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Abstract 
 

 Title of the study: The Degree of 

Availability of the Learning 

Organization Dimensions in The 

Secondary Schools of Wadi 

Hadhramout from the Principals and 

Teachers Point of View 
 Problem of study: The problem of 

the study lies in the main question: 

What is the degree of availability of 

the dimensions of the well-Learning 

organization in secondary schools in 

Wadi Hadhramout from the point of 

view of managers and teachers? 

 Objectives of the study: The main 

objective of the study is to identify 

the degree of availability of the 

dimensions of the well-Learning 

organization in secondary schools in 

Wadi Hadhramout from the point of 

view of managers and teachers. 

 Methodology: In his study the 

researcher adopted the descriptive 

analytical method. 

 Population of the study: All the 

secondary school managers and 

teachers in Wadi Hadhramout. They 

are 805 manager and teacher.  

 Sample of the study: A sample of 

260 was chosen randomly from the 

population of the study. 

 Instrument of the study: The 

questionnaire was used to achieve the 

objective of the study. It consisted of 

seven dimensions (continuous 

education, dialogue and discussion, 

collaboration and collective learning, 

establishing systems for sharing 

knowledge and learning, 

empowering staff, correlating the 

school to the external environment, 

and strategic leadership. Validity and 

reliability were also tested. 

 Main results of the study: The main 

results the study has revealed are the 

following: 

- The degree of availability of the 

dimensions of the organization in 

secondary schools in Wadi 

Hadhramout on the intermediate 

sections of the questionnaire was 

medium with an average of (3,1365) 

and a standard deviation (0,62445), 

where the percentage was (62.73%). 

- There were no statistically significant 

differences at the level of 

significance (0.05) in the responses 

of the sample of the study on the 

fields and dimensions of study 

according to sex variable. 

- There were statistically significant 

differences at the level of 

significance (0.05) in the responses 

of the study sample are due to the 

variable of the work nature for 

principais. 

- There were no statistically significant 

differences at the level of 

significance (0.05) in the responses 

of the sample on the fields and 

dimensions of study according to 

variable of number of years of 

experience. 

Keywords: Learning Organization, 

Secondary Schools in Wadi 

Hadhramout. 
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 اإلطار العام للدراسة

 املقدمة 

مثيل  امتر اجملتمعات البشرية اليوم بتغريات وتطورات متسارعة يف شتى اجملاالت، تغريات ليس هل        

وهذا  ،يف تاريخ البشرية نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي يف مجيع اجملاالت اليت ال ختفى على احد

التطور البد أن يرافقه تطور  يف اإلدارة واستخدام أساليبها احلديثة حيث أن التقدم والتخلف يف 

فرض ضرورة التكيف مع مما   ،اجملتمعات أصبح اآلن مرتبطا بتطور اإلدارة  أكثر من أي عصر آخر

هذا  حيث وصل هذه املستجدات اليت بدورها تهدد املنظمات واملؤسسات على اختالف أهدافها وأنواعها

 التهديد إىل التأثري على تواجدها. 

ويعود هذا التحول إىل  ،املنظمة املتعلمة منط جديد انتشر مؤخرا ليحل حمل األشكال التقليدية          

دارية يف التعامل مع قدرات العامل، ففي املنظمات التقليدية كان الرتكيز على أولوية تطور اخلربة اإل

املهمة كما لدى تايلور، ومن ثم كان الرتكيز على العامل وأهميته اليت كانت املنطلق يف اجتاه تكوين 

كل تقليدي كانت تتم بش اليت العالقة اإلدارية ،تلك السنوات خاللما أعاقها  غري أن م،منظمة التعل

هرمي. إن منظمة التعلم تقوم على النظرة املتفتحة للعامل وقدراته يف اإلسهام بتطوير املنظمة وليس 

 (.Marsick & Watkins, 2003,p.141)اإلدارة وحدها املسئولة عن هذا التطوير

ات اليت يتم فيها أول من أشار إىل املنظمات املتعلمة ووصفها باملنظم  Peter Sengeويعد بيرت سينغ        

إجياد نتائج يرغبها األفراد العاملون من خالل توسيع قدراتهم واعتماد أمناط جديدة وشاملة يف التفكري 

يعرب عنها بالطموحات اجلماعية حيث إن جوهر عمل هؤالء األفراد يف تلك املنظمات هو أن يتعلم األفراد 

 (.Senge , 1990, p. 3)باستمرار كيف أن يتعلموا معًا 

وهنا يتم االنتقال من منط املنظمات التقليدية اليت تعمل يف بيئة ثابتة نسبيًا إىل منظمات متعلمة         

تعمل يف بيئة مضطربة وسريعة التقلب من خالل إحداث تغيريات اسرتاتيجية شاملة يف مكوناتها والتغيري 

الة مستقبلية مرغوبة لزيادة قدرتها االسرتاتيجي هو حركة املنظمة بعيدًا عن حالتها احلالية حنو ح

التنافسية وللوصول إىل تلك احلالة تتبع املنظمة أسلوب التغيري اجلذري )الثوري ( أو التغيري التدرجيي 

 وتعد إعادة اهلندسة، وإعادة اهليكلة، واإلبداع طرائق أساسية للقيام بالتغيري االسرتاتيجي للمنظمة 

 (Hillic & Jones, 2001, p.486  ). 

وتقوم املنظمات ملواكبة القرن احلادي والعشرين حيث اصبح التغيري ال مناص منه بتبين مفاهيم          

إدارية جديدة للتكيف مع هذه املتغريات، ولسد الفجوة بني ما هي عليه وما جيب أن تكون ومن أهم 

 هذه املفاهيم: التعلم التنظيمي، واملنظمة املتعلمة.

لثانويات كمؤسسات اجتماعية وقائدة لعملية التغيري يف اجملتمع عليها أن تصبح منظمة واملدارس ا       

 متعلمة، فهي تسعى إىل التكيف مع التغريات املتسارعة سواء يف بيئتها الداخلية أو اخلارجية.
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إن الثانويات املعاصرة مطالبة بالتغيري املستمر إلحداث التوافق مع التغريات املتسارعة يف جوانب       

احلياة املختلفة، مما حتم على الرتبويني البدء بعملية تغيري واسعة وفق أبعاد معروفة، ومتطلبات البيئة 

 احلالية واملستقبلية، وإدماج هذه التغريات يف السياق املدرسي. 

ىل املدرسة املتعلمة اليت تهتم بالتعلم والتعليم واليت فيها إوقد اخذ الكثريون من املربيني يدعون        

ينخرط مجيع العاملني يف عملية حتسني مجاعية يتحمل مسؤوليتها اجلميع . ففي ظل املدرسة املتعلمة 

راجعة، ويعزز الثقة والنجاح ىل قائد لعملية التعليم ليوفر فرصا تعليمية، ويوفر تغذية إيتحول املدير 

 (.35، ص.2007)عطاري وعيسان، 

 

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة

من مفاهيم ومداخل  أنتجتهن ثورة املعلومات واالنفجار املعريف وغريها من التحويالت العاملية، وما إ       

بناء هيكلية جديدة  وإعادةالعمل على تغيري هيكلتها القدمية  األعمالإدارية حديثة تتطلب من منظمات 

 تتسم بسمات ومزايا املنظمات املتعلمة.

وتواجه املؤسسات األكادميية والرتبوية حتديات داخلية وخارجية هائلة، تتمثل يف  الضغوط اليت       

 .نتيجة التغريات والتطورات املتسارعة ميارسها املتعاملون الرئيسيون

بيئية متغرية وحتديات تتطلب منها التميز يف  نوية فهي تواجه ظروفًاومن هذه املؤسسات املدارس الثا      

مما يستدعي مواكبة  تقديم خدماتها ألفراد اجملتمع خاصة يف ظل التوسع الكمي يف إنشاء الثانويات،

مالئمة حتقق للمدارس  أداةهذه املتغريات واالستجابة هلا بشكل متوازن ويعد مدخل املنظمة املتعلمة 

 التوازن املنشود. الثانوية

االهتمام بفكرة املدرسة كمنظمة متعلمة من قبل كثري من  القرن احلادي والعشريوتزايد يف        

املفكرين والرتبويني وخصوصا بعد ما شهدة العامل من التطورات والتغريات العلمية والتكنولوجية وجاء 

، وحتى تكون مدارسنا على طريق كركيزة لبقاء املنظمات واستمرار جناحها أيضاهذا املفهوم 

 (.14، ص.2015، ن توفر عناصر املنظمة املتعلمة )القرنيإاملنظمات املتعلمة البد 

ن تكون منظمات متعلمة قادرة على ألذا فانه جيب على املنظمات الرتبوية وخصوصا املدرسة        

تمعية املتغرية بتغري العصر، ن تليب االحتياجات اجملأديد ذاتها، حتى تواكب التغريات، وتستطيع جت

احلديثة  األدبياتوتغري احتياجاته ومتطلباته، ويعترب التعلم التنظيمي احد املداخل األساسية اليت أبرزتها 

 (.2ص. ،2004اليت تسهم يف جعل املدرسة منظمة تعلم )زناتي، 

ومن هذا املنطلق سوف نسعى يف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة         

 لدى مدارس ثانويات وادي حضرموت. 

 

 



114 

 

 

 114 

وافر أبعاد املنظمة املتعلمة بمدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر درجة ت
 سليمان سرور سالم بلجهرالباحث /                                                  . املديرين و املعلمين

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

 

 تي:وميكن أن نلخص مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآل      

 واملعلمني؟ يريناملدما درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر 

  : اآلتيةويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية  

 يرينفر فرص التعلم املستمر مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر املداما درجة تو -1

 واملعلمني؟ 
 يريناالستفهام مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر املدوفر تشجيع احلوار اما درجة تو -2

 واملعلمني؟
 يرينفر تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي مبدارس ثانويات وادي حضرموت وجهة نظر املداما درجة تو -3

 واملعلمني؟  
ملشاركة املعرفة والتعلم مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر  أنظمة توافر إنشاء ما درجة -4

 واملعلمني؟ يريناملد
جلمعهم حنو رؤية مشرتكة مبدارس ثانويات وادي حضرموت  تمع الدراسةمتكني جم توافر ما درجة -5

 واملعلمني؟ يرينمن وجهة نظر املد
وادي حضرموت من وجهة نظر  مدارس ثانويات ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية يف توافر ما درجة -6

 واملعلمني؟ يريناملد
 يريننظر املد فر القيادة االسرتاتيجية مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهةاما درجة تو -7

 واملعلمني؟
العينة لدرجة  أفراد تقديرات يف (α≤0.05)عند مستوى دالله  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -8

 ؟(اخلربةاملؤهل، سنوات  طبيعة العمل، املنظمة املتعلمة تعزى للمتغريات )اجلنس، أبعادتوافر 
 

 :أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إىل:     

درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر التعرف على  -1

 واملعلمني. يريناملد

  ويتفرع منه:      

 يرينفر فرص التعلم املستمر مبدارس ثانويات وادي حضرموت وجهة نظر املداالتعرف على درجة تو -أ

 واملعلمني؟ 
واحلوار مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر فر تشجيع االستفهام االتعرف على درجة تو -ب

 واملعلمني؟ يريناملد
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فر تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي مبدارس ثانويات وادي حضرموت من االتعرف على درجة تو  -ج

 واملعلمني؟   يرينوجهة نظر املد
دي حضرموت من ملشاركة املعرفة والتعلم مبدارس ثانويات وا أنظمة إنشاءفر االتعرف على درجة تو -د

 واملعلمني؟ يرينوجهة نظر املد
متكني جمتمع الدراسة جلمعهم حنو رؤية مشرتكة مبدارس ثانويات وادي  توافر التعرف على درجة  -ه

 واملعلمني؟ يرينحضرموت من وجهة نظر املد
 يرينربط املدرسة بالبيئة اخلارجية يف وادي حضرموت من وجهة نظر املدتوافر التعرف على درجة   -و

 واملعلمني؟
فر القيادة االسرتاتيجية مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر االتعرف على درجة تو -ز

 واملعلمني؟ يريناملد

تعزى ملتغري   ( α≤0.05)عند مستوى دالله  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك ما إذا كانت التعرف على -2

وافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس يف درجة ت (اخلربةاملؤهل، سنوات  ، طبيعة العمل،)اجلنس

 واملعلمني. يرينثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر املد
 

 أهمية الدراسة: 

 تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي:     

 توافر إىل حتتاج أصبحتوالرتبوية اليت  التعليمية املؤسسات من مدارس التعليم الثانوي نإ مبا  -1
املنظمة  توافر أبعادلتحقيق أهدافها من األمور امللحة, فمن األهمية  ومتطورة حديثة إدارية أفكار

 املتعلمة يف إداراتها األمر الذي يساعد على تطوير األداء اإلداري والرتبوي هلا.
ىل املرحلة اجلامعية إذ تعد احملضن الذي يؤهل الطالب إن مدارس التعليم الثانوي هلا أهمية بالغة إ -2

 نظمة املتعلمة هلذه املرحلة سيكون له األثر على خمرجاتها العلمية واملهنية. وان إعداد تصور عن امل
ىل املنظمة املتعلمة من أجل تشخيص الواقع الرتبوي وحتديد إكون امليدان الرتبوي حباجة ماسة  -3

العقبات واملشكالت اليت تواجهه والعمل على إجياد احللول املناسبة هلا, بهدف إحداث التغيري 

 ي ملخرجات التعليم.اإلجياب
مدارس التعليم الثانوي  إداراتالرتبية والتعليم و  إداراتومن املتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة  -4

 لتطوير وحتسني أدائهم وأعماهلم اإلدارية وكذلك املعلمني لتحسني أدائهم حنو األفضل.
 

 :حدود الدراسة 

 احلد املوضوعي: -1

 الدراسة على قياس درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة  اقتصرت هذه  

Of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) Dimensions   
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 احلد البشري: -2

 واملعلمني مبدارس ثانويات وادي حضرموت احلكومية. يرينهذه الدراسة على املد أداةمت تطبيق 

 احلد الزماني: -3

 م2018-2019

 احلد املكاني:   -4

 ثانويات وادي حضرموت احلكومية.

