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 :الممخص
ان توظيف ابعاد المنظمة المتعممة يسيم في ارساء تقاليد راسخة        

الحكومية فال تتوقف جيود التطوير نحو تطوير اداء المدارس الثانوية 
بمجرد تحقيق مستوى مناسب من تطوير واصالح واقع تمك المدارس بل 
البد من مواصمة الجيد لممحافظة عميو وتحسينو  من خالل دمج االفراد 
في عممية التعمم اذ يصبح التعمم المصدر الوحيد لمميزة التنافسية المؤكدة 

االدارة العميا تفكر  والمستويات االدارية  فالنموذج القديم والقائم عمى ان
االخرى تطبق لم يعد مفيدا. ان التغيير والتطوير يتطمب التعمم ، والتعمم 
الحقيقي يقود الى التغيير وكمما كان التغيير كبيرا كانت الحاجة اعظم الى 
التعمم لذلك فان الميمة االستراتيجية الرئيسة في عالم اليوم ىي تطوير 

منظمة عمى التعمم من تجاربيا وتجارب االخرين فالمنظمة الساعية قدرات ال
لمتعمم تعني ببساطة المنظمة التي تسعى الى اكتساب المعرفة واستخداميا 
وتطويرىا من خالل حركة لولبية مستمرة تتعمم من خالليا المنظمة وتعمم 
االخرين. ويرى الباحثان ان المدارس الحكومية تحتاج الى مزيد من 

تحديث والتطوير خاصة بعد ظيور العديد من المدارس االىمية الخاصة ال
فأصبحت ىناك منافسة قوية في معدالت النجاح وفي االرتقاء بمستوى 
العممية التعميمية وىذا االمر استدعى ضرورة تطبيق المفاىيم الحديثة من 

ات قبل ادارات تمك المدارس والتحول من ىياكل تنظيمية تقميدية الى تنظيم
 مرنة قادرة عمى التكيف اي نوعية جديدة
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Abstract: 

         Employing the dimensions of the learning 

organization contributes to a solid foundation towards 

developing the performance of secondary schools, 

resuming the original growth of the confirmed 

competitive advantage, because the old model based on 

the higher grant is thinking and other administrative 

levels are no longer useful.  Change in learning, learning, 

learning, learning, learning, learning, learning, change, 

change, big change, and the learning association ... Its 

development is through a continuous spiral movement 

that learns from the livelihood of the organization and 

teaches others.  The two researchers believe that public 

schools need more modernization and development after 

the appearance of good marks in private schools, which 

are required to obtain strong competition in growth rates 

and advancement. The educational matter necessitated 

correction of modern restrictions by the administrations 

of those schools and the transformation from traditional 

organizational structures to time organizations  Other 

surviving new institutions that were successful in this 

institution. 

  Research objective Study objective and objective from 

the perspective of growth and objective in secondary 

schools and its transformation 
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  -مشكمة البحث:
ان التقدم والتطور التكنولوجي الذي تشيده البيئة الخارجية لممنظمات يفرض عمى 

وصمت اليو  من  المنظمة ان تطور في اساليبيا االدارية فاالدول المتقدمة لم تصل الى ما
مستوى متقدم اال بوجود ادارة متطورة وحديثة . وتعد االدارة والمتمثمة بمدير المدرسة ىي االداة 
الرئيسة لمتغيير فنجاح المؤسسات التربوية في اداء رسالتيا وتحقيق اىدافيا يعتمد الى حد 

الستجابة لمتطمبات كبير عمى كفاءة ادارتيا في التكيف مع التغييرات المجتمعية السريعة وا
 المستقبل .

والشك ان التغيير ىو الشيء الوحيد الثابت  ، ىذا االمر فرض عمى المنظمات واقعا 
جديدا يوجب عمييا ان تتبنى مفاىيم ادارية جديدة لمتكيف مع ىذه المتغيرات ولجسر الفجوة 

ي والمنظمة بين ماىي عميو وما يجب ان تكون  . ومن اىم ىذه المفاىيم التعمم التنظيم
(. والمؤسسات التربوية تواجو تحديات داخمية 53، ص  2009المتعممة ) الطويل وعبابنة، 

وخارجية تتمثل في الضغوط التي يمارسيا المتفاعمون مع ىذه المؤسسات وىم الطمبة واولياء 
اآلمور ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك ضغوط القوى السياسية والتكنولوجية مما يفرض 

 ( 2080تمك المؤسسات ان تصبح منظمات متعممة .) سمطان وخضر ، عمى 
ان توظيف ابعاد المنظمة المتعممة يسيم في ارساء تقاليد راسخة نحو تطوير اداء 
المدارس الثانوية الحكومية فال تتوقف جيود التطوير بمجرد تحقيق مستوى مناسب من تطوير 

الجيد لممحافظة عميو وتحسينو . من خالل واصالح واقع تمك المدارس بل البد من مواصمة 
دمج  االفراد في عممية التعمم اذ يصبح التعمم المصدر الوحيد لمميزة التنافسية المؤكدة 
فالنموذج القديم والقائم عمى ان االدارة العميا تفكر  والمستويات االدارية االخرى تطبق لم يعد 

التعمم الحقيقي يقود الى التغيير وكمما كان مفيدا.  ان التغيير والتطوير يتطمب التعمم ، و 
التغيير كبيرا كانت الحاجة اعظم الى التعمم لذلك فان الميمة االستراتيجية الرئيسة في عالم 
اليوم ىي تطوير قدرات المنظمة عمى التعمم من تجاربيا وتجارب االخرين فالمنظمة الساعية 

ساب المعرفة واستخداميا وتطويرىا من خالل لمتعمم تعني ببساطة المنظمة التي تسعى الى اكت
، 2086حركة لولبية مستمرة تتعمم من خالليا المنظمة وتعمم االخرين. ) ياسين  ، 

 .(889-877ص
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ويرى الباحثان ان المدارس الحكومية تحتاج الى مزيد من التحديث والتطوير خاصة 
افسة قوية في معدالت بعد ظيور العديد من المدارس االىمية الخاصة فأصبحت ىناك من

النجاح وفي االرتقاء بمستوى العممية التعميمية وىذا االمر استدعى ضرورة تطبيق المفاىيم 
الحديثة من قبل ادارات تمك المدارس والتحول من ىياكل تنظيمية تقميدية الى تنظيمات مرنة 

مع المتغيرات  قادرة عمى التكيف اي نوعية جديدة من المؤسسات التعميمية تتواكب وتتناغم
التقنية والمعرفية الحديثة تمك ىي المنظمات المتعممة التي تضطمع بيذه الميمة الحيوية وتركز 
عمييا .  ومن خالل البحث لم يجد الباحثان دراسات  عراقية  تيتم في تطوير المدارس 

في الدول الثانوية باستخدام مفيوم المنظمة المتعممة عمى الرغم من تزايد اىتمام الباحثين 
الغربية والعربية بمفيوم المنظمة المتعممة مما دفع الباحثان ان يتناوال ىذا الموضوع لمعرفة 

 مدى تطبيق ابعاد المنظمة المتعممة في المدارس الثانوية ودورىا في تطويرىا .
 وفي ضوء ذلك تتحدد مشكمة الدراسة عمى النحو التالي     

عممة في المدارس الثانوية لمحافظتي بغداد ما درجة توافر ابعاد المدرسة المت -
 واالنبار ؟
 ما متطمبات تطوير المدارس الثانوية في ضوء مفيوم المنظفة المتعممة. -

 -اهمية البحث :
ان النمو المتزايد لممعرفة رافقو تغيير النظرة لمعنصر البشري من مجرد ايادي عاممة 

محور لكل تطوير فضال عن تطور مفاىيم الى اعتباره مصدر لممعرفة واالبداع والتي تمثل 
العمل االداري باعتبار ان قيمة المعمومات والمعرفة تفوق كثيرا قيمة الممتمكات المادية فضال 
عن  تطوير المناىج والبرامج الدراسية والتي ال يمكن ان تظل ثابتة ومستقرة.  كل ىذا فرض 

ل من منظمة تقميدية الى منظمة تواكب عمى المنظمات التربوية ان تستجيب ليذا التغير وتتحو 
( .  ان تزايد 98-90،ص2009التقدم والتطور في البيئة الخارجية .)العربي و القشالن ، 

االىتمام بالمورد البشري مع تزايد خبراتيا وتعمميا عمى عكس الموارد االخرى التي تتناقص 
عرفة والمعرفة مصدر ضروري قيمتيا مع االستخدام والتقادم فيم المصدر االساس لتوليد الم

