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ان تؾعيف ابعاد السشغسة الستعمسة يديؼ في ارساء تقاليج راسخة نحؾ تظؾيخ اداء

السجارس الثانؾية الحكؾمية فال تتؾقف جيؾد التظؾيخ بسجخد تحقيق مدتؾى مشاسب مؽ تظؾيخ
واصالح واقع تمػ السجارس بل البج مؽ مؾاصمة الجيج لمسحافغة عميو وتحديشو مؽ خالل

دمج االفخاد في عسمية التعمؼ اذ يربح التعمؼ السرجر الؾحيج لمسيدة التشافدية السؤكجة فالشسؾذج
القجيؼ والقائؼ عمى ان االدارة العميا تفكخ والسدتؾيات االدارية االخخى تظبق لؼ يعج مفيجا .ان

التغييخ والتظؾيخ يتظمب التعمؼ  ،والتعمؼ الحكيقي يقؾد الى التغييخ وكمسا كان التغييخ كبي اخ
كانت الحاجة اعغؼ الى التعمؼ لحلػ فان السيسة االستخاتيجية الخئيدة في عالؼ اليؾم ىي
تظؾيخ قجرات السشغسة عمى التعمؼ مؽ تجاربيا وتجارب االخخيؽ فالسشغسة الداعية لمتعمؼ

تعشي ببداطة السشغسة التي تدعى الى اكتداب السعخفة واستخجاميا وتظؾيخىا مؽ خالل حخكة

لؾلبية مدتسخة تتعمؼ مؽ خالليا السشغسة وتعمؼ االخخيؽ .ويخى الباحثان ان السجارس الحكؾمية
تحتاج الى مديج مؽ التحجيث والتظؾيخ خاصة بعج عيؾر العجيج مؽ السجارس االىمية الخاصة

فأصبحت ىشاك مشافدة قؾية في معجالت الشجاح وفي االرتقاء بسدتؾى العسمية التعميسية وىحا
االمخ استجعى ضخورة تظبيق السفاليؼ الحجيثة مؽ قبل ادارات تمػ السجارس والتحؾل مؽ
لياكل تشغيسية تقميجية الى تشغيسات مخنة قادرة عمى التكيف اي نؾعية ججيجة مؽ السؤسدات

التعميسية تتؾاكب وتتشاغؼ مع الستغيخات التقشية والسعخفية الحجيثة تمػ ىي السشغسات الستعمسة

التي تزظمع بيحه السيسة الحيؾية وتخكد عمييا.

الكلسات السفتاحية :تطهير السدرسة  ،السدرسة الثانهية ،السدرسة الستعلسة.
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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
Key words: School development, high school, educated school.
-:مذكلة البحث
ان التقجم والتظؾر التكشؾلؾجي الحي تذيجه البيئة الخارجية لمسشغسات يفخض عمى

السشغسة ان تظؾر في اساليبيا االدارية فاالجول الستقجمة لؼ ترل الى ما وصمت اليو مؽ

 وتعج االدارة والستسثمة بسجيخ السجرسة ىي االداة. مدتؾى متقجم اال بؾجؾد ادارة متظؾرة وحجيثة
الخئيدة لمتغييخ فشجاح السؤسدات التخبؾية في اداء رسالتيا وتحقيق اىجافيا يعتسج الى حج
كبيخ عمى كفاءة ادارتيا في التكيف مع التغييخات السجتسعية الدخيعة واالستجابة لستظمبات

. السدتقبل
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والشػ ان التغييخ ىؾ الذيء الؾحيج الثابت  ،ىحا االمخ فخض عمى السشغسات واقعا

ججيجا يؾجب عمييا ان تتبشى مفاليؼ ادارية ججيجة لمتكيف مع ىحه الستغيخات ولجدخ الفجؾة

بيؽ ماىي عميو وما يجب ان تكؾن  .ومؽ اىؼ ىحه السفاليؼ التعمؼ التشغيسي والسشغسة
الستعمسة ( الظؾيل وعبابشة ، 3003 ،ص  .)51والسؤسدات التخبؾية تؾاجو تحجيات داخمية

وخارجية تتسثل في الزغؾط التي يسارسيا الستفاعمؾن مع ىحه السؤسدات وىؼ الظمبة واولياء

اآلمؾر ومؤسدات السجتسع السجني وكحلػ ضغؾط القؾى الدياسية والتكشؾلؾجية مسا يفخض
عمى تمػ السؤسدات ان تربح مشغسات متعمسة  (.سمظان وخزخ )3030 ،

ان تؾعيف ابعاد السشغسة الستعمسة يديؼ في ارساء تقاليج راسخة نحؾ تظؾيخ اداء

السجارس الثانؾية الحكؾمية فال تتؾقف جيؾد التظؾيخ بسجخد تحقيق مدتؾى مشاسب مؽ تظؾيخ
واصالح واقع تمػ السجارس بل البج مؽ مؾاصمة الجيج لمسحافغة عميو وتحديشو  .مؽ خالل

دمج

االفخاد في عسمية التعمؼ اذ يربح التعمؼ السرجر الؾحيج لمسيدة التشافدية السؤكجة

فالشسؾذج القجيؼ والقائؼ عمى ان االدارة العميا تفكخ والسدتؾيات االدارية االخخى تظبق لؼ يعج
مفيجا .ان التغييخ والتظؾيخ يتظمب التعمؼ  ،والتعمؼ الحكيقي يقؾد الى التغييخ وكمسا كان

التغييخ كبي اخ كانت الحاجة اعغؼ الى التعمؼ لحلػ فان السيسة االستخاتيجية الخئيدة في عالؼ
اليؾم ىي تظؾيخ قجرات السشغسة عمى التعمؼ مؽ تجاربيا وتجارب االخخيؽ فالسشغسة الداعية
لمتعمؼ تعشي ببداطة السشغسة التي تدعى الى اكتداب السعخفة واستخجاميا وتظؾيخىا مؽ خالل
حخكة لؾلبية مدتسخة تتعمؼ مؽ خالليا السشغسة وتعمؼ االخخيؽ ( .ياسيؽ

ص.)333-311

،3032 ،

ويخى الباحثان ان السجارس الحكؾمية تحتاج الى مديج مؽ التحجيث والتظؾيخ خاصة

بعج عيؾر العجيج مؽ السجارس االىمية الخاصة فأصبحت ىشاك مشافدة قؾية في معجالت

الشجاح وفي االرتقاء بسدتؾى العسمية التعميسية وىحا االمخ استجعى ضخورة تظبيق السفاليؼ
الحجيثة مؽ قبل ادارات تمػ السجارس والتحؾل مؽ لياكل تشغيسية تقميجية الى تشغيسات مخنة
قادرة عمى التكيف اي نؾعية ججيجة مؽ السؤسدات التعميسية تتؾاكب وتتشاغؼ مع الستغيخات

التقشية والسعخفية الحجيثة تمػ ىي السشغسات الستعمسة التي تزظمع بيحه السيسة الحيؾية وتخكد

عمييا  .ومؽ خالل البحث لؼ يجج الباحثان دراسات عخاقية تيتؼ في تظؾيخ السجارس

الثانؾية باستخجام مفيؾم السشغسة الستعمسة عمى الخغؼ مؽ تدايج اىتسام الباحثيؽ في الجول
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الغخبية والعخبية بسفيؾم السشغسة الستعمسة مسا دفع الباحثان ان يتشاوال ىحا السؾضؾع لسعخفة
مجى تظبيق ابعاد السشغسة الستعمسة في السجارس الثانؾية ودورىا في تظؾيخىا .
وفي ضؾء ذلػ تتحجد مذكمة الجراسة عمى الشحؾ التالي

-

ما درجة تؾافخ ابعاد السجرسة الستعمسة في السجارس الثانؾية لسحافغتي بغجاد

-

ما متظمبات تظؾيخ السجارس الثانؾية في ضؾء مفيؾم السشغفة الستعمسة.

واالنبار ؟

اهسية البحث -:

ان الشسؾ الستدايج لمسعخفة رافقو تغييخ الشغخة لمعشرخ البذخي مؽ مجخد ايادي عاممة

الى اعتباره مرجر لمسعخفة واالبجاع والتي تسثل محؾر لكل تظؾيخ فزال عؽ تظؾر مفاليؼ

العسل االداري باعتبار ان قيسة السعمؾمات والسعخفة تفؾق كثي اخ قيسة السستمكات السادية فزال
عؽ تظؾيخ السشاىج والبخامج الجراسية والتي ال يسكؽ ان تغل ثابتة ومدتقخة .كل ىحا فخض

عمى السشغسات التخبؾية ان تدتجيب ليحا التغيخ وتتحؾل مؽ مشغسة تقميجية الى مشغسة تؾاكب
التقجم والتظؾر في البيئة الخارجية (.العخبي و القذالن ،3003 ،ص . )33-30ان تدايج

االىتسام بالسؾرد البذخي مع تدايج خبخاتيا وتعمسيا عمى عكذ السؾارد االخخى التي تتشاقص
قيستيا مع االستخجام والتقادم فيؼ السرجر االساس لتؾليج السعخفة والسعخفة مرجر ضخوري
لديادة قجرتيؼ عمى تحديؽ االداء وتظؾيخه عمى السدتؾيات الفخدية والجساعية والتشغيسية

فزال اتجاه السشغسات نحؾ تظؾيخ عسمياتيا والى ابتكار اساليب ججيجة في اداء العسل لتكؾن
قادرة عمى ادارة التغييخ والتظؾيخ السدتسخيؽ )Thomas&Allen,2006,p123( .

