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 تصور مقرتح لتحويل جامعة األزهر إىل منظنة متعلنة

 اهلل    أ.م. د/ أمحد مسري فوزي عبد                                                  

 القاهرةباألزهر  أستاذ أصول الرتبية املساعد بكلية الرتبية جامعة

 
 ممخص الدراسة:

الوقوف عمى درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة في  جامعية اهزىير استيدفت الدراسة      
يس، وكيذا بنياء تريور محتيرح يمكين مين خوليو ت ويي  من وجية نظر أعضاء ىيئية التيدر 

جامعة اهزىر إلى منظمة متعممة. واستخدمت الدراسة المنيج الوريي  مسيتعينة باسيتبانة 
( عضوا مين أعضياء ىيئية التيدريس بكمييات جامعية  163تم تطبيحيا عمى عينة قواميا ) 

تييوافر أبعيياد المنظميية  اهزىيير. وتورييمت الدراسيية إلييى عييدة نتييائج كييان ميين أىميييا أن درجيية
المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة التيدريس كانيت متوسيطة، ووجيود 

.( فيي  اسييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية 53فييروذ ذات دةليية إ رييائية عنييد مسييتو  دةليية )
عمى إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة تبعا لمتغير النوع  ، لرالح اةناث مين أعضياء ىيئية 

.( في  اسيتجابات 53تدريس، وعدم جود فروذ ذات دةلة إ رائية عنيد مسيتو  دةلية )ال
أفراد عينة الدراسة عميى إجميال  أبعياد المنظمية المتعممية تبعيا لمتغيير نيوع الكميية، ووجيود 

.( فيي  اسييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية 53فييروذ ذات دةليية إ رييائية عنييد مسييتو  دةليية )
المتعممية تبعيا لمتغيير الموقيج الجغرافي ، لريالح أعضياء ىيئية  عمى إجمال  أبعاد المنظمية

التدريس المنتسبين لكميات العارمة، وكذا ووجود فروذ ذات دةلة إ رائية عند مسيتو  
.( ف  استجابات أفراد عينة الدراسية عميى إجميال  أبعياد المنظمية المتعممية تبعيا 53دةلة )

ذ مسياعد، ىيذا بااضيافة إليى عيدم جيود فيروذ لمتغير الرتبة اهكاديميية، لريالح فئية أسيتا
.( فيي  اسييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية عمييى 53ذات دةليية إ رييائية عنييد مسييتو  دةليية )

إجمييال  أبعيياد المنظميية المتعمميية تبعييا لمتغييير المركييز الييوظيي . واختتمييت الدراسيية بوضييج 
ذا التريور مين ترور محترح لت وي  جامعة اهزىير إليى منظمية متعممية. وقيد تيم ت كييم ىي

قب  مجموعية مين خبيراء التربيية، اتيحيوا جميعيا عميى أن التريور المحتيرح الموضيوع موئيم 
لت وييي  جامعيية اهزىيير إلييى منظميية متعمميية،  يييث تييوفرت بييو معييايير المنيجييية العممييية 

 المطموبة، إلى جانب اتياقو مج التوجيات المعاررة ف  إدارة مؤسسات التعميم العال .
 .جامعة اهزىر، ومنظمة متعممةو ،ترور محترح :يتا يةالكممات الم
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ABSTRACT 

The current study aimed at detecting the availability of the learning 

organization dimensions at Al-Azhar University from the viewpoints 

of the faculty members. More than that, the study developed a 

proposed perspective for transforming Al-Azhar University into a 

learning organization. The study adopted the descriptive method and 

made use of a questionnaire administered to the study participants, 

totaling 381 faculty members, at Al-Azhar University for collecting 

the target data. The results of the study revealed that the degree of the 

availability of the learning organization dimensions at Al-Azhar 

University from the viewpoints of faculty members was average. 

There were statistically significant differences at (0.05) level in the 

responses of the study participants to all the dimensions of the 

learning organization in the light of the gender variable in favor of the 

females. There were no statistically significant differences at (0.05) 

level in the responses of the study participants to all the dimensions of 

the learning organization in the light of the faculty type variable. 

There were statistically significant differences at (0.05) level in the 

responses of the study participants to all the dimensions of the 

learning organization in the light of the geographical location variable 

in favor of the faculty members at the faculties located in the capital 

of Egypt. There were statistically significant differences at (0.05) level 

in the responses of the study participants to all the dimensions of the 

learning organization in the light of the academic rank in favor of the 

assistant professors. There were no statistically significant differences 

at (0.05) level in the responses of the study participants to all the 

dimensions of the learning organization in the light of the career status 

variable. The study concluded with a proposed perspective for 

transforming Al-Azhar University into a learning organization. The 

proposed perspective was validated by a group of education experts 

who confirmed its suitability for transforming Al-Azhar University 

into a learning organization. Furthermore, the proposed perspective is 
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compatible with the scientific methodology and the contemporary 

trends in the management of higher educational institutions. 

Keywords: perspective, Al-Azhar University, learning organization. 

 :ةمحدم
وف  طميعتيا  –عمى جميج المنظمات لذي نعيش فيو ا المعموماتيةعرر فرض       

عادة التيكير بك  أنشطتيا، والنظر من جديد  -الجامعات تغيير ممارساتيا ومسمماتيا، وا 
ف  وظائييا، وكييية توفير مخرجات موئمة لسوذ العم ، وتطوير اهداء الجامع ، 

ياىيم قيادة إدارية خذ بمتمك المنظمات اه عمىوبالتال  تطوير المجتمج، كما فرض 
 . (Wu, 2006,p.3  منظمات متعممة. ) ف  اتجاهم ورىا الت و  جديدة؛ 

وتحج عم  الجامعات مسؤولية التردي لمت ديات والمساىمة ف  وضج  مو      
الت  تمتمك  -إن لم تكن أىميا بالكمية  –المجتمج  من أىم منظمات ىالممشكوت باعتبار 

فيما يطرح من أفكار وتوجيات من قب  مجتمج التعمم  متمثمةالحدرات العممية واليكرية 
من تخررات عممية  تضمووبما  ،أعضاء ىيئة التدريسالمين  بيا وف  محدمتيم 

أعضاء  أنوالواقج  ونظرية، وبما يتوافر لدييا من مراكز ب ثية ومرادر ونظم معموماتية.
ف  اهساس ، مج عدم ون ىيئة التدريس عامة أكاديميون متخررون ف  مجاةتيم يعمم

 مديرين أكاديميينوتزداد استحوليتيم ف   ا  وجود  رفضيم اةنخراط ف  عم  تعاون .
ت و  الجامعة إل  منظمة متعممة فإن عم  أعضاء ىيئة ف  سبي  . و متخررين
 &Whit)ن يرب وا شركاء مج الطوب ف  عممية التعمم التدريس أ

Rita,2005,p.295)ىنا ىو استيياء  واجيو أعضاء ىيئة التدريس. والت دي الذي ي
ن التغيير ةبد أن ي دث. ة مستمرة، وأن التعمم عمميدراية بأ عمى يم اجات التعمم، ف

 عمىيم يشجعون التجريب، والتأم ، لموقوف يس ىناك  موة ثابتة وسريعة، لذا فول
درين عم  مواكبة التطورات الجديدة ف  مجاليم. ويؤمنون بان عمييم أن يكونوا قادة قا

ة يكون التراجج واةن دار من لشبكات المعرفة  تى يكونوا فاعمين وا  التطور وممتمكين 
 (.335ص، 3776)برودترك، ىو المتوقج هعمى إل  اهسي ا

كما أن عضو ىيئة التدريس الذي ت تاج إليو الجامعة كمنظمة متعممة يجب أن      
وعية ومتطورة تتواءم والتطورات الت  يشيدىا يكون ذا إمكانات ومؤىوت، ومواريات ن

، وبا ث ومرب، وعضو فاع  ف  خدمة معممالتعميم العال ، فيو  مضمارالعالم ف  
 جميجتييئة  إلىمجتمعو والمجتمج اانسان ، وىذه المواريات توجب أن تسع  الجامعات 
، وزيادة خبراتو الظروف  الموئمة لت سين جودة أدائو، وتجديد معارفو وتطوير مياراتو

وفاعميتو، واةرتحاء بدوره التعميم  واهكاديم ، والتربوي، واةجتماع ، وزيادة إنتاجو 
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امع ( لدور عضو ىيئة ويجب توفير الدعم المؤسس )الج (.71ص ،5553العمم )جرار،
ومؤسس  م ددمعمما ومنظما ومديرا لمعممية التربوية، ووضج نظام  التدريس بريتو

 (.13ص ،5553ة،التعميم  وتحويمو. )خراون توثيذ الجيدل

لذلك يجمج العديد من البا ثين عم  أن مؤسسات التعميم العال  مطالبة باعتماد 
و   مداومة التعمم وت حيذ ما ت مم بينحميا من اةكتياء عم  ما تعرف إل اجديد انموذجأ

رية التعميم أىمية واستمرا ظمات متعممة، من خو  التركيز عمىمن جودة؛ لتربح من
ت حيذ النتائج الت  يرغبون فييا وزيادة محدرة أعضاء ىيئة التدريس عم   والتعمم معا،

(Duke,2002,p.30; Smith,2004; Srikanthan& Dalrymple,p.175). 

ومن الجدير بالذكر، ان الجامعات الت  ترفض أن تتغير لن تستمر؛ اهمر الذي 
عادة ال يوية يتطمب من الجامعات استيعاب شروط الت غيير والمحدرة عم  التجديد، وا 

ن محدرة المنظمة عم  التعمم ىو منظمة متعممة. إ ، اهمر الذي ين و بيا تجاهلممنظمة
 باه ر  ب  ،الحادرة عم  التكيف فحط المتعممة ليست فالمنظمة ،والنمو ميتا يا لمبحاء
 .(Reece,2004) أيضا ى  المنتجة

 :مشكمة الدراسة
مة الدراسة من أن جامعة اهزىر تعان  من جممة من المعوقات تنطمذ مشك

(، 52ص ،5555نرر، ) والمشكوت؛ تؤكدىا نتائج دراسات عديدة، لع  من أىميا دراسة
انخياض اةتراةت اهفحية، وتراكم اةتراةت الراسية بالجامعة  الت  تورمت نتائجيا إلى

داراتيا. ودراسة ) وكمياتيا، وقمة توافر وسائ  اترا  فعالة بين  كميات الجامعة وا 
(، الت  تورمت نتائجيا إل  قمة توظيف واستثمار 355-353ص ص  ،5557جو ،

عن  ادارية بكميات جامعة اهزىر، فضوتكنولوجيا المعمومات واةتراةت ف  العمميات ا
بيذه  وجود معوقات مادية متمثمة ف  الحرور ف  اهجيزة والبنية الت تية التكنولوجية

الكميات، ومعوقات بشرية متمثمة ف  قمة إلمام كثير من اهفراد بيذه الكميات باستخدام 
، 5535نرار، وعبد العميم، وتوظيف تكنولوجيا المعمومات واةتراةت، ودراسة )

(، الت  تورمت نتائجيا إل  أن الييك  التنظيم  بكميات جامعة اهزىر 513ص ،557ص
قمة توافر مبدأ  ما يعانيو من لعممية التمكين ااداري من خو  اعائح يمث  بشكمو ال ال 
ة تيويض السمطة وت م  المسؤولية، ين بالكمية ف  اتخاذ الحرار، وندر مشاركة جميج العامم

ار قياداتيا وفذ معايير الكياءة العممية واادارية، إعطاء الكمية اةستحولية ف  اختيوعدم 
من خو  قمة الروابط والروت بين الكمية ومجتمعيا وضعف اةنيتاح عم  المجتمج 
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مجموعة من العوام   ثمةأن  ، الت  تورمت إلى(14ص ،5555) ني ، الم م . ودراسة
ىميا أن أليريح  لدي أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اهزىر؛ لع  من االمؤثرة عم  العم  

الح المجموع أو بعض اهفراد داخ  اليريذ يعممون لمرم تيم الشخرية وليس لر
دون اآلخرين، فضو عن عدم  العم  معا ، وترميم عدد من أعضاء اليريذ عمىاليريذ

توجو  رو  اهعضاء عم  برامج تدريبية ف  مجا  فرذ العم ، بااضافة إل  قمة 
 ىإل(، الت  تورمت 133، ص5551نور،  ليريح . ودراسة )اهقسام العممية ن و العم  ا

نيم ة وار والمناقشة ف  الم اضرة، كما أريس ة يستخدمون ال أن أعضاء ىيئة التد
يتحبمون وجيات نظر الطوب المختمية، فضو عن سيادة أسموب الم اضرة االحائية ف  
التدريس، وقمة تشجعييم لمطوب عم  التعمم الذات ، وندرة استخداميم لألجيزة والوسائ  

(، الت  تورمت نتائجيا إل  11-15ص ص ،5535إبراىيم، التعميمية ال ديثة، ودراسة )
السمطة هعضاء ىيئة التدريس، وقرور ف   ا ف  عممية دعم مبدأ تيويضأن ىناك قرور 

مشاركتيم ف  اتخاذ الحرارات، كما تورمت إل  أن ىناك نحص ف  توفير نظم اتراةت 
  عممية المعمومات لمحيادات ف  الوقت المناسب، فضو عن نحص ف توفيرفعالة تسيم ف  

ن مختمف المستويات، كما تورمت إلى أن الحيادات ب اجة إلى تيعي  قنوات اةترا  بي
 ة.المنشود ي حذ اهىداف بما دورات تدريبية من أج  تنمية قدراتيم

تطوير  ضرورة ولع  المشكوت السابحة الت  تواجييا جامعة اهزىر تيرض عمييا
بينيم،  فيما مم المستمر وتباد  الخبرات والمعارفأدائيا، وتمكين المنتسبين إلييا من التع

من كونيا  جامعةالمن خو  ت و  إة ، وة يت حذ ذلك آلخروالتطوير ف  بنيتيا من وقت 
متعممة؛  تغير عاج  عمى خط التعمم، أي الت و  إلى منظمة منظمة منظمة تحميدية إلى

 الدراسة. اجراءالبا ث  اهمر الذي شك  دافعا لد 

 ةت الدراسة:تساؤ 
  اولت الدراسة ااجابة عن التساؤةت التالية:     

 ااطار اليكري واليمسي  لممنظمة المتعممة؟ما   -3

ما درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة   -5
 التدريس؟

وجية نظر ى  تختمف درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من   -1
 بنات(، ونوع الكمية )شرعية )بنين/ اليرعأعضاء ىيئة التدريس باختوف متغيرات: 

)وجو قبم / عارمة/ وجو ب ري(،  عربية/ نظرية/ عممية(، والموقج الجغراف  لمكميةو 
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غ  أو يشغ  ش/أستاذ(، والمركز الوظيي ) اهكاديمية )مدرس/ أستاذ مساعد والرتبة
 م يشغ  منربا إداريا(.ل اليا منربا إداريا، 

 ما الترور المحترح لت وي  جامعة اهزىر إل  منظمة متعممة؟  -2

 أىداف الدراسة:
  اولت الدراسة ت حيذ اهىداف التالية:    

 .المتعممة ااطار اليكري واليمسي  لممنظمة التعرف عمى  -3

نظر الكشف عن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية   -5
 أعضاء ىيئة التدريس .

استجابات أفراد عينة الدراسة عم  درجة توافر أبعاد  ف  التعرف عم  اليروذ  -1
والموقج لكمية، المتعممة ف  جامعة اهزىر تبعا لمتغيرات: اليرع، ونوع ا المنظمة

 والرتبة اهكاديمية، والمركز الوظيي .الجغراف  ليا، 

 منظمة متعممة. ىر إلىور محترح لت وي  جامعة اهز وضج تر  -2

 :أىمية الدراسة

 تكمن أىمية الدراسة ال الية ف  كونيا:    

 أ دث دخ  لمتطوير ف  جامعة اهزىر وىو منالمتعممة كمتتناو  نموذج المنظمة   -3
 المداخ  اادارية.

توافر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر  تحدم رورة لمتخذي الحرار عن مد   -5
 تيادة منيا ف  إدارة التغيير.وكييية اةس

 الدراسات السابحة:
واهجنبية ذات اةرتباط بموضوع الدراسة، يم  عرض هىم الدراسات العربية  فيما

إسراء الذبيان،  فحد  اولت دراسة ) .ث منيا أوةوع  ف  ترتيبيا وضج اه در والت  
ات اهردنية الرسمية إل  محتر ة لت وي  الجامع استراتيجيةبناء  (5535منيرة الشرمان، و 

ا. منظمات متعممة من وجية نظر الحادة اهكاديميين وأعضاء ىيئة التدريس فيي
  حيذ ىدف الدراسة تم بناء استبانة . ولتالمس الوري  واستخدمت الدراسة المنيج 

تدريس. وعضو ىيئة  ،اأكاديمي ا( قائد534وزعت عم  عينة الدراسة البالغ عددىا)
ن درجة توافر متطمبات ت وي  الجامعات ة إل  عدة نتائج كان من أىميا: أسوتورمت الدرا
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اهردنية الرسمية إل  منظمات متعممة كانت بدرجة متوسطة، ووجود فروذ ذات دةلة 
منظمات متعممة تعزي  ي  الجامعات اهردنية الرسمية إلىإ رائية  و  إمكانية ت و 

مرا    من ست المحتر ة لوستراتيجية العامالوظيي . وقد تكون الييك   ىلمتغير المسم
ووضج استراتيجيات التخطيط ورياغتيا  تمثمت ف : التخطيط، وت مي  اهبعاد البيئية،

 . اةستراتيجيةوترديذ وفاعميتيا،  اةستراتيجيةإجرائيا، ووضج البرامج وتنييذىا، وتحييم 

درجة توافر أبعاد  ( التعرف عم 5535ايرة، والرنمور،كما استيدفت دراسة) الرر 
منظمة التعمم ف  مديرية تربية وتعميم قربة الكرك ف  اهردن من وجية نظر مديري 

الت   باةستبانةالمدارس الثانوية. ولت حيذ ىدفيا استخدمت المنيج الوري  مستعينة 
، وتم التأكد من ردقيا ( Marrsick& Watkins,1999 )طورىا مارسك وواتكنز 

 تعشوائية. وكشيارىم بطريحة ( مديرا تم اختي53نة الدراسة عم )عيوثباتيا. واشتممت 
النتائج أن درجة توافر أبعاد منظمة التعمم ف  مديرية تربية وتعميم قربة الكرك من وجية 
نظر مديري المدارس الثانوية كانت متوسطة بشك  عام، ولك  بعد من اهبعاد الثوثة، 

و( ف  درجة توافر أبعاد منظمة 53توي دةلة)وعدم وجود فروذ دالة إ رائيا عند مس
 ، والمؤى  العمم ، والخبرة.النوعالتعمم ترجج إل  متغيرات: 

امتوك جامعة تبوك   ( الكشف عن مد 5534) العنزي، واستيدفت دراسة
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا. واستخدمت الدراسة  المتعممة لمعايير المنظمة

( عضوا من 356) ياوامعينة باستبانة تم تطبيحيا عم  عينة قالمنيج الوري  مست
امتوك   ن مدمعة تبوك، وأظيرت نتائج الدراسة أأعضاء ىيئة التدريس العاممين ف  جا

جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا كان 
بدرجة مرتيعة، بينما  ظيت  ىاهول لنماذج الذىنية ف  المرتبةمتوسطا،  يث جاء مجا  ا

) التمكن الشخر  هعضاء ىيئة التدريس، والرؤية المشتركة، والتيكير النظم ،  مجاةت
 دوجود فروذ دالة إ رائيا عن عندرجة متوسطة. كما كشيت النتائج  مىذ( عيوتعمم الير 

يذ( ترجج مم الير و( ف  استجابات أعضاء ىيئة التدريس عم  مجا )تع53مستوي دةلة)
ص؛ لرالح أر اب التخررات اهدبية، وكذا وجود فروذ عم  مجا ) متغير التخر ىإل

التمكن الشخر ( تعزي إل  متغير النوع؛ لرالح الذكور، وأيضا وجود فروذ عم  ذات 
المجا  تعزي إل  متغير طبيعة العم ؛ لرالح من يعممون ف  اادارة والتدريس، محارنة 

 ف  التدريس فحط.ن يعممون مبزموئيم م

( فحد استيدفت التعرف عم  العوقة بين أبعاد 5533 الدي ان ، ما دراسة )أ
الحيادات الجامعية من وجية نظر أعضاء ىيئة   المتعممة والحيادة الت ويمية لد المنظمة
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ةرتباط  المحارن وري  االتدريس ف  جامعة الكويت. واستخدمت الدراسة المنيج ال
( مشاركا. 162)ا عم  عينة قوامياممن إعداد البا ث تم تطبيحيمستعينة بأداتين 

%من 11ن نسبة ( أ3) :عدة نتائج كان من أىميا ما يم  ىوتورمت الدراسة إل
جميج الم اور ف  عمى ( اةستجابة 5يادية ف  الجامعة،)المشاركين تولوا منارب ق

بين أبعاد المنظمة المتعممة لعوقة ايجابية طردية ( ا1ف  المد  المتوسط،) كانت اهداتين
الحيادات الجامعية من وجية نظر المشاركين من أعضاء ىيئة  والحيادة الت ويمية لد 

توفر أبعاد  أفراد العينة  و  اتروذ ذات دةلة إ رائية ف  استجاب( وجود ف2التدريس،)
مية، وسنوات ، والدرجة العمإل  نوع الكميةالحيادات الجامعية تعزي  المنظمة المتعممة لد 

عينة  و  توفر م اور أفراد ال اتروذ ذات دةلة إ رائية ف  استجاب( وجود ف3الخبرة،)
نوع الكمية، والدرجة العممية، وسنوات  ىالحيادات الجامعية تعزي إل  ويمية لدالحيادة الت 

ة ن  و  أبعاد المنظمة المتعمم( وجود فروذ ذات دةلة إ رائية لرالح الحياديي4الخبرة،)
( وجود فروذ ذات 5الحيادات الجامعية محارنة بغير الحياديين من أفراد عينة الدراسة،)  لد

الحيادات الجامعية  الحياديين  و  م اور الحيادة الت ويمية لد دةلة إ رائية لرالح 
 محارنة بغير الحياديين من أفراد عينة الدراسة.

درجة  ( التعرف إلى 5533 ،العياررة، وال ارث ك  من ) بينما استيدفت دراسة
مدينة الطائف ةستراتيجيات المنظمة المتعممة من بممارسة مديرات المدارس الثانوية 

وجية نظر المعممات. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم تطبيحيا 
 ( معممة من معممات مدارس المر مة الثانوية ال كومية لمبنات453عم  عينة قواميا)

وتورمت  م.5532/5533التابعة ادارة التربية والتعميم بمدينة الطائف لمعام الدراس 
أن درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف ةستراتيجيات  ىالدراسة إل

المنظمة المتعممة كبيرة. كما وجدت فروذ ذات دةلة إ رائية بين متوسطات تحديرات 
ة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف ةستراتيجيات أفراد عينة الدراسة لدرج

عم  اهداة كك ، وعم  مجا  تمكين الخبرة تعزي لمتغير عدد سنوات  المتعممة المنظمة
 35من تكوين رؤية جماعية مشتركة، ولرالح المعممات ذوات الخبرة أكثر من  المعممات

دةلة إ رائية بين متوسطات تحديرات  سنوات. ىذا بااضافة إل  عدم وجود فروذ ذات
أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة المديرات ةستراتيجيات المنظمة المتعممة تعزي لمتغيري 

 من مجاةت الدراسة السبعة.  ، والتخرص عم  اهداة كك ، أو عمى أيالمؤى  العمم 

توفر أبعاد معرفة درجة  (5533،العتيب ، وىيياء إبراىيم ) كما استيدفت دراسة
المنظمة المتعممة وعوقتيا بتمكين العاممين بجامعة الطائف، ومعرفة درجة اختوف 
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وجيات نظر العاممين باختوف متغيرات: النوع، والتخرص، والمؤى  العمم ، وعدد سنوات 
ولت حيذ أىداف الدراسة استخدمت الدراسة المنيج  .الخبرة، وعدد الدورات التدريبية

( إداريا وفنيا بجامعة 675ة باستبانة تم تطبيحيا عم  عينة قواميا )الوري  مستعين
ن توفر أبعاد المنظمة المتعممة بجامعة الطائف من وجية الدراسة إلى أ الطائف. وتورمت

ن تمكين العاممين بجامعة الطائف من وجية عاممين فييا كان بدرجة متوسطة، وأنظر ال
جود عوقة ارتباطيو ذات دةلة إ رائية عند و كذا نظرىم أيضا كان بدرجة متوسطة، و 

كما  .و( بين درجات توفر أبعاد المنظمة المتعممة، وتمكين العاممين53مستوي دةلة )
عدم وجود فروذ دالة إ رائيا بين آراء أفراد عينة الدراسة تعزي بينت نتائج الدراسة 

 وجدت فروذ دالة إ رائياة، بينما لمتغيرات: النوع، والمؤى  العمم ، وعدد سنوات الخبر 
و( تعزي لمتغير النوع ف  بعد تشجيج التعاون والتعمم الجماع  53عند مستوي دةلة)

رائيا عند مستو  وجدت فروذ دالة إ مة المتعممة لرالح الذكور، وكذا لممنظ
التخرص، وعدد الدورات  يلمتغير الدراسة تعزي أفراد عينة   راءو( بين آ53دةلة)

دورات، 35( إل  اق  من 3( دورات فأكثر، ومن)35ومن) ااداري،ح التدريبية لرال
( دورات، بينما لم توجد فروذ دالة إ رائيا تعزي لعدد الدورات 3( إل  اق  من )3ومن)

 والتأثير. ،التدريبية ف  بعدي تمكين العاممين: معن  العم 

ئة درجة ممارسة أعضاء ىي إلى( التعرف 5533المزروع، ) واستيدفت دراسة
التدريس بجامعة الممك سعود لمحومات المنظمة المتعممة. واستخدمت الدراسة المنيج 

من أعضاء ىيئة  ا( عضو 314الوري  مستعينة باستبانة تم تطبيحيا عم  عينة قواميا )
 قب ات المنظمة المتعممة تمارس من أن محوم ىسة إلالتدريس بالجامعة. وخمرت الدرا

كبيرة عدا م ور تعمم اليريذ فيو يمارس بدرجة متوسطة، أعضاء ىيئة التدريس بدرجة 
ىذا بااضافة إل  عدم وجود فروذ ذات دةلة إ رائية ف  استجابات أفراد العينة ترجج 

 لمتغيرات: النوع، والرتبة اهكاديمية، والتخرص.

ااطار  ى( التعرف إل5532،، وس ر أبو راض وةء عبد اهلل كما استيدفت دراسة)
مكانية اةستيادة منو ف  تطوير كميات التربيةالنظري و  ، وكذا اليكري لممنظمة المتعممة وا 

ف  ضوء نماذج المنظمة المتعممة من وجية نظر  يابنبالتربية كمية  الكشف عن واقج 
ستراتيجية محتر ة لتطوير كميات التربية ف  ىيئة التدريس، وأيضا م اولة وضج اأعضاء 

المتعممة. ولت حيذ أىداف الدراسة استخدمت الدراسة المنيج ضوء متطمبات بناء المنظمة 
أن كمية  الوري  وأسموب دراسة ال الة، وكان من أىم النتائج الت  تورمت إلييا الدراسة

ئة ليريح  باعتباره من مرادر التنمية المينية هعضاء ىيالتربية ة تشجج العم  ا
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لعمميات التطوير الخارة  داعمة ضج أفكارف  و جيودا كبيرة التدريس، كما ة تبذ  الكمية 
أعضاء ىيئة التدريس وبين الحيادة بالتعميم والتعمم وفذ رؤية مشتركة ومتبادلة بين 

اادارية، كما ة يوجد بالكمية نظام لحياس فجوات اهداء الخارة بأعضاء ىيئة التدريس 
وارد البشرية الت  تمتمكيا وأيضا ة تربط الكمية بين الم يتم اةستيادة منيا ف  التطوير.

تنظيمية. وت تاج كمية واهرو  المادية بطريحة فعالة  تى تنجح ف  ت حيذ أىدافيا ال
وضج مجموعة من السياسات والبرامج المواكبة لممستجدات ف  مجا  نظريات  ىالتربية إل

ات الت  تتم التعميم والتعمم، كما ت تاج الكمية إل  مزيد من الت سين المستمر لكافة العممي
 بداخميا لضمان ت حيذ أفض  لمنتائج.

واقج جامعة الممك فير  من  ى( التعرف عم5533العرفج، ) واستيدفت دراسة
 يث تبنييا لمييوم المنظمات المتعممة، وتحديم توريات من شانيا اةرتحاء بأداء الجامعة 

نيج الوري  مستعينة المتعمذ بتنمية معارفيا ورأسماليا اليكري. واستخدمت الدراسة الم
 335 ) باستبانة أبعاد المنظمة المتعممة لماركواردت، والت  تم تطبيحيا عم  عينة قواميا

عمى فردا من المنتسبين إل  الجامعة من أعضاء ىيئة التدريس والموظيين العاممين بيا ( 
تبن   نات المختمية. وقد أظيرت النتائج أالمساندة واادار  والعماداتالكميات  مستو 

 .متوسط  د المنظمات المتعممة ىو عند مستو الجامعة هبعا

نموذج لممارسة أتطوير  ى( إل5533، وخراونة )خضر ض ىوقد ىدفت دراسة 
مجاةت المنظمة المتعممة كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعة اهردنية. 

لحياس درجة ممارسة واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم تطويرىا 
( عضوا من 567) مجاةت المنظمة المتعممة لدي أفراد عينة الدراسة، البالغ عددىم

م. وقد 5555/5556معام الجامع  لأعضاء ىيئة التدريس العاممين ف  الجامعة اهردنية 
من سبعة مجاةت ى : التمكن الشخر ، والنماذج الذىنية، والرؤية  تكونت ىذه اةستبانة

دار المشت ة المعرفة. وبينت نتائج ركة، وتعمم اليريذ، والتيكير النظم ، والتعمم التنظيم ، وا 
المتعممة كبيرة ف   ن درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمجاةت المنظمةالدراسة أ

ن الشخر ، والنماذج الذىنية، وتعمم اليريذ، ومتوسطة ف  مجاةت التيكير مجاةت التمك
دارة الم عرفة، والتعمم التنظيم ، والرؤية المشتركة. كما وجدت فروذ ذات دةلة النظم ، وا 

إ رائية ف  درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعة اهردنية لمجاةت المنظمة 
المتعممة تعزي لمتغير المركز الوظيي ، ولرالح المراكز الوظييية)نائب عميد، ومساعد 

تعمم اليريذ، والتعمم التنظيم ، وعم  اهداة عميد، وعضو ىيئة تدريس( ف  مجاةت 
الكمية. وكذا وجدت فروذ ذات دةلة إ رائية ف  درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس 
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ف  الجامعة اهردنية لمجاةت المنظمة المتعممة تعزي لمتغير الرتبة اهكاديمية، ولرالح 
ليريذ، والتيكير النظم ، الرتب اهكاديمية )أستاذ، وأستاذ مشارك( ف  مجاةت تعمم ا

والتعمم التنظيم ، وعم  اهداة الكمية، بينما كانت اليروذ لرالح الرتبة اهكاديمية 
)مدرس( ف  مجا  إدارة المعرفة. ىذا بااضافة إل  عدم وجود فروذ ذات دةلة إ رائية 
ع ف  درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمجاةت المنظمة المتعممة تعزي لمتغير نو 

. وف  ضوء نتائج الدراسة تم الكمية ف  جميج مجاةت الدراسة، وعم  اهداة الكمية
باستخدام اهنموذج المطور ف  ىذه الدراسة لت وي  الجامعة اهردنية ال  منظمة  التورية
 متعممة.

مدي توافر أبعاد  إلى( التعرف 5533 ومرتج ،أبو  شيش،  ) و اولت دراسة
معة اهقرى من وجية نظر العاممين فييا، والكشف عن اليروذ المنظمة المتعممة ف  جا

ف  استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير) النوع، والتخرص، وسنوات الخدمة، وطبيعة 
. العم (، ووضج بعض المحتر ات لتطوير الجامعة ف  ضوء مييوم المنظمة المتعممة

 ((DLOQ د المنظمة المتعممة واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة أبعا
والمكونة من سبعة أبعاد تمث  خرائص  watkins&marsick,1993المطورة بواسطة 

المنظمة المتعممة الرئيسة . وتورمت الدراسة إل  أن جميج أبعاد اةستبانة  رمت عم  
درجة متوسطة، ولم توجد فروذ لرالح التخرص عم  جميج أبعاد اةستبانة باستثناء 

بط المنظمة بالبيئة الخارجية"  يث وجدت فروذ لرالح كميات العموم، وأيضا لم بعد" ر 
سنوات الخدمة عم  جميج أبعاد اةستبانة باستثناء البعد الرابج"  لمتغيرتوجد فروذ تبعا 

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم"  يث وجدت فروذ لرالح سنوات الخدمة أكثر 
ث وجدت فروذ لرالح ربط المنظمة بالبيئة الخارجية"  ي سنوات، والبعد السادس" 35من

سنوات، وكذا لم توجد فروذ  سب طبيعة العم  باستثناء بعد"  3ق  من سنوات الخدمة أ
إيجاد فرص التعمم المستمر"  يث وجدت فروذ لرالح ااداريين، ىذا بااضافة إل  وجود 

 ، ولرالح ااناث باستثناء البعدفروذ تبعا لمتغير النوع اةجتماع  عم  جميج اهبعاد
ستراتيجية عمم"، والبعد السابج "الحيادة اة" إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والت الرابج

 الداعمة لمتعمم"  يث تبين عدم وجود فروذ بينيما.

دراسة ىدفت إل  الكشف عن اهنشطة الت  تعم  عم   (Can,2011)كان وأجر 
برز نتائج ىذه . وكان من أف  المدارس اهساسيةتطوير مييوم المنظمة المتعممة 

المنظمة المتعممة ت تاج لمتخطيط اليعا  قب  أن تبدأ بممارسة أعماليا.  أنالدراسة، 
ويجب أن تتضمن الثحافة التنظيمية لممنظمة المتعممة أنشطة مث : اةجتماعات الدورية، 
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المتعممة نظاما  ضم المنظمةئات المدرسية اآلمنة، وأخيرا توالنوادي التربوية، والبي
 لممكافآت والترقيات، ورؤية مشتركة لمرسالة واليدف.

جة ممارسة المعممين وااداريين ( التعرف إلى در 5535ت دراسة عبابنة )واستيدف
ف  مدارس المر متين اهساسية والمتوسطة ف  مدينة مرراتو الميبية لمتيكير النظم ، 

الدرجة  سب متغيرات : الوظيية، والنوع، ومستوي  والكشف عن محدار اةختوف ف  تمك
( إداريا . 17( معمما، و)512المدرسة، والمؤى ، والخبرة. وتكونت عينة الدراسة من )

من  %55ن  وال  م ، وأوتورمت الدراسة إل  أن ىناك وعيا ببعض جوانب التيكير النظ
  وجود فروذ ف  درجة ممارسات ذلك التيكير تؤدي بدرجة متوسطة أو قميمة، إضافة إل

 الممارسة لرالح ااناث، وأر اب الخبرة اهطو .

مييوم المنظمة المتعممة  ى( فحد ىدفت التعرف إل5557آخرون )أما دراسة زايد، و 
وخرائريا وتحييم اامكانات ذات الرمة بيذا المييوم ف  قطاعات الييئة الممكية بالجي . 

