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 الملخص     

في  الحكومية الثانوية مديري المدارسدرجة ممارسة  عرفتّ  إلىهذه الدراسة  هدفت

 منظمة الساعية للتعلّ الم بدرجة توافر أبعادعالقتها للقيادة الموزعة، و  عمانالعاصمة محافظة 

( معلمًا ومعلمة تم إختيارهم 419من وجهة نظر المعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ن لجمع بيانات الدراسة؛ األولى يبالطريقة الطبقية العشوائية النسبية، وتم إستخدام إستبانت

منظمة الساعية فر أبعاد التوا ، والثانية لقياس درجةيادة الموزعةلقادرجة ممارسة لقياس 

 ، وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي:للتعّلم

  أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان

إذ بلغ المتوسط الحسابي للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، 

 .(1.72نحراف معياري )إ( ب2.11)



 م
 

  ساعية للتعّلم في المدارس الثانوية الحكومية في درجة توافر أبعاد المنظمة الأن

نحراف إب (2.12، إذ بلغ المتوسط الحسابي )محافظة العاصمة عمان كانت متوسطة

 .(1.72معياري )

 ( 1.10وجود عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥α بين )

إلستبانة "المنظمة الساعية  الدرجة الكلية إلستبانة "القيادة الموزعة" والدرجة الكلية

 (.1.51) إرتباط بيرسونللتعّلم" إذ بلغت قيمة معامل 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(1.11 ≥ α)  مديري درجة ممارسة في

ُتعزى لمتغير للقيادة الموزعة عمان  العاصمة في محافظة الحكوميةالمدارس الثانوية 

اك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اإلناث، ولم تكن هنالجنس ولصالح 

(1.11 ≥ α).ُتعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة ، 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(1.11 ≥ α)  درجة توافر أبعاد في

 المنظمة الساعية للتعّلم في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان

اإلناث، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية ولصالح  ُتعزى لمتغير الجنس

 ، ُتعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.(α ≤ 1.11)عند مستوى 

 المفتاحية:الكلمات 

 المسؤولية المشتركة، الممارسات القياديةالموزعة، المنظمة الساعية للتعلم، القيادة 
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Abstract 

This study aimed at finding out the degree of practicing distributed 

leadership by governmental secondary school principals, in the capital of 

Amman Governorate, and its relation to the availability degree of the 

learning organization dimensions, from teachers’ point view. The sample of 

the study consisted of (269) male and female teachers. They were chosen by 

using proportional stratified random sample method. Two questionnaires 

were used to collect  data. The first was to measure distributed leadership. 

The second was to measure the availability degree of the learning 

organization dimensions. Validity and reliability of the two instruments were 

assured. The findings of the study were as the following: 

 The degree of practicing distributed leadership by governmental 

secondary school principals in the capital of Amman Governorate was 

moderate The mean was (3.65) with a standard deviation of (0.73). 

 The availability degree of the learning organization dimensions in  the 

governmental secondary schools in the capital of Amman Governorate 

was moderate . The mean was (3.53) with   a standard deviation of (0.73). 

 There was a positive  significant correlational relationship at  (∝≤0.01) 

between the total score of distributed leadership and the total score of 

“learning organization questionnaire. The value of Pearson correlation 

coefficient was (0.86). 

 There were significant differenses at (∝≤0.05) in the degree of practicing 

distributed leadership  by governmental secondary school principals in 



 س
 

the capital of Amman Governorate, attributed to sex variable, in favor of 

the females. But there were no significant differences at (∝≤0.05) 

attributed to experience and academic qualification variables. 

 There were significant differences at (∝≤0.05) in the availability degree 

of the learning organization dimensions in governmental secondary 

schools in the capital of Amman Governorate attributed to sex variable, 

in favor of the females. But there were no significant differences at 

(∝≤0.05) attributed to experience and academic qualification variables. 

 

Keywords: 

Distributed Leadership, Learning Organization, Shared Responsibility, 

Leadership Practices. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 تمهيد

قيادة كمنظم لألفراد والجماعات والدول، أدرك اإلنسان منذ العصور األولى أهمية ال

في اآلخرين وحثهم على تحقيق األهداف وجعلهم قوة بشرية لإلنجاز  فاعلمن تأثير  الما له

على أساس قوي وتوزيع سليم  ،يمتلكون مقدرة عالية من الكفاءة اً تطلب أفراديوالتقدم. وهذا 

والمؤشر الواضح على التقدم والتطور أهم األدوات المُثلى  ىحدإ ُتعدالقيادية. إذ  للمهمات

يف مع مستجدات العصر وتجاوز على التكّ  إمكانيةبه من  تتميزما ل   ،لمنظمات والمؤسساتل

لما لهذا  خاصة في المجال التربوي،و  ،الصعوبات ومقاومة التحديات في مختلف المجاالت

تحديات متجددة  ما تواجهه منو تقدم األمم،  فيمباشر حقيقي و  يجابيالمجال من أثر إ

 تتطلب إمتالك القائمين عليها المقدرة في القيادة وال سيما القيادة الموزعة.

هتمام التربويين لما لها من تأثير واضح في العملية وحظيت القيادة بشكل عام با

التربوية التعليمية، إذ تم وضع مجموعة من المعايير التي من خاللها وب ناًء عليها يتم إختيار 

ة، وتوزيع المهمات والمسؤوليات على جميع أعضاء فريق العمل في المؤسسة التربوية القاد

 (.4110)عطوي، 

أنها أخذت  يبدوالقيادة التربوية إمعان النظر إلى التجربة األردنية في مجال  وعند

األردني منذ تأسيس الدولة األردنية، إذ عمل على منح  كبيرًا من فكر الُمشرع التربوي حيزاً 
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من إستخدام األسلوب األنجع في إدارته للمدرسة التي  الصالحيات التي  تؤهله ير المدرسةمد

مما أدى الى  ،يرأس إدارتها، وبالتالي كانت التجربة األردنية رائدة في مجال القيادة التربوية

 (.4111 ،عماد الدينتطور العملية التربوية في أكثر من مرحلة )

بويين في األردن وجود عالقة وطيدة بين النمط الحظ عدد من الباحثين التر و 

جوة، التربوية المر  لألهدافمدير المدرسة وبين درجة تحقيق المدرسة  الذي يتبعهالقيادي 

رغبة منهم بأن  ،بأن يسعوا نحو إكتساب المهارات القيادية لديهم فشكلت دافعًا قويًا للمعلمين

 (.4111لمستقبل )عياصرة، يكونوا قادة مؤثرين في العملية التربوية في ا

لما  مة لإلدارة التربوية،ءأكثر أشكال القيادة ُمالبأنها القيادة الموزعة  وتُكمن أهمية

 فيواألهداف والمسؤوليات الواجب تحقيقها دون أي تأثير سلبي  تحتويه من تعدد في المهمات

مة ضرورية يتوجب القيادة هذه وبذلك تكون  ،جوهر العملية التربوية التي تسعى لتحقيقها س 

 مختلف على القائد التربوي التحلي بها وممارستها ممارسة حقيقية على أرض الواقع وفي

إذ يرتكز مفهوم القيادة الموزعة على مبدأ مشاركة (. 4104)عجوة،  المستويات اإلدارية

لك القيادة داخل المؤسسات التربوية، لتكون ُمتاحة لجميع العاملين في هذه المؤسسات، وذ

 .(4101 بسبب حاجتها إلى مثل هذا النوع من القيادة )الشثري،

التي تعمل  ،القيادة الموزعة التربوية أحد أنماط القيادة المدرسية الحديثة كما ُتعد

وال تقتصر  ،على توزيع السلطة والمهمات القيادية في مختلف المستويات اإلدارية في المدرسة

لى إالمدير بعض المهمات القيادية  يفّوضالممكن أن  بل من ،ة فقطيعلى الهيئة التدريس

، كما أن القيادة الموزعة تمنح كلٌ في مجال تخصصه ،الكادر اإلداري في المدرسة لتنفيذها
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جميع العاملين في المدرسة فرصًا متساوية في ممارسة المهمات القيادية والعمل على تحقيق 

 (.0995، أحمدوية التعليمية )المؤشرات الكمية والنوعية من األهداف الترب

ومن أبرز خصائص القيادة الموزعة التي ُلخصت في ثالثة محاور رئيسة هي أنها 

ن تاج جماعي وليست فردية، وبأن حدود اإلنجاز في ممارستها مفتوحة فضال عن تنوع 

 (.4100الخبرات بين الفريق الواحد لما فيه من تنوع للمسؤوليات والمهمات )الزكي وحماد، 

( الى أّن القيادة المدرسية هي األكثر إرتباطًا بواقع 4101أشار علي وغالي )و 

العملية التربوية ألنها تشمل جميع عناصر القيادة التربوية وأكثرها تأثيرًا وتحقيقًا لألهداف 

 التي تسعى الى مواكبة العلم والتطور. المؤسساتالتربوية، فضاًل عن كونها إحدى أبرز 

على أثر ممارسة المديرين للقيادة ( (Harrison, 2005 اريسونهدراسة  أكدتو 

عن تحسين شعور المعلمين  التربوية فضالً  المؤسساتالموزعة في تحسين بيئة العمل في 

، وذلك بسبب تأثير درجة ممارسة المديرين للقيادة الموزعة على أداء المؤسسةجاه ت  

على هيكل تنظيمي تعلمي يهدف إلى تطوير  التربوية وسعيها نحو التعلم إلحتوائها المؤسسات

 التربوية.  المؤسساتمقدرات العاملين وتحسين األداء في 

فإن جو العمل الذي يعيشه العاملون في المنظمة الساعية للتعلم  أما على صعيد

وفي شعور المتفاعلين  ،النظام التربوي ُيشكل ُمتغيرا فاعاًل في مستوى نجاح أداء هذا النظام

والرغبة في بذل أقصى جهودهم  ،والثقة ،والطمأنينة ،وناته الفرعية المختلفة بالراحةعبر مك

 (.4115الممكنة في مسعاهم إلنجاز متطلبات أدوارهم )حمادات، 
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ات من القرن العشرين يظهرت فكرة المنظمات الساعية للتعلم في مطلع التسعين لقد

البيروقراطية واألعمال اإلدارة ة تحديات وذلك بهدف مواجه ،في الواليات المتحدة األمريكية

د من التفكير اإلبداعي فالمنظمة الساعية للتعلم متجددة التفكير وتسعى الى  ،الروتينية التي ُتح 

 بيتر سينج وُيعدالتفكير بطرق ُمبتكرة بهدف تحقيق النتائج المرغوبة في المجال التربوي، 

(Peter Senge)  وضع هيكلها التنظيمي )سلطان وخضر، أول من عّرفها وحدد جوانبها و

4101  .) 

معرفة، كمنهج علمي العلم و الفي ديمومة السعي نحو التربوية  المؤسساتتمتاز و 

فيذ بل بوصفهم أدوات للتنّ ليس ، العاملين المهنيةتطبيقي يسعى دائما نحو تطوير مقدرات 

(، 4111)الطويل،  حولهم نفي األفراد مبوصفهم قادة تربويين يمتلكون المقدرة على التأثير 

والتمكين  ،وثقافة المنظمة ،والهيكل التنظيمي ،القيادة تتمثل أبعاد المنظمة الساعية للتعلم فيو 

متطلبات  دوالتي ُتع ،وشبكة إتصال أفقية وعمودية ،وتوفر المعلومات والبيانات ،اإلداري

)أمين، ية للّتعلم الساعمفهوم المنظمة  إلىأساسية لضمان وصول المؤسسات التربوية 

4102.) 

المنظمات الساعية للتعلم ليست ذات نمط واحد ثابت في اإلدارة والقيادة بل و 

تتجاوزه لتشمل أغلب األنماط اإلدارية القيادية اإليجابية الموجهة نحو تحقيق األهداف التربوية 

ومن ثم فإن  (.4100بيئة ُمؤثرة في المحيط المجتمعي الذي تتواجد فيه )جبران،  دكونها ُتع

والتي من  ،فكرة المنظمات الساعية للتعلم جاءت لمواكبة التحديات التي تواجهها المنظمات

أبرزها ضعف الديمومة لديها بسبب ضعف تكيفها للتحديات التي تواجهها، فالمنظمات 
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عاب المستقب ل الساعية للتعلم ُتعد من أبرز المفاهيم تعبيرًا للمرونة والجاهزية لمواجهة ص 

 (.4101)الحواجرة، 

دة صفات رئيسة وهي السعي ويتوجب على المنظمة الساعية للتعلم  أن تتصف بع 

دمة العملية التربوية وتعلم أساليب التفكير والتحليل ومشاركة  نحو المعرفة وتوظيفها في خ 

إذ ُتعد  األفكار والمعلومات وأن تتضمن هيكاًل تنظيميًا تعليميًا ُمحفزًا لجميع العاملين فيها،

 (.4102هذه الصفات ُمجتم عة أنموذجا متكاماًل للمنظمة الساعية للتعلم ) أمين، 

المنظمات الساعية للتعلم نظامًا متكاماًل تعمل فيه جميع الوحدات التنظيمية  وُتعد

، وتأخذ في اإلعتبار البيئة الخارجية لها اً لبعضها بعض مليتكا وبأسلوب بشكل تبادلي

وبذلك تكون المنظمة الساعية  ،انب المهمة في تصميم برامجها ونشاطاتهاالجو  بوصفها أحد

ومدى تأثيرها في تحقيق األهداف المرغوبة  ،للتعلم األكثر إنفتاحًا ووعيًا ألبعاد البيئة الخارجية

 (.  4101)سلطان وخضر، 

 وتهدف المنظمات الساعية للتعلم إلى توفير التعلم المستمر وسهولة تطبيقه لتحقيق

األهداف التربوية وربط أداء العاملين بأداء المنظمة وأهدافها، وتشجيع البحث العلمي 

ومشاركة المعلومات واألفكار اإلبداعية وتهدف أيضا إلى التجديد والتفاعل مع البيئة المحيطة 

 (.4104بها وتمكين العاملين بها لتحسين مقدراتهم المهنية ) الشريفي والصرايرة والناظر، 
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ضرورة توفر المناخ التنظيمي المناسب في على ( (Zietlow, 2011زيتلو  وأكد

المنظمات الساعية للتعلم لممارسة األسلوب القيادي األمثل للوصول إلى ما تهدف إليه هذه 

 المنظمات من أهداف تعليمية تربوية.

 لمنظمات القرن الحادي اً أساسي اً ُمتطلب دعن وجود المنظمات الساعية للتعلم يُ إ

والعشرين الذي تكُثر فيه التحديات وتتسارع فيه اإلكتشافات وتتطور فيه ُسبل اإلتصاالت 

وتزداد فيه الحاجة الى منظمات أكثر إبداعًا بهدف تسهيل عملية التعلم  ،واإلنفجار المعرفي

 (.4101لجميع أبنائها وبشكل تفاعلي إبداعي مبتكر )سلطان وخضر، 

 الثانوية المدارسالعالقة بين درجة ممارسة مديري لقد جاءت هذه الدراسة لًتعرف 

المنظمة  توافر أبعاددرجة بعالقتها و لقيادة الموزعة ل عمانالعاصمة في محافظة  الحكومية

 .الساعية للتعلم

 مشكلة الدراسة

يمارس القادة اإلداريون التربويون أنماطًا متعددة من القيادة في المؤسسات التربوية، 

لموزعة أحد هذه األنماط التي تؤثر في ب ناء المؤسسات وتحقيق أهدافها، من وُتعد القيادة ا

خالل مشاركة جميع العاملين في عملية القيادة وقيامهم بالمهمات المنوطة بهم وتحملهم 

للمسوؤليات المترتبة عليهم، وتوظيف الخبرات المتنوعة لهؤالء العاملين بما ُيمّكن المؤسسة 

 هداف المرسومة لها.التربوية من بلوغ األ

وُتعد القيادة الموزعة إحدى الكفايات المهنية لمدير المدرسة والتي تتطلب تضافر 

الجهود والكفايات الفنية والمعرفية واألدائية واإلنسانية لضمان قيام المدير بأداء المهمات 
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ملين ، من خالل دمج خبرات المعلمين والعا(4102)قطيشات، الموكولة إليه بأفضل السبل 

 اآلخرين لتحسين العملية القيادية للمدرسة وتطويرها.

وحيث أن المنظمة الساعية للتعّلم ُتعد منظمة القرن الحالي، التي تسعى الى توفير 

فرص التعّلم المستمر للعاملين كافة، وتعمل على ربط أداء الفرد بأداء المنظمة، وتشجيع 

أبعادًا ثالثة ُتسهم في تحقيق متطلبات األداء، البحث والحوار والمشاركة، وأن لهذه المنظمة 

وتسهيل عملية التعّلم لألفراد العاملين، وتوفر المناخ المناسب للعمل، فالبد من توافر قيادة 

 إدارية تشاركية من جميع العاملين للقيام بالمهمات المطلوبة.

ة الموزعة العديد من الدراسات في توصياتها على إجراء دراسة عن القياد تلقد أكد

 (.4101( ودراسة اليعقوبية والعاني والغنبوصي )4101مثل دراسة عبداهلل )

( في توصياتها الى إجراء 4102وأشارت دراسات أخرى مثل دراسة الكبيسي )

دراسة عن أبعاد منظمة التعّلم ودرجة توافرها وربطها بمتغيرات أخرى غير التي تناولتها 

 الدراسة ذاتها.

 تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس اآلتي: وفي ضوء ما تقدم

 عمانالعاصمة في محافظة  الحكومية الثانوية مديري المدارسدرجة ممارسة ما 

 ؟مالمنظمة الساعية للتعلّ  بدرجة توافر أبعادعالقتها ما و لقيادة الموزعة ل
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 هدف الدراسة وأسئلتها

 الحكومية الثانوية مديري المدارسة درجة ممارس عرفتّ  إلىهذه الدراسة  هدفت

، ولتحقيق عمانالعاصمة م في محافظة المنظمة الساعية للتعلّ  بدرجة توافر أبعادعالقتها و 

 الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية: سعتهذا الهدف 

يادة للقعمان العاصمة ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  .0

 جهة نظر المعلمين؟من و الموزعة 

 في محافظة الحكومية الثانوية م في المدارستوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلّ  درجةما  .4

 ؟ من وجهة نظر المعلمين عمان العاصمة

 درجةبين   (α ≤ 1.11)لة إحصائية عند مستوى الذات دإرتباطية هل هناك عالقة  .2

لقيادة الموزعة لعمان  العاصمة ةفي محافظ الحكوميةممارسة مديري المدارس الثانوية 

 ؟في مدارسهم مدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلّ و 

درجة  ممارسة في   (α ≤ 1.11)لة إحصائية عند مستوى الهل هناك فروق ذات د .2

ُتعزى  للقيادة الموزعةعمان  العاصمةفي محافظة  الحكوميةمديري المدارس الثانوية 

 والمؤهل العلمي؟ ،الخبرةو  ،الجنس لمتغيرات
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توافر أبعاد  درجةفي   (α ≤ 1.11)لة إحصائية عند مستوى الهل هناك فروق ذات د .1

 عمان العاصمةفي محافظة  الحكومية الثانوية المنظمة الساعية للتعلم في المدارس

 والمؤهل العلمي؟ ،الخبرةو  ،الجنسُتعزى لمتغيرات 

 أهمية الدراسة

الحالي وما يصاحبه من إنفجار  العصرمية تستمد هذه الدراسة أهميتها من أه

 التربوية.و قدرتها على تحقيق أهدافها التعليمية مالتربوية ومدى  المؤسساتفي  معرفي وأثره

 :يأتيأهمية الدراسة بما  تحديدويمكن 

  ُفي  وجميع العاملين الثانوية الحكومية هذه الدراسة مديري المدارس نتائج ؤمل أن تفيدي

 ة ممارسة القيادة الموزعة في مدارسهم.أهمي إلىالتعرف 

  ُيؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في الّتعرف إلى درجة

 توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في مدارسهم.

  ُفي  في العمل اإلداريؤمل أن ُتسهم هذه الدراسة في رفع كفاءة مديري المدارس ي

 مدارسهم.
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 من هذه الدراسة أن تُفيد نتائجها مديرية التدريب في وزارة التربية والتعليم لتنظيم  ُيؤمل

دة فيما يتعلق بالقيا والعاملين فيها الدورات التدريبية لمديري المدارس الثانوية الحكومية

 .معلّ الموزعة والمنظمة الساعية للت

 وزعة والمنظمة الساعية ُتعد هذه الدراسة نقطة إنطالق للبحث في موضوع القيادة الم

تم التأكد من صدقهما أدب نظري ودراسات سابقة وأداتين للتعلم، بما توفره من 

 وثباتهما.

  ُمخزون المعرفة اإلنسانية في مجال القيادة الموزعة  إلى علمية عد هذه الدراسة إضافةت

 المنظمات الساعية لتعلم.بوعالقتها 

 مصطلحات الدراسة

جرائيًا إشتملت هذه الدراسة عل ى عدد من المصطلحات التي تم تعريفها مفاهيمًا وا 

 على النحو اآلتي:

 :(Distributed Leadership ) القيادة الموزعة

مدير المدرسة على ترك قنوات اإلتصال  مقدرة ( بأنها4115عرفها القحطاني )

وتشجيعهم  القرارات صنعمع العاملين، ومنحهم الثقة الكاملة ومشاركتهم في  مفتوحة تماماً 

 الجماعة ويفيدها.على إبداء الرأي بما يخدم 
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هي عملية منح مديري المدارس الثانوية الحكومية األدوار التعريف اإلجرائي للقيادة الموزعة: 

بإستبانة القيادة ته، وكما تُقاس اهتماملين في المدرسة كل حسب مقدراته واالقيادية للعام

 المعتمدة في هذه الدراسة. الموزعة

(،  Christy, 2008أما تعريف مجاالت القيادة الموزعة فقد عرفها كرستي) 

 (، على النحو اآلتي:4101المشار إليه في عبداهلل )

 الرؤية والرسالة واألهداف:

ُتظهر الرؤية طموح المؤسسة التربوية الرئيس، بينما تعمل الرسالة واألهداف على 

 تحديد آلية الوصول الى هذا الطموح.

مجال الرؤية والرسالة واألهداف إجرائيًا بأنه الدرجة التي حصل عليها  وُيعرف

أفراد عينة الدراسة، من خالل إجاباتهم عن فقرات مجال الرؤية والرسالة من المعلمون 

 ستخدمة في هذه الدراسة.المواألهداف الواردة في إستبانة القيادة الموزعة، 

 المسؤولية المشتركة:

العالية التي يمتلكها المعلمون ذوو الخبرة من المستوى  هي الكفايات المهنية

اإلداري القيادي، والتي يعملون على توظيفها في التطوير الوظيفي للمعلمين اآلخرين األقل 

 خبرة ومهارة.
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وُيعرف مجال المسؤولية المشتركة إجرائيًا بأنه الدرجة التي حصل عليها المعلمون 

اباتهم عن فقرات مجال المسؤولية المشتركة الواردة في أفراد عينة الدراسة، من خالل إج

 إستبانة القيادة الموزعة، الُمستخدمة في هذه الدراسة.

 ثقافة المدرسة:

هي مجموعة القيم واإلتجاهات التي ُتعبر عن المؤسسة التربوية في ظل البيئة 

 المحيطة بها.

من ل عليها المعلمون وُيعرف مجال ثقافة المدرسة إجرائيًا بأنه الدرجة التي حص

أفراد عينة الدراسة، من خالل إجاباتهم عن فقرات مجال ثقافة المدرسة الواردة في إستبانة 

 القيادة الموزعة، الُمستخدمة في هذه الدراسة.

 الممارسات القيادية:

هي الجهود التي يبذلها المعلمون القادة في المؤسسة التربوية نحو تحقيق األهداف 

 رجوة.التربوية الم

وُيعرف مجال الممارسات القيادية إجرائيًا بأنه الدرجة التي حصل عليها المعلمون 

أفراد عينة الدراسة، من خالل إجاباتهم عن فقرات مجال الممارسات القيادية الواردة في 

 إستبانة القيادة الموزعة، الُمستخدمة في هذه الدراسة.
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 :(Learning Organization) الساعية للتعلم المنظمة

المنظمة التي يعمل األفراد فيها بإستمرار على زيادة مدركاتهم في "ُعّرفت بأنها 

تحقيق النتائج التي يرغبون فيها، بإتخاذ أنماط من التفكير والطموح الجماعي، ويتعلم الجميع 

 (.21: 2010)سلطان وخضر،  "فيها بإستمرار

منظمة التي تتوفر فيها ُسبل العلم والتعلم هي الالتعريف اإلجرائي للمنظمة الساعية للتعلم: 

وتقديم التسهيالت كافة، للحصول على العلم والمعرفة للوصول إلى تحقيق أهداف تعليمية 

 المعتمدة في هذه الدراسة. بإستبانة المنظمة الساعية للتعّلموتربوية ُمثلى، وكما تُقاس 

على النحو  (4111)طويل، أما تعريف أبعاد المنظمة الساعية للتعلم فقد عرفها ال

 اآلتي:

 مستوى الفرد: .0

 هو سعي أفراد المنظمة نحو إكتساب المعارف والمهارات الالزمة لتطوير أنفسهم.

أفراد عينة من وُيعرف مستوى الفرد إجرائيًا بأنه الدرجة التي حصل عليها المعلمون 

ي إستبانة المنظمة الساعية ف الدراسة، من خالل إجاباتهم عن فقرات ُبعد ُمستوى الفرد الواردة

 م، الُمستخدمة في هذه الدراسة.علّ للت

 مستوى الفريق أو الجماعة: .7

هو العمل التشاركي بين مجموعة من العاملين في المنظمة بطريقة فّعالة فيما بينهم 

 من أجل تحقيق أهداف مشتركة.
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 ا المعلمونحصل عليهإجرائيًا بأنه الدرجة التي  الفريق أو الجماعةوُيعرف مستوى 

الواردة  الفريق أو الجماعةستوى أفراد عينة الدراسة، من خالل إجاباتهم عن فقرات ُبعد مُ من 

 ستخدمة في هذه الدراسة.المنظمة الساعية للّتعلم، المُ  في إستبانة

 مستوى المنظمة: .3

هو البيئة الداعمة للتعلم من خالل تحفيز العاملين نحو مجموعة القيم واإلتجاهات 

 نماط السلوكية المهنية المرغوبة، بهدف تحقيق أهداف المنظمة المرجوة.واأل

أفراد من  حصل عليها المعلمونإجرائيًا بأنه الدرجة التي  المنظمةوُيعرف مستوى 

المنظمة  الواردة في إستبانة المنظمةستوى عينة الدراسة، من خالل إجاباتهم عن فقرات ُبعد مُ 

 في هذه الدراسة.ستخدمة الساعية للّتعلم، المُ 

 حدود الدراسة

في  ومعلماتها الحكومية هذه الدراسة على معلمي المدارس الثانوية إقتصرت

 .4101/4107عمان للعام الدراسي  العاصمةمحافظة 

 محددات الدراسة

نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما وأمانة المستجيبين  تحددت

ه عينة ـمن تحبسُ ذي ـع الـمجتمـم اإل على الـائج ال يتـنتـم الـميـوأن تع م،ـيتهـوعـوضـلمية ومـالع

الدراسة والمجتمعات المماثلة.



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة
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 الثاني صلالف

 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة

الدراسة: القيادة  بمتغيريالعالقة هذا الفصل على األدب النظري ذي  إشتمل
الموزعة، والمنظمة الساعية للتعلم، فضاًل عن الدراسات السابقة ذات الصلة والتي تم عرضها 

 .األحدث من حيث سنة نشرها إلىمن األقدم 

 أولا: األدب النظري:

، وأهميتها، مفهومهاو القيادة الموزعة بدب النظري موضوعات تتعلق تضمن األ

، المنظمة المتعلمة ومدى توافر أبعادها في المدارس الثانويةذات صلة بوموضوعات ومبادئها 

 وكما يأتي:

 القيادة الموزعة: . أ

أنها عملية مشتركة يتم من خاللها تعزيز المقدرات ب )4119(عرفها بلحياح 

 الفردية والجماعية لألفراد بهدف بلوغ مبتغاهم بطريقة فعالة.

دة الموزعة بوصفها من أهم العوامل التي تؤثر ( إلى القيا4104ونظر عجوة ) 

ستدامة جهود التحسين والتطوير فيها، وُتعد القيادة الفعالة في  في حياة المنظمة التعليمية وا 

 مواجهة تحديات التعليم سعيًا لتحقيق األهداف التربوية.
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ج والبرنام ة الموزعة في تنظيم المدرسة ورؤيتها وثقافتهاالقياد مجاالتوتتمثل 

، إذ ُتعد هذه األبعاد هي المحاور الرئيسة تعليمي واألعمال الفنية والمعلمين كقادة تربويينال

 (.4101، الشثريالمسؤولة عن ممارسة المديرين للقيادة الموزعة )

 أن مجاالت القيادة الموزعة تتمثل في (Harrison, 2005)هاريسون أضاف و 

ثقافة ، و المسؤولية المشتركة، و والرسالة واألهدافالرؤية أربعة مجاالت رئيسة، وهي كاآلتي، 

 .الممارسات القيادية، و المدرسة

قيق وهي ُتعد أركانًا أساسية في تطبيق القيادة الموزعة في المدارس، بهدف تح

بشكل  متكامل، وعدم إهمال أي منها،  تطبيقها جميعاً يجب  إذ، األهداف التربوية المرجوة منها

بعضًا، وبشكل شمولي، مع األخذ في اإلعتبار البيئة المحيطة  هاعضألنها ُتَعد مكملة لب

 بالمدرسة.

