
 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 



 أو الداخلية سواء التحديات وكثرة التغريات برسعة والعرشين احلادي القرن يتسم

الثقافية  والتبعية احلديثة، التكنولوجية املتغريات مع التفاعل صعوبة يف أمهها يتمثل اخلارجية والتي

 ال التي املؤسسات ىلع العبء التحديات تلك وتلقي ،املعريف االنفجار قضايا والتعامل مع

 إجيابية تغريات إحداث يستلزم الذي األمر ،التحديات تلك أمام األيدي تقف مكتوفة أن تستطيع

 .متعلمة منظامت إىل تقليدية منظم من التعليمية وحتويلها املؤسسات يف

 التغريات برسعة يتسم الذي والعرشين احلادي القرن منظمة هي املتعلمة واملنظمة"

 وثقة وتقديرا معاملة البرشي العنرص وهو ،الذكي املال برأس واالهتامم، وإدارهتا وتوليد املعرفة

القرار  وصناعة االسرتاتيجية وبلورة الرؤية صياغة يف واملشاركة واالبتكار التعلموحتفيزا عىل 

 البرشي العنرص يف املتمثل الذكي املال برأس ويعد االهتامم(. 2010،حيد خرض، سلطان سوزان)

 حيث حديثا مصطلحا "املتعلمة املنظمة مصطلح ويعترب"احلديث  العرص يف عنها غني ال رضورة

 املفهوم هلذا تطورا والباحثني املؤلفني أعامل أعطت االسرتاتيجي وقد التسيري أدبيات يف إدماجه تم

 مصطفياختصاصاهتم ) وتعدد توجهاهتم وذلك باختالف اختلفت تعريفاهتم أن إال، الوقت عرب

 .  ) 2017العشعايش،  قعبد احلحوحو، 

 يستطلعون الرتبويون وأخذ والتعليم الرتبية ميدان إيل انتقلت املتعلمة املنظمة وفكرة

 متعددة لضغوطات الرتبوية األنظمة تعرضت حيث .التعليم ميدان يف األفكار تلك إمكانية تطبيق

 إىل حتتاج حتديات أمام الرتبوية املنظامت وضع الذي األمر للنتائج والتحسن للتكيف مع التغري

 تقدم ال تعلم منظامت تصبح أن التعليمية املؤسسات فعيل .املستمر التعلم من خالل مواجهتها

 وموظفون، التدريس هيئة أعضاء، إداريون( إليها املنتسبون فيها يتعلم بل، فقط التعليم خدمات

 التي الصعوباتعىل  وللتغلب، فيها يقعون التي األخطاء مستمرة لتجنب بصورة (وطلبة



 

 سمري) أفضل وتعلم تعليم خدمات تقديم أجل من، بصورة عامة أدائهم ولتحسني، تواجههم

   (. 2017حممد، 

 باستمرار وجتديدها واملهارات املعارف تبادل تم إذا تتعلم املنظامت بأن القول ويمكن

خالل  فمن، والتميز املنافسةعىل  قادرة املنظامت وتصبح التعلم فيحدث، املعارف هذه وتم تطبيق

إنجاز عىل  القدرة زيادة إيل يؤدي بل، فقط جديدة مهارات الفرد يكتسب ال التعلم التنظيمي

 . (2009، القشالن أمحد، العريب رشيف)األهداف املنشودة 

 Organizational learning التنظيمي التعلم بني الفرق أن الباحثني بعض ويري

 يميز ومل التنظيمي واهليكل العملية بني بالفرق يتعلق  Learning Organizationواملنظمة املتعلمة

قدرة  بأنه التنظيمي التعلم فوا عر ولكنهم املتعلمة واملنظمة التنظيمي التعلم بني آخرون باحثون

والرغبة  والتحليل واملالحظة والتجربة اخلربة خالل من العميق والفهم التبرص كسبعىل  املنظمة

 . (2010الفاعوري،  الكساسبة، عبري حممد)والفشل.  النجاح جتارب كل فحص يف

 أنهعىل  طريقة بأفضل يمكن رشحه املتعلمة واملنظمة التنظيمي التعلم بني الفرق أن كام

 التعلم حنيعىل  املنشود صورة للهدف هي املتعلمة املنظمة أن إذ  )املنتج( و )العملية (بني مقابلة

 .بكاملها للمنظمة السعة اإلدراكية لزيادة مطلوبة برشية ديناميكية عمليات جمموعة يمثل التنظيمي

 . (2006 ،أبو خضري إيامن)

بأهنم  فيها العاملون يشعر أن أمهها اخلصائص من بمجموعة املتعلمة املنظامت وتتمتع"

 بالنمو بأخرى أو بطريقة معني فيها فرد كل وأن، العامل ولصالح لصاحلهم مهام عمال يقدمون

 عملهم من ذكاء أكثر بمجموعات األفراد عمل ويكون، اإلبداعية قدراته والتقدم وحتسني

 الفنية وخاصة للمعارف ختزينها خالل من املعرفة قاعدةعىل  معتمدة وتصبح املنظمة منفصلني

 عن بعيدا باحلرية فيها الفرد يشعر بحيث اإلدارية املستويات من الرؤية املشرتكة وتستمد، منها



 يقوله فيام والثقة االحرتام من إطار يف كزميل األخر فرد كل اآلخرين، ويعامل وحتيز افرتاضات

تام.  بانفتاح النتائج إيل والوصول املخاطرة واختاذ التجريب للفرد حرية أن عن فضال، ويفعله

     (. 2011مرجتي،  أبوحشيش، زكي بسام)

 :وهي املتعلمة للمنظامت أساسية خصائص سبع Watkins, Marsick من كل حدد كام"

 .املستمر التعلم فرص خلق .1

 .واحلوار الرقابة .2

 .التعلم فرق نشاط وتشجيع التعاون ضامنعىل  العمل .3

 .اخلربات وتبادل التعلم نجاح ضامن أجل من أنظمة توفري .4

 .مجاعية رؤية بناء .5

 .للمنظمة اخلارجي املحيط مع واالرتباط التعامل .6

    . (2017العشعايش،  قعبد احلحوحو،  مصطفيللتعلم. ) االسرتاتيجية القيادة .7

 (2018حسن ) زكي زكي هبة دراسة ومنها السابقة الدراسات من الكثري أكدت ولقد

 تشجيع يف هاما دورا هلا املتعلمة املنظمة أن حيث متعلمة منظامت إيل املنظامت أمهية حتويل عىل

 التي العربية السابقة الدراسات بعض يف املالحظ من أنه كام، املستدامة التنمية اإلبداع وحتقيق

 من املتعلمة املنظمة أبعاد توافر إيل توصلت نتائجها معظم أن املتعلمة املنظمة تناولت موضوع

 ( وكذلك2018حجازي)  عصام دراسة يف ذلك واتضح متوسطة بدرجة البحث  نظر عينة وجهة

  عبد العزيز بنت هيفاء ودراسة ( 2018الزهراين ) فاطمة (، ودراسة 2016) إرساء الذبيان دراسة

