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 أعضبء وظر وجهة مه املتعلمة املىظمة جمبالت ممبرسة
 التطىير ومقرتحبت بزانج جببمعة التدريس هيئة

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجة ممارسة مجاالت  الممخص_
المنظمة المتعممة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

كالتعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ، جازاف
في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى  = α) 0005) الداللة
، كالجنسية، كنكع الكمية، المرتبة األكاديمية  الجنس، :يرات التاليةالمتغ

كتحديد بعض ، كعدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ األكاديمي
، المقترحات لتطكير جامعة جازاف في ضكء مفيـك المنظمة المتعممة

 : كىما، كتـ استخداـ نكعيف منو، كُأِعدت الدراسة كفؽ المنيج الكصفي
كاعتمدت الباحثة عمى االستبانة التي ، كالنكع المقارف، النكع المسحي

فردان مف أعضاء  (244) كُأخذت عينة عشكائية بسيطة بمغت، أعدتيا
 : ما يمي، ككانت ابرز نتائج الدراسة، ىيئة التدريس في جامعة جازاف

إف درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة مف كجية نظر أعضاء 
ككاف ترتيب ، زاف كانت عامةن متكسطةىيئة التدريس بجامعة جا
، إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ :المجاالت عمى النحك التالي

كتشجيع االستفسار كالحكار كربط ، كالقيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ
يجاد ، كتشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي، المنظمة بالبيئة الخارجية كا 

ف األفراد مف اتخاذ رؤية جماعية مشتركة كتمكي، فرص التعمـ المستمر
كذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد 
عينة الدراسة حكؿ الدرجة الكمية لممارسة مجاالت المنظمة المتعممة 
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف تبعان لمتغيرات 

باإلضافة إلى انو ال تكجد فركؽ  ،كالمرتبة األكاديمية، الجنس: الدراسة
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ 
الدرجة الكمية لممارسة مجاالت المنظمة المتعممة مف كجية نظر 

، الكمية : أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف تبعان لمتغيرات الدراسة
كمف أىـ ، ؿ األكاديميكعدد سنكات الخبرة في مجاؿ العم، كالجنسية

تخفيؼ األعباء عمى أعضاء ىيئة التدريس عف  : تكصيات الدراسة
عداد دليؿ ، طريؽ تكزيع المياـ بينيـ؛ إلتاحة فرص التعمـ ليـ كا 

يتضمف آليات ممارسة كؿ مجاؿ مف مجاالت المنظمة المتعممة 
كالقياـ بعمميات ، كتكزيعو عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

ح دكرية لمبيئة الخارجية لمتعرؼ عمى ما قد يطرأ عمييا مف مس
، كاالستعداد لتككيف نظرة مستقبمية لمجامعة تربط بيف إمكاناتيا، تغيرات

 .كالفرص المتاحة في البيئة الخارجية
 . المقدمة1

، يتأثر العصر العالمي الحالي بالعديد مف التحديات     
فنحف ، شد كأعمؽألعربي التي نكاجييا في عالمنا ا كالتحديات

كال ، كالتطكرات العالمية، بحاجة إلى مكاكبة األمـ المتقدمة
نستطيع ذلؾ إال ببناء الفرد المبدع القادر عمى االبتكار 

كالتعميـ العالي لو دكر كبير في بناء الفرد كتقدـ  كالتجديد.
المجتمع كتحقيؽ أىدافو كفي مكاجية التحديات المعاصرة 

يعة اليائمة في مختمؼ المجاالت كفي تمبية كالتغيرات السر 
كلو دكر كبير في ، احتياجات المجتمع مف المكارد البشرية

متابعة التقدـ العممي كالتكنكلكجي كذلؾ عف طريؽ إعداد 
 .الباحثيف كخمؽ الطاقات المبدعة كالعمؿ عمى تنميتيا

كلذلؾ إف األسمكب التقميدم في إدارة الجامعات لـ يعد      
لذلؾ أخذ عدد كبير ، ا لمكاجية المشكالت التربكية الحاليةنافعن 

مف اإلدارييف كالتربكييف يدعكف "لتطبيؽ مفيـك المنظمة المتعممة 
كنظرا ألىميتو فقد أنشا البركفسكر  [.1] في المنظمات التربكية

[ ألم شخص 2مكقعا كىك ] (N. Duru Ahanotu) الدكتكر
دارة المعر ، ييتـ بمنظمات التعمـ  .فةكا 

كاستجابة لما سبؽ ظير تكجو عاـ لتحكيؿ الجامعات إلى      
كىك مفيـك إدارم   Learning Organizationمنظمات متعممة

ييتـ بالتعمـ كمقـك أساسي لمجامعات التي تيتـ بالمبادرة كالقدرة 
كذلؾ بالتحكؿ في  [.3] عمى التكيؼ كالمركنة في أداء المياـ

كمف المياـ ، العمكدية إلى األفقيةالييكؿ التنظيمي مف اليياكؿ 
كمف الرقابة الرسمية إلى مشاركة ، الركتينية إلى ادكار التمكيف

، التعاكف استراتيجيةالمنافسة إلى  استراتيجيةكمف ، المعمكمات
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كمف الثقافة المتصمبة إلى الثقافة المتكيفة المرنة؛ كنتيجة لذلؾ 
التي يقدمكنيا يشعر منسكبي المنظمات المتعممة باف األعماؿ 

كاف كؿ منيـ مسؤكؿ عف النمك ، لصالحيـ كلصالح مجتمعاتيـ
كالتركيز عمى ، كتحسيف قدراتو اإلبداعية، كالتقدـ في الجامعة

[. 405] كاتخاذ المخاطرة، كلو الحرية بإجراء التجربة، فرؽ العمؿ
كىذا ما يؤكد أف تفعيؿ مجاالت المنظمة المتعممة أمرنا بالغ 

جامعات؛ الف ذلؾ سكؼ ينعكس عمى نكعية األىمية في ال
[. كيجعؿ ليا القدرة عمى رعاية 6] مخرجات ىذه الجامعات

 ].7] اإلبداع العممي
كمدارس ، كما أكصت مجمكعو مف مؤسسات التعميـ العالي     
ككميات إدارة األعماؿ إلى ضركرة تبني فكرة المنظمة ، التعميـ

كمؤسسات التعميـ ، ةالمتعممة لممؤسسات التعميمية بصفة عام
 ].8] العالي بصفة خاصة

كلقد تزايدت الدراسات العربية كاألجنبية التي اىتمت بتحكيؿ      
الجامعات كالمدارس سكاء أكانت حككمية أـ خاصة إلى منظمة 

كذلؾ بناء عمى درجة ممارستيا كاستعدادىا لتطبيؽ ، متعممة
، [9] كيك : مجاالت كخصائص المنظمة المتعممة كمنيا دراسة

كخضر ، [12] كبراسكك، [11] ةبن[ كالعبا10] كالحكاجرة
كالشريفي ، [14] كحسيف، [13] حشيش كأبك، [6] كخصاكنة

كاكريف بالد كككريس ، [16] كخصاكنة، [15كالصرايرة كالناظر ]
كعمى مستكل الكميات كالجامعات ، [7] كبيك كبراتش، [8]

[ 18] حطانيكالق، [17] العرفج: السعكدية كمنيا دراسة
، [21] كالحارثي، [20] كالذياب، [19كعبدالرزاؽ كعبد العميـ ]

كاىتمت بعض الدراسات بربط المنظمة المتعممة بمتغيرات أخرل 
[ حيث ربطت عناصر 22] كالفاعكرم كمنيا دراسة بكار

[ باالستعداد 23] كدراسة الحكاجرة، المنظمة المتعممة باإلبداع
[ بإدارة 24لنعيمي كعبد نايؼ ]كدراسة ا، لمتغير التنظيمي

[ بقكة عضك ىيئة 19] كدراسة عبد الرزاؽ كعبد العميـ، المعرفة
كدراسة ، [ بااللتزاـ التنظيمي25كدراسة ايرديـ كأككار ]، التدريس

[ 27[ بالرضا الكظيفي كدراسة ليف ]26] ايرديـ كاليجاف كاككار
 .بتطكير أعضاء ىيئة التدريس

ىا مف الجامعات السعكدية التي تكاجو كجامعة جازاف كغير      
كلذلؾ زاد العبء عمى ، تحديات التغير السريع مف تفجر المعرفة

، كخاصة أعضاء ىيئة التدريس فييا، جميع منسكبي الجامعة
مما فرض عمى الجامعة زيادة االىتماـ بالمخرج التعميمي 

ة "تعزيز اإلدار  كقد أصدرت كزارة التعميـ العالي مشركع، كتطكيره
 - "ييدؼ إلى مساعدة الجامعات الحديثة في الجامعات الناشئة

، لدعـ مشاركتيا في بناء مجتمع المعرفة - كخاصة الناشئة منيا
كتطكير ميارات ، كذلؾ مف خالؿ تطكير شامؿ لييكؿ الجامعة

المكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة كبناء نظـ إحصائية 
كذلؾ ، اذ القرار في الجامعةكمعمكماتية لممساعدة في صنع كاتخ

كتكفير أدلة ، مف خالؿ بناء بكابة الكتركنية عمى شبكة االنترنت
كتحديد مسار ، إحصائية إضافة إلى تكثيؽ اإلجراءات اإلدارية

مع تكفير نماذج ، العمميات بيف الكحدات المختمفة لمجامعة
الكتركنية لمعمميات اإلدارية كيتـ أيضا في البكابة المشاركة 

كنشر الممارسات الناجحة بيف الجامعات لتعزيز مفيـك ، المعرفةب
[. األمر الذم 28] المنظمة المتعممة في منظكمة التعميـ العالي

سكغ لمباحثة القياـ بيذه الدراسة لمكصكؿ إلى درجة ممارسة 
مجاالت المنظمة المتعممة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 .بجامعة جازاف
 ةمشكمة الدراس. 2

كالتغير ، كعكلمة التعميـ، إف ارتفاع تكاليؼ التعميـ     
كتنامي عدد البالغيف العامميف الذيف يحتاجكف إلى ، التكنكلكجي

كالتعميـ عف بعد يدفع ، التعمـ المستمر لتجنب ضياع الفرص
كأف تعترؼ ، الجامعات إلى تحكيؿ نفسيا إلى منظمات متعممة

لسريعة كالحاسمة لمتغير بأف عدـ المركنة كعدـ االستجابة ا
 .البيئي قد تككف خطيرة

كنتيجة لكجكد تكجو عاـ لتحكيؿ الجامعات إلى منظمات       
فقد رأت الباحثة تطبيؽ الدراسة عمى جامعة جازاف نظرا ، متعممة

ألنيا متماثمة مع بقية الجامعات السعكدية في الدكر العاـ الذم 
، كخدمة المجتمع، مميكالبحث الع، تقـك بو في مجاالت التعميـ

باإلضافة إلى الدعـ المباشر مف الحككمة الذم تقـك عمية 
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ككذلؾ إشراؼ كزارة التعميـ العالي بصكره مباشره ، ميزانياتيا
كبالتالي جاء اختيار ، عمييا مثؿ جميع الجامعات السعكدية

كمف ثـ تعميـ النتائج عمى ، تطبيؽ الدراسة عمى جامعة جازاف
كلذلؾ فاف التعرؼ عمى درجة ممارسة ، لسعكديةبقية الجامعات ا

مجاالت المنظمة المتعممة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
في ضكء مجمكعة مف المتغيرات مف القضايا اليامة التي 
سيككف ليا تأثير عمى مستكل الجامعة السعكدية بصفة عامة 

 .كجامعة جازاف بصفة خاصة
راسة في السؤاؿ الرئيس فقد تحددت مشكمة الد، كفي ضكء ذلؾ

 : اآلتي
ما درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة مف كجية نظر 

 ؟أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف
 أسئمة الدراسة .أ

كتتطمب اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس اإلجابة عف األسئمة 
 : الفرعية اآلتية

ظر ما درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة مف كجية ن. 1
 ؟جازافأعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة. 2
(0005 (α =  في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى

، نكع الكمية، المرتبة األكاديمية، الجنس :المتغيرات التالية
 عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ األكاديمي؟، الجنسية

مقترحات لتطكير جامعة جازاف في ضكء مفيـك ما ال. 3
 المنظمة المتعممة؟

 أهداف الدراسةب. 
الكشؼ عف درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة مف . 1

 .كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف
التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل . 2

عينة الدراسة تعزل إلى  في استجابات أفراد = α) 0005) الداللة
، نكع الكمية، المرتبة األكاديمية، الجنس :المتغيرات التالية

 .في العمؿ األكاديمي برةعدد سنكات الخ، الجنسية
 تحديد بعض المقترحات لتطكير جامعة جازاف في ضكء. 3

 .مفيـك المنظمة المتعممة
 أهمية الدراسةج. 

 : تتمثؿ أىمية الدراسة باالتي
 : كتتمثؿ باالتي، ة النظريةاألىمي - أ

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ تكضيح مفيـك . 1
كمدل تأثيرىا في االرتقاء بالجامعات ، المنظمة المتعممة

 .كرفع كفاء العمؿ بيا لتحقيؽ أىدافيا، السعكدية
أىمية الفئة التي تناكلتيا الدراسة الحالية كىي فئة أعضاء . 2

فيـ التنفيذيكف األكثر ، ات السعكديةىيئة التدريس في الجامع
كجكدة ، قربان مف الطمبة الذيف يشكمكف محكر العممية التعميمية

الجامعات عادة ما تقاس بنكعية أعضاء ىيئة التدريس فييا 
 .كبتطكر أدائيـ

يؤمؿ أف تساعد ىذه الدراسة الباحثيف في التعرؼ عمى . 3
إيجاد  : اليةمجاالت المنظمة المتعممة مف حيث األبعاد الت

كالتعمـ كالتعاكف ، فرص التعمـ المستمر كاالستفسار كالحكار
نشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ، الجماعي كتمكيف ، كا 

كربط المنظمة بالبيئة ، األفراد مف رؤية جماعية مشتركة
كالتي يمكف ، ككجكد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ، الخارجية

ى المنظمات التعميمية بصفة عامة تطبيؽ ممارستيا عم
كالجامعات السعكدية بصفة خاصة؛ مما يزيد مف كفاءة المخرج 

 .التعميمي ليذه الجامعات
يؤمؿ أف تعمؿ ىذه الدراسة عمى كضع مقترحات نظرية . 4

لتطكير ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة بجامعة جازاف إف 
 .استدعى ذلؾ

 : كتتمثؿ باالتي ،األىمية التطبيقية العممية - ب
يمكف أف يسيـ ىذا البحث بما يظفر عنو مف نتائج . 1

لمقيادات اإلدارية األكاديمية في  )تغذية راجعة( كمعمكمات
عف الكاقع الفعمي لدرجة ممارسة  –محؿ الدراسة  –الجامعة 

كما ليذه الدراسة مف أثر في تطكير ، مجاالت المنظمة المتعممة
أجؿ كضع الخطط كبرامج التدريب  كفاءة العمؿ بالجامعة؛ مف

لتعديؿ ىذه الممارسات إف كاف ىناؾ ما يستدعي ذلؾ؛ ، اإلدارم
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تقانو، مما ينعكس بصكره ايجابية عمى سير العمؿ كالكصكؿ ، كا 
 .إلى درجة اإلبداع فيو

يؤمؿ أف تفيد نتائج ىذه الدراسة كزارة التعميـ العالي في . 2
ارسة مجاالت المنظمة تطكير استراتيجيات جديدة لتعزيز مم
 .المتعممة في الجامعات السعكدية كدعميا

 حدود الدراسةد. 
اقتصرت الدراسة عمى الكشؼ عف  : الحدكد المكضكعية. 1

درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة بجامعة جازاف مف 
كتشجيع ، إيجاد فرص التعمـ المستمر: كىي، حيث األبعاد التالية
نشاء ، شجيع التعمـ كالتعاكف الجماعيكت، االستفسار كالحكار كا 

كتمكيف األفراد مف رؤية  ،أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ
ككجكد القيادة ، كربط المنظمة بالبيئة الخارجية، جماعية مشتركة

االستراتيجية الداعمة لمتعمـ كذلؾ مف كجية نظر أعضاء ىيئة 
 .التدريس

، )الطالب ياتطبقت ىذه الدراسة بكم: الحدكد المكانية. 2
 .بجامعة جازاف كالطالبات(

طبقت أداة الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي : الحدكد الزمانية. 3
 .ىػ1436 - ق1435األكؿ لمعاـ الدراسي 

 مصطمحات الدراسةه. 
تمؾ المجاالت التي تساىـ ممارستيا : المنظمة المتعممة

في  لممتعمميف كأعضاء ىيئة التدريس كالقيادات كالمستكيات كافة
تحكيؿ جامعة جازاف إلى منظمة متعممة تستطيع أف ترقى 
بنفسيا كتحقؽ أىدافيا كتكاكب مجريات العصر كتحدياتو مف 

كالتعمـ ، كاالستفسار كالحكار، خالؿ إيجاد فرص التعمـ المستمر
نشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ ،كالتعاكف الجماعي  ،كا 

كربط المنظمة بالبيئة ، كةكتمكيف األفراد مف رؤية جماعية مشتر 
ككجكد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ. كتقاس ، الخارجية

بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى فقرات 
 .االستبانة

 : ىي، كبالنسبة لمجاالت المنظمة المتعممة كالتالي
 .إيجاد فرص التعمـ المستمر. 1

لتدريس لمساعدة عمؿ الجامعة عمى تشجيع أعضاء ىيئة ا
كحؿ المشكالت التي تكاجييـ عف ، بعضيـ البعض عمى التعمـ

كتحفيز الجامعة ليـ بالمكافآت ، طريؽ مناقشة األخطاء بشفافية
، المادية عند تعمـ ميارات جديدة تحسف مف العمؿ في المستقبؿ

كتقاس بالمتكسط العاـ الذم يحصؿ عمية المستجيب عمى فقرات 
 .يذا المجاؿاالستبانة الخاصة ب

 .تشجيع االستفسار كالحكار. 2
إتاحة جامعة جازاف الفرصة بيف أعضاء ىيئة التدريس لمحكار 
الناقد كتبادؿ األفكار كمبرراتيا بشفافية كاإلصغاء لكجيات نظر 

كتقاس بالمتكسط العاـ الذم يحصؿ عمية ، بعضيـ البعض
 .المستجيب عمى فقرات االستبانة الخاصة بيذا المجاؿ

 .تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي. 3
تركيز أسمكب العمؿ في جامعة جازاف عمى فرؽ العمؿ      

كالتي تمتمؾ الحرية لتعديؿ األىداؼ كفقا لمتطكر  ،المدارة ذاتيا
كتثؽ بالعدالة في األخذ بآرائيا مف قبؿ إدارة ، في األحداث

كتقاس بالمتكسط العاـ الذم يحصؿ عمية المستجيب ، الجامعة
 .ى فقرات االستبانة الخاصة بيذا المجاؿعم
 .إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ. 4

استخداـ جازاف كؿ ما مف شانو الحصكؿ عمى المعمكمات      
كفي أم كقت كذلؾ بالتكنكلكجيا الحديثة كاالتصاالت ، بسيكلة
، كتبتكر نظـ لقياس الفجكة بيف األداء الحالي كالمتكقع، المتبادلة
اظيا ببيانات حديثة لميارات منسكبييا كاطالعيـ المستمر كاحتف

كتقاس بالمتكسط العاـ ، عمى التجارب التي مرت بيا الجامعة
الذم يحصؿ عمية المستجيب عمى فقرات االستبانة الخاصة بيذا 

 .المجاؿ
 .تمكيف األفراد مف رؤية جماعية مشتركة. 5

المكارد التي  تمكيف جامعة جازاف منسكبييا مف التحكـ في     
أعماليـ كالمشاركة في إثراء رؤيتيا  إلنجازيحتاجكنيا 
كدعـ كتحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى ، االستراتيجية

كتقاس بالمتكسط العاـ الذم يحصؿ ، المبادرات التطكيرية البناءة
 .عمية المستجيب عمى فقرات االستبانة الخاصة بيذا المجاؿ
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 .جيةربط المنظمة بالبيئة الخار . 6
، تكفير الجامعة فرصة تبادؿ الخبرات مع الجيات الخارجية     

، كالمكازنة بيف متطمبات العمؿ كالعائمة كالمجتمع، كالمستفيديف
كاالىتماـ بالجانب اإلنساني بمعرفة اثر قراراتيا عمى معنكيات 

كتقاس بالمتكسط العاـ الذم يحصؿ عمية المستجيب ، منسكبييا
 .الخاصة بيذا المجاؿ عمى فقرات االستبانة

 .كجكد القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ. 7
سعي قادة جامعة جازاف عمى أف يككنكا مدربيف كمرشديف       

كمدعميف لفرص التعمـ كالتدريب مع أعضاء ىيئة التدريس مف 
كتقاس بالمتكسط العاـ الذم ، كخططيا، اجؿ تنفيذ رؤية الجامعة

فقرات االستبانة الخاصة بيذا  يحصؿ عمية المستجيب عمى
 .المجاؿ

 والدراسات السابقة اإلطار النظري .3
 :مفيـك المنظمة المتعممة

 Learning Organization بدأت فكرة المنظمة المتعممة     
حيث اشتقت مف عمؿ ، منذ السبعينات مف القرف العشريف

عف التعمـ   (Argyris & Schon, 1996)ارجريس كسككف
 كذلؾ الدراسات التي قاـ بيا ، ك ياالستراتيج

كما يرجع مصطمح المنظمة   (Revans, 1983) [10].ريفانز
عندما أشار ألكؿ مره في كتابة األبعاد  Senge المتعممة إلى

ككضح منو أف ، إلى ذلؾ  The Fifth Disciplineالخمسة
، التفكير المنظـ : ىناؾ خمسة أبعاد لممنظمة المتعممة ىي

كالنماذج ، كالسيطرة الشخصية، كالعمؿ الفرقي، ةالرؤية المشترك
 ].29] الذىنية

[. 30] "عممية تعديؿ السمكؾ كالخبرة فالتعمـ ىك عبارة عف
كىك عممية ، "صفة سمككية ذاتية تنبع مف الفرد ككذلؾ ىك

 ].31] إحداث تغير في سمـ المعرفة"
كقد تعددت كاختمفت التعريفات ليذا المفيـك فالمنظمة      
تعممة ىي المنظمة التي يتعمـ المنتسبيف إلييا باستمرار لتعزيز الم

