
 

 ـ18/04/2017ت ريخ االعته د:                               ـ       15/03/2017ت ريخ االستبلـ: 
 
 

 

 

 

ػ

ػاضظظطيإدارةػاألظظطظػاضتربوغظػسيػضوءػاضتغصغرػ

 "رؤغظػطظؼجغظ"

 

 

 

 األغا عباس ناصر جاسر

 ج هعة القدس الهفتكحة

 
      

 

 

 

 

 



 127                                                 ... ى صر األغ               ضكء التفكير الىظهي في إدارة األىظهة التربكية
 

 العدد الرابع          

  :ممخص

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي، كتعتهد ب لدرجػة          
اسػػػة كأٌػػػدافٍ ، ( لهبلئهتػػػً لطبيعػػػة الدر Exploratory researchاألكلػػػى عمػػػى هػػػىٍج البحػػػث الهكتبػػػي )

كدراسػػة هىطػػؽ العبلقػػ ت داخػػؿ األىظهػػة التربكيػػة كىسػػؽ العبلقػػ ت التػػي تحكهٍػػ ، كعبلقػػة تمػػؾ األىظهػػة هػػع 
األىظهػة الخ رجيػة التػي تقػع فػػي الهجتهػع كالهجتهعػ ت األخػرل. كخمصػػت الدراسػة إلػى أف التفكيػر الىظهػػي 

ىٍج ن لمتحميؿ البىيكم في إطػ ر العبلقػ ت في إدارة األىظهة التربكية ٌك هدخؿ كمي لحؿ الهشكبلت كيتيح ه
كالقرارات كيىهي لدل األفراد كالجه ع ت الرؤية الهستقبمية الش همة ألم هكضكع دكف أف يفقد جزئي تً كيرم 
الجزئيػػ ت فػػي إطػػ ر كمػػي هتػػرابط بشػػكؿ حمقػػي ال خطػػي، كبىػػ ءن عمػػى ذلػػؾ أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة إجػػراء 

دارة الػىظـ الب حثيف دراس ت هعهقػة حػكؿ التحػد ي ت الح ليػة كالهسػتقبمية التػي تكاجػً سػير التفكيػر الىظهػي كا 
هػع تػدريب جهيػع األفػراد عمػى تقىيػ ت التكىكلكجيػ    (Six Sigma التربكيػة كالتعميهيػة فػي ضػكء هفٍػـك ) 

شػػراؾ كسػػ ئؿ اإلعػػبلـ كالفضػػ ئي ت فػػي  الهتقدهػػة بشػػكؿ هسػػتهر لزيػػ دة الػػكعي ىحػػك العبلقػػ ت الهىظكهيػػة كا 
 ذلؾ.

 التفكير النظمي -التربوية  إدارة األنظمة –األنظمة التربوية -الكممات المفتاحية: اإلدارة 

Abstract 

   The present study aims to identify the educational systems management in 

light of systemic thinking, The study mainly adopted the Exploratory Research 

approach which is considered one of the aspects of the descriptive approach 

since it fits the nature of the study, its objectives, the study of relationships logic 

in the educational systems, the layout of relations that govern them and the 

relationship of these systems with the outter systems found in the society and the 

other societies. The study concluded that systemic thinking in educational 

systems management is a holistic entrance to solve problems for it provides a 

method for the structural analysis in the context of relationships, decisions and 

develops in individuals and groups an overall vision of the future for any subject 

without losing its fragments and sees fragments into a whole coherent 

framework linked annularly not linearly. Thus the study recommends the need to 

carry out more deep studies by the researchers on the current and future 

challenges facing systemic thinking and educational systems management in 

light of six sigma concept and the training of all individuals on the advance 

technologies continuously to increase the awareness about the systemic
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relationships and include media and satellite channels in it. 

Key words: Management - Educational Systems - Educational Systems 

Management -  Systemic Thinking  

 مقدمة:

هف التغيرات كالتعقيدات الهتس رعة في هختمؼ جكاىب الحي ة، هه  أدل  تشٍد الهجتهع ت اليكـ الكثير     
إلى إيج د ىظـ هتعددة كهتخصصة تتهيز ب لدقة كالتك هؿ كالتف عؿ هع جهيػع هككى تٍػ  بشػكؿ شػهكلي كهػع 
ذي الىظـ تىكعت في ثق فتٍ  هع التطكر الح صؿ فػي جهيػع الهعػ رؼ التػي غيػرت  بيئتٍ  التي تىهك فيٍ ، ٌك

ر هػف جكاىػب الحيػػ ة اإلىسػ ىية، ههػ  يػػدفعى  إلػى إيجػ د طػػرؽ تفكيػر تتى سػب هػػع حجػـ ثػكرة الهعمكهػػ ت الكثيػ
إلدارة الػػػىظـ الهختمفػػػة كعمػػػى رأسػػػٍ  الىظػػػ ـ التربػػػكم الػػػذم يشػػػكؿ أٌهيػػػة خ صػػػة فػػػي الهجتهعػػػ ت اإلىسػػػ ىية 

هيػة ب إلضػ فة إلػى تىظػيـ كيح فظ عمى السه ت الههيزة لثق فة تمؾ الهجتهع ت كتف عبلتٍ  هػع الثق فػ ت الع ل
الحيػػػػ ة االجته عيػػػػة كالهسػػػػ ٌهة فػػػػي هج بٍػػػػة هتطمبػػػػ ت الهجتهػػػػع فػػػػي هك فحػػػػة األهػػػػراض االجته عيػػػػة هػػػػع 
الهح فظة عمى الذات كهع لـ الشخصية الهحمية. كهػف ٌىػ  تمعػب األىظهػة التربكيػة فػي جهيػع هراحمٍػ  دكران 

يطٍػػػ ، قبػػػؿ أف تحمػػػؽ خػػػ رج هحػػػيط ٌػػػذي بػػػ رزان فػػػي هح صػػػرة الكثيػػػر هػػػف الهعضػػػبلت االجته عيػػػة فػػػي هح
األىظهة لتىخر أسس كقكاعد الهجتهع، لٍذا يجب التكقػؼ عىػد ٌػذي األىظهػة التربكيػة كالتعميهيػة كقفػة تأهػؿ 
كتهحػػػص كاستشػػػراؼ لمهسػػػتقبؿ لبىػػػ ء جسػػػـ هجتهعػػػي هعػػػ فى هػػػف األهػػػراض كهعتهػػػد عمػػػى ذاتػػػً، كهتصػػػؿ 

 ب ألىظهة الع لهية لٍذا القرف.

لهعرفػػػة كالتقىيػػػة الرقهيػػػة اٌته هػػػ ن هتزايػػػدان بأٌهيػػػة األىظهػػػة التربكيػػػة كتػػػكفير اليػػػد الع همػػػة لقػػػد شػػػٍد عػػػ لـ ا   
مػػػة لمقيػػػ ـ ب ألعهػػػ ؿ الهختمفػػػة بدقػػػة هتى ٌيػػػة كاسػػػتخداـ أسػػػمكب الػػػىظـ فػػػي تحميػػػؿ الهشػػػكبلت اإلداريػػػة،  الهٌؤ

حػدث، كأف ككصؼ العػبلج الهى سػب هػف خػبلؿ كضػع اسػتراتيجي ت كسػيى ريٌك ت خ صػة لكػؿ هشػكمة قػد ت
يككىكا ق دريف عمى هس يرة التطكر الح صؿ فػي الػىظـ التربكيػة الهع صػرة ككيفيػة إدارتٍػ  فػي ضػكء التفكيػر 
الىظهػػي، لػػذا هػػف الضػػركرم الكقػػكؼ عىػػد ٌػػذا الػػىهط هػػف التفكيػػر الػػذم بػػدأ تطبيقػػً فػػي سػػبعيىي ت القػػرف 

( عف 109: 1999حً الطكيؿ )العشريف بعد أف ك ف هجرد فكرة في خهسيىي ت القرف اله ضي، كه  أكض
Bertalanffy  ليعػرؼ  1950الهتخصص في عمػـ األحيػ ء حػيف كضػع الخطػكط األكليػة لفكػرة الػىظـ عػ ـ

الىظ ـ عمى أىً: عدد هعقد هف العى صر في ح لة تف عؿ ديى هيكي هع بيئتً التي يتع يش فيٍ  ضهف أطر 
ذكي عىد األفراد هف أجؿ خمؽ ضكابط الهىظهة هتغيراتٍ  كهككى تٍ  الهختمفة في كجكد ذك ء هىظـ كسمكؾ 
( في كؿ هف: التهكف الشخصي، Kelly 2001الف عمة التي تحقؽ هعدالت هقبكلة كه  أكضحتٍ  دراسة )
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كالىهػػ ذج العقميػػة، كتعمػػـ الفريػػؽ كصػػكالن إلػػى هٍػػ رات التفكيػػر الىظهػػي، كدكري الهحػػكرم لكػػؿ جكاىػػب الحيػػ ة 
كهسػػػ ٌهتً فػػػي قيػػػ دة تىهيػػػة هسػػػتداهة، كالقػػػدرة عمػػػى تكظيػػػؼ " الفٍػػػـ  كبخ صػػػة الج ىػػػب اإلدارم كالتقىػػػي،

ذا هػ  أكػدت عميػً  اإلىس ىي" عمى الهدرك ت الخ صة بكؿ هكقؼ هف هكاقؼ الحي ة هع التدريب الهستهر ٌك
( لتى دم ب لتفكير 2006(. كبعد ذلؾ اىطمقت دراسة داككد )2005(، كدراسة الك هؿ )2004دراسة حجك )
ٍػ رات الهختمفػػة هثػؿ تحميػؿ الػػىظـ إلػى ىظػـ فرعيػػة ثػـ إعػ دة تركيبٍػػ  كادراؾ العبلقػ ت داخػػؿ الهىظػكهي كاله

الىظػػ ـ الكاحػػد كبػػيف الػػىظـ األخػػرل، كالعهػػؿ عمػػى خمػػؽ إطػػ ر هىٍجػػي لهػػدخبلت التفكيػػر الىظهػػي هػػف أجػػؿ 
ك هػػؿ االرتقػػ ء كتحسػػيف سػػير العهػػؿ كرفػػع هسػػتكل األداء بشػػكؿ لػػيس لػػً ىظيػػر، كأثىػػت عمػػى ذلػػؾ دراسػػة ال

( بضركرة خمؽ الذك ء الهىظكهي في األىظهة كجعمً فمسفة حي ة، لكي يدرؾ الع همكف أىفسٍـ أىٍـ 2006)
أفراد هستقميف، كأىٍـ هح طكف بأىظهة كعميٍـ الىظر إلى هػ  كراء حمقػ ت السػبب كالىتيجػة الخطيػة الهىعزلػة 

ػػذا يفيػػد فػػي ك يفيػػة ربػػط الػػذك ء بهفٍػػـك الىظػػ ـ الػػذكي، فػػي تفسػػير العبلقػػ ت الداخميػػة كالترابطػػ ت البيىيػػة، ٌك
ـ كاقعيكف كيؤهىكف ب إلدارة الخيرة لمجهيع هه  يشجع  كاستج بة األفراد بدافعية لمهب درات الجديدة ٌك

ػػذا هػػ  شػػددت عميػػً  ذلػػؾ عمػػى تجكيػػد عهميػػة صػػىع القػػرار كاتخػػ ذي عىػػد العػػ هميف فػػي كػػؿ ىظػػ ـ، ٌك
الهحيطة بهعى ٌ  األكسػع كاألشػهؿ كالحػدس كثق فػة البحػث عمى أف إدراؾ البيئة  Milliner( 2006دراسة )

عف الجديد هف الفرص يهكف لٍ  أف تككف ع هبلن ذا تأثير ٌ ـ في عهميػة صػىع كاتخػ ذ القػرار االسػتراتيجي 
في الىظـ كعبرت الدراسة عف األٌهية الهتزايدة لٍذي الىتيجة في ظؿ تى هي شبكة هف العبلق ت الهركبة في 

هعقد يستحيؿ فصؿ عى صػري بعضػٍ  عػف بعػض فػي جػزر هتب عػدة، لػذلؾ هػف الضػركرم  الىظـ في هركب
الحف ظ عمى ته سؾ عى صر األىظهة هع بعضػٍ  الػبعض كهت بعػة إجػراءات العهػؿ بدقػة هػف أجػؿ االرتقػ ء 
ت حػػة هىٍجػػ ن لمتحميػػؿ البىيػػكم فػػي إطػػ ر العبلقػػ ت كالقػػرارات كاسػػتكه الن لػػذلؾ بيىػػت دراسػػ ة ب لعهػػؿ كأسػػ ليبً كا 

(2008 )Cavana & Maani  إط ران هىٍجي ن لهدخبلت التفكيػر الىظهػي كالىهذجػة، هػف أجػؿ خمػؽ هبػ دئ
( 2015كابتك رات هستقبمية إلدارة الىظـ التربكيػة كاالسػتف دة هػف الجٍػكد الع لهيػة الىكعيػة كاقترحػت دراسػة )

Luiz دارة ىظػػػػػ ـ التعمػػػػػيـ فػػػػػي جهيػػػػػع ضػػػػػركرة اسػػػػػتخداـ هبػػػػػ دئ التفكيػػػػػر الهىٍجػػػػػي الهػػػػػىظـ فػػػػػي أسػػػػػ ليب كا 
ػ  الٍػ ـ فػي  التخصص ت، كالهش ركة الىشػطة فػي الهىتػدي ت الع لهيػة حػكؿ الهبػ دئ الجديػدة، كتكضػيح دكٌر
هى قشػػة كىشػػر الهبػػ درات الع لهيػػة كتطبيقٍػػ ، كتقػػديـ تصػػكرات تحميميػػة فريػػدة كىكعيػػة لمتقػػكيـ الهؤسسػػي فػػي 

 (.2015ضكء االتج ٌ ت الحديثة كه  أكضحتً دراسة رهض ف ) 

 بىػػ ءن عمػػػى هػػػ  سػػبؽ تكلػػػد لػػػدل الب حػػػث قى عػػة داهغػػػة بأٌهيػػػة اسػػتخداـ التفكيػػػر الىظهػػػي فػػػي إدارة 
األىظهػػػػػة التربكيػػػػػة لمحػػػػػد هػػػػػف االهػػػػػراض اإلداريػػػػػة التػػػػػي أصػػػػػ بت هككىػػػػػ ت كػػػػػؿ ىظػػػػػ ـ تربػػػػػكم بػػػػػدءان هػػػػػف
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بػً  الهرحمة األس سية حتى الج هعية، كتقديـ صكرة كاقعية قدر اإلهك ف لمػدكر الػذم يهكػف أف يقػكـ
التفكيػر الىظهػػي فػػي إىجػػ ح العهػػؿ فػي إدارة ٌػػذي األىظهػػة عمػػى أكهػػؿ كجػً، كهػػف خػػبلؿ اسػػتطراد الدراسػػ ت 
 –السػػػ بقة كالجٍػػػكد الهبذكلػػػة فػػػي ٌػػػذا الهجػػػ ؿ يهكػػػف اسػػػتىت ج اف التفكيػػػر الىظهػػػي )سػػػي قي كلػػػيس تحميمػػػي 

لضػػركرم اسػػتيع ب ىهػػط يىطمػػؽ هػػف ق عػػدة الكف يػػة(. لػػذلؾ هػػف ا –يىطمػػؽ هػػف هفٍػػكهي االىفتػػ ح كالتف عػػؿ 
التفكيػػر الىظهػػي فػػي جهيػػع هسػػتكي ت اإلدارة التربكيػػة فػػي فمسػػطيف هػػف أجػػؿ البقػػ ء كاالسػػتهرار فػػي الػػدكر 
األصػػيؿ لتىشػػئة كتربيػػة الفػػرد فػػي ىظػػـ تربكيػػة خ ليػػة هػػف األهػػراض الثق فيػػة قػػ درة عمػػى التكيػػؼ هػػع جهيػػع 

  سػػبؽ جػػ ءت ٌػػذي الدراسػػة لتكضػػيح فكػػرة إدارة الهجتهعػػ ت الهحميػػة كاإلقميهيػػة كالدكليػػة. كتأسيسػػ ن عمػػى هػػ
الىظـ التربكية في ضكء التفكير الىظهي الجتراع الهداخؿ الههكىة لتج كز الكاقع الح لي هف أجػؿ الىٍػكض 

 كتهريف أىفسى  عمى إدارة ىظهى  التربكية بتفكر كحكهة كعقمىة هىظهة في الهستقبؿ.

 ئيس الت لي:: تتشكؿ الدراسة في السؤاؿ الر مشكمة الدراسة

 كيؼ يهكف إدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟   

ٌػدفت ٌػذي الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى إدارة األىظهػة التربكيػة فػي ضػكء التفكيػر  ىدف الدراسة وتساؤالتيا:
 الىظهي، كسعت إلى اإلج بة عمى األسئمة الفرعية الت لية:

  ربكية؟ه  الهف ٌيـ الس ئدة إلدارة األىظهة الت .1
 ه  ههيزات األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟ .2
 ه  أٌهية التفكير الىظهي في إدارة األىظهة التربكية؟ .3
 ه  هككى ت إدارة األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي؟ .4
 ه  العكاهؿ الهؤثرة في األىظهة التربكية؟ .5
 ء التفكير الىظهي؟ه  االعتب رات البلزهة إلدارة األىظهة التربكية في ضك  .6

اٌتهػػت الدراسػػة بدراسػػة إدارة األىظهػػة التربكيػػة فػػي ضػػكء التفكيػػر الىظهػػي كذلػػؾ هػػف أجػػؿ  أىميــة الدراســة:
 تحقيؽ اآلتي:

 إزالة الغهكض الهحيط بهفٍـك الىظ ـ التربكم الكاحد كاألىظهة التربكية األخرل. .1
 اتٍـ العهمية في ضكء التفكير الىظهي.تهكيف الع هميف في األىظهة التربكية هف تعديؿ كتحديث إجراء  .2
 خمؽ الفٍـ الضركرم كالبلـز لمحصكؿ عمى ىت ئج أفضؿ عمى الهدل البعيد.  .3
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القػػػدرة عمػػػى هسػػػ عدة الفػػػرؽ داخػػػؿ األىظهػػػة التربكيػػػة عمػػػى إيجػػػ د رؤل كأفكػػػ ر لحػػػؿ الهشػػػكبلت إذا هػػػ   .4
 طبقت بشكؿ جيد.

فع هستكل التفكير إلى الهستكل الػذم ىصػىع فيػً التع هؿ بفع لية هع الهشكبلت األكثر تعقيدان، حيث ير  .5
الىت ئج التي ىريدٌ  ىحف كأفراد ككىظـ تربكية في الح الت الصعبة التي تتسـ ب لتعقيد ككثرة التف عبلت 

 كغي ب فع لية الحمكؿ التي قد تبدك لى  ى جحة.
رؤيػة الهسػتقبمية الشػ همة إىه ء القدرة عمى التفكير الهىظكهي لدل الع هميف بحيث يككىكا ق دريف عمػى ال .6

لهكضكع دكف أف يفقد جزئي تً ككذلؾ إىه ء القدرة عمى التحميؿ كالتركيب كصكال لئلبداع الذم يعد هف 
  أٌـ هخرج ت أم ىظ ـ تعميهي ى جح

ـ هػف كاقػع إدراؾ ككعػي شػ هؿ بأبعػ د  .7 تىهية التفكير الحمزكىػي عىػد جهيػع العػ هميف بحيػث يكػكف تفكيػٌر
 الهشكمة.