اصبحت القجرة عمى التعمؼ احجى القجرات السحؾرية لسؤسدات العرخ الحجيث  ،فكمسا

تعاعست قجرة السؤسدة عمى التعمؼ وبشاء السعخفة زادت امكانية بقائيا واستسخارىا ومؾاصمتيا
لسديختيا  .التعمؼ ىؾ السرجر السيؼ لمسيدة التشافدية السدتجامة وىحا ما تفتقخ لو مجراسشا
الحكؾمية فزال عؽ ان االداء الستسيد لمفخد والسؤسدة ككل والخجمات التي تقجميا الى

السجتسع وايجاد كادر مجرسي ممتدم بالعسل ومتذارك بالسعخفة ال يتأتى اال عؽ طخيق
السجرسة الستعمسة التي تتسكؽ مؽ تؾعيف السعخفة في وعائفيا االدارية والتعميسية وتتسكؽ مؽ
بمؾغ اىجافيا مؽ خالل استخاتيجياتيا السبشية عمى القاعجة السعخفية التي تشقميا مؽ الؾضع

الحالي الى ما يشبغي ان تكؾن عميو في السدتقبل .
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التعمؼ التشغيسي يديؼ بذكل مباشخ في اقامة مشغسة التعمؼ والتي تعج اليجف االساسي

الحي تدعى مجارس التججيج الحاتي نحؾ تحكيقو  ،كسا انو مؽ جانب اخخ يكدب السعمسيؽ

واعزاء االدارة السجرسية السعخفة الستججدة والتي تداعج عمى نسؾىؼ السعخفي وتقجميؼ السيشي
والحي يشعكذ بذكل ايجابي عمى السخخجات التعميسية في ىحه السخحمة كسا انو يحفد

السشغسات والييئات الخارجية عمى السذاركة إلكداب االدارة السجرسية والسعمسيؽ السعخفة

السخغؾبة والتي تجعميؼ عمى دراية بكل ما ىؾ ججيج وتمعب االدارة السجرسية دو ار ىاما في

انجاح ىحه الظخيقة مؽ خالل تييئة بيئة تعاونية تداعج عمى نذخ وتبادل السعخفة بيؽ

السعمسيؽ سؾاء كانؾا في نفذ السجرسة او في السجارس االخخى ويعؾد التعمؼ التشغيسي عمى
السعمسيؽ واالدارة السجرسية بالعجيج مؽ الفؾائج مشيا يديج مؽ تبادل السعمؾمات واالتراالت

والفيؼ بيشيؼ وبيؽ البيئة السحيظة ،يحثيؼ عمى استخجام اساليب وطخق تعمؼ ججيجة تداعج عمى
تحقيق االىجاف السؾضؾعة ،الحج مؽ اساليب العسل السشتذخة الغيخ مخغؾب فييا ،تحديؽ
كفايات االفخاد وجعميؼ اكثخ استجابة لمتغيخات البيئية السعقجة ،تجعيؼ االدارة وتسكيشيؼ مؽ

اتخاذ الق اخرات الخشيجة زيادة فخصة االنجماج والسذاركة لجسيع االطخاف لتبادل الخبخات
والسعخفة  ،اتاحة الفخصة لإلدارة لمتؾجو نحؾ السسارسات التشغيسية الججيجة والتخمي عؽ

السسارسات القجيسة  ( .عدة ،3002 ،ص)20-13

ويذيخ ( )Brown&Posneان مؽ االسباب التي تجعؾ الى تحؾيل السؤسدة مؽ

مشغسة تقميجية الى مشغسة متعمسة ىؾ احجاث التغييخ في طبيعة السيام والؾعائف اي التحؾل
مؽ السيام الخوتيشية الى ادوار التسكيؽ اي جعل االفخاد قادريؽ عمى الترخف والتحخك بفاعمية

ومخونة بإعظائيؼ الرالحيات القانؾنية  ،ليكل السشغسة التشغيسي يكؾن ليكل افقي يديل

الحجود عؽ الؾعائف في السؤسدة ويدسج بشذخ السعخفة واالنتقال مؽ الخسسية الى السذاركة
في

السعمؾمات

اي

فتح

قشؾات

االترال

بيؽ

العامميؽ

واالدارة.

( )Brown&Posne,2001,276-277فعمى السؤسدات التعميسية ان تربح مشغسات تعمؼ
ال تقجم خجمات التعميؼ فقط بل يتعمؼ فييا العاممؾن برؾرة مدتسخة لتحديؽ االخظاء التي

يقعؾن بيا والتغمب عمى الرعؾبات التي تؾاجييؼ ولتحديؽ ادائيؼ برؾرة عامة مؽ اجل تقجيؼ
خجمات تعميؼ وتعمؼ افزل فالسجراس التي تخفض ان تتغيخ لؽ تدتسخ وىحا يتظمب فييا

استيعاب شخوط التغييخ واعادة الحيؾية لمسشغسة وبالتالي تحؾيميا الى مشغسة متعمسة وان مقجرة
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السشغسة عمى التعمؼ ىؾ مفتاحيا لمبقاء والشسؾ فالسشغسة الستعمسة ليدت القادرة عمى التكييف
فحدب بل ىي السشتجة .)Reece,2004,37 (.
وتتجمى اىسية الجراسة

-3

االستفادة مؽ تظبيق ابعاد السشغسة الستعمسة في مؾاجية السذكالت التي

-3

ستؾفخ الجراسة لمعامميؽ واصحاب القخار بيانات ومعمؾمات دقيقة تسكشيؼ مؽ

تؾاجو السجارس الثانؾية الحكؾمية وتحقق ليا ميدة تشافدية في البيئة الخارجية .

اجخاء التغييخات الالزمة لتحقيق التظؾيخ السشذؾد بحيث يتؼ التخكيد عمى السسارسات التي

تؤدي الى ادامة التعمؼ السشغسي في السجارس

قمة الجراسات العخاقية التي تشاولت مفيؾم السشغسة الستعمسة وتظبيق ابعادىا

-1

عمى السجارس الثانؾية الحكؾمية لتظؾيخىا .
اهداف الدراسة -:

اليجف االول  -:االبعاد الزخورية والالزمة لتظؾيخ السجارس الثانؾية

-

وتحؾيميا الى السجرسة الستعمسة مؽ وجية نغخ عيشة الجراسة .

الفخوق ذو الجاللة االحرائية عشج مدتؾى ( )0.05بيؽ متؾسظي اجابات

-

السجراء والسجرسيؽ عمى ابعاد السجرسة الستعمسة
-

الفخوق ذو الجاللة االحرائية عشج مدتؾى ( )0.05في اجابات عيشة البحث

-

الفخوق ذو الجاللة االحرائية عشج مدتؾى ( )0.05في اجابات عيشة البحث

عمى ابعاد السجرسة الستعمسة بحدب السؤىل العمسي (بكالؾريؾس  ،عميا)

عمى ابعاد السجرسة الستعمسة بحدب سشؾات الخجمة ( 10سشؾات فاقل  ،اكثخ مؽ 10
سشؾات)
الستعمسة

.

اليجف الثاني  -:متظمبات تظؾيخ السجارس الثانؾية في ضؾء مفيؾم السشغسة

حدود البحث-:
يتحجد البحث الحالي بالسجارس الثانؾية الحكؾمية في محافغتي ( بغجاد  /الخصافة

واالنبار /قزاء الخمادي والحبانية ) ومجراء تمػ السجارس والسجرسيؽ والسجرسات التابعيؽ ليا
لمعام الجراسي .3033-3033
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تحديد السرطلحات-:

السشظسة الستعلسة -:

عخفيا ()Draft,2000
بانيا السشغسة التي يحجد فييا كل واحج مؽ العامميؽ السذكالت ويقؾم بحميا بسا

يجعل السشغسة قادرة عمى ان تجخب وتغيخ وتحدؽ باستسخار مؽ اجل زيادة قجرتيا عمى الشسؾ
والتعمؼ وتحقيق اغخاضيا .

()Draft,2000,40

عخفيا ( )Marquardt,2002
بانيا السشغسة التي تتعمؼ بظخيقة جساعية وبذكل فعال وتعسل عمى تحديؽ مقجرتيا

عمى ادارة السعخفة واستخجاميا باستسخار وتسكيؽ االفخاد مؽ التعمؼ داخل السشغسة وخارجيا
واستخجام التقشية لتشغيؼ التعمؼ واالنتاج .
( )Marquardt,2002,p19

عخفيا ( )Swee,Gog,2003
ىي مشغسة تتبشى عؽ قرج لياكل واستخاتيجيات تذجع اعزائيا عمى التعمؼ ،

وبالتالي يكؾن لجييا قجرة اكبخ عمى التعمؼ .
()Swee,Gog,2003,216

عخفيا ( )Castaneda &Rios,2007

بانيا السشغسة التي تدعى الى التعمؼ وتبشي التعمؼ التشغيسي بيجف التظؾيخ السدتسخ.
( )Castaneda &Rios,2007,p363

-

عخفيا (البجاوي والعسخي )3032 ،

-

ىي الخرائص والسؾاصفات السؾجؾدة في السجارس الثانؾية الحكؾمية والتي

تديج مؽ قجرتيا عمى التكيف الدخيع مع الستغيخات التي تحجث داخميا وخارجيا وكحلػ التظؾيخ

السدتسخ وتبادل الخبخات والتجارب السسيدة ونذخىا وتعسيسيا عمى الجسيع كسشغسة متعمسة.
(البجاوي والعسخي ،3032 ،ص)335

عخفيا (العشدي )3035،
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ىي السشغسة التي تقؾم بتعمؼ التكيف الشبيو والحكي والدخيع لمتغيخات التي تحجث في
البيئة الخارجية السحيظة بيا  ،وكمسا تدايجت قجرتيا عمى التعمؼ كمسا تحقق التظؾر السشذؾد

ليا وعمى ىحا االساس فان تظؾر السشغسة يعج بسثابة الظخيقة التي تختبط بديادة قجرتيا عمى
التججيج الحاتي لمعسل في مجال التعميؼ .
(العشدي  ،3035 ،ص)130

السدرسة الستعلسة -:

عخفتيا (القخني )3035،
ىي السجرسة التي يتؼ فييا مسارسة التعمؼ الفخدي والسشغسي لمستعمسيؽ بذكل مدتسخ

لتحقيق االنجماج مع البيئة والتكيف مع الستغيخات الجاخمية والخارجية وفق رؤية واضحة مؽ
العسل الجساعي واالنظالق نحؾ التسيد واالبتكار وتحقيق تعمؼ الظمبة بأقرى درجات الكفاءة

والفاعمية .