 نشأة القيادة الموزعة:

، وذلك عندما كتب (0912)بداية إنطالق مفهوم القيادة الموزعة، في عام  كانت

( عن توزيع القيادة من منطلق علم النفس اإلجتماعي، والذي Gibbالعالم األسترالي جيب )

وزيع المهمات القيادية وأثرها النفسي في القائد، إذ أنها تعمل على تحسين يرتكز على ت

شراك العاملين في القيادة وعدم إنحسارها بيد القائد فقط،  ه النوعي، وا  مستوى اإلنجاز في ُبعد 

 (.Gronn, 2008وبأن القيادة يجب أن تكون في جميع المستويات اإلدارية )
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م بالقيادة الموزعة، كأحد أنواع القيادة التي تهتم في هتمااال تزايدوبعد ذلك التاريخ 

فهم واجه بعض الباحثين صعوبة في تحديد  العمل الجماعي وتوزيع المهمات القيادية، كما

ُتعد ، بل على العاملين لقيادة الموزعة ألنها ليست مجرد تقسيم للمهمات القياديةل واضح

ريقة تشاركية تكاملية بين أعضاء فريق منهجية ترتكز على العمل الجماعي الذي يتم بط

العمل الواحد، والتي ال يوجد فيها روتين إجرائي في التنفيذ، بل تتمتع بالمرونة وسهولة التنفيذ 

لكثير من اإلجراءات والتعليمات التي كانت سابقًا بيد المدير فقط، كسلطة ممنوحة له ويجب 

التوزيع هنا ال يقتصر على المهمات فالمقصود ب .تقييدها وحصرها ضمن صالحيات المدير

بل يتعداه الى توزيع المسؤولية والمساءلة اإلدارية نتيجة تنفيذ هذه المهمات، فهي تبدأ من 

 (.4102تصميم رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها )خليفة، 

ال بد والتي ، التربويمجال الالحديثة في  اإلستراتيجيات إحدىالقيادة الموزعة  دوُتع

، والعمل على تطبيقها تطبيقًا سليمًا، بهدف اإلفادة من جميع هتمام بهاواال اقشتهامنمن 

الموارد المالية والبشرية في المدرسة في سبيل الوصول الى رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها 

 (.4119المرجوة )بلحياح، 

 الثقة عززت ألنهاالمؤسسات التربوية،  فيالقيادة الموزعة ب هتمامتزايد اال لقد

تلبية المتطلبات المتزايدة والتحسن المستمر في السياسات العامة  بهدفباألفراد والجماعات، 

 للقيام بالممارساتمهد الطريق للمديرين تُ  فالقيادة الموزعة .لهذه المؤسساتوالسياسات التربوية 

 رؤيةت تدعم إلستراتيجيا المديرينالتطويرية للمجتمع المدرسي نحو اإلنجاز من خالل إتباع 

بإتخاذ القرارات من  المديرينحل مشكلة إنفراد ورسالتها وأهدافها، والتي عملت على  المدرسة
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 القرار مركزيةاليؤدي إلى  ممادورهم القيادي الفّعال. وتعزيز  المقتدرينخالل تعزيز المعلمين 

قيادة المدرسة من وال تعني القيادة الموزعة سلب مسؤولية  اإلدارية. المساءلة مستوى وزيادة

ُيطلب من  وفي الوقت ذاتهوجود أي شخص مسؤول بشكل تام، بل تعني إلغاء المدير، 

 (.4104)عجوة،  وثقافتها تهاورؤي للمدرسة والبناء التنظيمي القيادةالمدير فهم العالقة بين 

وُيقصد بالتوزيع القيادي هو عملية السماح اإلختياري بنقل جزء من الصالحيات 

الواجبات التي ُيكلفه  ية من المدير إلى المرؤوس، وعندما يقبل األخير فأنه يلتزم بأداءاإلدار 

فالقيادة الموزعة وفق هذا المنظور عبارة عن عملية تحميل المسؤولية ومنح  بها رئيسه.

          الُسلطة الالزمة للموظف لغرض تمكينه من إستثمار مهاراته لخدمة المنظمة 

 (.4102)خليفة، 

كما أكد اإلسالم على تشاركية المسؤولية كما في القيادة الموزعة وذلك استجابة 

كلكم راع  وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع  ومسؤول  لحديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

عن رعيته، والرجل راع  ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن 

في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع  ومسؤول عن رعيته رعيتها، والخادم راع  

 (.4111)الطويل، 

 مبادئ القيادة الموزعة:

 التي تتمثل بما يأتي:و  ،( أبرز مبادئ القيادة الموزعة4100ذكر الزكي وحماد )

  القرارات التي تؤثر في العملية التربوية. ُصنعحق المعلمين بالمشاركة في عملية 
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  في الشعور بالمسؤولية.حق المعلمين 

  قدراتهم وتحقيق محق المعلمين في إكتساب الخبرة العلمية والعملية من أجل تطوير

 طموحاتهم المهنية.

 جو مهني مناسب ومحفز للعمل واإلبداع. دإيجا 

  .نشر روح الفريق في المدرسة والعمل بشكل جماعي 

لقيادة الموزعة، من المبادئ األساسية ل اً ( عدد,Miller 4101أضاف ميلر )و 

 وهي على النحو اآلتي:

 .بناء المقدرات الفنية واإلدارية للمعلمين، وذلك من خالل الممارسة العملية للقيادة الموزعة 

  اإلحساس بالمسؤولية عند المعلمين، وذلك جراء تنفيذهم المباشر لعدد من المهمات

 القيادية.

 ارجية للمعلمين.إتقان العمل، بسبب إرتفاع المساءلة الذاتية والخ 

  إشراك المجتمع المحلي في ممارسة القيادة الموزعة. 

 هوأحد أبرز مبادئ القيادة الموزعة  الى أن (Grenda, 2011) جريندا وأشار

يعمل على توحيد الجهود المبذولة من  هاإلتصال الفّعال بين المديرين والمعلمين، إذ أن

  التربوية المرجوة. وقد أضاف بيكابالمديرين والمعلمين في سبيل تحقيق األهداف 

(Pickup, 2010 ).إذ أن القيادة الموزعة تعمل  الى هذه المبادئ مبدأ توفير المعلومات

تاحتها للجميع، بهدف اإلطالع على التجارب والمعارف  على توفير المعلومات للمعلمين، وا 

دخالهم لنشاطات تُ   غني المناهج الدراسية.الجديدة التي من شأنها تحسين أداء المعلمين، وا 
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 أهمية القيادة الموزعة:

( أهمية القيادة الموزعة في مواجهة التحديات التي تتعرض 4104شرح عجوة )

التربوية، كونها ُتعزز العمل الجماعي وترفع مستوى إنتاجية العاملين عندما  المؤسساتلها 

ن ودرجة ممارستهم للقيادة يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار، وهذا يعتمد على المديري

 الموزعة.

على أهمية ممارسة القيادة الموزعة، إذ أنها تعمل (Moyo, 2010)  مويوأكد و 

على تحقيق األهداف التربوية المرجوة بأفضل الُسبل المتاحة، ووجود أنشطة نوعية يعمل 

م في التدريس، بهدف تحسين نوعية التعلي طرائقوالتنويع في  ،المعلمون على تنفيذها

التحصيل األكاديمي للطلبة، كما أنها تعمل على تعزيز السمات القيادية بالمدرسة، والنهوض 

لدى الطلبة، إذ ينعكس هذا السلوك إيجابُا على الطلبة من خالل األنشطة الالمنهجية، 

سهامهم  في القضايا العامة الموجودة في المجتمع المحلي. وا 

تفق مالوي )و  أن ممارسة على  Terrell, 2010)) ( و تيرلMalloy, 2012ا 

القيادة الموزعة تعمل على تحسين التحصيل العلمي للطلبة، وذلك من خالل تحسين أداء 

المعلمين، وتنفيذهم ألنشطة إبداعية تعمل على رفع جودة التعليم في المدرسة، كما أنها تعمل 

ستثمارها، مما يؤدي الى ترسي خ الجانب النظري للمقررات على تعزيز نقاط القوة لدى الطلبة وا 

 الدراسية لدى الطلبة وتطبيقهم لها بصورة نشاطات ال منهجية.
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 مدير المدرسة والقيادة الموزعة:

الحديثة، لما لها من تأثيرات  التربوية أبرز أنواع القيادة أحد الموزعة القيادة دُتع

القطاع و  ،عيجتمااالالقطاع و  ،قتصادياالفي جميع القطاعات األخرى مثل القطاع 

القيادة وذلك ألن  التكنولوجي، فزاد ذلك من صعوبة عمل قادة المدارس،القطاع و  ،السياسي

تؤثر بشكٍل مباشر في جميع القطاعات سابقة  كما تؤثر إيجابًا في تحسين الّتعلم، الموزعة

م الملقاه على عاتق مديري المدارس، وتوجب عليهمسؤولية ال مما أدى الى زيادةر، ـذكـال

 مـهـاتـصـصـخـم وتـهـولـيـم ومـهـدراتـقـع مـب مـاسـنـتـا يـمـن بـيـمـلـعـمـن الـيـب ةـاديـيـقـات الـمـمهـتوزيع ال

Wallace Foundation, 2013).) 

تحقيق األهداف بإن مدير المدرسة هو الذي يرأس إدارة المدرسة وهو الُمطالب 

بإدارة عمليات اإلدارة والتوجيه واإلشراف والمتابعة  التربوية والتعليمية للمدرسة، وهو الذي يقوم

والتقييم والتقويم، وحتى يتسنى لمدير المدرسة تحقيق االهداف التربوية التعليمية في الوقت 

يجب عليه أن يعمل على توزيع المهمات القيادية اسب وضمن الكلف المالية المتاحة المن

درات جميع العاملين تحت إدارته، لذا يتوجب على مختلف المستويات اإلدارية مستثمرًا مق

هم المهنية عمقدرات جميع العاملين لديه وكيفية تنمية مهاراتهم ودواف يعرفعليه أن 

وكيفية توفير الدافع والحافز الجيد لكل عامل في التوقيت المناسب، فضاًل عن  ،والشخصية

أداة إنجاز لألهداف التربوية  معرفته لجميع أركان مدرسته المادية والبشرية وكيفية جعلها

 (.4111التعليمية )ربيع، 
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أنه يتوجب على مدير المدرسة أن يوزع ب( Hamman, 2010هامان ) وأكد

المهمات القيادية بين المعلمين، مستثمرًا السمات القيادية لديهم، حتى يجعل منهم قادة، كٌل 

القادة، الذين  المعلمينبح مدير المدرسة محاطًا بحسب تخصصه وميوله ومقدراته، فيص

 بإمكانهم تنفيذ مهماتهم القيادية دون الحاجة الى رقابة مباشرة من مدير المدرسة.

 مجالت القيادة الموزعة:

ًا تعريف شكلالذي يُ و في مجال التفكير التنظيمي،  حديثاً  أسلوباً القيادة الموزعة  دُتع

جوردن  حددفقد  ؤسسة التربوية.في الم جميع العاملينلقيادة بوصفها مسؤولية ل جديداً 

(Gordon,2010 ) هي: الرؤية والرسالة واألهداف، و بأربعة مجاالت، القيادة الموزعة

 ، وفيما يأتي شرح لكل مجال:فة المدرسة، والممارسات القياديةوالمسؤولية المشتركة، وثقا

 (:Mission, Vision, and Goals)   األول: الرؤية والرسالة واألهدافالمجال 

المستقبل، بالوصول إليه في  الطموح الذي ترغب المؤسسة التربويةالرؤية  تعني

. وعلى والمجتمع المحلي الطلبةو مدير المدرسة تجاه المعلمين  لتوقعاتالتي ُتمهد الطريق و 

فهي الطريق ما بالنسبة للرسالة أقرارات المدرسة.  تخدمرؤية واضحة  وضعالمدرسة  مدير

أن تكون على قدر عاٍل  والتي يجب ،الوصول الى تحقيق رؤية المدرسة يتم الذي من خالله

يمكن أن تكون و ، المدرسةأهداف  تُبنى عليهاالرسالة  كما أنتحقيقها،  حتى يتممن الوضوح 

جميع أصحاب العالقة يدركونها إذا كان  ذات أثر إيجابيرؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها 
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داخل المدرسة يجب أن  الفّعالةالقيادة الموزعة  تم ممارسةوحتى ت، واقعي بشكل ويفهمونها

 أهداف واضحة.رسالة و مشتركة مع تها رؤيتكون 

 :( Shared Responsibility)  المجال الثاني: المسؤولية المشتركة

مختلف ب المعلمينعلى تنظيم  مقدرة عالية من المدير المسؤولية المشتركةتتطلب 

ن نجاح القيادة الموزعة يكمن في تبادل أو ل بعضها بعضًا، كمّ بحيث ت ومهاراتهم كفاياتهم

 ينالمعلموالمهمات، مع األخذ في اإلعتبار أن  لمسؤولياتا المدرسة ووضوحاألدوار في 

هتماماتهم او  التوجه نحو اإلتجاه الذي يخدم تخصصهم الى يرغبون في أغلب األوقات

من المعلمين بين أن هناك فروقًا فردية درك بكما يجب على المدير أن يُ ومقدراتهم ومهاراتهم، 

ن إدراك المدير لهذه وخبراتهم ومعرفتهم، وطموحاتهم الوظيفية  هتماماتهم ومهاراتهما حيث وا 

على تنويع المهمات، والعمل  من خالل العمليتطلب منه ممارسة القيادة الموزعة  المعلومات

  لمعلمين.على إيجاد بيئة محفزة لممارسة القيادة من ق بل ا

 (:School Culture)   المجال الثالث: ثقافة المدرسة

إذ يجب  .رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافهافي  ذات أثر كبيرثقافة المدرسة  دُتع

بناء على ثقافة المؤسسة التربوية  تشكيليتم أن تكون وليدة البيئة المحيطة بها ويجب أن 

البيئة دورًا معاكسًا لمسار  تمارس المحيط بها واالّ  السلوكية للمجتمعالقيم والعادات واألنماط 

يتعذر على المدرسة تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها بمعزل عن البيئة بحيث المدرسة 

فضاًل عن وجود طلبة من هذه البيئة يدرسون في المدرسة وبالتالي ُيصبح الطلبة  ،المحيطة
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الوقت ذاته. ومن هنا تبرز أهمية العمل أحد مدخالت العملية التربوية وأحد مخرجاتها في 

المشترك بين المدرسة والمجتمع المحلي، بحيث يتم بذل الجهود الالزمة لتكاملية العالقة 

شراكهم  بينهما، مما يتطلب من مدير المدرسة اإلتصال الفّعال مع أعضاء المجتمع المحلي وا 

 في العملية التربوية منذ البداية.

 (:Leadership Practices)  سات القياديةالمجال الرابع: الممار 

تلك الممارسات التي يقوم بها المدير ومعلمو المدرسة بشّكل ُمنظم  تعني

من ق بل مدير المدرسة فضاًل عن  التوجيه واإلرشاد المعلمونبحيث يحتاج عالية، إنتاجية وب

على  إدارية لةعدم وجود مساءال تعني لقيادة الموزعة فا .ودعمهم وتنسيق عملهم همتمكين

 .في المدرسة المعلمينلمهارات والمعرفة لدى لتعزيز ، بل تعني وجود القائد

 يات اإلدارية فيمستو جميع ال القيادة الموزعة على تحقيق القيادة على  وترتكز

بممارسة أعمالهم  الفرد، بحيث يقوم العاملون في المدرسةالتركيز على المدرسة بداًل من 

رية تامة مع وجود المساءلة اإلدارية، وهنا يتوجب على مدير المدير أن الموكولة إليهم بح

ُيتقن المالحظة لجميع المعلمين وتقدير نسب اإلنجاز وكيفية تنفيذ جميع المهمات، كما 

للمعلمين وتوفير مستلزمات تلبية اإلحتياجات الفردية يتوجب على المدير أن يعمل على 

أداء مهمات قيادية وتحفيزهم ومنحهم التغذية الراجعة  على وتشجيع جميع المعلمينالعمل، 

 (.4102، قطيشاتاإليجابية التي من شأنها تحسين األداء القيادي للمعلمين )
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همًا ومؤثرًا في مُ تؤدي دورًا  القيادة الموزعة التربويةوفي ضوء ما تقدم فإن 

كما لطلبة والعملية التربوية، رًا في ااألكثر تأثي التي ُتعدالتربوية وخاصة المدرسة  المؤسسات

أنها تعمل على تعزيز العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، إذ تؤثر إيجابًا في درجة 

المجتمع المحلي في العملية التربوية، بحيث يصبح المجتمع المحلي أحد أعضاء مشاركة 

الممارسة العوامل اإليجابية في تحسين أداء المدرسة، مما يؤثر في نوعية النشاطات 

بالمدرسة، وعليه فأن القيادة الموزعة ُتعد القيادة المتكاملة والشاملة لجميع عناصر العملية 

 التربوية.

 المنظمة الساعية للتعلم: . ب

هي المنظمة التي تسعى بشكل دائم نحو زيادة مقدرتها وطاقاتها المادية والبشرية، 

ل واإلستجابة لمتطلباته )جبران، معتمدة على العلم والمعرفة، لمواجهة تحديات المستقب

بأنها المنظمة التي تمّكنت من تطوير مقدراتها على التكّيف ( 4111)نجم وعّرفها  (.4100

 .والتغيّير الدائم، والتي تمتلك أنموذجًا علميًا لحل المشكالت

بأنها المنظمة التي تمتلك نظامًا متكاماًل تعمل فيه جميع الوحدات  وُعّرفت 

، وتأخذ في اإلعتبار البيئة الخارجية لها كأحد اً لبعضها بعض وتكامليشكل تبادلي التنظيمية ب

 .(4101، سلطان وخضر)الجوانب المهمة في تصميم برامجها ونشاطاتها 
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المنظمة التي  هي( الى المنظمة الساعية للتعّلم Karash, 2002كاراش ) وأشار

تحسين مقدراتهم الفردية والجماعية لتحقيق يعمل العاملون فيها بمختلف المستويات اإلدارية، ل

 أهداف المنظمة المرجوة.

 نشأة فكرة المنظمة الساعية للتعلم:

 طريقة الساعية للتعّلم ُمستمدة من المنظمة جذور( أن 4101الحواجرة ) أوضح

 مسؤولية الساعية للتعّلم حول المنظمة مفهوم ، كما يتمحورالمنظمة ونظرية العلمي البحث

 المسؤولية تلك تحقيق وان بالتغيير، المليء الحديث العالم تطورات مع التكيف عن تالمنظما

 مفهوم تتبنى التي المنظمات أنو . ةتعلمي تعليمية منظمات إلى المنظمات تحول يتطلب

 تحقيق في واستخدامه المستمر، التعلم فرص توفير تعمل علىالساعية للتعّلم  المنظمة

 ،اإلبداعية والمشاركة والحوار البحث وتشجيع المنظمة، بأداء ينالعامل أداء وربط األهداف

 مع والتفاعل التجديد إطار في ومهماتها نشاطاتهاالساعية للتعّلم و  لمنظمةل أساسي كمصدر

 بموجب فتحاول ،لبيئة المحيطة بهال النسبي الثبات عدم نتيجة مستمرة تغيير عمليةة كالبيئ

 .األهداف التنظيميةحقيق لت الالزمة الموارد متالكإ ذلك

 ((Zietlow, 2011زيتلو ( المشار إليه في Senge, 1990لقد حدد سينج )

 :هيخمسة أبعاد بأبعاد المنظمة الساعية للتعّلم، 
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 (:Individual Experience)  الخبرة الفردية

من  يتمكن الفرد العامل، والذيالخبرات المتراكمة لدى  تلك الفرديةبالخبرة  ُيقصد

، مما أتى اإل من خالل التعّلم المستمر، وهذا ال يتتقان أداء المهمات الموكولة إليهإاللها خ

العاملين في نقل الخبرة الى زمالئه فضاًل عن ُيمكنه من تحقيق األهداف المطلوبة منه، 

مة إذ ال يمكن أن تكون المنظ لتشكيل المنظمة الساعية للتعّلم. نقطة البداية وُتعدالمنظمة، 

مين، إذ ال بد أن تقوم المنظمة الساعية ها ساعين للتعّلم ومتعلّ تعّلمة، ما لم يكن العاملون فيم

، وأشركت العاملين في صياغتها وتنفيذها، مما حديد رؤيتها، ورسالتها، وأهدافهاللتعلم بت

 .(4111)نجم،  متعّلمة تنظيمياً منظمة يجعل منها 

 (:Shared Vision) الرؤية التشاركية

بالرؤية التشاركية هو وصول جميع العاملين الى فهم مشترك لرؤية  قصدويُ 

المنظمة ورسالتها وأهدافها، وقد تم إشراكهم في صياغتها وتشكيلها، مما أوجد لدى العاملين 

الشعور باإللتزام األخالقي والمهني في تحقيق رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها، من خالل 

اإلبتكار واإلبداع  الجادة نحو تحقيقها، مما يؤدي الى سعيهم نحو سعيهم للتعّلم، ومحاولتهم

في العمل، وفق أولويات المنظمة، بخطى واثقة من جميع العاملين بأنهم ذوي أثر مباشر في 

تشجيع العاملين على اإلسهام  تحقيق ما تصبو المنظمة إليه. وهنا يقع على عاتق المنظمة

ن مجموعة الرؤى الشخصية تتكون رؤية المنظمة م مومن ثاإليجابي في تحقيق رؤيتها، 

 (.4119للعاملين   )الحواجرة، 
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 (:Team Learning) روح التعل م الجماعية

تمتاز المنظمة الساعية للتعّلم بالعمل الجماعي التشاركي، والذي يأتي من تنظيمها 

موعة القيم والسلوك بنائها لمج لطاقات العاملين بها وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها، فضاًل عن

ثاًل للفريق الذي يعمل التي تحث على العمل بروح الفريق الواحد، فيكون الفرد مم اإليجابي

، وتكون المجموعة ذات أداء متميز متناغم مع الهوية التنظيمية للمنظمة، كما أن كفرٌد فيه

اإلدارية وبين  تجاهات اإلتصال بين جميع المستوياتالتعّلم الجماعية تمتاز بعدد من اروح 

 (.4112، بشكل تفاعلي متكامل فيما بينهم )البوهي، المستوى اإلداري الواحد

 (:Systems Thinking) التفكير الُمنظمي

ي المنظمة، التفكير الُمنظمي توحيد ألنماط التفكير بين جميع العاملين فيعني 

توحيد جميع  ، أي أن النظام يعمل علىمنظم وممنهج ومنطقي بحيث تكون ذات أسلوب

 إذمكوناته بطريقة تفاعلية، ذات إنسجام عالي المستوى مع رؤية المنظمة الساعية للتعّلم، 

بشكل ُيركز التفكير الُمنظمي على العالقات المتبادلة بين األجزاء الداخلية للنظام والتي تؤثر 

 (.4111ثر من العوامل الخارجية للُمنظمة )الطويل، أك

 (:Mental Models) النماذج الذهنية

العمليات التي  بأنهاالنماذج الذهنية ب (Loudermilk, 2013قصد لودرمل ك )

ر في أعمالهم وتصوراتهم وتوجهاتهم، وُتشكل هذه العمليات تحكم تفكير المعلمين بحيث تؤث

األمور التي تتعلق بهم، وُتصبح هي  جميعاإلطار الذي ينظر من خالله المعلمون الى 
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قراراتهم، ومن أكثر األمور المؤثرة في هذه النماذج هي مقدار إنفتاح المعلمون المرجع إليهم ول

عة إطالعهم على التجا دة رب والمعارف الجديدة، وبالتالي تُ على العالم، وس  صبح لديهم ع 

نموذج واحد، قد يعمل على الحد من تعّلم المعلمين وسعيهم أنماذج يحتكمون إليها وليس فقط 

 للتعّلم.

( أبرز النشاطات التي تقوم بها الُمنظمة الساعية 4101بغدادي والعبادي )حدد الو 

 :يأتيللتعّلم، كما 

 .السعي الدائم نحو الحصول على األفكار والمعارف الجديدة 

  على العاملين وتعميمهانقل األفكار والمعارف الى داخل المنظمة. 

 .تطبيق األفكار والمعارف والتجارب الجديدة واإلفادة منها 

 .السعي نحو التغيير المستمر لسلوكها التنظيمي نتيجة تطبيقها لهذه المعارف الجديدة 

 قياس أثر تطبيق األفكار والمعارف والتجارب الجديدة. 

 أبعاد المنظمة الساعية للتعل م:

أبعاد رئيسة وهي؛ مستوى الفرد، و  ةأبعاد المنظمة الساعية للتعّلم بثالث تتمثل

 :وعلى النحو اآلتي، مستوى المنظمةاعة، و مستوى الفريق أو الجم

 الُبعد األول: مستوى الفرد:

مامها بالفرد، وسعيها نحو هتبه المنظمة الساعية للتعّلم هو ا إن من أبرز ما تتميز

نحو التعّلم المستمر، والتي تؤدي الى تعّلم المنظمة، فضاًل عن توفيرها للمناخ التعّلمي  تحفيزه
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املين، سعيًا منها لتحفيزهم وتشجيعهم نحو التعّلم، كما يترتب على التجريبي المناسب للع

ة من ق بل أفرادها، المنظمة الساعية للتعّلم توفير جميع ما يلزم لتحقيق العملية التعّلمي

دة، التي ُتسهم في م نحو الحصول على األفكار والمعارف والتجارب الجديوحرصهم الدائ

 (.4111تحقيق أهدافها ) الطويل، 

 الُبعد الثاني: مستوى الفريق أو الجماعة:

تتميز به المنظمة الساعية للتعّلم، هو توافر روح الفريق، سواء في سعيهم  إن ما

ها على نقل فيبتوافر روع العمل الجماعي التشاركي، بحيث يعمل الفرد المتعّلم  أمنحو التعّلم، 

لى زمالئه في العمل سعيًا منه بنقل ب الجديدة التي حصل عليها، اار األفكار والمعارف والتج

الخبرة إليهم، دون إغفال روح المنافسة البناءة بين أعضاء الفريق الواحد، مما يتوجب على 

المنظمة الساعية للتعّلم أن توفر ما يلزم لنقل المعارف بين أفرادها ومنحهم الحرية الالزمة في 

وتشجيعها ألهمية توافر روح العمل  أداء مهماتهم واإلفادة من بعضهم بعضًا، مع تحفيزها

 .(4101)سلطان وخضر، التعاوني، التشاركي بين العاملين الجماعي 

 :مستوى المنظمةالُبعد الثالث: 

 معند حصول أفراد المنظمة على األفكار والمعارف والتجارب الجديدة، وحرصه

المنظمة، وبالتالي  على نشر التعّلم في ونيعمل معلى نقل هذه المعارف الى اآلخرين، فأنه

يتحقق مبدأ التعّلم التنظيمي، بحيث ُيصبح منهجًا عمليًا لجميع العاملين في المنظمة، وهنا 
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 لجميع األفراد والجماعات التي تعمل فيها يأتير ما ييجب على المنظمة أن تقوم بتوف

 :(4119)الطويل وعبابنة، 

  دون تعّلم أفرادها. التي تحولتذليل العقبات 

  لألفراد والجماعات. ومستلزماته أدوات التعّلمتوفير 

 .توفير نظام لمكافأة العاملين والجماعات المتعّلمة ومنحهم حوافز إيجابية عادلة 

  نظام واضح لحل المشكالت المختلفة.توفير 

 خصائص المنظمة الساعية للتعلم:

ل بما والتي تتمثلمنظمة الساعية للتعّلم، ( الخصائص المميزة ل4102أمين )حدد 

 :يأتي

 .توفير المناخ المناسب للتعّلم المستمر 

 .إستثمار التعّلم لتحقيق األهداف 

 .إشراك جميع العاملين في عملية صنع القرارات 

 .توفير نظام لحل المشكالت 

 .إستثمار الموارد البشرية في مختلف المستويات اإلدارية 

  ظيفهاتحصيل المعرفة وتوزيعها وخزنها وتوثيقها ثم تفسيرها وتو 

 .تشكيل رؤية مشتركة للمنظمة بإشراك جميع العاملين 

 .توفير نظام إتصال فّعال 
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وبذلك تكون المنظمات الساعية للتعلم أنموذجا منظمًا ضمن رؤية واضحة، 

وأهداف مخطط لها لُتصبح هي األقدر على مواجهة التحديات، متسلحة بالعلم والمعرفة، 

 ن على اإلستجابة الفعالة لجميع الظروف. فضاًل عن وجود عاملين ممكنين وقادري

 المنظمة الساعية للتعل م والمنظمة التقليدية:

بهدف التفريق بين المنظمة الساعية للتعّلم والمنظمة التقليدية، حّدد الرفاعي 

 والمنظمة التقليدية خصائص المنظمة الساعية للتعلمالفرق بين ( 4102) والشياب والروابدة

 :على النحو اآلتي، بخمسة فروق رئيسة

 الهيكل التنظيمي: 

تتميز المنظمة الساعية للتعّلم بوجود هيكل تنظيمي عمودي، يوضح الُسّلم الوظيفي 

وجود قنوات إتصال واضحة بين و للُمنظمة، وُيحدد المهمات لكل مستوى إداري بشكٍل واضح، 

المستويات اإلدارية  وجود هيكل تنظيمي أفقي لجميع فضاًل عنمختلف المستويات اإلدارية، 

 ب الجديدة بين العاملين.نشر األفكار والمعارف والتجار والتي بموجبها يتم 

، بهدف تحديد الصالحيات اً عمودي اً تنظيمي أما المنظمة التقليدية فهي تمتلك هيكالً 

والمهمات، وغالبًا ما تكون قناة اإلتصال من األعلى الى األسفل، أي بمعنى يتم نقل 

م الوظيفي الذي واًل الى أدنى الُسلّ من أعلى الُسّلم الوظيفي الى األقل مستوى، وصالمعلومات 

د  يتضمن العاملين بشكٍل أساسي. مما ُيَخفض من اإلتصال الّفعال في المنظمة، وبالتالي ُيح 

من نقل المعرفة في المنظمة، ويجعلها وظيفة المدير فقط، دون أن يحدث هناك أي عملية 
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ب الجديدة للعاملين، كما يسود المنظمة التقليدية نظام ار والمعارف والتجار ل لهذه األفكنق

د من سعي العاملين نحو التعّلم.   المحاسبة والمساءلة اإلدارية الحادة والتي قد ُتح 

 الوظائف اإلدارية والمهمات الوظيفية:

 كثيروقت يسود المنظمة التقليدية جو من الروتين واألعمال الورقية التي تحتاج الى 

 :اآلتيتينفي أداء الوظائف، وهي تكون في إحدى الحالتين  وال يوجد تخصصإلنجازها، 

 في اداء المهمات، وبالتالي فان المنظمة  عمل المنظمة ال يحتاج الى تخصص طبيعة

التقليدية ال تسعى الى تطوير العاملين فيها، وتمنعهم من التعّلم ظنًا منها بأن التعّلم ال 

فهي وأن لم يتطلب عملها  المنظمة الساعية للتعّلم، خالففها المرجوة، على يحقق أهدا

على التعّلم،  إل أنها تعمل على تطوير مهارات العاملين ومعارفهم، وتحثهما التخصص

ألن عملية التعّلم وأن لم تكن في تخصص  ُمحدد اإل أنها ستكون ُمفيدة لتطوير المنظمة 

 .ذاتها

 وهنا تختلف المنظمة الساعية للتعّلم التخصص تحتاج الى طبيعة عمل المنظمة، قد ،

، بل بأنها، تعمل على إستقطاب الكفاءات من جميع التخصصات، وال تكتفي بذلك

وبناء مجموعة قيم وعادات إيجابية تخدم العمل. على  زه الى تطوير المهاراتو تتجا

ن تطلّ  اء المهمات اإل أنها في أد ب عملها التخصصنقيض المنظمة التقليدية، التي وا 

 تعتقد بأنها روتينية اإلنجاز وبالتالي فإن إستقطاب الكفاءات يكون في حده األدنى.
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المنظمة التقليدية، نادرًا ما تعمل على التطوير الوظيفي للعاملين  فضاًل عن كون

 طوال فترة عمله في المنظمة، ذاته لديها، فمن الممكن أن يبقى العامل في المسمى الوظيفي

وهذا ما يتناقض مع المنظمة الساعية للتعّلم، فهي تسعى دومًا الى تطوير العاملين لديها 

 وتعمل على توفير الحوافز والبيئة المناسبة للتطور الوظيفي للعاملين.

