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ملخص الدزاسة:
استيدفت الدراسة الوقوف عمى درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىرر مرن

وجية نظر أعضرا ىيةرة التردريسك وكرذا بنرا تصرور مقتررح يمكرن مرن لبللرو ت ويرل جامعرة

األزىر إلى منظمة متعممة .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باسرتبانة ترم تطبيقيرا

عمى عينة قواميا (  ) 163عضوا من أعضا ىيةة التدريس بكميات جامعة األزىر .وتوصرمت
الدراسررة إلررى عرردة نترراةج كرران مررن أىميررا أن درجررة تروافر أبعرراد المنظمررة المتعممررة فرري جامعررة
األزىررر مررن وجيرررة نظررر أعضررا ىيةرررة الترردريس كانررت متوسرررطةك ووجررود فرررو ذات داللرررة
إ صرراةية عنررد مسررتو داللررة ( ).83فرري اسررتجابات أف رراد عينررة الدراسررة عمررى إجمررالي أبعرراد
المنظمة المتعممة تبعا لمتغير النوع ك لصرال االنراث مرن أعضرا ىيةرة التردريسك وعردم جرود
فرو ذات داللة إ صاةية عند مسرتو داللرة ( ).83فري اسرتجابات أفرراد عينرة الدراسرة عمرى
إجمررالي أبعرراد المنظمررة المتعممررة تبعررا لمتغيررر نرروع الكميررةك ووجررود فرررو ذات داللررة إ صرراةية

عنررد مسررتو داللررة ( ).83فرري اسررتجابات أف رراد عينررة الدراسررة عمررى إجمررالي أبعرراد المنظمررة
المتعممررة تبعررا لمتغيررر الموقررف الجغرافرريك لصررال أعضررا ىيةررة الترردريس المنتسرربين لكميررات

العاصررمةك وكررذا ووجررود فرررو ذات داللررة إ صرراةية عنررد مسررتو داللررة ( ).83فرري اسررتجابات
أفراد عينة الدراسة عمى إجمالي أبعاد المنظمة المتعممة تبعا لمتغيرر الرتبرة األكاديميرةك لصرال
فةة أستاذ مساعدك ىذا باإلضافة إلى عدم جود فرو ذات داللرة إ صراةية عنرد مسرتو داللرة
( ).83فرري اسررتجابات أف رراد عينررة الدراسررة عمررى إجمررالي أبعرراد المنظمررة المتعممررة تبعررا لمتغيررر
المركررز الرروظيفي .والتتمررت الدراسررة بوضررف تصررور مقترررح لت ويررل جامعررة األزىررر إلررى منظمررة
متعممة .وقد تم ت كيم ىذا التصور من قبل مجموعة من لب ار التربيرةك اتفقروا جميعرا عمرى أن
التصور المقترح الموضوع مبلةرم لت ويرل جامعرة األزىرر إلرى منظمرة متعممرةك يرث تروفرت برو

معرررايير المنيجيرررة العمميرررة المطموبرررةك إلرررى جانرررب اتفاقرررو مرررف التوجيرررات المعاصررررة فررري إدارة
مؤسسات التعميم العالي.

الكممات المفتا ية :تصور مقترح ،وجامعة األزىرك ومنظمة متعممة.
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A Proposed Perspective to Transform Al-Azhar University into a
Learning Organization
By:
Dr. Ahmad Samir Fawzy Abdul-Allah
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 compatible with the scientific methodology and the
contemporary trends in the management of higher educational institutions.
Keywords: perspective, Al-Azhar University, learning organization.
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مكدمة:
فرض عصر المعموماتية الذي نعيش فيو عمى جميف المنظمات – وفي طميعتيا
الجامعات -تغيير ممارساتيا ومسمماتياك واعادة التفكير بكل أنشطتياك والنظر من جديد في
وظاةفياك وكيفية توفير ملرجات مبلةمة لسو

العملك وتطوير األدا الجامعيك وبالتالي

تطوير المجتمفك كما فرض عمى تمك المنظمات األلذ بمفاىيم قيادة إدارية جديدة؛ م ورىا
الت ول في اتجاه منظمات متعممة. ) Wu, 2006,p.3 ( .
وتقف عمي الجامعات مسؤولية التصدي لمت ديات والمساىمة في وضف مول لممشكبلت
باعتبارىا من أىم منظمات المجتمف – إن لم تكن أىميا بالكمية  -التي تمتمك القدرات العممية
والفكرية متمثمة فيما يطرح من أفكار وتوجيات من قبل مجتمف التعمم الميني بيا وفي
مقدمتيم أعضا ىيةة التدريسك وبما تضمو من تلصصات عممية ونظريةك وبما يتوافر لدييا
من مراكز ب ثية ومصادر ونظم معموماتية .والواقف أن أعضا ىيةة التدريس عامة أكاديميون
متلصصون في مجاالتيم يعممون في األساس ك مف عدم رفضيم االنلراط في عمل تعاوني.
وتزداد استقبلليتيم في ال وجود مديرين أكاديميين متلصصين .وفي سبيل ت ول الجامعة
إلي منظمة متعممة فإن عمي أعضا ىيةة التدريس أن يصب وا شركا مف الطبلب في عممية
التعمم ) .(Whit& Rita,2005,p.295والت دي الذي يواجيو أعضا ىيةة التدريس ىنا
ىو استيفا

اجات التعممك فيم عمى دراية بأن التعمم عممية مستمرةك وأن التغيير البد أن

ي دث .وليس ىناك موال ثابتة وسريعةك لذا فيم يشجعون التجريبك والتأملك لموقوف عمى
التطورات الجديدة في مجاليم .ويؤمن ون بان عمييم أن يكونوا قادة قادرين عمي مواكبة
التطور وممتمكين لشبكات المعرفة تى يكونوا فاعمين واال يكون التراجف واالن دار من األعمى
إلي األسفل ىو المتوقف (برودتركك3776ك ص.)338
كما أن عضو ىيةة التدريس الذي ت تاج إليو الجامعة كمنظمة متعممة يجب أن يكون ذا
إمكانات ومؤىبلتك ومواصفات نوعية ومتطورة تتوا م والتطورات التي يشيدىا العالم في
مضمار التعميم العاليك فيو معممك وبا ث ومربك وعضو فاعل في لدمة مجتمعو والمجتمف
اإلنسانيك وىذه المواصفات توجب أن تسعي الجامعات إلى تييةة جميف الظروف المبلةمة
لت سين جودة أداةوك وتجديد معارفو وتطوير مياراتوك وزيادة لبراتو وفاعميتوك واالرتقا بدوره
التعميمي واألكاديميك والتربويك واالجتماعيك وزيادة إنتاجو العممي(جرارك8883ك ص.)71
- 668 -

تص ـ ـ ـور مقـ ـ ـترح لتح ـ ـ ـويل ج ـ ـ ـامعة األزه ـ ـر إلى منظـ ـ ـمة.............................................................

ويجب توفير الدعم المؤسسي(الجامعي) لدور عضو ىيةة التدريس بصفتو معمما ومنظما
ومدي ار لمعممية التربويةك ووضف نظام م دد ومؤسس لتوثي

الجيد التعميمي وتقويمو.

(لصاونةك8883ك ص.)13
لذلك يجمف العديد من البا ثين عمي أن مؤسسات التعميم العالي مطالبة باعتماد
أنموذجا جديدا ينقميا من االكتفا عمي ما تعرف إلي مداومة التعمم وت قي ما ت مم بو من
جودة؛ لتصب منظمات متعممةك من لبلل التركيز عمى أىمية واستمرارية التعميم والتعمم معاك
وزيادة مقدرة أعضا

ىيةة التدريس عمي ت قي

النتاةج التي يرغبون فييا

).(Duke,2002,p.30; Smith,2004; Srikanthan& Dalrymple,p.175
ومن الجدير بالذكرك ان الجامعات التي ترفض أن تتغير لن تستمر؛ األمر الذي
يتطمب من الجامعات استيعاب شروط التغيير والمقدرة عمي التجديدك واعادة ال يوية لممنظمةك
األمر الذي ين و بيا تجاه منظمة متعممة .إن مقدرة المنظمة عمي التعمم ىو مفتا يا لمبقا
والنموك فالمنظمة المتعممة ليست فقط القادرة عمي التكيفك بل باأل ر ىي المنتجة أيضا
).(Reece,2004

مشهلة الدزاسة:
تنطم

مشكمة الدراسة من أن جامعة األزىر تعاني من جممة من المعوقات

والمشكبلت؛ تؤكدىا نتاةج دراسات عديدةك لعل من أىميا دراسة ( نصرك8888ك ص)82ك
التي توصمت نتاةجيا إلى انلفاض االتصاالت األفقيةك وتراكم االتصاالت الراسية بالجامعة
وكمياتياك وقمة توافر وساةل اتصال فعالة بين كميات الجامعة واداراتيا .ودراسة (
جبللك8887ك ص ص )358-353ك التي توصمت نتاةجيا إلي قمة توظيف واستثمار
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العمميات اإلدارية بكميات جامعة األزىرك فضبل عن وجود
معوقات مادية متمثمة في القصور في األجيزة والبنية الت تية التكنولوجية بيذه الكمياتك
ومعوقات بشرية متمثمة في قمة إلمام كثير من األفراد بيذه الكميات باستلدام وتوظيف
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتك ودراسة ( نصارك وعبد العميمك8838ك ص887ك
ص)813ك التي توصمت نتاةجيا إلي أن الييكل التنظيمي بكميات جامعة األزىر يمثل بشكمو
ال الي عاةقا لعممية التمكين اإلداري من لبلل ما يعانيو من قمة توافر مبدأ مشاركة جميف
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العاممين بالكمية في اتلاذ القرارك وندرة تفويض السمطة وت مل المسؤوليةك وعدم إعطا
الكمية االستقبللية في التيار قياداتيا وف معايير الكفا ة العممية واإلداريةك وضعف االنفتاح
عمي المجتمف من لبلل قمة الروابط والصبلت بين الكمية ومجتمعيا الم مي .ودراسة
( نفيك8888ك ص)14ك التي توصمت إلى أن ثمة مجموعة من العوامل المؤثرة عمي العمل
الفريقي لدي أعضا ىيةة التدريس بجامعة األزىر؛ لعل من أىميا أن بعض األفراد دالل
الفري

ي عممون لمصم تيم الشلصية وليس لصال المجموع أو الفري ك وتصميم عدد من

أعضا الفري

عمى العمل معا دون اآللرينك فضبل عن عدم صول األعضا عمي برامج

تدريبية في مجال فر

العملك باإلضافة إلي قمة توجو األقسام العممية ن و العمل الفريقي.

ودراسة ( نورك 8881ك ص)133ك التي توصمت إلى أن أعضا

ىيةة التدريس ال

يستلدمون ال وار والمناقشة في الم اضرةك كما أنيم ال يتقبمون وجيات نظر الطبلب
الملتمفةك فضبل عن سيادة أسموب الم اضرة اإللقاةية في التدريسك وقمة تشجعييم لمطبلب
عمي التعمم الذاتيك وندرة استلداميم لؤلجيزة والوساةل التعميمية ال ديثةك ودراسة (
إبراىيمك8838ك ص ص)11-18ك التي توصمت نتاةجيا إلي أن ىناك قصو ار في عممية دعم
مبدأ تفويض السمطة ألعضا ىيةة التدريسك وقصور في مشاركتيم في اتلاذ الق ارراتك كما
توصمت إلي أن ىناك نقص في توفير نظم اتصاالت فعالة تسيم في توفير المعمومات
لمقيادات ف ي الوقت المناسبك فضبل عن نقص في عممية تفعيل قنوات االتصال بين ملتمف
المستوياتك كما توصمت إلى أن القيادات ب اجة إلى دورات تدريبية من أجل تنمية قدراتيم
بما ي ق األىداف المنشودة.
ولعل المشكبلت السابقة التي تواجييا جامعة األزىر تفرض عمييا ضرورة تطوير
أداةياك وتمكين المنتسبين إلييا من التعمم المستمر وتبادل اللبرات والمعارف فيما بينيمك
والتطوير في بنيتيا من وقت آللرك وال يت ق

ذلك إال من لبلل ت ول الجامعة من كونيا

منظمة تقميدية إلى منظمة تغير عاجل عمى لط التعممك أي الت ول إلى منظمة متعممة؛ األمر
الذي شكل دافعا لد البا ث إلج ار الدراسة.
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تساؤالت الدزاسة:
اولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -3ما اإلطار الفكري والفمسفي لممنظمة المتعممة؟
 -8ما درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا ىيةة
التدريس؟
 -1ىل تلتمف درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا
ىيةة التدريس بالتبلف متغيرات :الفرع (بنين /بنات)ك ونوع الكمية (شرعية وعربية/
نظرية /عممية)ك والموقف الجغرافي لمكمية (وجو قبمي /عاصمة /وجو ب ري)ك والرتبة
األكاديمية (مدرس /أستاذ مساعد/أستاذ)ك والمركز الوظيفي( شغل أو يشغل اليا منصبا
إدارياك لم يشغل منصبا إداريا).
 -2ما التصور المقترح لت ويل جامعة األزىر إلي منظمة متعممة؟

أىداف الدراسة:

اولت الدراسة ت قي األىداف التالية:
 -3التعرف عمى اإلطار الفكري والفمسفي لممنظمة المتعممة.
 -8الكشف عن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر
أعضا ىيةة التدريس .
 -1التعرف عمي الفرو في استجابات أفراد عينة الدراسة عمي درجة توافر أبعاد المنظمة
المتعممة في جامعة األزىر تبعا لمتغيرات :الفرعك ونوع الكميةك والموقف الجغرافي لياك
والرتبة األكاديميةك والمركز الوظيفي.

 -2وضف تصور مقترح لت ويل جامعة األزىر إلى منظمة متعممة.
أٍنية الدزاسة:
تكمن أىمية الدراسة ال الية في كونيا:
 -3تتناول نموذج المنظمة المتعممة كمدلل لمتطوير في جامعة األزىر وىو من أ دث
المدالل اإلدارية.
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 -8تقدم صورة لمتلذي القرار عن مد توافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر

وكيفية االستفادة منيا في إدارة التغيير.

الدزاسات السابكة:
فيما يمي عرض ألىم الدراسات العربية واألجنبية ذات االرتباط بموضوع الدراسةك
والتي روعي في ترتيبيا وضف األ دث منيا أوال .فقد اولت دراسة ( إس ار الذبيانك ومنيرة
الشرمانك  )8835بنا استراتيجية مقتر ة لت ويل الجامعات األردنية الرسمية إلي منظمات
متعممة من وجية نظر القادة األكاديميين وأعضا ىيةة التدريس فييا .واستلدمت الدراسة
المنيج الوصفي المس ي .ولت قي ىدف الدراسة تم بنا استبانة وزعت عمي عينة الدراسة
البالغ عددىا( )834قاةدا أكاديمياك وعضو ىيةة تدريس .وتوصمت الدراسة إلي عدة نتاةج
كان من أىميا :أن درجة توافر متطمبات ت ويل الجامعات األردنية الرسمية إلي منظمات
متعممة كانت بدرجة متوسطةك ووجود فرو

ذات داللة إ صاةية

ول إمكانية ت ويل

الجامعات األردنية الرسمية إلى منظمات متعممة تعزي لمتغير المسمى الوظيفي .وقد تكون
الييكل العام لبلستراتيجية المقتر ة من ست م ار ل تمثمت في :التلطيطك وت ميل األبعاد
البيةيةك ووضف استراتيجيات التلطيط وصياغتيا إجراةياك ووضف البرامج وتنفيذىاك وتقييم
االستراتيجية وفاعميتياك وتصدي االستراتيجية.
كما استيدفت دراسة( الصرايرةك والصنمورك )8835التعرف عمي درجة توافر أبعاد
منظمة التعمم في مديرية تربية وتعميم قصبة الكرك في األردن من وجية نظر مديري المدارس
الثانوية .ولت قي ىدفيا استلدمت المنيج الوصفي مستعينة باالستبانة التي طورىا مارسك
وواتكنز ) ( Marrsick& Watkins,1999ك وتم التأكد من صدقيا وثباتيا .واشتممت
عينة الدراسة عمي( )53مدي ار تم التيارىم بطريقة عشواةية .وكشفت النتاةج أن درجة توافر
أبعاد منظمة التعمم في مديرية تربية وتعميم قصبة الكرك من وجية نظر مديري المدارس
الثانوية كانت متوسطة بشكل عامك ولكل بعد من األبعاد الثبلثةك وعدم وجود فرو

دالة

إ صاةيا عند مستوي داللة(83و) في درجة توافر أبعاد منظمة التعمم ترجف إلي متغيرات:
النوعك والمؤىل العمميك واللبرة.
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واستيدفت دراسة ( العنزيك ) 8834الكشف عن مد

امتبلك جامعة تبوك لمعايير

المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضا ىيةة التدريس فييا .واستلدمت الدراسة المنيج
الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا ( )386عضوا من أعضا ىيةة
التدريس العاممين في جامعة تبوكك وأظيرت نتاةج الدراسة أن مد

امتبلك جامعة تبوك

لمعايير المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضا ىيةة التدريس فييا كان متوسطاك يث جا
مجال النماذج الذىنية في المرتبة األولى بدرجة مرتفعةك بينما

ظيت مجاالت ( التمكن

الشلصي ألعضا ىيةة التدريسك والرؤية المشتركةك والتفكير النظميك وتعمم الفري ) عمى
درجة متوسطة .كما كشفت النتاةج عن وجود فرو دالة إ صاةيا عند مستوي داللة(83و)
في استجابات أعضا ىيةة التدريس عمي مجال(تعمم الفري ) ترجف إلى متغير التلصص؛
لصال أص اب التلصصات األدبيةك وكذا وجود فرو

عمي مجال( التمكن الشلصي) تعزي

إلي متغير النوع؛ لصال الذكورك وأيضا وجود فرو عمي ذات المجال تعزي إلي متغير طبيعة
العمل؛ لصال من يعممون في اإلدارة والتدريسك مقارنة بزمبلةيم ممن يعممون في التدريس
فقط.
أما دراسة ( الدي انيك  )8833فقد استيدفت التعرف عمي العبلقة بين أبعاد
المنظمة المتعممة والقيادة الت ويمية لد

القيادات الجامعية من وجية نظر أعضا ىيةة

التدريس في جامعة الكويت .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي اال رتباطي المقارن مستعينة
بأداتين من إعداد البا ث تم تطبيقيما عمي عينة قواميا( )162مشاركا .وتوصمت الدراسة
إلى عدة نتاةج كان من أىميا ما يمي )3( :أن نسبة %11من المشاركين تولوا مناصب
قيادية في الجامعةك( )8االستجابة عمى جميف الم اور في األداتين كانت في المد
المتوسطك( ) 1العبلقة ايجابية طردية بين أبعاد المنظمة المتعممة والقيادة الت ويمية لد
القيادات الجامعية من وجية نظر المشاركين من أعضا ىيةة التدريسك( )2وجود فرو ذات
داللة إ صاةية في استجابات أفراد العينة ول توفر أبعاد المنظمة المتعممة لد

القيادات

الجامعية تعزي إلي نوع الكميةك والدرجة العمميةك وسنوات اللبرةك( )3وجود فرو ذات داللة
إ صاةية في استجابات أفراد العينة

ول توفر م اور القيادة الت ويمية لد

القيادات

الجامعية تعزي إلى نوع الكميةك والدرجة العمميةك وسنوات اللبرةك( )4وجود فرو ذات داللة
إ صاةية لصال القياديين ول أبعاد المنظمة المتعممة لد
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القياديين من أفراد عينة الدراسةك( )5وجود فرو ذات داللة إ صاةية لصال القياديين ول
م اور القيادة الت ويمية لد القيادات الجامعية مقارنة بغير القياديين من أفراد عينة الدراسة.
بينما استيدفت دراسة كل من ( العياصرةك وال ارثيك ) 8833التعرف إلى درجة
ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطاةف الستراتيجيات المنظمة المتعممة من وجية
نظر المعممات .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة
قواميا( )453معممة من معممات مدارس المر مة الثانوية ال كومية لمبنات التابعة إلدارة
التربية والتعميم بمدينة الطاةف لمعام الدراسي8833/8832م .وتوصمت الدراسة إلى أن درجة
ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطاةف الستراتيجيات المنظمة المتعممة كبيرة .كما
وجدت فرو

ذات داللة إ صاةية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة

مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطاةف الستراتيجيات المنظمة المتعممة تعزي لمتغير عدد
سنوات اللبرة عمي األداة ككلك وعمي مجال تمكين المعممات من تكوين رؤية جماعية
مشتركةك ولصال المعممات ذوات اللبرة أكثر من  38سنوات .ىذا باإلضافة إلي عدم وجود
فرو ذات داللة إ صاةية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة المديرات
الستراتيجيات المنظمة المتعممة تعزي لمتغيري المؤىل العمميك والتلصص عمي األداة ككلك أو
عمى أي من مجاالت الدراسة السبعة.
كما استيدفت دراسة ( العتيبيك وىيفا إبراىيمك )8833معرفة درجة توفر أبعاد
المنظمة المتعممة وعبلقتيا بتمكين العاممين بجامعة الطاةفك ومعرفة درجة التبلف وجيات
نظر العاممين بالتبلف متغيرات :النوعك والتلصصك والمؤىل العمميك وعدد سنوات اللبرةك
وعدد الدورات التدريبية .ولت قي أىداف الدراسة استلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة
باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا ( )675إداريا وفنيا بجامعة الطاةف .وتوصمت الدراسة
إلى أن توفر أبعاد المنظمة المتعممة بجامعة الطاةف من وجية نظر العاممين فييا كان بدرجة
متوسطةك وأن تمكين العاممين بجامعة الطاةف من وجية نظرىم أيضا كان بدرجة متوسطةك
وكذا وجود عبلقة ارتباطيو ذات داللة إ صاةية عند مستوي داللة (83و) بين درجات توفر
أبعاد المنظمة المتعممةك وتمكين العاممين .كما بينت نتاةج الدراسة عدم وجود فرو

دالة

إ صاةيا بين آ ار أفراد عينة الدراسة تعزي لمتغيرات :النوعك والمؤىل العمميك وعدد سنوات
اللبرةك بينما وجدت فرو دالة إ صاةيا عند مستوي داللة(83و) تعزي لمتغير النوع في بعد
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تشجيف التعاون والتعمم الجماعي لممنظمة المتعممة لصال الذكورك وكذا وجدت فرو
إ صاةيا عند مستو داللة( 83و) بين آ ار
وعدد الدورات التدريبية لصال

دالة

أفراد عينة الدراسة تعزي لمتغيري التلصصك

اإلداريك ومن( )38دورات فأكثرك ومن( )3إلي اقل من

38دوراتك ومن( )3إلي اقل من ( )3دوراتك بينما لم توجد فرو دالة إ صاةيا تعزي لعدد
الدورات التدريبية في بعدي تمكين العاممين :معني العملك والتأثير.
واستيدفت دراسة ( المزروعك )8833التعرف إلى درجة ممارسة أعضا

ىيةة

التدريس بجامعة الممك سعود لمقومات المنظمة المتعممة .واستلدمت الدراسة المنيج
الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا ( )314عضوا من أعضا ىيةة
التدريس بالجامعة .ولمصت الدراسة إلى أن مقومات المنظمة المتعممة تمارس من قبل
أعضا ىيةة التدريس بدرجة كبيرة عدا م ور تعمم الفري فيو يمارس بدرجة متوسطةك ىذا
باإلضافة إلي عدم وجود فرو ذات داللة إ صاةية في استجابات أفراد العينة ترجف لمتغيرات:
النوعك والرتبة األكاديميةك والتلصص.
كما استيدفت دراسة( وال عبد اهللك وس ر أبو راضيك )8832التعرف إلى اإلطار
النظري والفكري لممنظمة المتعممة وامكانية االستفادة منو في تطوير كميات التربيةك وكذا
الكشف عن واقف كمية التربية ببنيا في ضو نماذج المنظمة المتعممة من وجية نظر
أعضا ىيةة التدريسك وأيضا م اولة وضف استراتيجية مقتر ة لتطوير كميات التربية في
ضو متطمبات بنا المنظمة المتعممة .ولت قي

أىداف الدراسة استلدمت الدراسة المنيج

الوصفي وأسموب دراسة ال الةك وكان من أىم النتاةج التي توصمت إلييا الدراسة أن كمية
التربية ال تشجف العمل الفريقي باعتباره من مصادر التنمية المينية ألعضا ىيةة التدريسك
كما ال تبذل الكمية جيودا كبيرة في وضف أفكار داعمة لعمميات التطوير اللاصة بالتعميم
والتعمم وف رؤية مشتركة ومتبادلة بين أعضا ىيةة التدريس وبين القيادة اإلداريةك كما ال
يوجد بالكمية نظام لقياس فجوات األدا اللاصة بأعضا ىيةة التدريس يتم االستفادة منيا
في التطوير .وأيضا ال تربط الكمية بين الموارد البشرية التي تمتمكيا واألصول المادية بطريقة
فعالة تى تنج في ت قي أىدافيا التنظيمية .وت تاج كمية التربية إلى وضف مجموعة من
السياسات والبرامج المواكبة لممستجدات في مجال نظريات التعميم والتعممك كما ت تاج الكمية
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إلي مزيد من الت سين المستمر لكافة العمميات التي تتم بدالميا لضمان ت قي

أفضل

لمنتاةج.
واستيدفت دراسة ( العرفجك )8833التعرف عمى واقف جامعة الممك فيصل من يث
تبنييا لمفيوم المنظمات المتعممةك وتقديم توصيات من شانيا االرتقا بأدا الجامعة المتعم
بتنمية معارفيا ورأسما ليا الفكري .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة
أبعاد المنظمة المتعممة لماركواردتك والتي تم تطبيقيا عمي عينة قواميا (  ) 338فردا من
المنتسبين إلي الجامعة من أعضا ىيةة التدريس والموظفين العاممين بيا عمى مستو
الكميات والعمادات المساندة واإلدا ارت الملتمفة .وقد أظيرت النتاةج أن تبني الجامعة ألبعاد
المنظمات المتعممة ىو عند مستو متوسط.
وقد ىدفت دراسة ض ى لضرك ولصاونة ( )8833إلى تطوير أنموذج لممارسة
مجاالت المنظمة المتعممة كما يراىا أعضا ىيةة التدريس في الجامعة األردنية .واستلدمت
الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطويرىا لقياس درجة ممارسة مجاالت المنظمة
المتعممة لدي أفراد عينة الدراسةك البالغ عددىم ( )867عضوا من أعضا ىيةة التدريس
العاممين في الجامعة األردنية لمعام الجامعي 8886/8885م .وقد تكونت ىذه االستبانة من
سبعة مجاالت ىي :التمكن الشلصيك والنماذج الذىنيةك والرؤية المشتركةك وتعمم الفري ك
والتفكير النظميك والتعمم التنظيميك وادارة المعرفة .وبينت نتاةج الدراسة أن درجة ممارسة
أعضا

ىيةة التدريس لمجاالت المنظمة المتعممة كبيرة في مجاالت التمكن الشلصيك

والنماذج الذىنيةك وتعمم الفري ك ومتوسطة في مجاالت التفكير النظميك وادارة المعرفةك
والتعمم التنظيميك والرؤية المشتركة .كما وجدت فرو ذات داللة إ صاةية في درجة ممارسة
أعضا ىيةة التدريس في الجامعة األردنية لمجاالت المنظمة المتعممة تعزي لمتغير المركز
الوظيفيك ولصال

المراكز الوظيفية(ناةب عميدك ومساعد عميدك وعضو ىيةة تدريس) في

مجاالت تعمم الفري ك والتعمم التنظيميك وعمي األداة الكمية .وكذا وجدت فرو

ذات داللة

إ صاةية في درجة ممارسة أعضا ىيةة التدريس في الجامعة األردنية لمجاالت المنظمة
المتعممة تعزي لمتغير الرتبة األكاديميةك ولصال الرتب األكاديمية (أستاذك وأستاذ مشارك) في
مجاالت تعمم الفري ك والتفكير النظميك والتعمم التنظيميك وعمي األداة الكميةك بينما كانت
الفرو

لصال

الرتبة األكاديمية (مدرس) في مجال إدارة المعرفة .ىذا باإلضافة إلي عدم
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وجود فرو ذات داللة إ صاةية في درجة ممارسة أعضا ىيةة التدريس لمجاالت المنظمة
المتعممة تعزي لمتغير نوع الكمية في جميف مجاالت الدراسةك وعمي األداة الكمية .وفي ضو
نتاةج الدراسة تم التوصية باستلدام األنموذج المطور في ىذه الدراسة لت ويل الجامعة
األردنية الي منظمة متعممة.
و اولت دراسة ( أبو

شيشك ومرتجيك  )8833التعرف إلى مدي توافر أبعاد

المنظمة المتعممة في جامعة األقصى من وجية نظر العاممين فيياك والكشف عن الفرو في
استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير( النوعك والتلصصك وسنوات اللدمةك وطبيعة العمل)ك
ووضف بعض المقتر ات لتطوير الجامعة في ضو مفيوم المنظمة المتعممة .واستلدمت
الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة أبعاد المنظمة المتعممة

) )DLOQالمطورة

بواسطة  watkins&marsick,1993والمكونة من سبعة أبعاد تمثل لصاةص المنظمة
المتعممة الرةيسة  .وتوصمت الدراسة إلي أن جميف أبعاد االستبانة
متوسطةك ولم توجد فرو

صمت عمي درجة

لصال التلصص عمي جميف أبعاد االستبانة باستثنا بعد" ربط

المنظمة بالبيةة اللارجية" يث وجدت فرو لصال كميات العمومك وأيضا لم توجد فرو تبعا
لمتغير سنوات اللدمة عمي جميف أبعاد االستبانة باستثنا البعد الرابف" إنشا أنظمة لمشاركة
المعرفة والتعمم"

يث وجدت فرو

لصال

سنوات اللدمة أكثر من 38سنواتك والبعد

السادس" ربط المنظمة بالبيةة اللارجية" يث وجدت فرو لصال سنوات اللدمة أقل من 3
سنواتك وكذا لم توجد فرو

سب طبيعة العمل باستثنا بعد" إيجاد فرص التعمم المستمر"

لصال

تبعا لمتغير النوع

يث وجدت فرو

اإلداريينك ىذا باإلضافة إلي وجود فرو

االجتماعي عمي جميف األبعادك ولصال اإلناث باستثنا البعد الرابف " إنشا أنظمة لمشاركة
المعرفة والتعمم"ك والبعد السابف "القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم" يث تبين عدم وجود
فرو بينيما.
وأجر كان) (Can,2011دراسة ىدفت إلي الكشف عن األنشطة التي تعمل عمي
تطوير مفيوم المنظمة المتعممة في المدارس األساسية .وكان من أبرز نتاةج ىذه الدراسةك
أن المنظمة المتعممة ت تاج لمتلطيط الفعال قبل أن تبدأ بممارسة أعماليا .ويجب أن تتضمن
الثقافة التنظيمية لممنظمة المتعممة أنشطة مثل :االجتماعات الدوريةك والنوادي التربويةك
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وا لبيةات المدرسية اآلمنةك وألي ار تضم المنظمة المتعممة نظاما لممكافآت والترقياتك ورؤية
مشتركة لمرسالة واليدف.
واستيدفت دراسة عبابنة ( )8838التعرف إلى درجة ممارسة المعممين واإلداريين
في مدارس المر متين األساسية والمتوسطة في مدينة مصراتو الميبية لمتفكير النظميك
والكشف عن مقدار االلتبلف في تمك الدرجة سب متغيرات  :الوظيفةك والنوعك ومستوي
المدرسةك والمؤىلك واللبرة .وتكونت عينة الدراسة من ( )812معمماك و( )17إداريا .
وتوصمت الدراسة إلي أن ىناك وعيا ببعض جوانب التفكير النظميك وأن والي  %58من
ممارسات ذلك التفكير تؤدي بدرجة متوسطة أو قميمةك إضافة إلي وجود فرو

