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 اإلىداء

من كاف ؽبا الفضل لتحقيق ما أنا عليو بعد اهلل.. إىل من علمتٍت العطاء ببل حدود.. إىل  إىل
 اغبياة )أمي الغالية( حفظها اهلل.. الشمس اليت تضئ يل طريقي.. إىل

نور العُت )أيب الغايل(حفظو  من كد وتعب، وبذؿ وأعطى، وحـر نفسو الكثَت كي يعطيٍت.. إىل
 اهلل..

 دوماً.. يذلل الصعوبات و يغمرين حببو وعطائو، إىل رفيق قليب ودريب.. زوجي من كاف جبانيب إىل

 )لتُت( و)ترؼ(قليب وربيع حيايت  تامهج إىل

 إىل توأـ روحي وروبانة أيامي ، أخيت .. ىديل

 إىل مشعة العائلة، أخيت الصغَتة .. حور

 شركاء اغبلم والطموح.. يت وسندي )عبداهلل، فيصل، زياد، نايف(إىل أخو 

 إىل من ضبلت عٍت الكثَت وتقاظبنا سويا نبـو الدراسة والبحث.. صديقيت خزنة

 إىل روحي اليت بذلت وكافحت يف سبيل الوصوؿ إىل ىذا اؽبدؼ..

 إىل كل من وبمل يل مشاعر صبيلة بداخلو ..

 ..أىدي لكم ىذا اعبهد اؼبتواضع

 

 ؿبمد السهليأسيل بنت                         
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 شكر وتقدير...

، أسبغ علي نعمو ظاىرة وباطنة، وأغدؽ وامتناناً  ، ولو الثناء والتبجيل تقديراً وعرفاناً  اغبمدهلل شكراً 
علي من فيض بركاتو وتوفيقو، لو اغبمد أف كفاين ما أنبٍت ولو الشكر أف يسر أمري وأعانٍت يف 

سباـ دراسيت، طوى يل الصعوبات وذلل يف طريقي اؼبشاؽ فأقبزت بتوفيقو وعونو ىذا البحث، إ
 والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.. 

 

باعبميل أتقدـ بالشكر إىل اؼبشرفة على البحث سعادة الدكتورة/ حصة سعد العريفي على  عرفاناً 
اد.. حيث أمدتٍت الكثَت من وقتها وجهدىا فبا ساعدين على ما قدمتو يل من نصح وتوجيو وإرش

 إقباز ىذا البحث فجزاىا اهلل خَت اعبزاء..

 

كما يسعدين أف أتقدـ بالشكر والعرفاف لسعادة الدكتورة/ لينا سليماف اػبليوي على ما قدمتو يل 
 اء..طواؿ فًتة الدراسة فجزاىا اهلل عٍت خَت اعبز وتقوية لعزيبيت  من دعم ومشورة

 

 وأتقدـ بالشكر الدائم واؼبوصوؿ لعائليت وأصدقائي الذين وقفوا معي طواؿ مشوار دراسيت.. 
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 مستخلص الدراسة
 اسًتاتيجية) الرياض مدينة يف الًتبوي اإلشراؼ مكاتب لدى اؼبؤسسي التميز ربقيق يف اؼبتعلمة اؼبنظمة دورعنوان الدراسة: 

 ( مقًتحة
 :  أىداف الدراسة

 اؼبؤسسي التميز ربقيق يف اؼبتعلمة اؼبنظمة دور على التعرؼ لتحقيق اؽبدؼ الرئيسي من الدراسة وىو الدراسة ىذه سعت   
 الفرعية األىداؼ لتحقيق الدراسة سعتالعاـ  اؽبدؼ ىذا ،ولتحقيق الرياض مدينة يف للبنات الًتبوي االشراؼ مكاتب لدى

 : التالية
 .الرياض مدينة يف الًتبوي االشراؼ مكاتب لدى اؼبؤسسي التميز ربقيق يف اؼبتعلمة اؼبنظمة تأثَت مدى على التعرؼ
 . اؼببحوثة الدراسة ؼبتغَتات الرياض مدينة يف الًتبوي االشراؼ مكاتب وامتبلؾ تطبيق مستوى على التعرؼ

 مدينة يف الًتبوي االشراؼ مكاتب لدى اؼبؤسسي التميز ربقيق يف اؼبتعلمة اؼبنظمة دور لتفعيل مقًتحة اسًتاتيجية تقدمي
 .  الرياض

بتصميم أداة  ة: استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي اؼبسحي، وللحصوؿ على نتائج الدراسة قامت الباحثمنهج وأداة الدراسة
 االستبانة. الدراسة اؼبتمثلة يف

 وكانت الرياض مدينة يف الًتبوي اإلشراؼ مكاتب يف تربوية مشرفة( 757) الدارسة ؾبتمع يتكوف مجتمع وعينة الدراسة:
  ىػػػػ 7٣٤8 - 7٣٤7 الثاين الدراسي للفصل الرياض مدينة يف الًتبوي اإلشراؼ مكاتبمن  تربوية مشرفة( 77) الدارسة عينة
 أف  أتضح حيث اؼبشرفات الًتبويات ألبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة، درجة فبارسة :ظهرت الدراسة عدة نتائج أىمها مايليأو 

 اؼبشرفات تسعى الرياض مدينة يف الًتبوي االشراؼ مكاتب يف الًتبويات اؼبشرفات نظر وجهة من اؼبستمر التعلم ؿبور عبارات
 التعلم على الًتبويات اؼبشرفات الًتبوي االشراؼ مكاتب تشجع مث ،ومن العلمية زبصصاهتم يف اعبديد معرفة اىل الًتبويات

 . اآلخرين مع اؼبعريف التشارؾ أنبية الًتبويات اؼبشرفات تدرؾ مث ، اؼبستمر
،   الرياض مدينة يف الًتبوي االشراؼ مكاتب يف الًتبويات اؼبشرفات نظر وجهة من اغبوار ؿبور عبارات أف تبُت -

 على اؼبوظفات الًتبوي االشراؼ مكاتب تشجع ، الًتبوي االشراؼ مكاتب منسوبات بُت اؼبتبادؿ االحًتاـ يسود
 بوضوح بينهن فيما اؼبعلومات الًتبويات اؼبشرفات تتبادؿ  ، الوظيفي مسماىن عن النظر بغض استفساراهتن طرح

 وشفافية .
 مكاتب لدى اؼبؤسسي التميز و اؼبتعلمة اؼبنظمة بُت 7.75 مستوى عند احصائية داللة ذات عبلقة ىناؾ فأ تبُت -

 7.75 من أقل أي( 7.77) الداللة ومستوى( 7.٣٤9) االرتباط معامل وبلغ، الرياض مدينة يف الًتبوي اإلشراؼ
 اإلشراؼ مكاتب لدى اؼبؤسسي التميز و اؼبتعلمة اؼبنظمة بُت ما إحصائية داللة ذات طردية عبلقة توجد لذلك

 . الرياض مدينة يف الًتبوي
 بناًء على النتائج ومنها:وجاءت التوصيات 

 . اخرى داريةإ دبفاىيم وعبلقتها اؼبتعلمة اؼبنظمة متغَتات حوؿ وصفية دراسات جراءإ ضرورة -
 الروح أو ، الوظيفي كالرضا أخرى ومتغَتات التعلم منظمة أبعاد بُت العبلقة عن اغبالية للدراسة فباثلة دراسة إجراء -

 . مشرفات الًتبوياتلل اؼبعنوية
 نشر على تعتمد اؼبدارس يف اؼبتعلمة اؼبنظمة مفهـو إلدخاؿ اسًتاتيجية خطة الًتبوي اإلشراؼ مكاتب تتبٌت أف -

 . مدارسهم ثقافة تقييم على اؼبدارسقائدي  تدريبو  اؼبستداـ، التعلم مفهـو
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Abstract 

Title of study: The role of the organization in achieving organizational excellence in the offices of 

educational supervision in Riyadh (proposed strategy) 

Objectives of the study : This study aims to achieve the general objective of: To recognize the role 

of the educated organization in achieving institutional excellence in the offices of educational 

supervision for girls in the city of Riyadh. To achieve this general objective, the study sought to 

achieve the following sub-objectives: 

Identify the impact of the educated organization on the achievement of institutional excellence in 

the offices of educational supervision in the city of Riyadh 

To identify the level of application and ownership of educational supervision offices in Riyadh city 

for the variables of the studied study. 

Presenting a proposed strategy to activate the role of the educated organization in achieving 

organizational excellence in the offices of educational supervision in the city of Riyadh 

Methodology and Study Tool: The researcher used the descriptive descriptive method, and to 

obtain the results of the study, the researcher designed the study tool of the questionnaire. 

The study population consists of (702) educational supervisors in the educational supervision 

offices in the city of Riyadh for the second semester 1437-1438 

,Where the study sample of (70) educational supervisor in the offices of educational supervision 

in the city of Riyadh for the second semester 1437 - 1438 

The results of the study showed that the degree of practicing faculty members in the Faculty of 

Arts at King Saud University 

- Where it turns out that the terms of the axis of continuous learning from the point of view of 

educational supervisors in the offices of educational supervision in the city of Riyadh, seeking 

educational supervisors to know the new in their scientific disciplines, and then encourage the 

offices of educational supervision educational supervisors on continuous learning, educators are 

aware of the importance of knowledge sharing with Others. 

- It was found that the terms of dialogue axis from the point of view of educational supervisors in 

the offices of educational supervision in the city of Riyadh, there is mutual respect between the 

staff of the offices of educational supervision, encourages the offices of educational supervision 

staff to ask their inquiries regardless of their job names, educators exchange information between 

them clearly and transparently . 

- It was found that there is a statistically significant relationship at the level of 0.05 between the 

educational organization and the institutional excellence in the educational supervision offices in 

the city of Riyadh and the coefficient of correlation (0.439) and the significance level (0.00), ie less 



 ه
 

than 0.05. Therefore, there is a significant statistical relationship between the organization 

Educated and institutional excellence in the offices of educational supervision in Riyadh. 

The recommendations were based on the results, including: 

-The need for descriptive studies on the variables of the educated organization and its relation to 

other administrative concepts. 

-Conduct a similar study of the current study on the relationship between dimensions of the 

learning organization and other variables such as job satisfaction, or morale of teachers. 

-The educational supervision offices should adopt a strategic plan to introduce the concept of an 

educated organization in schools based on spreading the concept of sustainable learning, to train 

school principals to assess the culture of their schools. 

-The need to expand the organization's education projects due to the scarcity of innovative 

solutions through which to improve knowledge management and support continuous professional 

development. 

-The need for future studies to encourage the integration of the Organization's strategies in the 

educational supervision office 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 مقدمة الدراسة :

شهد العامل يف اآلونة األخَتة تطورًا ىائبًل وسريعًا يف صبيع نواحي اغبياة سواء العلمية أو العملية، وعلم    
اإلدارة كغَته من العلـو تأثر هبذه التطورات، وواجو ربديات ـبتلفة نتيجة لثورة اؼبعرفة مثل العوؼبة وتكنولوجيا 

ونظرًا ؽبذه الظروؼ اليت  ،و وإدارة اعبودة الشاملة وغَتىااؼبعلومات واغبكومة االلكًتونية واإلنًتنت واآليز 
فرضت واقعًا متطورًا ظهر اذباه يسعى إىل استشراؼ اؼبستقبل، يعمل على هتيئة األمم للمتطلبات اؼبختلفة، 
ويدعو اؼبنظمات ومنها الًتبوية إىل تطوير مفاىيم جديدة لبناء ثقافة التعلم والتفكَت اؼبنظم تضمن ؽبا 

مرار والتميز، فكاف لزاما عليها النهوض بالثروة اؼبعرفية اليت زبتزهنا لتحقيق أعلى مستويات االرتقاء االست
اليت تعترب من أكثر اجملاالت اإلدارية حداثة واىتماما   ،اؼبنظمة اؼبتعلمةواستجابًة لذلك ظهر مفهـو   ،اجملتمعي

أحد اشهر اؼبنظرين يف علم اإلدارة اغبديث  يف قمة العوامل احملورية اؼبؤثرة  ،يف اآلونة األخَتة فقد جعلو كَتناف
بل يرى أنو العامل األقوى واألكثر تأثَتا وسيطرة يف قباح  ،يف قباح اؼبنظمات يف القرف الواحد والعشرين 

 اؼبنظمة أو فشلها .   
اىل  ،التحوؿ من االنكفاء على ما تعرؼ ىي تلك اؼبنظمة اليت تسعى جاىدة اىل ،تعلمة اؼب إف اؼبنظمة     

واستمراريتهما  ،وربقيق ما ربلم بو من جودة من خبلؿ الًتكيز على أنبية التعلم والتعليم معا ،مداومة التعلم 
وتسهيل  ،عرب زيادة مقدرة األفراد على ربقيق النتائج اليت يرغبوف فيها   ،يف سبيل ربقيق اؼبنظمة اؼبتعلمة 

ويكوف  ،من خبلؿ توفَت مناخ تنظيمي يكوف فيو التعليم التجرييب منظما بشكل فعاؿ ،ضائهاالتعليم لكل أع
إهنا اؼبنظمة اليت تسعى باستمرار إىل تطوير مقدرهتا على  ،فيو التعليم الفردي موجها لتحقيق التعلم اؼبنظمي 

عبة ـبتلف قضايا ىذه من خبلؿ موظفُت فاعلُت يقوموف بدور فعاؿ يف معا ،التكيف والتغيَت اؼبستمر 
وانو ضرورة إلحداث التطوير اؼبستمر يف  ،ويؤمنوف أف التعلم ىو السبيل للتكيف وإحداث التغيَت ،اؼبنظمة

 ،7777،أخروفسلطاف و ) وبالتايل تطور اجملتمع الذي وبتضنها وتقدمو. ،اؼبنظمة وضماف مستقبلها وبقائها
 ( 7٣ص

ات الًتبوية اؽبامة ، والركيزة األساسية اليت يعتمد عليها يف تطوير ويعد االشراؼ الًتبوي أحد اؼبؤسس       
حيث يساىم يف ربسُت وتطوير العملية التعليمية ، فعليو تتوقف فبارسات اؼبعلمُت داخل  العمل الًتبوي
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تقاء الصفوؼ ،ومن خبللو يبكن إعادة النظر يف اؼبناىج الدراسية ، وربسُت أداء اإلدارة اؼبدرسية، وضماف االر 
دبستوى الطالب، ولكي يؤدي االشراؼ الًتبوي دوره يف تطوير العملية الًتبوية والرقي هبا ، البد أف يطور 
مفاىيمو وأساليبو وامباطو دبا يتفق مع االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة ، وذلك من خبلؿ تطبيق مفهـو اؼبنظمة 

بإبداع ، وايباف اؼبشرفُت الًتبويُت بأنبية التعلم اؼبتعلمة يف االشراؼ الًتبوي حيث تساىم يف تأدية العمل 
اؼبستمر والتدريب والتنمية اؼبستدامة ،وتوفَت مناخ اهبايب يتسم بروح التعاوف واالقباز ، وتطوير مهارات اؼبشرفُت 

اليت  الًتبويُت من أجل ربسُت مستوى اكتساهبم للمعرفة اليت تعد موردا ىاما من موارد اؼبنظمات، والقوة اغبيوية
 سبكن اؼبنظمات من البقاء والتميز .

فالتحوؿ إىل منظمة متعلمة يبكن اؼبنظمات من تنوع مصادر معلوماهتا من داخل اؼبنظمة ومن خارجها      
وىذا التعلم يبكن اؼبنظمات من توفَت بيئة ثقافية فاعلة ومشجعة على التفكَت وبناء الصور الذىنية واغبركية 

ويف خضم التحوالت العاؼبية والتحديات اليت تواجو   ،دة اليت ربقق اؼبيزة التنافسية وتوليد األفكار اعبدي
اؼبنظمات ظهر مصطلح التميز اؼبؤسسي الذي يشَت إىل سعي اؼبنظمات إىل استغبلؿ الفرص اغباظبة، اليت 

وكفاية اؼبصادر يسبقها التخطيط االسًتاتيجي الفعاؿ وااللتزاـ بإدراؾ رؤية مشًتكة يسودىا وضوح اؽبدؼ، 
 . واغبرص على األداء

التعليم يف اؼبملكة العربية السعودية يف السنوات األخَتة اىتماما واسعا بتقييم األداء  وزارة  وقد أظهرت      
واليت ربتوي على دليل يتبٌت مبادئ التميز اإلداري  ،وذلك من خبلؿ جائزة التعليم للتميز ،اؼبؤسسي وربسينو 

مع تفعيل التحسُت اؼبستمر إلدارات تعليم  ،والقدرة على اؼبنافسة ،على رفع مستوى اعبودة  ويعمل ،اؼبؤسسي
وعلى ىذا  ،وتكرمي اإلدارات ذات األداء اؼبتميز اليت ربقق أعلى مستويات التميز اإلداري  ،اؼبناطق واحملافظات

 اػبدمات اإلدارية والتعليمية. األساس سيساىم تطبيق معايَت التميز اإلداري اؼبؤسسي يف رفع مستوى جودة

ما سبق تربز أنبية تفعيل دور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف مكاتب االشراؼ الًتبوي حيث يعترب اإلشراؼ ركنا ىاما      
ويوجو اإلمكانات اؼبادية والبشرية كبو ربقيق ،من أركاف اؼبنظومة الًتبوية فهو يتابع تنفيذ السياسة التعليمية 

 يسعى اجملتمع إليها . أىداؼ التعليم اليت

 مشكلة الدراسة :

ربتاج اؼبؤسسات الًتبوية وعلى رأسها مكاتب اإلشراؼ الًتبوي اىل آليات جديدة لتحقيق التفوؽ والتميز    
اؼبؤسسي، فالتطورات اليت تفرزىا ربديات العوؼبة والثورات اؼبتبلحقة لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت جعلت 
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جاىدة إلحداث التغَتات البلزمة للتكيف معها ، فأصبح لزاما على مكاتب االشراؼ ىذه اؼبؤسسات تسعى 
الًتبوي العمل سريعا على تغيَت فبارساهتا واذباىاهتا واعادة التفكَت بكل أنشطتها وتبٍت مفاىيم ادارية جديدة 

لذي يقـو على التحوؿ تساعدىا على التكيف مع ىذه اؼبتغَتات، ومن تلك اؼبفاىيم مفهـو اؼبنظمة اؼبتعلمة ا
يف دور اؼبديرين من الدور الرقايب اىل الدور اؼبسهل، وخلق رؤية مشًتكة وشاملة للمنظمة كما يشجع اؼبشاركة 
يف صنع القرار، والتعاوف بُت أفراد اؼبنظمة فبا ينعكس على شعورىم باؼبسؤولية كبو تقدـ ومبو ىذه اؼبؤسسة 

أف ىناؾ شبة عبلقة بُت خصائص اؼبنظمة اؼبتعلمة وربقيق اإلبداع  بطريقة ابداعية . حيث أثبتت الدراسات
( وغَتىا من الدراسات اليت أظهرت 7777( ودراسة )النسور، 777٤والتميز اؼبؤسسي ومنها دراسة )مهناوي،

والتمكُت تساىم يف عملية اإلبداع  والتميز اإلداري، وأف  ،أف عملية التعلم اؼبستمر، واغبوار، وفرؽ العمل 
( أف اؼبنظمة اؼبتعلمة 7777التعلم ىو اػبطوة الرئيسية لتحقيق اإلبداع. كما أشارت دراسة ) خَتة ونصَتة،

حاضنة للمبدعُت وأفكارىم وتعمل على خلق بيئة ربتضن وتنمي االبداع ، حبيث يصبح جزء من ثقافتها 
ؼبعرفة اىل خلقها، ومن نقل وينعكس على أنظمتها وىياكلها واجراءاهتا وبذلك تنتقل اؼبنظمة من تلقي ا

 التعرؼ على يفومن ىنا تتلخص مشكلة الدراسة  األفكار اؼببدعة اىل تبنيها، لتصبح منظمة تسعى للريادة
 دور المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي لدى مكاتب االشراف التربوي في مدينة الرياض .

 أىمية الدراسة :

 ،تنبع أنبية الدراسة بصفة عامة من أنبية الدور الذي يقـو بو اإلشراؼ الًتبوي للتقدـ يف العملية التعليمية     
 ،وسلوؾ  ،وكذلك ما سبثلو اؼبنظمة اؼبتعلمة من تغيَت جذري يف كافة عناصر النظاـ اإلداري من افكار

تواكب كل  ،ونظم عمل يف سبيل الوصوؿ إىل إدارة فاعلة  ،ومفاىيم إدارية ومبط  قيادة ،ومعتقدات تنظيمية
ما ىو جديد وتسعى للرقي والتميز اؼبؤسسي للحصوؿ على أعلى جودة يف عمليات ىذا النظاـ الًتبوي 

وبصفة عامة تتمثل أبرز جوانب األنبية العلمية والعملية للدراسة اغبالية فيما يتعلق باؼبنظمات  ،وـبرجاتو
 يمية ويف مقدمتها مكاتب االشراؼ الًتبوي يف اآليت :الًتبوية والتعل

 تتمثل أبرز جوانب األنبية العلمية للدراسة اغبالية يف اآليت :األىمية النظرية :  -3
 قد تثري ىذه الدراسة اؼبكتبة السعودية بأدبيات يف موضوعي اؼبنظمة اؼبتعلمة والتميز اؼبؤسسي. - أ

جملاؿ الًتبوي يف التعرؼ على مفهـو اؼبنظمة اؼبتعلمة والتميز يؤمل أف تفيد ىذه الدراسة العاملُت يف ا- ب
 اؼبؤسسي .
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فبا قد يشجع  ،تلقي الدراسة اغبالية الضوء على اؼبنظمة اؼبتعلمة وأثرىا يف ربقيق التميز اؼبؤسسي - ت
الباحثُت يف اؼبستقبل على تناوؿ ىذه اؼبتغَتات بالدراسة والبحث سواء يف ؾبتمع الدراسة أويف 

 ت أخرى .ؾبتمعا
 تتمثل أبرز جوانب األنبية التطبيقية  للدراسة اغبالية يف اآليت : األىمية التطبيقية : -6

يؤمل أف تفيد ىذه الدراسة يف تقدمي التغذية الراجعة ؼبكاتب االشراؼ الًتبوي حوؿ مستوى تطبيق - أ
ضعف ومن مث وامتبلؾ اؼبنظمة اؼبتعلمة  والتميز اؼبؤسسي والوقوؼ على جوانب القوة وجوانب ال

 تقدمي اؼبقًتحات ؽبم. 
قد تفيد ىذه الدراسة اؼبسؤولُت ومتخذي القرار يف مكاتب االشراؼ الًتبوي يف استخداـ - ب

 االسًتاتيجية اؼبناسبة لتفعيل دور اؼبنظمة اؼبتعلمة اليت ربقق التميز اؼبؤسسي .
اثلة على ؾبتمعات أخرى يؤمل أف تفيد ىذه الدراسة اعبهات التعليمية والبحثية إلجراء دراسات فب- ت

 داخل اؼبملكة العربية السعودية بناء على نتائجها وتوصياهتا .
 أىداف الدراسة :

 التعرف على دور المنظمة المتعلمة في تحقيق  سعت ىذه الدراسة لتحق ىدؼ عاـ يتمثل يف :   

 التميز المؤسسي  لدى مكاتب االشراف التربوي للبنات في مدينة الرياض .  

