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 :مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد 

واستخدمت المنهج . المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج في المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك

وكيلة في المدارس الثانوية ( 33)مديرة و( 32)فرداً، ( 07)الوصفي المسحي، وتكونت العينة من 

 .واستُخدمت االستبانة كأداة للدراسة. للبنات في مدينة تبوك

أن المعوقات التي تواجه اإلدارة : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها

في  المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج في المدارس الثانوية للبنات

، ويمكن ترتيبها على (70، 2)مدينة تبوك جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط اإلجمالي لها 

، 2)، ثم بعد التفكير النظمي بمتوسط (11، 2)النحو التالي، جاء بعد التمكن الشخصي بمتوسط 

، ثم بعد (77، 2)، ثم بعد الرؤية المشتركة بمتوسط (70، 2)، ثم بعد النماذج الذهنية بمتوسط (70

، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات (09، 1)تعلم الفريق بمتوسط 

أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة لسينج وفقا لمتغير التخصص، 

فراد والوظيفة الحالية وعدد سنوات الخبرة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أ

العينة وفقا لمتغير التخصص في البعد الثاني والثالث لصالح التخصص العلمي، ووجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح من خبرتهن من 

رة تفعيل التمكن الشخصي في اإلدا: ومما توصي به الدراسة. سنوات( 17)إلى أقل من ( 9)

المدرسية في المدارس الثانوية للبنات بمدينة تبوك عن طريق عقد الدورات التدريبية، والتخفيف من 

األعباء والمهام عن المنسوبات، وتوفير وسائل تعليمية حديثة، وتفعيل التفكير النظمي عن طريق 

ا وعدم التركيز على تخصيص وقت لمناقشة األفكار الجديدة، واالهتمام بالعملية التعليمية بكل أبعاده

 . نتائجها فقط، والحرص على أخذ التغذية الراجعة من المنسوبات للمديرة، والعكس
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 :اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة
ت المجتمع، للدور الذي تلعبه في تأهيل اتأتي مؤسسات التعليم بوجه عام في مقدمات اهتمام

ر السريع، وفي ظل احتياجات سووق متطوورة بشوكل كبيور، وال القوى البشرية في عالم يتصف بالتغي

يقتصر دور تلك المؤسسات على التأهيل فقط بل يتعدى ذلك لتسهم بصورة مؤثرة في مسيرة التنميوة 

الشاملة، ونشر المعرفة، والقيام بالبحوث العلمية التي تحقق التقدم، وتتحمل مسووولية اجتماعيوة تجوا  

لتلبيووة احتياجاتووه وتطلعاتووه، وفووي ظوول المتغيوورات العالميووة المتسووارعة، المجتمووع الووذي أنشوووت فيووه 

والمتمثلة بالتكتالت االقتصادية، واالتفاقات الدولية والمنافسة الحادة، ولتطور احتياجات السوق بوات 

على المنظمات العربيوة عاموة والمؤسسوات األكاديميوة خاصوة أن تواكوط المتطلبوات، إذا ر بوت فوي 

نمو ومواكبة المستجدات العالمية االستمرار وال
(1)

 . 

وتواجه العملية التعليمية في الوقت الحاضر العديد من التحديات والمتغيرات التي ترتبط 

بالمعطيات الجديدة والمتالحقة على الساحة ،األمر الذي يتطلط فكراً وإبداعاً وخبرات ومهارات 

 (.2، ص2770حماد، ال)وأساليط فعالة وآليات متطورة تتعامل معها بنجاح 

إن التغيرات التي يشهدها هذا العصر تقنياً، ومعرفيا أبرزت الحاجة لتبني مفاهيم إدارية 

على ضرورة تكيف ( م2772)حديثة تواكط التطور وتتماشى معه، وتؤكد إيمان أبو خضير 

ألهدافها،  المنظمات مع هذ  التطورات حتى ال تشّكل تهديدا لها، ال يقتصر فقط على تحقيق المنظمة

 . بل يتعدا  إلى وجودها

ومن ثم تفرض علينًا تلك التحديات العالمية والمحلية نظاًما تعليميًا متطوًرا يمكنه التكيف 

معها والتغلط على المشكالت التي أفرزتها ، وبدون ذلك يبقى التعليم بعيًدا عن واقع العصر ، 

لمشكالت التي تواجه نظام التعليم تأتي حلولها وهذا يعني أن ا. مقصًرا في تلبية احتياجات المجتمع

 .بتطوير النظام التعليمي واإلداري ليكون نظاًما ديناميًا ومتحرًكا في فلك التنمية

وفي ظل هذ  التحديات العالمية المختلفة بمجاالتها المتعددة أيًضا أصبح تطوير اإلدارة 

التطوير تطويًرا في المجال اإلداري المدرسية ضرورة البد منها حيث تتطلط عمليات التحديث و

واإلشرافي واالرتقاء به إلى مستوى يمكنه من بلوغ األهداف وتحقيق الطموحات ومواجهة 

التحديات العالمية المعاصرة في اإلدارة ، فأصبحت اإلدارة المدرسية التربوية التعليمية عنصًرا 

ن نفصل بين عملية تعليمية ناجحة وما يمثل محور ارتكاز لنجاح العملية التعليمية ، وال يمكن أ

يتخللها من نشاطات مختلفة وبين إدارة وإشراف يتماشيان معها ويؤديان دورهما على أكمل وجه 

 (.2، ص2773ابن سعفان، )

وبهذا المنظور يتطلط األمر تطوير المدرسة بشكل كامل بكل عناصرها ألنها منظومة 

األساليط والقيادات اإلدارية الحديثة، إذ إن المدرسة تعليمية متكاملة وفقاً ألفضل النظريات و

مؤسسة تربوية ترويحية عالجية تفتح أبوابها للجميع، ووسيلة للتربية الديمقراطية ، فيها تتاح 

الفرص للقدرات الطبيعية العقلية الخاصة والعامة للظهور والنمو، وبذلك تتكافأ الفرص من حيث 

التالميذ للتقدم وإظهار حاالت اإلبداع والمبدعين، فهي عامل ال إفساح المجال أمام األذكياء من 

يمكن االستغناء عنه في تربية الجيل الجديد 
(2)

. 

                                                             

 ،3002 ،الديم  ،عدد  ،المواصفات العالمية للجامعات ،الملتقى العربي الثالث: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية( 1)
 .7ص

م  1002، دار الفكرر، ارردن، القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليميدة األساليب :طارق عبد الحميد البدري  (1)

 . 54، ص 
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وبناء على ذلك فقد تغير دور المدرسة الحديثة حيث أصبح من مهامها تطوير ومواكبة 

اإلدارية والقيادية المعلومات والمعارف لدى المتعلمين وتلبية احتياجاتهم ، وكذلك تطوير المهارات 

لدى اإلدارة من أجل تحسين العملية التعليمية وتوفير الوسائل واإلمكانات من أجل تحقيق التغير 

وجعله ظاهرة طبيعية في المدرسة 
(3)

 . 

ر م من ازدياد أهمية التعليم قبل الجامعي لدى جميع الدول العربية بعامة، ودول وعلى ال

ية بخاصة، ور م رصد المبالغ الطائلة من ميزانياتها لترفع من مجلس التعاون لدول الخليج العرب

شأن مواطنيها من خالل برامج التعليم بمستوياته المختلفة، إال أن هناك الكثير من االنتقادات التي 

توجه إلى تدنى جودة ونوعية المخرجات التعليمية في تلك الدول، وعدم مواءمة مخرجات التعليم 

مية، وعدم مناسبة مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل، وارتفاع تكلفة مع متطلبات خطط التن

التعليم في ضوء معدالت التضخم العالية وزيادة الهدر التربوي في المؤسسات التعليمية
(i)

. 