مػػى كضػػع التصػػكرات كالسػػيى ريٌك ت كاالحتهػػ الت لهسػػتقبؿ األىظهػػة التربكيػػة كالحمػػكؿ الفريػػدة القػػدرة ع .8
عىد هع لجة كحؿ الهش كؿ كصىع القرارات كاتخ ذٌ  كهت بعتٍ  به  يعكد ب لكف ءة كالف عمية كالف ئدة عمى 

 األىظهة في الهجتهع.

تفكيػػر الىظهػػي كرؤيػػة هىٍجيػػة فػػي إدارة تتحػػدد حػػدكد الدراسػػة فػػي أىٍػػ  تتىػػ كؿ هكضػػكع ال حــدود الدراســة:
األىظهة التربكية الهتهثمة في الىظـ ه  قبؿ التعميـ الج هعي كالتعمػيـ العػ لي بجهيػع هسػتكي تً فػي أم دكلػة، 

 .2017حتى ه رس  2016كذلؾ خبلؿ فترة إعداد الدراسة هف إبريؿ 

( Exploratory researchلػى عمػى )تهثؿ ٌذي الدراسة ىظريػة، تعتهػد ب لدرجػة األك  منيج وأداة الدراسة:
ك أحد هداخؿ الهػىٍج الكصػفي لهبلئهتػً لطبيعػة الدراسػة كاإلج بػة عمػى أسػئمتٍ  فػي الح ضػر هػف خػبلؿ  ٌك
قراءة كتحميؿ الهصػ در الهتىكعػة أس سػية ك ىػت أـ ث ىكيػة كربطٍػ  بهػ  يتكافػؽ هػع الكاقػع الهع صػر، كيعتبػر 

 ( أحد الداعهيف لذلؾ.1963)هقراث، 

ػػذا   يعتبػػر أحػػد أىػػكاع الهػػىٍج الكصػػفي لهبلءهتػػً لطبيعػػة الدراسػػة، كدراسػػة هىطػػؽ العبلقػػ ت داخػػؿ الػػىظـ ٌك
التربكية بشكؿ عػ ـ كالث ىكيػة بشػكؿ خػ ص كىسػؽ العبلقػ ت التػي تحكهٍػ ، كعبلقػة تمػؾ الػىظـ هػع األىظهػة 

 (.9: 2007الخ رجية التي تقع في الهجتهع )الخهيسي،

 -مصطمحات الدراسة: 

ي عبػػ رة تكجيػػً ىشػػ ط هجهكعػػة هػػف األفػػراد ىحػػك ٌػػدؼ هعػػيف هشػػترؾ، هػػف خػػبلؿ تىظػػيـ جٍػػكدٌػػ اإلدارة:
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ٌؤالء األفراد كتىسيقٍ  كحفٌز  كاستثه ٌر  بأفضؿ السبؿ كألقصى قػدر ههكػف لمحصػكؿ عمػى أفضػؿ الىتػ ئج 
 (.10: 2015بأقؿ جٍد ككقت كتكمفة ههكىة )هىشكرات ج هعة القدس الهفتكحة، 

ٌي الطريقة التي تػدار بٍػ  التعمػيـ فػي الهجتهػع، كفػؽ إيديكلكجيػة ذلػؾ الهجتهػع. كليسػت  االدارة التعميمية:
ىهػػػ  ٌػػػي كسػػػيمة لتحقيػػػؽ األٌػػػداؼ التربكيػػػة التػػػي يتكخ ٌػػػ  ذلػػػؾ الهجتهػػػع  ٌػػػذي اإلدارة غ يػػػة بحػػػد ذاتٍػػػ ، كا 

 (.18: 2015)هىشكرات ج هعة القدس الهفتكحة، 

د كالتىظيهػػ ت كاإلجػػراءات التػػي تتبعٍػػ  الدكلػػة فػػي تىظػػيـ ٌػػك عبػػ رة عػػف جهمػػة هػػف القكاعػػ النظــام التربــوي:
شػػػػؤكف التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ، كالىظػػػػ ـ التربػػػػكم ٌػػػػك اىعكػػػػ س لمفمسػػػػفة الفكريػػػػة كاالجته عيػػػػة كالسي سػػػػية السػػػػ ئدة 

 (357: 2006)الرشداف، جعىيىي، 

اء الىظ ـ، كيشكؿ ٌك القدرة عمى تككيف رؤية كاضحة كك همة لمعبلق ت الهتداخمة بيف أجز  التفكير النظمي:
ٌيكميػػة فكريػػة تػػربط األحػػداث كالقػػرارات بعضػػٍ  بػػبعض لتكػػكف الىظػػرة شػػهكلية لجهيػػع األحػػداث كالفع ليػػ ت 

 (431: 2011التخ ذ قرارات أكثر كاقعية. )جبراف،

 تمييد -

الٍػػدؼ األس سػػي الػػذم يسػػعى إليػػً أم ىظػػ ـ تربػػكم ٌػػك الهسػػ عدة عمػػى فٍػػـ التػػرابط كالعبلقػػة هػػ  بػػيف      
دراؾ التسمسػؿ فػي إدارة الخػده ت كالقػدرة عمػى رصػد ل بى ت الىظ ـ كذلؾ ليهكػىٍـ هػف القػدرة عمػى التحميػؿ كا 

(، كقػػػد 10: 2014األخطػػ ء لمعهػػؿ عمػػى تقكيػػة ٌػػذا الىظػػ ـ كتطػػكيري )هىشػػكرات ج هعػػة القػػدس الهفتكحػػة،
كرؤيػػة الكػؿ كفٍػػـ  عػرؼ التفكيػػر الىظهػي عمػػى أىػً هػػىٍج عهػؿ يقػػـك عمػى تكػػكيف صػكرة ب ىكراهيػػة )شػ همة(

العبلقػػ ت الشػػبكية الهعقػػدة التػػي تػػربط اجػػزاء األىظهػػة التربكيػػة كتف عبلتٍػػ  الديى هيكيػػة الهسػػتهرة، كذلػػؾ بػػدالن 
 هف رؤية احداث هعيىة فقط في كؿ ىظ ـ.

إف ٌػػػذي الرؤيػػػة / الصػػػكرة تسػػػ عد عمػػػى فٍػػػـ جهيػػػع اإلشػػػك لي ت التػػػي تتعػػػرض لٍػػػ  األىظهػػػة التربكيػػػة     
 عد عمػػى تقػػديـ أفضػػؿ الحمػػكؿ كسػػبؿ الىٍػػكض لتطػػكير ٌػػذي الػػىظـ كصػػكالن إلػػى ىظػػـ هع فػػ ة كأسػػب بٍ  كتسػػ
ىت ج أفضؿ  التي الىكعية كالكهية كاسع لمبي ى ت كهٍ رات استخداـ كالهىٍجي ت كاألدكات الكس ئؿ كالطرؽ كا 

  تس عد عمى تحميؿ كتفكيؾ كتربيط ٌذي الىظـ الٍ هة.

 المفاىيم السائدة إلدارة األنظمة التربوية؟االجابة عمى السؤال األول: ما  -
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ػػي هتداكلػػة كثيػػرا فػػي حي تىػػ  اليكهيػػة، كظٍػػرت     تعىػػي كمهػػة الىظػػ ـ فػػي المغػػة اإلغريقيػػة الكقػػكؼ هعػػ  ٌك
( عػػػف 376: 2006الح جػػػة إلػػػى اسػػػتخداـ هفٍػػػـك الىظػػػ ـ فػػػي جهيػػػع هجػػػ الت الحيػػػ ة  كتحػػػدث القيسػػػي )

الهتب دلة تعهؿ هعػ ن هػف أجػؿ تحقيػؽ ٌػدؼ هرسػكـ، كاتفػؽ  هصطمح الىظ ـ ككصفً بهجهكعة هف العى صر
( كأكػدا عمػى أف الىظػ ـ كيػ ف هػىظـ يجهػع أجػزاء تؤلػؼ فػي 12: 2008هع ٌذا القكؿ أبػك الكفػ ، كحسػيف )

هجهكعٍ  تركيب  كمي  هكحدان. كيشبً الب حث الىظ ـ بتقىي ت التحكـ الثه ىية في الطيػراف الفضػ ئي الصػيىي، 
 لغبلؼ الجكم. كجسـ اإلىس ف، كا

حيث أف لكؿ ىظ ـ هف الىظـ خص ئصً الخ صة يتف عؿ هع البيئة التػي يعهػؿ فيٍػ  كىظػ ـ هفتػكح عمػى    
هجتهع أكبر هىػً عمػى شػكؿ عبلقػ ت هتداخمػة هترابطػة هتشػ بكة هتى سػقة هتف عمػة بيىيػ ن تعهػؿ عمػى تحقيػؽ 

ـ يتف عػػؿ هػػع ىظػػ ـ أكبػػر يأخػػذ هىػػً أٌػػداؼ هشػػتركة، كتهثػػؿ ٌػػذي الرؤيػػة خطػػكة كبيػػرة ىحػػك الىظػػ ـ ككػػؿ ىظػػ 
ك  ذا ه  يسهى "هدخؿ تحميؿ الىظـ" ٌك هكاردي، ثـ يحكؿ ٌذي الهكارد إلى هخرج ت يحت ج إليٍ  الهجتهع، ٌك
هػػف أفضػػؿ أسػػ ليب دراسػػة األىظهػػة كخ صػػة التربكيػػة، ب عتبػػ ري إطػػ ران لدراسػػة كتفسػػير العديػػد هػػف الظػػكاٌر 

    (، 246: 2015(، )هىشػػػكرات ج هعػػػة القػػػدس الهفتكحػػػة، 192: 1991اله ديػػػة كاإلىسػػػ ىية ) أبػػػك الخيػػػر، 
  (. كالشكؿ الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:14: 2015) فركاىة، 

 (1شكؿ رقـ )

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

ػػػ  عمػػػى حيػػػث يعتبػػػر الىظػػػ ـ التربػػػكم أحػػػد أبػػػرز هيػػػ ديف االدارة الحديثػػػة التػػػي اعتهػػػدت فػػػي  تطكيٌر
دارة  التطكرات في الهي ديف األخرل، كبخ صة هيػداف الصػى عة كاسػتف دتً هػف عمػـ اإلدارة، فهػف الصػى عة كا 
األعهػػ ؿ اىتقػػؿ عمػػـ االدارة كهب دئػػً إلػػى التعمػػيـ، كهػػف ثػػـ اعتبػػرت اإلدارة التربكيػػة أحػػد الهيػػ ديف التطبيقيػػة 

ػك بهث بػةلئلدارة الع هة، إال أف لٍذا الهيداف طبيعتً الخ ص ة بً فبدايتً هع األفػراد كىٍ يتػً هعٍػـ أيضػ ن، ٌك
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ك يرتبط ب لهجتهع كه  يسكدي هف جك ع ـ، كهػف ثػـ فػرف   ىظ ـ لً هدخبلتً كعهمي تً كهخرج تً ٌك
ٌػػػذا الهسػػػتكل هػػػف اإلدارة التربكيػػػة يهثػػػؿ إحػػػدل ىقػػػ ط تبلحػػػـ القػػػكل بػػػيف الىظػػػ ـ التعميهػػػي كاإلطػػػ ر العػػػ ـ 

دارتػػً هػػف األهػػكر  لمهجتهػػع، عمػػى اعتبػػ ر أف أٌػػداؼ التربيػػة كالهبػػ دئ التػػي يسػػتىد عميٍػػ  الىظػػ ـ التعميهػػي كا 
ػذا يعىػي 36: 2013التي ال يهكف تقريٌر  بهعزؿ عف س ئر هؤسسػ ت الدكلػة كتىظيهٍػ  ) أبػك العػبل،  (. ٌك

 أف اإلدارة التربكية تٍتـ ب لعهؿ التربكم عمى هستكل الكطف أك الدكلة بشكؿ ع ـ. 

ريفػػ ت أىظهػػة اإلدارة التربكيػػة هػػع عػػدـ كجػػكد تعريػػؼ كاحػػد جػػ هع لٍػػ  حيػػث تٍػػدؼ تمػػؾ الػػىظـ تتعػػدد تع    
لمهسػػ ٌهة فػػي تحديػػد أدكار العػػ هميف فػػي هختمػػؼ الهؤسسػػ ت التربكيػػة فػػي العهػػؿ ك دكر القيػػ دة كػػذلؾ فػػي 

 ت بهػػ  يهكػػف تىظػػيـ الهػػكارد البشػػرية الع همػػة فػػي الهؤسسػػة ك التك هػػؿ فيهػػ  بيىٍػػ  ك الترتيػػب ك تكزيػػع الهٍهػػ
الع هميف هف تحقيؽ أٌداؼ هحددة ك الكصكؿ لتحقيؽ األٌػداؼ بأقػؿ كقػت ك جٍػد كػذلؾ هػع تحقيػؽ ىتػ ئج 
هتهيزة اعتهدان عمى التفكير ك بذؿ الجٍكد ك تحفيز العػ هميف ك دعهٍػـ ك االسػتخداـ األهثػؿ لمهػكارد اله ليػة 

لقكاعػػد ك األسػػس العمهيػػة التػػي تسػػ ٌـ فػػي ك البشػػرية هػػع االسػػتف دة كػػذلؾ هػػف الػػدعـ الهجتهعػػي ك اتبػػ ع ا
تحقيؽ أٌداؼ تطبيؽ تمؾ الىظـ بشكؿ فع ؿ هع الته شي هع هىظكهة أٌداؼ الدكلة كهؤسس تٍ  هف الىظ ـ 
التربػػكم ك التعميهػػي بشػػكؿ عػػ ـ ك يػػتـ بشػػكؿ عػػ ـ اختيػػ ر الىظػػ ـ التربػػكم هػػف خػػبلؿ األٌػػداؼ التػػي يجػػب 

األفكػ ر ك السي سػ ت هػف قبػؿ الق ئػد ك يعهػؿ بػ قي طػ قـ العهػؿ تحقيقٍ  هف خبللً حيث يتـ تبىي عدد هػف 
عمى الهس عدة في تحقيؽ تمػؾ األٌػداؼ هػف خػبلؿ تىفيػذ الخطػط ك قػد تػتـ عهميػة إدارة الىظػ ـ التربػكم هػف 
خبلؿ إعطػ ء ك فػة الصػبلحي ت لق ئػد الهؤسسػة التربكيػة كالػذم يقػـك بتىفيػذ الهخطػط التربػكم ك يعهػؿ عمػى 

 (.www.abahe.co.ukك تىظيـ جٍكدٌـ )تكجيً اآلخريف 

كهػػف خػػبلؿ هػػ  سػػبؽ يػػرل الب حػػث أىػػً يتحػػتـ عمػػى كػػؿ ىظػػ ـ كخ صػػة الىظػػ ـ التربػػكم هه رسػػة كظ ئفػػً    
الخ صػػة بدقػػة كحيكيػػة ليػػتهكف هػػف تحكيػػؿ هػػدخؿ غيػػر قػػ در عمػػى األداء إلػػى هخػػرج قػػ در عمػػى األداء بعػػد 

 ع.تعميهً كتدريبً كتكجيًٍ، كلؤلىظهة التربكية أىكا

 أنواع األنظمة التربوية

  األنظمة التربوية المغمقة:

( أف األىظهة الهغمقة عف البيئة، ال تأخذ هف البيئػة هػدخبلتٍ  كال تعطػي البيئػة 2014أكضح الكبيسي )   
ػي األىظهػة التػي يفتػرض أف تعهػؿ هخرج تٍ  كيصعب كجكد هثؿ ٌذي الىظـ بشكؿ هطمؽ كاسػتهراريتٍ . ٌك
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ؿ عػػف بيئ تٍػػ ، كهػػف أهثمتٍػػ : التف عػػؿ الكيهيػػ ئي الهحكىػػـ، كالسػػ ع ت اليدكيػػة، كالهحػػرؾ فػػي اىعزاليػػة كاسػػتقبل
 (https://altadreeb2010.blogspot.comالكٍرب ئي الذم يعهؿ ب لتي ر الهستهر )

يصؼ الب حث األىظهة الهغمقة كدراسة ه  ٌك داخؿ الصىدكؽ األسكد لمط ئرة الهحطهة بعد العثكر    
يكجد ٌى ؾ عبلقة تأثيرية تب دلية تف عمية بيىً كبيف البيئة الخ رجية كليس لً هدخبلت هىٍ  أك عميً، أم ال 

هخرج ت إليٍ . حيث يرل الب حث أف األىظهة التربكية الهغمقة ترفض كؿ أشك ؿ التق رب هف األىظهة 
 هميف فيٍ  تككف هتكمسة األخرل، كال يكجد تف عؿ كتكاصؿ بيىٍ  كبيف البيئة الخ رجية، كعقمي ت األفراد الع

تح رب التفكير كالتحديث كالتغيير، كتعهؿ ٌذي العقكؿ كؿ ه  في كسعٍ  إلفش ؿ أم هشركع ىٍضكم 
حض رم، بسبب حدكدٌ  الصمبة التي تحد هف هركىتٍ  كتف عمٍ  هع البيئة بشكؿ حض رم، كهف الصعب 

ي ة الىعزالٍ  عف البيئة. كالشكؿ الذم تـ أف تكاكب ٌذي األىظهة الحداثة كالجدية كاألص لة كتستهر في الح
 التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:

 (2شكؿ رقـ ) 

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

  األنظمة التربوية المغمقة نسبيًا:

عمػى  يرل الب حث أف هثؿ ٌذي األىكاع هف األىظهة هىتشرة بكثرة في ع لهىػ  العربػي كخ صػة الفمسػطيىي،  
سبيؿ الهث ؿ: الثبلجة التي تعهؿ ب لغ ز تستطيع االستهرار كىظ ـ في أداء كظيفتٍ  دكف أم تدخؿ خ رجي 

ػػذا يقكد ىػػ  يىبغػػي تزكيػػدٌ  ب لغػػ ز الهى سػػب. ٌك ىػػ  إلػػى أف ىكصػػؼ األىظهػػة التربكيػػة إلػػى أف يىفػػذ الغػػ ز ٌك
ػػػػػػػػػػ   البيئػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػئيؿ جػػػػػػػػػػدان.الهغمقػػػػػػػػػػة ىسػػػػػػػػػػبي ن بأىٍػػػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػػػر حيكيػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػداخمٍ  بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػ هميف كتأثيٌر



 141هجمة كمية فمسطيف التقىية لؤلبح ث كالدراس ت                                                                               
 

 العدد الرابع          

 كالشكؿ الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:

 (3شكؿ رقـ )

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

  األنظمة التربوية المفتوحة:

( األىظهة الهفتكحة ب لشػهعة التػي تحػ فظ عمػى حجػـ شػعمتٍ  124: 1999تصكر الطكيؿ في كت بً )     
كجكدٌ  هع بيئتٍػ  بػ لرغـ هػف اسػتهرارية اشػتع لٍ  كذلػؾ عبػر اسػتهرارية تكيفٍػ  هػع هتغيػرات الطبيعية طيمة 

ػػي ذاتيػػة التىظػػيـ تعيػػد تىظػػيـ هككى تٍػػ  بحسػػب الظػػركؼ البيئيػػة لتبقػػى عمػػى ف عميتٍػػ  كديى هيتٍػػ   بيئتٍػػ ، ٌك
قصػػػكد أك غيػػػر الداخميػػػة كالخ رجيػػػة، ف لشػػػهعة الهشػػػتعمة تٍتػػػز هتذبذبػػػة فػػػي حػػػ ؿ تعرضػػػٍ  لتيػػػ ر ٌػػػكائي ه

ذا التف عؿ هع الهكقؼ الجديد يعطيٍ  الفرصة لمعكدة إلى ح لتٍ  الهستقرة الس بقة بتكقؼ الهػؤثر  هقصكد ٌك
الط رئ، أم أف ديى هيتٍ  كاىفت حٍ  ح فظ عمى بق ئٍ  كاستهرارية ف عميتٍ . كبى ءن عمػى ذلػؾ أكضػح الطكيػؿ 

يػػؿ إلػػى الهح فظػػة عمػػى اسػػتقراٌر  كتكازىٍػػ  كبهح فظتٍػػ  أف األىظهػػة التربكيػػة الهفتكحػػة تتسػػـ ب لديى هيػػة كته
دراكٍػ ، كأم تغييػر فػي أم هكػكف فرعػي يتطمػب إحػداث تغييػرات هكازيػة  عمى تكازف الىسب بيف هككى تٍػ  كا 

كيضيؼ الب حث أف األىظهة التربكية الهىفتحة يجب  كب لىسب التي تتطمبٍ  بقية الهككى ت الفرعية األخرل.
تهر هػػػف الط قػػػة كالحيكيػػػة كالهعمكهػػػ ت كالهػػػكاد بيىٍػػػ  كبػػػيف بيئتٍػػػ . كالشػػػكؿ الػػػذم تػػػـ أف تتهيػػػز بتػػػدفؽ هسػػػ

 التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
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 (4شكؿ رقـ )

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

  األنظمة التربوية المعقدة:

ب أف ىىظر لمصكرة الكمية إذا أردى  ( أف األىظهة الهعقدة في جهيع الهج الت يج2016بيف جكف هيمر )  
أف ىفٍػـ األهػػكر بشػػكؿ صػػحيح فػػرف األجػػزاء الفرديػػة الهىفصػمة ال تكتسػػب هعى ٌػػ  إال هػػف خػػبلؿ فٍهىػػ  أىٍػػ  
تهثؿ جزءا هف كٌؿ أكبر كأكثر شهكال، كيضيؼ إف عمكـ التعقيد التي تدرس الظكاٌر التي تىشأ بشكؿ غير 

كفر ىظرة عهيقة تس عد ق دة األعه ؿ كالعمـك كالسي سػة كاإلداريػة هتكقع هف هككى ت تعهؿ كهجهكعة كمية ت
عمػػى فٍػػـ هػػدل التػػداخؿ كالتػػرابط بػػيف هجػػ الت ىشػػ ط تٍـ ككيفيػػة إدارة ٌػػذي الهجػػ الت عىػػده  تىحػػرؼ عػػف 

 .هس راتٍ  بشكؿ غير هتكقع

خػػػبلؿ ( تخيػػػؿ أف تحػػػ كؿ فٍػػػـ طبيعػػػة كهيػػػزات ى فػػػذة هػػػف الزجػػػ ج الهمػػػكف هػػػف 2016كيقػػػكؿ ىػػػده ف )    
تحطيهٍػػ  كتحكيمٍػػ  إلػػى أجػػزاء صػػغيرة كهػػف ثػػـ دراسػػة كػػؿ قطعػػة هىٍػػ  عمػػى حػػدة، تسػػتطيع هػػف خػػبلؿ ٌػػذي 
الطريقػػة تعمػػـ كثيػػر عػػف كػػؿ قطعػػة، لكىػػؾ عمػػى األرجػػح لػػف تػػتهكف هػػف فٍػػـ كثيػػر عػػف الصػػكرة الكميػػة لمػػكح 

ذا يسهى في عمـ الفمسفة " بىظرية االختزاؿ" )  (.http://makkahnewspaper.comالزج ج ٌك

حيث استقى الب حث هف هيمر كىده ف أف األىظهة الهعقدة دقيقة جديدة تدرس كيفية العبلق ت الهتب دلػة     
الهتش بكة الهتف عمة بيف أجػزاء األىظهػة هػع بيئ تٍػ  الداخميػة كالخ رجيػة، كأٌػـ خصػ ئص ٌػذي األىظهػة اىٍػ  

 ٍػػ  شػػبك ت عبلئقيػػة هركبػػة هىتظهػػة هترابطػػة هعقػػدة ألبع دٌػػ  كعى صػػٌر  الهختمفػػة كهتعػػددةتتشػػ رؾ فػػي ككى
( التػي أشػ ر6العكاهؿ غير سٍمة، كتحت ج ٌذي الىظـ إلى عقكؿ هفكرة هىظهة ته رس أٌـ هب دئ سػيجه  )

http://makkahnewspaper.com/
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التطػكير ( هف حيث تكافر الرغبة تج ي الهسؤكليف عػف الهؤسسػ ت التعميهيػة عمػى إجػراء 2015إليٍ  عبيد )
كالتحسيف الهستهر بهختمؼ السػبؿ الهت حػة كفػؽ دراسػة هكتكبػة كاضػحة االعتهػ د فػي العهػؿ عمػى البي ىػ ت 
ذا يقكدى  إلى أف ىٍػتـ فػي جهيػع ىظهىػ  التربكيػة فػي فمسػطيف  كالهعمكه ت كاالحص ءات كاالرق ـ الدقيقة. ٌك

فكقيػػة أكبػػر هىػػً، كفػػؽ حػػدكد هرىػػة  ب الىفتػػ ح كالتف عػػؿ الهسػػتهر هػػع الػػىظـ األخػػرل عمػػى أف تحكهػػً ىظػػـ
هرتبطة عضػكي ن هػع الكسػط البيئػي الهحػيط ب لىظػ ـ فػي ظػبلؿ الهراجعػة كالتعػديؿ كالتقيػيـ كالتقػكيـ. كالشػكؿ 

 الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:

 (5شكؿ رقـ )

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

حث أف إدارة األىظهة التربكية تعىي اإلط ر الذم يضـ كؿ عى صر العهمية عطف ن عمى ه  سبؽ يرل الب    
التربكيػػػػة التعميهيػػػػة كهككى تٍػػػػ  هػػػػف األٌػػػػداؼ الهرسػػػػكهة كالتخطػػػػيط كالتىظػػػػيـ كاإلشػػػػراؼ كالتقيػػػػيـ كالتقػػػػكيـ 

غيػر  كالتعميه ت كالقكاىيف كالطمبة كجهيع فئ ت الع هميف، ب إلض فة إلى الهب ىي كجهيػع اإلهك ىػ ت اله ديػة/
اله دية كالهى ٌج كالهقررات كه  يػربط بػيف ٌػذي الهككىػ ت جهيعٍػ  هػف عبلقػ ت كظيفيػة هركبػة، كهػ  يحػدث 
بيىٍػ  هػف تف عػؿ كتعػ كف كتك هػؿ بشػكؿ شػهكلي بقصػد تحقيػؽ األٌػداؼ كالغ يػ ت كالهراهػي الهرسػكهة كفػؽ 

لبلسػػػتثه ر الػػػكطىي كبىػػػ ء فمسػػػفة الهجتهػػػع كسي سػػػتً التربكيػػػة هػػػف أجػػػؿ اسػػػتثه ر كتكجيػػػً األىسػػػ ف كصػػػكالن 
ذا يتحقؽ هف خبلؿ األخذ بعيف االعتب ر التداخبلت كالتكافق ت كالتى قض ت  الهجتهع الهتج ىس الهتك هؿ ٌك

 كالتق طع ت في األىظهة التربكية كتك هؿ كؿ ه  سبؽ كاعتب ري جزءان هف ثق فة ٌذي األىظهة.

  ربوية في ضوء التفكير النظمي؟االجابة عمى السؤال الثاني: ما مميزات األنظمة الت -

التفكيػػػػر الهػػػػىظـ الكاضػػػػح فػػػػي إدارة شػػػػؤكف األىظهػػػػة يتهيػػػػز بػػػػ لتىظيـ كتكزيػػػػع األدكار كالهٍػػػػ ـ كالتف عػػػػؿ   
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كالتك هػػؿ كالتك فػػؿ ككضػػكح الغ يػػ ت هػػع الحفػػ ظ عمػػى التػػدكير الػػكظيفي، ألىػػً يعتبػػر األداة الفع لػػة كالركيػػزة 
 (.www.shatharat.netالديى هيكية ىحك تطكير العهؿ )

كيػػرل الب حػػث أف االٌتهػػ ـ ب لعػػ هميف فػػي ٌػػذي األىظهػػة يعتبػػر كاجػػب أخبلقػػي ككطىػػي هىػػذ دخػػكلٍـ إلػػى   
شػػب ع ح جػػ تٍـ كالحفػػ ظ عمػػى  جػػراء هػػ  يسػػهى بعهميػػة التىشػػئة االجته عيػػة، كا  العهػػؿ هػػف هرحمػػة التػػدريب، كا 

هميػ ت التىهيػة كالتطػكير، كالعهػؿ عمػى تحقيػؽ االسػتقرار االجتهػ عي كالػكظيفي لٍػـ إلػى أهىٍـ الكظيفي، كع
أف يىتٍي كؿ هكظؼ هف عهمً كيصؿ إلى هرحمػة التق عػد كدفػع هدخراتػً كهك فأتػً، بحيػث يىبثػؽ كػؿ ذلػؾ 

ذا يتفؽ هع ىت ئج دراسة ) ة حكؿ االستهراري Martin( 2005عف هؤثرات اجته عية كحض رية ككظيفية، ٌك
كالتفكيػػر الىظهػػي كالتػػدريب الهٍىػػي لؤلفػػراد العػػ هميف هػػف خػػبلؿ دعػػـ عهميػػ ت التىهيػػة فػػي جهيػػع الهجػػ الت 
كاالٌتهػػػ ـ بهٍػػػ رات الهشػػػ ركيف كهقػػػدراتٍـ لبلرتقػػػ ء بهسػػػتكل أفضػػػؿ، بٍػػػدؼ الكصػػػكؿ إلػػػى الٍػػػدؼ السػػػ هي 

ك بى ء حض رة   .راقيةلمىظـ الهفكرة ٌك

الىظهػػي الهرجػػع األس سػػي لؤلىظهػػة التربكيػػة كيهىحٍػػ  ههيػػزات عديػػدة، كاسػػتكه الن لهػػ  كرد يعتبػػر التفكيػػر    
( عىده  بيف االختبلؼ بيف التفكيػر الهىظػكهي كالىظػ ـ العػ دم فػي األىظهػة 40: 2014) أكضحٍ  ش ٌيف

 كه  ٌك هكضح في الجدكؿ اآلتي:

 التفكير النظمي التفكير العادي م
 تفكير ديى هيكي هتحرؾ تفكير ث بت 1
 كضع الهشكمة ضهف إط ر هف حيث السمكؾ الهرتبط ب لكقت يز عمى أحداث هعيىةالترك 2
 تفكير –ربط األسب ب  –الىظ ـ  هىظـ التأثير عمى التفكير 3
إلقػػػػ ء الهسػػػػؤكلية عمػػػػى اإلدارة الداخميػػػػة التػػػػي تصػػػػهـ السي سػػػػ ت كالػػػػذيف  اظٍ ر السمككي ت الى تجة عف قكل خ رجية   4

 يحكهكف الىظ ـ
 تفكير الغ بة لشجرةتفكير ا 5
التفكيػػر العهمػػي الػػذم يركػػز عمػػى العبلقػػة السػػببية كفٍػػـ كيػػؼ يػػتـ إىشػػ ء  التفكير الهبىي عمى العكاهؿ 6

 السمككي ت
 التفكير الحمقي التفكير الهستقيـ 7
، التىظيهيػة كيقدـ التفكير الىظهي لؤلىظهة كيفية تحميػؿ كفٍػـ التحػدي ت كالهٍػددات، كاإلشػراؼ كالترتيبػ ت  

عط ء الخده ت، كتسميط الضكء عمى الهخرج ت كاألحداث.   كتكزيع الهص در، كا 

 كيبيف الب حث أٌـ ه  يهيز األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي أىٍ  تتبىى اآلتي:    

 فمسفة عمهية كاضحة الهع لـ. .1

http://www.shatharat.net/
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ػ ـ الكحدكيػة تكجٍ ت ذات ط قة إيج بية ف عمة كلٍ  هضهكف كأٌداؼ بعيدة كؿ البعػد عػف شػع ر  .2 "األٌك
 كالهض هيف الفردية".

 الحرص عمى االبتك ر كاالبداع كالتطكير كالحرية األك ديهية.  .3
إفسػػػ ح هجػػػ الت التفكيػػػر كهىػػػ ٌج البحػػػث فػػػي حػػػؿ الهشػػػكبلت لتمبيػػػة ح جػػػ ت الهجتهػػػع هػػػف ىػػػ حيتيف   .4

 أس سيتيف: التعميـ لغ ية العهؿ، كالتعميـ لغ ية الهعرفة.
 جتهع كأىظهتً الف عمة.بى ء جسكر هتيىة بيف اله .5
 هراع ة قيـ كهب دئ كهعتقدات اآلخر بٍدؼ الكصكؿ إلى رؤية هشتركة ىحك ىه ذج ذٌىية راقية.  .6

التػػي ط لبػػت بسػػي دة  Sade-Pirkko( 2005كتػػرتبط ٌػػذي الههيػػزات ارتب طػػ ن كثيقػػ ن بتكصػػي ت دراسػػة )    
دة ركح التعػػ كف كالتػػلزر كاسػػتعداد كػػؿ جػػك هػػف االحتػػراـ الهتبػػ دؿ بػػيف جهيػػع العػػ هميف فػػي الهىظهػػة، كسػػي 

طػػرؼ لهسػػ عدة األطػػراؼ األخػػرل ههػػ  يخمػػؽ شػػعكران ب الطهئىػػ ف كالرضػػ  لػػدل الجهيػػع عػػف جػػكدة فضػػ ئٍـ. 
ىه  ٌي  ف ألىظهة التربكية ليست فقط فض ءات هجٍزة ب لكس ئؿ كالتجٍيزات الكتس ب الهع رؼ كالهٍ رات كا 

 ثر في بى ء شخصية اإلىس ف. كذلؾ كسط لمعبلق ت اإلىس ىية الىبيمة تؤ 

أف الثق فة التىظيهية لدل الع هميف داخؿ ٌػذي األىظهػة تكػكف أصػيمة كهتجػددة كسػمككي تٍـ  كيضيؼ الب حث
ـ ىيرة كهستكل التزاهٍـ ككالئٍـ لمعهػؿ عػ ؿو جػدان، ب إلضػ فة إلػى كعػيٍـ بعهػؽ التحػكالت التػي  راقية، كأفك ٌر

هػػي خػػبلؽ فػػي إحػػداث تغييػػر جػػذرم فػػي الجسػػـ التربػػكم لخمػػؽ قػػيـ ٌػػزت الػػىظـ التربكيػػة كالتفكيػػر بشػػكؿ ىظ
جه عية هكحدة هف أجؿ الشعكر الجه عي ب لهسؤكلية كتحقيق ن لمىج ح كالكف ءة الع لية كالقض ء عمى عهمية 
االسػػػتبلب التربػػػكم التػػػي قػػػد تػػػؤدم إلػػػى استئصػػػ ؿ الهشػػػ عر كالقػػػيـ الجهيمػػػة، كيىظػػػر إلػػػى ٌػػػذا القػػػكؿ هػػػف 

 ته ه ن: هىظكريف هختمفيف 

 : االلتزاـ ب لقيـ الجه عية الهشتركة لتحقيؽ الىج ح في جهيع الجكاىب.المنظور األول

: العهؿ الجه عي كاتس هً ب لكف ءة ألىً يدعـ العهػؿ الهشػترؾ كيشػجع األفػراد هػع بعضػٍـ المنظور الثاني 
 البعض إلى بذؿ أفضؿ الجٍكد كصكالن إلى أفضؿ الىت ئج.

 إىج ح كترسيخ التفكير الىظهي الخبلؽ في األىظهة التربكية كرؤية األشي ء كؿ ه  سبؽ يس عد عمى  
 غير الهتكقعة كالتىقيب كالتحرم عمى الته سؾ كالتصكر الكاسع الش هؿ كتكثيؼ التف عؿ كالتع كف كالتش رؾ

 هزرعة إلىكالتكاصؿ كالثقة كتقدير الرأم بيف الع هميف بشكؿ هعهؽ لبلىتق ؿ هف تفكير الشجرة إلى تفكير ال
 (.40: 2014تفكير الغ بة بشكؿ حمقي أثى ء عهمية صىع كاتخ ذ القرارات )ش ٌيف، 
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حيػػث ىؤكػػد أف أٌػػـ الخصػػ ئص التػػي تهيػػز اإلدارة الفع لػػة لؤلىظهػػة التربكيػػة طريقػػة الهشػػ ركة فػػي 
ػػذا بػػدكري يعىػػي ت حهػػؿ صػػىع القػػرارات بحيػػث يػػتـ إشػػراؾ كػػؿ هػػف سػػيتأثر بػػ لقرارات فػػي هرحمػػة اتخ ذٌػػ ، ٌك

الهسؤكلية هف قبؿ هػف يشػ رؾ فػي صػىع القػرار هػف رئػيس كهػرؤكس، كأف صػىع القػرار يهثػؿ الكصػكؿ إلػى 
ذا يتفؽ هع  ذا يىعكس عمى هدل ىج ح القرار كهكضعيتً، ٌك القرار األفضؿ كيحقؽ الكالء لدل ص ىعيً، ٌك

االستراتيجية يؤثر إيج بيػ   ( بأف االٌته ـ بديى هية صىع القرارات40: 2014ىت ئج دراسة جرار، أبك بٍ ء )
 كيعزز األداء الكمي لمهؤسس ت. 