( موظيا 533. وتكونت عينة الدراسة من)واستخدمت الدراسة نموذج مارسك وواتكنز
بالييئة . وأشارت النتائج إل  أن اق  أبعاد المنظمة المتعممة توافرا ف  الحطاعات الرئيسة 

ىو تشجيج ال وار  ابالييئة ىو تمكين اهفراد من رؤية جماعية مشتركة، وأكثر اهبعاد توافر 
بالمشاركة ف  عمميات  تسمحافة إل  أن النظم الحائمة ة ىذا بااض .واةستيسار

التخطيط، والتنظيم، ووضج اةستراتيجيات، وى  غير مناسبة لوتجاىات ال ديثة ف  
نشاء نظم المعرفة والتعمم.  اادارة مث  التعمم التنظيم ، والمنظمات المتعممة، وا 

إمكانية استخدام  ى( إلحاء الضوء عم5557يم، وآخرون)واستيدفت دراسة ال ك
م الجامع  ودورىا ف  ت حيذ اهداء المتميز، وى  يم التنظيم  ف  بيئة التعمأدوات التعم

لدي الجامعة برامج لوستيادة من عمميات التعمم التنظيم  ف  تعزيز إمكانية نجاح اهداء 
من جميج الحيادات اادارية ف  جامعة  ا( قائد55المتميز لعينة الدراسة، والت  تكونت من)

راسة إل  إمكانية تبن  أدوات التعمم التنظيم  من قب  الجامعة قيد الكوفة . وتورمت الد
ن استخدام أدوات التعمم التنظيم  يمكن ا ف  اهساس تعد منظمة معرفية، وأالدراسة هني

 ئمبما يو  الجامعة من ت حيذ اهداء المتميز ف  عمميا، كما أن تبن  تمك اهدوات وتكييييا
ميز ف  الجامعة، ىذا بااضافة حافة تنظيمية تدعم اهداء المتبيئة التعميم الجامع  يخمذ ث

عينة الدراسة متيحون تماما وبشك  واضح  و  أدوات التعمم التنظيم ، إلى أن أفراد 
و و  خرائص منظمات اهعما  ذات اهداء المتميز، اهمر الذي يعن  انو ف   ا  

 ا من ت حيذ التميز ف  أعماليا.استخدام ىذه الخرائص من قب  الجامعة فان ذلك يمكني
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( ت ديد درجة ممارسة عممية التعمم التنظيم  5556واستيدفت دراسة العريم )
ف  جامعة أم الحر  بالسعودية. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم 

يا. أكاديم ا( قائد345تطبيحيا عم  جميج الحيادات اهكاديمية بالجامعة والبالغ عددىم)
وبينت النتائج ان الممارسات المتعمحة بمجا  التعمم التنظيم  بالجامعة ف  م اوره الثوثة: 

التعمم التنظيم ، والبنية التنظيمية الداعمة لمتعمم التنظيم ، والثحافة التنظيمية  استراتيجية
 تتم بدرجة متوسطة.

التعمم إمكانية تطبيذ مييوم  ( اختبار5556) بينما ىدفت دراسة الرجوب
المنيج ظر ااداريين. واستخدمت الدراسة التنظيم  ف  جامعة اليرموك باهردن من وجية ن

داريا. وأشارت نتائج ( إ367م تطبيحيا عم  عينة قواميا)الوري  مستعينة باستبانة ت
والت  جاء ف  جامعة اليرموك تطبذ التعمم التنظيم  بأبعاده المختمية،  أن إلىالدراسة 

نيا نظام التحنية، توه نظام المعرفة، وأخيرا نظام الت و  التنظيم . كما ولى مالمرتبة اه 
عينة )أفراد  راء ااداريينجود فروذ ذات دةلة إ رائية بين آأوض ت النتائج عدم و 

الدراسة( ن و توفر عنارر اهنظمة اليرعية ف  المنظمة المتعممة ف  الو دات التنظيمية 
الوظيي ، وعدد الموظيين  ىمتغيرات: النوع اةجتماع ، والمسمالت  يعممون بيا تعزي ل

  دة التنظيمية.ف  الو 

راء موظي  معيد اادارة العامة ( التعرف إلى آ5554دراسة أبو خضير) و اولت
ن و توافر عنارر اهنظمة اليرعية الخمسة لممنظمة المتعممة: نظام التعمم، ونظام الت و  

دارة المعرفة، ونظام التحنية. واستخدمت الدراسة فراد، ونظام إم ، ونظام تمكين اهالتنظي
( فردا من 565المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم تطبيحيا عم  عينة قواميا)

عودية. وقد الموظيين والموظيات العاممين بمعيد اادارة العامة ف  المممكة العربية الس
لمرتبة اهول  من  يث درجة توافر ن نظام التحنية جاء ف  اأظيرت نتائج الدراسة أ

عنارره ف  المعيد، يميو نظام إدارة المعرفة، ثم نظام الت و  التنظيم ، ثم نظام تمكين 
اهفراد، وأخيرا نظام التعمم. كما أظيرت النتائج أن اةتجاه العام هفراد عينة الدراسة يمي  

فة، ونظام الت و  بدرجة كبيرة ف  إل  تأييد توافر عنارر نظام التحنية، ونظام إدارة المعر 
م بدرجة متوسطة. ىذا بااضافة إلى المعيد، ف   ين يمي  ال  توافر بحية عنارر النظا

نو ة توجد فروذ ذات دةلة إ رائية تعزي لمحر العم ، والمؤى  العمم ، ونوع الوظيية، أ
 وسنوات الخبرة.

وىايو كمنظمة متعممة دراسة بيدف تحييم جامعة أ (Berrio,2006)بيرو وأجر 
ف  الوةيات المت دة اهمريكية. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة 
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أبعاد لممنظمة خمسة الت  شممت  (marquardt model,1996) نموذج ماركواردت
والت  تم تطبيحيا عم   .المتعممة وى : التعمم، واليرد، والمنظمة، والتكنولوجيا، والمعرفة

( موظيا. وقد أظيرت النتائج وجود مستوي مرتيج من تطبيذ أبعاد 212قواميا) عينة
المنظمة المتعممة ف  تمك الجامعة، كما بينت النتائج أن بعد المنظمة قد ا ت  المرتبة 

 التكنولوجيا المرتبة اةخيرة. بعداهول  من بين أبعاد المنظمة المتعممة، بينما ا ت  

الكشف عن درجة ممارسة الجامعات  (Wu ,2006)واستيدفت دراسة ويو
دارة الجودة الشاممة والعوقة بينيما،  والكميات ف  تايوان لمجاةت المنظمة المتعممة، وا 

ا ف  تطوير وت سين اهداء. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة مودور ك  مني
 ما عمىلمتعممة؛ تم تطبيحي داىما ادارة الجودة الشاممة، واهخر  لممنظمة اباستبانتين إ
( عامو من العاممين ف  الجامعات والكميات ف  تايوان. وقد أظيرت 3512عينة قواميا)

نتائج الدراسة ان درجة ممارسة العاممين ف  الجامعات والكميات لمجاةت إدارة الجودة 
 ف  تمك الشاممة، والمنظمة المتعممة فوذ المتوسط. وقد وجدت فروذ دالة إ رائيا

قج الجغراف  لمكمية، ف   ين لم توجد فروذ ذات دةلة إ رائية الدرجة تعزي لمتغير المو 
 تعزي لمتغيرات النوع، والمؤى ، والدرجة العممية.

بناء مشروع محترح ادارة  ى( دراسة ىدفت إل5553بو جزر)وقد أجرت أمان  أ
يا. فيرة المعرفة المعرفة ف  الجامعات الرسمية اهردنية بناء عم  تعرف واقج إدا

واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم تطبيحيا عم  عينة 
( فردا من العمداء، ونوابيم، ومساعدييم، ورؤساء اهقسام ف  الجامعة 525قواميا)

(، وجامعة كزالبمحاء )المر اهردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة العموم والتكنولوجيا، وجامعة 
بن طو . وأظيرت نتائج  الجامعة الياشمية، وجامعة ال سينوجامعة مؤتة، و   البيت، آ

ة الدراسة واقج إدارة المعرفة ف  الجامعات الرسمية اهردنية، وعدم وجود فروذ ذات دةل
متغير الجامعة. واعتمادا عم  النتائج تم بناء المشروع  إ رائية ف  ىذا الواقج تعزي إلى

ة العممية ف  رياغة أىداف المشروع، وت ديد م تواه، وتييئة المحترح باعتماد المنيجي
مكانية عم  المشروع  ك  مستمزمات نجا و من  يث المواريات، والوقت، والميزانية، وا 
 سب رأي الم كمين وتطبيحو ف  الجامعات الرسمية اهردنية، وف  أي مجتمج دراسة 

 مشابو باعتبار إمكانية عممو.

ف  دراستو الت  أجراىا ف  جامعة خارة  (Ai-huai,2005)ي ىوا آوقد سع  
بتايوان إل  الكشف عما إذا كان مييوم المنظمة المتعممة والمنتشر ف  الثحافة الغربية 

جة محدرة جامعة يمكن تطبيحو أكاديميا ف  تايوان. لذا  اولت ىذه الدراسة اختبار در 
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اليكري فيما يخص  عم  التغيير ف  م تواىا Ocean University وشين الخارةأ
 ليريذ، وفريذ العم . وبالعودة إلىمجالين من مجاةت المنظمة المتعممة وىما: تعمم ا

 Schein,1996اهدب التربوي فحد اتخذت ىذه الدراسة اهنموذج الذي قدمو شاين
ابوت المكثية والميرمة هربج والخاص بيذين المجالين؛ إذ اعتمدت الدراسة عم  أداة المح

تمك الجامعة، من بينيا فريذ العم  ف  رئاسة الجامعة. وبت مي  البيانات الت   ذ ف فر
، وال كم عم  ظات الدقيحة والمكثية ليذه اليرذجمعت من خو  المشاىدات، والمو 

أكدت نتائج الدراسة ان  وقد خرائص المنظمة المتعممة.و درجة انسجاميا مج مييوم 
م من جية، والتغيير الذي أظيرتو فرذ العم  يلتعمىناك عوقة ايجابية بين الثحافة وا

ىيئة  اعات أعضاءيبح  ىناك بعض اليمذ  و  رعوبة تغيير قناهربعة من جية أخري. و 
يم يمتمكون ثحافاتيم، ومعتحداتيم الراسخة، واىتماماتيم التدريس ف  ىذه الجامعة، ف

 نظمة متعممة.الشخرية، وجميعيا أمور تعرق  عمميات التغيير والت و  ال  م
فحد استيدفت معرفة درجة ممارسة  (Bradford,2004)فوردأما دراسة براد

اهمريكية لمجاةت الكمية  Illinois لينويسالييئة التدريسية ف  كمية مجتمج أأعضاء 
المتعممة. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم تطبيحيا عم  جميج 

( من الذكور، 16( عضوا بواقج)26ف  الكمية والبالغ عددىم) أعضاء الييئة التدريسية
ناث. ( من اا 7( من الذكور، و)51( عضوا بواقج)15( من ااناث، استجاب منيم)35و)

بيرة، وكانت أكثر نو تم ممارسة جميج المجاةت بدرجة كوقد أشارت نتائج الدراسة إلى أ
 ين كانت الحيادة، ونح  المعرفة ا، ف  الرؤية، واستخدام التكنولوجي المجاةت ممارسة ى 

ق  المجاةت استخدما. وكانت اليروذ دالة إ رائيا  سب متغير المؤى  لرالح  ممة أ
الدكتوراه، و سب متغير المركز الوظيي  لرالح عضو ىيئة التدريس محارنة برؤساء 

 اهقسام والعمداء، ولم تكن اليروذ دالة إ رائيا  سب متغير النوع.

ف  اثنتين من  (Recce,2004)يخص الدراسة النوعية الت  أجراىا ريكوفيما 
 داىما جامعة ب ثية، واهخر  جامعة الرسمية ف  غرب استراليا، وكانت إالجامعات 

خارة بالتدريس، فحد ىدفت إل  معرفة المشكوت الت  تعيذ ت و  الجامعات اةسترالية 
، ودراسة ال الة إل  حابمةأدات  الم د سعت الدراسة من خو إل  جامعات متعممة. وق

( عضو ىيئة تدريس ف  ىاتين الجامعتين  و  15راء عينة الدراسة والمكونة من)معرفة آ
عشرة مجاةت قدمتيا الدراسة، باعتبارىا ضرورية لتربح الجامعة منظمة متعممة، ى : 

دارة الموارد البشرية، وخدمة المجتمج،  الحيادة، والرؤية المشتركة، وثحافة المنظمة، وا 
والتسييوت والمرونة، والموارد، واةبتكار، وتكنولوجيا المعمومات واةتراةت، وأخيرا 
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ن جميج ىذه المجاةت ميمة لتربح عالمية. وقد كشيت نتائج الدراسة أالورو  إل  ال
ة ن أكثر ىذه المجاةت أىمية ى : الحيادة، والرؤيمنظمات متعممة، وأالجامعات اةسترالية 

دارة الموارد المادية، ف   دارة الموارد البشرية، وا   ين جاءت المجاةت اهخر  المشتركة، وا 
ن تكون د قدمت الدراسة أنموذجا لما يجب أق  أىمية. وبناء عم  ىذه النتائج فحبدرجة أ

 عميو الجامعات اةسترالية لتربح جامعات متعممة.

الت ديات الت  تواجو  الكشف عن (Drader,2004)واستيدفت دراسة درادر
ر المتزايد ف  مختمف ف  إدارة التغيي Malaspina Universityجامعة ماةسبينا  

لية تطور الجامعة لتربح منظمة متعممة. كما ب ثت الدراسة ف  المستويات وآ
ن المنظمة يا ف  ىذه الجامعة، باعتبار أاستراتيجيات إدارة التغيير الت  يمكن تطبيح

محدرة عم  إدارة التغيير بياعمية عالية. وقد اقترر مجتمج الدراسة عم  المتعممة أكثر 
أعضاء كمية ماةسبينا الجامعية، واستخدمت اةستبانة ذات اهسئمة الميتو ة كأداة لجمج 

اس التعميم ف  الجامعة ىو اهس لبيانات. وأكدت نتائج الدراسة عمى أن زيادة مستو ا
إدارة التغيير يعد ميما كذلك، ولذا فحد  ن زيادة محدرتيا عمىاهىم لممنظمة المتعممة، كما أ

اقتر ت الدراسة عددا من اةستراتيجيات الت  يمكن تنييذىا ف  الجامعة ادارة التغيير فييا 
 كمنظمة متعممة.

 يداىوىا ف  جامعة آالت  أجرا تومن خو  دراس  (Lin,2004)وقد سع  لن
Idaho University  معرفة العمميات  إلى ةيات المت دة اهمريكيةف  شما  غرب الو

وقتيا ببرنامج مستخدمة ف  المنظمات المتعممة، وآليات تطبيحيا ف  الجامعات، وعال
يداىو. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة تطوير مين  يتم تنييذه ف  جامعة آ

. وقد عنونت ىذه باستبانة تم تطبيحيا عم  جميج أعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعة
 دىما وير المين ، وبذا تضمنت محياسين أاةستبانة بحائمة المنظمة المتعممة والتط

 Peterلحياس درجة ممارسة الجامعة لمجاةت المنظمة المتعممة الت  قدميا بيتر سينج 
Sengeة ت حذ أىدافو. وقد أشارت نتائج خر لحياس برنامج التطوير المين  ودرج، واآل
ن مجاةت المنظمة المتعممة لم تت حذ بحدر ما ت ححت أىداف برنامج إلى أالدراسة 

 التطوير المين  ف  ىذه الجامعة.

فحد استيدفت اختبار العوقة بين  (Abu- Tineh,2003)أما دراسة أبو تينة 
المدارس، وممارسة معممييم لمضوابط الخمسة لممدرسة  والحيادة كما يتروره مدير  نمط

تخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة باستبانة تم تطبيحيا عم  عينة المتعممة. واس
المناطذ  ر متين اةبتدائية والمتوسطة ف  إ د ( معمما ف  الم322قواميا)
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ف  وةية فموريدا اهمريكية. وكان من أىم نتائج الدراسة أن  Leon Countryالتعميمية
مة أكثر من ممارسة المعممات ااناث، ممارسة المعممين الذكور لضوابط المنظمة المتعم

كما تح  ممارسة المعممين لضوابط المنظمة المتعممة بزيادة عدد سنوات الخدمة، ىذا 
بااضافة إل  أن ممارسة معمم  المر مة اةبتدائية لضوابط المنظمة المتعممة أكثر من 

 زموئيم معمم  المر مة المتوسطة.

ي  أعضاء ىيئة شف عن درجة تيرالك (Muse,2000)و اولت دراسة ميوس
وبرن اهمريكية لعدد من مجاةت المنظمة المتعممة، وما إذا كانت التدريس ف  جامعة أ

، والنوعتمك الدرجة تختمف باختوف متغيرات)نوع الكمية، و جم الكمية، ومستوي الكمية، 
باستبانة تم  والرتبة اهكاديمية، والخبرة(. واستخدمت الدراسة المنيج الوري  مستعينة

تدريس. وقد اشتممت اةستبانة عم  أربعة ( عضو ىيئة 354عم  عينة قواميا)تطبيحيا 
مجاةت تمث  عنارر المنظمة المتعممة من وجية نظر البا ث، ى : الدعم المنظم ، 
واةلتزام اةجتماع ، واةلتزام المنظم ، والعدالة المنظمية. وأشارت نتائج الدراسة إل  أن 

لتزام اةجتماع  بدرجة ىيئة التدريس ييضمون بعدي الدعم المنظم ، واة أعضاء 
نو ة توجد  ، والعدالة المنظمية، كما ألمنظممتساوية، أكثر من تيريميم لبعدي اةلتزام ا

فروذ تذكر لمتغيرات الدراسة، وليس ىناك عوقة بين ىذه المتغيرات ودرجة تيري  أفراد 
 ة اهربعة.ة المتعممة الدراسة هبعاد المنظمعين

 التعميذ عم  الدراسات السابحة:
 من عرض الدراسات السابحة يمكن استخوص ما يم :

تتسم بالنحص  إلى منظمات متعممة الجامعات المررية ت و الدراسات الت  تناولت  -3
 الشديد.

تتسم  إلى منظمات متعممة الجامعات المررية بت و  إذا كانت الدراسات الخارة -5
أكثر قمة  إلى منظمة متعممة جامعة اهزىرت و  ن تمك الت  تتناو  فإ نحص الشديدبال

(، الت  5535سراء الذبيان، ومنيرة الشرمان )إ دراسة إن لم تكن نادرة، فو توجد سو 
محتر ة لت وي  الجامعات اهردنية الرسمية إل  منظمات  استراتيجيةتطرقت إل  بناء 

 .يميين وأعضاء ىيئة التدريس فييااهكاد متعممة من وجية نظر الحادة

عشرة    دثمت الدراسات اهجنبية الت  تناولت موضوع أبعاد منظمة التعمم ف  إتم -1
، ودراسة ويو (Berrio,2006)، ودراسة بيرو (Can,2011)دراسة ى : دراسة كان 

(Wu,2006) ي ىواآ، ودراسة (Ai- hua,2005) ودراسة براد فورد ،(Brad 
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ford,2004)ودراسة ريك ، (Recce,2004)ودراسة درادر ،(Drader,2004) ،
، ودراسة ميوس (Abu- Tineh,2003)، ودراسة أبو تينة (Lin,2004)ودراسة لن

(Muse,2000) . 

دراسات ى  دراسة  إجراءىا ف  البيئة اهردنية ف  ستتمثمت الدراسات الت  تم  -2
(، 5535لشرمان)لذبيان، ومنيرة ا(، ودراسة إسراء ا5535الضرايرة، والرنمور )

أمان   (، ودراسة5556) (، ودراسة الرجوب5533اونة )ودراسة ض   خضر، وخر
بينما تمثمت الدراسات الت  تم إجراؤىا ف  البيئة السعودية ف  (. 5553أبو جزر)

(، 5533) (، ودراسة العياررة، وال ارث5534سبعة دراسات ى : دراسة العنزي )
(، ودراسة زايد، 5533) العرفج(، ودراسة 5533ىيياء إبراىيم )و  ودراسة العتيب ،

(. وفيما 5554(، ودراسة أبو خضير )5556(، ودراسة العريم  )5557وآخرون)
دراسة وا دة ى   ف  يتعمذ بالدراسات الت  تم إجراؤىا ف  البيئة المررية فحد تمثمت

الدراسات الت  تم إجراؤىا  (. كما تمثمت5532دراسة وةء عبد اهلل، وس ر أبو راض  )
(. أما 5533ف  البيئة اليمسطينية ف  دراسة وا دة ى  دراسة أبو  شيش، ومرتج )

ن الدراسات الت  تم إجراؤىا ف  البيئة الكويتية فحد تمثمت أيضا ف  دراسة وا دة ى  ع
ت كان(. وبالنسبة لمدراسات الت  أجريت ف  البيئة الميبية فحد 5533دراسة الدي ان  )

(. كما تمثمت الدراسات الت  أجريت ف  البيئة 5535) دراسة وا دة ى  دراسة عبابنة
 (.5557العراقية ف  دراسة وا دة ى  دراسة ال كيم، وآخرون )

 لمدراسة:ااطار النظري 
تتمث  ف : مييوم المنظمة  الت  يتناو  ااطار النظري لمدراسة بعضا من الجوانب

اسة التعميمية لجامعة اهزىر، وسمات جامعة اهزىر، وبناء المتعممة، وخرائريا، والسي
الت و  ن و المنظمة المتعممة، والمنظمات المتعممة كأنظمة  ومبرراتالمنظمات المتعممة، 

ميتو ة، ونماذج المنظمة المتعممة، ويختتم ااطار النظري لمدراسة بمعوقات الت و  ن و 
 المنظمة المتعممة.

 مة:مييوم المنظمة المتعم
 د المياىيم المتنامية ف  العديد من المجاةت الت  يعد مييوم المنظمة المتعممة أ

. وقد تعددت التعرييات الت  موارد البشرية، واهنظمة المدرسيةمن أىميا: مجا  إدارة ال
بأنيا المنظمة الت   (Senge,1990)عرفيا سينج تناولت مييوم المنظمة المتعممة، فحد 

لألفراد زيادة كياءتيم الذاتية من اج  ت حيذ نتائج أفض ، وتعزيز أنماط من خوليا يمكن 



 19 

طوذ العنان لمطموح الجماع ، ومثابرة اهفراد من اج  التعمم مج بعضيم  جديدة لمتيكير، وا 
 البعض.

 &Pedler,Burgoyne) ، وبويدي  وبرجوينبيدلر، ف   ين عرفيا    
Boydell,1991,p.79)   تسي  عممية التعمم لجميج أعضائيا، كما بأنيا المنظمة الت

 تحوم بتطوير نيسيا طبحا لمسياذ.

بأنيا تمك المنظمة  (Watkins& Marsick,1993)بينما عرفتيا واتكنز، ومارسك    
 الت  تتعمم برورة مستمرة وتحوم بالتطوير ف  بنيتيا من وقت آلخر.

نظمة اليادفة إل  بناء بأنيا تمك الم (Garvin,1993,p.82)بينما عرفيا جارفن    
واكتساب ونح  المعرفة وتعدي  سموكيات اهفراد داخ  المؤسسة من اج  ت حيذ معارف 

 ورؤ  جديدة.

ا: المنظمة الت  ت يز أفرادىا بأني (sugerman,1998,p.3) نماشوجر كما عرفيا     
بااضافة  تغيير لحواعد العم ،من خو  عمميات التعدي  وال عينكمبد االمشاركة فيي عمى
 تستييد من الطاقات الناتجة عن عمميات التعمم اليردية والجماعية. الت  نيا المنظمةإلى أ

بأنيا: تمك  (Leithwood& Louis,1998)بينما عرفيا ك  من ليثوود، ولويس    
يات عم  اليريذ، والتعمم المستمر، وممارسات العم  منظمة الت  تمتمك قائدا يدعم توجال

 المنتجة.

بأنيا المنظمة الت  ي دد فييا ك  وا د  (Draft,2000,p.40)ا عرفيا درافت كم
ن تجرب وتغير ب ميا بما يجع  المنظمة قادرة عمى أمن العاممين المشكوت ويحوم 

 غراضيا.ن باستمرار من أج  زيادة قدرتيا عمى النمو والتعمم وت حيذ أوت س

 ظمة المتعممة ى إل  أن المن (Marquardt,2002)وتور  ماركواردت 
المنظمة الت  تتعمم بطريحة جماعية وبشك  فعا ، وتعم  عم  ت سين محدرتيا عم  إدارة 

وتمكين اهفراد من التعمم داخ  المنظمة وخارجيا،  المعرفة واستخداميا باستمرار،
 واستخدام التحنية لتنظيم التعمم واانتاج.

 &Griego, Geroy) وجيرو ، ورايت عرفيا جريجو، ف   ين     
Wright,2000,p.9)  بأنيا المنظمة الت  تنم  المخرج التعميم  اعتمادا عم  اهداء

 اليعا  المت حذ من خو  الوع  المتزايد.
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بأنيا: المنظمة الحادرة عم  خمذ  (Auluck,2002,p.112)ولوك كما عرفيا أ     
 رفة.بناء عم  تمك المع أفرادىا وتباد  ونح  المعرفة، وتعدي  سموك

بأنيا المنظمة الت  يوار  فييا  ( Dineen & Noe,2003,p.5 )  بينما عرفيا   
و ما تعمموه ف  ت سين جودة المنتج أاهفراد العاممون م اولة تعمم أشياء جديدة وتطبيذ 

 الخدمة.

بأنيا  (Armstrong& FoLey,2003,p.77)كما عرفيا أرمسترنج، وفول  
الرؤ ، والحيم، واةفتراضات، والسموكيات والت  تدعم بيئة  المنظمة الت  تمتمك العديد من

التعمم؛ والعمميات الت  تعزز من تعمم اهفراد وتطورىم من خو  ت ديد ا تياجاتيم 
التعميمية وتسيي  عممية التعمم؛ والبن  الخارة بالرؤ  والحيم واةفتراضات الخارة 

 ودمجيا داخ  بنية العم .بالمؤسسة الت  تدعم أنشطة التعمم ليتم تحويتيا 

( بأنيا المؤسسة الت  تنسج ف  كيانيا محدرة مستمرة 45،ص5552درة، ) وعرفيا   
عم  التعمم والتكيف والتغير، فحيميا وسياساتيا وأنظمتيا وىياكميا تشجج وتسرع التعمم 

 لجميج العاممين فييا.

لت  يتم إدارتيا بأنيا: المنظمة ا (Moilanen,2005,p.73)وعرفيا مايمونين     
 خو  التعمم الذي يعد مكونا رئيسا ف  قيم المنظمة ورؤيتيا وأىدافيا. من برورة واعية

المنظمة الت  يتم تنظيم  بأنيا (Chunharas,2006,p.4)ف   ين عرفيا شونيراز    
 ر عممية التعمم وتباد  المعارف بين أعضاء المنظمة أو العاممين فييا.ييسبيئتيا بما 

 بأنيا (Castaneda& Rios,2007,p.365)ا عرفيا ك  من كاستانيدا، وروزكم   
 إل  التعمم وتبن  التعمم التنظيم  بيدف التطوير المستمر. ىالمنظمة الت  تسع

 Bersenaite& Saparnis,2007,p.24)وعرفيا ك  من برسنات، وسابارنس
ظيين ف  تباد  المعرفة منظمة تمتمك أىدافا تنظيمية م ددة تتطمب مشاركة المو  بأنيا (

 والخبرات فيما بينيم.

نيا المنظمة الت  تحدم تسييوت التعمم ( بأ53ص ،5556)عثمان، بينما عرفيا
لجميج أعضائيا لتكون قادرة عم  تغيير وت سين نيسيا باستمرار، لت حيذ أىدافيا 

 وأىداف أعضائيا وأىداف المجتمج الذي تعم  فيو.

تم يالمنظمة الت   ( بأنيا61ص ،5557والطوي ،ة، )عبابن كما عرفيا ك  من
فييا ممارسة التعمم اليردي والمنظم  بشك  تمحائ  مستمر لت حيذ التكيف مج المتغيرات 
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ع، وت حيذ بيئة، واةنطوذ ن و التميز واابداالداخمية والخارجية، واةندماج مج ال
 اهىداف بأقرى درجات الكياءة واليعالية.

منظمة المعرفة الت  تمتمك البيئة  ( بأنيا55ص ،5535وعرفيا ) مود،
التكنولوجية الحادرة عم  تطبيذ إدارة المعرفة ف  عممياتيا اادارية، وتمتمك الثحافة 

لممنظمة، من خو  تباد   اةستراتيجيةنجاز اهىداف لتنظيمية الت  تمكن العاممين من إا
 اهفكار والمعمومات المتا ة لدييم.

بأنيا المنظمة الحائمة عم  اادارة  (Robertson,2015)سون  رتوعرفيا روب   
فالعوقات بين اهقران تعتبر من العنارر الضرورية، أكثر من التوزيج   ومن ثم ،الذاتية

    ااجماع.يرم  أو ال

وف  ضوء ما سبذ عرضو من تعرييات لممنظمة المتعممة، يتبن  البا ث تعرييا 
أنيا: المنظمة الت  يتعمم أفرادىا من بعضيم  فيعرفيا عمىإجرائيا لممنظمة المتعممة 

البعض بشك  مستمر وبطريحة تضمن ت حيذ أىداف تمك المنظمة وتعم  عم  ت حيذ 
 تميزىا وتيردىا عن غيرىا من المنظمات التحميدية.

 ااطار اليكري واليمسي  لمييوم المنظمة المتعممة:
عيد المدرسة العممية الت  ركز فييا يمكن إرجاع جذور المنظمة المتعممة إل  

لعم . وعم  الرغم من ، وىنري فايو  عم  ضرورة تعمم العام  ك  ينجز اتايمور فردريك
مية بين المدير والعام ، وىذا اعتبار ضمن  فمدي العام  ما يمكن أن يسيم العوقة الير 

 ديما، ومياىيمبو ف  تطوير المنظمة. وتختمف فكرة منظمة التعمم عن مييوم المرنج ق
أجزاء وي دد لك  عام  الجزء الذي ينبغ   "تايمور" ف  اادارة، فحد كان يحسم العم  إلى

عميو الحيام بو، أما فكرة منظمة التعمم فتركز عم  العم  الجماع  إذ يشارك الجميج ف  
مكانيات وخبرات ك  فرد من  فيم الميمة المنوطة بيم، ويستياد من معارف وميارات وا 

يست ثابتة ب  متطورة بيع  بالميمة، فالميمة الت  يسعون إلى انجازىا ل ريذ لمحيامالي
التحدم العمم  والمعرف  والتحن ، لذلك لزم العم  الجماع  وظيرت ال اجة إل  اةستيادة 
من جميج العحو  ف  ك  مؤسسة سواء أكانت إنتاجية أم خدمية   كومية أم 

 (.55ص ،5552خارة) يدر،

الت  تيسر عممية التعمم عمماء النيس التربوي ف  وضج النظريات  ولحد أفاض
إة أن اةىتمام بالتعمم الجماع  ف  المنظمات تأخر إل  عيد قريب، بعد انتشار اليردي، 

اليكر المنظم  منذ مطمج الخمسينات من الحرن الماض ؛ فحد عرفو سينج وزموؤه 
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(Senge, et.al,2000)  لمخبرات، وت وي  ىذه الخبرات إل  بأنو اةختبار المستمر
 معارف يسي  ال رو  عمييا من قب  المنظمة كك .

 Organizationalومن أساسيات التعمم الجماع  مييوما التعمم المنظم  
Learning (OL)والمنظمة المتعممة ،Learning Organization(LO) وبالرغم من ،

البا ثين يعد المييومين مختميين،  يث  ن المييوم اةو  محدمة الثان ، إة أن كثيرا منأ
يعد التعمم المنظم  مييوما قديما نسبيا؛ إذ يعود إل  الخمسينيات عندما ذكره ىيربرت 

من الحرن الماض  ف  نظريات النظم  3731هو  مرة عام  Herpert Simonسيمون
  الت  تتخذىا يعن  مجموعة العمميات وااجراءات والرسائ ؛ والذيال يوية والنظم اادارية

المنظمة لزيادة محدرتيا عم  التغيير المستمر والتكيف مج المتغيرات الداخمية والخارجية 
عد . بينما ي(EndLik,2001)لت حيذ أقر  درجة ممكنة من اهىداف المرغوب فييا 

عم  يد سينج  3775مييوم المنظمة المتعممة  ديثا نسبيا، فحد ظير أو  مرة عام 
(Senge,1990) الضابط الخامس: الين والممارسة ف  المنظمة المتعممة،  و  كتابف

 يث أطمذ عم  المنظمات الت  تمارس التعمم المنظم ، ويربح ىذا التعمم سمة ميمة 
ف  كيانيا اسم "منظمات متعممة"، وعدىا بأنيا تمك المنظمات الت  يعم  اهفراد فييا 

باتخاذ أنماط من  ج الت  يرغبون فييا،باستمرار عم  زيادة مدركاتيم ف  ت حيذ النتائ
م ظ من ىذا التيكير والطموح الجماع ، ويتعمم الجميج باستمرار كيف يتعممون معا. وي  

يم من التمكن م نو يركز عم  تعمم اهفراد بشك  منير  وت حيحيم لحدرالتعريف أ
عم  الشخر ، ثم دمج ىذه الكيايات والميارات مج العاممين اآلخرين ضمن رؤية و 

 جماع  مو د ينتج عنو ت حيذ التعمم المنظم .

 &Watkinsوقد تم بمورة مرطمح المنظمة المتعممة ف  أعما  
Marsicks,1993   ف  كتاب من تأليييم ت ت عنوان: ن ت منظمة التعمم: دروس ف

ورف التجارب الواعدة من اج  بناء المنيج . وف  ىذا الكتاب، قاما ب فن وعمم التغيير
عمم عبر ستة مكونات أساسية، كما انتييا  بالتغيرات الوزمة ف  أربعة مستويات ثحافة ت

ممنظمة المتعممة )اليرد، واليريذ، والمنظمة، والمجتمج(. ولحد ة ظا كيف أن اةستعارة ل
ناء المنظمة المتعممة؛ هنيا تتناو  بالخارة بمرطمح )ن ت( تتوافذ برورة كبيرة مج 

ف، باستخدام موارد متا ة ف السياذ المستيدوترميم رؤية فعالة لور
 .(Watkins& Marsick,1993,p.257)ومناسبة

ما ىو ن اليدف اهساس  من كتابيأ Watkins& Marsicks,1993ولحد أورد 
 -المنظمة المتعممة -ن تمثا  من وت واضحمساعدة اليرد عمى أن يدرك أنو ة يوجد لآل
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نيسيا لتربح منظمات متعممة. والكتاب ليس  واظيار أن بعض المنظمات قد بدأت تغير
كتاب استراتيجيات ولكنو عبارة عن ت مي  لمسمات، والخرائص، والجيود المبذولة 
لممنظمات المتعممة الراعدة، والذي سوي يساعد اليرد عم  بناء المحررات وت ديد 

 ,Watkins & Marsick, 1993الممارسات من اج  بناء منظومة التعمم الخارة بو. )
P. 260) 

نو لمبدء ف  ترميم المنظمة أ Watkins& Marsicks,1993 ة ظولحد 
 الدراسة الدقيحة لطاقة المنظمة أو قدرتيا عمى المتعممة، فيجب عم  اليرد أن يبدأ أوة ف 

 :، تتمث  ف (Watkins& Marsick,1993,p.262)التعمم والتغيير ف  أربعة مستويات
التعمم، والتغير ف  قدرة المجموعة  ودوافعو وقدرتو عمى توالتغير ف  سموك اليرد ومعرف

عم  الت ديث والتطوير وتوليد المعرفة الجديدة، والتغير ف  طاقة المنظمة عم  الت ديث 
نتاج المعرفة الجديدة، والتغير ف   طاقة الشاممة لممجتمج اهرغر واهكبر من خو  الوا 

 ساليب اهخر .جودة  ياة داخ  سياذ العم  والعديد من اه

ات أساسية لممنظمة المتعممة واتكنز، ومارسك إل  ت ديد سبعة سم ولحد انتي 
ة تتمث  ف : اةستمرارية، والتشارك، والت حيذ والتحنين، واةرتباط، والجماعية، وبناء الحدر 

نيا أن تضمن النمو الذات  لممنظمة المتعممة اةستيعابية. وىذه السمات من شأ
(Watkins& Marsick,1993,p.279). 

