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 :ملخص الدراسة

اإلتقان الشخصي، : )منظمة المتعلمةالكشف عن درجة توافر أبعاد الهدفت الدراسة 

 بالمدارس الثانويَّة( والنماذج الذهنيَّة، والرؤية المشتركة، والتعلم كفريق، والتفكير المنظومي

تقرير ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائيَّة بين  ، والحكوميَّة للبنات بمدينة تبوك

أبعاد المنظمة المتعلمة في المدارس الثانويَّة  متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة توافر

استخدمت ، و(درسةونوع الم، نوع المؤهل)الحكوميَّة للبنات بمدينة تبوك، تعزى لمتغيرات الدراسة

تم التطبيق على عينة عشوائيَّة من معلمات  ، والباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة

استبانة تمثل ما نسبته ( 133)ت بمدينة تبوك، حيث تم توزيع المدارس الحكوميَّة الثانويَّة للبنا

( 95)منها، وتم استبعاد( 734)ُمعلمة، تم استعادة ( 371)من مجتمع الدراسة البالغ %( 73،14)

من %( 19،73)استبانة، بنسبة ( 773)استبانة ال تصلح للتحليل، وتمت المعالجة اإلحصائيَّة لعدد 

أبعاد المنظمة المتعلمة  ، وتوصلت الدراسة إلى أنبالطريقة البسيطة ، تم اختيارهاكامل المجتمع

بالمدارس الثانويَّة للبنات بمدينة تبوك في حدود هذه الدراسة الموضوعيَّة والزمانيَّة والبشريَّة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى  كما يتضح أنه ،(كبيرة)والمكانيَّة تتوافر تتم بدرجة 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لنوع المؤهل العلمي في بعد اإلتقان الشخصي، ( 0،09)

عدم ، ووفي األبعاد مجتمعة ،وبعد التفكير المنظومي ،وبعد التعلم كفريق، وبعد الرؤية المشتركة

بين متوسطات استجابات أفراد عينة ( 0،09)وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى 

ة تعزى لنوع المدرسة في بعد اإلتقان الشخصي، وبعد النماذج الذهنية وبعد التعلم كفريق الدراس

على ( 0،30)، (0،77)، (0،33)، (0،53)وفي األبعاد مجتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة 

 .التوالي

 : مقدمة

جتماعيَّررة، ومررا أدى التغيررر السررريع ومررا أفرزترره العولمررة بقبعادهررا االقتصرراديَّة والسياسرريَّة واال

واكبها مرن ورورة معرفيَّرة وتقنيَّرة، إلرى تهرور تحرديات عالميَّرة فرضرت علرى الحكومرات ومؤسسراتها 

التعليميَّررة واإلداريَّررة ضرررورة إعررادة النظررر فرري كافررة مكوناتهررا وأسرراليم ممارسررتها لتررنه  بمسررتوى 

 . أدائها

إلرى عبارتره الشرهيرة (Edward Freignebaum)أشرار إدوارد فراينبروم ( 3530)وفي عام 

إدارة المعرفررة ( "3554)، ومرن ورم تهرررت فري عرام ""Knowledge is Power"المعرفرة قروة"

KnowledgeManagement"( " ،333: 7007رزوقي .) 

ا نحرو مجتمرع المعرفرة، حيرث تروفر المنظمرات فيهرا  وقد شهدت الدول المتقدمرة تحروالو واضرحو

ى النمرو المهنري، وهرذا مرا يعنري تبنيهرا لفلسرفة المنظمرة فرص الرتعلم المسرتمر، وتسراعد العراملين علر

 ". "LearningOrganizationsالمتعلمة

والتعلم هو تغيير في السرلوك واألدا  نتيجرة التجربرة، ومرن خردل الدراسرة والتردريم تكتسرم 

المعرفة والمهارة، أما الحس العرام فهرو قردرة فطريَّرة علرى الحرس والحكرم واإلدراك وهرو ينمرو عبرر 

 (. 175: 7037العلي وآخرون، )لوقت وال يمكن أن يوجد عند اآللة كالحاسوبا

. ويعرف بقنه الحصول على المعرفة أو المهارة، فالمعرفرة تتعلرق برالجز  النظرر  مرن الرتعلم

 (. 5:  7037السويدان، )أ  كيف؟ . أ  لماذا؟، والمهارة تتعلق بالجز  العملي من التعلم

ي على المعرفة المتراكمة التي حصل عليهرا بعر  أفرراد المجتمرع والتعلم نشاط اجتماعي مبن

عبرر العصرور، كمرا أن المشرراركة سروا  وجهورا لوجره أو المشرراركة االفتراضريَّة علرى اإلنترنرت تزيررد 

ا، وتنمرري مهررارات اجتماعيَّررة ومهررارات عررن  الحررافز للررتعلم، وتررؤد  إلررى نتررائج أفضررل وأكثررر إبررداعو

حاليوا تنروع واسرع مرن أدوات وبي رات االتصرال عبرر اإلنترنرت التري تردعم  الثقافات المتعددة، ويتوافر

أسرراليم الرررتعلم االجتماعيَّرررة والتشررراركيَّة والمجتمعيَّرررة، ومنرررذ أن أصررربحت اإلنترنرررت عالميَّرررة، يمكرررن 
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تررلينج وفرادل، )للطدب أن يصبحوا متعلمين عالميين، واالتصال بآخرين حرول العرالم والرتعلم معهرم

7031 :19 .) 

وتؤكرررد المنظمرررة المتعلمرررة ضررررورة توليرررد واكتسررراب المعرفرررة، ونقلهرررا بسررررعة إلرررى جميرررع 

السرالم، )المستويات اإلداريَّة، ونقرل نفسرها مرن مسرتوى معرين إلرى مسرتوى أفضرل فري األدا  والتميرز

7009 :79 .) 

 FormalL)ويعبررر بعرر  البرراحثين عررن الررتعلم فرري المنظمررات بتقسرريمه إلررى تعلررم رسررمي 

earning ) وتعلرررم  يرررر رسرررمي(InformalLearning .) ففررري األول يرررتعلم العررراملون مرررن خررردل

الردورات التدريبيَّررة، وورل العمررل، وحضررور المررؤتمرات، واالسررتماع للمحاضرررات، وسررائر صررور 

ا،  التعلم المنظمة المقصودة، وأما التعلم في التعلم  ير الرسمي فهو األخطر واألرسر  واألكثرر ترقويرو

ن ألهميته، ومن صوره التعلم من الزمد  فري العمرل، حيرث يرتعلم العامرل مرن أقرانره وقليل من يتفط

طريقة التفكير، وأسلوب التعامل، وكيفيَّة حرل بعر  المشركدت، كرذل  مرن صروره تعلرم العامرل مرن 

تجاربه الخاصة التي مرَّ بها أونا  وجوده في المنظمة، سوا  أكانت هذه التجارب مع المسرؤولين، أو 

ومرن . معين، كقن يكون قد تعلم من األخطا  التي حردوت أونرا  تجربتره وممارسرته لعمرل معرينحدث 

ررا الرتعلم مررن النظرام السررائد فري المنظمررة الرذ  يرسررل رسرائل  يررر مباشررة للعرراملين عررن  صروره أيضو

 (. 1: 7037الشهر ، )الطريقة التي يجم عليهم التقيد بها لعمل شي  ما 

التكيررف المسررتمر سرروف تمرروت فرري فترررة قصرريرة، والمؤسسررات  والمنظمرات الترري لررن تسررتطيع

التربويَّة تواجه تحديات تتمثل في الضغوط التي يمارسها المتعاملون الرئيسيون مع هذه المؤسسرات، 

وأهمهم الطلبة، وأوليرا  األمرور، ومؤسسرات المجتمرع المردني المختلفرة، وكرذل  الضرغوط الخارجيَّرة 

ن تصربح منظمرات متعلمرة، كمرا أنهرا تحتراج أكثرر مرن  يرهرا إلرى مما يفرض على تل  المؤسسرات أ

؛ 37: 7007درة، ) ألن اإلنسرران يشرركل معظررم مرردخدتها وعملياتهررا ومخرجاتهررا الررتعلم المسررتمر؛

، ويتطلررم ذلرر  تبنرري نمرراذج وأنمرراط إداريَّررة (373: 7005؛ عبابنررة، 71: 7030سررلطان وخضررر، 

تعلم المستمر، واستخدامها فري تحقيرق األهرداف وربر  تواكم طبيعة العصر الحالي وتوفير فرص ال

 (. 713: 7030المليجي، )أدا  العامل بقدا  المنظمة

وفرري جميررع التحرروالت الناجحررة، كرران التطرروير المهنرري للمعلمررين الجرردد والممارسررين أولويَّررة 

حرراد  قصرروى لرردى القيررادات التربويَّررة، والمعلمررون يجررم أن يكونرروا أنفسررهم متعلمررين فرري القرررن ال

را قويمورا مرن التربرويين  والعشرين، يتعلمون أساليم االستنباط والتصميم والتعراون التري تؤسرس مجتمعو

 (. 379-377: 7031ترلينج وفادل، )المهنيين

ور م أهميَّة كرل مراحرل التعلريم إال أن المرحلرة الثانويَّرة لهرا أهميَّرة خاصرة، حيرث تمثرل حلقرة 

لتعليم العالي، كما أن العديد من الدراسات التجريبيَّة التي تمت فري الوصل بين مرحلة التعليم العام وا

بي ات مختلفة مرن العرالم تُجمرع علرى ضررورة تسرريع وتيررة تحويرل المردارس الثانويَّرة إلرى منظمرات 

 Loudermilk, 2013; Christian, 2011; Janzen, 2001; Ghahramanifard). متعلمرة

et al. ,2013; Savas & Dos, 2013; Hawamdeh & Jaradat, 2012) . 

، حيررث  سرتراتيجيَّة الوطنيَّرة لبنرا  مجتمررع حرددت االوالمملكرة العربيَّرة السرعوديَّة ليسرت اسرتثنا و

را معرفيمورا"رؤيتها بقن ( 7010)بحلول عام "المعرفة  اإلسرتراتيجيَّة الوطنيَّرة " )تصبح المملُكة مجتمعو

ا أكدت وزارة التعليم ضمن رؤيتها للمتعلم ضررورة ، كم(70: 3719للتحول على مجتمع المعرفة، 

ررا علرى مفهرروم أنمرروذج تطرروير  ا لهررا، والرذ  انعكررس أيضو ا وناشرررو ررا للمعرفررة ومسرتخدمو أن يكرون منتجو

أنمروذج تطروير )المدارس وفلسفته، مما نحى بالقائمين عليه لتبني مفهوم المجتمعات المهنيَّة التعليميَّة

 (. 34: 3717المدارس، 

تسررعى  مبررادرات اإلصردل المدرسريطردع الباحثرة علررى األدبيرات التربويَّرة وجردت أن ومرن ا

إضافة إلى أن المنظمة المتعلمة تعدُّ ، كقداة للتنمية المهنيَّة للمعلمينلتوتيف فلسفة المنظمة المتعلمة، 
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را فري برنرامج تطروير المردارس،  ا مهممو  ممرا يسرتوجم الكشرف عرن واقرع الممارسرات فري كافرةعنصررو

 . المدارس المحليَّة في مدينة تبوك، ومدى تحقيقها للخصائص العالميَّة للمدرسة المتعلمة

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها

، ويهردف ”تطروير“يعد البرنامج الوطني لتطوير المدارس أحرد مشراريع تطروير التعلريم العرام 

ديَّة؛ كري تكرون مردارس مدئمرة إلى االرتقا  بجميع مدارس التعلريم العرام فري المملكرة العربيَّرة السرعو

يرتم اختيرار ، ولمتطلبات الحياة في القرن الحاد  والعشرين، عبر تجسريد مفهروم المجتمعرات التعلميَّرة

ررا للمرردارس األخرررى ضررمن معررايير دقيقررة  إدارات التربيررة والتعلرريم والمرردارس الترري سررتكون أنموذجو

يرار بعنايرة للمردارس التري تمتلر  بي رات تفرضها معطيات مرحلة التطبيرق التجريبري، حيرث يرتم االخت

وقرررب ، تربويَّررة مناسرربة بقبعادهررا الماديَّررة واإلنسررانيَّة، حيررث يشررترط ترروافر مبنررى تربررو  مناسررم

المدرسررة جغرافيموررا مررن إدارة التعلرريم، وترروافر القيررادات التربويَّررة الترري تمتلرر  القرردرة علررى التحسررين 

ت القياديَّرررة األساسررريَّة كمرررا يشرررترط اسرررتقرار هي رررة والر برررة والحمررراس للتطررروير، وتمتلررر  المهرررارا

 (. 377-313: 3717أنموذج تطوير المدارس، )التدريس

توافر أبعاد المنظمة المتعلمرة بدرجرة متوسرطة بالمردارس ( 7030)المهد  والحربي وقد أكد 

ين مرن معوقرات السعوديَّة، كما أشارا إلى أن ضعف مستوى الخبرات التربويَّة والتعليميَّة لدى المعلم

حيرث أكرد أنمرن هرذه (7031)تطبيق المنظمة المتعلمة في المدارس السعوديَّة، ويتفرق معهمرا الراشرد 

المعوقات ضعف الر بة لدى األفراد في التعلم وم  ياب الشفافيَّة في أدا  المهام والمسؤوليات، بينمرا 

فري المردارس التابعرة لبرنرامج أن ممارسرة الرتعلم التنظيمري يرتم بدرجرة كبيررة ( 7037)أكدت البلرو 

تطوير المدارس بمدينة تبوك، كما أكدت أن حصول معظم المحاور على درجة ممارسرة كبيررة يردل 

 . على أن المدارس التابعة لبرنامج تطوير المدارس بمدينة تبوك تحمل خصائص المنظمة المتعلمة

ا ألهميَّة دراسة الوضع الراهن في المردارس التري سروف تتحرو ل مسرتقبدو لتصربح تابعرة ونظرو

ألنموذج تطوير المدارس؛ فقد جا ت هذه الدراسة لمحاولة الوصول إلى صورة متكاملرة عرن درجرة 

توافر أبعاد المنظمة المتعلمة فري المردارس الثانويَّرة للبنرات بمدينرة تبروك خاصرة، فري ضرو  صرعوبة 

 . التغيير التربو  وما يعترضه من تحديات

ررا نهائيموررا فرري حررد ذاترره، حيررث يعررد وعررا  للتطرروير "تطرروير"ال سرريَّما أن برنررامج  ال يعررد منتجو

 (. 4: 3717برنامج تطوير المدارس، )المستمر

 : وفي ضو  ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في السؤالين اآلتيين

ة، اإلتقان الشخصي، والنماذج الذهنيَّة، والرؤية المشرترك)ما درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة -3

 بالمدارس الثانويَّة الحكوميَّة للبنات بمدينة تبوك؟( والتعلم كفريق، والتفكير المنظومي

هل توجد فروق ذات داللة إحصرائيَّة برين متوسرطات اسرتجابات أفرراد العينرة حرول درجرة تروافر  -7

ات أبعرراد المنظمررة المتعلمررة فرري المرردارس الثانويَّررة الحكوميَّررة للبنررات بمدينررة تبرروك تعررزى لمتغيررر

 المؤهل العلمي ونوع المدرسة؟: الدراسة

 : تهدف الدراسة إلى ما يقتي :أهداف الدراسة

اإلتقان الشخصي، والنماذج الذهنيَّرة، والرؤيرة : )الكشف عن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة -3

ينررة بالمرردارس الثانويَّررة الحكوميَّررة للبنررات بمد( المشررتركة، والررتعلم كفريررق، والتفكيررر المنظررومي

 . تبوك

تقريررر مررا إذا كانررت هنرراك فروقررات ذات داللررة إحصررائيَّة بررين متوسررطات اسررتجابات أفررراد العينررة  -7

حول درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمرة فري المردارس الثانويَّرة الحكوميَّرة للبنرات بمدينرة تبروك، 

 (. ونوع المدرسة، نوع المؤهل)تعزى لمتغيرات الدراسة

 : ز أهميَّة هذه الدراسة فيما يقتيتبر :أهميَّة الدراسة
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 : أهميَّة نظريَّة - أ

تسررهم هررذه الدراسررة برربورا  أدبيررات اإلدارة التربويَّررة فرري مجررال المنظمررة المتعلمررة، خاصررة فرري  -

حيرث يرتم تمكرين ، فلسرفة إداريَّرة، وتنظيميَّرة متكاملرةالمدارس، والتي تمثل اتجاهوا إداريموا حديثوا، و

تترريح لهررا الفرصررة ، ميَّررة مررن الوصررول إلررى حالررة تنظيميَّررة مثاليَّررةالمرردارس والمؤسسررات التعلي

الستغدل طاقاتها، ومواردهرا المتاحرة علرى أفضرل نحرو ممكرن، ومرن منظرور إسرتراتيجي فعرال 

جنبوررا إلررى جنررم مررع التغلررم علررى مررا تواجهرره مررن تحررديات، ومعوقررات كبرررى فرري بي ررة واقعهررا 

لتفروق علرى مثيدتهرا مرن المردارس والمؤسسرات المؤسسي؛ ومرن ورمَّ خروض  مرار المنافسرة، وا

 . " ير المتعلمة"التعليميَّة األخرى 

كبطررار عمررل نظررر  ( Senge,1990" )سررينج"اعتمرردت الدراسررة بشرركل أساسرري علررى نمرروذج  -

Theoretical Framework وبذل  ترتكز الدراسة على منظرور متكامرل يررب  برين النظريَّرة ،

 . والتطبيق

 : ةأهميَّة تطبيقيَّ  -ب

تفيد نتائج الدراسة متخذ  القرار في التعرف على واقرع تطبيرق المنظمرة المتعلمرة فري المردارس  -

الثانويَّة الحكوميَّة، حيث يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل المسر ولين عرن اإلدارات 

اقرع الحرالي، ممرا التعليميَّة ومديرات المدارس وكافة العاملين بالمجال التعليمي، في تشرخيص الو

يسرراهم فرري إعررادة النظررر فرري الخطرر  التطويريَّررة اإلداريَّررة، كمررا تررزود القررائمين علررى التخطرري  

والتدريم التربو  بمعلومات وبيانات يمكن فري ضروئها التخطري  إلعرداد بررامج تدريبيَّرة، ربمرا 

 . تناسبهم في االرتقا  بمستوى معلمات المدارس في هذا المجال

 . ن على إجرا  مزيد من البحوث والدراسات حول المدرسة المتعلمةتشجيع الباحثي -

 : مصطلحات الدراسة

 LearningOrganizationالمنظمة المتعلمة -4

 " المنظمة التي تتصف بقدرتها علرى تمكرين العراملين فيهرا مرن الرتعلم المسرتمر، وتعمرل علرى

كيررف مررع المتغيرررات تشررجيع التعرراون والحرروار بررين أفرادهررا والمجتمررع، مررع قرردرتها علررى الت

 (. 707: 7033أبو حشيش ومرتجي، " )المستمرة

 منظمرة تسرعى لتروفير فررص الرتعلم : "وتعرف هذه الدراسرة المنظمرة المتعلمرة إجرائيمورا بقنهرا

المستمر، والتعاون من خدل فرق العمل، وتشجع الحوار والمناقشة لنقل المعرفة الصريحة 

رؤية مشتركة، وتحويل هذا التعلم إلرى أدا  يضرمن لهرا والضمنيَّة بين أفرادها، بهدف بلورة 

 ". التكيف مع بي تها الداخليَّة والخارجيَّة وتحقيق الميزة التنافسيَّة

 كما يمكن تعريف أبعاد المنظمة المتعلمة كما يقتي :(Dischienaet al. ,2013: 3) 

  اإلتقان الشخصيPersonal Mastery حديد الرؤيرة وهو العمل باستمرار على توضيح وت

 . الشخصيَّة بدقة ووضول ورؤية الواقع بموضوعيَّة، مما يساعد على تركيز الجهود

 النمرراذج الذهنيَّررةMental Models وهرري تلرر  االفتراضررات والتعميمررات والصررور الذهنيَّررة

الراسخة في األعماق، والتي تؤور في تصور الناس للعرالم وتفسريرهم لدحرداث مرن حرولهم، 

 . امل معهاوكيفيَّة التع

  الرؤيررة المشررتركةShared Vision وهرري قرردرة مجموعررة مررن األفررراد علررى رسررم صررورة

 . مشتركة أو متماولة للمستقبل المنشود

 الررتعلم كفريررقTeam Learning وهرري العمليَّررة الترري يررتم بموجبهررا تنظرريم وترتيررم وتوحيررد

 . جهود مجموعة من األفراد لتحقيق النتائج التي ير بون في تحقيقها

  التفكير المنظوميSystem Thinking وهو منهج وإطار عمرل يقروم علرى رؤيرة الكرل بردالو

 . من الجز 
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 Learning Schoolالمدرسة المتعلمة -4

هي المدرسة التي تتمحور حول مبردأ التربيرة المسرتدامة، وفكررة مجتمرع مدرسري دائرم الرتعلم، 

علم، الطالرم والمعلرم والمردير واألخصرائي وأن التعليم عمليَّة مستمرة مردى الحيراة، فرالجميع قابرل للرت

وولي األمر؛ لذا فهي المدرسة التي يمارس فيها التعلم الفرد  والتنظيمي للمعلمين واإلداريين بشكل 

: 7033جبررران، )مسررتمر، لتحقيررق االنرردماج مررع البي ررة والتكيررف مررع المتغيرررات الداخليَّررة والخارجيَّررة

710 .) 

