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  :مستخلص الدراسة
 التعرف على واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة :ھدف الدراسة

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ومتطلبات تطبیقھا، والمعوقات التي قد تعوق تطبیقھا، 
  .ومن ثم تقدیم مقترحات قد ُتسھم في الحد من تلك المعوقات

  .، وأداة االستبانة)المسحي( استخدمت الباحثة المنھج الوصفي :ج الدراسة وأداتھامنھ
 تكوَّن مجتمع الدراسة من جمیع عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة :مجتمع الدراسة

أستاذ، وأستاذ مشارك، (بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في الریاض، ممن ھن على رتبة 
عضوة، استجاب ) ٥١(، وُطّبقت الدراسة على كافة مجتمع الدراسة البالغ عددھن )مساعدوأستاذ 
  ).٤٧(منھن 

  :وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، من أھمھا
  اعلى تطبیق خصائصوافقت عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة بدرجة عالیة جد

النماذج الذھنیة والرؤیة (، وبدرجة عالیة على )شخصيبالتمّكن ال(المنظمة المتعلمة المتعلقة 
 ).تعّلم الفریق والتفكیر النظمي(، وبدرجة متوسطة على )المشتركة

  وافقت عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة على أھمیة متطلبات تطبیق خصائص
 وإدارة المعرفة، والتعلم بالقیادة،(المنظمة المتعلمة بدرجة عالیة، وتتضّمن المتطلبات المتعلقة 

 على موافقتھن) بالھیكل التنظیمي(على التوالي، بینما حصلت المتطلبات المتعلقة ) التنظیمي
 .بدرجة متوسطة

  یواجھ تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة معوقات تنظیمیة ومعرفیة
 .بدرجة عالیة، ومعوقات بشریة بدرجة متوسطة

 المقترحات التي قد ُتسھم في التغلب على معوقات تطبیق خصائص المنظمة حصلت جمیع 
 .بكلیة العلوم االجتماعیة على موافقة عضوات ھیئة التدریس بدرجة عالیة جدا المتعلمة

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة
باختالف عدد سنوات ) بتعلم الفریق(نظمة المتعلمة المتعلقة حول واقع تطبیق خصائص الم

، وكانت الفروق لصالح الذین )٠٫٠٥(الخبرة، حیث كان مستوى الداللة عند مستوى أقل من 
  ). سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من (تتراوح سنوات خبرتھن 

  :مقدمةال
 كافة المجاالت المعرفیة، یشھد مجتمع القرن الحادي والعشرین تغیرات ھائلة ومتعددة في  

: والثقافیة، والتكنولوجیة، والسیاسیة، ھذه التغیرات والتطورات انعكست على كافة أنظمة المجتمع
النظام السیاسي، النظام االقتصادي، النظام االجتماعي، النظام التربوي، مما یتطلب منھا االستجابة 

  . السریعة لھذه التطورات، ومواجھة تحدیاتھ
م التربوي بمختلف مستویاتھ ومراحلھ یحتل دورًا بارزًا بین مختلف األنظمة؛ على والنظا  

اعتبار أن مخرجات النظام التربوي ھي مدخالت لمختلف األنظمة االجتماعیة األخرى، فھو معني 
بتوفیر المخرجات البشریة المتمیزة، والتي تتمثل في بناء اإلنسان الصالح لیس فقط معرفیًا بل 

لى ھویتھ الدینیة والثقافیة والوطنیة في ظل طغیان العولمة، وھذا یتطلب إعداد اإلنسان لیحافظ ع
  )١٣م، ص٢٠١٠سلطان وخضر، . (المتعلم للحاضر والمستقبل
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ففي ظل مجتمع المعرفة وما یصاحبھ من تطورات علمیة وتكنولوجیة، تأكد إلدارة   
عي بوجھ خاص أھمیة المعرفة في بناء المؤسسات التعلیمیة بوجھ عام، ومؤسسات التعلیم الجام