أن ( م2711)ومن المفاهيم اإلدارية الحديثة مفهوم المنظمة المتعلمة، حيث يرى الرشدان 

منظومة متكاملة من القيم اإلنسانية والقناعات اإلدارية والممارسات المنظمة المتعلمة تستند إلى 

السلوكية التي تقود إلى توفير بيوة تنظيمية قادرة على تطوير ذاتها، كما لم تعد المنظمات المتعلمة 

ويعد أنموذج سينج لتطبيق أبعاد المنظمة . ترفا أكاديميا وال نزعة إدارية جديدة، بل نهجاً وممارسة

 Sparksلمة، أحد أهم النماذج التي قدمت تصوراً متكامالً لمفهوم المنظمة المتعلمة، ويذكر المتع

قد أحدثت ثورة في مفهوم المنظمة  Peter Sengeأن أفكار عالِم اإلدارة بيتر سينج  (2002)

المؤسس الحقيقي ( م1000)عام  Harvard Universityهارفاردالمتعلمة، وقد عدته جامعة 

شخصية األكثر تأثيرا في اإلدارة خالل المائتي سنة ( 20)نظمة المتعلمة، وأحد أهم لمفهوم الم

( م1007)، الذي صدر عام The Fifth Disciplineالخامسواعتبرت كتابه الضابط . األخيرة

سنة األخيرة، وتشير سوزان سلطان، وضحى ( 09)من أهم الكتط التطويرية في اإلدارة خالل 

 .أنشطتها بكل التفكير وإعادة ممارساتها التربوية، تغيير المنظمات على أن( م2717)خضر 

إلى أن النقلة من التعليم إلى التعلم في التربية تعد ثورة بكل ( م2779)علي ونادية حجازي  ويضيف

المقاييس وعلى جميع الجبهات، وفلسفة اجتماعية شاملة تشعل الثورة في منظومة التربية 

 .بمستوياتها كافة

 :الدراسة مشكلة
إلى قلة تبني أسلوب المنظمة المتعلمة في المؤسسات التربوية ( م2712)يشير البنا 

 بعدما المتعلمة بدأ بالمنظمات الهتمامأن ا( م2711)ويذكر الرشدان . والعربية بشكل خاص

 ، وأنالشاملة، والهندرة أفضل كالجودة نتائج لتحقيق كافية  ير اإلدارية المفاهيم أصبحت بعض

 النوعية كانخفاض متزايدة كبيرة، وتحديات ضغوطاً  تواجه الحالي العصر في التربوية لمنظماتا

 التعليم، وتدني على المجتمعية الحاجة التعليمية، وتزايد المنتجات مستوى المتخصصة، وانخفاض

 .العاملين لدى الرضا مستوى

برة الباحثتين العملية في ونظراً لتزايد االهتمام بمفهوم المنظمة المتعلمة، ومن واقع خ

الميدان التربوي، فإن مدارسنا بحاجة إلى النظر عند تطبيق أسلوب المنظمة المتعلمة، السيما أن 

أ لط مديرات المدارس يتعاملن باألساليط اإلدارية التقليدية، كما أشارت نتائج دراسة الهنائي 

م اإللمام بالمستجدات في علم اإلدارة، بأن من المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عد( م2771)

في ( م2712)وهذا ما أكدته نتائج دراسة عواد . و لبة الطابع التقليدي في أعمال اإلدارة المدرسية

أن النهج البيروقراطي من أبرز المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة 

                                                             

(2) Soina Blandford: Managing Professional Development In School, Routledge Press, 

London, 2000, P. 163.  
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بناء على ذلك تتمثل . حول العالَم تبنت مفاهيم جديدة المتعلمة، في حين أن العديد من المنظمات

مشكلة الدراسة في كثرة استخدام األساليط التقليدية في اإلدارة، وعدم التجديد، مما يؤثر على 

تطوير العملية التربوية، ومن الحلول المقترحة استخدام نماذج حديثة في اإلدارة تسهم في تحسين 

ولمعرفة معوقات تطبيق أنموذج سينج في اإلدارة المدرسية تمت . البيوة التعليمية كنموذج سينج

 :صيا ة السؤال الرئيس التالي

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج في 

 :المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك؟ ويتفرع من هذا السؤال األسولة التالية

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق بعد التمكن الشخصي في المدارس  -1

 الثانوية للبنات في مدينة تبوك؟

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق بعد النماذج الذهنية في المدارس  -2

 الثانوية للبنات في مدينة تبوك؟

درسية عند تطبيق بعد الرؤية المشتركة، في المدارس ما المعوقات التي تواجه اإلدارة الم -3

 الثانوية للبنات في مدينة تبوك؟

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق بعد تعلم الفريق في المدارس الثانوية  -0

 للبنات في مدينة تبوك؟

ي المدارس الثانوية ما المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق بعد التفكير النظمي ف -9

 للبنات في مدينة تبوك؟

بين استجابات أفراد عينة الدراسة ( 79، 7)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

( 79، 7)حول معوقات تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج عند مستوى 

 ؟(التخصص، عدد سنوات الخبرة، الوظيفة الحالية)تعزى لمتغير 

 :اف الدراسةأهد
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد 

المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج في المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك في األبعاد التالية 

، (ير النظميالتمكن الشخصي، والنماذج الذهنية، والرؤية المشتركة، وتعلم الفريق، والتفك)

بين استجابات أفراد عينة ( 79، 7)والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الدراسة حول معوقات تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج تعزى لمتغير التخصص، 

 .وتقديم توصيات ومقترحات لحل هذ  المشكلة. وعدد سنوات الخبرة، والوظيفة الحالية

 :ية الدراسةأهم
 .أهمية المرحلة التعليمية التي تتناولها الدراسة وهي المرحلة الثانوية في السلم التعليمي -1

أهمية تناول موضوع اإلدارة المدرسية في ظل العديد من المعوقات التي تواجه العملية  -2

 التعليمية بوجه عام واإلدارة المدرسية بوجه خاص مما يتطلط العمل على تطوير اإلدارة

 .المدرسية في شتى الجوانط والتغلط على معوقاتها

يمكن أن تفيد هذ  الدراسة القائمين على اإلدارة المدرسية ألنها تضع نصط أعينهم المعوقات  -3

 .التي تعوق تطبيق أبعاد المنظمة التعليمية للعمل على تالفيها والتغلط عليها

تعليمية، والسعي إلى تطبيق أساليط التأكيد على دور المديرة القيادي في تطوير العملية ال -0

 .إدارية حديثة

تتوقع الباحثتان أن يساعد هذا البحث إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك على التعرف على  -9

المعوقات التي تواجه مديرات المدارس لمواكبة التطور اإلداري، وبالتالي العمل على تجنط 

 .تلك المعوقات

التربية والتعليم لتطوير التعليم والنهوض به، من خالل  تتزامن الدراسة مع سعي وزارة -2

 . مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم العام
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 :حدود الدراسة
المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة : الحدود الموضوعية

والرؤية المشتركة، وتعلم الفريق، التمكن الشخصي، والنماذج الذهنية، )وفق أنموذج سينج في بعد 

 .، في المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك(والتفكير النظمي

 .جميع مديرات ووكيالت المدارس الثانوية للبنات بمدينة تبوك: الحدود البشرية

 .جميع المدارس الثانوية الحكومية للبنات في مدينة تبوك: الحدود المكانية

 .هـ1030/1039ل الدراسي األول الفص: الحدود الزمانية

 :مصطلحات الدراسة
المفارقات بين الظروف الواقعة، والظروف  بأنها( م2779)يراها قاسم والفرماوي : المعوقات

وتعرفها الباحثتان بأنها كل ما يمنع اإلدارة . بمسؤولياتهم قيام األفراد دون المر وبة، يحول

 .ةالمدرسية من تحقيق أبعاد المنظمة المتعلم

ير بونها حيث تسعى إلى تطوير أنماط تفكيرية  التي النتائج تحقيق في قدراتهم: المنظمة المتعلمة

المدرسة التي تحقق أهدافها من منطلق الفكر اإلداري وتعرفها الباحثتان بأنها  3ص ". جديدة

رات أفرادها وتسعى إلى تسخير قد. الحديث الذي يؤمن بأهمية التطوير، والتعلم المستمر، والتعاون

 .لتحقيق األهداف التربوية

أبعاد المنظمة المتعلمة في خمسة أبعاد رئيسة ( م2770)يصنف سينج : أبعاد المنظمة المتعلمة

، الرؤية Mental Models، النماذج الذهنية Personal Masteryالشخصيالتمكن : هي

 Systemلنظمي ، والتفكير اTeam Learning، تعلم الفريق Shared Visionالمشتركة 

Thinking. 

