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 (*) احلماديبن قطيم ساره بنت حممد 

  ملخــــــــــص

هددد ال را ةرإدددا تادددع رامددددطب ق دددع  ددد ظ ة الدددل ة ددددلم راس  سدددا راسمد سدددا اددد  راسددد رة  

راثلنويا راحكو يا ا ا لت  س ي ا راطيلض. وكذاك راوقدوب ق دع  دوقدلت ة اي. دل. وقد  رإدم   ل 

رابلحثددا راسدد  و راو ددب ت ولب.ددل را ةرإددا ق دددع  دد يطرت ووكددييت راسدد رة  راحكو يددا ا سطح دددا 

( رإمبلنا. وةم رإم  رم رألإلالب رإلحصلئيا 260 ي ا راطيلضت وب غ ق مهم )راثلنويا )ب لت(  س

 (.SPSSقن لطيل رااطنل و رإلحصلئ  )

( وهدو شيدلط تادع 3,66رادلم أل دلم راس  سا راسمد سدا كدلن ) راحسلب  راسموإط وق  رةضح ةن

ةسكددلن راددل  لن امح.لددل مةجدا )ة الدل كالددطل( ق دع ةمرل را ةرإددا. وكدلن ةطةلددب رأل ددلم كسدل ي دد    دد  )

ةؤيا  يدمطكا( ي يد) )ةبدط راس  سدا  لااللدا را لةجيدا( ةدي دادك  يدد  )راتيدلمل ر(إدمطرةي يا(  دم جدل    دد  

)ةي يع رامدلون ورامد م را سلق (ت ورحمل  د  )ةي يع ر(إمب لم وراحدورة( راسطةبدا را ل سدات ة دل  دد  

  لاسطةبا راسلمإا وةخلطًر )تش لم اطص ا مد م راسسمسط(.)تنيل  ةن سا اسيلةكا راسدطاا ورامد م( ا ل  

)ن.ص هددد  رةضدددح ةن ةهدددم  دوقدددلت ة الدددل ة ددددلم راس  سدددا راسمد سدددا اددد  راسددد رة  راثلنويدددا 

را وةرت رام ةيايا راس.  ا اس سوبلت راس ةإدا ام دويط قد ةرة ن ق دع رادمد مت ةوةل يدا بدطر و ة.لديم رألمر  

  لت را رقسا را لةجيا  ن ةجل ة ويط بطر و ةد يسيا  م وةل(.راطوةل يات ن ةل رامدلون  ع را 

 .راس ةإا راثلنويا –ة دلم راس  سا راسمد سا  –رامد يم قن  د   :الكلمات املفتاحية

                                           
 .السعودية –كليات الشرق العربي للدراسات العليا  –باحثة ماجستير  )*(
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Extent of Applying The Dimensions of Learning Organization  

In The Governmental Secondary Schools (Riyadh City) 

Sara Bent Mohammed AL- Hammadi 

Abstract 

The study aimed to identify the extent of applying the following 

dimensions of learning organization in the governmental secondary 

schools for the girls in Riyadh city, also standing on the most important 

barriers for applying the dimensions of learning organization in Riyadh 

city from the leaders and agents point of view. The Researcher used the 

descriptive method. The study was applied on the managers and agents 

of the secondary governmental schools (Girls) in Riyadh city. The 

number of responses were(260). It was used the statistical ways by the 

statistical analysis program (SPSS).  

It showed the general arithmetic mean was (3.66), and that signed 

to (applied largely) on the tool of study. The order of dimensions were as 

following: (enabling workers to achieve a common vision) (Linking the 

organization with the external environment) (The Strategic Leadership) 

(encouraging the cooperation and the collaborative learning) 

(encouraging the asking and discussions) (creating new methods to share 

the knowledge and learning), and finally the dimension (founding 

chances for the continuous learning).  

It became clear, the most important statements which received on 

the highest arithmetic mean in this axis (lack in the training courses 

which prefaces for the school employees, routinism in the evaluation 

program, Scarcity of cooperation with the supporting external directions 

to improve the developed learning program).  

The results showed; having statistical differences at (0.01) level of 

significance, among the means of the study responses toward the dimension 

(Linking the organization with the external environment) according to the 

variation in the job name, and the differences came with the managers. 

Keywords: Learning organization dimensions - High school. 
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   :ةــــــــدمــــمق
ةك ت ر(ة لهلت رادلاسيدا راح يثدا ق دع ردطوةل رةبدلن راس  سدلت ةإد وج ةو رة دل   يدلمل 
شيسل قس يلت رامغللطت وراموج) نحو ر ميك راسدلةب راح يثا  لقمبلةهل را سط راتيلمي راضطوةي 

.دددطن راحدددلمي وراديدددطينت ورامددددلش، رابلقدددل  يددد)ت ور(إدددم ل ا اينم.دددلا  لاس  سدددلت تادددع   مسدددع را
 (.74هدت 1436 يكل ةاضل امح شلة) و م  بلة)ت وة. يلة) )را.ح لن ت 

وبلامددلا  اددلن رام ددوة راسدطادد  راسمسددلةن ورددع    سددلت رامد دديم رام. ل شددا ة ددلم ةحدد شلت 
ا راح يثدات و وركبدا رام دوة ق لت  دن ةهس دل ردطوةل تش دلم وإدلئل ج يد ل ادامرةل وراتيدلمل راس ةإدي

 (.(Madden,2013,210ت رام.   وإ( رقماطت    سلت  م  با
ألن راموج) نحو ة الل راس  سا راسمد سا ةحل  حل رايكل رام. ل ي ا  تمرةل راس  سلت 
رام  ة.وم  لا ةجدا رألوادع ق دع ةدوالط راس دلن رام  يسد  راس لإدبت ور دميك را  دطل راسمبمحدا اد ظ 

راددددل  لنت ووجدددوم راطىبدددا اددد ظ را سيدددع اددد  رإلإددد لم بم دددويط راس  سدددا )ةبدددو حيدددي، راتيدددلمرت و 
(. وقدد  رةةددبط رامحددوا تاددع    سددا  مد سددا  ضددطوةل ةا دد   .لاددا ة  يسيددا 398ت 2011 و طة ددعت

ةحبددا رادددل  لن ق ددع ر ددميك راسدطاددات وإنملج ددلت ونيددطهلت وة.لإددس لت وةا دد   .لاددا ة ددويط قدد ةرت 
اسسدددمسطت حلددد  ةطكدددا    سدددلت رادددمد م ق دددع ر دددميك ةكادددط قددد ة  سكدددن  دددن ةاطرمهددل ق دددع رادددمد م ر

ويد دد   Faster Learning Organization (FLO) راسدطاددات وقدد  م ددط  ددطخًطر  صدد  ح
راس  سددا راسمد سددا رألإددطنت حلدد  ةدسددل ق ددع ةح.لددل راسلددال رام لاسدديا ا س  سددا  سددطقا ةكاددط  ددن 

  (.2015ت40 راس  سلت رألخطظ )ةبو ق لولت
ةن راسس كا رادطبيا راسدومشا جا  ( يم اة  ن هذر رادلام ا.  جل ت ةؤيدا راس دك قاد    وبسل

ام ويط رامد يم اا ل  ب   شضله  را وا راسم.  ات حل سل قدلا ارامد ديم اد   -ةحس)   -بن قا  رادايا 
ت ور(همسددلم ب دم هدد ب راسس كدا ةكلدال ةئيسدديا ايإدمثسلة ورام سيددات ورألجيدلا را.لم ددا هدم راثددطول راحتيتيدا

(. وة بلدذًر ا دذ  راطؤيدا رام ويطيدا ا سيدع   دلح  رامد ديمت ةدم 6ت 2015 تةإلإ ا )وزرةل رامطبيا ورامد ديم
اددد  راسس كدددا رادطبيدددا راسددددومشا تلدددية  يدددطوقلت ة سويدددا كالدددط   دددن ةهس دددل  يدددطون خدددلمم راحدددط لن 

 يات وبذاك جدل ت هدذ  را ةرإدا ا وقدوب رايطيبلن ام ويط رامد يم وةحويل راس ةإا اس  سا  مد سا  دط 
 ق ع   ظ ة الل ة دلم راس  سا راسمد سا ا  راس رة  راثلنويا  س ي ا راطيلض.
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 ة:ــــدراســــة الــــمشكل
يورجدد) رامد دديم رالددوم   ددلن قددلاس   مغلددطت يمسلددا    ددوة ةوجدد) قددلئم ق ددع راس لاسددا ادد  

وبددطوز  ددوةل ر(ةصددلا وراسد و ددلتت ورنميددلة ةق ددلج را دومل وراسدطاددا ور ددميك رام. يددلت راس م بددات 
كالطل إلنملج وة دويط راد دم وإة.لند)ت ورامحدوا  لاسطإسدا رامد يسيدا امكدون    سدا  مد سدا )راد بد ت 

وق  دكطت  دد  را ةرإدلت ةن ةهدم  م  بدلت ةحويدل راس  سدا رام. ل شدا تادع    سدا  (.45ت 2013
رةي   بوجدد) قدددلم ايكددون  صددد ةًر اورددع رألهددد رب  مد سددا ةكسددن اددد  وجددوم ن دددلم ا م  دديط ر(إدددمط 

راسمد .دددا  كلادددا ةوجددد) نيدددلت راس  سدددات وةدددوراط ن دددلم ا م  ددديط ر(إدددمطرةي   ا سدددورةم رابيدددطيا بوجددد) 
دكدددطت و خدددلصت ورةبدددلن إيلإدددلت ةسكدددلن راددددل  لنت ورامو ددديد راددد قلل راسم دددوة ألمر  رألقسدددلا. 

