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ملخص: 
تهدف الدرا�سة احل�لية اإىل ا�ستك�س�ف دور التعلم التنظيمي 
الث�نوية اخل��سة  املدار�س  النف�سي يف  التمكني  يف دعم وتعزيز 
مدر�سً�   )217( على  البحث  عينة  ا�ستملت  وقد  حلب،  مدينة  يف 
البحث.  عينة  اخل��سة  املدار�س  يف  الث�نوية  املرحلة  يف  ع�مال 
من اأجل القي�م بذلك انطلق الب�حث�ن من عدة فر�سي�ت اإح�س�ئية 
وا�ستخدم� برن�مج spss الإح�س�ئي، وتو�سل الب�حث�ن من خالل 
اإىل وجود  الب�سيط  اأ�سلوب النحدار  ا�ستخدام  الدرا�سة ومن خالل 
اأثر ذي دللة اإح�س�ئية ملتغري التعلم التنظيمي يف دعم وتعزيز 

التمكني النف�سي يف مدار�س حلب اخل��سة. 
الكلمات املفتاحية: 

الث�نوية  املدار�س  النف�سي،  التمكني  التنظيمي،  التعلم 
اخل��سة. 

Role of Organizational Learning in Supporting 
Psychological Empowerment An Applied Study 

on Private High Schools in Aleppo

Abstract: 

The aim of this study is to investigate 
the relation of organizational learning in 
supporting psychological empowerment in high 
private schools in Aleppo city. This research 
has based on a sample made of (217) teachers 
working at private high schools, there was many 
assumptions and researchers use SPSS program. 
Researchers have found by simple regression that 
organizational learning influencing supporting 
psychological empowerment in private high 
schools in Aleppo. 

Key Words: Organizational learning, 
Psychological Empowerment, Private High 
Schools. 
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1. مقدمة البحث: 
اإن مواكبة التطور احل��سل يف املج�ل التقني والتكنولوجي 
جديدة  اإدارية  ومف�هيم  معطي�ت  فر�س  الذي  املعريف  والتقدم 
من  الكثري  يدفع  اأن  لبدَّ  املتعلمة  ب�ملنظم�ت  ي�سمى  م�  وظهور 
املنظم�ت اخل��سة اإىل حم�ولة اللح�ق بركب املنظم�ت املتعلمة 
البق�ء  بهدف  الإدارية  اأدواته�  وا�ستخدام  اأ�س�ليبه�  وانته�ج 
والتميز، ولأن التعلم التنظيمي ُيعترب ا�سرتاتيجية مهمة واأ�س��سية 
يف التحول اإىل منظم�ت التعلم، وانطالقً� من اأن الفرد هو حمور 
اأوًل  الفرد  على  الرتكيز  من  بد  ل  ك�ن  وجوهره�  التعلم  عملية 
للو�سول ب�ملنظمة اإىل بر الأم�ن والنتق�ل به� اإىل ح�لة املنظمة 

املع��رصة واملواِكبة لك�فة املتطلب�ت املحيطة. 
من  جمموعة  توفري  يتطلب  ذلك  حتقيق  اإن  الواقع،  يف 
امل�دي  ال�سعيدين  على  ال�رصورية  املقدم�ت  اأو  املدخالت 
واملعنوي، فعلى ال�سعيد املعنوي ُيعد اجل�نب النف�سي هو اجل�نب 
الأكرث ت�أثرياً يف م�ستوى اأداء الع�ملني )من وجهة نظر الب�حث�ن( 
، ومن امُلالحظ اأن معظم النظري�ت ال�سلوكية تن�ولت هذا اجل�نب 
بقدر كبري من الهتم�م يف حم�ولة منه� لإظه�ر دوره يف حت�سني 
وعلى  املنظمة،  اأهداف  لتنفيذ  وحتفيزهم  الع�ملني  اأداء  م�ستوى 
معظم  تن�ولته�  التي  املوؤثرة،  النف�سية  العوامل  تعدد  من  الرغم 
الب�حث�ن  اآثر  واللتزام،  الوظيفي  ك�لر�س�  الأك�دميية  الدرا�س�ت 
درا�سة التمكني النف�سي منهجً� �سلوكيً� حديثً� تن�ولته العديد من 
الغمو�س م� يزال  اأن �سيئً� من  اإل  الأجنبية والعربية،  الدرا�س�ت 
البلدان  اخل��سة يف معظم  املنظم�ت  مديري  لدى معظم  ي�سوبه 

الن�مية. 
ودور  النف�سي  التمكني  بدرا�سة  الب�حث�ن  انطلق  هن�  من 
التعلم التنظيمي يف دعمه )كمنهج اإداري حديث( ب�لتطبيق على 

مدار�س التعليم الث�نوي اخل��س يف مدينة حلب. 

2. أهمية البحث: 
ي�ستمد البحث اأهميته من اجلانبني الآتيني: 

2 - 1. اجلانب النظري:  ●
تاأتي اأهمية البحث النظرية والعلمية من اأهمية املتغريات 

التي يتناولها: 
ُيعد متغري التعلم التنظيمي من املتغريات املهمة فيم�    .1
ت�سعى  منظمة  اأي  يف  والفردي  الع�م  الأداء  م�ستوى  رفع  يخ�س 
نحو رفع م�ستوى اخلربة وامله�رة لدى الع�ملني فيه�، وذلك من 
خالل تو�سيع اآف�ق معرفتهم واطالعهم على كل م� هو جديد يف 

جم�ل العمل. 
العن�ن  اإطالق  يف  دوره  النف�سي  التمكني  يتعدى    .2

لقدرات الفرد يف تنفيذ م� هو خمطط اإىل حثه على الن�سه�ر مع 
والأهداف وتنفيذ  ب�لروؤى  ي�سرتكون  اأفراد املنظمة جميعً� حيث 

ال�سرتاتيجي�ت بهدف حتقيق امليزة التن�ف�سية. 
2 - 2. اجلانب العملي:  ●

)وب�سكل  التعليم  قط�ع  اأهمية  لت�أكيد  البحث  هذا  ج�ء 
تعد  والتي  ال�سورية  املدار�س  الث�نوي يف  التعليم  خ��س مرحلة 
احل��سنة ال�س�بقة واملوؤثرة يف املرحلة اجل�معية مبدخالته� من 
الث�نوية وحتوله�  املدار�س  ب�أداء  الرتق�ء  والعمل على  الطالب( 
ب�عتب�ره�  منه�  املطلوب  ب�لدور  والقي�م  متعلمة  منظم�ت  اإىل 

ت�سكل اأحد القط�ع�ت احليوية واله�مة يف املجتمع. 

3. أهداف البحث: 
ي�سعى البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

3 - 1. حتديد مدى توفر التعلم التنظيمي يف مدار�س  ●
التعليم الث�نوي اخل��س يف مدينة حلب. 

3 - 2. حتديد مدى توفر التمكني النف�سي يف مدار�س  ●
التعليم الث�نوي اخل��س يف مدينة حلب. 

متغري  ● بني  الرتب�طية  العالقة  طبيعة  تعرف   .3  -  3
اخل��سة  املدار�س  يف  النف�سي  التمكني  ومتغري  التنظيمي  التعلم 
دعم  يف  التنظيمي  التعلم  اأثر  قي��س  خالل  من  حلب  مدينة  يف 

التمكني النف�سي يف املدار�س الث�نوية اخل��سة يف مدينة حلب. 