لزيادة قدرتيم عمى تحسين االداء وتطويره عمى المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية  
فضال اتجاه المنظمات نحو تطوير عممياتيا والى ابتكار اساليب جديدة في اداء العمل لتكون 

 (Thomas&Allen,2006,p123قادرة عمى ادارة التغيير والتطوير المستمرين . )
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اصبحت القدرة عمى التعمم احدى القدرات المحورية لمؤسسات العصر الحديث ، فكمما 
تعاظمت قدرة المؤسسة عمى التعمم وبناء المعرفة زادت امكانية بقائيا واستمرارىا ومواصمتيا 
لمسيرتيا . التعمم ىو المصدر الميم لمميزة التنافسية المستدامة  وىذا ما تفتقر لو مدراسنا 

حكومية فضال عن ان االداء المتميز لمفرد والمؤسسة ككل والخدمات التي تقدميا الى ال
المجتمع وايجاد كادر مدرسي ممتزم  بالعمل ومتشارك بالمعرفة ال يتأتى  اال عن طريق 
المدرسة المتعممة  التي تتمكن من توظيف المعرفة في وظائفيا االدارية والتعميمية وتتمكن من 

من خالل استراتيجياتيا المبنية عمى القاعدة المعرفية التي تنقميا من الوضع بموغ اىدافيا 
 الحالي الى ما ينبغي ان تكون عميو في المستقبل .

التعمم التنظيمي يسيم بشكل مباشر في اقامة منظمة التعمم والتي تعد اليدف االساسي 
اخر يكسب المعممين  الذي تسعى مدارس التجديد الذاتي نحو تحقيقو ، كما انو من جانب

واعضاء االدارة المدرسية المعرفة المتجددة والتي تساعد عمى نموىم المعرفي وتقدميم الميني 
والذي ينعكس بشكل ايجابي عمى المخرجات التعميمية في ىذه المرحمة كما انو يحفز 

معرفة المنظمات والييئات الخارجية عمى المشاركة إلكساب االدارة المدرسية والمعممين ال
المرغوبة والتي تجعميم عمى دراية بكل ما ىو جديد وتمعب االدارة المدرسية دورا ىاما في 
انجاح ىذه الطريقة من خالل تييئة بيئة تعاونية تساعد عمى نشر وتبادل المعرفة بين 
المعممين سواء كانوا في نفس المدرسة او في المدارس االخرى ويعود التعمم التنظيمي عمى 

ن واالدارة المدرسية بالعديد من الفوائد منيا يزيد من تبادل المعمومات واالتصاالت المعممي
والفيم بينيم وبين البيئة المحيطة ،يحثيم عمى استخدام اساليب وطرق تعمم جديدة تساعد عمى 
تحقيق االىداف الموضوعة ،الحد من اساليب العمل المنتشرة الغير مرغوب فييا ،تحسين 

وجعميم اكثر استجابة لمتغيرات البيئية المعقدة ،تدعيم االدارة وتمكينيم من  كفايات االفراد
اتخاذ القرارات الرشيدة زيادة فرصة االندماج والمشاركة لجميع االطراف لتبادل الخبرات 
والمعرفة ، اتاحة الفرصة لإلدارة لمتوجو نحو الممارسات التنظيمية الجديدة والتخمي عن 

 (80-79،ص2008) عزة ،  الممارسات القديمة .
( ان من االسباب التي تدعو الى تحويل المؤسسة من Brown&Posneويشير )

منظمة تقميدية الى منظمة متعممة ىو احداث التغيير في طبيعة الميام والوظائف اي التحول 
 من الميام الروتينية الى ادوار التمكين اي جعل االفراد قادرين عمى التصرف والتحرك بفاعمية
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ومرونة بإعطائيم الصالحيات القانونية ، ىيكل المنظمة التنظيمي يكون ىيكل افقي يزيل 
الحدود عن الوظائف في المؤسسة ويسمج بنشر المعرفة واالنتقال من الرسمية الى المشاركة 
في المعمومات اي فتح قنوات االتصال بين العاممين واالدارة. 

(Brown&Posne,2001,276-277فعمى الم  ) ؤسسات التعميمية ان تصبح منظمات تعمم
ال تقدم خدمات التعميم فقط بل يتعمم فييا العاممون بصورة مستمرة لتحسين االخطاء التي 
يقعون بيا والتغمب عمى الصعوبات التي تواجييم ولتحسين ادائيم بصورة عامة من اجل تقديم 

ستمر وىذا يتطمب فييا خدمات تعميم وتعمم افضل فالمدراس التي ترفض ان تتغير لن ت
استيعاب شروط التغيير واعادة الحيوية لممنظمة وبالتالي تحويميا الى منظمة متعممة وان 
مقدرة المنظمة عمى التعمم ىو مفتاحيا لمبقاء والنمو فالمنظمة المتعممة ليست القادرة عمى 

 (.Reece,2004,37التكييف فحسب بل ىي المنتجة .) 
 وتتجمى اىمية الدراسة 

االستفادة من تطبيق ابعاد المنظمة المتعممة في مواجية المشكالت التي  -8
 تواجو المدارس الثانوية الحكومية وتحقق ليا ميزة تنافسية في البيئة الخارجية .

ستوفر الدراسة لمعاممين واصحاب القرار بيانات ومعمومات دقيقة تمكنيم من  -2
د بحيث يتم التركيز عمى الممارسات التي اجراء التغييرات الالزمة لتحقيق التطوير المنشو 

 تؤدي الى ادامة التعمم المنظمي في المدارس 
قمة الدراسات العراقية التي تناولت مفيوم المنظمة المتعممة وتطبيق ابعادىا  -3

 عمى المدارس الثانوية الحكومية لتطويرىا .
 -اهداف الدراسة :

ر المدارس الثانوية االبعاد الضرورية والالزمة لتطوي -اليدف االول : -
 وتحويميا الى المدرسة المتعممة  من وجية نظر عينة الدراسة .

( بين متوسطي اجابات 0.05الفروق ذو الداللة االحصائية عند مستوى ) -
 المدراء والمدرسين عمى ابعاد المدرسة المتعممة 

( في اجابات عينة البحث 0.05الفروق ذو الداللة االحصائية عند مستوى ) -
 ابعاد المدرسة المتعممة بحسب المؤىل العممي )بكالوريوس ، عميا( عمى 
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( في اجابات عينة البحث 0.05الفروق ذو الداللة االحصائية عند مستوى ) -
  10سنوات فاقل ، اكثر من  10عمى ابعاد المدرسة المتعممة بحسب سنوات الخدمة )

 سنوات(
في ضوء مفيوم المنظمة متطمبات تطوير المدارس الثانوية  -اليدف الثاني : -

 المتعممة    .
   -حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بالمدارس الثانوية الحكومية في محافظتي ) بغداد  / الرصافة  
واالنبار/ قضاء الرمادي والحبانية  ( ومدراء تمك المدارس والمدرسين والمدرسات  التابعين ليا 

 .2022-2028لمعام الدراسي 
 -:تحديد المصطمحات
 -المنظمة المتعممة :

 ( Draft,2000عرفيا ) 
بانيا المنظمة التي يحدد فييا كل واحد من العاممين المشكالت ويقوم بحميا بما      

يجعل المنظمة قادرة عمى ان تجرب وتغير وتحسن باستمرار من اجل زيادة قدرتيا عمى النمو 
 والتعمم وتحقيق اغراضيا .

 (Draft,2000,40) 
 ( Marquardt,2002عرفيا ) 

بانيا المنظمة التي تتعمم بطريقة جماعية وبشكل فعال وتعمل عمى تحسين مقدرتيا    
عمى ادارة المعرفة واستخداميا باستمرار وتمكين االفراد من التعمم داخل المنظمة وخارجيا 

 واستخدام التقنية لتنظيم التعمم واالنتاج .
  (Marquardt,2002,p19) 

 ( Swee,Gog,2003عرفيا ) 
ىي منظمة تتبنى عن قصد ىياكل واستراتيجيات تشجع اعضائيا عمى التعمم ، 

 وبالتالي يكون لدييا قدرة اكبر عمى التعمم .                                                       
(Swee,Gog,2003,216 ) 

 ( Castaneda &Rios,2007عرفيا ) 
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 الى التعمم وتبني التعمم التنظيمي بيدف التطوير المستمر.  بانيا المنظمة التي تسعى
  (Castaneda &Rios,2007,p363) 
 (2088عرفيا )البداوي  والعمري ،  -
ىي الخصائص والمواصفات الموجودة في المدارس الثانوية الحكومية والتي  -

وكذلك التطوير تزيد من قدرتيا عمى التكيف السريع مع المتغيرات التي تحدث داخميا وخارجيا 
 المستمر وتبادل الخبرات والتجارب المميزة ونشرىا وتعميميا عمى الجميع كمنظمة متعممة.