  سدددا راسمد سددددا يم  دددب ةددددوراط قددد م  ددددن ( ةن ة ددددلم ة الددددل راس2009مةرإدددا )ببلب دددات ورا ويددددلت 
راسم  بلت ال لت و ن ةهس دل ةدوراط  ابللدا رامسكدلن راي صد ت ورامبكلدط راس  سد ت ورا سدلدج راد. يدات 

( ةن رامددددارم رإلمرةل Moloi, 2010وراطؤيددددا راسيددددمطكات وةد ددددم رابطيددددلا. ودكددددطت مةرإددددا  ددددوا  )
ل را  بات ورادسل راسيمطكت ه   دن ةهدم راس ةإيا  لا سو راس    ا سد سلنت وةحسلن  سموظ ةحصل

( ةهددم ة دددلم رامحددوا ادد  Zietlow, 2011ة دددلم راس  سددا راسمد سددا. وبل ددل مةرإددا ةجطرهددل زيم ددو )
راس  سددا راسمد سددا رامدد  ش.ددوم ب ددل  دد يطو راسدد رة  هدد   راتيددلمل راميددلةكيات وراطؤيددا راسيددمطكا ام بلددذ 
 .لاا رادسل را سلق ت وإنملج  .لاا ةد يسيدا    سدا. وبد بل راوقدل ةو د ل نمدلئو  دد  را ةرإدلت 

سمد سدددا رابلق دددات ا.ددد  ةو ددد ل اوجدددوم  دوقدددلت و ددددوبلت ة دددلم ة الدددل ة ددددلم راسددد رة  ا س  سدددا را
( تادع ةن ورقدع رإلمرةل راس ةإديا اد   د دم راسد رة  راثلنويدا راسددومشا شغبدل 2010مةرإا راسد س  )

را لقددلت رإلب ربيددا رايز ددا ام الددل ة دددلم راس  سددا راسمد سددات وبلامددلا  ا دد  ةدددلن   ددن قصددوة ادد  
سدطاددد ت  دددع ردددد  رامبدددوي  وردددول راطؤيدددا ام دددويط بللدددا رادسدددل مرخدددل راس ةإدددا اددد  راس دددلا را

راسس ددول ا دددل  لنت وق ددا  يددلةكم م ادد  را.ددطرةرتت ورابددد  قددن رألإدد وج رادد شس.طرل ت وإدديلمل را اقددا 
( اأك ت ةن  د م خ دط رام دويط ( ة ادلت ودادك ا.صدوة 2013رامس  يا. وة ل مةرإا راغل  ي )

ا  ددطت ورامطكلددا ق ددع موة  ددد  را.ددلمل رامطبددويلن خل ددا ادد  راسطح ددا راثلنويددات وخل ددا ىيددلج ر
رألقسددلا رإلمرةيددا راطوةل يددات ورامدد  ةيددكل قالددًل ق ددع  دد يطي راسدد رة  راثلنويددا ق ددع حسددلج ة ددويط 
رادسل ا  راس ةإات ور(قمسلم ق ع رألإدلالب رام. ل شدا. واد  ردو   دل إدال شسكدن ة  ديص  يدك ا 
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طادددات ا وقددوب بوجددد) را ةرإددا ادد  حلجدددا راسدد رة  راثلنويدددا ا م ددويطت ور ددميك   م ددد   صددلمة راسد
رامحدد شلت وراسدوقددلت رامدد  ةحددوا مون ة الددل ة دددلم راس ةإددا راسمد سددات ورادسددل ق ددع ةيادد  ةوجدد) 
را.صوة راسدطا ت و وركبا رام وة رام. د   س م د    ل(ةد) را.لئسدا ق دع رامداوم  لاسدطادات وراد دومت 

ماا    ماا  طرا راطئيسدد  رامددلا  ويسكددن ب ددوةل  يددك ا را ةرإددا راحلايددا   ددطل راسدد ورام.لنددات ور(نبمددلل.
 تطبيق أبع د المنظمة المتعلمة في الم ارس الث نوية بم ينة الري ض.

   ة:ــــدراســــداف الــــأه
ة ددد ب را ةرإدددا تادددع رامددددطب ق دددع  ددد ظ ة الدددل ة ددددلم راس  سدددا راسمد سدددا اددد  راسددد رة  

لت ة الدددل ة دددددلم راثلنويدددا  س ي ددددا راطيدددلض  ددددن وج دددا ن ددددط را.لئددد رت وراددددوكييت وةح يددد   دوقدددد
 راس  سا راسمد سا ا  راس رة  راثلنويا  س ي ا راطيلض  ن وج ا ن ط را.لئ رت وراوكييت.

 ة:  ـــدراســـة الـــأسئل
 ل   ظ ة الل ة دلم راس  سدا راسمد سدا اد  راسد رة  راثلنويدا  س ي دا راطيدلض  دن وج دا  -1

 ن ط را.لئ رت وراوكييت؟

  دن راطيدلض  س ي دا راثلنويدا راس رة  ا  راسمد ساسا  ل ةهم  دوقلت ة الل ة دلم راس   -2
 ؟وراوكييت را.لئ رت ن ط وج ا

 ة:ــــدراســــة الــــأهمي
 دددن راسدددأ وا ةن ةبلددد  هدددذ  را ةرإدددا راسسدددطوالن اددد  وزرةل رامد ددديم وراددددل  لن اددد  راسددد رة  

وكددييت( ادد  رامدددطب ق ددع ة دددلم راس  سددا  -راحكو يددا راثلنويددا ا ا ددلت  س ي ددا راطيددلض )قلئدد رت
راسمد سا. و ن راسأ وا ةن ةس م هذ  را ةرإا ا  ةس يط راضو  ق ع راد وة راس دم االلدا راس  سدا 

 يا راسم.  ا ا  خ ل رااللا راس لإبا امحويل راس ةإا اس  سا  مد سا. راس ةإ

 ة: ـــدراســـدود الـــح

 :لب.ل هذ  را ةرإا ق ع راس رة  راثلنويا راحكو يا ا ا لت  س ي ) راطيلض. الح ود المك نية   

 :هد.1437/1438ةم تجطر  هذ  را ةرإا خيا رادلم را ةرإ   الح ود الزم نية 

 را.لئ رتت وراوكييت ا  راس رة  راثلنويا.  ق ع را ةرإا رقمصطت البشرية: الح ود 
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 ة:ــــــدراســـات الـــمصطلح
كسددلج ةقضددلئ ل ا سدطادددا تراس  سددا رامدد  ةسددد م ادد  ا  ةددددطب  أن ددلالمنظمااة المتعلمااة: 

  لألخ ددل توةيد ع راسبدلمةرت وةسدسح  وةحدث م ق دع ر(بمكدلة وة يدط  .لادا ةد قم رادمد م راسسدمسطت
جدل راحبدلع ق دع راب.دل  ور(زمهدلة اد  بللدا ةونيط راسدطاا را  ي ل ا  جسيع ةنحل  راس  سا  ن 

 .(Business Dictionary, 2014) تإطيدا رامغلطا
راس  سدددا رامددد  ةمصددد   .ددد ةة ل ق دددع ةسكدددلن هددد   ا س  سدددا راسمد سدددا  جطرئددد  رإلد يدددمدط را

وةبدددلما  توكدددذاك ةدسدددل ق دددع ةيددد يع رامددددلون وراحدددورةراددددل  لن ال دددل  دددن رادددمد م ورام دددويط راسسدددمسط 
مرةل  ع ق ةة ل ق ع رامكيد  ع راسمغلطرت راسسدمسطل  ل(قمسدلم ق دع رإل ترا اطرت بلن ةاطرمهل وراس مسع
 .رابدلاا ا سدطاا ورام. يا راح يثا

 راسسددمسطت ا ددمد م اددطص خ ددل)ةدمسدد  را ةرإددا ق ددع رأل دددلم راملايددا  ة دددلم راس  سددا راسمد سددا  
 ةؤيدددا نحدددو ا سد دددم راددددل  لن ةسكدددلن را سدددلق ت ورادددمد م رامددددلون  ةيددد يع وراحدددورةت ر(إدددمب لم ةيددد يع

 .(ر(إمطرةي يا راتيلمل را لةجيات  لااللا راس  سا ةبط ورامد مت راسدطاا اسيلةكا ةن سا تنيل   يمطكات

 ةــــابقــات الســــدراســري والــار النظــاإلط

 

راسدطادددات ورامدد  ةسددددع  ركمسددلج  ددن راسمسك دددا راس  سدداا  أن ددل راسمد سدددا راس  سددا ةدددطب
وهدد  ةداددط قددن ةؤيددا  يددمطكا  ددن خدديا ةطكلاهددل ق ددع ةنيدد ا  ام ددويط راس ددلةرت ادد ظ  يلمرة ددلت

بت ورا ادطرت راس  سا ر(جمسلبيات وة.وم با ل  قيقلت ةدلونيا ا  إالل ة.ويا راس لةرت وراسدلة 
 ة ددل رامد  اراس  سدا تادع شيدلط راسمد سدا راس  سدا (. اسب دوم16ت 2010ا ظ ةاطرمهل )را سدوةت 

 هدذ   دن ر(إدمبلمل  م و ن راس  سات مرخل إلئ ل  .لاا رادل  لن بلن وةبلما ل راسد و لت ركمسلج
 (.26 ت2013 تراسيدددددل) راس  سددداا ةهددد رب ةح.دددل ج يدددد ل  سلةإدددلت تادددع بمحوي  دددل راسد و دددلت

رامد يسيدا رامطبويدا  وةدطب رابلحثا راس  سا راسمد سا  دن خديا ة دلمهدل راس  وبدا  أن دل  راسطإسدا
رامددد  ش.دددوم ةاطرمهدددل  لاميدددلةك اددد  وردددع و ددديلاا را  دددط ر(إدددمطرةي يا رام  يسيدددا رامددد  ة د  دددم 

ركمسددلج قددلمةين ق ددع ة الددل راددمد م راسسددمسطت ورام ددويط راددذرة ت وةبددلما راسد و ددلت ورا اددطرتت و 
 وإنملج راسدطاات و وركبا رام وةرت  ح يًل وقلاسيًل.
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 رادسددل ةبددط خدديا  دن ورا سددو ا ددمد م ادطص ةددوالط وةد دد  المسااتمر: للااتعل  فاار  إيجاا د -1
  (.2012 ورادسطيت را.ورإسات) ةأمشا رألقسلا ة  ل  رامد م األاطرم يملل  حل   لامد مت

 كلاددا راسسددمويلت وق ددع رألوقددلت  د ددم ادد  رادددل  لن بددلن والحااوار: االسااتع   تشااجي  -2
  (.2012 راي بلنت) رابدل ةم و دطاا راسورقع قن را  ط  غ 

 وةيد يع رادسدلت وادطة  راميدلةكيا  اد ة ق دع رقمسدلمرً   الجما يي والاتعل  التعا و   تشجي  -3
 (. 2013 رابمللت قا )  .لاا راس  سا  ن راس قوم رامدلون 

 امح.لدل وةوميب ل وحب  ل ون.  ل وةوزيد ل التعل : يملية ومش ركة لحي زة أنظمة تطوير -4
 (. 2012 را عيس ت ونلشدت)راس  سا   ع وراسمدل  لن رادل  لن ةه رب

 ا  ا سيلةكا ا دل  لن رابط ا ويد   تةلحامشتركة:  رؤ   تحقيق نحو الع ملين تمكين -5
 (. 2013 رابمللت قا ) راس  سا ةؤظ  وورع را.طرةرت وة الل   لقا

 وراوإدط راالليدا  لأل ددلم راس  سدا ةبدط خديا ودادك  دن الخ رجياة: ب لبيئاة المنظمة ربط -6
 (. 2012 ورادسطيت را.ورإسا)  سلةإلت رادسل اضبط رأل دلم ا ذ  رألاطرم وا م راسحيطت

 رامبكلدددط را.دددلمل شسدددم  م  ددد ظ ةي تادددع وةد ددد  را.ددد ةل تاااوفير ديااا دة اساااتراتيجية للاااتعل : -7
 (. 86ت 2012 راي بلنت) رإلش لب  رامغللط ا  ل ر(إمطرةي  

( ادددد  2007وحسددددلن ) تيم  ددددع موة راسدددد يطل  ددددن خدددديا قدددد ل   ددددل(ت ا صدددد ل رااددددييوي 
ةوقدددلت  -راسسددلن ل راي صدديا  -ا راسحلكددلل رابكطيددا وراسدط يدد -را يكددل -راث.لاددا  -رألهدد رب وراطؤيددا