وتنمیة القدرات لألفراد والجماعات والمؤسسات، األمر الذي دفع بالجامعات نحو تنظیم وإدارة 
واستثمار خبرات وتجارب الجامعة، واألفراد العاملین بھا، لالستفادة منھا في تحقیق أھداف 

الملیجي، . (لجامعة إلى منظمة متعلمةالتطویر وسرعة االستجابة واالبتكار وھو ما یعني تحول ا
  )٢٢٨:٢٢٩م، ص٢٠١٠
مفھوم المنظمة المتعلمة بأنھا تلك المنظمة التي تھتم ) ٨٧م، ص٢٠١٢ النصر، أبو(ویفسر   

بالمعرفة والمعلومات عند ممارسة وظائف وعملیات اإلدارة، وھي التي تؤمن بأھمیة التعلم 
ي تتعلم من معارفھا وخبراتھا، ومعارف وخبرات والتعلیم المستمر لجمیع العاملین، وھي الت

العاملین فیھا، ومن معارف وخبرات المنظمات األخرى، باإلضافة إلى أنھا تطبق فكر اإلدارة 
  .بالمعرفة

حیث تحتاج المنظمات المعاصرة أن تمتلك معرفة ومرونة وقدرة أكبر على التعلم 
ظمات التي تتعلم أسرع ستكون أقدر على لتستطیع التصدي لمتغیرات البیئة بشكل أفضل، فالمن

م، ٢٠١٠سلطان وخضر، . (التكیف وعلى تحقیق مزایا استراتیجیة في التنافس المحلي والعالمي
  )٢٣ص

وقامت وزارة التعلیم العالي بمبادرة لدعم مشاركتھا في بناء مجتمع المعرفة لتعزیز 
لشامل لھیكل الجامعة وبنیتھا التنظیمیة  الحدیثة في الجامعات السعودیة من خالل التطویر ااإلدارة

واإلداریة، ومساعدة العاملین في الجامعات السعودیة من أعضاء ھیئة التدریس وموظفین لتطویر 
مھاراتھم القیادیة واإلداریة وتوفیر األنظمة والقواعد التنفیذیة واإلجراءات اإلداریة واألكادیمیة، 

 شبكة اإلنترنت لجمع وتنظیم وتوفیر كل ما یتعلق وذلك من خالل بناء بوابة إلكترونیة على
بالعملیات اإلداریة واألكادیمیة في الجامعات، ویتم في البوابة المشاركة بالمعرفة من خالل توثیق 
ونشر الممارسات الناجحة بین الجامعات وذلك لتعزیز مفھوم المنظمة المتعلمة في منظومة التعلیم 

   )sa.gov.mohe.wwwلعالي،موقع وزارة التعلیم ا. (العالي
الجامعات السعودیة إلى زیادة قدراتھا في مواجھة التغیرات ) ه١٤٣٤(ویدعو الحارثي 

التي تحدث من حولھا من خالل التحدیث والتطویر الشامل واستخدام التقنیة والتعلم المستمر 
ن قادرة على المنافسة مع مثیالتھا من الجامعات العربیة والتطویر في ھیاكلھا وآلیاتھا لتكو

  .والعالمیة من ناحیة وقادرة على تحقیق أھدافھا المستقبلیة من ناحیة أخرى
أن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة توفر الدعم الالزم ) ه١٤٣٢(وتؤكد العصیمي 

یة لھا، وتحرص على أن تكون إدارة المعرفة لتفعیل عملیة تولید المعرفة سعیًا لتنمیة المیزة التنافس
من أولویاتھا، لذا ینبغي علیھا نشر ثقافة المعرفة، وتوفیر البیئة المناسبة التي تحقق التمكین 

  .المعرفي
جامعة اإلمام محمد بن  وبناًء علیھ ترى الباحثة أن تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في

قق التمكین المعرفي وبالتالي تحقیق النجاح في بیئة ملیئة سعود اإلسالمیة ھي البیئة المناسبة لتح
  .بالتغیر
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  :مشكلة الدراسة
تشیر كثیر من الدراسات إلى وجود العدید من المبررات المؤدیة إلى التسابق بین الدول 
لتبني مفھوم المنظمة المتعلمة وتطبیقھا والحفاظ علیھا، ففي الدراسات المطبقة على مؤسسات 

