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  ملخص
بالمعاھد ھدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة 

ا ن وجھة نظر العاملين فيھا، والكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة تبعً ماألزھرية 
 ،)سنوات الخبرةوالمؤھل العلمي، والجنس، ومرحلة التعليم، ونوع الوظيفة، ( اتلمتغير

المنھج الوصفي باالعتماد على استبيان أبعاد المنظمة  استخدم الباحثولتحقيق أغراض الدراسة 
) 43(من  تكونوالتي  Watkins & Marsickنموذج مارسك وواتكنزل )DLOQ( المتعلمة
م تطبيقه على عينة عشوائية طبقية ث،  )0¸91(تم التأكد من صدقھا وثباتھا الذي بلغ معامله فقرة

وبينت نتائج  .م2012/2013 للعام الدراسي) 443(قدرھا بالمعاھد األزھرية من العاملين
الفروق دالة إحصائيًا  ، وكانت حصلت على درجة متوسطة المقياس قدالدراسة أن جميع أبعاد 

الوظيفة نوع  تبًعا لمتغيراتبشكل عام عينة الدراسة في تقدير درجات  )0.05(عند مستوى 
سنوات توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير  لم العلمي بينماالمؤھل الجنس وو ومرحلة التعليم

عدد من التوصيات كان أھمھا أن تتبنى المعاھد  سةاقترحت الدرا ضوء النتائج فيو .الخبرة
لدى العاملين بالمعاھد األزھرية، ووضع تحول المعاھد  المنظمة المتعلمةترسيخ مفھوم األزھرية 

، وزيادة التوجه نحو الالمركزية في اتخاذ األزھرية إلى منظمة متعلمة كھدف استراتيجي
  .اھد ببيئتھا الخارجيةالقرارات، وتطوير نظم االقتراحات، وربط المع

  .، المعاھد األزھريةالتعلم التنظيميالمنظمة المتعلمة، : الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed to identify the availability of the dimensions of 
learning organization of Al-Azhar institutes from the viewpoint of its 
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employees and to detect differences in the responses of the sample 
according to the variables of (Type of job, education, gender, academic 
qualification and years of experiences), And in order to achieve the 
purposes of the study, descriptive survey method was used depending on 
the dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) for  
the model of Maersk  & Watkins Which consisted of (43) items that were 
confirmed of Validity and reliability and its Coefficient reached (0¸91), 
then applied to a stratified random sample of workers at Al- Azhar 
institutes  was approximately  (443) for the academic year 2012/2013. 
The results of the study showed that all the dimensions of the scale have 
got a medium degree, and the differences were statistically significant at 
the level of (0.05) in the estimation of the degrees of the study sample is 
generally attributed to a variable type of job, education level, gender and 
academic qualification, While there was no statistically significant 
difference due to the variable years of experience.  In light of the results, 
the study suggested a number of recommendations and the most 
important of it is that Al- Azhar institutes adopt establishing the concept 
of learning organization for workers at Al- Azhar institutes, and to 
convert Al-Azhar institutes to learning organization as a strategic 
objective, beside increasing trend towards decentralization in decision-
making, in addition to the development of proposals and relate the 
institutes by external environment. 

Key words: Learning organization, organizational learning, Al-
Azhar institutes. 

 
  المقدمة

- إن أي كيان منظومي في المجتمع بدءاً من الھيئات الكبرى، حتى أصغر كيان خدمي 
 تنمية- الخدمات كلھا يستثمر، وإذا كان بعضھا يستثمر المال وبعضھا يستثمر  -حكومي أو أھلي
لمشترك في أغلى ما يملكون ھو المعرفة التي ترقى من خالل ، فإن القاسم ا-الموارد البشرية

، وكلما تحقق التعلم بشروطه اإليجابية نمت المعرفة لدى العنصر البشري الذي يعد مفتاح التعلم
نشائية أمور يمكن إالنجاح في كافة المنظومات صغيرھا وكبيرھا، فافتقاد عناصر مادية و

فمن الممكن أن  ؛اعل ذو العلم والبصيرة والعكس صحيحعنصر البشري الفتعويضھا إذا توفر ال
  .تتوفر العناصر المادية واإلنشائية والتقنية ويفتقد العنصر البشري فيصبح ما قبله ھدر لإلمكانات
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ولقد فرضت التغيرات المتسارعة التي حدثت في القرن الحادي والعشرين واقًعا جديًدا على 
والتحديث من  كد على حاجة ھذه المؤسسات إلى التطويرالمؤسسات بمختلف اختصاصاتھا، مما أ

خالل عمليات التعلم الدائم والمستمر، وھنا برزت فكرة تحول تلك المؤسسات إلى ما يعرف باسم 
 بالمنظمات التي ووصفھا، (Senge, 1990, 3) سينغ بيتر والذي أشار إليه المنظمات المتعلمة

 أنماط جديدة واعتماد قدراتھم توسيع خالل من لعاملونا األفراد يرغبھا نتائج إيجاد فيھا يتم
 تلك في األفراد ھؤالء عمل جوھر إن حيث الجماعية، بالطموحات عنھا يعبر التفكير في وشاملة

  .معا يتعلموا أن كيف باستمرار األفراد يتعلم أن ھو المنظمات

ة إلى ميدان ويالحظ أن فكرة المنظمة المتعلمة انتقلت من ميدان التجارة والصناع
المؤسسات التربوية، مع ضرورة أن تتحول ھذه المؤسسات سواء كانت مدارس أو كليات 
متوسطة أو معاھد أو جامعات إلى منظمة متعلمة، لتكون لديھا القدرة على البقاء والمنافسة 

 ، وتجدر اإلشارة أنهوكذلك القدرة على التكيف مع المتغيرات والمستجدات والتحديات العالمية
استجابة لظھور مفھوم المنظمة المتعلمة قد صحابه ظھور بعض المصطلحات األخرى التي 

 التعلم التنظيميمصطلح  لعل من أھمھا ،تناولتھا أدبيات البحث التربوي بالتحليل والدراسة
(Organization Learning).  

ظمة والمن ، (Organization Learning) (OL)توضيح الفرق بين التعلم التنظيميول
يشير إلى العمليات أو التعلم التنظيمي  ، نجد أن(LO) (Learning Organization)  المتعلمة

، وذلك من حيث المھارات والعمليات واألنشطة واألدوات األنشطة التي تتعلم من خاللھا المنظمة
تمثل  ةتعلممال منظمةال يركز على المتعلمين األفراد، بينما هالتي تُنتج ھذا التعلم، باإلضافة إلى أن

وذلك بالتركيز على خصائصھا  الشكل التنظيمي الذي يحدد القدرة على التعلم ونواتج التعلم
وأبعادھا وأنظمتھا، كما أن التركيز ينصب في منظمة التعلم ليس على المتعلمين في المستوى 

 ;Lewis, et al., 2008)، بل أيًضا على مستوى الجماعة، والمستويات التنظيمية فقط الفردي
290, Awbrey, et al., 2005;186).  

أسلوب مرن يعكس بكما أن التغيير في الھيكل التنظيمي ألي منظمة جراء عملية التعلم 
من وضعھا الھرمي التقليدي إلى ھيكل مرن لمنظمة رؤية اإلدارة العليا في تحويل المنظمة 

 ول ليصب في متعلمة ومعاصرة حيث يسري أثر التعلم الشخصي والجماعي ويتح
 مونفورد وزميله ھنى وھذا ھو بالضبط ما طرحه كل منالقاعدة المعرفية للمنظمة، 

(Honey & Mumford, 1992)  والذي يعكس مستويات  باسمھمافي ھرمھما الذي سمي
ً لمستويات التنظيم اإلدارية المكونة للھيكل التنظيمي لمنظمة متعلمة كما في الشكل  التعلم وفقا

  .التالي
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  . *مستويات التنظيم اإلداري المكون للھيكل التنظيمي لمنظمة متعلمة ): 1(شكل 
  ).Honey & Mumford, 1992(بتصرف من الباحث اعتماًدا على : المصدر*

ولكي تواكب المدارس ھذه المتغيرات كان لزاًما على التربويين تبني تطبيق مفھوم المدرسة 
التربية المستدامة، بمعنى أن التعلم عملية مستمرة مدى المتعلمة التي يتمحور عملھا حول مبدأ 

، وباعتبار المدرسة من أھم المنظمات  .(Abdul, 2000)الحياة، وأن الجميع لديه القابلية للتعلم 
الخدمية بحكم طبيعة عملھا ووظائفھا وبما تمتلكه من انتشار واسع في كافة المجتمعات وبنية 

ناصر البشرية والتقنية ما ھي إال منظمات تّعلم، وھذا يتطلب أن معرفية قوية تتمثل في وجود الع
تتم عملية التّعلم في جميع مستوياتھا اإلدارية والفنية بصورة متميزة، للحفاظ على كفاءتھا 

  .وفعاليتھا وقدرتھا على االستمرار

قنديلجي العلي وكما أشار إليھا  الخصائص من بمجموعة المتعلمة المنظمات وتتمتع
فيھا  العاملون يشعر أن "أھمھا  (Alali and Gandhiji& Al Omari, 2009)عمري وال

 أو بأخرى بطريقة معني فيھا فرد كل وأن العالم، ولصالح لصالحھم امھمً  عماًل  يقدمون بأنھم
 عملھم ذكاء من أكثر بمجموعھم األفراد عمل ويكون اإلبداعية، قدراته وتحسين والتقدم بالنمو

 خالل المعرفة من قاعدة على معتمدة المنظمة وتصبح ،- العمل فرق على كيزالتر- منفصلين
 المستويات اإلدارية من المشتركة الرؤية وتستمد منھا، الضمنية وخاصة للمعارف تخزينھا
 يشعر بحيث المستويات اإلدارية كل في يجري ماذا عن للتعلم مدعوين العاملون ويكون جميعھا،
 إطار في كزميل اآلخر كل فرد ويعامل اآلخرين، وتحيز افتراضات عن ابعيدً  بالحرية فيھا الفرد
 المخاطرة واتخاذ التجريب للفرد حرية أن عن فضاًل  ويفعله، يقوله فيما والثقة االحترام من

  ".تام بانفتاح النتائج إلى والوصول
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 Altaweel and) وبمراجعة خصائص مدرسة المستقبل من وجھة نظر الطويل وعبابنة
Abbabneh, 2009)  وجد أن المدرسة القادرة على تحقيق رؤيتھا ورسالتھا في المستقبل ھي

المدرسة المتعلمة، والتي تعمل على توفير التطوير المھني المستمر للعاملين، ومن ثم تحقيق 
  .التحسين المستمر للممارسات التعليمية، وزيادة تحصيل الطالب

الجدول لمدارس كمنظمات متعلمة؛ يوضح على ا للخصائص السابق ذكرھاوكانعكاس 
  .المدرسة بمفھومھا التقليدي والمدرسة المتعلمةخصائص الفرق بين  التالي

  .*مقارنة بين خصائص المدرسة التقليدية والمدرسة المتعلمة: )1(جدول 

 خصائص المدرسة المتعلمة خصائص المدرسة التقليدية  م
 تنظيمي أفقيتمتلك ھيكل  .عمودي تنظيمي ھيكل تمتلك  1
 .ومتطورة مع البيئة توافقيةتمتلك ثقافة  .تمتلك ثقافة جامدة غير متطورة  2
تؤدى المھام وفقاً لإلجراءات الروتينية  3

 .شديدة التعقيد في أكثر األحيان
تؤدى المھام وفقاً لتفويض األدوار وتمكين 

 .العاملين
تعتمد على استراتيجية تنافسية في   4

 .ارس األخرىالتعامل مع المد
تعتمد على استراتيجية تفاوضية تعاونية عند 

 .التعامل مع المدارس األخرى
تتبنى أسلوب المشاركة بالمعلومات إلنجاز  .تتبنى النظم الرسمية إلنجاز األعمال  5