4. مشكلة البحث: 
ا�ستطالعية  درا�سة  ب�إجراء  الب�حثني  قي�م  خالل  من 
ا�ستملت على اإجراء مق�بالت مع املدر�سني يف املدار�س اخل��سة 
يف مدينة حلب تتجلى م�سكلة البحث يف انخف��س م�ستوى اإدراك 
اإداري�  التنظيمي بو�سفه منهج�  التعلم  هوؤلء املدر�سني ملفهوم 
حديث� رغم توفر اأبع�ده يف معظم هذه املدار�س، وال�سبب يف ذلك 
تراكم  امله�رات من خالل عملية  وتطوير  الذاتي  التطوير  عملية 
اإىل  اإ�س�فة  اليومي،  العمل  ملم�ر�سة  حتمية  كنتيجة  اخلربات 
الإف�دة من جت�رب ومن�هج بلدان ذات بيئة خمتلفة عن بيئتن� 
املج�ل،  هذا  يف  وجن�حه�  متيزه�  اأثبتت  قد  ولكنه�  املحلية، 
اإىل  والتحول  التنظيمي  ب�لأداء  الرتق�ء  لأهمية  الكرتاث  دون 
منظمة حديثة متعلمة، الأمر الذي ترافق مع غي�ب الوعي الك�يف 
فيه�  وامل�رصفني  املدر�سني  معظم  لدى  النف�سي  التمكني  ملفهوم 
ل  التي  ال�سالحي�ت  بع�س  تنفيذ  على  املدر�سني  دور  واقت�س�ر 
تتعدى عملية اإي�س�ل املعلوم�ت للطلبة ب�سكل جيد. ومن ثّم ميكن 

�سياغة م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت الآتية: 
1 - م� مدى توفر التعلم التنظيمي يف املدار�س  ●  - 4

الث�نوية اخل��سة يف مدينة حلب. 
2 - م� مدى توفر التمكني النف�سي يف املدار�س  ●  - 4

الث�نوية اخل��سة يف مدينة حلب. 
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يف  ● التنظيمي  التعلم  ملتغري  اأثر  هن�ك  هل   -  3  -  4
يف  اخل��س  الث�نوي  التعليم  مدار�س  يف  النف�سي  التمكني  دعم 

مدينة حلب. 

5. فروض البحث: 
على  الفرو�س  �سياغة  جرت  البحث  اأهداف  من  انطالقاً 

ال�سكل الآتي: 
الفر�سية الرئي�سة الأوىل:  ◄

تعزى  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق�ت  يوجد  ل   -  1  -  5
ملتغري  ب�لن�سبة  الجتم�عية(  احل�لة  )اجلن�س،  متغري  من  لكل 

التعلم التنظيمي. 
الفر�سية الرئي�سة الثانية:  ◄

تعزى  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق�ت  يوجد  ل   -  2  -  5
ملتغري  ب�لن�سبة  الجتم�عية(  احل�لة  )اجلن�س،  متغري  من  لكل 

التمكني النف�سي. 
الفر�سية الرئي�سة الثالثة:  ◄

التعلم  ملتغري  اإح�س�ئية  دللة  ذو  اأثر  يوجد   -  3  -  5
التنظيمي يف دعم التمكني النف�سي. 

6. متغريات البحث:  
املتغري امل�ستقل: التعلم التنظيمي، املتغري الت�بع: التمكني 

النف�سي. 

7. أمنوذج البحث: 

8. الدراسات السابقة: 
جرى تلخي�س الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة على ال�سكل 

الآتي: 
 Hosseiny. A. S. , Godarzi. M. A. , Poor( درا�سة 

 )Khalil. M, 2015

يف  النف�سي  التمكني  اأبع�د  دور  قي��س  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

يف  كلي�ت  خم�س  يف  الع�ملني  على  وُطبقت  الع�ملني،  اإبداع 
ج�معة بقية اهلل للعلوم الطبية يف اإيران، بلغ حجم عينة الدرا�سة 
اإح�س�ئية  دللة  ذي  اأثر  وجود  النت�ئج  واأظهرت  ع�ماًل،   )322(

بني اإبداع الع�ملني واأبع�د التمكني النف�سي. 
Ghaffari, H. , Saki, Samad. , Savari, Mos� )ررا�سة 

 )lem, 2014

التمكني  متغري  بني  العالقة  فح�س  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
موظفً�   )326( على  وُطبقت  التنظيمي  التعلم  ومتغري  النف�سي 
الب�حث�ن  تو�سل  اخلرج  تعليمية يف حم�فظة  منظمة  اإداريً� يف 
اأبع�د التمكني النف�سي )بعد املعنى  اأن ثمة عالقة قوية بني  اإىل 
وبعد الختي�ر وبعد الفع�لية وبعد الت�أثري( وبني التعلم التنظيمي 
املتوقع، يف حني اأنه ل توجد عالقة معنوية بني بعد الثقة بزمالء 
العمل- بعداً خ�م�سً� للتمكني النف�سي- وبني التعلم التنظيمي يف 

هذه املنظمة. 
 )Mirzaifar. M, 2014( درا�سة

هدفت الدرا�سة اإىل قي��س اأثر التمكني النف�سي للع�ملني يف 
متغري التعلم التنظيمي انطالقً� من النموذج املقدم من الب�حث 
جرى  ع�ماًل   45 من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�سة  وُطبقت   ،Huber

اختي�رهم ب�سكل ع�سوائي من �رصكتني لتوزيع الغ�ز يف حم�فظة 
لور�ست�ن يف اإيران، تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن التمكني النف�سي يوؤثر 

معنويً� يف التعلم التنظيمي. 
Madani. S. M. M. , Moharrer. A. , Jamshi� )ررا�سة 

 )doo. R. , Nouri. S, 2014

التنظيمي  التعلم  بني  العالقة  قي��س  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
والتمكني النف�سي يف ج�معة اآزاد الإ�سالمية يف اأُبحر، وبلغ حجم 
النت�ئج  اأظهرت  اجل�معة  هذه  يف  موظفً�   )147( البحث  عينة 
وجدود عالقة ذات دللة اإح�س�ئية بني اأبع�د التمكني النف�سي كٍل 

على حده وبني التعلم التنظيمي. 
 )Rasheed. M. F, 2014( درا�سة

التنظيمي  التعلم  التعرف على م�ستوى  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
م�ستوى  الفروق�ت يف  وبي�ن  الب�ك�ست�نية،  الن�سيج  منظم�ت  يف 
لختالف  ب�لن�سبة  املنظم�ت  هذه  يف  التنظيمي  التعلم  مم�ر�سة 
النموذج  من  الدرا�سة  انطلقت  احلجم،  حيث  من  املنظم�ت  هذه 
املقدم من الب�حثني Marsick & Watkins، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
وجود اأثر ذي دللة معنوية لأبع�د التعلم التنظيمي يف خمرج�ت 
املنظمة، اإ�س�فة اإىل وجود اأثر لختالف حجم املنظمة يف عملية 

التعلم التنظيمي. 
 )Gilaninia. Sh. , et al, 2013( درا�سة

اأهمية دور كل التعلم التنظيمي  اإظه�ر  اإىل  هدفت الدرا�سة 
ب�ملتغريات،  املليء  احل�يل  ع�رصن�  يف  املتعلمة  واملنظمة 
واأو�سحت الدرا�سة اأن التعلم التنظيمي م� هو اإل جزء من املنظمة 
املتعلمة اأو مرحلة لبد منه� للتحول اإىل منظمة متعلمة، واملنظمة 

التعلم التنظيمي
بعد دين�ميكي�ت التعلم

بعد حتول املنظمة
بعد متكني الع�ملني اإداريً�

بعد اإدارة املعرفة
بعد تطبيق التكنولوجي�

التمكني النف�سي
بعد املعنى
بعد الكف�ءة
بعد الت�أثري

بعد الختي�ر
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املتعلمة �رصورة تق�سيه� احل�جة اإىل رفع �سوية التعلم التنظيمي 
من خالل تطوير الهيكل التنظيمي وال�سرتاتيجي�ت امل�ستخدمة. 