( تاع ةهسيا موة رإلمرةل راس ةإيا ا  ة الل 136 ت2009وببلب ا ) تكذاك شيلط را ويلرألمر . 
ة دددددلم راس  سددددا راسمد سددددا  ددددن خدددديا را  ددددطل را  يدددد ل تاددددع موة كددددل  ددددن  راسدددد يطت ورإلمرةيددددلنت 
وراسد سدددلن كأ دددحلج ةإدددلاا ةد يسدددلن و مد سدددلن  سدددطوالن قدددن  سدددلق ل راس ةإدددا ق دددع ة دددويط 

  . ةة ل امح.لل هذ  راطإلاا. 
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ةالن وجوم  دوقلت ةحدوا مون ة الدل  بدلمل راس  سدا راسمد سدا اد  راسد رة  ش.سدس ل كدلي  دن 
 ( تاع  دوقلت مرخ يا وخلةجيا واطمشا وه  كلاملا   128ت 2013)راطالق ت وراييلجت وراطورب لت 

( ةبدطز راسدوقدلت رام  يسيدا 2008رادصديس  )  ةدذكط قورلد  أواًل: املعوقات التنظيمية الداخلية
را رخ يدددا  دددلية   ىيدددلج راتيددددلمرت رام  يسيدددا راوربيدددا  أهسيددددا رادددمد م رام  يسددد ت وةغلددددط 

 راسدطاا ق ع راسسمويلن رابطمي ورام  يس   يكل  سمسط.
( ةبدطز راسدوقدلت 2008  كدذاك ةدذكط قورلد  رادصديس  )ثانيًا: املعوقاات التنظيمياة ارارةياة   

رامغلدددطرت را لةجيدددا راسبطوردددا ق دددع راس  سدددا كلاسيلإدددلت  يسيدددا را لةجيدددا  دددلية  رام  
 راحكو يا ورادس يلت راسطكايات ور(خميالت راث.ل يا بلن راس  سلت.

( ةبطز راسدوقلت رام  ةحوا مون ة الدل  ب دوم Lee, 2004  يذكط ا  )ةااارديااااات الفااوقاثالًثا: املع
   ادسلت ورد  ن لم ر(ةصلا بلن راسومبلن.راس  سا راسمد سا ه   ق ا ب ل  اطة ر

م( اإددددد ور ل ر(إدددددمثسلة  لاسددددددلةب وراس دددددلةرت رايز دددددا 2030وةم اددد  ة.طيدددط راطؤيدددا )
قدد ع اددطص  -ةي سددل كدلن  -اوملئدد  راسسددم.ال. وإددديكون ه ا ددل ةن شحصددل كدل لبددل إدددومي 

ددددطت  ةكاددط  ددن رامد لدددم را لددد  وادددل خلدددلةرت  م وقدددات وإددديكون ةطكلانددل ق ددددع  طرحددددل رامد لددددم راسبك 
وقدددددع ةأهلدددددل راتيدددلمرت رامطبويدددا وراس ةإلدددددا وةددد ةيا م وة دددويط راس دددلهو را ةرإددديا. كسددددل إدددد داز 

 ددع رحميلجددلت إددوة رادسددلت وإ موإدع اد  زيدلمل ج ومندل اسور  دا   طجدلت راس  و دا رامد يسلدا 
ادطص ر(بمدددل  ادد  راس ددل(ت ر(قمصلميددات  ددع ةطكلاندل ق دع رام صصدددلت را دوق  رامد  ة ددد م 

ةن ةبدددط   طجدددلت رامد ددديم  لحميلجدددلت  2030(. ورقمادددطت راطؤيدددا 36ر(قمصدددددلم راولددددد  ا. )ص
ن ددطل « راطؤيددا»ادد خوا تاددع إددوة رادسددل. و ددس ل  راسددوة ةدماددط   سددا جدد ًر ادد  ة للددا راسدددومي

وبل ل مةرإا نوةل راسيدل   ل  ا ا. لن رامد يمت ةا ة بم ويط راس  و ا رامطبويا   سيع  كونلة ل.
( ةوراط  م  بلت رابد  ر(إدمطرةي   ا دمد م رام  يسد   لاسد رة  راثلنويدا راحكو يدا ا ا دلت 2013)

ادد    ددللل  )راطيددلضت وجدد لت ورايددط يات وحلئددلت وقسددلط( ادد  راسس كددا رادطبيددا راسدددومشا ب ةجددا 
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راحكو يددا ا ا ددلت ادد    ددللل  قلايددات وكددذاك ةددوراط  م  بددلت رابددد  رام  يسدد   لاسدد رة  راثلنويددا 
 )راطيلضت وج لت ورايط يات وحلئلت وقسلط( ا  راسس كا رادطبيا راسدومشا ب ةجا قلايا. 

 اـــراءاتهـــة وإجـــدراســـج الـــمنه
   ةرإا راحلايا.انسب رألإم  م راس  و راو ب ؛ كون هذر راس  و هو ر   

ةحدد م راس مسددع  ددن جسيددع را.لئدد رتت وراددوكييت ادد  راسدد رة  راثلنويددا راحكو يددا  
(   ةإا  لنويا حكو يدات وب دغ قد م را.لئد رت ورادوكييت 130 س ي ا راطيلض ورابلاغ ق مهل )

 هد(.1436/1437( قلئ ل ووكل ا )وزرةل رامد يمت تحصلئيا 380ا  هذ  راس رة  )
يددع ر(إددمبلنا تاكمطونيددًل  ددن خدديا ر(إددمدلنا  سوقددع جوجددل قل ددل رابلحثددا بموز  

(www.google.com) ت وقدددن لطيدددل رإلشسدددييت وةةقدددلم هورةددد  را.لئددد رت ورادددوكييت
راسمددواطل ادد ظ تمرةل ة. يددلت رامد دديم رامل دددا إلمرةل رامد دديم  س ي ددا راطيددلض. وقدد  ب غددل قدد م 

. وجددددل ت خصددددلئص  بددددطمرت ( رإددددم ل ات260راددددطموم رإلاكمطونيددددا راصددددلاحا ا مح لددددل )
 :را ةرإا وا.ًل اسمغلطرت را ةرإا كلاملا 

 توزيع مفردات الدراسة وفقًا ملتغري املسمى الوظيفي (1)ةدول رقم 
 ةااااالنسب رارااااالتك رياااااااااااااااااملتغ

 راسسسع راوميب 
 ٪42 120 قلئ ل   ةإا
 ٪58 140 وكل ا   ةإا

 ٪100 260 راس سون

 راد س  راسطهل
 ٪25 65 مةرإلت ق يل
 ٪75 195  كلاوةيو 

 ٪100 260 راس سون

 إ ورت را   ا ا  رادسل رإلمرةي 
 ٪30,4 79 ةقل  ن خسل إ ورت

 ٪30 78 إ ورت 10إ ورت تاع ةقل  ن  5 ن 
 ٪39,6 103 إ ورت اأكثط. 10

 ٪100 260 راس سون
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 بددطمرت را ةرإددا وا.ددًل اسمغلددط لخاا ب وزيع اا  ر( 1)يمضددح  ددن خدديا نمددلئو را دد وا ةقددم 
ماااا  ( ٪58)، فاااام الل  واااا    اااا  (قلئدددد رت) بددددطمرت را ةرإددددا ماااا  ( ٪42)أن راسسددددسع راددددوميب  

 بدطمرت قل ددا را ةرإددا ماا  ( ٪75)أن وا.ددًل اسمغلددط راسطهدل راد سدد  و  .(وكدييت) بدطمرت را ةرإددا 
حل دددديت ق ددددع  بددددطمرت را ةرإددددا مااا  ( ٪25)، وينلاااا    اااا  أن ( كددددلاوةيو ) دددطه  ن را ةرإدددد  

 بدطمرت ما  ( ٪39,6)أن . ويمال ن وا.ًل اسمغلط إ ورت را   ا ا  رادسل رإلمرةي ()مةرإلت ق يل
 بدددطمرت مااا  ( ٪30,4)، فااام  اااي    ااا  أن (إددد ورت ادددأكثط 10)عااا ن اااانياه  ااا مز   را ةرإدددا 
 بدددطمرت مااا  ( ٪30)وينلااا    ااا  أن ت (ةقدددل  دددن خسدددل إددد ورت)عااا ن اااانياه  ااا مز   را ةرإدددا 
 إ ورت(. 10إ ورت تاع ةقل  ن  5 ن ) ن انياه   مز   عرا ةرإا 

 سل ي   كخمبلةرت راص ة وراثبلت وقطرم ل (قل ل رابلحثا بمصسيم رإمبلنا 

 ني:اااادق احملكمااااص -1
(  دن راسحكسدلن راس مصدلن اد    دل(ت 13دطض ر(إمبلنا ق ع ق م ) قل ل رابلحثا 

 قل دددل رابلحثدددا  دددلجطر  رامدددد شيت رايز دددا رامددد  رةبدددل ق ل دددل الاايدددا راسحكسدددلنو رابحددد  راد سددد ت 
 ٪( اأكثط.80 سبا رةبلة )ب

 ي لألداة:ااداخلاااق الاادق االتسااص -2
ةدددم حسدددلج ر(ةسدددلة راددد رخ   اب.دددطرت ةمرل را ةرإدددات ق دددع قل دددا را ةرإدددا ر(إدددم يبيا رابدددلاغ 

ا بددلن مةجددا  Pearson Correlationبلطإددون ا(  بددطمل وداددك  حسددلج  دل ددل رةةبددلت 30ح س ددل )
كددل ببددلةل  ددن ببددلةرت ر(إددمبلنا  لا ةجددا راك يددا ا سحددوة ةو رابددد  راددذي ة مسدد  تايدد). ورةضددح ةن  دديم 
 دل يت ر(ةةبلت را رخ يا )ر(ةسلة را رخ  ( بلن مةجا راعبلةل ورا ةجا راك يا ا بدد  رادذي ة مسد  تايد) 

 ( وهذر  ل يطك  وجوم مةجا قلايا  ن ر(ةسلة را رخ  .0,01اا )مراا تحصلئيًل ق    سموظ را (

 :ةااااناااات االستبااار ثبااادياااتق -3
وا وقددددوب ق ددددع  بددددلت ةمرل را ةرإدددددا قل ددددل رابلحثددددا  حسدددددلج  دل ددددل ر(ةسددددلة راددددد رخ   

 (ت  سل ي ا ق ع رةةبلن  بلت ر(إمبلنا.0,965اكطونبلنت حل  ب غ )
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 ايكطت دو رام ةج را سلإ ت كسل هو  ورح  لا  وا راملا  ةم رإم  رم  تيل  وق  
 يوضح طريقة تصحيح مقياس ليكرت ذو التدرج ارماسي (2ةدول رقم )

 مستوى درةة االجتاه الفئة املقابلة الدرةة املقابلة جااااادرياااااالت

    بضا ج رً  1,80تاع ةقل  ن  1 ن 1 ة ال ب ةجا ق ل ا ج رً 

    بضا 2,60تاع ةقل  ن  1,80 2 ة ال ب ةجا ق ل ا

  موإ ا 3,40تاع ةقل  ن  2,60 3 ة ال ب ةجا  موإ ا

  طةبدا 4,20تاع ةقل  ن  3,40 4 ة ال ب ةجا كالطل

  طةبدا ج رً  5,00تاع  4,20 5 ة ال ب ةجا كالطل ج رً 

 ة:ااائيااة اإلحصاااجلاايب املعااالااأس
ةن ةأكددد ت رابلحثدددا  دددن  ددد ة ةمرل را ةرإدددا و بلة دددلت و ددديحلم ل ا م الدددلت ة مخ دددل   دددد 

؛ وةددددم رإددددم  رم SPSSراايلنددددلت ادددد  راحلإددددب ريادددد  وق وا ددددل تحصددددلئيًل قددددن لطيددددل بطنددددل و 
ر(نحدددطرب  راسموإددد لت راحسدددلبيا. .ر(خمبدددلةرت رإلحصدددلئيا راملايدددا  )را سدددب راسلويدددا ورامكدددطرةرت

 . دل ل رةةبلت بلطإون اتيل    ة راب.طرت( .كطونبلنرخمبلة ةابل  راسعيلةي.

