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 االهداء الخاص 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ْحيَاء ِعنَد َربهِهِْم يُْرزَقُوَن 
َ
ْمَواتاً بَْل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل اّلله فَرِِحنَي بَِما آتَاُهُم اّلُل مِن  (961)واَل ََتَْسََبَّ اَّلَّ

الَّ َخوٌْف َعلَيْهِْم َواَل ُهْم ََيَْزنُونَ 
َ
ِْن َخلْفِهِْم أ ِيَن لَْم يَلَْحُقواْ بِهِم مه وَن بِاَّلَّ وَن  (971) فَْضلِهِ َويَْستَبِِْشُ يَْستَبِِْشُ

ْجَر الْمُ 
َ
نَّ اّللَّ اَل يُِضيُع أ

َ
ِ َوفَْضٍل َوأ َِن اّلله  (979)ْؤمِننَِي بِنِْعَمٍة مه

اهدي رسالتي هذه إلى روح اخي الشهيد احمد ابو شعبان الذي طالما انتظر حصولي على هذا 
ويتقبل مني هذا العمل خالصا لروح اخي الشهيد  ،اهلل تعالى أن يسكنه فسيح جنانه واسأل اللقب

  5142/ اكتوبر /41بتاريخ  الطاهرةعن ارض القدس  مدافعا  الذي استشهد 

 
 الحنون أبي ...... لى من علمني النجاح والصبر في مواجهة الصعاب ا

ما أنا إلى  صيرأكي من علمتني  ،معبرة عن مكنون ذاتهاإلى من تتسابق الكلمات لتخرج 
 أمي الحبيبة.....اليوم عليه

 خوانيأ..... رياحين حياتي إلى  إلى القلوب الصادقة الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة
 وأخواتي

 الى من بدعائه أنار اهلل درب علمي ...........جدي الغالي 
 الى كل طالب علم/أهديكم جهدي المتواضع
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 إقرار:
 

 ،بحةاي  الااةةةأنها نتيجةة أو  ،لنيل درجة الماجستير ،قدمت لجامعة القدس بأنها الرسالة  معدةاقر انا 
لةم يقةدم لنيةل درجةة  أليةا  ي  ،أو أي جةءء منهةا وأن هةه  ارسةالة، له حييمةا ورد،باستيناء ما تم االشارة 

 .آارجامعة أو معهد 
 

 التوقيع:________________
 

 انتةار فتح  محمد أبو شعبان 
 

 التاريخ :__________________
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  والتقدير الشكر

زِيَدنَهُكمْ "  تعاىل قال
َ
 العظيم اهلل صدق"  ۖ  لَئِن َشَكْرُتْم ََل

 الدكتورإىل  العرفان درجات وأعلى االمتنان آيات بأمسى أتقدم أن واالعتزاز الغبطة دواعي ملن انه

 والذي بها أحاطين اليت العظيمة اجلهود على التقدير كل مع ،د.عبد الرمحن التميمي الفاضل

 انتظرته طاملا الذي املتواضع واالجناز العمل هذا إلمتام الثمرات قطف يف األساسي الدور له كان

 . االحرتام كل. سنوات منذ

  يف عليها والقائمني والتدريسية اإلدارية للهيئة بالشكر أتوجه كما

  ديس أبو/ القدس جامعة

 ملالحظاتهم كان والذين ومناقشتها الرسالة بقراءة تكرمهمل املناقشة للجنة اجلزيل بالشكر واتقدم

 .  اجلزاء خري اهلل فجزاهم ،الرسالة هذه اثراء يف الكبري االثر

 .  الدراسة اداة بالتحكيم قاموا الذين األساتذة جلميع اجلزيل بالشكر أتقدم أن يفوتين وال

هذه الدرجة الرفيعة إىل  كل من ساندني ووقف معي حتى وصلتإىل  كما اتقدم بالشكر اجلزيل

  .زمالئي وزميالتي يف الدراسات العليا من العلم 

 

 الباحثة

 فتحي أبو شعبان انتصار

 

 

 



 

 ج 

  الملخص
 

دراسةةةة حالةةةة  ألةةةص )الدراسةةةة  لةةةص تشةةةايل أبعةةةاد المن مةةةة المتعألمةةةة حسةةة    ةةةار سةةةينج    ههةةة هةةةدفت
حية  أجريةت الدراسةة فة  من قةة القةدس  ،ن وجهةة ن ةر المعألميةين واالداريةينم ،(مدارس من قة القدس

تشةةايل درجةةة ممارسةةة  وقةةد تميألةةت مشةةدألة الدراسةةة فةة  سةة ال ر ةةيس هةةو: ،5102-5102مةةن العةةام 
أبعةةةاد المن مةةةة المتعألمةةةة حسةةة    ةةةار سةةةينج   ألةةةص المةةةدارس الةألسةةة ينية فةةة  القةةةدس مةةةن وجهةةةة ن ةةةر 

وفقةا لوةواب  سةينج    أسة ألة الدراسةة  مشةدألة الدراسةة  تةم ةةيا ة  ألةصولالجابة  .المعألمين واالداريين
)الةةتمدن الشاةةة ، والنمةةاهل العقأليةةة والههنيةة، الر يةةة المشةةتردة، تعألةةم الةريةة ، التةديةةر  الامسةة وهةة  :

 المعألمين واالداريين .الن م ( من وجهة ن ر 
 

تعد الدراسة هات أهمية  مألية و ألمية ومجتمعية  نها دراسة  قد تسهم فة  تءويةد المدتبةة  الةألسة ينية و 
دت فةةةة  أوروبةةةةا وفةةةة  دافةةةةة سةةةةا د ةةةةاهرة انسةةةةانية هادفةةةةة،بمووةةةةون يتنةةةةاول مةهةةةةوم المن مةةةةة المتعألمةةةةة 

ة لةةةةد  مةهةةةةوم المن مةةةةات المتعألمةةةة وتأمةةةةل الباحيةةةةة أن ي بةةةة  ،شةةةةدل م سسةةةة المعاةةةةةرة د المجتمعةةةةات
فةة  مةةدارس فألسةة ين وفةة  مةةدارس شةةرق  القةةدس بهةةدل ءيةةادة قةةدرتها  ألةةص   المن مةةات المتعألمةةة الحاليةةة

مةةن  ،الدااأليةةة وتحقيةة  أهةةدافها بنجةةا فةة  البي ةةة وفةة  مواجهةةة التحةةديات  التديةةل مةةع التتيةةرات السةةريعة
 التعألم المستمر والت وير الهات  .االل تد يم وتشجيع   مأليات 

 

واسةتادمت الباحيةة االسةتبانة  وهلة  لمناسةبته لمشةدألة الدراسةة، ، وقد استادمت الباحية المةنه  الوةةة
وتةةم توءيعهةةا  ألةةص  ينةةة  شةةوا ية ، فقةةرة( 55)ن بةةةورته النها يةةة مةةن و  بحيةة  تدةة دةةأداة بحةة  ر يسةةية

مجمةةةون مجتمةةةع الدراسةةةة، واسةةةت ا ت الباحيةةةة  شةةةدألتمدرسةةةة  (83) ( مةةةدارس مةةةن بةةةين2مدونةةةة مةةةن )
ولألتحقةةة  مةةةن يبةةةات ا داة ا ولةةة  تةةةم اسةةةتادام  ريقةةةة اسةةةتبانه مةةةن مجتمةةةع الدراسةةةة  (050اسةةةترجان )

( معألمةةا مةةن اةةارل  ينةةة 81(. وتةةم ت بيةة  االسةةتبانة  ألةةص )test-re-testاالاتبةةار واا ةةادة االاتبةةار )
يةم جةر  التحقة  مةن يبةات ا داة مةن اةالل  .الدراسة، وبعد مرور أسبو ين تم ت بي  ا داة مرة أار  

معامةةةل االتسةةةا  الةةةدااأل ، بحسةةةا  معادلةةةة معامةةةل درونبةةةاه ألةةةةا، حيةةة  بألتةةةت قيمتةةةه لألمجةةةال الدألةةة  
(38)%. 
 



 

 د 

 من مات لتدوين تماما مناس  سينج  نموهل أن الدراسة الص العديد من النتا   أهمها :وقد توةألت 
 الواحدة المتعألمة المن مة أجءاء بين ترب  بي ية  القات  نشاء  ألص ر يته تقومحيث القدس ف  متعألمة
 متدامل متراب  بهل  التعأليم  الن ام فيدون الن ام، هها ميل  لص المدارس هه  حاجة مد  ي هر وهها
  لص يعتريه الهي العجء من لينهض ،القدس ف  التعأليم  الن ام يواجهها الت  المحن تجاوء  ألص قادر
 .التعأليم بعمألية االلتءام  ألص  التدريسية والهي ة اإلداري ال اقم تشجيع االلها من يمدن حيوية  اقة
 

 أهمها : تقترحها الباحية واألةت الدراسة الص توةيات
مردء ت وير معألمين ف  حقل التعأليم ي ر  دورات تعأليمية وت ويرية لألمعأليمين  وال العام  بناء-0

 وفقا لألمباد ء التربوية والحوارية .
وةةرورة أن تعمةةل وءارة التربيةةة والتعألةةيم  ألةةص انتهةةال نمةةوهل سةةينج  فةة  مدارسةةها فةة  القةةدس وهلةة  -5

 .بشدل دا م لتدون قادرة  ألص تعءيء قدرتها  ألص التتيير والتديل 
 ألةةص ت ةةوير العمةةل الجمةةا   والةةةردي حتةةص تةةةب   القةةدس بالعمةةل البةةد مةةن أن تقةةوم المةةدارس فةة  -8

 .يه هه  المن مة من اسس ومبادئ لنجاحهامن مة متعألمة بدافة ما تحتو 
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Diagnose the dimensions of learning organization based on Senge 

framework (case study on Jerusalem schools). 

 

Prepared By: Intisar Fathi Abu Sha'ban 

Supervision by: Dr. Abdul Rahman Al-Tamimi  

 

Abstact: 
 

The aim of this study is to diagnose the dimention of the learning organization according 

to singe framework (case study on a school in Jerusalem from the teachers and 

administrative point of view where the study took place in Jerusalem area for the year 

2015-2016  

This study based on the main question which is (to what extend we do apply the dimantion 

of learning organization on Palestinian school with in senge framework) to answer this 

major question we have five dimention: (personal mastery, mental models, shared vision, 

team learning, systemic thinking) from the viewpoint of teachers and administrators. 

This  study has  academic and practical and community importance because it participate 

may contribute to provide the Palestinian Library topic deals with the concept of a learning 

organization as a purposeful human phenomenon, which had  spread in Europe and in all 

contemporary societies as founders, the researcher hopes to apply the concept of learning 

organizations to present Palestine schools and educated in schools in East Jerusalem. In 

order to increase their capacity to adapt to rapid changes in the environment and in the face 

of internal challenges and achieve their goals successfully, by strengthening and promoting 

continuous learning and personal development. 

The researcher used descriptive analysis, relevance to the problem of the study, the 

researcher used the questioner as key search tool so finalized (52) paragraph, and  it had 

distributed on a random sample consisted of  (6)schools out of  (38)schools that total 

formed school and study researcher retrieving (121) identification of study population  and 

verify the consistency of the first tool been using test method and test (test-re-test). And the 

questionnaire was applied (30) teachers from outside the study sample, and two weeks 

later, we were applying the tool again. And verify the consistency of the tool through the 

coefficient of internal consistency kronbakh alpha coefficient calculation, where the value 

of the total area (93%). 

 

 



 

 و 

The researcher had reached to couple of important conclusions: 

1- Singe model well suited for learning organizations in Jerusalem where his vision to 

establish an creating environmental  relationships between parts of a learning 

organization , this just shows how these schools need to such a system, be coherent and 

integrated educational system that is able to transcend adversity faced by the 

educational system in Jerusalem, so to improve  the crippled educational system to 

became an energetically system that can encourage faculty and administrative staff to 

adhere to the education process. 

 

The study concluded the researcher's proposed recommendations:  

1- Teacher Development Center building in education field developmental and educational 

courses for the teacher throughout the year in accordance with the educational and 

cultural principles. 

2-to apply singe framework buy ministry of education in Jerusalem schools continually to 

be able to be adapted it self on changes.  

3-to be that schools in Jerusalem to work on the development of team and individual action 

to become educated in all their organization this Organization of foundations and 

principles of success. 
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  األول الفصل
  العام واإلطار الدراسة خلفية

 
  الدراسة مقدمة 4.4

 

 المجتمعةةةةات فةةةة  السةةةا د الم سسةةةة  الشةةةدل وهةةةة ، االنتشةةةةار وواسةةةعة هادفةةةةة  نسةةةانية  ةةةةاهرة المن مةةةة
 المتتيةرات لتالح  نتيجة التحديات ااتالل بسب  متعددة وتوجهات مداال دراستها وتأاه، المعاةرة
 المتتيةةةرات هةةةه  وامتةةةداد منةةةه ا ايةةةرة الحقبةةةة فةةة  ااةةةةة ،العشةةةرون القةةةرن شةةةهدها التةةة  والت ةةةورات
 قدرة ف  والت ورات المتتيرات لهه  االستجابة وتتميل، الحال  القرن ف  منها المءيد ليحد  والت ورات

 أي فة  المن مةة وسةيألة هة  اإلدارة أن با تبةار ا  مةال من مةات فة  المهم بدورها القيام  ألص اإلدارة
 . (5101، )حريم أهدافه تحقي   لص لألوةول مواردها واستيمار لتو يل وأشدالها مستوياتها من

 

 التةة  المن مةةة. البةةاقون ويتبعةةه المن مةةة تحتاجةةه مةةا بتحديةةد يقةةوم يةةم واحةةد شةةال يةةتعألم أن يدةةة  ال
 Peter) أفرادهةةا جميةةع لةةد  الةةتعألم  اقةةة مةةن تسةةتةيد ديةةل تدشةةل التةة  هةة  المسةةتقبل فةة  سةةتنج 

Senge). 
 

 لعمأليةةات اسةةتادامها اةةالل مةةن منافسةةيها  ةةن مميةةءة أ مةةال نتةةا   تحقيةة  فةة  المن مةةة نجةةا  ويعتمةةد
، والمتوقعةةة المتاحةةة المألموسةةة و يةةر المألموسةةة مواردهةةا اسةةتيمار فةة  الريةةادي الةةدور لهةةا يدةةون أساسةةية
 الن ريةةات أهةم تتوةمن فدريةة نمةاهل مةن المن مةة دراسةة وتوجهةات مةداال احتوتةه بمةا الةو   ودةهل 
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دارتها و مألها المن مات دينامدية فهم  ألص تسا د الت  الحديية والممارسات والمةاهيم والمبادئ  مةن واا
 . (5101، )حريم متدامل دأل  من ور

 

 تحةةةديها التةةة  العميقةةةة الت ةةةورات مةةةع لألتديةةةل الالءمةةةة التتييةةةرات  حةةةدا   لةةةص المن مةةةات تسةةةعص لةةةهل 
 من مةةة دةةل  ألةةص لءامةةا أةةةب  حيةة ، واالتةةةاالت المعألومةةات لتدنولوجيةةا المتالحقةةة واليةةورات العولمةةة
 وا تقاداتهةا ممارسةاتها تتييةر  ألةص سةريعا العمةل التنافسةية مقةدرتها فة  ءيةادة تريةد أو البقةاء فة  تر  
 مع لألتديل جديدة  دارية مةاهيم المن مات تبن   لص التحديات هه  أدت، أنش تها بدل التةدير واا ادة
 الةةتعألم المةةةاهيم هةةه  وأهةةم ،تدةةون أن يجةة  ومةةا  أليةةه هةة  مةةا بةةين مةةا الةجةةوة ولتةةردم المتتيةةرات هةةه 

 ونجاحهةا المن مةات بقةاء   ألةص المعاةةرين المةدةرين مةن العديةد ويجمةع ةمةالمتعأل والمن مة المن م 
، وال ةةةةا   العبةةةةادي) المن مةةةة  الةةةةتعألم ممارسةةةةة  ألةةةةص مقةةةةدرتها  ألةةةةص يعتمةةةةد المعاةةةةةرة ال ةةةةرول فةةةة 

5113) . 
 

 المن مةةات فةة  الواقةةع ارض  ألةةص ت بةة  أن مةةأمول التةة  مسةةتقبال المقترحةةة التةةةورات أولةةص  ن حيةة 
 مسةةتمرة  مأليةةة الةةتعألم  ن أي المسةةتدام ألمالةةتع مبةةدأ حةةول  مألهةةا يتمحةةور التةة  المتعألمةةة المن مةةات هةة 
 . لألتعألم قابل الجميع وان فق  واحد شال أو ابير  ألص تعتمد وال الحياة مد 

 

 اليبةةةةات  ةةةةدم  ةةةةن ناتجةةةةة مسةةةةتمرة تتييةةةةر  مأليةةةةة   ةةةةار فةةةة  ومهماتهةةةةا نشةةةةا اتها تمةةةةارس فالمن مةةةةات
 فةة  ابيةةر احتدةةار أو المةةوارد مةةن مجمو ةةه امةةتال  هلةة  بموجةة  فتحةةاول، لبي اتهةةا النسةةب  واالسةةتقرار

 يةنعدس ممةا اواةةها فة  متتةايرة والقةدرات الموارد تأل  أن جيدا تعألم أنها من الر م  ألص معين مجال
 الابيةةةةر وبقةةةةدرات بعمةةةةر ونموهةةةةا  مرهةةةةا ارتبةةةةا  أو نتا جهةةةةا وااةةةةتالل وبقا هةةةةا المن مةةةةة وجةةةةود  ألةةةةص

 . (5100، )نوي وويلالمحتدر
 

 ,Staniforth) والمن مات والجما ات ا فراد ف  ت ير الت  الر يسية القوايا من تعد التتيير يةمألفع
، الدأليةةة الجةةودة  دارة: منهةةا متنو ةةة  رقةةا تتبةةع التتييةةر  حةةدا  محاوالتهةةا فةة  المن مةةات وان (1996
 الهيدألةةة واا ةةادة، (5100)الحةةواجرة،  اليقافيةةة والتتيةةرات، واالسةةتحواه واالنةةدماجات، ا  مةةال وتحجةةيم
 التتييةةةةر  حةةةةدا   المن مةةةةة مةةةةن محةةةةاوالت جميعهةةةةا ا سةةةةالي  وهةةةةه ، وت بيقهةةةةا البرمجيةةةةات وت ةةةةوير
 فة  أفوةل هةو مةا إلجةراء والتديةل التتييةر  ألةص القةدرة  ن (Pellettiere, 2006) النةاج  االيجةاب 
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 لألتتيةةر وان (Mariotti, 1998) التنافسةية الميةةءة االسةتدامة  ناةةةر أحةد يعةةد القا مةة المنافسةةة  ةل
 التتييةر محةاوالت أمةام تقةل التة  الحةدود  ءالة ف  أولويات من له لما المن مات حياة ف  بارءة أهميه

 المتعألمةة المن مةة مةهةوم  ن (Joshapara, 1993) ويةر . (Mabin, et. al, 2001) االستراتيج 
 بعةض يةر  لةها االسةتراتيج  لألتتيةر الر يس المةدر وأةب , االستراتيج  التا ي  من اشتقاقه تم قد

 واسةتادامه، الةتعألم فةرل تةوفير  لةص تسةعص المتعألمة المن مة مةهوم تتبنص الت  المن مات أن العألماء
 )حيةةدر،. (Calvert, 1994) البي ةةة مةةع والتةا ةةل والتجديةةد لأل اقةةة دمةةةادر ا هةةدال تحقيةة  فةة 

 (5113واةاونه،
فةنن بنةاء ، وبما أن النماهل  تسا د ف  تحقي  أهدال المن مة المتعألمه ف  المجال الهي بنيت  جألةه

ميعةا بشةدل مدارس جالأفول  ري  لتحويل المدارس الةألس ينية  بشدل اال و النماهل المناسبه هو 
 . ام الص من مات متعألمه

 ,Smith) االنموهل المةاهيم  الهي  ةور  سةمي  لها  ور الباحيون  العديد من هه  النماهل ومنها:
جامعات ( لعشر freed & klugman,1996( واالنموهل الهي  ور  دال من فريد ودألجمان )2004

 (5113واةاونه، )حيدر، .متعألمة ت ب  ادارة الجودة الشامألة وتسعص لألتحول الص من مات
 

ومن هها المن أل   فةنن المةدارس الةألسة ينية تواجةه تحةديات  ةةر العولمةة والتةجةر المعرفة  والتتيةر 
وتويي    ووا  ن ما سببه االحتالل من قيود وفرض مناه ، السريع الهي أير  ألص ادا ها وأدوارها

و ألةص أ وةاء الهي ةة التدريسةية ،  ألص  دد المدارس مما أد  الص  اءدياد حجم العة ء  المألقةص  أليهةا
 م ةةور   ااةةةة أن تقةةوم بهةه  الدراسةةة لألاةةرول بنمةةوهل .ممةا فةةرض  ألةةص الباحيةةة فةة  من قةة القةةدس

 نج  . ارسة مجاالت المن مة المتعألمه بناء  ألص  الوواب  الامس الت  ووعها العالم سيملم
 

 نموذج بيتر سينج :
م  والةهي يعةةد مبتدةر فدةةرة المن مةةة  0331(  ةةام Sengeووةع هةةها النمةوهل بواسةة ة بيتةر سةةين  )

وقةةد ووةةع سةةنج  امسةةة أسةةس ينبتةة  ان تألتةةءم بهةةا المن مةةة التةة  تسةةعص الةةص أن تدةةون  ،المتعألمةةة
 :من مة متعألمة وه   ألص النحو التال 

ور يةة العالقةات ، واا ةار  مةل يقةوم  ألةص ر يةة الدةل بةدال مةن الجةءءوهةو مةنه    :التةدير الن م -0
 البينية الت  ترب  بين اجءاء الن ام فوال  ن الترديء  ألص االجءاء هاتها .
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ور يةة ، وهو العمل باستمرار  ألص تووي  وتحديد الر يةة الشاةةية بدقةة وووةو  التمييء الهات :-5
 هود والميابرة  ألص تحقي  ما ي م  الةرد الص تحقيقه.الواقع بمووو ية مما يسا د  ألص ترديء الج

 وهة  تألة  االفتراوةات والتعميمةات والةةور الههنيةة الراسةاه فة  اال مةا ، النماهل الههنية: -0
 وديةية التعامل معها .، والت  ت ير ف  تةور الناس لألعالم وتةسيرهم لألحدا  من حولهم

 ألةةةص رسةةةم ةةةةورة مشةةةتردة  او متمايألةةةة  وهةةة  قةةةدرة مجمو ةةةة مةةةن االفةةةراد الر يةةةة المشةةةتردة: -5
 لألمستقبل المنشود.

وهة  العمأليةة التة  يةتم بموجبهةا تن ةيم وترتية  وتوحيةد جهةود مجمو ةة مةن  الةتعألم الجمةا  : -8
 (5113واارون، )ءايد، االفراد لتحقي  النتا   الت  ير بون ف  تحقيقها.

 

 :  الدراسة مشكلة 4.5
 

 التربويةة واإلدارات التدريسة  ال ةاقم ينتهجةه الةهي التعأليمة  والنه  التربوي بالن ام الدراسة مشدألة تتميل
 محةدودا ءال مةا المةدارس هةه  فة  التربةوي اإلبدان حي  القدس  قأليم من قة ف  الةألس ينية المدارس ف 
 ورد مةةا  ألةةص بنةةاء حدييةةة تدريسةةية أسةةالي  و ةةر  ،تدنولةةوج  تقةةدم مةةن الةةراهن الووةةع مةةع يناسةة  وال
 والعةةال  العةةام التعألةةيم فةة  التعألةةيم ومت ألبةةات مشةةدالت حةةول بهةةا البحةة  تةةم التةة   البحييةةة دراسةةات الب

  التعةةةرل الةةةص  لةةةص البحةةة  هةةةدل 9002 دنعةةةان  ألةةة  أحمةةةد د.أ بهةةةا قةةةام بحييةةةه دراسةةةة منهةةةا بةألسةةة ين
 مدينةةة وفةة   مومةةا ، فألسةة ين فةة  العةةام التعألةةيم واقةةع  ألةةص والوقةةول القةةدس، مدينةةة فةة  القديمةةة المةةدارس
  ألةةص تعةةرلالو  ،(المعألمةةون المةةدارس، ال ألبةةة،) التعأليميةةة الم شةةرات بعةةض اةةالل مةةن اةوةةةا   القةةدس
 بهةه   هةرت التة  مشةدالت مةن وبالتةال  القةدس، مدينةة فة  العةام التعألةيم تواجةه التة  المشةدالت بعض
 نةون  لةص باسةتمرار الحاجةة تبةرء  أليهةا التعتةيم االحةتالل يحةاول التة  التهويديةة الممارسةات هةه  الدراسة
 الت وير مشاريع وفا ألية دةاءة لءيادة مناسبة  ر   ن البح  يستوج  امم، الةدرية المقاومة من آار

 .الةألسة ين  التربةوي الن ةام فة  واالبتدةار والجةودة واإلتقةان التميةء وتحقية  والمسةتقبألية الحاليةة التربوي
 .(5113 )دنعان،

 

 ااةةةة لألمن مةةات المهنةة  الت ةةوير مجةةال فةة  الحةدي  التربةةوي ا د   ألةةص باحيةةةال   ةةالن اةةالل ومةن
 تةةب  وبةهل  متعألمةة من مةات  لةص المةدارس تحويةل  ألةص يردء اآلن العالم  االتجا  أن وجد المدارس
 التعةرل يسةتوج  ممةا ،واالتجاهةات ا نةوان ماتألل من لألمستجدات السريع التجاو   ألص المقدرة لديها
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 أو اقترابةةه ومةةد  ،المتعألمةةة لألمةةدارس التربةةوي ا د  وةةوء فةة  المةةدارس فةة  تةةتم التةة  الممارسةةات واقةةع
 تتحةدد الدراسةة مشةدألة فةان المن ألة  هةها ومةن. المتعألمةة لألمدرسةة العالميةة الاةةا ل تحقية   ن بعد 
 : التال  الس ال ف 

المن مةةة المتعألمةةة حسةة    ةةار سةةينج   ألةةص المةةدارس الةألسةة ينية فةة   درجةةة ممارسةةة أبعةةاد تشةةايل
 القدس من وجهة ن ر المعألمين واالداريين ؟

 
  الدراسة أهداف 4.1
 أن  ه التعأليم  المجال ف  القرار أةحا  تةيد مت ور ونموهل بنتا   الارول  لص الدراسة هه  تهدل
 بةةدور  وهةةها الةةتعألم دا مةةة من مةةات  لةةص المةةدارس لتحويةةل مقتةةر  نمةةوهل سةةيقدم تشايةةةه فةة  البحةة 

 . والنمو االستمرار وبالتال  التديل  ألص وقدرتها التعأليمية المن مات أداء  ألص  يجابا سينعدس
 

 : باالت  الدراسة أهدال فتتميل
، الشاةةةة  )الةةةتمدن المتعألمةةةة لألمن مةةةة سةةةينج  ووةةةعها التةةة  أبعةةةاد المن مةةةة المتعألمةةةه تشةةةايل. 0

 ن ةةةةر وجهةةةةة مةةةةن( الن مةةةة  التةديةةةةر، الةريةةةة  تعألةةةةم، المشةةةةتردة الر يةةةةة، والههنيةةةةة العقأليةةةةة والنمةةةةاهل
 . واالداريين ؟ المعألمين

 . متعألمة من مة  لص الةألس ينية المدرسة لتحويل مقتر  بنموهل الارول. 5
درجةةة تةةأيير  نمةةوهل سةةيتنج   ألةةص االبةةدان الةةةردي والن مةة  فةة  مةةدارس القةةدس  ألةةص  تشةةايل. 8

 . واالداريين ؟ المعألمين
 فيهةا العةامألين قةدرة لءيةادة دارسالم ف  اإلدارية لألقيادات والمقترحات التوةيات من مجمو ة تقديم. 4

 . أدا هم مستو  وتحسين المتعألمة المن مة وواب  استادام  ألص
 

  الدراسة أهمية 4.1
 

قةةدرة المن مةةة  ألةةص  تدمةةن أهميةةة هةةه  الدراسةةة  مةةن اةةالل مةةا سةةتقدمه المن مةةات المتعألمةةه فةة  ءيةةادة
التدييل مع التتيرات السريعة ف  البي ة وفة  مواجهةة  التحةديات الدااأليةة وتحقية  أهةدافها بنجةا  مةن 

 تةيةد أن يمدةن نتا جةه أن  ةن فوةال، التعألم المستمر والت وير الةهات  االل تد يم وتشجيع   مأليات
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 مةدارس  ألةص حالةة ددراسةة سةينج    ةار حسة  المتعألمةة المن مة أبعاد تشايل ف  القرار أةحا 
 دا ةم  ةةر فة ، الةتعألم دا مةة من مةات  لةص التعأليميةة المن مةات لتحويةل نمةوهل وبناء، القدس من قة
 يسةةا دهم من مةةاتهم لت ةةوير جديةةدا مةةداال القةةرار وأةةةحا  المن مةةات لمةةديري سةةيوفر ممةةا. التتييةةر
 . والعالمية المحألية والتتييرات المستجدات من اإلفادة تع يم  ألص
 

 : االل من الدراسة أهميه تأت وبهل  
مجةال درجةة  فة  يةيد بما العربية المدتبة وتءويد العألمية المعرفة  يراء ف  تتميل: العألمية ا همية: أوال

وتةةوفير نمةةاهل تسةةاهم . ممارسةةة المن مةةات لألوةةواب  الامسةةة التةة  ووةةعها سةةينج  لألمن مةةة المتعألمةةة
 . التعأليمية من مات دا مة التعألم، ف   ةر دا م التتييرف  تحويل المن مات 

ت بية  مةهةوم المن مةات المتعألمةة لةد   تسةهم فة  سةول الدراسةة أن ف  تتميل: العمألية ا همية: يانيا
 الةألسة ينية وبةةا ال السةةأل  التعأليمة  والمةةدارس فة  من قةةة القةةدس حية  لةةم يةةتم التعأليميةةة المن مةات

 فة   ولونالمس يستةيد أن ي مل دما من قة القدس ف  هها المووون،ت بي  أي دراسة  ألص مدارس 
تعمةل  وأسةالي   بمسةتو  لالرتقةاء  مأليةة بةرام  فة  تا ةي  الدراسةة هةه  نتةا   مةن التعأليمة  المجةال

 .  ألص تحسين العمألية التعأليمية من الناحية الت بيقية
المجتمةع  لةد  بالتةة أهميةة مةن لةه ومةا المووةون هةها حساسةية فة  وتتميةل: المجتمعيةة ا هميةة: ياليةا
 . وأداديميالدور المن مات والم سسات التعأليمية ف  رفع مستو  المجتمعات  ألميا  ن را
 ف  مجال الدراسة هه  نتا   من ةالباحي استةادة ف  وتتميل: الشاة  المستو   ألص ا همية: رابعا
 .  التعأليم ف  من قة القدس فعالية وءيادة تعأليم ا داء ال ت وير أجل من ا مأله
 

 :  دراسةال مبررات 4.2
 

 الن ةةةام  ألةةةص الةا ةةةل والت ةةةوير التتييةةةر بةةةندارة يةةةرتب  أو يدمةةةن المجةةةال هةةةها فةةة  الباحيةةةة اهتمةةةام. 0
 . التربوي

 تةوفر الن ةري الةةعيد فعألةص ،والت بيقة  الن ةري الةةعيدين  ألص والتتيير التعأليم بين الةهم تعمي . 5
 دراسةةةة ننفةةة الت بيقةةة  الةةةةعيد  ألةةةص أمةةةا، الءمةةةة وتةةةدريبات المتعألمةةةة المن مةةةة بهةةةا تقةةةوم دراسةةةات
  .لها المدر  التن يم  واالستعداد التتيير  دارة من تحسن قد وتدريباتها المتعألمة المن مة
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دارة المتعألمةةةة المن مةةةة بةةةين مةةةا العالقةةةة معرفةةةة وةةةرورة  لةةةص الةألسةةة ينية المن مةةةات أن ةةةار لةةةةت. 8  واا
 الدراسةةة هةةه   ليهةةا ستتوةةةل التةة  النتةةا   وةةوء فةة  وهلةة  ،المناسةة  الوقةةت فةة  الةعةةال التتييةةر

 . الت بيق  المجال ف  منها واالستةادة
 

 : الدراسة أسئلة 4.1
 

 : سعت الدراسة لإلجابة  ن ا س ألة التالية
درجة ممارسة أبعاد المن مة لمتعألمة ف  مدارس القدس  مةن قبةل المعألمةين حسة  ا ةار  تشايل  .0

 لألمن مات المتعألمة .سينج  
 ما النموهل المقتر  لتحويل المدرسة الةألس ينية  لص من مة دا مة التعألم؟ .5
تعةء   نموهل سينج   ألص االبدان الةردي والتن يم   ألص مدارس القدس   ستادام أير هل يوجد .8

 العقأليةةة والههنيةةة، الر يةةة الشاةةة ، والنمةةاهل الةةتمدن) التةة  ووةةعها سةةينج   لألوةةواب   الامسةةة
ن ةةةر  وجهةةةة مةةةن فةةة  تحويألهةةةا الةةةص من مةةةات متعألمةةةة( الن مةةة  الةريةةة ، التةديةةةر المشةةةتردة، تعألةةةم

 ؟واالداريين  المعألمين
 

 :الدراسة فرضيات 4.1
 

 سعت الدراسة الحالية  لص فحل الةرويات التالية:
لدرجةة تةايير  ≥α) 0.05)ال يوجةد فةرو  هات داللةة  حةةا ية  نةد مسةتو  الداللةة : الفرضية األولىى

 .نموهل سينج   ألص اإلبدان الةردي والتن يم  ف  مدارس القدس
 سةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان الةةردي والتن يمة   ألةص مةةدارس  يوجةد أيةر الفرضىية الاانيىة :

العقأليةةة  الشاةةة ، والنمةةاهل الةةتمدن) التةة  ووةةعها سةةينج   تعةةء  لتةةأيير الوةةواب   الامسةةة القةةدس 
 وجهةة من ف  تحويألها الص من مات متعألمة( الن م  الةري ، التةدير المشتردة، تعألم الر يةوالههنية، 

 ن ر المعألمين واالداريين .
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 : الدراسة محددات 4.8
 

 : تقتةر حدود هه  الدراسة ونتا جها  ألص الحدود اآلتية
مدينةة القةدس بحية  تميألةت الدراسةة بالبحة  مةدارس تتحدد نتا   هه  الدراسة  ألةص : الحدود المدانية

تعةء   يةر درجة ممارسة العامألين ف  المدارس الةألس ينية لألوواب  الامسة لألمن مةة المتعألمةة  ن 
 ت بي  نموهل سينج   ألص المن مات المتعألمة.

