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  . الدراسة ملخص

 فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 استخدم كما. التحلٌلً الوصفً المنهج باستخدام الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 الثانوٌة المدارس ومعلمات معلمً فً المتمثل مجتمعها من البٌانات لجمع كؤداة االستبانة

 تم معلمة( 366 )الدراسة عٌنة حجم بلغ وقد المقررات، نظام الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

 .بسٌطة عشوابٌة بطرٌقة اختٌارهن

 على الدراسة أفراد بٌن موافقة هناك أن: أبرزها النتابج، من مجموعة عن الدراسة أسفرت وقد

 بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور

 عالقات وإقامة أدابهم، لتطوٌر( المعلمات/المعلمٌن )توجٌه: الممارسات تلك أبرز ومن الرٌاض،

 أفراد بٌن موافقة هناك أن إلى الدراسة توصلت كما. المدرسة منسوبً جمٌع مع طٌبه إنسانٌة

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق على الدراسة

 المجتمع أفراد ٌحتاجها التً المهارات تحدٌد: فً ٌتمثل وذلك الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة

 .التعلّم على البعض بعضهم( المعلمات/ المعلمٌن )مساعدة المستقبل، فً المهام إلنجاز المدرسً

 أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك توجد ال أنه النتابج بٌنت كما

 تطبٌق واقع – المتعلمة المنظمة أهداف لتطبٌق التربوٌة القٌادة ممارسات )من كل نحو الدراسة

 متغٌري باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً( المتعلمة المنظمة أهداف

( 0.05 )مستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق هناك أن حٌن فً ،(الخدمة سنوات- الجنس

 أهداف لتطبٌق التربوٌة القٌادة ممارسات )حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن فؤقل

 بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً( المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع – المتعلمة المنظمة



 العلمً مإهلهم ممن الدراسة أفراد لصالح وذلك العلمً، المإهل متغٌر باختالف الرٌاض

 .بكالورٌوس

 مقترحا وتصورا التوصٌات من العدٌد الباحثتان قدمت إلٌها، التوصل تم التً النتابج ضوء وفً

 فً الرٌاض بمدٌنة( مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور لتفعٌل

 (2030 مستقبلٌة رإٌة )المتعلمة المنظمة أهداف ضوء

 

 (مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور تفعٌل

 المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً والمعلمات المعلمٌن نظر وجهة من الرٌاض بمدٌنة

 مقترح تصور(  2030 مستقبلٌة رإٌة)

 : الدراسة مقدمة

 أكبر تحدٌات وجود إلى ذلك أدى وقد المٌادٌن جمٌع فً سرٌعاً تطوراً نعٌشه الذي العصر ٌشهد

 أكبر فهو التغٌٌر، هذا بها ٌتم التً السرعة معدل هو التحدٌات هذه وأول التقلٌدٌة، إمكانٌاته من

 حٌث حٌاتها مراجعة الجادة األمم من كثٌر بدأت الثالثة، األلفٌة بداٌة فمع. به اللحاق معدل من

 وتحدٌد فٌها، والضعف القوة نقاط وتحلل أداءها، وتقوم أعمالها تراجع ذاتها، مع بوقفة قامت

 ذلك وسبٌل. اإلنسانٌة الحضارة خارطة على مكان لها ٌكون حتى وخٌاراته، التطوٌر فرص

 إعداد فً قدراتها على لالطمبنان مستمرة، جذرٌة مراجعة والتعلٌمٌة التربوٌة أنظمتها بمراجعة

 .والعشرٌن الحادي القرن لمجتمع األجٌال

 رإى تبنً خالل من متعلمة منظمة المدارس لجعل  2030 رإٌة المملكة لرإٌة وتحقٌقا

 لكافة التعلٌم خدمات إتاحة: خالل من العام التعلٌم وتطوٌر التعلٌم وزارة لتطوٌر استراتٌجٌة

 البٌبة تحسٌن وتطوٌرهم، وتؤهٌلهم وإعدادهم المعلمٌن استقطاب تحسٌن الطالب، شرابح

 القٌم تعزٌز والتقوٌم، التعلٌم وأسالٌب المناهج تطوٌر واالبتكار، لإلبداع المحفزة التعلٌمٌة

 سوق واحتٌاجات التنمٌة متطلبات لتلبٌة التعلٌم نظام قدرة تعزٌز للطلبة، األساسٌة والمهارات

 القطاع مشاركة رفع التعلٌم، لقطاع المالٌة الكفاءة وتحسٌن مبتكرة تموٌل مصادر تنوٌع العمل،

 (..2030الوطنً، التحول برنامج )التعلٌم فً والخاص األهلً

 العملٌة عناصر أهم تعد التً القٌادة توفٌر فً تتمثل التنظٌم نجاح عوامل أن أٌضاً المالحظ ومن

 ،2014وخاطر، ضحاوي. )عملهم تٌسٌر على وتعمل وتدعمهم بالعاملٌن تهتم التً التعلٌمٌة

89 .) 

 المنظمة وممارسات التربوٌة القٌادة بٌن القوٌة العالقة على االجتماعً التنظٌم نظرٌة أكدت ولقد

 الحكومٌة العام التعلٌم مدارس فً التربوٌة القٌادة قدرة خالل من المتعلمة المدرسة أو المتعلمة



 فً مطالبة المدرسٌة القٌادة فإن التعلٌمٌة العملٌة عناصر لكافة البشري المال رأس تنمٌة إلى

 علم أن إذ أفرادها، جمٌع لدى من تجعل وأن والقٌادي اإلداري دورها بتفعٌل الراهن الوقت

 إلى الفرد علم ننقل كٌف هو األساس العامل أن إال أفرادها، علم مجموع من أكبر المنظمة

 (.154ص م،2013 صبري، )ككل المنظمة

 : الدراسة مشكلة

 وتحقٌق الوطنً التحول برنامج فً التعلٌم وزارة دور وتفعٌل السعودٌة فً التعلٌم مستقبل إن

 وأهدافه، التعلٌم لفلسفة بالنسبة الرإٌة وضوح على فقط ٌتوقف ال 2030 المملكة رإٌة أهداف

 وتجهٌزات مبان من له المادٌة اإلمكانات أفضل وتوفٌر وأسالٌبه مناهجه تطوٌر على وال

 قٌادات توافر على أٌضاً ٌتوقف وإنما معلمٌه وتدرٌب وإعداد حسن علً وال مالٌة وموارد

 لوزارة االستراتٌجٌة لألهداف الدقٌق والتنفٌذ السلٌم العلمً التخطٌط على قادرة إلدارته واعٌة

 .التعلٌم

 لها، تربوٌة قراءة خالل ومن( 2030 )السعودٌة العربٌة المملكة رإٌة فً النظر خالل ومن

 ضرورة على ركزت كما الوطن، ٌملكها ثروة أهم أنه على البشري العنصر إلى تنظر أنها نجد

 الطموحة الرإٌة تطلعات ٌحقق بما مكوناتها، بجمٌع والتربوٌة التعلٌمٌة المنظومة تطوٌر

 الحمٌدة والسلوكٌات والمهارات المعارف وٌمتلك المستقلة، بالشخصٌة ٌتمتع جٌل إلخراج

 المنظومة تلك تمكٌن فً تسهم برامج عبر وذلك والقٌادة، والمثابرة المبادرة بروح متصفاً

 .ذلك لتحقٌق

 الرإى ضمن االستراتٌجٌة األهداف وتحقٌق واإلنتاجٌة الفعالٌة تتبنى التً المدارس إن

 القٌادات أداء فً خاصة المتعلمة المنظمة أبعاد وممارسات خبرات إلى تحتاج المستقبلٌة

 من كان لذا متعلمة، مدارس إلى تقلٌدٌة مدارس من المدارس لتحوٌل المسإولٌة التربوٌة

 نابعة رإٌة على وترتكز المجتمع ثقافة من نابعة أصٌلة تربٌة إٌجاد على الحرص الضروري

 (. 440 .،2013 اسنٌنة، أبو )رإٌته من

 فً كما المتعلمة المنظمة أبعاد ممارسة درجة حول سابقة دراسات نتابج على المالحظ ومن

 والتً( 2013 الكبٌسً،)و ،(2015 وإبراهٌم، العتٌبً)و( 2013 اسنٌنة، أبو         )دراسة

 المتعلمة المنظمة ممارسات تفعٌل إلى حاجة فً فنحن لذا. متوسطة بدرجة كانت أنها أظهرت

 المنظمة تطبٌق فً فعاالً القٌادة دور ٌكون أن ٌجب لذا. المإسسً األداء رفع شؤنها من والتً

 طرٌق فً عابقاً القٌادات تقف العادة فً أنه وآخرون مالك دراسة نتابج بٌنت فقد المتعلمة

 Malik )التجدٌد على القدرة وعدم التغٌٌر من خوفا المتعلمة المنظمة أبعاد تطبٌقات إلى التحول

et al, 2012.) 



 المدارس فً التربوٌة القٌادات دور تفعٌل إلى السعً فً الدراسة مشكلة تتلخص ذلك ضوء وفً

 تصور تقدٌم خالل من المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة

 (. 2030 )المملكة رإٌة مع ٌتماشى مقترح

 إلى الحالٌة الدراسة تهدف :الدراسة أهداف

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع على التعرف-1

 .        الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

 ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور على التعرف-2

 .               المتعلمة المنظمة أهداف

 المنظمة أهداف تطبٌق نحو الدراسة أفراد استجابة فً إحصابٌة داللة ذات فروق عن الكشف-3

 (التدرٌبٌة الدورات عدد الخبرة، سنوات عدد الجنس، )التالٌة للمتغٌرات وفقا المتعلمة

 الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور تفعٌل فً ٌسهم مقترح تصور تقدٌم-4

  المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً( مقررات نظام )الرٌاض بمدٌنة

ً  :التالٌة االعتبارات ضوء فً والعملٌة العلمٌة الدراسة أهمٌة تتضح :الدراسة أهمية: رابعا

 كبٌراً دوراً علٌها ٌقع التً التعلٌم وزارة أهداف أحد كونها من أهمٌتها الدراسة تكتسب 

 راسمة فهً بها، الخاصة 2030 المملكة رإٌة أهداف وتحقٌق الوطنً التحول برنامج تفعٌل فً

 االستراتٌجٌة وخططه وأهدافه وغاٌاته ورسالته التعلٌم عن األولى والمسإولة العامة، السٌاسات

 . والتنفٌذٌة

 تطرق التً القلٌلة أو النادرة الدراسات من تعتبر الباحثة علم وحسب الدراسة هذه إن 

 .المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً بالرٌاض الحكومٌة المدارس فً القٌادات أداء تطوٌر باب

 اإلداري الضعف من والتحول المتعلمة، المنظمة وأهداف وممارسات مفاهٌم بٌن العالقة 

 إلى الحكومً العام التعلٌم قٌادات فً ممثلة التعلٌم وزارة وحاجة األداء، إدارة فً التمٌز إلى

 الخاصة االستراتٌجٌة الرإى وتفعٌل االستراتٌجٌة القٌادة ممارسات وتفعٌل المعرفة، وإدارة

 . التعلٌم بتطوٌر

 القٌادات أداء بتطوٌر االهتمام وهً؛ هامة تربوٌة لقضٌة تناوله من البحث أهمٌة تتبع 

 .المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً بالرٌاض الحكومٌة المدارس فً

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات أداء فً والضعف القوة نقاط بعض على الوقوف 

 مقترح تصور ووضع المتعلمة المنظمة أهداف تحقٌق ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

  القٌادات هذه أداء لتطوٌر



 :  ٌلً ما فً الدراسة أسبلة تتلخص :الدراسة أسئلة 

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع ما. 1

 .الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

 ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور ما. 2

 .               المتعلمة المنظمة أهداف

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات استجابة فً إحصابٌة داللة ذات فروق توجد هل. 3

 الجنس، )التالٌة للمتغٌرات وفقا المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

 (التدرٌبٌة الدورات عدد الخبرة، سنوات عدد

 بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور لتفعٌل المقترح التصور ما. 4

 .المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً( مقررات نظام )الرٌاض

 :الدراسة حدود

 فً التربوٌة القٌادات دور لتفعٌل المقترح التصور الدراسة تناولت: الموضوعٌة الحدود 

 مستقبلٌة رإٌة )المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

2030 ) 

 نظام )الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة بالمدارس والمعلمات المعلمون: البشرٌة الحدود 

 (مقررات

 الرٌاض بمدٌنة( مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة المدارس: المكانٌة الحد 

 ه1438 -ه1437 الدراسً العام من الثانً الدراسً الفصل: الزمانً الحد 

     الدراسة مصطلحات 

 high school Edu. based )المقررات على القابم الثانوي التعلٌم نظام. 1

oncourses ) 

 للتعلٌم جدٌد هٌكل: بؤنه المقررات على القابم الثانوي التعلٌم نظام والتعلٌم التربٌة وزارة تعرف

 للعلوم أحدهما تخصص ومساري. جمٌعهم الطالب ٌدرسه مشترك برنامج من ٌتكون الثانوي

 جوانب الجدٌد هٌكلها فً الخطة هذه وتتبنى. أحدهما فً للدراسة الطالب ٌتجه إذ الطبٌعٌة،

 :أهمها من عدٌدة

 دراسً فصل كل فً الطالب ٌسجلها التً المقننة الدراسٌة الساعات نظام  

 والتراكمٌة الفصلٌة المعدالت نظام. 



