا
تطبٓق الهدارس لمهىظهة الهتعمهة والثقافة التىظٓهٓة هن وجٍة ىظر الهعمهٓن، وتتكون هن هجالٓن 

هن  الهكون الدراسةلبسٓطة هن هجتهع عٓىة الدراسة بالطٓرقة العشوائٓة اوتم توٓزعٍا عمِ اثىٓن. 
بتدائٓة لمهٍارات القٓادٓة الاأن درجة ههارسة هدٓري الهدارس  وأظٍرت الىتائج.  ( هعمم وهعمهة230)

أن درجة تطبٓق الهدارس و ، ( كبٓرة)خضر كاىتألوجٍة ىظر الهعمهٓن داخل الخط ا ككل هن
. (كبٓرة) كاىت بدرجةأٓضا بتدائٓة لمهىظهة الهتعمهة والثقافة التىظٓهٓة هن وجٍة ىظر الهعمهٓن، اال
بتدائٓة داخل االبٓن ههارسة هدٓري الهدارس  (وجبة)هقة ارتباطٓة طردٓة الضافة الِ وجود عالبا

الثقافة و تٍا، وبٓن تطبٓق هدارسٍم لمهىظهة الهتعمهة الخضر لمهٍارات القٓادٓة وهجااألالخط 
 .هن جٍة أخرى هن وجٍة ىظر الهعمهٓن التىظٓهٓة ككل

 دارسفْ الهتعمهة الهىظهة الهدرجة توفر أبعاد  الِ تعرفال  (1115دراسة السقا واخرون ) ٌدفت
، الهىظهة الهتعمهةلتطبٓق أبعاد  ٓرإدارة التَّغٓ فْدارس الهالٓراض، ودور هدٓرات بهدٓىة  كوهٓةالح

ل العمهْ، لمهتغٓرات )اله فْ استجابات أفراد العٓىة تبعاوالكشف عن الفروق  وهرحمة ، الخبرةٌؤ
, أداة لمدراسة, واستخدهت االستباىة كىٍج الوصفْالهولتحقٓق أٌدافٍا اعتهدت الدراسة الهدرسة( 

هدٓىة الٓراض.  فْهدٓرة هدرسة حكوهٓة  ( 094هكوىة هن )طبقت عمِ عٓىة عشوائٓة بسٓطة و 
الٓراض جاءت  بهدٓىة فْ الهدارس الحكوهٓة الهىظهة الهتعمهةن درجة توفر أبعاد أوأظٍرت الىتائج 
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تطبٓق أبعاد  ىحو التغٓٓرإدارة  فْة الهدرسأن دور هدٓرة  , وككل ِ األبعادعم (هتوسطة)بدرجة 
استجابات  فْإحصائٓة  اللةعدم وجود فروق ذات د, و ( أٓضاهتوسطة)جاء بدرجة الهىظهة الهتعمهة

ا باختالفأفراد عٓىة الدراسة حول  ل  هحاوٌر توجد فروق  أىً ال. كها والخبرة( العمهْ، هتغٓري)الهٌؤ
ىْ الجهاعْ, التعمم التعاو  عككل باستثىاء بعد تشجٓلهرحمة الهدرسة فْ جهٓع األبعاد واألبعاد تعزى 

ة لصاالهتوسطة، و لهرحمة الها ٓنذ ظٍرت فروق بإ . كها ظٍرت الهرحمة الهتوسطةلح رحمة الثاىٓو
ة هن جٍة وكل هن  ٓن الهرحمةب الهدارسدور هدٓرات  فْ فروق الهرحمة الهرحمة االبتدائٓة و الثاىٓو

 .الهتوسطة رحمةالهرحمة االبتدائٓة والهكل هن  لحهن جٍة أخرى وجاءت الفروق لصاالهتوسطة 

ة لتعرف الِ درجة توفر أبعاد ا( 1115دراسة الغامدي ) ٌدفت الهىظهة الهتعمهة بالهدارس الثاىٓو
بهىطقة الباحة, والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات )الجىس, طبٓعة 

بٓة(, العهل, سىوات الخبرة, اله ل العمهْ, الدورات التدٓر واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ ٌؤ
 (Watkins&Marsick,1999)دل بواسطة ( الهعDLOQواعتهدت هقٓاس أبعاد الهىظهة الهتعمهة )

وأظٍرت الىتائج أن  .ة/ة وهعمم/( هدٓر396وذلك بالتطبٓق عمِ عٓىة طبقٓة عشوائٓة هكوىة هن )
درجة توفر أبعاد الهىظهة الهتعمهة بالهدارس الثاىوٓة جاء )بدرجة كبٓرة(. كها كشفت الدراسة عن 

الهىظهة الهتعمهة فْ الهدارس تعزى لهتغٓر وجود فروق ذات داللة احصائٓة لتقدٓر توافر أبعاد 
)الجىس( لصالح االىاث عمِ األداة ككل واألبعاد )فرص التعمم, الحوار, الهشاركة, والبٓئة الخارجٓة(, 

وجد فروق دالة احصائٓا تعزى )لطبٓعة العهل( لصالح الهدٓر ة . ولم تظٍر الىتائج فروقا دالة /ٓو
ل العمهْ, وأخٓرا أظٍرات الىتائج وجود فروق دالة تبعا احصائٓا تبعا )لسىوات الخبرة ولهت غٓر الهٌؤ

بٓة فْ هجال الهىظهة الهتعمهة. بٓة لصالح هن حصموا عمِ دورات تدٓر  لهتغٓر الدورات التدٓر

التعرف الِ تصورات أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة ىحو درجة توفر أبعاد  (1115دراسة العنزي )ٌدفت 
ت , والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات  الهىظهة الهتعمهة فْ جاهعة الكٓو

)الجىس, الرتبة االكادٓهٓة , تخصص الكمٓة ( واستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ واعتهد استباىة أبعاد 
( فقرة, وذلك بالتطبٓق 43الهكوىة هن ) (Watkins&Marsick,1999)الهىظهة الهتعمهة لىهوذج 

ت الهكوىة هن )عمِ عٓىة عشوائ (. 094ٓة طبقٓة هن أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ جاهعة الكٓو
ت ىحو أبعاد الهىظهة  وأظٍرت الىتائج أن جهٓع استجابات أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ جاهعة الكٓو
الهتعمهة حصمت عمِ درجة )هتوسطة(, كها كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائٓة 
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ت لصالح تعزى لهتغٓر )الجى  (االىاث)س( بٓن استجابات أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ جاهعة الكٓو
وجد فروق ذات داللة  فْ بعدي آجاد فرص لمتعمٓم الهستهر واىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة, ٓو
احصائٓة تعزى لهتغٓر )الرتبة األكادٓهٓة( لصالح فئة االستاذ فْ أربعة هن أبعاد هىظهة الهتعمهة ) 

ة تشجٓع ال تعمم, والتعاون الجهاعْ , واىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم , وتهكٓن  األفراد هن رٓؤ
وجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى  جهاعٓة هشتركة , والقٓادة االستراتٓجٓة الداعهة لمتعمم(, ٓو

 .(الظٓرة األدبٓة )لهتغٓر)تخصص الكمٓة( فْ جهٓع أبعاد الهىظهة الهتعمهة وكاىت لصالح الكمٓات

الكشف عن هدى اهتالك جاهعة تبوك لهعآٓر الهىظهة الهتعمهة هن  (1115دراسة العنزي )ٌدفت 
وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس فٍٓا, والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا 

الوصفْ  لمهتغٓرات)الجىس, الرتبة االكادٓهٓة , التخصص, وطبٓعة العهل ( واستخدم الباحث الهىٍج
( هن  008) ت عمِ هجتهع الدراسة الهكون هن ( فقرة والتْ طبق53, وطو ر استباىة هكوىة هن )

أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ جاهعة تبوك, وأظٍرت الىتائج أن هدى اهتالك جاهعة تبوك لهعآٓر 
ل )الىهاذج الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس فٍٓا كان  )هتوسطة (, وجاء هجا

الذٌىٓة( فْ الهرتبة االولِ ضهن دور )هرتفع( وبدرجة هتوسطة لباقْ هجاالت الدراسة) التهكن 
وجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى  الشخصْ, الرؤٓة الهشتركة, التفكٓر الىظهْ, وتعمم الفٓرق(, ٓو

وجد(األدبٓة)لهتغٓر )التخصص( فْ هجال )تعمم الفٓرق( لصالح التخصصات  فروق ذات داللة  , ٓو
وجد فروق ذات ىاث فْ هجال )التهكن الشخصْ( , احصائٓة تعزى لهتغٓر )الجىس( لصالح اال ٓو

داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر )طبٓعة العهل( لصالح هن ٓعهمون فْ االدارة والتدٓرس فْ هجال 
 )التهكن الشخصْ ( هقارىة ههن ٓعهمون فْ التدٓرس فقط .

التعرف الِ تأثٓر أبعاد ادارة الهعرفة فْ الهىظهة الهتعمهة هن  (1115ة )دراسة عبيد وربايعٌدفت 
وجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ الجاهعة العربٓة األهٓركٓة فْ فمسطٓن والتعرف الِ درجة 
توافر أبعاد ادارة الهعرفة فْ الجاهعة العربٓة األهٓركٓة _فمسطٓن هن وجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة 

التعرف الِ درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة فْ الجاهعة العربٓة األهٓركٓة _فمسطٓن التدٓرسٓة و 
ر استباىة  هن وجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة, واستخدم الباحثان الهىٍج الوصفْ, وقاها بتطٓو

( هن أعضاء الٍٓئة 032( فقرة لجهع البٓاىات هن عٓىة الدراسة الهكوىة هن )70هكوىة هن )
دٓرسٓة فْ الجاهعة العربٓة األهٓركٓة فْ فمسطٓن, وأظٍرت الىتائج أن هستوى توفر ادارة الهعرفة الت
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وجد (كبٓرة)والهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ الجاهعة كان بدرجة , ٓو
 الهىظهة الهتعمهة(.فروق ذات داللة احصائٓة لتأثٓر أبعاد ادارة الهعرفة فْ الهتغٓرات التابعة )أبعاد 

ٓة ظهة الهتعمهة بالوزارات الفمسطٓىفر أبعاد الهىاتو التعرف الِ درجة  (1115دراسة الشنطي )ٌدفت 
ل  فْ قطاع غزة والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات ) الجىس, الهٌؤ

( الهعدل DLOQبعاد الهىظهة )العمهْ, الخبرة(, واستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ, واعتهد هقٓاس أ
( فقرة , لجهع البٓاىات هن العٓىة الطبقٓة 42الهكوىة هن ) (Watkins&Marsick,1999)بواسطة 

( هفردة هن شاغمْ الوظائف االشرافٓة, وأظٍرت ىتائج الدراسة أن جهٓع 340العشوائٓة الهكوىة هن )
روق ذات داللة احصائٓة فْ جهٓع أبعاد الهىظهة الهتعمهة حصمت عمِ درجة هتوسطة , و وجود ف

أبعاد الهىظهة الهتعمهة تعزى لهتغٓر )الجىس( ولصالح الذكور, وعدم وجود فروق ذات داللة 
احصائٓة لهتغٓر سىوات الخدهة فْ جهٓع أبعاد الهىظهة الهتعمهة باستثىاء البعد الرابع ) اىشاء 

سىة,  05ات الخدهة األكثر هن اىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم( حٓث وجدت فروق لصالح سىو 
ل العمهْ( فْ جهٓع أبعاد الهىظهة  باالضافة لعدم وجود فروق ذات داللة احصائٓة حسب )الهٌؤ
الهتعمهة باستثىاء البعد األول )آجاد فرص لمتعمم الهستهر( , حٓث وجدت فروق لصالح حهمة 

الت العمٓا.  الهٌؤ

ة التعرف ( 1114دراسة العياصرة والحارثي )ٌدفت  الِ درجة ههارسة هدٓرات الهدارس الثاىٓو
بهدٓىة الطائف الستراتٓجٓات الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر الهعمهات, اعتهد الباحثان الهىٍج 

ر استباىة أبعاد الهىظهة الهتعمهة ) ( الهعدة هن قبل DLOQالوصفْ الهسحْ , وقاها بتطٓو
(Watkins&Marsick,1999) ( فقرة , و 55الهكوىة هن ) التْ طبقت عمِ عٓىة عشوائٓة بسٓطة
ىة هن ) ( هعمهة , وأظٍرت الىتائج أن درجة ههارسة هدٓرات الهدارس 670هن هجتهع الدراسة هكو 

وجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن  ة بهدٓىة الطائف الستراتٓجٓات الهىظهة الهتعمهة كبٓرة, ٓو الثاىٓو
ة بهدٓىة الطائف هتوسطات تقدٓرات أفراد عٓىة الدراسة لدرجة هها رسة هدٓرات الهدارس الثاىٓو

الستراتٓجٓات الهىظهة الهتعمهة تعزى لهتغٓر سىوات الخبرة لألداة ككل , ولهجال تهكٓن الهعمهات 
ة جهاعٓة هشتركة, ولصالح الهعمهات ذوات الخبرة أكثر هن  ن رٓؤ سىوات, , وال ٓوجد  00هن تكٓو

ٓرات أفراد عٓىة الدراسة لدرجة ههارسة هدٓرات فروق ذات داللة احصائٓة بٓن هتوسطات تقد
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ل العمهْ  الهدارس الثاىوٓة بهدٓىة الطائف الستراتٓجٓات الهىظهة الهتعمهة تعزى لهتغٓرات الهٌؤ
 والتخصص لألداة ككل أو عمِ أي هن هجاالت الدراسة السبعة.

ٓرس فْ جاهعة التعرف الِ هستوى ههارسة أعضاء ٌٓئة التد( 1114) دراسة أبو اسنينةٌدفت 
م, استخدم الباحث الهىٍج  جرش لضوابط الهىظهة الهتعمهة كها وضعٍا سٓىج هن وجٍة ىظٌر

( 000( فقرة والتْ طبقت عمِ عٓىة الدراسة الهكوىة هن )60الوصفْ , وطو ر استباىة هكوىة هن )
ش عضو ٌٓئة تدٓرس, وأظٍرت الىتائج أن هستوى ههارسة أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة جر 

وجد  لضوابط الهىظهة الهتعمهة كان هتوسطا عمِ الدرجة الكمٓة ولكل هجال هن هجاالت الدراسة, ٓو
فروق دالة احصائٓا فْ استجابات أعضاء ٌٓئة التدٓرس تعزى لهتغٓر الرتبة االكادٓهٓة لصالح رتبة 

وجد فروق دالة احصائٓا تعزى لهتغٓر الخبرة وكاىت لصالح ذوي ال  5خبرة )أستاذ هساعد, , ٓو
وجد فروق دالة احصائٓا تعزى لهتغٓر الكمٓة وكاىت لصالح الكمٓات العمهٓة.  سىوات فأقل(, ٓو

التعرف الِ درجة توفر أبعاد الهىظهة الهتعمهة وعالقتٍا بتهكٓن  (1114) دراسة العتيبيٌدفت 
رات )الجىس, العاهمٓن بجاهعة الطائف, والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓ

بٓة(, واستخدم الباحث الهىٍج  ل العمهْ, عدد سىوات الخبرة, عدد الدورات التدٓر التخصص, الهٌؤ
( فقرة لتطبٓقٍا عمِ العٓىة العشوائٓة البسٓطة هن هجتهع 56الوصفْ وقام ببىاء استباىة هكوىة )

ٍرت الىتائج أن درجة ( اداري وفىْ, وأظ269الدراسة هن العاهمٓن فْ جاهعة الطائف الهكوىً هن )
توفر أبعاد الهىظهة الهتعمهة بجاهعة الطائف هن وجٍة ىظر العاهمٓن كان هتوسطا, وأن درجة 
تهكٓن العاهمٓن بجاهعة الطائف هن وجٍة ىظر العاهمٓن كان هتوسطا هع وجود عالقة ارتباطٓة ذات 

مٓن, و توجد فروق دالة داللة احصائٓة بٓن درجات توفر أبعاد الهىظهة الهتعمهة وتهكٓن العاه
احصائٓا ٓسن اراء عٓىة الدراسة تعزى لمجىس فْ بعدي تشجٓع التعاون والتعمم الجهاعْ لصالح 
بٓة  الذكور, وتوجد فروق دالة احصائٓا بٓن اراء عٓىة الدراسة تعزى لمتخصص وعدد الدورات التدٓر

 ل العمهْ , وعدد سىوات الخبرة.لصالح االداري , وال توجد فروق دالة احصائٓا تعزى لهتغٓر الهٌؤ

ة بهحافظة  (1114دراسة القرني)ٌدفت  التعرف الِ تصورات هعمهْ وهعمهات الهرحمة الثاىٓو
الدوادهْ بالههمكة العربٓة السعودٓة ىحو هدارسٍم كهىظهات هتعمهة, استخدهت الباحثة الهىٍج 

( 000الدراسة الهكوىة هن )( فقرة لتطبٓقٍا عمِ عٓىة 28الوصفْ وطو رت استباىة هكوىة هن )
عضو ٌٓئة تدٓرس, وأظٍرت الىتائج أن الهتوسطات الحسابٓة الجابات أفراد عٓىة الدراسة جاءت 
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بدرجة هتوسطة , وأىً ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة بْ الهتوسطات الحسابٓة لتقدٓرات أفراد 
ل العمهْ,   الخبرة ( .عٓىة الدراسة تعزى لهتغٓرات الدراسة) الجىس, الهٌؤ

مٓة الت (1114دراسة الديحاني)ٌدفت  عرف عمِ العالقة بٓن أبعاد الهىظهة الهتعمهة والقٓادة التحٓو
ت ,  والكشف عن  لدى القٓادات الجاهعٓة هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة الكٓو

العمهٓة, سىوات الخبرة(, الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات )ىوع الكمٓة, الدرجة 
واستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ االرتباطْ الهقارن, وأعد استباىة لتطبٓقٍا عمِ العٓىة الهكوىة هن 

مٓة عالقة  384 هشاركا, وأظٍرت الىتائج أن العالقة بٓن أبعاد الهىظهة الهتعمهة والقٓادة التحٓو
استجابة أفراد العٓىة حول توافر أبعاد  آجابٓة طردٓة, وأىً ٓوجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ

الهىظهة الهتعمهة لدى القٓادات الجاهعٓة تعزى لهتغٓر )ىوع الكمٓة, الدرجة العمهٓة , سىوات الخبرة(, 
وأىً ٓوجد فروق ذات داللة احصائٓة لصالح القٓادٓٓن حول أبعاد الهىظهة الهتعمهة لدى القٓادات 

 عٓىة الدراسة . الجاهعٓة هقارىة بغٓر القٓادٓٓن هن

التعرف الِ درجة ههارسة هجاالت الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر  (1114) دراسة فرجٌدفت 
أعضاء ٌٓئة التدٓرس بجاهعة جازان والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات) 
الجىس, الهرتبة األكادٓهٓة, ىوع الكمٓة, الجىسٓة, سىوات الخبرة(, واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ, 

( الهعدل بواسطة DLOQىة باالعتهاد عمِ هقٓاس أبعاد الهىظهة )وطورت استبا
(Watkins&Marsick,1999)  فقرة, وذلك لتطبٓقٍا عمِ عٓىة عشوائٓة هكوىة هن  46هكوىة هن

( هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس, وأظٍرت الىتائج ان درجة ههارسة هجاالت الهىظهة الهتعمهة هن 244)
, واىً توجد فروق ذات داللة ( هتوسطةهعة جازان كاىت )ة التدٓرس بجاوجٍة ىظر أعضاء ٌٓئ

احصائٓة بٓن هتوسطات استجابات أفراد عٓىة الدراسة حول الدرجة الكمٓة لههارسة هجاالت الهىظهة 
الهتعمهة هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس بجاهعة جازان تعزى لمهتغٓرات )الجىس والهرتبة 

ات داللة احصائٓة بٓن هتوسطات استجابات أفراد عٓىة الدراسة واىً ال توجد فروق ذ األكادٓهٓة(,
حول الدرجة الكمٓة لههارسة هجاالت الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس بجاهعة 

 جازان تعزى لمهتغٓرات )الكمٓة , الجىسٓة, وعدد سىوات الخبرة فْ الهجال األكادٓهْ(.

ٓرة  (1113دراسة رمضان )ٌدفت  التعرف عمِ هدى توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة بالهعاٌد األٌز
هن وجٍة ىظر العاهمٓن فٍٓا، والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبًعا لهتغٓرات )ىوع 
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ل العمهْ، وسىوات الخبرة(، ولتحقٓق أغراض الدراسة  الوظٓفة، وهرحمة التعمٓم، والجىس، والهٌؤ
لىهوذج  )DLOQ( ٍج الوصفْ باالعتهاد عمِ استبٓان أبعاد الهىظهة الهتعمهةاستخدم الباحث الهى

( فقرة تم التأكد هن صدقٍا وثباتٍا 43والتْ تكون هن )  Watkins & Marsickهارسك وواتكىز
ٓرة   (،.910الذي بمغ هعاهمً) ثم تطبٓقً عمِ عٓىة عشوائٓة طبقٓة هن العاهمٓن بالهعاٌد األٌز

ا) ىتائج الدراسة أن جهٓع أبعاد الهقٓاس قد  أظٍرتم. و 2012/2013الدراسْ لمعام  (443قدٌر
فْ تقدٓر درجات عٓىة الدراسة وأىً توجد فروق ذات داللة احصائٓة ، (هتوسطة)حصمت عمِ درجة 

ل العمهْ,والجىس ,وهرحمة التعمٓم  ,ىوع الوظٓفة)بشكل عام تبًعا لهتغٓرات بٓىها لم توجد  (والهٌؤ
 .(.سىوات الخبر )فروق دالة إحصائًٓا تعزى لهتغٓر

التعرف الِ واقع تطبٓق ضوابط الهىظهة الهتعمهة فْ هدارس  (1113دراسة تيم ومرشود )ٌدفت 
وكالة الغوث الدولٓة فْ الضفة الغربٓة, استخدم الباحثان الهىٍج الوصفْ واعتهدا استباىة دراسة 

( هدٓرا وهدٓرة 84( فقرة لتطبٓقٍا عمِ هجتهع الدراسة الهكون هن )59هن ) ( الهكوىة2007عبابىة )
فْ هدارس وكالة الغوث الدولٓة فْ هحافظات الضفة الغربٓة, وأظٍرت الىتائج أن واقع التطبٓق 

عمِ  (5) الكمْ لضوابط الهىظهة الهتعمهة جاء بدرجة )هتوسطة(, وحصمت جهٓع الهجاالت وعددٌا
, وأىً توجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر )الجىس( لصالح االىاث (طةهتوس)درجة تطبٓق 

ل العمهْ)وتوجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر  لصالح )بكالوٓرس أو أقل(, وال  (الهٌؤ
توجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر التخصص عمِ جهٓع الهجالت باستثىاء هجال 

الخبرة ), والتوجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر (الكمٓات العمهٓة)التفكٓر الىظهْ لصالح 
 عمِ جهٓع الهجاالت. (االدآرة

هعة األهٓرة التعرف الِ هدى توفر خصائص الهىظهة الهتعمهة فْ جا (1113دراسة زرعة )ٌدفت 
شف عن الفروق والك هن وجٍة ىظر رئٓسات األقسام األكادٓهٓة ,ىوري بىت عبد الرحهن فْ الٓراض 

فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات )الكمٓة, سىوات الخبرة, الدرجة العمهٓة, حجم القسم(, 
( الهعدل بواسطة DLOQواستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ, واعتهدت هقٓاس أبعاد الهىظهة )

(Watkins&Marsick,1999) ( 42) وذلك بالتطبٓق عمِ هجتهع الدراسة بأكهمً الهكون هن
رئٓسة قسم, وأظٍرت الىتائج أن درجة توفر خصائص الهىظهة الهتعمهة فْ جاهعة األهٓرة ىوري بىت 

, وأىً ٓوجد (عالٓة)و (هتوسطة)عبد الرحهن هن وجٍة ىظر رئٓسات األقسام األكادٓهٓة تراوحت بٓن 
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هة الهتعمهة فروق ذات داللة احصائٓة بٓن استجابات عٓىة الدراسة حول هدى توفر خصائص الهىظ
) تشجٓع الحوار واالستفسار, تهكٓن األفراد هن رؤٓة جهاعٓة  فْ جاهعة األهٓرة ىوري فْ تمك األبعاد
ذوي الخبرة أقل هن )ولصالح  (سىوات الخبرة)تعزى لهتغٓر  هشتركة, ربط الجاهعة بالبٓئة الخارجٓة(

وجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ بعد )تهكٓن األف(عشرة سىوات راد هن رؤٓة جهاعٓة هشتركة( , ٓو
 . (عضو 30الِ أقل هن  20االقسام ذات الحجم هن )تعزى لحجم القسم)عدد األعضاء( ولصالح 

التعرف الِ درجة توافر هتطمبات الهىظهة الهتعمهة فْ الكمٓة التقىٓة  (1113دراسة الذياب)ٌدفت 
الهتعمهة, وهعوقات تطبٓق هفٍوم بالخرج هن وجٍة ىظر هوظفٍٓا, وهجاالت تطبٓق هفٍوم الهىظهة 
( , وأعد استباىة هكوىً الوصفْ) الهىظهة الهتعمهة بالكمٓة التقىٓة بالخرج, استخدم الباحث الهىٍج