مدرسررة توتررف التغيرررات الداخليررة : متعلمررة إجرائيموررا بقنهرراوتعرررف هررذه الدراسررة المدرسررة ال

والخارجيررة لتحقيررق التكيررف والتميررز، فهرري المدرسررة الترري يررتعلم فيهررا الجميررع باسررتمرار ويررديرون 

المعرفة فيما بينهم من خدل التقمرل الفررد  والجمراعي والتردريم وبالترالي تنتشرر المعرفرة الضرمنية 

 . فيما بينهم

 : حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على تناول تطبيق المنظمة المتعلمة بقبعادها الخمسرة مرن : حد موضوعي -3

اإلتقان الشخصي، والنماذج الذهنيَّة، والرؤية المشرتركة، والرتعلم )منظور سينجي، والمتمثلة في 

نظرر  في المدارس الحكوميَّة الثانويَّة للبنات بمدينة تبوك من وجهرة( كفريق، والتفكير المنظومي

 . المعلمات

 . معلمات المدارس الحكوميَّة الثانويَّة للبنات بمدينة تبوك: حد بشر  -7

 . أجريت هذه الدراسة في المدارس الثانويَّة الحكوميَّة للبنات مدينة تبوك: حد مكاني -1

 . هـ3714 –ه 3713تم إجرا  هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول لعام : حد زماني -7

 : دراسات سابقة

الترري هرردفت إلررى التعرررف علررى درجررة ممارسررة مررديرات المرردارس ( 7037الحرراروي، )راسررة د .3

الثانويَّررة بمدينررة الطررائف إلسررتراتيجيات المنظمررة المتعلمررة مررن وجهررة نظررر المعلمررات، ولتحقيررق 

أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسرحي، واالسرتبانة لجمرع البيانرات، وتكرون 

من جميع المعلمرات بالمردارس الثانويَّرة بمدينرة الطرائف، وتكونرت عينرة الدراسرة مجتمع الدراسة 

من مجتمع الدراسرة، وترم اختيارهرا بالطريقرة العشروائيَّة البسريطة، ومرن أهرم النترائج %(10)من 

أن ممارسرررة مرررديرات المررردارس الثانويَّرررة بمدينرررة الطرررائف : التررري توصرررلت لهرررا هرررذه الدراسرررة

المتعلمة بدرجة كبيرة، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إلستراتيجيات المنظمة 

إحصائيَّة تعزى لمتغير سرنوات الخبررة لردداة ككرل، ولمجرال تمكرين المعلمرات مرن تكروين رؤيرة 

سنوات، كما توصرلت الدراسرة ( 30)جماعيَّة مشتركة، ولصالح المعلمات ذوات الخبرة أكثر من

 . لة إحصائيَّة تعزى لمتغير كل  من المؤهل العلمي والتخصصإلى أنه ال توجد فروق ذات دال

التري هردفت إلرى التعررف علرى درجرة ممارسرة معلمري المردارس الثانويَّرة ( 7037علري، )دراسة .7

الحكوميَّة في محافظة جرل لضواب  المنظمة المتعلمة كما وضرعها سرينج، واسرتخدمت الباحثرة 

الستبانة لجمرع البيانرات، وتكرون مجتمرع الدراسرة مرن لتحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي وا

جميع المديرين والمرديرات والمعلمرين والمعلمرات فري المردارس الثانويَّرة الحكوميَّرة فري محافظرة 

ا ومررديرة، و( 91)جررل، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن  معلررم ومعلمررة تررم اختيارهررا ( 737)مررديرو

جة ممارسة معلمي المدارس الثانويَّة الحكوميَّرة فري بالطريقة الطبقيَّة، وقد أتهرت النتائج أن در

جررا ت تقرردير متوسررطة، كمررا " سررينج"محافظررة جرررل لضررواب  المنظمررة المتعلمررة كمررا وضررعها

أتهرررت النتررائج عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائيَّة تعررزى ألوررر متغيررر النرروع االجتمرراعي، 

ل العلمررري وجرررا ت الفرررروق ووجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائيَّة تعرررزى ألورررر متغيرررر المؤهررر

ووجود فروق ذات داللة إحصائيَّة تعزى ألور متغير الخبررة لصرالح سرنوات ( دبلوم عال  )لصالح

 (. أقل من خمس سنوات)الخبرة
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وهرردفت إلررى التعرررف علررى درجررة ترروافر أبعرراد المنظمررة المتعلمررة ( 7031أبررو زيررد، )دراسررة  .1

مديريها، وعدقتها برضاهم الروتيفي، بمدارس وكالة الغوث في محافظات  زة من وجهة نظر 

ولتحقيق أهرداف الدراسرة اسرتخدم الباحرث المرنهج الوصرفي التحليلري واالسرتبانة لجمرع البيانرات، 

وتكون مجتمع الدراسرة مرن جميرع مردير  مردارس وكالرة الغروث فري محافظرات  رزة، وتكونرت 

ترري توصررلت لهررا هررذه مررن المررديرين والمررديرات، ومررن أهررم النتررائج ال%( 30)عينررة الدراسررة مررن

توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بدارس وكالرة الغروث فري محافظرات  رزة بدرجرة كبيررة، : الدراسة

كمررا توصررلت الدراسررة إلررى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائيَّة بررين متوسررطات تقررديرات عينررة 

وال توجرد الدراسة لصالح اإلناث، ولمتغير مستوى المدرسة، وذل  لصالح المردارس االبتدائيَّرة، 

فروق ذات داللة إحصائيَّة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة، والمؤهل العلمري عردا بعرد التفكيرر 

ليسرانس، بينمررا توجرد عدقرة ارتباطيَّرة قويَّررة / المنظرومي حيرث وجردت فررروق لصرالح بكرالوريس

ذات داللررة بررين متوسررطات تقررديرات مرردير  مرردارس وكالررة الغرروث فرري محافظررات  ررزة لدرجررة 

 . ر أبعاد المنظمة المتعلمة ودرجة رضاهم الوتيفيتواف

وهدفت إلى التعرف علرى واقرع تطبيرق اإلدارة العامرة للتربيرة والتعلريم ( 7031الراشد، )دراسة  .7

بمنطقة القصيم ألبعاد المنظمة المتعلمرة، ومعوقرات تطبيقهرا، واسرتخدم الباحرث المرنهج الوصرفي 

دراسررة، وتكررون مجتمررع الدراسررة مررن جميررع القيررادات واالسررتبانة أداة لجمررع بيانررات ال( المسررحي)

التربويَّرررة واإلداريَّرررة بررراإلدارة العامرررة للتربيرررة والتعلررريم بمنطقرررة القصررريم، وتكونرررت العينرررة مرررن 

مشرفوا، ومن أهم نتائج الدراسة أن المتوس  الحسابي لواقع تطبيق اإلدارة العامة للتربيرة (390)

مررة المتعلمررة ككررل جررا  بدرجررة متوسررطة، وأن المتوسرر  والتعلرريم بمنطقررة القصرريم ألبعرراد المنظ

الحسابي للمعوقات ككل كانت بدرجة كبيرة، وجا  ترتيم الثدث فقررات األولرى مرن حيرث حردة 

قلة اإلمكانات الماديَّة المتاحة للبحث والتطوير، وم ضعف الر بة لدى األفراد : المعوق كما يقتي

 . المهام والمسؤولياتفي التعلم، وم  ياب الشفافيَّة في أدا  

التي هدفت إلى الوقروف علرى ترقوير تحرول (Alazmi et al. , 2013)العزمي وآخرين "دراسة  .9

مجموعة مختارة من المدارس الثانويَّة بدولة الكويرت إلرى منظمرات متعلمرة فري زيرادة مسرتويات 

اسة علرى اسرتخدام واعتمدت منهجيَّة الدر، فاعليَّة استخدام معلميها إلستراتيجيات حل المشكدت

وتكررون مجتمررع الدراسررة مررن . مررنهج البحرروث االرتباطيَّررة: إحرردى أدوات البحرروث الكميَّررة، وهررو

منسرروبي عرردة مرردارس وانويَّررة بدولررة الكويررت، واسررتعانت الباحثررات فرري إجرررا  دراسررتهن بعينررة 

مررن اإلنرراث ممررن (394)مررن الررذكور، و( 331)موزعررة مررا بررين ( 170)عشرروائيَّة مؤلفررة مررن 

متعون بمستويات ال بقس بها مرن التنروع فري ضرو  ترقوير عوامرل التخصرص الدراسري، وعردد يت

سنوات الخبرة في العمل بالتدريس، وعدد مرات المشاركة في برامج التدريم، والتنمية المهنيَّرة 

وترم جمرع البيانررات الدزمرة للدراسرة عبرر تطبيررق اونرين مرن االسرتبيانات المسررحيَّة ، أونرا  الخدمرة

لررـ ( DLOQ" )اسررتبيان أبعرراد المنظمررة المتعلمررة: "ننررة مررن منظررور القيرراس النفسرري، وهمرراالمق

لرررررـ ( PSSQ" )اسرررررتبيان إسرررررتراتيجيات حرررررل المشررررركدت"و( 3554" )واتكينرررررز ومارسررررري "

وكشررفت النتررائج النهائيَّررة للدراسررة عررن وجررود عدقررة ارتباطيَّررة ( 7003" )القحطرراني والعجمرري"

يَّة بين تحول المدارس الثانويَّة المختارة بدولة الكويرت إلرى منظمرات طرديَّة، وذات داللة إحصائ

متعلمة، وزيرادة مسرتويات فاعليَّرة اسرتخدام معلميهرا إلسرتراتيجيات حرل المشركدت، كمرا أبررزت 

النتائج التقوير اإليجابي لدبعاد السبع الرئيسرة اآلتيَّرة لتحويرل المردارس إلرى منظمرات متعلمرة فري 

يَّة استخدام معلمي المردارس الثانويَّرة بدولرة الكويرت إلسرتراتيجيات حرل المشركدت االرتقا  بفاعل

: على كافة المستويات الفرديَّة والجماعيَّة لمجموعات وفررق العمرل، والتنظيميَّرة المختلفرة، وهري

والررنظم الضررمنيَّة ، الررتعلم المسررتمر والحرروار، واالستقصررا  والررتعلم الجمرراعي فرري إطررار فريررق

 . واالرتباط المنظومي والقيادة اإلستراتيجيَّة والتمكين
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التررري هررردفت إلرررى إبرررراز دور نمررروذج المنظمرررة ( Loudermilk,2013" )لودرميلررر "دراسرررة  .3

في تطوير الممارسات التدريسيَّة لمعلمري المردارس العليرا بالواليرات المتحردة " سينج"المتعلمة لـ 

واعتمدت الدراسرة ، لقرن الحاد  والعشريناألمريكيَّة من منظور فلسفة تدريس وتعلم مهارات ا

وتكررون مجتمررع الدراسررة مررن جميررع معلمرري مررادتي اللغررة اإلنجليزيَّررة، . المرنهج الوصررفي التحليلرري

والرياضرريات مررن كررد الجنسررين فرري واليررة تكسرراس األمريكيَّررة، واسررتعانت الباحثررة فرري إجرررا  

وترم ، ة والرياضريات مرن كرد الجنسريندراستها بعينة عشوائيَّة من معلمي مادتي اللغرة اإلنجليزيَّر

جمع البيانات الدزمرة للدراسرة عبرر الحصرول علرى الردرجات التحصريليَّة للطردب الرذين يردرس 

فرري ضررو  نتررائج أدائهررم الدراسرري الترري حصررلوا عليهررا فرري ، لهررم حاليوررا المعلمررون المشرراركون

ة الترري طبقررت علررى طرردب الصررف االختبررارات التقيميَّررة للمعرفررة، والمهررارات الدراسرريَّة األساسرريَّ 

الدراسي الحاد  عشر بالمدارس المختارة في مادتي اللغة اإلنجليزيَّة، والرياضيات خردل العرام 

الدراسي السابق مباشرةو، فضدو عن تطبيق أحد االستبيانات المسحيَّة المقننة مرن منظرور القيراس 

بروين "لـ ( SSP-LO" )مات متعلمةاستبيان نجال المدارس في التحول إلى منظ: "النفسي، وهو

وكشفت الدراسة عن التقوير اإليجابي لنمروذج المنظمرة المتعلمرة فري تطروير ( 7003" )وآخرين

فقد أكدت النتائج وضول مساهمة نموذج المنظمة . الممارسات التدريسيَّة لمعلمي المدارس العليا

الدراسرري للطرردب فرري مررادتي  المتعلمررة علررى نحررو دال إحصررائيوما فرري ارتفرراع مسررتويات التحصرريل

 . اللغة اإلنجليزيَّة والرياضيات

التري هردفت إلرى تحديرد (Ghahramanifardetal. , 2013" ) اهر امانيفارد وآخررين"دراسة  .4

التصورات السائدة لدى عينة مختارة من معلمي، وإداريي، ومدير  المدارس العليا بربيران عرن 

، فري تطروير منظومرة العمرل المدرسري" سرينج"لمتعلمرة لرـ التطبيقات التربويَّة لنموذج المنظمرة ا

واعتمرردت الدراسررة المررنهج الوصررفي التحليلرري، وتكررون مجتمررع الدراسررة مررن جميررع مررن معلمرري 

واسرتعان البراحثون فري إجررا  دراسرتهم بعينرة ، وإداريي ومردير  المردارس العليرا بمدينرة تبريرز

ررا -كمررا ترروزع أفرراد العينررة، يراعشروائيَّة مررن معلمرري وإداريري ومرردير  المرردارس العل علررى  -أيضو

وترم جمرع البيانرات الدزمررة ، وبخلفيرات ومسررتويات تعليميَّرة مختلفرة، الجرنس/أسراس عامرل النروع

استبيان : "للدراسة عبر تطبيق أحد االستبيانات المسحيَّة المقننة من منظور القياس النفسي، وهو

وكشرررفت النترررائج عرررن تقكيرررد معلمررري ( 7003" )مررراركواردت"لرررـ ( LOQ" )المنظمرررة المتعلمرررة

وإداريي ومدير  المدارس العليا المشاركين تمتُّع مدارسهم بمستويات منخفضة من القدرة علرى 

ا، أبرررزت النتررائج ترروافر اونررين فقرر  مررن  التحررول لتصرربح منظمررات متعلمررة، وبشرركل أكثررر تحديرردو

قررران الشخصررري، والتفكيرررر اإلت: ، وهمرررا"سرررينج"األبعررراد الخمرررس لنمررروذج المنظمرررة المتعلمرررة لرررـ 

المنظررومي وبالمقابررل، كشررفت النتررائج عررن عرردم ترروافر بقيَّررة األبعرراد األخرررى لنمرروذج المنظمررة 

النمررراذج العقليَّرررة، والرؤيرررة المشرررتركة، والرررتعلم : المتعلمرررة بالمررردارس المخترررارة بررربيران، وهررري

 . الجماعي في إطار فريق

هردفت إلرى الوقروف علرى طبيعرة  التري(Yakop & Hamzah,2012" )دراسة يعقروب وحمرزة .3

العدقررة بررين ممارسررات كررل مررن القيررادة والمنظمررة المتعلمررة علررى مسررتوى مجموعررة مختررارة مررن 

واعتمرردت منهجيَّررة الدراسررة علررى اسررتخدام إحرردى أدوات البحرروث ، المرردارس الثانويَّررة بماليزيررا

يع معلمي المدارس التري وتكون مجتمع الدراسة من جم، منهج البحوث االرتباطيَّة: الكميَّة، وهو

تقررع بمدينررة كوااللمبررور، وواليررة سرريدنجور بماليزيررا مررن كررد الجنسررين، واسررتعان الباحثرران فرري 

ممرن يتمتعرون ، إجرا  دراستهما بعينة عشوائيَّة مؤلفة من معلمي عدة مدارس من كرد الجنسرين

تهم الدراسريَّة، وعردد بمستويات مرتفعرة مرن التنروع فري خلفيراتهم األكاديميَّرة السرابقة، وتخصصرا

سنوات الخبرة في العمل بالتردريس، وترم جمرع البيانرات الدزمرة للدراسرة عبرر تطبيرق اونرين مرن 

" اسرتبيان الممارسرات القياديَّرة: "االستبيانات المسحيَّة المقننرة مرن منظرور القيراس النفسري، وهمرا

(LPQ ) اسرررررتبيان المنظمرررررة المتعلمرررررة("7003" )جونسرررررتون وكالررررردويل"لرررررـ" (LOQ ) لرررررـ
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وكشفت النتائج النهائيَّة للدراسة عن وجود عدقرة ارتباطيَّرة ذات داللرة ( 7007" )ماركواردت"

وبشرركل أكثررر . إحصررائيَّة بررين ممارسررات القيررادة، والمنظمررة المتعلمررة بالمرردارس الثانويَّررة بماليزيررا

ا، كشفت النتائج عرن ارتبراط نجرال جهرود، ومبرادرات المعلمرين فري تحويرل مدارسرهم إلرى  تحديدو

: منظمررات متعلمررة علررى نحررو وويررق باتبرراعهم للممارسررات القياديَّررة الخمررس الرئيسررة اآلتيررة، وهرري

التركيرررز علرررى االرتقرررا  بمسرررتويات التحصررريل الدراسررري للطررردب والتطررروير المسرررتمر لعمليتررري 

الشرراكة التدريس، والتعلم وتطبيق المناهج، والمقررات الدراسيَّة الفعالة ومد جسرور التعراون، و

وبنررا  منررار مدرسرري محفررز، وداعررم لرردفع عجلررة ، داخررل نطرراق المنظومررة المدرسرريَّة وخارجهررا

 . اإلصدل، والتطوير المستدام مدى الحياة للمنظومة المدرسيَّة

الترري هرردفت إلررى دراسررة ( Hawamdeh &Jaradat, 2012" )الحوامرردة وجرررادات"دراسررة  .5

وبخاصررة مرردارس المرحلررة  -ة بالمرردارس األردنيَّرةحالرة لتجربررة تطبيررق نمروذج المنظمررة المتعلمرر

: الثانويَّة من التعليم واعتمدت منهجيَّة الدراسة على استخدام إحدى أدوات البحوث الكميَّرة، وهرو

وتكون مجتمرع الدراسرة مرن معلمرات المردارس الثانويَّرة بمدينرة جررل . المنهج الوصفي التحليلي

عان الباحثرران فرري إجرررا  دراسررتهما بعينررة عشرروائيَّة مؤلفررة واسررت، بالمملكررة األردنيَّررة الهاشررميَّة

معلمررة، وتررم جمررع البيانررات الدزمررة للدراسررة عبررر تطبيررق أحررد االسررتبيانات المسررحيَّة ( 99)مررن

الحوامردة "لرـ ( LOQ" )اسرتبيان المنظمرات المتعلمرة: "المقننة من منظور القيراس النفسري، وهرو

يَّة للدراسة عن توافر األبعاد الثدث للمنظمة المتعلمة وكشفت النتائج النهائ( 7037" )وجرادات

ا البي رة  التي حددها الباحثان بالمدارس الثانويَّرة المخترارة براألردن بدرجرة متوسرطة، وهري تحديردو

 . الداعمة للتعلم وعمليات التعلم المنهجيَّة المنظمة والقيادة الداعمة للتعلم

هررردفت إلرررى تقرررويم تجربرررة إحررردى اإلدارات  التررري(Christian,2011" )كريسرررتيان"دراسرررة  .30

التعليميَّرة بالواليرات المتحرردة األمريكيَّرة فري التحررول لمنظمرة متعلمرة عبررر تطبيرق برنرامج مقترررل 

 -الكميَّررة)واعتمردت منهجيَّررة الدراسرة علررى اسرتخدام أدوات البحرروث المختلطرة ، إلصردل التعلرريم

ا ، وتكرون (البحوث القائمرة علرى الظرواهر)نومولوجيَّةباالستعانة بتصميم البحوث الفي( الكيفيَّة معو

مجتمررع الدراسررة مررن جميررع معلمرري المرردارس المتوسررطة، والعليررا مررن منسرروبي إحرردى اإلدارات 

التعليميَّة الواقعة بالمناطق الريفيَّة بوالية كنتاكي األمريكيَّةواستعانت الباحثة في إجررا  دراسرتها 

ا علرى من مع( 37)بعينة عمديَّة مؤلفة من  لمي المدارس المتوسرطة والعليرا التري أشررفت مرؤخرو

ممرن يتولرون تردريس مجموعرة ، تطبيق أحد البرامج المقترحة إلصدل التعليم من كرد الجنسرين

متنوعررة مررن المررواد الدراسرريَّة المختلفررة وتررم جمررع البيانررات الدزمررة للدراسررة عبررر تطبيررق أحررد 

بهردف الوقروف علرى ، القيراس النفسري صرممته الباحثرةاالستبيانات المسرحيَّة المقننرة مرن منظرور 

تصورات عينة المعلمين المشراركين حرول فاعليَّرة جهرود، ومبرادرات مدارسرهم فري التحرول إلرى 

فضردو عرن جمرع المدحظرات ، منظمات متعلمرة عبرر تطبيرق البرنرامج المقتررل إلصردل التعلريم

 -تردور، الموجهرة مرع أفرراد عينرة الدراسرةالصفيَّة، وإجرا  سلسلة من المقابدت الشخصيَّة شبه 

ا : مثرل)عن تصوراتهم في هرذا الصردد، وتحليرل الوورائق والسرجدت التعليميَّرة ذات الصرلة  -أيضو

وكشفت النتائج النهائيَّة للدراسة عن فاعليَّة تجربة اإلدارة التعليميَّة المختارة في ( خط  الدروس

 . المقترل إلصدل التعليم التحول لمنظمة متعلمة عبر تطبيق البرنامج

التي هدفت إلى استقصرا  تقرديرات مردير  المردارس العامرة فري ليبيرا (7033عبابنة، )دراسة  .33