كذلؾ مف خالؿ ، قدراتيـ عمى تحقيؽ النتائج التي يرغبكف بيا
 حيث يكضع فييا مجمكعو مف، تطكير أنماط جديدة لمتفكير

كبناء عميو يتعمـ منتسبييا ، األىداؼ كالطمكحات الجماعية 
 ].32] باستمرار كبشكؿ جماعي

كىك مف الركاد الذيف اىتمكا  (Seng :1990) كر سينجكذ     
بيذا المجاؿ بأنيا المنظمة التي يعمؿ فييا االشخاص بشكؿ 
جماعي لتطكير قدراتيـ باستمرار مف أجؿ تحقيؽ النتائج التي 

كىي تسعى إلى تطكير أنماط جديدة لمتفكير ، تحقؽ األىداؼ
كحيث ، كتضع ليا مجمكعة مف األىداؼ كالطمكحات الجماعية

 ].33034] يتعمـ أفرادىا باستمرار كبشكؿ جماعي
فقد طكر تعريؼ لمفيكـ  (Skyrme, 2004) أما سكايـر     

المنظمة المتعممة ينطكم عمى أنيا تمؾ المنظمة التي لدييا 
أنظمة كآليات كعمميات تعمؿ مف خالليا كبشكؿ جماعي 

مكنيا مف مما ي، كمستمر عمى تعزيز قدرتيا كقدرات العامميف بيا
 ].35] إنجاز أىدافيا كأىداؼ الجماعات التي تشترؾ معيا

 & Watkins)مارسيؾكما عرفت أيضان مف قبؿ كاتكنز ك      

Marsick)  بأنيا " تمؾ المنظمة التي تكفر فرص تعمـ مستمرة
ألفرادىا كتشجعيـ عمى االستفسار كالحكار كالتعاكف كالعمؿ 

 ].19] الجماعي كتبادؿ األفكار كالخبرات"
مفيـك الجامعة كمنظمة  مما سبؽ مف الممكف لنا القكؿ إفك      

أف ترقى بنفسيا كتحقؽ  الجامعة التي تستطيع -: متعممة ىك
مف خالؿ تشجيع ، تكاكب مجريات العصر كتحدياتوأىدافيا ك 

أعضائيا عمى التعمـ المستمر كالعمؿ الجماعي كتكفير البيئة 
الستخداـ األمثؿ لمتكنكلكجيا كا، المناسبة لإلبداع كاالبتكار

زالة جميع العكائؽ مف ، الحديثة كاالستفادة مف التجارب السابقة كا 
 .خالؿ التخطيط الفعاؿ لمكصكؿ لمستقبؿ كاعد

 : أسباب تحكؿ الجامعات إلى المنظمات المتعممة
إحداث المشاركة الفعالة بيف منسكبي الجامعة كاإلدارة في . 1

ربط بيف أىداؼ المنسكبيف كأىداؼ كال، تحقيؽ أىداؼ الجامعة
 .الجامعة

رغبة الجامعات لمكصكؿ إلى أعمى كفاءة ممكنو في اقؿ . 2
كالقدرة عمى المنافسة باستمرار كالتكييؼ مع البيئة ، كقت كجيد

 كاستغالؿ الطاقات المادية كالبشرية ، الخارجية كالتغيرات الحديثة
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 .لتحقيؽ األىداؼ
ة تكفير البيئة المناسبة لإلبداع شعكر الجامعات بمدل أىمي. 3

كاالعتراؼ بيا ، كاالبتكار كالتجريب كالتسامح مع األخطاء
 .كاالستفادة مف التجارب كالخبرات السابقة

تحسيف مستكل أداء الجامعة كالكصكؿ إلى الجكدة ال يمكف . 4
، كالحكار، تحقيقو إال إذا سعت الجامعة لتكفير أساليب المشاركة

 .يكالتفاعؿ الجماع
تساعد منظمات التعمـ منسكبييا عمى النمك الشخصي . 5

كتشجعيـ عمى التعمـ المستمر كتتيح الفرصة ليـ ، كالميني
 .لمتجديد كاالبتكار بعيدان عف الخكؼ مف الكقكع في الخطأ

كظيكر ، كالتغيرات السريعة، كالتقني، التطكر التكنكلكجي. 6
ضركرة تحكؿ  كاالتصاالت أدل إلى، أنماط جديدة مف الطاقة

الجامعات إلى منظمات تعمـ؛ لضماف بقاء الجامعة كاستمرارىا 
 ].19033035كتميزىا ]

التحكؿ الجكىرم في أساليب العمؿ حتى إف الجامعات . 7
انتقمت مف التركيز عمى تقميؿ مكاطف الضعؼ كالتحديث 
كالتطكير في عمميات العمؿ إلى ابتكار أنماط جديدة تمكنيا مف 

 .ير المستمرإدارة التغي
تطكر ادكار كتكقعات منسكبي الجامعات حيث عمى الجامعة . 8

أف تحسف استقطاب المكظفيف المتميزيف كاستبقائيـ أطكؿ فتره 
لتزداد  كالتفاعؿ االجتماعي؛، ممكنة مف خالؿ التحفيز االيجابي

 لدييـ قيمة المعرفة كالرؤية مف خالؿ االستخداـ كالممارسة
[24.[ 

 :كمنظمة متعممة خصائص الجامعات
تحكؿ دكر اإلدارة مف الدكر الرقابي إلى المحفز كيتـ فييا 1. 

 .معاممة المنسكبيف لبعضيـ في إطار مف االحتراـ كالثقة كالزمالة
كثقافتيا التنظيمية تقكـ ، تحرص عمى تكفير الرؤية المشتركة2. 

 .عمى الشفافية كالثقة
 كف كالعمؿ المشترؾتشجيع التعمـ الداخمي في الجامعة بالتعا3. 

 باإلضافة إلى مشاركة المنسكبيف في اتخاذ القرارات كفي مناخ
 .قابؿ لمتطكر باستمرار

 تنظر إلى االختالؼ بيف منسكبي الجامعة كشيء أساسي 4. 
 ].35] مية التعمـ كاإلبداعفي تنشيط عم

 .تييئة فرص التعمـ الذاتي لمجميع كبشكؿ مجاني5. 
كبأسمكب يجعؿ منيا ، تيا باستمرارتعمؿ عمى ىيكمة عمميا6. 

 .فرص لمتعمـ المستمر
، تركز عمى اكتساب منسكبي الجامعة ميارات طكيمة المدل7. 

كيشجع نظاـ التعمـ فييا عمى االبتكار كاإلبداع كالتطمع لممستقبؿ 
 .كاالستعداد لو

السرعة في التعمـ ىي السمة األساسية التي تتميز بيا 8. 
 ].33] ةالجامعة كمنظمة متعمم

التعمـ التكيفي كالتعمـ : مثؿ، تبتنى أنكاع جديدة مف التعمـ9. 
 .الثالثي أك التحكيمي

الييكؿ التنظيمي يتككف مف عدد محدكد مف المستكيات 10. 
 .بالتالي يسيؿ عممية تبادؿ كنقؿ المعمكمات كالخبرات، اإلدارية
 .إدارة المكارد البشرية بطرؽ متطكرة11. 
، محددة لمتغير التنظيمي المستمر ستراتيجيةايكجد لدييا 12. 

كتيتـ بالكيفية التي يتـ مف خالليا الربط بيف التطكير الذاتي 
 ].19] لمنسكبييا كالتطكير التنظيمي

يكجد لدييا أعضاء يستطيعكف تحديد مراحؿ تطكير 13. 
 .الجامعة بشكؿ دقيؽ

تككف عبارة عف أنظمة مفتكحة تتأثر بالبيئة الخارجية 14. 
[26.[ 

استقطاب أفضؿ الطاقات البشرية المؤىمة كالمحافظة 15. 
 .عمييا
 .إثارة عمميات التحسيف كتحفيزىا في جميع جكانب الجامعة16. 
كحؿ ، استخداـ التفكير التنظيمي في التعامؿ مع المكاقؼ17. 

 .كصنع القرارات، المشكالت
ت نقؿ المعرفة بيف أجزاء الجامعة كبيف غيرىا مف الجامعا18. 

 ].36] المحمية كاإلقميمية كالدكلية بسالسة كسيكلة
 الفركؽ بيف المنظمات التقميدية (1) كيكرد الجدكؿ رقـ     

 .]35 ؛33 ؛19] حسبكمنظمات التعمـ ب
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 1جدول 
 الفرق بين التنظيمات التقميدية ومنظمات التعمم

 منظمات التعمم المنظمات التقميدية أسس المقارنة
 ال مركزية في اتخاذ القرارات. اتخاذ القرارات بطريقة مركزية. اتخاذ القرارات:

 قائد يقـك بالتشجيع كالتحفيز. مدير يقـك بدكر المراقب كالمسيطر. الرقابة:
 العمؿ بركح الفريؽ الكاحد. عمؿ فردم أك العمؿ الجماعي. نكع العمؿ:

 تعتمد في اختيار األفراد عمى مدل قدرة الفرد عمى التعمـ. ى ما يممككنو مف خبرة كمعرفة.تعتمد في اختيار األفراد عم طريقة اختيار األفراد كالعامميف:
 خطة طكيمة األمد يضعيا فريؽ العمؿ. خطة قصيرة المدل تضعيا اإلدارة. االستراتيجية:

 ىيكؿ أفقي. ىيكؿ عمكدم. الييكؿ التنظيمي:
 اتصاالت أفقية. اتصاالت عمكدية. االتصاالت:

 التجدد الذاتي.ركز عمى نكعيف مف القيـ التميز ك ت تركز عمى قيـ الكفاءة كالفاعمية. لتنظيـ:ثقافة ا
 الثبات كالمركنة. الجمكد كالركتيف. الخصائص:

 :مفيـك التعمـ التنظيمي كالعالقة بينو كبيف المنظمة المتعممة
قد يغمب عمى ظف البعض أف مفيـك المنظمة المتعممة      

التعمـ التنظيمي، كلكف مفيـك المنظمة المتعممة  مرادؼ لمفيـك
ليس مرادفنا لمتعمـ التنظيمي، كمما يمي سيتضح مفيـك التعمـ 

 .التنظيمي كعالقتو بالمنظمة المتعممة
  :مفيـك التعمـ التنظيمي

تعددت كاختمفت التعريفات مف قبؿ الباحثيف كالكتاب لتفسير 
خصصات كمحاكر التعمـ التنظيمي كذلؾ تبعان الختالؼ الت

اىتماـ بعض الكتاب أك الفترات الزمنية التي قدمت فييا تمؾ 
 .المفاىيـ

كمف جانب آخر قد يعكد السبب في اختالؼ التعريفات إلى 
الخمط كالتداخؿ بيف مفيـك التعمـ التنظيمي كبعض المفاىيـ 

 ].35] المنظمة المتعممة التعمـ الفردم، األخرل مثؿ:
 تنظيمي مف قبؿ مارش كزميمة سيرتقد عرؼ التعمـ ال     

(1963 (Cyert & March, السمكؾ التكيفي لممنظمة  بأنو"
 (Argyirs,1977) اما آرجيرس لمتأقمـ مع البيئة عبر الزمف"،

 ".فقد عرفة بأنو "عممية اكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا
 ككذلؾ عرفة سينج مبتكر مفيـك المنظمة المتعممة     

(Seng,1994)  سيمة التي يكتشؼ مف خالليا األفراد بأنو "الك
في المنظمات باستمرار كيؼ أنيـ يشكمكف الكاقع الذم يعممكف 

 ". فيو، ككيؼ أف باستطاعتيـ تغيير ذلؾ الكاقع
 "الكسيمة أك الطريؽ التي كيرل ماركردت بأف التعمـ التنظيمي ىك

 ].35] ينبغي أف تسمكيا المنظمة لمتحكؿ إلى منظمة متعممة"

العممية التي تمكف المنظمات مف التكيؼ مع بيئتيا  نو"كعرؼ بأ
كالتعمـ منيا بقصد زيادة فرص بقائيا، كذلؾ مف خالؿ تحسيف 

 ].37] النشاطات المستندة إلى المعرفة كالفيـ األفضؿ"
كمما يمي سيتضح الفرؽ أك العالقة بيف التعمـ التنظيمي 

 .كالمنظمة المتعممة
ممة فإنو يخطر عمى الباؿ فعند الحديث عف المنظمة المتع

السؤاؿ عف: ما ىي المنظمة المتعممة؟ أما عند ذكر التعمـ 
 التنظيمي فإنو يتبادر في األذىاف السؤاؿ كيؼ يتـ ذلؾ؟

كمف ىنا يمكف اعتبار أف التعمـ التنظيمي عنصر مف عناصر 
تككيف المنظمة المتعممة، حيث أنو ال يمكف الكصكؿ إلى منظمة 

ككف ىناؾ تعمـ تنظيمي كأف العالقة بيف التعمـ متعممة بدكف أف ي
 ].35] التنظيمي كالمنظمة المتعممة ىي عالقة السبب بالنتيجة

كأضاؼ احد الباحثيف في التعمـ التنظيمي باف العالقة بيف      
المنظمة المتعممة كالتعمـ التنظيمي عالقة مبنية عمى االحتكاء 

عميمي بصفة عامة، يتككف التركيز فييا عمى بيئة العمؿ الت
كالعمؿ الجامعي بصفة خاصة، كاالستمرار عمى زيادة قدرات 
أعضائو عمى تحقيؽ النتائج مف خالؿ استقطاب األعضاء 
بصكرة جيدة، كمنحيـ المركنة كالحرية في التفكير لتمكينيـ مف 

 تحقيؽ الطمكح البتكار نماذج كأساليب جديدة لمتفكير بيدؼ
 ].36] متعممة تحكيؿ الجامعات إلى منظمات

 :خصائص التعمـ التنظيمي في الجامعات
التعمـ التنظيمي عممية مستمرة كعمى منسكبي الجامعات التي . 1

 تطبؽ مفيـك التعمـ التنظيمي النظر إليو عمى أنو جزء مف نشاط 
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 .كثقافة الجامعة ال أنو شيء مضاؼ إلى أعماليـ اليكمية
عمميات الفرعية تتمثؿ يشتمؿ التعمـ التنظيمي عمى عدد مف ال. 2

في اكتساب المعمكمات كتخزينيا في ذاكرة المنظمة ثـ الكصكؿ 
إلى ىذه المعمكمات كتنقيحيا، لالستفادة منيا في حؿ المشكالت 

 .الحالية كالمستقبمية في إطار ثقافة الجامعة
بد مف كجكد رؤية مشتركة بيف أعضاء  التعمـ التنظيمي ال. 3

 .كمستقبميا الجامعة حكؿ ىدؼ الجامعة
التعمـ التنظيمي ىك نتاج الخبرة كالتجارب الداخمية كالخارجية . 4

 .لممنظمة
الجامعات التي تطبؽ التعمـ التنظيمي ال يمكنيا أف تحقؽ . 5

أفضؿ النتائج المرجكة منيا دكف مساندة كالتزاـ قيادة الجامعة 
كالتي يجب أف تككف نمكذج كقدكة يقتدم بو اآلخريف في السمكؾ 

 ].33035التصرؼ ]ك 
ال يقتصر التعمـ التنظيمي عمى ما يتـ اكتسابو مف خبرات . 6

كميارات بؿ يمتد إلى تطكير العمميات العقمية كاإلدراكية لألفراد 
 .لترشيد سمككيـ

لمتعمـ التنظيمي العديد مف النماذج منيا ما يركز عمى اإلدارة . 7
التجارب الفعالة لممعرفة، كمنيا ما يركز عمى التعمـ مف 

 .كاألخطاء، كمنيا ما يركز عمى تمكيف اآلخريف
 .الحصكؿ عمى معرفة جديدة كتحديد كتنقيح ذاكرة الجامعة. 8
 ].35038,33] التعمـ التنظيمي نشاط ىادؼ لمتعمـ المستمر. 9

 : أىـ نماذج المنظمة المتعممة
يكجد العديد مف النماذج لممنظمة المتعممة، كالتي تبيف طريقة 

أراء كاضعييا كممخص خبرتيـ في ىذا المجاؿ، كفيما تفكير ك 
يمي نقـك بعرض النماذج األكثر شيرة كالتي أثبتت نجاحيا في 

 .التطبيؽ العممي
 : (Senge,1990)نمكذج بيترسينج –أ 

حدد سينج خمسة أسس ينبغي عمى المنظمة أف تمتـز بيا لتككف 
 : منظمة متعممة، كىي

المعارؼ كاألدكات التي تـ  التفكير التنظيمي: مجكعة مف. 1
 ا، ػػػػػػػػتطكيرىا مف اجؿ جعؿ النماذج كاألنماط الكاممة أكثر كضكح

 ].34كمساعدتنا عمى رؤية كيفية تغييرىا تغييرا فعاال ]
التفكؽ كالبراعة كالتميز الذم يتحمى بو  التميز الذاتي:. 2

العاممكف في المنظمة، كقدرتيـ عمى االنفتاح كالتفاعؿ مع 
تاحة الفرصة ليـ لتقديـ الحمكؿ اإلبداعية لممشكالت اآل خريف، كا 

 .التي تكاجييـ
النماذج الذىنية: تبني طرؽ تفكير كأساليب تحميمية ذىنية . 3

مرنو كقابمة لمتغيير مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف استجابة لما 
 ,1].33] يستجد مف ظركؼ

حة الرؤية المشتركة: العمؿ كفؽ رؤية كخطة عمؿ كاض. 4
كمحددة بما يحقؽ أىداؼ المنظمة، كينبغي أف تبدأ الرؤية 
المشتركة بالرؤية الشخصية التي يمتـز بيا الفرد، فالرؤية 
الشخصية لممكظفيف ىي العنصر الحاسـ في السعي لتحقيؽ 
منظمات التعمـ، كتعتمد الرؤية الشخصية ليس فقط عمى األفراد 

يـ الشخصية أيضا بؿ تتطمب أيضا دعـ منظماتيـ، ثانيا: الق
تساىـ بدرجة معينة مف االلتزاـ في الرؤل المشتركة داخؿ أم 

كمف المتكقع أف يككف لدل أعضاء ىيئة التدريس  مجتمع،
مستكيات عالية مف القيـ الشخصية، ثالثا: القيادة أمر حيكم في 
ضماف أف الرؤية المنظمية تككف مشتركة في جميع أنحاء 

ككأنيـ المصمميف كالمشرفيف،  المنظمة، حيث يتصرؼ القادة
كالقادة غالبا ما يمتمككف رؤية كالتزاـ كىك مف مثميـ العميا، كىـ 
يتطمعكف باستمرار لمحصكؿ عمى معمكمات كفرص جديدة التي 
يمكف أف تساعدىـ في تحقيؽ رؤيتيـ، رابعا: الدافع ىك العامؿ 
الرئيس الذم يؤدم بالمكظفيف لتقاسـ رؤيتيـ مع المنظمة، 

سا :تعتبر الثقافة التنظيمية بمثابة حافز لخمؽ رؤية مشتركة خام
فتقاسـ الرؤية يبدك أنيا أكثر فعالية في المنظمات التي ىي جزء 
ال يتجزأ مف ثقافة التكجو في المستقبؿ أم في ثقافات مفتكحة 

 ].7] ديناميكية كمكجيو لصالح الجماعة
عممكا بركح التعمـ الجماعي: عمى جميع أفراد المنظمة أف ي. 5

الفريؽ لتطكير مياراتيـ كقدراتيـ عف طريؽ تبادؿ الخبرات 
بصكرة جماعية تساعدىـ في تحسيف األداء لتحقيؽ األىداؼ 

ككما أشار  )تعمـ الفريؽ( فالتعمـ الجماعي .[,331] المحددة
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"عممية مكاءمة كتطكير قدرات فريؽ لخمؽ  ىك (Seng) سينج
عتبر الكحدة األساسية كىك ي نتائج يرغبيا األعضاء حقا"

كاف بعض الجامعات مف خالؿ التحكؿ إلى  لمنظمات التعمـ،
منظمة متعممة نجحت في تعمـ الفريؽ مف األكاديمييف خالؿ 

كيكضح احد الباحثيف أف  عممية التحكؿ إلى منظمة متعممة،
أكال، التزاـ الفريؽ ىك  تعمـ الفريؽ يتككف مف عدد مف العكامؿ.