أن تطبیق أبعاد المنظمة المتعلمة یسھم في ) م٢٠١٢(لى سبیل المثال وجد الشلفان األعمال ع
االلتزام الوظیفي وأن المصدر الرئیس للتمیز ھو المعرفة والتعلم بالنسبة للعاملین، وھذا ما أكدتھ 

بأن تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة یسھم في تحقیق التمیز المؤسسي، كما أید ) م٢٠١٠(النسور
حیث ذكر في دراستھ أن تطبیق عناصر المنظمة المتعلمة یساعد على دعم ) م٢٠٠٢( بكار ذلك

  .اإلبداع في المنظمة
أما الدراسات المطبقة في المؤسسات التربویة، وجدت الباحثة مجموعة من الدراسات 

حیث ذكر انھ یمكن إطالق ) م٢٠١١(المطبقة على مدارس تعلیم عام كما في دراسة جبران 
في محافظة إربد باألردن بدرجة متوسطة، وھذا ما وجده " المدرسة كمنظمة متعلمة"وصف 

في المدارس اللیبیة أن العاملین فیھا یمارسون مجاالت المنظمة المتعلمة بدرجة ) م٢٠١١ (ةعبابن
أن العاملون في المدرسة األردنیة ) م، ب٢٠٠٩ (عبابنةمتوسطة وكذلك توصل كال من الطویل و

  .بط المنظمة المتعلمة بدرجة متوسطةیمارسون ضوا
 أبوودراسة ) م٢٠١١(أما بالنسبة للدراسات المطبقة في الجامعات، اتفقت دراسة العرفج 

على أن أبعاد المنظمة المتعلمة مطبقھ فیھا بدرجة متوسطة، أما ) م٢٠١١(حشیش ومرتجى
ة كبیرة، بینما وجد أنھا مطبقة بدرجة ضعیفة، وتواجھھا صعوبات بدرج) ١٤٣٤الحارثي، (

أن درجة ممارسة مجاالت المنظمة المتعلمة في الجامعة ) م٢٠١١ (خصاونةوجدت خضر و
  .األردنیة تفاوتت بین الكبیرة والمتوسطة

أن تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة تسھم في  في دراستھ) م٢٠١٠(الحواجرة  ویذكر 
) م٢٠١١( العرفج أوصىعضائھا،كما قدرة الجامعات األردنیة على تولید طاقات ابتكاریة لدى أ

في دراستھ بإجراء المزید من األبحاث عن واقع تطبیق الجامعات ألبعاد المنظمة المتعلمة لتحدید 
  .الفجوات التي تحتاج إلى تطویر

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة فقد  والمطبقة في) ه١٤٣٣(أما دراسة القحطاني 
وجود  كان بدرجة ضعیفة، باإلضافة إلى لتعلم التنظیمي فیھاتوصلت إلى أن ممارسة عملیة ا

معوقات بدرجة عالیة تحد من تطبیق عملیة التعلم التنظیمي والذي یمثل مدخًال للتحول إلى مفھوم 
  .المنظمة المتعلمة، وبالتالي أوصت الباحثة بتوفیر بیئة ُتسھل حدوث التعلم التنظیمي في الجامعة

 إلى التعرف على واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة، لذلك تسعى ھذه الدراسة
ومتطلبات تطبیقھا،وتعتبر الباحثة أن التعلم التنظیمي ھو أحد ھذه المتطلبات باإلضافة إلى متطلبات 

كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة، والتي تشھد مؤخرًا توسعًا  أخرى، وطبقت الباحثة الدراسة في
لكمیة فقط، بل في النواحي الكیفیة والنوعیة في العلمیة التعلیمیة بالكلیة وفي النواحي ا كبیرًا لیس في

  :حیث تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي .جمیع األنشطة األخرى بھا
ما واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن 

 ة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟سعود اإلسالمیة من وجھ
  :وتفرعت منھ األسئلة التالیة