أن المنظمة  إلى (Watkins& Marsicks,1996)، ومارسك واتكنزكما أشار 
نما ى  وسيمة أو ر مة؛ فالمتعممة ليست  ي  تتضمن العديد من المبادئ اهساسية غاية وا 

والت  من الممكن استخداميا من اج  ترميم بنية مرنة لو تياجات الخارة باليرد. 
 يجب ان تحوم باةت :والمنظمة المتعممة 

 د السب  ف  قسم التدريب، باعتبارىا أ ن يتم تضمينيا ف  البنية الت تية، وليسأ -
 السائدة من اج  بناء، وت حيذ، ونشر المعرفة.

ومن ثم تسيطر روح الب ث  ،اهفراد ف  ثحافة المنظمة  بناء عادة تعمم لد -
 ، والتيكير التجريب .والمبادرةواةستحراء، 

ودراسة مستويات النمو من  ،منتظمةأس الما  المعرف  ف  المنظمة بروره مراجعة ر  -
 .(Wtkins& Masicks,1996,pp.282-283) عوائذ التعممج  إزالة أ

 Watkins& Marsick يث تشارك  ،3777ولحد اكتممت النظرية تحريبا ف  عام
ولحد تناو     المنظمة المتعممة: جع  التعمم بنية عظيمة.يخر أسمياه؛ تسيف  كتاب آ
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دم اهسس السبعة ليذه المنظمة تحديم وذج النيائ  لممنظمة المتعممة، وقالكتاب النم
ن ف  جع  تعريف المنظمة المتعممة أكثر االحيادية لإلدارة. ورغب المؤلي ةاةستراتيجي

ج  النمو من أ تمك المنظمة الت  تتسم بالتعمم المستمر بأنيا عرفاىاإجرائية،  يث 
 .(Marsick& Watinks,1999) كما تتسم بالحدرة عم  تطوير وتغيير نيسياالمستمر، 

اةستراتيجيات الوزمة لبناء المنظمة  ىعم سابذ اةشارة إليوولحد ركز الكتاب 
المتعممة،  يث أشار واتكنز، ومارسك أن الحادة يبرزون ك راس أساسيين لمتغيير وىم من 

مذجة عممية التعمم، كما ذكرا أن الخطوة يجب عمييم تغيير أنيسيم من اج  ت حيذ ن
نو من الواضح أن تتمث  ف  تغيير دور الحادة، كما أاهول  ف  ت حيذ المنظمة المتعممة 

اهفراد ة يمكنيم التيكير بالخارج ويغيرون الطريحة الت  يتم بيا أداء اهشياء إذا لم يكن 
فراد أن البيئة اآلمنة  يث يمكن لألىناك دعم من المراكز اهعمى، والحادة يجب أن يحدموا 

ال الة الراىنة.  نو من المتوقج منيم أن يغيروايسمكوا سموكيات جديدة، وأن يدركوا أ
 &Watkins)  الموقف المثال  لممنظمة المتعممة ف  أن يحوم الحادة بنمذجة التعممويتمث

Marsicks,1999,p.159) 

بأدبيات المجتمج المتعمم،  قد تأثرت  فكرة المنظمة المتعممة وف   حيحة اهمر فإن
واقتراد المعرفة، والتعمم التنظيم . وتعد نحطة اةنطوذ ف  ىذه اهفكار كميا وا دة وى  
أن ىناك تغيرا مستمرا يستمزم تعمما مستمرا. وبما أن العرر ال ديث يتسم بسمة وا دة؛ 

محدرة اهفراد عم  التعام   ى  عدم الثبات أو التغير المستمر، لذا فان النجاح متوقف عم 
مج ىذا التغير من خو  التعمم المستمر. فالمؤسسات والمجتمعات تيتحد اةستحرار مما 
يجعميا ف  ت و  دائم، فمم تعد ىناك ظروف مستحرة تدوم مدي ال ياة، ومن ىنا فإن عمى 

اتيم اهفراد أن يتعمموا كيف يكونوا متعممين  اذقين، وليس عمييم فحط ت وي  مؤسس
استجابة لمظروف الجديدة ومتطمباتيا، ب  إعادة تشكي  مؤسساتيم وتطويرىا لتربح 

 .(Adrianna,2005,p,11)أنظمة متعممة أي قادرة عم  إ داث الت وةت 

 خرائص المنظمة المتعممة:
 ,swieringa& wierdsma, 1992  ) أشار العديد من البا ثين

Visser& Saunders, 2012, pp. 290-291) tosey, أن  إلى
 المنظمات المتعممة تتسم بالعديد من الخرائص، لع  من أىميا ما يم :

عدم وجود نماذج لمحيادة،  يث ة يوجد قادة أو منسحون، فالجميج ببساطة أفراد داخ   -
 المنظمة.
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 تبعًا لمثحة ف  اهفراد داخ  المنظمة فو  اجة لتوقيعات ال ضور أو اةنرراف. -

 يما يرغبون ومج اهفراد الذين يرغبون ف  العم  معيم.اهفراد يعممون ف -

نيم ة يخافون من ارتكاب يب العنارر الجديدة بسيولة،  يث إاهفراد يمكنيم تجر  -
 اهخطاء.

الشيافية ى  إ د  السمات الضرورية ف  ىذه المنظمة، فجميج المعمومات متا ة  -
 لمجميج.

الوظائف أو المسميات الوظييية،  اهفراد يرنيون من خو  اهدوار وليس من خو  -
 وىذا من شأنو ت حيذ المرونة.

ذ العم  والعم  ف  مجموعات أ د أىم السمات الضرورية، وف  ال حيحة تمي  ىذه فر -
 المنظمات ن و التركيز عمى أداء اليريذ.

أي فرد داخ  المنظمة من الممكن أن يتخذ العديد من الحرارات بشأن أي قضية من  -
 ن من الضروري أن يطمب النري ة من الخبراء والمتخررين.الحضايا، ولك

 يم أفراد جدد داخ  المنظمة.توافر برامج لمتدوير من أج  تحد -

فدائما ما يتم اةعتماد عمى  اهمور الطبيعية ف  ىذه المنظمة، ولذا منالرراعات تعد  -
 الرراعات متعددة الخطوات.تمك إجراءات انياء 

 ساعد عمى التأم  والتيكر والجموس بيدوء.بيئة المنظمة المتعممة ت -

تدعم ىذه المنظمة برورة كبيرة البعد عن الرسمية من خو  التأكيد عمى أىمية  -
، والشك، .. خرية، واآلما ، والطمو ات، وال دسالمشاعر الوجدانية، وال ياة الش

 الخ.

 التكيف مج بيئة التعمم برورة مستمرة. -

مشاركة ف   وارات واستحراءات بشأن نمو المنظمة، اهفراد دائما ما يتم دعوتيم لم -
النظرية الخارة بيا، والت  ترتبط برورة كبيرة بالتعمم  واةفتراضاتوأغراضيا، وقيميا 

 ثوث  ال محة.

 ;swieringa & wierdsma, 1992ويت حذ التعمم ثوث  ال محة  )
tosey, 2012,et.al, p.300 )  منظمة م   عندما تكون المبادئ اهساسية لم

جد  ونحاش، بما يضمن تطوير مبادئ جديدة، يمكن من خوليا أن تنتح  المنظمة إل  
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مر مة ة حة. وىذا المستو  من التعميم يعتبر من اهمثمة الرائدة والذي يتيوذ عمى نظام 
ة وال اكمة لممنظمة، حة، كما يضمن تناو  اهطر الرئيسالتعمم أ ادي أو ثنائ  ال م

مبادئيا اهساسية، والعديد من المكونات اهخر  الت  ت كم المتغيرات أو وأغراضيا، و 
 الخارة بالمنظمة. الميمةاهدوار أو 

( ثوثة مياىيم 11، ص5535، والعميان، وقد استعرض )الكساسبة، والياعوري
واقج؛ اهو  منيا أن ىذه  ن قوة التعمم ف  ت وي  الرؤية إلىلممنظمة المتعممة تعبر ع

مستمر، ة تسي  التعمم لجميج أعضائيا مما يمكنيا من الت و  الذات  بشك  المنظم
والثان  أن منظمة التعمم توسج محدرتيا عمى التور  إل  نتائج مرغوبة فعًو، وتوفر 
المجا  لمطموح الجماع  وتمكن العاممين من تعمم كيف يتعممون من بعضيم البعض، 

، والثالث أنيا توفر الميارة ف  إيجاد المعرفة ةويتم فييا رعاية أنماط التيكير الجديد
 واكتسابيا ونحميا، وتعم  عمى تعدي  سموكيا بما ينعكس عمى إيجاد معارف جديدة.

 ,skuncikiene) كما ذكر سكيونسايكين، باليوكيوت، بالكيوناز
Balvociute& Balciunas, 2009, p. 60)   خرائص أخر  لممنظمة

رة لمجميج لمتعمم بالتعاون والعم  المشترك ف  مناخ تنظيم  المتعممة منيا: إتا ة الير 
الوا دة، قاب  لمتطور باستمرار، والياعمية والتياوض ف  التعام  بين اهقسام ف  المنظمة 

وترميم الوظائف واهدوار ف  الييك  التنظيم  بأساليب تمكن المنظمة من التطور ف  
جابة والتياع  مج المتغيرات البيئية، والتعام  مج الوقت الذي تتوفر لدييا الحدرة عمى اةست

العاممين ف  الوظائف ذات اةترا  المباشر مج الجميور ع  أساس أنيا أدوات لمررد 
أقرى  د، وتنمية التباين اايجاب   ىنمية الوع  والتياع  اةيجاب  إلعمى ت قادرةالبيئ  

نما ينظر إليو ك ال تشجيعوبين اهفراد، فاةختوف بين اهفراد ة يتم  ة ر ية فحط، وا 
 .واابداعلتنشيط عممية التعمم 

كما تتبنى المنظمة المتعممة قيما وثحافة مختمية يمكن إجماليا ف : الك  أىم من 
الجزء وال دود بين اهجزاء قميمة ليسمح ذلك ب رية تدفذ المعمومات واهفكار من خو  

ة أساسية  يث ت رص المنظمة المتعممة عمى التنسيذ والتعمم المستمر، والمساواة قيم
العدالة والمساواة كعنرر جوىري ف  ثحافتيا وىو ما يؤكد عمى تعام  الجميج بعناية 

 ذلك وا ترام مما يعزز من إيجاد المناخ اآلمن والوثوذ بو لمتجريب  تى ولو نتج عن
إل  أن ثحافة  التعمم، ىذا بااضافة عممية تعزيزمن أج   التجريب خطأ فو بأس بو 

فالحيمة اهساسية  ،المنظمة المتعممة تشجج عمى اتخاذ المخاطرة والت سين والتغيير
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ا  تى لربما ملممنظمة المتعممة تكمن ف  فتح اهبواب لإلبداع والت سين والمكافأة عميي
 (.55، ص5557تكافئ المخطئ لتشجعو عمى التعمم والنمو. )العمري، 

خرائص أخر   (Barcus, 2007, p.3, p.4بينما أضاف باركيوس )
 تميز المنظمة المتعممة وى  كالتال :

 يث تضطمج الحيادة ف  منظمات التعمم بأدوار جديدة غير اهدوار  ؛الحيادة التعميمية -
 التحميدية.

وتنييذىا ب يث ة  اةستراتيجياتضج ؛  يث يشترك الجميج ف  و المشاركة اليعالة -
 ا.تكون  كرًا عمى فئة دون غيرى

عطائيم  ؛نالتمكي - ويعن  ترك  رية التررف لمعاممين من خو  الممارسة والتدريب وا 
 الرو يات وتوفير المعمومات ليم ومن يم الثحة بالنيس.

وتتكون ىذه اليرذ من موظيين ذوي ميارات مختمية، وهعضاء اليريذ  ؛فرذ العم  -
 الرو ية ف  التغيير واتخاذ الحرارات.

يث يجب أن تكون المنظمات ذات شيافية ف  اهداء وأن توفير   ؛ رية المعمومات -
 إمكانية ال رو  عمى المعمومات يكون لك  أعضائيا.

( أن المنظمات المتعممة تتمتج 112، ص5554 والعمري ،وقندلج  ، )العم  ر وي
بمجموعة من الخرائص لع  من أىميا: شعور العاممين فييا بأنيم يحدمون عمو ميما 

رالح المجتمج، وأن ك  فرد فييا معن  بطريحة أو بأخر  بالنمو والتحدم لرال يم ول
وت سين قدراتو اابداعية، وأن عم  اهفراد بمجموعيم أكثر ذكاء من عمميم منيرمين 
)التركيز عمى فرذ العم (، وتربح المنظمة معتمدة عمى قاعدة معرفية من خو  تخزينيا 

رؤية المشتركة تستمد من المستويات اادارية لممعارف وخارة الضمنية منيا، وأن ال
جميعيا، ويكون العاممين مدعوين لمتعمم عن ماذا يجري ف  جميج المستويات اادارية 

خر وت يز اآلخرين، ويعام  ك  فرد اآلب يث يشعر اليرد فييا بال رية بعيدًا عن افتراضات 
و عن أن لميرد  رية التجريب كزمي  ف  إطار من اة ترام والثحة فيما يحولو وييعمو، فض

واتخاذ المخاطر والورو  إل  النتائج بانيتاح تام، فو أ د يخاف من أنو سيحت  من جراء 
 خطأ يرتكبو.

أن منظمات التعمم  ىإل (Agaaglu, 2006, p.23وقد أشار أجاجمو )
 ت :تتميز باآل
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عمى الموارد الوزمة ليا الحدرة عمى إيجاد  مو  بديمة هزمات التموي  وكييية  روليا  -
 لتشغيميا ف  ضوء الخبرات والتجارب.

 تساعد عمى خمذ ثحافة تنظيمية مو دة. -

داراتيا  تى يمكن اةستيادة منيا بطريحة مثمى. -  تيسر عممية انتحا  المعمومات وا 

تدعم عممية التنمية المينية المستمرة والذاتية لألفراد العاممين بالمنظمة عمى اختوف  -
 التعميمية والوظييية.مستوياتيم 

 ت حذ رسالة المؤسسة وأىدافيا. -

تمب  توقعات المسئولين عن المنظمة والعاممين فييا، والمتعاممين معيا والمستييدين  -
 منيا.

إدارة التغيرات المؤثرة ف  المؤسسة والتعام  معيا بكياءة وفاعمية سواء كانت ىذه  -
لحوة والضعف( أم خارجية )ت دي التغيرات مرتبطة بالبيئة الداخمية )ت دي نحاط ا

 اليرص والتيديدات(.

إمكانية رنج واستخدام قرارات رشيدة ومستحبمية معتمده عمى بيانات ومعمومات دقيحة  -
 وكافية وبدائ  متعددة.

تا ة خيارات واسعة أمام  - تساعد عمى اةستغو  اهمث  لإلمكانات المتا ة، وا 
أي وقت، وكذلك فرص ت حيذ التوجيو  المتعممين من خو  تطبيذ مبدأ التعمم ف 

 الذات  لممتعمم وطرذ التحويم الذات .

 تكثيف الميزات التنافسية لممنظمة )التركيز عمى أفض  ما يمكن أن تيعمو(. -

 ظروف السوذ المتغيرة.الحدرة عمى تسويذ مخرجاتيا إل  سوذ العم  ف  ظ   -

عطاء اهفراد اهم  ف  ت سين ال -  وضج الحائم.تتضمن فكرا مستحو، وا 

تتطابذ مج الجزء اهساس  انسانيتنا وىو ال اجة لمتعمم ولت سين بيئتنا وأن نكون  -
 فاعمين.

تتضمن فوائد مالية متأرمة عن طريذ ت وي  مكان العم  إل  مكان عم  يعم  بشك   -
 جيد ويحدر موظييو بنيس الشك .

نيا المنظمة المتعممة بأ (Alexiou, 2005, p.22وقد ورف اليكسيو )
 العاممينشعر تمك المنظمة الت  تتجاوز اهىداف المتعمحة بتعظيم الرب ية قريرة اهج ، وت  
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معن  بالنمو والتحدم  فييا بأنيم يحدمون عمًو لرال يم ورالح المجتمج، وك  فرد
معاممة الزموء ف  إطار من  اآلخرينوت سين قدراتو اابداعية، ويعام  ك  فرد فييا 

 .ليريح اة، فضو عن التركيز عمى العم  اة ترام والثح

( عمى أن المنظمة المتعممة تتميز عن غيرىا 13م، ص5553كما أكد )الكبيس ، 
من المنظمات بنمط قيادتيا التعميمية، و رريا عمى تعمم أساليب التيكير والت مي  وال وار 

ة الت  تساعدىا عمى مج اآلخرين، والييكمة التنظيمية التعميميوتباد  اهفكار والمعمومات 
إثراء المعرفة ونشرىا ف  كافة المستويات التنظيمية، وتشكي  المجان وفرذ العم ، 
وبطاقتيا البشرية الت  تمتمك الميارة والثحة بالنيس وقوة التأثير ف  اآلخرين والحدرة عمى 

 التررف والت رك بياعمية.

بين الريات الشخرية  ولع  أبرز ما يميز المنظمة المتعممة، التوافذ ال حيح 
لألفراد ف  المنظمة، وما لدييم من قيم ودوافج وأىداف مج الخرائص الوظييية لممنظمة، 
 يث يتجو الموظف إل  المنظمة المتعممة الت  لدييا وظائف وأنظمة تتيذ مج اىتماماتو 

إلييا ك  من يتيذ معيا ف  بيئتيا  عو، كما أن المنظمة المتعممة تجذبوقيمة ودواف
 (.Simonaitien Leonavien& Zvirdauskas, 2004لمتعممة. )ا

( أن من سمات المنظمة المتعممة أنيا: توفر 54، ص5556كما يذكر )عثمان، 
هىداف، وتربط انجاز لمعاممين، وتستخدم التعمم لمورو  إل  ت حيذ ا تعمم مستمرة فرص

ممين من المشاركة بدون  ة تمكن العاميتو نجاز المنظمة، وتسمح بمناقشات اهفراد مج إ
مستمر مج بيئتيا الخارجية، وترفج من الحيمة مجازفة أو خوف، وتتياع  وتتكيف بشك  

 وقياس نموىا ف  المنظمة.لمعرفة ا تمك وتبين كييية تطبيذ ،اةقترادية لممعرفة

( أن المنظمة المتعممة تتميز Marquardt, 2002ماركواردت )  ير بينما 
ن عمى المشاركة ف  اتخاذ الحرارات، وتستخدم التيكير النظم  ف  بأنيا: تشجج العاممي

التعام  مج المواقف و   المشكوت واتخاذ الحرارات، وتطور وتست دث خدمات وعمميات 
جراءات جديدة بش من المنظمات وبين غيرىا  ك  سريج، وتنح  المعرفة بين أجزائياوا 

يج المستويات اادارية بأقرى طاقة الموارد البشرية ف  جم بسرعة وسيولة، وتستثمر 
 ممكنة، وتستثير عمميات الت سين، وتستحطب أفض  الطاقات البشرية المؤىمة.

ن من المنظمات يمك اجديد نمطاويتضح مما سبذ أن المنظمات المتعممة تعد 
عمى منيم ف  المستو  أ أن يحودوا أنيسيم، ويحودوا من ىملمعاممين وااداريين  وموجب

ممن لدييم الرو يات، ويحودوا زموئيم. ويسمح ليؤةء أن ييعموا الش ء نيسو  التنظيم 
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، وتجارب اآلخرين، فو يتكرر الخطأ ويعزز النجاح تمييدا وفالك  يتعمم من تجاربب رية، 
 (  13 ص،  5553الكبيس ،  ا داث التغيير المستحبم . )

ن المنظمة التحميدية، ( بي113، ص5554والعمري، ، وقندلج  ،كما يميز )العم 
 والمنظمة المتعممة، وذلك من خو  الشك  التال :
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 منظمة متعلمة –بيئة مضطربة                   أداء كفؤ –بيئة مستقرة 

     

 دية والمنظمة المتعممة( يوضح اليرذ بين المنظمة التحمي3شك  رقم )   

ويتضح من الشك  السابذ أن الت و  من المنظمة التحميدية إل  المنظمة           
المتعممة يحتض  الت و  من اليياك  العمودية إل  اهفحية، ومن الميام الروتينية إل  

ة استراتيجيأدوار التمكين، ومن أنظمة الرقابة الرسمية إل  مشاركة المعمومات، ومن 
 التعاون، ومن الثحافة المترمبة إل  الثحافة المتكيية.إلى استراتيجية  المنافسة

ومن جية أخر  يتم اةنتحا  من نمط المنظمات التحميدية الت  تعم  ف  بيئة ثابتة 
نسبيًا إل  منظمات متعممة تعم  ف  بيئة مضطرة وسريعة التحمب، من خو  إ داث 

ىو  ركة المنظمة بعيدا عن  اةستراتيج كوناتيا. والتغيير شاممة ف  م استراتيجيةتغييرات 
 التيا ال الية ن و  الة مستحبمية مرغوبة لزيادة قدرتيا التنافسية، ولمورو  إل  تمك 

تعد إعادة و أو التغيير التدريج .  ،)الثوري(ال الة تتبج المنظمة أسموب التغيير الجذري 
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عادة الييكمة، واابداع طرا لممنظمة.  اةستراتيج ئذ أساسية لمحيام بالتغيير اليندسة، وا 
(Hill & Jones, 2001, p.488). 

 ،كما تتسم المنظمة المتعممة بعدد من السمات الت  تميزىا عن المنظمة التحميدية
 ( ف  النحاط الخمس التالية:Brown, 2001, p.270والت  أوض يا براون )

منظمة التحميدية ة يسمح بنشر وتوزيج فالييك  العمودي )الرأس ( لم ؛شك  التنظيم -3
المعرفة، كما ف  الييك  اهفح  لممنظمة المتعممة الذي يزي  ال دود بين الوظائف 

 والدوائر بالمنظمة.

فالمنظمة المتعممة ت و  الميام الروتينية إل  أدوار  ؛طبيعة الميام والوظائف -5
ياعمية ومرونة بإعطائيم التمكين، أي جع  العاممين قادرين عمى التررف والت رك ب

 الرو يات الحانونية وتوفير مرادر الحوة اهخر .

 يث تتسم المنظمة المتعممة باةنتحا  من الرسمية إل  المشاركة  ؛أنظمة الرقابة -1
 بالمعمومات، عبر فتح قنوات اةترا  فيما بين العاممين وبالتال  الورو  إل  التعمم.

اةستخدام اهفض   استراتيجيةبالمنظمة المتعممة  يث يتوافر  ؛المنظمة استراتيجية -2
  لمموارد المادية والبشرية، وتتيح لمعاممين فرص تحديم المحتر ات وال مو  واليعا

تا ة كافة اليرص لمتعمم.  اهفض  لممشكوت، وا 

 يث تمتمك المنظمات المتعممة مجموعة من الحيم، والمعتحدات،  ؛الثحافة التنظيمية -3
ركة بين أفرداىا، وعندما تركز الحيم والمعتحدات عمى قيمة التعمم والمناىج المشت

يجابيًا ف  المنظمة ميفإنيا تكون عنررًا وت ث عميو وتسعى إل  إشاعتو،  مًا وا 
 لتتكيف وتتطور.

( اليرذ بين Marquardt, 2002وف  ذات السياذ أوضح ماركواردت )
 اد، تتضح من خو  الجدو  التال :المنظمة التحميدية، والمنظمة المتعممة، ف  عدة أبع

 .المنظمة التحميدية، والمنظمة المتعممة ( اليرذ بين3جدو  )

 المنظمة المتعممة المنظمة التحميدية البعد

 عحمية مادية الواجبات اهساسية

 زمي ( -أفحية )زمي  ىرمية العوقات
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 قميمة متعددة المستويات اادارية

 عم  متياعمةفرذ  وظيي  البناء التنظيم 

 مت ركة ثابتة ال دود

 ديمحراط  )مشاركة( أوتوقراط  أسموب اادارة

 اةلتزام بت حيذ النتائج الطاعة وتنييذ اهوامر الثحافة السائدة

 مختميون متجانسون اهفراد

 اةبتكار الياعمية اةستراتيج التركيز 

لمنظمة المتعممة ص افيما سبذ تمت ااشارة إل  خرائأنو  وتجدر ااشارة إلى
برية عامة، أيا ما كان نوع تمك المنظمة سواء كانت مدرسة أو معيد أو جامعة، وفيما 
يم  تتم ااشارة برية خارة إل  الخرائص الت  تميز الجامعة المتعممة عمى الن و 

 التال :

 يث تترف تمك البيئة بالثحة والتعاون وتشجج اةتراةت الميتو ة،  ؛بيئة العم  -3
ثمن التنوع وتدعم التدبر والتيكير النحدي، وتشجج اهفراد عمى طرح اهسئمة والت دي وت

والنحاش لكافة قضايا التعميم والتعمم، وتشاطر المعمومات وتشجج المشاركة ف  اتخاذ 
منيجية لت ديد المشكوت ومعالجتيا و ميا عمى مستو   الحرار، ويتوفر لدييا خطة 
جديدة وتتعمم من الخبرات الذاتية ة عمى تجريب أساليب الجامعة، وى  جامعة منيت 

 والتجارب السابحة وتجارب اآلخرين، وتشجج اكتساب المعرفة وخارة الجديدة، وتيسر نح 
 .(  Glenys, 1999, p.135) رجائياتمك المعرفة بسرعة وفعالية ف  أ

ثراء الحا ؛الت سين المستمر لألداء -5 عدة المعرفية وذلك من خو  التغذية الراجعة وا 
 وا  ووقت.افة مستمزمات التطور المين  من أمورح  الميارات وتخريص ك

الحيم والممارسات وذلك من خو  وضج  ؛متابعة ومراجعة رسالة الجامعة وأىدافيا -1
موضج تساؤ  ف  ضوء أىداف الجامعة ورؤيتيا ورسالتيا، ب   ةوأنماط العم  السائد

عادة النظر ف  جدو  تمك اهىداف  .وا 

سمح بالتجريب وطرح البدائ  بعد أن توضج الممارسات  يث ي   ؛قدامالمبادرة واا -2
السائدة موضوع تساؤ ، ويتطمب ذلك النظر إل  اهخطاء باعتبارىا فررا لمتعمم 

 (.71، ص5557)خضر، رة المعرفة واةرتحاء بالميارات وتوسيج دائ
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لمتعممة من قادة تعميميين إل   يث يت و  المديرون ف  الجامعة ا ؛الحيادة الت ويمية -3
تثري نمو وتطور جميج قادة تعمم يتخذون عمًو قياديًا مسئوة ايجاد ثحافة تنظيمية 

العاممين ف  المنظمة، ويوفرون فررا تعميمية ويحدمون تغذية راجعة ويعززون الثحة 
فعم   .وبيذا يربح التعمم ممكناباانجاز ويبدون اىتماما بالنجاح المين  لمعاممين، 

ة يتجزأ  االحادة إبداء التزام واضح بإ داث وتعميم التعمم المؤسس  وجع  ذلك جزء
لممنظمة، كما أن عمييم قياس التعمم التنظيم  ومتابعة  اةستراتيج من التخطيط 

ضياء اهىمية عمية، أي توفير الدعم لمتعمم  وليس إموءه ومتابعتو ونشر الوع  بو وا 
(Friedman, Friedman& Pollack , 2005, p.33.) 

( أن أىم 143، ص 5555)عيسان،  التدريس؛  يث ير  إيجابية أعضاء ىيئة -4
نحطة ف  المنظمة المتعممة أن العاممين لدييم الحدرة عمى تعدي  اهنظمة واليياك  

النظر هعضاء ىيئة التدريس من  ف  ىذا ت و ف  و  ،التنظيمية الت  يعممون فييا
إلييم كمشاركين نشطين  ةن يحومون برد اليع  والتنييذ إل  النظر كونيم منيذين سمبيي

قادرين عمى تشكي  الواقج والتأثير ف  المستحب ، فإدراكيم هنيسيم كأعضاء فاعمين 
لو ارتباط قوي بإدراكيم لجامعاتيم كمنظمات متعممة، ويتطمب ىذا تعميذ ال س 

جزءًا ة يتجزأ من ممارسة ب يث يربح الب ث والعم  الجماع   ،المين  ف  العم 
 أعضاء ىيئة التدريس، و ينئذ يربح التعمم التنظيم  نتيجة  تمية.

ذا كان الب ث قد تناو  ف يما سبذ سمات وخرائص الجامعة المتعممة، فإنو من وا 
اهىمية بمكان ااشارة إل  جامعة اهزىر من  يث السياسة التعميمية ليا من نا ية، 

 ا ية أخر ، وذلك عمى اعتبار أن الب ث يربو ف  ىدفووسماتيا وخرائريا من ن
 إل  وضج ترور محترح لت وي  جامعة اهزىر إل  منظمة متعممة. الرئيس

 السياسة التعميمية لجامعة اهزىر:
مية ىر الشريف، وتعد أقدم المعاىد العمجامعة اهزىر ى  امتدادا طبيع  لألز 
زىر التعميمية وتوجييا الخطوات والمبادئ ااسومية وأشيرىا، وت كم سياسة جامعة اه 

 (:35م، ص3774ة التالية )جامعة اهزىر، ئيسالر 

أن تكون جامعة اهزىر ميتو ة اهبواب لك  مسمم يطمب العمم والمعرفة التخررية  -
 ولمراغبين ف  دراسة الدين ااسوم  دراسة متعمحة واعية.

وع من الو دة اليكرية بين أبناء أن تسعى جامعة اهزىر من وراء ذلك إل  ت حيذ ن -
 العالم ااسوم ، وأن تعم  عمى تماسكيم وتنمية انتمائيم لإلسوم.
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وينم   ةأن تعن  ف  مناىجيا وبرامجيا التعميمية بك  ما يحوي الروح ااسومي -
 الشعور الوطن ، وأن تظ  كما كانت منارة لإلسوم، ومنيو خربا لمعروبة.

العالم ، وتستييد منو وتشارك ف  إنمائو وتطويره، وذلك  أن تتابج النشاط العمم  -
بتوثيذ الرمة مج جامعات العالم، ومؤسسات الب ث العمم ، وتباد  الزيارات العممية، 

 واستيياء الكيايات النادرة.

خبراء ذوي ثحافة متكاممة تجمج بين مطالب الدنيا عمماء و  أن تعد لمرر ولمعالم -
 مين لخدمة مجتمعاتيم، والمشاركة ف  بنائيا.المادية ومطالب الدين، مؤى

 أن توفر لألجيا  الحادمة ما ت تاج إليو من الحيادات العممية والدينية الرائدة. -

 سمات جامعة اهزىر:

الت   ،نظرًا لخرورية رسالة جامعة اهزىر فحد تميزت بالعديد من اةخترارات
اهزىر والييئات الت  يشمميا، م، بشأن إعادة تنظيم 3743لسنة  351نص عمييا قانون 
 (:33م، ص3743لسنة  351رقم فيما يم  )الحانون 

تختص جامعة اهزىر بك  ما يتعمذ بالتعميم العال  اهزىري وبالب وث الت  تتر  بيذا  -
 التعميم أو تترتب عميو.

 .ودراستو وتجميتو ونشره ااسوم  تحوم الجامعة عمى  يظ التراث -

  الناس، وتعم  عمى إظيار  حيحتو وأثرة ف  تحدم البشر، تؤدي رسالة ااسوم إل -
 وكيالة السعادة ليم ف  الدنيا واآلخرة.

 .العربيةالعربية والتراث العرب  واليكري والرو   لألمة  تيتم ببعث ال ضارة -

تعم  عمى تزويد العالم ااسوم  والوطن العرب  بالعمماء العاممين الذين يجمعون إل   -
التيحو ف  العحيدة والشريعة ولغة الحرآن كياية والثحة بالنيس وقوة الروح  باهللاايمان 

 عممية وعممية ومينية لتأكيد الرمة بين الدين وال ياة.

أنواع النشاط واانتاج والريادة، وعالم  جميجتعم  عمى تأىي  عالم الدين لممشاركة ف   -
 ال سنة.الدنيا لممشاركة ف  الدعوة إل  اهلل بال كمة والموعظة 

تعن  بتوثيذ الروابط الثحافية والعممية مج الجامعات والييئات العممية وااسومية  -
 والعربية واهجنبية.

 بناء المنظمات المتعممة:
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يبدأ بناء المنظمات المتعممة عند التغيير والت و  من الثحافة التحميدية اليرمية 
بيدف مساعدة جميج أفراد المنظمة  إل  ثحافة التعمم، الت  تتجسد ف  العم  بروح اليريذ

بالواقج، وتنمية الميارات الت  من أىميا: ميارات اةستماع  ة التعمم وربطوعمى استمراري
بداء الرأي، واستخدام أسموب المناقشة الميتو ة، والب ث، واهسئمة الناقدة واهفكار  وا 

تخمص من العوقات اليرمية ظير بجوء أىمية بناء ثحافة تعمم تحوم عمى الالبديمة، وىذا ي  
سياماتيم، ) يدر، لت  ي ترم فييا الجميج وتحدر آرائواهخذ بالعوقات اهفحية ا يم وا 

( أن من أبرز العوام  المساعدة lee, 2004(. ويذكر ل  )23م، ص5554وسالم، 
 لبناء وتطبيذ مييوم المنظمة المتعممة: وضوح اهىداف التنظيمية، والحيادة، وفرذ العم ،

 (.lee, 2004و   المشكوت الجماعية، واةتراةت )

( عمى أن المنظمة Juceviciene, 2009, p.30ن )يكما يؤكد جوسيييس
أساسيين أوليما: ضمان استمرارية عمميات التعمم وتطوير  المتعممة ةبد أن توفر أمرين

يما: العم  عمى قدرات العاممين بالمنظمة، والتطوير الذات  المتوار  لممنظمة كك ، وثاني
ستراتيجياتيا.  وضج قنوات تربط تعمم اهفراد بسياسات المنظمة وا 

 Bowen, Ware, Rose& Powe) روز، وبوو  ووار، ويضيف بوين،
,2007, p. 204)  . بأن من المرتكزات الت  يجب إتباعيا لمت و  من مؤسسات

الخارجية، واافادة من  اانتاج إل  مؤسسات المعرفة؛ تسيي  التعميم واافادة من البيئة
 م.ومكافأة التعممعارف اآلخرين، وال ياظ عمى ذاكرة المنظمة، 

( أربعة متطمبات أساسية لبناء المنظمة 353م، ص5557ال كيم، ويذكر )
المتعممة تتمث  ف : تعزيز التعمم المستمر، وتشجيج التعمم الثانوي، وت ييز الحادة لمتعمم 

 اط تيكيرية  ديثة.اليردي والجماع ، وتطوير أنم

 ,Boyle, 2002, p.12; Carroll,1998,P.708كما أشار ك  من )
Collision & Parcel, 2004, Hyatt,1998,Karash 2002; and 

Nutley & Davies,2000, p. 320 ) عدة خطوات لبناء المنظمة  ىإل
ورعاية ة، المتعممة لع  من أىميا: اةنخراط واةلتزام التام لمورو  إل  منظمة متعمم

دارة المعرفة وتناقميا مخترقة ال دود المادية والذىنية، التغيير واةستعداد لمتغي ر، وا 
وتشجيج ورعاية التعمم الجماع ، والب ث عن الممارسات الناج ة بين المديريات واهقسام 

 catch the employee doingوتحديم الدعم والتحدير والمكافأة )
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something write  المخاطرة والتسامح مج اهخطاء، واايمان بحدرة اليرد (، وقبو
 ؛عمى اابداع، وبناء العوقات وت ييز اةترا  مج اآلخرين وفيما بينيم، والتعمم الونيائ 

، learn during، والتعمم المرافذ learn beforeوالذي يتضمن التعمم الحبم  
والمعرفة لمجميج عة والتساؤ ، ، وتشجيج مبادرات المراجlearn afterوالتعمم البعدي 
وباخترار فإن بناء المنظمة المتعممة يحوم عمى  .واةنيتاح عمى الجميجوالثحة بالجميج 

اايمان ال حيح  بمنظومة الحيمة الت  تستند عمييا المنظمة المتعممة، واةستعداد لترسيخ 
 تمك المنظومة ممارسة وسموكًا.