 Allahyari, R. , Shahoazi, B. , Mirkamali, S,( درا�سة
 )M. , Kharazi, K, 2011

النف�سي  التمكني  بني  العالقة  قي��س  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف  والإداريني  والع�ملني  املدر�سني  لدى  التنظيمي  والتعلم 
مدر�سً�   )130( البحث  عينة  بلغت  اإيران،   – طهران  ج�معة 
توجد  ل  اأنه  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  الطبق�ت،  ب�أ�سلوب  اختريت 
ب�لن�سبة  والإن�ث  الذكور  الع�ملني  بني  اإح�س�ئية  فروق�ت 
فروق�ت  توجد  التنظيمي، ول  والتعلم  النف�سي  التمكني  ملتغريي 
اإح�س�ئية بني املدر�سني واملديرين فيم� يخ�س متغريي التمكني 

النف�سي والتعلم التنظيمي يف اجل�معة. 
 Safari, Kh. , Haghighi, A, S. , Rastegar, A. ,( درا�سة

 )Jamshidi, A, 2011

النف�سي  التمكني  بني  العالقة  فح�س  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
 )350( الدرا�سة على عينة مكونة من  ُطبقت  التنظيمي،  والتعلم 
جرى  وقد  البدنية  اللي�قة  ق�سم  ف�ر�س  حم�فظة  يف  موظفً� 
كل  اأن  النت�ئج  اأظهرت  وقد  العنقودية،  الطريقة  وفق  اختي�رهم 
من اأبع�د التمكني النف�سي )الختي�ر واملعنى والكف�ءة والت�أثري( 
اأنه  حني  يف  املتوقع  التنظيمي  التعلم  يف  الأقوى  الت�أثري  ذات 
التعلم  العمل يف متغري  الع�ملني بزمالء  اأثر معنوي لبعد ثقة  ل 

التنظيمي. 

أوجه تباين الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: 

ال�سابقة وتختلف  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية مع  تت�سابه 
معها فيما ياتي: 

اأخرى . 1 ومتغريات  التنظيمي  التعلم  متغري  بني  ربطت 
ك�ملنظمة املتعلمة. 

اأخرى . 2 ومتغريات  النف�سي  التمكني  متغري  بني  ربطت 
ك�لإبداع التنظيمي. 

يف . 3 التنظيمي  التعلم  اأثر  اإظه�ر  اإىل  الدرا�س�ت  هدفت 
م�ستوى الأداء التنظيمي ب�سكل ع�م. 

معظم الدرا�س�ت اعتربت التعلم التنظيمي �رصورة من . 4
اأجل ال�ستمرار والتطور. 

النف�سي . 5 التمكني  Spritzer يف  الب�حث�ن منوذج  اعتمد 
يف حني اعتمدت درا�س�ت اأخرى على النموذج املقدم من الب�حث 
يف التمكني النف�سي يف حني اعتمدت درا�س�ت اأخرى على النموذج 

املقدم من قبل الب�حث Huber يف التمكني النف�سي. 
احل�لية . 6 الدرا�سة  مع  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  معظم  تت�س�به 

)احل�سول  بد منه�  التنظيمي مير مبراحل ثالث ل  التعلم  اأن  يف 
على املعرفة، توزيع املعرفة، تف�سري املعرفة( . 

تو�سيح . 7 يف  امل�ستخدمة  العلمية  امل�دة  من  الإف�دة 

مفهوم كال املتغريين ، اإ�س�فة اإىل اقتب��س املق�يي�س امل�ستخدمة 
يف التحليل الإح�س�ئي. 

8. أدبيات الدراسة: 
●  :Learning Organization 8 - 1. التمكني النف�سي

اأن التمكني  اأنه على الرغم من  اأكدت الكثري من الدرا�س�ت 
النف�سي لي�س الع�س� ال�سحرية يف املنظمة لكنه ال�سرتاتيجية التي 
اأثبتت جن�حه� يف اإطالق العن�ن للع�ملني ب�سكل خمطط ومدرو�س 

نحو حتمل م�سوؤولي�تهم وحت�سني م�ستوى اأدائهم. 
يف الواقع هن�ك العديد من الدرا�س�ت التي تن�ولت مو�سوع 
التمكني النف�سي وُتعترب درا�سة (Conger & Kanung ,1988( من 
النف�سي  التمكني  الب�حث�ن  فيه�  اعترب  التي  الدرا�س�ت  اأوىل هذه 
تعبرياً مم�ثاًل للدافعية التي ترفع من الكف�ءة الذاتية لدى الفرد، 
التي   )Thomas & Velthouse, 1990( درا�سة  ذلك  بعد  لت�أتي 
انطلقت من الدرا�سة ال�س�بقة، ولكن اأو�سح من خالله� الب�حث�ن 
املمكن  غري  ومن  الوجوه  متعدد  تعبري  هو  النف�سي  التمكني  اأن 
اأو�سع من كونه دافعً� للفرد،  تعريفه من وجهة نظر واحدة، فهو 
فهو  املنظمة  به يف  يقوم  الذي  الدور  اأهمية  له حول  اأو موجهً� 
ب�لأبع�د(  بعد  فيم�  )�سميت  اأ�س��سية  مقوم�ت  اأربعة  ذو  مفهوم 
 Conger هي: املعنى، املقدرة )والتي ترادف الكف�ءة الذاتية عند
Kanungo &( ، تقرير امل�سري، الت�أثري. تلك التي لبد من توافره� 

هذه  من  انطالقً�  املنظمة،  يف  النف�سي  التمكني  لنج�ح  جميعً� 
الدرا�سة ج�ءت درا�سة )Spritzer, 1995( التي قدمت تعريفً� اأو�سع 
للتمكني النف�سي اعتمدت عليه الكثري من الدرا�س�ت الالحقة، فمن 
مكت�سب  "�سعور  ب�أنه  النف�سي  التمكني  ُعرِّف  الدرا�سة  هذه  خالل 
من املمكن ت�سكيله لدى الفرد من خالل ال�سلوك الذي ي�سلكه داخل 

املنظمة لتحقيق الغر�س الأ�س��سي للعمل". 
اأبع�د  اأربعة  اإىل   Spritzer وي�ستند التمكني النف�سي بح�سب 
وبعد  املقدرة  وبعد  الإجن�ز  وبعد  املعنى  )بعد  هي  اأ�س��سية 
�سعور  بح�سب  النف�سي  التمكني  تعريف  جرى  كم�   ، الختي�ر( 
الذي  ال�سلوك  خالل  من  الفرد  لدى  ت�سكيله  املمكن  من  مكت�سب 
ي�سلكه داخل املنظمة لتحقيق الغر�س اأو الهدف الأ�س��سي للعمل 
نني هم الأكرث  وتتجلى اأهمية التمكني النف�سي يف اأن الأفراد املمكَّ
الك�ملة  مبعرفتهم  يتميزون  فهم  املنظمة  يف  واإنت�جً�  ن�س�طً� 
للعمل  الدقيق  التخطيط  على  ومقدرتهم  عملهم  تف��سيل  جلميع 
ن  وحتديد نق�ط ال�سعف لديهم والعمل على جت�وزه�. عندم� ميَكّ
الفرد يف منظمته التي يعمل به� ف�إن مك��سب اإيج�بية كثرية من 
املمكن التو�سل اإليه�: ك�مل�ستوي�ت الع�لية من الر�س� واللتزام 
العمل،  دوران  معدل  انخف��س   )Spritzer, 2007( الوظيفي 
وانخف��س يف �سغوط العمل، الأمر الذي ينعك�س ب�سورة اإيج�بية 