كبالتالي تقييـ  ضع أىداؼ كاضحة لمفريؽ؛جكىر تعمـ كذلؾ بك 
نتيجة تعمـ كأداء الفريؽ. ثانيا، القيادة تميـ االبتكار كتخمؽ 
المعرفة ألعضاء الفريؽ، كلذلؾ الفرؽ األكثر نجاحا لدييا قادة 

كمف المتكقع خمؽ بيئة التعمـ في  يديركف جيكد تعمـ الفريؽ،
ياء األمكر. رابعا، منظمتيـ؛ ألنيا تحفز المعمميف، كالطمبة، كأكل

التطكير كالتدريب المتعمؽ بميارات الفريؽ ميـ في التعمـ الناجح 
كيعزز تعمـ الفريؽ. خامسا، الثقافة التنظيمية تحدد فعالية تعمـ 
الفريؽ كعمؿ الفريؽ التي ينبغي أف تدعـ كتكافئ التعمـ 
كاالبتكار؛ كتعزز التحقيؽ، كالحكار، كالمخاطرة، كالتجريب، 

األخطاء التي سيتـ تقاسميا كاعتبارىا فرص لمتعمـ. كتسمح ب
سادسا، التعمـ الفردم ىك في الطبقة األساسية لمتعمـ التنظيمي 

 ].7] كبعبارة أخرل، التعمـ التنظيمي ىك نتاج التعمـ الفردم
 : (Marquardt,1996) نمكذج مارككاردت –ب

 : لدل مارككاردت خمسة أنظمة تككف المنظمة المتعممة كىي
: مف أىـ العناصر التي ترتكز عمية المنظمة المتعممة التعمـ. 1

 .سكاء كاف لمفرد أك لمجماعة أك التنظيـ
التنظيـ: يقصد بو الييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية التي . 2

تكجو سمكؾ األفراد في المنظمة، كتحدد الطريقة التي يسمكيا 
 .األفراد في إدارتيـ لممنظمة

ظمات المتعممة تسعى الستغالؿ كاستثمار ألفراد: المن. ا3
 .المكارد البشرية، ألنيـ أساس قياـ كنجاح المنظمات

: عبارة عف األدكات كاألنظمة كالشبكات كالعمميات التقنية. 4
 كاألجيزة التي تساعد عمى نقؿ المعارؼ كالخبرات كالتعمـ بسرعة 

 ].35كبر ]أ

رة كالمتفاعمة، المعرفة: تشمؿ مجمكعة مف العمميات المستم. 4
منيا إيجاد المعرفة كتخزينيا كتحميميا كنقميا كنشرىا كتطبيقيا 

  [24].مميات مستمرة كمتفاعمة متسمسمةكىذه العمميات تمثؿ ع
 نمكذج مارسؾ ككاتكنز -ج

 (Marsick and Watkins,1993) 
 Marsick & Watkins  قدمت كؿ مف مارسؾ ككاتكنز     

متعممة يعتمد عمى عنصريف متكامميف نمكذجا متكامال لممنظمة ال
كمتداخميف مع بعضيما البعض في التأثير عمى قدرة المنظمة 

كىما: األفراد، كالبناء التنظيمي حيث  عمى التغيير كالتطكير،
يشتمؿ كؿ عنصر عمى مجمكعو مف العناصر الفرعية التي 
تتداخؿ مع بعضيا لتككف األبعاد السبعة لممنظمة المتعممة، 

 :كىي
خمؽ فرص لمتعمـ المستمر: كذلؾ باف يككف التعمـ كالتعميـ  .1

عمميتاف أساسيتاف كيخطط ليا ضمف التكصيؼ الميني لمكظيفة، 
ليتمكف المكظفيف مف التعمـ أثناء تأدية أعماليـ، سكاء لتنمية 
أدائيـ في مياميـ الحالية أك المستقبمية نتيجة التغييرات في 

 .البيئة المحيطة لممنظمة
جيع االستفياـ كالحكار: باف يككف في المنظمة ثقافة تش. 2

تشجع المكظفيف عمى االستفسار كالتغذية الراجعة كالتنفيذ لعدد 
مف المخاطر المحسكبة، كأف يكتسبكا المكظفيف ميارات استنباط 
األسباب، كتنمية القدرة عمى اإلنصات كاالستفسار عند مناقشة 

 ].39] كمقترحاتيـ آلرائيـاآلخريف 
تمكيف العامميف لجمعيـ نحك رؤية مشتركة: المكظفيف داخؿ . 3

المنظمة يتشارككف في كضع رؤية لممنظمة كتحديد آليات 
تنفيذىا، كعمى المنظمة تكزع المياـ عمى جميع منسكبييا، كتعمف 

سكؼ  بكؿ شفافية إجراء المحاسبة مما يدفع المكظفيف لتعمـ ما
 .يحاسبكف عمى أدائو

 مشاركة المعرفة كالتعمـ: إف يككف لدلإنشاء أنظمة ل. 4
المكظفيف نظـ اتصاؿ متنكعة لتبادؿ المعمكمات في كؿ كقت 
 بسيكلة، كتككف متاحة لجميع المكظفيف في المنظمة؛ ألجؿ أداء

 .متميز لممياـ المنسكبة لكؿ منيـ 



 
 

53 

ربط المنظمة بالبيئة الخارجية: إف عمى العامميف في . 5
يطة لممنظمة كعناصرىا كاحتياجاتيا المنظمات تفيـ البيئة المح

جراءات مياـ العمؿ بما يحقؽ  مف اجؿ القياـ بتعديؿ ممارسات كا 
 .الرضا العاـ لعناصر البيئة المحيطة

القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ: أف تستخدـ القيادات . 6
لدعـ أداء األعماؿ في جميع  استراتيجيةاألكاديمية التعمـ بطريقة 

متبعيف نماذج كمنيجيات حديثة تركز عمى القكل  المستكيات
 لتعميـ لمجميع بتكفير كافة الفرصالبشرية، باإلضافة إلى دعـ ا

[40.[ 
)تعمـ الفريؽ(: ككصفو  تشجيع التعاكف كالتعمـ الجماعي. 7

كىي:  بأنو السمكؾ المتميز ذم األبعاد الثالثة، (seng) سينج
القدرة عمى  المعقدة، القدرة عمى التفكير ببصيرة في القضايا

العمؿ بطريقة مبتكرة كمنسقة، القدرة عمى لعب ادكار مختمفة في 
 ].26] فرؽ العمؿ المختمفة

 :(Al-Otaibi, 2001) نمكذج العتيبي -د
نمكذج لممنظمة المتعممة كركعي فيو  Al-Otaibi اعد العتيبي

مراجعة المفاىيـ الثقافية في المممكة العربية السعكدية مف حيث 
القيـ كالمعتقدات االجتماعية التي تؤثر عمى أفراد التنظيـ، 
 :كيتككف النمكذج مف ثالثة أنظمة فرعية لممنظمة المتعممة، كىي

ىكية  كىي: نظاـ البناء التنظيمي: كيتضمف ثمانية أبعاد،. 1
 نظاميا، استراتيجيتيا، بناؤىا الييكمي، رؤيتيا، المنظمة،

 .ىداؼ العامميفالعاممكف بالمنظمة، الميارات أ
نظاـ التعمـ: كيتضمف أربعة أبعاد، ىي: التكجو نحك التعمـ . 2

تسييالت  أنكاعو، مستكيات التعمـ، إدارة المعرفة، بالمنظمة،
 .التعمـ المتكافرة بالمنظمة

الثقافة االجتماعية: القيـ كالمعتقدات التي تؤثر في طريقة . 3
 لعالـ الخارجيالتفكير كالتصرؼ كالتفاعؿ مع اآلخر، كمع ا

[40.[ 
 : (Moilanen, 2001)نمكذج مايمكنييف -ىػ

نمكذج لممنظمة المتعممة بناء عمى Moilanen  اقترح مايمكنييف
 ,Argyris & schon) ما طرحة كؿ مف آرجريس كشكف

،  (Pedler, 1991)، بيدلر(Senge, 1990) سنج (1978
، مارسؾ  (Mayo & Lank, 1994)مايككالنؾ
، ثـ قاـ بإعداد (Marsick & Watkins, 1994)ككاتكنز
 (The Learning Organization Diamond) سماهأنمكذج 

 : مككف مف خمسة أبعاد رئيسة، كىي
الدكافع المحركة: كذلؾ بسعي المنظمة إلى كضع ىياكؿ . 1

كأنظمة كعمميات تساعد األفراد عمى تطكير قدراتيـ كمياراتيـ 
عقبات التي مف الممكف أف كتذليؿ جميع ال في عمميات التعمـ،

 .تقمؿ مف االستفادة مف معارفيـ كخبراتيـ
تحديد اليدؼ: كجكد رؤية تنظيمية كأىداؼ مشتركة مرتبطة . 2

بالخطة االستراتيجية لممنظمة، ككذلؾ ارتباط أىداؼ المنظمة 
 .برغبة األفراد في تعمـ ميارات جديدة

تساعد  االستطالع كاالستفياـ: مدل كجكد العكامؿ التي. 3
المكظفيف عمى تصحيح نماذجيـ الذىنية، كتحسيف مستكل 

 .تعمميـ الفردم كالجماعي
التمكيف: مدل استخداـ األساليب كالكسائؿ المناسبة التي . 4

تساعد المكظفيف كتمنحيـ فرصا لمتعمـ ضمف فرؽ العمؿ، 
 .ككذلؾ االستفادة مف معارفيـ كخبراتيـ

عماؿ كقياس مدل مالئمتيا التقييـ: االىتماـ بالنتائج لأل. 5
لخطط التطكير التنظيمي، كمدل السماح لفريؽ العمؿ بتقييـ 

 ].40041نتائج أعمالو ذاتيا ]
بعض الخطكات كاإلجراءات التي يجب مراعاتيا لتتحكؿ 

 : الجامعات إلى منظمات متعممة
المشاركة بيف جميع منسكبي الجامعة في تحديد الرؤية . 1

 .التعميميةاالستراتيجية لمعممية 
االىتماـ بالتييئة كالتثقيؼ إلدخاؿ المفاىيـ الحديثة، كتغيير . 2

 .بعض المفاىيـ التقميدية السائدة
 االستخداـ األمثؿ لكسائؿ االتصاؿ الحديثة كاألجيزة التقنية. 3

 .كالتكنكلكجية الجديدة
 .رفع مستكل الممارسة القيادية في الجامعات. 4
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كالفيـ العاـ بدالن مف النقاش  التأكيد عمى سبؿ الحكار. 5
صدار األحكاـ  .كا 

 ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتشجيع منسكبي الجامعة عمى اإلبداع كاالىتماـ بالتعم. 6

 .الجماعي، كالتسامح مع األخطاء كدعـ النجاحات كمكافأتيا
المشاركة بيف جميع منسكبي الجامعة في حدكث التعمـ مف . 7

  .[,351] رةخالؿ المجمكعات الصغي
 2جدول 

 بعض المعوقات التي تواجه الجامعات لمتحول إلى منظمات متعممة
 معوقات فردية معوقات تنظيمية داخمية معوقات تنظيمية خارجية

 دفاع منسكبي الجامعات عف صكرىـ االيجابية. -1 كجكد اليياكؿ اليرمية. -1 سياسة الدكلة التربكية. -1
مف حيث الحجـ  االختالؼ بيف الجامعات -2

 كالمكارد.
عدـ كجكد قيادات كاعية لتحسيف كتطكير  -2

 الجامعة.
اعتقاد منسكبي الجامعات بأحقيتيـ في امتالؾ  -2

 المعرفة كانفرادىـ بيا.
انشغاؿ القيادات كأعضاء ىيئة التدريس بحؿ  -3 تخصيص مكارد كبيرة لمتعمـ كالتدريب -3

 يـ.مشاكؿ الطالب في عممية التعمـ كالتعم
تنكع كاختالؼ احتياجات منسكبي الجامعات  -3

 النفسية.
 ])1] جبران، المصدر:)

 الدراسات السابقة:ػ ثانيا:
تناكلت الباحثة بعض الدراسات التي حفمت بيا األدبيات      

لمحصكؿ عمى رؤية كاضحة  ذات العالقة بمكضكع الدراسة؛
لدراسات كيتضمف ىذا الجزء عرضان ليذه ا حكؿ مجاؿ الدراسة،

ذات العالقة بمكضكع الدراسة، كقد ركعي في العرض ترتيبيا 
تاريخيان ابتداء باألقدـ ثـ األحدث شاممة الدراسات المحمية 

 .كالعربية كالعالمية
"المنظمات المتعممة كتطكير  [ بعنكاف27دراسة ليف ] -1

"ىدفت ىذه الدراسة إلى  أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي
قدات أعضاء ىيئة التدريس عف الكضع الحالي كشؼ معت

لمجامعات كمنظمات متعممة كعالقة ذلؾ بتطكير أعضاء ىيئة 
التدريس، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كتـ 
تطبيؽ استبانة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ايداىك 

دؿ ـ(، ككانت أىـ نتائج الدراسة: إف مع2003) بأمريكا عاـ
الدرجات لفقرات تطكر أعضاء ىيئة التدريس أعمى مف معدؿ 

 .الدرجات لفقرات المنظمة المتعممة
"إدارة اإلبداع في  [ بعنكاف22] كالفاعكرم دراسة بكار -2

"ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ إطار نظرم  المنظمات المتعممة
كالتعرؼ عمى مدل تكافر عناصر  يتعمؽ ببناء المنظمة المتعممة،

المنظمة المتعممة، باإلضافة إلى التعرؼ عمى مدل كجكد عالقة 
بيف عناصر المنظمة المتعممة كاإلبداع، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت 

تـ  استبانةالدراسة المنيج الكصفي االرتباطي، كاستخدمت 
تطبيقيا عمى عينة الدراسة مف العامميف في شركة مكبايمكـ 

ككانت  (.300) حجميا لميكاتؼ المحمكلة في األردف، حيث بمغ
أىـ نتائج الدراسة: إف درجة تكافر العناصر األساسية الخمسة 
ف ىناؾ عالقة  لبناء المنظمة المتعممة كانت بدرجة متكسطة، كا 
ايجابية دالة إحصائيا بيف مقدار تكافر عناصر المنظمة المتعممة 

 .كاإلبداع
لشاممة بعنكاف" تحسيف كتحقيؽ إدارة الجكدة ا [9دراسة كيك ] -3

 كالمنظمة المتعممة في الجامعة كالكميات التكنكلكجية المختارة،
ىدفت ىذه الدراسة إلى  ككميات التدريب الميني في تايكاف"

 الكشؼ عنو درجة ممارسة الجامعات كالكميات في تايكاف
(Taiwan)  دارة الجكدة الشاممة لمجاالت المنظمة المتعممة، كا 

ما في تطكير كتحسيف األداء، كالعالقة بينيما، كدكر كؿ مني
كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كتـ تطكير 
استبانة تـ تطبيقيا عبر البريد االلكتركني عمى عينة مف 
 العامميف في الجامعات كالكميات في تايكاف، بمغ حجميا

%، ككانت أىـ نتائج الدراسة: أف 70استجاب منيـ  (،1477)
ف في الجامعات كالكميات لكؿ مف إدارة درجة ممارسة العاممي

الجكدة الشاممة، كالمنظمة المتعممة فكؽ المتكسط، كما انو ال 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغيرات الجنس، كالمؤىؿ، 
كالدرجة العممية، ككذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير 

 .المكقع الجغرافي لمجامعة
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"إدارة التنظيـ التعميمي في  كاف[ بعن42] دراسة أبك خضير -4
معيد اإلدارة العامة بالمممكة العربية السعكدية: تصكر مقترح 

كىدفت الدراسة إلى تقديـ  لتطبيؽ مفيـك المنظمة المتعممة"
نمكذج مقترح إلدارة التعمـ التنظيمي كتطبيؽ لمفيـك المنظمة 
المتعممة، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي 

لممنظمة Marquardt  كتـ تطبيؽ مقياس مارككاردت حميمي،الت
مكظفا،  (780) المتعممة عمى عينة مف المكظفيف بمغ حجميا

يميو نظاـ  ككانت أىـ نتائج الدراسة: تكافر عناصر نظاـ التقنية،
يميو نظاـ التحكؿ التنظيمي عمى التكالي بدرجة كبيره  المعرفة،

ف األفراد كنظاـ التعمـ عمى ككذلؾ تكافر نظاـ تمكي في المعيد،
التكالي بدرجة متكسطة، باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف المكظفيف نحك تكافر عناصر المنظمة 
المتعممة يعزل إلى المتغيرات التالية، كىي: المؤىؿ العممي، 

 .كنكع الكظيفة، كسنكات الخبرة، مقر العمؿ
"المدرسة األردنية كمنظمة  ف[ بعنكا11] ةدراسة العبابن -5

"ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى  الكاقع كالتطمعات متعممة:
كاقع ممارسة المدرسة الحككمية األردنية لخصائص المدرسة 
كمنظمة متعممة حسب إطار سينج الذم يتضمف التمكف 
الشخصي، كالنماذج العقمية، كالرؤية المشتركة، كتعمـ الفريؽ، 

ي، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج كالتفكير النظم
عمى عينة طبقية  استبانةالكصفي التحميمي، كقد تـ تطبيؽ 

 عشكائية مف العامميف في المدارس الحككمية، حيث بمغ حجميا
عامال، ككانت أىـ نتائج الدراسة: إف العامميف في  (875)

المدارس األردنية يمارسكف أبعاد المنظمة المتعممة بدرجة 
سطة، حيث كاف ترتيب األبعاد تنازليا حسب ممارستيا في متك 

المدرسة األردنية عمى النحك التالي: التمكف الشخصي، كالنماذج 
 .العقمية، كالرؤية المشتركة، كتعمـ الفريؽ

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تطبيؽ  [12] دراسة براسكك -6
لؾ عمى مبادئ المنظمة المتعممة في كالية فمكريدا كما تأثير ذ

الطالب؟ كاستخدمت الدراسة المنيج شبة التجريبي، كتـ تطبيؽ 
( مدرسة في فمكريدا عمى أف تكزع كؿ مدرسة 50) استبانة عمى

( معمميف متفرغيف لدييا، ككانت نتائج ىذه 10) األداة عمى
الدراسة: أف مدارس فمكريدا تطبؽ مبادئ المنظمة المتعممة 

العقمية "ارتبط سمبيا كبداللة  "النماذج بدرجة عالية، كأف نظاـ
إحصائية بتحصيؿ الطالب، كما كجدت عالقة ارتباطية متكسطة 
ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ البيئية ككؿ مف" النماذج العقمية 

 .كتحصيؿ الطالب "ك" الرؤية المشتركة "ك" التفكير النظمي"
"دكر أدكات  [ بعنكاف43] دراسة الحكيـ كزكيف كالخفاجي -7
لتعمـ التنظيمي في تحقيؽ األداء الجامعي المتميز: دراسة ا

 عينة مف القيادات اإلدارية في جامعة الككفة" آلراءاستطالعية 
حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى إمكانية استخداـ 
أدكات التعمـ التنظيمي في بيئة التعميـ الجامعي كدكرىا في 

الجامعة برامج لالستفادة مف تحقيؽ األداء المتميز، كىؿ لدل 
عمميات التعمـ التنظيمي في تعزيز إمكانية نجاح األداء المتميز 
لعينة البحث، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت المنيج 

عمى مجتمع الدراسة مف  استبانةالكصفي التحميمي، كتـ تطبيؽ 
 جميع القيادات اإلدارية في جامعة الككفة، حيث بمغ عددىـ

ا. ككانت أىـ نتائج الدراسة: إمكانية تبني أدكات قائد (22)
التعمـ التنظيمي مف قبؿ الجامعة محؿ الدراسة ألنيا في األساس 
تعد منظمات معرفية، كما إف أفراد عينة الدراسة متفقكف تماما 
كبشكؿ كاضح حكؿ أدكات التعمـ التنظيمي، كحكؿ خصائص 

ي في حاؿ منظمات األعماؿ ذات األداء المتميز، كىذا يعن
استخداـ ىذه األدكات مف قبؿ الجامعة ستتمكف مف تحقيؽ 
التميز في أعماليا، باإلضافة إلى أف ىناؾ عالقة ارتباط ذات 
داللة معنكية بيف أدكات التعمـ التنظيمي كتحقيؽ األداء الجامعي 

 .المتميز
"المنظمة  [ بعنكاف40] دراسة زايد كبكبشيت كالمطيرم -8

يا في المممكة العربية السعكدية: دراسة حالة المتعممة كتطبيقات
ىدفت ىذه  في القطاعات الرئيسية في الييئة الممكية بالجبيؿ"

الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـك المنظمة المتعممة كخصائصيا 
كتقييـ اإلمكانات ذات الصمة بيذا المفيـك في قطاعات الييئة 

ؾ ككاتكنز، الممكية بالجبيؿ، كاستخدـ الباحثكف نمكذج مارس
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مكظفا، ككانت أىـ نتائج  (211كتككنت عينة الدراسة مف )
الدراسة: إف اقؿ أبعاد المنظمة المتعممة تكافرا في القطاعات 
نشاء  الرئيسية بالييئة ىما تمكيف األفراد نحك رؤية مشتركة، كا 
نظـ المعرفة كالتعمـ كما إف النظـ القائمة ال تسمح بالمشاركة في 

كالتنظيـ ككضع االستراتيجيات كىي غير مناسبة عممية التخطيط 
التعميـ التنظيمي،  لالتجاىات الحديثة في اإلدارة مثؿ:

نشاء نظـ المعرفة كالتعمـ، باإلضافة إلى  كالمنظمات المتعممة، كا 
 .أف أكثر األبعاد تكافرا ىك تشجيع االستفسار كالحكار

عممة في "مفيـك المنظمة المت [ بعنكاف10] دراسة الحكاجرة -9
"ىدفت  الجامعة األردنية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية

ىذه الدراسة إلى بياف مفيـك المنظمة المتعممة في الجامعات 
األردنية، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي 
التحميمي، كتـ تطكير استبانة طبقت عمى عينة مف أعضاء ىيئة 

ككانت أىـ نتائج  عضكا، (1041) التدريس كبمغ حجميا
الدراسة: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية أعضاء ىيئة 
التدريس حكؿ أىمية خصائص المنظمة المتعممة تعزل لممؤىؿ 
العممي، كالجامعات كتفاعميا مع كؿ مدة الخدمة كالمشاركة في 
الدكرات العمرية، كتكجد أيضا فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

يئة التدريس في الجامعات األردنية ألىمية رؤية أعضاء ى
العكامؿ الداعمة لتطبيؽ المنظمة المتعممة تعزل إلى متغيرات: 
الجامعات األردنية، المؤىؿ العممي، كالعمر اإلدارم، كتفاعؿ 

 .الجامعات األردنية مع كؿ مف سنكات الخبرة ك العمر اإلدارم
ج [ بعنكاف "تطكير نمكذ6] دراسة خضر كخصاكنة -10

لممارسة مجاالت المنظمة المتعممة كما يراىا أعضاء ىيئة 
"حيث ىدفت الدراسة إلى تطكير  التدريس في الجامعات األردنية

نمكذج لممارسة مجاالت المنظمة المتعممة كما يراىا أعضاء 
ىيئة التدريس في الجامعات األردنية كلتحقيؽ ذلؾ اتخذت 

تطكير أداة تـ تطبيقيا  الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كما تـ
 عمى عينة عشكائية طبقية مف أعضاء ىيئة التدريس بمغ حجميا

ككانت أىـ نتائج الدراسة: درجة ممارسة أعضاء ىيئة  (.289)
التدريس لمجاالت المنظمة المتعممة كبيرة في مجاالت التمكف 

في  كمتكسطةالشخصي كالنماذج الذىنية، كتعمـ الفريؽ، 
دارة المعرفة، كالتعمـ التنظيمي، مجاالت التفكير ال نظمي، كا 

كالرؤية المشتركة، كىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
في درجة ممارسة أعضاء ىيئة  = α) 0005الداللة اإلحصائية )

التدريس في الجامعات األردنية لمجاالت المنظمة المتعممة تعزل 
عند  مشارؾ( )أستاذ كأستاذ لمتغير الرتبة األكاديمية كلصالح

مجاؿ تعمـ الفريؽ، كمجاؿ التفكير النظمي، كمجاؿ التعمـ 
التنظيمي، كاألداة الكمية، بينما كانت الفركؽ لصالح الرتبة 

عند مجاؿ إدارة المعرفة، باإلضافة  )أستاذ مساعد( األكاديمية
  0005) إلى انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

(α =  أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  في درجة ممارسة
األردنية لمجاالت المنظمة المتعممة تعزل لمتغير نكع الكمية عند 

 .جميع مجاالت الدراسة كاألداة الكمية
[ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع 17دراسة العرفج ] -11

جامعة الممؾ فيصؿ مف حيث تبينيا لمفيـك المنظمات المتعممة، 
خدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتـ كلتحقيؽ ذلؾ است

تطبيؽ استبانة عمى عينة عشكائية طبقية غير تناسبية مف 
منسكبي الجامعة مف أعضاء ىيئة التدريس ك العامميف بيا بمغ 

ككانت نتائج ىذه الدراسة: تبني جامعة الممؾ  (.116حجميا )
ف فيصؿ ألبعاد المنظمات المتعممة ىك عند مستكل متكسط، كا  

أبعاد المنظمات المتعممة التالية" إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة 
كالتعمـ "ك"ربط المنظمة بالبيئة الخارجية "ك"تمكيف األفراد لجمعيـ 

 .نحك رؤية مشتركة" كانت عند مستكيات اقؿ مف غيرىا
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ درجة  [16دراسة خصاكنة ] -12

ؽ مجاالت المنظمة المتعممة إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لتطبي
في البيئة الجامعية، كلتحقيؽ ذلؾ  ـ(1990) سنج() كما يقترحيا

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كتـ تطبيؽ استبانة عمى عينة 
عضكا، ككانت  (202مف أعضاء ىيئة التدريس، بمغ حجميا )

أىـ نتائج ىذه الدراسة: إف تطبيؽ مجاالت المنظمة تراكحت بيف 
 .إلى عاليةمتكسط 
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"االستعداد التنظيمي المدرؾ  [ بعنكاف23] دراسة الحكاجرة -13
ىدفت ىذه الدراسة  لمتغير االستراتيجي في المنظمة المتعممة"

إلى دراسة العالقة بيف المنظمة المتعممة كاالستعداد لمتغيير 
التنظيمي، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي 

معدة مف قبؿ مارسؾ  استبانة(، كتـ تطبيؽ )دراسة حالة التحميمي
عمى مجتمع الدراسة مف Marsick & Watkins  ككاتكنز

 (284) أعضاء ىيئة التدريس بجامعة البتراء، حيث بمغ حجميا
ككانت أىـ نتائج الدراسة:  عضكا مف مختمؼ الرتب األكاديمية.