لمدارسررهم كمنظمررات متعلمررة، واسررتخدم الباحررث لتحقيررق أهررداف دراسررته المررنهج الوصررفي، كمررا 

العامرة فري ليبيرا،  استخدم االستبانة لجميع البيانات من مجتمع الدراسة المتمثل بمدير  المردارس

امنمنطقةمصراته التعليميَّرة، وقرد توصرلت الدراسرة إلرى العديرد ( 13)وتكونتعينةالدراسةمن  مديرو

من النتائج، أبرزها أن العاملين في المدارس الليبيَّة يمارسرون جميرع مجراالت المدرسرة المتعلمرة 

قليلرة، وكانرت الفرروق بدرجة متوسطة، ما عدا مجال التعلم كفريق الرذ  كانرت درجرة ممارسرته 

ا   . لمتغير  مؤهل المدير وخبرتهدالة إحصائيوا تبعو
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التري هردفت إلرى قيراس (Al-Mahdy & Al-Harby, 2010" )المهرد  والحربري"دراسرة  .37

مسررتويات قرردرة مرردير  المرردارس المصررريَّة، والسررعوديَّة علررى تحويررل مدارسررهم إلررى منظمررات 

يَّة الدراسة على اسرتخدام إحردى أدوات البحروث متعلمة والكشف عن المعوقات، واعتمدت منهج

واستعان الباحثان في إجرا  دراسرتهما بعينرة عشروائيَّة ، التحليلي -المنهج الوصفي: الكميَّة، وهو

مؤلفة من مجتمع الدراسة الممثل بمدير  المدارس والمعلمين من كد الجنسين من بين منسوبي 

وترمَّ جمرع البيانرات الدزمرة للدراسرة ( ، والمتوسرطة، والثانويَّرةاالبتدائيَّرة)كافة المراحل التعليميَّة 

اسررتبيان : "عبررر تطبيررق أحررد االسررتبيانات المسررحيَّة المقننررة مررن منظررور القيرراس النفسرري، وهررو

وكشرفت النترائج النهائيَّرة للدراسرة ( 7030" )المهد  والحربي"لـ ( LOQ" )المنظمات المتعلمة

سة اآلتيَّة للمنظمة المتعلمة بدرجة متوسطة بالمدارس المصرريَّة، عن توافر األبعاد الخمس الرئي

ا نسبيوا بالمدارس السرعوديَّة -والسعوديَّة . االبتكرار، والتجريرم( 3: )وهري -وإن كانت أكثر توافرو

( 9. )إدارة المعرفررة( 7. )التمكررين، والتررزام القيررادة( 1. )دعررم البحررث واالستقصررا ، والررتعلم( 7)

ا، أكرردت عينررة مرردير  المرردارس، والمعلمررين . لة المدرسرريَّةالرؤيررة، والرسررا وبشرركل أكثررر تحديرردو

المصريين المشاركين في الدراسة على أن بعرد إدارة المعرفرة هرو أكثرر أبعراد المنظمرة المتعلمرة 

ا بمدارسرهم بينمرا تمثرل أقلهررا فري بعرد التمكرين والتررزام اإلدارة، وفيمرا يتعلرق بعينرة مرردير   تروافرو

المعلمين السعوديين المشاركين في الدراسة؛ فقكدوا بدورهم أن أكثرر أبعراد المنظمرة المدارس، و

ا بمدارسررهم هررو االبتكررار والتجريررم بينمررا تمثررل أقلهررا فرري أبعرراد دعررم البحررث ، المتعلمررة ترروافرو

 . واالستقصا ، والتعلم

 : التعليق على الدراسات السابقة

الترري تناولررت المنظمررة المتعلمررة مررن المنظررور تتفررق الدراسررة الحاليَّررة مررع عرردد مررن الدراسررات 

"  اهرامانيفرررارد وآخررررين"ودراسرررة Loudermilk,2013)" )لودرميلررر "كدراسرررة ، األصرررلي لهرررا

((Ghahramanifard et al. , 2013 سررررافاس ودوس"ودراسررررة( "(Savas & 

Dos,2013 حمررزة وآخرررين"ودراسررة( "(Hamzah et al. ,2011 (7037علرري، )دراسررةو ،

، كمررا تتفررق الدراسررة الحاليَّررة مررع معظررم الدراسررات فرري تناولهررا لموضرروع (7033،بابنررةع)ودراسررة 

العليا، وتتفق مع معظم الدراسات السرابقة فري االعتمراد علرى / المنظمة المتعلمة في المدارس الثانويَّة

هرا تهردف االستبانة المقننة الجاهزة كقداة للدراسة، كما تتفق أيضاو مع معظرم الدراسرات السرابقة فري أن

 . الكتشاف تصورات معلمي المدرسة

وتتميررز الدراسررة الحاليَّررة عررن  يرهررا مررن الدراسررات، بكونهررا تبحررث فرري درجررات ترروافر أبعرراد 

حاليمورا أو تلر  " تطروير المردارس"المنظمة المتعلمة في المدارس الثانويَّة الحكوميَّة، سروا  التري تتبرع 

، كما تتميز الدراسة الحاليَّرة عرن "تطوير المدارس"وذج التي سوف تتحول مستقبدو لتكون تابعة ألنم

 .  يرها من الدراسات بتناول متغير نوع المؤهل، من حيث كونه تربويموا أو  ير تربو 

واستفادت الدراسة من هذه الدراسات في بلورة مشركلة الدراسرة، وفري إوررا  خلفيتهرا النظريَّرة 

تغيررات المبحوورة، إضرافة إلرى تعررف األدوات المتنوعرة وفي االطدع على المنهجيات البحثيَّرة والم

والشائعة عالميموا لجمع البيانات وتحديد األسراليم اإلحصرائيَّة المناسربة لمعالجرة البيانرات، وفري تفسرير 

 . نتائج هذه الدراسة

 المنظمة المتعلمة بالمدرسة الثانوية: اإلطار النظري

 : مفهوم المنظمة المتعلمة

ظمرررة المتعلمرررة بقدبيرررات المجتمرررع، واقتصررراد المعرفرررة، والرررتعلم التنظيمررري، ترررقورت فكررررة المن

ا  ا مسرتمرو والتطور التنظيمي، وتعد نقطة االنطدق في هذه األفكار كلها واحردة، وهري أن هنراك تغيررو

ا ا مستمرمو  (. 17: 7030سلطان وخضر، )يستلزم تعلمو

لمفكررون لمفهروم المنظمرة المتعلمرة، ومن وم تتعدد وتتباين التعريفات التري قردمها البراحثون وا

ا الختدف فلسفة المفكرين والبراحثين وتخصصراتهم، إضرافة إلرى اخرتدف وتنروع تجراربهم  وذل  تبعو
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واألبعاد التي تناولوها في دراستهم للمفهروم، وفيمرا يلري أهرم التعريفرات التري قردمت لمفهروم المنظمرة 

 : المتعلمة، كما يقتي

التري يسرعى منسروبوها باسرتمرار إلرى توسريع نطراق  المؤسسرة"نهرا تعرف المنظمة المتعلمة بق

قدرتهم على تحقيق النتائج التي ينشدونها فعليموا، و رس وتدعيم بنا  أساليم تفكير جديدة ومتطرورة، 

را علرى  وإطدق العنان لتحقيق طموحاتهم الجماعيَّة المنشودة فضدو عن مواصلة تعلم كيفيَّة الرتعلم معو

 (. (Senge,2006: 3" نحو تشاركي

تل  المؤسسة التي استطاعت أن تنسج في كيانها وحضرارتها "تعرف المنظمة المتعلمة بقنها و

(Culture )فقيمها وسياسرتها وأنظمتهرا وهياكلهرا : قدرة مستمرة متجددة على التعلم والتكيف والتغير

تمر فرري مجرراالت عرردة تشررجع وتسرررع الررتعلم لجميررع العرراملين فيهررا ويررنجم عررن هررذا الررتعلم تحسررن مسرر

وفرري هياكررل أعمررال األفررراد ، كالعمليررات الترري تجررر ، والمنتجررات الترري تنررتج، والخرردمات الترري تقرردم

ووتائفهم، وفرق العمل والممارسات اإلداريَّة، مما يؤد  بنا  على هذا إلى نجال المؤسسرة والتميرز 

 (. 30: 7007درة، ")في أدائه

نظمة التري تتبنرى مفهروم الرتعلم التنظيمري، بهردف التكيرف الم": تعرف المنظمة المتعلمة بقنهاو

أبرو )والتفاعل مع التغيرات السريعة والتحديات الموجودة فري البي رة، وتحقيرق أهردافها بنجرال وفعاليرة

 (. 303: 7004خضير، 

بقنها تل  المنظمة التي تدعم قدرة العاملين بها، وتحفرزهم ": تعرف المنظمة المتعلمة بقنهاكما 

لتعلم الفرد  والجماعي، مرن خردل تروفير منرار تنظيمري مشرجع علرى العمرل، ومحفرز للتغييرر على ا

 (. 719: 7030المليجي، ")والتطوير

هري المنظمرة القرادرة باسرتمرار علرى إعرادة صريا ة رؤيتهرا ": تعرف المنظمة المتعلمة بقنهاو

لمعرفري المتجردد، والعمرل علرى أن التشاركيَّة بما يتماشى مع المتغيررات البي يَّرة المحيطرة والرصريد ا

ا للرتعلم الفررد  والجمراعي،  ا داعمو تنعكس تل  الرؤية في تصميم هياكلها العضويَّة بحيث تََخلق مناخو

وهررو األمرررر الرررذ  يتطلرررم قيررادة إسرررتراتيجيَّة مسرررايرة للرررتعلم المسررتمر، وداعمرررة لتمكرررين األعضرررا  

 (. 7: 7033حسانين، ")وتحفيزهم نحو التعلم الموجه ذاتيوا

وبالر م من اختدف التعراريف السرابقة، فمنهرا مرا اهرتم بالبعرد اإلنسراني، ومنهرا مرا ذهرم إلرى 

البعررد الجغرافرري، أو الثقررافي، وبعضررها ركررز علرررى عمليررات معينررة كررالتعلم والتغيررر وبنررا  الرؤيرررة 

المنظمرة  إال أن مجمرل هرذه التعراريف يؤكرد فكررة محوريَّرة مفادهرا أنالمشرتركة والتكيرف والتحفيرز، 

تسعى للتطوير المستمر القائم على التعلم المسرتمر لمنسروبيها  تنظيميَّةهي باألساس مؤسسة  المتعلمة

علرى المسررتوى الفررد ، والجمرراعي، والتنظيمري؛ بهرردف إحرداث التحررول الرذاتي المررقمول، ومواجهررة 

 . تحديات الحاضر، واالنطدق نحو تحقيق آمال، وتطلعات المستقبل

 : التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمةالفروق بين 

أبو خضير، )و( 13: 7009السالم، )و( 3774: 770سميث وآخرون، )يجمع الباحثون مثل 

علرررى أن الرررتعلم التنظيمررري أحرررد أبررررز المهرررارات ( 51: 7005: الطويرررل وعبابنرررة)و( 77: 3774

 . والعمليات التي يجم أن تنميها المنظمة المتعلمة

والتري لهررا ، وهري التري يجررم أن تتطرور المنظمرات فرري اتجاههرا، نموذجيَّررةفالمنظمرة المتعلمرة 

المنظمرررة المتعلمررة هرري مفهرروم طمرررول (: بيرردر)يقررول ، القرردرة علررى االسررتجابة لمختلرررف الضررغوط

وهررذا الشرركل التنظيمرري المثررالي يتميررز بحقيقررة أن الررتعلم الفرررد  ( نظرررة لمررا قررد يكررون ممكنوررا)يكررون

ن ناحية أخررى فربن الرتعلم التنظيمري هرو األنشرطة والعمليرات التري تصرل وم، والجماعي هما المفتال

بها المنظمات في النهاية إلى مثاليَّة المنظمة المتعلمة، ومن وم فبن التعلم التنظيمي هو عمليَّة التحرول 

التي يسهم فيها أصرحاب المنظمرة بشركل فررد  أو جمراعي مرن خردل تعلمهرم، فرالتعلم التنظيمري هرو 

 (. 7004: 770سميث وآخرون، )ة لتحقيق إستراتيجيات تنظيميَّةمجرد وسيل
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ويمكن شرل الفرق بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة بقفضل طريقة على أنه مقابلرة برين 

؛ إذ إن المنظمة المتعلمة هي صورة للهدف المنشود، على حرين الرتعلم التنظيمري (المنتج)و( العمليَّة)

ويَّة بشريَّة مطلوبة لزيادة السرعة اإلدراكيَّرة بكاملهرا، واالرتبراط برين الرتعلم يمثل مجموعة عمليات حي

التنظيمي والمنظمات المتعلمة هو ارتباط السبم بالنتيجرة، حيرث إنره ال يمكرن القرول إن هنراك عمليَّرة 

 (. 77: 3774أبو خضير، )تعلم تنظيمي صحيحة دون أن يترتم عليها بنا  منظمة متعلمة 

ذلر  فقرد أشرار البراحثون إلرى وجرود درجرة مرن التشرابه بينهمرا، مثرل تقكيرد أهميَّرة  وبالر م من

وحيويَّررة الررتعلم، وأن األفررراد ومررا يملكررون مررن مهررارات وخبرررات هررم العامررل األساسرري فرري تفرروق 

الطويررل وعبابنررة، )المنظمرة، فررالتعلم التنظيمرري مقدمررة وشرررط سررابق ودائرم لتكرروين المنظمررة المتعلمررة

 : وقد لخص الطويل وعبابنة أوجه االختدف بينهما كما يتضح في الجدول التالي(. 51: 7005

 (57: 7005الطويل وعبابنة، )الفرق بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة، المصدر( 3)جدول 

 LO) )المنظمة المتعلمة  (OL)التعلم التنظيمي 

 . يخدم قضايا تعيشها المنظمة
لتفيد منه في إعادة  منظمة تسعى إلورا  تعلمها

 . صيا ة ذاتها ومسايرة المستجدات

خبرات التعلم الجمعيَّة المستخدمة لكسم المعرفة 

 . وتطوير المهارات

المنظمة التي تظهر خصائص التعلم والتكيف 

 . المستمر

يرتب  باألساليم والطرق والعمليات المستخدمة في 

 . التعلم الجماعي

متطورة والمنتظمة تتفوق في عمليَّة التعلم ال

 . والجماعيَّة

 يعبر عن كيفيَّة حدوث التعلم

 .     أ  يساعد How  على إيجاد منظمات التعلم 

تعبر عن بي ة التعلم وما يتم تعلمه كبي ة واحدة 

Whatوجود كينونة المنظمة التي تسعى للتعلم ، . 

 . تمثل وجهة نظر الممارسين . يعبر عن وجهة نظر األكاديميين

لعمليَّة التي تستخدمها المنظمة لبنا  المعرفة أو ا

 . إعادة بنا  المعرفة الموجودة

تحصيل )هي إدارة التعلم لتحسين أدا  المدرسة 

 (. الطلبة

 . مفهوم مثالي ال يمكن الوصول إليه . عمليات موجودة تتم ممارستها

 . شكل منظمي . خصائص وعمليات منظمة

 . مفهوم معيار  . مفهوم وصفي

 : خصائص المنظمة المتعلمة

هناك العديد من السمات التي تتميز بها المنظمة المتعلمرة عرن  يرهرا، إال أن السرمة األساسريَّة 

التري يجمرع عليهرا  البيَّرة الكترراب والبراحثين هري السررعة فري الررتعلم، وقرد أصربحت تلر  السرمة تمثررل 

 (. 301:  7004أبو خضير، )الي الميزة األساسيَّة للتنافس بين المنظمات في العصر الح

تتكامرل وتتروازى مرع أدا  ، ويتميز الرتعلم الحرادث بقنره عمليَّرة مسرتمرة ذات طرابع إسرتراتيجي

ويترتم عادةو على حدوث هذا التعلم تغيرات جذريَّة كبرى في معرفرة، ومعتقردات، . العمل المطلوب

ر -جنبورا إلرى جنرم مرع المسراهمة، وسلوكيات منسوبي المؤسسرة فري تعزيرز القردرات التنظيميَّرة  -اأيضو

-Watkins & Marsick, 1993: 8)للمؤسسة على مواصرلة النمرو، واإلبرداع، واالبتكرار مسرتقبدو 

9) . 

في تل النظر إلى التعلم كعمليَّرة ، المؤسسة وأدا  كما ال يمكن كذل  الفصل بين التعلم الحادث

لمجرررد تخصرريص وقررت معررين للررتعلم، أو مسررتدامة، ومتكاملررة األركرران تتجرراوز النطرراق المحرردود 

 :Gorelick et al. , 2004" )المشاركة في جلسات عمل وبرامج تدريبيَّة معينة يرتم تحديردها سرلفوا

25) . 

فالمنظمة المتعلمرة تهرتم بشركل كبيرر برالتعليم الفررد  والجمراعي، وتشررك جميرع العراملين فري 

ريَّة التطوير وإعرادة التطروير لقابلياتهرا وإمكاناتهرا التقمل والتفكير المتواصل في كيفيَّة ضمان استمرا

البشررررريَّة، وتبررررذل الكثيررررر مررررن الجهررررد مررررن أجررررل هيكلررررة عملياتهررررا المختلفررررة بقسررررلوب يجعررررل مررررن 
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ا للتعلم المستمر والنظر إلى االخرتدف برين األفرراد كشري  أساسري Tasksالمهام المراد تقديتها فرصو

السرالم، )كما يتم تهي ة فرص التعلم الرذاتي للجميرع وبشركل مجرانيفي تنشي  عمليَّتَي التعلم واإلبداع، 

7009 :17 .) 

ولهذا يتمتع هيكل المنظمة المتعلمة وموتفوها بقدرة عالية على االستجابة اإليجابيَّة للتحديات 

 (. 3: 7037الشهر ، )والتغيرات السريعة، من خدل التعلم الفعال 

ا ذا قيمة وضرروريموا إضافة إلى ذل  تتصف المنظمة المتعلم ة بقبول األخطا ، واعتبارها جز و

للرررتعلم، وتنميرررة اإلحسرررراس والشرررعور بالمسرررؤوليَّة الشخصرررريَّة والمشرررتركة أو التبادليَّرررة والعمليررررات 

حيرث يفعرل الحروار واالستكشراف ومنرار القريم المشرتركة المتبادلرة، ويوترف التمكرين فري ، المشتركة

 (. 97: 7030البغداد  والعباد ، )كل وتحديد الحلولبنا  طاقة األفراد وتحليل المشا

ا لمصلحتهم ولمصلحة العالم ويشعر ، فالعاملون في المنظمة يشعرون بقنهم يقدمون عمدو مهممو

كمرا تتميرز ، وبتحسرين قدراتره اإلبداعيَّرة، كل فررد فيهرا بقنره معنري بطريقرة أو برقخرى برالنمو والتقردم

لمنظمررة معتمرردة علررى قاعررردة المعرفررة مررن خرردل تخزينهرررا وتصررربح ا، بررالتركيز علررى فرررق العمررل

كمررررا تسررررتمد الرؤيررررة المشررررتركة مررررن المسررررتويات اإلداريَّررررة ، وخاصررررة الضررررمنيَّة منهررررا، للمعررررارف

وذل  لشرموليَّة الرتعلم علرى مسرتوى األفرراد والمجموعرات والمنظمرة ؛(7037: 117العلي، )جميعها

 (. 75-73: 7004عبابنة، ) الدائم مع بي تها ككل، وإيجاد الفرص القتناصه ونشره، والتواصل

ررا المنظمررة الترري تررتعلم تعطرري إلدارات المعلومررات والحاسررم اآللرري والترردريم حقهررم مررن  أيضو

وتطبرررررررق فكرررررررر اإلدارة بالمعرفرررررررة، وفكرررررررر اإلدارة علرررررررى المكشررررررروف ، االهتمرررررررام والميزانيَّرررررررة

OpenBookManagement( ،34: 7037أبو النصر .) 