 .األعمال
تنتھج أسلوب التدريب التقليدي والتعلم   6

 .التلقيني لزيادة مھارة عامليھا
ز لتشجيع عامليھا على تنتھج أسلوب التحفي

التعلم التنظيمي لتحسين مستويات أدائھم 
 .بداعإإلنجاز المھام بتميز و

تؤكد على وجھة النظر التي تركز على   7
الفرد أكثر من الجماعة في اإلنتاج 

 .والتدريب وتقويم األداء وتقديم الحوافز

تؤكد على وجھة النظر التي تركز على 
واإلنتاج وتقويم الجماعة في التعلم المنظمي 

 .األداء وتقديم الحوافز
تعتمد على معايير األداء الوصفية   8

المتعلقة بالسلوك اليومي والصفات 
الشخصية عند تقويم أداء عامليھا والتي 

 .غالباً ال تتعلق باإلنجاز

تعتمد على المعايير الكمية والنوعية لتقويم 
تحديد درجة التميز واإلبداع انجاز عامليھا ل

لھذه المعايير التي لھا عالقة مباشرة  اتبعً 
 .باإلنجاز

في اتخاذ  كثيًرا تعتمد أسلوب المركزية  9
 .القرارات

تعتمد أسلوب تفويض الصالحيات والمشاركة 
 .األحيانفي أغلب  في اتخاذ القرارات

-العقوبات-تطبق أسلوب التحفيز السلبي 10
 .من أسلوب التحفيز اإليجابي أكثر

تحفيز اإليجابي أكثر من تطبق أسلوب ال
 .أسلوب التحفيز السلبي

 .مع البيئة الخارجيةمتوافق نظامھا مفتوح و .نظامھا شبه مغلق تجاه البيئة الخارجية 11
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 )1(تابع جدول رقم ... 
 خصائص المدرسة المتعلمة خصائص المدرسة التقليدية  م

على  العاملين ال يشجعالمناخ الوظيفي  12
وتجريب االبتكارات  اراإلبداع واالبتك

 .المبدعة

العاملين على اإلبداع المناخ الوظيفي يشجع 
واالبتكار وتجريب ما تم ابتكاره في التطبيق 

 .العملي للوصول إلى نتائج أفضل
قدرتھا ضعيفة لالستفادة من تجاربھا  13

الماضية لضعف عنايتھا بالذاكرة 
 .في أكثر األحيان ھاالتنظيمية أو انعدام

عالية لالستفادة من تجاربھا الماضية  قدرتھا
 .لوجود ذاكرة تنظيمية لديھا معتنى بھا

ل المشاكل األساليب التقليدية في ح تتبنى 14
 .التي تواجھھا باستمرار

سلوب البحث العلمي في حلھا للمشاكل أتعتمد 
 .تواجھھاالتي قد 

 .ياساتھا قويةتكون ثقة العاملين بس .تكون ثقة العاملين بسياساتھا ضعيفة 15
  . بتصرف من الباحث بناء على األدبيات التربوية: المصدر* 

 تناولت األدبيات التربوية المدارس كمنظمات متعلمة من أكثر من وعلى منحى أخر،
، فمنھا من بحث مقدار تطبيق العاملين في المدارس ألبعاد المدرسة المتعلمة أو العالقة منظور

وعالقة التعلم المنظمي بتحصيل الطالب،  ؛ادة المنظمات المتعلمةبين القيادة التحويلية وقي
إال أنه وبالتركيز على األدبيات التربوية الخ، ...والمناخ المنظمي السائد في المدارس المتعلمة

التي ھدفت إلى تحديد درجة تطبيق أبعاد المدرسة كمنظمة متعلمة وترتيب تلك األبعاد من 
 ، أشارت نتائج دراسة عبابنةا ببعض المتغيرات المستقلةمنظور العاملين بھا وتأثرھ

(Abbabneh, 2007)  أن العاملين بالمدارس األردنية يمارسون الضوابط الخمسة للمدرسة
وفقًا لنتائج كمنظمة متعلمة بدرجة متوسطة، وذلك لجميع الضوابط ولألداة ككل، كما تم ترتيبھا 

ي، التفكير النظمي، النماذج العقلية، الرؤية المشتركة، التمكن الشخص: على النحو التاليالدراسة 
دالة إحصائيًا لدرجة ممارسة أبعاد المدرسة المتعلمة تعزى  فروق ؛ كما كانت ھناكتعلم الفريق
، األساسيةس دارالح المصة لستوى المدرسداريين، وماإلالمركز الوظيفي لصالح : لمتغيرات

  .تكن الفروق دالة لمتغيري المؤھل والخبرة، ولم ناثإللح اصاوالنوع االجتماعي ل
 شارت دراسةأوفي تساؤل عن إمكانية تحول المدرسة كمنظمة إلى منظمة متعلمة؟، 

ا تنظيمات مدرسية في تايوان على أي أنه ال يوجد حاليً  إلى  (Gandolfi, 2006) غاندولفي
تأكيد العديد من النماذج مستوى يمكن القول عنھا بأنھا منظمات تعلم حقيقية، وعلى الرغم من 

ن ھذه النماذج من وجھة نظر الدراسة ال تكون كافية للتحول أعلى عمليات المنظمة المتعلمة، إال 
، وفي محاولة لتحديد تصورات المدراء الجذري الناجح للمدرسة كمنظمة إلى منظمة متعلمة

ضوابط سينج في المنظمة  يقلتطب إربدبمحافظة  األردنية والمعلمين بالمدارس الثانوية الحكومية
تصورات عينة الدراسة نحو إلى أّن  )(Ashour, 2009المتعلمة، أشارت نتائج دراسة عاشور 

تطبيق المبادئ الخمسة جاءت بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 
كانت ھناك فروق أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث على جميع المجاالت، بينما 

حملة المؤھل العلمي تعزى لمتغير المؤھل العلمي في مجال التمكن الشخصي لصالح 
  .بكالوريوس، ولم توجد فروق دالة في باقي المتغيرات
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مريكية علمة عند تطبيقھا على المدراس األولتحديد مدى فاعلية وجدوى مفھوم المنظمة المت
 أن (Benjamin, 2009) بنجامين ارت نتائج دراسةمن وجھة نظر العاملين بتلك المدارس، أش

أعلى  على األداة لھذه السبعة األبعاد تحصل حيث المدراس، في جيد مقياس تعتبر DLOQ أداة
القيادة االستراتيجية (السابع  البعد جاء ، حيثجيدة موثوقية درجة النسبية، وأظھرت األوزان

  ).إيجاد فرص للتعلم المستمر(األول  عدالب وأقلھا ثبات معامل بأعلى )الداعمة للتعلم
وفي السياق ذاته، وللكشف عن تصورات المعلمين نحو مدارسھم كمنظمات متعلمة ونحو 

ا تقديرً  (Jubran, 2011) ، أظھرت نتائج دراسة جبرانمديريھم كقادة تعليميين في األردن
لم يعترفوا بوضوح أن  وھذا يعني أن المعلمين ا لوصف المدرسة كمنظمة متعلمةا نسبيً متوسطً 

ا لمتغيرات مدارسھم منظمات متعلمة، وتبين كذلك عدم وجود فروق دالة بين المشاركين تبعً 
حيث جاءت الفروق بين المعلمين دالة لصالح  ؛العمر والمؤھل والخبرة باستثناء متغير الجنس

  .الذكور
ة من وجھة نظر العمانيخصائص المنظمة المتعلمة في المدارس  توافروالستقصاء مدى 

األمرين، أشارت نتائج دراسة عطاري ودور المدير كقائد تعلم ومدى االرتباط بين المعلمين 
 وصفاً إلى أن عينة الدراسة يصفون مدارسھم إجمااًل  )Attari& Esan, 2007( وعيسان

روق دالة وأنه توجد ف معدالً أعلى للمديرين كقادة تعلم، إال أنھم يوردون ؛معتدالً كمدارس متعلمة
لمتغير العمر في محوري المجال المھني والتجريب وأنه في الحالتين كان اتجاه  إحصائيًا تبًعا

الداللة لصالح الفئة األكبر سنًا،  كما وجدت فروق دالة إحصائيًا تبًعا لمتغير الجنسية لصالح 
ئية تبًعا لمتغير العمانيين ومتغير الخبرة لصالح األكثر خبرة، بينما لم توجد فروق دالة إحصا

  .المؤھل التعليمي
وير المنظمة المتعلمة بالمدارس االبتدائية ـولتحديد األنشطة واإلجراءات الالزمة لتط

أن الوعي بمفھوم المدرسة المتعلمة، أو المنظمة (can, 2011)  كانيا، أشارت دراسة ــبترك
، على الرغم من وجود المتعلمة بما تشمله من إجراءات مخطط لھا ال يوجد على نحو كافي

 مستوى محدود من األنشطة الضرورية التي تقدمھا المدرسة كمنظمة متعلمة، كما أكدت النتائج
ند تطبيق مفھوم ، واآلباء والبيئة عوالمعلمينعلى ضرورة األخذ في االعتبار رضا الطالب، 

  .المنظمة المتعلمة
تحليل آراء معلمي  (Recepo lu, 2013) ريكبولو تناولت دراسةعلى نفس السياق ذاته، و

في ضوء بعض  نحو مدارسھم كمنظمات متعلمة ةتركيبمحافظة كاستامونو ال المدارس االبتدائية
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو تصوراتھم تبًعا  ،المتغيرات

، في حين كانت مدارسھم استخدام السلطة لدى مديريموقفھم من لمتغير الجنس أو الخبرة أو 
عينة الدراسة ومدى قابليتھم للعمل ضمن فريق  ھناك فروق دالة إحصائية تبًعا ألعمار

، وأوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات يتم فيھا أخذ آراء واستخدامھم لتكنولوجيا التعليم
لقصور والمشاكل الطالب والمعلمين والمديرين نحو مدارسھم كمنظمات متعلمة مع تحديد أوجه ا

التعليمية التي تقف أمام تطبيق ھذا المفھوم بالمدارس وتصميم طرق فعالة لتحسين التعلم 
  .المنظمي كبناء للمنظمة المتعلمة
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وفي محاولة الستقصاء تقديرات مديري المدارس األساسية والمتوسطة العامة في ليبيا 
عينة أن إلى  (Abbabneh, 2011) عبابنة دراسة لمدارسھم كمنظمات متعلمة، أشارت نتائج

العاملين بالمدارس الليبية يمارسون جميع مجاالت المدرسة المتعلمة بدرجة متوسطة، عدا مجال 
كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير التعلم الفريقي كانت درجة ممارسته قليلة، 

دالة إحصائيًا تبًعا لمتغيري  ولم توجد فروق المدرسة لصالح مديري مدارس التعليم المتوسط،
  .المؤھل والخبرة

ولمعرفة مدى توافر مقومات المنظمة المتعلمة بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الدقھلية 
أّن درجة توافر  (Ahmed, 2010) أحمد من وجھة نظر المعلمين، أشارت نتائج دراسة

سطة للمقومات السبع من وجھة مقومات المنظمة المتعلمة بمدارس التعليم األساسي جاءت متو
نظر عينة الدراسة، كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس، 
التخصص، المرحلة، المنطقة، الخبرة وذلك لصالح اإلناث وذوي التخصص النظري ومعلمي 

  .سنوات فأكثر 10المدارس اإلعدادية ومعلمي مدارس الحضر وذوي الخبرة من 

وعلى نفس السياق، ولتحديد مدى قدرة مديري المدارس في مصر والسعودية على دعم 
خصائص المنظمة المتعلمة بمدارسھم، والكشف عن المعوقات التي تعوق تحول مدارسھم إلى 