في درجة

الممارسة لصال اإلناثك وأص اب اللبرة األطول.
أما دراسة زايدك وآلرون ( )8887فقد ىدفت التعرف إلى مفيوم المنظمة المتعممة
ولصاةصيا وتقييم اإلمكانات ذات الصمة بيذا المفيوم في قطاعات الييةة الممكية بالجيل.
واست لدمت الدراسة نموذج مارسك وواتكنز .وتكونت عينة الدراسة من( )833موظفا بالييةة
 .وأشارت النتاةج إلي أن اقل أبعاد المنظمة المتعممة تواف ار في القطاعات الرةيسة بالييةة ىو
تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركةك وأكثر األبعاد تواف ار ىو تشجيف ال وار واالستفسار.
ىذا ب اإلضافة إلي أن النظم القاةمة ال تسم

بالمشاركة في عمميات التلطيطك والتنظيمك

ووضف االستراتيجياتك وىي غير مناسبة لبلتجاىات ال ديثة في اإلدارة مثل التعمم التنظيميك
والمنظمات المتعممةك وانشا نظم المعرفة والتعمم.
واستيدفت دراسة ال كيمك وآلرون( )8887إلقا

الضو عمى إمكانية استلدام

أدوات التعمم التنظيمي في بيةة التعميم الجامعي ودورىا في ت قي األدا المتميزك وىل لدي
الجامعة برامج لبلستفادة من عمميات التعمم التنظيمي في تعزيز إمكانية نجاح األدا المتميز
لعينة الدراسةك والتي تكونت من( )88قاةدا من جميف القيادات اإلدارية في جامعة الكوفة .
وتوصمت الدراسة إلي إمكانية تبني أدوات التعمم التنظيمي من قبل الجامعة قيد الدراسة ألنيا
في األساس تعد منظمة معرفيةك وأن استلدام أدوات التعمم التنظيمي يمكن الجامعة من
ت قي

األدا المتميز في عممياك كما أن تبني تمك األدوات وتكييفيا بما يبلةم بيةة التعميم

الجامعي يلم

ثقافة تنظيمية تدعم األدا المتميز في الجامعةك ىذا باإلضافة إلى أن أفراد

عينة الدراسة متفقون تماما وبشكل واض

ول أدوات التعمم التنظيميك و ول لصاةص
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منظمات األعمال ذات األدا المتميزك األمر الذي يعني انو في ال استلدام ىذه اللصاةص
من قبل الجامعة فان ذلك يمكنيا من ت قي التميز في أعماليا.
واستيدفت دراسة العصيمي( )8886ت ديد درجة ممارسة عممية التعمم التنظيمي في
جامعة أم القر بالسعودية .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم
تطبيقيا عمي جميف القيادات األكاديمية بالجامعة والبالغ عددىم( )348قاةدا أكاديميا .وبينت
النتاةج ان الممارسات المتعمقة بمجال التعمم التنظيمي بالجامعة في م اوره الثبلثة:
استراتيجية التعمم التنظيميك والبنية التنظيمية الداعمة لمتعمم التنظيميك والثقافة التنظيمية تتم
بدرجة متوسطة.
بينما ىدفت دراسة الرجوب ( )8886التبار إمكانية تطبي

مفيوم التعمم التنظيمي

في جامعة اليرموك باألردن من وجية نظر اإلداريين .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي
مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا( )367إداريا .وأشارت نتاةج الدراسة إلى أن
جامعة اليرموك تطب

التعمم التنظيمي بأبعاده الملتمفةك والتي جا في المرتبة األولى منيا

نظام التقنيةك تبله نظام المعرفةك وألي ار نظام الت ول التنظيمي .كما أوض ت النتاةج عدم
وجود فرو

ذات داللة إ صاةية بين آ ار اإلداريين (أفراد عينة الدراسة) ن و توفر عناصر

األنظمة الفرعية في المنظمة المتعممة في الو دات التنظيمية التي يعممون بيا تعزي
لمتغيرات :النوع االجتماعيك والمسمى الوظيفيك وعدد الموظفين في الو دة التنظيمية.
و اولت دراسة أبو لضير( )8884التعرف إلى آ ار موظفي معيد اإلدارة العامة ن و
توافر عناصر األنظمة الفرعية اللمسة لممنظمة المتعممة :نظام التعممك ونظام الت ول
التنظيميك ونظام تمكين األفرادك ونظام إدارة المعرفةك ونظام التقنية .واستلدمت الدراسة
المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا( )568فردا من الموظفين
والموظفات العاممين بمعيد اإلدارة العامة في المممكة العربية السعودية .وقد أظيرت نتاةج
الدراسة أن نظام التقنية جا في المرتبة األولي من يث درجة توافر عناصره في المعيدك
يميو نظام إدارة المعرفةك ثم نظام الت ول التنظيميك ثم نظام تمكين األفرادك وألي ار نظام التعمم.
كما أظيرت النتاةج أن االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة يميل إلي تأييد توافر عناصر نظام
التقنيةك ونظام إدارة المعرفةك ونظام الت ول بدرجة كبيرة في المعيدك في ين يميل الي توافر
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بقية عناصر النظام بدرجة متوسطة .ىذا باإلضافة إلى أنو ال توجد فرو

ذات داللة

إ صاةية تعزي لمقر العملك والمؤىل العمميك ونوع الوظيفةك وسنوات اللبرة.
وأجر بيرو) (Berrio,2006دراسة بيدف تقييم جامعة أوىايو كمنظمة متعممة في
الواليات المت دة األمريكية .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة نموذج
ماركواردت ) (marquardt model,1996التي شممت لمسة أبعاد لممنظمة المتعممة
وىي :التعممك والفردك والمنظمةك والتكنولوجياك والمعرفة .والتي تم تطبيقيا عمي عينة
قواميا( ) 212موظفا .وقد أظيرت النتاةج وجود مستوي مرتفف من تطبي

أبعاد المنظمة

المتعممة في تمك الجامعةك كما بينت النتاةج أن بعد المنظمة قد ا تل المرتبة األولي من بين
أبعاد المنظمة المتعممةك بينما ا تل بعد التكنولوجيا المرتبة االليرة.
واستيدفت دراسة ويو) (Wu ,2006الكشف عن درجة ممارسة الجامعات والكميات
في تايوان لمجاالت المنظمة المتعممةك وادارة الجودة الشاممة والعبلقة بينيماك ودور كل منيما
في تطوير وت سين األدا  .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانتين إ داىما
إلدارة ا لجودة الشاممةك واأللر لممنظمة المتعممة؛ تم تطبيقيما عمى عينة قواميا()3812
عامبل من العاممين في الجامعات والكميات في تايوان .وقد أظيرت نتاةج الدراسة ان درجة
ممارسة العاممين في الجامعات والكميات لمجاالت إدارة الجودة الشاممةك والمنظمة المتعممة
فو المتوسط .وقد وجدت فرو دالة إ صاةيا في تمك الدرجة تعزي لمتغير الموقف الجغرافي
لمكميةك في ين لم توجد فرو ذات داللة إ صاةية تعزي لمتغيرات النوعك والمؤىلك والدرجة
العممية.
وقد أجرت أماني أبو جزر( )8883دراسة ىدفت إلى بنا مشروع مقترح إلدارة
المعرفة في الجامعات الرسمية األردنية بنا عمي تعرف واقف إدارة المعرفة فييا .واستلدمت
الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا( )828فردا من
العمدا ك ونوابيمك ومساعدييمك ورؤسا األقسام في الجامعة األردنيةك وجامعة اليرموكك
وجامعة العموم والتكنولوجياك وجامعة البمقا (المركز)ك وجامعة آل البيتك وجامعة مؤتةك
والجامعة الياشميةك وجامعة ال سين بن طبلل .وأظيرت نتاةج الدراسة واقف إدارة المعرفة في
الجامعات الرسمية األردنيةك وعدم وجود فرو ذات داللة إ صاةية في ىذا الواقف تعزي إلى
متغير الجامعة .واعتمادا عمي النتاةج تم بنا المشروع المقترح باعتماد المنيجية العممية في
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صياغة أىداف المشروعك وت ديد م تواهك وتييةة كل مستمزمات نجا و من يث المواصفاتك
والوقتك والميزانيةك وامكانية عمل المشروع

سب رأي الم كمين وتطبيقو في الجامعات

الرسمية األردنيةك وفي أي مجتمف دراسة مشابو باعتبار إمكانية عممو.
وقد سعي آي ىوا ) (Ai-huai,2005في دراستو التي أجراىا في جامعة لاصة
بتايوان إلي الكشف عما إذا كان مفيوم المنظمة المتعممة والمنتشر في الثقافة الغربية يمكن
تطبيقو أكاديميا في تايوان .لذا اولت ىذه الدراسة التبار درجة مقدرة جامعة أوشين اللاصة
 Ocean Universityعمي التغيير في م تواىا الفكري فيما يلص مجالين من مجاالت
المنظمة المتعممة وىما :تعمم الفري ك وفري

العمل .وبالعودة إلى األدب التربوي فقد اتلذت

ىذه الدراسة األنموذج الذي قدمو شاين Schein,1996واللاص بيذين المجالين؛ إذ
اعتمدت الدراسة عمي أداة المقاببلت المكثفة والمفصمة ألربف فر في تمك الجامعةك من بينيا
فري

العمل في رةاسة الجامعة .وبت ميل البيانات التي جمعت من لبلل المشاىداتك

والمبل ظات الدقيقة والمكثفة ليذه الفر ك وال كم عمي درجة انسجاميا مف مفيوم ولصاةص
المنظمة المتعممة .وقد أكدت نتاةج الدراسة ان ىناك عبلقة ايجابية بين الثقافة والتعميم من
جيةك والتغيير الذي أظيرتو فر

العمل األربعة من جية ألري .ويبقي ىناك بعض الفم

ول صعوبة تغيير قناعات أعضا ىيةة التدريس في ىذه الجامعةك فيم يمتمكون ثقافاتيمك
ومعتقداتيم الراسلةك واىتماماتيم الشلصيةك وجميعيا أمور تعرقل عمميات التغيير والت ول
الي منظمة متعممة.
أما دراسة برادفورد) (Bradford,2004فقد استيدفت معرفة درجة ممارسة أعضا
الييةة التدريسية في كمية مجتمف ألينويس  Illinoisاألمريكية لمجاالت الكمية المتعممة.
واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي جميف أعضا الييةة
التدريسية في الكمية والبالغ عددىم( )26عضوا بواقف( )16من الذكورك و( )38من اإلناثك
استجاب منيم( )18عضوا بواقف( )81من الذكورك و( )7من اإلناث .وقد أشارت نتاةج
الدراسة إلى أنو تم ممارسة جميف المجاالت بدرجة كبيرةك وكانت أكثر المجاالت ممارسة ىي
الرؤيةك واستلدام التكنولوجياك في ين كانت القيادةك ونقل المعرفة أقل المجاالت استلدما.
وكانت الفرو

دالة إ صاةيا

سب متغير المؤىل لصال
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المركز الوظيفي لصال

عضو ىيةة التدريس مقارنة برؤسا األقسام والعمدا ك ولم تكن

الفرو دالة إ صاةيا سب متغير النوع.
وفيما يلص الدراسة النوعية التي أجراىا ريك) (Recce,2004في اثنتين من
الجامعات الرسمية في غرب استرالياك وكانت إ داىما جامعة ب ثيةك واأللر جامعة لاصة
بالتدريسك فقد ىدفت إلي معرفة المشكبلت التي تعي ت ول الجامعات االسترالية إلي جامعات
متعممة .وقد سعت الدراسة من لبلل أداتي المقابمةك ودراسة ال الة إلي معرفة آ ار عينة
الدراسة والمكونة من( ) 18عضو ىيةة تدريس في ىاتين الجامعتين
قدمتيا الدراسةك باعتبارىا ضرورية لتصب

ول عشرة مجاالت

الجامعة منظمة متعممةك ىي :القيادةك والرؤية

المشتركةك وثقافة المنظمةك وادارة الموارد البشريةك ولدمة المجتمفك والتسييبلت والمرونةك
والمواردك واالبتكارك وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالتك وألي ار الوصول إلي العالمية .وقد
كشفت نتاةج الدراسة أن جميف ىذه المجاالت ميمة لتصب

الجامعات االسترالية منظمات

متعممةك وأن أكثر ىذه المجاالت أىمية ىي :القيادةك والرؤية المشتركةك وادارة الموارد
البشريةك وادارة الموارد الماديةك في ين جا ت المجاالت األلر بدرجة أقل أىمية .وبنا
عمي ىذه النتاةج فقد قدمت الدراسة أنموذجا لما يجب أن تكون عميو الجامعات االسترالية
لتصب جامعات متعممة.
واستيدفت دراسة درادر) (Drader,2004الكشف عن الت ديات التي تواجو جامعة
ماالسبينا  Malaspina Universityفي إدارة التغيير المتزايد في ملتمف المستويات وآلية
تطور الجامعة لتصب منظمة متعممة .كما ب ثت الدراسة في استراتيجيات إدارة التغيير التي
يمكن تطبيقيا في ىذه الجامعةك ب اعتبار أن المنظمة المتعممة أكثر مقدرة عمي إدارة التغيير
بفاعمية عالية .وقد اقتصر مجتمف الدراسة عمي أعضا كمية ماالسبينا الجامعيةك واستلدمت
االستبانة ذات األسةمة المفتو ة كأداة لجمف البيانات .وأكدت نتاةج الدراسة عمى أن زيادة
مستو التعميم في الجامعة ىو األساس األىم لممنظمة المتعممةك كما أن زيادة مقدرتيا عمى
إدارة التغيير يعد ميما كذلكك ولذا فقد اقتر ت الدراسة عددا من االستراتيجيات التي يمكن
تنفيذىا في الجامعة إلدارة التغيير فييا كمنظمة متعممة.
وقد سعي لن ) (Lin,2004من لبلل دراستو التي أجراىا في جامعة آيداىو
 Idaho Universityفي شمال غرب الواليات المت دة األمريكية إلى معرفة العمميات
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المستلدمة في المنظمات المتعممةك وآليات تطبيقيا في الجامعاتك وعبلقتيا ببرنامج تطوير
ميني يتم تنفيذه في جامعة آيداىو .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة
تم تطبيقيا عمي جميف أعضا ىيةة التدريس في الجامعة .وقد عنونت ىذه االستبانة بقاةمة
المنظمة المتعممة والتطوير المينيك وبذا تضمنت مقياسين أ دىما لقياس درجة ممارسة
الجامعة لمجاالت المنظمة المتعممة التي قدميا بيتر سينج Peter Sengeك واآللر لقياس
برنامج التطوير الميني ودرجة ت ق

أىدافو .وقد أشارت نتاةج الدراسة إلى أن مجاالت

المنظمة المتعممة لم تت ق بقدر ما ت ققت أىداف برنامج التطوير الميني في ىذه الجامعة.
أما دراسة أبو تينة ) (Abu- Tineh,2003فقد استيدفت التبار العبلقة بين نمط
القيادة كما يتصوره مديرو المدارسك وممارسة معممييم لمضوابط اللمسة لممدرسة المتعممة.
واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي عينة قواميا()322
معمما في المر متين االبتداةية والمتوسطة في إ د المناط التعميمية Leon Countryفي
والية فموريدا األمريكية .وكان من أىم نتاةج الدراسة أن ممارسة المعممين الذكور لضوابط
المنظمة المتعممة أكثر من ممارسة المعممات اإلناثك كما تقل ممارسة المعممين لضوابط
المنظمة المتعممة بزيادة عدد سنوات اللدمةك ىذا باإلضافة إلي أن ممارسة معممي المر مة
االبتداةية لضوابط المنظمة المتعممة أكثر من زمبلةيم معممي المر مة المتوسطة.
و اولت دراسة ميوس) (Muse,2000الكشف عن درجة تفصيل أعضا

ىيةة

التدريس في جامعة أوبرن األمريكية لعدد من مجاالت المنظمة المتعممةك وما إذا كانت تمك
الدرجة تلتمف بالتبلف متغيرات(نوع الكميةك و جم الكميةك ومستوي الكميةك والنوعك والرتبة
األكاديميةك واللبرة) .واستلدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة تم تطبيقيا عمي
عينة قواميا( )354عضو ىيةة تدريس .وقد اشتممت االستبانة عمي أربعة مجاالت تمثل
عناصر المنظمة المتعممة من وجية نظر البا ثك ىي :الدعم المنظميك وااللتزام االجتماعيك
وااللتزام المنظميك والعدالة المنظمية .وأشارت نتاةج الدراسة إلي أن أعضا ىيةة التدريس
يفضمون بعدي الدعم المنظميك وااللتزام االجتماعي بدرجة متساويةك أكثر من تفصيميم
لبعدي االلتزام المنظميك والعدالة المنظميةك كما أنو ال توجد فرو

تذكر لمتغيرات الدراسةك

وليس ىناك عبلقة بين ىذه المتغيرات ودرجة تفصيل أفراد عينة الدراسة ألبعاد المنظمة
المتعممة األربعة.
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التعمي عمي الدراسات السابقة:
من عرض الدراسات السابقة يمكن استلبلص ما يمي:
 -3الدراسات التي تناولت ت ول الجامعات المصرية إلى منظمات متعممة تتسم بالنقص
الشديد.
 -8إذا كانت الدراسات اللاصة بت ول الجامعات المصرية إلى منظمات متعممة تتسم بالنقص
الشديد فإن تمك التي تتناول ت ول جامعة األزىر إلى منظمة متعممة أكثر قمة إن لم تكن
نادرةك فبل توجد سو دراسة إس ار الذبيانك ومنيرة الشرمان ()8835ك التي تطرقت إلي
بنا

استراتيجية مقتر ة لت ويل الجامعات األردنية الرسمية إلي منظمات متعممة من

وجية نظر القادة األكاديميين وأعضا ىيةة التدريس فييا.
 -1تمثمت الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع أبعاد منظمة التعمم في إ د عشرة دراسة
ىي :دراسة كان )(Can,2011ك ودراسة بيرو )(Berrio,2006ك ودراسة ويو
)(Wu,2006ك ودراسة آي ىوا )(Ai- hua,2005ك ودراسة براد فورد

(Brad

)ford,2004ك ودراسة ريك )(Recce,2004ك ودراسة درادر)(Drader,2004ك
ودراسة لن)(Lin,2004ك ودراسة أبو تينة )(Abu- Tineh,2003ك ودراسة ميوس
). (Muse,2000
 -2تمثمت الدراسات التي تم إج ار ىا في البيةة األردنية في ست دراسات ىي دراسة الضرايرةك
والصنمور ()8835ك ودراسة إس ار الذبيانك ومنيرة الشرمان()8835ك ودراسة ض ي
لضرك ولصاونة ()8833ك ودراسة الرجوب ()8886ك ودراسة أماني أبو جزر(.)8883
بينما تمثمت الدراسات التي تم إجراؤىا في البيةة السعودية في سبعة دراسات ىي :دراسة
العنزي ()8834ك ودراسة العياصرةك وال ارثي()8833ك ودراسة العتيبيك وىيفا إبراىيم
()8833ك ودراسة العرفج ()8833ك ودراسة زايدك وآلرون()8887ك ودراسة العصيمي
()8886ك ودراسة أبو لضير ( .) 8884وفيما يتعم

بالدراسات التي تم إجراؤىا في

البيةة المصرية فقد تمثمت في دراسة وا دة ىي دراسة وال عبد اهللك وس ر أبو راضي
( .) 8832كما تمثمت الدراسات التي تم إجراؤىا في البيةة الفمسطينية في دراسة وا دة
ىي دراسة أبو شيشك ومرتجي( .)8833أما عن الدراسات التي تم إجراؤىا في البيةة
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الكويتية فقد تمثمت أيضا في دراسة وا دة ىي دراسة الدي اني ( .)8833وبالنسبة
لمدراسات التي أجريت في البيةة الميبية فقد كانت دراسة وا دة ىي دراسة عبابنة
( .) 8838كما تمثمت الدراسات التي أجريت في البيةة العراقية في دراسة وا دة ىي دراسة

ال كيمك وآلرون (.)8887

اإلطاز اليظسي للدزاسة:
يتناول اإلطار النظري لمدراسة بعضا من الجوانب التي تتمثل في :مفيوم المنظمة المتعممةك
ولصاةصياك والسياسة التعميمية لجامعة األزىرك وسمات جامعة األزىرك وبنا المنظمات
المتعممةك ومبررات الت ول ن و المنظمة المتعممةك والمنظمات المتعممة كأنظمة مفتو ةك
ونماذج المنظمة المتعممةك ويلتتم اإلطار النظري لمدراسة بمعوقات الت ول ن و المنظمة
المتعممة.

مفَوو امليظنة املتعلنة:
يعد مفيوم المنظمة المتعممة أ د المفاىيم المتنامية في العديد من المجاالت التي من أىميا:
مجال إدارة الموارد البشريةك واألنظمة المدرسية .وقد تعددت التعريفات التي تناولت مفيوم
المنظمة المتعممةك فقد عرفيا سينج ) (Senge,1990بأنيا المنظمة التي من لبلليا
يمكن لؤلفراد زيادة كفا تيم الذاتية من اجل ت قي
لمتفكيرك واطبل

نتاةج أفضلك وتعزيز أنماط جديدة

العنان لمطموح الجماعيك ومثابرة األفراد من اجل التعمم مف بعضيم

البعض.
في

ين

عرفيا

بيدلرك

وبرجوينيك

وبويديل

&(Pedler,Burgoyne

) Boydell,1991,p.79بأنيا المنظمة التي تسيل عممية التعمم لجميف أعضاةياك كما
تقوم بتطوير نفسيا طبقا لمسيا .
بينما عرفتيا واتكنزك ومارسك ) (Watkins& Marsick,1993بأنيا تمك المنظمة التي
تتعمم بصورة مستمرة وتقوم بالتطوير في بنيتيا من وقت آللر.
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بينما عرفيا جارفن ) (Garvin,1993,p.82بأنيا تمك المنظمة اليادفة إلي بنا
واكتساب ونقل المعرفة وتعديل سموكيات األفراد دالل المؤسسة من اجل ت قي

معارف

ورؤ جديدة.
كما عرفيا شوجرمان ) (sugerman,1998,p.3بأنيا :المنظمة التي ت فز أفرادىا
عمى المشاركة فييا كمبدعين من لبلل عمميات التعديل والتغيير لقواعد العملك باإلضافة
إلى أنيا المنظمة التي تستفيد من الطاقات الناتجة عن عمميات التعمم الفردية والجماعية.
بينما عرفيا كل من ليثوودك ولويس) (Leithwood& Louis,1998بأنيا :تمك
المنظمة التي تمتمك قاةدا يدعم توجيات عمل الفري ك والتعمم المستمرك وممارسات العمل
المنتجة.
كما عرفيا درافت ) (Draft,2000,p.40بأنيا المنظمة التي ي دد فييا كل وا د من
العاممين المشكبلت ويقوم ب ميا بما يجعل المنظمة قادرة عمى أن تجرب وتغير وت سن
باستمرار من أجل زيادة قدرتيا عمى النمو والتعمم وت قي أغراضيا.
وتوصل ماركواردت ) (Marquardt,2002إلي أن المنظمة المتعممة ىي المنظمة التي تتعمم
بطريقة جماعية وبشكل فعالك وتعمل عمي ت سين مقدرتيا عمي إدارة المعرفة واستلداميا
باستمرارك وتمكين األفراد من التعمم دالل المنظمة ولارجياك واستلدام التقنية لتنظيم
التعمم واإلنتاج.
في

ين

عرفيا

جريجوك

وجيرو ك

ورايت

&Geroy

(Griego,

) Wright,2000,p.9بأنيا المنظمة التي تنمي الملرج التعميمي اعتمادا عمي األدا
الفعال المت ق من لبلل الوعي المتزايد.
كما عرفيا أولوك ) (Auluck,2002,p.112بأنيا :المنظمة القادرة عمي لم وتبادل
ونقل المعرفةك وتعديل سموك أفرادىا بنا عمي تمك المعرفة.
بينما عرفيا )  ( Dineen & Noe,2003,p.5بأنيا المنظمة التي يواصل فييا األفراد
العاممون م اولة تعمم أشيا

جديدة وتطبي

اللدمة.
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كما عرفيا أرمسترنجك وفولي ) (Armstrong& FoLey,2003,p.77بأنيا المنظمة التي
تمتمك العديد من الرؤ ك والقيمك واالفتراضاتك والسموكيات والتي تدعم بيةة التعمم؛
والعمميات التي تعزز من تعمم األفراد وتطورىم من لبلل ت ديد ا تياجاتيم التعميمية
وتسييل عممية التعمم؛ والبني اللاصة بالرؤ والقيم واالفتراضات اللاصة بالمؤسسة التي
تدعم أنشطة التعمم ليتم تقويتيا ودمجيا دالل بنية العمل.
وعرفيا ( درةك8882كص )48بأنيا المؤسسة التي تنسج في كيانيا مقدرة مستمرة عمي
التعمم والتكيف والتغيرك فقيميا وسياساتيا وأنظمتيا وىياكميا تشجف وتسرع التعمم لجميف
العاممين فييا.
وعرفيا مايمونين ) (Moilanen,2005,p.73بأنيا :المنظمة التي يتم إدارتيا بصورة
واعية من لبلل التعمم الذي يعد مكونا رةيسا في قيم المنظمة ورؤيتيا وأىدافيا.
في

ين عرفيا شونيراز ) (Chunharas,2006,p.4بأنيا المنظمة التي يتم تنظيم

بيةتيا بما ييسر عممية التعمم وتبادل المعارف بين أعضا المنظمة أو العاممين فييا.
كما عرفيا كل من كاستانيداك وروز) (Castaneda& Rios,2007,p.365بأنيا
المنظمة التي تسعى إلي التعمم وتبني التعمم التنظيمي بيدف التطوير المستمر.
وعرفيا كل من برسناتك وسابارنس)  (Bersenaite& Saparnis,2007,p.24بأنيا
منظمة تمتمك أىدافا تنظيمية م ددة تتطمب مشاركة الموظفين في تبادل المعرفة واللبرات
فيما بينيم.
بينما عرفيا (عثمانك8886ك ص )83بأنيا المنظمة التي تقدم تسييبلت التعمم لجميف
أعضاةيا لتكون قادرة عمي تغيير وت سين نفسيا باستمرارك لت قي

أىدافيا وأىداف

أعضاةيا وأىداف المجتمف الذي تعمل فيو.
كما عرفيا كل من (عبابنةك والطويلك8887ك ص )61بأنيا المنظمة التي يتم فييا ممارسة
التعمم الفردي والمنظمي بشكل تمقاةي مستمر لت قي

التكيف مف المتغيرات الدالمية

واللارجيةك واالندماج مف البيةةك واالنطبل ن و التميز واإلبداعك وت قي األىداف بأقصى
درجات الكفا ة والفعالية.
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وعرفيا ( مودك8838ك ص ) 55بأنيا منظمة المعرفة التي تمتمك البيةة التكنولوجية القادرة
عمي تطبي

إدارة المعرفة في عممياتيا اإلداريةك وتمتمك الثقافة التنظيمية التي تمكن

العاممين من إنجاز األىداف االستراتيجية لممنظمةك من لبلل تبادل األفكار والمعمومات
المتا ة لدييم.
وعرفيا روبرت سون ) (Robertson,2015بأنيا المنظمة القاةمة عمي اإلدارة الذاتيةك
ومن ثم فالعبلقات بين األقران تعتبر من العناصر الضروريةك أكثر من التوزيف اليرمي أو
اإلجماع.
وفي ضو ما سب

عرضو من تعريفات لممنظمة المتعممةك يتبني البا ث تعريفا

إجراةيا لممنظمة المتعممة فيعرفيا عمى أنيا :المنظمة التي يتعمم أفرادىا من بعضيم البعض
بشكل مستمر وبطريقة تضمن ت قي أىداف تمك المنظمة وتعمل عمي ت قي تميزىا وتفردىا
عن غيرىا من المنظمات التقميدية.