  ما متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام
 محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟
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 جتماعیة بجامعة اإلمام ما معوقات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم اال
 محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟

  ما المقترحات التي قد تسھم في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق خصائص المنظمة
المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر 

 ة التدریس فیھا؟عضوات ھیئ
  :أھداف الدراسة

  تعرف واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام
 .محمد بن سعود اإلسالمیة

  تعرف متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام
 .محمد بن سعود اإلسالمیة

 یق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام تحدید معوقات تطب
 .محمد بن سعود اإلسالمیة

  تقدیم مقترحات قد تسھم في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق كلیة العلوم
 .االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لخصائص المنظمة المتعلمة

  :أھمیة الدراسة
 م ھذه الدراسة في إثراء المكتبة العربیة وذلك ندرة الدراسات العربیة في مجال المنظمة تسھ

 .المتعلمة

 زیادة قدرة كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام على التكیف  تسھم نتائج ھذه الدراسة في
 .والتوافق مع المتغیرات التي قد تطرأ علیھا

 ء اإلداري للعاملین بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة تطویر األدا تسھم نتائج ھذه الدراسة في
 .اإلمام بما یسھم في تحقیق أھدافھا

  بجامعة اإلمام   في كلیة العلوم االجتماعیةالمسئولینتساعد نتائج ھذه الدراسة في تزوید
بصورة واضحة عن واقع تطبیقھا لخصائص المنظمة المتعلمة، وتحدید المشكالت التي قد 

 .تعیق تطبیقھا

  تساھم الدراسة بما تقدمھ من توصیات في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق كلیة
  .العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام لخصائص المنظمة المتعلمة

  :حدود الدراسة
 اقتصرت ھذه الدراسة على التعرف على متطلبات تطبیق خصائص : الحدود الموضوعیة

 االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ومن المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم
ثم تحدید معوقات تطبیقھا بالجامعة، وتقدیم مقترحات تسھم في التغلب على المعوقات التي 

  .تحد من تطبیق الجامعة لخصائص المنظمة المتعلمة

 محمد بن سعود طبقت ھذه الدراسة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام : الحدود المكانیة
  .اإلسالمیة بالریاض
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 طبقت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي : الحدود الزمانیة
  .ه١٤٣٤/١٤٣٥

  :مصطلحات الدراسة
  : المنظمة المتعلمة

المنظمة التي یعمل فیھا األفراد باستمرار على زیادة " : یعرفھا بیتر سینج رائد فكرتھا
نتائج التي یرغبون بھا، وھي المنظمة التي یتعلم فیھا األفراد باستمرار كیف قدراتھا في تحقیق ال

  ).Senge,1994,4" (یتعلمون معًا
المنظمة التي تتعلم من معارفھا وخبراتھا، ومن معارف "  بأنھا :وتعرفھا الباحثة إجرائیًا

 للعاملین فیھا، وخبرات اآلخرین، من خالل تدعیم وتوفیر وتسھیل فرص التعلم الذاتي والمستمر
  "سعیًا لتحسین قدراتھا على التكیف مع المتغیرات البیئیة

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات العربیة: أوال

ھدفت الدراسة وضع تصور مقترح لتحویل الجامعات ) ه١٤٣٤(دراسة الحارثي 
ستبانة السعودیة إلى منظمات متعلمة، واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي مستخدمة أداة اال

لجمع بیانات الدراسة، والتي طبقت على القیادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم 
إن درجة توافر أبعاد تطبیق ضوابط المنظمة : القرى، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أھمھا

میة فیھا كان المتعلمة في جامعة أم القرى من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس والقیادات األكادی
بدرجة ضعیفة، إن درجة أھمیة تطبیق ضوابط المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى من وجھة 
نظر أعضاء ھیئة التدریس والقیادات األكادیمیة فیھا كان بدرجة عالیة، إن مستوى المعوقات التي 

 أعضاء ھیئة یمكن أن تواجھ تطبیق ضوابط المنظمة المتعلمة في جامعة أم القرى من وجھة نظر
 .التدریس والقیادات األكادیمیة فیھا كان بدرجة عالیة

