
 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                      علمى فى التربيةمجلة البحث ال

051 
 

 

 

 

 

واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة 

 الرياض ومعوقات تطبيقها
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 لخص:م

الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم  تهدف    

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين  والتعرف على معوقات تطبيقها وكذلك للبنات بمدينة الرياض 

ليم للبنات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتع

وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة .  ومعوقات تطبيقها بمدينة الرياض

( موظفة من موظفات اإلدارات 011واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة. وتم اختيار عينة مكونة من )

  لتالية  :التابعة إلدارة التربية والتعليم بالرياض وخلصت الدراسة إلى النتائج ا
فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حوو  واقوع تطبيوق خصوائص  ال يوجد .0

ل لمتريور المنظمة المتعلمة ومعيقات تطبيقها فوي إدارة التربيوة والتعلويم للبنوات بمدينوة  الريواض تبعوا

 وسنوات الخدمة.نوع الوظيفة 

الدراسة بالنسبة لواقوع تطبيوق خصوائص المنظموة فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة توجد  .2

 .المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تعزى إلى مترير المؤهل العلمي

تعوزى إلوى  هواألهوم العوامول المعيقوة لتطبيقال توجد فوروق ذات داللوة إحصوائية بوين أفوراد العينوة   .3

 .مترير المؤهل العلمي

 توصيات الدراسة : 

وزارة التربية والتعليم نماذج مقترحة للمنظمة المتعلمة وتطبيقها على إدارات التربية والتعليم  تبني .0

. 
وضع مقاييس لألداء على جميع المستويات ومتابعتها باستمرار مثل استخدام بطاقات األداء  .2

 المتوازن .
 

 .مدينة الرياض -إدارة التربية والتعليم -المنظمة المتعلمة كلمات مفتاحية:

Abstract: 

    The study aims to identify the reality of applying the characteristics of the 

educated organization in the administration of education for girls in Riyadh city 

and identify the obstacles of their application as well as the differences of 

statistical significance among the sample of the study regarding the reality of 

applying the characteristics of the educated organization in the administration of 

education for girls in Riyadh city. The descriptive analytical approach was used 

to achieve the objectives of the study and the questionnaire was used as a tool 

for study. A sample of (100) female employees of the departments of the 

Department of Education in Riyadh was selected and the study concluded the 

following results: 

1. There are no statistically significant differences in the attitudes of the study 

sample members on the reality of applying the characteristics of the educational 

organization and the obstacles to its application in the administration of 

education for girls in Riyadh according to the variable type of job and years of 

service. 
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2. There are statistically significant differences among the sample of the study 

regarding the reality of applying the characteristics of the educated organization 

in the administration of education for girls in Riyadh due to the variable of 

scientific qualification. 

3. There are no statistically significant differences among the sample members 

of the most important factors impeding their application due to the variable of 

scientific qualification. 

Study Recommendations: 

1. The Ministry of Education adopts proposed models for the educated 

organization and applies them to the education departments. 

2. Setting performance standards at all levels and continuously monitoring them 

such as using balanced performance cards. 

Keywords: Education Organization, Education Department, Riyadh City. 

 مقدمة   

يُمرُّ العالم اليوم بمرحلة التريير السريع والمذهل في جميع مناحي الحياة , وقد ساعد التطور الكبير فوي      

اعليووة بووين األفووراد والمجموعووات وال ووعو . تقنيووات المعلومووات واالتصوواالت طعلووى تطووورات ديناميكيووة تف

فتحولت حياة األفراد واألن طة اليومية مون خو   زيوادة القودرة علوى الوتعلم واالتصوا ط وأداء المهوام عبور 

االستخدام األفضل للتقنية المتطورة. وإذا أردنا لمنظماتنا اإلنتاجية والخدمية من مواكبة التطوور فوي جميوع 

وعلى المستوى التنظيمي ب وكل خوا . يجون أن تنوا  المعرفوة اهتموام المنظموات أوجه الحياة ب كل عامط 

اإلنتاجية والخدمية على حد سواء, فتسعى ب كل حثيث الكت اف وخلق وتعزيز الجوانن المختلفة للمعرفوة 

موون أجوول دعووم موقفهووا التنافسووي, وموون فووم تحقووق أهوودافها. فضوو  عوون مواصوولتها الجووادة فووي التعوورف علووى 

 (.042ط 2112في كافة المجاالت ومنها التقنية على وجه الخصو  )النعيمي ط  التطورات

 مشكلة الدراسة

نظرال لحاجة إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض للتحو  إلى ما يسمى باقتصاد المعرفةطبسبن التقدم 

أمامها تكمن في الهائل في تقنيات االتصا  وشبكات المعلومات والتحكم البعيد, برزت م كلة كبرى 

ضرورة تطبيقها لخصائص المنظمة المتعلمة لمواكبة المتريرات التقنية والمعرفية الجديدة, والترلن على 

 تحديات البيئة الخارجية المحيطة بها.

 

  أسئلة الدراسة :

ما واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض من  .3

 نظر منسوباتها ؟وجهة 

ما أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة  .4

 الرياض من وجهة نظر منسوباتها ؟

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع تطبيق خصائص المنظمة  .5

إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض التي تعزى إلى  المتعلمة وأهم المعيقات لتطبيقها في

 المتريرات اآلتية: ) نوع الوظيفة ط المؤهل العلمي ط سنوات الخدمة(  ؟ 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                      علمى فى التربيةمجلة البحث ال

051 
 

 أهداف الدراسة

التعرف على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة  .0

 الرياض.

 المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم. التعرف على أهم العوامل .2

 التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة الدراسة. .3

 أهمية الدراسة

أهمية الدراسة في تتناولها لمفهوم المنظمة المتعلمة وهو من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تركز على العلم 

ن ر المعرفة نتيجة للثورات العلمية والمعلوماتية والتقنية وما يعكسه تطبيق هذا المفهوم من آفار والتعلم و

 إيجابية على المنظمة.

 مصطلحات الدراسة :

  learning organization المنظمة المتعلمة : .0

هي المنظمة التي تعمل باستمرار على تسهيل عملية تعلم جميع أعضائها وتحويل نفسها ط       

 ( Watkins and Marsick,2004,2.)لتحقيق أهدافها االستراتيجية 

هي المؤسسة التربوية التي يت ارك أفرادها في صياغة الخطط االستراتيجية التعريف اإلجرائي :

من التعلم المستمر والتطور الذاتي وتباد  الخبرات وإنتاج  واإلجراءات التنظيمية التي تمكنهم

ل إلى الوصو   المعرفة وتفعيل التقنية بهدف مواكبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سعيا

 للعالمية.