اإلطاز الفهسي والفلسفي ملفَوو امليظنة املتعلنة:
يمكن إرجاع جذور المنظمة المتعممة إلي عيد المدرسة العممية التي ركز فييا
فردريك تايمورك وىنري فايول عمي ضرورة تعمم العامل كي ينجز العمل .وعمي الرغم من
العبلقة اليرمية بين المدير والعاملك وىذا اعتبار ضمني فمدي العامل ما يمكن أن يسيم بو
في تطوير المنظمة .وتلتمف فكرة منظمة التعمم عن مفيوم المصنف قديماك ومفاىيم "تايمور"
في اإلدارةك فقد كان يقسم العمل إلى أج از وي دد لكل عامل الجز الذي ينبغي عميو القيام
بوك أما فكرة منظمة التعمم فتركز عمي العمل الجماعي إذ يشارك الجميف في فيم الميمة
المنوطة بيمك ويستفاد من معارف وميا ارت وامكانيات ولبرات كل فرد من الفري

لمقيام

بالميمةك فالميمة التي يسعون إلى انجازىا ليست ثابتة بل متطورة بفعل التقدم العممي
والمعرفي والتقنيك لذلك لزم العمل الجماعي وظيرت ال اجة إلي االستفادة من جميف العقول
في كل مؤسسة سوا أكانت إنتاجية أم لدمية

كومية أم لاصة( يدرك8882ك ص.)88

ولقد أفاض عمما النفس التربوي في وضف النظريات التي تفسر عممية التعمم
الفرديك إال أن االىتمام بالتعمم الجماعي في المنظمات تألر إلي عيد قريبك بعد انتشار
الفكر المنظمي منذ مطمف اللمسينات من القرن الماضي؛ فقد عرفو سينج وزمبلؤه
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) (Senge, et.al,2000بأنو االلتبار المستمر لملبراتك وت ويل ىذه اللبرات إلي معارف
يسيل ال صول عمييا من قبل المنظمة ككل.
ومن أساسيات التعمم الجماعي مفيوما التعمم المنظمي

Organizational

(OL) Learningك والمنظمة المتعممة)Learning Organization(LOك وبالرغم من أن
المفيوم اال ول مقدمة الثانيك إال أن كثي ار من البا ثين يعد المفيومين ملتمفينك يث يعد
التعمم المنظمي مفيوما قديما نسبيا؛ إذ يعود إلي اللمسينيات عندما ذكره ىيربرت
سيمون Herpert Simonألول مرة عام  3731من القرن الماضي في نظريات النظم
ال يوية والنظم اإلدارية؛ والذي يعني مجموعة العمميات واإلج ار ات والرساةل التي تتلذىا
المنظمة لزيادة مقدرتيا عمي التغيير المستمر والتكيف مف المتغيرات الدالمية واللارجية
لت قي أقصي درجة ممكنة من األىداف المرغوب فييا ) .(EndLik,2001بينما يعد مفيوم
المنظمة المتعممة

ديثا نسبياك فقد ظير أول مرة عام  3778عمي يد سينج

) (Senge,1990في كتابو الضابط اللامس :الفن والممارسة في المنظمة المتعممةك يث
أطم عمي المنظمات التي تمارس التعمم المنظميك ويصب ىذا التعمم سمة ميمة في كيانيا
اسم "منظمات متعممة"ك وعدىا بأنيا تمك المنظمات التي يعمل األفراد فييا باستمرار عمي
زيادة مدركاتيم في ت قي

النتاةج التي يرغبون فيياك باتلاذ أنماط من التفكير والطموح

ويم ظ من ىذا التعريف أنو يركز عمي
الجماعيك ويتعمم الجميف باستمرار كيف يتعممون معاُ .
تعمم األفراد بشكل منفصل وت قيقيم لقدر ميم من التمكن الشلصيك ثم دمج ىذه الكفايات
والميا ارت مف العاممين اآللرين ضمن رؤية وعمل جماعي مو د ينتج عنو ت قي

التعمم

المنظمي.
وقد

تم

بمورة

مصطم

المنظمة

المتعممة

في

أعمال

&Watkins

 Marsicks,1993في كتاب من تأليفيم ت ت عنوان :ن ت منظمة التعمم :دروس في فن
وعمم التغيير المنيجي .وفي ىذا الكتابك قاما بوصف التجارب الواعدة من اجل بنا ثقافة
تعمم عبر ستة مكونات أساسيةك كما انتييا بالتغيرات البلزمة في أربعة مستويات لممنظمة
المتعممة (الفردك والفري ك والمنظمةك والمجتمف) .ولقد ال ظا كيف أن االستعارة اللاصة
بمصطم (ن ت) تتواف بصورة كبيرة مف المنظمة المتعممة؛ ألنيا تتناول بنا وتصميم رؤية
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فعالة لوصف السيا

المستيدفك باستلدام موارد متا ة ومناسبة &(Watkins

).Marsick,1993,p.257
ولقد أورد  Watkins& Marsicks,1993أن اليدف األساسي من كتابيما ىو
مساعدة الفرد عمى أن يدرك أنو ال يوجد لآلن تمثال من وت واض  -المنظمة المتعممة-
وإلظ يار أن بعض المنظمات قد بدأت تغير نفسيا لتصب

منظمات متعممة .والكتاب ليس

كتاب استراتيجيات ولكنو عبارة عن ت ميل لمسماتك واللصاةصك والجيود المبذولة لممنظمات
المتعممة الصاعدةك والذي سوي يساعد الفرد عمي بنا المقررات وت ديد الممارسات من اجل
بنا منظومة التعمم اللاصة بو)Watkins & Marsick, 1993, P. 260( .
ولقد ال ظ  Watkins& Marsicks,1993أنو لمبد

في تصميم المنظمة

المتعممةك فيجب عمي الفرد أن يبدأ أوال في الدراسة الدقيقة لطاقة المنظمة أو قدرتيا عمى
التعمم والتغيير في أربعة مستويات)(Watkins& Marsick,1993,p.262ك تتمثل في:
التغير في سموك الفرد ومعرفتو ودوافعو وقدرتو عمى التعممك والتغير في قدرة المجموعة عمي
الت ديث والتطوير وتوليد المعرفة الجديدةك والتغير في طاقة المنظمة عمي الت ديث وانتاج
المعرفة الجديدةك والتغير في الطاقة الشاممة لممجتمف األصغر واألكبر من لبلل جودة ياة
دالل سيا العمل والعديد من األساليب األلر .
ولقد انتيي واتكنزك ومارسك إلي ت ديد سبعة سمات أساسية لممنظمة المتعممة
تتمثل في :االستمراريةك والتشاركك والت قي

والتقنينك واالرتباطك والجماعيةك وبنا القدرة

االستيعابية .وىذه السمات من شأنيا أن تضمن النمو الذاتي لممنظمة المتعممة
).(Watkins& Marsick,1993,p.279
كما أشار واتكنزك ومارسك ) (Watkins& Marsicks,1996إلى أن المنظمة
المتعممة ليست غاية وانما ىي وسيمة أو ر مة؛ فيي تتضمن العديد من المبادئ األساسية
والتي من الممكن استلداميا من اجل تصميم بنية مرنة لبل تياجات اللاصة بالفرد .والمنظمة
المتعممة يجب ان تقوم باالتي:
-

أن يتم تضمينيا في البنية الت تيةك وليس في قسم التدريبك باعتبارىا أ د السبل
الساةدة من اجل بنا ك وت قي ك ونشر المعرفة.
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-

بنا عادة تعمم لد األفراد في ثقافة المنظمةك ومن ثم تسيطر روح الب ث واالستقصا ك
والمبادرةك والتفكير التجريبي.

-

مراجعة رأس المال المعرفي في المنظمة بصوره منتظمةك ودراسة مستويات النمو من
أجل إزالة عواة التعمم ).(Wtkins& Masicks,1996,pp.282-283
ولقد اكتممت النظرية تقريبا في عام3777ك يث تشارك Watkins& Marsick

في كتاب آلر أسمياه؛ تسييل المنظمة المتعممة :جعل التعمم بنية عظيمة .ولقد تناول الكتاب
النموذج النياةي لممنظمة المتعممةك وقدم األسس السبعة ليذه المنظمة تقديم االستراتيجية
القيادية لئلدارة .ورغب المؤلفان في جعل تعريف المنظمة المتعممة أكثر إجراةيةك يث عرفاىا
بأنيا تمك المنظمة التي تتسم بالتعم م المستمر من أجل النمو المستمرك كما تتسم بالقدرة عمي
تطوير وتغيير نفسيا ).(Marsick& Watinks,1999
االشارة إليو عمى االستراتيجيات البلزمة لبنا

ولقد ركز الكتاب ساب

المنظمة

المتعممةك يث أشار واتكنزك ومارسك أن القادة يبرزون ك راس أساسيين لمتغيير وىم من
يجب ع مييم تغيير أنفسيم من اجل ت قي نمذجة عممية التعممك كما ذك ار أن اللطوة األولي
في ت قي

المنظمة المتعممة تتمثل في تغيير دور القادةك كما أنو من الواض أن األفراد ال

يمكنيم التفكير باللارج ويغيرون الطريقة التي يتم بيا أدا األشيا إذا لم يكن ىناك دعم من
المراك ز األعمىك والقادة يجب أن يقدموا البيةة اآلمنة يث يمكن لؤلفراد أن يسمكوا سموكيات
جديدةك وأن يدركوا أنو من المتوقف منيم أن يغيروا ال الة الراىنة .ويتمثل الموقف المثالي
لممنظمة

المتعممة

في

أن

يقوم

القادة

بنمذجة

التعمم

&(Watkins

)Marsicks,1999,p.159
وفي قيقة األمر فإن فكرة المنظمة المتعممة قد تأثرت بأدبيات المجتمف المتعممك
واقتصاد المعرفةك والتعمم التنظيمي .وتعد نقطة االنطبل

في ىذه األفكار كميا وا دة وىي أن

ىناك تغي ار مستم ار يستمزم تعمما مستمرا .وبما أن العصر ال ديث يتسم بسمة وا دة؛ ىي عدم
الثبات أو التغير ا لمستمرك لذا فان النجاح متوقف عمي مقدرة األفراد عمي التعامل مف ىذا
التغير من لبلل التعمم المستمر .فالمؤسسات والمجتمعات تفتقد االستقرار مما يجعميا في
ت ول داةمك فمم تعد ىناك ظروف مستقرة تدوم مدي ال ياةك ومن ىنا فإن عمى األفراد أن
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يتعمموا كيف يكونوا متعممين اذقينك وليس عمييم فقط ت ويل مؤسساتيم استجابة لمظروف
الجديدة ومتطمباتياك بل إعادة تشكيل مؤسساتيم وتطويرىا لتصب أنظمة متعممة أي قادرة
عمي إ داث الت والت ).(Adrianna,2005,p,11

خصائص امليظنة املتعلنة:
swieringa& wierdsma, 1992,

أشار العديد من البا ثين (

) tosey, Visser& Saunders, 2012, pp. 290-291إلى أن المنظمات
المتعممة تتسم بالعديد من اللصاةصك لعل من أىميا ما يمي:
 عدم وجود نماذج لمقيادةك يث ال يوجد قادة أو منسقونك فالجميف ببساطة أفراد داللالمنظمة.
 تبعاً لمثقة في األفراد دالل المنظمة فبل اجة لتوقيعات ال ضور أو االنصراف. األفراد يعممون فيما يرغبون ومف األفراد الذين يرغبون في العمل معيم. -األفراد يمكنيم تجريب العناصر الجديدة بسيولةك

يث إنيم ال يلافون من ارتكاب

األلطا .
 -الشفافية ىي إ د

السمات الضرورية في ىذه المنظمةك فجميف المعمومات متا ة

لمجميف.
 األفراد يصن فون من لبلل األدوار وليس من لبلل الوظاةف أو المسميات الوظيفيةك وىذامن شأنو ت قي المرونة.
 -فر

العمل والعمل في مجموعات أ د أىم السمات الضروريةك وفي ال قيقة تميل ىذه

المنظمات ن و التركيز عمى أدا الفري .
 أي فرد دالل المنظمة من الممكن أن يتلذ العديد من الق اررات بشأن أي قضية منالقضاياك ولكن من الضروري أن يطمب النصي ة من اللب ار والمتلصصين.
 توافر برامج لمتدوير من أجل تقديم أفراد جدد دالل المنظمة.- 784 -
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 تعد الصراعات من األمور الطبيعية في ىذه المنظمةك ولذا فداةما ما يتم االعتماد عمىإج ار ات إلنيا تمك الصراعات متعددة اللطوات.
 بيةة المنظمة المتعممة تساعد عمى التأمل والتفكر والجموس بيدو . تدعم ىذه المنظمة بصورة كبيرة البعد عن الرسمية من لبلل التأكيد عمى أىمية المشاعرالوجدانيةك وال ياة الشلصيةك واآلمالك والطمو اتك وال دسك والشكك  ..الخ.
 التكيف مف بيةة التعمم بصورة مستمرة. -األفراد داةما ما يتم دعوتيم لممشاركة في

وارات واستقصا ات بشأن نمو المنظمةك

وأغراضياك وقيميا واالفتراضات النظرية اللاصة بياك والتي ترتبط بصورة كبيرة بالتعمم
ثبلثي ال مقة.

ويت ق التعمم ثبلثي ال مقة ( ;swieringa & wierdsma, 1992
)  tosey, 2012,et.al, p.300عندما تكون المبادئ األساسية لممنظمة م ل جدل
ونقاشك بما يضمن تطوير مبادئ جديدةك يمكن من لبلليا أن تنتقل المنظمة إلي مر مة
ال قة .وىذا المستو من التعميم يعتبر من األمثمة الراةدة والذي يتفو

عمى نظام التعمم

أ ادي أو ثناةي ال مقةك كما يضمن تناول األطر الرةيسة وال اكمة لممنظمةك وأغراضياك
ومبادةيا األساسيةك والعديد من المكونات األلر التي ت كم المتغيرات أو األدوار أو الميمة
اللاصة بالمنظمة.
وقد استعرض (الكساسبةك والفاعوريك والعميانك 8838ك ص )11ثبلثة مفاىيم
لممنظمة المتعممة تعبر عن قوة التعمم في ت ويل الرؤية إلى واقف؛ األول منيا أن ىذه
المنظمة تسيل التعمم لجميف أعضاةيا مما يمكنيا من الت ول الذاتي بشكل مستمرك والثاني
أن منظمة التعمم توسف مقدرتيا عمى التوصل إلي نتاةج مرغوبة فعبلًك وتوفر المجال لمطموح

الجماعي وتمكن العاممين من تعمم كيف يتعممون من بعضيم البعضك ويتم فييا رعاية أنماط
التفكير الجديدةك والثالث أنيا توفر الميارة في إيجاد المعرفة واكتسابيا ونقمياك وتعمل عمى

تعديل سموكيا بما ينعكس عمى إيجاد معارف جديدة.
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كما

ذكر

سكيونسايكينك

بالكيوناز

بالفوكيوتك

)Balvociute& Balciunas, 2009, p. 60

(

skuncikiene,

لصاةص ألر

لممنظمة

المتعممة منيا :إتا ة الفرصة لمجميف لمتعمم بالتعاون والعمل المشترك في مناخ تنظيمي قابل
لمتطور باستمرارك والفاعمية والتفاوض في التعامل بين األقسام في المنظمة الوا دةك وتصميم
الوظاةف واألدوار في الييكل التنظيمي بأساليب تمكن المنظمة من التطور في الوقت الذي
تتوفر لدييا القدرة عمى االستجابة والتفاعل مف المتغيرات البيةيةك والتعامل مف العاممين في
الوظاةف ذات االتصال المباشر مف الجميور عل أساس أنيا أدوات لمرصد البيةي قادرة عمى
تنمية الوعي والتفاعل االيجابي إلى أقصى

دك وتنمية التباين اإليجابي بين األفرادك

فااللتبلف بين األفراد ال يتم تشجيعو فقطك وانما ينظر إليو ك الة ص ية لتنشيط عممية التعمم
واإلبداع.
كما تتبنى المنظمة المتعممة قيما وثقافة ملتمفة يمكن إجماليا في :الكل أىم من
الجز وال دود بين األج از قميمة ليسم
التنسي

ذلك ب رية تدف

والتعمم المستمرك والمساواة قيمة أساسية

المعمومات واألفكار من لبلل

يث ت رص المنظمة المتعممة عمى

العدالة والمساواة كعنصر جوىري في ثقافتيا وىو ما يؤكد عمى تعامل الجميف بعناية وا ترام
مما يعزز من إيجاد المناخ اآلمن والوثو بو لمتجريب تى ولو نتج عن ذلك التجريب لطأ
فبل بأس بو من أجل تعزيز عممية التعممك ىذا باإلضافة إلي أن ثقافة المنظمة المتعممة
تشجف عمى اتلاذ الملاطرة والت سين والتغييرك فالقيمة األساسية لممنظمة المتعممة تكمن في
فت

األبواب لئلبداع والت سين والمكافأة عمييما

تى لربما تكافئ الملطئ لتشجعو عمى

التعمم والنمو( .العمريك 8887ك ص.)85
بينما أضاف باركيوس ( )Barcus, 2007, p.3, p.4لصاةص ألر تميز
المنظمة المتعممة وىي كالتالي:
 -القيادة التعميمية؛

يث تضطمف القيادة في منظمات التعمم بأدوار جديدة غير األدوار

التقميدية.
 المشاركة الفعالة؛ يث يشترك الجميف في وضف االستراتيجيات وتنفيذىا ب يث ال تكونك ارً عمى فةة دون غيرىا.
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 -التمكين؛ ويعني ترك

رية التصرف لمعاممين من لبلل الممارسة والتدريب واعطاةيم

الصبل يات وتوفير المعمومات ليم ومن يم الثقة بالنفس.
 -فر

العمل؛ وتتكون ىذه الفر

من موظفين ذوي ميارات ملتمفةك وألعضا الفري

الصبل ية في التغيير واتلاذ الق اررات.
-

رية المعمومات؛

يث يجب أن تكون المنظمات ذات شفافية في األدا وأن توفير

إمكانية ال صول عمى المعمومات يكون لكل أعضاةيا.
وير (العميك وقندلجيك والعمري 8884ك ص )112أن المنظمات المتعممة تتمتف
بمجموعة من اللصاةص لعل من أىميا :شعور العاممين فييا بأنيم يقدمون عمبل ميما
لصال يم ولصال المجتمفك وأن كل فرد فييا معني بطريقة أو بألر بالنمو والتقدم وت سين
قدراتو اإلبداعيةك وأن عمل األفراد بمجموعيم أكثر ذكا من عمميم منفصمين (التركيز عمى
فر العمل)ك وتصب المنظمة معتمدة عمى قاعدة معرفية من لبلل تلزينيا لممعارف ولاصة
الضمنية منياك وأن الرؤية المشتركة تستمد من المستويات اإلدارية جميعياك ويكون العاممين
مدعوين لمتعمم عن ماذا يجري في جميف المستويات اإلدارية ب يث يشعر الفرد فييا بال رية
بعيداً عن افتراضات وت يز اآللرينك ويعامل كل فرد اآللر كزميل في إطار من اال ترام والثقة
فيما يقولو ويفعموك فضبل عن أن لمفرد رية التجريب واتلاذ الملاطر والوصول إلي النتاةج

بانفتاح تامك فبل أ د يلاف من أنو سيقتل من ج ار لطأ يرتكبو.
وقد أشار أجاجمو ( )Agaaglu, 2006, p.23إلى أن منظمات التعمم تتميز
باآلتي:
 ليا القدرة عمى إيجاد مول بديمة ألزمات التمويل وكيفية صوليا عمى الموارد البلزمةلتشغيميا في ضو اللبرات والتجارب.
 تساعد عمى لم ثقافة تنظيمية مو دة. تيسر عممية انتقال المعمومات واداراتيا تى يمكن االستفادة منيا بطريقة مثمى. تدعم عممية التنمية المينية المستمرة والذاتية لؤلفراد العاممين بالمنظمة عمى التبلفمستوياتيم التعميمية والوظيفية.
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 ت ق رسالة المؤسسة وأىدافيا. تمبي توقعات المسةولين عن المنظمة والعاممين فيياك والمتعاممين معيا والمستفيدينمنيا.
 -إدارة التغيرات المؤثرة في المؤسسة والتعامل معيا بكفا ة وفاعمية سوا

كانت ىذه

التغيرات مرتب طة بالبيةة الدالمية (ت دي نقاط القوة والضعف) أم لارجية (ت دي الفرص
والتيديدات).
 إمكانية صنف واستلدام ق اررات رشيدة ومستقبمية معتمده عمى بيانات ومعمومات دقيقةوكافية وبداةل متعددة.
 تساعد عمى االستغبلل األمثل لئلمكانات المتا ةك واتا ة ليارات واسعة أمام المتعممينمن لبلل تطبي

مبدأ التعمم في أي وقتك وكذلك فرص ت قي

التوجيو الذاتي لممتعمم

وطر التقويم الذاتي.
 تكثيف الميزات التنافسية لممنظمة (التركيز عمى أفضل ما يمكن أن تفعمو). القدرة عمى تسوي ملرجاتيا إلي سو العمل في ظل ظروف السو المتغيرة. تتضمن فك ار مستقبلك واعطا األفراد األمل في ت سين الوضف القاةم. -تتطاب

مف الجز األساسي إلنسانيتنا وىو ال اجة لمتعمم ولت سين بيةتنا وأن نكون

فاعمين.
 -تتضمن فواةد مالية متأصمة عن طري

ت ويل مكان العمل إلي مكان عمل يعمل بشكل

جيد ويقدر موظفيو بنفس الشكل.
وقد وصف اليكسيو ( )Alexiou, 2005, p.22المنظمة المتعممة بأنيا تمك
المنظمة التي تتجاوز األىداف المتعمقة بتعظيم الرب ية قصيرة األجلك وتُشعر العاممين بأنيم
بل لصال يم وصال المجتمفك وكل فرد فييا معني بالنمو والتقدم وت سين قدراتو
يقدمون عم ً

اإلبداعيةك ويعامل كل فرد فييا اآللرين معاممة الزمبل في إطار من اال ترام والثقةك فضبل

عن التركيز عمى العمل الفريقي.
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كما أكد (الكبيسيك 8883مك ص )13عمى أن المنظمة المتعممة تتميز عن غيرىا
من المنظمات بنمط قيادتيا التعميميةك و رصيا عمى تعمم أساليب التفكير والت ميل وال وار
وتبادل األفكار والمعمومات مف اآللرينك والييكمة التنظيمية التعميمية التي تساعدىا عمى إث ار
المعرفة ونشرىا في كافة المستويات التنظيميةك وتشكيل المجان وفر

العملك وبطاقتيا

البشرية التي تمتمك الميارة والثقة بالنفس وقوة التأثير في اآللرين والقدرة عمى التصرف
والت رك بفاعمية.
ولعل أبرز ما يميز المنظمة المتعممةك التواف

ال قيقي بين الصفات الشلصية

لؤلفراد في المنظمةك وما لدييم من قيم ودوافف وأىداف مف اللصاةص الوظيفية لممنظمةك
يث يتجو الموظف إلي المنظمة المتعممة التي لدييا وظاةف وأنظمة تتف

مف اىتماماتو

وقيمة ودوافعوك كما أن المنظمة المتعممة تجذب إلييا كل من يتف معيا في بيةتيا المتعممة.

(.)Simonaitien Leonavien& Zvirdauskas, 2004

كما يذكر (عثمانك 8886ك ص )84أن من سمات المنظمة المتعممة أنيا :توفر
فرص تعمم مستمرة لمعاممينك وتستلدم التعمم لموصول إلي ت قي
األفراد مف إنجاز المنظمةك وتسم

األىدافك وتربط انجاز

بمناقشات مفتو ة تمكن العاممين من المشاركة بدون

مجازفة أو لوفك وتتفاعل وتتكيف بشكل مستمر مف بيةتيا اللارجيةك وترفف من القيمة
االقتصادية لممعرفةك وتبين كيفية تطبي تمك المعرفة وقياس نموىا في المنظمة.
بينما ير ماركواردت ( )Marquardt, 2002أن المنظمة المتعممة تتميز بأنيا:
تشجف العاممين عمى المشاركة في اتلاذ الق ارراتك وتستلدم التفكير النظمي في التعامل مف
المواقف و ل المشكبلت واتلاذ الق ارراتك وتطور وتست دث لدمات وعمميات واج ار ات جديدة
بشكل سريفك وتنقل المعرفة بين أجزاةيا وبين غيرىا من المنظمات بسرعة وسيولةك وتستثمر
الموارد البشرية في جميف المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنةك وتستثير عمميات
الت سينك وتستقطب أفضل الطاقات البشرية المؤىمة.
ويتض مما سب أن المنظمات المتعممة تعد نمطا جديدا من المنظمات يمكن موجبو
لمعاممين واإلداريين أن يقودوا أنفسيمك ويقودوا من ىم أعمى منيم في المستو التنظيمي
ممن لدييم الصبل ياتك ويقودوا زمبلةيم .ويسم
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فالكل يتعمم من تجاربوك وتجارب اآللرينك فبل يتكرر اللطأ ويعزز النجاح تمييدا إل داث
التغيير المستقبمي ( .الكبيسيك  8883ك ص ) 13
كما يميز (العميك وقندلجيك والعمريك 8884ك ص )113بين المنظمة التقميديةك
والمنظمة المتعممةك وذلك من لبلل الشكل التالي:

الهٌكل

الهٌكل
األفقً

العمودٌج

الثقافة
المتصلبة

المهام
الروتٌنٌة

الثقافة
المتكٌفة

المنظمة التقلٌدٌة
المنظمة المتعلمة

النظم
الرسمٌة

استراتٌجٌة
المنافسة

بيئة مستقرة – أداء كفؤ

استراتٌ
جٌة

ادوار
التمكٌن

مشاركة
المعلوما

بيئة مضطربة – منظمة متعلمة

شكل رقم ( )3يوض الفر بين المنظمة التقميدية والمنظمة المتعممة
ويتض من الشكل الساب

أن الت ول من المنظمة التقميدية إلي المنظمة المتعممة

يقتضي الت ول من اليياكل العمودية إلي األفقيةك ومن الميام الروتينية إلي أدوار التمكينك
ومن أنظمة الرقابة الرسمية إلي مشاركة المعموماتك ومن استراتيجية المنافسة إلى
است ارتيجية التعاونك ومن الثقافة المتصمبة إلي الثقافة المتكيفة.
ومن جية ألر يتم االنتقال من نمط المنظمات التقميدية التي تعمل في بيةة ثابتة
نسبياً إلي منظمات متعممة تعمل في بيةة مضطرة وسريعة التقمبك من لبلل إ داث تغييرات
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استراتيجية شاممة في مكوناتيا .والتغيير االستراتيجي ىو ركة المنظمة بعيدا عن التيا
ال الية ن و الة مستقبمية مرغوبة لزيادة قدرتيا التنافسيةك ولموصول إلي تمك ال الة تتبف
المنظمة أسموب التغيير الجذري (الثوري)ك أو التغيير التدريجي .وتعد إعادة اليندسةك واعادة

الييكمةك واإلبداع طراة أساسية لمقيام بالتغيير االستراتيجي لممنظمةHill & Jones, ( .

.)2001, p.488

كما تتسم المنظمة المتعممة بعدد من السمات التي تميزىا عن المنظمة التقميديةك

والتي أوض يا براون ( )Brown, 2001, p.270في النقاط اللمس التالية:
 -3شكل التنظيم؛ فالييكل العمودي (الرأسي) لممنظمة التقميدية ال يسم

بنشر وتوزيف

المعرفةك كما في الييكل األفقي لممنظمة المتعممة الذي يزيل ال دود بين الوظاةف
والدواةر بالمنظمة.
 -8طبيعة الميام والوظاةف؛ فالمنظمة المتعممة ت ول الميام الروتينية إلي أدوار التمكينك
أي جعل العاممين قادرين عمى التصرف والت رك بفاعمية ومرونة بإعطاةيم الصبل يات
القانونية وتوفير مصادر القوة األلر .
 -1أنظمة الرقابة؛

يث تتسم المنظمة المتعممة باالنتقال من الرسمية إلي المشاركة

بالمعموماتك عبر فت قنوات االتصال فيما بين العاممين وبالتالي الوصول إلي التعمم.
 -2استراتيجية المنظمة؛

يث يتوافر بالمنظمة المتعممة استراتيجية االستلدام األفضل

والفعال لمموارد المادية والبشريةك وتتي

لمعاممين فرص تقديم المقتر ات وال مول

األفضل لممشكبلتك واتا ة كافة الفرص لمتعمم.
 -3الثقافة التنظيمية؛

يث تمتمك المنظمات المتعممة مجموعة من القيمك والمعتقداتك

والمناىج المشتركة بين أفرداىاك وعندما تركز القيم والمعتقدات عمى قيمة التعمم وت ث
عميو وتسعى إلي إشاعتوك فإنيا تكون عنص ارً ميماً وايجابياً في المنظمة لتتكيف
وتتطور.

وفي ذات السيا

أوض

ماركواردت ( )Marquardt, 2002الفر

المنظمة التقميديةك والمنظمة المتعممةك في عدة أبعادك تتض من لبلل الجدول التالي:
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جدول ( )3الفر بين المنظمة التقميديةك والمنظمة المتعممة.
البعد

المنظمة التقميدية

المنظمة المتعممة

الواجبات األساسية

مادية

عقمية

العبلقات

ىرمية

أفقية (زميل -زميل)

المستويات اإلدارية

متعددة

قميمة

البنا التنظيمي

وظيفي

فر عمل متفاعمة

ال دود

ثابتة

مت ركة

أسموب اإلدارة

أوتوقراطي

ديمقراطي (مشاركة)

الثقافة الساةدة

الطاعة وتنفيذ األوامر

االلتزام بت قي النتاةج

األفراد

متجانسون

ملتمفون

التركيز االستراتيجي

الفاعمية

االبتكار

وتجدر اإلشارة إلى أنو فيما سب تمت اإلشارة إلي لصاةص المنظمة المتعممة بصفة
عامةك أيا ما كان نوع تمك المنظمة سوا كانت مدرسة أو معيد أو جامعةك وفيما يمي تتم
اإلشارة بصفة لاصة إلي اللصاةص التي تميز الجامعة المتعممة عمى الن و التالي:
 -3بيةة العمل؛ يث تتصف تمك البيةة بالثقة والتعاون وتشجف االتصاالت المفتو ةك وتثمن
التنوع وتدعم الت دبر والتفكير النقديك وتشجف األفراد عمى طرح األسةمة والت دي والنقاش
لكافة قضايا التعميم والتعممك وتشاطر المعمومات وتشجف المشاركة في اتلاذ القرارك ويتوفر
لدييا لطة منيجية لت ديد المشكبلت ومعالجتيا و ميا عمى مستو الجامعةك وىي جامعة
منفت ة عمى تجريب أساليب جديدة وتتعمم من اللبرات الذاتية والتجارب السابقة وتجارب
اآللرينك وتشجف اكتساب المعرفة ولاصة الجديدةك وتيسر نقل تمك المعرفة بسرعة وفعالية
في أرجاةيا ( .) Glenys, 1999, p.135
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 -8الت سين المستمر لؤلدا ؛ وذلك من لبلل التغذية الراجعة واث ار القاعدة المعرفية وصقل
الميارات وتلصيص كافة مستمزمات التطور الميني من أموال ووقت.
 -1متابعة ومراجعة رسالة الجامعة وأىدافيا؛ وذلك من لبلل وضف القيم والممارسات وأنماط
العمل الساةدة موضف تساؤل في ضو أىداف الجامعة ورؤيتيا ورسالتياك بل واعادة
النظر في جدو تمك األىداف.
 -2المبادرة واإلقدام؛ يث ُيسم بالتجريب وطرح البداةل بعد أن توضف الممارسات الساةدة
موضوع تساؤلك ويتطمب ذلك النظر إلي األلطا باعتبارىا فرصا لمتعمم وتوسيف داةرة
المعرفة واالرتقا بالميارات (لضرك 8887ك ص.)71
 -3القيادة الت ويمية؛ يث يت ول المديرون في الجامعة المتعممة من قادة تعميميين إلي
قادة تعمم يتلذون عمبلً قيادياً مسةوال إليجاد ثقافة تنظيمية تثري نمو وتطور جميف

العاممين في المنظمةك ويوفرون فرصا تعميمية ويقدمون تغذية راجعة ويعززون الثقة
باإلنجاز ويبدون اىتماما بالنجاح الميني لمعاممينك وبيذا يصب

التعمم ممكنا .فعمي

القادة إبدا التزام واض بإ داث وتعميم التعمم المؤسسي وجعل ذلك جز ا ال يتج أز من
التلطيط االستراتيجي لممنظمةك كما أن عمييم قياس التعمم التنظيمي ومتابعة ونشر
الوعي بو واضفا

األىمية عميةك أي توفير الدعم لمتعمم ومتابعتو وليس إمبل ه

(.)Friedman, Friedman& Pollack , 2005, p.33

 -4إيجابية أعضا ىيةة التدريس؛ يث ير (عيسانك 8885ك ص  )143أن أىم نقطة
في المنظمة المتعممة أن العاممين لدييم القدرة عمى تعديل األنظمة واليياكل التنظيمية
التي يعممون فيياك وفي ىذا ت ول في النظر ألعضا ىيةة التدريس من كونيم منفذين
سمبيين يقومون برد الفعل والتنفيذ إلي النظرة إلييم كمشاركين نشطين قادرين عمى
تشكيل الواقف والتأثير في المستقبلك فإدراكيم ألنفسيم كأعضا فاعمين لو ارتباط قوي
بإدراكيم لجامعاتيم كمنظمات متعممةك ويتطمب ىذا تعمي

ال س الميني في العملك

ب يث يصب الب ث والعمل الجماعي جز اً ال يتج أز من ممارسة أعضا ىيةة التدريسك
و ينةذ يصب التعمم التنظيمي نتيجة تمية.
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واذا كان الب ث قد تناول فيما سب

سمات ولصاةص الجامعة المتعممةك فإنو من

األىمية بمكان اإلشارة إلي جامعة األزىر من يث السياسة التعميمية ليا من نا يةك وسماتيا
ولصاةصيا من نا ية ألر ك وذلك عمى اعتبار أن الب ث يصبو في ىدفو الرةيس إلي وضف
تصور مقترح لت ويل جامعة األزىر إلي منظمة متعممة.