 من البحث احلايل  بيشء هلا تتعرض سوف والتي السابقة الدراسات ( وغريها من2015)

 يف الحق موضع يف املتعلمة املنظمة موضوع تناولت التي الدراسات السابقة عرض عند التفصيل

 .احلالية البحث 



 

 املرتبة الكويت دولةاحتلت  2017 لعام العاملية للتنافسية السنوي للتقرير طبقا

والعلوم  الرياضيات تعليم جودة يف  99  املرتبة احتلت كام، األسايس التعليم مؤرش يف عامليا103

 اخلليجية الدول مجيع سبقتها وبذلك، والتدريب العايل التعليم جودة مؤمتر يف   95واملرتبة 

 يف للتعليم السنوية املوازنة تبلغ إذ، التعليمعىل  الكبري الكويتي األنفاق من األخرى، بالرغم

 ) أمريكي دوالر مليون 560 و مليارات 5  (كويتي دينار مليون  700 و مليار أكثر من الكويت

    .  ( 2017وزارة الرتبية والتعليم بالكويت، )

التقرير  كشف فقد الكويت يف التعليم هلا يتعرض التي املشكالت من العديد هناك أن كام

املرتبة  احتلت السلوكية احلاالت أن" الرتبية وزارة يف والنفسية االجتامعية اخلدمات إلدارة السنوي

املرحلة  بلغت بينام حالة 4124 االبتدائية املرحلة حاالت بلغت حيث املشكالت بني األويل

الدرايس  التعثر مشكلة عن أما .حالة 7474 الثانوية املرحلة وبلغت ،حالة 9910 املتوسطة

 فبلغت املتوسطة املرحلة أما، حالة  8235  االبتدائية املرحلة بلغت حيث الثانية املرتبة يف فجاءت

 الدرايس يعد التعثر أن إيل التقرير أشار كام، حالة 7690 الثانوية املرحلة وبلغت حالة 12480

 املناطق التعليمية أكثر أن التقرير أوضح كام الطلبة بني انتشارا أكثرها ومن الرئيسية املشكالت من

 ثم حويل التعليمية واجلهراء التعليمية الفروانية تليها األمحدي كانت السلوكية احلاالت يف عددا

املراحل  أن إيل التقرير أشار وقد، التعليمية الكبري مبارك وأخريا التعليمية والعاصمة التعليمية

احلاالت  ملف خالل من الباحثون معها تعامل التي احلاالت خيص فيام املقدمة يف جاءت املتوسطة

 (. 2017وزارة الرتبية والتعليم بالكويت، )الفردية. 

 احتلت الكويت دولة يف املتوسطة املرحلة بأن القول يمكن السابق العرض خالل ومن

 وكذلك ( حالة9910) هبا السلوكية املشكالت بلغت حيث املشكالت حيث األويل من املرتبة



 ( حالة12480) بلغت حيث الدرايس التعثر مشكالت حيث من املرتبة األويل أيضا احتلت

 بدولة املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل رضورة هناك السابقة كان املشكالت من وانطالقا

 .املشكالت تلكعىل  للتغلب متعلمة منظمة إىل الكويت

ومتثل املرحلة املتوسطة بدولة الكويت حلقة وسطى بني التعليم االبتدائي من جهة    

 املراحل أخطر من الكويت بدولة املتوسطة املرحلة كانت وملاانوي من جهة أخرى. والتعليم الث

 أقيص إيل ويصقلها التالميذ مواهب ينمي الذي الرتبوي املناخ عن هتيئة املسئولة فهي التعليمية

 الذي التعلم تقديم مسئولية عاتقهاعىل  يقع لذا، مواهبهم وقدراهتم إليه توصلهم أن ممكن حد

 العلم أساسيات من متكنهم التي واملهارات والقدرات املعارف التالميذ اكتساب إىل يؤدي

 .(2009الرويشد،  فهد) واملعرفة.

 ظل يف بدورها تقوم أن الكويت بدولة املتوسطة املرحلة مدارسعىل  لزاما كان ثم ومن

 متعلمة منظمة إىل تتحول وأن العاملي املجتمع توجه التي العاملية والتحديات االنفجار املعلومايت

لتك  تتصدي وأن أهدافها حتقيق خالهلا من تستطيع التي واملرونة واملهارات متتلك املعارف حتى

 بدولة املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل مستقبلية رؤية وضع رضورة برزت هنا ومن. التحديات

 .متعلمة منظمة إىل الكويت

 :التايل الرئيس السؤال يفالبحث  مشكلة بلورة ويمكن

 متعلمة؟ منظمة إىل الكويت بدولة املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل املستقبلية الرؤية ما

 :وهي الفرعية األسئلة من عدد الرئيس السؤال من ويتفرع

 املتعلمة؟ للمنظمة الفكرية األسس ما .1

 املتعلمة؟ املنظمة بناء وعنارص نامذج ما .2

 الكويت؟   بدولة املتوسطة املرحلة مدارس يف املتعلمة املنظمة عنارص ممارسات واقع ما .3



 

 متعلمة؟ منظمة إىل الكويت بدولة املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل املستقبلية الرؤية آليات ما .4

بدولة  املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل مستقبلية رؤية وضع احلايل إىلالبحث  تسعي

 .متعلمة منظمة إىل الكويت

 نتائجهعىل  وتبني املتعلمة املنظمة جمال يف املبذول البحثي اجلهد تستكمل أهنا .1

 إيل الكويت بدولة املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل املستقبلية لتستكشف الرؤية 

 .متعلمة منظمة 

بدولة  املتوسطة املرحلة بمدارس العاملني ومهارات قدرات تطوير احلايل إىلالبحث  تسعي .2

 .التعليم يف احلديثة العاملية االجتاهات ملواكبة الكويت

املتوسطة  املرحلة مدارس داخل املستمر التعلم لتشجيع حقيقية احلايل فرصةالبحث  متثل .3

 الكويت. بدولة

حذر فهي  بكل معها التعامل جيب االنتقالية املرحلة هذه إن حيث ذاهتا املتوسطة املرحلة أمهية .4

ليم وبداية هناية املرحلة اإللزامية يف التع البحث باعتبارهامرحلة منتهية ملن يتوقف عن متابعة 

 ملتعلم.اكام متثل املرحلة املتوسطة رحلة انتقال مهمة يف حياة  ،اكتشاف امليول ومالمح املراهقة

دور الثقافة التنظيمية يف دعم التحول للمنظمة املتعلمة بدولة احلايل البحث  يوضح

 .الكويت



حيث إنه أكثر مالئمة لطبيعة البحث وأهدافها فهو  الوصفي املنهج استخدمت الباحثة

منهج يقوم عىل مجع أوصاف دقيقة مفصلة عن الظاهرات املوجودة بقصد الوصف والتحليل 

والتفسري. واعتمدت الباحثة عىل هذا املنهج يف دراستها التحليلية للدراسات السابقة والكتابات 