ھدفت تعرف واقع التعلم التنظیمي مدخًال للتحول إلى مفھوم ) ه١٤٣٣(دراسة القحطاني 
المنظمة المتعلمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وتحدید معوقات تطبیقھ، 

 وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، حیث استخدمت والمقترحات التي قد تسھم في تطبیقھ من
الباحثة المنھج الوصفي المسحي، وأداة االستبانة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من 

حدوث ممارسة عملیة التعلم التنظیمي بدرجة ضعیفة في جامعة اإلمام محمد بن سعود : أھمھا
بیق عملیة التعلم التنظیمي في جامعة اإلمام اإلسالمیة، وجود معوقات بدرجة عالیة تحد من تط

 .محمد بن سعود اإلسالمیة

ھدفت تعرف واقع جامعة الملك فیصل من حیث ) م٢٠١١(دراسة عبد المحسن العرفج 
تطبیقھا لمفھوم المنظمة المتعلمة، وتقدیم توصیات من شأنھا االرتقاء بأداء الجامعة المتعلقة بتنمیة 

ي، وقد استخدم الباحث المنھج الوثائقي لمراجعة األدب النظري معارفھا ورأس مالھا الفكر
والمنھج الوصفي المسحي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، مستخدمًا أداة االستبانة والتي طبقت على 
عینة من منسوبي جامعة الملك فیصل من أعضاء ھیئة التدریس والموظفین، وقد توصلت الدراسة 

 جامعة الملك فیصل ألبعاد المنظمة المتعلمة ھو عند مستوى أن تبني: إلى عدة نتائج أھمھا
متوسط، الحاجة ألن تضع جامعة الملك فیصل لھا ھدفًا استراتیجیًا یتمثل في دعم التعلم وبناء بیئة 
تحفز تبني أبعاد المنظمات المتعلمة وصوًال لبناء جامعة متعلمة، وأن تحدد الجامعة لھا مبادرات 



  

  م٢٠١٩لسنة  شرونالع العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٩

الھدف ومقاییس كمیة لتقویم مستوى اإلنجاز، ویمكن استخدام األبعاد الواردة من شأنھا تحقیق ذلك 
 .في البحث ونتائجھ لتكون أساسًا لتلك المبادرات والمقاییس

ھدفت تعرف مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في ) ٢٠١١(دراسة أبو حشیش ومرتجى 
وق في استجابات أفراد العینة تبعًا جامعة األقصى من وجھة نظر العاملین فیھا، والكشف عن الفر

، ووضع بعض المقترحات لتطویر )طبیعة العمل-سنوات الخدمة-التخصص-النوع(لمتغیر 
الجامعة في ضوء مفھوم المنظمة المتعلمة، واستخدم الباحثان المنھج الوصفي، وتكونت عینة 

اض الدراسة قام بجامعة األقصى، ولتحقیق أغر) إداریین وأكادیمیین(الدراسة من موظفین 
 ١٩٩٣(، المطور بواسطة Watkins & Marsick(الباحثان بتبني استبیان أبعاد المنظمة المتعلمة 

)DLOQ ( وحصلت جمیع أبعاد المقیاس على درجة متوسطة، وفي ضوء ما أسفرت عنھ نتائج
ي ضوء الدراسة المیدانیة قدم الباحثان بعض المقترحات التي من شانھا تطویر جامعة األقصى ف

تبني مفھوم المنظمة المتعلمة ونشر ثقافتھا بین العاملین : مفھوم المنظمة المتعلمة ومن أھمھا
كمدخل للتطویر في جامعة األقصى، توفیر فرص التعلم المستمر للعاملین، إنشاء أنظمة لمشاركة 

 .المعرفة والتعلم

ارسھم ھدفت الكشف عن تصورات المعلمین نحو مد) ٢٠١١(دراسة علي جبران 
كمنظمات متعلمة، ونحو مدیریھم كقادة تعلیمیین في محافظة اربد باألردن، واستخدمت الدراسة 