 

 :مصطلحات الدراسة

تعرف املنظمة املتعلمة بأنها : املنظمة اليت تعمل باستمرار على زيادة قدرتها وطاقتها  املنظمة املتعلمة: -

 (. (Senge, 1999, p.8من خالل التنبؤ بالتغيري واالستعداد له واالستجابة ملتطلباته

 للمنظمة املتعلمة يف هذا البحث: اإلجرائيالتعريف 

هي املدرسة اليت تعمل على التطور والقدرة على التكيف مع الواقع احمليط بها وتعمل على استمرارية    

 التعلم وتشجيع التعاون واحلوار والتنبؤ بالتغريات وتعمل على االستعدادات هلا.

 أبعاد املنظمة املتعلمة  -

 املنظمة املتعلمة يف هذا البحث:: يقصد بأبعاد اإلجرائيالتعريف 

تشجيع االستفهام  –ثانوية من خالل )إجياد فرصة للتعلم املستمر  به من كل  مدرسة اإلملامكل ما جيب  

إنشاء  –متكني العاملني جلمعهم حنو رؤية مشرتكة  –تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي  –واحلوار 

ىل إالقيادة االسرتاتيجية( للوصول  –ربط املدرسة بالبيئية اخلارجية  –أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم 

 العينة.  أفرادتعلمة  وسنعرف ذلك من خالل الدرجة اليت سوف حنصل عليها من استجابات املنظمة امل
 

 متغريات الدراسة 

 املتغريات املستقلة:

تشجيع  –تشجيع االستفهام واحلوار  –)إجياد فرصة للتعلم املستمر وهي  أبعاد املنظمة املتعلمة (1

إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة  –مشرتكة  متكني العاملني حنو رؤية –التعاون والتعلم اجلماعي 

 .القيادة االسرتاتيجية( –ربط املدرسة بالبيئية اخلارجية  –والتعلم 
 أنثى(.  -)ذكر   اجلنس: (2

 معلم(. –مدير ( :طبيعة العمل (3

  وله ثالث مستويات :اخلربةسنوات  (4

 .سنة 20 من اكثرج(     سنه 20- 10 من اكثرب(      سنة (10-1) -أ
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 التابعة: املتغريات

املنظمة املتعلمة السبعة يف مدارس  أبعادإمكانية توافر درجة هي تقديرات املديرين واملعلمني يف    

 .من وجهة نظرهم حضرموت اديثانويات و
 

 دراسات سابقة: 

 (:2018دراسة البو سعيد )

السلطان قابوس لتعليم هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف كلية        

اللغة العربية للناطقني بغريها من وجهة نظر العاملني بالكلية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، كما 

استخدم االستبانة أداة مجيع البيانات واملعلومات، وبعد التأكد من صدقها وثباتها مت تطبيقها على 

 ( عاماًل بالكلية. 42اجملتمع الذي بلغ )

هرت نتائج الدراسة أن درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف الكلية جاءت متوسطة، كما بينت وأظ       

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف كلية السلطان 

اسي واخلربة عند مستوى قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تعزى ملتغريات النوع واملستوى الدر

يف استجابات عينة الدراسة، أما يف متغري نوع الوظيفة فكشفت نتائج ( α≤0.05)الداللة اإلحصائية 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع احملاور ما عدا يف حمور ربط املنظمة بالبيئة 

ن جهة واإلداريني من جهة أخرى لصاحل اخلارجية حيث كانت الفروق اإلحصائية بني إدارة الكلية م

 إدارة الكلية.

وأوصت الدراسة بتنفيذ برامج تدريبة إلدارة وموظفي الكلية ختتص باألساليب والوسائل واملهارات        

اليت متكنت الكلية من الوصول إىل مرحلة تتوافر بها مجيع مقومات وخصائص املنظمة املتعلمة، 

ي الكلية للتعلم املستمر، ومنح الكلية مزيدًا من الصالحيات اإلدارية مبا وإتاحة الفرصة جلميع منسوب

 ميكنها من الوصول بالكلية إىل منظمة متعلمة.
 

 :(2017صاحل و أبو مخ)دراسة 

الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس االبتدائية للمهارات القيادية ىل إهدفت هذه الدراسة 

األخضر يف فلسطني يف ضوء املنظمة املتعلمة والثقافة التنظيمية،  من وجهة نظر املعلمني داخل اخلط

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدام الباحثان املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة حبثية، مت 

( من جمتمع الدراسة مجيع معلمي ومعلمات 230تطبيقها على عينة عشوائية بسيطة مكونه من )

(، وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة مديري املدارس 14269الغ عددهم )املدارس االبتدائية والب

االبتدائية للمهارات القيادية ككل من وجهة نظر العينة كانت كبرية، ومل تظهر النتائج وجود فروق 

 ذات دالة إحصائية ملتوسطات تقديرات العينة لدرجة ممارسة مديريها للمهارات القيادية وفقًا للمتغريات

)اجلنس، الرتبة العلمية، اخلربة، أعمل يف مدرسة يديرها(، كما أن درجة تطبيق املدارس االبتدائية 
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للمنظمة املتعلمة والثقافة التنظيمية من وجهة نظر املعلمني، كانت بدرجة كبرية، باإلضافة إىل وجود 

خضر للمهارات القيادية عالقة ارتباط طردية بني ممارسات مديري املدارس االبتدائية داخل اخلط األ

وجماالتها، وبني تطبيق مدارسهم للمنظمة املتعلمة  والثقافة التنظيمية من جهة أخرى من وجهة نظر 

 املعلمني.

ومن أهم ما أوصت به الدراسة من توصيات عقد برنامج متكامل من الدورات وورشات العمل 

لدورات التدريبة يف جمال املهارات اإلنسانية املتخصصة يف املهارات القيادية، عقد سلسلة من الندوات وا

 االجتماعية. 
  

 (:2016) الغامديدراسة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة باملدارس الثانوية مبنطقة الباحة         

املسحي، والكشف عن الفروق يف استجابات أفراد العينة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

(، وأظهرت 396واعتمدت االستبانة كأداة حبثية، مت تطبيقها على عينة طبقية عشوائية مكونة من )

النتائج أن درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة باملدارس الثانوية جاء بدرجة كبرية، كما كشفت الدراسة 

ومل تظهر النتائج فروقًا ذات  عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطبيعة العمل لصاحل املديرين،

داللة إحصائية تبعًا لسنوات اخلربة وملتغري الدورات التدريبية لصاحل من حصلوا على دورات تدريبية يف 

 جمال املنظمة املتعلمة.

ومن أهم ما أوصت به الدراسة: )ضرورة توفري ميزانية مدرسية كافية مبا يساهم يف مساعدة 

حتول املدارس من منظمات تقليدية إىل منظمات متعلمة قادرة على مواجهة  القيادات املدرسية يف تفعيل

التغريات احمليطة باملدرسة، ترسيخ مفهوم املنظمة املتعلمة لدى القيادات املدرسية من خالل الدورات 

التدريبية وتبين فكرة حتول املدارس من منظمات تقليدية إىل منظمات متعلمة، االهتمام بأبعاد املنظمة 

املتعلمة لدورها يف تعزيز أداء املدارس وحتقيق التميز، ضرورة االستفادة من اجملتمع اخلارجي واحمليط 

 باملدرسة مبا يعزز التحول إىل منظمة متعلمة(.
 

 :(2015)دراسة القرني

ىل تصورات معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبحافظة إىل التعرف إهدفت هذه الدراسة          

حنو مدارسهم كمنظمات متعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة  الدوادمي

( من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية حمافظة 63( فقرة مت تطبيقها على عينة قوامها )28تضمنت )

 الدوادمي باململكة العربية السعودية. 

عينة الدراسة عن فقرات أداة  أفرادبات ىل املتوسطات احلسابية إلجاإوقد توصلت الدراسة         

  (.0,73)وباحنراف معياري ( 3,27)الدراسة جاءت بدرجة متوسطة، مبتوسط حسابي 
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عن مستوى الداللة بني املتوسطات  إحصائيةظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة أو      

 ة.عينة الدراسة تعزى ملتغريات الدراس أفراداحلسابية لتقديرات 

وقد تضمنت الدراسة توصيات منها، عقد جمموعة من الدورات واملؤمترات للمعلمني واملعلمات يتم       

 ىل منظمات متعلمة.إخالهلا تعريفهم باملنظمات املتعلمة وشروط وطرق حتويل املدارس 

 

 :HABTOOR (2019)دراسة 

ما إذا كانت املنظمة املتعلمة ونقل وهدفت هذه الدراسة إىل اختبار دور منظمة التعلم ونقل املعرفة        

طريقة املسح، ومت  الباحثاملعرفة هلما تأثري كبري على أداء مؤسسات التعليم العالي اليمنية. استخدم 

و نواب الكليات من مجع البيانات باستخدام طريقة استقصاء مجيع املبحوثني، ممثلة يف عمداء أ

ومع ذلك  ،استبيان (189)استبيان مت توزيعه، مت إرجاع  (279)من أصل  مؤسسات التعليم العالي اليمنية

استبيان فقط صاحلة لالستعمال، وقد مت حتليل البيانات باستخدام النمذجة باملعادالت  (186)كان

وجدت الدراسة أن املنظمة املتعلمة ونقل املعرفة هلما تأثري إجيابي كبري على األداء  . (PLS-SEM)البنائي

تشري النتائج إىل أن نقل املعرفة يتوسط العالقة بني املؤسسة التعليمية واألداء  ذلكعالوة على  ،التنظيمي

ة على العالقة بني املنظمة والنتيجة املهمة األخرى هي التأثري املعدل السرتاتيجية قيادة التكلف ،التنظيمي

املتعلمة واألداء التنظيمي. يف اخلتام تقدم هذه الدراسة رؤى مهمة حول العوامل اليت تؤثر على أداء 

، مساهمات نظرية ومنهجية وعملية وتقدم مؤسسات التعليم العالي بشكل عام ويف اليمن بشكل خاص

و العامل  ،خاصة يف البلدان الناميةو املستقبل، إرشادات مفيدة للباحثني يف ًاتوفر نتائج الدراسة أيضو

 العربي، حيث ال يوجد سوى القليل من األحباث حول استخدام املنظمة املتعلمة يف حتسني األداء.
 

 (:(razal, Amera , Shobri , 2013 دراسة

 لدى الوظيفي والرضاء املتعلمة املنظمة ممارسات بني العالقة اختبار إىل الدراسة هدفت       

 منوذج حسب املبحوثني لدى املتعلمة املنظمة ممارسات ووصف, مباليزيا عامه جامعه يف األكادمييني

 على املمارسات هذه توفر إن ميكن وكيف  (marsick & Wathins ,1996)ل املتعلمة املنظمة أبعاد

 عينية وتشكلت  حبثيه كأداة واالستبانة الوصفي املنهج استخدم ذلك ولتحقيق الوظيفي، رضاهم

 التكنولوجيا جامعة يف األعمال إدارة وكلية الصحية العلوم كلية من ( أكادميي200من ) الدراسة

 أبعاد من بعد كأثر االسرتاتيجية القيادة بعد ممارسة تفضل املبحوثة العينة إن النتائج وأظهرت مباليزيا،

 أظهرت كما اجلماعي، والتعلم التعاون تشجيع هو ممارسته تفضل بعد ادنى بينما املتعلمة، املنظمة

 .الوظيفي والرضا املتعلمة املنظمة ممارسات بني موجية عالقة وجود النتائج
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  :Ali (2012)دراسة 

عن خصائص املنظمة املتعلمة يف جمال التعليم   اختبار تصورات املوظفني األكادميينيىلإهدفت       

العالي، واختربت الدراسة العالقة بني خصائص املنظمة والرضا الوظيفي يف أنشطة البحث والتدريس، 

( 400واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أداة حبث، وزعها على عينة تكونت من )

إلسالمية مباليزيا، وأظهرت أهم النتائج أن األكادمييني أظهروا موظف أكادميي يف اجلامعة العاملية ا

مستويات معتدلة يف خصائص املنظمة املتعلمة ويف الرضا الوظيفي، وكذلك هناك عالقة إجيابية وذات 

 داللة بني أبعاد املنظمة املتعلمة والرضا الوظيفي يف أنشطة البحث والتدريس.
 

 مناقشة الدراسات:  

  :السابقة تالدراسا أهداف

التعرف على درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة هي: دراسة )البو سعيد،  إىل هدفت اليت الدارسات .1

  (.2015(، ودراسة )القرني، 2018

حتسني األداء التنافسي هي: دراسة  يف املنظمة املتعلمة دور معرفة إىل هدفت اليت الدراسات .2

(Habtoor, 2019.) 
إىل درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة وعالقتهم برضاهم الوظيفي هي: دراسة  هدفت اليت الدارسات .3

(Razal,Amere&Shobri, 2013) ودراسة ،(Ali, 2012.) 

 اليت املؤسسات يف توافر أبعاد املنظمة املتعلمة درجة على التعرف إىل السابقة الدراسات معظم هدفت   

 .حتقيقها إىل احلالية الدراسة تسعى اليت األهداف ضمن اهلدف هذا ويقع فيها، أجريت

 

 :السابقة والدراسات الدراسة هذه بني واالختالف االتفاق أوجه

 : االتفاق أوجه

 :اآلتي يف السابقة والدراسات الدراسة هذه بني االتفاق أوجه تتمثل

 اليت السابقة الدراسات أغلب مع يتفق ما وهو املسحي الوصفي املنهج الباحث استخدم :الدراسة منهج

 .عرضها مت

مدارس ثانويات وادي حضرموت واتفقت مع دراسة  يف الدراسة هذه أجريت :الدراسة جمتمع

 ( فهؤالء الدراسات أقيمت يف ثانويات. 2016(، )الغامدي،2015:)القرني،
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 :االختالف أوجه

 : الدراسة جمتمع

 مدارس ثانوية يف أجريت الدراسة هذه كون السابقة الدراسات بعض مع الدراسة هذه ختتلف

 :كاآلتي هيامعي اجل التعليم مؤسسات يف أجريت السابقة الدراسات بينما

 ,Razal, Amer& Shobri)(، ودراسة Habtoor, 2019ودراسة) (،2013دراسة )البو سعيد، 

 (.Ali, 2012، ودراسة )(2013

 :احلالية الدراسة يف السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

 :أهمها من كثرية جماالت يف السابقة الدراسات من احلالية الدراسة استفادة

 الدراسات وخاصة املعلومات، على للحصول  السابقة الدراسات أدوات على االطالع خالل من -1

 .احلالية الدراسة يف املعلومات معاملناسبة جل االستبانة اختيار على الباحث ساعدت العربية،

اإلطار النظري يف كيفية صياغة مشكلة البحث بشكل أسئلة واضحة استفاد الباحث من  -2

ميكن قياسها وحبثها، واالستفادة منها يف تصميم اإلجراءات املطلوبة واليت تساعد على حتقيق 

 أهداف البحث من خالل االستفادة من الدراسات السابقة يف هذا اجلانب.
 