 ,ALHindawi, and Al Harbi)  ، أشارت نتائج دراسة الھنداوي والحربيمدارس متعلمة
سة المديرين الداعمة لخصائص المنظمة المتعلمة من وجھة نظر أن النسبة الكلية لممار (2010

 ليست مرتفعة، وھذه النسب إجمااًل في السعودية  )0.66(في مصر و) 0.52(المعلمين ھي 
ا من وجھة نظر المعلمين في مصر ھو بُعد إدارة المعرفة وأقلھا ھو وكانت أعلى األبعاد تقديرً 

ما كانت أعلى األبعاد في رأي العينة السعودية ھو بُعد ممارسة بين ،بُعد التمكين وااللتزام القيادي
  .وأقلھا ھو بُعد دعم البحث والتعلم ؛التجديد والتجريب

  Dimensions of Learning Organization وبالحديث عن أبعاد المنظمة المتعلم
(DLO) ،جھة نظر بحسب و نجد أن العديد من الدراسات التربوية تناولتھا من أكثر من منظور

التي األدبيات التربوية إال أن أغلب  واضعيھا وطريقة تفكيرھم، ونتائج خبرتھم في ھذا المجال،
 واتكنزوك يمارسنموذج  أبعاد اعتمدت علىإلى منظمة متعلمة  رسةناقشت تحول المد

(Marsick & Watkins, 1993)  ، أن التعلم في المنظمة المتعلمة يحدث والذي يشير إلى
 والتعلم المنظمي،" الجماعي"ة مستويات من التعلم وھي التعلم الفردي والتعلم الفرقي عبر ثالث

على مجموعة من العناصر الفرعية التي تتداخل فيما بينھا لتكون األبعاد مستوى مل كل تيشل
، ولقد تم تطوير ھذا النموذج من قبل العديد من الباحثين ليصبح نموذج السبعة للمنظمة المتعلمة

 & Ayupp & Perumal, 2008; Dymock)لبناء وتصميم المنظمة المتعلمة شامل
McCarthy, 2006; Kumar & Idris, 2006; Song, Kim, & Kolb, 2009).  

 السبعة المتعلمة المنظمة أبعاد (Yang et al,2004 :40) يانج وزمالؤهحيث وضح 
 التعلم وھما اثنين بعدين على الفردي التعلم مستوى يشمل التعلم الثالثة، حيث مستويات ضمن

 على- التعلم الفرقي-الثاني  المستوى بعدين، ويشمل أول واالستفسار وھما والحوار المستمر
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 من -التعلم المنظمي- الثالث الجماعي، أما المستوى التعاوني التعلم بعد وھو الثالث البعد
 والتعلم مشاركة المعرفة ظمةأن بعد وھي األخيرة األربعة األبعاد على فتشمل التعلم مستويات

 القيادة االستراتيجية وبعد الخارجية بالبيئة المنظمة ربط وبعد المشتركة الجماعية الرؤية وبعد
   .للتعلم  الداعمة

 مقياس (Watkins &Marsick, 1997)واتكنز ومارسيك قدمت  ولقياس ھذه األبعاد
 The Dimensions of Learning Organization (DLOQ) أبعاد المنظمة المتعلمة

Questionnaire ودعمھا للثالثة مستويات للتعلم السابق  وقوف على مدى استخدام المنظمةلل
 أشارت العديد من الدراسات التربوية إلى مدى ولقد ؛- المنظمي و الفرقي و الفردي-ذكرھا

سسات المؤمن حيث تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة على  ھذا المقياسصدق وثبات شمولية و
    (Basim, et al., 2007, Yang, et al.,2004,  Moilanen, 2005) المدارسمثل  التربوية

  مشكلة الدراسة
إن الدافع للتعلم يمثل إحدى احتياجات الطبيعة اإلنسانية المتوفرة لدى الجميع، وبصفة 

، ومع )Senge, 2002(خاصة ھؤالء األفراد الذين توجد لديھم رؤية معينة لتعلم ما ھو جديد 
ذلك في المدارس كل خطوة يتم تطبيقھا فيما يتعلق بعمليتي التعليم والتعلم يجب أن تكون 
منصوص عليھا داخل الشكل التقليدي المتعارف عليه مع األخذ في االعتبار الحدود الصارمة في 

ين بتلك تغيير طرق تفكير العامل"بناء المدرسة المتعلمة يعتمد على  آليات ھذا التطبيق، كما أن
، وزيادة مشاركة العامليين في تيسير ث توفير وقت مناسب للتعلم المنظميالمدارس من حي

  ، والعمل بروح الفريق، باإلضافة إلى أعمال المدرسة، وتطبيق أسلوب القيادة التحويلية
 "ضرورة تغيير الثقافة المدرسية وحسن اختيار العاملين وتوفر مناخ عمل منظمي جيد

)Zederayko, 2000(.  

وبالرغم من وضوح األمور التي تميز المنظمات التقليدية عن المنظمات المتعلمة، إال أنه 
أو طريقة محددة  ليس ھناك أسلوبًا (Sultan and Khedr,2010, p. 17) كما يشير البعض

تناول المنظمة  ھميةأمن أيًضا وعلى الرغم يمكن اتباعھا لتتحول المدرسة إلى منظمة متعلمة، 
وتوطينھا بالتعليم المصري كأحد أھم االتجاھات الحديثة لإلصالح المدرسي، وسعي  متعلمةال

الجھات المعنية بصفة مستمرة بتطبيق بعض مبادرات التحسين المدرسي المتعددة والتي منھا 
وباعتبار أن المعاھد  ،تطبيق الجودة الشاملة وتأھيل المدارس للحصول على االعتماد األكاديمي

، فان المتابع لإلصالحات التعليمية التي ال يتجزأ من المنظومة التعليمية بمصر جزًءاية األزھر
سعى إليھا قطاع المعاھد األزھرية إلى تنفيذھا في السنوات األخير يجد أنھا تؤكد على بعض 

لمنظمة المتعلمة، كاالھتمام بالتنمية المھنية المستدامة وإنشاء مركًزا لضمان الجودة امقومات 
والتدريب بقطاع المعاھد األزھرية، مھمته وضع خطة استراتيجية لضمان جودة التعليم بالمعاھد 
األزھرية وخطط للتحسين والتنمية المھنية المستدامة للعاملين بما ال يتعارض مع خصوصية 

  .األزھر الشريف
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ستمر، لجودة والتدريب بكل معھد أزھري لتعزيز التعلم الملإنشاء وحدات  باإلضافة إلى
تحقيق رسالة األزھر الشريف ممثل في وتشجيع مفھوم الشراكة المجتمعية والذي يعزز مقوم 

وفي ضوء نتائج العديد من -لتلك المعاھد، إال أّن الواقع المعاش ببيئته المحيطة معاھده األزھرية
ذه اإلصالحات يشير إلى أّن ھ -الدراسات التي تناولت تقويم العملية التعليمية بالمعاھد األزھرية

دون  ،-على الورق–ھياكل تنظيمية شكلية  فيظلت عند مستوى اآلمال والطموحات واُختصرت 
  . الكفايات البشرية فيأن تتحول إلى ممارسات حقيقية تغير في األداء التنظيمي وتطور 

في حدود علم -متعلمة اتا لقلة الدراسات التي تناولت المعاھد األزھرية كمنظمونظرً 
ا ، سعيً بالمعاھد األزھرية متعلمةال ةمنظمالتوافر أبعاد ھذه الدراسة لتحدد مدى جاءت -الباحث

  .تشجع على التعلم المنظميمتعلمة  معاھدلوضع رؤية تطويرية لھا بما يجعلھا 

  :التالية التساؤالت عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تحديد أمكن فقدوبناًء عليه 

 فيھا؟ العاملين نظر وجھة مناألزھرية  بالمعاھد متعلمةال المنظمة أبعاد توافر مدى ما .1

 اتلمتغير تعزى الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد لھ .2
 ؟)الوظيفة، مرحلة التعليم، الجنس، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة نوع(

  لدراسةأھداف ا
 التالية األھداف تحقيق الدراسة تحاول

ى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد األزھرية من وجھة نظر العاملين الكشف عن مد .1
  .فيھا

نوع الوظيفة، مرحلة ( اتالتعرف إلى الفروق في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير .2
 ).التعليم، الجنس، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة

 .المنظمة المتعلمةتحديد بعض المقترحات لتطوير المعاھد األزھرية في ضوء مفھوم  .3

 الدراسة أھمية
 كونھا في الحالية الدراسة أھمية تكمن

 أحدث من وھوالمعاھد األزھرية  في للتطوير كمدخل المتعلمة المنظمة لنموذج تناولھا .1
 .التطوير واإلصالح المدرسيمداخل 

  .تنامي الدراسات التربوية التي تدعو لتبني تطبيق المنظمة المتعلمة بالمدارس .2

 :كل من الدراسة ھذه من يستفيد أن يتوقع .3

 والرؤية والتعاون المشاركة أساليب بتحسين عام، بشكل التعليم األزھري مسئولو -
 .المشتركة
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 يتناسب بما والتغيير اإلبداع قائد المدير يصبح حيث شيوخ ووكالء المعاھد األزھرية، -
 .السريع المعرفي التقدم مع

عن  سبق عما أسھل التربويين لمشرفينا مھمة تصبح حيث التربويون، المشرفون -
 .للمعلمين السريعة والتعليمات التوجيھات تقديمطريق 

 .لطالبه ويوصله العلم يطلب طالب المعلم يصبح حيث المعاھد األزھرية، معلمو -

 التعلم مبدأ ويتحقق بأنفسھم التعلم على قادرين طلبة المعاھد األزھرية، فيصبحوا -
  .المستمر

  مصطلحات الدراسة
تناولت العديد من األدبيات التربوية مفھوم المنظمة المتعلمة من : المتعلمة المنظمة

 باستمرار األفراد فيھا يعمل منظمات" بأنھا (Senge,1990, 5) منظورات عدة، فيعرفھا سينغ
 وجود مساندة وتشجيع فيھا يتم والتي فيھا يرغبون التي النتائج تحقيق في قدراتھم زيادة على
 البعض بعضھم من للتعلم الجماعة لطموحات المجال فيھا ويطلق للتفكير وشاملة يدةجد نماذج

بأنھا  (Marsick & Watkins, 1999) ك واتكنزيمارس كل من ، كما عرفتھا"كمجموعات
لتعلم المستمر المنظمة التي تتعلم وتحول نفسھا باستمرار، وذلك من خالل تبني استراتيجية ل"

التطوير  ى جنب مع األنشطة واألعمال التي تقوم بھا المنظمة لتحقيقإل تتكامل وتسير جنبًا
  ".المستمر

ھي المنظمة التي يتم فيھا التعلم الفردي والجماعي بشكل " وتعرفھا الدراسة الحالية بأنھا
دائم ومستمر، ورفع كفاءة العاملين في المنظمة للتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية 

عمل جماعي واعي في ظل وجود رؤية مشتركة لتحقيق أھداف تلك والعمل ضمن فريق 
  ".المنظمة

المدرسة التي يمارس "بأنھا  (Jubran, 2011,p.430) جبران  يعرفھا :المتعلمة المدرسة
فيھا التعلم الفردي والتنظيمي للمعلمين واإلداريين بشكل مستمر، لتحقيق االندماج مع البيئة، 

اخلية والخارجية وفق رؤية واضحة من العمل الجماعي، واالنطالق والتكيف مع المتغيرات الد
  ."نحو التميز واالبتكار، وتحقيق التعلم مدى الحياة بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية

المدرسة التي تطور من إجراءاتھا "بأنھا   (Ahmed, 2010, p.403)كما يعرفھا أحمد 
تنجز أھدافھا بكفاءة أعلى، من خالل تھيئة بيئة على نحو مستمر لتتوافق مع الظروف المتغيرة ل