هوظف بٓن اداري وعضو ٌٓئة  020فقرة لتطبٓقٍا عمِ هجتهع الدراسة كمً الهكون هن ( 54هن)
ل الكمٓة ال تقىٓة بالخرج ألن تكون هىظهة هتعمهة تدٓرب, وأظٍرت الىتائج أن الخصائص التْ تٌؤ

, وأىً أحٓاىا ها ٓتم تطبٓق هفٍوم الهىظهة الهتعمهة فْ عدة هجاالت بالكمٓة (هتوسطة)هتوفرة بدرجة 
التقىٓة بالخرج, وأن هجتهع الدراسة هوافقون بشدة عمِ هعوق واحد فقط هن هعوقات تطبٓق هفٍوم 

 ٌو) كثرة األعباء الوظٓفٓة تقمل فرصة التعمم(.الهىظهة الهتعمهة بالكمٓة التقىٓة بالخرج و 

التعرف الِ درجة توافر خصائص الهىظهة الهتعمهة لدى هدٓري  (1112دراسة عبد الفتاح)ٌدفت 
م, استخدهت  الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظات شهال الضفة الغربٓة ووسطٍا هن وجٍات ىظٌر

( فقرة ,لتطبٓقٍا عمِ عٓىة طبقٓة عشوائٓة 50الباحثة الهىٍج الوصفْ , وأعدت استباىة هكوىة هن )
هدٓرا,  (400)هدٓري الهدارس الحوهٓة فْ هحافظات شهال الضفة الغربٓة ووسطٍا والتْ بمغت هن 

وأظٍرت الىتائج ان درجة توافر خصائص الهىظهة الهتعمهة لدى هدٓري الهدارس الحكوهٓة فْ 
, وأىً ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة (اكبٓرة جد)هحافظات شهال الضفة الغربٓة ووسطٍا كاىت 

بٓن هتوسطات استجابات هدٓري الهدارس الحكوهٓة لدرجة توافر خصائص الهىظهة الهتعمهة لدٍٓم 
ل العمهْ, والخبرة االدآرة(, وتوجد فروق ذات داللة  تعزى لمهتغٓرات) الجىس, التخصص, الهٌؤ

 ح هدٓٓرة طولكرم وهدٓٓرة سمفٓت.هدٓٓرة لصالاحصائٓة بٓن هتوسطات استجاباتٍم تعزى لهتغٓر ال

التعرف الِ درجة درجة توافر أبعاد هىظهة التعمم فْ الهدارسة  (1112دراسة الكبيسي )ٌدفت 
ااألساسٓة الخاصة فْ هحافظة عهان وعالقتٍا باالبداع االداري لمهدٓٓرن هن وجٍة ىظر الهعمهٓن , 
ر استباىة أبعاد الهىظهة الهعدة هن قبل  استخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ االرتباطْ, وقاهت بتطٓو
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(Watkins&Marsick,1999) ( فقرة , طبقتٍا  عمِ عٓىة طبقٓة عشوائٓة هن 43الهكوىة هن )
ىة هن ) ( هعمها وهعمهة , وأ ظٍرت الىتائج أن درجة توافر أبعاد هىظهة 370هجتهع الدراسة هكو 

, وأن هستوى االبداع لدى (هتوسطة)التعمم فْ الهدارسة ااألساسٓة الخاصة فْ هحافظة عهان كاىت 
ىاك عالقة آجابٓة ذات داللة احصائٓة بٓن درجة توافر أبعاد هىظهة (اهرتفع)الهدٓٓرن كان  , ٌو

التعمم وهستوى االبداع االداري لهدٓري الهدارس االساسٓة الخاصة فْ هحافظة عهان, وأىً ال ٓوجد 
فروق ذات داللة احصائٓة فْ درجة توافر أبعاد هىظهة التعمم فْ الهدارس االساسٓة الخاصة تعزى 

وجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ درجة توافر أبعاد هىظهة لهتغٓري)  ل العمهْ والخبرة(, ٓو الهٌؤ
 .(الذكور)وكان لصالح  (الجىس)التعمم تعزى لهتغٓر

التعرف الِ درجة ههارسة هدٓري الهدارس العربٓة داخل الخط األخضر  (1111دراسة عواد )ٌدفت 
م, والوقوف عمِ أبرز الهعٓقات  فْ اسرائٓل لضوابط الهىظهة الهتعمهة لبٓتر سٓىج هن وجٍة ىظٌر

التْ تحد هن ههارسة ٌذي الضوابط, والتعرف الِ أٌم الهقترحات التْ تدعم درجة ههارسة تمك 
( فقرة هوزعة عمِ خهس 98الضوابط, استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ ,وطو ر استباىة هكوىة هن )

ة الهشتركة, والىهاذج  التهكن الشخصْ, والتفكٓر الىظهْ,)هجاالت , ٌْ:  وتعمم الفٓرق, والرٓؤ
, وتم توٓزعٍا عمِ جهٓع أفراد هجتهع الدراسة الهكون هن جهٓع هدٓري الهدارس االبتدائٓة  (الذٌىٓة

( هدٓٓرن وهدٓرات, وأظٍرت الىتائج أن 200العربٓة فْ لواء الشهال داخل الخط األخضر وعددٌم )
اخل الخط األخضر فْ اسرائٓل لضوابط الهىظهة الهتعمهة درجة ههارسة هدٓري الهدارس العربٓة د

م جاءت بدرجة  , واىً ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ (هتوسطة)لبٓتر سٓىج هن وجٍة ىظٌر
وجد فروق ذات داللة  (الجىسأفراد عٓىة الدراسة تعزى لهتغٓر) اجابات فْ الهجاالت جهٓعٍا, ٓو

ل العمهْسة تعزى لهتغٓر )أفراد عٓىة الدرا احصائٓة فْ اجابات فْ الهجاالت جهٓعٍا ,  (الهٌؤ
وجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ اجابات أفراد عٓىة الدراسة  وكاىت لصالح )الدراسات العمٓا(, ٓو

, وكان لصالح  (التفكٓر الىظهْ)فْ الهجاالت جهٓعٍا باستثىاء هجال  (سىوات الخبرة)تعزى لهتغٓر 
سىوات فأكثر(, كها أظٍرت ىتائج الدلراسة أن  00سىوات( وفئة ) 00سىوات الِ أقل هن  5فئة  )

اقتصار صىاعة القرارات عمِ عدد هحدد هن الهسؤولٓن , وأن سٓاسة الدولة )أبرز الهعٓقات كاىت 
 .(ال تهىح الحٓرة لجٍاز التعمٓم العربْ
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درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمقة فْ جاهعة الشرق الِ  تعرفال (1111دراسة الشريفي )ٌدف 
األوسط هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس. واستخدم فْ ٌذي الدراسة الهىٍج الهسحْ، كها تم 

م  (90)االعتهاد عمِ استباىة كأداة لهعالجة الدراسة. وتكوىت عٓىة الدراسة هن  عضوًا تم اختٓاٌر
إن درجة توافر  وأظٍرت الىتائج التدٓرس فْ جاهعة الشرق األوسط.عشوائًٓا هن جهٓع أعضاء ٌٓئة 

عضاء ٌٓئة التدٓرس كاىت أبعاد الهىظهة الهتعمقة فْ جاهعة الشرق األوسط هن وجٍة ىظر أ
عدم وجود فروق دالة إحصائًٓا فْ درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمقة فْ جاهعة الشرق و . (هتوسطة)

 وإىساىٓة(، -ٌٓئة التدٓرس تبعًا لمتخصص األكادٓهْ لمكمٓة )عمهٓة األوسط هن وجٍة ىظر أعضاء
 (.الرتبة األكادٓهٓة )، وتبعًا لهتغٓر(الخبرة)تبعًا لهتغٓر 

التعرف الِ درجة ههارسة االدارة الهدرسٓة الستراتٓجٓات الهىظهة  (1111دراسة البنا )ٌدفت 
تفعٓمٍا , استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ , الهتعمهة فْ فْ الهدارس الثاىوٓة بهحافظات غزة وسبل 

ْ : )توفٓر فرص التعمم, تشجٓع 55وطو ر استباىة هكوىة هن ) ( فقرة هوزعة عمِ سبعة هجاالت ٌو
الحوار واالستفسار, تشجٓع التعمم التعاوىْ الجهاعْ, اىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم, تهكٓن 

لهدرسة بالبٓئة الخارجٓة, القٓادة االستراتٓجٓة الداعهة األفراد هن رؤٓة جهاعٓة هشتركة,  ربط ا
( هعمها وهعمهة فْ الهدارس 405لمتعمم(, لتطبٓقٍا عمِ العٓىة الطبقٓة العشوائٓة الهكوىة هن )

ة بهحافظات غزة وأظٍرت الىتائج ان درجة ههارسة االدارة الهدرسٓة  الستراتٓجٓات الهىظهة الثاىٓو
ة بهحافظات غزة جاءت بدرجة فْ الهدارس الثا الهتعمهة , واىً ٓوجد فروق ذات داللة (هتوسطة)ىٓو

احصائٓة فْ هتوسطات تقدٓرات الهعمهٓن لدرجة ههارسة االدارة الهدرسٓة الستراتٓجٓات الهىظهة 
ة بهحافظات غزة تعزى لهتغٓر  وكاىت الفروق لصالح  (الهدٓٓرة)الهتعمهة فْ فْ الهدارس الثاىٓو

هدٓٓرة شرق خاىٓوىس وشهال غزة فْ الهجال األول والرابع ,ولصالح هدٓٓرة  هدٓٓرة غرب غزة عمِ
غرب غزة وهدٓٓرة الوسطْ عمِ هدٓٓرة شرق خاىٓوىس فْ الهجال الثاىْ , ولصالح هدٓٓرة غرب 

 .غزة عمِ هدٓٓرة شرق خاىٓوىس فْ الهجال الخاهس

عاد الهىظهة الهتعمهة فْ التعرف الِ هدى توافر أب (1111دراسة أبو حشيش و مرتجى  )ٌدفت 
جاهعة األقصِ هن وجٍة ىظر العاهمٓن فٍٓا, والكشف عن الفروق فْ استجابات أفراد العٓىة تبعا 
ر  لهتغٓر) الجىس, التخصص, سىوات الخدهة, طبٓعة العهل(, ووضع بعض الهقترحات لتطٓو

, واعتهدا هقٓاس أبعاد الجاهعة فْ ضوء هفٍوم الهىظهة الهتعمهة, استخدم الباحثان الهىٍج الوصفْ
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عبارة  (42)والذي ٓتكون هن  (Watkins&Marsick,1999)( الهعدل بواسطة DLOQالهىظهة )
لتطبٓقٍا عمِ العٓىة العشوائٓة  صائص الهىظهة الهتعمهة الرئٓسٓةهوزعة عمِ سبعة أبعاد تهثل خ

 الهقٓاس أبعاد جهٓع حصمتهوظفا فْ جاهعة األقصِ, وأظٍرت الىتائج أىً  (050)الهكوىة هن 
ء باستثىا االستبٓاو أبعاد جهٓع عمِ (التخصص) صالحـل فرَقوأىً ال توجد  (هتَسطة) درجة عمِ
 لهتغٓر تبعاً فرَق وال توجد ، العمَن كمٓات لصالح " وكاىت  الخارجٓة بالبٓئة الهىظهة ربط"  بعد
 الهعرفة لهشاركة أىظهة ءإىشا"  الرابع البعدء باستثىا االستبٓاو أبعاد جهٓع عمِ (الخدهة سىَات)

 ربط" السادس َالبعد (سىَات00 هوأكثر ) الخدهة سىَات لصالح فرَق دتـَج ثـحٓ" َالتعمن
وجد" ةـالخارجٓ بالبٓئة الهىظهة  كشفتَ (تسىَا 5 هو لأق) الخدهة سىَات لصالح فرَق ٓو
 إٓجاد"   لاألَ البعدء باستثىا (لالعه طبٓعة) حسب إحصائٓة داللة ذات فرَقأىً ال توجد  الدراسة
 َجَد عو الدراسة كشقتَ ، (اإلدارٓٓو) لصالح فرَق َجدت حٓث"  ستهرـاله لمتعمن فرص
 (اإلىاث) لصالحكاىت  َقد األبعاد جهٓع فْ (الجىس) لهتغٓر اـتبع إحصائٓة داللة ذات فرَق
القٓادة االستراتٓجٓة "  السابع َالبعد"  َالتعمن الهعرفة لهشاركة أىظهةء إىشا" عـالراب البعد اءباستثى

 .بٓىٍها فرَق َجَد عدن تبٓو حٓث لمتعمنالداعهة 

التعرف الِ تصورات الهعمهٓن ىحو هدارسٍم كهىظهات هتعمهة,  (1111دراسة جبران ) ٌدفت 
وىحو هدٓٓرٍم كقادة تعمٓهٓٓن فْ األردن , استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ , وأعد استباىة هكوىً هن 

( فقرة , هكوىة هن جزأٓن رئٓسٓٓن )أربعة هجاالت لمهدرسة كهىظهة الهتعمهة وستة هجاالت 62) 
( هعمها وهعمهة فْ هدارس 439تطبٓقٍا عمِ عٓىة هقصودة هكوىة هن )لمهدٓر كقائد تعمٓهْ  ل

لوصف الهدرسة كهىظهة هتعمهة, واىً الٓوجد  (هتوسطا)شهال األردن, وأظٍرت الىتائج تقدٓرا  -اربد
 (الجىس)فروق ذات داللة احصائٓة بٓن الهشاركٓن تبعا لخصائصٍم الشخصٓة باستثىاء هتغٓر 

 .(الذكور)احصائٓة بٓن الهعمهٓن لصالح  حٓث ظٍرت فروق ذات داللة

 

الِ بٓان هفٍوم الهىظهة الهتعمهة فْ الجاهعات األردىٓة, استخدم  (1111دراسة حواجرة  )ٌدفت 
فقرة لتطبٓقٍا عمِ عٓىة عشوائٓة هن أعضاء  (44)وأعد استباىة هكوىة هن ,ث الهىٍج الوصفْالباح

 فرَق تَجد وأظٍرت الىتائج أىً ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات األردىٓة فْ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة,
 الهتعمهة الهىظهة خصائص أٌهٓة لحَ التدرٓس ٌٓئةء أعضا رؤٓة بٓو إحصائٓة داللة ذات
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 فْ التدرٓس ٌٓئة ءأعضا رؤٓة بٓو إحصائٓا دالة فرَق تَجد  وأىً ،(العمهْ للمهؤٌ )تعزُ
 إلِ تعزُ الهتعمهة الهىظهة لتطبٓق الداعهة لالعَاه ألٌهٓة  األردىٓة الجاهعات
 هع  األردىٓة الجاهعات لَتفاع ،اإلدارّ َالعهر ،العمهْ لَالهؤٌ،  األردىٓة الجاهعات)هتغٓرات

 .(اإلدارّ َالعهر ،الخبرة سىَات هو كل

ة التعرف الِ  (1118)دراسة عاشور ٌدفت  تصورات الهدراء والهعمهٓن فْ الهدارس الثاىٓو
, والكشف عن الفروق فْ فْ الهىظهة الهتعمهة (سٓىج)الحكوهٓة فْ هحافظة إربد لتطبٓق ضوابط 

ل العمهْ, وسىوات الخبرة(, استخدم الباحث  استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهتغٓرات )الجىس, الهٌؤ
( فقرة هوزعة عمِ خهسة هجاالت ٌْ: )التفكٓر  58د استباىة هكوىة هن )الهىٍج الوصفْ, وأع

ة هشتركة, والتعمم الجهاعْ(, لتطبٓقٍا عمِ  الىظهْ, التهكن الشخصْ, الىهاذج الذٌىٓة, بىاء رٓؤ
( هعمها وهعمهة هن هجتهع الدراسة 700( هدٓرا وهدٓرة و)050عٓىة عشوائٓة طبقٓة هكوىة هن )

مهٓن فْ الهدارس الثاىوٓة الحكوهٓة فْ هحافظة اربد , وأظٍرت الىتائج أن جهٓع الهدراء والهع
ة الحكوهٓة فْ هحافظة إربد لتطبٓق ضوابط   (سٓىج)تصورات الهدراء والهعمهٓن فْ الهدارس الثاىٓو

جاءت بدرجة هتوسطة, وأىً ٓوجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ استجابة أفراد  فْ الهىظهة الهتعمهة
عٓىة الدراسة تعزى لهتغٓر) الجىس( عمِ جهٓع الهجاالت ولألداة ككل وكاىت لصالح االىاث, وأىً 

ة الحكوهٓة فْ ال ٓوجد فروق دالة احصائٓا بٓن  تصورات الهدراء والهعمهٓن فْ الهدارس الثاىٓو
ل العمهْ)تعزى لهتغٓر هحافظة إربد  عمِ جهٓع هجاالت ضوابط سٓىج فْ الهىظهة الهتعمهة,  (الهٌؤ

, وأىً ال ٓوجد فروق (بكالوٓرس)ال ْ, وكان لصالح حهمةولألداة ككل باستثىاء هجال التهكن الشخص
تعزى تصورات الهدراء والهعمهٓن فْ الهدارس الثاىوٓة الحكوهٓة فْ هحافظة إربد دالة احصائٓا بٓن 

عمِ جهٓع هجاالت ضوابط سٓىج فْ الهىظهة الهتعمهة لجهٓع هجاالت أداة  (سىوات الخبرة)لهتغٓر 
وجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ استجابة أفراد عٓىة الدراسة تعزى لهتغٓر)  الدراسة ولألداة ككل, ٓو

 .(الهدٓر)الهسهِ الوظٓفْ( عمِ جهٓع الهجاالت ولألداة ككل وكاىت لصالح 
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 الدراسات األجنبية 2.2.2.

الِ هدى ههارسة الهدارس فْ التعرف ( (Retna & Tee Ng, 2016دراسة ريتنا وتي انج ٌدفت 
ْ )الهىظهة الهتعمهة, التعمم  سىغافورة ألبعاد الهىظهة الهتعمهة, هن خالل التطرق ألربعة هحاور ٌو

هقابالت وجٍا لوجً فْ العهل, هىاخ التعمم, ٌٓكل التعمم(, وتم جهع البٓاىات هن خالل ثالثة وسائل: 
وقد سئل ٌؤالء الهعمهون , وفحص الوثائق ، والهالحظات الشخصٓةهعمها فْ الهدرسة  (06)هع 

عن سؤالٓن رئٓسٓٓن، وركز السؤال األول عمِ فٍم الهعمهٓن لمتعمم وأٌهٓتً. وتىاول السؤال الثاىْ 
أجٓرت هالحظات  كها وههارسة تعمم هبادئ الهىظهة والهزآا والتحدٓات التْ واجٍتٍا أثىاء تىفٓذٌا. 

أن الهدرسة تهارس هتعمهة فْ الهدرسة , وأظٍرت الىتائج ههارسات أبعاد الهىظهة الشخصٓة عمِ 
الجواىب األربعة بطٓرقة فٓردة هن ىوعٍا فْ السٓاق الهدرسْ، ولكن ٓجب أن تؤخذ العواهل الثقافٓة 

ة.  الهىظهة الهتعمهةاألوسع فْ االعتبار فْ تفسٓر  ٓجب أن ٓراعْ  وكهافْ سٓاق الهدرسة أسٓٓو
هدرسة فْ سىغافورة بعض القضآا والتحدٓات التْ تتعمق الفْ  مهة الهىظهة الهتع تطبٓق هفٍوم

 بأساسٓات التعمٓم.

 الهعرفْلعالقات بٓن االقتصاد الِ تسمٓط الضوء عمِ ا ((Barath,2015دراسة باراث ٌدفت 
ْ تشكل جهٓعٍا بٓئة وىوعٓة التعمٓم العالْ هع إٓالء اٌتهام خاص إلعداد الهعمهٓن والهدارس الت

سٓىج  ٍار هفٍوم هىظهة التعمم التْ وضعكٓف ٓهكن تفسٓ ,  باالضافة لتقدٓم تحمٓللمتعممهحفزة 
لتطبٓق عمٍٓا  ىنغارياهن  هدرسة( 87)تم اختٓار , ولتحقٓق أٌداف الدراسة وتكٓٓفٍا هع الهدارس

ْ: ) ٓدهج ثالثة هفآٌم رئٓسٓةىهوذج  ر الهدرسة هع تطبٓق ىهوذج إطا لتحقٓق فْ ثقافة وكفاءةاٌو
, وعهل تحمٓل  هٍىٓةاللسموكٓة لقادة الرأي فْ الهدارس اختبار االختصاصات ا, القٓم الهتىافسة

swot  ,)الذي تم الىهوذج وأظٍرت ىتائج الدراسة أن لمهدرسة هن أجل تركٓز قدرتٍا عمِ التعمم
تحمٓالت الكان هىاسبا لمهدارس، وأظٍرت  واىًالفروق بٓن الهدارس. عهل عمِ تحدٓد  تطبٓقً

لخصائص الثقافة التىظٓهٓة والسموك االختالفات فْ االىسجام هع ٌذي الخصائص. وقد وفر ىهوذج 
جراءات هفصمة التشخٓص الهعقد أساسا راسخا لصٓ لمهدارس تمٍهٍم عمِ الهضْ قدها اغة أٌداف وا 

 بالطٓرقة التْ تؤدي إلِ تىظٓم التعمم.

التعرف الِ تحدٓد العالقة بٓن (Alemzadeh & Jadidi, 2013) و جاديدي  دراسة المزادهٌدفت 
ٓكل التىظٓهْ وكل بعد هن لٍلِ تحدٓد العالقة بٓن االٍٓكل التىظٓهْ و تحقٓق الهىظهة الهتعمهة, وا
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فْ  (بروجرد)لهىظهة التعمٓم فْ بمدة )حالة( لهتعمهة, استخدهت الدراسة هىٍج دراسة أبعاد الهىظهة ا
بٍا , كها اعتهدت الدراسة العٓىة العشوائٓة, وتم تطبٓقٍا عمِ العاهمٓن واالقسام ذات العالقة  آران

وذات داللة  (بٓةمس)توجد عالقة  ًأىفْ هىظهة التعمٓم فْ بروجرد فْ آران , وأظٍرت ىتائج الدراسة 
 مهة.هْ وتحقٓق أبعاد الهىظهة الهتعٓكل التىظٍٓإحصائٓة بٓن ال

بٓن  العالقةالتعرف الِ  (Abd Rahman & Awang ,2013) دراسة عبد الرحمن وأوانج ٌدفت 
التىظٓهْ لدى كبار الهعمهٓن فْ الهدرسة العاهة بهالٓٓزا والذٓن حضروا  لتزامالهىظهة الهتعمهة واال

الطٓرقة برىاهج الثالث سىوات الهكثف لبكالوٓروس أدارة التعمٓم   حٓث قام الباحث باختٓار العٓىة ب
، وقد استخدم الباحث االستباىة كأداة لجهع البٓاىات لٓقوم هعمها  (788) العشوائٓة والبالغ عددٌم

، كها (هرتفعة)الِ أن هستوى تطبٓق الهىظهة الهتعمهة كان بدرجة  وأظٍرت ىتائج الدراسةبتحمٓمٍا، 
أظٍرت وجود عالقة إٓجابٓة بٓن الهىظهة الهتعمهة وااللتازم التىظٓهْ، وأن ٌىاك تشابك عهٓق بٓن 

 ٓن ٓظٍر أسئمة جدٓدة بحاجة إلِ الهٓزد هن الدارسات واألبحاث.الهفٍوه

الكشف عن ادراك أعضاء ٌٓئة  (Holyoke & Sturko ,2012)دراسة ىوليوك و ستركو ٌدفت 
لكتروىٓة التدٓرس ألقساهٍم كهىظهات هتعمهة, استخدم الباحثان الهىٍج الوصفْ, واألداة االستباىة اال

كمٓة فْ كل هن جاهعتْ واشىطن وآداٌو)هوسكو(,  (59)ٌٓئة التدٓرس هن  لتطبٓقٍا عمِ أعضاء
وأظٍرت ىتائج الدراسة أىً ٓوجد فروق ذات داللة احصائٓة فْ استجابات عٓىة الدراسة فٓها ٓتعمق 

وجد فروق ذات داللة (الذكور)وكاىت لصالح  (الجىس)بخمق فرص التعمٓم الهستهر تعزى الِ  , ٓو
ة هشتركة تعزى احصائٓة فْ استجا بات عٓىة الدراسة فٓها ٓتعمق بتهكٓن العاهمٓن لجهعٍم رٓؤ

 .(الهؤسسات الخاصة)وكاىت لصالح  (ىوع الهؤسسة)الِ

التعرف الِ هدى اهكاىٓة تحول (Clodwell & Fried ,2012)  دراسة كمودويل وفرايدٌدفت 
م ىهوذج سٓىج لهقارىة تصورات الهدارس البٓرطاىٓة لهفٍوم الهىظهة الهتعمهة, حٓث اىً تم استخدا

قٓا وبٓرطاىٓا وألهاىٓا, وأظٍرت الىتائج أن  هخططْ الهوارد البشٓرة فْ السٓاقات التربوٓة بجىوب افٓر
ٓكمٓتً تؤثران فْ التحول ىحو الهىظهة الهتعمهة تحدٓدا فْ اوروبا التْ تعتهد  ثقافة الىظام التربوي ٌو

لىهوذج سٓىج أن ٓىجح فْ حالة تدٓرب الكوادر وتوعٓتٍم, أها ٓهكن  هتٍا, وبالتالْالالهركٓزة فْ أىظ
ا , وال بد هن اعادة ٌٓكمتً هن أجل التحول الِ هىظهة  قٓا فال زال الىظام هركٓز فْ جىوب افٓر

 هتعمهة.                                                            



 

54 
 

رْ تؤدي الت ىشطةاألالتعرف إلِ  (Can ,2011) دراسة كانٌدفت  الهىظهة الهتعمهة فْ  إلِ تطٓو
ساسٓة والطاقم التدٓرسْ فْ كل ألالحكوهٓة والخاصة وا تكون هجتهع الدراسة هن الهدارس ,الهدارس

 (3)هدارس أساسٓة فْ  (8)وبمغت عٓىة الدراسة , فْ تركٓا ) عىتاب , وقٓصٓرة , وكٍرهان)هن 
الهىٍج الوصفْ  استخدم الباحث, ساسٓةألاالهدارس  ٌذي هعمم ٓعهمون فْ (24)هدراء و (9)هراكز و
, وأظٍرت الىتائج اىً حسب اجابات الهدراء والهعمهون ٌىاك وجٍا لوجً و أداة الهقابمةالهسحْ 

 ىشاط هن أجل تكون الهدرسة هىظهة هتعمهة. (06)

 

العالقة  إلِالتعرف (Kontoghiorghes & other,2005)  واخرون دراسة كونتوغيورغسٌدفت 
ت وقد اعتهد اء التىظٓهْ،بٓن خصائص الهىظهة الهتعمهة والتكٓف هع التغٓٓر، االبتكار واألد

عمِ خصائص الهىظهة الهتعمهة التالٓة )االتصاالت الهفتوحة،  و دعم اإلدارك والتعمم،   الدراسة
لمتدٓرب والتعمم عهة وبٓئة دا افأة عمِ التعمم،وتوافر الهواد إلىجاز الوظائف،  وفرق العهل، و الهك

الوليات المتحدة فْ هعمها (  805)وتم التطبٓق عمِ عٓىة الدراسة الهكوىة هن ( الهعرفة وادارة 
) تكىولوجٓا الهعموهات, وخدهات التأهٓن الصحْ, , والصىاعة(, وتم  تهن عدة هجاال المريكية

االتصاالت الهفتوحة )خاصٓة استخدام االستباىة كأداة لجهع البٓاىات, وأظٍرت ىتائج الدراسة أن 
خاصٓة هتوفرة لدى هجتهع الدارسة هن خصائص الهىظهة  (أعمِ)كاىت  (وهشاركة الهعموهات

بٓن خصائص الهىظهة الهتعمهة والتكٓف هع  (إٓجابٓة)فة إلِ وجود عالقة الهتعمهة الهذكورة، باإلضا
 التغٓٓر، و اإلبداع واألداء الهىظهْ. 