 ا:ــاقشتهــة ومنــدراســج الــائــنت
 ددل  ددد ظ ة الددل ة ددددلم راس  سددا راسمد سدددا ادد  راسددد رة  راثلنويددا  س ي دددا  

 راطيلض  ن وج ا ن ط را.لئ رت وراوكييت؟ 
 (استجابات مفردات الدراسة حيال العبارات املتعلقة 3ةدول رقم )

 حملور الكلي ألبعاد املنظمة املتعلمة يف املدارس الثانوية مبدينة الرياضبا

 ةاااة املتعلمااااد املنظماااأبع
عدد 

 الفقرات

جمموع 
 الستجاباتا

 املتوسط
االحنراف 

 املعياري

الوزن 
 النسيب

 الرتتيب

 7 70,51 5,51 24,68 6418 7 ا مد م راسسمسطتش لم اطص 

 5 72,73 4,78 21,82 5673 6 ةي يع ر(إمب لم وراحورة

 4 74,12 6,34 29,65 7708 8 ةي يع رامدلون ورامد م را سلق 

 1 74,48 3,99 18,62 4842 5 ةسكلن رادل  لن  ن ةح.لل ةؤيا  يمطكا

 6 72,27 5,04 21,68 5636 6 تنيل  ةن سا اسيلةكا راسدطاا ورامد م

 2 74,40 3,32 14,88 3870 4 ةبط راس  سا  لااللا را لةجيا

 3 74,13 4,77 22,24 5783 6 راتيلمل ر(إمطرةي يا

 را ةجا راك يا أل دلم راس  سا راسمد سا
 0,718ر(نحطرب راسعيلةي= 3,66راسموإط راحسلب  رادلم =

 مةجا رام الل )كالطل(
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( يمضددح ةن  ددد  )ةسكددلن رادددل  لن امح.لددل ةؤيددا 3نمددلئو را دد وا ةقددم ) ددن خدديا ةح لددل 
٪(ت ادد  حددلن جددل   ددد  )ةبددط راس  سددا 74,48 يددمطكا( رحمددل راسطةبددا رألواددع بددوزن نسددا  قدد ة  )

٪(ت ةددددددي داددددددك  ددددددد  )راتيددددددلمل 74,40 لااللددددددا را لةجيددددددا(  لاسطةبددددددا راثلنيددددددا بددددددوزن نسددددددا  قدددددد ة  )
٪(ت  دددم جدددل   دددد  )ةيددد يع 74,13ثلاثدددا بدددوزن نسدددا  قددد ة  )ر(إدددمطرةي يا( حلددد  جدددل   لاسطةبدددا را

٪(ت ورحمددل  دددد  )ةيددد يع 74,12رامدددلون ورادددمد م را سددلق (  لاسطةبدددا راطر دددا بدددوزن نسددا  قددد ة  )
٪(ت ة ددددل  ددددد  )تنيددددل  ةن سددددا 72,73ر(إددددمب لم وراحددددورة( راسطةبددددا را ل سددددا بددددوزن نسددددا  قدددد ة  )

٪(ت وةخلددطًر 72,27لمإددا وقاددل رألخلددطل بددوزن نسددا  )اسيددلةكا راسدطاددا وراددمد م( ا ددل   لاسطةبددا راس
 ددن نمددلئو  ٪(. كسددل يمضددح70,50جددل   ددد  )تش ددلم اددطص ا ددمد م راسسددمسط( بددوزن نسددا  قدد ة  )

( وهو  موإط ش.دع 3,66رادلم أل دلم راس  سا راسمد سا كلن ) راحسلب  راسموإط را  وا ةقي  ةن
(ت وهدد  4,20تاددع ةقددل  ددن  3,40رامدد  ةادد ة )ادد  رابلددا راطر دددا  ددن راستيددل  راسمدد ةج را سلإدد  و 

رابلا رام  ةيدلط تادع مةجدا )ة الدل كالدطل( ق دع ةمرل را ةرإدات و دن ةجدل ةبسدلط دادكت ةدم حسدلج 
رامكطرةرت ورا سب راسلويا وراسموإ لت راحسلبيا ور(نحطرادلت راسعيلةيدا وراطةدب إلجل دلت  بدطمرت 

  لت كسل ي   را ةرإا اكل ببلةل  ن راعبلةرتت واكل  د  ق ع ح

ةضح ةن رإم ل لت  بطمرت را ةرإا حيلا راعبلةرت جل ت ب ةجا )ة الل كالطل(ت حل  ا
راسعيدلةي  ويمضدح ةن  ديم ر(نحدطرب (.5,00 دن  3,52ب غ راسموإط راحسدلب  راددلم ا دذر رابدد  )

( وكدددلن ةقدددل رنحدددطرب 1,32 -1,01بدددلن )تش دددلم ادددطص ا دددمد م راسسدددمسط ة حصدددط  اعبدددلةرت  دددد 
 عيددلةي ا عبددلةل )ةح يدد  راس ددلةرت رايةدد  شحم   ددل   سددوبلت راس ةإددا إلن ددلز راس ددلم(  سددل يدد ا 

ةن ل ةكثدط راعبدلةرت رامد  ة.لةبدل  ةر   بدطمرت را ةرإدا حوا دلت وكلندل ةكادط  يسدا اينحدطرب  ق ع
ا دمد م(  سدل يد ا ق دع ةن دل ةكثدط ببدلةل  راسعيدلةي ا عبدلةل ) د ح راوقدل راكدلا  اس سدوبلت راس ةإدا

رخم بدل حوا ددل  بددطمرت را ةرإددا. وةددطظ رابلحثددا ةن نمددلئو راسحددوة رةب.ددل  ددع  ددل دكددط  ةبددو را صددط 
( اددد  مةرإدددم) ةن  ب دددوم راس  سدددا راسمد سدددا هددد  ة دددك رامددد  ةدددط ن  أهسيدددا رادددمد م ورامد ددديم 2014)

و حسدد   ت ددع  ددل دكددط  كددلي  ددن حلدد ةراسسددمسطين ا سيددع رادددل  لنت وكددذاك رةب.ددل نمددلئو راسحددوة 
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( قددن  ددد  را.ورقدد  رامدد  ة   ددل  ددن موة  دد يطل راس ةإددا ك.لئدد ل ام الددل ة دددلم راس  سددا 2006)
 ةوالط اطص رام سيا راس  يا اس مسدلت رامد مت وة صيص وقل كلب اذاك. راسمد سا و   ل 

ةضح ةن رإم ل لت  بدطمرت را ةرإدا حيدلا راعبدلةرت جدل ت ب ةجدا )ة الدل كالدطل(ت حلد  ر
ويمضدددح  دددن خددديا را  دددط تادددع  ددديم ( 5,00 دددن  3,63ب دددغ راسموإدددط راحسدددلب  راددددلم ا دددذر رابدددد  )

ةي يع ر(إمب لم وراحورة ة حصدط بدلن  راسعيلةي اعبلةرت  د  ر(نحطرب راسعيلةي ةن  يم ر(نحطرب
وكلن ةقل رنحطرب  عيلةي ا عبلةل )ة.ال   سوبلت راس ةإا ا طةي رألخط(  سل ي ا  (1,31 -1,05)

ةن ددددل ةكثددددط راعبددددلةرت رامدددد  ة.لةبددددل  ةر   بددددطمرت قل ددددا را ةرإددددا حوا ددددلت وكلنددددل ةكاددددط  يسددددا  ق ددددع
اينحددطرب راسعيددلةي ا عبددلةل )  لقيددا   سددوبلت راس ةإددا رألخ ددل   صددطرحا ب دد ب راددمد م ور(إددمبلمل 

يد ا ق دع ةن دل ةكثدط ببدلةل رخم بدل حوا دل  بدطمرت را ةرإدا. وةدطظ رابلحثدا ةن نمدلئو هدذر    ل(  سدل 
( رامدد  ةو ددل  ابمحسددلن Welday,Gillis, 2010راسحددوة رةب.ددل  ددع مةرإددا وي دد ي وجل دديل )

( رامد  3راو وا تاع راسد و لت وةبلما دل ق دع راسسدمويلت راد نيلات ودادك  دل يمبدل  دع راعبدلةل ةقدم )
مبدلما   سدوبلت راس ةإدا راسد و دلت  يسدل بلد  ن  يدبل ياا. وقد  رةب.دل نمدلئو راسحدوة ة ص ق دع  اة
( ةن راس  سا راسمد سا ةمص  بد  اةي يع راحدورة وراس لقيداات ودادك  دل Egan,2002 ع  ل دكط  )

 ( رام  ة ص ق ع  اةي يع   سوبلت راس ةإا ق ع ت لةل ةإل ا )اسلدر(ا. 4يمبل  ع راعبلةل ةقم )

ةضح ةن رإم ل لت  بطمرت را ةرإا حيدلا راعبدلةرت راسمد .دا ببدد  ةيد يع رامددلون ورادمد م ر
ويمضدح  دن خديا را  دط تادع را سلق  جل ت ةح  ة دلم راس  سا راسمد سا ب ةجا )ة الل كالدطل(ت 

 -1,04ادددمد م را سدددلق  ة حصدددط بدددلن )ةيددد يع رامددددلون ور اعبدددلةرت  دددد  ددديم ر(نحدددطرب راسعيدددلةي 
( وكددلن ةقددل رنحددطرب  عيددلةي ا عبددلةل )ةطكلددا قضددورت اددطة رادسددل  لاس ةإددا ق ددع   سددم ن 1,27

ةن ددل ةكثددط راعبددلةرت رامدد  ة.لةبددل  ةر   بددطمرت را ةرإددا حوا ددلت وكلنددل  كس سوقددا(  سددل يدد ا ق ددع
 دضدد ن راددبد  ق ددع راددمد م( ةكاددط  يسددا اينحددطرب راسعيددلةي ا عبددلةل ) سددلق ل   سددوبلت راس ةإددا 

 سددل يدد ا ق ددع ةن ددل ةكثددط ببددلةل رخم بددل حوا ددل  بددطمرت را ةرإددا. وةددطظ رابلحثددا ةندد) رةب.ددل نمدددلئو 



(JEQR)  2021 مــــــارس(، 5دد )ــــالعـ 
 

  

( قن  د  را.ورق  رام  ة   ل  ن موة  د يطل راس ةإدا ك.لئد ل 2006و حس  ) تراسحوة  ع حل ة
ورادسددل را سددلق ات وداددك  ددل  تام الددل ة دددلم راس  سددا راسمد سددا و   ددل  اةيدد يع راسبددلمةل وراسيددلةكا

( ورامدد  ةد ص ق دع  اةطكلدا قضدورت اددطة رادسدل  لاس ةإدا ق دع   سددم ن 4يمبدل  دع راعبدلةل ةقدم )
 كس سوقاات كأح  راعبلةرت راسمد .ا ببد  ةي يع رامدلون ورامد م را سلق .