 ممارسة السلطة:

للمنظمة، بأنها ذات سلطة رسمية، وعلى  إدارتهاتنظر المنظمة التقليدية الى 

األنظمة مر والتعليمات حسب الُسّلم الوظيفي، ومخالفة كل من ُيخالف العاملين إتباع األوا

أنها تنظر الى اإلدارة بأنها  إذمع المنظمة الساعية للتعّلم،  والتعليمات، وهذا إختالف جوهري

توليد األفكار الجديدة وبأن نظام المساءلة اإلدارية فيها هو  علىتشاركية، وتشجيع العاملين 

 .وُمعاقبتهم العاملينوليس لمحاسبة جودة العمل لضبط 

 اإلستراتيجية:

وفي الغالب تكون تقليدية  يدية إستراتيجية عمل واحدة وثابتةتتبنى المنظمة التقل

التكوين، مما ُيفقدها التطوير والتحديث على هيكلها التنظيمي، فضاًل عن كونها تنظر الى 

أنها ال تعمل على إشراك العاملين لديها اإلستراتيجية كأحد القيود على العمل واإلنجاز، كما 

في إختيار اإلستراتيجية األنجع. وهذا ما تختلف به مع المنظمة الساعية للتعّلم ضمن 

، التغيير في اإلستراتيجية الُمتبعةالتعديل الدائم و  علىالمنظمة هذه تعمل  إذاإلستراتيجية، 

المنظمة الساعية  تعملت، كما بهدف مواكبة التطور والحداثة في المعلومات واإلحتياجا
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للتعّلم على إشراك العاملين لديها في إختيار األستراتيجية، وتأخذ في اإلعتبار التغذية الراجعة 

منهم بشكل  مستمر بهدف تعديلها وتطويرها، فضاًل عن كونها ذات إستراتيجية دينامية، دائمة 

 مة، سواء متطلبات داخلية أمالمنظ الحركة والتحديث بما يستجد من متطلبات على مستوى

واإلستفادة من التجارب متطلبات خارجية، وذلك ألنها تسعى دائما نحو التجديد اإليجابي 

 العالمية.

 ثقافة الُمنظمة:

 مجموعة القيم والعادات والسلوك اإليجابيتسعى المنظمة الساعية للتعّلم نحو، نشر 

ها، مما ُيشكل ثقافة ُمنظمية تمتاز بالحداثة توافق مع جميع العاملين والمجتمع المحيط بي بما

لدى  اً عام اً ومراعاة لجميع العاملين لديها مع عدم إغفال المجتمع المحيط بها، مما يّولد تناغم

جميع العاملين، أما المنظمة التقليدية، فهي ذات ثقافة واحدة، وتتجنب الحداثة والتعديل فيها 

ال تكون مرغوبة لديها، مما يجعلها ذات طابع  عادات قد أن يكتسب العاملون وفًا منخ

ها األدنى، وذلك بسبب معارضوالعالقات اال ،يسوده الركود ة جتماعية فيها تكون في حد 

جتماعية بين العاملين، حتى ال تتشكل الجماعات التي قد تؤثر المنظمة التقليدية للعالقات اال

ع الف َرق التي تسعى الى تشجي المنظمة الساعية للتعّلم، خالفسير العمل، على  في

لنشر التعّلم، والتي يتشكل بها الوعي الوظيفي لدى  النواة الُمثلى والجماعات ألنها ُتعد

 العاملين من خالل تبادل الخبرة فيما بينهم، دون اللجوء الى التّدخل المباشر من المنظمة.

ي قطاع اإلدارة من القطاعات الرئيسة وه اً م عددالمدرسة الساعية للتعلّ  وتشمل

 متكاملة تشملوالقطاع األكاديمي وقطاع الخدمات وتعمل هذه القطاعات ضمن منظومة 
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 اً مزيج ي وغيرها، فالمناخ التربوي ُيعدقتصادي والنظام السياسالنظام االجتماعي والنظام اال

 (.  4111من هذه القطاعات واألنظمة  )الطويل،  اً رائع

لتطوير أداء  تعّلم األفراد والجماعات ليس كافيا نيمكن القول أوفي ضوء ما تقدم 

، بل يكون تعزيزًا لمقدرة المنظمة على التطّور والنمو، إذ يتضمن هذا العنصر المدرسة

والخبرة عن طريق تعّلم أعضاء المنظمة من األخطاء السابقة، وتبادل  ،إكتساب المعرفة

قتها المنظمة، واإلفادة من تجارب الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة السابقة التي حق

المنظمات األخرى والتعّرف الى أفضل الممارسات اإلدارية فيها، ونقلها الى جميع العاملين 

ن في المنظمة لتوظيفها في المجال العملي، ومن الضروري أن تهتم المنظمة بمكافأة العاملي

عطائهم حوافز إيجابية، وتبني ؤة نتيجة تبنيها لمفهوم التعاون، مفهوم مكافأة فرق العمل الكف وا 

بهدف تشجيع عمليات التعّلم التنظيمي داخلها. ويجب على المنظمة أن تسعى الى اإلستجابة 

لتعّلم األفراد والجماعات، وتعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون تعّلمهم، األمر الذي 

جماعات من أجل إحداث يحتاج الى وجود أكفياء ومقتدرين على توظيف تعّلم األفراد وال

التغيير واإلنتقال بالمنظمة الى األفضل. إن مفهوم تعّلم المنظمة مبني على أن التغيير في 

المنظمة يجب أن يحدث في كل مستوى من مستوياتها الثالثة، الى أن ُيصبح هذا التغيير أو 

 العاملين فيها.التعّلم ممارسة يومية، األمر الذي يمّكن المنظمة من تحسين أداء األفراد 

وتحقيق األهداف التربوية التي تسعى الى تحقيقها، من خالل تطبيقها ألبعاد المنظمة الساعية 

للتعّلم، واألخذ في اإلعتبار جميع العوامل المؤثرة في العملية التربوية، حتى تتمكن من 

 .بنجاح الوصول الى أهدافها المرجوة
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 : الدراسات السابقة ذات الصلةثانياا: 

الدراسة والتي تتعلق م عرض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع ت

 األحدث إلىوالمنظمة الساعية للتعلم، حسب التسلسل الزمني من األقدم الموزعة  بالقيادة

 ووفق محورين منفصلين كما يأتي: حسب سنة نشرها،

 السابقة ذات الصلة بالقيادة الموزعة: دراساتال

( دراسة هدفت إلى ّتعرف مدى العالقة بين Zandralyn, 2005ن )أجرى زاندرالي

ممارسة القيادة الموزعة وبين المستوى التحصيلي للطلبة، وقد ّتكون مجتمع الدراسة من 

منهج  إستخدام( معلمًا ومعلمة، وتم 21المدارس في والية كنتيكت، وقد تكونت العينة من )

عالقة إيجابية بين ممارسة القيادة الموزعة البحث المسحي، وتم التوصل إلى أن هناك 

 والتحصيل العلمي للطلبة وبخاصة طلبة الصف الثالث في مادة الرياضيات.

ّتعرف درجة تأثير  هو (Harrison, 2005)دراسة هاريسون وكان الهدف من 

أداء المعلمين، وقد تم إستخدام طريقة مجموعات العمل لجمع  فيممارسة القيادة الموزعة 

وقد تكونت عينة الدراسة من أربع مدارس إبتدائية في علومات وعلى مدار ستة أشهر، الم

 جابية أكثر بين المعلمين والمديرينأصبحت إي بأن العالقةالنتائج  أظهرتوقد والية ميريالند 

يشعرون بدعم  مديري المدارس، وأصبح المعلمونبعد إستخدام القيادة الموزعة من ق بل 

 .بعضاً بعضهم 
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إجراء مقارنة بين التعليم  هدفت إلى( دراسة Nelson, 2006جرى نيلسون )أو 

د بلغت الوسائل التقليدية في اإلدارة ، وق الذي يستخدمالقيادة الموزعة وبين التعليم  بإستخدام

النتائج  وأظهرت، وويسكينسون األمريكيتين( مدير في واليتي مينيسوتا 111عينة الدراسة )

بين مستوى التعليم نتيجة تطبيق  ( α≤ 1.11)ة إحصائية عند مستوى فروق ذات دالل وجود

 الوسائل التقليدية في اإلدارة. إستخداممديري المدارس للقيادة الموزعة وبين مستوى 

ّتعرف تأثير القيادة الموزعة في  ( إلى,Kambor 4115وهدفت دراسة كامبور )

ت القيادية ومقدرات المعلمين وثقافة المخرجات التعليمية للمدارس الثانوية وهي المقدرا

المدرسة ورضا المديرين والمعلمين والتحصيل العلمي للطلبة، وتم إستخدام منهج البحث 

المسحي في هذه الدراسة، وقد ّتكون مجتمع الدراسة من المدارس الثانوية في هونغ كونج، 

ك عالقة إيجابية بين ن هناأ إلىومعلمة، وتم التوصل  ( معلماً 441وقد بلغ حجم العينة )

ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة الموزعة ومدى توافر البيئة الداخلية المحفزة على 

 التحصيل العلمي.

ممارسة القيادة الموزعة لدى  ( دراسة هدفت إلى ّتعرف واقع4101وأجرى الشثري )

( مديرًا لمدارس 12من )الثانوية بمدينة الطائف، وقد ًتكونت عينة الدراسة  مدارسالمديري 

( مشرفًا تربويا للمراحل التعليمية الثالث )اإلبتدائي والمتوسط 21ثانوية حكومية للبنين ومن )

ضرورة وضع آليات في المدارس تضمن بمدينة الطائف، وأشارت النتائج إلى  (والثانوي

ضرورة تعديل تشجيع المبادرات واألفكار الجديدة التي يقدمها المعلمون في المدارس، مع 

 اللوائح والقوانين التي تحكم العمل المدرسي.
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 فيالى ّتعرف درجة تأثير القيادة الموزعة  (Moyo, 2010)  هدفت دراسة مويوو 

في مدارس مختارة من مدينة ميدالندز في إنجلترا، وقد تكونت عينة الدراسة  والتعّلم التعليم

 في يعملون في مراكز قيادية ( معلمين1و) ن( مديري2تم إختيار ) إذمدارس ثانوية،  أربعمن 

أبرز سمات القيادة الموزعة هي آلية صنع القرار إلى أن النتائج  وأشارتالمدارس،  هذه

أداء المعلمين  فيذات تأثير كبير وواضح  وهي ُتعدبواسطة اإلتصال األفقي والعامودي، 

 وتطورهم وتحسين العملية التعليمية التعلمية.

الى ّتعرف درجة ممارسة  فقد هدفت( Hamman, 2010ان )دراسة هام أما

القيادة الموزعة وعالقتها بمستوى التحصيل العلمي كدراسة حالة، وقد تكونت عينة الدراسة 

مجموعات عمل ومدرسة واحدة فضاًل عن إجراء المقابالت والمالحظات الميدانية،  عشرمن 

في مستوى  ( α≤ 1.11)ة عند مستوى فروق ذات داللة إحصائي وجودالى النتائج  وأشارت

التحصيل العلمي نتيجة تطبيق مديري المدارس للقيادة الموزعة ُتعزى لمتغير الخبرة لمديري 

 المدارس.

( الى ّتعرف درجة ممارسة القيادة الموزعة Pickup, 4101هدفت دراسة بيكاب )و 

في المدرسة، وقد تكونت مستوى تنفيذ إستراتيجيات اإلصالح والتخطيط والتطوير بوعالقتها 

مجموعات عمل فضاًل عن  ، وتم تنفيذ ستبوالية كاليفورينا مديراً  (22)عينة الدراسة من 

، في الواليةإجراء المقابالت والمالحظات الميدانية في المركز التعليمي والمدارس الفاعلة 

زعة وبين مستوى لقيادة المو اعالقة إيجابية قوية بين مستوى ممارسة  وجودالنتائج  وأظهرت

 تنفيذ إستراتيجيات اإلصالح والتخطيط والتطوير في المدرسة.
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( إلى تعرف مفهوم القيادة الموزعة والمبادئ 4100وهدفت دراسة الزكي وحماد )

التي تقوم عليها ومبررات األخذ بها، وقد تم إستخدام منهج البحث الوصفي المسحي، وقد 

في محافظة الدقهلية، وتم التوصل إلى تحديد ( مدرسة 07ّتكونت عينة الدراسة من )

المتطلبات األساسية لتطبيق القيادة الموزعة في المدارس المصرية والتي تتمثل في تعديل 

الهيكل التنظيمي للمدارس والتعزيز اإليجابي لثقافة المدرسة وتنمية مهارات العاملين في 

 المدارس.

مبادئ القيادة  الى ّتعرفدراسة بهدف ال (Grenda, 2011) جرينداأجرى و 

( معلمًا تمت 42، وقد تكونت عينة الدراسة من )الينويالموزعة الممارسة في مدارس والية 

عالقة إيجابية بين ممارسة القيادة الموزعة  وجودالنتائج  وأظهرتزيارات،  تسعمقابلتهم خالل 

لمدارس، كما أوضحت وبين البيئة التعاونية والداعمة للمعلمين وللتطوير المؤسسي لهذه ا

 ودوره اإليجابي داخل المدرسة. اإلتصال الفّعال بين المعلمين والمديرينالدراسة أهمية 

عالقة ممارسة القيادة  الكشف عن( الى Adams, 4100) زهدفت دراسة آدمو 

الموزعة بتحسين مستوى تدريس مادة اللغة اإلنجليزية في المدارس الثانوية بالمناطق 

(، وقد John Douglas) جون دوجالس دراسة الحالة لمدرسة خدم أسلوبوأستالحضرية، 

( مقابلة 01عدد المقابالت ) إذ بلغلجمع البيانات  كوسيلتينوالمالحظة  ت المقابلةستخدمأُ 

داريين في المدرسة،  ة للغة اإلنجليزية فضاًل عن مديريومعلم اً ( معلم07) تمت مع مدراس وا 

دة حتى ا أن علىالى النتائج  وأشارت لمدارس ممارسة القيادة الموزعة على مدار سنوات ع 
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تؤثر في التحصيل العلمي للطلبة، وخاصة عندما يكون بعض المعلمين ال يقومون بتطبيق 

 .بهالديهم خبرة سابقة  تمبادئ القيادة الموزعة وليس

ّتعرف درجة إستعداد  إلىدراسة هدفت ( Ramlogan, 2012) راملوجان أجرىو 

درجة إستعداد المدارس األبرشية الكاثوليكية للقيادة باألكاديمية الكاثوليكية ومقارنتها المدارس 

قد ّتكون مجتمع وثقافة المدرسة، و  واألهداف والرسالةالموزعة وذلك في األبعاد اآلتية: الرؤية 

مدارس أبرشية كاثوليكية في منطقة  مدارس أكاديمية كاثوليكية وثماني الدراسة من ثماني

عالقة إيجابية  وأظهرت النتائج وجودومعلمة،  ( معلماً 419وكلين، وقد تكونت العينة من )بر 

 المدارس.النوعين من  في ك ال لها الموزعة واألبعاد األربعةبين ممارسة القيادة 

العالقة بين  درجةإيجاد  ( إلى(Georgios, 2012وهدفت دراسة جورجيوس 

ستهم للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين، وقد ممار  ودرجةتطور أداء مديري المدارس 

( في قبرص، وتم Paphos townّتكون مجتمع الدراسة من مدرستين في مدينة بافوس )

عند  ذات داللة إحصائية وجود فروق وأظهرت النتائجإستخدام منهج البحث المسحي، 

ُتعزى قيادة الموزعة في مستوى أداء مديري المدارس نتيجة ممارستهم لل ( α≤ 1.11)مستوى 

 التي تزيد عن سبع سنوات. لمتغير الخبرة

( إلى ّتعرف مستوى ممارسة مديري مدارس وكالة 4102وهدفت دراسة خليفة )

الغوث الدولية بمحافظات غزة للقيادة الموزعة من وجهة نظر للمعلمين وآليات تفعيلها، وقد 

لة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعام ( معلما ومعلمة في مدارس وكا211ّتكونت العينة من )

 ، وقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية: 4104/4102الدراسي 
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  هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(1.11 ≥α )  بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة  للقيادة 

 تغير الجنس ولصالح اإلناث.الموزعة تعزى لم

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(1.11 ≥α )  بين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة  للقيادة 

 الخدمة.الموزعة ُتعزى لُمتغير المؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات ُعليا( ومتغير سنوات 

( الى ّتعرف عالقة القيادة الموزعة و ,Davis 4102هدفت دراسة  دايفس )و 

( مدرسة 12المعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة من ) في كفاءةا مثقافة المدرسة وتأثيره

عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند وجود النتائج  وأظهرتحكومية في والية أريزونا، 

مستوى ممارسة مديري المدارس للقيادة الموزعة وبين مستوى كفاءة  بين ( α≤ 1.11) مستوى

 المعلمين.

( إلى ّتعرف مستوى ممارسة مديري المدارس 4101وهدفت دراسة عبداهلل )

الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة وعالقتها بالتفاؤل األكاديمي 

( معلمًا ومعلمة، وقد أشارت النتائج 220عينة من )للمعلمين من وجهة نظرهم، وقد تكونت ال

بين مستوى ممارسة  ( α≤ 1.11)عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  الى وجود

عمان وبين مستوى التفاؤل األكاديمي العاصمة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة 

في  ( α≤ 1.11)عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية والى وجود في هذه المدارس.

عمان العاصمة مستوى ممارسة القيادة الموزعة لمديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة 



45 
 

عزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تُ 

(1.11 ≥α )  ُة إحصائية عند رق ذو داللى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة وبأن هناك فعز ت

في مستوى التفاؤل األكاديمي للمعلمين والمعلمات العاملين في  ( α≤ 1.11)مستوى 

عمان ُيعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، العاصمة المدارس الثانوية الخاصة في محافظة 

عزى لمتغيري المؤهل تُ  ( α≤ 1.11)ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 الخبرة.العلمي و 

ّتعرف درجة ممارسة القيادة  إلى(. دراسة هدفت 4101) وآخرونأجرت اليعقوبية و 

الموزعة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية 

 (01-1في مدارس التعليم األساسي للصفوف ) ومعلمة ( معلماً 121العينة من ) توقد تّكون

أكثر الممارسات أن  إلى نتائجال وأشارت ،الظاهرةو جنوب الباطنة و الباطنة  شمالات بمحافظ

للقيادة الموزعة تمّثلت في ُصنع القرارات المدرسية، وأن درجة ممارسة القيادة الموزعة جاءت 

 أعلى ولصالح مدارس الذكور مقارنة بمدارس اإلناث.

رجة لى ّتعرف دفقد هدفت إ Miller-Bailey, 2016)دراسة ميلر بيلي ) أما

المعلمين، وقد بلغت عينة  مقدراتالمدارس لتطبيقات القيادة الموزعة في بناء  مشاركة مديري

 وجودالنتائج  وأظهرت يعملون في المدارس اإلبتدائية بوالية نيويورك، ( معلم0111الدراسة )

ماعي للمعلمين األداء الج فاعليةعالقة إيجابية بين ممارسة المديرين للقيادة الموزعة وبين 

نجازهم والعمل بروح الفريق.  وا 
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 السابقة ذات الصلة بالمنظمة الساعية للتعلم: دراساتال

( دراسة هدفت إلى تعّرف مدى ممارسة المنظمات ,4111Greeneأجرى جرين )

التعليمية ألبعاد المنظمة الساعية للتعّلم، وقد ّتكونت عينة الدراسة من مدرستين في والية 

ا، وتم التوصل إلى أن هناك عالقة إيجابية بين مدى تطبيق المنظمة المتعلمة كاليفورني

لألبعاد الرئيسة وبين البيئة الداخلية لهذه المنظمات وهي نظام األتصال ونظام حل المشكالت 

 وثقافة المنظمة.

( دراسة هدفت إلى إيجاد العالقة بين مدى توافر Maki, 2001وأجرى مكي )

اعية للتعّلم ومدى ممارسة المعلمين للمهمات غير الرسمية، وقد ّتكون أبعاد المنظمة الس

( مدرسة 55مجتمع الدراسة من المدارس الثانوية في اليابان إذ تم سحب عينة ممثلة بلغت )

ثانوية من مختلف المناطق، وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين مدى ممارسة المدارس 

 ساعية للتعّلم ومدى ممارسة المعلمين للمهمات غير الرسمية.لألبعاد األساسية للمنظمة ال

( الى ّتعرف مستوى توافر أبعاد Wheeler , 2002لر  )يهدفت دراسة و و 

تحسين األداء المدرسي في الواليات المتحدة األمريكية، وقد بالمنظمة الساعية للتعلم وعالقتها 

في الجنوب الغربي للواليات المتحدة ( مدارس من أماكن مختلفة 2تكونت عينة الدراسة من )

عالقة إيجابية بين مستوى توافر أبعاد المنظمة الساعية  وجودالنتائج  وأظهرتاألمريكية، 

 .ء المدرسي والتحصيل العلمي للطلبةاألدا تحسينللتعلم وبين مستوى 

( فقد هدفت إلى ّتعرف درجة ممارسة مديري (Kemple, 2003أما دراسة كيمبل 

والمؤهل  ،الخبرةو  ،والمعلمين ألبعاد المنظمة الساعية للتعّلم وفقًا لمتغيرات الجنسالمدارس 
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العلمي، وقد ّتكونت عينة الدراسة من المدارس الثانوية في والية ميشغن، وتم التوصل إلى أن 

هناك عالقة إيجابية بين درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة وحجم المدرسة السيما الصغيرة 

وذلك من خالل توجيه األسئلة للمعلمين والمديرين، ولم تكن هناك فروق ذات داللة منها 

 إحصائية بين درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة ومتغيري الجنس والمؤهل العلمي.

( دراسة هدفت إلى تعّرف مستوى إدراك (Scuderi, 2007وأجرى سكوديري 

اد المنظمة الساعية للتعّلم وذلك من خالل إجراء المعلمين والهيئات اإلدارية في المدارس ألبع

( معلمًا، وثالثة من أعضاء الهيئة اإلدارية داخل المدارس في والية 41( مقابلة مع )41)

اك عالقة إيجابية بين مستوى تعلم المعلمين والهيئات اإلدارية فرجينيا، وتم التوصل إلى أن هن

 .أبعاد المنظمة المتعلمة ودرجة توافر

( إلى ّتعرف تصورات المديرين والمعلمين في 4119ت دراسة عاشور )وهدف

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة أربد لتطبيق ضوابط )بيتر سينج( للمنظمة الساعية 

رت النتائج الى أن ( مديرًا، وأشا011، إذ بلغت العينة )4115/4119للتعّلم للعام الدراسي 

لمدارس الثانوية الحكومية في محافظة أربد لتطبيق ضوابط والمعلمين في ا تصورات المديرين

 )بيتر سينج( جاءت بدرجة متوسطة.

إلى الكشف عن أثر خصائص المنظمة المتعلمة ( 4101) النسور وهدفت دراسة

)التعلم المستمر والحوار وفرق العمل والتمكين واإلتصال( في تحقيق التميز المؤسسي في 

( موظفًا 092حث العلمي األردنية، وقد ّتكونت عينة الدراسة من )وزارة التعليم العالي والب

الُبعد الثقافي لممارسة التعلم التنظيمي كان أكثر المتغيرات  ج إلى أنالنتائ وأشارت وموظفة،
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حتل البعد اإلستراتيجي الرتبة  إرتباطا بتقديم التغيير اإلستراتيجي من ق بل أفراد اإلدارة العليا، وا 

بعد التنظيمي الرتبة الثالثة، وأن هناك إختالفًا في ممارسة التعلم التنظيمي الثانية، وال

بإختالف دعم اإلدارة العليا ونوع النشاط اإلقتصادي، ونوع ملكية المنظمات، وحجم المنظمة، 

مقدرة اإلدارة العليا على بين  (α ≤ 1.11)عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ووجود

 .تراتيجي في منظمات الدراسة وبين ممارسة التعلم التنظيميتقديم التغيير اإلس

بيان مفهوم المنظمة المتعلمة في الجامعات  إلى( 4101الحواجرة ) وهدفت دراسة

نتائج الدراسة  وأظهرت ،( عضو هيئة تدريس0120)الدراسة من  عينة تكونوقد تّ ، األردنية

فضال عن ، بداعية لدى أعضائهااإلات طاقالتركز على توليد بأن المنظمة الساعية للتعّلم 

في تطورات  ذات داللة إحصائية اً فروق ، وأن هناككة أعضائها في الدورات التدريبيةمشار 

 مدة الخدمة. إلىالمبحوثين ألهمية خصائص المنظمة المتعلمة ُتعزى 

دراسة بهدف المقارنة بين المدارس األنموذجية ( (Zietlow, 2011وأجرى زيتلو 

للمنظمة تطبيق المدارس لألبعاد الخمسة ل وفقاً  ذات األداء الضعيف تحصيلياً  مدارسوال

 والنماذج الذهنيةالشخصية  الخبرة ( وهيSengeحسب تصنيف سينج ) الساعية للتعّلم

، وقد تكونت عينة الدراسة من خمس والتفكير المنظميوالرؤية المشتركة والتعلم كفريق 

في والية كاليفورنيا،  ذات أداء ضعيف تحصيلياً رس مدارس ثانوية أنموذجية وخمس مدا

توافر وبين  الساعية للتعّلمالمنظمة  أبعادعالقة إيجابية بين تطبيق  وأظهرت النتائج وجود

 .ولصالح خمس سنوات خبرة فأكثرالخبرة متغير  إلىالمدارس األنموذجية ُتعزى أبعاد 
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المعلمين نحو مدارسهم ّتعرف تصورات  إلى( دراسة هدفت 4100وأجرى جبران )

كمنظمات متعلمة ونحو مديريهم كقادة تعليميين في األردن وقد ّتكون مجتمع الدراسة من 

ربد في األردن للعام الدراسي سية في المدارس التابعه لمحافظة االهيئه التدري

عدم وجود  إلى( معلمًا، وأشارت نتائج الدراسة 229(، وقد بلغ حجم العينة )4119/4101)

وق ذات دالله إحصائية بين المعلمين والمعلمات تبعا لخصائصهم الشخصية بإستثناء فر 

 متغير الجنس ولصالح الذكور.

