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 ممخص البحث:
سعى البحث إلى وضع استتراتيجية مقترحتة لتطبيتق قتادة المتدراس الثانويتة لمبنتات بمنطقتة 
عستتتير ألبعتتتاد المنظمتتتة المتعممتتتة، وذلتتتك متتتن ختتتةل: تعتتتر  م هتتتوم المنظمتتتة المتعممتتتة 

ق أداة البحث عينة بمغت عتددهم واعتمد البحث عمى المنهج الوص ي، تم تطبي ،، وأبعادها
( معممتتة، وأستت ر البحتتث عتتن موادقتتة أدتتراد 252( قائتتدة، و)119( عضتتوًا، بواقتتع )371)

عينة البحث بدرجة "متوسطة" حول تطبيق" بعد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتتعمم، وبعتد" 
المتتدراس الحتتوار والمناقشتتة"و وتوصتتل البحتتث إلتتى وضتتع استتتراتيجية مقترحتتة لتطبيتتق قتتادة 

الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعتاد المنظمتة المتعممتة، وتكونتت متن أهتدا  االستتراتيجية 
المقترحة، ومرتكزاتها وأسسها، وآليات تطبيقها، والجهتات المستؤولة عتن تن يتذهاو وأوصتي 
البحتث بتكتوين دترق عمتل تعمتل عمتى دراستة وتحميتل البيئتة الداخميتة والخارجيتة بالمتتدارس 

لمبنتتات متتتن أجتتل تعتتتر  درجتتة التتتيثر بهتتتا والتخطتتيط المستتتتقبمي لمتعامتتل معهتتتا،  الثانويتتة
وتشكيل درق عمل عمى مستتوى اإلدارة تعمتل عمتى مستاعدة قائتدات المتدارس الثانويتة دتي 
إنجتتاز المهتتام التقميديتتة والكتابيتتة لت ريتتل القائتتدة لمعمتتل عمتتى تطتتوير المدرستتة دتتي أبعتتاد 

 المنظمة المتعممة.
 القيادات المدرسية، المنظمة المتعممة، القيادة االستراتيجية.تاحية: الكممات الم 
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ABSTRACT: 

The research sought to develop a proposed strategy for the role of 
school leaders in applying the dimensions of the educated organization 
in secondary schools for girls in Asir region ، through: Know the 
importance of school leaders and their roles ، the concept of the 
educated organization and its dimensions ، and the research relied on 
the descriptive method ، a tool was applied The search sample reached 
371 members ، with 119 directors and 252 teachers . The search resulted 
in the approval of the search sample by "Medium " on the application  
"After the strategic leadership in support of learning ، after " dialogue 
and discussion "; The research led to the development of the proposed 
strategy for the role of secondary school leaders in a difficult area in 
applying the dimensions of the educated organization. It formed the 
objectives ، pillars and foundations of the proposed strategy ، the 
mechanisms for its implementation and the bodies responsible for 
implementing it; The research recommended the formation of task 
forces to study and analyze the internal and external environment in 
secondary schools for girls in order to know the degree of vulnerability 
and future planning for dealing With her ، the formation of 
departmental task forces to help school principals accomplish the 
traditional and clerical tasks of discharging the Director to work on the 
development of the school. 

Keywords: school leaders ، learning organization, strategic leadership. 

 

 

 

 

 

 



 ...س الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمةاستراتيجية مقترحة لتطبيق قادة المدرا
 راشد مهدي آل سالمأمل محمد حسن بدوي د/ /د 

 

 -022- 

 :أواًل: اإلطار العام لمبحث
 مقدمة:  

يعيش العالم اليوم دي عالم ستريع التغيتر دتي كادتة المؤسستات دترض عميهتا تطتوير 
أهتتدادها حتتتى يمكتتن مواكبتتة تمتتك التغيتترات التتتي تواجههتتا، والعمتتل عمتتى استتتغةل الطاقتتات 

هتتدا  المؤسستتة، البشتترية، وتوجيتتع العتتاممين، وبنتتاء قتتدراتهم متتن ختتةل ربتتط أهتتدادهم بي
يجاد مناخ يسهم دي تدعيم االحتترام المتبتادل، والشتعور بالمستؤولية واالنتمتاء لممؤسستة  وا 
متتن ختتةل تبنتتي سياستتات تعمتتل عمتتى تطبيتتق نمتتاذج المنظمتتات المتعممتتة، وتعتتد المنظمتتة 
 المتعممة أحد األنظمة التي تتكون من وحدات تنظيمية تعمل دي عةقات تنظيمية تبادلية.

 ، لمؤسسات التعميمية أحتد األصتول التتي تستهم دتي زيتادة التنميتة االقتصتاديةوتعد ا
وبها تمتمك األمتم زمتام األمتور وتستهم دتي تقتدمها ومواكبتهتا لمتغيترات الستريعة دتي عصتر 

والتعاون بين الدول والجهتات العمميتة لتشتكيل مستتقبمع لمواجهتة تمتك  ، المعردة واقتصادها
متل عمتى تطويرهتا باتبتاع األستاليب والمتداخل اإلداريتة الحديثتة المتغيرات والتصتدي لهتا والع

 تحقيق إلى يسعى متكامًة  اجتماعًيا نظاًما المدرسة (، وتعدBeyond ،  2010:15دي )
 متتن الختتارجي العتتاممين والمجتمتتع تتتربط التتتي االتصتتاالت متتن شتتبكة عمتتى أهدادتتع، وتعتمتتد

 (.1070 م:2013 ورمضان، ، اعطاي)الطمبة أمور وأولياء المحمي المجتمع أعضاء
 لممعتايير التعميمية، وودقاً  السياسة عن تن يذ المدرسة المسؤولة األولى وتعد قائدة

 وبحكتم األعمتى، قترارات المستتويات وتتترجم لمرؤوستيها تنقتل التي النظام، هذا دي السائدة
 السياستة هتذ  بهتا تن يتذ يمكتنهم التتي الطريقتة تحتدد أن تستتطيع عمتيهم تيثيرهتا ون وذهتا

 ويحقتتتق المدرستتتة، دتتتي العمتتتل منظومتتتة تطتتتوير دتتتي (، وتستتتهم٣١١م: ٩٠٠٢ )عتتتامر،
لممعممتين  اإليجتابي والحضتور الرضتا من مشاعر إيجاد إلى يؤدي كما العمل، دي االستقرار

كساب والمعممات، ، ومشتاركة (341م:2012 الحجايتا،) الضتغوط تحمتل عمتى عالية قدرة وا 
اتخاذها بالمدرسة يؤدي إلى الشعور بالرغبتة دتي اإلستهام دتي المعممات دي صنع القرارات و 

وتمكنهن متن  المشتاركة دتي مجتال أعمتال ومهتام التنظتيم وتقويتة  ، وضع أهدا  المدرسة
(. وتحستتتين هيكمهتتتا اإلداري 46م: 2013الشتتتعور باالنتمتتتاء والتتتوالء لممدرستتتة )محمتتتد، 

وتطتوير  ، القترارات واتخاذهتا وحث المرؤوسين عمى المشتاركة ب عاليتة دتي صتنع ، وتطوير 
بحيث يحقق لممؤسستة القتدرة عمتى  ، اإلجراءات المتعمقة بتطبيق المعايير األساسية لمتميز

 (.(Jiang Kai ،2012:75 المنادسة والمحادظة عمى تميزها
والثقة بهم واالعتماد عميهم دي مواجهة  ، وتقوم مشاركتهم دي عممية صنع القرار

ومن ثم  المؤسسة مما يجعمها قادرة عمى مواجهة التنادس وتحدياتعوالتحديات التي تواجع 
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سعت العديد من الدول دي العمل عمي تح يز تمك القيادات المدرسية لتطوير أدائهم 
وتودير جو تنادسي يرقي بقدراتهم ويقودهم نحو  ، بتخصيص جوائز لألدراد المتميزين منهم

الجماعية لمرقي بمستوى المؤسسات التعميمية وتنظيم الجهود  ، اطةق طاقاتهم المخزونة
 210–163المنادسة بهد  ددعهم وتشجيعهم نحو التميز الدائم )وقدرتها عمى 

Vuyisile ، 2013;.) وتسعي إلى توظي  الك اءات البشرية لموائح والقوانين ومحاولة
اإلنسانية االلتزام بها دون التمسك بها أو المغاالة دي تطبيقها مما قد يضر بالنواحي 

والنسج االجتماعي وثقادة الثقة واإلطار الديمقراطي لإلدارة التعميمية، كما يجب أن ال نغ ل 
عن دور قيادة التغيير والمرونة دي استيعاب المستجدات، واالهتمام بالقرارات ودراستها 
 لمعردة طبيعة الممارسات التي تصاحبها وما تحرز  هذ  القرارات من نجاح أو إخ اق دي
حل المشكةت وتحقيق األهدا  التربوية، وقد اتسع نطاق عممية صنع القرار اإلداري دي 
المدرسة، واتسع أيضًا مجال المشاركة ديع حتى شمل معظم دئات العاممين داخل المدرسة  

 (2م:2012)برهمين،
م(، اتخاذ المؤسسات 2009، ودي السياق ذاتع أكدت دراسة )عبابنة، والطويل

إلجراءات الةزمة لتطبيق األبعاد الخمسة لممنظمة المتعممة المتمثمة دي التمكين التعميمية ا
الشخصي، والنماذج العقمية، والرؤية المشتركة، وتعميم ال ريق، والت كير النظمي دي شكل 
برامج ممارسة عمى المدى الطويل لألدراد والجماعات والمدرسة ككل والمؤسسات التي 

متعممة تسعي إلى تودير درص التعمم المستمر، وربط أداء تتبني م هوم المنظمة ال
العاممين بيداء المنظمة، وتشجيع البحث والحوار والمشاركة واالبداع واالعترا  بالتداخل 

 بين األدراد  والمنظمة.
وتسعي المؤسسات التي تتبني م هوم المنظمة المتعممة إلى تودير درص التعمم 

األهدا ، وربط أداء العاممين بيداء المنظمة، وتشجيع المستمر، واستخدامع دي تحقيق 
البحث والحوار والمشاركة واالبداع عمى أنها مصادر لمطاقة والمقدرة والتجديد والت اعل مع 
البيئة ألن نجاح المنظمات دي البقاء واالستمرار دي الظرو  المعاصرة، يعتمد عمى 

رسة هذ  المنظمات لعممية التعمم مقدرتها عمى التحول إلى منظمات متعممة، وأن مما
تمنحها قيمة مضادة إلى األعمال التي تؤديها، كما تتص  هذ  المنظمات بمقدرتها عمى 
االعترا  بالتداخل بين األدراد والمنظمة والمجتمعات وتح يز العاممين، والتغيير المنظم 

جرائي دي إطار والمستمر لألدراد واألنظمة، والمشاركة الكمية لمعاممين بيسموب تعاو  ني وا 
عممية تغيير مسؤولة وموجهة نحو القيم والمبادئ المشتركة، وقادرة عمى االستجابة 
دارتها، واالهتمام برأس المال ال كري  لمضغوط المتنوعة التي تواجهها، وتوليد المعردة وا 

غة الرؤية والعنصر البشري تقديرًا وتح يزًا عمى التعمم واالبتكار واالبداع والمشاركة دي صيا
وبمورة االستراتيجية وصناعة القرارو حيث يمثل إيجاد منظمة معتمدة عمى التعميم كيحد 
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المعايير الرئيسة لقياس األداء، وهذا يعني أن المنظمة تتطور وتتغير بصورة مستمرة عمى 
شكل يمكنها من منادسة المنظمات الشبيهة دي المستقبل، دالمنظمة المرتكزة عمى التعميم 

وب من قيادتها إحداث تغيير سموكي لديها ولدى االتباع دي بيئة العمل الحاضنة، مطم
وهذا يعني التركيز عمى المداخل المعاصرة أي تصبح منظمات تعمم متمكنة من تجديد 

 م(.2015ذاتها حتي تواكب التغييرات)الديحاني، 
تص  بالتكامل ويتطمب بناء المنظمات المتعممة جهودًا هاددة وتبني أنظمة ت كير ت 

والشمولية، يتم تصميمها وتطويرها باستمرار من خةل الرؤية واألساليب وتجاوز األهدا  
المتعمقة بتقدير العاممين، ووجود قيادات تعميمية تحرص عمى تعمم أساليب الت كير وتبادل 
ثراء المعردة ونشرها دي كادة المستويات التنظيمية ، األدكار والمعمومات مع اآلخرين وا 

وتشكيل المجان ودرق العمل، والمقدرة عمى التيثير دي اآلخرين والمقدرة عمى التصر  
والتحرك ب اعمية، وضمان عمميات التعمم واستمراريتع، وربط سياسات المنظمة باألدراد  
والتحول من الهيكمية التقميدية لممؤسسة إلى هيكمة شاممة تعتمد عمى التقنيات كل هذ  

 ن بالمهارات المطموبة مع التغيرات المتسارعة.يتطمب قادة مزودي
 مشكمة البحث:

تبذل القيادات المعنية بوزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية بوجع عام، والمدرسة 
الثانوية عمى وجع الخصوص جهودًا مستمرة من أجل تحسين وتطوير التعميم الثانوي، 

تطبيق الةمركزية بالتعميم وانتقال السمطات  واالرتقاء بمستوا و ويظهر ذلك دي التوجع نحو
، وجعمها وحدة إدارية قائمة بذاتها بهد  تحسين المدرسةوالصةحيات إلى مستوى 

ودعم  ، المخرجات التعميمية ومنح المدارس درجة كبيرة من االستقةلية، والمرونة اإلدارية
ام المتبادل مع المجتمع المحيط العةقات اإلنسانية التي تتميز باالن تاح والتعاون وااللتز 

بها، واالهتمام باألداء اإلداري، وتغيير مسمي المديرات إلى قائدات المدارس، وحرص وزارة 
 ، التعميم عمى تطوير اإلدارات التعميمية وأداتها الرئيسة المتمثمة دي صنع القرار اإلداري