 :أدبيات الدراسة

 : اإلطار النظري: أوًل 

 اإلدارة المدرسية
 ميادين المفاهيم في تطور بفضل الحاضر؛ عصرنا المدرسية في اإلدارة تطور مفهوم

 له البدّ  التي الصعوبات، من يعترضه كثير أن دون ويتطور يبدأ، أن عمل ألي يمكن اإلدارة، وال

 .تذليلها على ويعمل يتجاوزها، أن

 :مفهوم اإلدارة المدرسية
 نخبة من التربوية المتكاملة، ينفذها العمليات من بأنها مجموعة( م2770)يعرفها طافش 

أن أبرز المعوقات ( م2771)ويؤكد عابدين . األهداف لتحقيق وعملياً  نظرياً  المؤهلين التربويين

اإللمام بالعمليات األساسية كالتخطيط، اإلشراف، التي تواجه اإلدارة المدرسية حاجتها للتأهيل و

بالتقويم  مما سبق يتضح بأن اإلدارة المدرسية مجموعة من العمليات تبدأ بالتخطيط وتنتهي. والتقويم

 .تتبناها اإلدارة المدرسية لتحقق أهدافها

 : أهداف اإلدارة المدرسية
والثقافية،  التربوية ألهدافا(: م2771)من أهداف اإلدارة المدرسية ما يذكر  البوهي 

بأّن من أبرز المعوقات التي تواجه ( م2772)ويرى الصرن . واالجتماعية، والدينية، واالقتصادية

اإلدارة المدرسية عدم وجود القدرة الكافية لدى مديري المدارس على النهوض بأعباء المدرسة، 

أن أهداف اإلدارة المدرسية  مما سبق يتضح. وضعف مرونة المدير وقدرته على اتخاذ قرارات

 .تتمثل عند تطبيق سياسة التربية والتعليم، والعمل على تحقيق أهدافها

 :وظائف اإلدارة المدرسية
إلى أن اإلدارة في المنظمة كالعقل في الجسد، وتتمثل وظائف ( م2711)يشير الصالحي 

 بعض إلى (م2770)المعايطة  وأشار. التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنسيق، الرقابة: اإلدارة في
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اإلدارة، كنقص التعاون والتنسيق بين المعلمين، وقلة تبادل الخبرات  أداء من تحد المعوقات التي

 .أدائهم مستوى فيما بينهم، وانخفاض

 :أنماط اإلدارة المدرسية
 في النمط للمدير الشخصية السمات إلى( م2773)يشير العجمي : النمط األوتوقراطي .1

 .السلطة، وعدم تقبل النقد استخدام في وخاصة الشخصية اطي، منها قوةاألوتوقر

الشخصية،  ضعف: إلى أن أبرز ما يميز هذا النمط( م2773)يشير أبو خطاب : النمط الترسلي .2

 .يشاء ما فرد كل يفعل حيث  ير محلها في القرارات، والحرية اتخاذ على القدرة عدم

بأنه يتميز ( م2773)ات هذا النمط ما يذكر  العجمي من سم: "اإلنساني"النمط الديمقراطي  .3

التواضع،  مع الشخصية القرارات، وقوة وتنفيذ اتخاذ في الجماعية المشاركة بمبدأ باإليمان

األنماط، حيث يقوم  هو أفضل الديمقراطيالنمط  أن إلى ( 1021)حجي  ويشير. النقد وتقبل

وترى الباحثتان أن هذا النمط هو األقرب . عملعلى العالقات اإلنسانية، والتخطيط الجماعي لل

 منظمات لخلق األساسي على أهمية المدير القائد، فالمطلط( م2711)يؤكد الرشدان و. للقيادة

 خالل بل من التقليدية، الهرمية خالل من ذلك يتم وال فّعالية ما يقوم به القائد، في يكمن متعلمة

مختلفة من خالل المشاركة في اتخاذ القرار،  بأشكال ةالقياد مستويات مختلفة، تمارس من أفراد

في هذا  المدرسية اإلدارة تواجه التي الصعوبات من على مجموعة( م2771)عابدين  ويؤكد

 التوفيق األمين، وعليه والقائد، والمرشد القدوة فهو المدير، لدور التوقعات المجال منها اتساع

 .والفنية اإلدارية المهام بين

 :المتعلمةالمنظمة 
أن مفاهيم الفكر اإلداري الحديث تهتم بالتعلّم كمقوم ( م2770)يذكر عبابنة والطويل 

إلى تزايد (  1033)ويشير الحارثي . ومن هذ  المفاهيم مفهوم المنظمة المتعلمة. أساسي لإلدارة

شل عدد المنظمات التي التزمت بالتحول إلى منظمة متعلمة، ومن أهمها شركات كبرى، كشركة 

 .للزيوت، وشركة هوندا، وشركة سامسونج

 : أهمية المنظمة المتعلمة

إلى وجود العديد من المبررات التي تؤدي إلى التنافس  Thomas & Allen (2004)يشير

إلى أن أهمية المنظمة ( م2773)وأشار عبابنه والطويل . بين الدول لتبني مفهوم المنظمة المتعلمة

 .اءها على صقل مهاراتهم، واكتساب العاملين فيها مهارات عدةالمتعلمة تكمن في تشجيع أعض

 : المتعلمة لسينج أبعاد المنظمة
والتعلّم،  الشخصية نمو إلى التعبير بهذا وزمالؤ  (م2770)سينج  يشير: الشخصي التمكن: أولً 

 قدراتهم يوسعوا أن يستطيعون الشخصي التمكن من عال   مستوى لديهم الذين أن األفراد حيث

. المتعلمة المنظمة حيوية هذ  الجهود تأتي ومن .حقا إليها يسعون التي النتائج على للحصول

 فإنه يجسد -حياتنا في متأصل نشاط أي – ضابطاً  الشخصي التمكن يصبح عندما ويضيف سينج أنه

 ترى كيف المستمر حول لنا، والتعلم بالنسبة مهم هو ما حول باستمرار التوضيح: مهمتين حركتين

 .وضوحاً  أكثر بشكل الحالي الواقع

 اتخاذ وكيفية للعالَم، فهمنا كيفية على صور تؤثر بأنها( م2770)سينج  يرى: الذهنية النماذج: ثانياً 

كما يذكر الرشدان  يعني وهذا .المنظمة في األفراد سلوك على وذلك يؤثر المناسبة، اإلجراءات

 التي والجاهزة الجامدة والتعاميم الذهنية القوالط من للتخلص الفرد لدى الذهني االستعداد( م2711)

 .جديد هو ما نحو من االنطالق الفرد تمنع قد

 السؤال على اإلجابة في تتمثل المشتركة الرؤية بأن (م2770)سينج  يذكر: المشتركة الرؤية: ثالثاً 

كننا أن نطور أنه يم( م2717)وضحى خضر  وتقول سوزان سلطان، "نبتكر؟ أن نريد ماذا": التالي

 للمنظمة، وااللتزام العامة الرؤية مع تتشابه الشخصية، بحيث الرؤى الرؤى المشتركة بتطوير

 .بالرؤية والعمل على تحقيقها
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يبدأ بالحوار، وقدرة أعضاء الفريق على "أن تعلّم الفريق ( م2770)يرى سينج : الفريق تعلم: رابعاً 

". التفكير في أمور ال يمكن تحقيقها بشكل فرديتبني تفكير مشترك حقيقي يسمح للمجموعة ب

 .12ص

 المعارف من مفاهيمي، ومجموعة إطار "(م2770)وهو كما يذكر سينج : النظمي التفكير :خامساً  

 في تساعدنا واضحة أنماط على الحصول أجل مر السنين؛ من على تطويرها يتم التي واألدوات

بأن التفكير النظمي يستوعط ( م2773)والطويل  ةويشير عبابن. 17ص". تغييرها كيفية معرفة

مما سبق يتضح تكامل . الموضوعات األربعة السابقة ويدمجها في جسم واحد من النظرية والتطبيق

من أهم األبعاد التي ( الضابط الخامس)أبعاد المنظمة المتعلمة لسينج، ويعد ضابط التفكير النظمي 