  البحث.املختلفة التي تناولت موضوع 

البحث  عينة أفراد من املعلومات جلمع كأداة االستبانة أداة احلايل عىلالبحث  تعتمد كام

 .الكويت بدولة املتوسطة املرحلة مدارس يف املتعلمة املنظمة عنارص ممارسات واقععىل  للتعرف

  : املوضوعية احلدود -أ

علمة التحول للمنظمة املتدور الثقافة التنظيمية يف دعم  احلايل عىلالبحث  تركز سوف

 .بدولة الكويت

  : البحث  عينة   : البرشية احلدود -ب

( معلاًم ومعلمة من مدارس املرحلة املتوسطة 420عينة من ) البحث عىلتم تطبيق أدوات 

 ،الفراونية ،العاصمة ،مبارك الكبري ،( مناطق تعليمية هي )حويل5بدولة الكويت عىل مستوي )

 طبقية.حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية  ،األمحدي(

 2020/  2019تم تطبيق هذه البحث  خالل الفصل الثاين من العام الدرايس : الزمنية احلدود -ج

يتكون جمتمع البحث  من املعلمني واملعلامت العاملني بمدارس املرحلة : املكانية احلدود - د

 ،العاصمة ،مبارك الكبري ،يمية هي )حويل( مناطق تعل5املتوسطة بدولة الكويت عىل مستوي )



 

 23329الكيل قبل أخذ عينة البحث العشوائية من  األمحدي(. وقد تكون جمتمع البحث ،الفراونية

 (. 2020والتعليم بالكويت ،مديرية الرتبية ) والتعليم.معلم ومعلمة بمديرية الرتبية 

 اآلتية: البحث املصطلحاتتتضمن 

 املتعلمة:املنظمة 

 من خالهلا يمكن التي املنظمة" بأهنا P.Senge  عرفها فقد املتعلمة املنظمة تعريفات تتعدد

 هناك نامذج تكون أين، حتقيقها يف يرغبون التي النتائج خلقعىل  قدراهتم وباستمرار حتسني لألفراد

 املنظمة التي هي كذلك متحررة اجلامعية الطموحات تكون أين، مدعومة للتفكري وموسعة جديدة

العشعايش،  حوحو، عبداحلق مصطفيمجاعة. ) يتعلمون كيف وباستمرار األفراد يتعلم خالهلا من

2017) . 

املنظمة التي يتم فيها ممارسة التعليم الفردي  بأهنا:تعريف املنظمة املتعلمة إجرائيًا 

واملنظمي بشكل تلقائي مستمر ، لتحقيق التكيف مع املتغريات الداخلية واخلارجية ، واالندماج 

 مع البيئة ، واالنطالق نحو التميز واالبتكار وحتقيق األهداف بأقىص درجات الكفاءة والفاعلية .

عاون املنظمة التي يكتسب أفرادها روح الت" بأهنا:وتعرف الباحثة املنظمة املتعلمة إجرائيًا 

والرغبة املستمرة يف التعلم والطموح املستمر ، كام أهنا تلك املنظمة التي يشرتك أفرادها يف الرؤية 

ظمة لدهيم العاملني باملن وحتديدها ولدهيم إدارة واعية بأمهية كل فرد يف املنظمة ، كام أن مجيع األفراد

  "وعي ودراية بجميع نواحي العمل املوجودة باملنظمة ،ويعمل األفراد بروح الفريق.

املدرسة التي يتم فيها ممارسة التعلم الفردي  بأهنا:تعريف املدرسة املتعلمة إجرائيًا 

غريات الداخلية تواملنظمي للمتعلمني بشكل مستمر لتحقيق االندماج مع البيئة ، والتكيف مع امل



واخلارجية وفق رؤية واضحة من العمل اجلامعي ، واالنطالق نحو التميز واالبتكار ، وحتقيق تعلم 

 الطلبة بأقىص درجات الكفاءة والفاعلية .

كانت  سواء املتعلمة املنظمة موضوع تناولت التي السابقة الدراسات بعض مراجعة تم

 إىل األحدث من ترتيبها وتم الدراسات تلك ألبرز عرض ييل وفيام، أجنبية أم عربية دراسات

 األقدم.

 طنطا بجامعة كلية الرتبية لتحويل مقرتح تصور" بعنوان: (2018 ،حجازي عصام) دراسة .1

  متعلمة: منظمة إىل

 البحث:هدف 

 منظمة إىل طنطا بجامعة الرتبية كلية لتحويل مقرتح تصور وضع إىل البحثهدف 

 .متعلمة

 البحث:املنهج املستخدمة يف 

مفهوم  وحتليل عرض خالله من الباحث متكن حيث، الوصفي املنهج البحث استخدمت

 .املتعلمة املنظمة

 التدريس هيئة أعضاء كافة من البحث جمتمع وتألف االستبانةعىل  الباحث اعتمد كام

 عضو 57 من تكونت فقد العينة أما، عضوا 267عددهم  والبالغ طنطا بجامعة الرتبية داخل كلية

 ةاالجتامعي للعلوم اإلحصائي التحليل برنامج باستخدام وحتليلها البيانات مجع وتم، تدريس هيئة

SPSS.  

  :البحث نتائج أهم

 من، املتعلمة املنظمة مبادئ تطبيق يف متوسطة نتائجعىل  طنطا بجامعة الرتبية كلية حصلت -

 البحث. عينة نظر وجهه



 

، االستبانة إمجايلعىل  العينة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 كبيئة تعلم اجلامعة سياسة أن ذلك وتفسري، ) أنثي – ذكر) النوع ملتغري تبعا الفرعية وحماورها

 .متييز بدون اجلنسنيعىل  تطبق

وكذلك  جمملة االستبانةعىل  العينة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 وتعزي (مدرس – مساعد أستاذ – )أستاذ ةاألكاديمي الدرجة ملتغري تبعا الفرعية عىل حماورها

واحدة،  الكلية لعمل واملدرس املساعد واألستاذ األستاذ من كل رؤية إىل النتائج تلك

 .البيئة تلك داخل للعمل مؤهلني فجميعهم

وختتلف  املتعلمة املنظمة موضوع يبحثان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث تتشابه

 بدولة الكويت املتوسطة املرحلةعىل  احلايل تركزالبحث  كون يف السابقةالبحث  معاحلايل البحث 

العلمية  الدرجات عن الكويت مدارس معلمون عليها احلاصل العلمية الدرجات اختالف مع

 .اجلامعة ألساتذة

 يف املتعلمة املنظمة حتقيق أبعاد يف املدرسية اإلدارة دور"  وانبعن :(2018 ،أمحد  هبة) دراسة -2

   :تقويمية دراسة  "اإلسكندرية بمحافظة الثانوي التعليم مدارس

  :البحث هدف

اإلدارة  واقع ورصد املتعلمة للمنظمة الفكرية األسسعىل  التعرف إىل لبحثهدف ا

وكذلك ، اإلسكندرية بمحافظة الثانوي التعليم مدارس يف املتعلمة املنظمة أبعاد حتقيق يف املدرسية