السياسة التعلينية جلامعة األشٍس:
جامعة األزىر ىي امتدادا طبيعي لؤلزىر الشريفك وتعد أقدم المعاىد العممية
اإلسبلمية وأشيرىاك وت كم سياسة جامعة األزىر التعميمية وتوجييا اللطوات والمبادئ
الرةيسة التالية (جامعة األزىرك 3774مك ص:)38
 أن تكون جامعة األزىر مفتو ة األبواب لكل مسمم يطمب العمم والمعرفة التلصصيةولمراغبين في دراسة الدين اإلسبلمي دراسة متعمقة واعية.
 أن تسعى جامعة األزىر من و ار ذلك إلي ت قي نوع من الو دة الفكرية بين أبنا العالماإلسبلميك وأن تعمل عمى تماسكيم وتنمية انتماةيم لئلسبلم.
 أن تعني في مناىجيا وبرامجيا التعميمية بكل ما يقوي الروح اإلسبلمية وينمي الشعورالوطنيك وأن تظل كما كانت منارة لئلسبلمك ومنيبل لصبا لمعروبة.
 أن تتابف النشاط العممي العالميك وتستفيد منو وتشارك في إنماةو وتطويرهك وذلك بتوثيالصمة مف جامعات العالمك ومؤسسات الب ث العمميك وتبادل الزيارات العمميةك واستيفا
الكفايات النادرة.
 أن تعد لمصر ولمعالم عمما ولب ار ذوي ثقافة متكاممة تجمف بين مطالب الدنيا الماديةومطالب الدينك مؤىمين للدمة مجتمعاتيمك والمشاركة في بناةيا.

 -أن توفر لؤلجيال القادمة ما ت تاج إليو من القيادات العممية والدينية الراةدة.
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مسات جامعة األشٍس:
نظ ارً للصوصية رسالة جامعة األزىر فقد تميزت بالعديد من االلتصاصاتك التي

نص عمييا قانون  381لسنة 3743مك بشأن إعادة تنظيم األزىر والييةات التي يشممياك
فيما يمي (القانون رقم  381لسنة 3743مك ص:)33
 -تلتص جامعة األزىر بكل ما يتعم

بالتعميم العالي األزىري وبالب وث التي تتصل بيذا

التعميم أو تترتب عميو.
 تقوم الجامعة عمى فظ التراث اإلسبلمي ودراستو وتجميتو ونشره. تؤدي رسالة اإلسبلم إلي الناسك وتعمل عمى إظيار قيقتو وأثرة في تقدم البشرك وكفالةالسعادة ليم في الدنيا واآللرة.
 تيتم ببعث ال ضارة العربية والتراث العربي والفكري والرو ي لؤلمة العربية. تعمل عمى تزويد العالم اإلسبلمي والوطن العربي بالعمما العاممين الذين يجمعون إلياإليمان باهلل والثقة بالنفس وق وة الروح التفقو في العقيدة والشريعة ولغة القرآن كفاية
عممية وعممية ومينية لتأكيد الصمة بين الدين وال ياة.
 تعمل عمى تأىيل عالم الدين لممشاركة في جميف أنواع النشاط واإلنتاج والريادةك وعالمالدنيا لممشاركة في الدعوة إلي اهلل بال كمة والموعظة ال سنة.
 تعني بتوث ي الروابط الثقافية والعممية مف الجامعات والييةات العممية واإلسبلمية والعربيةواألجنبية.

بياء امليظنات املتعلنة:
يبدأ بنا المنظمات المتعممة عند التغيير والت ول من الثقافة التقميدية اليرمية إلي
ثقافة التعممك التي تتجسد في العمل بروح الفري

بيدف مساعدة جميف أفراد المنظمة عمى

استمرارية التعمم وربطو بالواقفك وتنمية الميارات التي من أىميا :ميارات االستماع وابدا
الرأيك واستلدام أسموب المناقشة المفتو ةك والب ثك واألسةمة الناقدة واألفكار البديمةك وىذا
ُيظير بجبل أىمية بنا ثقافة تعمم تقوم عمى التلمص من العبلقات اليرمية واأللذ بالعبلقات
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األفقية التي ي ترم فييا الجميف وتقدر آراةيم واسياماتيمك ( يدرك وسالمك 8884مك

ص .)23ويذكر لي ( )lee, 2004أن من أبرز العوامل المساعدة لبنا وتطبي
المنظمة المتعممة :وضوح األىداف التنظيميةك والقيادةك وفر

الجماعيةك واالتصاالت (.)lee, 2004

مفيوم

العملك و ل المشكبلت

كما يؤكد جوسيفيسين ( )Juceviciene, 2009, p.30عمى أن المنظمة
المتعممة البد أن توفر أمرين أساسيين أوليما :ضمان استمرارية عمميات التعمم وتطوير قدرات
العاممين بالمنظمةك والتطوير الذاتي المتواصل لممنظمة ككلك وثانييما :العمل عمى وضف
قنوات تربط تعمم األفراد بسياسات المنظمة واستراتيجياتيا.

ويضيف بوينك ووارك وروزك وبو ( Bowen, Ware, Rose& Powe
) . ,2007, p. 204بأن من المرتكزات التي يجب إتباعيا لمت ول من مؤسسات اإلنتاج
إلي مؤسسات المعرفة؛ تسييل التعميم واإلفادة من البيةة اللارجيةك واإلفادة من معارف
اآللرينك وال فاظ عمى ذاكرة المنظمةك ومكافأة التعمم.
ويذكر ( ال كيمك8887مك ص )383أربعة متطمبات أساسية لبنا المنظمة المتعممة
تتمثل في :تعزيز التعمم المستمرك وتشجيف التعمم الثانويك وت فيز القادة لمتعمم الفردي
والجماعيك وتطوير أنماط تفكيرية ديثة.

كما أشار كل من ( Boyle, 2002, p.12; Carroll,1998,P.708,
Collision & Parcel, 2004, Hyatt,1998,Karash 2002; and
)  Nutley & Davies,2000, p. 320إلى عدة لطوات لبنا المنظمة المتعممة
لعل من أىميا :االنلراط وااللتزام التام لموصول إلي منظمة متعممةك ورعاية التغيير
واالستعداد لمتغيرك وادارة المعرفة وتناقميا ملترقة ال دود المادية والذىنيةك وتشجيف ورعاية
التعمم الجماعيك والب ث عن الممارسات الناج ة بين المديريات واألقسام وتقديم الدعم

والتقدير والمكافأة ()catch the employee doing something writeك
وقبول الملاطرة والتسام

مف األلطا ك واإليمان بقدرة الفرد عمى اإلبداعك وبنا العبلقات

وت فيز االتصال مف اآللرين وفيما بينيمك والتعمم البلنياةي؛ والذي يتضمن التعمم القبمي
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learn beforeك والتعمم المراف

learn duringك والتعمم البعدي learn afterك

وتشجيف مبادرات المراجعة والتساؤلك والم عرفة لمجميف والثقة بالجميف واالنفتاح عمى الجميف.
وبالتصار فإن بنا المنظمة المتعممة يقوم عمى اإليمان ال قيقي بمنظومة القيمة التي تستند
عمييا المنظمة المتعممةك واالستعداد لترسيخ تمك المنظومة ممارسة وسموكاً.
وفي ذات السيا

صنف (بكارك  )8888االستراتيجية الرةيسية لبنا

المنظمة

المتعممة عمى الن و التالي :التفكير النظميك والتعمم التنظيميك والدور القياديك وبنا فر
التعممك وثقافة التعمم التنظيميةك وادارة المعرفة.
وقد أشارت كل من (سوزان سمطانك وض ى لضرك 8838ك ص )33إلى بعض تمك
االستراتيجيات متمثمة في :بنا الرؤية المشتركةك وتشجيف وممارسة التفكير النظميك وتطوير
التمكن الشلصيك والتعامل مف النماذج الذىنيةك والعناية بكيفية التعممك ودعم الفري ك
وتطوير ال وار التنظيمي.
كما أشارت (الشممةك 8883ك ص  )48إلى أن بنا المنظمات المتعممة يتطمب
توافر مجموعة من المتطمبات األساسية لعل من أىميا ما يمي:
 -3النقمة الفكرية؛ ويتعم ىذا األمر بمتلذي القرار في المنظمة؛ إذ البد من توافر أساليب
فكرية وت ميمية جديدة من اجل التعامل مف الشكل الجديد لمعالم بأجزاةو وعبلقاتو
الملتمفة.
 -8من العاممين التعمم المستمر طيمة ال ياة الوظيفية؛ إذ البد من العمل تجاه ت ويل األفراد
العاممين إلي ما يسمى عمال المعرفة knowledge workersك وذلك من لبلل

توفير مستويات تعميمية وتدريبية أفضل تمكن أولةك األفراد من التعمم من لبلل اللبرات
والممارسات اليومية والفرص المتا ة.
 -1التعمم المنظمي وتطوير الميارات القابمة لمنقل.
 -2التفو والب راعة الشلصيةك يث تسعى المنظمات الراغبة بالنجاح واالستمرار إلي التميز
في جميف جوانب عمميا وبما فييا التميز في امتبلك الميارات والتفو وت قي طاقات
لبلقة مبدعة وىو ما يت ق من لبلل التعمم المستمر لمفرد والذي يعد األساس لتوسيف
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القدرات الشلصية لموصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليو من نتاةج في جميف
النوا ي وبما يمكن من بنا المنظمات المتعممة.
وفي ذات السيا

ير (الوقفيك 8883ك ص ص  )31 -38أن من العناصر

والدعاةم التي ترتكز عمييا المنظمة لكي تصب منظمة متعممة ما يمي:
 اعتماد المنظمة عمى األفكار والميارات واللبراتك وت شجيف األنشطة المرتكزة عمىاإلبداع.
المنظمة مجاال لمنقد

 اعتماد المنظمة عمى الديمقراطية بدل البيروقراطيةك أي أن تفتوتوجيو المبل ظات من قبل العاممينك ومشاركتيم في اتلاذ الق اررات.

 ارتكاز عمل المنظمة عمى التعمم قبل البد بالعمل وأثنا ه وبعد انتيا هك ألن التعمم ىوالعممية الو يدة الداعمة الكتساب المعرفة وتشاركيا وتطبيقيا وعميو يتعين عمى المنظمة
ت ديد مصادر المعرفة واالىتمام بت صيميا بشكل دقي وجدي ووضعيا في أوعية مناسبة
ل فظيا وتسييل عممية نشرىا فيما بعد.
 -توفير البنية الت تية المبلةمة لتقنية المعموماتك أي إنشا

بنية ت تية لممعمومات

واالتصاالت تتميز بمرونة عالية.

مبررات الت ول ن و المنظمة المتعممة:
لقد بدأ االىتمام بالمنظمات المتعممة بعدما أصب ت مفاىيم الجودة الشاممةك
واليندرةك وغيرىا غير كافية لت قي نتاةج أفضل .فعمي الرغم من أىمية تمك المفاىيمك إال أن
متطمبات تنفيذىا وامكانات نجا يا أو فشميا تعتمد عمى عوامل إنسانية كمعارف وميارات
األشلاصك كما أنيا تتطمب عمميات إدارية معقده قد ال يسيل توفيرىا في أي منظمةك ومن
ىنا جا االىتمام بمفيوم المنظمات المتعممة عمى لمفية أن المفاىيم أو المبادرات السابقة ال
تعمل بذاتياك وأن ىناك أشيا ألر مطموبة ومن ضمنيا :التعامل مف التغيرات السريعة وغير
المتوقعة والتي ال تستطيف فر

العمل ال الية االستجابة ليا بفعاليةك وتوفير مرونة كافية

لمتعامل مف ظروف متغيرة وأ يانا تتغير بشكل ديناميكيك باإلضافة إلي تمكين موظفي
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الواجية اإلدارية  Front - Line staffلبلستجابة الفورية وبشكل مبادر ال تياجات
العمبل عوضا عن التقيد بعمميات إدارية م ددة سمفاً (الرشدانك8833ك ص.)384
وتجدر اإلشارة إلى أن مفيوم المنظمات المتعممة ال يقتصر عمى المزيد من التدريبك
يث يساعد التدريب عمى تطوير المعارف والمياراتك ولكن المنظمة المتعممة تتضمن تطوير
مستو
المستو

أعمى من المعارف والميارات والتي يمكن ت ديدىا بأربعة مستويات تتمثل في:
األولك ويشمل تعمم ال قاة

والمعارف والعمميات واإلج ار اتك والمستو

الثانيك

ويتضمن تعمم ميارات وظيفية جديدةك والمستو الثالثك ويشمل التعمم لمتكيفك والمستو
الرابفك ويشمل التعمم لمتعمم ويقصد بو اللم واإلبداع وصياغة المستقبل وليس مجرد التكيف
معو .وفي ىذا المستو يتم ممارسة الت دي لجميف االفتراضات والمعارف (الرشدانك8833ك
ص.)384
كما ير كاراش ( ) Karash, 1995أن المنظمات المتعممة تعد بيةة ص ية
أكثر من غيرىا ألنيا؛ تغذي التفكير اإلبداعي المستقلك وتزيد من القدرة عمى إدارة التغييرك
وت سن نوعية المنتجك وتضمن بيةة عمل عمى درجة عالية من االلتزامك وتطمةن األفراد عمى
أن األمور ستت سنك وتطم

العنان لنتاةج أفضلك وألي ار فإنيا تستجيب ل اجة إنسانية

أساسية وىي ال اجة لمتعمم والتطور.
ولعل من اإلضافات التي ت ققيا رؤية المنظمات المتعممة؛ أن تصب المنظمات عمى
درجة عالية من الكفا ة والفعاليةك وأن ت ق

درجة أعمي من رضا العمبل ومستو أفضل

من الجودة والنوعية واإلنتاجيةك وأن تكون بيةة داعمة لمعمل .وقد تم تطوير مفيوم المنظمات
المتعممة كأداة إلدارة األعمال وادارة المنظمات لت قي

مستويات متقدمة من اإلنتاجية

والكفا ةك كما تم تطبي مفاىيم وأسس المنظمات المتعممة في الكثير من المنظمات والشركات
الكبر مثل شركة شلك

وشركة البترول البريطانية ()BPك والشركة البريطانية لمطاقة

 British Energyالعاممة في مجال الطاقة النووية والتي طبقت أسس المنظمات
المتعممة لضمان درجة عالية من األمان والسبلمة المينية في بيةة العمل (الرشدانك 8833
ك ص.)385
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وقد ذكر سينج ( )senge, 1996, p.37مجموعة من األسباب الدافعة
لمت ول ن و المنظمة المتعممة لعل من أىميا ما يمي :ال صول عمى األدا المتميز عمى
مستو الفرد والمنظمة ككلك وت سين جودة السمف المنتجة واللدمات المقدمة عن طري
اإلبداع والب ث والتطويرك وكسب العمبل والم افظة عمييم من لبلل تمبية اجاتيم ورغباتيم
ومقابمة توقعاتيمك وال صول عمى الموارد البشرية الممتزمة بالعمل الجاد والمتماسكة فيما
بينياك وألي ار اجة العصر ال ديث لممنظمات المتعممة.

وفي ذات السيا أشار ثوماس وألن ( Thomas & allen, 2006, pp.

 )132-133إلى عدد من المبررات التي تبين ال اجة إلي تبني مفيوم المنظمة المتعممةك
وىي:
 -العالمية؛

يث ت ق

العديد من المنظمات االقتصادية أربا اك وتقدم لدمات لارج

موطنيا األصميك وىذا ما يعكس مقدرتيا عمى التعمم من لبراتيا وتجاربيا السابقة.
 تكنولوجيا المعمومات :يث عممت تكنولوجيا المعمومات عمى إ داث تغييرات جوىرية فيأسس المنافسة بين األعمالك نظ ارً لما ليا من دور كبير في ت قي

أىداف المنظماتك

وفي زيادة مقدرتيا عمى التوجو ن و التغيير االستراتيجيك لتكون قادرة عمى التجديد

واإلبداع والمنافسة.
 التغير في أساليب العمل؛ فقد شيدت السنوات األليرة من القرن العشرين كثي ار منالتغيرات والتطورات في أساليب العملك وبشكل جذريك فمم يعد الموظفون يشغمون
المكاتبك ب ل أصب وا يعممون متقاربين من بعضيم .وانتقمت المنظمات من إدارة الجودة
التي فرضت نفسيا في الثمانيناتك إلي التوجو ن و إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في
التسعينياتك ومن ثم الت ول في أساليب العمل وطرقو في القرن ال ادي والعشرينك إذ
اتجيت المنظمات إلي تطوير عممياتياك وابتكار أساليب جديدة في أدا العمل لتكون قادرة
عمى إدارة التغيير والتطوير المستمرين.
 زيادة تأثير المستفيدين من المنظمةك يث تسعى المنظمات بملتمف أنواعيا إلي كسبرضا المستفيدين والم افظة عمييمك ألنيم يمتمكون قوة تأثير في ت ديد لطة سير العمل
لممنظمات واستراتيجياتيا في تنفيذ عممياتيا .ومن ىذا المنطم اىتمت المنظمات ال ديثة
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بتوظيف جميف إمكاناتيا وطاقاتيا بكفا ة وفاعميةك لمب ث عن أ دث األساليب التي
ت ق الميزة التنافسية ليا.
 المعرفة؛ إذ تعد المعرفة من الركاةز الميمة ألي منظمة ومن أىم مصادر الثروة .ويعدالعنصر البشري المصدر الرةيس القادر عمى توليد المعرفة بشكل مستمر في كل ركن من
أركان المنظمة .كما تعد المعرفة مصد ارً ضروريا لزيادة مقدرة العاممين عمى ت سين
األدا وتطويره عمى المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية.

 -تطوير أدوار العاممين وتوقعاتيم؛

يث تزداد أىمية الموارد البشرية مف تزايد لبراتيا

وتعممياك وذلك عمى عكس الموارد األلر التي تتناقص قيمتيا مف االستلدام والتقادم.
لذا تسعى المنظمات ال ديثة إلي جذب صناع المعرفة واستقطابيم واال تفاظ بيم
وت فيزىمك والعمل عمى توفير البيةة المناسبة المشجعة ليم عمى أدا مياميم عمى
الوجو األكمل.
وقد استطاع كاراش ( )Karash, 1996الوقوف عمى أسباب عديدة تدفف ن و
ضرورة ت ول الجامعات إلى منظمات متعممةك لعل من أىميا ما يمي:
 ال صول عمى أدا متميز والرغبة في ت قي ميزة تنافسية. تجنب الفشل و االت التدىور. ت سين وتطوير نوعية المنتجات واللدمات التي يتم تقديميا لمزباةن. ت سين القدرة في إدارة التغيير الملطط. تفيم المشكبلت والملاطر بشكل أعم . التفاعل األوسف مف المجتمف, ش ذ ىمم العاممين بالجامعة ن و التزام وتفاعل أكثر في العمل. ت قي االستقبللية والت رر. التعرف األشمل عمى قيقة التفاعل فيما بين األ نشطة التنظيمية.- 781 -
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امليظنات املتعلنة نأىظنة مفتوحة:
تعد المنظمة المتعممة أ د أفضل األمثمة عمى األنظمة المفتو ةك كما أشار بذلك

العديد من البا ثين ( Ahrenfelt, 2001, Argyris& Schon, 1996,
Morgan,

Mulford, 2000,

Granberg & Ohlsson, 2000,

) .1986, Senge,1999, O' Connor & McDermott, 1997ويمكن
تعريف النظام عمى أنو مجموعة متصمة من العناصر فيما بينياك واألنظمة الفرعية التي يمكن
رؤيتيا عمى أنيا بني مستقمة فيما بينيا وأج از معتمد عمييا في بنية متكاممة كو دة وا دة

في الوقت ذاتو ( .)O' Connor & McDermott, 1996ويمكن تعريف الجامعة
عمى أنيا منظومة أو نظامك يث تعتبر األقسام والتلصصات أمثمة عمى األنظمة الفرعية
دالل المنظومة األكبر .كما أن القسم أو التلصص يعتبر في د ذاتو بنية منفصمة .ولكن
في ذات الوقت تعتبر ىذه األج از مكونة لمبنية األكبر "الجامعة" .والجامعة ال يمكن أن تكون
جامعة بدون األقسام والتلصصاتك كما أن األقسام والتلصصات ال يمكن أن تكون موجودة
بدون وجود الجامعة.
ولقد أوض

برن بوم Brinbaum, 1988ك واوكونورك ومك ديرموت

()O' Connor & McDermott, 1997ك السمات اللاصة باألنظمة المفتو ة
وعبلقاتيا وتفاعميا مف البيةةك باإلضافة إلي قدرتيا عمى مس واكتشاف التغيرات في ىذه
البيةة .وىذا يعني أن األنظمة المفتو ة تقيس الفجوة بين الوضف ال اليك والوضف المستقبمي
المأمولك والذي يمكن رؤيتو عمى أنو سعى ثيث من أجل ت قي

عبلقة ثابتة مف البيةة.

وعندما تظير القياسات الة من عدم التوازنك تغير األ نظمة المفتو ة من بنيتيا الدالمية
عند

الضرورة

Sporn,1999

من

أجل

ال فاظ

عمى

التوازن

(1988,

Brinbaum,

Morgan, 1986, O' Connor & McDermott ,

 .) 1997وتسمى ىذه العممية "اتجاه النظام ل ماية االستقرار الدالمي" أو التنظيم الذاتيك
يث إن مورجان ( )Morgan, 2000أكد وأشار إلى أن المنظمات المتعممة ليا القدرة

عمى التعمم من البيةةك ولكن عمى الرغم من ذلك فالتفاعل مف البيةة ىو عممية متبادلة.
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ويتوقف كبل العاممين عمى اآللر بطريقة منطقية .وكنتيجة لذلكك فالمنظمة المتعممة تؤثر
أيضا في البيةة.
ولقد أشارت العديد من األب اث بشأن تكيف الجامعةك أنو من الممكن اعتبار
الجامعة عمى أنيا مؤسسة بيروقراطيةك أو أنيا ترتبط بالكميات .كما يمكن رؤيتيا عمى أنيا
مؤسسة أقل انفتا اً .وبالتالي فيي منظمة مغمقة أو أقل تفاعبلك و ينةذ تكون قدرتيا أقل

عمى مس واكتشاف التغيرات التي من الممكن أن تؤثر فييا ( Argyris& Schon,

 .O' connor & McDermott, 1997, 1996,وبطريقة ألر ك فالمنظمات
المغمقة أو األقل انفتا ا لدييا قدرة أقل عمى التعمم من البيةة.
وال تتعم

طاقة األنظمة المفتو ة لمتعمم فقط بالبيةةك ولكنيا تعتمد وبصورة كبيرة

عمى العبلقات الدالمية بين العديد من النقاط الملتمفةClarck, 1983, P.200, ( .
Morgan, 1986, O' Connor & McDermott, 1997,and Weick,

) .2000, p.135فالجامعات قد تعتبر بصورة غير منضبطة أنظمةك يث تتم العديد من
التفاعبلت الدالمية وقد تكون م دودة أو ممنوعةك اعتمادا عمى قوة االقترانك والتي قد تعمل
في أسوأ ال االت عمى إعاقة عممية التعمم .ومن وجيو نظر ألر ك فالمنظمات المتعممة
تتطمب وجود روابط قوبة يث تتفاعل األج از بصورة مستمرة وتتعمم من بعضيا البعض .ولقد

ذكر كبلرك ( )Clark, 1987, p.20أن األنماط اإلدارية قد تتطور بصورة كبيرة لتصب

أكثر بيروقراطيةك بما قد يزيد من العبلقات بين األج از والمنظمة الكاةنة .ويعني ىذاك أن
النمط اإلداري يميل لتضيي الروابط دالل الجامعاتك والتي يجب أن تعمل عمى زيادة طاقتيا
لمتعمم.

مناذج امليظنة املتعلنة:
توجد نماذج عديدة لممنظمة المتعممةك يمكن اإلشارة إلى بعضيا فيما يمى:

نموذج ماركواردت : marquardt model

توصل ماركواردت ( )Marquardt, 1996, p.41بعد تجاربو الطويمة في مجالي
التعمم التنظيميك وتطوير المنظمات إلي نموذج لممنظمة المتعممة يتكون من لمسة أنظمة
فرعية ضرورية لت قي التعمم التنظيمي وال فاظ عمى استمراريتوك وىي :التعممك والتنظيمك
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واألفرادك والمعرفةك والتقنية .وبواسطة ىذه األنظمة الفرعية جميعاً تعزز وتقوي عممية التعمم

بالمنظمة .ويتدالل نظام التعمم مف بقية األنظمة الفرعية ويتفاعل معياك وتتكامل ىذه األنظمة

معاً لت ويل المنظمة إلي منظمة متعممة .ويمكن تمليص نموذج ماركواردت في الشكل التالي:

األفراد

التنظٌم
التعلم

التقنٌة

المعرفة

شكل رقم ( )8يوض نموذج ماركواردت لممنظمة المتعممة

نموذج مارسك وواتكنز ( :)Marsick and Watkins model
قدمت كل من مارسك وواتكنز عام 3777م نموذجا متكامبل لممنظمة المتعممة مبنيا
عمى تعريفيم لممنظمة المتعممة .وي دد ىذا النموذج عنصرين أساسيين لممنظمة المتعممة
متكاممين ومتدالمين مف بعضيما البعض في التأثير عمى قدرة المنظمة عمى التغيير
والتطويرك وىما األفرادك والبنا التنظيمي .ويركز ىذا النموذج عمى التعمم المستمر لجميف
مستويات التعمم التنظيمي (مستو األفرادك ومستو الجماعاتك والمستو التنظيمي)ك يث
يشتمل كل عنصر عمى مجموعة من العناصر الفرعية التي تتدالل فيما بينيا لتكون األبعاد
السبعة لممنظمة المتعممةك وىي :لم

فرص لمتعمم المستمرك وتشجيف االستقصا وال وارك

وتشجيف التعاون والتعمم الجماعيك وتمكين العاممين من رؤية جماعية مشتركةك وانشا
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أنظمة لمشاركة المعرفة والتعممك وربط المنظمة بالبيةة اللارجيةك والقيادة االستراتيجية .وفيما
يمي توضي موجز ليذه األبعاد:)(Marsick & Watkins, 1999
 -3لم فرص لمتعمم المستمر؛ ومعناه أن التعمم مصمم دالل بنية العملك ومن ثم فاألفراد
من الممكن أن ي ققوا التعمم من لبلل الفرص الوظيفية.
 -8تش جيف االستقصا وال وار؛ بمعنى أن تدعم المنظمة ثقافة الب ث واالستقصا ك والتغذية
الراجعةك والتجريبك كما يمكن لؤلفراد اكتساب ميارات التفكير العقمي اإلنتاجي لمتعبير
عن رؤاىم والقدرة عمى االستماع واالستقصا في الرؤ اللاصة باآللرين.
 -1تشجيف التشارك والعمل بالفري ؛ ومعناه أن العمل مصمم طبقا لمجموعات من أجل
ت قي االستفادة من األنماط الملتمفة لمتفكيرك كما أن المجموعات من المتوقف أن تتعمم
من بعضيا البعض وتعمل مف بعضيا البعضك يث إن التعاون يتم تقييمو من لبلل
ثقافة المنظمةك ويقدم لو المكافآت.
 -2بنا األنظمة من أجل ت قي ومشاركة التعمم؛ بمعنى أن األنظمة التكنولوجية المتقدمة
وغير المتقدمةك البسيطة والمعقدةك يتم بناؤىا وال فاظ عمييا .واالعتماد عمييا من أجل
مشاركة التعممك كما أن فري العمل لو

الوصول ليذه األنظمة التكنولوجية البسيطة

والمعقدة.
 -3دفف األفراد ن و ت قي رؤية جماعية (التمكين)؛ ومعناه أن أفراد المنظمة يتم دمجيم
داةما في سيا التعممك كما يطبقون رؤية مشتركةك ويتم توزيف المسؤوليات بينيمك
ب يث يكون لدييم الدافعية لمتعمم بشأن ما ىم مسؤولون عن القيام بو.
 -4ربط المنظمة بالبيةة اللاصة بيا؛ بمعني أن ترتبط المنظمة بالمجتمف اللارجي كما يتم
مساعدة األفراد من أجل رؤية أثر األعمال التي يقومون بيا عمى المنظمة التي يعممون
بياك كما يقوم األفراد بمس وتقييم البيةةك ويستلدمون المعمومات من أجل ضبط
ممارسات العمل.
 -5نموذج القادة ودعم التعمم :ومعناه أن يستلدم القادة التعمم بصورة استراتيجية من أجل
ت قي نتاةج التعمم؛ نموذج القادةك والريادةك وتدعيم عممية التعمم.
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نموذج العتيبي ( :) Al- Otaibi model
قام العتيبي  Al- Otaibiك بإعداد نموذج لممنظمة المتعممة بعد أن قام بمراجعة
مفاىيم المنظمة المتعممة وممارساتيا وأساليب تقويمياك ويتكون النموذج من ثبلثة أنظمة
فرعية وأربعة عشر متغي ارً ( )Al- Otaibi, 2000, P.116تتمثل في:
 نظام المنظمةك ويتضمن ثمانية متغيرات ىي :ىوية المنظمةك ورؤيتياك واستراتيجيتياكوبناؤىا الييكميك ونظاميا وأساليبياك والعاممون بالمنظمةك والمياراتك واألىداف الرةيسة.
 نظام التعممك ويتضمن أربعة متغيرات ىي :التوجو ن و التعمم بالمنظمةك وادارة المعرفةكوأنشطة التعمم ومستواىاك وتسييبلت التعمم المتوفرة بالمنظمة.
 نظام الثقافة االجتماعيةك ويتضمن متغيرين ىما :أنماط السموك المشتقة من القيماالجتماعيةك واالتجاىات الثقافية.

نموذج مايمونين :Moilanen model
اقترح مايمونين

 Moilanenنموذجا لممنظمة المتعممة مكونا من لمسة أبعاد

رةيسية ( )Moilanen, 2001, p.14تتملص في:
 -الدوافف الم ركة  :driving forcesويقصد بيا مد

سعي قيادة المنظمة إلي وضف

اليياكل واألنظمة والعمميات التي تساعد األفراد وتشجعيم عمى تطوير مياراتيم في
عمميات التعممك وتزيل العواة التي من الممكن أن تعترض سبيل االستفادة من معارفيم
ولبراتيم.
 -ت ديد اليدف  :finding the purposeويقصد بو مد

وجود رؤية تنظيمية وأىداف

مشتركة تكون مرتبطة باستراتيجية المنظمة واتجاىاتياك كما يشير إلي ارتباط أىداف
المنظمة برغبة األفراد في تعمم ميارات وأشيا جديدة.
 االستطبلع واالستفيام  :questioningويضم عناصر لمتعرف عمى طبيعة البيةةالتنظيمية الدالمية ومد

وجود العوامل التي تساعد األفراد عمى تص ي

الذىنية وت سين مستو تعمميم الفردي والجماعي.
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 التمكين  :empoweringويشير إلي مد ا ستلدام األساليب المناسبة التي تمن األفرادفرصا لمتعممك وتعمل عمى تعزيز عممية التعمم ضمن فر

العمل وكيفية االستفادة من

معارف األفراد ولبراتيم.
 التقييم  :evaluatingويعني االىتمام بنتاةج التصرفات واألعمال التي تتبل م مف لططالتطوير التنظيميك ومد افساح المجال لفر العمل بتقييم نتاةج أعماليا ذاتيا.