سية عدد من المشكالت التي تمنعها من التحول إلى منظمة أشار إليها سينج، وتواجه اإلدارة المدر

كغياب الرؤية المشتركة،  اإلدارية إلى كثرة المعوقات( م2770)رسمي  متعلمة، وقد أشار

أن ( هـ1033)ويضيف الحارثي . والتشدد والبيروقراطية الروتين ،وسيادة اإلدارة في والمركزية

ويحول دون انسياب المعلومات، ويؤدي إلى حصر  جمود الهياكل التنظيمية يحد من اإلبداع،

 .خبرات العاملين

خطوات تحويل المدرسة إلى  Martinette (2002)ذكر: تحويل المدرسة إلى منظمة متعلمة

 على المدرسة، التأكيد داخل اإليجابيات التعلّم، ثم تقييمه، وتشجيع تشجيع ثقافة: منظمة متعلمة، منها

 من اإليمان ينبع متعلمة منظمة إلى المدرسة تحّول أن( "م2712) البنا ويرى. الحر التفكير

وترى الباحثتان أن عملية التحويل . 01ص" المتسارعة التغيرات ومواكبة التطوير بضرورة

تستوجط التركيز على مهارة القيادة في مديرة المدرسة؛ ألن المديرة القائدة هي من تسعى إلى 

 .التطوير

 .تم ترتيط الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم: بقةالدراسات السا: ثانياً 

هدفت إلى وضع تصور مقترح لتحويل الجامعات السعودية إلى (: هـ1433)دراسة الحارثي ( 1

قيادياً وعضو هيوة ( 299)وتكونت العينة من . منظمات متعلمة، واستخدمت المنهج الوصفي

نتائج إلى أن مستوى المعوقات التي يمكن أن تدريس، وتم استخدام أداة االستبانة، وخلصت ال

 (.70، 0)تواجه تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى كان بدرجة عالية بمتوسط 

هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس العربية (: م2112)دراسة عواد ( 2

سينج من وجهة نظرهم، والتعرف داخل الخط األخضر في إسرائيل ألبعاد المنظمة المتعلمة ل

وتم استخدام . على أهم معوقات تطبيقها، وتكّون المجتمع من جميع مديري المدارس االبتدائية

أداة االستبانة، وتوصلت إلى أن درجة الممارسة جاءت بدرجة متوسطة، وأن أبرز المعيقات 

 .كان اقتصار صناعة القرارات على عدد محدود من المسوولين

 المدرسية اإلدارة ممارسة درجة على إلى التعرف هدفت(: م2112)البنا  دراسة( 3

تفعيلها،  وسبل  زة بمحافظات الثانوية في المدارس المتعلمة المنظمة الستراتيجيات

التحليلي، وتم استخدام االستبانة والمقابلة، وبلغ عدد أفراد العينة  الوصفي واستخدمت المنهج

 المنظمة الستراتيجيات المدرسية اإلدارة ممارسة درجة إلى أنمعلما، وتوصلت ( 179)

 .متوسطة توافر ، وبدرجة(21، 3)بلغ  الثانوية في المدارس المتعلمة

هدفت إلى التعّرف على واقع جامعة الملك فيصل من حيث تبنيها و: (م2112)دراسة العرفج ( 4

فرداً، ( 112)عينة الدراسة من  ، وتكونتوتم استخدام أداة االستبانة. لمفهوم المنظمة المتعلمة

 (00، 2)وأظهرت نتائج الدراسة أن تبني الجامعة ألبعاد المنظمة المتعلمة هو عند متوسط 

 .وبدرجة متوسطة

هدفت إلى التحقق من أنماط التعلم الخمسة المطبقة من سينج في عام  Park (2008) دراسة( 5

وتم ارس الصناعية والتجارية والتقنية، موظفاً في المد( 002)، وتكونت العينة من (م1007)

، وقد دعمت نتائج الدراسة نظرية المنظمة المتعلمة والمفاهيم المرتبطة استخدام أداة االستبانة
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بها والتي تماثلها في المنظمات الغربيّة، والتي يمكن تطبيقها على المدرسة الكورية وتعكس 

 .الثقافة اآلسيوية

إلى التعرف على تصورات المدراء والمعلمين في المدارس  هدفت (م2118)دراسة عاشور ( 6

الثانوية في محافظة إربد لتطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة، وتم استخدام أداة االستبانة، وتكونت 

مديراً، وتوصلت الدراسة إلى أن تصورات المدراء والمعلمين لتطبيق أبعاد ( 197)العينة من 

 .وسطةالمنظمة المتعلمة جاءت بدرجة مت

 خصائص لديها التربية كليات كانت إذا ما تحديد إلى هدفت: Agaoglu (2006)دراسة( 7

المسحي،  الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت. المعلمين وجهة نظر من المتعلمة المنظمات

 التربية كلية إلى أن النتائج وأشارت. معلم (100) الدراسة، وكانت عينتها كأداة واالستبانة

 .ة كافي  ير المطبقة االستراتيجيات متعلمة، ولكن إلى منظمة للتحول مواتية ائصتمتلك خص

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول موضوع : التعقيب على الدراسات السابقة

المنظمة المتعلمة سواء على نطاق المدارس أو المعاهد أو الجامعات، واستُخدمت االستبانة في 

 .، استخدمت المقابلة واالستبانة(م2712)راسات كأداة للدراسة عدا دراسة البنا جميع الد

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
جرت الدراسة الحالية في المدارس الثانوية للبنات بمدينة تبوك، وتعد : الدراسة بيئة حيث من -1

طبقت في المدارس العربية الواقعة  األقرب للدراسة الحالية إال أنها( م2712)دراسة عّواد 

 .داخل الخط األخضر في إسرائيل

هدفت إما لدراسة  والتي السابقة، للدراسات البحثية االتجاهات تنوعت: الدراسة هدف حيث من -2

تصورات مديري المدارس والمعلمين عند تطبيق أبعاد سينج كما في دراسة عاشور 

اد المنظمة المتعلمة كما في دراسة البنا ، أو التعّرف على درجة ممارسة أبع(م2773)

، أما الدراسة الحالية فهي تهدف إلى التعّرف على المعوقات التي تواجه اإلدارة (م2712)

 .المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج

الشلفان تناولت مشكلة الدراسة في المكتبات السعودية، ويؤكد  التي السابقة قلّة الدراسات -3

على الحاجة إلجراء دراسات حول موضوع المنظمة المتعلمة في المنظمات ( م2712)

 .الحكومية في المملكة العربية السعودية

 :إجراءات الدراسة

 .الدراسة أل راض لمناسبته المسحي؛ الوصفي المنهج الدراسة استخدمت: منهج الدراسة: أولً 

وكيلة في ( 33)مديرة، و( 32)فرداً، ( 07)اسة من تكونت عينة الدر: عينة الدراسة: ثانياً 

 :المرحلة الثانوية في مدينة تبوك، وفيما يلي وصف لعينة الدراسة حسط متغيراتها

 :خصائص العينة وفق متغير التخصص: أول

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص( 1)جدول 

 النسبة المووية التكرار التخصص

 % 0، 32 23 علمي

 % 1، 20 00 أدبي

 % 177 07 المجموع

، وعدد %(0، 32)أن عدد اإلداريات في التخصصات العلمية ( 1)يتبين من الجدول  

، وعلى ذلك فإن الفوة األكبر من أفراد عينة الدراسة %(1، 20)اإلداريات في التخصصات األدبية 

 % (.1، 20)هن ذوات التخصصات األدبية، فهن يمثلن نسبة 
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 : خصائص عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة الحالية: ياثان