إف العامؿ المدرؾ األعمى اثر لدل المفحكصيف تمثؿ في بعد 
ادة االستراتيجية، كاف مستكل اإلدراؾ األدنى تعمؽ بربط القي

المنظمة ببيئتيا، كذلؾ إف جميع أبعاد متغير المنظمة المتعممة 
ليا عالقة ارتباط عالية مع متغير االستعداد التنظيمي لمتغيير، 
باإلضافة إلى انو ال تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف 

المتعممة باختالؼ تصكرات المفحكصيف المدركة لممنظمة 
)العمر، الجنس، سنكات الخبرة، الرتبة  خصائصيـ الديمكغرافية

 (.األكاديمية
"المنظمة المتعممة في  [ بعنكاف7] دراسة بيك كبراتش -14

"ىدفت ىذه  التعميـ العالي: تقييـ تجريبي ضمف سياؽ دكلي
الدراسة إلى الكشؼ عف العالقات بيف التميز الذاتي، كالنماذج 

ية، كتعمـ الفريؽ، كالرؤل المشتركة، كالتفكير النظمي مع الذىن
األخذ في االعتبار المدخالت كالنتائج، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت 
الدراسة المنيج التجريبي كتـ تطبيؽ استبانة عمى عينة طبقية 
مف المكظفيف األكاديمييف كغير األكاديمييف في جامعتيف 

في فتناـ، حيث بمغ إحداىما في المممكة المتحدة، كاألخرل 
( ككانت أىـ نتائج الدراسة: تدعـ نتائج الدراسة 687) حجميا

ف ىذه المتغيرات الخمسة تتكسط جزئيا  التصكر المقترح، كا 
باإلضافة إلى أف المكظفيف في  العالقة بيف المدخالت كالنتائج،

فرؽ العمؿ بجامعة فيتناـ كانكا أكثر التزاما في منظمات التعمـ 
تمؾ المنظمات في المممكة المتحدة التي تككف ليا مقارنة مع 

ف لمعظـ مككنات نمكذج المنظمة المتعممة في  ثقافة فردية، كا 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة فيتناـ درجة تقييـ أعمى بالمقارنة مع جامعة المممك

 .المتحدة 
"مدل تكافر أبعاد المنظمة  بعنكاف [13دراسة أبك حشيش ] -15

 نظر العامميف فيياالمتعممة في جامعة األقصى مف كجية 
"ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل تكافر أبعاد المنظمة 
المتعممة في جامعة األقصى مف كجية نظر العامميف فييا، 

، كتـ تطبيؽ ؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفيكلتحقيؽ ذل
( مكظفا إداريا كأكاديميا. 150)عمى عينة بمغ حجميا  استبانة

إف تكافر أبعاد المنظمة المتعممة في  كانت أىـ نتائج الدراسة:ك 
جامعة األقصى جاءت بدرجة متكسطة، كعدـ كجكد فركؽ ذات 

 االستبانةداللة إحصائية لصالح التخصص عمى جميع أبعاد 
"حيث كجدت فركؽ  "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية باستثناء بعد

. ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير سنكات  لصالح كمية العمـك
"إنشاء  باستثناء البعد الرابع االستبانةخدمة عمى جميع أبعاد ال

حيث كجدت فركؽ لصالح  أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ"
"ربط  سنكات كالبعد السادس 10سنكات الخدمة أكثر مف 
حيث كجدت فركؽ لصالح سنكات  المنظمة بالبيئة الخارجية"

ذات داللة  سنكات، باإلضافة إلى كجكد فركؽ 5الخدمة اقؿ مف 
إحصائية تبعا لمتغير الجنس في جميع األبعاد لصالح اإلناث 

 "إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ" باستثناء البعد الرابع
حيث تبيف عدـ  "القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ" كالبعد السابع

 .كجكد فركؽ بينيما
تكافر ىدفت الدراسة إلى تكضيح مدل  [14دراسة حسيف ] -16

خصائص المنظمة المتعممة في الجامعات المصرية الخاصة مف 
كاستخدمت الدارسة المنيج  كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس،

الكصفي، كقد تـ تطبيؽ استبانة عمى عينة مف أعضاء ىيئة 
 عضكا، (220) التدريس كالعامميف بتمؾ الجامعات حجميا

اكتكبر  6معة ككانت أىـ نتائج ىذه الدراسة: عدـ امتالؾ جا
الخاصة خصائص المنظمة المتعممة، ككجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية في تصكرات أفراد العينة ألىمية خصائص المنظمة 
المتعممة تعزل إلى مدة الخدمة، كأيضا كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية في تصكرات أفراد العينة نحك خصائص المنظمة 
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تكجد فركؽ ذات داللة المتعممة تعزل إلى الجنس، بينما ال 
إحصائية في تصكرات أفراد العينة نحك خصائص المنظمة 

 .المتعممة تعزل إلى نكع الكمية
"التعمـ التنظيمي مدخؿ  بعنكاف [18] دراسة القحطاني -17

 لمتحكؿ إلى مفيـك المنظمة المتعممة في الجامعات السعكدية"
ظيمي مدخال ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع التعمـ التن

لمتحكؿ إلى مفيـك المنظمة المتعممة في جامعة اإلماـ محمد بف 
سعكد اإلسالمية كتحديد معكقات تطبيقو، كالمقترحات التي تسيـ 

كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي،  في تطبيقو،
عمى مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة،  استبانةكتـ تطبيؽ 

ككانت أىـ نتائج الدراسة: إف  ضكا،ع (282) حيث بمغ حجميا
ممارسة التعمـ التنظيمي مف كجية نظر عينة الدراسة في 
الجامعة كانت بدرجة ضعيفة، باإلضافة إلى كجكد معكقات 
بدرجة عالية تحد مف تطبيؽ عممية التعمـ التنظيمي في الجامعة 

 : قصكر الفيـ لعممية التعمـ التنظيمي،اآلتيكتمثمت في 
متعممة، كممارسة المركزية الشديدة لدل القيادات عند كالمنظمة ال

صناعة القرار، كغمكض أىداؼ الجامعة كخططيا كرؤيتيا 
لممستقبؿ عف العامميف فييا مف أعضاء ىيئة التدريس، كقبكؿ 
المقترحات بدرجة عالية جدا كالتي تسيـ في تطبيؽ عممية التعمـ 

إلدارة عف : تخمي ااآلتيالتنظيمي في الجامعة كتمثمت في 
كاستخداـ احدث  األنماط اإلدارية القديمة كالقبكؿ بالتغيير،

كالتعاكف مع الجامعات  التقنيات لمتدريب في مكاقع العمؿ،
 .المحمية كالدكلية لالستفادة مف تجاربيا التطكيرية

"درجة  [ بعنكاف15] دراسة الشريفي كالصرايرة كالناظر -18
جامعة الشرؽ األكسط مف تكافر أبعاد المنظمة المتعممة في 
"ىدفت ىذه الدراسة إلى  كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

التعرؼ عمى درجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة 
كالتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركقا ذات داللة  الشرؽ األكسط،

إحصائية في درجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة في جامعة 
إلى: التخصص األكاديمي لمكمية كالخبرة، الشرؽ األكسط تعزل 

كالرتبة األكاديمية، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج 

عمى عينة عشكائية مف  استبانةالكصفي المسحي، كتـ تطبيؽ 
عضكا، ككانت  (90) أعضاء ىيئة التدريس، حيث بمغ حجميا

أىـ نتائج الدراسة: إف تكافر أبعاد المنظمة في جامعة الشرؽ 
كسط كانت بدرجة متكسطة بشكؿ عاـ، كعدـ كجكد فركؽ األ

ذات داللة إحصائية في درجة تكافر أبعاد المنظمة المتعممة 
تعزل إلى التخصص األكاديمي لمكمية كمتغير الخبرة، كمتغير 

 .الرتبة األكاديمية
"دكر عمميات  [ بعنكاف24] دراسة النعيمي كعبد نايؼ -19

"ىدفت الدراسة إلى  مة المتعممةإدارة المعرفة في بناء المنظ
التعرؼ عمى مكضكع عمميات إدارة المعرفة كالفكائد التي تحصؿ 
عمييا المنظمة مف تطبيقيا، كالمنظمة المتعممة ككسائؿ بنائيا 
كالكصكؿ إلييا، ككذلؾ تحديد دكر عمميات إدارة المعرفة في 
بناء منظمة متعممة، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج 

كصفي الكثائقي. ككانت أىـ نتائج الدراسة: كجكد عالقة تبادلية ال
 .بيف عمميات إدارة المعرفة كبناء المنظمة المتعممة

"ىؿ ينظر  [ بعنكاف44دراسة ىكليكؾ كستركك ككد ككيك ] -20
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ  لألقساـ األكاديمية كمنظمات متعممة؟

 كمنظمات متعممة، عف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ألقساميـ
كتـ تطبيؽ  كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي،

( كمية 59اليكتركنية عمى أعضاء ىيئة التدريس مف ) استبانة
)مكسكك(. ككانت أىـ  في كؿ مف جامعتي كاشنطف كايداىك

نتائج الدراسة: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات 
مؽ فرص لمتعميـ المستمر تعزل إلى عينة الدراسة فيما يتعمؽ بخ

الجنس كلصالح الذككر، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
استجابات عينة الدراسة فيما يتعمؽ بتمكيف العامميف لجمعيـ 
حكؿ رؤية مشتركة تعزل إلى نكع المؤسسة كلصالح المؤسسات 

 .الخاصة
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػىدفت ىذه الدراس [19دراسة عبد الرزاؽ كعبد العميـ ] -21
إلى معرفة درجة ممارسة جامعة الطائؼ لمجاالت المنظمة  

المتعممة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كالى معرفة 
درجة قكة عضك ىيئة التدريس بجامعة الطائؼ مف كجية 
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كمعرفة العالقة بيف درجة ممارسة جامعة الطائؼ  نظرىـ،
يؽ لمجاالت المنظمة المتعممة كقكة عضك ىيئة التدريس كلتحق

ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي، كتـ تطبيؽ 
استبيانيف تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية بسيطة مف أعضاء 

ا. ككانت نتائج ىذه ( عضك 452يئة التدريس بمغ حجميا )ى
الدراسة: إف مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ احتؿ 

ستراتيجية الداعمة لمتعمـ ثـ المرتبة األكلى يميو مجاؿ القيادة اال
تشجيع التعمـ كالحكار الجماعي، ثـ تمكيف األفراد مف رؤية 
جماعية مشتركة، ثـ مجاؿ إيجاد فرص التعمـ المستمر، ثـ 
مجاؿ تشجيع الحكار كاالستفسار. ككجكد عالقة ارتباطيو دالة 
مكجبة بيف مختمؼ أبعاد المنظمة المتعممة ك قكة عضك ىيئة 

 (.0001تمؼ أبعادىا عند مستكل )التدريس بمخ
"الجامعات السعكدية  [ بعنكاف21] دراسة الحارثي -22

ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح  كمنظمات متعممة"
كلتحقيؽ ذلؾ  لتحكيؿ الجامعات السعكدية إلى منظمات متعممة،

كطبقت استبانة معتمدة عمى  استخدمت الدراسة المنيج الكصفي،
عمى عينة مف القيادات األكاديمية Senge  أبعاد نمكذج سينج

 (،655) بمغ حجميا كأعضاء ىيئة التدريس بجامعة أـ القرل،
 :ككانت أىـ نتائج الدراسة

درجة تكافر أبعاد تطبيؽ ضكابط المنظمة المتعممة في  -1
جامعة أـ القرل مف كجية نظر عينة الدراسة كانت بدرجة 

 .ضعيفة
نظمة المتعممة في جامعة أـ درجة أىمية تطبيؽ ضكابط الم -2

 .القرل مف كجية نظر عينة الدراسة كانت بدرجة عالية
أف أبعاد متطمبات تطبيؽ ضكابط المنظمة المتعممة في  -3

جامعة أـ القرل مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات 
 .األكاديمية كانت بدرجة عالية

 المنظمة"تصكرات  [ بعنكاف25دراسة ايرديـ كاككار ] -23
المتعممة في المرحمة التعميمية االبتدائية مف كجية نظر المعمميف 

"ىدفت ىذه  كتأثير المنظمة المتعممة عمى االلتزاـ التنظيمي
الدراسة إلى تحديد كيفية تكقع درجة االلتزاـ التنظيمي لممنظمة 

 المتعممة طبقنا لتصكرات معممي المرحمة التعميمية االبتدائية،
اؼ الدراسة استخدمت الكصفي المسحي، كتـ كلتحقيؽ أىد

 عمى عينة مف معممي المرحمة االبتدائية في فاف" استبانةتطبيؽ 
في السنكات  معممنا. (429) حيث بمغ حجميا مدينة تركية"،

ككانت أىـ نتائج الدراسة: أف ىناؾ  ،2011-2010الدراسية 
ألبعاد عالقة ذك داللة إحصائية بيف أبعاد االلتزاـ التنظيمي كا

 .المتصكرة لممنظمة المتعممة
"مدل تكافر متطمبات المنظمة  [ بعنكاف20] دراسة الذياب -24

"ىدفت ىذه  المتعممة كمجاالت تطبيقيا بالكمية التقنية بالخرج
الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكافر متطمبات المنظمة المتعممة 

مجاالت ك  في الكمية التقنية بالخرج مف كجية نظر المبحكثيف،
كمعكقات تطبيؽ مفيكـ  تطبيؽ مفيـك المنظمة المتعممة،

المنظمة المتعممة بالكمية التقنية بالخرج مف كجية نظر 
 كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، المبحكثيف،

كتـ تطبيؽ استبانة مف إعداد الباحث عمى مجتمع الدراسة مف 
مكظفا.  (120) ىـجميع مكظفيف الكمية التقنية بالخرج كعدد

ككانت أىـ نتائج الدراسة: إف الخصائص التي تؤىؿ الكمية 
التقنية بالخرج الف تككف منظمة متعممة متكفرة بدرجة متكسطة. 
كاتفاؽ أفراد مجتمع الدراسة في المجاؿ الثاني عمى أف استخداـ 
التكنكلكجيا الحديثة لمحصكؿ عمى المعرفة بدرجة عالية، 

ت تطبيؽ مفيـك المنظمة المتعممة، كتـ باإلضافة إلى معكقا
االتفاؽ بدرجة عالية جدا عمى أف كثرة األعباء الكظيفية تقمؿ 

 .فرص التعمـ
"العالقة بيف  [ بعنكاف26دراسة ايرديـ كاليجاف كاككار ] -25

 المنظمة المتعممة كالرضا الكظيفي لمعممي المدارس االبتدائية
ل العالقة بيف "ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستك 

المنظمة المتعممة كالرضا الكظيفي مف كجية نظر معممي 
كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج  المدارس االبتدائية،

الكصفي االرتباطي، كتـ تطبيؽ استبانة عمى عينة مف معممي 
المدارس االبتدائية في مدينة فاف بركفانس في شرؽ تركيا لمعاـ 

معمما. ككانت أىـ  (450) احيث بمغ حجمي ـ،2011-2012
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نتائج الدراسة: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات 
أفراد عينة الدراسة بالنسبة لبعدم الرؤية المشتركة، كتعمـ الفريؽ 
تعزل إلى سنكات الخدمة. ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لألبعاد 

الية: التمكف الشخصي، كالنماذج الذىنية، كالتفكير النظمي. الت
باإلضافة إلى كجكد عالقة ارتباطيو بيف المنظمة المتعممة 

 .كالرضا الكظيفي
"فكرة المنظمة  [ بعنكاف8] دراسة اكريف بالد كككريز -26

 المتعممة ذات الصمة بمؤسسات التعميـ العالي: مراجعة أدبية
"ىدفت ىذه  المصمحة المتعدديف"النيج الطارئ ألصحاب 

الدراسة إلى دراسة أنكاع فكرة المنظمة المتعممة مف أربعة جكانب 
مختمفة بطريقة منيجية ذات مردكد عمى مؤسسات التعميـ العالي 
مف كجيات نظر مختمفة ألصحاب المصمحة، كلتحقيؽ ذلؾ 
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، ككانت أىـ نتائج الدراسة: 

غي تبني فكرة منظمة التعمـ دكف تمحيص مف قبؿ ال ينب
مؤسسات التعميـ العالي حتى يتـ اعتماد فكرة المنظمة المتعممة 

"بنية  في مؤسسات التعميـ العالي بصكرة معتدلة مف أجؿ كضع
ف أبعاد المنظمة، )التعمـ المزدكج(  ىي: االستفياـ التعمـ". كا 

 بيركقراطية التعمـ)تكفير مناخ التعمـ(،  كاالستماع، التشجيع
كال يككف ذلؾ مجديا مع  )التعاكف متعدد التخصصات(

المؤسسات الناشئة، أك الصغير، أك المؤسسات التي تككف فييا 
 .متطمبات العميؿ متغيرة باستمرار

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 
تعددت الدراسات التي تناكلت مكضكع المنظمة المتعممة      

فيا، كأبعادىا، كتحميميا؛ كقد استفادت الباحثة في مفيكميا، كأىدا
مف الدراسات السابقة في بمكرة بعض الجكانب المتعمقة بيذه 
الدراسة، سكاء في مجاؿ اختيار مكضكعيا، أكفي تنظيميا، أك 

  ككذلؾ في اختيار األداة كالعينة، في إثراء اإلطار النظرم ليا،
 :ابقة ما يميكقد استخمصت الباحثة مف خالؿ الدراسات الس

ىدفت معظـ الدراسات إلى معرفة قدرة الجامعات العربية . 1
كاألجنبية عمى تطبيؽ أبعاد المنظمة المتعممة، كتشترؾ الدراسة 

الحالية مع ىذه الدراسات في معرفة قدرة جامعة جازاف عمى 
 .ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة

الدراسات  تنكعت نماذج المنظمة المتعممة المستخدمة في. 2
 & Marsickالسابقة حيث كاف نمكذج مارسؾ ككاتكنز

Watkins  األكثر استخداما مف بيف بقية النماذج، كتشترؾ
 .الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في استخداـ ىذا النمكذج

استخدمت الدراسات السابقة المنيج الكصفي سكاء أكاف . 3
لدراسة الحالية مع ارتباطينا أك مسحينا أك تحميمينا، كتشترؾ ا

 .الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي المسحي
تتفاكت الدراسات في اختيار عينة الدراسة حسب ىدفيا مف . 4

قيادات أك أعضاء ىيئة تدريس أك مكظفيف، كتتفؽ الدراسة 
 .الحالية مع الدراسات التي كانت عينتيا أعضاء ىيئة التدريس

يارىا لمعينة ما بيف عينة تنكعت الدراسات في طريقة اخت. 5
كعشكائية بسيطة، كعشكائية طبقية، كتشترؾ الدراسة  عشكائية،

الحالية مع الدراسات التي ُاخِتيرت عينتيا بطريقة عشكائية 
 .بسيطة

[، كعبد 18] [، كالقحطاني17] تعتبر دراسة كؿ مف: العرفج. 6
 [ طبقت21[ كالحارثي ]20] [، كالذياب19] الرزاؽ كعبد العميـ

عمى الكميات كالجامعات السعكدية بشكؿ مباشر، حيث طبقت 
كجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  في جامعة الممؾ فيصؿ،

اإلسالمية، كجامعة الطائؼ، كالكمية التقنية بالخرج، كجامعة أـ 
كتشترؾ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات  القرل عمى التكالي،

 .ازافبتطبيقيا عمى جامعة سعكدية كىي جامعة ج
معظـ النتائج الخاصة بقياس مدل تطبيؽ أبعاد المنظمة . 7

المتعممة الكميات كالجامعات كالمعاىد السعكدية متكسطة كما في 
[، في 20] [، كالذياب17] [، كالعرفج42] دراسة: أبك خضير

معيد اإلدارة العامة، كجامعة الممؾ فيصؿ، كالكمية التقنية 
كمنخفضة  ر عينة الدراسة،بالخرج عمى التكالي مف كجية نظ

[ 18] [، كالقحطاني19] كما في دراسة: عبد الرزاؽ كعبد العميـ
[، في جامعة الطائؼ، كجامعة اإلماـ محمد بف 21] كالحارثي

 .سعكد اإلسالمية، كجامعة أـ القرل عمى التكالي
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معظـ النتائج الخاصة بقياس مدل تطبيؽ أبعاد المنظمة . 8
المدارس العربية متكسطة كما في المتعممة في الجامعات ك 

 ة[، كالشريفي كالصراير 13] ، كأبك حشيش[11] دراسة: العبابنة
 .[ فكانت عالية6[، أما دراسة خصاكنة ]15] كالناظر

معظـ النتائج الخاصة بقياس مدل تطبيؽ أبعاد المنظمة . 9
المتعممة في الجامعات كالمدارس األجنبية عالية كمنيا دراسة: 

 ، كبراسكك(Taiwan) جامعات ككميات تايكاف [ في9] كيك
 .[ في مدارس فمكريدا12]

 جرااات. الطريقة واإل4
 منهج الدراسةأ. 