 :  السابقة الدراسات عن الدراسة هذه به متيزت ما

 .ة حضرموتجامع يف املنظمة املتعلمة موضوع تناولت اليت األوىل هي الدراسة هذه أن -1

تناولت هذه الدراسة أبعاد املنظمة املتعلمة السبعة يف حني إن بعض الدراسات السابقة مل تناول السبعة  -2

 األبعاد فأكثرهن استخدمن مخسة أبعاد.
حني ركزت بعض الدراسات إما على  يف واملعلمنياملديرين  على برتكيزها الدراسة هذه متيزت -3

 . املديرين أو على املعلمني
 

 اإلطار النظري

 نشأة مفهوم املنظمة املتعلمة:

مل يكن ظهور مفهوم املنظمة املتعلمة يف زمن قصري بل تطور ضمن مراحل عديدة وعلى امتداد        

 اإلدارةعن طريق نقل ما يعرفه من مبادئ  Tayiorالعلمية عند تايلور  اإلدارةسنوات طويلة ، فقد وجد يف 

  .(16ص. ،2013بو زيد، أىل العاملني ، لتكون املنظمة اكثر كفاءه)إالعلمية 

ويعترب بروز مصطلح املنظمة املتعلمة بشكل واضح كان يف نهاية الثمانيات وبداية التسعينات من         

عن مسؤولية   the ffth disciplineاملوسوم بالضابط اخلامس   sengeالقرن املاضي بعد صدور كتاب 

املنظمات عن التكيف مع التطورات يشهدها العامل املعاصر، واليت تتسم بالتغريات السريعة والغوص 

  .(176ص. ،2014ىل منظمات تعلمية)فريال، إواالضطراب، مما يتطلب التحول من منظمات تقليدية 
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عن النظام  هن أوائل املفكرين الذين شرحوا مصطلح املنظمة املتعلمة يف كتابويعد بيرت سينج م         

 .(32ص. ،2015)العياصرة واحلارثي،  اخلامس الفن واملمارسة يف املنظمة املتعلمة
 

 مفهومة املنظمة املتعلمة

واملفكرون يف تعددت وتباينت التعاريف اخلاصة مبفهوم املنظمة املتعلمة واليت قدمها الباحثون         

 نورد هنا بعض من تعاريفهم: ،هذا اجملال

املنظمة  املتعلمة هي املنظمة اليت تعمل باستمرار على زياده قدراتها وطاقاتها على تشكيل           

 ,senge,1994واالستجابةاملستقبل الذي ترغب يف حتقيقه من خالل التنبؤ بالتفسري واالستعداد له 
p.4)). 

نظمة أاملنظمة املتعلمة بانها املنظمة اليت تقوم ببناء  hunger and wheelen   (2007)وعرف         

عمليات تغيري  جراءإهلا القدرة والقابلية للحصول على املعرفة ضمن خطة طويلة األجل ، متكنها من 

 .(4ص. ،2007)بين هاني،  مستمرة
ن املنظمة املتعلمة هي منظمة حديثة خرجت من املفهوم التقليدي إنالحظ من التعريفات السابقة         

ىل مجيع املستويات وهي املنظمة إنها ماهرة يف تكوين املعرفة ونقلها أوهي منظمة تتميز باملرونة كما 

ن تسعى دائمًا للتغيري والتطوير وال تكتفي مبا هو موجود، وتعمل على تبين اسرتاتيجية أاليت جيب 

ومواكبة كافة املستجدات يف  أدائهاصول على املعرفة وذلك لتحقيق التطور املستمر يف التعلم واحل

 مجيع اجملاالت.
 

 خصائص املنظمة املتعلمة

هناك العديد من اخلصائص اليت متيز املنظمة املتعلمة عن غريها من املنظمات ومن الضروري         

ميكن وصفها باملنظمة  املناخ يف املنظمة حتىتوفري أكرب قدر ممكن من هذه اخلصائص لتوفري 

 املتعلمة. 

 ا يلي:مب( 177ص. ،2012)النعيمي،  خصائص املنظمة املتعلمة و يلخص

 التوقيع والتكيف بسهولة أكرب للتأثريات  البيئية. -1

 يف تطور املنتجات. ع اإلسرا -2

 تصبح ماهر أكثر يف التعليم من املنافسني. -3

 جزء يف املنظمة إىل جزء آخر.اإلسراع يف نقل املعرفة من  -4

 .أخطائهاتتعلم بفعالية أكثر من  -5

 سرتاتيجية.تقصري الوقت الالزم لتغري اإل -6

 حتفيز التحسني املستمر يف مجيع أحناء املنظمة.  -7

 جذب أفضل العاملني. -8

 زيادة التزام وإبداع العاملني. -9
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 مناذج املنظمة املتعلمة

ىل إمبا انه ال يوجد تعريف حمدد للمنظمة املتعلمة، واسرتاتيجية معينة تتبعها املنظمات للتحول        

 .وأبعادهان يكون هناك العديد من النماذج للمنظمة املتعلمة أمن الطبيعي  هنوأ ،منظمات متعلمة

 .(111-122ص. ،2007)أبو خضري، لنموذج  الذي استخدم يف الدراسة وفيما يلي عرض       

 :MarsIk & Watkinsمنوذج 

متكاماًل للمنظمة املتعلمة مبين على  منوذجًا1993قدمت كل من مارسك و واتكنز عام         

للمنظمة املتعلمة متكاملني ومتداخلني  أساسنيتعريفهم للمنظمة املتعلمة وحيدد هذ النموذج عنصرين 

والبناء التنظيمي(،  األفرادمعا بعظهم البعض يف التأثري على قدرة املنظمة على التغري والتطوير وهما )

، مستوى األفرادويركز هذا النموذج على التعلم املستمر جلميع مستويات التعلم التنظيمي )مستوى 

 اجلماعات، املستوى التنظيمي(. 

 ويشمل كل عنصر على جمموعة من العناصر الفرعية اليت تداخل فيما بينها وهي كما ذكرها     

 :(6ص. ،2009املطريي،وزايد وبو بشيت  ; 19، ص.2011)صباح، 

 خلق فرص للتعلم املستمر. -أ

 تشجع االستفهام واحلوار.  -ب

 تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي.  -جـ

 متكني العاملني جلمعهم حنو رؤية مشرتكة.  -د

 ملشاركة املعرفة والتعلم. أنظمة إنشاء -هـ

 ربط املنظمة بالبيئة  اخلارجية. -و

 القيادة االسرتاتيجية. -ز
 

 املدرسة كمنظمة متعلمة

ن جتري حتوالت رئيسيه يف هياكلها التنظيمية وبنيتها أن املدرسة من اهم املؤسسات اليت جيب إ      

املعرفية و ذلك ملواكبه  التطورات و املستجدات احلديثة حيث تأخذ املدرسة على عاتقها تربية اجليل و 

اجلارية و تتناسب مع متطلبات  العصر  األحداثتغريات تتواكب مع  أجراءىل إعليه  فهي مضطرة 

 لي املدرسة املتعلمة.إحتول املدرسة التقليدية وبالتالي اصبح من الضرورة 

( شواهد حتدد فيما اذا كانت املدرسة تعمل كمنظمة متعلمة و هي 2013 )برانك، أوضحتوقد    

 :(41، ص.2013 بو زيد،أ)  أوردهاكما 

متتلك املدرسة املتعلمة تركيبًا حافزًا يشجع التكيف املستمر مع املتغريات الداخلية واخلارجية و  - 1

 و معنويُا.أقد يكون هذا احلافز ماديُا 

 .مشرتكه قابله للتحقيق تتحدى قدرات العاملني أهدافمتتلك املدرسة املتعلمة   -2
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 مرحل التطور اليت متر بها مدارسهم.     متتلك املدرسة املتعلمة عاملني قادرين على حتديد  -3

متتلك املدرسة املتعلمة القدرة على اقتناص املعرفة اجلديدة ودجمها يف السياق املدرسي مبا خيدم  -4

 .أغراضها

 اجلديدة املناسبة هلا. األفكار أبداعمتتلك املدرسة املتعلمة قاعدة معرفية وعمليات متكنها من  -5

 لمة املعلومات املتوفرة لديها بطرق خمتلفة مبا خيدم مصاحلها.حتول املدرسة املتع -6

 أمور وأولياءمتتلك املدرسة املتعلمة املقدرة على احلصول على التغذية الراجعة خلرجيها من اجملتمع  -7

 الطلبة، و للخدمات التعليمية اليت تقدمها من الطلبة انفسهم، مما يستلزم توفري االنفتاح والثقة بالنفس.

 متتلك املدرسة املتعلمة ثقافة منظمة داعمة لتعلم اجلميع العاملني والطلبة. -8

و أاملدرسة املتعلمة وهي نظام مفتوح حساس للبيئة اخلارجية، وما حيدث فيها من تغريات اجتماعية  -9

 و عملية. أو اقتصادية أساسية أ
 

 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

 استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي. 

 جمتمع الدراسة: 

مجيع املديرين واملديرات والوكالء والوكيالت واملعلمني واملعلمات مبدارس ثانويات وادي حضرموت 

 . مدير ومعلم (805ويتكون من )احلكومية، 

 (الوادي)يف حمافظة حضرموت  الثانويةاملدارس بن يعدد املعلمني واملديريبني ( 1اجلدول رقم )

 ثانوياتعدد ال املديرية
 اإلمجالي مديرون معلمون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 51 209 5 20 46 189 11 سيئون

 10 214 2 16 8 198 8 تريم

 13 82 1 5 12 77 4 القطن

 0 74 0 7 0 67 4 وادي العني

 3 74 0 7 3 67 4 شبام

 0 28 0 3 0 25 2 ساه

 0 13 0 2 0 11 1 رخية

 0 14 0 3 0 11 2 السوم

 0 20 0 2 0 18 1 عمد

 37 اإلمجالي

663 69 65 8 
728 77 

732 73 

805 805 
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 املصدر: مكتب الرتبية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت

 

 عينة الدراسة:   

( مديرًا ومعلمًا، وهم مديرين 260طبقت الدراسة على عينة املديرين واملعلمني البالغ عددهم )       

حيث مت  ومديرات ومعلمني ومعلمات املدارس الثانوية بوادي حضرموت بالطريقة العشوائية البسيطة،

( استبانة 209( استبانة على املديرين واملعلمني مبدارس ثانويات وادي حضرموت, واسرتجعت )260توزيع )

( استبانات غري صاحلة )نقص بيانات 6سرتجاعها, و)( استبانات مل يتم ا51وكانت ) %(,78,08)بنسبة 

 %(.78,08)(  بنسبة 203دميوغرافية(, فأصبحت عدد االستبانات الصاحلة )

 

 خصائص العينة:

   :على املديريات املختارة توزيع أفراد العينة

 (2)رقم جدول 
ونسبتها وكذلك العينة املسرتجعة ونسبة  يبني توزيع عينة البحث يف كل مديرية من املديريات

 اجلنس وطبيعة العمل

 املديرية

 طبيعة العمل

عينة 

 الذكور

عينة 

 اإلناث

نة
عي

ال
ع 

مو
جم

 

د 
عد

ىل 
ة إ

ري
دي

امل
ة 

ين
 ع

بة
س

ن
ية

ير
ملد

يف ا
ع 

تم
جمل

ا
%

ىل 
ة إ

ري
دي

امل
ة 

ين
 ع

بة
س

ن
 

 
ث

ح
لب

ع ا
تم

جم
 

 املديرون املعلمون

 إناث ذكور
عينة 

 الذكور
عينة 
 اإلناث

 إناث ذكور
عينة 

 الذكور
عينة 
 اإلناث

 %10,43 32,31 84 17 67 2 6 5 20 15 61 46 189 سيئون

 %8,94 32,14 72 3 69 1 5 2 16 2 64 8 198 تريم

 %3,85 32,63 31 4 27 0 2 1 5 4 25 12 77 القطن

 %2,98 32,43 24 0 24 0 2 0 7 0 22 0 67 وادي العني

 %3,11 32,47 25 1 24 0 2 0 7 1 22 3 67 شبام

 %1,12 32,14 9 0 9 0 1 0 3 0 8 0 25 ساه

 %0,50 30,77 4 0 4 0 1 0 2 0 3 0 11 رخية

 %0,50 28,57 4 0 4 0 1 0 3 0 3 0 11 السوم

 %0,87 35,00 7 0 7 0 1 0 2 0 6 0 18 عمد

 اجملموع
663 69 214 22 65 8 21 3 235 25 260 32,30 32,30% 

732 236 73 24 260    



126 

 

 

 126 

وافر أبعاد املنظمة املتعلمة بمدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر درجة ت
 سليمان سرور سالم بلجهرالباحث /                                                  . املديرين و املعلمين

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

 

نسبة 

اجلنس إىل 

 اجملتمع

82,36 8,57 26,58 2,73 8,07 0,99 2,61 0,37 29,19 3,11 100 %  

90,93 29,32 9,07 2,98 100    

نسبة عينة 

اجلنس إىل 

نفس 

 اجلنس

  32,28 32,61   32,31 37,5 %  

العينة 
 املسرتجعة

  169 22   16 2 185 24    

  191   18 209    

نسبة العينة 

 املسرتجعة

  78,97 100   76,19 66,67 78,72 96    

  80,93   75 80,38    

العينة 

املفقودة 

والغري 

 صاحلة

    1 50 1 5   0 45 املفقودة

    0 6 0 2   0 4 الغري صاحلة

    57 8   49 اإلمجالي

 
 

 ملتغري اجلنس وطبيعة العمل و سنوات اخلربة:       توزيع أفراد العينة وفقًا

 يبني توزيع أفراد العينة حسب اجلنس وطبيعة العمل وسنوات اخلربة(3جدول رقم )

  

 اخلربة سنوات

(1-10) (11-20) 
أكثر من 

  النسبة  اجملموع 20

 معلم مدير معلم مدير معلم مدير

العينة 

 املسرتجعة

 %88,18 179 54 8 67 2 45 3 ذكور

 %11,82 24 2 0 11 1 9 1 إناث

 اجملموع

4 54 3 78 8 56 
203 100% 

58 81 64 

203     

 النسبة
28,57% 39,90% 31,53% 100% 

100   
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 :     الدراسة أداة 

 االستبانة الباحث وصمم ،املتعلقة بالدراسة البيانات أداة جلمع االستبانة الباحث استخدم       

 Dimensions of Learning Organizationًا على مقياس أبعاد املنظمة املتعلمة:مسرتشد

Questionnaire (DLOQ)  املعدة من قبلوالذي يتكون من سبعة أبعاد(marsick &Wathins, 

 –)إجياد فرصة للتعلم املستمر  :( برتمجته إىل العربية وهي2009والذي قام )زايد، وأخرون ، (1993

 –متكني العاملني حنو رؤية مشرتكة  –تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي  –تشجيع االستفهام واحلوار 

وقام  القيادة االسرتاتيجية( –بالبيئية اخلارجية  املدرسةربط  –اركة املعرفة والتعلم إنشاء أنظمة ملش

 الباحث بأجراء  تعديالت مبا يتناسب مع بيئة الدراسة احلالية.
 