 واإلعداد المهارٌة بالجوانب تهتم تكاملً طابع ذات جدٌدة مقررات على المنهج ٌعتمد      

 وٌتبع التطبٌقٌة، بالجوانب جمٌعها المقررات هذه وتعتنً. العلم لسوف والتهٌبة الحٌاة لمتطلبات

 ، المقررات، نظام الثـانوي التعـلٌم دلٌـل )والتقوٌم والتعلم التعلٌم أسالٌب فً تطوٌر ذلك

 (األول الفصل  ،1432

 هادفة عملٌة "بؤنها التربوٌة القٌادة تعرف(:Educational Leadership  )التربوٌة القٌادة- 

 الحادثة، التغٌرات لنقل المنوعة واآللٌات الخطط وضع مع المنظمة أهداف تحقٌق نحو وموجهة

 فً التؤثٌر على القدرة مجملها فً تعنً وأنها لها، التؤهب ثم ومن المستقبلٌة، بالتغٌرات والتنبإ

 عقد خالل من الخارجً التوجٌه نقل أو الداخل، من توجٌههم ثم ومن منظمتهم فً أو اآلخرٌن

 وخاطر، بٌومً")اإلنتاجٌة وزٌادة األداء تجوٌد فً للمساعدة متخصصة مإسسات مع شراكات

2014، 88) 

 النشاطات مجموعة فً ٌتمثل تربوي سلوك: بؤنها إجرابٌاً التربوٌة القٌادة الباحثتان وتعرف

 للقٌام وتحفٌزهم سلوكهم لتوجٌه العاملٌن على التربوٌة القٌادات بها تإثر التً والممارسات

 فً التعلٌمٌة التربوٌة العملٌة أهداف لتحقٌق بهم المنوطة والتربوٌة واإلدارٌة المهنٌة بواجباتهم

 التحفٌز أسلوب وانتهاج األعمال، إلنجاز بالمعلومات المشاركة أسلوب تسودها أجواء ظل

 ومن وإبداع، بتمٌز المهام إلنجاز أدابهم مستوٌات لتحسٌن التنظٌمً التعلم على عاملٌها لتشجٌع

 .المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً ذلك وكل الخارجٌة البٌبة مع متوافق نظام خالل

 من كل عرفتها كما المتعلمة المنظمة تعرف(:Learning organization  )المتعلمة المنظمة-

 نفسها وتحول تتعلم التً المنظمة "بؤنها( Marsick & Watkins, 1999 )واتكنز مارسٌك

 مع جنب إلى جنباً وتسٌر تتكامل المستمر للتعلم استراتٌجٌة تبنً خالل من وذلك باستمرار،

 (83 ،2013 رمضان،")المستمر التطوٌر لتحقٌق المنظمة بها تقوم التً واألعمال األنشطة

 مدرسة الى ٌحولها تربوي قابد ٌدٌرها حكومٌة مدرسة: بؤنها إجرابٌاً المتعلمة المنظمة وتعرف

 قدراتها، توسٌع على تعمل المستمر التعلم على قابمة استراتٌجٌات تبنً خالل من متعلمة

 والتغٌٌر اإلبداع وتدعم البعض، بعضهم من للتعلم والطالب بها العاملٌن لكافة المجال وإطالق

 لمدارس التنافسٌة المٌزة وتحقق التعلم ثقافة إلى التعلٌم ثقافة من وتنتقل المستمر، والتطوٌر

 .والعربٌة األجنبٌة بالدول مقارنة العام التعلٌم

 فعلٌة نتابج على مبنً مستقبلً تخطٌط هو( :Conceived proposal )المقترح التصور-

 أو الباحثٌن فبات ٌتباه عام فكري إطار لبناء كٌفٌة أو كمٌة منهجٌة أدوات خالل من مٌدانٌة

 (2013الدٌن، زٌن )التربوٌٌن



 القٌادات أداء علٌه ٌكون أن ٌجب الذي للشكل رإٌة: بؤنه إجرابٌاً المقترح التصور وٌعرف

 المتعلمة، المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة

 خالل من مٌدانٌة فعلٌة نتابج على مبنً مستقبلً تخطٌط هو ما خالل من عنه ٌعبر والذي

 زٌن )التربوٌٌن أو الباحثٌن فبات ٌتباه عام فكري إطار لبناء كٌفٌة أو كمٌة منهجٌة أدوات

 (2013الدٌن،

 النافذة البعٌدة النظرة "بؤنها المستقبلٌة الرإٌة تعرف( :Future vision )المستقبلٌة الرإٌة- 

 هً أو المرسومة، األهداف تحقٌق إلى مدٌرها أو المإسسة قابد خاللها من ٌستطٌع التً

 الخارجٌة البٌبتٌن تحلٌل ضوء فً إلٌه تطمح الذي المإسسة لمستقبل عام توصٌف

 (56ص ،2011محمد،")والداخلٌة

 فً التربوٌة القٌادات أداء لمستقبل تطلع أو تصور: بؤنها إجرابٌاً المستقبلٌة الرإٌة وتعرف

 االستراتٌجٌة األهداف ٌحقق بما الرٌاض بمدٌنة( مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً( 2030 )السعودٌة العربٌة المملكة لرإٌة

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور تفعٌل )الدراسة لموضوع اإلجرابً التعرٌف- 

 أهداف ضوء فً والمعلمات المعلمٌن نظر وجهة من الرٌاض بمدٌنة( مقررات نظام )الحكومٌة

 مقترح تصور(( 2030 مستقبلٌة رإٌة )المتعلمة المنظمة

 نظام )الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور لتفعٌل مستقبلً تخطٌطً هو

 المدارس من تجعل والتً المتعلمة، المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض، بمدٌنة( مقررات

 ورفع المستمر التعلم على وطالب ومعلمون قابد أفرادها، جمٌع ٌعمل متعلمة، مدارس التقلٌدٌة

 للتكٌف المعرفة، وتبادل الجماعً، والعمل والحوار التعاون تشجٌع خالل من اإلنتاجٌة، كفاٌاتهم

 بكفاءة المدرسة أهداف تحقٌق ٌتم بحٌث التحدٌات، ومواجهة البٌبة فً السرٌعة التغٌرات مع

 (.2030 المستقبلٌة الرإٌة )ٌحقق وبما عالٌة،

 التعلٌم مجال فً السعودٌة العربٌة المملكة فً الوطنً للتحول( 2030 )المستقبلٌة الرإٌة موافقة

 : متعلمة مدارس الى التقلٌدٌة المدارس لتحوٌل

 متعلم جٌل لبناء لمسٌرتها، وداعماً التعلٌم لرسالة مواكباً« 2030 السعودٌة رإٌة »إعالن جاء

 جاءت الرسالة هذه من وانطالقاً مستقبالً، القرارات واتخاذ المسإولٌة تحمل على قادر

 التعلٌمٌة السٌاسة ضوء فً مناسبة تعلٌمٌة بٌبة فً للجمٌع التعلٌم فرص لتوفٌر «الرإٌة»

 وتنمٌة واالبتكار، اإلبداع وتشجٌع العلمً، البحث فاعلٌة وزٌادة مخرجاته، جودة ورفع للمملكة،

 .التعلٌم منسوبً وقدرات بمهارات واالرتقاء المجتمعٌة، الشراكة



 سوق ومتطلبات العالً التعلٌم مخرجات بٌن الفجوة سد ،2030 بحلول الجدٌدة األهداف ومن

 وإتاحة المناسبة، والمهنٌة الوظٌفٌة الخٌارات نحو الطالب وتوجٌه العام التعلٌم وتطوٌر العمل،

  تؤهٌلهم إلعادة الفرصة

 برنامج فً ورد ما حسب وذلك التعلٌم لتطوٌر العامة التوجهات من عدًدا الرإٌة تضمنت

 http://www.alweeam.com.sa( 2016 الشوٌعر،. )الوطنً التحول

 جعلت لقد للتعلٌم، المستقبلٌة 2030 رإٌة تحقٌق ظل فً مدارسنا تواجهه كبٌر تحدي أمام نحن 

 لكافة وإنما فقط، للتعلٌم لٌس الطموحة رإٌتها الكتمال أساسٌة ركٌزة التعلٌم الرإٌة هذه

 . ومبادراتها ومشارٌعها، برامجها، خالل من وذلك األخرى، المجاالت

 إلى التقلٌدٌة المدارس من بمدارسنا للتحول الحاجة تؤكدت للتنمٌة األول المحرك التعلٌم ولكون

 (. المستقبل مدارس )متعلمة مدارس

 ربٌسٌتٌن مشكلتٌن معالجة فً هام دورا له سٌكون المستقبل، لمدرسة الجدٌد األنموذج أن كما

 تعلم بٌبة ولتوفٌر التعلم نقل وصعوبة للتعلم، الحافز غٌاب: وهما التقلٌدٌة، المدرسة منهما تعانً

 . متغٌر عالم مع الفاعل للتعلم المتعلمٌن تبنً

 :السابقة الدراسات

 فً والمتوسطة الثانوٌة المداس لمدٌرات القٌادي الدور: "بعنوان( 2011 )الروٌلً دراسة-

 ".للمدرسة المستقبلٌة المتطلبات لمواجهة السعودٌة العربٌة المملكة فً الجوف منطقة

 منطقة فً والمتوسطة الثانوٌة المداس لمدٌرات القٌادي الدور معرفة الى الدراسة هذه هدفت

 استخدمت ولقد للمدرسة، المستقبلٌة المتطلبات لمواجهة السعودٌة العربٌة المملكة فً الجوف

 تم وقد كؤداة، االستبانة استخدمت الدراسة أهداف ولتحقٌق الكمً، الوصفً المنهج الباحثة

 الثانوٌة المدارس مدٌرات جمٌع من والمكون الدراسة مجتمع مثلت عٌنة على الدراسة تطبٌق

 عددهن البالغ السعودٌة العربٌة المملكة فً  التعلٌمٌة الجوف منطقة فً الحكومٌة والمتوسطة

 وفقا إحصابٌة داللة ذات فروق وجود الدراسة نتابج وأظهرت ومتوسطة ثانوٌة مدٌرة( 142)

 حملة ولصالح العلمً المإهل لمتغٌر ووفقاً الثانوٌة، المرحلة  ولصالح المدرسة لمتغٌرات

 .سنوات 10 من أكثر الخبرة سنوات ولصالح الخبرة سنوات لمتغٌر ووفقاً العالً، الدبلوم

 المدارس فً القٌادٌة للمهارات الجدد المدٌرٌن ممارسة درجة: "بعنوان( 2011 )شاهٌن دراسة-