يف اأداء املنظمة كله، ومن ثم يف مركزه� التن�ف�سي. 
●  :organizational learning 8 - 2. التعلم التنظيمي

للتعلم ل يختلف عن  اأن املعنى اجلوهري  الرغم من  على 
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معنى التعلم التنظيمي اإل اأن التعلم التنظيمي اأكرث تعقيداً، اإذ يعد 
التعلم التنظيمي م�سطلحً� حديثً� يف الفكر الإداري وظهرت اأوىل 
حم�ولت حتديد مفهومه ع�م 1964 من قبل Simon الذي اعترب 
من اأوائل املفكرين الذين تطرقوا له. والتعلم التنظيمي )العبيدي 
التغيري يف  وي�سبب  املعرفة  بتعزيز  "يقوم   )2008 اأزه�ر عبيد، 
كف�ءة  ويف  و�سلوكي�تهم  اجت�ه�تهم  ويف  الأفراد  تفكري  طريقة 
فرق العمل ب�ل�سكل الذي يوؤدي اإىل خلق �سلوك تنظيمي فع�ل يف 
خمتلف الظروف واحل�لت". ويرى )Huber. G,1991( اأن عملية 

التعلم التنظيمي تتكون من املراحل الآتية: 
والبيئة  - الداخلية  البيئة  من  املعرفة  على  احل�سول 

اخل�رجية للمنظمة. توزيع املعرفة وهذا يعني م�س�ركة املنظمة 
جميع الإدارات والع�ملني هذه املعلوم�ت اأو املعرفة. 

تف�سري املعرفة.  -
ب�ملعرفة  - الحتف�ظ  يعني  وهذا  التنظيمية  الذاكرة 

ل�ستخدامه� يف امل�ستقبل. 
)بعد  الآتية:  الأبع�د  اإىل  التنظيمي  التعلم  ي�ستند  كم� 
دين�ميكي�ت التعلم، بعد حتول املنظمة، بعد متكني الع�ملني، بعد 

اإدارة املعرفة، بعد تطبيق التكنولوجي�( . 
التعلم  اأن   )Bannet, 2008( يرى  نف�سه  ال�سي�ق  ويف 
العرتاف  مرحلة  هي:  مراحل  ثالث  خالل  من  يحدث  التنظيمي 
)تعلم مف�هيم جديدة( ، ال�سلوك )تطوير مه�رات وقدرات جديدة( 
مه�رات  خم�س  هذا  ويتطلب   ، فعليً�(  العمل  )اإجن�ز  الأداء   ،
اأ�س��سية هي )حل امل�س�كل، اكت�س�ب التجربة، التعلم من التجربة 

ال�سخ�سية، التعلم من الآخرين، نقل املعرفة من الآخرين( . 
تتميز عملية التعلم التنظيمي باخل�سائ�س الآتية: 

جميع  - اإىل  و�سهولة  بي�رص  واملعرفة  املعلوم�ت  تدفق 
م�ستوي�ت املنظمة. 

الآتية  - الأربعة  امل�ستوي�ت  يف  التعلم  عملية  تفعيل 
)الفرد، فرق العمل، بني الفرق، املنظمة ككل( ، يف الوقت نف�سه. 

حتدث عملية التعلم التنظيمي ب�آن واحد ويف م�ستوي�ت  -
املنظمة املختلفة. 

امل�ستمر  - التدريب  من  انطالقً�  العمل  فرق  تقوم 
والتعليم�ت املوجهة اإليهم بتفعيل عملية احلوار واملن�ق�سة ب�سكل 

ي�سهم يف تطوير معلوم�ت وقدرات الع�ملني. 
للتعلم التنظيمي روؤى براقة ووا�سحة حول امل�ستقبل،  -

النمو وتطوير املنظمة وقدرات الع�ملني. 
الأفراد  - وروؤية  لفهم  انعك��س  ميثل  التنظيمي  التعلم 

واملنظمة والإدارة. 
يف  العمل  لفرق  امل�ستمر  والتطوير  التدريب  خالل  فمن 
الأحداث  من�ق�سة  على  والعمل  جديدة  عمل  فرق  وخلق  املنظمة 

الط�رئة فيم� بينهم يجري تطوير مه�رات ومقدرات هذه الفرق. 

على  التنظيمي  التعلم  يعمل  ذكره،  �سبق  م�  اإىل  اإ�س�فة 
حم�ور  ثالث  خالل  من   )Alomari, 2014( نوعي  تغيري  اإحداث 
ورفع  املعرفة  وتكوين  الأداء  م�ستوى  حت�سني  هي:  املنظمة  يف 
كف�ءة الع�ملني، ف�نطالقً� من اأن املعرفة ترتاكم نتيجة اخلربات 
والتج�رب ال�س�بقة وحتليل نت�ئج اخلطط امل�سبقة، ل بد اأن يتغري 
الذي ل بد  الأمر  الع�مل  الفرد  مع هذه املعرفة املرتاكمة �سلوك 

واأن يقود اإىل رفع وحت�سني م�ستوى الأداء. 
ومن اجلدير ذكره اأن التعلم التنظيمي �رصورة لأية منظمة 
حكومية اأو خ��سة وت�أتي هذه ال�رصورة من احل�ج�ت املتزايدة 
التعلم  انته�ج  وهو  وحيد  خي�ر  اأم�م  املنظمة  و�سعت  والتي 

التنظيمي منهج� وا�سرتاتيجية للتغري نحو الأف�سل. 

9. حدود البحث: 
املدر�سني  ● الدرا�سة  تن�ولت  املكانية:  احلدود   .1  -  9

ك�فة يف املدار�س الث�نوية اخل��سة يف مدينة حلب. 
الفرتة  ● يف  ال�ستبي�ن  ُوّزَع  الزمانية:  احلدود   .2  -  9

ع�رص  احل�دي  ال�سهر  واأوائل  الع��رص  ال�سهر  بني  الواقعة  الزم�نية 
من ع�م 2014 يف الف�سل الدرا�سي الأول من الع�م. 

9 - 3. احلدود املو�سوعية: اعتمد الب�حث�ن النموذج  ●
املقدم من الب�حث Spritzer ب�أبع�ده الأربعة، ويعد هذا النموذج 
اأكرث مالءمة لطبيعة العمل يف املنظم�ت اخلدمية كم� اعتمد عليه 
يف درا�سة مو�سوع التمكني النف�سي من خالل غ�لبية الب�حثني. 

على  ● ال�ستب�نة  وزعت  الب�رشية:  احلدود   .4  -  9
املدر�سني الع�ملني يف املرحة الث�نوية يف املدار�س عينة البحث. 