عي، والتشارك المعرفي، وعبر قيادة مدرسية تملك رؤية استراتيجية امدرسية تشجع التعلم الجم
من الحوار الداخلي والتفاعل مع بيئتھا  واسًعا وتتيح فضاءً تمكين العاملين فيھا،  فيوتسھم 
  ."المحيطة

 ,.Silins, et al)(ة الحالية تعريف سيلنز وآخرون ويعد أقرب التعريفات إلى الدراس
عبارة عن منظمة تعمل على تطوير أھداف مشتركة، "من أن المدرسة كمنظمة متعلمة  2002
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وتعزز من بيئات التعلم والتعليم التعاوني وتوفر فرص للتطوير المھني المستمر، بجانب تشجيع 
  ".علقة والمؤثرة في طبيعة العمل المدرسيالمبادرات البناءة، واستعراض جميع الجوانب المت

تبني من خالل  التي تسعى باستمرار لتطوير ذاتھا" وتعرفھا الدراسة الحالية بأنھا المدرسة
توسيع قدراتھا، وإطالق المجال لكافة العاملين  تعمل علىاستراتيجيات قائمة على التعلم المستمر 

بداع والتغيير والتطوير المستمر، وتنتقل من بھا والطالب للتعلم من بعضھم البعض، وتدعم اإل
  ."ثقافة التعليم إلى ثقافة التعلم

  محددات الدراسة
  تتحدد الدراسة بالحدود التالية

 .أبعاد المنظمة المتعلمةويتمثل في : األكاديميالحد  -

 .بمصر تقتصر الدراسة على عينة عشوائية من العاملين بالمعاھد األزھرية: الحد البشري -

 .م2012/2013الفصل الدراسي الثاني لعام : الزمانيالحد  -

  ).سوھاج- المنيا- اإلسكندرية- القاھرة(محافظات تم التطبيق ب: الحد المكاني -

  منھج الدراسة
ا استخدم في ھذه الدراسة المنھج نطالقاً من طبيعة البحث والبيانات المطلوبة لتحقيق أھدافھا

ارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس حيث يتناول دراسة أحداث وظواھر ومم الوصفي
  .كما ھي دون تدخل الباحث في مجرياتھا، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معھا ويحللھا

  مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
- اإلسكندرية-القاھرة(العاملين بالمعاھد األزھرية بمحافظات تكون مجتمع الدراسة من 

 أفراد ، حيث بلغ مجملبطريقة عشوائية طبقيةالدراسة  عينةتم اختيار ولقد  ،)سوھاج-المنيا
 )2( الجدول رقم، ويبين الدراسةتقريبًا من مجموع مجتمع %) 8.3(فرًدا ما نسبته ) 443( العينة
  .العينة على الخصائص الشخصية ع أفراديتوز

  .المستقلةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات : )2(جدول 

  النسبة المئوية  لعددا  المتغــــــــــير

  نوع الوظيفية
 %7.2 32  وكيل المعھد/شيخ

  %72.5  321  معلم 
  %20.3  90  إداري

 %33.0 146  ابتدائي  رحلة التعليمم
  %28.0  124  عداديإ
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  النسبة المئوية  العدد  المتغــــــــــير
  %39.1  173  ثانوي  

 %54.4 241  ذكر  الجنس
  %45.6  202  أنثى

  المؤھل العلمي
 %24.8 110  أقل من بكالوريوس

  %64.1  284  بكالوريوس أو ليسانس
  %11.1  49  أكثر من بكالوريوس

 %25.3 112  سنوات5أقل من   سنوات الخبرة
  %74.7  331  سنوات فأكثر5

  %100  443  جمالــــــــــــياإل

  أداة الدراسة
 Learningالمتعلمة تبيان أبعاد المنظمة االعتماد على اسبناء أداة الدراسة ب تم

Organization Questionnaire )DLOQ( ك واتكنزيالمطور بواسطة مارس  (Watkins 
& Marsick, 1997) والذي يتكون من سبعة أبعاد تمثل خصائص المنظمة المتعلمة الرئيسة ،

ئة المصرية التي وقد تم إجراء بعض التعديالت على المقياس حتى يالئم أھداف البحث والبي
على معلومات عامة  منھا الجزء األولاشتمل  فقرة) 43(حيث تكونت االستبانة من سيطبق فيھا، 

نوع : أيًضا على بيانات عامة عن المبحوث شملت كما اشتملعن عنوان الدراسة وھدفھا، 
  .سنوات الخبرةالوظيفة، مرحلة التعليم، الجنس، المؤھل العلمي، 

أبعاد الدراسة وفقرات كل بعد، على : من االستبانة فقد قسم إلى قسمينأما الجزء الثاني 
  :النحو اآلتي

 ).فقرات 7(إيجاد فرص للتعلم المستمر  .1
 ).فقرات 6(تشجيع الحوار واالستفسار  .2
 ).فقرات 6(تشجيع التعلم والتعاون الجماعي  .3
 ).فقرات 6(إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم  .4
 ).فقرات 6(ية جماعية مشتركة تمكين األفراد من رؤ .5
 ).فقرات 6(ربط المدرسة بالبيئة الخارجية  .6
 ).فقرات 6(يجية الداعمة للتعلم القيادة االسترات .7

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الثالثي لتقييم إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة بحيث 
 التوافردرجات، و) 2( ة متوسطةبدرج التوافردرجات، و) 3(بدرجة كبيرة  التوافرتأخذ درجة 
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ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت الدراسة على حساب الوزن درجة، ) 1(تأخذ بدرجة ضعيفة 
  .)3( الجدول رقمالنسبي المبين في 

  .∗المتعلمةمقياس المنظمة سلم يوضح : )3(جدول 
 المستوى

  
 األسلوب

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  )1.66(أقل من   )2.33( ):1.67(من  )2.34(أكبر من  المتوسط الحسابي
  %55.0أقل من   %77.9%: 55.0من   %78.0أكبر من   الوزن النسبي

  صدق األداة وثباتھا
للتحقق من صدق أداة الدراسة تم االعتماد على طريقة صدق المحكمين؛ لذا عرضت 

ھر عضاء ھيئة التدريس بجامعة األزاالستبانة بصورتھا األولية على مجموعة من األساتذة وأ
ًماُمحَ  )11( بلغ عددھم للبعد الذي  االستبانةمة عبارات ئوذلك الستطالع رأيھم حول مال، كِّ

تقيسه، ومدى وضوح صياغتھا ومالءمتھا للتطبيق في البيئة المصرية بالمعاھد األزھرية، 
فاق اتتم اعتماد الفقرات التي حصلت على نسبة ، ولقد ذج السبعةاوتقدير الوزن النسبي ألبعاد النم

  .رات التي لم تحصل على ھذه النسبة من االتفاقمن المحكمين وحذف الفق%) 80(

للثبات بطريقة االتساق الداخلي، حيث ) كرونباخ- ألفا(ولقياس ثبات األداة تم استخدام معامل 
، بينما بلغ معامل ثبات األداة الكلية )0.85-0.71(االستبانة بين  بعادتراوحت معامالت الثبات أل

واألبعاد يبين قيم ثبات األداة الكلية،  )4(به؛ وجدولوھو معامل ثبات يمكن الوثوق ) 0.91(
  .الفرعية لھا السبعة

  .لكل بعد من أبعاد مقياس المنظمة المتعلمة معامالت ثبات ألفا كرونباخ: )4( جدول

  معامل الثبات  البعد  م
  0.74  .إيجاد فرص للتعلم المستمر  1
  0.75  .سارتشجيع الحوار واالستف  2
  0.71  .اعيمتشجيع التعلم والتعاون الج  3
  0.76  .إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم  4
  0.77  .تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة  5
  0.73  .ربط المدرسة بالبيئة الخارجية  6
  0.85  .تعلمالقيادة االستراتيجية الداعمة لل  7

  0.91  الثبات الكلي لألداة
                                                             

تم حساب الوزن النسبي من خالل إيجاد خارج قسمة المتوسط الحسابي لكل مجال على أقصى درجة  ∗
  ).3(لالستجابة وھي 
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  المعالجات اإلحصائية
في تحليل المعلومات،  )SPSS( تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العلوم االجتماعية

  :حيث استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية
 ).(Cronbach’s Alpha Coefficient) كرونباخ–ألفا  معامل(الداخلي االتساق مقياس  .1
مدى من أجل تحديد تصورات العينة حول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .2

 .وترتيبھا تبًعا ألھميتھا من وجھة نظرھم فر أبعاد المنظمة المتعلمة بمعاھدھم األزھريةاتو
الجنس، سنوات  اتالفروق بين المتوسطات لمتغير، للتعرف على دالالت (T-test) اختبار .3

 .الخبرة
ذلك للوقوف على الفروق بين ، و)(One Way ANOVAلتباين األحادي تحليل ا .4

، واختبار الدراسة ألبعاد بالنسبةة التعليم والمؤھل العلمي نوع الوظيفية ومرحل اتمتغير
  .للمقارنات البعدية للمتوسطات) شفيه(

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  :أوالً 

  "فر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد األزھرية من وجھة نظر العاملين فيھا؟ما مدى توا"
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية، والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد 

  .تبين ذلك )5( رقم جدولالالمنظمة المتعلمة والتي احتوتھا استبانة الدراسة، والنتائج في 

ودرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد الحسابية والوزن النسبي سطات المتو: )5( جدول
  .مرتبة تنازليًا عينة الدراسةاألزھرية ل

المتوسط   الرتبة  البعد  م
  الحسابي

الوزن 
  التوافردرجة   النسبي

 متوسطة  %74.1 2.22  1  .تشجيع الحوار واالستفسار  2
 متوسطة  %65.7 1.97  2  .تشجيع التعلم والتعاون الجامعي  3
 متوسطة  %64.7 1.94  3  .القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم  7
 متوسطة  %64.6 1.93 4  .إيجاد فرص للتعلم المستمر  1

تمكين األفراد من رؤية جماعية   5
 متوسطة  %62.2 1.86  5  .مشتركة

 متوسطة  %62.0 1.86  6  .ربط المدرسة بالبيئة الخارجية  6

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة   4
 متوسطة  %59.2 1.77  7  .والتعلم

 متوسطة  %64.6 1.93  الدرجة الكلية لألبعاد
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أّن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد األزھرية  )5(رقم  جدولاليتضح من 
حيث تراوح  ،وذلك من وجھة نظر عينة الدراسة بعاد السبع والدرجة الكليةجاءت متوسطة لأل

بعد تشجيع الحوار في المرتبة األولى  ، وجاء%)74- %59.2(الوزن النسبي ألبعاد األداة بين 
، يليه بعد تشجيع التعلم والتعاون الجامعي %)74.1(نسبي واالستفسار من حيث توافره بوزن 

حين جاء بالمرتبة األخيرة بعد إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة  ، في%)65.7(نسبي بوزن 
قدر كبير من التجانس في ھناك ، ويمكن تفسير ما سبق من أن %)59.2(نسبي والتعلم بوزن 

 تدل كما، نظمة المتعلمة بمعاھدھم األزھريةأفراد عينة الدراسة نحو توافر أبعاد الماستجابات 
 المنظمة أبعاد تطبيق دون حالت المعوقات من متوسطة ةدرج وجود علىأيًضا  النتيجة ھذه

  .التخلص منھا إلى محاولة جيًدا وفي نفس الوقت يعد مؤشًرا المعاھد األزھرية في المتّعلمة

 عاشورو(Abbabneh, 2007) عبابنةمن  دراسة كل نتائجوتتفق النتيجة السابقة مع 
Ashour,2009)( وجبران (Jubran, 2011) وكان (can, 2011) وعبابنة       

(Abbabneh, 2011) أحمدو (Ahmed, 2010)  والھنداوي والحربي (ALHindawi, 
and Al Harbi, 2010)  بالمدارس، والتي أشارت إلى توسط توافر أبعاد المنظمة المتعلمة.  