الرئيسية لبناء المنظمة  ةستراتيجيةا( 5555وف  ذات السياذ رنف )بكار، 
المتعممة عمى الن و التال : التيكير النظم ، والتعمم التنظيم ، والدور الحيادي، وبناء 

دارة المعرفة.  فرذ التعمم، وثحافة التعمم التنظيمية، وا 

بعض  ى( إل33، ص5535سمطان، وض ى خضر،  أشارت ك  من )سوزانوقد 
 : بناء الرؤية المشتركة، وتشجيج وممارسة التيكير النظم ، متمثمة ف اةستراتيجياتتمك 

كييية التعمم، ودعم وتطوير التمكن الشخر ، والتعام  مج النماذج الذىنية، والعناية ب
 ر ال وار التنظيم .اليريذ، وتطوي

أن بناء المنظمات المتعممة يتطمب  ىإل (45، ص 5553، الشممة)كما أشارت 
 مبات اهساسية لع  من أىميا ما يم :توافر مجموعة من المتط

إذ ةبد من توافر  ؛ويتعمذ ىذا اهمر بمتخذي الحرار ف  المنظمة ؛النحمة اليكرية -3
أساليب فكرية وت ميمية جديدة من اج  التعام  مج الشك  الجديد لمعالم بأجزائو 

 وعوقاتو المختمية.

تجاه ت وي  ةبد من العم   إذ ؛منح العاممين التعمم المستمر طيمة ال ياة الوظييية -5
، وذلك knowledge workersاهفراد العاممين إل  ما يسمى عما  المعرفة 

من خو  توفير مستويات تعميمية وتدريبية أفض  تمكن أولئك اهفراد من التعمم من 
 خو  الخبرات والممارسات اليومية واليرص المتا ة.

 منح .التعمم المنظم  وتطوير الميارات الحابمة ل -1

التيوذ والبراعة الشخرية،  يث تسعى المنظمات الراغبة بالنجاح واةستمرار إل   -2
وت حيذ  ف  امتوك الميارات والتيوذ انب عمميا وبما فييا التميزالتميز ف  جميج جو 

طاقات خوقة مبدعة وىو ما يت حذ من خو  التعمم المستمر لميرد والذي يعد 
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أقرى ما يمكن الورو  إليو من  و  إلىة لموراهساس لتوسيج الحدرات الشخري
 نتائج ف  جميج النوا   وبما يمكن من بناء المنظمات المتعممة.

( أن من العنارر 31 -35، ص ص 5553)الوقي ،  وف  ذات السياذ ير 
 ك  تربح منظمة متعممة ما يم :لوالدعائم الت  ترتكز عمييا المنظمة 

عمى  ةارات والخبرات، وتشجيج اهنشطة المرتكز اعتماد المنظمة عمى اهفكار والمي -
 اابداع.

الديمحراطية بد  البيروقراطية، أي أن تيتح المنظمة مجاة لمنحد  عمى اعتماد المنظمة -
 وتوجيو المو ظات من قب  العاممين، ومشاركتيم ف  اتخاذ الحرارات.

نتياءه، هن التعمم ارتكاز عم  المنظمة عمى التعمم قب  البدء بالعم  وأثناءه وبعد ا -
ىو العممية الو يدة الداعمة ةكتساب المعرفة وتشاركيا وتطبيحيا وعميو يتعين عمى 

ووضعيا ف  المنظمة ت ديد مرادر المعرفة واةىتمام بت ريميا بشك  دقيذ وجدي 
 تسيي  عممية نشرىا فيما بعد.أوعية مناسبة ل يظيا و 

معمومات، أي إنشاء بنية ت تية لممعمومات توفير البنية الت تية الموئمة لتحنية ال -
 واةتراةت تتميز بمرونة عالية.

 مبررات الت و  ن و المنظمة المتعممة:
لحد بدأ اةىتمام بالمنظمات المتعممة بعدما أرب ت مياىيم الجودة الشاممة، 

إة  واليندرة، وغيرىا غير كافية لت حيذ نتائج أفض . فعم  الرغم من أىمية تمك المياىيم،
مكانات نجا يا أو فشميا تعتمد عمى عوام  إنسانية كمعارف  أن متطمبات تنييذىا وا 

كما أنيا تتطمب عمميات إدارية معحده قد ة يسي  توفيرىا ف  أي وميارات اهشخاص، 
منظمة، ومن ىنا جاء اةىتمام بمييوم المنظمات المتعممة عمى خميية أن المياىيم أو 

تعم  بذاتيا، وأن ىناك أشياء أخر  مطموبة ومن ضمنيا: التعام  المبادرات السابحة ة 
ستطيج فرذ العم  ال الية اةستجابة ليا المتوقعة والت  ة ت مج التغيرات السريعة وغير

لية، وتوفير مرونة كافية لمتعام  مج ظروف متغيرة وأ يانا تتغير بشك  ديناميك ، عابي
لوستجابة   Front - Line staffدارية بااضافة إل  تمكين موظي  الواجية اا

اليورية وبشك  مبادر ة تياجات العموء عوضا عن التحيد بعمميات إدارية م ددة سميًا 
 (.354ص ،5533الرشدان،)
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أن مييوم المنظمات المتعممة ة يحترر عمى المزيد من  ىوتجدر ااشارة إل
يارات، ولكن المنظمة المتعممة التدريب،  يث يساعد التدريب عمى تطوير المعارف والم

تتضمن تطوير مستو  أعمى من المعارف والميارات والت  يمكن ت ديدىا بأربعة مستويات 
تتمث  ف : المستو  اهو ، ويشم  تعمم ال حائذ والمعارف والعمميات وااجراءات، 

لتعمم والمستو  الثان ، ويتضمن تعمم ميارات وظييية جديدة، والمستو  الثالث، ويشم  ا
ويحرد بو الخمذ واابداع ورياغة  ج، ويشم  التعمم لمتعمملمتكيف، والمستو  الراب

 لجميجالمستحب  وليس مجرد التكيف معو. وف  ىذا المستو  يتم ممارسة الت دي 
 .(354ص ،5533الرشدان،) اةفتراضات والمعارف

 ية ( أن المنظمات المتعممة تعد بيئة ر Karash, 1995كاراش )  كما ير 
تغذي التيكير اابداع  المستح ، وتزيد من الحدرة عمى إدارة  ؛أكثر من غيرىا هنيا

التغيير، وت سن نوعية المنتج، وتضمن بيئة عم  عمى درجة عالية من اةلتزام، وتطمئن 
اهفراد عمى أن اهمور ستت سن، وتطمذ العنان لنتائج أفض ، وأخيرا فإنيا تستجيب 

 ة وى  ال اجة لمتعمم والتطور.ل اجة إنسانية أساسي

ولع  من ااضافات الت  ت ححيا رؤية المنظمات المتعممة؛ أن تربح المنظمات 
عمى درجة عالية من الكياءة واليعالية، وأن ت حذ درجة أعم  من رضا العموء ومستو  

وم أفض  من الجودة والنوعية واانتاجية، وأن تكون بيئة داعمة لمعم . وقد تم تطوير ميي
دارة المنظمات لت حيذ مستويات متحدمة من المنظمات  المتعممة كأداة ادارة اهعما  وا 

اانتاجية والكياءة، كما تم تطبيذ مياىيم وأسس المنظمات المتعممة ف  الكثير من 
والشركة  ،(BPوشركة البترو  البريطانية ) المنظمات والشركات الكبر  مث  شركة ش ، 

العاممة ف  مجا  الطاقة النووية والت  طبحت  British Energyالبريطانية لمطاقة 
أسس المنظمات المتعممة لضمان درجة عالية من اهمان والسومة المينية ف  بيئة العم  

 .(355ص ، 5533الرشدان، )

( مجموعة من اهسباب الدافعة senge, 1996, p.37وقد ذكر سينج )
متميز عمى ميا ما يم : ال رو  عمى اهداء اللمت و  ن و المنظمة المتعممة لع  من أى

ك ، وت سين جودة السمج المنتجة والخدمات المحدمة عن طريذ مستو  اليرد والمنظمة ك
اابداع والب ث والتطوير، وكسب العموء والم افظة عمييم من خو  تمبية  اجاتيم 

مة بالعم  الجاد وال رو  عمى الموارد البشرية الممتز ورغباتيم ومحابمة توقعاتيم، 
 والمتماسكة فيما بينيا، وأخيرا  اجة العرر ال ديث لممنظمات المتعممة.



 39 

 .Thomas & allen, 2006, ppوألن )وف  ذات السياذ أشار ثوماس 
عدد من المبررات الت  تبين ال اجة إل  تبن  مييوم المنظمة  ى( إل132-133
 المتعممة، وى :

خارج منظمات اةقترادية أربا ا، وتحدم خدمات  يث ت حذ العديد من ال ؛العالمية -
 ما يعكس محدرتيا عمى التعمم من خبراتيا وتجاربيا السابحة.موطنيا اهرم ، وىذا 

تكنولوجيا المعمومات:  يث عممت تكنولوجيا المعمومات عمى إ داث تغييرات جوىرية  -
ذ أىداف ف  أسس المنافسة بين اهعما ، نظرًا لما ليا من دور كبير ف  ت حي

المنظمات، وف  زيادة محدرتيا عمى التوجو ن و التغيير اةستراتيج ، لتكون قادرة 
 عمى التجديد واابداع والمنافسة.

فحد شيدت السنوات اهخيرة من الحرن العشرين كثيرا من  ؛التغير ف  أساليب العم  -
يشغمون وبشك  جذري، فمم يعد الموظيون  التغيرات والتطورات ف  أساليب العم ،

المكاتب، ب  أرب وا يعممون متحاربين من بعضيم. وانتحمت المنظمات من إدارة 
الت  فرضت نيسيا ف  الثمانينات، إل  التوجو ن و إعادة ىندسة العمميات  الجودة

ف  الحرن ال ادي  ثم الت و  ف  أساليب العم  وطرقو ات، ومنياادارية ف  التسعين
ابتكار أساليب جديدة ف  أداء و إل  تطوير عممياتيا، والعشرين، إذ اتجيت المنظمات 

 .العم  لتكون قادرة عمى إدارة التغيير والتطوير المستمرين

زيادة تأثير المستييدين من المنظمة،  يث تسعى المنظمات بمختمف أنواعيا إل   -
كسب رضا المستييدين والم افظة عمييم، هنيم يمتمكون قوة تأثير ف  ت ديد خطة 

ومن ىذا المنطمذ اىتمت  .ف  تنييذ عممياتيا واستراتيجياتياعم  لممنظمات سير ال
المنظمات ال ديثة بتوظيف جميج إمكاناتيا وطاقاتيا بكياءة وفاعمية، لمب ث عن 

 أ دث اهساليب الت  ت حذ الميزة التنافسية ليا.

ثروة. ويعد إذ تعد المعرفة من الركائز الميمة هي منظمة ومن أىم مرادر ال ؛المعرفة -
الحادر عمى توليد المعرفة بشك  مستمر ف  ك  ركن  بشري المردر الرئيسالعنرر ال

من أركان المنظمة. كما تعد المعرفة مردرًا ضروريا لزيادة محدرة العاممين عمى 
 ت سين اهداء وتطويره عمى المستويات اليردية والجماعية والتنظيمية.

رد البشرية مج تزايد خبراتيا  يث تزداد أىمية الموا ؛تطوير أدوار العاممين وتوقعاتيم -
يا، وذلك عمى عكس الموارد اهخر  الت  تتناقص قيمتيا مج اةستخدام وتعمم

والتحادم. لذا تسعى المنظمات ال ديثة إل  جذب رناع المعرفة واستحطابيم واة تياظ 
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مى أداء مياميم وت ييزىم، والعم  عمى توفير البيئة المناسبة المشجعة ليم عبيم 
 عمى الوجو اهكم .

تدفج ن و ( الوقوف عمى أسباب عديدة Karash, 1996وقد استطاع كاراش )
 منظمات متعممة، لع  من أىميا ما يم : ىضرورة ت و  الجامعات إل

 ال رو  عمى أداء متميز والرغبة ف  ت حيذ ميزة تنافسية. -

 تجنب اليش  و اةت التدىور. -

 المنتجات والخدمات الت  يتم تحديميا لمزبائن.ت سين وتطوير نوعية  -

 ت سين الحدرة ف  إدارة التغيير المخطط. -

 تييم المشكوت والمخاطر بشك  أعمذ. -

 التياع  اهوسج مج المجتمج، -

 ذ ىمم العاممين بالجامعة ن و التزام وتياع  أكثر ف  العم . ش -

 ت حيذ اةستحولية والت رر. -

 ياع  فيما بين اهنشطة التنظيمية.التعرف اهشم  عمى  حيحة الت -

 
 المنظمات المتعممة كأنظمة ميتو ة:

تعد المنظمة المتعممة أ د أفض  اهمثمة عمى اهنظمة الميتو ة، كما أشار بذلك 
 ,Ahrenfelt, 2001, Argyris& Schon, 1996العديد من البا ثين )

Granberg & Ohlsson, 2000,   Mulford, 2000,   Morgan, 
1986, Senge,1999, O' Connor & McDermott, 1997).  ويمكن

واهنظمة اليرعية الت   ،تعريف النظام عمى أنو مجموعة مترمة من العنارر فيما بينيا
يمكن رؤيتيا عمى أنيا بن  مستحمة فيما بينيا وأجزاء معتمد عمييا ف  بنية متكاممة 

(. ويمكن O' Connor & McDermott, 1996كو دة وا دة ف  الوقت ذاتو )
تعريف الجامعة عمى أنيا منظومة أو نظام،  يث تعتبر اهقسام والتخررات أمثمة عمى 
اهنظمة اليرعية داخ  المنظومة اهكبر. كما أن الحسم أو التخرص يعتبر ف   د ذاتو 
بنية منيرمة. ولكن ف  ذات الوقت تعتبر ىذه اهجزاء مكونة لمبنية اهكبر "الجامعة". 
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عة ة يمكن أن تكون جامعة بدون اهقسام والتخررات، كما أن اهقسام والجام
 والتخررات ة يمكن أن تكون موجودة بدون وجود الجامعة.

 ، واوكونور، ومك ديرموت Brinbaum, 1988ولحد أوضح برن بوم 
(O' Connor & McDermott, 1997 السمات الخارة باهنظمة الميتو ة ،)

البيئة، بااضافة إل  قدرتيا عمى مسح واكتشاف التغيرات ف  ىذه  وعوقاتيا وتياعميا مج
البيئة. وىذا يعن  أن اهنظمة الميتو ة تحيس اليجوة بين الوضج ال ال ، والوضج 

من أج  ت حيذ عوقة ثابتة المستحبم  المأمو ، والذي يمكن رؤيتو عمى أنو سعى  ثيث 
م التوازن، تغير اهنظمة الميتو ة من وعندما تظير الحياسات  الة من عدمج البيئة. 

 ,Brinbaum, 1988بنيتيا الداخمية عند الضرورة من أج  ال ياظ عمى التوازن )
Sporn,1999 Morgan, 1986, O' Connor & McDermott , 

لداخم " أو التنظيم . وتسمى ىذه العممية "اتجاه النظام ل ماية اةستحرار ا( 1997
ة مأن المنظمات المتعم ى( أكد وأشار إلMorgan, 2000ن مورجان )الذات ،  يث إ

التياع  مج البيئة ىو عممية ف ولكن عمى الرغم من ذلك ،ليا الحدرة عمى التعمم من البيئة
ويتوقف كو العاممين عمى اآلخر بطريحة منطحية. وكنتيجة لذلك، فالمنظمة  .متبادلة

 المتعممة تؤثر أيضا ف  البيئة.

من اهب اث بشأن تكيف الجامعة، أنو من الممكن اعتبار  ولحد أشارت العديد
الجامعة عمى أنيا مؤسسة بيروقراطية، أو أنيا ترتبط بالكميات. كما يمكن رؤيتيا عمى 

تكون قدرتيا أنيا مؤسسة أق  انيتا ًا. وبالتال  في  منظمة مغمحة أو أق  تياعو، و ينئذ 
 &Argyrisكن أن تؤثر فييا )تغيرات الت  من الممأق  عمى مسح واكتشاف ال

Schon, 1996,  O' connor & McDermott, 1997,.  ، وبطريحة أخر
 فالمنظمات المغمحة أو اهق  انيتا ا لدييا قدرة أق  عمى التعمم من البيئة.

اهنظمة الميتو ة لمتعمم فحط بالبيئة، ولكنيا تعتمد وبرورة كبيرة  طاقةوة تتعمذ 
 ,Clarck, 1983, P.200) بين العديد من النحاط المختمية.عمى العوقات الداخمية 

Morgan, 1986, O' Connor & McDermott, 1997,and 
Weick, 2000, p.135) . فالجامعات قد تعتبر برورة غير منضبطة أنظمة،  يث

، اعتمادا عمى قوة وقد تكون م دودة أو ممنوعة تتم العديد من التياعوت الداخمية
التعمم. ومن وجيو نظر  عممية ت  قد تعم  ف  أسوأ ال اةت عمى إعاقةاةقتران، وال
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أخر ، فالمنظمات المتعممة تتطمب وجود روابط قوبة  يث تتياع  اهجزاء برورة مستمرة 
( أن اهنماط Clark, 1987, p.20كورك ) ذكر . ولحدالبعضوتتعمم من بعضيا 

ن العوقات بين وقراطية، بما قد يزيد ماادارية قد تتطور برورة كبيرة لتربح أكثر بير 
  ىذا، أن النمط ااداري يمي  لتضييذ الروابط داخ  . ويعنالكائنة اهجزاء والمنظمة

 الجامعات، والت  يجب أن تعم  عمى زيادة طاقتيا لمتعمم.

 نماذج المنظمة المتعممة:
 :ىيمبعضيا فيما  ىمنظمة المتعممة، يمكن ااشارة إلتوجد نماذج عديدة لم

 :model  marquardtنموذج ماركواردت 
( بعد تجاربو الطويمة ف  Marquardt, 1996, p.41تور  ماركواردت )

مجال  التعمم التنظيم ، وتطوير المنظمات إل  نموذج لممنظمة المتعممة يتكون من 
خمسة أنظمة فرعية ضرورية لت حيذ التعمم التنظيم  وال ياظ عمى استمراريتو، وى : 

وبواسطة ىذه اهنظمة اليرعية جميعًا تعزز  .م، والتنظيم، واهفراد، والمعرفة، والتحنيةالتعم
تعمم مج بحية اهنظمة اليرعية ويتياع  الخ  نظام اوتحوي عممية التعمم بالمنظمة. ويتد

معيا، وتتكام  ىذه اهنظمة معًا لت وي  المنظمة إل  منظمة متعممة. ويمكن تمخيص 
 ف  الشك  التال :نموذج ماركواردت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( يوضح نموذج ماركواردت لممنظمة المتعممة5شك  رقم )
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م نموذجا متكامو لممنظمة المتعممة 3777قدمت ك  من مارسك وواتكنز عام 
ن أساسيين لممنظمة لممنظمة المتعممة. وي دد ىذا النموذج عنرريمبنيا عمى تعريييم 

المتعممة متكاممين ومتداخمين مج بعضيما البعض ف  التأثير عمى قدرة المنظمة عمى 
التغيير والتطوير، وىما اهفراد، والبناء التنظيم . ويركز ىذا النموذج عمى التعمم المستمر 
لجميج مستويات التعمم التنظيم  )مستو  اهفراد، ومستو  الجماعات، والمستو  

الت  تتداخ  فيما  اليرعية م  ك  عنرر عمى مجموعة من العناررتنظيم (،  يث يشالت
وتشجيج بينيا لتكون اهبعاد السبعة لممنظمة المتعممة، وى : خمذ فرص لمتعمم المستمر، 
من رؤية اةستحراء وال وار، وتشجيج التعاون والتعمم الجماع ، وتمكين العاممين 

نشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم، وربط المنظمة بالبيئة الخارجية،  جماعية مشتركة، وا 
 ,Marsick & Watkins)يما يم  توضيح موجز ليذه اهبعاد. وفاةستراتيجيةوالحيادة 
1999:) 

ة العم ، ومن ثم ؛ ومعناه أن التعمم مرمم داخ  بنيخمذ فرص لمتعمم المستمر -3
 يرص الوظييية.فاهفراد من الممكن أن ي ححوا التعمم من خو  ال

ب ث واةستحراء، بمعنى أن تدعم المنظمة ثحافة ال ؛تشجيج اةستحراء وال وار -5
ة، والتجريب، كما يمكن لألفراد اكتساب ميارات التيكير العحم  والتغذية الراجع

اانتاج  لمتعبير عن رؤاىم والحدرة عمى اةستماع واةستحراء ف  الرؤ  الخارة 
 باآلخرين.

ومعناه أن العم  مرمم طبحا لمجموعات من أج   ؛والعم  باليريذ تشجيج التشارك -1
ت حيذ اةستيادة من اهنماط المختمية لمتيكير، كما أن المجموعات من المتوقج أن 

يمو من ن التعاون يتم تحيلبعض وتعم  مج بعضيا البعض،  يث إتتعمم من بعضيا ا
 لو المكافآت. خو  ثحافة المنظمة، ويحدم

بمعنى أن اهنظمة التكنولوجية  ؛مة من أج  ت حيذ ومشاركة التعممبناء اهنظ -2
واةعتماد  المتحدمة وغير المتحدمة، البسيطة والمعحدة، يتم بناؤىا وال ياظ عمييا.

عمييا من أج  مشاركة التعمم، كما أن فريذ العم  لو  ذ الورو  ليذه اهنظمة 
 التكنولوجية البسيطة والمعحدة.

م دمجيم ومعناه أن أفراد المنظمة يت ؛ت حيذ رؤية جماعية )التمكين( دفج اهفراد ن و -3
دائما ف  سياذ التعمم، كما يطبحون رؤية مشتركة، ويتم توزيج المسؤوليات بينيم، 

 لون عن الحيام بو.ؤو ب يث يكون لدييم الدافعية لمتعمم بشأن ما ىم مس
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مة بالمجتمج الخارج  كما بمعن  أن ترتبط المنظ ؛ربط المنظمة بالبيئة الخارة بيا -4
يتم مساعدة اهفراد من أج  رؤية أثر اهعما  الت  يحومون بيا عمى المنظمة الت  
يعممون بيا، كما يحوم اهفراد  بمسح وتحييم البيئة، ويستخدمون المعمومات من أج  

 ضبط ممارسات العم .

من  استراتيجيةرة نموذج الحادة ودعم التعمم: ومعناه أن يستخدم الحادة التعمم برو  -5
 نموذج الحادة، والريادة، وتدعيم عممية التعمم. ؛أج  ت حيذ نتائج التعمم

 (:model  Al- Otaibi)  نموذج العتيب 
، بإعداد نموذج لممنظمة المتعممة بعد أن قام بمراجعة  Al- Otaibi  قام العتيب 

النموذج من ثوثة أنظمة مياىيم المنظمة المتعممة وممارساتيا وأساليب تحويميا، ويتكون 
 تتمث  ف :( Al- Otaibi, 2000, P.116فرعية وأربعة عشر متغيرًا )

، واستراتيجيتيانظام المنظمة، ويتضمن ثمانية متغيرات ى : ىوية المنظمة، ورؤيتيا،  -
، واهىداف وأساليبيا، والعاممون بالمنظمة، والمياراتوبناؤىا الييكم ، ونظاميا 

 ة.الرئيس

دارة نظام التع - مم، ويتضمن أربعة متغيرات ى : التوجو ن و التعمم بالمنظمة، وا 
 أنشطة التعمم ومستواىا، وتسييوت التعمم المتوفرة بالمنظمة.و المعرفة، 

نظام الثحافة اةجتماعية، ويتضمن متغيرين ىما: أنماط السموك المشتحة من الحيم  -
 اةجتماعية، واةتجاىات الثحافية.

 Moilanen model:  نموذج مايمونين
نموذجا لممنظمة المتعممة مكونا من خمسة أبعاد  Moilanen  اقترح مايمونين

 ( تتمخص ف :Moilanen, 2001, p.14رئيسية )

: ويحرد بيا مد  سع  قيادة المنظمة إل  وضج driving forcesالدوافج الم ركة  -
طوير مياراتيم ف  اليياك  واهنظمة والعمميات الت  تساعد اهفراد وتشجعيم عمى ت

عمميات التعمم، وتزي  العوائذ الت  من الممكن أن تعترض سبي  اةستيادة من 
 معارفيم وخبراتيم.

: ويحرد بو مد  وجود رؤية تنظيمية finding the purpose اليدفت ديد  -
المنظمة واتجاىاتيا، كما يشير إل  ارتباط  باستراتيجيةوأىداف مشتركة تكون مرتبطة 

 منظمة برغبة اهفراد ف  تعمم ميارات وأشياء جديدة.أىداف ال
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: ويضم عنارر لمتعرف عمى طبيعة البيئة questioningاةستطوع واةستييام  -
التنظيمية الداخمية ومد  وجود العوام  الت  تساعد اهفراد عمى تر يح نماذجيم 

 الذىنية وت سين مستو  تعمميم اليردي والجماع .

ويشير إل  مد  استخدام اهساليب المناسبة الت  تمنح  :empoweringالتمكين  -
اهفراد فررا لمتعمم، وتعم  عمى تعزيز عممية التعمم ضمن فرذ العم  وكييية 

 اةستيادة من معارف اهفراد وخبراتيم.

مج : ويعن  اةىتمام بنتائج التررفات واهعما  الت  تتوءم evaluatingالتحييم  -
 المجا  ليرذ العم  بتحييم نتائج أعماليا ذاتيا. ومد  افساحخطط التطوير التنظيم ، 

 :Senge model نموذج سينج
( لممنظمة disciplines( خمسة ضوابط )Senge, 1990 دد سينج )

 تتمث  ف :المتعممة، 

 :personal masteryالتمكن الشخر   -3
ويمكن  العمم  والمين  لد  المتخررين. ااتحانويحرد بو المستو  العال  من 

الورو  إل  ىذه الدرجة من اة تراف المين  بتبن  منيج التعمم المستمر، مما يجع  
اليرد قادرا عمى ت حيذ اهىداف المرغوب فييا. وة تتعمم المنظمات إة بتعمم أعضائيا 
وليذه الحاعدة مكونان ميمان ىما: أن ي دد الشخص اليدف أي ما يريد إنجازه، ثم ي دد 

البعيد، ت  تضمن الورو  إل  اليدف. واليدف ىنا يكون رال ا عمى المد  ااجراءات ال
 ىإلم دد، وىذه ى  فكرة التعمم مد  ال ياة. ولمورو   فيو ليس ىدفا مرتبطا بوقت

من اليدف. وتبدأ  وحياس يحيس مد  قربم واليرد أن يكون لدي ىالتمكن الشخر  فعم
ل ال ، مما يدفعو ن و تغييره. ويتطمب التمكن بالوضج اىذه المر مة عندما ة يحتنج المرء 
ل حيحة بدون ت يز ا  اك واضح لمواقج ال ال ، أي أن ير الشخر  أن يكون لد  المرء إدر 

أو إساءة تروير، فيو بذلك يري الحيود والمعوقات الت  تعترض ت حيذ اليدف، ويوظف 
 (. Senge,2007 ) مرم تو هنو ة يعم  بدون معوقاتىذه الحيود والمعوقات ل

دس ن الشخص تغييرا ف  نمط التيكير، واستخدام العح  وال كما يتطمب التمك
منيا، ورمتو بيا،  ودرك موقعء ف  إطارىا اهوسج، ويواا ساس، أي ير  المرء اةشيا

ره بيا وتأثيره فييا، ويدرك الترابط، والتحاطج، والتياع ، والعوقات، وأوجو التماث ، وتأث
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 ,Smith, 1998تباط الجزء بالك ، والك  بالجزء، ومن خمط ىذا بذاك )واليروذ، وار 
p.121). 

 :mental modelsالنماذج الذىنية  -5
ى  مجموعة اةفتراضات والتعميمات والرور الت  ي مميا أفراد المنظمة وتؤثر 

ولتعرف النماذج  .إيجابا أو سمبا عمى تروراتيم. وىذه النماذج ى  الت  تشك  ت يزاتيم
وضعيم ف  جو من ال وار المستمر لمختمف العحمية لمعاممين ةبد من اختبارىا، وذلك ب

الحضايا، وبخارة الحضايا الخوفية، مما يؤدي إل  معرفة كيف يتررف ىؤةء اهفراد ف  
اليش  ف   لنماذج العحمية لمعاممين يؤدي إلىالمواقف المختمية، وأن اليش  ف  تعرف ا

 (.Senge, 1990; Senge,2000 & et.al  ف  المؤسسة )إيجاد التيكير النظم

كما أن النماذج الذىنية ى  الروت الداخم  الحائ  )إذا فعمت كذا بالطريحة كذا 
وبالمحاب  تشك   .سي دث كذا(. وتشك  تجارب ال ياة عحو  اهفراد ونماذجيم الذىنية

ف  تيسير الواقج، وبالتال   النماذج تجارب اآلخرين وتيسرىا لنا. وكثيرا ما يخطئ اهفراد
ينرب ىجوميم عمى اهعراض الجانبية لمشكوتيم بدة من تعرف اهشياء ال حيحية 

)جاد  ذويتطر .(33، ص5553الكامنة وراءىا، وتر يح تمك اهسباب )السويدان، 
ما يعرف بالنماذج الذىنية المتردعة، إذ ييكر أر اب ىذه ل (.31، ص5554الرب، 

وانيرادىم بيذه المكاسب، وعدم    عمى المكاسب، والمزايا التنافسيةالنماذج بال رو
وىناك  . رو  منافسييم عمى ىذه المزايا والمكاسب، وىذا يعكس مييوم الرراع السمب 

وتباد  اهىداف،  معاأنموذج ذىن  آخر يحوم فيو ك  المشاركين بت حيذ المكاسب، والعم  
كسبون معا أفض  مما يعممون ضد بعضيم والمكاسب من شخص آلخر، وبذلك فإنيم ي

 البعض.

ومن اهمثمة عمى النماذج العحمية السائدة ف  بعض المدارس رؤية ااداريين أن 
 نأ، بينما المعممون محتنعون اهموا المزيد من  بإنياذ إ داثوالتغيير المدرس  يمكن 

ج ال رو  عمى الذي لم يستط اهبالتوميذ ة يرغبون ف  الدراسة، وكذلك قد ي س 
ىذا  أنبنو، فيعتحد المعممون من المعممين، فو يسأ  عن تعمم ا الثانوية العامة بالدونية

فكرة  عدة سنوات يكونن المعمم الذي درس طالبا ما إغير ميتم بتعمم ابنو، وكذلك ف اهب
ماذج م ددة عنو، وة ينتبو لمتغييرات الت  ت دث ليذا الطالب. إن وجود مث  ىذه الن

 (.73، ص5557الطوي ، و ة، العحمية وغيرىا ت د من محدرة المدرسة عمى التغيير )عبابن
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 :shared visionالرؤية المشتركة 
تبدأ الرؤية المشتركة من اهفراد. ورؤية اهفراد ف  المنظمة ى  ش ء ما يمكنيم 

نشطة، أي من اهداء الوظيي  بثحة واطمئنان، في  عبارة عن الرورة الذىنية العحمية ال
وتبن  الرؤية  .أنيا رورة نابضة بال ياة، وغالبا ما تكون ىدفا يرغب اهفراد ف  ت حيحو

المشتركة لممنظمة من خو  الرؤية اليردية أو الشخرية لمعاممين فييا، ولمحادة ف  
منظمات التعمم، وتتم من خو  تياع  اهفراد ف  المنظمة. ويكمن دور الحائد ىنا ف  

ف  تشجيج  العاممين ف  المنظمة، ويظير دوره رؤيتو مج رؤ  اآلخرين أيالمشاركة ب
فإن رؤية المنظمة ى  العاممين عمى المساىمة برؤيتيم ةستنباط رؤية المنظمة. وبذلك 

عبارة عن مجموعة الرؤ  الشخرية ورؤ  الحادة ورؤ  اآلخرين، وتذوب ىذه الرؤ  
رؤية المنظمة ىو فرد سمب  وغريب عن  ومن ة يشترك ف  بناء لتكون رؤية المنظمة.

( أن الرؤية 57، ص5555)جواد،   (. وير Ortenblad, 2007, p.115المنظمة )
المشتركة، ى  رورة جماعية مثم  قابمة لمت حيذ ف  المستحب ، وتبدأ تمك الرؤية بيرد 

 لىتعمذ مج الذات في  عممية نياذ إيعتحد أن رؤيتو رواب، ويأت  ذلك من خو   وار م
ىذه  .ون، والذين ينظرون إل  الداخ  يستيحظون"ممفالذين ينظرون إل  الخارج ي  الحمب "

 ية لممستحب  الذي نريده عمى المد الرؤية الت  تنبج من الداخ  ى  رورة ذىنية  
 البعيد.

ليا من تمتمك منظمة رؤية مشتركة، ومستو  عاويشير الواقج إل  أنو عندما 
 ,Sengeة الت  تسوذ التغيير، والت  أطمذ عمييا سينج  )لحو التمكن الشخر  تتولد ا

ري" الذي يعبر عن اليرذ بين الرؤية المستحبمية والواقج ال ال ، ( "التوتر اةبتكا1990
 ت حيذ المنظمة المتميزة هىدافيا.  ىفراد إلوالذي يؤدي مج توفر التزام  حيح  عند اه

الرؤية المشتركة من خو  مناقشة  يمكن الورو  إل وف   حيحة اهمر، فإنو 
أىداف المنظمة بين العاممين قدر المستطاع. وىذا يتطمب من المنظمات المتعممة أن 
تؤمن  حوذ أعضائيا لتجعميم أكثر إيمانا بأىدافيا، ومن ىذه ال حوذ  ذ اهعضاء ف  

أمين بيئة المعرفة والتعمم، والمشاركة ف  اتخاذ الحرارات وخارة المتعمحة بمريرىم، وت
مة الجسدية والعحمية ومن نا ية توافحيم مج قيميم العم  المناسبة ليم من  يث المواء

لتكون بيئة مساعدة عمى اابداع والتطور، والشعور باةنتماء لمنظومة العم  والمنظمة 
 .(326، ص5531بيذا اةنتماء )مرع ،  واةعتزازالت  يعممون فييا 
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 :team learningم اليريذ تعم

معًا،  انجازىميعد اليريذ مجموعة من اهفراد يعممون معًا ومكان عمميم ىو مكان 
وىم الذين يحررون رئيسيم فيختارونو، ويكون بينيم تياع  مباشر، ودرجة من اةعتماد 

الميام لت حيذ اهىداف. وغالبًا ما تكون فرذ العم  موجيو ذاتيًا،  انجازالمتباد  بينيم 
طبيعية من العاممين الذين يعتمدون عمى أنيسيم، وعمى بعضيم  في  مجموعة عم 

البعض، ويشتركون ف  معظم أو ك  اهدوار المطموبة منيم، وتتوافر لحادتيم ميارات 
الميام العامة، وىم من ي ددون أىداف اهداء، ومنيج وطريحة العم ،  انجازمتكافئة 

 .( Freed, 2001  (وم اسبة أنيسيم داخ  فرذ العم 

ويمكن ت ديد أربج مرا   متسمسمة متدرجة يتم المرور بيا لتربح مجموعة 
اهفراد فريحا يمكن ان يتعمموا سويا وى  ما يسم  بشروط تشكي  اليريذ، وىذه المرا   

 (:Nonaka & Takuchi, 1995تتمث  ف  )

ديد ، وتبدأ بت من ال س، واةنتماء لميريذ ى: أي توفر ال د اهدنformingالتشكي   -
 اهىداف، وبمورة الميام.