10. منهج البحث: 
يقوم  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الب�حث�ن  اعتمد 
و�سفً�  وو�سفه�  الواقع  يف  هي  كم�  املدرو�سة  الظ�هرة  بدرا�سة 
امليدانية  والدرا�سة  النظرية  الدرا�سة  وح�سل اجلمع بني  دقيقً�، 

كما ياأتي: 
10 - 1. الدرا�سة النظرية: وذلك بجمع امل�دة العلمية  ●

املراجع  على:  العتم�د  خالل  من  البحث  مبو�سوع  املرتبطة 
والكتب، الدوري�ت واملق�لت العلمية الدرا�س�ت والبحوث العربية 

والأجنبية املن�سورة وغري املن�سورة. 
ي�ستمد  ● خالله�  من  التي  امليدانية:  الدرا�سة   .2  .10

الب�حث�ن بي�ن�تهم� الأولية املتعلقة مبو�سوع البحث وذلك على 
ال�سكل الآتي: 

Ú  10. 2. 1. جمتمع وعينة البحث: ي�ستمل جمتمع البحث
مدينة  يف  اخل��سة  الث�نوية  املدار�س  يف  املدر�سني  جميع  على 
2015( و الب�لغ )746( ح�سب  حلب للع�م الدرا�سي )2014 - 
الأزمة  تطور  لع�م2012ومع  الرتبية  ملديرية  اإح�س�ئية  اآخر 
وخ��سة يف مدينة حلب انخف�س هذا العدد اإىل م� يق�رب الن�سف 
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اإىل  املدار�س  معظم  وحتول  املدر�سني  من  الكثري  ت�رصب  ب�سبب 
اأم�كن اإيواء للمهجرين من بيوتهم اأو اأم�كن خم�س�سة جلم�ع�ت 
طبق�  مدر�سً�   )248( فتبلغ  البحث  عينة  اأم�  الإن�س�نية  الإغ�ثة 
 Krejcie & مورغ�ن  و  كريج�سي  الب�حث�ن  اأعده  الذي  للجدول 
حجم  لتحديد   )2009 اآخرون،  و  جمعة  ف�يز  )النج�ر   Morgan

العينة ب�لعتم�د على حجم املجتمع وه�م�س اخلط�أ امل�سموح به 
ومقداره %5، لذا ق�م الب�حث�ن بتوزيع250 ا�ستبي�ن ب�لتع�ون 
مع م�رصيف املرحلة الث�نوية يف كل من املدار�س الت�لية )مدر�سة 
بفروعه�  اخل��سة  املع�رف  ومدار�س  الوطنية  واملدر�سة  املروج 
�سم�س  ومدر�سة  املرييدي�ن  وفرع  واملح�فظة  الإ�سم�عيلية 
الأ�سيل اخل��سة( وح�سل ا�سرتج�ع )237( ا�ستبي�ن� ك�ن منه� 

)217( ا�ستبي�ن� �س�حل� للتحليل الإح�س�ئي. 
Ú  :10. 2. 2. ت�سميم قائمة ال�ستق�ساء

من  ال�ستبيان  قائمة  تتاألف  ال�ستق�ساء:  قائمة  ت�سميم 
ثالثة اأق�سام على النحو الآتي )كما يت�سح يف امللحق رقم 1( . 

الق�سم الأول: ي�سم املتغريات الدميوغرافية والتي �سوف  -
يجري قي��سه� ب�سكل مب��رص ب��ستخدام �سوؤالني متعلقني ب�جلن�س 

واحل�لة الجتم�عية. 
الدرا�سة  - يف  امل�ستقل  املتغري  على  يركز  الث�ين:  الق�سم 

اإذ اعتمد الب�حث�ن على املقي��س امل�ستخدم  )التعلم التنظيمي( ، 
من قبل اجلمعية المريكية للتدريب والتطوير )ASTD( وي�ستمل 

على ع�رصين �سوؤاًل يقي�س التعلم التنظيمي لدى املدر�سني. 
الدرا�سة  - يف  الت�بع  املتغري  على  يركز  الث�لث:  الق�سم 

)التمكني النف�سي( ، وقد اعتمد الب�حث�ن على املقي��س امل�ستخدم 
من الب�حث )Spritzer, 1995( الذي ي�ستمل على ثالثة ع�رص �سوؤاًل 
مقي��س  على  ب�لعتم�د  وذلك  النف�سي.  التمكني  متغري  تقي�س 
يف  والثاين  الأول  ال�سوؤالني  على  ولالإجابة  اخلم��سي،  ليكرت 

الدرا�سة: 
الث�نوية . 1 املدار�س  التنظيمي يف  التعلم  توافر  مدى  م� 

اخل��سة يف مدينة حلب. 
العليم . 2 مدار�س  يف  النف�سي  التمكني  توافر  مدى  م� 

الث�نوية اخل��سة يف مدينة حلب. 
ق�م الب�حث�ن ب�إيج�د املتو�سط�ت احل�س�بية لأفراد العينة 
ب�لن�سبة لكل من متغري التعلم التنظيمي ومغري التمكني النف�سي 
يف  املو�سحة  النت�ئج  اإىل  الب�حث�ن  وتو�سل  املدر�سني  لدى 

اجلدول رقم )1( : 
الجدول رقم )1( 

المتوسطا	 الحسابية لمتغيرا	 الدراسة

الإنحراف املعياريالو�سط احل�سابيمتغريات الدرا�سة

3.319.904متغري التعلم التنظيمي

الإنحراف املعياريالو�سط احل�سابيمتغريات الدرا�سة

3.79.67متغري التمكني النف�سي

التعلم  ملتغري  احل�س�بي  الو�سط  قيمة  اأن  الب�حث�ن  يالحظ 
التنظيمي هي )3.31( من حد اأق�سى بلغت قيمته خم�س درج�ت 
ب�نحراف معي�ري قدره )0.904( وهي قيمة مرتفعة واإيج�بية 
الث�نوية  املدار�س  يف  التنظيمي  التعلم  اأبع�د  توافر  يعني  م� 
التنظيمي  التعلم  اأن  الب�حث�ن  ويرى  حلب،  مدينة  يف  اخل��سة 
اأي منظمة  لت�ستطيع  منه�  اأ�س��سية لبد  اأ�سبح �رصورة ومرحلة 
الو�سول اإىل مرحلة املنظمة املتعلمة ، اأم� املدار�س اخل��سة فيعد 
الأكرث حتديً�  اخلطوة  الب�حثني  نظر  التنظيمي من وجهة  التعلم 
ا�ستقرار  عدم  من  البالد  تعي�سه�  التي  الظروف  �سمن  وب�لذات 
و�سعف يف الو�س�ئل التكنولوجية واخلدم�ت اللكرتونية املت�حة 
واملن�هج  الو�س�ئل  اأحدث  على  الطالع  �رصورة  و  جهة  من 
التعليمية و مواكبة الع�رص لتقدمي اأف�سل خدمة تدري�سية من جهة 
ث�نية وعلى الأخ�س اأن امل�ستهلكني هم طالب املرحلة الث�نوية 
هذه  و  حلب  مدينة  طالب  من  وا�سعة  �رصيحة  ي�سكلون  الذين 
ال�رصيحة ت�سكل مدخال اأ�س��سيً� جل�مع�ت هذه املدينة يف مرحلة 

زمنية لحقة.
النف�سي  التمكني  ملتغري  احل�س�بي  الو�سط  قيمة  تبلغ  كم� 
هي )3.79( من حد اأق�سى بلغت قيمته خم�س درج�ت ب�نحراف 
يعني  م�  واإيج�بية  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.67( قدره  معي�ري 
يف  اخل��سة  الث�نوية  املدار�س  يف  النف�سي  التمكني  اأبع�د  توافر 
القط�ع  مدار�س  معظم  توقف  اأن  الب�حث�ن  ويرى  حلب،  مدينة 
الث�نوي  التعليم  مدار�س  على  فر�س  دوره�  اأداء  عن  احلكومي 
اأوًل  التميز  بهدف  العط�ء  من  ومزيداً  اجلهد  من  مزيداً  اخل��سة 
الزي�رات  وبنتيجة  ث�نيً�،  ال�سوقية  واحل�سة  الأرب�ح  وجني 
مدار�س  يف  العمل  اأن  لوحظ  ال�سخ�سية  واملق�بالت  امليدانية 
يعمل  ف�جلميع  العمل  فرق  اأ�س��س  على  ق�ئم  اخل��س  التعليم 
بهدف التميز واجلميع يدرك اأهمية وقيمة العمل الذي يقوم به مع 
مالحظة اأن القرارات ال�سرتاتيجية تتخذ يف امل�ستوي�ت الإدارية 
العلي�، وميكن لأي مدر�س الإدلء براأيه لتجري درا�سته من قبل 
العمل  اأ�س�ليب  يخت�رون  من  هم  واملدر�سون  امل�سوؤولة،  اجله�ت 
اأن  �رصط  اإ�س�فته  �رصورة  يرون  م�  ي�سيفون  ورمب�  املن��سبة 

يكون هذا �سمن املنهج املقرر. 