بصورة تفصيلية تم إيجاد  بعدولتحديد مدى استجابة أفراد العينة على فقرات كل 
  :لفقرات مبينه كما يليلي ابية، والترتيب النسبالمتوسطات الحس

  إيجاد فرص للتعلم المستمر: البعد األول
إيجاد فرص للتعلم " من خالل عرض المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لفقرات بعد 

ما بين  الحسابية تراوحتالمتوسطات أشارت النتائج إلى أن  ،)6(رقم  جدولال في" المستمر 
)1.32 ،2.25(.  

  .المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد إيجاد فرص للتعلم المستمر مرتبة تنازليًا :)6( جدول

رقم 
المتوسط  الرتبة   الفقرات الفقرة

 الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  فراالتو

 يساعد بعضنا البعض على التعلم  3
 متوسطة  %75.0  2.25  1  .واكتساب الخبرات

بأمانة بھدف تتم مناقشة أخطاء العمل   1
 متوسطة  %68.3 2.04  2  .التعلم واالستفادة منھا

ينظر للمشكالت التعليمية باعتبارھا   5
 متوسطة  %65.9  1.97  3 .فرًصا للتعلم

تحدد المھارات الالزمة إلنجاز المھام   2
 متوسطة  %62.6  1.88  4  .المستقبلية وتطوير األداء

يتم مكافأة من يتعلم جديًدا أو يحصل على  6
 متوسطة  %59.7  1.79  5  .جة مھنية أعلىدر
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 )6(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الرتبة  الفقرات الفقرة

 الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  فراالتو

يتم تخصيص الوقت الكافي لدعم عملية  4
 متوسطة  %52.2  1.56  6 .التعلم واكتساب الخبرة والمھارة

يتم توفير الموارد المادية والمالية لدعم  7
 ضعيفة  %44.3  1.32  7 .عملية التعلم واكتساب الخبرة

متوسطة  %64.6 1.93 الدرجة الكلية للبعد

أن جميع الفقرات تراوحت بين نسبة ضعيفة ومتوسطة، حيث  )6( الجدول رقممن  تضحي
 حيث، %)75، %52.2(بين  متوسطة مئوية نسبة ذات كانت البعد ھذا في ستة فقرات ھناك أن

مساعدة العاملين بالمعاھد األزھرية لبعضھم البعض على التعلم واكتساب ) "3( حصلت العبارة
إدراك العاملين بالمعاھد  ويعزو الباحث ذلك إلى ؛%)75( وھي سبة مئويةعلى أعلى ن" الخبرات

، وأن ھناك شبه اتفاق األزھرية أن عمليات التطوير الناجحة تحتاج إلى العمل الجماعي المشترك
  .انعزالي واكتمال دورة المعرفة فيما بينھمعلى أن التعلم يكون بمستوى جمعي وليس فردي 

يتم توفير الموارد المادية والمالية لدعم عملية التعلم واكتساب " )7(الفقرة بينما حصلت 
انخفاض ميزانية التعليم  ويعزى ذلك إلى ؛%)44.3(على نسبة مئوية ضعيفة وھي  "الخبرة

، وعدم وجود مصادر بديلة األزھرية بالمعاھد األزھري والتي ال تتناسب مع أعداد الطالب
  .باألزھر مقترحة لتمويل التعليم قبل الجامعي

  تشجيع الحوار واالستفسار: البعد الثاني
  .المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد تشجيع الحوار واالستفسار مرتبة تنازليًا: )7( جدول
رقم 
المتوسط  الرتبة  الفقرات  الفقرة

 الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  توافرال

نتبادل االحترام والتقدير مع بعضنا  5
 كبيرة  %85.7  2.57  1.البعض

المعلومات فيما بيننا بصراحةنتبادل  1
 كبيرة  %80.0 2.40  2 .ومصداقية

متوسطة  %76.5  2.29  3 .نھتم ببناء وتعزيز جسور الثقة فيما بيننا  6
نصغي لوجھات نظر اآلخرين قبل  2

متوسطة  %71.14  2.13  4 .التعبير عن وجھة نظرنا

4  
يتاح عرض وجھات النظر الخاصة بنا،

ا عن وجھات نظر يستفسر أيضً و
 .اآلخرين

متوسطة  67.4%  2.02  5

3  
يتم التشجيع على إثارة األسئلة حول
السبب أو الحكمة من إجراءات أو 

قرارات تتخذ بغض النظر عن موقعنا 
 .الوظيفي

 ضعيفة  50.3%  1.51  6

متوسطة  %74.1 2.22 الدرجة الكلية للبعد



 ...... " ـمدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة ب"ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2390

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )10( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ھما على و كبيرة مئوية نسبة على حصلتا )1(و) 5( نالفقرتي أن السابق الجدول من نالحظ
احترام وتقدير العاملين بالمعاھد األزھرية لبعضھم "من حيث %) 80.0، %85.7(الترتيب 

تأصل األخالق  إلى ويعزى ذلك، "البعض وتبادلھم المعلومات فيما بينھم بكل صراحة ومصداقية
وضرورة  لتي تنطلق من رسالة األزھراإلسالمية في نفوس العاملين بالمعاھد األزھرية وا

   .التأسي بأخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم

؛ %)76.5، %67.4(بينما تراوحت باقي فقرات البعد على نسب مئوية متوسطة ما بين 
وھي درجة ضعيفة من %) 50.3(فقد بلغت النسبة المئوية للوزن النسبي لھا ) 3(رقم عدا الفقرة 

تشجيع العاملين بالمعاھد األزھرية على إثارة األسئلة حول السبب أو الحكمة من إجراءات " حيث
في  الشديدة المركزية، ويعزى ذلك إلى "أو قرارات تتخذ بغض النظر عن موقعھم الوظيفي

اتخاذ القرار على مستوى إدارة المعاھد األزھرية والتي تتلقى تعليماتھا من قطاع المعاھد 
ً من الحرية في اتخاذ القرارات، والتي غالبًا ال تترك لھا ھاماألزھرية،    تبنييتم  ومن ثمشا
  .تطبيق تلك القرارات آليات ال تتناسب مع استراتيجيات

  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي: البعد الثالث
 المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد تشجيع التعلم والتعاون الجماعي مرتبة: )8( جدول
  .تنازليًا

رقم 
المتوسط  الرتبة  الفقرات  الفقرة

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  توافرال

يركز أعضاء فرق العمل على مھمتھم  6
متوسطة  %70.8  2.12  1 .كمجموعة، والعمل بشكل جيد

2  
يتعامل أعضاء الفريق بالتساوي بغض
النظر عن وظائفھم، أو أي اختالفات 

 .أخرى
متوسطة  69.2%  2.07  2

يتم مكافأة فرق العمل على إنجازاتھم  4
 ضعيفة  %53.7  1.61  3 .المتعددة

1  
يعطي كل فرد في فريق العمل الحرية

لموائمة أھدافه وفقًا لتطور فاعلية األداء 
 .المطلوبة

 ضعيفة  52.5% 1.57  4

تتوفر الثقة لدى فرق العمل في أن إدارة  5
 ضعيفة  %48.3  1.45  5.المعھد ستأخذ بتوصياتھم

3  
يراجع أعضاء فريق العمل أفكارھم

نتيجة لمناقشات المجموعة أو 
 .المعلومات التي تم جمعھا مؤخًرا

 ضعيفة  42.1%  1.26  6

متوسطة  %65.7 1.97  الدرجة الكلية للبعد
متوسطة وھما  مئوية نسبة على حصلتا) 2(و) 6(الفقرتين  أن )8(رقم  جدولاليتبين من 

تركيز فرق العمل بالمعاھد األزھرية على مھمتھم "من حيث ) %69.2، %70.8(على الترتيب 
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 2014، )10( 28جلد الم) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "ىخرأبشكل جيد، والتعامل فيما بينھم بالتساوي بغض النظر عن أي اختالفات وظيفية أو 
بعد تشجيع الحوار  في )7( جدولب) 1(و) 5( كانعكاس إيجابي كبير لدرجة الفقرتينويعزى ذلك 

  .بعد إيجاد فرص للتعلم المستمر في )6( جدولب )3(واالستفسار؛ والفقرة 
، %42.1(بينما جاءت باقي فقرات ھذا البعد بنسب مئوية ضعيفة تراوحت ما بين 

قلة مكافأة فرق العمل على إنجازاتھم، وانخفاض المساحة المتوفرة لحرية "؛ من حيث%)53.7
وصياتھم، بجانب توفيق األوضاع حسب األداء المطلوب، وانعدام الثقة في تنفيذ إدارة المعھد لت

، ويعزى "مع عمليات التغذية المرتدة العمل لتتوائمضعف توافر عمليات مراجعة أفكار فريق 
عدم كفاية الدعم المقدم للعاملين بالمعاھد األزھرية مقابل انجازاتھم نظًرا الرتباط نظام ذلك إلى 

عتبار أن البيروقراطية وبا، توفرھا واألنظمة التي تعيق المكافآت بالمعاھد بجملة من اللوائح
على مساحة الحرية في توفيق ذلك والروتين ھما النمطان السائدان بالمعاھد األزھرية انعكس 

استعدادھم لتغيير  األوضاع، ومن ثم ظھر انعدام الثقة في األخذ بتوصياتھم، بجانب تنافي
 ستراتيجياتباالنماذجھم الذھنية نتيجة ما يستجد من معلومات ومعرفة، ومن ثم التمسك 

  .المتوفرة لديھم واألھداف القديمة
  إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم: البعد الرابع

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم : )9( جدول
  .مرتبة تنازليًا

رقم 
المتوسط   الرتبة  الفقرات الفقرة

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  توافرلا

تتاح كافة الخبرات المستفادة من  6
 متوسطة  %63.2  1.89  1.التجارب السابقة للجميع

تتوفر قاعدة بيانات حديثة عن  4
 متوسطة  %60.1  1.80  2 .مھارات ومؤھالت كافة العاملين

1  

تستخدم أساليب التواصل المتبادلة
لعرض وجھات النظر بشكل اعتيادي 

حات صندوق االقتراحات، لو(مثل 
اإلعالنات، واالجتماعات 

 ).إلخ...المفتوحة

 متوسطة  58.9% 1.76  3

3  
يتم متابعة مردود نتائج ما ينفق من

وقت ومصادر على عمليات التدريب 
 .لثقل مھاراتنا

 ضعيفة  54.4%  1.63  4

2  
يتم الحصول على المعلومات

المطلوبة بسرعة وسھولة، وفي أي 
 .وقت

 ضعيفة  47.8%  1.43  5

تكار نظًما لقياس الفجوة بينيتم اب  5
 ضعيفة  %39.8  1.19  6 .األداء الحالي واألداء المتوقع

 متوسطة  %59.2 1.77 الدرجة الكلية للبعد
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تراوحت بين نسبة ضعيفة ھذا البعد أن جميع الفقرات  )9( الجدول رقميتضح من 
طة تراوحت بين مئوية متوسنسبة  ذات )1، 4، 6(الفقرات ذات األرقام كانت ومتوسطة، حيث 

ضعيفة ) 5، 2، 3(بينما جاءت النسبة المئوية للفقرات ذات األرقام ، %)63.2، 58,9%(
عملية التغذية المرتدة لعمليات التدريب، وتوفر " من حيث ،%)54.4، %39.8(بين تراوحت 

إلى انخفاض رضا و الباحث ما تقدم ويعز "المعلومات بسرعة وسھولة، وابتكار نظم األداء
مع احتياجاتھم التدريبية،  فقاملين بالمعاھد األزھرية نحو عمليات التدريب التي قد ال تتوالعا