مةةةةةةن العةةةةةةام الدراسةةةةةة   ا ولتةةةةةةم ت بيةةةةةة  هةةةةةةه  الدراسةةةةةةة اةةةةةةالل الةةةةةةةةل الدراسةةةةةة  : الحةةةةةةدود الءمنيةةةةةةة
5102/5102 

فة  فة  القةدس  اجريت هه  الدراسة  ألص  ينة مةن مةو ة  المن مةات الةألسة ينية : الحدود البشرية 
 السأل  التربوي ) داريين، ومعألمين(.

 تتحدد نتا   الدراسة بالمةاهيم والمة ألحات الواردة فيها.: الحدود المةاهيمية
المسةةتادمة فيهةةا ودةةهل   ألةةص تقتةةةر هةةه  الدراسةةة وتعمةةم نتا جهةةا  ألةةص ا دوات : الحةةدود اإلجرا يةةة

 .مد  ةدقها ويباتها
 

 مصطلحات الدراسة  4.9
 

 :اشتمألت الدراسة  ألص المة ألحات التالية
بةةااتالل  المتعألمةةةتباينةةت  التعريةةةات التةة  قةةدمها البةةاحيون  والمةدةةرون لألمن مةةة  :المتعلمىىة المنظمىىة

" أن المن مةات المتعألمةة Senge( 2006) سن  فير  .فألسةاتهم وتعدد تجاربهم وابراتهم وتاةةاتهم
ه  من مات يعمل فيها ا فراد باستمرار  ألص ءيادة قدراتهم فة  تحقية  النتةا   التة  ير بةون فيهةا،والت  

دمةةا ي ألةة  فيهةةةا المجةةال ل موحةةةات  يةةتم فيهةةا مسةةةاندة وتشةةجيع وجةةود  نمةةةاهل جديةةدة وشةةامألة لألتةديةةةر،
 ام   Marsick &Watkinsمارس  وواتدنء  دما  رفتها الجما ة  والتعألم من بعوهم دمجمو ات"،

وهلة  مةن اةالل تبنة  اسةتراتيجية لألةتعألم  م بأنهةا "المن مةة التة  تةتعألم وتحةول نةسةها باسةتمرار، 0333
المستمر تتدامل وتسير جنبا الص جن  مع ا نشة ة وا  مةال التة  تقةوم بهةا المن مةة لتحقية  الت ةوير 

بأنهةا   فيعرفةان  المن مةة  المتعألمةة: Wheelen & Hunger (5112أمةا ويألةن وهةانجر ) المسةتمر".
 المن مةة المةةاهرة فةة  األةة  وحيةاءة ونقةةل المعرفةةة وتعةةديل سةةألودها لةتعدس المعةةارل وا فدةةار الجديةةدة".

الةةص أن  المن مةةة المتعألمةةة "هةة  التةة  توةةع الا ةة  وا  ةةر التن يميةةة  (5112وتشةةير أبةةو اوةةير )
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يةةادة قةةدرتها  ألةةص التديةةل مةةع التتيةةرات السةةريعة فةة  البي ةةة ومواجهةةة واالسةةتراتيجيات واالليةةات  بهةةدل ء 
تةةد يم وتشةجيع  مأليةات الةتعألم المسةتمر والت ةوير الةةهات  وتحقية  أهةدافها بنجةا  مةن اةالل  التحةديات،

وتبةةادل التجةةار  والابةةرات دااأليةةا واارجيةةا والةةتعألم الجمةةا   وا دارة الةعالةةة  لألمعرفةةة واسةةتادام  التقنيةةة  
المن مةة المتعألمةة  Garven et al (5113بينمةا يعةرل جةارفن وااةرون ) تعألم وتبةادل المعرفةة".فة  الة

وتتدةةون مةةن يةةال  لبنةةات  بأنهةةا "المدةةان الةةهي يتةةةو  فيةةه المو ةةةون فةة  األةة  واقتنةةاء ونقةةل المعرفةةة"،
  وسةةةألو  قيةةةادي يةةةد م و مأليةةةات وومارسةةةات تعألةةةم مألموسةةةة، بي ةةةة دااأليةةةة دا مةةةه لألةةةتعألم، هةةة :، أساسةةةية

 (5113، )ءايد واارون ويعءء  التعألم.
 

 القيةادة: حية  مةن التقأليديةة ا اةر  المن مةات  ن تميءها الت  الشرو  تألب  الت  المن مة  ن يعبر 
 بمرونةة المشةاردة والتحةر  مةن العةامألين وتمدةين ،(,5113Bryan) التعأليميةة والهيدألةة التعأليميةة،
 واليقافةة والمعألومةات لتبةادل المعرفةة الةةرل بنتاحةة والسةما  المشةاردة،  سةتراتيجية وتبنةص وفا أليةة،

 . (5100االستراتيجية )الحواجرة، 
 

تعرل الباحية المن مة المتعألمة بانها المن مة الت  تقوم بءيادة قدراتها و اقاتها من  :التعريف االجرائي
سةةتجابة لدةةل مت ألبةةات اجةةل تحقيةة  اإلبةةدان التعأليمةة  مةةن اةةالل التنبةة  والتتييةةر ودةةهل  تعمةةل  ألةةص اال

 العةر.
 

 واإلسةتراتيجية بالقيةادة المتعألقةة العوامةل مجمو ةة  لةص المةهةوم هةها ويشةر : المتعلمىة المنظمىة ابعىاد
 والمعألومةات لألعةامألين، اإلداري والتمدةين القويةة، التديةيةة واليقافة الةر ،  ألص القا م والهيدل التشاردية،
بةراء المشةتردة، الر يةة بنةاء و المةتوحةة،  الشةبدة وبنةاء المةن م، التةديةر الههنيةة النمةاهل وااتبةار واا
 ,Watkins & Marsick)المعرفةة  ألةص وال ألة  التن يمة ، والةتعألم اإلسةتراتيجية واليقافةة االتةةالية
 (5100. )جبران، (1999

المتعألمةةة وتعمةةل مجمةةون الةةر   اإلسةةتراتيجية التةة  تعتمةةد  أليهةةا المن مةةات : وتعرفةةه الباحيةةة اجرا يةةا بانةةه
  ألص تحقي  المعرفة والوةول  لص درجة  الية من اإلبدان التن يم .
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هةةو العمأليةةة التةة  تسةةعص المن مةةات مةةن االلهةةا  لةةص تحسةةين قةةدرتها الدأليةةة، وت ةةوير  :الىىتعلم التنظيمىىىي
وتعب ةةة العةامألين هاتها وتةعيل  القاتها مع بي تها، والتديل مع  روفهةا ومتتيراتهةا الدااأليةة والاارجيةةة، 

 (.5100فيها ليدونوا ودالء لمتابعة وادتسا  المعرفة وتو يةهةا   ةراض الت ةوير والتميةء )جبران، 
 

بانه ال ريقة الت  تقوم بها المن مات المتعألمة بتدييل  روفها حتص تةل  لص  :وتعرفه الباحاة اجرائيا
تحقيةة  المعةةارل وت ةةوير المن مةةة نةسةةها وفةة   مةةن اجةةل التعأليميةةةدرجةةة  اليةةة مةةن االتقةةان فةة  العمأليةةة 

 استراتيجيات معينة.
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  الااني الفصل
 السابقة الدراساتاإلطار النظري و 

 
 اإلطار النظري 1.2 

 

 مفهوم المنظمة المتعلمة : أوال
 تحقيةة  فةة  مةةدرداتهم ءيةةادة  ألةةص باسةةتمرار فيهةةا ا فةةراد يعمةةل التةة  المن مةةة هةة  سةةينج   رفهةةا دمةةا

 ديةل باستمرار الجميع الجما  ، ويتعألم وال مو  التةدير من أنما  فيها، باتااه ير بون الت  النتا  
 (Senge, 1990) معا يتعألمون

 

دافةةة،  بهةةا مةةرتب ين أو  ليهةةا لألمنتمةةين الةةتعألم فةةرل وتةةوفير تسةةهيل  ألةةص تعمةةل التةة  المن مةةات وهةة 
 (9000الجءراوي، ) مستمرة بةورة وتتشدل وتتعدل وتتتير تت ور من مة وه 

  
دبيةةةرة،  بدرجةةةة لسةةةينج  الامسةةةة الوةةةواب  ممارسةةةة فيهةةةا يةةةتم التةةة  المدرسةةةة هةةة : المتعألمةةةة المدرسةةةة
 .(9002وال ويل،   بابنه)المن مية ديانها، ويقافتها من جءءا الممارسات هه  وتةب 

 

 ا فوةل المعرفةة اةالل مةن العمةل تحسةين  لةص الم ديةة العمأليةة تأل ): انه  ألص التن يم  التعألم  رل
 (.5105 ألة، ) (ا حسن والةهم
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 " مأليةةةة تو يةةةل لألمعألومةةةات ولألمعةةةارل المدتسةةةبة لتتييةةةر ا نمةةةا  السةةةألودية: و ةةةرل دةةةهل   ألةةةص انةةةه
 مألية سةيرورة العمأليةات المرتبةة والمعروفةة والتة  تتدةرر بشةدل منةت م لألحيةاءة ": و رل أيوا  ألص انه

 (5100الحواجرة، ). الت  تساهم ف  التعديل الدا م لألتن يم ألص مجمو ه المعارل والت بيقات 
 

هةةو تألةة  العمأليةةة التةة  تسةةعص الم سسةةة مةةن االلهةةا  لةةص دسةة  معةةارل : و أليةةه فةةان الةةتعألم التن يمةة 
. جديةةةدة ت مةةة  مةةةن ورا هةةةا  لةةةص تحسةةةين قةةةدراتها التن يميةةةة وت ةةةوير هاتهةةةا والرفةةةع مةةةن دةةةةاءات أفرادهةةةا

 .(5100، جرةالحوا)
 

 ألةةص الةةر م مةةن تعةةدد التعةةاريل وتباينهةةا  ال أنهةةا تتةةة  جميعهةةا فةة  جوهرهةةا وتتدامةةل مةةع : الباحيةةةرأي 
بعوها بأنها تأل  المن مة المتمدنة من ادتسا  المعرفة وتوسيع آفا  ا شاال نحو المعرفة والتعألم 

 . المستمر وتمدين قدراتهم و مألهم الةرق 
 

 خصائص المنظمات المتعلمة : اانيا
 

المن مة المتعألمة نموهجا تن يميا مبنيا  ألص و ود تحريرية م دةدة ميةل تمدةين العةامألين، وتحويةل تعد 
دور المةةديرين مةةن الةةدور الرقةةاب   لةةص دور المسةةهل، واألةة  ر يةةة مشةةتردة وشةةامألة لألمن مةةة وي يةةد هةةها 

تن يمةةةة  النمةةةةوهل مبةةةةادئ الشةةةةمولية، وةةةةةنع القةةةةرارات التعاونيةةةةة، وفةةةةر  العمةةةةل المتنو ةةةةة، والهيدةةةةل ال
 .(9000جرة، الحوا). المس  ، والةرل ا دير لألتعألم

 

بأنهةةا المن مةةة التةةة  تتجةةاوء ا هةةدال المتعألقةةةة بتع ةةيم الربحيةةة قةةةةيرة : وتوةةةل المن مةةة المتعألمةةةة
شةةةةعور العةةةةامألين فيهةةةةا بةةةةأنهم يقةةةةدمون  مةةةةال : وتمتةةةةاء المن مةةةةات المتعألمةةةةة باةةةةةا ل منهةةةةا. المةةةةد 

دةةل فةةرد فيهةةا بأنةةه معنةة  ب ريقةةة النمةةو والتقةةدم وتحسةةين قدراتةةه لةةةالحهم ولةةةال  المجتمةةع، وشةةعور 
اإلبدا ية، والترديء  ألص فر  العمل،  ن  مل ا فراد بمجمةو هم أديةر فعاليةة مةن  مألهةم منةةةألين، 
وتعتمةةد المن مةةة  ألةةص قا ةةدة المعرفةةة مةةن اةةالل تاءينهةةا لألمعةةارل، ويعامةةل دةةل فةةرد اآلاةةرين معامألةةة 

جرة، الحةوا)حترام واليقة، ويمتأل  الةرد الحرية إلجةراء التجربةة واتاةاه الماةا رةالءمالء ف    ار من اال
9000). 
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 : أن لألمن مة المتعألمة اةا ل وه ( 9000دول ، )ير 5101دما ورد ف  دراسة الحواجرة ،و 
 اشترا  الجميع ف  حل المشدالت الت  تعترض سبيل المن مة . 
  أفرادها وتوفير الموارد  يةلقابألهل   بر الت وير المستمر االستيمار ف  المعرفة بدال من شرا ها و

 . المالية والمادية المناسبة
 االنةتا   ألص الابرات الاارجية  بر بناء التحالةات مع المجهءين والءبا ن وحتص المنافسين . 
  وجود القيم اإلدارية الت  تشجع ا فراد وتحيهم  ألص التجربة وتحمل الماا رة و دم الاول من

  .ا ا اء
 حل المشدالت  ألص وف  أفدار ن رية التعألم وبا تماد ا دوات اإلحةا ية المناسبة . 
 تجربة المداال الجديدة لألتعألم من ا شياء و دم الاول من ا فدار الجديدة وتبن  الماا رة . 
 االستةادة من تجار  اآلارين ال سيما الناجحة والتعألم منها . 
   والدروس السابقة لألمن مةاستقاء العبر من التجار.  
 ف  الحواجرة، السما  بتناقل المعرفة داال المن مة  بر البرام  التدريبية والحألقات النقاشية(

5101) . 
 
 : نماذج المنظمة المتعلمة : 5-4

دما وأنه ال يوجد تعريل محدد لألمن مة المتعألمة،أو مدال محدد أو استراتيجية معينة تتبعها المن مات 
فنن هنا  العديد من النماهل لألمن مة المتعألمة الت  تعدس وجهة ن ر ، لص من مات متعألمةلألتحول ا

وفيما يأل   رض لامسة نماهل لألمن مة  واوعيها و ريقة تةديرهم،ونتا   ابرتهم ف  هها المجال،
 المتعألمة والت  تعد من أهم النماهل الت  تناولتها ا دبيات البحيية.

 
  (odelMenge Seter P) نموذج بيتر سينجي 5.0.0

الوواب  )ا تمدت هه  الدراسة  ألص الوواب  الامسة لألعالم ا مريد  بيتر سينج  ف  دتابه 
 : 0331حي  ووع هها النموهل بواس ة العالم االمريد  بيتر سينج   ام  الامس(

 : أوال: التمكن الشخصي
 الدرجة هه   لص الوةول ويمدن المتاةةين، والمهن  العألم  اإلتقان من العال  المستو  ويعن 
 ا هدال تحقي   ألص قادرا الةرد يجعل المستمر، مما التعألم منه  بتبن  المهن  االحترال من
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 الشاة  التمدن من المءيد لتحقي  اإلبتداري التوتر وجود ورورة  لص سينج  فيها، وأشار المر و 
 فق ، بل النتا   تحقي   ألص المقدرة ليس الشاة  التمدن وال ألبة، ويجسد ولإلداريين لألمعألمين
 المتعألمة المدارس ف  لألمعألمين الر يس الدور  ن. أيوا النتا   هه  لتحقي  الالءمة ال ر  من التمدن
 لتسهيل الممدنة االستراتيجيات دل الةل، وتجري  الص المعرفة لنقل المهنية مقدراتهم   الء هو
 ال يل مع التعامل  ألص بمقدرته يرتب  يدرسه الهي المبح  ف  المعألم تمدن تالميههم،  ن تعألم

 التعألم ود م معألم، وتشجيع لدل مناسبة مهن  ت وير برام  توفير الوروري لألمعرفة، ومن الواسع
 .(5112 بابنة وال ويل، ) لألمعألمين المستمر الةردي

 
 : النماذج العقلية: اانيا
  ألةص سةألبا أو ايجابا وت ير المن مة أفراد يحمألها الت  والةور والتعميمات االفتراوات مجمو ة وه 

 مةةةن بةةةد ال لألعةةةامألين العقأليةةةة النمةةةاهل تحيةةةءاتهم، ولتعةةةرل تشةةةدل التةةة  هةةة  النمةةةاهل تةةةةوراتهم، وهةةةه 
الاالفيةة،  القوةايا القوةايا، وبااةةة لماتألةل المسةتمر الحةوار مةن جو ف  بووعهم ااتبارها، وهل 

 النماهل تعرل ف  الةشل الماتألةة، وأن المواقل ف  ا فراد ه الء يتةرل ديل معرفة  لص ي دي مما
( Senge, 1990) الم سسةةةة فةةة  الن مةةة  التةديةةةر  يجةةةاد فةةة  الةشةةةل  لةةةص يةةة دي لألعةةةامألين العقأليةةةة

 (.Senge,et.al,2000)و
 

 المدرسةة  التتييةةر أن اإلداريةةين ر يةةة المةةدارس بعةةض فةة  السةةا دة العقأليةةة النمةةاهل  ألةةص ا ميألةةة ومةةن
الدراسةة،  فة  ير بةون ال التالميةه أن مقتنعةون المعألمةون ا مةوال، بينمةا من المءيد بننةا   حدايه يمدن
 يسأل المعألمين، فال من بالدونية العامة اليانوية  ألص الحةول يست ع لم الهي ا   يشعر قد ودهل 
 در س الةةهي المعألةةم فةةأن ابنةةه، ودةةهل  بةةتعألم مهةةتم  يةةر ا   هةةها أن المعألمةةون ابنةةه، فيعتقةةد تعألةةم  ةةن
 وجةودإنال الة ،  لهةها تحةد  التة  لألتتييةرات ينتبةه  نةه، وال محةدد  فدةرة يد ون سنوات  دة ما  ةال
 .(9002وال ويل،   بابنه)التتيير  ألص المدرسة مقدرة من تحد و يرها العقألية النماهل هه  ميل
 

 االاا: الرؤية المشتركة: 
 ن الر ية المشتردة قد تبدأ بةرد يعتقةد . المدرسة ف  المستقبلوه  الةورة الجما ية لما ستدون  أليه 

هةةه  الر يةةة " مأليةةة نةةاه  لةةص القألة "أن ر يتةه ةةةوا ، ويةأت  هلةة  مةن اةةالل حةوار متعمةة  مةةع الةهات 
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حيةة  يسةةت يع المعألمةةون  التةة  تتبةةع مةةن الةةداال هةة  ةةةورة ههنيةةة حيةةة لمةةا تريةةد   ألةةص المةةد  البعيةةد
تعهةةةد مةةةن المدرسةةةة بت ةةةوير ةةةةور مشةةةتردة لألمسةةةتقبل الةةةهي يعمألةةةون واإلداريةةةون فةةة  المةةةدارس حشةةةد 

إليجاد ، و ندما تأت  الر ية من أ ألص، وتةةرض  ألةص المعألمةين، يدةون  البةا مةةيرها اإلهمةال،  نةه 
داري المةةدارس فةة  ت ةةوير الر يةةة التةة  يرونهةةا وير ةة   دةةان مةةن ا جةةد  مشةةاردة ال ألبةةة والمعألمةةين واا

 ألةص وةرورة اسةتادام سةبل ( Senge, et. al, 2000) ينج  وءمةالء وشةدد فيهةا سة. فيهةا المجتمةع
االتةةال والتواةةل المتبعةة فة  المدرسةة لنشةر الر يةة المشةتردة بةين العةامألين، واإلدارة مةن تدنولوجيةةا 
. الحاسو  ميل مجمو ات النقاش والبريد االلدترون  حي  يتحد  ا فةراد فيهمةا بحريةة وبةال محةددات

 ال ألبة بقبول تح ص أن يةترض الةل  رفة ف  مشتردة ر ية ت وير أيوا تردةالمش الر ية وتشمل
حساسهم بألورتها ف  مشاردتهم  بر  أن التالة  فة  القوية لدن. بالتقدير ويح ص سيسمع رأيهم بأن واا
 يووة  أن دون المدرسةة فة  ا فوةل تدةون أن  لةص تستند ر ية ي وروا أن التالميه من المعألم ي أل 
  بابنةه). تحقيقهةا  ألةص مقدراتهم حقيقة لتعرل مقةود جهد بهل لتجسيدها، ودون اإلجرا ية السبل لهم

 .(9002وال ويل، 
 

 : تعلم الفريق: رابعا
 

وهةة   مأليةةة تن ةةيم وت ةةوير مقةةدرات مجمو ةةة ا فةةراد الةةهين يعمألةةون معةةا لتحقيةة  النتةةا   التةة  ير بةةون 
فيما بينهم، أو اقتنال المعرفة من البي ة الاارجيةة فيها، وتعن  سع  مجمو ة ا فراد العامألين لألتعألم 

وتوءيعهةةا  ألةةةص الجميةةةع، ويعتمةةةد نجةةةا  تعألةةةم الةريةةة   ألةةةص تةةةوفر الر يةةةة المشةةةتردة والةةةتمدن الشاةةةة  
ها "ير  سينج  . لألفراد أن وحدة التعألم ا ساسية ف  المن مات المعاةرة ه  الةري  وليس ا فةراد، واا

واتهم واالنارا  ف  حوار مسةتمر فألةن يسةت يع هةها الةرية  الةتعألم، ومةن لم يست ع ا فراد تحييد افترا
 ن تحقية  هدةاء ومقةدرة مجمو ةةة أدبةر مةن هدةةاء ( Senge, et. al, 1990) يةم لةن تةتعألم المن مةةة

ومقةةدرة مجمةةون ا فةةراد، يمدةةن أن يعةةءء تعألةةم الةريةة  دااةةل  رفةةة الةةةل، حيةة  يحتةةال دةةل فةةرد  لةةص 
، وهو ت وير مهاراتهم معا، وبين المعألمين واآلباء، وبين أفراد المجتمع، اآلارين لتحقي  هدل متبادل

 . وبين المجمو ات الت  تسعص لإلنجا  التتيير المدرس 
 

مهةةارة جما يةةة يمدةةن تعألمهةةا وترسةةياها  بةةر تةةوفير مةةديري المةةدارس البي ةةات المناسةةبة  (تعألةةم الةريةة )
اتاةةةاه القةةةرارات، وتةةةوفير وسةةةا ل االتةةةةال  التةةة  يسةةةت يع فيهةةةا ا فةةةراد تووةةةي  وجهةةةات ن ةةةرهم قبةةةل
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باتجةةةاهين لتقيةةةيم وتأمةةةل الممارسةةةات التربويةةةة، ونقةةةل الابةةةرات بةةةين العةةةامألين، ممةةةا يسةةةا د  ألةةةص  يجةةةاد 
ال رول المناسبة لألعمل التعاون  مع اآلارين، والتعألم مةنهم، والةتعألم معهةم، وهةها مةن شةأنه أن يعةءء 

  .(Pang, 2005)اء المدرس  مةاهيم تعألم الةري ، ومن يم تحسين ا د
 

 : التفكير النظمي: خامسا
وهةةو مقةةدرة العةةامألين فةة  المدرسةةة  ألةةص فهةةم العالقةةات الشةةبدية المعقةةدة مةةن اةةالل مجمو ةةة العوامةةل 

أن أي سألو   نسان  هو جةءء مةن  مأليةة : المدرسية وتةا التها الدينامدية، وأهم مدونات هها المةهوم
من مجرد مجمون ا جةءاء، وأن فهةم الحةد  يسةتألءم فهةم جميةع العالقةات ن امية أدبر، وأن الدل أدبر 

 وي دةةد سةةينج . البينيةةة فةة  مدونةةات الن ةةام، ودةةل سةةألو  قةةد يدةةون سةةببا ونتيجةةة فةة  نةةةس الوقةةت
(Senge, 1990 ) ألةةةةص أهميةةةةة التةديةةةةر الن مةةةة ،  ه يسةةةةا د  ألةةةةص تجنةةةة  ووةةةةع الحألةةةةول الم قتةةةةة 

بحةدو  فهةم أفوةل لشةبدة العالقةات بةين وحةدات المن مةة المنةةألة لألمشدالت ف  المن مة، ويسةم  
وأفرادهةةةا، ممةةةا يةةة دي  لةةةص  يجةةةاد حألةةةول ناجعةةةة لألمشةةةدالت، ويوةةةمن شةةةمولية  حةةةدا  التتييةةةر الةةةالءم، 

ين ر التةدير الن م  لألمشدالت الت  تحد  ف  المن مة  ألةص أنهةا . واالن ال  ا سألم نحو المستقبل
دل نم  من السألو  يمة تردي  ن م  يستند  لص مجمو ة من الجءء ال اهر من جبل الجأليد، واألل 

ن دةان مةن الةةعوبة  العوامل الت  تتةا ل معا بتض الن ر  ن الوقت والمدان الهي حديت فيهما، واا
و نةةةةد دراسةةةةة هةةةةه  العالقةةةةات تتدشةةةةل القةةةةو  المةةةة يرة فةةةة  ال ةةةةاهرة أو المشةةةةدألة . فهةةةةم العالقةةةةات بينهةةةةا

(3:Senge,et.al,2000.) 
 