 (225،ص2088)البداوي  والعمري ،  
 (2085عرفيا )العنزي ،

ىي المنظمة التي تقوم بتعمم التكيف النبيو والذكي والسريع لمتغيرات التي تحدث في 
، وكمما تزايدت قدرتيا عمى التعمم كمما تحقق  التطور المنشود  البيئة الخارجية   المحيطة بيا

ليا وعمى ىذا االساس فان تطور المنظمة يعد بمثابة الطريقة التي ترتبط بزيادة قدرتيا عمى 
 التجديد الذاتي لمعمل في مجال التعميم . 

 (390، ص2085)العنزي ،  
 -المدرسة المتعممة :

 ( 2085عرفتيا )القرني ،
لمدرسة التي يتم فييا ممارسة التعمم الفردي والمنظمي لممتعممين بشكل مستمر ىي ا 

لتحقيق االندماج مع البيئة  والتكيف مع المتغيرات الداخمية والخارجية وفق رؤية واضحة من 
العمل الجماعي واالنطالق نحو التميز واالبتكار وتحقيق تعمم الطمبة بأقصى درجات الكفاءة 

 والفاعمية .
 (803،ص2085القرني ، )  

ىي المؤسسة التي ليا القدرة عمى التغيير -التعريف النظري لممدرسة المتعممة :
والتطوير لممارساتيا التقميدية لتتوافق مع الظروف المتغيرة وتسعى لتعديل سموك العاممين من 

 خالل ايجاد بيئة محفزة عمى التعمم والتشارك المعرفي .
عممية احداث تطوير في مجاالت العمل في  -ة المتعممة :التعريف االجرائي لممدرس 

المدارس الثانوية ومتطمبات تطويرىا وفق ابعاد مفيوم المدرسة المتعممة كما تحددىا استجابات 
 عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة. 
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 االطار  النظري و الدراسات السابقة  -الفصل الثاني :  
 المدرسة كمنظمة متعممة  -اوال:

لقد كانت البداية الحقيقية الستخدام مصطمح المنظمة المتعممة منذ بداية التسعينات 
كتابو عن تسييل التعمم التنظيمي ،  كما   8990من القرن العشرين  عندما نشر كريس  عام 

يعد بيتر سينج  من اوائل المفكرين الذين فسروا مفيوم المنظمة  المتعممة في كتابو "النظام 
(. 32، ص2085ن والممارسة في المنظمة المتعممة " .)العياصرة  والحارثي  ، الخامس الف

والمنظمة المتعممة ىو مفيوم اداري ييتم بالتعمم كمقوم اساسي لإلدارة التي تريد التسمح بروح 
 (73، ص2007المبادرة والقدرة عمى التكيف والمرونة في اداء الميام . )عبابنة والعدوان ، 

ديات المتمثمة بمعدل السرعة التي يتم بيا التغيير اكبر من معدل ومع تزايد التح
المحاق بو ،وظيور اتجاه يسعى الى استشراف المستقبل فرض عمى المؤسسات التربوية ان 
تراجع اعماليا وتقوم اداءىا وتحمل نقاط القوة والضعف فييا وتحدد فرص التطور بما يمكنيا 

المستقبل الذي ترغب فيو من خالل بناء ثقافة التعمم  من زيادة قدرتيا وطاقتيا عمى تشكيل
 (428، ص2088والتفكير المنظم لتحقق االستمرار والتميز.)عمي ، 

ان الضغوط المتعددة المصادر التي واجيت نظم التعميم في العالم  اسيمت    
بانتقال مفيوم المنظمة المتعممة الى مجال التربية  والتي تطمبت مواجية او التكيف مع 
التغييرات في البيئة الخارجية من خالل التعمم المستمر والتخمي عن اليياكل والممارسات 

وانماط ادارية حديثة تواكب طبيعة العصر الحالي ، وربط اداء العامل  التقميدية ، وتبني نماذج
( .وال 238،ص 2080بأداء المنظمة ، وتشجيع البحث والحوار بين العاممين ) المميجي ، 

يحدث ىذا بدون تحول تنظيمي وشخصي فضال عن تفعيل انشطة ادارة التغيير لتشمل ىيكل 
ىدافيا التنظيمية . فالمدرسة المتعممة تقوم عمى بناء المدرسة وفمسفتيا وقيميا األساسية وا

انظمة ليا القدرة لمحصول عمى المعرفة ضمن خطة طويمة االجل تمكنيا من اجراء عمميات 
التغيير المستمرة واالستعانة بطاقاتيا التنظيمية من اجل االستجابة الى المتغيرات المختمفة . 

والذي يتطمب منيا اجراء تغييرات عمى ىيكميا والعمل عمى تنمية قدرات التعمم الفردي 
،وثقافتيا التنظيمية ،باإلضافة الى تغيير في تصميم الوظائف ، وايجاد ارضية واسعة لمشاركة 
موظفييا والمستفيدين منيا في صنع القرارات ،وتبادل المعمومات بحرية ،وتشجيع التفكير 

لتعمم المستمر، وتطوير القدرات لكل افراد النظمي، وبناء ذاكرتيا التنظيمية ،وضمان عمميات ا
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المدرسة باإلضافة الى كل من يتعامل معيا بشكل دائم والتطوير الذاتي والمستمر لممنظمة 
ككل والعمل عمى وضع قنوات تربط تعمم االفراد بسياسات المنظمة واستراتيجياتيا . ) الميدي 

 (2080و الحربي  ، 
تم بالتعمم والتعميم وينخرط جميع العاممين بيا في اذن المدرسة المتعممة ىي التي تي

عممية تحسين جماعية يتحمل مسؤوليتيا الجميع ، فالمدير يتحول الى قائد لعممية التعمم ، 
ليوفر فرصا تعميمية ، ويوفر تغذية راجعة ، ويعزز الثقة والنجاح ، ذلك ان عممية التعمم ىي 

م لممدرسة ، يشترك في تحقيقيا الجميع بطاقات ال عممية استراتيجية متواصمة في النظام العا
 (807، ص2007حدود ليا ) عطاري وعيسان ، 

ان نجاح المدرسة كمنظمة متعممة يعتمد عمى توافر قيادة مدرسية تؤمن بقدرات 
العاممين ومساعدتيم عمى تحديد فجوات االداء وكيفية معالجتيا وتمكين المدرسين ذوي 

خل المدرسة فضال عن توافر ثقافة تنظيمية تحقق توازنا بين مصالح المعرفة من مستوياتيم دا
كافة المتعاممين مع المدرسة كما تركز عمى االفراد اكثر من االنظمة وذلك باالعتقاد  بجوىر 
القدرات االنسانية ، فيي ثقافة االتصال بين القيادات لتبادل الخبرات بما يحقق انماط جديدة 

 (59، ص2008ت داخل المدرسة ) الرجوب ، من الممارسات والسموكيا
وبذلك فالتعمم  المنظمي  في المدارس يتم في ثالث دورات وىي دورة التعمم المفردة  

وتحدث عندما يعمل المدرس عمى حل مشكالت طمبتو لتطوير عمميتي التعميم والتعمم اما دورة 
ستوى المدرسة ، اما دورة التعمم الثنائية تحدث عندما  يحل المدرس مشكالت الطمبة عمى م

التعمم الثالثية تحدث عندما يشارك المعمم في تحديد قيم النظام المدرسي واىدافو العامة التي 
( وتتم ىذه الدورات في ثالث مراحل المرحمة 684، ص8998تضبط جودة التعميم )ىيجان ، 

دون التفكير بطرق االولى معرفية حيث يتعرف االفراد الى افكار جديدة لتوسيع معرفتيم ويب
مختمفة اما المرحمة الثانية فيي سموكية يبدا االفراد بتضمين رؤاىم ومعرفتيم الجديدة ويغيرون 
سموكيم اما المرحمة الثالثة تحسين السموك  فالتغير في السموك يقود الى تحسين يمكن قياسو 

 ( .2004من نتائج ممموسة )بكار والفاعوري  ، 
  -المتعممة:خصائص المدرسة  -ثانيا:
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كل فرد معني بطريقة او بأخرى بالنمو والتقدم وتحسين قدراتو االبداعية ،   -8
فالمنظمة معتمدة عمى قاعدة معرفية من خالل تخزينيا لممعارف وخاصة الضمنية منيا 

 (334، 2006.)العمي واخرون ، 
ر ان يكون التعمم المنظمي توجيا عاما لمييئة المدرسية نحو التجريب واالبتكا -2

ويكمن نجاحو في مقدرة المدرسة عمى اداء الميمات بشكل جماعي وفيم وتطبيق االفكار 
 (800، 2085الجديدة حول التعمم والتعميم .)القرني ، 

السماح لألفراد بتجريب االفكار، والنظر لألخطاء باعتبارىا فرصا لمتعمم  -3
 ولتوسيع دائرة المعرفة واالتقاء بالميارات .