ية تطوير التعميم من خةل وعممت عمى تعزيز دور القيادات التربوية لتكون داعمة دي عمم
وتوسيع ت ويض الصةحيات الممنوحة  ، توسيع قاعدة المشاركة دي عممية صنع القرارات

هت 1435-1425ويعد هذا كمع هددًا استراتيجيًا ضمن أهدا  الخطة العشرية  ، لمعاممين
 (.    118ه: 1425 ، )الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعميم

اال أن هنتتاك العديتتد متتن الدراستتات التتتي أشتتارت إلتتى أوجتتتع  ، ذلتتك وعمتتى التترغم متتن
م( التتي أكتدت عمتى أن عمميتة تطتوير 2010دراسة )المتالكي، ومنها: ، القصور دي أدائها

التعمتتيم الثتتانوي أصتتبحت تستتتوجب متتن القتتائمين عميتتع توجيتتع األداء إلتتى أعمتتى المعتتايير 
التدورات التدريبيتة لمتديرات المتدارس لبيتان  ، واالستتمرار دتي تطبيتقالعالمية لنظام االعتماد
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كي ية تطبيق استراتيجيات المنظمة المتعممة، وتودير ميزانية كادية تساعد مديرات المدارس 
م(  عتتن أن ممارستتة 2014وأستت رت دراستتة )األحمتتري، ، عمتتى تطبيتتق تمتتك االستتتراتيجيات

ألبعتتاد المدرستة المتعممتتة التدور القيتادي لمتتديرات المتدارس الثانويتة لمبنتتات بمنطقتة عستير 
وخصائصها كانت بدرجة متوسطة، وبعد تمكتين العتاممين لممنظمتة المتعممتة بدرجتة موادقتة 

، وأن العديتتتد متتتن المؤسستتتات التعميميتتتة تعتتتاني صتتتعوبات كبيتتترة دتتتي التكيتتت  متتتع ضتتتعي ة
التطتتتتتورات التتتتتتي تشتتتتتهدها بيئتهتتتتتا، بتتتتتالرغم متتتتتن جهودهتتتتتا المعتبتتتتترة إلحتتتتتداث التغييتتتتتر 

 (1م:2011ل، المستهد )نبي
ومتتن ثتتم دالمؤسستتات التعميميتتة بوجتتع عتتام والمتتدارس الثانويتتة لمبنتتات بوجتتع ختتاص 
ليستتت بمعتتزل عتتن التغيتترات المتستتارعة التتتي ال يمكتتن مواجهتتتا إال عبتتر إيجتتاد منظمتتات 
متعممة، مما يتحتم إحداث نقمة أساسية دتي طريتق قيتادة هتذ  المؤسستات ولتتكن منظمتات 

وتقبل النقد وترحب بع، مما يكسبها المقدرة عمتى التعامتل اإليجتابي تؤمن بالتعمم والتدريب، 
مع التغييتر المتنتامي، واعتمتاد متدخل حتديث يستهم دتي جودتهتا ويجعمهتا منظمتات متعممتة 

 من خةل التركيز عمى أهمية واستمرار التعميم والتعمم معًا من أجل تحقيق أهدادها.
 أسئمة البحث:

 كمة البحث دي التساؤل الرئيس التالي:دي ضوء ما سبق يمكن صياغة مش
بعتتتاد المنظمتتتة كيتتت  يمكتتتن تطبيتتتق قائتتتدات المتتتدارس الثانويتتتة لمبنتتتات بمنطقتتتة عستتتير أل

 ؟. ويت رع من هذا التساؤل التساؤالت التالية:المتعممة
: ما واقع تطبيق بعد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم لممنظمة المتعممتة بالمتدارس 1س

 بنات بمنطقة عسير من وجهة نظر أدراد عينة البحث؟.الثانوية لم
: ما واقع تطبيق بعد درق العمل بالمدارس الثانوية لمبنات لممنظمتة المتعممتة بمنطقتة 2س

 عسير من وجهة نظر أدراد عينة البحث؟.
: متتا واقتتع تطبيتتق بعتتد التمكتتين بالمتتدارس الثانويتتة لمبنتتات بمنطقتتة عستتير لممنظمتتة 3س

 نظر أدراد عينة البحث؟. المتعممة من وجهة
: ما واقع تطبيق بعتد التكيت  متع متغيترات البيئتة المحيطتة بالمتدارس الثانويتة لمبنتات 4س

 بمنطقة عسير لممنظمة المتعممة من وجهة نظر أدراد عينة البحث؟.
: هل توجتد دتروق ذات داللتة احصتائية دتي استتجابات أدتراد عينتة البحتث حتول دور 5س 

بيتق أبعتاد المنظمتة المتعممتة )القيتادة االستتراتيجية الداعمتة لمتتعمم، قائدة المدرسة دتي تط



 ...س الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمةاستراتيجية مقترحة لتطبيق قادة المدرا
 راشد مهدي آل سالمأمل محمد حسن بدوي د/ /د 

 

 -024- 

( من وجهتة لممنظمة المتعممة وربط المؤسسة بالبيئية المحيطة ، والتمكين ، ودرق العمل
 نظر أدراد عينة البحث ؟.  

: متتا االستتتراتيجية المقترحتتة لتطبيتتق قتتادة المتتدارس الثانويتتة لمبنتتات بمنطقتتة عستتير 6س
 لمنظمة المتعممة بالمدارس ؟.ألبعاد ا

 أهد  البحث:
سعى البحتث الحتالي إلتى وضتع استتراتيجية مقترحتة لتطبيتق قتادة المتدارس الثانويتة 

 لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمة المتعممة.
 أهمية البحث:

تنطمتتق أهميتتة البحتتث الحتتالي النظريتتة والتطبيقيتتة ممتتا يمتتي مجتتال دراستتة المنظمتتة 
جاهات الحديثة التي تطبتق دتي تطتوير المؤسستات التعميميتة عامتة، وتعتد المتعممة من االت

المنظمة المتعممتة متدخًة داعتل يمكتن المؤسستات التعميميتة متن التكيت  بدرجتة عاليتة متع 
بيئتهتتا وتمكتتن العتتاممين بهتتا متتن دهتتم جميتتع األدكتتار والقتتيم، ويستتاعد المستتئولين دتتي وزارة 

م بمنطقتتة عستتير دتتي معردتتة المرتكتتزات الحيويتتة لبنتتاء التعمتتيم عامتتة واإلدارة العامتتة التعمتتي
 استراتيجية واضحة لدور القيادات المدرسية دي تطبيق المنظمة المتعممة. 

 منهج البحث:
اعتمد البحث عمى المنهج الوص ي، والذي ي يد دي وص  المشكمة وتحميمهتا، خاصتة 

طقتة عستير لممنظمتتة دتي وصت  ورصتد واقتع تطبيتق قتادة المتتدارس الثانويتة لمبنتات دتي من
 المتعممة وأبعادها. 

 مصطمحات البحث:
 المنظمة المتعممة: -1

يقصتتتد بالمنظمتتتة المتعممتتتة أنهتتتا" بيئتتتة العمتتتل االيجابيتتتة والخةقتتتة التتتتي يتتتتم ديهتتتا    
استخدام كل المواد عمى تنوعها دي التبادل ال عال لممعردتة بتين القيتادات والعتاممين لتبستيط 

وأهتتدا  األدتتراد  العتتاممين ديهتتا أيتتًا كتتان نوعهتتا، كمتتا أنهتتا  العةقتتة بتتين أهتتدا  المنظمتتة
المنظمتتتتة التتتتتي تعمتتتتم وتشتتتتجع التتتتتعمم بتتتتين أعضتتتتائها وتتتتتروج تبتتتتادل المعمومتتتتات بتتتتين 

 .(20م: 2015)الديحاني، العاممين
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ويقصد بها إجرائيًا بينها المنظمة التي تعمل عمتى التتعمم المستتمر لجميتع العتاممين، 
تاحتتة والتعتتاون البنتتاء، ومشتتار  كة جميتتع العتتاممين بهتتا دتتي عمميتتات صتتنع القتترار واتختتاذ ، وا 

والقدرة عمى التكي  متع ، ال رص الكاممة لتبادل المعمومات، وربط المنظمة بالبيئة المحيطة
 المتغيرات المتسارعة بهد  تحقيق النمو المستمر دي تطوير أداء المنظمة وجودتها.

 أبعاد المنظمة: -2
ها" مجموعة من العوامل المتعمقة بالقيادة واالستراتيجية يقصد بيبعاد المنظمة بين

التشاركية، والهيكل القائم عمى ال رق، والثقادة التكي ية القوية والتمكين اإلداري لمعاممين، 
والمعمومات الم توحة، وبناء الرؤية المشتركة، وبناء الشبكة االتصالية والتعمم 

 (.383م:2011االستراتيجي")الحواجر ، 
عر  إجرائيًا دي البحث الحالي مجموعة الرؤى التي تقوم عميها المنظمة وت 

المتعممة ويجب أن يمم بها أعضاء المدارس الثانوية لمبنات من أجل الوصول لممعردة 
الدائمة بدرجة عالية من االبداع التنظيمي دي عممية التطبيق ألبعاد )بعد القيادة 

ق العمل وبعد التمكين، وبعد التكي  مع متغيرات االستراتيجية الداعمة لمتعمم، وبعد در
 البيئة المحيطة( ألبعاد المنظمة المتعممة.

 حدود البحث:
اقتصرت حدود البحث عمى المنظمة المتعممة وأبعادهتا المختم تة، وهتي بعتد )القيتادة 

والتكيتتت  متتتع متغيتتترات البيئتتتة  ، االستتتتراتيجية الداعمتتتة لمتتتتعمم، ودتتترق العمتتتل، والتمكتتتين
طة( ودور قائدة المدرسة دي تطبيق أبعادهتا دتي المتدارس الثانويتة لمبنتات دتي مدينتة المحي

 أبها الحضرية. 
 البحوث والدراسات السابقة:

 يمكن تصني ها ودقًا لتسمسمها زمنيًا من األحدث إلى األقدم داخل عمى النحو التالي:
ة المتعممة م( بدراسة هددت تعر  درجة توادر أبعاد المنظم2016قام )الغامدي،

بالمدارس الثانوية دي منطقة الباحة، واستخدمت الدراسة المنهج الوص ي، ومقياس أبعاد 
( قائدًا ومعممًا، وأس رت الدراسة عن أن 396المنظمة المتعممة طبق عمى عينة بمغت)

درجة توادر أبعاد المنظمة المتعممة بالمدارس الثانوية كانت بدرجة كبيرة، ووجود دروق 
لة احصائية دي استجابات أدراد عينة البحث عن مدى توادر أبعاد المنظمة ذات دال 

 المتعممة )درص التعمم، والحوار، والمشاركة، والبيئة الخارجية( لصالح اإلناث. 
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م( تعتتر  مستتوى تتتودر أبعتاد المنظمتتة المتعممتة بريتتاض 2016وهتددت دراستتة )نودتل،
( معممتة 50نتت عينتة البحتث متن )األط تال دتي مصتر، واستتخدمت المتنهج الوصت ي، وتكو 

من رياض األط تال، وأست رت النتتائج تتوادر أبعتاد المنظمتة المتعممتة بدرجتة متوستطة عمتى 
أبعاد التمكتين الشخصتي، والتتعمم الجتامعي، والنمتاذج العقميتة دتي ريتاض األط تال، وجتاءت 

 الموادقة بدرجة منخ ضة عمى بعدي الت كير النظمي، والرؤية الشخصية. 
م( دراستتتة هتتتددت تعتتتر  درجتتتة ممارستتتة متتتديرات 2015)العياصتتتر ، والحتتتارثي:وآجري"

المتتدارس الثانويتتة بمدينتتة الطتتائ  الستتتراتيجيات المنظمتتة المتعممتتة، واستتتخدمت المتتنهج 
( معممتتة متتن المتتدارس الثانويتتة الحكوميتتة لمبنتتات 671الوصتت ي، واالستتتبانة طبقتتت عمتتى)

ديرات المتدارس الثانويتة بمدينتة الطتائ  بمدينة الطائ ، وأس رت عن أن درجتة ممارستة مت
 الستراتيجيات المنظمة المتعممة كانت بدرجة كبيرة.

م( دراستتة هتتددت تعتتر  متتدى تتتوادر أبعتتاد المنظمتتة المتعممتتة 2014وأجري)رمضتتان،
بالمعاهتتتد األزهريتتتة، واستتتتخدمت المتتتنهج الوصتتت ي، واالستتتتبانة الخاصتتتة بيبعتتتاد المنظمتتتة 

( معممتًا، وأستت رت نتتتائج 443نتتز طبقتتت عمتى عينتتة بمغتتت )المتعممتة لنمتتوذج مارستك وواتك
 الدراسة عمى أن جميع أبعاد المقياس قد حصل عمى درجة "متوسطة". 