 املتعلمة يف املنظمة أبعاد حتقيق يف املدرسية اإلدارة دور لتفعيل املقرتحة اآلليات من جمموعة وضع

 .اإلسكندرية بمحافظة الثانوي التعليم مدارس

  :البحث منهج

املدرسية  اإلدارة واقععىل  للتعرف االستبانة وأداة الوصفي املنهج عىلالبحث  اعتمدت

 .اإلسكندرية بمحافظة الثانوي املدارس يف املتعلمة املنظمة أبعاد حتقيق يف



 :ييل فيام أمهها عرض يمكن النتائج من جمموعة إىلالبحث  توصلت البحث: نتائج أهم

 )الفني / العام (الثانوي التعليم مدارس تواجه التي املعارصة التحديات من العديد هناك -

 االهتامم بتكنولوجيا وتزايد، والعوملة، التنظيمي والتطوير التغيري عمليات استمرار يف متمثلة

 تطوير فرض رضورة مما، املعرفة واقتصاد التعلم بمجتمعات يسمي ما وظهور املعلومات

 يف شامل حتول وتطوير حتدث مفاهيم وتبني احلديثة املدرسة أهداف لتناسب املدارس إدارة

 .املتعلمة املنظمة مفهوم املفاهيم هذه ومن وهياكلها رسةاملد بنية

متعلمة  منظامت إىل املنظامت حتويل أمهيةعىل  السابقة والدراسات البحوث من كثري أكدت  -

 .املستدامة التنمية وحتقيق اإلبداع تشجيع يف هاما دورا هلا املتعلمة املنظمة أن حيث

املتعلمة  املنظمة أبعاد حتقيق كيفية يف يبحثان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث وتتشابه

 يف املرحلة تبحثاحلايل البحث  كون يف السابقة البحث عناحلايل البحث  وختتلف املدارس يف

 .الكويت بدولة املتوسطة

 السلطان كلية املتعلمة يف املنظمة أبعاد توافر درجة" بعنوان  (2018 ،البوسعيدي سامل) دراسة -3

 : "بغريها للناطقني العربية اللغة لتعليم قابوس

 :هدف البحث

قابوس  السلطان كلية يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجةعىل  التعرف إىل البحثهدف 

 .بالكلية العاملني نظر وجهة من بغريها للناطقني العربية اللغة لتعليم

  البحث: يف املستخدم املنهج

املتعلمة  املنظمة أبعاد استبانة استخدمت كام، الوصفي املنهجالبحث  استخدمت

Dimensions of learning organization questionnaire   ـ  قامت والتي (DLOQ)ويرمز هلا ب



 

 من وبعد التأكد واملعلومات البيانات مجع يف  Watkins &Marsickواتنز  مارسك بتطويرها

 بالكلية  عامال 42 بلغت عينةعىل  تطبيقها تم وثباهتا صدقها

 :ومنها النتائج من جمموعة إىلالبحث  أهم النتائج البحث: توصلت

 أيضا يف ومتوسطة عام بشكل متوسطة جاءت الكلية يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة أن -

 البحث. حماولة مجيع

السلطان  كلية يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 الدرايس واخلربة واملستوي النوع ملتغريات تعزي، بغريها للناطقني العربية اللغة لتعليم قابوس

املتعلمة  املنظمة أبعاد موضوع يف يبحثان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث وتتشابه

 مدارسعىل  تركزاحلايل البحث  كون يف السابقة البحث عناحلايل البحث  وختتلف

 بسلطنة قابوس السلطان كليةعىل  السابقة البحث ركزت بينام الكويت بدولة املتوسطةاملرحلة  

 .عامن

 أبعاد املنظمة املتعلمة يف املدارس الثانوية احلكومية": بعنوان (2017نوال العنزي، )دراسة  -4

 ميدانية  دراسة : "تبوك بمدينة للبنات

 هدف  البحث:

، الشخيص اإلتقان(املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة عن الكشف إيل البحث هدف

احلكومية  الثانوية باملدارس  )املنظومي والتفكري كفريق والتعلم، املشرتكة والرؤية، الذهنية النامذج

 .تبوك بمدينة للبنات

 املنهج املستخدم يف البحث:

املدارس  معلامت من عشوائية عينةعىل  التطبيق وتم الوصفي املنهج الباحثة استخدمت

 وتم منها 287 واستعادة إستبانة 311توزيع  تم حيث تبوك بمدينة للبنات احلكومية الثانوية

 استبانه . 228 لعدد  اإلحصائية املعاجلة ومتت للتحليل تصلح ال استبانه  59 استبعاد

 



 -: ييل فيامهم ذكر يمكن النتائج من جمموعة إيلالبحث  توصلتأهم نتائج البحث: 

 .كبرية بدرجة تبوك بمدينة للبنات الثانوية باملدارس املتعلمة املنظمة أبعاد توافر .1

البحث   عينة أفراد استجابات بني( 0.05) مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2

التعلم  بعد و، املشرتكة الرؤية بعد و، الشخيص اإلتقان بعد يف العلمي املؤهل لنوع تعزي

 .املنظومي التفكري بعد و، كفريق

املدارس  يف املتعلمة املنظمة أبعاد يدرسان كوهنام يفاحلايل  البحث  مع البحث  وتتشابه

بدولة  املتوسطة املرحلة مدارس تدرس كوهنا يف السابقة البحث  عناحلايل  البحث  وختتلف

 .تبوك بمدينة الثانوية املرحلة مدارس السابقة البحث  درست بينام الكويت

 الرتبوية القيادات دور تفعيل" بعنوان( 2017 ،الشعري هناية، العريفي حصة )دراسة -5

 املعلمني واملعلامت نظر وجهة من الرياض بمدينة )مقررات نظام( احلكومية الثانوية املدارس يف

  ( تصور مقرتح : مستقبلية رؤية (املتعلمة املنظمة أهداف ضوء يف

 هدف البحث:

الرتبوية  القيادات لدي املتعلمة املنظمة أهداف تطبيق واقععىل  التعرف إىل البحثهدف 

 .الرياض بمدينة احلكومية الثانوية املدارس يف

  البحث: يف املستخدم املنهج

يف  البيانات جلمع االستبانة أداة واستخدمت التحلييل الوصفي املنهج البحث استخدمت

، املقررات نظام الرياض بمدينة احلكومية الثانوية املدارس ومعلامت معلمي يف املتمثل جمتمعها

 .بسيطة عشوائية بطريقة اختيارهن تم معلمة 366  البحث  عينة حجم بلغ وقد

  :أمهها النتائج من جمموعة إىلالبحث  توصلت :البحث نتائج أهم

 املنظمة املتعلمة أهداف تطبيق يف الرتبوية القيادة دورعىل البحث  أفراد بني موافقة هناك نأ .1

 .الرياض بمدينة احلكومية الثانوية املدارس يف



 

من  كل نحو البحث أفراد استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  .2

املنظمة  أهداف تطبيق وواقع املتعلمة املنظمة أهداف لتطبيق الرتبوية القيادة ممارسات(