 إلى صعوبة يؤدي بالمعاھد األزھرية مما التنظيمي الھيكل في اإلدارية المستويات بجانب تعدد
ووجود مستوى ، باإلضافة إلى فيما بينھم والمعرفة المعلومات تبادل إعاقة وبالتالي االتصال

  .مثل بطاقات األداء المتوازن بتلك المعاھدمتواضع من استخدام أنظمة واضحة لقياس األداء 

  تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة: البعد الخامس
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة : )10(جدول 

  .مرتبة تنازليًا

رقم 
المتوسط   لرتبةا  الفقرات  الفقرة

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  توافرال

يُدعى الجميع للمساھمة في إثراء   3
 متوسطة  %63.8  1.91  1  .رؤية المعھد االستراتيجية

تدعم المبادرات البناءة التي يتخذھا   5
 متوسطة  %63.7  1.91  2 .العاملون في أداء واجباتھم

يكَرم العاملون على المبادرات التي   1
 متوسطة  %58.7 1.76  3  .كل منھم يقدمھا

4  
يتم تمكيننا من التحكم بالمصادر 
والتجھيزات الضرورية إلنجاز 

  .األعمال
 متوسطة  56.0%  1.68  4

تتاح حرية االختيار عند تنفيذ واجبات   2
 ضعيفة  %49.5  1.48  5  .العمل

يتم تبني رؤى موحدة عبر المستويات   6
 ضعيفة  %46.8  1.40  6  .اإلدارية المختلفة ومجموعات العمل

 متوسطة  %62.2 1.86  الدرجة الكلية للبعد

عدا الفقرتين ، متوسطة درجة ذات كانت الفقرات جميع أن )10( الجدول رقمنالحظ من 
على %) 46.8، %49.5(فقد جاءت النسبة المئوية لھما بدرجة ضعيفة حيث كانتا ) 6، 2(

ام، وتبني رؤى موحدة على كافة المستويات حرية االختيار عند تنفيذ المھ" حيثمن  التوالي،
وجود قصور في تعزيز مفھوم المنظمة المتعلمة بالمعاھد  إلى ذلكويعزو الباحث  ،"اإلدارية
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 2014، )10( 28جلد الم) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاملين في  لتشجيع بالمعاھد األزھرية القيادات اإلدارية لدىضعيفة  رغبة جودوواألزھرية، 
التسلسل  - الھيراركية إلى مبدأ تستند والتي البيروقراطية لتطبيق نظًرا قراراتھم، تحمل مسؤولية

 تتحققتمكين الو التفويض فرصة يجعل مما والمركزية -الرئاسي أو التدرج الھرمي للسلطات
  .متوسطة بدرجة

  ربط المدرسة بالبيئة الخارجية: سالبعد الساد
ية مرتبة المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد ربط المدرسة بالبيئة الخارج: )11(جدول 
  .تنازليًا

رقم 
المتوسط   الرتبة  الفقرات  الفقرة

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  توافرال

يُدعم العمل بمبدأ الشمولية في التفكير   2
 متوسطة  %65.1  1.95  1  .عند معالجة مشكالت العمل المختلفة

6  
يتم تشجيع العاملين على الحصول 

على إجابات ومعلومات من اإلدارات 
  .لالستفادة منھا المختلفة

 متوسطة  60.1%  1.80  2

3  
يتم التأكيد على أخذ وجھة نظر 

الطالب وأولياء األمور عند اتخاذ 
  .القرارات المختلفة

 متوسطة  58.3%  1.75  3

يُھتم بمعرفة أثر القرارات اإلدارية   4
 متوسطة  %53.4  1.60  4  .على معنويات جميع العاملين

5  
ات يتم التعاون مع كافة الجھات ذ

الصلة بالعملية التعليمية من أجل 
 .تبادل المنافع

 ضعيفة  48.3%  1.45  5

يتم الموائمة بين متطلبات العمل   1
 ضعيفة  %48.0 1.44  6 .واحتياجاتنا الشخصية

 متوسطة  %62.0 1.86  الدرجة الكلية للبعد

ن متوسطة، عدا الفقرتي درجة ذات كانت الفقرات جميع أن )11( الجدول رقميتضح من 
على %) 48.0، %48.3(فقد جاءت النسبة المئوية لھما بدرجة ضعيفة حيث كانتا ) 1، 5(

التعاون مع الجھات المعنية بالعملية التعليمية، والموائمة بين االحتياجات " حيثمن  التوالي،
إدراك أفراد العينة النخفاض فاعلية الدعم  ويعزو الباحث ذلك إلى "الشخصية ومتطلبات العمل

رجي في تطوير المعاھد األزھرية على المستويين اإلداري والتعليمي، كما أن حرص إدارة الخا
المعاھد على تطبيق األنظمة واللوائح المعمول بھا دون االلتفات إلى حاجات العاملين الشخصية 

  .متطلبات العمل واحتياجاتھم الشخصية بدرجة كافية، أدى إلى عدم الموائمة بين
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  ادة االستراتيجية الداعمة للتعلملقيا: البعد السابع
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لبعد القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم مرتبة : )12(دول ج

  .تنازليًا

رقم 
المتوسط   الرتبة  الفقرات  الفقرة

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

درجة 
  توافرال

3  
تشجع قيادة المعھد العاملين للقيام

أجل تنفيذ رؤية  بمسئولياتھم من
  .المعھد وخططه

 متوسطة  71.1%  2.134  1

تبحث قيادة المعھد باستمرار عن  2
 متوسطة  %66.2  1.98  2  .فرص تطوير األداء

5  
تحرص قيادة المعھد على تطابق

كافة األنشطة واإلجراءات مع قيم 
 .المعھد التربوية

 متوسطة  65.1%  1.95  3

1  
تدعم قيادة المعھد طلبات العاملين
بخصوص فرص التنمية المھنية 

  .والتدريب
 متوسطة  63.8% 1.91  4

4  
تلعب قيادة المعھد أدوار المدربين

والمرشدين الناصحين لمن يقومون 
  .بتدريبھم

 ضعيفة  49.2%  1.47  5

6  
تشرك قيادة المعھد العاملين

بالمعلومات المحدثة ليواكبوا 
التوجھات العالمية في المجال 

  .التعليمي
 ضعيفة  47.0%  1.41  6

 متوسطة  %64.7 1.94  الدرجة الكلية للبعد

) 6، 4(متوسطة، عدا الفقرتين  درجة ذات كانت الفقرات جميع أن )12( الجدول رقم يبين
من على التوالي، %) 47.0، %49.2(فقد جاءت النسبة المئوية لھما بدرجة ضعيفة حيث كانتا 

ويعزو  ،"المعلومات الحديثة مع العامليندور القيادة كمدربين ومرشدين، والتشارك ب" حيث
 ا من شيوخ ووكالء المعاھد يمارسون دورھمعينة الدراسة ترى أن كثيرً  الباحث ذلك إلى

داري فحسب، في ظل اعتقاد مترسخ أن ھذه ھي المھمة الرئيسة بعيًدا عن ممارسة ما يعزز اإل
  .لومات الحديثة مع العاملين، أو التشارك بالمعبناء البيئة اإليجابية للمؤسسة المتعلمة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
نوع (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير "

  "؟)الوظيفة، مرحلة التعليم، الجنس، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة
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  ائج المتعلقة بمتغير نوع الوظيفةالنت
تقديرات ھذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي إليجاد الفروقات في  لإلجابة عن

  .يبين ذلك )13( الجدول رقموالعينة نحو مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة، 
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق تقديرات العينة نحو تحديد مدى توافر أبعاد : )13(جدول 

  .تغير الوظيفيةالمنظمة المتعلمة تبًعا لم

درجات مصدر التباين بعد
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى   )ف(قيمةالمربعات

 الداللة

إيجاد فرص 
  .للتعلم المستمر

 2.396 4.793 2 بين المجموعات
  0.236  103.632  440  داخل المجموعات  *0.000 10.17

    108.424  442  المجموع الكلي
تشجيع الحوار

  0.581 1.161 2 بين المجموعات  .رواالستفسا
  0.225  99.001  440  داخل المجموعات  0.077 2.58

    100.162  442  المجموع الكلي
تشجيع التعلم 

والتعاون 
  .اعيمالج

  1.295  2.590 2 بين المجموعات
  0.253  111.177  440  داخل المجموعات *0.006 5.12

    113.767  442  المجموع الكلي
أنظمةإنشاء 

لمشاركة 
المعرفة 
  .والتعلم

  2.889  5.777 2 بين المجموعات
  0.262  115.201  440  داخل المجموعات *0.000 11.03

    120.978  442  المجموع الكلي
تمكين األفراد

من رؤية 
جماعية 
  .مشتركة

  3.779  7.557 2 بين المجموعات
  0.316  139.163  440  داخل المجموعات *0.000 11.94

    146.720  442  المجموع الكلي
ربط المدرسة 

بالبيئة 
  .الخارجية

  3.047  6.093 2 بين المجموعات
  0.256  112.712  440  داخل المجموعات *0.000 11.89

    118.805  442  المجموع الكلي
القيادة 

االستراتيجية 
  .الداعمة للتعلم

  4.229  8.457 2 بين المجموعات
  0.342  150.261  440  المجموعات داخل *0.000 12.38

    158.718  442  المجموع الكلي

  الدرجة الكلية
2 3.952  1.976  

12.13 0.000* 440  71.674  0.163  
442  75.627    

  ).3.00(عند القيمة ) 2 ،440(ودرجة حرية ) 0.05(تبدأ حدود الداللة عند مستوي ×
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 ت داللة إحصائية عند مستوى الداللةأنه توجد فروق ذا )13(الجدول رقميتضح من 
(0.05= α) عدا بعد تشجيع  ،في جميع أبعاد االستبانة والدرجة الكلية تعزى لمتغير نوع الوظيفة

  .واالستفسارالحوار 
 جدولالللفروق البعدية كما يبينه ) Scheffe/شيفيه(ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار 

)14(.  
  .االستبانة بعادبين المتوسطات الحسابية أل يةفيه للمقارنات البعدشي اختبار نتائج: )14(جدول 

  إداري  معلم  وكيل/ شيخ  المجموعة  بعد

  .إيجاد فرص للتعلم المستمر .1
  0.149-  0.108    وكيل/ شيخ
  *0.258-      معلم
        إداري

  0.164- 0.198-    وكيل/ شيخ .تشجيع الحوار واالستفسار .2
  0.033      معلم
        إداري

  .اعيمجيع التعلم والتعاون الجتش .3
  0.174-  0.016    وكيل/ شيخ
  *0.191-      معلم
        إداري

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة  .4
  .والتعلم

  0.213-  0.073    وكيل/ شيخ
  *0.286-      معلم
        إداري

تمكين األفراد من رؤية جماعية  .5
  .مشتركة

  0.290-  0.036    وكيل/ شيخ
  *0.327-      معلم
        يإدار

  .ربط المدرسة بالبيئة الخارجية .6
  0.093-  0.189    وكيل/ شيخ
  *0.282-      معلم
        إداري

  .القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم .7
  0.287-  0.058    وكيل/ شيخ
  *0.346-      معلم
        إداري

  الدرجة الكلية
  0.196-  0.040    وكيل/ شيخ
  *0.237-      معلم
        إداري

  0.05مستوى دال عند  ×
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جميع أبعاد االستبانة  أن ھناك فروق دالة إحصائيًا في )14( الجدول رقميتضح من 
بين المعلمين واإلداريين بالمعاھد األزھرية - عدا بعد تشجيع الحوار واالستفسار-والدرجة الكلية 

ھم ذلك إلى أّن اإلداريين دائما ما يكسبھم مجال تخصص يعزىوربما ، لصالح عينة اإلداريين
وربما ألن  واقعية وإجرائية أكثر إذ يقيسون األشياء باألفعال والنتائج أكثر مما يقيسوھا باألقوال،