م( التعتتتر  عمتتتى واقتتتع التتتدور القيتتتادي لمتتتديرات 2014وهتتتددت دراستتتة ")األحمتتتري، 
المدارس الثانوية  الحكومية لمبنات بمحادظة خمتيس مشتيط ومدينتة أبهتا دتي ضتوء متدخل 

منظمة المتعممة، واستتخدم البحتث المتنهج الوصت ي، واالستتبانة طبقتت عمتى عينتة بمغتت ال
( مديرة، وأس رت عن أن واقع الدور القيادي لمديرات المدارس الثانوية لمبنتات حتول 400)

ممارسة أبعاد المدرسة المتعممة بدرجة متوسطة، وأعمى األبعاد بعد تشجيع التعاون والتعمم 
اءت الموادقتتتة عمتتتى المقترحتتتات التتتتي تطتتتور التتتدور القيتتتادي لمتتتديرات الجمتتتاعي، بينمتتتا جتتت

المتدارس الثانويتة لمبنتات دتي ضتوء متدخل المنظمتة المتعممتة بدرجتة "كبيترة جتدًا "و وهتتددت 
م( إلتتى معردتتة درجتتة ممارستتة متتديرات المتتدارس الثانويتتة بمدينتتة 2014دراستتة )الحتتارثي، 

تخدمت المتتنهج الوصتتت ي، وأوصتتت زيتتتادة الطتتائ  الستتتراتيجيات المنظمتتتة المتعممتتة، واستتت
الوعي لدى العاممين والمدراء بم هوم المنظمة المتعممتة، وبنتاء جتو متن الثقتة بيتنهم وبتين 

م(، والتعتر  عمتى واقتع تطبيتق 2013العاممين داختل المؤسستة، وحاولتت دراستة )الراشتد، 
عممة، واستتخدمت المتنهج اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة القصيم ألبعاد المنظمة المت

( مشتردًا، وأست رت عتن أن واقتع تطبيتق 150الوص ي، واالستبانة طبقت عمى عينة بمغت )
اإلدارة العامتتة لمتربيتتة والتعمتتيم بمنطقتتة القصتتيم ألبعتتاد المنظمتتة المتعممتتة بدرجتتة متوستتطة، 

رة العامة وجاءت الموادقة عمى المقترحات الخاصة بتطبيق أبعاد المنظمة المتعممة دي اإلدا
والتعمتتتيم بمنطقتتتة القصتتتيم التتتواردة باالستتتتبانة بدرجتتتة متوستتتطةو وهتتتددت دراستتتة ")الردتتتاعى 
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م( لمتعتتتتر  عمتتتتى مستتتتتوى تطبيتتتتق المنظمتتتتة المتعممتتتتة ومعوقاتهتتتتا دتتتتي 2013وآختتتترون، 
المؤسستتات العامتتة األردنيتتة، واستتتخدمت المتتنهج الوصتت ي، واالستتتبانة طبقتتت عمتتى عينتتة 

إلتى أن مستتوى معوقتات تطبيتق المنظمتة المتعممتة جتاءت  ( موظ ًا، وتوصتمت100بمغت )
بدرجة متوسطة، أوصت بوضع آليات لتعزيز عممية التعمم التنظيمي دي المؤسسات العامتة 

 األردنية.
( تقييم مستتويات التعمتيم Abbas ، et al ، 2011وتناولت دراسة عباس وآخرون )

وم المنظمتتتتة المتعممتتتتة، دتتتتي المؤسستتتتات الباكستتتتتانية بالقطتتتتاع الختتتتاص دتتتتي ضتتتتوء م هتتتت
واستخدمت المنهج الوصت ي، ومقيتاس مارستك وواتكتنس لممنظمتة المتعممتة. وأست رت عتن 
وجود خمسة أبعاد لممنظمة هي: المناخ التعميمتي، ومشتاركة المتوظ ين، والتطتوير النظمتي 
لممتتتتوظ ين، والقيتتتتادة، وحتتتتوادز التتتتتعمم اإليجابيتتتتة. وتناولتتتتت دراستتتتة )المهتتتتديو الحربتتتتي، 

وخصتتائص المنظمتتة المتعممتتة، وتحديتتد متتدى قتتدرة متتديري المتتدارس دتتي مصتتر   ،م(2010
والستتتعودية عمتتتى دعتتتم هتتتذ  الخصتتتائص دتتتي مدارستتتهم، واستتتتخدمت المتتتنهج الوصتتت ي، 

( معممتتًاو وأستت رت عتتن تحديتتد خمستتة 533( متتديرًا و)247واالستتتبانة طبقتتت عمتتى عينتتة )
عتتاد متتن وجهتتة نظتتر المعممتتين أبعتتاد أساستتية لبنتتاء المدرستتة المتعممتتة، وكانتتت أعمتتى األب

السعوديين هتو بعتد ممارستة التجديتد والتجريتب، بينمتا كانتت أعمتى األبعتاد متن وجهتة نظتر 
 العينة المصرية هو بعد إدارة المعردة وأقمها هو بعد التمكين وااللتزام القيادي.

( لمتعتتر  عمتتى العةقتتة بتتين أبعتتاد المنظمتتة Haley ، 2010وهتتددت دراستتة هتتالي)
وأداء المكتبتتتة دتتتي الواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة واستتتتخدمت المتتتنهج الوصتتت ي،  المتعممتتتة

( جامعتتة 115( موظ تتًا بالمكتبتتات متتن ضتتمن )141واالستتتبانة طبقتتت عمتتى عينتتة بمغتتت )
بالواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة، وأستت رت عتتن أن أبعتتاد المنظمتتة المتعممتتة األكثتتر تتتيثيرًا دتتي 

تكتتون بيئتتة المكتبتتة قائمتتة عمتتى التتتعمم، وتتتودر بيئتتة معتتامةت الطتتةب متتع المكتبتتة عنتتدما 
تعميميتتة مميتتزة، وتستتهل عمميتتة االتصتتال والتواصتتل، وأن هنتتاك عةقتتة بتتين زيتتادة اإلن تتاق 

 المادي عمى المكتبة وتمكين وت عيل عممية التعمم. 
 :تعقيب عام عمى البحوث والدراسات السابقة
ظمتة المتعممتة، كمتا يةحتظ وجتود أوجتع يةحظ مما سبق أهمية االهتمام الدراستات بالمن
 تشابع واختة  يمكن تناولها عمى النحو التالي:

أوجع تشابع: تيكيد البحث الحالي عمى أهمية المنظمة المتعممة دي تحقيق مكانة بتين  -
 المؤسسات التعميمية وقدرتها عمى النمو والتطوير المستمر.

لخطتوات اإلجرائيتة كمرتكتزات لبنتاء أوجع اختة : التوصل إلتى استتراتيجية مقترحتة، وا -
 االستراتيجية بالمدارس الثانوية لمبنات بمنطقة عسير.
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أوجتتع استتت ادة: استتت اد البحتتث التتراهن متتن الدراستتات الستتابقة بوجتتع عتتام دتتي تحديتتد  -
 عنوانع ومشكمتع، والمنهج، وصياغة اطار  النظري ومقترحاتع.

 ثانيًا: اإلطار النظري لمبحث: 
لنظري لمبحث عدد من النقاط التي تتعمق بموضوع البحث عمى النحو يتناول اإلطار ا

 التالي:
 المنظمة المتعممة وأبعادها: .1
 : Learning Organizationم هوم المنظمة المتعممة (1

تعتتتر  المنظمتتتة المتعممتتتة بينهتتتا" المنظمتتتة التتتتي يعمتتتل العتتتاممون ديهتتتا عمتتتى جميتتتع 
وصول إلى النتائج التتي يهتمتون دتي الواقتع المستويات ال ردية والجماعية لزيادة قدراتهم لم

بتحققيهتتا، وتبنتتي أنظمتتة لمت كيتتر تتصتت  بالشتتمولية والتكامتتل وتعتتر  أيضتتًا بينهتتا المنظمتتة 
يجتتاد  التتتي تعمتتم وتشتتجع التعمتتيم بتتين أعضتتائها وتتتروج تبتتادل المعمومتتات بتتين العتتاممين، وا 

 (.83م:2012منظمة مرنة لمغاية )الشمقان، 
مة دتعر  بينها" المدرسة التي يمارس ديها التعمم ال ردي وأما المدرسة المتعم

والتنظيمي لممعممين واإلداريين بشكل مستمر لتحقيق االندماج مع البيئة، والتكي  مع 
المتغيرات الداخمية والخارجية ودق رؤية واضحة من العمل الجماعي، واالنطةق نحو 

ى درجات الك اءة وال اعمية التميز واالبتكار، وتحقيق التعمم مدى الحياة بيقص
 (.2383م:2014)رمضان،

ويمكن القول بين المنظمة المتعممة هي تمك المنظمة التي تتيح لجميع العاممين بها 
ظرو  )مادية، وبشرية(  لمتعمم والتطوير ال ردي والجماعي تؤدي إلى اكتساب أنماط 

لمنظمة التي تنعكس دي جديدة من أساليب العمل وأنماط متغيرة لمتعامل والت اعل مع ا
أداء جميع العاممين بحيث تجعمهم أكثر استعداد لمواجهة المواق  أو المشكةت التي 

 .تواجع المؤسسة
 نماذج المنظمة المتعممة: (2

توجد العديد من النماذج لممنظمة المتعممة  التي عكست وجهات نظر واضعيها 
عرض أهم هذ  النماذج عمى النحو وطريقة ت كيرهم ونتائج خبراتهم دي هذا المجال ويمكن 

 التالي:
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 : نموذج السينات السبعة .أ 
ويعتمد هذا النموذج عمى سبعة أبعاد لممنظمة المتعممة، وهي: البنتاء: ويمثتل شتكل 
المنظمتتة وهيكمهتتا التتذي يتتدعم رؤيتهتتا لمتحتتول إلتتى منظمتتة متعممتتة، واالستتتراتيجية وتعنتتي 

لةستتتتجابة لمتطمبتتتات التغييتتتر دتتتي البيئتتتة باألنشتتتطة التتتتي ينبغتتتي أن تقتتتوم بهتتتا المنظمتتتة 
والتتنمط  ، الخارجيتتة والعمتتةء المنادستتين، واألنظمتتة، وهتتي اإلجتتراءات وخطتتوات ستتير العمتتل

ويمثتتل الثقادتتة التتتي ينبغتتي أن تتبناهتتا المنظمتتة والتعتتين ويصتت  العمميتتات التتتي يتتتم متتن 
القتدرات التتي ينبغتي خةلها استقطاب وتعيين وتتدريب وتطتوير العتاممين، والمهتارات وتمثتل 

أن يمتمكها العاممين بالمنظمة، والقيم المشتركة وتعنتي الم تاهيم العامتة والقواعتد واألعترا  
الستتتتتتتائدة دتتتتتتتي المنظمتتتتتتتة التتتتتتتتي تتتتتتتتؤثر دتتتتتتتي قراراتهتتتتتتتا الرستتتتتتتمية وأهتتتتتتتدادها)العتيبي، 

براهيم،  (51م:2015وا 

 :نموذج ريدنج .ب 
بعتد منظومتة التنظتيم، يعتمد نمتوذج ريتدنج عمتى بعتدين همتا: بعتد مستتوى التتعمم، و 

ويرتبط كل بعد منهمتا بعتدد متن األبعتاد ال رعيتة، ويرتكتز النمتوذج عمتى ستت خطتوات هتي: 
تحديتتتد الهتتتد  وال ائتتتدة، واختيتتتار أداة التقتتتويم واكتشتتتا  والنتتتتائج، وتطتتتوير استتتتراتيجية 
المنظمتتتة المتعممتتتتة، وتخطتتتتيط مبتتتتادرات المنظمتتتة المتعممتتتتة، وتطبيتتتتق مبتتتتادرات المنظمتتتتة 

مة، كما يعتمد هذا النموذج عمى استتخدام دليتل لتقتويم المنظمتة الراغبتة دتي التحتول المتعم
إلى منظمة متعممة، ويتكون الدليل من أن أية مؤسسة يمكن أن تصبح منظمة تعمم عندما 

 (.57م:2012)حسن، ، تبني قدرتها عمى التعمم كنظام كمي دي جميع المجاالت

  James نموذج جميز  .ج 
وذج عمتتى تحديتتد عتتدد متتن األبعتتاد لممنظمتتة المتعممتتة تمثمتتت دتتي ويعتمتتد هتتذا النمتت

القيادة التتي تركتز عمتى تعمتم وتعمتيم وتتودير الرؤيتة المقصتودة وراء المعردتة دتي المنظمتة، 
والثقادتتتة التتتتي يجتتتب أن تتصتتت  بالتجتتتدد لضتتتمان التحستتتين المستتتتمر وتتجستتتد بالمستتتاواة 

تركز عمى تعمم األدكتار الجديتة متن اإلدارة والعدالة دي المكادآت، ونشر االستراتيجيات التي 
العميا والوسطي والدنيا، وصناعة المعردتة بحيتث تعمتل المنظمتة عمتى تحويتل العتاممين إلتى 
صتتناع لممعردتتة كتتل متتنهم مستتؤول عتتن نشتتر المعمومتتات المهمتتة لألختترين ويعممتتون عمتتى 

 (.59م:2012اكتساب مهارات جديدة تجعمهم أدراد مهمين دي المنظمة )حسن،
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 Marsick and Watkins Modelنموذج مارسك وواتكنز  .د 
ويحدد هذا النمتوذج عنصترين متكتاممين ومتتداخمين متع بعضتها التبعض دتي التتيثير 
عمتتى قتتدرة المنظمتتة عمتتى التغييتتر والتطتتوير، همتتا األدتتراد  والبنتتاء التنظيمتتي، ويركتتز هتتذا 

 ، مستتتتتوى األدتتتترادالنمتتتتوذج عمتتتتى التتتتتعمم المستتتتتمر لجميتتتتع مستتتتتويات التتتتتعمم التنظيمتتتتي 
وأبعتتتاد المنظمتتتة المتعممتتتة ودقتتتًا لهتتتذا النمتتتوذج هتتتي: إيجتتتاد دتتترص لمتتتتعمم  ، والجماعتتتات

المستتتتمر، وتشتتتجيع االستتتت هام والحتتتوار، وتشتتتجيع التعتتتاون والتتتتعمم الجمتتتاعي، وتمكتتتين 
نشتتاء أنظمتتة لمشتتاركة المعردتتة والتتتعمم، وربتتط  العتتاممين لجمعهتتم نحتتو رؤيتتة مشتتتركة، وا 

ة الخارجيتتتة، والقيتتتادة االستتتتراتيجية وأبعتتتاد المنظمتتتة المتعممتتتة ودقتتتًا لهتتتذا المنظمتتتة بالبيئتتت
النموذج هي: خمق دترص لمتتعمم المستتمر، وتشتجيع االستت هام والحتوار، وتشتجيع التعتاون 
نشتاء أنظمتة لمشتاركة  والتعمم الجمتاعي، وتمكتين العتاممين لجمعهتم نحتو رؤيتة مشتتركة، وا 

لبيئتتتتة الخارجيتتتتة، والقيتتتتادة االستتتتتراتيجية )المطيتتتتري، المعردتتتتة والتتتتتعمم، وربتتتتط المنظمتتتتة با
 (. 6-5م: 2009