 .)املتعلمة

البحث  وختتلف املتعلمة املنظمة يدرسان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث وتتشابه

رؤية  لوضع وتسعي املتوسطة باملرحلة هتتماحلايل البحث  كون يف السابقة البحث احلايل عن

 .متعلمة منظمة إىل املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل مستقبلية

 املتعلمة باملدارس املنظمة أبعاد تطبيق معوقات" بعنوان( 2017 ،الزهراين فاطمة) دراسة 6-

  "تبوك بمدينة للبنات الثانوية

أبعاد  تطبيق عند املدرسية اإلدارة تواجه التي املعوقات عن الكشف إىل البحث هدف

 تبوك. مدينة يف للبنات الثانوية املدارس يف سينج نموذج وفق املتعلمة املنظمة

 :منهج البحث

 و مديرة 32 و فردا 70 من العينة وتكونت املسحي الوصفي املنهجالبحث  استخدمت

 .للدراسة كأداة األستبانة واستخدمت تبوك مدينة يف للبنات الثانوية املدارس يف وكيلة 38

 -:أمهها النتائج من عدد إيلالبحث  توصلت البحث:أهم نتائج 

 وفق املتعلمة املنظمة أبعاد تطبيق عند املدرسية اإلدارة تواجه التي املعوقات جاءت .1

 .متوسطة بدرجة تبوك مدينة يف للبنات الثانوية املدارس يف نموذج سينج

 تطبيق معوقات حول العينة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .2

 .اخلربة سنوات وعدداحلايل  والوظيفة التخصص ملتغري وفقا لسينج املتعلمة أبعاد املنظمة

 يف التخصص ملتغري وفقا العينة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود .3

 .العلمي التخصص لصالح والثالث البعد الثاين



البحث  ختتلف بينام املتعلمة املنظمة يدرسان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث وتتشابه

 إىل الكويت بدولة املتوسطة املرحلة مدارس لتحويل تسعي أهنا يف السابقة البحث احلايل عن

 .املتعلمة املنظمة أبعاد تطبيق معوقاتعىل  السابقة البحث ركزت حني يف متعلمة منظمة

 من املتعلمة تطبيق املنظمة إمكانية درجة" بعنوان (2017،املحاسنة نسيبة، جربان عيل)دراسة  -7

 من وجهة لدهيم القيادي باألسلوب ذلك وعالقة الرتبويني املرشفني قبل

 املعلمني.  نظر 

 قبل من) املتعلمة املنظمة( تطبيق إمكانيةعىل  التعرف إيل البحث هدف هدف البحث:

  سينج ضوابط ضمن لدهيم القيادي باألسلوب ذلك وعالقة جرش حمافظة يف املرشفيني الرتبويني

Senge)) املتعلمة للمنظمة. 

 منهج البحث:

معلام  446 البحث عينة وبلغت، االستبيان وأداة الوصفي املنهجالبحث  استخدمت

 التخصصات خمتلف من ومعلمة

 :ييل فيام ذكر أمهها يمكن النتائج من عدد إىلالبحث  توصلت أهم نتائج البحث:

كانت  املعلمني نظر وجهة من املتعلمة للمنظمة األردن يف الرتبويني املرشفني تطبيق إمكانية .1

جمال ، الشخيص التمكن جمال: االيت النحوعىل  اخلمسة املجاالت وترتيب متوسطة بدرجة

 .الفريق تعلم جمال، الشخصية الرؤية جمال، العقلية النامذج جمال، النظمي التفكري

جاء  جرش حمافظة يف املعلمني مع الرتبويون املرشفون يامرسه الذي القيادي األسلوب أن .2

النمط ، األتوقراطي النمط، الديمقراطي النمط: الثالثة القيادية لألنامط متوسطة بدرجة

 .الرتسيل

العالقة  ولكن، الثالثة القيادية واألنامط املتعلمة املنظمة بني إحصائيا دالة إجيابية عالقة توجد .3

 .أقوي الديمقراطي النمط مع االرتباطية



 

املتعلمة  املنظمة النظري إطارمها يف يبحثان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث وتتشابه

مدارس  لتحويل تسعي احلايلالبحث  كون يف البحث السابقة عناحلايل البحث  ختتلف بينام

 .متعلمة منظمة إىل املتوسطة املرحلة

 الثانوية يف املدارس املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة"  بعنوان (2016  ،عطيوي عبري)دراسة  -8

   "فيها السائدة التنظيمية الثقافة بأنامط وعالقتها غزة بمحافظات

 :هدف البحث

الثانوية  املدارس يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجةعىل  التعرف إيل البحث هدف

ضوء  يف مديرهيا نظر وجهة من فيها السائدة التنظيمية الثقافة بأنامط وعالقتها، غزة بمحافظات

 .)اخلدمة سنوات، العلمي املؤهل، اجلنس(  متغريات

 :البحث يف املستخدم املنهج

، استبيانتني الباحثة استخدمت وقد، التحلييل الوصفي املنهج البحث استخدمت

 غزة بمحافظات الثانوية املدارس يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة لقياس :األويلاالستبانة 

 التنظيمية الثقافة أنامط لقياس :الثانية االستبانة، جماالت 5عىل  توزعت فقرة 38 تكونت من وقد

 املدارس مديري من ومديرة مديرا131 البحث عينة بلغت وقد الثانوية املدارس السائدة يف

 ثم، الشامل املسح بطريقة أخذها تم ( 2016-2015) الدرايس للعام األول يف الفصل الثانوية

   SPSS برنامج باستخدام النتائجعىل  للحصول البيانات حتليل تم

  :البحث نتائج أهم

  :أمهها نتائج عدة إىل البحث توصلت

بدرجة  جاءت غزة بمحافظات الثانوية املدارس يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة أن .1

 (%79.80) نسبي بوزن كبرية



 املدارس مديري تقدير درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2

 ملتغريات تعزي مدارسهم يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر لدرجة غزة الثانوية بمحافظات

 .)اخلدمة سنوات، العلمي املؤهل، اجلنس(البحث 

ودرجة  وأبعادها املتعلمة املنظمة يف يبحثان كوهنام يفاحلايل البحث  مع البحث وتتشابه

 تبحث يف السابقة البحث كون يف السابقةالبحث  عناحلايل البحث  وختتلف املدارس يف توافرها

 .بالكويت املتوسطة املرحلة مدارساحلايل عىل البحث  تركز بينام بغزة الثانوية املدارس

 الثانوية باملدارس املنظمة املتعلمة أبعاد توافر درجة" بعنوان ( 2016 ،الغامدي رمحة) دراسة -9

  "الباحة بمنطقة

  : البحث هدف

بمنطقة  الثانوية باملدارس املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجةعىل  التعرف إىل البحثهدف 

، العمل طبيعة، اجلنس ملتغريات تبعا العينة أفراد استجابات بني الفروق عن والكشف، الباحة