( القخني ،3035 ،ص)301

التعخيف الشغخي لمسجرسة الستعمسة -:ىي السؤسدة التي ليا القجرة عمى التغييخ

والتظؾيخ لسسارساتيا التقميجية لتتؾافق مع الغخوف الستغيخة وتدعى لتعجيل سمؾك العامميؽ مؽ
خالل ايجاد بيئة محفدة عمى التعمؼ والتذارك السعخفي .

التعخيف االجخائي لمسجرسة الستعمسة  -:عسمية احجاث تظؾيخ في مجاالت العسل في

السجارس الثانؾية ومتظمبات تظؾيخىا وفق ابعاد مفيؾم السجرسة الستعمسة كسا تحجدىا استجابات
عيشة الجراسة عمى فقخات االستبانة.

الفرل الثاني  -:االطار الشظري و الدراسات الدابقة

اوال -:السدرسة كسشظسة متعلسة

لقج كانت البجاية الحكيكية الستخجام مرظمح السشغسة الستعمسة مشح بجاية التدعيشات

مؽ القخن العذخيؽ عشجما نذخ كخيذ عام  3330كتابو عؽ تدييل التعمؼ التشغيسي  ،كسا

يعج بيتخ سيشج مؽ اوائل السفكخيؽ الحيؽ فدخوا مفيؾم السشغسة الستعمسة في كتابو "الشغام

الخامذ الفؽ والسسارسة في السشغسة الستعمسة " (.العياصخة والحارثي  ،3035 ،ص.)13

والسشغسة الستعمسة ىؾ مفيؾم اداري ييتؼ بالتعمؼ كسقؾم اساسي لإلدارة التي تخيج التدمح بخوح
السبادرة والقجرة عمى التكيف والسخونة في اداء السيام ( .عبابشة والعجوان  ،3001 ،ص)11
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ومع تدايج التحجيات الستسثمة بسعجل الدخعة التي يتؼ بيا التغييخ اكبخ مؽ معجل

المحاق بو ،وعيؾر اتجاه يدعى الى استذخاف السدتقبل فخض عمى السؤسدات التخبؾية ان
تخاجع اعساليا وتقؾم اداءىا وتحمل نقاط القؾة والزعف فييا وتحجد فخص التظؾر بسا يسكشيا

مؽ زيادة قجرتيا وطاقتيا عمى تذكيل السدتقبل الحي تخغب فيو مؽ خالل بشاء ثقافة التعمؼ

والتفكيخ السشغؼ لتحقق االستسخار والتسيد(.عمي  ،3033 ،ص)332

ان الزغؾط الستعجدة السرادر التي واجيت نغؼ التعميؼ في العالؼ

اسيست

بانتقال مفيؾم السشغسة الستعمسة الى مجال التخبية والتي تظمبت مؾاجية او التكيف مع

التغييخات في البيئة الخارجية مؽ خالل التعمؼ السدتسخ والتخمي عؽ اليياكل والسسارسات
التقميجية  ،وتبشي نساذج وانساط ادارية حجيثة تؾاكب طبيعة العرخ الحالي  ،وربط اداء العامل
بأداء السشغسة  ،وتذجيع البحث والحؾار بيؽ العامميؽ ( السميجي ،3030 ،ص . )313وال

يحجث ىحا بجون تحؾل تشغيسي وشخري فزال عؽ تفعيل انذظة ادارة التغييخ لتذسل ليكل

السجرسة وفمدفتيا وقيسيا األساسية واىجافيا التشغيسية  .فالسجرسة الستعمسة تقؾم عمى بشاء
انغسة ليا القجرة لمحرؾل عمى السعخفة ضسؽ خظة طؾيمة االجل تسكشيا مؽ اجخاء عسميات

التغييخ السدتسخة واالستعانة بظاقاتيا التشغيسية مؽ اجل االستجابة الى الستغيخات السختمفة .

والعسل عمى تشسية قجرات التعمؼ الفخدي والحي يتظمب مشيا اجخاء تغييخات عمى ليكميا
،وثقافتيا التشغيسية ،باإلضافة الى تغييخ في ترسيؼ الؾعائف  ،وايجاد ارضية واسعة لسذاركة
مؾعفييا والسدتفيجيؽ مشيا في صشع الق اخرات ،وتبادل السعمؾمات بحخية ،وتذجيع التفكيخ

الشغسي ،وبشاء ذاكختيا التشغيسية ،وضسان عسميات التعمؼ السدتسخ ،وتظؾيخ القجرات لكل افخاد
السجرسة باإلضافة الى كل مؽ يتعامل معيا بذكل دائؼ والتظؾيخ الحاتي والسدتسخ لمسشغسة

ككل والعسل عمى وضع قشؾات تخبط تعمؼ االفخاد بدياسات السشغسة واستخاتيجياتيا  ( .السيجي

و الحخبي )3030 ،

اذن السجرسة الستعمسة ىي التي تيتؼ بالتعمؼ والتعميؼ ويشخخط جسيع العامميؽ بيا في

عسمية تحديؽ جساعية يتحسل مدؤوليتيا الجسيع  ،فالسجيخ يتحؾل الى قائج لعسمية التعمؼ ،
ليؾفخ فخصا تعميسية  ،ويؾفخ تغحية راجعة  ،ويعدز الثقة والشجاح  ،ذلػ ان عسمية التعمؼ ىي

عسمية استخاتيجية متؾاصمة في الشغام العام لمسجرسة  ،يذتخك في تحكيقيا الجسيع بظاقات ال

حجود ليا ( عظاري وعيدان  ،3001 ،ص)301
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ان نجاح السجرسة كسشغسة متعمسة يعتسج عمى تؾافخ قيادة مجرسية تؤمؽ بقجرات

العامميؽ ومداعجتيؼ عمى تحجيج فجؾات االداء وكيفية معالجتيا وتسكيؽ السجرسيؽ ذوي
السعخفة مؽ مدتؾياتيؼ داخل السجرسة فزال عؽ تؾافخ ثقافة تشغيسية تحقق تؾازنا بيؽ مرالح
كافة الستعامميؽ مع السجرسة كسا تخكد عمى االفخاد اكثخ مؽ االنغسة وذلػ باالعتقاد بجؾىخ
القجرات االندانية  ،فيي ثقافة االترال بيؽ الكيادات لتبادل الخبخات بسا يحقق انساط ججيجة

مؽ السسارسات والدمؾكيات داخل السجرسة ( الخجؾب  ،3002 ،ص)53

وبحلػ فالتعمؼ السشغسي في السجارس يتؼ في ثالث دورات وىي دورة التعمؼ السفخدة

وتحجث عشجما يعسل السجرس عمى حل مذكالت طمبتو لتظؾيخ عسميتي التعميؼ والتعمؼ اما دورة

التعمؼ الثشائية تحجث عشجما يحل السجرس مذكالت الظمبة عمى مدتؾى السجرسة  ،اما دورة
التعمؼ الثالثية تحجث عشجما يذارك السعمؼ في تحجيج قيؼ الشغام السجرسي واىجافو العامة التي

تزبط جؾدة التعميؼ (ليجان  ،3332 ،ص )223وتتؼ ىحه الجورات في ثالث مخاحل السخحمة
االولى معخفية حيث يتعخف االفخاد الى افكار ججيجة لتؾسيع معخفتيؼ ويبجون التفكيخ بظخق

مختمفة اما السخحمة الثانية فيي سمؾكية يبجا االفخاد بتزسيؽ رؤاىؼ ومعخفتيؼ الججيجة ويغيخون
سمؾكيؼ اما السخحمة الثالثة تحديؽ الدمؾك فالتغيخ في الدمؾك يقؾد الى تحديؽ يسكؽ قياسو

مؽ نتائج ممسؾسة (بكار والفاعؾري . )3003 ،
ثانيا -:خرائص السدرسة الستعلسة-:

-3

كل فخد معشي بظخيقة او بأخخى بالشسؾ والتقجم وتحديؽ قجراتو االبجاعية ،

فالسشغسة معتسجة عمى قاعجة معخفية مؽ خالل تخديشيا لمسعارف وخاصة الزسشية مشيا

(.العمي واخخون )113 ،3002 ،
-3

ان يكؾن التعمؼ السشغسي تؾجيا عاما لمييئة السجرسية نحؾ التجخيب واالبتكار

ويكسؽ نجاحو في مقجرة السجرسة عمى اداء السيسات بذكل جساعي وفيؼ وتظبيق االفكار
الججيجة حؾل التعمؼ والتعميؼ (.القخني )300 ،3035 ،
-1

الدساح لألفخاد بتجخيب االفكار ،والشغخ لألخظاء باعتبارىا فخصا لمتعمؼ

ولتؾسيع دائخة السعخفة واالتقاء بالسيارات .
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-3

متابعة ومخاجعة رسالة السجرسة واىجافيا مؽ اجل االرتقاء بمفيؼ

والكيؼ والسسارسات .