 Reddingنموذج ردنج  .ه 
ويقدم النموذج دليًة لتقويم خصائص المنظمة المتعممة مستند إلى مسح العديد متن 
المنظمات قام بتع مركتز التعمتيم االستتراتيجي دتي واليتة الينتوي بالواليتات المتحتدة األمريكيتة 

نج لتقويم خصائص المنظمة المتعممة بعدين رئيسين هما: بعتد مستتوى ويتضمن نموذج رد
التتتعمم، وبعتتد منظومتتة التنظتتيم، ويتترتبط بكتتل بعتتد منهتتا عتتدد متتن األبعتتاد ال رعيتتة، ويتضتتمن 
األنموذج ست خطوات هتي: تحديتد الهتد  وال ائتدة، اختيتار أداة التقتويم اكتشتا  النتتائج، 

وتخطيط مبادرات المنظمة المتعممة وتطبيق مبادرات  وتطوير استراتيجية المنظمة المتعممة،
 (.57م: 2012المنظمة المتعممة، )حسين، 

  Marguardtنموذج ماركودت: .و 
يتكون نموذج ماركودت من خمسة أنظمة درعية هي: نظام التعمم، والتنظتيم، ونظتام 

التبعض، لتذا ونظام التقنية، وتت اعل األنظمة الخمسة وتتكامل مع بعضها  األدراد، والمعردة
دتتين أي قصتتور أو ضتتع  دتتي أي نظتتام متتن األنظمتتة ال رعيتتة الخمستتة ستتيؤثر حتمتتًا عمتتى 
، األنظمة ال رعية األخرى، ويعد نظام التعمم هو النظام المحوري لممنظمة المتعممة)الغامتدى

2016:41 .) 
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 نموذج سنج لممنظمة المتعممة: .ز 
ة مبتتادئ لممنظمتتة يعتتد نمتتوذج ستتينج متتن النمتتاذج المهمتتة التتذي حتتدد لتتع خمستت

المتعممتتة، وهتتي: التميتتز التتذاتي، والت كيتتر النظمتتي، والرؤيتتة المشتتتركة، والتتتعمم الجمتتاعي، 
والنماذج الذهبية، وأن البراعة الشخصية تتطمب من األدراد  العاممين دتي المنظمتات تحديتد 

 (. ووضتع227م:2013قيمهم وأهدادهم والعمل لتحقيقها من منطمتق تمتك القتيم، )الردتاعي
م متن أجتل تحويتل المنظمتة التقميديتة إلتى منظمتة 1990هذا النموذج بيتتر ستنج دتي عتام 

متعممة تعمل باستمرار عمى زيادة قدراتها وطاقاتها متن أجتل تشتكيل المستتقبل التذي ترغتب 
بع، وذلك عبر زيادة قدرات األدراد  العاممين بها وتوسيع مداركهم باستمرار لتحقيتق النتتائج 

ها، ويتعمم العاممون بها مهارة التعمم الجمتاعي المستتمر، وقتد وضتع ستنج التي يصبون إلي
خمسة ضوابط ينبغي أن تمتزم بها المنظمة التي تسعى إلى أن تتحول إلتى منظمتة متعممتة 

والتتتعمم  ، والرؤيتتة المشتتتركة ، وهتتي: الت كيتتر النظمتتي، والتتتمكن التتذاتي، والنمتتاذج الذهنيتتة
 (.42: 2014الجماعي)الذياب، 

 :عاد المنظمة المتعممةأب (3
يشتتتير م هتتتوم أبعتتتاد المنظمتتتة المتعممتتتة إلتتتى مجموعتتتة العوامتتتل المتعمقتتتة بالقيتتتادة 
االستراتيجية التشتاركية والهيكتل المترن والثقادتة القويتة، والتمكتين اإلداري لمعتاممين، ونظتام 

ل (، وتثمتت383م:2011لممعمومتتات الم تتتوح واختيتتار النمتتاذج الحديثتتة لمت كيتتر )الحتتواجر ،
األبعتتاد المرتكتتزات دتتي األساستتية لممنظمتتة المتعممتتة دتتي األستتس التتتي يستتتند عميهتتا دتتي 
تشخيص وجود التعمم، وقد أورد الباحثون العديد من األبعاد وات قوا دي بعضها كما اختم توا 

دهنتاك متن يتري أنهتا خمستة أبعتاد، وأخترون يترون أنهتا ستتة أبعتاد، وأخترون  ، دي الكثيتر
عتتاد، ويمكتتن عترض أهتتم هتتذ  األبعتاد وقتتد اختصتترتها عمتى أربعتتة أبعتتاد يترون أنهتتا ستبعة أب

 وهي عمى النحو التالي: 
 القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم المستمر: - أ

وقيادات متميتزة  ، تسعي المنظمات دي ظل تسارع التغيرات إلى تبني هياكل تنظيمية
وتقيتيم ناضتج لمممارستات  ، ستةوتؤمن بمشتاركة األدتراد  دتي قيتادة المؤس ، تؤمن بالتغيير

(، والمنظمة المتعممتة يعمتل 7م:2013ومقارنتها بيدضل الممارسات )أبو قاعود; الربايعة، 
قادتها عمى إدارتها بشكل واع ومنظم وتعد عممية التعمم أحد العناصتر الجوهريتة دتي قيمهتا 

هتتدادهم وأهتتدا  وأهتدادها، وأن تستتتثمر القيتتادة دتي بنتتاء األدتتراد  وتستتاعدهم عمتى تحقيتتق أ
(، ومنظمتتتات التتتتعمم تتستتتم بتتتالتعمم االستتتتراتيجي التتتذي يجعتتتل 5م:2007المنظمتتتة )هتتتاني،
واستتتخدام االستتتراتيجيات التتتي تعمتتل عمتتى التشتتاور العتتام دتتي المؤسستتة  ، المؤسستتة مرنتتة
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ووضتتتع االستتتتراتيجية الجديتتتدة التتتتي ترتقتتتي بقتتتدرة المؤسستتتة عمتتتى  ، ويتمثتتتل دتتتي التتتتعمم
(، وأن تجعتل األدتراد  يشتاركون بالمعمومتات الخاصتة 58م:2012)مراد،  ،االستجابة لمبيئة

عن المؤسستة، وأن يستتخدم األدتراد تمتك المعمومتات وتوظي هتا متع المهتارة التتي يمتمكونهتا 
 (. 170م:2012)النعمة; وسميمان، 

 درق العمل" العمل الجماعي": - ب
المؤسستات لتحقيتق تعتمد عمى األساليب التي تعتمد عميهتا مجموعتات العمتل داختل 

وتكتتون مستتؤوليتهم عتتن إنجتتاز  ، وت كيتتر مشتتترك ، ويعممتتون بنظتتام واحتتد ، هتتد  مشتتترك
العمتتل بمستتؤولية جماعيتتةو حيتتث كتتان دتتي الماضتتي وضتتع رؤي المؤسستتة بواستتطة القيتتادة 

ومتتع تطتتور األمتتر أصتتبحت رؤي وأهتتدا  المؤسستتة عمميتتة مشتتتركة بتتين القيتتادة  ، العميتتا
(و حيتث تقتوم دترق العمتل والقيتادة 190م:2012سة )عبد الوهاب،وجميع العاممين بالمؤس

المشتركة دورُا مهمًا دي دراسة العمميات لمقيادة األكاديميتة متن ختةل تبتادل وجهتات النظتر 
، Maarten 420–403:) ، المختم تتة حتتول القضتتايا االستتتراتيجية دتتي قيتتادة المؤسستتة

ن تزيد شعورهم بتاإلدارة الذاتيتة وتتددعهم (، كما أن بيئة العمل التي تؤمن بالعاممي، 2011
 (.753م:2012لةهتمام أكثر بعممهم واتخاذ قرارات عقةنية )الجردي، 

 التمكين المنظم: - ج
يعتبتتر األدتتراد دتتي أي منظمتتة قمبهتتا النتتابض والعنصتتر األهتتم التتذي ينبغتتي أن يحظتتى 

البتكار متن ختةل بيقصى درجات االهتمام، دالمنظمة تستمد نجاحها وتميزها وقدرتها عمى ا
عناصرها البشرية، وهذا ما اكسب نظام األدتراد  أهميتة خاصتة بالنستبة لممنظمتة باعتبتارهم 

ويتطمتب االستتثمار ال عتال لمقتوى البشترية تمكيتنهم ،  وسيمتها دي التتعمم وتحقيتق األهتدا 
ك وزيادة قدرتهم عمى التعمم. ويقصد بالتمكين جعتل العتاممين قتادرين عمتى التصتر  والتحتر 

ب اعميتتتة ومرونتتتة باعطتتتائهم الصتتتةحيات القانونيتتتة وتتتتودير مصتتتادر القتتتوة األختتترى ومنهتتتا 
المعردتتتتة والمعمومتتتتات والمهتتتتارة والخبتتتترة والثقتتتتة بتتتتالن س والمشتتتتاركة دتتتتي اتختتتتاذ القتتتترار 

(. كمتتتا أن إثتتتارة اهتمامتتتات العتتتاممين داختتتل المؤسستتتات لتحقيتتتق 66م: 2009)الرشتتتودي،
بتل البتد متن استتخدام الحتوادز المعنويتة ومعردتة  ، ات دقتطال يقتصر عمى المح ز  ، أهدادها

لمتتا تمعبتتع الحتتوادز دورًا داعتتل دتتي تعزيتتز العةقتتات متتا بتتين التنظتتيم  ، حاجتتاتهم ودوادعهتتم
(وحيث تستهم القيتادة متن ختةل التح يتز 241م:2013)الطعاني; السويعي،، والعاممين ديع

م إطارًا ل هم تيثير القائد عمى الشخصتية دي تحقيق الروح العالية لمعاممين بالمؤسسة وتقدي
 ( .Kelly ،2012:189–177العامة لهم )

 



 م 0202لسنة  يناير( األول، الجزء 541مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -053- 

 : التكي  مع متغيرات البيئة الداخمية والخارجية المحيطة بالمؤسسة - د
تعتمتتد المنظمتتة المتعممتتة عمتتى زيتتادة قتتدرتها عمتتى التنبتتؤ لتتتتةءم متتع طبيعتتة بيئتهتتا 

ات بهتتد  زيتتادة قتتدرتها عمتتى التكيتت  متتع الستتريعة، وأنهتتا المنظمتتة التتتي تضتتع االستتتراتيجي
التغييتترات دتتي البيئتتة، وتحقيتتق أهتتدادها بتميتتز متتن ختتةل تتتدعيم عمميتتات التتتعمم المستتتمر، 

وتبتادل  ، واستتخدام التقنيتة دتي التتعمم ، والتتعمم الجمتاعي، وتبادل التجارب داخميًا وخارجيتاً 
ي لتمكتتتتين العتتتتاممين وتشتتتتكل الحريتتتتة البعتتتتد االستتتتتراتيج(، 2م:2002 ، )صتتتتقر، المعردتتتتة

دتتي حتتين تشتتير  ، بالمؤسستتة ألنهتتا تتضتتمن متتنحهم حريتتة التصتتر  دتتي األنشتتطة الخاصتتة
االستتتقةلية إلتتى تقمتتص دور القتتادة دتتي خطتتوط العمميتتاتو كمتتا يتميتتز هتتذا العصتتر بثتتورة 

ودخمتت التقنيتة دتي جميتع متدخةت  ، تقدمت ديها الناحية التكنولوجية دي جميتع المجتاالت
والبريتد  ، يمو حيتث انتشترت المواقتع اإللكترونيتة واستتخدمت شتبكات االنترنتتمنظومة التعم
 .Patricia D:53-25وحمت المناهج اإللكترونية محل المقررات التقميديتة) ، اإللكتروني

2010 .) 
 ثالثًا: اإلطار الميداني لمبحث:

جراءاتتتع، واختيتتار عينتتة  يتنتتاول اإلطتتار الميتتداني عرضتتًا ألهتتدا  البحتتث الميتتداني وا 
البحث وتحديد حجمهتا، وكتذا المعالجتة اإلحصتائية لمبيانتات وعترض النتتائج وتحميمهتا عمتى 

 النحو التالي:  
يهتتد  البحتتث الميتتداني الوقتتو  عمتتى أراء عينتتة البحتتث هتتد  البحتتث الميتتداني:  -1

حتتتول واقتتتع تطبيتتتق قتتتادة المتتتدارس الثانويتتتة لمبنتتتات ألبعتتتاد المنظمتتتة المتعممتتتة 
 بنات بمنطقة عسير. بالمدارس الثانوية لم

 إجراءات البحث الميداني:  -2
دي ضوء األهدا  التي يسعى إليهتا البحتث استتخدم البحتث استتبانة أداة البحث:   (1

اشتتتممت عمتتى عتتدد متتن األبعتتاد حتتول واقتتع تطبيتتق قتتادة المتتدارس الثانويتتة لمبنتتات 
 بمنقطة عسير ألبعاد المنظمة المتعممة. 

بحث من جميع القيادات المدرسية تكون مجتمع المجتمع البحث وعينتع:  (2
( قائدًا وقائدة، 1479بالمدارس الثانوية لمبنات بمنطقة عسير البالل عددهم )

-1439( معممة )وزارة التعميم، موقع احصائية التعميم العام، )5721و)
هتت(، وخاصة مدينة أبها الحضرية )أبها، وخميس مشيط، وأحد رديدة( وتم 1440

 ، وتخص نسبة المجتمع ، ًا لتطبيق معادلة هيربرت أركنتحديد عينة البحث طبق
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( 371(، وبمغت عددهم )90م: 2014 ، وتتغير بتغير حجم المجتمع )بشماني
( 58( معممة، وتم استبعاد منها عدد )252( مديرة، و)119بواقع ) ،عضواً 

 أو ملء االستبانة بطريقة عشوائية. ، استبانة أما بسب عدم إكمال البيانات
 اعتمد البحث دي بناء االستبانة عمى ما يمي:البحث:  أداة (3
 المقابةت الشخصية مع المعممتات حتول تطبيتق واقتع تطبيتق أبعتاد المنظمتة المتعممتة -

بالمتتدارس الثانويتتة لمبنتتات بمنقطتتة عستتير، والبحتتث النظتتري لممنظمتتة دتتي الجامعتتات 
االستبانة متن أربعتة  العربية واألجنبية، وتم تصميم أداة البحث)االستبانة(وحيث تكونت

أبعاد،  وخطتاب موجتع إلتى متدير اإلدارة العامتة لمتعمتيم بمنطقتة عستير يوضتح الهتد  
 من البحث.   