  إدارة التربية والتعليم : .2

لتعليمية نظام تعليمي تابع لوزارة التربية والتعليمط يضم الع قة بين جميع عناصر العملية ا   

ومكوناتها من غاياتط وأهدافط وأنظمةط وإمكانات مادية وب ريةط ومناهج مدرسيةط وما يرتبط 

بها من ع قات وظيفية؛ لتحقيق أهداف ومبادئ السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية ) 

 (.20ط 2112العري يط 

التنظيمي بوزارة التربية والتعليمط وتضم هي مجموعة من اإلدارات ذات االرتباط التعريف اإلجرائي :

ل  لتحقيق   العديد من اإلدارات التربوية ومكاتن التربية والتعليم والتي لكل منها مهام محددةط تتكامل سعيا

 هدف عام  وهو تطوير العملية التعليمية والتربوية في الميدان التربوي . 

 

 

 أدبيات البحث:

 أوال: اإلطار النظري:

 المنظمة المتعلمةالمبحث األول : 

 معنى المنظمة:

المنظمة هي كيان اقتصادي, واجتماعي, وسياسي تضم منظومات فرعية تعمل بصوره متناسقة     

 ومتعاونة في إطار تصميم محدد إلنجاز مهام وتحقيق أهداف معينة . 
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 (02: 2112)الخفاجيط الرالبيط

 مسببات تكوين المنظمة:

 بات تكوين المنظمات على النحو اآلتي :يمكن إجما  مسب 

 مسببات مرتبطة بمساهمتها في تعميق الحاجة إلى التخصص في العمل .  .0

 مسببات تتعلق باالستخدام الكثيف, والمتنوع والعالي للتكنولوجيا . .2

 مسببات ذات ع قة بإدارة بيئة األعما  الخارجية العامة منها و الخاصة . .3

وإشووباع الحاجووات اإلنسووانية علووى مختلووف المسووتويات .)الخفوواجيط الرووالبي مسووببات توورتبط بخدمووة  .4

 (01 -02: 2112ط

 مفهوم المنظمة المتعلمة :

 المهارات لتطوير وتسعى المعرفة اكتسا  من منظمة متمكنة المتعلمة بأنها" المنظمة تعريف ويمكن   

 وأنها اجتماعيط ن اط المنظمة أن على بتركيزها مستقبلية عن رؤية وتعبر إدارتهاط وإدراك لفهم المعززة

: 2101النسورط .(اإلنجاز وأسالين والقدرات والخبرة المعرفة أجل تقوية من التعاونية الع قات تبني

02) 

 الحاجة إلى المنظمة المتعلمة :

 القرن العقد األخير من شهدها التي المتعددة واالقتصادية واالجتماعية التكنولوجية التطورات أدت         

 البقاء أجل المنظمات من بين الحادة المنافسة وظهور العملط بيئة ترير إلى المي دي والع رين الحادي

 المستمر مع تستطيع التكيف ال التي المنظمات أن واتضح األرباحط و واإلنتاج واالنت ار واالستمرار

 جودتهط وتحسين مستويات األداء وتسريع التنظيمي التعلم طريق عن والخارجية الداخلية البيئة تريرات

 مع ستتعامل تعلمط منظمات نفسها إلى تحو  أن تستطيع التي نظيراتها وأن قصيرةط فترة في تنتهي سوف

  ( 32: 2101)النسورط   .البقاء واالستمرار تستطيع بنجاح التريير

 خصائص المنظمة المتعلمة :

تمتاز المنظمات المتعلمة بخصائص منها : شعور العاملين فيها بأنهم يقدمون عم ل لصالحهم ولصالح       

المجتمعط وشعور كل فرد فيها بأنه معني بطريقة النمو والتقدم وتحسين قدراته اإلبداعيةط والتركيز على 

تمد المنظمة على قاعدة فرق العملط ألن عمل األفراد بمجموعهم أكثر فاعلية من عملهم منفصلينط وتع

المعرفة من خ   تخزينها للمعارفط ويعامل كل فرد اآلخرين معاملة الزم ء في إطار من االحترام 

 ( 2112والثقة.)العليط قنديلجيط 

 

 

 معوقات التحول إلى منظمة متعلمة :

 ( معوقات التحو  إلى منظمة متعلمة :2111تذكر عيسان )

 اتسام بيئة العمل بالقلق . -0

 تقييد ص حيات المديرين . -2

 قلة الوقت ال زم للتفكير. -3

 زيادة األعباء . -4

 عدم توفر درجة عالية من االلتزام لدى العاملين . -5
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 المبحث الثاني اإلدارة العامة للتربية والتعليم  . 

 األثر اإليجابي لتوحيد اإلدارات :  

 المتمافلة .توحيد آليات العمل التربوي والتعليمي بين اإلدارات  .4

 تقليص الخطوات واإلجراءات ال زمة إلنجاز العمل . .5

 حصو  تنوع في الخبرات التربوية واإلدارية المؤهلة . .2

 هـ( 0432زيادة في فر  اختيار القيادات اإلدارية والتربوية المؤهلة .)إدارة التربية والتعليم بالرياضط  .1

 تعريف إدارة التربية والتعليم :

ليمي تابع لوزارة التربية والتعليمط يضم الع قة بين جميع عناصر العملية التعليمية نظام تع

ومكوناتها من غاياتط وأهدافط وأنظمةط وإمكانات مادية وب ريةط ومناهج مدرسيةط وما يرتبط 

بها من ع قات وظيفية؛ لتحقيق أهداف ومبادئ السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية ) 

 (.20ط 2112عري يط ال

 ثانياً : الدراسات السابقة .

 المتعلمة وجاهزيتها المنظمة خصائص بين الع قة من التحقق إلى (8002البغدادي، ) دراسةهدفت 

 على فيها اعتمد والتي ط في كليتين من كليات التعليم العالي الخا  في برداد للتريير

المتعلمةط  المنظمة خصائص لقياس  Contu,2002ومقياس   Sudharatna &Li 2004مقياس

 بين مهمة ع قة هناك أن النتائج للترييرط وأظهرت لقياس جاهزية المنظمة  Rowden, 2001ومقياس 

 ط والتمكين القيادةط والتزام ط االجتماعية القيم في المتعلمة المنظمة للتريير وخصائص المنظمة جاهزية

 . األداء وتطوير العامل الفرد وخصائص ط المعرفة واالتصاالتط ونقل

 وتحويل المتعلمة المنظمة بين الع قة طبيعة استك اف إلى  Weldy)،2009دراسة ويلدي )هدفت 

  على تنافسيةطأجريت الدراسة ميزة وتحقيق األداء لتحسين المعرفة وإدارة للتعلم كاستراتيجيات التدرين

 بين الع قة الدراسة توضيح في وتم سط أنجلو لوس في األمريكية المتحدة الواليات في شركة 212

 ما استعراض خ   المعرفة من وإدارة التعلم لتسهيل كاستراتيجيه التدرين وتحويل المتعلمة المنظمة