السذتخك

(عمي، 3033 ،ص)31

-5

قجرة السجرسة عمى االستفادة مؽ السعخفة الججيجة ودمجيا في الدياق السجرسي

-2

القجرة عمى تحؾيل السعمؾمات الستؾفخة لجييا بظخق مختمفة بسا يخجم

بسا يخجم اغخاضيا .
مرالحيا.

()Brandt,2003,p67

-1

التحديؽ السدتسخ نتيجة لمتعمؼ السدتسخ وذلػ مؽ خالل التغحية الخاجعة

-2

تؾقع التغييخات السدتقبمية في البيئة والقجرة عمى التكيف مع تأثيخاتيا .

واثخاء القاعجة السعخفية .
-3

وسيؾلة .

نقل السعخفة بيؽ اجداء السشغسة وبيشيا وبيؽ غيخىا مؽ السشغسات بدخعة

()Marquardt,2002,p32

ثالثا -:كيف تتعلم السشظسة

ان معغؼ السشغسات تتيح لمعامميؽ فخصا تعميسية سؾاء في السعاىج او في
الجامعات وتمبي احتياجاتيا مؽ السؾارد البذخية السؤىمة مؽ خالل تؾعيف الخخجيؽ وىحا ما

يظمق عميو بالتعميؼ  ،كسا ان السشغسات تظؾر ميارات العامميؽ او تكدبيؼ ميارات ججيجة مؽ

خالل التجريب وصؾال الى مخحمة التعمؼ .

ان ما يسيد التجريب والتعميؼ عؽ التعمؼ فالتجريب يحسل بعجا اليا في نقل السيارة التي

تتسثل في مجسؾعة الحخكات في التعامل مع االلة مؽ اجل االنتاج كحلػ الحال مع عسمية
التعميؼ التي تتؼ بالشسط السجرسي لتمقيؽ واكتداب السعمؾمات وفي كال الحالتيؽ ثسة حالة
ساكشة يتؼ نقميا مؽ الخبيخ الى الستجرب او الظالب بكل ما يعشيو ذلػ مؽ ىخمية واترال

احادي االتجاه في الغالب ولكؽ مع التعمؼ فان انتقال السعخفة او الخبخة او السيارة يتؼ بظخيقة

التبادل والتفاعل والتذارك بيؽ الظخفيؽ في عالقة تتجاوز الجانب الخسسي الى الالرسسي ومؽ
الشقل االلي الى التفاعل االنداني (.نجؼ  ،3005 ،ص )333فالتعمؼ ىؾ تشكيح لألفكار
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وتحؾيميا الى معخفة مفيجة ليا قجرة في التؾجيو واتخاذ القخار كسا يعخف بانو التغييخ في
الدمؾك او االداء نتيجة الخبخة )Daft,2000,p486 ( .

ييجف مرظمح السشغسة الستعمسة او السؤىمة الى تغييخ وتظؾيخ اليياكل التشغيسية

واجخاءات تشفيح العسل ونؾع تعميؼ السؾارد البذخية مؽ اجل التظؾيخ السدتسخ والستشاسق لمتعمؼ،

ولمتعمؼ ثالث مدتؾيات السدتؾى االول ىؾ السدتؾى الفخدي اي تعمؼ الفخد بشفدو اذا يكؾن اقل
تقشيشا ورسسية في السشغسة النو يسيد بيؽ اوقات التعمؼ الخسسية واوقات التعمؼ غيخ الخسسية .

اما السدتؾى الثاني فيؾ السدتؾى الجساعي اي التعمؼ الحي يقؾم بو االفخاد عؽ طخيق فخق
العسل مؽ خالل االعسال السشفحة عمى مدتؾى الجساعة وبظخيقة تعاونية وتذاركية ودور
االدارة ال يتسثل في التشغيؼ وفخض االوامخ وانسا في الستابعة وتدييل عسمية التعمؼ  .اما

السدتؾى الثالث فيؾ السدتؾى التشغيسي اي ان السشغسة تتعمؼ عؽ طخيق حفظ نتائج تجاربيا
واكتدابيا مؽ خالل نذاطات افخادىا (  ( Ferangu oudet,2006,p70-71اذن التعمؼ

الفخدي يشسي ويجعؼ التعمؼ الجساعي والعكذ صحيح والتعمؼ الجساعي يجعؼ التعمؼ التشغيسي و
يظؾر السشغسة ويختقي بيا الى مشغسة متعمسة  .ان السشغسة ال تتعمؼ مؽ تمقاء ذاتيا وانسا

تتعمؼ مؽ خالل ما يتعمسو افخادىا عؽ طخيق التجخبة والخبخة والتجريب والتفاعل مع االخخيؽ

وىحا يسكشيؼ مؽ اكتداب ميارات التخكيد واالستقخاء واالستجالل والتحميل وبشاء االطخ الشغخية
والبشاءات العمسية .

رابعا -:انهاع التعلم التشظيسي
ىشاك عجة ترشيفات لمتعمؼ التشغيسي كترشيف تؾماس اذ يسيد الترشيف االول بيؽ

التعمؼ االعتيادي الحي يدؾد في فتخات االستقخار التشغيسي ويجعؼ ىحا االستقخار  ،والتعمؼ
االستثشائي او العالي الحي يغيخ في فتخات التغييخ والتحؾل التشغيسي في السشغسة كإدخال
السفاليؼ والسبادئ والقؾاعج الججيجة التي تحخك االستقخار وتيد بعسق السفاليؼ والسبادئ القجيسة

الدابقة  ( .نجؼ  ،3005 ،ص ،)352اما الترشيف الثاني فيذيخ الى التعمؼ السعخفي
والتعمؼ الدمؾكي االول يتخجؼ مؽ خالل تغيخات ادراكية ونساذج التفكيخ التي تظبق في الظخيقة

التي تشغخ بيا لمسشغسة والسحيط  ،اما الثاني فيعتسج عمى تغييخ االجخاءات والخوتيشات

التشغيسية في تظبيق طخق العسل ونذاط السشغسة اذ يعتبخ التعمؼ السعخفي مخحمة اساسية
لمتعمؼ الدمؾكي فأثشاء عسمية تغييخ السفاليؼ يذتخط تغيخ الدمؾك.
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))al,2002,p397اما الترشيف الثالث لمتعمؼ التشغيسي فيؾ التعمؼ التكيفي والتعمؼ التؾليجي

فالتعمؼ التكيفي يحجث عشج مجسؾعة مؽ القيؾد التي تؾاجو السشغسة مع محيظيا  .ىحا ما
بفخض عمييا التأقمؼ لالستجابة لألحجاث ).وىحا الشؾع مؽ التعمؼ يجور حؾل التقميج او

االستشداخ اي التعمؼ مسا لجى الغيخ او مؽ مسارساتيؼ االفزل  ،اما التعمؼ التؾليجي ىؾ القجرة

عمى تؾليج او خمق افكار ججيجة اي يقؾم عمى االبجاع والسفاليؼ التي مؽ شانيا تظؾيخ

السيارات الجساعية وتحقيق الشجاح لمسشغسة (الدكارنة،3033 ،ص . )105ويخى الباحثان
ان كل ىحه االنؾاع ىي مكسمة لبعزيا البعض والتي مؽ خالليا تتعمؼ السشغسة وتتحؾل مؽ

مشغسة تقميجية الى مشغسة متعمسة .

خامدا -:العالقة بين التعلم التشظيسي والسشظسة الستعلسة
تتسثل العالقة بيؽ السشغسة الستعمسة والتعمؼ التشغيسي بانيا عالقة احتؾاء  .فالتعمؼ

التشغيسي عشر اخ اساسيا مؽ عشاصخ السشغسة الستعمسة فالسشغسة الستعمسة تخكد اىتساميا عمى
بشية العسمية التعميسية  ،وتعسل باستسخار عمى زيادة قجرات اعزائيا عمى تحقيق السخونة

والحخية في التفكيخ  ،وذلػ يؤدي الى ابتكار نساذج وطخق ججيجة لمتفكيخ  .اما التعمؼ
التشغيسي فيخكد عمى الكيفية التي يحجث بيا التعمؼ ويكتدب االعزاء السعمؾمات والسيارات

واالتجاىات التي تؤدي االرتقاء بالسشغسة وتحقيق تكيفيا مع الستغيخات الستججدة في البيئة

الستغيخة  . )Marquardt,2002,p19 ( .كسا يسكؽ تؾضيح العالقة بيشيسا مؽ خالل ارتباط

الدبب بالشتيجة حيث انو ال يسكؽ ان تكؾن ىشاك عسمية تعمؼ تشغيسي صحيحة دون ان يتختب
عميو بشاء مشغسة قابمة لمتعمؼ ( ليجان  ،3332 ،ص 22
ثانيا  -:الدراسات الدابقة (العربية واالجشبية )
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االردن )

دراسة علي ( )1111

(السدرسة كسشظسة متعلسة والسدير كقائد تعليسي من وجهة نظر السعلسين في
ىجفت الجراسة الى التعخف عمى ترؾرات السعمسيؽ في االردن نحؾ مجارسيؼ

كسشغسات متعمسة ومجيخييؼ كقادة تعميسييؽ وايجاد الفخوق ذات الجاللة االحرائية بيؽ
السذتخكيؽ تبعا لستغيخات الجشذ والعسخ والسؤىل العمسي والخجمة  ،وكان عجد افخاد العيشة