( دراسة هدفت إلى ّتعرف درجة توافر أبعاد 4104) وآخرونأجرى الشريفي و 

المنظمة المتعلمة في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد ّتكون 

لدراسة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة الشرق األوسط خالل العام مجتمع ا

 وأظهرت ( عضو هيئة تدريس،91وقد تكونت عينة الدراسة من ) (،4101/4100الدراسي )

 (α ≤ 1.11)   هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود نتائج الدراسة

متعلمة في جامعة الشرق االوسط من وجهة نظر اعضاء في درجة توافر أبعاد المنظمة ال

الهيئة التدريسية ُتعزى لمتغيرات التخصص األكاديمي للكلية )علمية، إنسانية( والرتبة 

 .األكاديمية

 منظمة التعّلمّتعرف درجة توافر أبعاد  إلى فقد هدفت (4102دراسة الكبيسي ) أما

ها باإلبداع اإلداري للمديرين من وجهة نظر في المدارس األساسية الخاصة في عمان وعالقت

الخاصة ومعلماتها في المعلمين، وقد ّتكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس األساسية 

ن درجة أ النتائج وأظهرتومعلمة،  ( معلماً 271، وقد تكونت العينة من )محافظة عمان
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فظة عمان كانت متوسطة، خاصة في محاتوافر أبعاد منظمة التعلم في المدارس األساسية ال

هناك عالقة إيجابية ذات داللة اع اإلداري للمديرين كان مرتفعا، وأن بدمستوى اإل وأن

بداع بين درجة توافر أبعاد منظمة التعلم ومستوى اإل (α ≤ 1.11)إحصائية عند مستوى 

بين  (α ≤ 1.11)ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق للمديرين، وعدم وجوداإلداري 

ُتعزى  الخاصة في محافظة عمان األساسيةالمدارس في درجة توافر أبعاد منظمة التعلم 

       ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق والخبرة، ووجود ،لمتغيري المؤهل العلمي

(1.11 ≥ α) الخاصة في  األساسيةالمدارس في درجة توافر أبعاد منظمة التعلم  في

 .ولصالح اإلناث جنسُتعزى لمتغير ال محافظة عمان

( الى ّتعرف مستوى توافر أبعاد Loudermilk , 4102هدفت دراسة لودرملك )و 

في  مادة الرياضيات المنظمة الساعية للتعلم وعالقتها بمستوى التحصيل العلمي لطلبة

( مدرسة ثانوية بوالية 11من ) ( طالب511ونت عينة الدراسة من )المدارس الثانوية، وقد تك

     عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى وجودالنتائج  وأشارتمريكية، تكساس األ

(1.11 ≥ α) أبعاد المنظمة الساعية للتعلم وبين مستوى التحصيل العلمي توافر  بين مستوى

 لطلبة مادة الرياضيات.

منظمة الدرجة توافر أبعاد  ّتعرف إلى( دراسة هدفت 4102) أبو زيدوأجرى 

وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها، وعالقتها برضاهم  مدارسب مةالمتعلّ 

إلى وجود عالقة إيجابية ، وأشارت نتائج الدراسة مديراً ( 421وقد بلغ حجم العينة )الوظيفي، 
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بين متوسطات تقديرات مديري مدارس وكالة  (α ≤ 1.11)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 زة لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعّلمة ودرجة رضاهم الوظيفي.الغوث في محافظات غ

مستوى توافر أبعاد ( الى ّتعرف Harris , 4102هدفت دراسة هاريس  )و  

، وقد تكونت عينة الدراسة بمحتوى المنهج الدراسي وتطويره المنظمة الساعية للتعلم وعالقتها

بين ذات داللة إحصائية  إيجابيةقة عالوجود النتائج  وأظهرتومعلمة،  اً ( معلم71من )

تطوير أدوات التعامل مع محتوى  م وبين مستوىأبعاد المنظمة الساعية للتعلّ توافر  مستوى

 توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلمعالقة بين مستوى  المنهج الدراسي فضاًل عن عدم وجود

 وبين محتوى المنهج الدراسي.

ّرف مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة من ( إلى تع4102وهدفت دراسة أمين )

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نوروز في أربيل، وقد تكونت عينة الدراسة 

( عضو هيئة تدريس، وقد أظهرت النتائج بأن هناك عالقة إيجابية بين توافر أبعاد 21من )

 ى البحث العلمي.المنظمة المتعلمة ومدى تشجيع الجامعة للهيئة التدريسية عل

المرحلة الثانوية  تصورات معلمي ( إلى تعّرف4101كما هدفت دراسة القرني )

وقد تكونت عينة الدراسة من بمحافظة الدوادمي نحو مدارسهم كمنظمات متعلمة. ومعلماتها 

محافظة الدوادمي بالمملكة بالمدارس الحكومية في لمرحلة الثانوية ل ( معلمًا ومعلمة12)

     إحصائية عند مستوى داللةالسعودية. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات العربية 

(1.11 ≥ α)  وذلك بسبب  عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسةلبين المتوسطات الحسابية

 بالمملكة العربية السعودية.حداثة تطبيق مفهوم المنظمة الساعية للتعّلم 
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 دراسة الحالية منها: موقع الو ملخص الدراسات السابقة 

من خالل إستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الحالية، 

تناولت القيادة الموزعة والمنظمة الساعية للتعلم على الرغم من إختالف البيئة  يتضح بأنها

لحالية، والمتغيرات التي تناولها الباحثون فيها اإل أنها شكّلت تصورا واضحا ألهمية الدراسة ا

تفق بعضها على المتغيرات المستقلة الوسيطة التي تناولتها هذه الدراسة وهي الجنس  ،وا 

 ,Kemple( ودراسة كيمبل(Kambor, 2008كدراسة كامبور  ،الخبرةو  ،والمؤهل العلمي

( لما لها من تأثير واضح في درجة ممارسة القيادة الموزعة ومدى توافر أبعاد  (2003

 للتعلم.المنظمة الساعية 

كما إتفق بعض الدراسات السابقة على خصوصية المدارس الثانوية ودرجة ممارسة 

 (.(Zietlow, 2011( ودراسة زيتلو 4102القيادة الموزعة كما في دراسة عبداهلل )

أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى ّتعرف درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري المدارس 

 في محافظة عمان وعالقتها بتوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم.الثانوية الحكومية 

القيادة بلقد تباينت أحجام العينات في الدراسات السابقة ذات الصلة فيما يتعلق 

( إلى (Zandralyn, 2005( معلمًا ومعلمة كما جاء في دراسة 21الموزعة، إذ تراوحت من)

، أما بالنسبة للمنظمة Miller-Bailey, 2016))( معلم ومعلمة كما في دراسة 0111)

( 41الساعية للتعلم فقد تراوحت أحجام العينات في الدراسات السابقة ذات الصلة، مابين )

لى )(Scuderi, 2007معلمًا كما في دراسة  سكوديري  ( كما جاء في دراسة 0120( وا 

 (.4101الحواجرة )
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( معلمًا 419دد أفراد العينة )أما بالنسبة لحجم العينة في هذه الدراسة، فقد بلغ ع

 ومعلمة تم إختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية. 

إن معظم الدراسات السابقة إستخدمت اإلستبانة كوسيلة لجمع المعلومات كما 

( Zietlow, 4100إستخدمت بعض من الدراسات السابقة المقابلة المباشرة مثل دراسة )

 (.Kemple, 4112) ودراسة كامبل

أما بالنسبة لهذه الدراسة فتم إستخدام إستبانتين لجمع المعلومات، إذ تم إستخدام 

اإلستبانة األولى التي تعلقت بالقيادة الموزعة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

توافر أبعاد المنظمة الساعية  بدرجةمحافظة عمان، وأما بالنسبة لإلستبانة الثانية تعلقت 

 للتعلم.

إستفاد الباحث من الدراسات السابقة ذات الصلة من خالل توسيع مجال اإلطالع 

والمعرفة من الناحية النظرية فيما يتعلق بموضوعي الدراسة وفي إغناء ُمقدمة الدراسة 

 ومشكلتها واألدب النظري، فضاًل عن كيفية تطوير اإلستبانتين، وكيفية إختيار العينة.

 ما يميز الدراسة الحالية:

إن ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة هو تناولها بالبحث 

قتصرت الدراسة  متغيرين هما القيادة الموزعة وأبعاد المنظمة الساعية للتعّلم والعالقة بينهما. وا 

عشوائيًا من المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الثانوية الحكومية  على عينة ُأختيرت

 حافظة العاصمة عمان.في م



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة اإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة اإلجراءات
 ستخدم، ومجتمعها، وعينتها، ووصفاً تضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج الدراسة الم

التي ألداتي الدراسة، وكيفية إيجاد صدقهما وثباتهما، ومتغيرات الدراسة والمعالجة اإلحصائية 

جراءات الدراسة على النحو اآلتي:ستخدمت في تحليل البيانات أ  وا 

 :الُمستخدم منهج الدراسة

، بوصفه المنهج المالئم للدراسة إستخدام المنهج الوصفي اإلرتباطيالباحث ب قام

 الحالية، كما تم إستخدام اإلستبانة وسيلة لجمع البيانات.

 :مجتمع الدراسة

لمعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية جميع امن مجتمع الدراسة  تّكون

( ُمعلمًا ومعلمة موزعين على 3596ي محافظة العاصمة عمان، والبالغ عددهم )ف الحكومية

جميع مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان، باإلستناد الى إحصائية وزارة 

 (.4101/4101التربية والتعليم للعام الدراسي )
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 (0الجدول )

 لمرحلة الثانوية في محافظة العاصمةلمعلمات المعلمين و التوزيع أفراد مجتمع الدراسة من 

 .التعليم والجنسو  التربية حسب مديرية عمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديرية
 جنس المعلمين

 المجموع
 المعلمات المعلمين

 886 482 404 لواء قصبة عمان

 372 192 180 لواء الجامعة

 138 89 49 لواء سحاب

 475 300 175 ء القويسمةلوا

 909 506 403 لواء ماركا

 335 164 171 لواء وادي السير

 178 107 71 لواء ناعور

 162 94 68 لواء الجيزة

 141 73 68 لواء الموقر

 3596 2007 1589 المجموع
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 عينة الدراسة:

ية عشوائية ؛ إختيرت عينة عنقودتم إختيار عينة الدراسة على مرحلتين: األولى

من األلوية التابعة لمحافظة العاصمة عمان، هي كل من ألوية الجامعة ووادي السير 

تم ( ُمعلمًا ومعلمة. والثانية؛ 551وقد بلغ عدد أفراد المجتمع لهذه األلوية الثالثة )وناعور، 

 ( ُمعلماً 419شوائية نسبية من مجتمع الدراسة، بلغ عدد أفرادها )إختيار عينة طبقية ع

              سي ومورجانجوفقا لجدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريومعلمة، 

(1970 ،Krejcie & Morgan)( يبين ذلك.4، والجدول ) 

 (7الجدول )

حسب األلوية والجنس في محافظة العاصمة  العينةتوّزع أفراد توزيع أفراد مجتمع الدراسة و  
 عمان

 

 

 

 

 

      

    

 حجم العينة  حجم المجتمع الجنس اللواء

 الجامعة
 55 180 ذكور
 58 192 إناث

 113 372 المجموع

 وادي السير
 52 171 ذكور
 50 164 إناث

 102 335 المجموع

 ناعور
 22 71 ذكور
 33 107 إناث

 54 178 المجموع

 المجموع
 128 422 مجموع الذكور
 141 463 مجموع اإلناث
 269 885 المجموع العام
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 :الدراسة أداتا

لدى مديري  القيادة الموزعةباألولى  تعلقتتم إستخدام إستبانتين لجمع البيانات، 

درجة توافر أبعاد المنظمة بالثانية  وتعلقت المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان.

 .امالباحث بتطويره قام ، واللتينالساعية للتعلم

 :"القيادة الموزعةإستبانة "األداة األولى

قام الباحث بتطوير إستبانة لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

 دراسة راملوجان إلىوذلك بالرجوع الحكومية للقيادة الموزعة في محافظة العاصمة عمان، 

(Ramlogan, 2012 ( ودراسة(Georgios, 2012)   وقد (4101عبداهلل )ودراسة .

( 0( فقرة موزعة على أربعة مجاالت، والملحق )21ها األولية من )تكونت اإلستبانة بصيغت

 يبين ذلك، وهي كاآلتي:

 (.00-0)هي من  ( فقرة،00هداف، وقد تكونت من )مجال الرؤية والرسالة واأل 

 ( فقرات، 01مجال المسؤولية المشتركة، وقد تكونت من )  (.40-04)هي من 

 (.21-44)هي من رات، مجال ثقافة المدرسة، وقد تكونت من تسع فق 

 ( فقرات،01مجال الممارسات القيادية، وقد تكونت من ) (21-20) هي من 

( Likertوقد تم إعطاء جميع فقرات اإلستبانة وزن متدرج وفق ُسلم ليكرت )

الخماسي، وكانت أبدال اإلجابة كاآلتي: دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا. وقد تم إعطاء 
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وهي خمس درجات والبديل الذي يليه هو غالبًا أربع درجات، والبديل  درجةأعلى البديل دائمًا 

 أحيانًا ثالث درجات، والبديل نادرًا درجتين، والبديل أبدًا درجة واحدة.

 :إستبانة القيادة الموزعة" "صدق األداة األولى

اإلستبانة ، إذ تم عرض اإلستبانةللتأكد من صدق  المحتوىصدق  تم استخدام

أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعة األردنية حكمين من مُ عشرة على ورتها األولية بص

( ُيبين 2وجامعة عمان العربية وجامعة الشرق األوسط في تخصص اإلدارة التربوية والملحق )

كم على مدى إنتماء الفقرات للمجاالت التي تم تحديدها، ومدى ، وذلك للحُ أسماء المحكمين

والتعديل المقترح، إذ تم إختيار الفقرات التي  ؟تعديل إلىفقرات وهل هي بحاجة صالحية ال

التعديالت المقترحة من إجراء  وتم%( من المحكمين أو أكثر، 51على موافقة بنسبة ) حصلت

بتعديل بعض الفقرات، من غير حذف أي فقرة. وعليه بقيت اإلستبانة  المتعلقة ق بل المحكمين

ُيبين اإلستبانة ( 2والملحق )( فقرة، وبذلك ُعدت اإلستبانة صادقة، 21على )بصورتها النهائية 

 بصيغتها النهائية.

  :"إستبانة القيادة الموزعة" ثبات األداة األولى

عادة اإلختبار  بإستخدام الدراسة تيمن ثبات أدا تم التحقق طريقة اإلختبار وا 

(test-retest( إذ تم تطبيق اإلستبانة على ،)مع41 ) ،لمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة

إعادة تطبيقها عليهم، بعد مضي أسبوعين، وبعد ذلك تم حساب معامل الثبات بإستخدام تم و 

إذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لإلستبانة  معامل إرتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين.
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( و 1.79)األربعة، ما بين  (، وترواحت قيم معامالت الثبات لمجاالت القيادة الموزعة0.89)

 ( يبين ذلك.2(، والجدول )1.57)

إليجاد ُمعامل اإلتساق ( Cronbach-Alphaإستخدام معادلة كرونباخ ألفا )وتم 

 1.52)الداخلي إذ ترواحت قيم معامالت الثبات لمجاالت القيادة الموزعة األربعة، ما بين 

في ضوء قيم معامالت الثبات في  لدراسات، وُتعد هذه القيم مقبولة في مثل هذه ا(1.91الى 

 وبذلك ُعدت األستبانة ثابتة. الدراسات السابقة

(3الجدول )  

عادة اإلختبار   اإلتساق و قيم معامالت الثبات إلستبانة القيادة الموزعة، بطريقتي اإلختبار وا 
 الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 المجال التسلسل
عادة اإلختبار  طريقة اإلختيار وا 

معامل ارتباط بيرسونبإستخدام   

 التساق الداخلي طريقة

كرونباخ ألفا بإستخدام معادلة   

0 
الرؤية والرسالة 

 1.57 1.52 واالهداف

4 
المسؤولية 
 المشتركة

1.79 1.91 

 1.52 1.57 ثقافة المدرسة 2

 1.55 1.50 الممارسات القيادية 2

  0.89 الدرجة الكلية  لألداة 
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 :مة الساعية للتعل م"المنظإستبانة الثانية "األداة 

في  درجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعّلمقام الباحث بتطوير إستبانة لقياس 

دراسة مكي     إلىوذلك بالرجوع المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان، 

(Maki, 2001)  وقد تكونت . (4102الكبيسي )ودراسة  (4104) وآخرونالشريفي ودراسة

 ( فقرة موزعة على ثالثة مستويات، وهي كاآلتي:21تبانة بصيغتها األولية من )اإلس

 04-0هي من ( فقرة، 04، وقد تكونت من )الفرد مستوى 

 09-02 هي من فقرات، سبع، وقد تكونت من مستوى الفريق أو الجماعة 

 21-41 هي من ،ة( فقر 40)، وقد تكونت من المستوى التنظيمي 

وقد تم إعطاء جميع فقرات اإلستبانة وزن متدرج وفق  ( يبين ذلك.4والملحق )

( الُخماسي، وكانت أبدال اإلجابة هي كاآلتي: دائمًا، غالبًا، أحيانًا، Likertُسلم ليكرت )

نادرًا، أبدًا. وقد ُأعطي البديل دائمًا خمس درجات والبديل غالبًا أربع درجات، والبديل أحيانًا 

 جتين، والبديل أبدًا درجة واحدة.ثالث درجات، والبديل نادرًا در 

 :المنظمة الساعية للتعل م"إستبانة الثانية "دق األداة ص  

اإلستبانة ، إذ تم عرض اإلستبانةللتأكد من صدق  المحتوىصدق  إستخدامتم 

أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعة األردنية حكمين من مُ عشرة على بصورتها األولية 

( ُيبين 2ية وجامعة الشرق األوسط في تخصص اإلدارة التربوية والملحق )وجامعة عمان العرب

إنتماء الفقرات للمجاالت التي تم تحديدها، ومدى  درجةكم على ، وذلك للحُ أسماء المحكمين
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والتعديل المقترح، إذ تم إختيار الفقرات التي  ؟تعديل إلىصالحية الفقرات وهل هي بحاجة 

التعديالت المقترحة إجراء  وتم%( من المحكمين أو أكثر، 51على موافقة بنسبة ) حصلت

شتملت اإلستبانة بصورتها  ها.ها أو حذف  تعديلها أو صياغت   من حيث من ق بل المحكمين وا 

ُيبين اإلستبانة ( 1والملحق )( فقرة، وبذلك ُعدت اإلستبانة صادقة، 21النهائية على )

 بصيغتها النهائية.

 :المنظمة الساعية للتعل م"تبانة إس" ثبات األداة الثانية

عادة اإلختبار بإستخدام الدراسة ةثبات أداتم التأكد من      طريقة اإلختبار وا 

(test-retest( إذ تم تطبيق اإلستبانة على ،)معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة، 41 )

بإستخدام  تطبيقها عليهم، بعد مضي أسبوعين، وبعد ذلك تم حساب معامل الثبات وُأعيد

إذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لإلستبانة  معامل إرتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين.

( و  1.51)(، وترواحت قيم معامالت الثبات ألبعاد المنظمة الساعية للتعّلم، ما بين 1.57)

 .( ُيبين ذلك2والجدول )(، 1.57)

إليجاد ُمعامل اإلتساق  (Cronbach-Alphaإستخدام معادلة كرونباخ ألفا )وتم 

الداخلي إذ ترواحت قيم معامالت الثبات ألبعاد المنظمة الساعية للتعّلم، ما بين          

وُتعد هذه القيم مقبولة في مثل هذا النوع  (.2وكما مبين في الجدول ) (1.59الى  1.50)

وبذلك  سابقةوفي ضوء قيم معامالت الثبات التي توصلت إليها الدراسات ال من الدراسات

 ُعدت األستبانة ثابتة.
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(4الجدول )  

قيممعامالتالثباتإلستبانةالمنظمةالساعيةللتعلّمبطريقتياإلختباروإعادةاإلختبار
 واإلتساقالداخلي

 

 البعد التسلسل
عادة  طريقة اإلختيار وا 

 اإلختبار 

التساق  طريقة

 الداخلي

 1.52 1.52 مستوى الفرد 0

 1.50 1.54 أو الجماعة مستوى الفريق 4

 1.59 1.51 المستوى التنظيمي 2

  2..1 الدرجة الكلية لألداة

 

 الدراسة:متغيرات 

ت متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، متغيرات مستقلة ذات تأثير على المتغيراُتعد 

 منظمة الساعة للتعّلم.القيادة الموزعة وتوفر أبعاد الممارسة التابعة وهي متغيري 

 :إجراءات الدراسة

سة ) القيادة الموزعة والمنظمة الساعية للتعّلم(، وتحديد بعد تطوير إستبانتي الدرا

 مجتمع الدراسة وعينتها، تم القيام باإلجراءات اآلتية:
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وسط الى وزارة التربية والتعليم تسهيل مهمة من جامعة الشرق األ كتاب الحصول على .0

 (، ُيبين ذلك.1األردنية لتطبيق أداتي الدراسة على أفراد العينة، والملحق )

موجه الى مديريات  لحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم األردنيةا .4

لتطبيق الدراسة في المدارس الثانوية  التربية والتعليم أللوية الجامعة ووادي السير وناعور

 (، ُيبين ذلك.7، والملحق )التابعة لها الحكومية

 ية الجامعة ووادي السير وناعورمديريات تربية ألو تسهيل مهمة من  الحصول على كتب .2

(، 5التابعة لها لتطبيق الدراسة، والملحق ) الحكوميةالمدارس الثانوية  موجهة الى جميع 

 ُيبين ذلك.

 تم توزيع األستبانتين على أفراد العينة في األلوية الثالثة .2

ن، بعد اإلنتهاء من تعبئتها من ق بل المعلمي ورصدها في جداول خاصةاإلستبانات جمع  .1

 .%(59وقد بلغت نسبة اإلسترجاع )

 .تحليل البيانات إحصائياً تم  .1

 إستخالص النتائج ومناقشتها.تم  .7

 إجراءات التصحيح:

قام الباحث بتحديد درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 العاصمة عمان للقيادة الموزعة، وفقا للمعادلة اآلتية:

     
 

 
 
   

 
 

ديلللب القيمة العليا للبديل القيمة الدنيا 
عدد المستويات
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 4.22 -0وبذلك تكون الدرجة المنخفضة من 

 2.17 -4.22 تكون الدرجة المتوسطة من 

 فأكثر 3.68-5تكون الدرجة المرتفعة من 

وتم تطبيق المعادلة ذاتها لتحديد درجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم في 

 من وجهة نظر المعلمين. عمان العاصمة في محافظة الحكوميةة المدارس الثانوي

 :دراسةاإلحصائي المستخدم في الالتصميم 

 الباحث بإستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: قام

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات  تم إستخداملإلجابة عن السؤالين األول والثاني  .0

 المعيارية والرتب.

بيرسون والجداول اإلحصائية لمعرفة إرتباط معامل  ُأستخدمسؤال الثالث لإلجابة عن ال .4

 الداللة المعنوية لقيمة معامل اإلرتباط.

( فيما t-testالباحث بإستخدام اإلختبار التائي ) قاملإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس  .2

والمؤهل  ،رةيتعلق بمتغير الجنس، وتحليل التباين األحادي فيما يتعلق بمتغيري الخب

ختبار   .( للمقارنات البعديةScheffeشيفيه )العلمي، وا 

( إليجاد معامل اإلتساق الداخلي Cronbach-Alphaإستخدام معادلة كرونباخ ألفا ) تم .2

ون للتحقق من ثبات أداتي الدراسة.لألداتين، كما تم إستخدام معامل إرتباط بيرس



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل    

 اإلجابة عن أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

درجة ممارسة مديري  ماقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: أولا: النتائج المتعل

عمان للقيادة الموزعة من وجهة نظر العاصمة المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 المعلمين ؟ 

ات المعيارية اإلنحرافو  الحسابية المتوسطاتحساب  تم السؤال هذا عن لإلجابة

محافظة الموزعة لمديري المدارس الثانوية الحكومية في  ستبانة القيادةإوالرتب والدرجة لفقرات 

 ( ُيبين ذلك.1العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول )

(5) الجدول    

القيادة الموزعة لدى مديري المدارس الثانوية  لمجالتوالدرجة  والرتب المعيارية اتاإلنحرافو  الحسابية المتوسطات
 .تنازلياا  مرتبةعم ان من وجهة نظر المعلمين  الحكومية في محافظة العاصمة

 المتوسط المجال الرقم
 الدرجة الرتبة المعياري اإلنحراف الحسابي

 مرتفعة 0 701. 3.80 الرؤية والرسالة واألهداف 0
 مرتفعة 4 941. 3.68 المسؤولية المشتركة 4
 متوسطة 2 931. 3.59 الممارسات القيادية 2
 متوسطة 2 841. 3.48 ثقافة المدرسة 2

 متوسطة  1.72 2.11 الدرجة الكلية
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أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في ( 1ُيالحظ من الجدول )

( 2.11إذ بلغ المتوسط الحسابي )عمان للقيادة الموزعة كانت متوسطة،  العاصمة محافظة

رجتين المرتفعة المتوسطة، القيادة الموزعة في الد مجاالت(، وجاءت 1.72نحراف معياري )إب

 مجال(، وجاء في الرتبة األولى 2.25 -2.51إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

( وبدرجة 1.71نحراف معياري )ا  (، و 2.51"الرؤية والرسالة واالهداف" بمتوسط حسابي )

( 1.92نحراف معياري )ا  ( و 2.15"المسؤولية المشتركة" بمتوسط حسابي ) مجالمرتفعة، يليه 

"الممارسات القيادية" بمتوسط حسابي  مجالوبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة ما قبل األخيرة  

نحراف معياري )2.19) "ثقافة  مجال( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة األخيرة 1.92( وا 

 ( وبدرجة متوسطة. 1.52نحراف معياري )ا  ( و 2.25المدرسة" بمتوسط حسابي )

 ُبعد فكانت النتائج على النحو اآلتي: أما بالنسبة لفقرات كل

 

 :"الرؤية والرسالة والهداف" مجال: 0

ة لفقرات جات المعيارية والرتب والدر اإلنحرافتم إيجاد المتوسطات الحسابية و 

محافظة "الرؤية والرسالة واألهداف" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في  مجال

 ( ُيبين ذلك.1ن، والجدول)العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمي
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(6الجدول )  

)الرؤية والرسالة واألهداف( لدى مديري  مجالات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. محافظة المدارس الثانوية الحكومية في

 المتوسط الفقرات الرقم
 بيالحسا

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

وأهدافًا المدرسة رؤية ورسالة إدارة تمتلك  0
 واضحة للمدرسة

 مرتفعة 0 881. 4.12

6 

 لجميع سنوية تفصيلية خطة المدرسة إدارة ُتعد
 رؤيتها تحقيق الى تؤدي التي النشاطات
 ورسالتها

 مرتفعة 4 1.42 2.17

لمدرسة يفهم المعلمون في المدرسة رؤية ا 4
 ورسالتها

 مرتفعة 4 791. 4.07

يدرك المدير القضايا التعليمية التي تخص  01
 المدرسة

 مرتفعة 2 1.01 3.94

 مرتفعة 1 911. 3.86 تتناسب أهداف المدرسة مع رسالتها 1

الخاصة بهم بما  المهماتالمعلمون  يضع 00
 هاوأهداف تهايتناسب مع رؤية المدرسة ورسال

 عةمرتف 1 971. 3.83

 ةتطويرية كقاعد ةخط ةالمدرسإدارة تستخدم  7
 لتقييم اإلنجاز الذي تم إحرازه في أهدافها

 مرتفعة 7 1.13 3.81

يتوافق المنهج المدرسي مع رؤية المدرسة  5
 ورسالتها وأهدافها

 مرتفعة 5 931. 3.75

المدرسة مع المجتمع المحلي على إدارة تعمل  9
 همتوجيه الطلبة لتحديد إحتياجات

 مرتفعة 9 1.10 3.68

ة يتمكن أولياء األمور من وصف رسالة المدرس 2
 وأهدافها

 متوسطة 01 1.06 3.49

ة يتمكن الطلبة من وصف رسالة المدرس 2
 وأهدافها

 متوسطة 00 1.06 3.40

 مرتفعة 1.71 2.51 الكلية الدرجة
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 كوميةالح ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية1يتبّين من الجدول )

العاصمة محافظة "الرؤية والرسالة واألهداف" من وجهة نظر المعلمين في  مجاللفقرات 

(، وجاءت 1.71نحراف معياري )إ( ب2.51عمان كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

     بالدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين  المجالفقرات هذا 

المدرسة إدارة تمتلك ( التي تنص على "0(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.21 -2.04)

( 1.55نحراف معياري )ا  ( و 2.04بمتوسط حسابي ) .وأهدافًا واضحة للمدرسة"رؤية ورسالة 

( التي تنص على "ُتعد إدارة المدرسة خطة 1الفقرة )وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت 

( التي 4والفقرة ) جميع النشاطات التي تؤدي الى تحقيق رؤيتها ورسالتها"تفصيلية سنوية ل

( 2.17بمتوسط حسابي )تنص على "يفهم المعلمون في المدرسة رؤية المدرسة ورسالته" 

وجاءت في الرتبة ما ، وبدرجة مرتفعة ( على التوالي1.79و) (1.42) ينمعياري يننحرافا  و 

ة يتمكن أولياء األمور من وصف رسالة المدرسعلى " ( التي تنص2خيرة  الفقرة )قبل األ

وفي الرتبة ( وبدرجة متوسطة، 0.11نحراف معياري )ا  ( و 2.29وأهدافها" بمتوسط حسابي )

ة يتمكن الطلبة من وصف رسالة المدرس( التي تنص على "2األخيرة جاءت الفقرة )

 متوسطة. ( وبدرجة0.11نحراف معياري )ا  ( و 2.21بمتوسط حسابي ) .وأهدافها"

                                                               مجال "المسؤولية المشتركة": .4

 الـجـرات مـقـفـة لـدرجـب والـرتـة والـاريـيـعـمـات الـرافـحـة واإلنـيـابـسـحـات الـطـوسـتـمـاد الـجـم إيـت

حكومية في محافظة العاصمة عمان "المسؤولية المشتركة"  لدى مديري المدارس الثانوية ال

 ( ُيبين ذلك.7من وجهة نظر المعلمين، والجدول)
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(2الجدول)  

)المسؤولية المشتركة( لدى مديري  مجالات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 بة تنازلياا.العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرت محافظة المدارس الثانوية الحكومية في

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 0 1.00 3.93 لعاملينا أداءيقوم مدير المدرسة بمراجعة دائمة لتقييم  02