 .التدريبية والدورات، العلمي املؤهل، اخلربة سنوات

 البحث: يف املستخدم املنهج

البيانات  جلمع كأداة باألستبانة واستعانت )املسحي( الوصفي املنهجالبحث  استخدمت

بطريقة  اختيارها تم معلمة / مديرة 396 من مكونة عينةعىل  االستبانة تطبيق وتم واملعلومات

 .عشوائية طبقية

  :البحث نتائج أهم

املنظمة  أبعاد توافر حول البحث عينة استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد .1

 ملتغري طبيعة وتعزي، ككل األداةعىل  اإلناث لصالح اجلنس ملتغري تعزي املدارس يف املتعلمة

 .املديرة لصالح العمل



 

 .كبرية بدرجة البحث عينة نظر وجهة من الثانوية باملدارس املتعلمة املنظمة أبعاد تتوافر .2

موضوع  العام النظري إطارمها يف يبحثان كوهنا يفاحلايل البحث  البحث مع تتشابه

 تدرس املرحلة احلايلالبحث  كون يف السابقة البحث عناحلايل البحث  وختتلف املتعلمة املنظمة

 .متعلمة منظمة إىل لتحويلها مقرتح تصور لوضع وتسعي الكويت بدولة املتوسطة

األردنية  اجلامعات حتويل متطلبات توافر درجة" : بعنوان( 2016 ،الذبيان إرساء) دراسة -10

 :فيها  التدريس هيئة وأعضاء األكاديميني القادة نظر وجهة من متعلمة منظامت إيل الرسمية

  "مقرتحة اسرتاتيجية

 :البحث هدف

الرسمية  األردنية اجلامعات حتويل متطلبات توافر درجةعىل  التعرف إىل البحثهدف 

 لتقديم فيها التدريس هيئة وأعضاء األكاديميني القادة نظر وجهة من متعلمة منظامت إىل

، املعرفة إدارة، االسرتاتيجي لتخطيط :وهي ثالث متطلباتعىل  ركزت مقرتحة اسرتاتيجية

 .التمكني

 :البحث يف املستخدم املنهج

عىل  طبقت حيث االستبانة أداة واستخدمت التحلييل املسحي املنهجالبحث  استخدمت

 .تدريس هيئة وعضو أكاديمي قائد 216 من عينة مكونة

  :البحث نتائج أهم

 :أمهها نتائج عدة إىلالبحث  توصلت

 .متوسطة بدرجة متعلمة منظامت إىل الرسمية األردنية اجلامعات حتويل متطلبات تتوافر .1



البحث  عينة استجابات بني 0.05 الداللة مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .2

 ىملتغري املسم تعزي متعلمة منظامت إىل األردنية اجلامعات حتويل متطلبات توافر درجة حول

 .الوظيفي

 نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها:

أدوات وعينة الدارسة قامت الباحثة بتطبيق االستبانة وىف  بعد العرض السابق ووصف

هذه املرحلة توضح الباحثة كيفية إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات املجمعة من استبانة 

 الدراسة، وهذا اجلزء من الدراسة يتم معاجلة االستبانة بطريقة تفصيلية عىل النحو التايل:

ابة أفراد وافقة عىل أبعاد االستبانة اخلمسة تبعا الستجوصف وتفسري النتائج طبقا ملدى امل

 العينة وترتيبها حسب أوزاهنا النسبية. 

وصف وتفسري النتائج إمجاليا ألبعاد االستبانة اخلمسة يف ضوء متغريات الدراسة املستقلة 

وع )ذكور يف حالة متغريات الن Independent Simplest t-testباستخدام اختبار التاء غري املعتمد 

 إناث(.  -

وصف وتفسري النتائج إمجاليا ألبعاد االستبانة اخلمسة يف ضوء متغريات الدراسة املستقلة 

يف حالة متغري املنطقة  (One Way ANOVA)باستخدام اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه 

 حويل(.  -الفروانية -األمحدي  -مبارك الكبري  -التعليمية )العاصمة 

الدراسة طبقا لرتتيب الوزن النسبي للتعرف عىل درجة تطبيق إدارات مدارس نتائج 

 التعليم العام قبل اجلامعي )متوسط( بدولة الكويت األبعاد املنظمة املتعلمة:



 

النتائج اخلاصة برتتيب حماور االستبانة من حيث متوسط األوزان النسبية لكل حمور 

 ونسبة املوافقة عليه:

 ح استجابات أفراد العينة عىل املحاور جمملة:واجلدول التايل يوض

 استجابات أفراد العينة عىل املحاور جمملة (1جدول )

 البعــــد م

متوسط األوزان 

النسبية لعبارات 

 البعد

درجة االستجابة عىل 

كل حمور من حماور 

 االستبانة وجمموعها

 الرتتيب

1 
القدرات واإلمكانات الفردية 

 الشخصية.
 2 متوسطة 2.16

 1 متوسطة 2.20 النامذج الفكرية.  2

 5 متوسطة 2.09 النظرة املشرتكة. 3

 3 متوسطة 2.15  التعلم اجلامعي. 4

 4 متوسطة 2.11  التفكري املنظم. 5

  متوسطة 2.14 إمجايل االستبانة

( أن مجيع أبعاد االستبانة ذات استجابة متوسطة من وجهة نظر 1يتضح من اجلدول )

ترتيبها كالتايل البعد الثاين اخلاص بالنامذج الفكرية يليه البعد األول اخلاص  الدراسة وكانت

بالقدرات واإلمكانات الفردية الشخصية، ثم البعد الرابع اخلاص بالتعلم اجلامعي، ثم البعد 

اخلامس اخلاص بالتفكري املنظم ويف املرتبة األخرية البعد الثالث اخلاص بالنظرة املشرتكة حيث 

 (.2.09(، و)2.20متوسط األوزان النسبية لعبارات تلك األبعاد بني ) تراوحت



وتعزي تلك النتائج إىل أن ممارسات املنظمة املتعلمة مازالت متارس بأساليب تقليدية، كام 

أن هناك ضعف بالقيادة االسرتاتيجية الداعمة للتعلم، نتيجة غياب الرؤية االسرتاتيجية 

جيات التخطيط االسرتاتيجي، وضعف الكفاءة ملتخذي القرار املستقبلية، وعدم األخذ بمنه

الرتبوي، كام أن هناك ضعف يف إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة، ألن عملية تبادل املعارف واملعلومات 

بني املعلمني تتم يف نطاق ضيق وغري ديناميكي، ومن ثم ال يستطيع املعلمني احلوار والتشارك يف 

 رق العمل اجلامعي بالشكل املطلوب.مجع املعلومات وتكوين ف

كام تعزى تلك النتائج إىل ضعف الرؤيا الثاقبة التي يطورها القائمون عىل املنظمة والتي 

تؤسس عليها خطة التحرك املستقبلية وبناء عىل هذه الرؤيا والتصور يتم حتديد ما هو مطلوب من 

مع  من أجل أن يتكامل التعلم التنظيميتعلم تنظيمي من أجل بلوغ األهداف املبنية عىل الرؤيا، و

املنظمة وأهدافها فال بد من أن تعمل رؤية املنظمة وإسرتاتيجيتها عىل الدعم والرتويج للتعلم 

 التنظيمي.