 313معمسا مؽ افخاد عيشة مقرؾدة اما االداة في االستبانة مؽ نؾع ليكخت مكؾنة مؽ جدأيؽ
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االول عبارة عؽ  10فقخة مؾزعة عمى اربعة مجاالت لمسجرسة كسشغسة متعمسة وىي مجال
الشسؾ السيشي ومجال الييكل التشغيسي ومجال التجخيب ومجال السشاخ التشغيسي  ،اما االداة

الثانية عبارة عؽ  13فقخة مؾزعة عمى ستة مجاالت لمسجيخ كقائج تعميسي وقج اعيخت الشتائج
تقجي اخ متؾسظا ندبيا لؾصف السجرسة كسشغسة متعمسة والسجيخ كقائج تعميسي فزال عؽ عجم

وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ افخاد العيشة تبعا لخرائريؼ الذخرية باستثشاء متغيخ

الجشذ ولرالح الحكؾر .
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دراسة (القرني )1115 ،

( السدرسة كسشظسة متعلسة كسا يترهرها معلسه ومعلسات السرحلة الثانهية بسحافظة

الدوادمي )

ىجفت الجراسة الكذف عؽ ترؾرات معمسي ومعمسات السخحمة الثانؾية بسحافغة

الجوادمي عؽ السجرسة كسشغسة متعمسة والتعخف الى مجى التبايؽ في استجابات افخاد عيشة
ال جراسة عؽ ترؾراتيؼ حؾل السجرسة كسشغسة متعمسة  ،واعتسجت ىحه الجراسة السشيج الؾصفي
واستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات السظمؾبة وتحميميا وبمغ عجد فقخاتيا  32فقخة  ،بمغ

مجتسع الجراسة  233واختيخت عيشة عذؾائية طبكية بمغ عجد افخادىا  23معمسا ومعمسة  ،تؼ
استخخاج الرجق والثبات لألداة وتؾصمت الجراسة ان ترؾرات معمسي ومعمسات السخحمة

الثانؾية بسحافغة الجوادمي نحؾ مجراسيؼ كسشغسات متعمسة جاءت بستؾسظات حدابية بجرجة

متؾسظة .وان ىشاك فخوق عاىخية بيؽ الستؾسظات الحدابية إلجابات افخاد عيشة الجراسة عؽ
االداة ككل تبعا لمستغيخات (الجشذ  ،السؤىل العمسي  ،الخبخة ) وعجم وجؾد فخوق ذات داللة

احرائية عشج مدتؾى داللة  0005بيؽ ترؾرات افخاد العيشة تعدى لستغيخات الجراسة  .اوصت
الجراسة حث و ازرة التخبية عمى اتخاذ اإلجخاءات واالساليب لتحؾيل السجارس الى مشغسات

متعمسة .
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دراسة (العياصرة والحارثي )1115 ،

( درجة مسارسة مديرات السدارس الثانهية بسديشة الطائف الستراتيجيات السشظسة

الستعلسة )

ىجفت الجراسة التعخف الى درجة مسارسة مجيخات السجارس الثانؾية بسجيشة الظائف

الستخاتيجيات السشغسة الستعمسة مؽ وجية نغخ السعمسات وتكؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع
( (123
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معمسات مجارس السخحمة الثانؾية والبالغ عجدىؽ  3312وقج تؼ اختيار عيشة عذؾائية بديظة
بمغ حجسيا 213

ولتحقيق اىجاف الجراسة استخجمت االستبانة اداة رئيدية لتقجيخ درجة

مسارسة مجيخات السجارس الثانؾية الستخاتيجيات السشغسة الستعمسة وخخجت الجراسة بالشتائج

التالية ان درجة مسارسة مجيخات السجارس الثانؾية بسجيشة الظائف الستخاتيجيات السشغسة

الستعمسة كبيخة ووجؾد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللة  0.05بيؽ متؾسظات
تقجيخات افخاد عيشة الجراسة لجرجة مسارسة مجيخات السجارس الثانؾية بسجيشة الظائف

الستخاتيجيات السشغسة الستعمسة تعدى لستغيخ سشؾات الخبخة لألداة ككل ولسجال تسكيؽ
السعمسات مؽ تكؾيؽ رؤية جساعية مذتخكة ولرالح السعمسات ذوات الخبخة اكثخ مؽ 30

سشؾات وال تؾجج فخوق ذات لجاللة احرائية لستغيخات السؤىل العمسي والتخرص لألداة ككل

وقجمت الجراسة تؾصيات مؽ اىسيا االستسخار في تفعيل الجورات التجريبية لسجيخات السجارس

ومعمساتيا لبيان كيفية تظبيق استخاتيجيات السشغسة الستعمسة ومدتججاتيا .
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دراسة ( البدواوي والعسري)1112 ،

(درجة تهافر معايير السشظسة الستعلسة في السدارس الثانهية الحكهمية في دولة

االمارات العربية الستحدة من وجهة نظر السديرين )

ىجفت الجراسة التعخف عمى درجة تؾافخ معاييخ السشغسة الستعمسة في السجارس الثانؾية

الحكؾمية بجولة االمارات العخبية الستحجة مؽ وجية نغخ السجرييؽ  ،والفخوق التي تعدى

لستغيخي الجشذ وسشؾات الخبخة  ،استخجمت الجراسة السشيج الؾصفي السدحي باعتباره االندب

لتحقيق اىجاف الجراسة  ،تكؾن مجتسع الجراسة مؽ  320مؽ مجيخي السجارس الثانؾية وكانت
عيشة الجراسة ىي نفديا مجتسعيا  ،ولقج تؼ تظؾيخ اداة الجراسة مؽ خالل االعتساد عمى

االدب الدابق الستعمق بأقدام السشغسة الستعمسة وتكؾنت مؽ  32فقخة تتؾزع عمى احج عذخ

مجاال ( السجال التشغيسي  ،التسكؽ الذخري  ،الخؤية السذتخكة  ،التفكيخ الشغسي  ،تعمؼ

الفخيق  ،تذجيع التعمؼ والتعاون الجساعي  ،ايجاد فخص التعمؼ السدتسخ  ،الشساذج العقمية ،

تذجيع الحؾار  ،السعخفة  ،االترال والتؾاصل )  ،وتؼ استخخاج الرجق والثبات لألداة

.واعيخت نتائج الجراسة تؾافخ معاييخ السشغسة الستعمسة في السجارس الحكؾمية الثانؾية في

دواة االمارات العخبية الستحجة بجرجة عالية  ،كسا اعيخت عجم وجؾد فخوق ذات داللة
احرائية تعدى لستغيخ الجشذ باستثشاء مجال تذجيع الحؾار اذ كانت الفخوق دالة احرائيا
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ولرالح االناث باإلضافة الى عجم وجؾد فخوق ذات داللة احرائية تعدى لستغيخ الخبخة
باستثشاء السجال التشغيسي اذ كانت الفخوق دالة احرائيا ولرالح اصحاب الخبخة اكثخ مؽ

 30سشؾات  .واوصت الجراسة عسل دليل تخبؾي لتحؾيل السجارس الثانؾية الحكؾمية في دولة
االمارات العخبية الستحجة الى مشغسات متعمسة
الدراسات االجشبية -:
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دراسة كرين ( )Greene,2001

))Schools as learning Organization
السدارس كسشظسات متعلسة .

ىجفت الجراسة الى تحجيج درجة مسارسة السجارس لمزؾابط الخسدة لبيتخ سيشج

كسشغسات متعمسة في احجى السشاطق التعميسية في والية كاليفؾرنيا االمخيكية حيث تؼ تظؾيخ
استبانة ليحا الغ خض واشارت الشتائج الى الزؾابط االقل تؾف اخ في السجارس ىي وجؾد الخؤية

السذتخكة  ،والتفكيخ الشغسي وتكؾيؽ فخق التعمؼ  ،وبيشت الجراسة ان تظبيق ضؾابط السجرسة
الستعمسة يعتسج عمى كل مؽ انساط االتراالت في السجرسة والتفاعل االجتساعي والسيشي فييا

 ،واساليب حل السذكالت السجرسية والثقافية الدائجة .
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دراسة كسبل ( )Kemple, 2003

Th Extent to Which Teachers and principals perceive High

schools as learning organization.

ترهرات السدراء والسعلسين للسدارس الثانهية كسشظسات متعلسة .