وتشتتمل متغيتترات نتتوع الوظي تتة الحاليتتة )قائتتدة ووكيمتتة، ومعممتتة(، البيانتتات األوليتتة:  -
عتد والنستبة والجدول التالي يوضح أبعاد االستتبانة وعتدد العبتارات التتي يحتتوى عميهتا كتل ب

 المئوية.
(: يوضح أبعاد االستبانة وعدد العبارات التي يحتوى عميها كل بعد والنسبة 1جدول )

 المئوية

 اسم البعد
 عدد العبارات لكل بعد العبارات

النسبة  العدد إلى من
 المئوية

 6، 27 8 8 1  القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم. البعد األول:
 1، 24 7 15 9 ق العمل.البعد الثاني: در
 7، 20 6 21 16 .التمكين البعد الثالث:
 6، 27 8 29 22 .ربط المؤسسة بالبيئية المحيطة البعد الرابع:

 %  100 29 - - المجموع
تتتم صتتياغاتها دتتي شتتكل أبعتتاد  يجيتتب عنهتتا   ، ( عبتتارة29وتكونتتت االستتتبانة متتن )
متتى مقيتتاس ذي خمتتس درجتتات موادتتق ( أمتتام كتتل عبتتارة عأدتتراد العينتتة بوضتتع عةمتتة )

وغيتتر موادتتق بدرجتتة كبيتترة، وغيتتر موادتتق بدرجتتة  ، وكبيتترة، ومتوستتطة ، بدرجتتة )كبيتترة جتتداً 
 كبيرة جدًا(.



 م 0202لسنة  يناير( األول، الجزء 541مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -055- 

تم عرض أداة البحتث الميتداني عمتى مجموعتة متن المحكمتين صدق أداة البحث:  (4
ةمة من أساتذة اإلدارة لمحكم عمى مدى مناسبة عبارات االستبانة لمهد  منهتا، وست

صياغة عباراتها. ودي ضوء ما أبدا  المحكمون متن مةحظتات تجتا  صتياغة بعتض 
 العبارات وبعض التعديةتو أصبحت األداة قابمة لمتطبيق دي صورتها النهائية.

لمتحقتتتق متتتن ثبتتتات أداة البحتتتث تتتتم استتتتخدام معادلتتتة " أل تتتا ثبتتتات أداة البحتتتث:  (5
 هي موضحة بالجدول التالي: كورنباخ "عمى محاور البحث وجاءت النتائج، كما

(: يوضح نتائج ثبات محاور وأبعاد أداة البحث طبقا لطريقة التناسق 2جدول)
 الداخمي)آل ا كرو نباخ(

 قيمة الثبات األبعاد
 891، 0 البعد األول: القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم. 

 931، 0 البعد الثاني: درق العمل.
 889 ،0 البعد الثالث: التمكين.

 921، 0 البعد الرابع: ربط المؤسسة بالبيئية المحيطة.
 901، 0 المجموع

 ، يوضح الجدول السابق درجة الثبات لكل بعد وكذلك الثبتات الكمتي لةستتبانة              
وهتو متا يؤكتد ارت تاع  ، (901، 0ومن هذا الجدول يتبين أن الثبات الكمي لةستتبانة بمتل )

ثبات أداة البحث وأن نتائجها لن تتغير إذا ما تكرر تطبيقها عمى العينة ن ستها مترة أخترى، 
 ومن ثم دانها تحمل درجة عالية من الثبات والصدق الذي يجعمها صالحة لمتطبيق. 

: بعد االنتهتاء متن تطبيتق أداة البحتث وجمعهتا تتم المعالجة اإلحصائية لمبيانات (6
االستتتبانات غيتتر الصتتالحة لمتحميتتل اإلحصتتائي تتتم ت ريتتل البيانتتات وتبويبهتتا  استتتبعاد

لمحصتول عمتي النستب المئويتة لتكترارات االستتجابات،  : باستخدام الجداول التكراريتة
 وتحديد درجة القطع كما هو موضح بالجدول التالي:                                             
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 الستجابات أدراد عينة البحث (: مدى ال ئة3جدول)
 ال ئة مدى ال ئة

 موادق بدرجة كبيرة جداً  5 -2، 4
 موادق بدرجة كبيرة 2، 4الى ما قبل  -4، 3
 موادق بدرجة متوسطة 4، 3الى اقل من  -6، 2
 غير موادق بدرجة كبيرة 6، 2الى اقل من  -8، 1
 غير موادق بدرجة كبيرة جداً  8، 1الى ماقل من  -1

هي الحد ال اصل بين  ، اعتبار أن المتوسطات دي الجدول السابق ونسبها وتم
درجات االستجابة دي أداة البحث، وذلك لمتوسط االستجابة لم قرة أو المحور أو الدرجة 

 الكمية.
 عرض وتحميل نتائج البحث الميداني:رابعًا: 

رس الثانوية ديما يمي عرضًا لنتائج استجابات أدراد عينة البحث من قادة المدا
 لمبنات بمنطقة عسير ومعمميها حول واقع أبعادها تطبيق المنظمة المتعممة.

: ونص عمى: ما واقع تطبيق بعد القيادة االستراتيجية الداعمة نتائج السؤال األول
لمتعمم لممنظمة المتعممة بالمدرسة الثانوية دي منطقة عسير من وجهة نظر أدراد عينة 

سؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرادات المعيارية البحث؟ لإلجابة عن ال
 وجاءت استجاباتهم كما هي موضحة دي الجدول التالي: ، الستجابات أدراد البحث
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(: التكرارات، والمتوسطات الستجابات أدراد عينة البحث حول واقع تطبيق بعد 4جدول )
 .متعممةلممنظمة ال القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم

 العبارة

 درجة الموادقة

 االنحرا  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
غير موادق  متوسطة كبيرة كبيرة جداً  

 بدرجة كبيرة
غير موادق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

منح المعممات الثقة 
الكاممة دي آرائهم 

 وأدكارهم
85 22 ،9 82 22 ،1 87 23 ،5 75 20 ،2 42 11، 3 2 ،749 1 ،31 8 

تشجيع المعممات عمى 
االبتكار والتجديد دي 

 العمل.
39 10 ،5 97 26 ،1 94 25 ،3 84 22 ،6 57 15 ،4 2 ،938 1 ،23 2 

ثقة قائدة المدرسة دي 
جميع المهام الموكمة 

 لممعممات.
37 12 ،7 94 25 ،3 90 24 ،3 86 23 ،2 54 14 ،6 2 ،983 1 ،25 1 

وضع رؤية موحدة 
معممات ل رص التعمم لم

بص ة دائمة 
 بالمدرسة.

34 9 ،2 78 21 ،0 85 22 ،9 116 31 ،3 58 15 ،6 2 ،768 1 ،21 7 

مشاركة المعممات  دي 
تطوير القرارات الخاصة 

بالعمل اإلداري 
 بالمدرسة.

45 12 ،1 86 23 ،2 87 23 ،5 93 25 ،1 60 16 ،2 2 ،900 1 ،26 3 

تدعم المعممات 
ثراء لممساهمة دي إ

رؤية المدرسة 
 االستراتيجية.

42 11 ،3 81 21 ،8 76 20 ،5 117 31 ،5 55 14 ،8 2 ،832 1 ،24 5 

ت ويض السمطة لبعض 
 4 26، 1 857، 2 1، 18 67 4، 22 83 1، 26 97 6، 22 84 8، 10 40 المعممات .

دعم المبادرات البناءة 
 6 22، 1 832، 2 6، 14 54 2، 30 112 0، 24 89 9، 19 74 3، 11 42 لممعممات المتميزات

2 ،85 1 ،201  
 ( النتائج اآلتية: 4من قراءة الجدول )يتضح 
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  يتضح من الجدول السابق ان استجابات عينة البحث عمتى عبتارات البعتد األول تقتع
(التى 749، 2دي المستوى المتوسط حيتث امتتد المتوستط الحستابي لمتقيتيم متن )

 ( وهو يقع دي دئة" متوسطة".85، 2( وكان المتوسط العام )858، 2)
  وبترتيتتب عبتتارات البعتتد األول دتتي ضتتتوء المتوستتط الحستتابي لمتقيتتيم كتتان أعمتتتى

 العبارات ترتيبًا هي:
  ( 3عبتتارة")  ثقتتة قائتتدة المدرستتة دتتي جميتتع المهتتام الموكمتتة لممعممتتات" وبمتوستتط

 (.983، 2حسابي )
 ( 2عبارة") بمتوسط حسابي  ، ي العمل"تشجيع المعممات عمى االبتكار والتجديد د

(2 ،938.) 
 ( 5عبتتتارة" )  مشتتتاركة المعممتتتات دتتتي تطتتتوير القتتترارات الخاصتتتة بالعمتتتل اإلداري

 (. وكان من أقل العبارات ترتيبًا:900، 2بالمدرسة" وبمتوسط حسابي )
 ( وضتتع رؤيتتة موحتتدة لممعممتتات ل تترص التتتعمم بصتت ة دائمتتة بالمدرستتة" 4عبتتارة" )

 . (768، 2وبمتوسط حسابي )
 ( منح المعممات الثقتة الكاممتة دتي آرائهتم وأدكتارهم" وبمتوستط حستابي 1عبارة " )

(2 ،749.) 
ويشير التقييم المتوسط لمبعد األول عمى ات اق عينة البحث عمى أن قادة المدراس 
الثانوية يعممون عمى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة بدرجة متوسطة، وهذا يدل عمى أن 

ترغب دي إيجاد مزيد من اإلجراءات واألنظمة التي يجب أن يقوم بها  أدراد عينة البحث
قادة المدارس الثانوية بمنطقة عسير حتي تسهم دي تطبيق المنظمة المتعممة وأبعادها. 
ويمكن ت سير النتيجة السابقة بين األنظمة والقوانين والصةحيات المنظمة لمعمل 

قوم قادة المدرسة بمشاركة المعممات دي بالمدارس الثانوية تحتاج إلى تطوير وأن ت
عمميات وضع الرؤيا االستراتيجية لتحول المدرسة إلى منظمة متعممة، خاصة وأنهم 
يمتمكون المهارات والقدرة العقمية والعممية عمى المشاركة ال عالة دي عمميات تطوير 

 المدارس.
ة )الراشد، وهذ  النتائج تت ق جزئيًا مع نتائج بعض الدراسات مثل: دراس 
التي أس رت عن أن واقع تطبيق اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة القصيم  ، م(2013

م( التي أس رت عن 2013ألبعاد المنظمة المتعممة بدرجة متوسطة، ودراسة )الرداعى، 
أن تطبيق المنظمة المتعممة دي المؤسسات العامة األردنية جاءت بدرجة متوسطة، 

صر ، والحارثي" التي أس رت عن أن درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية ودراسة" العيا
بمدينة الطائ  الستراتيجيات المنظمة المتعممة بالمدارس الثانوية الحكومية لمبنات بمدينة 
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الطائ  كانت بدرجة كبيرة دي بعض األبعاد ومتوسطة دي أبعاد أخري )العياصر ، 
 م(.2016، يم(. و)دراسة الغامد2015والحارثي:

الذى نص عمى: ما واقع تطبيق بعد التعمم الجماعي" درق العمل" نتائج السؤال الثاني: 
لممنظمة المتعممة بالمدرسة الثانوية دي منطقة عسير من وجهة نظر أدراد عينة البحث؟ 

وجاءت  ، لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرادات المعيارية
 ما هي دي الجدول التالي:استجاباتهم ك
(: التكرارات، والمتوسطات الستجابات أدراد عينة البحث حول واقع تطبيق بعد 5جدول )

 التعمم الجماعي "درق العمل" لممنظمة المتعممة

 العبارة م

 درجة الموادقة

 المتوسط
 االنحرا 
 المعياري

 الترتيب
 

غير موادق  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 بدرجة كبيرة

ر موادق غي
بدرجة كبيرة 

 جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

1.  
يوجد تكوين درق 
عطائها  عمل وا 
الحرية دي 
 التصر .

37 10 ،0 72 19 ،4 91 24 ،5 91 24 ،5 80 21 ،6 2 ،717 1 ،27 2 

2.  

يوجد مساواة بين 
المعممات دون 

النظر إلى وظائ هم 
وثقادتهم دي 
 المدرسة.

46 12 ،4 77 20 ،8 94 25 ،3 82 22 ،1 72 19 ،4 2 ،846 1 ،29 1 

3.  
اعادة النظر دي 
آراء المجموعة بعد 
 مناقشتها بش ادية.

32 10 ،2 76 20 ،5 85 22 ،9 99 26 ،7 79 21 ،3 2 ،678 1 ،25 4 

4.  
تقديم نوع من 
المكادية لممجوعة 
 إلنجاز اعمالهم .

30 8 ،1 80 21 ،6 81 21 ،8 98 26 ،4 82 22 ،1 2 ،671 1 ،25 5 

5.  
وجود ثقة بين 
أدراد ال ريق دي 
 قيادة المدرسة .