المعلمين ترسخت لديھم قناعة أن تطوير معاھدھم للتحول إلى منظمات متعلمة تتركز على 
 أنى يشير بشكل أو بأخر إل وھو ماالجوانب اإلدارية والتنظيمية في المقام األول واألخير، 

المستويات الوظيفية، وأنه ال  باختالف يختلف بالمعاھد األزھرية تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة
وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة  ،بين عينة الدراسة توجد رؤية موحدة لتطبيق ھذا المفھوم

والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيًا لصالح  (Abbabneh, 2007)عبابنة 
  .إلداريين نحو درجة ممارسة أبعاد المنظمة المتعلمة بالمدارسا

  ج المتعلقة بمتغير مرحلة التعليمالنتائ
تقديرات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي إليجاد الفروقات في 

  .يبين ذلك )15( الجدول رقمالعينة نحو مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة، و

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق تقديرات العينة نحو تحديد مدى توافر أبعاد  :)15(جدول 
  .المنظمة المتعلمة تبًعا لمتغير مرحلة التعليم

درجات  مصدر التباين بعد
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعات

 قيمة
  )ف(

مستوى 
 الداللة

إيجاد فرص 
للتعلم 

  .المستمر

 0.294 0.58 2 بين المجموعات
  0.24  107.8  440  داخل المجموعات  0.30 1.20

    108.4  442  المجموع الكلي
تشجيع 
الحوار 

  .واالستفسار

  0.23  0.47 2 بين المجموعات
  0.22  99.69  440  داخل المجموعات  0.35 1.04

    100.16  442  المجموع الكلي
تشجيع التعلم 

والتعاون 
  .اعيمالج

  2.01  4.02 2 بين المجموعات
  0.24  109.74  440  داخل المجموعات  *0.000 8.06

    113.76  442  المجموع الكلي
إنشاء أنظمة 

لمشاركة 
المعرفة 
  .والتعلم

  0.68  1.36 2 بين المجموعات

  0.27  119.61  440  داخل المجموعات  0.08 2.51

    120.97  442  المجموع الكلي
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 )15(تابع جدول رقم ... 

درجات  ر التباينمصد بعد
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعات

 قيمة
  )ف(

مستوى 
 الداللة

تمكين األفراد 
من رؤية 
جماعية 
  .مشتركة

  2.42  4.83 2 بين المجموعات

  0.32  141.88  440  داخل المجموعات  *0.001 7.50

    146.72  442  المجموع الكلي

ربط المدرسة 
بالبيئة 

  .الخارجية

  0.53  1.068 2 موعاتبين المج
  0.26  117.73  440  داخل المجموعات  0.137 1.99

    118.80  442  المجموع الكلي
القيادة 

االستراتيجية 
الداعمة 
  .للتعلم

  2.01  4.02 2 بين المجموعات

  0.35  154.69  440  داخل المجموعات  *0.004 5.71

    158.71  442  المجموع الكلي

  الدرجة الكلية
2 1.72  0.86  

5.14 0.006*  440  73.89  0.16  
442  75.62    

  ).3.00(عند القيمة ) 2، 440(ودرجة حرية ) 0.05(تبدأ حدود الداللة عند مستوي× 

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )15( الجدول رقميتضح من 
(0.05= α) تشجيع التعلم والتعاون مثلت في ت على ثالثة أبعاد من أبعاد المنظمة المتعلمة

الجماعي؛ وتمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة؛ والقيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم 
) Scheffe/شيفيه(ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار  .والدرجة الكلية ألبعاد االستبانة

  .)16( الجدول رقمللفروق البعدية كما يبينه 

بين المتوسطات الحسابية لمجاالت  يةشيفيه للمقارنات البعد نتائج اختباريوضح : )16(جدول 
  .االستبانة

  الثانوي  اعدادي ابتدائي المجموعة  المجال

  .إيجاد فرص للتعلم المستمر .1
  0.026-  0.062    ابتدائي
  0.089-      اعدادي
        الثانوي

  0.020  0.081    ابتدائي  .تشجيع الحوار واالستفسار .2
  0.060-      اعدادي
        الثانوي
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 )16(تابع جدول رقم ... 
  الثانوي  اعدادي  ابتدائي  المجموعة  المجال

  .اعيمتشجيع التعلم والتعاون الج .3
  0.089-  0.146    ابتدائي
  *0.235-      اعدادي

        الثانوي

  .إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم .4
  0.084-  0.049    ابتدائي
  0.133-      اعدادي
        الثانوي

  .تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة .5
  *0.202-  0.023    ابتدائي

  *0.225-      اعدادي

        الثانوي

  .ربط المدرسة بالبيئة الخارجية .6
  0.073-  0.045    ابتدائي
  0.118-      اعدادي
        الثانوي

  .القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم .7
  0.014-  *0.203    ابتدائي

  *0.218-      اعدادي

        الثانوي

  الدرجة الكلية
  0.067-  0.087    ابتدائي
  *0.154-      اعدادي
        الثانوي

  0.05دال عند مستوى  ×
على أبعاد تشجيع التعلم أن ھناك فروق دالة إحصائيًا  )16( الجدول رقميتضح من 

والتعاون الجماعي؛ وتمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة؛ والقيادة االستراتيجية الداعمة 
التعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي  ين بمعاھدالعاملللتعلم والدرجة الكلية ألبعاد االستبانة، بين 

ھناك فروق دالة إحصائيًا على بعد تمكين األفراد من رؤية  ، وكانتلصالح التعليم الثانوي
 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي لصالح التعليم الثانوي العاملين بمعاھدجماعية مشتركة بين 

مناھجھا ومشكالت طالبھا تعليم الثانوي وما تتطلبه طبيعة مرحلة ال ويعزى الباحث ما سبق إلى
 قيادتھا في استراتيجية لدى ووجود؛ من ضرورة توافر رؤية جماعية مشتركة بين العاملين

  .تشجيع وتدعيم التعلم والتعاون الجماعي
دالة إحصائيًا على بعد القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم  أظھرت النتائج وجود فروقكما 

أن  التعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي لصالح التعليم االبتدائي، ويعزى إلىالعاملين بمعاھد بين 
اھد التعليم االبتدائي بالمعاھد األزھرية يتطلب الكثير من تتضافر الجھود من قبل قيادة تلك المع

التعليم األزھري فيما يتعلق بتطوير األداء والتأكيد على تطابق كافة األنشطة واإلجراءات مع قيم 
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 ، وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة عبابنةتعليم مشترك بين البنين والبنات أنهخاصة 
(Abbabneh, 2007)  والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيًا لصالح المدارس

  .األساسية نحو درجة ممارسة أبعاد المنظمة المتعلمة بالمدارس
  لجنسالنتائج المتعلقة بمتغير ا

لإلجابة عن ھذا السؤال فيما يتعلق بمتغير الجنس تم استخدام المتوسطات الحسابية 
إليجاد الفروقات في تقديرات العينة نحو مدى توافر أبعاد ) ت( واالنحرافات المعيارية واختبار

   .يبين ذلك )17( الجدول رقمالمنظمة المتعلمة، و
تقلة للعينة على مجاالت االستبانة تبًعا لمتغير للمجموعات المس) ت(نتائج اختبار: )17(جدول 
  .الجنس

 202=اإلناث 241=الذكور بعدال
 قيمة الفرق

 )ت(
مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

إيجاد فرص
للتعلم 

 .المستمر
1.99 0.51  1.86 0.46  0.13 2.870.004* 

تشجيع 
الحوار 

 .واالستفسار
2.28 0.43  2.14 0.51  0.14  3.13 0.002* 

تشجيع التعلم
والتعاون 

 .اعيمالج
2.04 0.49  1.88 0.50  0.16  3.42 0.001* 

إنشاء أنظمة
لمشاركة 
المعرفة 
 .والتعلم

1.87 0.48  1.66 0.54  0.21  4.26 0.000* 

مكين األفرادت
من رؤية 
جماعية 
 .مشتركة

1.94 0.48  1.76 0.65  0.18  3.19 0.002* 

ربط المدرسة
يئة بالب

 .الخارجية
1.94 0.50  1.76 0.52  0.18  3.71 0.000* 

القيادة 
االستراتيجية 

الداعمة 
  .للتعلم

2.02 0.54  1.84 0.65  0.18  2.99 0.003* 

الدرجات
 *0.000 4.36  0.17  0.43 1.84  0.38 2.01 الكلية

  .)1.96(عند القيمة ) 441(ودرجة حرية ) 0.05(تبدأ حدود الداللة عند مستوي ×
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 2014، )10( 28جلد الم) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )17( الجدول رقممن  يتضح
(0.05= α)  جميع أبعاد االستبانة والدرجة الكلية بين الذكور واإلناث ولصالح الذكورفي ،

ا واألكثر قربًا ا ھم األكثر احتكاكً أّن العاملين بالمعاھد األزھرية من الذكور دائمً  ويعزى ذلك إلى
الجھات الخارجية وأولياء  اتصال معوعمل من فرق  رسات واألنشطة على اختالفھا،من المما
تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد مدى أكثر واقعية حول ، مما يجعل أحكامھم األمور

في  حيث يقل تواجدھن أو االعتماد عليھن عكس اإلناث من العاملين بتلك المعاھد، األزھرية
 واتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسة جبران ، و األنشطة السابق ذكرھاالممارسات أتطبيق 

(Jubran, 2011)  والتي بينت أن ھناك فروق دالة إحصائيًا لصالح الذكور في وصف مدارسھم
ودراسة  (Abbabneh, 2007) عبابنة كل من دراسة مع نتائج، بينما اختلفت كمنظمات متعلمة

، وقد يعزى لصالح اإلناثوالتي أشارت أن الفروق  )(Ashour, 2009 وعاشور )2010( أحمد
إحجام اإلناث عن إبداء آرائھم بحرية  يغلب فيھاخصوصية التعليم األزھري الذي قد ذلك إلى 

  .عكس نظرائھم في أي تعليم أخر

  ج المتعلقة بمتغير المؤھل العلميالنتائ
تقديرات إليجاد الفروقات في لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  .يبين ذلك )18( الجدول رقمالعينة نحو مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة، و

تقديرات العينة نحو تحديد مدى توافر أبعاد  في نتائج تحليل التباين األحادي للفروق: )18( جدول
  .المؤھل العلميالمنظمة المتعلمة تبًعا لمتغير 

ت درجا مصدر التباين بعدال
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى   )ف(قيمة المربعات

 الداللة
إيجاد فرص 

للتعلم 
  .المستمر

 2.913 5.827 2 بين المجموعات
  0.233  102.59  440  داخل المجموعات  *0.000 12.49

    108.42  442  المجموع الكلي
تشجيع 
الحوار 

  رواالستفسا

  0.434  0.868 2 بين المجموعات
  0.226  99.294  440  داخل المجموعات  0.147 1.92

    100.16  442  المجموع الكلي
تشجيع 
التعلم 

والتعاون 
 .اعيمالج

  2.677  5.355 2 بين المجموعات
  0.246  108.41  440  داخل المجموعات  *0.000 10.86

    113.76  442  المجموع الكلي
إنشاء 
أنظمة 

لمشاركة 
المعرفة 
 .والتعلم

  1.703  3.405 2 عاتبين المجمو

  0.267  117.57  440  داخل المجموعات  *0.002 6.37

    120.97  442  المجموع الكلي
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 )18(تابع جدول رقم ... 

