ﺍﺪﺭﺳﺔ ﺍﺘﻌﻠﻤﺔ
يعرف سينج ) (Senge, 1999المنظمة المتعلمة بأنھا المؤسسة التي ال يمكن فيھا إال أن تتعلم ألن التعلم جزء من
الحياة اليومية في المؤسسة .ويضيف سينج أنه قد يصبح المستوى الذي تتعلم به المؤسسة ھو المصدر الوحيد
والدائم للتنافسية.
ويعرف ماك جيل وزمالؤه ) (McGill et al. 1992المنظمة المتعلمة بأنھا المنظمة التي يوجد لديھا القدرة
للتأمل في وفھم الخبرات التي تمر بھا من خالل التجريب والمالحظة والتحليل والرغبة في استكشاف النجاح
والفشل الذي تمر به المؤسسة.
يرى سينج ) (Senge 2000, p. 77أنه على المدى البعيد فإن أسلوب ردود األفعال باإلصالحات العاجلة
والصغيرة يكون ضرره أكثر من نفعه ،وأن ھذا يبني في المدرسة ما أسماه ثقافة تشتت االنتباه attention
. deficit culture
ويفرق سينج بين نوعين من التعلم:
•

التعلم التكيفي adaptive learning

•

التعلم التوليدي generative learning

فالتعلم التكيفي يتركز حول التعايش مع األوضاع الحالية ،ويركز على حل المشكلة دون التأمل في طريقة الحل
أو كيف نتعلم من المشكالت .بينما التعلم التوليدي يركز على التجريب المستمر والتغذية الراجعة للتفحص
المستمر لطريقة المؤسسة في تحديد المشكالت وحلھا .فالتعلم التكيفي ما ھو إال مرحلة أولى من التعلم التوليدي.
فالتعلم التوليدي يتطلب طرقا أخرى ـ تختلف عما ھو موجود في التعلم التكيفي ـ للنظر للواقع .ولذا يرى سينج أن
التعلم التوليدي الذي يجب أن تتصف به المؤسسة المتعلمة يتطلب التفكير النظامي  system thinkingو الرؤية
المشتركة ،و اإلجادة الشخصية  personal masteryو التعلم الفريقي والتوتر المبدع  creative tensionبين
الرؤية والواقع .فبحسب التعلم التوليدي فالمنظمة المتعلمة ال تقاس بمقدار ما تعرفه بل بالطريقة التي تتعلم بھا.
والمنظمة المتعلمة ھي التي تتعلم من خبراتھا الماضية بدال من أن تقيد نفسھا بھا.

عوائق التعلم المؤسسي:
عزلة المعلمين ونقص الوقت وتعقد عملية التدريس تمثل عوائق كبيرة إليجاد تعلم مؤسسي دائم) Larry
 .Lashway, 1997ال يوجد في البحوث نتائج تصف الظروف  /الشروط التي تنمي التعلم المؤسسي أو تعيقه.
)(Lashway, 1998
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