منوذج سييج :Senge model
دد سينج ( )Senge, 1990لمسة ضوابط ( )disciplinesلممنظمة المتعممةك

تتمثل في:

 -1التنهً الشخصي :personal mastery
ويقصد بو المستو العالي من اإلتقان العممي والميني لد

المتلصصين .ويمكن

الوصول إل ي ىذه الدرجة من اال تراف الميني بتبني منيج التعمم المستمرك مما يجعل الفرد
قاد ار عمى ت قي

األىداف المرغوب فييا .وال تتعمم المنظمات إال بتعمم أعضاةيا وليذه

القاعدة مكونان ميمان ىما :أن ي دد الشلص اليدف أي ما يريد إنجازهك ثم ي دد اإلج ار ات
التي تضمن الوصول إ لي اليدف .واليدف ىنا يكون صال ا عمى المد
ىدفا مرتبطا بوقت م ددك وىذه ىي فكرة التعمم مد
فعمى الفرد أن يكون لديو مقياس يقيس مد

البعيدك فيو ليس

ال ياة .ولموصول إلى التمكن الشلصي

قربو من اليدف .وتبدأ ىذه المر مة عندما ال

يقتنف المر بالوضف ال اليك مما يدفعو ن و تغييره .ويتطمب التمكن الشلصي أن يكون لد
المر إدراك واض لمواقف ال اليك أي أن ير ال قيقة بدون ت يز أو إسا ة تصويرك فيو
بذلك يري القيود والمعوقات التي تعترض ت قي

اليدفك ويوظف ىذه القيود والمعوقات

لمصم تو ألنو ال يعمل بدون معوقات ( .) Senge,2007
كما يتطمب التمكن الشلص تغيي ار في نمط التفكيرك واستلدام العقل وال دس
واإل ساسك أي ير المر االشيا في إطارىا األوسفك ويدرك موقعو منياك وصمتو بياك وتأثره
بيا وتأثيره فيياك ويدرك الترابطك والتقاطفك والتفاعلك والعبلقاتك وأوجو التماثلك والفرو ك
وارتباط الجز بالكلك والكل بالجز ك ومن لمط ىذا بذاك (.)Smith, 1998, p.121
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 -8اليناذج الرٍيية :mental models
ىي مجموعة االفتراضات والتعميمات والصور التي ي مميا أفراد المنظمة وتؤثر
إيجابا أو سمبا عمى تصوراتيم .وىذه النماذج ىي التي تشكل ت يزاتيم .ولتعرف النماذج
العقمية لمعاممين البد من التبارىاك وذلك بوضعيم في جو من ال وار المستمر لملتمف
القضاياك وبلاصة القضايا اللبلفيةك مما يؤدي إلي معرفة كيف يتصرف ىؤال األفراد في
المواقف الملتمفةك وأن الفشل في تعرف النماذج العقمية لمعاممين يؤدي إلى الفشل في إيجاد
التفكير النظمي في المؤسسة ()Senge, 1990; Senge,2000 & et.al.
كما أن النماذج الذىنية ىي الصوت الدالمي القاةل (إذا فعمت كذا بالطريقة كذا
سي دث كذا) .وتشكل تجارب ال ياة عقول األفراد ونماذجيم الذىنية .وبالمقابل تشكل النماذج
تجارب اآللرين وتفسرىا لنا .وكثي ار ما يلطئ األفراد في تفسير الواقفك وبالتالي ينصب
ىجوميم عمى األعراض الجانبية لمشكبلتيم بدال من تعرف األشيا ال قيقية الكامنة و ار ىاك
وتص ي تمك األسباب (السويدانك 8883ك ص .)33ويتطر (جاد الربك 8884ك ص.)31
لما يعرف بالنماذج الذىنية المتصدعةك إذ يفكر أص اب ىذه النماذج بال صول عمى
المكاسبك والمزايا التنافسية وانفرادىم بيذه المكاسبك وعدم

صول منافسييم عمى ىذه

المزايا والمكاسبك وىذا يعكس مفيوم الصراع السمبي .وىناك أنموذج ذىني آلر يقوم فيو كل
المشاركين بت قي

المكاسبك والعمل معا وتبادل األىدافك والمكاسب من شلص آللرك

وبذلك فإنيم يكسبون معا أفضل مما يعممون ضد بعضيم البعض.
ومن األمثمة عمى النماذج العقمية الساةدة في بعض المدارس رؤية اإلداريين أن
التغيير المدرسي يمكن إ داثو بإنفا المزيد من األموالك بينما المعممون مقتنعون أن التبلميذ
ال يرغبون في الدراسةك وكذلك قد ي س األب الذي لم يستطف ال صول عمى الثانوية العامة
بالدونية من المعممينك فبل يسأل عن تعمم ابنوك فيعتقد المعممون أن ىذا األب غير ميتم
بتعمم ابنوك وكذلك فإن المعمم الذي درس طالبا ما عدة سنوات يكون فكرة م ددة عنوك وال
ينتبو لمتغييرات التي ت دث ليذا الطالب .إن وجود مثل ىذه النماذج العقمية وغيرىا ت د من
مقدرة المدرسة عمى التغيير (عبابنةك والطويلك 8887ك ص.)73
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السؤية املشرتنة :shared vision
تبدأ الرؤية المشتركة من األفراد .ورؤية األفراد في المنظمة ىي شي ما يمكنيم من
األدا الوظيفي بثقة واطمةنانك فيي عبارة عن الصورة الذىنية العقمية النشطةك أي أنيا
صورة نابضة بال ياةك وغالبا ما تكون ىدفا يرغب األفراد في ت قيقو .وتبني الرؤية المشتركة
لممنظمة من لبلل الرؤية الفردية أو الشلصية لمعاممين فيياك ولمقادة في منظمات التعممك
وتتم من لبلل تفاعل األفراد في المنظمة .ويكمن دور القاةد ىنا في المشاركة برؤيتو مف
رؤ اآل لرين أي العاممين في المنظمةك ويظير دوره في تشجيف العاممين عمى المساىمة
برؤيتيم الستنباط رؤية المنظمة .وبذلك فإن رؤية المنظمة ىي عبارة عن مجموعة الرؤ
الشلصية ورؤ القادة ورؤ اآللرينك وتذوب ىذه الرؤ لتكون رؤية المنظمة .ومن ال
يشترك في بنا رؤية المنظمة ىو فرد سمبي وغريب عن المنظمة ( Ortenblad, 2007,
 .)p.115وير (جوادك 8888ك ص )87أن الرؤية المشتركةك ىي صورة جماعية مثمي
قابمة لمت قي
لبلل

في المستقبلك وتبدأ تمك الرؤية بفرد يعتقد أن رؤيتو صوابك ويأتي ذلك من

وار متعم

مف الذات فيي عممية نفاذ إلى القمب " فالذين ينظرون إلي اللارج

ي ممونك والذين ينظرون إلي الدالل يستيقظون" .ىذه الرؤية التي تنبف من الدالل ىي
صورة ذىنية ية لممستقبل الذي نريده عمى المد البعيد.
ويشير الواقف إلي أنو عندما تمتمك منظمة رؤية مشتركةك ومستو عاليا من التمكن
الشلصي تتولد القوة التي تسو

التغييرك والتي أطم

"التوتر االبتكاري" الذي يعبر عن الفر

عمييا سينجي ()Senge, 1990

بين الرؤية المستقبمية والواقف ال اليك والذي يؤدي

مف توفر التزام قيقي عند األفراد إلى ت قي المنظمة المتميزة ألىدافيا.
وفي

قيقة األمرك فإنو يمكن الوصول إلي الرؤية المشتركة من لبلل مناقشة

أىداف المنظمة بين العاممين قدر المستطاع .وىذا يتطمب من المنظمات المتعممة أن تؤمن
قو

أعضاةيا لتجعميم أكثر إيمانا بأىدافياك ومن ىذه ال قو

األعضا في المعرفة

والتعممك والمشاركة في اتلاذ الق اررات ولاصة المتعمقة بمصيرىمك وتأمين بيةة العمل المناسبة
ليم من يث الموا مة الجسدية والعقمية ومن نا ية توافقيم مف قيميم لتكون بيةة مساعدة
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عمى اإلبداع والتطورك والشعور باالنتما

لمنظومة العمل والمنظمة التي يعممون فييا

واالعتزاز بيذا االنتما (مرعيك 8831ك ص.)326

تعله الفسيل :team learning
يعد الفري

مجموعة من األفراد يعممون معاً ومكان عمميم ىو مكان إلنجازىم معاًك

وىم الذين يقررون رةيسيم فيلتارونوك ويكون بينيم تفاعل مباشرك ودرجة من االعتماد
المتبادل بينيم إلنجاز الميام لت قي

األىداف .وغالباً ما تكون فر

العمل موجيو ذاتياًك

فيي مجموعة عمل طبيعية من العاممين الذين يعتمدون عمى أنفسيمك وعمى بعضيم البعضك
ويشتركون في معظم أو كل األدوار المطموبة منيمك وتتوافر لقادتيم ميارات متكافةة إلنجاز
الميام العامةك وىم من ي ددون أىداف األدا ك ومنيج وطريقة العملك وم اسبة أنفسيم
دالل فر العمل ) .) Freed, 2001
ويمكن ت ديد أربف م ار ل متسمسمة متدرجة يتم المرور بيا لتصب مجموعة األفراد
فريقا يمكن ان يتعمموا سويا وىي ما يسمي بشروط تشكيل الفري ك وىذه الم ار ل تتمثل في
(:)Nonaka & Takuchi, 1995
 التشكيل  :formingأي توفر ال د األدنى من ال سك واالنتما لمفري ك وتبدأ بت ديداألىدافك وبمورة الميام.
 العصف  :stormingفبعد التشكيل تبدأ مر مة مشوبة بالتوتر ول القواعد التي سيعملالفري وفقا ليا.
 التطبيف  :normingوتتمثل في تقبل األدوار وتبمور شعور الفري ك ويتم تبادلالمعمومات واألفكار واآل ار ب ريةك ويقبل مبدأ اتلاذ الق اررات وفقا لمبدأ التفاوض بين
أعضا الفري .
 األدا  :performingوتبدأ ىذه المر مة عندما تت ق مستويات مثمى في اإلنتاجكوالنوعيةك واتلاذ القرارك وتوزيف المصادرك واالعتماد المتبادلك وتتعم مفاىيم الثقة بين
األعضا .
وتجدر اإلشارة إلى أن التعمم الفريقي ىو عممية تنظيم وتطوير قدرات مجموعة األفراد
الذين يعممون معاً لت قي النتاةج التي يرغبون فيياك ومن ثم فيو يعني سعي مجموعة األفراد
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العاممين لمتعمم فيما بينيمك أو اقتناص المعرفة من البيةة اللارجية وتوزيعيا عمى الجميف.
ويعتمد نجاح التعمم الفريقي عمى توفير الرؤية المشتركة والتمكن الشلصي لؤلفراد ( عبابنةك
8885ك ص .) 63وير سينج ( )Senge, 1990,P.313أن و دة التعمم األساسية في
المنظمات المعاصرة ىي الفري

وليس األفراد .واذا لم يستطف األفراد ت ييد افتراضاتيم

واالنلراط في وار مستمر فمن يستطيف ىذا الفري التعممك ومن ثم لن تتعمم المنظمة ككل.
إن ت قي
الفري

ذكا وقدرة جمعية أكبر من ذكا ات وقدرات مجموع األفرادك يمكن أن يعزز تعمم

دالل غرفة الصفك

يث ي تاج كل فرد إلى اآللرين لت قي

ىدف متبادلك وىو

تطوير مياراتيم معاً من أجل إنجاح التغيير المدرسي.
كما أن التعمم الفريقي يعد ميارة جماعية يمكن تعمميا وترسيليا عبر توفير البيةات
المناسبة التي يستطيف فييا األفراد توضي وجيات نظرىم قبل اتلاذ الق ارراتك وتوفير وساةل
االتصال باتجاىين لتقييم وتأمل الممارسات التربوية ونقل اللبرات بين العاممينك مما يساعد
عمى إيجاد الظروف المناسبة لمعمل التعاوني مف اآللرينك والتعمم منيمك والتعمم معيمك وىذا
من شأنو أن يعزز مفاىيم تعمم الفري ك و من ثم ت سين األدا الجامعي (.)Pang, 2003
وتظير أىمية فر

التعمم من لبلل تأثيرىا عمى المنظمةك إذ تعمل عمى تشكيل

اليوية التنظيمية من لبلل التفاعل المشترك والعبلقات التي تربط بين الفر

في ملتمف

المستويات ا لتنظيمية .وكذلك من لبلل تأثير المنظمة عمى الفر إذ تتأثر فر التعمم بالنظام
الكمي الذي يضم ثقافة المنظمة واستراتيجياتيا وسياساتيا التنظيمية الملتمفةك وتأثرىا بأنماط
القيادة ولصاةصيا والبنية الت تية التكنولوجية والمعموماتية التي توفرىاWu, Chwan& ( .
.)Jeng, 2002,p.178
ولكي تستفيد المنظمة من فر التعمم عمييا أن تسعي إلي ت قي استقبللية الفر
في إدارة وتنظيم ذاتياك وت ديد أىدافيا وثقافتيا وطريقة عمميا مف االبقا عمى التناس
والتوازن مف االتجاىات التنظيمية .وكمماً زادت درجة استقبللية الفري في ل المشكبلتك

وصنف الق ارراتك وت مل المسؤوليات كمما نج في عممية التعمم بشكل أفضل .ىذا ومن اللطأ
تكوين فري التعمم مف بقا المنظمات عمى نفس المقدرات والسياسات التنظيمية الموجودةك
دون سعي إلي تطويرىا وتغييرىا لتتبل م مف أوضاع الفر الجديدة( .بكارك 8888ك
ص.)28
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التفهري اليظني :systems thinking
تعود مبادئ ىذا المفيوم إلي القرن الثالث الميبلديك والى دعوة بموتينوس اإلغريقي
 plotinsإلي رؤية األوضاعك والنظم بشكل كميك والتعمم من العبلقات التي تربط بينياك إذ
ير أن كل األشيا مميةة بالعبلقات والمؤشراتك وال كيم من يتعمم عن كل شي بداللة
اآللر .)Campbell & Cairns, 1994( .ويعتبر سينج  Sengeمن أدلل ىذا المفيوم
إلي أدبيات المنظمة المتعممة .ويركز التفكير النظمي عمى القو والعبلقات المتبادلة بين
أج از النظام والتي تؤثر أكثر من العوامل اللارجية عمى تشكيل سموك النظام .والتفكير
النظمي قاةم عمى أولوية أو أسبقية الكل عمى الجز ك وىو بذلك نقيض كثير من مناىج التعمم
الساةدة القاةمة عمى تفكيك الكل إلى أج از ودراسة كل جز عمى

دةك ثم التوصل إلي

استنتاجات تنطب عمى الكل .ىذه الطريقة اللطية اآللية في التفكير لم تعد فعالة في دراسة
المشكبلت العصرية؛ ذلك أن مع ظم القضايا الميمة اليوم مترابطة بشكل ال يبل م .السببية
اللطيةك والبديل ىنا ىو السببية الداةرية إذ يكون كل متغير سببا ىنا ونتيجة ىناك كالعبلقة
بين االقتصاد والبطالة مثبلً .وما يميز النظام أنو ال يمكن فيمو بمعزل عن مكوناتوك إذ ال

يعتمد سموك النظام عمى ما يقوم بو كل جز فيوك بل عمى كيفية تفاعمو مف بقية المكوناتك
وكيفية انسجامو مف النظام األكبر الذي يشكل ىو جز ا منوك ومعنى ذلك أنو قد تكون ىناك
عوامل لارج السيا المباشر لمنظام وتؤثر فيو (.)Senge,2007
ومن الجدير بالذكر أن التغيرات السريعة والمستمرة في مكونات وعبلقات األنظمة
جعمت من الصعوبة بمكان التنبؤ بيذه التغيرات وتوقف سموكياتياك مما أضعف مقدرة النماذج
الذىنية لؤلفراد عمى فيم طبيعة المنظمات الكبيرة والمعقدة واستيعاب جذور مشكبلتياك ومن
ىنا أصب

من الميم اتلاذ أنماط تفكيرية ديثة لمنظر إلي المنظمة ككل كنظام شامل لو

ارتباطاتو الدالمية واللارجيةك فمم يعد مقبوال فصل تمك األنظمة واألج از ودراستيا منفصمة
عن النظام الكمي ( .)Mckenna, 1995ومن ىنا ظيرت ال اجة لمتفكير النظمي بسبب
تدالل المتغيرات وتأثير القو اللارجية وغيرىا؛ مما يستمزم النظر إلى الكل وليس الجز .
وبمجرد قبو ل التفكير النظمي يمكن ت سين تعمم األفراد ليتوجيوا ن و فيم النظام ككل من
لبلل دعم األفراد بالميارات واألدوات التي تمكنيم من التعممك ومن فيم ومبل ظة أنماط
السموك الساةدة في النظم التي يعممون فييا (جاد الربك 8884ك ص.)83
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ويؤكد سينج ( )Senge, 1990عمى أىمية التفكير النظميك إذ إنو يساعد عمى
تجنب وضف ال ول المؤقتة المنفصمة لممشكبلت في المنظمةك ويسم
لشبكة العبلقات بين و دات المنظمة وأفرادىاك مما يؤدي إلي
ويضمن شمولية إ داث التغيير البلزم واالنطبل

ب دوث فيم أفضل

مول ناج ة لممشكبلتك

األسمم ن و المستقبل .إن التفكير النظمي

ىو القادر عمى فيم التدالبلت والتفاعبلت في النظم التربوية الدينامية المعقدة.
وي تاج ذلك التفكير إلي قادة يستطيعون رؤية كل جامعة بوصفيا منظمة معقدة
بمكوناتيا المنفصمةك ويجعميم قادرين عمى اتلاذ الق اررات المرتبطة بت سين ت صيل الطبلبك
وىكذا يصب التفكير النظمي مندمجا في العممية التربويةThornton & Perreautt, ( .
.)2004, p. 225
وفي قيقة األمر فإن لمدلل التفكير النظمي تطبيقات عممية في الواقف الممموسك
يث إنو يعد وسيمة ميمة من وساةل تعمم األفراد .وقد قام (السويدانك 8883مك ص)14
بتشكيل ثمانية من النماذج الشاةعة لمسموكيات اللاطةة التي تقف ضمن المدلل النظمي والتي
اعتبرت كأدوات لمتشليص وايجاد ال مول وىي:
 -3ال مول الفاشمة ( :)fixes that failويقصد بيا استلدام مول قصيرة األمد لتطبيقيا
عمى أعراض مشكمة ماك مما يؤدي إلي التفا األعراضك ولكن قد يزيد المشكمة الكامنة
و ار ىا.
ويعنى بيا م اولة كل فرد
 -8مأساة االشتراك (ُ :)tragedy of the commons
مضاعفة منافعو بأقصى درجة ممكنة لصال و ىوك وعندىا يعاني الجميف ويصب ون في
مشكمة ألن كل فرد يسعى لت قي مصال ة ىو و ده فقط.
 -1التصعيد ( :)escalationإذ تقوم منظمة ما بتصرف ما تفسرة منظمة ألر عمى أنو
تيديد لياك لذا فإنيا ترد عميو بتصرف يمثل تيديدا أكبرك وبيذا تتوالى أفعال التصعيد
وردود األفعال تى يفقد كل منيما السيطرة.
 -2ت ويل األعبا ( :)shifting the burdenوي دث عندما تت ق نتاةج إيجابية نتيجة
إج ار قصير المد ك مما يشجف عمى إعادة استلدام ىذا اإلج ار لعدة مراتك وبالتالي
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يقل االىتمام باإلج ار ات التص ي ية التي كان يفترض اتلاذىا ل ل المشكمةك فتفقد
اإلج ار ات األولى جدواىا مف الزمن.
-3

دود النجاح ( :)limits to growthوىي عممية ىدفيا تسريف النمو أو التوسف
لمر مة ما ثم يبدأ ىذا النمو بالتباطؤ إلي مر مة التوقف أو االنييارك فمر مة النمو ىذه
سببتيا عممية التغذية من المقدرات المميزة واإليجابيةك أما التباطؤ فد نتج عن ردة فعل
معينو لمنموك وقد تكون أتت من الدالل أو اللارج أو ناتجة عن قيود جديدة فرضت
نفسيا.

 -4النجاح لمناج ين ( :)success to the successfulفالنجاح يولد نجا اًك فمن
ي صل عمى دعم أكثر تزيد لديو ا تماالت النجاحك مما يجعمو ي صل عمى موارد أكبر

في المستقبلك وفي نفس الوقت فإن من كانوا أقل ظاً ستكون ا تماالت فشميم في

المستقبل أكثر.

 -5األىداف الضاةعة ( :)eroding goalsفي بعض األ يان تغفل المنظمة عن أىدافيا
األساسية التي أنشةت من أجميا في لضم ما تواجيو من ت ديات وضغوطات كثيرة.
 -6النمو وانلفاض االستثمار ( :)growth and under investmentإذ تصل
المنظمة إلي قمة النموك ثم تبدأ بتلفيض المستو الستيعاب المزيد من النمو بدال من
استثمار رؤوس األموال.

معوقات التخول حنو امليظنة املتعلنة:
ير (السالمك 8886ك ص)45ك وجود معوقات ت ول دون تطبي
المتعممةك تتمثل في :األنماط الدفاعية عمى مستو

أبعاد المنظمة

المنظمة كتجنب االتصاالت المباشرة

والمناقشات العمنية بلصوص الموضوعات ال ساسةك والسيطرة عمى المناقشات العامة من
أجل تجنب أو منف ظيور المشاعر السمبيةك واال تفاظ بوجية النظر اللاصة وعدم التصري
بيا أمام اآللرينك وعدم انتظام المعمومات ودقتياك وعدم توافر الوقت والمال الكافي لمتعميمك
وتدني مستويات دافعية العاممينك وعدم تقبل العاممين لفمسفة التعمم التنظيمي.
كما أن ىناك معوقات ألر ت ول دون ت قي التعمم التنظيميك يمكن تصنيفيا إلي
معوقات تنظيمية دالميةك ومعوقات تنظيمية لارجيةك ومعوقات فردية .أما فيما يتعم
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بالمعوقات التنظيمية الدالميةك فيذكر (العصيميك  )8886أن من أىم تمك المعوقات غياب
القيادات التنظيمية الواعية بأىمية التعمم التنظيميك وتغير المعرفة عمى المستويين الفردي
والتنظيمي بشكل مستمرك وثقافة المنظمة التي ت ول دون تشجيف األفراد عمى التعممك ووجود
اليياكل اليرميةك وضي

وم دودية الوقت التي تعي

التطوير الفردي والمشاركة الجماعية.

وأما ما يرتبط بالمعوقات التنظيمات اللارجية فيذكر (العصيميك 8886م) أيضا أن من
أىميا :التغيرات اللارجية المفروضة عمى المنظمة كالسياسات ال كومية والعمميات المركزيةك
وااللتبلفات الثقافية بين المنظمات من يث ال جم والمواردك والتي ت د من قدرة المنظمة
المتعممة عمى التعمم من تجارب المنظمات األلر .
وبالنسبة لممعوقات الفردية فيذكر ( )Lee, 2004أن من أبرزىا :قمة بنا فر
العملك وضعف نظام االتصال بين الموظفينك وتجزةة القسم إلي عدة دواةرك واالعتقاد اللاطئ
لد المديرين بأن التعمم التنظيمي يتطمب فقط عقد الدورات التي تثقل كاىل ميزانية المنظمةك
وضعف المعرفة بالتفكير المنظميك وم دودية معرفة المديرين بالتعمم التنظيمي والمنظمة
المتعممةك وقمو ال وافز لتطبي أبعاد المنظمة المتعممة من قبل المديرين في القطاع العام.
وباإلضافة إلى ما سب ك فإن من أىم معوقات بنا المنظمة المتعممة :الروتين وعدم
التفاعل مف المستجداتك وقمو الموارد الماليةك وعدم مشاركة األفراد في اتلاذ القرارك ووجود
ضغط في العملك وكثرة التنقبلت بين الموظفينك والم سوبية في المشاركة في الدورات
التدريبيةك فضبل عن وجود أفراد يقاومون التغييرO’connor & Kotze, 2008, ( .
.)p.176

الدزاسة امليداىية
أوال :أٍداف الدزاسة امليداىية.
تستيدف الدراسة الميدانية التعررف عمرى مرد تروفر أبعراد المنظمرة المتعممرة فري جامعرة

األزىر من وجية نظر أعضا ىيةة التدريس.

ثاىيا :أداة الدزاسة امليداىية.
استلدمت الدراسة استبانة أبعاد المنظمة المتعممة ( Dimensions of ( ) DLOQ

 ) Learning Organization Questionnaireالمطورة بواسطة واتكنز ومارسك
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( ) Watkins& Marsick, 1999ك والذي قام زايد وآلرون (  ) 8887بترجمتيا إلى
المغة العربيةك كما قام البا ث بإج ار بعض التعديبلت عمييا بما يتناسب وبيةة جامعة األزىر.
وقد تكونت االستبانة من (  ) 21فقرة تقيس ثبلثة مستوياتك ىي :مستو الفرد :وتقيسو
أو الجماعة :وتقيسو الفقرات من ( )37-32ك

الفقرات من ( ) 31-3ك ومستو الفري

والمستو التنظيمي :وتقيسو الفقرات من ( .) 21 -88

 -1وصف أداة الدزاسة:
تكونررت أداة الدراسررة مررن ثبلثررة م رراور ك وقررد كرران الم ررور األول بعنروان مسررتوي الفررردك
وتررم قياسررو باسررتلدام ( )31عبررارة ك بينمررا كرران الم ررور الثرراني بعن روان مسررتوي الفريرر أو
الجماعررةك وتررم قياسررو باسررتلدام ( )4عبرراراتك فرري ررين كرران الم ررور الثالررث بعنروان المسررتوي
التنظيميك وتم قياسو باستلدام ( )82عبارة .ويوض الجردول () عردد العبرارات فري كرل م رور
مررن م رراور أداة الدراسررةك وقررد اسررتلدمت الدراسررة مقيرراس ليكرررت  Likertاللماسرري لت ديررد
درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا ىيةة التدريس.

جدول ( )8وصف أداة الدراسة

المستوي
مستوي الفرد
مستوي الفرٌق أو الجماعة

المستوي التنظٌمً

البعد

عدد العبارات

إٌجاد فرص للتعلم المستمر

7

تشجٌع الحوار واالستفسار

8

اإلجمالً

35

تشجٌع التعلم والتعاون الجماعً

8

إنشاء أنظمة مشاركة المعرفة والتعلم

8

تمكٌن األفراد من رؤٌة جماعٌة مشتركة

8

ربط المنظمة بالبٌئة الخارجٌة

8

القٌادة االستراتٌجٌة الداعمة للتعلم

8

اإلجمالً

46

إجمالً أداة الدراسة
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 -1صدم أداة الدزاسة:
تم التأكد من صد

األداة باستلدام صد

الم تو ك وذلك بعرض األداة عمى

مجموعة من الم كمين من ذوي االلتصاص واللبرة في مجال التربية وعمم النفس بمغ
ىؤال الم كمين آراةيم وذلك فيما يتعم

باألداة

عددىم ( )38م كما .وقد أبد

المرغوبة لمدراسةك وكذلك من يث ترابط كل فقرة بالم ور المندرجة ت توك ومد

وضوح

وفقراتيا ومد

مبلةمة الفقرات لموضوع الدراسةك وصدقيا في الكشف عن المعمومات

الفقرة وسبلمة صياغتيا واقتراح طر

ضو المبل ظات التي اقتر يا ىؤال

ت سينيا باإلشارة بال ذف أو البقا أو التعديل .وفي
الم كمينك أجريت بعض التعديبلت عمى الصياغة

المغوية لبعض الفقراتك وا تفظت االستبانة بفقراتيا كاممة من غير ذف أو إضافة.

-2

ثبات أداة الدزاسة :Reliability

قام البا رث ب سراب ثبرات العوامرل المسرتلرجة مرن األداة باسرتلدام معادلرة ألفرا كرونبراخ عمري
أفراد العينة كما ىو موض في الجدول التالي:

جدول ( )1معامبلت ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة
البعد

معامل الفا
كرونباخ

الصدق
الذاتً

إٌجاد فرص للتعلم المستمر

4896

4883

تشجٌع الحوار واالستفسار

4893

4884

اإلجمالً

4884

4887

تشجٌع التعلم والتعاون الجماعً

4898

4885

إنشاء أنظمة مشاركة المعرفة والتعلم
تمكٌن األفراد من رؤٌة جماعٌة
مشتركة
ربط المنظمة بالبٌئة الخارجٌة

4884

4887

4884

4888

4884

4888

القٌادة االستراتٌجٌة الداعمة للتعلم

4884

4888

اإلجمالً

4887

4889

4887

4888

المستوي

مستوي الفرد
مستوي الفرٌق أو
الجماعة

المستوي التنظٌمً

إجمالً أداة الدراسة
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يتض ر مررن الجرردول السرراب أن قيمررة معامررل ألفررا كرونبرراخ لثبررات أداة الدراسررة قررد بمغررت
()8.75ك كما أن معامبلت الثبات لم اور أداة الدراسرة جرا ت جميعيرا مرتفعرة؛ يرث تراو رت
فرري الفترررة مررا بررين ( .)8.75-8.64ويشررير ت ميررل الثبررات إلررى الثبررات الجيررد لررؤلداةك وبالتررالي
الثقررة فرري نترراةج الدراسررة الميدانيررة وسرربلمة البنررا عمييررا .كمررا يتضرر مررن ذات الجرردول أن
الصررد الررذاتي ألداة الدراسررة قررد بمررغ ()8.77ك كمررا أن الصررد الررذاتي لم رراور أداة الدراسررة
جميعيا جا مرتفعا؛ يث تراوح في الفترة ما بين (.)8.76-8.71

ثالجاً :جمتنع وعيية الدزاسة امليداىية:
قام البا ث بتطبي أداة الدراسة عمي عينة بمغ قواميا ( )288عضوا من أعضا ىيةة
التدريس بكميات جامعة األزىرك في العام الجامعي  .8836 /8835وعند تفريغ البيانات تم
استبعاد استمارات المف وصين الذين لم يكمموا البيانات األوليةك أو الذين لم يستجيبوا عمى
بعض أج از األداةك ومن ثم أصب ت العينة النياةية ( )163عضو ىيةة تدريسك وفيما يمي
وصف العينة المستفتاة ب سب متغيرات الدراسة:
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وصف عينة الدراسة ب سب كميات الجامعة:
جدول ( )2وصف عينة الدراسة ب سب كميات الجامعة
الكلٌة

العدد

النسبة المئوٌة

لغة عربٌة الزقازٌق

81

%67.4

أسنان بنٌن
علوم بنات

84
86

%5787
%578.

اإلعالم بنٌن القاهرة

81

%4784

لغة عربٌة بنٌن جرجا

81

%67.4

دراسات إسالمٌة بنات سوهاج

48

%7778

بنات أسٌوط

46

%8751

تجارة بنٌن القاهرة
كلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة بنٌن

81
67

%4784
%88718

الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة بنات االسكندرٌة

44

%77..

دراسات إسالمٌة بنات دمنهور

87

%57.6

شرٌعة وقانون بنٌن دمنهور

88

%6741

كلٌة تربٌة بنٌن القاهرة
كلٌة العلوم بنٌن القاهرة

81
87

%67.4
%57.6

دراسات إسالمٌة بنات القاهرة

41

%7747

أسنان بنات القاهرة

1

%4781

كلٌة الدعوة القاهرة

.

%4758

كلٌة الدراسات اإلنسانٌة بنات القاهرة

41

%7747

لغة عربٌة إٌتاي البارود بنٌن

86

%578.

تربٌة تفهنا األشراف
شرعً وعربً بحري
كلٌة الهندسة بنٌن قنا

46
81
86

%8751
%4784
%578.

شرعً وعربً قبلً
كلٌة اإلعالم

8
5

%1748
%17..