 (4: 7033حسانين، : )لخصائص كما يقتيويمكن تصنيف هذه ا

الرؤيررة المشررتركة ورصررد التغيرررات البي يَّررة وتبنرري إسررتراتيجيَّة : الخصررائص اإلسررتراتيجيَّة -3

 . التعلم

ترروفير قيررادة إداريَّررة داعمررة للررتعلم ودعررم قيرراد  للترردريم والتمكررين : الخصررائص اإلداريَّررة -7

 . وتعزيز مفهوم التعلم الموجه ذاتيموا

وفرررق العمررل ذاتيَّررة اإلدارة ومتعررددة ، التصررميم العضررو  للتنظرريم: تنظيميَّررةالخصررائص ال -1

 . واالتصاالت المفتوحة، والهيكل التنظيمي األفقي والمرن، الوتائف

 . توفير إطار قيمي للثقافة التنظيميَّة والبي ة المساندة للتعلم: الخصائص الثقافيَّة -7

 :أبعاد المنظمة المتعلمة

 (Senge,2006: 7-8: )صيلي ألبعاد المنظمة المتعلمةوفيما يلي، عرض تف

 PersonalMasteryاإلتقان الشخصي  -4

ا ذل  بمثابة الركيرزة الروحيَّرة األساسريَّة التري ، بالتعلم مدى الحياة بـااللتزامعادةو ما يبدأ  معتبرو

ت أعلرى مرن وعرادةو مرا يتضرمن اإلتقران الشخصري التمترع بمسرتويا، يقوم عليها بنا  المنظمة المتعلمة

ا فضدو عن السعي نحو الشعور بااللتزام، ، الواقعيَّة، وتركيز الفرد على التحول ليصبح األفضل دائمو

واالستمتاع في العمل على نحو يسهم في تيسير مهمة الوصول بالفرد إلى تحقيق أقصى ما تسمح لره 

 . به قدراته، واستعداداته الشخصيَّة

رسة لتطوير صورة متماسكة للرؤيرة الشخصريَّة، وللنترائج عن مما عبارةالشخصي  اإلتقانإن 

بررالتواز  مررع التقيرريم المرراد  للحقررائق الحاليَّررة فرري ، الترري يريررد الشررخص أن يحصررل عليهررا فرري حياترره

وهذا ينرتج التروتر الفطرر  الرذ  إذا مرا ترمَّ زرعره فري شخصريَّة الفررد فبنره يوسرع مرن قردرات ، حياته

 . وتحقيق المزيد من النتائج التي يختارها الفرد في حياته ،الفرد على تكوين خيارات أفضل

 MentalModelsالنماذج الذهنيَّة -4

تكرروين األفكررار الجديرردة، وقررد تعيررق تطرروير الممارسررات التنظيميَّررة تمنررع النمرراذج الذهنيَّررة قررد 

الكشرف عرن  وعادةو ما تسرتهل هرذه العمليَّرة بالتقمرل الرذاتي بهردف. المستخدمة عبر منع تطبيقها عمليموا
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التعميمات، وبُنى المعتقدات المترسخة على نحو متعمق في عقليَّة العاملين، وفهم كيفيَّة تقويرها علرى 

ا حدوث أ  تغيير حقيقي دون . نحو درامي في أساليم حياتهم وكقاعدة عامة، لن يصبح باإلمكان أبدو

يتم بنائره مرن نمراذج عقليَّرة مختلفرة، فهم، والتركيز على التحلي بالشفافيَّة، والوضول في التعبير عما 

وهذا االتجاه من مهارات التقمرل واالستقصرا  التري تركرز علرى تنميرة الروعي باتجاهرات وآرا  الفررد 

كما تهتم أيضا بآرا  واتجاهات اآلخرين مرن حولره، والعمرل باسرتخدام النمراذج الذهنيَّرة يمكرن ، لنفسه

حقرررائق الحاليَّرررة؛ ألن معظرررم الطررررق الفكريَّرررة أن تسررراعدك بشررركل أوضرررح وبموضررروعيَّة لتحديرررد ال

المسررتخدمة فرري التعلرريم هرري نمرراذج  يررر قابلررة للمناقشررة؛ ألنهررا رؤيررة  يررر واضررحة، وأحررد األعمررال 

الحساسة لعمليَّة التعلم في المدرسة هو تنمية القدرات للتحدث بشركل سرليم ومثمرر عرن الموضروعات 

 . المزعجة والخطيرة

 Shared Visionالرؤية المشتركة  -4

ا ما تبدأ بالرؤى الشخصريَّة  ا إمد  الرؤى المنشودة في العمل على اعتبار أنها دائمو ال يمكن أبدو

: باختصرار، الذين ربما ال يتفقرون بالضررورة مرع رؤيرة القائرد ، أول  للعاملين على المستوى الفرد 

يَّرة تسرهم فري زيرادة معردالت إلى صيا ة معالم رؤية حقيقيَّة ذات صبغة واقع المتعلمةتحتاج المنظمة 

 -سوا  في السررا ، أو الضررا  -التزام العاملين، وتعب ة جهودهم في إطار المساعي الرامية للتطوير

فضدو عن التحلي بالقدرة علرى تحقيرق الررب ، والتكامرل المنشرود برين كافرة مكونرات منظومرة العمرل 

ا فرري تعزيررز االلتررزام  بنررا  الرؤيررة المشررتركة"انطدقوررا مررن تقكيررده أن ، المؤسسرري ا بررارزو يررؤد  دورو

، وإن االتجراه الجمراعي يركرز علرى الهردف "بتحقيق األهداف المنشودة على المردى الطويرل مسرتقبدو 

المعلمرين، واإلداريرين، والعراملين فري )ألن األفراد من أصرحاب األهرداف المشرتركة مثرال ؛المشترك

ام في مجموعة أو منظمرة لتطروير صرور مشرتركة المدارس يمكن أن يتعلموا تغذية اإلحساس بااللتز

للمستقبل الذ  يسرعون مرن أجلره واإلسرتراتيجيات والمبرادل، والممارسرات فري المدرسرة أو المجتمرع 

الرذ  يررقملون أن يعيشرروا فيرره بررالتعلم الرذ  يحترراج إلررى عمليَّررة رؤيررة مشرتركة عامررة، واونرران مررن تلرر  

 . واراالتجاهات تشمل التفكير التقملي وتوليد الح

 Team Learningالتعلم كفريق -1

ترتكرز بشركل أساسري علرى دعرائم العمرل الجمراعي فري إطررار  أصربحتالمؤسسرات المعاصررة 

عردم قردرة المؤسسرات علرى الرتعلم إذا لرم ترتح الفرصرة أوالو أمرام  -في المقام األول-الذ  يعني، فريق

ومرن هنرا تسرهم ، ا على نحو تشراركيأعضا  مجموعاتها، وفرق عملها المختلفة للتعاون، والتعلم معو 

هذه العمليَّة في تنمية قدرة منسروبي المؤسسرة علرى تحقيرق النترائج المنشرودة، والتركيرز علرى أهرداف 

يتم التعاون مع بقيَّة األعضا  اآلخررين إلنجازهرا عمليمورا علرى النحرو المطلروب، وهرذا االتجراه ، معينة

، مثرل الحروار والمناقشرة المتقدمرة، خدام تلر  الطررقللتعلم من خدل تفاعل المجموعة من خدل اسرت

من أجل تعب ة طاقاتهم ، وفيها مجموعة صغيرة من األفراد يقومون بتحويل أفكارهم التقمليَّة وتعلمهم

أكثر من مجررد االعتمراد علرى ، وأعمالهم؛ لتحقيق األهداف المشتركة واستدعا  قدرات الذكا  لديهم

 . مواهم أعضا  المجموعة

الممكن تعزيز تعلم الفريق داخل الفصرول الدراسريَّة برين الوالردين والمعلمرين وبرين أفرراد ومن 

ا داخل المدرسة، المجتمع ا ناجحو  . وفي المجموعات اإلرشاديَّة والتي تمارس تغييرو

 Systems Thinkingالتفكير المنظومي -4

أجل التعرف على إدارة من ، التفكير المنظومي عبارة عن هيكل ممتد من المعرفة والممارسة

األمور المعقدة في العالم على نطاق واسع، ويعني القدرة على إدراك وفهم الصورة اإلجماليَّة العامة 

بدالو من النظر إلى التغييرر الحرادث كمجموعرة ، لدشيا ، والتمييز بدقة بين أشكالها وقوالبها المختلفة

تاج التفكيرر المنظرومي إلرى بقيَّرة األبعراد األربعرة ويح، من األحداث، والوقائع المنفصلة كل على حدة

ومن هذا المنطلق؛ يجرم . حتى يصبح باإلمكان تدشين المنظمة المتعلمة، األخرى سابقة الذكر أعده

بحيث يتم االنتقال من حالة التقوقع حرول ، إحداث تحول جذر  ملموس في منظومة العمل المؤسسي
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ا -مع االنتقال، ل مع اآلخرينالذات إلى مد جسور المشاركة والتفاع من إلقا  اللوم فيمرا نعانيره  -أيضو

من مشكدت على عوامل وأسباب خارجيَّة إلى تحمل المسؤوليَّة، وبذل الجهد والتعاون مع اآلخررين 

فري حرل المشرركدت المختلفرة، وفرري هرذا الررنهج فربن األفررراد لرديهم القرردرة علرى تحقيررق الفهرم األفضررل 

بنرا  علرى ذلر  فربنهم قرادرون علرى التعامرل بفاعليَّرة مرع القرو  التري تشركل نترائج و، للتراب  والتغيير

وهذا االتجاه قائم على مجموعة متزايدة من النظريات عن السلوك المعقد والتغذيرة الراجعرة ، أفعالهم

ت واألدوا، والميررول الفطريَّررة للنظررام تررؤد  إلررى النمررو واالسررتقرار عبررر األزمنررة، لدنمرراط السررلوكيَّة

والعديد من معامل التعلريم ، واألساليم المستخدمة مثل النماذج األصليَّة ومخططات التخزين والتدفق

والتحفيز تساعد التدميذ على تكوين فهم أعمرق وأوسرع للموضروعات التري يدرسرونها؛ لرذا فربن نظرم 

 . التفكير هي ممارسة قويَّة إليجاد القدرة على تحقيق التغير البنا 

 : التحول من منظمة تقليديَّة إلى منظمة متعلمة ستراتيجياتا

التنظيميَّررة المعاصرررة إلررى منظمررات متعلمررة فرري ضررو  تقكيررد  المؤسسرراتتبرررز أهميَّررة تحويررل 

األدبيات التربويَّة على االرتباط الوويق بين بنا  المنظمة المتعلمة ومجموعة متنوعرة مرن المتغيررات 

ة المختلفرة، ومنهرا التحرول مرن الضرعف اإلدار  إلرى التميرز فري إدارة اإلداريَّة، والتنظيميَّة، والقياديَّر

( 7030المليجرررررررري، )و( 7037حمرررررررراد ، ( )KM)إدارة المعرفررررررررة ، و(7001صررررررررقر، )األدا  

واألدا  ( 7004أبرررو خضرررير، )و( 7033الحرررواجرة، )واالسرررتعداد، والجاهزيَّرررة للتغييرررر التنظيمررري 

، (Alavi &McCormick, 2004" )ورميررر أالفررري وماك"و" التنظيمررري، والمؤسسررري الفعرررال

وتنميرررة قررردرات التفكيرررر االبتكرررار  ( 7030النسرررور، )، والتميرررز المؤسسررري (7031الكبيسررري، )و

تختلررررف اإلسررررتراتيجيات برررراختدف البرررراحثين واخررررتدف تصرررروراتهم، ومررررن و(. 7033حسررررانين، )

 (Senge,2006, 287-312: )اإلستراتيجيات المقترحة للتحول إلى منظمة متعلمة ما يقتي

 . دمج التعلم بالعمل -3

 . أن تبدأ المنظمة من حيث هي، أ  بما تمتلكه من طاقات وقدرات -7

 . االستفادة من آرا  أعضا  المنظمة -1

 . إيجاد مجاالت للممارسة -7

 . الرب  مع سوق العمل -9

 . بنا  مجتمعات التعلم -3

 . العمل مع اآلخرين -4

 . تطوير البنية التحتيَّة للتعلم -3

إلررى أن عمليَّررة التغييررر التنظيمرري تقتضرري التحررول مررن منظمررات تقليديَّررة إلررى وتجرردر اإلشررارة 

منظمات متعلمة تختلف عنها فري عناصررها الخمسرة األساسريَّة، حيرث تتحرول مرن الهياكرل العموديَّرة 

إلى األفقيَّة، ومرن الهياكرل الروتينيَّرة إلرى أدوار التمكرين، ومرن أنظمرة الرقابرة الرسرميَّة إلرى مشراركة 

علومرات، ومرن إسرتراتيجيَّة المنافسررة إلرى إسرتراتيجيَّة التعراون، ومررن الثقافرة المتصرلبة إلرى الثقافررة الم

 (. 113-117: 7037العلي وآخرون، )المتكيفة 

ومن وم يتم فيها ممارسة الرتعلم الفررد  والمنظمري بشركل تلقرائي مسرتمر؛ لتحقيرق التكيرف مرع 

ماج مررع البي ررة، واالنطرردق نحررو التميررز والتمررايز واالبتكررار، المتغيرررات الداخليَّررة والخارجيَّررة، واالنررد

 (. 33: 7005الطويل وعبابنة، )وتحقيق األهداف بققصى درجات الكفا ة والفاعليَّة

وال يكفي أن يتعلم شخص واحد وم يقوم بتحديد ما تحتاجه المنظمة ويتبعره البراقون، فالمنظمرة 

تستفيد من طاقة التعلم لدى جميرع أفرادهرا، فراألفراد  التي ستنجح في المستقبل هي التي تكتشف كيف

يتعلمررون وكررذل  المنظمررات تررتعلم، ولكررن علررم المنظمررة أكبررر مررن مجموعررة علررم أفرادهررا، فالعامررل 

 (. 3-4: 7003السويدان، )الحساس هو كيف ننقل علم الفرد إلى المنظمة ككل

را عرن وفي ضو  ما سبق يمكن القرول أن المنظمرة المتعلمرة اتجراه إدا ر  حرديث، يختلرف تمامو

ونقلهرا  واكتسراب المعرفرة فلسفة المنظمات التقليديَّة الهرميَّة، حيرث توترف المنظمرة رؤيرة فري توليرد
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بسرعة إلى جميرع المسرتويات فري المنظمرة، كمرا تمتلر  أهردافوا تنظيميَّرة محرددة تحرتم مشراركة جميرع 

تعزيرزه، بمرا لردى كرل مرنهم مرن معرارف العاملين في المخزون المعرفي الخاص بها مع العمل علرى 

 . ومهارات واتجاهات

كرنظم حيويَّرة نشرطة تتميرز بالقردرة علرى النمرو،  المردارسوفي ضو  ما سبق يمكن النظر إلى 

 . والتطور، وإعادة الهيكلة الذاتيَّة من خدل المرور بكافة مستويات التعلم المختلفة

 :مداخل تحويل المدارس إلى منظمات متعلمة

خمسررة  إال أنلتحويررل المرردارس إلررى منظمررات متعلمررة د العديررد مررن المررداخل المسررتخدمة يوجرر

مررداخل مؤسسرريَّة رئيسررة عررادةو مررا يشرريع اسررتخدامها عمليموررا مررن منظررور متكامررل تربويموررا فرري تحويررل 

 (Kirwan,2013: 73: )المدارس إلى منظمات متعلمة، كما يقتي

الرذ  يؤكررد أهميَّررة ( Senge,1990" )جيسررين"لرـ  SystemsApproachالمردخل المنظررومي  -3

 . تميز المدارس كمنظمات متعلمة بالضواب  التي سبق شرحها في المبحث السابق

الررذ  ( Pedleretal. , 1991" )بيردلير وآخرررون"لررـ  LearningApproachمردخل الرتعلم  -7

 : يؤكد أهميَّة تميز المدارس كمنظمات متعلمة بما يلي

 . م في صيا ة، وتطبيق اإلستراتيجيات المؤسسيَّةإتباع مدخل قائم على التعل -

 . المشاركة في رسم السياسات -

 . توفير المعلومات المطلوبة -

 . في تطبيق نظم المحاسبيَّة، والضب  اإلدار ( تكوينيَّة)ستراتيجيات بنائيَّة اإتباع  -

 . الحوار، والتفاعل الداخلي -

 . االحتفا  بالمرونة -

 . داعمةتوافر البُنى التنظيميَّة ال -

 . النظر إلى العاملين كمستكشفين، ومحللين لبي ة الواقع -

 . التعلم البيني المتبادل بين المؤسسات المختلفة -

 . توافر منار إيجابي داعم للتعلم -

 . إتاحة إمكانيَّة النمو الذاتي لجميع منسوبي المؤسسة دون استثنا  -

الررذ  يؤكررد أهميَّررة ( Goh,1998" )جرروه"لررـ Strategic Approachالمرردخل اإلسررتراتيجي  -1

 : تميز المدارس كمنظمات متعلمة بما يلي

 . التحلي بالوضول، وتوفير الدعم الدزم لتطبيق رسالة ورؤية المؤسسة التنظيميَّة -

 . القيادة التشاركيَّة، والمشاركة والتفاعل -

 . توافر وقافة مؤسسيَّة تشجع، وتحتفي بالتجريم -

 . ما يتجاوز الحدود، والقيود التنظيميَّة للمؤسسةالقدرة على نقل وتداول المعرفة ب -

 . العمل الجماعي في إطار فريق، والتعاون -

 . التصميم التنظيمي المتكامل لمنظومة العمل المؤسسي -

 . تمتع العاملين بالمهارات، والكفايات المطلوبة -

 & Watkins" )واتكينررز ومارسرري "لررـ  Integrative Approachالمرردخل التكرراملي  -7

Marsick, 1993, 1996, 2003 )الذ  يؤكد أهميَّة تميز المدارس بما يلي : 

 . التعلم المستمر -

 . الحوار، واالستقصا  -
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 . التعلم الجماعي في إطار فريق -

 . النظم الضمنيَّة -

 . التمكين -

 . االرتباط المنظومي -

 , .Yang et al" )يرانج وآخرررون"وقرد حردد هررذه المرداخل األربعرة . القيرادة اإلسرتراتيجيَّة -

2004) 

 , .Garvin et al" )جارفين وآخررون"لـ  Building Blocks Approachالمدخل البنائي  -9

 : الذ  يؤكد أهميَّة تميز المدارس كمنظمات متعلمة بما يلي( 2008

 . الشعور باألمن، واألمان النفسي -

 . تقدير أهميَّة الفروق، واالختدفات بين األشيا  -

 . لجديدةاالنفتال، والتقبل لدفكار ا -

 . إتاحة وقت كاف  للتقمل -

 . التجريم -

 . جمع المعلومات المطلوبة -

 . التحليل -

 . التعليم، والتدريم -

 . نقل وتبادل المعلومات -

 . القيادة الداعمة للتعلم -

 : الخصائص المميزة للمدارس كمنظمات متعلمة

كمررا  مجموعررة مررن السررمات والخصررائص الرئيسررة المميررزة للمرردارس كمنظمررات متعلمررةيوجررد 

 (Brandt,2003: 10-16: )يقتي

 . توافر بُنى تنظيميَّة محفزة تشجع العاملين على إتباع السلوكيات التكيفيَّة، ومواصلة التعلم -3

صيا ة مجموعة من األهداف المشتركة التي تتميز بالقدرة على التحفيز، وإوارة رول التحد   -7

ا -لدى العاملين في الوقت نفسه الذ  تتميز فيه  . القابليَّة للتطبيق العمليب -أيضو

التمتررع بوجررود أعضررا  مررن العرراملين الررذين بمقرردورهم التحديررد الرردقيق لمراحررل نمررو المؤسسررة  -1

 . التنظيميَّة على طريق التغيير، والتطوير

الكفا ة، والفاعليَّة في تجميع، ومعالجة، واالستفادة من توتيف المعلومرات المتاحرة علرى نحرو  -7

 . مكن مع أهدافها المنشودة، وبيان رسالتها التنظيميَّةيتناسم على أفضل نحو م

 . التمتع بقاعدة معرفيَّة متطورة، واالستعانة بعمليات مؤسسيَّة فعالة في توليد األفكار الجديدة -9

 . المواتبة على تبادل المعلومات مع المصادر الخارجيَّة ذات الصلة -3

عمرا تقدمره مرن منتجرات، وخردمات  التحلي بالقدرة علرى الحصرول علرى تغذيرة راجعرة مناسربة -4

 . مختلفة

المواتبرررة علرررى التنقررريح، والتعرررديل، والتطررروير المسرررتمر لعملياتهرررا األساسررريَّة علرررى المسرررتوى  -3

 . المؤسسي

 . توافر وقافات تنظيميَّة داعمة لجهود التطوير، والتحول إلى منظمات متعلمة -5

: بمررا فرري ذلرر ، الخارجيَّررة المحيطررة ترروافر نظررم مفتوحررة تتميررز بالحساسرريَّة الشررديدة تجرراه البي ررة -30

 . تروفها، وأوضاعها االجتماعيَّة، والسياسيَّة، واالقتصاديَّة المختلفة
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فالمدرسة المتعلمة تخط  لتطورها بنفسها، فد يتوقف تطورها علرى المعرفرة مرن الخرارج، 

تسرتفيد مرن بل تتطور مهنيراو مرن الرداخل وهرذا ال يعنري أن تكرون منعزلرة عرن المردارس األخررى برل 

تجاربها وتتعاون معها، وتركز على رفع مستوى كل معلم، لذا فالمدير يهتم بتطروير عمليرات التعلريم 

والتعلم، والمعلمون خبرا  متعاونين فيما بينهم، كما توترف مصرادر الرتعلم، وطرائرق تردريس تعتمرد 

إنتاجهررا، كمررا أنرره علرى الررتعلم النشرر ، حيرث يكررون المررتعلم إيجررابي يبحرث عررن المعرفررة ويشررارك فري 

إيجابي في حل مشكدته، كما أنها تتعاون مرع أوليرا  األمرور وتستشرعر مسرؤوليتها االجتماعيرة، كمرا 

 . تتقمل بنشاطاتها وعملياتها وتمارس التقويم الذاتي بقساليم حديثة، ويستمتع كل من فيها بالتعلم

 :استراتيجيات تحويل المدارس إلى منظمات متعلمة

إلى أن هناك سبع إستراتيجيات رئيسة لتحويل المدارس إلى منظمرات متعلمرة تجدر اإلشارة 

 ( Joyce et al. ,1999: 11-14: )كما يقتي

، إعادة هيكلة المهام، والتكليفات الوتيفيَّة المناطرة برالمعلمين، و يررهم مرن العراملين اآلخررين -3

ي بي ة العمل؛ ومن ورم بحيث يتال وقت كاف  أمام مشاركتهم في أنشطة االستقصا  الجماعي ف

 . زيادة مستويات أنشطة التطوير المدرسي، والتحول إلى منظمات متعلمة

أوليرا  : بمرا فري ذلر  -تطبيق نظم ديمقراطيَّة حقيقيَّة تشررك كافرة أعضرا  المنظومرة المدرسريَّة -7