مدير المدرسة قنوات اإلتصال بين المدرسة وأولياء  ُيحدد 01
 األمور

 مرتفعة 4 1.10 3.77

 مرتفعة 2 3.28 3.75 طلبتهم تحصياًل أكاديميًا مرتفعاً من  ونيتوقع المعلم 02

وأولياء األمور على كيفية تحقيق فاعلية  ونالمعلميتفق  09
 المدرسة

 مرتفعة 2 1.15 3.74

يعمل المعلمون في المدرسة على تحقيق األهداف  41
 الجماعية

 مرتفعة 1 1.07 3.72

 متوسطة 1 1.12 3.67 بتهميوجد نظام مساءلة للمعلمين قائم على أداء طل 01

في المدرسة المعلومات فيما بينهم بهدف  مونالمعل يتبادل 40
 التعلم

 متوسطة 7 1.13 3.65

 متوسطة 5 1.08 3.59 يشترك العاملون في المدرسة في عملية ُصنع القرار 04

المدرسة مبدأ تعليم المعلمين األقل خبرة من إدارة تتبنى  05
 ق بل المعلمين القادة

 متوسطة 9 1.33 3.53

التدريسي للمعلمين الوقت الكافي لجميع  ءُيتيح العب 07
 القضايا التعليمية التربوية

 متوسطة 01 1.22 3.36

الكلية الدرجة  مرتفعة 1.92 2.15 
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 7) ُيالحظ من الجدول

"المسؤولية المشتركة" من وجهة نظر معلمي هذه  مجالالعاصمة عمان لفقرات  محافظة

(، 1.92نحراف معياري )إ( ب2.15إذ بلغ المتوسط الحسابي ) المدارس كانت مرتفعة،

الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات في  المجالوجاءت فقرات هذا 

والتي تنص على  (02(،  وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.21-2.92) الحسابية ما بين

نحراف ا  ( و 2.92"، بمتوسط حسابي )لعاملينا أداءيقوم مدير المدرسة بمراجعة دائمة لتقييم "

مدير المدرسة  ( والتي تنص على "ُيحدد01( وبدرجة مرتفعة، تليها الفقرة )0.11معياري )

 نحراف معياريا  ( و 2.77" بمتوسط حسابي )قنوات اإلتصال بين المدرسة وأولياء األمور

( التي تنص على 05( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )0.01)

" بمتوسط حسابي المدرسة مبدأ تعليم المعلمين األقل خبرة من ق بل المعلمين القادةإدارة تتبنى "

( 07( وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )0.22نحراف معياري )ا  ( و 2.12)

التدريسي للمعلمين الوقت الكافي لجميع القضايا التعليمية  ءُيتيح العب"على والتي تنص 

 (، وبدرجة متوسطة.0.44نحراف معياري )ا  ( و 2.21" بمتوسط حسابي )التربوية

 :"الممارسات القيادية" مجال -3

ات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات اإلنحرافجاد المتوسطات الحسابية و تم إي

العاصمة  محافظة "الممارسات القيادية" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مجال

 ( ُيبين ذلك.5عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول)
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(.الجدول)  

"الممارسات القيادية" لدى مديري المدارس  مجالالدرجة لفقرات ات المعيارية والرتب و اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. محافظة الثانوية الحكومية في

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

في  ينُيسهم المدير في تحسين الدور القيادي للمعلم 25
 ةالمدرس

 مرتفعة 0 1.21 3.80

21 
بتوزيع المهمات القيادية على المدرسة إدارة تقوم 

المعلمين حسب تخصصاتهم وتوافقها مع المهمة 
 المطلوب تنفيذها

 مرتفعة 4 1.23 3.71

المعلمين على أداء المدرسة على تشجيع إدارة تعمل  29
 بعض المهمات القيادية مع الطلبة

 متوسطة 2 1.18 3.67

اوب المعلمون ذوي الصفات القيادية األدوار يتن 21
 قيادية في المدرسةال

 متوسطة 2 1.28 3.64

هتماما بإتخاذ أدوار قيادية في اُيظهر المعلمون  27
 المدرسة

 متوسطة 1 1.23 3.59

يأخذ مدير المدرسة رأي المعلمين في إعداد الخطة  24
 المدرسية

 متوسطة 1 1.24 3.56

على مشاركة المعلمين في عملية  يعمل مدير المدرسة 20
 صنع القرارات

 متوسطة 7 1.14 3.53

ُيقدم مدير المدرسة التغذية الراجعة للمعلمين القياديين  21
 بعد كل مهمة قيادية يقومون بتنفيذها

 متوسطة 5 1.21 3.51

يستثمر مدير المدرسة الصفات القيادية لدى المعلمين  22
 قيادية اتألداء مهم

 متوسطة 9 1.06 3.48

ن في المدرسة الوقت يلدى المعلمين القيادييتوفر  22
 لإلسهام في تحسين فاعلية المدرسة الكافي

 متوسطة 01 1.11 3.47

 متوسطة 1.92 2.19 الدرجة الكلية
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 5ُيالحظ من الجدول )

القيادية" من وجهة نظر معلمي هذه  الممارسات" مجال العاصمة عمان لفقرات محافظة

(، 1.92نحراف معياري )إ( ب2.19المدارس كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات  المجالوجاءت فقرات هذا 

ي تنص على (، الت25(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.27-2.51) الحسابية بين

( 2.51"، بمتوسط حسابي )في المدرسة ينُيسهم المدير في تحسين الدور القيادي للمعلم"

( التي تنص 21( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )0.40نحراف معياري )ا  و 

بتوزيع المهمات القيادية على المعلمين حسب تخصصاتهم وتوافقها المدرسة إدارة تقوم على "

(، وبدرجة 0.42نحراف معياري )ا  ( و 2.70المهمة المطلوب تنفيذها"، بمتوسط حسابي ) مع

يستثمر مدير ( التي تنص على "22مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )

( 2.25"، بمتوسط حسابي )قيادية اتالمدرسة الصفات القيادية لدى المعلمين ألداء مهم

( والتي 22رجة متوسطة، وفي الرتبة االخيرة  جاءت الفقرة )( وبد0.11نحراف معياري )ا  و 

لإلسهام في تحسين  الكافين في المدرسة الوقت يلدى المعلمين القياديتنص على "يتوفر 

 (، وبدرجة متوسطة. 0.00نحراف معياري )ا  ( و 2.27"، بمتوسط حسابي )فاعلية المدرسة

 :"ثقافة المدرسة" مجال -4

ات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات اإلنحرافحسابية و تم إيجاد المتوسطات ال

العاصمة عمان  محافظة )ثقافة المدرسة( لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مجال

 ( ُيبين ذلك.9من وجهة نظر المعلمين، والجدول)
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 (9الجدول)

قافة المدرسة( لدى مديري المدارس )ث مجاللفقرات  والدرجةات المعيارية والرتب اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. محافظة الثانوية الحكومية في

 المتوسط اتالفقر  الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

مع ذوي  لإلتصالالمدرسة نظاما فعااًل إدارة تمتلك  21
 العالقة

 متوسطة 9 1.09 3.56

لدى المعلمين واإلداريين توقعات كبيرة وجد ي 44
 متوسطة 0 1.08 3.55 بخصوص التحصيل األكاديمي لطلبتهم

كافية المعلومات ال للمعلمينتقدم إدارة المدرسة  45
 إلستخدامها في تطوير أداء الطلبة

 متوسطة 7 1.07 3.52

47 
تتفق إدارة المدرسة وأولياء األمور على الدور 

ديه أولياء األمور في عملية الجوهري الذي يؤ 
 التعليم ألبنائهم

 متوسطة 1 1.04 3.51

المدرسة البيئة المناسبة لتبادل األفكار إدارة توفر  41
 ةبشأن القضايا التعليمي

 متوسطة 1 1.07 3.48

 متوسطة 2 1.20 3.47 تدعم المدرسة استخدام االفكار اإلبداعية التعليمية 41

 متوسطة 4 1.16 3.46 العاملين في المدرسة واإلدارةثقة متبادلة بين  توجد 42

تقوم المدرسة بتنفيذ النشاطات الالمنهجية بالتعاون  49
 مع المجتمع المحلي

 متوسطة 5 1.12 3.39

مقترحات ال بتقديم للعاملين إدارة المدرسة تسمح 42
 لتحسين المناهج التدريسية

 متوسطة 2 1.27 3.38

 متوسطة 1.52 2.25 الكلية الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 9ُيالحظ من الجدول )

"ثقافة المدرسة" من وجهة نظر المعلمين كانت  مجالالعاصمة عمان لفقرات  محافظة

(، وجاءت جميع فقرات 1.52نحراف معياري )إ( ب2.25متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، 2.25-2.11وسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )في الدرجة المت المجالهذا 

المدرسة نظاما فعااًل إدارة تمتلك (، التي تنص على "21وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

(، وفي الرتبة 0.19نحراف معياري )وا  ( 2.11"، بمتوسط حسابي )مع ذوي العالقة لإلتصال

لدى المعلمين واإلداريين توقعات كبيرة يوجد ( التي تنص على "44الثانية جاءت الفقرة )

نحراف معياري ا  ( و 2.11"،  بمتوسط حسابي )بخصوص التحصيل األكاديمي لطلبتهم

تقوم المدرسة بتنفيذ ( التي تنص على "49(، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )0.15)

نحراف ا  ( و 2.29ي )" بمتوسط حسابالنشاطات الالمنهجية بالتعاون مع المجتمع المحلي

إدارة  "تسمح على ( والتي تنص42(، وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة )0.04معياري )

( 2.25"، بمتوسط حسابي )مقترحات لتحسين المناهج التدريسيةال بتقديم للعاملين المدرسة

 (.0.47نحراف معياري )ا  و 

افر أبعاد المنظمة الساعية ما درجة تونتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه: 

 عمان؟العاصمة للتعلم في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

ات المعيارية اإلنحرافلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية و 

وتحديد الرتب لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في المدارس الثانوية الحكومية في 

 ( يوضح ذلك:01والجدول) ة عمان من وجهة نظر المعلمين،محافظة العاصم
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 (01لجدول)ا

توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في المدارس الثانوية   لدرجة المعيارية والرتب اتاإلنحرافو المتوسطات الحسابية 
 نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

 المتوسط البعد تسلسلال
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 0 1.89 3.56 المستوى التنظيمي 2

 متوسطة 4 1.80 3.55 مستوى الفرد 0

 متوسطة 2 1.88 3.48 مستوى الفريق أو الجماعة 4

 متوسطة 1.72 2.12 الكلية الدرجة

 

م في ية للتعلّ درجة توافر أبعاد المنظمة الساعأن إلى ( 01الجدول ) ُيشير

، إذ بلغ المتوسط العاصمة عمان كانت متوسطة محافظةالمدارس الثانوية الحكومية في 

ستبانة في الدرجة جميع أبعاد هذه اإل(، وجاءت 1.72نحراف معياري )إب (2.12الحسابي )

(، وجاء في الرتبة األولى 2.25 – 2.11) تراوحت المتوسطات الحسابية بينالمتوسطة، إذ 

(، يليه ُبعد 1.59( وانحراف معياري)2.11المستوى التنظيمي" بمتوسط حسابي )ُبعد "

( وفي الرتبة األخيرة جاء 1.51نحراف معياري )ا  ( و 2.11"مستوى الفرد" بمتوسط حسابي )

 (.1.55نحراف معياري )ا  ( و 2.25بعد "مستوى الفريق أو الجماعة"  بمتوسط حسابي )
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 النتائج على النحو اآلتي:أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد فكانت 

 : ُبعد "المستوى التنظيمي".0

لفقرات ُبعد  والدرجةات المعيارية والرتب اإلنحرافتم إيجاد المتوسطات الحسابية و 

العاصمة عمان من  محافظة "المستوى التنظيمي" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في

 ( ُيبين ذلك.00وجهة نظر المعلمين، والجدول)

 (00دول)الج

لفقرات ُبعد "المستوى التنظيمي" لدى مديري المدارس  والدرجةات المعيارية والرتب اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. محافظة الثانوية الحكومية في

 المتوسط اتالفقر  الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 0 1.05 3.86 المدرسة معلومات كافية عن جميع المعلمينإدارة تمتلك  22

 مرتفعة 4 1.15 3.75 يسعى مدير المدرسة للتعلم بشكل مستمر 21

في التعلم لتحسين  حقهمتدعم إدارة المدرسة المعلمين  29
 مقدراتهم الفردية

 مرتفعة 2 1.07 3.73

ة في االعتبار عند تأخذ إدارة المدرسة الفروق الفردي 21
 تقييم االعمال الجماعية

 متوسطة 2 1.14 3.66

يمتلك المعلمون فرصًا متساوية في مراقبة إستخدام  22
 الموارد المتاحة لهم

 متوسطة 1 1.18 3.64

المدرسة بتطوير رؤيتها بناء على مشاركة إدارة تقوم  27
 مختلف المستويات اإلدارية منالجميع 

 متوسطة 1 1.14 3.62

التجارب ب القيام المدرسة المعلمين علىإدارة ُتشجع  21
 الجديدة

 متوسطة 7 1.10 3.60

 متوسطة 5 1.17 3.60 ُتشجع إدارة المدرسة المعلمين على المبادرات البناءة 49
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حقهم في الحصول  على ينالمدرسة المعلمإدارة تشجع  21
 على المعلومات

 متوسطة 9 1.07 3.59

لتقديم الدعم  الالزمدرسة لنفسه الوقت يمنح مدير الم 41
 الكافي لتنفيذ المهمات األساسية في المدرسة

 متوسطة 01 1.16 3.56

 تهافي وضع رؤية المدرسة ورسال ونُيشارك المعلم 24
 هاوأهداف

 متوسطة 00 1.16 3.55

 متوسطة 04 1.02 3.53 ة بإستمرارالمدرسة قاعدة بيانات محدثإدارة تمتلك  42

م إدارة المدرسة بتوفير جميع المعلومات الالزمة تقو  40
 للمعلمين

 متوسطة 02 1.12 3.51

المدرسة نظام واضح لقياس األداء مبني إدارة يوجد لدى  45
 على الوقت والموارد المتاحة للمعلمين

 متوسطة 02 1.16 3.50

الحرية في تنفيذ المهمات  ينالمدرسة المعلمإدارة تمنح  20
 الخاصة بهم

 متوسطة 01 1.12 3.48

المدرسة في اإلعتبار معنويات العاملين عند إدارة خذ أت 25
 إتخاذ القرارات

 متوسطة 01 1.11 3.48

 متوسطة 07 1.08 3.44 ينتقوم إدارة المدرسة بتوفير مستلزمات المعلم 44

المدرسة نظامًا واضحًا لتحديد الفجوة بين إدارة تمتلك  41
 فعليا لمنفذواألداء ااألداء المتوقع 

 متوسطة 05 1.12 3.43

المدرسة بتوفير الدروس المستفادة من الخبرات إدارة تقوم  47
تاحتها لجميع المعلمين  السابقة وا 

 متوسطة 05 1.19 3.43

المدرسة على توفير أكثر من إتجاه لإلتصال إدارة تعمل  41
 المعلمين مع

 متوسطة 41 1.17 3.44

التوازن في تنفيذ المهمات بين  المدرسة بدعمإدارة تقوم  42
 وبين متطلبات العمل الجماعية ينالفروق الفردية للمعلم

 متوسطة 40 1.10 3.41

 متوسطة 1.72 2.11 الكلية الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية 00ُيالحظ من الجدول )

مي" من وجهة نظر المعلمين كانت عد "المستوى التنظيالعاصمة عمان  لفقرات بُ  محافظةفي 

(، وجاءت فقرات هذا 1.72نحراف معياري )إ( ب2.11متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

    الُبعد في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

دارة إتمتلك (، التي تنص على "22(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.51-2.21)

نحراف معياري ا  ( و 2.51"، بمتوسط حسابي )المدرسة معلومات كافية عن جميع المعلمين

يسعى مدير ( التي تنص على "21( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )0.11)

( وبدرجة 0.01نحراف معياري )إ( 2.71"،  بمتوسط حسابي )المدرسة للتعلم بشكل مستمر

المدرسة إدارة تعمل ( التي تنص على "41الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة ) مرتفعة، وجاءت في

نحراف معياري ا  ( و 2.24" بمتوسط حسابي )المعلمين مععلى توفير أكثر من إتجاه لإلتصال 

تقوم " على ( والتي تنص42( وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة )0.07)

وبين متطلبات  ينتنفيذ المهمات بين الفروق الفردية للمعلمالمدرسة بدعم التوازن في إدارة 

 وبدرجة متوسطة.( 0.01نحراف معياري )ا  ( و 2.21"، بمتوسط حسابي )العمل الجماعية

 : ُبعد "مستوى الفرد".7

ات المعيارية والرتب والدرجة  لفقرات ُبعد اإلنحرافتم إيجاد المتوسطات الحسابية و 

العاصمة عمان من وجهة  محافظةمدارس الثانوية الحكومية في "مستوى الفرد" لدى مديري ال

 ( ُيبين ذلك.04نظر المعلمين، والجدول)
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 (07الجدول)

لفقرات ُبعد "مستوى الفرد" لدى مديري المدارس الثانوية  والدرجةات المعيارية والرتب اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 المعلمين مرتبة تنازلياا. العاصمة عمان من وجهة نظر محافظة الحكومية في

 المتوسط اتالفقر  الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

ُيعد مبدأ اإلحترام مبدأ أساسيًا في التعامل بين  00
 المعلمين

 مرتفعة 0 1.03 3.80

 اإلنصاتفي المدرسة بحسن  ونيتمتع المعلم 9
 لآلخرين

 مرتفعة 4 1.15 3.71

 مرتفعة 2 1.17 3.15 خرىجهات النظر األو بيهتم المعلمون  01

يقوم المعلمون في المدرسة بتبادل المعلومات  5
 فيما بينهم بهدف التعلم

 متوسطة 2 1.09 3.65

يتحاور المعلمون فيما بينهم للتعلم من  0
 األخطاء التي تحصل من بعضهم

 متوسطة 1 1.09 3.60

ينظر المعلمون الى األخطاء التي تحصل  1
 ا فرص للتعلم منهاعلى أنه

 متوسطة 1 1.02 3.56

يقوم المعلمون بتخصيص الوقت الكافي لبناء  04
 بينهمفيما الثقة 

 متوسطة 1 1.09 3.56

ُيساعد على  تشاركييتوفر في المدرسة مناخ  2
 العمل بفاعلية

 متوسطة 5 1.11 3.51

4 
المهمات التغذية الراجعة حول المعلمون  دميق

بما يتناسب مع رؤية و  يهمالموكولة الالخاصة 
 المدرسة ورسالتها وأهدافها

 متوسطة 9 1.08 3.49

يقوم المعلمون بتخصيص الوقت الكافي  1
 متوسطة 01 1.14 3.42 ألنفسهم للتعلم

المدرسة الموارد المالية الكافية إدارة توفر  2
 للمعلمين من أجل تطوير مهاراتهم

 متوسطة 00 1.23 3.36

 متوسطة 04 1.29 3.33 رسة بمكافأة المعلم المتعلمالمدإدارة تقوم  7
 متوسطة 1.51 2.11 الكلية الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية 04ُيالحظ من الجدول )

العاصمة عمان لفقرات بعد "مستوى الفرد" من وجهة نظر المعلمين كانت  محافظةفي 

(، وجاءت فقرات هذا 1.51نحراف معياري )( بإ2.11إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطة، 

      الُبعد في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين

ُيعد مبدأ اإلحترام (، التي تنص على "00(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.51-2.22)

(، 0.12نحراف معياري )ا  ( و 2.51)"، بمتوسط حسابي مبدأ أساسيًا في التعامل بين المعلمين

في  ونيتمتع المعلم( التي تنص على "9وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( 0.01( وانحراف معياري )2.71بمتوسط حسابي ) "،لآلخرين اإلنصاتالمدرسة بحسن 

إدارة توفر ( التي تنص على "2وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )

( 2.21" بمتوسط حسابي )المدرسة الموارد المالية الكافية للمعلمين من أجل تطوير مهاراتهم

 ( والتي تنص7( وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة )0.42نحراف معياري )وا  

ياري ( وانحراف مع2.22"، بمتوسط حسابي )المدرسة بمكافأة المعلم المتعلمإدارة تقوم " على

 ( وبدرجة متوسطة.0.49)

 : ُبعد "مستوى الفريق أو الجماعة".3

ات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات اإلنحرافتم إيجاد المتوسطات الحسابية و 

 محافظةُبعد )مستوى الفريق أو الجماعة( لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.02العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، والجدول)
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 (03الجدول)

ات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد )مستوى الفريق أو الجماعة( لدى مديري اإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. محافظة المدارس الثانوية الحكومية في

 المتوسط اتالفقر  الرقم
 الحسابي

 اإلنحراف
 الدرجة الرتبة لمعياريا

 متوسطة 0 1.02 3.62 يقوم المعلمون بالمراجعة الدورية ألفكارهم 2

يقوم المعلم بالتركيز على خدمة األهداف  2
 على تحقيقها بهدف العملالجماعية 

 متوسطة 4 0.99 3.59

يقوم المعلمون بتكييف أهدافهم حسب أهداف  0
 المدرسة بحرية تامة

 متوسطة 2 1.03 3.54

المساواة بين المعلمين  مناختسود المدرسة  4
 بغض النظر عن جميع اإلختالفات

 متوسطة 2 1.11 3.47

تأخذ إدارة المدرسة آراء المعلمين في اإلعتبار  1
 في عملية صنع القرارات

 متوسطة 1 1.24 3.44

تقوم إدارة المدرسة بتنفيذ نشاطات لتعزيز  7
 في المدرسة الفريقالعمل بروح 

 متوسطة 1 1.27 3.39

تتم مكافأة المعلم الذي يعمل على تحقيق  1
 األهداف الجماعية

 متوسطة 7 1.32 3.31

 متوسطة 1.55 2.25 الكلية الدرجة
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية 02ُيالحظ من الجدول )

من وجهة نظر المعلمين  العاصمة عمان لفقرات ُبعد "مستوى الفريق أو الجماعة" محافظةفي 

(، وجاءت فقرات 1.55نحراف معياري )إ( ب2.25كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، 2.20-2.14هذا الُبعد في الدرجة المتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

ية يقوم المعلمون بالمراجعة الدور (، التي تنص على "2وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

(، وفي الرتبة الثانية جاءت 0.14نحراف معياري )ا  ( و 2.14"، بمتوسط حسابي )ألفكارهم

 بهدف العمليقوم المعلم بالتركيز على خدمة األهداف الجماعية ( التي تنص على "2الفقرة )

( ، وجاءت في الرتبة ما 1.99نحراف معياري )ا  ( و 2.19"،  بمتوسط حسابي )على تحقيقها

تقوم إدارة المدرسة بتنفيذ نشاطات لتعزيز العمل بروح ( التي تنص على "7فقرة )قبل األخيرة ال

خيرة (، وفي الرتبة األ0.47اف معياري )نحر ا  ( و 2.29" بمتوسط حسابي )في المدرسة الفريق

تتم مكافأة المعلم الذي يعمل على تحقيق األهداف " على ( والتي تنص1جاءت الفقرة )

 (.0.24نحراف معياري )ا  ( و 2.20)"، بمتوسط حسابي الجماعية

درجة ممارسة  بين α)≤ (0.05هناك عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى هل: ثالثاا 

عمان للقيادة الموزعة ودرجة  العاصمة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

 توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في مدارسهم؟

رتباط بيرسون بين الدرجة الكلية إمعامل  تخدامإسلإلجابة عن هذا السؤال تم 

ستبانة "المنظمة الساعية للتعلم" ومجاالتها والدرجة الكلية إلالستبانة "القيادة الموزعة" 

 ( ُيبين ذلك:02بعادها، والجدول )أو 
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 (04الجدول)

 نظمة الساعية للتعل م فيدرجة ممارسة القيادة الموزعة ودرجة توافر أبعاد المقيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين 
 العاصمة عمان. محافظة المدارس الثانوية الحكومية في

الرؤية  
والرسالة 
 واألهداف

المسؤولية 
 المشتركة

ثقافة 
 المدرسة

الممارسات 
 القيادية

الدرجة الكلية 
)القيادة لستبانة 

 الموزعة(

 **1.79 **1.72 **1.74 **1.12 **1.14 مستوى الفرد

 **1.50 **1.75 **1.71 **1.11 **1.12 و الجماعةمستوى الفريق أ

 **1.54 **1.75 **1.77 **1.15 **1.14 المستوى التنظيمي

ستبانة الدرجة الكلية إل
 م()المنظمة الساعية للتعلّ 

1.17** 1.71** 1.51** 1.54** 1.51** 

 (α≤ 1.10دالة عند )**

ات داللة إحصائية عند رتباطية إيجابية ذإ( وجود عالقة 02يتبّين من الجدول )

والدرجة الكلية إلستبانة  ستبانة "القيادة الموزعة"إل( بين الدرجة الكلية α≤1.10مستوى )

**(، كما وجدت عالقة 1.51إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) "المنظمة الساعية للتعّلم"

 ستبانة إ مجاالتبين جميع  (α≤ 1.10)رتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى إ

،  إذ تراوحت قيم وأبعادها والدرجة الكلية إلستبانة "المنظمة الساعية للتعّلم""القيادة الموزعة" 

 (.1.54( و)1.14رتباط ما بين )إلمعامالت ا

درجة ( في α≤1.15حصائية عند مستوى )إ: هل هناك فروق ذات دللة السؤال الرابع

محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

 والمؤهل العلمي؟تعزى لمتغيرات: الجنس، والخبرة، 
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 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

  :متغير الجنس 

ات المعيارية لدرجة ممارسة مديري  اإلنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

بعًا لمتغير جنس المعلم، العاصمة عمان "للقيادة الموزعة" ت  المدارس الثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.01( لعينتين مستقلتين والجدول )t-testختبار التائي )إستخدام اإلكما تم 

 (05الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس التائي لعينتين مستقلتين   ات المعيارية والختباراإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 عمان  تبعاا لمتغير جنس المعلم.في محافظة العاصمة   انوية الحكومية للقيادة الموزعةالث

المتوسط  العدد الجنس المجال                                 
 الحسابي

 اإلنحراف
مستوى  قيمة ت المعياري

 الدللة

الرؤية والرسالة 
 واألهداف

 1.75 3.67 135 ذكور
2.121- 1.112 

 1.19 3.93 134 إناث

 المسؤولية المشتركة
 1.1 3.57 135 ذكور

0.511- 1.112 
 1.71 3.78 134 إناث

 ثقافة المدرسة
 1.59 3.37 135 ذكور

4.075- 1.12 
 1.75 3.59 134 إناث

 الممارسات القيادية
 1.01 3.48 135 ذكور

0.951- 1.129 
 1.52 3.71 134 اناث

 الدرجة الكلية
 1.50 3.54 135 ذكور

4.211- 1.101 
 1.14 3.76 134 اناث
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ستوى ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مُ 01أظهرت النتائج في الجدول )

(1.11≥α بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية )

زى لمتغير الجنس للقيادة الموزعة  في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين ُتع

( ولصالح α≤1.101( وبمستوى ) -4.211في الدرجة الكلية إذ بلغت القيمة التائية )

ستثناء ئية ذات داللة إحصائية ولصالح اإلناث للمجاالت كافة بإناث، وكانت القيم التااإل

داف" ( لبعد "الرؤية والرسالة واأله-2.121"المسؤولية المشتركة"، إذا بلغت هذه القيم ) مجال

 عد "الممارسات القيادية".( لبُ -0.951( لبعد "ثقافة المدرسة"، و)-4.075و)

  الخبرة :متغير 

لدرجة ممارسة مديري ات المعيارية اإلنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة من وجهة نظر 

 ( ُيبين ذلك.01ر خبرة المعلم، والجدول )المعلمين، تبعًا لمتغي

 (06الجدول)

الثانوية الحكومية  القيادة الموزعة لدى مديري المدارس لدرجة ممارسة المعيارية اتاإلنحرافو  الحسابية المتوسطات
 عمان تبعاا لمتغير الخبرة للمعلم.العاصمة  محافظة في

المتوسط  العدد مستويات متغير الخبرة المجال
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

الرؤية والرسالة 
 واألهداف

 1.79 3.89 74 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 1.19 3.78 76 عشر سنوات

 1.70 3.76 119 عشر سنوات فأكثر

 1.70 3.80 269 المجموع
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 المسؤولية المشتركة

 1.57 3.63 74 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من 

 عشر سنوات
76 3.8 1.51 

 1.07 3.63 119 عشر سنوات فأكثر
 1.94 3.68 269 المجموع

 ثقافة المدرسة

 1.59 3.33 74 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من 

 1.75 3.61 76 عشر سنوات

 1.52 3.48 119 عشر سنوات فأكثر
 1.84 3.48 269 المجموع

 الممارسات القيادية

 1.94 3.42 74 مس سنواتأقل من خ
من خمس سنوات إلى أقل من 

 عشر سنوات
76 3.71 1.54 

 1.99 3.63 119 عشر سنوات فأكثر
 1.93 3.59 269 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.15 3.59 74 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من 

 1.11 3.73 76 عشر سنوات

 1.51 3.64 119 عشر سنوات فأكثر
 1.73 3.65 269 لكليا

 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 01ُيالحظ من الجدول )

العاصمة عمان للقيادة الموزعة تبعًا  محافظةممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

مجتمعة،  للمجاالتستبانة والدرجة الكلية المعلم، في كل مجال من مجاالت اإل لمتغير خبرة

إذ حصل أصحاب فئة الخبرة )من خمس  إلى أقل من عشر سنوات( على أعلى متوسط 

(، 2.12(. يليهم فئة )عشر سنوات فاكثر( إذ بلغ متوسطهم الحسابي )2.72حسابي إذ بلغ )

(، 2.19في حين جاء أصحاب فئة )أقل من خمس سنوات( بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
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بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى ولتحديد فيما إذا كانت الفروق 

(α≤0.05 تم تطبيق تحليل التباين ) األحادي(One Way ANOVA)  وجاءت النتائج كما

 (.07في الجدول )

 (02الجدول)

الثانوية دارس ممارسة مديري الم لدرجة بين المتوسطات الحسابية  إليجاد دللة الفروقتحليل التباين األحادي 
 من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير الخبرة للمعلم.للقيادة الموزعة  عمان العاصمة  محافظةفي  حكومية ال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الدللة

الرؤية والرسالة 
 واألهداف

 1.251 1.721 1.212 2 0.728 بين المجموعات

 1.292 266 131.45 داخل المجموعات
-  

  - 268 132.178 المجموع

المسؤولية 
 المشتركة

 1.220 1.521 1.711 2 1.51 بين المجموعات

 1.592 266 237.741 داخل المجموعات
-  

 -  268 239.251 المجموع

 ثقافة المدرسة

 1.020 2.049 1.436 2 2.871 بين المجموعات

 1.710 266 186.356 داخل المجموعات
-  

  - 268 189.227 المجموع

الممارسات 
 القيادية

 1.012 1.887 1.616 2 3.232 بين المجموعات
 1.511 266 227.796 داخل المجموعات

-  
  - 268 231.028 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.290 1.704 1.279 2 0.758 بين المجموعات

 0.532 266 141.47 داخل المجموعات
-  

  - 268 142.227 المجموع
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 07أظهرت نتائج الجدول )

(0.05≥α بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في )

محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم، إذ بلغت القيمة الفائية 

"الرؤية  لمجال( للدرجة الكلية، وبلغت القيمة الفائية α≤0.491) بمستوى( و 1.704)

"المسؤولية المشتركة" بلغت  ولمجال(، α≤0.480( وبمستوى )1.721والرسالة واالهداف" )

"ثقافة المدرسة" بلغت القيمة الفائية  ولمجال(، 0.431( وبمستوى )1.521القيمة الفائية )

( وبمستوى 0.557"الممارسات القيادية" بلغت ) لمجالو  (،α≤0.131( وبمستوى)4.129)

(0.154≥α.) 