 وتحويل المتعلمة أن المنظمة إلى الدراسة توصلت وقد الموضوعط في السابقة الدراسات إليه أشارت

 المنظمة بين ع قة هناك وأن ميزة تنافسيةط وتحقيق ال ركات أداء لتحسن مهمين عاملين يعدان التدرين

 .ميزة تنافسية وتحقيق األداء تحسين وبين التدرين وتحويل المتعلمة

 

 

 منهجية البحث وإجراءاته:

 مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة الميدانية من موظفات إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض )مديرة إدارةط مساعدة  

( حسن آخر إحصائية اعتمدتها 502مديرة إدارةط رئيسة قسم ط موظفة إدارية ( حيث بلغ مجموعهم )

 هـ( 0433/ 0432إدارة التربية والتعليم عام )

 دارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض(: توزيع موظفات إ0جدو  رقم)
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 العدد اإلدارة  العدد اإلدارة  العدد اإلدارة

 01 رياض األطفا  012 التدرين  52 االختبارات والقبو 

 01 التوعية اإلس مية 25 التربية الخاصة  10 التوجيه واإلرشاد

 22 اإلشراف التربوي  22 واألجنبي التعليماألهلي 32 تعليم الكبيرات 

مكتن المساعد لل ئون  25 الموهوبات  20 ن اط الطالبات 

 التعليمية 

41 

 502  المجموع

 

 وخصائصها عينة الدراسة

( موظفة.وتم توزيع 011بسيطة, من موظفات إدارة التربية والتعليم بلغ عددهن ) تم اختيار عينة ع وائية

 ( استبانة وبعد استعادتها تبين ما يلي:011)

 ( .011( استبانة من أصل )24االستبانات المعادة والصالحة للتحليل اإلحصائي )عدد 

 خصائص عينة الدراسة

ل لمتريرات الدراسة : المؤهل العلميط المنصن اإلداري  فيما يلي وصف تفصيلي لعينة مجتمع الدراسة وفقا

 و التالي : ط سنوات الخدمة طوبحسا  التكرارات والنسن المئوية جاءت خصائصهم على النح

 أفراد عينة الدراسة بحسن المؤهل العلمي: -0

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مترير المؤهل العلمي2جدو  رقم)

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 0440 2 دبلوم

1541  42 بكالوريوس  

 0142 1 ماجستير

,1 1 دكتوراه  

  ٪011 24 المجموع

من إجمالي عينة   ٪15( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 42( أن )2يتضح من الجدو  رقم )

( من العينة 2الدراسة مؤهلهم العلمي هو البكالوريوس وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة, في حين )

يأتون في المرتبة الثانية, في من إجمالي عينة الدراسة مؤهلهم العلمي هو دبلوم و ٪0440يمثلون ما نسبته 

من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي هو  ٪0142( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 1حين أن )

 الماجستير ويأتون في المرتبة الثالثة, بينما ال يوجد أفراد من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه .

 مترير المنصن اإلداري(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق 3جدو  رقم)

 النسبة التكرار العمل الحالي

 243 4 مديرة إدارة

 244 2 مساعدة مديرة إدارة

 3444 22 رئيسة قسم
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 5141 32 موظفة إدارية

 ٪011 24 المجموع

من إجمالي أفراد   ٪51( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 32( أن )3يتضح من الجدو  رقم )

( 22علمهم الحالي هو ) موظفة إدارية( وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة , في حين )عينة الدراسة 

من إجمالي أفراد عينة الدراسة عملهم الحالي هو ) رئيسة قسم(  ٪3444من العينة يمثلون ما نسبته 

أفراد عينة من  ٪244( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 2ويأتون في المرتبة الثانية, في حين أن )

( من عينة الدراسة 4الدراسة عملهم الحالي هومساعدة مديرة إدارة ويأتون في المرتبة الثالثة, بينما )

 من أفراد عينة الدراسة عملهم الحالي هو مديرة إدارة ويأتون في المرتبة األخيرة . ٪243يمثلون ما نسبته 

 سنوات الخدمة(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مترير 4جدو  رقم )

 النسبة التكرار سنوات الخدمة

,1 1 سنوات 5اقل من   

 2541 02 سنوات 01سنوات إلى أقل من  5من 

 0142 00 سنة 05سنوات إلى أقل من  01من 

 5142 31 سنة فأكثر 15

 ٪011 24 المجموع
 

من إجمالي أفراد   ٪5142( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 31(  أن ) 4يتضح من الجدو  رقم )

سنة فأكثر( وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة ,  05عينة الدراسة سنوات الخدمة في العمل هي ) 

من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات الخدمة في العمل  ٪25( من العينة يمثلون ما نسبته 02في حين )

( من عينة 00المرتبة الثانية, في حين أن ) سنوات( ويأتون في 01سنوات إلى أقل من  5هي )من 

سنوات  01من أفراد عينة الدراسة سنوات الخدمة في العمل هي ) من  ٪0142الدراسة يمثلون ما نسبته 

سنة( ويأتون في المرتبة الثالثة , بينما ال يوجد أي فرد من أفراد عينة الدراسة سنوات  05إلى أقل من 

 سنوات(. 5الخدمة في العمل هي ) أقل من 

 صدق االتساق الداخلي

تم حسا  معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي ل ستبانة حيث تم حسا  معامل االرتباط  

بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما 

 توضح ذلك الجداو  التالية:

ام ت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األو  الخا  بواقع تطبيق خصائص المنظمة (: مع5جدو  رقم )

 المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 14552* * 00 14222* 
2 14212** 02 14222** 

3 14242** 03 14222** 

4 14220** 04 14220** 
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5 14220** 05 14210** 

2 14135** 02 1211** 

1 14203** 01 14225** 

2 14211** 02 14242** 

2 14220** 02 14122** 

01 14221* 21 14151** 

 فأقل. 1410دالة عند مستوى الداللة 

معام ت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمحور واقع ( أن قيم 5و يتضح من الجدو  رقم )

تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض والذي تنتمي إليه الفقرة هي 

( وجميعها موجبةط مما يعني وجود اتساق داخلي بما 14211( و)14552قيم عاليةط حيث تتراوح ما بين )

 من الصدق لفقرات المقياس.يعكس درجة 

(: معام ت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني الخا  لمحور أهم العوامل المعيقة 2جدو  رقم )

 لتطبيق أنموذج المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض بالدرجة الكلية للمحور

 عامل االرتباط بالمحورم رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 14252* * 00 14225* 

2 14221** 02 14222** 

3 14212** 03 14223** 

4 14222** 04 14220** 

5 14122** 05 14213** 

2 14121** 02 1212** 

1 14122** 01 14522** 

2 14122** 02 14242** 

2 14235** 02 14122** 

01 14120**   

( أن قيم معام ت االرتباط بين درجة 2فأقل. ويتضح من الجدو  رقم ) 1410 دالة عند مستوى الداللة

الفقرة والدرجة الكلية لمحور أهم العوامل المعيقة لتطبيق أنموذج المنظمة المتعلمة في إدارة التربية 

( ط 14212( و)14522والتعليم بمدينة الرياض والذي تنتمي إليه الفقرة أنها موجبةط حيث تتراوح ما بين )

 مما يعني وجود االتساق الداخلي لفقرات المقياس.