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي، فقد تـ استخداـ 
 :نكعاف مف المنيج الكصفي ىما

 المنيج الكصفي المسحي: لمعرفة درجة ممارسة مجاالت . 1
جية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنظمة المتعممة مف ك 

 .جازاف

المنيج الكصفي المقارف: لدراسة الفركؽ بيف متكسطات . 2
 –الكمية  –)الجنس  استجابات عينة الدراسة حسب متغيرات

عدد سنكات الخبرة في مجاؿ  –الجنسية  –المرتبة األكاديمية 
 (.العمؿ األكاديمي

 مجتمع الدراسةب. 
اسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس تككف مجتمع الدر      

( عضك ىيئة تدريس، كفقا 1146بجامعة جازاف كالبالغ عددىـ )
لإلحصائيات الكاردة ككالة الجامعة لمشؤكف األكاديمية الخاصة 
بأعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف خالؿ الفصؿ الدراسي 

 .ىػ1435/1436األكؿ 
  عينة الدراسةج. 
ئية بسيطة مف أعضاء ىيئة التدريس تـ اختيار عينة عشكا     

 بنسبة عضك ىيئة تدريس، (244بجامعة جازاف، بمغت )
%( تقريبا مف حجـ مجتمع الدراسة، كفيما يمي كصفا لعينة 22)

 الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
 3جدول 

 وصف عينة الدراسة حسب متغيرات البحث
 % العدد الفئات المتغير

 الجنس
 54.92 134 ذكر
 45.08 110 ىأنث

 100.00 244 المجمكع

 الكمية
 55.74 136 عممية
 44.26 108 نظرية
 100.00 244 المجمكع

 المرتبة األكاديمية

 9.02 22 أستاذ
 25.41 62 أستاذ مشارؾ
 65.57 160 أستاذ مساعد
 100.00 244 المجمكع

 الجنسية
 12.30 30 سعكدم
 87.70 214 سعكدية
 100.00 244 المجمكع

 سنكات خبرة

 27.90 68 أقؿ مف خمس سنكات
 33.60 82 أقؿ مف عشر سنكات –مف خمس سنكات 

 38.50 94 سنكات فأكثر 10مف 
 100.00 244 المجمكع
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 الدراسة د. أداة
 :التالية لمخطكات كفقا الدراسة أداة بناء تـ
 مالئمة األكثر ألنو ؛استبانة صكرة في الدراسة أداة تحديد. أ

 .الحالية لمدراسة
 المنظمة مجاالت ممارسة درجة في االستبانة أىداؼ تحديد .ب

 .جازاف بجامعة التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية مف المتعممة
 فيما الدراسة أداة لبناء إلييا المجكء يتـ التي المصادر تحديد. ج
 :يمي

 المتعممة المنظمة أبعاد استبانة عمى الباحثة اعتمدت. 1 
(DLOQ) بكاسطة لمطكرةا 

(Watkins & Marsick,1993) سبعة مف تككنت كالتي 
 كبكبشيت زايد) قاـ كالذم المتعممة، المنظمة مجاالت تمثؿ أبعاد

 بإجراء الباحثة كقامت العربية، إلى بترجمتيا ([40] كالمطيرم،
ضافة عمييا، التعديالت بعض  أىداؼ يحقؽ بما الفقرات بعض كا 
 .الدراسة

 ذات السابقة كالدراسات كالبحكث التربكية لمجالتكا الدكريات. 2
 .الحالي البحث بمشكمة الصمة

 المجاؿ ىذا في االختصاص ذكك مف مجمكعة مقابمة. 3
 .خبراتيـ مف لالستفادة

 .الدراسة أداة كثبات صدؽ مف التأكد .د 
 

 : األداة صدق
 المحكميف صدؽ
 عرضيا تـ ا،عباراتي كبناء االستبانة إعداد مف االنتياء بعد     
 ذكم مف المحكميف مف مجمكعة عمى األكلية صكرتيا في

 التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء مف كالخبرة االختصاص
 مشكمة بو مكضحا لممحكميف خطاب تكجيو كتـ جازاف، جامعة
 مناسبة درجة مف لمتأكد كذلؾ كتساؤالتيا، الدراسة كأىداؼ
 الصياغة كسالمة ،تقيسو لما كانتمائيا ككضكحيا، العبارة،
 كبناءن . مالئمتو كمدل المقياس تدرج في النظر ككذلؾ المغكية،
 ألىداؼ االستبانة مناسبة مدل حكؿ المحكميف آراء عمى

 بعض صياغة تعديؿ تـ كمقترحاتيـ لتكجيياتيـ ككفقان  الدراسة،
ضافة لغكيان، العبارات  في العبارات عدد ليصبح بعضيا كحذؼ كا 
 .ارةعب (46) االستبانة
 :الداخمي االتساؽ صدؽ
 خالؿ مف إحصائية بطريقة البحث أداة صدؽ مف التأكد تـ     
 ىيئة عضك( 30) مف استطالعية عينة عمى االستبانة تطبيؽ
 عف صكرة يعطي كىك الداخمي االتساؽ حساب كتـ تدريس،
 عف إليو، تنتمي الذم المجاؿ مع العبارات بيف االتساؽ مدل
 الدرجة مع عبارة كؿ درجة بيف رتباطاال معامؿ حساب طريؽ
 عرض يمي كفيما العبارة، ىذه إليو تنتمي الذم لممجاؿ الكمية
 :الداخمي االتساؽ صدؽ لنتائج

 4 جدول
 إليه تنتمي الذي لممجال الكمية والدرجة العبارة درجة بين االرتباط معامالت

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م المجال
 0.69 4 0.64 3 0.66 2 0.61 1 ؿاألك 

5 0.66 56 0.68 7 0.70   
 0.66 11 0.66 10 0.65 9 0.66 8 الثاني

12 0.64 13 0.62 14 0.64   
 0.63 18 0.67 17 0.61 16 0.67 15 الثالث

19 0.66 20 0.68 21 0.65   
 0.61 25 0.61 24 0.55 23 0.64 22 الرابع

26 0.61 27 0.62     
 0.61 31 0.64 30 0.69 29 0.69 28 امسالخ

32 0.65 33 0.66     
 0.66 37 0.70 36 0.68 35 0.69 34 السادس
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38 0.71 39 0.69 40 0.66   
 0.67 44 0.70 43 0.66 42 0.70 41 السابع

45 0.69 46 0.66     
 (0.71) إلى( 0.61) مف االرتباط معامالت قيـ تراكحت     
 عند إحصائية داللة كذات مكجبة االرتباط امالتمع قيـ كجميع
 كؿ درجة بيف الداخمي االتساؽ إلى كتشير( 0.05) مستكل
 .إليو تنتمي الذم لممجاؿ الكمية كالدرجة عبارة

 األداة ثبات
 ىك كما الفاكركنباخ بطريقة االستبياف ثبات مف التأكد تـ

 (.5) جدكؿ في مكضحا

 5 جدول
 لالستبيان الكمية والدرجة حاورلمم الفاكرونباخ معامالت

 معامل الفاكرونباخ المجال
 0.93 األكؿ: إيجاد فرص التعميـ المستمر
 0.91 الثاني: تشجيع االستفسار كالحكار

 0.92 الثالث: تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي
 0.89 الرابع: إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ

 0.90 جماعية مشتركة الخامس: تمكيف األفراد مف رؤية
 0.91 السادس: ربط المنظمة بالبيئة الخارجية
 0.89 السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ

 0.93 الدرجة الكمية
( كجميع 0.93 –0.89تراكحت قيـ معامالت الفاكركنباخ مف )

ىذه القيـ مرتفعة كتشير إلى تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية مف 
 .الثبات

 :االستبانة في صكرتيا النيائية
الجزء األكؿ: عبارة عف بيانات شخصية عف عينة البحث مف 

عدد  –الجنسية  –المرتبة األكاديمية  –الكمية  –)الجنس  حيث
 (.سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ األكاديمي

( 7( عبارة تكزعت عمى )46اشتمؿ عمى ) الجزء الثاني:
 :مجاالت كالتالي
عبارات ذكات  7تككف مف  فرص التعميـ المستمر:األكؿ: إيجاد 

 (.7 – 1األرقاـ )
عبارات ذكات  7تككف مف  الثاني: تشجيع االستفسار كالحكار:

 (.14 – 8األرقاـ )
عبارات  7تككف مف  الثالث: تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي:

 (.21 – 15ذكات األرقاـ )
   6تككف مف  :الرابع: إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ

 (.27 – 22عبارات ذكات األرقاـ )
 6تككف مف  الخامس: تمكيف األفراد مف رؤية جماعية مشتركة:

 (.33 – 28عبارات ذكات األرقاـ )
عبارات  7تككف مف  السادس: ربط المنظمة بالبيئة الخارجية:

 (.40 – 34ذكات األرقاـ )
عبارات  6تككف مف  السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ:

 (.46 – 41ذكات األرقاـ )
 :تصحيح أداة الدراسة

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي المتدرج لتصحيح استجابات 
 ( لالستجابة5) عينة البحث عمى االستبياف بحيث تعطى الدرجة

( 3( لالستجابة )كبيرة( الدرجة )4)كبيرة جدا( الدرجة )
 الدرجة )ضعيفة( ستجابةلال (2الدرجة ) لالستجابة )متكسطة(

لالستجابة )منعدمة(. كفقا لممقياس الخماسي تـ استخداـ  (1)
 :المعيار التالي لمحكـ عمى درجة االستجابة

 4=  1 –5أقؿ درجة =  –مدل االستجابة = أعمى درجة 
 0.8=4/5طكؿ الفئة= مدل االستجابة/عدد فئات االستجابة = 
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 6 جدول
 االستجابة المتوسط الحسابي

 كبيرة جدا 5 – 4.21
 كبيرة 4.20 – 3.41
 متكسطة 3.40 – 2.61
 ضعيفة 2.60 – 1.81
 منعدمة 1.8 – 1

 ومناقشتها النتائج .5
 مف المتعممة المنظمة مجاالت ممارسة درجة ما: األكؿ السؤاؿ
  جازاف؟ بجامعة التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية

 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات الى( 6) رقـ جدكؿ يشير
 المنظمة مجاالت لممارسة الكمية لمدرجة كالترتيب المعيارية
 :المتعممة

 7 جدول
 المتعممة المنظمة مجاالت ممارسة لدرجة والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الترتيب درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 1 كبيرة 0.77 3.47 ة لمشاركة المعرفة كالتعمـالرابع: إنشاء أنظم

 2 كبيرة 0.84 3.44 السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ
 3 متكسطة 0.73 3.35 الثاني: تشجيع االستفسار كالحكار

 4 متكسطة 0.78 3.27 السادس: ربط المنظمة بالبيئة الخارجية
 5 متكسطة 0.77 3.24 الثالث: تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي
 6 متكسطة 0.74 3.22 األكؿ: إيجاد فرص التعميـ المستمر

 7 متكسطة 0.79 3.20 الخامس: تمكيف األفراد مف رؤية جماعية مشتركة
 - متكسطة 0.68 3.31 الدرجة الكمية

 مجاالت ممارسة درجة أف( 7) رقـ الجدكؿ نتائج تشير حيث
 نظر كجية مف جازاف عةجام في عامة بصفة المتعممة المنظمة
 حسابي كبمتكسط متكسطة بدرجة ىي التدريس ىيئة أعضاء

(3.31.) 
 مجاالت تطبيؽ إمكانية عمى مقبكؿ مؤشر تعتبر النتيجة كىذه

 كجدت حاؿ في المستقبؿ في أفضؿ بشكؿ المتعممة المنظمة
 لتمؾ المتكامؿ لمتطبيؽ الجامعة إدارة قبؿ مف متكاصال اىتماما

 . المجاالت
 أبك لدراسة الكمية النتيجة مع الكمية النتيجة ىذه كتتفؽ     

 كالشريفي ،[20] كالذياب ،[17] كالعرفج ،[13] حشيش
 الممؾ كجامعة األقصى، جامعة في[ 15] كالناظر كالصرايرة
 عمى األكسط الشرؽ كجامعة بالخرج، التقنية كالكمية فيصؿ،
 .الدراسة عينة نظر كجية مف التكالي
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدراس الكمية النتيجة مع الكمية النتيجة ىذه كتختمؼ     

 كخصاكنة[ 9] ككيك ،[6] كخصاكنة كخضر ،[23] الحكاجرة
 كالجامعات األردنية، كالجامعة الخاصة، البترا جامعة في[ 16]

 مع ككذلؾ التكالي عمى الجامعية كالبيئة تايكاف، في كالكميات
 األردنية، المدارس في[ 12] كبراسكك ،[11] ةالعبابن دراسة

 حيث الدراسة، عينة نظر كجية مف التكالي عمى فمكريدا كمدارس
 . عالية بدرجة كانت
 حسيف دراسة نتائج مع أيضا الكمية النتيجة ىذه كتختمؼ     

 امتالؾ بعدـ كذلؾ المصرية؛ الخاصة الجامعات في[ 14]
 دراسة ككذلؾ المتعممة، المنظمة خصائص أكتكبر جامعة

 لتحكيؿ كمدخؿ التنظيمي التعمـ ممارسة افب[ 18] القحطاني
 كاف اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ بجامعة المتعممة المنظمة
 كالحارثي ،[19] العميـ كعبد الرزاؽ عبد كدراسة ضعيفة، بدرجة

 الطائؼ، جامعة في المتعممة المنظمة أبعاد تطبيؽ كاف[ 21]
 .ضعيفة بدرجة التكالي عمى القرل كأـ
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 يمارسا المتعممة المنظمة مجاالت مف( 2) كجكد كيالحظ     
 المعرفة لمشاركة أنظمة إنشاء) الرابع المجاؿ كىما كبيرة بدرجة
 الممارسة درجة حيث مف األكؿ الترتيب في كجاء( كالتعمـ
 االستراتيجية القيادة) السابع كالمجاؿ(. 3.47) حسابي بمتكسط
 درجة حيث مف الثاني الترتيب في كجاء( لمتعمـ الداعمة
 (.3.44) حسابي بمتكسط الممارسة

 تمارس مجاالت( 5) األخرل المجاالت باقي أف كيالحظ     
 االستفسار تشجيع) الثاني المجاؿ كجاء متكسطة، بدرجة
 بمتكسط الممارسة درجة حيث مف الثالث الترتيب في( كالحكار
 بالبيئة المنظمة ربط) السادس المجاؿ ثـ ،(3.35) حسابي
 ثـ ،(3.27) حسابي بمتكسط الرابع الترتيب في( ةالخارجي
 الترتيب في( الجماعي كالتعاكف التعمـ تشجيع) الثالث المجاؿ
 إيجاد) األكؿ المجاؿ ثـ ،(3.24) حسابي بمتكسط الخامس
 حسابي بمتكسط السادس الترتيب في( المستمر التعمـ فرص

 يةجماع رؤية مف األفراد تمكيف) الخامس المجاؿ ثـ ،(3.22)
 يعكد كقد(. 3.20) حسابي بمتكسط السابع الترتيب في( مشتركة

 نسبيا الحديثة المفاىيـ مف المكظفيف تمكيف ثقافة أف إلى ذلؾ
 المنطقة في بعد تنتشر لـ تككف كقد العالمي، المستكل عمى

 . العربية
 كالمطيرم كبكبشيت زايد دراسة نتائج النتيجة ىذه مع كتتفؽ     

 مفيكـ تطبيؽ في األبعاد اقؿ أف إلى أشارت حيث ؛[40]
 رؤية مف األفراد تمكيف) ىك الممكية الييئة في المتعممة المنظمة
 (.مشتركة جماعية
 المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط حساب تـ كقد     

 الدراسة، أداة في الكاردة الفقرات عمى الدراسة عينة الستجابات
 كجية مف المتعممة منظمةال مجاالت ممارسة درجة تقيس كالتي
 مف مجاؿ لكؿ كذلؾ جازاف، بجامعة التدريس ىيئة أعضاء نظر

 لكؿ العاـ الحسابي المتكسط حساب تـ كما السبعة، المجاالت
 رقـ الجداكؿ في مكضح ىك كما النتائج ككانت حدة، عمى مجاؿ

(8،9،10،11،12،13،14.) 
 المستمر يـالتعم فرص إيجاد: األكؿ المجاؿ ممارسة درجة: أكال

 8 جدول
  الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المجال األول: إيجاد فرص التعميم المستمر

 العبارات م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 كبيرة  02.1 45.3 1 عضيـ البعض عمى التعمـ.تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس لمساعدة ب 3
 كبيرة  99.0 42.3 2 تتيح الجامعة الفرصة لتحديد الميارات المطمكبة إلنجاز المياـ بكفاءة في المستقبؿ. 2
 متكسطة 96.0 38.3 3 يتعامؿ أعضاء ىيئة التدريس مع المشكالت التي تكاجييـ باعتبارىا فرصا لمتعمـ. 6
 متكسطة 98.0 28.3 4 لفرصة لمناقشة األخطاء بشفافية بيدؼ التعمـ.تتيح الجامعة ا 1
 متكسطة 04.1 25.3 5 تكفر الجامعة كقتا مناسب لمتعمـ. 4
 متكسطة 93.0 13.3 6 يستطيع أعضاء ىيئة التدريس الحصكؿ عمى المكارد التي تدعـ تعمميـ. 5
 متكسطة 10.1 61.2 7 الجديدة التي تحسف مف العمؿ في المستقبؿ.تكفر الجامعة مكافآت مادية لممساعدة في تعمـ الميارات  7

 متكسطة 74.0 22.3 المتكسط العاـ
 المنظمة مجاالت مف األكؿ المجاؿ ممارسة درجة قياس تـ     

 أعضاء نظر كجية مف( المستمر التعميـ فرص إيجاد) المتعممة
 ككانت فقرات،( 7) خالؿ مف جازاف، بجامعة التدريس ىيئة
( متكسطة) ممارسة كبدرجة فقره،( 2)عمى( كبيرة) ممارسة بدرجة
 .فقره( 5) عمى

  اؿػػػػػػػػػػالمج ممارسة لدرجة الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت      
 التعميـ فرص إيجاد) المتعممة المنظمة مجاالت مف األكؿ

 الجامعة تكفر) كىي( 7) رقـ لمفقرة( 2.61) مف( المستمر
 تحسف التي الجديدة الميارات تعمـ في لممساعدة مادية مكافآت

 كىي( 3) رقـ لمفقرة( 3.45) إلى( المستقبؿ في العمؿ مف



442015
 

66 

 البعض بعضيـ لمساعدة التدريس ىيئة أعضاء الجامعة تشجع)
 ممارسة لدرجة العاـ الحسابي المتكسط ككاف ،(التعمـ عمى

 فرص إيجاد) المتعممة المنظمة مجاالت مف األكؿ المجاؿ
 (.متكسطة) ممارسة بدرجة أم( 3.22) يساكم (رالمستم التعميـ
 الشفافية إلجراءات جازاف جامعة إتباع عدـ إلى ذلؾ يرجع كقد

 منظمة إلى لتتحكؿ الجامعة تؤىؿ التي بالصكرة كالديمقراطية
 إليجاد التدريس ىيئة أعضاء إدراؾ كاف ذلؾ عمى كبناء متعممة
 .متكسط عامة بصكرة المستمر التعمـ فرص
 إيجاد) بعد لتكفر الكمية الدرجة في الدراسة ىذه تائجن كتتفؽ
[ 14] حسيف: مف كؿ دراسة نتائج مع (المستمر التعمـ فرص

 جامعة في[ 13] حشيش كأبك المصرية، الخاصة بالجامعات
 .الدراسة عينة نظر كجية مف األقصى

 ىيئة أعضاء الجامعة تشجع) كىي (3) لمفقرة كبالنسبة     
 بدرجة كتمارس( التعمـ عمى البعض بعضيـ لمساعدة التدريس

 كقد(. 3.45) حسابي بمتكسط األكؿ الترتيب احتمت فقد (كبيرة)
 المعرفة انتقاؿ سيكلة التسمسؿ أكؿ الفقرة ىذه كجكد مف يتضح
 مع النتيجة ىذه كتتفؽ. جازاف بجامعة التدريس ىيئة أعضاء بيف

 أف رتأشا التي[ 40] كالمطيرم كبكبشيت زايد دراسة نتائج
 تعبيرا األكثر كاف التعمـ عمى البعض بعضيـ المكظفيف مساعدة

 في المجاؿ بيذا المتعمؽ المتعممة المنظمة مفيـك كجكد عف
 .الدراسة عينة لرأم تبعا الممكية بالييئة الرئيسية القطاعات

 مادية مكافآت الجامعة تكفر) كىي( 7) رقـ الفقرة أما     
 في العمؿ مف تحسف التي الجديدة الميارات تعمـ في لممساعدة
(. 2.61) حسابي بمتكسط السابع الترتيب احتمت فقد( المستقبؿ
 أخر عمى األكؿ المجاؿ في الفقرة ىذه حصكؿ تفسير كيمكف
 محدده كأنظمة لكائح ليا الجامعات في المكافآت أف ترتيب
 .كمتبعة
 رمكالمطي كبكبشيت زايد دراسة نتائج مع النتيجة ىذه كتتفؽ     

 أشياء لتعمميـ المكظفيف مكافأة أف إلى أشارت حيث[ 40]
 المتعممة المنظمة مفيـك كجكد عف تعبيرا األقؿ كانت جديدة
 تبعا الممكية بالييئة الرئيسية القطاعات في المجاؿ بيذا المتعمؽ
 .الييئة مكظفي لرأم
 كالحكار االستفسار تشجيع: الثاني المجاؿ ممارسة درجة: ثانيا

 9 جدول
 الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المجال الثاني: تشجيع االستفسار والحوار