 ولتحقيق ىذا اؽبدؼ العاـ فقد سعت الدراسة لتحقيق األىداؼ الفرعية التالية :

نظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي لدى مكاتب االشراؼ الًتبوي يف اؼبية لفاعالتعرؼ على  -3
 .مدينة الرياض

لدور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي لدى   اإلحصائية الداللة ذات الفروؽ على التعرؼ -6
 . لدرجة العلمية وسنوات اػبربةاتبعا ؼبتغَتي  يف مدينة الرياض مكاتب اإلشراؼ الًتبوي

تقدمي اسًتاتيجية مقًتحة لتفعيل دور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي لدى مكاتب  -2
 االشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض  .

 
 



16 
 

 أسئلة الدراسة :

: ما دور المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز  سعت الدراسة لئلجابة على تساؤؿ رئيس يتمثل يف   
 المؤسسي  لدى مكاتب االشراف التربوي للبنات في مدينة الرياض ؟

 ولئلجابة على ىذا التساؤؿ فإف الدراسة سعت لئلجابة على التساؤالت الفرعية التالية :

  ؟اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي لدى مكاتب االشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياضلية اعفما  -1
لدور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي لدى مكاتب  اإلحصائية الداللة ذات الفروؽما  -2

 لدرجة العلمية وسنوات اػبربة؟ااإلشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض تبعا ؼبتغَتي 
ما االسًتاتيجية اؼبقًتحة لتفعيل دور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي لدى مكاتب   -3

 االشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض  ؟
 حدود الدراسة :

اقتصرت اغبدود اؼبوضوعية للدراسة اغبالية يف التعرؼ على دور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف  _ الحدود الموضوعية :
 وذلك من أجل بناء اسًتاتيجية ؼبكاتب االشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض .  ،ي ربقيق التميز اؼبؤسس

مكاتب االشراؼ الًتبوي يف مدينة صبيع على  اقتصرت اغبدود اؼبكانية للدراسة اغبالية _ الحدود المكانية : 
 .( 9وبلغ عددىا ) الرياض

العاـ الدراسي  الفصل الدراسي الثاين من يفتتمثل اغبدود الزمنية للدراسة اغبالية _ الحدود الزمانية : 
 ىػ . 7٣٤9_7٣٤8

يف مكاتب االشراؼ  ( مشرفة تربوية77)اقتصرت اغبدود البشرية للدراسة اغبالية على_ الحدود البشرية : 
 الرياض.الًتبوي يف مدينة 

 

 

 مصطلحات الدراسة :
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 المنظمة المتعلمة :

ىي " اؼبنظمة اليت تليب الشروط اليت سبيزىا عن اؼبنظمات التقليدية األخرى من حيث :سبكُت العاملُت فيها 
والسماح  ،وتبٍت اسًتاتيجية اؼبشاركة،من التعلم اؼبستمر و تشجيع التعاوف واغبوار بُت أفرادىا واجملتمع 

واؼبقدرة على التكيف مع اؼبتغَتات  ،اؼبتكيفة بإتاحة الفرص لتبادؿ اؼبعرفة واؼبعلومات والثقافة التنظيمية 
 (57ص  ،7777،اؼبستمرة " . )حسُت

وتعرؼ الباحثة اؼبنظمة اؼبتعلمة اجرائيا بأهنا : اؼبنظمة اليت تشجع العاملُت فيها على التعلم اؼبستمر واغبوار 
تغَتات السريعة يف والتطوير الذايت وتبادؿ اػبربات والتجارب من أجل  ربقيق أىدافها والتكيف مع اؼب

 البيئة .

 التميز المؤسسي :

حالة من اإلبداع اإلداري والتفوؽ التنظيمي ربقق مستويات عالية غَت عادية من األداء والتنفيذ للعمليات 
اإلنتاجية والتسويقية واؼبالية وغَتىا يف اؼبنظمة، دبا ينتج عنو نتائج وإقبازات تتفوؽ على ما وبققو 

 (77ص  ، 7777،عنها العمبلء، وأصحاب اؼبصلحة كافة يف اؼبنظمة ) النعيمي اؼبنافسوف، ويرضى 

 اإلشراف التربوي : 

اليت يقـو هبا اؼبشرفوف الًتبويوف ومديرو اؼبدارس  ،ىو صبيع النشاطات الًتبوية اؼبنظمة التعاونية اؼبستمرة 
فبا يؤدي إىل ربقيق أىداؼ  ،تطويرىابغية ربسُت مهارات اؼبعلمُت التعليمية و  ،واألقراف واؼبعلموف أنفسهم

 العملية 

 (77ص  ،7775،التعلمية . )زايد ورماف –التعليمية 

وتعرؼ الباحثة  االشراؼ الًتبوي اجرائيا بأنو عملية فنية ، شورية ، قيادية ، إنسانية ، شاملة غايتها تقومي 
 وتطوير العملية التعليمية والًتبوية بكافة ؿباورىا .

 :  االستراتيجية
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تبلحم مهمة اؼبنظمة ،ووضع أىداؼ التنظيم يف ضوء القوى الداخلية واػبارجية، وصياغة السياسات 
، ص 7776احملددة لتحقيق األىداؼ، وتأمُت التطبيق اؼببلئم لتحقيق أغراض وأىداؼ التنظيم. )الذبياف،

5). 

التوصل إليو يف اؼبسح البيئي من وتعرفها الباحثة اجرائيا بأهنا وضع خطة عامة شاملة للتعامل مع ما مت 
 نقاط القوة والفرص اؼبتاحة ونقاط الضعف والتهديدات والتحديات .

 التعريف االجرائي للدراسة :

ىي دراسة تقـو على البحث يف دور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي داخل مكاتب اإلشراؼ 
 ية مقًتحة.الًتبوي يف مدينة الرياض ومن مث  تقدمي اسًتاتيج
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةو  اإلطار النظري

 اإلطار النظريأوالً :        

  المنظمة المتعلمة 
  التميز المؤسسي 
  اإلشراف التربوي 

 
 ثانياً: الدراسات السابقة:               

 أواًل: الدراسات العربية 
 ثانياً: الدراسات األجنبية 
  على الدراسات السابقةثالثاً: التعليق 

 
 أوال: المنظمة المتعلمة:

 مفهوم المنظمة المتعلمة ونشأتو: -
يعد مفهـو اؼبنظمة اؼبتعلمة حديثا نسبيا، فقد جاءت فكرة اؼبنظمة اؼبتعلمة منذ السبعينيات من       

اؼبنظمة ( عن التعلم التنظيمي، وسبتد جذور 1978القرف العشرين، واشتقت من عمل )أرجريس وسكوف
 (.777٤اؼبتعلمة إىل طريقة البحث العلمي ونظرية التنظيم، والتنظيم العضوي )حواجرة،

عندما حوؿ يف كتابو الضابط   Senge)-(1990أما مصطلح اؼبنظمة اؼبتعلمة فقد ابتدعو سنج       
ق على النظرية يف التعلم اؼبنظمي إىل فبارسات عملية حيث أطل (The fifth discipline)اػبامس 

اؼبنظمات اليت سبارس التعلم اؼبنظمي اسم "اؼبنظمات اؼبتعلمة" وأشار فيو إىل مسؤولية اؼبنظمات يف 
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التكيف مع تطورات العامل اؼبعاصر اؼبليء بالتغيَت والفوضى واالضطراب، ومن أجل ربقيق تلك اؼبسؤولية 
اؼبنظمة اؼبتعلمة بأهنا اؼبنظمة اليت  يتطلب من اؼبنظمات التحوؿ إىل منظمات تعليمية وتعلمّية، وعّد سنج

يعمل فيها األفراد باستمرار على زيادة مدركاهتم يف ربقيق النتائج اليت يرغبوف فيها، عرب تطوير أمباط 
( و)الطويل 7775التفكَت والطموح اعبماعي، حيث يتعلم اعبميع باستمرار كيف يتعلموف معا )السامل، 

 (.86، 7779وعبابنو،
 مفهـو اؼبنظمة اؼبتعلمة يتضمن أربع صور:ل فإف ومن منظور أمش

 اؼبفهـو القدمي: ويركز على زبزين اؼبعرفة يف ذاكرة اؼبنظمة، وتطبيق ىذه اؼبعرفة يف اؼبستويات اؼبختلفة. -
 مفهـو التعلم يف العمل: ويركز على أف العاملُت يتعلموف يف مواقع العمل. -
 وفر اؼبناخ اؼبناسب لتسهيل تعلم العاملُت.مفهـو مناخ التعلم: ويركز على أف اؼبنظمة ت -
مفهـو بنية التعلم: وىي اؼبنظمة اليت يدخل التعلم يف كينونتها وبنيتها الًتكيبية، ويصبح التعلم اؼبستمر  -

 (.86، 7779ألفرادىا ظبة أساسية فيها )الطويل وعبابنو،
مليات اكتساب اؼبعرفة، وتطوير اؼبهارات، اؼبنظمة اإلدارية اليت تدعم ع وعرفت اؼبنظمة اؼبتعلمة بأهنا:     

فهي تعرب عن رؤية جديدة، وتركز على أف التنظيم نشاط اجتماعي وتكوف عبلقات تعاونية، لتقوية اؼبعرفة 
 (٣5، ص7779الرشودي، ) .واػبربة وأساليب اإلقباز بُت العاملُت فيها

نظيم اؼبعرفة وإدارهتا بشكل صباعي ( "اؼبنظمة اليت تعمل على صبع وت7٤، ص777٣ويعرفها )الذياب،  
 .بُت أفرادىا للتغلب على مشكبلهتا وربقيق أىدافها

( على دور القائد يف اؼبنظمة اؼبتعلمة عندما عرفها بأهنا "تلك  Leithwood-1998وشدد ليثوود )
")الطويل اؼبنظمة اليت سبتلك قائدا يدعم توجهات عمل الفريق، والتعلم اؼبستمر وفبارسات العمل اؼبنتجة

 (.86، 7779وعبابنو،
( أف اؼبنظمة اليت تطور اسًتاتيجياهتا وخططها وىياكلها 67،ص7777بينما أشار)أبوخضَت،       

وآليات عملها ماىي إال منظمة تعلم هتدؼ اىل تعزيز قدرة ادارهتا على تكيف عمليات اؼبنظمة مع 
التطوير التغَتات والتحديات وكذلك ربقيق أىدافها بنجاح بدعم وتشجيع عمليات التعلم اؼبستمر، و 

الذايت وتبادؿ التجارب واػبربات داخليا وخارجيا، والتعلم اعبماعي واإلدارة الفعالة للمعرفة واستخداـ 
 التقنية اؼبناسبة يف التعلم وتبادؿ اؼبعرفة.
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 يف تتفق صبيًعا أهنا إال اؼبتعلمة، اؼبنظمة حددت اليت التعاريف تباين رغم أنو تقدـ فبا يستنتج        
 اؼبعرفة اكتساب من متمكنة منظمة بأهنا اؼبتعلمة اؼبنظمة تعريف يبكن وعليو بعضها مع تكاملوت جوىرىا
 اؼبنظمة أف على بًتكيزىا مستقبلية عن رؤية وتعرب إدارهتا، وإدراؾ لفهم اؼبعززة اؼبهارات لتطوير وتسعى
 .اإلقباز وأساليب والقدرات واػبربة اؼبعرفة أجل تقوية من التعاونية العبلقات تبٍت وأهنا اجتماعي، نشاط

 أىداف المنظمة المتعلمة: -
هتدؼ اؼبنظمة اؼبتعلمة أف يشعر العػاملوف فيهػا بأهنم يقدموف عمبًل مهمًا لصاغبهم ولصاحل العامل،      

 فرادألوأف كل فػرد فيهػا معنػي بطريقػة أو بأخرى بالنمو والتقدـ وربسُت قدراتو االبداعية، ويكوف عمل ا
دبجموعهم أكثر ذكػاء من عملهم منفصلُت )الًتكيز على فرؽ العمل(، وتصبح اؼبنظمة معتمدة على 
قاعدة اؼبعرفة من خبلؿ زبزينها للمعارؼ وخاصة الضمنية منها، وتستمد الرؤية اؼبشًتكة من اؼبستويات 

ويات اإلدارية، حبيث يشعر اإلدارية صبيعها، ويكوف العاملوف مدعووف للتعلم عن ماذا هبػري فػي كػل اؼبػست
خر كزميل يف إطار من االحًتاـ آلخرين، ويعامل كػل فرد اآلالفرد فيها باغبرية بعيدًا عن افًتاضات وربيز ا

والثقة فيما يقولو ويفعلو، فضبل عػن أف للفػرد حرية التجريب وازباذ اؼبخاطرة والوصوؿ إىل النتائج بانفتاح 
 (.٤٤٣، 7777ل من جراء خطأ يرتكبو. )العلي وآخروف، تاـ، فبل أحد ىباؼ مػن أنػو سيقت

 :عناصر المنظمة المتعلمة
( إىل أف اؼبنظمة اؼبتعلمة تتميز بوجود ثبلث عناصر رئيسية يطلق 76، ص777٣يشَت )الذياب،      

 :( وىي3csعليها)
عملية التعلم، واليت  اؼبفاىيم: وتشمل األفكار واؼبفاىيم والوسائل والتقنيات واألدوات اليت تعتمد عليها .7

 .بدورىا تسهم يف زيادة قدرة العاملُت على االبتكار واإلبداع والتجديد
اإلتقاف: وتشمل اؼبهارات واالستعدادات والقدرات واػبربات اليت تتمخض عنها عملية التعلم وتكوف  .7

 .اذباىات إهبابية تظهر يف شكل سلوكيات عملية
اؼبتبادلة اليت ترتكز على اغبوار والتعاوف وتبادؿ اؼبعلومات التواصل: وتشمل العبلقات والتفاعبلت  .٤

 .وتغذيتها وتوليدىا
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 :خصائص المنظمة المتعلمة
  cook & others)تباينت اآلراء حوؿ اػبصائص اليت سبيزت هبا اؼبنظمة اؼبتعلمة ومنها ما ذكره     

 :حيث ذكر ؾبموعة من اػبصائص واؼبميزات أنبها (1997
 .تيجية واضحة وؿبددة للتعلم اؼبستمر يف اؼبنظمةوجود خطة اسًتا .7
 .تشجيع عمليات التعلم والتطوير الذايت للعاملُت، والعمل باستمرار على زيادة قدراهتم وطاقاهتم .7
 .توافر بيئة عمل آمنة تعمل على تشجيع اؼبشاركة واؼبصارحة والكشف عن األخطاء .٤
 .ُتتشجيع وإثارة طاقات اإلبداع واالبتكار لدى العامل .٣
 .التطلع للتغَت وتوقعو واالستعداد لو من خبلؿ وضع رؤية مستقبلية مشًتكة .5
 .االتساـ بدرجة عالية من اؼبرونة يف التفاعل مع البيئة .6
 .ارتباط التعلم بالعمل .7
 .االستفادة من التجارب السابقة ؽبا ولآلخرين يف التخطيط للمستقبل والتعامل معو .8
 .واألفكار واؼبعرفة بُت األفرادوضع نظاـ لتبادؿ اؼبعلومات  .9

 .تكوين فرؽ للعمل والتعلم اعبماعي .77
 .تشجيع العاملُت على اؼبشاركة يف ازباذ القرارات .77
 .استخداـ التفكَت التنظيمي يف التعامل مع اؼبواقف وحل اؼبشكبلت وازباذ القرارات .77
 .عرفةوجود قاعدة تقنية تساعد وتدعم خطط اؼبنظمة يف التعلم اؼبستمر وتبادؿ اؼب .7٤
 .امتبلؾ مهارة عالية يف إدارة اؼبعرفة .7٣
، 777٣استخداـ اغبوار والنقاش ليصبح أداة أساسية وفعالة يف تبادؿ األفكار واآلراء. )الذياب،  .75

 .(77ص

 :ضوابط المنظمة المتعلمة
لقد حاوؿ العديد من اؼبفكرين وضع ضوابط أو ؾباالت أو أبعاد أو معايَت للمنظمة اؼبتعلمة ومت      

تطبيق العديد منها كممارسات عملية يف اؼبنظمات اإلدارية والصناعية والتعليمية اؼبختلفة، وكانت اػبطوة 
يف كتابو )الضابط اػبامس( حيث  الرائدة يف تطوير ضوابط اؼبنظمة اؼبتعلمة، وىو ما قدمو )بيًت سينجي(

أطلق على ىذه الضوابط اسم وأساليب وطرائق وتعد ىذه الضوابط اػبمسة األساس الذي اعتمده 
مفكروف آخروف لوضع ضوابط اؼبنظمة اؼبتعلمة .لقد أوضح الضوابط اػبمسة األساسية اليت هبب أف تتوفر 
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الرؤية  -النماذج العقلية -ىي: التمكن الشخصي يف أية منظمة العتبارىا منظمة متعلمة، وىذه الضوابط 
التفكَت النظمي الذي أظباه الضابط اػبامس، وفيما يلي عرض للضوابط  -تعلم الفريق  -اؼبشًتكة 

 (7779 الطويل،) :اػبمسة للمنظمة اؼبتعلمة
 أوال: التمكن الشخصي: 

الوصوؿ إىل ىذه الدرجة من االحًتاؼ  ويعٍت اؼبستوى العايل من اإلتقاف العلمي واالحًتاؼ اؼبهٍت ويبكن
اؼبهٍت بتبٍت هنج التعلم اؼبستمر، فبا هبعل الفرد أكثر مقدرة على التحقيق الفاعل لؤلىداؼ اؼبرغوب فيها 
إف اؼبنظمة تتعلم من خبلؿ األفراد القادرين على التعلم، وإف وجود أفراد متعلمُت ال يعٍت بالضرورة وجود 

النظم اؼبتعلمة ال يصلوف أبدا إىل هناية التعلم فسقف التعلم مفتوح ولذلك فهم  تعلم منظم، فالعاملوف يف
 .يدركوف جهلهم وجوانب قصورىم فبا يولد لديهم الثقة العالية بالنفس

 ثانيا: النماذج العقلية:
ابا أو وىي ؾبموعة االفًتاضات والتعميمات والصور واػبرائط الذىنية اليت وبملها أفراد اؼبنظمة وتؤثر إهب 

سلبا على تصوراهتم، وىذه النماذج ىي اليت تشكل سلوكياهتم وأداءاهتم عرب قناعاهتم، أو ربيزاهتم اليت 
تتضمنها مباذجهم العقلية ولتعرؼ النماذج العقلية للعاملُت البد من اختبارىا، وذلك بوضعهم يف جو من 

يؤدي إىل معرفة كيف يتصرؼ ىؤالء األفراد اغبوار اؼبستمر ؼبختلف القضايا وخباصة القضايا اػببلفية فبا 
يف اؼبواقف اؼبختلفة وإف الفشل يف تعرؼ النماذج العقلية للعاملُت يؤدي إىل الفشل يف إهباد التفكَت 
النظمي يف اؼبؤسسة، ويركز ىذا الضابط على تطوير وعي كبل من العاملُت دبواقفو ومدركاتو ومبوذجو 

  .خرين يف اؼبدرسةالعقلي ومواقف ومدركات ومباذج اال
 ثالثا: الرؤية المشتركة:

وىي الصورة اعبماعية ؼبا ستكوف عليو اؼبنظمة يف اؼبستقبل، وتبدأ دبا يقتنع بو الفرد أنو حقيقة مث يتم  
دمج الرؤى الفردية يف اذباه واحد يعرب عن الرؤية اؼبشًتكة بشكل تشاركي فإف األفراد سيكافحوف من أجل 

قها وعندما سبتلك اؼبنظمة رؤية مشًتكة ومستوى عايل من التمكن الشخصي تتولد قوة تعلم ما يلـز لتحقي
التوتر االبتكاري وىي القوة اليت تسوؽ التغيَت إىل ذبسَت الفرؽ بُت الرؤية اؼبستقبلية والواقع اغبايل والذي 

ألىداؼ اؼبنظمة، وأف  يؤدي مع توافر التزاـ حقيقي وأخبلقي عند األفراد إىل التحقيق اؼبتميز واؼبتمايز
الرؤية اؼبشًتكة تنبثق عن ؾبموعة من األدوات والطرؽ للتعامل مع طموحات ورؤى صبيع األفراد يف اؼبدرسة 
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وخارجها وتبصرىا من خبلؿ حوار معمق مع الذات وكذلك مع االخرين مث بلورة حس من العمل اؼبشًتؾ 
 (.779-775 ،7779 الطويل،.) وبناء تصور للمستقبل الذي يرغبوف يف ربقيقو معا.

 رابعا: تعلم الفريق:
وىي عملية تنظيم وتطوير اإلفادة من مقدرات ؾبموعة األفراد الذين يعملوف معا لتحقيق النتائج اليت  

يرغبوف فيها عرب فبكنات التعلم الفريقي فيما بينهم أو اقتناص اؼبعرفة من البيئة اػبارجية ونشرىا للجميع 
لفريق على توافر الرؤية اؼبشًتكة وربقيق التمكن اؼبفهومايت ؽبذه الرؤى لدى صبيع أفراد ويعتمد قباح تعلم ا

الفريق ويرى )سينجي( أف وحدة التعلم األساسية يف اؼبنظمات اؼبعاصرة ىي الفريق وليس األفراد وإذا مل 
ىذا الفريق التعلم يستطع األفراد ربييد افًتاضاهتم وااللبراط يف حوار مستمر مع االخرين فلن يستطيع 

  .ومن مث لن تتعلم اؼبنظمة ككل
 خامسا: التفكير النظمي:

وىي مقدرة العاملُت يف اؼبدرسة على فهم العبلقات الشبكية اؼبعقدة واؼبعتقدة عبميع اؼبكونات الفرعية  
للمدرسة وتفاعبلهتا الدينامية ويتضمن ىذا اؼبفهـو أف أي سلوؾ إنساين ىو جزء من عملية نظامية أكرب 

ة عبلقاتو البيئية ضمن مشولية وأف الكل أكرب من ؾبرد ؾبموع األجزاء. وأف فهم اغبدث يستلـز فهم شبك
مكونات النظاـ فكل سلوؾ ىو سبب ونتيجة يف الوقت نفسو ويرى )سينجي( أف التفكَت النظمي ىو 
أىم ضوابط اؼبنظمة اؼبتعلمة وىو اإلطار الذي تعمل ضمنو باقي الضوابط ويساعد على ذبنب وضع 

فهم أفضل لشبكة العبلقات بُت وحدات  اغبلوؿ اؼبؤقتة واجملزأة للمشكبلت يف اؼبنظمة، ويسمح حبدوث
اؼبنظمة وأفرادىا فبا يؤدي إىل إهباد حلوؿ ناجحة قابلة للتطبيق للمشكبلت يف الوقت الذي يضمن 

 .مشولية إحداث التغيَت البلـز يف كل اؼبكونات الفرعية ذات العبلقة واالنطبلؽ االسلم كبو اؼبستقبل
 (.779-775، 7779)الطويل، 

 المؤسسي: التميز: ثانيا

 المؤسسي التميز مفهوم

تتعامل اؼبنظمات مع التحديات من خبلؿ تطبيق مبادئ وأساليب جديدة، قد تؤدي يف النهاية اىل        
سبيز اؼبنظمة. ومن ظبات اإلدارة اؼبعاصرة اعتمادىا على العلم والتقنية، واستثمارىا يف بناء القدرات 
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مبادئ اعبودة الشاملة، وظهر نتيجة لذلك مباذج التميز هبدؼ صقل التنافسية، كما اهنا اذبهت اىل تطبيق 
 مهارات األفراد، وبالتايل ربسُت األداء على مستوى اؼبنظمة للحصوؿ على التميز يف اػبدمة اؼبقدمة.