ا حيلا راعبلةرت راسمد .ا ببدد  ةسكدلن راددل  لن امح.لدل ةضح ةن رإم ل لت  بطمرت را ةرإا
ويمضدح  دن خديا را  دط ةؤيا  يمطكا ةح  ة دلم راس  سا راسمد سا جل ت ب ةجدا )ة الدل كالدطل(ت 

ةسكدددلن راددددل  لن امح.لدددل ةؤيدددا  يدددمطكا ة حصدددط بدددلن  اعبدددلةرت  دددد تادددع  ددديم ر(نحدددطرب راسعيدددلةي 
ا عبدددلةل )ةسددد لل حصدددوا   سدددوبلت راس ةإدددا ق دددع ( وكدددلن ةقدددل رنحدددطرب  عيدددلةي 1,28 -0,999)

ةن دددل ةكثدددط راعبدددلةرت رامددد  ة.لةبدددل  ةر   راسد و دددلت راس  وبدددا  سدددطقا اددد  ةي وقدددل(  سدددل يددد ا ق دددع
 بددطمرت قل ددا را ةرإددا حوا ددلت وكلنددل ةكاددط  يسددا اينحددطرب راسعيددلةي ا عبددلةل ) .ددا اددطة رادسددل ادد  

 دددع ةن دددل ةكثدددط ببدددلةل رخم بدددل حوا دددل  بدددطمرت راس ةإدددا ةن رإلمرةل إدددمأخذ بمو ددديلة ل(  سدددل يددد ا ق
( رامدد  ةو دد ل تاددع ةن 2009را ةرإددا. وقدد  رخم بددل را مددلئو  ددع مةرإددا زريدد  وبوبيددلل وراس لددطي )

ةقدددل ة ددددلم راس  سدددا راسمد سدددا ةدددوراطًر اددد  را. لقدددلت راطئيسددديا  لا للدددا راس كيدددا  لا الدددل هددد   ةسكدددلن 
 سا )ةسكلن رادل  لن امح.لل ةؤيدا  يدمطكا( هدو  دن رألاطرم نحو ةؤيا  يمطكات بل سل كلن  د  راس 

ةكثط رأل دلم ةوراطًر  يسل ش ص ة الل ة دلم راس  سا راسمد سا ا  راس رة  راثلنويا  س ي ا راطيدلض. 
( رام  ةو ل  Welday,Gillis, 2010بل سل ق  رةب.ل نملئو راسحوة  ع مةرإا وي  ي وجل يل )

( 3(ة ددلد را.ددطرةرت راسمبلي دداات وداددك  ددل يمبددل  ددع راعبددلةل ةقددم )ابمسكددلن راسددومبلن  ددن راسد و ددلت 
 رام  ة ص ق ع  اةس لل حصوا   سوبلت راس ةإا ق ع راسد و لت راس  وبا  سطقاا.

سيدلةكا ةضح ةن رإدم ل لت  بدطمرت را ةرإدا حيدلا راعبدلةرت راسمد .دا ببدد  تنيدل  ةن سدا اا
ويمضح  ن خيا را  ط تاع  يم ر(نحطرب راسعيدلةي راسدطاا ورامد م جل ت ب ةجا )ة الل كالطل(ت 

تنيددددل  ةن سددددا اسيددددلةكا راسدطاددددا وراددددمد م ة حصددددط بددددلن  راسعيددددلةي اعبددددلةرت  ددددد  ةن  دددديم ر(نحددددطرب
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اس ةإدا ( وكلن ةقل رنحطرب  عيلةي ا عبلةل )تةلحدا راد ةو  راسسدمبلمل  دن ة دلةج ر1,21 -1,10)
ةن ل ةكثط راعبلةرت رام  ة.لةبل  ةر   بطمرت قل ا را ةرإدا حوا دلت  ا سيع   سوبلة ل(  سل ي ا ق ع

وكلنل ةكاط  يسا اينحطرب راسعيلةي ا عبلةل )مقم   سوبلت راس ةإدا دورت راسبدلمةرت راا دل ل(  سدل 
ةند) قد  رخم بدل را مدلئو  دع ي ا ق ع ةن ل ةكثط ببلةل رخم بل حوا ل  بطمرت را ةرإا. وةطظ رابلحثدا 

( رامدد  ةو دد ل تاددع  ورا.ددا قل ددا را ةرإددا ق ددع ةن  سلةإددا   ددل(ت راس  سددا 2015مةرإددا اددطج )
 راسمد سا كلنل ب ةجا  موإ ات  يسل ش ص  تنيل  ةن سا اسيلةكا راسدطاا ورامد م.

جدددل ت ب ةجدددا )ة الدددل كالدددطل(ت حلددد  ب دددغ راسموإدددط  ةن رإدددم ل لت  بدددطمرت را ةرإدددا ةضدددحر
وكددلن ةقددل رنحددطرب  عيددلةي ا عبددلةل )ةوجيدد)   سددوبلت (. 5,00 ددن  3,72راحسددلب  رادددلم ا ددذر رابددد  )

ةن دل ةكثدط راعبدلةرت  راس ةإا األخذ بوج ا ن ط راس مسع راسح   اد  را.دطرةرت رامطبويدا(  سدل يد ا ق دع
رام  ة.لةبل  ةر   بطمرت قل ا را ةرإدا حوا دلت وكلندل ةكادط  يسدا اينحدطرب راسعيدلةي ا عبدلةل )ةددلون 
راس ةإدا  ددع    سددلت )راصدحا رادل ددا وراد لشددا  لااللددا(  دن ةجددل ة.دد شم خ  دا  يددمطكا ا س مسددع(  سددل 

طظ رابلحثا ةن) قد  رةب.دل هدذ  را مدلئو  دع ي ا ق ع ةن ل ةكثط ببلةل رخم بل حوا ل  بطمرت را ةرإا. وة
( رام  ةو  ل تاع رطوةل   ر(إمد رم امكوين ن دطل  سدم.ا يا ا  ل ددا ةدطبط بدلن 2015مةرإا اطج )

( رامد  ةد ص ق دع  2ورابطص راسملحا ا  رااللا را لةجيا ت وداك  ل يمبل  ع راعبلةل ةقدم ) تت كلنلة ل
 ط راس مسع راسح   ا  را.طرةرت رامطبوياا. كسل رةب.دل نمدلئو اةوجي)   سوبلت راس ةإا األخذ بوج ا ن

( ةن ةهددم را صددلئص راسسلددال ا س ةإددا هددو  اةبددلما Brandt, 2003راسحددوة  ددع  ددل دكددط  بطرندد ت )
راسد و دددلت  يدددكل  مكدددطة  دددع  صدددلمة خلةجيدددا و ي.دددا راصددد ا كأوايدددل  رأل دددوةت  سميدددبع رأللبدددلات 

( رامدد  ةدد ص ق ددع  اةدددلون راس ةإددا  ددع 4 ددع راعبددلةل ةقددم ) را ل دددلت .... والطهددل.ات وداددك  ددل يمبددل
    سلت )راصحا رادل ا وراد لشا  لااللا(  ن ةجل ة. شم خ  ا  يمطكا ا س مسعا.

ةن رإم ل لت  بطمرت را ةرإدا جدل ت ب ةجدا )ة الدل كالدطل(ت حلد  ب دغ راسموإدط  ةضحر
وكدددلن ةقدددل رنحدددطرب  عيدددلةي ا عبدددلةل )ب دددل  ةؤظ (. 5,00 دددن  3,70ابدددد  )راحسدددلب  راددددلم ا دددذر ر
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ةن دل ةكثدط راعبدلةرت   وح ل قاط راسسدمويلت رإلمرةيدا راس م بدا و  سوقدلت رادسدل(  سدل يد ا ق دع
رامدد  ة.لةبددل  ةر   بددطمرت قل ددا را ةرإددا حوا ددلت وكلنددل ةكاددط  يسددا اينحددطرب راسعيددلةي ا عبددلةل 

ام الدل رإدمطرةي يلت الق دا ة  دل  حدل راسيدكيت(  سدل يد ا ق دع ةن دل )ةوجي)   سوبلت راس ةإدا 
ةكثددط ببددلةل رخم بددل حوا ددل  بددطمرت را ةرإددا. وةددطظ رابلحثددا ةندد) قدد  رةب.ددل هددذ  را مددلئو  ددع مةرإددا 

( رامدد  ةو دد ل تاددع ةن رادل ددل راسدد ةك رألق ددع ة ددطًر ادد ظ راسبحددو لن ةسثددل ادد  2011راحددورجطل )
( رام  ة ص ق ع  اةي يع راس سوبلت 2وداك  ل يمبل  ع راعبلةل ةقم )  د  راتيلمل ر(إمطرةي يات

 ام بلذ ةؤيا راس ةإا  سل ال ل  ن خ ط رإمطرةي ياا.
 ددل ةهددم  دوقددلت ة الددل ة دددلم راس  سددا راسمد سددا ادد  راسدد رة  راثلنويددا  

قددن هددذر راسددطرا ر إددم  م   س ي ددا راطيددلض  ددن وج ددا ن ددط را.لئدد رت وراددوكييت؟ ااجل ددا
حسلج رامكطرةرتت ورا سب راسلويات وراسموإ لت راحسلبيات ور(نحطرب راسعيلةيت وراطةب 

 إلجل لت  بطمرت را ةرإا كسل يورح ل را  وا راملا  
 (11م )ااااادول رقاااااة

 املتعلمة استجابات مفردات الدراسة حيال العبارات املتعلقة بأهم معوقات تطبيق أبعاد املنظمة 
 يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض مرتبة تنازليًا حسب متوسطات درةة وةود املعوقات

ارة
لعب

م ا
رق

 
ترتيب 
 العبارة

 ارةااااااااااالعب
التكرارات 

 والنسب

 اتاااااوقاااااود املعاااااة وةااااادرة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

درةة 
وةود 

 املعوقات
 بدرةة

 كبرية ةدًا

بدرةة 
 كبرية

بدرةة 
 متوسطة

بدرةة 
 قليلة

بدرةة 
 قليلة ةدًا

1 1 
ادددددددددد وةرت رام ةيايددددددددددا ن.ددددددددددص ر

راس.  دددددا اس سدددددوبلت راس ةإدددددا 
 ام ويط ق ةرة ن ق ع رامد م.