 ". تنمٌتها وسبل نظرهم وجهة من غزة بمحافظات الحكومٌة

 فً القٌادٌة للمهارات الجدد المدٌرٌن ممارسة درجة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 المنهج الباحث استخدم وقد تنمٌتها، وسبل نظرهم وجهة من غزة بمحافظات الحكومٌة المدارس

 على الدراسة تطبٌق تم وقد االستبانة، استخدمت الدراسة أهداف ولتحقٌق التحلٌلً، الوصفً



 الدراسة  عٌنة بلغت حٌث غزة محافظات فً الجدد المدٌرٌن جمٌع من المكون الدراسة مجتمع

 المتوسط أن الدراسة نتابج أظهرت: الدراسة نتابج أبرز ومن ومدٌرة، مدٌراً( 155 )المستجٌبة

 المهارات حصلت وقد كبٌرة، توافر وبدرجة ،4,39 ٌساوي القٌادٌة المهارات لجمٌع الحسابً

 للمهارات كانت فقد الثالث المرتبة أما الفنٌة، المهارات ذلك وتال األولى، المرتبة على اإلدارٌة

 اإلنسانٌة، للمهارات الخامسة المرتبة وأخٌر الفكرٌة، للمهارات كانت الرابعة والمرتبة الفنٌة،

 درجات متوسطات بٌن≥( a 0.05 )إحصابٌة داللة ذات فروق ٌوجد ال أنه النتابج أظهرت كما

 المنطقة النوع،: التالٌة المتغٌرات من لكل تعزى القٌادٌة مهاراتهم لتنمٌة لحاجتهم الجدد تقدٌر

 . الدراسٌة المرحلة التعلٌمٌة

 القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة: "بعنوان( 2013 )مخ أبو دراسة-

 ".المستقبلٌة الرإى ضوء فً األخضر الخط داخل المعلمٌن نظر وجهة من

 من القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة عن الكشف الى الدراسة هدفت

 الباحث استخدم ولقد المستقبلٌة، الرإى ضوء فً األخضر الخط داخل المعلمٌن نظر وجهة

 بلغ والتً  عٌنة على الدراسة تطبٌق تم وقد كؤداة، االستبانة واستخدمت الكمً، الوصفً المنهج

 المدارس مدٌري ممارسة درجة أن: الدراسة نتابج أبرز ومن ومعلمة معلما( 230 )عددها

 توجد ال أنه كما األخضر، الخط داخل المعلمٌن نظر وجهة من ككل القٌادٌة المهارات االبتدابٌة

 وجهة من القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة المدار معلمً تقدٌرات لمتوسطات احصابٌا دالة فروق

 الرتبة الجنس، )للمتغٌرات وفقاً المستقبلٌة الرإى ضوء فً األخضر الخط داخل المعلمٌن نظر

 المدارس لتطبٌق كبٌرة درجة وجود النتابج أظهرت كما ،(المدٌر جنس الخبرة، العلمٌة،

 نظر وجهة من التنظٌمٌة والثقافة المتعلمة بالمنظمة والمتمثلة المستقبلٌة الرإى لبعض االبتدابٌة

 االبتدابٌة المدارس مدٌري ممارسة بٌن( موجبة )طردٌة ارتباطٌة عالقة هناك وأن المعلمٌن،

 لبض مدارسهم تطبٌق وبٌن ومجاالتها، القٌادٌة المهارات األخضر، الخط داخل للمهارات

 . المعلمٌن نظر وجهة من أخرى جهة من( ككل )المستقبلٌة الرإى

 القٌادٌة للمهارات المدارس مدٌرات ممارسة درجة: "بعنوان( 2014 )هزاٌمة دراسة-

 " أربد محافظة فً تطوٌرها وسبل ومعوقاتها

 محافظة فً القٌادٌة للمهارات المدارس مدٌرات ممارسة درجة إلى للتعرف الدراسة  هذه هدفت

 لدى للمتغٌرات اإلحصابٌة الداللة ذات الفروق على والتعرف المعلمات، نظر وجهة من أربد

 االستبانة واستخدمت  والنوعً، التحلٌلً الوصفً المنهج الباحثة استخدمت وقد العٌنة، أفراد

 بلغت طبقٌة عشوابٌة األولى بطرٌقتٌن، اختٌارها تم عٌنة على الدراسة تطبٌق تم وقد كؤداة،

 نتابج أبرز من كان وقد المدٌرات، من( 10 )بلغت قصدٌة بطرٌقة واألخرى معلمة،( 986)



 بدرجة جاءت أربد محافظة فً المدارس لمدٌرات القٌادٌة المهارات ممارسة درجة أن :الدراسة

 . متوسطة

 العملٌة إنجاح فً التربوٌة للقٌادة اإلدارٌة المهارات فاعلٌة: "بعنوان( 2016 )الغامدي دراسة-

 العربٌة بالمملكة المكرمة مكة بمنطقة االبتدابٌة المرحلة مدارس على تطبٌقا التعلٌمٌة التربوٌة

 ". السعودٌة

 العملٌة إنجاح فً التربوٌة للقٌادة اإلدارٌة المهارات فاعلٌة معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 العربٌة بالمملكة المكرمة مكة بمنطقة االبتدابٌة المرحلة مدارس على تطبٌقا التعلٌمٌة التربوٌة

 استخدمت الدراسة أهداف ولتحقٌق التحلٌلً، الوصفً المنهج الباحث استخدم وقد السعودٌة،

 تم وقد للدراسة، كؤداة المدرسٌة اإلدارة مشرفً مع الشخصٌة والمقابلة المالحظة، االستبانة،

 وقد مدٌرا،( 160 )عددها بلغ وعٌنة مدٌرا،( 800 )البالغ الدراسة مجتمع على الدراسة تطبٌق

 النحو على أتت التعلٌمٌة التربوٌة القٌادة لدى اإلدارٌة المهارات أن: الدراسة نتابج أبرز من كان

 فً اتضح وقد التغٌٌر وإدارة ونهاٌته، الدوام بداٌة فً استخدامها اتضح وقد الوقت إدارة ) التالً

 فً تتضح االجتماعات وإدارة بمقترحات، تتعلق وهً االتصال وإدارة للطالب، المدٌرٌن تفٌز

 . واضحة بصورة االجتماعات محاضر فً الصادرة القرارات تدوٌن

 التعلٌم سٌاقات فً التعلم منظمات بناء ٌمكن كٌف: "بعنوان( Molio( 2010 ، مولً دراسة-

 ". الصعبة
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contexts ? 

 فً تعمل التً للمدارس وكٌف المتعلمة، المنظمة مفهوم إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت

 النوعً، المنهج الباحث استخدم وقد المتعلمة المنظمات بناء الصعبة، التعلٌمٌة السٌاقات

 تطبٌق تم وقد كؤداة، المنظمة الجماعٌة المقابالت الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقٌق

 المنظمة بناء ٌعتمد: الدراسة نتابج أبرز من كان وقد معلما،( 16 )من تكونت عٌنة على الدراسة

 بل االستبدادٌة األسالٌب ٌتبعون ال تربوٌٌن، كقادة المدارس مدٌري جهود على المتعلمة

 .الرإٌة ووجود التشاركٌة

 : السابقة الدراسات على التعقٌب

 مثل المدارس لمدراء القٌادي الدور التربوٌة، القٌادة بمحور المتعلقة السابقة الدراسات تناولت

 هزاٌمة، )دراسة مثل القٌادٌة للمهارات المدراء ممارسة ودرجة ،(2011 الروٌلً، )دراسة

 للدراسات بالنسبة أما(. 2016 الغامدي،)و ،(2011 شاهٌن،)و ،(2013 مخ، أبو)و ،(2014

 دراسة مثل متعلمة لمدارس المدارس تحوٌل تناولت فقد المتعلم، المنظمة بمحور المتعلقة



 ،(2009 الكندٌة،)و ،(Kapusuzoglu, 2007 )وكابسوغلو ،(2007 عباٌنة،)

 اإلدارة ممارسة درجة كذلك تناولت كما ،(Zietlow, 2011 )وزٌتلو ،(2011جبران،)و

 ،(2012 البنا، )دراسة مثل الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات المدرسٌة

 الحكومٌة المدارس مدٌري لدى المتعلمة المنظمة خصابص توافر ودرجة( 2014 الحارثً،)و

 منظمات بناء( Molio, 2010 )مولً دراسة تناولت كما ،(2013 الفتاح، عبد )دراسة مثل

 .التعلم

 فقد الموضوع، حٌث من السابقة الدراسات من وموضعها الحالٌة الدراسة موضوع عن أما

 دور لتفعٌل مقترحاً تصوراً وضعت كونها السابقة، الدراسات عن الحالٌة الدراسة اختلفت

 المنظمة أهداف ضوء فً( مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة بالمدارس التربوٌة القٌادات

 . المتعلمة

 :  الدراسة به تميزت ما 

 دور لتفعٌل مقترح تصور تقدم التً-الباحثة علم حدود -فً الوحٌدة الدراسة أنها 

 أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة( مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة بالمدارس التربوٌة القٌادات

 ( 2030 مستقبلٌة رإٌة )المتعلمة المنطقة

 لمواجهة تطمح والتً التعلٌم مجال فً 2030 الوطنً التحول رإٌة توافق دراسة أنها 

 تطبٌق على قادرة تربوٌة قٌادات تؤهٌل خالل من التعلم مجال فً العصر وتحدٌات تطورات

 .  التعلٌمٌة ومإسساتها منظماتها فً الحدٌثة القٌادة اسالٌب

 الدراسة وإجراءات الطريقة-

 لهذا المنهج هذا لمالبمة نظراً التحلٌلً، الوصفً المنهج الباحثان استخدمت: الدراسة منهج

 بوصفها وتهتم الواقع فً توجد كما الظاهرة دراسة على ٌعتمد " والذي الدراسات من النوع

 الوصفً المنهج( م2003 العساف، )وٌعرف كمٌاً تعبٌراً أو كٌفٌاً تعبٌراً عنها وٌعبر دقٌقاً وصفاً

 .وتفسٌرها وصفها بقصد معاصرة بظاهرة ٌرتبط منهج بؤنه

 بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس ومعلمات معلمً من الدراسة مجتمع ٌتكون:الدراسة مجتمع 

 .معلم( 461 )و معلمة،( 2461 )بواقع( 2922 )عددهم والبالغ المقررات نظام الرٌاض

 معلمً من( 366 )من مكونة بسٌطة عشوابٌة هً الحالً الدراسة عٌنة :الدراسة عينة 

 (. المقررات نظام )الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس ومعلمات



 أن الباحثة وجدت الدراسة، فً المتبع المنهج وعلى البٌانات، طبٌعة على بناء :الدراسة أداة 

 الدراسة أداة بناء تم وقد ،"االستبانة "هً الدراسة هذه أهداف لتحقٌق مالءمة األكثر األداة

 . الدراسة بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات األدبٌات إلى بالرجوع

 :قسمٌن من النهابٌة صورتها فً الدراسة أداة تكونت ولقد

 المإهل النوع،: مثل الدراسة عٌنة بؤفراد الخاصة األولٌة البٌانات ٌتناول وهو: األول القسم

 .الحالً العمل فً الخدمة سنوات عدد العلمً،

 :ٌلً كما محورٌن على مقسمة فقرة( 25 )من ٌتكون وهو: الثانً القسم 

 فقرات( 10 )من ٌتكون وهو التربوٌة، القٌادة ٌتناول: األول المحور. 