في أنشطة االستقصا  الجماعي فضدو عن تهي ة تروف،  -األمور، وأعضا  المجتمع المحلي

 . اع إيجابيَّة داعمة لجهود التطوير المدرسيوأوض

توافر بي ة وريَّة بالمعلومات تعزز القدرة على االستقصا ، واالكتشاف؛ ومن ورم التركيرز علرى  -1

 . اإلستراتيجيات الفعالة تربويموا في مد يد العون لمساعدة الطدب في التعلم على نحو أفضل

معرفرة التردريس، والرتعلم بهردف زيرادة فررص  رب  كافرة أعضرا  المنظومرة المدرسريَّة بقاعردة -7

 . االستفادة من المبادرات الناجحة للتطوير المدرسي

بمررا يزيررد مررن قرردرتهم علررى استقصررا  ، االرتقررا  ببرررامج الترردريم، والتنميررة المهنيَّررة للعرراملين -9

فضرردو عررن المشرراركة فرري مبررادرات ، واكتشرراف الممارسررات التربويَّررة، والتدريسرريَّة الجديرردة

 . تطوير المدرسيال

بمرا ، استثمار الكثير من الوقت والجهد فري تطروير بررامج الرتعلم التنظيمري للعراملين بالمدرسرة -3

يمكررنهم مرررن الشررعور برررالتحفيز، والمشررراركة الفعليَّررة فررري تحقيرررق النتررائج المنشرررودة للمنظومرررة 

 . المدرسيَّة

تمع المدرسري تتميرز تكوين مجموعات، وفرق عمل صغيرة العدد ترتب  على نحو وويق بالمج -4

بتحمررل المسررؤوليَّة تجرراه بعضررها الرربع ؛ األمررر الررذ  يسررهم فرري شررعور أعضررائها بررالوال ، 

واالنتمررا  للمؤسسررة المدرسرريَّة بمررا يررنعكس إيجابوررا فرري تقليررل شررعورهم بالضررغوط، والعزلررة، 

 . واال تراب، والتقوقع حول الذات

فري تحويرل المردارس إلرى منظمررات المرؤورة ( CSFs)ويمكرن إيجراز عوامرل النجرال الحاسرمة 

 (Zarei et al. ,2007: 398-404: )كما يقتي، متعلمة

 . توافر قادة قادرين على إحداث التغيير المطلوب .3

 . االستعانة بعاملين مبدعين، ومنتجين في العمل .7

 . التعلم كفريق .1

 . السعي نحو تحقيق المثل، واألهداف المشتركة .7

 . دافعيَّة العاملين توافر الحوافز القادرة على تحفيز .9

 . توافر وقافة تنظيميَّة داعمة .3

 . الخبرة، والتطبيق العملي للمعرفة المتعلمة .4

 . تقبل المقترحات، والتوصيات .3

 . تبادل المعلومات .5
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 . استغدل الفرص المتاحة في البي ة المحيطة .30

 . التمركز حول العمد ، وأصحاب المصالح .33

 . وة باستمرارالتوافق، والموا مة مع التغيرات الحاد .37

 . تقييم األدا  .31

 . إتباع أساليم التفكير المنظومي .37

كمررا حرردد الرربع  أربعررة أبعرراد رئيسررة لتحويررل المرردارس إلررى منظمررات متعلمررة، واالرتقررا  

 :429): كما يلري، بمستويات تعلم النظام المدرسي، والمعلمين، والطدب من منظور متكامل تربويموا

Silins & Mulford,2002) 

 . التشاركيَّة القائمة على الثقة المتبادلة البي ة .3

 . أخذ زمام المبادرة، ومواجهة المخاطر المحتملة .7

 . الرسالة، والرؤية المشتركة للمستقبل .1

 . التدريم، والتنمية المهنيَّة .7

 : منهجيَّة الدراسة وإجراءاتها

لمد متره لطبيعرة  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهرداف الدراسرة؛ وذلر  :منهج الدراسة

موضوعها وأس لتها التي تقوم على محاولة وصف وتفسير درجة توافر أبعراد المنظمرة المتعلمرة مرن 

هـ، والتعبير عنها كميموا وكيفيموا 3714-3713وجهة نظر المعلمات خدل الفصل الدراسي األول لعام 

 . بهدف الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره

جميع معلمات المدارس الحكوميَّة الثانويَّة للبنات بمدينة تبروك، الدتري علرى رأس   :مجتمع الدراسة

وفررق اإلحصررا ات ( 371)هررـ، والبررالغ عررددهن 3714-3713العمررل خرردل الفصررل الدراسرري األول 

ة لقطراع البنرات حيث يبلغ عدد المدارس الثانويَّ (1)الرسميَّة إلدارة التعليم بتبوك، كما في الملحق رقم

 ". تطوير المدارس"مدارس تابعة لبرنامج( 30)مدرسة، منها( 10)بمدينة تبوك 

ا لصعوبة تطبيق األداة على أفراد مجتمع الدراسة من المعلمات؛ فقد تم التطبيق  :عينة الدراسة نظرو

حيرث ترم توزيرع على عينة عشروائيَّة مرن معلمرات المردارس الحكوميَّرة الثانويَّرة للبنرات بمدينرة تبروك، 

ُمعلمرة، ترم اسرتعادة ( 371)مرن مجتمرع الدراسرة البرالغ %( 73،14)استبانة تمثرل مرا نسربته ( 133)

( 773)استبانة ال تصلح للتحليرل، وتمرت المعالجرة اإلحصرائيَّة لعردد ( 95)منها، وتم استبعاد( 734)

 . طةمن كامل المجتمع، تم اختيارها بالطريقة البسي%( 19،73)استبانة، بنسبة 

ويمكن وصف عينة الدراسة الحاليَّة في ضو  البيانات الشخصيَّة التي تم الحصرول عليهرا مرن 

 : إجابات أفراد عينة الدراسة على القسم األول من االستبانة الذ  يتضمن ما يقتي

 (. تربو ،  ير تربو )ويتضمن مستويين هما: نوع المؤهل -

دة تطروير المردارس، ال تتبرع وحردة تطروير تابعرة لوحر)ويتضرمن مسرتويين همرا: نوع المدرسرة -

 (. المدارس

وسرريتم توضرريح توزيعررات أفررراد عينررة الدراسررة وفررق المتغيرررات السررابقة بحسرراب التكرررارات 

 : والنسم الم ويَّة كما يقتي

: ، توزيرررع أفررراد العينررة حسررم متغيررر نرروع المؤهرررل(7)يوضررح الجرردول: متغيررر نرروع المؤهررل -3

 (. تربو ،  ير تربو )

 وصف عينة الدراسة بحسم نوع المؤهل( 7)جدول 

 النسبة الم ويَّة التكرار نوع المؤهل العلمي

 %53،4 705 تربو 

 %3،1 35  ير تربو 

 % 300 773 المجموع
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مررن %( 57)ويمررثلن نسرربة ( 705)، أن عرردد التربويررات المشرراركات(7)يتضررح مررن الجرردول

، %(3)ويمرثلن نسربة ( 35)يات المشراركات مجموع المستجيبات لهذه الدراسة، أما عدد  ير التربو

 . و البهن من المتخصصات في علم النفس

 ، توزيع أفراد العينة حسم متغير نوع المدرسة(1)يوضح الجدول: متغير نوع المدرسة -7

 وصف عينة الدراسة بحسم نوع المدرسة( 1)جدول 

 النسبة الم ويَّة التكرار نوع المدرسة

 %77،4 307 تتبع وحدة تطوير المدارس

 % 99،1 373 ال تتبع وحدة تطوير المدارس

 % 300 773 المجموع

، أن عررردد المعلمرررات الدتررري يعملرررن بمدرسرررة ال تتبرررع وحررردة تطررروير (1)يتضرررح مرررن الجررردول

من مجموع المستجيبات لهذه الدراسة، أما عردد %( 99)ويمثلن نسبة ( 373)المدارس والمشاركات

ويمرثلن نسربة ( 307)برع وحردة تطروير المردارس المشراركات فهرو المعلمات الدتي يعملن بمدرسة تت

(79 .)% 

 : أداة الدراسة

اسررتخدمت الباحثررة االسررتبانة كررقداة لجمررع البيانررات الدزمررة لهررذه الدراسررة، باعتبارهررا أنسررم 

أدوات البحث العلمي التي تتفق مرع معطيرات هرذه الدراسرة، ولتحقيرق أهردافها قامرت الباحثرة بترجمرة 

ا مرن االسرتبيانات، والمقراييس، واألدوات البحثيَّرة السرابقة  ألدوات البحثيَّرةعدد مرن ا التري شرملت عرددو

المقننة، والشائع استخدامها عالميوما فري مجرال قيراس وتقيريم مسرتويات تحويرل المردارس إلرى منظمرات 

 . متعلمة، كما يتضح في الخطوات اآلتية

 : بناء األداة

اسرتبيان "عد االطدع على األدبيات والدراسات السابقة قامت الباحثة بترجمة مفرردات أسر لة ب

 Learning Organization Questionnaire for" المنظمررررة للمتعلمررررة للمرررردارس

Schools(LOQS )بارك"لـ("Park,2008) فري تصرميمه السرتبيانه المسرحي " برارك"، وقد اعتمد

 -بشركل خراص -والدراسرات التربويَّرة السرابقة ذات الصرلة مرع التركيرز المقترل على نتائج األدبيرات،

" سرينج"على االستفادة من اإلسهامات النظريَّة الرائدة في مسريرة تطرور فلسرفة المنظمرة المتعلمرة لرـ 

(Senge,1990)سينج وآخرين"، و( "Senge et al. , 1994: 2000 )  فضردو عرن اسرتفادته كرذل

ت أسرر لة أربعررة مررن أشررهر االسررتبيانات والمقرراييس واألدوات البحثيَّررة مررن مراجعررة وتوتيررف مفررردا

السررابقة المقننررة والشررائع اسررتخدامها عالميوررا فرري مجررال قيرراس وتقيرريم مسررتويات تحويررل المرردارس إلررى 

ا  : منظمات متعلمة، وهي تحديدو

لررـ Learning Organization Assessment (LOA )" اسررتبيان تقيرريم المنظمررة المتعلمررة" .3

 (. Kline et al. ,1995" )كليني وآخرين"

لرررـ Learning Organization Profile (LOP )" اسرررتبيان سرررمات المنظمرررة المتعلمرررة" .7

 (. Marquardt,1996" )ماركواردت"

 Dimensions of Learning Organization"اسرررتبيان أبعررراد المنظمرررة المتعلمرررة" .1

Questionnaire (DLOQ ) واتكينزومارسي "لـ( "Watkins &Marsick,1997 .) 

" ويكرروف"لررـ Learning Organization Inventory (LOI )" مقيرراس المنظمررة المتعلمررة" .7

(Wyckoff,1998 .) 

تم إعداد االستبانة في صورتها األوليَّة، وُعرضت االستبانة على المشرفة من أجل تحديد وقد 

وذلر  لدسترشراد برآرائهم  مدى مد متها لجمع البيانات، كما ُعرضت على مجموعة من المحكمرين،

وإبدا  الرأ  حول مردى وضرول العبرارات ومد متهرا لمرا وضرعت ألجلره، ومردى مناسربة العبرارات 
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للبعد الذ  تنتمي إليه، مع وضرع التعرديدت واالقتراحرات التري يمكرن مرن خدلهرا تطروير االسرتبيان، 

رتها النهائيَّرة، حيرث اشرتملت وبنا  على التعرديدت واألخرذ بالتوصريات ترم تجهيرز االسرتبانة فري صرو

 : على جزأين

 : البيانات األوليَّة لمجتمع الدراسة، وتتكون من المتغيرات اآلتية: الجز  األول

 : المتغيرات المستقلة -أ 

 (. تربو  أو  ير تربو : )نوع المؤهل وله مستويان .3

تطرروير  تابعررة لوحردة تطروير المرردارس أو  يرر تابعررة لوحردة: )نروع المدرسرة ولهررا مسرتويان .7

 . (المدارس

" وتمثلت في االستجابة على عبارات االسرتبانة ألبعادهرا المختلفرة لتحديرد: المتغيرات التابعة -ب 

اإلتقررران الشخصررري، والنمررراذج الذهنيَّرررة، والرؤيرررة : )درجرررة تررروافر أبعررراد المنظمرررة المتعلمرررة

 . دينة تبوكبالمدارس الثانويَّة للبنات بم(المشتركة، والتعلم كفريق، والتفكير المنظومي

درجررة ترروافر أبعرراد المنظمررة المتعلمررة بالمرردارس الثانويَّررة للبنررات أبعرراد اسررتبانة : الجررز  الثرراني

اإلتقان الشخصري، والنمراذج )درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة: ويتضمن خمسة أبعاد بمدينة تبوك

يجاب عليها وفقورا لتردرج ليكررت ، و(الذهنيَّة، والرؤية المشتركة، والتعلم كفريق، والتفكير المنظومي

 (. درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة صغيرة: )الثدوي

 عدد العبارات في كل مجال من مجاالت االستبانة( 7)جدول 

 عدد العبارات األبعاد

 3 البعد األول

 3 البعد الثاني

 4 البعد الثالث

 4 البعد الرابع

 3 البعد الخامس

 17 جميع األبعاد

 : داةصدق األ

 صدق المحتوى أو الصدق الظاهري -أ 

تم التحقق من صدق المحتوى الستبانة درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمردارس الثانويَّرة 

مرن المحكمرين مرن ( 5)الحكوميَّة بمدينة تبوك فري صرورتها األوليَّرة، مرن خردل عرضرها علرى عردد 

العامررة، والتربيررة العلميَّررة فرري المنرراهج أسرراتذة الجامعررات مررن ذو  االختصرراص فرري مجررال اإلدارة 

واإلدارة التربويَّة والتخطري  التربرو  واقتصراديات التعلريم وتقنيرات التعلريم، واللغرة العربيَّرة، وطلرم 

ومردى اتنمرا  العبرارة ، مدى وضول وأهميَّرة العبرارة: منهم دراسة األداة، وإبدا  رأيهم فيها من حيث

مررن حيررث عرردد العبررارت، وشررموليتها، وتنرروع محتواهررا، أو أيَّررة  للبعررد، ومرردى كفايررة أداة الدراسررة

را . مدحظات يرونهرا مناسربة فيمرا يتعلرق بالتعرديل، أو التغييرر، أو الحرذف وفرق مرا يرراه المحكرم الزمو

( ٪30)وقامت الباحثة بتفريغ آرا  المحكمين التي أبدوها حول كل فقرة، وتم اعتماد كل فقررة أجمرع 

أو أكثر من المحكمين على ( ٪30)لى مد متها، وتعديل العبارات التي أجمع فقكثر من المحكمين ع

 . تعديلها وبالتشاور مع المشرفة

 صدق االتساق الداخلي لعبارات االختبار -ب 

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة بتطبيقها على عينة استطدعيَّة مكونة مرن 

إليجراد مردى ارتبراط كرل مجرال ( Pearson)براط بيرسرون معلمة، حيث ترم حسراب معامرل ارت( 10)

 : يوضح ذل ( 9)والجدول . والدرجة الكليَّة لجميع المجاالت، والتقكد من عدم التداخل بينهما
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 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة( 9)جدول 

 األبعاد
 العبارة

(3) 

 العبارة

(7) 

 العبارة

(1) 

 العبارة

(7) 

 العبارة

(9) 

 العبارة

(3) 

 العبارة

(4) 

 العبارة

(3) 
 الكلي

البعد 

 األول
0،41** 0،33** 0،47** 0،30** 0،33** 0،33** - - 0،34** 

البعد 

 الثاني
0،43** 0،43** 0،43** 0،43** 0،47** 0،45** 0،50** 0،33** 0،57** 

البعد 

 الثالث
0،31** 0،43** 0،47** 0،34** 0،49** 0،33** 0،40** - 0،50** 

البعد 

 ابعالر
0،43** 0،43** 0،34** 0،40** 0،43** 0،39** 0،31** - 0،34** 

البعد 

 الخامس
0،30** 0،37** 0،39** 0،33** 0،43** 0،31** - - 0،41** 

 (. 0،03)االرتباط دال عند مستوى ** 

أن جميررع معررامدت ارتبرراط مجرراالت أداة الدراسررة مرتفعررة ومناسرربة ( 9)يتضررح مررن الجرردول 

ويردل ذلر  علرى قروة التماسرر  (0،03)وذات داللرة إحصرائيَّة عنرد مسرتوى الداللرة لغررض الدراسرة، 

ا قويمورا علرى  الداخلي بين كل بعد من أبعاد أداة الدراسة والعبارات التي تنتمي إليه، ومن وم يعد مؤشرو

 . صدق األداة وصدحيتها لقياس ما وضعت لقياسه

 : ثبات األداة

( Cronbach's Alpha)اسرررة بطريقرررة ألفرررا كرونبرررار ترررم اسرررتخراج معامرررل وبرررات أداة الدر

لدتسراق الرداخلي، ولكرل بُعرد مرن أبعراد االسررتبانة، ولدسرتبانة ككرل بعرد تطبيرق االسرتبانة علرى عينررة 

 (3)معلمة كما يوضح الجدول ( 10)استطدعيَّة مقدارها

 ("Cronbach's Alpha)قيم معامدت ألفا كرونبار "وبات األداة ( 3)جدول 

 معامل الثبات عدد العبارات اداألبع

 0،33 3 البعد األول

 0،39 3 البعد الثاني

 0،31 4 البعد الثالث

 0،33 4 البعد الرابع

 0،35 3 البعد الخامس

 0،59 17 جميع األبعاد

أن معامررل الثبررات الكلرري السررتجابات األفررراد فرري جميررع أبعادالدراسررة (3)يتضررح مررن الجرردول 

، وهررو معامررل وبررات مرتفررع (0،59)  معامررل الثبررات الكلرري، حيررث بلررغ مرتفررع، كمررا يرردل علررى ذلرر

ومناسم أل راض الدراسة، كما تم حساب معرامدت الثبرات لكرل بعرد مرن أبعراد أداة الدراسرة، وتعرد 

جميع معامدت وبات مجاالت أداة الدراسة مرتفعة ومناسربة أل رراض الدراسرة، حيرث تراوحرت قريم 
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، وهري قريم تشرجع علرى الثقرة فري األداة، ومرن ورم (0،35)و( 0،31)بين محاور أبعاد االستبانة فيما 

 . الثقة في نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عند التطبيق الميداني

 :األساليب اإلحصائيَّة المستخدمة في الدراسة

لإلجابررة عررن أسرر لة الدراسررة اسررتخدمت الباحثررة أسرراليم اإلحصررا  الوصررفي والتحليلرري، وذلرر  

 : وعلى النحو اآلتيSPSS. 21م حزمة باستخدا

 . التكرارات والنسم الم ويَّة لوصف عينة الدراسة -3

 . لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة( Pearson)معامل ارتباط بيرسون  -7

 . لحساب وبات أداة الدراسة (Cronbach'sAlpha)معامل ألفا كرونبار  -1

يَّة لترتيم عبرارات االسرتبانة، لإلجابرة عرن السرؤال المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعيار -7

 . األول

لتحديرد الفرروق برين  (Mann-Whitney)لعينترين مسرتقلتين ( وتنري-مران)االختبار الدمعلمي  -9

مجموعتين مستقلتين، لتحديد درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة الرذ  يعرزى لمتغيرر المؤهرل 

 . العلمي لإلجابة عن السؤال الثاني

لتحديررد الفررروق بررين (Independent-Samples T-Test)للعينررات المسررتقلة ( ت)تبررار اخ -3

مجمروعتين مسررتقلتين، لتحديرد درجررة تروافر أبعرراد المنظمرة المتعلمررة الرذ  يعررزى لمتغيرر نرروع 

 . المدرسة لإلجابة عن السؤال الثالث

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة توافر أبعااد : )ة على ما يأتينص السؤال األول للدراس: إجابة السؤال األول

 (المنظمة المتعلمة بالمدارس الثانويَّة الحكومية للبنات بمدينة تبوك؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة السرتجابات 

الشخصري، والنمراذج الذهنيَّرة،  اإلتقان)أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة 

والترري تمثررل بمجملهررا درجررة ترروافر أبعرراد ( والرؤيررة المشررتركة، والررتعلم كفريررق، والتفكيررر المنظررومي

 . المنظمة المتعلمة بالمدارس الثانويَّة للبنات بمدينة تبوك

 اإلتقان الشخصي: البُعد األول

ة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة تررم اسررتخراج المتوسررطات الحسررابيَّة واالنحرافررات المعياريَّرر

 . يوضح النتائج( 4)على عبارات هذا البعد، والجدول 
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 المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة الستجابات( 4)جدول 

 "اإلتقان الشخصي"أفراد عينة الدراسة على عبارات الُبعد األول  

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة العدد

المتوس  

 الحسابي

راف االنح

 المعيار 
 الدرجة

3 3 773 
تسعى المعلمات جاهدات إلرى تعروي  تردني 

 . مستوى معرفتهن، ومهاراتهن
 كبيرة 0،93 7،95

 كبيرة 0،31 7،73 . تواصل المعلمات التعلم المستمر 773 9 7

1 7 773 

تواتررم المعلمررات باسررتمرار علررى مواصررلة 

جهرررررررودهن لتوضررررررريح وإبرررررررراز أهررررررردافهن 

 . الشخصيَّة

 كبيرة 0،30 7،73

7 1 773 
تنظر المعلمات إلى الواقع الراهن في ضرو  

 . أهدافهن الشخصيَّة
 كبيرة 0،33 7،15

 كبيرة 0،33 7،17 . تشارك المعلمات في أنشطة متنوعة للتقمل 773 3 9

3 7 773 
تتال أمام المعلمات فررص تعلرم متنوعرة فري 

 . بي ة العمل المدرسي
 متوسطة 0،49 7،04

امالمتوس  الع  كبيرة 0،77 7،15 

 : ما يقتي( 4)يتضح باستعراض البيانات الواردة في الجدول 

ترتم بدرجرة كبيررة، " اإلتقران الشخصري"يرى أفراد عينة الدراسرة أن الممارسرات المرتبطرة ببعرد -