 فقرة موزعة على أربعة مجاالت ٣٠األول عبارة عن : أداة االستبانة المكونة من جزأین رئیسیین
ائد  فقرة موزعة على ستة مجاالت للمدیر كق٣٢للمدرسة كمنظمة متعلمة، والثاني عبارة عن 

 معلمًا من أفراد عینة مقصودة، وقد أظھرت النتائج تقدیرا متوسطا ٤٣٩تعلیمي والتي طبقت على 
، وبالنسبة للمدیرین كقادة تعلیمیین فقد أورد )٣٫١٤(نسبیا لوصف المدرسة كمنظمة متعلمة 

، كما أظھرت النتائج كذلك عدم وجود )٣٫٤٦(المشاركون درجة متوسطة للمدیر كقائد تعلیمي 
فروق ذات داللة إحصائیة بین المشاركین تبعا لخصائصھم الشخصیة باستثناء متغیر الجنس حیث 

  .ظھرت فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین لصالح الذكور
ھدفت تطویر أنموذج لممارسة مجاالت ) ٢٠١١(دراسة ضحى خضر وسامي خصاونة 

، تم ١١٠٩لجامعة األردنیة، والبالغ عددھم المنظمة المتعلمة كما یراھا أعضاء ھیئة التدریس في ا
 عضو، كما تم تطویر أداة الدراسة لقیاس درجة ٢٨٩اختیار عینة عشوائیة طبقیھ منھم بلغ عددھا 

التمكن : ممارسة مجاالت المنظمة المتعلمة لدى أفراد عینة الدراسة وتكونت من سبعة مجاالت ھي
، وتعلم الفریق، والتفكیر النظمي، والتعلم الشخصي، والنماذج الذھنیة، والرؤیة المشتركة

أن درجة ممارسة أعضاء : التنظیمي، وإدارة المعرفة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أھمھا
التمكن الشخصي، والنماذج الذھنیة، (ھیئة التدریس لمجاالت المنظمة المتعلمة كبیرة في مجاالت 

 النظمي، وإدارة المعرفة، والتعلم التنظیمي، والرؤیة التفكیر(ومتوسطة في مجاالت ) وتعلم الفریق
 )المشتركة

ھدفت استقصاء تقدیرات مدیري المدارس العامة في لیبیا ) ٢٠١١(دراسة عبابنة 
لمدارسھم كمنظمات متعلمة، حیث استخدم الباحث المنھج الوصفي، وأداة االستبانة التي طبقھا 

د أسفرت النتائج إلى أن العاملین في المدارس على عینة من مدیري المدارس في مصراتة، وق
اللیبیة یمارسون جمیع مجاالت المدرسة المتعلمة بدرجة متوسطة ماعدا مجال التعلم الفریقي التي 

  .كانت درجة ممارستھ قلیلة
ھدفت تحدید أبرز خصائص المنظمة المتعلمة من منظور ) م٢٠١٠(دراسة الحواجرة 

ات األردنیة، والتعرف على مدى داللة الفروق بین أعضاء ھیئة أعضاء ھیئة التدریس في الجامع
التدریس في الجامعات األردنیة ألھمیة خصائص المنظمة المتعلمة باختالف خصائصھم 
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الدیموغرافیة، واستكشاف أھم العوامل التنظیمیة والثقافیة الداعمة لتطبیق مفھوم المنظمة المتعلمة 
الجامعات األردنیة، تبنت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، من منظور أعضاء ھیئة التدریس في 

مستخدمة أداة االستبانة والتي طبقت على عینة من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات األردنیة في 
الجامعة األردنیة، والجامعة الھاشمیة، وجامعة مؤتة، وجامعة (المملكة األردنیة الھاشمیة وھي 

یتونة األردنیة، وجامعة اإلسراء، وجامعة الیرموك، وجامعة العلوم البترا الخاصة، وجامعة الز
أن خصائص المنظمة : ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أھمھا)التطبیقیة، وجامعة آل البیت