 حةدو  يةسةر التربةوي، وهةها الن ةام مدونات بين لألعالقات مدردين  ير التربويين القادة من العديد ان
 الن مة  التةديةر التربةوي،  ن الت ةوير برام  ت بي   ند مدارسهم ف  حدويه  دم أو ال ةيل التحسن

 التةديةةةر يحتةةةال. المعقةةةدة الدينامديةةةة التربويةةةة الةةةن م فةةة  والتةةةةا الت التةةةدااالت فهةةةم  ألةةةص القةةةادر هةةةو
  ألةص قةادرين المنةةةألة، ويجعألهةم بمدوناتهةا معقةدة دمن مةة مدرسةة دةل ر ية يست يعون قادة الن م 
 العمأليةةة فة  منةدمجا الن مة  التةديةةر يةةب  ال ألبةة، وهدةها تحةةةيل بتحسةين المرتب ةة القةرارات اتاةاه

 .(9002وال ويل،   بابنه) التربوية
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 العةامألين ا فراد مستو   ألص يحديان العقألية والنماهل الشاة  التمدن واب   ان سب  مما ح الي
 الن مة  الجما ةات، والتةديةر مسةتو   ألةص يحةديان الةرية  وتعألةم المشةتردة الةر   المن مةة، بينمةا ف 
 والمشةةةدالت ةعةةةالراج والتتهيةةةة والعمأليةةةات القوةةةايا لتحأليةةةل العةةةامألين جميةةةع يسةةةتادمها التةةة  الألتةةةة هةةةو

 .(9002وال ويل،   بابنه). واارجها المن مة داال الماتألةة العناةر بين والعالقات
 

ويمدن القول ان ت بي  وواب  المن مة المتعألمة يعد نقألة نو ية ف   دارة الن م بشدل  ام، والن م 
التربوية بشدل اال، فالمدارس تتعألم وتت ور من االل ا فراد الهين يعمألون فيها، ومن التةا ل 

 .الهاتية لألعامألين فيها، ودهل  من االل نقل ابرات المجتمعات التعأليمية ا ار بين الابرات 
 
 (:Marsick and Watkins Model نموذج مارسك وواتكنز ) 1.5

 

م نموهجةا متدةامال لألمن مةة 0338 ةام  Marsick and Watkinsقدمت دل من من مارس  وواتدنء 
المتعألمةةةةة مبنيةةةةا  ألةةةةص تعةةةةريةهم لألمن مةةةةة المتعألمةةةةة ويحةةةةدد هةةةةها النمةةةةوهل  نةةةةةرين أساسةةةةيين  لألمن مةةةةة 
المتعألمةةةة متدةةةامألين ومتةةةدااألين مةةةع بعوةةةهما الةةةبعض فةةة  التةةةأيير  ألةةةص قةةةدرة  المن مةةةة  ألةةةص التتييةةةر 

النمةةوهل  ألةةص الةةتعألم المسةةتمر لجميةةع مسةةتويات ويردةةء هةةها  وهمةةا ا فةةراد والبنةةاء التن يمةة ،، والت ةةوير
 ,Marsik,v.j.&Watkins) (التن يم  المستو  مستو  الجما ات، مستو  ا فراد،)التعألم التن يم  

k, E1999) حيةة  يشةةتمل دةةل  نةةةر  ألةةص مجمو ةةة مةةن العناةةةر الةر يةةة التةة  تتةةداال فيمةةا بينهةةا.
 وه : لتدون ا بعاد السبعة لألمن مة المتعألمة،

 .األ  فرل التعألم المستمر 
 .تشجيع االستةهام والحوار 
 .  تشجيع التعاون والتعألم الجما 
 .تمدين العامألين لجمعهم نحو ر ية مشتردة 
 .انشاء أن مة لمشاردة المعرفة والتعألم 
 .رب  المن مة بالبي ة الاارجية 
 .القيادة االستراتيجية 
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 والسالم ( Ellinger, Yang & Ellinger, 2000 ( وإيألينجر ويان  إيألينجر من ٌّدةةل قام وقد
  ( ,Jamali  وزوين وسيدان  جمال  و  2008) Birdthistle) بيرذيستأل و( 9002) والحيان  

Sidani & Zouein (2009  لقياس                           دنةةءووات مارسك نموذج باستادام 
 .(5113واارون، )ءايد      .المتعألمة المنظمة أبعاد توافر مدى

 

                        : كورادتنموذج مار  5 -1
امسة أنظمة   من دونم يت 0332 إلص نموذج لألمنظمة المتعألمة  ام            دورادتمارتوةل 

  ألص تطويرها  فر ية ورورية لتحقيق التعألم التنظيم  والمحافظة  أليه ويجب أن تعمل المنظمة
الةر ية جميعاً   وبواسطة هذ  ا نظمة . التن يمو ، والمعرفة ، وا فراد ، التقنيةو  ، التعألم : وفهمها وه 

، ويتةا ل معها ويتداال نظام التعألم مع جميع ا نظمة الةر ية  ،تعزز وتقوي  مألية التعألم بالمنظمة
                        . (5113)ءايد واارون،  متعألمةهذ  ا نظمة معاً لتحويل المنظمة إلص منظمة  داملوتت 
 

باسةةةةةتادام نمةةةةةوهل  مةةةةةاردواردت  Angel(5112( وأنجةةةةةل )5112وقةةةةةد قةةةةةام دةةةةةل مةةةةةن ابةةةةةو اوةةةةةير )
Marquardt .  (5113)ءايد واارون،  لقياس مد  توافر أبعاد المن مة المتعألمه ف  بي ة البح. 

 
 : AL-Otaibi Modelنموذج  العتيبي   5-1

لألمن مة المتعألمة بعد ان قام بمراجعة مةاهيم المن مة ( بن داد نموهل 5110قام العتيب   ام )
المتعألمة وممارساتها وأسالي  تقويمها مع مراجعة المةاهيم اليقافية ف  الممألدة العربية السعودية من 
حي  القيم والمعتقدات االجتما ية الت  ت ير  ألص افراد التن يم ويتدون النموهل من يالية أن مة فر ية 

 مة ه :لألمن مة المتعأل
 المنظمة،رؤيتها،استراتيجيتها،بناؤها هوية) هي أبعاد ثمانية ويتضمن:التنظيميالبناءنظام-0

 (.العاملين أهداف ،المهاراتبالمنظمة، العاملونونظامها،الهيكلي،
مستويات ،  دارة المعرفة، ويتومن أربعة أبعاد ه  )التوجه نحو التعألم بالمن مة ن ام التعألم:-5

 تسهيالت التعألم المتوافرة بالمن مة(.، أنوا ه، التعألم
وه  القيم والمعتقدات والعادات الت  ت ير ف   ريقة التةدير والتةرل والتةا ل  اليقافه االجتما ية:-8

وت ير  ألص الممارسات االدارية  وه  مةدر أول  ليقافة المن مة، مع اآلار ومع العالم الاارج ،
 .(5113)ءايد واارون،  م.وا نش ة التن يمية ميل التعأل
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 : Moilanen Model نموذج مايلونين  5.2
م نموهجةةةا لألمن مةةةة المتعألمةةةة بنةةةاء  ألةةةص مةةةا  رحةةةه دةةةل مةةةن  5110 ةةةام  Moilanenاقتةةةر  مةةةايألونين 

 (،Pedler,1991بيةةةةةدلر ) ،(Senge,1990)سةةةةةن   (،Argyris&schon,1994ارجةةةةةريس وشةةةةةون )
يةةم قةةام  (،Marsick&wantkinsK1996وواتدنةةء )مارسةة   (،Mayo&Lank.1994)مةةايو والنةة  

( مدون من امسة أبعاد ر يسية  The learning  organization Diamondبن داد نموهل اسما  )
 وه  :

: ويقةةةةد بهةةةا مةةةد  سةةةع  قيةةةادة المن مةةةة الةةةص ووةةةع الهيادةةةل Driving Forcesالةةةدوافع المحردةةةة 
وتءيةةةل  ألةةةص ت ةةوير مهةةاراتهم فةة   مأليةةات الةةتعألم،وا ن مةةة والعمأليةةات التةة  تسةةا د ا فةةراد وتشةةجعهم  

 .(5113)ءايد واارون،  العوا   الت  من الممدن ان تعترض سبيل االستةادة من معارفهم وابراتهم .

 
 ويقةد به مد  وجود ر ية تن يمية وأهدال  مشتردة، :Finding the Purpose  تحديد الهدل

دما تشير الص ارتبا  أهدال المن مة بر بة ا فراد ف  ، تدون مرتب ة بنستراتيجية المن مة واتجاهاتها
.(5113)ءايد واارون،  تعألم مهارات وأشياء جديدة.

: يوم  ناةر لألتعرل  ألص  بيعة البي ة التن يمية  الدااألية Questioningاالست الن واالستةهام 
الةردي ن مستو  تعألمهم ومد  وجود العوامل الت  تسا د ا فراد  ألص تةحي  نماهجهم الههنية وتحسي

 والجما   .
ويشير الص مد  استادام االسالي  المناسبة الت  تمن  االفراد فرةا  :Empowering التمدين 

وتعمل  ألص تعءيء  مألية التعألم ومن فر  العمل وديةية االستةادة من معارل االفراد ، لألتعألم
 وابراتهم.
التةرفات واال مال الت  تتال م مع ا   الت وير : ويعن  االهتمام بنتا    Evaluating التقييم

دما ورد  (Moilanen,2001ومد   فسا  المجال لةر  العمل بتقييم نتا   أ مالها هاتيا )، التن يم 
 .5113ف  دراسة ءايد واارون ،

( بدراسةةة مةةد  وجةةود العناةةةر المال مةةة 5115قةةد قةةام بدةةار ) ،5113دمةةا ورد بدراسةةة ءايةةد وااةةرون و 
لمن مةةةةةة المتعألمةةةةةة فةةةةة  البي ةةةةةة العربيةةةةةة و القتهةةةةةا بةةةةةندارة االبةةةةةدان باسةةةةةتادام نمةةةةةوهل مةةةةةايألونين لبنةةةةةاء ا

Moilanen. (5113، ءايد واارون). 
 



 

21 

 الحاجة إلى المنظمات المتعلمة: االاا
 ن المن مات الت  ال تست يع التديل المستمر مع تتيرات البي ة الدااألية والاارجية  ن  ري  التعألم 

وتسريع مستويات ا داء وتحسين جودته، سول تنته  ف  مدة قةيرة، وأن ن يراتها الت  التن يم  
. تست يع أن تحول نةسها  لص من مات متعألمة، ستتعامل مع التتيير بنجا  تست يع البقاء واالستمرار

 لص وجود العديد من المبررات  .9009النعيم  ونايل، دما ورد ف   (9002يوماس والين، )ويشير
الت  ت دي  لص التنافس بين الدول لتبن  مةهوم المن مة المتعألمة وت بيقها والحةا   أليها، ومن أبرء 

 : هه  العوامل اآلت 
سو  العالم ، ال سيما أن دييرا من الشردات العالمية التحق  العالمية نجاحا ف  االقتةاد و : العالمية

ما يعدس قدرة المن مات  ألص التعألم من ابراتها تةنع وتبيع بشدل أساس  اارل بالدها ا ةألية وهو 
 .(9009النعيم  ونايل، ) وتجاربها السابقة

 

 ن ت بي  تدنولوجيا المعألومات  مألت وبشدل جهري  ألص تتيير أسس منافسة : تدنولوجيا المعألومات
يورة ا  مال و ألص الر م من االستيمارات الدبيرة ف  أن مة المعألومات التدنولوجية المت ورة، و 

المعألومات، وبما أن دور تدنولوجيا المعألومات ف  تحقي  أهدال من مات ا  مال استمر بالتءايد، فقد 
برءت الحاجة إلدارة ههين الموردين  ألص أساس  ستراتيج   همية ههين الموردين لمن مات ا  مال 

 .(9009النعيم  ونايل، ) بشقيها السألع  والادم 
 

تتيةةرت أسةةالي  العمةةل تتيةةرا جةةهريا، حيةة  انتقألةةت المن مةةات مةةن : أسةةالي  العمةةلالتحةةول الجةةوهري فةة  
 دارة الجةةودة فةة  اليمانينةةات  لةةص   ةةادة هندسةةة العمأليةةات اإلداريةةة فةة  التسةةعينات والةةص التحةةول الجةةوهري 

أي أن المن مةةات تحردةةت مةةن الترديةةء  ألةةص . فةة  أسةةالي  العمةةل  نةةد داةةول القةةرن الحةةادي والعشةةرين
يةةةو  وتحةةةدي  وت ةةةوير  مأليةةةات العمةةةل  لةةةص ابتدةةةار أنمةةةا  جديةةةدة تمدنهةةةا مةةةن  دارة التتييةةةر تقأليةةةل الع
 (9009النعيم  ونايل، ). المستمر

 

أةةةةبحت المعألومةةةات أهةةةم مةةةةادر اليةةةروة، وةةةةارت المعرفةةةة أديةةةر أهميةةةة لألمن مةةةات مةةةن أي : المعرفةةةة
المن مةةةة، ويةةةتم توليةةةد موجةةةود آاةةةر مةةةن موجوداتهةةةا، وأوةةةحص العنةةةةر البشةةةري المةةةةدر الةةةر يس لقةةةوة 

المعرفةةة بشةةدل مسةةتمر فةة  دةةل ردةةن مةةن أردةةان المن مةةة ويتوةةا ل  نتةةال المعرفةةة فةة  دةةل مجةةال مةةن 
 .(9009النعيم  ونايل، )مجاالت المن مة
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 المنظمة المتعلمة والتعلم التنظيمي: رابعا
 

فالمن مة المتعألمة تردء تعتبر العالقة ما بين المن مة المتعألمة والتعألم التن يم  بأنها  القة احتواء، 
اهتمامها  ألص بنية العمألية التعأليمية، وتعمل باستمرار  ألص ءيادة قدرات أ وا ها  ألص تحقي  المرونة 

أما التعألم التن يم  فيردء . والحرية ف  التةدير، وهل  ي دي  لص ابتدار نماهل و ر  جديدة لألتةدير
اء المعألومات والمهارات واالتجاهات الت  ت دي  ألص الديةية الت  يحد  فيها التعألم ويدتس  ا  و

 لص االرتقاء بالمن مة وتحقي  تديةها مع المتتيرات المتجددة ف  البي ة المتتيرة، وهل  يجعل التعألم 
التن يم   نةرا أساسيا من  ناةر بناء المن مة المتعألمة، فوال  ن هل  فنن العالقة بين المن مة 

مدن توويحها من االل ارتبا  السب  بالنتيجة هل  أنه ال يمدن أن تدون المتعألمة والتعألم التن يم  ي
 (9000ايرة، )هنا   مألية تعألم تن يم  ةحيحة من دون أن يترت   أليه بناء من مة قابألة لألتعألم 

 
 : التعلم التنظيمي التعريف والمبررات والخصائص: خامسا

 

من االلها الص تحسين قدراتها الدألية وت وير  بأنه تأل  الت  تسعص المن مات: يعرل التعألم التن يم 
(، فهو يميل 5114)الدبيس ،  هاتها وتةعيل  القاتها مع البي ة والتديل مع  روفها الدااألية والاارجية

ست يع المن مة الحةول  أليها وتو يةها تاالاتيار والمراجعة المستمرة لألابرات وتحويألها  لص معرفة 
( فير  أن التعألم التن يم  هو جهد 5112ول سين ، أما )السالم، ف  أ راوها الر يسية دما يق

متواةل تمارسه المن مة ف  بناء المعرفة وتن يمها وتحسينها بهدل الوةول  لص معان مشتردة يمدن 
 لص التعألم  (5101، والدساسبة اإلفادة منها ف  حل المشدالت الت  تواجهها، ويشير)الةا وري

 مة  ألص دس  التبةر والةهم العمي  من االل الابرة والتجربة والمالح ة التن يم  بأنه قدرة المن
فتر  التعألم  (5113والتحأليل والر بة ف  فحل دل من تجار  اإلاةا  والنجا ، أما) بد الرحمن، 

. التن يم  دعمألية متدامألة تبدأ بنحدا  تتيير  ألص المستو  اإلدراد  يم تتيير ف  السألو  فيما بعد
 .(5113ن، ) بد الرحم

 

فعمألية التعألم التن يم  تعد من أبرء العمأليات الت  تستند  ليها المن مة ان القا من ترديء الباحيين 
 ألص اآللية الت  تعدس تعألم ا فراد والةر  وتعألم المن مة،  ه تعتمد فعالية من مة التعألم  ألص مد  

المعرفة : مبرراتهتن يمية، ومن نجا  هه  العمألية ف  ماتألل المستويات الةردية والجما ية وال



 

22 

المتسار ه، والتتيير ف  تقنيات التعألم وأساليبه ومرادء  وف  بنو  المعألومات، والمنافسة الشديدة، 
والتتيير السريع والتواةل ف  البي ة االقتةادية واالجتما ية والسياسية الهي يت أل  تتييرا ف  م ال  

)الدبيس ،  مهمهه  المن مات وتتيير أهواقهم و موحاتهم وقي الناس سواء دانوا  امألين ام متعامألين مع
(، دما تدمن مبررات التعألم ف  دور  ف   رس االتجاهات االيجابية والقيم الجيدة وتد ميها 5114

وتو يةها وترجمتها  لص سألوديات را دة وقدرات مبد ة ونشر المعرفة وتبادلها بين ا فراد والجما ات 
 .(5113) بد الرحمن، . العامألة ف  المن مات

 

التةدير الجما  ، ومحاولة توةيل مهارات جديدة لألتعامل مع : اةا ل التعألم التن يم ومن 
المتتيرات البي ية، و مألية تدييل لألحاجات والدوافع والمةال  التن يمية وقيم العامألين ف  المن مة، 

دوافع والمةال  التن يمية وقيم وياتألل  ن التعألم الةردي ف  انه ينبي  من حقيقة الحاجات وال
العامألين ف  المن مة، وهو  مألية مستمرة تحد  تألقا يا دجءء من نشا  المن مة ويقافتها، والتعألم هو 

 .(5113) بد الرحمن، . نتال الابرة والتجار  الدااألية والاارجية لألمن مة، والتعألم  مألية ترادمية
 

 : أنواع التعلم: سادسا
 : التعألم ف  المن مات بحس  رأي العديد من الباحيين الص( 5105)ديو ، يقسم 
 تعألم معرف ، مهارات جديدة، التعألم لألتديل، نتعألم لد  نتعألم . 
 (  1990تعألم فردي، تعألم فرق ، تعألم تن يم senge,.) 
  التعألم البي  )  داد المن مة مع البي ة الاارجية(، التعألم التشتيأل  )تعألم دااأل (، التعألم

االستراتيج )قيادة المن مة من االل استيمار الةرل المتاحه والتوجه نحو استيمار أفول 
 .(5113) بد الرحمن،  .(carratt,2001) لةال  المن مة(

 
 : أنماط التعلم التنظيمي: سابعا

 ل  التعألم هو المستو  مةرد الحألقة والتعألم الدية  وده يمدن  د أن التعألم: التعألم مةرد الحألقة
المناةض يعبران  ن المةهوم نةسه، فالتعألم مةرد الحألقة يحد   ند ادتشال ا ا اء وتةحيحها 

( فالتعألم Hayes& Allinson , 1998ودما ير  ) (Senge,1990) دون تةسير جدي لما حد 
مةرد الحألقة هو فعل ا شياء ب ريقة أفول، لها فهو تعألم سألود  وهو يناس  المن مات الت  تعمل 
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بي ة تتسم بالتتيير الب  ء، فهو يردء  ألص الدةاءة ف  المن مة و ألص حل المشدالت الروتينية ف  
 . الت  تتعرض لها دون تتيير ف  سياستها وافتراواتها

 التعألم مءدول الحألقة والتعألم التوالدي والتعألم هو المستو  المرتةع تقدم المعنص : التعألم مءدول الحألقة
ل الحألقة يبح  ف  االفتراوات الت  تقل األل الةعل أو التةرل فهو ال نةسه أيوا، فالتعألم مءدو 

نما أيوا حول ا سبا  والدوافع الت  تقل وراء هه  الحقا  ، وهو  يدور حول الحقا   المألموسة واا
يعن  فعل أشياء ب ريقة ماتألةة أو القيام با شياء الماتألةة حتص تدون المن مة قادرة  ألص المنافسة 

( Mumford, 2003( فهو تعألم  دراد ، ودما ير  )Hayes& Allinson, 1998الةحيحة)
فالتعألم مءدول الحألقة يشجع  ألص   ادة التةدير ف  المعرفة القا مة، وي دي هها النم  من التعألم  لص 
تنمية اإلبدان ف  حل المشدالت وت وير اليقافة التن يمية والسياسات وا هدال واالستراتيجيات، 

 . النم  المن مات الت  تعمل ف  بي ة  مل  الية الدينامدية ويناس  هها
 يردء ترديءا أساسيا  ألص الحوار وي هر  ندما تجد المن مة أن هنا  فرةة : التعألم يالي  الحألقات

ما ال تءال  ير قادرة  ألص استتاللها أو مشدألة معينة لم تتمدن من التاألل منها بعد، وير )السيد، 
ي  الحألقة يردء  ألص تحدي االفتراوات المتأةألة والمعايير الت  يبت  دم ( أن التعألم يال2006

القدرة  ألص تحقيقها، ومن يم فنن هها النم  من التعألم يهتم بتتيير االفتراوات حول أسألو   نجاء 
ا مور، وجوهر التعألم يالي  الحألقة هو الترديء  ألص  مألية التعألم ف  المن مة  ه  نه يميل قدرة 

ألص تنمية قدرتها  ألص التعألم وت ويرها، وهو النم  ا دير فعالية ف  التعألم ويت أل  المن مة  
وهو يتناول الجان  االستراتيج   ري الترديء فيه  ألص ا مد ال ويل،التتهية العدسية باستمرار ويج

التعألم  ف  المن مة ويعد فعاال وقا ما  ألص المبادرة ويت أل  التتهية العدسية المستمرة، وجوهرة  مألية
 . (5113ف  المن مة والعمل  ألص تحسينها، فهو مبادر يهدل الص استتالل الةرل) بد الرحمن، 

 
 : طرائق التعلم التنظيمي: اامنا

تشمل النشا ات الت  تتعألم المن مة من االلها والت  تشدل مةادر لألتعألم التن يم  ومن أهم ال را   
 : (5113( و) بد الرحمن، Ulrich& Smallwood, 2004)الت  حددت بناء  ألص

  تتعألم بعض المن مات من االل الةحل الدقي  لألديةية الت  : التعألم من االل القياس المرجع
يعمل من االلها اآلارون، ومن يم محاولة تبن  تأل  المعرفة وتدييةها بما يتالءم معها، وتعمل 

الت  تمتأل  أفول الممارسات ف   المن مات هنا  ألص التعألم من المن مات هات ا داء المتميء أو
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مجال  مأليات معينة، ووف  ا سألو  المقارن تتعألم الشردات بشدل ر يس  من تجار  اآلارين 
 . وتستتل ممارسات وتقنيات ناجحة موجودة مسبقا

 فالمشدالت بحد هاتها ه  مةدر لحةول : التعألم من االل ا سألو  العألم  ف  حل المشدالت
 . ت فنتبان المنهجية العألمية ف  حألها يعد  ريقة فعالة ف  تعألم المن مةالمن مة  ألص المعألوما

 ه يمدن  د أن دال من النجا  : ة لألمن مةقالتعألم من االل اإلفادة من التجار  الناجحة والماة 
واإلاةا   ألص السواء مةدر لألتعألم فبالنسبة  لص التعألم من الا أ ير  بعض الباحيين أن اإلاةا  

من أجل التعألم التن يم  الةعال والتديل ويقترحون أن المن مات يمدنها تبن  م أل  جوهري 
 ستراتيجية التعألم من االل اإلاةاقات الةتيرة، دما أن ا حدا  الناجحة توفر أساسا يابتا لألنشا  

 ن الدروس المستةادة من التجار  : المستقبأل  وتشجع ا فراد  ألص تنمية توقعاتهم، ويمدن القول
 . (5105)ديو ،  حة قد تدون فعالة دما هو الحال ف   مألية التعألم من ا ا اءالناج
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 :الدراسات السابقة 1.1
 

 :الدراسات العربية


 .تقويم خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات المصرية"دراسة بعنوان:  (6176)حسين  -4
وهدفت هه  الدراسة  لص تبيان مد  توافر اةا ل المن مة المتعألمة ف  الجامعات المةرية  

الااةة، ورةد تحأليل آراء أ واء هي ات التدريس العامة فيها حول مد  توفر تأل  الاةا ل، 
نة استادمت الدراسة المنه  الوةة  وتم   داد أداة الدراسة وه  استبانة مدونة من السبعة أبعاد المدو 

تدون . لاةا ل المن مة المتعألمة الر يسية الت  أجمعت  أليها أدبيات البح  والدراسات السابقة
دأليات  ةمجتمع الدراسة من جميع أ واء هي ة التدريس ومعاونيهم ف  جامعة أدتوبر الااةة ف  يالي

، (529)دهم دألية التربية والةنون الت بيقية  وافة  لص الحاسبات ون م المعألومات وبألغ  د: وه 
 ووا ، وتم جمع البيانات وتحأليألها باستادام برنام  التحأليل اإلحةا    (990)وتدونت العينة من 
ودانت أهم النتا   الت  توةألت  ليها الدراسة وعل الاةا ل . ( SPSS) لألعألوم االجتما ية
لة  حةا ية ف  أدتوبر الااةة فيجعألها من مة متعألمة، وتوجد فرو  هات دال 2 المتوفرة لد  جامعة

 ، مدة الادمة، العمر()تةورات أ واء هي ة التدريس بااتالل اةا ةهم الديمترافية تبعا  لمتتيرات 
. الجنس، الم هل العألم ، نون الدألية( )بينما التوجد فرو  هات داللة  حةا ية ف  تةوراتهم لمتتيرات 

من االل تبن  مةهوم المن مة المتعألمة  وأوةت الدراسة بت وير القيادة اإلستراتيجية الدا مة لألتعألم
 . أدتوبر الااةة2ونشر يقافتها بين العامألين دمدال لألت وير ف  جامعة 

 
 كمنظمات لمدارسهم ليبيا في العامة المدارس مديري تقديرات": بعنوان دراسة (6177) عبابنة -5

 . "متعلمة
 متعألمة دمن مات لمدارسهم ليبيا ف  العامة المدارس مديري تقديرات استقةاء  لص الدراسة وهدفت
 استبانة  ألص استجاباتهم أاهت التعأليمية ةمةرات من قة من مديرا   (62) من الدراسة  ينة وتدونت
 مجاالت جميع يمارسون الأليبية المدارس ف  العامألين أنعن : النتا   أسةرت وقد فقرة (52) من مدونة

 ودانت. قأليألة ممارسته درجة دانت الهي الةريق  التعألم مجال  دا ما متوس ة بدرجة المتعألمة المدرسة
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 لألتعأليم العامة الشعبية الألجنة الباح  وأوةص. وابرته المدير م هل لمتتيري تبعا    حةا يا   دالة الةرو 
 . متعألمة من مات  لص التحويل الت  تسا د المدارس الممارسات بتشجيع ليبيا ف 
 
المدرسة كمنظمة متعلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة نظر " دراسة بعنوان:  (6177)جبران  -1

 ."المعلمين في األردن 
نحو مدارسهم دمن مات متعألمة ونحو مديريهم  المعألمينوهدفت هه  الدراسات لألدشل  ن تةورات  

ا داة فه   معألما  من أفراد  ينة مقةودة أما (962)دقادة تعأليميين ف  ا ردن وقد شار  ف  الدراسة 
فقرة موء ة  ألص أربعة  (60)ا ول  بارة  ن : مدونة من جءأين ر يسين "ليدرت"استبانة من نون 

فقرة موء ة  ألص ستة مجاالت لألمدير دقا د  (69)مجاالت لألمدرسة دمن مة متعألمة واليان   بارة  ن 
ح   مجال  وقد أ هرت النتا   تقديرا  متوس ا  نسبيا  لوةل المدرسة دمن مة متعألمة وقد. تعأليم 

فقد أورد  تعأليم  وبالنسبة لألمديرين دقا د. المناه بأ ألص المتوس ات يأليه مجال النمو المهن 
وقد أ هرت النتا   دهل   دم وجود فرو  هات داللة . المشاردون درجة متوس ة لألمدير دقا د تعأليم 

 هرت فرو  هات   حةا ية بين المشاردين تبعا  لاةا ةهم الشاةية باستيناء متتير الجنس حي 
وانتهت الدراسة بمالح ات اتامية وتوةيات إلجراء . داللة  حةا ية بين المعألمين لةال  الهدور

دراسات الحقة تستادم مناه  بح  أار  ومتتيرات أار  ودراسة ترب  بين المدرسة دمن مة متعألمة 
 . يالوالروا الو ية  ميال وبين المديرين دقادة تعأليميين والمناه التن يم  م

 
مفهوم المنظمة المتعلمة في الجامعات األردنية من )دراسة بعنوان:  (6177)دراسة الحواجرة  -1

 ."وجهة نظر الهيئة التدريسية 
يد أبرء اةا ل تحدو وهدفت هه  الدراسة  لص بيان مةهوم المن مة المتعألمة ف  الجامعات ا ردنية 

أهم  تعرلال ف  الجامعات ا ردنية دما هدفت  لص المن مة المتعألمة من من ور أ واء هي ة التدريس
العوامل التن يمية واليقافية الدا مة لت بي  مةهوم المن مة المتعألمة ف  الجامعات ا ردنية وقد تم 
ت وير استبانة لجمع البيانات من  ينة الدراسة والت  ااتارها الباح   شوا يا  من أ واء هي ة 

 وو وهل  يهدل  لص تحقي  أهدال الدراسة  (0090)مدونة من التدريس من مجتمع الدراسة وال
توجد فرو  هات داللة  حةا ية بين ر ية : وااتبار فروياتها وتوةألت الدراسة  لص النتا   التالية

 لص مدة الادمة والة ة العمرية  تعء أ واء هي ة التدريس  همية اةا ل المن مة المتعألمة 
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فرو  دالة  حةا يا  بين ر ية أ واء هي ة التدريس ف  الجامعات ا ردنية  هم  جدوالجنس، وتو 
الة ة العمرية والجنس ومدة : العوامل التن يمية واليقافية الدا مة لت بي  المن مة المتعألمة  لص متتيرات

وف  ووء هه  النتا   تمت ةيا ة بعض التوةيات لتعءيء بناء الجامعات ا ردنية . الادمة
 .ن مات متعألمةدم
 
المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها في المملكة "  بدراسة بعنوان: (6112)زايد واخرون  دراسة  -2

 ." العربية السعودية 
اهتمت هه  الدراسة بالبح   ألص احد أدير المةاهيم اإلدارية حداية ف  مجال الت وير التن يم ، وهو 

المتعألمة،   ماتبهها المةهوم وأهم اةا ل المن مةهوم المن مة المتعألمة حي  هدفت  لص التعريل
دما هدفت  لص تقييم اإلمدانيات هات الةألة بهها المةهوم ف  الق ا ات الر يسية بالهي ة المألدية 
بالجبيل الت  تدير أدبر المدن الةنا ية ف  الممألدة العربية السعودية، ولتحقي  أهدال الدراسة تم 

من مة المتعألمة حي  تشدل مجتمع البح  من جميع مو ة  استادام نموهل مارس  وواتدنء لأل
الق ا ات الر يسية بالهي ة المألدية بالجبيل الموجودين  ألص رأس العمل االل فترة  جراء الدراسة 

استبيانا  ولمعالجة وتحأليل البيانات تم  (900)استبيانا  بألغ العا د منها ( 690)الميدانية، حي  تم توءيع 
( ومن النتا   الت  توةألت  ليها الدراسة أن أقل أبعاد SPSSتحأليل اإلحةا   )استادم برنام  ال