33 8 ،9 74 19 ،9 77 20 ،8 77 20 ،8 84 22 ،6 2 ،646 1 ،27 7 



 ...س الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمةاستراتيجية مقترحة لتطبيق قادة المدرا
 راشد مهدي آل سالمأمل محمد حسن بدوي د/ /د 
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 العبارة م

 درجة الموادقة

 المتوسط
 االنحرا 
 المعياري

 الترتيب
 

غير موادق  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 بدرجة كبيرة

ر موادق غي
بدرجة كبيرة 

 جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

تكادي درق العمل   .6
 6 26، 1 652، 2 1، 22 82 8، 28 107 4، 19 72 0، 21 78 6، 8 32 عمى انجازها

7.  
لدى درق العمل 
القدرة عمى تكيي  
أهدادها ودقًا 
 .لتطور األحداث

28 7 ،5 95 25 ،6 78 21 ،0 79 21 ،0 91 24 ،5 2 ،703 1 ،29 3 

  696، 0 687، 2 المجموع

 ( النتائج اآلتية: 5يتضح من قراءة الجدول )
   يتضح من الجدول السابق ان استجابات عينة البحث عمى عبارات البعد الثاني

، 2) تقع دي المستوى المتوسط حيث امتد المتوسط الحسابي لمتقييم من
( وهو يقع دي دئة 687، 2( وكان المتوسط العام )846، 2(الى )646

 ، "متوسطة"
  وبترتيب عبارات البعد األول دي ضوء المتوسط الحسابي لمتقييم كان أعمى

 العبارات ترتيبًا هي:
  ( يوجد مساواة بين المعممات دون النظر إلى وظائ هم وثقادتهم دي 10عبارة")

 (.846، 2ي )المدرسة "وبمتوسط حساب
  ( عطائها الحرية دي التصر " وبمتوسط 9عبارة ( " يوجد تكوين درق عمل وا 

 (.717، 2حسابي )
  ( 652، 2( " تكادي درق العمل عمى انجازها" وبمتوسط حسابي )14عبارة.) 

 قل العبارات ترتيبًا والتي وجاءت دي المرتبة االخيرة:أومن 
  ( وجود ثقة بين أدراد ال ري13عبارة ") ق دي قيادة المدرسة" وبمتوسط حسابي

(2 ،646.) 
ويمكن ت سير هذ   ، ويشير التقييم لمبعد الثاني أنها جاءت بدرجة "متوسطة"

النتيجة بين القائدات يمارسن العديد من المهام الوظي ية المشتركة التي تدل عمى العمل 
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ر والتجديد حتى تةقي وبالرغم من ذلك تحتاج إلى مزيد من التطوي ، الجماعي" درق العمل
 رغباتهم.
م( 2014وهذ  النتائج تت ق جزئيًا مع نتائج بعض الدراسات مثل: دراسة)رمضان، 

التي أس رت عن أن جميع أبعاد المقياس المنظمة المتعممة قد حصل عمى درجة 
م( التي أس رت عن موادقة أدراد عينة البحث واقع 2014متوسطة، ودراسة )األحمري، 

ادي لمديرات المدارس الثانوية لمبنات حول ممارسة أبعاد المدرسة المتعممة الدور القي
 .وخصائصها جاءت بدرجة "متوسطة"

والذي نص عمى: ما واقع تطبيق بعد التمكين لممنظمة المتعممة نتائج السؤال الثالث: 
بالمدارس الثانوية لمبنات بمنطقة عسير دي من وجهة نظر أدراد عينة البحث؟ لإلجابة 

وجاءت استجاباتهم  ، عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرادات المعيارية
 كما هي دي الجدول التالي:

(: التكرارات، والمتوسطات الستجابات أدراد عينة البحث حول واقع تطبيق بعد 6جدول )
 التمكين لممنظمة المتعممة

 العبارة م

 درجة الموادقة

 المتوسط
 االنحرا 
 المعياري

 الترتيب
 

غير موادق  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 بدرجة كبيرة

غير موادق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

8.  
يعطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
لممعممتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
إمكانية اختيتار 
 مهام عممهم. 

37 10 ،0 70 18 ،9 91 24 ،7 99 26 ،7 74 19 ،9 2 ،722 1 ،25 3 

9.  

إعطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
المعممتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
ال رصتتة كاممتتة 

دتتتي لممستتاهمة 
وضتتتتتتع رؤيتتتتتتة 
العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 بالمدرسة.
 
 

34 9 ،2 63 17 ،0 76 20 ،5 111 29 ،9 87 23 ،5 2 ،584 1 ،26 6 
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 راشد مهدي آل سالمأمل محمد حسن بدوي د/ /د 
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 العبارة م

 درجة الموادقة

 المتوسط
 االنحرا 
 المعياري

 الترتيب
 

غير موادق  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 بدرجة كبيرة

غير موادق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

11.  

اتاحتتة ال رصتتة 
لمتتتتتتتتحكم دتتتتتتتي 
المتتتتتوارد التتتتتتي 
يحتاجهتتا داختتل 

 المدرسة.

21 7 ،28 78 21 ،0 79 21 ،3 105 28 ،3 88 23 ،7 2 ،559 1 ،21 5 

11.  

المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركة 
ب اعميتتتتتتة دتتتتتتي 
رؤيتتتتة  العمتتتتتل 
 لجميع أعضتاء

 المدرسة 

35 9 ،4 69 18 ،6 81 21 ،8 93 25 ،1 93 25 ،1 2 ،622 1 ،29 4 

12.  

تتتتتتودر القائتتتتتدة 
المتطمبتتتتتتتتتتتتتتتات 
الةزمتتة لتن يتتذ 
القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترارات 
المتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذة 

 بالمدرسة.

42 11 ،3 75 20 ،2 81 21 ،8 92 24 ،8 81 21 ،8 2 ،743 1 ،30 2 

13.  

تشتتتجع القائتتتدة 
المعممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
المبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة 
لمواجهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
المواقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
اإلداريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ارئة.الط

43 11 ،6 92 24 ،4 66 17 ،8 93 25 ،1 77 20 ،8 2 ،814 1 ،32 1 

  795، 0 795، 2 المجموع

 ( النتائج اآلتية: 6يتضح من قراءة الجدول )
أن استجابات عينة البحث عمى عبارات البعد الثالث تقع دي المستوى المتوسط حيث امتد  

، 2وكان المتوسط العام )، (814، 2(الى )584، 2المتوسط الحسابي لمتقييم من )
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وبترتيب عبارات البعد األول دي ضوء المتوسط  ، ( وهو يقع دي دئة "متوسطة"795
 الحسابي لمتقييم كان أعمى العبارات ترتيبًا هي:

  ( تشجع القائدة المعممة المبادرة لمواجهة المواق  اإلدارية الطارئة" 21عبارة " )
 (.814، 2وبمتوسط حسابي )

  تودر القائدة المتطمبات الةزمة لتن يذ القرارات المتخذة بالمدرسة"  ("20)عبارة
 (.743، 2وبمتوسط حسابي بمل)

 قل العبارات ترتيبًا:أوكان 
 ( اتاحة ال رصة لمتحكم دي الموارد التي يحتاجها داخل المدرسة" 18عبارة " )

 (.559، 2وبمتوسط حسابي )
  ( إعطاء المعممات ال رصة كا17عبارة") ممة لممساهمة دي وضع رؤية العمل

 (. 584، 2بالمدرسة" وبمتوسط حسابي )
ويشير التقييم المتوسط لمبعد الثالث عمى ات اق آراء عينة البحث من قادة المدارس 

ويمكن ت سير هذ  النتيجة بين قادة المدارس  ، بيهمية بعد التمكين لممنظمة المتعممة
ن من خةل إعطاء المعممات ال رصة كاممة الثانوية تعمل عمى تطبيق بعد التمكي

تاحة ال رصة لمتحكم دي الموارد التي  لممساهمة دي وضع رؤية العمل بالمدرسة، وا 
يحتاجها داخل المدرسة، والمشاركة ب اعمية دي رؤية  العمل لجميع أعضاء المدرسة، 

م وسرعة وبالرغم من ذلك ال ترجع قادة المدارس اليهم دي حل المشكةت التي تواجهه
اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمل مما يؤدي إلى قمة رضا المعممات وضع  الروح المعنوية 

 لديهم. 
ربط المؤسسة بالبيئية الذى نص عمى: ما واقع تطبيق بعد نتائج السؤال الرابع: 

لممنظمة المتعممة بالمدرسة الثانوية لمبنات بمنطقة عسير دي من وجهة نظر  المحيطة
ة البحث؟ لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرادات أدراد عين

وجاءت استجاباتهم كما هي موضحة دي الجدول  ، المعيارية الستجابات أدراد البحث
 التالي:

 
 
 
 



 ...س الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمةاستراتيجية مقترحة لتطبيق قادة المدرا
 راشد مهدي آل سالمأمل محمد حسن بدوي د/ /د 
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ودرجة مستوى الموادقة الستجابات أدراد عينة البحث  ، (: التكرارات، والمتوسطات7جدول)
 المؤسسة بالبيئية المحيطة لممنظمة المتعممةحول واقع تطبيق بعد ربط 

 العبارة م

 درجة الموادقة

 المتوسط
 االنحرا 
 المعياري

 الترتيب
 

غير موادق  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 بدرجة كبيرة

غير موادق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت

14.  

وجتتتتود رؤيتتتتة 
لمتوديتتق بتتين 
متطمبتتتتتتتتتتتتتتات 
البيئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الخارجيتتتتتتتتتتتتتة 

 مدرسةوال

33 8 ،9 76 20 ،5 85 22 ،9 90 24 ،3 87 23 ،5 2 ،671 1 ،27 4 

15.  

يتتتتتتتتتم اختتتتتتتتذ 
اوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
االمتتور بعتتين 
االعتبتتتتتتتتتارات 
دتتتتتتتي صتتتتتتتنع 
القتتتتتتتتتتتتتتتتترارات 

 واتخاذها.

41 11 ،1 65 17 ،5 67 18 ،1 116 31 ،3 82 22 ،1 2 ،641 1 ،30 5 

16.  

يتتتتتتتتتم اختتتتتتتتذ 
المستتتتتت يدين 
متتن المدرستتة 
بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 
االعتبتتتتتتتتتارات 
دتتتتتتتي صتتتتتتتنع 
القتتتتتتتتتتتتتتتتترارات 

 واتخاذها.

33 8 ،9 70 18 ،9 81 21 ،8 99 26 ،7 88 23 ،7 2 ،625 1 ،27 6 

17.  

مشتتتتتتتتتتتتتتتتاركة 
مؤسستتتتتتتتتتتات 
المجتمتتتتتتتتتتتتتتع 
لتميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 احتياجاتهم .

29 7 ،8 64 17 ،3 78 21 ،0 106 28 ،6 94 25 ،3 2 ،536 1 ،25 7 
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18.  

تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتجيع 
المعممتتتتتتتتتتتتات 
عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 
االستتتتتتتتتتتتت ادة 
متتتتتتتتتتتتتتتن آراء 
أدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراد 
المجتمتتتتتتتتتتتتتتع 
 الخارجي .

29 7 ،8 44 11 ،9 72 19 ،4 157 42 ،3 69 18 ،6 2 ،479 1 ،15 8 

19.  

تتعاون قائدة 
المدرستتة متتع 
الجهتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
الخارجية من 
أجتتتتتل تبتتتتتادل 
المنتتتتتتتتتتتتتتتتتتادع 

 المشتركة

78 21 ،0 37 10 ،0 77 20 ،8 129 34 ،8 50 13 ،5 2 ،903 1 ،35 1 

21.  

تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتجيع 
المعممتتتتتتتتتتتتات 
عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 
الحصتتتتتتتتتتتتتول 
عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 
معمومتتتتتتتتتتتتتات 
عتتن الجهتتات 
 المست يدة.

58 15 ،6 59 15 ،9 100 27 ،0 90 24 ،3 64 17 ،3 2 ،884 1 ،30 2 

21.  

االهتمتتتتتتتتتتتتتتتام 
بيثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 
المترتبتتتتتتتتتتتتتتتتة 
عمى القترارات 
المتعمقتتتتتتتتتتتتتتتة 
بالبيئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الخارجية.

78 21 ،0 49 13 ،2 57 15 ،4 103 27 ،8 84 22 ،6 2 ،822 1 ،45 3 

  651، 0 695، 2 المجموع

  : ( تتضح النتائج اآلتية7من قراءة الجدول السابق )
 البحث عمى عبارات البعد الرابع تقع دي المستوى المتوسط حيث  أن استجابات عينة

وكان المتوسط ، (903، 2(الى )479، 2امتد المتوسط الحسابي لمتقييم من )



 ...س الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمةاستراتيجية مقترحة لتطبيق قادة المدرا
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وبترتيب عبارات البعد األول دي  ، (وهو يقع دي دئة "متوسطة"695، 2العام )
 ضوء المتوسط الحسابي لمتقييم كان أعمى العبارات ترتيبًا هي:

 ("تتعاون قائدة المدرسة مع الجهات الخارجية من أجل تبادل المنادع 27رة )عبا
("تشجيع المعممات عمى الحصول 28(. )903، 2المشتركة" وبمتوسط حسابي)

 (.884، 2عمى معمومات عن الجهات المست يدة" وبمتوسط حسابي )
 ( االهتمام بيثار المترتبة عمى القرارات المتعمقة بالبيئة29عبارة " ) "الخارجية ، 

 (.82، 2وبمتوسط حسابي )
 وكان من أقل العبارات ترتيبًا:  

  - ( مشاركة مؤسسات المجتمع لتمية احتياجاتهم" وبمتوسط 25عبارة ")
 (.536، 2حسابي)

 -  (26 "تشجيع المعممات عمى االست ادة من آراء أدراد المجتمع الخارجي ")
 (. 479، 2وبمتوسط حسابي )
متوسط لمبعد الرابع عمى ات اق آراء عينة البحث بين إيمان قادة ويشير التقييم ال

المدارس تعمل عمى تطبيق بعد المنظمة المتعممة المتعمقة بربط البيئة المحيطة بالمدرسة 
 بدرجة "متوسطة".