، 7778وىناؾ عدة مفاىيم قدمها الفكر اإلداري للتميز اؼبؤسسي منها ما عرفو )ناجي وكاسر،    
كليف وتقييم ذايت لتحسُت فاعلية اؼبنظمة وربسُت موقفها التنافسي ومرونة العمل ( بأنو عملية ت8ص

فيها، وىو عملية نوعية تتضمن اشراؾ كافة اؼبستخدموف يف كل أقساـ اؼبنظمة للعمل سويا من خبلؿ 
 فهم كل النشاطات إلزالة اػبطأ وربسُت العملية كبو اقباز سبيز العمل.

مارسات اؼبتأصلة يف ادارة اؼبنظمة وربقيق النتائج اليت ترتكز صبيعها على ؾبموعة األداء اؼبتميز ىو اؼب      
مكونات تتكوف من مفاىيم جوىرية، وتتمثل تلك اؼبفاىيم بالتوجو بالنتائج والتوجو للعميل، والقيادة 

ر، واالبتكار وثبات اؽبدؼ، واإلدارة من خبلؿ العمليات واغبقائق وتطوير مشاركة األفراد، والتعلم اؼبستم
( 7777( ويعرؼ)النسور،77،7779والتحسُت، وتطوير اؼبنتج واؼبسؤولية ذباه اجملتمع) غوؿ وآخروف،ص

التميز اؼبؤسسي بأنو سعي اؼبنظمات إىل استغبلؿ الفرص اغباظبة اليت يسبقها التخطيط االسًتاتيجي 
صادر واغبرص على األداء كما عرفو الفعاؿ وااللتزاـ بإدراؾ رؤية مشًتكة يسودىا وضوح اؽبدؼ وكفاية اؼب

( بأنو تفوؽ اؼبنظمات باستمرار على أفضل اؼبمارسات العاؼبية يف أداء مهماهتا وتربط مع 777٤)زايد،
عمبلئها واؼبتعاملُت معها بعبلقات التأييد والتفاعل وتعرؼ قدرات أداء منافسيها، ونقاط الضعف والقوة 

 اػبارجية هبا والبيئة احمليطة.

وعليو ومن خبلؿ التعاريف السابقة ترى الباحثة اف تعدد مفهـو التميز اؼبؤسسي يعود بالنفع على      
اؼبنظمات من خبلؿ االستفادة من مداخلو اؼبتعددة يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة فهو مفهـو شامل ومتكامل 

  يهدؼ اىل ربقيق النجاح والتميز يف صبيع أنشطة وؾباالت اؼبنظمة.

 

 المؤسسي التميز أىمية -

السعودي ( :ما يأيت خبلؿ نؽبا م ألنبيتونظرا  زخذ اؼبنظمات ؼبربرات التميأ يوقد حدد باكاؿ دواع
 (76٣،ص7778،
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 .وسائل وطرؽ للتعرؼ على العقبات الت تواجهها حاؿ ظهورىا -

 .وص اؼبوارد البشريةصازباذ القرارات اؽبامة خب نم نب اؼبعلومات حىت تتمكلوسيلة عب -

جعل  حىت يستطيعوا اؼبساعدة يف أو موظفُت  نمستمرة سواء كانوا مديري صفةب أعضائهاتطوير  -
 .اؼبنظمات اؼبنافسة عقياسا مأكثر سبيزا يف األداء  اؼبنظمة 

حساسية الدور الذي  يف نؾبموعة والتمع أوفردا  فالقرار سواء كالبلزمة لصانع توفر اؼبهارات ا -
 اؼبنظمات يف زوالتمي إلبداعاربقيق  نبيتو يفأيقـو بو و 

التنظيمية اؼبعقدة  اؼبشكبلتآليات حل  ىو ربسُت يالتنظيم للتميز األظبىاؽبدؼ أف فيما يقوؿ جاردنر 
ئلبداع واالبتكار للعاملُت، بيئة مناسبة ل بهبدؼ جل اؼبؤسساتمنها  تعاين نية اليتفال األمراضومعاعبة 

 ببتوظيف اؼبعرفة السلوكية والعلمية اؼبتاحة وتطبيق تقنيات التدخل والتجرياحملفزة شاعة الثقافة التنظيمية إو 
 وربسُت ،فيها العاملُت وأىداؼ أىدافهاربقيق  نلتمكينها م اؼبؤسساتفاعلية  وزيادة األداء هبدؼ ربسُت
يف رفع أداء  وامباء اؼبؤسسات، وتنشيط دورىا بقاء تسهم يف والبيئية اليت الوظيفية واجملتمعيةنوعية اغبياة 

 (778-77٤،777،ونور  الزريقاتاػبرشة ) .واعبماعات األفراد

 المؤسسي التميز خصائص -

 تتمتع اؼبنظمات اليت ربقق سبيزا، دبجموعة من اػبصائص اؼبهمة وىي:

قبوؿ االعماؿ الصعبة، اذ أف قبوؿ األعماؿ الصعبة يعد من اىم مصادر التميز اؼبؤسسي، حيث  -7
 والتعلم السريع للمنظمات وربسُت العمليات وبدء العمل من الصفر.فرص النمو 

 توفر القيادة الكفؤة، اذ أف القيادة تعمل كقدوة، وؽبا دور بارز يف ربفيز التميز والتشجيع عليو. -7

ربمل اؼبصاعب، فاؼبصاعب توضح مستويات قدرة اؼبنظمات اذ أف ربمل اؼبنظمات لؤلزمات  -٤
 صقل قدرات اؼبنظمة وسبيزىا.ومواجهتها، يسهم فب 

اػبربات البعيدة عن العمل، إف اؼبنظمات اؼبتميزة يتوفر لديها اػبربا خارج نطاؽ العمل، وبالتحديد  -٣
 خدمة اجملتمع اليت تقدـ العديد من الفرص، الكتساب اؼبتميز يف األداء



21 
 

يز يف األداء تكوف أنبيتو أقل برامج التدريب، اف النظاـ اؼبعياري السائد يف اؼبنظمات ألنشطة التم -5
 بالنسبة ؼبا يتم تعلمو مباشره من الفرص التدريبية اليت تعزز من سبيز اؼبنظمات.

الدقة: ويقصد هبا تعزيز دقة نظاـ التنبؤ اػباصة هبا، من خبلؿ اختيار أفضل األساليب لتأدية  -6
 على سبيز اؼبهمات، وبناء مناخ داخلي يؤكد على أنبية دقة التنبؤ يف التأثَت

 ( ٤7،ص7777اؼبنظمة.)النسور،

 :المؤسسي التميز أبعاد

 : يلي منها ماللتميز اؼبؤسسي ؾبموعة من األبعاد 

فالقيادة العليا ؽبا تأثَت مباشر على التميز ، وذلك من خبلؿ تنمية قػدرات األفػراد ، وتشجيعها  : القيادة -
ؽبم بالتوجو كبو اإلبد اع والتميز ، وذلك من خبلؿ سبيزىا باؼبهارة القياديػة وعبلقػات العمل الفعالة ، 

بُت األفراد  ا بتشجيع اؼبنافسة والقدرة على التفكَت اؼبتجدد الذي يبتعد عن التقليد ، وكذلك اىتمامه
الباب اؼبفتوح ، ودعم االتصاالت  اسًتاتيجيةللتوصل إىل أ فكار جديدة ، كما أف القيادة العليا إذا تبنت 

اؼبباشرة بينها وبُت األفراد، فإف ذلك يتيح تبادؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة بفاعلية اؼبنظمػة ، والقدرة على 
وىناؾ ؾبموعة من النشاطات، اليت ، مناقشتها ، والوصوؿ إىل اقًتاحات وابتكار حلوؿ جديدة ؼبشاكلها

التميز يف اؼبنظمة، فنظاـ ا لبلمركزية فػي العمل، داخل اؼبنظمة  هبب أف يقـو هبا القادة لتشجيع ظهور
ملُت والقيػادة العليػا مباشرة دوف حواجز بَتوقراطية،  ايسهل انسياب اؼبعلومات واألفكار االبتكارية بُت الع

الذي يستطيع  كذلك فإف القدرة االبتكارية لدى االفػراد تتػأثر بػنمط القيػادة الديبقراطية. إف القائد اؼبتميز
رؤية كثَت من اؼبشكبلت يف اؼبوقف الواحد ، فهو يعي األخطاء ونواحي النقص والقصور ، ووبس 
باؼبشكبلت ، وال شػك أف ا ألشػخاص الػذين تػزداد حساسيتهم إلدراؾ أوجو القصور واؼبشكبلت يف 

ذلك، فإف االحتماؿ سيزداد اؼبواقف كافة، تزداد فرصتهم ػبوض غمار البحث والتأليف فيها، فإذا قاموا ب
    Borghini، ( 2005أمامهم كبو التميز )

تواجو اؼبنظمات ربديات متجددة ومتغَتة، تتطلب مػن اإلدارات العليػا تبٍت  :البشرية الموارد -
تتكيف مع ىذه التحديات، لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة باألسػلوب  واسًتاتيجياتسياسات 

العليا أف تتبٌت  اإلداراتاؼبتجدد يف بيئة العمل، فإنو يتوجب على النػاجح، ونظرًا للتغَت السريع و 
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أسػلوب التفويض، وفسح ؾباؿ اغبرية للموظفُت يف ـبتلف اؼبستويات اإلدارية، ال زباذ القرارات 
اؼبناسبة دوف الرجوع لئلدارة العليا إال يف اغباالت الضرورية، وعند ازباذ القرارات اغباظبة، بغية 

فالتميز اؼبؤسسي يتضمن ربقيق أىداؼ ، ع واػبدمات للمواطنُت بكفاءة وفاعليةتقػدمي السل
األفراد وأىداؼ التنظيم، من خبلؿ إشراؾ اؼبرؤوسُت يف صنع القرارات وازباذىػا ، والتفكيػر 

الفرص اليت تتطلب اؼببادأة والًتكيز على األىداؼ الرئيسة وعػدـ  واستغبلؿ بػشكل منطقػي،
حًتاـ األفراد وتشجيعهم وتنميتهم وتدريبهم، وإتاحة الفر ص ؽبم باؼبشاركة يف فا ،تػشتيت اعبهػود

القرار الذي يتعلق هبم، كفيل بأف يبذلوا قصارى جهودىم لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة بكفاءة و 
ف التخلي عن الروتُت واؼبركزية يف ااقتدار، وربػديث القػوانُت واألنظمة والتعليمات اؼبعموؿ هبا، إذ 

  (Colurcio & Cristina ،2006)التعامل، وبقق التميػز للمنظمة

ف فئات اؼبتعاملُت كافة يعدوف دبثابة مستهلكُت للسلع واػبدمات، وعندما يتم اغبصوؿ اإذ  :العمليات -
إىل  يلجئوفعلى سلعة ال تليب حاجات فئات اؼبتعاملُت أو تزيد من توقعاهتم فإف ىػؤالء اؼبتعػاملُت 

اؼبنافسُت للتعامل معهم. ويف ظل إدارة التميز فإف اللجوء إىل ىذه النتائج يعد مؤشػراً على أف شيئاً ما يتم 
خطأ يف العمليات اليت أدت إلنتاج ىذه اؼبنتجات أو اػبدمات، وىذه األعػراض تفضي إىل خطة عمل، 

اؽبيكلي غبل اؼبشاكل هبعل  لتصحيح ىذه األخطاء أو نواحي القصور وال شك أف استخداـ اؼبدخل
 (٣٤ ،ص 7778باإلمكاف التحرؾ اؼبستمر كبو التحسُت اؼبستمر)النعيمي؛ وآخروف، 
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 ثالثا: اإلشراف التربوي

 مفهوم اإلشراف التربوي:

حولو،  مل يتفق علماء الًتبية على تعريف ؿبدد لئلشراؼ ويعود ذلك إىل تباين اذباىاهتم ومفاىيمهم       
و لشموؿ وتعدد مهاـ اؼبشرؼ الًتبوي فقد تعددت  وإؼبامهم جبوانبو وربليلهم إلطاره ومضمونو،نظرهتم و 

( بأنو : كل جهد ونشاط ـبطط ومنظم يتم توجيهو ػبدمة ٤87،ص 7777تعريفاتو، فقد عرفو )جاد اهلل،
دية مهماهتم الطبلب واؼبعلمُت يف عملية اعدادىم ومساعدهتم للتغلب على اؼبشكبلت اليت تواجههم ولتأ

( بأنو كل النشاطات اليت 7٣،ص 7779،التعليمية بفاعلية وبقصد ربسُت أدائهم وعرفو )العاجز وحلس 
زبتص مباشرة وبصورة أساسية بدراسة وربسُت الشروط اؼبتصلة بعملية التعليم والتعلم ويعرؼ بأنو " عملية فنية 

ذبويد عمليات التعليم والتعلم وربسُت ـبرجاهتا النوعية"   ىادفة لتطوير بيئات التعلم وتقويبها وادارهتا دبا يكفل
( بأنو : عملية ديبقراطية فنية قيادية انسانة 78ص ،7775 ،( بينما عرفو )تدمري77ػ،ص 777٣،)الشهري 

منظمة شاملة ومستمرة قائمة على االحًتاـ اؼبتبادؿ وعلى االلتزاـ اػبلقي بالعمل وهتدؼ إىل ربسُت عملية 
التعلم من خبلؿ ربقيق النمو اؼبهٍت للمعلمُت وتنسيق اعبهود واستثمار الطاقات وصوال إىل األىداؼ التعليم و 

 الًتبوية اؼبرغوبة . 

 أىمية اإلشراف التربوي:

التحاؽ عدد من غَت اؼبؤىلُت تربويا للعمل يف مهنة التدريس يتطلب وجود ـبطط ومدرب ومرشد  -
 وىذا يتحقق يف اؼبشرؼ الًتبوي .

ـ العديد من اؼبعلمُت القدامى بواقع قد ىبتلف يف صفاتو وامكاناتو عما تقـو بتعليمو اصطدا -
 مؤسسات اعداد اؼبعلمُت فهم حباجة إىل التوجيو اغبديث يف شؤوف الًتبية والتعليم .

االنساف بطبيعتو وبتاج إىل اؼبساعدة والتعاوف مع اآلخرين ومن ىنا تنبع حاجة اؼبعلم إىل اؼبشرؼ  -
 كونو مستشارا مشاركا .  الًتبوي
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حاجة اؼبعلمُت اعبدد إىل االشراؼ الًتبوي حيث أثبتت اؼببلحظة أف اؼبعلم اعبديد مهما كانت  -
صفاتو الشخصية واستعداده وتدريبو يظل حباجة ماسة إىل التوجيو واؼبساعدة من أجل التكيف مع 

 ( 6٤، ص7777)الفدا،اؼبناخ اؼبدرسي اعبديد .

 ( 776 ،ص7777)الرويلي  بينما أضاؼ

 نقل اػبربات اؼبتميزة بُت اؼبعلمُت . -
اقامة الدورات التدريبية اؽبامة للمعلمُت من قبل اؼبشرؼ الًتبوي واليت سبثل أىم عناصر النمو  -

 .اؼبهٍت 
 خصائص اإلشراف التربوي:

 أف لئلشراؼ الًتبوي الفعاؿ خصائص منها : 

االحًتاـ والتعاوف اؼبتبادؿ بُت عناصر عملية االشراؼ من االنسانية : فاإلشراؼ الًتبوي يقـو على  -
 .مشرؼ ومدير ومعلمُت وطلبة وأولياء أمور

القيادية : ويتمثل دور اؼبشرؼ يف قدرتو على التأثَت يف اؼبعلمُت والطبلب وغَتىم فبن ؽبم عبلقة  -
 بالعملية التعليمية 

لنشاطات واؼبمارسات والفعاليات اليت العلمي على القياس اؼبوضوعي ل ؼالعلمية : يعتمد االشرا -
 تؤدى يف اؼبدرسة بدال من اعتماد الرأي الشخصي يف اغبكم أو اصدار القرارات .

الشمولية : ويعٍت ذلك أف االشراؼ عملية شاملة تعٌت جبميع العوامل اؼبؤثرة يف ربسُت العملية  -
 التعليمية وتطويرىا

ة ودائمة وليست ؿبددة بوقت زمٍت وتقـو على اؼبتابعة االستمرارية : االشراؼ الًتبوي عملية مستمر  -
 اؼبستمرة إلحداث التغَت اؼبطلوب 

اؼبرونة : وذلك ألف االشراؼ الًتبوي خدمة فنية تعاونية ىدفها دراسة الظروؼ اليت تؤثر يف عملييت  -
 (٤7 ، ص777٣، وصوص واعبوارنة )الًتبية والتعليم والعمل على ربسُت ىذه الظروؼ .

 :  االتية باػبصائص يتميز اغبديث الًتبوي االشراؼ أف( 587 ،ص7777) عثمافوأضاؼ 
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 الًتبوي ؾباؿ يف جديد كل ومتابعة تقابلها اليت واغباجات اؼبوقف بتغَت فبارستها تتغَت تفاعلية عملية -
 . العلمي والتقدـ

 باختبلؼ ترحب ، ومتابعة وتقومي وتنفيذ وتنسيق زبطيط من اؼبختلفة مراحلها يف تعاونية عملية -
 ؼبواجهة بينهما العبلقة وينظم واؼبعلم اؼبشرؼ بُت السليمة العبلقة على يغطي دبا النظر وجهات

 . اؼبناسبة اغبلوؿ واهباد الًتبوية اؼبشكبلت
 الًتصبة تتحقق حبيث الًتبوي اغبقل يف الوجدانية واؼبشاركة االنسانية العبلقات بتنمية تعٌت عملية -

 وكثرة السلطة استخداـ عن والبعد العمل يف واإلرشاد واحملبة واإلخبلص الشورى ؼببادئ الفعلية
 . األخطاء وتصيد العقوبات

 لتحقيق السعي على وتقـو التعلم لتحسُت نتائجها وتوظف واإلبداع والتجريب البحث تشجع عملية -
 . والقياس للمبلحظة قابلة واضحة أىداؼ

 يف التامة الصراحة وعلى العملية واؼبمارسة اؼبيدانية باألدلة اؼبدعمة الواقعية على تعتمد عملية -
 . الًتبوية العملية يف القصور نواحي تشخيص

 اؼببدع اؼبعلم تقبل كما الضعيف اؼبعلم فتقبل وتقدرىا اؼبعلمُت بُت الفردية الفروؽ ربًـت عملية -
 والنشيط
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 المبحث الرابع

 الدراسات السابقة

يتناوؿ ىذا اعبزء عرضاً للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العبلقة بالدراسة اغبالية، وسيتم عرضها وفقاً 
 :على النحو التايلاألحدث إىل األقدـ للًتتيب الزمٍت من 

 أوال: الدراسات العربية :

المدارس م ( بعنوان " درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في 6432دراسة )النويري، -
 الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها "

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على درجة توافر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة،    
وعبلقتها بأمباط الثقافة التنظيمية السائدة فيها من وجهة نظر مديريها يف ضوء متغَتات )اعبنس، اؼبؤىل 

هج الوصفي التحليلي، واالستبياف كأداة عبمع العلمي، سنوات اػبدمة(، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ اؼبن
( مديرا ومديرة من مديري اؼبدارس 7٤7البيانات واؼبعلومات اؼبتعلقة بالدراسة ، وقد بلغت عينة الدراسة )

الثانوية يف ؿبافظات غزة ،وقد توصلت الدراسة اىل ؾبموعة من النتائج اليت من أبرزىا : ال توجد فروؽ ذات 
اؼبؤىل العلمي،  سنوات اػبدمة ( ، توجد عبلقة ارتباطية موجبة بُت  ،َتات الدراسة ) اعبنساحصائية تعزى ؼبتغ

متوسطات درجات تقدير مديري اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة لدرجة توافر أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة يف 
الدراسة : أف تتبٌت وزارة مدارسهم وبُت تقديراهتم ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها، ومن أىم توصيات 

الًتبية والتعليم خطة اسًتاتيجية إلدخاؿ مفهـو اؼبنظمة اؼبتعلمة يف اؼبدارس تعتمد على نشر مفهـو التعلم 
اؼبستداـ، تدريب مديري اؼبدارس على تقييم ثقافة مدارسهم، وتبٍت الثقافة اإلهبابية اليت تسهم يف تطوير 

 .وربسُت العمل اؼبدرسي

م( بعنوان " درجة توافر متطلبات تحويل الجامعات األردنية الرسمية  6432الذبيان ،دراسة ) -
إلى منظمات متعلمة من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء ىيئة التدريس فيها : استراتيجية 

 مقترحة "
ية اىل منظمات ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على درجة توافر متطلبات ربويل اعبامعات األردنية الرظب   

متعلمة من وجهة نظر القادة األكاديبيُت وأعضاء ىيئة التدريس فيها من أجل تقدمي اسًتاتيجية مقًتحة ، 
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لوصفي التحليلي ، واالستبياف كأداة عبمع البيانات واؼبعلومات اولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ اؼبنهج 
لقادة األكاديبيُت وأعضاء ىيئة التدريس يف اعبامعات اؼبتعلقة بالدراسة ، وتتكوف عينة الدراسة  من صبيع ا

( ، وقد توصلت الدراسة اىل ؾبموعة من النتائج اليت من أبرزىا : وجود ٤7٣8األردنية والذي بلغ عددىم )
فروؽ ذات داللة احصائية يف استجابات افراد العينة حوؿ درجة توافر متطلبات التحوؿ اىل منظمات متعلمة 