 العبارات م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 يرة كب 94.0 89.3 1 يحتـر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة بعضيـ بعضا. 12
 كبيرة  96.0 54.3 2 تشجع الجامعة أعضاءىا عمى تقبؿ النقد البناء. 13
 متكسطة 01.1 32.3 3 تنفؽ الجامعة كقتا لتكفير الفرص المناسبة لبناء الثقة بيف أعضاء ىيئة التدريس. 14
 متكسطة 96.0 25.3 4 تعكد الجامعة أفرادىا لإلصغاء لكجيات نظر اآلخريف. 9
 متكسطة 94.0 24.3 5 العمؿ في الجامعة مف خالؿ الحكار الناقد كتبادؿ األفكار.تتعمـ فرؽ  11
 متكسطة 05.1 17.3 6 تتيح الجامعة الفرصة بيف األعضاء لتبادؿ المعمكمات بشفافية. 8
تتيح الجامعة المجاؿ لمعرفة مبررات عمؿ الشيء بغض النظر عف المكقع الكظيفي  10

 لمفرد.
 متكسطة 08.1 04.3 7

 متكسطة 73.0 35.3 المتكسط العاـ
قياس درجة ممارسة المجاؿ الثاني مف مجاالت تـ       

المنظمة المتعممة )تشجيع االستفسار كالحكار( مف كجية نظر 
( فقرات، 7أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف، مف خالؿ )

 ( فقرة، كبدرجة ممارسة2ككانت بدرجة ممارسة )كبيرة( عمى )

 ( فقرات.5مى ))متكسطة( ع
تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة المجاؿ      

الثاني مف مجاالت المنظمة المتعممة )تشجيع االستفسار 
( كىي)تتيح الجامعة 10( لمفقرة رقـ )3.04كالحكار( مف )
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المجاؿ لمعرفة مبررات عمؿ الشيء بغض النظر عف المكقع 
كىي )يحتـر  (12) رقـ( لمفقرة 3.89) الكظيفي لمفرد( إلى

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة بعضيـ بعضا(، ككاف المتكسط 
الحسابي العاـ لدرجة ممارسة المجاؿ الثاني مف مجاالت 

( 3.35يساكم ) المنظمة المتعممة )تشجيع االستفسار كالحكار(
)متكسطة(. كقد يعزل ذلؾ إلى عدـ تكفر  أم بدرجة ممارسة

ىيئة التدريس الجتماع فرؽ العمؿ الكقت الكافي لدل أعضاء 
 ككافية لتبادؿ األفكار كبناء الثقة فيما بينيـ. بصكرة مناسبة،

 كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر بعد     
 )تشجيع االستفسار كالحكار( مع نتائج دراسة كؿ مف: حسيف

[ في 13] [ بالجامعات الخاصة المصرية، كأبك حشيش14]
 ألقصى مف كجية نظر عينة الدراسة.جامعة ا

( كىي )يحتـر أعضاء ىيئة 12فقد احتمت الفقرة رقـ )      
التدريس بالجامعة بعضيـ بعضا( الترتيب األكؿ بمتكسط 

كقد يككف ذلؾ مؤشر جيد لممارسة مجاالت  (،3.89حسابي )
المنظمة المتعممة لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف كاف 

في ىذه الجامعة مبنية عمى االحتراـ، كقد يعكد ذلؾ ثقافة العمؿ 
إلى المستكل األخالقي كالعممي ألعضاء ىيئة التدريس، 

باإلضافة إلى تأصؿ األخالؽ اإلسالمية في نفكسيـ. كتتفؽ ىذه 
[، كزايد كبكبشيت 13] حشيشر النتيجة مع نتائج دراسة: أبك 

بعضيـ [ حيث أشارتا إلى أف احتراـ المكظفيف ل40] كالمطيرم
البعض كاف األكثر تعبيرا عف كجكد مفيـك المنظمة المتعممة 

 المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة الدراسة.
( كىي )تتيح الجامعة المجاؿ لمعرفة مبررات 10أما الفقرة رقـ )

عمؿ الشيء بغض النظر عف المكقع الكظيفي لمفرد( فقد احتمت 
ع ذلؾ إلى أف كقد يرج (.3.04الترتيب السابع بمتكسط حسابي )

 الجامعة تنفذ أكثر القرارات دكف مناقشة أك إبداء إم اعتراضات،
أك يعكد إلى النمط القيادم الذم لو دكر في تشجيع األعضاء أك 

 ترىيبيـ مف مناقشة اآلراء كاألفكار.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت كالمطيرم      

يع المكظفيف عمى إثارة [ التي أشير فييا إلى أف تشج40]
األسئمة بغض النظر عف مكقعيـ الكظيفي كاف األقؿ تعبيرا عف 
كجكد مفيـك المنظمة المتعممة المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة 

 الدراسة.
ثالثا: درجة ممارسة المجاؿ الثالث: تشجيع التعمـ كالتعاكف 

 .الجماعي
 11 جدول

 ية الستجابات عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 
 المجال الثالث: تشجيع التعمم والتعاون الجماعي

 العبارات م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 كبيرة  0.96 3.61 1 نتيجة لممعمكمات التي تـ جمعيا مؤخرا. أراءىـيغير أعضاء فرؽ العمؿ  18
 كبيرة  1.02 3.59 2 أعضاء فرؽ العمؿ عمى كيفية تطكير عمميـ.يركز  17
 كبيرة  0.99 3.44 3 يرتكز أسمكب العمؿ في الجامعة عمى فرؽ العمؿ المدارة ذاتيا. 19
 متكسطة 1.07 3.13 4 تمتمؾ فرؽ العمؿ الحرية لتعديؿ األىداؼ كفقا لتطكر األحداث. 15
 متكسطة 1.05 3.08 5 األخذ بيا مف قبؿ اإلدارة. تثؽ فرؽ العمؿ في أف تكصياتيا يتـ 21
تتعامؿ الجامعة مع أعضاء فرؽ العمؿ بالتساكم بغض النظر عف كظائفيـ، كثقافتيـ، أك أم اختالفات  16

 أخرل.
 متكسطة 1.23 3.03 6

 متكسطة 1.09 2.82 7 تكافئ الجامعة فرؽ العمؿ عمى إنجازاتيا. 20
 طةمتكس 0.77 3.24 المتكسط العاـ

تـ قياس درجة ممارسة المجاؿ الثالث مف مجاالت المنظمة      
المتعممة )تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي( مف كجية نظر 

 ( فقرات،7أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف، مف خالؿ )

 ( فقرات، كبدرجة ممارسة 3ككانت بدرجة ممارسة )كبيرة( عمى )
 ( فقرات.4)متكسطة( عمى )

 اؿػػػػػػػػػػػػػػكحت قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة المجترا     
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الثالث مف مجاالت المنظمة المتعممة )تشجيع التعمـ كالتعاكف 
( كىي )تكافئ الجامعة 20( لمفقرة رقـ )2.82الجماعي( مف )

( كىي 18( لمفقرة رقـ )3.61فرؽ العمؿ عمى إنجازاتيا( إلى )
ات التي تـ نتيجة لممعمكم أراءىـ)يغير أعضاء فرؽ العمؿ 

جمعيا مؤخرا(، ككاف المتكسط الحسابي العاـ لدرجة ممارسة 
المجاؿ الثالث مف مجاالت المنظمة المتعممة )تشجيع التعمـ 

( أم بدرجة ممارسة 3.24كالتعاكف الجماعي(يساكم )
)متكسطة(.كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ الثقة الكافية مف أعضاء 

التنفيذ مف قبؿ ىيئة التدريس باف تكصياتيـ ستككف مكضع 
 ككذلؾ التزاـ الجامعة بالمكائح كاألنظمة. اإلدارة،
 كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر بعد     

)تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي( مع نتائج دراسة كؿ مف: 
[ 13] [ بالجامعات الخاصة المصرية، كأبك حشيش14] حسيف

 ة الدراسة.في جامعة األقصى مف كجية نظر عين
)تشجيع  كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر بعد

التعمـ كالتعاكف الجماعي( مع نتائج دراسة كؿ مف: خضر 
[ في الجامعة األردنية مف كجية نظر عينة 6] كخصاكنة

 الدراسة؛ حيث كاف بدرجة كبيره.
( كىي )يغير أعضاء فرؽ 18فقد احتمت الفقرة رقـ )      
نتيجة لممعمكمات التي تـ جمعيا مؤخرا( الترتيب  آرائيـؿ العم

(، كتعتبر ىذه النتيجة مؤشر 3.61األكؿ بمتكسط حسابي )
 ايجابي لممارسة مجاالت المنظمة المتعممة في جامعة جازاف؛
حيث يدؿ عمى استعداد أعضاء ىيئة التدريس عمى تغيير 

ؼ كبالتالي نماذجيـ الذىنية نتيجة ما يستجد مف معمكمات كمعار 
 تغيير المعمكمات كاألساليب القديمة إلى الحديثة.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت       
[ لتي أشير فييا إلى أف تغيير أعضاء فريؽ 40كالمطيرم ]

نتيجة مناقشات المجمكعة أك المعمكمات التي تـ  آلرائيـالعمؿ 
د مفيـك المنظمة جمعيا مؤخرا كاف األكثر تعبيرا عف كجك 

 المتعممة المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة الدراسة.
( كىي )تكافئ الجامعة فرؽ العمؿ عمى 20أما الفقرة رقـ ) 

كقد  (،2.82إنجازاتيا( في الترتيب السابع بمتكسط حسابي )
يرجع ذلؾ إلى افتقار جامعة جازاف لنظاـ مكافآت محفز لفرؽ 

 العمؿ عمى انجازاتيا.
 النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت كالمطيرم كتتفؽ ىذه

[ التي أشير فييا إلى مكافأة المنظمة لفرؽ العمؿ عمى 40]
انجازاتيا كاف األقؿ تعبيرا عف كجكد مفيـك المنظمة المتعممة 

 المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة الدراسة.
رابعا: درجة ممارسة المجاؿ الرابع: إنشاء أنظمة لمشاركة 

  .ة كالتعمـالمعرف
 11جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
 المجال الرابع: إنشاا أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم

 العبارات م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 كبيرة  0.97 3.84 1 لحديثة لمحصكؿ عمى المعرفة.تستخدـ الجامعة التكنكلكجيا ا 27
مثؿ نظـ االقتراحات، لكحة اإلعالنات  تستخدـ الجامعة االتصاالت المتبادلة بشكؿ اعتيادم: 22

 اإللكتركنية، كاالجتماعات المفتكحة.
 كبيرة  0.99 3.61 2

 كبيرة  1.01 3.48 3 تحتفظ الجامعة ببيانات حديثة عف ميارات كقدرات منسكبييا. 24
 كبيرة  1.04 3.48 4 تسيؿ الجامعة عممية الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة بسيكلة كفي أم كقت. 23
 متكسطة 0.99 3.24 5 تبتكر الجامعة نظـ لقياس الفجكة بيف األداء الحالي كاألداء المتكقع تتفؽ مع متطمبات االعتماد. 25
 متكسطة 1.12 3.17 6 مى التجارب التي مرت بيا لالستفادة منيا.تتيح الجامعة لجميع منسكبييا االطالع ع 26

 كبيرة  0.77 3.47 المتكسط العاـ
تـ قياس درجة ممارسة المجاؿ الرابع مف مجاالت المنظمة      

المتعممة )إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ( مف كجية نظر 
رات، ( فق6أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف، مف خالؿ )

 ( فقرات، كبدرجة ممارسة4ككانت بدرجة ممارسة )كبيرة( عمى )
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 ( فقرة.2)متكسطة( عمى )
 تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة المجاؿ      

الرابع مف مجاالت المنظمة المتعممة )إنشاء أنظمة لمشاركة 
( كىي )تتيح 26( لمفقرة رقـ )3.17المعرفة كالتعمـ( مف )

لجميع منسكبييا االطالع عمى التجارب التي مرت بيا الجامعة 
( كىي )تستخدـ 27( لمفقرة رقـ )3.84لالستفادة منيا( إلى )

الجامعة التكنكلكجيا الحديثة لمحصكؿ عمى المعرفة(، ككاف 
المتكسط الحسابي العاـ لدرجة ممارسة المجاؿ الرابع مف 

معرفة مجاالت المنظمة المتعممة )إنشاء أنظمة لمشاركة ال
 ( أم بدرجة ممارسة )كبيرة(.3.47كالتعمـ( يساكم )

كقد يرجع ذلؾ إلى استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في الجامعة 
بصكرة كبيره كتبادؿ المعمكمات بيف اإلدارات بشكؿ يكمي مما 
يسيؿ عمى جميع منسكبي الجامعة الحصكؿ عمى المعمكمات 

 الحديثة في أم كقت.
الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر كتختمؼ نتائج ىذه      

بعد)إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ( مع نتائج دراسة كؿ 

 كأبك حشيش [ بالجامعات الخاصة المصرية،14] مف: حسيف
[ في جامعة األقصى مف كجية نظر عينة الدراسة ككانت 13]

 درجة كالىما متكسطة.
ة التكنكلكجيا ( كىي )تستخدـ الجامع27فقد احتمت الفقرة رقـ )

الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي  الحديثة لمحصكؿ عمى المعرفة(
كقد يرجع ذلؾ إلى إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس  (.3.84)

لكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة في الجامعة كاستخداميا بصكرة 
مستمرة لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تسيؿ كتطكر سير العمؿ 

 جامعة إلى منظمة متعممة.لتحكيؿ ال الجامعي كترتقي بو؛
( كىي )تتيح الجامعة لجميع منسكبييا 26أما الفقرة رقـ )     

فقد احتمت  االطالع عمى التجارب التي مرت بيا لالستفادة منيا(
(. كقد يعزل ذلؾ إلى 3.17الترتيب السادس بمتكسط حسابي )
كقمة االجتماع بأعضاء ىيئة  نمط اإلدارة المتبع في الجامعة،

 يس بصفة عامة لمناقشة التجارب السابقة ليذه الجامعة.التدر 
خامسا: درجة ممارسة المجاؿ الخامس: تمكيف األفراد مف رؤية 

 جماعية مشتركة
 12جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  
 المجال الخامس: تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة

 اتالعبار  م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 كبيرة  1.06 3.05  1 تدعك الجامعة منسكبييا لممساىمة في إثراء رؤيتيا االستراتيجية. 30
 متكسطة 0.86 3.32 2  تبني الجامعة رؤل كتكجيات مكحده عبر المستكيات اإلدارية المختمفة كمجمكعات العمؿ. 33
 متكسطة 1.03 3.23 3  تكـر الجامعة عمى المبادرات التطكيرية الفردية المقترحة. 28
 متكسطة 1.08 3.14 4  تدعـ الجامعة المنسكبيف ذكم المبادرات البناءة المحسكبة المخاطر. 32
 متكسطة 1.06 3.04 5  تتيح الجامعة ألعضائيا حرية اختيار المناسب عند تنفيذ مياـ العمؿ. 29
 متكسطة 1.03 2.98 6  تمكف الجامعة منسكبييا صالحية التحكـ في المكارد التي يحتاجكنيا إلنجاز أعماليـ. 31

 متكسطة 0.79 3.20 المتكسط العاـ
قياس درجة ممارسة المجاؿ الخامس مف مجاالت المنظمة       

المتعممة )تمكيف األفراد مف رؤية جماعية مشتركة( مف كجية 
( 6ظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف، مف خالؿ )ن

( فقرة، كبدرجة 1فقرات، ككانت بدرجة ممارسة )كبيرة( عمى )
 ( فقرات.5ممارسة )متكسطة( عمى )

 تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة المجاؿ     

الخامس مف مجاالت المنظمة المتعممة )تمكيف األفراد مف رؤية 
( كىي )تمكف 31( لمفقرة رقـ )2.98ركة( مف )جماعية مشت

الجامعة منسكبييا صالحية التحكـ في المكارد التي يحتاجكنيا 
( كىي )تدعك 30( لمفقرة رقـ )3.50إلنجاز أعماليـ( إلى )

الجامعة منسكبييا لممساىمة في إثراء رؤيتيا االستراتيجية(، 
لخامس ككاف المتكسط الحسابي العاـ لدرجة ممارسة المجاؿ ا
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مف مجاالت المنظمة المتعممة )تمكيف األفراد مف رؤية جماعية 
كقد  ( أم بدرجة ممارسة )متكسطة(،3.20مشتركة( يساكم )

يعكد ذلؾ إلى عدـ الكعي الكافي بثقافة التمكيف كاالفتقار إلييا 
 داخؿ جامعة جازاف.

 كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر بعد     
األفراد مف رؤية جماعية مشتركة( مع نتائج دراسة كؿ )تمكيف 

 كأبك حشيش [ بالجامعات الخاصة المصرية،14] حسيف مف:
[ في الجامعة 6] كخضر كخصاكنة [ في جامعة األقصى،13]

 األردنية مف كجية نظر عينة الدراسة.
( كىي )تدعك الجامعة منسكبييا 30فقد احتمت الفقرة رقـ )      

ثراء رؤيتيا االستراتيجية( بمتكسط حسابي لممساىمة في إ
كقد يعكد ذلؾ إلى  الترتيب األكؿ في ىذا المجاؿ. (3.50)

إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس الىتماـ الجامعة إلثراء رؤيتيا 
االستراتيجية بكجكد رؤية مشتركة ككاضحة تنمي لدل فريؽ 

ف كالتطكير كاتخاذ قرارات صائبة ضم العمؿ القدرة عمى التفكير،

كىذا يترتب عمية انو في حاؿ تغير قيادات إدارة  رؤية مشتركة؛
الجامعة ال يككف ىناؾ تغيير في الخطط المعدة مسبقا كيسير 

 العمؿ كفقا لما قبمة.
 كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت كالمطيرم     

[ التي أشير فييا إلى أف دعكة المنظمة لممكظفيف لممساىمة 40]
إثراء رؤيتيا االستراتيجية كاف األكثر تعبيرا عف كجكد مفيـك  في

 المنظمة المتعممة المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة الدراسة.
( كىي )تمكف الجامعة منسكبييا 31اما الفقرة رقـ )      

فقد  صالحية التحكـ في المكارد التي يحتاجكنيا إلنجاز أعماليـ(
كقد يرجع  (.2.98سابي )احتمت الترتيب السادس بمتكسط ح

ذلؾ إلى اإلدارة المركزية المحددة بمكائح كأنظمة كميزانية مقدرة 
 بمكاد معينة حسب خطة الجامعة.

سادسا: درجة ممارسة المجاؿ السادس: ربط المنظمة بالبيئة 
 الخارجية

 13جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة

 السادس: ربط المنظمة بالبيئة الخارجيةالمجال 

 العبارات م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 كبيرة 1.91 3.61 1 تتعاون الجامعة مع الجهات الخارجية من اجل تبادل المنافع. 39
 متكسطة 0.94 3.40 2 مات مف اإلدارات المختمفة.تشجع الجامعة منسكبييا عمى الحصكؿ عمى إجابات كمعمك  40
 متكسطة 1.04 3.39 3 تكفر الجامعة البيئة المفتكحة المثيرة لمتعمـ. 34
تشجع الجامعة منسكبييا عمى اخذ كجية نظر المستفيديف )طالب، كشركات( باالعتبار في قراراتيـ المختمفة  37

 في مكقع العمؿ.
 متكسطة 0.98 3.28 4

 متكسطة 0.95 3.23 5 الجامعة عمى العمؿ بمبدأ الشمكلية في التفكير عند معالجة المشكالت المختمفة.تشجع  36
 متكسطة 1.03 3.05 6 تساعد الجامعة منسكبييا عمى المكازنة بيف متطمبات العمؿ كمتطمبات العائمة كالمجتمع. 35
 متكسطة 1.12 2.90 7 تيتـ الجامعة بمعرفة اثر قراراتيا عمى معنكيات منسكبييا. 38

 متكسطة 0.78 3.27 المتكسط العاـ

تـ قياس درجة ممارسة المجاؿ السادس مف مجاالت      
المنظمة المتعممة )ربط المنظمة بالبيئة الخارجية( مف كجية 

( 7نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازاف، مف خالؿ )
بدرجة ( فقرة، ك 1) فقرات، ككانت بدرجة ممارسة )كبيرة( عمى

 ( فقرة.6ممارسة )متكسطة( عمى )
 تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة المجاؿ

السادس مف مجاالت المنظمة المتعممة )ربط المنظمة بالبيئة 
( كىي )تيتـ الجامعة 38( لمفقرة رقـ )2.90الخارجية( مف )

( لمفقرة 3.61بمعرفة اثر قراراتيا عمى معنكيات منسكبييا( إلى )
( كىي )تتعاكف الجامعة مع الجيات الخارجية مف اجؿ 39قـ )ر 

تبادؿ المنافع(، ككاف المتكسط الحسابي العاـ لدرجة ممارسة 
)ربط المنظمة  المجاؿ السادس مف مجاالت المنظمة المتعممة
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( أم بدرجة ممارسة 3.27يساكم ) بالبيئة الخارجية(
 في األخذ)متكسطة(.كقد يعكد ذلؾ إلى اقتصار جامعة جازاف 

 بقرارات الطالب كالشركات كخالفة ضمف قراراتيا المختمفة. 
)ربط  كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر بعد     

[ 14] المنظمة بالبيئة الخارجية( مع نتائج دراسة كؿ مف: حسيف
[ في جامعة 13] كأبك حشيش بالجامعات الخاصة المصرية،
 الدراسة. األقصى مف كجية نظر عينة

)تتعاكف الجامعة مع  ( كىي39فقد احتمت الفقرة رقـ )      
الجيات الخارجية مف اجؿ تبادؿ المنافع( بمتكسط حسابي 

( الترتيب األكؿ في ىذا المجاؿ، كقد يرجع ذلؾ إلى 3.61)
إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس الىتماـ إدارة الجامعة بالتعاكف مع 

عة عمى المستكل اإلدارم الجيات الخارجية لتطكير الجام
 كاألكاديمي.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت       
[ التي أشير فييا إلى أف تعاكف الييئة الممكية مع 40] كالمطيرم

الجيات الخارجية مف اجؿ تبادؿ المنافع كاف األكثر تعبيرا عف 
عينة  كجكد مفيـك المنظمة المتعممة المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل

 الدراسة.
( كىي )تيتـ الجامعة بمعرفة اثر 38أما الفقرة رقـ )      