11. نتائج التحليل اإلحصائي وإثبات الفرضيات: 

أوالً- اختبار صدق وثبات املقياس: 

وقد  التحكيم،  بو�س�طة  ال�ستب�نة  الت�أكد من �سدق  ح�سل 
ب�حث  من  اأكرث  نظر  وجه�ت  على  بن�ء  املقي��س  �سي�غة  جرى 
�س�بق، اأم� مع�مل الثب�ت فلقد ك�نت النت�ئج كم� يف اجلدول رقم 

)2( الت�يل: 
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الجدول رقم )2( 
معاما	 ألفا كرو نباخ لمقاييس الدراسة

قيمة األفا كرو نباخعدد العباراتاملتغري

20.939التعلم التنظيمي

22.918التمكني النف�سي

ثانياً: اختبار فرضيات الدراسة: 

ل يوجد فروق�ت ذات دللة  ◄ الأوىل:  الفر�سية  لختبار 
اإح�س�ئية تعزى لكل من متغري )اجلن�س، احل�لة الجتم�عية( فيم� 

يخ�س متغري التعلم التنظيمي.
Ú  T لختبار هذه الفر�سية قامت الباحثة باإجراء اختبار

وكانت النتائج كما ياأتي: 

الجدول رقم )3( 
متوسط إجابا	 المدرسين بالنسبة لمتغير التعلم التنظيمي \ 

الجنس 

متو�سطالتكرار اجلن�س
الإجابات

الإنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

يف املدار�س 
الث�نوية 
اخل��سة

694.12.494.059ذكر

1484.40.481.039اأنثى

2174.18.366.041اإجمايل

الذكور  لإج�ب�ت  احل�س�بي  الو�سط  قيمة  اأن  املالحظ  من 
لإج�ب�ت  احل�س�بي  الو�سط  قيمة  عن  ب�سيطً�  اختالفً�  يختلف 

الإن�ث يف املدار�س الث�نوية اخل��سة.
الجدول رقم )4( 

اختبار T لمتغير التعلم التنظيمي بالنسبة لمتغير الجنس

التعلم التنظيمي بالن�سبة 
ملتغري اجلن�س يف املدار�س 

الثانوية اخلا�سة
FاملعنويةT

معنوية
T 

يف ح�ل ت�س�وي التب�ين�ت
.566.453

-4.05.00

4.01.00-يف ح�ل عدم ت�س�وي التب�ين�ت

معنوية  م�ستوى  عند  بلغت.566  فقد   F قيمة  اأن  نالحظ 
نقبل  وب�لت�يل   0.05 من  اأكرب  تعد  القيمة  وهذه  قدره.453 
ب�ختي�ر  ونقوم  التب�ين�ت  ت�س�وي  تفرت�س  التي  العدم  فر�سية 
اختب�ر T عند ت�س�وي التب�ين�ت ونالحظ من جدول اختب�ر T ب�ن 
 )4.05  -( التب�ين�ت  ت�س�وي  T ك�نت يف ح�ل  اإح�س�ئية  قيمة 
بينم� ك�نت قيمة sig ت�س�وي.00 وهي معنوية عند م�ستوى دللة 
اأنه يوجد فروق�ت  اأي  العدم  %5 ومن ثم ميكنن� قبول فر�سية 

ذات دللة اإح�س�ئية بني الإن�ث والذكور ملدرك�تهم ملتغري التعلم 
التنظيمي يف املدار�س الث�نوية اخل��سة.

املدر�سني  بني  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق�ت  توجد 
احل�لة  ملتغري  تعزى  التنظيمي  التعلم  لأبع�د  مدرك�تهم  يف 

الجتم�عية.
Ú  T لختبار هذه الفر�سية قامت الباحثة باإجراء اختبار

وكانت النتائج كما ياأتي: 

 الجدول رقم )5( 
متوسط إجابا	 المدرسين بالنسبة لمتغير التعلم التنظيمي \ الحالة 

االجتماعية

متو�سطالتكرار احلالة الجتماعية
الإجابات

الإنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

التعلم التنظيمي 
يف املدار�س 

الث�نوية 
اخل��سة

1104.18.610.058ع�زب

1074.19.602.058متزوج

2174.18.604.041اإجمايل

من املالحظ اأن قيمة الو�سط احل�س�بي لإج�ب�ت املتزوجني 
تختلف اختالفً� ب�سيطً� عن قيمة الو�سط احل�س�بي لإج�ب�ت غري 
واملدار�س  احلكومية  الث�نوية  املدار�س  من  كل  يف  املتزوجني 

الث�نوية اخل��سة.
الجدول رقم )6( 

اختبار t للتعلم التنظيمي بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية

التعلم التنظيمي بالن�سبة 
ملتغري احلالة الجتماعية يف 

املدار�س الثانوية اخلا�سة
FاملعنويةT

معنوية
T 

يف ح�ل ت�س�وي التب�ين�ت
1.2990.256

-0.0130.989

0.0130.989-يف ح�ل عدم ت�س�وي التب�ين�ت

نالحظ اأن قيمة F فقد بلغت 1.299 عند م�ستوى معنوية 
نقبل  ثم  ومن   0.05 من  اأكرب  تعد  القيمة  وهذه  قدره.256 
ب�ختي�ر  ونقوم  التب�ين�ت،  ت�س�وي  تفرت�س  التي  العدم  فر�سية 
 T اختب�ر  جدول  من  ونالحظ  التب�ين�ت  ت�س�وي  عند   T اختب�ر 
ب�أن قيمة اإح�س�ئية T ك�نت يف ح�ل ت�س�وي التب�ين�ت- .013 
 5% الدللة  م�ستوى  من  اأكرب  وهي  معنوية.989  م�ستوى  عند 
فروق�ت  يوجد  ل  اأنه  اأي  العدم  فر�سية  قبول  ميكنن�  وب�لت�يل 
ذات دللة اإح�س�ئية بني املتزوجني وغري املتزوجني ملدرك�تهم 

ملتغري التعلم التنظيمي يف املدار�س الث�نوية اخل��سة.
انطالقً� من اأن عملية التعلم تنطوي على اكت�س�ب املعرفة 
ب�لن�سبة  واحدة  التعلم  اآلية  واأن  الفرد،  �سلوكي�ت  يف  والتغيري 
جلميع الأفراد داخل املنظمة، ف�إن هذا يعني اأنه لن تختلف هذه 

العملية �سواء اأك�ن هذا الفرد متزوجً� اأم ل.
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لختبار الفر�سية الثانية: ل يوجد فروق�ت ذات دللة  ◄
الجتم�عية(  احل�لة  )اجلن�س،  متغري  من  لكل  تعزى  اإح�س�ئية 

ب�لن�سبة ملتغري التمكني النف�سي.
Ú  اختبار باإجراء  الباحثة  قامت  الفر�سية  لختبار هذه 

T كما ياأتي: 