 7 24 63 54 112 ك

3,92 1,13 
ب ةجا 

 2,7 9,2 24,2 20,8 43,1 ٪ كالطل

2 4 

رددد  ةح يدد  راس ددلةرت رامدد  
شحم   دددددل   سدددددوبلت راس ةإدددددا 

 إلن لز راس لم.

 10 41 69 103 37 ك

3,44 1,04 
ب ةجا 

 3,8 15,8 26,5 39,6 14,2 ٪ كالطل

3 6 

ق ددددا راسددددورةم رايز ددددا ام ددددويط 
قدددددددد ةرت   سددددددددوبلت راس ةإددددددددا 

 ام ويط ةد س ن.

 8 39 98 64 51 ك

3,42 1,06 
ب ةجا 

 3,1 15 37,7 24,6 19,6 ٪ كالطل
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ارة
لعب

م ا
رق

 

ترتيب 
 العبارة

 ارةااااااااااالعب
التكرارات 

 والنسب

 اتاااااوقاااااود املعاااااة وةااااادرة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

درةة 
وةود 

 املعوقات
 بدرةة

 كبرية ةدًا

بدرةة 
 كبرية

بدرةة 
 متوسطة

بدرةة 
 قليلة

بدرةة 
 قليلة ةدًا

4 8 

ق دددا راوقدددل راسمدددلل اس سدددوبلت 
راس ةإددددددددددددا اد.دددددددددددد  راددددددددددددد وةرت 

 رام ةيايا ام ويط ق ةرة ن.

 10 56 66 73 55 ك

3,41 1,15 
ب ةجا 

 3,8 21,5 25,4 28,1 21,2 ٪ كالطل

5 11 

ق دددددددددددددددا راحدددددددددددددددوراا )راسلمشدددددددددددددددا 
وراسد ويددا( راس.  ددا اس سددوبلت 

 راس ةإا.

 35 33 66 61 65 ك

3,33 1,33 
ب ةجا 
 13,5 12,7 25,4 23,5 25 ٪  موإ ا

6 14 

رن بلض رايبل يا ا  رامدل دل 
 بدددددددددلن راتيدددددددددلمرت و  سدددددددددوبلت

 راس ةإا.

 18 56 79 60 47 ك

3,23 1,18 
ب ةجا 
 6,9 21,5 30,4 23,1 18,1 ٪  موإ ا

7 13 

ق ا ت دغل  راتيدلمرت اوج دلت 
ن ددددددددددددددددددددددط و ةر    سددددددددددددددددددددددوبلت 

 راس ةإا.

 19 40 90 62 49 ك

3,31 1,15 
ب ةجا 
 7,3 15,4 34,6 23,8 18,8 ٪  موإ ا

8 5 
 رددددد  رادسددددل  سادددد ة ةسكددددلن

 رادل يت ا  راس ةإا.
 1,13 3,44 19 33 67 95 46 ك

ب ةجا 
 7,3 12,7 25,8 36,5 17,7 ٪ كالطل

9 9 

ق دددددددا راميددددددد يع ق دددددددع رادسدددددددل 
ردددسن رابطيدددل بدددلن   سدددوبلت 

 راس ةإا.

 28 38 62 66 66 ك

3,40 1,30 
ب ةجا 

 10,8 14,6 23,8 25,4 25,4 ٪ كالطل

10 7 
رددد  راسددورةم راسملحددا اميدد يع 

  لحبلت ر(بمكلةرت وراسورهب
 1,19 3,42 19 40 69 76 56 ك

ب ةجا 
 7,3 15,4 26,5 29,2 21,5 ٪ كالطل

11 2 
ةوةل يدددددددا بدددددددطر و ة.لددددددديم رألمر  

 راطوةل يا.
 1,09 3,48 10 39 81 75 55 ك

ب ةجا 
 3,8 15 31,2 28,8 21,2 ٪ كالطل

12 10 
ندددد ةل ر(إددددمبلمل  ددددن را اددددطرت 

 ورام لةج راسل .ا.
 1,22 3,35 18 54 63 69 56 ك

ب ةجا 
 6,9 ت20 24,2 26,5 21,5 ٪  موإ ا

13 12 

ردددددددددد  ت دددددددددطرك   سدددددددددوبلت 
راس ةإددددا ادددد  ورددددع را  ددددط 

 ر(إمطرةي يا.

 34 33 69 64 60 ك

3,32 1,31 
ب ةجا 
 13,1 12,7 26,5 24,6 23,1 ٪  موإ ا

14 3 

نددددددددد ةل رامددددددددددلون  دددددددددع را  دددددددددلت 
را رقسدددددددا را لةجيدددددددا  دددددددن ةجدددددددل 

 ة ويط بطر و ةد يسيا  م وةل.

 16 54 47 77 66 ك

3,47 1,24 
ب ةجا 

 6,2 20,8 18,1 29,6 25,4 ٪ كالطل

 0,789 3,42 راسموإط راحسلب  رادلم
ب ةجا 

 كالطل
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ةن رإم ل لت  بطمرت را ةرإا جدل ت ب ةجدا   ن خيا ةح لل بيلنلت را  وا ةقي  يمضح
ويمضددح  ددن خدديا ( 5,00 ددن  3,42)كالددطل(ت حلدد  ب ددغ راسموإددط راحسددلب  رادددلم ا ددذر راسحددوة )

هدذر راسعيدلةي اعبدلةرت  ( ةن  ديم ر(نحدطرب11را  ط تاع  يم ر(نحدطرب راسعيدلةي اد  را د وا ةقدم )
ةي ا عبدلةل )ردد  ةح يد  راس دلةرت ( وكلن ةقدل رنحدطرب  عيدل1,33 -1,04ة حصط بلن ) سحوةرا

ةن ددل ةكثددط راعبددلةرت رامدد  ة.لةبددل  رامدد  شحم   ددل   سددوبلت راس ةإددا إلن ددلز راس ددلم(  سددل يدد ا ق ددع
 ةر   بدددطمرت قل دددا را ةرإدددا حوا دددلت وكلندددل ةكادددط  يسدددا اينحدددطرب راسعيدددلةي ا عبدددلةل )ق دددا راحدددوراا 

 ا ق ددع ةن ددل ةكثددط ببددلةل رخم بددل حوا دددل )راسلمشددا وراسد ويددا( راس.  ددا اس سددوبلت راس ةإددا(  سددل يددد
( رامدد  2012 بدطمرت را ةرإدا. وةددطظ رابلحثدا ةند) قدد  رةب.دل نمدلئو راسحددوة  دع نمدلئو مةرإددا را لد  )

ةم طت ةن  ن ةهم  دوقلت رادمد م رام  يسد  هدو  جسدوم را يلكدل رام  يسيدا اد  راس  سدلت. وكدذاك 
ردحل ةن  دن ةهدم  دوقدلت رادمد م رام  يسد  ( رام  و 2011رةب.ل  ع نملئو مةرإا را سط و خطين )

هددو  ارنيددغلا راتيددلمرت  لن ددلز كددل كالددطل و ددغلطلت وقدد م تةلحم ددل ابتيددا رادددل  لن راسيددلةكا ت( ادد  
( رامد  O’Connor, and Kotze, 2008ةردلل راحد ومات وهدذر  دل وردحم) ةشضدًل نمدلئو مةرإدا )

ا رألاددطرم ادد  رة ددلد را.ددطرةات وكددذاك ةم ددطت ةن  ددن  دوقددلت ب ددل     سددا  مد سددا هددو  اقدد م  يددلةك
( رامدد  ةم ددطت ةن  ددن ةهددم 128ت 2013رةب.ددل  ددع نمددلئو مةرإددا )راطاددلق ت ورايدديلجت وراطوربدد لت 

راسدوقلت رام  ةحوا مون ة الل  بلمل راس  سا راسمد سا ا  راس رة  هو  اتن الاايا راس  سدلت 
 تقلقا رامغللط وراسدل با ق ع راوق ا.ي يغ ون بمح.لل رامد م رألحلمي ر(ة ل  راذي شدسل ق ع 

 ة:ـــدراســـات الـــوصيـــت
 ا  رو   ل ةإبطت ق ) نملئو را ةرإا ةم رامو ل اد م  ن رامو يلت 

 .ةح ي  بطر و ة.ليم رألمر  وة ويطهل  سل يم لإب  ع  م  بلت راس  سا راسمد سا 

  م ويط.راةي يع رامدلون  ع را  لت را رقسا را لةجيا  ن ةجل 

  ةيدد يع   سددوبلت راس ةإددا و رددطوةل رألخددذ  سادد ة ةسكددلن رادددل يت ادد  راس ةإددا راثلنويددا
 ق ع رادسل بطول رابطيل.

 .رادسل ق ع زيلمل راسورةم رايز ا ام ويط ق ةرت   سوبلت راس ةإا ام ويط ةد س ن 

 .ةي يع  لحبلت ر(بمكلةرت  ن   سوبلت راس ةإا قن لطيل رامحبلا راسلمي وراسد وي 

 مبلمل  ن را اطرت ورام لةج راسل .ا ا س رة  راسح يا ورألج ايا.ر(إ 

 .رطوةل ت طرك   سوبلت راس ةإا ا  ورع را  ط ر(إمطرةي يا 
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 عــــراجــــامل

 ت را.ددددلهطل  1ت تاإلدارة ب لمعرفااااة ومنظماااا   الااااتعل (. 2014 دددد حل  حسدددد  ) تةبدددو را صددددط
 وقا رادطبيا ا م ةيب ورا يط.راس س

 ،(.   ظ ةوراط ة دلم راس  سدا راسمد سدا اد  جل ددا رألقصدع  دن 2011 طة ع ) تةبو حيي
(. م 2. ن )مجلة الج معة اإلس مية سلسلة ال راس   اإلنسا نية وج ا ن ط رادل  لن ال ل.

 ص438-397(ت ص 19)
 رإددددمطرةي يا  .مطحدددا امحويددددل راس ةإددددا راسصدددطيا تاددددع بللددددا (2015)ن  دددا إددددل   تةبدددو ق لددددول.

. را سعيدا مجلة التربياةةسكل يا ا  رةرت   مسع راسدطاا ا  رو   د  را اطرت رألج ايدا. 
 (.44راسصطيا ا مطبيا راس.لةنا ورإلمرةل رامد يسيات راد م)

 ب دل  (. موة راس ةإدا كس مسدع ةد دم    د  اد2006و حسد   حسد . ) تقاد  را  يدد تحل ة  
 تراسد ا راحلمشدا وراديدطون  تت رادد م راثلاد  وراديدطون مجلة كلية التربياة .لاا رامد م وة سلم ل 

 جل دا رإل لةرت رادطبيا راسمح ل. 