كأخيػػران يىبغػػي عميىػػ  هػػىح الػػىظـ التربكيػػة اسػػتقبللية فػػي تػػدبير شػػؤكىٍ  كهىحٍػػ  ك فػػة الصػػبلحي ت اإلداريػػة  
خض عٍ  إلى تقييـ أدائٍ  بشكؿ دكرم كهستهر هف خػبلؿ تعبئػة اسػته رات إلكتركىيػة هػف جهيػع  كاله لية، كا 

 لمتعبير عف هدل رض ٌـ عف جكدة الخده ت التي يستفيدكف هىٍ .األطراؼ 

 االجابة عمى السؤال الثالث: ما أىمية التفكير النظمي في األنظمة التربوية؟ -

التفكيػر الىظهػي ٌػك ىظػ ـ يتجػ كز األحػداث التػي تبػػدك هسػتقمة كهىفصػمة إلػى ىهػ ذج كأىهػ ط أكثػر عهقػػ     
ػك هىحػى فػي التفكيػر يسػتىد بردراؾ الػركابط بػيف األحػداث، كب لتػ  لي تحسػيف فٍػـ األحػداث كالتػأثير فيٍػ . ٌك

أس سػػ ن إلػػى التػػرابط بػػيف العكاهػػؿ كالعى صػػر التػػي تػػدخؿ هعػػ ن فػػي شػػبكة عبلقػػ ت هتب دلػػة ٌ دفػػة ٌػػي الىظػػ ـ 
(. كيهكف القكؿ أف التفكير الىظهي ٌػك تجهػع كتهحػكر ألفكػ ر كهبػ دئ كعق ئػد ليشػكؿ 14: 2010)عمى، 

غهػػ ن هترابطػػ ن ضػػهف شػػبكة هىظهػػة هحػػددة هػػف التفػػ عبلت الهعتهػػدة عمػػى بعضػػٍ  الػػبعض، كبٍػػذا ىظ هػػ ن هتى 
يكػػكف الىظػػ ـ التربػػكم هصػػهـ كفػػؽ ٌىدسػػة كخطػػة هدركسػػة لتىظػػيـ كتفعيػػؿ هجهكعػػة هػػف الىشػػ ط ت ضػػهف 

 هسعى هف تحقيؽ ألٌداؼ هتفؽ عميٍ . كالشكؿ الذم تـ التكصؿ إليً هف قبؿ الب حث يكضح ذلؾ:
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 (6رقـ )شكؿ 

 

 

 

 

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

يىطمؽ التى كؿ الىظهي هف هفٍكهي االىفتػ ح كالتف عػؿ كتكػكيف رؤيػة كاضػحة كك همػة لمعبلقػ ت الهتداخمػة   
لمىظػػ ـ، كبدكىػػً سػػتككف الهجػػ الت األخػػرل هعزكلػػة كلػػف تحقػػؽ أٌػػدافٍ ، كيػػكفر ٌػػذا الهجػػ ؿ ٌيكميػػة فكريػػة 

القػػرارات بعضػػٍ  بػػبعض لتكػػكف الىظػػرة شػػهكلية لجهيػػع األحػػداث كالفع ليػػ ت التخػػ ذ قػػرارات لػػربط األحػػداث ك 
ك بذلؾ يختمؼ عف التى كؿ التقميدم لمىظـ االجته عية، التي ركػزت عمػى االٌتهػ ـ ب ألبعػ د  أكثر كاقعية. ٌك

ئتً الخ رجية، كهػع هػ  الداخمية لمىظ ـ، دكف االٌته ـ بتج كز ذلؾ إلى العى ية بتف عؿ هككى ت الىظ ـ هع بي
 (.431: 2011(، )جبراف،115: 1999يتزاهؿ هعً هف ىظـ أخرل في ٌذي البيئة )الطكيؿ،

هف ٌى  تبرز هف ٌيـ التفكير الىظهي هف حيث ككىٍ  ىت ج ت فكرية هع صرة تتع هؿ هع اإلىس ف كفكري     
 ؼ كالبىيػػة اإلجه ليػػة، بػػؿ تحػػ كؿكدكري فػػي الحيػػ ة هػػف خػػبلؿ هىظكهػػة هتك همػػة ال تجتػػزم الهٍػػ رات كالهعػػ ر 

تطكيٌر  ب تج ٌ ت ش همة تستطيع في ىٍ ية الهط ؼ أف تقدـ لمهجتهع إىس ى  ذا أفؽ أكثػر اتسػ ع ن بػ لهعىى 
 (.22: 2010األكسع لٍذي العب رة كأكثر التزاه ن كتحهبلن لمهسؤكلية األخبلقية )عمي،

تػػي ال يهكػػف البعػػد عىٍػػ  فػػي العمػػـك اإلىسػػ ىية لػػذا أصػػبحت هفػػ ٌيـ التفكيػػر الىظهػػي هػػف الهصػػطمح ت ال   
كاالجته عية كتحديدان في هجػ ؿ اإلدارة التربكيػة كاألصػكؿ. كهػ  أف هبػدأ التفكيػر الىظهػي يىطمػؽ هػف العهػؿ 
بىظػػرة شػػهكلية عمػػى هككىػػ ت الىظػػ ـ هػػف: تكظيػػؼ لمهخرجػػ ت كالهخرجػػ ت كالعهميػػ ت كالهػػدخبلت كالتغذيػػة 

ػػذا الراجعػػة كالتقػػكيـ الهسػػتهر لىظػػ  ـ التقػػكيـ ىفسػػً لتجكيػػد ارتب طػػً بتحقيػػؽ األفػػراد لمهسػػتكي ت الهطمكبػػة، ٌك
يتطمب تكفر برهجػة عقميػة هحممػة كصػكالن لتحقيػؽ الغ يػ ت الهرسػكهة كتطبيقٍػ  عمػى أرض الكاقػع هػع عهػؿ 

ؼهخطط هىظـ لجهيع األجزاء التي يتألؼ هىٍ  الىظ ـ بأكهمً، كتتك هؿ ىش ط ت ٌذي األجزاء كفقػ ن لمكظػ ئ
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 التي يقـك بٍ  الىظ ـ. كالشكؿ الذم تكصؿ إليً الب حث يكضح ذلؾ: 

 (7شكؿ )

 

 الهصدر: إعداد الب حث ب العته د عمى قراءتً

يسػػتخمص الب حػػث أف التفكيػػر الىظهػػي فػػي األىظهػػة التربكيػػة يمعػػب دكران ٌ هػػ ن فػػي إىجػػ ح العهػػؿ بجهيػػع   -
 هستكي تً كأدكاري، كيجب هه رسة الع دات الت لية:

 هش ركة كؿ فرد في العهؿ الجه عي ضهف االتص الت البلهركزية كاالتص الت األفقية. -
 تككيف صكرة ب ىكراهية  ش همة هع الفٍـ العهيؽ ألجزاء األىظهة التربكية. -
 .العهيؽ لحؿ الهش كؿ التي قد تحصؿالفٍـ   -
 التركيز عمى البى ء الش هؿ أثى ء العهؿ. -
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ص ئي ت الهجهعة لمتعرؼ عمى هكاطف الضعؼ في اإلجراءات بٍػدؼ التحميؿ الهستهر لمبي ى ت كاإلح  -
  .الهع لجة الدكرية كتقميؿ ىسبة األخط ء لتصؿ إلى ىسبة صفر كمه  أهكف ذلؾ

 هراقبة الىت ئج كفؽ الح ج ت. -
 اتخ ذ القرارات عمى أس س الحق ئؽ كالبي ى ت الدقيقة )اإلدارة الهبىية عمى الحق ئؽ( كاستخداـ أدكات  -

عىػده   ية هىٍ : الهدرج ت التكرارية كخريطة ب ريتك كالخرائط االىسي بية كدائرة شٌك رت كديهي ؾ ...إحص ئ
يػػىٍج  تتػػداخؿ ٌػػذي العػػ دات قػػيـ كػػؿ فػػرد، يهكػػف الكصػػكؿ إلػػى هػػ  يهكػػف تسػػهيتً بػػػػػػػػػػ " الفػػرد الىظهػػي" الػػذم

يجي فػػي الىظػػ ـ التربػػكم هػػف هىٍجيػػة عمهيػػة هتك همػػة كخطػػكات كهراحػػؿ هىظهػػة قبػػؿ صػػىع القػػرار االسػػترات
فحػػص رسػػ لة كأٌػػداؼ كسي سػػة الىظػػ ـ كتقػػكيـ ىتػػ ئج األداء الحػػ لي، كتقيػػيـ أداء العػػ هميف هػػع تحميػػؿ البىػػ ء 
التىظيهي كالثق فة التىظيهية كالهكارد ب إلض فة إلى بيئة الهجتهع، كالعكاهؿ االستراتيجية الداخمية كالخ رجيػة 

كاهػؿ االسػتراتيجية لػئلدارة الف عمػة، ثػـ القفػز إلػى هراحػؿ صػىع القػرار هػف لمىظ ـ، كذلؾ هف أجؿ اختيػ ر الع
خػػبلؿ هراجعػػة أٌػػداؼ الىظػػ ـ كرسػػ لتً كجهػػع الهعمكهػػ ت كالبي ىػػ ت، ككضػػع الحمػػكؿ االسػػتراتيجية كتقييهٍػػ  

يجي كغربمتٍػ ، كاختيػ ر الحػؿ الهى سػػب، كرسػـ إجػراءات العهػؿ لتىفيػػذ االسػتراتيجية، كهت بعػة القػرار االسػػترات
 كهراقبتً كتقييهً. كذلؾ هف أجؿ تيسير هراحؿ التفكير الىظهي في إدارة الىظـ التربكية.

 االجابة عمى السؤال الرابع: ما مكونات إدارة األنظمة التربوية في ضوء التفكير النظمي؟ -

ق طعػػ ت فػػي التفكيػػر الىظهػػي ٌػػك القػػ در عمػػى فٍػػـ التػػداخبلت كالتفػػ عبلت كالتكافقػػ ت كالتى قضػػ ت كالت    
األىظهة التربكية الديى هية الهعقدة، كيحت ج ٌذا التفكير لجه ع ت عهؿ يستطيعكف رؤية كؿ ىظ ـ كهىظهة 
هعقػػػدة بهككى تٍػػػ  الهىفصػػػمة، كصػػػمتٍ  هػػػع الػػػىظـ األخػػػرل كيجعػػػؿ الجه عػػػ ت قػػػ دريف عمػػػى اتخػػػ ذ القػػػرارات 

 ظهي هىدهج ن في العهمية التربكية.الهرتبطة بجكدة الهخرج ت كتحسيف العهؿ، كبذلؾ يصبح التفكير الى

 أواًل: المدخالت

تشتهؿ الهدخبلت الرئيسية لؤلىظهة التربكية عمػى هػكارد بشػرية،  المدخالت الرئيسية لألنظمة التربوية: .1
 هع صرة(، كهكارد هعىكية.-كهكارد ه دية )تقميدية 

ة التربكيػػػة الػػػذيف يتكلػػػكف الهػػػكارد البشػػػرية: تتهثػػػؿ فػػػي كػػػؿ الط قػػػ ت البشػػػرية الهكجػػػكدة فػػػي األىظهػػػأ. 
هسػػػؤكلية تشػػػغيؿ هختمػػػؼ هككىػػػ ت األىظهػػػة بكػػػؿ هػػػ  يهتمكػػػكف هػػػف أبعػػػ د هعرفيػػػة كهٍىيػػػة كاتج ٌػػػ ت 

، هه  يؤدم إلى الثقة كخبرات كرؤل كقدرات إبداعية كأفك ر خبلقة هبتكرة لٍ  قيهة كبرل كهٍ رات كقيـ
ئيػػػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػػػرل تشػػػػػػػػػػػػػتهمٍ بى  كاستشػػػػػػػػػػػػػرافية كهككىػػػػػػػػػػػػػ ت فػػػػػػػػػػػػػي األداء كاإلىجػػػػػػػػػػػػػ زبػػػػػػػػػػػػػ لىفس كالتهيػػػػػػػػػػػػػز 



 194... ناصر األغا                                                               يضوء التفكير النظم في إدارة األنظمة التربوية
 

 العدد الرابع          

 (138: 2015(، )ب تريؾ، 55: 2011(، )ٌي ؽ،118: 1999شخصي تٍـ )الطكيؿ،
 كهف أٌـ السه ت األس سية التي يجب تكفٌر  في الط ق ت البشرية الت لي:  

ٍحكىة لذلؾ يتسـ الفرد في الىظ ـ التربكم بأىً ب رع ككفؤ يقظة الضمير:  كالجهع يىقىظ ت كتعىي اىتب ي أك صى
ر كيقػػػػظ كهػػػػدرؾ كلديػػػػً ىزعػػػػة إلػػػػى التفكيػػػػر الصػػػػ دؽ الهػػػػىظـ، كرق بػػػػة ذاتيػػػػة قبػػػػؿ القيػػػػ ـ بػػػػأم فعػػػػؿ كحػػػػذ

ػػػػػػػًة" 9: 2007)الكشػػػػػػػمي، ـي بًػػػػػػػ لى ٍفًس الم ك اهى ػػػػػػػًة، كىالى أيٍقًسػػػػػػػ ـي ًبيىػػػػػػػٍكـً اٍلًقيى هى         ، بتصػػػػػػػرؼ(. قػػػػػػػ ؿ تعػػػػػػػ لى: " الى أيٍقًسػػػػػػػ
 (.2-1)القي هة اآلية: 

: إف اإلىسػػػ ىية هػػػف أبػػػرز هعػػػ لـ الشخصػػػية، كهػػػف أكبػػػر صيػػػ ت التسػػػ هح اإلنســـانية والبعـــد عـــن العصـــبية
اإلسبلهي كالشعكر ب لهسؤكلية اإلىس ىية الع لهية، ف لشخصية في الىظػ ـ التربػكم شخصػية إىسػ ىية هحضػة 
تريػػد الخيػػر لئلىسػػ ىية جهعػػ ء هتسػػ هية عػػف االعتبػػ رات الط ئفيػػة كالهذٌبيػػة كالقبميػػة كالحزبيػػة كالعصػػبية قػػ ؿ 

ت ًقػػيفى ال ػتعػ  ٍى  الس ػهى كىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعػد ٍت ًلٍمهي ػ ى ػػةو عىٍرضي ـٍ كىجى ب كيػ ٍغًفػػرىةو ًهػٍف رى سىػ ًرعيكا ًإلىػى هى ًذيفى ييٍىًفقيػكفى ًفػػي لى: " كى
ًي ييًحب  اٍلهيٍحًسىً  ًف الى  ًس كىالم  ر اًء كىاٍلكى ًظًهيفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعى ًفيفى عى  (.133يف" )صؿ عهراف اآلية: الس ر اًء كىالض 

رادة فػػػي التعػػػرؼ  االنبســـاط: يبػػػدم الفػػػرد فػػػي الىظػػػ ـ التربػػػكم سػػػٍكلة فػػػي التع هػػػؿ، كيتهيػػػز بقػػػدرة ع ليػػػة كا 
ًمػيظى اٍلقىٍمػبً  لىٍك كيٍىتى فىظًّػ  غى ـٍ كى ٍي ًً ًلٍىتى لى  اآلخريف كالبحث عىٍـ بشكؿ هستهر ق ؿ تع لى: " فىًبهى  رىٍحهىةو ًهفى الم 

ٍىفىض   ")صؿ عهراف: اآلية الى ٍكًلؾى  (.159كا ًهٍف حى
يتسـ الفرد في الىظ ـ التربكم بأف لديً تصكرات قكية ككثيرة كحي ة هفعهة ب لخي ؿ كيحب الجه ؿ  الصفاوة:

     كلديػػػػػػػً اىفتػػػػػػػ ح عقمػػػػػػػي كفطىػػػػػػػة، كالهيػػػػػػػؿ إلعػػػػػػػ دة الىظػػػػػػػر إلػػػػػػػى القػػػػػػػيـ االجته عيػػػػػػػة كالسي سػػػػػػػية كالديىيػػػػػػػة
ـٍ ًعٍىدىىى  لىًهفى اٍلهيٍصطىفىٍيفى اأٍلىٍخيى ًر" )ص اآلية: (. ق ؿ تع لى:9: 2007)الكشمي، ٍي ى   (.47" كىاً 

 عمػػػى سػػػمككي ت  -أك بػػػدكف قصػػػد  -ٌػػػذا اإليهػػػ ف يػػػىعكس بقصػػػد  اإليمـــان الراســـق بالعقيـــدة اإلســـالمية:
ػذيالع هميف في األىظهة التربكية إلىج ح الهٍ ـ كالرغبة في الدعكة إلى ه  يؤهىكف بً كىشري بػيف الىػ س  ، ٌك

الرغبة الص دقة كالج رفة ٌي التي تدفع األفراد إلى صبه سمككٍـ التدريسي كسػمككٍـ العػ ـ بصػبغة العقيػدة 
التػػػي يؤهىػػػكف بٍػػػ ، كهػػػ  أف ٌػػػذي الرغبػػػة الصػػػ دقة تسػػػٍؿ عمػػػى األفػػػراد فػػػي الىظػػػ ـ التربػػػكم تحهػػػؿ الهشػػػ ؽ 

ٍيىى  ال   لىقىٍد كىص  ف كالهت عب الهٍىية الهختمفة ق ؿ تع لى: " كى ًى كىاً  ـٍ أىًف ات قيػكا الم ػ ي ػ كي ـٍ كىاً  ًذيفى أيكتيكا اٍلًكتىػ بى ًهػف قىػٍبًمكي
ًهيدنا " )الىس ء اآلية: ًىيًّ  حى ًي غى كى فى الم  هى  ًفي اأٍلىٍرًض كى ًً هى  ًفي الس هى كىاًت كى كا فىًرف  ًلم   (.131تىٍكفيري

ػػي حػػب الخيػػر لمىػػ س يتسػػـ الفػػرد فػػي الىظػػ ـ التربػػكم ب لصػػف ت كالخ الطيبــة: صػػ ؿ الهحهػػكدة كالهطمكبػػة ٌك
ـ عمى الىفس كحسف الظف ب لى س كالثقة بٍـ بشكؿ كبير )الكشمي، يث ٌر ( ق ؿ 9: 2007كحب هس عدتٍـ كا 
ٍىػػ  ًفػػ فىٍرعي ٍى  ثى بًػػته كى رىةو طىي بىػػةو أىٍصػػمي ػػةن طىي بىػػةن كىشىػػجى ػػثىبلن كىًمهى ًي هى ػػرىبى الم ػػ ٍيػػؼى ضى ـٍ تىػػرى كى (24ي الس ػػهى ًء )تعػػ لى: " أىلىػػ
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كفى ) ـٍ يىتىػػػػػػػػػذىك ري ٍيػػػػػػػػػ ًي اأٍلىٍهثىػػػػػػػػػ ؿى ًلمى ػػػػػػػػػ ًس لىعىم  يىٍضػػػػػػػػػًربي الم ػػػػػػػػػ ٍىػػػػػػػػػ  كى ب  ٍىػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػؿ  ًحػػػػػػػػػيفو بًػػػػػػػػػًرٍذًف رى                   ( "25تيػػػػػػػػػٍؤًتي أيكيمى
 (.25-24)إبراٌيـ اآلية:

هختمفة لتجكيد ألي ت العهؿ يقدـ الفرد في الىظ ـ التربكم أفك را كتصكرات كأس ليب ىكعية، كطرؽ  المبادرة:
 ًٍ ب  ـٍ ًبلي ًت رى ٌي . كىال ًذيفى  ـٍ هيٍشًفقيكفى ًٍ ب  ٍشيىًة رى ـٍ ًهٍف خى ٌي . داخؿ االىظهة التربكية ق ؿ تع لى: " ًإف  ال ًذيفى  ـٍ ييٍؤًهىيكفى