 :متغير المؤهل العلمي 

ات المعيارية لدرجة ممارسة مديري اإلنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة تبعًا لمتغير المؤهل 

 ( ُيبين ذلك.05)العلمي للمعلم، والجدول 

 (.0جدول)ال

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة  المعيارية اتاإلنحرافو  الحسابية المتوسطات
 .المؤهل العلمي للمعلمعمان للقيادة الموزعة تبعاا لمتغير 

 العدد مستويات متغير الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الرؤية والرسالة 
 واألهداف

 0.75 3.65 169 بكالوريوس
 0.53 2.11 47 دبلوم عالي بكالوريوس+

 0.53 4.12 53 دراسات عليا
 1.70 3.80 269 المجموع
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المسؤولية 
 المشتركة

 1.06 3.47 169 بكالوريوس
 0.61 3.91 47 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 0.48 4.13 53 دراسات عليا
 1.94 3.68 269 المجموع

 ثقافة المدرسة

 0.87 3.28 169 بكالوريوس
 0.84 3.79 47 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 0.47 3.81 53 دراسات عليا
 1.84 3.48 269 المجموع

الممارسات 
 القيادية

 0.98 3.32 169 بكالوريوس
 0.69 3.86 47 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 0.48 4.21 53 دراسات عليا
 1.48 4.21 53 عالمجمو 

 الدرجة الكلية

 0.77 3.44 169 بكالوريوس
 0.57 3.91 47 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 0.39 4.09 53 دراسات عليا
 1.73 3.65 269 الكلي

 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 05ُيالحظ من الجدول )

ظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة من ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محاف

مجال من مجاالت وجهة نظر المعلمين، وفقًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين في كل 

ستبانة والدرجة الكلية، إذ حصل أصحاب المؤهل العلمي )دراسات عليا( على أعلى اإل

لي( بالرتبة دبلوم عا (، تاله أصحاب المؤهل العلمي )بكالوريوس+2.19متوسط حسابي بلغ )

(. بينما جاء أصحاب المؤهل العلمي )بكالوريوس( 2.91الثانية إذ بلغ متوسطهم الحسابي )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 2.22بالرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي )
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( تم تطبيق تحليل التباين α≤0.05المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 (.09وجاءت النتائج كما في الجدول ) (One Way ANOVA)ي األحاد

 (09الجدول )

 في لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكوميةتحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية 
 من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم. للقيادة الموزعة عمان العاصمة محافظة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الدللة

الرؤية والرسالة 
 واألهداف

 1.000 12.593 5.716 2 11.433 بين المجموعات

 -   - 1.212 266 120.745 داخل المجموعات

 -   -  - 268 132.178 المجموع

المسؤولية 
 المشتركة

 1.000 12.216 10.063 2 20.126 بين المجموعات

 -   - 1.542 266 219.125 داخل المجموعات

 -   -  - 268 239.251 المجموع

 ثقافة المدرسة

 1.000 13.03 8.442 2 16.885 بين المجموعات

 -   - 1.125 266 172.342 داخل المجموعات

 -   -  - 268 189.227 المجموع

الممارسات 
 القيادية

 1.000 24.626 18.047 2 36.093 بين المجموعات

 -   - 1.722 266 194.935 داخل المجموعات

 -   -  - 268 231.028 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.000 21.955 10.076 2 20.151 بين المجموعات

  -  - 1.219 266 122.076 داخل المجموعات

 -   -  - 268 142.227 المجموع
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (09أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في )

العاصمة عمان  للقيادة الموزعة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم، إذ بلغت قيمة محافظة 

ما كانت الفروق ذات داللة ( كα≤0.000) داللة ( وبمستوى40.911"ف" للدرجة الكلية )

( 04.192"الرؤية والرسالة واألهداف" ) لمجالإذ بلغت قيمة "ف"  كافة للمجاالتإحصائية 

( 04.401"المسؤولية المشتركة" بلغت قيمة "ف" ) ولمجال(، α≤0.000وبمستوى )

( وبمستوى 02.121"ثقافة المدرسة" بلغت قيمة "ف" ) ولمجال( ، α≤0.000وبمستوى )

(α≤0.000 "واخيرًا بلغت قيمة "ف ،)( وبمستوى42.141"الممارسات القيادية" ) لمجال 

(α≤0.000 ولمعرفة عائدية هذه الفروق ذات الداللة اإلحصائية تم )ختبار شيفيه إستخدام إ

(Scheffe) ( ُيبّين ذلك. 41للمقارنات البعدية، والجدول ) 

 (71الجدول)

بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 
 في محافظة  العاصمة عمان للقيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

مستويات متغير المؤهل  المجال
 العلمي

المتوسط 
بكالوريوس+دبلوم  بكالوريوس الحسابي

 عالي
دراسات 

 ياعل

الرؤية 
والرسالة 
 واألهداف

 *-1.27 *-1.21 - 3.65 بكالوريوس

 -1.04 - - 4 بكالوريوس + دبلوم عالي

 - - - 4.12 دراسات عليا

المسؤولية 
 المشتركة

 *-1.11 * -1.22 - 3.47 بكالوريوس

  -1.42 - - 3.9 بكالوريوس + دبلوم عالي
 - - - 4.13 دراسات عليا
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ثقافة 
 المدرسة

 *-1.12 * -1.10 - 3.28 الوريوسبك
  -1.14 - - 3.79 بكالوريوس + دبلوم عالي

 - - - 3.81 دراسات عليا

الممارسات 
 القيادية

 *-1.59 * -1.12 - 3.32 بكالوريوس

 *-1.21 - - 3.86 بكالوريوس + دبلوم عالي

 - - - 4.21 دراسات عليا

الدرجة 
 الكلية

 *-1.12 * -1.21 - 3.44 بكالوريوس
  -1.09 - - 3.9 بكالوريوس + دبلوم عالي

 - - - 4.09 دراسات عليا
 

( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 41ُيالحظ من الجدول )

العاصمة عمان للقيادة الموزعة، في الدرجة  محافظةمديري المدارس الثانوية الحكومية في 

(، عالي دبلوم )بكالوريوس+ اً علمي يحملون مؤهالً  ذينال، ُتعزى لألفراد والمجاالتالكلية 

 و)دراسات عليا( عند مقارنتهم مع المعلمين الذين يحملون مؤهل علمي )بكالوريوس(.

 :سؤال الخامس، الذي نص علىخامساا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن ال

أبعاد درجة توافر  في (α ≤(0,05هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  هل

ُتعزى  عمان محافظة العاصمةفي المنظمة الساعية للتعلم في المدارس الثانوية الحكومية 

 الجنس والمؤهل العلمي والخبرة ؟ لمتغيرات:

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 
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 متغير الجنس:  . أ

رتب لدرجة توافر أبعاد ات المعيارية والاإلنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

بعًا المنظمة الساعية للتعلم  في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان ت  

( لعينتين مستقلتين والجدول t-testختبار التائي )إستخدام اإللمتغير جنس المعلم، كما تم 

 ( ُيبين ذلك.40)

 (70الجدول)

التائي لعينتين مستقلتين لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية  والختبار ات المعياريةاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و 
 للتعلم  في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان تبعاا لمتغير جنس المعلم.

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

 اإلنحراف
مستوى  قيمة ت المعياري

 الدللة

 مستوى الفرد
 1.55 3.47 135 ذكور

0.507- 1.17 
 1.70 3.64 134 اناث

مستوى الفريق او 
 الجماعة

 1.91 3.32 135 ذكور
2.179- 0.00 

 1.77 3.64 134 اناث

المستوى 
 التنظيمي

 1.99 3.36 135 ذكور
2.722- 0.00 

 1.72 3.76 134 اناث

 الدرجة الكلية
 1.90 3.39 135 ذكور

2.490- 1.110 
 1.11 3.7 134 اناث

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 40أظهرت النتائج في الجدول )

(1.11α≤بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد ال ) منظمة الساعية للتعلم في المدارس
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الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين ُتعزى لمتغير الجنس 

( ولصالح ≥1.110α)داللة ( وبمستوى  -2.490بلغت القيمة التائية ) في الدرجة الكلية إذ

ناث لألبعاد كافة باستثناء ُبعد ئية ذات داللة إحصائية ولصالح اإلاالناث، وكانت القيم التا

" ت(، وبلغت قيمة "≥1.171α( وبمستوى )-0.507)"ت" "مستوى الفرد"، إذا بلغت  قيمة 

 ولبعد ناث،إل( ولصالح ا≥1.114α( وبمستوى )-2.179) "الجماعةو ألبعد "مستوى الفريق 

 ( ولصالح اإلناث.≥1.111αوبمستوى  ) (-2.722"المستوى التنظيمي"، )

 الخبرة :متغير  . ب

المعيارية لدرجة توافر أبعاد  اتاإلنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 
بعًا العاصمة عمان ت  المنظمة الساعية للتعلم في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 ( ُيبين ذلك.44لمتغير الخبرة للمعلم، والجدول )

 (77الجدول )

لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم  في المدارس الثانوية  المعيارية اتاإلنحرافو  الحسابية المتوسطات
 الحكومية في محافظة العاصمة عمان تبعاا لمتغير جنس المعلم.

المتوسط  العدد ير الخبرةمستويات متغ الُبعد
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 مستوى الفرد

 1.57 3.53 74 أقل من خمس سنوات
 1.11 3.61 76 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.51 3.54 119 عشر سنوات فأكثر
 1.80 3.55 269 المجموع

مستوى الفريق 
 او الجماعة

 1.55 3.25 74 أقل من خمس سنوات
 1.74 3.66 76 ن خمس سنوات إلى أقل من عشر سنواتم

 1.91 3.51 119 عشر سنوات فأكثر
 1.88 3.48 269 المجموع
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المستوى 
 التنظيمي

 1.92 3.57 74 أقل من خمس سنوات

 1.77 3.66 76 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.91 3.49 119 عشر سنوات فأكثر

 1.89 3.56 269 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.51 3.51 74 أقل من خمس سنوات
 1.12 3.65 76 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.57 3.51 119 عشر سنوات فأكثر
 1.81 3.54 269 الكلي

 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 44ُيالحظ من الجدول )

لمدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في ا

بعاد، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة برة للمعلم في الدرجة الكلية واألعمان، تبعًا لمتغير الخ

(. وجاء 2.11عشر سنوات( على أعلى متوسط حسابي بلغ )من خمس سنوات إلى )

(، في حين 2.10ي)بالرتبة الثانية بمتوسط حساب عشر سنوات فأكثر(أصحاب فئة الخبرة )

(، 2.11جاء أصحاب فئة الخبرة )أقل من خمس سنوات( بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وجاءت   (One Way ANOVA)( تم تطبيق تحليل التباين األحاديα≤0.05الداللة )

 (.42ي الجدول )النتائج كما ف
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 (73الجدول)

بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم   إليجاد دللة الفروقتحليل التباين األحادي 
 المعلم. خبرةفي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان تبعاا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
وسط مت درجة الحرية المربعات

مستوى  ف المربعات
 الدللة

 مستوى الفرد

بين 
 المجموعات

0.306 2 1.012 1.421 1.791 

داخل 
 المجموعات

172.239 266 1.125  -  - 

 -  -  -  268 172.545 المجموع

مستوى 
الفريق أو 
 الجماعة

بين 
 المجموعات

6.4 2 3.2 4.202 1.101 

داخل 
 المجموعات

202.556 266 1.710  -  - 

 -  -  -  268 208.956 المجموع

المستوى 
 التنظيمي

بين 
 المجموعات

1.39 2 1.191 1.571 1.241 

داخل 
 المجموعات

212.466 266 1.799  -  - 

 -  -  -  268 213.856 المجموع

الدرجة 
 الكلية

بين 
 المجموعات

1.085 2 1.122 1.549 1.225 

داخل 
 المجموعات

174.158 266 1.111  -  - 

 -  -  -  268 175.244 المجموع
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 42أظهرت النتائج في الجدول )

( بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في α≤0.05مستوى )

سنوات المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة من وجهة نظر المعلمين ُتعزى لمتغير عدد 

   (،α≤0.438( عند مستوى )1.549الخبرة للمعلم في الدرجة الكلية، إذ بلغت قيمة ف )

عد "مستوى الفريق أو الجماعة" ثناء بُ تست داللة إحصائية لجميع األبعاد بإولم تكن الفروق ذا

لُبعد " مستوى  بلغت قيمة "ف" وقد( ، α≤0.016( وبمستوى )2.414إذ بلغت قيمة "ف" )

ولبعد "المستوى التنظيمي" بلغت قيمة "ف"   (α≤0.790( وبمستوى )1.421) الفرد"

الفريق أو (، وللتعّرف إلى عائدية الفروق على بعد "مستوى α≤0.420( وبمستوى )1.571)

 ( ُيبّين ذلك.24للمقارنات البعدية، والجدول ) (Scheffe)ختبار شيفيه الجماعة" تم استخدام إ

 ( 74الجدول)

شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم  على نتائج اختبار 
العاصمة عمان  تبعاا لمتغير الخبرة  محافظة بعد "مستوى الفريق أو الجماعة" في المدارس الثانوية الحكومية في

 للمعلم.

 الُبعد
المتوسط  مستويات متغير

 الحسابي
أقل من خمس 

 تسنوا
من خمس سنوات إلى 
 أقل من عشر سنوات

عشر سنوات 
 عدد سنوات الخبرة فأكثر

مستوى 
الفريق او 
 الجماعة

 -1.41 *-1.20 - 3.25 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى 
 أقل من عشر سنوات

3.66 - - 1.01 

 - - - 3.51 عشر سنوات فأكثر
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متوسطات الحسابية لدرجة توافر ( أن الفروق بين ال42يالحظ من الجدول )

أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في ُبعد "مستوى الفريق أو الجماعة"  في المدارس الثانوية 

الحكومية " تعزى للمعلمين ذوي مستوى الخبرة )من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 سنوات(.

 متغير المؤهل العلمي: . ت

يارية لدرجة توافر أبعاد المنظمة ات المعاإلنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 
العاصمة عمان من وجهة نظر  محافظةالساعية للتعلم  في المدارس الثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.41المعلمين تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم، والجدول )
 

 (75الجدول )

ظمة الساعية للتعلم  في المدارس الثانوية لدرجة توافر أبعاد المن المعيارية اتاإلنحرافو  الحسابية المتوسطات
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم. محافظة الحكومية في

المتوسط  العدد مستويات متغير المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى الفرد

 1.51 3.38 169 بكالوريوس

 1.11 3.86 47 وم عاليبكالوريوس+ دبل

 1.12 3.84 53 دراسات عليا

 1.80 3.55 269 المجموع

مستوى الفريق 
 أو الجماعة

 1.91 3.26 169 بكالوريوس

 1.11 3.79 47 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 1.11 3.91 53 دراسات عليا

 1.88 3.48 269 المجموع
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المستوى 
 التنظيمي

 1.95 3.36 169 بكالوريوس

 1.17 3.98 47 لوريوس+ دبلوم عاليبكا

 1.14 3.84 53 دراسات عليا

 1.89 3.56 269 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.57 3.35 169 بكالوريوس

 1.14 3.91 47 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 1.25 3.85 53 دراسات عليا

 1.81 3.54 269 الكلي

 

توسطات الحسابية لدرجة ( وجود فروق ظاهرية بين الم41يتبّين من الجدول )

العاصمة  محافظة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في المدارس الثانوية الحكومية في

عمان تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم في الدرجة الكلية، إذ حصل أصحاب المؤهل العلمي 

لمؤهل (، تاله أصحاب ا2.90)بكالوريوس+دبلوم عالي( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(. بينما جاء أصحاب المؤهل العلمي 2.51العلمي )دراسات عليا( إذ بلغ متوسطهم الحسابي)

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق 2.21)بكالوريوس( بالرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي )

( تم تطبيق تحليل α≤0.05بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (.41وجاءت النتائج كما في الجدول ) (One Way ANOVA)األحادي  التباين
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 (76الجدول )

بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم   إليجاد دللة الفروقتحليل التباين األحادي 
اا لمتغير المؤهل العلمي العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين تبع محافظة في المدارس الثانوية الحكومية في

 للمعلم.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الدللة

 مستوى الفرد

بين 
 المجموعات

13.88 2 6.94 11.635 0.000 

داخل 
 -  -  1.191 266 158.666 المجموعات

 -  -  -  268 172.545 المجموع

مستوى الفريق 
 أو الجماعة

 بين
 المجموعات

22.753 2 11.377 16.252 0.000 

داخل 
 المجموعات

186.203 266 1.7  -  - 

 -   - -  268 208.956 المجموع

المستوى 
 التنظيمي

بين 
 0.000 13.285 9.711 2 19.421 المجموعات

داخل 
 المجموعات

194.435 266 1.720 -   - 

 -   -  - 268 213.856 المجموع

 الدرجة الكلية

بين 
 المجموعات

17.973 2 8.986 15.199 0.000 

داخل 
 المجموعات

157.271 266 1.190 -   - 

  -  - -  268 175.244 المجموع

 



103 
 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 41أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم )  في المدارس

مي للمعلم، في الدرجة العاصمة عمان تبعًا لمتغير المؤهل العل محافظة الثانوية الحكومية في

 ≥α(، عند مستوى )01.099، فقد بلغت القيمة الفائية للدرجة الكلية )كافة بعادالكلية واأل

د ( ولبعα≤0.000( وبمستوى )00.121(، وبلغت قيمة "ف"  لبعد "مستوى الفرد" )0.000

( ولبعد "المستوى التنظيمي" α≤0.000( وبمستوى )01.414"مستوى الفريق أو الجماعة" )

(، وللتعّرف إلى عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيفيه α≤0.000( وبمستوى  )02.451)

(Scheffe) (ُيبّين ذلك. 27للمقارنات البعدية، والجدول ) 

 (72الجدول)

بعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم  في نتائج اختبار شيفيه للمقارنات ال
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.محافظة المدارس الثانوية الحكومية في 

المتوسط  مستويات متغير المؤهل العلمي الُبعد
 بكالوريوس+ بكالوريوس الحسابي

 عالي دبلوم
دراسات 
 عليا

 مستوى الفرد
 *-1.21 *-125 - 3.38 بكالوريوس

 1.14 - - 3.86 بكالوريوس+ دبلوم عالي
 - - - 3.84 دراسات عليا

مستوى 
الفريق أو 
 الحماية

 *-1.11 *-1.12 - 3.26 بكالوريوس
 -1.04 - - 3.79 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 - - - 3.91 دراسات عليا

المستوى 
 نظيميالت

 *-1.25 *-1.14 - 3.36 بكالوريوس
 1.02 - - 3.98 بكالوريوس+ دبلوم عالي

 - - - 3.84 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 * -1.10 *-1.11 - 3.35 بكالوريوس

 1.11 - - 3.91 بكالوريوس+ دبلوم عالي
 - - - 3.85 دراسات عليا
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الحسابية لدرجة توافر أبعاد  ( أن الفروق بين المتوسطات47ُيالحظ من الجدول )

المنظمة الساعية للتعلم في المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان تبعا للمؤهل 

( و)دراسات عالي دبلوم العلمي للمعلم  ُتعزى للمعلمين ممن لديهم مؤهل علمي )بكالوريوس+

 عليا(.

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج
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 صل الخامسالف

 مناقشة النتائج 

 

فضال ألسئلتها،إليهاوفقا خلصتلنتائجالدراسةالتيمناقشةتضمنهذاالفصل

علىالنحواآلتي:والتوصياتالتيخرجتبهاالدراسة،عن



 أوالً: مناقشة النتائج:

 مناقشة النتائج التي تتعلق بالسؤال األول الذي ينص على: 

يادة للقعمان العاصمة لمدارس الثانوية الحكومية في محافظة ما درجة ممارسة مديري ا

 من وجهة نظر المعلمين؟الموزعة 

رسة مديري المدارس الثانوية الى أن درجة مما (1) أشارت النتائج في الجدول

انت ، كهة نظر المعلمينجالحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة من و 

ستبانة في وجاءت مجاالت اإل (.1.72نحراف معياري)ا  ( و 2.11بمتوسط حسابي ) ،متوسطة

جاء ( و 2.25و ) (2.51تراوحت المتوسطات الحسابية بين) إذ ،الدرجتين المرتفعة والمتوسطة

واألهداف" وفي الرتبة األخيرة جاء مجال "ثقافة  األولى مجال "الرؤية والرسالة في الرتبة

راد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات يرون أن المدرسة" وقد تنسب هذه النتيجة الى أن أف

حداهما مرتفعة كما في مجالي " الرؤية إيمارسون القيادة الموزعة وفقا لدرجتين  مديريهم

ثقافة ي مجالي "الممارسات القيادية " و "والرساله واألهداف" واألخرى متوسطة كما جاء ف

عداد رؤية المدرسة ورسالتها إلمات في شراك المعلمين والمعمن خالل سعيهم إل، المدرسة"
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بتفويضهم القيام ببعض المهمات وتحميلهم  ،المشتركة وتعريفهم ما تعنيه المسؤولية وأهدافها

أهميتها للعملية عن قيام المديرين بتوضيح الممارسات القيادية و  مسؤولية األداء لها فضالً 

أداء هذه الممارسات من خالل تكليفهم ب على القيام بمثل وتشجيع المعلمين ،دارية التربويةاإل

النتيجة الى حث المعلمين والمعلمات على بذل الجهد  بعض المهمات. وربما تعود هذه

 ،خاصاً  هتماماً االثقافة  وايالء هذه .مستوى مناسب من الثقافة المدرسية المطلوب للحفاظ على

عن تطوير  دان التربوي. فضالً م والتغيرات الحاصلة في الميبما يتالء ،والعمل على تطويرها

كلفون بها لممارسة أدوارهم القيادية من لتمكينهم من أداء الواجبات التي يُ  ،المعلمين مهنياً 

 خالل توزيع هذه األدوار على المعلمين لتنمية السلوك القيادي المناسب لديهم.

تفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الشثري ) ( التي أظهرت 4101وا 

نتائجها أن درجة ممارسة مديري المدارس األساسية بسلطنة ُعمان كانت متوسطة من وجهة 

( التي أظهرت نتائجها أن 4101نظر المعلمين والمعلمات. كما إتفقت مع دراسة عبداهلل )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان كانت متوسطة من وجهة 

 مات.نظر المعلمين والمعل

 أما بالنسبة لمجاالت القيادة الموزعة، فكانت مناقشتها على النحو اآلتي:

 مجال الرؤية والرسالة واألهداف:. أ

( أن المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة مديري 1) أظهرت النتائج في الجدول

نحراف إ( ب2.51) إذ بلغ ،المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان كان مرتفعا

 وأهدافاً  ة المدرسية لديها رؤية ورسالةر اداإلالنتيجة الى أن  هذوقد تعود ه .(1.71ياري )مع
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 ،داريينألدوار على العاملين من معلمين وا  ل تحقيقها من خالل توزيع ايسهُ  واضحة للمدرسة،

واألهداف الخاصة بالمدرسة التي يعملون  دراك وفهم للرؤية والرسالةإوالذين بدورهم لديهم 

للممارسات التي  دارة المدرسة بوضع خطة شاملة سنويةإلقيام  النتيجة وربما جاءت هذه، افيه

دراك المدير للقضايا التربوية إعن  فضالً  ،يمكن من خاللها تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها

شير الى فهم مما قد يُ   ،عن وجود تناسق بين أهداف المدرسة  ورسالتها فضالً   ،والتعليمية

وكيفية صياغة أهداف المدرسة بطريقة تؤدي الى  ،لطبيعة المجتمع المحلي لمدارسي امدير 

كن الطلبة من فهم طبيعة مّ بحيث تُ  ،حتياجات المجتمع المحلي وخدمة العملية التربويةإتلبية 

 مهما من المجتمع المدرسي. زءاً بوصفهم جُ  ،األهداف المراد تحقيقها

 مجال المسؤولية المشتركة:. ب

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 7النتائج في الجدول )من  يتبين

الحكومية في محافظة العاصمة عمان لفقرات هذا المجال من وجهة نظر المعلمين كانت 

عزى هذه النتيجة (. وقد تُ 1.92نحراف معياري )إ( ب2.15بلغ المتوسط الحسابي ) ، إذمرتفعة

عطاء ا  و  ،موضوعية ةالتقييم ألداء العاملين بطريق أن المدير نفسه يقوم بمراجعة عمليةالى 

ستخدامها تم إي، ويعمل على تحديد قنوات اإلتصال التي كل ذي حق حقه في ضوء ذلك

ولذلك فقد يتوقع  ،دارة المدرسة وأولياء األمور وبما يحقق المصلحة العامةإوبخاصة بين 

رتفعة في تحصيلهم جراءات حصول الطلبة على درجات مذه اإلالمعلمون في ضوء ه

 األكاديمي.
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النتيجة المرتفعة الى التعاون القائم بين المعلمين وأولياء األمور  نسب هذهوربما تُ 

عن  فضالً  ال الطرفين على تحقيق ذلك.تفاق ك  ا  و  ، فيما يتعلق بتحقيق المدرسة ألهدافها

يق أهداف قسيادة روح الفريق بين المعلمين من خالل مشاركتهم في العمل الجماعي لتح

ناء على أداء النتيجة أيضا الى توافر نظام لمساءلة المعلمين ب   المدرسة. وقد تعود هذه

  ،رتقاء بمستوى أداء طلبتهماإلمما قد يدفع المعلمين لبذل جهد أكثر والعمل على  طلبتهم.

وتعليمية وتبادل  وم به المعلمون من ممارسات تربويةالتنيجة ما يق ت هذهوربما عكس

م الطالب وتحقيق وتأثير ذلك على تعلّ  ،م من خبرات بعضهم بعضاً علومات فيما بينهم للتعلّ للم

فالقرار  حصلة المشاركة في عملية صنع القرار.النتيجة كانت مُ  أو أن هذه أهداف المدرسة.

يل عيجابي من شأنه تفإجراء إوهذا  ،معلمون في صنعه يعملون على تنفيذهي يشترك الذال

تدريسي وهذا قد  نتيجة الى أن المعلمين لديهم عبءال ة التربوية. وقد تعود هذهر العمليمسا

داري التربوي يق  مزيد من األهداف المرتبطة بالعمل اإلقدارة المدرسة على تحإيساعد 

 عام. والعملية التربوية بشكل  

 
 ج. مجال الممارسات القيادية:

ة مديري المدارس الثانوية أن درجة ممارسالى ( 5أشارت النتائج في الجدول )

الحكومية في محافظة العاصمة عمان لفقرات هذا المجال من وجهة نظر المعلمين كانت 

 نسب هذه(. وقد تُ 1.92نحراف معياري )( بإ2.19إذ بلغ المتوسط الحسابي ) متوسطة.