ة,  التعرف الِ (Kelly ,2001)دراسة كيمي ٌدفت  سموك ٌٓئة العاهمٓن فْ هدرسة هٍىٓة ثاىٓو
وهدى توافق ٌذا السموك هع ضوابط سٓىجْ لمهىظهة الهتعمهة, كها وردت فْ كتابً الضابط 

تحدٓد هقدار اختالف سموك الٍٓئة عن ضوابط سٓىجْ : الخاهس وكاىت جواىب ٌذي الدراسة ٌْ
هحددات ة, و ر الهدرسة وتصبح هىظهة هتعمهتطٓوالعهمٓات التْ تستخدهٍا الٍٓئة لو  لمتعمم الهىظهْ

م فْ لوس اىجموس هشاركا هن الهدرسة (12)وقابل الباحث , االىتقال الِ هىظهة هتعمهة , تم اختٓاٌر
هن قبل االدارة الهدرسٓة, وتم توٓزع استباىة أعدٌا الباحث تكوىت هن ضوابط الهىظهة الهتعمهة عمِ 

شفت الىتائج ان الهدرسة حققت هعدالت هقبولة هن التعمم باقْ العاهمٓن, وبعد تحمٓل البٓاىات ك
 الهىظهْ فْ كل هن  التهكن الشخص والهاذج العقمٓة , وتعمم الفٓرق ولم تحقق باقْ الضوابط.
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تأثٓر اطار سىجْ لمهىظهة الهتعمهة والقٓادة التعرف الِ  ((Taylor ,2000دراسة تايمور ٌدفت 
ر  تم الحصول عمِ البٓاىات هن هىطقة , الهٍىْ لمٍٓئة الهدرسٓةالتشاركٓة فْ بىاء ىهوذج لمتطٓو

ورك األهٓركٓة , وتم  ط سٓىجْ الخهسة اختبار ضوابعهل ىورث آست التعمٓهٓة فْ والٓة ىٓٓو
ا عمِ األىهوذج الهقترحلمهىظهة الهتعمهة تم اجراء هقابالت هع  ولتحقٓق ٌدف الدراسة , لفٍم تأثٌٓر

الهستىدات والوثائق الهدرسٓة, وهالحظة السموك الهىظهْ بشكل هباشر الهشاركٓن وهراجعة وتقٓٓم 
ان لضوابط سىجْ الخهسة تأثٓرا وفرة وأظٍرت الىتائج اىات الهتٓهن الباحثة, وبعد احراء هقارىات لمب

ر الهٍىْ الهقترح ان الوعْ بهعىِ الهدرسة كهىظهة هتعمهة ٓساعد و ’ واضحا عمِ ىهوذج التطٓو
ر الهٍىْ والهشاركة فْ, كها أظٍرت أىً مِ الثقة الكادر الهدرسْ ع التعمم الفردي والهىظهْ بالتطٓو

وفر جوا هن التعمم الهستهر .ٓشجع   عمِ ابراز الهقدرات القٓادٓة, ٓو

التعرف الِ هدى فاعمٓة وابداع الهدارس فْ بىسمفاىٓا وعالقة  (Coe ,1998)دراسة كوه ٌدفت 
تهت االجابة عمِ استباىة تكوىت  الهىظهة الهتعمهة, و ذلك بدرجة ههارسات الهدارس ألبعاد

ستباىة هن جزأٓن , هدرسة هتوسطة, وتكوىت اال (17)تربوي هن( 255)سؤاال هن قبل  (78)هن
ا  ىةاألول : استبا وتم تصىٓف  1993عام  saunderو   klineالهىظهة الهتعمهة التْ طوٌر

هدٓٓرٍا, والثاىْ : استباىة الفاعمٓة الهدرسٓة , الهدارس الِ هبدعة اوغٓر هبدعة حسب وجٍات ىظر 
. وكشفت ىتائج تحمٓل البٓاىات أن تقدٓرات هشارك لتحدٓد هدى فاعمٓة هدرستً حٓث وزعت عمِ كل

ٓن لهدارسٍم عمِ اىٍا فعالة, أو هبدعة ٓرتبط آجابٓا هع تقدٓراتٍم لهدارسٍم كهىظهات  التربٓو
 هتعمهة.

 

 

 

 

 التعميق عمى الدراسات السابقة 3.2.2.
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هن خالل استعراض الباحثة لمدراسات السابقة والتْ اٌتهت بدراسة هوضوع الهىظهة الهتعمهة فْ 
ٓة هن الدراسات السابقة فْ بمورة هفٍوهٍا وأٌدافٍا, وأبعادٌا وتحمٓمٍا, لقد استفادت الدراسة الحال

ٓار الهوضوع, أو اثراء االطار الىظري , وأٓضا بعض الجواىب الهتعمقة بٍذة الدراسة, سواء فْ اخت
 فْ اختٓار األداة والعٓىة وفٓها ٓمْ بعض الهالحظات حول ٌذي الدراسات:

بحثت هعظم الدراسات فْ درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة فْ الهؤسسات التربوٓة ,وتشترك  -
هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة  الدراسة الحالٓة هع ٌذي الدراسات فْ هعرفة واقع الهدرسة كهىظهة

لهحافظة القدس , و أظٍرت الىتائج أن درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة تتراوح بٓن هرتفعة كها 
( 2005( و العٓاصرة والحارثْ )2006( و الغاهدي)2007جاء فْ دراسة كل هن صالح وأبو هخ)

( 2006ْ دراسة كل هن العىزي)( , وبٓن هتوسطة كها جاء ف2003( وعبد الفتاح )2004و زرعة )
( 2005( و فرج)2005( والعتٓبْ )2006( و الشىطْ)2006( والعىزي)2006و السقا واخرون)

( 2002( والشٓرفْ 2003( والكبٓسْ )2004( و الذٓاب )2004( وتٓم وهرشود )2004ورهضان )
 ( .2000( وابوحشٓش وهرتجِ)2002والبىا )

فٍوم الهىظهة الهتعمهة هع غٓري هن الهتغٓرات, حٓث اٌتهت بعض الدراسات بتوضٓح عالقة ه -
ٌذي الدراسات عن وجود عالقة طردٓة آجابٓة ذات داللة احصائٓة بٓن تأثٓر أبعاد ادارة  تكشف

( , وتهكٓن العاهمٓن كها فْ 2006الهعرفة و أبعاد الهىظهة الهتعمهة كها فْ دراسة عبٓد وربآعة)
مٓة 2005داء الوظٓفْ كها فْ دراسة الشموي)( , وهتغٓر األ2005دراسة العتٓبْ ) ( , والقٓادة التحٓو

 ( .2003( , وااللتزام التىظٓهْ كها فْ دراسة عبد الرحهن واواىج)2005كها فْ دراسة الدٓحاىْ )
 & Watkinsتىوع استخدام ىهاذج الهىظهة الهتعمهة فْ الدراسات السابقة , اال أىً كان ىهوذج  -

Marsick ها و تشترك الدراسة الحالٓة هع ٌذي الدراسات فْ استخدام ٌذا الىهوذج.األكثر استخدا 

استخدهت الدراسات السابقة الهىٍج الوصفْ الهسحْ واالرتباطْ, و تشترك الدراسة الحالٓة هع  -
 الدراسات التْ استخدهت الهىٍج الوصفْ الهسحْ.

ئة تدٓرس أو هدٓٓرن أو تتفاوت الدراسات فْ تحدٓد هجتهع الدراسة حسب ٌدفٍا هن أعضاء ٌٓ -
هعمهٓن أو هوظفٓن, وتتهٓز ٌذي الدراسة عن الدراسات السابقة باختٓار الهدٓٓرن والهعمهٓن هعا 

 كهجتهع دراسة وخاصة فْ هدٓىة القدس.
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ذا ها تشترك بً  - اٌتهت الدراسات السابقة فْ وصف واقع الهؤسسات التربوٓة كهىظهة هتعمهة ٌو
هن أجل تحول الهدرسة الِ هىظهة ات هقترحىً تتهٓز ٌذا الدراسة بأىٍا قدهت الدراسة الحالٓة , اال أ

 هتعمهة هن قبل الهدٓٓرن والهعمهٓن.

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة والجراءات
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة والجراءات 

تضهن ٌذا الفصل توضٓحًا لمطٓرقة واإلجراءات التْ قاهت بٍا الباحثة فْ دراستٍا, بدءًا هن هىٍج 
وتحدٓد هجتهع الدراسة وعٓىتٍا, واألداة الهستخدهة هن حٓث طٓرقة بىائٍا  الدراسة الهستخدم فٍٓا,

جراءات التأكد هن صدقٍا وثباتٍا, هع تحدٓد هتغٓرات الدراسة الهستقمة والتابعة, وبٓان الوسائل  وا 
 اإلحصائٓة الهستخدهة فْ هعالجة البٓاىات الهتعمقة باستجابة أفراد العٓىة عمِ أسئمة الدراسة واختبار

 فرضٓاتٍا.

 منيج الدراسة  1.3

و الهىٍج الذي ٍٓدف  لتحقٓق األٌداف الهرجوة هن ٌذي الدراسة, اتبعت الباحثة  الهىٍج الوصفْ, ٌو
إلِ وصف خصائص الظاٌرة وجهع هعموهات عىٍا, فقد تم استخدام ٌذا الهىٍج ألىً ٓالءم طبٓعة 

فْ بأغراضٍا واختبار فْ جهع الهعموهات, لٓ  الدراسة وأٌدافٍا هعتهدًا عمِ أسموب الدراسة الهٓداىٓة 
 صحة فرضٓاتٍا وتفسٓر ىتائجٍا.

 

 مجتمع الدراسة 2.3

تضم جهٓع الهدٓٓرن والهدٓرات فْ الهدارس الحكوهٓة الفئة األولى تكو ن هجتهع الدراسة هن فئتٓن: 
عام فْ هحافظة القدس, والواقعة ضهن ىفوذ هدٓٓرتْ "القدس الشٓرف" و"ضواحْ القدس", لم

تضم جهٓع الهعمهٓن والهعمهات  والفئة الثانية( هدٓرا وهدٓرة, 124, والبالغ عددٌم )2017/2018
( هدرسة فْ 49( هدرسة: ٓقع هىٍا )124( هعمهًا وهعمهة, ٓعهمون فْ )2214والبالغ عددٌم )
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(. 2017( هدرسة فْ هدٓٓرة ضواحْ القدس )وزارة التربٓة والتعمٓم,75هدٓٓرة القدس الشٓرف, و )
وتم توٓزع أفراد هجتهع الدراسة حسب هتغٓري الهسهِ الوظٓفْ والهدٓٓرة, كها ٓتبٓن هن الجدول 

(1.3.) 

 (: توٓزع أفراد هجتهع الدراسة حسب هتغٓري الهسهِ الوظٓفْ والهدٓٓرة1.3جدول )

 الهدٓٓرة
 الهسهِ الوظٓفْ

 هعمم هدٓر
 % العدد % العدد 

 41.6 921 39.5 49 القدس الشٓرف
 58.4 1293 5..6 75 ضواحْ القدس

 ..1 2214 ..1 124 الهجهوع
 

 عينة الدراسة 3.3

%( هن فئة 50قاهت الباحثة باختٓار عٓىة طبقٓة عشوائٓة هن هجتهع الدراسة, حٓث تم اختٓار )
 %(15)( هدٓرًا وهدٓرًة, كها تم اختٓار 55( هدٓرا وهدٓرة, استجاب هىٍم )62الهدٓٓرن, وبمغ عددٌم )

( هعمهًا وهعمهًة, وبمغ 285( هعمها وهعمهة, استجاب هىٍم )332هن فئة الهعمهٓن وبمغ عددٌم )
 ( استباىة.340العدد الكمْ لالستباىات الهعتهدة فْ التحمٓل اإلحصائْ )

 

 

 

 . وصف متغيرات أفراد العينة :1.3.3 

% 16.2أن ىسبة  الوظٓفْ ( توٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب هتغٓر الهسه2.3ِٓبٓن الجدول )

ل العمهْ أن ىسبة 83.8، وىسبة ٓٓرنلمهد بٓن هتغٓر الهٌؤ % لمدبموم، وىسبة 5.6% لمهعمهٓن. ٓو
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بٓن هتغٓر هستوى الهدرسة أن ىسبة 19.4% لمبكالوٓروس، وىسبة 75 % 50% لهاجستٓر فأعمِ. ٓو

بٓن هتغٓر الهدٓٓرة أن ىسبة50أساسٓة، وىسبة  ة. ٓو % لمقدس الشٓرف، 46.8 % لمهرحمة الثاىٓو

بٓن هتغٓر سىوات الخبرة أن ىسبة 53.2وىسبة  سىوات،  6% أقل هن25.6% لضواحْ القدس. ٓو

 سىوات. 10% أكثر هن 46.2سىوات، وىسبة  10-6% هن 28.2وىسبة 

 .الدراسة(: توٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب هتغٓرات 2.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الهسهِ الوظٓفْ
 16.2 55 هدٓر
 83.8 285 هعمم

ل العمهْ  الهٌؤ
 5.6 19 دبموم

 75.0 255 بكالوٓروس
 19.4 66 هاجستٓر فاعمِ

 هستوى الهدرسة
 50.0 170 أساسٓة

ة  50.0 170 الهرحمة الثاىٓو

 الهدٓٓرة
 46.8 159 القدس الشٓرف
 53.2 181 ضواحْ القدس

 سىوات الخبرة
 25.6 87 سىوات 6أقل هن 

 28.2 96 سىوات 10-6هن 
 46.2 157 سىوات 10أكثر هن 

 

 أداة الدراسة 4.3

استخدهت الباحثة فْ دراستٍا اإلستباىة أداًة لجهع البٓاىات وتحقٓق أٌداف الدراسة, إذ قاهت الباحثة 
ر استباىة  DLOQ ( Dimensions of a Learning Organization Questionnaire )بتطٓو
, حٓث قاهت الباحثة بترجهتٍا وتعدٓمٍا, لتتالءم  (Marsick & Watkins,1999)الهطورة هن قبل 

ىت االستباىة فْ صورتٍا األولٓة الهبٓىة فْ همحق رقم ) ( هن 1هع طبٓعة الدراسة لتطبٓقٍا , وتكو 
ل: الهسهِ هىٍا حول الهعموهات الشخصٓة ألفراد العٓىة, وتشه الجزء األولٓدور   ثالثة أجزاء؛

دور  ل العمهْ, وهستوى الهدرسة, والهدٓٓرة, وسىوات الخبرة. ٓو حول  الجزء الثانيالوظٓفْ, والهٌؤ
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قٓاس تقدٓرات الهدٓٓرن والهعمهٓن لواقع الهىظهة الهتعمهة  فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة 
لتعمم الهستهر, ( فقرة, هوزعة عمِ سبعة هجاالت ٌْ:توفٓر فرص ا44القدس, والذي اشتهل عمِ )

وتشجٓع هبدأالحوار واالستفسار, وتشجٓع التعاون والتعمم الجهاعْ, واىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة 
والتعمم, وتهكٓن األفراد هن رؤٓة جهاعٓة هشتركة, وربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة, والقٓادة 

الرئٓسٓة وعدد فقرات كل هىٍا. ( ٓبٓن هجاالت الدراسة 3.3االستراتٓجٓة الداعهة لمتعمم. والجدول )
وأعطٓت االستجابة لكل فقرة هن فقرات ٌذا الجزء وزىًا هدرجًا وفق سمم لٓكرت الخهاسْ: كبٓرة جدًا 

( درجات, ضعٓفة وتأخذ درجتٓن, 3( درجات, هتوسطة وتأخذ )4( درجات, كبٓرة وتأخذ )5وتأخذ )
سة كهىظهة هتعمهة  فْ الهدارس الحكوهٓة ضعٓفة جدًا وتأخذ درجة واحدة, وذلك لتقدٓر واقع الهدر 

فٍو عبارة عن سؤال هفتوح بٍدف التعرف الِ تصورات  الجزء الثالثلهحافظة القدس,  وأها 
 .بهحافظة القدس الِ هدارس هتعمهة الهدٓٓرن والهعمهٓن حول سبل تحول الهدارس الحكوهٓة 

 (: هجاالت الدراسة الرئٓسٓة وعدد فقرات كل هجال 3.3جدول )

 الهجال القسم
عدد 

 الفقرات

 الجزء الثاىْ:
واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة  
فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة 
القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن 

 والهعمهٓن.
 

 7 توفٓر فرص التعمم الهستهر .1
 7 تشجٓع هبدأ الحوار واالستفسار .2
 6 تشجٓع التعاون والتعمم الجهاعْ .3
 6 الهعرفة والتعمماىشاء أىظهة لهشاركة  .4
ة جهاعٓة هشتركة .5  6 تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 6 ربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة .6
 6 القٓادة االستراتٓجٓة الداعهة لمتعمم .7

 44 بشكل عام
 

 صدق أداة الدراسة 5.3

(, تم عرضٍا 1بعد صٓاغة أداة الدراسة بصورتٍا األولٓة وهراجعة الهشرف لفقراتٍا, الهمحق رقم )
عمِ هجهوعة هن الهحكهٓن والهتخصصٓن, هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة  

ة, كها ٓبٓىً الهمحق رقم ) وهجاالتٍا (, لالطالع عمِ فقرات االستباىة 2ذوي الخبرة فْ اإلدارة التربٓو
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وابداء الرأي فٍٓا هن حٓث: صالحٓتٍا, وهالءهتٍا ألغراض الدراسة.وبعد هراجعة هالحظات 
 % هىٍم.20الهحكهٓن تم اجراء التعدٓالت الالزهة , والتْ أشار الٍٓا أكثر هن 

وفٓها ٓمْ توضٓح لمتعدٓالت التْ أجٓرت عمِ فقرات اإلستباىة إلخراجٍا فْ صورتٍا الىٍائٓة , التْ 
 (:3ٓبٓىٍا همحق رقم )

الذي ٓدور حول هجهوعة هن ههارسات العاهمٓن فْ الهدرسة )هدٓٓرن وهعمهٓن( تؤشر  الجزء الثاني
 الِ درجة تحقٓق أبعاد الهدرسة كهىظهة هتعمهة:

(, اضافة "ال" 2( , حذف عبارة " باىفتاح بٍدف التعمم واالستفادة هىٍا " هن الفقرة )1اضافة الفقرة ) 
(, 10(, حذف كمهة " البعض" هن الفقرة )9(. حذف كمهة "شفافٓة" هن الفقرة )3الفقرة )لبعض فْ 

ستفسرون عن وجٍات ىظر األخٓرن" هن الفقرة ) ( " ٓستفسر 14(, واضافة فقرة )13حذف عبارة " ٓو
, 22, 17,18,19,20العاهمون عن وجٍات ىظر األخٓرن", حذف عبارة" فرق العهل" هن الفقرات 

(, 18دالٍا بعبارة " لجان العهل" , حذف عبارة " وعمِ جودة العهل الجهاعْ" هن الفقرة )( واستب23
( " ٓركز أعضاء لجان العهل عمِ جودة العهل الجهاعْ" , حذف كمهة "بٓسر" 19واضافة الفقرة )

(, حذف عبارة " هثل: ىظام االقتراحات, االجتهاعات الهفتوحة, لوحات االعالىات 24هن الفقرة )
(,استبدال عبارة " 28(, استبدال كمهة "تقٓس" بكمهة " تقٓ م" فْ الفقرة )26لكتروىٓة" هن الفقرة )اال

ا" بعبارة " هحسوبة الهخاطر فْ الفقرة )  (.33والذٓن ٓحسبون هخاطٌر

 لفقراتو هن ىاحٓة أخرى تم التحقق هن صدق األداة أٓضًا بحساب هعاهل االرتباط بٓرسون 

دل عمِ واتضح وجود داللة إحصائٓة فْ جهٓع فقر الكمٓة لألداة،  االستباىة هع الدرجة ات االستباىة ٓو

 ذلك: دول التالْ ٓبٓنن الفقرات. والجتساق داخمْ بٓأن ٌىاك ا
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الهدرسة كهىظهة ( لهصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationىتائج هعاهل ارتباط بٓرسون )(: 4.3جدول )
 والهعمهٓن ٓٓرنهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدالحكوهٓة لهتعمهة فْ الهدارس 

الدالة  Rقٓهة  الرقم
الدالة  Rقٓهة  الرقم اإلحصائٓة

الدالة  Rقٓهة  الرقم اإلحصائٓة
 اإلحصائٓة

1 0.241** 0.000 17 0.553** 0.000 33 0.643** 0.000 
2 0.247** 0.000 18 0.541** 0.000 34 0.625** 0.000 
3 0.320** 0.000 19 0.521** 0.000 35 0.709** 0.000 
4 0.399** 0.000 20 0.580** 0.000 36 0.529** 0.000 
5 0.520** 0.000 21 0.614** 0.000 37 0.661** 0.000 
6 0.430** 0.000 22 0.559** 0.000 38 0.673** 0.000 
7 0.514** 0.000 23 0.674** 0.000 39 0.744** 0.000 
8 0.516** 0.000 24 0.667** 0.000 40 0.699** 0.000 
9 0.463** 0.000 25 0.603** 0.000 41 0.556** 0.000 
10 0.395** 0.000 26 0.646** 0.000 42 0.563** 0.000 
11 0.445** 0.000 27 0.706** 0.000 43 0.538** 0.000 
12 0.546** 0.000 28 0.698** 0.000 44 0.678** 0.000 
13 0.490** 0.000 29 0.661** 0.000 45 0.645** 0.000 
14 0.481** 0.000 30 0.699** 0.000 46 0.655** 0.000 
15 0.575** 0.000 31 0.660** 0.000 47 0.660** 0.000 
16 0.569** 0.000 32 0.657** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ثبات أداة الدراسة 6.3

 قاهت الباحثة هن التحقق هن ثبات األداة، هن خالل حساب ثبات الدرجة الكمٓة لهعاهل الثبات،

لهجاالت الدراسة حسب هعادلة الثبات كروىباخ الفا، وكاىت الدرجة الكمٓة لمهدرسة كهىظهة هتعمهة 

ذي الىتٓجة  ، (95.)لهعمهٓنفْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن وا ٌو

تشٓر الِ تهتع ٌذي االداة بثبات ٓفْ بأغراض الدراسة. والجدول التالْ ٓبٓن هعاهل الثبات لمهجاالت 

 والدرجة الكمٓة.
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 ىتائج هعاهل الثبات لمهجاالت(: 5.3جدول )      

 الثباتمعامل  المجالت
 0.754 توفٓر فرص التعمم الهستهر

 0.864 تشجٓع هبدأ الحوار واالستفسار
 0.815 تشجٓع التعاون و التعمم الجهاعْ

 0.868 إىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم
ة جهاعٓة هشتركة  0.886 تهكٓن األفراد هن رٓؤ