تمدين ا فراد نحو ر ية : المن مة المتعألمة توافرا  ف  الق ا ات الر يسية بالهي ة المألدية بالجبيل هما
نشاء ن م المعرفة والتعألم، بينما دان أدير ا بعاد توافرا  هو تشجيع االستةسار والحوار، وقد : مشتردة، واا

وقد سعت الدراسة  لص . ( 29. 6)و  (99. 6)تراوحت متوس ات ا بعاد السبعة لألمن مة المتعألمة بين 
تقديم بعض التوةيات لت وير دل بعد من أبعاد المن مة المتعألمة السبعة ومعالجة نقا  الوعل 

لقياديين ف  الهي ة المألدية وووع تحول الهي ة فيها، ميل تو ية وترسيخ مةهوم المن مة المتعألمة لد  ا
نشاء الن م المعرفية لتبادل المعرفة  ألص مستو  الهي ة  المألدية  لص من مة متعألمة دهدل  ستراتيج ، واا
تاحة فرل التعألم المستمر لألمو ةين، وءيادة التوجه نحو الالمردءية ف  اتااه القرارات،  المألدية، واا

 . لجما  ، وت وير ن م االقتراحات، ورب  المن مة ببي تها الاارجيةوتشجيع التعاون والتعألم ا
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التعلم التنظيمي مىن وجهىة نظر اإلداريين في جامعة )دراسة بعنوان  :(6112)الرجوب  دراسة -1
 .(اليرموك

هدفت  لص ااتبار  مدانية ت بي  مةهوم التعألم التن يم  فة  جامعة اليرمو  من وجهة ن ر اإلداريين 
ولتحقي  أهدال الدراسة استادمت الباحية مقياس ماردردت لألمن مة المتعألمة والهي  .العامألين فيها

( ن ام التعألم، ن ام التحول التن يم ، ن ام تمدين ا فراد، ن ام  دارة المعرفة، ن ةام التقنيةة)يشمل 
م المن مة المتعألمةة بعةد أن لتقيةيم  مدانيات جامعة اليرمو  هات الةألة بالتعألم التن يم  وت بي  مةهو 

فقةرة موء ة  50قامت الباحية بت وير  ليناس  بي ة العمل ف  جامعة اليرمو ، واشتمل النموهل  ألةص 
ن ام التعألم، ون ام التحول التن يم ، ون ام تمدين ا فراد، ون ام  دارة :  ألص امسة أبعاد ر يسية ه 

 داريا، ف  حين بألغ  دد أفراد  ينة ( 929)الدراسة من وتدون مجتمع هه    .المعرفة، ون ام التقنية
 داريا وتوةألت الباحية  لص بعض النتا   من أهمها أن ن ام التقنية جاء ف  المرتبة ( 082)الدراسة 

ا ولص، يةم ن ةام المعرفة، يم ن ام تمدين ا فراد، يم ن ام التعأليم، بينما جاء ف  المرتبة ا ايةرة ن ةام 
راء اإلداريين، نحو توفر آيم تبين  دم وجود فرو  هات داللة  حةا ية بين . تن يم التحةول ال

 ناةةر ا ن مة الةر ية ف  المن مة المتعألمة ف  الوحدات التن يمية الت  يعمألون فيها تعء  
الجنس، المسمص الو ية ،  دد المو ةين ف  الوحدة التن يمية المشاردة بدورة تدريبيةة تتعألة   لمتتيةرات

بالتعألم التن يم ،  نجاء مهام العمل بين المو ةين دةري ، ف  حين وجةدت فةرو  هات داللةة  حةا ية 
 00)  ف ة الابرة بين أرا هم تعء  لمتتير الابرة ف  العمل اإلداري الجامع  وقد دانت الةرو  لةةال

ودان لمووون المدرسة المتعألمة ةد  واسع ف  العالم بشدل  ام، فقامت دراسات  (سنوات فأدير
 .تاتبر المدير والمعألم وال ال  داال المدرسة دمن مة متعألمة

 
درجىىة ممارسىىة العىىاملين فىىي مىىدارس وزارة "  دراسىىة بعنىىوان:( 6111)عبابنىىة والطويىىل  دراسىىة -1

 "أنموذج مقترح : والتعليم في األردن لضوابط المنظمة والمتعلمة حسب إطار سينجىالتربية 
وهةةدفت هةةه  الدراسةةة  لةةص تعةةرل واقةةع ممارسةةة المدرسةةة الحدوميةةة ا ردنيةةة لوةةواب  المدرسةةة دمن مةةة 

فةةةةردا  مةةةةن العةةةةامألين فةةةة  المةةةةدارس ( 0050)متعألمةةةةة حسةةةة    ةةةةار سةةةةينج  تدونةةةةت  ينةةةةة الدراسةةةةة مةةةةن 
ولتحقية  هةدل الدراسةة تةم ت ةوير اسةتبانة المدرسةة ا ردنيةة دمن مةة متعألمةة تدونةت  ةنيالحدومية ا رد

وتةم تحأليةل البيانةات باسةتادام المتوسةة ات . فقةرة تةم التأدةد مةةن ةةدقها ويباتهةا (52)بشةدألها النهةا   مةن
يمةةارس : وتحأليةةل التبةةاين ا حةةادي وأ هةةرت النتةةا   الدراسةةة (T)الحسةةابية واالنحةةرال المعيةةاري وتحأليةةل 
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الوةةواب  الامسةةة لألمدرسةةة دمن مةةة متعألمةةة بدرجةةة متوسةة ة وتترتةة   :العةةامألون فةة  المةةدارس ا ردنيةةة
 ةةة الةةتمدن الشا: الوةةواب  الامسةةة تناءليةةا  حسةة  ممارسةةتها فةة  المدرسةةة ا ردنيةةة  ألةةص النحةةو التةةال 

يين أنموهجةا  مقترحةا  لتحويةل تعألةم الةرية  وقةدم البةاح،الر يةة المشةتردة ،النتةا   العقأليةة ،التةدير الن مة  
دةل و النمةوهل  تبنة  هةهابوأوةةت الدراسةة وءارة التربيةة والتعألةيم . المدارس ا ردنية  لص من مةات متعألمةة

 . يسا د  ألص ت بيقه ما
  ولم تقتةر الدراسات ف  ااتيار مجتمعات الدراسة  ألص المدارس فحس  بل شمألت واقع الةتعألم

 .التن يم  ف  الجامعات
 
المدرسىة كمنظمىة متعلمة دراسة استطالعية )بعنوان دراسة  :(6111) عطاري وعيسان دراسة-8

 .( في بعض مدارس سلطنة عمان
هدفت  لةص استقةةاء مةد  تةوفر اةا ل المن مة المتعألمة ف  المدارس العمانية ودور المدير دقا د 

المدارس اليانوية ف   مان، وقد تم  وتدون مجتمع الدراسة من. تعألم ومد  االرتبةا  بةين ا مرين
ا داة ا ولص ه  استبانة  -: ااتيةار  ينةة مميألةة لألمجتمةع اإلحةا   واستادم الباحيان يال  أدوات

  Managers as) أما ا داة اليانية فه  المديرون دقادة تعألةم - وةل المدرسة دمن مة متعألمة
Educators)  ا داة اليالية لقياس بعض  - لمديريهم دقادة تعألموهلة  لقيةاس  درا  المدرسين

أن  ·: ومن أهم النتا   الت  توةألت  ليها الدراسة. الممارسات المتعألقة بالتعألم الم سس  ف  المدرسة
المشاردين يةةون مدارسهم  جماال وةةا  معتدال  دمدارس متعألمة  ال أنهةم يةوردون معدال  أ ألص 

نا  ارتبا ا  بين اةا ل المدرسة المتعألمة واةةا ل المدير دقا د متعألم لألمديرين دقادة تعألم، وأن ه
وأن متتير العمر دان له  .وأن متتير الجنس لم ي د  لص فرو  هات داللة  حةا ية بين المشاردين

أن  .تأيير  ألص المحور ا ول واليال  وأنه ف  الحةالتين دةان اتجةا  الداللة ف  ةال  الة ة ا دبر سنا  
نتا   تأيرت بالجنسية وتداد تدون ه  نةسها المتعألقةة بمتتيةر العمةر ااةةة وأن العمانيين يميألون ال

أن  .الة ة الشابة بحدم سياسة التعمين، وأن النتا   تأيرت بمتتيةر الابةرة وجةاءت لةال  ا دير ابرة
 .النتا   لم تتأير بمتتير الم هل
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واقع التعلم التنظيمي بمدارس التعليم الحكومي بىسلطنة ) بعنوان: دراسة (2006)البكىري دراسة  -9
 .(عمىان ومعوقىات تحقيقه

هدفت  لص التعرل  ألص واقع التعألم التن يم  بمدارس التعأليم الحدوم  بةسأل نة  مةان ومعوقات  
 تحقيقه ودهل  تحديد ما  ها دانت هنا  فرو  هات داللة  حةا ية حول واقةع الةتعألم التن يم 

دما . ومعوقات تحقيقيه تعء  لمتتيرات الن ام التعأليم  والو يةة والم هل العألم  وسةنوات الابرة العألمية
. تهدل  لص ووع مقترحات  جرا ية لتةعيل التعألم التن يم  بمةدارس التعألةيم الحدوم  بسأل نة  مان

المستويات، : التن يمة ، وهة وقد ةنةت فقرات االستبانة  لص امسة محاور مميألة لمووون الةتعألم 
وقةد تألةت  ينة الدراسة . وا نوان، والعمأليات، والعوامل، والمعوقات الت  تعي  تحقي  التعألم التن يم 

ودان من أهم النتا   . معألما  ومعألمة بمدارس التعأليم العام وا ساس  688مدير ومديرة و 000من 
د  ينة الدراسة لدرجة وجةود مستويات التعألم التن يم  أن تقديرات أفرا: الت  توةألت  ليها الدراسة

تقديرات أفراد  ينة الدراسة  بمدارس التعأليم الحدوم  بسأل نة  مان بين الدبيرة والمتوس ة دمةا أن
لدرجة وجود أنوان التعألم التن يم  ودهل   مألياته بمدارس التعألةيم الحدوم  بسأل نة  مان بين 

عوامل المرتب ة بالقيادة أدير العوامل توافرا  ود ما لتحقي  التعألم  هرت ال. المتوس ة والوعيةة
التن يمة  بمةدارس التعأليم الحدوم  بسأل نة  مان من وجهة ن ر أفراد  ينة الدراسة تأليها العوامل 
المرتب ة بيقافةة المدرسة، بينما جاءت العوامل المرتب ة بالبي ة المال مة لألتعألم دأقل العوامل وجةودا، 

بالنةسبة لألمعوقات فقد حةألت جميع معوقات التعألم التن يم  بمدارس التعأليم الحدوم  بسأل نة  مان و 
 . ألص تقديرات تتراو  بين الدبيرة والوعيةة

 
 " إدارة اإلبداع في المنظمات المتعلمة"دراسة بعنىوان ( 6113) والفاعوري البكار دراسة  -41

والتعةةةرل  ألةةةص مةةةد  تةةةوافر  ناةةةةر  ببنةةةةاء المن مةةةةة المتعألمةةةةةهةةةدفت  لةةةص تقةةةديم   ةةةار ن ةةةري يتعألةةةة  
المن مةةة المتعألمةةة باإلوةةافة  لةةص التعةةرل  ألةةص مةةد  وجةةود  القةةة بةةين  ناةةةر بنةةاء المن مةةة المتعألمةةة 

وتدةون مجتمةع الدراسةة مةن العةامألين فةة  شةردة موبةايألدم لألهواتةل المحمولةة فة  ا ردن البةةالغ . واإلبةدان
، وبعةةد تحأليةةل البيانةةات دانةةت أهةةم نتةةا   (096)اسةةتبانة  ةةاد منهةةا ( 600)ع ، وتةةم توءيةة(416) ةةددهم 

الدراسة أن مقدار توفر العناةةر ا ساسةية الامسةة لبنةاء المن مةة المتعألمةة قةد نةةال  ألةةص درجةةة موافقةةة 
متوسةةةة ة، وأن هنةةةةا   القةةةةة  يجابيةةةةة ودالةةةةة  حةةةةةا يا  بةةةةين مقةةةةدار تةةةةوافر  ناةةةةةةر المن مةةةةةة المتعألمةةةةةة 

 .واإلبدان
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 الدراسات االجنبية
 

والتعألم التن يم   (Learning Organization) (LO) ن را  لتقار  مةهوم  المن مة المتعألمةو 
(OL) (Organization Learning)   فنن الدراسات  نيت با سس والمةةاهيم الااةةة بهةا، وااةة

 .واقعها التن يم  ف  المدارس
 المتعلمة المنظمة بين العالقة طبيعة استكشاف إلى ( حيث هدفتWeldy, 2009) دراسة -4

دارة للتعلم كاستراتيجيات التدريب وتحويل   .تنافسية ميزة وتحقيق األداء لتحسين المعرفة وا 
 الدراسة ف  وتم س، أنجألو لوس ف  ا مريدية المتحدة الواليات ف  شردة 212  ألص الدراسة أجريت
دارة التعألم لتسهيلة داستراتيجي التدري  وتحويل المتعألمة المن مة بين العالقة تووي   من المعرفة واا
 المن مة أن  لص الدراسة توةألت وقد المووون، ف  السابقة الدراسات  ليه أشارت ما استعراض االل

 هنا  وأن تنافسية، ميءة وتحقي  الشردات أداء لتحسن مهمين  امألين يعدان التدري  وتحويل المتعألمة
 .تنافسية ميءة وتحقي  ا داء تحسين وبين التدري  وتحويل المتعألمة المن مة بين  القة

 
 بالمنظمة المتعلقة الاقافة التي سعت إلى تقييم محتوى (Song, et. al,2009) دراسة -5

 المحددة  المتعلمة المنظمة أبعاد خالل من كوريا في المتعلمة
 الةنا ات من بدل والمتميألة دوريا ف  العامألة الق ا ات من مجمو ة  ألص الدراسة ت بي وقد تم 

 الاةيةة؛ والةنا ات اإلنشاءات؛ وةنا ة، المعألومات وتدنولوجيا االتةاالت؛ وةنا ة اإللدترونية؛
 فقد الدراسة  ينة أما. والتمويل والتأمين الدولية؛ والتجارة الديماوية؛ والةنا ات والتاء؛ النة  وةنا ة
 ةال تةو   المتعألمة المن مة  بعادوتم التوةل  لص أن  هه  ومن ألونيعم فرد ا 0253 من تدونت
ن حتص الدورية البي ة ف  لألت بي  وجيد  .فيها الموجودة اليقافات تعدد واا
 
 H., and Wei, H., (2003) بعنىىوان: Lam, Y., Chan, C., Pan, دراسىىة -1

Differential developments of Taiwanese Schools in organizational 

learning: exploration of critical factors,  
والت  أدد فيها  ألص أن التحول  لص المدرسة المتعألمة يستوج  اإلقالن  ن أفدار اإلةال  الت  

وقد بين أن . ردءت  ألص البنية، ميل اإلدارة الهاتية والتمدين، وأن تعألم ا فراد ال يعن  بتعألم المن مة
الي  التعألم ف  أد  التعألم التن يم  دان مردءا  حول يال  قوايا، ه  تع يم أير االهتمام بأس
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الت وير المهن  لأل واء، وءيادة فعالية ودةاءة المن مة، وتحويل المن مة  لص م سسة هدية قادرة 
لها فقد حةرت الدراسة التعألم التن يم  بالتعألم الجمع ، حي    . ألص االستجابة لألتتيرات المستمرة

يتبع ادتسا  المعرفة نشرها، حي  ُتدم  أبعاد سين  مع  مألية نشر المعألومات ودوافع التتيير، فيتبألور 
نموهل يالي  ا بعاد يتدون من يال  مراحل متمايءة ف  الت وير التن يم ، ه  اإلنبات والتحويل 

، (ية، والوس ، والنهايةالبدا)وهها التقسيم يةيد ف  تحديد المرحألة من الت ور ف  المدرسة . والترسيخ
 ن التةاوت ف  ووع المدارس مما يسا د  ألص اتااه ا وات لتعديل  هل و وتةيد ف  تحديد القو  المس

  Organizational Learning Processes) الووع، دما يمدن تقدير  مأليات التعألم التن يم 
(OLP .Organizational Learning Outcomes (OLO)  ونتا   وف  ووء التن يم  التعألم

هل  التقدير يتحدد ووع التعألم التن يم  لألمدرسة من حي  دونه  اليا  أو مناةوا  من االل    اء 
 . درجات من الناحية الن رية لةةل  مأليات التعألم  ن نتا   التعألم

 
 Silins and Mulford Schools as Learning Organisations ):6116) دراسة -1

The Case for System, Teacher and Student Learning  
هدفت الدراسة  لص بيان  القة  ناةر ن ام القيادة والتعأليم ومن من ومة معينة، وأيةر   ألةص تحةيل 

من الدراسات وه  . ال ال ، مع التأديد  ألص قياس مستو  مشاردة ال ال  ومد  تعألقهم بالمدرسةة
ريبية تاتبر العالقة بين مشاردة ال ال  الت  ردءت  ألص ووع ال ال  داال المدرسة، دراسة تج

 9ومد  تعألقهم بالمدرسة ودهل   نجاءات ال ال ، مولتها الحدومة االسترالية، استمرت لمدة 
وقةد ردةء مةشرون . معألةم ومةدير 6200 الٍ ، و  5000مدرسة يانوية، فيها  22وقةد شمألت سةنوات،

القيادة، والتعأليم ومن : المدارس وتشتيألها وه الةمن مات التعأليمية  ألص يالية محاور ف   دارة 
الح  الباحيان أن جميع المتتيرات  .1: ومن نتا   الدراسة. من ومة، ودور  ف  تحةيل ال ال 

المالح ة تساهم  ألص نحو هي متء  ف   دارة المدارس، ولم يدن  حدها السيادة  ألص باق  
القيادة، / تعأليم المعألمين: رة  ن التعأليم المن وم امسة متتيرات انبيقت دتنب ات مباش .2 .المتتيرات

، روص القيادة، القا ةد، المةورد، (الخ..و اقم المدرسة، اإلداريين، ا ساتهة )تقدير و اقم التعأليم 
حجةم المدرسةة، : أن هنا  تأييرا  سألبيا   ير مباشر وها متء  انبي  من متتيرين آاةرين .3 .المةدر

يشير المسار السألب   لص أن هنا  شي ا  من النء ة أو الر بة ف   .الجتما  والووع االقتةادي وا
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الحةول  ألةص مةستويات  أليا ف  التعأليم لألمعألمين والقيادة ف  مدارس الووع االجتما   واالقتةادي 
 .متدنية المستو 

 
 التعقيب على الدراسات السابقة 1.2

 

 تم والت  المقارنات، بعض  جراء تم فقد السابقة، الدراسات  ن الدراسة هه  يميء ما بيان لترض
 :اآلت  النحو  ألص  روها

العديد من المن مات المتعألمة بااتالل   ألص السابقة الدراسات أجريت: الدراسة بي ة حي  من  .0
 الدول بعض ف  أجريت الدراسات بعض أن  لص امادن اجراء الدراسة ومنها الشردات،  وافة

التربية والتعأليم  ق ان بي ة ف  الحالية الدراسة تنةيه تم حين ف . المن مات من ف  مجمو ة العربية
تحت االحتالل اإلسرا يأل  فه  هات  رول ااةة لهل   وبا ال ف  مدارس القدس الت  تقع

 أجريت  أليها الدراسة.
 قياس  لص هدفت والت  السابقة، لألدراسات البحيية االتجاهات تنو ت: الدراسة هدل حي  من. 5

فدراسة ،ماتألةه تبعا لنموهل  النماهل وبناء بين مت ألبات النموهل والعالقةلنموهل سينج   التايير
ولتحقي  أهدال الدراسة استادمت الباحية مقياس ماردردت لألمن مة المتعألمة  (5113،الرجو  )

المعرفة، ن ةام ن ام التعألم، ن ام التحول التن يم ، ن ام تمدين ا فراد، ن ام  دارة )والهي يشمل 
لتقيةيم  مدانيات جامعة اليرمو  هات الةألة بالتعألم التن يم  وت بي  مةهوم المن مة ( التقنيةة

أما ف  دراسة )ءايد . المتعألمةة بعةد أن قامت الباحية بت وير  ليناس  بي ة العمل ف  جامعة اليرمو 
لتقييم االمدانيات هات الةألة   استادام نموهل مارس  وواتدنء لألمن مة المتعألمة (5113واارون، 

بمةهوم المن مات المتعألمة ف  الق ا ات الر يسية بالهي ة المألدية الت  تدير أدبر المدن الةنا ية 
نشرPan .2003، بينما ف  دراسة ديةف  الممألدة لسعو  عملية مع سينجي أبعاد دمج تم

يتكو االبعاد ثالثي نموذج فيتبلور التغيير ودوافع مرالمعلومات ثالث من فين متمايزة احل

 تحقي  ف  المتعألمة المن مة أبعادتشايل   لص الحالية الدراسة سعت حين ف ،التطويرالتنظيمي
 ألص مدارس الةألس ينية والارول بنموهل ي ب   ألص ارض  اإلبدان المن م  ومن نموهل سينج 

 .الواقع
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 المنه   ألص تعتمد استدشافية دراسة الحالية الدراسة أن ُتعد   يمدن: الدراسة منهجية حي  من. 8
 تحأليألها يم. االستبانة االل من منهم، المستقةص من جمعها سيتم الت  لألبيانات ،التحأليأل  الوةة 
 .الدراسة أهدال تادم الت  االستنتاجات  لص لألوةول  حةا ية وأدوات وسا ل جمألة  ألص ا تماد ا

 والبح  العال  التعأليم وءارة امتال  مد   ألص الووء الحالية الدراسة تألق : ا ف  حي  من. 4
 الوءارة ف  القرار أةحا  انتبا  وجه . المتعألمة المن مة لاةا ل ةألس ينية ف  القدسال العألم 
 .التميء وتحقي  البعيد المد   ألص أدا ها مستو  لتحسين المتعألمة المن مة اةا ل أهمية  لص
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 والمعالجات االحصائية الطريقة واإلجراءات 
 

 مقدمة: 1.4
 

يتنةةاول هةةها الةةةةل وةةةةا لمجتمةةع الدراسةةة، وال ريقةةة التةة  اتبعتهةةا الباحيةةة الاتيةةار  ينةةة الدراسةةة، دمةةا 
يتنةةاول وةةةل ا داة المسةةتادمة فيهةةا، واإلجةةراءات التةة  اتبعةةت فةة  تنةيةةهها، باإلوةةافة  لةةص المعالجةةات 

 .النتا  اإلحةا ية الت  استادمت ف  تحأليل 
 

 :مصادر جمع المعلومات 1.5
 

 : يعتمد البح   ألص نو ين من البيانات من أجل تحقي  أهدال الدراسة
  البيانات اليانوية: أوال

جمةةةع المةةةادة العألميةةةة هات الةةةةألة بمووةةةون البحةةة  مةةةن اةةةالل اإل ةةةالن  ألةةةص الدتةةة  والمراجةةةع العربيةةةة 
 وا جنبية والرسا ل والدوريات والنشرات والمقاالت وم بو ات الم تمرات والتقارير والبحو  واالنترنت. 

 البيانات ا ولية: يانيا
ل من اإلداريين والمعألمين ف  المةدارس مد  ةحة فروض البح  من االل استقةاء آراء د  اتبار 

 وهل  من االل جمع البيانات بواس ة االستبانه ومن يم تةريتها وتحأليألها. 
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 منهج الدراسة: 1.1
 

ولتحقيةة  هةةدل الدراسةةة اتبعةةت الباحيةةة االسةةألو  الوةةةة  القةةا م  ألةةص المسةة  المعرفةة  لةةالد  التربةةوي 
ل  لبناء اداة لقياس الممارسات المدرسية يةم هالمدارس و لألمن مة المتعألمه والتعألم التن يم  وااةة ف  

يةةةم  ومةةن  ومعالجتهةةا والحةةةول  ألةةص البيانةةةات اسةةةتبانه لت بيةة  اداة بيقةة اتبعةةت المةةنه  المسةةةح  الت 
اه يهةدل المةنه  الوةةة  الةص وةةل الواقةع الحةال  لألشةياء مووةةون  .ل هاسةتارال نتةا   وتقةديم نمةو 

المنه   لص جمع البيانات الاتبار ةةحة ا سة ألة التة   رحتهةا الدراسةة، يسعص هها . الدراسة، وتةسيرها
وف  هها النون من الدراسةات يةتم اسةتنتال معألومةات  ةن المجتمةع بأدمألةه مةن اةالل  جابةات افةراد  ينةة 

 الدراسة.
 

 مجتمع الدراسة  1.1
 

لبألديةةة القةدس والبةالغ  ةةددها   يةر التابعةةيتدةون مجتمةع الدراسةةة مةن جميةع المةةدارس فة  من قةة القةةدس 
 24(، حي  أن تعدد الجهات المشرفة  ألص المةدارس،  ةدد مةدارس المعةارل أو البألديةة هة  83تقريبا )

مدرسةةةة وتوةةةم  83%، ومةةةدارس السةةةأل ة أو ا وقةةةال 28 البةةةا أي مةةةا نسةةةبته  82.214مدرسةةةة فيهةةةا 
 البةا أي مةا نسةبته  02.228 مدرسة وفيها 42%، والمدارس ا هألية 03 البا أي ما نسبته 08.853

%، ويبألةةغ  ةةدد ال ألبةةة 2 البةةا أي مةةا نسةةبته  8.220%، وهنةةا  يمةةان  مدرسةةة ودالةةة  ةةو  وفيهةةا 55
ألةةةةل  الةةةة ،  ن السةةةةب  وراء العةةةةدد الدبيةةةةر لمةةةةدارس البألديةةةةة، هةةةةو أن السةةةةأل ات  21بالقةةةةدس حةةةةوال  

لمةةدارس هةة  المةةدارس الةعأليةةة ، وهةةه  ا0322اإلسةةرا يألية سةةي رت  ألةةص المةةدارس الرسةةمية ا ردنيةةة  ةةام 
التة  دانةةت موجةودة، أمةةا البةاق  فهةة  بيةوت سةةدنية تةم اسةةت جارها مةن قبةةل ا وقةال اإلسةةالمية لألتةةةدي 
لمحةاوالت فةرض التعألةةيم اإلسةرا يأل   ألةةص أبنةاء القةةدس، منةه هلة  الوقةةت لةم تقةةم بألديةة القةةدس  ألةص مةةدار 

منةةع المةةوا نين مةةن  مةةل أي ت ةةوير فةة  سةةنوات االحةةتالل بنوةةافة أي أبنيةةة حسةة  حاجةةة السةةدان، وت
 . (5101وحدة ش ون القدس،) المدارس

 

ولدن النتا   الت  سةتارل بهةا الباحيةة باإلمدةان تعميمهةا  ألةص بةاق  مةدن فألسة ين الن مةدارس القةدس  
 سةيتدون .التربيةة والتعألةيم الةألسة ين  الةألس ينية ودافة المدارس ف  الوةةة التربيةة جميعهةا تتبةع لةوءارة 
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معألمين واإلداريين الهين هم من يدير اإلدارة وا سةالي  التربويةة لألمن مةة التعأليميةة من  مجتمع الدراسة 
 )المدارس( وهم المجتمع الهي نأمل بتحويأله لمجتمع بمن مات دا مة التعألم ف   رول دا مة التتيير. 