 ولتحدٌد.فقرة( 15 )من ٌتكون وهو المتعلمة، المنظمة أهداف ٌتناول: الثالث المحور 

 حساب تم الدراسة، محاور فً المستخدم( والعلٌا الدنٌا الحدود )الثالثً المقٌاس خالٌا طول

 أي الصحٌح الخلٌة طول على للحصول المقٌاس خالٌا عدد على تقسٌمه ثم ،(2=1-3 )المدى

 وهً المقٌاس بداٌة أو ) المقٌاس فً قٌمة أقل إلى القٌمة هذه إضافة تم ذلك بعد(  0.66= 2/3)

 ٌتضح كما الخالٌا طول أصبح وهكذا الخلٌة، لهذه األعلى الحد لتحدٌد وذلك( الصحٌح الواحد

 (:4 )رقم الجدول خالل من

 (4 )رقم جدول

 الثالثً المتدرج المقٌاس فبات تحدٌد

 جداً منخفضة منخفضةمتوسطة

2.34 – 3.0 1.67 – 2.33 1 – 1.66 

 

  

 الدراسة أداة صدق

 كما ،(429: 1995 العساف، )لقٌاسه أُعدت ما تقٌس سوف أنها من التؤكد ٌعنً األداة صدق

 ناحٌة، من الدراسة تحتوٌها أن ٌجب التً العناصر لكل الدراسة أداة شمول "بالصدق ٌُقصد

" ٌستخدمها لمن مفهومه تكون بحٌث أخرى، ناحٌة من ومفرداتها فقراتها وضوح وكذلك

 ما خالل من االستبانة صدق من بالتؤكد الباحثة قامت ولقد ،(179: 2001 وآخرون عبٌدات)

 :ٌؤتً

 (:المحكمٌن صدق )الدراسة ألداة الظاهري الصدق-

 المدارس فً التربوٌة القٌادات دور تفعٌل" تتناول والتً الدراسة أداة بناء من االنتهاء بعد

( 2030 مستقبلٌة رإٌة )المتعلمة المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة



 موضح هو كما بآرابهم، لالسترشاد وذلك المحكمٌن من عدد على عرضها  تم ،"مقترح تصور

 العبارات وضوح مدى حول الرأي إبداء مشكورٌن المحكمٌن من ُطلب وقد ،(1 )رقم بالملحق

 وضع مع إلٌه، تنتمً الذي للمحور العبارات مناسبة ومدى ألجله، وضعت لما مالبمتها ومدى

 ٌتضمن( 2 )رقم والملحق الدراسة، أداة تطوٌر خاللها من ٌمكن التً واالقتراحات التعدٌالت

 قامت المحكمون، أبداها التً واالقتراحات التعدٌالت على وبناء األولٌة، صورتها فً االستبانة

 العبارات بعض تعدٌل من المحكمٌن، غالبٌة علٌها اتفق التً الالزمة التعدٌالت بإجراء الباحثة

 (.3 )رقم الملحق فً كما النهابٌة صورتها فً االستبانة أصبحت حتى أخرى، عبارات وحذف

 قامت الدراسة ألداة الظاهري الصدق من التؤكد بعد: الدراسة ألداة الداخلً االتساق صدق

 بٌرسون االرتباط معامل بحساب الباحثة قامت العٌنة بٌانات وعلى مٌدانٌاً، بتطبٌقها الباحثة

 من عبارة كل درجة بٌن االرتباط معامل حساب تم حٌث لالستبانة الداخلً الصدق لمعرفة

 الجداول ذلك توضح كما العبارة إلٌه تنتمً الذي للمحور الكلٌة بالدرجة الدراسة أداة عبارات

 .التالٌة

 (5 )رقم جدول

 التربوٌة القٌادة محور لفقرات بٌرسون ارتباط معامالت

 االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة

1 0.614 **6 0.702** 

2 0.683 **7 0.605** 

3 0.548 **8 0.571** 

4 0.585 **9 0.515** 

5 0.664 **10 0.696** 

 ( 0.01 )مستوى عند دال** 

 (6 )رقم جدول

 المتعلمة المنظمة أهداف محور لفقرات بٌرسون ارتباط معامالت

 االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة

1 0.586 **9 0.519** 

2 0.592 **10 0.742** 

3 0.616 **11 0.538** 

4 0.639 **12 0.554** 

5 0.773 **13 0.677** 



6 0.730 **14 0.733** 

7 0.642 **15 0.602** 

8 0.680- - ** 

 ( 0.01 )مستوى عند دال** 

 وهذا ،(0.01 )مستوى عند دالة المحاور فقرات جمٌع أن( 6 ،5 )رقم الجدول خالل من ٌتضح

 صدق مإشرات إلى ٌشٌر كما الداخلً، االتساق معامالت ارتفاع على داللة ٌعطً

 تطبٌقها تكرر لو تقرٌباً واحدة ستكون اإلجابة أن من التؤكد ٌعنً األداة ثبات: الدراسة أداة ثبات

 بقٌاس الباحثة قامت وقد ،(430ص: 1995 العساف، )مختلفة أوقات فً ذاتهم األشخاص على

 الثبات معامل ٌوضح( 7 )رقم والجدول( كرونباخ الفا )ثبات معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات

 :ٌلً كما وذلك الدراسة أداة لمحاور

 (7 )رقم جدول

 الدراسة أداة ثبات لقٌاس كرونباخ ألفا معامل

 الثبات معامل الفقرات عدد المحور الرقم

 0.851 10 التربوٌة القٌادة 1

 0.874 15 المتعلمة المنظمة أهداف 2

 0.883 25 الكلً الثبات

 قٌمة بلغت حٌث إحصابٌاً، مقبول بثبات ٌتمتع الدراسة مقٌاس أن( 7 )رقم الجدول ٌوضح

 أداة ثبات معامالت تراوحت كما عالٌة، ثبات درجة وهً( 0.883( )ألفا )الكلٌة الثبات معامل

 تطبٌق فً بها الوثوق ٌمكن مرتفعة ثبات معامالت وهً ،(0.874 ،0.851 )بٌن ما الدراسة

 . الحالٌة الدراسة

 تم التً البٌانات وتحلٌل الدراسة أهداف لتحقٌق: الدراسة فً الُمستخدمة اإلحصابٌة األسالٌب

 اإلحصابٌة الحزم باستخدام المناسبة اإلحصابٌة األسالٌب من العدٌد استخدام تم فقد تجمٌعها،

 اختصاراً لها ٌرمز والتً Statistical Package for Social Sciences االجتماعٌة للعلوم

 :التالٌة اإلحصابٌة المقاٌٌس حساب تم ذلك وبعد ،(SPSS )بالرمز

 عٌنة ألفراد والوظٌفٌة الشخصٌة الخصابص على للتعرف المبوٌة والنسب التكرارات- 1

 .الدراسة

 الّداخلً االتساق صدق لحساب( Pearson correlation )بٌرسون ارتباط معامل- 2

 الدراسة ألداة



 المختلفة المحاور ثبات معامل لحساب( Cronbach's Alpha )ألفاكرونباخ معامل- 3

 .  الدراسة ألداة

 أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة وذلك" Mean "الحسابً المتوسط- 4

 المحاور ترتٌب فً ٌفٌد بؤنه العلم مع ،(العبارات متوسطات )الربٌسة المحاور عن الدراسة

 .حسابً متوسط أعلى حسب

 انحراف مدى على للتعرف" Standard Deviation "المعٌاري االنحراف استخدام تم- 5

 المحاور من محور ولكل الدراسة، متغٌرات عبارات من عبارة لكل الدراسة أفراد استجابات

 استجابات فً التشتت ٌوضح المعٌاري االنحراف أن وٌالحظ. الحسابً متوسطها عن الربٌسة

 الربٌسة، المحاور جانب إلى الدراسة، متغٌرات عبارات من عبارة لكل الدراسة عٌنة أفراد

 .المقٌاس بٌن تشتتها وانخفض االستجابات تركزت الصفر من قٌمته اقتربت فكلما

( Independent Sample T-Test )مستقلتٌن لعٌنتٌن( ت )اختبار استخدام تم- 6

 نحو الدراسة أفراد استجابات فً إحصابٌة داللة ذات فروق هناك كانت ما إذا على للتعرف

 (.النوع )متغٌري باختالف الدراسة محاور

 هناك كانت ما إذا على للتعرف( Mann-Whitney )وٌتنً مان اختبار استخدام تم- 7

 متغٌري باختالف الدراسة محاور نحو الدراسة أفراد استجابات فً إحصابٌة داللة ذات فروق

 (.العلمً المإهل)

 كانت ما إذا على للتعرف( Kruskall-Wallis )والٌس كروسكال اختبار استخدام تم- 8

 باختالف الدراسة محاور نحو الدراسة أفراد استجابات فً إحصابٌة داللة ذات فروق هناك

 (.الحالً العمل فً الخدمة سنوات )متغٌر

 ومناقشتها الدراسة نتابج عرض

 الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور ما: األول السإال

 الرٌاض? بمدٌنة الحكومٌة

 الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور على وللتعرف

 الحسابٌة والمتوسطات المبوٌة والنسب التكرارات حساب تم الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة

 حسب الفقرات هذه ترتٌب تم كما الدراسة، عٌنة أفراد الستجابات المعٌاري واالنحراف

 :ٌلً كما وذلك منها، لكالً الحسابً المتوسط

 (8 )رقم جدول



 أفراد الستجابات المعٌاري واالنحراف الحسابٌة والمتوسطات المبوٌة والنسب التكرارات

 الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور حول الدراسة

 الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

 الترتٌب المعٌاري االنحراف الحسابً المتوسط الموافقة درجة الفقرات م

   متوسطة عالٌة جداً عالٌة  

  %   ك % ك % ك  

6.8 25 42.9 157 50.3 184   عالٌة بمرونة ة/القابد ٌتعامل 1

 2.43 0.62 4 

32 44.0 161 47.3 173 اللفظٌة غٌر االتصال مهارات ة/القابد ٌستخدم 2

 8.7 2.39 0.64 7 

81 71.0 260  أدابهم لتطوٌر( المعلمات / المعلمٌن )ة/القابد ٌوجه 3

 22.1 25 6.8 2.64 0.61 1 

 أعمالهم إنجاز لتسهٌل( للمعلمات / للمعلمٌن )الالزمة الصالحٌات ة/القابد ٌفوض 4

 150 41.0 153 41.8 63 17.2 2.24 0.73 10 

137 44.5 163 القرارات اتخاذ فً( المعلمات / المعلمٌن )ة/القابد ٌشرك 5

 37.4 66 18.0 2.27 0.75 9 

150 45.4 166 المشكالت حل فً العلمً االسلوب ة/القابد ٌستخدم 6

 41.0 50 13.7 2.32 0.70 8 

9.0 33 39.9 146 51.1 187 متكاملة كوحدة الموقف ة/القابد ٌدرك 7

 2.42 0.65 6 

المدرسة داخل تنفٌذها فً المتبعة واإلجراءات المدرسة أهداف بٌن ة/القابد ٌربط 8

 205 56.0 137 37.4 24 6.6 2.49 0.62 3 

المختلفة المهام توزٌع عند( المعلمات / المعلمٌن )بٌن الفردٌة الفروق ة/القابد ٌراعً 9

 198 54.1 127 34.7 41 11.2 2.43 0.69 5 

63.4 232  المدرسة منسوبً جمٌع مع طٌبة إنسانٌة عالقات ة/القابد ٌقٌم 10

 114 31.1 20 5.5 2.58 0.59 2 

  -0.48 2.42 للمحور العام الحسابً المتوسط

 المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور محور أن( 8 )رقم الجدول خالل من ٌتضح

 تراوحت فقرات،( 10 )ٌتضمن الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة



 من والثالثة الثانٌة بالفبتٌن تقع المتوسطات وهذه ،(2.64 ،2.24 )بٌن لهم الحسابٌة المتوسطات

 حول الدراسة أفراد استجابات تفاوت إلى السابقة النتٌجة وُتشٌر الثالثً، المتدرج المقٌاس فبات

 بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور

 .الرٌاض

 موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.48 )معٌاري بانحراف( 2.42 )العام الحسابً المتوسط بلغ

 المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور على الدراسة أفراد بٌن

 لتطوٌر( المعلمات/المعلمٌن )توجٌه )األدوار تلك أبرز ومن الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة

 بٌن الربط إلى إضافة المدرسة، منسوبً جمٌع مع طٌبه إنسانٌة عالقات إقامة وكذلك أدابهم،

 وقد ،(عالٌة بمرونة والتعامل المدرسة، داخل تنفٌذها فً المتبعة واإلجراءات المدرسة أهداف

 درجة أن إلى توصلت والتً( م2011 )شاهٌن دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اتفقت

 بدرجة جاءت غزة بمحافظات الحكومٌة المدارس فً القٌادٌة للمهارات الجدد المدٌرٌة ممارسة

 إلى توصلت والتً( م2013 )مخ أبو دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اتفقت كما عالٌة،

 حٌن فً كبٌرة، بدرجة جاءت القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة أن

 وجود إلى توصلت والتً( م2011 )الروٌلً دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت

 المستقبلٌة المتطلبات مواجهة فً والمتوسطة الثانوٌة المدارس لمدٌرات متوسطة بدرجة دور

 توصلت والتً( م2014 )الهزاٌمة دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت كما للمدرسة،

 بدرجة جاءت أربد محافظة فً المدارس لمدٌرات القٌادٌة المهارات ممارسة درجة أن إلى

 .متوسطة

 فً التربوٌة القٌادة دور تعكس التً الفقرات أبرز من أن( 8 )رقم بالجدول النتابج أوضحت

 فً تتمثل الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق

 :التالً النحو على وذلك لها، الحسابً للمتوسط ًوفقا تنازلٌاً مرتبة( 8 ،10 ،3 )رقم الفقرات

( أدابهم لتطوٌر( المعلمات / المعلمٌن )ة/القابد ٌوجه )وهً( 3 )رقم العبارة جاءت- 1

 المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة بدور الخاصة الفقرات بٌن األولى بالمرتبة

 وانحراف( 3.0 من 2.64 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً

 ٌوجه ة/القابد أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.61 )معٌاري

 .أدابهم لتطوٌر( المعلمات / المعلمٌن)

 منسوبً جمٌع مع طٌبة إنسانٌة عالقات ة/القابد ٌقٌم )وهً( 10 )رقم العبارة جاءت- 2

 المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة بدور الخاصة الفقرات بٌن الثانٌة بالمرتبة( المدرسة

( 3.0 من 2.58 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة



 أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.59 )معٌاري وانحراف

 .المدرسة منسوبً جمٌع مع طٌبة إنسانٌة عالقات ٌقٌم ة/القابد

 المتبعة واإلجراءات المدرسة أهداف بٌن ة/القابد ٌربط )وهً( 8 )رقم العبارة جاءت- 3

 تطبٌق فً التربوٌة القٌادة بدور الخاصة الفقرات بٌن الثالثة بالمرتبة( المدرسة داخل تنفٌذها فً

 2.49 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف

 الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.62 )معٌاري وانحراف( 3.0 من

 .المدرسة داخل تنفٌذها فً المتبعة واإلجراءات المدرسة أهداف بٌن ٌربط ة/القابد أن على

 فً التربوٌة القٌادة دور بمحور فقرات ثالث أقل أن( 8 )رقم بالجدول النتابج بٌنت- 4

 فً تتمثل الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق

 :التالً النحو على وذلك لها، الحسابً للمتوسط ًوفقا تنازلٌاً مرتبة( 4 ،5 ،6 )رقم الفقرات

( المشكالت حل فً العلمً االسلوب ة/القابد ٌستخدم )وهً( 6 )رقم العبارة جاءت- 5

 المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة بدور الخاصة الفقرات بٌن الثامنة بالمرتبة

 وانحراف( 3.0 من 2.32 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً

 أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن ما حد إلى موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.70 )معٌاري

 .المشكالت حل فً العلمً االسلوب ٌستخدم ة/القابد

( القرارات اتخاذ فً( المعلمات / المعلمٌن )ة/القابد ٌُشرك )وهً( 5 )رقم العبارة جاءت- 6

 المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة بدور الخاصة الفقرات بٌن التاسعة بالمرتبة

 وانحراف( 3.0 من 2.27 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً

 أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن ما حد إلى موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.75 )معٌاري

 .القرارات اتخاذ فً( المعلمات / المعلمٌن )ٌُشرك ة/القابد

 / للمعلمٌن )الالزمة الصالحٌات ة/القابد ٌفوض )وهً( 4 )رقم العبارة جاءت- 7

 التربوٌة القٌادة بدور الخاصة الفقرات بٌن العاشرة بالمرتبة( أعمالهم إنجاز لتسهٌل( للمعلمات

 بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً

 حد إلى موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.73 )معٌاري وانحراف( 3.0 من 2.24 )حسابً

( للمعلمات / للمعلمٌن )الالزمة الصالحٌات ٌفوض ة/القابد أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن ما

 لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع ما: الثانً السإال أعمالهمالسإال إنجاز لتسهٌل

 الرٌاض? بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع على وللتعرف

 الحسابٌة والمتوسطات المبوٌة والنسب التكرارات حساب تم الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة



 حسب الفقرات هذه ترتٌب تم كما الدراسة، عٌنة أفراد الستجابات المعٌاري واالنحراف

 :ٌلً كما وذلك منها، لكالً الحسابً المتوسط

 (9 )رقم جدول

 أفراد الستجابات المعٌاري واالنحراف الحسابٌة والمتوسطات المبوٌة والنسب التكرارات

 الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع حول الدراسة

 الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة

 الترتٌب المعٌاري االنحراف الحسابً المتوسط الموافقة درجة الفقرات م

   متوسطة عالٌة جداً عالٌة  

  %   ك % ك % ك  

99 70.8 259 المستقبل فً المهام إلنجاز أحتاجها التً المهارات أحدد 1

 27.0 8 2.2 2.69 0.51 1 

102 68.9 252. التعلم على البعض بعضهم( المعلمات / المعلمون )ٌساعد 2

 27.9 12 3.3 2.66 0.54 2 

30 33.9 124 57.9 212. للتعلم وقتاً( المعلمات / المعلمون )ة/القابد ٌمنح 3

 8.2 2.50 0.64 7 

60.9 223. بشفافٌة بٌنهم فٌما المعلومات( المعلمات / المعلمون )ٌتبادل 4

 123 33.6 20 5.5 2.55 0.60 4 

208 الهادفة الحوارٌة األسبلة إثارة على( المعلمات / المعلمٌن )ة/القابد ٌشجع 5

 56.8 122 33.3 36 9.8 2.47 0.67 12 

40 32.0 117 57.1 209. إنجازاتها على العمل فرق ة/القابد ٌكافا 6

 10.9 2.46 0.68 13 

148 45.6 167. بتوصٌاتها ستؤخذ المدرسة قٌادة أن فً العمل فرق تثق 7

 40.4 51 13.9 2.32 0.70 15 

بسرعة المطلوبة المعلومات على الحصول فً( للمعلمات /للمعلمٌن )ة/القابد ٌسهل 8

 211 57.7 121 33.1 34 9.3 2.48 0.66 11 

228( المعلمات /المعلمٌن )أداء تطور عن حدٌثة ببٌانات المدرسة قٌادة تحتفظ 9

 62.3 104 28.4 34 9.3 2.53 0.66 5 

.االستراتٌجٌة( رإٌتها/ رإٌته )إثراء فً للمساهمة( المعلمات / المعلمون )ة/القابد ٌدعو 10

 214 58.5 117 32.0 35 9.6 2.49 0.67 9 



 إلنجاز ٌحتاجونها التً بالموارد التحكم من( والمعلمات المعلمون )ة/القابد ٌمكن 11

 14 0.70 2.36 13.1 48 38.3 140 48.6 178. أعمالهم

222. المدرسة أهداف تحقٌق أجل من الخارجٌة الجهات مع ة/القابد ٌتعاون 12

 60.7 115 31.4 29 7.9 2.53 0.64 6 

 الرسمٌة الجهات من معلومات على الحصول فً( المعلمات / المعلمون )ة/القابد ٌشجع 13

 10 0.67 2.49 9.6 35 32.0 117 58.5 214 العالقة ذات

.والتدرٌب التعلم فرص الستثمار( المعلمات /المعلمٌن )طلبات عام بشكل ة/القابد ٌدعم 14

 215 58.7 117 32.0 34 9.3 2.49 0.66 8 

234. وخططها المدرسة رإٌة تنفٌذ أجل من( والمعلمات المعلمٌن )ة/القابد ٌدعم 15

 63.9 108 29.5 24 6.6 2.57 0.61 3 

  -0.46 2.51 للمحور العام الحسابً المتوسط

 القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع محور أن( 9 )رقم الجدول خالل من ٌتضح

 تراوحت فقرة،( 15 )ٌتضمن الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة

 من والثالثة الثانٌة بالفبتٌن تقع المتوسطات وهذه ،(2.69 ،2.32 )بٌن لهم الحسابٌة المتوسطات

 حول الدراسة أفراد استجابات تفاوت إلى السابقة النتٌجة وُتشٌر الثالثً، المتدرج المقٌاس فبات

 الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع

 .الرٌاض بمدٌنة

 موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.46 )معٌاري بانحراف( 2.51 )العام الحسابً المتوسط بلغ

 المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق على الدراسة أفراد بٌن

 المجتمع أفراد ٌحتاجها التً المهارات تحدٌد )فً ٌتمثل وذلك الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة

 على البعض بعضهم( المعلمات/ المعلمٌن )مساعدة وكذلك المستقبل، فً المهام إلنجاز المدرسً

 المدرسة رإٌة تنفٌذ أجل من( المعلمات/ المعلمٌن )ٌدعمون القادة أن إلى إضافة التعلّم،

 المدرسة قٌادة احتفاظ وكذلك بشافٌة، المعلمات/ المعلمٌن بٌن المعلمات وتبادل وخططها،

 نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اتفقت وقد ،((المعلمات /المعلمٌن )أداء تطور عن حدٌثة ببٌانات

 الثانوٌة المدارس مدٌرٌات ممارسة درجة أن إلى توصلت والتً( م2014 )الحارثً دراسة

 نتٌجة اختلفت  حٌن فً كبٌرة، بدرجة جاءت المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات الطابف بمدٌنة

 العاملٌن ممارسة درجة أن إلى توصلت والتً( 2007 )عباٌنة دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة

 اختلفت كما متوسطة، بدرجة جاءت متعلمة كمنظمة المدرسة لخصابص األردنٌة المدارس فً

 ممارسة درجة أن إلى توصلت والتً( 2009 )الكندٌة دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة



 بدرجة جاءت األساسً بعد ما التعلٌم مدارس فً المتعلمة المنظمة مبادئ لبعض العاملٌن

 توصلت والتً( 2011 )جبران دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت كما متوسطة،

 نتٌجة اختلفت كما متوسطة، بدرجة جاءت متعلمة كمنظمة للمدرسة المعلمون وصف أن إلى

 اإلدارة ممارسة درجة أن إلى توصلت والتً( 2012 )البنا دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة

 بدرجة جاءت غزة بمحافظات الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات المدرسٌة

 .متوسطة

 المنظمة أهداف تطبٌق واقع تعكس التً الفقرات أبرز من أن( 8 )رقم بالجدول النتابج أوضحت

 الفقرات فً تتمثل الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة

 :التالً النحو على وذلك لها، الحسابً للمتوسط ًوفقا تنازلٌاً مرتبة( 9 ،4 ،15 ،2 ،1 )رقم

( المستقبل فً المهام إلنجاز أحتاجها التً المهارات أحدد )وهً( 1 )رقم العبارة جاءت- 1

 القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن األولى بالمرتبة

( 3.0 من 2.69 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة

 على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.51 )معٌاري وانحراف

 .المستقبل فً المهام إلنجاز ٌحتاجونها التً للمهارات تحدٌدهم

 على البعض بعضهم( المعلمات / المعلمون )ٌساعد )وهً( 2 )رقم العبارة جاءت- 2

 القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن الثانٌة بالمرتبة( التعلم