قراراتيا عمى معنكيات منسكبييا( فقد احتمت الترتيب السادس 
كقد يرجع ذلؾ إلى أف جامعة جازاف  (2.90) بمتكسط حسابي

تيتـ بتطبيؽ األنظمة كالمكائح كال تيتـ كثيرا بمعنكيات أعضاء 
 الصادرة لمتنفيذ. الجامعة مف القرارات

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت       
[ التي أشير فييا إلى أف اىتماـ الييئة الممكية 40] كالمطيرم

بمعرفة اثر قراراتيا في معنكيات المكظفيف كاف األقؿ تعبيرا عف 
كجكد مفيـك المنظمة المتعممة المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة 

 الدراسة.
لثا: درجة ممارسة المجاؿ السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة ثا

 لمتعمـ
 14جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
 المجال السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم

 العبارات م
 درجة الممارسة

 الترتيب
 االنحراف  المتوسط 

 ةاالستجاب
 المعياري الحسابي

 كبيرة  1.00 3.66 1 يحرص القادة عمى أف تتطابؽ أفعاليـ مع القيـ التي تدعك ليا الجامعة. 46
 كبيرة  1.00 3.59 2 يبحث القادة في الجامعة بشكؿ مستمر عف فرص التعمـ. 45
ت الخاصة بتكجيات تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس بالمشاركة في تحديث المعمكما 42

 الجامعة.
 كبيرة  0.98 3.41 3

 متكسطة 1.05 3.37 4 تدعـ الجامعة أعضاء ىيئة التدريس مف اجؿ تنفيذ رؤية الجامعة كخططيا. 43
 متكسطة 1.05 3.34 5 يسعى قادة الجامعة ليككنكا مدربيف كمرشديف لمختمؼ أعضاء ىيئة التدريس لتطكيرىـ. 44
 متكسطة 1.03 3.29 6 عاـ طمبات أعضاء ىيئة التدريس الخاصة بفرص التعمـ كالتدريب.تدعـ الجامعة بشكؿ  41

 كبيرة  0.84 3.44 المتكسط العاـ
تـ قياس درجة ممارسة المجاؿ السابع مف مجاالت      

المنظمة المتعممة )القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ( مف كجية 
( 6اف، مف خالؿ )نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جاز 

( فقرات، كبدرجة 3فقرات، ككانت بدرجة ممارسة )كبيرة( عمى )
 ( فقرات.3ممارسة )متكسطة( عمى )

تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة المجاؿ      
السابع مف مجاالت المنظمة المتعممة )القيادة االستراتيجية 

كىي )تدعـ ( 41( لمفقرة رقـ )3.29الداعمة لمتعمـ( مف )
الجامعة بشكؿ عاـ طمبات أعضاء ىيئة التدريس الخاصة 

( كىي 46( لمفقرة رقـ )3.66بفرص التعمـ كالتدريب( إلى )
)يحرص القادة عمى أف تتطابؽ أفعاليـ مع القيـ التي تدعك ليا 
الجامعة(، ككاف المتكسط الحسابي العاـ لدرجة ممارسة المجاؿ 

عممة )القيادة االستراتيجية السابع مف مجاالت المنظمة المت
 ( أم بدرجة ممارسة )كبيرة(.3.44الداعمة لمتعمـ( يساكم )
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كقد يرجع ذلؾ إلى حرص القادة جامعة جازاف عمى تكجيو       
أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تكضيح نقاط الخمؿ كمحاكلة 

كما يدؿ كجكد بعد القيادة االستراتيجية  تجاكزىا في المستقبؿ،
لمتعمـ بدرجة كبيرة إلى جكدة العالقة القائمة بيف القادة الداعمة 

كأعضاء ىيئة التدريس في الجامعة القائمة عمى االحتراـ 
مما يعزز مف فرص التعمـ كالتعاكف كالتقدـ نحك  كالتقدير،

ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة بدرجة كبيرة جدا في جامعة 
 جازاف. 
 الدرجة الكمية لتكفر بعد كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في     

 مع نتائج دراسة الحكاجرة )القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ(
[ بجامعة البترا الخاصة مف حيث أف ىذا البعد مف األبعاد 23]

 المدركة األعمى اثر لدل المبحكثيف.
)القيادة  كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة في الدرجة الكمية لتكفر بعد

[ 13] حشيش مع نتائج دراسة أبك عمة لمتعمـ(االستراتيجية الدا
حيث كاف  في جامعة األقصى مف كجية نظر عينة الدراسة؛

 بدرجة متكسطة.
( كىي )يحرص القادة عمى أف 46كقد احتمت الفقرة رقـ )    

تتطابؽ أفعاليـ مع القيـ التي تدعك ليا الجامعة( الترتيب األكؿ 
مارسة جامعة كىذا مؤشر جيد لم (،3.66بمتكسط حسابي )

 حيث تتطابؽ القرارات  جازاف لمجاالت المنظمة المتعممة؛

 الجامعية مع قيـ الجامعة.
 كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زايد كبكبشيت كالمطيرم

[ التي أشير فييا إلى مطابقة أفعاؿ المدراء مع قيـ الييئة 40]
عممة الممكية كاف األكثر تعبيرا عف كجكد مفيـك المنظمة المت

 المتعمؽ بيذا المجاؿ لدل عينة الدراسة.
( كىي )تدعـ الجامعة بشكؿ عاـ 41أما الفقرة رقـ )      

 طمبات أعضاء ىيئة التدريس الخاصة بفرص التعمـ كالتدريب(
 (.3.29فقد احتمت الترتيب السادس بمتكسط حسابي )

كربما يعكد السبب إلى شعكر بعض أعضاء ىيئة التدريس باف 
ليـ مف فرص التعمـ ال يمبي االحتياجات التدريبية  ما يقدـ

 كالتطكير الميني ليـ بشكؿ مناسب يتساكل مع طمكحاتيـ.
السؤاؿ الثاني: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

البحث حكؿ  بيف متكسطات استجابات عينة (0.05داللة )
 درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة حسب متغيرات

عدد سنكات الخبرة  نس، الكمية، المرتبة األكاديمية، الجنسية،)الج
 في مجاؿ العمؿ األكاديمي(؟
 أكال: المقارنة حسب الجنس

لممقارنة بيف متكسطات درجات ممارسة مجاالت المنظمة 
المتعممة حسب الجنس، تـ استخداـ اختبار )ت( ككانت النتائج 

 (:15) كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ
 15جدول 

 تائج اختبار )ت( لممقارنة بين متوسطات درجات ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة حسب الجنسن

 العدد الجنس المجال
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األكؿ
 0.74 3.31 134 ذكر

2.17 
242 

0.03 
 0.74 3.10 110 أنثى

 الثاني
 0.74 3.37 134 ذكر

0.46 
242 

0.64 
 0.73 3.33 110 أنثى

 الثالث
 0.77 3.28 134 ذكر

0.75 
242 

0.46 
 0.78 3.20 110 أنثى

 الرابع
 0.73 3.64 134 ذكر

3.89 
242 

0.00 
 0.78 3.26 110 أنثى

 0.00 242 3.08 0.76 3.34 134 ذكر الخامس
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 العدد الجنس المجال
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي
 0.80 3.03 110 أنثى

 السادس
 0.73 3.47 134 ذكر

4.66 
242 

0.00 
 0.77 3.02 110 أنثى

 السابع
 0.83 3.53 134 ذكر

1.85 242 0.07 
 0.86 3.33 134 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.67 3.41 134 ذكر

2.71 242 0.01 
 0.68 3.18 110 أنثى

كتشير إلى  (4.66( إلى )0.46تراكحت قيـ )ت( مف )      
بيف متكسطات  (0.05) حصائيا عند مستكلكجكد فركؽ دالة إ

درجات ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة حسب الجنس في 
)تشجيع  جميع المجاالت كالدرجة الكمية فيما عدا المجاؿ الثاني

كالمجاؿ الثالث )تشجيع التعمـ كالتعاكف  االستفسار كالحكار(
لمتعمـ( الجماعي( كالمجاؿ السابع )القيادة االستراتيجية الداعمة 

 ككانت الفركؽ عمى النحك التالي:
المجاؿ األكؿ )إيجاد فرص التعمـ المستمر(: الفركؽ في اتجاه 

( مقارنة باإلناث بمتكسط حسابي 3.31) الذككر بمتكسط حسابي
(3.10.) 

المجاؿ الرابع )إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة كالتعمـ(: الفركؽ 
قارنة باإلناث ( م3.64في اتجاه الذككر بمتكسط حسابي )

 (.3.26بمتكسط حسابي )
المجاؿ الخامس )تمكيف األفراد مف رؤية جماعية مشتركة(: 

( مقارنة 3.34الفركؽ في اتجاه الذككر بمتكسط حسابي )
 (.3.03باإلناث بمتكسط حسابي )

المجاؿ السادس )ربط المنظمة بالبيئة الخارجية(: الفركؽ في 
 مقارنة باإلناث بمتكسط ( 3.47اتجاه الذككر بمتكسط حسابي )

 (.3.02حسابي )
الدرجة الكمية لمجاالت المنظمة المتعممة: الفركؽ في اتجاه 

( مقارنة باإلناث بمتكسط حسابي 3.41الذككر بمتكسط حسابي )
(3.18.) 

كربما يعكد ذلؾ الى أف اعضاء ىيئة التدريس الذككر اكثر كعيا 
 معة جازاف؛بدرجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة في جا

 كذلؾ لقربيـ مف القيادات كمصادر صنع القرار في الجامعة.
[ في 14] حسيف تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف:

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة في 
الدرجة الكمية ألبعاد خصائص المنظمة المتعممة تعزل إلى 

 الجنس.
[، 23] نتائج دراسة كؿ مف: الحكاجرةكتختمؼ ىذه النتيجة مع 

[، في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 9] [، ككيك10] كالحكاجرة
إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة في الدرجة الكمية ألبعاد 

 المنظمة المتعممة تعزل إلى الجنس.
لممقارنة بيف متكسطات درجات  :ثانيا: المقارنة حسب الكمية
لمتعممة حسب الكمية، تـ استخداـ ممارسة مجاالت المنظمة ا

 اختبار )ت( ككانت النتائج كالتالي:
 16 جدول

 المتعممة حسب الكمية نتائج اختبار )ت( لممقارنة بين متوسطات درجات ممارسة مجاالت المنظمة

 العدد الكمية المجال
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األكؿ
 0.79 3.26 136 عممية

1.17 242 0.42 
 0.68 3.15 108 نظرية
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 العدد الكمية المجال
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 الثاني
 0.74 3.30 136 عممية

1.12 242 0.26 
 0.72 3.14 108 نظرية

 الثالث
 0.76 3.23 136 عممية

0.38 242 0.71 
 0.81 3.26 108 نظرية

 الرابع
 0.72 3.39 136 عممية

1.84 
242 

0.07 
 0.83 3.57 108 نظرية

 الخامس
 0.72 3.15 136 عممية

1.07 
242 

0.28 
 0.88 3.26 108 نظرية

 السادس
 0.69 3.22 136 عممية

1.11 
242 

0.27 
 0.89 33.3 108 نظرية

 السابع
 0.77 3.43 136 عممية

0.29 
242 

0.77 
 0.94 3.46 108 نظرية

 الدرجة الكمية
 0.64 3.28 136 عممية

0.73 
242 

0.47 
 0.73 3.34 108 نظرية

( كتشير إلى 1.84( إلى )0.29تراكحت قيـ )ت( مف )     
( بيف 0.05عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )

متكسطات درجات ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة حسب 
 الكمية في جميع المجاالت كالدرجة الكمية. 
دريس عمى اختالؼ كقد يرجع ذلؾ الى اف اعضاء ىيئة الت

كمياتيـ يدرككف بصكرة مماثمة درجة ممارسة مجاالت المنظمة 
 المتعممة بجامعة جازاف.

 [،13] تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف: أبك حشيش   

[ في عدـ كجكد فركؽ 14] [، كحسيف6] كخضر كخصاكنة 
ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة في الدرجة 

 مية ألبعاد المنظمة المتعممة تعزل إلى الكمية.الك
 ثالثا: المقارنة حسب المرتبة األكاديمية

لممقارنة بيف متكسطات درجات ممارسة مجاالت المنظمة 
المتعممة حسب المرتبة األكاديمية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ 

 )ؼ( ككانت النتائج كالتالي: التبايف األحادم

 17جدول 
 ابية واالنحرافات المعيارية حسب المرتبة األكاديميةالمتوسطات الحس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرتبة األكاديمية المجال

 األكؿ
 0.88 3.70 22 أستاذ

 0.68 3.24 62 أستاذ مشارؾ
 0.73 3.14 160 أستاذ مساعد

 الثاني
 0.82 3.64 22 أستاذ

 0.59 3.29 62 أستاذ مشارؾ
 0.76 3.33 160 اذ مساعدأست

 الثالث
 1.06 3.65 22 أستاذ

 0.70 3.12 62 أستاذ مشارؾ
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرتبة األكاديمية المجال
 0.75 3.23 160 أستاذ مساعد

 الرابع
 0.70 4.03 22 أستاذ

 0.75 3.33 62 أستاذ مشارؾ
 0.77 3.45 160 أستاذ مساعد

 الخامس
 0.88 3.56 22 أستاذ

 0.67 3.28 62 أستاذ مشارؾ
 0.81 3.12 160 أستاذ مساعد

 السادس
 0.90 3.35 22 أستاذ

 0.67 3.26 62 أستاذ مشارؾ
 0.81 3.25 160 أستاذ مساعد

 السابع
 0.75 3.65 22 أستاذ

 0.82 3.57 62 أستاذ مشارؾ
 0.87 3.36 160 أستاذ مساعد

 الدرجة الكمية
 0.70 3.65 22 أستاذ

 0.95 3.29 62 أستاذ مشارؾ
 0.70 3.27 160 أستاذ مساعد

إلى كجكد اختالفات بيف قيـ  (17) تشير نتائج الجدكؿ رقـ     
المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة 

كلمعرفة ىؿ  بجامعة جازاف حسب اختالؼ المرتبة االكاديمية،

أـ ىي  (0.05) ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
صائيا، أشارت نتائج اختبار )ؼ( فركؽ بسيطة كغير دالة إح

 :يمي إلى ما
 18جدول 

 حسب المرتبة االكاديمية نتائج اختبار )ف( لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المجال

 األكؿ
 0.00 5.72 3.06 2 6.12 بيف المجمكعات
 0.54 241 129.04 داخؿ المجمكعات

  
 243 135.16 الكمي

   

 الثاني
 0.15 1.91 1.02 2 2.03 بيف المجمكعات
 0.53 241 128.02 داخؿ المجمكعات

  
 243 130.05 الكمي

   

 الثالث
 0.02 3.82 2.26 2 4.52 بيف المجمكعات
 0.59 241 142.40 داخؿ المجمكعات

  
 243 146.91 الكمي

   

 الرابع
 0.00 7.21 4.11 2 8.23 بيف المجمكعات
 0.57 241 137.53 داخؿ المجمكعات

  
 243 145.76 الكمي

   
 0.04 3.40 2.09 2 4.18 بيف المجمكعات الخامس
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 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المجال
 0.61 241 148.03 داخؿ المجمكعات

  
 243 152.21 الكمي

   

 السادس
 0.87 0.14 0.09 2 0.17 بيف المجمكعات
 0.62 241 149.20 داخؿ المجمكعات

  
 243 149.37 الكمي

   

 السابع
 0.12 2.12 1.51 2 3.02 بيف المجمكعات
 0.71 241 171.37 داخؿ المجمكعات

  
 243 174.39 الكمي

   

 الدرجة الكمية
 0.04 3.09 1.40 2 2.81 بيف المجمكعات
 0.46 241 109.63 داخؿ المجمكعات

  
 243 112.44 الكمي

   
( كتشير إلى 7.21( إلى )0.14تراكحت قيـ )ؼ( مف )      

( بيف متكسطات 0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )
درجات ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة بجامعة جازاف حسب 

 المجاؿ عدا اختالؼ المرتبة االكاديمية، في جميع المجاالت، ما

الحكار(، كالمجاؿ السادس )ربط )تشجيع االستفسار ك  الثاني 
ة يالمنظمة بالبيئة الخارجية( كالمجاؿ السابع )القيادة االستراتيج

الداعمة لمتعمـ( كلتحديد اتجاىات الفركؽ في المجاالت ذات 
 :، تـ استخداـ اختبار شيفيو ككانت نتائجواإلحصائيةالداللة 

 19جدول 
 في المجال األول حسب المرتبة االكاديميةاختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق 

 الفروق بين المتوسطات الحسابية المرتبة االكاديمية
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ المتوسط الحسابي

 *0.56 *0.46 - 3.70 أستاذ
 0.10 -  3.24 أستاذ مشارؾ
 -   3.14 أستاذ مساعد

 (1.15دالة إحصائيا عند مستوى ) *
بيف متكسطات  (0.05) لة إحصائيا عند مستكلتكجد فركؽ دا

بيف  )إيجاد فرص التعمـ المستمر( درجة ممارسة المجاؿ األكؿ
( كالمرتبة 3.70) المرتبة االكاديمية أستاذ بمتكسط حسابي
كالفركؽ  (3.24) االكاديمية استاذ مشارؾ بمتكسط حسابي

 .لصالح المرتبة االكاديمية أستاذ

بيف  (0.05إحصائيا عند مستكل ) كما تكجد فركؽ دالة     
)إيجاد فرص التعمـ  متكسطات درجة ممارسة المجاؿ األكؿ

 (3.70) بيف المرتبة االكاديمية أستاذ بمتكسط حسابي المستمر(
( 3.14) كالمرتبة االكاديمية استاذ مساعد بمتكسط حسابي

 .كالفركؽ لصالح المرتبة االكاديمية أستاذ

 21جدول 
 يه لتحديد اتجاهات الفروق في المجال الثالث حسب المرتبة االكاديميةاختبار شيف

 الفروق بين المتوسطات الحسابية المرتبة االكاديمية
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ المتوسط الحسابي

 *0.42 *0.53 - 3.65 أستاذ
 0.11 -  3.12 أستاذ مشارؾ
 -   3.23 أستاذ مساعد
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بيف  (0.05) تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل     
)تشجيع التعمـ كالتعاكف  متكسطات درجة ممارسة المجاؿ الثالث

 بيف المرتبة االكاديمية أستاذ، بمتكسط حسابي الجماعي(
 كالمرتبة االكاديمية استاذ مشارؾ بمتكسط حسابي (3.65)
 .اديمية أستاذ( كالفركؽ لصالح المرتبة االك3.12)

( بيف 0.05كما تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )     
متكسطات درجة ممارسة المجاؿ الثالث )تشجيع التعمـ كالتعاكف 
 الجماعي( بيف المرتبة االكاديمية أستاذ بمتكسط حسابي

 كالمرتبة االكاديمية استاذ مساعد بمتكسط حسابي (3.65)
 االكاديمية أستاذ.كالفركؽ لصالح المرتبة  (3.23)

 21جدول 
 اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المجال الرابع حسب المرتبة االكاديمية

 الفروق بين المتوسطات الحسابية المرتبة االكاديمية
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ المتوسط الحسابي

 *0.58 *070 - 4.03 أستاذ
 0.12 -  3.33 أستاذ مشارؾ

 -   3.45 مساعد أستاذ
 (1.15دالة إحصائيا عند مستوى )*

( بيف 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )     
متكسطات درجة ممارسة المجاؿ الرابع )انشاء انظمة لمشاركة 
المعرفة كالتعمـ( بيف المرتبة االكاديمية أستاذ بمتكسط حسابي 

 ط حسابي( كالمرتبة االكاديمية استاذ مشارؾ بمتكس4.03)
 .كالفركؽ لصالح المرتبة االكاديمية أستاذ (3.33)

( بيف 0.05كما تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )      
متكسطات درجة ممارسة المجاؿ الرابع )انشاء انظمة لمشاركة 
 المعرفة كالتعمـ بيف المرتبة االكاديمية أستاذ بمتكسط حسابي

 ساعد بمتكسط حسابيكالمرتبة االكاديمية استاذ م (4.03)
 .( كالفركؽ لصالح المرتبة االكاديمية أستاذ3.45)

 22جدول 
 اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المجال الخامس حسب المرتبة االكاديمية

 الفروق بين المتوسطات الحسابية المرتبة االكاديمية
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ المتوسط الحسابي

 *0.44 028 - 3.56 أستاذ
 0.16 -  3.28 أستاذ مشارؾ
 -   3.12 أستاذ مساعد

 (1.15دالة إحصائيا عند مستوى )*
( بيف 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )     

متكسطات درجة ممارسة المجاؿ الخامس )تمكيف االفراد مف 
 ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤية جماعية مشتركة( بيف المرتبة االكاديمية أستاذ بمتكس

 
( كالمرتبة االكاديمية استاذ مساعد بمتكسط 3.56ي )حساب

 كالفركؽ لصالح المرتبة االكاديمية أستاذ. (12.3) حسابي
 

 23جدول 
 اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في الدرجة الكمية حسب المرتبة االكاديمية 

 الفروق بين المتوسطات الحسابية المرتبة االكاديمية
 أستاذ مساعد أستاذ مشارك تاذأس المتوسط الحسابي

 *0.38 0.36 - 3.65 أستاذ
 0.02 -  3.29 أستاذ مشارؾ
 -   3.27 أستاذ مساعد

 (1.15) مستوى عند إحصائيا دالة*
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 بيف( 0.05) مستكل عند إحصائيا دالة فركؽ تكجد     
 المنظمة مجاالت لممارسة الكمية لمدرجة الحسابي المتكسط
( 3.65) حسابي بمتكسط أستاذ االكاديمية المرتبة بيف المتعممة
( 3.27) حسابي بمتكسط مساعد استاذ االكاديمية كالمرتبة
 .أستاذ االكاديمية المرتبة لصالح كالفركؽ
 استاذ بمرتبة التدريس ىيئة اعضاء اف الى ذلؾ يرجع كقد     
 ممارسة يدرككف تجعميـ قياديو كمناصب اعمى خبرات لدييـ

 مف افضؿ بصكرة جازاف جامعة في لمتعممةا المنظمة  مجاالت
 .مساعد استاذ المرتبة
 خضر: مف كؿ دراسة نتائج مع النتيجة ىذه تتفؽ     