 ثبات أداة الدراسة

( يوضح 1لقياس مدى فبات أداة الدراسة ) االستبانة( تم استخدام ) معادلة ألفا كرونباخ والجدو  رقم )

 معام ت فبات أداة الدراسة:

 (1جدو  رقم )

 فبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة
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خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة  واقع تطبيق

 التربية والتعليم بمدينة الرياض

21 14230 

أهم العوامل المعيقة لتطبيق أنموذج المنظمة المتعلمة 

 في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض

02 14211 

 14213 32 الثبات العام

 

( وبلغ معامل 14230 -14211تراوح بين )( أن معامل الثبات لمحاور الدراسة 1يتضح من الجدو  رقم )

( وهذا يد  على أن االستبانة تتمتع بدرجة من الثبات عالية يمكن االعتماد عليها في 14213الثبات العام ) 

 التطبيق الميداني للدراسة.

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 ربية والتعليم بمدينة الرياض؟السؤا  األو : ما واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة الت

ولإلجابة على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض فقد تم 

حسا  التكرارات والنسن المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتن الستجابات أفراد 

 اءت النتائج كما يوضحها الجدو  التالي:عينة الدراسة على عبارات هذا السؤا , وج

(: استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور واقع تطبيق خصائص المنظمة 2جدو  رقم )

 المتعلمة في إدارة التربية والتعليم

 

 العبارة 

 المتوسط درجة الموافقة 

 المرجح

 )الموزون(

ي
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

 

 الترتين

مرتفعة 

 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا

تسود  -0

الرغبة في 

التميز بين 

موظفات 

إدارة التربية 

 والتعليم

 ك

2 24 22 0 0 

3420 ,212 

 

0 

% 

0440 3145  45   042   042  

توجه  -2

إدارة التربية 

والتعليم 

سياستها نحو 

المراجعة 

الناقدة 

ألسالين 

تحديد 

 الم ك ت

 ك

1 2 32 03 4 

2421  ,132 

 

02 

% 

,1 0245 02 2143   243  
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تؤكد  -3

استراتيجية 

إدارة التربية 

والتعليم على 

تباد  

المعرفة بين 

 موظفاتها.

 ك

2 01 23 04 2 

3423 
 

04135 

 

4 

% 

0245 2242 32 2042 340 

تكافئ  -4

إدارة التربية 

والتعليم 

االنجازات 

العلمية التي 

تحققها 

 موظفاتها.

 ك

2 2 23 24 2 

 2451  ,252 

 

21 

% 

340  244  32 3145 0440 

ت ترك  -5

جميع 

موظفات 

إدارة التربية 

والتعليم في 

رسم رؤيتها 

 المستقبلية.

 ك

4 04 02 01 01 

2411 04050 

 

02 

% 

3ط2   2ط05 2ط22 31 2ط20 

يمثل  -2

التعلم 

المستمر 

ضمن 

األوليات في 

إدارة التربية 

 والتعليم

 ك
0 21 30 1 5 

3412 ,225 

 

00 
% 

142  2ط01 42 3ط30 042  

تحفز  -1

إدارة التربية 

والتعليم 

موظفاتها 

للم اركة في 

البرامج 

 التدريبية

 ك
4 30 02 1 3 

3440 ,232 

 

2 
% 

 243  4244 31 0142  441  

تتيح  -2

إدارة التربية 

والتعليم 

بالرياض 

لموظفاتها 

ممارسة 

صور 

مختلفة من 

 ك
4 03 22 01 2 

3411 .222 

 

04 
% 

243 2143 44 2242  340  
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 أن طة التعلم

تطور  -2

إدارة التربية 

والتعليم 

قدرات 

موظفاتها 

لتحقيق 

النتائج التي 

 يرغبن فيها.

 ك

3 01 30 00 2 

 3403  .  224  

 

5 

% 

441 2242 42 0142  340  

تدعم  -01

إدارة التربية 

والتعليم 

ممارسة 

التجرين من 

أجل تحسين 

 األداء

 ك

4 02  23  02 3 

 3412  .  221  

 

02 

% 

243 2240 32 2541  441  

توجه  -00

استراتيجية 

إدارة التربية 

والتعليم 

مواردها 

الب رية نحو 

 كفاءة األداء

 ك

0 21 30 2 3 

 3400  .  232  

 

2 

% 

 042  3043 42 0440 441 

ت جيع  -02

إدارة التربية 

والتعليم 

موظفاتها 

على تقبل 

 النقد البناء

 ك

3 01 33 5 2 

 3412  .255 

 

01 

% 

 441  2242 52  142   244  

توجه  -03

أن طة التعلم 

في إدارة 

التربية 

والتعليم 

لتحسين كفاءة 

 األداء

 ك
2 21 31 1 5 

 3400  .222 

 

2 
% 

340 3040 41 0142 142 

تدعم  -04

إدارة التربية 

تمتع 

موظفاتها 

بحرية 

 االستفسار

 ك

2 02 22 04 4 

3403 04122 

 

1 

% 

244 2240 34 2042 243 
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ت جع  -05

إدارة التربية 

والتعليم الثقة 

المتبادلة بين 

القادة 

 والموظفات

 ك

4 25 22 5 4 

3430 .  240  

 

3 

% 

 243  3240 40 142  243  

يتعلم -02

فريق العمل 

في إدارة 

التربية 

والتعليم من 

خ   الحوار 

 الهادف

 ك

4 04 34 01 2 

 3403  .224 

 

2 

% 

243 2042 53 0542  340  

تهتم -01

الموظفات 

بأبعاد الرؤية 

المستقبلية 

إلدارة التربية 

 والتعليم

3415  2 03 33 02 4 ك  

.220 

 

03 % 

243 0242 52 2143 340 

 

تهتم -02

إدارة التربية 

والتعليم 

بن اطات 

التعلم الداعمة 

لمهارات 

التفكير 

 االبتكاري

 ك
1 2 31 01 2 

 2421  .224 

 

01 
% 

,1 0245 52 2242 340 

تحر  -02

إدارة التربية 

والتعليم على 

توفير البيئة 

المفتوحة 

 المثيرة للتعلم

 ك

0 2 31 20 2 

 2420  .241 

 