ويمكن ت سير هذ  النتيجة بين عينة البحث ترغب دي تطبيق آليات هذا البعد  
لواقع دي المدرسة، وخاصة وأن المنظمة المتعممة تعمل بصورة أكبر وبشكل إجرائي دي ا

 عمى ربط البيئة الخارجية بالمؤسسة.
م" التي 2013وتت ق هذ  النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثل: دراسة "الحارثي، 

أس رت عن أن درجة توادر أبعاد المنظمة المتعممة كان بدرجة متوسطة، وأن هناك عةقة 
رجة توادر ضوابط المنظمة المتعممة ودرجة أهميتها، بدرجة عالية ارتباطية ضعي ة بين د

م( والتي أوصت بضرورة زيادة الوعي لدى 2014بجامعة أم القرى. ودراسة )الحارثي، 
العاممين والمدراء بم هوم المنظمة المتعممة، وتعديل نظام تقييم األداء بحيث يتضمن 

عن التجربة واالستكشا  والتعمم حب  بعض البنود التي تقدر الموظ ين الذين يبحثون
واجراء بعض التعديةت عمى الهيكل التنظيمي لمصبح أكثر مرونة والعمل عمى ، المخاطرة

 إجراء إعادة بشكل مستمر.
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: الذي نص عمى" هل توجد دروق ذات داللة احصائية دي نتائج السؤال الخامس -
المتعممة )بعد القيادة  استجابات أدراد عينة البحث حول تطبيق أبعاد المنظمة

وربط المؤسسة مع  ، ودرق العمل، والتمكين ، االستراتيجية الداعمة لمتعمم المستمر
البيئة المحيطة( بالمدارس الثانوية لمبنات بمنطقة عسير تعزي إلى متغيرات الوظي ة 

 Tومعممة(؟ لإلجابة عمى هذا التساؤل، تم استخدم اختبار )ت(  ، الحالية )قائدة
Test لتعر  ال روق بين متوسطات استجابات أدراد عينة البحث، وقد جاءت ،

 النتائج عمى النحو التالي:
 ال روق طبقًا لمتغير الوظي ة الحالية )قائدة، ومعممة(: -

حول متوسطات استجابات أدراد عينة  T Test(: يوضح نتائج اختبار )ت( 8جدول )
 غير الوظي ة الحالية )قائدة، ومعممة( البحث حول أبعاد المنظمة المتعممة، ودقًا لمت

أبعاد المنظمة  م
 المتعممة

 قيمة 252معممة ن =  119قائدة ن = 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحرا  
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

القيادة االستراتيجية   .1
 غير دالة 788، 1 632، 6 72، 21 332، 6 21، 25 الداعمة لمتعمم

 غير دالة 583، 3 731، 5 72، 20 499، 6 117، 23 درق العمل  .2
 غير دالة 534، 2 543، 5 57، 18 474، 5 134، 20 التمكين   .3

تكي  المؤسسة   .4
 غير دالة 566، 1 267، 5 72، 20 602، 4 302، 23 بالبيئة المحيطة

 ( الختبار )ت( النتائج التالية:8يتضح من الجدول )
ود دروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة البحث حول عدم وج -

البعد األول المتعمق )بعد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم( طبقا لمتغير الوظي ة 
، 1دي الجدول السابق هي: )(t)ومعممة(وحيث تراوحت قيم  ، الحالية )قائدة

لقيم غير دالة إحصائيًا عند (، وهذ  ا566، 1(، و)534، 2و)، (583، 3(،و)788
وهذا يدل عمى ات اق معظم أدراد عينة البحث عمى أن قادة  ، (0.05مستوى داللة )

 ، المدارس الثانوية لمبنات تعمل عمى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة بدرجة متوسطة
األمر الذي يدل عمى إيمانهم بيهمية التخطيط االستراتيجي دي تطوير العمل اإلداري 

التعميم بالمدارسو وهذا يت ق مع ما تسعي إليع المنظمة المتعممة وهذ  النتيجة تت ق و 
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م( الذي توصل إلى أن تبني جامعة الممك 2010جزئيًا مع نتائج دراسة "العردج" )
 ديصل ألبعاد المنظمة المتعممة كان عند مستوى متوسط. 

ة المدارس الثانوية لمبنات االستراتيجية المقترحة لتطبيق قاداجابة السؤال السادس: 
 بمنطقة عسير ألبعاد المنظمة المتعممة:

 تم وضع تمك االستراتيجية دي ضوء عدد من الخطوات، وهي عمى النحو التالي:
 أهدا  االستراتيجية المقترحة: .1
بناء رؤية ورسالة مستقبمية لممنظمة المتعممة وأبعادها وطرق تطبيقها دي المدارس  -

 الثانوية. 
ئة عمل تتسم بالتعمم التنظيمي بالمدارس الثانوية تسهم دي منح قادتها تودير بي -

 مساحة لجميع العاممين لممارسة أبعاد المنظمة المتعممة.
 تصميم هياكل تنظيمية تسمح بانسياب المعمومات بين المستويات اإلدارية المختم ة. -
 تحقيق الميزة التنادسية لممدرسة الثانوية لمبنات دي منطقة عسير. -
 مرتكزات وأسس االستراتيجية المقترحة: .2
ومنها المنظمة  ، توجع المؤسسات الحديثة دي تبني أنماط إدارية معاصرة دي قيادتها -

المتعممة التي تعمل عمى تشجيع المشاركة، وتكوين درق العمل، والهياكل التنظيمية 
 المرنة.

د المنظمة المتعممة إعداد قيادات المستقبل دي المدارس الثانوية من خةل نشر أبعا -
 لدى جميع العاممين دي المدرسة الثانوية. 

استخدام كل المواد عمى تنوعها وتعقدها دي التبادل ال عال لممعردة بين القيادات  -
 والعاممين وتبسيط العةقة بين أهدا  المنظمة وأهدا  العاممين ديها.

ي والمؤسسي، األمر تعد المدارس الثانوية حاضنة لمتعمم سواء عمى المستوى ال رد -
الذى يجعمها بيئة مؤهمة لتطبيق أبعاد المنظمة المتعممة والتشجيع عمى تبادل التعمم 

 من خةل دعم التعمم المستمر لجميع العاممين ديها.
وجود قيادات مدرسية قادرة عمى بناء الرؤيا والرسائل التي يؤمن بها الجميع  من  -

ة مع اآلخرين والت كير المنظم والتنمية وتبادل المعرد ، خةل تشجيع االتصاالت
 المستدامة لقدرات ومهارات العاممين بالمدرسة.

البحث عن طرق جديدة لتشجيع الطاقات الكامنة لألدراد وتح يزهم عمى االبتكار  -
واإلبداع المعردي بغرض إدامة المؤسسة والمنادسة عمى البقاء دي ظل البيئة 

 التنادسية.
 



 م 0202لسنة  يناير( األول، الجزء 541مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -022- 

 يجية المقترحة:آليات تطبيق االسترات .3
 آليات تتعمق ببعد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم. - أ

 من اآلليات التي تسهم دي تطبيق بعد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم ما يمي:
 اختيار قائدات المدارس الثانوية ودق تطبيق خطوات دي ضوء معايير موضوعية. -
 المنظمة المتعممة. تدريب قائدات المدارس الثانوية عمى تطبيق -
عداد خطط استراتيجية  - عقد دورات تدريبية لجميع قادة المدارس عمى عمل وا 

 لممدرسة.
تبسيط األنظمة التي ال تشجع قادة المدارس الثانوية عمى تطبيق أبعاد المنظمة  -

 المتعممة.
 آليات تتعمق ببعد درق العمل: - ب

 :من اآلليات التي تسهم دي تطبيق بعد درق العمل ما يمي
 إعطاء الحرية ل رق العمل دي انجاز المهام الموكمة لهم.  -
 تشجيع قادة المدارس لممعممات دي المشاركة دي درق العمل بالمدرسة.  -
 تيسيس درق العمل واالستقةلية وتزويدها بالصةحيات الكادية لحل المشكةت. -
 ح ز العمل الجماعي من قبل قائدة المدرسة الثانوية. -
 مال درق العمل دي صنع القرارات واتخاذها.استخدام نتائج أع -
التنسيق بين الجهود المختم ة ل رق العمل دي سبيل تطوير أداء قادة المدارس  -

 الثانوية
 آليات تتعمق ببعد التمكين. - ج

 من اآلليات التي تسهم دي تطبيق بعد التمكين ما يمي:
 سة.تودير ال رص لممعممات لقيادة المواق  واألعمال القيادية بالمدر  -
 تشجيع المبادرات ال ردية والجماعية لممعممات دي قيادة المدرسة الثانوية. -
اعتماد مبدأ تحمل المسؤولية لممعممات دي حل المشكةت التي تواجع المدرسة  -

 الثانوية.
تدريب المعممات عمى االست ادة من التقنيات المتطورة لةست ادة منها دي صنع  -

 القرارات واتخاذها.
 الثاني من المعممات وتيهيمهم الستةم مناصب قيادية.اعداد الص   -

 آليات تتعمق ببعد تكي  المدرسة مع البيئة المحيطة. - د
 من اآلليات التي تسهم دي تطبيق بعد تكي  المدرسة مع البيئة المحيطة ما يمي:
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 دراسة التجارب والخبرات المحيطة بالمدرسة واالست ادة منها. -
 ديم المبادرات خارج التعميميات الرسمية.تشجيع القيادات النسائية لتق -
استخدام جميع أساليب التواصل الحديثة دي عممية التواصل مع المؤسسات المحيطة  -

 بالمدرسة.
 متطمبات تطبيق االستراتيجية المقترحة: (7

 توجد مجموعة من المتطمبات التي تسهم دي تطبيق االستراتيجية المقترحة، ومنها:
ي المستويات اإلدارية العميا من خةل االهتمام والتعمم دعم القيادات التربوية د -

 االستراتيجي.
 وجود قادة مدرسية لديهم القدرة عمى التعامل مع المعوقات وتحويمها إلى تجارب.  -
وضع رؤية لممدرسة يشارك ديها جميع العاممين دي المدرسة ويتم مراجعتها بص ة  -

 دورية.
 شر وتبادل المعار  الجديدة.إنشاء مركز معموماتي بالمدرسة يتبني ن -
تشكيل درق العمل داخل المدرسة أو عمى مستوى الوحدات إلنجاز المهام وتحويمها  -

 إلى خبرة يست اد منها.
 إنشاء لجنة خاصة بالمدرسة لمناقشة االقتراحات ووضع إجراءات واضحة لمناقشتها. -
 ة لممدرسة الثانوية.تدوير الوظائ  واألعمال بشكل دائم والتخمص من القيادة الروتيني -
 إنشاء لجنة عميا بكل إدارة تعميمية تعمل عمى دعم تطبيق المنظمة المتعممة وأبعادها. -
 تحديث الهياكل والبني التنظيمية لوحدات الجامعة وأقسامها. -
 تعديل الهيكل التنظيمي إلتاحة مزيد من الحرية واالستقةلية لقادة المدارس. -
ارس بادارات التعميم بهد  تقديم استشارات عممية دي إنشاء مراكز إلعداد قادة المد -

 مجال تطبيق المنظمة المتعممة.
 مراحل تحول المدارس الثانوية بمنطقة عسير إلى منظمة متعممة: (8

تعد عممية تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة بالمدارس الثانوية من خةل قيام 
 قادتها باإلجراءات بالمراحل التالية، وهي:

 ألولى: االعداد لمتحول إلى منظمة متعممة:المرحمة ا
ويتم دي هذ  المرحمة عدد من اإلجراءات، ومنها: إيجاد الممارسات والعتادات والقتيم   

واآلراء والسموك الموجود من خةل إثبات عدم دقة األدلتة والبتراهين التتي تؤيتد ستةمتها أو 
يجاد شعور بالقمق والخو  من االستمرار دي المم  ارسات.صحتها، وا 
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المرحمتتتة الثانيتتتة: مرحمتتتة التحتتتول متتتن المؤسستتتات التقميديتتتة إلتتتى مؤسستتتات 
 منظمات تعمم.

وتقوم القيادات المدرسية عمى إيجاد درص التعمم المستمر، وتشجيع التعاون والتعمم   
الجمتتاعي، وتشتتجيع االستتتعةم والحتتوار، ومشتتاركة عمميتتة التتتعمم، وتمكتتين العتتاممين نحتتو 

 وربط المنظمة بالبيئة الخارجية. تحقيق رؤي مشتركة،
 المرحمة الثالثة: ضمان عمميات التعمم وتطوير قدرات العاممين بالمنظمة: 

ويتم ديها التطوير الذاتي المتواصل لممنظمة ككتل، والعمتل عمتى وضتع قنتوات تتربط  
 تعمم األدراد  بيساسيات المنظمتة واستتراتيجياتها، ووجتود إطتار نظمتي يقتوم عمتى الكتل بتدالً 
من الجزء ووجود رؤيتة مشتتركة بيهتدا  المنظمتة وخططهتا المستتقبمية  وتشتمل المستتوى 
القيتتتادي التتتذي يعمتتتل عمتتتى إظهتتتار الثقتتتة دتتتي أداء المرؤوستتتين متتتن ختتتةل توقعتتتات األداء 

 المرت عة.
  : المرحمة الرابعة: التحول إلى مؤسسات معردية
التعمتتيم واإلدتتادة متتن البيئتتة تستتهيل : وديهتتا يتتتم تتتودير المتطمبتتات األساستتية التاليتتة

الخارجيتتة، واإلدتتادة متتن المعتتار  األختترى، والح تتاظ عمتتى ذاكتترة المنظمتتة، ومكادتتاة التتتعمم، 
وتعزيز التعمم المستمر، وتشجيع التتعمم الثتانوي، وتح يتز القتادة لمتتعمم ال تردي والجمتاعي، 

 مة.وتطوير أنماط ت كيرية حديثة، دهناك عةقة وثيقة بين المنظمة المتعم
 المرحمة الخامسة: مرحمة إيجاد حالة االستقرار الجديدة بالمدرسة: 

ويتم ديها العمل عمى إعداد مناخ ديمقراطي لمعمل بالمنظمة يسهم دتي توليتد شتعور 
لتدى األدتراد بتتين الحالتة الجديتدة وأنهتتا مناستبة لهتتم، وتطبيتق الممارستات التتتي تستهم دتتي 

 . ت عيل اإلجراءات بتطبيق أبعاد المنظمة
 المرحمة السادسة: تقييم األداء العام لممدرسة. 