ىجفت الجراسة الى تقييؼ الثقافة والكيادة كعؾامل لتحجيج السجرسة كسشغسة متعمسة عمى
عيشة مؽ مجارس ميذيغان وتؼ استخجام السشيج الؾصفي وكانت اداة الجراسة ىي االستبانة

وتكؾنت العيشة مؽ  30مجرسة كبيخة و 30مجرسة صغيخة وقج اجاب عمى االستبانة مجيخ
السجرسة وثالثة مؽ معمسي كل مجرسة تؼ اختيارىؼ عذؾائيا ومؽ اىؼ الشتائج التي تؾصمت

الييا الجراسة ان تقجيخات مجيخي السجارس الثانؾية لسجارسيؼ كانت اعمى مؽ تقجيخات السعمسيؽ
بغض الشغخ عؽ حجؼ السجرسة وتقجيخات معمسي السجارس الرغيخة كانت اعمى مؽ تقجيخات

معمسي السجارس الكبيخة .
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دراسة مهلهي واخرون )) Moloi & others,2006
( (122
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Educators’ perceptions of the school as a learning

organization

"in the Vanderbijlpark-North District, South Africa

ترهرات السعلسين للسدرسة كسشظسة متعلسة في فاندر بيجلبارك الذسالية جشهب

افريقيا

ىجفت الجراسة الى تعخف السكؾنات االساسية لمسجارس لتعسل كسشغسات متعمسة
والتعخف الى ترؾرات السعمسيؽ حؾل مجارسيؼ كسشغسات متعمسة وتقجيؼ تؾجييات لمسجريؽ

لتحؾيل مجارسيؼ لبيئات تعمؼ فعال وقج تؼ استخجام السشيج الكسي وكانت اداة الجراسة ىي

االستبانة وتكؾنت العيشة مؽ ( )3000مؽ السعمسيؽ تؼ اخحىؼ بظخيقة عذؾائية طبكية مؽ 30

مجرسة ابتجائية و 10مجرسة ثانؾية ومؽ اىؼ نتائج الجراسة يتؼ تحؾيل السجرسة لسشغسة

متعمسة مؽ خالل استخجام االبعاد الخسدة بذكل إيجابيي وتجمج االبعاد الخسدة لمسشغسة

الستعمسة بعامميؽ ىسا الثقافة التعاونية والسعتقجات الذخرية حؾل التدام السعمؼ .
-4

دراسة زيتله ( )Zietlow, 2011

Hig schools as Learning organizations: A comparison of

exemplar and underperforming high schools in southern

California using senges five key Disciplines of a learning

organizations

السدارس الثانهية كسشظسات متعلسة  :مقارنة بين كل من السدارس الشسهذجية

والسشخفزة االداء في جشهب كاليفهرنيا باستخدام الزهابط الخسدة للسشظسة الستعلسة

لديشج .

ىجفت الجراسة الى السقارنة بيؽ السجارس مشخفزة االداء والسجارس التي تعتبخ مشغسة

متعمسة حدب ضؾابط سيشج  ،ومؽ ابخز الشتائج وجؾد فخوق ذات داللة احرائية في فيؼ
خرائص السشغسة الستعمسة لرالح معمسي السجارس الشسؾذجية في مجاالت عسل الفخيق

والتفكيخ الشغسي مقابل معمسي السجارس متجنية االداء وتبيؽ ان مجيخي السجارس يسارسؾن في
السشغسة الستعمسة الكيادة التذاركية والخؤية السذتخكة لتشفيح ثقافة تشغيسية تعميسية كسا تبيؽ

وجؾد حاجة لتظبيق ضؾابط سيشج الخسدة لتحؾيل مجراسيؼ لسشغسات متعمسة .
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الفرل الثالث /اجراءات البحث -:
اوال -:مشهج البحث

تبحث الجراسة الحالية عؽ االبعاد الزخورية لمسشغسة الستعمسة و الالزمة لتظؾيخ
السجارس الثانؾية مؽ وجية نغخ مجراء السجارس الثانؾية ومجرسي تمػ السجارس  ،وبحلػ تؼ
استخجام السشيج الؾصفي كؾنو يتشاسب مع طبيعة الجراسة  ،فيؾ مشيج ييتؼ بؾصف متظمبات
السشغسة الستعمسة مؽ خالل جسع السعمؾمات باستجؾاب مجتسع الجراسة وترشيف تمػ

السعمؾمات وتشغيسيا والتعبيخ عشيا كسياً وكيفياً ،مسا يؤدي إلى فيؼ العالقات الغاىخة مع

غيخىا ،كسا يداعج عمى الؾصؾل إلى استشتاجات ،وتعسيسات تداعجنا في فيؼ الؾاقع وتظؾيخه.
اذن ىؾ "اسمؾب يجرس الغؾاىخ الظبيعية واالجتساعية والتخبؾية دراسة كيفية تؾضح خرائص

الغاىخة ودراسة كسية تؾضح حجسيا وتغيخاتيا ودرجات ارتباطيا مع الغؾاىخ االخخى "(جؾدت
،3003 ،ص)313

ثانيا -:مجتسع البحث

يتكؾن مجتسع الجراسة مؽ مجراء السجارس الثانؾية ومجرسي تمػ السجارس

في

محافغة بغجاد  /الخصافة االولى ومحافغة االنبار قزائي  /الخمادي والحبانية اذ بمغ عجد

مجراء السجارس الثانؾية ( )308مجيخ  ،وعجد السجرسيؽ ( ) 9516مجرس وكسا مؾضح
بالججول ادناه

جدول رقم ()1
عجد مجيخي السجارس الشدبة

السحافغة

الثانؾية
209

بغجاد  /الخصافة االولى

االنبار /قزائي الخمادي 99

عجد

السجرسيؽ

الشدبة

68%

7447

78%

32%

2069

22%

والحبانية
السجسؾع

9516 100%

308

100%

ثالثا-:عيشة البحث

حجؼ عيشة الجراسة تكؾن مؽ (  ) 100مجيخ بؾاقع ( )68مجيخ مؽ بغجاد /

الخصافة االولى و

(  )32مجيخ مؽ االنبار و(  )476مجرس بؾاقع (  )371مجرس مؽ
( (122

د .سراب فاضل خمورب

تطوير املدارس الثانوية باستخدام مفهوم

د .مثنى امساعول تركي

املدرسة املتعلمة

بغجاد  /الخصافة االولى و (  )105مجرس مؽ االنبار اما نؾع العيشة فقج تؼ اختيار العيشة

العذؾائية الظبكية  .وكسا مؾضح بالججول رقؼ ()2

جدول رقم ()1عيشة البحث مهزعة حدب السحافظة والسؤهل العلسي

السحافغة
بغجاد/

االولى

السؤىل العمسي
بكالؾريؾس

ماجدتيخ

دكتؾراه

23

23

22

68

124

123

371

11

11

10

32

مجرس 35

35

35

105

الخصافة مجيخ

مجرس 124

االنبار

السجسؾع

مجيخ

رابعا  -:اداة الدراسة -:

لتحقيق اىجاف الجراسة قام الباحثان وبعج الخجؾع الى االدب الشغخي والجراسات

الدابقة كجراسة القخني ( )2015و دراسة العياصخة والحارثي ( )2014ودراسة عمي ()2011
مؽ اعجاد استبانة تكؾنت في صؾرتيا الشيائية مؽ  80فقخة
خامدا -:صدق االداة

تؼ التحقق مؽ صجق االستبانة في صؾرتيا االولية مؽ خالل عخضيا عمى عجد مؽ

السحكسيؽ مؽ اساتحة الجامعات مؽ ذوي االختراص في مجال االدارة التخبؾية والكياس
والتقؾيؼ وطمب مشيؼ ابجاء راييؼ فييا مؽ حيث مجى مشاسبة الفقخة لمسجال الحي تشتسي اليو

واجخاء التعجيل او التغييخ او الححف وفق ما يخاه السحكؼ الزما وتؼ اعتساد ندبة (%)80

كشدبة قبؾل لمفقخة .

سادسا -:ثبات االداة
تؼ استخخاج معامل ثبات اداة الجراسة بظخيقة الفا كخونباخ وقج بمغ الثبات الكمي

لجسيع مجاالت السشغسة الستعمسة ( )0.87وىؾ معامل ثبات مشاسب ألغخاض الجراسة كسا تؼ

ح داب معامالت الثبات لكل مجال مؽ مجاالت الجراسة وجسيع السعامالت مشاسبة ايزا
ألغخاض الجراسة والججول رقؼ (  ) 3يؾضح قيؼ معامالت الثبات .

)) 123

العدد (  2مج)2
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(حزيران) 2222

جدول رقم ()3
السجاالت

معامل الثبات

عجد الفقخات
8

0.85

االدارة الجاعسة لمتعمؼ

8

0.88

بشاء فخق العسل الستعمسة

8

0.89

خمق فخص لمتعمؼ السدتسخ

8

0.89

ادارة السعخفة

8

0.87

السجسؾع

40

0.87

الثقافة
لمتعمؼ

التشغيسية

الجاعسة

ثامشا -:الهسائل االحرائية

تؼ استخجام عجد مؽ الؾسائل االحرائية لسعخفة

اتجاىات افخاد السجتسع حؾل التداؤالت السظخوحة وذلػ باستخجام بخنامج التحميل االحرائي

لمعمؾم االجتساعية ) )spssوقج استخجم الباحثان اساليب السعالجة االحرائية التالية الستؾسط
الحدابي لسعخفة استجابات افخاد العيشة عؽ

تختيب السحاور حدب اعمى متؾسط  ،وتؼ

استخجام االنحخاف السعياري لسعخفة مجى انحخاف او تذتت استجابات افخاد الجراسة لكل محؾر
 ،فزال عؽ استخجام الشدبة السئؾية الستخخاج صجق االداة ومعامل الفا كخونباخ الستخخاج

ثبات اداة الجراسة .

الفرل الرابع-:
نتائج الجراسة-:

-3

الهدف االول  :االبعاد الالزمة و الهاجب تهافرها لتطهير السدارس الثانهية

وتحهيلها الى مدرسة متعلسة من وجهة نظر عيشة الدراسة ككل .