سالة المدرسة واىدافيا من اجل االرتقاء بمفيم   المشترك متابعة ومراجعة ر  -4
 والقيم والممارسات .

 (23،ص 2088)عمي،  
قدرة المدرسة عمى االستفادة من المعرفة الجديدة ودمجيا في السياق المدرسي  -5

 بما يخدم اغراضيا .
القدرة عمى تحويل المعمومات المتوفرة لدييا بطرق مختمفة بما يخدم  -6
 مصالحيا.
 (Brandt,2003,p67 ) 
التحسين المستمر نتيجة لمتعمم المستمر وذلك من خالل التغذية الراجعة  -7

 واثراء القاعدة المعرفية .
 توقع التغييرات المستقبمية في البيئة والقدرة عمى التكيف مع تأثيراتيا . -8
نقل المعرفة بين اجزاء المنظمة وبينيا وبين غيرىا من المنظمات بسرعة  -9
 وسيولة .
 (Marquardt,2002,p32 ) 

 كيف تتعمم المنظمة  -ثالثا:
ان معظم المنظمات تتيح لمعاممين فرصا تعميمية سواء في المعاىد او في   

الجامعات وتمبي احتياجاتيا من الموارد البشرية المؤىمة من خالل توظيف الخرجين وىذا ما 
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ن او تكسبيم ميارات جديدة من يطمق عميو بالتعميم ، كما ان المنظمات تطور ميارات العاممي
 خالل التدريب  وصوال الى مرحمة التعمم .

ان ما يميز التدريب والتعميم عن التعمم  فالتدريب يحمل بعدا اليا في نقل الميارة التي 
تتمثل في مجموعة الحركات في التعامل مع االلة من اجل االنتاج كذلك الحال مع عممية 

درسي لتمقين واكتساب المعمومات  وفي كال الحالتين ثمة حالة التعميم التي تتم بالنمط الم
ساكنة يتم نقميا من الخبير الى المتدرب او الطالب بكل ما يعنيو ذلك من ىرمية واتصال 
احادي االتجاه في الغالب ولكن مع التعمم فان انتقال المعرفة او الخبرة او الميارة يتم بطريقة 

ن الطرفين في عالقة تتجاوز الجانب الرسمي الى الالرسمي ومن التبادل والتفاعل والتشارك بي
( فالتعمم ىو تنقيح لألفكار 249، ص2005النقل االلي الى التفاعل االنساني .)نجم ، 

وتحويميا الى معرفة مفيدة ليا قدرة في التوجيو واتخاذ القرار كما يعرف بانو التغيير في 
 ( Daft,2000,p486السموك او االداء نتيجة الخبرة . ) 

ييدف مصطمح المنظمة المتعممة او المؤىمة الى تغيير وتطوير اليياكل التنظيمية 
واجراءات تنفيذ العمل  ونوع تعميم الموارد البشرية من اجل التطوير المستمر والمتناسق لمتعمم، 

يكون اقل ولمتعمم ثالث مستويات  المستوى االول ىو المستوى الفردي اي تعمم الفرد بنفسو اذا 
تقنينا  ورسمية في المنظمة النو يميز بين اوقات التعمم الرسمية واوقات التعمم غير الرسمية . 
اما المستوى الثاني فيو المستوى الجماعي اي التعمم الذي يقوم بو االفراد عن طريق فرق 
ر العمل من خالل االعمال المنفذة عمى مستوى الجماعة وبطريقة تعاونية وتشاركية ودو 

االدارة ال يتمثل في التنظيم وفرض االوامر وانما في المتابعة وتسييل عممية التعمم . اما 
المستوى الثالث فيو المستوى التنظيمي اي ان المنظمة تتعمم عن طريق حفظ نتائج تجاربيا 

اذن التعمم    ) Ferangu oudet,2006,p70-71واكتسابيا من خالل نشاطات افرادىا ) 
ويدعم التعمم الجماعي والعكس صحيح والتعمم الجماعي يدعم التعمم التنظيمي و  الفردي ينمي

يطور المنظمة ويرتقي بيا الى منظمة متعممة . ان المنظمة ال تتعمم من تمقاء ذاتيا وانما 
تتعمم من خالل ما يتعممو افرادىا عن طريق التجربة والخبرة والتدريب والتفاعل مع االخرين 

اكتساب ميارات التركيز واالستقراء واالستدالل والتحميل وبناء االطر النظرية  وىذا يمكنيم من
 والبناءات العممية .

 انواع التعمم التنظيمي -رابعا :
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ىناك عدة تصنيفات لمتعمم التنظيمي كتصنيف توماس  اذ يميز التصنيف االول بين 
عم ىذا االستقرار ، والتعمم التعمم االعتيادي الذي يسود في فترات االستقرار التنظيمي ويد

االستثنائي او العالي الذي يظير في فترات التغيير والتحول التنظيمي في المنظمة كإدخال 
المفاىيم والمبادئ والقواعد الجديدة التي تحرك االستقرار وتيز بعمق المفاىيم والمبادئ القديمة 

ير الى التعمم المعرفي (،  اما التصنيف الثاني  فيش258، ص2005السابقة . ) نجم ، 
والتعمم السموكي االول يترجم من خالل تغيرات ادراكية ونماذج التفكير التي تطبق في الطريقة 
التي تنظر بيا لممنظمة والمحيط ، اما الثاني فيعتمد عمى تغيير االجراءات والروتينات 

مرحمة اساسية  التنظيمية في تطبيق طرق العمل ونشاط المنظمة اذ يعتبر التعمم المعرفي
 Hefer etلمتعمم السموكي فأثناء عممية تغيير المفاىيم يشترط تغير السموك.  

al,2002,p397)  اما التصنيف الثالث لمتعمم التنظيمي فيو التعمم التكيفي  والتعمم التوليدي)
فالتعمم التكيفي  يحدث عند مجموعة من القيود التي تواجو المنظمة مع محيطيا . ىذا ما 

رض عمييا التأقمم لالستجابة لألحداث.( وىذا النوع من التعمم يدور حول التقميد او بف
االستنساخ اي التعمم مما لدى الغير او من ممارساتيم االفضل ، اما التعمم التوليدي ىو القدرة 
عمى توليد او خمق افكار جديدة اي يقوم عمى االبداع والمفاىيم التي من شانيا تطوير 

( . ويرى الباحثان 305،ص2088لجماعية وتحقيق النجاح لممنظمة  )السكارنة، الميارات ا
ان كل ىذه االنواع ىي مكممة لبعضيا البعض والتي من خالليا تتعمم المنظمة وتتحول من 

 منظمة تقميدية الى منظمة متعممة .
 العالقة بين التعمم التنظيمي والمنظمة المتعممة  -خامسا:

لمنظمة المتعممة والتعمم التنظيمي بانيا عالقة احتواء .  فالتعمم تتمثل العالقة بين ا
التنظيمي عنصرا اساسيا من عناصر المنظمة المتعممة فالمنظمة المتعممة تركز اىتماميا عمى 
بنية العممية التعميمية ، وتعمل باستمرار عمى زيادة قدرات اعضائيا عمى تحقيق المرونة 

ؤدي الى ابتكار نماذج وطرق جديدة لمتفكير . اما التعمم والحرية في التفكير ، وذلك ي
التنظيمي فيركز عمى الكيفية التي يحدث بيا التعمم ويكتسب االعضاء المعمومات والميارات 
واالتجاىات التي تؤدي االرتقاء بالمنظمة وتحقيق تكيفيا مع المتغيرات المتجددة في البيئة 