 ( . إدمطرةي   اد  راس  سدا 2011راحورجطلت كل دل  حسد)ر(إدمد رم رام  يسد  راسد ةك ا مغلدط ر .)
 .397 – 376. ص3ن  ت7 و  تر(ةمن .المجلة االردنية في إدارة االيم لراسمد سا. 

 (  2013راطاددلق ت  حسدد  نددلشد  حسدد ؛ ورايدديلجت ةحسدد   حسدد  إدددل ت وراطوربدد لت  حسدد  ق دد .)
 سموظ ة الل راس  سا راسمد سا و دوقلة دل كسدل يطرهدل راددل  ون اد  راسطإسدلت رادل دا رألةمنيدا 

 158-119(ت ص1(ت راد م)9)ت راس    المجلة األردنية في إدارة األيم لا   حلا ا تةب . 

    زري ت قا را ل ط حسلن ةيلض؛ وبوبيللت خلاد  ةحسد ؛ وراس لدطيت دقدلة  د لن رديد
ت مةرإدددا حلادددا  المنظماااة المتعلماااة وتطبيق تاااا  فاااي الممللاااة العربياااة الساااعودية (.2009)

حددو ةمر  را. لقددلت راطئيسدديا ادد  را للددا راس كيددا  لا الددل. راسددطةسط رادد وا  ا م سيددا رإلمرةيددا  ن
مت 2009ندواساط  4-1هددت راسورادل 1430دو را.د ل  16-13 مسلا ا  را. لن راحكو  ت 

 راطيلض  قلقا راس ك  يصل ا سطةسطرت.
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  (. نسط راتيلمل و سلةإلت رإلبد رن رإلمرةي اسد يطي راسد رة  راثلنويدا 2010إدوم. ) تراس س
 .101-11(. 27) مجلة التربية. سحلا ا ج ل مةرإا ةح ل ). 

 ( . امارم رادوميب   مةرإدا  سدحيا 2012راي بلنت قلما ةحس)موة راس  سا راسمد سا ا  ر .)
المجلااة األردنيااة فااي ق ددع  ددومب  راا ددك راسدددومي ا مسدد يد ور(مخددلة ادد    ي ددا راطيددلضت 

 .105ص-82(ت ص1(ت راد م )8ت راس    )إدارة األيم ل

  ارس الث نوية للبن   في ضوء م خل (. تطوير األداء اإلداري ب لم 2010ن ظ. ) تراي طرن
ك يددا رامطبيددا  تةإددلاا  لجسددملط. قسددم رامطبيددا وق ددم رادد بل القياا دة الموزيااة تمااور مقتاار .

 جل دا راس ك خلا . ةب ل. تا ا لت  أب ل
 رألةمن   تالم رساة المتعلماة م رساة المساتقبل(. 2009) تببلب دا تهلن ؛ و لاح ترا ويل

 مرة ورئل.
 درجاة تاوافر خما ال المنظماة المتعلماة (. 2013لزي يوإد  راحدلج )قا  رابمللت ا ر  ا

ل   م يري الم ارس الحكومية في مح فظ   شام ل الفا ة البربياة ووساطا  مان وجاا   
 . ةإلاا  لجسملط الط   يوةلت جل دا را  لل راول يات نلب لت ا س لن. نظره 

 (. إدددمطرةي   اددد  2008رادصددديس ت قورلددد)رادددمد م رام  يسددد  وموة  اددد  قس يدددا رامغللدددط ر.)
 ت جل دا ةم را.طظت  كا راسكط ا.رس لة م جستير غير منشورةرا ل دلت راسدومشات 

 ( 2013راد ب ت ه ظ .)  ت 1ت تالقي دة التحويلية، م خل إلي اد ق دة التبيير فاي الج معا
 را يط وراموزيع.را.لهطل  تيمطرك ا  بلقا و 

 (. مةجددددا جددددومل ةمر  راتيددددلمل رامطبويددددا وة سيددددا راسددددورةم رابيددددطيا ادددد  2013ق دددد  ) تراغل دددد ي
(. 40(. م)3ن) دراسااا   العلاااو  التربوياااة.راسددد رة  راثلنويدددا وراسموإددد ا  لاس ي دددا راس دددوةل. 

 .1096ص-1068ص
 ( ت راس  سددا راسمد سدا2015ادطجت  دذظ ب ددل تبدطرنيم بدن حسددلن)دن وج ددا  (. سلةإدا   دل 

المجلااة ال وليااة التربويااة ن ددط ةقضددل  هللددا رامدد ةيل   ل دددا جددلزرن و .مطحددلت رام ددويط. 
 75-44(ت ص4(ت راد م)4ت راس    )المتخممة
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 ( 1436را.ح دلن ت إدلام بدن إدددل   ا نل دط .)االتج هاا   الح يثاة فااي القيا دة اإلداريااة هدد
احكو يددددات رألمورة وراموقدددددلتت ت ادددد  كمددددلج  راتيددددلمرت رإلمرةيددددا ادددد  راس  سددددلت روتحاااا ي تا 

 ت راطيلض   د   رإلمرةل رادل ا.1ةحطيط  بطكلت بن  لزن رادملا ت ت
 ( .ة دددددلم راس  سددددا راسمد سددددا وةأ لطهددددل ق ددددع رألمر  2012را.ورإددددسات اطيدددد  ورادسددددطيت زيددددلم .)

ت مجلاة األيما ل واالقتما د العربياةرام  يس   مةرإا حلاا ق ع  دطكا ر(ةصدل(ت رألةمنيدات 
 .52- 38(ت ص 8س    ) را

 ( 2013راسيددددلت ندددوة  ب دددل حسددد  تبدددطرنيم .) تماااور مقتااار  لتطبياااق الاااتعل  التنظيماااي فاااي
ت ةإددلاا مكمددوةر  الددط الماا ارس الث نويااة الحكوميااة للبناا   فااي الممللااة العربيااة السااعودية

   يدوةلت جل دددا رإل ددلم  حسدد  بددن إدددوم رإلإددي يات قسددم رإلمرةل ورام  دديط رامطبددوي ادد  ك يددا
 راد وم ر(جمسلبيا.

 ( .موة قس يددلت تمرةل راسدطاددا ادد  2012را عيسدد ت  دديل قادد را.لمة؛ ونددلشدت  لإددم  يصددل .)
 .191-161(ت ص 31ت راد م )مجلة كلية بب اد للعلو  االقتم ديةب ل  راس  سا راسمد سات 

 ( ة ددددط خصدددددلئص راس  سدددددا راسمد سددددا اددددد  ةح.لدددددل رامسلدددددا 2010را سددددوةت ةإدددددسل  إدددددلام .)م
رسا لة م جساتير س   مةرإا ة ايتيا ا  وزرةل رامد يم رادلا  ورابح  راد س  رألةمنيات راسطإ

 قسلن  جل دا رايطة رألوإطت ك يا تمرةل رألقسلا. غير منشورة،

 ( 2011را سطت إدوم بن  حسد ؛ و خدطون .)   اإلدارة الع ماة، األساو والوئا اا واالتج ها
 ت راطيلض.7ت تالح يثة

 ( 1436/1437وزرةل رامد يم .)بيا   ب لما ارس الث نوياة الحكومياة بم يناة الريا ض للعا   هدد
. و  يطرة لت ووكيية دل. رإلمرةل رادل دا ا مد ديم  س  .دا راطيدلض  تمرةل ة. يدا ها1437/1436

  راسد و لت.
 ( .2015وزرةل رامطبيا ورامد يم .)   مشروع الملا  يبا ب بان يبا العزيز لتطاوير التعلاي  العا

 . راطيلض   يطون ة ويط.المستقبل وبن ء تعليمي ج ي استشراف 
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 (1م )ااق رقاااملح

 ةـــــــــدراســـأداة ال
 املوقرة:...................................... القائدة/ الوكيلةسعادة 

 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ،،،وبعد
وةقدوم  دلجطر   ترا ةرإدلت راد يدل  ك يدلت رايدطة رادطبد  تح ظ للابدلتةال  إدلمةكم  أن   

 الث نويااة بم ينااة الماا ارس فااي المتعلمااة المنظمااة أبعاا د تطبيااق ماا  ) مةرإددا  ل رنيددا  د ددورن 
 ورإل دطرب رإلمرةل اد  ريمرج  لجسدملطمةجدا راحصوا ق ع وداك رإمكسلً( اسم  بلت  ت(الري ض
 )إيجا د : ليةم   تطبيق أبع د المنظمة المتعلمة الت يلى التعرف  وة  ب را ةرإا تاع ترامطبوي 
 - الجماا يي والااتعل  التعاا و   تشااجي  -والحااوار االساات ا   تشااجي  -المسااتمر  للااتعل  فاار 
 المنظماة رباط -والتعل  المعرفة لمش ركة أنظمة إنش ء -مشتركة رؤية لتحقيق الع ملين تمكين

فاااي المااا ارس الث نوياااة الحكومياااة للبنااا   بم يناااة  االساااتراتيجية( القيااا دة -الخ رجياااة ب لبيئاااة
 الماا ارس فااي المتعلمااة المنظمااة أبعاا د تطبيااق معوقاا   أهاا  يلااى الرياا ض. وكااال  الوقااوف

ون دطًر اكوندك قلئد ل/ وك يدا   ةإدا والاوكي  .  الق ا ا  نظر وجاة من الري ض الث نوية بم ينة
طكت وةةشدك حدوا راعبدلةرت رادورةمل ردسن ا.  ةم ةوجي) هذ  ر(إمبلنا تايك ا مدطب ق ع وج ا ن د

( ة لم هذ  راسحلوة. اذر يطجع   ك  د  ر(لين ق ع ر(إمبلنا وقطر ة ل بمأنت ورع قي ا )
راعبلةل رام  ةمبل ووج ا ن طك. ونحي ك ق سدًل  دأن راسد و دلت رادورةمل اد  هدذ  ر(إدمبلنا إدوب 

 راد س  ورإلجل ا ق ع ةسلؤ(ت را ةرإا.ةدل ل  سطيا ةل ات وان ةسم  م ت( ا    لا رابح  

 شاكرة ومقدرة تعاونكن،،، هذا واهلل حيفظكن ويرعاكن

 احلمادي حممد بنت ة: سارهالباحث

Dodemama3@hotmail.com 
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 :في المرب  المن سب( )ففً  ض  هاه الع مة 

  قلئ ل   ةإا

  وكل ا   ةإا

  الوئي ة: مسمى -1

  مةرإلت ق يل 

   كلاوةيو  

  (ةخطظ )يمم دكطهل ..........

 :المؤهل العلمي -2

  ةقل  ن خسل إ ورت

  إ ورت 10إ ورت تاع ةقل  ن  5 ن 

  اأكثطإ ورت  10

 في العمل اإلداري:ة  مسنوا  الخ -1
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 بم يناة الث نوية الم ارس في المتعلمة المنظمة أبع د تطبيق م   يلى المحور األول: التعرف

( فاي الخ ناة التاي ، ث  ضا  ي ماة )الت لية االستب نةيرجى قراءة عب را  الري ض. 

 توافق وجاة نظرك.