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للوظيفة الحالية( 2)جدول 

 النسبة المووية التكرار الوظيفة الحالية

 % 0، 09 32 مديرة

 % 3، 90 33 وكيلة

 % 177 07 المجموع

فوة األكبر من عينة ، وهن ال%(3، 90)أن الوكيالت يمثلن نسبة ( 2)يتبين من جدول 

 %(.0، 09)الدراسة، بينما المديرات يمثلن نسبة 

 : خصائص عينة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة: ثالثاً 

 النسبة المووية التكرار عدد سنوات الخبرة

 % 0، 01 20 أقل من خمس سنوات

 % 0، 29 13 من خمس إلى أقل من عشر سنوات

 % 0، 32 23 من عشر سنوات فأكثر

 % 177 07 المجموع

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الخبرة( 3)جدول  

سنوات، وهن في المرتبة ( 9)خبرتهن أقل من %( 0، 01)بأن ( 3)يتبين من جدول 

%( 0، 29)سنوات فأكثر وهن في المرتبة الثانية، و( 17)خبرتهن من %( 0، 32)األولى، و

 .سنوات، وهن في المرتبة الثالثة( 17)إلى أقل من ( 9)خبرتهن من 

 .اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة: أداة الدراسة: ثالثا

اشتملت على المؤهل، : البيانات األولية للمبحوثين: الجزء األول: تصميم الستبانة: أول

 .والتخصص، والوظيفة الحالية، وعدد سنوات الخبرة

التمكن الشخصي، : عبارة مقسمة على خمسة أبعاد وهي( 32)احتوت االستبانة على : زء الثانيالج

إلى ( 0)عبارة من رقم ( 13)، النماذج الذهنية جاء في (3)إلى ( 1)عبارات من رقم ( 3)جاء في 

( 9)، تعلم الفريق جاء في (29)إلى ( 22)عبارات من رقم ( 0)، الرؤية المشتركة جاء في (21)

 (.32)الى ( 31)عبارات من رقم ( 2)، والتفكير النظمي جاء في (37)الى ( 22)بارات من رقم ع

، 7)لحساب ثبات االستبانة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغت قيمته : ثبات الستبانة: ثانياً 

انات ؛ وهي قيمة تدل على تمتع أداة الدراسة بقدر عال من الثبات، والوثوق بها في جمع بي(09

 .الدراسة

تم وضع خطة لتوزيع االستبانة وتقسيم العمل بين الباحثتين، و تم : تطبيق الستبانة إجراءات

االستبانات الموّزعة مملوءة بطريقة سليمة، وقد استخدمت  إجمالياستبانة من ( 07)استعادة 

عالية : ت كالتاليالباحثتان مقياس ليكرت الثالثي لتحديد درجة وجود المشكلة، بحيث توزع الدرجا

 (.1)، ضعيفة (2)، متوسطة (3)

التكرارات والنسط المووية لوصف العينة، ومعامل ارتباط بيرسون : األساليب اإلحصائية

(Pearson ) لحساب صدق االتساق الداخلي لألداة، ومعامل ألفا كرونباخ(Cronbach's Alpha) 

للعينات ( ت)عيارية لترتيط فقراتها، واختبار لحساب ثباتها، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

لتحديد الفروق بين مجموعتين، واختبار تحليل  (Independent-Samples T-Test)المستقلة 

لتحديد الفروق بين المجموعات ذات الثالث مستويات فأكثر،  (ANOVA)التباين األحادي 

ها عند استخدام تحليل التباين البعدي لتحديد اتجاهات الفروق في حالة وجود( LSD)واختبار 

 .األحادي
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 :عرض وتفسير ومناقشة النتائج

ما المعوقات التي )لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس ونصه : عرض نتائج الدراسة: أول 

التمكن الشخصي، النماذج الذهنية، الرؤية المشتركة، تعلم )تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق بعد 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الدراسة ( نظمي؟الفريق، التفكير ال

 .وترتيبها تنازليا

المتوسطات الحسابية اإلجمالية والنحرافات المعيارية ألبعاد المعوقات التي تواجه ( 4)جدول 

 اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج

 عاداألب الترتيط م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 37، 7 11، 2 التمكن الشخصي األول 1

 متوسطة 32، 7 70، 2 التفكير النظمي الخامس 2

 متوسطة 33، 7 70، 2 النماذج الذهنية الثاني 3

 متوسطة 92، 7 77، 2 الرؤية المشتركة الثالث 0

 توسطةم 92، 7 09، 1 تعلم الفريق الرابع 9

 متوسطة 30، 7 70، 2 المتوسط العام لجميع األبعاد

أن المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية تطبيق أبعاد المنظمة ( 0)يتبين لنا من جدول 

المتعلمة وفق أنموذج سينج في مدارس البنات الثانوية بمدينة تبوك جاءت بدرجة متوسطة، حيث 

، ويمكن ترتيبها على النحو (30، 7)واالنحراف المعياري ، (70، 2)بلغ المتوسط اإلجمالي لها 

، والنماذج (70، 2)، والتفكير النظمي بمتوسط (11، 2)جاء التمكن الشخصي بمتوسط : التالي

 (.09، 1)، وتعلم الفريق بمتوسط (77، 2)، والرؤية المشتركة بمتوسط (70، 2)الذهنية بمتوسط 

 :وفيما يلي عرض لنتائج األسئلة الفرعية للدراسة بالتفصيل

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة : نتائج إجابة السؤال األول الذي نص على ما يلي

 المدرسية عند تطبيق بعد التمكن الشخصي؟ 
 .تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة، وترتيبها تنازليا

 (التمكن الشخصي)ابة أفراد العينة للبعد األول استج(: 5)جدول 

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

30، 2 .عقد الدورات التدريبية ال يحدث بشكل مستمر 3 1  7 ،93  عالية 

2 9 
كثرة المهام الملقاة على عاتق مديرات المدرسة 

 .تحول دون تطوير أنفسهن
2 ،30  7 ،29  عالية 

23، 2 .نقص الوسائل التعليمية الحديثة 2 3  7 ،92  متوسطة 

0 2 
تقليدية البرامج المقدمة في مركز التدريط 

 .التربوي لتطوير اإلدارة المدرسية
2 ،11  7 ،20  متوسطة 

70، 2 .ضعف الر بة في التعلم المستمر 1 9  7 ،07  متوسطة 

2 3 
ضعف القدرة على المقارنة بين األهداف 

 .مرسومة للمدرسة و النتائج التي تم تحقيقهاال
2 ،71  7 ،20  متوسطة 

0 0 
قناعة إدارة المدرسة بأن تبني المفاهيم الحديثة 

 .في اإلدارة يسبط مشاكل
1 ،03  7 ،22  متوسطة 

31، 1  موض أهداف العمل للغالبية 0 3  7 ،20  متوسطة 

11، 2 المتوسط العام  7 ،37  متوسطة 
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راد عينة البحث حول المعوقات التي تواجه إدارة المدارس الثانوية أفادت استجابات أف

أنها جاءت ( 9)في جدول  للبنات في مدينة تبوك في تطبيق بعد التمكين الشخصي كما هو موضح

كما يتضح أن (. 37، 7)، واالنحراف المعياري (11، 2)بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام 

( 0)، وأقل عبارة هي رقم (93، 7)وانحراف معياري ( 30، 2)سط بمتو( 3)أعلى عبارة هي رقم 

( 03، 1)وبقية العبارات تراوحت بين متوسط ( 20، 7)وانحراف معياري ( 31، 1)بمتوسط 

ولعل ذلك يرجع إلى أن الدورات التدريبية  الباً ما تحتاج إلى إعداد مسبق (. 30، 2)ومتوسط 

مديري المدارس بصورة مستمرة، كما أن العبارة الخاصة وتخطيط ووقت كاف وربما هذا ال يتاح ل

بغموض األهداف للغالبية جاءت في ترتيط متأخر نظراً ألن األهداف  الباً ما تكون صيا تها 

 .واضحة ومعلنة للجميع وال تحتمل الغموض إال نادراً 

ارة ما المعوقات التي تواجه اإلد: نتائج إجابة السؤال الثاني الذي نص على ما يلي

 المدرسية عند تطبيق بعد النماذج الذهنية؟ 
 (النماذج الذهنية) استجابة أفراد العينة للبعد الثاني ( 6)جدول 