كما يمكن توضيح العالقة بينيما من خالل ارتباط ( .  Marquardt,2002,p19المتغيرة . )
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السبب بالنتيجة حيث انو ال يمكن ان تكون ىناك عممية تعمم تنظيمي صحيحة دون ان يترتب 
 68، ص 8998عميو بناء منظمة قابمة لمتعمم ) ىيجان ، 

 الدراسات السابقة )العربية واالجنبية ( -ثانيا :
 (2011دراسة عمي )  -1

متعممة والمدير كقائد تعميمي  من وجهة نظر المعممين في  )المدرسة كمنظمة
 االردن (

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى تصورات المعممين في االردن نحو مدارسيم 
كمنظمات متعممة ومديرييم كقادة تعميميين وايجاد الفروق ذات الداللة االحصائية بين 

العممي والخدمة ، وكان عدد افراد العينة المشتركين تبعا لمتغيرات الجنس والعمر والمؤىل 
معمما من افراد عينة مقصودة  اما االداة في االستبانة من نوع ليكرت مكونة من جزأين  439

فقرة موزعة عمى اربعة مجاالت لممدرسة كمنظمة متعممة وىي مجال  30االول عبارة عن 
لمناخ التنظيمي ، اما االداة النمو الميني ومجال الييكل التنظيمي ومجال التجريب ومجال ا

فقرة موزعة عمى ستة مجاالت لممدير كقائد تعميمي وقد اظيرت النتائج  32الثانية عبارة عن 
تقديرا متوسطا نسبيا لوصف المدرسة كمنظمة متعممة والمدير كقائد تعميمي فضال عن عدم 

ية باستثناء متغير وجود فروق ذات داللة احصائية بين افراد العينة تبعا لخصائصيم الشخص
 الجنس ولصالح الذكور .

 (2015دراسة )القرني ،  -2
) المدرسة كمنظمة متعممة كما يتصورها معممو ومعممات المرحمة الثانوية بمحافظة 

 الدوادمي (
ىدفت الدراسة الكشف عن تصورات معممي ومعممات المرحمة الثانوية بمحافظة  

عرف الى مدى التباين في استجابات افراد عينة الدوادمي عن المدرسة كمنظمة متعممة  والت
الدراسة عن تصوراتيم حول المدرسة كمنظمة متعممة ، واعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي 

فقرة ، بمغ  28واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة وتحميميا  وبمغ عدد فقراتيا 
معمما ومعممة ، تم  64ية  بمغ عدد افرادىا واختيرت عينة عشوائية طبق 649مجتمع الدراسة 

استخراج الصدق والثبات لألداة وتوصمت الدراسة ان تصورات معممي ومعممات المرحمة 
الثانوية بمحافظة الدوادمي نحو مدراسيم كمنظمات متعممة جاءت بمتوسطات حسابية بدرجة 
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افراد عينة الدراسة عن  متوسطة. وان ىناك فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات
االداة ككل تبعا لممتغيرات )الجنس ، المؤىل العممي ، الخبرة (  وعدم وجود فروق ذات داللة 

بين تصورات افراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة . اوصت  0005احصائية عند مستوى داللة 
مدارس الى منظمات الدراسة حث وزارة  التربية عمى اتخاذ اإلجراءات واالساليب لتحويل ال

 متعممة .
 (2015دراسة )العياصرة والحارثي ،  -3

) درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة 
 المتعممة (

ىدفت الدراسة التعرف الى درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف 
ظر المعممات وتكون مجتمع الدراسة من جميع الستراتيجيات المنظمة المتعممة من وجية ن

وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة   2238معممات مدارس المرحمة الثانوية والبالغ عددىن 
ولتحقيق اىداف الدراسة استخدمت االستبانة اداة رئيسية لتقدير درجة   678بمغ حجميا 

متعممة وخرجت الدراسة بالنتائج ممارسة مديرات المدارس الثانوية الستراتيجيات المنظمة ال
التالية ان درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة 

بين متوسطات   0.05المتعممة كبيرة  ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
مدينة الطائف تقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية ب

الستراتيجيات المنظمة المتعممة تعزى لمتغير سنوات الخبرة لألداة ككل ولمجال تمكين 
 80المعممات من تكوين رؤية جماعية مشتركة ولصالح المعممات ذوات الخبرة اكثر من 

سنوات وال توجد فروق ذات لداللة احصائية لمتغيرات المؤىل العممي والتخصص لألداة ككل 
لدراسة توصيات من اىميا االستمرار في تفعيل الدورات التدريبية لمديرات المدارس وقدمت ا

 ومعمماتيا لبيان كيفية تطبيق استراتيجيات المنظمة المتعممة ومستجداتيا .
 (2018دراسة ) البدواوي والعمري،  -4

)درجة توافر معايير المنظمة المتعممة في المدارس الثانوية الحكومية في دولة 
 رات العربية المتحدة من وجهة نظر المديرين (االما

ىدفت الدراسة التعرف عمى درجة توافر معايير المنظمة المتعممة في المدارس الثانوية 
الحكومية بدولة االمارات العربية المتحدة من وجية نظر المدريين ، والفروق التي تعزى 
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الوصفي المسحي باعتباره االنسب لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة ، استخدمت الدراسة المنيج 
من مديري المدارس الثانوية وكانت  880لتحقيق اىداف الدراسة ، تكون مجتمع الدراسة من 

عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمعيا ، ولقد تم تطوير اداة الدراسة من خالل االعتماد عمى 
توزع عمى احد عشر فقرة ت 46االدب السابق المتعمق بأقسام المنظمة المتعممة  وتكونت من 

مجاال ) المجال التنظيمي ، التمكن الشخصي ، الرؤية المشتركة ، التفكير النظمي ، تعمم 
الفريق ، تشجيع التعمم والتعاون الجماعي ، ايجاد فرص التعمم المستمر ، النماذج العقمية ، 

لألداة  تشجيع الحوار ، المعرفة ، االتصال والتواصل ( ، وتم استخراج الصدق والثبات
.واظيرت نتائج الدراسة توافر معايير المنظمة المتعممة في المدارس الحكومية  الثانوية في 
دواة االمارات العربية المتحدة بدرجة عالية ، كما اظيرت عدم وجود فروق ذات داللة 
احصائية تعزى لمتغير الجنس باستثناء مجال تشجيع الحوار اذ كانت الفروق دالة احصائيا 

لح االناث باإلضافة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة ولصا
باستثناء المجال التنظيمي اذ كانت الفروق دالة احصائيا ولصالح اصحاب الخبرة اكثر من 

سنوات . واوصت الدراسة عمل دليل تربوي لتحويل المدارس الثانوية الحكومية في دولة  80
 تحدة الى منظمات متعممة االمارات العربية الم

 -الدراسات االجنبية :
 (Greene,2001 دراسة كرين ) -8

Schools as learning Organization) ) 
 المدارس كمنظمات متعممة .

ىدفت الدراسة الى تحديد درجة ممارسة المدارس لمضوابط الخمسة لبيتر سينج 
ورنيا االمريكية حيث تم تطوير كمنظمات متعممة في احدى المناطق التعميمية في والية كاليف

استبانة ليذا الغرض واشارت النتائج الى الضوابط  االقل توفرا في المدارس ىي وجود الرؤية 
المشتركة  ، والتفكير النظمي وتكوين فرق التعمم ، وبينت الدراسة ان تطبيق ضوابط المدرسة 

اعل االجتماعي والميني فييا المتعممة يعتمد عمى كل من انماط االتصاالت في المدرسة والتف
 ، واساليب حل المشكالت المدرسية والثقافية السائدة .

 (Kemple, 2003دراسة كمبل )  -2
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Th Extent to Which Teachers and  principals perceive High 
schools as  learning organization. 