ٌي  ٍيرىاًت كى . أيكلىًئؾى ييسى ًرعيكفى ًفي اٍلخى ـٍ ال ييٍشًركيكفى ًٍ ب  ـٍ ًبرى ٌي ( "الهؤهىكف اآلية: )كىال ًذيفى  ٍى  سى ًبقيكفى  (.61-57ـٍ لى
تسػكد العبلقػة القكيػة بػيف أفػراد الفريػؽ كتسػٍؿ االتصػ الت الرسػهية كغيػر  الوحدة والتماسك بين األعضاء:

 الرسهية بيىٍـ، كىتيجة لذلؾ ترتفع درجة الثقة بيف أعض ء الفريؽ ه  يؤدم إلى التعبير عف اآلراء كالتىفيس
دكف حػػػػػػػػرج، كفػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ ٌػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػك تشػػػػػػػػبع ح جػػػػػػػػة االىتهػػػػػػػػ ء لػػػػػػػػدل األشػػػػػػػػخ ص عػػػػػػػػف الهشػػػػػػػػ عر هػػػػػػػػف 

(www.alimam.ws كالع هػػؿ األخػػر ٌػػك االىسػػج ـ كاالتحػػ د .) كالتعػػ كف كالعهػػؿ الجهػػ عي كالتػػرابط بػػيف
مىػػى اٍلبًػػر   ىيكا عى تىعىػػ كى العى صػػر كتحقيػػؽ قػػدر عػػ ؿ هػػف االىسػػج ـ كالتػػرابط بػػيف ٌػػذي الهػػدخبلت. قػػ ؿ تعػػ لى: " كى

ًى شىًديدي اٍلًعقى ًب" )اله ئدة اآلية: كىالت   ًى ًإف  الم  ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىات قيكا الم  مىى اإٍلً ىيكا عى  (.2ٍقكىل كىال تىعى كى
الهػػكارد اله ديػػة التقميديػػة: تعتبػػر الهػػكارد اله ديػػة الكقػػكد الحقيقػػي لحركػػة التف عػػؿ بػػيف هككىػػ ت األىظهػػة  .أ 

ك غيػػر بشػػرم هػػف هبػػ ىي كتجٍيػػزات كاعتهػػ دات ه ليػػة هخصصػػة التربكيػػة بشػػكؿ عػػ ـ، كتشػػهؿ كػػؿ هػػ  ٌػػ
لمتسػػيير كالتجٍيػػز ب لهعػػدات البيداغكجيػػة كهػػكاد ضػػركرية أخػػرل لتفعيػػؿ ٌػػذي األىظهػػة هػػع الهحػػيط التعميهػػي 

(، 118: 1999كتىشػػػيط عهمي تٍػػػ  كهككى تٍػػػ  الفرعيػػػة ضػػػهف أطػػػر هػػػف إدراكػػػً ألٌدافػػػً كهراهيػػػً )الطكيػػػؿ،
 (.213: 2000)ع بديف، 

هػػػكارد اله ديػػػة الهع صػػػرة: يىبغػػػي عمػػػى األىظهػػػة التربكيػػػة أف تكػػػكف كاعيػػػة كهىفتحػػػة عمػػػى التػػػأثيرات التػػػي ال
تحدثٍ  ىظـ تكىكلكجي  الهعمكه ت كاالتص الت الهع صرة كتستعيف بٍ  كاستخداهٍ  فػي االتصػ ؿ كاسػترج ع 

 الصػػػفكؼ -ك الهرئػػػي الفيػػػدي -الهعمكهػػػ ت هػػػف ىشػػػ ط ت رقهيػػػة كهػػػف األهثمػػػة عمػػػى ٌػػػذي الفئػػػة: ) الهػػػكدؿ 
 -أجٍػػػزة الح سػػػكب الهىزليػػػة  -الشػػػبكة العىكبكتيػػػة  -غػػػرؼ الدردشػػػة  -البريػػػد اإللكتركىػػػي  -االفتراضػػػية 

االتصػػػػػ ؿ  -الٍػػػػػ تؼ الخمػػػػػكم  -صالت الهسػػػػػح الرقهيػػػػػة  -صالت التصػػػػػكير -أجٍػػػػػزة الح سػػػػػكب الهحهكلػػػػػة 
كؿ إلػى شػتى هجػ الت الهعرفػة كأكبػر الجه عي كأجٍزة الىداء اآللي ( هع تػكفر تكىكلكجيػ  الهعمكهػ ت لمكصػ

دليؿ عمى الهكارد اله دية الهع صرة تكىكلكجي  الهعمكه ت كالهص در التعميهية هثؿ: ) دار الهىظكهة لقكاعد 
، EBSCO ،PROJECT EUCLIDالهعمكهػػػ ت العربيػػػة، كهركػػػز هعمكهػػػ ت الهصػػػ در التعميهيػػػة هثػػػؿ 

ERIC قػػػع الهعمكهػػػ ت التربكيػػػة الع لهيػػػة التػػػي يريػػػدكىٍ  فػػػي ( التػػػي تهٌكػػػف األفػػػراد هػػػف البحػػػث، كتحديػػػد هكا
 هكضكع هعيف.
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الهػػػكارد الهعىكيػػػة: تعػػػد الهػػػكارد الهعىكيػػػة هػػػف الهػػػدخبلت التربكيػػػة كالهىػػػ ٌج التربكيػػػة كتقىي تٍػػػ  كعهميػػػة  .ب 
التدريس كطرائؽ التدريب الع هة كىت ئج الدراس ت كالبحكث كقػيـ الهجتهػع كاالتج ٌػ ت السػ ئدة فيػً كهسػتكاي 

حض رم عبر تقدـ األبع د الق ىكىية كالفكرية كهستكل ىضج أفرادي كسػي دة هفػ ٌيـ اجته عيػة سػميهة بيػىٍـ، ال
كتكػػػػكف ٌػػػػذي الهػػػػدخبلت هرتبطػػػػة ارتب طػػػػ  كثيقػػػػ ن ب لفمسػػػػفة التربكيػػػػة كالسي سػػػػ ت الهعػػػػدة سػػػػمف ن كالتػػػػي تعكػػػػس 

 كىية الهىظهة لضبط السير الحسفالتكجٍ ت األس سية لؤلىظهة التربكية الق ئهة، كه  تضـ التشريع ت الق ى

  ، بتصرؼ(.55: 2011، بتصرؼ(، )ٌي ؽ،118: 1999لٍذي األىظهة )الطكيؿ،

تحكيػؿ  تٍػتـ بتسػيير عهػؿ األىظهػة التربكيػة، كتسػٍيؿ هٍه تٍػ  فػي المدخالت اإلحاللية لألنظمة التربويـة:
ى هػػكاد جديػػدة، ك لهػػدخبلت هػػدخبلتٍ  األس سػػية إلػػى هخرجػػ ت، لكىٍػػ  ال تػػدخؿ فػػي عهميػػ ت كال تتحػػكؿ إلػػ

ػ  كػ ألجٍزة كاألدكات  األس سية، إىه  ٌي هكارد عى صر تعهؿ فتػرة هػف الكقػت قبػؿ أف تتمػؼ كتسػتبدؿ بغيٌر
 (.267: 2000كالكس ئؿ )دكيدرم،

ــــة: .1 ــــة لألنظمــــة التربوي تكجػػػػد هػػػػدخبلت تسػػػػجؿ كجكدٌػػػػ  فػػػػي الىظػػػػ ـ التربػػػػكم قسػػػػرا  المــــدخالت البيئي
ة هػػػف الهجتهػػػع إلػػػى هحػػػيط الىظػػػ ـ التربػػػكم كالتيػػػ رات الفكريػػػة كاالتج ٌػػػ ت ك لهشػػػكبلت االجته عيػػػة الق دهػػػ

السي سية كالظركؼ االقتص دية التي تؤثر تأثيران خ رجي ن عمى الىظ ـ كال يتـ عميٍػ  عهميػ ت تشػغيؿ كتصػبح 
 ىػ خ أكجزءان هف أجزاء الىظ ـ كال تتحكؿ إلػى هخرجػ ت هثػؿ: ) درجػ ت الحػرارة أك اإلىػ رة أك التٍكيػة أك اله

الطقػس( حيػث تهمػي ٌػػذي الهػدخبلت أىه طػ ن لمقػرارات كفػػؽ الظػركؼ الراٌىػة كفػي ٌػػذي الح لػة يسػعى الىظػػ ـ 
التربػػكم إلػػى التع هػػؿ هػػع ٌػػذا الىػػكع هػػف الظػػركؼ ب لحيطػػة كالحػػذر هتجىبػػ ن التصػػ دـ ب حثػػ ن عػػف حمػػكؿ هػػف 

ك تىظػيـ اجتهػ عي رسػهي (، كبػذلؾ يكػكف كػؿ ىظػ ـ تربػكم ٌػ56: 2011خبلؿ التجديد كاإلصبلح )ٌيػ ؽ،
راسػػػخ ث بػػػت يحصػػػؿ عمػػػى الهػػػكارد هػػػف البيئػػػة الخ رجيػػػة الهحيطػػػة بػػػً ثػػػـ يع لجٍػػػ  بغػػػرض إىتػػػ ج ىػػػكع هػػػف 

 الهخرج ت.

 ثانيًا: العمميات:

لكػػػؿ ىظػػػ ـ تربػػػكم عهمي تػػػً الخ صػػػة كتعتبػػػر أس سػػػية لتحقيػػػؽ أٌدافػػػً تعتبػػػر الجػػػكدة فػػػي العهميػػػ ت الرافعػػػة  
 ؿ إلى األٌداؼ كالغ ي ت الهرسكهة التػي يطمبٍػ  الهجتهػع فػي ظػؿ هعػ ييرالرئيسية لكؿ ىظ ـ تربكم لمكصك 

هرسكهة بدقة لتقديـ الخده ت التربكية كالتعميهية الهى سبة لجهيع العػ هميف فػي الىظػ ـ الكاحػد، حيػث أكضػح 
(، ٌيػ ؽ 20: 2008(، ابك الكفػ ، عبػد العظػيـ )276: 2000(، دكيدرم )199: 1999كؿ هف الطكيؿ )

 -( العهمي ت في الت لي: 57: 2011)
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عهميػػ ت التحكيػػؿ: ٌػػي التػػي تحػػكؿ الهػػدخبلت إلػػى هخرجػػ ت هثػػؿ التػػدريس فػػي الكميػػ ت حيػػث تحػػكؿ  .1
الطمبة إلى هختصيف يه رسكف عهبلن هعيى  ضهف الىسؽ التربكم هف تدريس كأىشطة عمهية كري ضية كفىية 

شراؼ تربػكم كرع يػة الطمبػة كجهيػع العػ هميف كالتقػكيـ التربػك  م األصػيؿ بكػؿ هسػتكي تً كهػ  يىػتج عىػً هػف كا 
صبلح تربكم، كحكافز تشجيعية ىتيجة لعهمي ت البحث التربكم كهراقبػة كيفيػ ت األداء البيػداغكجي  تجديد كا 

 كأثري عمى هخرج ت الىظ ـ التربكم.
عهميػػػ ت الصػػػي ىة: ٌػػػي العهميػػػ ت التػػػي تحػػػ فظ عمػػػى بقػػػ ء الىظػػػ ـ التربػػػكم ىشػػػيط ، كهػػػ  تحػػػ فظ عمػػػى  .2

 ً، عمى سبيؿ الهث ؿ صي ىة الىظ ـ التربكم هف حيث الهكاد كالكتب كالكس ئؿ كالهرافؽ.صي ىت
عهميػػ ت الضػػبط: تٍػػدؼ إلػػى هراقبػػة الىظػػ ـ كضػػبطً، ألف اىحػػراؼ الىظػػ ـ عػػف الٍػػدؼ يعىػػي فشػػمً،   .3

كيككف لعهميػ ت الضػبط هؤشػرات يسػتقيٍ  هػف االىحػراؼ عػف الٍػدؼ، فتػأتي ٌػذي العهميػ ت كأفعػ ؿ كق ئيػة: 
بلقػػة الهرسػػؿ ب لهسػػتقبؿ كىكعٍػػ  كهسػػتكاٌ ، لٍػػذا تسػػهى ٌػػذي العهميػػة بعهميػػة ضػػبط كق ئيػػة، كربهػػ  يكػػكف كع

هج لٍػػ  أكسػػع فتكػػكف عهميػػة تصػػحيحية. لػػذلؾ يتكقػػؼ ىجػػ ح األىظهػػة التربكيػػة عمػػى ف عميػػة عهمي تٍػػ  التػػي 
 تحتكيٍ  كعمى قدراتٍ  عمى استيع ب كتكظيؼ هدخبلتٍ  هع الىت ئج الهرجكة.

كه الن لهػػ  سػػبؽ يجػػب العهػػؿ عمػػى تػػكفر عكاهػػؿ هػػؤثرة إلىجػػ ح كتفػػكؽ عهميػػ ت األىظهػػة التربكيػػة هثػػؿ اسػػت  
ع هػػػؿ الدافعيػػػة كالىهػػػك الػػػذاتي كارتفػػػ ع كفػػػ ءات األعضػػػ ء ىتيجػػػة الهه رسػػػة إلىجػػػ ز األعهػػػ ؿ التػػػي تحقػػػؽ 

يػز الدافعيػة لػػديٍـ، األٌػداؼ الهرسػكهة، كتجىيػد العى صػر البشػرية الهدربػة كالهكمفػة بٍػذي الهٍهػة بفضػؿ تعز 
كتككيف اتج ٌ ت ايج بية ىحك األٌداؼ الهحددة، هه  يخمؽ ح لة هف االيه ف كالضبط، فكمه  كػ ف اإليهػ ف 

 كاالقتى ع كبير ك ىت الرغبة في تحقيقً أكبر. 

 ثالثًا: المخرجات:

فػرف  داد هعمهػيف،تتحدد هخرج ت الىظ ـ التربكم كفؽ أٌدافً ككظ ئفً  فرذا ك ف ٌدؼ الىظػ ـ التربػكم إعػ  
مػػػػػػػػكف كلهخرجػػػػػػػػ ت الىظػػػػػػػػ ـ أىػػػػػػػػكاع بيىٍػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػك الخيػػػػػػػػر             الهخرجػػػػػػػػ ت الهتكقعػػػػػػػػة هىػػػػػػػػً ٌػػػػػػػػي هعمهػػػػػػػػكف هٌؤ

، Fred, Allan( 2008:31(، )277: 2000(، دكيػػػدرم )121: 1999(، الطكيػػػؿ )262: 1991)
 (.37: 2015رهض ف )

ي الهىتجػ ت التػي يهكػف لمىظػ ـ أف يتكصػؿ إليٍػ  مخرجات مادية: .1 ىتيجػة اسػتخداهً هػ  تػكفر لػً هػف  ٌك
هػػدخبلت هثػػؿ تطػػكير أبىيػػة األىظهػػة التربكيػػة كأعػػداد الخػػريجيف كتكظيفػػً ألجٍػػزة هثػػؿ الح سػػب ت كالتقىيػػ ت 

 التكىكلكجية بجهيع أشك لٍ .
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ي ه  يخرجٍ  الىظ ـ لح جتً إليٍػ ، حيػث تصػبح ٌػذي بػدكٌر  هػدخبلت جديػدة المخرجات االرتدادية: .2  ٌك
 لمعهؿ بٍ  ؾ هعيدم الج هع ت كهدرسيٍ ، ٌـ هف هخرج ت الج هعة، كحيىه  يعكدكفلمىظ ـ، هث ؿ ذل

 يصبحكف هدخبلت جديدة لمج هعة.
   ٌي هخرج ت يىتجٍ  الىظ ـ ليزكد بٍ  أىظهة أخرل تحت ج إليٍ ، فٍي المخرجات النيائية الموظفة: .3

لػػذا تختمػػؼ الهخرجػػ ت هػػف  ال تعػػكد هػػدخبلت فػػي ىفػػس الىظػػ ـ، إىهػػ  تصػػبح هػػدخبلت جديػػدة لىظػػ ـ صخػػر.
ىظػػ ـ تربػػكم آلخػػر، فمػػيس هػػف الضػػركرم أف تتشػػ بً هخرجػػ ت الىظػػ ـ التعمػػيـ الجػػ هعي الهفتػػكح هػػع ىظػػ ـ 
ك تأٌيؿ الخػريج لسػكؽ العهػؿ، عمهػ ن بػأف هػدخبلتٍه   التعميـ التقميدم رغـ أىٍه  يشترك ف في ٌدؼ كاحد ٌك

مػػؼ األهػػر تبعػػ  لىكعيػػة الهػػدخبلت كالفمسػػفة كالرؤيػػة ك ىػػت هػػف هخػػرج ىظػػ ـ كاحػػد الث ىكيػػة الع هػػة. لػػذلؾ يخت
 كهستكل العهمي ت كالكقت كالتغذية الراجعة كالتقكيـ.

 رابعًا: التغذية الراجعة:

تٍػػدؼ التغذيػػة الراجعػػة إلػػى تحديػػد درجػػة هبلءهػػة الهػػدخبلت لمهخرجػػ ت الهطمكبػػة، كهػػف ثػػـ تعػػديؿ أم    
لتغذيػػة الراجعػػة هػػف أٌػػـ ههيػػزات التفكيػػر الىظهػػي عىصػػر هػػف عى صػػري لتحسػػيف ىكعيػػة الهخرجػػ ت. كتعػػد ا

ػػ  اليػػد الهسػػ عدة عمػػى تقيػػيـ كتطػػكير أداء الىظػػ ـ التربػػكم عبػػر الهراجعػػة الهسػػتهرة كتشػػتهؿ أيضػػ ن  ب عتب ٌر
الهتغيػػػرات الخ رجيػػػة عمػػػى جػػػكدة الهىتجػػػ ت كالخػػػده ت كتك هػػػؿ األٌػػػداؼ كاألربػػػ ح االسػػػتثه رية فػػػي العقػػػؿ 

 البشرم كعكاهؿ أخرل.