 :األداة صدق قياس

 :(الصدق الظاهري) صدق احملكمني طريقة حساب 

األساتذة )احملكمني(، يف جمال اإلدارة قام الباحث بعرض األداة بصورته األولية على عدد من 

   حمكم. (29الرتبوية، ومناهج وطرائق التدريس، وقد بلغ عدد احملكمني )
 :صدق املقياس 

 صدق االتساق الداخلي:  -1

مت قياس صدق االتساق الداخلي ملعرفة درجة ارتباط فقرات األداة ببعضها البعض ودرجة ارتباطها      

من  على عينة استطالعية االستبانة( بعد تطبيق سيربمانوباستخدام  )معادلة  الذي تنتمي إليه, بالبعد

املوضحة  االرتباطمت احلصول على درجات وقد , أفراد العينة غري ( من34بلغ قوامها ) جمتمع الدراسة

  اآلتي: لويف اجلد

 

ية للمجال معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات اجملال بالدرجة الكل( يبني 4جدول رقم )

 املوجودة فيه

 : احلوار واملناقشةالبعد الثاني : التعلم املستمرالبعد األول

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط
P.value الداللة 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط
P.value الداللة 

 دال 0,000 0,792 7 دال 0,003 0,494 1
 دال 0,000 0,593 8 دال 0,000 0,669 2
 دال 0,000 0,742 9 دال 0,000 0,568 3
 غريدال 0,050 0,339 10 دال 0,000 0,720 4
 دال 0,001 0,524 11 دال 0,000 0,608 5
 دال 0,000 0,725 12 دال 0,000 0,688 6
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 اجلماعي والتعلم التعاون: الثالث البعد
 املعرفة ملشاركة أنظمة أنشاء: الرابع البعد

 والتعلم

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط
P.value الداللة 

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط
P.value الداللة 

 دال 0,002 0,503 19 دال 0,000 0,687 13
 دال 0,000 0,762 20 دال 0,000 0,794 14
 دال 0,000 0,755 21 دال 0,000 0,657 15
 دال 0,000 0,844 22 دال 0,000 0,748 16
 دال 0,000 0,817 23 دال 0,000 0,640 17
 دال 0,000 0,755 24 دال 0,000 0,729 18

 اخلارجية بالبيئة املدرسة ربط: السادس البعد العاملني متكني: اخلامس البعد

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط
P.value الداللة 

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط
P.value الداللة 

 دال 0,000 0,751 30 دال 0,000 0,566 25
 دال 0,000 0,925 31 دال 0,000 0,890 26
 دال 0,000 0,881 32 دال 0,000 0,806 27
 دال 0,000 0,859 33 دال 0,000 0,640 28
 دال 0,000 0,777 34 دال 0,000 0,729 29
 دال 0,000 0,822 35    
   اإلسرتاتيجية القيادة: السابع البعد  

 الفقرة رقم  
 معامل

 االرتباط
P.value الداللة   

   دال 0,000 0,876 36  

   دال 0,000 0,807 37  

   دال 0,000 0,885 38  

   دال 0,000 0,865 39  

   دال 0,000 0,869 40  

   دال 0,000 0,896 41  

 معامل االرتباط معامل سيربمان
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 Structure Validityالصدق البنائي:  -2

الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف املراد الوصول إليها من        

 الدراسة بالدرجة الكلية لألداة. أبعادمن  بعداألداة، ويبني مدى ارتباط كل 

وذلك من خالل حساب معامل ارتباط سيربمان بني درجات كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجة      

 .واجلدول اآلتي يوضح ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة رات االستبانةالكلية لفق

 بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة. بعدمدى ارتباط درجة كل  ( يبني5جدول رقم )

 مع الدرجة الكلية لالستبانة البعدارتباط 

 الداللة P.value معامل االرتباط اسم البعد البعدرقم 

 دال 0,000 0,648 التعلم املستمر 1
 دال 0,000 0,649 احلوار واملناقشة 2
 دال 0,000 0,814 التعاون والتعلم اجلماعي 3
 دال 0,000 0,917 إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم 4
 دال 0,000 0,896 متكني العاملني 5
 دال 0,000 0,849 اخلارجية ةبالبيئيربط املدرسة  6
 دال 0,000 0,912 اإلسرتاتيجيةالقيادة  7

 

له ارتباط قوي بهدف  السبعة األبعادمن  بعدأن حمتوى كل  يتبني (5)بالنظر إىل اجلدول رقم        

االستبانة )أداة الدراسة( تتمتع بدرجة عالية من  وهذا يؤكد أن (,α≤0.05) الدراسة عند مستوى دالله

 الدراسة. أبعاداالتساق الداخلي والصدق البنائي جلميع 

 

 Reliability    ثبات االستبانة 

 إجياد (، Cronbach Alpha)مت التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا  

اجلذر الرتبيعي للثبات  وكلما  ن املقياس يقيس ما وضع لقياسه ويساوي رياضيًاأمعامل الصدق أي 

وكلما اقرتب من الصفر كان الثبات  اقرتب معامل الثبات من الواحد الصحيح كان الثبات مرتفعًا

، وذلك بالنسبة لكل حمور على حده ولألداة ككل وكانت النتائج اليت مت التوصل إليها منخفضًا

 :(6) موضحة يف اجلدول رقم
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 لثبات االستبانة خكرونبا( معامل الفا 6جدول رقم )

 رقم 

 البعد
 الفا كرونباخ عدد الفقرات اسم البعد

 0,674 6 التعلم املستمر 1

 0,688 6 احلوار واملناقشة 2

 0,802 6 التعاون والتعلم اجلماعي 3

 0,830 6 أنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم 4

 0,840 5 متكني العاملني 5

 0,914 6 اخلارجية ةبالبيئيربط املدرسة  6

 0,932 6 القيادة اإلسرتاتيجية 7

 0,959 41 أبعاد املنظمة املتعلمة مجيع الفقرات

االستبانة ككل  أنكرونباخ وتؤكد  ( أن قيم معامالت ألفا6دول رقم )أظهرت نتائج اجل         

 صالحيتها للتطبيق على العينة.بدرجة مرتفعة من الثبات مما يؤكد تتمتع مبحاورها وأبعادها املختلفة 

( بالبعد الذي تنتمي إلية البعد الثاني 10( معامل سيربمان الرتباط الفقرة رقم)4من اجلدول رقم )     

وهذا يدل على أن الفقرة ال تتمتع بصدق  (0,050)وداللة  (0,339)كانت ضعيفة فكان ارتباطها بقيمة 

( 10عامل الفا كرونباخ يزداد عند حذف الفقرة رقم)الداخلي خالف الفقرات األخرى، ونالحظ أن م

، وهذا (0,745)بعد حذف الفقرة  خوقيمة الفا كرونبا( 0,688)فقيمة الفا كرونباخ قبل حذف الفقرة 

 (. 10، لذلك مت حذف الفقرة رقم )(0,087)يؤثر على ثبات األداة ، ومعامل التمييز ضعيف بقيمة 
  

 تطبيق األداة:  -8-3

 إىل بعد التأكد من صدق األداة وثباتها قام الباحث بتطبيق هذه األداة, وذلك بالنزول امليداني        

 .الدراسة عينة، لاللتقاء بأفراد مدارس ثانويات وادي حضرموت احلكومية

 احملك املعتمد يف الدراسة: 
لتحديد احملك املعتمد يف الدراسة قام الباحث إىل األدب الرتبوي اخلاص باملقاييس احملكية،      

وكذلك بعض الدراسات السابقة اليت اعتمدت املقياس اخلماسي من خالل حساب املدى بني درجات 

 (،0,8=5÷4)، ومن ثم تقسيمه على أكرب قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية (4=1-5)املقياس 

وبعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )بداية املقياس الواحد الصحيح(، وذلك لتحديد 

إىل أقل قيمة يف مقياس اإلجابة  (0,8)وبذلك يتم إضافة قيمة طول الفئة احلد األعلى هلذه اخللية 
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قيمة طول الفئة نفسها  اخلماسي للحصول على مدى املتوسط احلسابي للفئة األوىل, ثم تضاف إليها

للحصول على مدى املتوسط احلسابي للفئة الثانية وهكذا حتى الفئة اخلامسة كما يف اجلدول 

 :(176، ص.2008)أبو عامر، اآلتي

 للمقياس اخلماسي التوافر ةلدرج والوزن املئوي املتوسط احلسابي درجةيوضح  (7جدول )

 درجة التوافر اإلجابة مدى املتوسط احلسابي مدى الوزن املئوي
الوزن 

 باألرقام

 5 مرتفع جدًا جدًا كبرية 5 – 4,20 أكرب من %100 -% 84 أكرب من

 4 مرتفع كبرية 4,2 – 3,40 أكرب من % 84 -% 68 أكرب من

 3 متوسط متوسطة 3,4 – 2,60 أكرب من % 68 -% 52 أكرب من

 2 ضعيف قليلة 2,6 – 1,80أكرب من % 52 -% 36 أكرب من

 1 ضعيف جدًا جدًا قليلة 1,8 – 1 أكرب من % 36 -% 20 أكرب من

 

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 الرئيس: النتائج املتعلقة بالسؤال  

لإلجابة على السؤال الرئيس الذي ينص على )ما درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات      

 واملعلمني(؟وادي حضرموت من وجهة نظر املديرين 

باستخدام الربنامج  كل فقرة من فقرات االستبانةمت حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ل

( وحتصل الباحث على أن درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات وادي SPSSاإلحسائي )

واحنراف  (3,1365)حضرموت من وجهة نظر املديرين واملعلمني كانت متوسطة مبتوسط حسابي 

 ( اآلتي يوضح ذلك: 8، واجلدول رقم )%(62,73)حيث كانت النسبة املئوية  (0,62445) معياري

 توافر املنظمة املتعلمة درجةل( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري 8جدول رقم )

 
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية
 درجة التوافر

 متوسطة 62,73 0,62445 3,1365 املتعلمةاملنظمة 

 

توافر أبعاد املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  درجة يتبني أن أعاله (8رقم) اجلدول بالنظر إىل         

, جلميع األبعاد جاءت بدرجة متوسطة وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني،

 .    %(62,73)حيث كانت النسبة املئوية  (0,62445)واحنراف معياري  (3,1365)مبتوسط حسابي 
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فجميع هذه  (،2018سعيد،  البو، )(2015القرني، تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة كل من  )     

، )الغامديالدراسات كانت درجة التوافر فيها متوسطة، واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة كل من 

 افر كبرية.(، كانت بدرجة تو2016

 

 ( يبني درجة توافر األبعاد وترتيبها تنازلي9جدول رقم )

 ترتيبها األبعاد م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية

درجة 

 التوافر

 كبرية 71,186 0,65069 3,5593 1 واالستفهام تشجيع احلوار 2

 متوسطة 66,786 0,9319 3,3393 2 القيادة اإلسرتاتيجية 7

 متوسطة 62,794 0,73206 3,1397 3 التعلم اجلماعيالتعاون و 3

 متوسطة 62,416 0,88941 3,1208 4 البيئة اخلارجيةربط املدرسة  6
 متوسطة 59,72 0,82676 2,986 5 نشاء أنظمة للمعرفةإ 4
 متوسطة 58,6 0,6473 2,9341 6 التعلم املستمر 1
 متوسطة 58,18 0,86085 2,909 7 متكني العاملني 5

 متوسطة 62,73 0,62445 3,1365 املنظمة املتعلمة ككل

 

( أعاله املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املئوية ودرجة 9يبني اجلدول رقم )            

– 2,909) بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيثالتوافر جلميع األبعاد وترتيبها تنازلي 

 %(.71,186 – %58,18) بني تراوحت مئوية بأوزانو (3,5593

أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت     

احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني بالنسبة إلبعاد األداة ككل كانت ضمن درجة التوفر 

 متوسطة(. –)كبرية 

العينة  منها قلة مشاركة أعلى بدرجة توافرها من حدت أسباب النتيجة إىل أن هناكويعزو الباحث 

 العلمية املؤمترات مشاركتهم يف وحمدودية حديث، هو ما كل تواكب اليت الرؤية وضع املبحوثة يف

من إنتاج معرفة مفيدة تواجهه  ، وحمدودية إمكانيات العينة املبحوثة والدولية واإلقليمية واحمللية

 التحديات اليت تقف عائقًا أمام تطبيق املنظمة املتعلمة. 