، فالمعلمات في ضو  هذه الدراسة يعتبرن مسقلة التعلم مردى الحيراة (7،15)وبمتوس  عام قدره

، ومن وم ومن خدل المحاوالت الجادة يتقن أهدافهن الشخصيَّة كما يتقنم َالمطلوب مسقلة أساسيَّة

منهن في المدرسة، ومن ورم فاإلتقران الشخصري جرز  مرن التكروين القيمري المهنري للمعلمرات فري 

داخل المدرسة، وهو ما يدل على نجال المدارس الثانويَّة في بعرد اإلتقران الشخصري الرذ  يعتبرر 

منظمة المتعلمة، وتدل هذه النتيجة على وجود اتجاه إيجرابي لردى إدارة المدرسرة فري أحد أبعاد ال

، وهررو مررا فرررص الترردريم، والتقمررل والتنميررة المهنيَّررة المسررتمرة المقدمررة للمعلمرراتعمليَّررة ترروفير 

يحققوه و مرا يفسرر حصرول عبرارات هرذا البعرد علرى درجرة كبيررة، حيرث تراوحرت المتوسرطات 

 (. 7،04)و( 7،95)بين

تسعى المعلمات جاهردات إلرى تعروي  تردني مسرتوى معررفتهن، : )وهي( 3)جا ت العبارة رقم  -

( 7،95)في المرتبة األولى حيث حصلت على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قردره ( ومهاراتهن

وهي تشرير إلرى وقرة المعلمرات بقنفسرهن، والترزامهن برالتطوير ومسرتوى الطمرول الكبيرر لرديهن، 

 . اتجاهات قويَّة لنجاحهن وإلتقانهن الشخصيوهذا ما يمثل 

الترري حصررلت علررى درجررة ( تواصررل المعلمررات الررتعلم المسررتمر: )وهرري( 9)تليهررا العبررارة رقررم  -

وهررو مررا يشررير إلررى سررعي المعلمررات الكتسرراب المعرفررة ( 7،73)ممارسررة كبيرررة بمتوسرر  قرردره 

معلمرة االتجاهرات الضرروريَّة والمهارات الضروريَّة لتحقيق إتقانهن الشخصي، وعندما يتروفر لل

للتعلم، ويتكامل ذل  مع سعيهن لتطوير معارفهن ومهارتهن، فبن ذلر  يردفعهن إلبرراز أهردافهن 

: الترري تليهررا بفررارق ضرر يل وهرري( 7)الشخصرريَّة وسررعيهن للتميررز، وهررذا مررا أكدترره العبررارة رقررم 
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، حيث (ن الشخصيَّةتواتم المعلمات باستمرار على مواصلة جهودهن لتوضيح وإبراز أهدافه)

كثالرث أعلرى متوسر  لعبرارات هرذا ( 7،73)حصلت علرى درجرة ممارسرة كبيررة بمتوسر  قردره 

 . البعد

تترال أمرام المعلمرات فررص تعلرم متنوعرة فري : )وهي( 7)وفي المرتبة األخيرة تقتي العبارة رقم  -

وهري  (7،04)حيث حصلت على درجة ممارسة متوسرطة بمتوسر  قردره ( بي ة العمل المدرسي

مؤشر على أن فرص التعلم فري بي رة العمرل المدرسرة متروفرة بشركل ال يرقرى لطمرول المعلمرات 

الدتي يسعين جاهدات لتحقيق التميرز الشخصري، وربمرا يعرزى ذلر  اللترزام المعلمرة بعملهرا فري 

ضو  كثررة األعبرا  المدرسريَّة، وربمرا يعرزى لضرعف تعراون اإلدارة المدرسريَّة أو قصرور إدارة 

 . ت، سوا  من المعلمة أو من اإلدارةالوق

حيرث حصرلت ( تشارك المعلمرات فري أنشرطة متنوعرة للتقمرل: )وهي( 3)وتسبقها العبارة رقم 

وهري نتيجرة تؤكرد ضرعف الروعي بالتقمرل المهنري ( 7،17)على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قردره 

ى المدرسرة، فرالمعلم الرذ  يتقمرل هرو الذ  يعتبر أحد المداخل التري تعرزز التنميرة المهنيَّرة المسرتندة إلر

أكثر شخص قادر على تحديد احتياجاته؛ولهذا فهو يسعى إلى سد تل  الحاجة من خدل التعلم الرذاتي 

دون انتظررار الرردعم الخررارجي، حيررث يتقمررل المعلررم ممارسرراته متمثلررة فرري قيمرره وقناعاترره وجوانررم 

ويعمل على تمحيصها ونقدها بهدف شخصيته، ولكل أدواره ومهامه داخل حجرة الصف وخارجها، 

، ممرا يمكنره مرن  محاولة التعررف علرى جوانرم القروة لتطويرهرا، وجوانرم القصرور لتدفيهرا مسرتقبدو

 . إيجاد تحسينات ذاتيَّة بنا  على التقمدت في السلوك

وقد يعزى هذا الضعف النسبي لحداوة مفهوم التقمل المهني، ومرن ورم ضرعف الروعي بره، كمرا 

الخبرة للمعلرم قرد تشركل عائقورا نحرو تحقيرق األهرداف المنشرودة؛ لرذل  فهرو بحاجرة لبررامج أن سنوات 

تررردعم محاكمتررره لقناعاتررره وافتراضررراته التررري تشررركلت عبرررر السرررنوات، والتررري تحررررك السرررلوكيات 

 . والممارسات الخاصة بها، فيصبح أكثر انفتاحيَّة وشفافية في االعتراف بضرورة التغيير

ف النسبي لوجود افتراضرات واعتقرادات سرائدة مفادهرا أن بررامج التنميرة وقد يعزى هذا الضع

مة من قبل خبير أو جهة خارجيَّة صالحة لجميع المعلمين، والتي قد تكون نجحرت فري  المهنيَّة المصمم

ا مهمنيوا إلى حد ما، لكنهرا أخفقرت فري تمهرين المعلمرين ليكرون  إكساب المعلمين معارف متعددة وتطورو

ا مدى الحياة، األمر الذ  لن يتحقق إال من خدل تبنمري مرا تشرير إليره التوجهرات الحديثرة المعلم متع لمو

الداعيررة إلررى ضرررورة تمكررين المدرسررة، باعتبارهررا نررواة التغييررر وقائرردة التطرروير؛ ولررذل  تبنمررت تلرر  

ل المدرسررة، الدراسررات واألدبيررات التربويَّررة الحديثررة مفهرروم التنميررة المهنيَّررة المسررتمرة المتمركررزة حررو

والتي لُم اهتمامها رفع كفرا ة المعلمرين، وتعزيرز قردراتهم علرى فهرم سرياق عمرل المدرسرة، ومرن ورمم 

الموا مة بينهم وبين ما يعرفونه وما هم قادرون على فعله، كذل  تمكينهم مرن بنرا  التوقعرات الذاتيَّرة 

( 1)يَّرة، وهرذا مرا تؤكرده العبرارة رقرم العالية وتحقيق الموازنة بينها وبين احتياجاتهم من التنميرة المهن

والتري حلرت كثالرث أدنرى ( تنظر المعلمات إلرى الواقرع الرراهن فري ضرو  أهردافهن الشخصريَّة: )وهي

 . متوس  لعبارات هذا البعد

التي أكدت تروافر بعرد اإلتقران الشخصري ( 7031)تتفق هذه النتيجة مع دراسة سافاس ودوس 

عبابنررة، )وتختلررف عررن دراسررة ( 7031)سررة  رراهر امانيفررارد بدرجررة كبيرررة، وتتفررق كررذل  مررع درا

التي أكدت أن توافر اإلتقان الشخصي في المدارس يتم بدرجة متوسطة فري المردارس، وقرد ( 7033

 . يعزى هذا الختدف مع نتائج الدراسة ألسباب مختلفة ولعل أبرزها اختدف مجتمع الدراسة

 النماذج الذهنيَّة: البُعد الثاني

خراج المتوسررطات الحسررابيَّة واالنحرافررات المعياريَّررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة تررم اسررت

 . يوضح النتائج( 3)على عبارات هذا البعد، والجدول 
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المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة الستجابات  أفراد عينة الدراسة على ( 3)جدول 

 "النماذج الذهنيَّة"عبارات البُعد الثاني

 م

رقم 

العبار

 ة

 العبارة العدد
المتوس  

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعيار 

 الدرجة

3 9 773 
تغيرررر المعلمرررات أسررراليبهن التدريسررريَّة ليرررتمكن مرررن 

 . تطبيق المداخل التربويَّة الجديدة على نحو فعال
 كبيرة 0،90 7،43

7 4 773 
تعرري المعلمررات تررقوير أفكررارهن وتصرروراتهن السررائدة 

 . تربويَّةفي ممارساتهن ال
 كبيرة 0،93 7،30

1 7 773 

تسررتفيد المعلمررات مررن توتيررف األحررداث، والوقررائع 

البررارزة داخررل المدرسررة فرري التقمررل فرري تصرروراتهن 

 . عن العمليَّة التعليميَّة

 كبيرة 0،95 7،93

7 3 773 

تتعرررراون المعلمررررات مررررع زمرررريدتهن فرررري اكتشرررراف 

أفكررررارهن وتصرررروراتهن السررررائدة عررررن ممارسرررراتهن 

 . ويَّةالترب

 كبيرة 0،33 7،94

9 1 773 
تررتعلم المعلمررات نتيجررةو لمررا يتلقينرره مررن ردود أفعررال 

 . متنوعة من الطالبات
 كبيرة 0،31 7،99

3 3 773 
بمقررررردور المعلمرررررات تقرررررديم شررررررل دقيرررررق، وفعرررررال 

 . لتصوراتهن السائدة للعمليَّة التعليميَّة
 كبيرة 0،31 7،73

4 7 773 

سرررربة برررررامجهن أو تستقصررري المعلمررررات درجررررة منا

مقررررراتهن الدراسررريَّة للتطبيرررق العملررري فررري ضرررو  

 . األهداف

 كبيرة 0،33 7،79

3 3 773 

 البوررا مررا تتقمررل المعلمررات تصرروراتهن السررائدة عررن 

األنشرررطة المختلفرررة لمنظومرررة التعلررريم المدرسررري مرررع 

 . زميدتهن من المعلمات

 كبيرة 0،37 7،17

 كبيرة 0،13 7،91 المتوس  العام

 : ما يقتي( 3)باستعراض البيانات الواردة في الجدول  يتضح

ترتم بدرجرة كبيررة، " النمراذج الذهنيَّرة: "يرى أفراد عينرة الدراسرة أن الممارسرات المرتبطرة ببعرد -

، وهو ما يردل علرى نجرال المردارس الثانويَّرة فري بعرد النمراذج ذهنيَّرة (7،91)وبمتوس  عام قدره

را أن يكرون هنراك والذ  يعتبر أحرد أبعراد المنظمرة ا لمتعلمرة، حيرث إن فريرق العمرل يتطلرم أساسو

رؤية مشتركة فيما بينهم في داخرل المدرسرة، وتردل هرذه النتيجرة علرى وجرود اتجراه إيجرابي لردى 

إدارة المدرسة في عمليَّة بنا  نماذج ذهنيَّة جديدة، والتخلص مرن بعر  النمراذج الذهنيَّرة التري ال 

ح المجال للتفكير خارج الصندوق، فد تضع المدرسة نفسها فري تدعم التطوير، وهو ما يحقق فت

قوالم ذهنيَّة جامدة عند تحليل أوضاع المدرسة ومشكدتها، وإنما محاولة تناول المشكلة بتفكيرر 

إبرداعي و يررر نمطرري، ومختلررف عررن التنرراول الرذ  تفرضرره بعرر  فرضرريات النمرراذج العقليَّررة أو 

ول عبرارات هرذا البعرد علرى درجرة كبيررة، حيرث تراوحرت النماذج النظريَّرة وهرو مرا يفسرر حصر

 (. 7،17)و( 7،43)المتوسطات بين 
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تغيرر المعلمرات أسراليبهن التدريسريَّة ليرتمكن مرن تطبيرق المرداخل : )وهي( 9)جا ت العبارة رقم  -

في المرتبة األولى، حيرث حصرلت علرى درجرة ممارسرة كبيررة ( التربويَّة الجديدة على نحو فعال

وهو ما يسهم في تقليص الفجوة بين النظريَّة والتطبيرق، يتحقرق مرن ذلر  ( 7،43)ره بمتوس  قد

تغييررر السررلوك ولرريس فقرر  مجرررد إكسرراب معلومررات كقسرراليم التنميررة المهنيَّررة التقليديَّررة، كمررا أن 

 المعلومات وتطبيقاتها تتجدد نتيجة التطورات العلميَّة والتقنيَّة المستمرة، وممارسة المعلرم للتقمرل

يساعده على تحديث معلوماتره ومهاراتره لمواكبرة تلر  التطرورات واالسرتفادة منهرا، وهرذا يعرزى 

إلى اهتمام المعلمات وجديتهن والتزامهن بالتغيير ومواكبة التطوير، واهتمام إدارة التعليم بتقرديم 

الردرس  دورات تدعم هذا التغير، ومنها على سبيل المثال التقمل المهني، والرتعلم النشر ، وبحرث

 . و يرها

تعي المعلمات تقوير أفكارهن وتصوراتهن السائدة فري ممارسراتهن : )وهي( 4)يليها العبارة رقم  -

وهرو مرا يشرير إلرى امرتدك ( 7،30)حصلت على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قردره ( التربويَّة

ها وقيمهررا المعلمررة لمهررارة تررقوير العناصررر كررل منهررا فرري اآلخررر، والتفكررر المتررقني فرري معتقرردات

وخبراتهررا للتعرررف علررى المشرركدت الترري تواجههررا، وتلرر  المهررارة مهمررة فرري توتيررف األحررداث، 

تسرتفيد : )وهري( 7)والوقائع البارزة داخل المدرسة في التقمرل، وهرذا مرا تعبرر عنره العبرارة رقرم 

ن المعلمات من توتيف األحداث، والوقائع البارزة داخل المدرسة فري التقمرل فري تصروراتهن عر

كثالرث أعلرى ( 7،93)حيث حصلت على درجرة ممارسرة كبيررة بمتوسر  قردره (العمليَّة التعليميَّة

 . متوس  لعبارات هذا البعد

 البوا مرا تتقمرل المعلمرات تصروراتهن السرائدة : )وهي( 3)وفي المرتبة األخيرة تقتي العبارة رقم  -

حيث حصلت على ( من المعلماتعن األنشطة المختلفة لمنظومة التعليم المدرسي مع زميدتهن 

وهي نتيجة تؤكد النتيجة التي تم التوصرل إليهرا فري ( 7،17)درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قدره 

بعد اإلتقان الشخصي، والتي تشير إلى التقخر النسربي لممارسرة التقمرل المهنري الرذ  يعرد خطروة 

يعرزى إلرى أن المعلمرة ال تجرد مهمة وأساس للتنمية المهنيَّة وتحسرين األدا  المسرتمر، والرذ  قرد 

الوقت الكافي؛ وذل  لكثرة األعبا  والتكاليف التي تقع على عاتق المعلمة، إضافة لحداوة مفهروم 

 . الـتقمل المهني

تستقصرري المعلمرات درجررة مناسربة برررامجهن أو مقرررراتهن : )وهرري( 7)وتسربقها العبررارة رقرم 

حصلت على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قدره  حيث( الدراسيَّة للتطبيق العملي في ضو  األهداف

وهي تدل على االستقصا  الرواعي فري الممارسرات المهنيَّرة التري تزاولهرا المعلمرة، والتفكرر ( 7،79)

المتقني في مردى مرا تقدمره لطالباتهرا للتعررف علرى المشركدت التري يواجههرا وتحديردها بدقرة، بهردف 

ير مر وب به إلى ممارسرة مسرتقبليَّة أفضرل وأكثرر الوصول إلى حل ينقل تل  الممارسة من شكل  

ا  . تطورو

، كما تتفرق مرع دراسرة (Savas & Dos, 2013)تتفق هذه النتيجة مع دراسة سافاس ودوس 

( 7033عبابنرة، )وتختلرف عرن دراسرة (Ghahra manifardet al. , 2013) راهرا مانيفاردكمرا

المهرد  والحربري التري "تلرف عرن دراسرة التي أكردت أن الممارسرة ترتم بدرجرة متوسرطة، وكرذل  تخ

ا في المدارس السعوديَّة  . أكدت أن االستقصا  أقل أبعاد المنظمة المتعلمة توافرو

 الرؤية المشتركة: البُعد الثالث

تررم اسررتخراج المتوسررطات الحسررابيَّة واالنحرافررات المعياريَّررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة 

 . يوضح النتائج( 5) على عبارات هذا البعد، والجدول
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المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة الستجابات أفراد عينة الدراسة على ( 5)جدول 

 "الرؤية المشتركة"عبارات البُعد الثالث

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة العدد

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 الدرجة

3 1 773 
دافهن ترب  المعلمات على نحو وويق بين أه

 . التدريسيَّة، واألهداف المدرسيَّة
 كبيرة 0،97 7،97

7 7 773 

تشرعر المعلمرات بالرضررا عنرد المشراركة فرري 

تبرررادل األفكرررار عرررن الرؤيرررة المدرسررريَّة مرررع 

 . زميدتهن

 كبيرة 0،33 7،90

1 4 773 
تغير المعلمات ممارسراتهن الخاط رة لتحقيرق 

 . الرؤية واألهداف المدرسيَّة المنشودة
 كبيرة 0،95 7،73

7 9 773 
تلتررزم المعلمرررات بتطبيررق الرؤيرررة المشرررتركة 

 . للمدرسة
 كبيرة 0،37 7،15

9 3 773 

تصل المعلمات إلرى تقرارب فري الررأ  حرول 

المبرررررررادل األساسررررررريَّة الخاصرررررررة بالرؤيرررررررة 

 . المدرسيَّة

 كبيرة 0،37 7،15

3 7 773 
تصوغ المعلمرات أهردافهن الشخصريَّة بحيرث 

 . المدرسة تتنا م مع أهداف
 كبيرة 0،39 7،17

4 3 773 
تشرررررارك المعلمرررررات فررررري صررررريا ة رؤيرررررة 

 . المدرسة
 متوسطة 0،43 7،70

 كبيرة 0،77 7،70 المتوس  العام

 : ما يقتي( 5)يتضح باستعراض البيانات الواردة في الجدول رقم 

بدرجرة كبيررة، ترتم " الرؤيرة المشرتركة " يرى أفراد عينة الدراسة أن الممارسات المرتبطة ببعرد -

، وهرررو مرررا يررردل علررى نجرررال المررردارس الثانويَّرررة فررري بعرررد الرؤيرررة (7،70)وبمتوسرر  عرررام قررردره

المشتركة، والتي تعتبر أحد أبعاد المنظمة المتعلمة، وتدل هذه النتيجة علرى وجرود اتجراه إيجرابي 

ه الرؤيرة لدى إدارة المدرسة في عمليَّة بنرا  رؤيرة مشرتركة فيمرا بيرنهم فري داخرل المدرسرة، وهرذ

المشتركة تصبح البوصلة المشتركة للجميع ليكون المسعى في االتجاه الذ  تجسده هرذه الرؤيرة، 

وهو ما يحقق االلتزام بها وتطبيقها، وهذا ما يفسر حصول عبارات هذا البعد على درجة كبيرة، 

 (. 7،70)و( 7،97)حيث تراوحت المتوسطات بين

علمررات علررى نحررو وويررق بررين أهرردافهن التدريسررريَّة، ترررب  الم: )وهرري( 1)جررا ت العبررارة رقررم  -

في المرتبة األولى حيث حصلت على درجة ممارسة كبيرة بمتوسر  قردره ( واألهداف المدرسيَّة

وهي تشير إلى وعي المعلمات بضرورة المد مة بين األهداف التدريسيَّة والمدرسريَّة، ( 7،97)

المعلمرات فري تحقيقره، وهرذى يعرزى إلرى  من أجل دعم التصور المشترك للمستقبل الرذ  تر رم

قدرة المعلمة على فهرم سرياق عمرل المدرسرة، ومرن ورمم الموا مرة األهرداف التدريسريَّة واألهرداف 

المدرسيَّة التي تعبر عن رؤية المدرسة المشرتركة والتري شراركت المعلمرة فري صرناعتها ونتيجرة 

دافها، والعمرل علرى تحقيقهرا، ومزجهرا لذل  تتولد لدى المعلمة القدرة على توجيره الرذات نحرو أهر
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باألهداف المدرسيَّة الذ  يسهم تمكين المعلمة من تقبل التغيير ومواجهة التحديات التي فرضرتها 

التوجهات الحديثة، ومن وم تحقيق تعلم  أفضل للطالبات، وتنمية اإلحساس بالرضرا الرذاتي والثقرة 

التري تليهرا ( 7)ة، وهرذا مرا تؤكرده العبرارة رقرم بالنفس عند المشاركة في تبادل األفكار عن الرؤي

تشررعر المعلمررات بالرضررا عنررد المشرراركة فرري تبررادل األفكررار عررن الرؤيررة المدرسرريَّة مررع : )وهرري