قيادي دارية من شأنها تحسين الدور الإجراءات وممارسات إالنتيجة الى ما يقوم به المدير من 
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أم من خالل  ،جتماعات الدورية معهمء أكان ذلك عن طريق اللقاءات واإلللمعلمين سوا

عدادهم ا  و ، كسابهم مهارات العمل القيادي، إلشراكهم في دورات في األدارة والقيادة التربويةإ

ة ل عمليالنتيجة الى أن المدير  ومن خال عزى هذهقادة تربويين في المستقبل. وربما تُ  اليكونو 

يقوم بتوزيع بعض المهمات القيادية على المعلمين في  ،داريةالتفويض لبعض األعمال اإل

الجانب النظري من المهمات وربط  م كيفية أداء هذهلتعلّ  ،هتماماتهمواضوء تخصصاتهم 

نجاز المهمات المكلفين بها لممارسة الفعلية إلذلك أن ا  ،بالجانب التطبيقي خالل ما تم عمله

دارة المدرسة على تشجيع المعلمين على إولذلك تعمل   ،لى تعلم صحة أدائهاتساعدهم ع

قادة المستقبل في مجال  دعداإبهدف ، دارية أم قياديةإممارسة أداء هذه المهمات سواء أكانت 

ن  يتولد لدى المعلمين التربية. ونتيجة لعمليتي التشجيع والتعزيز اللتين يقدمهما المدير للمعلمي

فقد  ،عن ذلك . فضالً دوار القيادية على مستوى المدرسةتخاذ بعض األهتمام إلنوع من اال

اجعة للمعلمين المكلفين بأداء بعض المهمات المدرسة الى تقديم التغذية الر يعمد مدير 

يجابي على مجمل العملية إمما قد ينعكس بشكل  ،نجازهم لكل مهمة قياديةإبعد   ،القيادية

 أنفسهم. التربوية وعلى المعلمين

 
 مجال ثقافة المدرسة:د. 

جة ممارسة مديري المدارس الثانوية ن در أ(  9ظهرت النتائج في الجدول )أ

ذ بلغ إ ،من وجهة نظر المعلمين توسطةلفقرات هذا المجال جاءت بدرجة م الحكومية

الى نظام  عزى هذه النتيجةوقد تُ  .( 0.84نحراف معياري )إ( ب3.48المتوسط الحسابي )
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والذي يتميز   ،مورأولياء األو  مع العاملين في المدرسة دارة المدرسةإصال الذي تستخدمه تاإل

لدى كل من المعلمين  إيجابيةوتحقيق الغرض المطلوب فضاًل عن وجود توقعات  بالفاعلية

مما قد يشجع ذلك على بذل الجهد لتحقيق مثل  ،كاديمي للطلبةواإلداريين بصدد التحصيل اإل

ما تعود ورب ،رتفاع مستوى تحصيلهما  نفسهم و أ داء الطلبةأنعكاس ذلك على ا  و  ،تهذه التوقعا

داء أبتقديم المعلومات التي يحتاجها المعلمون لتطوير  داره المدرسيةالى قيام اإل هذه النتيجة

نسب هذه وقد تُ  الدراسي لتوظيفها بما ينفع الطلبةطلبتهم وبخاصة تلك التي تتعلق بالوضع 

أبنائهم داء أبمستوى  لإلرتقاءأولياء األمور بالدور الذي يؤديه  دارة المدرسةإقناعة الى  النتيجة

 التربوية ة بما يخدم العمليةلمدرسمور على التعاون بين البيت واوتشجيع المدير ألولياء األ

دارة لما تقوم به اإل نعكاساً إ وربما جاءت هذه النتيجة ،هداف المدرسة والطلبةأحقق ويُ 

مات بين فكار والمعلو ناسبة يمكن من خاللها تبادل األمُ  ة من توفير بيئة مدرسيةالمدرسي

خرى أمور من جهة أولياء األو  ارة من جهة وبين المعلمين والطلبةدواإل العاملين في المدرسة

نسب هذه وقد تُ  .بشكل خاص مور التعليميةبشكل عام واأل بالقضايا التربويةوذلك فيما يتعلق 

 بداعية التي تتعلق بالعملية التعليميةإدارة المدرسة من دعم لألفكار اإلما تقوم به  الى النتيجة

بين  المتبادلة ن الثقةأو أ ،هداف التربويةوتحقيق األ على مسار هذه العملية نعكاس ذلكا  و 

مما  ،فيما بينهم نسانيةفي سيادة العالقات اإل مؤثراً  قد تكون عامالً  لعملية التربويةطراف اأ

ن جميع الجوانب المتعلقة م رتقاء بالمدرسةصالحة للتغيير والتطوير واإل ةتربوي هيئ بيئةيُ 

 .بالعملية التربوية
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 مناقشة النتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني الذي ينص على: 

 في محافظة الحكومية الثانوية توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في المدارس درجةما 

 ؟عمان العاصمة

م للتعلّ  بعاد المنظمة الساعيةأن درجة توافر أ( 01ظهرت النتائج في الجدول )أ

ن وجهة نظر م عمان كانت متوسطة في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة

 الكلية لغ المتوسط الحسابي للدرجةذ بإ ،بعاد الثالثةأم لأل المعلمين سواء للدرجة الكلية

فراد عينة الدراسة أستجابات إالى  نسب هذه النتيجةوقد تُ  .(0.73)نحراف معياري إ( ب3.53)

لون على ترسيخ المفاهيم ذات الصلة دركوا بأن مديريهم يعمأمن المعلمين والمعلمات الذين 

فراد العاملين معهم وتبادل الى جميع األ تهم على نقل المعرفةومقدر   مللتعلّ  بالمنظمة الساعية

هتمام درجة اال وربما عكست هذه النتيجة ،اف كافة داخل المدرسةطر ا بين األالخبرات فيم

داء مهماتهم أالعاملين في المجاالت المختلفة ليتمكنوا من  لتنمية دارة المدرسةإالتي توليها 

، ن فيها وتأثير ذلك في سير العملية التربويةهداف المؤسسة التي يعملو أهدافهم و أوتحقيق 

والعمل على توفير المعلومات والبيانات  همية المعرفةأب درسيةدارة الماعة اإلعن قن فضالً 

حفز على على توفير بيئة تُ  دارة المدرسيةالى قيام اإل قد تعود هذه النتيجةو  .للعاملين كافة

م الفاعل من خالل توفير المعرفة داريين على التعلّ ا  و  معلمين وطلبةفراد من م وتشجع األالتعلّ 

ن أالى  وربما جاءت هذه النتيجة المتوسطة ،ن بالعملية التربويةذات الصلة لجميع القائمي

م وال تتوفر للتعلّ  معلمين ال تتوفر لديهم فكرة واضحة عن ماهية المنظمة الساعيةمن ال كثيراً 

أدق من قد تكون  جابة بطريقةة عن هذا الموضوع ليتمكنوا من اإلمتخصص لديهم معرفة
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لم تصل الى مستوى الطموح المرغوب  ن الدرجة المتوسطةأ. وعلى الرغم من جابة الحاليةاإل

 بعاد المنظمة الساعيةأفيما يتعلق بدرجة توفير  يجابياً إ د مؤشراً عَ نها تُ أ بلوغه لهذه المدارس اإل

تفقت هذه النتيجه مع ما ا  عمان. و  ية الحكومية في محافظة العاصمةم في المدارس الثانو للتعلّ 

ن درجة توافر أ( اللتين توصلتا الى 2013) ي( والكبيس2011توصلت اليه دراستا جبران )

 .م كانت متوسطةللتعلّ  بعاد المنظمة الساعيةأ

 أما بالنسبة ألبعاد المنظمة الساعية للتعّلم، فكانت مناقشتها على النحو اآلتي:

 :المستوى التنظيميُبعد . أ

ارسة مديري جة ممن المتوسط الحسابي لدر أالى ( 00شارت النتائج في الجدول )أ

عد في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين لبُ  المدارس الثانوية الحكومية

نحراف معياري إ( ب3.56ذ بلغ المتوسط الحسابي )إ ،كانت متوسطة" المستوى التنظيمي"

من معلومات وافيه عن جميع  دارة المدرسيةالى ما تمتلكه اإل زى هذه النتيجةعوقد تُ  .(0.73)

خبارهم باالتصال بهم وتزويدهم و ل اإلين تسهّ المعلم نسب هذه وربما تُ  ،شياء الضروريةا 

يزيد  م من مصادر متعددة وبشكل مستمر مما قدللتعلّ  الى سعي مدير المدرسة يضاً أالنتيجه 

امل مع العاملين معه داخل وفاعليته في التع ،داري الذي يمارسهمن معرفته بطبيعة العمل اإل

والنظر الى  لعلم والمعرفةفي طلب ا ستزادةعن قيامه بدعم المعلمين على اإل فضالً  المدرسة

عكست هذه وربما  ،يةوالمعرف تحسين مقدراتهم العلميةمر بوصفه حقًا من حقوقهم في هذا األ

من توظيفه وبخاصة في  ةستفادواإل ة باألخذ بمبدأ الفروق الفرديةالمدرسي قيام اإلدارة النتيجة

التي يتمتع  الى الفرص المتساوية هذه النتيجة نسبوقد تُ  .للمعلمين الجماعيةعمال يم األتقي
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وربما  .غناء معارفهم وخبراتهمإوالتي قد تفيدهم في  ها المعلمون في المجاالت المختلفةب

ناء على مشاركة ب   دارة المدرسة بتطوير رؤية المدرسةإفي ضوء قيام  جاءت هذه النتيجة

 ساسيةأحد المبادئ األُتعد  ن المشاركةأذلك  ،ي عملية التطوير هذهداريين فالمعلمين واإل

عزز مواقفهم ويرفع روحهم ن يأشتراك المعلمين في تطبيق هذا المبدأ من شأنه ا  و  ،للحوكمة

مما قد يؤثر  رائهم بصدد الموضوعات المطروحةآتيح لهم الفرصة للتعبير عن ويُ  المعنوية

نجاز. وقد يبدو ذلك من خالل مشاركة المعلمين و العمل واإلفي دافعية المعلمين نح يجابياً إ

ن هذه المشاركة من المعلمين تسهل من عملية أفي وضع رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها.  و 

دارة إينبغي على ، ولتحقيق مشاركة فاعلة ،الةزام بالرساإللتتنفيذ هذه الرؤية واألهداف و 

عن توفير المعلومات  فضالً ، ستمرارإيتم تحديثها ب المدرسة أن تكون لديها قاعدة بيانات

ليتمكنوا من مواصلة العمل بفاعلية   ،داريينوا  الضرورية للعاملين في المدرسة من معلمين 

وربما عكست هذه النتيجة مدى الحرية التي تمنحها  وتحقيق األهداف بالشكل الصحيح.

عن  فضالً ، كلفين بتنفيذهاهمات المُ للمعلمين في أداء األعمال المنوطة بهم والم اإلدارة

وتوفر   ،تخاذ القرارات المدرسيةإ دعتبار عنالمعنوية للمعلمين وأخذها في اإل لتفات للحالةاإل

دارة ا  أم بين أولياء األمور و  ،دارة المدرسيةأكثر من قناة لإلتصال سواء بين العاملين واإل

جاوز بعض العقبات في العمل أو وربما ت ،نجاز األعمال والمهماتإلتسهيل  ،المدرسة

عتمادها في حل أي إليها و إالتي يمكن اللجوء  ألن األتصال هو الوسيلة الرئيسة ،العالقات

 موقف يتفاعل فيه ستغناء عنها في أييمكن اإل وهو األداة التي ال ،تواجه األفراد مشكلة
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مدرسية أم تربوية أم أية  لألدارة الرسمية سواء أكانت كثر أهميةأو  األفراد مع بعضهم بعضاً 

 دارة أخرى.إ

  

 ُبعد مستوى الفرد:. ب

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 04أظهرت النتائج في الجدول )

ذ إ ،عد من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطةالحكومية في العاصمة عمان لفقرات هذا البُ 

النتيجة الى أن  نسب هذهد تُ وق .(1.51نحراف معياري )إب (2.11بلغ المتوسط الحسابي )

في العمل  أساسياً  مبدأً  ،حترام في التعامل مع المعلميناإل مديري المدارس يعتمدون مبدأ

وربما  .سن التفاعل بين جميع األطراف داخل المدرسةداري التربوي مما يساعد على حُ اإل

تصال عند رات اإلإستخدام مهاالنتيجة الى ما يتمتع به المعلمون من مقدرة على  تعود هذه

 وقد تعود هذه .لياء أمورو أ داريين أم زمالء أم طلبة أمإ واالتعامل مع اآلخرين سواء أكان

ما يطرحه اآلخرون من وجهات نظر إزاء لهتمام واضح االى أن المعلمين لديهم  لنتيجة أيضاً ا

يؤثر في  قد مما ،وتقديرهم لها من التزامهم بوجهات النظر فضالً  ،الموضوعات المختلفة

مقدرة  عائدة الىحتمل أن تكون هذه النتيجة ويُ  .سن التعامل والتفاعل بينهم و بين اآلخرينحُ 

لقضايا وا باألمورلمامهم ا  تبادل المعلومات فيما بينهم من أجل زيادة معرفتهم و على المعلمين 

تفادة من سمقدرة المعلمين على اإل ه النتيجةوقد تعكس هذ ،العملية التربويةب ذات الصلة

يما ليها على أنها فرص للتعّلم منها، فضاًل عن مشاركتهم بالحوار فإهم التي ينظرون أخطائ  

عتماد الثقة وسيلة للتعامل بين الزمالء إخطاء. وربما ُتعزى هذه النتيجة الى يتعلق بتلك األ

لهذه الثقة بين  خصص هؤالء المعلمون لبناء هذه الثقة وقتًا كافيًا وبما يحققق مستوًى مناسباً ويُ 
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جميع المعلمين داخل المدرسة. وقد تُنسب هذه النتيجة أيضًا الى ما تقدمه إدارة المدرسة من 

مكانات في أداء العمل المدرسي في ظل بيئة تشاركية تساعد على زيادة   فاعليةتسهيالت وا 

 العمل.

 
 :ُبعد مستوى الفريق أو الجماعةج. 

ارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في ( أن درجة مم02يتبين من الجدول )

محافظة العاصمة عمان لفقرات ُبعد مستوى الفريق أو الجماعة كانت متوسطة، إذ بلغ 

(. وقد ُتعزى هذه النتيجة الى عدم 1.55( وبإنحراف معياري )2.25المتوسط الحسابي )

بالمراجعة الدورية تسرع المعلمين بإصدار األحكام بل يتريثون في ذلك، من خالل قيامهم 

ألفكارهم، األمر الذي يؤدي الى إزالة الغموض وتقليل سوء الفهم بين المعلمين، بمعنى تقديم 

الفكرة بشكل  واضح، بحيث يسهل فهمها وتقبلها. وربما تعود هذه النتيجة الى تركيز المعلم 

مين. فضاًل عن على تحقيق األهداف الجماعية، من خالل العمل التعاوني المشترك بين المعل

سًا لما يسود اكوُيحتمل أن تكون هذه النتيجة إنع ،اآلخرينتكييف أهدافهم بما يتفق وأهداف 

المدرسة من مناخ تنظيمي يتسم بالمساواة بين أطراف العملية التربوية كافة، بغض النظر عن 

ية باآلراء التي الخالفات القائمة بينهم. وقد ُتعزى هذه النتيجة كذلك الى أخذ اإلدارة المدرس

يقدمها المعلمون وبخاصة في أثناء عملية صنع القرار، مما ُيشعر المعلمين بالتقدير 

واإلحترام، وُيحفزهم على مزيد من الجهد والنشاط الذي يصب في هذا المجال. فضاًل عن 

 تأكيد اإلدارة المدرسية على تعزيز روح الفريق لدى المعلمين والعمل وفقًا لمضمونه.

 



117 
 

 قشة النتائج التي تتعلق بالسؤال الثالث الذي ينص على: منا

ممارسة مديري  درجةبين   (α ≤ 1.11)لة إحصائية عند مستوى الهل هناك عالقة ذات د

درجة توافر أبعاد المنظمة و لقيادة الموزعة لفي محافظة عمان  الحكوميةالمدارس الثانوية 

 ؟في مدارسهم الساعية للتعلم

رتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند إوجود عالقة الى  (02الجدول ) ُيشير

والدرجة الكلية إلستبانة  ستبانة "القيادة الموزعة"إل( بين الدرجة الكلية α≤1.10مستوى )

رتباطية إ(، كما وجدت عالقة 1.51قيمة معامل االرتباط )إذ بلغت  "المنظمة الساعية للتعّلم"

"القيادة  إستبانة  مجاالتبين جميع  (α≤ 1.10)ستوى إيجابية ذات داللة إحصائية عند م

،  إذ تراوحت قيم معامالت وأبعادها والدرجة الكلية إلستبانة "المنظمة الساعية للتعّلم"الموزعة" 

(. وتعني هذه النتيجة أن مستوى توافر أبعاد المنظمة 1.54( و)1.14إلرتباط ما بين )ا

في محافظة عمان  الحكوميةديري المدارس الثانوية ممارسة م درجةالساعية للتعّلم يتأثر ب

في محافظة  الحكوميةممارسة مديري المدارس الثانوية ، إذ كلما إرتفعت درجة لقيادة الموزعةل

أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم في هذه المدارس، توافر  ت درجة، إرتفعلقيادة الموزعةلعمان 

رغبة مديري المدارس الثانوية الى ممارسة هذا  والعكس صحيح. وقد ُتعزى هذه النتيجة الى

أبعاد المنظمة الساعية  درجة مقبولة من النوع من القيادة، سعيًا منهم للوصول الى توفير

 للتعّلم.
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 مناقشة النتائج التي تتعلق بالسؤال الرابع الذي ينص على: 

مديري مارسة درجة مفي   (α ≤ 1.11)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

للقيادة الموزعة ُتعزى لمتغيرات عمان  العاصمة في محافظة الحكوميةالمدارس الثانوية 

 الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟

 تمت مناقشة هذا السؤال وفقًا لمتغيراته على النحو اآلتي:

 مناقشة النتائج المتلعقة بمتغير الجنس:. أ

داللة إحصائية عند مستوى  ( وجود فروق ذات01أظهرت النتائج في الجدول)

(1.11 ≥ α)  للقيادة في محافظة عمان  الحكوميةمديري المدارس الثانوية درجة ممارسة في

( للدرجة الكلية، 1.101( وبمستوى داللة )-4.211الموزعة، إذ بلغت القيمة التائية )

قان العمل الذي وقد ُتعزى هذه النتيجة الى أن اإلناث لديهن دافع قوي نحو إت ولصالح اإلناث.

الكافي إلنجاحه، وذلك بهدف  إيالء العمل التقدير الىذلك  فيؤديُيوكل إليهن، وربما أحببنه، 

سعيهن نحو إثبات مقدراتهن داخل المدرسة والمجتمع المحلي. من فضاًل عن تحقيق الذات، 

 خالل تطوير أنفسهن والسعي نحو الظهور بأبهى الصور أمام اآلخرين، وقد يكون أحد

األسباب هو رغبة اإلناث في الحصول على الثناء والتقدير الذي يرغبن به، وربما يكون 

السبب عدم إيالء الذكور األهمية الالزمة لتولي بعض المهمات القيادية وذلك إلنشغالهم 

ببعض األمور اإلجتماعية، وعدم حاجتهم الى إثبات ذواتهم من خالل العمل الذي يقومون 
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هم ال يتوفر لديهم الدافع الكافي نحو تولي مزيد من المهمات القيادية التي قد به، وبالتالي فأن

 ُتشغلهم عن أمورهم الخاصة بهم.

تفقت هذه و  (، إذ أظهرت 4101عبداهلل )دراسة   ما توصلت إليهمع  النتيجةا 

اليعقوبية إختلفت مع دراسة  لكنها وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح اإلناث. هانتائج

يمارسون القيادة الموزعة بدرجة أعلى من  أن المعلمين النتائج، إذ أظهرت (4101) آخرونو 

 المعلمات.

 مناقشة النتائج المتلعقة بمتغير الخبرة:. ب

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 07أظهرت نتائج الجدول )

(0.05≥αبين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس ا ) لثانوية الحكومية في

محافظة العاصمة عمان للقيادة الموزعة تبعًا لمتغير الخبرة للمعلم، إذ بلغت القيمة الفائية 

( للدرجة الكلية، وقد ُتعزى هذه النتيجة الى أن المعلمين α≤0.491 ( وبمستوى )1.704)

عمل اإلداري والمعلمات كافة متفقون على أهمية ممارسة القيادة الموزعة وضرورتها في ال

التربوي بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة لديهم، مما يدل على وعي المعلمين والمعلمات 

بأثر تطبيق هذا النوع من القيادة في مدارسهم. وقد ُيستدل من هذه النتيجة أن متغير الخبرة 

دة الموزعة، ليس من المتغيرات التي ُتحدث تأثيرًا أو فرقًا في اإلجابة عن فقرات إستبانة القيا

إلدراك مضمون هذه الفقرات وتمكن المستجيبين من اإلجابة عليها بغض النظر عن عدد 

 سنوات الخبرة. 
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تفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات: اليعقوبية  (، 4101) وآخرونوا 

( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 4102( والكبيسي )4102وخليفة )

 ر الخبرة.ُتعزى لمتغي

 مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي:. ت

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 41أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في )

ولصالح المعلمين  ؤهل العلمي للمعلمالعاصمة عمان  للقيادة الموزعة تبعًا لمتغير الممحافظة 

(، و)دراسات عليا( عند مقارنتهم مع عالي دبلوم يحملون مؤهل علمي )بكالوريوس+الذين 

وقد ُتعزى هذه النتيجة الى أنه كلما حصل ، فقط المعلمين الذين يحملون مؤهل بكالوريوس

لوعي بأهمية ممارسة المعلمون والمعلمات على مؤهل علمي أعلى كلما إرتفعت لديهم درجة ا

دراستهم بعد البكالوريوس لمواد دراسية لأحد األسباب  هذا الوعي القيادة الموزعة، وربما يكون

عملت على رفع درجة العلم والمعرفة لديهم وتحسنت لديهم مقدراتهم القيادية مما دفعهم 

بلوم العالي قد يكون لممارسة هذا النوع من القيادة. أو أن المعلمين من حملة البكالوريوس والد

لديهم طموح للحصول على شهادة أعلى، فيندفعون إلثبات مقدرتهم وتمكنهم من إدراك 

متطلبات القيادة الموزعة، وربما رغبتهم  في ممارستها بشكل اكثر من الفئتين األخريين من 

 المؤهل العلمي.

تفقت   ونوآخر  اليعقوبيةدراسة  توصلت إليههذه الدراسة مع ما نتيجة وا 

 لكنها .نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الدراسات العلياال، إذ أظهرت (4101)
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فروق ذات داللة عدم وجود  هاأظهرت نتائج التي(، 4101إختلفت مع دراسة الشثري )

 .ُتعزى لمتغير المؤهل العلميإحصائية 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص على:

توافر أبعاد  درجةفي   (α ≤ 1.11)لة إحصائية عند مستوى الفروق ذات دهل هناك 

ُتعزى  عمانالعاصمة في محافظة  الحكومية الثانوية المنظمة الساعية للتعلم في المدارس

 والمؤهل العلمي؟ ،الخبرةو  ،الجنسلمتغيرات 

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:

 نتائج المتلعقة بمتغير الجنس:مناقشة ال

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 40أظهرت النتائج في الجدول )

(1.111α≤بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد ال ) منظمة الساعية للتعلم في

نظر المعلمين ُتعزى الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة المدارس 

 داللة ( وبمستوى -2.490إذ بلغت القيمة التائية )الجنس ولصالح اإلناث، لمتغير 

(1.110α≤)هتمام الكبير لدى اإلناث بأهمية توافر أبعاد . وقد ُتعزى هذه النتيجة الى اال

المؤسسة التربوية، بهدف تحقيق النجاح  فيالمنظمة الساعية للتعّلم وتأثيرها اإليجابي 

لنهوض بنوعية الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس، الذي تسعى إليه من خالل ا

لديهن اإلستعداد  وأنفضاًل عن قيام اإلناث بجهد كبير للحصول على المعرفة المناسبة، 

لتبادل الخبرة والمعرفة مع المعلمات األخريات، وربما يكون أحد األسباب هو عدم رغبة 

فة، وضعف الوعي لديهم بأهمية توافر الذكور ببذل مزيد من الجهود للحصول على المعر 



122 
 

هتمامات أخرى يركزون عليها أكثر من فقد تكون لديهم ا أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم.

 موضوع المنظمة الساعية للتعّلم.

تفقت هذه و   الرفاعي والشياب والروابدةإليه دراسة  تمع توصل النتيجةا 

 لصالح اإلناث.أذ أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية . (4102)

ختلفت نتائج هذه الدراسة و  . أذ (4100جبران )ما توصلت إليه دراسة مع ا 

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور.

 بمتغير الخبرة: المتعلقةمناقشة النتائج 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 42أظهرت النتائج في الجدول )

( بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم α≤0.05مستوى )

من وجهة نظر المعلمين ُتعزى لمتغير  عمان في المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة

توافر  فيما يتعلق بدرجةالخبرة للمعلم، وقد ُتعزى هذه النتيجة الى عدم إختالف المعلمين 

تعّلم، وبالتالي فأن عدد سنوات الخبرة لدى المعلمين والمعلمات ال أبعاد المنظمة الساعية لل

يؤثر في إدراك درجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم. وبكلمة أخرى أن المعلمين من 

متفقون على أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم من حيث درجة توافرها في  فئات الخبرة المختلفة

 مدارسهم.

 لمتعلقة بمتغير المؤهل العلمي:مناقشة النتائج ا

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 47أظهرت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في المدارس )
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المعلمين مي للمعلم ولصالح الثانوية الحكومية في العاصمة عمان تبعًا لمتغير المؤهل العل

(، و)دراسات عليا( عند مقارنتهم مع عالي دبلوم يحملون مؤهل علمي )بكالوريوس+الذين 

وقد ُتعزى هذه النتيجة الى أن المعلمين  ،فقط المعلمين الذين يحملون مؤهل بكالوريوس

والمعلمات كلما إرتفعت درجة المؤهل العلمي لديهم إرتفع لديهم مستوى الوعي واإلدراك بأهمية 

الى زيادة المخزون المعرفي  ذلك وافر أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم، ومن الممكن أن ُيعزىت

والعلمي لديهم، وربما توافرت لديهم فضاًل عن هذا المخزون خبرة متراكمة في هذا الموضوع، 

مكنتهم من وصف فقرات إستبانة المنظمة الساعية للتعّلم بشكل  أدق من المعلمين ممن 

 ؤهل البكالوريوس.يحملون م

 التوصيات:ثانيا:ً 

ى خلصت إليها الدراسة الحالية، يمكن تقديم التوصيات تضوء النتائج الفي 

 اآلتية:

أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  الى أشارت نتائج السؤال األول في هذه الدراسة .0

يوصي ليه كانت متوسطة، وع للقيادة الموزعةالحكومية في محافظة العاصمة عمان 

 تي:الباحث بما يأ

  القيام بتنفيذ برامج تدريبية تأهيلية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة

 عمان في مجال الممارسات القيادية وتفويض الصالحيات.
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  القيام بحمالت توعية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان بأهمية

 النوع من القيادة. ممارسة هذا

أن مستوى توافر أبعاد المنظمة الساعية الى أشارت نتائج السؤال الثاني في هذه الدراسة  .4

متوسطة وعليه  ومية في محافظة العاصمة عمان كانللتعلم بالمدارس الثانوية الحك

 بما يأتي: وصىي

  ميز.مكافآتهم على أدائهم المتلللمعلمين  المادية والمعنويةتقديم الحوافز  

  تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين تتعلق بالمنظمة الساعية للتعّلم من حيث

 ماهيتها وأهميتها وأبعادها.