( 3.0 من 2.66 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة

 أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.54 )معٌاري وانحراف

 .التعلّم على البعض بعضهم ٌساعدون( المعلمات/ المعلمٌن)

 رإٌة تنفٌذ أجل من( والمعلمات المعلمٌن )ة/القابد ٌدعم )وهً( 15 )رقم العبارة جاءت- 3

 المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن الثالثة بالمرتبة( وخططها المدرسة

 2.57 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى

 الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.61 )معٌاري وانحراف( 3.0 من

 .وخططها المدرسة رإٌة تنفٌذ أجل من( المعلمات/المعلمٌن )ٌدعمون القادة أن على

 بٌنهم فٌما المعلومات( المعلمات / المعلمون )ٌتبادل )وهً( 4 )رقم العبارة جاءت- 4

 لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن الرابعة بالمرتبة( بشفافٌة

 من 2.55 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات

 على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.60 )معٌاري وانحراف( 3.0

 .بشفافٌة بٌنهم فٌما المعلومات ٌتبادلون( المعلمات/المعلمٌن )أن



 أداء تطور عن حدٌثة ببٌانات المدرسة قٌادة تحتفظ )وهً( 9 )رقم العبارة جاءت- 5

 المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن الخامسة بالمرتبة(( المعلمات /المعلمٌن)

 حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة

 عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.66 )معٌاري وانحراف( 3.0 من 2.53)

 (.المعلمات /المعلمٌن )أداء تطور عن حدٌثة ببٌانات تحتفظ المدرسة قٌادة أن على الدراسة

 المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع بمحور فقرات ثالث أقل أن( 8 )رقم بالجدول النتابج بٌنت

 ،6 )رقم الفقرات فً تتمثل الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى

 :التالً النحو على وذلك لها، الحسابً للمتوسط ًوفقا تنازلٌاً مرتبة( 7 ،11

 الثالثة بالمرتبة( إنجازاتها على العمل فرق ة/القابد ٌكافا )وهً( 6 )رقم العبارة جاءت- 1

 فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن عشر

 معٌاري وانحراف( 3.0 من 2.46 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 فرق ٌكافبون القادة أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.68)

 .إنجازاتها على العمل

 التحكم من( والمعلمات المعلمون )ة/القابد ٌمكن )وهً( 11 )رقم العبارة جاءت- 2

 بواقع الخاصة الفقرات بٌن عشر الرابعة بالمرتبة( أعمالهم إلنجاز ٌحتاجونها التً بالموارد

 بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق

 هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.70 )معٌاري وانحراف( 3.0 من 2.36 )حسابً بمتوسط الرٌاض

 بالموارد التحكم من( المعلمات/المعلمٌن )ٌمكنون القادة أن على الدراسة عٌنة أفراد بٌن موافقة

 .أعمالهم إلنجاز ٌحتاجونها التً

( بتوصٌاتها ستؤخذ المدرسة قٌادة أن فً العمل فرق تثق )وهً( 7 )رقم العبارة جاءت- 3

 القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق بواقع الخاصة الفقرات بٌن عشر الخامسة بالمرتبة

( 3.0 من 2.32 )حسابً بمتوسط الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة

 الدراسة عٌنة أفراد بٌن ما حد إلى موافقة هناك أن على ٌدل وهذا ،(0.70 )معٌاري وانحراف

 .بتوصٌاتها ستؤخذ المدرسة قٌادة أن فً تثق العمل فرق أن على

 المدارس فً المعلمات/المعلمٌن استجابة فً إحصابٌة داللة ذات فروق توجد هل: الثالث السإال

 التالٌة للمتغٌرات وفقاً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة

 ?(الحالً العمل فً الخدمة سنوات عدد العلمً، المإهل النوع،)

 .الجنس متغٌر باختالف الفروق: أوالً



 الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك كانت ما إذا ولمعرفة

 لعٌنتٌن( ت )اختبار استخدام تم الجنس، متغٌر باختالف المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو

 ،(10 )رقم الجدول خالل من ٌتضح كما وذلك ،(independent sample t-test )مستقلتٌن

 :التالً النحو على وذلك

 (10 )رقم جدول

 متوسطات بٌن للفروق( independent sample t-test )مستقلتٌن لعٌنتٌن( ت )اختبار نتابج

 الجنس متغٌر باختالف المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو الدراسة عٌنة أفراد استجابات

 مستوى ت قٌمة المعٌاري االنحراف الحسابً المتوسط العدد الجنس األبعاد

 الداللة

 -0.52 2.38 87 ذكر المتعلمة المنظمة أهداف لتطبٌق التربوٌة القٌادة دور

0.907 0.366 

   0.47 2.43 279 أنثى 

1.619 -0.49 2.44 87 ذكر المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع

 0.106 

   0.45 2.53 279 أنثى 

 متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك توجد ال أنه( 10 )رقم الجدول خالل من ٌتضح

 فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور نحو الدراسة أفراد استجابات

 مستوى قٌمة بلغت حٌث الجنس، متغٌر باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 الدراسة نتٌجة اتفقت وقد إحصابٌاً، دالة غٌر أي( 0.05 )من أكبر قٌمة وهً ،(0.366 )الداللة

 داللة ذات فروق وجود عدم أن إلى توصلت والتً( م2011 )شاهٌن دراسة نتٌجة مع الحالٌة

 للمهارات الجدد المدٌرٌة ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة

 الدراسة نتٌجة اتفقت كما الجنس، متغٌر باختالف غزة بمحافظات الحكومٌة المدارس فً القٌادٌة

 ذات فروق هناك توجد ال أنه إلى توصلت والتً( م2013 )مخ أبو دراسة نتٌجة مع الحالٌة

 المدارس مدٌري ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة

 .الجنس متغٌر باختالف القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة

 متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك توجد ال أنه( 10 )رقم بالجدول النتابج بٌنت كما

 فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع نحو الدراسة أفراد استجابات

 مستوى قٌمة بلغت حٌث الجنس، متغٌر باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 الدراسة نتٌجة اتفقت وقد إحصابٌاً، دالة غٌر أي( 0.05 )من أكبر قٌمة وهً ،(0.106 )الداللة



 داللة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت والتً( م2012 )البنا دراسة نتٌجة مع الحالٌة

 المدرسٌة اإلدارة ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة

 الجنس، متغٌر باختالف غزة بمحافظات الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات

 إلى توصلت والتً( م2009 )الكندي دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت حٌن فً

 ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود

 متغٌر باختالف األساسً بعد ما التعلٌم مدارس فً المتعلمة المنظمة مبادئ لبعض العاملٌن

 جبران دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت كما اإلناث، لصالح وذلك الجنس،

 أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود إلى توصلت والتً( م2011)

 لصالح وذلك الجنس، متغٌر باختالف متعلمة كمنظمة للمدرسة المعلمون وصف حول الدراسة

 .الذكور

 ٌجعلهن الذي األمر المعلمات، من الدراسة أفراد من األكبر النسبة أن إلى ذلك وٌعود  

 أهداف تطبٌق واقع حول استجاباتهن فً متقاربات ٌجعلهن مما الجنس، حٌث من متجانسات

 . الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة

 العلمً المإهل متغٌر باختالف الفروق: ثانٌاً

 الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك كانت ما إذا ولمعرفة

 مان اختبار استخدام تم العلمً، المإهل متغٌر باختالف المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو

 independent )مستقلتٌن لعٌنتٌن( ت )اختبار عن بدٌالً ،(Mann-Whitney )وٌتنً

sample t-test)، خالل من ٌتضح كما وذلك العلمً، المإهل متغٌر فبات تكافإ لعدم وذلك 

 (11 )رقم الجدول

 (11 )رقم جدول

 عٌنة أفراد استجابات متوسطات بٌن للفروق( Mann-Whitney )وٌتنً مان اختبار نتابج

 العلمً المإهل متغٌر باختالف المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو الدراسة

ت قٌمة المعٌاري االنحراف الحسابً المتوسط العدد العلمً المإهل األبعاد

 الداللة مستوى 

188.90 319 بكالورٌوس المتعلمة المنظمة أهداف لتطبٌق التربوٌة القٌادة دور

 60260.00- 2.554 0.011 

   6901.00 146.83 47 علٌا دراسات 

189.30 319 بكالورٌوس المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع

 60388.00- 2.746 0.006 



   6773.00 144.11 47 علٌا دراسات 

( 0.05 )مستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق هناك أن( 11 )رقم الجدول خالل من ٌتضح

 أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن فؤقل

 العلمً، المإهل متغٌر باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة

 مقابل( 188.90 )رتب بمتوسط بكالورٌوس العلمً مإهلهم ممن الدراسة أفراد لصالح وذلك

 أن إلى السابقة النتٌجة وُتشٌر علٌا، دراسات العلمً مإهلهم ممن الدراسة ألفراد( 146.83)

 التربوٌة القٌادة دور على أكبر بدرجة ٌوافقون بكالورٌوس العلمً مإهلهم ممن الدراسة أفراد

 اتفقت وقد الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً

 فروق هناك أن إلى توصلت والتً( م2011 )الروٌلً دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة

 الثانوٌة المدارس قابدي دور حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات

 اختلفت حٌن فً العلمً، المإهل متغٌر باختالف المستقبلٌة المتطلبات مواجهة فً والمتوسطة

 هناك توجد ال أنه إلى توصلت والتً( م2013 )مخ أبو دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة

 مدٌري ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق

 .العلمً المإهل متغٌر باختالف القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة المدارس

( 0.01 )مستوى عند إحصابٌة داللة ذات فروق هناك أن( 11 )رقم بالجدول النتابج بٌنت كما

 المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن

 الدراسة أفراد لصالح وذلك العلمً، المإهل متغٌر باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة

 الدراسة ألفراد( 144.11 )مقابل( 189.30 )رتب بمتوسط بكالورٌوس العلمً مإهلهم ممن

 مإهلهم ممن الدراسة أفراد أن إلى السابقة النتٌجة وُتشٌر علٌا، دراسات العلمً مإهلهم ممن

 المدارس فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع على أكبر بدرجة ٌوافقون بكالورٌوس العلمً

 البنا دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اتفقت وقد الرٌاض، بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة

 استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت والتً( م2012)

 فً المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات المدرسٌة اإلدارة ممارسة درجة حول الدراسة أفراد

 نتٌجة اختلفت حٌن فً العلمً، المإهل متغٌر باختالف غزة بمحافظات الثانوٌة المدارس

 داللة ذات فروق وجود إلى توصلت والتً( م2009 )الكندي دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة

 مبادئ لبعض العاملٌن ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة

 وذلك العلمً المإهل متغٌر باختالف األساسً بعد ما التعلٌم مدارس فً المتعلمة المنظمة

( م2007 )عباٌنة دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت كما البكالورٌوس، لصالح

 أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت والتً



 متعلمة كمنظمة المدرسة لخصابص األردنٌة المدارس فً العاملٌن ممارسة درجة حول الدراسة

 الحارثً دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت كما العلمً، المإهل متغٌر باختالف

 أفراد استجابات بمتوسطات إحصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت والتً( م2014)

 المنظمة الستراتٌجٌات الطابف بمدٌنة الثانوٌة المدارس مدٌرٌات ممارسة درجة حول الدراسة

 .الخدمة سنوات متغٌر باختالف المتعلمة

 الحالً العمل فً الخدمة سنوات متغٌر باختالف الفروق: ثالثاً

 الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك كانت ما إذا ولمعرفة   

 تم الحالً، العمل فً الخدمة سنوات متغٌر باختالف المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو

 األحادي التباٌن تحلٌل  عن بدٌالً ،(Kruskall-Wallis )والٌس كروسكال اختبار استخدام

(One Way Anova)، وذلك الحالً، العمل فً الخدمة سنوات متغٌر فبات تكافإ لعدم وذلك 

 (12 )رقم الجدول خالل من ٌتضح كما

 (12 )رقم جدول

 أفراد استجابات متوسطات بٌن للفروق( Kruskall-Wallis )والٌس كروسكال اختبار نتابج

 الخدمة سنوات متغٌر باختالف المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق نحو الدراسة عٌنة

 الداللة مستوى كاي مربع قٌمة الرتب متوسط العدد الخدمة سنوات األبعاد

36 سنوات( 5 )من أقل المتعلمة المنظمة أهداف لتطبٌق التربوٌة القٌادة دور

 202.10 1.468 0.480 

   185.77 96 سنوات( 10  )إلى( 5 )من 

   179.71 234 سنوات( 10 )من أكثر 

204.92 36 سنوات( 5 )من أقل المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع

 1.910 0.385 

   185.78 96 سنوات( 10  )إلى( 5 )من 

   179.27 234 سنوات( 10 )من أكثر 

 متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك توجد ال أنه( 12 )رقم الجدول خالل من ٌتضح

 فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً التربوٌة القٌادة دور نحو الدراسة أفراد استجابات

 قٌمة بلغت حٌث الخدمة، سنوات متغٌر باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 نتٌجة اتفقت وقد إحصابٌاً، دالة غٌر أي( 0.05 )من أكبر قٌمة وهً ،(0.480 )الداللة مستوى

 فروق هناك توجد ال أنه إلى توصلت والتً( م2013 )مخ أبو دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة

 مدٌري ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات



 نتٌجة اختلفت حٌن فً الخدمة، سنوات متغٌر باختالف القٌادٌة للمهارات االبتدابٌة المدارس

 ذات فروق هناك أن إلى توصلت والتً( م2011 )الروٌلً دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة

 الثانوٌة المدارس قابدي دور حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة

 الخبرة سنوات متغٌر باختالف المستقبلٌة المتطلبات مواجهة فً والمتوسطة

 متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق هناك توجد ال أنه( 12 )رقم بالجدول النتابج بٌنت كما

 فً التربوٌة القٌادات لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع نحو الدراسة أفراد استجابات

 قٌمة بلغت حٌث الخدمة، سنوات متغٌر باختالف الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس

 نتٌجة اتفقت وقد إحصابٌاً، دالة غٌر أي( 0.05 )من أكبر قٌمة وهً ،(0.385 )الداللة مستوى

 ذات فروق وجود عدم إلى توصلت والتً( م2007 )عباٌنة دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة

 فً العاملٌن ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة

 كما الخبرة، سنوات متغٌر باختالف متعلمة كمنظمة المدرسة لخصابص األردنٌة المدارس

 وجود عدم إلى توصلت والتً( م2012 )البنا دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اتفقت

 اإلدارة ممارسة درجة حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق

 متغٌر باختالف غزة بمحافظات الثانوٌة المدارس فً المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات المدرسٌة

 والتً( م2014 )الحارثً دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اتفقت كما الخبرة، سنوات

 حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت

 المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات الطابف بمدٌنة الثانوٌة المدارس مدٌرٌات ممارسة درجة

 الكندي دراسة نتٌجة مع الحالٌة الدراسة نتٌجة اختلفت حٌن فً الخدمة، سنوات متغٌر باختالف

 أفراد استجابات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود إلى توصلت والتً( م2009)

 بعد ما التعلٌم مدارس فً المتعلمة المنظمة مبادئ لبعض العاملٌن ممارسة درجة حول الدراسة

 .الطوٌلة الخدمة سنوات لصالح الخدمة سنوات متغٌر باختالف األساسً

 الذي األمر سنوات،( 10 )من أكثر خبرتهم الدراسة أفراد من األكبر النسبة أن إلى ذلك وٌعود  

 لدى المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق واقع على للحكم تإهلهم التً الكافٌة الخبرة لدٌهم ٌجعل

 تطبٌقها تم الدراسة أن كما. الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات

 بالجانب باهتمامها غٌرها عن تتمٌز والتً ،(مقررات نظام )الحكومٌة الثانوٌة المدارس على

 هذه أن كما أسرٌة، صحٌة، مهنٌة، إدارٌة، مقررات خالل من ٌقدم الذي المهاري، التطبٌقً

 التً المشكالت بعض حل فً والمشاركة بالحوار لطالبها الفرصة إتاحة على تقوم المدارس

 دعا مما البحثٌة؛ مشارٌعهم إلنجاز العمل فرق خالل من الجماعً العمل وتدعم تواجههم،



 المستمر؛ والتعلم بالتدرٌب المهنٌة مهاراتهم من ٌطوروا أن ومعلموها المدارس هذه قٌادات

 . التعلٌم من النموذج هذا مع تماشٌاً

 الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات دور لتفعٌل المقترح التصور ما: الرابع السإال

 المتعلمة? المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة

 لتطوٌر المستقبلٌة الرإٌة أهداف مع وتماشٌا الدراسة، إلٌها توصلت التً النتابج ضوء فً

 التربوٌة القٌادات مهارات تطوٌر خالل من السعودٌة العربٌة المملكة فً التعلٌمٌة العملٌة

 دور لتفعٌل مقترح تصور الباحثان تقدم متعلمة، تعلٌمٌة مإسسات فً تعمل التعلٌمٌة، والكوادر

 المنظمة أهداف ضوء فً الرٌاض بمدٌنة الحكومٌة الثانوٌة المدارس فً التربوٌة القٌادات

 .المتعلمة

 

 

  

 

  التوصيات

 مدارس فً الحكومٌة الثانوٌة المدارس وقابدات لقابدي العمل وورش التدرٌبٌة الدورات 

 وتطبٌق التربوٌة بالقٌادة ٌتعلق فٌما خاصة بصفة الثانوٌة والمدارس عامة بصفة العام التعلٌم

 فً المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق فً االستمرار أجل من وذلك المتعلمة، المنظمة أهداف

 .الثانوٌة المدارس

 

 المنظمة أهداف بتطبٌق ٌقمن ممن الثانوٌة المدارس لقادة والمعنوي المادي التحفٌز 

 على اآلخرٌن وتشجٌع المتعلمة، المنظمة أهداف تطبٌق فً االستمرار على لتحفٌزهم المتعلمة،

 .المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق

 

 المدارس وقادة المتعلمة، المنظمة ألهداف المطبقة المدرس قادة بٌن الزٌارات تبادل 

 العدٌدة بالمزاٌا قرب عن والتعرف الخبرات، تبادل أجل من وذلك المفهوم، لذلك مطبقة الغٌر

 .المتعلمة المنظمة أهداف تطبٌق من التربوٌة للمإسسة تتحقق التً

    

 

                                                                                                                                       



 المراجع

 : العربٌة المراجع: أوالً

 بالمملكة العامة اإلدارة معهد فً التنظٌمً التعلم إدارة(. 2005. )سعود إٌمان خضٌر، أبو

 منشورة، غٌر دكتوراه رسالة. المتعلمة المنظمة مفهوم تطبٌق مقترح تصور السعودٌة العربٌة

 . السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، سعود، الملك جامعة

 فً الغوث بمدارس المتعلمة المنظمة ابعاد توافر درجة(. 2013. )إبراهٌم محمد زٌد، أبو

 غٌر ماجستٌر رسالة. الوظٌفً برضاهم وعالقتهم مدٌرٌها نظر وجهة من غزة محافظة

 .فلسطٌن غزة، اإلسالمٌة، الجامعة منشورة،

 جرش جامعة فً التدرٌس هٌبة أعضاء ممارسة مستوى(. م2013. )طالب عونٌة سنٌنة، أبو

 للبحوث جرش مجلة. نظرهم وجهة من سٌنج وضعها كما المتعلمة المنظمة لضوابط

 .475-439 ،(1 )16. والدراسات

 للمهارات االبتدابٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة(. 2013. )زكً محمد محمود مخ، أبو

 رسالة. المستقبلٌة الرإى ضوء فً االخضر الخط داخل المعلمٌن نظر وجهة من القٌادٌة

 .األردن إربد، منشورة، غٌر دكتوراه

 – مهاراتها – مجاالتها -وظابفها )المدرسٌة اإلدارة مبادئ(. 2010. )محمد بله عباس أحمد،

 .الرشد مكتبة: الرٌاض(. األولى الطبعة(. )تطبٌقاتها

 القٌادٌة المهارات لتطوٌر تدرٌبً برنامج مقترح تصور(. 2010. )شبٌب منى األحمري،

 كلٌة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة مٌدانٌة، دراسة: عسٌر بمنطقة الثانوٌة المدارس لمدٌرات

 .السعودٌة العربٌة المملكة خالد، الملك جامعة التربٌة،

. المعاصر والتنظٌمً التخطٌطً البعد المدرسٌة اإلدارة(. 2012. )الصمد عبد األغبري،

 .النهضة دار: لبنان ،(الثالثة الطبعة)

 .السعودٌة العربٌة المملكة ،2030 رإٌة برامج(. 2020 )الوطنً التحول برنامج

 المتعلمة والمنظمة التنظٌمً التعلم(. 2010. )فوزي هاشم والعبادي، هادي عادل البغدادي،

 – المعرفة إدارة-التنظٌمٌة الذاكرة – التنظٌمً السلوك )المعاصرة اإلدارٌة بالمفاهٌم وعالقتهما

 .  الوراق دار: عمان(. األولى الطبعة(. )التنظٌمً األداء – المعلومات إدارة

 فً المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات المدرسٌة اإلدارة ممارسة درجة(. 2012. )شادي البنا،

 الجامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة تفعٌلها، وسبل غزة بمحافظات الثانوٌة المدارس

 .فلسطٌن غزة، اإلسالمٌة،



 المنظمة الستراتٌجٌات المدرسٌة اإلدارة ممارسة درجة(. 2016. )إبراهٌم شادي البناء،

 جامعة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة. تفعٌلها وسبل غزة بمحافظة الثانوٌة المدارس فً المتعلمة

 .  األردن الٌرموك،

 فً الشاملة الجوة إدارة تفعٌل فً التربوٌة القٌادات دور(. 2013. )أحمد غازي حمد، بنً

 الٌرموك، جامعة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة. إربد محافظة فً والتعلٌم التربٌة مدٌرٌات

 .األردن

 المهنٌة الخبرات مركز خبراء: القاهرة. المتعلمة المنظمات(. 2006. )الرحمن عبد توفٌق،

 بمٌك لإلدارة

 المعلمٌن نظر وجهة من تعلٌمً كقابد والمدٌر متعلمة كمنظمة المدرسة(. 2011. )علً جبران،

   458-427 ،(1)9 اإلسالمٌة، الجامعة مجلة األردن، فً

 بمدٌنة الثانوٌة المدارس مدٌرات ممارسة درجة(. 2014. )هللا ضٌف مسلط خلود الحارثً،

 43-31 ،( 11)1 المتعلمة، المنظمة الستراتٌجٌات الطابف

 تطوٌر(. 2013. )محمد عفاف وسعٌد، محمد، سوزان والمهدي، سعٌد، أمٌن عماد الحدٌدي،

. المعاصرة التحدٌات ضوء فً الفلسطٌنٌة العالً والتعلٌم التربٌة بوزارة اإلدارٌة القٌادات أداء

 .217-183 ،(14)1التربٌة، فً العلمً البحث مجلة

 دار: عمان(. األولى الطبعة. )التربوٌة القٌادة فً معاصرة فنون(. 2015. )رافده الحرٌري،

 .للنشر المناهج

 من اإلداري اإلبداع على المتعلمة المنظمة خصابص أثر(. 2013. )سالم ابتهاج الحرٌزات،

 منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة. األردن فً الوسط إقلٌم مستشفٌات فً العاملٌن نظر وجهة