      تصورات المدراء والمعممين لممدارس الثانوية كمنظمات متعممة .
ىدفت الدراسة الى تقييم الثقافة والقيادة كعوامل لتحديد المدرسة كمنظمة متعممة عمى 
عينة من مدارس ميشيغان وتم استخدام المنيج الوصفي وكانت اداة الدراسة ىي االستبانة 

مدرسة صغيرة وقد اجاب عمى االستبانة مدير  90مدرسة كبيرة  و 90وتكونت العينة من 
وثالثة من معممي كل مدرسة تم اختيارىم عشوائيا  ومن اىم النتائج التي توصمت المدرسة 

الييا الدراسة ان تقديرات مديري المدارس الثانوية لمدارسيم كانت اعمى من تقديرات المعممين 
بغض النظر عن حجم المدرسة وتقديرات معممي المدارس الصغيرة كانت اعمى من تقديرات 

 رة .معممي المدارس الكبي
 ( (Moloi & others,2006دراسة مولوي واخرون   -3

Educators’ perceptions of the school as a learning 
organization 

in the Vanderbijlpark-North District, South Africa"                               
ية جنوب تصورات المعممين لممدرسة كمنظمة متعممة في فاندر بيجمبارك الشمال

               افريقيا 
ىدفت الدراسة الى تعرف المكونات االساسية لممدارس لتعمل كمنظمات متعممة 
والتعرف الى تصورات المعممين حول مدارسيم كمنظمات متعممة وتقديم توجييات لممدرين 

ة ىي لتحويل مدارسيم لبيئات تعمم فعال وقد  تم استخدام المنيج الكمي وكانت اداة الدراس
 20( من المعممين تم اخذىم بطريقة عشوائية طبقية من 8000االستبانة وتكونت العينة من )

مدرسة ثانوية  ومن اىم نتائج الدراسة يتم تحويل المدرسة  لمنظمة  30مدرسة  ابتدائية و
متعممة من خالل استخدام االبعاد الخمسة بشكل إيجابيي وتدمج االبعاد الخمسة لممنظمة 

 ة بعاممين ىما الثقافة التعاونية والمعتقدات الشخصية حول التزام المعمم . المتعمم
 ( Zietlow, 2011دراسة زيتمو )  -4

Hig schools as Learning organizations: A comparison of 
exemplar and underperforming high schools in southern 
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California using senges five key Disciplines of a learning 
organizations 

المدارس الثانوية كمنظمات متعممة  : مقارنة بين كل من المدارس النموذجية 
والمنخفضة االداء في جنوب كاليفورنيا باستخدام الضوابط الخمسة لممنظمة المتعممة 

 لسينج .
نظمة ىدفت الدراسة الى المقارنة بين المدارس منخفضة االداء والمدارس التي تعتبر م

متعممة حسب ضوابط سينج ، ومن ابرز النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في فيم 
خصائص المنظمة المتعممة لصالح معممي المدارس النموذجية في مجاالت عمل الفريق 
والتفكير النظمي مقابل معممي المدارس متدنية االداء وتبين ان مديري المدارس يمارسون في 

القيادة التشاركية والرؤية المشتركة لتنفيذ ثقافة تنظيمية تعميمية كما تبين المنظمة المتعممة 
 وجود حاجة لتطبيق ضوابط سينج الخمسة لتحويل مدراسيم لمنظمات متعممة .

 -الفصل الثالث /اجراءات البحث :
 منهج البحث -اوال: 

تبحث الدراسة الحالية عن  االبعاد الضرورية لممنظمة  المتعممة و الالزمة لتطوير 
المدارس الثانوية  من وجية نظر مدراء المدارس الثانوية ومدرسي تمك المدارس ، وبذلك تم 

ييتم بوصف متطمبات  استخدام المنيج الوصفي كونو يتناسب مع طبيعة الدراسة ، فيو منيج 
ة من خالل جمع المعمومات باستجواب مجتمع الدراسة وتصنيف تمك  المنظمة المتعمم

المعمومات وتنظيميا والتعبير عنيا كميًا وكيفيًا، مما يؤدي إلى فيم العالقات الظاىرة مع 
غيرىا، كما يساعد عمى الوصول إلى استنتاجات، وتعميمات تساعدنا في فيم الواقع وتطويره. 

طبيعية واالجتماعية والتربوية دراسة كيفية توضح خصائص اذن ىو "اسموب يدرس الظواىر ال
الظاىرة ودراسة كمية توضح حجميا وتغيراتيا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر االخرى ")جودت 

 (872،ص2009، 
 مجتمع البحث  -ثانيا:

يتكون مجتمع الدراسة من مدراء المدارس الثانوية ومدرسي تمك المدارس  في   
رصافة االولى ومحافظة االنبار قضائي / الرمادي  والحبانية اذ بمغ عدد  محافظة بغداد / ال
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( مدرس وكما موضح  9516( مدير ، وعدد المدرسين )308مدراء المدارس الثانوية )
 بالجدول ادناه 

 (1جدول رقم )
عدد مديري المدارس  المحافظة

 الثانوية
عدد  النسبة

 المدرسين
 النسبة

 %78 7447 %68 209 بغداد / الرصافة االولى
االنبار/ قضائي الرمادي  

 والحبانية
99 32% 2069 22% 

 %100 9516 %100 308 المجموع
 عينة البحث -ثالثا:

( مدير من بغداد / 68( مدير بواقع ) 100حجم عينة الدراسة تكون من  )      
( مدرس من 371(  مدرس بواقع ) 476( مدير من االنبار و) 32الرصافة االولى  و    ) 

( مدرس من االنبار اما نوع العينة فقد تم اختيار العينة 105بغداد / الرصافة االولى و ) 
 ( 2العشوائية الطبقية .  وكما موضح بالجدول رقم )

 (عينة البحث موزعة حسب المحافظة والمؤهل العممي2جدول رقم )
 المجموع المؤىل العممي  المحافظة 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس
بغداد/ الرصافة 

 االولى
 68 22 23 23 مدير

 371 123 124 124 مدرس
 32 10 11 11 مدير االنبار

 105 35 35 35 مدرس
  -اداة الدراسة : -رابعا :

لتحقيق اىداف الدراسة قام الباحثان وبعد الرجوع الى االدب النظري والدراسات    
( 2011( ودراسة عمي )2014دراسة العياصرة والحارثي )( و 2015السابقة كدراسة القرني )

 فقرة  80من اعداد استبانة تكونت في صورتيا النيائية من 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)8854 ) 
 

 صدق االداة -خامسا: 
تم التحقق من صدق االستبانة في صورتيا االولية من خالل عرضيا عمى عدد من  

تربوية والقياس المحكمين من اساتذة الجامعات من ذوي االختصاص في مجال االدارة ال
والتقويم وطمب منيم ابداء راييم فييا من حيث مدى مناسبة الفقرة لممجال الذي تنتمي اليو 

(% 80واجراء التعديل او التغيير او الحذف وفق ما يراه المحكم الزما وتم اعتماد نسبة )
 كنسبة قبول لمفقرة .

 ثبات االداة  -سادسا:
تم استخراج معامل ثبات اداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ وقد بمغ الثبات الكمي  

( وىو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة كما تم 0.87لجميع مجاالت المنظمة المتعممة )
حساب معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة وجميع المعامالت مناسبة ايضا 

 ( يوضح قيم معامالت الثبات . 3قم ) ألغراض الدراسة والجدول ر 
                                       

 (3جدول رقم )
 معامل الثبات  عدد الفقرات  المجاالت

 0.85 8 االدارة الداعمة لمتعمم
الثقافة التنظيمية الداعمة 

 لمتعمم
8 0.88 

 0.89 8 بناء فرق العمل المتعممة 
 0.89 8 خمق فرص لمتعمم المستمر 

 0.87 8 ادارة المعرفة 
 0.87 40 المجموع

تم استخدام عدد من الوسائل االحصائية لمعرفة الوسائل االحصائية   -ثامنا: 
اتجاىات افراد المجتمع حول التساؤالت المطروحة  وذلك باستخدام برنامج التحميل االحصائي 

المعالجة االحصائية التالية المتوسط ( وقد استخدم الباحثان اساليب (spssلمعموم االجتماعية 
الحسابي لمعرفة استجابات افراد العينة عن  ترتيب المحاور حسب اعمى متوسط ، وتم 
استخدام االنحراف المعياري لمعرفة مدى انحراف او تشتت استجابات افراد الدراسة لكل محور 
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لفا كرونباخ الستخراج ، فضال عن استخدام النسبة المئوية الستخراج صدق االداة ومعامل ا
 ثبات اداة الدراسة .