الجدول رقم )6( 
متوسط إجابا	 المدرسين بالنسبة لمتغير التمكين النفسي \ 

الجنس

متو�سطالتكرار اجلن�س
الإجابات

الإنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

يف املدار�س 
الث�نوية 
اخل��سة

694.29.563.067ذكر

1484.21.495.040اأنثى

2174.23.518.035اإجمايل

الذكور  لإج�ب�ت  احل�س�بي  الو�سط  قيمة  اأن  املالحظ  من 
لإج�ب�ت  احل�س�بي  الو�سط  قيمة  عن  ب�سيطً�  اختالفً�  يختلف 
الإن�ث يف كل من املدار�س الث�نوية احلكومية واملدار�س الث�نوية 

اخل��سة.
الجدول رقم )7( 

اختبار T لتمكين المدرسين نفسيًا بالنسبة لمتغير الجنس

متكني املدر�سني نف�سياً 
بالن�سبة ملتغري اجلن�س يف 
املدار�س الثانوية اخلا�سة

FاملعنويةT
معنوية

T 

يف ح�ل ت�س�وي التب�ين�ت
0.0420.838

1.070.282

1.020.306يف ح�ل عدم ت�س�وي التب�ين�ت

معنوية  م�ستوى  عند  بلغت.042  فقد   F قيمة  اأن  نالحظ 
قدره.838 وهذه القيمة تعد اأكرب من 0.05 وعليه، نقبل فر�سية 
ب�ختي�ر  نقوم  ثّم  ومن  التب�ين�ت  ت�س�وي  تفرت�س  التي  العدم 
 T اختب�ر  جدول  من  ونالحظ  التب�ين�ت  ت�س�وي  عند   T اختب�ر 
 1.02 التب�ين�ت  ت�س�وي  T ك�نت يف ح�ل  اإح�س�ئية  ب�أن قيمة 
م�ستوى  عند  معنوية  غري  وهي  ت�س�وي.306   sig قيمة  وك�نت 
فروق�ت  يوجد  ل  اأنه  اأي  العدم  فر�سية  نقبل  ثّم   5% دللة 
جوهرية بني الإن�ث والذكور ب�لن�سبة ملتغري التمكني النف�سي يف 
املدار�س الث�نوية اخل��سة.وترى الب�حثة اأن ال�سبب يف ذلك يعود 
اجلهد  ويبذلون  معً�،  ب�لتدري�س  يقومون  والإن�ث  الذكور  اأن  اإىل 
يف  نف�سه�  والعلمية  التو�سيحية  الأ�س�ليب  وي�ستخدمون  نف�سه، 
 Collins.M.D, 2007() درا�سة  يخ�لف  الطلبة.وهذا  مع  التوا�سل 
وتو�سلت  اخلدم�ت  حمدود  مطعم  بيئة  على  طبقت  التي   ((18

الدرا�سة اإىل وجود فروق�ت جوهرية بني الذكور والإن�ث ب�لن�سبة 

ملتغري التمكني النف�سي، اإذ تعد الإن�ث اأكرث اإدراكً� ملتغري التمكني 
النف�سي.
Ú  اختبار باإجراء  الباحثة  قامت  الفر�سية  لختبار هذه 

T كما ياأتي: 

الجدول رقم )8( 
متوسط إجابا	 المدرسين بالنسبة لمتغير التمكين النفسي \ 

الحالة االجتماعية

متو�سطالتكرار احلالة الجتماعية
الإجابات

الإنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

يف املدار�س 
الث�نوية 
اخل��سة

1104.19.547.052ع�زب

1074.28.484.046متزوج

2174.23.518.034اإجمايل

من املالحظ اأن قيمة الو�سط احل�س�بي لإج�ب�ت املتزوجني 
يختلف اختالفً� ب�سيطً� عن قيمة الو�سط احل�س�بي لإج�ب�ت غري 
واملدار�س  احلكومية  الث�نوية  املدار�س  من  كل  يف  املتزوجني 

الث�نوية اخل��سة.
الجدول رقم )9( 

اختبار T لتمكين المدرسين نفسيًا بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية

متكني املدر�سني نف�سياً بالن�سبة 
ملتغري احلالة الجتماعية يف 

املدار�س الثانوية اخلا�سة
FاملعنويةT

معنوية
T 

يف ح�ل ت�س�وي التب�ين�ت
1.9850.160

-1.2120.227

1.2140.226-يف ح�ل عدم ت�س�وي التب�ين�ت

لختبار الفر�سية الرئي�سة الثالثة:  ◄

التنظيمي يف  التعلم  اإح�س�ئية ملتغري  ذو دللة  اأثر  يوجد 
دعم التمكني النف�سي 

بطريقة  الب�سيط  النحدار  اختب�ر  ب�إجراء  الب�حث�ن  ق�م 
Entre، وذلك بهدف تعرف اأثر متغري التمكني النف�سي يف متغري 

التعلم التنظيمي )املتغري امل�ستقل( يف املدار�س الث�نوية اخل��سة 
يف مدينة حلب، وك�نت النت�ئج كم� هو مو�سح يف اجلدول رقم 

)10( الآتي: 
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الجدول رقم )10( 
معاما	 االرتباط والتحديد ونموذج االنحدار بين متغير التعلم التنظيمي ومتغير التمكين النفسي

معامل النحدار Bاملتغري امل�ستقل
T اختبارF اختبار

R معامل الرتباطR2 معامل التحديد املرّجحمعامل التحديد
املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

2.57714.360.00الث�بت
10.350.000.2140.0460.042

4343.2180.00.التعلم التنظيمي

اأن  يعني  وهذا   )0.214( ي�س�وي  الرتب�ط  مع�مل  اإن 
عالقة  النف�سي  والتمكني  التنظيمي  التعلم  متغري  بني  العالقة 
اإل  طردية، واأن قوة هذه العالقة )0.214( وهي عالقة �سعيفة 
اأنه� معنوية عند م�ستوى0.05، كم� بلغت قيمة مع�مل التحديد 
)0.046( وهذا يعني اأن املتغري امل�ستقل يف�رص 46% من التغيري 
 %54 ن�سبة  واأن  النف�سي(  )التمكني  الت�بع  املتغري  احل��سل يف 
ب�لإ�س�فة  الدرا�سة  مو�سع  تكن  مل  اأخرى  متغريات  اإىل  تعود 
لالأخط�ء الع�سوائية الن�جتة عن دقة اختي�ر العينة ودقة وحدات 
املتغري  بني  النحدارية  العالقة  تو�سيح  وميكن  وغريه  القي��س 
التمكني  الت�لية:  العالقة  خالل  من  الت�بع  واملتغري  امل�ستقل 

النف�سي= 2.577 + 0.434 )التعلم التنظيمي( .
يعك�س  النف�سي(  )التمكني  اإن  اإذ  منطقية،  النتيجة  وتعد 
فكلم�  الفرد،  لدى  والتعلم  للنمو  ال�سخ�سي  والطموح  التفوق 
متيزه  على  ذلك  انعك�س  ب�لتعلم  ال�ستمرار  على  قدرته  ازدادت 

الذي ل بد اأن يدفعه اإىل الرغبة ب�كت�س�ب املزيد.

النتائج: 
تو�سل الباحثان اإىل النتائج الآتية: 

الث�نوية . 1 املدار�س  يف  النف�سي  التمكني  اأبع�د  تتوافر 
اخل��سة يف مدينة حلب.

الث�نوية . 2 املدار�س  يف  التنظيمي  التعلم  اأبع�د  تتوافر 
اخل��سة يف مدينة حلب.

ل توجد فروق�ت ذات دللة اإح�س�ئية ملتغري املنظمة . 3
احل�لة  )اجلن�س،  الدميوغرافية  للمتغريات  تعزى  املتعلمة 

الجتم�عية( .
التعلم . 4 ملتغري  اإح�س�ئية  دللة  ذات  فروق�ت  توجد  ل 

احل�لة  )اجلن�س،  الدميوغرافية  للمتغريات  تعزى  التنظيمي 
الجتم�عية( .