اإلجمالً

518

%811711
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 وصف عيية الدزاسة حبسب متغريات الدزاسة:
جدول ( )3وصف عينة الدراسة ب سب متغيرات الدراسة
العدد

النسبة المئوٌة

المتغٌر
بنٌن

458

%83886

بنات

367

%59848

شرعٌة وعربٌة

387

%73873

نظرٌة

343

%53878

عملٌة

85

%38876

وجه قبلً

347

%49849

عاصمة

377

%64889

وجه بحري

338

%53845

مدرس

387

%65895

أستاذ مساعد

349

%49857

أستاذ
شغلت أو أشغل منصبا
إدارٌا
لم أشغل منصبا إدارٌا

348

%47894

345

%54849

479

%87874

593

%344844

الفرع

نوع الكلٌة

الموقع الجغرافً

الرتبة األكادٌمٌة

المركز الوظٌفً

اإلجمالً

 وصف عينة الدراسة ب سب متغير الفرع ( بنين /بنات ):يتض من الجدول (  )3أن عينة الدراسة قد تضمنت ( )814عضو ىيةة تدريس من
فةة البنين بنسبة مةوية ()%43.72ك و( )323عضو ىيةة تدريس من فةة البنات بنسبة
مةوية ()%16.84ك وىو ما يتض بالشكل التالي:
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شكل رقم ( )1يوض وصف عينة الدراسة ب سب متغير الفرع ( بنين /بنات )
-

وصف عينة الدراسة ب سب متغير نوع الكمية ( شرعية وعربية /نظرية /عممية ):

يتض من الجدول (  )3أن عينة الدراسة قد تضمنت ( )375عضو ىيةة تدريس من
الكميات الشرعية والعربية بنسبة مةوية ()%33.53ك و( )383عضو ىيةة تدريس من
الكميات النظرية بنسبة مةوية ()%13.54ك و( )41عضو ىيةة تدريس من الكميات العممية
بنسبة مةوية ()%34.32ك وىو ما يتض بالشكل التالي.
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شكل رقم ( )2يوض وصف عينة الدراسة ب سب متغير نوع الكمية( شرعية وعربية/
نظرية /عممية )
 وصف عينة الدراسة ب سب متغير الموقف الجغرافي ( قبمي /عاصمة /ب ري ):يتض من الجدول ( ) 3أن عينة الدراسة قد تضمنت ( )385عضو ىيةة تدريس من
كميات الوجو القبمي بنسبة مةوية ()%86.86ك و( )333عضو ىيةة تدريس من كميات
العاصمة بنسبة مةوية ()%28.46ك و( )337عضو ىيةة تدريس من كميات الوجو الب ري
بنسبة مةوية ()%13.81ك وىو ما يتض بالشكل التالي.
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شكل رقم ( )3يوض وصف عينة الدراسة ب سب متغير الموقف الجغرافي( قبمي/
عاصمة /ب ري )
-

وصف عينة الدراسة ب سب متغير الرتبة األكاديمية ( مدرس /أستاذ مساعد/
أستاذ ):

يتض من الجدول (  )3أن عينة الدراسة قد تضمنت ( )345عضو ىيةة تدريس
من فةة مدرس بنسبة مةوية ()%21.61ك و( )386عضو ىيةة تدريس من فةة
أستاذ مساعد بنسبة مةوية ()%86.13ك و( )384عضو ىيةة تدريس من فةة أستاذ
بنسبة مةوية ()%85.68ك وىو ما يتض بالشكل التالي.
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شكل رقم ( )4يوض وصف عينة الدراسة ب سب متغير الرتبة األكاديمية ( مدرس/
أستاذ مساعد /أستاذ )
 وصف عينة الدراسة ب سب متغير المركز الوظيفي ( شغمت أو أشغل اليا منصباإداريا /لم أشغل منصبا إداريا ):
يتض من الجدول ( ) 3أن عينة الدراسة قد تضمنت ( )381عضو ىيةة تدريس
من فةة من شغل أو يشغل اليا منصبا إداريا بنسبة مةوية ()%18.86ك و()836
عضو ىيةة تدريس من فةة من لم يشغل منصبا إداريا بنسبة مةوية ()%45.58ك
وىو ما يتض بالشكل التالي.
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شكل رقم ( )5يوض وصف عينة الدراسة ب سب متغير المركز الوظيفي( شغمت أو أشغل
اليا منصبا إداريا /لم أشغل منصبا إداريا )

زابعا :عسض وحتليل ىتائج الدزاسة امليداىية.
يتم عرض وت ميل نتاةج الدراسة الميدانية من لبلل عررض النتراةج اإلجماليرة لمم راورك ثرم
دراسررة الفرررو فرري اسررتجابات أف رراد العينررة ب سررب متغي ررات الدراسررة (الفرررع – نرروع الكميررة –
الموقررف الجغرافرري – الرتبررة األكاديميررة – المركررز الرروظيفي)ك وألي ر ار دراسررة النترراةج التفصرريمية
لمعبارات اللاصة بكل م ور.

أ -اليتائج اإلمجالية حملاوز الدزاسة:
يوض ر الجرردول ( )4المتوسررط ال سررابي العررامك وفترررة الثقررة لممتوسررط عنررد مسررتو ثقررة
%73ك واالن راف المعياريك ومعامل االلتبلفك والمتوسط الموزونك ودرجة التوفر لكل م رور
من م اور الدراسة.
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جدول ( )4النتاةج اإلجمالية لم اور الدراسة

المستوي

المتوسط
الحسابً

فترة الثقة للمتوسط
عند
مستوي %87

الحد
األدنى
63856

الحد
األعلى
65849

االنحرا
ف
المعٌاري

معامل
االختالف

مستوي
الفرد
مستوي
688
39843 37844 37873
الفرٌق
أو
المستوي
الجماعة 44836 76874 74887 7487
التنظٌم
ي
إجمالً 35787 34884 35486
53833
أبعاد
7
9
4
المنظمة
المتعلمة من الجدول الساب أن درجة توفر إجمالي م اور
ويتض
64843

9887

44875
%
47888
%
47874
%
45868
%

المتوس
ط
الموزو
ن

5847
4884
5845
5849

درجة
التوافر

متوسط
ة
متوسط
ة
متوسط
ة
متوسط
ة

الترتٌ
ب

3
5
4
_

الدراسة تقف في مستو

متوسطةك بمتوسط موزون ()1.86ك وبترتيب الم اور تنازليا ب سب المتوسط الموزون
لدرجة التوافر يبل ظ أن م ور مستوي الفرد يأتي في المرتبة األولى بمتوسط موزون
()1.83ك يميو م ور المستوي التنظيمي بمتوسط موزون ()1.81ك يميو م ور مستوي
الفري أو الجماعة بمتوسط موزون ( .)8.78ويمكن تفسير ذلك بأن أعضا ىيةة التدريس
كل وا د منيم يكون ريصا عمى أن يعامل زميمو با ترامك وال يكون لديو أي مانف من أن
يقضي وقتا في بنا الثقة ب ينو وبين زميمو .كما أن أعضا ىيةة التدريس ال يلافون من
الوقوع في األلطا ك ألنيم يرون أن التعمم ي دث نتيجة االستفادة من تمك األلطا ك كما
يستمف أعضا ىيةة التدريس بانتباه لوجيات نظر زمبلةيم قبل الت دث إلييمك ىذا باإلضافة
إلى أن أعضا ىيةة التدريس يقدمون لبعضيم البعض التغذية الراجعة األمينة والملمصة.
أما المستو التنظيمي فقد جا في المرتبة الثانية ك يث إن جامعة األزىر تعمل مف
المجتمف الم مي لتمبية اال تياجات المتبادلةك كما أنيا تتي ألعضا ىيةة التدريس ال صول
عمى المعمومات التي ي تاجونيا في أي وقت بسرعة وسيولة عن طري
والمكتبة المركزية .كما أنيا تتي

مكتبات الكمياتك

البرامج التدريبية لجميف أعضا ىيةة التدريس بيا مثل

برامج تنمية قدرات أعضا ىيةة التدريس بمركز تنمية القدرات بكية التربية بنين بالقاىرةك
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واشراك الجامعة أعضا ىيةة التدريس في وضف رؤيتيا ورسالتياك كما تيتم الجامعة بمعرفة
أثر ق ارراتيا في الروح المعنوية ألعضا ىيةة التدريسك ىذا باإلضافة إلى ا تفاظ الجامعة
بقاعدة بيانات م دثة عن ميارات أعضا ىيةة التدريس.
وبالنسبة لمستو الفري فقد جا في المرتبة األليرةك يث إن أعضا ىيةة التدريس
يميمون إل ى العمل الفريقي من لبلل الب وث التشاركيةك أيضا من لبلل المقررات الجامعية
التي سعت الجامعة إلى تو يدىا عمى مستو األقسام المتناظرة بالكميات .كما أن أعضا
ىيةة التدريس يراجعون تفكيرىم نتيجة لممناقشات الجادة التي تتم بينيمك ىذا باإلضافة إلى
أن أعضا ىيةة التد ريس يكافةون عمى انجازاتيم كفري

عمل من قبل الجامعة .ويوض

الشكل التالي النتاةج اإلجمالية لم اور الدراسة.

شكل رقم ( )6يوض النتاةج اإلجمالية لم اور الدراسة
دراسة االرتباط بين أبعاد المنظمة المتعممة:
لمتعرف عمى معامبلت اال رتباط بين المستويات تم ساب معامل ارتباط بيرسون وكانت
النتاةج كما ىو مبين بالجدول التالي:
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جدول ( ).مصفوفة االرتباط بٌن محاور الدراسة
المستوي

مستوي
الفرد

معامل
ارتباط
بٌرسون
الداللة
اإلحصائٌة

مستوي الفرٌق أو
الجماعة

المستوي التنظٌمً

إجمالً أبعاد
المنظمة المتعلمة

4877

4888

4896

4844

4844

4844

4893

4898

4844

4844

معامل
مستوي
ارتباط
الفرٌق أو
بٌرسون
الداللة
الجماعة
اإلحصائٌة
معامل
ارتباط
المستوي
التنظٌمً
بٌرسون
الداللة
اإلحصائٌة

4887
4844

ويتض من الجدول الساب وجود ارتباط طردي دال إ صاةيا عند مستو داللة ()8.83
بين م اور الدراسةك يث تراو ت قيم معامبلت االرتباط بين تمك الم اور( مستو الفردك
ومستو الفري أو الجماعةك والمستو التنظيمي ) في الفترة من ( .)8.63-8.47وىي
تشير إلى ارتباط قوي بين أبعاد المنظمة المتعممة .ويمكن تفسير ذلك بأن كل بعد من أبعاد
المنظمة المتعممة يؤثر في البعد اآللر ويتأثر بو.
ب-
-3

دراسة الفرو في الم اور ب سب متغيرات الدراسة:
دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير الفرع ( بنين /بنات ):
لدراسة الفرو

في الم اور ب سب متغير الفرع تم معالجة البيانات إ صاةيا

باستلدام التبار التا  t-testلمفرع ( بنين /بنات ) عمى أداة الكشف عن مد توفر أبعاد
المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا ىيةة التدريسك كما ىو موض

في الجدول التالي:
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جدول ( )6دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير الفرع ( بنين /بنات )
المستوي

الفرع

العدد

المتوسط
الحسابً

مستوي
الفرد
مستوي
الفرٌق
أو
الجماعة
المستوي
التنظٌمً
إجمالً
أبعاد
المنظمة
المتعلمة

االنحراف المتوسط
المعٌاري الموزون

درجة
التوافر

بنٌن

458

63887

9846

5845

متوسطة

بنات

367

64884

8883

5849

متوسطة

بنٌن

458

37845

6875

4896

متوسطة

بنات

367

39854

7847

5847

متوسطة

بنٌن

458

88889

38887

4884

متوسطة

بنات

367

77883

38873

5845

متوسطة

بنٌن

458

349887

54833

4888

متوسطة

بنات

367

359873

53896

5844

متوسطة

قٌمة
التاء

الداللة
اإلحصائٌة

4888-

4868

4868-

4843

5894-

4844

5845-

4844

ويتض من الجدول الساب ما يمي:
 الم ور األول (مستوي الفرد):
كانت قيمة التا ( )8.47بداللة إ صاةية قدرىا ()8.27ك وىو ما يعني عدم وجود
فرو

ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة

(بنات) بمتوسط موزون ()1.86ك وأقل المتوسطات لفةة (بنين) بمتوسط موزون (.)1.81
 الم ور الثاني (مستوي الفري ):
كانت قيمة التا ( )8.27بداللة إ صاةية قدرىا ()8.83ك وىو ما يعني وجود فرو ذات
داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (بنات) بمتوسط
موزون ()1.83ك وأقل المتوسطات لفةة (بنين) بمتوسط موزون (.)8.62
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 احملوز الجالح (املستوي التيظيني):
كانت قيمة التا ( )1.6بداللة إ صاةية قدرىا ()1711ك وىو ما يعني وجود فرو ذات
داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (بنات) بمتوسط
موزون ()1.81ك وأقل المتوسطات لفةة (بنين) بمتوسط موزون (.)8.7

( إمجالي أبعاد امليظنة املتعلنة):
كانرررت قيمرررة الترررا ( )1.81بداللرررة إ صرررراةية قررردرىا ()1711ك وىرررو مرررا يعنررري وجررررود
فررررو ذات داللرررة إ صررراةية عنرررد مسررررتو داللرررة ( .)8.83وقرررد كانرررت أعمرررى المتوسررررطات
لفةررررررة (بنررررررات) بمتوسررررررط مرررررروزون ()1.88ك وأقررررررل المتوسررررررطات لفةررررررة (بنررررررين) بمتوسررررررط
مرررروزون (.)8.77ويمكررررن تفسررررير ذلررررك بررررأن أعضررررا ىيةررررة الترررردريس مررررن االنرررراث يفضررررمن
البقررررا فرررري كميرررراتين بالجامعررررة وعرررردم النقررررل أو االنتررررداب منيررررا إلررررى كميررررات ألررررر بررررنفس
الجامعرررررةك األمرررررر الررررررذي يجعميرررررن أكثررررررر ا تكاكرررررا بالكميرررررات المنتسرررررربين إلييرررررا وباألبعرررررراد
المتررروفرة فييرررا والتررري تعرررد أبعرررادا لممنظمرررة المتعممرررة .ويوضررر الشررركل الترررالي المتوسرررطات
الموزونررررررررررررة السررررررررررررتجابات أفررررررررررررراد عينررررررررررررة الدراسررررررررررررة ب سررررررررررررب متغيررررررررررررر الفرررررررررررررع.

شكل رقم ( )7يوض

المتوسطات الموزونة الستجابات أفراد عينة الدراسة ب سب

متغير الفرع ( بنين /بنات )
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 -2د ارسة الفرو في الم اور ب سب متغير نوع الكمية (شرعية وعربية /نظرية /عممية ):
لدراسة الفرو

في الم اور ب سب متغير نوع الكمية تم معالجة البيانات إ صاةيا

باستلدام التبار ( ف ) لنوع الكمية (شرعية وعربية /نظرية /عممية) عمى أداة الكشف عن
مد

توفر أبعاد المنظ مة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا ىيةة التدريسك

كما ىو موض في الجدول التالي:

جدول ( )7دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير نوع الكمية(شرعية وعربية /نظرية/

عممية)

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الموزون

درجة
التوافر

شرعٌة
وعربٌ
ة
نظرٌة

387

64877

9884

5847

متوسطة

343

63886

9878

5844

متوسطة

عملٌة

85

64847

9834

5847

متوسطة

شرعٌة
وعربٌ
نظرٌة
ة

387

37874

7833

4887

متوسطة

343

37844

7847

4897

متوسطة

عملٌة

85

37869

5897

4883

متوسطة

شرعٌة
المستوي وعربٌ
نظرٌة
التنظٌم
ة
ي
عملٌة

387

76885

38877

5833

متوسطة

343

73879

44873

4889

متوسطة

85

89878

37893

4897

متوسطة

شرعٌة
وعربٌ
ة
نظرٌة

387

356899

53854

5836

متوسطة

343

354866

56849

5845

متوسطة

عملٌة

85

349874

45854

4888

متوسطة

المستوي

مستوي
الفرد
مستوي
الفرٌق
أو
الجماعة

إجمالً
أبعاد
المنظمة
المتعلمة

نوع
الكلٌة

ويتض من الجدول الساب ما يمي:
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3

485
8

484
8

385
8

الداللة
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4888

4874

4834

4848
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 احملوز األول (مستوي الفسد):
كانت قيمة الفا ( )8.23بداللة إ صاةية قدرىا ()8.44ك وىو ما يعني عدم وجود
فرو

ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة

(شرعية وعربية) بمتوسط موزون ()1.85ك يمييا فةة (عممية) بمتوسط موزون ()1.83ك
وكانت أقل المتوسطات لفةة (نظرية) بمتوسط موزون (.)1.8

 احملوز الجاىي (مستوي الفسيل أو اجلناعة):
كانت قيمة الفا ( )8.14بداللة إ صاةية قدرىا ()8.5ك وىو ما يعني عدم وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (شرعية
وعربية) بمتوسط موزون ()8.73ك يمييا فةة (عممية) بمتوسط موزون ()8.73ك وكانت أقل
المتوسطات لفةة (نظرية) بمتوسط موزون (.)8.65

 احملوز الجالح (املستوي التيظيني):
كانت قيمة الفا ( )8.87بداللة إ صاةية قدرىا ()8.3ك وىو ما يعني عدم وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (شرعية
وعربية) بمتوسط موزون ()1.33ك يمييا فةة (نظرية) بمتوسط موزون ()8.76ك وكانت أقل
المتوسطات لفةة (عممية) بمتوسط موزون (.)8.65

( إمجالي أبعاد امليظنة املتعلنة):
كانت قيمة الفا ( )3.14بداللة إ صاةية قدرىا ()8.84ك وىو ما يعني عدم وجود
فرو

ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة

(شرعية وعربية) بمتوسط موزون ()1.32ك يمييا فةة (نظرية) بمتوسط موزون ()1.81ك
وكانت أقل المتوسطات لفةة (عممية) بمتوسط موزون ( .)8.77ويمكن تفسير ذلك بأن جميف
أعضا ىيةة التدريس من أص اب التلصصات الملتمفة ( الشرعية والعربيةك والنظريةك
وال عممية ) يعممون في جامعة وا دة ليا لطة استراتيجية وا دةك ورؤية ورسالة وا دةك
وغايات وأىداف استراتيجية وا دةك ونظام إداري وا دك األمر الذي يصعب معو وجود فرو
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في استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضا ىيةة التدريس ذوي التلصصات الملتمفة عمى
درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر .ويوض

الشكل التالي المتوسطات

الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب متغير نوع الكمية.

شكل رقم ( )38يوض

المتوسطات الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب متغير

نوع الكمية (شرعية وعربية /نظرية /عممية).
 -3دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير الموقف الجغرافي ( وجو قبمي /عاصمة/
وجو ب ري ):
لدراسة الفرو

في الم اور ب سب متغير الموقف الجغرافي تم معالجة البيانات

إ صاةيا باستلدام التبار ( ف ) لمموقف الجغرافي (وجو قبمي /عاصمة /وجو ب ري) عمى
أداة الكشف عن مد

توفر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا

ىيةة التدريسك كما ىو موض في الجدول التالي:
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جدول ( )38دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير الموقف الجغرافي (وجو قبمي /عاصمة/

وجو ب ري)

المستوي

مستوي
الفرد

مستوي
الفرٌق
أو
الجماعة

المستوي
التنظٌمً

إجمالً
أبعاد
المنظمة
المتعلمة

الموقع
الجغرافً

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الموزون

درجة
التوافر

وجه
قبلً

347

64873

9863

5834

متوسطة

عاصمة

377

65839

8848

5854

متوسطة

338

64867

7884

5847

كبٌرة

347

38845

6877

4873

متوسطة

عاصمة

377

39874

7849

5849

متوسطة

وجه
بحري

338

37857

6874

4898

متوسطة

وجه
قبلً

347

87888

37847

4877

متوسطة

عاصمة

377

78854

44847

5839

متوسطة

338

76843

39878

5849

متوسطة

48883

4897

متوسطة

55889

5843

متوسطة

49896

5833

متوسطة

وجه
بحري
وجه
قبلً

وجه
بحري
وجه
قبلً

347

عاصمة

377

وجه
بحري

338

34487
6
35984
4
35589
7

قٌمة
الفاء

5833

7848

8848

9848

الداللة
اإلحصائٌة

4847

4844

4844

4844

ويتض من الجدول الساب ما يمي:

 احملوز األول (مستوي الفسد):
كانت قيمة الفا ( )1.33بداللة إ صاةية قدرىا ()8.83ك وىو ما يعني وجود فررو ذات
داللررة إ صرراةية عنررد مسررتو داللررة ( .)8.83وقررد كانررت أعمررى المتوسررطات لفةررة (عاصررمة)
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بمتوسررط مرروزون ()1.18ك يمييررا فةررة (وجررو ب ررري) بمتوسررط مرروزون ()1.85ك وكانررت أقررل
المتوسطات لفةة (وجو قبمي) بمتوسط موزون (.)1.38

 احملوز الجاىي (مستوي الفسيل أو اجلناعة):
كانت قيمة الفا ( )5.87بداللة إ صاةية قدرىا ()8.88ك وىو مرا يعنري وجرود فررو ذات
داللررة إ صرراةية عنررد مسررتو داللررة ( .)8.83وقررد كانررت أعمررى المتوسررطات لفةررة (عاصررمة)
بمتوسررط مرروزون ()1.86ك يمييررا فةررة (وجررو ب ررري) بمتوسررط مرروزون ( .)8.67وكانررت أقررل
المتوسطات لفةة (وجو قبمي) بمتوسط موزون (.)8.53

 احملوز الجالح (املستوي التيظيني):
كانت قيمة الفا ( )7.84بداللة إ صاةية قدرىا ()8.88ك وىو مرا يعنري وجرود فررو ذات
داللررة إ صرراةية عنررد مسررتو داللررة ( .)8.83وقررد كانررت أعمررى المتوسررطات لفةررة (عاصررمة)
بمتوسررط مرروزون ( )1.36يمييررا فةررة (وجررو ب ررري) بمتوسررط مرروزون ()1.86ك وكانررت أقررل
المتوسطات لفةة (وجو قبمي) بمتوسط موزون (.)8.53

( إمجالي أبعاد امليظنة املتعلنة):
كانت قيمة الفا ( )6.87بداللة إ صاةية قدرىا ()8.88ك وىو ما يعنري وجرود فررو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمرى المتوسرطات لفةرة (عاصرمة)
بمتوسررط مرروزون ()1.83ك يمييررا فةررة (وجررو ب ررري) بمتوسررط مرروزون ()1.33ك وكانررت أقررل
المتوسطات لفةة (وجو قبمي) بمتوسط موزون ( .)8.63ويمكن تفسير ذلك بأن أعضرا ىيةرة
التدريس المنتسبين لكميات العاصرمة مرن يرث قرربيم مرن قيرادات الجامعرة ومرن مروطن اتلراذ
الق ررار وأ يانررا المشرراركة فيرروك ومررن يررث وفرررة الرردورات التدريبيررةك وكررذا سرريولة االشررتراك فرري
المؤتمرات والندوات التي تعقدىا الجامعة بالقراىرة؛ ولجميرف مرا سرب فرإنيم يشرعرون بالجامعرة
كمنظمة متعممة أكثر من أقرانيم من أعضا ىيةة التدريس المنتسربين لكميرات الوجرو الب رريك
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والقبمي .ويوض الشكل التالي المتوسرطات الموزونرة السرتجابات عينرة الدراسرة ب سرب متغيرر
الموقف الجغرافي.

شكل رقم ( )33يوض المتوسطات الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب
متغير الموقف الجغرافي(وجو قبمي /عاصمة /وجو ب ري)

املكازىات البعدية بطسيكة شافية :
فٍما ٌلً نتائج اختبار شافٍة للتعرف على اتجاهات الفروق فً المحاور التً أظهرت
فروق ذات داللة إحصائٍة فً اختبار النسبة الفائٍة بحسب متغٍرالموقف الجغرافي ( وجه
قبلً /عاصمة /وجه بحري ).
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جدول ( )33نتاةج التبار شافيو لمفرو في الم اور ب سب متغير المىقع الجغرافً (وجه
قبلً /عاصمة /وجه بحري)
المستوي

مستوي
الفرد

الموقع
الجغرافً
(أ)
وجه قبلً
عاصمة

مستوي
الفرٌق أو
الجماعة

المستوي
التنظٌمً

وجه قبلً
عاصمة
وجه قبلً
عاصمة

إجمالً
أبعاد
المنظمة
المتعلمة

وجه قبلً
عاصمة

الفرق بٌن
المتوسطٌن
(أ-ب)
4887-

3849

4843

دالة

وجه بحري

3888-

3837

4848

غٌر دالة

وجه بحري

4873

3847

4874

غٌر دالة

عاصمة

4847-

4883

4844

دالة

وجه بحري

3836-

4886

4849

غٌر دالة

وجه بحري

3835

4878

4847

دالة

عاصمة

34855-

4869

4844

دالة

وجه بحري

9844-

4885

4844

دالة

وجه بحري

4853

4864

4856

غٌر دالة

عاصمة

37848-

5896

4844

دالة

وجه بحري

33833-

6847

4843

دالة

وجه بحري

6837

5874

4847

غٌر دالة

الموقع
الجغرافً(ب)
عاصمة

الخطأ المعٌاري

الداللة اإلحصائٌة

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
 مستوي الفسد :توجد فرو

ذات داللة إ صاةية بين فةة (وجو قبمي)ك وفةة (عاصمة)

لصال فةة (عاصمة)ك بينما ال توجد فرو ذات داللة بين فةة (عاصمة)ك وفةة (وجو ب ري)

من جيةك وبين فةة (وجو قبمي)ك وفةة (وجو ب ري) من جية ألر .

 مستوي الفسيل أو اجلناعة :توجد فرو ذات داللة إ صاةية بين فةتي (وجو قبمي)ك
و(وجو ب ري)ك وفةة (عاصمة) لصال فةة (عاصمة) ك بينما ال توجد فرو ذات داللة بين
فةة (وجو قبمي)ك وفةة (وجو ب ري).

 املستوي التيظيني:

توجد فرو ذات داللة إ صاةية بين فةة (وجو قبمي) وفةتي

(عاصمة) و (وجو ب ري) لصال فةتي (عاصمة) و (وجو ب ري)ك بينما ال توجد فرو ذات
داللة بين فةة (عاصمة) وفةة (وجو ب ري).
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 إمجالي أبعاد امليظنة املتعلنة :توجد فرو ذات داللة إ صاةية بين فةة (وجو قبمي)ك
وفةتي (عاصمة)ك و (وجو ب ري) لصال فةتي (عاصمة)ك و(وجو ب ري)ك بينما ال توجد
فرو ذات داللة بين فةة (عاصمة)ك وفةة (وجو ب ري).
 -4دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير الرتبة األكاديمية( مدرس /أستاذ مساعد /أستاذ):

لدراسة الفرو

في الم اور ب سب متغير الرتبة األكاديمية تم معالجة البيانات إ صاةيا

باستلدام التبار ( ف ) لمرتبة األكاديمية (مدرس /أستاذ مساعد /أستاذ) عمى أداة الكشف
توفر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة األزىر من وجية نظر أعضا

عن مد

ىيةة

التدريسك كما ىو موض في الجدول التالي:
جدول ( )38دراسة الفرو

في الم اور ب سب متغير الرتبة األكاديمية ( مدرس /

أستاذ مساعد  /أستاذ)
الرتبة
األكادٌمٌة

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الموزون

درجة
التوافر

مدرس

387

64887

8834

5837

متوسطة

مستوي
الفرد

أستاذ
مساعد
أستاذ

349

66876

7874

5866

كبٌرة

348

63879

9858

5844

متوسطة

مستوي
الفرٌق
أو
الجماعة

مدرس

387

38893

6898

4894

متوسطة

المستوي

قٌمة
الفاء

8878

أستاذ
مساعد
أستاذ

349

39867

6889

5849

متوسطة 5895

348

37888

6876

4886

متوسطة

مدرس

387

74838

44847

4884

متوسطة

المستوي
التنظٌمً

أستاذ
مساعد
أستاذ

349

77838

38878

5844

متوسطة 6835

348

74833

38878

5844

متوسطة

إجمالً
أبعاد
المنظمة
المتعلمة

مدرس

387

347885

53876

4889

متوسطة

أستاذ
مساعد
أستاذ

349

364858

48887

5848

متوسطة 7867

348

353858

54847

5847

متوسطة

ويتض من الجدول الساب ما يمي:
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اإلحصائٌة

4844

4844

4844

4844
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 احملوز األول (مستوي الفسد):
كانت قيمة الفا ( )4.57بداللة إ صاةية قدرىا ()1711ك وىو ما يعني وجود فرو ذات
داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (أستاذ مساعد)
بمتوسط موزون ()1.22ك يمييا فةة (أستاذ) بمتوسط موزون ()1.8ك وكانت أقل
المتوسطات لفةة (مدرس) بمتوسط موزون (.)1.33

 احملوز الجاىي (مستوي الفسيل أو اجلناعة):
كانت قيمة الفا ( )1.61بداللة إ صاةية قدرىا ()8.88ك وىو ما يعني وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (أستاذ
مساعد) بمتوسط موزون ()1.86ك يمييا فةة (أستاذ) بمتوسط موزون ()8.72ك وكانت أقل
المتوسطات لفةة (مدرس) بمتوسط موزون (.)8.6

 احملوز الجالح (املستوي التيظيني):
كانت قيمة الفا ( )2.31بداللة إ صاةية قدرىا ()8.88ك وىو ما يعني وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (أستاذ
مساعد) بمتوسط موزون ()1.88ك يمييا فةة (أستاذ) بمتوسط موزون ()1ك وكانت أقل
المتوسطات لفةة (مدرس) بمتوسط موزون (.)8.78

( إمجالي أبعاد امليظنة املتعلنة):
كانت قيمة الفا ( )3.25بداللة إ صاةية قدرىا ()1711ك وىو ما يعني وجود فرو ذات
داللة إ صاةية عند مستو داللة ( .)8.83وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (أستاذ مساعد)
بمتوسط موزون ()1.84ك يمييا فةة (أستاذ) بمتوسط موزون ()1.83ك وكانت أقل
المتوسطات لفةة (مدرس) بمتوسط موزون ( .)8.76ويمكن تفسير ذلك بأن أعضا ىيةة
التدريس من األساتذة المساعدين يكون اىتماميم بالجامعة وبأبعاد المنظمة المتعممة المتوفرة
فييا أكثر من أعضا ىيةة التدريس من المدرسين واألساتذةك عمى اعتبار أن ىذه الفةة (
أستاذ مساعد ) تكون أكثر

رصا من غيرىا عمى ال ضور بالجامعة واج ار
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والب وث الملتمفةك والمشاركة في المؤتمرات والندواتك وذلك من أجل الترقي وال صول عمى
درجة أستاذ .ويوض

الشكل التالي المتوسطات الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب

متغير الرتبة األكاديمية.

شكل رقم ( )38يوض المتوسطات الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب متغير
الرتبة األكاديمية(مدرس  /أستاذ مساعد  /أستاذ)

املكازىات البعدية بطسيكة شافية :
فيما يمي نتاةج التبار شافية لمتعرف عمى اتجاىات الفرو

في الم اور التي أظيرت

فرو ذات داللة إ صاةية في التبار النسبة الفاةية ب سب متغير الرتبة األكاديمية(مدرس /

أستاذ مساعد  /أستاذ)
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جدول ( )31نتاةج التبار شافيو لمفرو

في الم اور ب سب متغير الرتبة

األكاديمية(مدرس  /أستاذ مساعد  /أستاذ)
المستوي

مستوي
الفرد

(أ) الرتبة
االكادٌمٌة
مدرس

الفرق بٌن
المتوسطٌن
(أ-ب)
5877-

3847

4844

دالة

أستاذ

4883-

3848

4878

غٌر دالة

أستاذ

5838

3837

4843

دالة

أستاذ مساعد

3887-

4884

4843

دالة

أستاذ

4897-

4884

4838

غٌر دالة

أستاذ

4878

4888

4845

غٌر دالة

أستاذ مساعد

7846-

4867

4844

دالة

أستاذ

3888-

4869

4865

غٌر دالة

أستاذ

7849

4875

4848

غٌر دالة

(ب) الرتبة
االكادٌمٌة
أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
مستوي
الفرٌق أو
الجماعة

المستوي
التنظٌمً

مدرس
أستاذ مساعد
مدرس
أستاذ مساعد

الخطأ
المعٌاري

الداللة اإلحصائٌة

يتضح من الجدول السابق ما يلي:


مستوي

الفسد :توجد فرو

ذات داللة إ صاةية بين فةة (مدرس)ك وفةة

(أستاذ مساعد)ك وفةة (أستاذ) لصال فةة (أستاذ مساعد)ك كما توجد فرو

ذات داللة بين

فةة (أستاذ مساعد)ك وفةة (أستاذ) لصال فةة (أستاذ مساعد).