 -الفصل الرابع:
 -نتائج الدراسة:

الهدف االول :  االبعاد الالزمة  و الواجب توافرها لتطوير المدارس الثانوية  -8
 .وتحويمها الى مدرسة متعممة من وجهة نظر عينة الدراسة ككل 

            
 
 
 

                                            
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط الفرضي والقيمة 4جدول  رقم )

 التائية لداللة الفرق بين المتوسطات الحسابية والوسط الفرضي 
المتوسط  العينة االبعاد ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة  القيمة التائية
المحسوبة 

 الجدولية  
القيادة الداعمة  8

 لمتعمم 
 دال 1.960 39.37 16 3.028 20.96 5.76

الثقافة التنظيمية  2
 الداعمة لمتعمم

 دال 1.960 37.52 16 3.187 20.99 5.76

بناء فرق العمل  3
 المتعممة

 دال 1.960 51.32 16 3.779 21.96 5.76

خمق فرص لمتعمم  4
 المستمر 

 دال 1.960 39.85 16 3.311 21.30 5.76

 دال 1.960 19.18 16 3.817 19.05 5.76 ادارة المعرفة  5
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(  بان المتوسط الحسابي لمعينة ىو اعمى من  4اتضح من خالل نتائج الجدول ) 
المتوسط الفرضي لممقياس وىذا يشير الى ان االبعاد اعاله  يجب توافرىا لتطوير المدارس 
الثانوية وتحويميا الى  المدرسة المتعممة. وترتبت المجاالت الخمسة تنازليا حسب اوساطيا 

، خمق فرص لمتعمم المستمر ، الثقافة  الحسابية عمى النحو التالي  ) بناء الفرق المتعممة
التنظيمية الداعمة لمتعمم ، القيادة الداعمة لمتعمم ، ادارة المعرفة( ، اذ تراوحت المتوسطات 

( 19.05( كحد اعمى لبناء فرق العمل  المتعممة  الى ) 21.96الحسابية لممتطمبات بين )
 كحد ادنى إلدارة المعرفة .

( بين متوسطي اجابات 0.05االحصائية عند مستوى )الفروق ذو الداللة  -
 (5المدراء والمدرسين عمى ابعاد المدرسة المتعممة  وكما موضح بالجدول )

 
 
 

 (داللة الفروق االحصائية حول ابعاد المنظمة المتعممة بين المدراء والمدرسين5جدول )
المتوسط  العينة المجموعة  البعد

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

لقيمة ا
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
 الجدولية 

 الداللة

القيادة الداعمة 
 لمتعمم

 دال 1.960 5.715 2.809 21.28 100 مدير 
 3.543 19.43 476 مدرس

الثقافة 
التنظيمية 

 الداعمة لمتعمم

 دال 1.960 9.497 3.156 21.10 100 مدير
 4.423 17.54 476 مدرس

بناء فرق 
 المتعممةالعمل 

 دال 1.960 4.266 3.262 21.78 100 مدير 
 3.884 20.19 476 مدرس

خمق فرص 
 لمتعمم المستمر

   10.610 3.056 21.591 100 مدير 
 دال 1.960 5.084 17.52 476 مدرس
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المتوسط  العينة المجموعة  البعد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

لقيمة ا
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
 الجدولية 

 الداللة

 
 دال 1.960 5.107 3.889 18.94 100 مدير ادارة المعرفة

 4.442 16.70 476 مدرس

( بانو توجد فروق ذات داللة احصائية كون القيمة  5اتضح من نتائج الجدول ) 
( ولصالح عينة المدراء 0.05التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة )

حول متطمبات المدرسة المتعممة ومدى اسياميا في تطوير المدراس الثانوية وتعزى ىذه 
سة ىم القادة المسؤولون عن ادارة تمك المدارس ويطمحون ان تكون النتيجة كون مدراء المدر 

مدارسيم بأعمى مستوى ، اما البعض من المدرسين فانيم ليسوا عمى دراية كافية باألساليب 
 االدارية الحديثة كون ذلك من اختصاص مدير المدرسة.

 ( في اجابات عينة البحث0.05الفروق ذو الداللة االحصائية عند مستوى ) -
عمى ابعاد المدرسة المتعممة بحسب المؤىل العممي )بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه(  كما 

 ( 7( والجدول )6موضح بالجدول )
 (6جدول )

االنحراف  المتوسط الحسابي العينة المتغير   البعد
 المعياري

 القيادة الداعمة لمتعمم
 

 3.229 20.61 194 بكالوريوس 
 3.266 20.57 191 ماجستير 
 2.377 21.71 191 دكتوراه

الثقافة التنظيمية 
 الداعمة لمتعمم

 3.435 20.66 194 بكالوريوس
 3.541 20.70 191 ماجستير 
 2.370 21.62 191 دكتوراه

 3.057 20.61 194 بكالوريوسبناء فرق العمل 
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 3.162 21.65 191 ماجستير  المتعممة
 1.799 22.62 191 دكتوراه

فرص لمتعمم خمق 
 المستمر

 3.497 20.02 194 بكالوريوس
 3.524 20.98 191 ماجستير 
 2.793 21.89 191 دكتوراه

 2.909 17.73 194 بكالوريوس ادارة المعرفة
 3.938 18.76 191 ماجستير
 3.544 19.63 191 دكتوراه

 
 
 
 

(تحميل التباين لداللة الفروق االحصائية في ابعاد المدرسة المتعممة حسب المؤهل 7جدول )
 العممي 

مجموع  مصدر التباين االبعاد 
 المربعات 

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

القيمة 
 الفائية 

القيادة الداعمة 
 لمتعمم

بين  
 المجموعة 

161.060 2 80.530 9.026 
 

داخل 
 المجموعة 

5112.099 573 8.922 

 572 5273.160 الكمي      
الثقافة التنظيمية 

 الداعمة لمتعمم
 5.679 56.752 2 113.504 بين المجموعة 

داخل 
 المجموعة 

5726.468 573 9.994 

 575 5839.972 الكمي 
 8.212 61.892 2 123.783 بين المجموعة بناء فرق العمل 
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مجموع  مصدر التباين االبعاد 
 المربعات 

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

القيمة 
 الفائية 

 المتعممة
داخل  

 المجموعة
4318.298 573 7.536 

 575 4442.082 الكمي
خمق فرص 

 لمتعمم المستمر
 4.679 50.651 2 101.302 بين المجموعة 

داخل 
 المجموعة 

6202.525 573 10.825 

 575 6303.826 الكمي 
 3.362 48.590 2 97.180 بين المجموعة  ادارة المعرفة

داخل 
 المجموعة 

8282.360 573 14.454 

 575 8379.540 الكمي 
اتضح من نتائج الجدول اعاله ان القيمة الفائية  المحسوبة لألبعاد الخمسة  

(  اذن 573 ,2( بدرجة حرية )3والموضحة قيميا اعاله  اكبر من  القيمة الجدولية البالغة )
وىذا يدل عمى ان توجد فروق ذو داللة احصائية ولصالح حممة الشيادات العميا )الدكتوراه ( 

حممة الشيادات العميا اكثر ادراك وفيم لمحقائق والمعمومات واكثر اطالع عمى التطورات 
 االدارية من خالل البرامج الدراسية التي يحصمون عمييا اثناء فترة  دراستيم .

( في اجابات عينة البحث 0.05الفروق ذو الداللة االحصائية عند مستوى ) -
  10سنوات فاقل ، اكثر من  10لمتعممة بحسب سنوات الخدمة )عمى ابعاد المدرسة ا

 سنوات( كما موضح بالجدول ادناه .
 (8جدول )

المتوسط  العينة المتغير   البعد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

القيمة 
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
 الجدولية 

 الداللة
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المتوسط  العينة المتغير   البعد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

القيمة 
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
 الجدولية 

 الداللة

القيادة الداعمة 
 لمتعمم

اكثر 
من 

عشر 
 سنوات 

 دال 1.960 2.391 2.985 21.14 288

عشر 
سنوات 
 فما دون 

 

288 20.49 3.480 

الثقافة التنظيمية 
 الداعمة لمتعمم

 
 
 
 
 

اكثر 
من 

عشر 
 سنوات

 دال 1.960 3.094 3.148 20.95 288

عشر 
سنوات 
 فما دون

288 20.01 4.066 

بناء فرق العمل 
 المتعممة

اكثر 
من 

عشر 
 سنوات

 دال 1.960 3.036 2.714 21.93 288

عشر 
سنوات 
 فما دون

288 21.07 3.975 

 دال 1.960 2.048 3.411 21.21 288اكثر خمق فرص 
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المتوسط  العينة المتغير   البعد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

القيمة 
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
 الجدولية 

 الداللة

من  لمتعمم المستمر
عشر 
 سنوات
عشر 
سنوات 
 فما دون 

288 20.56 4.160   

اكثر  ادارة المعرفة
من 

عشر 
 سنوات

 دال 1.960 2.548 3.868 18.98 288

عشر 
سنوات 
 فما دون 

288 18.12 4.236 

( ان ىناك فروق ذو داللة احصائية بين متوسطات  8اتضح من نتائج الجدول ) 
درجات العينة حسب سنوات الخدمة ولصالح االفراد التي تكون درجة خدمتيم اكثر من عشر 

 سنوات .
متطمبات تطوير المدارس الثانوية في ضوء مفهوم  -الهدف الثاني: -

 المنظفة المتعممة.
 مشاركة المدرسين في اعداد رؤية وسالة واىداف المدرسة . -
اعتماد المدير نمط القيادة التحويمية لتحقيق تغييرات تنظيمية تزيد من قدرة  -

 المدرسة عمى التعمم والنمو. 
 مقارنة اداء المدرسة باداء المدارس ذات االداء متميز.  -
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امتالك االدارة القدرة عمى تحويل المشكالت والمخاطر الى تجارب ومعارف  -
 لالستفادة منيا. 