تكونت اؽبيكلة العامة لبلسًتاتيجية اؼبقًتحة من طبس مراحل : التخطيط  ،سمى الوظيفي تعزى ؼبتغَت اؼب
للتخطيط ، ربليل األبعاد البيئية ، وضع اسًتاتيجيات التخطيط وصياغتها اجرائيا، وضع الربامج وتنفيذىا ، 

 قًتحة . تقييم االسًتاتيجية وفاعليتها، ومن أىم توصيات الدراسة : تبٍت االسًتاتيجية اؼب

م ( بعنوان " نموذج مقترح لمنظمات التعلم كمدخل للتميز المؤسسي : 6430دراسة )الحيلة، -
 دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة "

ىدفت ىذه الدراسة اىل تصميم مبوذج مقًتح ؼبنظمات التعلم كمدخل لتحقيق التميز اؼبؤسسي يف 
افظات قطاع غزة ، وبياف أثر متغَتات منظمات التعلم)اؼبكوف التنظيمي، اؼبكوف اعبامعات الفلسطينية دبح

البشري، اؼبكوف اؼبعريف، اؼبكوف اجملتمعي( يف ربقيق التميز اؼبؤسسي )القيادي ، اػبدمايت ، اؼبعريف ( 
يز اؼبؤسسي والكشف عن الفروؽ يف استجابات أفراد العينة تبعا ؼبتغَت اعبامعة ، والتعرؼ على مستوى التم

من وجهة نظر الطلبة يف اعبامعات ؿبل الدراسة، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ اؼبنهج الوصفي 
( موظف وموظفة 775التحليلي، واالستبياف واؼبقابلة كأدوات عبمع البيانات، وتتكوف عينة الدراسة من )

يوجد عبلقة ذات   من أبرزىا :( طالب و طالبة، وقد توصلت الدراسة اىل ؾبموعة من النتائج اليت٤87و)
داللة احصائية بُت مكونات اؼبنظمة اؼبتعلمة وربقيق التميز اؼبؤسسي، ومن أىم توصيات الدراسة : 
االىتماـ بالبيئة التنظيمية الداعمة لتطبيق مفهـو اؼبنظمة اؼبتعلمة من قبل االدارة العليا باعبامعة والعمل 

ؼبتعلمة لدى قيادات اعبامعة واؼبوظفُت من خبلؿ اقامة الدورات على تطويرىا، ترسيخ مفهـو اؼبنظمة ا
اؼبتخصصة وورش العمل ووضع ربوؿ اعبامعة اىل منظمة متعلمة كهدؼ اسًتاتيجي يتم قياس أداء اؼبديرين 

 .بناء عليو

( بعنوان " المنظمة المتعلمة و امكانية تطبيقها من قبل المشرفين 6432دراسة ) المحاسنة ، -
 في االردن وعالقو ذلك باألسلوب القيادي لديهم  التربويين
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ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على امكانية تطبيق اؼبنظمة اؼبتعلمة من قبل اؼبشرفُت الًتبويُت يف ؿبافظة    
جرش وعبلقة ذلك باألسلوب القيادي لديهم ضمن ضوابط سينج للمنظمة اؼبتعلمة ، ولتحقيق أىداؼ 

الكمي والنوعي، واالستبياف واؼبقابلة كأدوات عبمع البيانات، وتتكوف عينة الدراسة الدراسة استخدـ اؼبنهج 
( مشرؼ تربوي من ـبتلف التخصصات، وقد توصلت الدراسة اىل ؾبموعة 77( معلم ومعلمة و)677من )

علمُت بدرجة من النتائج اليت من أبرزىا : امكانية تطبيق اؼبشرفُت الًتبويُت للمنظمة اؼبتعلمة من وجهة نظر اؼب
متوسطة وذلك عبميع اجملاالت ) التمكن الشخصي، التفكَت التنظيمي ،النماذج العقلية ،الرؤية الشخصية، 
تعلم الفريق (، وجود عبلقة اهبابية بُت اؼبنظمة اؼبتعلمة واالمباط القيادية الثبلثة )الديبقراطي، االوتوقراطي، 

اطي كانت أقوى، ومن أىم توصيات الدراسة : ضرورة اجراء الًتسلي ( اال أف العبلقة مع النمط الديبقر 
 دراسات وصفية حوؿ متغَتات اؼبنظمة اؼبتعلمة وعقتها دبفاىيم ادارية اخرى. 

م( بعنوان"  درجة توافر أبعاد منظمة التعلم في المدارس األساسية 6432دراسة )الكبيسي، -
 يرين من وجهة نظر المعلمين"الخاصة في محافظة عمان وعالقتها باإلبداع اإلداري للمد

ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ اىل درجة توافر أبعاد منظمة التعلم يف اؼبدارس األساسية يف عماف وعبلقتها 
باإلبداع االداري للمديرين من وجهة نظر اؼبعلمُت، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ اؼبنهج الوصفي 

( معلم ومعلمة مت اختيارىم ٤77ات، وتتكوف عينة الدراسة من )االرتباطي، واالستبانة كأداة عبمع البيان
بطريقة عشوائية، وقد توصلت الدراسة اىل ؾبموعة من النتائج اليت من أبرزىا: أف ىناؾ عبلقة اهبابية ذات 
داللة احصائية بُت درجة توافر أبعاد منظمة التعلم ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري اؼبدارس ، ال توجد 

وؽ ذات داللة احصائية يف درجة توافر أبعاد منظمة التعلم تعزى ؼبتغَتي اؼبؤىل العلمي واػبربة ، كما ال فر 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف مستوى اإلبداع اإلداري تبعا ؼبتغَتي اؼبؤىل العلمي واػبربة، ومن أىم 

منظمة التعلم عند إعداد برامج التدريب  توصيات الدراسة : األخذ يف االعتبار النتائج اؼبًتتبة على أبعاد
والتطوير اإلداري للمديرين، إجراء دراسة فباثلة للدراسة اغبالية عن العبلقة بُت أبعاد منظمة التعلم ومتغَتات 

 أخرى مثل : الرضا الوظيفي، أو اؼبناخ التنظيمي، أو الروح اؼبعنوية للمعلمُت . 

ئص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز م( بعنوان " أثر خصا6434دراسة )النسور، -
 المؤسسي: دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي األردنية"
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ىدفت ىذه الدراسة إىل الكشف عن أثر خصائص اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي يف وزارة التعليم 
سة استخدـ اؼبنهج الوصفي والتحليلي ،واالستبانة كأداة العايل والبحث العلمي األردنية، ولتحقيق أىداؼ الدرا

( من موظفي الوزارة ضبلة البكالوريوس فما فوؽ، وقد توصلت 79٣عبمع البيانات، وتتكوف عينة الدراسة من )
الدراسة اىل ؾبموعة من النتائج اليت من أبرزىا: وجود تأثَت ذي داللة معنوية ػبصائص اؼبنظمة اؼبتعلمة يف 

لتميز اؼبؤسسي بػوزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية، وجود تأثَت ذي داللة معنوية ػبصائص ربقيق ا
اؼبنظمة اؼبتعلمة بتحقيق التميز القيادي والتميز باؼبوارد البشرية والتميز العمليايت والتميز اؼبايل يف وزارة التعليم 

دراسة : أف تتوىل وزارة التعليم العايل دعم فبارسة التطوير العايل والبحث العلمي األردنية ومن أىم توصيات ال
الذايت للعاملُت، ودبا يػنعكس علػى مستوى التعلم وذلك من خبلؿ نشر اؼبعرفة وتبادؽبا بُت العاملُت، وزيادة 

بتحقيق التميز  مهاراهتم وكفػاءهتم بإقباز األعماؿ اؼبنوطة هبم، التزاـ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية
وذلك من خبلؿ االىتماـ باإلبداع واالبتكار كوسيلة يف إقباز األعماؿ والعمل وبشكل مستمر على ربديث 

 .الرؤية ودبػا يتبلءـ مع التطورات البيئية

 ثانيا: الدراسات األجنبية:

( بعنوان " المنظمة المتعلمة في خدمة إدارة المعرفة Marie& ، Julie ،2015دراسة ) -
 الموظفات: دراسة حالة ". بين

ىدفت ىذه الدراسة إىل ربليل آثار اؼبنظمة اؼبتعلمة على التطوير اؼبهٍت اؼبستمر للممرضات، وعلى إدارة اؼبعرفة 
،وعلى استمرارية مركز اػبدمات الصحية واالجتماعية بكندا، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثتاف 

اـ اؼبقابلة كأداة للدراسة، وقد سبثل ؾبتمع الدراسة مالكي اؼبعلومات الذين منهج دراسة اغبالة، كما مت استخد
( أشخاص قاموا باؼبشاركة يف مشاريع اؼبنظمات 77لديهم عبلقة باؼبنظمة اؼبتعلمة والذين بلغ عددىم )

مة جعلت اؼبتعلمة، وتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج أبرزىا: أف االسًتاتيجيات اؼبستخدمة يف اؼبنظمة اؼبتعل
عملية التعلم أكثر سهولة ويبكن أف تتم يف أي زماف أو مكاف، أف برامج اؼبنظمة اؼبتعلمة تساىم يف عملية 
التعلم الذايت، ومن أىم توصيات الدراسة : ضرورة توسيع مشاريع اؼبنظمة اؼبتعلمة نظرا إىل ندرة اغبلوؿ اؼببتكرة 

التطوير اؼبهٍت اؼبستمر، ضرورة  قياـ الدراسات اؼبستقبلية  اليت يبكن من خبلؽبا ربسُت إدارة اؼبعرفة ودعم
 باغبث على دمج اسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ؾباؿ التطوير اؼبهٍت للممرضات.
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( بعنوان " النماذج التنظيمية واالستدامة في التميز من النهج Brown، 2014 .Aدراسة ) -
 اآللي إلى التعلم واالبتكار" .

اسة إىل الًتكيز على كيفية استفادة اؼبنظمات من تبٍت مبوذج عضوي لئلدارة من أجل ربقيق ىدفت ىذه الدر 
اقصى قدر فبكن من فوائد اسًتاتيجية التميز يف اعبودة واألعماؿ، ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 

ة اؼبدراء التنفيذيُت، مدراء اؼبنهج الوصفي ، كما مت استخداـ اؼبقابلة كأداة للدراسة، وقد سبثل ؾبتمع الدراس
اؼبوارد البشرية، ومدراء أقساـ اعبودة، وتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج أبرزىا: أف اؼبنظمات اليت  حصلت على 
اعبوائز ىي اليت تستخدـ إطار التميز يف العمل للمحافظة على أدائها، ومن أىم توصيات الدراسة : ضرورة 

ودة والتميز وجعل اؼبوظفُت متفاعلُت مع مدرائهم، ضرورة العمل بالنموذج قياـ اؼبنظمات باالعتماد على اعب
 العضوي حيث انو يوفر االبتكار والتعلم الذي يقود إىل سبيز اؼبنظمة.

( بعنوان " أسلوب القيادة والمنظمة المتعلمة: دراسة E. Stewart،2013دراسة ) -
 "استقصائية تم إجرائها على موظفي تكنولوجيا المعلومات

ىدفت ىذه الدراسة إىل تعزيز دور أسلوب القيادة وأثره على اؼبنظمة اؼبتعلمة، ولتحقيق أىداؼ الدراسة 
(،كما مت استخداـ االستبانة كأداة للدراسة، وقد SEMاستخدـ الباحث منهج النمذجػة باؼبعادلػة اؽبيكلية)

( موظف، وتوصلت الدراسة ٤98ىم )سبثل ؾبتمع الدراسة من موظفي تكنولوجيا اؼبعلومات والذين بلغ عدد
اىل عدة نتائج أبرزىا: أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بُت صبيع أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة والقيادة التحويلية، أف عامل 
اؼبكافأة اػباص دبعامبلت القيادة يرتبط بشكل اهبايب مع كافة أبعاد اؼبنظمة اؼبتعلمة، ومن أىم توصيات 

زيد من الدراسات اؼبستقبلية ذات الصلة بالعبلقة بُت القيادة واؼبنظمة اؼبتعلمة، الدراسة : ضرورة إجراء اؼب
إمكانية تطبيق الدراسات االستكشافية مثل دراسات اغبالة اؼبتعلقة دبجاؿ تكنولوجيا اؼبعلومات على القيادة 

 واؼبنظمة اؼبتعلمة من اجل فهم التأثَتات الثقافية.

العالقة بين أسلوب القيادة، الثقافة التنظيمية، والمنظمة ( بعنوان " J. Kim،2011دراسة ) -
 المتعلمة: اآلثار المعتدلة للثقافة التنظيمية على المستويات المتوسطة من اإلدارة "

ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على اثر الثقافة التنظيمية على أسلوب القيادة  واؼبنظمة اؼبتعلمة يف كوريا، 
ة استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي ،كما مت استخداـ االستبانة كأداة للدراسة، وقد ولتحقيق أىداؼ الدراس

( مدير، 7777سبثل ؾبتمع الدراسة من ؾبموعة موظفُت يعملوف يف ؾباؿ األعماؿ بكوريا والذين بلغ عددىم )
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يبقراطية لديهما ( مرؤوس، وتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج أبرزىا: أف القيادة التحويلية والثقافة الد7777و)
تأثَتات اهبابية على تطور اؼبنظمة اؼبتعلمة، أف الثقافة التنظيمية لديها تأثَت متوسط على القيادة التحويلية 
واؼبنظمة اؼبتعلمة، ومن أىم توصيات الدراسة : ضرورة قياـ الدراسات اؼبستقبلية بالًتكيز على بعض اؼبتغَتات 

راسة، ضرورة إجراء اؼبزيد من الدراسات مستقببل عن أثر القيادة اليت مل يتم قياسها من خبلؿ ىذه الد
 التحويلية والثقافة التنظيمية على اؼبنظمة اؼبتعلمة واؼبنظمات األخرى

 :التعقيب علي الدراسات السابقةثالثاً: 
اؼبتعلمة يف معرفة توافر أبعاد اؼبنظمة وىو:  مع الدراسة اغبالية اتفقت صبيع الدراسات السابقة يف ىدفها

اؼبنهج ، وأيضًا يف اؼبؤسسات الًتبوية واؼبنظمات األخرى، وأثر اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التميز اؼبؤسسي
االستبانة كأداة عبمع  ىاؼبستخدـ حيث اتبعت صبيعها اؼبنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت صبيعها عل

 وبعض الدراسات على اؼبقابلة كأداة ثانية .اؼبعلومات 

 اؼبنظمة حوؿ أوجو القصور يف، ىخر يها الدراسات السابقة من دراسة ألاختلفت النتائج اليت توصلت إلو 
 اؼبؤسسي التميز ربقيق من اجلاؼبتعلمة
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 :تمهيد
يف الدراسة، وربديد  يتناوؿ ىذا الفصل وصًفا ؼبنهج البحث وإجراءاتو، ويتضمن ربديد اؼبنهج اؼبتبع

، وأدواتو من حيث بنائها واإلجراءات اؼبتبعة للتحقق من صدقها وثباهتا، واؼبعاعبة  ؾبتمع البحث وعينتو
 اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربليل النتائج، وذلك على النحو التايل:

 أواًل: نوع الدراسة:
تعتمد على "وصف الظاىرة اليت يراد دراستها  تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت      

( وذلك للتعرؼ 776: 7٣٤7وصبع معلومات دقيقة عنها ويعرب عنها تعبَتاً كيفيًا أو كمياً")عبيدات وآخروف ،
دور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف ربقيق التعرؼ على على اػبصائص الديبوغرافية لعينة الدراسة، وكذلك التعرؼ على 

 .مكاتب االشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض التميز اؼبؤسسي لدى

 منهج البحث:ثانياً: 

يعرؼ بأنو ؾبموعة اإلجراءات البحثية اليت يقـو هبا والذي  تعتمد الدراسة على اؼبنهج الوصفي
معتمدًا على صبع اغبقائق والبيانات وتصنيفها، ومعاعبتها  الباحث بشكل متكامل لوصف الظاىرة اؼببحوثة

وربليلها ربليبًل دقيقًا الستخبلص داللتها والوصوؿ إىل نتائج أو تعميمات عن الظاىرة، أو اؼبوضوع ؿبل 
البحث، وقد تتعدى البحوث الوصفية الوصف إىل التفسَت يف حدود اإلجراءات اؼبنهجية اؼبتبعة، وقدرة 

لتفسَت العلمي اؼبنظم لوصف ظاىرة ؿبددة وتصويرىا تصويرًا كميًا من خبلؿ صبع البيانات الباحث على ا
 واؼبعلومات اؼبقننة عن الظاىرة ،وتصنيفها وربليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة.

 الدراسة: وعينة  مجتمعثالثاً : 
تتكوف ، و  يف مدينة الرياض شرفة تربوية يف مكاتب اإلشراؼ الًتبويم( 757)يتكوف ؾبتمع الدارسة      

اؼبشرفُت يف  % من اجملتمع الكلي اؼبتمثل77حيث سبثل عينة الدراسة  مشرفة تربوية( 77) من عينة الدارسة
 .ىػػػػ 7٣٤8 - 7٣٤7الثاين الدراسي  فصلالرياض للمكاتب اإلشراؼ الًتبوي يف مدينة الًتبوين يف 
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 :الدراسة: أداة رابعاً 

يف عملية صبع البيانات ،واليت تعترب أداة مبلئمة للحصوؿ  اإللكًتونية استعانت الباحثة بأداة االستبانة         
 ،وسيتم تصميمها بناًء على أىداؼ طريق عدد من األسئلة هباب عليها على معلومات مرتبطة بواقع معُت عن

عض الدراسات السابقة، واالستمارات اؼبعدة يف ىذا وتساؤالت الدراسة، ومتغَتاهتا، واإلطار النظري، ونتائج ب
اجملاؿ ، ومت اختيار أداة االستبانة ؼبناسبتها لتحقيق أىداؼ الدراسة ،واإلجابة على تساؤالهتا ،وتتيح اغبرية لعينة 

اده يف اختيار الوقت واؼبكاف اؼبناسبُت لئلجابة عليها ،ولكوهنا من أكثر الوسائل اعتمادية نظرا إلعد دراسةال
 .مسبقا وتطبيقو ذبريبيا

 : خصائص عينة الدراسة : خامساً 
اؼبعلومات الشخصية : وفيما يلي عرض البيانات االولية  لعينة الدراسة اليت زبتص باؼبعلومات الشخصية لعينة 

 ( يف اإلجابة علي اعبزء األوؿ من االستبانة ،ومث تصنيفهم علي النحو التايل:77العينة )

 :المؤىل العلمي -3

 (3جدول رقم )
 المؤىل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة التكرار المؤىل العلمي
 20.2 05 بكالوريوس
 24 63 ماجستير
 5.7 0 دكتوراه
 344 74 المجموع

 (3شكل رقم )
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مػػػن عينػػػة ( ٣5يبػػػُت اعبػػػدوؿ والشػػػكل اعػػػبله توزيػػػع عينػػػة الدراسػػػة حسػػػب متغػػػَت اؼبؤىػػػل التعليمػػػي ، حيػػػث اف )

%( كػػػاف ٤7( ومػػػا نسػػػبتهم )77، يف حػػػُت اف )بكػػػالوريوس%( كػػػاف مػػػؤىلهم  6٣.٤الدراسػػػة ومػػػا نسػػػبتهم )
 اه.ر دكتو %( كاف مؤىلهم 5.7( من عينة الدراسة وما نسبتهم )٣، حُت اف ) ماجستَتمؤىلهم 

 عدد سنوات الخدمة في االشراف التربوي -6

 (6جدول رقم )

 سنوات الخدمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة  التكرار  سنوات الخدمة
 25.7 65 سنوات 5أقل من 

 63.2 64 سنوات 5-34
 25.7 65 سنة فاكثر 34

 344 74 المجموع 
 (6شكل رقم )
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( مػػن عينػػة الدراسػػة ومػػا 75، حيػػث اف ) اػبػػربةيبػػُت اعبػػدوؿ والشػػكل اعػػبله توزيػػع عينػػة الدراسػػة حسػػب متغػػَت 

كانػػت %( 78.6( ومػػا نسػػبتهم )77، يف حػػُت اف )سػػنوات( 5خػػرباهتم )أقػػل مػػن %( كانػػت ٤5.7)نسػػبتهم
 75%( كانػت خػرباهتم )٤5.75( من عينة الدراسة ومػا نسػبتهم )75حُت اف )،   سنوات(  77-5خرباهتم )

 . سنة فأكثر(

 ثامناً: إجراءات الصدق والثبات:

  سيتم  لتأكد من صدؽ أداة الدراسة بطريقتُت: : صدق األداة -3

ــــى ــــ داة:  الطريقــــة األول وذلػػػػك بتحكػػػػيم االسػػػػتبانة عػػػػن طريػػػػق  عػػػػدد مػػػػن احملكمػػػػُت : الصــــدق الظــــاىري ل

 . اإلشراؼ الًتبوي واالدارة الًتبويةاؼبتخصصُت يف ؾباؿ 

مػن  النػوع ىػذا إىل للوصػوؿ تسػتخدـ أف يبكػن عػدة طرقػاً  : ىنػاؾ والطريقـة الثانيـة صـدق االتسـاق الـداخلي
 مدى على احملك للحكم ستكوف االرتباط ودرجة الكلية، بالدرجة العبارات ارتباط درجة حساب منها الصدؽ
 قياسها . إىل الكلية الدرجة تسعى اليت السمة قياس يف فقرة كل صدؽ

 عبػارات ارتبػاط حبسػاب معامػل الباحثػة قامػت البنػائي وصػدقها الدراسػة أداة سػبلمة علػى االطمئنػاف مػن ؼبزيػد
 ؿبػاور مػن ؿبػور لكػل وذلػك تلػك العبػارة، إليػة تنتمػي الػذي احملػور ىػذا عبػارات عبميػع الكليػة بالدرجػة احملػور

 :التايل اعبدوؿ يف موضح ىو كما الدراسة
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 االول الكلية للمحور بالدرجة العبارات ارتباط معامل (2جدول)

 بالمحور االرتباط معامال العبارات
 4.525** التعلم المستمر

 4.574** الحوار
 4.207** فرق العمل
 4.7.2** التمكين

 4.235** الرؤية المشتركة
 أو اقل 7.75** عند مستوى معنوية 

ايل  7.565بػُت ) مػا يػًتاوح ارتباطػا   إليهػا تنتمػي الػيت باحملػاور تػرتبط العبػارات أف السػابق اعبػدوؿ مػن ويتضػح
 &0.01  داللػة مسػتوى عنػد إحصػائياً  دالػة اعبػدوؿ يف الػواردة االرتبػاط معػامبلت صبيػع أف ( كمػا 7.79٤
  .النتائج إىل االطمئناف وبالتايل الدراسة ألداة البنائي الصدؽ إىل يشَت فبا (، (0.05

 

 الكلية للمحور الثاني بالدرجة العبارات ارتباط معامل (0جدول)

 بالمحور االرتباط معامال العبارات
 4.265** العبارة االولي
 4.732** العبارة الثانية

 4.766** الثالثةالعبارة 
 4.732** العبارة الرابعة
 4.222** العبارة الخامسة
 .4.53** العبارة السادسة
 4.233** العبارة السابعة

 أو اقل 7.75** عند مستوى معنوية 
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ايل  7.579بػُت ) مػا يػًتاوح ارتباطػا   إليهػا تنتمػي الػيت باحملػاور تػرتبط العبػارات أف السػابق اعبػدوؿ مػن ويتضػح
 فبػا (، (0.05  داللة عند مستوى إحصائياً  دالة اعبدوؿ يف الواردة االرتباط معامبلت صبيع أف كما  (7.786

 .النتائج إىل االطمئناف وبالتايل الدراسة ألداة البنائي الصدؽ إىل يشَت

: لقيػػػػػػاس مػػػػػػدي اداة الدراسػػػػػػة )االسػػػػػػتبياف (اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث )معادلػػػػػػة الفػػػػػػا كرونبػػػػػػاخ ثبــــــات األداة -6
Cronbacha Alpha للتأكػػد مػػن ثبػػات اداة الدراسػػة ،حيػػث طبقػػت الباحثػػة اؼبعادلػػة لقيػػاس الصػػدؽ )

 (يوضح معامل ثبات الدراسة .٣البنائي واعبدوؿ رقم )

 (5جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس أداة الدراسة

 ثبات العبارات عدد العبارات عبارات االستبانة
 62..4 60 المحور االول
 4.330 7 المحور الثاني
 03..4 23 مجموع العبارات

جملمػػػوع العبػػػارات ، ( 7.9٣7يتضػػػح مػػػن اعبػػػدوؿ اعػػػبله اف معامػػػل الثبػػػات ألسػػػئلة الدراسػػػة عػػػايل حيػػػث بلػػػغ ) 
مػػن جػػداً وىػػذا يػػدؿ علػػي اف عبػػارات االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة عاليػػة  ( للمحػػاور االسػػتبانة7.87٣، 7.97٤و)

 التطبيق اؼبيداين للدراسة .الثبات ويبكن االعتماد عليها يف 

 : تاسعاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

لتحقيػػػق أىػػػداؼ الدراسػػػة وربليػػػل البيانػػػات الػػػيت مت صبعهػػػا ،فقػػػد مت اسػػػتخداـ العديػػػد مػػػن االسػػػاليب االحصػػػائية 
 statistical package for socialاؼبناسػبة باسػػتخداـ برنػامج اغبػػـز االحصػائية للعلػػـو االجتماعيػة 

sciences ( واليت يرمز ؽبا اختصارا بالرمزspss) . 