يوجد اأثر ذو دللة معنوية ملتغري التعلم التنظيمي يف . 5
متغري التمكني النف�سي يف املدار�س الث�نوية اخل��سة يف مدينة 

حلب.
ثق�فة . 6 لن�رص  مالءمة  اأر�سية  النف�سي  التمكني  يوفر 

اخل��سة  الث�نوية  املدار�س  يف  املدر�سني  بني  التنظيمي  التعلم 
عينة البحث.

املدر�سني . 7 بني  النف�سي  التمكني  مفهوم  تطبيق  لنج�ح 
اأهمه�  متعددة:  عوامل  توافر  من  بد  ل  الث�نوية  املدار�س  يف 
)ن�رص ثق�فة التمكني النف�سي بني املدر�سني والإدارة يف املدار�س 
املدار�س  يف  دورهم  ب�أهمية  املدر�سني  اإح�س��س  دعم  الث�نوية، 
الث�نوية، توفري بيئة عمل من��سب لهم، توفري الإمك�ني�ت الالزمة 

للتميز واأداء العمل ب�إتق�ن( .
لالنتق�ل . 8 اأ�س��سية  مرحلة  هو  التنظيمي  التعلم  اإن 

ب�ملدار�س اإىل منظم�ت متعلمة.
يف . 9 النف�سي  التمكني  لأبع�د  املدر�سني  اإدراك  يعد 

املدار�س الث�نوية اخل��سة مرتفعً� وتتوفر اأبع�د التمكني النف�سي 
يف املدار�س الث�نوية اخل��سة مب�ستوى مرتفع.

يف . 10 التنظيمي  التعلم  لأبع�د  املدر�سني  اإدراك  يعد 
مفهوم  غي�ب  مالحظة  مع  مرتفعً�  اخل��سة  الث�نوية  املدار�س 
التعلم التنظيمي عن اأذه�نهم كمنهج اأو ا�سرتاتيجية يف املنظمة.

انطالقً� من النت�ئج التي مت التو�سل اإليه� يو�سي الب�حث�ن 
ب�لآتي: 

توصيات عامة: 
العمل على ن�رص ثق�فة كٍل من التمكني النف�سي والتعلم . 1

الث�نوية  املدار�س  يف  واملديرين  املدر�سني  بني  التنظيمي 
اخل��سة، وذلك عن طريق اإق�مة الندوات وور�س�ت العمل الدورية 
وبي�ن اأهمية مثل هذه ال�سرتاتيجي�ت للنهو�س ب�لعمل التدري�سي 

وحت�سني اأداء املدار�س ب�سكل ع�م.
ب�سكل . 2 التعلم  من  املديرين  قبل  من  املدر�سني  متكني 

هذا  يف  املتميزة  املدار�س  خربات  من  الإف�دة  وحم�ولة  م�ستمر 
املج�ل مب� يتالءم مع طبيعة املن�خ التدري�سي ال�سوري.

من . 3 لال�ستف�دة  املدر�سني  من  ال�سب�ب  جيل  توجيه 
التدري�سي،  املج�ل  يف  اخلربة  ذوي  املدر�سني  ومه�رات  خربات 
والعمل على ا�ستقط�ب الأفراد ح�ملي ال�سه�دات العلمية والرتبوية 

التي تتن��سب والعمل ب�سفة مدر�س يف املدار�س الث�نوية.
ت�سجيع املدر�سني على حم�ولة الإبداع يف عملهم من . 4

اأكمل وجه،  ب�لعمل على  للقي�م  املن��سبة  الطريقة  اختي�ر  خالل 
هذا اإ�س�فة اإىل تر�سيخ اأهمية العمل التدري�سي وقيمته، و�رصورة 

العمل على حت�سني م�ستوى اأداء املدر�سني.
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توجيه املدر�سني يف املدار�س الث�نوية اخل��سة لأهمية . 5
امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرارات اخل��سة ب�لعمل التدري�سي وحم�ولة 
متعلمة  مدر�سة  بن�ء  مع  يتن��سب  مب�  القرارات  هذه  يف  الت�أثري 

ممّكنة.
اإ�س�عة روؤية التحول اإىل املدر�سة املتعلمة يف املدار�س . 6

التكنولوجية  والإجراءات  الو�س�ئل  وتوفري  اخل��سة  الث�نوية 
�سبك�ت  وت�أمني  املرحلة  ومعطي�ت  تتن��سب  التي  واملعلوم�تية 
العك�سية مب�  التغذية  ات�س�ل بني املدر�سني واملديرون وت�سجيع 
يتن��سب مع متكينهم من اتخ�ذ القرارات اخل��سة بعملهم �سمن 

اإط�ر اللوائح والقوانني الن�ظمة.
املدر�سني . 7 وت�أهيل  تنمية  دورات  اإق�مة  على  العمل 

الذاتية  املقدرات  وتطوير  التعلم  اأهمية  وبي�ن  دورية،  ب�سورة 
ب�سكل م�ستمر يف بن�ء املنظمة املتعلمة.

توصيات خاصة باملدارس الثانوية حمل البحث: 
حم�ولة منح املدر�سني مزيداً من فر�س التطوير الذاتي . 1

والتخ�س�سي.
�س�أنه� . 2 من  تو�سيحية  واأدوات  ب�أ�س�ليب  املن�هج  رفد 

اإغن�ء العملية التعليمية.
واملدر�سني . 3 الإدارة  بني  حديثة  ات�س�ل  �سبك�ت  توفري 

تعزز العمل اجلم�عي وتخدم اأهداف العملية التعليمية.
اإغن�ء . 4 من  متكنهم  ح��سوبية  ب�أجهزة  املدر�سني  رفد 

العمل التعليمي.
متعلمني . 5 ق�دة  اإىل  املدر�سني  حتويل  على  العمل 

ومعلمني يف اآن واحد.
حتفيز املدر�سني حديثي التعيني على التعلم والتطوير . 6

الذاتي مب� يتن��سب مع اأهداف املدر�سة.
تفعيل دور الأجهزة اللكرتونية واإع�دة ا�ستخدامه� مب� . 7

يغني العمل التعليمي ويحفز الطلبة على التعلم.
بهدف . 8 املدر�سني  لدى  التخ�س�سي  التطور  عل  الت�أكيد 

حت�سني جودة العملية التعليمية.
وتقييم . 9 م�ستمر  ب�سكٍل  التعليمية  املن�هج  مراجعة 

التنفيذ بهدف الك�سف عن انحراف�ت الأداء وحم�ولة جت�وز هذه 
النحراف�ت.

املدر�سني . 10 لدى  اإيج�بية  واجت�ه�ت  ت�سورات  توليد 
عن العمل يف مدار�س القط�ع اخل��س وحم�ولة تعزيز الثقة بني 

املدر�سني والإدارة يف املدر�سة.

توصيات خاصة باملدرسني: 
ال�ستعداد للتكيف مع الظروف املحيطة واملتغرية من . 1

خالل التعلم امل�ستمر �سمن جمموع�ت موؤلفة من عدة مدر�سني.

الإف�دة من خربة املدر�سني الأكرب �سنً� من خالل عقد . 2
جل�س�ت من�ق�سة بني املدر�سني لتداول املعلوم�ت واخلربات.

حل . 3 يف  الإدارة  مع  احلوار  اإىل  النق��س  من  النتق�ل 
امل�س�كل التي قد تعرت�س العمل اليومي يف املدر�سة.

ت�سجيع الطلبة على التعلم اجلم�عي ومواكبة التغيري.. 4
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