 : حدود وبيئة النظام التربوي:خامسا

 لكػػػؿ ىظػػػ ـ تربػػػكم حػػػدكد تفصػػػؿ بػػػيف بيئتػػػً الداخميػػػة كبيئتػػػً الخ رجيػػػة، كيهكػػػف تخيػػػؿ الحػػػدكد بجػػػدار     
ػػػذا الجػػػدار يجػػػب أف يتصػػػؼ بػػػ لقكة كالهركىػػػة  الج هعػػة أك الهدرسػػػة الػػػذم يحهيٍػػػ  هػػػف التشػػػتت كالضػػي ع ٌك

 كجػػد أىظهػػة فرعيػػة، كتسػػهى خطػػكط االتصػػ ؿ بػػيفلمتجػػ كب هػػع البيئػػة الخ رجيػػة، كداخػػؿ حػػدكد كػػؿ ىظػػ ـ ت
ىظػػ ـ تربػػكم )أ(، كىظػػ ـ تربػػكم )ب(، كىظػػ ـ تربػػكم )ج( ب لسػػطح البيئػػي، ككػػؿ شػػيء خػػ رج الىظػػ ـ الكاحػػد 
جػػزء هػػف البيئػػة الهحيطػػة كيجػػب عميػػً أف يكػػكف هىفتحػػ  لكػػي يكػػكف هسػػتقرا، كيتجػػ كب هػػع ح ج تػػً البيئيػػة 

ػذي الحػدكد ٌػي (. كالىظ ـ التربك 122: 1999)الطكيؿ،  م الحيػكم حػدكد تهيػزي عػف البيئػة الهحيطػة بػً، ٌك
التي تحتكم عمى عى صر الىظ ـ كالعبلق ت الهتداخمة بيىٍ ، أه  بيئة الىظ ـ التربكم فٍي كؿ هػ  ٌػك خػ رج 

 (.2014)الكبيسي،  حدكد الىظ ـ

ؿ أفكػ ر كهبػ دئيستخمص الب حث هه  سػبؽ أف التع هػؿ هػع األىظهػة التربكيػة يجػب أف يكػكف هػف خػبل   
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كعق ئد التفكير الىظهي الذم يس عد عمى إدراؾ العبلقة الشبكية كالتش بكية التي يعيشٍ  كػؿ ىظػ ـ، 
ػذا يتطمػب إعػ دة  فكمه  تعقدت الحي ة، أصبحى  بح جة أكثر إلى التفكير الىظهي إلدارة األىظهة التربكية، ٌك

مية كتػكجيٍـ ىحػك التطػكير كالتحسػيف الهسػتهر لمبقػ ء الىظر في البراهج كطريقة إعداد بىػ ء األجيػ ؿ الهسػتقب
هف خبلؿ التركيز عمى تطكير قدرات الع هميف داخؿ األىظهة التربكية ككىٍـ البىية التحتية لٍ ، لبى ء الىظـ 
ػػ  ألجػػؿ بعيػػد الهػػدل، ككػػذلؾ طبيعػػة اإلجػػراءات التىظيهيػػة كىكعيتٍػػ ، كالتػػي تػػؤدم فػػي الىٍ يػػة إلػػى  كتطكيٌر

 .تحقيؽ األٌداؼ

هػػف الهعمػػـك أف األىظهػػة  االجابــة عمــى الســؤال الخــامس: مــا العوامــل المــؤثرة فــي األنظمــة التربويــة؟ -
التربكيػػػة فػػػي كػػػؿ دكلػػػة تتبػػػع الىظػػػ ـ السي سػػػي السػػػ ئد فيٍػػػ  كيته شػػػى هػػػع فمسػػػفة كعػػػ دات كتق ليػػػد الهجتهػػػع 

ىفيػػػذ هكادٌػػػ ، كتحديػػػد كتحكهػػػً عػػػدد هػػػف العكاهػػػؿ التػػػي تػػػؤثر فػػػي صػػػي غة السي سػػػة التعميهيػػػة كالتخطػػػيط لت
  العوامل السياسية: هس رات التىفيذ، كهف تمؾ العكاهؿ ه  يمي:

( أف التربيػػة كالتعمػػيـ ال يتهػػ ف بهعػػزؿ عػػف البيئػػة الهحيطػػة بػػ لهتعمـ، كال 14: 2014أكضػػحت عفكىػػة )   
عػف التحػدي ت  تقتصر عهمية التربية كالتعمػيـ عمػى أسػكار األىظهػة التربكيػة كجػدراىٍ ، لػذا ال يهكػف الحػديث

التػي تكاجػً عهميػة التعمػيـ دكف الحػػديث عػف العكاهػؿ السي سػية ألىٍػ  تعتبػػر سػبب ن رئيسػي ن فػي تراجػع هسػػتكل 
الجػػكدة فػػي جهيػػع هىػػ حي الحيػػ ة االقتصػػ دية كاالجته عيػػة كالثق فيػػة كالتعميهيػػة، هػػع العمػػـ أف ٌػػذي الظػػركؼ 

عمػػػى سػػػبيؿ الهثػػػ ؿ فػػػي الح لػػػة الفمسػػػطيىية:  هتشػػػ بكة، كال ىسػػػتطيع فصػػػؿ تػػػأثير أحػػػدٌ  عػػػف اآلخػػػر كهىٍػػػ 
اىتف ضة األقصى، كاالىقس ـ الداخمي، كالحص ر، كحركب غزة األخيرة، كبػ لرغـ هػف أف الظػركؼ السي سػية 

 ك ىت سبب ن هب شران لٍذا التدىي إال أىٍ  لـ تكف السبب الكحيد.

جتهػػ عي فػػي أم هجتهػػع كتربطػػً كبىػػ ءن عمػػى هػػ  سػػبؽ يعتبػػر الب حػػث أف الع هػػؿ السي سػػي لػػب البىيػػ ف اال
 عبلقة ترابطية تك همية هع هقكه ت الهجتهع به  فيٍ  الهقـك التربكم كالتعميهي كعىده  يتحرر الكطف كيىٍج
الىظ ـ السي سي هبػدأ الديهقراطيػة كيطبػؽ الهفػ ٌيـ الحي تيػة بعدالػة سػيىعكس ذلػؾ ب إليجػ ب عمػى اتج ٌػ ت 

 ة. األىظهة التربكية كتطمع تٍ  الهستقبمي

  العوامل االقتصادية:

(، كالػذم حهػؿ 2017هف خبلؿ تتبع فع لي ت الهؤتهر الػدكلي الثػ ىي لمػتعمـ كالتعمػيـ فػي العػ لـ الرقهػي )   
شػػع ر )تفكػػر قبػػؿ تبػػدأ( تبػػيف أف ىظهىػػ  التربكيػػة تعػػ ىي هشػػ كؿ هتعػػددة كعميٍػػ  هكاجٍػػة التحػػدي ت بكضػػع 

ح ب الىتقػ ؿ هػف العهػؿ كالتعمػيـ التقميػدم إلػى الحداثػة الق ئهػةالخطط التطكيرية كالبػراهج التعميهيػة التػي تسػه



 193... ناصر األغا                                                               يضوء التفكير النظم في إدارة األنظمة التربوية
 

 العدد الرابع          

عمػػػى التف عػػػؿ اإليجػػػ بي هػػػع كسػػػ ئؿ التعمػػػيـ الهتطػػػكر كتطػػػكير هسػػػ ق ت إلكتركىيػػػة ذكيػػػة فػػػي جهيػػػع الػػػىظـ 
 التربكية، هط لب  الجٍ ت الكزارية تكفير الهكارد اله دية حكؿ التعمـ الذكي.

يجب أف تتكافؽ هع الىظ ـ االقتص دم لمدكلة سكاء ك ف زراعي ن أـ  كيضيؼ الب حث أف األىظهة التربكية   
صػى عي ن حيػث أف الهسػتكل االقتصػػ دم ٌػك الهسػؤكؿ األكؿ عػػف تطػكر التعمػيـ هػػف حيػث تػكفر التكىكلكجيػػ  
ػك هسػؤكؿ عػف  الهع صرة كجكدة الهب ىي كارتف ع ركاتب الهعمهيف كتػدريبٍـ عمػى أحػدث الػىظـ الهع صػرة ٌك

 يذ كالطبلب كرع يتٍـ الصحية.تغذية التبله

هع العمـ أف ٌذي العبلق ت هتش بكة، كال ىستطيع فصؿ تأثير أحدٌ  عف اآلخر كهىٍ  عمى سبيؿ الهث ؿ    
في الح لة الفمسطيىية: أثر الحص ر عمى األىظهة التربكية بجهيع أشك لٍ  هب شرة ىتيجة الىقص الشػديد فػي 

، حيث أصبح العديد هف الع ئبلت الفمسطيىية ال تسػتطيع تػكفير الكتب كالىقص في الهطبكع ت كالقرط سية
الرسكـ ألبى ئٍ  الطمبػة، أك حتػى الحق ئػب كالػزم الرسػهي، ٌػذا ب إلضػ فة إلػى اىقطػ ع الكٍربػ ء لفتػرة تتػراكح 

س عة في اليكـ عمى األقؿ، هه  يس ٌـ بشكؿ هب شر في تراجع الهستكل التربػكم كالتعميهػي،  16 – 8بيف 
ػػػػػػ ؽ  ٌر ػػػػػػذا هػػػػػػف شػػػػػػأىً أف يػػػػػػؤدم إلػػػػػػى تراجػػػػػػع األىظهػػػػػػة التربكيػػػػػػةكا             الهعمػػػػػػـ كالط لػػػػػػب ىفسػػػػػػي ن كصػػػػػػحي ن. ٌك
 (17: 2014)عفكىة 

كيضيؼ الب حث إف أثر االقتص د عمى الىظـ التربكية التعميهية يظٍر في كؿ عى صػر الىظػ ـ، حيػث      
فكمهػػ  زاد هعػػدؿ التىهيػػة االقتصػػ دية ضػػعؼ االقتصػػ د لمدكلػػة يػػؤدم إلػػى ضػػعؼ ىظهٍػػ  التربكيػػة التعميهيػػة، 

ػػػذا يؤكػػػد أف ٌىػػػ ؾ عبلقػػػة كطيػػػدة بػػػيف الع هػػػؿ االقتصػػػ دم كالػػػىظـ  أهكػػػف زيػػػ دة هيزاىيػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ٌك
 التربكية الهع صرة.

 العوامل السكانية:

 14.3.2017أكضػػػح هكقػػػع " تعػػػداد سػػػك ف العػػػ لـ عمػػػى هػػػدار السػػػ عة " أف عػػػدد سػػػك ف العػػػ لـ بتػػػ ريخ    
 ىسبة بى ءن عمى ذلؾ ىتكقع بأىً سكؼ تزداد (.www.census.gov( )7.377.712.348إلى )كصؿ 

 ـ( إلى الضعؼ". 2100سك ف الع لـ ع ـ )

كلىأخػػذ عمػػى سػػبيؿ الهثػػ ؿ إحصػػ ئية صػػدرت عػػف اإلدارة الع هػػة لؤلحػػكاؿ الهدىيػػة بػػكزارة الداخميػػة فػػي     
كحسػػب  .ىسػػهة 64ألفػػ ن ك 15، هميػػكىيف ك2017فمسػػطيف أف عػػدد سػػك ف قطػػ ع غػػزة بمػػه هػػع بدايػػة العػػ ـ 

ألػػػؼ 15إحصػػػ ئية هركػػػز الهعمكهػػػ ت فػػػي كزارة الداخميػػػة، فػػػرف قطػػػ ع غػػػزة كصػػػؿ تعػػػداد سػػػك ىً هميػػػكىيف ك
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كأظٍػػػرت إحصػػػ ئية األحػػػكاؿ الهدىيػػػة أف قطػػػ ع غػػػزة  .% إىػػػ ث49.34% ذكػػػكر، ك50.66ىسػػػهة، بىسػػػبة 
 .ألؼ هكلكد جديد 53قط ع سىكي ن تسجيؿ أكثر هف صالؼ هكلكد جديد، فيه  يشٍد ال 5يشٍد شٍري ن حكالي 

(www.alwatanvoice.com) 

يرل الب حث أف ٌذي الىسػبة تشػكؿ ضػغط كبيػر عمػى طبيعػة الػىظـ التربكيػة كبيئ تٍػ ، فكمهػ  ارتفػع عػدد     
تربكيػػة فػػي فمسػػطيف كخ رجٍػػ ، ههػػ  يخمػػؽ صػػعكبة السػػك ف ارتفعػػت الهسػػؤكلي ت الهمقػػ ة عمػػى عػػ تؽ الػػىظـ ال

ب لغػػة فػػي ىشػػر التعمػػيـ كتعهيهػػً عمػػى جهيػػع األفػػراد كخ صػػة فػػي الهجتهعػػ ت الى هيػػة كلهكاجٍػػة ذلػػؾ يجػػب 
التفكير بشػكؿ هػىظـ فػي قضػية تهكيػؿ الػىظـ التربكيػة كالتعميهيػة كطبيعػة البيئػة الفيزيقيػة داخػؿ كخػ رج ٌػذي 

  الهجتهع الكاحد بشكؿ دكرم هىظـ كتكاصمٍ  هع ىظـ الع لـ. األىظهة الستيع ب جهيع أفراد 

  العوامل االجتماعي

( " أف ٌىػػػ ؾ ح جػػػة ه سػػػة لمتأكيػػػد عمػػػى ضػػػركرة هبلءهػػػة خريجػػػي الػػػىظـ 685: 2012أكضػػػح خميفػػػة )  
التعميهية كاحتي ج ت سػكؽ العهػؿ كذلػؾ لضػه ف التأٌيػؿ كهكاجٍػة التحػدي ت السػمبية التػي تفرضػٍ  ظػركؼ 

 ح لية كالهستقبمية".العصر ال

كيضػػيؼ الب حػػث أف العمػػـ كالتكىكلكجيػػ  الهع صػػرة فرضػػ  عمػػى الهجتهعػػ ت الهحميػػة كاإلقميهيػػة كالدكليػػة قػػيـ 
جػػراءات العهػػؿ داخػػؿ كخػػ رج  ػػذا يػػىعكس عمػػى أٌػػداؼ كا  كعػػ دات كتق ليػػد جديػػدة هىٍػػ  السػػمبي كاإليجػػ بي ٌك

 هية كاإلدارية كالفىية. الىظـ التربكية الق ئهة هف حيث تقديـ الخده ت األك دي

 كلىأخػػذ عمػػى سػػبيؿ الهثػػ ؿ ج ىػػب سػػمبي هػػف التق ليػػد السػػمبية: تٍريػػب الهسػػتكطى ت االسػػرائيمية الخهػػكر   
 كالهخدرات كالسج ئر القديهة بحيث تب ع لؤلسكاؽ الفمسطيىية، بٍدؼ تدهير اإلىس ف الفمسطيىي، هف خػبلؿ

ىػػػ ء الشػػػعب الفمسػػػطيىي، كيىفػػػذ ٌػػػذي السي سػػػة الشػػػيط ىية تػػػركيج ٌػػػذي الهػػػكاد الهخػػػدرة كالخطػػػرة عمػػػى حيػػػ ة أب
الهستكطىكف، كهف أدكاتٍ  بعض هركجي البض ئع االسرائيمية كهسكقٌك  الف سدكف هف الفمسطيىييف ضعف ء 

ػػػػػذا يشػػػػػكؿ ضػػػػػغط  كبيػػػػرا عمػػػػػى األىظهػػػػػة التربكيػػػػػة لهكاجٍػػػػػة ٌػػػػػذي 271: 2012الىفػػػػكس )الحػػػػػ رثي،  (. ٌك
ي الهجتهػػع كاجػػب ىتيجػػة لتىػػكع األعػػراؽ كاألقميػػ ت كاألجىػػ س فيٍػػ ، ههػػ  التحػػدي ت، كهػػ  أف تىػػكع التعمػػيـ فػػ

يجعؿ الدكلة تفكر بشكؿ ىظهي في طبيعة إدارة ىظهٍ  كعمى رأسٍ  الىظ ـ التربكم لتمبية ح جػ ت الهجتهػع 
 كتطمع تً.

http://www.alwatanvoice.com/
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  العوامل التاريخية:

هية في الكطف العربي بشكؿ كاضح، هف خبلؿ تتبع الب حث العكاهؿ الت ريخية الهؤثرة عمى الىظـ التعمي    
كجػػد أف التعمػػيـ كػػ ف هشػػركع ن عمػػى الطبقػػ ت العميػػ  فػػي حػػيف حرهػػت هىػػً الطبقػػ ت الػػدىي ، كهشػػركع ن عمػػى 
الذككر دكف اإلى ث، كبعد ذلؾ أصبح التعميـ ع ـ لجهيع الطبق ت االجته عية كقػد تبىػت ٌػذي الػدكؿ الىظػ ـ 

بسػػػبب الثق فػػػة الديكت تكريػػػة كالتسػػػمطية السػػػ ئدة فػػػي الهجتهػػػع  الهركػػػزم الصػػػ ـر فػػػي ىظهٍػػػ  التعميهيػػػة كذلػػػؾ
  الهتأثرة بسي س ت االستعه ر التي حكهت لسىكات طكيمة.

 (. لقػػد شػػكؿ االحػػتبلؿ2005كلىأخػػذ عمػػى سػػبيؿ الهثػػ ؿ العكاهػػؿ الت ريخيػػة التػػي ىشػػرتٍ  ج هعػػة بيرزيػػت ) 
مط تً كسػي دتً فػي صػي غة ىظػ ـ تعمػيـ يفػي هعيق  بىيكي  لمعهمية التعميهية الفمسػطيىية، حيػث قمصػت هػف سػ

بهتطمبػػ ت كطهكحػػ ت الهجتهػػع الفمسػػطيىي فػػي الترقػػي كالتطػػكر، كػػذلؾ حػػ كؿ االحػػتبلؿ ج ٌػػدا التقميػػؿ أك 
التٍهػػيش هػػف دكر التعمػػيـ فػػي تعزيػػز الهفػػ ٌيـ الكطىيػػة كاألخبلقيػػة كاإلىسػػ ىية التػػي يطهػػح أم ىظػػ ـ تعميهػػي 

متفت الهجتهع الفمسطيىي إلى بىػ ء ط قػ ت شػعبً كتعزيػز جػكدة هػكاردي لغرسٍ  في الهجتهع، كبدال هف أف ي
البشرية كالتي ٌي كه  يق ؿ دائه  الثركة الطبيعيػة الكحيػدة التػي يهتمكٍػ  الفمسػطيىيكف، خصصػت الهكازىػ ت 
 كالهجٍكدات إلع دة بى ء كهع لجة صث ر االحتبلؿ السمبية، هه  خمؼ الهجتهع الفمسطيىي عف هكاكبػة تطػكر

ػي أف فقػر ال عصر، كه  أف التعميـ في فمسطيف يحهؿ خصكصية ال تتكافر لدل هعظػـ شػعكب االرض، ٌك
 فمسػػػػطيف بػػػػ لهكارد الطبيعيػػػػة جعػػػػؿ هػػػػف رأس الهػػػػ ؿ البشػػػػرم هحػػػػط اٌتهػػػػ ـ خػػػػ ص، كأصػػػػبح ىظػػػػ ـ التعمػػػػيـ

خ االىته ء الفمسطيىي يشكؿ أحد أٌـ ركافد العهمية الىض لية كالتي ٌدفت إلى تعزيز الشعكر ب لٍكية، كترسي
 الػػػكطىي كتشػػػكيؿ حػػػكاجز أهػػػ ـ عهميػػػة التٍكيػػػد كالتخريػػػب األخبلقػػػي التػػػي حػػػ كؿ االحػػػتبلؿ إيج دٌػػػ . 

n_territories_2004_en.http://hdr.undp.org/sites/default/files/occupied_palestinia
)  pdf 

كيضػػيؼ الب حػػث بأىػػً بػػدأت عهميػػ ت إصػػبلح الػػىظـ التعميهيػػة كتخػػريج كػػكادر فػػي الهجتهعػػ ت ككضػػع     
القػػػكاىيف الخ صػػػة بػػػ لىظـ التربكيػػػة إال أىٍػػػ  هتكاضػػػعة كبح جػػػة إلػػػى التطػػػكير الهسػػػتهر هػػػف خػػػبلؿ تطػػػكير 

  األىظهة التربكية في ضكء التفكير الىظهي.