 0.852 ربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة
 0.895 االستٓراتٓجٓة الداعهة لمتعممالقٓادة 

 0.952 الدرجة الكمٓة
 

 متغيرات الدراسة 7.3

 :ْ  الهتغٓرات هستقمة:  ٌو
  ان: هدٓر وهعمم  الهسهِ الوظٓفْ ولً هستٓو
 ِل العمهْ  ولً ثالث هستوٓات : دبموم, بكالوٓرس,  وهاجستٓر فأعم  الهٌؤ
 ة ان:  أساسٓة, وثاىٓو  هستوى الهدرسة ولً هستٓو
 ان:  القدس الشٓرف, وضواحْ القدس  الهدٓٓرة ولً هستٓو
  10سىوات, أكثر هن  10-6سىوات, هن  6سىوات الخبرة  ولً ثالثة هستوٓات : أقل هن 

 سىوات.
 الهتغٓر التابع 

 لهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس .ا ْف واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهةتقدٓرات الهدٓٓرن والهعمهٓن ل
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 لدراسةإجراءات ا 8.3

بعد التأكد هن هن صدق وثبات أداة الدراسة, قاهت الباحثة بتطبٓق الدراسة وذلك بإتباع الخطوات 
 واإلجراءات أتٓة:

حصر هجتهع الدراسة فْ هحافظة القدس والذي اشتهل عمِ جهٓع الهدٓٓرن والهدٓرات  فْ  .1
الهدارس وعددٌم هن (, وجهٓع الهعمهٓن والهعمهات فْ تمك 124الهدارس الحكوهٓة وعددٌم )

 (, فْ هدٓرتْ التربٓة والتعمٓم: القدس الشٓرف, وضواحْ القدس.2214هجتهع الدراسة )
%( هن فئة الهدٓٓرن بمغ عددٌم 50اختٓار العٓىة الطبقٓة العشوائٓة الهكو ن هن فئتٓن, بىسبة ) .2

 هعمها وهعمهة.( 332%( هن فئة الهعمهٓن وبمغ عددٌم )15( هدٓرا وهدٓرة , و)62وبمغ عددٌم )
الحصول عمِ هوافقة الجٍات الهعىٓة لتىفٓذ الدراسة وتطبٓقٍا, وذلك هن خالل الحصول عمِ  .3

جاهعة القدس, الهمحق رقم  –براهج الدراسات العمٓا  –كتاب تسٍٓل هٍهة هن كمٓة العموم التربوٓة 
عٓىة الدراسة, الهمحق رقم  (, وهن ثم اإلذن الرسهْ هن هدٓرتْ التربٓة والتعمٓم  لتوٓزع األداة عم4ِ)
 ( .6( و )5)
( استباىة عمِ عدد عٓىة الدراسة بشكل عشوائْ عمِ هدارس الذكور واإلىاث 394توٓزع ) .4

 (م .2018-2017خالل الفصل األول هن العام الدراسْ )
جهع االستباىات هن الهستجٓبٓن. وبمغ عدد االستباىات التْ أهكن استرجاعٍا هن الهبحوثٓن  .5
 %(, وقاهت الباحثة بهراجعتٍا لمتأكد هن صالحٓتٍا لمتحمٓل اإلحصائْ.86.3ها ىسبتً ) ( أي340)
دخالٍا إلِ الحاسوب بٍدف إجراء التحمٓل  .6 تم تفٓرغ البٓاىات هن االستباىات الصالحة وا 

 اإلحصائْ الهىاسب لفقراتٍا.
 عرض ىتائج أسئمة الدراسة وهىاقشتٍا. .7

 المعالجة اإلحصائية  9.3

ا )إعطائٍا أرقاهاالستبٓاىات والتأكد هن صالحٓتٍا لمبعد جهع   هعٓىة(، وذلك تهٍٓداً  اً تحمٓل تم ترهٌٓز

إلدخال بٓاىاتٍا إلِ جٍاز الحاسوب ألْ إلجراء الهعالجات اإلحصائٓة الهىاسبة، وتحمٓل البٓاىات 
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 SPSS( )Statistical Package Forوفقا ألسئمة الدراسة وذلك باستخدام الرزم اإلحصائٓة )

Social Sciences.) 

ها:  تهت هعالجة بٓاىات الدراسة هن خالل ىوعٓن هن اإلحصاء , ٌو

 أوًل: اإلحصاء الوصفي

ة لخصائص أفراد العٓىة. -  بحساب التكرارات والىسب الهئٓو
بحساب الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓآرة, لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ) لمدرجة  -

 ل هجال عمِ حدة(.الكمٓة, ولك
 ثانيًا: اإلحصاء الستدللي -

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاىْ  تم استخدام:

 لفحص الفرضٓات األولِ والثالثة والرابعةعىد هستوى الداللة  t-testاختبار "ت"  -
(0.05 ≥ α .) 
( لفحص الفرضٓات الثاىٓة والخاهسة عىد (one-way ANOVAتحمٓل التبآن األحادي  -

 (.α ≤ 0.05الداللة )هستوى 
 لمفروق البعدٓة.  LSDاختبار  -

 تم استخدام:  ولمتحقق هن صدق وثبات أداة الدراسة ؛

 لقٓاس صدق األداة. "Pearson Correlationهعاهل ارتباط بٓرسون"  -
 " لقٓاس ثبات األداة .Cronbach alphaهعاهل كروىباخ ألفا "  -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 

 تمييد  1.4

و  تضهن ٌذا الفصل عرضًا لىتائج الدراسة, التْ توصمت الٍٓا الباحثة عن هوضوع الدراسة ٌو
راء والهعمهٓن: الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهد"

 ", هن خالل اإلجابة عن األسئمة وفحص الفرضٓات.والهأهولالواقع 

الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة وحتِ ٓتم تحدٓد واقع 
, فقد تم اعتهاد الهفتاح أتْ, بىاًء عمِ قٓهة هتوسطات راء والهعمهٓن: الواقع والهأهولىظر الهد

 تقدٓرات أفراد العٓىة:

 هدى هتوسطٍا الحسابْ ةالدرج
 فأقل 2.33 هىخفضة
 3.67 – 2.34 هتوسطة
 فأعمِ 3.68 هرتفعة
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 نتائج أسئمة الدراسة 2.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول  1.2.4

ما واقع المدرسة كمنظمة متعممة في المدارس الحكومية لمحافظة القدس من وىص السؤال عمِ " 
 والمعممين". المديرين وجية نظر

ـــــة  بحســـــاب الباحثـــــة قاهـــــتعـــــن ٌـــــذا الســـــؤال  لإلجابـــــة الهتوســـــطات الحســـــابٓة واالىحرافـــــات الهعٓآر

الهدرسـة كهىظهـة هتعمهـة واقـع  عـناالسـتباىة التـْ تعبـر  هجـاالت الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ

 والهعمهٓن . فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن

الهدرسة كهىظهة هتعمهة واقع (: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجاالت 0.4جدول )
 فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــة  (0.4)ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

لهحافظــة الهدرســة كهىظهــة هتعمهــة فــْ الهــدارس الحكوهٓــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة عمــِ واقــع 

( واىحـراف 3.55)بمـغ  لمدرجـة الكمٓـةالهتوسـط الحسـابْ  أنوالهعمهٓن  القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن

المتوسط  المجالت الترتيب الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري

 هرتقعة 0.56 3.76 الحوار واالستفسارتشجٓع هبدأ  2 1
 هرتفعة 0.66 3.72 القٓادة االستٓراتٓجٓة الداعهة لمتعمم 7 2
 هتوسطة 0.70 3.53 ربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة 6 3
ة جهاعٓة هشتركة 5 4  هتوسطة 0.74 3.53 تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 هتوسطة 0.58 3.44 توفٓر فرص التعمم الهستهر 1 5
 هتوسطة 0.71 3.44 إىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم 4 6
 هتوسطة 0.63 3.38 تشجٓع التعاون و التعمم الجهاعْ 3 7

 هتوسطة 0.51 3.55 الدرجة الكمٓة
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ـذا ٓـدل عمـِ , (0.50هعٓـاري ) هحافظــة الهدرســة كهىظهـة هتعمهـة فـْ الهـدارس الحكوهٓـة لأن واقـع ٌو

 .(هتوسطة)جاء بدرجة  القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن

عمــِ أعمــِ  حصــل "تشــجيع مبــدأ الحــوار والستفســار" هجــال  وتشــٓر الىتــائج فــْ الجــدول ذاتــً أن 

" ، ٓمٓـً هجـال " القيـادة السـتيراتيجية الداعمـة لمـتعمم"(، وٓمٓـً هجـال 3.76هتوسط حسابْ وهقداري )

مٓــً " تمكــين األفــراد مــن رؤيــة جماعيــة مشــتركة " ، ٓمٓـً هجــال" ربــط المنظمــة بالبيئــة الخارجيــة ، ٓو

، وهـن " إنشاء أنظمة لمشـاركة المعرفـة والـتعمم"، وٓمًٓ هجال " توفير فرص التعمم المستمر" هجال 

 التعمم الجماعي".  تشجيع التعاون و مجال" ثم 

باستجابات الهدٓٓرن والهعمهٓن عمِ فقرات االستباىة فـْ كـل هجـال هـن هجـاالت الدراسـة وفٓها ٓتعمق 

 (.8.4( ولغآة )2.4فصمٍا الجداول هن )السبع , ت

ــع  ــدس مــن وجيــة نظــر أوًل: واق ــي المــدارس الحكوميــة لمحافظــة الق ــة ف المدرســة كمنظمــة متعمم

 توفير فرص التعمم المستمر.في مجال  المديرين والمعممين

ــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة  الباحثــة قاهــت  بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

 .توفير فرص التعمم المستمرهجال  عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ
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 أفراد عٓىة الدراسة لهجال توفٓر فرص التعمم الهستهر(: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات 2.4جدول )

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.73 4.00 ٓساعد العاهمون  بعضٍم البعض عمِ التعمم. 4
 مرتفعة 0.78 3.74 ٓحدد العاهمون الهٍارات التْ ٓحتاجوىٍا الىجاز الهٍام فْ الهستقبل . 3
ا فرصا لمتعمم . 5  مرتفعة 0.85 3.69 ٓتعاهل العاهمون هع الهشكالت التْ تواجٍٍم باعتباٌر
 متوسطة 0.89 3.59 ٓهىح العاهمون وقتا كافٓا لدعم التعمم. 6
 متوسطة 1.83 3.52 ٓىاقش العاهمون األخطاء بصراحة. 2
 متوسطة 0.83 3.48 ٓعترف العاهمون بوجود أخطاء لدٍٓم فْ العهل 1
 متوسطة 1.09 2.78 ٓستطٓع العاهمون الحصول عمِ األهوال والهوارد األخرى لدعم تعمهٍم. 7
 متوسطة 1.13 2.78 ٓكافأ العاهمون لتعمهٍم أشٓاء جدٓدة 8

 متوسطة 58.. 3.44 الدرجة الكمٓة
ــــة ( 2.4)ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق  الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

لمدرجـة الهتوسـط الحسـابْ  أنهجـال تـوفٓر فـرص الـتعمم الهسـتهر الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ 

ذا ٓدل عمـِ 0.58اىحراف هعٓاري )ب( و 3.44)بمغ  الكمٓة  هجـال تـوفٓر فـرص الـتعمم الهسـتهرأن ( ٌو

 .(هتوسطة)بدرجة  جاء

( فقــرات 5و) (هرتفعــة)جــاءت بدرجــة ات فقــر ( 3)أن  (2.4رقــم ) ذاتــًشــٓر الىتــائج فــْ الجــدول هــا وتك

عمـــِ "  ٓســـاعد العـــاهمون  بعضـــٍم الـــبعض عمـــِ الـــتعممحصـــمت الفقـــرة " و . (هتوســـطة)جــاءت بدرجـــة 

مٍٓا فقرة " 4.00أعمِ هتوسط حسابْ ) ٓحدد العـاهمون الهٍـارات التـْ ٓحتاجوىٍـا الىجـاز الهٍـام (، ٓو

"  ٓكافأ العاهمون لتعمهٍم أشٓاء جدٓـدةوحصمت الفقرة " , كها (3.74" بهتوسط حسابْ ) الهستقبلفْ 

هتوسـط  دىـِعمـِ أ"  ٓستطٓع العاهمون الحصول عمِ األهـوال والهـوارد األخـرى لـدعم تعمهٍـموالفقرة " 

 .(2.78)وهقداري حسابْ 
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لمحافظــة القــدس مــن وجيــة نظــر المدرســة كمنظمــة متعممــة فــي المــدارس الحكوميــة : واقــع ثانيــاً 

 .تشجيع مبدأ الحوار والستفسار في مجال المديرين والمعممين

ــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة  الباحثــة قاهــتو  بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

  هجال تشجٓع هبدأ الحوار واالستفسار. عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ

 تشجٓع هبدأ الحوار واالستفسار(: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال 3.4جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.72 4.13 ٓحترم العاهمون بعضٍم. 2

م 5  مرتفعة 0.69 3.84 ٓعرض العاهمون وجٍة ىظٌر

 مرتفعة 0.81 3.78 ٓصغْ العاهمون لوجٍات ىظر االخٓرن قبل التعبٓر عن رأٍٓم. 3

 مرتفعة 0.73 3.76 ٍٓتم العاهمون ببىاء الثقة فٓها بٓىٍم, وان استغرق ذلك وقتا. 4

 مرتفعة 0.79 3.71 ٓستفسر العاهمون عن وجٍات ىظر االخٓرن. 6

 مرتفعة 0.80 3.70 ٓتبادل العاهمون الهعموهات فٓها بٓىٍم بصراحة  0

 متوسطة 0.89 3.61 ٓشجع العاهمون عمِ اثارة االسئمة بغض الىظر عن هكاىتٍم االدآرة.  7

 متوسطة 0.85 3.57 ٓزود العاهمون بعضٍم بعضا بتغذٓة راجعة هىفتحة وصادقة. 8

 مرتفعة 0.56 3.76 الدرجة الكمية

 

ــــة  (3.4) ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

الهتوســـط الحســـابْ  أن هجـــال تشـــجٓع هبـــدأ الحـــوار واالستفســـارالســـتجابات أفـــراد عٓىـــة الدراســـة عمـــِ 

ــــذا ٓــــدل عمــــِ 0.56( واىحــــراف هعٓــــاري )3.76)لمدرجــــة الكمٓــــة هجــــال تشــــجٓع هبــــدأ الحــــوار أن ( ٌو

 .هرتفعةجاءت بدرجة  واالستفسار

وفقــرتٓن جاءتــا  هرتفعــة( فقــرات جــاءت بدرجــة 6)( أن 3.4رقــم )ذاتــً كهــا وتشــٓر الىتــائج فــْ الجــدول 

(، 4.13عمــِ أعمــِ هتوســط حســابْ )"  ٓحتــرم العــاهمون بعضــٍموحصــمت الفقــرة "  بدرجــة هتوســطة.
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ـــرة  مٍٓـــا فق م" ٓو ـــرة " 3.84" بهتوســـط حســـابْ ) ٓعـــرض العـــاهمون وجٍـــة ىظـــٌر ـــزود (. وحصـــمت الفق ٓ

(، ٓمٍٓـا 3.57هتوسـط حسـابْ ) دىـِ" عمـِ أ العاهمون بعضـٍم بعضـا بتغذٓـة راجعـة هىفتحـة وصـادقة

ــةالفقــرة "  بهتوســط حســابْ  "  ٓشــجع العــاهمون عمــِ اثــارة االســئمة بغــض الىظــر عــن هكــاىتٍم االدآر

(3.61.) 

نظر المدرسة كمنظمة متعممة في المدارس الحكومية لمحافظة القدس من وجية : واقع ثالثاً 
 .تشجيع التعاون و التعمم الجماعي في مجال المديرين والمعممين

ــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة  الباحثــة قاهــتو  بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

 . هجال تشجٓع التعاون و التعمم الجهاعْ عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ

ـــة الدراســـة ل4.4جـــدول ) ـــة الســـتجابات أفـــراد عٓى ـــتعمم هجـــال (: الهتوســـطات الحســـابٓة واالىحرافـــات الهعٓآر تشـــجٓع التعـــاون و ال
ا
ل
ج
ه
ا
ع
 ي

 

 

 

ــــة  (4.4)ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

الهتوســط الحســابْ  أن هجــال تشــجٓع التعــاون و الــتعمم الجهــاعْالســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة عمــِ 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.80 3.58 ٓركز أعضاء لجان العهل عمِ هٍهة الفٓرق 2

 متوسطة 0.83 3.54 ٓركز أعضاء لجان العهل عمِ جودة العهل الجهاعْ. 3

 متوسطة 0.88 3.51 تغٓر لجان العهل اراءٌا ىتٓجة لهىاقشات الهجهوعة والهعموهات الهتوفرة.  4

 متوسطة 0.97 3.44 الفٓرق بالتساوي بغض الىظر عن وظائفٍم, وثقافتٍم.ٓتعاهل أعضاء  5

 متوسطة 0.90 3.34 تهتمك لجان العهل الحٓرة لتكٓٓف أٌدافٍا وفقا لتطور األحداث. 0

 متوسطة 1.00 3.32 تثق لجان العهل فْ أن االدارة ستأخذ بتوصٓاتٍا. 7

 متوسطة 1.05 2.96 تكافأ لجان العهل عمِ اىجازاتٍا. 6

 متوسطة 0.63 3.38 الدرجة الكمٓة
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ــذا ٓـــدل عمـــِ 0.63( واىحـــراف هعٓـــاري )3.38)بمـــغ  لمدرجــة الكمٓـــة هجـــال تشـــجٓع التعـــاون و أن ( ٌو

 .(سطةهتو )بدرجة  جاء التعمم الجهاعْ

. وحصــمت جهٓــع الفقـرات جـاءت بدرجــة هتوسـطة( أن 4.4رقـم )ذاتــً كهـا وتشـٓر الىتــائج فـْ الجـدول 

ــقالفقـرة "  مٍٓــا 3.58" عمـِ أعمـِ هتوســط حسـابْ ) ٓركـز أعضــاء لجـان العهـل عمــِ هٍهـة الفٓر (، ٓو

(, بٓىهـــا 3.54هتوســـط حســـابْ )" ب ٓركـــز أعضـــاء لجـــان العهـــل عمـــِ جـــودة العهـــل الجهـــاعْفقـــرة " 

 ٓمٍٓـا فقـرة "(، 2.96هتوسـط حسـابْ ) دىـِ" عمـِ أ تكافأ لجـان العهـل عمـِ اىجازاتٍـا حصمت الفقرة "

 (.3.32تثق لجان العهل فْ أن االدارة ستأخذ بتوصٓاتٍا" بهتوسط حسابْ )

المدرسة كمنظمة متعممة في المدارس الحكومية لمحافظة القدس من وجية نظر : واقع رابعاً 
 مجال إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم.في  المديرين والمعممين

ــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة  الباحثــة قاهــتو  بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

  هجال إىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم. عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ
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إىشـاء أىظهـة لهشـاركة الهعرفـة (: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة السـتجابات أفـراد عٓىـة الدراسـة لهجـال 5.4جدول )
 والتعمم

 

 

 

 

 

 

 

ــــة  (5.4) ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

الهتوسط الحسابْ  أن هجال إىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعممالستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ 

ذا ٓدل عمِ 0.70( واىحراف هعٓاري )3.44)بمغ  لمدرجة الكمٓة هجـال إىشـاء أىظهـة لهشـاركة أن ( ٌو

 .(هتوسطة) جاءت بدرجة الهعرفة والتعمم

وحصــمت  جهٓــع الفقـرات جـاءت بدرجــة هتوسـطة.( أن 5.4رقـم )ذاتــً كهـا وتشـٓر الىتــائج فـْ الجـدول 

" عمــِ أعمــِ  تتــٓح الهدرســة لجهٓــع العــاهمٓن هعرفــة الــدروس الهســتفادة هــن تجــارب الهدرســةالفقــرة " 

مٍٓــا فقـرة " 3.56هتوسـط حســابْ ) عمــِ الهعموهــات الهطموبــة  تســٍل الهدرســة لمعــاهمٓن الحصـول(، ٓو

تســتخدم الهدرســة أىظهــة لقٓــاس (. وحصــمت الفقــرة " 3.55" بهتوســط حســابْ ) بســرعة فــْ أي وقــت

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

تتٓح الهدرسة لجهٓع العاهمٓن هعرفة الدروس الهستفادة هن تجارب  6
 .الهدرسة

 متوسطة 0.87 3.56

تسٍل الهدرسة لمعاهمٓن الحصول عمِ الهعموهات الهطموبة بسرعة فْ  0
 أي وقت.

 متوسطة 0.92 3.55

 متوسطة 0.87 3.44 تستخدم  الهدرسة اتصاال باتجآٌن بشكل اعتٓادي. 3

 متوسطة 0.98 3.43 تحتفظ الهدرسة بقاعدة بٓاىات هحدثة عن هٍارات العاهمٓن. 2

 متوسطة 0.92 3.40 براهج التىهٓة الهٍىٓة التْ تقدهٍا لمعاهمٓن لدٍٓا.تقٓس الهدرسة أثر  5

تستخدم الهدرسة أىظهة لقٓاس الفجوات بٓن األداء الحالْ واألداء  4
 الهتوقع لمعاهمٓن .

 متوسطة 0.97 3.30

 متوسطة 0.71 3.44 الدرجة الكمية
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ٓمٍٓا الفقرة  (.3.30هتوسط حسابْ ) دىِ" عمِ أالفجوات بٓن األداء الحالْ واألداء الهتوقع لمعاهمٓن 

 (.3.40" بهتوسط حسابْ ) لمعاهمٓن لدٍٓاتقٓس الهدرسة أثر براهج التىهٓة الهٍىٓة التْ تقدهٍا " 

المدرسـة كمنظمـة متعممـة فـي المـدارس الحكوميـة لمحافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر : واقـع خامساً 

  .تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة مجالفي  المديرين والمعممين

ــة الســتجابات و  أفــراد عٓىــة الدراســة قاهــت الباحثــة بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

  .تهكٓن األفراد هن رؤٓة جهاعٓة هشتركةهجال  عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ

ـة جهاعٓـة 6.4جدول ) (: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 هشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــة ( 6.4) ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

ـــة جهاعٓـــة هشـــتركةهجـــال الســـتجابات أفـــراد عٓىـــة الدراســـة عمـــِ  الهتوســـط  أن تهكـــٓن األفـــراد هـــن رٓؤ

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.93 3.58 تساىد الهدرسة ذوي الهبادرات البىاءة هحسوبة الهخاطر. 4

ة الهدرسة الهستقبمٓة . 3  متوسطة 0.87 3.56 تدعو الهدرسة العاهمٓن لمهساٌهة فْ اثراء رٓؤ

ات االدآرة الهختمفة  6 تبىْ الهدرسة رؤى هوحدة عبر الهستٓو
 وهجهوعات العهل.

 متوسطة 0.91 3.54

م الهدرسة العاهمٓن عمِ الهبادرات التْ ٓقدهوىٍا. 5  متوسطة 1.01 3.53 تكر 

تهكن الهدرسة العاهمٓن هن التحكم بالهوارد التْ ٓحتاجوىٍا الىجاز  2
 أعهالٍم.

 متوسطة 0.92 3.52

 متوسطة 0.93 3.48 تهىح الهدرسة العاهمٓن حٓرة االختٓار فْ كٓفٓة اىجاز هٍهات العهل. 0

 متوسطة 0.74 3.53 الدرجة الكمية
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ذا ٓدل عمـِ 0.74هعٓاري )( واىحراف 3.53)لمدرجة الكمٓةالحسابْ  تهكـٓن األفـراد هـن هجـال أن ( ٌو

 .هتوسطةجاءت بدرجة  رؤٓة جهاعٓة هشتركة

وحصــمت  .هتوسـطةجهٓــع الفقـرات جـاءت بدرجــة ( أن 6.4رقـم ) ذاتــً كهـا وتشـٓر الىتــائج فـْ الجـدول

ــــاءة هحســــوبة الهخــــاطرالفقــــرة "  ــــادرات البى ــــِ هتوســــط حســــابْ تســــاىد الهدرســــة ذوي الهب ــــِ أعم  " عم

مٍٓا فقرة " 3.58) " بهتوسط  تدعو الهدرسة العاهمٓن لمهساٌهة فْ اثراء رؤٓة الهدرسة الهستقبمٓة(، ٓو

ــة االختٓــار فــْ كٓفٓــة اىجــاز هٍهــات (. وحصــمت الفقــرة " 3.56حســابْ ) تهــىح الهدرســة العــاهمٓن حٓر

هـــن الـــتحكم تهكـــن الهدرســـة العـــاهمٓن ٓمٍٓـــا الفقـــرة "  (.3.48هتوســـط حســـابْ ) أدىـــِ" عمـــِ  العهـــل

 (.3.52" بهتوسط حسابْ ) بالهوارد التْ ٓحتاجوىٍا الىجاز أعهالٍم

 

المدرسـة كمنظمـة متعممـة فـي المـدارس الحكوميـة لمحافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر : واقـع سادساً 

  .ربط المنظمة بالبيئة الخارجية مجالفي  المديرين والمعممين

ــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة  الباحثــة قاهــتو  بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

  .ربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓةهجال  عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ
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 بالبٓئة الخارجٓة(: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال ربط الهىظهة 7.4جدول )

 

 

ــــة  (7.4) ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

لمدرجة الهتوسط الحسابْ  أن الخارجٓة ربط الهىظهة بالبٓئةهجال الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ 

ذا ٓدل عمِ 0.70( واىحراف هعٓاري )3.53)بمغ  الكمٓة  ربط الهىظهة بالبٓئـة الخارجٓـةهجال أن ( ٌو

 .هتوسطةجاءت بدرجة 

( فقـــرات 5و) هرتفعــةفقــرة واحــدة جــاءت بدرجــة ( أن 7.4رقــم ) ذاتــً كهــا وتشــٓر الىتــائج فــْ الجــدول

تتعـــاون الهدرســـة هـــع الهجتهـــع الهحمـــْ لتمبٓـــة الحاجـــات الفقـــرة " وحصـــمت  جـــاءت بدرجـــة هتوســـطة.