( (110

جدول

د .سراب فاضل خمورب

تطوير املدارس الثانوية باستخدام مفهوم

د .مثنى امساعول تركي

املدرسة املتعلمة

رقم ()4الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والستهسط الفرضي والقيسة

التائية لداللة الفرق بين الستهسطات الحدابية والهسط الفرضي

العيشة الستؾسط االنحخاف الستؾسط الكيسة التائية

ت االبعاد

الحدابي السعياري الفخضي السحدؾبة

الجاللة

الججولية
 3الكيادة

الجاعسة 3.028 20.96 5.76

16

 1.960 39.37دال

لمتعمؼ
 3الثقافة التشغيسية 3.187 20.99 5.76

16

 1.960 37.52دال

الجاعسة لمتعمؼ

 1بشاء فخق العسل 3.779 21.96 5.76

16

 1.960 51.32دال

الستعمسة
 3خمق فخص لمتعمؼ 3.311 21.30 5.76

16

 1.960 39.85دال

3.817 19.05 5.76

16

 1.960 19.18دال

السدتسخ

 5ادارة السعخفة

اتزح مؽ خالل نتائج الججول (  ) 4بان الستؾسط الحدابي لمعيشة ىؾ اعمى مؽ

الستؾسط الفخضي لمسكياس وىحا يذيخ الى ان االبعاد اعاله يجب تؾافخىا لتظؾيخ السجارس
الثانؾية وتحؾيميا الى السجرسة الستعمسة .وتختبت السجاالت الخسدة تشازليا حدب اوساطيا

الحدابية عمى الشحؾ التالي ( بشاء الفخق الستعمسة  ،خمق فخص لمتعمؼ السدتسخ  ،الثقافة
التشغيسية الجاعسة لمتعمؼ  ،الكيادة الجاعسة لمتعمؼ  ،ادارة السعخفة)  ،اذ تخاوحت الستؾسظات

الحدابية لمستظمبات بيؽ ( ) 21.96كحج اعمى لبشاء فخق العسل الستعمسة الى ()19.05

كحج ادنى إلدارة السعخفة .
-

الفخوق ذو الجاللة االحرائية عشج مدتؾى ( )0.05بيؽ متؾسظي اجابات

السجراء والسجرسيؽ عمى ابعاد السجرسة الستعمسة وكسا مؾضح بالججول ()5

)) 113

العدد (  2مج)2
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جدول ()5داللة الفروق االحرائية حهل ابعاد السشظسة الستعلسة بين السدراء والسدرسين
السجسؾعة العيشة الستؾسط

البعج

االنحخاف

الحدابي

السعياري

لمتعمؼ

21.28 100

2.809

مجرس

19.43 476

3.543

الثقافة

مجيخ

21.10 100

3.156

التشغيسية

مجرس

17.54 476

4.423

21.78 100

3.262

20.19 476

3.884

الكيادة الجاعسة مجيخ

الجاعسة لمتعمؼ
بشاء

فخق مجيخ

خمق

فخص مجيخ

العسل الستعمسة مجرس
لمتعمؼ السدتسخ مجرس

ادارة السعخفة

3.056 21.591 100
17.52 476

5.084

مجيخ

18.94 100

3.889

مجرس

16.70 476

4.442

الكيسة
التائية

السحدؾبة

5.715
9.497

4.266

الكيسة

الججولية

الجاللة

 1.960دال
 1.960دال

 1.960دال

10.610
 1.960دال

5.107

 1.960دال

اتزح مؽ نتائج الججول (  ) 5بانو تؾجج فخوق ذات داللة احرائية كؾن الكيسة

التائية السحدؾبة اكبخ مؽ الكيسة الججولية عشج مدتؾى داللة ( )0.05ولرالح عيشة السجراء
حؾل متظمبات السجرسة الستعمسة ومجى اسياميا في تظؾيخ السجراس الثانؾية وتعدى ىحه

الشتيجة كؾن مجراء السجرسة ىؼ القادة السدؤولؾن عؽ ادارة تمػ السجارس ويظسحؾن ان تكؾن

مجارسيؼ بأعمى مدتؾى  ،اما البعض مؽ السجرسيؽ فانيؼ ليدؾا عمى دراية كافية باألساليب
االدارية الحجيثة كؾن ذلػ مؽ اختراص مجيخ السجرسة.

( (113

د .سراب فاضل خمورب

تطوير املدارس الثانوية باستخدام مفهوم

د .مثنى امساعول تركي

املدرسة املتعلمة

-

الفخوق ذو الجاللة االحرائية عشج مدتؾى ( )0.05في اجابات عيشة البحث

عمى ابعاد السجرسة الستعمسة بحدب السؤىل العمسي (بكالؾريؾس  ،ماجدتيخ  ،دكتؾراه) كسا

مؾضح بالججول ( )6والججول ()7

جدول ()6

البعج

الستغيخ

العيشة

الكيادة الجاعسة لمتعمؼ

الثقافة

الجاعسة لمتعمؼ
بشاء

الستعمسة
خمق

فخق

فخص

السدتسخ
ادارة السعخفة

الستؾسط الحدابي االنحخاف
السعياري

بكالؾريؾس

194

20.61

3.229

ماجدتيخ

191

20.57

3.266

دكتؾراه

191

21.71

2.377

194

20.66

3.435

ماجدتيخ

191

20.70

3.541

دكتؾراه

191

21.62

2.370

194

20.61

3.057

ماجدتيخ

191

21.65

3.162

دكتؾراه

191

22.62

1.799

194

20.02

3.497

ماجدتيخ

191

20.98

3.524

دكتؾراه

191

21.89

2.793

بكالؾريؾس

194

17.73

2.909

ماجدتيخ

191

18.76

3.938

دكتؾراه

191

19.63

3.544

التشغيسية بكالؾريؾس

العسل بكالؾريؾس

لمتعمؼ بكالؾريؾس

)) 111

العدد (  2مج)2
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جدول ()7تحليل التباين لداللة الفروق االحرائية في ابعاد السدرسة الستعلسة حدب السؤهل

العلسي
االبعاد
الكيادة

لمتعمؼ

مرجر التبايؽ
الجاعسة

بيؽ

السجسؾعة
داخل

السجسؾعة
الكمي

الثقافة التشغيسية بيؽ السجسؾعة

الجاعسة لمتعمؼ

داخل

السجسؾعة

الكمي

بشاء فخق العسل بيؽ السجسؾعة

مجسؾع

السخبعات
161.060

درجة الحخية

متؾسط

السخبعات

الفائية

2

80.530

9.026

573 5112.099

الكيسة

8.922

572 5273.160
113.504

2

573 5726.468

56.752

5.679

9.994

575 5839.972
123.783

2

61.892

8.212

الستعمسة
داخل

573 4318.298

7.536

السجسؾعة
الكمي
خمق

فخص بيؽ السجسؾعة

لمتعمؼ السدتسخ

داخل

575 4442.082
101.302

2

573 6202.525

50.651

4.679

10.825

السجسؾعة
الكمي
ادارة السعخفة

575 6303.826

بيؽ السجسؾعة

97.180

داخل

573 8282.360

السجسؾعة

الكمي

2

575 8379.540
( (113

48.590
14.454

3.362

د .سراب فاضل خمورب

تطوير املدارس الثانوية باستخدام مفهوم

د .مثنى امساعول تركي

املدرسة املتعلمة

اتزح مؽ نتائج الججول اعاله ان الكيسة الفائية

السحدؾبة لألبعاد الخسدة

والسؾضحة قيسيا اعاله اكبخ مؽ الكيسة الججولية البالغة ( )3بجرجة حخية ( )2, 573اذن

تؾجج فخوق ذو داللة احرائية ولرالح حسمة الذيادات العميا (الجكتؾراه ) وىحا يجل عمى ان
حسمة الذيادات العميا اكثخ ادراك وفيؼ لمحقائق والسعمؾمات واكثخ اطالع عمى التظؾرات

االدارية مؽ خالل البخامج الجراسية التي يحرمؾن عمييا اثشاء فتخة دراستيؼ .

الفخوق ذو الجاللة االحرائية عشج مدتؾى ( )0.05في اجابات عيشة البحث

-

عمى ابعاد السجرسة الستعمسة بحدب سشؾات الخجمة ( 10سشؾات فاقل  ،اكثخ مؽ 10

سشؾات) كسا مؾضح بالججول ادناه .
الستغيخ

البعج

جدول ()8

العيشة

الستؾسط االنحخاف

288

2.985 21.14

الحدابي السعياري

الكيسة

التائية

الكيسة

الججولية

الجاللة

السحدؾبة
الكيادة

الجاعسة اكثخ

لمتعمؼ

2.391

 1.960دال

مؽ

عذخ

سشؾات
عذخ

سشؾات

288

3.480 20.49

فسا دون
الثقافة التشغيسية اكثخ

الجاعسة لمتعمؼ

مؽ

288

3.148 20.95

عذخ

سشؾات
عذخ

سشؾات

288

4.066 20.01

)) 115

3.094

 1.960دال

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانوة
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البعج

العيشة

(حزيران) 2222

الستؾسط االنحخاف

الحدابي السعياري

فسا دون

بشاء فخق العسل اكثخ
مؽ

الستعمسة

288

2.714 21.93

الكيسة

التائية

السحدؾبة

3.036

الكيسة

الججولية

الجاللة

 1.960دال

عذخ

سشؾات
عذخ

288

3.975 21.07

سشؾات

فسا دون
خمق

فخص اكثخ

لمتعمؼ السدتسخ

مؽ

288

3.411 21.21

2.048

 1.960دال

عذخ

سشؾات
عذخ

سشؾات

288

4.160 20.56

فسا دون
ادارة السعخفة

اكثخ
مؽ

288

3.868 18.98

عذخ

سشؾات
عذخ

سشؾات

288

4.236 18.12

فسا دون
( (112

2.548

 1.960دال

د .سراب فاضل خمورب

تطوير املدارس الثانوية باستخدام مفهوم

د .مثنى امساعول تركي

املدرسة املتعلمة

اتزح مؽ نتائج الججول (  ) 8ان ىشاك فخوق ذو داللة احرائية بيؽ متؾسظات

درجات العيشة حدب سشؾات الخجمة ولرالح االفخاد التي تكؾن درجة خجمتيؼ اكثخ مؽ عذخ

سشؾات .