كام تعزي تلك النتيجة إىل افتقار مدارس املرحلة املتوسطة بدولة الكويت إىل هيكل 

تتمكن  حيتاج إىل املرونة يف اهليكل وذلك لكيتنظيمي يلبي حاجات التعلم، فالتعلم يف املنظمة 

املنظمة من االستجابة للتغريات يف البيئة اخلارجية بواسطة التعلم وهذا يتم من خالل ختفيف 

اإلجراءات البريوقراطية التي تعيق تدفق املعلومات الرضورية بني املستويات اإلدارية والتي متكن 

اخلارجية،  لتي تستجيب املنظمة من خالهلا للتغريات يف البيئةاملنظمة من تصميم الربامج التعليمية ا

كذلك ممارسات أخرى يف اهليكل التنظيمي يمكن من خالهلا املسامهة يف حتسني عملية التعلم 

التنظيمي مثل دوران العمل داخل املنظمة وتشكيل فرق العمل متعددة املهام وكمثال عىل ذلك 

مت أسلوب أعادة هيكلة أعامهلا من أجل خلق فرص أكرب استخد Wal- Mart فأن سلسلة متاجر



 

 عبد العزيز بنت هيفاء كديمس، بن وتتفق نتائج تلك الدراسة مع دراسة تركي .لتعليم العاملني

 .2016الذبيان  إرساء ،2015

  النتائج اخلاصة بالفروق بني استجابات أفراد العينة عىل مدي املوافقة عىل االستبانة جمملة

 .محدي(األ -الفروانية -العاصمة -مبارك الكبري -متغري املنطقة التعليمية )حويلبحسب 

أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد 

العينة عىل االستبانة جمملة وكذلك عىل أبعادها الفرعية تبعا ملتغري املنطقة التعليمية )حويل، مبارك 

 اصمة، الفروانية، األمحدي( واجلدول التايل يبني ذلك:الكبري، الع

( نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بني استجابات أفراد العينة املستفتاة نحو حماور االستبانة 2جدول )

 (420وجمموعها تبعا ملتغري املنطقة التعليمية باستخدام اختبار التباين أحادي االجتاه )ن= 

 املتوسط ن نطقةامل األبعاد الفرعية
االنحراف 

 املعياري
 قيمة ف

مستوي 

 الداللة

القدرات واإلمكانات الفردية 

 الشخصية.

 4.01985 13.1207 116 حويل

1.129 
غري دالة 

 إحصائيا  

مبارك 

 الكبري
123 12.8943 3.93766 

 4.23161 12.6962 79 العاصمة

 4.20446 12.5224 67 الفروانية

 3.47669 14.1714 35 األمحدي

 النامذج الفكرية. 

 5.72526 17.3879 116 حويل

.888 
غري دالة 

 إحصائيا  

مبارك 

 الكبري
123 17.7236 5.17608 

 5.92228 17.5190 79 العاصمة

 5.77413 17.1940 67 الفروانية

 5.40743 19.2286 35 األمحدي

 994. 10.91676 29.1810 116 حويل النظرة املشرتكة.



 املتوسط ن نطقةامل األبعاد الفرعية
االنحراف 

 املعياري
 قيمة ف

مستوي 

 الداللة

مبارك 

 الكبري
123 29.4146 9.35890 

غري دالة 

 إحصائيا  
 10.90423 29.0886 79 العاصمة

 10.42446 28.2388 67 الفروانية

 9.00392 32.4000 35 األمحدي

  التعلم اجلامعي.

 7.91185 21.4483 116 حويل

1.864 
غري دالة 

 إحصائيا  

مبارك 

 الكبري
123 21.6748 7.32109 

 8.02687 20.5443 79 العاصمة

 7.99514 20.9552 67 الفروانية

 6.44929 24.6286 35 األمحدي

  التفكري املنظم.

 4.99463 12.6897 116 حويل

2.032 
غري دالة 

 إحصائيا  

مبارك 

 الكبري
123 12.5122 4.54732 

 4.80040 13.2658 79 العاصمة

 4.76821 11.5522 67 الفروانية

 4.23531 14.0571 35 األمحدي

 جمموع االستبانة ككل

 32.58068 93.8276 116 حويل

1.221 
غري دالة 

 إحصائيا  

مبارك 

 الكبري
123 94.2195 29.30661 

 32.49457 93.1139 79 العاصمة

 32.23697 90.4627 67 الفروانية

 27.35321 104.4857 35 األمحدي



 

 أنه: ( 2يتضح من اجلدول )

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تبعا ملتغري املنطقة التعليمية

)حويل، مبارك الكبري، العاصمة، الفروانية، األمحدي( بالنسبة للبعد األول اخلاص بالقدرات 

(، وهي قيمة غري دالة 1.12قيمة )ف( )واإلمكانات الفردية الشخصية، حيث جاءت 

 إحصائيًا.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تبعا ملتغري املنطقة التعليمية

)حويل، مبارك الكبري، العاصمة، الفروانية، األمحدي( بالنسبة للبعد الثاين اخلاص بالنامذج 

 قيمة غري دالة إحصائيًا. (، وهي0.88الفكرية، حيث جاءت قيمة )ف( )

 لتعليمية ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تبعا ملتغري املنطقة

)حويل، مبارك الكبري، العاصمة، الفروانية، األمحدي( بالنسبة للبعد الثالث اخلاص بالنظرة 

 يًا.(، وهي قيمة غري دالة إحصائ0.99املشرتكة، حيث جاءت قيمة )ف( )

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تبعا ملتغري املنطقة التعليمية

)حويل، مبارك الكبري، العاصمة، الفروانية، األمحدي( بالنسبة للبعد الرابع اخلاص بالتعلم 

 (، وهي قيمة غري دالة إحصائيًا.1.86اجلامعي، حيث جاءت قيمة )ف( )

 داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تبعا ملتغري املنطقة التعليمية  ال توجد فروق ذات

)حويل، مبارك الكبري، العاصمة، الفروانية، األمحدي( بالنسبة للبعد اخلامس اخلاص بالتفكري 

 (، وهي قيمة غري دالة إحصائيًا.2.03املنظم، حيث جاءت قيمة )ف( )



 يمية تجابات أفراد العينة تبعا ملتغري املنطقة التعلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اس

)حويل، مبارك الكبري، العاصمة، الفروانية، األمحدي( بالنسبة إلمجايل جمموع حماور االستبانة، 

 (، وهي قيمة غري دالة إحصائيًا.1.22حيث جاءت قيمة )ف( )

 قواعد واحدة تمد عىلوتعزى تلك النتائج إىل أن مجيع املناطق التعليمية بدولة الكويت تع

للرقي بالتعليم التنظيمي، كام أن املامرسات واآلليات التي تعتمدها الدولة لالرتقاء بالتعليم سواء 

فردية أو مجاعية أو تنظيمية لتحويل مؤسسات التعليم من مؤسسات تقليدية إىل مؤسسات متعلمة 

هلم، عور باحلرية يف أداء أعامتسهم بشكل كبري يف إحساس أفرادها بالسيطرة عىل أعامهلم والش

والعمل عىل تشجيع التعلم التعاوين إيامنا منهم بأمهية التعلم التنظيمي. كام تعزى تلك النتائج إىل 

أن سياسات القائمني عىل أمر التعليم بالدولة وقناعتهم برضورة االرتقاء إىل مصاف املنظامت 

مي من من خالل التأكيد عىل فكرة التعلم التنظي العاملية يسهم يف زيادة التحول إىل منظامت متعلمة

 خالل تشجيع احلوار داخل بيئة التعلم، والعمل اجلامعي املشرتك.