ولتحديػد طػػوؿ خبليػا اؼبقيػػاس اػبماسػي )اغبػػدود ،وذلػك بعػد اف مت ترميػػز وإدخػاؿ البيانػػات اىل اغباسػب االيل  
( مث تقسػػػيمة علػػػي عػػػدة خبليػػػا ٣=7-5مت حسػػػاب اؼبػػػدى ) ،الػػػدنيا والعليػػػا (  اؼبسػػػتخدـ يف عبػػػارات الدراسػػػة 

( بعػد ذلػك مت اضػافة ىػذه القيمػة اىل أقػل قيمػة  87=.٣/5االستبانة للحصوؿ علػي طػوؿ اػبليػة الصػحيح أي)
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وىكػػػذا  ،يف اؼبقيػػػاس   ) أو بدايػػػة اؼبقيػػػاس وىػػػي الواحػػػد الصػػػحيح ( وذلػػػك لتحديػػػد اغبػػػد األعلػػػى ؽبػػػذه اػبليػػػة 
 يلي : اصبح طوؿ اػببليا كما

 سبثل )غَت موافق سباما( .7.87اىل7من -

 سبثل )غَت موافق ( . 7.67ايل 7.87من  -

 سبثل )موافق اىل حد ما( . ٤.٣7اىل7.67من  -

 سبثل )موافق( . ٣.77اىل٤.٣7من  -

 سبثل )موافق سباما( .  5اىل٣.77من  -

والوظيفيػة ؼبفػردات عينػة الدراسػة حيث مت حساب التكرارات والنسب اؼبئوية للتعرؼ علي اػبصائص الشخصػية 
وربديد استجابات مفرداهتا ذبػاه عبػارات العبػارات الرئيسػية الػيت تتضػمنها أداة الدراسػة . وبعػد ذلػك مت حسػاب 

 اؼبقاييس اإلحصائية التالية:

( : وذلػػك ؼبعرفػػػة مػػدي ارتفػػاع او البفػػاض اسػػػتجابات عينػػة الدراسػػة عػػن اسػػػئلة meanاؼبتوسػػط اغبسػػايب ) -
ة )متوسػػط متوسػػطات العبػػارات ( مػػع العلػػم بأنػػو يفيػػد يف ترتيػػب عبػػارات الدراسػػة حسػػب أعلػػي متوسػػط الدراسػػ

 حسايب موزوف .

( : وذلػك مػن للتعػرؼ علػي مػدى اكبػراؼ أو  standard deviationمت اسػتخداـ االكبػراؼ اؼبعيػاري ) -
ؿبػػور مػن احملػػاور الرئيسػػية عػػن تشػتت اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة لكػل عبػػارة مػػن عبػػارات متغػَتات الدراسػػة ولكػػل 

متوسطها اغبسايب ويبلحظ أف االكبراؼ اؼبعياري  يوضح التشػتت يف اسػتجابات  عينػة الدراسػة لكػل مػن عبػارة 
من عبػارات متغػَت الدراسػة ،ايل جانػب احملػاور الرئيسػية ، فكلمػا  اقًتبػت قيمتػو مػن الصػفر تركػزت االسػتجابات 

 والبفض تشتتها بُت اؼبقياس  .

" : ؼبعرفػػة درجػػة االرتبػػاط بػػُت كػػل  person correlation اسػػتخداـ معامػػل االرتبػػاط بَتسػػوف " مت  -
 سؤاؿ من اسئلة الدراسة  .
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( : الختبػػػار مػػػدي ثبػػػات أداة cronbacha Alphaقامػػػت البحاثػػػة باسػػػتخداـ معامػػػل الفػػػا كرونبػػػاخ ) -
 الدراسة .
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 الفصل الرابع

 ومناقشتهانتائج الدراسة وتحليلها 

يتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػل عػػػرض نتػػػائج الدراسػػػة اؼبيدانيػػػة ومناقشػػػتها مػػػن خػػػبلؿ عػػػرض إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة علػػػي 
 عبارات االستبانة وذلك باإلجابة عن تساؤالت الدراسة علي النحو التايل  :

اؼبعياريػة والرتػب ولئلجابة علي السػؤاؿ مت حسػاب التكػرارات والنسػب اؼبئويػة واؼبتوسػطات اغبسػابية واالكبرافػات 
 الستجابات عينة الدراسة علي اسئلة االستبانة وجاءت النتائج كما  موضحة يف اعبداوؿ ادناه :

 : المنظمة المتعلمةالمحور االول: 

 :التعلم المستمر

 (2جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة

رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال



غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
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ا

ً
ساب
ح
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ف
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ح
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ا

ي
ر
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ى
تو
س
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ا



ب
تٌ
ر
الت



%ت%ت%ت%ت%ت

1
شجعمكاتباالشرافالتربويت

المشرفاتالتربوٌاتعلىالتعلم
المستمر

2 موافق2221.6426245.134.311.44.122.12

2

تحرصمكاتباالشراف
التربويعلىاشراكالمشرفات
التربوٌاتببرامجتدرٌبٌهلرفع

كفاءتهنالمهنٌة

4 موافق1622.14251.111245.134.33.112.11

3

ٌتمتوظٌفاالجتماعاتفً
االشرافالتربويلتحقٌقالتعلم

واالستفادةمنالخبراتالمتبادل
وتجارباآلخرٌن

5 موافق2221.62131.61124.345.122.13.141.222

4
التربوٌاتتدركالمشرفات

معأهمٌةالتشاركالمعرفً
اآلخرٌن

3 موافق2131.62535.11521.411.411.44.122.11

5
تسعىالمشرفاتالتربوٌاتالى
معرفةالجدٌدفًتخصصاتهم

العلمٌة.
1 موافق2131.62131.61214.334.311.44.122.12

4المتوسطالعامللمحور=
2.64االنحرافالمعٌاري=

22قٌمةمربعكأي=
2.221قٌمةالداللةاالحصائٌة=
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صبيػػع  عبػػارات احملػػور ( عبػػارات حيػػث أف  5يتضػػمن ) (التعلــيم المســتمراعبػػدوؿ اعػػبله اف ؿبػػور )يتضػػح مػػن 
وىػػػذه اؼبتوسػػػطات تقػػػع يف اؼبػػػدي   (٤.8٣-٣.77)توسػػػط حسػػػايب يػػػًتاوح مػػػا بػػػُت جػػػاءت تشػػػَت ايل موافػػػق دب

 ماسي واليت تشَت إىل خيار موافق .من فئات اؼبتدرج اػب الرابعة يف الفئة (77.٣-٤.٣7)

 ( موافقجاءت تشَت ايل )التعليم اؼبستمر ( اف متوسط عبارات ؿبور ٣تضح من اؼبتوسط العاـ وىو )ي -

، فبػا يبػُت وجػود  7.75ويتضح اف قيم مربع كأي عبميع العبارات كانػت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي معنويػة  -
 ( .ستمرالتعليم اؼبتباين يف وجهات نظر عينة الدراسة حوؿ اجاباهتم علي عبارات ؿبور )

(من عبػػػارات تسػػػعى اؼبشػػػرفات الًتبويػػػات اىل معرفػػػة اعبديػػػد يف زبصصػػػاهتم العلميػػػة(  وىي)5جػػاءت الفقػػػرة ) -
 .موافق( وبدرجة تشَت ايل ٣.77احملور يف اؼبرتبة االويل من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

(من علػػػى الػػػتعلم اؼبسػػػتمر تشػػػجع مكاتػػػب االشػػػراؼ الًتبػػػوي اؼبشػػػرفات الًتبويػػػات( وىػػػي )7جػػػاءت الفقػػػرة ) -
 . موافق( وبدرجة تشَت ٣.77عبارات احملور يف اؼبرتبة الثانية من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

( مػن عبػارات احملػور يف تدرؾ اؼبشرفات الًتبويات أنبية التشػارؾ اؼبعػريف مػع اآلخػرين( وىي )٣جاءت الفقرة ) -
 موافق .( وبدرجة تشَت ايل ٣.77ايب )اؼبرتبة الثالثة من عبارات احملور دبتوسط حس

ربػػرص مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي علػػى اشػػراؾ اؼبشػػرفات الًتبويػػات بػػربامج تدريبيػػو ( وىي)7جػػاءت الفقػػرة ) -
( وبدرجػػة ٤.89(من عبػػارات احملػػور يف اؼبرتبػػة الرابعػػة  مػػن عبػػارات احملػػور دبتوسػػط حسػػايب )لرفػػع كفػػاءهتن اؼبهنيػػة

 موافق .تشَت ايل 

يتم توظيػػف االجتماعػػات يف االشػػراؼ الًتبػػوي لتحقيػػق الػػتعلم اؼبتبػػادؿ واالسػػتفادة ( وىػػي)٤فقػػرة )جػػاءت ال -
(  مػػػن عبػػػارات احملػػػور يف اؼبرتبػػػة  اػبامسػػػة مػػػن عبػػػارات احملػػػور دبتوسػػػط حسػػػػايب مػػػن اػبػػػربات وذبػػػارب اآلخػػػرين

 موافق .( وبدرجة تشَت ايل 8٣.٤)

ـــارات محـــور  حيـــث أتضـــ   ـــتعلم المســـتمرأن عب ـــات فـــي مكاتـــب  ال مـــن وجهـــة نظـــر المشـــرفات التربوي
 االشراف التربوي في مدينة الرياض .

ع مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي يتشػج، ومػن مث  تسعى اؼبشرفات الًتبويات اىل معرفة اعبديد يف زبصصاهتم العلمية
، أف   يف مػػع اآلخػػرينتػػدرؾ اؼبشػػرفات الًتبويػػات أنبيػػة التشػػارؾ اؼبعػػر ،  اؼبشػػرفات الًتبويػػات علػػى الػػتعلم اؼبسػػتمر
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يػػتم ،  ربػػرص مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي علػػى اشػػراؾ اؼبشػػرفات الًتبويػػات بػػربامج تدريبيػػو لرفػػع كفػػاءهتن اؼبهنيػػة
 توظيف االجتماعات يف االشراؼ الًتبوي لتحقيق التعلم اؼبتبادؿ واالستفادة من اػبربات وذبارب اآلخرين

 : ** الحوار
 (7جدول رقم )

 الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسةالمتوسطات 

رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال



غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
غٌرموافق

بشدة

ط
س
تو
لم
ا

ً
ساب
ح
ال

ف
را
ح
الن
ا

ي
ر
عٌا
لم
ا



ى
تو
س
لم
ا



ب
تٌ
ر
الت



%ت%ت%ت%ت%ت

1

شجعمكاتباالشرافالتربويت
الموظفاتعلىطرح

استفساراتهنبغضالنظرعن
مسماهنالوظٌفً

2 موافق2332.12434.31124.345.122.13.111.22

2
ٌسوداالحترامالمتبادلبٌن
منسوباتمكاتباالشراف

التربوي
1 موافق2332.13441.61115.122.1224.112.11

3
تتبادلالمشرفاتالتربوٌات
المعلوماتفٌمابٌنهنبوضوح

وشفافٌة
3 موافق14223341.11125.151.1223.122.14

4
تأخذمكاتباالشرافالتربوي
وجهاتنظرالمشرفات
التربوٌاتبعٌناالعتبار

4 موافق111.42131.62332.111245.13.411.21

3.15للمحور=المتوسطالعام
2.61االنحرافالمعٌاري=

22قٌمةمربعكأي=
2.221قٌمةالداللةاالحصائٌة=

 

( عبػارات حيػث أف  صبيػع  عبػارات احملػور جػاءت تشػَت ٣يتضمن ) الحوار(يتضح من اعبدوؿ اعبله اف ؿبور )
-٤.٣7اؼبػػػػػدي )(  وىػػػػػذه اؼبتوسػػػػػطات تقػػػػػع يف ٤.٣7-٣.77ايل موافػػػػػق دبتوسػػػػػط حسػػػػػايب يػػػػػًتاوح مػػػػػا بػػػػػُت )

 (يف الفئة الرابعة  من فئات اؼبتدرج اػبماسي واليت تشَت إىل خيار موافق .77.٣

 جاءت تشَت ايل )موافق( . اغبور( اف متوسط عبارات ؿبور ٤.85يتضح من اؼبتوسط العاـ وىو ) -

تطبيقهػػا مػػن قبػػل ( بعنػػواف " اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة و امكانيػػة 777٤اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة   ) احملاسػػنة ،
اؼبشرفُت الًتبػويُت يف االردف وعبلقػو ذلػك باألسػلوب القيػادي لػديهم  ، والػيت توصػلت الدراسػة اىل ؾبموعػة مػن 
النتػػػائج الػػػيت مػػػن أبرزىػػػا : امكانيػػػة تطبيػػػق اؼبشػػػرفُت الًتبػػػويُت للمنظمػػػة اؼبتعلمػػػة مػػػن وجهػػػة نظػػػر اؼبعلمػػػُت بدرجػػػة 
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خصػػي، التفكػػَت التنظيمػػي ،النمػػاذج العقليػػة ،الرؤيػػة الشخصػػية، متوسػػطة وذلػػك عبميػػع اجملػػاالت ) الػػتمكن الش
 تعلم الفريق ( .

، فبػا يبػُت وجػود  7.75ويتضح اف قيم مربع كأي عبميع العبارات كانػت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي معنويػة  -
 ( .اغبوارتباين يف وجهات نظر عينة الدراسة حوؿ اجاباهتم علي عبارات ؿبور )

(من عبػارات احملػور يسود االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت منسػوبات مكاتػب االشػراؼ الًتبػويوىي)  (7جاءت الفقرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق.٣.77يف اؼبرتبة االويل من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

تشػػجع مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي اؼبوظفػػات علػػى طػػرح استفسػػاراهتن بغػػض النظػػر ( وىػػي )5جػػاءت الفقػػرة ) -
( وبدرجػة ٤.89(من عبػارات احملػور يف اؼبرتبػة الثانيػة مػن عبػارات احملػور دبتوسػط حسػايب )الوظيفي عن مسماىن
 تشَت موافق .

( مػػن عبػػارات تتبػػادؿ اؼبشػػرفات الًتبويػػات اؼبعلومػػات فيمػػا بيػػنهن بوضػػوح وشػػفافية( وىػػي )7جػػاءت الفقػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.87احملور يف اؼبرتبة الثالثة من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

(من تأخذ مكاتب االشراؼ الًتبوي وجهات نظر اؼبشرفات الًتبويات بعػُت االعتبػار( وىي)7جاءت الفقرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.٣7عبارات احملور يف اؼبرتبة الرابعة  من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

ر المشــرفات التربويــات فــي مكاتــب االشــراف التربــوي فــي مــن وجهــة نظــ  أن عبــارات محــور الحــوارتبــين 
 مدينة الرياض .

تشػجع مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي اؼبوظفػات ، يسود االحًتاـ اؼبتبػادؿ بػُت منسػوبات مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي 
 تتبادؿ اؼبشرفات الًتبويات اؼبعلومػات فيمػا بيػنهن،   على طرح استفساراهتن بغض النظر عن مسماىن الوظيفي

 تأخذ مكاتب االشراؼ الًتبوي وجهات نظر اؼبشرفات الًتبويات بعُت االعتبار،  بوضوح وشفافية

 :فرق العمل
 (3جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة



52 
 

رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال



غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
غٌرموافق
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%ت%ت%ت%ت%ت

1
تباالشرافتشجعمكا

التربويالعملبأسلوب
الفرٌق

4 موافق1211.142621211.122.122.13.162.13

2

ٌرتكزاسلوبالعملفً
مكاتباالشرافالتربوي
علىفرقالعملالمدارة

ذاتٌا

1 موافق2332.12141.41622.111.411.44.232.16

3

تشجعمكاتباالشراف
التربويتواصل

المشرفاتالتربوٌاتمع
بعضهنالبعض

2 موافق2332.12434.31121.134.311.43.132.15

4
تقدمالمشرفاتالتربوٌات
ٌدالعونوالمساعدة
للمشرفةالجدٌدة

3 موافق2332.12434.31121.134.311.43.112.15

3.13المتوسطالعامللمحور=
2.61االنحرافالمعٌاري=

22قٌمةمربعكأي=
2.221قٌمةالداللةاالحصائٌة=

 

( عبػارات حيػث أف  صبيػع  عبػارات احملػور جػاءت ٣يتضػمن ) (فـرق العمـليتضح مػن اعبػدوؿ اعػبله اف ؿبػور )
-٤.٣7(  وىػػذه اؼبتوسػػطات تقػػع يف اؼبػػدي )٤.86-٣.7٤تشػػَت ايل موافػػق دبتوسػػط حسػػايب يػػًتاوح مػػا بػػُت )

 من فئات اؼبتدرج اػبماسي واليت تشَت إىل خيار موافق .(يف الفئة الرابعة  77.٣

 جاءت تشَت ايل )موافق( . فرؽ العمل ( اف متوسط عبارات ؿبور ٤.9٤يتضح من اؼبتوسط العاـ وىو ) -

، فبػا يبػُت وجػود  7.75ويتضح اف قيم مربع كأي عبميع العبارات كانػت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي معنويػة  -
 ( .فرؽ العملعينة الدراسة حوؿ اجاباهتم علي عبارات ؿبور ) تباين يف وجهات نظر

يرتكػػػػز اسػػػػلوب العمػػػػل يف مكاتػػػػب االشػػػػراؼ الًتبػػػػوي علػػػػى فػػػػرؽ العمػػػػل اؼبػػػػدارة (  وىي)7جػػػػاءت الفقػػػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق.٣.7٤(من عبارات احملور يف اؼبرتبة االويل من عبارات احملور دبتوسط حسايب )ذاتيا

تشػػػػجع مكاتػػػػب االشػػػػراؼ الًتبػػػػوي تواصػػػػل اؼبشػػػػرفات الًتبويػػػػات مػػػػع بعضػػػػهن ( وىػػػػي )5قػػػػرة )جػػػػاءت الف -
 ( وبدرجة تشَت موافق .٤.9٤(من عبارات احملور يف اؼبرتبة الثانية من عبارات احملور دبتوسط حسايب )البعض
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مػن عبػارات احملػور ( تقدـ اؼبشرفات الًتبويات يد العوف واؼبساعدة للمشػرفة اعبديػدة( وىي )7جاءت الفقرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.97يف اؼبرتبة الثالثة من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

(من عبارات احملػور يف اؼبرتبػة تشجع مكاتب االشراؼ الًتبوي العمل بأسلوب الفريق( وىي)7جاءت الفقرة ) -
 موافق .( وبدرجة تشَت ايل ٤.86الرابعة  من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

من خالل الشرح اعاله تبين أن فرق العمـل  مـن وجهـة نظـر المشـرفات التربويـات فـي مكاتـب االشـراف 
 التربوي في مدينة الرياض .