مدرسةة موء ةة  ألةص  68والبةالغ  ةددها فة  القةدس  دارس ةدد المة ن  وقد تم الحةول  ألص معألومات 
وفيمةا يألة  توءيةع المعألمةين فة  المةدارس بحسة  الجهةاء المردةءي لإلحةةاء . جميع المنا   ف  القدس

 .9005الةألس ين  لألعام 
 

 يبين توزيع المعلمين الذكور واإلناث في مدارس القدس( 7)جدول رقم 
 الوكالة الخاصة الحكومة المدرسة

 41 427 723 ذكور
 22 71371 112 اناث

 772 71212 224 المجموع
 

 عينة الدراسة: 1.2
 

مدرسة دار ال ةل العرب ، مدرسةة ريةاض  ، مدرسة الحةاد، مدرسة جبل المدبر) مدارس 2تم ااتيار 
مدرسةةةة وقةةةد تةةةم ااتيةةةارهم  68مةةةن بةةةين  (اإلسةةةالمية القةةةدس، مدرسةةةة ا يتةةةام-الةةةةالحين، مدرسةةةة ءهةةةراء

ودانةةت العينةةة ةةةتيرة ن ةةرا لةةتحة  مةةدراء القةةدس مةةن أي تبعيةةات و ةةدم قبةةول اجةةراء  بال ريقةةة العشةةوا ية
 :وتبين الجداول التالية توءيع أفراد  ينة الدراسة حس  متتيرات الدراسة. دراسة  ألص مدارسهم

  



 

38 

 (6)جدول رقم 
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 

 %النسبة المئوية  العدد  متغير الجنس 
 41.13 34 ذكر
 23.32 12 اناى

 711 767 المجموع
 %النسبة المئوية  العدد  متغير المؤهل العلمي

 2.62 71 دبلوم
 22.21 24 بكالوريوس

 64.73 62 ماجستير فاعلى
 711 767 المجموع

 %النسبة المئوية  العدد  متغير المسمى الوظيفي
 22.21 24 معلم

 1.33 2 معلم مساعد
 64.21 62 اداريةهيئة 

 711 767 المجموع
 %النسبة المئوية  العدد  متغير سنوات الخبرة

 64.21 62 سنوات 1اقل من 
 16.11 24 71-1من 
 64.21 62 سنة فاكار 77

 711 767 المجموع
 %النسبة المئوية  العدد  متغير العمر

61-41 11 24.23 
 63.12 41 31اقل من -41من
 2.12 77 11اقل من -31من
 6.32 4 سنة فاكار 11

 711 767 المجموع
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 أداة الدراسة: 1.1
 

أبعةةةةاد   تشةةةةايل)تميألةةةةت أداة البحةةةة  التةةةة  اسةةةةتادمتها الباحيةةةةة باسةةةةتبيان أ ةةةةد لتةةةةرض التعةةةةرل  ألةةةةص 
أمةةا  ةةن  ريقةةة (.  دراسةةة حالةةة  ألةةص مةةدارس من قةةة القةةدس)المن مةةة المتعألمةةة حسةة    ةةار سةةينج  

اسةةةتعانت الباحيةةةة بةةةا د  والدراسةةةات السةةةابقة فةةة  مجةةةال البحةةة ، لتحديةةةد ةةةةيغ تةةةةميم االسةةةتبيان فقةةةد 
لألتحقةة  مةةن  ا سةة ألة المناسةةبة، وبعةةد هلةة  تةةم  ةةرض االسةةتبيان  ألةةص  ةةدد مةةن مشةةرف  جامعةةة القةةدس

ةةةدقه، وقةةد أجةةرت الباحيةةة التعةةديالت التةة  أشةةار  ليهةةا المحدمةةون، بحيةة  تدةةون بةةةورته النها يةةة مةةن 
 : االستبانة من سبعة مجاالت ر يسية وه  مقسمة  ألص النحو التال وتدونت  .فقرة( 55)
 

 يبين توزيع مجاالت االستبانة بحسب عدد الفقرات( 4)جدول رقم 
 الةقرات  المجال

 8-0 استراتجيات التعألم التن يم 
 5-0 التمدن الشاة 
 2-0 النماهل العقألية
 2-0 الر ية المشتردة

 00-0 تعألم الةري 
 08-0 الن م التةدير 

 5-0 نموهل سينج 
 

 صدق االستبانة: 1.1
 

قامت الباحية ببناء فقرات ا داة واا ادة ةيا تها بةورة مبد ية و روها  ألص مجمو ةة مةن المحدمةين 
( يوو  هل ، حية  8( محدمين من المتاةةين ف  مجال الدراسة، والمألح  )4والهين بألغ  ددهم )

 ألةةص ةةةد  ا داة ددةةل فةة  قياسةةها لألهةةدال التةة  ووةةعت مةةن   ألبةةت الباحيةةة مةةنهم    ةةاء حدةةم  ةةام
اجألها، وحدم آار  ألص دةل فقةرة مةن فقراتهةا، باإلوةافة  لةص اقتةرا  التعةديالت المناسةبة مةن ) وةافة أو 
حةةةةهل أو تن ةةةةيم(. وقةةةةد تةةةةم ا اةةةةه باقتراحةةةةات المحدمةةةةين وةةةةةيا ة ا داة فةةةة  وةةةةوء هةةةةه  التعةةةةديالت 

 واالقتراحات الم روحة.
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وةافة الةقةرات التة  وبعد مراج عة مالح ات المحدمين، تم حهل الةقرات التة  لةم يةتم االتةةا   أليهةا، واا
% من المحدمين، وأةبحت االستبانة ف  ةورتها النها ية دما هو مبين فة  21أجمع  أليها أدير من 

 (.4المألح  رقم )
 

 ابات االستبانة: 1.8
 

(. وتةةم test-re-testالاتبةةار واا ةةادة االاتبةةار )ولألتحقةة  مةةن يبةةات ا داة ا ولةة  تةةم اسةةتادام  ريقةةة ا
( معألما من اارل  ينةة الدراسةة، وبعةد مةرور أسةبو ين تةم ت بية  ا داة مةرة 81ت بي  االستبانة  ألص )

يةةم جةةر  التحقةة  مةةن يبةةات ا داة مةةن اةةالل معامةةل االتسةةا  الةةدااأل ، بحسةةا  معادلةةة معامةةل أاةةر  
%(، ف  حين بألتت قيم معامالت اليبةات لألمجةاالت 38الدأل  )درونباه ألةا، حي  بألتت قيمته لألمجال 

 (.4الةر ية لألداة حس  ما هو موو  ف  الجدول رقم )
 

( مصىىفوفة معىىامالت الابىىات للمجىىاالت والدرجىىة الكليىىة ألداة الدراسىىة حسىىب معادلىىة معامىىل 1جىىدول )
 كرونباخ ألفا

 قيمة معامل الابات المجاالت
 %31 استراتجيات التعألم التن يم 

 %33.8 التمدن الشاة 
 %31.4 النماهل العقألية
 %32.2 الر ية المشتردة

 %33.2 تعألم الةري 
 %35 ن م التةدير ال

 %32 نموهل سينج 
 %38 الابات الكلي لألداة

 

 ألةةةص المجةةةاالت  نةةةد العينةةةة تراوحةةةت بةةةين  معةةةامالت يبةةةات ا داة دمةةةا وي هةةةر مةةةن الجةةةدول السةةةاب  أن
، بينمةا (%29) ألص أ ألةص معامةل يبةات، وقيمتةه  ن م التةدير ال حةل مجال، حي  (29%-80%)

قيمة  ، وأايرا  بألتت(%80)حةل مجال استراتيجيات التعألم التن يم   ألص أدنص معامل يبات، وقيمته 
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تتمتةةةةع  وجميعهةةةةا معةةةةامالت يبةةةةات  اليةةةةة، ممةةةةا يعنةةةة  أن ا داة (.%26) معامةةةةل اليبةةةةات الدألةةةة  لةةةةألداة
 .ية، وتة  بأ راض الدراسةبدرجات يبات  ال

 
 إجراءات الدراسة: 1.9

 

 :ف  سبيل تنةيه الدراسة قامت الباحية باإلجراءات البحيية التالية
 تشخيص أبعىاد المنظمىة المتعلمىة حسىب إطىار سىينجي )وهل  بهدل التعرل  ألص    داد استبانة

 (.دراسة حالة على مدارس منطقة القدس)
  أةحا  االاتةال  اه أرا هم ف  مد  ةالحية أداة الدراسة االتةال مع لجنة المحدمين من

وةةافة فقةرات أاةر  حية  تتةةةل  وبنةاء  ألةص ارشةاداتهم وتوجيهةاتهم فقةةد تةم  لتةاء بعةض الةقةرات واا
 .هه  الةقرات بالوعل والتموض من وجهة ن ر المحدمين

  قيةتم تحديد مجتمع الدراسة الهي شمل  ينة من معألم  ومعألمات مدارس القدس الشر. 
  تةةم توءيةةع االسةةتبيان  ألةةص افةةراد  ينةةة الدراسةةة مةةن قبةةل الباحيةةة نةسةةها، وقامةةت الباحيةةة أيوةةا بجمةةع

 .استبيانا  ( 090)االستبانات، وقد بألغ  دد االستبانات المسترجعة 
 قامت الباحية بتةريغ االستجابات واستارال النتا   باالستعانه بالمعالجات االحةا ية. 
 

 الدراسة:متغيرات  1.41
 

 :تشتمل هه  الدراسة  ألص نو ين من المتتيرات
  :المتغيرات المستقلة: أوال

 وتميل باستجابات أفراد العينة  ألص فقرات ا داة تبعا لألمجاالت الت  تحق  نموهل سينج 
العقأليةةة  الشاةةة ، والنمةةاهل الةةتمدن تشةةايل أبعةةاد المن مةةة المتعألمةةة حسةة    ةةار سةةينج " وهىىي 

 وجهةة ف  تحويألها الص من مات متعألمه من( الن م  الةري ، التةدير المشتردة، تعألم الر يةوالههنية، 
 "ن ر المعألمين واالداريين . 
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 :المتغيرات التابعة: اانيا
تةةأيير اسةةتراتجيات الةةتعألم التن يمةة  فةة  األةة  بي ةةة مت ةةورة ود ةةم المدرسةةة : اسةةتراتجيات الةةتعألم التن يمةة 

 :دمن مة متعألمة
ويمدةةةن ، ويعنةةة  المسةةةتو  العةةةال  مةةةن اإلتقةةةان العألمةةة  والمهنةةة  المتاةةةةةين: الةةةتمدن الشاةةةة  **

مما يجعل الةرد قةادرا  ألةص ، الوةول  لص هه  الدرجة من االحترال المهن  بتبن  منه  التعألم المستمر
 .تحقي  ا هدال المر و 

الت  يحمألها أفراد المن مة وتة ير  وه  مجمو ة االفتراوات والتعميمات والةور: النماهل العقألية ** 
 ايجابا أو سألبا  ألص تةوراتهم.

 .وه  الةورة الجما ية لما ستدون  أليه المدرسة ف  المستقبل: الر ية المشتردة** 
وه   مألية تن يم وت وير مقدرات مجمو ة ا فراد الهين يعمألةون معةا لتحقية  النتةا   : تعألم الةري ** 

سةةع  مجمو ةةة ا فةةراد العةةامألين لألةةتعألم فيمةةا بيةةنهم،أو اقتنةةال المعرفةةة مةةن وتعنةة   التةة  ير بةةون فيهةةا،
 .البي ة الاارجية وتوءيعها  ألص الجميع

 ألةةص فهةةم العالقةةات الشةةبدية المعقةةدة مةةن اةةالل  رسةةةالعةةامألين فةة  المد وهةةو مقةةدرة: ن مةة التةديةةر ال** 
 .مجمو ة العوامل المدرسية وتةا التها الدينامدية

 

 اإلحصائية: المعالجات 1.44
 

حي  تم بعد اداالها  لةص جهةاء  (spss)تمت المعالجة االحةا ية باستادام برنام  الحءم االحةا ية 
 :الحاس  االل 

 استارال المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لةقرات االستبانة . 
  استارال النس  الم وية  فراد  ينة الدراسة حس  متتيرات البح. 
 )مستقألة واحدة  لعينة ااتبار )ت. 
  اسةةتادام ااتبةةارRegression Analysis   لمعرفةةة معادلةةة اةة  انحةةدار المتتيةةر المسةةتقل  ألةةص

 .التابع
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 تصحيح األداة: 1.45
 

نتةةةا   وفقةةةا لقةةد تةةةم ا تمةةاد التوءيةةةع التةةال  لألةقةةةرات فةةة   مأليةةة تةةةةحي  فقةةرات أداة الدراسةةةة واسةةتارال ال
 ل ريقة ليدرت الاماس :

 قليلة جدا  قليلة  درجة متوسطة كبيرة  بدرجة كبيرة 

1 3 4 6 7 
 

 يبين مفتاح التصحيح لالداة ( 1)جدول رقم 
 الدرجة الوسط الحسابي

 مناةوة جدا 0.8اقل من 
 مناةوة  0.8-9.52
 متوس ة 9.2-6.62
 دبيرة 6.9-9.02

  دبيرة  جدا فما فو   9.9
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 الفصل الرابع
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 اقشتهانتائج الدراسة ومن
 

يتناول هها الةةل وةةا لألنتا   الت  نجمت  ن هه  الدراسة، ومن أجل تسهيل  مألية تةسةير النتةا  ، 
 :النس  الم وية المتوس ات الحسابية و فقد ا تمدت الدراسة  ألص

 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول الرئيس 1.2
 

حسة    ةار سةينج   ألةص المةدارس الةألسة ينية )تشايل درجة ممارسة أبعاد المن مة المتعألمةة  حول 
  ف  القدس من وجهة ن ر المعألمين واالداريين (؟

ومةةن اجةةل االجابةةة  ةةن هةةها السةة ال تةةم اسةةتارال المتوسةة ات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة والنسةةبة 
 (2)ومن يم تم حسا  المتوس  الحساب  العام دما ف  الجدول رقم  الم وية لدل مجال  ألص حد
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استمارة الدراسة حول ( 2)جدول رقم 
 (دراسة حالة على مدارس منطقة القدس)تشخيص أبعاد المنظمة المتعلمة حسب إطار سينجي 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة المئوية

التنظيمي في خلق بيئة تأاير استراتجيات التعلم 
 متطورة ودعم المدرسة كمنظمة متعلمة

4.26 1.21 16.32 

 26.22 1.22 3.71 التمكن الشخصي
 21.23 1.22 3.14 النماذج العقلية
 12.64 1.11 4.27 الرؤية المشتركة

 12.22 1.11 4.23 تعلم الفريق
 12.11 1.22 4.23 التفكير النظمي
 22.64 7.12 4.37 نموذج سينجي
 12.21 1.24 4.24 المجال الكلي

 
قةد حةاء  ألةص أ ألةص المتوسة ات الحسةابية  التتمك  الخصيت أن ( 2)يتو  من نتا   الجدول الساب  رقةم 
 ألةةةص أدنةةةص المتوسةةة ات  نمةةةوهل سةةةينج ، فةةة  حةةةين حةةةةل (3.71)ودةةةان متوسةةة ه الحسةةةاب  يسةةةاوي 

بالتمدن الشاة  وحةوله  هه  النتيجة وتعءو الباحية(. 4.37)الحسابية حي  دان المتوس  الحساب  
ل سةةينج  همقارنةةة بنمةةو   وهةةو بعةةد فةةردي  تمدن الشاةةة  ألةةص أ ألةةص متوسةة ات الحسةةابية الةةص ان الةة

حةل  ألص ادنص المتوس ات  ي يحتوي  ألص امس ابعاد منها الةردي ومنها الةرق  ومنها الجما  هال
ومةةن اجةةل  (.4.24)غ المتوسةة  الحسةةاب  مةةا درجةةة المجةةال الدألةة  دانةةت مرتةعةةة حيةة  بألةةأ ة الحسةةابية 

المعياريةةةة والنسةةةبة الم ويةةةة  اإلجابةةةة  ةةةن هةةةها السةةة ال تةةةم اسةةةتارال المتوسةةة ات الحسةةةابية واالنحرافةةةات
 :وو  هل ة تول التالياالدراسة، والجد لمجاالت
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  (1)جدول رقم 
التعلم التنظيمي في تأاير استراتجيات  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال

 مرتبة ترتيبا تنازليا خلق بيئة متطورة ودعم المدرسة كمنظمة متعلمة

 التسلسل
 المتوسط الفقرة

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 12.17 1.21 4.21 التعلم الفعال 1
 11.16 1.12 4.22 الحوار االستراتيجي 4
 11.72 1.12 4.22 الفرق متعددة المهام 3
 11.21 1.21 4.12 االجتماعات 7
 14.12 1.12 4.21 المؤتمرات عن بعد 6
 17.13 7.76 4.12 الشبكات الرسمية 2

 21.26 7.71 4.62 الشبدات  ير الرسمية 1

 12.21 7.42 6.22 جميع ما ذكر 2
 16.32 1.21 4.26 الدرجة الكلية 

 
قةد حةاءت  ألةص أ ألةص ( الىتعلم الفعىال)أن الةقرة الت  تنل  ألص ( 2)يتو  من نتا   الجدول الساب  رقم 

، فةة  حةةين حةةةألت الةقةةرة التةة  تةةنل (4.21)المتوسةة ات الحسةةابية ودةةان متوسةة ها الحسةةاب  بمقةةدار 
 درجةةيمدن تةسةير  هل  ، ومن(6.22) ألص أدنص متوس  حساب ، حي  دان يساوي ( جميع ما ذكر) ألص 

حيةة  بألةةغ  ، التن يمةة  فةة  األةة  بي ةةة مت ةةورة ود ةةم المدرسةةة دمن مةةة متعألمةةةتةةأيير اسةةتراتجيات الةةتعألم 
وتعةءو الباحيةة هةه  النتيجةة  لةص  .وهة  مرتةعةة( 4.26)متوس ها الحساب  العةام السةتجابات المبحةويين 

أن التعألةةيم فةة  القةةدس يتةةأير بشةةدل دبيةةر بةةاالحتالل اإلسةةرا يأل  والةةةروض القا مةةة  ألةةص التعألةةيم فيهةةا مةةن 
يةةة الحةةةار  ألةةص المنةةاه  الةألسةة ينية وةةةوال  لةةص الحةةةار  ألةةص  ةةدد التةةرل الةةةةية فةةة  حيةة  نو 

المدرسة وبا ال مةدارس ا وقةال وبهةها نجةد أن تةأيير اسةتراتيجيات الةتعألم التن يمة  التة  ت بة  فة  
 .مدارس القدس محدود نو ا ما
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  (2)جدول رقم 
 مرتبة ترتيبا تنازليا التمكن الشخصي لمجاليوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 التسلسل
 المتوسط الفقرة

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

6 
دائما أسعى إلى اإلبداع واالبتكار في عملي وهناك حافز 

 داخلي يدفعني لتحقيق االنجاز
3.62 1.22 21.76 

7 
لتلبية لدي القدرة على تطوير قدراتي واالستعداد التام 

 وتحقيق أهداف المنظمة وتحقيقها
3.72 1.16 24.21 

4 
أسهم في ايجاد بيئة تنظيمية تشجع االعضاء على 

 التطوير وخلق االبداع
3.71 1.23 24.31 

3 
من خالل الوعي الذاتي حول اهداف المنظمة لدي القدرة 
على معرفة االشياء التي من شأنها أن تطور منظمتي أو 

 تسيء اليها
3.71 1.21 26.22 

1 
على استخدام التمكن  ع من االدارة العليايهناك تشج

 الشخصي بحرية لتمايل منظمتنا
4.22 1.11 12.11 

 26.22 1.22 3.71 الدرجة الكلية 

دائمىىا أسىىعى إلىىى اإلبىىداع واالبتكىىار فىىي )أن الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص ( 8)يتوةة  مةةن نتةةا   الجةةدول السةةاب  رقةةم 

قد حاءت  ألةص أ ألةص المتوسة ات الحسةابية ودةان متوسة ها ( .يدفعني لتحقيق االنجاز عملي وهناك حافز داخلي
على اسىتخدام  هناك تشجع من االدارة العليا)، ف  حين حةألت الةقرة الت  تنل  ألةص (3.62)الحساب  بمقدار 

 هلةة  ، ومةةن(4.22) ألةةص أدنةةص متوسةة  حسةةاب ، حيةة  دةةان يسةةاوي  (الىىتمكن الشخصىىي بحريىىة لتمايىىل منظمتنىىا

( 3.71)حي  بألغ متوس ها الحساب  العةام السةتجابات المبحةويين  التمكن الشخصي درجةيمدن تةسير 
فة  مةدارس القةدس يحةاولون قةدر واالداريين  وتعءو الباحية هه  النتيجة  لص أن المعألمين  .وه  مرتةعة

العادلة وبناء  ألص هل  االمدان مرا اة ال رول الت  يعيشون بها حي  أن لديهم ايمان دامل بقويتهم 
نجةةد انهةةم افةةراد متمدنةةون هاتيةةا  ه يشةةعرون بالروةةا  ةةن انةسةةهم ومةة منين بةةانهم يع ةةون مةةا يسةةت يعون 

 متمدنون شاةيا وبنسبة مرتةعة هملهل  نجد أن
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  (2)جدول رقم 
 تنازليامرتبة ترتيبا  النماذج العقليةيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 التسلسل
 المتوسط الفقرة

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 26.27 1.26 3.73 يعد العاملون المدرسة جزءا  من نظام أكبر هو المجتمع 6
 27.26 1.22 3.12 تسود روح الفريق بين العاملين في المدرسة 7
 21.22 1.17 3.14 للعاملين جميعهمتعد النجاحات في المدرسة نجاحات  1
 21.22 1.24 3.14 يقبل العاملون على فرص التعلم داخل المدرسة وخارجها 4
 21.71 1.22 3.17 تحدث مناقشات مهنية مستمرة بين العاملين في المدرسة 1
 21 1.26 3 توجد عالقات تشاركية منتجة بين العاملين 3
 12.41 1.14 4.26 تتصف المناقشات بين الزمالء باألمانة والصراحة 2

 21.23 1.22 3.14 الدرجة الكلية 

 
يعد العاملون المدرسة جزءا  من نظام أكبر )أن الةقرة الت  تنل  ألص ( 2)يتو  من نتا   الجدول الساب  رقم 

، فة  (3.73)قةد حةاءت  ألةص أ ألةص المتوسة ات الحسةابية ودةان متوسة ها الحسةاب  بمقةدار  (هو المجتمع
 ألةةص أدنةةص متوسةة   (تتصىىف المناقشىىات بىىين الىىزمالء باألمانىىة والصىىراحة)حةةين حةةةألت الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص 

حية  بألةغ متوسة ها  النمىاذج العقليىة درجةةيمدةن تةسةير  هلة  ، ومةن(4.26)حساب ، حي  دان يساوي 
، وتعةةةءو الباحيةةةة هةةةه  النتيجةةةة  لةةةص أن  .وهةةة  مرتةعةةةة( 3.14)الحسةةةاب  العةةةام السةةةتجابات المبحةةةويين 

الةهين أجريةت  ألةيهم الدراسةة يعبةرون  ةن  ةريقتهم فة  التعألةيم وأسةاليبهم الماتألةةةة واالداريةين  المعألمةين 
من االل ا سألو  المبن   ألص االفتراوات والمعتقدات الشاةةية التة  يسةت يعون مةن االلهةا تةسةير 

 .ها  لص  ريقة تعأليم ااةة بهما مور وا حدا  الت  يمرون بها ويترجمون
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  (71)جدول رقم 
 مرتبة ترتيبا تنازليا الرؤية المشتركةيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 التسلسل
 المتوسط الفقرة

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

1 
يكون هدف اجتماعات الهيئة المدرسية تحقيق نتاجات 

 تربوية
3 1.16 21 

 12.24 1.23 4.22 يتم تشجيع وجهات النظر المتعددة والنقاشات المفتوحة 7

2 
 العاملين بين بالتعاون المدرسية واألهداف الرؤى بناء يتم
 جميعهم 

4.21 1.11 12.17 

1 
ينظر العاملون إلى األحداث غير المتوقعة على أنها 

 فرص للتعلم
4.23 1.13 12.23 

6 
إلى المدرسة بأنها أكبر من مجموع ينظر العاملون 

 أفرادها ومكوناتها
4.21 1.21 11.16 

3 
يدرك اإلداريون أهمية اإلطار الفكري والقيمي للطلبة 

 وللعاملين إلحداث التغيير المطلوب
4.24 1.24 12.14 

4 
يطور اإلداريون مقدرة للتعامل بنجاح مع الظروف 

 اإلدارية المتغيرة
4.26 1.12 12.42 

 12.64 1.11 4.27 الدرجة الكلية 

يكون هدف اجتماعات الهيئة المدرسىية )أن الةقرة الت  تنل  ألص ( 00)يتو  من نتا   الجدول الساب  رقم 

، (3)قةد حةاءت  ألةص أ ألةص المتوسة ات الحسةابية ودةان متوسة ها الحسةاب  بمقةدار  (تحقيق نتاجات تربويىة
 ألةص  (اإلداريون مقدرة للتعامل بنجاح مع الظروف اإلداريىة المتغيىرةيطور )ف  حين حةألت الةقرة الت  تنل  ألةص 
حية  بألةغ  الرؤية المختركة درجةيمدن تةسير  هل  ، ومن(4.26)أدنص متوس  حساب ، حي  دان يساوي 

وتعةءو الباحيةة هةه  النتيجةة  لةص  .وهة  مرتةعةة( 4.27)متوس ها الحساب  العةام السةتجابات المبحةويين 
ف  مدارس القةدس تسةا د  ألةص رسةم ةةورة معينةة تدةون  .مو ل االداري( المعألم)أن قدرة الةرد الواحد 

حيةة  نجةةد أن هنةةا  قنا ةةة تامةةة بوةةرورة تةةراب  ا فدةةار والةةةور  ،مشةةتردة بةةين افةةراد المن مةةة الواحةةد
 .مدارسهم ف  القدس المشتردة الت  يدونها المعألمون  ن حقيقة التعأليم ف 
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  (77)جدول رقم 

 مرتبة ترتيبا تنازليا تعلم الفريقيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 التسلسل
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

71 
يراجع العاملون تأاير ممارساتهم على أداء الطلبة 

 باستمرار
4.24 1.26 12.22 

6 
يزود اإلداريون المعلمين بفرص التعلم الالزمة 

 لتحسين أدائهم
4.22 1.12 11.16 

7 
يستخدم العاملون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 بفاعلية
4.22 1.11 11.16 

 11.42 1.12 4.21 تولي المدرسة اهتماما كبيرا بالنمو المهني للعاملين 2
 11.42 1.21 4.21 العاملين لتحسين طرق االتصاليتم تعرف أنماط تعلم  2

4 
يواكب العاملون التطورات الحدياة في مجالي التعلم 

 والتعليم
4.23 1.12 12.22 

2 
يتقبل العاملون حاالت النشاط غير العادي في 

 المدرسة
4.24 1.21 12.22 

1 
يستخدم اإلداريون طرقا  مختلفة لتشجيع التواصل بين 

 العاملين
4.27 1.27 12.61 

3 
تسود المدرسة وجهات نظر تربوية متقاربة حول 

 مختلف القضايا
4.12 1.21 11.11 

 11.13 1.27 4.11 يتمتع اإلداريون بمهارات جمع البيانات 1
 12.22 1.11 4.23 الدرجة الكلية 

 
تىأاير ممارسىاتهم علىى يراجىع العىاملون )أن الةقرة الت  تنل  ألةص ( 00)يتو  من نتا   الجدول الساب  رقم 

قةةةد حةةةاءت  ألةةةص أ ألةةةص المتوسةةة ات الحسةةةابية ودةةةان متوسةةة ها الحسةةةاب  بمقةةةدار .( أداء الطلبىىىة باسىىىتمرار
 ألةص أدنةص متوسة  ( يتمتع اإلداريون بمهارات جمع البيانات)، ف  حين حةألت الةقرة الت  تنل  ألص (4.24)

حيةةة  بألةةةغ متوسةةة ها  ألةةةم الةريةةة درجةةةة تعيمدةةةن تةسةةةير  هلةةة  ، ومةةةن(4.11)حسةةةاب ، حيةةة  دةةةان يسةةةاوي 
وتعةءو الباحيةة هةه  النتيجةة  لةص أن التعألةيم  .ةرتةعةوهة  م( 4.23)الحساب  العام الستجابات المبحويين 
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 ألص القيام با مالهم بشدل متميء حي  انةه يعتبةر مةتةا  واالداريين   ألص ةورة فري  تسا د المعألمين 
اةالل القيةام بعمأليةة الترتية  والتن ةيم وتوحيةد العمةل  النجا  لألمن مة المتعألمة حي  يست يع المعألةم مةن

 ءمع ءمال
 (76)جدول رقم 

 مرتبة ترتيبا تنازليا التفكير النظمييوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 التسلسل
المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 12.17 1.24 4.21 التعلم المستمريتم تشجيع العاملين على  71
 12.22 1.24 4.24 ينجز العاملون أعمالهم بهمة وحماس 4

1 
يدعم المجتمع المدرسي المبادرة وتجريب الجديد في التعلم 

 والتعليم
4.24 1.11 12.17 

 12.72 1.12 4.27 يشترك جميع العاملين في ممارسة السلطة والمسؤولية 6

2 
عند تقديمهم إلبداع أو حل مبتكر يتم تعزيز العاملين 

 لمشكلة مدرسية
4.21 1.12 12.16 

 11.22 1.21 4.22 تناقش الخطة التطويرية للمدرسة مع المعلمين 72

2 
يعبر العاملون عما يجول في خواطرهم حول ما تعلموه 

 بحرية
4.22 1.22 11.16 

 11.16 1.12 4.22 يبحث اإلداريون عن المعرفة الجديدة لتحسين أدائهم 3
 11.16 1.13 4.22 يشعر العاملون في المدرسة بأن أي إخفاق هو إخفاق لهم 1
 11.42 1.11 4.21 تنتشر روح الاقة بين العاملين 7
 11.72 1.22 4.22 يمكن طرح القضايا الحساسة للنقاش 2
 12.61 1.27 4.27 ينظر العاملون إلى األخطاء كفرص ايجابية للتطوير 71
 11.11 7 4.12 إدارة ضغوط العمل واالستفادة منها في تعزيز التعلميمكن  76
 11.13 1.22 4.12 يتم تحديث السياسات والممارسات واإلجراءات المدرسية 73
 13.22 7 4.13 يقدم الزمالء الدعم المناسب إذا حدث خلل في أداء أحدهم 74
 13.11 7.12 4.14 الجديد للمعلم والدعم العون جميعهم ملونالعا يقدم 72
 14.22 7.77 4.22 يشعر العاملون بأنهم قادة تربويون كل في موقعه 71
 14.22 7.11 4.22 تتم صناعة القرارات بشكل جماعي 77

 12.11 1.22 4.23 الدرجة الكلية 
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يىىتم تشىىجيع العىىاملين علىىى الىىتعلم )أن الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص ( 09)يتوةة  مةةن نتةةا   الجةةدول السةةاب  رقةةم 

، ف  حةين (4.21)قد حاءت  ألص أ ألص المتوس ات الحسابية ودان متوس ها الحساب  بمقدار  (المستمر
 ألةص أدنةص متوسة  حسةاب ، حية  دةان  (تىتم صىناعة القىرارات بشىكل جمىاعي)حةألت الةقرة الت  تنل  ألةص 

حيةةةة  بألةةةةغ متوسةةةة ها الحسةةةةاب  العةةةةام  التفكيررررنظال   رررر  درجةةةةة يمدةةةةن تةسةةةةير هلةةةة  ، ومةةةةن(4.22)يسةةةةاوي 
 واالداريةةين وتعةةءو الباحيةةة هةةه  النتيجةةة  لةةص أن المعألمةةين .ةرتةعةةوهةة  م( 4.23)السةةتجابات المبحةةويين 

الهي أجريت  أليهم الدراسة يحاولون قدر االمدان التوجه  لص ر يةة   ةار العمةل فة  مدارسةهم  ألةص انةه 
 .ا دهم  ألص تجاوء المشدالت الت  يتعروون لهان ام الدل بدال من ن ام الجءء حي  أن هل  يس

  (74)جدول رقم 

 مرتبة ترتيبا تنازليا نموذج سينجييوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 التسلسل
المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

7 
وقابليتي هناك دور لإلجادة الشخصية لتوسيع قدراتي 

 لزيادة اإلبداع الفردي
4.11 1.26 11.13 

6 
اإلبداعية الفردية  يساعدنا تفكير النظم بإيجاد الحلول

 التي تواجهها منظمتنا للمشاكل
4.32 7.11 22.12 

3 
تعد عملية التفكير الجماعي طريقة لتحسين قدرات 

يجاد بيئة تحفز  اإلبداع التنظيمي التعلم الجماعي وا 
4.31 7.77 22.71 

4 
 يؤخذ برأي في اغلب األحيان عند صياغة الرؤية

في إنتاج أو حل مشكلة معينه  لمنظمتنا المشتركة
 لتكون قدراتي إبداعية جيدة

4.42 7.16 21.11 

1 
وليس بإدارة  لهوالنظام ك تفكر المنظمة بعقل المجموعة

 فردية لها
4.14 7.43 21.22 

 22.64 7.12 4.37 الدرجة الكلية 

هناك دور لإلجادة الشخصية لتوسيع )أن الةقرة الت  تنل  ألص ( 06)يتو  من نتا   الجدول الساب  رقم 

قد حاءت  ألص أ ألص المتوس ات الحسابية ودان متوس ها الحساب   (قدراتي وقابليتي لزيادة اإلبداع الفردي
والنظام ككل وليس بإدارة  المجموعةتفكر المنظمة بعقل )، ف  حين حةألت الةقرة الت  تنل  ألص (4.11)بمقدار 

تطبيقظظدرجةيمدن تةسير  هل  ، ومن(4.14) ألص أدنص متوس  حساب ، حي  دان يساوي  (فردية لها