وهررذا مرا ترم تقكيرده فرري ( 7،90)حصرلت علرى درجرة ممارسررة كبيررة بمتوسر  قردره ( زمريدتهن

لتحقيق الرؤية واألهرداف المدرسريَّة تغير المعلمات ممارساتهن الخاط ة : )وهي( 4)العبارة رقم 

كثالرث أعلرى متوسر  ( 7،73)حيث حصلت على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قدره ( المنشودة

 . لعبارات هذا البعد

( تشارك المعلمات في صيا ة رؤية المدرسرة: )وهي( 3)وفي المرتبة األخيرة تقتي العبارة رقم  -

وقرد يعرزى ذلر  إلرى وجرود ( 7،70)دره حيث حصلت على درجة ممارسة متوسطة بمتوسر  قر

بعرر  األنمرراط القياديَّررة لمررديرات المرردارس الترري ال تترريح هررذه المشرراركة، أو قررد يعررود ذلرر  إلررى 

ضررعف االهتمررام والمبررادرة مررن قبررل المعلمررات فرري صرريا ة هررذه الرؤيررة، ولعررل هررذا مررا يفسررر 

 . العبارات التي تسبق هذه العبارة

يررة المدرسررة تررؤد  بالضرررورة إلررى المررزج بررين أهرردافهن فمشرراركة المعلمررات فرري صرريا ة رؤ

علرى (3)و( 7)الشخصيَّة وأهداف المدرسة، كنتيجة حتميَّة لهذه المشاركة، وهذا مرا تؤكرده العبارتران

تصرروغ المعلمررات أهرردافهن الشخصرريَّة بحيررث تتنررا م مررع أهررداف : )الترروالي، حيررث حصررلت العبررارة

وهي تدل علرى ربر  المعلمرات للرؤيرة ( 7،17)  قدره على درجة ممارسة كبيرة، بمتوس( المدرسة

تصررل المعلمررات إلررى تقررارب فرري الرررأ  حررول المبررادل : )بقنشررطة المدرسررة، وكررذل  حصررلت العبررارة

وكرل هرذه ( 7،15)على درجة ممارسرة كبيررة، بمتوسر  قردره ( األساسيَّة الخاصة بالرؤية المدرسيَّة

الرؤية المشرتركة للمدرسرة التري ترم شراركن بصريا تها الممارسات تؤد  إلى التزم المعلمات بتطبيق 

تلترزم المعلمرات بتطبيرق : )وهري( 9)ألنها تتنا م مع أهدافهن الشخصيَّة وهرذا مرا تؤكرده العبرارة رقرم

، فمرن ( 7،15)والتي حصلت على درجرة ممارسرة كبيررة بمتوسر  قردره( الرؤية المشتركة للمدرسة

عتبار ذل  أداة فعالة لخلق منار إيجابي للعمل داخل المنظومة المهم تشجيع بنا  الرؤية المشتركة، با

 . التعليميَّة، وإشاعة منار من الثقة، واالحترام المتبادل بين كافة أعضا  المجتمع المدرسي

فررري تررروافر (Savas & Dos, 2013)(سرررافاس ودوس)تتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة 

نتيجررررة دراسرررررة  ررررراهر امانيفرررررارد  الرؤيررررة المشرررررتركة المررررردارس بدرجررررة كبيررررررة وتختلرررررف عرررررن

الترررري أكرررردت ضررررعف ترررروافر الرؤيررررة (Ghahramanifard et al. , 2013)وآخرررررون

الترررري أكرررردت أن فرررري ( 7033عبابنررررة، )المشررررتركة فرررري المرررردارس، وتختلررررف كررررذل  عررررن دراسررررة 

ترروافر الرؤيررة فرري المرردارس يررتم بدرجررة متوسررطة، وقررد يعررزى هررذا الخررتدف مررع نتررائج الدراسررة 

 . ة ولعل أبرزها اختدف مجتمع الدراسةألسباب مختلف

 التعلم كفريق: البُعد الرابع

تررم اسررتخراج المتوسررطات الحسررابيَّة واالنحرافررات المعياريَّررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة 

 . يوضح النتائج( 30)على عبارات هذا البعد والجدول 
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ة الستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّ ( 30)جدول رقم 

 "التعلم كفريق"عبارات البُعد الرابع

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة العدد

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 الدرجة

3 9 773 

ترؤمن المعلمرات بررقن المشراركة فرري تبرادل المعرفررة  

مرررن خرررردل فرررررق العمررررل مفيررردة عمليموررررا فرررري حررررل 

 . المشكدت

 ةكبير 0،97 7،35

7 3 773 

تحترم المعلمرات أفكرار وآرا  زمريدتهن األخريرات 

عبرررر النظرررر إليهرررا مرررن منظرررور هرررؤال  الرررزميدت 

 . أنفسهن

 كبيرة 0،94 7،33

1 7 773 

تشررترك المعلمررات فرري تبررادل المعلومررات مررع بقيَّررة 

زمررررريدتهن األخريرررررات علرررررى مسرررررتوى المرررررواد، 

 . والصفوف الدراسيَّة المختلفة

 كبيرة 0،37 7،30

7 4 773 
تشارك المعلمات في حوارات مهنيَّرة مرع زمريدتهن 

 . األخريات تتميز بالنزاهة، والشفافيَّة
 كبيرة 0،95 7،99

9 3 773 

تشعر المعلمرات بالحريَّرة الكاملرة لطررل تسراؤالتهن 

علررى زمرريدتهن بغرر  النظررر عررن العمررر والمكانررة 

 . المهنيَّة

 كبيرة 0،31 7،93

3 7 773 

ة مررن توتيررف األنشررطة الجماعيَّررة تسررتفيد المدرسرر

لفرررق العمررل فرري االرتقررا  ببرررامج التنميررة المهنيَّررة 

 . لمنسوباتها من المعلمات

 كبيرة 0،39 7،71

4 1 773 
تعامررل المعلمرررات بمعاملرررة تتصررف بالمسررراواة عنرررد 

 . مشاركتهن في فرق العمل المدرسيَّة
 كبيرة 0،33 7،13

 كبيرة 0،77 7،97 المتوس  العام

 : ما يقتي( 30)ح باستعراض البيانات الواردة في الجدول يتض

تررتم بدرجررة كبيرررة، " الررتعلم كفريررق" يرررى أفررراد عينررة الدراسررة أن الممارسررات المرتبطررة ببعررد -

، وهو ما يردل علرى نجرال المردارس الثانويَّرة فري بعرد الرتعلم كفريرق، (7،97)وبمتوس  عام قدره

ة، وتدل هذه النتيجة على وجرود اتجراه إيجرابي لردى إدارة والذ  يعتبر أحد أبعاد المنظمة المتعلم

المدرسة في عمليَّة تبادل المعرفة والخبرات بين المعلمين، يكون هناك سياقات فكريَّة فري داخرل 

المدرسة تضمن الحوار بمهاراته الناضجة، وتضمن الحوار الهادل والحوار بشكل موضروعي، 

أو تحقيق أهرداف الرتعلم الجمعري أكثرر إيجابيَّرة وأكثرر فاعليَّرة،  ومن وم تصبح عمليَّة التعلم البينيَّة

وهو مرا يفسرر حصرول عبرارات هرذا البعرد علرى درجرة كبيررة، حيرث تراوحرت المتوسرطات برين 

 (. 7،13)و( 7،35)

تؤمن المعلمات بقن المشاركة في تبادل المعرفرة مرن خردل فررق : )وهي( 9)جا ت العبارة رقم  -

فري المرتبرة األولرى، حيرث حصرلت علرى درجرة ممارسرة ( ي حل المشركدتالعمل مفيدة عمليوا ف

وهذا يشرير إلرى إدراك المعلمرات بقهميَّرة تمرازج الخبررات برين المعلمرات ( 7،35)كبيرة بمتوس 

وضرورة االنفتال والتقبل لوجهات النظر المختلفة، وهذا ما تؤكده العبارات التاليرة لهرذه العبرارة 
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تحتررم المعلمرات أفكرار، وآرا  زمريدتهن األخريرات : )وهري( 3)ي رقرم في الترتيم والمتمثلة ف

والتي جا ت بدرجة توافر كبيرة بمتوس  ( عبر النظر إليها من منظور هؤال  الزميدت أنفسهن

وهررذا مررا يشررير إلررى التبررادل الحررر والمسررتمر لدفكررار والمعلومررات والمعررارف بررين ( 7،33)قردره

تشرترك المعلمرات فري تبرادل المعلومرات : )وهي( 7)ي العبارة رقم المعلمات، وهو ما تم تقكيده ف

حيرث حصرلت ( مع بقيَّة زميدتهن األخريات على مستوى المواد، والصفوف الدراسريَّة المختلفرة

 . كثالث أعلى متوس  لعبارات هذا البعد( 7،30)على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قدره

تعامرل المعلمرات بمعاملرة تتصرف بالمسراواة : )وهري( 1)وفي المرتبة األخيرة ترقتي العبرارة رقرم  -

وعلى الر م مرن الترقخر النسربي لهرذه العبرارة إال أنهرا ( عند مشاركتهن في فرق العمل المدرسيَّة

، وهو مرا يردل علرى نجرال إدارة المدرسرة فري تروفير (7،13)تتوافر بدرجة كبيرة بمتوس  قدره 

تسرتفيد : )التري تسربقها وهري( 7)ا يفسرر العبرارة رقرم الفرص المتكاف ة لجميع المعلمات، وهرذا مر

المدرسررة مررن توتيررف األنشررطة الجماعيَّررة لفرررق العمررل فرري االرتقررا  ببرررامج التنميررة المهنيَّررة 

 (. 7،71)حيث حصلت على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قدره . ( لمنسوباتها من المعلمات

فرررري ترررروافر بعررررد (Savas&Dos,2013)تتفررررق هررررذه النتيجررررة مررررع دراسررررة سررررافاس ودوس

 ررررررراهرا مانيفررررررررارد الرررررررتعلم كفريرررررررق، بينمررررررررا تختلفنتيجرررررررة الدراسررررررررة عرررررررن نتيجرررررررة دراسررررررررة 

اللترررين توصرررلتا ( 7033عبابنرررة، )ودراسرررة (Ghahramanifard et al. ,2013)وآخررررين

إلرررى أن ممارسرررة الرررتعلم كفريرررق فررري المررردارس يرررتم بدرجرررة قليلرررة، وقرررد يعرررزى هرررذا الخرررتدف مرررع 

 . اب مختلفة ولعل أبرزها اختدف مجتمع الدراسةنتائج الدراسة ألسب

 التفكير المنظومي: البُعد الخامس

تررم اسررتخراج المتوسررطات الحسررابيَّة واالنحرافررات المعياريَّررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة 

 . يوضح النتائج( 33)على عبارات هذا البعد، والجدول 

لمعياريَّة الستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات ا( 33)جدول 

 "التفكير المنظومي" عبارات البُعد الخامس

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة العدد

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 الدرجة

3 9 773 

تقخرررذ المعلمرررات فررري االعتبرررار عنرررد صررريا ة 

القواعررررررد المدرسرررررريَّة درجررررررة اتسرررررراقها مررررررع 

 . التشريعات التعليميَّة

 كبيرة 0،93 7،33

7 3 773 

تقخررذ المعلمررات فرري االعتبررار التررقوير المتحقررق 

بالنسربة للطالبرات عنرد التعامرل مرع المشرركدت 

 . المدرسيَّة

 كبيرة 0،90 7،39

1 3 773 

تقخررررذ المعلمررررات فرررري االعتبررررار االحتياجررررات 

المختلفررررة للطالبررررات عنررررد تصررررميمهن خطرررر  

 . دروسهن المختلفة

 كبيرة 0،30 7،99

7 7 773 

تقخرررذ المعلمرررات فررري االعتبرررار ترررقوير النترررائج 

المترتبرررة علرررى تغييرررر ممارسررراتهن التربويَّرررة، 

والتدريسررريَّة سررروا  داخرررل، أو خرررارج بي رررتهن 

 . المدرسيَّة

 كبيرة 0،94 7،97
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 م
رقم 

 العبارة
 العبارة العدد

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 الدرجة

9 1 773 

تقخررذ المعلمررات فرري االعتبررار تررقوير األسرراليم 

المتبعرررة فررري التعامرررل مرررع مشررركدت انضرررباط 

لرررزميدتهن مرررن المعلمرررات  الطالبرررات بالنسررربة

 . األخريات

 كبيرة 0،33 7،93

3 7 773 

ترررب  المعلمررات علررى نحررو هررادف، ومقصررود 

برررين الممارسرررات الحاليَّرررة للتعلررريم المدرسررري، 

 . والمسارات المستقبليَّة للطالبات

 كبيرة 0،33 7،90

 كبيرة 0،15 7،94 المتوس  العام

 : ما يقتي( 33)ل يتضح باستعراض البيانات الواردة في الجدو

ترتم بدرجرة كبيررة، " التفكيرر المنظرومي" يرى أفراد عينة الدراسة أن الممارسات المرتبطة ببعرد -

، وهررو مرررا يرردل علرررى نجررال المررردارس الثانويَّررة فررري بعررد التفكيرررر (7،94)وبمتوسرر  عررام قررردره

اتجراه إيجرابي المنظومي والذ  يعتبر أحد أبعاد المنظمة المتعلمة، وتدل هذه النتيجة علرى وجرود 

لرردى إدارة المدرسررة فرري عمليَّررة النظررر للنظررام ككررل، كتكرروين متكامررل وأن عمليَّررة التغييررر ليسررت 

عمليَّة معزولة، وإنما هي عمليَّة تحردث وتترقور وترؤور فري كرل المنظومرة ككرل، ومرن ورم النظررة 

إحرداث تغييرر  المنظوميَّة تقود إلى تفكير منظومي ورؤية المشكدت وتنفيرذ التطروير، مرن خردل

شامل في لمنظومة، وهو ما يفسر حصول عبارات هذا البعد على درجة كبيررة، حيرث تراوحرت 

 (. 7،90)و( 7،33)المتوسطات بين

تقخذ المعلمات في االعتبار عند صيا ة القواعد المدرسيَّة درجة : )وهي( 9)جا ت العبارة رقم  -

ولرى، حيرث حصرلت علرى درجرة ممارسرة كبيررة في المرتبة األ( اتساقها مع التشريعات التعليميَّة

وهي تشير إلى اهتمام المعلمات في المدرسة بقخذ سياسرة التعلريم ورؤيرة ( 7،33)بمتوس  قدره 

الوزارة وأهدافها في االعتبار، وهذا يعزى لمركزيَّة نظام التعليم في المملكرة، فالمرونرة المتاحرة 

 . الوزارة وتشريعاتها التعليميَّة هي تل  التي ال تتعارض مع سياسة التعليم ورؤية

تقخذ المعلمات في االعتبار الترقوير المتحقرق بالنسربة للطالبرات عنرد : )وهي( 3)تليها العبارة رقم  -

والترري حصررلت علررى درجررة ممارسررة كبيرررة بمتوسرر  قرردره ( التعامررل مررع المشرركدت المدرسرريَّة

الذ  ال يركرز علرى جانرم واحرد، وهو ما يشير إلى وعي المعلمات بالتفكير المنظومي ( 7،39)

تقخررذ المعلمررات فرري : )وهرري( 3)ويغفررل الجوانررم األخرررى، وهررذا مررا تررم تقكيررده فرري العبررارة رقررم 

حيرث حصرلت ( االعتبار االحتياجات المختلفة للطالبات عند تصميمهن خط  دروسرهن المختلفرة

 . هذا البعدكثالث أعلى متوس  لعبارات ( 7،99)على درجة ممارسة كبيرة بمتوس  قدره 

تررب  المعلمرات علرى نحرو هرادف، ومقصرود : )وهي( 7)وفي المرتبة األخيرة تقتي العبارة رقم  -

حيرث حصرلت علرى ( بين الممارسات الحاليَّة للتعلريم المدرسري، والمسرارات المسرتقبليَّة للطالبرات

رة إال وعلرى الرر م مرن الترقخر النسربي لهرذه العبرا( 7،90)درجة ممارسة كبيررة بمتوسر  قردره 

أنها تدل على تخطي  المعلمات للرب  بين النظرة الواقعيَّة للحاضر التي تدرك مرا هرو مترال مرن 

القدرات واإلمكانات، وما هو ممارس مرن أنشرطة وبررامج، والنظررة الطموحرة التري تر رم بهرا 

لفصرلي الطالبات للمستقبل، وهذا ما أصبح ممكنوا في ترل أنظمرة التعلريم الثرانو ، ومنهرا النظرام ا

الررذ  يخيررر الطالررم بررين ودوررة مسررارات تحرردد مسررتقبله المهنرري، والممثلررة فرري المسررار الطبيعرري 
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والمسررار األدبرري والمسررار اإلدار ، هررذا الرررب  يتركررز فرري الصررف األول الثررانو  الررذ  يعتبررر 

: وهري( 1)مرحلة إعداد عام وم يختار الطالم التخصص الذ  ير م به، وتسربقها العبرارة رقرم 

المعلمات في االعتبار تقوير األساليم المتبعة فري التعامرل مرع مشركدت انضرباط الطالبرات  تقخذ)

حيرث حصرلت علرى درجرة ممارسرة كبيررة بمتوسر  ( بالنسبة لزميدتهن من المعلمات األخريات

وهي تدل على قدرة المعلمات على تحليل النماذج والتي تتكون من عناصر يرؤور ( 7،93)قدره 

خررر وفهررم العدقررات المركبررة، والترري تتعرردى حرردود عدقررة السرربم والنتيجررة، كررل منهررا فرري اآل

وامتدكهن النظرة الشموليَّة للموقف أو المشكلة أو للشخص أو للمجتمع أو للنظام، وهو ما يعني 

استخدام المعلمات لمهارات التفكيرر المنظرومي عنرد تنراول أ  مشركلة وهرو مرا يسراعد فري رؤيرة 

 . مشكدت في إطار كلي متراب  يوصل لحلول إبداعيَّةاألسباب الجذريَّة لل

ونتيجرررة (Savas & Dos, 2013)تتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة سرررافاس ودوس 

فرري ترروافر التفكيررر (Ghahramanifard et al. ,  2013) رراهرا مانيفررارد وآخررريندراسررة 

الترررري ( 7033عبابنررررة، )المنظررررومي بدرجررررة كبيرررررة فرررري المرررردارس، بينمررررا تختلررررف عررررن دراسررررة 

أكرررردت أن الممارسررررة تررررتم بدرجررررة متوسررررطة، وقررررد يعررررزى هررررذا الخررررتدف مررررع نتررررائج الدراسررررة 

 . ألسباب مختلفة ولعل أبرزها اختدف مجتمع الدراسة

 : الدرجة الكلية لتوافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمدارس الثانويَّة للبنات بمدينة تبوك

تروافر أبعراد المنظمرة المتعلمرة الخمسرة  بعد عرض استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجرة

يمكن ( اإلتقان الشخصي، والنماذج الذهنيَّة، والرؤية المشتركة، والتعلم كفريق، والتفكير المنظومي)

الوصول إلى المستوى اإلجمالي لدرجة تروافر أبعراد المنظمرة المتعلمرة بالمردارس الثانويَّرة الحكوميرة 

 : كما يقتي( 37)رقم للبنات بمدينة تبوك من خدل الجدول

المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول ( 37)جدول 

 لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمدارس الثانويَّة للبنات بمدينة تبوك

 األبعاد الترتيم م
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 الدرجة

ير التفك الخامس 3

 المنظومي

 كبيرة 0،15 7،94

 كبيرة 0،77 7،97 التعلم كفريق الرابع 7

 كبيرة 0،13 7،91 النماذج الذهنيَّة الثاني 1

الرؤية  الثالث 7

 المشتركة

 كبيرة 0،77 7،70

اإلتقان  األول 9

 الشخصي

 كبيرة 0،77 7،97

 كبيرة 0،11 7،75 المتوس  العام لجميع األبعاد

 : ما يقتي( 33)يانات الواردة في الجدوليتضح باستعراض الب

يرى أفراد عينة الدراسة أن أبعاد المنظمرة المتعلمرة بالمردارس الثانويَّرة للبنرات بمدينرة تبروك فري  -

، (كبيرررة)حرردود هررذه الدراسررة الموضرروعيَّة والزمانيَّررة والبشررريَّة والمكانيَّررة تترروافر تررتم بدرجررة 

ى نجال المدارس الثانويَّة، وتردل هرذه النتيجرة علرى ، وهو ما يدل عل(7،75)وبمتوس  عام قدره
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وجود اتجاه إيجابي لدى إدارة المدرسة في عمليَّة التطوير، حيث تراوحت المتوسطات الحسابيَّة 

، وقررد يكررون ذلرر  سررببا للتغييررر الكبيررر الررذ  (7،15)و( 7،94)اسررتجابات أفررراد العينررة مررا بررين 

سرررتراتيجيات فررري التعلررريم، كمرررا تشرررير الشرررواهد تشرررهده أنظمرررة المرحلرررة المواكبرررة ألحررردث اإل

والممارسات فري الميردان علرى توجره لدنتقرال مرن التعلريم نحرو الرتعلم، ومنهرا علرى سربيل المثرال 

 . دورات التعلم النش  والمتمايز، و يرها

جا  بُعد التفكير المنظومي في المرتبة األولى التفكير المنظومي في درجة توافره، حيرث حصرل  -

، وفري المرتبرة األخيررة (7،97)، يليه التعلم كفريق بمتوس  قدره(7،94)وس  عام قدرهعلى مت