 توفر القناعة التامة لتطبيق مفيوم المدرسة المتعممة . -
 نشر ثقافة التعمم من االخطاء دون تطبيق العقوبات . -
 التشجيع عمى توليد االفكار والمشاركة بيا . -
 سا لعممية التعمم .تشجيع العمل الجماعي وجعمو اسا -
ايجاد فرق عمل ذاتية االدارة يقع عمى عاتقيا اصالح وتطوير المدرسة  -

 وتحويميا الى مدرسة متعممة .
 التعامل مع المشكالت التي تواجو المدرسة عمى انيا فرص لمتعمم . -
تقديم االفكار المبدعة من قبل المدرسين بما يمكن المدرسة من التكيف مع  -

 لجديدة .متطمبات البيئة ا
 توفير نظام اتصاالت مفتوح يسيم في تدفق المعمومات بجميع االتجاىات . -
استخدام التكنولوجيا الحديثة في حفظ وخزن المعمومات الالزمة إلدارة  -
 المدرسة .
امتالك المدرسة الى نظام لتصنيف المعمومات  الميمة وخزنيا واتاحتيا لمن  -
 يحتاجيا .
 

 -التوصيات :
ورش عمل لممدرسين لغرض اطالعيم عمى تجارب الدول  اقامة ندوات او -8

فيما يتعمق بتطبيق ابعاد المدرسة المتعممة والتعرف عمى االجراءات الالزمة لتحويل مدراسيم 
 الحالية الى مدارس متعممة .

مكافاة  اعضاء الييئة التدريسية  عمى التعمم تمييدا لتحقيق معايير المنظمة  -2
 نوية.المتعممة في المدارس الثا

 التعرف عمى المتطمبات الالزمة لتحقيق ىذه االبعاد بصورة صحيحة . -3
ايالء موضوع ادارة المعرفة داخل المدرسة اىمية كبيرة كون ان ادارة المعرفة  -4

 تعد االساس لتحويل المدرسة الى مدرسة متعممة .
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 -: المقترحات
باستخدام اجراء دراسة تبحث في مجاالت اخرى  لتطوير المدارس الثانوية  -8

 مفيوم المدرسة المتعممة غير المجاالت  المذكورة في الدراسة الحالية .
 اجراء دراسة عن تطوير المدارس االبتدائية باستخدام ىذا المفيوم  -2
 اجراء دراسة عن معوقات تطبيق مفيوم المدرسة المتعممة . -3

  -المصادر العربية:
ي المنظمات المتعممة ، دراسة ميدانية بكار ، براء والفاعوري، رفعت ، "ادارة االبداع ف -8

لشركة موبايمكم االردنية "، ابحاث اليرموك ، سمسمة العموم االنسانية واالجتماعية ، اربد ، 
2004 

البداوي ، مريم عبيد و العمري ، بسام مصطفى ، "درجة توافر معايير المنظمة  -2
عربية المتحدة من وجية نظر المتعممة في المدارس الثانوية الحكومية في دولة االمارات ال

المديرين "، الجمعية االردنية لمعموم التربوية ، المجمة التربوية االردنية ، المجمد الثالث ، العدد 
 2088الرابع ، 

جبران ،  عمي محمد  ، " المدرسة كمنظمة متعممة والمدير كقائد تعميمي من وجية  -3
ة )سمسمة الدراسات االنسانية ( ، المجمد نظر المعممين في االردن " مجمة الجامعة االسالمي

 2088التاسع عشر ، العدد االول ، 
جودت ، جودت عزت عطوي ، أساليب البحث العممي مفاىيمو ،أدواتو، طرقو  -4

 2009، 8اإلحصائية ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ط
الرجوب ، غادة  عارف ، "التعمم التنظيمي من وجية نظر االداريين في جامعة  -5

 2008اليرموك"  ، اطروحة دكتوراه غير منشور، جامعة اليرموك، اربد ، االردن ، 
سمطان ، سوزان اكرم و خضر ، ضحى حيدر ، المؤسسات التربوية كمنظمات  -6

 2080متعممة ، عمان ، دار الفكر ، 
السكارنة ، بالل خمف ، االبداع االداري ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان االردن  -7

 305، ص 2088
الطويل ، ىاني عبد الرحمن و عبابنة ، صالح احمد امين ، المدرسة المتعممة مدرسة  -8

 2009،  8المستقبل ، عمان ،دار وائل لمنشر، ط
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عبابنة، رائد اسماعيل  و العدوان ، ياسر مناع ، "العوامل المؤثرة في ممارسة التعمم  -9
ل ادارة تنمية الموارد البشرية في التنظيمي في البمديات االردنية" ، المؤتمر االول حو 

 2007المنظمات المعاصرة ، جامعة اليرموك ، الربد ، 
عزة ،جالل مصطفى نصر ، االبداع االداري والتجديد الذاتي لممدرسة الثانوية العامة  -80

 2008رؤية استراتيجية ، االسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، 
سة كمنظمة متعممة ، دراسة استطالعية عطاري ، عارف  و عيسان صالحة ، "المدر  -88

في بعض مدارس سمطنة عمان "، المؤتمر االول حول ادارة تنمية الموارد البشرية في 
 2007المنظمات المعاصرة ، اربد ، 

العربي ، شريف عبد المعطي و الفشالن احمد حسن ، "تطوير االداء في مؤسسات  -82
دارة الجودة الشاممة "، المجمة العربية لضمان التعميم العالي في ضوء مدخل التعمم التنظيمي  وا 
  2009،  3جودة التعميم الجامعي ، المجمد الثاني ، العدد 

العمي ، عبد الستار واخرون ، المدخل الى ادارة المعرفة ، عمان االردن ، دار  -83
 2006المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، 

عمميات ( ، مكتبة  –مداخل  –العنزي ، سعد عمي ، نظرية المنظمة )مفاىيم  -84
 .2085السيسبان  لمنشر والتوزيع ، بغداد ، الوزيرية  ، 

العياصرة ، معن  و  الحارثي ، "خمود ، درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية  -85
بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعممة "، المجمة  االردنية في العموم التربوية ، مجمد 

 2085، 8، عدد  88
القرني ، نوره بنت عوض ، المدرسة كمنظمة متعممة كما يتصورىا معممو ومعممات  -86

،  2،العدد  80المرحمة الثانوية بمحافظة الدوادمي ،  مجمة جامعة الخميل لمبحوث ، المجمد 
2085 

المميجي ، رضا ابراىيم ، ادارة المعرفة والتعمم التنظيمي  مدخل لمجامعة المتعممة في  -87
 2080فة ، القاىرة مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ، مجتمع المعر 

الميدي ، ياسر فتحي والحربي ، قاسم عائل ، "المدرسة المتعممة مدى قدرة مديري  -88
المدارس المصرية والسعودية عمى تحويل مدارسيم الى منظمات متعممة  دراسة استكشافية "، 
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عنوان ) مستقبل اصالح التعميم المؤتمر الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية ب
 2080يوليو ،   85 -83لمفترة من  9العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى 

نجم ، عبود ، ادارة المعرفة ، المفاىيم االستراتيجيات والعمميات ، موسسة الوراق  -89
 2005لمنشر ،عمان ، 

القابمة لمتعمم" ، مجمة  ىيجان، عبد الرحمن ، "التعمم التنظيمي: مدخال بناء المنظمات -20
 8998(، الرياض ،  4) 37االدارة العامة ، 

ياسين ، سعد غالب ، ادارة المعرفة المفاىيم النظم التقنيات ،  عمان ، دار المناىج  -28
  2086لمنشر والتوزيع ، 
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