 الفرعي األول البعد األول )التعلم املستمر(النتائج املتعلقة بالسؤال أواًل:  

فر فرص التعلم املستمر مبدارس اما درجة تولإلجابة على السؤال الفرعي األول الذي ينص على )      

 ؟(واملعلمني يرينات وادي حضرموت من وجهة نظر املدثانوي
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ويف ما البعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي   

 ومناقشتها: النتائج يلي عرض

 

م ( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لفقرات بعد التعل10جدول رقم )

 املستمر

 ترتيبها الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية%

درجة 

 التوافر

1 
يناقش املعلمون األخطاء بهدف 

 كبرية 68,8 0,915 3,44 1 التعلم واالستفادة لتطوير العمل.

5 

يتعامل املعلمون مع املشكالت 

تواجههم باعتبارها فرصًا  التيال

 للتعلم.

 متوسطة 63,8 0,994 3,19 2

2 

حيدد املعلمون املهارات األساسية 

اليت حيتاجونها يف عملهم 

 املستقبلي.

 متوسطة 63,4 0,903 3,17 3

4 
يعطى املعلمون وقتًا كافيًا لدعم 

 متوسطة 61,2 1,022 3,06 4 التعلم.

3 
يعمل املعلمون على احلصول على 

 متوسطة 53 1,14 2,65 5 لدعم التعلم. أخرىمصادر مادية 

6 
املعلمون لتعلمهم معارف  أيكاف

 قليلة 42 1,099 2,1 6 جديدة.

 متوسطة 58,682 0,6473 2,9341 البعد األول: التعلم املستمر

 

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله (10) اجلدول رقم بالنظر إىل     

 التعلم املستمر كانت بعد لفقرات املديرين واملعلمني وفقًا وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر

 حيث, يف فقرة واحده أيضًا  فيما جاءت بقية الفقرات متوسطة كبرية يف فقرة واحدة فقط، وقليلة

 – %42) تراوحت بني مئوية وبأوزان ،(3,44 - 2,1) بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت

املنظمة  درجة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة. متوسطة املعيارية احنرافاتها وجاءت %(,68,8

 مئوي ، وبوزن(2,9341) حسابي بدرجة توافر متوسطة مبتوسط التعلم املستمر لفقرات بعد املتعلمة
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 يف الصغرية التباينات نسبة على يدل( 0,6473) بلغ صغري معياري واحنراف, %(58,682) بلغ متوسط

 .العينة املبحوثة تقديرات

يناقش املعلمون األخطاء بهدف التعلم واالستفادة أعاله أن الفقرة )( 10) اجلدول رقم أيضًا من ويظهر    

 بعدحظيت على أعلى متوسط حسابي يف الو ( جاءت باملرتبة األوىل وبدرجة توافر كبرية،لتطوير العمل

تشكل  كبريةها املئوي إىل نسبة موافقة ، ويشري وزن(0,915)وباحنراف معياري بلغ ، (3,44بلغ )

يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة  املنظمة املتعلمة درجة توافروهذا يشري على أن  %(68.8)

كبرية، ويعزو الباحث ذلك إىل األخالق العالية اليت يتمتعون بها املعلمون واملعلمات بدرجة  جاءالدراسة 

من خربات بعضهم البعض وتصحيح األخطاء اليت رمبا حصلت من والتعاون يف ما بينهم لالستفادة 

بعضهم، وأن املعلمني واملعلمات يدركون أهمية التعلم واالستفادة من التجارب السابقة ألنها تودي إىل 

التعلم بشكل أفضل وتاليف األخطاء، واكتساب اخلربات اجلماعية، وأن التعلم اجلماعي أفضل من 

 التعلم الفرد.
 (.2018(، )البو سعيد، 2016قت نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة دراسة كل من )الغامدي، اتف    

( باملرتبة السادسة واألخرية يف هذا البعد املعلمون لتعلمهم معارف جديدة أيكافوجاءت الفقرة ) 

، (2,1)بلغ  بعدمتوسط حسابي يف ال سادسحظيت على و وكذلك األخرية يف فقرات االستبانة،

وهذا يشري  %(42)تشكل  قليلة(، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة 1,099معياري بلغ ) وباحنراف

قليلة، بدرجة  جاءيف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  املنظمة املتعلمة درجة توافرعلى أن 

يص ميزانية ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على أقل الفقرات لضعف اإلمكانات املادية وعدم ختص

 للحوافز للمعلمني على كل ما يبذلونه من لتطوير أنفسهم وتطوير مدارسهم.
 (.2018وتتفق نتيجة هذه الفقرة مع نتائج دراسة كل من )البو سعيد، 

 

 الثاني البعد الثاني )احلوار واملناقشة( الفرعي النتائج املتعلقة بالسؤالثانيًا: 

االستفهام واحلوار وفر تشجيع احلوار اما درجة تولإلجابة على السؤال الفرعي الثاني الذي ينص على )    

 ؟(واملعلمني يرينمبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر املد

ويف ما البعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي  

 ومناقشتها: النتائج عرضيلي 
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( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لفقرات بعد احلوار 11جدول رقم )

 واملناقشة

 ترتيبها الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية%

درجة 

 التوافر

10 
حيرتم املعلمون وجهات نظر بعضهم 

 كبرية 80,4 0,881 4,02 1 البعض.

7 
يتبادل املعلمون املعلومات فيما بينهم 

 بصراحه وشفافية.
 كبرية 73,6 0,982 3,68 2

8 
يصغي املعلمون لوجهات نظر 

 كبرية 70,6 0,863 3,53 3 اآلخرين قبل التكلم اليهم.

11 
يقضي املعلمون وقتًا مناسبًا لبناء 

 متوسطة 66,6 1,038 3,33 4 الثقة فيما بينهم.

9 

  أسئلة إثارةيشجع املعلمون على 

) ملاذا؟( بغض النظر عن موقعهم 

 الوظيفي.
 متوسطة 64,8 0,971 3,24 5

 كبرية 71,186 0,65069 3,5593 البعد الثاني: احلوار واملناقشة

 

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله( 11) اجلدول رقم بالنظر إىل      

 احلوار واملناقشة كانت بعد لفقرات وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني وفقًا

 3,24) بين تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيث, يف فقرتني كبرية يف ثالث فقرات، ومتوسطة

 . وسطةمت املعيارية احنرافاتها وجاءت(, %80,4 – %64,8) تراوحت، بني مئوية بأوزان ،(4,02 –

بدرجة  احلوار واملناقشة لفقرات بعد املنظمة املتعلمة درجة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة     

 صغري معياري واحنراف %(,71,186) بلغ كبري مئوي ، وبوزن(3,5593) حسابي توافر كبرية مبتوسط

 .املبحوثةالعينة  تقديرات يف الصغرية التباينات نسبة على يدل( 0,65069) بلغ

حيرتم املعلمون وجهات نظر ( واليت نصها )10جاءت الفقرة رقم ) أعاله( 11) اجلدول رقم ومن

حظيت على أعلى متوسط حسابي يف و ( باملرتبة األوىل يف األداة ككل ويف البعد هذابعضهم البعض

تشكل  كبرية، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (0,881)وباحنراف معياري بلغ ، (4,2)بلغ  بعدال

يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  املنظمة املتعلمة درجة توافرأن  إىلوهذا يشري %( 80,4)

كبرية، ويعزو الباحث ذلك إىل االحرتام املتبادل بني املعلمني واملعلمات واألخذ مبقرتحات بدرجة  جاء

ذا يدل على رسالة املدارس الثانوية السامية يف احرتام وجهات نظر بعضهم البعض بعضهم البعض، وه
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وإىل الرتبية الفاضلة من قبل املعلمني، وأن هذا السلوك األخالقي يساعد على تكوين العالقات اإلنسانية 

وقد احلميدة، وإن املدارس الثانوية تعترب مؤسسات علمية تربوية فهي تعكس هذا السلوك الرتبوي، 

 يكون استخدام األمناط الدميقراطية يف إدارة املدارس الثانوية يساعد على تشجيع احلوار واالستفهام.
 (.2018(، )البو سعيد، 2016اتفقت نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة دراسة كل من )الغامدي،     

غض النظر عن ) ملاذا؟( ب أسئلة إثارةيشجع املعلمون على ( واليت نصها )9وجاءت الفقرة رقم )

متوسط حسابي يف  خامسحظيت على و األخرية يف هذا البعد، و ( باملرتبة اخلامسةموقعهم الوظيفي

، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة متوسطة تشكل (0,971)وباحنراف معياري بلغ ، (3,24)بلغ  بعدال

يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة  املنظمة املتعلمة درجة توافروهذا يشري على أن  %(64,8)

وعدم  ةمتوسطة، ويعزو الباحث ذلك إىل املركزية يف اختاذ القرار من قبل اإلداربدرجة  جاءالدراسة 

إتاحة الفرصة ملشاركة املعلمني وأبداء رايهم، وأن حرية املدارس يف صنع القرارات وتنفيذها تكون 

ملدارس هي إال جهة منفذه لكل ما ميلى عليها، وإن كثري من مرتبطة بقرارات إدارة الرتبية، وأن ا

املعلمني يعتقدون بأنهم وصلوا إىل مرحلة متقدمة من التأهيل والكفاءة، وأن أي مناقشة تعترب عيبًا أو 

 نقصًا يف حقهم. 
    

 الثالث البعد الثالث )التعاون والتعلم اجلماعي( الفرعي النتائج املتعلقة بالسؤالثالثًا: 

فر تشجيع التعاون والتعلم اجلماعي اما درجة تولإلجابة على السؤال الفرعي الثالث الذي ينص على )    

 (؟واملعلمني يرينمبدارس ثانويات وادي حضرموت وجهة نظر املد

ويف ما البعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي  

 ومناقشتها: نتائجال يلي عرض
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 ( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لفقرات بعد التعاون والتعلم اجلماعي12جدول رقم )

 ترتيبها الفقرات م
املتوسططط 

 احلسابي

االحنططراف  

 املعياري

 النسبة

 املئوية%

درجططططططططططططة 

 التوافر

15 

يستفيد أعضاء فريق العمل من 

يف  آراء بعضهم نتيجة املناقشات

 تصحيح معلوماتهم واجتاهاتهم.
 كبرية 72,4 0,961 3,62 1

17 
تثق فرق العمل بأخذ اإلدارة 

 متوسطة 67,4 1,067 3,37 2 لتوصياتها.

 متوسطة 65,8 0,959 3,29 3 يتعامل  أعضاء الفريق بالتساوي. 13

14 

يركز أعضاء فريق العمل على 

مهمتهم كمجموعة، وكيف 

بشكل ن تعمل اجملموعة أميكن 

 جيد.

 متوسطة 64,6 1,028 3,23 4

12 

متتلك فرق العمل احلرية الكافية 

لتكييف أهدافها وفقًا لتطور 

 .األحداث
 متوسطة 56,6 0,961 2,83 5

 قليلة 49,8 1,086 2,49 6 .إجنازاتهافرق العمل على  أتكاف 16

 متوسطة 62,794 0,73206 3,1397 البعد الثالث: التعاون والتعلم اجلماعي

 

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله( 12) اجلدول رقم بالنظر إىل     

التعاون والتعلم اجلماعي  بعد لفقرات وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني وفقًا

 حسابية متوسطات على حصلت حيث وقليلة يف فقرة، ,يف أربع فقرات كبرية يف فقرة، ومتوسطة كانت

 احنرافاتها وجاءت %(,72,4 –%49,8) تراوحت، بني مئوية بأوزان ،(3,62 - 2,49) بني تراوحت

 . متوسطة املعيارية

التعاون والعمل  لفقرات بعد املنظمة املتعلمة درجة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة 

, %(62,794) بلغ متوسط مئوي ، وبوزن(3,1397) حسابي بدرجة توافر متوسطة مبتوسط اجلماعي

 .العينة املبحوثة تقديرات يف الصغرية التباينات نسبة على يدل (0,73206) بلغ صغري معياري واحنراف

يستفيد أعضاء فريق العمل من آراء بعضهم ( واليت نصها )15جاءت الفقرة رقم ) (12) اجلدول رقم و من

حظيت على أعلى متوسط حسابي و ( باملرتبة األوىلمعلوماتهم واجتاهاتهمنتيجة املناقشات يف تصحيح 

 كبرية، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (0,961)وباحنراف معياري بلغ ، (3,62)بلغ  بعديف ال
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يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد  املنظمة املتعلمة درجة توافرأن  إىلوهذا يشري  %(72,4)تشكل 

كبرية، ويعزو الباحث ذلك إىل حرص فريق العمل على العمل اجلماعي، وأن بدرجة  جاءسة عينة الدرا

العمل اجلماعي أفضل بكثري من العمل الفردي، والن فرق العمل تساعد يف احلصول على خربات 

ومهارات خمتلفة، كما أن فرق العمل تساعد يف زيادة االعتمادية بني األفراد إلجناز األعمال بأسرع 

 ت.وق

إجنازاتها( باملرتبة السادسة واألخرية  فرق العمل على  أتكاف( واليت نصها )16وجاءت الفقرة رقم ) 

متوسط حسابي  سادسحظيت على و يف هذا البعد وكذلك باملرتبة قبل األخرية يف فقرات االستبانة،

 تشكل قليلة، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (1,086) وباحنراف معياري بلغ، (2,49)بلغ  بعديف ال

يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة  املنظمة املتعلمة درجة توافروهذا يشري على أن  %(49,8)

قليلة، ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على أقل الفقرات ألنه ال توجد ميزانية بدرجة  جاءالدراسة 

ء ختصص بهاذ الشأن، وال توجد حوافز وال مكافاة مادية لفرق العمل خمصص من قبل اإلدارات العليا

على ما يقومون به، وإمنا رواتب أساسية كغريهم من خارج فرق العمل، وأن حصلت مكافاة فهي 

 معنوية وليس مادية.