تشػػجع مكاتػػب االشػػراؼ ،  يرتكػػز اسػػلوب العمػػل يف مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي علػػى فػػرؽ العمػػل اؼبػػدارة ذاتيػػا
تقػػػػدـ اؼبشػػػػرفات الًتبويػػػػات يػػػػد العػػػػوف واؼبسػػػػاعدة ،  الػػػػبعضالًتبػػػػوي تواصػػػػل اؼبشػػػػرفات الًتبويػػػػات مػػػػع بعضػػػػهن 

 تشجع مكاتب االشراؼ الًتبوي العمل بأسلوب الفريق،  للمشرفة اعبديدة

( بعنػػواف " اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة و امكانيػػة تطبيقهػػا مػػن قبػػل 777٤اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة   ) احملاسػػنة ،
ألسلوب القيادي لديهم ،وقد توصلت الدراسة اىل ؾبموعة من النتػائج الػيت اؼبشرفُت الًتبويُت يف االردف وعبلقو ذلك با

متوسػطة وذلػك عبميػع من أبرزىا : امكانية تطبيق اؼبشرفُت الًتبويُت للمنظمة اؼبتعلمة من وجهػة نظػر اؼبعلمػُت بدرجػة 
 الفريق ( . اجملاالت ) التمكن الشخصي، التفكَت التنظيمي ،النماذج العقلية ،الرؤية الشخصية، تعلم 

 **التمكين :

 (.جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة
رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال



غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
غٌرموافق

بشدة

ط
س
تو
لم
ا

ً
ساب
ح
ال

ف
را
ح
الن
ا

ي
ر
عٌا
لم
ا



ى
تو
س
لم
ا



ب
تٌ
ر
الت



%ت%ت%ت%ت%ت

1

تواكبمكاتب
االشرافالتربوي
التطوراتالتربوٌة
لالستفادةمنالنماذج

العالمٌة

4موافق2221.63245.11115.161.611.43.511.24

2

تفوضمكاتب
االشرافالتربوي
الصالحٌات

للمشرفاتالتربوٌات
بماٌتناسبمعما
ٌندالٌهنمنأعمال

2موافق14222534.12231.461.634.33.162.15
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رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال



غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
غٌرموافق

بشدة

ط
س
تو
لم
ا

ً
ساب
ح
ال

ف
را
ح
الن
ا

ي
ر
عٌا
لم
ا



ى
تو
س
لم
ا



ب
تٌ
ر
الت



3

تطورمكاتب
االشرافالتربوي
مواردهاالبشرٌة
بحٌثتصبحمتمكنة
وقادرةعلىانجاز
المهماتالمطلوبة
منهابكفاءةوفعالٌة

6موافق1622.12141.41125.161.611.43.441.21

4
ٌتاحللمشرفات

التربوٌاتالمشاركة
فًاتخاذالقرار

3موافق1214.32535.12434.3111.434.33.641.21

5

لدىالمشرفات
التربوٌاتمرونةفً
العملفًحدود
القواعدواالجراءات

5موافق1521.42535.12231.461.622.13.411.21

6

تحصلالمشرفات
التربوٌاتعلى

المعلوماتالمطلوبة
فًالوقتالمناسب

1موافق1211.12131.61124.31115.134.33.162.13

3.62المتوسطالعامللمحور=
2.16االنحرافالمعٌاري=

22قٌمةمربعكأي=
2.221قٌمةالداللةاالحصائٌة=

 
( عبػػػارات حيػػث أف  صبيػػػع  عبػػارات احملػػػور جػػػاءت 6يتضػػمن ) (التمكـــينيتضػػح مػػػن اعبػػدوؿ اعػػػبله اف ؿبػػور )

-٤.٣7(  وىػػذه اؼبتوسػػطات تقػػع يف اؼبػػدي )٤.٣٣-٤.86يػػًتاوح مػػا بػػُت )تشػػَت ايل موافػػق دبتوسػػط حسػػايب 
 (يف الفئة الرابعة  من فئات اؼبتدرج اػبماسي واليت تشَت إىل خيار موافق .77.٣

اف متوسػػط عبػػارات ؿبػػور اغبػػور جػػاءت ( 7.76واكبػػراؼ معيػػاري )( ٤.67يتضػػح مػػن اؼبتوسػػط العػػاـ وىػػو ) -
 تشَت ايل )موافق( .

( بعنػػواف " اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة و امكانيػػة تطبيقهػػا مػػن قبػػل 777٤دراسػػة مػػع دراسػػة   ) احملاسػػنة ،اتفقػػت ىػػذه ال
اؼبشػػرفُت الًتبػػػويُت يف االردف وعبلقػػو ذلػػػك باألسػػلوب القيػػػادي لػػديهم ،وقػػػد توصػػلت الدراسػػػة اىل ؾبموعػػة مػػػن 

مػػػن وجهػػػة نظػػػر اؼبعلمػػػُت بدرجػػػة  النتػػػائج الػػػيت مػػػن أبرزىػػػا : امكانيػػػة تطبيػػػق اؼبشػػػرفُت الًتبػػػويُت للمنظمػػػة اؼبتعلمػػػة
متوسػػطة وذلػػك عبميػػع اجملػػاالت ) الػػتمكن الشخصػػي، التفكػػَت التنظيمػػي ،النمػػاذج العقليػػة ،الرؤيػػة الشخصػػية، 

 تعلم الفريق ( . 
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، فبػا يبػُت وجػود  7.75ويتضح اف قيم مربع كأي عبميع العبارات كانػت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي معنويػة  -
 ( .التمكُتنة الدراسة حوؿ اجاباهتم علي عبارات ؿبور )تباين يف وجهات نظر عي

(من عبػارات ربصل اؼبشرفات الًتبويات على اؼبعلومات اؼبطلوبػة يف الوقػت اؼبناسػب(  وىي)6جاءت الفقرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق.٤.86احملور يف اؼبرتبة االويل من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

تفػػوض مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي الصػػبلحيات للمشػػرفات الًتبويػػات دبػػا يتناسػػب )( وىػػي 7جػػاءت الفقػػرة ) -
( ٤.76(من عبػػارات احملػػور يف اؼبرتبػػة الثانيػػة مػػن عبػػارات احملػػور دبتوسػػط حسػػايب )مػػع مػػا ينػػد الػػيهن مػػن أعمػػاؿ

 وبدرجة تشَت موافق .

( مػػن عبػػارات احملػػور يف اؼبرتبػػة القػػراريتػػاح للمشػػرفات الًتبويػػات اؼبشػػاركة يف ازبػػاذ ( وىػػي )٣جػػاءت الفقػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.6٣الثالثة من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

تواكػػػػػب مكاتػػػػػب االشػػػػػراؼ الًتبػػػػػوي التطػػػػػورات الًتبويػػػػػة لبلسػػػػػتفادة مػػػػػن النمػػػػػاذج ( وىي)7جػػػػػاءت الفقػػػػػرة ) -
( وبدرجػػػة تشػػػَت ايل ٤.59دبتوسػػػط حسػػػايب ) (من عبػػػارات احملػػػور يف اؼبرتبػػػة الرابعػػػة  مػػػن عبػػػارات احملػػػورالعاؼبيػػػة
 .موافق

( مػػػن لػػػدى اؼبشػػػرفات الًتبويػػػات مرونػػػة يف العمػػػل يف حػػػدود القواعػػػد واالجػػػراءات( وىػػػي )5جػػػاءت الفقػػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق.٤.٣9عبارات احملور يف اؼبرتبة اػبامسة من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي مواردىػا البشػرية حبيػث تصػبح متمكنػة وقػادرة علػى تطػور ( وىي)7جاءت الفقػرة ) -
مػػن عبػػارات احملػػور دبتوسػػط   خػػَتة(من عبػػارات احملػػور يف اؼبرتبػػة االاقبػػاز اؼبهمػػات اؼبطلوبػػة منهػػا بكفػػاءة وفعاليػػة

 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.٣٣حسايب )

التمكــين مــن وجهــة نظــر المشــرفات التربويــات فــي مكاتــب االشــراف التربــوي فــي مدينــة  عناصــر تبــين أن
 الرياض .

تفوض مكاتب االشراؼ الًتبوي ،   ربصل اؼبشرفات الًتبويات على اؼبعلومات اؼبطلوبة يف الوقت اؼبناسب
ت الًتبويات يتاح للمشرفا،  الصبلحيات للمشرفات الًتبويات دبا يتناسب مع ما يند اليهن من أعماؿ

،   تواكب مكاتب االشراؼ الًتبوي التطورات الًتبوية لبلستفادة من النماذج العاؼبية،   اؼبشاركة يف ازباذ القرار
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تطور مكاتب االشراؼ الًتبوي ،  لدى اؼبشرفات الًتبويات مرونة يف العمل يف حدود القواعد واالجراءات
 اقباز اؼبهمات اؼبطلوبة منها بكفاءة وفعالية مواردىا البشرية حبيث تصبح متمكنة وقادرة على

 **الرؤية المشتركة :
 (34جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسة

رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال



غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
غٌرموافق

بشدة

ط
س
تو
لم
ا

ً
ساب
ح
ال

ف
را
ح
الن
ا

ي
ر
عٌا
لم
ا



ى
تو
س
لم
ا



ب
تٌ
ر
الت



%ت%ت%ت%ت%ت

1

مشرفاتتشاركال
التربوٌاتفًبناء
رؤٌةاالشراف

التربوي

5 موافق1622.13651.41211.145.122.13.512.11

2

تشاركالمشرفات
التربوٌاتفًصٌاغة
رسالةاالشراف

التربوي

3 موافق1214.33341.11125.161.634.33.112.12

3
تتعاونالمشرفات
التربوٌاتفًتحقٌق
الرؤٌةالمشتركة

2 موافق1211.13154.31622.134.311.43.142.11

4

تدركجمٌعالمشرفات
التربوٌاتاهمٌة
الرؤٌةالمشتركة
لمكاتباالشراف

التربوي

4 موافق1622.13144.31125.134.311.43.111.21

5

توجهرؤٌةمكاتب
االشرافالتربوي
جهودالمشرفات

التربوٌاتنحوتحقٌق
التمٌز

1 موافق1121.12131.61311.661.634.34.262.15

3.11المتوسطالعامللمحور=
2.11االنحرافالمعٌاري=

22قٌمةمربعكأي=
2.221قٌمةالداللةاالحصائٌة=

صبيػػع  عبػػارات احملػػور  ( عبػػارات حيػػث أف 5يتضػػمن ) (الرؤيــة المشــتركةيتضػػح مػػن اعبػػدوؿ اعػػبله اف ؿبػػور )
(  وىػػػذه اؼبتوسػػػطات تقػػػع يف اؼبػػػدي ٤.59-٣.76جػػػاءت تشػػػَت ايل موافػػػق دبتوسػػػط حسػػػايب يػػػًتاوح مػػػا بػػػُت )

 (يف الفئة الرابعة  من فئات اؼبتدرج اػبماسي واليت تشَت إىل خيار موافق .77.٣-٤.٣7)
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 الرؤيػػة اؼبشػػًتكة عبػػارات ؿبػػوراف متوسػػط  (7.77واكبػػراؼ معيػاري ) (٤.77يتضػح مػػن اؼبتوسػػط العػػاـ وىػػو ) -
 جاءت تشَت ايل )موافق( .

، فبػا يبػُت وجػود 7.75ة احصػائيا عنػد مسػتوي معنويػة ويتضح اف قػيم مربػع كػأي عبميػع العبػارات كانػت دالػ -
 ( .الرؤية اؼبشًتكةتباين يف وجهات نظر عينة الدراسة حوؿ اجاباهتم علي عبارات ؿبور )

رؤيػػػػة مكاتػػػػب االشػػػػراؼ الًتبػػػػوي جهػػػػود اؼبشػػػػرفات الًتبويػػػػات كبػػػػو ربقيػػػػق توجػػػػو (  وىي)5جػػػػاءت الفقػػػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق.٣.76(من عبارات احملور يف اؼبرتبة االويل من عبارات احملور دبتوسط حسايب )التميز

اؼبرتبػػة  (من عبػػارات احملػػور يفتتعػػاوف اؼبشػػرفات الًتبويػػات يف ربقيػػق الرؤيػػة اؼبشػػًتكة( وىػػي )٤جػػاءت الفقػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت موافق .٤.8٣الثانية من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

( مػن عبػارات احملػور تشػارؾ اؼبشػرفات الًتبويػات يف صػياغة رسػالة االشػراؼ الًتبػوي( وىي )7جاءت الفقرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.87يف اؼبرتبة الثالثة من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

من تػػدرؾ صبيػع اؼبشػرفات الًتبويػػات انبيػة الرؤيػة اؼبشػػًتكة ؼبكاتػب االشػراؼ الًتبػػوي(( وىي)٣ت الفقػرة )جػاء -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.78عبارات احملور يف اؼبرتبة الرابعة  من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

الًتبػػػوي(من عبػػػارات احملػػػور يف  ( وىي)تشػػػارؾ اؼبشػػػرفات الًتبويػػػات يف بنػػػاء رؤيػػػة االشػػػراؼ7جػػػاءت الفقػػػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٤.59اؼبرتبة اػبامسة  من عبارات احملور دبتوسط حسايب )

الرؤية المشتركة من وجهة نظر المشرفات التربويات في مكاتب االشراف التربـوي فـي  عناصر  تبين أن  
 مدينة الرياض .

تتعاوف اؼبشرفات الًتبويات ،  اؼبشرفات الًتبويات كبو ربقيق التميزتوجو رؤية مكاتب االشراؼ الًتبوي جهود 
تدرؾ صبيع ،   تشارؾ اؼبشرفات الًتبويات يف صياغة رسالة االشراؼ الًتبوي،  يف ربقيق الرؤية اؼبشًتكة

اء رؤية تشارؾ اؼبشرفات الًتبويات يف بن،  اؼبشرفات الًتبويات انبية الرؤية اؼبشًتكة ؼبكاتب االشراؼ الًتبوي
 االشراؼ الًتبوي

( بعنػػواف " اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة و امكانيػػة تطبيقهػػا مػػن قبػػل 777٤اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة   ) احملاسػػنة ،
اؼبشػػرفُت الًتبػػػويُت يف االردف وعبلقػػو ذلػػػك باألسػػلوب القيػػػادي لػػديهم ،وقػػػد توصػػلت الدراسػػػة اىل ؾبموعػػة مػػػن 
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اؼبشػػػرفُت الًتبػػػويُت للمنظمػػػة اؼبتعلمػػػة مػػػن وجهػػػة نظػػػر اؼبعلمػػػُت بدرجػػػة  النتػػػائج الػػػيت مػػػن أبرزىػػػا : امكانيػػػة تطبيػػػق
متوسػػطة وذلػػك عبميػػع اجملػػاالت ) الػػتمكن الشخصػػي، التفكػػَت التنظيمػػي ،النمػػاذج العقليػػة ،الرؤيػػة الشخصػػية، 

 تعلم الفريق ( . 
 

 الثاني: التميز المؤسسي القسم
 (33جدول رقم )

 المعياري لعبارات الدراسة من وجهة عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحراف 

رة
عبا
ال
قم
ر



رة
عبا
ال

غٌرموافقمحاٌدموافقموافقبشدة
غٌر

موافق
بشدة

ط
س
تو
لم
ا

ً
ساب
ح
ال

ف
را
ح
الن
ا

ي
ر
عٌا
لم
ا



ى
تو
س
لم
ا



ب
تٌ
ر
الت



%ت%ت%ت%ت%ت

1
تؤكدمكاتباالشرافالتربوي
علىااللتزامبمضامٌنالتمٌز

القٌادي
1121.13154.31211.111.4224.262.15

 موافق
2

2

تتبنىمكاتباالشرافالتربوي
األهدافاالستراتٌجٌةاستنادا

الىحاجاتورغبات
المستفٌدٌن

142235521622.151.1223.132.13

 موافق

4

3

تجريمكاتباالشراف
التربوياستطالعاتمستمرة

ورغباتللتعرفعلىحاجات
المشرفاتالتربوٌات

1311.62434.31521.41115.11123.361.2

 ؿبايد
1

4
تخضعمهامووظائفاالشراف

التربويالىعملٌاتضبط
وتحسٌنمستمر

1521.43144.3142211234.33.611.25
 موافق

6

5
تعتمدمكاتباالشرافالتربوي

علىالوسائلالتكنولوجٌة
الحدٌثةفًتقدٌمخدماتها

14223152.1111.461.651.13.121.1
 موافق

5

6
تنجزالمشرفاتالتربوٌات

المهامالموكلةالٌهمبكفاءةفً
الوقتالمحدد

2535.12131.6142234.311.44.232.13
 موافق

3

1
تسعىمكاتباالشراف

التربويلتحقٌقمركزتنافسً
جٌد

2535.13245.11115.111.411.44.132.13
 موافق

1

3.11المتوسطالعامللمحور=
2.12االنحرافالمعٌاري=



( عبػػارات حيػػث أف  صبيػػع  عبػػارات احملػػور 7يتضػػمن ) (التميــز المؤسســييتضػػح مػػن اعبػػدوؿ اعػػبله اف ؿبػػور )
(  وىػػػذه اؼبتوسػػػطات تقػػػع يف اؼبػػػدي ٤.69-٣.7٤جػػػاءت تشػػػَت ايل موافػػػق دبتوسػػػط حسػػػايب يػػػًتاوح مػػػا بػػػُت )
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( ٤، مػػا عػػدا الفقػػرة )(يف الفئػػة الرابعػػة  مػػن فئػػات اؼبتػػدرج اػبماسػػي والػػيت تشػػَت إىل خيػػار موافػػق77.٣-٤.٣7)
( وىػػذا ٤.٣7 – 7.67)( وىػػذا اؼبتوسػػط يقػػع يف اؼبػػدى ٤.٤6الػػيت جػػاءت تشػػَت إىل ؿبايػػد دبتوسػػط حسػػايب )

 . اؼبدى يشَت إىل ؿبايد

 ( اف متوسط عبارات ؿبور اغبور جاءت تشَت ايل )موافق( .٤.78وسط العاـ وىو )يتضح من اؼبت -

، فبػا يبػُت وجػود  7.75ويتضح اف قيم مربع كأي عبميع العبارات كانػت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي معنويػة  -
 ( .التميز اؼبؤسسيتباين يف وجهات نظر عينة الدراسة حوؿ اجاباهتم علي عبارات ؿبور )

(من عبػارات احملػور يف تسعى مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي لتحقيػق مركػز تنافسػي جيػد(  وىي)7فقرة )جاءت ال -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق.٣.7٤دبتوسط حسايب ) ؿبور التميز اؼبؤسسي اؼبرتبة االويل من عبارات 

(من عبػارات ديتؤكػد مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي علػى االلتػزاـ دبضػامُت التميػز القيػا( وىػي )7جاءت الفقػرة ) -
 ( وبدرجة تشَت موافق .٣.76دبتوسط حسايب )ؿبور التميز اؼبؤسسي  احملور يف اؼبرتبة الثانية من عبارات 

( مػن عبػارات تنجز اؼبشرفات الًتبويات اؼبهاـ اؼبوكلة اليهم بكفاءة يف الوقػت احملػدد( وىي )6جاءت الفقرة ) -
 ( وبدرجة تشَت ايل موافق .٣.7٤دبتوسط حسايب )ميز اؼبؤسسي  ؿبور الت احملور يف اؼبرتبة الثالثة من عبارات

تتبٌت مكاتػػػػػب االشػػػػػراؼ الًتبػػػػػوي األىػػػػػداؼ االسػػػػػًتاتيجية اسػػػػػتنادا اىل حاجػػػػػات ( وىػػػػػي)7جػػػػػاءت الفقػػػػػرة ) -
دبتوسػػط حسػػػايب ؿبػػور التميػػز اؼبؤسسػػي  (من عبػػارات احملػػور يف اؼبرتبػػة الرابعػػة  مػػػن عبػػارات ورغبػػات اؼبسػػتفيدين

 وبدرجة تشَت ايل موافق .( 8٤.٤)

تعتمػػػػد مكاتػػػػب االشػػػػراؼ الًتبػػػػوي علػػػػى الوسػػػػائل التكنولوجيػػػػة اغبديثػػػػة يف تقػػػػدمي ( وىي)5جػػػػاءت الفقػػػػرة ) -
( ٤.77مػػػن عبػػػارات ؿبػػػور التميػػػز اؼبؤسسػػػي  دبتوسػػػط حسػػػايب )ارات احملػػػور يف اؼبرتبػػػة اػبامسػػػة (من عبػػػخػػػدماهتا

 وبدرجة تشَت ايل موافق .

(من زبضػػػع مهػػػاـ ووظػػػائف االشػػػراؼ الًتبػػػوي اىل عمليػػػات ضػػػبط وربسػػػُت مسػػػتمر( وىي)٣جػػػاءت الفقػػػرة ) -
( وبدرجػة تشػَت ايل ٤.69من عبارات ؿبور التميز اؼبؤسسي  دبتوسط حسايب ) بارات احملور يف اؼبرتبة السادسةع

 موافق .
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ذبػػػػري مكاتػػػػب االشػػػػراؼ الًتبػػػػوي اسػػػػتطبلعات مسػػػػتمرة للتعػػػػرؼ علػػػػى حاجػػػػات ( وىي)7جػػػػاءت الفقػػػػرة ) -
مػػن عبػػارات ؿبػػور التميػػز اؼبؤسسػػي  دبتوسػػط   عبػػارات احملػػور يف اؼبرتبػػة السػػابعة(من ورغبػػات اؼبشػػرفات الًتبويػػات

 . ؿبايد( وبدرجة تشَت ايل ٤.٤6حسايب )

المشـرفات التربويـات فـي مكاتـب االشـراف التربــوي مـن وجهـة نظــر  التميـز المؤسسـي  عناصـر أنتبـين   
 في مدينة الرياض .

تؤكد مكاتب االشراؼ الًتبوي على االلتزاـ ،  االشراؼ الًتبوي لتحقيق مركز تنافسي جيدتسعى مكاتب 
تتبٌت مكاتب ،  تنجز اؼبشرفات الًتبويات اؼبهاـ اؼبوكلة اليهم بكفاءة يف الوقت احملدد،  دبضامُت التميز القيادي

تعتمد مكاتب االشراؼ ،  يديناالشراؼ الًتبوي األىداؼ االسًتاتيجية استنادا اىل حاجات ورغبات اؼبستف
زبضع مهاـ ووظائف االشراؼ الًتبوي اىل ،   الًتبوي على الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف تقدمي خدماهتا

ذبري مكاتب االشراؼ الًتبوي استطبلعات مستمرة للتعرؼ على حاجات ،  عمليات ضبط وربسُت مستمر
 .ورغبات اؼبشرفات الًتبويات

المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي لدى  من قبل ذات داللة احصائية  تأثيرىل ىنالك ** 
 : مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض  

اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة و التميػػز اؼبؤسسػػي لػػدى  ذات داللػػة احصػػائية بػػُت  لئلجابػػة علػػى التسػػاؤؿ ىػػل ىنالػػك عبلقػػة 
معامػػل االرتبػػاط بَتسػػوف غبسػػاب العبلقػػة ،  ةالباحثػػ تم، اسػػتخدمكاتػػب اإلشػػراؼ الًتبػػوي يف مدينػػة الريػػاض 

 وحبساب معامل االرتباط كانت النتائج كما مبينة باعبدوؿ التايل :

 (36جدول رقم )

التميز المؤسسي لدى مكاتب  والمنظمة المتعلمة نتائج معامل ارتباط بيرسون لتوضي   العالقة بين 
 اإلشراف التربوي في مدينة الرياض   

 اؼبؤسسي التميز

مستوى الداللة  القرار االحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط 
 االحصائي
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 دالة إحصائيا توجد عبلقة طردية 7.77 7.٣٤9** اؼبنظمة اؼبتعلمة   

   7.77** داللة عند مستوى معنوية 

 من خبلؿ بيانات اؼبوضحة باعبدوؿ اعبله يتضح االيت :

اؼبنظمػة اؼبتعلمػة و التميػز اؼبؤسسػي لػدى  بػُت 7.75احصػائية عنػد مسػتوى ىنالك عبلقة ذات داللة   -
( ومسػػػػتوى الداللػػػػة 7.٣٤9وبلػػػػغ معامػػػػل االرتبػػػػاط )مكاتػػػػب اإلشػػػػراؼ الًتبػػػػوي يف مدينػػػػة الريػػػػاض   

اؼبنظمػة اؼبتعلمػة لػذلك توجػد عبلقػة طرديػة  ذات داللػة إحصػائية مػا بػُت  7.75( أي أقل من 7.77)
 .مكاتب اإلشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض   و التميز اؼبؤسسي لدى 

ـ ( بعنػواف " مبػوذج مقػًتح ؼبنظمػات الػتعلم كمػدخل للتميػز 777٣وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة  )اغبيلة،
اؼبؤسسػػػػي : دراسػػػػة تطبيقيػػػػة علػػػػى اعبامعػػػػات الفلسػػػػطينية دبحافظػػػػات قطػػػػاع غػػػػزة " الػػػػيت  توصػػػػلت الدراسػػػػة اىل 

أبرزىػػا : يوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػُت مكونػػات اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة وربقيػػق  ؾبموعػػة مػػن النتػػائج الػػيت مػػن
االىتمػاـ بالبيئػة التنظيميػة الداعمػة لتطبيػق مفهػـو اؼبنظمػة اؼبتعلمػة  التميز اؼبؤسسي، ومن أىػم توصػيات الدراسػة

ة لػػػدى قيػػػادات اعبامعػػػة مػػػن قبػػػل االدارة العليػػػا باعبامعػػػة والعمػػػل علػػػى تطويرىػػػا، ترسػػػيخ مفهػػػـو اؼبنظمػػػة اؼبتعلمػػػ
واؼبػػوظفُت مػػن خػػبلؿ اقامػػة الػػدورات اؼبتخصصػػة وورش العمػػل ووضػػع ربػػوؿ اعبامعػػة اىل منظمػػة متعلمػػة كهػػدؼ 

   اسًتاتيجي يتم قياس أداء اؼبديرين بناء عليو.