مٍٓـــا فقـــرة " 3.80" عمـــِ أعمـــِ هتوســـط حســابْ ) الهتبادلــة تأخـــذ الهدرســة وجٍـــة ىظـــر الهجتهـــع (، ٓو

تأخــذ الهدرســة (. وحصــمت الفقــرة " 3.60" بهتوســط حســابْ ) الهحمــْ باالعتبــار فــْ قراراتٍــا الهختمفــة

ــة لمعــاهمٓن لــدٍٓا فــْ الحســبان تــأثٓر قراراتٍــا هتوســط حســابْ  دىــِ" عمــِ أ عمــِ عمــِ الــروح الهعىٓو

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.86 3.80 تتعاون الهدرسة هع الهجتهع الهحمْ لتمبٓة الحاجات الهتبادلة. 0

 متوسطة 0.86 3.60 تأخذ الهدرسة وجٍة ىظر الهجتهع الهحمْ باالعتبار فْ قراراتٍا الهختمفة. 6

ات تشجع الهدرسة  5 العاهمٓن لمحصول عمِ الهعموهات هن جهٓع الهستٓو
 لحل هشكمة ها.

 متوسطة 0.92 3.59

 متوسطة 1.00 3.48 تساعد الهدرسة العاهمٓن الهوازىة بٓن هتطمبات العهل وهتطمبات العائمة. 2

 متوسطة 0.89 3.43 تساعد الهدرسة العاهمٓن عمِ التفكٓر هن هىظور عالهْ.  3

ة تأخذ الهدرسة  4 فْ الحسبان تأثٓر قراراتٍا عمِ عمِ الروح الهعىٓو
 لمعاهمٓن لدٍٓا

 متوسطة 1.04 3.35

 متوسطة 0.70 3.53 الدرجة الكمية
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" بهتوسـط حســابْ  تسـاعد الهدرســة العـاهمٓن عمـِ التفكٓـر هــن هىظـور عـالهْ ٓمٍٓـا الفقـرة " (.3.35)

(3.43.) 

المدرســة كمنظمــة متعممــة فــي المــدارس الحكوميــة لمحافظــة القــدس مــن وجيــة نظــر : واقــع ســابعاً 

  .القيادة الستيراتيجية الداعمة لمتعمم مجالفي  نالمديرين والمعممي

ــة الســتجابات أفــراد عٓىــة الدراســة  الباحثــة قاهــتو  بحســاب الهتوســطات الحســابٓة واالىحرافــات الهعٓآر

  .القٓادة االستٓراتٓجٓة الداعهة لمتعممهجال  عناالستباىة التْ تعبر  فقرات عمِ

 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال القٓادة االستٓراتٓجٓة الداعهة لمتعمم(: 8.4جدول )                      

 

 

 

 

 

 

ــــة  (8.4) ٓالحــــظ هــــن الجــــدول الســــابق الــــذي ٓعبــــر عــــن الهتوســــطات الحســــابٓة واالىحرافــــات الهعٓآر

الهتوسـط الحسـابْ  أن القٓـادة االسـتٓراتٓجٓة الداعهـة لمـتعممهجـال الستجابات أفراد عٓىـة الدراسـة عمـِ 

ــــذا ٓــــدل عمــــِ 0.66( واىحــــراف هعٓــــاري )3.72)لمدرجــــة الكمٓــــة القٓــــادة االســــتٓراتٓجٓة هجــــال أن ( ٌو

 جاءت بدرجة هرتفعة. الداعهة لمتعمم

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.75 3.83 تحرص االدارة عمِ أن تكون ههارساتٍم هتسقة هع قٓم الهدرسة. 2

م.تعمم  6 ٌر  مرتفعة 0.86 3.73 االدارة وتوجً العاهمٓن التابعٓن لٍا لتطٓو

 مرتفعة 0.81 3.72 تدعم االدارة العاهمٓن بخصوص فرص التعمم والتدٓرب. 0

 مرتفعة 0.85 3.71 تبحث االدارة بشكل هستهر عن فرص لمتعمم والتىهٓة الهٍىٓة. 4

ة  5  مرتفعة 0.82 3.71 الهدرسة وخططٍا.تدعم االدارة العاهمٓن هن أجل تىفٓذ رٓؤ

3 
تشرك االدارة العاهمٓن فْ الهعموهات الهحدثة عن االتجاٌات 

 التىظٓهٓة لمهدرسة.
 متوسطة 0.84 3.66

 مرتفعة 0.66 3.72 الدرجة الكمية
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وفقـــرة واحـــدة  هرتفعـــة( فقـــرات جـــاءت بدرجــة 5)( أن 8.4رقــم ) ذاتـــً كهــا وتشـــٓر الىتـــائج فــْ الجـــدول

تحــرص االدارة عمــِ أن تكــون ههارســاتٍم هتســقة هــع قــٓم وحصــمت الفقــرة "  .توســطةجــاءت بدرجــة ه

مٍٓا فقرة " 3.83" عمِ أعمِ هتوسط حسابْ ) الهدرسة وتوجً العاهمٓن التـابعٓن لٍـا تعمم االدارة (، ٓو

م ٌر تشرك االدارة العاهمٓن فْ الهعموهات الهحدثة (. وحصمت الفقرة " 3.73بهتوسط حسابْ )"  لتطٓو

تـدعم االدارة ٓمٍٓـا الفقـرة "  (.3.66هتوسـط حسـابْ ) دىـِ" عمـِ أ عن االتجاٌـات التىظٓهٓـة لمهدرسـة

ــة الهدرســة وخططٍــا تبحــث االدارة بشــكل هســتهر عــن فــرص  قــرة "" والف العــاهمٓن هــن أجــل تىفٓــذ رٓؤ

 (.3.71" بهتوسط حسابْ ) لمتعمم والتىهٓة الهٍىٓة

 بالسؤال الثاني :النتائج المتعمقة  2.2.4

لواقـع المنظمـة المتعممـة فـي المـدارس  والمعممين ىل تختمف تقديرات المديرين وىص السؤال عمِ "

المؤىـل العممـي المسـمى الـوظيفي, و الحكومية في محافظة القدس باختالف متغيرات الدراسة وىي: 

 " و سنوات الخبرة ؟ ,المديريةو مستوى المدرسة , و , 

 وتهت اإلجابة عن ٌذا السؤال هن خالل فحص الفرضٓات الخهس التالٓة:

 ة األولىنتيجة فحص الفرضي 1.2.2.4

( فــي متوســطات α ≤ 5...ل توجــد فــروق ذات دللــة احصــائية عنــد مســتوى الدللــة ) وىصــٍا "

متعممة في مدارس محافظة القدس الحكوميـة   منظمةالمدرسة كلواقع  والمعممين  تقديرات المديرين

 ".المسمى الوظيفي تعزى لمتغير 
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الهتوســـطات الحســـابٓة لداللـــة الفـــروق بــٓن اختبــار "ت" الصــفٓرة تـــم اســـتخدام الفرضـــٓة ٌـــذي حــص فول

هتعمهـة فـْ الهـدارس  هن الهدٓٓرن والهعمهٓن حول واقع الهدرسة كهىظهةعٓىة الدراسة  أفرادالستجابة 

 .(9.4) , كها ٓبٓىً الجدولالهسهِ الوظٓفْ هتغٓر الحكوهٓة لهحافظة القدس ٓعزى ل

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة  فْ واقع الهدرسة كهىظهة العٓىة أفرادابة الستجلمعٓىات الهستقمة ىتائج اختبار "ت"  (:9.4جدول )
 الهسهِ الوظٓفْهتغٓر  حسب لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن

 

   

 

 

 

 

 

 

(، وهستوى 5.204) بمغت لمدرجة الكمٓةالهحسوبة ٓتبٓن هن خالل الجدول السابق أن قٓهة "ت" 

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة  فْ واقع الهدرسة كهىظهة (، أي أىً توجد فروق0.000الداللة )

، وكذلك (الهسهِ الوظٓفْ)تعزى لهتغٓر الهعمهٓن الهدٓٓرن و  لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر

 األولِ. . وبذلك تم رفض الفرضٓةالمديرينلمهجاالت، وكاىت الفروق لصالح 

 

 العدد المسمى الوظيفي المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 "tقيمة" المعياري

مستوى 
 الدللة

 0.64 3.67 55 هدٓر توفٓر فرص التعمم الهستهر
3.228 0.000 

 0.55 3.40 285 هعمم

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.36 3.90 55 هدٓر
2.680 0.008 

 0.59 3.73 285 هعمم

تشجٓع التعاون و التعمم 
 الجهاعْ

 0.43 3.73 55 هدٓر
4.608 0.000 

 0.64 3.31 285 هعمم

إىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة 
 والتعمم

 0.56 3.84 55 هدٓر
4.635 0.000 

 0.72 3.36 285 هعمم

ة  تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 جهاعٓة هشتركة

 0.60 3.96 55 هدٓر
4.776 0.000 

 0.74 3.45 285 هعمم

 0.49 3.98 55 هدٓر ربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة
5.307 0.000 

 0.71 3.45 285 هعمم

القٓادة االستٓراتٓجٓة الداعهة 
 لمتعمم

 0.41 4.05 55 هدٓر
4.085 0.000 

 0.68 3.66 285 هعمم

 0.36 3.86 55 هدٓر الدرجة الكمٓة
5.204 0.000 

 0.51 3.48 285 هعمم
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 نتيجة فحص الفرضية الثانية 2.2.2.4

( فــي متوســطات α ≤ 5...ل توجــد فــروق ذات دللــة احصــائية عنــد مســتوى الدللــة ) وىصــٍا "

متعممة في مـدارس محافظـة القـدس الحكوميـة   منظمةالمدرسة كلواقع والمعممين تقديرات المديرين 

ل العمهْ ".تعزى لمتغير   الهٌؤ

هـن  عٓىـة الدراسـة أفـرادالهتوسـطات الحسـابٓة السـتجابة تـم حسـاب  الصـفٓرة الثاىٓـة حص الفرضـٓةفول

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓـة لهحافظـة القـدس ٓعـزى  الهدٓٓرن والهعمهٓن حول واقع الهدرسة كهىظهة

ل العمهْ) لهتغٓر  .(00.4) , كها ٓبٓىً الجدول (الهٌؤ
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لهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهـدارس ال الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابة أفراد عٓىة الدراسة (:00.4)جدول 

ل العمهْلهتغٓر  الهعمهٓن ٓعزىالهدٓٓرن و الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر   الهٌؤ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

توفٓر فرص التعمم 
 الهستهر

 0.54 3.57 19 دبموم

 0.54 3.47 255 بكالوٓروس

 0.71 3.30 66 فأعمِهاجستٓر 

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.70 3.92 19 دبموم

 0.54 3.77 255 بكالوٓروس

 0.61 3.67 66 هاجستٓر فأعمِ

تشجٓع التعاون و التعمم 
 الجهاعْ

 0.63 3.72 19 دبموم

 0.61 3.40 255 بكالوٓروس

 0.67 3.22 66 هاجستٓر فأعمِ

إىشاء أىظهة لهشاركة 
 الهعرفة والتعمم

 0.80 3.57 19 دبموم

 0.69 3.46 255 بكالوٓروس

 0.79 3.33 66 هاجستٓر فأعمِ

ة  تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 جهاعٓة هشتركة

 0.74 3.61 19 دبموم

 0.70 3.56 255 بكالوٓروس

 0.87 3.37 66 هاجستٓر فأعمِ

ربط الهىظهة بالبٓئة 
 الخارجٓة

 0.68 3.62 19 دبموم

 0.68 3.55 255 بكالوٓروس

 0.82 3.47 66 هاجستٓر فأعمِ

القٓادة االستٓراتٓجٓة 
 الداعهة لمتعمم

 0.87 3.67 19 دبموم

 0.63 3.73 255 بكالوٓروس

 0.73 3.73 66 هاجستٓر فأعمِ

 الدرجة الكلية

 0.58 3.68 19 دبموم

 0.49 3.56 255 بكالوٓروس

 0.56 3.44 66 هاجستٓر فأعمِ

 

هتعمهـة فـْ الهـدارس  فـْ واقـع الهدرسـة كهىظهـة ةوجـود فـروق ظـاٌر  (90.4)ٓالحظ هـن الجـدول رقـم 

ـــل العمهــــْ)لهتغٓـــر  الهعمهـــٓن ٓعـــزىالهـــدٓٓرن و الحكوهٓـــة لهحافظـــة القـــدس هـــن وجٍـــة ىظــــر  ، (الهٌؤ

كهـا ٓظٍـر فـْ  (one way ANOVA)األحـادي تـم اسـتخدام تحمٓـل التبـآن  ولهعرفـة داللـة الفـروق

 :(00.4رقم )الجدول 
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فْ واقع الهدرسـة كهىظهـة هتعمهـة فـْ الهـدارس الحكوهٓـة العٓىة  أفرادالستجابة األحادىتائج اختبار تحمٓل التبآن : (00.4)لجدو 
ل العمهْلهتغٓر  الهعمهٓن ٓعزىالهدٓٓرن و  لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر  .الهٌؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ 0.118( وهستوى الداللة )2.148ٓالحظ أن قٓهة ف لمدرجة الكمٓة) هن هستوى الداللة  أكبر( ٌو

(α ≥ 0.05 ًأي أى ) توجد فروق دالة إحصائًٓا فْ واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس ال

ل العمهْ)الهعمهٓن ٓعزى لهتغٓر و  الهدٓٓرنالحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر  وكذلك  ،(الهٌؤ

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

توفٓر فرص التعمم 
 الهستهر

 0.93 2 1.878 بٓن الهجهوعات

2.804 
 

0.062 
 

 0.33 337 112.861 داخل الهجهوعات
 339 114.739 الهجهوع 

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.52 2 1.049 بٓن الهجهوعات

1.637 
 

0.196 
 

 0.32 337 107.990 الهجهوعاتداخل 
 339 109.039 الهجهوع 

تشجٓع التعاون و 
 التعمم الجهاعْ

 1.99 2 3.997 بٓن الهجهوعات

5.050 
 

0.007 
 

 0.39 337 133.361 داخل الهجهوعات
 339 137.359 الهجهوع 

إىشاء أىظهة لهشاركة 
 الهعرفة والتعمم

 0.59 2 1.183 بٓن الهجهوعات

1.146 
 

0.319 
 

 0.51 337 173.939 داخل الهجهوعات
 339 175.123 الهجهوع 

تهكٓن األفراد هن 
ة جهاعٓة هشتركة  رٓؤ

 1.04 2 2.081 بٓن الهجهوعات

1.880 
 

0.154 
 

 0.55 337 186.518 داخل الهجهوعات
 339 188.600 الهجهوع 

ربط الهىظهة بالبٓئة 
 الخارجٓة

 0.21 2 0.438 الهجهوعاتبٓن 

0.434 
 

0.648 
 

 0.50 337 170.331 داخل الهجهوعات
 339 170.770 الهجهوع 

القٓادة االستٓراتٓجٓة 
 الداعهة لمتعمم

 0.02 2 0.057 بٓن الهجهوعات

0.064 
 

0.938 
 

 0.44 337 151.034 داخل الهجهوعات
 339 151.092 الهجهوع 

 الدرجة الكلية

 0.56 2 1.131 بٓن الهجهوعات

2.148 
 

0.118 
 

 0.26 337 88.709 داخل الهجهوعات
 339 89.840 الهجهوع 
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. وتم الثاىٓةالفرضٓة  قبولوبذلك تم . "تشجٓع التعاون و التعمم الجهاعْهجال "لمهجاالت ها عدا 

ْ كهآمْ:  (LSDاختبار )فحص ىتائج   لبٓان اتجاي الفروق ٌو

هتغٓـر ( لمهقارىات البعدٓة بٓن الهتوسطات الحسـابٓة السـتجابات أفـراد عٓىـة الدراسـة حسـب LSD(: ىتائج اختبار )02.4الجدول )
ل العمهْ.  الهٌؤ

الفروق في  المؤىل العممي المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

تشجٓع 
التعاون و 
التعمم 
 الجهاعْ

 دبموم
0.32932 بكالوٓروس

*
 0.028 

0.50422 هاجستٓر فأعمِ
*
 0.002 

 بكالوٓروس
0.32932- دبموم

*
 0.028 

0.17489 هاجستٓر فأعمِ
*
 0.045 

هاجستٓر 
 فأعمِ

0.50422- دبموم
*
 0.002 

0.17489- بكالوٓروس
*
 0.045 

 

وبٓن الدبموم والبكالوٓروس لصالح الدبموم الدبموم والهاجستٓر فأعمِ لصالح وكاىت الفروق بٓن 

 .الدبموم، وبٓن البكالوٓروس والهاجستٓر فأعمِ لصالح البكالوٓروس

 نتيجة فحص الفرضية الثالثة: 3.2.2.4

( فــي متوســطات α ≤ 5...ل توجــد فــروق ذات دللــة احصــائية عنــد مســتوى الدللــة ) وىصــٍا "

متعممة في مـدارس محافظـة القـدس الحكوميـة   منظمةالمدرسة كلواقع والمعممين تقديرات المديرين 

 ". مستوى المدرسةتعزى لمتغير 

الهتوســطات الحســابٓة لداللــة الفــروق بــٓن اختبــار "ت"  تــم اســتخدام الصــفٓرة الثالثــة حــص الفرضــٓةفول

هتعمهـة فـْ الهـدارس  هن الهدٓٓرن والهعمهٓن حول واقع الهدرسة كهىظهة عٓىة الدراسة أفرادالستجابة 

 .(03.4) رقم , كها ٓبٓىً الجدولالحكوهٓة لهحافظة القدس ٓعزى هستوى الهدرسة
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هتعمهـــة فـــْ الهـــدارس  فـــْ واقـــع الهدرســـة كهىظهـــة العٓىـــة أفـــرادالســـتجابة لمعٓىـــات الهســـتقمة ىتـــائج اختبـــار "ت"  (:03.4جـــدول )
 .هستوى الهدرسةهتغٓر  حسب الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدراء والهعمهٓن

 المجال
مستوى 
 المدرسة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 

 الدللة
توفٓر فرص التعمم 

 الهستهر
 0.59 3.47 170 أساسٓة

0.909 0.364 
ةالهرحمة   0.56 3.41 170 الثاىٓو

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.60 3.73 170 أساسٓة
0.824 0.400 

ة  0.52 3.78 170 الهرحمة الثاىٓو

تشجٓع التعاون و التعمم 
 الجهاعْ

 0.61 3.38 170 أساسٓة
0.085 0.932 

ة  0.65 3.38 170 الهرحمة الثاىٓو

إىشاء أىظهة لهشاركة 
 والتعممالهعرفة 

 0.72 3.43 170 أساسٓة
0.200 0.840 

ة  0.71 3.45 170 الهرحمة الثاىٓو

ة  تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 جهاعٓة هشتركة

 0.78 3.50 170 أساسٓة
0.799 0.425 

ة  0.70 3.56 170 الهرحمة الثاىٓو

ربط الهىظهة بالبٓئة 
 الخارجٓة

 0.75 3.51 170 أساسٓة
0.674 0.500 

ةالهرحمة   0.66 3.56 170 الثاىٓو

القٓادة االستٓراتٓجٓة 
 الداعهة لمتعمم

 0.71 3.69 170 أساسٓة
0.839 0.402 

ة  0.61 3.75 170 الهرحمة الثاىٓو

 الدرجة الكمٓة
 0.52 3.53 170 أساسٓة

0.437 0.663 
ة  0.50 3.56 170 الهرحمة الثاىٓو

 

(، 0.663(، وهســتوى الداللــة )0.437لمدرجــة الكمٓــة )ٓتبــٓن هــن خــالل الجــدول الســابق أن قٓهــة "ت" 

هتعمهـة فـْ الهـدارس الحكوهٓـة لهحافظـة القـدس هـن  فْ واقع الهدرسة كهىظهـةتوجد فروق  ال أي أىً

 قبــول، وكــذلك لمهجــاالت. وبــذلك تــم هســتوى الهدرســةتعــزى لهتغٓــر  وجٍــة ىظــر الهــدٓٓرن والهعمهــٓن

 .الثالثةالفرضٓة 
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 الفرضية الرابعة:نتيجة فحص  4.2.2.4

( فــي متوســطات α ≤ 5...ل توجــد فــروق ذات دللــة احصــائية عنــد مســتوى الدللــة ) وىصــٍا "

متعممة في مـدارس محافظـة القـدس الحكوميـة   منظمةالمدرسة كلواقع والمعممين  تقديرات المديرين

 ".لمتغير المديرية تعزى 

هـن عٓىـة الدراسـة  أفـرادتـم حسـاب الهتوسـطات الحسـابٓة السـتجابة  الصفٓرة الرابعـةحص الفرضٓة فول

تعـزى الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓـة لهحافظـة القـدس حول واقع الهدٓٓرن والهعمهٓن 

 (.04.4كها ٓبٓىً الجدول رقم ) ر الهدٓٓرةلهتغٓ

هتعمهـــة فـــْ الهـــدارس  فـــْ واقـــع الهدرســـة كهىظهـــة العٓىـــة أفـــرادالســـتجابة لمعٓىـــات الهســـتقمة ىتـــائج اختبـــار "ت"  (:04.4جـــدول )
 .الهدٓٓرةهتغٓر  حسب والهعمهٓن هحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرنالحكوهٓة ل

المتوسط  العدد المديرية المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

توفٓر فرص التعمم 
 الهستهر

 0.63 3.35 159 القدس الشٓرف
2.776 0.006 

 0.52 3.52 181 ضواحْ القدس

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.58 3.67 159 القدس الشٓرف
2.775 0.006 

 0.54 3.84 181 ضواحْ القدس

تشجٓع التعاون و التعمم 
 الجهاعْ

 0.63 3.30 159 القدس الشٓرف
2.230 0.026 

 0.62 3.45 181 ضواحْ القدس

لهشاركة إىشاء أىظهة 
 الهعرفة والتعمم

 0.74 3.31 159 القدس الشٓرف
3.208 0.000 

 0.67 3.56 181 ضواحْ القدس

ة  تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 جهاعٓة هشتركة

 0.74 3.46 159 القدس الشٓرف
0.576 0.006 

 0.74 3.59 181 ضواحْ القدس

ربط الهىظهة بالبٓئة 
 الخارجٓة

 0.70 3.45 159 القدس الشٓرف
2.074 0.039 

 0.70 3.61 181 ضواحْ القدس

القٓادة االستٓراتٓجٓة 
 الداعهة لمتعمم

 0.66 3.66 159 القدس الشٓرف
0.548 0.023 

 0.66 3.78 181 ضواحْ القدس

 الدرجة الكمٓة
 0.52 3.46 159 القدس الشٓرف

2.962 0.003 
 0.49 3.62 181 ضواحْ القدس
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(، 0.003(، وهستوى الداللة )2.962السابق أن قٓهة "ت" لمدرجة الكمٓة )ٓتبٓن هن خالل الجدول 

هحافظة القدس هن هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة ل أي أىً توجد فروق فْ واقع الهدرسة كهىظهة

وكاىت الفروق لصالح , ، وكذلك لمهجاالت الهدٓٓرةتعزى لهتغٓر والهعمهٓن وجٍة ىظر الهدٓٓرن 

 الفرضٓة الرابعة.  رفض. وبذلك تم (ضواحْ القدس)هدٓٓرة 

 نتيجة فحص الفرضية الخامسة 5.2.2.4

فـي واقـع المدرسـة كمنظمـة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللـة ل"

لمتغيـر  والمعممـين يعـزى يرينمتعممة في المدارس الحكومية لمحافظة القدس مـن وجيـة نظـر المـد

 " سنوات الخبرة

عٓىــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب الهتوســطات الحســابٓة الســتجابة  الخاهســة الصــفٓرة الفرضــٓة حــصفول 

الهدرسـة كهىظهــة هتعمهـة فـْ الهـدارس الحكوهٓـة لهحافظـة القــدس هـن الهـدٓٓرن والهعمهـٓن حـول واقـع 

 .سىوات الخبرةلهتغٓر  عزىت
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لهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهـدارس ال الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابة أفراد عٓىة الدراسة (:05.4)جدول 
 .سىوات الخبرةلهتغٓر  والهعمهٓن ٓعزى ٓٓرنالحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهد

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

التعمم توفٓر فرص 
 الهستهر

 0.51 3.47 87 سىوات 6أقل هن 

 0.66 3.45 96 سىوات 10-6هن 

 0.56 3.42 157 سىوات 10أكثر هن 

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.49 3.75 87 سىوات 6أقل هن 

 0.55 3.75 96 سىوات 10-6هن 

 0.61 3.77 157 سىوات 10أكثر هن 

تشجٓع التعاون و التعمم 
 الجهاعْ

 0.59 3.40 87 سىوات 6أقل هن 

 0.62 3.34 96 سىوات 10-6هن 

 0.66 3.40 157 سىوات 10أكثر هن 

إىشاء أىظهة لهشاركة 
 الهعرفة والتعمم

 0.70 3.49 87 سىوات 6أقل هن 

 0.71 3.40 96 سىوات 10-6هن 

 0.73 3.44 157 سىوات 10أكثر هن 

ة  تهكٓن األفراد هن رٓؤ
 جهاعٓة هشتركة

 0.65 3.49 87 سىوات 6أقل هن 

 0.77 3.54 96 سىوات 10-6هن 

 0.77 3.55 157 سىوات 10أكثر هن 

ربط الهىظهة بالبٓئة 
 الخارجٓة

 0.62 3.54 87 سىوات 6أقل هن 

 0.73 3.53 96 سىوات 10-6هن 

 0.74 3.53 157 سىوات 10أكثر هن 

القٓادة االستٓراتٓجٓة 
 الداعهة لمتعمم

 0.55 3.72 87 سىوات 6أقل هن 

 0.72 3.75 96 سىوات 10-6هن 

 0.69 3.71 157 سىوات 10أكثر هن 

 الدرجة الكلية

 0.45 3.55 87 سىوات 6أقل هن 

 0.50 3.54 96 سىوات 10-6هن 

 0.55 3.55 157 سىوات 10أكثر هن 

 

هتعمهـة فـْ الهـدارس  فـْ واقـع الهدرسـة كهىظهـة ةوجـود فـروق ظـاٌر  (95.4)ٓالحظ هن الجـدول رقـم 

، ولهعرفـة سـىوات الخبـرةلهتغٓـر  والهعمهـٓن ٓعـزى ٓٓرنالحكوهٓة لهحافظـة القـدس هـن وجٍـة ىظـر الهـد

كهـا ٓظٍـر فـْ الجـدول  (one way ANOVA)األحـادي تـم اسـتخدام تحمٓـل التبـآن  داللـة الفـروق

 :(06.4رقم )
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فـــْ واقـــع الهدرســـة كهىظهــة هتعمهـــة فـــْ الهـــدارس العٓىــة  أفـــرادالســـتجابة  األحـــاديىتـــائج اختبـــار تحمٓـــل التبــآن : (06.4)لجــدو 
 سىوات الخبرةلهتغٓر  والهعمهٓن ٓعزى ٓٓرنالحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهد

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

توفٓر فرص التعمم 
 الهستهر

 0.079 2 0.159 بٓن الهجهوعات

0.233 
 

0.792 
 

 0.340 337 114.581 داخل الهجهوعات
 339 114.739 الهجهوع 

تشجٓع هبدأ الحوار 
 واالستفسار

 0.018 2 0.037 بٓن الهجهوعات

0.057 
 

0.945 
 

 0.323 337 109.003 داخل الهجهوعات
 339 109.039 الهجهوع 

 تشجٓع التعاون و
 التعمم الجهاعْ

 0.128 2 0.255 بٓن الهجهوعات

0.314 
 

0.731 
 

 0.407 337 137.103 داخل الهجهوعات
 339 137.359 الهجهوع 

إىشاء أىظهة لهشاركة 
 الهعرفة والتعمم

 0.162 2 0.323 بٓن الهجهوعات

0.312 
 

0.732 
 

 0.519 337 174.799 داخل الهجهوعات
 339 175.123 الهجهوع 

تهكٓن األفراد هن 
ة جهاعٓة هشتركة  رٓؤ

 0.117 2 0.235 بٓن الهجهوعات

0.210 
 

0.811 
 

 0.559 337 188.365 داخل الهجهوعات
 339 188.600 الهجهوع 

ربط الهىظهة بالبٓئة 
 الخارجٓة

 0.003 2 0.006 بٓن الهجهوعات

0.006 
 

0.994 
 

 0.507 337 170.764 داخل الهجهوعات
 339 170.770 الهجهوع 

القٓادة االستٓراتٓجٓة 
 الداعهة لمتعمم

 0.041 2 0.083 بٓن الهجهوعات

0.093 
 

0.912 
 

 0.448 337 151.009 داخل الهجهوعات
 339 151.092 الهجهوع 

 الدرجة الكلية

 0.005 2 0.010 بٓن الهجهوعات

0.019 
 

0.982 
 

 0.267 337 89.830 داخل الهجهوعات
 339 89.840 الهجهوع 

 

ـْ 0.982( وهستوى الداللة )0.019أن قٓهة ف لمدرجة الكمٓة) (96.4)ٓالحظ هن الجدول رقم  ( ٌو
فــــْ واقــــع الهدرســــة توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائًٓا ال ( أي أىــــً α ≥ 0.05هــــن هســــتوى الداللــــة ) أكبــــر

 والهعمهــٓن ٓعــزى دٓٓرنوجٍــة ىظــر الهــكهىظهــة هتعمهــة فــْ الهــدارس الحكوهٓــة لهحافظــة القــدس هــن 
 الخاهسة.الفرضٓة  قبولوبذلك تم  وكذلك لمهجاالت. ،سىوات الخبرةلهتغٓر 
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 2.2.4

 الحكومية بمحافظة القدسما ىي تصورات المديرين والمعممين حول سبل تحول المدارس ونصو " 

 الى مدارس متعممة ؟ "

اتضح أن عدد الهستجٓبٓن هن , نٌذا السؤال تم حصر اجابات الهدٓٓرن والهعمهٓلالجابً عمِ 

 % (. 53.3( بىسبة )052% (, و عدد الهستجٓبٓن هن الهعمهٓن )43.6( بىسبة )24الهدٓٓرن )

 ههٓزة لبعض اقتراحات الهدٓٓرن والهعمهٓن:وفٓها ٓمْ اقتباسات 

 وتعٓزز الهدرسة بالوسائل التكىولوجٓة الحدٓثة.خارجٓة , داخمٓة و تبادل الخبرات هع هدارس  -

 تقدٓم دورات ىوعٓة لمهعمهٓن وأولٓاء األهور, -

 بالتعاون والعهل بروح الفٓرق, بٓن العاهمٓن والهجتهع الهحمْ. -

 اشراك جهٓع العاهمٓن فْ صىع القرار. -

ل الثقافة السائدة فْ الهدارس  -  هن عهمٓة التعمٓمم الِ عهمٓة التعمم.تحو 

قائد هتهٓ ز هتفٍم ألهور هدرستً واحتٓاجاتٍا, هدٓر هبادر ٓشجع العاهمٓن عمِ  بوجود -

 العهل.

 دعم االدارة لمهبادرات الفردٓة لمهعمهٓن وضهان حقوقٍم فْ ٌذي الهبادرة. -

مًٓ 07.4)الجدول رقم  ترحات تكرارًا لمهدٓٓرن فْتم تجهٓع أكثر الهقو  ترحات األكثر الهق( ٓو

 (,08.4)الجدول رقم فْ  تكرارًا لمهعمهٓن
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الى مدارس متعممة من وجية نظر  الحكومية بمحافظة القدسسبل تحول المدارس  1.2.1.3

 المديرين

 .حافظة القدس الِ هدارس هتعمهةسبل تحول الهدارس الحكوهٓة به هقترحات الهدٓٓرن حول: (07.4)لجدو 

 الىسبة % العدد الهقترح الرقم
د الهدارس بالهوارد و  0  %87.5 20 الوسائل التكىولوجٓة الالزهة إلىجاز العهل.تزٓو
 %40.6 00 توفٓر هىاخ آجابْ و بٓئة اهىة لمجهٓع. 2
 %37.5 9 هىح جهٓع األفراد فرصًا لمتطور والتعمم الهستهر. 3
 %25 6 بث التعاون والعهل بروح الفٓرق بٓن العاهمٓن. 4
 %02.5 3 تعٓزز الحوار واشراك الهعمهٓن فْ اتخاذ القرارات  5
 %8.3 2 بىاء رؤٓة واضحة لمهدرسة بالتعاون هع الهعمهٓن والهجتهع الهحمْ. 6

 

سبل تحول الهدارس  الذي ٓعبر عن هقترحات الهدٓٓرن حول (97.4)ٓالحظ هن الجدول رقم 

د الهدارس أن أعمِ ىسبة تكرار كاىت لمهقترح "  الحكوهٓة بهحافظة القدس الِ هدارس هتعمهة تزٓو

%, 87.5( تكرارًا بىسبة 20بالهوارد و الوسائل التكىولوجٓة الالزهة إلىجاز العهل" وبمغت التكرارات )

مًٓ الهقترح " هىح جهٓع  %, ٓمًٓ الهقترح "40.6توفٓر هىاخ آجابْ و بٓئة اهىة لمجهٓع" بىسبة  ٓو

مًٓ الهقترح " بث التعاون والعهل بروح الفٓرق 37.5والتعمم الهستهر"بىسبة األفراد فرصًا لمتطور  % ٓو

تعٓزز الحوار واشراك الهعمهٓن فْ اتخاذ القرارات" ,  % , ٓمًٓ الهقترح "25بٓن العاهمٓن" بىسبة 

ة واضحة لمهدرسة بالتعاون هع الهعمهٓن والهجتهع الهحمْ" عمِ أقل  وحصل الهقترح " بىاء رٓؤ

 %.8.3فْ الهقترحات بىسبة تكرار 
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الى مدارس متعممة من وجية نظر  الحكومية بمحافظة القدسسبل تحول المدارس   1.2.1.3

 .المعممين

 حافظة القدس الِ هدارس هتعمهةسبل تحول الهدارس الحكوهٓة به هقترحات الهعمهٓن حول: (08.4)لجدو 

 الىسبة % العدد الفقرات الرقم
رالحاجة الِ  1  %57 87 وهواكبة هستجدات التعمم العصري. التطٓو
 %57 87 بٓن العاهمٓن. التعاون والعهل بروح الفٓرقتعٓزز  2
د الهدارس بالهوارد و الوسائل التكىولوجٓة الالزهة إلىجاز العهل. 3  %57 87 تزٓو
م هتهثالً  4  %23 35 الوظٓفْ. العبئ فتخفٓب هكافئة العاهمٓن وتعٓزٌز
 %17.7 27 فْ تىفٓذ خطة العهل الهدرسْ. الهحمْاشراك الهجتهع  5
 %13 20 بٓن العاهمٓن هن جهٓع الىواحْ.  العدل والهساواة 6

7 
الحوار هبىٓة عمِ  وضع خطة واضحة األٌداف والهخرجات لمعهل

 ات.والهشاركة فْ اتخاذ القرار 
15 9.8 % 

 %7.2 11 ارجٍا.بٓن العاهمٓن داخل الهدرسة وختبادل الخبرات اتاحة الفرصة ل 8
 

سبل تحول الهدارس  حول ( الذي ٓعبر عن هقترحات الهعمهٓن08.4ٓالحظ هن الجدول رقم )

الحاجة الِ أن أعمِ ىسبة تكرار كاىت لمهقترحات "  الحكوهٓة بهحافظة القدس الِ هدارس هتعمهة

ر  , "بٓن العاهمٓن" التعاون والعهل بروح الفٓرقتعٓزز  وهواكبة هستجدات التعمم العصري" و التطٓو

د الهدارس بالهوارد و الوسائل التكىولوجٓة الالزهة إلىجاز العهل" بىسبة )  %(, كها وحصل 57تزٓو

" عمِ أقل ىسبة تكرار  بٓن العاهمٓن داخل الهدرسة وخارجٍاتبادل الخبرات اتاحة الفرصة لالهقترح " 

7.2.% 
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 ممخص النتائج 2.3

 االتٓة:ٌذي الدراسة الِ الىتائج خمصت 

أن واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر  .0

 الهدٓٓرن والهعمهٓن جاء بدرجة هتوسطة.

أن واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر  .2

االستفسار, والقٓادة االستراتٓجٓة الهدٓٓرن والهعمهٓن جاء هرتفعًا فْ هجالْ تشجٓع هبدأ الحوار و 

فْ هجاالت: ربط الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة, وتهكٓن األفراد هن  الداعهة لمتعمم, وجاء هتوسطاً 

ة جهاعٓة هشتركة, وتوفٓر فرص التعمم الهستهر, واىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم,  رٓؤ

 وتشجٓع التعاون والتعمم الجهاعْ.

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن  اقع الهدرسة كهىظهةأىً توجد فروق فْ و  .3

، وكذلك لمهجاالت، وكاىت )الهسهِ الوظٓفْ(تعزى لهتغٓر الهعمهٓن الهدٓٓرن و  وجٍة ىظر

 .المديرينالفروق لصالح 

توجد فروق دالة إحصائًٓا فْ واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة ال أىً  .4

ل العمهْ)الهعمهٓن ٓعزى لهتغٓر و  الهدٓٓرنلهحافظة القدس هن وجٍة ىظر  وكذلك  ،(الهٌؤ

وكاىت الفروق بٓن الدبموم ", تشجٓع التعاون و التعمم الجهاعْهجال "لمهجاالت ها عدا 

الدبموم وبٓن الدبموم والبكالوٓروس لصالح الدبموم، وبٓن البكالوٓروس  والهاجستٓر فأعمِ لصالح

 والهاجستٓر فأعمِ لصالح البكالوٓروس.

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن  فْ واقع الهدرسة كهىظهةتوجد فروق  ال أىً .5

 .، وكذلك لمهجاالتهستوى الهدرسةتعزى لهتغٓر  وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن
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هحافظة القدس هن هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة ل أىً توجد فروق فْ واقع الهدرسة كهىظهة .6

وكاىت الفروق لصالح , ، وكذلك لمهجاالت الهدٓٓرةتعزى لهتغٓر والهعمهٓن وجٍة ىظر الهدٓٓرن 

 .(ضواحْ القدس)هدٓٓرة 

لهدارس الحكوهٓة فْ واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ اتوجد فروق دالة إحصائًٓا ال أىً  .7

وكذلك  ،سىوات الخبرةلهتغٓر  والهعمهٓن ٓعزى دٓٓرنلهحافظة القدس هن وجٍة ىظر اله

 لمهجاالت.

سبل تحول الهدارس الحكوهٓة بهحافظة القدس  هقترحات الهدٓٓرن حوللأن أعمِ ىسبة تكرار  .8

د الهدارس بالهوارد و الوسائل كاىت لمهقترح "  الِ هدارس هتعمهة التكىولوجٓة الالزهة تزٓو

مًٓ الهقترح " توفٓر هىاخ آجابْ 87.5( تكرارًا بىسبة 20إلىجاز العهل" وبمغت التكرارات ) %, ٓو

%, ٓمًٓ الهقترح " هىح جهٓع األفراد فرصًا لمتطور والتعمم 40.6و بٓئة اهىة لمجهٓع" بىسبة 

مًٓ الهقترح " بث التعاون والعهل بروح ا37.5الهستهر"بىسبة  لفٓرق بٓن العاهمٓن" بىسبة % ٓو

% , ٓمًٓ الهقترح " تعٓزز الحوار واشراك الهعمهٓن فْ اتخاذ القرارات" , وحصل الهقترح " 25

بىاء رؤٓة واضحة لمهدرسة بالتعاون هع الهعمهٓن والهجتهع الهحمْ" عمِ أقل تكرار فْ 

 %.8.3الهقترحات بىسبة 

سبل تحول الهدارس الحكوهٓة بهحافظة القدس  حول هقترحات الهعمهٓنل أن أعمِ ىسبة تكرار .9

رالحاجة الِ كاىت لمهقترحات "  الِ هدارس هتعمهة وهواكبة هستجدات التعمم العصري" و  التطٓو

د الهدارس بالهوارد و الوسائل  , "بٓن العاهمٓن" التعاون والعهل بروح الفٓرقتعٓزز  تزٓو

تبادل اتاحة الفرصة ل%(, كها وحصل الهقترح " 57التكىولوجٓة الالزهة إلىجاز العهل" بىسبة ) 

%.7.2" عمِ أقل ىسبة تكرار  بٓن العاهمٓن داخل الهدرسة وخارجٍاالخبرات 



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الخامسالفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج والتوصيات 

ا, وهقارىة ٌذي الىتائج  ٌذا الفصل عرضا لهىاقشة الىتائج التْ توصمت الٍٓا تضهن الدراسة وتفسٌٓر
بالدراسات السابقة هن حٓث أوجً الشبً واالختالف, كها تم تقدٓم توصٓات هىبثقة هن الىتائج التْ 

 خمصت الٍٓا الدراسة.

 السؤال األولالنتيجة المتعمقة ب مناقشة 1.5

هن ها واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس والذي ٓىص عمِ " 
 " ؟ والهعمهٓن وجٍة ىظر الهدٓٓرن

واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس أظٍرت ىتائج الدراسة أن تقدٓرات الهدٓٓرن والهعمهٓن ل

الهىظهة الهتعمهة فْ  الِ توفر أبعادٌذا هؤشر , و (هتوسطة)جاءت بدرجة  الحكوهٓة لهحافظة القدس

ة فْ السائدوتعزو الباحثة ذلك الِ ثقافة التعمٓم  ,بشكل بسٓط  الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس

ر التْ ها زالت ىوعًا ها تقاوم الهدارس والتْ ال تختمف كثٓرا عن ثقافة التعمٓم فْ  التغٓٓر والتطٓو

الواقع الهحٓط هن الوطن العربْ, باالضافة الِ حداثة هفٍوم الهىظهة الهتعمهة كهفٍوم اداري 

 هعاصر.

( ودراسة تٓم 2015( ودراسة القرىْ )2016واتفقت ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دراسة السقا واخرون)

( ودراسة 2012( ودراسة البىا )2012ودراسة عواد )( 2013( ودراسة الكبٓسْ )2014وهرشود )

( ودراسة 2017(, واختمفت هع ىتائج دراسة صالح وأبو هخ)2009( ودراسة عاشور )2011جبران )

( ودراسة عبد 2013( ودراسة عبد الفتاح )2015( ودراسة العٓاصرة والحارثْ )2016الغاهدي )

 ( حٓث جاءت بىتٓجة هرتفعة .2013ارحهن وأواىج)
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" القيادة الستيراتيجية الداعمة لمتعمم" وهجال"  تشجيع مبدأ الحوار والستفسار "حصل هجالو 

ن , وترى الباحثة أعمِ التوالْ  (3.72)( 3.76)وهقداري  بدرجة توافر هرتفعة عمِ هتوسط حسابْ

 وتبادل االراء االحترامعمِ  السبب فْ ذلك ٓعود الِ العالقات االٓجابٓة بٓن العاهمٓن أىفسٍم الهبىٓة

, فٓها  دعم االدارة الهستهر لمعاهمٓن بخصوص فرص التعمم والتدٓرب الِ باالضافة والهىاقشات,

ْ كاالتْ: )   " ,ربط المنظمة بالبيئة الخارجية "هجالحصمت بقٓة الهجاالت عمِ درجة هتوسطة ٌو

" إنشاء أنظمة " ," توفير فرص التعمم المستمر , "تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة" 

ضعف " وتعزو الباحثة ذلك الِ تشجيع التعاون و التعمم الجماعي"  " ولمشاركة المعرفة والتعمم

لعدم اهتالكٍا  ٓعود ذلك الهجتهع الهحمْ وهؤسساتً وربها بٓن الهدرسة وعالقات الشراكة والتعاون 

" لتعاون و التعمم الجماعيتشجيع ا"  كها وأظٍرت الىتائج أىً حصل هجال, و الصالحٓات الكاهمة

هن بٓن الهجاالت وتعزو الباحثة ذلك الِ عدم حرص ( 3.38هقداري )أقل هتوسط حسابْ و عمِ 

االدارة الهدرسٓة عمِ تشجٓع العهل الجهاعْ, باالضافة الِ ان ىظام الترقٓات ٓعتهد عمِ االداء 

ها  ا أن الهكافات لمعاهمٓن غالباولٓس الجهاعْ, كه( التقٓٓم السىوي لكل هعمم)والهقصود بً الفردي 

ة أكثر هىٍا هادٓة هها ٓضعف دافعٓتٍم لتقدٓم األفضل باستهرار.  تكون هعىٓو

 السؤال الثانيالنتائج المتعمقة بمناقشة  1.4

في متعممة  منظمةالمدرسة كلواقع  والمعممين ىل تختمف تقديرات المديرينوالذي ٓىص عمِ " 
المسمى الوظيفي, القدس باختالف متغيرات الدراسة وىي: االمدارس الحكومية في محافظة 

 "؟الخبرة  المديرية و سنواتو  مستوى المدرسة ,و لمؤىل العممي , وا

تهت هىاقشة ىتائج السؤال الثاىْ هن خالل فحص الفرضٓات الهىبثقة عىً , والتْ تحهل الترتٓب هن 
 ٓمْ:الفرضٓة األولِ وحتِ الفرضٓة الخاهسة, والهبٓىة فٓها 

 مناقشة الفرضية األولى  1.2.5
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 فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  ىص ت الفرضٓة عمِ أىً "
هدارس هحافظة القدس فْ هىظهة الهتعمهة الهدرسة كلواقع الهدٓٓرن والهعمهٓن هتوسطات تقدٓرات 

 الهسهِ الوظٓفْ" وهٓة  تعزى لهتغٓرالحك

هتعمهة فْ الهدارس  توجد فروق فْ واقع الهدرسة كهىظهة ( أى9.4ًفْ الجدول رقم ) الىتائجتشٓر 
، (الهسهِ الوظٓفْ)تعزى لهتغٓر الهعمهٓن الهدٓٓرن و  الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر
وتعزو الباحثة ذلك الِ أىً الهدٓٓرن أكثر قدرة  (الهدٓٓرن)وكذلك لمهجاالت، وكاىت الفروق لصالح 

اىطالقًا هن خبرتٍم  عمِ تحدٓد الجواىب والههارسات التْ هن شأىٍا تهثل واقع الهىظهة الهتعمهة
أىً ٓسعِ الهدٓرون  هها ٓجعمٍم أكثر تعهقا فْ تفسٓر وفٍم فقرات االستباىة,  كها وىظرتٍم االدآرة

ائٍم إلعطاء صورة أفضل عن هدارسٍم, بٓىها تىحصر أعهال دوها لبذل جٍودٌم فْ تحسٓن أد
هشتركة كها أظٍرت  وال ٓتم اشراكٍم كها ٓجب فْ بىاء رؤٓة جهاعٓة الهعمهٓن فْ عهمٓات التعمٓم

 حٓث حصل عمِ درجة هتوسطة. تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركةالىتائج سابقًا فْ هجال 

 (.2009( ودراسة عاشور )2007( ودراسة عبابىة )2016هدي)واتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة الغا

 

 مناقشة الفرضية الثانية  2.2.5

 فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  ىص ت الفرضٓة عمِ أىً "
هدارس هحافظة القدس الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ لواقع الهدٓٓرن والهعمهٓن هتوسطات تقدٓرات 

ل العمهْ " وهٓة  تعزى لهتغٓرالحك  الهٌؤ

توجد فروق دالة إحصائًٓا فْ واقع الهدرسة كهىظهة ال ( أىً 00.4رقم )الجدول فْ  وتشٓر الىتائج

الهعمهٓن ٓعزى لهتغٓر و الهدٓٓرن هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر 

ل العمهْ) الهدٓٓرن والهعمهٓن لواقع الهدرسة كهىظهة  اتٓر وتعزو الباحثة ذلك الِ أن تقد ،(الهٌؤ

ل العمهْ, باالضافة الِ  هتعمهة ٓعتهد عمِ فٍهٍم ووعٍٓم بواقعٍم ولم ٓتأثر حكهٍم عمِ ذلك بالهٌؤ

ل العمهْ فْ الهدرسة فجهٓعٍم لدٍٓم ىفس  ,عدم وجود اهتٓازات خاصة لمهعمهٓن باختالف الهٌؤ
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ل الهٍام واألىشطة داخل الهدرسة, واالدا رة الهدرسٓة ال تفرق فْ التعاهل بٓن الهعمهٓن تبعا لمهٌؤ

 العمهْ.

(,ودراسة الشىطْ 2016(, ودراسة الغاهدي)2016واتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة السقا واخرون)

(, 2015(, ودراسة القرىْ )2015( , ودراسة العتٓبْ )2015(, ودراسة العٓاصرة والحارثْ)2016)

(, ودراسة الكبٓسْ 2013( , ودراسة عبد الفتاح)2015راسة رهضان )(, ود2015ودراسة الشموي)

(,  واختمفت هع دراسة تٓم وهرشود 2009( ودراسة عاشور )2010(, ودراسة حواجرة )2013)

ل العمهْ 2014) ( حٓث أظٍرت الىتائج أىً ٓوجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر الهٌؤ

( حٓث أظٍرت أظٍرت 2012ها واختمفت هع دراسة عواد )وكاىت لصالح )البكالوٓرس أو أقل(, ك

ل العمهْ وكاىت لصالح )الدراسات  الىتائج أىً ٓوجد فروق ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر الهٌؤ

 العمٓا(.