: فبعد التشكي  تبدأ مر مة مشوبة بالتوتر  و  الحواعد الت  stormingالعرف  -
 سيعم  اليريذ وفحا ليا.

: وتتمث  ف  تحب  اهدوار وتبمور شعور اليريذ، ويتم تباد  normingالتطبيج  -
ا لمبدأ التياوض بين المعمومات واهفكار واآلراء ب رية، ويحب  مبدأ اتخاذ الحرارات وفح

 أعضاء اليريذ.

ف  اانتاج،  ىالمر مة عندما تت حذ مستويات مثم: وتبدأ ىذه performingاهداء  -
والنوعية، واتخاذ الحرار، وتوزيج المرادر، واةعتماد المتباد ، وتتعمذ مياىيم الثحة 

 بين اهعضاء.

قدرات مجموعة وير اليريح  ىو عممية تنظيم وتط أن التعمم وتجدر ااشارة إلى
عن  سع  من ثم فيو يحيذ النتائج الت  يرغبون فييا، و اهفراد الذين يعممون معًا لت 

مجموعة اهفراد العاممين لمتعمم فيما بينيم، أو اقتناص المعرفة من البيئة الخارجية 
ن ركة والتمكويعتمد نجاح التعمم اليريح  عمى توفير الرؤية المشت .وتوزيعيا عمى الجميج

( Senge, 1990,P.313وير  سينج ) .( 63، ص5555نة، عباب الشخر  لألفراد )
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ذا لم يستطج  .أن و دة التعمم اهساسية ف  المنظمات المعاررة ى  اليريذ وليس اهفراد وا 
فمن يستطيج ىذا اليريذ التعمم، ومن اهفراد ت ييد افتراضاتيم واةنخراط ف   وار مستمر 

قدرات مجموع كك . إن ت حيذ ذكاء وقدرة جمعية أكبر من ذكاءات و مم المنظمة ثم لن تتع
اآلخرين  ىغرفة الرف،  يث ي تاج ك  فرد إل اهفراد، يمكن أن يعزز تعمم اليريذ داخ 

 إنجاح التغيير المدرس . من أج  تطوير مياراتيم معاً لت حيذ ىدف متباد ، وىو 

عمميا وترسيخيا عبر توفير كما أن التعمم اليريح  يعد ميارة جماعية يمكن ت
البيئات المناسبة الت  يستطيج فييا اهفراد توضيح وجيات نظرىم قب  اتخاذ الحرارات، 
وتوفير وسائ  اةترا  باتجاىين لتحييم وتأم  الممارسات التربوية ونح  الخبرات بين 

والتعمم  العاممين، مما يساعد عمى إيجاد الظروف المناسبة لمعم  التعاون  مج اآلخرين،
و من ثم ت سين اهداء نو أن يعزز مياىيم تعمم اليريذ، منيم، والتعمم معيم، وىذا من شأ

 (.Pang, 2003الجامع  )
وتظير أىمية فرذ التعمم من خو  تأثيرىا عمى المنظمة، إذ تعم  عمى تشكي  

مختمف  اليوية التنظيمية من خو  التياع  المشترك والعوقات الت  تربط بين اليرذ ف 
وكذلك من خو  تأثير المنظمة عمى اليرذ إذ تتأثر فرذ التعمم  .المستويات التنظيمية
اساتيا التنظيمية المختمية، وسي واستراتيجياتياثحافة المنظمة  يضمبالنظام الكم  الذي 

رىا بأنماط الحيادة وخرائريا والبنية الت تية التكنولوجية والمعموماتية الت  توفرىا. وتأث
(Wu, Chwan& Jeng, 2002,p.178.) 

ولك  تستييد المنظمة من فرذ التعمم عمييا أن تسع  إل  ت حيذ استحولية 
عمى  بحاءاليرذ ف  إدارة وتنظيم ذاتيا، وت ديد أىدافيا وثحافتيا وطريحة عمميا مج اة

دت درجة استحولية اليريذ ف     التناسذ والتوازن مج اةتجاىات التنظيمية. وكممًا زا
وت م  المسؤوليات كمما نجح ف  عممية التعمم بشك  أفض . المشكوت، ورنج الحرارات، 

ىذا ومن الخطأ تكوين فريذ التعمم مج بحاء المنظمات عمى نيس المحدرات والسياسات 
الجديدة.  التنظيمية الموجودة، دون سع  إل  تطويرىا وتغييرىا لتتوءم مج أوضاع اليرذ

 (.25، ص5555)بكار، 
 :systems thinkingالتيكير النظم  

ل مبادئ ىذا المييوم تعود دعوة بموتينوس  ىإل  الحرن الثالث الميودي، وا 
إل  رؤية اهوضاع، والنظم بشك  كم ، والتعمم من العوقات الت  تربط  plotinsااغريح  

يم من يتعمم عن ك  ش ء والمؤشرات، وال ك بينيا، إذ ير  أن ك  اهشياء مميئة بالعوقات
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من أدخ  ىذا  Senge (. ويعتبر سينجCampbell & Cairns, 1994خر. )بدةلة اآل
المييوم إل  أدبيات المنظمة المتعممة. ويركز التيكير النظم  عمى الحو  والعوقات 

شكي  سموك المتبادلة بين أجزاء النظام والت  تؤثر أكثر من العوام  الخارجية عمى ت
. والتيكير النظم  قائم عمى أولوية أو أسبحية الك  عمى الجزء، وىو بذلك نحيض النظام

أجزاء ودراسة ك  جزء عمى  حائمة عمى تيكيك الك  إلىال ةكثير من مناىج التعمم السائد
 دة، ثم التور  إل  استنتاجات تنطبذ عمى الك . ىذه الطريحة الخطية اآللية ف  التيكير 

ذلك أن معظم الحضايا الميمة اليوم مترابطة  ؛تعد فعالة ف  دراسة المشكوت العرريةلم 
السببية الخطية، والبدي  ىنا ىو السببية الدائرية إذ يكون ك  متغير سببا  .يوءمبشك  ة 

وما يميز النظام أنو ة يمكن فيمو ىنا ونتيجة ىناك كالعوقة بين اةقتراد والبطالة مثًو. 
عن مكوناتو، إذ ة يعتمد سموك النظام عمى ما يحوم بو ك  جزء فيو، ب  عمى   بمعز

كييية تياعمو مج بحية المكونات، وكييية انسجامو مج النظام اهكبر الذي يشك  ىو جزءا 
منو، ومعنى ذلك أنو قد تكون ىناك عوام  خارج السياذ المباشر لمنظام وتؤثر فيو 

(Senge,2007). 

ر أن التغيرات السريعة والمستمرة ف  مكونات وعوقات اهنظمة ومن الجدير بالذك
جعمت من الرعوبة بمكان التنبؤ بيذه التغيرات وتوقج سموكياتيا، مما أضعف محدرة 
النماذج الذىنية لألفراد عمى فيم طبيعة المنظمات الكبيرة والمعحدة واستيعاب جذور 

يكيرية  ديثة لمنظر إل  المنظمة كك  مشكوتيا، ومن ىنا أربح من الميم اتخاذ أنماط ت
كنظام شام  لو ارتباطاتو الداخمية والخارجية، فمم يعد محبوة فر  تمك اهنظمة واهجزاء 

ومن ىنا ظيرت ال اجة  .(Mckenna, 1995تيا منيرمة عن النظام الكم  )اسودر 
ا يستمزم النظر ؛ مملمتيكير النظم  بسبب تداخ  المتغيرات وتأثير الحو  الخارجية وغيرىا

سين تعمم اهفراد ليتوجيوا الك  وليس الجزء. وبمجرد قبو  التيكير النظم  يمكن ت  إلى
يم النظام كك  من خو  دعم اهفراد بالميارات واهدوات الت  تمكنيم من التعمم، ن و ف

ف  النظم الت  يعممون فييا )جاد الرب،  ةومن فيم ومو ظة أنماط السموك السائد
 (.53ص ،5554

يساعد عمى  إنو( عمى أىمية التيكير النظم ، إذ Senge, 1990ويؤكد سينج )
تجنب وضج ال و  المؤقتة المنيرمة لممشكوت ف  المنظمة، ويسمح ب دوث فيم أفض  
لشبكة العوقات بين و دات المنظمة وأفرادىا، مما يؤدي إل   مو  ناج ة لممشكوت، 

 النظم  زم واةنطوذ اهسمم ن و المستحب . إن التيكيرويضمن شمولية إ داث التغيير الو 
 ىو الحادر عمى فيم التداخوت والتياعوت ف  النظم التربوية الدينامية المعحدة.
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وي تاج ذلك التيكير إل  قادة يستطيعون رؤية ك  جامعة بورييا منظمة معحدة 
رتبطة بت سين ت ري  ويجعميم قادرين عمى اتخاذ الحرارات المبمكوناتيا المنيرمة، 

 & Thorntonالطوب، وىكذا يربح التيكير النظم  مندمجا ف  العممية التربوية. )
Perreautt, 2004, p. 225.) 

وف   حيحة اهمر فإن لمدخ  التيكير النظم  تطبيحات عممية ف  الواقج الممموس، 
 (14م، ص5553، )السويدانمن وسائ  تعمم اهفراد. وقد قام  ميمة يث إنو يعد وسيمة 

بتشكي  ثمانية من النماذج الشائعة لمسموكيات الخاطئة الت  تحج ضمن المدخ  النظم  
يجاد ال مو  وى والت  اعتبرت كأدوات لمتشخيص   :وا 

(: ويحرد بيا استخدام  مو  قريرة اهمد fixes that failال مو  الياشمة ) -3
اهعراض، ولكن قد يزيد  لتطبيحيا عمى أعراض مشكمة ما، مما يؤدي إل  اختياء

 المشكمة الكامنة وراءىا.
بيا م اولة ك  فرد عنى (: وي  tragedy of the commonsمأساة اةشتراك ) -5

يعان  الجميج ويرب ون ىو، وعندىا  وبأقرى درجة ممكنة لرال  منافعومضاعية 
 فحط.ه فرد يسعى لت حيذ مرال ة ىو و د ف  مشكمة هن ك 

إذ تحوم منظمة ما بتررف ما تيسرة منظمة أخر  عمى  (:escalationالترعيد ) -1
أفعا   ىأكبر، وبيذا تتوال ابتررف يمث  تيديد وترد عمي اأنو تيديد ليا، لذا فإني

 ا السيطرة.مالترعيد وردود اهفعا   تى ييحد ك  مني

نتائج إيجابية  تت حذ(: وي دث عندما shifting the burdenت وي  اهعباء ) -2
ىذا ااجراء لعدة مرات،  استخدامرير المد ، مما يشجج عمى إعادة نتيجة إجراء ق

وبالتال  يح  اةىتمام بااجراءات التر ي ية الت  كان ييترض اتخاذىا ل   
 مج الزمن. جدواىاالمشكمة، فتيحد ااجراءات اهولى 

: وى  عممية ىدفيا تسريج النمو أو التوسج (limits to growth دود النجاح ) -3
ما ثم يبدأ ىذا النمو بالتباطؤ إل  مر مة التوقف أو اةنييار، فمر مة النمو  لمر مة

ىذه سببتيا عممية التغذية من المحدرات المميزة واايجابية، أما التباطؤ فد نتج عن 
ردة فع  معينو لمنمو، وقد تكون أتت من الداخ  أو الخارج أو ناتجة عن قيود جديدة 

 فرضت نيسيا.

فمن  (: فالنجاح يولد نجا ًا،success to the successfulن )النجاح لمناج ي -4
ا تماةت النجاح، مما يجعمو ي ر  عمى موارد  وي ر  عمى دعم أكثر تزيد لدي
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أكبر ف  المستحب ، وف  نيس الوقت فإن من كانوا أق   ظًا ستكون ا تماةت فشميم 
 ف  المستحب  أكثر.

عض اه يان تغي  المنظمة عن (: ف  بeroding goalsاهىداف الضائعة ) -5
أىدافيا اهساسية الت  أنشئت من أجميا ف  خضم ما تواجيو من ت ديات 

 وضغوطات كثيرة.

: إذ تر  (growth and under investment) اةستثمارانخياض و النمو  -6
بدة  من النمو المنظمة إل  قمة النمو، ثم تبدأ بتخييض المستو  ةستيعاب المزيد

 ؤوس اهموا .من استثمار ر 

 معوقات الت و  ن و المنظمة المتعممة:
(، وجود معوقات ت و  دون تطبيذ أبعاد المنظمة 45، ص5556ير  )السالم، 

عمى مستو  المنظمة كتجنب اةتراةت المباشرة المتعممة، تتمث  ف : اهنماط الدفاعية 
اقشات العامة من والمناقشات العمنية بخروص الموضوعات ال ساسة، والسيطرة عمى المن

ظيور المشاعر السمبية، واة تياظ بوجية النظر الخارة وعدم أج  تجنب أو منج 
الترريح بيا أمام اآلخرين، وعدم انتظام المعمومات ودقتيا، وعدم توافر الوقت والما  

م، وتدن  مستويات دافعية العاممين، وعدم تحب  العاممين ليمسية التعمم يالكاف  لمتعم
 .التنظيم 

كما أن ىناك معوقات أخر  ت و  دون ت حيذ التعمم التنظيم ، يمكن ترنيييا 
إل  معوقات تنظيمية داخمية، ومعوقات تنظيمية خارجية، ومعوقات فردية. أما فيما يتعمذ 

( أن من أىم تمك المعوقات غياب 5556بالمعوقات التنظيمية الداخمية، فيذكر )العريم ، 
ية بأىمية التعمم التنظيم ، وتغير المعرفة عمى المستويين اليردي الحيادات التنظيمية الواع

والتنظيم  بشك  مستمر، وثحافة المنظمة الت  ت و  دون تشجيج اهفراد عمى التعمم، 
ووجود اليياك  اليرمية، وضيذ وم دودية الوقت الت  تعيذ التطوير اليردي والمشاركة 

م( أيضا 5556يمات الخارجية فيذكر )العريم ، التنظ بالمعوقاتالجماعية. وأما ما يرتبط 
أن من أىميا: التغيرات الخارجية الميروضة عمى المنظمة كالسياسات ال كومية والعمميات 
المركزية، واةختوفات الثحافية بين المنظمات من  يث ال جم والموارد، والت  ت د من قدرة 

 خر .المنظمة المتعممة عمى التعمم من تجارب المنظمات اه

( أن من أبرزىا: قمة بناء فرذ Lee, 2004وبالنسبة لممعوقات اليردية فيذكر )
العم ، وضعف نظام اةترا  بين الموظيين، وتجزئة الحسم إل  عدة دوائر، واةعتحاد 
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الخاطئ لد  المديرين بأن التعمم التنظيم  يتطمب فحط عحد الدورات الت  تثح  كاى  
عرفة بالتيكير المنظم ، وم دودية معرفة المديرين بالتعمم ميزانية المنظمة، وضعف الم

التنظيم  والمنظمة المتعممة، وقمو ال وافز لتطبيذ أبعاد المنظمة المتعممة من قب  
 المديرين ف  الحطاع العام.

وبااضافة إلى ما سبذ، فإن من أىم معوقات بناء المنظمة المتعممة: الروتين 
وقمو الموارد المالية، وعدم مشاركة اهفراد ف  اتخاذ الحرار،  وعدم التياع  مج المستجدات،

ووجود ضغط ف  العم ، وكثرة التنحوت بين الموظيين، والم سوبية ف  المشاركة ف  
 ,O’connor & Kotzeالدورات التدريبية، فضو عن وجود أفراد يحاومون التغيير. )

2008, p.176.) 
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 امليدانية الدراسة

 لدراسة امليدانية.هداف اأوال: أ

أبعيياد المنظميية المتعمميية فيي   مييد  تييوفرالتعييرف عمييى تسييتيدف الدراسيية الميدانييية       
 . جامعة اهزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 أداة الدراسة امليدانية.ثانيا: 

 DLOQ ( )Dimensionsاستخدمت الدراسة استبانة أبعاد المنظمة المتعممة )       
of Learning Organization Questionnaire    المطورة بواسطة واتكنز )

(  5557(، والذي قام زايد وآخرون )  Watkins& Marsick, 1999ومارسك ) 
بترجمتيا إلى المغة العربية، كما قام البا ث بإجراء بعض التعديوت عمييا بما يتناسب 

تحيس ثوثة مستويات، ى :  ( فحرة 21وبيئة جامعة اهزىر. وقد تكونت اةستبانة من ) 
(، ومستو  اليريذ أو الجماعة: وتحيسو  31-3مستو  اليرد: وتحيسو اليحرات من ) 

  (. 21 -55(، والمستو  التنظيم : وتحيسو اليحرات من ) 37-32اليحرات من ) 

 :ورف أداة الدراسة -3
ن مستوي اليرد، أداة الدراسة من ثوثة م اور ، وقد كان الم ور اهو  بعنواتكونت       

( عبيارة ،  بينميا كيان الم يور الثيان  بعنيوان مسيتوي اليرييذ أو 31وتم قياسو باستخدام )
( عبارات، ف   ين كان الم ور الثالث بعنوان المسيتوي 4)وتم قياسو باستخدام الجماعة، 
ويوضييح الجييدو  )( عييدد العبييارات فيي  كيي  ( عبييارة. 52)وتييم قياسييو باسييتخدام  التنظيميي ،

الخماسي   Likertليكيرت من م اور أداة الدراسية، وقيد اسيتخدمت الدراسية محيياس م ور 
درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظير أعضياء ىيئية لت ديد 

 التدريس. 
 ( ورف أداة الدراسة5جدو  )

 عدد العبارات البعد المستوي

 مستوي الفرد

 7 إٌجاد فرص للتعلم المستمر

 8 واالستفسارجٌع الحوار تش

 35 اإلجمالً

 8 تشجٌع التعلم والتعاون الجماعً مستوي الفرٌق أو الجماعة

 8 إنشاء أنظمة مشاركة المعرفة والتعلم المستوي التنظٌمً
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 8 تمكٌن األفراد من رؤٌة جماعٌة مشتركة

 8 ربط المنظمة بالبٌئة الخارجٌة

 8 تعلمالداعمة لل ةاالستراتٌجٌالقٌادة 

 46 اإلجمالً

 65 إجمالً أداة الدراسة

 
 ردذ أداة الدراسة: -5
عرض اهداة عمى ردذ الم تو ، وذلك ب باستخدامالتأكد من ردذ اهداة تم     

 مجموعة من الم كمين من ذوي اةختراص والخبرة ف  مجا  التربية وعمم النيس
وذلك فيما يتعمذ باهداة  يمآرائ وقد أبد  ىؤةء الم كمين .( م كما35) مبمغ عددى
وردقيا ف  الكشف عن  موئمة اليحرات لموضوع الدراسة، مد وفحراتيا و 

المعمومات المرغوبة لمدراسة، وكذلك من  يث ترابط ك  فحرة بالم ور المندرجة 
ت تو، ومد  وضوح اليحرة وسومة رياغتيا واقتراح طرذ ت سينيا بااشارة 

. وف  ضوء المو ظات الت  اقتر يا ىؤةء الم كمين،  البحاء أو التعدي بال ذف أو
أجريت بعض التعديوت عمى الرياغة المغوية لبعض اليحرات، وا تيظت اةستبانة 

 بيحراتيا كاممة من غير  ذف أو إضافة.

 
 :Reliability أداة الدراسة ثبات -1

عادليية أليييا كرونبيياخ ب سيياب ثبييات العواميي  المسييتخرجة ميين اهداة باسييتخدام مقييام البا ييث       
 كما ىو موضح ف  الجدو  التال :عم  أفراد العينة 

 ( معاموت أليا كرونباخ لثبات أداة الدراسة1جدو  )                         

 الصدق الذاتً معامل الفا كرونباخ البعد المستوي

 مستوي الفرد

 48.3 48.6 إٌجاد فرص للتعلم المستمر

 48.4 48.3 سارواالستفتشجٌع الحوار 

 48.7 48.4 اإلجمالً

 48.5 48.8 تشجٌع التعلم والتعاون الجماعً مستوي الفرٌق أو الجماعة

 المستوي التنظٌمً

 48.7 48.4 إنشاء أنظمة مشاركة المعرفة والتعلم

 48.8 48.4 تمكٌن األفراد من رؤٌة جماعٌة مشتركة

 48.8 48.4 ربط المنظمة بالبٌئة الخارجٌة
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 48.8 48.4 الداعمة للتعلم ةاالستراتٌجٌقٌادة ال

 ..48 48.7 اإلجمالً

 ..48 48.7 إجمالً أداة الدراسة

بمغيت قيد أن قيمية معامي  ألييا كرونبياخ لثبيات أداة الدراسية  السيابذيتضح مين الجيدو     
مرتيعيية؛  يييث  الدراسيية جيياءت جميعيييا أداة (، كمييا أن معيياموت الثبييات لم يياور5.75)

ليألداة،  جييدويشير ت مي  الثبات إليى الثبيات ال .(5.75-5.64ما بين )اليترة  ف  تراو ت
 ذات يتضييح ميين. كمييا وبالتييال  الثحيية فيي  نتييائج الدراسيية الميدانييية وسييومة البنيياء عمييييا

 لم ياور الريدذ اليذات (، كميا أن 5.77بميغ )قيد داة الدراسية ه الردذ اليذات أن  الجدو 
 .(5.76-5.71ما بين )اليترة  ؛  يث تراوح ف مرتيعا جميعيا جاءالدراسة  أداة

 :عينة الدراسة امليدانيةثالثًا: جمتمع و 

أعضاء من عضوا ( 255)بمغ قواميا بتطبيذ أداة الدراسة عم  عينة قام البا ث     
. وعند تيريغ 5536/ 5535، ف  العام الجامع  جامعة اهزىرىيئة التدريس بكميات 

د استمارات المي ورين الذين لم يكمموا البيانات اهولية، أو الذين لم البيانات تم استبعا
عضو ىيئة ( 163يستجيبوا عمى بعض أجزاء اهداة، ومن ثم أرب ت العينة النيائية )

 ، وفيما يم  ورف العينة المستيتاة ب سب متغيرات الدراسة:تدريس

  ب سب كميات الجامعة: عينة الدراسةورف 
 كميات الجامعةالدراسة ب سب  ( ورف عينة2جدو  )

 النسبة المئوٌة العدد الكلٌة

 %6874 .3 لغة عربٌة الزقازٌق

 %5837 34 أسنان بنٌن

 %5887 36 علوم بنات

 %4884 34 اإلعالم بنٌن القاهرة

 %6874 .3 عربٌة بنٌن جرجا لغة

 %7873 43 دراسات إسالمٌة بنات سوهاج

 %8854 46 بنات أسٌوط

 %4884 34 القاهرةتجارة بنٌن 

 %338.3 67 كلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة بنٌن

الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة بنات 
 االسكندرٌة

44 7877% 

 %58.6 37 دراسات إسالمٌة بنات دمنهور
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 %6844 38 شرٌعة وقانون بنٌن دمنهور

 %6874 .3 كلٌة تربٌة بنٌن القاهرة

 %58.6 37 كلٌة العلوم بنٌن القاهرة

 %7847 44 دراسات إسالمٌة بنات القاهرة

 %4834 . أسنان بنات القاهرة

 %4858 . كلٌة الدعوة القاهرة

 %7847 44 كلٌة الدراسات اإلنسانٌة بنات القاهرة

 %5887 36 لغة عربٌة إٌتاي البارود بنٌن

 %8854 46 تربٌة تفهنا األشراف

 %4884 34 شرعً وعربً بحري

 %5887 36 بنٌن قناكلٌة الهندسة 

 %4848 3 شرعً وعربً قبلً

 %.487 5 كلٌة اإلعالم

 %344844 5.3 اإلجمالً

 

 ب سب متغيرات الدراسة: ورف عينة الدراسة 
 متغيرات الدراسة( ورف عينة الدراسة ب سب 3جدو  )

 النسبة المئوٌة العدد المتغٌر

 الفرع
 %838.6 458 بنٌن

 %5.848 367 بنات

 نوع الكلٌة

 %73873 3.7 شرعٌة وعربٌة

 %53878 343 نظرٌة

 %38876 85 عملٌة

 الموقع الجغرافً

 %.4.84 347 قبلً وجه

 %.6488 377 عاصمة

 %53845 .33 بحري وجه

 الرتبة األكادٌمٌة

 %658.5 387 مدرس

 %4.857 .34 أستاذ مساعد

 %478.4 348 أستاذ

 المركز الوظٌفً
 %.5484 345 ارٌاشغلت أو أشغل منصبا إد

 %87874 .47 لم أشغل منصبا إدارٌا

 %344844 5.3 اإلجمالً
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 :) بنين/ بنات ( ورف عينة الدراسة ب سب متغير اليرع -
عضو ىيئة تدريس  ( 514)أن عينة الدراسة قد تضمنت  (3) يتضح من الجدو      

بنات الئة من ف عضو ىيئة تدريس (323%(، و)43.72بنين بنسبة مئوية )المن فئة 
 ، وىو ما يتضح بالشك  التال :%(16.54بنسبة مئوية )

 
 ( يوضح ورف عينة الدراسة ب سب متغير اليرع ) بنين/ بنات (1شك  رقم )

) شرعية وعربية/ نظرية/ عممية  ورف عينة الدراسة ب سب متغير نوع الكمية  -
:) 

و ىيئة تدريس من عض ( 375أن عينة الدراسة قد تضمنت )( 3) يتضح من الجدو     
من عضو ىيئة تدريس   (353%(، و)33.53عربية بنسبة مئوية )الشرعية و الكميات ال
الكميات من  عضو ىيئة تدريس (41%(، و)13.54نظرية بنسبة مئوية )ال الكميات

 ، وىو ما يتضح بالشك  التال .%(34.32عممية بنسبة مئوية )ال
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سة ب سب متغير نوع الكمية) شرعية ( يوضح ورف عينة الدرا2شك  رقم )       

 وعربية/ نظرية/ عممية (

 ) قبم / عارمة/ ب ري (: ورف عينة الدراسة ب سب متغير الموقج الجغراف   -

من  عضو ىيئة تدريس (355أن عينة الدراسة قد تضمنت ) ( 3) يتضح من الجدو     
 كمياتمن دريس عضو ىيئة ت (333%(، و)56.56حبم  بنسبة مئوية )الوجو ال كميات

وجو ال كمياتمن عضو ىيئة تدريس  (337%(، و)25.46عارمة بنسبة مئوية )ال
 ، وىو ما يتضح بالشك  التال .%(13.51ب ري بنسبة مئوية )ال
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( يوضح ورف عينة الدراسة ب سب متغير الموقج الجغراف ) قبم / 3شك  رقم )    
 عارمة/ ب ري (

) مدرس/ أستاذ مساعد/  رتبة اهكاديميةورف عينة الدراسة ب سب متغير ال  -
 أستاذ (:

 عضو ىيئة تدريس  (345أن عينة الدراسة قد تضمنت )( 3) يتضح من الجدو      
من فئة أستاذ  عضو ىيئة تدريس( 356%(، و)21.61من فئة مدرس بنسبة مئوية )

من فئة أستاذ بنسبة  عضو ىيئة تدريس (354%(، و)56.13مساعد بنسبة مئوية )
 ، وىو ما يتضح بالشك  التال .%(55.65ئوية )م

 
( يوضح ورف عينة الدراسة ب سب متغير الرتبة اهكاديمية ) مدرس/ 4شك  رقم ) 

 أستاذ مساعد/ أستاذ (

ورف عينة الدراسة ب سب متغير المركز الوظيي  ) شغمت أو أشغ   اليا منربا  -
 إداريا/ لم أشغ  منربا إداريا (:

من  عضو ىيئة تدريس (351أن عينة الدراسة قد تضمنت ) ( 3) دو يتضح من الج    
عضو  (536%(، و)15.56منربا إداريا بنسبة مئوية ) يشغ   الياأو  من شغ فئة 
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، وىو ما %(45.55منربا إداريا بنسبة مئوية ) يشغ لم من من فئة  ىيئة تدريس
 يتضح بالشك  التال .

 
شغمت أو أشغ   ب سب متغير المركز الوظيي )( يوضح ورف عينة الدراسة 5شك  رقم )

 (  اليا منربا إداريا/ لم أشغ  منربا إداريا

 رابعا: عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية.

يتم عرض وت مي  نتائج الدراسة الميدانية من خو  عرض النتائج ااجماليية لمم ياور،    
نيوع الكميية  –ييرات الدراسية )الييرع ثم دراسة اليروذ ف  استجابات أفراد العينة ب سيب متغ

المركييييز الييييوظيي (، وأخيييييرا دراسيييية النتييييائج  –الرتبيييية اهكاديمييييية  –الموقييييج الجغرافيييي   –
 التيريمية لمعبارات الخارة بك  م ور. 

 لم اور الدراسة: النتائج ااجمالية - أ
حية ( المتوسيط ال سياب  العيام، وفتيرة الثحية لممتوسيط عنيد مسيتو  ث4يوضح الجدو  )    
%، واةن يراف المعيياري، ومعاميي  اةخيتوف، والمتوسييط الميوزون، ودرجيية التيوفر لكيي  73

 م ور من م اور الدراسة.
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 ( النتائج ااجمالية لم اور الدراسة 4جدو  )

 المستوي
المتوسط 
 الحسابً

فترة الثقة للمتوسط 
 عند 
 %7.مستوي 

االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االختالف

المتوسط 
 الموزون

رجة د
 التوافر

 الترتٌب

 الحد األدنى
الحد 
 األعلى

 3 متوسطة 5847 %44875 887. .6584 63856 64843 مستوي الفرد

مستوي الفرٌق 
 أو الجماعة

 5 متوسطة 48.4 478.8% .68 3.843 37844 37873

المستوي 
 التنظٌمً

 4 متوسطة 5845 47874% 44836 76874 74887 7487

أبعاد إجمالً 
 المنظمة المتعلمة

 _ متوسطة .584 %.4586 53833 357877 .34.84 354864

 

ويتضح من الجدو  السابذ أن درجة توفر إجمال  م اور الدراسة تحج ف  مستو       
تنازليا ب سب المتوسط الموزون  (، وبترتيب الم اور1.56متوسطة، بمتوسط موزون )

اليرد يأت  ف  المرتبة اهولى بمتوسط موزون لدرجة التوافر يو ظ أن م ور مستوي 
(، يميو م ور مستوي 1.51(، يميو م ور المستوي التنظيم  بمتوسط موزون )1.53)

(. ويمكن تيسير ذلك بأن أعضاء ىيئة 5.75اليريذ أو الجماعة بمتوسط موزون )
و أي التدريس ك  وا د منيم يكون  ريرا عمى أن يعام  زميمو با ترام، وة يكون لدي

مانج من أن يحض  وقتا ف  بناء الثحة بينو وبين زميمو. كما أن أعضاء ىيئة التدريس ة 
يخافون من الوقوع ف  اهخطاء، هنيم يرون أن التعمم ي دث نتيجة اةستيادة من تمك 
اهخطاء، كما يستمج أعضاء ىيئة التدريس بانتباه لوجيات نظر زموئيم قب  الت دث 

افة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس يحدمون لبعضيم البعض التغذية إلييم، ىذا بااض
 الراجعة اهمينة  والمخمرة. 

أما المستو  التنظيم  فحد جاء ف  المرتبة الثانية ،  يث إن جامعة اهزىر تعم        
مج المجتمج الم م  لتمبية اة تياجات المتبادلة، كما أنيا تتيح هعضاء ىيئة التدريس 

مى المعمومات الت  ي تاجونيا ف  أي وقت بسرعة وسيولة عن طريذ مكتبات ال رو  ع
الكميات، والمكتبة المركزية. كما أنيا تتيح البرامج التدريبية لجميج أعضاء ىيئة التدريس 
بيا مث  برامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بمركز تنمية الحدرات بكية التربية  بنين 

معة أعضاء ىيئة التدريس ف  وضج رؤيتيا ورسالتيا، كما تيتم بالحاىرة، واشراك الجا
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الجامعة بمعرفة أثر قراراتيا ف  الروح المعنوية هعضاء ىيئة التدريس، ىذا بااضافة إلى 
 ا تياظ الجامعة بحاعدة بيانات م دثة عن ميارات أعضاء ىيئة التدريس. 

خيرة،  يث إن أعضاء ىيئة وبالنسبة لمستو  اليريذ فحد جاء ف  المرتبة اه     
التدريس يميمون إلى العم  اليريح  من خو  الب وث التشاركية، أيضا من خو  المحررات 
الجامعية الت  سعت الجامعة إلى تو يدىا عمى مستو  اهقسام المتناظرة بالكميات. كما 

ينيم، ىذا أن أعضاء ىيئة التدريس يراجعون تيكيرىم نتيجة لممناقشات الجادة الت  تتم ب
بااضافة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس يكافئون عمى انجازاتيم كيريذ عم  من قب  

 الجامعة. ويوضح الشك  التال  النتائج ااجمالية لم اور الدراسة.                              

 
 ( يوضح النتائج ااجمالية لم اور الدراسة 6شك  رقم )

 :منظمة المتعممةدراسة اةرتباط بين أبعاد ال
لمتعرف عمى معاموت اةرتباط بين المستويات تم  ساب معام  ارتباط بيرسون وكانت     

 النتائج كما ىو مبين بالجدو  التال :

 مصفوفة االرتباط بٌن محاور الدراسة( 7جدول )
 إجمالً أبعاد المنظمة المتعلمة المستوي التنظٌمً مستوي الفرٌق أو الجماعة المستوي

ستوي م
 الفرد

معامل 
 ارتباط
 بٌرسون

4877 488. 48.6 

الداللة 
اإلحصا

 ئٌة

4844 4844 4844 

مستوي 
الفرٌق 

أو 
الجماع

 ة

معامل 
 ارتباط
 بٌرسون

  48.3 48.. 

الداللة 
اإلحصا

 ئٌة

  4844 4844 
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المستو
ي 

التنظٌم
 ي

معامل 
 ارتباط
 بٌرسون

    48.7 

الداللة 
اإلحصا

 ئٌة

    4844 

ارتباط طردي دا  إ رائيا عند مستو  دةلة من الجدو  السابذ وجود ويتضح    
تمك الم اور)   يث تراو ت قيم معاموت اةرتباط بين م اور الدراسة،( بين 5.53)

من  ف  اليترةمستو  اليرد، ومستو  اليريذ أو الجماعة، والمستو  التنظيم  ( 
ويمكن تيسير  المنظمة المتعممة.أبعاد  بين . وى  تشير إلى ارتباط قوي(5.47-5.63)

 ذلك بأن ك  بعد من أبعاد المنظمة المتعممة يؤثر ف  البعد اآلخر ويتأثر بو.

 دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب متغيرات الدراسة:  - ب
 متغير اليرع ) بنين/ بنات (: دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب    -3

رع تم معالجة البيانات إ رائيا متغير الي ف  الم اور ب سب اليروذ لدراسة        
لميرع ) بنين/ بنات ( عمى أداة الكشف عن مد  توفر   t-testباستخدام اختبار التاء 

أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، كما ىو 
 موضح ف  الجدو  التال :

 متغير اليرع ) بنين/ بنات ( ب سب دراسة اليروذ ف  الم اور( 6جدو  )               

 العدد الفرع المستوي
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

المتوسط 
 الموزون

درجة 
 التوافر

 قٌمة التاء
الداللة 

 اإلحصائٌة

 مستوي الفرد

 متوسطة 5845 846. 638.7 458 بنٌن
-488. 486. 

 متوسطة .584 883. 64884 367 بنات

 مستوي الفرٌق
 لجماعةأو ا 

 متوسطة 48.6 6875 37845 458 بنٌن
-486. 4843 

 متوسطة 5847 7847 3.854 367 بنات

المستوي 
 التنظٌمً

 متوسطة 48.4 3.8.7 .8.88 458 بنٌن
-58.4 4844 

 متوسطة 5845 3.873 77883 367 بنات

إجمالً أبعاد 
 المنظمة المتعلمة

 متوسطة ..48 54833 34.887 458 بنٌن
-5845 4844 

 متوسطة 5844 538.6 35.873 367 بنات

 ما يم :السابذ ويتضح من الجدو          

  :)الم ور اهو  )مستوي اليرد 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.27( بدةلة إ رائية قدرىا )5.47كانت قيمة التاء )      

وسطات ليئة وقد كانت أعمى المت .(5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
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أق  المتوسطات ليئة )بنين( بمتوسط موزون و  ،(1.56)بنات( بمتوسط موزون )
(1.51). 

  :)الم ور الثان  )مستوي اليريذ 
وىو ما يعن  وجود فروذ  ،(5.53( بدةلة إ رائية قدرىا )5.27كانت قيمة التاء )    

وسطات ليئة )بنات( وقد كانت أعمى المت .(5.53ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
  .(5.62أق  المتوسطات ليئة )بنين( بمتوسط موزون )و  ،(1.53بمتوسط موزون )

  :) الم ور الثالث )المستوي التنظيم 
وىو ما يعن  وجود فروذ  ،(0000( بدةلة إ رائية قدرىا )1.6كانت قيمة التاء )      

ى المتوسطات ليئة )بنات( (، وقد كانت أعم5.53ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
 .(5.7أق  المتوسطات ليئة )بنين( بمتوسط موزون )و  ،(1.51بمتوسط موزون )

  :)إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة( 
وىيييييو ميييييا يعنييييي   ،(0000( بدةلييييية إ ريييييائية قيييييدرىا )1.51كانيييييت قيمييييية التييييياء )       

ت أعمييييى وقييييد كانيييي .(5.53وجييييود فييييروذ ذات دةليييية إ رييييائية عنييييد مسييييتو  دةليييية )
أقييي  المتوسيييطات ليئييية )بنيييين( و  ،(1.55المتوسيييطات ليئييية )بنيييات( بمتوسيييط ميييوزون )

أعضيييياء ىيئييييية التييييدريس مييييين ويمكييييين تيسييييير ذليييييك بييييأن .(5.77بمتوسييييط مييييوزون )
اةنيييياث ييضييييمن البحيييياء فيييي  كمييييياتين بالجامعيييية وعييييدم النحيييي  أو اةنتييييداب منيييييا إلييييى 

ثييير ا تكاكيييا بالكمييييات المنتسيييبين كمييييات أخييير  بييينيس الجامعييية، اهمييير اليييذي يجعميييين أك
ويوضيييح الشيييك  إليييييا وباهبعييياد المتيييوفرة فيييييا والتييي  تعيييد أبعيييادا لممنظمييية المتعممييية. 
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 ب سييييب متغيييير اليييييرع. عينيييية الدراسيييةأفيييراد المتوسييييطات الموزونييية ةسييييتجابات  التيييال 

 
 سب عينة الدراسة بأفراد المتوسطات الموزونة ةستجابات ( يوضح 7شك  رقم )        
 اليرع ) بنين/ بنات (متغير 

/ نظرية/ شرعية وعربية) ر ب سب متغير نوع الكميةدراسة اليروذ ف  الم او  -2
 (: عممية

متغير نوع الكمية تم معالجة البيانات إ رائيا  ف  الم اور ب سب لدراسة اليروذ       
أداة الكشف ( عمى عممية/ نظرية/ شرعية وعربيةباستخدام اختبار ) ف ( لنوع الكمية )

عن مد  توفر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة 
 التدريس، كما ىو موضح ف  الجدو  التال :

/ شرعية وعربيةمتغير نوع الكمية) دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب( 7جدو  )     
 (عممية/ نظرية

 العدد نوع الكلٌة المستوي
المتوسط 
 الحسابً

نحراف اال
 المعٌاري

المتوسط 
 الموزون

درجة 
 التوافر

 قٌمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائٌة

 مستوي الفرد

شرعٌة 
 وعربٌة

 متوسطة 5847 8.4. 64877 3.7

 متوسطة 5844 .87. 63886 343 نظرٌة 4888 4863

 متوسطة 5847 834. 64847 85 عملٌة

مستوي الفرٌق 
 أو الجماعة

شرعٌة 
 وعربٌة

 متوسطة 48.7 7833 37874 3.7

4858 4874 

 متوسطة 48.7 7847 37844 343 نظرٌة
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 متوسطة 48.3 58.7 .3786 85 عملٌة

المستوي 
 التنظٌمً

شرعٌة 
 وعربٌة

 متوسطة 5833 3.877 76885 3.7

 متوسطة ..48 44873 .7387 343 نظرٌة 4834 .484

 متوسطة 48.7 378.3 .8.87 85 عملٌة

إجمالً أبعاد 
المنظمة 
 المتعلمة

شرعٌة 
 وعربٌة

 متوسطة 5836 53854 ..3568 3.7

 متوسطة 5845 .5684 354866 343 نظرٌة 4848 3858

 متوسطة ..48 45854 34.874 85 عملٌة

 :ما يم  السابذويتضح من الجدو         

 :)الم ور اهو  )مستوي اليرد 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.44ةلة إ رائية قدرىا )( بد5.23كانت قيمة الياء )     

وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة  .(5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
 ،(1.53يمييا فئة )عممية( بمتوسط موزون ) ،(1.55وعربية( بمتوسط موزون ) )شرعية

 .(1.5وكانت أق  المتوسطات ليئة )نظرية( بمتوسط موزون )

  مستوي اليريذ أو الجماعة(:  الثان ور الم( 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.5( بدةلة إ رائية قدرىا )5.14كانت قيمة الياء )    

وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة  .(5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
 ،(5.73) يمييا فئة )عممية( بمتوسط موزون ،(5.73)شرعية وعربية( بمتوسط موزون )

 .(5.65وكانت أق  المتوسطات ليئة )نظرية( بمتوسط موزون )

  المستوي التنظيم (:الثالث الم ور( 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.3( بدةلة إ رائية قدرىا )5.57كانت قيمة الياء )     

(، وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة 5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
 ،(5.76يمييا فئة )نظرية( بمتوسط موزون ) ،(1.33وعربية( بمتوسط موزون ) )شرعية

 .(5.65وكانت أق  المتوسطات ليئة )عممية( بمتوسط موزون )

   :)إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة( 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.54( بدةلة إ رائية قدرىا )3.14كانت قيمة الياء )     

(، وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة 5.53ية عند مستو  دةلة )فروذ ذات دةلة إ رائ
 ،(1.51يمييا فئة )نظرية( بمتوسط موزون ) ،(1.32)شرعية وعربية( بمتوسط موزون )
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ويمكن تيسير ذلك بأن . (5.77وكانت أق  المتوسطات ليئة )عممية( بمتوسط موزون )
) الشرعية والعربية،  جميج أعضاء ىيئة التدريس من أر اب التخررات المختمية

والنظرية، والعممية ( يعممون ف  جامعة وا دة ليا خطة استراتيجية وا دة، ورؤية ورسالة 
وا دة، وغايات وأىداف استراتيجية وا دة، ونظام إداري وا د، اهمر الذي يرعب معو 
وجود فروذ ف  استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس ذوي التخررات 

 التال ويوضح الشك  لمختمية عمى درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر. ا
 نوع الكمية.المتوسطات الموزونة ةستجابات عينة الدراسة ب سب متغير 

 
   المتوسطات الموزونة ةستجابات عينة الدراسة ب سب متغير ( يوضح 35شك  رقم )     
 .(عممية/ يةنظر / شرعية وعربية) الكمية نوع

ر ب سب متغير الموقج الجغراف  ) وجو قبم / عارمة/ دراسة اليروذ ف  الم او   -3
 وجو ب ري (:

متغير الموقج الجغراف  تم معالجة البيانات  ف  الم اور ب سب لدراسة اليروذ       
إ رائيا باستخدام اختبار ) ف ( لمموقج الجغراف  )وجو قبم / عارمة/ وجو ب ري( عمى 

الكشف عن مد  توفر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظر أداة 
 أعضاء ىيئة التدريس، كما ىو موضح ف  الجدو  التال :               

       



 69 

متغير الموقج الجغراف  )وجو قبم /  دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب( 35جدو  )
 عارمة/ وجو ب ري(

 المستوي
الموقع 
 الجغرافً

 عددال
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الموزون

درجة 
 التوافر

 قٌمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائٌة

مستوي 
 الفرد

 متوسطة 5834 863. 64873 347 وجه قبلً

 متوسطة 5854 848. .6583 377 عاصمة 4847 5833

 كبٌرة 5847 78.4 64867 .33 وجه بحري

مستوي 
و الفرٌق أ
 الجماعة

 متوسطة 4873 6877 38845 347 وجه قبلً

 متوسطة .584 .784 3.874 377 عاصمة 4844 .784

 متوسطة ..48 6874 37857 .33 وجه بحري

المستوي 
 التنظٌمً

 متوسطة 4877 37847 ..878 347 وجه قبلً

 متوسطة .583 44847 78854 377 عاصمة 4844 848.

 متوسطة .584 3.878 76843 .33 وجه بحري

إجمالً 
أبعاد 

المنظمة 
 المتعلمة

 متوسطة 48.7 488.3 344876 347 وجه قبلً

 متوسطة 5843 ..558 35.844 377 عاصمة 4844 .84.

 متوسطة 5833 4.8.6 3558.7 .33 وجه بحري

 ما يم : السابذويتضح من الجدو           

 :)الم ور اهو  )مستوي اليرد 
وىو ما يعني  وجيود فيروذ  ،(5.53( بدةلة إ رائية قدرىا )1.33نت قيمة الياء )كا    

وقيييد كانيييت أعميييى المتوسيييطات ليئييية  .(5.53ذات دةلييية إ ريييائية عنيييد مسيييتو  دةلييية )
 ،(1.55يمييا فئية )وجيو ب يري( بمتوسيط ميوزون ) ،(1.15)عارمة( بمتوسط موزون )

 .(1.35موزون ) وكانت أق  المتوسطات ليئة )وجو قبم ( بمتوسط

 :)الم ور الثان  )مستوي اليريذ أو الجماعة 
وىيو ميا يعني  وجيود فيروذ  ،(5.55( بدةلة إ رائية قيدرىا )5.57كانت قيمة الياء )   

وقيييد كانيييت أعميييى المتوسيييطات ليئييية  .(5.53ذات دةلييية إ ريييائية عنيييد مسيييتو  دةلييية )
 .(5.67توسيط ميوزون )يمييا فئية )وجيو ب يري( بم ،(1.56)عارمة( بمتوسط موزون )

 .(5.53وكانت أق  المتوسطات ليئة )وجو قبم ( بمتوسط موزون )

  :) الم ور الثالث )المستوي التنظيم 
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وىيو ميا يعني  وجيود فيروذ  ،(5.55( بدةلة إ رائية قيدرىا )7.54كانت قيمة الياء )   
ئييية وقيييد كانيييت أعميييى المتوسيييطات لي .(5.53ذات دةلييية إ ريييائية عنيييد مسيييتو  دةلييية )

 ،(1.56( يميييا فئية )وجيو ب يري( بمتوسيط ميوزون )1.36)عارمة( بمتوسيط ميوزون )
 .(5.53وكانت أق  المتوسطات ليئة )وجو قبم ( بمتوسط موزون )

 :)إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة( 
وىييو مييا يعنيي  وجييود  ،(5.55( بدةليية إ رييائية قييدرىا )6.57كانييت قيميية الييياء )        

(، وقد كانيت أعميى المتوسيطات ليئية 5.53 رائية عند مستو  دةلة )فروذ ذات دةلة إ
 ،(1.33يمييا فئية )وجيو ب يري( بمتوسيط ميوزون ) ،(1.53)عارمة( بمتوسط موزون )

ويمكين تيسيير ذليك  .(5.63وكانت أقي  المتوسيطات ليئية )وجيو قبمي ( بمتوسيط ميوزون )
يث قربيم من قيادات الجامعة أعضاء ىيئة التدريس المنتسبين لكميات العارمة من  بأن 

ومن موطن اتخياذ الحيرار وأ يانيا المشياركة فييو، ومين  ييث وفيرة اليدورات التدريبيية، وكيذا 
سيولة اةشتراك ف  المؤتمرات والنيدوات التي  تعحيدىا الجامعية بالحياىرة؛ ولجمييج ميا سيبذ 

لتييدريس فييإنيم يشييعرون بالجامعيية كمنظميية متعمميية أكثيير ميين أقييرانيم ميين أعضيياء ىيئيية ا
المتوسييطات الموزونيية  التييال ويوضييح الشييك  المنتسييبين لكميييات الوجييو الب ييري، والحبميي . 

 الموقج الجغراف . ةستجابات عينة الدراسة ب سب متغير
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المتوسطات الموزونة ةستجابات عينة الدراسة يوضح  ( 33شك  رقم )            
 وجو ب ري( الموقج الجغراف )وجو قبم / عارمة/   ب سب متغير

 : المحارنات البعدية بطريحة شافية

فٍما ٌلً وتائج اختبار شافٍة للتعرف على اتجاهات الفروق فً المذاور التً أظهرت      

وجه  ) الموقج الجغراف فروق ذات داللة إدصائٍة فً اختبار الىسبة الفائٍة  بذسب متغٍر

 (. قبلً/ عاصمة/ وجه بذري

 المىقع الجغرافًشافيو لميروذ ف  الم اور ب سب متغير  ( نتائج اختبار33جدو  )   

 )وجه قبلً/ عاصمة/ وجه بذري(

المستو
 ي

الموقع  
 الجغرافً)أ(

الموقع  
الجغرافً)

 ب(

الفرق بٌن 
 ب(-المتوسطٌن)أ

 الداللة اإلحصائٌة الخطأ المعٌاري

مستوي 
 الفرد

 وجه قبلً
 دالة 4843 .384 4887- عاصمة

 غٌر دالة .484 3837 38.8- وجه بحري

 غٌر دالة 4874 3847 4873 وجه بحري عاصمة

مستوي 
الفرٌق 

أو 
الجماع

 ة

 وجه قبلً
 دالة 4844 4883 4847- عاصمة

 غٌر دالة .484 4886 3836- وجه بحري

 دالة 4847 .487 3835 وجه بحري عاصمة

المستو
ي 

التنظٌم
 ي

 وجه قبلً
 دالة 4844 .486 34855- عاصمة

 دالة 4844 4885 844.- وجه بحري

 غٌر دالة 4856 4864 4853 وجه بحري عاصمة

إجمالً 
أبعاد 
المنظم

ة 
المتعلم

 ة

 وجه قبلً
 دالة 4844 58.6 37848- عاصمة

 دالة 4843 6847 33833- وجه بحري

 غٌر دالة 4847 5874 6837 وجه بحري عاصمة

 

 السابق ما يلي: يتضح من الجدولو         
 توجد فروذ ذات دةلة إ رائية بين فئة )وجو قبم (، مستوي اليرد :

 ،(عارمةتوجد فروذ ذات دةلة بين فئة )وفئة )عارمة( لرالح فئة )عارمة(، بينما ة 
 من جية أخر .  (وجو ب ريفئة )، و (وجو قبم ) وبين فئة من جية، (وجو ب ري) فئةو 
  لة إ رائية بين فئت  مستوي اليريذ أو الجماعة: توجد فروذ ذات دة

توجد فروذ ، بينما ة  ، وفئة )عارمة( لرالح فئة )عارمة((وجو ب ريو) )وجو قبم (،
 .(وجو ب ريفئة )، و (وجو قبم ذات دةلة بين فئة )
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  ) المستوي التنظيم : توجد فروذ ذات دةلة إ رائية بين فئة )وجو قبم
توجد ة  )وجو ب ري(، بينما وفئت  )عارمة( و )وجو ب ري( لرالح فئت  )عارمة( و

  .(وجو ب ري) فئة( و عارمةفروذ ذات دةلة بين فئة )
 توجد فروذ ذات دةلة إ رائية بين فئة إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة :

)وجو قبم (، وفئت  )عارمة(، و )وجو ب ري( لرالح فئت  )عارمة(، و)وجو ب ري(، 
 .(وجو ب ري) فئةو  ،(رمةعاتوجد فروذ ذات دةلة بين فئة )ة  بينما

 
مدرس/ أستاذ  ر ب سب متغير الرتبة اهكاديمية)دراسة اليروذ ف  الم او  -4

 : مساعد/ أستاذ(
متغير الرتبة اهكاديمية تم معالجة البيانات  ف  الم اور ب سب لدراسة اليروذ   

عمى  إ رائيا باستخدام اختبار ) ف ( لمرتبة اهكاديمية )مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ(
أداة الكشف عن مد  توفر أبعاد المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر من وجية نظر 

 أعضاء ىيئة التدريس، كما ىو موضح ف  الجدو  التال :               

مدرس /  متغير الرتبة اهكاديمية ) دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب( 35جدو  )      
 أستاذ مساعد / أستاذ(

 المستوي
ة الرتب

 األكادٌمٌة
 العدد

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الموزون

درجة 
 التوافر

 قٌمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائٌة

 مستوي الفرد

 متوسطة 5837 834. 648.7 387 مدرس

 كبٌرة 5866 7874 66876 .34 أستاذ مساعد 4844 .887

 متوسطة 5844 .85. .6387 348 أستاذ

مستوي الفرٌق 
 أو الجماعة

 متوسطة 48.4 68.8 388.3 387 مدرس

 متوسطة .584 ..68 3.867 .34 أستاذ مساعد 4844 58.5

 متوسطة 48.6 6876 37888 348 أستاذ

المستوي 
 التنظٌمً

 متوسطة 48.4 44847 74838 387 مدرس

 متوسطة 5844 3.878 .7783 .34 أستاذ مساعد 4844 6835

 متوسطة 5844 3.878 74833 348 اذأست

إجمالً أبعاد 
المنظمة 
 المتعلمة

 متوسطة ..48 53876 3478.5 387 مدرس

 متوسطة 5848 4.887 .36485 .34 أستاذ مساعد 4844 7867

 متوسطة 5847 54847 353858 348 أستاذ
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 ما يم : السابذويتضح من الجدو         

 (: الم ور اهو  )مستوي اليرد 
وىو ما يعن  وجود فروذ  ،(0000( بدةلة إ رائية قدرىا )4.57كانت قيمة الياء )     

 )أستاذوقد كانت أعمى المتوسطات ليئة  .(5.53ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت  ،(1.5يمييا فئة )أستاذ( بمتوسط موزون ) ،(1.22مساعد( بمتوسط موزون )
  .(1.33س( بمتوسط موزون )أق  المتوسطات ليئة )مدر 

 :)الم ور الثان  )مستوي اليريذ أو الجماعة 
وىو ما يعن  وجود فروذ  ،(5.55( بدةلة إ رائية قدرىا )1.61كانت قيمة الياء )     

وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة )أستاذ  .(5.53ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت  ،(5.72فئة )أستاذ( بمتوسط موزون ) يمييا ،(1.56مساعد( بمتوسط موزون )

 .(5.6أق  المتوسطات ليئة )مدرس( بمتوسط موزون )

 :) الم ور الثالث )المستوي التنظيم 
وىو ما يعن  وجود فروذ  ،(5.55( بدةلة إ رائية قدرىا )2.31كانت قيمة الياء )     

لمتوسطات ليئة )أستاذ وقد كانت أعمى ا .(5.53ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت أق   ،(1يمييا فئة )أستاذ( بمتوسط موزون ) ،(1.55مساعد( بمتوسط موزون )

  .(5.75المتوسطات ليئة )مدرس( بمتوسط موزون )

 :)إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة(  
وىو ما يعن  وجود فروذ  ،(0000( بدةلة إ رائية قدرىا )3.25كانت قيمة الياء )     
وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة )أستاذ  .(5.53دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )ذات 

وكانت  ،(1.53يمييا فئة )أستاذ( بمتوسط موزون ) ،(1.54مساعد( بمتوسط موزون )
أعضاء ويمكن تيسير ذلك بأن . (5.76أق  المتوسطات ليئة )مدرس( بمتوسط موزون )

كون اىتماميم بالجامعة وبأبعاد المنظمة ىيئة التدريس من اهساتذة المساعدين ي
المتعممة المتوفرة فييا أكثر من أعضاء ىيئة التدريس من المدرسين واهساتذة، عمى 
اعتبار أن ىذه اليئة ) أستاذ مساعد ( تكون أكثر  ررا من غيرىا عمى ال ضور 

جراء الدراسات والب وث المختمية، والمشاركة ف  المؤتمرات والن دوات، وذلك من بالجامعة وا 
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المتوسطات الموزونة  التال ويوضح الشك  أج  الترق  وال رو  عمى درجة أستاذ. 
 الرتبة اهكاديمية. ةستجابات عينة الدراسة ب سب متغير

 
المتوسطات الموزونة ةستجابات عينة الدراسة ب سب  يوضح (35شك  رقم )         
 عد / أستاذ( الرتبة اهكاديمية)مدرس / أستاذ مسا متغير

 : المحارنات البعدية بطريحة شافية

فيما يم  نتائج اختبار شافية لمتعرف عمى اتجاىات اليروذ ف  الم اور الت  أظيرت      
الرتبة  فروذ ذات دةلة إ رائية ف  اختبار النسبة اليائية ب سب متغير

 اهكاديمية)مدرس / أستاذ مساعد / أستاذ(

الرتبة  ختبار شافيو لميروذ ف  الم اور ب سب متغير( نتائج ا31جدو  )       
  (اهكاديمية)مدرس / أستاذ مساعد / أستاذ

 المستوي
)أ( الرتبة 
 االكادٌمٌة

)ب( الرتبة 
 االكادٌمٌة

الفرق بٌن 
-المتوسطٌن )أ

 ب(
 الداللة اإلحصائٌة الخطأ المعٌاري

 مستوي الفرد
 مدرس

 دالة 4844 3847 5877- أستاذ مساعد

 غٌر دالة 4878 3848 4883- أستاذ

 دالة 4843 3837 5838 أستاذ أستاذ مساعد

مستوي الفرٌق 
 أو الجماعة

 مدرس
 دالة 4843 4884 3887- أستاذ مساعد

 غٌر دالة 4838 4884 48.7- أستاذ

 غٌر دالة 4845 4888 .487 أستاذ أستاذ مساعد
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المستوي 
 التنظٌمً

 مدرس
 دالة 4844 4867 7846- أستاذ مساعد

 غٌر دالة 4865 .486 38.8- أستاذ

 غٌر دالة 4848 4875 .784 أستاذ أستاذ مساعد

 السابق ما يلي: يتضح من الجدول    
  مستوي اليرد: توجد فروذ ذات دةلة إ رائية بين فئة )مدرس(، وفئة

ذ ذات دةلة كما توجد فرو )أستاذ مساعد(، وفئة )أستاذ( لرالح فئة )أستاذ مساعد(،
 .(أستاذ مساعد( لرالح فئة )أستاذ) فئةو  ،(أستاذ مساعدبين فئة )

 
  مستوي اليريذ أو الجماعة: توجد فروذ ذات دةلة إ رائية بين فئة

ة كما  )مدرس(، وفئة )أستاذ مساعد(، وفئة )أستاذ( لرالح فئة )أستاذ مساعد(،
  .(أستاذ) فئة( و أستاذ مساعدتوجد فروذ ذات دةلة بين فئة )

 
  ،)المستوي التنظيم : توجد فروذ ذات دةلة إ رائية بين فئة )مدرس

توجد  ة كما وفئة )أستاذ مساعد(، وفئة )أستاذ( لرالح فئة )أستاذ مساعد(
 أستاذ() فئة( و أستاذ مساعدفروذ ذات دةلة بين فئة )

 
غ  ) من شغ  أو يش متغير المركز الوظيي  دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب -3

  اليا منربا إداريا/ من لم يشغ  منربا إداريا (:
متغير المركز الوظيي  تم معالجة البيانات  ف  الم اور ب سب لدراسة اليروذ    

من شغ  أو يشغ   اليا منربا إداريا/ إ رائيا باستخدام اختبار ) ف ( لممركز الوظيي  )
أبعاد المنظمة المتعممة ف   ( عمى أداة الكشف عن مد  توفرمن لم يشغ  منربا إداريا

 جامعة اهزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، كما ىو موضح ف  الجدو  التال :               

من شغ  متغير المركز الوظيي ) دراسة اليروذ ف  الم اور ب سب( 32جدو  )          
 (أو يشغ   اليا منربا إداريا/ من لم يشغ  منربا إداريا

 المستوي
لمركز ا

 الوظٌفً
 العدد

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الموزون

درجة 
 التوافر

 قٌمة التاء
الداللة 

 اإلحصائٌة

 مستوي الفرد

شغلت أو 
أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 5847 78.6 .6484 345

4835 48.4 
لم أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 5846 843. 64837 .47

مستوي الفرٌق 
 الجماعة أو

شغلت أو 
أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 4876 4856 متوسطة 48.6 68.4 37885 345
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لم أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 48.3 ..68 37867 .47

المستوي 
 التنظٌمً

شغلت أو 
أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 5847 3.874 75844 345

4856 4875 
لم أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 5844 44857 74867 .47

إجمالً أبعاد 
 المنظمة المتعلمة

شغلت أو 
أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 5834 4.8.4 355835 345

4853 4878 
لم أشغل 
منصبا 
 إدارٌا

 متوسطة 5847 53873 .35484 .47

 ما يم : السابذيتضح من الجدو         

  :)الم ور اهو  )مستوي اليرد 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.7رائية قدرىا )( بدةلة إ 5.31كانت قيمة التاء )    

(، وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة 5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت أق  المتوسطات ليئة  ،(1.53)شغمت أو أشغ  منربا إداريا( بمتوسط موزون )

 .(1.52)لم أشغ  منربا إداريا( بمتوسط موزون )

  ليريذ أو الجماعة(: )مستوي ا الثان الم ور 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.52( بدةلة إ رائية قدرىا )5.12كانت قيمة التاء )    

(، وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة 5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت أق  المتوسطات ليئة  ،(5.72)شغمت أو أشغ  منربا إداريا( بمتوسط موزون )

 .(5.73منربا إداريا( بمتوسط موزون ))لم أشغ  

  المستوي التنظيم (:  الثالثالم ور( 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.51( بدةلة إ رائية قدرىا )5.12كانت قيمة التاء )   

(، وقد كانت أعمى المتوسطات ليئة 5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت أق  المتوسطات ليئة  ،(1.53موزون ) )شغمت أو أشغ  منربا إداريا( بمتوسط

 .(1.55)لم أشغ  منربا إداريا( بمتوسط موزون )

   :)إجمال  أبعاد المنظمة المتعممة( 
وىو ما يعن  عدم وجود  ،(5.54( بدةلة إ رائية قدرىا )5.13كانت قيمة التاء )   

المتوسطات ليئة (، وقد كانت أعمى 5.53فروذ ذات دةلة إ رائية عند مستو  دةلة )
وكانت أق  المتوسطات ليئة )لم  ،(1.3)شغمت أو أشغ  منربا إداريا( بمتوسط موزون )

من شغ  أو يشغ   ويمكن تيسير ذلك بأن. (1.55أشغ  منربا إداريا( بمتوسط موزون )
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ىو زمي  لعضو ىيئة تدريس لم يشغ  منربا  منربا إداريا بحسمو أو بكميتو أو بجامعتو
عيم يعممون ف  ضوء نيس الموائح والحوانين واةمكانيات والموارد، وبالتال  ة إداريا وجمي

توجد بينيم فروذ ف  درجة استجاباتيم عمى توفر أبعاد المنظمة المتعممة بالجامعة. 
المركز  المتوسطات الموزونة ةستجابات عينة الدراسة ب سب متغير التال ويوضح الشك  

 الوظيي .

 
المتوسطات الموزونة ةستجابات عينة الدراسة ب سب ( يوضح 31) شك  رقم        
من شغ  أو يشغ   اليا منربا   إداريا/ من لم يشغ  منربا المركز الوظيي ) متغير
 (.إداريا

 النتائج التيريمية لمعبارات: -جي

 مستوي الفرد:لاألو نتائج عبارات الم ور : 
 رد.بمستوي الي( نتائج العبارات الخارة 33جدو  )

 العبارة

 االستجابات
 االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط 
 الموزون

 الترتٌب
 مربع

 كاي 
 قلٌلة جدا قلٌلة متوسطة كبٌرة كبٌرة جدا

 توفر
الجامعة 

وقتا 
ألعضاء 

هٌئة 
التدرٌس 

لدعم عملٌة 
 التعلم8

 38 53 368 364 .6 ك

48.8 5867  6 444838 

% 34884% 58877% 5.854% .836% 6844% 

عرض 
أعضاء هٌئة 

 368837  . 5835 3844 .4 86 .36 334 .4 ك
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التدرٌس 
لوجهة 

نظرهم ال 
ٌعفٌهم من 

سماع وجهة 
نظر 

 الزمالء8

% 7883% 4.864% 5.8.7% 388.4% 7857% 

ٌحدد 
أعضاء هٌئة 

 ماالتدرٌس 
ه ٌحتاجون

 من مهارات 
 إلنجاز

مهامهم  
 8ٌةالمستقبل

 44 74 343 .35 .6 ك

3847 585. 8  357858 

% 348.8% 5886.% 53878% 35834% 7877% 

ٌعامل 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
بعضهم 

بعض ال
 8باحترام

 5 37 74 376 357 ك

48.. 6847 3  467887 

% 578.8% 64864% 3.8.4% 58.6% 487.% 

ٌقضً 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
وقتا فً بناء 
الثقة فٌما 

 بٌنهم8

 37 56 345 377 74 ك

48.. 5874 5  3.784. 

% 35887% 6488.% 5484.% .8.4% 6868% 

ٌناقش 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
ما  بصراحة

ٌقعون فٌه 
خطاء أ من 

بهدف التعلم 
 واالستفادة8

 44 64 366 354 65 ك

3844 5858  7 374867 

% 3384.% 56887% 578.4% 33844% 7847% 

ٌزود 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
بعضهم 

ضا بتغذٌة بع
راجعة 
منفتحة 
 وأمٌنة8

 47 78 368 338 .5 ك

3845 5845  . 365885 

% .8.7% 54867% 5.854% 36874% 8878% 

ٌتعامل 
أعضاء هٌئة 
التدرٌس مع 
المشكالت 

التً 
تواجههم 
باعتبارها 
فرصا 
 للتعلم8

 37 57 358 373 64 ك

48.7 5866  7 447844 

% 33844% 5.885% 57874% .873% 58.6% 

ٌُصغً 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
لوجهات 

نظر 
اآلخرٌن قبل 

التحدث 
 8معهم

 8 63 343 387 .6 ك

48.4 5877 4  44383. 

% 34884% 65853% 53878% 34878% 3877% 

ٌساعد 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
بعضهم 

بعضا بهدف 
التعلم 

واالستفادة 
من 

 التجارب8

 . .5 358 348 73 ك

48.. 5877 4  377847 

% 3.886% 55847% 57874% 34846% 4858% 

ٌستطٌع 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
تدبٌر 

االمكانات 
الالزمة 

لدعم تعلمهم 
وتطوٌر 
 امكاناتهم8

 336 345 336 57 35 ك

3834 4854 34  33.873 

% 5863% .873% 4.8.4% 47845% 4.8.4% 

تكافأ 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

على تعلمهم 
مهارات 
 جدٌدة8

 344 334 .33 57 34 ك

3847 4855  33 344876 

% 5837% .873% 548.7% 4.864% 48877% 

ٌشجع 
أعضاء هٌئة 

التدرٌس 
بعضهم 

بعضا على 
أن ٌسألوا 
اآلخرٌن " 

لماذا " 
بغض النظر 
عن موقعهم 

 الوظٌف8ً

 58 3. 385 78 47 ك

3844 48.5 34  37687. 