 

 الرابع البعد الرابع )إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة( الفرعي النتائج املتعلقة بالسؤالرابعًا: 

ملشاركة املعرفة  أنظمة توافر أنشاء ما درجةلإلجابة على السؤال الفرعي الرابع الذي ينص على )      

 (؟واملعلمني يرينوالتعلم مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر املد

 ويف ماالبعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي   

 ومناقشتها: النتائج يلي عرض

( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لفقرات بعد أنشاء 13جدول رقم )

 أنظمة ملشاركة املعرفة

 ترتيبها الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية%

درجة 

 التوافر

19 

من  ونميكن املديرون املعلم

احلصول على املعلومات املطلوبة يف 

 الوقت املناسب.
 متوسطة 65,2 1,031 3,26 1

22 

يتيح املديرون للمعلمني االطالع 

والتعرف على الدروس املستفادة من 

 جتاربهم.
 متوسطة 62 1,09 3,1 2
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18 

تستخدم االتصاالت املتبادلة بشكل 

 االقرتاحات،مثل: نظم  اعتيادي،

واالجتماعات  ،اإلعالناتلوحات 

 املفتوحة.

 متوسطة 58,8 1,074 2,94 3

21 
يتبع املديرون معايري مهنية واضحة 

 متوسطة 58 1,068 2,9 4 املتوقع. واألداءاحلالي  األداءلقياس 

20 
حتتفظ املدرسة بيانات حديثه عن 

 متوسطة 57,4 1,168 2,87 5 مهارات املعلمني.

23 
تكرم املدرسة املعلمني على 

 متوسطة 56,8 1,148 2,84 6 املبادرات اليت يقدمها كل منهم.

 متوسطة 59,72 0,82676 2,986 البعد الرابع: أنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة

 

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله( 13) اجلدول رقم بالنظر إىل       

إنشاء أنظمة ملشاركة  بعد لفقرات نظر املديرين واملعلمني وفقًاوادي حضرموت احلكومية من وجهة 

 بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت متوسطة يف مجيع فقرات البعد، حيث املعرفة كانت

 . متوسطة املعيارية احنرافاتها وجاءت %(,65,2 – %56,8) تراوحت، بني مئوية بأوزان ،(3,26 - 2,84)

إنشاء أنظمة ملشاركة  لفقرات بعد املنظمة املتعلمة درجة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة   

 واحنراف, %(59,72) بلغ متوسط مئوي ، وبوزن(2,986) حسابي املعرفة بدرجة توافر متوسطة مبتوسط

 .العينة املبحوثة تقديرات يف الصغرية التباينات نسبة على يدل( 0,82676) بلغ صغري معياري

ميكن املديرون املعلمني من احلصول ( واليت نصها )19جاءت الفقرة رقم ) أعاله( 13) رقماجلدول  و من

 بعدحظيت على أعلى متوسط حسابي يف الو ( باملرتبة األوىلعلى املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب

تشكل  متوسطة، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (1,031)وباحنراف معياري بلغ ، (3,26)بلغ 

يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة  املنظمة املتعلمة درجة توافرأن  إىلوهذا يشري  ،%(56,2)

متوسطة، ويعزو الباحث ذلك إىل متكن املديرين من اجلوانب املهمة يف تنظيم بدرجة  جاءالدراسة 

املديرين يف كيف  العمل وسهولة احلصول على ما يرغبون به دون أي تعقيدات، ويشري ذلك إىل خربة

 تنظيم الوقت.
( اليت أوضحت أن تلك اإلجراءات توفر 2018اتفقت نتيجة هذه الفقرة مع دراسة )البو سعيد، 

 الوقت واجلهد.

تكرم املدرسة املعلمني على املبادرات اليت يقدمها كل ( واليت نصها )23وجاءت الفقرة رقم )

 سادسحظيت على و وكذلك األخرية يف فقرات االستبانة، ( باملرتبة السادسة واألخرية يف هذا البعدمنهم
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، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة (1,148)وباحنراف معياري بلغ ، (2,84)بلغ  بعدمتوسط حسابي يف ال

يف هذه الفقرة من  درجة توافر املنظمة املتعلمةوهذا يشري على أن  %(,56,8)تشكل  متوسطةموافقة 

متوسطة، ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على أقل الفقرات بدرجة  جاءة وجهة نظر أفراد عينة الدراس

لعدم وجود ميزانية خاصة باملدارس لكي تتصرف بها ملن يستحقها، وإمنا وظائف حكومية من اإلدارات 

 العلياء.

 اخلامس البعد اخلامس )متكني العاملني( الفرعي النتائج املتعلقة بالسؤالخامسًا: 

جلمعهم حنو رؤية  العاملني توافر ما درجةلإلجابة على السؤال الفرعي اخلامس الذي ينص على )        

 (؟واملعلمني يرينمشرتكة مبدارس ثانويات وادي حضرموت من وجهة نظر املد

ويف ما البعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي  

 ومناقشتها: النتائج ي عرضيل

( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لفقرات بعد متكني 14جدول رقم )

 العاملني

 ترتيبها الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية%

درجة 

 التوافر

24 
تتيح املدرسة للمعلمني حرية 

 متوسطة 67,4 0,96 3,37 1 املهام.االختيار عند تنفيذ 

25 
تدعو املدرسة املعلمني للمساهمة يف 

 متوسطة 62,2 1,159 3,11 2 إثراء رؤيتها االسرتاتيجية.

27 

تدعم املدرسة املعلمني ذوى 

املبادرات البناءة والذين يقومون 

 مبغامرات حمسوبة.
 متوسطة 56 1,215 2,8 3

28 

تبين املدرسة رؤى موحدة عرب 

جمموعات يف املستويات اإلدارية 

 املختلفة.
 متوسطة 53,6 1,098 2,68 4

26 
املوارد املالية  نيمتنح املدرسة املعلم

 قليلة 51,6 1,174 2,58 5 .األعمالاليت حيتاجونها إلجناز 

 متوسطة 58.18 0,86985 2,909 البعد اخلامس: متكني العاملني

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله( 14) اجلدول رقم بالنظر إىل     

 متكني العاملني كانت بعد لفقرات وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني وفقًا
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 – 2,58) بني تراوحت حسابية متوسطات على حصلت حيث, يف فقرة متوسطة  يف أربع فقرات، وقليلة

 . متوسطة املعيارية احنرافاتها وجاءت, %(67,4 –%51,6) تراوحت، بني ةمئوي بأوزان ،(3,37

بدرجة  متكني العاملني لفقرات بعد املنظمة املتعلمة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة

 صغري معياري واحنراف%(, 58,18) بلغ متوسط مئوي ، وبوزن(2,909) حسابي توافر متوسطة مبتوسط

 .العينة املبحوثة تقديرات يف الصغرية التباينات نسبة على يدل (0,86085) بلغ

تتيح املدرسة للمعلمني حرية االختيار ( واليت نصها )24جاءت الفقرة رقم )( 14) اجلدول رقم ومن

وباحنراف ، (3,37)بلغ  بعدحظيت على أعلى متوسط حسابي يف الو ( باملرتبة األوىلعند تنفيذ املهام

أن  إىلوهذا يشري  %(67,4)تشكل  متوسطة، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (0,96)معياري بلغ 

متوسطة، ويعزو بدرجة  جاءيف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  املنظمة املتعلمة درجة توافر

بأن أسلوب الباحث ذلك إىل اختاذ املديرين أسلوب الدميقراطي يف اإلدارة، وأن هناك وعي لدى املديرين 

احلرية مبثابة حتفيز للمعلمني ألداء العمل بطريقة جيدة، ولالستفادة من املعلمني كاًل حسب ختصصه 

 ورغباته وميوله.
( اليت أوضحت بأن هناك وعي لدى القيادات 2016اتفقت نتيجة هذه الفقرة مع دراسة )الغامدي، 

إتاحة الفرص للموظفني لالختيار مبا  ( اليت أوضحت2018املدرسية، وكذلك مع دراسة )البو سعيد، 

يتوافق مع ختصصاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، وهذا اإلجراء يعزز من اجلودة يف األداء وحتمل املوظف 

 مسئولية اختياره.

متنح املدرسة املعلمني املوارد املالية اليت حيتاجونها إلجناز ( واليت نصها )28وجاءت الفقرة رقم )

بلغ  بعدمتوسط حسابي يف ال خامسحظيت على و األخرية يف هذا البعد، و خلامسةاألعمال( باملرتبة ا

 %(51,6)تشكل  قليلة، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (1,174)وباحنراف معياري بلغ ، (2,58)

 جاءيف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  املنظمة املتعلمة درجة توافروهذا يشري على أن 

قليلة، ويعزو الباحث ذلك إىل لعدم وجود ميزانية تتصرف بها املدرسة، وقلة توفر اإلمكانات بدرجة 

 والصالحيات املمنوحة للمديرين لتكريم املعلمني .
( اليت أوضحت بأن هناك مركزية 2016واتفقت نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة دراسة )الغامدي، 

طر على معظم القيادات املدرسية فال بد للمعلم من الرجوع وعدم التخلي عن الصالحيات مازالت تسي

 لإلدارة عند احلاجة ملوارد معينة. 
 

 السادس البعد السادس )ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية( الفرعي لنتائج املتعلقة بالسؤالسادسًا: ا

ربط املدرسة بالبيئة  توافر ما درجةلإلجابة على السؤال الفرعي السادس الذي ينص على )       

 (؟واملعلمني يرينوادي حضرموت من وجهة نظر املد مدارس ثانويات اخلارجية يف
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ويف ما البعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي  

 ومناقشتها: النتائج يلي عرض

ف املعياري والنسبة املئوية لفقرات بعد ربط املدرسة ( يبني املتوسط احلسابي واالحنرا15جدول رقم )

 بالبيئة اخلارجية

 ترتيبها الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية

 درجة

 التوافر

33 

ىل جنب مع إ تعمل املدرسة جنبًا

اجملتمع احمللي لتلبية احلاجات 

 املتبادلة.
 متوسطة 65,6 1,079 3,28* 1

32 
تهتم املدرسة مبعرفة أثر قراراتها 

 متوسطة 65,6 1,191 3,28* 2 .األصليعلى جمتمعها 

31 

تشجع املدرسة مجيع املعلمني على 

أخذ وجهة نظر املستفيدين عند 

 وضع القرارات.
 متوسطة 63 1,117 3,15 3

30 

تشجع املدرسة املوظفني على 

العمل مببدأ الشمولية يف التفكري 

 املشكالت املختلفة.عند معاجلة 
 متوسطة 62,8 1,126 3,14 4

29 

تساعد املدرسة املعلمني على 

املوازنة بني متطلبات العمل 

 باملدرسة ومتطلبات اجملتمع.
 متوسطة 59,2 1,077 2,96 5

34 

تشجع املدرسة املعلمني على 

ومعلومات  إجاباتاحلصول على 

من اجملتمع حلل مشكالت 

 املدرسة.

 متوسطة 58,4 1,078 2,92 6

 متوسطة 62,416 0,88941 3,1208 البعد السادس: ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
 

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله( 15) اجلدول رقم بالنظر إىل       

املدرسة بالبيئة  ربط بعد لفقرات وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني وفقًا

 2,92) بين تراوحت حسابية متوسطات على حصلت متوسطة يف مجيع الفقرات، حيث اخلارجية كانت

 . متوسطة املعيارية احنرافاتها وجاءت, %(65,6 –%58,4) تراوحت بني مئوية بأوزان ،(3,28 -
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ربط املدرسة بالبيئة  لفقرات بعد املنظمة املتعلمة درجة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة        

, %(62,416) بلغ متوسط مئوي ، وبوزن(3,1208) حسابي اخلارجية بدرجة توافر متوسطة مبتوسط

 .العينة املبحوثة تقديرات يف الصغرية التباينات نسبة على يدل (0,88941) بلغ صغري معياري واحنراف

ىل جنب مع اجملتمع إ تعمل املدرسة جنبًانصها )( واليت 33جاءت الفقرة رقم )( 15) اجلدول رقم من

، (3,28)بلغ  بعدحظيت على أعلى متوسط حسابي يف الو ( باملرتبة األوىلاحمللي لتلبية احلاجات املتبادلة

وهذا  %(65,6)تشكل  متوسطة، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (1,079)وباحنراف معياري بلغ 

بدرجة  جاءيف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  نظمة املتعلمةامل درجة توافرأن  إىليشري 

متوسطة، ويعزو الباحث ذلك إىل أن املدرسة جزء من اجملتمع، وأن حاجات املدرسة من حاجات اجملتمع 

وكذلك العكس، ولدور املديرين يف األخذ باملدراس إىل تطلعات اجملتمع احمليط بها، وللعالقة الودية 

 اجمللس املدرسي وجملس اآلباء فكلهم جزء من املدرس وجزء من اجملتمع احمليط بها. بني

( باملرتبة السادسة املعلمون لتعلمهم معارف جديدة أيكاف( واليت نصها )34وجاءت الفقرة رقم )

متوسط حسابي يف  سادسحظيت على و واألخرية يف هذا البعد وكذلك األخرية يف فقرات االستبانة،

تشكل  متوسطة، ويشري وزنها املئوي إىل نسبة موافقة (1,098)وباحنراف معياري بلغ ، (2,92)بلغ  بعدال

يف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  املنظمة املتعلمة درجة توافرأن  إىلوهذا يشري  %(58,4)

توجد ميزانية خاصة قليلة، ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على أقل الفقرات ألنه ال بدرجة  جاء

 باملدارس وال هناك مكافاة للمعلمني غري رواتبهم الشهرية.
 

 السابع البعد السابع )القيادة اإلسرتاتيجية( الفرعي  النتائج املتعلقة بالسؤالسابعًا: 

فر القيادة االسرتاتيجية مبدارس اما درجة تولإلجابة على السؤال الفرعي السابع الذي ينص على )

 (؟واملعلمني يرينوادي حضرموت من وجهة نظر املدثانويات 

ويف ما البعد,  فقراتجلميع  مت استخراج الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي  

 ومناقشتها: النتائج يلي عرض

( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لفقرات بعد القيادة 16جدول رقم )

 اإلسرتاتيجية

 ترتيبها الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 النسبة

 املئوية

درجة 

 التوافر

38 
 املعلمنييعلم املديرون ويوجهون 

 كبرية 71 1,057 3,55 1 على كيفية القيام بعملهم.