 . األردن الكرك، مإته، جامعة

. المنظمة وظابف. اإلدارٌة العملٌات. النظرٌات الحدٌثة اإلدارة مبادئ(. 2010. )حسن حرٌم،

 الحامد دار: عمان(. الثانٌة الطبعة)

 المسٌرة دار: عمان. الثالثة الطبعة. التربوٌة اإلدارة(. 2013. )محمد والعجمً، حسٌن حسان،

 لتطوٌر مقترح تصور(. م2009. )محمد هللا عبد محمد هللا، وعبد على علٌوة رجب حسن،

 لقسم الرابع العلمً المإتمر المعاصرة، العالمٌة الخبرات ضوء فً العالً التعلٌم جوانب بعض

 .274-139ص ص ،(1 )،(واألمل التجاوزات-العربٌة الدول فً التعلٌم أنظمة )التربٌة أصول

 النشؤة، المتعلمة المنظمات(. 2017. )خٌرة وعٌوش الحق عبد والعشابري، مصطفى حوحو،

     الحكمة ومكتبة دار: عمان(. األولى الطبعة. )والتطور األهداف

 .المناهج دار: عمان(. األولى الطبعة. )التربوٌة واإلدارة القٌادة(. 2017. ) محمد الحٌدان،



 (األول الفصل  ،1432 ، المقررات، نظام الثـانوي التعـلٌم دلٌـل)

 التربوي والتخطٌط اإلدارة(. 2015. )سامً ورضوان، الرحمن عبد والشاش، خالد دهٌشة،

 .           الرشد مكتبة: الرٌاض(. الرابعة الطبعة(. )عملٌة وتطبٌقات نظرٌة أسس)

 تطبٌق مستوى(. 2013. )محمد والرواشدة، محمد، وأحمد، محمد، والشباب، محمد، الرفاعً،

 أربد، محافظة فً األردنٌة العامة المإسسات فً العاملون ٌراها كما ومعوقاتها المتعلمة المنظمة

 .158-119 ،(1)9 األعمال، إدارة فً األردنٌة المجلة

 وجهة من األزهرٌة بالمعاهد المتعلمة المنظمة أبعاد توافر مدى(. م2013. )عصام رمضان،

 .2410-2373ص ص ،(10)28 اإلنسانٌة، للعلوم النجاح جامعة مجلة. فٌها العاملٌن نظر

 منطقة فً والمتوسطة الثانوٌة المدارس لمدٌرات القٌادي الدور(. 2011. )علً سمٌه الروٌلً،

 ماجستٌر رسالة. للمدرسة المستقبلٌة المتطلبات لمواجهة السعودٌة العربٌة المملكة فً الجوف

 .األردن إربد، الٌرموك، جامعة منشورة، غٌر

 التربٌة، كلٌة العلمٌة، الرسابل فً المقترح التصور بناء أسالٌب(. 2013. )محمد الدٌن، زٌن

 . السعودٌة المكرمة، مكة القرى، أم جامعة

 فً ودورها الذاتٌة اإلدارة مدخل مبادئ تحقٌق آلٌات(. 2016. )محمد فاٌز سعٌد السبعً،

 .27-1 ،(53)17 التربٌة، عالم مجلة. المدارس لقٌادات اإلداري األداء تطوٌر

 دار: عمان(. األولى الطبعة. )وآفاق مفاهٌم التربوٌة القٌادة(. 2012. )سالمة راتب السعود،

 صفاء

 .المسٌرة دار: عمان(. األولى الطبعة. )اإلداري اإلبداع(. 2011. )خلف بالل ، السكارنة

 كمنظمات التربوٌة المإسسات(. م 2010. )حٌدر ضحى وخضر، أكرم سوزان سلطان،

 .الفكر دار: عمان(. األولى الطبعة. )متعلمة

 فً القٌادٌة للمهارات الجدد المدٌرٌن ممارسة درجة(. 2011. )محمد مرشد عبٌر شاهٌن،

 غٌر ماجستٌر رسالة. تنمٌتها وسبل نظرهم وجهة من غزة بمحافظات الحكومٌة المدارس

 .فلسطٌن غزة، اإلسالمٌة، الجامعة منشورة،

 الى الرسمٌة األردنٌة الحاجات متطلبات توافر درجة(. 2012. )محمود منٌرة الشرمان،

 استراتٌجٌة: فٌها التدرٌسٌة الهٌبة وأعضاء األكادٌمٌٌن القابد نظر وجهة من متعلمة منظمات

     فلسطٌن غزة، جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة. مقترحة

 الى الرسمٌة األردنٌة الحاجات متطلبات توافر درجة(. 2016. )محمود منٌره الشرمان،

 استراتٌجٌة: فٌها التدرٌسٌة الهٌبة وأعضاء األكادٌمٌٌن القابد نظر وجهة من متعلمة منظمات

 .األردن الٌرموك، جامعة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة مقترحة،



 الشركة تجربة تقٌٌم: المتعلمة المنظمة بناء فً اإلدارٌة القٌادة دور(. 2013. )مقٌم صبري،

 .162-147 ،(11 )وأبحاث، دراسات مجلة. سوناطراك المحروقات وتسوٌق إلنتاج الجزابرٌة

 ضوء فً التنظٌمً التكٌف على التحوٌلٌة القٌادة لتؤثٌر تحلٌلٌة دراسة(. 2010. )زكً صقر،

 العلمٌة المجلة. الشرقٌة بمحافظة لالتصاالت المصرٌة الشركة على بالتطبٌق المتغٌرات بعض

 .240-201 ،(ٌولٌو )7 األزهر، جامعة التجارة، كلٌات لقطاع

(. األولى الطبعة. )اإلدارٌة القٌادة وأنماط الشاملة الجودة(. 2008. )عٌد محمود الصلٌبً،

 .  والتوزٌع للنشر الحامد دار: عمان

 المإسسات إدارة فً معاصرة رإى(. 2014. )إبراهٌم محمد وخاطر، محمد، بٌومً ضحاوي،

 .العربً الفكر دار: القاهرة.  التعلٌمٌة

 الطبعة. )المستقبل مدرسة -المتعلمة المدرسة(. 2009. )صالح وعباٌة، هانً الطوٌل،    

 .  وابل دار: عمان(. األولى

 دكتوراه رسالة والتطلعات، الواقع: متعلمة كمنظمة االردنٌة المدرسة(. 2007. )صالح عبابنة،

 . األردن األردنٌة، الجامعة منشورة، غٌر

 مدٌري لدى المتعلمة المنظمة خصابص توافر درجة(. 2013. )غازي فداء الفتاح، عبد

 رسالة نظرهم، وجهات من ووسطها الغربٌة الضفة شمال محافظات فً الحكومٌة المدارس

 .   فلسطٌن نابلس، الوطنٌة، النجاح جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر

 مفهومه، العلمً البحث(. 2001. )كاٌد الحق، وعبد الرحمن عبد وعدس، ذوقان عبٌدات،

 الفكر دار: عًمان(. السادسة الطبعة. )وأسالٌبه وأدواته،

 المنظمة أبعاد توفر درجة(. 2015. )العزٌز عبد هٌفاء وإبراهٌم، كدٌمٌس، تركً العتٌبً،

 .160-35 ،(92)15 الثقافة، مجلة. الطابف بجامعة العاملٌن بتمكٌن وعالقتها المتعلمة

 الطبعة. )أسالٌبه أدواته، مفهومه،: العلمً البحث(. 2003. )وآخرون الرحمن، عبد عدس،

 .والتوزٌع للنشر أسامة دار: الرٌاض(. الثالثة

 دار: الرٌاض(. الثانٌة الطبعة. )التربوي والتخطٌط اإلدارة(. 2013. )محمد فاتن عزازي،

 الزهراء

(. األولى الطبعة. )السلوكٌة العلوم فً البحث إلى المدخل(. 2003. )حمد بن صالح العساف،

 .العبٌكان مكتبة: الرٌاض

(. الثانٌة الطبعة. )السلوكٌة العلوم فً البحث إلى المدخل(. 1995. )حمد صالح العساف،

 .العبٌكان مكتبة: الرٌاض



. وتطبٌقاتها أصولها التربوي واإلشراف التعلٌمٌة اإلدارة(. 2014. )عزت جودت عطوي،

 .      الثقافة دار: عمان(. الثالثة الطبعة)

 العربٌة المملكة فً التعلٌم نظام تطوٌر(. 2002. )الدٌن نور الجواد، وعبد حمدان الغامدي،  

 فهد الملك مكتبة : الرٌاض.  السعودٌة

 المدارس مدٌري لدى وتطوٌرها المتوفرة القٌادٌة المهارات مستوى(. 2007. )سعٌد الغامدي،  

 كلٌة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة السعودٌة، العربٌة المملكة فً الباحة منطقة فً الثانوٌة

 . الٌمن عدن، جامعة التربٌة،

 إنجاح فً التربوٌة للقٌادة اإلدارٌة المهارات فاعلٌة(. 2016. )باشه موسً عوض الغامدي،

 بالمملكة المكرمة مكة بمنطقة االبتدابٌة المرحلة مدارس على تطبٌقاً التعلٌمٌة التربوٌة العملٌة

 أم اإلسالمٌة، والعلوم الكرٌم القرآن جامعة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة. السعودٌة العربٌة

 . السودان درمان،

 فً جدة بمدٌنة األهلٌة األطفال رٌاض مدارس قابدات أداء تطوٌر(. 2012. )رإى قنادٌلً،

 غٌر ماجستٌر رسالة. والتعلٌمٌة اإلدارٌة الهٌبة نظر وجهة من المعاصرة االتجاهات ضوء

 . السعودٌة القرى، ام جامعة منشورة،

 األساسٌة المدارس فً التعلم منظمة أبعاد توافر درجة(. 2013. )مٌمونة أرٌج الكبٌسً،

 ماجستٌر رسالة المعلمٌن، نظر وجهة من اإلداري باإلبداع وعالقتها عمان محافظة فً الخاصة

 .األردن األوسط، الشرق جامعة منشورة، غٌر

-11 الصفٌن )األساسً بعد ما التعلٌم مدارس لتحوٌل مقترح تصور(. 2009. )مٌاسة الكندٌة،

 قابوس، السلطان جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة متعلمة، منظمات إلى عمان بسلطنة( 12

 . عمان سلطنة

 فً التربوٌٌن المشرفٌن قبل من تطبٌقها وإمكانٌة المتعلمة المنظمة(. 2013. )نسٌبة المحاسنة،

 الٌرموك، جامعة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة. لدٌهم القٌادي باألسلوب ذلك وعالقة األردن

 . األردن أربد،

 دار: عمان. والتطبٌق الفكر االستراتٌجً التربوي التخطٌط(. 2011. )الحاج علً أحمد محمد،

 .والتوزٌع للنشر المسٌرة

 فً المتعلمة للجامعة مدخل التنظٌمً والتعلم المعرفة إدارة(. 2010. )إبراهٌم رضا الملٌجً،

 .طٌبة مإسسة: القاهرة(. األولى الطبعة. )المعرفة مجتمع

 المملكة فً وممارسات نظرٌات والمدرسٌة التعلٌمٌة اإلدارة(. 2014. )هللا عبد محمد ناجً، آل

 الحمٌضً: الرٌاض(. السادسة الطبعة. )السعودٌة العربٌة



: المإسسً التمٌز تحقٌق فً المتعلمة المنظمة خصابص أثر(. 2010. )سالم أسماء النسور،

 منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة. األردنٌة العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة فً تطبٌقٌة دراسة

 .األردن عمان،

 ومعوقاتها القٌادٌة للمهارات المدارس مدٌرات ممارسة درجة(. 2014. )محمد أمٌمة هزاٌمة،

 الٌرموك، جامعة التربٌة كلٌة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة إربد، محافظة فً تطوٌرها وسبل

 . األردن

 للمناهج العامة اإلدارة مناهج الرابدة، السعودٌة المدارس (. 2003. ) والتعلٌم التربٌة وزارة

 (3 )العدد
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