( أف العكاهؿ الجغرافية تؤثر تأثيران كبيػران عمػى هسػتكل الثق فػة 2015أكضح الضميهي )  الجغرافية:العوامل 
 كالحض رة كالتعميـ بصفة ع هة. فعمى سػبيؿ الهثػ ؿ فػرف الدكلػة الزراعيػة تؤكػد عمػى هبػ دئ التعمػيـ الزراعػي

 صى عة، كه  يؤثر الهى خ عمىفي أىظهتٍ  التعميهية، كه  تعىى الدكؿ الصى عية بدراسة التكىكلكجي  كال

http://hdr.undp.org/sites/default/files/occupied_palestinian_territories_2004_en.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/occupied_palestinian_territories_2004_en.pdf
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 (. http://loomeer.blogspot.comالىظ ـ التعميهي هف حيث طكؿ اإلج زة صيف ن كشت ءن )

سػػ ف ت كيػػرل الب حػػث أف الػػدكؿ التػػي تقػػع فػػي هىػػ طؽ بعيػػدة كى ئيػػة تفػػرض عميٍػػ  الطبيعػػة بعػػد اله
كتككف هتخمفة كهعزكلػة عػف العػ لـ بسػبب العزلػة كعػدـ احتك كٍػ  ب لػدكؿ الهتقدهػة لبلسػتف دة هػف اتج ٌ تٍػ  
ػذا الكاقػع يػؤثر ب لسػمب عمػى الػىظـ التربكيػػة  الحديثػة كالتقىيػ ت الهتقدهػة فػي هجػ ؿ التكىكلكجيػ  الهع صػرة ٌك

    هف هس يرة التقدـ كالتفكير اإلبداعي في إدارة شؤكىٍ .    

ذا ه  ع ىت هىً فمسطيف بسبب احتبللٍ  هف قبؿ إسرائيؿ كفصؿ الهدف كالقرل عف بعضػٍ  الػبعض،     ٌك
 كػػـ، كيمتػػؼ 350أحػػد ٌػػذي األسػػ ليب جػػدار الفصػػؿ العىصػػرم الػػذم تبىيػػً سػػمط ت االحػػتبلؿ عمػػى طػػكؿ 

في الهستقبؿ عمى كيمك هتران حكؿ القط ع الشه لي هف الضفة الغربية، كيسير  45الجدار عمى هس فة ىحك 
اهتداد السفكح الشرقية لتمؾ الهىطقة بطريقة تسهح إلسػرائيؿ ب الحتفػ ظ ب لسػيطرة عمػى غػكر األردف، كبػذلؾ 

ػذا أدل إلػى هىػع الفمسػطيىييف كميػ ن 265: 2012يطكؽ ٌذا الجدار الضفة الغربية بأكهمٍ  )الح رثي،  (. ٌك
 ة كتعطيمٍ .هف التىقؿ فيه  بيىٍـ كتكاصمٍـ هع األىظهة التربكي

  العوامل الدينية والثقافية:

( أف العكاهػؿ الديىيػة كالثق فيػة هتداخمػة هػع جهيػع العكاهػؿ 22: 1986قبؿ ثبلثيف ع ه ن أكضػح فرحػ ف )   
األخرل، ف ألقمي ت كاألعراؽ الهختمفة داخؿ األهػة تعكػس ألكاىػ  هػف الثق فػ ت الهختمفػة كالهعتقػدات الهتعػددة 

 كىجػد أف ٌىػ ؾ قكاسػـ هشػتركة بػيف دكؿ العػ لـ .ضػح  يزيػد هػف عػبء الىظػ ـ التعميهػيكالتي تهثػؿ تب يىػ ن كا
اإلسػػبلهي تبػػيف لىػػ  حجػػـ التػػأخر الثقػػ في الػػذم تع ىيػػً األهػػة، اىعكػػس ب لتػػ لي عمػػى ىظهٍػػ  التعميهيػػة حتػػى 

 اليكـ، كتتهثؿ ٌذي القكاسـ فيه  يمي: 

 ىحػػػك األفضػػػؿ رغػػػـ كثػػػرتٍـ ككثػػػرة األىظهػػػةعػػػدـ ف عميػػػة الهثقفػػػيف كرجػػػ ؿ الػػػديف فػػػي تغييػػػر هجتهعػػػ تٍـ  .1
 .التربكية

 .اٌتزاز القيـ كاألخبلؽ كعدـ االلتزاـ بأعراؼ الهجتهع كتق ليدي الجيدة .2
 .االىبٍ ر بحض رة الغرب كلغتً كحض رتً إلى درجة استبلب اإلرادة كالشخصية الثق فية لؤلهة .3
طػػكر ب لسػػرعة الهى سػػبة، كاالتجػػػ ي جهػػكد هؤسسػػ ت الفكػػر اإلسػػبلهي التقميديػػة عػػػف هكاكبػػة العصػػر كالت .4

 .الصحيح، لتمبية هتطمب ت العصر، دكف فقداف عىصر األص لة

كلعػػؿ ٌػػذي الىتػػ ئج لػػـ تػػأت هػػف فػػراغ بػػؿ ك ىػػت بفعػػؿ الغػػزك الفكػػرم كهػػ  صػػ حبً هػػف إىشػػ ء هؤسسػػ ت   

http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog-post_17.html
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كاجٍػة تعميهية عمى الىهط الغربي أعطيت شع ر الهع صرة، إلى ج ىب عجز عمهػ ء األهػة كهفكريٍػ  عػف ه
ٌػػػذي الغػػػزكة هػػػف جٍػػػة، كضػػػعؼ قػػػدراتٍـ عمػػػى االجتٍػػػ د كاإلبػػػداع لتطػػػكير فكػػػر األهػػػة األصػػػيؿ لهكاجٍػػػة 

 هشكبلت العصر كهستجداتً، هه  ألصؽ بٍـ شع ر التقميد كالجهكد كعدـ الهع صرة.

ي ؿ الع هؿ الديىي ٌك الهسؤكؿ عف تىهية الهىظكهة القيهية لدل األجعطف ن عمى ه  سبؽ يرل الب حث أف  
ليككىكا أفرادا هىتجيف كهسػ ٌهيف فػي عهميػ ت التطػكر كالػىظـ التربكيػة تهثػؿ حجػر األسػ س بعػد األسػرة فػي 
تىهيػػة الجكاىػػب الركح ىيػػة كالىفسػػية كالجسػػهية كالعقميػػة كالديىيػػة عىػػد الطمبػػة لجعمٍػػـ هىفتحػػيف عمػػى الثق فػػ ت 

ف الهجتهع همتزه  ديىي ن كمه  كػ ف هىضػبط  الع لهية في ضكء أخبلقي ت الهجتهع كع داتً كتق ليدي، فكمه  ك 
 سمككي .

العكاهؿ التي تـ تى كلٍ  ترتبط ارتب ط ن كظيفيػ ن هحكهػ ن هػع بعضػٍه  الػبعض كتقػكـ كيؤكد الب حث عمى أف 
عمى أس س هف التف عؿ الحيكم الهتك هؿ فيه  بيىٍه ، ف لىظـ التربكية تككيف فكػرم اجتهػ عي تربػكم تقػ في 

ىي جغرافي ت ريخي...الخ، كتتككف هف تض ريس ككظ ئؼ كفع لي ت كهه رس ت حيكية سي سي اقتص دم دي
ػػذا يتطمػػب كجػػكد إدارة ف عمػػة داخػػؿ ٌػػذي الػػىظـ بىػػ ءن عمػػى التفكيػػر الىظهػػي  دائريػػة ب لغػػة التعقيػػد كالتىظػػيـ ٌك

 كصكالن لكاقع هرغكب فيً.

ة التربويـــة فـــي ضـــوء التفكيـــر االجابـــة عمـــى الســـؤال الســـادس: مـــا االعتبـــارات الالزمـــة إلدارة األنظمـــ -
 النظمي؟

( إلدارة 160: 1999(، كالصػب ب ) 27-26: 1995هف االعتب رات الٍ هة التي أكضحٍ  الصيرفي )   
األىظهة التربكية التع هؿ هع الحض رة الديى هيكيػة لمقػرف الحػ دم كالعشػريف، كهػ  تتضػهىً هػف أبعػ د فكريػة، 

ىسػػ ىية، كتقىيػػة، كهىظكهػػ ت قيهيػػة ع لهيػػة، كالػػتكٍفكاقتصػػ دية، كاجته عيػػة، كسي سػػية، كثق فيػػ  ة، كديىيػػة، كا 
 الهسبؽ لٍ ، كاالٌته ـ بشكؿ كبير في إعداد األفراد كتػدريبٍـ كتػربيتٍـ كتسػميحٍـ ب لهٍػ رات كب لهقػدرة التػي
تهكػػػىٍـ هػػػف أف يككىػػػكا أعضػػػ ء فػػػ عميف فػػػي هجتهعػػػ تٍـ، قػػػ دريف عمػػػى التع هػػػؿ هػػػع ىظهٍػػػـ االجته عيػػػة 

الهختمفػة، كذلػؾ هػف خػبلؿ تصػهيـ ىظػـ إداريػة تربكيػة جديػدة هع صػرة تسػٍـ فػي كضػع الىظػ ـ  كهؤسس تٍـ
التربػػكم فػػي سػػي قً السػػميـ، ككىػػً ىظ هػػ ن لػػً شػػأىً كهك ىتػػً البػػ رزة فػػي الهجتهػػع، كاالٌتهػػ ـ برعػػ دة صػػي غة 

ٍػػػ  إلىسػػػ ف الهحتكيػػػ ت كالهضػػػ هيف اإلداريػػػة التربكيػػػة، لتضػػػـ هفػػػ ٌيـ جديػػػدة ضػػػهف سػػػيككلكجية لٍػػػ  داللت
 الهسػػػتقبؿ، كتجػػػ كز تفكيػػػر إدارة الػػػىظـ التربكيػػػة بعػػػد غيػػػر الخطيػػػة كالتزاهىيػػػة، كتجديػػػد بػػػدائؿ التع هػػػؿ هػػػع

تك هميػػػة –اإلدارة بكاسػػطة حريػػػة الهكاقػػع  –هسػػتقبؿ اإلدارة التربكيػػة كالتعميهيػػػة هثػػؿ: اإلدارة غيػػػر الرسػػهية 
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ىظهىػ  التربكيػة جػزءان أك هككىػ ن حقيقيػ ن هػف الهجتهػع اإلدارة عبر األجي ؿ، كبذلؾ تصػبح  –الهى ٌج اإلدارية 
 كتىتقؿ هف تهثؿ دكر الىظـ االجته عية إلى تجسد ٌذا الدكر كهع يشتً قكالن كعهبلن كشع ران كتطبيق ن.

كه  يرل الب حث أىً هف الضركرم األخذ بعيف االعتبػ ر تحػدم التهيػز فػي إدارة الػىظـ التربكيػة، بهعىػى    
البشػػرية بكػػؿ هػػ  فيػػً هػػف تطػػكر تقىػػي ٌ ئػػؿ كتىػػ هي فػػي اآلهػػ ؿ كاألهػػ ىي كالطهكحػػ ت  تحريػػؾ الهجتهعػػ ت

اإلىس ىية، إض فة إلى ه  يص حب ذلؾ هف تطكر هعرفي يتطمب هف كؿ ىظ ـ إدارم تربكم إحػبلؿ تقىيػ ت 
لمىظػػ ـ هتهيػػزة فػػي هٍػػ رات التع هػػؿ هػػع هػػدخبلت التقػػدـ الهتى هيػػة الهتزايػػدة التعقيػػد ههػػ  يشػػكؿ بػػدكري تحػػدي ن 

 التربكم بع هة. 

ىػػػػ  يجػػػػب الكقػػػػكؼ عىػػػػد دراسػػػػة سػػػػميه ف )  ( لهكاجٍػػػػة هػػػػ  قػػػػد يحهمػػػػً القػػػػرف الكاحػػػػد371-370: 2001ٌك
 كالعشركف هف تحدي ت إلدارة الىظـ التعميهية.

 الىظر إلى هسألة الخصكصية الثق فية بهىظكر يرتبط بهفٍـك الىهك كالتهيز.أواًل:  

يف االكتشػ ؼ العمهػي كالتطبيػؽ التكىكلػكجي " فع هػؿ السػرعة الكبيػر فػي هجػ ؿ اختزاؿ الفترة الزهىية ب ثانيًا:
 (".21إىت ج الهعرفة كتطبيق تٍ  سيككف هف أٌـ السه ت التي يتكقع أف يتهيز بٍ  القرف )

التفكيػػر فػػي اسػػتحداث تىظيهػػ ت أك لجػػ ف تىبثػػؽ عػػف الهراكػػز العمهيػػة كالفىيػػة كاألجٍػػزة الهسػػئكلة عػػف ثالثــًا: 
العػػ ـ كالػػديىي كالعػػ لي، لدراسػػة البػػراهج التعميهيػػة كأٌػػدافٍ ، ككضػػع األسػػس كالهبػػ دئ التػػي تكفػػؿ لٍػػ  التعمػػيـ 

 االىطبلؽ إلى صف ؽ العمـ الرحبة دكف شطط كهغ الة أك تق عس أك اىحراؼ.

( أف الكثيػر هػف القػػ ئهيف عمػى العهميػ ت التربكيػة كالتعميهيػة يتفقػػكف 21-20: 2015كعميػً يػرل حىفػي )  
ضركرة تعميـ التفكير كتىهية هٍ راتػً، خ صػة أف ٌىػ ؾ دكالن تبىػت ٌػذي الكجٍػة فػي عهمي تٍػ  التعميهيػة عمى 

ػػ  الكثيػػر، كضػػهف أكلكيػػ ت أىهػػ ط هٍػػ رات التفكيػػر العميػػ   كهىٍػػ  الي بػػ ف كاهريكيػػ  كسػػىغ فكرة كه ليزيػػ  كغيٌر
ر العميػ  يىبغػي عمػى العػ هميف هراع تٍػ  ب لقرف الح دم كالعشريف تتىبأ األدبي ت بثبلثة أىهػ ط لهٍػ رات التفكيػ

ي التفكير اإلبداعي، كالتفكير الى قد، كهٍ رات ه  كراء الهعرفة )التفكير في التفكير(.  ٌك

 يضيؼ الب حث إف الٍدؼ األس سي هف كجكد االعتب رات البلزهة في إدارة األىظهة التربكية ٌك تحقيؽ   

ة كالتفكيػػػر الىظهػػػي الهىطقػػػي كلكػػػي ترتقػػػي إدارة ىظهىػػػ  ىج حػػػ ت ههيػػػزة كيتكقػػػؼ ذلػػػؾ عمػػػى أسػػػمكب اإلدار 
 التربكية إلى هستكل رفيع عميى  تفصيؿ االعتب رات بشكؿ دقيؽ:
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 سي دة الهىٍج التك همي الشهكلي بيف الجكاىب األك ديهية كاالدارية كالفىية. .1
طبيعػػػة عصػػػر  تكحيػػػد الهصػػػطمح ت اإلداريػػػة كفػػػؽ القكاعػػػد كالقػػػكاىيف التقدهيػػػة الهع صػػػرة التػػػي تكاكػػػب  .2

 الفكراف العمهي كالتكىكلكجي.
 شحف الط ق ت البشرية ب لهعرفة.  .3
تب دؿ الخبرات اإلدارية هع الىظـ الدكلية بٍدؼ التطػكير الهسػتهر فػي جهيػع هككىػ ت كعى صػر الػىظـ   .4

التربكية كخ صةن في هج ؿ تقىي ت االتص الت الحديثة الهتطكرة لتحقيؽ العبلقة التف عميػة بػيف األىظهػة 
 لتربكية كالتعميـ كالتىهية.ا
 تبىي أػسمكب التفكير الىظهي عىد ذكم الكف ءات كالهٍ رات العمي  أثى ء تقديـ الخطط التعميهية الى تجػة 

 عػػف شػػبكة هػػف العبلقػػ ت الهتعػػددة بػػيف أجٍػػزة التخطػػيط التربػػكم، كهع ٌػػد البحػػكث، كهجػػ لس البحػػكث
 .العمهية، كالهكتب الهركزم لئلحص ء الخ ضع لمدكلة

االسػػػتف دة هػػػف االتج ٌػػػ ت التربكيػػػة الهع صػػػرة فػػػي بػػػراهج اإلدارة كالتػػػدريب، كاألخػػػذ بىتػػػ ئج الهػػػؤتهرات   .5
 التربكية الدكلية التي تشرؼ عميٍ  اليكىسكك الع لهية، كالج هع ت الع لهية الههيزة كغيٌر .

ئمية، كصكالن إلى ثق فة تطكير الثق فة يحت ج إلى ىظـ تربكية هع ف ة هتحررة كهستقمة هف الحزبية كالفص  .6
ذا يحت ج إلى هق ربة كجذب هغى طيسػي بػيف تطػكير الػىظـ  تىكيريً كتىكيرية ب لهعىى الكبير لمهفٍكـ، ٌك
التربكية في الهجتهع كتطكير الهجتهع فػي الػىظـ التربكيػة، كيػأتي ذلػؾ هػف خػبلؿ تضػ فر جٍػكد جهيػع 

يػػ ء األهػػكر، كاألجػػداد، كجهعيػػ ت الهجتهػػع البيئػػ ت الهحيطػػة بػػ لىظـ التربكيػػة هػػف إعػػبلـ، كهجػػ لس أكل
كأجٍزتً، كع ئبلتً، كىق ب تً، كأصدق ءي، كغيٌر  هف الف عميف الهكجٍيف كغير الهكجٍيف، بٍدؼ تفتيػؽ 
الجهػػكد كالفشػػؿ كالقفػػز فػػي حػػدائؽ الهجتهعػػ ت الحيػػة كىظهٍػػ  التربكيػػة الهىتجػػة كالتكيػػؼ هعٍػػ  حسػػب 

 مة.األصكؿ كاألعراؼ كالقيـ اإلسبلهية الىبي
 ترسػػيخ هفػػ ٌيـ الػػكالء كاالىتهػػ ء كاهػػتبلؾ هشػػ عر الحػػب كاإلخػػبلص كالثقػػة كتقػػدر رأم األخػػريف كتىهيػػة .7

هفٍػـك االىتهػػ ء االجتهػ عي عىػػد جهيػع األفػػراد، ف لتىشػئة الكطىيػػة تعػد هػػف الهػكارد األس سػػية كاالسػػتقرار 
حي ء ا  الستقرار كاالزدٌ ر عف طريؽفي أم كطف في الع لـ ألىٍ  تمعب دكرا حيكي ن في بى ء األجي ؿ كا 

 البراهج كالهى ٌج كطرائؽ التدريس كالتدريب الع هة كالتفكير الهىظـ. 
اتبػػػػ ع ىهػػػػكذج كاضػػػػح كاسػػػػمكب تفكيػػػػر عقبلىػػػػي هػػػػىظـ يسػػػػ عد العػػػػ هميف فػػػػي األىظهػػػػة التربكيػػػػة عمػػػػى   .8

كب لتػػػ لي  استشػػػراؼ الهسػػػتقبؿ كاستشػػػع ر ىتػػػ ئج عهميػػػة تطبيػػػؽ التغييػػػر الهقتػػػرح فػػػي العهميػػػة التعميهيػػػة،
 إدخ ؿ تغييرات هخطط لٍ  لضه ف ىج حٍ .
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تحتػػكم الخبلصػػة عمػػى الهعمكهػػ ت الهرجعيػػة الضػػركرية كذلػػؾ ب ختصػػ ر شػػديد، كهػػ  تحتػػكم عمػػى الىتػػ ئج  
  الٍ هة كاالستىت ج ت

التفكيػػػر الىظهػػػي فػػػي إدارة األىظهػػػة التربكيػػػة ٌػػػك هػػػدخؿ كمػػػي لحػػػؿ الهشػػػكبلت كيتػػػيح هىٍجػػػ ن لمتحميػػػؿ   .1
لبىيػكم فػي إطػػ ر العبلقػ ت كالقػػرارات كيىهػي لػدل األفػػراد الرؤيػة الهسػػتقبمية الشػ همة ألم هكضػػكع دكف ا

أف يفقد جزئي تً كيرل الجزئي ت في إط ر كمي هترابط، كلغتً دائرية تقـك عمػى العبلقػ ت الهتب دلػة بػيف 
 عى صر كؿ ىظ ـ كليست خطية.