 .ةرتةعوه  م( 4.37)حي  بألغ متوس ها الحساب  العام الستجابات المبحويين    وذجظسي ج 
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 النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة  1.1
 

 : الفرضية األولى 
 ألةص تةايير نمةوهل سةينج  لدرجةة  ≥α) 0.05)مستو  الداللة  ند فرو  هات داللة  حةا ية  ال يوجد

 .ف  مدارس القدس اإلبدان الةردي والتن يم 
 حسةةا  ندةةان البةةد مةةوالةةةردي   التن يمةة  هل سةةينج   ألةةص االبةةدان  تايير نمو درجةومن اجل فحل 

مةةن اةةالل فةة  مةةدارس القةةدس  ةةةردي والتن يمةة  تةةايير دةةل مجةةال مةةن المجةةاالت  ألةةص االبةةدان ال درجةةة
يبةةين ( 09)لعينةةة مسةةتقألة واحةةدة  ألةةص دةةل مجةةال مةةن مجةةاالت النمةةوهل والجةةدول  (ت)اسةةتادام ااتبةةار 
  :نتا   االاتبار

اإلبداع على تااير نموذج سينجي  نتائج اختبار ت لعينة مستقلة واحدة لدرجة( 73)جدول رقم 
 .في مدارس القدس الفردي والتنظيمي

المتوسط  العدد المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيم ت
 الداللة

تأاير استراتجيات التعلم التنظيمي في 
خلق بيئة متطورة ودعم المدرسة 

 كمنظمة متعلمة
767 4.26 1.26 23.62 

1.11** 

 **1.11 21.32 1.11 3.71 767 التمكن الشخصي
 **1.11 24.21 1.14 3.14 767 النماذج العقلية
 **1.11 11.46 1.11 4.27 767 الرؤية المشتركة

 **1.11 12.47 1.11 4.23 767 تعلم الفريق
 **1.11 11.63 1.12 4.23 767 التفكير النظمي

 ≥α) 0.05)مستو  الداللة احةا ية  ند دالة **
 

، وهة  0.05أةةتر مةن  مسةتو  الداللةةتبةين أن قيمةة لعينة مستقلة واحدة  (ت)اختبار باالستناد  لص 
 تةةايير لنمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان ال يوجةةد)بةةهل  دالةةة  حةةةا يا، لةةها فنننةةا نةةرفض الةروةةية  القا ألةةة 

توجىىد فىىروق ذات داللىىة  ونقبىىل بىىالفرض البىىديل علىىى أنىىه (.قةة  مةةدارس القةةدسالتن يمةة   الةةةردي و
 اإلبةدان الةةردي والتن يمة  ألص تايير نموهل سينج  لدرجة  ≥α) 0.05)مستو  الداللة  ند إحصائية 

 .ف  مدارس القدس
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 :ة اانينتائج الفرضية ال
تعةةء  لتةةأيير   سةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان الةةةردي والتن يمةة   ألةةص مةةدارس القةةدس  أيةةر يوجةةد

المشتردة،  العقألية والههنية، الر ية والنماهلالشاة ،  التمدن) الوواب   الامسه الت  ووعها سينج  
 المعألمةةين واالداريةةين .ن ةةر  وجهةةة مةةنفةة  تحويألهةةا الةةص من مةةات متعألمةةه ( الن مةة  الةريةة ، التةديةةر تعألةةم
 : حدسيتم  رض نتا   دل واب  من الوواب   ألص و 

تةأيير ل تعةء فة  مةدارس القةدس  والةةردي اير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن مة لبح   .0
استادمت الباحيةة  استراتجيات التعألم التن يم  ف  األ  بي ة مت ورة ود م المدرسة دمن مة متعألمة

وتةةم حسةةا  معادلةةة اةة  االنحةةدار مةةن االلةةه ومعامةةل ارتبةةا    Regression Analysisااتبةةار 
 (05)بيرسون وهها يتو  ف  الجدول رقم

 
ومعادلىىة خىىط االنحىىدار ومعامىىل ارتبىىاط   Regression Analysisاختبىىار  يبىىين( 71)جىىدول رقىىم 

تأاير لفي مدارس القدس تعزى  والفردي ار استخدام نموذج سينجي على االبداع المنظميال بيرسون 
 استراتجيات التعلم التنظيمي في خلق بيئة متطورة ودعم المدرسة كمنظمة متعلمة

معامل ارتبا   الةروية 
 R بيرسون

 قيمة ل 
F 

 قيمة بيتا 
β 

 قيمة 
R2 

مستو  
 αالداللة 

ستخدام اار اليوجد 
نموذج سينجي على 
االبداع المنظمي في 

تعزى مدارس القدس 
تأاير استراتجيات التعلم ل

التنظيمي في خلق بيئة 
متطورة ودعم المدرسة 

  متعلمةكمنظمة 

1.722a 

 
4.32 

 
1.71 

 
1.14 

 
1.123b 

 

رفض الةروةةةية ونةةة نقبةةةلوبةةةهل   0.05مةةةن دبةةةرالداللةةةة اأن مسةةةتو  يتوةةة  مةةةن اةةةالل الجةةةدول السةةةاب  
فة  مةةدارس  والةةةردي سةتادام نمةةوهل سةينج   ألةص االبةةدان المن مة يوجةد ايةةر ال اي انةةهالةةرض البةديل 

 متعألمةةتأيير استراتجيات الةتعألم التن يمة  فة  األة  بي ةة مت ةورة ود ةم المدرسةة دمن مةة تعء  لالقدس 
مةةةن اةةةالل نتةةةا    بةةةين ت بيةةة  نمةةةوهل سةةةينج  وتةةةايير اسةةةتراتيجيات الةةةتعألم التن يمةةة  وان هنةةةا   القةةةة
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اسةتادام نمةوهل سةينج  ءاد  معامل ارتبةا  بيرسةون دمةا أن قيمةة بيتةا تبةين أن العالقةة  رديةة فدألمةا ءاد
 جاء دما وقد ، متعألمةتأيير استراتجيات التعألم التن يم  ف  األ  بي ة مت ورة ود م المدرسة دمن مة 

مةن التبةاين الحاةةل فة   %6أن وهةها يعنة   (0.06)مقةدار  معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل
هةةو تبةةاين  ، تةةأيير اسةةتراتجيات الةةتعألم التن يمةة  فةة  األةة  بي ةةة مت ةةورة ود ةةم المدرسةةة دمن مةةة متعألمةةة

تبةةاين تةسةةر  فهةةو  %22 النسةةبة والبةةالغ امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه اسةةتادام نمةةوهل سةةينج  مةسةةر مةةن قبةةل 
أي لةةم تدةةن تألةة  العوامةةل وةةمن أداة الدراسةةة ودانةةت   وامةةل ااةةر   شةةوا ية لةةم تةةدال نمةةوهل االنحةةدار

 .ومن  وامل اارجية 
 

 : نيةنتائج الفرضية الاا
ألةةةتمدن لتعةةةء  فةةة  مةةةدارس القةةةدس  والةةةةردي اسةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان المن مةةة ايةةةر لبحةةة  

وتةةم حسةةا  معادلةةة اةة  االنحةةدار مةةن   Regression Analysisااتبةةار اسةةتادمت الباحيةةة  الشاةةة 
 (02)االله ومعامل ارتبا  بيرسون وهها يتو  ف  الجدول رقم

 
ومعادلة خط االنحدار ومعامل ارتباط   Regression Analysisاختبار  يبين( 72)جدول رقم 
في مدارس القدس تعزى  والفردي ار استخدام نموذج سينجي على االبداع المنظميال بيرسون 

 لتمكن الشخصيل
معامل ارتبا   الةروية 

 R بيرسون
 قيمة ل 

F 
 قيمة بيتا 

β 
 قيمة 
R2 

مستو  
 αالداللة 

ستخدام اار اليوجد 
نموذج سينجي على 
االبداع المنظمي في 

تعزى مدارس القدس 
 لتمكن الشخصي ل

1.142a 

 
1.72 

 
1.13 

 
1.11 1.212b 

 

 
رفض الةروةةةية ونةةة نقبةةةلوبةةةهل   0.05مةةةن دبةةةرأن مسةةةتو  الداللةةةة ايتوةةة  مةةةن اةةةالل الجةةةدول السةةةاب  

فة  مةةدارس  والةةةردي سةتادام نمةةوهل سةينج   ألةص االبةةدان المن مة يوجةد ايةةر ال اي انةةهالةةرض البةديل 
مةةن  الةةتمدن الشاةةة  بةةين ت بيةة  نمةةوهل سةةينج  و وان هنةةا   القةةةألةةتمدن الشاةةة  تعةةء  لالقةةدس 
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اسةتادام نمةوهل  نتا   معامل ارتبا  بيرسون دمةا أن قيمةة بيتةا تبةين أن العالقةة  رديةة فدألمةا ءاداالل 
 معامةل  لةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء دمةا وقةد ، لةتمدن الشاةة سةينج  ءاد اسةتادام ا

هةةو تبةةاين مةسةةر مةةن قبةةل  ، لةةتمدن الشاةةة امةةن التبةةاين الحاةةةل فةة   %0أن وهةةها يعنةة   (0)مقةةدار 
فهةةو تبةةاين تةسةةر   وامةةل ااةةر   %000 النسةةبة والبةةالغ امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه اسةةتادام نمةةوهل سةةينج  

أي لةةم تدةةن تألةة  العوامةةل وةةمن أداة الدراسةةة ودانةةت وةةمن  وامةةل   شةةوا ية لةةم تةةدال نمةةوهل االنحةةدار
 .اارجية 

 

  يربةل ية مةدارس القةدسوهها يدل  ألص أن نموهل سينج  ال يتاير نها يا بالتمدن الشاة  لالفراد ف  
 . ألص االبدان الةردي والمن م  

 
 : اانيةنتائج الفرضية ال

 ألنمةةاهللتعةةء  فةة  مةةدارس القةةدس  والةةةردي ايةةر اسةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة لبحةة  
وتةةم حسةةا  معادلةةة اةة  االنحةةدار مةةن   Regression Analysisااتبةةار اسةةتادمت الباحيةةة  العقأليةةة

 :(02)ارتبا  بيرسون وهها يتو  ف  الجدول رقماالله ومعامل 
ومعادلة خط االنحدار ومعامل ارتباط   Regression Analysisاختبار  يبين( 71)جدول رقم 
 لنماذجلالار استخدام نموذج سينجي على االبداع المنظمي في مدارس القدس تعزى بيرسون 
 العقلية

معامل ارتبا   الةروية 
 R بيرسون

 قيمة ل 
F 

 قيمة بيتا 
β 

 قيمة 
R2 

مستو  الداللة 
α 

اار الستخدام يوجد 
نموذج سينجي على 
االبداع المنظمي في 
 مدارس القدس الشرقية

 العقلية لنماذجلتعزى 

1.111a 

 
1.22 

 
-1.12 

 
1.17 

 
1.377b 

 

وبةةةهل  نقبةةةل الةروةةةية ونةةةرفض  0.05يتوةةة  مةةةن اةةةالل الجةةةدول السةةةاب  أن مسةةةتو  الداللةةةة ادبةةةر مةةةن
فة  مةةدارس  والةةةردي البةديل اي انةةه يوجةد ايةةر السةتادام نمةةوهل سةينج   ألةص االبةةدان المن مة الةةرض 

مةةن  النمةةاهل العقأليةةةوان هنةةا   القةةة بةةين ت بيةة  نمةةوهل سةةينج  وتةةايير  العقأليةةة لألنمةةاهلالقةةدس تعةةء  
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اسةتادام نمةوهل  قةلفدألمةا   دسةيةاالل نتا   معامل ارتبا  بيرسون دما أن قيمة بيتا تبين أن العالقةة 
 (0.00)مقةدار  معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء النمةاهل العقأليةة، دمةا وقةد تسةينج  ءاد

النماهل العقأليةة، هةو تبةاين مةسةر مةن قبةل اسةتادام ت بي  من التباين الحاةل ف   %0وهها يعن  أن 
   وامةةل ااةةر   شةةوا ية لةةم فهةةو تبةةاين تةسةةر  %22 نمةةوهل سةةينج  امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه  النسةةبة والبةةالغ

 .أي لم تدن تأل  العوامل ومن أداة الدراسة ودانت ومن  وامل اارجية  تدال نموهل االنحدار
 

 : اانيةنتائج الفرضية ال
ألر يةةة لفةة  مةةدارس القةةدس تعةةء   والةةةردي ايةةر اسةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة لبحةة  

وتةم حسةا  معادلةةة اة  االنحةدار مةةن   Regression Analysisااتبةةار اسةتادمت الباحيةة  المشةتردة
 (08)االله ومعامل ارتبا  بيرسون وهها يتو  ف  الجدول رقم

ومعادلىىة خىىط االنحىىدار ومعامىىل ارتبىىاط   Regression Analysisاختبىىار  يبىىين( 72)جىىدول رقىىم 
لرؤيىىة لالاىىر اسىىتخدام نمىىوذج سىىينجي علىىى االبىىداع المنظمىىي فىىي مىىدارس القىىدس تعىىزى بيرسىىون 
 المشتركة

معامل ارتبا   الةروية 
 R بيرسون

 قيمة ل 
F 

 قيمة بيتا 
β 

 قيمة 
R2 

مستو  الداللة 
α 

اار الستخدام يوجد 
نموذج سينجي على 
االبداع المنظمي في 

تعزى  مدارس القدس
 لرؤية المشتركةل

1.176a 

 
1.16 

 
1.17 

 
1.11 1.224b 

 

وبةةةهل  نقبةةةل الةروةةةية ونةةةرفض  0.05يتوةةة  مةةةن اةةةالل الجةةةدول السةةةاب  أن مسةةةتو  الداللةةةة ادبةةةر مةةةن
فة  مةةدارس  والةةةردي الةةرض البةديل اي انةةه يوجةد ايةةر السةتادام نمةةوهل سةينج   ألةص االبةةدان المن مة 

مةن  الر يةة المشةتردةوان هنا   القة بين ت بية  نمةوهل سةينج  وتةايير لألر ية المشتردة القدس تعء  
اسةتادام نمةوهل  ءاد فدألمةا  رديةةاالل نتا   معامل ارتبا  بيرسون دمةا أن قيمةة بيتةا تبةين أن العالقةة 

وهةها  (0)مقةدار  معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء الر يةة المشةتردة، دمةا وقةد تسةينج  ءاد
الر يةةة المشةةتردة، هةةو تبةةاين مةسةةر مةةن قبةةل اسةةتادام ت بيةة  مةةن التبةةاين الحاةةةل فةة   %0يعنةة  أن 

فهةو تبةاين تةسةر   وامةل ااةر   شةوا ية لةم  %000 نموهل سينج  اما ما تبقص من هةه  النسةبة والبةالغ
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وهةها .أي لم تدن تأل  العوامل ومن أداة الدراسة ودانت وةمن  وامةل اارجيةة  تدال نموهل االنحدار
بةل ية ير  ألةص   ألص أن نموهل سينج  ال يتاير نها يا بالر يةة المشةتردة لالفةراد فة  مةدارس القةدسيدل 

 .قدرة المجمو ة برسم ةورة مشتردة او متمايألة  لألمستقبل المنشود
 

 : اانيةنتائج الفرضية ال
 تعألم الةريةةة لةةةايةةةر اسةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان المن مةةة  فةةة  مةةةدارس القةةةدس تعةةةء  لبحةةة  

وتةةةم حسةةةا  معادلةةة اةةة  االنحةةةدار مةةةن االلةةةه   Regression Analysisااتبةةةار اسةةتادمت الباحيةةةة 
 (02)ومعامل ارتبا  بيرسون وهها يتو  ف  الجدول رقم

ومعادلة خط االنحدار ومعامل ارتباط   Regression Analysisاختبار  يبين( 72)جدول رقم 
تعلم في مدارس القدس تعزى ل والفردي المنظميالار استخدام نموذج سينجي على االبداع بيرسون 
 الفريق

معامل ارتبا   الةروية 
 R بيرسون

 قيمة ل 
F 

 قيمة بيتا 
β 

 قيمة 
R2 

مستو  
الداللة 

α 
اار الستخدام يوجد 

نموذج سينجي على 
االبداع المنظمي في 
مدارس القدس تعزى 

 تعلم الفريقل

1.771a 

 
7.22 

 
1.76 

 
1.17 

 
1.611b 

 

وبةةةهل  نقبةةةل الةروةةةية ونةةةرفض  0.05اةةةالل الجةةةدول السةةةاب  أن مسةةةتو  الداللةةةة ادبةةةر مةةةنيتوةةة  مةةةن 
فة  مةةدارس  والةةةردي الةةرض البةديل اي انةةه يوجةد ايةةر السةتادام نمةةوهل سةينج   ألةص االبةةدان المن مة 
الةريةة  مةةن اةةالل  متعألةةالقةةدس تعةةء  لةةتعألم الةريةة  وان هنةةا   القةةة بةةين ت بيةة  نمةةوهل سةةينج  وتةةايير 

استادام نموهل سةينج   ءادفدألما   رديةامل ارتبا  بيرسون دما أن قيمة بيتا تبين أن العالقة نتا   مع
وهةها  (0.00)مقةدار  معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء تعألم الةرية ، دمةا وقةدستادام ءادت ا

اسةتادام نمةوهل من التبةاين الحاةةل فة  ت بية  تعألةم الةرية ، هةو تبةاين مةسةر مةن قبةل  %0يعن  أن 
فهةةو تبةةاين تةسةةر   وامةةل ااةةر   شةةوا ية لةةم تةةدال  %22 سةةينج  امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه  النسةةبة والبةةالغ

 .أي لم تدن تأل  العوامل ومن أداة الدراسة ودانت ومن  وامل اارجية  نموهل االنحدار
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 : اانيةنتائج الفرضية ال
ألتةديةةر لفةة  مةةدارس القةةدس تعةةء   والةةةردي ايةةر اسةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة لبحةة  
وتةةم حسةةا  معادلةةة اةة  االنحةةدار مةةن   Regression Analysisااتبةةار اسةةتادمت الباحيةةة  الن مةة 

 (90)االله ومعامل ارتبا  بيرسون وهها يتو  ف  الجدول رقم
ومعادلىىة خىىط االنحىىدار ومعامىىل ارتبىىاط   Regression Analysisاختبىىار  يبىىين( 61)جىىدول رقىىم 
تعىىزى  فىىي مىىدارس القىىدس والفىىردي  الاىىر اسىىتخدام نمىىوذج سىىينجي علىىى االبىىداع المنظمىىيبيرسىىون 

 لتفكير النظميل
معامل ارتبا   الةروية 

 R بيرسون
 قيمة ل 

F 
 قيمة بيتا 

β 
 قيمة 
R2 

 αمستو  الداللة 

اار الستخدام يوجد 
نموذج سينجي على 

المنظمي في االبداع 
مدارس القدس تعزى 

 لتفكير النظميل

1.727a 

 
3.13 

 
1.72 

 
1.14 

 
1.131b 

 

 نقبةةلالةروةةية و  رفضوبةةهل  نةة 0.05ر مةةنةةةتيتوةة  مةةن اةةالل الجةةدول السةةاب  أن مسةةتو  الداللةةة ا
فةةة   والةةةةردي  يوجةةةد ايةةةر السةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان المن مةةة ال الةةةةرض البةةةديل اي انةةةه 

 الن مة  التةديرتعء  لألتةدير الن م  وان هنا   القة بين ت بية  نمةوهل سةينج  وتةايير  مدارس القدس
اسةةتادام  ءادفدألمةةا   رديةةةمةةن اةةالل نتةةا   معامةةل ارتبةةا  بيرسةةون دمةةا أن قيمةةة بيتةةا تبةةين أن العالقةةة 

 معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء لتةدير الن م ، دمةا وقةدستادام انموهل سينج  ءادت ا
مةةن التبةةاين الحاةةةل فةة  ت بيةة  التةديةةر الن مةة ، هةةو تبةةاين مةسةةر  %6وهةةها يعنةة  أن  (0.06)مقةةدار 

فهةةو تبةةاين تةسةةر   وامةةل  %22 مةةن قبةةل اسةةتادام نمةةوهل سةةينج  امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه  النسةةبة والبةةالغ
أي لةةم تدةةن تألةة  العوامةةل وةةمن أداة الدراسةةة ودانةةت وةةمن  ااةةر   شةةوا ية لةةم تةةدال نمةةوهل االنحةةدار

 . وامل اارجية 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ف  الةةل الرابع حي  هدفت هه    ليهاف  هها الةةل ستقوم الباحية بمناقشة النتا   الت  تم التوةل 
دراسة حالة  ألص مدارس )تشايل أبعاد المن مة المتعألمة حس    ار سينج  )  لصالدراسة لألتعرل 
ومن يم سيتم  المستقألة الت  تتعأل  بنموهل سينج  المتتيرات  دد من ، ف  ووء دراسة(من قة القدس

هها باإلوافة  لص ووع نموهل اال يقوم من االله البح  . المناسبة أهم النتا   والتوةياتووع 
 .لجعل المن مات التعأليمية ف  القدس من مات متعألمةباقترا   ريقة 

 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول 1.2
 

تشايل درجة ممارسة أبعاد المن مة المتعألمة حس    ار سينج   ألص المدارس الةألس ينية ف  
القدس من وجهة ن ر المعألمين واالداريين (؟

تشايل أبعاد المن مة المتعألمة حس    ار سينج  لدرجة المجال الدأل  أن  تحأليليتو  من نتا   ال
حاء  ألص  التمدن الشاة درجة مجال أن دما  (6.86)دانت مرتةعة حي  بألغ المتوس  الحساب  

نموهل ت بي  ، ف  حين حةل (9.05)أ ألص المتوس ات الحسابية ودان متوس ه الحساب  يساوي 
ولألحةول  ألص  (.6.90)بية حي  دان المتوس  الحساب   ألص أدنص المتوس ات الحسا سينج 

 . حدمناقشة اد  قامت الباحية بمناقشة دل مجال من المجاالت  ألص 
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تأاير استراتجيات التعلم التنظيمي في خلق بيئة متطورة ودعم  مناقشة نتائج مجال 2.5
  :المدرسة كمنظمة متعلمة

 

تأيير استراتجيات التعألم التن يم  ف  األ  بي ة مت ةورة لقد تبين من نتا   تحأليل هها المجال أن درجة 
حيةةةة  بألةةةةغ متوسةةةة ها الحسةةةةاب  العةةةةام السةةةةتجابات  ، دانةةةةت مرتةعةةةةة ود ةةةةم المدرسةةةةة دمن مةةةةة متعألمةةةةة

حاءت  ألص أ ألص المتوسة ات ( التعألم الةعال)أن الةقرة الت  تنل  ألص حي  تبين ( 6.29)المبحويين 
جميع ما )، ف  حين حةألت الةقرة الت  تنل  ألص (6.25)الحسابية ودان متوس ها الحساب  بمقدار 

 المعألمةةةةون ويةسةةةةر هلةةةة   ألةةةةص أن، (9.28) ألةةةةص أدنةةةةص متوسةةةة  حسةةةةاب ، حيةةةة  دةةةةان يسةةةةاوي ( هدةةةةر
مةن اةالل فة  القةدس التة  تةواجههم فة  التعألةيم تجةاوء المحةن  يحةاولون واالداريون فة  مةدارس القةدس 

اتبان استراتيجيات التعألم التن يم  قدر االمدان ميل الحوارات الماتألةة والمناقشات الةعالة والقيام بعمل 
وقد توافقت هه  النتيجة مع نتيجة دراسة  لهمم تمرات اارل ن ا  المدارس اوفا من مالحقة االحتالل 

من االل التعامل مةع اسةتراتيجيات  المن مة المتعألمةأهمية اةا ل  والت  بينت ( 9000 )الحواجرة 
التةةة  اوةةةةت بوةةةرورة  ( 9009 )حسةةةين الةةةتعألم التن يمةةة  بينمةةةا ااةةةتالل النتيجةةةة الحاليةةةة مةةةع دراسةةةة 

 ( 9000 )جبةران الجامعةات باإلوةافة  لةص دراسةة ت وير استراتيجيات التعألم التن يم  المسةتادمة فة  
المدارس دانةت متوسة ة بينمةا الدراسةة الحاليةة  يم  المستادمة ف  الهي ا هر استراتيجيات التعألم التن

 .دانت مرتةعة
 

  :مجال التمكن الشخصيمناقشة نتائج  1.2
 

حيةةة  بألةةةغ  لقةةةد تبةةةين مةةةن نتةةةا   تحأليةةةل هةةةها المجةةةال أن درجةةةة مجةةةال الةةةتمدن الشاةةةة  دانةةةت مرتةعةةةة
دا ما أسعص  لةص )أن الةقرة الت  تنل  ألص  ه  (9.05)متوس ها الحساب  العام الستجابات المبحويين 

حةةةةةاءت  ألةةةةةص أ ألةةةةةص ( اإلبةةةةدان واالبتدةةةةةار فةةةةة   مألةةةةة  وهنةةةةا  حةةةةةافء دااألةةةةة  يةةةةةدفعن  لتحقيةةةة  االنجةةةةةاء
، فةة  حةةين حةةةألت الةقةةرة التةة  تةةنل (9.92)المتوسةة ات الحسةةابية ودةةان متوسةة ها الحسةةاب  بمقةةدار 

 ألص أدنص  (لشاة  بحرية لتمييل من متنا ألص استادام التمدن ا ع من االدارة العأليايهنا  تشج) ألص 
يشعرون  واالداريين معألمينحي  تةسر الباحية هل  بان ال ،(6.28)متوس  حساب ، حي  دان يساوي 

بالروةةا  ةةن هاتهةةم وانهةةم يبةةهلون قةةةار  جهةةدهم لتحقيةة  دةةل مةةا هةةو افوةةل فةة  العألميةةة التعأليميةةة ممةةا 
يجعةةل لةةديهم نةةون مةةن السةةعادة والقةةوة الةةةادرة  ةةن قةةوة المعرفةةة ومةةا يةة دي  لةةص تةةوفير تةةأيير ايجةةاب  فةة  
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  فةة  انشةةاء بي ةةة وهةةها يمدةةن تحقيقةةه فقةة  فةة  حةةال ت بيةة  نمةةوهل سةةينج. معنويةةاتهم وادا هةةم الشاةةة 
التةة   ( 9002 ) وال ويةةل نةةةب باوقةةد توافقةةت هةةه  النتيجةةة مةةع نتيجةةة دراسةةة . تن يميةةة لمن مةةة متعألمةةة

 .وبشدل مرتةع ،يمارسون التمدن الشاة  ف  التعأليم  ينبينت أن المعألم
 

الةةهي ا هةةر أن النتيجةةة متوسةة ة وليسةةت مرتةعةةة  ةةن  ( 9000 )  بابنةةةوتعاروةةت مةةع نتيجةةة دراسةةة 
الت  بينت أن هها المجال جاء مع االبعاد الت   ( 9002 ) واارون ءايدودهل  دراسة تقديرات المعألمين 

 .حةألت  ألص نتيجة مناةوة
 

  :مجال النماذج العقليةمناقشة نتائج  1.1
 

حيةةة  بألةةةغ متوسةةة ها مرتةعةةةة المجةةةال الدأليةةةة دانةةةت  ألقةةةد تبةةةين مةةةن نتةةةا   تحأليةةةل هةةةها المجةةةال أن درجةةةةف
يعةةد العةةامألون المدرسةةة )أن الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص  دمةةا( 9.06)الحسةةاب  العةةام السةةتجابات المبحةةويين 

حةةاءت  ألةص أ ألةةص المتوسة ات الحسةةابية ودةان متوسةة ها الحسةةاب   (جةءءا  مةةن ن ةام أدبةةر هةو المجتمةةع
تتةةةل المناقشةةات بةةين الةةءمالء با مانةةة )تةةنل  ألةةص  ، فةة  حةةين حةةةألت الةقةةرة التةة (9.09)بمقةةدار 

 مين( وتةسر الباحية هل   لص أن المعأل6.29) ألص أدنص متوس  حساب ، حي  دان يساوي ( والةراحة
بشةةدل يةةوم  ميةةل العجةةء الدبيةةر فةة  ميءانيةةات  حاةةةرهممواجهةةة التحةةديات التةة  تيسةةت يعون  واالداريةةين

ت بيةة   مةةن اةةاللل، ودةةهل  تسةةر  ال ةةال  مةةن المةةدارس، المةةدارس باإلوةةافة  لةةص موةةايقات االحةةتال
لقةةرارات المناسةةبة فةة  ا وقةةات والةةهي يسةةا دهم  ألةةص سةةهولة اتاةةاه االنمةةاهل العقأليةةة مةةن قبةةل المعألمةةين 

المناسبة تماشيا مع الواقع الهي يعيشونه يوميا ف  العمألية التعأليمية لهل  نجد أن مع م ا فدار الههنية 
 لةةص واقةةع مألمةةوس يمدةةن تنةيةةه  فةة   ةةل ال ةةرول القاسةةية التةة  تعيشةةها مةةدارس  نةةد المعألمةةين ت بةة  

وقد توافقةت هةه  النتيجةة . القدس، وهها بدور  يبين مد  أهمية ت بي  نموهل سينج  ف  مدارس القدس
يمارسون ت بي  النماهل واالداريين  ينالت  بينت أن المعألم ( 9002 ) وال ويل نةب بامع نتيجة دراسة 

التةةة  بينةةةت أن هةةةها  ( 9002 ) وااةةةرون ءايةةةدوتعاروةةةت مةةةع دراسةةةة . العقأليةةةة فةةة  التعألةةةيم بشةةةدل مرتةةةةع
هةةها باإلوةةافة  لةةص تعاروةةها مةةع دراسةةة . المجةةال جةةاء مةةع االبعةةاد التةة  حةةةألت  ألةةص نتيجةةة مناةوةةة

 .الهي ا هر أن النتيجة متوس ة تبعا لهها المجال ( 9000 )  بابنة
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 :الرؤية المشتركةمجال مناقشة نتائج  1.5
 

حية  بألةغ متوسة ها الحسةاب  مرتةعةة المجةال الدأليةة دانةت  تبين من نتا   تحأليةل هةها المجةال أن درجةة
يدةةون هةةدل اجتما ةةات الهي ةةة )أن الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص  دمةةا (6.20)العةةام السةةتجابات المبحةةويين 