 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد في[ 6] كخصاكنة

 المنظمة ألبعاد الكمية الدرجة في الدراسة عينة استجابات
 .كاديميةاأل المرتبة إلى تعزل األردنية الجامعات في المتعممة
[ 23] الحكاجرة :مف كؿ دراسة نتائج مع النتيجة ىذه تختمؼ
 تايكاف، ككميات جامعات في [9] ككيك الخاصة، البترا بجامعة
 األكسط، الشرؽ جامعة في[ 15] كالناظر كالصرايره كالشريفي

 عينة استجابات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ في
 إلى تعزل المتعممة المنظمة عادألب الكمية الدرجة في الدراسة
 .األكاديمية المرتبة
 الجنسية حسب المقارنة: رابعا

 المنظمة مجاالت ممارسة درجات متكسطات بيف لممقارنة
 النتائج ككانت (ت) اختبار استخداـ تـ الجنسية، حسب المتعممة
 :كالتالي

 24 جدول
 الجنسية حسب المتعممة المنظمة االتمج ممارسة درجات متوسطات بين لممقارنة( ت) اختبار نتائج

 الداللة درجات قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الجنسية المجال
 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األكؿ
 0.79 3.50 30 سعكدم)ػة(

2.22 242 0.03 
 0.73 3.18 214 غير سعكدم)ػة(

 الثاني
 0.89 3.50 30 سعكدم)ػة(

1.15 
242 

0.25 
 0.71 3.33 214 غير سعكدم)ػة(

 الثالث
 0.84 3.50 30 سعكدم)ػة(

1.98 
242 

0.04 
 0.76 3.21 214 غير سعكدم)ػة(

 الرابع
 0.93 3.49 30 سعكدم)ػة(

0.14 
242 

0.89 
 0.75 3.47 214 غير سعكدم)ػة(

 الخامس
 0.76 3.28 30 سعكدم)ػة(

0.55 
242 

0.58 
 0.80 3.19 214 غير سعكدم)ػة(

 السادس
 0.82 3.28 30 سعكدم)ػة(

0.08 
242 

0.94 
 0.78 3.26 214 غير سعكدم)ػة(

 السابع
 0.82 3.56 30 سعكدم)ػة(

0.79 
242 

0.43 
 0.85 3.42 214 غير سعكدم)ػة(

 الدرجة الكمية
 0.73 3.44 30 سعكدم)ػة(

1.15 242 0.25 
 0.67 3.29 214 غير سعكدم)ػة(

( كتشير إلى كجكد 2.22( إلى )0.08حت قيـ )ت( مف )تراك 
بيف متكسطات درجات  (0.05فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )

ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة حسب الجنس في مجاليف 

فقط كىما المجاؿ األكؿ )إيجاد فرص التعمـ المستمر( كالمجاؿ 
 ركؽ عمىالثالث )تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي( ككانت الف

 النحك التالي:
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المجاؿ األكؿ )إيجاد فرص التعمـ المستمر(: الفركؽ في اتجاه 
( مقارنة 3.50أصحاب الجنسية السعكدية بمتكسط حسابي )

 (.3.18بغير السعكدييف بمتكسط حسابي )
 المجاؿ الثالث )تشجيع التعمـ كالتعاكف الجماعي(: الفركؽ في

( 3.50ط حسابي )اتجاه أصحاب الجنسية السعكدية بمتكس
 (.3.21مقارنة بغير السعكدييف بمتكسط حسابي )

كقد يعكد السبب الى ادراؾ اعضاء ىيئة التدريس      
السعكدييف لممارسة مجاالت المنظمة المتعممة بجامعة جازاف 

ىيئة التدريس غير السعكدييف في  ألعضاءبصكرة اكبر بالنسبة 
شجيع التعمـ كالتعاكف كت )ايجاد فرص التعمـ المستمر، المجاليف
عف بقية المجاالت االخرل لقربيـ مف القادة  الجماعي(

كمشاركتيـ في فرؽ العمؿ الخاصة بصنع القرارات الجامعية 
الى اف المكائح كاالنظمة  باإلضافة مقارنة بغير السعكدييف،

عمى التعمـ في حضكر الدكرات كالمؤتمرات تدعـ  لممكافآت
 السعكدييف بصكرة اكبر. 

امسا: المقارنة حسب عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ خ
 األكاديمي

لممقارنة بيف متكسطات درجات ممارسة مجاالت المنظمة 
المتعممة حسب عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ األكاديمي، 
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )ؼ( ككانت النتائج 

 كالتالي:

 25جدول 
 ية واالنحرافات المعيارية حسب سنوات الخبرة في مجال العمل األكاديميالمتوسطات الحساب

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة .المجال

 األكؿ
 0.68 3.38 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.75 3.05 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.76 3.24 94 سنكات فأكثر 10مف 

 الثاني
 0.75 3.32 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.72 3.33 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.73 3.40 94 سنكات فأكثر 10مف 

 الثالث
 0.69 3.36 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.77 3.08 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.83 3.30 94 سنكات فأكثر 10مف 

 الرابع
 0.74 3.46 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.79 3.38 82 سنكات 10أقؿ مف  –ت سنكا 5مف 

 0.79 3.56 94 سنكات فأكثر 10مف 

 الخامس
 0.68 3.28 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.72 3.13 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.92 3.21 94 سنكات فأكثر 10مف 

 السادس
 0.68 3.32 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.76 3.21 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.87 3.27 94 سنكات فأكثر 10مف 

 السابع
 0.64 3.50 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.85 3.29 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.96 3.52 94 سنكات فأكثر 10مف 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة .المجال

 الدرجة الكمية
 0.59 3.37 68 سنكات 5أقؿ مف 

 0.69 3.21 82 سنكات 10أقؿ مف  –سنكات  5مف 

 0.73 3.35 94 سنكات فأكثر 10مف 

( إلى كجكد اختالفات بيف قيـ 25تشير نتائج الجدكؿ رقـ )     
المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة 
بجامعة جازاف حسب اختالؼ عدد سنكات الخبرة في مجاؿ 

العمؿ األكاديمي، كلمعرفة ىؿ ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية 
ي فركؽ بسيطة كغير دالة إحصائيا، ( أـ ى0.05عند مستكل )

 يمي: أشارت نتائج اختبار )ؼ( إلى ما
 26جدول 

 نتائج اختبار )ف( لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العمل األكاديمي
 اإلحصائيةالداللة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المجال

 األكؿ
 0.02 3.84 2.08 2 4.17 بيف المجمكعات
     0.54 241 131.00 داخؿ المجمكعات

       243 135.16 الكمي

 الثاني
 0.73 0.32 0.17 2 0.34 بيف المجمكعات
     0.54 241 129.71 داخؿ المجمكعات

       243 130.05 الكمي

 الثالث
 0.06 2.86 1.71 2 3.41 بيف المجمكعات
     0.60 241 143.50 داخؿ المجمكعات

 146.91 الكمي
1 

243       

 الرابع
 0.30 1.21 0.72 2 1.44 بيف المجمكعات
     0.60 241 144.32 داخؿ المجمكعات

       243 145.67 الكمي

 الخامس
 0.86 بيف المجمكعات

 
0.43 0.69 0.50 

     0.63 241 151.35 داخؿ المجمكعات
       243 152.21 الكمي

 السادس
 0.69 0.37 0.23 2 0.46 بيف المجمكعات
     0.62 241 148.91 داخؿ المجمكعات

       243 149.37 الكمي

 السابع
 0.16 1.85 1.32 2 2.64 بيف المجمكعات
     0.71 241 171.75 داخؿ المجمكعات

       243 174.39 الكمي

 الدرجة الكمية
 0.25 1.40 0.65 2 1.29 يف المجمكعاتب

     0.46 241 111.15 داخؿ المجمكعات
       243 112.44 الكمي
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( كتشير إلى كجكد 3.84( إلى )0.32تراكحت قيـ )ؼ( مف )
( بيف متكسطات درجات 0.05فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )

 ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة بجامعة جازاف حسب 

ؼ عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ االكاديمي، في اختال
المجاؿ األكؿ فقط )إيجاد فرص التعمـ المستمر( كلتحديد 

 اتجاىات الفركؽ، تـ استخداـ اختبار شيفيو ككانت نتائجو
 :كالتالي

 27جدول 
 لعمل االكاديمياختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المجال األول حسب المرتبة سنوات الخبرة في مجال ا

 الفروق بين المتوسطات الحسابية سنوات الخبرة
 11أقل من  – 5من  سنوات 5أقل من  المتوسط الحسابي

 سنوات
 سنوات فأكثر 11من 

 0.14 *0.33 - 3.38 سنكات 5أقؿ مف 
 0.19 -  3.05 سنكات 10أقؿ مف  – 5مف 

 -   3.24 سنكات فأكثر 10مف 
 (1.15) دالة إحصائيا عند مستوى*

 ( بيف0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )     
متكسطات درجة ممارسة المجاؿ األكؿ )إيجاد فرص التعمـ 

سنكات بمتكسط حسابي  5المستمر( بيف سنكات الخبرة أقؿ مف 
سنكات  10 أقؿ مف – 5كبيف سنكات الخبرة مف  (3.38)

أقؿ مف  ( كالفركؽ لصالح سنكات الخبرة3.05بمتكسط حسابي )
 .سنكات 5

كىذه النتيجة تشير الى اف اعضاء ىيئة التدريس لدييـ      
رؤية متباينة نحك ايجاد فرص التعمـ المستمر مع اختالؼ 
سنكات الخبرة خالفا عف رؤيتيـ المتماثمة في ممارسة مجاالت 

كقد يرجع ذلؾ الى اف الفئات مف  المنظمة المتعممة االخرل؛
سنكات 5اقؿ مف  ةم سنكات الخبر اء ىيئة التدريس ذك اعض

حيث اف خبرتيـ  يككنكا اكثر ادراؾ بكجكد فرص التعمـ المستمر؛
بسيطة في العمؿ الكاديمي؛ كبالتالي لدييـ رغبة اعمى في 

م ىيئة التدريس ذك  بأعضاءمقارنة  ألنفسيـالتطكير الميني 
كذلؾ لممساعدة في  ؛سنكات 10اقؿ مف  – 5الخبرة مف 
 .بعدترقياتيـ فيما 

كتتفؽ ىذه النتيجة في الدرجة الكمية مع نتائج دراسة كؿ      
 [ كأبك17] [، كالعرفج13] [، كأبك حشيش23] مف: الحكاجرة

 كالناظر ة[، كالشريفي كالصراير 10] [، كالحكاجرة42] خضير
[ في عدـ كجكد فركؽ ذات 26[، كايرديـ كاليجاف كاككار ]15]

الدراسة في الدرجة الكمية داللة إحصائية بيف استجابات عينة 
 .ألبعاد المنظمة المتعممة تعزل إلى عدد سنكات الخبرة

 كتختمؼ ىذه النتيجة في الدرجة الكمية مع نتائج دراسة حسيف
[ في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة 14]

الدراسة في الدرجة الكمية ألبعاد المنظمة المتعممة تعزل إلى عدد 
 .خبرةسنكات ال

 التوصيات. 6
حيث أف التكصيات تنبثؽ مف النتائج، لذا تكصي الباحثة بما 

 :يمي
بالرغـ أف المجاؿ الرابع )إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة . 1

كالتعمـ( يمارس بدرجة كبيرة، إال أف ىناؾ عبارتيف في ىذا 
المجاؿ يمارسا بدرجة متكسطة كىما )تبتكر الجامعة نظـ لقياس 

األداء الحالي كاألداء المتكقع تتفؽ مع متطمبات  الفجكة بيف
ك)تتيح الجامعة لجميع منسكبييا االطالع عمى  االعتماد(

التجارب التي مرت بيا لالستفادة منيا(، لذا تكصي الباحثة 
بحث جامعة جازاف عمى ممارستيا بدرجة كبيرة، كذلؾ مف 

 :خالؿ
مف خالؿ إتاحة الدركس المستفادة مف تجارب جامعة جازاف  -

كالكثائؽ، كالعركض التقديمية لمساعدة أعضاء  النظـ المعرفية،
كاإلسياـ  ىيئة التدريس بالجامعة عمى التعمـ مف تمؾ التجارب،

 .في تطكير العمميات
تكاصؿ قيادات الجامعة مع المؤسسات التعميمية داخؿ  -

المممكة العربية السعكدية كخارجيا التي تطبؽ مجاالت المنظمة 
ممة كاالستفادة مف خبرتيا في ىذا المجاؿ، كمف ثـ تقديـ المتع

 .ىيئة التدريس بالجامعة ألعضاءالبرامج التي تدعـ ذلؾ 
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تتفؽ مع متطمبات االعتماد عمى جميع  لألداءكضع مقاييس  -
 .المستكيات كمتابعتيا باستمرار

بالرغـ أف المجاؿ السابع )القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ( . 2
ارس بدرجة كبيرة، إال أف ىناؾ ثالث عبارات في ىذا المجاؿ يم

)تدعـ الجامعة أعضاء ىيئة  تمارس بدرجة متكسطة كىي
ك)يسعى قادة  التدريس مف اجؿ تنفيذ رؤية الجامعة كخططيا(

الجامعة ليككنكا مدربيف كمرشديف لمختمؼ أعضاء ىيئة التدريس 
ضاء ىيئة ك)تدعـ الجامعة بشكؿ عاـ طمبات أع لتطكيرىـ(

التدريس الخاصة بفرص التعمـ كالتدريب(، لذا تكصي الباحثة 
كذلؾ مف  بحث جامعة جازاف عمى ممارستيا بدرجة كبيرة،

 :خالؿ
تكثيؼ عقد القادة لمدكرات ككرش العمؿ لتدريب اعضاء ىيئة   -

 .التدريس كتطكيرىـ
اىتماـ ادارة الجامعة بطمبات اعضاء ىيئة التدريس لحضكر   -

 .مرات ككرش العمؿ ككنيا فرص لمتعمـالمؤت
حث إدارة الجامعة عمى تكفير المكارد التي يحتاجيا أعضاء   -

 .كخططيا ىيئة التدريس لتنفيذ رؤية الجامعة،
حيث أظيرت النتائج أف ممارسة باقي المجاالت األخرل . 3

 إيجاد فرص التعميـ المستمر، )األكؿ: كعددىا خمس مجاالت
تفسار كالحكار، الثالث: تشجيع التعمـ تشجيع االس الثاني:

كالتعاكف الجماعي، الخامس: تمكيف األفراد مف رؤية جماعية 
مشتركة السادس: ربط المنظمة بالبيئة الخارجية( تمارس بدرجة 
متكسطة، لذا تكصي الباحثة بحث جامعة جازاف بالعمؿ عمى 

  ؿ:كذلؾ مف خال ممارستيا،
 التدريس عف طريؽ تكزيع تخفيؼ األعباء عمى أعضاء ىيئة  -

 .إلتاحة فرص التعمـ ليـ المياـ بينيـ؛
ىيئة التدريس بمناقشة افكارىـ  ألعضاءتشجيع ادارة الجامعة  -

 .مف خالؿ تخصيص الكقت الكافي لذلؾ بشفافية،
ريس عمى التنمية الذاتية لتحقيؽ تشجيع اعضاء ىيئة التد -
 .ىداؼ الجامعةأ

 االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارسة كؿ مجاؿ مف مجإعداد دليؿ يتضمف آليات مم -

المنظمة المتعممة كتكزيعو عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس  
 .بالجامعة

التركيز عمى الميارات التي تعزز ابداء الرأم كالشفافية في  -
 .تبادؿ المعمكمات بيف اعضاء ىيئة التدريس

ضركرة تشكيؿ فرؽ عمؿ مف أعضاء ىيئة التدريس إلنجاز  -
 .كحؿ المشكالت ؿ تبادؿ المعمكمات،مختمؼ المياـ التي تشم

تكثيؼ البرامج التدريبية التي تساعد عمى تنمية قدرات اعضاء  -
 .كبناء فرؽ العمؿ ىيئة التدريس لمعمؿ كمجمكعة،

 .مكافاة فرؽ العمؿ ماديا كمعنكيا عمى انجازاتيا -
تشجيع اعضاء ىيئة التدريس عمى المبادرات الفردية بطرح  -

كاالبتكارات بما يتناسب مع التطكر العممي  االفكار الجديدة،
 .كتكريميـ عمييا كالتكنكلكجي،

القياـ بعمميات مسح دكرية لمبيئة الخارجية لمتعرؼ عمى ما قد  -
كاالستعداد لتككيف نظرة مستقبمية  يطرأ عمييا مف تغيرات،

لمجامعة تربط بيف إمكاناتيا، كالفرص المتاحة في البيئة 
 .الخارجية

مة لتطكير ممارسة مجاالت المنظمة المتعممة مقترحات عا
 :بجامعة جازاف

إقامة مجمس أبحاث الكتركني لمعمؿ في خدمة تكثيؽ . 1
األبحاث؛ حيث أف أكثر األبحاث إثارة غالبان ما تككف عند التقاء 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف الباحثيف الذيف لدييـ خبرة  تخصصيف،
كا إلى التعاكف مع عضك في مجاؿ كاحد )مثؿ األحياء( قد يحتاج

ىيئة تدريس لديو خبرة في مجاؿ آخر )مثؿ الكمبيكتر أك 
كبالتالي فاف عممت الجامعة  الجيكلكجيا( مف أجؿ كتابة البحث،

عمى تكفر مجمس أبحاث مركزم الكتركني يمكف فيو ألعضاء 
ىيئة التدريس أف يحددكا الجانب )الجكانب( التي يجركف فييا 

المشارؾ الذم يبحثكف عنو، إف كجد، البحث كنكع المؤلؼ 
كيككف المكقع أيضان إليجاد أفكار لمبحث مف أعضاء ىيئة 
ذا نجحت ىذه الخدمة  التدريس المستعديف لتقديـ أفكارىـ، كا 

كما أف  يمكف تمديدىا لتشمؿ ىيئة التدريس في كميات أخرل،
 ف أف ػػػػالعمؿ مع دارسيف مف تخصصات أخرل يخمؽ اندماج يمك
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 .ث مبتكرينتج عنو بح
أف يدرؾ قادة الجامعة أف الييكؿ التنظيمي ىرمي الشكؿ . 2

كيجب أف  يككف ذك فائدة قميمة بالنسبة لمجامعة كمنظمة متعممة،
كلكف أيضا مف  تتدفؽ المعمكمات ليس فقط مف أعمى إلى أسفؿ،

كذلؾ بعمؿ مكقع الكتركني يشارؾ فيو أعضاء  أسفؿ إلى أعمى؛
 .ة بأفكارىـ اإلدارية الحديثةىيئة التدريس قادة الجامع

أف تتاح الفرصة لمطالب بالمشاركة في المعرفة حتى تصبح . 3
كاف يككف ىناؾ مكقع الكتركني  الجامعة منظمة تعمـ حقيقية،

 يشترؾ فيو أعضاء ىيئة التدريس لطرح متطمبات كؿ تخصص،
كالفرص المتاحة لمعمؿ في ىذا المجاؿ، كالدكرات الخاصة 

 كاإلجابة فيو عمى استفسارات الطالب، تمفة،بالتخصصات المخ
 .كمقترحاتيـ كمناقشتيا كتنقيح أفكارىـ،

مف  كضع حكافز خاصة ألبحاث أعضاء ىيئة التدريس؛. 4
اجؿ ضماف استمرار أعضاء ىيئة التدريس في التعمـ حتى بعد 

 .الترقية إلى مرتبة أستاذ
 إنشاء نظـ لتسييؿ اإلجراءات اإلدارية ألعضاء ىيئة. 5

 التدريس في طمب المشاركة في المؤتمرات ككرش العمؿ،
 .لتككف فرص لمتعمـ كتشجيعيـ عمى ذلؾ؛

 :المقترحات
 طبؽ في الجامعات السعكدية األخرلت ةمشابي أبحاثإجراء  -

 .كمقارنة النتائج مع الدراسة الحالية
إجراء بحث مشابو يطبؽ في الجامعات األىمية كمقارنة  -

 .لحاليةالنتائج مع الدراسة ا
إجراء بحث عف كيفية تعزيز ممارسة مجاالت المنظمة  -

 .المتعممة في جامعة جازاف
إجراء بحث عف العالقة بيف استقطاب أعضاء ىيئة التدريس  -

 المتميزيف ببناء المنظمة المتعممة.
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PRACTICE OF THE FIELDS OF THE LEARNING 

ORGANIZATION FROM THE VIEW POINT OF THE 

TEACHING STAFF AT JAZAN UNIVERSITY & 

PROPOSALS FOR DEVELOPMENT 

SHADA IBRAHIM FARAJ 

Abstract_ The study aims to discover the degree of practicing the fields of learning organization from the view point of the 

teaching staff, to know the presence of statistically significant differences at level ( α =   0.05) in the responses of the sample 

which are attributed to the following variables of (sex, academic rank, college type, nationality and number experience years 

in the field of  academic work) and to specify certain  suggestions  for the promotion of Jazan University  in the light of the 

learning organization. The study has been prepared according to the descriptive method, which includes two types; 

surveying  and comparative ones; and that the researcher has relied on the questionnaire she prepared.  A  simple random 

sample of (244) individuals was chosen from  the teaching staff member at Jazan University. The most significant  results 

include that the degree of practicing the fields of the learning  organization from  the view point of the teaching staff at 

Jazan University was  generally average; and that the ordering of the fields was as follows: establishment  of systems for 

sharing knowledge and learning, creation of strategic leadership that supports education,encouragement of questioning and 

dialogue, linking the organization with the external environment, urging learning and collective  cooperation,creation of 

continuous educational opportunities and helping individuals to adopt a collective common perspective.There are 

statistically significant differences  among the means of the responses of the sample's individuals  regarding the overall 

degree for practicing  the fields of the learning organization from the point of view of the teaching staff at Jazan University 

according to sex and academic rank variables, in addition to there are no statistically significant differences  among the 

means of the responses of the sample's individuals  regarding the overall degree for practicing  the fields of the learning 

organization from the point of view of the teaching staff at Jazan University according to the variables of sex  college, 

nationality, and number of experience years in the field of academic work. The most significant recommendations comprise 

the Lessening of  the work burden of the teaching staff , together with distributing tasks among them so as togive chances for 

learning, - preparation of  a brochure containing mechanism  for practicing every field of the learning organization for 

distribution among  the teaching staff at Jazan University and carrying out of periodical  surveying process for the external 

environment in order to know any changes that might occur to it  and to prepare itself to set up a team for the future view for 

the university linking between the University's potentials and the opportunities available at the external environment . 