% 8878% 3.8.7% 6487.% 43848% .867% 

تيوفر  اتدرجبي جياءت مسيتو  الييرد قيد م يورأن عبارات  السابذيتضح من الجدو        
-5.15في  اليتيرة ) المتوسيطات الموزونية لمعبيارات يث تراو يت قميمة ومتوسطة وكبيرة، 

يو يظ أنييا جياءت بالترتييب  المتوسيط الميوزونوبترتيب العبيارات تنازلييا ب سيب  .(2.55
 التال :

  2.55بمتوسط موزون ،بعض با تراماليعام  أعضاء ىيئة التدريس بعضيم ،
 5.66وان راف معياري
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 يساعد أعضاء ىيئة التدريس بعضيم بعضا بيدف التعمم واةستيادة من التجارب ،
 5.76 وان راف معياري، 1.33بمتوسط موزون

   وسط بمتمعيم، رغ  أعضاء ىيئة التدريس لوجيات نظر اآلخرين قب  الت دث ي
 5.75 وان راف معياري، 1.33موزون

 بمتوسط موزون ،يحض  أعضاء ىيئة التدريس وقتا ف  بناء الثحة فيما بينيم
 5.77وان راف معياري ،1.35 

 بمتوسط  ،الجامعة وقتا هعضاء ىيئة التدريس لدعم عممية التعمم توفر
 5.74وان راف معياري، 1.23موزون

 وت الت  تواجييم باعتبارىا فررا لمتعمميتعام  أعضاء ىيئة التدريس مج المشك ،
 5.73 وان راف معياري، 1.22نبمتوسط موز

  ية، مياميم المستحبم انجازميارات ما ي تاجونو من ي دد أعضاء ىيئة التدريس
 .3.53وان راف معياري، 1.16 بمتوسط موزون

  أخطاء بيدف التعمم ما يحعون فيو من يناقش أعضاء ىيئة التدريس بررا ة
 .3.55 وان راف معياري، 1.14بمتوسط موزون، ةستيادةوا

 بمتوسط  ،يزود أعضاء ىيئة التدريس بعضيم بعضا بتغذية راجعة منيت ة وأمينة
 .3.51وان راف معياري، 1.51موزون

  عرض أعضاء ىيئة التدريس لوجية نظرىم ة يعيييم من سماع وجية نظر
 .3.55وان راف معياري،  1.31بمتوسط موزونالزموء، 

  " يشجج أعضاء ىيئة التدريس بعضيم بعضا عمى أن يسألوا اآلخرين " لماذا
وان راف معياري ،5.71بمتوسط موزون، بغض النظر عن موقعيم الوظيي 

 3.55. 
 بمتوسط ، تكافأ الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى تعمميم ميارات جديدة

 .3.55وان راف معياري، 5.11موزون
 الوزمة لدعم تعمميم وتطوير تدبير اةمكانات دريس يستطيج أعضاء ىيئة الت

 .3.35وان راف معياري، 5.15بمتوسط موزون ،إمكاناتيم
 
 الثانً: مستوي الفرٌق أو الجماعة: نتائج عبارات الم ور 
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 بمستو  اليريذ أو الجماعة( نتائج العبارات الخارة 34جدو  )

 العبارة

 االستجابات
 االنحراف

 المعٌاري 
 المتوسط 

 لموزونا
 الترتٌب

 مربع
كبٌرة  كاي 

 جدا
 قلٌلة جدا قلٌلة متوسطة كبٌرة

 تكافأ الجامعة 
هٌئة أعضاء 

تدرٌس على ال
 مإنجازاته

 كفرٌق عمل

 347 5. 338 76 35 ك

3835 4863 8  .6848 

% 5863% 36837% 54867% 46863% 47878% 

تراجع الهٌئة 
التدرٌسٌة 

تفكٌرها نتٌجة 
 للمناقشات

الجادة التً 
تتم بٌن 
 أعضائها8

 48 77 .36 344 .4 ك

3844 584. 4  364883 

% 7883% 48877% 5.833% 3.88.% 88.4% 

تعامل 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس على 
قدم المساواة 
بغض النظر 

بٌنهم من  عما
اختالفات فً 

 الدرجة
 األكادٌمٌة أو

 الثقافة أو
 غٌرها8

 74 74 356 346 43 ك

3834 48.5 6  345843 

% 7873% 47854% 57837% 3.8.4% 35834% 

تتمتع الهٌئة 
التدرٌسٌة 

بحرٌة لتكٌٌف 
أهدافها حسب 

حاجة 
 الجامعة8

 46 4. 377 8. 48 ك

48.. 5847 5  377887 

% 88.4% 47844% 6488.% 43844% 8854% 

تركز الهٌئة 
التدرٌسٌة 

على مهمتها 
كفرٌق، 

وكٌف ٌمكن 
ٌعمل أن 

 بشكل جٌد8

 47 86 .37 8. 57 ك

3845 5835 3  373833 

% .83.% 47844% 63875% 388.4% 784.% 

ٌثق أعضاء 
هٌئة التدرٌس 
فً أن إدارة 

الجامعة 
ستعمل فً 

ضوء 
 توصٌاتهم8

 .6 3. 363 5. .4 ك

3833 48.4 7  .88.6 

% 7857% 4387.% 57843% 43848% 34884% 

 جياءت مسيتو  اليرييذ أو الجماعية قيد م ورأن عبارات  السابذلجدو  يتضح من ا      
فيي  اليتييرة  المتوسييطات الموزونيية لمعبيياراتقميميية ومتوسييطة  يييث تراو ييت  تييوفر اتدرجبيي
يو يظ أنييا جياءت  المتوسيط الميوزونوبترتيب العبيارات تنازلييا ب سيب  .(5.23-1.31)

 بالترتيب التال :

 تيا كيريذ، وكيف يمكن أن يعم  بشك  جيدتركز الييئة التدريسية عمى ميم، 
 .3.51 وان راف معياري، 1.31بمتوسط موزون

 تراجج الييئة التدريسية تيكيرىا نتيجة لممناقشات الجادة الت  تتم بين أعضائيا، 
 3.55 وان راف معياري، 1.57بمتوسط موزون

 توسط بم، تتمتج الييئة التدريسية ب رية لتكييف أىدافيا  سب  اجة الجامعة
 5.77يمعيار  وان راف، 1.53 موزون
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  عما بينيم تعام  الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى قدم المساواة بغض النظر
، 5.71بمتوسط موزونمن اختوفات ف  الدرجة اهكاديمية أو الثحافة أو غيرىا، 

 .3.35وان راف معياري
  رياتيم. يثذ أعضاء ىيئة التدريس ف  أن إدارة الجامعة ستعم  ف  ضوء تو

 3.33 وان راف معياري، 5.75بمتوسط موزون
  بمتوسط  ،كيريذ عم  متدريس عمى إنجازاتيالىيئة أعضاء  تكافأ الجامعة

 .3.31 وان راف معياري، 5.23 موزون
 المستو  التنظيم : الثالث: نتائج عبارات الم ور 

 بالمستو  التنظيم ( نتائج العبارات الخارة 35جدو  )

 العبارة

 باتاالستجا
 االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط 
 الموزون

 الترتٌب
 مربع 
 كاي

 قلٌلة جدا قلٌلة متوسطة كبٌرة كبٌرة جدا

تستخدم 
الجامعة 
وسائل 

االتصال 
المتبادل 
 )لوحات

اإلعالنات 
االلكترونٌة، 
االجتماعات 
المفتوحة، 

نظم 
االقتراحات، 

( خ8888 ال
 بشكل منظم8

 .5 85 376 5. 65 ك

3833 584. 4  3378.6 

% 3384.% 4387.% 64864% 38876% .8.7% 

تبتكر 
الجامعة 

النظم لقٌاس 
الفجوة بٌن 

األداء 
الحالً 
واألداء 
 المتوقع8

 65 5. 376 73 44 ك

3845 48.4 37  35.863 

% 7847% 3.886% 64864% 46863% 3384.% 

تعمل 
الجامعة مع 
المجتمع 
المحلً 
لتلبٌة 

الحاجات 
 ادلة8المتب

 63 78 377 6. 45 ك

3846 48.5 .  35.8.. 

% 8846% 44847% 63843% 3.8.7% 34878% 

تمنح 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 
حرٌة 

االختٌار فً 
كٌفٌة إنجاز 

 المهمات8

 54 75 .37 8. 53 ك

3846 5845 7  3658.4 

% .836% 44877% 63875% 3.838% .864% 

ُتقٌم الجامعة 
الت المدخ

والمخرجات 
لكل برنامج 

 تدرٌب8ً

 56 4. 384 3. 44 ك

3843 48.5 .  37.84. 

% 7877% 43848% 64874% 43874% .8.4% 

ُتفوض 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 
للقٌام 

بالرقابة 
على 

الموارد 
المطلوبة 

 إلنجاز
 عملهم8

 76 6. 373 78 58 ك

3835 48.5 36  347847 

% .867% 36874% 5.885% 44847% 36837% 

ُتمكن 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس من 
الحصول 

على 
المعلومات 

المطلوبة فً 
أي وقت 
بسرعة 
 وبسهولة8

 74 4. .36 7. 37 ك

3848 48.6 35  347878 

% 6868% 44853% 5.833% 43844% 35834% 

تهتم الجامعة 
بمعرفة أثر 
قراراتها فً 

الروح 
المعنوٌة 
ألعضاء 

ئة هٌ
 التدرٌس8

 73 344 356 75 43 ك

3833 4883 3.  ..8.. 

% 7873% 358.3% 57837% 48877% 3.886% 

تحتفظ 
الجامعة 
بقاعدة 
بٌانات 

حدثة عن م
مهارات 

أعضاء هٌئة 
 التدرٌس8

 68 8. .35 4. .4 ك

3834 48.4 34  .78.4 

% 7857% 43874% 5886.% 44877% 34847% 



 82 

تشجع 
الجامعة 

ء هٌئة أعضا
التدرٌس 

على التفكٌر 
من منظور 

 عالم8ً

 65 74 356 346 .4 ك

3834 5843 8  ..837 

% 7857% 47854% 57837% 3.8.4% 3384.% 

تتٌح 
الجامعة 
البرامج 
التدرٌبٌة 
لجمٌع 

أعضاء هٌئة 
 التدرٌس
 8باستمرار

 63 77 357 344 54 ك

3834 5843 8  .7834 

% 78.7% 48847% 57865% 3.88.% 34878% 

تدعم 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

ذوي 
المبادرات 

البناءة 
محسوبة 
 المخاطر8

 .6 4. 356 7. 44 ك

384. 48.8 34  .88.8 

% 7877% 448.5% 57837% 45884% 34884% 

ٌبحث القادة 
اإلدارٌون 
فً الجامعة 
باستمرار 
عن فرص 

 التعلم8

 54 .. 377 4. 47 ك

3844 48.6 7  3658.7 

% 8878% 43844% 6488.% 45858% .864% 

تساند 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

حب  ذوي
المغامرة فً 

 العمل8

 78 348 367 74 46 ك

3847 488. 37  3458.4 

% 8854% 35834% 5.848% 478.4% 36874% 

تشجع 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

على 
الحصول 

ما على 
ٌحتاجونه 

من 
ات معلوم

للتعامل مع 
ما قد 

ٌواجهونه 
من 

 مشكالت8

 67 4. 386 78 36 ك

3844 48.4 37  387837 

% 5887% 3.8.7% 65846% 43874% 338.3% 

تساعد 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

على 
الموازنة بٌن 

متطلبات 
العمل 

ومتطلبات 
 العائلة8

 .8 7. .35 85 38 ك

384. 4886  3. 347834 

% 6844% 38876% 5886.% 468.5% 378.7% 

ٌدعم القادة 
اإلدارٌون 

الجامعة ب
طلبات 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 
المتعلقة 
بفرص 
التعلم 

 والتدرٌب8

 58 .. 384 77 43 ك

3843 48.. 33  377874 

% 7873% 3.88.% 638..% 45858% .867% 

ٌدرب القادة 
اإلدارٌون 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

طبقا 
 الحتٌاجاتهم8

 75 5. .36 78 44 ك

3847 48.3 38  33.887 

% 7847% 3.8.7% 5.833% 4387.% 358.3% 

تدعو 
الجامعة 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس بها 
لإلسهام فً 

وضع 
 رؤٌتها8

 65 74 .34 345 58 ك

3835 5847 5  .483. 

% .867% 47845% 558.8% 3.857% 3384.% 

ٌشارك 
القادة 

اإلدارٌون 
 فً الجامعة

أعضاء هٌئة 
التدرٌس فً 
المعلومات 
الحدٌثة عن 
االتجاهات 
 التنظٌمٌة8

 55 8. 384 77 45 ك

3843 48.4 .  37.873 

% 8846% 44843% 64874% 44877% .888% 

تضع 
الجامعة فً 
اعتبارها 

االستفادة من 
وجهات 
نظر 

المستفٌدٌن 
من خدماتها 
فً عملٌة 

اتخاذ 
 القرار8

 57 5. 377 77 43 ك

3844 48.7 34  367858 

% 7873% 3.88.% 6488.% 46863% .873% 

ٌدعم القادة 
اإلدارٌون 

أعضاء هٌئة 
التدرٌس من 
أجل تنفٌذ 

رؤٌة 
الجامعة 
 وخططها8

 .4 74 384 344 43 ك

48.. 5846 6  377844 

% 7873% 48847% 64874% 3.857% 7857% 

تتبنى 
الجامعة 
نظاما 
لتطوٌر 

رؤٌتها من 
الل خ

المستوٌات 
اإلدارٌة 
المختلفة 

ومجموعات 
 العمل8

 53 86 387 .. 44 ك

48.. 5845 7  3.7845 

% 7847% 478..% 658.5% 388.4% .836% 

ٌحرص 
القادة 

اإلدارٌون 
على تطابق 
قراراتهم 

وأفعالهم مع 
قٌم الجامعة 
 وأعرافها8

 47 76 356 347 63 ك

3848 5848 3  34.87. 

% 34878% 548.3% 57837% 36837% 784.% 
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 اتدرجب جاءت المستو  التنظيم  قد م ورأن عبارات  السابذيتضح من الجدو      
-5.43ف  اليترة ) المتوسطات الموزونة لمعبارات يث تراو ت توفر متوسطة وكبيرة 

يو ظ أنيا جاءت بالترتيب  المتوسط الموزونوبترتيب العبارات تنازليا ب سب  .(1.54
 تال :ال

 ي رص الحادة ااداريون عمى تطابذ قراراتيم وأفعاليم مج قيم الجامعة وأعرافيا، 
 .3.54وان راف معياري،  1.54بمتوسط موزون

  ،تستخدم الجامعة وسائ  اةترا  المتباد  ) لو ات ااعونات اةلكترونية
بمتوسط  ،اةجتماعات الميتو ة، نظم اةقترا ات، ....الخ( بشك  منظم

 .3.33 وان راف معياري، 1.56ونموز 
 بمتوسط ، تدعو الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بيا لإلسيام ف  وضج رؤيتيا

 .3.31وان راف معياري، 1.53 موزون
  يدعم الحادة ااداريون أعضاء ىيئة التدريس من أج  تنييذ رؤية الجامعة

 .5.76وان راف معياري،  1.52بمتوسط موزون ،وخططيا
 ظاما لتطوير رؤيتيا من خو  المستويات اادارية المختمية تتبنى الجامعة ن

 .5.76وان راف معياري، 1.51بمتوسط موزون، ومجموعات العم 
 تمنح الجامعة أعضاء ىيئة التدريس  رية اةختيار ف  كييية إنجاز الميمات ،

 .3.52 وان راف معياري، 1.51بمتوسط موزون
 بمتوسط باستمرار،  عضاء ىيئة التدريستتيح الجامعة البرامج التدريبية لجميج أ

 .3.35وان راف معياري، 1.53موزون
  بمتوسط  ،تشجج الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى التيكير من منظور عالم

 .3.35وان راف معياري،  1.53 موزون
 بمتوسط ، يب ث الحادة ااداريون ف  الجامعة باستمرار عن فرص التعمم

 .3.55وان راف معياري، 5.72موزون
  5.71بمتوسط موزون، ت حيم الجامعة المدخوت والمخرجات لك  برنامج تدريب ،

 .3.53 وان راف معياري
 بمتوسط  ،تعم  الجامعة مج المجتمج الم م  لتمبية ال اجات المتبادلة

 .3.52معياري وان راف، 5.71موزون
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 ال ديثة  يشارك الحادة ااداريون ف  الجامعة أعضاء ىيئة التدريس ف  المعمومات
 .3.53وان راف معياري، 5.75بمتوسط موزون، عن اةتجاىات التنظيمية

  بمتوسط ، عن ميارات أعضاء ىيئة التدريس م دثةت تيظ الجامعة بحاعدة بيانات
 .3.35 وان راف معياري، 5.75موزون

  الجامعة طمبات أعضاء ىيئة التدريس المتعمحة بيرص بيدعم الحادة ااداريون
 .3.53وان راف معياري، 5.66بمتوسط موزون، ريبالتعمم والتد

   تضج الجامعة ف  اعتبارىا اةستيادة من وجيات نظر المستييدين من خدماتيا ف
 .3.55وان راف معياري، 5.65بمتوسط موزون ،عممية اتخاذ الحرار

  لمخاطراتدعم الجامعة أعضاء ىيئة التدريس ذوي المبادرات البناءة م سوبة، 
 .3.57وان راف معياري، 5.64 بمتوسط موزون

   ت مكن الجامعة أعضاء ىيئة التدريس من ال رو  عمى المعمومات المطموبة ف
 .3.54وان راف معياري، 5.62بمتوسط موزون ،أي وقت بسرعة وبسيولة

  ت يوض الجامعة أعضاء ىيئة التدريس لمحيام بالرقابة عمى الموارد المطموبة
 .3.31وان راف معياري،  5.61بمتوسط موزون، عمميم انجاز

 بمتوسط  ،تبتكر الجامعة النظم لحياس اليجوة بين اهداء ال ال  واهداء المتوقج
 .3.51وان راف معياري، 5.65موزون

  ما ي تاجونو من  تشجج الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى ال رو  عمى
، 5.65بمتوسط موزون لمتعام  مج ما قد يواجيونو من مشكوت،معمومات 

 .3.55ن راف معياريوا
 بمتوسط  طبحا ة تياجاتيم، يدرب الحادة ااداريون أعضاء ىيئة التدريس

 .3.55وان راف معياري، 5.63موزون
 بمتوسط ،  ب المغامرة ف  العم ذوي  تساند الجامعة أعضاء ىيئة التدريس

 .3.55 وان راف معياري، 5.47 موزون
 زنة بين متطمبات العم  تساعد الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى الموا

 .3.56وان راف معياري، 5.42 بمتوسط موزون ،ومتطمبات العائمة
 تيتم الجامعة بمعرفة أثر قراراتيا ف  الروح المعنوية هعضاء ىيئة التدريس، 

 .3.33وان راف معياري،  5.43 بمتوسط موزون
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  منظمة متعممة ىمحترح لت وي  جامعة اهزىر إلالور رالت 
 

 محدمو:
ضوء ااطار النظري لمدراسة، وف  ضوء نتائج الدراسة الميدانية، وكذا ف  ف  

لترور المحترح ا ،ضوء المشكوت الت  تعان  منيا جامعة اهزىر، يعرض الجزء التال 
لت وي  جامعة اهزىر إل  منظمة متعممة، وبوضج ذلك الترور، يكون التساؤ  الرابج 

 .كسابحيو من تساؤةتعميو  اجابةواهخير من تساؤةت الدراسة قد تمت ا

الت   ،ىذا وقد أسير الت مي  المنيج  واا رائ  ةستبانة أبعاد المنظمة المتعممة
 تطبيحيا استخداميا و  ، والت  تم Marsick & Watkins, 1993تم تطويرىا بواسطة 

 عن توافر أبعاد ،عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اهزىرمن قب  البا ث 
المنظمة المتعممة ف  جامعة اهزىر بدرجة متوسطة. وبناء عمى ذلك فإنو سوف يتم ة حا 
تأسيس المتطمبات التربوية الخارة بت وي  جامعة اهزىر إل  منظمة متعممة، وبمعن  
آخر وضج تمك المتطمبات ف   الة عم  أو إجراء أو تنييذ، ب يث يمكن لجامعة اهزىر 

 ت أن تكون قادرة عمى الت و  إل  منظمة متعممة.بناء عمى تمك المتطمبا
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 مبررات التصور المقترح
 0حاجة العصر الحدٌث للمنظمات المتعلمة -

الحصول على األداء المتمٌز على مستوى الفرد  -

 0والمنظمة ككل
ذات  التقلٌدٌة للمنظمات ال بقاء فً العصر الحدٌث -

      األداء المنخفض0

 التصور المقترح منطلقات
 العصر الرقم0ً -
 العولمة -
 التنوع الثقاف0ً -
استبانة أبعاد المنظمة المتعلمة تحوذ الخصائص  -

 0المؤهلة الستخدامها
  

 أهداف  التصور
األزهر  جامعة تحوٌل ىٌهدف التصور المقترح إل -

 إلً منظمة متعلمة
 

 متطلبات تحقٌق  التصور
 0التمكٌن – قٌادة داعمة للتغٌٌر وجود بشرٌة: -
إدارة خاصة  – التخطٌط االستراتٌجً مؤسسٌة: -

المناخ  – لداعمة للتعلمالثقافة التنظٌمٌة ا – للمعرفة

 االستقاللٌة  -التفكٌر النظمً  -التنظٌمً الجٌد 
 والمحاسبٌة0

 آلٌات تنفٌذ التصور المقترح
 تطوٌر اللوائح والتشرٌعات0 -

التعلٌم الجامعً توفٌر مصادر متعددة لتموٌل  -
 األزهري0

 نشر ثقافة المحاسبٌة بٌن العاملٌن فً الجامعة0 -
 رة المعرفة للمجتمع المهنًإكساب مهارات إدا -

 بالجامعة0

 معوقات تنفٌذ التصور المقترح
 0والقوانٌن المنظمة للعمل  التمسك بحرفٌة اللوائح -
غٌاب القٌادات  التنظٌمٌة الواعٌة بأهمٌة التعلم  -

 التنظٌم0ً
 التدرج الهرمً للسلطة -
 عدم االكتراث باستخدام تقنٌة المعلومات0 -
ت المخصصة لإلنفاق على التعلٌم انخفاض المٌزانٌا -

 الجامع0ً

 سبل التغلب على المعوقات
توعٌة قٌادات جامعة األزهر والعاملٌن بها بمفهوم  -

 0هالمنظمة المتعلمة ومتطلبات تحقٌق
البحث عن بدائل متعددة لتموٌل التعلٌم الجامعً  -

 0األزهري

 ة األزهر إلى مىظمة متعلمة ( ٌىضخ مكىوات التصىر المقترح لتذىٌل جامع 1شكل رقم ) 

 حدود التصور
ٌؤسس على نتائج استجابات أعضاء هٌئة التدرٌس  -

بجامعة األزهر على استبانة توفر أبعاد المنظمة 

 0بالجامعة المتعلمة
 التصور مرن طبقا للسٌاق الذي ٌعمل من خالله فً  -

 ئة جامعة األزهر التً ٌطبق فٌها0      بٌ
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 :الترور المحترح مبررات

تعام  مج التغيرات السريعة اللمترور المحترح مجموعة من المبررات لع  من أىميا:       
ث لممنظمات المتعممة، وت سين وتطوير نوعية وغير المتوقعة، و اجة العرر ال دي

المنتجات والخدمات الت  يتم تحديميا لمزبائن عن طريذ اةبداع والب ث والتطوير، 
وال رو  عمى اهداء المتميز عمى مستو  اليرد والمنظمة كك ، واستجابة المنظمات 

يئة عم  عمى درجة المتعممة لم اجة لمتعمم والتطور، وضمان المنظمات المتعممة لتوفير ب
عالية من اةلتزام، ىذا بااضافة إلى أنو ة بحاء ف  العرر ال ديث لممنظمات التحميدية 

      ذات اهداء المنخيض.

 
 :منطمحات الترور المحترح

منيا  اات اهساسية يتعمذ بعضحطمنالترور المحترح عمى جممة من الم يعتمد
ف   وآثارىا العولمةو   ، كالعرر الرقم ،هزىريم الجامع  ايالتعم بالت ديات الت  تواجو

المياىيم ال ديثة كاقتراد  بعض ظيورإضافة إلى ، والتنوع الثحاف ، المجا  التربوي
دارة المعرفة، والجامعة اةفتراضية  تمك من يتعمذ البعض اآلخر ىذا بينما. المعرفة، وا 

أبعاد  ةة ف  تطبيذ استبانالدراسة متمثم بااجراءات المنيجية المتبعة ف  المنطمحات
لوقوف ا ، والت  استيدفت المنظمة المتعممة عمى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اهزىر

 من وجية نظرىم. فر تمك اهبعاد بالجامعةعمى درجة تو 

   دود الترور المحترح:
يؤسس الترور المحترح عمى نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة       

استبانة توفر أبعاد المنظمة المتعممة بالجامعة، والترور مرن طبحا لمسياذ اهزىر عمى 
       الذي يعم  من خولو ف  بيئة جامعة اهزىر الت  يطبذ فييا.

 أىداف الترور المحترح:
بما يمكنيا  ؛ت وي  جامعة اهزىر إل  منظمة متعممة ىييدف الترور المحترح إل

الت ديات  ضوء  تعان  منيا، ويسيم ف  تطويرىا ف  جوانب الحرور التمن التغمب عمى 
 .الت  تواجييا
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 الترور المحترح: متطمبات ت حيذ
يمكن إدراجيا ف : الت   معاييرمن ال مجموعةالترور المحترح  يتطمب ت حيذ

دارة المعرفةو  ،ريالحيادة الداعمة لمتغياةستراتيج ، و التخطيط  الثحافة التنظيمية الداعمة و ، ا 
 قد. و اةستحولية والم اسبية، و التيكير النظم و  ،التمكينو  ،المناخ التنظيم  الجيدو  ،لمتعمم

تم استخوص تمك المعايير من قراءة اهدبيات والدراسات السابحة. ويت حذ ك  معيار من 
 تمك المعايير من خو  مجموعة من المؤشرات السموكية. وفيما يم  بيان ذلك.

 :من خو  المؤشرات السموكية التالية المعيار ذلك  حذويت :اةستراتيج التخطيط  -3
 .ةمجامعة رؤية ورسالة معتمدة ومعمنيكون ل أن -

 مشاركة جميج العاممين ف  إعداد رؤية الجامعة ورسالتيا. -

 أن تعبر رؤية الجامعة ورسالتيا عن دورىا التعميم  والب ث  والمجتمع . -

 ض ة.وا استراتيجيةأن يكون لمجامعة غايات وأىداف  -

 واض ة معتمده ومتكاممة العنارر وقابمة لمتنييذ. استراتيجيةأن يكون لمجامعة خطة  -

 .اةستراتيجيةأن تستييد الجامعة من النماذج العممية الرائدة عند وضج خطتيا  -

 .اةستراتيجيةأن تشارك الجامعة المعنيين بوضج الخطة  -

 ة.أن ت دد الجامعة اليرص والتيديدات الداخمية والخارجي -

 .اةستراتيجيةم الجامعة بمتابعة تطبيذ الخطة و أن تح -

ويت حذ ذلك المعيار من خو  المؤشرات السموكية  ر:يالحيادة الداعمة لمتغي -5
 :التالية

 عم  عمى ت حيحيا.الر و يالحيادة بوضج خطط خارة بالتغي قيام -

 د الحيادة ف  مسئوليات العاممين  سب ا تياجات العم .يدجت -

 ة بشك  مستمر عن فرص التعمم المناسبة لمعاممين.ب ث الحياد -

 الحيادة مييوم منظمة التعمم ومتطمبات تطبيحو ف  الجامعة. ادراك -

  رص الحيادة عمى إعداد رف ثان  من الحيادات، لديو اقتناع بيكرة منظمة التعمم. -

 تميز الحيادة بالمرونة ف  تطبيذ الموائح والحوانين المعمو  بيا ف  الجامعة. -
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 د الحيادة بالتنسيذ مج العاممين برامج التدريب الوزمة ليم.ي دت -

 الحيادة مج العاممين المشكوت الت  يمكن أن تعوذ ت حيذ أىداف الجامعة. مناقشة -

 أساسا لعممية التعمم. وتشجيج العاممين بالجامعة عمى العم  اليريح  وجعم -

ة من التكيف مكن الجامعتشجيج العاممين بالجامعة عمى تحديم إبداعات متوارمة ت -
 المتجددة.البيئة  المتوار  مج متطمبات

 نتيجة ليا.ى اه داث وتسير معيا وة تتررف أن تسيطر الحيادة الجامعية عم -

منح الحيادة العاممين فترات را ة من أج  البدء ف  مراجعات ت ميمية لمعمميات  -
 الخارة بالجامعة.

 ن بالجامعة .الحيادة الجامعية رؤيتيا لمعاممي توضيح -

 توفير الحيادة برامج لمتدوير من أج  تحديم أفراد جدد داخ  الجامعة. -

 لممساعدة عمىعحوبات،  ةدون تطبيذ أي ،اهخطاء نشر ثحافة التعمم من خو  -
  دوث عممية التعمم.

 أن تمتمك الحيادة المعرفة الجيدة باهىداف اةقترادية الخارة بالمنظمة. -

 حائم عمى أسس منطحية.تحب  الحيادة النحد ال -

 :ويت حذ ذلك المعيار من خو  المؤشرات السموكية التالية إدارة المعرفة: -1
تا تيا  - أن تمتمك الجامعة نظم وبن  ىيكمية تضمن ترنيف المعرفة الميمة وخزنيا وا 

 لمن ي تاجيا ويحدر عمى استخداميا.

ساليب المشاركة ف  ستراتيجيات وأاباستمرار داخميا وخارجيا و  أن تطور الجامعة -
 .المعمومات

  يسيت من أج  )مدير إدارة المعرفة(، ى ميامياإدارة خارة لممعرفة، يتول تأسيس -
 .عممية اةترا  بين العاممين ف  جميج المستويات التنظيمية

توافر بالجامعة النظم االكترونية متعددة اهعراض ف  جميج التسييوت الخارة يأن  -
 وغير ذلك. المؤتمراتعحد و  ،بالتعمم، كالتدريب

مشروعات تختبر فييا اهساليب الجديدة الت  أدخمتيا عمى السمج توفير الجامعة ل -
 والخدمات الخارة بيا.
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تأكيد الجامعة المستمر عمى الدور ال يوي انتاج المعرفة واةستيادة منيا ف  تطوير  -
 السمج والخدمات الجامعية بشك  إبداع .

 أداء الجامعات ذات اهداء المتميز.محارنة أداء الجامعة ب -

تباد  الخبرات  من أج تشكي  فرذ العم  ف  الجامعة من اهقسام واادارات المختمية  -
 .والمعارف

ااجراءات الموئمة لتنييذ  واتخاذة، يد اة تياجات التدريبية لمعاممين برورة دور يت د -
 .ة تياجات التدريب الممبيةالبرامج 

 أىمية التشارك المعرف  والتعمم المستمر مج اآلخرين.بلجامعة ف  ا العاممين وع  -

ناقشيم فييا عند الضرورة، ميم اهداء، و العاممين بنتائج تحي الجامعة قيادةاعوم  -
 النتائج لمم اسبة وت سين اهداء. واستخدام

جذب الجامعة رناع المعرفة واستحطابيم واة تياظ بيم وت ييزىم، والعم  عمى  -
 يئة المناسبة المشجعة ليم عمى أداء مياميم عمى الوجو اهكم .توفير الب

وضج رؤية واض ة لكييية إدارة اهرو  المعرفية ورأس الما  اليكري ف  مجاةت  -
فييا جميج أعضاء  يشتركالب ث العمم  والتدريس، وخدمة المجتمج بشك  فعا ، 

 ىيئة التدريس، واهفراد العاممين بالجامعة.

أعضاء ىيئة  من مومات  بالجامعة يتكون من قواعد بيانات خارة بك إنشاء نظام مع -
نشاء مكتبة الكترونية  واادارية يس، والعاممين، والشئون الماليةالتدر  والحانونية، وا 

 بك  كمية تتيح اةترا  بحواعد البيانات العالمية.

 جية والبشرية.تدعم إدارة المعرفة، ب يث تشم  الموارد المالية والتكنولو  بنيةإنشاء  -

التزام اادارة العميا بتدعيم عمميات إدارة المعرفة ف  كافة و دات المؤسسة وتشجيج  -
 العاممين عمى تطبيذ وممارسة إدارة المعرفة التنظيمية.

ت سين البيئة التعميمية الجامعية، من خو  تطوير شبكات اةتراةت والمعمومات  -
كميات عمى شبكة اةنترنت وكذا تطوير البريد وتطوير مواقج ال بالجامعة ورفج كياءتيا

 اةلكترون  هعضاء ىيئة التدريس.

تيعي  قنوات تباد  المعرفة بين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة من خو  عحد  -
العممية، واةىتمام بالب وث البينية  و محات الب ثالمؤتمرات العممية والندوات، 
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راءات اةشتراك ف  الجمعيات العممية الحائمة عمى اليرذ الب ثية، وتيسير إج
 العالمية، وكذلك تسيي  إجراءات النشر العمم  بالدوريات العممية.

،  يث يتطمب ت حيذ جودة وكمياتيالألرو  المعرفية بالجامعة  اةستراتيجيةاادارة  -
التعميم ت ديد المعرفة التنظيمية الكامنة لممؤسسة والت  تتمث  ف  الحيم والمعايير 

لعاممين ف  الجامعة، كما يتطمب ذلك ت ديد اتجاىات الت  توجو سموك اهفراد واة 
الموجية لخطط الجامعة وتوجياتيا المستحبمية، ويتم ذلك من  اةستراتيجيةالحيم 

خو  إدارة اهنواع المختمية لممعرفة التنظيمية بالجامعة، والت  تتمث  ف  المعرفة 
 خمية والخارجية، ومد  إمكانية ت ويميا.الظاىرة والكامنة، والمعرفة الدا

الت و  ن و اليياك  الشبكية بدة من اليياك  البيروقراطية، مج إتا ة المشاركة  -
 بالمعمومات وتشجيج التعاون مما يتطمب نظم معمومات داعمة لذلك.

بالجامعة،  يث إن مؤسسات Value Chain Management إدارة سمسمة الحيم  -
توجد منعزلة عن بعضيا البعض، ولكنيا توجد عمى شك  سوس   التعميم الجامع  ة

 قيم، ب يث تكون لك  إدارة داخ  المؤسسة قيمتيا من المعرفة.

ويت حذ ذلك المعيار من خو  المؤشرات  :الثحافة التنظيمية الداعمة لمتعمم -4
 :السموكية التالية

 زىر.ترسيخ ثحافة التعمم التنظيم  بين العاممين ف  جامعة اه  -

نح  ثحافة منظمة التعمم إل  العاممين بالجامعة عن طريذ الشعارات، والطحوس،  -
 واة تياةت، والحيم واهعراف، والمكافآت التنظيمية.

 . الطوب بو   تذينموذجا أخوقيا أم الجامعة يتحد -

 تبن  الجامعة منظومة من الحيم توجو العم  بيا. -

 الجامعة. وأعراف أفعاليم مج قيم تساذاالحادة والعاممون بالجامعة عمى  ص ر  -

 المجتمج اهخر  بالردذ والشيافية. منظماتمج  كمنظمة أن تتسم تعاموت الجامعة -

 .ياونحم أن تكون الثحافة السائدة ف  المنظمة موئمة لتوليد المعرفة -

 ر والتأم  بين العاممين ف  الجامعة.نشر ثحافة التيك -

 :المعيار من خو  المؤشرات السموكية التاليةويت حذ ذلك  المناخ التنظيم : -3
 ف  الحدرة البنائية، والثحافية، والحيادية لمتعمم. اي حذ تطور  امناختوفير الجامعة  -
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كييية استخدام المعرفة ف  مواقف  دتوفير الجامعة بيئة لمتياع  اةجتماع  ت د -
 وظروف معينة.

 توافر الثحة بين الحيادات الجامعية والعاممين. -

   الجامعة اهنشطة الت  توثذ العوقات اانسانية بين العاممين.يعتي -

 لمتشاور والتعبير عن اآلراء.لمعاممين اليررة الكاممة  اتا ة -

  رص الجامعة عمى معرفة أثر قراراتيا عمى الروح المعنوية لمعاممين. -

م من توفير الجامعة لبيئة تعميمية داعمة تعط  لمعاممين ال رية ف  التررف والتعم -
 أخطائيم.

 :ويت حذ ذلك المعيار من خو  المؤشرات السموكية التالية التمكين: -4
بذ  الجامعة قرار  جيدىا من أج  تطوير وتدعيم اهفراد العاممين بيا ليكونوا  -

 قادرين عمى التعمم واةنجاز.

 أن تكون الرو يات بالجامعة ة مركزية ويتم ت ويميا إل  اآلخرين. -

 الجامعة دور المدربين والموجيين والمسيمين لعممية تعمم الموظيين.قادة  ممارسة -

الجامعة المعمومات مج المستيمكين بشك  جيد لم رو  عمى آرائيم بخروص  تباد  -
 التعمم وت سين السمج والخدمات.

الجامعة ف  الحرارات الخارة بالعممية التعميمية الجيات الخارجية كالموردين  إشراك -
 مية والمينية والمجتمج الم م .والجمعيات العم

 ض الجامعة الرو يات لمعاممين بما يتناسب ومسؤولياتيم وقدراتيم عمى التعمم.يتيو  -

عمى انجاز الوظائف  والحدرة التمكن ت وذر الجامعة مواردىا البشرية ب يث يتطو  -
 وتعمم الميام.

 .الحيادة الجامعية العاممين ف     المشكوت واتخاذ الحرارات شراكإ -

مدادىم بمزيد من المعمومات، و رية تأكيد  - ثحة قيادات الجامعة ف  مرؤوسييم وا 
 التررف واةختيار.

شعور الموظيين بحدرتيم عمى التررف ذاتيا ف  التعام  مج اهزمات بدة من انتظار  -
 اهوامر والتوجييات من اادارة العميا.