حةةاءت  ألةةص أ ألةةص المتوسةة ات الحسةةابية ودةةان متوسةة ها الحسةةاب   (المدرسةةية تحقيةة  نتاجةةات تربويةةة
ي ةةةور اإلداريةةةون مقةةةدرة لألتعامةةةل بنجةةةا  مةةةع )، فةةة  حةةةين حةةةةألت الةقةةةرة التةةة  تةةةنل  ألةةةص (9)بمقةةةدار 

وتةسر الباحيةة هلة  ، (6.89) ألص أدنص متوس  حساب ، حي  دان يساوي  (ال رول اإلدارية المتتيرة
انه ال بد من وجةود من مةة متعألمةة مشةتردة الةر   وهات احسةاس واحةد يرون واالداريين  بان المعألمين 

وهةةها يبةةين مةةد  أهميةةة ت بيةة  نمةةوهل سةةينج  فةة  مةةدارس . موجةةه لألنهةةوض بالعمأليةةة التعأليميةةة بالقةةدس
 .القدس بااتالل انوان المدارس فيها

 

 :مجال تعلم الفريقمناقشة نتائج  1.5
 

فألقةةةد تبةةةين مةةةن نتةةةا   تحأليةةةل هةةةها المجةةةال أن درجةةةة المجةةةال الدأليةةةة دانةةةت مرتةعةةةة حيةةة  بألةةةغ متوسةةة ها 
يراجةةع العةةامألون تةةأيير )أن الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص  دمةةا (6.89)الحسةةاب  العةةام السةةتجابات المبحةةويين 
ا حةةةةاءت  ألةةةةص أ ألةةةةص المتوسةةةة ات الحسةةةةابية ودةةةةان متوسةةةة ه( ممارسةةةةاتهم  ألةةةةص أداء ال ألبةةةةة باسةةةةتمرار

يتمتةةع اإلداريةةون بمهةةارات جمةةع )، فةة  حةةين حةةةألت الةقةةرة التةة  تةةنل  ألةةص (6.26)الحسةةاب  بمقةةدار 
هةها يبةين وتةسر الباحية هل   لص أن  ،(6.25) ألص أدنص متوس  حساب ، حي  دان يساوي ( البيانات

مةن اجةل تحقية  النتةا   المر ةو  بهةا بعةد ت بية   ،مد  الحاجة  لص نموهل سينج  ف  مدارس القةدس
 .السياسة التعأليمية العامة الت  تنتهجها وءارة التربية والتعأليم ف  القدس

 

  :مجال التفكير النظميمناقشة نتائج  1.5
 

فألقةةةد تبةةةين مةةةن نتةةةا   تحأليةةةل هةةةها المجةةةال أن درجةةةة المجةةةال الدأليةةةة دانةةةت مرتةعةةةة حيةةة  بألةةةغ متوسةةة ها 
يتم تشجيع العامألين  ألص )أن الةقرة الت  تنل  ألص دما  (6.89)الستجابات المبحويين الحساب  العام 
، ف  (6.25)حاءت  ألص أ ألص المتوس ات الحسابية ودان متوس ها الحساب  بمقدار  (التعألم المستمر

 ألةص أدنةص متوسة  حسةاب ، ( تتم ةنا ة القرارات بشةدل جمةا  )حين حةألت الةقرة الت  تنل  ألص 
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بهها يدون نموهل سينج  مناسبا تماما لتدوين وتةسر الباحية هل   لص أن  ، (6.22)حي  دان يساوي 
من مةةات متعألمةةة فةة  القةةدس تقةةوم ر يتةةه  ألةةص انشةةاء  القةةات بي يةةة تةةرب  بةةين اجةةءاء المن مةةة المتعألمةةة 

مة  بةهل  متةراب  الواحدة وهها ي هر من حاجة هه  المةدارس  لةص ميةل هةها الن ةام، فيدةون الن ةام التعألي
متدامةةل قةةادر  ألةةص تجةةاوء المحةةن التةة  يواجههةةا الن ةةام التعأليمةة  فةة  القةةدس ليةةنهض مةةن العجةةء الةةهي 

 .يعتريه  لص  اقة حيوية يمدن من االلها تشجيع ال ألبة  ألص االلتءام بعمألية التعأليم
 

  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةمناقشة  1.5
 

 : الفرضية األولى
لدرجةة تةايير نمةوهل سةينج   ألةص  ≥α) 0.05)ال يوجد فرو  هات داللة  حةا ية  ند مستو  الداللة 

 .اإلبدان الةردي والتن يم  ف  مدارس القدس
الةردي  اإلبدانلنموهل سينج   ألص  تأييرتبين انه يوجد لعينة مستقألة واحدة  (ت)ااتبار باالستناد  لص 

 ألم المن مة يدون ادبةر مةن أفرادهةا وتعءو الباحية هه  النتيجة  لص أن  (.ق  مدارس القدس والتن يم 
الموجةةودين فيهةةا بشةةدل مسةةتقل حيةة  أن  ألةةم الةةةرد ينتقةةل  لةةص المن مةةة ددةةل مةةن اةةالل الحةةةول  ألةةص 

فة  المةدارس حتةص يتحقة  اإلبةدان المن مة  مةن الناحيةة  واالداريةين المعرفة والمهارات الالءمة لألمعألمين
ة فة  القةدس ية مدانيةة تةأيير نمةوهل سةينج   ألةص الم سسةات التعأليم مةد حية  يتبةين . مأليةالعألمية والع

لةص قةوة هةها الن ةام فة  تحقية  اإلبةدان الم سسة و  دمةا أن اهتمةام  دارة المدرسةة بت بية  هةها النمةةوهل ، اا
 .ف  المدارس يسا د  ألص رفع أداء المعألمين فيها

 
 :ضية الاانيةالفر 
تعء  لتأيير   ستادام نموهل سينج   ألص االبدان الةردي والتن يم   ألص مدارس القدس  أير يوجد 

 العقأليةةةة والههنيةةةة، الر يةةةة الشاةةةة ، والنمةةةاهل الةةةتمدن) التةةة  ووةةةعها سةةةينج   الوةةةواب   الامسةةةة
المعألمةين ن ةر  وجهةة مةن تحويألهةا الةص من مةات متعألمةةفة  ( الن مة  الةري ، التةدير المشتردة، تعألم

 "  ة أير دل واب  من الوواب   ألص حدو"سيتم مناقش .واالداريين
 
 



 

65 

تةةأيير تعةةء  لفةة  مةةدارس القةةدس  والةةةردي سةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة ايةةر اليوجةةد 
 .استراتجيات التعألم التن يم  ف  األ  بي ة مت ورة ود م المدرسة دمن مة متعألمة

 

سةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان يوجةةةد ايةةةر ال اي انةةةهالةةةةرض البةةةديل رفةةةض الةروةةةية و  قبةةةول تةةةم
تةةةأيير اسةةةتراتجيات الةةتعألم التن يمةةة  فةةة  األةةة  بي ةةةة مت ةةةورة ود ةةةم تعةةةء  ل المن مةة  فةةة  مةةةدارس القةةةدس

بةةةين ت بيةةة  نمةةةوهل سةةةينج  وتةةةايير اسةةةتراتيجيات الةةةتعألم  وان هنةةةا   القةةةة متعألمةةةةالمدرسةةةة دمن مةةةة 
تةةأيير اسةةتراتجيات الةةتعألم اسةةتادام نمةةوهل سةةينج  ءاد  فدألمةةا ءادالعالقةةة  رديةةة حيةة  أن هةةه   التن يمةة 

، وتعةةءو الباحيةةة هةةه  النتيجةةة  لةةص أن متعألمةةةالتن يمةة  فةة  األةة  بي ةةة مت ةةورة ود ةةم المدرسةةة دمن مةةة 
ن اسةتراتيجيات الةتعألم التن يمة  تة دي  لةص تشةديل من مةة متعألمةة وهةها أمعتةرفين بة واالداريةين المعألمين

يحةةاولون الت ةةوير والتن ةةيم  هميةةة هةةها العنةةةر فةة  المن مةةة  واالداريةةين ء المعألمةةينيشةةير  لةةص أن هةة ال
 %6أن وهةها يعنة   (0.06)مقةدار  معامةل الةص ليشةيرجةاء ( R2)التحديةد ونالح  أن معامةل . المتعألمة

تةةةأيير اسةةةتراتجيات الةةةتعألم التن يمةةة  فةةة  األةةة  بي ةةةة مت ةةةورة ود ةةةم المدرسةةةة مةةةن التبةةةاين الحاةةةةل فةةة  
 النسةبة والبةالغ اما ما تبقص مةن هةه استادام نموهل سينج  هو تباين مةسر من قبل  ، متعألمة دمن مة

وتعةءو الباحيةة هةه  النتيجةة  .فهو تبةاين تةسةر   وامةل ااةر   شةوا ية لةم تةدال نمةوهل االنحةدار 22%
 لص أن هه  العوامل تبين أن االحتالل له  القة بعدم القدرة  ألص انشاء من مات متعألمة بحس  نموهل 

نهةم و ألص المدارس بةالر م مةن أ واالداريين سينج  حي  أنه يستادم دافة سبل التويي   ألص المعألمين
 .مبد ةيبهلون قةار  جهدهم لتحقي  بي ة تعأليمية مت ورة و 

 
 : نية "التمكن الشخصي"الفرضية الاا

ألةةتمدن فةة  مةةدارس القةةدس تعةةء  ل والةةةردي ايةةر السةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة يوجةةد 
 .الشاة 

 

الةةةةرض البةةةديل اي انةةةه يوجةةةد ايةةةر السةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان رفةةةض الةروةةةية و  قبةةةول تةةةم
فةةة  مةةةدارس القةةةدس تعةةةء  لألةةةتمدن الشاةةةة  وان هنةةةا   القةةةة بةةةين ت بيةةة  نمةةةوهل  والةةةةردي المن مةةة 

نمةوهل سةينج  ءاد اسةتادام الةتمدن  العالقة  ردية فدألما ءاد استادام وهه سينج  و التمدن الشاة  
مةن  %0وهةها يعنة  أن  (0)مقةدار  معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء دمةا وقةد ، الشاةة 
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هو تباين مةسر من قبةل اسةتادام نمةوهل سةينج  امةا مةا تبقةص  ، ف  التمدن الشاة التباين الحاةل 
وهةها . فهو تباين تةسر   وامل اار   شوا ية لم تدال نمةوهل االنحةدار %000 من هه  النسبة والبالغ

وتعةةةءو  .يةةةدل  ألةةةص أن نمةةةوهل سةةةينج  ال يتةةةاير نها يةةةا بةةةالتمدن الشاةةةة  لالفةةةراد فةةة  مةةةدارس القةةةدس
ه  النتيجة  لص ما تم االشارة اليه سابقا أن دل فةرد مةن افةراد المن مةات المتعألمةة لديةه القةدرات الباحية ه

والمهةةارات التةة  تسةةا د  ألةةص انشةةاء بي ةةة تعأليميةةة مبد ةةة  ال أن هةةه  القةةدرات فرديةةة فةةال بةةد مةةن ايجةةاد 
التة   م االداريوال ةاق نموهل معين دنموهل سينج  ميال يعمل  ألص رب  هه  القدرات الشاةية لألمعألةم

نست يع من االل رب ها ب رول المن مة المتعألمة  لص انشاء بي ة تعأليمية قا مةة  ألةص نمةوهل سةينج  
مةن قبةل  %000فدما ي هر من معامل التحديد أن هنةا  تةأيير بنسةبة . وبالتال  من مة متعألمة مبد ة

تةةة  تحةةةول دون ت ةةةور هةةةه  ال ةةةرول الاارجيةةةة التةةة  تمنةةةع تحقيةةة  اإلبةةةدان فةةة  المن مةةةات المتعألمةةةة وال
 .المن مات و دم ت ور قدرات أفرادها

 
 : النماذج العقلية " لاانية الفرضية ا

ألنمةاهل فة  مةدارس القةدس تعةء  ل والةةردي  ايةر السةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن مة يوجةد 
 .العقألية

 

سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان تةةةم قبةةةول الةروةةةية ورفةةةض الةةةةرض البةةةديل اي انةةةه يوجةةةد ايةةةر السةةةتادام نمةةةوهل 
المن م  ف  مدارس القدس تعةء  لألنمةاهل العقأليةة وان هنةا   القةة بةين ت بية  نمةوهل سةينج  وتةايير 
النماهل العقألية من االل نتا   معامل ارتبا  بيرسون دمةا أن قيمةة بيتةا تبةين أن العالقةة  دسةية فدألمةا 

 الص ليشير( R2)التحديد  معامل جاء النماهل العقألية، دما وقد استادام قل استادام نموهل سينج  ءاد
مةن التبةاين الحاةةل فة  ت بية  النمةاهل العقأليةة، هةو تبةاين  %0وهةها يعنة  أن  (0.00)مقةدار  معامةل

فهةةو تبةةاين تةسةةر   %22 مةسةةر مةةن قبةةل اسةةتادام نمةةوهل سةةينج  امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه  النسةةبة والبةةالغ
وتعةةءو الباحيةةة هةةه  النتيجةةة  لةةص أن مةةدارس القةةدس . دال نمةةوهل االنحةةدار وامةةل ااةةر   شةةوا ية لةةم تةة

أن ترقص با سألو  التة  تةدير بةه المدرسةة  ال أن نتيجةة الةروةية  بااتالل انوا ها تحاول قدر االمدان
تشةةير  لةةص أن هنةةا   وا ةة  دبيةةرة تهةةدد ن ةةام التعألةةيم ددةةل فةة  القةةدس، حيةة  أيبتةةت النتةةا   أن النمةةاهل 

الموجودة ف  المدارس تسا د  ألةص ت ةوير بي ةة تعأليميةة من مةة قا مةة  ألةص اإلبةدان والت ةور  ال العقألية 
أن هنا   وامل أار  تحد من  مدانية الوةول  لص هه  المرحألة مما يحد من استادام نموهل سينج  
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هميةةة فةة  المةةدارس بةةالر م مةةن سةةع  الدييةةر مةةن المن مةةات المتعألمةةة لت بيةة  هةةها النمةةوهل لمةةا لةةه مةةن أ
بدان المن مات المتعألمة  . دبر  ف  ءيادة ت ور واا

 
 : اانية"الرؤية المشتركة"الفرضية ال
الةةةةرض البةةةديل اي انةةةه يوجةةةد ايةةةر السةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان  رفةةةضالةروةةةية و  تةةةم قبةةةول
وان هنةةةا   القةةةة بةةةين ت بيةةة  نمةةةوهل لألر يةةةة المشةةةتردة فةةة  مةةةدارس القةةةدس تعةةةء   والةةةةردي  المن مةةة 

مةةةن اةةةالل نتةةةا   معامةةةل ارتبةةةا  بيرسةةةون دمةةةا أن قيمةةةة بيتةةةا تبةةةين أن  الر يةةةة المشةةةتردةسةةةينج  وتةةةايير 
التحديةد  معامةل جةاء الر يةة المشةتردة، دمةا وقةد تاسةتادام نمةوهل سةينج  ءاد ءاد فدألمةا  رديةةالعالقة 

(R2 )الر يةةة ت بيةة  مةةن التبةةاين الحاةةةل فةة   %0وهةةها يعنةة  أن  (0)مقةةدار  معامةةل الةةص ليشةةير
 %000 المشتردة، هو تباين مةسر من قبل استادام نموهل سينج  اما ما تبقص من هه  النسبة والبالغ

وهها يدل  ألص أن نموهل سةينج  ال  .فهو تباين تةسر   وامل اار   شوا ية لم تدال نموهل االنحدار
وتعةءو الباحيةة هةه  النتيجةة  لةص أن قةدرة الةةرد  .مةدارس القةدس يتاير نها يا بالر ية المشتردة لالفراد ف 

ف  مةدارس القةدس تسةا د  ألةص رسةم ةةورة معينةة تدةون مشةتردة ( المو ةين االداريين،  المعألم)الواحد 
حيةة  نجةةد أن هنةةا  قنا ةةة تامةةة بوةةرورة تةةراب  ا فدةةار والةةةور المشةةتردة  ،بةةين افةةراد المن مةةة الواحةةد
 . ن حقيقة التعأليم ف  مدارسهم ف  القدسواالداريون  الت  يدونها المعألمون 

 
 : ق"يلفر ااانية"تعلم الفرضية ال

 .الةري تعألم تعء  ل ف  مدارس القدس والةري اير الستادام نموهل سينج   ألص االبدان المن م يوجد 
تةةةم قبةةةول الةروةةةية ورفةةةض الةةةةرض البةةةديل اي انةةةه يوجةةةد ايةةةر السةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج   ألةةةص االبةةةدان 
المن م  ف  مدارس القدس تعء  لتعألم الةري  وان هنا   القة بين ت بي  نموهل سينج  وتايير تعألةم 

رديةةةة فدألمةةةا ءاد الةريةةة  مةةةن اةةةالل نتةةةا   معامةةةل ارتبةةةا  بيرسةةةون دمةةةا أن قيمةةةة بيتةةةا تبةةةين أن العالقةةةة  
 الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء اسةتادام نمةوهل سةينج  ءادت اسةتادام تعألةم الةرية ، دمةا وقةد

مةةن التبةةاين الحاةةةل فةة  ت بيةة  الةةتعألم الةريةة ، هةةو تبةةاين  %0وهةةها يعنةة  أن  (0.00)مقةةدار  معامةةل
فهةةو تبةةاين تةسةةر   %22 مةسةةر مةةن قبةةل اسةةتادام نمةةوهل سةةينج  امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه  النسةةبة والبةةالغ

 وامل اار   شوا ية لةم تةدال نمةوهل االنحةدار وتعةءو الباحيةة هةه  النتيجةة  لةص أن العمةل دةرية  فة  
المن مات المتعألمة يسا د  ألص تجاوء العديد من المشدالت الت  قد تقل أمام ت ور المن مةة وتحقية  
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 باإلوةافة  لةص التجرية  الاةال و  جة حل المشدالت ب رية  منهاإلبدان التعأليم  وهها يدون من االل 

ل المعرفةة بسةر ة وفا أليةة نقةو  الةتعألم مةن افوةل الممارسةات لةد  اآلاةرينو  التعألم مةن التجربةة الماوةية
متعألمةةة، وهةةها يتبةةين مةةن اةةالل نتةةا   معامةةل التحديةةد الةةهي ي هةةر مةةد  تةةدال العوامةةل  من مةةةفةة  دةةل 

 .  ما سب الاارجية ف  الحد من استادام نموهل سينج  ف  تحقي
 

 : اانية "تفكير النظمي"الفرضية ال
فةة  مةةدارس القةةدس تعةةء  لألتةديةةر  والةةةردي ايةةر السةةتادام نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة يوجةةد 
 .الن م 

 

وبةةهل  نةةرفض الةروةةية ونقبةةل الةةةرض  0.05أن مسةةتو  الداللةةة اةةةتر مةةن التحأليةةليتوةة  مةةن اةةالل 
نمةةوهل سةةينج   ألةةص االبةةدان المن مةة  فةة  مةةدارس القةةدس تعةةء  البةةديل اي انةةه ال يوجةةد ايةةر السةةتادام 

الن مةة  مةةن اةةالل نتةةا    التةديرلألتةديةةر الن مةة  وان هنةةا   القةةة بةةين ت بيةة  نمةةوهل سةةينج  وتةةايير 
معامل ارتبا  بيرسون دما أن قيمة بيتا تبين أن العالقة  ردية فدألما ءاد استادام نمةوهل سةينج  ءادت 

وهةها  (0.06)مقةدار  معامةل الةص ليشةير( R2)التحديةد  معامةل جةاء دمةا وقةد اسةتادام التةديةر الن مة ،
مةةن التبةةاين الحاةةةل فةة  ت بيةة  التةديةةر الن مةة ، هةةو تبةةاين مةسةةر مةةن قبةةل اسةةتادام  %6يعنةة  أن 

فهةةو تبةةاين تةسةةر   وامةةل ااةةر   شةةوا ية لةةم  %22 نمةةوهل سةةينج  امةةا مةةا تبقةةص مةةن هةةه  النسةةبة والبةةالغ
وتعءو الباحية هه  النتيجةة  لةص أن التةديةر الن مة  يسةا د  ألةص تةراب  ا فدةار  .تدال نموهل االنحدار

بعوةةةها بةةةبعض فةةة  المن مةةةات المتعألمةةةة  ال أن نتةةةا   الدراسةةةة بينةةةت أن اسةةةتادام نمةةةوهل سةةةينج  فةةة  
مدارس القدس بناء  ألص التةدير الن م  ال يسا د  ألص انجاء ادبر وبالتال  الحد من اإلبدان التعأليم  

ر  الباحية أن التةدير الن م  هدفه التا ي  لألمستقبل ف  مدارس القةدس وبةالر م مةن وجةود   نةد  ه ت
افراد الم سسة التعأليمية  ال انه  ير م ب  بسب  االحتالل وال رول القاسية التة  يعيشةها اهةل القةدس 

 اقتهةةا لتشةةديل فالمن مةةة المتعألمةةة بالقةةدس بحاجةةة  لةةص اسةةتمرارية حتةةص تدةةون قةةادرة  ألةةص ءيةةادة .  امةةة
 .المستقبل الجديد الهي ال بد فيه من استادام نموهل سينج  حتص يدون ناجعا
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  أهم النتائج والتوصيات : 1.25
 

من االل النتا   الت  أ هرتها الدراسة الحالية قد تبين مد  الحاجة  لص نموهل سينج  ف  مدارس 
السياسة التعأليمية العامة الت  تنتهجها وءارة القدس من اجل تحقي  النتا   المر و  بها بعد ت بي  

 .التربية والتعأليم ف  القدس
 

 :فالمعألمون واإلداريون ف  مدارس القدس
يحاولون تجاوء المحن الت  تواجههم ف  التعأليم ف  القدس من االل  تبان استراتيجيات التعألم  .0

الة والقيام بعمل م تمرات اارل ن ا  التن يم  قدر اإلمدان ميل الحوارات الماتألةة والمناقشات الةع
المدارس اوفا من مالحقة االحتالل وي هر مد  حاجة مدارس القدس لت بي  نموهل سينج  ف  
مدارسها وبشدل دا م لد  تدون قادرة  ألص تعءيء قدرتها  ألص التتيير والتدييل مع الواقع التعأليم  

 .ف  القدس 
قةار  جهدهم لتحقي  دل ما هو أفول وهها يمدن  يشعرون بالروا  ن هاتهم وأنهم يبهلون .9

 .تحقيقه فق  ف  حال ت بي  نموهل سينج  ف   نشاء بي ة تن يمية لمن مة متعألمة
يست يعون مواجهة التحديات الت  تحاةرهم بشدل يوم  ، من االل ت بي  النماهل العقألية من  .6

لمناسبة ف  ا وقات المناسبة تماشيا مع قبل المعألمين والهي يسا دهم  ألص سهولة اتااه القرارات ا
الواقع الهي يعيشونه يوميا ، وهها بدور  يبين مد  أهمية ت بي  نموهل سينج  ف  مدارس القدس 

 .لإلتبان سياسات تعأليمية ال افتراوات وتعميمات قد تا  ء وقد تةي 
تقوم ر يته  ألص  نشاء  نموهل سينج  مناسبا تماما لتدوين من مات متعألمة ف  القدس قد تبين أن. 9

 القات بي ية ترب  بين أجءاء المن مة المتعألمة الواحدة وهها ي هر مد  حاجة هه  المدارس  لص 
ميل هها الن ام، فيدون الن ام التعأليم  بهل  متراب  متدامل قادر  ألص تجاوء المحن الت  يواجهها 

 اقة حيوية يمدن من االلها  الن ام التعأليم  ف  القدس لينهض من العجء الهي يعتريه  لص
 .تشجيع ال اقم اإلداري والهي ة التدريسية   ألص االلتءام بعمألية التعأليم
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 :وبناء  ألص ما تم الارول به من نتا   وتوةيات تقتر  الباحية العمل  ألص*
وفقا  مين  وال العامر  دورات تعأليمية وت ويرية لألمعألبناء مردء ت وير معألمين ف  حقل التعأليم ي  .0

مهنيا ف   هموتسا د يعهموتشج ين واالداريينلألمعألم ةلتربوية والحوارية حي  تدون دا ملألمباد ء ا
الشاةةة  والعمألةة  الةةهي سةةينعدس تألقا يةةا  ألةةص  موتقةةدمه م ألةةص ت ةةوير  هاتهةة تسةةا دهملدةة   هةةم مأل

 اسالي  تدريسه و ألص اداء ال ألبة دهل  .
 ألةةص انتهةةال نمةةوهل سةةينج  فةة  مدارسةةها فةة  القةةدس وهلةة  وةةرورة أن تعمةةل وءارة التربيةةة والتعألةةيم  .5

 مةن بشدل دا م لتدون قادرة  ألص تعءيء قدرتها  ألص التتيير والتديةل مةع الواقةع التعأليمة  فة  القةدس
 التعأليم. حقل ف  معألمين وت وير تأهيل مردء االل

الةص  ألةص ت ةوير العمةل الجمةا   والةةردي باإلوةافة  القةدس بالعمةلالبد مةن أن تقةوم المةدارس فة   .8
نتاجات التعأليم الميمر حتص تحةل  ألص نتا   افول فة  العألميةة التعأليميةة وحتةص تةةب   استادام 

 .من مة متعألمة بدافة ما تحتويه هه  المن مة من اسس ومبادئ لنجاحها
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 نموذج المقترح ال 1.21
 

 .بناء مركز تطوير معلمين في حقل التعليم حسب إطار سينجي : الهدف من نموذج الدراسة هو
لألمعألمين المبن   ألص  (بيت دافئ)حي  الهدل من بناء المردء ومن الوواب  أن يدون المردء 

التشجيع والمسا دة المهنية ف   مأله لد   ،مبادئ تربوية وحوارية به يمدن أن يجد المعألم الد م
  .الشاة  والعمأل يسا د   ألص ت وير نةسه وتقدمه 

 
 التهي ة 

لدل من مدراء المدارس والمعألمين داال المدارس الةألس ينية حول  التهي ة مرحألة  توفرتيج  أن 
أهمية هها النموهل  ومد  تأيير ت بيقة  ألص اداء المعألمين والهي ة االدارية واالرتقاء مسيرة التعأليم 

 :دما يج  أن تردء  ألص ما يأل  والمدارس وتحولها من مدارس تقأليدية الص من مات دا مة التعألم 
 .وليات المعألم داال المدرسةواجبات ومس  *
 .القوا د واإلرشادات الت  تحدم العمل المدرس  *
البي ة المدرسية بما ف  هل  تةميم المدرسة وال ال  والمعألمين والمعامل والمدتبة وحجرات * 

 ...الوسا   المتعددة الخ
 .موارد التنمية المهنية المتاحة داال واارل المدرسة *

 .المحي ة بالمدرسةالبي ة المجتمعية  *
 .يتم تويي  هها المدون بواس ة وحدة التدري  والتقويم المدرسية-0
 .(شرقي القدس-مركز تطوير العاملين في حقول التعليم)ةيتم تقييم هها المدون بواس ة مدير المدرس-5
 

 التنمية المهنية
 التنمية المهنية الن امية

 التربية والتعأليممن وءارة ( ا تمادها)يتم الموافقة  أليها  
 (مردء التدري / دارة التدري )يتم تقديمها  ن  ري  وحدات التدري  الماتألةة  
 تت   المعايير ا ساسية لألمعألم 
 (مردء التدري / دارة التدري )يتم توييقها بواس ة وحدات التدري  الماتألةة  
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 (مردء التدري /دري  دارة الت)يتم تقييم أداء المعألم بواس ة وحدات التدري  الماتألةة  
 

 التنمية المهنية الهاتية
 يقوم بها المعألم هاته

 يتم توييقها بواس ة وحدة التدري  والتقويم المدرسية 
 يتم تقييمها بواس ة مدير المدرسة 
 

 اإلرشاد
 يردء  ألص  ر  التدريس الااةة بالمادة

 يتم تحديد مرشد لدل مادة تدريس 
 والتقويم المدرسية يتم توييقها بواس ة وحدة التدري 
 يتم تقييمها بواس ة مدير المدرسة
اال ببرنام  التأهيل يحتوي  ألص تويي  يةيد اجتياء  (Portfolio) يتولص المعألم  نشاء مألل أ مال

مدون التهي ة وبرام  التنمية المهنية وأنش ة التنمية المهنية الهاتية ودهل  المشاردة ف  برنام  اإلرشاد 
 ألل بواس ة وءارة التربية والتعأليم أو مديرية التربية والتعأليميم يتم تقييم الم

 
 مت ألبات أساسية لتنةيه برنام  التأهيل

 يج  تشجيع واا داد المدرسين ا وا ل لألعمل دمرشدين ·
 يج   ةدار قرار يألءم دل معألم باجتياء البرنام  ·
 يج    داد وا تماد دورات التنمية المهنية ·
 دات التنمية المهنية بالن ام لألقيام بالمهام المقترحة لهميج  بناء قدرات وح ·
 يج  تجربة البرنام  ·
 يج  تشجيع واا داد مديري المدارس لألقيام بالمهام المقترحة لهم ·
 يج  بناء قدرات وحدات التدري  والتقويم المدرسية لألقيام بالمهام المقترحة لهم ·
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 (رق  القدس ش–)مردء ت وير العامألين ف  حقول التعأليم 
 التال  توجيهات اساسية لألمعألمين حول قوانين احتسا  الدرجات ف  من ومة المردء 

 :جدول بالدرجات ومتطلبات االستكمال المأمول بأن تأخد بها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

 درجاتال
1 – 2 
2 – 3 

 الدرجات
3 – 4 
4 – 5 
5 – 6  

 الدرجات
6 – 7 
7 – 8 
8 – 9 

انتقال من درجة الى اخرى خالل فترة 
 شهر 51عمل تعادل 

 11ساعة على االقل خالل  180
 شهر لالنتقال من درجة الى اخرى

ساعات على االقل خالل فترة  210
 :شهر عمل وفقا للتقسيم التالي 11

ساعة في  (75*2) 150
كلية/جامعة )لمجاالت محددة 

اضافة  (ومخصصة للدرجات العليا
 ساعة 11 الى

ساعة على االقل كل سنة، كما  30
 481يمكن للمعلم االستكمال حتى 

 ساعة خالل بحيث يتم احتساب
ساعة والباقي يحتسب للدرجة  451
 التالية

ساعة على االقل كل سنة، كما  30
ساعة  511يمكن للمعلم التعلم حتى 

يتم احتساب : خالل الدرجة بحيث
ساعة للدرجة الحالية والباقي  481

 درجة القادمةينتقل لل

ساعة على االقل كل  11يجب تعلم 
 511باإلمكان التعلم حتى  سنة

ساعة  541: ساعة خالل الدرجة
للدرجة الحالية والباقي ينتقل للدرجة 

 القادمة
 451 -اللقب الااني معترف به ل

ساعة شريطة تقديم المعلم لشهادة 
 تدل على ذلك

 451 -اللقب الااني معترف به ل
قديم المعلم لشهادة ساعة شريطة ت
 تدل على ذلك

 421 -اللقب الااني معترف به ل
ساعة شريطة تقديم المعلم لشهادة 

 تدل على ذلك

 
 معايير تحديد الدرجة واالرتةان من درجة  لص أ ألص منها :