02 

% 

042 244 41 3242  244  

تساعد -21

البنية 

التنظيمية 

إلدارة التربية 

والتعليم على 

انجاز المهام 

من خ   

 فرق العمل

 ك
3 05 22 05 3 

3411 .222 

 

05 
% 

441 2344 44 2344 441 

 الوسط الحسابي المرجح ) الموزون( العام للمحور
3415 .213 
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من  3415( يتضح ) متوسطة( ب كل عام وبمتوسط قدره  )2من خ   النتائج الموضحة في الجدو  رقم )

( وهي  3432إلى  2421من  فئات مقياس ليكارت الخماسي  )من ( وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة 5

الفئة التي ت ير إلى خيار)متوسطة ( على أداة الدراسة. ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في استجابات 

أفراد عينة الدراسة على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياضط 

وح استجاباتهم ما بين ) مرتفعة ( و) منخفضة( على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في حيث تترا

( وهي متوسطات تتراوح ما بين 3420إلى  2451إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياضطأي ما بين ) 

فعة( على التوالي الفئتين الثانية والرابعة من فئات المقياس الخماسي واللتين ت يران إلى ) منخفضة / مرت

على أداة الدراسة حيث يتضح من النتائج أن استجابات أفراد عينة الدراسة على واقع تطبيق خصائص 

 (.1و0المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم هي ) مرتفعة ( في العبارتين رقم ) 

والتعليم " جاءت في المرتبة ( " تسود الرغبة في التميز بين موظفات إدارة التربية 0العبارة رقم ) -0

(ط وبانحراف 5من  3420األولى من حيث استجابات أفراد عينة الدراسة عليها بـ) مرتفعة( وبمتوسط )

 ( .,212معياري )

( وهي" تحفز إدارة التربية والتعليم موظفاتها للم اركة في البرامج التدريبية "  1وجاءت العبارة رقم ) -2

 حيث استجابات أفراد عينة الدراسة عليها بـفيالمرتبة الثانية من 

 ( .,232(ط وانحراف معياري ) 5من  3440) مرتفعة( وبمتوسط )

ومن خ   تصدر هاتين العبارتين ألهم العبارات التي ت خص واقع تطبيق إدارة التربية والتعليم بمدينة 

تطبق خصائص المنظمة المتعلمة  الرياض لخصائص المنظمة المتعلمةط نستنتج أن إدارة التربية والتعليم

من خ   سيادة الرغبة الجادة لدى الموظفات نحو التميز وحسن خبرة الباحثة في هذا المجا  فإنه مما 

يساعدهن في ذلكط الدور البارز لإلدارة في التخطيط والتنفيذ للبرامج التدريبية سواء الداخلية التي تقام في 

راكز الفرعية التابعة والتي تسعى لتحقيق هدف توطين التدرينط أو إدارة التدرين بمنطقة الرياض والم

من خ   التنسيق للبرامج الخارجية التي يخصص لها الدعم الماديط  وأيضا من خ   ترشيح المدربات 

وتأهيلهن للقيام بهذه المهمة بكفاءة وفاعليةط وتهيئة مقار التدرين المناسبة وتجهيزها بكل ما يساعد على 

أهداف التنمية المهنية وتطوير الذاتط والتدرين أفناء الخدمةط واإلعداد لخطتين تدريبيتين كل عام  تحقيق

تُستقى برامجها من خ   تحديد االحتياجات التدريبية لجميع الموظفات على اخت ف مستوياتهن 

ل إدارة التربية والتعل يم تتيح لموظفاتهافرصة الوظيفيةطومؤه تهن العلميةط والمهام المناطة بهن ط وأيضا

ل أتاحت للمتميزات من  التدر  في معهد اإلدارة وبعض البرامج التي تقام في الجامعات السعوديةط أيضا

الموظفات فرصة االلتحاق بالبرامج التدريبية المقامة في بعض الدو  مثل : اإلمارات العربية المتحدة ط 

وهذا االهتمام من قبل إدارة التربية والتعليم بالرياض في وتركياط وبريطانياط لألعوام الث فة األخيرة ط 

مجا  التدرين لهو خير داعمومعزز لمسارات التميز الذي تسعى لنيله الموظفاتط وبالتالي ينعكس أفره 

 على تطور اإلدارة وتحقيق الجودة .

 أما العبارات التي حصلت على تطبيق منخفض فهي:

إدارة التربية والتعليم االنجازات العلمية التي تحققها ( وهي "تكافئ 4العبارة رقم )  (0)

(" " واحتلت المرتبة ,252( وانحراف معياري بلغ )2451موظفاتها" بمتوسط حسابي بلغ )

 الع رين .
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( وهي "تحر  إدارة التربية والتعليم على توفير البيئة المفتوحة 02والعبارة رقم )  (2)

 ("  ,241( وانحراف معياري بلغ )2420المثيرة للتعلم" بمتوسط حسابي بلغ )

( وهي "ت ترك جميع موظفات إدارة التربية والتعليم في رسم رؤيتها 5والعبارة رقم )  (3)

(  وربما يعود ذلك  04050( وبانحراف معياري بلغ ")2411المستقبلية" بمتوسط حسابي بلغ )

المكافآت ر كبير في رصدحسن خبرة الباحثة إلى أن إدارة التربية والتعليم بالرياض لديها قصو

المادية والمعنوية لقاء ما تحققه موظفاتها من انجازات علمية على وجه الخصو  وانجازات 

ل عدم اإلسراع في توفير البيئات المفتوحة المثيرة  أخرى تؤدي إلى تطوير العمل في اإلدارة .أيضا

النترانت لخدمة األعما  للتعلم  بتوفير خدمة االنترنت في جميع اإلدارات وقصرها فقط على ا

اإلدارية وعدم تخصيص وقت محدد للتعلم واالط ع على الخبرات العالمية والعربيةط ومناق ة 

 نتائجها والقصور في الم اركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة

 لتربية والتعليم؟السؤا  الثاني :ما هي أهم العوامل المعيقة لتطبيق أنموذج المنظمة المتعلمة في إدارة ا

ولإلجابة على أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة 

الرياضط فقد تم حسا  التكرارات والنسن المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتن 

  , وجاءت النتائج كما يوضحها الجدو  التالي:الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا السؤا

(: استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص 2جدو  رقم )

 المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض ؟

 

 العبارة

  درجة الموافقة 

 المتوسط

 المرجح

 )الموزون(

مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا

 

ن 
تي
ر
الت

 

مرتفعة 

 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا

فرض الرؤية  -0

المستقبلية من جانن 

القيادة العليا دون 

م اركة الموظفات في 

 بلورتها

 0 1 01 22 00 ك

3424 ,242 

 

2 % 

0142 4342 21 0142 042 

إضفاء الموظفات  -2

في إدارة ا لتربية 

 والتعليم طابع السرية

على أداء المهام 

والمسئوليات المنوطة 

 بهم.