ـ( بعنػػػواف " أثػػػر خصػػػائص اؼبنظمػػػة اؼبتعلمػػػة يف ربقيػػػق 7777)النسػػػور، وقػػػد اتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة 
اؼبؤسسػػي: دراسػػة تطبيقيػػة يف وزارة التعلػػيم العػػايل و البحػػث العلمػػي األردنيػػة" الػػيت توصػػلت الدراسػػة اىل  التميػػز

ؾبموعػػة مػػن النتػػائج الػػيت مػػن أبرزىػػا: وجػػود تػػأثَت ذي داللػػة معنويػػة ػبصػػائص اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة يف ربقيػػق التميػػز 
 اؼبؤسسي بػوزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية .

ـ ( بعنػػواف " درجػػة تػػوافر أبعػػاد اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة يف اؼبػػدارس 7776اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة دراسػػة )النػػويري، وقػػد
توجػػػد عبلقػػػة  أنػػػو الػػػيت توصػػػلت اىل الثانويػػػة دبحافظػػػات غػػػزة وعبلقتهػػػا بأمبػػػاط الثقافػػػة التنظيميػػػة السػػػائدة فيهػػػا "

الثانوية دبحافظات غزة لدرجة تػوافر أبعػاد اؼبنظمػة ارتباطية موجبة بُت متوسطات درجات تقدير مديري اؼبدارس 
 اؼبتعلمة يف مدارسهم وبُت تقديراهتم ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة فيها
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 إستراتيجية المكتب

 تحليل البيئة

 تحليل البيئة الخارجية

 الفرص

 التهديدات

 تحليل البيئة الداخلية

 نقاط القوة

 نقاط الضعف

 األىداف العامة

 العمل على تنمية العاملين من خالل تبني ثقافة التعلم المستمر

 الحوار بين العاملين واإلدارة تبني ونشر

 اآلخذ بنظام فرق العمل في أداء المهام

 التوسع في الالمركزية وزيادة المشاركة في اتخاذ ا لقرارات

 العمل من خالل رؤية مشتركة

 تبني ثقافة  التميز المؤسسي والعمل بها

 الرؤية الرسالة
 الرقابة

 األىداف التفصيلية

 التفصيليةاألىداف 

 األىداف التفصيلية

 األىداف التفصيلية

 األىداف التفصيلية

 األىداف التفصيلية

ما االستراتيجية المناسبة  لتفعيل دور المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي لدى 
 مكاتب االشراف التربوي في مدينة الرياض؟
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أنواع االسًتاتيجيات وزبتلف طبقاً للنشاط الذي ستطبق فيو يف ؾباؿ الًتبية فمن حيث اؽبدؼ، قد يبلـ تتعدد 
معاً يف  اسًتاتيجياتنوع بعينو دراسات ؿبددة تبعاً لطبيعة األفراد اؼبستهدفُت أو طبيعة النشاط وقد تطبق عدة 

اإلصبلح اعبزئي، اسًتاتيجية ما يتم تصنيفو من حيث اؽبدؼ إىل  االسًتاتيجياتنشاط معُت، ومن ىذه 
التجديد الشامل. واسًتاتيجية  

من أنبية الدور الذي تقـو بو مكاتب اإلشراؼ الًتبوي من ناحية، ودور اؼبنظمة اؼبتعلمة يف  وانطبلقا
ة؛ تسعى الباحثة ىنا إىل ربقيق التميز اؼبؤسسي من ناحية أخرى، ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراس

 .استراتيجية مقترحة لتفعيل المنظمة المتعلمة في مكاتب االشراف التربوي في مدينة الرياضتقدمي 

 وذلك ضمن اػبطوات التالية :

 الرؤية:  -

 أف رؤية االسًتاتيجية اؼبقًتحة تأيت يف ضوء فلسفة الًتبية والتعليم يف اؼبملكة العربية السعودية، باإلضافة إىل
، وما تبعها من برنامج التحوؿ الوطٍت، 77٤7مراعاة اؼبستجدات اليت طرأت على الساحة التعليمية مثل: رؤية 

والذي ترؾ أثاره الوضحة على صبيع قطاعات الدولة بشكل عاـ وقطاع التعليم بشكل خاص، ويف ظل ما 
ة متميزة تحرص على تطوير وتنمية معاصرة متجدد إشرافيوإدارة اؼبقًتحة يف " االسًتاتيجيةسبق تتمثل رؤية 

 العاملين بها، من أجل تحقيق أىدافها في التغيرات والتطورات المحيطة بها".

 الرسالة: -

تقدمي أداء إشرايف قائم على التطوير اؼبستمر والتميز يف أداء أدواره ومهامو  من خبلؿ العمل على ربقيق التعلم 
يت بُت العاملُت، وذلك سعيًا ألعداد )معلم/معلمة( نشط يبتلك اؼبستمر ونشر ثقافة اغبوار والتطوير الذا

 اؼبعارؼ واؼبهارات البلزمة لتحقيق أىداؼ العملية التعليمية وتتوافق مع سياساهتا.

 األىداف االستراتيجية العامة: -

 العمل على تنمية العاملُت من خبلؿ تبٍت ثقافة التعلم اؼبستمر. .7
 واإلدارة.تبٍت ونشر اغبوار بُت العاملُت  .7
 اآلخذ بنظاـ فرؽ العمل يف أداء اؼبهاـ. .٤
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 التوسع يف البلمركزية وزيادة اؼبشاركة يف ازباذ ا لقرارات. .٣
 العمل من خبلؿ رؤية مشًتكة. .5
 تبٍت ثقافة  التميز اؼبؤسسي والعمل هبا. .6

 األىداف التفصيلية: -

 يف ضوء األىداؼ العامة يبكن ربديد األىداؼ التفصيلية التالية:

 على تنمية العاملين من خالل تبني ثقافة التعلم المستمر:العمل  .3
    تشجيع اؼبشرفُت/ مشرفات الًتبويُت على التعلم اؼبستمر. -
 توفَت برامج التدريبية متخصصة للمشرفُت/مشرفات الًتبويُت لرفع كفاءهتم اؼبهنية. -
من اػبربات وذبارب  توظيف االجتماعات يف اإلشراؼ الًتبوي لتحقيق التعلم اؼبتبادؿ واالستفادة -

  اآلخرين.
 نشر ثقافة التشارؾ اؼبعريف مع اآلخرين لدى اؼبشرفُت/مشرفات الًتبويُت. -
توجيو اؼبشرفُت/مشرفات الًتبويُت إىل معرفة اعبديد يف زبصصاهتم العلمية من خبلؿ تقدمي أحباث  -

 علمية يف ىذا اجملاؿ.
 تبني ونشر الحوار بين العاملين واإلدارة: .6
وظفُت/اؼبوظفات على طرح التساؤالت واالستفسار عن ما يوكل إليهم من مهاـ وتقدمي تشجيع اؼب -

 اؼبقًتحات.
 إشاعة مناخ تنظيمي يسوده الود واالحًتاـ اؼبتبادؿ بُت اؼبوظفُت. -
إعطاء تعليمات واضحة لتعزيز الوضوح والشفافية يف عملية تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبوظفُت/اؼبوظفات  -

 باؼبكتب.
 نظام فرق العمل في أداء المهام:اآلخذ ب .2
      اغبرص على العمل بأسلوب الفريق. -
 تطبيق هنج اإلدارة الذاتية لفرؽ العمل مع وجود مشرؼ عليها. -
 اغبرص على دعم وتأىيل اؼبشرفُت/ مشرفات اعبدد. -
 التوسع في الالمركزية وزيادة المشاركة في اتخاذ ا لقرارات: .0
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 تفويض الصبلحيات للمشرفُت/ مشرفات دبا يتناسب مع اؼبهاـ اؼبسندة إليهم.  -
  تبٍت عملية التطوير اؼبستمر للموظفُت دبا يبكنهم من إقباز اؼبهمات اؼبطلوبة منها بكفاءة وفعالية. -
 اغبرص على مشاركة اؼبشرفُت/ مشرفات يف ازباذ القرارات. -
 حدود القواعد واإلجراءات. توفَت قدر من اؼبرونة يف أداء اؼبهاـ يف -
 العمل من خالل رؤية مشتركة: .5
   مشاركة صبيع اؼبوظفُت/ اؼبوظفات يف بناء رؤية االشراؼ الًتبوي. -
   مشاركة صبيع اؼبوظفُت/ اؼبوظفات يف صياغة رسالة االشراؼ الًتبوي. -
 نشر الوعي حوؿ أنبية الرؤية اؼبشًتكة والتعاوف على ربقيقها. -
 كة يف ضوء معايَت التميز.بناء الرؤية اؼبشًت  -
 تبني ثقافة  التميز المؤسسي والعمل بها: .2
   االلتزاـ دبضامُت التميز القيادي.  -
 إىل حاجات ورغبات اؼبستفيدين.  استنادابناء األىداؼ االسًتاتيجية للمكتب  -
  عمل استطبلعات مستمرة للتعرؼ على حاجات ورغبات اؼبشرفُت. -
 ًتبوي اىل عمليات ضبط وربسُت مستمر. إخضاع مهاـ ووظائف االشراؼ ال -
 االعتماد على الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف تقدمي خدماهتا.   -
 السعي كبو ربقيق مركز تنافسي جيد.  -

 تحليل البيئة )سوات(: -

 تتمتع البيئة الداخلية بنقاط القوة التالية:حيث البيئة الداخلية: 

 .التخصصات الفنيةتوفر اؼبعلمات ذوات كفاءة عملية يف ـبتلف  -
 .وجود مديرات ذوات خربة إدارية متميزة يف اإلدارة اؼبدرسية -
 وجود معلمات متميزات يف )تطبيق اسًتاتيجيات التدريس اغبديثة ػ إدارة الصف ػ األسئلة الصفية(. -
 وجود وفر من اؼبعلمات يف بعض التخصصات يف اؼبدارس مثل: علم النفس ، االقتصاد اؼبنزيل(. -
 .معلمات متميزات يف تنفيذ التجارب اؼبعملية يف مادة العلـووجود  -
 .ذبهيز بعض اؼبدراس بالسبورات التفاعلية يف الفصوؿ -
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 وجود قاعة تدريب، وقاعة ؿباضرات يف بعض اؼبكاتب. -
 .تفعيل التواصل التقٍت بُت مشرفات اؼبكتب، واؼبدارس -
.وجود معلمات راغبات يف فبارسة التدريب خاصة من زبصص الع -  لـو
 أما نقاط الضعف:• 

 .قلة تفعيل اسًتاتيجيات التدريس اغبديثة من بعض اؼبعلمات يف ـبتلف التخصصات -
 .قلة تفعيل التقنيات من بعض اؼبعلمات يف ـبتلف التخصصات -
امتناع كثَت من اؼبعلمات عن حضور الربامج التدريبة بسبب بعد مقر التنفيذ )إدارة  التدريب  -

 الًتبوي(.
ؾ بعض الوحدات من اؼبشرفات جزئيًا أو كليًا مثل: الصفوؼ األولية، الرياضيات، عجز يف مبل -

 اإلدارة اؼبدرسية، علم النفس، مكتبات، الًتبية الفنية ، اغباسب اآليل(.
يف تدريس اؼبادة لدى بعض معلمات اؼبرحلة االبتدائية بسبب عدـ  يواؼبهار عدـ التمكن العلمي  -

، الرياضيات  .التخصص على سبيل اؼبثاؿ: اللغة العربية، العلـو
قصور بعض اؼبعلمات يف استخداـ األساليب الًتبوية ؼبعاعبة الصفف لدى الطالبات اؼبخفقات  -

 .دراسياً 
 .دارس يف ـبتلف اؼبراحلعجز يف أعداد ؿبضرات اؼبخترب يف عدد كبَت من اؼب -
ضعف الدافعية للعمل لدى بعض اؼبعلمات بسبب كثرة الضغوط والتحديثات اؼبستمرة واؼبفاجئة يف  -

 .العمل
 .وجود مشرفات مستجدات يف اؼبكتب مل ىبضعن لربامج تدريب تناسب احتياجاهتن -
 .ىاتفي(نقص يف التجهيزات اؼبادية يف وحدات اؼبكتب مثل )أجهزة حاسب ، طابعات، خط  -
 .عدـ التزاـ بعض حراس اؼبدارس بأداء أدوارىم اؼبنوطة هبم  بالشكل اؼبطلوب -
 كرب سن بعض حراس اؼبدارس والذي يعقهم عن إداء مهامهم األساسية. -

 تتضمن البيئة الخارجية الفرص التالية: البيئة الخارجية:

 فتح باب التشكيبلت اإلشرافية. -
 فبارس القيادة اؼبدرسية(.-اعبديداؼبشاريع الوزارية )برنامج اؼبعلم  -
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 التعاميم الوزارية اليت تدعم العناية ببعض التخصصات مثل: اللغة العربية لغة التخاطب اؼبدرسي. -
 اؼبلتقيات اػبارجية. -
 الربامج التدريبية اؼبقدمة من إدارة التدريب ومعهد اإلدارة. -
 .77٤7إطبلؽ برنامج التحوؿ الوطٍت أحد برامج رؤية  -
 التهديدات فتتمثل فيما يلي:أما 

 التأخر يف إجراءات  الًتشيحات اإلشرافية. -
إيقاؼ بعض اؼبشاريع الوزارية اليت كاف ؽبا أثر يف اؼبيداف مثل: برنامج التهيئة على مشروع العلـو  -

 والرياضيات.
 حركة النقل الداخلية واػبارجية للموظفات. -
 دراسي.اؼبديرات(بالتقاعد أو التفرغ ال-تسرب)اؼبعلمات -
إلزاـ اؼبعلمات بتطبيق بعض االسًتاتيجيات)كالتعليم النشط( قبل التدريب عليها كما يف اؼبرحلة  -

 اؼبتوسطة والثانوية.

 الرقابة:  -

لضماف قباح ىذه االسًتاتيجية اؼبقًتحة فإنو البد من إنشاء وحدة قياس األثر والتغذية العكسية: وتتمثل مهاـ 
 ىذه الوحدة يف:

ود اليت يقـو هبا اؼبكتب يف سبيل تطبيق معايَت اؼبنظمة اؼبتعلمة لتحقيق التميز قياس أثر اعبه -
 اؼبؤسسي.

إجراء استطبلعات لرأي عينات عشوائية أو قصدية من اؼبشرفُت للتعرؼ على مدى جدوى اعبهود  -
 اؼببذولة.

إدارة اؼبكتب إعداد تقرير مفصل كل فًتة زمنية )ي قًتح أف تكوف شهرية( وبصفة دورية، وتعرضو على  -
توضح فيو ما مت ربقيقو من اهبابيات وما أخفق يف ربقيقو من أىداؼ، وذلك لتعزيز اإلهبابيات 

 والتغلب على السلبيات.
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات 

 نتائج الدراسة :

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لعينة الدراسة :* 

كػػػػاف مػػػػن عينػػػػة الدراسػػػػة  %( 6٣.٤)  توزيػػػػع عينػػػػة الدراسػػػػة حسػػػػب متغػػػػَت اؼبؤىػػػػل التعليمػػػػي ، حيػػػػث اف  أف -
مػػػن  %( 5.7) وافكػػػاف مػػؤىلهم ماجسػػتَت ، مػػػن عينػػة الدراسػػة   %( ٤7) مػػؤىلهم  بكػػالوريوس، يف حػػُت اف 

واف  كػالوريوسب، وىػذا يشػَت إىل أف غالبيػة عينػة الدراسػة مػن الػذين مػؤىلهم  كاف مؤىلهم  دكتوراهعينة الدراسة  
 . ىنالك نسبة بسيطة من الذين مؤىلهم دكتوراه

كانػػت خػػرباهتم )أقػػل مػػن عينػػة الدراسػػة  %( ٤5.7) توزيػػع عينػػة الدراسػػة حسػػب متغػػَت اػبػػربة ، حيػػث اف  اف -
 وسػػػػػػنوات(  ،   77-5كانػػػػػػت خػػػػػػرباهتم )مػػػػػػن عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة   %( 78.6)  سػػػػػػنوات(، يف حػػػػػػُت اف  5مػػػػػػن 

سػنوات اػبػربة لػػدى وىػذا يشػَت إىل تنػوع يف سػنة فػأكثر(  75كانػت خػرباهتم )مػن عينػة الدراسػة   %( ٤5.75)
 .عينة الدراسة

ــتعلم المســتمر مــن وجهــة نظــر المشــرفات التربويــات فــي مكاتــب  - حيــث أتضــ   أن عبــارات محــور ال
 االشراف التربوي في مدينة الرياض .

تسعى اؼبشرفات الًتبويات اىل معرفة اعبديد يف زبصصاهتم العلمية ، ومػن مث تشػجيع مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي 
اؼبشػػرفات الًتبويػػات علػػى الػػتعلم اؼبسػػتمر ، تػػدرؾ اؼبشػػرفات الًتبويػػات أنبيػػة التشػػارؾ اؼبعػػريف مػػع اآلخػػرين  ، أف 

بػػربامج تدريبيػػو لرفػػع كفػػاءهتن اؼبهنيػػة ، يػػتم  ربػػرص مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي علػػى اشػػراؾ اؼبشػػرفات الًتبويػػات
 توظيف االجتماعات يف االشراؼ الًتبوي لتحقيق التعلم اؼبتبادؿ واالستفادة من اػبربات وذبارب اآلخرين

تبين أن عبارات محور الحوار من وجهة نظر المشرفات التربويات في مكاتب االشراف التربـوي  -
 في مدينة الرياض .
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تبػادؿ بػُت منسػوبات مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي ، تشػجع مكاتػب االشػراؼ الًتبػوي اؼبوظفػات يسود االحًتاـ اؼب
على طرح استفساراهتن بغض النظر عن مسماىن الوظيفي ،  تتبادؿ اؼبشرفات الًتبويات اؼبعلومػات فيمػا بيػنهن 

 عتباربوضوح وشفافية ، تأخذ مكاتب االشراؼ الًتبوي وجهات نظر اؼبشرفات الًتبويات بعُت اال

أتضـــ   أن عبـــارات فـــرق العمـــل مـــن وجهـــة نظـــر المشـــرفات التربويـــات فـــي مكاتـــب االشـــراف  -
 التربوي في مدينة الرياض .

يرتكػػز اسػػلوب العمػػل يف مكاتػػب االشػػراؼ الًتبػػوي علػػى فػػرؽ العمػػل اؼبػػدارة ذاتيػػا ، تشػػجع مكاتػػب االشػػراؼ 
شػػػػرفات الًتبويػػػػات يػػػػد العػػػػوف واؼبسػػػػاعدة الًتبػػػػوي تواصػػػػل اؼبشػػػػرفات الًتبويػػػػات مػػػػع بعضػػػػهن الػػػػبعض ، تقػػػػدـ اؼب

 للمشرفة اعبديدة ، تشجع مكاتب االشراؼ الًتبوي العمل بأسلوب الفريق

تبين أن عناصر التمكين من وجهـة نظـر المشـرفات التربويـات فـي مكاتـب االشـراف التربـوي فـي  -
 مدينة الرياض .

ناسب ،  تفوض مكاتب االشراؼ الًتبوي ربصل اؼبشرفات الًتبويات على اؼبعلومات اؼبطلوبة يف الوقت اؼب
الصبلحيات للمشرفات الًتبويات دبا يتناسب مع ما يند اليهن من أعماؿ ، يتاح للمشرفات الًتبويات 

اؼبشاركة يف ازباذ القرار ،  تواكب مكاتب االشراؼ الًتبوي التطورات الًتبوية لبلستفادة من النماذج العاؼبية ،  
مرونة يف العمل يف حدود القواعد واالجراءات ، تطور مكاتب االشراؼ الًتبوي لدى اؼبشرفات الًتبويات 

 مواردىا البشرية حبيث تصبح متمكنة وقادرة على اقباز اؼبهمات اؼبطلوبة منها بكفاءة وفعالية

أن عناصر  الرؤية المشتركة من وجهة نظر المشـرفات التربويـات فـي مكاتـب االشـراف التربـوي فـي  -
 مدينة الرياض .