 الشهادة الجامعية: أوال   *
  دد سنوات الابرة: يانيا   *
مدانية  نهاء  دد االستدماالت الت  شار  بها : ياليا   *  نق ة استدمال أم ال قبل المردء 54المعألم، واا
 ةحا  الو ا ل من مردءي مواويع أو مردءي  بقة يشاردون ف  دورة المرافقون التربويون ف   *

 المردء.
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سا ة  801سنة ابرة فما فو  وليس لديهم شهادة جامعية يستدمألون  53المعألمون الهين لديهم  *
 سنوات. 8االل 

 سنوات، والباق  مع دورة المدراء. 8سا ة مرة االل  81لألمدير أن يشار  ف  دورة مدرسية يمدن  *
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 نموذج سينجي المقترح من قبل الباحاة 
المكافأة المالية  الاانية  األولى  المرحلة

 العام الدراسي الااني العام الدراسي األول  السنة  والعالوات 

 2 1 3 4 6 7 76 77 71 2 2 2 1 3 4 6 7 76 77 71 2 2 الشهر 

اجتماع المعلمين والمدراء 
 والمعلمين المرشدين

 * *   * *   *          * *   * *   *            * *   * 

+ عالوة مواصالت 
 711مكافئة رمزية

 شيقل

  * *   * *   * *  دورات تنمية مهنية 
 
* *  

 
* *   * *   * *   * *   * *   * *   * *  

 عالوة مواصالت 

 عالوة مواصالت    *                * *   * *                 * *  دورات كفاءة معلم ومدير

  * *   * *   * *  التحكم بالبيئة المدرسية 
 
* *  

 
* *   * *   * *   * *   * *   * *   * *  

 عالوة مواصالت 

 عالوة مواصالت  *           *         *             *       *  *  التعامل مع المجتمع المحلي

ورشة عمل كتغذية راجعة لما 
 *          *             *         *            سبق

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي 

 للمدراء %71للمعلمين المدربين و  %2زيادة رواتب للمعلمين المتدربين و  %1عالوة معلم مساعد و  %3+يتوقع حصول المعلم على عالوة مواصالت / انتهاء الجزء األول من النموذج

دورة حول ضوابط سينجي 
   * *  *  * *  *  * *  *  *                       للمدرسة المتعلمة

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

+ عالوة مواصالت    * *  *  * *  *  * *  *  *                      : تطبيق الضابط األول
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عالوات باختالف  التمكين الشخصي
 المسمى الوظيفي

: تطبيق الضابط الااني 

   * *  *  * *  *  * *  *  *                       النماذج العقلية

+  عالوة مواصالت
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

                        *  *  * *  *  * *  *  * *   

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

: تطبيق الضابط الاالث 

   * *  *  * *  *  * *  *  *                       الرؤية المشتركة

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

تعلم : تطبيق الضابط الرابع 
   * *  *  * *  *  * *  *  *                       الفريق

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

: تطبيق الضابط الخامس 

   * *  *  * *  *  * *  *  *                       التفكير النظمي

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

تطبيق اداة الدراسة مرة  
أخرى وتحليلها والخروج 

                       بنتائجها
    

 *  * *  *  * *   

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

   * *  *  * *  *  * *  *  *                       إعطاء التقييم االولي  

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي
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مراقبة الوضع العام للمنظمة  
   * *  *  * *  *  * *  *  *                       المتعلمة 

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

   * *  *  * *  *  * *  *  *                     *  تقييم تقديرات المعلمين  

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

 *  *           *  *    *      تقييم تحصيل الطلبة 
  

 *  * *  *  * *   

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

   * *  *  * *  *  * *  *  *                       تقييم العالقات العامة  

+ عالوة مواصالت 
عالوات باختالف 
 المسمى الوظيفي

 .شيقل زيادة على راتبه 611يتوقع حول المعلم المتميز على عالوة بمقدار / انتهاء الجزء الااني من النموذج
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 مراجع قائمة ال

 المراجع العربية

 رة اإلبداع في المنظمات المتعلمة، دراسة ميدانية (  دا5114)، الةا وري، رفعت. بدار، براء
 .، أبحا  اليرمو ، سألسألة العألوم اإلنسانية واالجتما ية، اربدلىشركة موبايلكم األردنية

 (،5112البدري، نعيمة ) واقع التعلم التنظيمي بمدارس التعليم الحكومي بىسلطنة عمىان ومعوقىات
 رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة السأل ان قابوس،  مان.، تحقيقه

 ( 5100جبران،  أل) : المدرسة كمنظمة متعلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة نظر المعلمين
 .ا ردن، ، دألية التربية، جامعة اليرمو ، اربدفي األردن، قسم اإلدارة وأصول التربية

 (5111الجءراوي  براهيم) : داريا  للعاملين والجمهور: التنظيميتحليل السلوك ال بعة .سيكولوجيا  وا 
 المردء العرب  لألادمات ال البية.: ا ولص،  مان

 دار الحامد لأل با ة: ، ا ردن9.،  إدارة المنظمات منظور كلي: (9000)حريم، حسين. 
 أ واء  مةهوم المن مة المتعألمة ف  الجامعات ا ردنية من وجهة ن ر: (9000.)الحواجر ، دامل

 .9، العدد2المجألد  المجلة األردنية في إدارة األعمال،الهي ة التدريسية، 
 ،تطوير انموذج للمارسة مجاالت المنظمة المتعلمه  (:5113)، سام  واةاونه، وحص، حيدر

 .2مألح  ،83مجألد دراسات العألوم التربوية، .كما يراها اعضاء هيئة التدريس في الجامعه االردنية
 دراسة حالة م سسة التعلم التنظيمي كمدخل لتحسين اداء المؤسسة: (9000.)ايرة،  يشوش ،

 .سوم رة، رسالة ماجستير، دألية االدارة واالقتةاد، جامعة تألمسان
 (.5105ديو ، أيمن) : أار التعلم التنظيمي في تطوير المسار الوظيفي دراسة تطبيقية في قطاع

 .، دألية االقتةاد، جامعة دمش المصارف
 (5113الرجو ،  ادا )رسةالة التعلم التنظيمي من وجهة نظر اإلداريين فىي جامعىة اليرمىوك ،

 .ددتورا   ير منشورة، جامعة اليرمو ، اربد
 المملكة في وتطبيقاتها المتعلمة المنظمة(5113واارون ) رياض حسين  بدالناةر، ءايد 

، الم تمر الدول  بالجبيل الملكية الهيئة في الرئيسية القطاعات:  حالة السعودية دراسة العربية
 لألتنمية االدارية: معهد االدارة العامة، الممألدة العربية السعودية.

 بح  منشور ، منظمات التعلم، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية (:5112)، السالم، م يد 
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 (أير الهيدألة التن يمية  ألص التحول  لص من مات التعألم 5112السيد، محمود محمد )–  دراسة
دألية التجارة، ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، ت بيقية  ألص مستشةيات جامعة  ين شمس

 .9002جامعة  ين شمس، العدد اليان ، 
  ليبيا لمدارسهم كمنظمات متعلمةتقديرات مديري المدارس العامة في (. 9000. ) بابنة، ةال .

 .البحرين والنةسية ،12(4) 145-166.مجألة العألوم التربوية 
 (.5112 بابنه، ةال ، وال ويل،  بد الرحمن) : درجة ممارسة العاملين في مدارس وزارة التربية

 .ا ردن، دألية العألوم التربوية، الجامعة ا ردنية، والتعليم في األردن لضوابط المنظمة المتعلمة
 دور تطبيق نموذج سينجي في التعلم التنظيمي : (9008.)العبادي، هاشم، وال ا  ، يوسل

 .، دألية اإلدارة واالقتةاد، جامعة الدوفةلتحقيق اإلبداع في منظمات األعمال
 (5113 بد الرحمن، نسرين محمود) :دراسة : التعلم التنظيمي كمدخل لتحقيق الميزات التنافسية

 جامعة  ين شمس.: ، رسالة ددتورا   ير منشورة، القاهرةشركات االتصال المصريةمقارنة على 
 المدرسىىة كمنظمىىة متعلمىىة، دراسىىة اسىىتطالعية فىىي ( 5112)  يسةةان، ةةةالحة،.   ةةاري،  ةةارل

، المةةة تمر ا ول حةةةول  دارة تنميةةةة المةةةوارد البةةةةشرية فةةةة  المن مةةةةات بعىىىىض مىىىدارس سىىىلطنة عمىىىان
 .المعاةرة، اربد

  ،مةةةدال لألمن مةةةة المتعألمةةةة فةةة  : الةةةتعألم التن يمةةة  فةةة   ةةةل اإلدارة المعرفيةةةة : (5105مةةةراد .) ألةةةة
 .29 – 92ل ل , 8ن ,الجءا ر –جامعة الجألةة  –مجلة دراسات وأبحاث  ةر المعرفة، 

 (.5112الدبيسةةةةةة ،  ةةةةةةامر اوةةةةةةير) :المدتةةةةةة  الجةةةةةةةامع ، إدارة المعرفىىىىىىة وتطىىىىىىوير المنظمىىىىىىات ،
 .اإلسةدندرية

 بناء : قضايا معاصرة في اإلدارة: (5101)، د مةو  والةا وري،  بير حمودالدساسبة، محم
 .، دار الحامد لألنشر والتوءيع، ا ردنقدرات حاسمة لنجاح األعمال

 دور و ةةةا ل  دارة المةةةوارد البشةةةرية فةةة  المن مةةةة المتعألمةةةة: (9000)، الدساسةةةبة، محمةةةد وآاةةةرون :

ل المجلىة األردنيىة فىي إدارة األعمىا,فة  ا ردندراسة حالةة  ألةص مجمو ةة شةردات  ةالل أبةو  ءالةة 
 .0العدد .2المجألد.
 ،التعلىىىيم العىىىام والعىىىالي فىىىي القىىىدس واألراضىىىي الفلسىىىطينية )مشىىىكالته (:5113)، أحمةةةد دنعةةةان

 ومتطلباته(.
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 دور  مأليات  دارة المعرفة ف  : (5105)، النعيم ، ةال   بد القادر ونايل، باسم فيةل  بد
العدد الحادي والياليون  مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةبناء المن مة المتعألمة، 

 .031-025، ل ل 9009
 االستعداد للتغيير االستراتيجي من خالل تفعيل دور : (9000)، نوي،  ه حسين وويل احمد

ملتقى دولي بعنوان: اإلبداع والتغيير التنظيمي في تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة االقتصادية، 
المنظمات الحدياة: دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .9000مةةاي  0802البأليدة،  –جامعة سعد دحأل  : الشعبية
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 :المراجع االلكترونية 
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( 02/8/5102شةةةةةةةةةةةةةةةةرق  القةةةةةةةةةةةةةةةةدس ،)-مردةةةةةةةةةةةةةةةةء ت ةةةةةةةةةةةةةةةةوير العمألةةةةةةةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةةةةةةةة  حقةةةةةةةةةةةةةةةةول التعألةةةةةةةةةةةةةةةةيم .5

 http://www.markazedu.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jspمن
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  المالحق
 : (Time Table) للدراسة الزمنية الخطة( 4ملحق رقم )

 العمل وتقسيم تحديد اجل من ووعها تم الت Gantt Chart أو جانت اري ة أو الءمن  الجدول
 الرسالة هه   نهاء يتم أن المتوقع من ومتص فترات  ألص الدراسة

  

2/
61

71
  

2/
61

71
  71

/6
17

1
  

77
/6

17
1

  

76
/6

17
1

  

7/
61

72
 6/

61
72

 4/
61

72
  

3/
61

72
  

1/
61

72
 2/

61
72

  

                        األدبيات مراجعة  0
                        استطالعية دراسة  9
 والدفاع المقترح إعداد  6

  عنه
                      

                        الدراسة أداة أعداد  9
 وابات صدق فحص  5

  األداة
                      

                        البيانات وتحليل جمع  2
 أولية نسخة إعداد  2

  للرسالة
                      

 أولية نسخة إعداد  8
  للرسالة رسمية

                      

 النسخة مراجعة  2
  وتعديلها األولية

                      

 الرسالة تسليم  00
  للممتحنين إلرسالها

                      

 الرسالة عن الدفاع  00
جراء   التعديالت وا 

                      

                        الرسالة تسليم  09
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 ( كتاب تسهيل المهمة 5ملحق رقم )
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 المحكمين أسماء( 1ملحق رقم )
  د مسلم ابو حلو 

 دائرة الجغرافيا ودراسات المدن  –أستاذ مشارك  الرتبة األكاديمية

 دائرة الجغرافيا ودراسات المدن –كلية اآلداب -القدسجامعة  موقع العمل:

 البريد االلكترون :
mabuhelu@art.alquds.edu 

 

 أح دظداودظدع س د 

 دائرة اللغة العربية –أستاذ مساعد  الرتبة األكاديمية

 AR(006): مكتب ، الطابق األرضي -كلية اآلداب-جامعة القدس موقع العمل:

 البريد االلكترون :
aboud_uosef@yahoo.com 

 

  د. بسام بنات 

 علم االجتماع –أستاذ مساعد  الرتبة األكاديمية

 دائرة علم االجتماع -كلية اآلداب-جامعة القدس موقع العمل:

 التصيص:
 وتقنياتالبحثالعلمياساليب

 

  د عمر الريماوي 

 مشاركأستاذ  األكاديميةالرتبة 

 علم النفس -رئيس قسم ارشاد-جامعة القدس موقع العمل:
 

mailto:mabuhelu@art.alquds.edu
mailto:mabuhelu@art.alquds.edu
http://www.alquds.edu/ar/staff-profiles-ar/arts-ar-staff/270-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/5446-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%B3.html
http://www.alquds.edu/ar/staff-profiles-ar/arts-ar-staff/270-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/5446-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%B3.html
mailto:aboud_uosef@yahoo.com
mailto:aboud_uosef@yahoo.com
mailto:aboud_uosef@yahoo.com
mailto:aboud_uosef@yahoo.com
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 ( نموذج االستبانة المعدل بعد التحكيم1ملحق رقم ) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
                                       القدس جامعة 

  الكريم أخي / الكريمة أختي
 وبعد،  طيبة تحية

 : تقوم باجراء دراسة تحت عنوانالباحاة 
 

الترض ن   ،)دراسة حالة  ألص مدارس القدس(: تشايل أبعاد المن مة المتعألمة حس    ار سينج 
 ،اإلبدان الةردي والتن يم  من مات ا  مال لءيادةتستادمه من هه  الدراسة هو تقديم نموهل مقتر  

، ويقدم وجهة الن ر الشمولية لإلدارة ومن هيادل المن مة وتقدم هه  الدراسة البدا ل لإلدارة التقأليدية
( الهي ياأل  بدور  من مة متعألمة قادرة sengeوا سالي  الحديية لحل المشدالت باستادام نموهل )

 جامعة ف  ماجستيرال درجة نيل اتمت ألبوقد قدمت هه  االستبانة لتدون جءءا من  ألص اإلبدان .
 الت  االستبانة هه  تعب ةب التدرم مندم أرجو لها بحيية  ينة من ا   وو  ااتيار  تم فقد و أليه ،القدس
 اإلجابات بان  ألما ،اإلجابة ف  والدقة المووو ية تحري مندم ةآمأل ، الترض لهها اةيةا أ دت
 .اإلحةا ية ا دوات االل ومن ، العألم  البح    راض  ال تستادم لن
 

 والتقدير الشدر مع
 شعبان ابو انتةار: الباحية

  بد الرحمن التميم . د: شرال 
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 الدراسة  استبانة ءمل في معي ستتعاونونو  الامين وقتكم من ا  جزء ستخصصون ألنكم ركمكأش
 :األسئلة من مجموعة يلي فيماو 
 
 

 أنيص        هدر :  الجنس
 سنة فأدير  21      21 -42         42 -82         82-52:    العمر

         فأ ألص ماجستير     بدالوريوس     دبألوم : الم هل العألم 
 هي ة  دارية     مسا د معألم     معألم: المسمص الو ية 
   فأدير واتسن 01      01-2      سنوات 2-0: الابرة العمألية

 
 

وبهل  تةب   ، ن توجهنا العألم  اآلن حول المدارس يردء  ألص تحويل المدارس  لص من مات متعألمة
 المقدرة  ألص التجاو  السريع لألمستجدات من ماتألل ا نوان واالتجاهات. لها

 المدرسة دمن مة متعألمه:فما مد  تأيير استراتجيات التعألم التن يم  ف  األ  بي ة مت ورة ود م 
بدرجة  

  دبيرة
بدرجة   دبيرة

 متوس ة
قأليألة  قأليألة

 جدا
      االجتما ات 0
      الم تمرات  ن بعد 5
      الحوار االستراتيج  8
      الةر  متعددة المهام 4
      التعألم الةعال 2
      الشبدات الرسمية 2
      رسميةال ير الشبدات  2
      جميع ما هدر  3

 
  

 معلومات عامه 

 محور الدراسة "نموذج سينجي"معلومات عن 
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 ف  هها القسم سيتم ااتبار مدونات نموهل سينج  :
 .المتتير المستقل:التمدن الشاة  :0

 الدرجةةة هةةه   لةةص الوةةول ويمدةةن ، المتاةةةةين والمهنة  العألمةة  اإلتقةةان مةن العةةال  المسةةتو  ويعنة 
 ا هةةةةدال تحقيةةة   ألةةةةص قةةةادرا الةةةةةرد يجعةةةل ممةةةةا ،المسةةةتمر الةةةةتعألم مةةةنه  بتبنةةةة  المهنةةة  االحتةةةةرال مةةةن

 المر و .
بدرجة  التمدن الشاة 

  دبيرة
بدرجة   دبيرة

 متوس ة
 قأليألة جدا قأليألة

لدي القدرة  ألص ت وير قدرات   0
واالستعداد التام لتألبية وتحقي  أهدال 

 وتحقيقهاالمن مة 

     

دا ما أسعص  لص اإلبدان واالبتدار ف   5
وهنا  حافء دااأل  يدفعن   ، مأل 

 لتحقي  االنجاء

     

هم ف  ايجاد بي ة تن يمية تشجع أس 8
 واأل  االبداناال واء  ألص الت وير 

     

ل و   الهات  حول اهداالمن االل  4
االشياء المن مة لدي القدرة  ألص معرفة 

و أن ت ور من مت  أالت  من شأنها 
 تس ء اليها

     

 ألص  االدارة العألياهنا  تشجع من  2
استادام التمدن الشاة  بحرية لتمييل 

 من متنا 
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 . النماهل العقألية5
 سألبا أو ايجابا ي يرونو  المن مة أفراد يحمألها الت  والةور والتعميمات االفتراوات مجمو ة وه 
 تةوراتهم:  ألص

بدرجة  النماهل العقأليه
  دبيرة

بدرجة   دبيرة
 متوس ة

قأليألة  قأليألة
 جدا

       المدرسة ف  العامألين بين الةري  رو  تسود 0
 هو أدبر ن ام من جءءا   المدرسة العامألون يعد 5

 المجتمع
     

 المدرسة داال التعألم فرل  ألص يقبل العامألون 8
  واارجها

     

      العامألين بين منتجة تشاردية  القات توجد 4
 ف  العامألين بين مستمرة مهنية مناقشات تحد  2

  المدرسة
     

 با مانة الءمالء بين المناقشات تتةل 2
  والةراحة

     

لألعامألين  نجاحات المدرسة ف  النجاحات تعد 2
  جميعهم

     

 
 :الر ية المشتردة 

 وه  الةورة الجما ية لما ستدون  أليه المدرسة ف  المستقبل
بدرجة  الر ية المشتردة

  دبيرة
بدرجة   دبيرة

 متوس ة
 قأليألة جدا قأليألة

 المتعددة الن ر وجهات تشجيع يتم 0
  المةتوحة والنقاشات

     

      أدبر بأنها المدرسة  لص العامألون ين ر 5
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 ومدوناتها أفرادها مجمون من
 مع بنجا  لألتعامل مقدرة اإلداريون ي ور 8

  المتتيرة اإلدارية ال رول
     

 الةدري اإل ار أهمية اإلداريون يدر  4
 التتيير إلحدا  ولألعامألين لأل ألبة والقيم 
  الم ألو 

     

  ير ا حدا   لص العامألون ين ر 2
 لألتعألم فرل أنها  ألص المتوقعة

     

 المدرسية وا هدال الر   بناء يتم 2
 همجميع  العامألين بين بالتعاون

     

 المدرسية الهي ة اجتما ات هدل يدون 2
 تربوية نتاجات تحقي 

     

 
 :تعألم الةري 

وه   مألية تن يم وت وير مقدرات مجمو ة ا فراد الهين يعمألون معا لتحقي  النتا   الت  ير بون 
أو اقتنال المعرفة من البي ة الاارجية ، وتعن  سع  مجمو ة ا فراد العامألين لألتعألم فيما بينهم، فيها

 وتوءيعها  ألص الجميع
بدرجة  تعألم الةري  

  دبيرة
بدرجة   دبيرة

 متوس ة
قأليألة  قأليألة

 جدا
 المعألومات تدنولوجيا العامألون يستادم 0

  بةا ألية واالتةاالت
     

 الالءمة التعألم بةرل المعألمين اإلداريون يءود 5
  أدا هم لتحسين

     

 مجال  ف  الحديية الت ورات العامألون يواد  8
 والتعأليم التعألم
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 متقاربة تربوية ن ر وجهات المدرسة تسود 4
  القوايا ماتألل حول

     

       البيانات جمع بمهارات اإلداريون يتمتع 2
  ر  لتحسين العامألين تعألم أنما  تعرل يتم 2

  االتةال
     

 لتشجيع ماتألةة  رقا   اإلداريون يستادم 2
  العامألين بين التواةل

     

 ف  العادي  ير النشا  حاالت العامألون يتقبل 3
  المدرسة

     

 المهن  بالنمو دبيرا اهتماما المدرسة تول  3
  لألعامألين

     

 أداء  ألص ممارساتهم تأيير العامألون يراجع 01
 باستمرار ال ألبة

     

 
 :التةدير الن م 

 ألص فهم العالقات الشبدية المعقدة من االل مجمو ة العوامل  رسةالعامألين ف  المد وهو مقدرة
 المدرسية وتةا التها الدينامدية

بدرجة  التةدير الن م 
  دبيرة

بدرجة   دبيرة
 متوس ة

قأليألة  قأليألة
 جدا

       العامألين بين اليقة رو  تنتشر 0
 السأل ة ممارسة ف  العامألين جميع يشتر  5

  والمس ولية
     

      وحماس بهمة أ مالهم العامألون ينجء 8
 لتحسين الجديدة المعرفة  ن اإلداريون يبح  4

  أدا هم
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 هو  اةا  أي بأن المدرسة ف  العامألون يشعر 2
  لهم  اةا 

     

 حل أو إلبدان تقديمهم  ند العامألين تعءيء يتم 2
  مدرسية لمشدألة مبتدر

     

 الجديد وتجري  المبادرة المدرس  المجتمع يد م 2
  والتعأليم التعألم ف 

     

 ما حول اوا رهم ف  يجول  ما العامألون يعبر 3
 بحرية تعألمو 

     

       لألنقاش الحساسة القوايا  ر  يمدن 3
       المستمر التعألم  ألص العامألين تشجيع يتم 01
       جما   بشدل القرارات ةنا ة تتم 00
 ف  منها واالستةادة العمل وتو   دارة يمدن 05

  التعألم تعءيء
     

 ف  األل حد   ها المناس  الد م الءمالء يقدم 08
  أحدهم أداء

     

 واإلجراءات والممارسات السياسات تحدي  يتم 04
  المدرسية

     

 ايجابية دةرل ا ا اء  لص العامألون ين ر 02
 لألت وير

     

       المعألمين مع لألمدرسة الت ويرية الا ة تناقش 02
 ف  دل تربويون قادة بأنهم العامألون يشعر 02

  موقعه
     

 لألمعألم والد م العون جميعهم العامألين يقدم 03
 الجديد
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ف   ما دور دل من )التمدن الشاة ، الر ية المشتردة، تةدير الن م، التعألم الةرق ، النماهل العقألية(
 ؟ تحقي  اإلبدان المن م  ف  مدارس القدس

 
 انتهت االسئله

 شكرا لحسن تعاونكم
 الباحاة

 انتصار فتحي محمد أبو شعبان
  

بدرجة  نموهل سينج 
  دبيرة

بدرجة   دبيرة
 متوس ة

قأليألة  قأليألة
 جدا

هنا  دور لإلجادة الشاةية لتوسيع قدرات   0
 وقابأليت  لءيادة اإلبدان الةردي

     

االبدا بة  يسا دنا تةدير الن م بنيجاد الحألول 5
 تواجهها من متناالت   الةردية لألمشادل

     

 ي اه برأي ف  ا أل  ا حيان  ند ةيا ة الر ية 8
ف   نتال أو حل مشدألة معينه  لمن متنا المشتردة

 لتدون قدرات   بدا ية جيدة

     

تعد  مألية التةدير الجما    ريقة لتحسين قدرات  4
يجاد بي ة تحةء  اإلبدان التن يم  التعألم الجما   واا

     

وليس  هوالن ام دأل المن مة بعقل المجمو ةتةدر  2
 بندارة فردية لها 
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 فهرس المالحق

 
 رقم الةةحة  المووون الرقم 

 28 : (Time Table)( الخطة الزمنية للدراسة 4ملحق رقم )  .1

 28 ( كتاب تسهيل المهمة 5ملحق رقم )  .2

 28 ( أسماء المحكمين1ملحق رقم )  .3

 28 ( نموذج االستبانة المعدل بعد التحكيم1ملحق رقم )  .4
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 فهرس الجداول

 رقم الةةحة  المووون الرقم 

 83 يبين توءيع المعألمين الهدور واإلنا  ف  مدارس القدس( 0)جدول رقم   .1

 82 يبين توءيع أفراد  ينة الدراسة حس  متتير الجنس ( 9)جدول رقم   .2

 83 يبين توءيع مجاالت االستبانة بحس   دد الةقرات( 6)جدول رقم   .3

مةةةةةةوفة معةةةةامالت اليبةةةةات لألمجةةةةاالت والدرجةةةةة الدأليةةةةة  داة الدراسةةةةة ( 9)جةةةدول   .4
 حس  معادلة معامل درونباه ألةا

84 

 88 يبين مةتا  التةحي  لالداة ( 5)جدول رقم   .5

يووةةة  المتوسةةة ات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة لمجةةةاالت ( 2)جةةةدول رقةةةم   .6
اسةةةتمارة الدراسةةةة حةةةول تشةةةايل أبعةةةاد المن مةةةة المتعألمةةةة حسةةة    ةةةار سةةةينج  

 (دراسة حالة  ألص مدارس من قة القدس)

88 

تةةأيير  المعياريةةة لمجةةاليووةة  المتوسةة ات الحسةةابية واالنحرافةةات  (2)جةةدول رقةةم   .7
 استراتجيات التعألم التن يم  ف  األ  بي ة مت ورة ود م المدرسة دمن مة متعألمةة

 مرتبة ترتيبا تناءليا جدول 

84 

يوو  المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الةتمدن  (8)جدول رقم   .8
 مرتبة ترتيبا تناءليا الشاة 

83 

المتوسةةةةة ات الحسةةةةةابية واالنحرافةةةةةات المعياريةةةةةة لمجةةةةةال يووةةةةة   (2)جةةةةةدول رقةةةةةم   .9
 مرتبة ترتيبا تناءليا النماهل العقألية

82 

يووةةةة  المتوسةةةة ات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة لمجةةةةال  (00)جةةةةدول رقةةةةم   .11
 الر ية المشتردة مرتبة ترتيبا تناءليا

83 

لمجةال تعألةم  يوو  المتوس ات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة (00)جدول رقم   .11
 الةري  مرتبة ترتيبا تناءليا

84 

يووةةةة  المتوسةةةة ات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة لمجةةةةال  (09)جةةةةدول رقةةةةم   .12
 مرتبة ترتيبا تناءليا التةدير الن م 

85 

 88يووةةةة  المتوسةةةة ات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة لمجةةةةال  (06)جةةةةدول رقةةةةم   .13
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 نموهل سينج  مرتبة ترتيبا تناءليا
تايير نموهل سينج   نتا   ااتبار ت لعينة مستقألة واحدة لدرجة( 09)جدول رقم   .14

 . ألص اإلبدان الةردي والتن يم  ف  مدارس القدس الشرقية

88 

ومعادلةة اة  االنحةدار   Regression Analysisيبةين ااتبةار ( 05)جةدول رقةم   .15
المن مة  فة  ومعامل ارتبا  بيرسون الير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان 

تعةةء  لتةةأيير اسةةتراتجيات الةةتعألم التن يمةة  فةة  األةة  بي ةةة مت ةةورة  مةةدارس القةةدس
 ود م المدرسة دمن مة متعألمة

88 

ومعادلةة اة  االنحةدار   Regression Analysisيبةين ااتبةار ( 02)جةدول رقةم   .16
ومعامل ارتبا  بيرسون الير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن مة  فة  

 لقدس تعء  لألتمدن الشاة مدارس ا

88 

ومعادلةة اة  االنحةدار   Regression Analysisيبةين ااتبةار ( 02)جةدول رقةم   .17
ومعامل ارتبا  بيرسون الير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن مة  فة  

 مدارس القدس تعء  لألنماهل العقألية

84 

ومعادلةة اة  االنحةدار   Regression Analysisيبةين ااتبةار ( 08)جةدول رقةم   .18
ومعامل ارتبا  بيرسون الير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن مة  فة  

 مدارس القدس تعء  لألر ية المشتردة

83 

ومعادلةة اة  االنحةدار   Regression Analysisيبةين ااتبةار ( 02)جةدول رقةم   .19
 مة  فة  ومعامل ارتبا  بيرسون الير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن

 مدارس القدس تعء  لتعألم الةري 

82 

ومعادلةة اة  االنحةدار   Regression Analysisيبةين ااتبةار ( 90)جةدول رقةم   .21
ومعامل ارتبا  بيرسون الير اسةتادام نمةوهل سةينج   ألةص االبةدان المن مة  فة  

 مدارس القدس تعء  لألتةدير الن م 

83 
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