36 
يتمتع املديرون بقدرات مناسبة 

 إلحداث التغيري املطلوب.
 متوسطة 66,8 1,14 3,34* 2
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40 
تتطابق ممارسات املديرون خطط 

 متوسطة 66,8 1,14 3,34* 3 املدرسة اإلسرتاتيجية.

39 
يبحث املديرون باستمرار يف إجياد 

 متوسطة 66,4 1,126 3,32 4 التعلم.ص فر

37 

 املعلمنييدعم املديرون غريهم من 

من أجل تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 

 املدرسة.
 متوسطة 65,8 1,141 3,29 5

35 

يدعم املديرون بشكل عام وضع 

خطة إسرتاتيجية تتصل بالتعلم 

 والتدريب.
 متوسطة 63,8 1,256 3,19 6

 متوسطة 66,786 0,9313 3,3393 البعد السابع: القيادة اإلسرتاتيجية

 عند تساوي املتوسطات احلسابية مت ترتيب الفقرات تنازليًا حبسب األقل احنراف معياري. *

درجة توافر املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات  جيد الباحث أن أعاله( 16) اجلدول رقم بالنظر إىل     

القيادة اإلسرتاتيجية  بعد لفقرات وادي حضرموت احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني وفقًا

 حسابية متوسطات على حصلت حيث, يف مخس فقرات كبرية يف فقرة واحدة، ومتوسطة كانت بدرجة

 املعيارية احنرافاتها وجاءت, %(71 –%63,8) تراوحت بني مئوية بأوزان ،(3,55 - 3,19) بني حتتراو

 . متوسطة

 القيادة اإلسرتاتيجية لفقرات بعد املنظمة املتعلمة درجة توافر متوسط بلغ فقد إمجالية وكنتيجة

 واحنراف, %(66,786) بلغ متوسط مئوي ، وبوزن(3,3393) حسابي بدرجة توافر متوسطة مبتوسط

 .العينة املبحوثة تقديرات يف الصغرية التباينات نسبة على يدل (0,9319) بلغ صغري معياري

على كيفية  املعلمنييعلم املديرون ويوجهون ( واليت نصها )38جاءت الفقرة رقم )(  16) اجلدول رقم من

وباحنراف معياري ، (3,55)بلغ  بعدحظيت على أعلى متوسط حسابي يف الو ( باملرتبة األوىلالقيام بعملهم

 درجة توافرأن  إىلوهذا يشري  %(71)تشكل  درجة توافر كبرية، ويشري وزنها املئوي إىل (1,057)بلغ 

كبرية، ويعزو الباحث بدرجة  جاءيف هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  املنظمة املتعلمة

ر بتنفيذ األعمال داخل املدرسة، وإرشادهم وتوجيههم ذلك إىل إنه ال بد أن يكون هناك من يعطي أوام

 لكي يودوا عملهم بأكمل وجه، وذلك من خالل االجتماعات واملناقشات.

يدعم املديرون بشكل عام وضع خطة إسرتاتيجية تتصل ( واليت نصها )35وجاءت الفقرة رقم )

حظيت و األخرية يف فقرات االستبانة،( باملرتبة السادسة واألخرية يف هذا البعد وكذلك بالتعلم والتدريب

، ويشري وزنها املئوي (1,256)وباحنراف معياري بلغ ، (3,19)بلغ  بعدمتوسط حسابي يف ال سادسعلى 

يف هذه الفقرة  املنظمة املتعلمة درجة توافروهذا يشري على أن  %(63,8)تشكل  قليلةإىل نسبة موافقة 
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متوسطة، ويعزو الباحث حصول هذه الفقرة على أقل جة بدر جاءمن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

الفقرات الن التدريب والتأهيل يكون مرتبط باإلدارة العليا مبكتب الرتبية والتعليم وليس من صالحيات 

 املديرين.
( اليت أوضحت إن الرتشيح للدورات يكون 2016اتفقت نتيجة هذه الفقرة مع دراسة )الغامدي، 

( اليت 2018من قبل األشراف الرتبوي، وحسب عدد الدورات السابقة، واختلفت مع دراسة )البو سعيد، 

 أوضحت أن ذلك حقاً من حقوق املعلمني، ألنه يساعد على اإلمناء املهين وتطوير قدرات ومهارات املعلمني.
 

  الثامن:النتائج املتعلقة بالسؤال 

كل يف بني تقديرات أفراد العينة  (0,05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أواًل: 

بعد من أبعاد االستبيان )التعلم املستمر، احلوار واملناقشة، التعاون والعمل اجلماعي، إنشاء أنظمة 

اخلارجية، القيادة اإلسرتاتيجية( تعزى  ملشاركة املعرفة والتعلم، متكني العاملني، ربط املدرسة بالبيئة

 ملتغري اجلنس؟

( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيمة )ت( ومستوى داللة لكل بعد من 17جدول رقم )

 أبعاد االستبيان وفقًا ملتغري اجلنس

 البعد
متغري 

 اجلنس

أفراد 

 العينة)ن(

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة ) ت( 

 (Tاختبار)

مستوى 

 داللة
 الداللة

 التعلم املستمر
 0,62685 2,9426 179 ذكر

 غري دال 0,64 0,469
 0,80619 2,8684 24 أنثى

 احلوار واملناقشة
 0,63941 3,5419 179 ذكر

 غري دال 0,337 964-
 0,73747 3,6947 24 أنثى

 التعلم اجلماعي
 0,73073 3,125 179 ذكر

 دال غري 0,47 724 -
 0,7523 3,2544 24 أنثى

نشاء أنظمة إ

 ملشاركة املعرفة
 0,8251 2,9752 179 ذكر

 غري دال 0,639 470 -
 0,85764 3,0702 24 أنثى

 متكني العاملني
 0,84095 2,8959 179 ذكر

 غري دال 0,586 545 -
 1,02301 3,0105 24 أنثى

 البيئة اخلارجية
 0,84775 3,1261 179 ذكر

 غري دال 0,869 0,167
 1,1933 3,0789 24 أنثى

القيادة 

 اإلسرتاتيجية
 0,88358 3,3243 179 ذكر

 غري دال 0,666 438 -
 1,27153 3,4561 24 أنثى

 الكل
 0,59659 3,1287 179 ذكر

 غري دال 0,653 450 -
 0,82764 3,1974 24 أنثى
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  .(0,05)فرق املتوسط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

 داللة ذات ليس فروقأن ال كشف T.Test اختبار أن يتبني أعاله( 17بالنظر إىل اجلدول رقم )      

يف مدارس ثانويات وادي  أفراد العينة استجابات متوسطات بني (α ≤0.05) مستوى عند إحصائية

 قيمة تشري حيث, اجلنس ملتغري تعزى إمجااًل األبعاد مستوى على املتعلمةتوافر املنظمة  درجةل حضرموت

 .(0,05) الداللة مستوى من أكرب وهي ،(0,653) بلغت Sig احتمالية نسبة إىل احملسوبة T إحصائية

 داللة ذات فروق جدال تو أنه T.Test اختبار كشف املنظمة املتعلمة أبعاد من بعد كل مستوى وعلى    

أفراد عينة الدراسة يف مدارس ثانويات  استجابات متوسطات بني( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية

التعلم املستمر، احلوار واملناقشة، : توافر املنظمة املتعلمة يف األبعاد درجةلوادي حضرموت احلكومية 

ربط املدرسة بالبيئة  ,نيالتعاون والتعلم اجلماعي، إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم، متكني العامل

  حيث, اجلنس ملتغري تعزى اخلارجية، والقيادة اإلسرتاتيجية،
، 0,167، 545-، 470-، 724-، 964-، 0,469)لألبعاد على التوالي  احملسوبة T إحصائية قيم تشري

-438) 

 جوهري اختالف يوجد ال من ثمو (0,05) الداللة مستوى من أكرب مجيعها Sig احتمالية نسب إىل 

 أفراد عينة الدراسة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت احلكومية. وجهات نظر بني

 ويعزو الباحث ذلك إىل:

تشابه العمل بني اجلنسني، وعدم التمييز بينهم يف املعاملة، وأنهم خيضعون لنفس املعاملة ونفس  -1

 الظروف.
تقدير توافر أبعاد هم ال خيتلفون يف ، مما جيعلذكورًا وإناثا الدراسة عينةوضوح الصورة أمام أفراد  -2

 املنظمة املتعلمة يف املدارس الثانوية.
 اليت يقوم بها اجلنسني وال توجد لكل جنس مهام خمصصة. واحدة املسؤولياتو ملهامأن ا -3
 والتدريب نفسها اإلعداد طرق يتلقون نهمأ كما ،الواقع البيئي الذي خيضع له متغري اجلنس موحدًا -4

 يف إطار البيئة الواحدة وكونهم يتبعون وزارة واحدة.  العمل ورشو الدورات،: خالل من

(، واليت مل جتد فروق يف الدرجة 2017تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )صاحل وأبو مخ،        

 الكلية للمقياس تبعًا ملتغري اجلنس.

 

كل يف  بني تقديرات أفراد العينة (0,05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ثانيًا:

جمال من جماالت االستبيان )التعلم املستمر، احلوار واملناقشة، التعاون والعمل اجلماعي، إنشاء أنظمة 

ملشاركة املعرفة والتعلم، متكني العاملني، ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية، القيادة اإلسرتاتيجية(، 

 طبيعة العمل؟ملتغري تعزى 
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( يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد االستبانة وفقًا ملتغري 18رقم )جدول 

 طبيعة العمل

 البعد
طبيعة 

 العمل

أفراد 

العينة 

 )ن(

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة)ت( 

 Tاختبار 

مستوى 

 الداللة
 الداللة

التعلم 

 املستمر

 0,72233 2,886 19 مدير
-0,344 0,732 

 غري دال
 0,63947 2,9403 148 معلم 

احلوار 

 واملناقشة

 064925 3,5474 19 مدير
 غري دال 0,933 0,850-

 0,65306 3,5608 148 معلم

التعاون 

والتعلم 

 اجلماعي

 078609 3,3947 19 مدير

 غري دال 0,107 1,621
 0,72113 3,107 148 معلم

إنشاء أنظمة 

ملشاركة 

 املعرفة

 0,6652 3,4211 19 مدير

 دال *0,014 2,474
 0,83072 2,9302 148 معلم

متكني 

 العاملني

 0,73301 3,4211 19 مدير
 دال *0,006 2,811

 0,85604 2,8432 148 معلم

ربط املدرسة 

بالبيئة 

 اخلارجية

 0,7389 3,6491 19 مدير

 دال *0,006 2,807
 0,88641 3,0529 148 معلم

القيادة 

 اإلسرتاتيجية

 0,76758 3,8509 19 مدير
 دال *0,011 2,585

 0,88641 3,2736 148 معلم

 الكل
 0,60435 3,4513 19 مدير

 دال *0,019 2,366
 0,61738 3,0961 148 معلم

  (.0,05)فرق املتوسط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

 داللة ذات فروقأن هناك  كشف T.Test اختبار أن يتبني أعاله( 18بالنظر إىل اجلدول رقم )    

يف مدارس ثانويات وادي  أفراد العينة استجابات متوسطات بني (α ≤0.05) مستوى عند إحصائية

طبيعة العمل لصاحل  ملتغري تعزى إمجااًل األبعاد مستوى على توافر املنظمة املتعلمة درجةل حضرموت

 من صغرأ وهي ،(0,019) بلغت Sig احتمالية نسبة إىل احملسوبة T إحصائية قيمة تشري حيث, املديرين

 (.0,05) الداللة مستوى
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 ذات فروق جدال تو أنه T.Test اختبار كشف املنظمة املتعلمة أبعاد من بعد كل مستوى وعلى        

أفراد عينة الدراسة يف مدارس ثانويات  استجابات متوسطات بني (α ≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة

)التعلم املستمر، احلوار واملناقشة، : توافر املنظمة املتعلمة يف األبعاد درجةلوادي حضرموت احلكومية 

 بعد كل يف احملسوبة T إحصائية قيم نإ حيث, طبيعة العمل ملتغري تعزىالتعاون والتعلم اجلماعي(، 

 مستوى من، وهن أكرب (0,107، 0,933، 0,732)بلغت على التوالي: Sig  تشري إىل نسبة احتمالية

 (.0,05) الداللة

 متوسطات بني (α ≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود T.Test اختبار كشفو     

توافر املنظمة  درجةلأفراد عينة الدراسة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت احلكومية  استجابات

ربط املدرسة بالبيئة  ,)إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم، متكني العاملني: األبعاد املتعلمة يف

 إحصائية قيم تشري حيث, طبيعة العمل لصاحل املديرين ملتغري تعزىاخلارجية، والقيادة اإلسرتاتيجة(، 

T احتمالية نسب إىل( 2,585، 2,807، 2,474،2,811)لألبعاد على التوالي  احملسوبة Sig   بلغت على

 .(0,05) الداللة مستوى من أصغر مجيعها (0,011، 0,006، 0,014)التوالي 

 ويعزو الباحث ذلك إىل:

 املديرين هلم ميل أكرب لتطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة. -1
يرون بعض املعلمني أن العمل اإلداري خاص باملديرين وعليهم توفري ما تطلبه املدرسة وبالتالي ال  -2

 أي مساعدات ختص اإلدارة. يقدمون
املركزية يف اختاذ القرارات جتعل بعض املعلمني يعزفون عن املشاركة وتطبيق ما يظهر من منط  -3

 إداري جديد.
 وجود املنافسة بني املديرين فكل مدير يريد أن يظهر مدرسته مبا تليق به. -4
 حال.أن فئة املديرين لديهم دافع أكثر من املعلمني لظهور مدارسهم بأفضل  -5
 متتع املديرين خبربة أكثر من املعلمني. -6

 

كل يف  بني تقديرات أفراد العينة (0,05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   ثالثًا:

بعد من أبعاد االستبيان )التعلم املستمر، احلوار واملناقشة، التعاون والعمل اجلماعي، إنشاء أنظمة 

ملشاركة املعرفة والتعلم، متكني العاملني، ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية، القيادة اإلسرتاتيجية( تعزى 