يتم العمل عمى تقييم أداء جميع العاممين دتي المدرستة متن قيتادات إداريتة وعتاممين 
دي ضوء معايير عممية مقننة بهتد  التحقتق متن متدى الوصتول إلتى األهتدا  الموضتوعة 

 لمتحول إلى منظمة متعممة.
 جية:الجهات المسؤولة عن تن يذ االستراتي (9

 وزارة التعميم. -
 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة عسير. -



 ...س الثانوية لمبنات بمنطقة عسير ألبعاد المنظمةاستراتيجية مقترحة لتطبيق قادة المدرا
 راشد مهدي آل سالمأمل محمد حسن بدوي د/ /د 

 

 -022- 

 مكاتب اإلشرا  التربوي لمبنات بمنطقة عسير. -
 قائدات المدارس الثانوية لمبنات دي منطقة عسير. -
 وكيةت المدارس الثانوية دي منطقة عسير. -
 المشردات التربويات. -

 خامسًا: توصيات البحث: 
 ة بما يمي:دي ضوء نتائج البحث يمكن التوصي

عقد دورات تدريبية بص ة دورية )شهريًا، وثةث شهور، وسنة( تتعمق بالمنظمة  -
المتعممة بهد  نشر ثقادة تطبيق الم اهيم اإلدارية الحديثة دي قيادة المؤسسات 

 التعميمة عامة والمدارس الثانوية خاصة من خةل. 
الخارجية بالمدارس تكوين درق عمل تعمل عمى دراسة وتحميل البيئة الداخمية و  -

 الثانوية لمبنات من أجل تعر  درجة التيثر بها والتخطيط المستقبمي لمتعامل معها.
تشكيل درق عمل عمى مستوى اإلدارة تعمل عمى مساعدة قادة المدارس دي إنجاز  -

 المهام التقميدية  والكتابية لت ريل المديرة لمعمل عمى تطوير المدرسة.
العاممين عمى عممية التعمم، وتهيئة الظرو  الةزمة  وضع السياسات التي تساعد -

 لعممية وتشجيع العاممين عمى التواصل ال اعل ديما بينهم. 
إنشاء مركز لممعردة والتعمم بادارة التربية والتعميم بمنطقة عسير لبناء الخبرات  -

البشرية التي تسهم دي إعداد الكوادر القيادية التي تسهم دي تطبيق م هوم 
 مة المتعممة بالمدارس الثانوية.المنظ

وضع معايير الختيار قائدات المدارس الثانوية تتضمن الخبرة والسمات الشخصية  -
والمؤهةت العممية ومصادر القوة وأساليبها والدورات التدريبية التي التحقت بها 
وغيرها من المهارات التي تمكنها من قيادة المدرسة ب اعمية وتطبيق الم اهيم 

 رية الحديثة بها بنجاح.اإلدا
 بحوث مقترحة: سادسًا:

متطمبتتات تحتتول جامعتتة الممتتك خالتتد إلتتى منظمتتة متعممتتة وعةقتهتتا بتحقيتتق الميتتزة  -
 التنادسية لها.

 اتجاهات المعممات بمدارس التعميم العام نحو تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة. -
د المنظمتة المتعممتة رؤية مقترحة لتدور رؤستاء األقستام األكاديميتة دتي تطبيتق أبعتا -

 بجامعة الممك خالد.
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 المراجع
م(. دور عوامل النجاح الحرجة 2013أبو قاعود، غازي رسمي; الربايعة، داطمة عمي)

CSFs  دي تحقيق التميز التنظيمي دي شركات األعمال: دراسة ميدانية عمى
عود مجمة جامعة الممك سشركات األدوية األردنية من وجهة نظر اإلدارة العميا، 

 .38 - 1ص ص  ، 1ع  ، 25مج  ، )العموم اإلدارية(
الثانوية لمبنات دي  م(. تطوير الدور القيادي لمديرات المدارس2014األحمري، شمسة )

رسالة ضوء مدخل المنظمة المتعممة دراسة ميدانية بمنطقة عسير التعميمية، 
لمممكة العربية ، أبها، اماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك خالد

 السعودية.
م(. مستوى أداء الجامعات السعودية دي ظل 2012برهمين، أميرة عبد الرحمن احمد )

اإلدارة المرئية بم اهيم كايزن لمجودة اليابانية كما يتصورها مديري الجامعات 
أطروحة دكتورا  غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة ووكةئهم. 
 ممكة العربية السعودية.الم المكرمة،

م(.دراسة تحميمية مقارنة لمصيل المستخدمة دي حساب حجم 2014شكيب) ، بشماني
 ، (5)36 ، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العمميةالعينة العشوائية، 

 ..100-85صص
المجمة العممية لةقتصاد مدخل نظري.  : م(. التمكين الن سي2012الجردي، دراس محمد)

 .768 - 747ص ص  ، (2012) ، 3ع ، ، مصرجارةوالت
م(. درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية 2014الحارثي، خمود بنت مسمط ضي  اهلل )

 .رسالة ماجستير، جامعة الطائ بمدينة الطائ  الستراتيجيات المنظمة المتعممة، 
رسالة ترح، م(. الجامعات السعودية كمنظمات متعممة: تصور مق2013الحارثي، سعود )

، مكة المكرمة، المممكة العربية دكتورا  غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى
 السعودية.

م(. مستوى توادر معايير الصحة 2012الحجايا، سميمان سالمو الكريمين، هاني أحمد )
التنظيمية وعةقتها باألداء الوظي ي دي مدارس محادظتي معان والط يمة دي اقميم 

 .379- 339، (26(104،المجمة التربويةاألردن. جنوب 
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م( . تقويم خصائص المنظمة المتعممة بالجامعات المصرية: 2012حسن، أسامة ماهر )
مج  ، مصر مجمة كمية التربية )جامعة بنها(،دراسة حالة،  -الجامعات الخاصة 

 .91ع  ، 23
ير االحتياجات م(. تصور مقترح لتطو 2012) حسين، زهرة سعيد آل ظادر الشهراني

التدريبية لمديرات المدارس الثانوية لمبنات دي ضوء مدخل اإلدارة المتمركزة حول 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المدرسة )دراسة ميدانية بمنطقة عسير التعميمية(

 جامعة الممك خالد.  ، كمية التربية
لجامعات األردنية من م(. م هوم المنظمة المتعممة دي ا2011كامل محمد ) ، الحواجر 

 2ع  ، 6مج  ،  المجمة االردنية دي إدارة األعمالوجهة نظر أعضاء الهيئة، 
م(. أبعاد المنظمة المتعممة والقيادة التحويمية والعةقة 2015الديحاني، سمطان غالب )

 ، المجمة التربوية، الكويتبينهما لدى القيادات الجامعية دي جامعة الكويت، 
 .102 – 15 ، 116ع ، 29مج

 م(.المنظمة المتعممة. الرياض: مكتبة الممك دهد الوطنية.2009الرشودي، محمد )
م(. مستوى تطبيق المنظمة المتعممة و معوقاتها كما يراها 2013الرداعى، محمد ناي  )

المجمة االردنية دي إدارة العاممون دي المؤسسات العامة األردنية دي محادظة اربد، 
 1ع  ، 9مج  ، األعمال

م(. مدى توادر أبعاد المنظمة المتعممة بالمعاهد األزهرية من 2014رمضان، عصام جابر )
 ،  ، دمسطينمجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانيةوجهة نظر العاممين ديها، 

 (.2410 – 2373، صص)10ع ، 28مج
: دراسة م(.دور المنظمة المتعممة دي االلتزام الوظي ي2012الشمقان، عادل احمد محمد )

المجمة مسحيع عمى موظ ي البنك السعودي لمتسمي  واالدخار دي مدينة الرياض، 
 .1ع  ، 8مج  ،  األردنية دي إدارة األعمال

المنظمة المتعممة دى عصر تكنولوجيا المعمومات، المؤتمر العممي م(. 2002صقر هدى )
جاالت لسابع والعشرون لإلحصاء وتطبيقات عموم الحاسب واالستثمار دى م

 .2، القاهرة، ابريل، صوتقنيات اإلدارة الحديثة
م(.المنظمة المتعممة والتحول من الضع  اإلداري  إلى التميز دي 2003هدى ) ، صقر

المؤتمر السنوي العام الرابع دي اإلدارة القيادة  ، إدارة األداء اإلداري لمدولة
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، الجمهورية العربية اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسات دي الوطن العربي دمشق
 أكتوبر )تشرين أول. 16 -13السورية 

م(:التمكين اإلداري وعةقتع بالرضا 2013الطعاني، حسن احمد; السويع، عمر سمطان)
الوظي ي لدى مديري المدارس الحكومية دي محادظة الدمام بالمممكة العربية 

 .327 - 305ص ص  ، 40مج  ، العموم التربويةالسعودية، دراسات، 
 المؤسسة الجيزة القرار، المدرسية واتخاذ .اإلدارة م(٩٠٠٢) طار الرؤو ، عبد عامر،

 .والثقادة العربية لمعموم
م(. درجة ممارسة العاممين دي 2009عبابنة، صالح أحمد، الطويل، هاني عبد الرحمن)

مدارس وزارة التربية والتعميم دي األردن لضوابط المنظمة المتعممة حسب إطار 
 96 - 80،صص 36مج  ، العموم التربويةت، دراسا

م(. أثر التمكين اإلداري عمى الوالء التنظيمي: دراسة حالة بنك 2012عبد الوهاب، ياسر)
ص ص  ، 56ع ،  ، مصرمجمة البحوث والدراسات العربيةمصر المركز الرئيس. 

175 - 222. 
نظم قياس األداء وآثارهما  م(. أثر الهياكل التنظيمية الحديثة عمى2011عبيد اهلل، دايزة )

المجمة المصرية لمدراسات دراسة تجريبية،  : المشتركة عمى المحاسبة اإلدارية
 .482 - 437ص  ، 3ع  ، 35مج  ،  التجارية، مصر

م(.درجة تودر أبعاد 2015العتيبي، تركي بن كديميس، إبراهيم، هي اء عبد العزيز سميمان)
مجمة الثقادة العاممين بجامعة الطائ ، المنظمة المتعممة وعةقتها بتمكين 

 92ع ، 15س ،  ، مصروالتنمية
م(. مستوى الصحة المنظمية بالمدارس 2013عطايا، عبد الناصرو رمضان، عصام )

مجمة جامعة النجاح الثانوية من وجهة نظر  معممي التعميم الثانوي العام بمصر، 
 .1069(، 27)5)العموم االنسانية(،  األبحاث

م(.درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة 2015والحارثي، خمود)،  ، معنالعياصر 
، المجمد المجمة األردنية دي العموم التربويةالطائ  الستراتيجيات المنظمة المتعممة، 

 .43-31، (1العدد )،  (11)
م(. درجة توادر أبعاد المنظمة المتعممة بالمدارس 2016الغامدى، رحمة محمد صالح)

الجزء  167، العدد مجمة كمية التربية، جامعة األزهرثانوية دي منطقة الباحة، ال
 الثاني، يناير.
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هت(.السموك القيادي المطموب من رؤساء االقسام العممية 1421عبد اهلل احمد ) ، الغامدي
دي جامعتي أم القري والممك عبد العزيز دي ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة 

 ، كمية التربية ، جامعة أم القري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ةلمقيادة التربوي
 مكة المكرمة.

م(.تطبيق معايير االعتماد األكاديمي دي مدارس التعميم 2010المالكي، حمد  محمد.)
رسالة ماجستير، الثانوي العام من وجهة نظر القيادات التربوية بمحادظة جدة، 

 : جامعة أم القرى.كمية التربية
(. التمكين اإلداري وآثار  دي 2009معاني، أيمن عودة; أخو أرشيدة، عبدالحكيم عقمع)ال

المجمة االردنية دى إبداع العاممين دي الجامعة األردنية: دراسة ميدانية تحميمية. 
 .259 - 234ص ص  ، 2ع  ، 5مج  ، إدارة األعمال

قدرة مديري المدارس  (. المدرسة المتعممة: مدى2010المهدي، ياسرو الحربي، قاسم )
المصرية والسعودية عمى تحويل مدارسهم إلى منظمات متعممة "دراسة استكشادية"، 
المؤتمر الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية بعنوان: مستقبل إصةح 

 15-13" دي ال ترة من التعميم العربي لمجتمع المعردة "تجارب ومعايير ورؤى
 يوليو.
م(. دراسة تحميمية التجاهات الموظ ين نحو التغيير التنظيمي حالة 2011نبيل، سودي )

، كمية العموم االقتصادية رسالة ماجستير غير منشورةموظ ي خزينة والية جيجل. 
 وعموم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجمهورية الجزائرية.

مكين العاممين دي م(. دور ت2012النعمة، عادل ذاكر; سميمان، آمال سرحان سميمان)
دعم أهدا  التحسين المستمر: دراسة ميدانية دي الشركة العامة لصناعة األدوية 

ص  ، 108ع  ، 34 مج ، تنمية الراددين، العراقو المستمزمات الطبية دي نينوي، 
 .187 - 165ص 

م(. موق  تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة عند سينج 2016نودل، نهمة محمد لط ي )
 ،  جامعة الحدود الشمالية ، ألط ال بمصر، مجمة الشمال لمعموم اإلنسانيةبرياض ا

 60 - 31، ص ص 2ع ،1مج
م(. أساسيات بناء المنظمة المتعممة دي الشركات الصناعية 2007هاني، جهاد صياح )

المجمة االردنية األردنية: دراسة ميدانية عمى شركات صناعة البرمجيات دي األردن، 
 (.4)العدد  ، 3مجمد ،  الدى إدارة األعم
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 ، المممكة العربية السعودية، موقع وزارة التعميم
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx. 

 ، االستراتيجية لوزارة التربية والتعميمالمممكة العربية السعودية، الخطة  ،وزارة التعميم
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