 مستوي الفسيل أو اجلناعة:

توجد فرو

ذات داللة إ صاةية بين فةة (مدرس)ك

وفةة (أستاذ مساعد)ك وفةة (أستاذ) لصال فةة (أستاذ مساعد)ك كما ال توجد فرو
ذات داللة بين فةة (أستاذ مساعد) وفةة (أستاذ).

 املستوي التيظيني:

توجد فرو

ذات داللة إ صاةية بين فةة (مدرس)ك وفةة

(أستاذ مساعد)ك وفةة (أستاذ) لصال فةة (أستاذ مساعد) كما ال توجد فرو
داللة بين فةة (أستاذ مساعد) وفةة (أستاذ)
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 -3دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير المركز الوظيفي ( من شغل أو يشغل اليا
منصبا إداريا /من لم يشغل منصبا إداريا ):
لدراسة الفرو

في الم اور ب سب متغير المركز الوظيفي تم معالجة البيانات إ صاةيا

باستلدام التبار ( ف ) لممركز الوظيفي ( من شغل أو يشغل اليا منصبا إداريا /من لم
يشغل منصبا إداريا) عمى أداة الكشف عن مد

توفر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة

األزىر من وجية نظر أعضا ىيةة التدريسك كما ىو موض في الجدول التالي:

جدول ( )32دراسة الفرو في الم اور ب سب متغير المركز الوظيفي(من شغل أو

يشغل اليا منصبا إداريا /من لم يشغل منصبا إداريا)
المستو
ي
مستوي
الفرد
مستوي
الفرٌق
أو
الجماعة
المستو
ي
التنظٌم
ي
إجمالً
أبعاد
المنظمة
المتعلمة

يتض

المركز
الوظٌ
فً
شغلت
345
أو
لم
أشغل
479
أشغل
منصبا
شغلت
منصبا
إدارٌا
345
أو
إدارٌا
لم
أشغل
479
أشغل
منصبا
شغلت
منصبا
إدارٌا
345
أو
إدارٌا
لم
أشغل
479
أشغل
منصبا
شغلت
منصبا
إدارٌا
345
أو
إدارٌا
أشغل
لم
479
منصبا
أشغل
منصبا
إدارٌا
من الجدول الساب
إدارٌا
العدد

المتوسط
الحسابً

االنحرا
ف
المعٌاري
7886

المتوس
ط
الموزو
5847
ن

متوسطة

64837

8843

5846

متوسطة

37885

6884

4886

متوسطة

37867

6898

4883

متوسطة

75844

38874

5847

متوسطة

74867

44857

5844

متوسطة

35583
5
35484
9

48884

5834

متوسطة

53873

5847

متوسطة

64848

درجة
التوافر

قٌمة
التاء

الداللة
اإلحصائ
ٌة

4835

4884

4856

4856

4853

4876

4875

4878

ما يمي:

 احملوز األول (مستوي الفسد):
كانت قيمة التا ( )8.31بداللة إ صاةية قدرىا ()8.7ك وىو ما يعني عدم وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (شغمت أو
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أشغل منصبا إداريا) بمتوسط موزون ()1.83ك وكانت أقل المتوسطات لفةة (لم أشغل منصبا
إداريا) بمتوسط موزون (.)1.82

 احملوز الجاىي (مستوي الفسيل أو اجلناعة):
كانت قيمة التا ( )8.12بداللة إ صاةية قدرىا ()8.52ك وىو ما يعني عدم وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (شغمت أو
أشغل منصبا إداريا) بمتوسط موزون ()8.72ك وكانت أقل المتوسطات لفةة (لم أشغل منصبا
إداريا) بمتوسط موزون (.)8.73

 احملوز الجالح (املستوي التيظيني):
كانت قيمة التا ( )8.12بداللة إ صاةية قدرىا ()8.51ك وىو ما يعني عدم وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (شغمت أو
أشغل منصبا إداريا) بمتوسط موزون ()1.83ك وكانت أقل المتوسطات لفةة (لم أشغل منصبا
إداريا) بمتوسط موزون (.)1.88

( إمجالي أبعاد امليظنة املتعلنة):
كانت قيمة التا ( )8.13بداللة إ صاةية قدرىا ()8.54ك وىو ما يعني عدم وجود فرو
ذات داللة إ صاةية عند مستو داللة ()8.83ك وقد كانت أعمى المتوسطات لفةة (شغمت أو
أشغل منصبا إداريا) بمتوسط موزون ()1.3ك وكانت أقل المتوسطات لفةة (لم أشغل منصبا
إداريا) بمتوسط موزون ( .)1.85ويمكن تفسير ذلك بأن من شغل أو يشغل منصبا إداريا
بقسمو أو بكميتو أو بجامعتو ىو زميل لعضو ىيةة تدريس لم يشغل منصبا إداريا وجميعيم
يعممون في ضو نفس المواة والقوانين واالمكانيات والمواردك وبالتالي ال توجد بينيم فرو
في درجة استجاباتيم عمى توفر أبعاد المنظمة المتعممة بالجامعة .ويوض
المتوسطات الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب متغير المركز الوظيفي.
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شكل رقم ( )31يوض المتوسطات الموزونة الستجابات عينة الدراسة ب سب متغير
المركز الوظيفي(من شغل أو يشغل اليا منصبا إداريا /من لم يشغل منصبا إداريا).
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جـ -اليتائج التفصيلية للعبازات:
 ىتائج عبازات احملوز األول :مستوي الفسد:

جدول ( )33نتاةج العبارات اللاصة بمستوي الفرد.
االستجابات

العبارة
توفر الجامعة وقتا ألعضاء
هٌئة التدرٌس لدعم عملٌة
التعلم8
عرض أعضاء هٌئة
التدرٌس لوجهة نظرهم ال
ٌعفٌهم من سماع وجهة
نظر الزمالء8
ٌحدد أعضاء هٌئة التدرٌس
ما ٌحتاجونه من مهارات
إلنجاز مهامهم المستقبلٌة8
ٌعامل أعضاء هٌئة
التدرٌس بعضهم البعض
باحترام8
ٌقضً أعضاء هٌئة
التدرٌس وقتا فً بناء الثقة
فٌما بٌنهم8
ٌناقش أعضاء هٌئة التدرٌس
بصراحة ما ٌقعون فٌه من
أخطاء بهدف التعلم واالستفادة

ك

كبٌرة جدا
69

كبٌرة
364

متوسطة
368

قلٌلة
53

قلٌلة جدا
38

%

%34884

%58877

%59854

%9836

%6844

ك

48

334

369

86

49

%

%7883

%48864

%59897

%38894

%7857

ك

68

358

343

74

44

%

%34898

%58869

%53878

%35834

%7877

ك

357

376

74

37

5

%

%57888

%64864

%39884

%5886

%4878

ك

74

377

345

56

37

%

%35887

%64889

%54849

%9884

%6868

ك

65

354

366

64

44

%

%33848

%56887

%57894

%33844

%7847

8
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االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الموزون

التر
تٌب

مربع
كاي

4888

5867

6

444838

3844

5835

8

368837

3847

5859

8

357858

4899

6847

3

467887

4888

5874

5

397849

5858

7

3844

374867
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ٌزود أعضاء هٌئة التدرٌس
بعضهم بعضا بتغذٌة
راجعة منفتحة وأمٌنة8
ٌتعامل أعضاء هٌئة
التدرٌس مع المشكالت
التً تواجههم باعتبارها
فرصا للتعلم8
ٌُصغً أعضاء هٌئة
التدرٌس لوجهات نظر
اآلخرٌن قبل التحدث معهم8
ٌساعد أعضاء هٌئة
التدرٌس بعضهم بعضا
بهدف التعلم واالستفادة من
التجارب8
ٌستطٌع أعضاء هٌئة
التدرٌس تدبٌر االمكانات
الالزمة لدعم تعلمهم
وتطوٌر امكاناتهم8
تكافأ الجامعة أعضاء هٌئة
التدرٌس على تعلمهم
مهارات جدٌدة8
ٌشجع أعضاء هٌئة التدرٌس
بعضهم بعضا على أن ٌسألوا
اآلخرٌن " لماذا " بغض
النظر عن موقعهم الوظٌفً8

ك

59

338

368

78

47

%

%8887

%54867

%59854

%36874

%8878

ك

64

373

358

57

37

%

%33844

%58885

%57874

%8873

%5886

ك

69

387

343

63

8

%

%34884

%65853

%53878

%34878

%3877

ك

73

348

358

58

8

%

%39886

%55847

%57874

%34846

%4858

ك

35

57

336

345

336

%

%5863

%8873

%48884

%47845

%48884

ك

34

57

339

334

344

%

%5837

%8873

%54887

%48864

%48877

ك

47

78

385

93

58

%

%8878

%38887

%64879

%43848

%8867

3845

5845

9

365885

4887

5866

7

447844

4884

5877

4

443838

4889

5877

4

377847

3834

4854

34

338873

3847

4855

33

344876

3844

4885

34

376878

يتض من الجدول السراب أن عبرارات م رور مسرتو الفررد قرد جرا ت بردرجات تروفر قميمرة ومتوسرطة وكبيررةك يرث تراو رت المتوسرطات
الموزونة لمعبارات في الفترة ( .)2.85-8.18وبترتيب العبارات تنازليا ب سب المتوسط الموزون يبل ظ أنيا جا ت بالترتيب التالي:
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 يعامل أعضا

ىيةة التدريس بعضيم البعض با ترامك بمتوسط موزون2.85ك

وان راف معياري8.66
 يساعد أعضا ىيةة التدريس بعضيم بعضا بيدف التعمم واالستفادة من التجاربك
بمتوسط موزون1.33ك وان راف معياري

8.76

ُ يصغي أعضا ىيةة التدريس لوجيات نظر اآللرين قبل الت دث معيمك بمتوسط
موزون1.33ك وان راف معياري 8.78
 يقضي أعضا

ىيةة التدريس وقتا في بنا

الثقة فيما بينيمك بمتوسط موزون

1.38ك وان راف معياري8.77
 توفر الجامعة وقتا ألعضا

ىيةة التدريس لدعم عممية التعممك بمتوسط

موزون1.23ك وان راف معياري8.74
 يتعامل أعضا ىيةة التدريس مف المشكبلت التي تواجييم باعتبارىا فرصا لمتعممك
بمتوسط موزن1.22ك وان راف معياري

8.73

 ي دد أعضا ىيةة التدريس ما ي تاجونو من ميارات إلنجاز مياميم المستقبميةك
بمتوسط موزون 1.16ك وان راف معياري.3.83
 يناقش أعضا

ىيةة التدريس بص ار ة ما يقعون فيو من ألطا

بيدف التعمم

واالستفادةك بمتوسط موزون1.14ك وان راف معياري .3.88
 يزود أعضا ىيةة التدريس بعضيم بعضا بتغذية راجعة منفت ة وأمينةك بمتوسط
موزون1.81ك وان راف معياري.3.81
 عرض أعضا ىيةة التدريس لوجية نظرىم ال يعفييم من سماع وجية نظر الزمبل ك
بمتوسط موزون 1.31ك وان راف معياري.3.88
 يش جف أعضا ىيةة التدريس بعضيم بعضا عمى أن يسألوا اآللرين " لماذا " بغض
النظر عن موقعيم الوظيفيك بمتوسط موزون8.71ك وان راف معياري

.3.88

 تكافأ الجامعة أعضا ىيةة التدريس عمى تعمميم ميارات جديدةك بمتوسط موزون8.11ك
وان راف معياري.3.85
- 888 -



يستطيف أعضا ىيةة التدريس تدبير االمكانات البلزمة لدعم تعمميم وتطوير إمكاناتيمك بمتوسط موزون8.18ك وان راف معياري.3.38



نتاةج عبارات الم ور الجاىي :مستوي الفسيل أو اجلناعة:
جدول ( )34نتاةج العبارات اللاصة بمستو الفري أو الجماعة
االستجابات

العبارة
تكافأ الجامعة أعضاء هٌئة
التدرٌس على إنجازاتهم كفرٌق
عمل
تراجع الهٌئة التدرٌسٌة تفكٌرها
نتٌجة للمناقشات الجادة التً تتم
بٌن أعضائها8
تعامل الجامعة أعضاء هٌئة
التدرٌس على قدم المساواة بغض
النظر عما بٌنهم من اختالفات فً
الدرجة األكادٌمٌة أو الثقافة أو
غٌرها8
تتمتع الهٌئة التدرٌسٌة بحرٌة
لتكٌٌف أهدافها حسب حاجة
الجامعة8
تركز الهٌئة التدرٌسٌة على مهمتها
كفرٌق ،وكٌف ٌمكن أن ٌعمل
بشكل جٌد8
ٌثق أعضاء هٌئة التدرٌس فً أن
إدارة الجامعة ستعمل فً ضوء
توصٌاتهم8

كبٌرة جدا

كبٌرة

متوسطة

قلٌلة

قلٌلة جدا

ك

35

76

338

85

347

%

%5863

%36837

%54867

%46863

%47878

ك

48

344

368

77

48

%

%7883

%48877

%58833

%38888

%8894

ك

43

346

356

74

74

%

%7873

%47854

%57837

%39884

%35834

ك

48

88

377

94

46

%

%8894

%47844

%64889

%43844

%8854

ك

57

88

378

86

47

%

%8838

%47844

%63875

%38894

%7848

ك

49

95

363

93

69

%

%7857

%43879

%57843

%43848

%34884
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االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الموزون

الترتٌب

مربع
كاي

3835

4863

8

86848

3844

5848

4

364883

3834

4885

6

345843

4888

5847

5

377887

3845

5835

3

373833

3833

4884

7

88886

يتض من الجردول السراب أن عبرارات م رور مسرتو الفرير أو الجماعرة قرد جرا ت بردرجات
توفر قميمة ومتوسطة يث تراو ت المتوسطات الموزونة لمعبارات في الفتررة (.)1.31-8.23
وبترتيب العبارات تنازليا ب سب المتوسط الموزون يبل ظ أنيا جا ت بالترتيب التالي:
 تركز الييةة التدريسية عمى ميمتيا كفري ك وكيف يمكن أن يعمل بشكل جيدك
بمتوسط موزون1.31ك وان راف معياري

.3.81

 تراجف الييةة التدريسية تفكيرىا نتيجة لممناقشات الجادة التي تتم بين أعضاةياك
بمتوسط موزون1.87ك وان راف معياري

3.88

 تتمتف الييةة التدريسية ب رية لتكييف أىدافيا

سب

اجة الجامعةك بمتوسط

موزون 1.83ك وان راف معياري8.77
 تعامل الجامعة أعضا ىيةة التدريس عمى قدم المساواة بغض النظر عما بينيم من
التبلفات في الدرجة األكاديمية أو الثقافة أو غيرىاك بمتوسط موزون8.71ك
وان راف معياري.3.38
 يث

أعضا

ىيةة التدريس في أن إدارة الجامعة ستعمل في ضو توصياتيم.

بمتوسط موزون8.78ك وان راف معياري

3.33

 تكافأ الجامعة أعضا ىيةة التدريس عمى إنجازاتيم كفري عملك بمتوسط موزون
8.23ك وان راف معياري .3.31
 نتاةج عبارات الم ور الثالث :المستو التنظيمي:
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جدول ( )35نتاةج العبارات اللاصة بالمستو التنظيمي
االستجابات

العبارة
تستخدم الجامعة وسائل االتصال المتبادل (لوحات اإلعالنات
االلكترونٌة ،االجتماعات المفتوحة ،نظم االقتراحات 7777 ،الخ)
بشكل منظم7
تبتكر الجامعة النظم لقٌاس الفجوة بٌن األداء الحالً واألداء
المتوقع7

كبٌرة جدا

كبٌرة

متوسطة

قلٌلة

قلٌلة جدا

ك

65

95

%

%33848

%43879

%38876

%8887

ك

44

73

376
64864
%
376

85

59

85

65

%

%7847

%39886

64864
%

%46863

%33848

ك

45

96

377

78

63

%

%8846

%44847

ك

53

98

63843
%
378

%38887

%34878

75

54

%

%9836

%44877

63875
%

%38838

%9864

ك

44

93

384

94

56

%

%7877

%43848

ُتفوض الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس للقٌام بالرقابة على الموارد
المطلوبة إلنجاز عملهم7

ك
%

58
%8867

78
%36874

64874
%
373
58885
%

%43874

%9884

96
%44847

76
%36837

ُتمكن الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس من الحصول على المعلومات
المطلوبة فً أي وقت بسرعة وبسهولة7

94

74

%35834
73

تعمل الجامعة مع المجتمع المحلً لتلبٌة الحاجات المتبادلة7

تمنح الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس حرٌة االختٌار فً كٌفٌة
إنجاز المهمات7

ُتقٌم الجامعة المدخالت والمخرجات لكل برنامج تدرٌبً7

تهتم الجامعة بمعرفة أثر قراراتها فً الروح المعنوٌة ألعضاء
هٌئة التدرٌس7

ك
%

37

97

%6868

%44853

58833
%

%43844

ك

43

75

356

344

%

%7873

%35883

57837
%

%48877
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368

%39886

االنحرا
ف
المعٌار
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تحتفظ الجامعة بقاعدة بٌانات محدثة عن مهارات أعضاء هٌئة
التدرٌس7

تشجع الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس على التفكٌر من منظور
عالمً7

تتٌح الجامعة البرامج التدرٌبٌة لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس
باستمرار7
تدعم الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس ذوي المبادرات البناءة
محسوبة المخاطر7

ٌبحث القادة اإلدارٌون فً الجامعة باستمرار عن فرص التعلم7

تساند الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس ذوي حب المغامرة فً
العمل7
تشجع الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس على الحصول على ما
ٌحتاجونه من معلومات للتعامل مع ما قد ٌواجهونه من مشكالت7
تساعد الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس على الموازنة بٌن متطلبات
العمل ومتطلبات العائلة7
ٌدعم القادة اإلدارٌون بالجامعة طلبات أعضاء هٌئة التدرٌس
المتعلقة بفرص التعلم والتدرٌب7
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ٌدرب القادة اإلدارٌون أعضاء هٌئة التدرٌس طبقا الحتٌاجاتهم7

تدعو الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس بها لإلسهام فً وضع
رؤٌتها7

ٌشارك القادة اإلدارٌون فً الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس فً
المعلومات الحدٌثة عن االتجاهات التنظٌمٌة7

تضع الجامعة فً اعتبارها االستفادة من وجهات نظر
المستفٌدٌن من خدماتها فً عملٌة اتخاذ القرار7

ٌدعم القادة اإلدارٌون أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تنفٌذ
رؤٌة الجامعة وخططها7
تتبنى الجامعة نظاما لتطوٌر رؤٌتها من خالل المستوٌات
اإلدارٌة المختلفة ومجموعات العمل7
ٌحرص القادة اإلدارٌون على تطابق قراراتهم وأفعالهم مع قٌم
الجامعة وأعرافها7

يتض

من الجدول الساب
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أن عبارات م ور المستو التنظيمي قد جا ت بدرجات توفر متوسطة وكبيرة

يث تراو ت المتوسطات

الموزونة لمعبارات في الفترة ( .)1.84-8.43وبترتيب العبارات تنازليا ب سب المتوسط الموزون يبل ظ أنيا جا ت بالترتيب التالي:
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 ي رص القادة اإلداريون عمى تطاب

ق ارراتيم وأفعاليم مف قيم الجامعة وأعرافياك

بمتوسط موزون 1.84ك وان راف معياري.3.84
 تستلدم الجامعة وساةل االتصال المتبادل ( لو ات اإلعبلنات االلكترونيةك
االجتماعات المفتو ةك نظم االقت ار اتك ....الخ) بشكل منظمك بمتوسط
موزون1.86ك وان راف معياري .3.33
ىيةة التدريس بيا لئلسيام في وضف رؤيتياك بمتوسط

 تدعو الجامعة أعضا

موزون 1.83ك وان راف معياري.3.31
 يدعم القادة اإلداريون أعضا ىيةة التدريس من أجل تنفيذ رؤية الجامعة ولططياك
بمتوسط موزون 1.82ك وان راف معياري.8.76
 تت بنى الجامعة نظاما لتطوير رؤيتيا من لبلل المستويات اإلدارية الملتمفة
ومجموعات العملك بمتوسط موزون1.81ك وان راف معياري.8.76
 تمن

الجامعة أعضا

ىيةة التدريس

بمتوسط موزون1.81ك وان راف معياري
 تتي

رية االلتيار في كيفية إنجاز الميماتك
.3.82

الجامعة البرامج التدريبية لجميف أعضا ىيةة التدريس باستمرارك بمتوسط

موزون1.83ك وان راف معياري.3.38
 تشجف الجامعة أعضا ىيةة التدريس عمى التفكير من منظور عالميك بمتوسط
موزون  1.83ك وان راف معياري.3.38
 يب ث القادة اإلداريون في الجامعة باستمرار عن فرص التعممك بمتوسط
موزون8.72ك وان راف معياري.3.88
 تُقيم الجامعة المدلبلت والملرجات لكل برنامج تدريبيك بمتوسط موزون8.71ك
وان راف معياري .3.83

 تعمل الجامعة مف المجتمف الم مي لتمبية ال اجات المتبادلةك بمتوسط
موزون8.71ك وان راف معياري.3.82
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 يشارك القادة اإلداريون في الجامعة أعضا ىيةة التدريس في المعمومات ال ديثة
عن االتجاىات التنظيميةك بمتوسط موزون8.78ك وان راف معياري.3.83
 ت تفظ الجامعة بقاعدة بيانات م دثة عن ميارات أعضا ىيةة التدريسك بمتوسط
موزون8.78ك وان راف معياري

.3.38

 يدعم القادة اإلداريون بالجامعة طمبات أعضا ىيةة التدريس المتعمقة بفرص التعمم
والتدريبك بمتوسط موزون8.66ك وان راف معياري.3.83
 تضف الجامعة في اعتبارىا االستفادة من وجيات نظر المستفيدين من لدماتيا في
عممية اتلاذ القرارك بمتوسط موزون8.65ك وان راف معياري.3.88
 تدعم الجامعة أعضا

ىيةة التدريس ذوي المبادرات البنا ة م سوبة الملاطرك

بمتوسط موزون 8.64ك وان راف معياري.3.87
 تُمكن الجامعة أعضا ىيةة التدريس من ال صول عمى المعمومات المطموبة في أي
وقت بسرعة وبسيولةك بمتوسط موزون8.62ك وان راف معياري.3.84

 تُفوض الجامعة أعضا ىيةة التدريس لمقيام بالرقابة عمى الموارد المطموبة إلنجاز
عمميمك بمتوسط موزون 8.61ك وان راف معياري.3.31

 تبتكر الجامعة النظم لقياس الفجوة بين األدا ال الي واألدا المتوقفك بمتوسط
موزون8.68ك وان راف معياري.3.81
 تشجف الجامعة أعضا

ىيةة التدريس عمى ال صول عمى

ما ي تاجونو من

معمومات لمتعامل مف ما قد يواجيونو من مشكبلتك بمتوسط موزون8.68ك وان راف
معياري.3.88
 يدرب القادة اإلداريون أعضا

ىيةة التدريس طبقا ال تياجاتيمك بمتوسط

موزون8.63ك وان راف معياري.3.85
 تساند الجامعة أعضا ىيةة التدريس ذوي ب المغامرة في العملك بمتوسط موزون
8.47ك وان راف معياري .3.85
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 تساعد الجامعة أعضا ىيةة التدريس عمى الموازنة بين متطمبات العمل ومتطمبات
العاةمةك بمتوسط موزون 8.42ك وان راف معياري.3.86
 تيتم الجامعة بمعرفة أثر ق ارراتيا في الروح المعنوية ألعضا

ىيةة التدريسك

بمتوسط موزون  8.43ك وان راف معياري.3.33

التصوز املكرت لتخويل جامعة األشٍس إى ميظنة متعلنة
مكدمُ:
في ضو اإلطار النظري لمدراسةك وفي ضو نتاةج الدراسة الميدانيةك وكذا في ضو
المشكبلت التي تعاني منيا جامعة األزىرك يعرض الجز التاليك التصور المقترح لت ويل
جامعة األزىر إلي منظمة متعممةك وبوضف ذلك التصورك يكون التساؤل الرابف واأللير من
تساؤالت الدراسة قد تمت اإلجابة عميو كسابقيو من تساؤالت.
ىذا وقد أسفر الت ميل المنيجي واإل صاةي الستبانة أبعاد المنظمة المتعممةك التي
تم تطويرىا بواسطة Marsick & Watkins, 1993ك والتي تم استلداميا وتطبيقيا من
قبل البا ث عمى عينة من أعضا ىيةة التدريس بجامعة األزىرك عن توافر أبعاد المنظمة
المتعممة في جامعة األزىر بدرجة متوسطة .وبنا عمى ذلك فإنو سوف يتم ال قا تأسيس
المتطمبات التربوية اللاصة بت ويل جامعة األزىر إلي منظمة متعممةك وبمعني آلر وضف تمك
المتطمبات في

الة عمل أو إج ار أو تنفيذك ب يث يمكن لجامعة األزىر بنا عمى تمك

المتطمبات أن تكون قادرة عمى الت ول إلي منظمة متعممة.
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مبررات التصور المقترح
 حاجة العصر الحدٌث للمنظمات المتعلمة. الحصول على األداء المتمٌز على مستوى الفردوالمنظمة ككل.
 ال بقاء فً العصر الحدٌث للمنظمات التقلٌدٌة ذاتاألداء المنخفض7

منطلقات التصور المقترح
العصر الرقمً7

 العولمة التنوع الثقافً7 استبانة أبعاد المنظمة المتعلمة تحوذ الخصائصالمؤهلة الستخدامها.
حدود التصور
 ٌؤسس على نتائج استجابات أعضاء هٌئة التدرٌسبجامعة األزهر على استبانة توفر أبعاد المنظمة
المتعلمة بالجامعة.
 التصور مرن طبقا للسٌاق الذي ٌعمل من خالله فًبٌئة جامعة األزهر التً ٌطبق فٌها7

أهداف التصور
 ٌهدف التصور المقترح إلى تحوٌل جامعة األزهرإلً منظمة متعلمة

متطلبات تحقٌق التصور
 بشرٌة :وجود قٌادة داعمة للتغٌٌر – التمكٌن. مؤسسٌة :التخطٌط االستراتٌجً – إدارة خاصةللمعرفة – الثقافة التنظٌمٌة الداعمة للتعلم – المناخ
التنظٌمً الجٌد  -التفكٌر النظمً  -االستقاللٌة
والمحاسبٌة7

آلٌات تنفٌذ التصور المقترح
 تطوٌر اللوائح والتشرٌعات7 توفٌر مصادر متعددة لتموٌل التعلٌم الجامعًاألزهري7
 نشر ثقافة المحاسبٌة بٌن العاملٌن فً الجامعة7 إكساب مهارات إدارة المعرفة للمجتمع المهنًبالجامعة7
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معوقات تنفٌذ التصور المقترح
 التمسك بحرفٌة اللوائح والقوانٌن المنظمة للعمل. غٌاب القٌادات التنظٌمٌة الواعٌة بأهمٌة التعلمالتنظٌمً7
 التدرج الهرمً للسلطة عدم االكتراث باستخدام تقنٌة المعلومات7 انخفاض المٌزانٌات المخصصة لإلنفاق على التعلٌمالجامعً7

سبل التغلب على المعوقات
 توعٌة قٌادات جامعة األزهر والعاملٌن بها بمفهومالمنظمة المتعلمة ومتطلبات تحقٌقه.
 البحث عن بدائل متعددة لتموٌل التعلٌم الجامعًاألزهري.

شكل رقم ( ٌ ) 8وضح مكونات التصور المقترح لتحوٌل جامعة األزهر إلى منظمة
متعلمة

مربزات التصوز املكرت :

لمتصور المقترح مجموعة من المبررات لعل من أىميا :التعامل مف التغيرات السريعة
وغير المتوقعةك و اجة ا لعصر ال ديث لممنظمات المتعممةك وت سين وتطوير نوعية المنتجات
واللدمات التي يتم تقديميا لمزباةن عن طري

االبداع والب ث والتطويرك وال صول عمى

األدا المتميز عمى مستو الفرد والمنظمة ككلك واستجابة المنظمات المتعممة لم اجة لمتعمم
والتطورك وضمان المنظمات المتعممة لتوفير بيةة عمل عمى درجة عالية من االلتزامك ىذا
باإلضافة إلى أنو ال بقا في العصر ال ديث لممنظمات التقميدية ذات األدا المنلفض.

ميطلكات التصوز املكرت :
يعتمد التصور المقترح عمى جممة من المنطمقات األساسية يتعم

بعضا منيا

بالت ديات التي تواجو التعميم الجامعي األزىريك كالعصر الرقميك والعولمة وآثارىا في المجال
التربويك والتنوع الثقافيك إضافة إلى ظيور بعض المفاىيم ال ديثة كاقتصاد المعرفةك وادارة
المعرفةك والجامعة االفتراضية .ىذا بينما يتعم البعض اآللر من تمك المنطمقات باإلج ار ات
المنيجية المتبعة في الدراسة متمثمة في تطبي استبانة أبعاد المنظمة المتعممة عمى أعضا
ىيةة التدريس بجامعة األزىرك والتي استيدفت الوقوف عمى درجة توفر تمك األبعاد بالجامعة
من وجية نظرىم.
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حدود التصوز املكرت :
يؤسس التصور المقترح عمى نتاةج استجابات أعضا ىيةة التدريس بجامعة األ زىر
عمى استبانة توفر أبعاد المنظمة المتعممة بالجامعةك والتصور مرن طبقا لمسيا الذي يعمل
من لبللو في بيةة جامعة األزىر التي يطب فييا.

أٍداف التصوز املكرت :
ييدف التصور المقترح إلى ت ويل جامعة األزىر إلي منظمة متعممة؛ بما يمكنيا من
التغمب عمى جوانب القصور التي تعاني منياك ويسيم في تطويرىا في ضو الت ديات التي
تواجييا.

متطلبات حتكيل التصوز املكرت :
يتطمب ت قي

التصور المقترح مجموعة من المعايير التي يمكن إدراجيا في:

التلطيط االستراتيجيك والقيادة الداعمة لمتغييرك وادارة المعرفةك والثقافة التنظيمية الداعمة
لمتعممك والمناخ التنظيمي الجيدك والتمكينك والتفكير النظميك واالستقبللية والم اسبية .وقد تم
استلبلص تمك المعايير من ق ار ة األدبيات والدراسات السابقة .ويت ق

كل معيار من تمك

المعايير من لبلل مجموعة من المؤشرات السموكية .وفيما يمي بيان ذلك.

 -1التخطيط االسرتاتيجي :ويتخكل ذلو املعياز مً خالل املؤشسات السلونية التالية:
-

أن يكون لمجامعة رؤية ورسالة معتمدة ومعمنة.

-

مشاركة جميف العاممين في إعداد رؤية الجامعة ورسالتيا.