 

 مناقشة الفرضية الثالثة  3.2.5

 فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  ىص ت الفرضٓة عمِ أىً "
وهٓة  هدارس هحافظة القدس الحكفْ  الهدرسة كهىظهة هتعمهة لواقع الهدٓٓرن هتوسطات تقدٓرات 

 هستوى الهدرسة" تعزى لهتغٓر

هتعمهة فْ  فْ واقع الهدرسة كهىظهةتوجد فروق ال  ( أى13.4ًفْ الجدول رقم ) وتشٓر الىتائج
هستوى الهدرسة تعزى لهتغٓر  والهعمهٓنالهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن 

وتعزو الباحثة ذلك الِ عدم تأثر هستوى الهدرسة بتوافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة,  ، وكذلك لمهجاالت
اىطالقا هن أن أٌهٓة هوضوع الهىظهة الهتعمهة ال ٓحدي هستوى الهدرسً بل وٓعتبر هدخاًل لمتطور 

 هؤسسة التربوٓة .وهواكبة تحدٓات العصر هٍها كان هستوى ال
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( حٓث أظٍرت أظٍرت الىتائج أىً ٓوجد فروق 2016واختمفت ٌذي الىتٓجة هع دراسة السقا واخرون )
ذات داللة احصائٓة تعزى لهتغٓر هستوى الهدرسة وكاىت لصالح الهرحمة االبتدائٓة والهرحمة 

 الهتوسطة .

 مناقشة الفرضية الرابعة  4.2.5

 فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  ىص ت الفرضٓة عمِ أىً "
وهٓة  تعزى هدارس هحافظة القدس الحكفْ لواقع الهىظهة الهتعمهة الهدٓٓرن هتوسطات تقدٓرات 

 الهدٓٓرة " لهتغٓر

هتعمهة فْ  أىً توجد فروق فْ واقع الهدرسة كهىظهة (94.4)الجدول رقم فْ  وتشٓر الىتائج
، وكذلك الهدٓٓرةتعزى لهتغٓر والهعمهٓن هحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن الهدارس الحكوهٓة ل

دس, وترى الباحثة  السبب فْ ذلك أن هدٓٓرة الفروق لصالح هدٓٓرة ضواحْ القوكاىت لمهجاالت 
ضواحْ القدس أقل عرضة لضغوطات االحتالل االسرائٓمْ كوىٍا تقع خارج الجدار, باالضافة أىً 

تعرض والهؤسسات, وبالهقابل تهن قبل وزارة التربٓة والتعمٓم ال ٓوجد ها ٓعرقل وصول الدعم لٍا 
راءات وضغوطات اسرائٓمٓة هن هحاولة السٓطرة عمِ الهدارس التابعة لهدٓٓرة القدس الشٓرف  الج

قطاع التعمٓم فْ هدٓىة القدس و التٍدٓد باغالق الهدارس واقتحاهٍا بشكل هستهر، واالعتقاالت فْ 
صفوف الطمبة وطاقم العاهمٓن فْ الهدارس باالضافة الِ هىع تداول الهىٍاج الفمسطٓىْ و فرض 

ا, همٓة التعمهىاٌج هحرفة هها ٓعرقل الع حد هن تطوٌر باالضافة الِ عواهل ذاتٓة خاصة ٓهٓة ٓو
هبان هستأجرة هعدة كهبان سكىٓة, وهواقع الهدارس  كطبٓعة الهباىْ الهدرسٓة فٍْبهدارس القدس 

ر الالزم لتمك الهدارس الذي هن شأىً ٓحول ٌذي  فْ أألزقة ها ٓسبب فْ عرقمة ادخال التطٓو
 الهدارس الِ هدارس هتعمهة باستهرار.

 مناقشة الفرضية الخامسة 5.2.5  

 فْ( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى الداللة )تال  ىص ت الفرضٓة عمِ أىً "
وهٓة  هدارس هحافظة القدس الحكفْ لواقع الهىظهة الهتعمهة الهدٓٓرن والهعمهٓن هتوسطات تقدٓرات 

 سىوات الخبرة " تعزى لهتغٓر
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فْ واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة توجد فروق دالة إحصائًٓا ال أىً ( 05.4رقم )ٓالحظ هن الجدول 
سىوات لهتغٓر  والهعمهٓن ٓعزىٓٓرن فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهد

وكذلك لمهجاالت, وتعزو الباحثة ذلك الِ حداثة هفٍوم الهىظهة الهتعمهة بالىسبة لٍم , فكاىت  ،الخبرة
جهٓعا هتوافقة رغم اختالف سىوات الخبرة , كها أىً ٓهكن اعتبار أبعاد الهىظهة الهتعمهة استجاباتٍم 

 هن الضروٓرات الٍاهة لكاًل الهدٓٓرن والهعمهٓن الجدد وذوي الخبرة.

(, 2016(, والشىطْ)2016(, الغاهدي)2016السقا واخرون) واتفقت ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دراسة
(, 2010(, وحواجرة)2011(, وأبو حشٓش وهرتجِ)2013)(, والكبٓسْ 2015والعتٓبْ)
( حٓث أظٍرت الىتائج 2015العٓاصرة والحارثْ)(, واختمفت ٌذي الىتٓجة هع دراسة 2009وعاشور)

سىة(, ودراسة أبو سىٓىً)( وكاىت  15أىً الفروق كاىت لصالح الهعمهات ذوات الخبرة ) أكثرهن 
( وكاىت لصالح ذوي الخبرة أقل هن 2014ودراسة زرعة)لصالح )ذوي الخبرة خهس سىوات فأقل(, 

سىوات  10سىوات( و) 10-5( وكاىت لصالح ذوي الخبرة )2012سىوات, ودراسة عواد) 10
 فأكثر(.

 

 

 مناقشة النتيجة المتعمقة بالسؤال الثالث 3.5

الحكومية ما ىي تصورات المديرين والمعممين حول سبل تحول المدارس والذي ٓىص عمِ" 
 الى مدارس متعممة ؟ " افظة القدسبمح

سبل  حول و الهعمهٓن الذي ٓعبر عن هقترحات الهدٓٓرن (08.4)(97.4)رقم ل ٓالحظ هن الجداو 

أن أعمِ ىسبة تكرار كاىت لمهقترح "  تحول الهدارس الحكوهٓة بهحافظة القدس الِ هدارس هتعمهة

د الهدارس بالهوارد و الوسائل التكىولوجٓة الالزهة  وهن تعمٓقات الهدٓٓرن  إلىجاز العهل"تزٓو

والهعمهٓن حول ٌذا الهقترح " توفٓر وسائل تعمٓهٓة حدٓثة تساٌم فْ تحسٓن التعمٓم", " ادخال تقىٓة 

الهعموهات كوسٓمة لتعٓزز هقدرة الطالب عمِ التعمم", "تقدٓم الدعم التكىولوجْ فْ غرف هخصصة 
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% 87.5( تكرارًا بىسبة 20وبمغت التكرارات ) وقت"  بالهدرسة ٓستطٓع الهعمم الرجوع الٍٓا فْ أي

, وتعمل الباحثة ٌذا الكم  %57( تكرارا بىسبة 87ها اقترحً الهعمهٓن )كها وتطابق ٌذا الهقترح هع 

سبب هن أسباب عدة تحول هن هن التكرارات  الِ أن ىقص الهوارد بسبب هٓزاىٓة الهدرسة ٓشكل 

 الالزهة الىجاز العهلواالدوات التكىولوجٓة توافر الهٓزاىٓة والهوارد  وال بد أن وتطو ر هدارس  تقدم

مًٓ الهقترحات "تعد أحد االسباب التْ تساٌم فْ الوصول لمهىظهة الهتعمهة توفير مناخ ايجابي  , ٓو

"بىسبة " منح جميع األفراد فرصًا لمتطور والتعمم المستمر% و 40.6بىسبة  و بيئة امنة لمجميع"

تعزيز الحوار واشراك % 25" بىسبة التعاون والعمل بروح الفريق بين العاممينبث  37.5%

ْ "% وأٓضا تطابقت هع هقترحات الهعمهٓن 02.5" بىسبة المعممين في اتخاذ القرارات الحاجة  ٌو

بين  التعاون والعمل بروح الفريقومواكبة مستجدات التعمم العصري" و تعزيز  التطويرالى 

توفٓر بٓئة تعمٓهٓة هرىة واعداد مٓقات الهدٓٓرن والهعمهٓن حول ٌذي الهقترحات " وهن تع ,العاممين"

مة وهاٌرة فْ استخدام استراتٓجٓات  وأسالٓب تدٓرسٓة حدٓثة", " العهل بروح الفٓرق ٌٓئة تعمٓهٓة هٌؤ

ٓر هن وتعٓزز العالقات الجٓدة بٓن العاهمٓن", " تعاون جهٓع أفراد الهؤسسة هن ادارة وهعمهٓن لمتطو 

" تبادل الخبرات بٓن الهعمهٓن واتاحة فرصة الهشاركة فْ اتخاذ القرارات بٓن االدارة أىفسٍم", 

وتعزو الباحثة ٌذا الِ وعْ وادراك الهدٓٓرن والهعمهٓن ألٌهٓة بىاء العالقات االىساىٓة    والعاهمٓن"

وتبادل االحترام والهىاقشة والحوار وبث االٓجابٓة فْ هدارسٍم واشراك الجهٓع فْ اتخاذ القرارات هن 

هقترح  " أجل الىٍوض فْ الهدرسة ودفعٍا لمتحو ل لهدرسة هتعمهة , كها وتعزو الباحثة حصول ال

" عمِ أقل تكرار فْ الهقترحات بناء رؤية واضحة لممدرسة بالتعاون مع المعممين والمجتمع المحمي

ة الهدرسة باشراك 8.3بىسبة  ة قاهوا فعال ببىاء رٓؤ % الِ أن الهدٓٓرن ذوي هاجستٓر االدارة التربٓو

الئٍم هن الهدٓٓرن بأٌهٓة هة ز الهعمهٓن والهجتهع الهحمْ واقترحوا ٌذا بىاء عمِ ها قاهوا بً لهشارك

ة الهدرسة , كها وحصل هقترح الهعمهٓن "  تبادل الخبرات اتاحة الفرصة لاشراك الجهٓع فْ بىاء رٓؤ
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%, وتعزو الباحثة ذلك الِ أن 7.2" عمِ أقل ىسبة تكرار  بين العاممين داخل المدرسة وخارجيا

تهىعً هن التفكٓر هن الخروج هن  ٍاء هادتًالهعمم وخوفً هن عدم اى العبئ واألعهال الهتراكهة عمِ

 الحصة لتبادل خبراتً.

ٓن بأن واقع هها سبق ترى الباحثة  أن ٌىاك اتفاقًا بٓن بٓن عٓىة الدرآة هن الهعمهٓن واإلدآرٓن التربٓو

كهىظهة هتعمهة فْ هحافظة القدس هتوسط, كها وتشٓر الىتائج أن هجالْ تشجٓع  الحكوهٓة الهدرسة

ٓمٍٓا باقْ ار واالستفسار و القٓادة االستراتٓجٓة الداعهة لمتعمم عمِ درجة هرتفعة, هبدأ الحو 

ا هن  ذا ٓدل عمِ العالقات االٓجابٓة بٓن الهعمهٓن, فالبد هن تعٓزٌز قبل قٓادة الهجاالت, ٌو

 استراتٓجٓة تحرص عمِ دعم العاهمٓن عمِ التعمم الهستهر والتدٓرب.

 

 

 

 التوصيات : 4.5

 ىتائج الدراسة توصْ الباحثة بها ٓأتْ:عمِ ضوء 

 توفٓر هٓزاىٓة كافٓة تساٌم فْ تحول الهدارس الِ هىظهات هتعمهة . -
ة لمهبادٓرن هن الهدٓٓرن والهعمهٓن. -  تقدٓم الهكافآت الهادٓة والهعىٓو

 توصيات لممسؤولين في وزارة التربية والتعميم:

والهعرفة بالهىظهة الهتعمهة لدى هدٓري الهدارس هن خالل عقد دورات رفع هستوى الهٍارة  -
 بهوضوع الهىظهة الهتعمهة.وورش عهل تتعمق 

ة الستخدام وتطبٓق الهىظهة الهتعمهة عمِ هستوى الهدارس. -  بىاء استراتٓجٓة إدآرة تربٓو
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 توفٓر فرص التعمم كالهىح الجاهعٓة لكل  -
 

 توصيات لمديري المدارس:
ادة  - فْ اثراء  مواالستهرآرة فْ االٌتهام بالهعمهٓن, وتشجٓع هبادراتٍم وتكٓرهٍم, واشراكٍالٓز

 رؤٓة الهدرسة الهستقبمٓة.
ادة هعارفٍم وخبراتٍم, التعمم الجهاعْ , وعمِ فٓها بٓىٍم تشجٓع الهعمهٓن عمِ التعاون - لٓز

ا لٓستفٓد هىٍا االخرون. ظٍار إبداعاتٍم, وىشٌر  وا 
 الشراكة بٓن الهدرسة والهجتهع الهحمْ.تعهٓق عالقات  -

 
  توصيات لمبحث المستقبمي:

 دراسات هستقبمٓة عن هفٍوم الهىظهة الهتعمهة, تتىاول هجاالت أخرى.جراء إ -
الهىظهة الهتعمهة فْ الهدارس وعالقتٍا بهتغٓرات إجراء دراسات هستقبمٓة تتىاول هوضوع  -

 أخرى كاإلصالح التربوي, وتحسٓن األداء.
 دراسات هستقبمٓة تٍدف الِ بىاء ىهاذج لتطبٓق الهىظهة الهتعمهة فْ الهدارس. إجراء -

 

 

 المراجع

 أوًل: المراجع العربية

 ثانيًا: المراجع األجنبية
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 المراجع العربية:

(. هستوى ههارسة أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة جرش لضوابط 2015ابو اسىٓىة, عوىٓة.)
م.الهىظهة  (, 1)16, جرش لمبحوث والدراساتالهتعمهة كها وضعٍا سٓىج هن وجٍة ىظٌر

 , االردن .475- 439

(. هدى توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة فْ جاهعة 2011أبو حشٓش , بسام و هرتجِ , زكْ.)
 .438 -397(, 2)19, مجمة الجامعة السالميةاألقصِ هن وجٍة ىظر العاهمٓن فٍٓا. 

د.) دور المنظمة المتعممة في تشجيع البداع لدى العاممين في الوزارات (. 2014أبو عفش, هٓؤ
 . رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة, جاهعة األقصِ, غزة.الفمسطينية
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درجة ممارسة الدارة المدرسية لستراتيجيات المنظمة المتعممة في في (. 2012البىا, شادي .)
. رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة, الجاهعة ة وسبل تفعيمياالمدارس الثانوية بمحافظات غز 

 االسالهٓة, غزة..

التعمم التنظيمي والمنظمة المتعممة وعالقتيما بالمفاىيم (. 2010البغدادي ,عادل والعبادي, ٌاشم.)
 : الوراق لمىشر والتوٓزع. الدارية المعاصرة.عمان

. رسالة هاجستٓر رس سمطنة عمان ومعوقاتوواقع التعمم التنظيمي في مدا(. 2006البكري, ىعٓهة )
 غٓر هىشورة, جاهعة السمطان قابوس, هسقط, سمطىة عهان

(. واقع تطبٓق ضوابط الهىظهة الهتعمهة فْ هدارس وكالة الغوث 2014تٓم,حسن وهرشود, جهال.)
 ,أكادٓهٓة القاسهْ.84-55(,1)18,  مجمة جامعةالدولٓة فْ الضفة الغربٓة. 

(. الهدرسة كهىظهة هتعمهة والهدٓر كقائد تعمٓهْ هن وجٍة ىظر الهعمهٓن فْ 2011جبران,عمْ.)
 .458-427(, 1)19,مجمة الجامعة السالمية األردن . 

 .عهان : دار الصفاء .منظمة المعرفة(.2010حهود, خضٓر.)

(. هفٍوم الهىظهة الهتعمهة فْ الجاهعات األردىٓة هن وجٍة ىظر أعضاء 2010الحواجرة, كاهل.)
 . 245 – 225(, 1)6, المجمة األردنية في في ادارة األعمالالٍٓئة التدٓرسٓة.

درجة توافر معايير المنظمة المتعممة في كميات التربية (. 2015الدسوقْ, وردة عبد الكٓرم .)
. رسالة بالجامعات الفمسطينية بغزة وعالقتيا بالنتاج المعرفي ألعضاء ىيئة التدريس

ر, غزة. هاجستٓر غٓر هىشورة,  جاهعة األٌز

مٓة والعالقة بٓىٍها لدى 2015الدٓحاىْ, سمطان غالب.) (. أبعاد الهىظهة الهتعمهة والقٓادة التحٓو
ت هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس  , . المجمة التربويةالقٓادات الجاهعٓة فْ جاهعة الكٓو

29(116 ,)15-102. 

مة المتعممة ومجالت تطبيقيا بالكمية التقنية مدى توافر متطمبات المنظ(. 2014الذٓاب, سعود.)
 . رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة, جاهعة ىآف العربٓة لمعموم األهىٓة , الٓراض بالخرج
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, رسالة  التعمم التنظيمي من وجية نظر الداريين في جامعة اليرموك( . 2008الرجوب, غادا .)
 دكتوراة غٓر هىشورة, جاهعة الٓرهوك.

بناء أنموذج لممنظمة المتعممة كمدخل لتطوير األجيزة األمنية ( . 2007الرشودي ,هحهد بن عمْ)
دكتوراي الفمسفة فْ العموم األهىٓة، جاهعة ىآف العربٓة  رسالة ،المممكة العربية السعوديةب

 السعودٓة, لمعموم األهىٓة

ٓرة هن وجٍة  (. هدى توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة2014رهضان, عصام جابر.) بالهعاٌد األٌز
 .2410-2373(, 10)28ىظر العاهمٓن فٍٓا.هجمة جاهعة الىجاح لألبحاث , 

(. هدى توفر خصائص الهىظهة الهتعمهة فْ جاهعة األهٓرة ىوري بىت عبد 2014زرعً, سوسن.)
, المجمة الدولية التربوية المتخصصة الرحهن هن وجٍة ىظر رئٓسات األقسام األكادٓهٓة .

3(9 ,)88-113. 

د سعٓد                   القاٌرة. منظمات التعمم منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية .(2005).السالم ,هٓؤ

(. دور هدٓرات الهدارس الحكوهٓة بالٓراض 2016ىسٓبة, و زغٓبْ, ٌدٓل.) ,السقا, اهتثال و السىٓدي
 68 , (52), رسالة التربية وعمم النفس مجمةفْ ادارة التغٓٓر ىحو الهدرسة كهىظهة هتعمهة.

-97. 

.  عهان : دار المؤسسات التربوية كمنظمة معممة(. 2009سمطان, سوزان وخضر, ضحِ.)
 الفكر.

. رسالة دكتوراة غٓر دور التمكين الداري في بناء المنظمة المتعممة(. 2016سٍمة, صباح.)
 , الجزائر. -بسكرة-هىشورة, جاهعة هحهد خضر

درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة فْ جاهعة الشرق األوسط (. 2012الشٓرفْ, عباس عبد هٍدي.)
 .257-209(, 1)20, مجمة العموم التربوية. هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس

العالقة بين درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة واألداء الوظيفي في معاىد (. 2015الشموي, راشد.)
 .أطروحة دكتوراة غٓر هىشورة, جاهعة ام القرى.األكاديمي األمني التدريب
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(. هدى توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة بالوزارات الفمسطٓىٓة فْ قطاع غزة هن 2016الشىطْ,هحهود.)
مجمة الجامعة السالمية لمدراسات القتصادية وجٍة ىظر شاغمْ الوظائف االشرافٓة.

 هعة االسالهٓة , غزة , الجا98_72(, 1)24, والدارية

(. درجة ههارسة هدٓري الهدارس 2017صالح, عمْ هحهد جبران و أبو هخ , هحهود هحهد زكْ.)
لمهٍارات القٓادٓة داخل الخط األخضر فْ فمسطٓن هن وجٍة ىظر الهعمهٓن فْ ضوء هدخمْ 

 .200- 163 (,1)41, المجمة الدولية لمبحوث التربويةالهىظهة الهتعمهة والثقافة التىظٓهٓة. 

مجمة (. تأثٓر أبعاد التعمم الهىظهْ فْ توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة .2011طاٌر, فاضل جهٓل.)
 .142-118, 17.العموم القتصادية والدارية

ل,ٌاىْ عبد الرحهن و عبابىة, صالح أحهد أهٓن.) المدرسة المتعممة مدرسة (. 2009الطٓو
 , دار وائل لمىشر : عهان 1.طالمستقبل

(. تصورات الهدراء والهعمهٓن فْ الهدارس الثاىوٓة الحكوهٓة فْ 2009عاشور، هحهد عمْ .)
، السىة الثالثة، العدد مجمة الساتلهحافظة إربد لتطبٓق ضوابط )سٓىج( فْ الهىظهة الهتعمهة، 

 .جاهعة الٓرهوك، كمٓة التربٓة، األردن 187-112السابع، 

العاهمٓن فْ الهدارس العاهة فْ لٓبٓا لمتفكٓر الىظهْ هن (. درجة ههارسة  2010عبابىة، صالح )
م،   (, .45)7، السىة السابعة، مجمة عموم إنسانيةوجٍة ىظٌر

دكتوراة غٓر  رسالة.المدرسة األردنية كمنظمة متعممة الواقع والتطمعات(.  2007عبابىة، صالح )
 هىشورة.الجاهعة األردىٓة, عهان.

درجة توافر خصائص المنظمة المتعممة لدى مديري المدارس الحكومية (. 2013عبد الفتاح, فداء.)
. رسالة هاجستٓر غٓر في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطيا من وجيات نظرىم

 هىشورة, جاهعة الىجاح, ىابمس .

ر كمٓات التربٓة فْ ضوء 2014عبد اهلل , االء وابو راضْ, سحر.) (. استراتٓجٓة هقترحة لتطٓو
 -327,  56. دراسات عربية في التربية وعمم النفس ىظهة الهتعمهة : دراسة حالة.ىهاذج اله

388   . 
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(. تأثٓر أبعاد ادارة الهعرفة فْ الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر 2016عبٓد, شاٌر و ربآعة ,سائد.)
ادارة المجمة األردنية في أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ الجاهعة العربٓة األهٓركٓة فْ فمسطٓن. 

 , األردن840_  813(, 4)12, العمل

(. درجة توفر أبعاد الهىظهة الهتعمهة وعالقتٍا بتهكٓن 2015العتٓبْ, تركْ و ابرآٌم , ٌٓفاء .)
 , هصر.160 – 35(, 92,)مجمة الثقافة والتنميةالعاهمٓن بجاهعة الطائف. 

ر األداء فْ هؤسسات 2009العربْ, شٓرف و القشالن, أحهد.) التعمٓم العالْ فْ ضوء (. تطٓو
, المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعيهدخل التعمم التىظٓهْ وادارة الجودة الشاهمة. 

8(3 ,)89 – 104 . 

(. هدى اهتالك جاهعة تبوك لهعآٓر الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر 2016العىزي, سعود عٓد.)
, جاهعة االهام هحهد بن 105_146, 7ع , مجمة العموم التربويةأعضاء ٌٓئة التدٓرس فٍٓا.
 سعود االسالهٓة: السعودٓة .

ت هن هىظور 2016العىزي, أحهد سالهة.) (. درجة توافر أبعاد الهىظهة الهتعمهة فْ جاهعة الكٓو
 . الٓراض 94- 69( , 1)28, مجمة العموم التربويةأعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة.

مة لبيتر سينج في المدارس العربية داخل الخط ضوابط المنظمة المتعم(. 2012عواد, هحهد.)
. أطروحة دكتوراة غٓر األخضر المتعمقة بالثقافة التنظيمية : المعيقات ومقترحات لمتطوير

 هىشوري, جاهعة الٓرهوك, االردن.

ة بهدٓىة الطائف 2015العٓاصرة, هعن و الحارثْ ,خمود.) (. درجة ههارسة هدٓرات الهدارس الثاىٓو
. 43-31(, 1)11, المجمة األردنية في العموم التربويةت الهىظهة الهتعمهة. الستراتٓجٓا

 جاهعة الٓرهوك, االردن.

ة بهىطقة 2016الغاهدي, رحهة. ) (. درجة توفر أبعاد الهىظهة الهتعمهة بالهدارس الثاىٓو
ر: هصر 390-351, 2, ج761, عمجمة كمية التربيةالباحة.  . جاهعة األٌز

المجمة العربية (. العىاصر الرئٓسة لبىاء الهىظهة الهتعمهة.2012الحمٓم.) الفاعوري, رفعت عبد
 ل. –(. ط 1)32, لالدارة
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(. ههارسة هجاالت الهىظهة الهتعمهة هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس 2015فرج, شذى .)
ر.   .87-43(, 4)4, المجمة الدولية التربوية المتخصصةبجاهعة جازان وهقترحات التطٓو

(. الهىظهة الهتعمهة توظٓف لمذكاء والهعارف. هجمة دراسات اقتصادٓة, 2014, بمعمِ ىسٓهة.)فلاير
1 ,169 – 192. 

ة 2015القرىْ, ىوري.) ا هعمهو وهعمهات الهرحمة الثاىٓو (. الهدرسة كهىظهة هتعمهة كها ٓتصوٌر
 . الخمٓل, فمسطٓن.11_99(, 2)10 مجمة جامعة الخميل لمبحوث, بهحافظة الدوادهْ.