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

20، 2 .اقتصار عملية صنع القرار على المديرة فقط 3 1  7 ،21  متوسطة 

20، 2 .بأخطائهن يسبط لهن الحرجاعتراف المعلمات  2 2  7 ،27  متوسطة 

3 3 
قلة دورات تأهيل منسوبي اإلدارة على استخدام 

 .وسائط التقنية الحديثة
2 ،23  7 ،23  متوسطة 

70، 2 .نقص العلم بالخبرات اإلدارية المتميزة 2 0  7 ،27  متوسطة 

9 1 
حرص اإلدارة على التطبيق الحرفي للوائح و 

 .القوانين
2 ،70  7 ،90  متوسطة 

2 9 
حرية الرأي بين اإلدارة والمعلمات أمر  ير 

 .واقعي
2 ،72  7 ،20  متوسطة 

70، 2 .قلة فاعلية االجتماعات الدورية في تطوير العمل 11 0  7 ،03  متوسطة 

73، 2 .تدني الدافعية الكافية للعمل 0 3  7 ،29  متوسطة 

77، 2 .ةقلة تقبل المعلمات للنقد الهادف من اإلدار 17 0  7 ،23  متوسطة 

17 0 
تدخل المعلمات في حل المشكالت يزيد من تفاقم 

 .المشكلة
1 ،00  7 ،20  متوسطة 

01، 1 .محدودية التعاون بين المعلمات واإلدارة 12 11  7 ،29  متوسطة 

32، 1 . موض الرؤية العامة للمدرسة 13 12  7 ،02  متوسطة 

13 0 
ي إلى مخاطرة االعتقاد السائد بأن التغيير سيؤد

 . ير محمودة
1 ،00  7 ،09  متوسطة 

70، 2 المتوسط العام  7 ،33  متوسطة 

أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول المعوقات التي تواجه إدارة المدارس الثانوية للبنات         

أنها جاءت بدرجة ( 2)الجدول  في مدينة تبوك في تطبيق بعد النماذج الذهنية كما هو موضح في

كما يتضح أن أعلى (. 33، 7)، واالنحراف المعياري (70، 2)، حيث بلغ المتوسط العام متوسطة

، بينما كانت أقل عبارة (21، 7)، واالنحراف المعياري (20، 2)ومتوسطها ( 3)عبارة كانت رقم 

، 1)، وبقية العبارات تراوحت بين متوسط (09، 7)وانحراف معياري ( 00، 1)بمتوسط ( 0)

ولعل هذا الترتيط يعزى إلى  ياب نظام التفويض في اتخاذ القرارات أو (. 20، 2)ومتوسط ( 32

( 0)ضعف تفعيله مما يجعله قاصراً في الواقع على مديرة المدرسة، بينما جاء ترتيط العبارة رقم 

متأخراً ولعل ذلك يعزى لكون ثقافة التغيير والتطوير أصبحت سائدة في معظم المؤسسات التعليمية 

 .في الغالط على وعي بها ور بة في تطبيقهاوالكل 
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ما المعوقات التي تواجه اإلدارة : نتائج إجابة السؤال الثالث الذي نص على ما يلي

 المدرسية عند تطبيق بعد الرؤية المشتركة؟ 
 .تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة، وترتيبها تنازليا

 .العينة للبعد الثالث الرؤية المشتركة  استجابة أفراد( 7)جدول رقم 

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1 3 
اقتصار نظرة المنسوبات على الوضع 

 .الحالي فقط
 متوسطة 07، 7 17، 2

2 1 
اقتصار بناء رؤية مستقبلية للمدرسة على 

 .شخصيات معينة
 متوسطة 22، 7 71، 2

3 2 
الرؤية السلبية لدى العاملين في شيوع 

 .المدرسة
 متوسطة 09، 7 02، 1

 متوسطة 02، 7 03، 1 . ياب تقييم رؤية المدرسة 0 0

 متوسطة 92، 7 77، 2 المتوسط العام

أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول المعوقات التي تواجه إدارة المدارس الثانوية 

حيث إنها ( 0)الجدول  النماذج الذهنية كما هو موضح فيللبنات في مدينة تبوك في تطبيق بعد 

(. 92، 7)، واالنحراف المعياري (77، 2)جاءت بدرجة بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام 

( 03، 1)بمتوسط ( 0)، بينما أقل عبارة هي (17، 2)بمتوسط ( 3)كما يتضح أن أعلى عبارة هي 

(. 71، 2)ومتوسط ( 02، 1)ت تراوحت بين متوسط ، وبقية العبارا(02، 7)وانحراف معياري 

ولعل هذا الترتيط للعبارات يعزى لكون ثقافة التغيير على الر م من سيادتها ووعي الغالبية بها إلى 

 .أنها في الواقع يواجهها العديد من العقبات وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والتكاليف

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة : على ما يلينتائج إجابة السؤال الرابع الذي نص 

 المدرسية عند تطبيق بعد تعلم الفريق؟ 
 تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة، وترتيبها تنازليا

 .استجابة أفراد العينة للبعد الرابع تعلم الفريق( 8)جدول 

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال
 الدرجة

 متوسطة 07، 7 73، 2 .قلة تبادل الخبرات بين المعلمات 3 1

2 0 
نقص تشكيل لجان أو فرق على مستوى 

 .المدرسة
 متوسطة 31، 7 77، 2

 متوسطة 09، 7 02، 1 .نقص الدعم و التحفيز للعمل الجماعي 2 3

0 1 
 ياب روح التعاون بين المعلمات في 

 .المدرسة
 سطةمتو 22، 7 03، 1

 متوسطة 20، 7 31، 1 .ضعف دعم اإلدارة المدرسية للعمل الجماعي 9 9

 متوسطة 92، 7 09، 1 المتوسط العام

أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول المعوقات التي تواجه إدارة المدارس الثانوية 

حيث إنها ( 3)الجدول  للبنات في مدينة تبوك في تطبيق بعد النماذج الذهنية كما هو موضح في

كما (.92، 7)، واالنحراف المعياري (09، 1)جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام 

، بينما كانت أقل (07، 7)وانحراف معياري ( 73، 2)بمتوسط ( 3)يتضح أن أعلى عبارة هي 

، وبقية العبارات تراوحت بين متوسط (20، 7)وانحراف معياري ( 31، 1)بمتوسط ( 9)عبارة 

وربما يعزى ترتيط العبارات السابقة لكون المعلمات يركزن بالدرجة (. 77، 2)ومتوسط ( 03 ،1)
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األولى على أداء مهامهم داخل الفصل فيما يتعلق بتدريس المقررات دون أن يكون لديهم وقت كاف 

مدرسية لكون اإلدارة ال( 0)لتبادل الخبرات وتناقلها فيما بينهن، كما يمكن عزو ترتيط العبارة رقم 

لديها إيمان في الغالط بالعمل الجماعي وما يترتط عليه من إيجابيات ولكن ر م ذلك قد يعترضه 

 .بعض العقبات كالتخطيط المسبق والتنظيم

ما المعوقات التي تواجه اإلدارة : نتائج إجابة السؤال الخامس الذي نص على ما يلي

 المدرسية عند تطبيق بعد التفكير النظمي؟ 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة، وترتيبها تنازليا تم حساب

 .استجابة أفراد العينة للبعد الخامس التفكير النظمي( 9)جدول 

 م
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 22، 7 20، 2 .ضيق الوقت يمنع مناقشة األفكار الجديدة 9 1

 متوسطة 00، 7 27، 2 .هتمام بالمخرجات أكثر من العملياتاال 2 2

 متوسطة 27، 7 70، 2 .أخذ التغذية الراجعة ليس من المنسوبات 3 3

 متوسطة 22، 7 70، 2 .التهرب من اتخاذ قرارات جريوة 1 0

 متوسطة 20، 7 00، 1 .نقص األساليط الحديثة لمواكبة التغيرات 2 9

2 0 
في المدرسة سلبيا على تأثير الجو السائد 

 .اإلبداع
 متوسطة 22، 7 03، 1

 متوسطة 36، 1 19، 2 المتوسط العام

أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول المعوقات التي تواجه إدارة المدارس الثانوية  

حيث إنها ( 0)الجدول  للبنات في مدينة تبوك في تطبيق بعد النماذج الذهنية كما هو موضح في

كما (.32، 7)، واالنحراف المعياري (70، 2)رجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام جاءت بد