 93 

 ذىا بجدية.ا ترام أفكار فرذ العم  من قب  الحيادة الجامعية وأخ -

 المحبولة. يةعاممين ذوي السموكيات والتررفات اادار مكافأة قيادات الجامعة ال -

توفير قيادات الجامعة التدريب الموئم لمعاممين بالجامعة اكسابيم المعرفة والميارة  -
 واهدوات الوزمة لمتررف اليعا  برية مستمرة.

 :المؤشرات السموكية التاليةويت حذ ذلك المعيار من خو   التيكير النظم : -5
الجامعة التوافذ بين المحررات الت  تحدميا مج معايير التخررات المتعارف  إ داث -

 عمييا عالميًا.

 .ووا ترام ز مكانة اهستاذ الجامع يتعز  -

 ااداري بشك  مستمر. الجامعة تطوير نظم عم  -

 اهكاديمية بما يخدم  اجات سوذ العم . التعدي  الدوري لمبرامج -

  رص الجامعة عمى المزاوجة بين النظرية والتطبيذ ف  العممية التعميمية التعممية. -

 رص الجامعة عمى أن تكون نسبة عدد الطمبة لك  عضو ىيئة تدريس متسحة مج  -
 المعايير العالمية المعتمدة.

 المناىج ف  الجامعة بعد دراسة  اجات سوذ العم . اعتماد -

ىج التعميمية ب رية ةختيار أفضيا عند الشروع الخيارات الخارة بالمنا ةناقشم -
 بالتطورات والتغيير فييا.

 .ار ي  ااستخدام واستخداميافرة لدييا اانات المتو واامك لممرافذالجامعة  استغو  -

 المستحبمية لسوذ العم  وفذ رؤية شاممة. لم اجاتالجامعة  تحدير -

 يا و اجات سوذ العم .اليوة بين مخرجات لردمب ث الجامعة عن  مو  إبداعية  -

 بعين اةعتبار  اجات سوذ العم  عند قبو  الطمبة ف  التخررات المختمية. اهخذ -

 مدخوت والعمميات والمخرجات عند تنييذ التغييرات.لمالجامعة  تحييم -

 الجامعة من خبرات جامعات عالمية مشيود ليا بالتميز. استيادة -

 لميًا عند التخطيط لبرامجيا المختمية.الجامعة بخبرات مخترين م ميا وعا استعانة -

  و   اجات سوذ العم  من التخررات المختمية. الجامعةببيانات قاعدة  توافر  -
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 ة النمطية.بالحول بعيدا عنحدرات والميارات ء الالجامعة بنا اعتماد -

يكون عدد الطمبة ف  الريوف والمرافذ متسحا مج المعايير  هنالجامعة  مراعاة -
 العالمية.

ويت حذ ذلك المعيار من خو  المؤشرات السموكية  اةستحولية والم اسبية: -6
 :التالية

 ف  ضوء معايير اهداء الحومية. بالجامعةأداء العاممين  تحييم -

 .تشريعاتياف  ترريف شئونيا المالية ف  ضوء  لمجامعة ال رية الكاممة -

 من أداء رسالتيا.بدائ   حيحية ومتنوعة لمتموي  بما يمكنيا لالجامعة  وضج -

 ذ الجامعة بين أجيزة الرقابة المالية واادارية بما ة يؤثر عمى مرم ة العم .يتنس -

تمتج الجامعة باةستحو  اهكاديم  وأن تكون ىناك  دود وضوابط لتدخ  الجيات  -
 اهخر  ف  عمميا.

 بين العاممين. ةثحافة الم اسبيلالجامعة  إدارة نشر -

الم اسبية بشك  مستمر بما يضمن سرعة اكتشاف اهخطاء ذ مبدأ المساءلة و يتطب -
 وت سين اهداء.

 آليات ت حيذ الترور المحترح:
عمالو ف  إإن اةنتحا  بالترور المحترح من  يز النظرية إل   يز التطبيذ من خو     

فة واآلليات الياد واةستراتيجياتالواقج التعميم ، ة يمكن أن يتم دون جممة من ااجراءات 
عمى تطوير الموائح والتشريعات، وتوفير اآلليات  تمكوتعتمد  .إل  ت حيذ ىذا الترور

مرادر متعددة لتموي  التعميم الجامع  اهزىري، ونشر ثحافة الجودة بين العاممين ف  
جامعة اهزىر، وكذا نشر ثحافة الم اسبية بين العاممين ف  الجامعة، وتوفير مناخ 

متعمم التنظيم (، ىذا بااضافة إلى إكساب ميارات إدارة المعرفة تنظيم  فاع ) ثحافة ل
 لممجتمج المين  بالجامعة.
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 معوقات تنييذ الترور المحترح:
يواجو بجممة قد إن ت وي  جامعة اهزىر من منظمة تحميدية إل  منظمة متعممة 

دات اهكاديمية الحيا . وقد يرجج بعض تمك المعوقات إل التنييذمن المعوقات الت  تواجو 
التجديدات الت  ة تعرف مد  نجا يا أو فشميا فييا، بواادارية ذاتيا كخشيتيا من اهخذ 

وكذا غياب الحيادات التنظيمية الواعية ، ول أطمأنتوذلك محاب  تخمييا عن موروث خبرات  
ادات بأىمية التعمم التنظيم ، وقمة ال وافز لتطبيذ أبعاد المنظمة المتعممة من قب  قي

والحوانين   من تمك المعوقات إل  التمسك ب رفية الموائح اكما قد يرجج بعضالجامعة، 
المنظمة لمعم ، والتمسك أيضا بالتدرج اليرم  لمسمطة وما ينجم عنو من ضعف التوار  

الموارد المالية وانخياض الميزانيات  قمةإل   بااضافة، ىذا ومرؤوسييمبين الرؤساء 
 عمى جوانب م ددة قد ة تر  مباشرة إل  جوىر العممية التعميمية. ياذباانواةىتمام 

 سب  التغمب عمى المعوقات:
 تى يمكن التغمب عمى معوقات ت وي  جامعة اهزىر إلى منظمة متعممة فإنو يمكن     

 :الحيام بما يم 
توعية قيادات جامعة اهزىر والعاممين بيا بمييوم المنظمة المتعممة ومتطمبات  -

، وتعدد اليوائد واايجابيات المترتبة عمى ت وي  جامعة اهزىر إل  منظمة وت حيح
 متعممة.

الب ث عن بدائ  متعددة لتموي  التعميم الجامع  اهزىري بجانب التموي  ال كوم ،  -
وذلك من خو  التموي  الذات  من داخ  الجامعة، عن طريذ تبن  مييوم الجامعة 

مراكز التأىي  التربوي و الو دات ذات الطابج الخاص،  ءإنشا المنتجة، والتوسج ف 
 بكميات جامعة اهزىر عمى مستو  م افظات جميورية مرر العربية.

 ت كيم الترور المحترح:
أستاذا من خبراء التربية ف  مجا   )*(( 32من قب   )   المحترح تم ت كيم الترور    

لتخطيط والدراسات المحارنة، وعمم النيس، أرو  التربية، والتربية اةسومية، واةدارة وا
وقد تمثمت معايير ال كم عمى مد  مناسبة، أو عدم مناسبة الترور المحترح  .والمناىج
جامعة اهزىر إلى منظمة متعممة ف  السومة العممية لمنيجية بناء الترور  لت وي 

لعنارر الترور،  المحترح، والشمولية والتكام  لعنارر الترور، وكذا الت ديد والوضوح
فمسية جامعة اهزىر وأىدافيا، وكذا اتياذ الترور مج  واتياذ الترور المحترح مج
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التوجيات ال ديثة ف  إدارة مؤسسات التعميم العال ، وأخيرا اتسام الترور المحترح 
عينة الخبراء جميعيا عمى توفر معايير ال كم السابحة  اتيحتوقد  بالواقعية وقابمية التنييذ.

إلى منظمة متعممة، مج إبداء بعض  مى مناسبة الترور المحترح لت وي  جامعة اهزىرع
 المو ظات الت  تم أخذىا ف  اةعتبار عند رياغة الترور النيائ .

__________________________ 
 -أسماء السادة الم كمين كالتال  : )*(

 

 أ.د/ إبراىيم عبد الرافج مرطيى السمدون . -3
 مرطيى ابراىيم. يميدأ مد أ.د/  -5
 أ.د/ جما  فرغ  اليواري. -1
  سن عبد المالك م مود.أ.د/  -2
  سن مختار  سين.أ.د/  -3
  سين عبد العزيز الدرين .أ.د/  -4
  شمت عبد ال كم م مدين فراج.أ.د/  -5
 عبد الحوي عبد الغن  م مد.أ.د/  -6
 م مد المريم   سالم.أ.د/  -7

 م مد عم . م مد سعدأ.د/  -35
 سوم العجم م مد عبد الأ.د/  -33
 .م مد يوسف نررأ.د/  -35
 م مود عبده فرج.أ.د/  -31
 م مود يوسف الشيخ.أ.د/  -32
 

 :املراجع 
(. دور المناخ التنظيم  ف  نشر ثحافة الجودة لد  5535إبراىيم، إبراىيم أ مد السيد )

دد ، العمجمة كمية التربية ببنياأعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة اهزىر بالدقيمية، 
 .11-15، الجزء الثان ، ص ص 67

، مشروع محترح ادارة المعرفة ف  الجامعات الرسمية اهردنية(. 5553أمان  ) أبو جزر،
 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان، اهردن.

ظمة (. " مد  توافر أبعاد المن5533زك  رمزي ) بسام م مد، ومرتج ، أبو  شيش،
مجمة الجامعة ااسومية) المتعممة ف  جامعة اهقرى من وجية نظر العاممين فييا "، 

 .216-175المجمد التاسج عشر، العدد الثان ، ص ص  ،سمسمة الدراسات اانسانية (
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إدارة التعمم التنظيم  ف  معيد اادارة العامة بالمممكة (. 5554إيمان ) أبو خضير،
، رسالة دكتوراه غير محترح لتطبيذ مييوم المنظمة المتعممة العربية السعودية. ترور

 منشورة، جامعة الممك سعود.

، "العامة ظيم : أدوات إعادة إ ياء الخدمة نالتعمم واابداع الت (. "3776أوتو ) ،رودتركب
 .342-323ص ص  ،(3(، العدد )1المجمد ) ،المجمة الدولية لمعموم اادارية

رسالة ماجستير غير  ،" إدارة اابداع ف  المنظمات المتعممة" (. 5555براء ) بكار،
 .منشورة، جامعة اليرموك، إربد، اهردن

" إدارة اابداع ف  المنظمات المتعممة: دراسة  الة ميدانية عمى (. 5555براء ) بكار،
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد،  ،" مشركة اةتراةت اهردنية موبايمك

 اهردن.

، إدارة الموارد اليكرية والمعرفية ف  منظمات اهعما  العررية(. 5554سيد ) جاد الرب،
 .منشورات جامعة قناة السويس

 العوقات العامة.جامعة اهزىر ف  سطور، . (3774جامعة اهزىر )

(. " سب  ت سين جودة اهداء لعضو ىيئة التدريس ف  كميات 5553روح ) جرار،
 .75-66(، ص ص 42، 43، الجامعة اهردنية، )المجمة الثحافيةاآلداب "، 

تطوير إدارة جامعة اهزىر باستخدام مدخ  إعادة (. 5557أبو بكر أ مد رديذ ) جو ،
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة اليندسة ف  ضوء اادارة اةلكترونية 

 .اهزىر

م، بشأن إعادة تنظيم اهزىر 3743لسنة  351 الحانون رقم جميورية مرر العربية:
( لسنة 535والييئات الت  يشمميا وةئ تو التنييذية الرادرة بحرار رئيس الجميورية رقم )

 .م، وفحاً آلخر التعديوت3753

  .، عمان: مكتبة ال امد لمنشر والتوزيجاةستراتيجياتإدارة (. 5555شوق  ) جواد،

. دور أدوات التعمم التنظيم  ف  ت حيذ اهداء (5557) ال كيم، ليث عم  يوسف
الجامع  المتميز: دراسة استطوعية آلراء عينة من الحيادات اادارية ف  جامعة الكوفة، 

 . 337-72ص ص ، 5، العدد33، المجمد مجمة الحادسية لمعموم اادارية واةقترادية

 .والتوزيج، عمان: دار رياء لمنشر منظمة المعرفة (.5535خضير )  مود،
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(. اهدوار الجديدة لمؤسسات التعميم ف  الوطن العرب  ف  ظ  5552عبد المطيف )  يدر،
، ص ص 53، جامعة اهمارات العربية المت دة، المجمد مجمة كمية التربيةمجتمج المعرفة، 

3-22. 

(. " دور المدرسة كمجتمج تعمم 5554م مد المريم    ) عبد المطيف، وسالم،  يدر،
، 53جامعة اهمارات، المجمد  ،مجمة كمية التربية  بناء ثحافة التعمم وتنميتيا "، مين  ف
 .36-13، ص ص 51العدد 

المجمة (. " جامعة المستحب  ف  اهردن، آراء وأفكار واقترا ات"، 5553سام  ) خراونة،
 .33-33(، ص ص 34/ 42، )الثحافية

لتعميم العال  ) ف  ضوء (. ن و رؤية جديدة لمؤسسات ا5557ض ى  يدر ) خضر،
، الجزء اهو ، 53جامعة المنرورة، العدد  مجمة كمية التربية،مييوم المنظمة المتعممة (، 

 .76-53ص ص 
(. "تطوير أنموذج لممارسة 5533ض ى  يدر،  وخراونة، سام  عبد اهلل ) خضر،

مجمة نية"، مجاةت المنظمة المتعممة كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ف  الجامعة اهرد
، 3، مم ذ 16كمية العموم التربوية، الجامعة اهردنية، المجمد  دراسات، العموم التربوية،

 .3463-3435ص ص 

مد  توافرىا وأساليب تنميتيا لد   -(. ميارات قيادة اليريذ5555خميية، م مد  ني  )
 ص ، ص352، جامعة اهزىر، العدد مجمة التربيةأعضاء ىيئة التدريس بجامعة اهزىر، 

14- 55. 

، عمان، اهردن، رسالة المعمم(. المنظمة الساعية لمتعمم، 5552عبد الباري إبراىيم ) درة،
 .41-45، ص ص 21، العدد 5المجمد

(. أبعاد المنظمة المتعممة والحيادة الت ويمية والعوقة 5533سمطان غالب ) الدي ان ،
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، بينيما لد  الحيادات الجامعية ف  جامعة الكويت 

 .355-33، ص ص 334(، العدد 57المجمد ) ،المجمة التربوية

محتر ة لت وي   استراتيجية(. 5535منيرة م مود ) إسراء م مد، والشرمان، الذبيان،
الجامعات اهردنية الرسمية إل  منظمات متعممة من وجيو نظر الحادة اهكاديميين 

، 2، عدد 22، اهردن، مجمد مجمة دراسات العموم التربويةفييا، وأعضاء ىيئة التدريس 
 .116-135، ص ص 2مم ذ
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 " التعمم التنظيم  من وجية نظر ااداريين ف  جامعة اليرموك(. 5556غادة ) الرجوب،
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، اهردن."

دار  عمان، اهردن: ،  عرر العولمةالمنظمات المتعممة ف. (5533ي يى ) ،الرشدان
 .المسيرة لمنشر والتوزيج والطباعة

(. 5557) زايد، عبد النارر، وبوبشيت، خالد أ مد، والمطيري، ذعار شجاع ضيف اهلل
المنظمة المتعممة وتطبيحاتيا ف  المممكة العربية السعودية ) دراسة  الة (. الحطاعات 

ن و  "، ب ث محدم إل  المؤتمر الدول  لمتنمية ااداريةالرئيسية ف  الييئة الممكية بالجبي 
 م.2/33/5557-3المنعحد ف  اليترة من  ،" أداء متميز ف  الحطاع ال كوم 

 .، عمان: دار وائ نظرية المنظمة والييك  والترميم(. 5556مؤيد ) السالم،

ان: عم ،المؤسسات التربوية كمنظمات متعممة(. 5535ض ى ) سمطان، سوزان، وخضر،

 دار الفكر.
المنظمة المتعممة: كيف يتعمم اانسان؟ وكيف تتعمم (. 5553وطارذ ) السويدان،
 بيروت: دار ابن  زم لمطباعة والنشر والتوزيج. ،المنظمات؟

محومات الت و  ن و المنظمات المتعممة: دراسة  (.5553ميسون عبداهلل أ مد ) الشممة،
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية نينو  م افظةتشخيرية ف  عينة من المنظمات / 

 اادارة واةقتراد، جامعة المور ، العراذ.

(. أبعاد منظمة التعمم ف  مديرية 5535رياض أ مد ) خالد أ مد، والضمور، الررايرة،
، 22، اهردن، المجمد مجمة دراسات العموم التربويةتربية وتعميم قربة الكرك ف  اهردن، 

 .324-355ص  ، ص1، م مذ2العدد

(. درجة ممارسة العاممين ف  المدارس العامة ف  ليبيا لمتيكير 5535رالح ) عبابنة،
 .23، العدد مجمة عموم إنسانيةالنظم  من وجية نظرىم، 

، " المدرسة اهردنية كمنظمة متعممة: الواقج والتطمعات "(. 5555رالح أ مد ) عبابنة،
 ردنية "، عمان، اهردن.رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة اه 

(. " درجة ممارسة العاممين ف  5557ىان  عبد الر من ) رالح أ مد، والطوي ، عبابنة،
مدارس وزارة التربية والتعميم ف  اهردن لضوابط المنظمة المتعممة  سب إطار سينج : 

-65)مم ذ(، ص ص  14أنموذج محترح "، مجمة دراسات العموم التربوية، المجمد 
355. 
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محتر ة لتطوير  استراتيجية(. 5532عبد اهلل، وةء م مود، وأبو راض ، س ر م مد )
مجمة دراسات عربية ف  كميات التربية ف  ضوء نماذج المنظمة المتعممة )دراسة  الة(، 

 .166-155، الجزء الثان ، ص ص 34، السعودية، العدد التربية وعمم النيس

براىيم،  العتيب ، (. درجة 5533ىيياء بنت عبد العزيز سميمان )ترك  بن كديميس، وا 
مجمة الثحافة  توفر أبعاد المنظمة المتعممة وعوقتيا بتمكين العاممين بجامعة الطائف،

 .553-345 ص ص(، 75، العدد )والتنمية

مجمة دراسات اادارة مية والتعمم المنظم  "، المنظمة التعم" (. 5556آيس  ) عثمان،
 .13-55، ص ص 3عدد، ال5، المجمدالمعاررة

(. مد  تطبيذ أبعاد المنظمات المتعممة ف  الجامعات 5533عبد الم سن ) العرفج،
(، ص 5، 3) 51، مجمة آفاذ جديدة -السعودية: دراسة  الة عمى جامعة الممك فير 

 .357-62ص 
" التعمم التنظيم  ودوره ف  عممية التغيير اةستراتيج  ف   (.5556عواطف ) العريم ،

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم الحر ، السعودية.معات السعودية "الجا

المدخ  إل  إدارة  (.5554غسان ) عامر، والعمري، عبد الستار، وقندلج ، العم ،
 .عمان، اهردن: دار المسيرة لمنشر والتوزيج والطباعة ،المعرفة

والجذور اادارية ادارة (. دور الروافد اليكرية 5557غسان عيسى إبراىيم ) العمري،
داريةالمعرفة،  االمعرفة ف  بناء تكنولوجي ، العدد السادس، جامعة أب اث اقترادية وا 
 .33 -55عمان العربية، اهردن، ص 

(. مد  امتوك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعممة 5534سعود عيد ال ثرب  ) العنزي،
، جامعة اامام م مد بن العموم التربوية مجمةمن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا، 

 .324-353، ص ص 5سعود ااسومية، السعودية، العدد 

(. " درجة ممارسة مديرات الثانوية بمدينة 5533خمود ) معن، وال ارث ، العياررة،
، المجمد المجمة اهردنية ف  العموم التربويةالمنظمة المتعممة "،  ةستراتيجياتالطائف 

 .21-13ص ص  ،3، العدد33

ااسكندرية: المكتب  ،إدارة المعرفة وتطوير المنظمات(. 5553الكبيس ، عامر خضير )
 .الجامع  ال ديث
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(. " تأثير ثحافة التمكين 5535كياية ) عبير، وعبد اهلل، الكساسبة، م مد، والياعوري،
، 3المجمد ،عما اه المجمة اهردنية ف  إدارةوالحيادة الت ويمية عمى المنظمة المتعممة "، 

 .23-37(، ص ص 3العدد )

(. " تحويم مراكز الب ث التربوي كمنظمات متعممة من وجية 5531معوض  سن ) مرع ،
)  يوالتحويم التربو  تدراسة ميدانية "، المركز الحوم  لومت انا -نظر العاممين فييا 

 .337-315(، ص ص 74، العدد )مجمة كمية التربية، جامعة بنياأنموذجا ( "، 

(. درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمحومات 5533شذ  مزروع عبد اهلل ) المزروع،
مجمة جامعة فمسطين  المنظمة المتعممة ف  جامعة الممك سعود: دراسة وريية ت ميمية،

 .235-251، ص ص 5، العدد 3، غزة، فمسطين، المجمدلألب اث والدراسات

، عمان: المياىيم واةستراتيجيات والعمميات إدارة المعرفة:(. 5553نجم عبود ) نجم،
 مؤسسة الوراذ لمنشر والتوزيج.

(. متطمبات تطبيذ 5535رمضان م مود ) عمى عبد الرؤوف، وعبد العميم، نرار،
اةعتماد اهكاديم  بكميت  التربية جامعة اهزىر ومد  توافرىا من وجية نظر أعضاء 

، المجمد العاشر، العدد بية لمتربية وعمم النيسمجمة ات اد الجامعات العر ىيئة التدريس، 
 .513، ص 557اهو ، ص 

تطوير اادارة الجامعية ف  ظ  التوسج ف  إنشاء  (.5555نرر، م مد يوسف مرس  )
  ورة، كمية التربية، جامعة اهزىر.، رسالة دكتوراه غير منشالكميات ااقميمية بجامعة اهزىر

ت طوب كمية التربية جامعة اهزىر ن و التعمم الذات  (. اتجاىا5551 سين م مد ) نور،
 .145-133، ص 337، جامعة اهزىر، العدد مجمة التربية" دراسة ميدانية "، 

لمنيوض  استراتيج " تغيير ثحافة المنظمة كمدخ  (. 5553عم  عوض ) الوقي ،
تجارية دراسة ميدانية عمى البنوك ال -بمنظمات اهعما  ف  ظ  اهزمات المعاررة

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جدارا، اهردناهردنية "

 
 

 
 



 112 

Abu-Tineh, A. M. (2004). Exploring the relationship between the 

perceived leadership style of principals and their teachers' 

practice of the five disciplines of learning schools. (Doctoral 

Dissertation, Florida State University). 

Agaoglu, E. (2006). The Reflection of the Learning Organization 

Concept to School of Education. Online Submission, 7(1), 132-

148.  

Ahrenfelt, B. (2001). Förändring som tillstånd: att leda förändrings-

och utvecklingsarbete i företag och organisationer.  

Al - Otaibi, S. (2000). The learning organization. Development of a 

conceptual model and an instrument for assessment in Saudi 

Arabia. (DBA, University of Hull). 

Alexiou, A. (2005). A tale of the field: reading power and gender in 

the learning organization. Studies in continuing 

education, 27(1), 17-31.  

Armstrong, A., & Foley, P. (2003). Foundations for a learning 

organization: organization learning mechanisms. The Learning 

Organization, 10(2), 74-82.  

Auluck, R. (2002). Benchmarking: a tool for facilitating 

organizational learning?. Public Administration and 

Development: The International Journal of Management 

Research and Practice, 22(2), 109-122. 

Barcus, S. A. (2007). The Impact of organizational learning and 

training on multiple job satisfaction factors. (MA Thesis, 

University of North Texas).  

Berrio, A. A. (2007, August). Assessing the learning organization 

profile of ohio state university extension using the systems-



 113 

linked organizational model. In PICMET'07-2007 Portland 

International Conference on Management of Engineering & 

Technology (pp. 1542-1547). IEEE.  

Bersėnaitė, J., & Šaparnis, G. (2007). Assessment of Features, State 

and Success Factors of a Learning Organisation: Aspect of Staff 

Opinions, Social Research, 1(9), 20-27. 

Birnbaum, R., & Edelson, P. J. (1989). How colleges work: The 

cybernetics of academic organization and leadership. San 

Francisco: Jossey- Bass Publishers. 

Bowen, G. L., Ware, W. B., Rose, R. A., & Powers, J. D. (2007). 

Assessing the functioning of schools as learning 

organizations. Children & Schools, 29(4), 199-208.  

Boyle, E. (2002). A critical appraisal of the performance of Royal 

Dutch Shell as a learning organisation in the 1990s. The 

Learning Organization, 9(1), 6-18.  

Bradford, P. F. (2000). Illinois community college presidents' 

perceptions of leadership for creating or maintaining learning 

colleges. DAI ERIC ED 479223. 

Brown, L. M., & Posner, B. Z. (2001). Exploring the relationship 

between learning and leadership. Leadership & Organization 

Development Journal, 22(6), 274-280.  

Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., & Dutton, J. 

(2012). Schools that learn: A fifth discipline fieldbook for 

educators, parents, and everyone who cares about education. 

USA: Broadway Business.  



 114 

Can, N. (2011). Developing activities of learning organizations in 

primary schools. African Journal of Business 

Management, 5(15), 6256-6260.  

Carroll, J. S. (1998). Organizational learning activities in high‐hazard 

industries: the logics underlying self‐analysis. Journal of 

Management studies, 35(6), 699-717. 

Castañeda, D., & Rios, M. F. (2007). From individual learning to 

organizational learning. In ECKM2007-Proceedings of the 8th 

European Conference on Knowledge Management: ECKM (p. 

192). Academic Conferences Limited. 

Chiang, A. H. (2005, June). The university as a learning organization: 

A case study of teamwork and team learning in a private 

university in Taiwan. In Proceedings of HERDSA Annual 

Conference (pp. 101-109).  

Chunharas, S. (2006). An interactive integrative approach to 

translating knowledge and building a" learning organization" in 

health services management. Bulletin of the World Health 

Organization, 84, 652-657.  

Clark, B. R. (1986). The higher education system: Academic 

organization in cross-national perspective. USA: Univ of 

California Press. 

Clark, B. R. (Ed.). (1987). The academic profession: National, 

disciplinary, and institutional settings. USA: Univ of California 

Press. 

Collison, C., & Parcell, G. (2007). Learning to fly: practical 

knowledge management from leading and learning 

organizations. UK: John Wiley & Sons.  



 115 

Davie, H. T., & Nutley, S. M. (2000). Developing learning 

organisations in the new NHS. Bmj, 320(7240), 998-1001.  

 Dineen, B. R., & Noe, R. A. (2003). The Impact of team fluidity and 

its implications for human resource management research and 

practice. In Research in Personnel and Human Resources 

Management (pp. 1-37). Emerald Group Publishing Limited. 

Drader, A. (2004). Malaspina university colleges as learning 

organization. (Doctoral Dissertation, University of Royal 

Roads, Dissertation Abstracts International, AAT MQ 86606). 

Draft, R. (2000). Management. USA: Cengage Learning. 

Duke, C. (2002). The morning after the millennium: building the long-

haul learning university. International Journal of Lifelong 

Education, 21(1), 24-36. 

Endlich, N. A. (2001). An investigation of the nexus between strategic 

planning and organizational learning. (Doctoral dissertation, 

Virginia Tech).  

Fahey, R. (1998). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The 

Learning Organization. Currency. New York. 

Freed, J. E. (2001). Why become a learning organization?. About 

Campus, 5(6), 16-21. 

Friedman, H. H., Friedman, L. W., & Pollack, S. (2005). 

Transforming a university from a teaching organization to a 

learning organization. Review of Business, 26(3), 31-36.  

Garwin, D. A. (1993). Building a learning organization. Harvard 

business review, 71(4), 73-91.  



 116 

Gephart, M. A., Marsick, V. J., Van Buren, M. E., Spiro, M. S., & 

Senge, P. (1996). Learning organizations come alive. Training 

& Development, 50(12), 34-46. 

Granberg, O., & Ohlsson, J. (2014). Från lärandets loopar till lärande 

organisationer. Studentlitteratur AB.  

Griego, O. V., Geroy, G. D., & Wright, P. C. (2000). Predictors of 

learning organizations: a human resource development 

practitioner’s perspective. The Learning Organization, 7(1), 5-

12.  

Hill, C. & Jones, G. (2001). Strategic management theory, 5
th
ed. 

USA: Houghton Mifflin Co. 

Hyatt, J. (1998). A Rough Guide to Change. London: Charities. 

Juceviciene, P. (2009). The alternative trajectories towards the 

learning organization. Social Sciences (1392-0758), 64(2). 

Karash, R. (1995). Why a learning organization? Navran Associates 

Newsletter. 

Karash, R. (2002). Dialog on learning organizations. Available at: 

http// www.learning.com/html 

Kezar, A. (2005). What campuses need to know about organizational 

learning and the learning organization. New Directions for 

Higher Education, 2005(131), 7-22.  

Lee, T. P. (2004). Using Systems Thinking to Improve Organizational 

Learning in the Public Sector: Perspective of Public 

Officials. Thunghai University: Taiwan.  

Leithwood, K. & Louis, K. (1998). Organizational learning in schools: 

An introduction, in: K. Leithwood and K. Louis (eds). 



 117 

Organizational learning in schools (Lisse, Swets and 

Zeitlinger), Netherlands. 

Lin, H. (2004). A study of learning organization and faculty 

development in higher education. (Doctoral dissertation, 

University of Idaho).  

 Macdonald, S. (1995). Learning to change: An information 

perspective on learning in the organization. Organization 

Science, 6(5), 557-568.  

Macdonald, S. (1995). Learning to change: An information 

perspective on learning in the organization. Organization 

Science, 6(5), 557-568. 

Marquardt, M. J. (2011). Building the learning organization: 

Mastering the five elements for corporate learning. Hachette 

UK.  

Marquardt, M.J. (2002). Building the learning organization: 

Measuring the five elements for  corporate learning, (2
nd 

ed.). 

USA : Davies- Black, Inc. publishing. 

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (1999). Facilitating learning 

organizations: Making learning count. Gower Publishing, Ltd..  

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (1999). Facilitating learning 

organizations: Making learning count. UK: Gower Publishing, 

Ltd..  

Moilanen, R. (2001). Diagnostic tools for learning organizations. The 

learning organization, 8(1), 6-20.  

Moilanen, R. (2005). Diagnosing and measuring learning 

organizations. The Learning Organization, 12(1), 71-89.  



 118 

Morgan, G. (1986). Images of organization thousand oaks. UK: 

SAGE publications. 

Mulford, B. (2000). Organizational learning and educational change. 

In Hargreaves , A liberman, A, Fullan, M & Hopkins, D. (ed) 

(2000). International Hardbook of Educational Change, vol. 5 

(1), London: Kluwer International Hand books of Education. 

Muse, W. V. J. (2000). A study of faculty's perception of worker 

alienation and degree of favorability toward learning 

organization theory. DAI. NO AAT 9939631. 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: 

How Japanese companies create the dynamics of innovation. 

Oxford university press.  

O'Conner, J., & McDermott, I. (1997). The art of systems thinking: 

Essential skills for creativity and problem solving. San 

Francisco: Thorsons.  

O'Connor, N., & Kotze, B. (2008). ‘Learning Organizations’: a 

clinician's primer. Australasian Psychiatry, 16(3), 173-178. 

Ortenblad, A. (2007) Senge’s many faces: problem or opportunity?, 

The Learning Organization, 14(2).108–122 

Pang, K. N. (2003). Transforming school into learning organizations. 

China: The Hong Kong Institute of Educational Research and 

the Chinese University Press.  

Pedler, M., Burgoyne, J., & Boydell, T. (1991). The Learning 

Company: A Strategy for Sustainable Development. UK 

McGraw-Hill.  



 119 

Reece, P. D. (2004). Universities as learning organizations: how can 

Australian universities become learning 

organizations? (Doctoral dissertation, Murdoch University). 

Robertson, B. J. (2015). Holacracy: The new management system for 

a rapidly changing world. USA: Henry Holt and Company.  

Schön, D., & Argyris, C. (1996). Organizational learning II: Theory, 

method and practice. Massachusetts: Addison-Wesley 

Publishing Company.  

Senge, P. M. (1991). The fifth discipline, the art and practice of the 

learning organization. Performance+ Instruction, 30(5), 37-37.  

Senge, P. M. (1992). The fifth discipline: The art and practice of the 

learning organization. Milsons Point. New South Wales 

Australia, Random house Australia.  

Senge, P., & Cambron-McCabe, N. L. T., Smith, B., Dutton, J., & 

Kleiner, A.(2000). Schools that learn: A fifth discipline 

fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about 

education. New York: Doubleday. 

Simonaitien, B., Leonavičienė, R., & Žvirdauskas, D. (2004). 

Manifestation of Leader's Communicative and Educational 

Abilities as a Premise for Learning Organisation 

Development. Social Sciences (1392-0758), 46(4).  

Skuncikiene, S., Balvociute, R., & Balciunas, S. (2009). Exploring 

characteristics of a learning organization as learning 

environment. Socialiniai tyrimai/Social Research, 1(15), 64-75.  

Smith, B. H. (2003). The university as a learning organization: 

Developing a conceptual model (Doctoral dissertation, Montana 



 111 

State University-Bozeman, College of Education, Health & 

Human Development). 

Smith, J. (1998). An ongoing learning dialogue: an experiential model 

in progress. Empowerment in Organizations, 6(4), 119-123. 

Sporn, B. (1999). Adaptive University Structures: An Analysis of 

Adaptation to Socioeconomic Environments of US and 

European Universities. Higher Education Policy Series 54. 

Taylor and Francis, Inc.,  

Srikanthan, G., & Dalrymple, J. F. (2007). A conceptual overview of a 

holistic model for quality in higher education. International 

Journal of Educational Management, 21(3), 173-193. 

Sugarman, B. (1997). Learning, working, managing, sharing: The new 

paradigm of the learning organization. The Journal of 

Pedagogy, Pluralism & Practice. 5, 1-15. 

Swieringa, J., Wierdsma, A., & Swieringa, J. (1992). Becoming a 

learning organization: Beyond the learning curve. Wokingham: 

Addison-Wesley.  

Thomas, K., & Allen, S. (2006). The learning organisation: a meta-

analysis of themes in literature. The learning 

organization, 13(2), 123-139.  

Thornton, B., Peltier, G., & Perreault, G. (2004). Systems thinking: A 

skill to improve student achievement. The Clearing House: A 

Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 77(5), 222-

230.  

Tosey, P., Visser, M., & Saunders, M. N. (2012). The origins and 

conceptualizations of ‘triple-loop’learning: A critical 

review. Management Learning, 43(3), 291-307.  



 111 

Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1993). Sculpting the learning 

organization: Lessons in the art and science of systemic 

change. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome Street, San Francisco, 

CA 94104-1310.  

Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1996). In action. Creating the 

Learning Organization. Alexandria VA: American Society for 

Training and Development. 

Weick, K.E. (2000). Educational organizations as loosely- coupled 

systems. In Dill, D. (ed). (2000). The nature of academic 

organization, New York: Lemma Publishers, PP. 125-145. 

Wu, S. H. (2006). Improvement of school performance: Implementing 

total quality management and learning organization in selected 

technological universities, technological colleges, and colleges 

for professional training in Taiwan (pp. 1-206). Spalding 

University. 

Wu, W. Y., Chiang, C. Y., & Jiang, J. S. (2002). Interrelationships 

between TMT management styles and organizational 

innovation. Industrial Management & Data Systems, 102(3), 

171-183.  

 