درجة توافر أبعاد منظمة التعمم في المدارسة ااألساسية الخاصة في (. 2013الكبٓسْ, أٓرج.)
. رسالة هاجستٓر محافظة عمان وعالقتيا بالبداع الداري لممديرين من وجية نظر المعممين
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 عهان.
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 (1ممحق رقم )

 تحكيم استبانة /الموضوع :

 ة/ة :  ............................................... المحترم / حضرة الدكتور

 السالم عمٓكم ورحهة اهلل وبركاتة

مدارس الحكومية المدرسة كمنظمة متعممة في ال"  تقوم الباحثة باجراء دراسة هٓداىٓة بعىوان
  "وجية نظر المدراء والمعممين: الواقع والمأمول لمحافظة القدس من

ة , ولٍذا الغرض قاهت وذلك استكهاال  لهتطمبات الحصول عمِ درجة الهاجستٓر فْ االدارة التربٓو
ر استباىة  حٓث قاهت   (Watkins & Marsick,1998)الهطورة هن قبل  DLOQالباحثة بتطٓو

مهْ الباحثة بترجهتٍا وتعدٓمٍا, لتتالءم هع طبٓعة الدراسة لتطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة هن هدٓري وهع
 الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة القدس .

:ْ  وشتهل ٌذي الدراسة عمِ سبعة هجاالت أساسٓة ٌو
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 توفٓر فرص التعمم الهستهر  .1

 تشجٓع الحوار واالستفسار .2

 تشجٓع التعمم والتعاون الجهاعْ .3

 اىشاء أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم .4

ة جهاعٓة هشتركة .5  تهكٓن األفراد هن رٓؤ

 الخارجٓة ربط الهدرسة بالبٓئة .6

 القٓادة االستراتٓجٓة الداعهة لمتعمم  .7

لذا ىرجو هن سٓادتكم التكرم باالطالع عمِ فقرات االستباىة , وابداء رأٓكم فٍٓا هن حٓث دقة 
 صٓاغتٍا, ووضوحٍا , وسٍولة االجابة عمٍٓا , وهدى ارتباطٍا واىتهائٍا لهجاالت الدراسة

 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدٓر                                الباحثة                       

    ة\ة المحترم ة\حضرة المدير  

 ة :\ة المحترم\حضرة المعمم  

 

 تحية طيبة وبعد 

"  المدرسة كمنظمة متعممة في المدارس الحكومية لمحافظة القدس تقوم الباحثة بدراسة عىواىٍا : " 
وذلك استكهاال لهتطمبات الحصول عمِ " , وجية نظر المدراء والمعممين: الواقع والمأمول  من 

  درجة الهاجستٓر فْ االدارة التربوٓة هن جاهعة القدس .

عىٍا بتهعن وهوضوعٓة, عمها بأن لذا أرجو هن حضرتك التفضل بقراءة فقرات االستباىة واالجابة 
 الهعموهات التْ تقدهٍا سوف تستخدم ألغراض البحث العمهْ فقط , وستعاهل بسؤٓة تاهة.

 هع فائق الشكر والتقدٓر لحسن تعاوىكم وهساعتكم

 الباحثة : سٍٓل عزهْ هحهد  تهٓهْ
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 الهشرف: د. هحهد شعٓبات 

 :الجزء األول: البيانات الشخصية 

 فٓها ٓىطبق عمٓك  :   Xهة ٓرجِ وضع العال

 الهسهِ الوظٓفْ        هدٓر                     هعمم  .1

ل العمهْ :        دبموم                     بكالوٓرس             هاجستٓر فأعمِ .2  الهٌؤ

ة .3  هستوى الهدرسة :       أساسْ دىٓا             أساسْ عمٓا            الثاىٓو

 الهدٓٓرة :             القدس الشٓرف           ضواحْ القدس .4

 سىوات  11سىوات       أكثر هن  11 – 6سىوات           هن  6الخبرة           أقل هن  .5

  

ين( تؤشر لعاممين في المدرسة ) معممين ومديرر فيمايمي مجموعة من ممارسات ا الجزء الثاني:
 الى درجة تحقيق أبعاد المدرسة كمنظمة متعممة 

  الدرجة

 الفقرات
غير موافق  

 بشدة
غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 المجال األول : توفير فرص التعمم المستمر

     
ٓىاقش العاهمون األخطاء بصراحة 

 وباىفتاح بٍدف التعمم واالستفادة هىٍا .
1. 

     

الهٍارات التْ  العاهمونٓحدد 
ٓحتاجوىٍا الىجاز الهٍام فْ الهستقبل 

. 
2. 

     
ٓساعد العاهمون  بعضٍم بعض عمِ 

 التعمم.
3. 

     
ٓتعاهل العاهمون هع الهشكالت التْ 

ا فرصا لمتعمم .  تواجٍٍم باعتباٌر
4. 

0
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 .5 ٓهىح العاهمون وقتا كافٓا لدعم التعمم.     

     
الحصول عمِ ٓستطٓع العاهمون 

 األهوال والهوارد األخرى لدعم تعمهٍم.
6. 

 .7 ٓكافأ العاهمون لتعمهٍم أشٓاء جدٓدة     

 المجال الثاني : تشجيع مبدأ الحوار والستفسار

     
ٓتبادل العاهمون الهعموهات فٓها بٓىٍم 

 بصراحة وشفافٓة.
1. 

 .2 ٓحترم العاهمون بعضٍم البعض     

     
العاهمون لوجٍات ىظر االخٓرن ٓصغْ 

 قبل التعبٓر عن رأٍٓم.
3. 

     

ٍٓتم العاهمون ببىاء الثقة فٓها بٓىٍم, 
 وان استغرق ذلك وقتا

 

4. 

     
م,  ٓعرض العاهمون وجٍة ىظٌر

ستفسرون عن وجٍات ىظر األخٓرن.  ٓو
5. 

     
ٓشجع العاهمون عمِ اثارة االسئمة 
 بغض الىظر عن هكاىتٍم االدآرة.

6. 

     
ٓزود العاهمون بعضٍم بعضا بتغذٓة 

 راجعة هىفتحة وصادقة.
7. 

 المجال الثالث : تشجيع التعاون والتعمم الجماعي

     
تهتمك فرق العهل الحٓرة لتكٓٓف 

 أٌدافٍا وفقا لتطور األحداث.
1. 

     
ٓركز أعضاء فرق العهل عمِ هٍهة 
 الفٓرق وعمِ جودة العهل الجهاعْ .

2. 

     
تغٓر فرق العهل اراءٌا ىتٓجة لهىاقشات 

 الهجهوعة والهعموهات الهتوفرة.
3. 

     
ٓتعاهل أعضاء الفٓرق بالتساوي بغض 
الىظر عن وظائفٍم, وثقافتٍم , أو أي 

4. 
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 اختالف.
 .5 تكافأ فرق العهل عمِ اىجازاتٍا.     

     
تثق فرق العهل فْ أن االدارة ستأخذ 

 بتوصٓاتٍا .
6. 

 المجال الرابع : إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

     

تسٍل الهدرسة لمعاهمون الحصول عمِ 
سر فْ  الهعموهات الهطموبة بسرعة ٓو

 أي وقت.
1. 

     
تحتفظ الهدرسة بقاعدة بٓاىات هحدثة 

 عن هٍارات العاهمون.
2. 

     

تستخدم فْ الهداتصاال باتجآٌن بشكل 
االقتراحات,  اعتٓادي هثل :ىظام

االجتهاعات الهفتوحة, لوحات 
 االعالىات االلكتروىٓة.

3. 

     

تستخدم الهدرسة أىظهة لقٓاس لقٓاس 
الفجوات بٓن األداء الحالْ واألداء 

 الهتوقع لمعاهمون.
4. 

     
تقٓس الهدرسة أثر براهج التىهٓة الهٍىٓة 

 التْ تقدهٍا لمعاهمٓن لدٍٓا.
5. 

     
لجهٓع العاهمون هعرفة تتٓح الهدرسة 

 الدروس الهستفادة هن تجارب الهدرسة.
6. 

 المجال الخامس : تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة

     
تهىح الهدرسة العاهمٓن حٓرة االختٓار 

 فْ كٓفٓة اىجاز هٍهات العهل.
1. 

     

تهكن الهدرسة العاهمٓن هن التحكم 
بالهوارد التْ ٓحتاجوىٍا الىجاز 

 أعهالٍم.
2. 

تدعو الهدرسة العاهمٓن لمهساٌهة فس       3. 
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 اثراء رؤٓة الهدرسة الهستقبمٓة .

     
تساىد الهدرسة ذوي الهبادرات البىاءة 

ا.  والذٓن ٓحسبون هخاطٌر
4. 

     
تكر م الجاهعة العاهمٓن عمِ الهبادرات 

 التْ ٓقدهوىٍا.
5. 

     

تبىْ الهدرسة رؤى هوحدة عبر 
الهستوٓات االدآرة الهختمفة 

 وهجهوعات العهل.
6. 

 المجال السادس : ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

     
تتعاون الهدرسة هع الهجتهع الهحمْ 

 لتمبٓة الحاجات الهتبادلة.
1. 

     
تساعد الهدرسة العاهمٓن الهوازىة بٓن 

 هتطمبات العهل وهتطمبات العائمة.
2. 

     
الهدرسة العاهمٓن عمِ التفكٓر تساعد 

 هن هىظور عالهْ.
3. 

     

تأخذ الهدرسة فْ الحسبان تأثٓر 
قراراتٍا عمِ عمِ الروح الهعىوٓة 

 لمعاهمٓن لدٍٓا.
4. 

     

تشجع الهدرسة العاهمٓن لمحصول عمِ 
الهعموهات هن جهٓع الهستوٓات لحل 

 هشكمة ها.
5. 

     
تأخذ الهدرسة وجٍة ىظر الهجتهع 

 الهحمْ باالعتبار فْ قراراتٍا الهختمفة.
6. 

 المجال السابع  : القيادة الستيراتيجية الداعمة لمتعمم

     
تدعم االدارة العاهمٓن بخصوص فرص 

 التعمم والتدٓرب.
1. 

     
تحرص االدارة عمِ أن تكون 

 ههارساتٍم هتسقة هع قٓم الهدرسة.
2. 
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تشرك االدارة العاهمٓن فْ فْ 
الهعموهات الهحدثة عن االتجاٌات 

 التىظٓهٓة لمهدرسة.
3. 

     
تبحث االدارة بشكل هستهر عن فرص 

 لمتعمم والتىهٓة الهٍىٓة.
4. 

     
تدعم االدارة العاهمٓن هن أجل تىفٓذ 

 رؤٓة الهدرسة وخططٍا.
5. 

     
تعمم االدارة وتوجً العاهمٓن التابعٓن لٍا 

م. ٌر  لتطٓو
6. 

 

 الثالث: سؤال مفتوحالجزء 

ما مقترحات المدراء والمعممين في المدارس الحكومية في محافظة القدس من أجل أن 
 تصبح مدارسيم مدرسة متعممة؟

1.................................................................................. 

2.................................................................................. 
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 (2)ممحق رقم 

 أسماء المحكمين

 المؤسسة  /مكان العمل  اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس أ.د. محمود أبو سمرة 1

 جامعة القدس أ.د. عفيف زيدان 1

 القدس جامعة أ.د. محمد عابدين 2

 جامعة القدس المفتوحة  د. نادر أبو خمف 3

 جامعة القدس د.غسان سرحان 4

 زيتجامعة بير  د.أحمد فتيحة 5

 جامعة القدس  د. زياد قباجة 6

 جامعة القدس  د.محسن عدس 7
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 جامعة القدس د.ايناس ناصر 8

 جامعة القدس أ.عمي األعرج 11

 

 

 

 

 

 

 

 : الستبانة بعد التحكيم (3ممحق رقم )

 ة\ة المحترم ة\حضرة المدير

  ة :\ة المحترم\حضرة المعمم  

 تحية طيبة وبعد 

"  المدرسة كمنظمة متعممة في المدارس الحكومية لمحافظة القدس  فتقوم الباحثة بدراسة عىواىٍا :
المنظمة التي توفر المدرسة المتعممة ىي  و " ,من وجية نظر المدراء والمعممين: الواقع والمأمول

فرص تعمم مستمر ألفرادىا وتشجعيم عمى األستفسار والحوار والتعاون والعمل الجماعي وتبادل 
 .األفكار والخبرات

 وذلك استكهاال لهتطمبات الحصول عمِ درجة الهاجستٓر فْ االدارة التربوٓة هن جاهعة القدس . 

راءة فقرات االستباىة واالجابة عىٍا بتهعن وهوضوعٓة, عمها بأن لذا أرجو هن حضرتك التفضل بق
 ٓة تاهة.ض البحث العمهْ فقط , وستعاهل بسر الهعموهات التْ تقدهٍا سوف تستخدم ألغرا

 مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعتكم

 الباحثة : سييل عزمي محمد  تميمي
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  المشرف: د. محمد شعيبات

 :الجزء األول: البيانات الشخصية 

 فٓها ٓىطبق عمٓك  :   Xٓرجِ وضع العالهة 

 الهسهِ الوظٓفْ        هدٓر                     هعمم  .6

ل العمهْ :        دبموم                     بكالوٓرس             هاجستٓر فأعمِ .7  الهٌؤ

ةهستوى الهدرسة :       أساسْ  .8  دىٓا             أساسْ عمٓا            الثاىٓو

 الهدٓٓرة :             القدس الشٓرف           ضواحْ القدس .9

 سىوات  11سىوات       أكثر هن  11 – 6سىوات           هن  6الخبرة           أقل هن  .11

) معممين واداريين( تؤشر يمي مجموعة من ممارسات العاممين في المدرسة  : فيماالجزء الثاني: 
 . الى درجة تحقيق أبعاد المدرسة كمنظمة متعممة

 ( أمام كل فقرة وتحت خيار الدرجة التي تمثل وجية نظرك.  Xالرجاء وضع اشارة ) 

 الدرجة
 

 الفقرات

الرقم
 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

  .1 فْ العهل.ٓعترف العاهمون بوجود أخطاء لدٍٓم      

  .2 ٓىاقش العاهمون األخطاء بصراحة.     

     
الهٍارات التْ ٓحتاجوىٍا الىجاز الهٍام فْ  ٓحدد العاهمون

 الهستقبل .
3.  

  .4 ٓساعد العاهمون  بعضٍم البعض عمِ التعمم.     

     
ا فرصا  ٓتعاهل العاهمون هع الهشكالت التْ تواجٍٍم باعتباٌر

 لمتعمم .
5.  

  .6 العاهمون وقتا كافٓا لدعم التعمم.ٓهىح      

     
ٓستطٓع العاهمون الحصول عمِ األهوال والهوارد األخرى لدعم 

  .7 تعمهٍم.

0
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  .8 ٓكافأ العاهمون لتعمهٍم أشٓاء جدٓدة     

  .9 ٓتبادل العاهمون الهعموهات فٓها بٓىٍم بصراحة.     

  .10 ٓحترم العاهمون بعضٍم البعض     

  .11 لوجٍات ىظر االخٓرن قبل التعبٓر عن رأٍٓم.ٓصغْ العاهمون      

  .12 ٍٓتم العاهمون ببىاء الثقة فٓها بٓىٍم, وان استغرق ذلك وقتا     

م.        .13 ٓعرض العاهمون وجٍة ىظٌر

  .14 ٓستفسر العاهمون عن وجٍات ىظر األخٓرن.     

 
 
 

    
ٓشجع العاهمون عمِ اثارة االسئمة بغض الىظر عن هكاىتٍم 

 االدآرة.
15.  

  .16 ٓزود العاهمون بعضٍم بعضا بتغذٓة راجعة هىفتحة وصادقة.     

  .17 تهتمك فرق العهل الحٓرة لتكٓٓف أٌدافٍا وفقا لتطور األحداث.     

  .18 ٓركز أعضاء فرق العهل عمِ هٍهة الفٓرق .     

  .19 ٓركز أعضاء فرق العهل عمِ جودة العهل الجهاعْ.     

     
ىتٓجة لهىاقشات الهجهوعة والهعموهات تغٓر فرق العهل اراءٌا 

 الهتوفرة.
20.  

     
ٓتعاهل أعضاء الفٓرق بالتساوي بغض الىظر عن وظائفٍم, 

 وثقافتٍم.
21.  

  .22 تكافأ فرق العهل عمِ اىجازاتٍا.     

  .23 تثق فرق العهل فْ أن االدارة ستأخذ بتوصٓاتٍا .     

     
الهطموبة تسٍل الهدرسة لمعاهمٓن الحصول عمِ الهعموهات 

 بسرعة فْ أي وقت.
24.  

  .25 تحتفظ الهدرسة بقاعدة بٓاىات هحدثة عن هٍارات العاهمٓن.     

  .26 تستخدم الهدرسة اتصاال باتجآٌن بشكل اعتٓادي.     

     
تستخدم الهدرسة أىظهة لقٓاس الفجوات بٓن األداء الحالْ 

 واألداء الهتوقع لمعاهمٓن .
27.  

     
التىهٓة الهٍىٓة التْ تقدهٍا لمعاهمٓن تقٓس الهدرسة أثر براهج 

 لدٍٓا.
28.  



 

027 
 

 
 

 
    

تتٓح الهدرسة لجهٓع العاهمٓن هعرفة الدروس الهستفادة هن 
 تجارب الهدرسة

29.  

     
تهىح الهدرسة العاهمٓن حٓرة االختٓار فْ كٓفٓة اىجاز هٍهات 

 العهل.
30.  

 
 
 
 

    
ٓحتاجوىٍا تهكن الهدرسة العاهمٓن هن التحكم بالهوارد التْ 

 الىجاز أعهالٍم.
31.  

     
تدعو الهدرسة العاهمٓن لمهساٌهة فْ اثراء رؤٓة الهدرسة 

 الهستقبمٓة .
32.  

  .33 تساىد الهدرسة ذوي الهبادرات البىاءة هحسوبة الهخاطر.     

  .34 تكر م الهدرسة العاهمٓن عمِ الهبادرات التْ ٓقدهوىٍا.     

     
الهستوٓات االدآرة الهختمفة تبىْ الهدرسة رؤى هوحدة عبر 

 وهجهوعات العهل.
35.  

  .36 تتعاون الهدرسة هع الهجتهع الهحمْ لتمبٓة الحاجات الهتبادلة.     

     
تساعد الهدرسة العاهمٓن الهوازىة بٓن هتطمبات العهل وهتطمبات 

 العائمة.
37.  

  .38 تساعد الهدرسة العاهمٓن عمِ التفكٓر هن هىظور عالهْ.     

     

الهدرسة فْ الحسبان تأثٓر قراراتٍا عمِ الروح الهعىوٓة تأخذ 
 لمعاهمٓن لدٍٓا.

 

39.  

     
تشجع الهدرسة العاهمٓن لمحصول عمِ الهعموهات هن جهٓع 

 الهستوٓات لحل هشكمة ها.
40.  

 

     
تأخذ الهدرسة وجٍة ىظر الهجتهع الهحمْ باالعتبار فْ قراراتٍا 

 الهختمفة.
41.  

  .42 العاهمٓن بخصوص فرص التعمم والتدٓرب.تدعم االدارة      

     
تحرص االدارة عمِ أن تكون ههارساتٍم هتسقة هع قٓم 

 الهدرسة.
43.  

     
تشرك االدارة العاهمٓن فْ الهعموهات الهحدثة عن االتجاٌات 

 التىظٓهٓة لمهدرسة.
44.  
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  .45 تبحث االدارة بشكل هستهر عن فرص لمتعمم والتىهٓة الهٍىٓة.     

  .46 االدارة العاهمٓن هن أجل تىفٓذ رؤٓة الهدرسة وخططٍا. تدعم     

م.      ٌر   .47 تعمم االدارة وتوجً العاهمٓن التابعٓن لٍا لتطٓو

 

 الجزء الثالث: سؤال مفتوح

 برأيكم كيف تصبح مدارسكم مدرسة متعممة؟كمديرين ومعممين 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

 

 (4ممحق رقم )

 جامعة القدس –كتاب تسييل ميمة من كمية العموم التربوية 
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 (5ممحق رقم )

 الرسمي من مديرية التربية والتعميم القدس الشريف لتوزيع األداةالذن 



 

030 
 

 
 (6ممحق رقم )

 لتوزيع األداة مديرية التربية والتعميم ضواحي القدس الذن الرسمي من



 

030 
 

 
 (7ممحق رقم )

 خارطة تمثل محافظة القدس وتجمعاتيا السكانية
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 الصفحة
 18 هقارىة بٓن خصائص الهىظهة الهتعمهة والهىظهة التقمٓدٓة  1.1
 51 توٓزع أفراد هجتهع الدراسة حسب هتغٓري الهسهِ الوظٓفْ والهدٓٓرة 1.2
 51 توٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب هتغٓرات الدراسة  1.2
 51 الدراسة الرئٓسٓة وعدد فقرات كل هجالهجاالت  2.2

( لهصفوفة ارتباط فقرات الهدرسة Pearson Correlationىتائج هعاهل ارتباط بٓرسون ) 3.2
 كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدراء والهعمهٓن

53 

 54 ىتائج هعاهل الثبات لمهجاالت  4.2

1.3 
الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجاالت واقع  

الهدرسة كهىظهة هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن 
 .والهعمهٓن

61 

توفٓر الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال  1.3
 .فرص التعمم الهستهر

61 

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال تشجٓع  2.3
 .هبدأ الحوار واالستفسار

62 

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال تشجٓع  3.4
 .التعاون و التعمم

63 

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال إىشاء  4.3
 .أىظهة لهشاركة الهعرفة والتعمم

65 

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال تهكٓن  5.3
ة جهاعٓة هشتركة  .األفراد هن رٓؤ

66 

الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال ربط الهتوسطات  6.3
 .الهىظهة بالبٓئة الخارجٓة

68 

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجال القٓادة  7.3
 .االستٓراتٓجٓة الداعهة لمتعمم

71 

8.3 
ىتائج اختبار "ت" لمعٓىات الهستقمة الستجابة أفراد العٓىة فْ واقع الهدرسة كهىظهة  

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن حسب 
 .هتغٓر الهسهِ الوظٓفْ

71 

11.3 
اللهدرسة كهىظهة الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابة أفراد عٓىة الدراسة 

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن ٓعزى 
ل العمهْ  .لهتغٓر الهٌؤ

73 

11.3 
ىتائج اختبار تحمٓل التبآن األحادالستجابة أفراد العٓىة فْ واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة 

الهدٓٓرن والهعمهٓن ٓعزى لهتغٓر فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر 
ل العمهْ  .الهٌؤ

74 
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( لمهقارىات البعدٓة بٓن الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد عٓىة LSDىتائج اختبار ) 11.3
ل العمهْ  .الدراسة حسب هتغٓر الهٌؤ

75 

12.3 
هتعمهة  ىتائج اختبار "ت" لمعٓىات الهستقمة الستجابة أفراد العٓىة فْ واقع الهدرسة كهىظهة

فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدراء والهعمهٓن حسب هتغٓر 
 .هستوى الهدرسة

76 

13.3 
ىتائج اختبار "ت" لمعٓىات الهستقمة الستجابة أفراد العٓىة فْ واقع الهدرسة كهىظهة هتعمهة 

حسب هتغٓر  والهعمهٓنٓٓرن حافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدفْ الهدارس الحكوهٓة له
 .الهدٓٓرة

77 

14.3 
الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابة أفراد عٓىة الدراسة اللهدرسة كهىظهة 
هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن ٓعزى 

 .لهتغٓر سىوات الخبرة
81 

15.3 
الستجابة أفراد العٓىة فْ واقع الهدرسة كهىظهة  ىتائج اختبار تحمٓل التبآن األحادي

هتعمهة فْ الهدارس الحكوهٓة لهحافظة القدس هن وجٍة ىظر الهدٓٓرن والهعمهٓن ٓعزى 
 لهتغٓر سىوات الخبرة

81 

هقترحات الهدٓٓرن حول سبل تحول الهدارس الحكوهٓة بهحافظة القدس الِ هدارس  16.3
 هتعمهة.

82 

حول سبل تحول الهدارس الحكوهٓة بهحافظة القدس الِ هدارس  عمهٓنلههقترحات ا 17.3
 هتعمهة.

83 
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 عنوان الشكل رقم الشكل
 رقم

 الصفحة
 12 تطو ر الهدارس اإلدآرة  1.2
 17 األىهوذج األهٓبْ لمهىظهة الهتعمهة 2.2
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 23 ىهوذج الىظم الفرعٓة لمهىظهة الهتعمهة  5.2
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 28 ٌرم الضوابط الخهسة لمهىظهة الهتعمهة  11.2
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 المالحق: فيرس

 الصفحة عىوان الهمحق الرقم
 117 االستباىة فْ صورتٍا االولٓة قبل التحكٓم 1
 124 أسهاء الهحكهٓن 2
 125 فْ صورتٍا الىٍائٓة بعد التحكٓم االستباىة 3
 129 جاهعة القدس –كتاب تسٍٓل هٍهة هن كمٓة العموم التربوٓة  4
 .13 االذن الرسهْ هن هدٓٓرة التربٓة والتعمٓم القدس الشٓرف لتوٓزع األداة 5
 131 االذن الرسهْ هن هدٓٓرة التربٓة والتعمٓم ضواحْ القدس لتوٓزع األداة 6
 132 تهثل هحافظة القدس وتجهعاتٍا السكاىٓةخارطة  7
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 المحتويات: فيرس

 رقم الصفحة الموضوع  الرقم
 الصفحات التمييدية
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 - صفحة العىوان -
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038 
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