، بينما أقل عبارة (22، 7)وانحراف معياري ( 20، 2)بمتوسط ( 9)يتضح أن أعلى عبارة هي 

، 1)، وبقية العبارات تراوحت بين متوسط (22، 7)وانحراف معياري ( 03، 1)بمتوسط ( 0)هي 

وربما يعزى ترتيط العبارات السابقة لكثرة األعباء والمهام الملقاة على  (.27، 2)ومتوسط ( 00

لكون ( 0)عاتق المديرات مما يجعل وقت المناقشات محدودا، بينما يمكن عزو ترتيط العبارة رقم 

 .المديرات يعملن قدر االستطاعة على توفير الجو المالئم لإلبداع حسبما هو متاح لهن

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : لذي نص على ما يليالسؤال السادس ا إجابة

بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق أبعاد ( 79، 7)عند مستوى 

التخصص، )تعزى لمتغير ( 79، 7)المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج عند مستوى 
 ؟(عدد سنوات الخبرة، الوظيفة الحالية

لعينتين مستقلتين لتحديد الفروق بين استجابات أفراد عينة (  ت)نتيجة اختبار ( 11)جدول 

 الدراسة تبعاً لمتغير التخصص

 العدد التخصص األبعاد
المتوسط 

 الحسابي
 (ت)قيمة 

مستوى 

 الداللة

 التمكن الشخصي
 10، 2 23 علمي

1 ،909 
7 ،12 

 70، 2 00 أدبي  ير دالة

 النماذج الذهنية
 10، 2 23 علمي

2 ،727 
7 ،70 

 03، 1 00 أدبي دالة

 الرؤية المشتركة
 13، 2 23 علمي

2 ،700 
7 ،70 

 01، 1 00 أدبي دالة
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 تعلم الفريق
 79، 2 23 علمي

1 ،102 
7 ،20 

 30، 1 00 أدبي  ير دالة

 التفكير النظمي
 13، 2 23 علمي

7 ،232 
7 ،93 

 72، 2 00 أدبي  ير دالة

 جميع األبعاد
 19، 2 23 علمي

1 ،070 
7 ،72 

 03، 1 00 أدبي  ير دالة

 : التخصص: أولً 

بعدم وجود فروق ذات داللة ( 17)و مبين في جدول هأفادت استجابات أفراد العينة كما 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص في البعد ( 79، 7)إحصائية عند مستوى 

، 7)، (12، 7)س واألبعاد مجتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة األول والبعد الرابع والبعد الخام

، وبذلك فهذ  (79، 7)على التوالي؛ وهي قيم أكبر من مستوى الداللة ( 72، 7)، (93، 7)، (20

بين استجابات ( 79، 7)القيم  ير دالة إحصائيًا، و وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

متغير التخصص في البعد الثاني والبعد الثالث لصالح التخصص العلمي؛ أفراد عينة الدراسة وفقاً ل

على التوالي؛ وهي قيم أصغر من مستوى ( 70، 7)، (70، 7)حيث بلغت قيم مستوى الداللة 

 .، وبذلك فهذ  القيمة دالة إحصائيًا(79، 7)الداللة 

 :الوظيفة الحالية: ثانياً 

تقلتين لتحديد الفروق بين استجابات أفراد عينة لعينتين مس( ت )نتيجة اختبار ( 11)جدول 

 الدراسة تبعاً لمتغير الوظيفة الحالية

 العدد العمل الحالي األبعاد
المتوسط 

 الحسابي
 (ت)قيمة 

مستوى 

 الداللة

 التمكن الشخصي
 17، 2 32 مديرة

7 ،732 
7 ،03 

 11، 2 33 وكيلة  ير دالة

 النماذج الذهنية
 70، 2 32 مديرة

7 ،292 
7 ،92 

 71، 2 33 وكيلة  ير دالة

 الرؤية المشتركة
 71، 2 32 مديرة

7 ،113 
7 ،01 

 00، 1 33 وكيلة  ير دالة

 تعلم الفريق
 71، 2 32 مديرة

7 ،339 
7 ،33 

 30، 1 33 وكيلة  ير دالة

 التفكير النظمي
 70، 2 32 مديرة

7 ،120 
7 ،30 

 73، 2 33 وكيلة  ير دالة

 األبعادجميع 
 72، 2 32 مديرة

7 ،007 
7 ،20 

 72، 2 33 وكيلة  ير دالة

بين ( 79، 7)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 11)يتضح من الجدول 

استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الوظيفة الحالية في البعد األول والبعد الثاني والبعد الثالث 

، (92، 7)، (03، 7)بعد الخامس واألبعاد مجتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة والبعد الرابع وال

، 7)على التوالي؛ وهي قيم أكبر من مستوى الداللة ( 20، 7)، (30، 7)، (33، 7)، (01، 7)

 .، و ير دالة إحصائيًا(79
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 :عدد سنوات الخبرة: ثالثاً 

لتحديد دللة الفروق بين ( ANOVA)نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي (: 12)جدول 

 استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لعدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 لمربعات
 درجة لحرية

متوسط 

 المربعات

) قيمة 

 (ف 

مستوى 

 الداللة

التمكن 

 الشخصي

بين 

 المجموعات
7 ،323 2 7 ،130 

2 ،731 
7 ،10 

  ير دالة
داخل 

 المجموعات
2 ،720 20 7 ،701 

  20 039، 2 المجموع

النماذج 

 الذهنية

بين 

 المجموعات
7 ،002 2 7 ،032 

3 ،933 
7 ،739 

 دالة
داخل 

 المجموعات
0 ،210 20 7 ،133 

  20 132، 17 المجموع

الرؤية 

 المشتركة

بين 

 المجموعات
7 ،020 2 7 ،212 

7 ،090 
7 ،03 

  ير دالة
داخل 

 المجموعات
13 ،322 20 7 ،231 

  20 297، 10 المجموع

 تعلم الفريق

بين 

 المجموعات
7 ،010 2 7 ،217 

7 ،093 
7 ،00 

  ير دالة
داخل 

 المجموعات
13 ،930 20 7 ،200 

  20 093، 13 المجموع

التفكير 

 النظمي

بين 

 المجموعات
7 ،302 2 7 ،133 

1 ،092 
7 ،20 

  ير دالة
داخل 

 المجموعات
3 ،222 20 7 ،120 

  20 702، 0 المجموع

 جميع األبعاد

بين 

 المجموعات
7 ،013 2 7 ،270 

1 ،319 
7 ،10 

  ير دالة
داخل 

 المجموعات
0 ،010 20 7 ،119 

  20 132، 3 المجموع

بين ( 79، 7)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 12)يتبين من الجدول 

دراسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة في البعد األول والبعد الثالث والبعد استجابات أفراد عينة ال

، 7)، (03، 7)، (10، 7)الرابع والبعد الخامس واألبعاد مجتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة 

، و ير دالة (79، 7)على التوالي؛ وهي قيم أكبر من مستوى الداللة ( 10، 7)، (20، 7)، (00

في البعد الثاني؛ حيث بلغت ( 79، 7)ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إحصائًيا، ووج

، ودالة إحصائيًا، (79، 7)؛ وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة (739، 7)قيمة مستوى الداللة 
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، ويوضح الجدول التالي (LSD)ولتحديد اتجا  الفروق في البعد الثاني، تم استخدام االختبار البعدي 

 :الفروق اتجا  هذ 

 

 .لمعرفة اتجاهات الفروق في البعد الثاني( LSD)نتيجة اختبار ( 13)جدول رقم 

مستوى 

 الداللة

الفرق بين 

 المتوسطين

سنوات الخبرة 

(J) 
 البعد (I)سنوات الخبرة 

7 ،712 7 ،37 
عشر سنوات 

 فأكثر

من خمس سنوات إلى أقل من 

 *عشر
 البعد الثاني

في البعد ( 79، 7)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود ف( 13)يتبين من الجدول 

( 17)سنوات وبين من خبرتهن ( 17)سنوات إلى أقل من ( 9)الثاني بين من تتراوح خبرتهن بين 

؛ حيث بلغت مستوى قيمة (17)سنوات إلى أقل من ( 9)سنوات فأكثر لصالح من خبرتهن من 

 .، وهي قيمة دالة إحصائياً (712، 7)الداللة 

 :مناقشة النتائج: ياثان
بدرجة متوسطة، ويعود السبط في ذلك ( 11، 2)بلغ المتوسط الحسابي لبعد التمكن الشخصي  (1