 النظرية: البحث. نتائج 1

 من خالل الدراسة النظرية توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

 عىل قدراهتم وباستمرار حتسني لألفراد من خالهلا يمكن التي هي املنظمة املنظمة املتعلمة 

 للتفكري وموسعة جديدة هناك نامذج تكون حتقيقها، أين يف يرغبون التي النتائج خلق

 يتعلم خالهلا من املنظمة التي هي كذلك متحررة اجلامعية الطموحات تكون مدعومة، أين

 .مجاعة يتعلمون كيف وباستمرار األفراد



 

امن اجلودة ضتطبيق أمهية املنظمة املتعلمة يف املنظامت املختلفة )ومن مربرات االجتاه نحو 

وإرضاء املستفيد وهو ما جيعل اجلودة الشاملة من أهداف املنظمة املتعلمة حتى حيدث التحسني 

املستمر، تغيري نمط التفكري الذي يقوم بالتفرقة بني من يفكر ومن ينفذ حيث ينبغي أن يمتلك مجيع 

الف املستويات الوظيفية القدرة عىل املسامهة يف عمليات التفكري ومتطلبات العاملني عىل اخت

اإلبداع، تطوير مستوي أعىل من املعارف واملهارات لدى العاملني عن طريق حتقيق أنواع التعلم 

املختلفة من تعلم احلقائق واملعارف أي اجلوانب النظرية، وتعلم مهارات وظيفية جديدة أي تعلم 

ملية، والتعلم بصورة تشاركية تسمح باستخدام مجيع اإلمكانات عند أفراد املجموعة، اجلوانب الع

حتقيق امليزة التنافسية العالية وإدارة التغيري بنجاح، وذلك عن طريق اجلمع بني ثالث مستويات 

من التعلم داخل املؤسسة )التعلم األحادي: الذي يمكن املنظمة من أداء مهامها حسب سياسات 

ات العمل احلالية وذلك لتحقيق األهداف القائمة، التعلم املزدوج: والذي تقوم فيه املنظمة وإجراء

بتتبع األخطاء ومعاجلتها باستمرار من خالل مواجهة القيم التي ال تشجع عىل التغيري، التعلم 

ن التعلم أالثالثي : الذي حيدث عندما تتعلم املنظمة كيف تنفذ التعلم يف املستويني السابقني ويعني 

الثالثي والثنائي هيتامن بكيف وملاذا حتدث عملية التعلم يف املنظمة، بينام هيتم التعلم األحادي 

بقبول التغيري دون التساؤل عن األسباب(، انتقال املنظمة إيل مستوى أفضل يف األداء والتميز 

ييف التعلم التي تقوم بتكويمكن أن نميز بني ثالثة أنواع من املنظامت )املنظمة التي تعرف : وهي 

حتى حتقق التغيري مع االنصياع التام دون مناقشة، واملنظمة التي تفكر: والتي تقوم بالبحث عن 

آليات حلل املشكالت، املنظمة التي تتعلم: وهي التي تعمل عىل أن يصبح التعلم والعمل من القيم 

 األساسية يف ثقافة املنظمة(.



 إىل جمموعة من النتائج وهي: البحثتوصل  البحثيف ضوء استجابات عينة 

 العام قبل اجلامعي )متوسط( بدولة الكويت تطبيق إدارات مدارس التعليمبدرجة  تتعلقنتائج 

 املنظمة املتعلمة ويتكون من مخسة أبعاد:األبعاد 

 ( ا6-1أوضحت نتائج الدراسة يف هذا اإلطار عىل أن العبارات من ) القدرات بخلاصة

بني املتوسطة والكبرية حيث ترتاوح األوزان  وقعت ما واإلمكانات الفردية الشخصية

(، وبلغ متوسط استجابة أفراد العينة عىل البعد ككل 1.99( و )2.37النسبية للبعد بني )

(2.16 .) 

 ( اخلاصة 8-1أوضحت نتائج الدراسة يف هذا اإلطار عىل أن العبارات من )الفكريةالنامذج ب 

( و 2.35املتوسطة حيث ترتاوح األوزان النسبية للبعد بني ) يف االستجاباتوقعت 

 (. 2.20(، وبلغ متوسط استجابة أفراد العينة عىل البعد ككل )2.09)

 ( اخلاصة 14-1أوضحت نتائج الدراسة يف هذا اإلطار عىل أن العبارات من )النظرة ب

لبعد املتوسطة حيث ترتاوح األوزان النسبية ل باتمجيعها يف نطاق االستجاوقعت  املشرتكة

 (. 2.09(، وبلغ متوسط استجابة أفراد العينة عىل البعد ككل )2.00( و )2.20بني )

 ( اخلاصة 10-1أوضحت نتائج الدراسة يف هذا اإلطار عىل أن العبارات من )التعلم ب

ية للبعد األوزان النسباملتوسطة حيث ترتاوح  مجيعها يف نطاق االستجاباتوقعت  اجلامعي

 (. 2.15(، وبلغ متوسط استجابة أفراد العينة عىل البعد ككل )2.08( و )2.23بني )



 

 ( اخلاصة 6-1أوضحت نتائج الدراسة يف هذا اإلطار عىل أن العبارات من ) بالتفكري املنظم

 املتوسطة حيث ترتاوح األوزان النسبية للبعد بني مجيعها يف نطاق االستجاباتوقعت 

 (. 2.1(، وبلغ متوسط استجابة أفراد العينة عىل البعد ككل )2.07( و )2.15)

 :نتائج تتعلق بالفروق بني أفراد العينة

  أوضحت نتائج الدراسة امليدانية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد

 أنثي(. -)ذكرالعينة عىل إمجايل االستبانة وأبعادها الفرعية تبعًا ملتغري النوع 

  أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة عىل

مخس  أقل من) سنوات اخلربةالفرعية تبعا ملتغري  أبعادهااالستبانة جمملة وكذلك عىل 

 .أكثر من عرش سنوات(، من مخس إىل عرش سنوات، سنوات

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد  ال أوضحت نتائج الدراسة أنه

مبارك ، حويلية )املنطقة التعليمالفرعية تبعا ملتغري  أبعادهاالعينة عىل االستبانة جمملة وكذلك عىل 

 (.األمحدي، الفروانية، العاصمة، الكبري
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