ت درجا مصدر التباين بعدال
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى   )ف(قيمة المربعات

 الداللة
تمكين 

األفراد من 
رؤية 

جماعية 
 .مشتركة

  2.229  4.458 2 بين المجموعات

6.89 0.001*  
  0.323  142.26  440  داخل المجموعات

    146.72  442  المجموع الكلي

ربط 
المدرسة 

بيئة بال
 .الخارجية

  2.613  5.226 2 بين المجموعات
  0.258  113.57  440  داخل المجموعات  *0.000 10.12

    118.80  442  المجموع الكلي
القيادة 

 الستراتيجيةا
الداعمة 
  .للتعلم

  7.064  14.128 2 بين المجموعات
  0.329  144.59  440  داخل المجموعات  *0.000 21.49

    158.71  442  المجموع الكلي

  الدرجة الكلية
2 4.702  2.351  

14.58 0.000*  440  70.925  0.161  
442  75.627    

  ).3.00(عند القيمة ) 2، 440(ودرجة حرية ) 0.05(تبدأ حدود الداللة عند مستوي ×
 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )18( الجدول رقميتضح من 

(0.05= α) يع أبعاد االستبانة والدرجة الكلية تعزى لمتغير المؤھل العلمي، عدا بعد في جم
للفروق ) Scheffe/شيفيه(ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار  .تشجيع الحوار واالستفسار

  .)19( الجدول رقمالبعدية كما يبينه 
  .ألبعاد االستبانة بين المتوسطات الحسابية يةشيفيه للمقارنات البعد اختبار نتائج: )19(جدول 

أقل من  المجموعة  بعدال
أكثر من  ليسانس/بكالوريوس  بكالوريوس

  بكالوريوس

إيجاد فرص  .1
  .للتعلم المستمر

  *0.312 *0.253    أقل من بكالوريوس
  0.059      ليسانس/بكالوريوس

        أكثر من بكالوريوس
تشجيع .2

الحوار 
  .واالستفسار

  0.059-  0.312-    أقل من بكالوريوس
  0.001      ليسانس/كالوريوسب

        أكثر من بكالوريوس
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 2014، )10( 28جلد الم) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )19(تابع جدول رقم ... 

أقل من   المجموعة  بعدال
أكثر من  ليسانس/بكالوريوس بكالوريوس

  بكالوريوس
تشجيع .3

التعلم 
والتعاون 

 .اعيمالج

  *0.240  *0.256    أقل من بكالوريوس
  0.016-      ليسانس/بكالوريوس

        أكثر من بكالوريوس
إنشاء .4

أنظمة 
لمشاركة 
المعرفة 
 .والتعلم

  *0.224  *0.198    أقل من بكالوريوس
  0.026      ليسانس/بكالوريوس

        أكثر من بكالوريوس

تمكين .5
األفراد من 

رؤية جماعية 
 .مشتركة

  *0.302  *0.208    أقل من بكالوريوس
  0.093      ليسانس/بكالوريوس

        أكثر من بكالوريوس
ربط .6

المدرسة 
بالبيئة 

 .الخارجية

  0.181  *0.256    أقل من بكالوريوس
  0.075-      ليسانس/بكالوريوس

        أكثر من بكالوريوس
القيادة  .7

االستراتيجية 
  .الداعمة للتعلم

  *0.522  *0.379    أقل من بكالوريوس
  0.143      ليسانس/بكالوريوس

        أكثر من بكالوريوس

  الدرجة الكلية
  *0.255  *0.235    أقل من بكالوريوس

  0.019      ليسانس/بكالوريوس
        أكثر من بكالوريوس

  0.05دال عند مستوى  ×
أن ھناك فروق دالة إحصائيًا في جميع أبعاد االستبانة  )19( رقم الجدوليتضح من 

عينة بين - عدا بعدي تشجيع الحوار واالستفسار وربط المدرسة بالبيئة الخارجية - والدرجة الكلية 
لصالح ذوي المؤھالت أقل من البكالوريوس وذوي المؤھالت أكثر من البكالوريوس،  الدراسة

كما توجد فروق دالة إحصائيًا في جميع أبعاد االستبانة  لوريوس؛ذوي المؤھالت أقل من البكا
ذوي المؤھالت أقل من  عينة الدراسةبين -عدا بعد تشجيع الحوار واالستفسار -والدرجة الكلية 

ليسانس، لصالح ذوي المؤھالت أقل من / البكالوريوس وذوي المؤھالت بكالوريوس
 اسة من ذوي المؤھالت أقل من البكالوريوسأن عينة الدر البكالوريوس؛ ويعزى ذلك إلى

في تطبيق  أكبر بجانب ارتفاع الدافعية لديھم ومعلومات صالحيات على الحصول دائما يتوقعون
فأكثر والذي  عينة الدراسة من ذوي المؤھالت البكالوريوس ، عكسأبعاد المنظمة المتعلمة
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، وتحديد المستويات والممارسات لأفض بشكل الحقائق وفھم في إدراك العلمي يساعدھم مؤھلھم
تلك ، وتختلف الوصول إليھاالتي يمكن لمعاھدھم تطبيقھا أو  ألبعاد المنظمة المتعلمة الواقعية
 عبابنةو  (Jubran, 2011)  جبرانو (Abbabneh, 2011) وعبابنة دراسة مع نتائج النتيجة 

(Abbabneh, 2007) وعطاري وعيسان )Attari& Esan, 2007( ي أشارت على عدم والت
  .وجود فروق تعزى لمتغير المؤھل

  الخبرة سنوات النتائج المتعلقة بمتغير
لإلجابة عن ھذا السؤال فيما يتعلق بمتغير الخبرة تم استخدام المتوسطات الحسابية 

إليجاد الفروقات في تقديرات العينة نحو مدى توافر أبعاد ) ت( واالنحرافات المعيارية واختبار
   .يبين ذلك )20( الجدول رقمالمتعلمة، والمنظمة 
االستبانة تبًعا لمتغير  أبعادللمجموعات المستقلة للعينة على ) ت(نتائج اختبار :)20(جدول 
  .الخبرةسنوات 

 بعدال
أقل من 

112=سنوات5
سنوات  5

 قيمة الفرق 331=فأكثر
 )ت(

مستوى 
 الداللة

االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
رصإيجاد ف

 .للتعلم المستمر
1.86 0.51  1.96 0.48  -0.1 -1.81 0.07 

تشجيع الحوار
 .واالستفسار

2.11 0.56  2.26 0.43  -0.15  -2.61  0.01* 
تشجيع التعلم

والتعاون 
 .اعيمالج

1.96 0.55  1.97 0.49  
-0.01  -0.22  0.82 

إنشاء أنظمة
لمشاركة المعرفة 

 .والتعلم

1.76 0.55  1.78 0.51  
-0.02  -0.31  0.75 

مكين األفراد منت
رؤية جماعية 

 .مشتركة

1.94 0.710  1.83 0.51  
0.11  1.48  0.139 

ربط المدرسة
 .بالبيئة الخارجية

1.83 0.55  1.86 0.50  -0.03  -0.54  0.58 
القيادة 

االستراتيجية 
 .الداعمة للتعلم

1.93 0.64  1.94 0.58  
-0.01  -0.24  0.80 

 0.48  0.69-  0.03-  1.940.39  1.910.45  الكلية الدرجة
  ).1.96(عند القيمة ) 441(ودرجة حرية ) 0.05(تبدأ حدود الداللة عند مستوي ×
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 2014، )10( 28جلد الم) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )20( الجدول رقميتضح من 
(0.05= α)  سنوات وذوي الخبرة  5األقل من بين ذوي الخبرة  تشجيع الحوار واالستفسارلبعد

أن العاملين من  ويعزى ذلك إلى سنوات، 5سنوات لصالح ذوي الخبرة األكثر من  5ر من األكث
سنوات لديھم قابلية للتفاعل والمبادرة في مجال الحوار والمناقشة وتبادل  5ذوي الخبرة األقل من 

  .المعلومات

 واتسن بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على باقي أبعاد االستبانة تعزى لمتغير
نحو مدى تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد ، ويعزى ذلك إلى أن تصورات العاملين الخبرة

 وعبابنة واتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسةالخبرة، األزھرية جاءت متقاربة ولم تتأثر بسنوات 
(Abbabneh, 2011) جبران و (Jubran, 2011) عبابنةو(Abbabneh, 2007)  وعاشور 

Ashour, 2009)(  والتي أشارت إلى أن الخبرة ال تؤثر على رؤية عينة الدراسة نحو مدارسھم
والتي )Attari& Esan, 2007( مع نتائج دراسة عطاري وعيسان  ت، واختلفكمنظمات متعلمة

بينت وجود فروق ذات داللة إحصائيًا لصالح عينة الدراسة األكثر خبرة نحو وصف مدارسھم 
  .كمدارس متعلمة

  المتعلمة المنظمة مفھوم ضوء في المعاھد األزھرية لتطوير المقترحة التوصياتم أھ
وما أوضحته الدراسة الميدانية من نتائج، يمكن اإلطار النظري في ضوء ما أسفر عنه 

، بالمعاھد األزھرية متعلمةالمنظمة تطبيق أبعاد الالمقترحة لتعزيز  التوصياتتحديد بعض 
  :كالتالي

زيز عملية التعلم التنظيمي في المعاھد األزھرية من خالل استحداث برامج ليات لتعآوضع  -
 .تدريبية تعزز ثقافة التّعلم الجماعي

 االعتبار بعين تأخذ بالمعاھد األزھرية المتّعلمة أبعاد المنظمة لتبني شاملة استراتيجية وضع -
 الممارسات أفضلتطبيق  من تمكن العملية لھذه والثقافي االستراتيجي والتنظيمي البعد
 .للتّعلم

عقد المؤتمرات والدورات التي تسھم في ترسيخ مفھوم المنظمة المتعلمة بالمعاھد األزھرية  -
 .لزيادة وعي العاملين بھذا المفھوم

وزيادة التوجه نحو الالمركزية إزالة عوائق وموانع ومعوقات اكتساب المعرفة وتنميتھا،  -
 .المعاھد األزھريةوتفويض السلطات ب في اتخاذ القرارات

تطوير نظام للمقترحات على مستوى المعاھد األزھرية للتعرف على أھم المشكالت التي  -
 .تحد من تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بتلك المعاھد

 المناسبة واالستراتيجيات العمل أھداف وضع فيللعاملين بالمعاھد األزھرية  إتاحة الفرصة -
 .لھمأعمالھم بغض النظر الموقع الوظيفي  يخص افيم واتخاذ القرارات ،إلنجازه
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توفير موارد مادية ومالية تدعم عملية التعلم واكتساب الخبرة بين العاملين بالمعاھد  -
 .الجماعية اإلنجازات لمكافأة خاص األزھرية، مع وضع نظام

لمعاھد تعزيز الحوار والنقاش وإبداء الرأي والشفافية في تبادل المعلومات بين العاملين با -
التعليم  خصوصيةاألزھرية وضمان الحصول على التغذية الراجعة مع التركيز على 

كافة أطراف العملية األزھري؛ واألخذ بعين االعتبار تأثير القرارات اإلدارية على 
 .التعليمية

إجراء استقصاء دوري لقياس الرضا الوظيفي للعاملين بالمعاھد األزھرية حول مدى  -
 .اإلدارةاتھم من قبل تطبيق أھم مقترح

تشجيع العاملين وتحفيزھم على تقاسم المعرفة وتبادل المعلومات ووضع األنظمة التي تدعم  -
 .ربطھا بتقويم األداء الوظيفي: ذلك مثل

وضع مقاييس لألداء على جميع مستويات تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بالمعاھد  -
 .طاقات األداء المتوازناألزھرية، ومتابعتھا باستمرار مثل استخدام ب

تأسيس ذاكرة تنظيمية للمعاھد األزھرية تتضمن مستودعات للمعلومات والمعارف ُتَوثِق  -
 .الخبرات المھنية للعاملين وممارساتھم الناجحة وأخطائھم
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