توجو رؤية مكاتب االشراؼ الًتبوي جهود اؼبشرفات الًتبويات كبو ربقيق التميز ، تتعاوف اؼبشرفات الًتبويات 
صياغة رسالة االشراؼ الًتبوي ،  تدرؾ صبيع  يف ربقيق الرؤية اؼبشًتكة ، تشارؾ اؼبشرفات الًتبويات يف

اؼبشرفات الًتبويات انبية الرؤية اؼبشًتكة ؼبكاتب االشراؼ الًتبوي ، تشارؾ اؼبشرفات الًتبويات يف بناء رؤية 
 االشراؼ الًتبوي
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تبين أن عناصر التميز المؤسسي  مـن وجهـة نظـر المشـرفات التربويـات فـي مكاتـب االشـراف التربـوي  -
 نة الرياض .في مدي

تسعى مكاتب االشراؼ الًتبوي لتحقيق مركز تنافسي جيد ، تؤكد مكاتب االشراؼ الًتبوي على االلتزاـ 
دبضامُت التميز القيادي ، تنجز اؼبشرفات الًتبويات اؼبهاـ اؼبوكلة اليهم بكفاءة يف الوقت احملدد ، تتبٌت مكاتب 

اىل حاجات ورغبات اؼبستفيدين ، تعتمد مكاتب االشراؼ االشراؼ الًتبوي األىداؼ االسًتاتيجية استنادا 
الًتبوي على الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف تقدمي خدماهتا ،  زبضع مهاـ ووظائف االشراؼ الًتبوي اىل 

عمليات ضبط وربسُت مستمر ، ذبري مكاتب االشراؼ الًتبوي استطبلعات مستمرة للتعرؼ على حاجات 
 ياتورغبات اؼبشرفات الًتبو 

بُت اؼبنظمة اؼبتعلمة و التميز اؼبؤسسػي لػدى مكاتػب  7.75ىنالك عبلقة ذات داللة احصائية عند مستوى  -
( أي أقػػل مػػن 7.77( ومسػػتوى الداللػػة )7.٣٤9اإلشػػراؼ الًتبػػوي يف مدينػػة الريػػاض   وبلػػغ معامػػل االرتبػػاط )

تعلمة و التميز اؼبؤسسػي لػدى مكاتػب لذلك توجد عبلقة طردية  ذات داللة إحصائية ما بُت اؼبنظمة اؼب 7.75
 اإلشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض   

 : التوصيات
 قتها دبفاىيم ادارية اخرى. بلضرورة اجراء دراسات وصفية حوؿ متغَتات اؼبنظمة اؼبتعلمة وع -

 الرضاكإجراء دراسة فباثلة للدراسة اغبالية عن العبلقة بُت أبعاد منظمة التعلم ومتغَتات أخرى     -
 ، أو الروح اؼبعنوية للمعلمُت . الوظيفي

خطة اسًتاتيجية إلدخاؿ مفهػـو اؼبنظمػة اؼبتعلمػة يف اؼبػدارس تعتمػد مكاتب اإلشراؼ الًتبوي أف تتبٌت  -
 ؼبدارس على تقييم ثقافة مدارسهم .على نشر مفهـو التعلم اؼبستداـ، تدريب مديري ا

ندرة اغبلوؿ اؼببتكػرة الػيت يبكػن مػن خبلؽبػا ربسػُت إدارة ضرورة توسيع مشاريع اؼبنظمة اؼبتعلمة نظرا إىل  -
 . اؼبعرفة ودعم التطوير اؼبهٍت اؼبستمر

كاتػب اإلشػراؼ مضرورة  قياـ الدراسات اؼبستقبلية باغبث على دمج اسًتاتيجيات اؼبنظمة اؼبتعلمة يف  -
 .الًتبوي
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مكاتػػب اإلشػػراؼ الًتبػػوي مػػن قبػػل  االىتمػػاـ بالبيئػػة التنظيميػػة الداعمػػة لتطبيػػق مفهػػـو اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػة -
مػػػن مكاتػػب اإلشػػراؼ الًتبػػوي ، ترسػػيخ مفهػػـو اؼبنظمػػة اؼبتعلمػػػة لػػدى قيػػادات  والعمػػل علػػى تطويرىػػا

خػػػػبلؿ اقامػػػػة الػػػػدورات اؼبتخصصػػػػة وورش العمػػػػل ووضػػػػع ربػػػػوؿ اعبامعػػػػة اىل منظمػػػػة متعلمػػػػة كهػػػػدؼ 
 .بناء عليو شرفُتاسًتاتيجي يتم قياس أداء اؼب
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 :المراجع
 

 أوال: المراجع العربية:
، رسالة إدارة التعلم التنظيمي لتطبيق مفهـو منظمة التعلم يف معهد االدارة العامة(.7777أبو خضَت، ايباف.)

 دكتوراه، كلية الًتبية، جامعة اؼبلك سعود.
 الرياض.، ترصبة موسى يونس، دار األفكار الدولية للنشر والتوزيع، تقييم األداء(. 7777). باكاؿ، روبرت

دور التمكُت يف ربقيق اؼبيز اؼبؤسسي "دراسة ميدانية على الكليات التقنية (. 777٣البحيصي، عبداؼبعطي.)
 ، رسالة ماجستَت، جامعة األزىر، غزة.يف ؿبافظة غزة"

 اجمللة. اؼبتعلمة اؼبنظمة يف االسًتاتيجي للتغَت اؼبدرؾ التنظيمي االستعداد(. 7777. )ؿبمد كامل اغبواجزة،
 .٤97 – ٤76. ٤ ع ،7 مج. االعماؿ إدارة يف األردنية

 التقنية بالكلية تطبيقها وؾباالت اؼبتعلمة اؼبنظمة متطلبات توافر مدى(. 777٣. )ذياب سعود الذياب،
 .السعودية العربية اؼبملكة الرياض، األمنية، للعلـو نايف األمَت جامعة ماجستَت، رسالة. باػبرج

 .الوطنية فهد اؼبلك مكتبة: الرياض. اؼبتعلمة اؼبنظمة(. 7779. )ؿبمد الرشودي،
، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، األداء التنظيمي اؼبتميز الطريق اىل منظمة اؼبستقبل(. 777٤زايد، عادؿ. )
 القاىرة، مصر.

 .اإلدارية للتنمية العربية اؼبنظمة: القاىرة. التعلم منظمات(. 7775. )مؤيد السامل،
أثر تطبيق مفهـو إدارة اعبودة الشاملة يف التميز التنظيمي يف البنوؾ (. 7778موسى أضبد.) السعودي،

 .  778_775، ٤، ع٣، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، مجالتجارية العاملة يف األردف
 .والتوزيع للنشر وائل دار: عماف. اؼبستقبل مدرسة: اؼبتعلمة اؼبدرسة(. 7779. )صاحل وعبابنة، ىاين؛ الطويل،
 دار: عماف. اؼبعرفة إدارة إىل اؼبدخل(. 7777. )غساف والعمري، عامر؛ وقنديلجي، الستار؛ عبد العلي،
 .اؼبسَتة
 رابطة ؾبلة ، اؼبتعلمُت لدى الناقد التفكَت تنمية يف الًتبوي البنائي االشراؼ أثر(. 7775. )عمر رشا ،تدمري
 . 7٣-79 ص ، 77العدد ،مصر ،اغبديثة الًتبية
 ومعوقات اعبودة اطار يف اؼبيدانية بالًتبية الًتبوي االشراؼ فاعلية(. 7777) عبدالسميع حناف ، اهلل جاد

 .٣79-٤87ص ، األوؿ اعبزء 76العدد، مصر ، باؼبنصورة الًتبية كلية ؾبلة ، ربقيقها
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 عن صدر ، والتعلم التعليم عملييت لتحسُت الًتبوي اؼبشرؼ دليل(. 7779) داود ،وحلس. علي فؤاد ،العاجز
 . بغزة االسبلمية باعبامعة الًتبية كلية

 أثناء الوطنية فهد اؼبلك مكتبة فهرسة ،الدماـ ،الًتبوي االشراؼ ذبديد(. 777٣. )ؿبمد خالد ،الشهري
 . النشر

 االشراؼ ألساليب االلكًتوين االتصاؿ وسائل استخداـ على قائم تطوير(. 7777) شعباف مٌت ،عثماف
 . 675-57٤ص ،األوؿ اعبزء 9العدد ،مصر ،األزىر جبامعة الًتبية ؾبلة ،الًتبوي

 دبحافظة للبنات اغبكومية الثانوية اؼبدارس يف الًتبوية اإلشرافية األمباط تفعيل(. 7777. )عبدالعزيز ىند ،الفدا
 اعبزء 7 العدد ، الًتبوية العلـو ؾبلة ،االقبليزية اللغة ومعلمات الًتبويات اؼبشرفات نظر وجهة من األحساء

 . ٤77-775 ، الثاين
 ، األردف ،أساليبو -أنواعو -تطوره– ماىيتو الًتبوي اإلشراؼ(. 777٣. )اعبوارنة ،واؼبعتصم ديبة ،وصوص

 .والتوزيع للنشر اػبليج دار
 اؼبرحلة يف الرياضيات ؼبعلمي اؼبهٍت النمو تطوير يف الًتبوي اؼبشرؼ مهاـ(. 7777. )سعود ،الرويلي

 .. ٤96-٤٤٣ص ،٤7 العدد، مصر ، الًتبية عامل ؾبلة ،اؼبتوسطة
 العريب اؼبؤسبر: عماف ،التميز اسًتاتيجية تبٍت يف القيادية اؼبهارات(. 7778)ياسُت وكاسر، شوقي ناجي،
 .واػباص العاـ القطاع مؤسسات يف والتنافسية التميز إلدامة الدويل

 ،ربقيق الدقة يف إدارة اعبودة: مفاىيم وتطبيقات، (7778) .وصويص، راتب جليل النعيمي، ؿبمد عبد العاؿ
 .اليازوري للنشر والتوزيع، األردف دار

 .والتوزيع للنشر العريب اجملمع مكتبة: األردف ،معاصرة وادارية اقتصادية قضايا(. 7779.)وآخروف وفيقو غوؿ،
 األجنبية:ثانيا: المراجع 
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  المالحققائمة 

 
 أوال: قائمة بأظباء احملكمُت

 ستبانة يف صورهتا األوليةثانيا: اال
 صورهتا النهائية يف االستبانةثالثا: 

 يف مدينة الرياضالتخطيط والتطوير  دارةرابعا: خطاب من جامعة اؼبلك سعود قسم اإلدارة الًتبوية موجو إل
  موجو ؼبكاتب اإلشراؼ الًتبوي يف مدينة الرياض ةباحث تسهيل مهمةخطاب : خامسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 جهة العمل/ الجامعة   التخصص  اللقب العلمي    اإلسم الرقم

 دبحافظة جدة إدارة التعليم إدارة تربوية دكتور سعيد صبلح اغبريب 3
 جامعة اؼبلك سعود إدارة تربوية دكتور كاظم عادؿ الغوؿ 6
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 اعبويكلية اؼبلك عبداهلل للدفاع  إدارة وزبطيط تربوي أستاذ مساعد عبداهلل ؿبمد العامري 2
 )قسم الدراسات اؼبدنية(

 جامعة تبوؾ وزبطيط إدارة تربوية ةدكتور  نوؼ خلف اغبضرمي 0
 اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة إدارة تربوية أستاذ مساعد عبداهلل علي التماـ 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6ملحق )
 أداة الدراسة االستبانة

 االستبانة في صورتها األولية
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 لمحـترم/ــة ا الدكتور/ة  .................................................    
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو                  

 تحية طيبة وبعد :                           
" دور المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي لدى مكاتب تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: 
 التربوية." استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة  اإلشراف التربوي في مدينة الرياض

التي تم بنائيا من قبل الباحثة ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اداة الدراسة االستبانة و 
فقرة يتم من خالليا تقييم امكانيات المنظمة لتطبيق وادارة  03كمقياس لممنظمة المتعممة، مكونة من 

م عمى مدى جاىزيتيا لتطبيق ىذا المفيوم وما ينعكس عمى ىذه كمفيوم المنظمة المتعممة وبالتالي الح
وضع منظمتيم من خالل اختيار  مشرفات التربوياتقيم التالمنظمة من التميز في األداء، بحيث 

الدرجة التي تعبر عن وجية نظرىم في مقياس ذي تدرج خماسي، وتأمل الباحثة بقراءة أداة الدراسة 
 وابداء آرائكم ومالحظاتكم حوليا من حيث:

 .دقة الصياغة المغوية لفقرات االداة 
 ل لما يراد قياسو.وضوح الفقرات وتنظيميا وقدرتيا عمى التعبير والتمثي 
 .اقتراح حذف او اضافة فقرات 
 . أي مالحظات أو تعديالت ترونيا مناسبة 

     ولكم فائق الشكر والتقدير عمى تعاونكم                                                                                  

 : أسيل محمد السيمي                                        اشراف الدكتورة: حصة سعد العريفي ة ـالباحث

 Aseel_m_alsahli@hotmail.com                                                                               

 ت األولية البيانا
 

 المؤهل العممي: 

 الملك سعودجامعة 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية

 قسم اإلدارة التربوية

 

mailto:Aseel_m_alsahli@hotmail.com
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 بكالوريوس   )       ( 

 ماجستير     )       ( 

 دكتوراه       )       ( 
 

 عدد سنوات الخدمة في االشراف التربوي:

 سنوات               )       ( 5أقل من  

 سنوات    )       ( 03سنوات الى  5من 

 سنوات            )       ( 03أكثر من 
 

 

 

 



                                     

 

 

                                                

 

 

 الفقرات م

 

 المتعممة أوال: المنظمة

 التحكيم 
غير  واضحة

 واضحة
غير  منتمية

 منتمية
 مالحظات



11 
 

 

 

 

 

   التعمم المستمر              
التربويات عمى تشجع مكاتب االشراف التربوي المشرفات  0

 التعمم المستمر
     

تحرص مكاتب االشراف التربوي عمى اشراك المشرفات  2
 التربويات ببرامج تدريبيو لرفع كفاءتين المينية

     

ييدف اجتماع المشرفات التربويات الى تحقيق التعمم  0
 المتبادل واالستفادة من الخبرات وتجارب اآلخرين

     

التربويات أىمية التشارك المعرفي والتعمم تدرك المشرفات  4
 المستمر مع اآلخرين

     

تسعى المشرفات التربويات الى معرفة الجديد في  5
 تخصصاتيم العممية.

     

 الحوار             
تشجع مكاتب االشراف التربوي الموظفات عمى طرح  6

 استفساراتين بغض النظر عن مسماىن الوظيفي
     

      موظفات مكاتب االشراف التربوي بعضيم البعضيحترم  7
تتبادل المشرفات التربويات المعمومات فيما بينين  8

 بوضوح وشفافية
     

تأخذ مكاتب االشراف التربوي وجيات نظر المشرفات  9
 التربويات ونقاشاتيم اليادفة بعين االعتبار

     

 فرق العمل          
      التربوي العمل بأسموب الفريقتشجع مكاتب االشراف  03
يرتكز اسموب العمل في مكاتب االشراف التربوي عمى  00

 فرق العمل المدارة ذاتيا
     

 الفقرات م

 

 

 التحكيم 
غير  واضحة

 واضحة
غير  منتمية

 منتمية
 مالحظات
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 فرق العمل             
تشجع مكاتب االشراف التربوي تواصل المشرفات  02

 التربويات مع بعضين البعض
     

تقدم المشرفات التربويات يد العون والمساعدة لممشرفة  00
 الجديدة

     

 التمكين            

تواكب مكاتب االشراف التربوي التطورات التربوية  04
 لالستفادة من النماذج العالمية

     

تفوض مكاتب االشراف التربوي الصالحيات لممشرفات  05
 التربويات بما يتناسب مع قدراتين ومسؤولياتين

     

تطور مكاتب االشراف التربوي مواردىا البشرية بحيث  06
 تصبح متمكنة وقادرة عمى انجاز الوظائف والميام

     

      يتاح لممشرفات التربويات المشاركة في اتخاذ القرار 07
عن  لدى المشرفات التربويات مرونة في العمل بعيدا 08

 القواعد واالجراءات.
     

 الرؤية المشتركة         
تشارك المشرفات التربويات في بناء رؤية ورسالة   09

 االشراف التربوي
     

      تتعاون المشرفات التربويات في تحقيق الرؤية المشتركة 23
اىمية الرؤية المشتركة  تتدرك جميع المشرفات التربويا 20

 لمكاتب االشراف التربوي
     

توجو رؤية مكاتب االشراف التربوي جيود المشرفات  22
 التربويات نحو تحقيق التميز

     

 الفقرات م

 

 التحكيم 
غير  واضحة

 واضحة
غير  منتمية

 منتمية
 مالحظات
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة في صورتها النهائية

 

 التميز المؤسسي  ثانيا:         
االشراف التربوي عمى االلتزام بمضامين تؤكد مكاتب  0

 التميز القيادي
     

تتبنى مكاتب االشراف التربوي األىداف االستراتيجية  2
 استنادا الى حاجات ورغبات المستفيدين

     

تجري مكاتب االشراف التربوي استطالعات مستمرة  0
 لمتعرف عمى حاجات ورغبات المشرفات التربويات

     

ميام ووظائف االشراف التربوي الى عمميات تخضع  4
 ضبط وتحسين مستمر

     

تعتمد مكاتب االشراف التربوي عمى الوسائل التكنولوجية  5
 الحديثة في تقديم خدماتيا

     

تنجز المشرفات التربويات الميام الموكمة الييم بكفاءة في  6
 الوقت المحدد

     

تحصل المشرفات التربويات عمى المعمومات المطموبة  7
 بسرعة وبسيولة وفي أي وقت 

     

تسعى مكاتب االشراف التربوي لتحقيق مركز تنافسي   8
 جيد
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  حفظك اهلل                                              المشرفة التربوية/ ة مكرمال    

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو                  

 تحية طيبة وبعد :                           

" دور المنظمة المتعممة في تحقيق التميز بعنوان: ميدانية  تقوم الباحثة بإجراء دراسة
استكماال لمتطمبات وذلك  "  في مدينة الرياضاالشراف التربوي المؤسسي لدى مكاتب 

لذا يرجى منك من جامعة الممك سعود  الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية
 ( في الخانة المناسبة، وال*   اشارة ) عوذلك بوضعمى فقرات االستبانة، باإلجابة التكرم 

ولن تستخدم إال ألغراض البحث ، داعي لذكر اسمك حيث ستحفظ المعمومات بسرية تامة
  .العممي

                                                                                   نفائق الشكر والتقدير عمى تعاونكن ولك    

 : أسيل محمد السيمي                                        ة ـالباحث

                                                                    Aseel_m_alsahli@hotmail.com            
                                                   

 
 :البيانات األولية 

 

 جامعةالملكسعود

 العلٌاعمادةالدراسات

 كلٌةالتربٌة

 قسماإلدارةالتربوٌة

 

mailto:Aseel_m_alsahli@hotmail.com
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 المؤهل العممي: 

 بكالوريوس   )       ( 

 ماجستير     )       ( 

 دكتوراه       )       ( 
 

 عدد سنوات الخدمة في االشراف التربوي:

 سنوات               )       ( 5أقل من  

 سنوات    )       ( 03سنوات الى  5من 

 سنوات            )       ( 03أكثر من 
 

 

 

 



                                                                                    

 

 

 

 

 

  

غير موافق غير  حايدم موافقموافق   م
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 بشدة موافق بشدة المتعممة أوال: المنظمة

   التعمم المستمر              
تشجع مكاتب االشراف التربوي المشرفات التربويات عمى  0

 التعمم المستمر
     

تحرص مكاتب االشراف التربوي عمى اشراك المشرفات  2
 التربويات ببرامج تدريبيو لرفع كفاءتين المينية

     

يتم توظيف االجتماعات في االشراف التربوي لتحقيق  0
 المتبادل واالستفادة من الخبرات وتجارب اآلخرينالتعمم 

     

 تدرك المشرفات التربويات أىمية التشارك المعرفي 4
 مع اآلخرين 

     

تسعى المشرفات التربويات الى معرفة الجديد في  5
 تخصصاتيم العممية.

     

 الحوار             
تشجع مكاتب االشراف التربوي الموظفات عمى طرح  6

 استفساراتين بغض النظر عن مسماىن الوظيفي
     

يسود االحترام المتبادل بين منسوبات مكاتب االشراف  7
 التربوي 

     

تتبادل المشرفات التربويات المعمومات فيما بينين  8
 بوضوح وشفافية

     

تأخذ مكاتب االشراف التربوي وجيات نظر المشرفات  9
 التربويات بعين االعتبار

     

 فرق العمل
      تشجع مكاتب االشراف التربوي العمل بأسموب الفريق 03

يرتكز اسموب العمل في مكاتب االشراف التربوي عمى  00
 فرق العمل المدارة ذاتيا

    

 الفقرات م

 

موافق 
 بشدة

غير موافق  وافقغير م حايدم موافق
 بشدة

 فرق العمل             



13 
 

 

االشراف التربوي تواصل المشرفات تشجع مكاتب  02
 التربويات مع بعضين البعض

     

تقدم المشرفات التربويات يد العون والمساعدة لممشرفة  00
 الجديدة

     

 التمكين            

تواكب مكاتب االشراف التربوي التطورات التربوية  04
 لالستفادة من النماذج العالمية

     

تفوض مكاتب االشراف التربوي الصالحيات لممشرفات  05
 التربويات بما يتناسب مع مايند اليين من أعمال

     

تطور مكاتب االشراف التربوي مواردىا البشرية بحيث  06
تصبح متمكنة وقادرة عمى انجاز الميمات المطموبة منيا 

 بكفاءة وفعالية 

     

      في اتخاذ القرار يتاح لممشرفات التربويات المشاركة 07

لدى المشرفات التربويات مرونة في العمل في حدود  08
 القواعد واالجراءات

     

تحصل المشرفات التربويات عمى المعمومات المطموبة  09
 في الوقت المناسب

     

 
 الرؤية المشتركة 

تشارك المشرفات التربويات في بناء رؤية االشراف   23
 التربوي

     

تشارك المشرفات التربويات في صياغة رسالة االشراف  20
 التربوي

     

      تتعاون المشرفات التربويات في تحقيق الرؤية المشتركة 22
اىمية الرؤية المشتركة  تتدرك جميع المشرفات التربويا 20

 لمكاتب االشراف التربوي
     

 
24 

 
 توجو رؤية مكاتب االشراف التربوي جيود المشرفات

 التربويات نحو تحقيق التميز

     

 

غير موافق  وافقغير م محايد موافقموافق  الفقرات م
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 (0ملحق رقم )
 تطويروال تخطيطالإدارة خطاب من جامعة الملك سعود قسم اإلدارة التربوية موجو الى 

 في مدينة الرياض 
 

 بشدة بشدة 

 التميز المؤسسي  ثانيا:         
تؤكد مكاتب االشراف التربوي عمى االلتزام بمضامين  0

 التميز القيادي
     

تتبنى مكاتب االشراف التربوي األىداف االستراتيجية  2
 استنادا الى حاجات ورغبات المستفيدين

     

تجري مكاتب االشراف التربوي استطالعات مستمرة  0
 لمتعرف عمى حاجات ورغبات المشرفات التربويات

     

تخضع ميام ووظائف االشراف التربوي الى عمميات  4
 ضبط وتحسين مستمر

     

التكنولوجية تعتمد مكاتب االشراف التربوي عمى الوسائل  5
 الحديثة في تقديم خدماتيا

     

تنجز المشرفات التربويات الميام الموكمة الييم بكفاءة في  6
 الوقت المحدد

     

تسعى مكاتب االشراف التربوي لتحقيق مركز تنافسي  7
 جيد
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 (5ملحق رقم )
 موجو لمكاتب اإلشراف التربويمن إدارة التخطيط والتطوير  خطاب تسهيل مهمة باحثة

 في مدينة الرياض 
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