إلى ضعف الر بة في التعلم المستمر، ونقص الوسائل التعليمية، وقلة الدورات التدريبية، 

ريبية ال عقد الدورات التد)في عبارتي (  1033)وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة الحارثي 

كثرة المهام الملقاة على عاتق مديرات المدرسة تحول دون تطوير )، و(يحدث بشكل مستمر

، بأن 293ص(م2772)حيث جاءت بدرجة عالية، ويتفق هذا مع ما ذكر  الصرن ( أنفسهن

من أبرز المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عدم وجود القدرة الكافية لدى مديري )

 (.نهوض بأعباء المدرسةالمدارس على ال

بدرجة متوسطة، ويعود السبط في ذلك ( 70، 2)بلغ المتوسط الحسابي لبعد التفكير النظمي  (2

إلى ضيق الوقت الذي يمنع مناقشة األفكار الجديدة، واالهتمام بالمخرجات أكثر من العمليات، 

، بأن 02ص(1033)وهذا يتفق مع ما ذكر  الحارثي . والتهرب من اتخاذ قرارات جريوة

 (.جمود الهياكل التنظيمية تحد من اإلبداع وتحول دون انسياب المعلومات)

بدرجة متوسطة، ويعود السبط في ذلك ( 70، 2)بلغ المتوسط الحسابي لبعد النماذج الذهنية  (3

إلى اقتصار عملية صنع القرار على المديرة فقط، وحرج المعلمات من االعتراف بأخطائهن، 

اإلداريات على استخدام وسائل التقنية الحديثة، وتتفق الدراسة الحالية مع وقلة دورات تأهيل 

حيث كانت ( اقتصار عملية صنع القرار على المديرة فقط)في عبارة ( م2712)دراسة عواد 

 .من أبرز المعوقات في بعد النماذج الذهنية

ود السبط في ذلك بدرجة متوسطة، ويع( 77، 2)بلغ المتوسط الحسابي لبعد الرؤية المشتركة  (0

إلى اقتصار نظرة المنسوبات على الوضع الحالي فقط، واقتصار بناء رؤية مستقبلية للمدرسة 

من المعوقات )، بأن 190ص(م2770)على شخصيات معينة، ويتفق هذا مع ما ذكر  رسمي 

اإلدارية المرتبطة بالنظام التربوي  ياب الرؤية المشتركة داخل المنظمة، والمركزية في 

 (.إلدارة واتخاذ القرارا

بدرجة متوسطة، ويعود السبط في ذلك إلى ( 09، 1)بلغ المتوسط الحسابي لبعد تعلّم الفريق  (9

قلة تبادل الخبرات بين المعلمات، ونقص تشكيل لجان أو فرق على مستوى المدرسة، وهذا 

اء اإلدارة من المعوقات التي تحد من أد)بأن  003، ص( م2770)يتفق مع ما ذكر  المعايطة 

 (.نقص التعاون والتنسيق بين المعلمين، وقلة تبادل الخبرات فيما بينهم

 اإلدارة ممارسة في أن درجة( م2712)وبشكل عام، تتفق الدراسة الحالية مع دراسة البنا 

 توافر  زة جاءت بدرجة بمحافظات الثانوية في المدارس المتعلمة المنظمة الستراتيجيات المدرسية

في أن تبني الجامعة ألبعاد المنظمة المتعلمة جاء بدرجة ( م2712)ومع دراسة العرفج متوسطة، 
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في أن تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية ( م2773)متوسطة، ومع دراسة عاشور 

ومع دراسة . الحكومية في محافظة اربد لتطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة جاءت بدرجة متوسطة

Agaoglu (2006) بأن االستراتيجيات المطبقة لتحويل الجامعة إلى منظمة متعلمة  ير كافية .

حيث أشارت بأن المعوقات التي يمكن أن ( هـ1033)وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة الحارثي 

تواجه تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيوة التدريس 

 .ديمية فيها جاءت بدرجة عاليةوالقيادات األكا

بين استجابات ( 79، 7)أظهرت الدراسة الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (2

أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج وفقا لمتغير 

تلف عما توصلت إليه التخصص في البعد الثاني والثالث لصالح التخصص العلمي، وهذا يخ

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ( م2712)دراسة البنا 

 .التخصص

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات

 :ملخص النتائج
أظهرت النتائج أن المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية عند تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة  .1

المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك جاءت بدرجة متوسطة، حيث وفق أنموذج سينج في 

جاء بعد التمكن : ، ويمكن ترتيبها على النحو التالي(70، 2)بلغ المتوسط اإلجمالي لها 

، وبعد النماذج الذهنية (70، 2)، وبعد التفكير النظمي بمتوسط (11، 2)الشخصي بمتوسط 

، 1)، وبعد تعلم الفريق بمتوسط (77، 2)كة بمتوسط ، وبعد الرؤية المشتر(70، 2)بمتوسط 

09). 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة ( 79، 7)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

حول معوقات تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة وفق أنموذج سينج وفقا لمتغير التخصص، 

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد  والوظيفة الحالية وعدد سنوات الخبرة، ووجود فروق

العينة لمتغير التخصص في البعد الثاني والثالث لصالح التخصص العلمي، ووجود فروق ذات 

( 9)داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة لمتغير سنوات الخبرة لصالح من خبرتهن من 

 .سنوات( 17)إلى أقل من 

 : لدراسة بجملة من التوصيات أهمهافي ضوء النتائج توصي ا: التوصيات

تفعيل التمكن الشخصي عن طريق عقد دورات تدريبية، والتخفيف من األعباء والمهام عن  .1

 .المنسوبات

تطبيق النماذج الذهنية في اإلدارة المدرسية عن طريق إشراك المنسوبات في عملية صنع  .2

 .تقنية حديثة القرار،  وعقد دورات تأهيل منسوبي اإلدارة الستخدام وسائط

 .التوسع في تطبيق بعد التفكير النظمي في المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك .3

 .تفعيل تطبيق بعد الرؤية المشتركة في المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك .0

 .التعمق في تطبيق بعد تعلم الفريق في المدارس الثانوية للبنات في مدينة تبوك .9

 :لمقترحاتا
ن ميدان البحث يفتقر إلى الدراسات التي تناولت موضوعات مماثلة لهذا البحث لما كا

 :تقترح الدراسة

إجراء دراسات جديدة للتعرف على المتطلبات التي ينبغي أن تتوافر لتطبيق أبعاد المنظمة  .1

 .المتعلمة

بالميزة  إجراء دراسات حول عالقة تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية للبنات .2

 .التنافسية

 .زيادة األموال المخصصة لإلنفاق على الدورات التدريبية .3
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 :المالحق

 (اختياري................................................... )البيانات األولية االسم 

 : يرجى تظليل الخيار المناسط مما يلي

 دكتورا  أو بكالوريوس   ماجستير:      المؤهل

 أدبي  علمي       : التخصص

 مديرة     وكيلة  :  العمل الحالي 

 :   سنوات العمل في الوظيفة الحالية

 أقل من خمس سنوات   من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات   من عشر سنوات فأكثر 

التسلس

 ل

 درجة التـوافر المعـــوقات

 ضعيفة متوسطة عالية

 التمكن الشخصي: أول

    المستمرضعف الر بة في التعلم   -1

    نقص الوسائل التعليمية الحديثة  -2

    عقد الدورات التدريبية ال يحدث بشكل مستمر  -3

 اإلدارةقناعة إدارة المدرسة بأن تبني المفاهيم الحديثة في   -0

 يسبط مشاكل

   

كثرة المهام الملقاة على عاتق مديرات المدرسة تحول دون   -9

 تطوير أنفسهن

   

مقدمة في مركز التدريط التربوي لتطوير تقليدية البرامج ال  -2

 المدرسية اإلدارة
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مخاطرة  ير  إلىلتغيير سيؤدي االعتقاد السائد بأن ا  -19

 محمودة

   

   قلة دورات تأهيل منسوبي اإلدارة على استخدام وسائط   -12
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