 0 3 20 22 03 ك

3413 ,225 

 

5 % 

2143 4142 33 441 042 

  212, 3400 5 1 33 04 5 كإغفا  إدارة التربية -3
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والتعليم برامج تنمية 

 التعلم لدى موظفاتها

% 

142 2042 52 0142 142 

02 

افتقار القادة في -4

والتعليم إدارة التربية 

إلى إدراك حاجة 

الموظفات لتقدير 

أنفسهن كأعضاء في 

 فريق العمل

 ك
01 23 20 1 3 

3441 0,132 

 

03 
% 

0542 3542 33 0142 441 

ت كيل فرق عمل -5

 غير متجانسة

 2 03 22 02 5 ك
3404 ,240 

02 

% 142 2541 44 2143 340 

إغفا  المراجعة -2

المستمرة لألهداف 

م ءمتها  للتأكد من

إلستراتيجية إدارة 

 التربية والتعليم

 2 00 21 02 2 ك

3421 ,222 

 

02 % 

0245 2541 42 0142 340 

قلة توفر الب رية -1

المتاحة للبحث 

 والتطوير.

 4 2 05 20 02 ك

3421 0,022 

 

1 % 
2240 3242 23 244 243 

عدم توفر التقنيات -2

الحديثة الضرورية 

 لتيسير التعلم.

23  02 ك   00  2 3 

3422 0,021 

2 

% 
2240 3542 01 0440 441 

ضعف الع قات مع -2

المؤسسات التعليمية 

المتخصصة في 

توسيع مجاالت التعلم 

 أمام القادة والموظفات

 0 1 02 32 2 ك

3420 ,212 

 

01  

% 
0245  5141  25  0142  042 

 

الدراسة على عبارات محور أهم العوامل المعيقة لتطبيق (: استجابات أفراد عينة 2تابع جدو  رقم )

 أنموذج المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم ؟

 

 العبارة

 المتوسط درجة الموافقة 

 المرجح

 )الموزون(

ي
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

ن 
تي
ر
الت

 

مرتفعة 

 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
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التهر  من -01

بإلقاء اللوم المسؤولية 

على اآلخرين عند 

حدوث أخطاء في 

 العمل

 3 1 21 02 02 ك

3452 04024 

 

00 % 

2541 2240 30 0142 441 

تركيز اإلدارة -00

على العمل الفردي 

 كوسيلة لزيادة الكفاءة

 2 00 21 03 00 ك
3430 04152 

 

04 % 0142 2143 42 0142 340 

افتقاد النظرة -02

للع قات الكلية 

والتفاع ت التي 

تحدث بين الموظفات 

 في اإلدارة

 4 243 4 243 4 ك

3401 ,202 

 

01 % 

2 244 2 244 2 

ضبابية الرؤية -03

المستقبلية لتطوير 

 اإلدارة

 3 2 02 02 02 ك

3455 04054 

 

02 % 
2541 2240 22 0440 441 

االفتقار إلى -04

 التخطيط االستراتيجي

 4 01 21 23 1 ك
3431 04124 

 

05 % 0142 3542 30 0542 243 

غيا  المكتبة  -05

المتخصصة في 

 اإلدارة

 2 2 2 22 31 ك

4402 ,221 

 

0 % 
4242 3444 03 340 340 

قلة القيادات -02

التربوية المؤهلة للقيام 

بالمهام التطويرية 

 لإلدارة

 0 2 23 02 02 ك

3422 04100 

 

2 % 

2541 2240 32 244 042 

كثرة التنقل -01

الوظيفي لمنسوبات 

إدارة التربية والتعليم 

 في السنوات األخيرة

 1 2 02 24 21 ك

3422 04111 

 

3 % 

3043 3145 02 0245 1 

عدم كفاية الوقت -02

الذي يخصصه 

 الرؤساء للتطوير 

 0 4 02 20 22 ك

3422 ,221 

 

2 

 

 

% 3444 3242 25 243 042 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                      علمى فى التربيةمجلة البحث ال

011 
 

توفر مبدأ عدم -02

التكامل في تنفيذ 

 المهام.

 2 3 01 20 20 ك

3422 04130 

4 

% 
3242 3242 21 441 340 

  200, 3451 الوسط الحسابي المرجح )الموزون( العام للمحور 

(  يتضح أن استجابات أفراد عينة الدراسة على أهم 2من خ   النتائج الموضحة في الجدو  رقم )

لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياض هي ) العوامل المعيقة 

( وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من  فئات مقياس ليكارت 5من  3451مرتفعة( ب كل عام  وبمتوسط  )

سة (. ويتضح من النتائج أن هناك اتفاق في استجابات أفراد عينة الدرا 4402إلى  3432الخماسي  )من 

على أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم بمدينة الرياضط 

حيث تتراوح استجاباتهم ما بين ) مرتفعة ( و) متوسطة( على أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص 

إلى  3400تهم ط ما بين ) المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليمط حيث تراوحت متوسطات استجابا

( وهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثانية والرابعة من فئات المقياس الخماسي واللتين ت يران 4402

 إلى ) منخفضة / مرتفعة(ط أما أعلى ف ث معيقات فهي :

 ( .,221(ط وبانحراف معياري )5من  4402( بـ) مرتفعة( وبمتوسط )05العبارة رقم ) -0

 ( .,221(ط وبانحراف معياري )5من  3422( ) مرتفعة( وبمتوسط )02ارة رقم )العب -2

 (.04111(ط وبانحراف )5من  3422( ) مرتفعة( وبمتوسط )01العبارة رقم )-3

 أما أقل ف ث عبارات حصلت على متوسط حسابي قليل بالمقارنة ببقية العبارات فهي:

( وانحراف معياري بلغ 3400حسابي بلغ )( المرتبة التاسعة ع ر بمتوسط 3العبارة رقم ) -0

(212,. ) 

( ,240( وانحراف معياري )3404( المرتبة الثامنة ع ر طبمتوسط حسابي بلغ )5العبارة رقم ) -2

. 