 ؟ملتغري سنوات اخلربة
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االحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد االستبانة وفقًا ملتغري ( يبني املتوسط احلسابي و19جدول رقم )

 سنوات اخلربة

 متغري سنوات اخلربة البعد
 أفراد العينة

 ) ن (

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 التعلم املستمر

 0,62912 2,8265 60 سنوات1-10

 0,69376 2,9823 80 سنوات 11-20

 0,60173 2,9744 63 سنوات 20أكثر من 

 0,64730 2,9341 203 الكل

 تشجيع احلوار

 0,59679 3,6735 60 سنوات1-10

 0,6538 3,5848 80 سنوات 11-20

 0,6817 3,4192 63 سنوات 20أكثر من 

 0,5069 3,9593 203 الكل

 التعلم اجلماعي

 0.80475 3,1088 60 سنوات1-10

 0,69736 3,2652 80 سنوات 11-20

 0,69028 3,0096 63 سنوات 20أكثر من 

 0,72206 3,1397 203 الكل

 نشاء أنظمةإ

 للمعرفة ملشاركة

 0,80072 2,8265 60 سنوات1-10

 0,82339 3,1338 80 سنوات 11-20

 0,83857 2,9487 63 سنوات 20أكثر من 

 0,82676 2,9860 203 الكل

 متكني العاملني

 0,85255 2,8939 60 سنوات1-10

 0,9337 2,9333 80 سنوات 11-20

 0,78462 2,8923 63 سنوات 20أكثر من 

 0,86085 2,9090 203 الكل

ربط املدرسة 

 البيئة اخلارجيةب

 1,01367 3,0442 60 سنوات1-10

 0,87839 3,1818 80 سنوات 11-20

 0,7835 3,1154 63 سنوات 20أكثر من 

 0,88941 3,1208 203 الكل

القيادة 

 اإلسرتاتيجية

 0,99651 3,2007 60 سنوات1-10

 0,95429 3,4419 80 سنوات 11-20

 0,83624 3,3397 63 سنوات 20أكثر من 

 0,93190 3,3393 203 الكل

 الكل

 0,63459 3,0719 60 سنوات1-10

 0,64945 3,2155 80 سنوات 11-20

 0,5822 3,0971 63 سنوات 20أكثر من 

 0,62445 3,1365 203 الكل
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( يتبني أن هناك فروق يف املتوسط احلسابي لكل بعد من األبعاد, 19بالنظر إىل اجلدول رقم )     

لدرجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة مبدارس ثانويات وادي  تقديرات فئات العينة الثالث واختالف

حضرموت احلكومية يف كل بعد من أبعاد الدراسة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة ويف الكل, لصاحل ذوي 

أكثر عينة  (20 -11)سنوات وقد يكون سبب ذلك هو أن ذوي سنوات اخلربة من  (20 -11)اخلربة 

لعني على التطورات التكنولوجية احلديثة، خبالف أصحاب اخلربه الدراسة، وهم عندهم خربة ومط

( سنوات الذين عندهم خربه ولكن مل يتواكبوا مع كل التطورات احلديثة، وخالف 20)أكثر من 

 سنوات الذين هم يواكبون التغريات التكنولوجية ولكن خربتهم قليلة.( 10- 1)أصحاب اخلربة 

من  األبعاد أبعاد املنظمة املتعلمة يهتم به املديرون أكثر من غريه منأكثر بعد استنتج الباحث أن وقد  

، ثم بعد تشجيع احلوار واالستفهامبعد هو وفقًا ملتغري سنوات اخلربة عينة الدراسة فئات وجهة نظر 

، ثم بعد ربط املدرسة البيئة اخلارجية، ثم بعد التعاون والتعلم اجلماعي، ثم بعد القيادة اإلسرتاتيجية

 . متكني العاملني، ثم بعد التعلم املستمر، ثم بعد نشاء أنظمة للمعرفةإ

-One)وملعرفة إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم الباحث حتليل التباين األحادي 

Way-ANOVA) :واجلدول اآلتي يبني ذلك 

عاد وفقًا ملتغري سنوات لألب   ( One-Way-ANOVA)( يبني حتليل التباين األحادي20جدول رقم )

 اخلربة

 مصدر التباين البعد
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 ) ف (

مستوى 

 داللة

التعلم 

 املستمر

 0,402 2 0,805 بني اجملموعات

 0,419 200 68,748 داخل اجملموعات 0,385 0,96

  202 69,553 الكل

تشجيع 

 احلوار

 0,851 2 1,702 بني اجملموعات

 0,418 200 68,581 داخل اجملموعات 0,134 2,035

  202 70,283 الكل

التعلم 

 اجلماعي

 0,983 2 1,965 بني اجملموعات

 0,53 200 86,997 داخل اجملموعات 0,16 1,852

  202 88,962 الكل

نشاء أنظمة إ

 للمعرفة

 1,38 2 2,761 بني اجملموعات

 0,675 200 110,707 داخل اجملموعات 0,133 2,045

  202 113,467 الكل
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متكني 

 العاملني

 0,032 2 0,065 بني اجملموعات

 0,75 200 122,952 داخل اجملموعات 0,958 0,043

  202 123,017 الكل

البيئة 

 اخلارجية

 0,267 2 0,535 بني اجملموعات

 0,797 200 130,78 داخل اجملموعات 0,716 0,335

  202 131,315 الكل

القيادة 

 اإلسرتاتيجية

 0,818 2 1,637 بني اجملموعات

 0,869 200 142,524 داخل اجملموعات 0,392 0,942

  202 144,161 الكل

 الكل
 0,349 2 0,697 بني اجملموعات

 0,39 200 64,033 داخل اجملموعات 0,412 0,893

  202 64,73 الكل

كشف  One Way ANOVA التباين حتليل اختبار ( أعاله يتبني أن20اجلدول رقم )بالنظر إىل       

 عينة أفراد استجابات متوسطات بني (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق أنه ال توجد

الدراسة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت احلكومية يف تقديرات فئات عينة الدراسة الثالث يف كل 

حيث بلغت قيمة إحصائية بعد من أبعاد الدراسة وفقًا ملتغري سنوات اخلربة, والكل, ففي األبعاد إمجااًل 

F  وتشري قيمة إحصائية  (0,893)احملسوبةF  احملسوبة إىل نسبة احتماليةSig  غري املعنوية بلغت

 (.α≤0.05)حيث أن مستوى الداللة لكل األبعاد  (0,05)وهي أكرب من مستوى الداللة  (0,412)

 One Way التباين حتليل اختبار كشف املنظمة املتعلمة أبعاد من بعد كل مستوى وعلى         

ANOVA مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق أنه ال توجد(0.05≥ α) استجابات متوسطات بني 

)التعلم : بعد يف متغري سنوات اخلرب يف مدارس ثانويات وادي حضرموت احلكومية حول العينة أفراد

املستمر، احلوار واملناقشة، التعاون والعمل اجلماعي، إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم، متكني 

 احملسوبة F إحصائية قيم تشري حيث, يجية(العاملني، ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية، القيادة اإلسرتات

، 0,716، 0,958، 0,133، 0,16، 0,134، 0,385) التوالي على بلغت املعنوية غري Sig احتمالية نسب إىل

 أفراد بني اختالف كبري أو جوهري يوجد ال ثم ومن (.0,05) الداللة مستوى من أكرب وهي  (0,392

املنظمة  تطوير املدارس إىل التحديات اليت تواجه حول حضرموتمدارس ثانويات وادي  يف الدراسة عينة

 .اخلربة سنوات ملتغري تعزى املتعلمة
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ويعزى الباحث ذلك أن مفهوم املنظمة املتعلمة مفهوم جديد، وأن املعلومات عنه جديده لدى املديرين 

لعينة سواء كانت لديهم واملعلمني بكافة فئات خرباتهم، ومن السهل ممارسة املنظمة املتعلمة من قبل ا

 خربه أم ال.

(، 2017)صاحل وأبو مخ،  من كل دراسة إليها توصلت اليت النتائج مع النتيجة هذه اتفقتقد و

 إجابات يف إحصائية داللة ذات فروق أنه ال توجد أكدت اليت(، 2018(، )البو سعيد، 2016)الغامدي، 

 . اخلربة سنوات ملتغري تعزى العينة أفراد

 التوصيات: 

يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها هذا الرسالة, ميكن أن يوصي الباحث مبا يلي واليت قد تساعد              

   يف حتسني أبعاد املنظمة املتعلمة:

العمل على حتسني مستوى املنظمة املتعلمة يف مدارس ثانويات وادي حضرموت، من خالل االهتمام  (1

جبميع أبعادها، بالدورات التدريبية وورشات العمل املتخصصة بهذا اجملال، وتعريفهم باملعلومات 

دارس بدورهم املتعلقة باملنظمة املتعلمة وتبيني خصائصها ومعوقاتها، واطالع مجيع األفراد داخل امل

 يف املساهمة الفعالة يف تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة ملا هلا من فوائد على العملية التعليمية.  
عقد الدورات واملؤمترات اليت تسهم يف ترسيخ مفهوم املنظمة املتعلمة باملدارس الثانوية يف وادي   (2

 حضرموت لزيادة وعي العاملني بها. 
 ليب احلديثة يف اإلدارة والتدريس بني املعلمني واملديرين.عقد حلقات نقاش حول األسا  (3
تبادل اخلربات والزيارات االستطالعية يف جمال األساليب اإلدارية احلديثة بني املديرين على مستوى  (4

 املديرية واحملافظة واجلمهورية.
تقليدية إىل  ضرورة توفري ميزانية مدرسية تساهم يف املساعدة يف تفعيل حتول املدارس من منظمات (5

 منظمات متعلمة.
مبا حيقق أقصى  املدارس الثانويةإعادة النظر يف اسرتاتيجيات وخطط استخدام تقنية املعلومات يف  (6

 معا كل منط جديد من األمناط اإلداري احلديثة. درجات الفاعلية والكفاءة
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 املقرتحات:

 إجراء دراسة مقارنة حول درجة توفر املنظمة املتعلمة بني املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة. ( 1

  .األخرىافظات ساحل حضرموت واحملإجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية يف ( 2

ــة مقارنة بني املنظمة املتعلمة وعالقتها باملتغريات اإلدارية األخرى مثل )األبداع اإلداري،  (3 إجراء دراســ

 (..والرضاء الوظيفي، التمكني اإلداري،..

 .معاجلتهاوطرق  املدارس الثانويةيف  املنظمات املتعلمةالتعرف على التحديات اليت تواجه  (4
من خالل تطبيق مفاهيم  للمدارس الثانويةاملؤســـــــســـــــي   وضـــــــع تصـــــــورات مقرتحة لتطوير األداء  (5

 .املنظمة املتعلمةواسرتاتيجيات 
 .املنظمة املتعلمةيف جمال  يف املدارس الثانوية للمديرينالتعرف على االحتياجات التدريبية 
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 مراجع بالغة العربية:

حديثة لتطوير  إداريةالتعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة اجتاهات (. 2007أبو خضـــــــري، إميان ســـــــعود. )

 . الرياض: دار املؤبد.(21منظمات القرن )

لة الغوث يف         أبعاد درجة توافر   (.2013أبو زيد، حممد إبراهيم خليل. )     املنظمة املتعلمة مبدارس وكا

. كلية غري منشورة  ماجستري . رسالة  حمافظات غزة من وجهة نظر مديريها وعالقتها برضاهم الوظيفي 

 غزة. -الرتبية. اجلامعة اإلسالمية 

واقع اجلودة اإلدارية يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر اإلداريني وسبل  (.2008أبو عامر، آمال. )

 . رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة اإلسالمية. غزة.تطويره

دراسة  األردنية(. أسياسيات بنا املنظمة املتعلمة يف الشركات الصناعية 2007بين هاني، جهاد صباح )

 .21-1 ،(4)3 ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمالميدانية على شركات صناعة الربجميات يف األردن. 

درجة توافر أبعاد املنظمة املتعلمة يف كلية السلطان (. 2018البو سعيد، سامل بن سليمان بن سامل. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية العلوم واآلداب. جامعة س لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاقابو

 نزوى.

املنظمة املتعلمة وتطبيقاتها يف اململكة (. 2009زايد، عبد الناصر و بوبشيت، خالد و املطريي، ذعار. )

. معهد اإلدارة ميز يف القطاع احلكوميحنو أداء مت املؤمتر الدولي للتنمية اإلدارية. العربية السعودية

 الرياض. العامة.

تطوير األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة يف مجهورية مصر العربية يف ضوء  (.2004زناتي ، امل )

 .  رسالة دكتوراه غري منشورة. جامعة عني مشس. مجهورية مصر العربية.مدخل التعلم التنظيمي

(. درجة ممارسة مديري املدارس 2017وأبو مخ، حممود حممد زكي. )صاحل، علي حممد جربان 

للمهارات القيادية داخل اخلط األخضر يف فلسطني من وجهة نظر املعلمني يف ضوء مدخلي املنظمة 

 (.1)41، اجمللة الدولية للبحوث الرتبويةاملتعلمة والثقافة التنظيمية. 

املنظمة املتعلمة على شركات االتصاالت الفلسطينية يف واقع تطبيق مفهوم (. 2011صباح، ميسرة. )

 . قسم أدارة األعمال. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. جامعة األزهر. غزة.قطاع غزة

املؤمتر األول حول إدارة تنمية . املدرسة كمنظمة متعلمة(. 2007عطاري ,عارف وعيسان ، صاحلة )

 .68-37اربد، األردن،  ،املوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة

(. درجة ممارسة مديرات املدارس الثانوية مبدينة الطائف 2015عياصر، معن واحلارثي، خلود. )ال

 . 43-31 ،(1)11 ،اجمللة األردنية يف العلوم الرتبويةالسرتاتيجيات املنظمة املتعلمة. 

(. درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة باملدارس الثانوية مبنطقة 2016الغامدي، رمحة بنت حممد صاحل. )

 (.16)7. جملة كلية الرتبية جامعة األزهرالباحة. 
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(. املنظمات املتعلمة توظيف للذكاء واملعارف. كلية العلوم االقتصادية 2014فريال، بلعلى نسيمة. )
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