 ارةاااااااااااااالعب م
 قااااااة التطبياااااادرة

تطبق بدرةة 
 كبرية ةدًا

تطبق 
 بدرةة كبرية

تطبق بدرةة 
 متوسطة

تطبق بدرةة 
 قليلة

تطبق بدرةة 
 قليلة ةدًا

1 

سط
سسم

م را
مد 

ص ا 
 اط

 لم
تش

 

يددددمم ةح يدددد  ر(حميلجددددلت رام ةيايددددا اس سددددوبلت 
 راس ةإا.

     

2 
ةح يدددد  راس ددددلةرت رايةدددد  شحم   ددددل   سددددوبلت 

 راس ةإا إلن لز راس لم.
     

      ةمبلما   سوبلت راس ةإا را اطرت  يسل بل  ن. 3

4 
ةسكدددن   سدددوبلت راس ةإدددا راحصدددوا ق دددع 

 ا قم ة ويط ةد س ن.راسورةم رايز ا 
     

        ح راوقل راكلا  اس سوبلت راس ةإا ا مد م. 5

6 
ةدل ل   سوبلت راس ةإدا  دع راسيدكيت رامد  

 ةورج ن  لقمبلةهل اط ًل ا مد م.
     

7 
ة.دددد شم موةرت ة ةيايددددا ام ددددويط راس ددددلةرت ادددد ظ 

   سوبلت راس ةإا ة  ل  رادسل.
     

1 

لم 
مب 

(إ
ع ر

ي ي
ة

ورة
وراح

 

      ة.ال   سوبلت راس ةإا ا طةي ريخط

2 
ة كلادددأ   سدددوبلت راس ةإدددا  د ويدددًل ادددمد س ن 

 ة يل  ج ي ل.
     

3 
ةمبلما   سدوبلت راس ةإدا راسد و دلت  يسدل 

 بل  ن  يبل يا.
     

4 
ةيددد يع   سدددوبلت راس ةإدددا ق دددع ت دددلةل ةإدددل ا 

 )اسلدر(  غ  را  ط قن  وقد ن راوميب .
     

5 
يوج  نون  ن حسن رامدل ل بلن   سوبلت 

 راس ةإا.
     

6 
  لقيددددددددا   سددددددددوبلت راس ةإددددددددا رألخ ددددددددل  

  صطرحا ب  ب رامد م ور(إمبلمل    ل.
     



(JEQR)  2021 مــــــارس(، 5دد )ــــالعـ 
 

  

 ارةاااااااااااااالعب م
 قااااااة التطبياااااادرة

تطبق بدرةة 
 كبرية ةدًا

تطبق 
 بدرةة كبرية

تطبق بدرةة 
 متوسطة

تطبق بدرةة 
 قليلة

تطبق بدرةة 
 قليلة ةدًا

1 

ق 
 سل

م را
مد 

 ورا
ن و

مدل
ع را

ي ي
ة

 

      ةدايا ب ل  راث.ا بلن   سوبلت راس ةإا.
اددددطة رادسددددل ادددد  راس ةإددددا ادددد  ةكليددددد  حطيددددا 2

      ةه را ل وا.ًل ام وة رألح ر .

3 
راد راددددا ادددد  رامدل ددددل بددددلن قضددددورت اددددطة 
رادسددددددددل  لاس ةإددددددددا  غدددددددد  را  ددددددددط قددددددددن 

 ر(خميالت بل  ن.
     

ةطكلددا قضددورت اددطة رادسددل  لاس ةإددا ق ددع  4
        سم ن كس سوقا.

ةغللدددددددددددددط ريةر  وراس.مطحدددددددددددددلت وادددددددددددددل ةةي  5
      راس سوقا ةو رابطيل

ةدمم  كلادأل قضددورت ادطة رادسدل  لاس ةإددا  6
      ق ع تن لزرة ن.

ةوجيدددددددد)   سددددددددوبلت راس ةإددددددددا األخددددددددذ  سادددددددد ة  7
      .رام ويط ق ع ةة  رادسل

 سددددددددلق ل   سددددددددوبلت راس ةإددددددددا  دضدددددددد ن  8
      رابد  ق ع رامد م.

1 

 لن
دل 

ن را
سكل

ة
 

طكا
 يم

يا 
 ةؤ

.لل
امح

 

 .ددددا اددددطة رادسددددل ادددد  راس ةإددددا ةن رإلمرةل 
      إمأخذ بمو يلة ل.

2 
ة سددددم  م ر(ةصددددل(ت راسمبلماددددا ادددد  راس ةإددددا 
 يددددددكل رقميددددددلميت  ثددددددل  ن ددددددم ر(قمطرحددددددلتت 

 ور(جمسلقلت راسبموحات قلقلت رام ةيب.
     

  سدددوبلت راس ةإدددا ق دددع  ةسددد لل حصدددوا 3
      راسد و لت راس  وبا  سطقا ا  ةي وقل.

ةح ي  بيلنلت   سوبلت راس ةإا راس لةيا  4
       صبا  سمسطل.

راحدددددددطص ق دددددددع  يدددددددل  ةمر  راس سدددددددوبلت  5
      ب  ب رامحبلا.

1 

د م
ورام

طاا 
اسد

ا ر
لةك

سي
ا ا

 س
  ةن

نيل
ت

 

تةلحا راد ةو  راسسدمبلمل  دن ة دلةج راس ةإدا 
      ا سيع   سوبلة ل.

ةكددددطيم   سدددددوبلت راس ةإدددددا ق دددددع راسبدددددلمةرت  2
      رام  ة.   ل كل    ن.

تةلحا حطيدا ر(خميدلة اد  ةمر  راس دلم ق د   3
      ة بلذ راورجبلت.

ةوجيدد)   سددوبلت راس ةإددا ا ددمحكم  ددلاسورةم  4
      رام  شحم   ل إلن لز ةقسلا ن.

راسبددددلمةرت  مقدددم   سدددوبلت راس ةإدددا دورت 5
      راا ل ل.

ربمكلة ن دم اتيدل  راب دول بدلن رألمر  راحدلا    6
      ورألمر  راسموقع.
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 ارةاااااااااااااالعب م
 قااااااة التطبياااااادرة

تطبق بدرةة 
 كبرية ةدًا

تطبق 
 بدرةة كبرية

تطبق بدرةة 
 متوسطة

تطبق بدرةة 
 قليلة

تطبق بدرةة 
 قليلة ةدًا

1 

جيا
 لة

ا را
االل

ا  ل
 س

اس 
ط ر

ةب
 

 سددلق ل   سددوبلت راس ةإددا ق ددع راسورزنددا 
 بلن  م  بلت رادسل و م  بلت رادلئ ا.

     

2 
ةوجي)   سوبلت راس ةإا األخدذ بوج دا ن دط 

 راسح   ا  را.طرةرت رامطبويا.راس مسع 
     

3 
راحددددددطص ق ددددددع  دطاددددددا ة ددددددط را.ددددددطرةرت ادددددد  

  د ويلت   سوبلت راس ةإا.
     

4 
ةددددددلون راس ةإدددددا  دددددع    سدددددلت )راصدددددحا 
رادل ددددا وراد لشددددا  لااللددددا(  ددددن ةجددددل ة.دددد شم 

 خ  ا  يمطكا ا س مسع.
     

1 

 يا
طرةي

(إم
مل ر

اتيل
ر

 

ةوجيددددددددددد)   سدددددددددددوبلت راس ةإدددددددددددا ام الدددددددددددل 
      رإمطرةي يلت الق ا ة  ل  حل راسيكيت.

مقدددم ل بدددلت   سدددوبلت راس ةإدددا را ل دددا  2
      بورع خ ط ا مد م ورام ةيب.

3 
ت ددددددطرك   سددددددوبلت راس ةإددددددا  لاسد و ددددددلت 
راسح  ددددا  سدددددل ال دددددل راموج دددددلت راسسدددددم.ا يا 

 ا م ويط.
     

راسسدمويلت رإلمرةيدا  ب ل  ةؤظ  وح ل قادط 4
      راس م با و  سوقلت رادسل.

5 
راحدددددددطص ق دددددددع ة الدددددددل إدددددددسلت راتيدددددددلمل 
ر(إدددمطرةي يا اددد  جسيدددع رامصدددطالت مرخدددل 

 راس ةإا.
     

ةيددد يع راس سدددوبلت ام بلددددذ ةؤيدددا راس ةإددددا   6
       سل ال ل  ن خ ط رإمطرةي يا.
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 الماا ارس فااي المتعلمااة المنظمااة أبعاا د تطبيااق معوقاا   أهاا  يلااى المحااور الثاا ني: الوقااوف
يرجى قراءة كل عب رة من والوكي  .  الق ا ا  نظر وجاة من الري ض الث نوية بم ينة

 توافق وجاة نظرك.( في الخ نة التي ، ث  ض  ي مة )ةالت لياالستب نة عب را  

 ارةااااااااااااااااااالعب
 اتاااااوقاااااود املعاااااة وةااااادرة

بدرةة 
 كبرية ةدًا

بدرةة 
 كبرية

بدرةة 
 متوسطة

بدرةة 
 قليلة

بدرةة 
 قليلة ةدًا

1 
ن.ددددددص رادددددد وةرت رام ةيايددددددا راس.  ددددددا اس سددددددوبلت راس ةإددددددا 

 ام ويط ق ةرة ن ق ع رامد م.
     

2 
ردددد  ةح يددد  راس دددلةرت رامددد  شحم   دددل   سدددوبلت راس ةإدددا 

 إلن لز راس لم.
     

3 
ق دددددا راسدددددورةم رايز دددددا ام دددددويط قددددد ةرت   سدددددوبلت راس ةإدددددا 

 ام ويط ةد س ن.
     

4 
ق ددددددا راوقددددددل راسمددددددلل اس سددددددوبلت راس ةإددددددا اد.دددددد  رادددددد وةرت 

 رام ةيايا ام ويط ق ةرة ن.
     

      ق ا راحوراا )راسلمشا وراسد ويا( راس.  ا اس سوبلت راس ةإا. 5

6 
رن بدددلض رايدددبل يا اددد  رامدل دددل بدددلن راتيدددلمرت و  سدددوبلت 

      راس ةإا.

      ق ا ت غل  راتيلمرت اوج لت ن ط و ةر    سوبلت راس ةإا. 7
      رد  رادسل  سا ة ةسكلن رادل يت ا  راس ةإا. 9

      ق ا رامي يع ق ع رادسل رسن رابطيل بلن   سوبلت راس ةإا. 10
      رد  راسورةم راسملحا امي يع  لحبلت ر(بمكلةرت وراسورهب 11
      ةوةل يا بطر و ة.ليم رألمر  راطوةل يا. 12
      ن ةل ر(إمبلمل  ن را اطرت ورام لةج راسل .ا. 13

ردددددد  ت دددددطرك   سدددددوبلت راس ةإدددددا اددددد  وردددددع را  دددددط  14
 ر(إمطرةي يا.

     

15 
را لةجيددددا  ددددن ةجددددل ندددد ةل رامدددددلون  ددددع را  ددددلت را رقسددددا 

 ة ويط بطر و ةد يسيا  م وةل.
     

 