( وانحراف معياري 3401(  المرتبة السابعة ع رط بمتوسط حسابي بلغ )02العبارة رقم ) -3

حصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع ما الفروق ذات الداللة اإل -(. السؤا  الثالث,202)

تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض التي تعزى 

 إلى المتريرات اآلتية:) نوع الوظيفة ط المؤهل العلمي ط سنوات الخدمة(؟

 

 

 

 نوع الوظيفة -أ

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية 

والتعليم للبنات بمدينة الرياض التي تعزى إلى مترير نوع الوظيفة, تم استخدام  اختبار" تحليل التباين 

 ", وجاءت النتائج كما يوضحها الجدو  التالي: One Way ANOVAاألحادي: 
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" للفروق بين إجابات  One Way Anova(: نتائج اختبار" تحليل التباين األحادي: 2بع جدو  رقم  )تا

ل إلى اخت ف مترير نوع الوظيفة  أفراد الدراسة طبقا

مصدر  المحور

 التباين

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

 

واقع تطبيق 

خصائص 

المنظمة 

 المتعلمة

 

بين 

 المجموعات

202, 3  213, 

140,  532, 
داخل 

 المجموعات

224011 21 322, 

 المجموع
 224202 23 

 

أهم العوامل 

المعيقة 

لتطبيق 

أنموذج 

المنظمة 

 المتعلمة

بين 

 المجموعات

04522 3 522,  

داخل  ,244 0444

 المجموعات

204252 21 322, 

  23 234502 المجموع

 

(  عدم وجود 00يتضح من خ   النتائج الموضحة في الجدو  )   1 ,15مستوى الداللة اإلحصائية عند 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو  واقع تطبيق  1415فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ل لم ترير نوع الوظيفة, خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

حيث مستوى الداللة اإلحصائية للمحور األو  )واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة( عند مستوى 

(., بينما مستوى الداللة اإلحصائية للمحور الثاني 14140( وقيمة )ف( هي )14532فأقل هي ) 1415

( وقيمة 14244فأقل هي ) 1415 )أهم العوامل المعيقة لتطبيق أنموذج المنظمة المتعلمة ( عند مستوى

 (.0444)ف( هي )

 المؤهل العلمي - 

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية 

والتعليم للبنات بمدينة الرياض التي تعزى إلى مترير المؤهل العلمي, تم استخدام اختبار" تحليل التباين 

 ", وجاءت النتائج كما يوضحها الجدو  التالي: One Way ANOVA: األحادي

" للفروق بين إجابات  One Way Anova(: نتائج اختبار" تحليل التباين األحادي: 01جدو  رقم  )

ل إلى اخت ف مترير المؤهل العلمي  أفراد الدراسة طبقا

الداللة قيمة ف متوسط درجات مجموع مصدر  المحور

اإلحصا
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 ئية (F) المربعات الحرية مربعات التباين

 

واقع تطبيق 

خصائص 

المنظمة 

 المتعلمة

 

بين 

 المجموعات

24232 2  04302  

 34251  * ,124 
داخل 

 المجموعات

 214221  20 ,333 

 المجموع
 224202  23 

 

أهم العوامل 

المعيقة لتطبيق 

خصائص 

المنظمة 

 المتعلمة

بين 

 المجموعات

 004,  2 ,151 

داخل  223, 042,

 المجموعات

 234415  20 ,324 

  23 234502 المجموع

 

( وجود فروق 02يتضح من خ   النتائج الموضحة في الجدو  )   1 ,15مستوى الداللة اإلحصائية عند 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو  واقع تطبيق خصائص  1415ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ل لمترير المؤهل العلمي, حيث  المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

 1415ة اإلحصائية للمحور األو  )واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة( عند مستوى مستوى الدالل

(. ولمعرفة الفروق اإلحصائية لواقع تطبيق خصائص 34251( وقيمة )ف( هي )14124فأقل هي )

 المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض والتي يوجد بينها وبين المؤهل العلمي

, وجاءت النتائج Scheffe داللة إحصائية لصالح أي من المؤه ت العلمية  تم استخدام اختبارشيفيه 

 كالتالي:
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 (: نتائج اختبار شيفيه00جدو  رقم ) 

 (Iالمؤهل ) المحور
 المؤهل

 (j ) 

متوسط 

 االخت ف

(I-J) 

االنحراف 

المعياري 

 للخطأ

مستوى 

 .الداللة

 

واقع تطبيق 

خصائص 

 المتعلمةالمنظمة 

 

.- بكالوريوس دبلوم  504  .212 .151 

.- ماجستير  150  .220 .142 

. دبلوم بكالوريوس  504  .212 .151 

 211. 233. 231.- ماجستير

 142. 220. 150. دبلوم ماجستير

 211. 233. 231. بكالوريوس
 

( وجود فروق 03ويتضح من نتائج اختبار شيفيه في الجدو  رقم )  1 ,15مستوى الداللة اإلحصائية عند 

فأقل في اتجاهات أفرادعينة  الدراسة حو  واقع تطبيق خصائص  1415ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ل لمترير المؤهل العلمي حيث مستوى  المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

 ( لصالح الماجستير والدبلوم .1442لة اإلحصائية )الدال

 سنوات الخدمة -ج

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية 

والتعليم للبنات بمدينة الرياض التي تعزى إلى مترير سنوات الخدمة, تم استخدام  اختبار" تحليل التباين 

 ", وجاءت النتائج كما يوضحها الجدو  التالي: One Way ANOVAادي: األح

" للفروق بين إجابات  One Way Anova(: نتائج اختبار" تحليل التباين األحادي: 00جدو  رقم  )

ل إلى اخت ف مترير سنوات الخدمة  أفراد الدراسة طبقا

مصدر  المحور

 التباين

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

 

واقع تطبيق 

خصائص 

 المنظمة المتعلمة

 

بين 

 المجموعات

04232 2 .202 

داخل  015. 24332

 المجموعات

204222 20 .342 

  23 224202 المجموع

أهم العوامل 

المعيقة لتطبيق 

أنموذج المنظمة 

 المتعلمة

بين 

 المجموعات

.004 2 .151 

.520 .  513 داخل  

 المجموعات

234415 20 .324 

  23 234502 المجموع
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(  عدم 04يتضح من خ   النتائج الموضحة في الجدو  رقم )1 ,15مستوى الداللة اإلحصائية عند 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو  واقع  1415وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ل لمترير سنوات  تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

لداللة اإلحصائية للمحور األو  )واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة( عند الخدمة, حيث مستوى ا

(, بينما مستوى الداللة اإلحصائية للمحور 1424332( وقيمة )ف( هي )14015فأقل هي ) 1415مستوى 

( 14513فأقل هي ) 1415الثاني )أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة ( عند مستوى 

 (.14520ف( هي )وقيمة )

 وبالتالي ال يوجد فروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع التطبيق.

 ملخص الدراسة وتوصياتها

 النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة:

العلمي هو من إجمالي عينة الدراسة مؤهلهم   ٪15( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 42أن ) -0

 ٪0440( من العينة يمثلون ما نسبته 2البكالوريوس وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة , في حين )

( من عينة 1من إجمالي عينة الدراسة مؤهلهم العلمي هو دبلوم ويأتون في المرتبة الثانية, في حين أن )

لهم العلمي هو الماجستير ويأتون في المرتبة من أفراد عينة الدراسة مؤه ٪0142الدراسة يمثلون ما نسبته 

 الثالثة , بينما ال يوجد أفراد من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه .

من إجمالي أفراد عينة الدراسة عملهم الحالي   ٪51( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 32أن ) -2

( من العينة يمثلون ما نسبته 22ة الدراسة , في حين )هو ) موظفة إدارية( وهم الفئة األكثر من أفراد عين

من إجمالي أفراد عينة الدراسة عملهم الحالي هو ) رئيسة قسم( ويأتون في المرتبة الثانية, في  3444٪

من أفراد عينة الدراسة عملهم الحالي هو ) مساعدة  ٪244( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 2حين أن )

من أفراد  ٪243( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 4ون في المرتبة الثالثة , بينما )مديرة إدارة( ويأت

 عينة الدراسة عملهم الحالي هو ) مديرة إدارة( ويأتون في المرتبة األخيرة .

من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات   ٪5142( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 31أن ) -3

( من العينة 02سنة فأكثر( وهم الفئة األكثر من أفراد العينة , في حين ) 05مل هي ) الخدمة في الع

سنوات إلى أقل  5من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات الخدمة في العمل هي )من  ٪25يمثلون ما نسبته 

من  ٪0142( من العينة يمثلون ما نسبته 00سنوات( ويأتون في المرتبة الثانية, في حين أن ) 01من 

سنة( ويأتون في  05سنوات إلى أقل من  01أفراد عينة الدراسة سنوات الخدمة في العمل هي ) من 

 5المرتبة الثالثة , بينما ال يوجد أي فرد من أفراد عينة الدراسة سنوات الخدمة في العمل هي ) أقل من 

 سنوات(.

 في إدارة التربية والتعليم: أهم نتائج السؤا  األو : واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة

أن استجابات أفراد عينة الدراسة على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم  -

 (.5من  3415هي ) متوسطة( وبمتوسط )

وجاءت  وأن استجابات أفراد عينة الدراسة على واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة جاءت) مرتفعة (

 ( عبارة.01طة ( في )) متوس
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 أهم نتائج السؤا  الثاني أهم العوامل المعيقة لتطبيق أنموذج المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم:

أن استجابات أفراد عينة الدراسة على أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في  -  

 (5من  3451سط  )إدارة التربية والتعليم جاءت) مرتفعة( وبمتو

واستجابات أفراد عينة الدراسة على أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة  

 ( عبارة أهمها:03التربية والتعليم بمدينة الرياض جاءت) مرتفعة ( في )

 غيا  المكتبة المتخصصة في اإلدارة .-0

 ر .عدم كفاية الوقت الذي يخصصه الرؤساء للتطوي-2

 كثرة التنقل الوظيفي لمنسوبات إدارة التربية والتعليم في السنوات األخيرة .-3

وأن استجابات أفراد الدراسة على أهم العوامل المعيقة لتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة 

 التربية والتعليم جاءت )متوسطة( في العبارات التالية:

 تنمية التعلم لدى موظفاتها.إغفا  إدارة التربية والتعليم برامج  -0

 ت كيل فرق عمل غير متجانسة. -2

 افتقاد النظرة الكلية للع قات والتفاع ت التي تحدث بين الموظفات في اإلدارة . -3

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لواقع تطبيق خصائص  -السؤا  الثالث

ربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض التي تعزى إلى المتريرات اآلتية: )نوع المنظمة المتعلمة في إدارة الت

 الوظيفةط المؤهل العلميط سنوات الخدمة(؟

 نوع الوظيفة -أ

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو   1415عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ل لمترير نوع  واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

 الوظيفة.

 المؤهل العلمي - 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو  واقع  1415توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ل  لمترير المؤهل تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

 العلمي لصالح الماجستير والدبلوم .

 سنوات الخدمة -ج

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو   1415عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ل لمترير  واقع تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة في إدارة التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض تبعا

رة. وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمعيقات تطبيق سنوات الخب

 خصائص المنظمة.
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 توصيات الدراسة

 أن تتبنى وزارة التربية والتعليم نماذج مقترحة للمنظمة المتعلمة وتطبيقها على إدارات التربية والتعليم .

 ن ر مفهوم وممارسات المنظمة المتعلمة بين جميع منسوبيها.أن يعمل القائمون على التربية والتعليم على 

توعية وترسيخ مفهوم المنظمة المتعلمة لدى الموظفات في اإلدارات من خ   إقامة الدورات المتخصصة 

 وورش العمل .

 . وضع تحو  إدارة التربية والتعليم إلى منظمة متعلمة كهدف استراتيجي يتم قياس أداء المديرين بناء عليه

تنظيم الزيارات لقيادات اإلدارات التابعة إلدارة التربية والتعليم للمنظمات الرائدة في هذا المجا  ل ستفادة 

 من تجاربها .

 إن اء النظم المعرفية لتباد  المعرفة على مستوى إدارة التربية والتعليم .

النظم المعرفية والتقارير والعروض توفيق )التجار  الناجحة والفاشلة ( وإتاحة االستفادة منها من خ   

( مراجعة مابعد الفعلط للتعلم من التجار  After Action,Reviewالتقديمية وت جيع استخدام أسلو  )

 وتطوير العمليات.

ت جيع الموظفين وتحفيزهم على تقاسم المعرفة وتباد  المعلومات ووضع األنظمة التي تدعم ذلك مثل: 

 يفي .ربطها بتقويم األداء الوظ

 وضع مقاييس لألداء على جميع المستويات ومتابعتها باستمرار مثل استخدام بطاقات األداء المتوازن .

 المراجع:

العالقة بين خصائص المنظمة المتعلمة وجاهزيتها (.2112البرداديط عاد  هادي.) -

القادسية للعلوم :دراسة مقارنة في كليتين من كليات التعليم العالي الخا  في برداد.مجلة للتغيير

 .12-51(.   0( العدد )01اإلدارية واالقتصادية.المجلد )

. عمان: دار نظرية المنظمة مدخل التصميم(. 2112الخفاجيط نعمة ؛ الرالبيط طاهر.) -

 اليازوري للن ر والتوزيع.

 إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية(. 2112العري يط محمد سعيد.) -

.رسالة ماجستير غير من ورة ط قسم اإلدارة التربوية والتخطيطط  والتعليم بالعاصمة المقدسة

 كلية التربية ط جامعة أم القرى :مكة المكرمة.

 . عمان: دار المسيرة.المدخل إلى إدارة المعرفة(. 2112العليط عبدالستار؛ قنديلجيط عامر.) -

( .اتجاهات حديثة في التربية 2111.) عيسان طصالحة؛ وعطاريط عارف؛ والرلي طوجيهة -

 .عمان : دار المسيرة للن ر والتوزيع .

 أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي(.2101النسورطأسماء سالم .) -

:دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية .رسالة ماجستير غير من ورة. 

 كلية األعما ط جامعة ال رق األوسط:األردن . قسم إدارة األعما ط
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