 ـ الهستهر.يسهح التفكير الىظهي بعهمي ت الفحص كاالستعبل  .2
 التفكير الىظهي ىسؽ يعهؿ طبق ن لقكاىيف التف عؿ بيف جهيع أشك ؿ كأس ليب التفكير. .3
يس عد التفكير الىظهي في الىظ ـ التربكم عمى رؤية األسب ب الجذرية لمهشػكبلت كتقػديـ ىظػرة شػ همة   .4

 عىٍ  هه  قد يسهح بصكرة كبيرة إلى التكصؿ لمحمكؿ الهثمي كاإلبداعية.
 فكير الهىظكهي قكة تؤدم إلى الصراحة كالكضكح كعدـ االىغبلؽ.لغة الت  .5

 التوصيات:

 في ضوء ما سبق توصي الدراسة بالتالي: 

دارة  .1 ضركرة إجراء دراس ت هعهقة حكؿ التحدي ت الح لية كالهستقبمية التي تكاجً سير التفكير الىظهي كا 
 (.Six Sigmaالىظـ التربكية كالتعميهية في ضكء هفٍكـ )

ب جهيػػػػع األفػػػػراد فػػػػي الػػػػىظـ التربكيػػػػة عمػػػػى تقىيػػػػ ت التكىكلكجيػػػػ  الهتقدهػػػػة فصػػػػمي ن لزيػػػػ دة التف عػػػػؿ تػػػػدري .2
 كالعبلق ت الهىظكهية هع ىظـ الع لـ الهتقدـ.

يجػػػب تفعيػػػؿ دكر الهمحػػػؽ الثقػػػ في فػػػي جهيػػػع عكاصػػػـ العػػػ لـ هػػػف أجػػػؿ خمػػػؽ الشػػػراكة الهجتهعيػػػة بػػػيف  .3
 لتب دؿ الفكر كاالرتق ء الثق في.الهؤسس ت التربكية كالتعميهة كتب دؿ الخبرات 

إع رة الع هميف في األىظهة التربكية إلػى دكؿ العػ لـ األكؿ لفتػرات هعيىػة لبلسػتف دة كتطبيػؽ الهسػتجدات  .4
 في الحقؿ التربكم.

 تىظيـ هؤتهرات ع لهية أصيمة في دكؿ الع لـ الى هي. .5
 كضع صلي ت جديدة لتهكيؿ األىظهة التربكية كالتعميهية. .6
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 المراجع:

 أوال: المراجع العربية 

 القرصف الكريـ .1
 (. هب دئ اإلدارة الدكلية الىظرية كالتطبيؽ، هكتبة عيف شهس، الق ٌرة.1991أبك الخير، كه ؿ ) .2
(. هفػػ ٌيـ كرؤل فػػي اإلدارة كالقيػػ دة التربكيػػة بػػيف األصػػ لة كالحداثػػة، دار ي فػػ  2013أبػػك العػػبل، ليمػػى ) .3

 العمهية لمىشر كالتكزيع. عه ف.
(. االتج ٌ ت الهع صرة في ىظػـ التعمػيـ، دار الج هعػة 2008الكف ، جه ؿ  عبد العظيـ، سبلهة ) أبك  .4

 الجديدة، بىٍ .
 عمى الرابط الت لي: 10.4.2017االك ديهية. أىظهة اإلدارة التربكية. ت ريخ التحهيؿ  .5

http://www.abahe.co.uk 

 ي:عمى الرابط الت ل 2.3.2017إه ـ الهسجد. ت ريخ التحهيؿ  .6

http://www.alimam.ws/ref/772 

(. تشػػجيع اإلبػػداع فػػي الهؤسسػػ ت التربكيػػة هػػف خػػبلؿ اسػػتعه ؿ الهصػػ در 2015ب تريػػؾ، هػػ ؾ اىػػدرك ) .7
التربكية الهفتكحة، ترجهة " أىص ؼ عب س"، هجمة ج هعػة القػدس الهفتكحػة )الهجمػة الفمسػطيىية لمتعمػيـ 

 لهفتكح(، الهجمد الخ هس، العدد الت سع، فمسطيف.ا

 ، عمى الرابط الت لي:8.4.2017(. ت ريخ التحهيؿ 2005ج هعة بيرزيت ) .8
http://hdr.undp.org/sites/default/files/occupied_palestinian_territories_2004_en.

pdf  

تعميهػػػػي هػػػػف كجٍػػػػة ىظػػػػر (. الهدرسػػػػة كهىظهػػػػة هتعمهػػػػة كالهػػػػدير كق ئػػػػد 2011جبػػػػراف، عمػػػػي هحهػػػػد ) .9
الهعمهػػيف فػػي األردف، هجمػػة الج هعػػة اإلسػػبلهية )سمسػػمة الدراسػػ ت اإلىسػػ ىية(، الهجمػػد الت سػػع عشػػر، 

 العدد األكؿ، عه ف.
(. العبلقػػػػة بػػػػيف ديى هيػػػػة صػػػػىع القػػػػرار االسػػػػتراتيجي كاألداء 2014جػػػػرار، ذيػػػػ ب  أبػػػػك بٍػػػػ ء، خ لػػػػد ) .10

مة ج هعة القدس الهفتكحة لؤلبح ث كالدراس ت اإلدارية الهؤسسي في الهىظه ت األٌمية الفمسطيىية، هج
 كاالقتص دية، الهجمد األكؿ، العدد األكؿ، فمسطيف.

 (. التربية البيئية، دار الىشر: أـ السه ؽ، عه ف.2012الح رثي، ط لب ) .11

http://www.alimam.ws/ref/772
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(. تأصيؿ إسبلهي لهفٍـك التفكير الىظهي، هجمػة الهمػؾ عبػد العزيػز. 2004حجك، عبد الكاحد حجك ) .12
 عمى الرابط الت لي: 10/3/2016ريخ التحهيؿ ت 

https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/50992_21129.pdf 

ى الرابط عم 10.4.2017(. هٍ رات هعمـ القرف الكاحد كالعشركف، ت ريخ التحهيؿ 2015حىفي، هٍ  ) .13
 الت لي:

https://www.researchgate.net/profile/Maha_Hefny/publication/298414460_Teac

her_21st_century_skills/links/56e948c108aedfed738985be.pdf?origin=publicati

on_detail 

دـ إلى (. ىحك هىظكهة تعميهية تس ٌـ في تىهية كىٍضة الهجتهع، هق2012خميفة، هىى هحي الديف ) .14
دارة رأس الهؤتهر العمهي السىكم العربي لكمية التربية الىكعية ج هعة الهىصكرة بعىكاف إدارة الهعرفة  كا 
 اله ؿ الفكرم في هؤسس ت التعميـ الع لي في هصر كالكطف العربي، الهجمد الث ىي، الق ٌرة.

ى الػػػػىظـ )رؤيػػػػة (. هعػػػػ يير جػػػكدة الهدرسػػػػة الفع لػػػػة فػػػي ضػػػػكء هىحػػػ2007الخهيسػػػي، السػػػػيد سػػػبلهة ) .15
هىٍجيػػة(، كرقػػة عمهيػػة هقدهػػة لمقػػ ء السػػىكم الرابػػع عشػػر لمجهعيػػة السػػعكدية لمعمػػـك التربكيػػة كالىفسػػية، 

 ، السعكدية.1428ربيع اآلخر  29-28القصيـ. 
(. اسػػػػتخداـ الهػػػػدخؿ الهىظػػػػكهي فػػػػي تعمػػػػيـ كتعمػػػػـ الري ضػػػػي ت، الهػػػػؤتهر العربػػػػي 2006داكد، كديػػػػع ) .16

 2.3.2016أبريػػؿ. تػػ ريخ التحهيػػؿ  15-13هي فػػي التػػدريس كالػػتعمـ، السػػ دس حػػكؿ الهػػدخؿ الهىظػػك 
 عمى الرابط الت لي:

database.htm-http://www.satlcentral.com/ar  
فكػر الهع صػر: (. البحػث العمهػي أس سػي ت الىظريػة كهه رسػتً العهميػة، )دار ال2000دكيدرم، رج ء ) .17

 عمى الرابط الت لي: 22.2.2016بيركت(. ت ريخ التحهيؿ 
267-8368/page-http://shamela.ws/browse.php/book 

  12.12.2016(. التدكير الكظيفي هطمب لمقي دة التربكية. ت ريخ التحهيؿ2012الرح لي، عبد الفت ح )
 عمى الرابط الت لي:

http://www.shatharat.net/vb/showpost.php?p=37101&postcount=1 

 ف.، الهدخؿ إلى التربية كالتعميـ، دار الشركؽ، عه 2(. ط2006الرشداف، عبد ا  جعىيىي، ىعيـ ) .18
رية بهصر في ضكء2015رهض ف، عص ـ ) .19 (. تصكر هقترح لمتقكيـ الهؤسسي ب لهع ٌد األٌز

https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/50992_21129.pdf
https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/50992_21129.pdf
http://www.satlcentral.com/ar-database.htm
http://www.satlcentral.com/ar-database.htm
http://shamela.ws/browse.php/book-8368/page-267
http://shamela.ws/browse.php/book-8368/page-267
http://www.shatharat.net/vb/showpost.php?p=37101&postcount=1
http://www.shatharat.net/vb/showpost.php?p=37101&postcount=1
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(، الجزء األكؿ، 35االتج ٌ ت الحديثة، هجمة ج هعة القدس الهفتكحة لؤلبح ث كالدراس ت، العدد )
 فمسطيف.

كتبة األىجمك (. استراتيجية اإلدارة في التعميـ هبلهح هف الكاقع الهع صر، ه2001سميه ف، عرف ت )  .20
 الهصرية، الق ٌرة.

 (. أصكؿ اإلدارة الحديثة، دار الببلد لمطب عة كالىشر، جدة.1999الصب ب، أحهد عبد ا ) .21
 ، عمى الرابط الت لي:8.4.2017صحيفة دىي  الكطف. ت ريخ التحهيؿ  .22

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/16/1009205.html 

(. تىظػػػيـ اليػػػـك الدراسػػػي، اإلدارة الهدرسػػػية فػػػي البحػػػريف، هجهكعػػػة 1995الصػػػيرفي، أحهػػػد إبػػػراٌيـ )  .23
 الٍبلؿ لمىشر، الهى هة.

ريخ التحهيػػؿ يكىيػػك: تػػ  17(. الفكائػػد الهسػػتىبطة هػػف هفٍػػـك التربيػػة الهق رىػػة، 2013الضػػميهي، أحهػػد ) .24
 عمى الرابط الت لي: 7.4.2017

post_17.html-http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog 

(، االدارة التعميهيػػة هفػػ ٌيـ... كصفػػ ؽ، )دار كائػػؿ لمطب عػػة 1(. )ط1999الطكيػػؿ، ٌػػ ىي عبػػد الػػرحهف ) .25
 الىشر، عه ف(ك 
اإلدارة ب إليهػػ ف، كميػػة -(. أبػػداؿ فػػي إدارة الػػىظـ التربكيػػة كقي دتٍػػ 2006الطكيػػؿ، ٌػػ ىي عبػػد الػػرحهف ) .26

 التربية، الج هعة األردىية، عه ف.
(. درجة هه رسة الع هميف في هػدارس كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي 2009عب بىة، ص لح  الطكيؿ، ٌ ىي ) .27

تعمهة حسب إط ر سيىجي: أىهكذج هقترح، هجمة دراسػ ت العمػـك التربكيػة، األردف لضكابط الهىظهة اله
 ، )همحؽ(، الج هعة األردىية، عه ف.36الهجمد 

في الهؤسس ت االك ديهية كالهعمكه تيػة، ىػدكة: األحػد  6(. تقىي ت تطبيؽ سيجه  2015عبيد، عص ـ ) .28
 . أغسطس، ج هعة االه ـ هحهد بف سعكد، السعكدية.2

(. كاقع التعميـ في الهدارس الفمسطيىية ه  بعد ىشكء السػمطة الفمسػطيىية: تحميػؿ 2014) عفكىة، س ئدة .29
 (، ى بمس.2) 28كىقد، هجمة ج هعة الىج ح لؤلبح ث كالعمـك اإلىس ىية، الهجمد، 

(. اىهػػكذج هقتػػرح لمهكاءهػػة بػػيف هخرجػػ ت الج هعػػ ت الرسػػهية السػػعكدية كح جػػ ت 2010عمػػي، سػػٍ ـ ) .30
ى هفػػػ ٌيـ التفكيػػػر الىظهػػػي، رسػػػ لة دكتػػػكراي فػػػي اإلدارة التربكيػػػة، كميػػػة الدراسػػػ ت سػػػكؽ العهػػػؿ بىػػػ ء عمػػػ

 الج هعة األردىية، عه ف. العمي ،

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/16/1009205.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/16/1009205.html
http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog-post_17.html
http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog-post_17.html
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، دار الفرقػػػ ف 1(. أزهػػػة التربيػػػة فػػػي الػػػكطف العربػػػي هػػػف هىظػػػكر إسػػػبلهي، ط1986فرحػػػ ف، إسػػػح ؽ ) .31
 لمىشر كالتكزيع، عه ف

يػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف أداء اإلدارة الهدرسػػػػية، رسػػػػ لة (. دكر ىظػػػػـ الهعمكهػػػػ ت االدار 2015فركاىػػػػة، أشػػػػرؼ ) .32
 ه جستير هقدهة إلى برى هج القي دة كاإلدارة، أك ديهية السي سة كاإلدارة لمدراس ت العمي . غزة.

 (. الهعجـ التربكم كعمـ الىفس، دار أس هة لمىشر كالتكزيع، األردف.2006القيسي، ى يؼ) .33

العربي الخ هس حكؿ الهدخؿ الهىظكهي في التدريب  (. التفكير الىظهي، الهؤتهر2005الك هؿ، حسيف)
 عمى الرابط الت لي: 1.1.2017كالتعمـ، ج هعة عيف شهس، الق ٌرة. ت ريخ التحهيؿ 

abstract/lectures-http://www.satlcentral.com/arabic/ 

(. الػػػذك ء الهىظػػػكهي، الهػػػؤتهر العربػػػي السػػػ دس حػػػكؿ الهػػػدخؿ الهىظػػػكهي فػػػي 2006الك هػػػؿ، حسػػػيف) .34
 عمى الرابط الت لي: 3.2.2016التدريس كالتعمـ، ج هعة عيف شهس، الق ٌرة. ت ريخ التحهيؿ 

database.htm-http://www.satlcentral.com/ar1 

. إبريػؿ: 25 ـ كالىظػ ـ التربػكم، (. التربيػة فػي إطػ ر هىحػى الػىظـ: الىظػ2014الكبيسي، عبد الحهيد ) .35
 عمى الرابط الت لي: 7.4.2017ت ريخ التحهيؿ 

https://altadreeb2010.blogspot.com/2014_04_01_archive.html 

 لرابط الت لي:عمى ا 1.3.2016هعجـ الهع ىي الج هع. ت ريخ التحهيؿ  .36

ar/%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-http://www.almaany.com/ar/dict/ar 

 (. إدارة الصؼ كتىظيهً، ج هعة القدس الهفتكحة، عه ف.2014هىشكرات ج هعة القدس الهفتكحة) .37
 (. األىظهة الصحية، ج هعة القدس الهفتكحة، فسطيف.2014هىشكرات ج هعة القدس الهفتكحة) .38
 (. تكىكلكجي  التعميـ، ج هعة القدس الهفتكحة، عه ف.2015لقدس الهفتكحة)هىشكرات ج هعة ا .39
(. ىظػػرة أكليػػة عمػػى الكػػؿ: عمػػـ االىظهػػة الهعقػػدة فػػي االعهػػ ؿ كالحيػػ ة كالهجتهػػع، 2016هيمػػر، جػػكف ) .40

 ب زيؾ بككس.
 ي، هركػز(. الهؤتهر الدكلي الث ىي لمتعميـ كالتعمـ في الع لـ الرقه2017الىتشة، ه ٌر  عفكىة، س ئدة )

عمػػػى  8.4.2017. هػػ رس : تػػػ ريخ التحهيػػؿ 29الػػتعمـ االلكتركىػػػي، ج هعػػة الىجػػػ ح الكطىيػػة، ىػػػ بمس 
 الرابط الت لي:

tik/2017/03/30/12261-https://nn.ps/news/hy/ 

http://www.satlcentral.com/arabic-abstract/lectures/
https://altadreeb2010.blogspot.com/2014_04_01_archive.html
https://altadreeb2010.blogspot.com/2014_04_01_archive.html
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. فبرايػػر، جػػدة: 27(. عمػػـ األىظهػػة الهعقػػدة: األسػػمكب األهثػػؿ لفٍػػـ األحػػداث، 2016ىػػده ف، هحهػػد ) .41
 عمى الرابط الت لي:  7.4.2017ت ريخ التحهيؿ 

http://makkahnewspaper.com/article/133291 

(. اتج ٌػػ ت أسػػ تذة التعمػػيـ الهتكسػػط ىحػػك االصػػبلح التربػػكم فػػي الجزائػػر أسػػ تذة 2011ٌيػػ ؽ، إبػػراٌيـ) .42
سػػ لة ه جسػػتير هىشػػكرة، كميػػة العمػػـك اإلىسػػ ىية كالعمػػـك هتكسػػط ت أكالد جػػبلؿ كسػػيدم خ لػػد ىهكذجػػ ، ر 

  قسىطيىة. –االجته عية، ج هعة هىتكرم 
(. الثقػػة بػػ لىفس كبعػػض سػػه ت الشخصػػية لػػدل عيىػػة هػػف الط لبػػ ت الهتفكقػػ ت 2007الكشػػمي، كداد ) .43

لتربيػػػة، دراسػػػي ن كالعػػػ دات فػػػي الهرحمػػػة الث ىكيػػػة بهديىػػػة هكػػػة الهكرهػػػة، رسػػػ لة ه جسػػػتير هىشػػػكرة، كميػػػة ا
 ج هعة أـ القرل، السعكدية.
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