-

الهدف الثاني -:متطلبات تطهير السدارس الثانهية في ضهء مفههم

-

مذاركة السجرسيؽ في اعجاد رؤية وسالة واىجاف السجرسة .

السشظفة الستعلسة.
-

اعتساد السجيخ نسط الكيادة التحؾيمية لتحقيق تغييخات تشغيسية تديج مؽ قجرة

-

مقارنة اداء السجرسة باداء السجارس ذات االداء متسيد.

السجرسة عمى التعمؼ والشسؾ.
لالستفادة مشيا.
-

امتالك االدارة القجرة عمى تحؾيل السذكالت والسخاطخ الى تجارب ومعارف

تؾفخ القشاعة التامة لتظبيق مفيؾم السجرسة الستعمسة .

-

نذخ ثقافة التعمؼ مؽ االخظاء دون تظبيق العقؾبات .

-

التذجيع عمى تؾليج االفكار والسذاركة بيا .

-

تذجيع العسل الجساعي وجعمو اساسا لعسمية التعمؼ .

-

ايجاد فخق عسل ذاتية االدارة يقع عمى عاتقيا اصالح وتظؾيخ السجرسة

-

التعامل مع السذكالت التي تؾاجو السجرسة عمى انيا فخص لمتعمؼ .

-

تقجيؼ االفكار السبجعة مؽ قبل السجرسيؽ بسا يسكؽ السجرسة مؽ التكيف مع

-

تؾفيخ نغام اتراالت مفتؾح يديؼ في تجفق السعمؾمات بجسيع االتجاىات .

وتحؾيميا الى مجرسة متعمسة .

متظمبات البيئة الججيجة .
السجرسة .
يحتاجيا .

استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة في حفظ وخدن السعمؾمات الالزمة إلدارة
امتالك السجرسة الى نغام لترشيف السعمؾمات السيسة وخدنيا واتاحتيا لسؽ

)) 111

العدد (  2مج)2
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التهصيات -:
-3

اقامة نجوات او ورش عسل لمسجرسيؽ لغخض اطالعيؼ عمى تجارب الجول

فيسا يتعمق بتظبيق ابعاد السجرسة الستعمسة والتعخف عمى االجخاءات الالزمة لتحؾيل مجراسيؼ

الحالية الى مجارس متعمسة .
-3

مكافاة اعزاء الييئة التجريدية عمى التعمؼ تسييجا لتحقيق معاييخ السشغسة

-1

التعخف عمى الستظمبات الالزمة لتحقيق ىحه االبعاد برؾرة صحيحة .

الستعمسة في السجارس الثانؾية.
-3

ايالء مؾضؾع ادارة السعخفة داخل السجرسة اىسية كبيخة كؾن ان ادارة السعخفة

تعج االساس لتحؾيل السجرسة الى مجرسة متعمسة .
السقترحات -:

-3

اجخاء دراسة تبحث في مجاالت اخخى لتظؾيخ السجارس الثانؾية باستخجام

-3

اجخاء دراسة عؽ تظؾيخ السجارس االبتجائية باستخجام ىحا السفيؾم

-1

اجخاء دراسة عؽ معؾقات تظبيق مفيؾم السجرسة الستعمسة .

مفيؾم السجرسة الستعمسة غيخ السجاالت السحكؾرة في الجراسة الحالية .

السرادر العربية-:

-3

بكار  ،بخاء والفاعؾري ،رفعت " ،ادارة االبجاع في السشغسات الستعمسة  ،دراسة ميجانية

لذخكة مؾبايمكؼ االردنية " ،ابحاث اليخمؾك  ،سمدمة العمؾم االندانية واالجتساعية  ،اربج ،

3003

-3

البجاوي  ،مخيؼ عبيج و العسخي  ،بدام مرظفى " ،درجة تؾافخ معاييخ السشغسة

الستعمسة في السجارس الثانؾية الحكؾمية في دولة االمارات العخبية الستحجة مؽ وجية نغخ

السجيخيؽ " ،الجسعية االردنية لمعمؾم التخبؾية  ،السجمة التخبؾية االردنية  ،السجمج الثالث  ،العجد

الخابع 3032 ،

-1

جبخان  ،عمي دمحم  " ،السجرسة كسشغسة متعمسة والسجيخ كقائج تعميسي مؽ وجية

نغخ السعمسيؽ في االردن " مجمة الجامعة االسالمية (سمدمة الجراسات االندانية )  ،السجمج

التاسع عذخ  ،العجد االول 3033 ،
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-3

جؾدت  ،جؾدت عدت عظؾي  ،أساليب البحث العمسي مفاليسو ،أدواتو ،طخقو

-5

الخجؾب  ،غادة عارف " ،التعمؼ التشغيسي مؽ وجية نغخ االدارييؽ في جامعة

اإلحرائية  ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع  ،ط3003 ،3

اليخمؾك"  ،اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾر ،جامعة اليخمؾك ،اربج  ،االردن 3002 ،

-2

سمظان  ،سؾزان اكخم و خزخ  ،ضحى حيجر  ،السؤسدات التخبؾية كسشغسات

متعمسة  ،عسان  ،دار الفكخ 3030 ،

-1

الدكارنة  ،بالل خمف  ،االبجاع االداري  ،دار السديخة لمشذخ والتؾزيع  ،عسان االردن

-2

الظؾيل  ،ىاني عبج الخحسؽ و عبابشة  ،صالح احسج اميؽ  ،السجرسة الستعمسة مجرسة

-3

عبابشة ،رائج اسساعيل و العجوان  ،ياسخ مشاع " ،العؾامل السؤثخة في مسارسة التعمؼ

 ،3033ص 105

السدتقبل  ،عسان ،دار وائل لمشذخ ،ط3003 ، 3

التشغيسي في البمجيات االردنية"  ،السؤتسخ االول حؾل ادارة تشسية السؾارد البذخية في

السشغسات السعاصخة  ،جامعة اليخمؾك  ،الخبج 3001 ،

 -30عدة ،جالل مرظفى نرخ  ،االبجاع االداري والتججيج الحاتي لمسجرسة الثانؾية العامة
رؤية استخاتيجية  ،االسكشجرية  ،السكتب الجامعي الحجيث 3002 ،

 -33عظاري  ،عارف و عيدان صالحة " ،السجرسة كسشغسة متعمسة  ،دراسة استظالعية

في بعض مجارس سمظشة عسان " ،السؤتسخ االول حؾل ادارة تشسية السؾارد البذخية في

السشغسات السعاصخة  ،اربج 3001 ،
-33

العخبي  ،شخيف عبج السعظي و الفذالن احسج حدؽ " ،تظؾيخ االداء في مؤسدات

التعميؼ العالي في ضؾء مجخل التعمؼ التشغيسي وإدارة الجؾدة الذاممة " ،السجمة العخبية لزسان
جؾدة التعميؼ الجامعي  ،السجمج الثاني  ،العجد 3003 ، 1

 -31العمي  ،عبج الدتار واخخون  ،السجخل الى ادارة السعخفة  ،عسان االردن  ،دار
السديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة 3002 ،

 -33العشدي  ،سعج عمي  ،نغخية السشغسة (مفاليؼ – مجاخل – عسميات )  ،مكتبة
الديدبان لمشذخ والتؾزيع  ،بغجاد  ،الؾزيخية .3035 ،
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-35

(حزيران) 2222

العياصخة  ،معؽ و الحارثي " ،خمؾد  ،درجة مسارسة مجيخات السجارس الثانؾية

بسجيشة الظائف الستخاتيجيات السشغسة الستعمسة " ،السجمة االردنية في العمؾم التخبؾية  ،مجمج

 ، 33عجد 3035 ،3
-32

القخني  ،نؾره بشت عؾض  ،السجرسة كسشغسة متعمسة كسا يترؾرىا معمسؾ ومعمسات

السخحمة الثانؾية بسحافغة الجوادمي  ،مجمة جامعة الخميل لمبحؾث  ،السجمج ، 30العجد ، 3

3035
-31

السميجي  ،رضا ابخاليؼ  ،ادارة السعخفة والتعمؼ التشغيسي مجخل لمجامعة الستعمسة في

مجتسع السعخفة  ،القاىخة مؤسدة طيبة لمشذخ والتؾزيع 3030 ،

 -32السيجي  ،ياسخ فتحي والحخبي  ،قاسؼ عائل " ،السجرسة الستعمسة مجى قجرة مجيخي
السجارس السرخية والدعؾدية عمى تحؾيل مجارسيؼ الى مشغسات متعمسة دراسة استكذافية "،

السؤتسخ الجولي الخامذ لمسخكد العخبي لمتعميؼ والتشسية بعشؾان ( مدتقبل اصالح التعميؼ

العخبي لسجتسع السعخفة تجارب ومعاييخ ورؤى  3لمفتخة مؽ  35 -31يؾليؾ 3030 ،

-33

نجؼ  ،عبؾد  ،ادارة السعخفة  ،السفاليؼ االستخاتيجيات والعسميات  ،مؾسدة الؾراق

لمشذخ ،عسان 3005 ،

-30

ليجان ،عبج الخحسؽ " ،التعمؼ التشغيسي :مجخال بشاء السشغسات القابمة لمتعمؼ"  ،مجمة

االدارة العامة  ،) 3( 11 ،الخياض 3332 ،

-33

ياسيؽ  ،سعج غالب  ،ادارة السعخفة السفاليؼ الشغؼ التقشيات  ،عسان  ،دار السشاىج

لمشذخ والتؾزيع 3032 ،
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