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة إدارات تعميم نتائج هذه الدراسة على  .2

لمنظمة درجة ممارستهم لكل من القيادة الموزعة ودرجة توافر أبعاد ا لّتعرفعمان 

 .الساعية للتعّلم في مدارسهم

إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة على المدارس الحكومية األساسية في محافظة العاصمة  .2

 .ومقارنة نتائجها بالنتائج الى تم التوصل إليها في هذه الدراسة عمان
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 المراجع العربية

 القرآن الكريم

مدارس وكالة بدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة  (.4102) إبراهيم خليلمحمد ، أبو زيد

)رسالة من وجهة نظر مديريها، وعالقتها برضاهم الوظيفيالغوث بمحافظات غزة 

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

 تبة المعارف الحديثة سكندرية: مك. اإلتحديث اإلدارة التعليمية .(0995) أحمد إبراهيم ،أحمد

مجلة العلوم  ،"تشخيص مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة"(. 4102أمين، هنار إبراهيم )

 410-050(، 77)41، اإلقتصادية واإلدارية

 المتع لمة والمنظمة التنظيمي التع لم(. 4101) فوزي هاشم، العبادي، و هادي عادل، البغدادي

 إدارة التنظيمية، الذاكرة التنظيمي، السلوك) معاصرةال اإلدارية بالمفاهيم وعالقتهما

 والتوزيع للنشر الوراق مؤسسةعمان: (. التنظيمي الولء المعلومات، إدارة المعرفة،

نحو منظور جديد للقيادة التربوية بالمغرب: القيادة الموزعة كبديل (. 4119بلحياح، حسن )

 على الرابط 4/00/4101ريخ تم إسترجاعه بتا )متاح(: جذري للقيادة الهرمية.

https://www.researchgate.net/pubication/299595133 

 دار قباء :. القاهرةاإلدارة التعليمية والمدرسية(. 4112) فاروق  شوقيالبوهي، 
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المدرسة كمنظمة متعلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة نظر "(. 4100جبران، علي محمد )

 215-247 ،(0)09، الجامعة اإلسالميةمجلة ، "المعلمين في االردن

السلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات (. 4115حمادات، محمد حسن )

 . عمان: دار الحامد للنشر والتوزيعالتربوية

المؤتمر السابع ، "ير التنظيمييمدى إستعداد المنظمة المتعلمة للتغ"(. 4119الحواجرة، كامل )

جامعة الزرقاء، الزرقاء، ، 07/00/7119-01لوم اإلدارية للفترة لكلية اإلقتصاد والع

 المملكة األردنية الهاشمية

مفهوم المنظمة المتعلمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر "(. 4101الحواجرة، كامل )

 421-441 ،(0)1، المجلة األردنية في إدارة األعمال. "أعضاء الهيئة التدريسية

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية  (.4102 صابر )خليفة، رندة عبداهلل

)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة بمحافظات غزة للقيادة الموزعة وآليات تفعيلها

 اإلسالمية، غزة، فلسطين

. عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر المدير المدرسي الناجح(. 4111ربيع، هادي مشعان )

 والتوزيع

(. 4102) "محمد سعيد" حسن، والروابدة، محمد عليعي، محمد نايف، والشياب، احمد الرفا

مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها كما يراها العاملون في المؤسسات العامة "

 017-009 ،(0)9، المجلة األردنية في إدارة األعمال. "األردنية في محافظة أربد
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القيادة الموزعة: أسسها ومتطلبات "(. 4100وحيد شاه بور )الزكي، احمد عبدالفتاح، وحماد، 

، جامعة بور سعيد -مجلة كلية التربية. "تطبيقها في مدارس التعليم العام بمصر

(01)، 212-299 

المؤسسات التربوية كمنظمات متعلمة. (. 4101سلطان، سوزان أكرم، و خضر، ضحى حيدر )

 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون

واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض (. 4101ناصر ) بن عبدالعزيز ،الشثري
جامعة اإلمام محمد بن سعود ، (رسالة ماجستير غير منشورة) للقيادة الموزعة

 المملكة العربية السعودية  ،الرياض ،اإلسالمية
 

درجة توافر "(. 4104)الشريفي، عباس عبد مهدي، والصرايرة، خالد احمد، والناظر، ملك صالح 

أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 417-419 ،(0)41، مجلة العلوم التربوية، "التدريس

، عمان: دار وائل 2. طاإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي(. 4111الطويل، هاني عبدالرحمن )

 للنشر

المدرسة المتعلمة مدرسة (. 4119ة، صالح أحمد أمين )الطويل، هاني عبدالرحمن، وعبابن

 . عمان: دار وائل للنشرالمستقبل

: دار الشروق . عماندارة المدرسية الحديثةاإل. (4110) عابدين ، محمد عبد القادر
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(. "تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في 4119عاشور، محمد علي )

 021 -001(، 7)2، ة الساتلمجلمحافظة أربد"، 

القيادة الموزعة لمديري المدارس الثانوية الخاصة في (. 4101عبداهلل، إيناس محمد إسماعيل )

)رسالة محافظة عمان وعالقتها بالتفاؤل األكاديمي للمعلمين من وجهة نظرهم

 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن

المجلة  ، "القيادة الموزعة: دراسة تطبيقية على المدارس اإلبتدائية". (4104عجوة، أحمد محمد )

  21 -0 ،(0)21، المصرية للدراسات التجارية

 .اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي وأصولها وتطبيقاتها .(4110جودت عزت ) ،عطوي

 دار الثقافة  :عمان

. عمان: ربوية مدخل إستراتيجيالقيادة الت(. 4101علي، محسن عبد، وغالي، حيدر نعمة )

 شركة المؤسسات الحديثة للكتاب

. آفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية في البالد العربية(. 4111عماد الدين، منى مؤتمن )

 عمان: مركز الكتاب األكاديمي

ر . عمان: دار الحامد للنشالقيادة والدافعية في اإلدارة التربوية(. 4111عياصرة، علي أحمد )

 والتوزيع
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"درجة جودة أداء القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية في (. 4102) علي بن محمد، الغامدي

 مجلة دراسات، العلوم التربوية،، المدارس الثانوية والمتوسطة بالمدينة المنورة"

21(2)، 0115-0191 

. الرياض: مكتبة العالمي القيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيادي(. 4115القحطاني، سالم )

 الملك فهد

المدرسة كمنظمة متعلمة كما يتصورها معلمو ومعلمات  (.4101) نورة بنت عوض، القرني

 ،جامعة الشقراء)رسالة ماجستير غير منشورة(،  المرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي

 المملكة العربية السعودية الدوادمي،

. عمان: مركز كفايات المهنية في المؤسسات التربويةال(. 4102قطيشات، ليلى عبدالحليم )

 الكتاب األردني

درجة توافر أبعاد منظمة التعلم في المدارس األساسية الخاصة (. 4102الكبيسي، أريج ميمون )

)رسالة في محافظة عمان وعالقتها باإلبداع اإلداري للمديرين من وجهة نظر المعلمين

 ق األوسط، عمان، األردنماجستير غير منشورة(، جامعة الشر 

المتعلمة في تحقيق التميز  المنظمة أثر خصائص(. 4101النسور، أسماء سالم )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردنالمؤسسي

. عمان: دار الوراق إدارة المعرفة: المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات(. 4111نجم، نجم عّبود )

 والتوزيع للنشر
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درجة "(. 4101ثابت، والغنبوصي، سالم بن سليم ) ةاليعقوبية، سوسن بنت سعود، والعاني، وجيه

ممارسة القيادة المدرسية الموزعة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان وعالقتها 

 99 -75(، 2)2 "، المجلة الدولية التربوية المتخصصة،غرافيةو ببعض المتغيرات الديم
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 (0ملحق )

 تحكيم اإلستبانتين

 ا األوليةمهيبصيغتإستبانتا "القيادة الموزعة" و"المنظمة الساعية للتعل م" 

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

 قسم اإلدارة والمناهج

 ....المحترم/المحترمة......................................... األستاذ الفاضل الدكتور

 تحية طيبة وبعد،،،
القيادة الموزعة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان" 

، كجزء "وعالقتها بتوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم من وجهة نظر المعلمين بمحافظة عمان
الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية في جامعة الشرق  من متطلبات الحصول على درجة

ونظرًا لما نعهده فيكم من معرفة متعمقة ودراسة واسعة في مجال البحث العلمي، يضع  األوسط.
الباحث بين أيديكم اإلستبانتين المرفقتين )إستبانة القيادة الموزعة( و)إستبانة المنظمة الساعية 

 للتعّلم(.
ان رأيكم فيما يتعلق بإنتماء الفقرات للمجاالت أو األبعاد التي وضعت فيها، ومدى راجيًا منكم بي

صالحية الفقرات وهل هي بحاجة الى تعديل والتعديل المقترح، فضاًل عن أية مالحظة ترونها 
 ضرورية لتطوير اإلستبانتين

     شاكراا لكم حسن تعاونكم                 

 الباحث                                                                

 عبدالرحمن العبادي محمد                                                                  



138 
 

 إستبانة القيادة الموزعة بصيغتها األوليةأولا: 

سل
تسل

ال
جال 

الم
 

 الفقرات

إنتماء 
 الفقرة

صالحية 
 الفقرة

ديل
 تع

الى
جة 

بحا
 

ل 
عدي

الت
ترح

لمق
ا

مية 
منت

مية 
منت
ير 

غ
 

سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

0 

اف
ألهد

ة وا
رسال

 وال
ؤية
الر
ل: 

الو
ل ا

مجا
ال

 

وأهدافًا المدرسة رؤية ورسالة إدارة تمتلك 
 واضحة للمدرسة

            

4 
يفهم المعلمون في المدرسة رؤية المدرسة 

 ورسالتها 
            

             ةالة المدرسلياء األمور من وصف رسيتمكن أو  2
             ةتمكن الطلبة من وصف رسالة المدرسي 2
             أهداف المدرسة تتناسب مع رسالتها 1

1 
المدرسة بإعداد خطة تفصيلية سنوية إدارة تقوم 

لجميع النشاطات التي تؤدي الى تحقيق رؤيتها 
 ورسالتها

            

7 
تطويرية كقاعده  ةخط ةالمدرسإدارة تستخدم 

 لتقييم اإلنجاز الذي تم إحرازه في أهدافها
            

5 
يتوافق المنهج المدرسي مع رؤية المدرسة 

             ورسالتها وأهدافها

9 
المدرسة مع المجتمع المحلي على إدارة تعمل 

 توجيه الطلبة لتحديد إحتياجاتهم
            

01 
يا التعليمية التي تخص يدرك المدير القضا

 المدرسة
            

00 
الخاصة بهم بما  المهماتيقوم المعلمون بوضع 

 هاوأهداف تهاورساليتناسب مع رؤية المدرسة 
            

04 

ي: 
لثان

ل ا
مجا

ال
ركة

مشت
ة ال

ؤولي
مس

ال
 

يشترك العاملون في المدرسة في عملية ُصنع 
 القرار

            

02 
من طلبتهم تحصياًل أكاديميًا  ونيتوقع المعلم

 مرتفعًا 
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02 
يقوم مدير المدرسة بمراجعة دائمة لتقييم األداء 

 للعاملين
            

01 
يوجد نظام مساءلة للمعلمين قائم على أداء 

 طلبتهم
            

يقوم مدير المدرسة بتحديد قنوات اإلتصال بين  01
 ورالمدرسة وأولياء األم

            

07 
التدريسي للمعلمين الوقت الكافي  ءُيتيح العب

 لجميع القضايا التعليمية التربوية
            

05 
المدرسة مبدأ تعليم المعلمين األقل إدارة تتبنى 

             خبرة من ق بل المعلمين القادة 

المعلمون وأولياء األمور متفقون على كيفية  09
 لية المدرسةتحقيق فاع

            

41 
يعمل المعلمون في المدرسة على تحقيق 

 األهداف الجماعية 
            

40 
يقوم المعلمون في المدرسة بتبادل المعلومات 

 فيما بينهم بهدف التعلم
            

44 
رسة

لمد
ة ا

ثقاف
ث: 

لثال
ل ا

مجا
ال

 

لدى المعلمين واإلداريين توقعات كبيرة 
 صيل األكاديمي لطلبتهمبخصوص التح

            

42 
هناك ثقة متبادلة بين العاملين في المدرسة 

 واإلدارة 
            

42 
ترحب إدارة المدرسة بأية مقترحات ُيقدمها 

 العاملون لتحسين المناهج التدريسية
            

تدعم المدرسة استخدام االفكار اإلبداعية  41
 التعليمية 

            

41 
ل األفكار المدرسة البيئة المناسبة لتبادإدارة توفر 

 ةبشأن القضايا التعليمي
            

47 
تتفق إدارة المدرسة وأولياء األمور على الدور 
الجوهري الذي يؤديه أولياء األمور في عملية 

 التعليم ألبنائهم
            

45 
علومات تقدم إدارة المدرسة للهيئة التدريسية م
 كافية إلستخدامها في تطوير أداء الطلبة
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49 
تقوم المدرسة بتنفيذ النشاطات الالمنهجية 

 بالتعاون مع المجتمع المحلي
            

21 
مع  لإلتصالالمدرسة نظاما فعااًل إدارة تمتلك 

 ذوي العالقة
            

20 

دية
لقيا

ت ا
رسا

مما
: ال

بع 
الرا
ل 
مجا

ال
 

ل مدير المدرسة على مشاركة المعليمن في يعم
 صنع القرارات

            

24 
يأخذ مدير المدرسة رأي المعلمين في إعداد 

 الخطة المدرسية 
            

22 
لدى المعلمين القيادين في المدرسة الوقت 

 المناسب لإلسهام في تحسين فاعلية المدرسة
            

22 
لقيادية لدى الصفات ا يستثمر مدير المدرسة

             قيادية اتالمعلمين ألداء مهم

21 
يقوم مدير المدرسة بتقديم التغذية الراجعة 
للمعلمين القياديين بعد كل مهمة قيادية يقومون 

 بتنفيذها
            

21 
يتناوب المعلمون ذوي الصفات القيادية األدوار 

 قيادية في المدرسة 
            

27 
هتماما بإتخاذ أدوار قيادية في اُيظهر المعلمون 

             المدرسة

25 
ُيسهم المدير في تحسين الدور القيادي للمعلمون 

             في المدرسة

29 
المعلمون على المدرسة على تشجيع إدارة تعمل 

             أداء بعض المهمات القيادية مع الطلبة

21 
بتوزيع المهمات القيادية على رسة المدإدارة تقوم 

المعلمين حسب تخصصاتهم وتوافقها مع المهمة 
             المطلوب تنفيذها 
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 إستبانة المنظمة الساعية للتعل م بصيغتها األوليةانياا: ث

سل
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ال
 

 الفقرات
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سبة
منا

سبة 
منا
ير 

غ
 

             مستوى الفرد:

0 
يتحاور المعلمون فيما بينهم للتعلم من األخطاء 

 التي تحصل من بعضهم
            

4 
يقوم المعلمون بوضع المهمات الخاصة بهم بما 

 يتناسب مع رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها 
            

2 
ني ُيساعد على يتوفر في المدرسة مناخ تعاو 

             العمل بفاعلية 

2 
المدرسة الموارد المالية الكافية إدارة توفر 

 للمعلمين من أجل تطوير مهاراتهم 
            

1 
يقوم المعلمون بتخصيص الوقت الكافي ألنفسهم 

 للتعلم
            

1 
ينظر المعلمون الى األخطاء التي تحصل على 

 هاأنها فرص للتعلم من
            

             المدرسة بمكافأة المعلم المتعلمإدارة تقوم  7

5 
يقوم المعلمون في المدرسة بتبادل المعلومات فيما 

 بينهم بهدف التعلم
            

في المدرسة بحسن اإلصغاء  ونيتمتع المعلم 9
 لآلخرين

            

             خرىوجهات النظر األبيهتم المعلمون  01

00 
ُيعد مبدأ اإلحترام مبدأ أساسيًا في التعامل بين 

 المعلمين 
            

يقوم المعلمون بتخصيص الوقت الكافي لبناء  04
 بينهمفيما الثقة 
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             مستوى الفريق أو الجماعة:

02 
يقوم المعلمون بتكييف أهدافهم حسب أهداف 

 المدرسة بحرية تامة
            

02 
تسود المدرسة أجواء المساواة بين المعلمين بغض 

 النظر عن جميع اإلختالفات
            

01 
يقوم المعلم بالتركيز على خدمة األهداف 

             على تحقيقها بهدف العملالجماعية 

             يقوم المعلمون بالمراجعة الدورية ألفكارهم  01

07 
لمعلم الذي يعمل على تحقيق تتم مكافأة ا

 األهداف الجماعية
            

05 
في تأخذ إدارة المدرسة آراء المعلمين في اإلعتبار 

 صنع القرارات
            

09 
تقوم إدارة المدرسة بتنفيذ نشاطات لتعزيز العمل 

 بروح الجماعة في المدرسة
            

             المستوى التنظيمي:

41 
المدرسة على توفير أكثر من إتجاه إدارة ل تعم

 المعلمين معلإلتصال 
            

تقوم إدارة المدرسة بتوفير جميع المعلومات  40
 الوقت المناسب فيالالزمة للمعلمين 

            

44 
سة بتوفير جميع مستلزمات تقوم إدارة المدر 

 في الوقت المناسب ينالمعلم
            

42 
 ةالمدرسة قاعدة بيانات محدثدارة إتمتلك 
 بإستمرار

            

42 
المدرسة بدعم التوازن في تنفيذ إدارة تقوم 

وبين  ينهمات بين الفروق الفردية للمعلمالم
 متطلبات العمل الجماعية

            

41 
لتقديم  الالزميمنح مدير المدرسة لنفسه الوقت 

ية في الدعم الكافي لتنفيذ المهمات األساس
 المدرسة
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41 
المدرسة نظامًا واضحًا لتحديد الفجوة إدارة تمتلك 

 فعليا واألداء المنفذبين األداء المتوقع 
            

المدرسة بتوفير الدروس المستفادة من إدارة تقوم  47
تاحتها لجميع المعلمين  الخبرات السابقة وا 

            

45 
سة نظام واضح لقياس األداء المدر إدارة يوجد لدى 

 مبني على الوقت والموارد المتاحة للمعلمين
            

49 
المدرسة المعلمين على المبادرات إدارة تشجع 
 البناءة

            

21 
حقهم في  على ينالمدرسة المعلمإدارة تشجع 

 الحصول على المعلومات
            

20 
حرية في تنفيذ ال ينالمدرسة المعلمإدارة تمنح 

 المهمات الخاصة بهم
            

24 
في وضع رؤية المدرسة  ونُيشارك المعلم

  هاوأهداف تهاورسال
            

22 
يمتلك المعلمون فرصًا متساوية في مراقبة 

 إستخدام الموارد المتاحة لهم
            

المدرسة معلومات كافية عن جميع إدارة تمتلك  22
 المعلمين

            

21 
تأخذ إدارة المدرسة الفروق الفردية في االعتبار 

 عند تقييم االعمال الجماعية
            

21 
 القيام المدرسة المعلمين علىإدارة ُتشجع 

 التجارب الجديدة ب
            

27 
المدرسة بتطوير رؤيتها بناء على إدارة تقوم 

 اريةمختلف المستويات اإلد منمشاركة الجميع 
            

25 
المدرسة في اإلعتبار معنويات العاملين إدارة خذ أت

             عند إتخاذ القرارات

29 
في التعلم  حقهمتدعم إدارة المدرسة المعلمين 

 لتحسين مقدراتهم الفردية
            

             يسعى مدير المدرسة للتعلم بشكل مستمر 21
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 (7الملحق )

 لُمحكمينأسماء ا 

 الجامعة التخصص السم الرتبة العلمة التسلسل

 الجامعة األردنية اإلدارة التربوية أنمار الكيالني أستاذ دكتور 0

 جامعة عمان العربية اإلدارة التربوية عاطف المقابلة أستاذ دكتور 4

 جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية عبدالجبار البياتي أستاذ دكتور 2

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرائق التدريس غازي خليفة اذ دكتورأست 2

 الجامعة األردنية أصول التربية محمد الزبون أستاذ دكتور 1

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرائق التدريس محمود الحديدي أستاذ دكتور 1

 الجامعة األردنية اإلدارة التربوية هاني الطويل أستاذ دكتور 7

 جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية أمجد الدرادكة تور مشاركدك 5

 الجامعة األردنية اإلدارة التربوية عبدالسالم العوامرة دكتور مشارك 9

 جامعة عمان العربية اإلدارة التربوية محمد مهيرات  دكتور مشارك 01
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 (3الملحق )

 ا النهائيةمهيبصيغت تعل م"" و"المنظمة الساعية للالقيادة الموزعة" إستبانتا

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

 قسم اإلدارة والمناهج

 .................المحترم/المحترمة........................أخي المعلم/ أختي المعلمة .......

 

 تحية طيبة وبعد،،،

لمدارس الثانوية الحكومية وعالقتها القيادة الموزعة لدى مديري ايقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان" 

. وبهدف الحصول "بتوافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم من وجهة نظر المعلمين بمحافظة عمان

هاتين اإلستبانتين؛ إستبانة "القيادة الموزعة" على بعض المعلومات حول موضوع الدراسة تم تصميم 

ستبانة "المنظمة الساعية للتعّلم".  وا 

( في المكان المناسب الذي ووضع إشارة ) نكم باإلطالع على فقرات اإلستبانتينم أرجو التكرم

ع االُيمثل رأيكم، علمًا ب هتمام وستحظى بسرية تامة ولن ُتستخدم اإل أن جميع إجاباتكم ستكون موض 

 ألغراض البحث العلمي.

 وأقبلوا فائق اإلحترام

 الباحث                                                                  

 محمد عبدالرحمن العبادي                                                                      
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 :(في المكان المناسب عالمة )  الرجاء وضعأواًل: معلومات عامة: 

 أنثى        الـــجــنــــــــــــــــــــــس:  ذكر   .0

                            بكالوريوس                        المؤهل العلمـــــي: .4

                              بكالوريوس + دبلوم عالي ) مهني (                      

                                                دراسات ُعليا                      

                                  : أقل من خمس سنوات  العملية ــــــرةالــــخـــــبــــــــــــــ .2

                أقل من عشر سنوات –من خمس سنوات                           

                                  من عشر سنوات فأكثر                          
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 لموزعةأولا: إستبانة القيادة ا

سل
تسل

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  نص الفقرة ال

           وأهدافًا واضحة للمدرسةالمدرسة رؤية ورسالة إدارة تمتلك  0
           يفهم المعلمون في المدرسة رؤية المدرسة ورسالتها  4
           ة وأهدافهايتمكن أولياء األمور من وصف رسالة المدرس 2
           ة وأهدافهاتمكن الطلبة من وصف رسالة المدرسي 2
           تتناسب أهداف المدرسة مع رسالتها 1

1 
طة تفصيلية سنوية لجميع النشاطات التي تؤدي المدرسة خ  دإدارة ُتع  

 الى تحقيق رؤيتها ورسالتها
          

7 
الذي تم  خطه تطويرية كقاعده لتقييم اإلنجاز ةالمدرسإدارة تستخدم 

 إحرازه في أهدافها
          

           يتوافق المنهج المدرسي مع رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها 5

9 
المدرسة مع المجتمع المحلي على توجيه الطلبة لتحديد إدارة تعمل 

 إحتياجاتهم
          

           درك المدير القضايا التعليمية التي تخص المدرسةيُ  01

00 
الخاصة بهم بما يتناسب مع رؤية  المهماتالمعلمون  يضع

 هاوأهداف تهاورسالالمدرسة 
          

           يشترك العاملون في المدرسة في عملية ُصنع القرار 04

           من طلبتهم تحصياًل أكاديميًا مرتفعًا  ونيتوقع المعلم 02
           م األداء للعاملينيقوم مدير المدرسة بمراجعة دائمة لتقيي 02

           يوجد نظام مساءلة للمعلمين قائم على أداء طلبتهم 01

           مدير المدرسة قنوات اإلتصال بين المدرسة وأولياء األمور ُيحدد 01

07 
التدريسي للمعلمين الوقت الكافي لجميع القضايا  ءُيتيح العب

 التعليمية التربوية
          

05 
المدرسة مبدأ تعليم المعلمين األقل خبرة من ق بل إدارة تتبنى 

 المعلمين القادة 
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           وأولياء األمور على كيفية تحقيق فاعلية المدرسة ونالمعلميتفق  09

           يعمل المعلمون في المدرسة على تحقيق األهداف الجماعية 41

           ة المعلومات فيما بينهم بهدف التعلمفي المدرس مينالمعل يتبادل 40

44 
بخصوص التحصيل لدى المعلمين واإلداريين توقعات كبيرة يوجد 

           األكاديمي لطلبتهم

           ثقة متبادلة بين العاملين في المدرسة واإلدارة  يوجد 42

42 
مناهج مقترحات لتحسين الال بتقديم للعاملين إدارة المدرسة تسمح

 التدريسية
          

           تدعم المدرسة استخدام االفكار اإلبداعية التعليمية  41

41 
القضايا المدرسة البيئة المناسبة لتبادل األفكار بشأن إدارة توفر 
 ةالتعليمي

          

47 
تتفق إدارة المدرسة وأولياء األمور على الدور الجوهري الذي يؤديه 

 ر في عملية التعليم ألبنائهمأولياء األمو 
          

45 
كافية إلستخدامها في المعلومات ال للمعلمينتقدم إدارة المدرسة 

 تطوير أداء الطلبة
          

49 
تقوم المدرسة بتنفيذ النشاطات الالمنهجية بالتعاون مع المجتمع 

           المحلي

           مع ذوي العالقة لإلتصالالمدرسة نظاما فعااًل إدارة تمتلك  21

20 
يعمل مدير المدرسة على مشاركة المعلمين في عملية صنع 

 القرارات
          

           يأخذ مدير المدرسة رأي المعلمين في إعداد الخطة المدرسية  24

22 
لإلسهام  الكافيلدى المعلمين القيادين في المدرسة الوقت يتوفر 

 في تحسين فاعلية المدرسة
          

22 
لقيادية لدى المعلمين ألداء يستثمر مدير المدرسة الصفات ا

 قيادية اتمهم
          

21 
مدير المدرسة التغذية الراجعة للمعلمين القياديين بعد كل  ُيقدم

           مهمة قيادية يقومون بتنفيذها
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           مدرسة يتناوب المعلمون ذوي الصفات القيادية األدوار قيادية في ال 21

           هتماما بإتخاذ أدوار قيادية في المدرسةاهر المعلمون ُيظ   27
           ُيسهم المدير في تحسين الدور القيادي للمعلمون في المدرسة 25

29 
المعلمين على أداء بعض المدرسة على تشجيع إدارة تعمل 

           المهمات القيادية مع الطلبة

21 
بتوزيع المهمات القيادية على المعلمين حسب المدرسة إدارة  تقوم

           تخصصاتهم وتوافقها مع المهمة المطلوب تنفيذها 
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 ثانياا: إستبانة المنظمة الساعية للتعل م

سل
تسل

 نص الفقرة ال
 مستوى التطبيق

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

0 
بينهم للتعلم من األخطاء التي تحصل من  يتحاور المعلمون فيما

 بعضهم
          

4 
المهمات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة حول يقوم المعلمون 

 بما يتناسب مع رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها و  الموكولة إليهم
          

           ُيساعد على العمل بفاعلية  تشاركييتوفر في المدرسة مناخ  2

2 
المدرسة الموارد المالية الكافية للمعلمين من أجل تطوير إدارة توفر 

 مهاراتهم 
          

           يقوم المعلمون بتخصيص الوقت الكافي ألنفسهم للتعلم 1

1 
ينظر المعلمون الى األخطاء التي تحصل على أنها فرص للتعلم 

 منها
          

           م المتعلمالمدرسة بمكافأة المعلإدارة تقوم  7

5 
يقوم المعلمون في المدرسة بتبادل المعلومات فيما بينهم بهدف 

 التعلم
          

           لآلخرين اإلنصاتفي المدرسة بحسن  ونيتمتع المعلم 9

           خرىوجهات النظر األبيهتم المعلمون  01
           المعلمين  ُيعد مبدأ اإلحترام مبدأ أساسيًا في التعامل بين 00
           بينهمفيما يقوم المعلمون بتخصيص الوقت الكافي لبناء الثقة  04

           يقوم المعلمون بتكييف أهدافهم حسب أهداف المدرسة بحرية تامة 02

المساواة بين المعلمين بغض النظر عن جميع  مناخسود المدرسة ي 02
 اإلختالفات

          

01 
 بهدف العملدمة األهداف الجماعية المعلم بالتركيز على خ  يقوم 

 على تحقيقها
          

           يقوم المعلمون بالمراجعة الدورية ألفكارهم  01
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           تتم مكافأة المعلم الذي يعمل على تحقيق األهداف الجماعية 07

05 
ية صنع في عملتأخذ إدارة المدرسة آراء المعلمين في اإلعتبار 

 القرارات
          

09 
في  الفريقتقوم إدارة المدرسة بتنفيذ نشاطات لتعزيز العمل بروح 

 المدرسة
          

 معالمدرسة على توفير أكثر من إتجاه لإلتصال إدارة تعمل  41
 المعلمين

          

40 
 فيتقوم إدارة المدرسة بتوفير جميع المعلومات الالزمة للمعلمين 

 المناسب الوقت
          

           في الوقت المناسب ينالمدرسة بتوفير مستلزمات المعلمتقوم إدارة  44

           ة بإستمرارالمدرسة قاعدة بيانات محدثإدارة تمتلك  42

42 
همات بين الفروق المدرسة بدعم التوازن في تنفيذ المإدارة تقوم 

 الجماعيةوبين متطلبات العمل  ينالفردية للمعلم
          

41 
لتقديم الدعم الكافي لتنفيذ  الالزميمنح مدير المدرسة لنفسه الوقت 

 المهمات األساسية في المدرسة
          

41 
المدرسة نظامًا واضحًا لتحديد الفجوة بين األداء المتوقع إدارة تمتلك 

 فعليا واألداء المنفذ
          

47 
الدروس المستفادة من الخبرات السابقة  المدرسة بتوفيرإدارة تقوم 

تاحتها لجميع المعلمين  وا 
          

45 
المدرسة نظام واضح لقياس األداء مبني على الوقت إدارة يوجد لدى 

 والموارد المتاحة للمعلمين
          

      ُتشجع إدارة المدرسة المعلمين على المبادرات البناءة 49

30 
حقهم في الحصول على  على ينلمعلمالمدرسة اإدارة تشجع 

 المعلومات
          

           الحرية في تنفيذ المهمات الخاصة بهم ينالمدرسة المعلمإدارة تمنح  31

           هاوأهداف تهاورسالفي وضع رؤية المدرسة  ونُيشارك المعلم 32
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33 
لمتاحة يمتلك المعلمون فرصًا متساوية في مراقبة إستخدام الموارد ا

 لهم
          

           المدرسة معلومات كافية عن جميع المعلمينإدارة تمتلك  34

35 
عتبار عند تقييم االعمال تأخذ إدارة المدرسة الفروق الفردية في اإل

 الجماعية
          

           التجارب الجديدة القيام ب المدرسة المعلمين علىإدارة ُتشجع  36

37 
 منالمدرسة بتطوير رؤيتها بناء على مشاركة الجميع ارة إدتقوم 

           مختلف المستويات اإلدارية

المدرسة في اإلعتبار معنويات العاملين عند إتخاذ إدارة خذ أت 38
 القرارات

          

39 
في التعلم لتحسين مقدراتهم  حقهمتدعم إدارة المدرسة المعلمين 

 الفردية
          

           ى مدير المدرسة للتعلم بشكل مستمريسع 40
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 (4الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط الى وزارة التربية والتعليم األردنية
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 (5الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم الى ألوية الجامعة ووادي السير وناعور
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 (6الملحق )

 كتب تسهيل مهمة من مديرية لواء الجامعة الى المدارس الثانوية الحكومية التابعة لها
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 (2الملحق )

 كتب تسهيل مهمة من مديرية لواء وادي السير الى المدارس الثانوية الحكومية التابعة لها
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 (.لملحق )ا

 كتب تسهيل مهمة من مديرية لواء ناعور الى المدارس الثانوية الحكومية التابعة لها

 