-

أن تعبر رؤية الجامعة ورسالتيا عن دورىا التعميمي والب ثي والمجتمعي.

-

أن يكون لمجامعة غايات وأىداف است ارتيجية واض ة.

-

أن يكون لمجامعة لطة استراتيجية واض ة معتمده ومتكاممة العناصر وقابمة لمتنفيذ.

-

أن تستفيد الجامعة من النماذج العممية الراةدة عند وضف لطتيا االستراتيجية.

-

أن تشارك الجامعة المعنيين بوضف اللطة االستراتيجية.

-

أن ت دد الجامعة الفرص والتيديدات الدالمية واللارجية.

-

أن تقوم الجامعة بمتابعة تطبي اللطة االستراتيجية.
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 -8الكيادة الداعنة للتغيري :ويت ق ذلك المعيار من لبلل المؤشرات السموكية التالية:
-

قيام القيادة بوضف لطط لاصة بالتغيير والعمل عمى ت قيقيا.

-

تجديد القيادة في مسةوليات العاممين سب ا تياجات العمل.

-

ب ث القيادة بشكل مستمر عن فرص التعمم المناسبة لمعاممين.

-

ادراك القيادة مفيوم منظمة التعمم ومتطمبات تطبيقو في الجامعة.

-

رص القيادة عمى إعداد صف ثاني من القياداتك لديو اقتناع بفكرة منظمة التعمم.

-

تميز القيادة بالمرونة في تطبي المواة والقوانين المعمول بيا في الجامعة.

-

ت ديد القيادة بالتنسي مف العاممين برامج التدريب البلزمة ليم.

-

مناقشة القيادة مف العاممين المشكبلت التي يمكن أن تعو ت قي أىداف الجامعة.

-

تشجيف العاممين بالجامعة عمى العمل الفريقي وجعمو أساسا لعممية التعمم.

-

تشجيف العاممين بالجامعة عمى تقديم إبداعات متواصمة تمكن الجامعة من التكيف
المتواصل مف متطمبات البيةة المتجددة.

-

أن تسيطر القيادة الجامعية عمى األ داث وتسير معيا وال تتصرف نتيجة ليا.

-

من القيادة العاممين فترات ار ة من أجل البد في مراجعات ت ميمية لمعمميات اللاصة
بالجامعة.

-

توضي القيادة الجامعية رؤيتيا لمعاممين بالجامعة .

-

توفير القيادة برامج لمتدوير من أجل تقديم أفراد جدد دالل الجامعة.

-

نشر ثقافة التعمم من لبلل األلطا ك دون تطبي

أية عقوباتك لممساعدة عمى دوث

عممية التعمم.
-

أن تمتمك القيادة المعرفة الجيدة باألىداف االقتصادية اللاصة بالمنظمة.

-

تقبل القيادة النقد القاةم عمى أسس منطقية.

-

أن تمتمك الجامعة نظم وبني ىيكمية تضمن تصنيف المعرفة الميمة ولزنيا واتا تيا

 -1إدارة المعرفة :ويت ق ذلك المعيار من لبلل المؤشرات السموكية التالية:
لمن ي تاجيا ويقدر عمى استلداميا.
-

أن تطور الجامعة دالميا ولارجيا وباستمرار است ارتيجيات وأساليب المشاركة في
المعمومات.
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-

تأسيس إدارة لاصة لممعرفةك يتولى مياميا (مدير إدارة المعرفة)ك من أجل تسييل
عممية االتصال بين العاممين في جميف المستويات التنظيمية.

-

أن ي توافر بالجامعة النظم اإللكترونية متعددة األعراض في جميف التسييبلت اللاصة
بالتعممك كالتدريبك وعقد المؤتمرات وغير ذلك.

-

توفير الجامعة لمشروعات تلتبر فييا األساليب الجديدة التي أدلمتيا عمى السمف
واللدمات اللاصة بيا.

-

تأكيد الجامعة المستمر عمى الدور ال يوي إلنتاج المعرفة واالستفادة منيا في تطوير
السمف واللدمات الجامعية بشكل إبداعي.

-

مقارنة أدا الجامعة بأدا الجامعات ذات األدا المتميز.
تشكيل فر

العمل في الجامعة من األقسام واإلدارات الملتمفة من أجل تبادل اللبرات

والمعارف.
-

ت ديد اال تياجات التدريبية لمعاممين بصورة دوريةك واتلاذ اإلج ار ات المبلةمة لتنفيذ
البرامج الممبية ال تياجات التدريب.

-

وعي العاممين في الجامعة بأىمية التشارك المعرفي والتعمم المستمر مف اآللرين.

-

اعبلم قيادة الجامعة العاممين بنتاةج تقييم األدا ك ومناقشيم فييا عند الضرورةك
واستلدام النتاةج لمم اسبة وت سين األدا .

-

جذب الجامعة صناع المعرفة واستقطابيم واال تفاظ بيم وت فيزىمك والعمل عمى توفير
البيةة المناسبة المشجعة ليم عمى أدا مياميم عمى الوجو األكمل.

-

وضف رؤية واض ة لكيفية إدارة األصول المعرفية ورأس المال الفكري في مجاالت الب ث
العممي والتدريسك ولدمة المجتمف بشكل فعالك يشترك فييا جميف أعضا

ىيةة

التدريسك واألفراد العاممين بالجامعة.
-

إنشا نظام معموماتي بالجامعة يتكون من قواعد بيانات لاصة بكل من أعضا ىيةة
التدريسك والعاممينك والشةون المالية واإلدارية والقانونيةك وانشا مكتبة الكترونية بكل
كمية تتي االتصال بقواعد البيانات العالمية.

-

إنشا بنية تدعم إدارة المعرفةك ب يث تشمل الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية.
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-

التزام اإلدارة العميا بتدعيم عمميات إدارة المعرفة في كافة و دات المؤسسة وتشجيف
العاممين عمى تطبي وممارسة إدارة المعرفة التنظيمية.

-

ت سين البيةة التعميمية الجامعيةك من لبلل تطوير شبكات االتصاالت والمعمومات
بالجامعة ورفف كفا تيا وتطوير مواقف الكميات عمى شبكة االنترنت وكذا تطوير البريد
االلكتروني ألعضا ىيةة التدريس.

-

تفعيل قنوات تبادل المعرفة بين أعضا

ىيةة التدريس بالجامعة من لبلل عقد

المؤتمرات العممية والندواتك و مقات الب ث العمميةك واالىتمام بالب وث البينية القاةمة
عمى الفر

الب ثيةك وتيسير إج ار ات االشتراك في الجمعيات العممية العالميةك وكذلك

تسييل إج ار ات النشر العممي بالدوريات العممية.
-

اإلدارة االستراتيجية لؤلصول المعرفية بالجامعة وكمياتياك

يث يتطمب ت قي

جودة

التعميم ت ديد المعرفة التنظيمية الكامنة لممؤسسة والتي تتمثل في القيم والمعايير
واالتجاىات التي توجو سموك األفراد العاممين في الجامعةك كما يتطمب ذلك ت ديد القيم
االستراتيجية الموجية للطط الجامعة وتوجياتيا المستقبميةك ويتم ذلك من لبلل إدارة
األنواع الملتمفة لممعرفة التنظيمية بالجامعةك والتي تتمثل في المعرفة الظاىرة والكامنةك
والمعرفة الدالمية واللارجيةك ومد إمكانية ت ويميا.
-

الت ول ن و اليياكل الشبكية بدال من اليياكل البيروقراطيةك مف إتا ة المشاركة
بالمعمومات وتشجيف التعاون مما يتطمب نظم معمومات داعمة لذلك.

-

إدارة سمسمة القيم  Value Chain Managementبالجامعةك

يث إن مؤسسات

التعميم ا لجامعي ال توجد منعزلة عن بعضيا البعضك ولكنيا توجد عمى شكل سبلسل
قيمك ب يث تكون لكل إدارة دالل المؤسسة قيمتيا من المعرفة.

 -4الجكافة التيظينية الداعنة للتعله :ويتخكل ذلو املعياز مً خالل املؤشسات
السلونية التالية:
-

ترسيخ ثقافة التعمم التنظيمي بين العاممين في جامعة األزىر.

-

نقل ثقافة منظمة التعمم إلي العاممين بالجامعة عن طري
واال تفاالتك والقيم واألعرافك والمكافآت التنظيمية.
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-

تقديم الجامعة أنموذجا ألبلقيا ي تذ بو الطبلب .

-

تبني الجامعة منظومة من القيم توجو العمل بيا.

-

رص القادة والعاممون بالجامعة عمى اتسا أفعاليم مف قيم وأعراف الجامعة.

-

أن تتسم تعامبلت الجامعة كمنظمة مف منظمات المجتمف األلر بالصد والشفافية.

-

أن تكون الثقافة الساةدة في المنظمة مبلةمة لتوليد المعرفة ونقميا.

-

نشر ثقافة التفكر والتأمل بين العاممين في الجامعة.

-

تطور في القدرة البناةيةك والثقافيةك والقيادية لمتعمم.
ا
توفير الجامعة منالا ي ق

 -3المناخ التنظيمي :ويت ق ذلك المعيار من لبلل المؤشرات السموكية التالية:
-

توفير الجامعة بيةة لمتفاعل االجتماعي ت دد كيفية استلدام المعرفة في مواقف وظروف معينة.

-

توافر الثقة بين القيادات الجامعية والعاممين.

-

تفعي ل الجامعة األنشطة التي توث العبلقات اإلنسانية بين العاممين.

-

اتا ة الفرصة الكاممة لمعاممين لمتشاور والتعبير عن اآل ار .

-

رص الجامعة عمى معرفة أثر ق ارراتيا عمى الروح المعنوية لمعاممين.

-

توفير الجامعة لبيةة تعميمية داعمة تعطي لمعاممين ال رية في التصرف والتعمم من ألطاةيم.

-

بذل الجامعة قصار جيدىا من أجل تطوير وتدعيم األفراد العاممين بيا ليكونوا قادرين

 -4التمكين :ويت ق ذلك المعيار من لبلل المؤشرات السموكية التالية:

عمى التعمم واالنجاز.
-

أن تكون الصبل يات بالجامعة ال مركزية ويتم ت ويميا إلي اآللرين.

-

ممارسة قادة الجامعة دور المدربين والموجيين والمسيمين لعممية تعمم الموظفين.

-

تبادل الجامعة المعمومات مف المستيمكين بشكل جيد لم صول عمى آراةيم بلصوص
التعمم وت سين السمف واللدمات.

-

إشراك الجامعة في الق اررات اللاصة بالعممية التعميمية الجيات اللارجية كالموردين
والجمعيات العممية والمينية والمجتمف الم مي.

-

تفوي ض الجامعة الصبل يات لمعاممين بما يتناسب ومسؤولياتيم وقدراتيم عمى التعمم.

-

تطوير الجامعة مواردىا البشرية ب يث ت وذ التمكن والقدرة عمى انجاز الوظاةف وتعمم الميام.

-

إشراك القيادة الجامعية العاممين في ل المشكبلت واتلاذ الق اررات.
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-

تأكيد ثقة قيادات الجامعة في مرؤوسييم وامدادىم بمزيد من المعموماتك و رية
التصرف وااللتيار.

-

شعور الموظفين بقدرتيم عمى التصرف ذاتيا في التعامل مف األزمات بدال من انتظار
األوامر والتوجييات من اإلدارة العميا.

-

ا ترام أفكار فر العمل من قبل القيادة الجامعية وألذىا بجدية.

-

مكافأة قيادات الجامعة العاممين ذوي السموكيات والتصرفات اإلدارية المقبولة.

-

توفير قيادات الجامعة التدريب المبلةم لمعاممين بالجامعة إلكسابيم المعرفة والميارة
واألدوات البلزمة لمتصرف الفعال بصفة مستمرة.

 -5التفكير النظمي :ويت ق ذلك المعيار من لبلل المؤشرات السموكية التالية:
-

إ داث الجامعة التواف

بين المقررات التي تقدميا مف معايير التلصصات المتعارف

عمييا عالمياً.
-

تعزيز مكانة األستاذ الجامعي وا ترامو.

-

تطوير نظم عمل الجامعة اإلداري بشكل مستمر.

-

التعديل الدوري لمبرامج األكاديمية بما يلدم اجات سو العمل.

-

رص الجامعة عمى المزاوجة بين النظرية والتطبي في العممية التعميمية التعممية.

-

رص الجامعة عمى أن تكون نسبة عدد الطمبة لكل عضو ىيةة تدريس متسقة مف
المعايير العالمية المعتمدة.

-

اعتماد المناىج في الجامعة بعد دراسة اجات سو العمل.

-

مناقشة الليارات اللاصة بالمناىج التعميمية ب رية اللتيار أفضيا عند الشروع
بالتطورات والتغيير فييا.

-

استغبلل الجامعة لممراف واإلمكانات المتوافرة لدييا واستلداميا استلداما ص ي ا.

-

تقدير الجامعة لم اجات المستقبمية لسو العمل وف رؤية شاممة.

-

ب ث الجامعة عن مول إبداعية لردم اليوة بين ملرجاتيا و اجات سو العمل.

-

األلذ بعين االعتبار اجات سو العمل عند قبول الطمبة في التلصصات الملتمفة.

-

تقييم الجامعة لممدلبلت والعمميات والملرجات عند تنفيذ التغييرات.

-

استفادة الجامعة من لبرات جامعات عالمية مشيود ليا بالتميز.
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-

استعانة الجامعة بلبرات ملتصين م ميا وعالمياً عند التلطيط لبرامجيا الملتمفة.

-

توافر قاعدة بيانات بالجامعة ول اجات سو العمل من التلصصات الملتمفة.

-

اعتماد الجامعة بنا القدرات والميارات بعيدا عن القولبة النمطية.

-

مراعاة الجامعة ألن يكون عدد الطمبة في الصفوف والمراف

متسقا مف المعايير

العالمية.

 -6االستقبللية والم اسبية :ويت ق ذلك المعيار من لبلل المؤشرات السموكية التالية:
-

تقييم أدا العاممين بالجامعة في ضو معايير األدا القومية.

-

ال رية الكاممة لمجامعة في تصريف شةونيا المالية في ضو تشريعاتيا.

-

وضف الجامعة لبداةل قيقية ومتنوعة لمتمويل بما يمكنيا من أدا رسالتيا.

-

تنسي الجامعة بين أجيزة الرقابة المالية واإلدارية بما ال يؤثر عمى مصم ة العمل.

-

تمتف الجامعة باالستقبلل األكاديمي وأن تكون ىناك

دود وضوابط لتدلل الجيات

األلر في عمميا.
-

-

نشر إدارة الجامعة لثقافة الم اسبية بين العاممين.
تطبي

مبدأ ا لمسا لة والم اسبية بشكل مستمر بما يضمن سرعة اكتشاف األلطا

وت سين األدا .

آليات حتكيل التصوز املكرت :
إن االنتقال بالتصور المقترح من يز النظرية إلي يز التطبي

من لبلل إعمالو في

الواقف التعميميك ال يمكن أن يتم دون جممة من اإلج ار ات واالستراتيجيات واآلليات اليادفة
إلي ت قي ىذا التصور .وتعتمد تمك اآلليات عمى تطوير المواة والتشريعاتك وتوفير مصادر
متعددة لتمويل التعميم الجامعي األزىريك ونشر ثقافة الجودة بين العاممين في جامعة األزىرك
وكذا نشر ثقافة الم اسبية بين العاممين في الجامعةك وتوفير مناخ تنظيمي فاعل( ثقافة
لمتعمم التنظيمي)ك ىذا باإلضافة إلى إكساب ميارات إدارة المعرفة لممجتمف الميني بالجامعة.

معوقات تيفير التصوز املكرت :
إن ت ويل جامعة األزىر من منظمة تقميدية إلي منظمة متعممة قد يواجو بجممة من
المعوقات التي تواجو التنفيذ .وقد يرجف بعض تمك المعوقات إلي القيادات األكاديمية واإلدارية
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ذاتيا كلشيتيا من األلذ ب التجديدات التي ال تعرف مد

نجا يا أو فشميا فيياك وذلك مقابل

تلمييا عن موروث لبراتي أطمأنت لوك وكذا غياب القيادات التنظيمية الواعية بأىمية التعمم
التنظيميك وقمة ال وافز لتطبي أبعاد المنظمة المتعممة من قبل قيادات الجامعةك كما قد يرجف
والقوانين المنظمة لمعملك والتمسك أيضا

بعضا من تمك المعوقات إلي التمسك ب رفية المواة

بالتدرج اليرمي لمسمطة وما ينجم عنو من ضعف التواصل بين الرؤسا ومرؤوسييمك ىذا
باإلضافة إلي قمة الموارد المالية وانلفاض الميزانيات واالىتمام باإلنفا

عمى جوانب م ددة

قد ال تصل مباشرة إلي جوىر العممية التعميمية.

سبل التغلب على املعوقات:
تى يمكن التغمب عمى معوقات ت ويل جامعة األزىر إلى منظمة متعممة فإنو يمكن

القيام بما يمي:
-

توعية قيادات جامعة األزىر والعاممين بيا بمفيوم المنظمة المتعممة ومتطمبات ت قيقوك
وتعدد الفواةد واإليجابيات المترتبة عمى ت ويل جامعة األزىر إلي منظمة متعممة.

-

الب ث عن بداةل متعددة لتمويل التعميم الجامعي األزىري بجانب التمويل ال كوميك وذلك
من لبلل التمويل الذاتي من دالل الجامعةك عن طري

تبني مفيوم الجامعة المنتجةك

والتوسف في إنشا الو دات ذات الطابف اللاصك ومراكز التأىيل التربوي بكميات جامعة

األزىر عمى مستو م افظات جميورية مصر العربية.

حتهيه التصوز املكرت :
تم ت كيم التصور المقترح من قبل ( ) 32

(*)

أستاذا من لب ار التربية في مجال أصول

التربيةك والتربية االسبلميةك واالدارة والتلطيط والدراسات المقارنةك وعمم النفسك والمناىج.
وقد تمثمت معايير ال كم عمى مد

مناسبةك أو عدم مناسبة التصور المقترح لت ويل جامعة

األزىر إلى منظمة متعممة في السبلمة العممية لمنيجية بنا التصور المقترحك والشمولية
والتكامل لعناصر التصورك وكذا الت ديد والوضوح لعناصر التصورك واتفا
مف فمسفة جامعة األزىر وأىدافياك وكذا اتفا

التصور المقترح

التصور مف التوجيات ال ديثة في إدارة

مؤسسات التعميم العاليك وألي ار اتسام التصور المقترح بالواقعية وقابمية التنفيذ .وقد اتفقت
عينة اللب ار جميعيا عمى توفر معايير ال كم السابقة عمى مناسبة التصور المقترح لت ويل
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جامعة األزىر إلى منظمة متعممةك مف إبدا بعض المبل ظات التي تم ألذىا في االعتبار عند
صياغة التصور النياةي.

__________________________

(*) أسما السادة الم كمين كالتالي -:
 -3أ.د /إبراىيم عبد الرافف مصطفى السمدوني.
 -8أ.د /أ مد ميدي مصطفى ابراىيم.
 -1أ.د /جمال فرغل اليواري.
 -2أ.د /سن عبد المالك م مود.
 -3أ.د /سن ملتار سين.

 -4أ.د /سين عبد العزيز الدريني.
 -5أ.د /شمت عبد ال كم م مدين فراج.
 -6أ.د /عبد القوي عبد الغني م مد.
 -7أ.د /م مد المصيم ي سالم.

 -38أ.د /م مد سعد م مد عمي.
 -33أ.د /م مد عبد السبلم العجمي
 -38أ.د /م مد يوسف نصر.
 -31أ.د /م مود عبده فرج.

 -32أ.د /م مود يوسف الشيخ.

 املساجع:
إبراىيمك إبراىيم أ مد السيد ( .)8838دور المناخ التنظيمي في نشر ثقافة الجودة لد
أعضا ىيةة التدريس بكميات جامعة األزىر بالدقيميةك مجمة كمية التربية ببنياك العدد 67ك
الجز الثانيك ص ص .11-18
أبو جزرك أماني ( .)8883مشروع مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات الرسمية األردنيةك
رسالة دكتوراه غير منشورةك جامعة عمان العربية لمدراسات العمياك عمانك األردن.
أبو

شيشك بسام م مدك ومرتجيك زكي رمزي ( " .)8833مد

توافر أبعاد المنظمة

المتعممة في جامعة األقصى من وجية نظر العاممين فييا "ك مجمة الجامعة اإلسبلمية(
سمسمة الدراسات اإلنسانية )ك المجمد التاسف عشرك العدد الثانيك ص ص .216-175
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أبو لضيرك إيمان ( .)8884إدارة التعمم التنظيمي في معيد اإلدارة العامة بالمممكة العربية
السعودية .تصور مقترح لتطبي

مفيوم المنظمة المتعممةك رسالة دكتوراه غير منشورةك

جامعة الممك سعود.
برودتركك أوتو ( " .) 3776التعمم واإلبداع التنظيمي :أدوات إعادة إ يا اللدمة العامة "ك
المجمة الدولية لمعموم اإلداريةك المجمد ()1ك العدد ()3ك ص ص .342-323
بكارك ب ار ( " .) 8888إدارة اإلبداع في المنظمات المتعممة "ك رسالة ماجستير غير منشورةك
جامعة اليرموكك إربدك األردن.
بكارك ب ار ( " .)8888إدارة اإلبداع في المنظمات المتعممة :دراسة الة ميدانية عمى شركة
االتصاالت األردنية موبايمكم "ك رسالة ماجستير غير منشورةك جامعة اليرموكك إربدك األردن.
جاد الربك سيد ( .) 8884إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصريةك
منشورات جامعة قناة السويس.
جامعة األزىر ( .)3774جامعة األزىر في سطورك العبلقات العامة.
جرارك صبلح ( " .)8883سبل ت سين جودة األدا لعضو ىيةة التدريس في كميات اآلداب "ك
المجمة الثقافيةك الجامعة األردنيةك (43ك )42ك ص ص .75-66
جبللك أبو بكر أ مد صدي

( .)8887تطوير إدارة جامعة األزىر باستلدام مدلل إعادة

اليندسة في ضو اإلدارة االلكترونية ك رسالة دكتوراه غير منشورةك كمية التربيةك جامعة
األزىر.
جميورية مصر العربية :القانون رقم  381لسنة 3743مك بشأن إعادة تنظيم األزىر
والييةات التي يشمميا والة تو التنفيذية الصادرة بقرار رةيس الجميورية رقم ( )838لسنة
3753مك وفقاً آللر التعديبلت.
جوادك شوقي ( .)8888إدارة االستراتيجياتك عمان :مكتبة ال امد لمنشر والتوزيف.
ال كيمك ليث عمي يوسف ( .)8887دور أدوات التعمم التنظيمي في ت قي
المتميز :دراسة استطبلعية آل ار

األدا الجامعي

عينة من القيادات اإلدارية في جامعة الكوفةك مجمة

القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصاديةك المجمد 33ك العدد8ك ص ص .337-72
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مودك لضير ( .)8838منظمة المعرفةك عمان :دار صفا لمنشر والتوزيف.
يدرك عبد المطيف ( .) 8882األدوار الجديدة لمؤسسات التعميم في الوطن العربي في ظل
مجتمف المعرفةك مجمة كمية التربيةك جامعة األمارات العربية المت دةك المجمد 83ك ص ص
.22-3
يدرك عبد المطيفك وسالمك م مد المصيم ي ( " .)8884دور المدرسة كمجتمف تعمم ميني
في بنا ثقافة التعمم وتنميتيا "ك مجمة كمية التربيةك جامعة األماراتك المجمد 83ك العدد 81ك
ص ص .36-13
لصاونةك سامي ( " .) 8883جامعة المستقبل في األردنك آ ار وأفكار واقت ار ات"ك المجمة
الثقافيةك ()34 /42ك ص ص .33-33
لضرك ض ى يدر ( .)8887ن و رؤية جديدة لمؤسسات التعميم العالي ( في ضو مفيوم
المنظمة المتعممة )ك مجمة كمية التربيةك جامعة المنصورةك العدد 53ك الجز األولك ص ص
.76-53
لضرك ض ى يدرك ولصاونةك سامي عبد اهلل (" .)8833تطوير أنموذج لممارسة مجاالت
المنظمة المتعممة كما يراىا أعضا ىيةة التدريس في الجامعة األردنية"ك مجمة دراساتك
العموم التربويةك كمية العموم التربويةك الجامعة األردنيةك المجمد 16ك مم

3ك ص ص

.3463-3438
لميفةك م مد نفي ( .)8888ميارات قيادة الفري  -مد

توافرىا وأساليب تنميتيا لد

أعضا ىيةة التدريس بجامعة األزىرك مجمة التربيةك جامعة األزىرك العدد 382ك ص ص
.58 -14
درةك عبد الباري إبراىيم ( .)8882المنظمة الساعية لمتعممك رسالة المعممك عمانك األردنك
المجمد8ك العدد 21ك ص ص .41-48
الدي انيك سمطان غالب ( .)8833أبعاد المنظمة المتعممة والقيادة الت ويمية والعبلقة بينيما
لد

القيادات الجامعية في جامعة الكويت من وجية نظر أعضا ىيةة التدريسك المجمة

التربويةك المجمد ()87ك العدد 334ك ص ص .388-33
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الذبيانك إس ار

م مدك والشرمانك منيرة م مود ( .)8835استراتيجية مقتر ة لت ويل

الجامعات األردنية الرسمية إلي منظمات متعممة من وجيو نظر القادة األكاديميين وأعضا
ىيةة التدريس فيياك مجمة دراسات العموم التربويةك األردنك مجمد 22ك عدد 2ك مم

2ك ص

ص .116-135
الرجوبك غادة ( " .) 8886التعمم التنظيمي من وجية نظر اإلداريين في جامعة اليرموك "ك
رسالة ماجستير غير منشورةك جامعة اليرموكك إربدك األردن.
الرشدانك ي يى ( .)8833المنظمات المتعممة في عصر العولمةك عمانك األردن :دار المسيرة
لمنشر والتوزيف والطباعة.
زايدك عبد الناصرك وبوبشيتك لالد أ مدك والمطيريك ذعار شجاع ضيف اهلل (.)8887
المنظمة المتعممة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية ( دراسة

الة ) .القطاعات

الرةيسية في الييةة الممكية بالجبيلك ب ث مقدم إلي المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية" ن و
أدا متميز في القطاع ال كومي "ك المنعقد في الفترة من 8887/33/2-3م.
السالمك مؤيد ( .)8886نظرية المنظمة والييكل والتصميمك عمان :دار واةل.
سمطانك سوزانك ولضرك ض ى ( .)8838المؤسسات التربوية كمنظمات متعممة ،عمان :دار
الفكر.
السويدانك وطار

( .)8883المنظمة المتعممة :كيف يتعمم اإلنسان؟ وكيف تتعمم

المنظمات؟ك بيروت :دار ابن زم لمطباعة والنشر والتوزيف.
الشممةك ميسون عبداهلل أ مد ( .)8883مقومات الت ول ن و المنظمات المتعممة :دراسة
تشليصية في عينة من المنظمات  /م افظة نينو ك رسالة ماجستير غير منشورةك كمية
اإلدارة واالقتصادك جامعة الموصلك الع ار .
الصرايرةك لالد أ مدك والضمورك رياض أ مد ( .)8835أبعاد منظمة التعمم في مديرية تربية
وتعميم قصبة الكرك في األردنك مجمة دراسات العموم التربويةك األردنك المجمد 22ك العدد2ك
م م 1ك ص ص .324-385
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عبابنةك صال

( .) 8838درجة ممارسة العاممين في المدارس العامة في ليبيا لمتفكير

النظمي من وجية نظرىمك مجمة عموم إنسانيةك العدد .23
عبابنةك صال

أ مد ( " .) 8885المدرسة األردنية كمنظمة متعممة :الواقف والتطمعات "ك

رسالة دكتوراه غير منشورةك الجامعة األردنية "ك عمانك األردن.
عبابنةك صال أ مدك والطويلك ىاني عبد الر من ( " .)8887درجة ممارسة العاممين في
مدارس وزارة التربية والتعميم في األردن لضوابط المنظمة المتعممة
أنموذج مقترح "ك مجمة دراسات العموم التربويةك المجمد ( 14مم

سب إطار سينجي:

)ك ص ص .388-68

عبد اهللك وال م مودك وأبو راضيك س ر م مد ( .)8832استراتيجية مقتر ة لتطوير كميات
التربية في ضو نماذج المنظمة المتعممة (دراسة الة)ك مجمة دراسات عربية في التربية
وعمم النفسك السعوديةك العدد 34ك الجز الثانيك ص ص .166-185
العتيبيك تركي بن كديميسك واب ارىيمك ىيفا بنت عبد العزيز سميمان ( .)8833درجة توفر
أبعاد المنظمة المتعممة وعبلقتيا بتمكين العاممين بجامعة الطاةفك مجمة الثقافة والتنميةك
العدد ()78ك ص ص .883-345
عثمانك آيسل ( " .)8886المنظمة التعممية والتعمم المنظمي "ك مجمة دراسات اإلدارة
المعاصرةك المجمد8ك العدد3ك ص ص .13-88
العرفجك عبد الم سن ( .)8833مد

تطبي

أبعاد المنظمات المتعممة في الجامعات

السعودية :دراسة الة عمى جامعة الممك فيصل -مجمة آفا جديدةك 3( 81ك )8ك ص ص
.387-62
العصيميك عواطف ( " .) 8886التعمم التنظيمي ودوره في عممية التغيير االستراتيجي في
الجامعات السعودية "ك رسالة ماجستير غير منشورةك جامعة أم القر ك السعودية.
العميك عبد الستارك وقندلجيك عامرك والعمريك غسان ( .)8884المدلل إلي إدارة المعرفةك
عمانك األردن :دار المسيرة لمنشر والتوزيف والطباعة.
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العمريك غسان عيسى إبراىيم ( )8887دور الروافد الفكرية والجذور اإلدارية إلدارة المعرفة
في بنا تكنولوجيا المعرفةك أب اث اقتصادية واداريةك العدد السادسك جامعة عمان العربيةك
األردنك ص .33 -85
العنزيك سعود عيد ال ثربي ( .)8834مد

امتبلك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعممة

من وجية نظر أعضا ىيةة التدريس فيياك مجمة العموم التربويةك جامعة اإلمام م مد بن
سعود اإلسبلميةك السعوديةك العدد 5ك ص ص .324-383
العياصرةك معنك وال ارثيك لمود ( " .)8833درجة ممارسة مديرات الثانوية بمدينة الطاةف
الستراتيجيات المنظمة المتعممة "ك المجمة األردنية في العموم التربويةك المجمد 33ك العدد3ك
ص ص .21-13
الكبيسيك عامر لضير ( .)8883إدارة المعرفة وتطوير المنظماتك اإلسكندرية :المكتب
الجامعي ال ديث.
الكساسبةك م مدك والفاعوريك عبيرك وعبد اهللك كفاية ( " .)8838تأثير ثقافة التمكين
والقيادة الت ويمية عمى المنظمة المتعممة "ك المجمة األردنية في إدارة األعمالك المجمد3ك العدد
()3ك ص ص .23-37
مرعيك معوض سن ( " .)8831تقويم مراكز الب ث التربوي كمنظمات متعممة من وجية
نظر العاممين فييا  -دراسة ميدانية "ك المركز القومي لبلمت انات والتقويم التربوي ( أنموذجا )

"ك مجمة كمية التربيةك جامعة بنياك العدد ()74ك ص ص .337-315
المزروعك شذ

مزروع عبد اهلل ( .)8833درجة ممارسة أعضا ىيةة التدريس لمقومات

المنظمة المتعممة في جامعة الممك سعود :دراسة وصفية ت ميميةك مجمة جامعة فمسطين
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