، وسبقه بُعدا النماذج الذهنيَّة والرؤية المشتركة (7،97)جا  بُعد اإلتقان الشخصي بمتوس  قدره

 (. 7،70)و(7،91)اللذان حدَّ على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة، وبمتوس  قدره 

بعررد التفكيررر المنظررومي علررى أعلررى نسرربة هررو مررا يفسررر ترروافر أبعرراد المنظمررة المتعلمررة  حصررول -

بالمدارس الثانويَّة الحكوميَّة للبنات بدرجة كبيرة بجميرع أبعراده، فرالتفكير المنظرومي يقخرذ جميرع 

جوانم الموقف أو المشكلة في االعتبار بهدف رئيس وهو فهم النظام ككل؛ ولذا يحتاج لإلحاطة 

يررع المعلومررات عررن المشرركلة والهرردف المررراد تحقيقرره، ومررن وررم بنررا  الرسررومات التخطيطيَّررة بجم

لتحديد التراب  بين العناصر بشكل منطقي وواضح، وبذل  ينمي القدرة علرى التحليرل والتركيرم 

 . حتى الوصول لإلبداع

 &Savas" )سسافاس ودو"دراسة ، و(7031أبو زيد، )تتفق نتائج الدراسة الحاليَّة مع دراسة  -

Dos, 2013)كريستيان"و( "Christian,2011) ، حيث كانت درجة ممارسة المردارس ألبعراد

 المنظمة المتعلمة بدرجة كبيرة، 

( 7030المهررد  والحربرري، )و( 7033،عبابنررة)ودراسررة ( 7037علرري، )وتختلررف مررع دراسررة -

 . طةالتي جا ت بدرجة متوس (Hawamdeh &Jaradat, 2012" )الحوامدة وجرادات"و

"  اهرامانيفرررررارد وآخررررررين"دراسرررررة كمرررررا تختلرررررف نترررررائج الدراسرررررة الحاليَّرررررة عرررررن نترررررائج 

(Ghahramanifard et al. , 2013) التررري توصرررلت تمترررع المررردارس بمسرررتويات منخفضرررة

، وقررررد يعررررزى هررررذا الخررررتدف مررررع نتررررائج مررررن القرررردرة علررررى التحررررول لتصرررربح منظمررررات متعلمررررة

 . دف مجتمع الدراسةالدراسة ألسباب مختلفة ولعل أبرزها اخت

 : إجابة السؤال الثاني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة : )السؤال الثاني للدراسة نص على ما يأتي

بين متوسطات استجابات أفراد العينة حاول درجاة تاوافر أبعااد المنظماة المتعلماة فاي 

مؤهال ومتنيار المدارس الثانويَّة الحكوميَّة للبناات بمديناة تباوك تعازى لمتنيار ناو  ال

 (نو  المدرسة؟

لإلجابرة عرن هرذا السررؤال الرذ  يبحرث فرري الفرروق اإلحصرائيَّة وفقوررا لمتغيررات الدراسرة قامررت 

 : الباحثة بتقسيم اإلجابة، بحيث تناولت كل متغير على حدة، وذل  على النحو اآلتي

 متنير نو  المؤهل  -4

د الفررروق بررين متوسررطات لتحديرر (Mann-Whitney)وتنرري -اسررتخدمت الباحثررة اختبررار مرران 

را لمتغيرر نروع المؤهرل،  استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تروافر أبعراد المنظمرة المتعلمرة تبعو

 : كما يتضح في الجدول اآلتي
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لتحديد الفروق بين استجابات أفراد  (Mann-Whitney)وتني -نتيجة اختبار مان( 31)جدول 

ا لمتغير نوع المؤهل   العلميعينة الدراسة تبعو

 األبعاد
نوع المؤهل 

 العلمي
 العدد

متوس  

 الرتم

مجموع 

 الرتم

قيمة 

 Z"ز"

مستوى 

 الداللة

 اإلتقان 

 الشخصي

3،931- 71934،9 337،97 705 تربو   0،31 

 7933،9 313،77 35  ير تربو   ير دالة

 النماذج 

 الذهنيَّة

3،533- 71157،9 333،51 705 تربو   0،07 

 7437،9 377،43 35  ير تربو  دالة

 الرؤية

 المشتركة 

0،101- 77031،9 337،50 705 تربو   0،43 

 7057،9 330،31 35  ير تربو   ير دالة

 التعلم 

 كفريق

0،953- 71433 331،47 705 تربو   0،99 

 7113 371،09 35  ير تربو   ير دالة

 التفكير

 المنظومي

0،449 - 71470 331،75 705 تربو   0،77 

 7133 379،93 35  ير تربو  ير دالة 

 جميع 

 األبعاد

3،044- 71317 331،03 705 تربو   0،73 

 7747 310،33 35  ير تربو   ير دالة

برين ( 0،09)، أنه ال توجد فروق ذات داللرة إحصرائيَّة عنرد مسرتوى (31)يتضح من الجدول 

فري بعرد اإلتقران الشخصري، وبعرد الرؤيرة  استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لنروع المؤهرل العلمري

وفرري األبعرراد مجتمعررة؛ حيررث بلغررت قرريم  ،وبعررد التفكيررر المنظررومي ،وبعررد الررتعلم كفريررق، المشررتركة

على التروالي؛ وهري قريم أكبرر مرن ( 0،73)، (0،77)، (0،99)، (0،43)، (0،31)مستوى الداللة 

جررود فررروق ذات داللرة إحصررائيَّة عنررد كمررا يتضرح و. ، و يررر دالرة إحصررائيموا(0،09)مسرتوى الداللررة 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لنوع المؤهل في بعد النماذج الذهنيرة فقر  ( 0،09)مستوى 

وهرري قيمررة أصررغر مررن مسررتوى ( 0،07)؛ حيررث بلغررت قيمررة مسررتوى الداللررة ( يررر تربررو )لصررالح 

 . ، ودالة إحصائيموا(0،09)الداللة 

بوضررول فرري ضررو  الكشررف عررن طبيعررة عينررة " لنمرراذج الذهنيَّررةا"يمكررن تفسررير الفررروق فرري 

الدراسة، فليس من المستغرب أن تكون الفروق دالة إحصائيمواَ لصالح  ير تربويرات فري بعرد النمراذج 

ا؛ وذلرر  ألن  الررم  يررر التربويررات مررن المتخصصررات فرري علررم الررنفس، الررذ  يرردرس  الذهنيَّررة تحديرردو

، فطبيعرة هررذا البعرد الررذ  يمثرل جرروهر علرم الررنفس، وطبيعرة عينررة سرلوك اإلنسرران، ونماذجره الذهنيَّررة

الدراسة، تفسر حدوث فروق تفوقت فيها معلمرات علرم الرنفس علرى التربويرات بحكرم التخصرص، إال 

بررين اسررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة ( 0،09)أنره ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائيَّة عنررد مسررتوى 

 . كونه تربويوا أو  ير تربو  في بقيَّة األبعاد األربعة المتبقية تعزى لنوع المؤهل العلمي من حيث
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 متنير نو  المدرسة -4

للعينررات المسررتقلة لتحديررد الفررروق بررين متوسررطات اسررتجابات ( ت)اسررتخدمت الباحثررة اختبررار 

را لمتغيرر نروع المدرسرة كمرا يتضرح  أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة تبعو

 : لجدول اآلتيفي ا

للعينات المستقلة لتحديد الفروق بين متوسطات استجابات أفراد ( ت)نتيجة اختبار ( 37)جدول 

ا لنوع المدرسة  عينة الدراسة تبعو

(ت)قيمة  المتوس  الحسابي العدد نوع المدرسة األبعاد  مستوى الداللة 

 اإلتقان الشخصي

 7،13 307 تتبع وحدة تطوير المدارس

-0،071  
0،53 

  ير دالة
ال تتبع وحدة تطوير 

 المدارس
373 7،15 

 النماذج الذهنيَّة

 7،75 307 تتبع وحدة تطوير المدارس

-3،704  
0،33 

  ير دالة
ال تتبع وحدة تطوير 

 المدارس
373 7،93 

 الرؤية المشتركة

 7،17 307 تتبع وحدة تطوير المدارس

-3،553  
0،07 

 دالة
ال تتبع وحدة تطوير 

 رسالمدا
373 7،79 

 التعلم كفريق

 7،90 307 تتبع وحدة تطوير المدارس

-3،773  
0،77 

  ير دالة
ال تتبع وحدة تطوير 

 المدارس
373 7،94 

التفكير 

 المنظومي

 7،93 307 تتبع وحدة تطوير المدارس

-7،790  
0،01 

 دالة
ال تتبع وحدة تطوير 

 المدارس
373 7،37 

 جميع األبعاد

 7،79 307 وير المدارستتبع وحدة تط

-3،343  
0،30 

  ير دالة
ال تتبع وحدة تطوير 

 المدارس
373 7،97 

برين ( 0،09)، عدم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائيَّة عنرد مسرتوى (37)يتضح من الجدول 

متوسررطات اسررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة تعررزى لنرروع المدرسررة فرري بعررد اإلتقرران الشخصرري، وبعررد 

، (0،53)وبعد التعلم كفريق وفري األبعراد مجتمعرة؛ حيرث بلغرت قريم مسرتوى الداللرة  النماذج الذهنية

، و يرر دالرة (0،09)على التوالي؛ وهي قيم أكبر من مسرتوى الداللرة ( 0،30)، (0،77)، (0،33)

برررين متوسرررطات ( 0،09)كمرررا يتضررح وجرررود فررروق ذات داللرررة إحصررائيَّة عنرررد مسررتوى . إحصررائيموا

الدراسة تعزى لنوع المدرسة في بعد الرؤية المشتركة وبعد التفكير المنظومي  استجابات أفراد عينة

، (0،07)؛ حيرث بلغرت قريم مسرتوى الداللرة (المردارس التري ال تتبرع وحردة تطروير المردارس)لصالح 

 . ، ودالة إحصائيموا(0،09)عل التوالي؛ وهي قيم أصغر من مستوى الداللة ( 0،01)

س ومنسوباتها للتطور والتقردم ومواكبرة التغييرر، والتنفيرذ لدسرس ولعل تطلعات قيادات المدار

اإلستراتيجيَّة الحديثة لوزارة التعلريم وأهردافها ووعريهن بوسرائلها وأسراليبها، يفسرر وجرود فرروق فري 
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بعررد التفكيررر المنظررومي فرري ضررو  التغييررر اإليجررابي فرري أنظمررة التعلرريم الثررانو ، حيررث تررم اسررتحداث 

ليم الثانو  و يرره مرن البررامج التري تنظرر للتعلريم ككرل ولريس كرقجزا  مقسرمة، برنامج منظومة التع

ا لمرا تتمترع بره أنظمررة التعلريم الثرانو  الفصرلي والمقرررات مررن مرونرة؛ فهري تحردد بدقرة بقدلررة  ونظررو

إجرائيَّررة للمدرسررة وللمرردير وللمشرررف وللمعلررم، لررذل  فالرؤيررة محررددة بدقررة، فررد تتعررارض البرررامج 

اإلجرا ات، ألنها صممت بحيث تتكامل وتتسق فيما بينها، وكلمرا كانرت الرؤيرة واضرحة واألنشطة و

ومحددة وعمليَّة ومقنعة لكل أفراد المدرسة تزداد فرص تبينها، ومن وم االلتزام بتحقيقها، وقد يفسرر 

ذل  الفروق لصالح المردارس التري ال تتبرع أنمروذج تطروير، ولعرل ذلر  يعرزى لوضرول الرؤيرة لردى 

رات ومعلمات تل  المدارس، أما مردارس تطروير فريمكن تفسرير تقخرهرا النسربي فري هرذا الجانرم مدي

في ضو  صعوبة التغيير التربو  الذ  يستهدف تغيير جذريموا وعميقوا كرقنموذج تطروير، وفري ضرو  

ة حداوة المشروع وتعدد الرؤى يمكن تفسير وجود نوع من الضبابيَّة التي تحدُّ من بنا  رؤية مشرترك

 . ومحددة بدقة

برين متوسرطات اسرتجابات ( 0،09)وقد يعزى عردم فرروق ذات داللرة إحصرائيَّة عنرد مسرتوى 

أفراد عينة الدراسة تعزى لنوع المدرسة في بعد اإلتقان الشخصي وبعد النماذج الذهنيرة وبعرد الرتعلم 

ر، حيرث كفريق، إلرى نشراط وحردة تطروير المردارس بتبروك ونجاحهرا فري نشرر تجربرة مردارس تطروي

دورات تدريبيَّة للمدارس المرشحة لتطبيق أنموذج تطوير على مراحل متعددة لتحقيق  ايتهرا  عقدت

فرري تعمرريم األنمرروذج علررى جميررع المرردارس، وقررد تشررير نتررائج الدراسررة إلررى انتهررا  مرحلررة التهي ررة 

 . واالنطدق نحو التوسيع

ذ  يعتمرد عليرره فري عمليَّررة التطرروير كمرا أن إدارات التربيررة والتعلريم تمثمررل المحرور األسرراس الرر

ا بهذه المهمة، فهي تساعد المدارس في ترجمة رؤيتها إلى واقع ملموس عبر  باعتبارها المعنيَّة أساسو

تقررديمها ألوجرره الرردعم بصرروره المختلفررة، فرري حررين يمثررل برنررامج تطرروير المرردارس الررداعم والمسرراند 

ررا والعمررل علررى بنررا  القرردرات إلدارة التعلريم فرري تقديررة هررذا الرردور، مررن خرردل بنر ا  شررراكة حقيقيَّررة معو

ا إلدارات التعلريم األخررى، ولتقروم بردورها  را محفرزو الذاتيَّة إلدارة التربية والتعلريم؛ كري تكرون أنموذجو

المرجو من تطوير المدارس، وتعمل على تحويلهرا مرن الرنم  التقليرد  المقتصرر علرى التردريس إلرى 

بي ة للتعلم يسود فيها وقافة التعاون والردعم المهنري المبنري علرى خبررات مؤسسة تربويَّة متعلمة تهيئ 

تربويَّررة عمليَّررة، وتشررجع علررى المبررادرات التربويَّررة النوعيَّررة بررين منسرروبيها، سرروا و كررانوا قيررادات، أو 

 . معلمين، أو طدب

ص وبغ  النظر عن المنطقة الجغرافيَّة، ونوع المدرسرة واخرتدف وتنروع الطردب والتخصر

العلمي، واختدف المرحلة الدراسيَّة التي يدرسها المعلم، فبن لكل معلم الهدف نفسه، وهو يتمثل فري 

تقررديم تعلرريم ذ  مسررتوى وجررودة عرراليين؛ لضررمان تكررافؤ فرررص الررتعلم للجميررع، ويدحرر  أن معررايير 

م األهرم مرن وجهرة اختيار مدارس تطوير تقخذ باالعتبار العوامل الجغرافيَّرة والقياديَّرة، وتغفرل الجانر

نظرر الدراسرة، وهررو الجانرم اإلنسرراني المتمثرل فري المعلررم وامتدكره االتجاهررات والمهرارات الدزمررة 

 . للتطوير

 :التوصيات

، واالهتمرام بردور "ألنمروذج تطروير المردارس"إعادة النظر في معايير اختيرار المردارس التابعرة  -3

 : المعلم، وذل  من خدل اإلجرا ات التالية

ألنمروذج "كافة الشركا  في العملية التربوية من بحرث معرايير اختيرار المردارس التابعرة تمكين  -

مثل أسراتذة التربيرة فري جامعرة تبروك وجامعرة فهرد برن سرلطان و يرهرا مرن " تطوير المدارس

المؤسسرررات التعليميرررة واالجتماعيرررة، وكرررذل  إشرررراك المعلمرررات والطالبرررات وأوليرررا  األمرررور 

 . محليوممثلين عن المجتمع ال
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 . إضافة مهارات المعلمة كعامل أساسي في اختيار المدارس المرشحة للتطوير- -

 . إعادة النظر في معيار الموقع الجغرافي -

 . إعادة النظر في معيار المبنى المدرسي -

 . التركيز على المعايير االنسانية المتمثلة في المهاراتالقيادية للمديرات والمعلمات -

، وذلررر  مرررن خررردل "تطررروير المررردارس"لثانويَّرررة للبنرررات ألنمررروذج تسرررريع تحويرررل المررردارس ا -7

 : اإلجرا ات التالية

المعاهرررد التربويرررة والتقنيرررة إلقامرررة ورل تدريبيرررة للطالبرررات دعررروة جامعرررة تبررروك والكليرررات و -

 . والمعلمات ولمديرات المدارس

طان زيررارة الطالبررات والمعلمررات للمؤسسررات التعليميررة كجامعررة تبرروك وجامعررة فهررد بررن سرررل -

 . والتعرف عليها

 . االهتمام بمهارات المعلمة وتطوير برامج إعداد المعلمات المقدمة في جامعة تبوك -

فتح الباب أمام المعلمات والطالبات لتلقي التدريم من قبل المؤسسات التعليمية داخل المدرسة  -

 . خدل اإلجازات الرسمية

 . رب  المناهج التعليمية بحياة الطالبة -

 . ة الصدحيات التي تعيد لها الثقة والهيبةمنح المعلم -

إبررراز دور المعلمررة الفاعررل فرري التحررول لتطبيررق أبعرراد المنظمررة المتعلمررة مررن خرردل وسررائل   -

 . التواصل واإلعدم بشكل عام

ا نوعياو من قبرل  - المشررف والمردير والطردب والرزمد  و أوليرا  )االهتمام بتقويم المعلمة تقويمو

 (. يم الذاتياألمور إضافة للتقو

 . وضع آلية لتقويم مرحلة التطبيق السابقة -

 . وضع آلية للتدريم و لتحديد االحتياجات التدريبية -

 . وضع آلية للتقمل الفرد  والجماعي في المدرسة -

 . نشر فكرة التقمل الفرد  والجماعي كقداة للتنمية المهنية  -

 . المدارس المطورةوضع آلية مرنة للتنفيذ تقخذ بعين االعتبار ضرورة تنوع  -

 . وضع آلية للتحفيز لكافة المستويات اإلدارية والتعليمية، وتكريم المدارس المميزة -

 . عرض التجارب الحديثة في المناطق األخرى وفي الدول المتقدمة واالستفادة منها -

ختلفرة، تعزيز فرص التدريم، والتقمل والتنمية المهنيَّة المستمرة المقدمة للمعلمات بالمدارس الم -1

 : وذل  من خدل اإلجرا ات التالية

 . تطوير آليات التدريم القائمة على التطبيق العلمي والبعد عن التنظير -

 . عقد دورات علمية متخصصة تقدم تدريبوا نوعيوا -

 . عقد ورل عملللتدريم المهني -

 . التقمل الفرد  والجماعي للمعلمات في واقع الممارسات التربوية ونقدها -
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ة مررن وسررائل التواصررل االجتمرراعي فرري ترردريم وتطرروير المعلمررين وتعزيررز مجتمعررات االسررتفاد -

 . التعلم المهنية

تشررجيع مرررديرات المررردارس الثانويَّررة بمدينرررة تبررروك علررى إشرررراك معلمررراتهن فرري صررريا ة رؤيرررة  -7

المدرسة، ومد جسور الحوار، والتفاعل، واالتصال الفعال بين كافة منسوبي المدرسة، وتشرجيع 

 : وذل  من خدل اإلجرا ات التاليةعلى المشاركة ببنا  الرؤية المشتركة للمدرسة، المعلمات 

 . منح الحرية المنضبطة للمعلمات لتقديم رؤيتهن في المدرسة -

عقرد لقررا ات وحرروارت وجلسررات العصررف الررذهني مررن أجررل تحديررد رؤيررة المدرسررة ورسررالتها،  -

 . وسبل تطويرها

 ة الرؤيررة، بتكررريم المعلمررات األكثررر فاعليررة فرري تحفيررز المعلمررات علررى المشرراركة فرري صرريا -

 . صيا ة رؤية المدرسة

 . مناقشة رؤية المدرسة واستقصائها من فبل المعلمات -

 . توتيف العصف الذهني في دراسة وتقويم رؤية المدرسة -

 :دراسات مقترحة

ا، وموضرروعيَّة كرربجرا  البحرروث التجريب -3 يَّررة، االسررتعانة بمنهجيررات بحثيَّررة أخرررى أكثررر تطررورو

ا  . والمختلطة التي تجمع منهجيتها بين التصميمات البحثيَّة الكميَّة، والنوعيَّة معو

ررا، بحيررث تشررمل  -7 ررا وأكثررر تنوعو المشرررفات، المررديرات، )االسررتعانة بعينررات بحثيَّررة أكبررر حجمو

 (. والوكيدت والمساعدات اإلداريات والمعلمات والطالبات

خبررررة والررردورات التدريبيَّرررة، ونررروع النظرررام دراسرررة أورررر متغيررررات أخررررى كالتخصرررص وال -1

 (. حكومية، أهلية)، ونوع المدرسة (الفصلي والمقررات)التعليمي

درجرة ترروافر أبعراد المنظمررة المتعلمرة فرري مراحررل  إجررا  المزيررد مرن الدراسررات التري تبحررث -7

 . من التعليم وفي إدارات التعليموقطاعات أخرى 

 (. الفرد  والجماعي)معوقات التقمل المهني  إجرا  المزيد من الدراسات التي تبحث -9

 . عوامل بنا  الرؤية المدرسية المشتركة ومعوقاتهاإجرا  المزيد من الدراسات التي تبحث  -3

دور معلمرات علرم الرنفس فري المردارس الثانويرة فري  إجرا  المزيد من الدراسات التي تبحرث -4

 . بنا  النماذج الذهنية الداعمة للتطوير
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