: المتعلمة التي یمكن اإلفادة منھا في بناء وتطویر المنظمة المتعلمة ذو أھمیة مرتفعة، وتتمثل في
رة الجامعات األردنیة على تولید طاقات ابتكاریة لدى أعضائھا وتحفیز مشاركة استنادھا إلى قد

األعضاء في الدورات التدریبیة، توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین رؤیة أعضاء ھیئة التدریس 
 .ألھمیة خصائص المنظمة المتعلمة تعزى إلى مدة الخدمة والفئة العمریة والجنس

دفت دراسة العالقة بین المنظمة المَتَعّلمة واالستعداد ھ)  م٢٠١٠(دراسة الحواجرة 
: التنظیمي المدرك للتغییر االستراتیجي، وقد تناول متغیر المنظمة المتعلمة سبعة أبعاد ھي

التطویر المستمر لفرص التعلم، والمناقشة والحوار، وتشجیع التعاون لفرق التعلم، وتطویر أنظمة 
اد نحو رؤیة َجماعیة، وربط المنظمة ببیئِتھا، وإیجاد قیادة المشاركة للتعلم، وتشجیع األفر

استراتیجیة للَتَعّلم، تبنت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وطبقت دراسة الحالة على جامعة 
البترا الخاصة، مستخدمة أداة االستبیان، والذي طبقتھ على جمیع أعضاء ھیئة التدریس فیھا، 

مل المدرك األعلى أثرا لدى المبحوثین قد تمثل في ُبعد القیادة  أن العاإلىوتوصلت الدراسة 
االستراتیجیة، وأن مستوى اإلدراك األدنى قد تعلق بربط المنظمة ببیئتھا، وان تصورات 
المبحوثین لجمیع عوامل المنظمة المتعلمة المبحوثة إیجابیة وذات أھمیة من حیث ارتباطھا 

  .ر االستراتیجيباالستعداد التنظیمي المدرك للتغیی
ھدفت تعرف واقع ممارسة المدرسة ) ٢٠٠٩(دراسة صالح عبابنة وھاني الطویل 

الحكومیة األردنیة لخصائص المدرسة كمنظمة متعلمة حسب إطار سینجي، ولتحقیق ھدف 
من العاملین ) ١٠٥٠(الدراسة تم تطویر استبانة المدرسة األردنیة كمنظمة متعلمة، وطبقت على 

لحكومیة األردنیة، وأظھرت نتائج الدراسة أن العاملون في المدرسة األردنیة في المدارس ا
یمارسون الضوابط الخمسة للمنظمة المتعلمة بدرجة متوسطة، وترتب الضوابط الخمسة تنازلیا 

التمكن الشخصي، التفكیر النظمي، النماذج العقلیة، : حسب درجة ممارستھا على النحو التالي
علم الفریق، وقد قدم الباحثان أنموذجا مقترحا لتحویل المدارس األردنیة إلى الرؤیة المشتركة، ت

  .منظمات متعلمة
  :األجنبیةالدراسات : ثانیًا

ھدفت تقییم مستوى التعلم التنظیمي بجامعة ) ٢٠١٢(دراسة موھیبیفار رافات وآخرون 
موذج من عدة أنظمة وتكون الن) ١٩٩٦ماركوارت،(قزوین للعلوم الطبیة، وذلك باستخدام نموذج 

التعلم، التنظیم، األفراد، المعرفة، التقنیة، وتعتبر ھذه الدراسة األنظمة ضروریة للتعلم : فرعیة ھي
التنظیمي المستدام وضمان النجاح التنظیمي، وُطبق النموذج على مدراء الشركات، وأعضاء ھیئة 

أن الجامعة قطعت :  كان أھمھاالتدریس، والموظفین بالجامعة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
شوطًا كبیرًا في تطبیق خصائص التعلم التنظیمي،أن المھمة الكبرى للجامعة تتمثل في تثقیف 
وتدریب القوى العاملة المتخصصة، تحتاج الجامعة إلى تطویر برنامج من التغییرات الھیكلیة 

 .للتفوق في التعلم

عات في تنفیذ تقنیات التعلم التنظیمي ھدفت توضیح دور الجام) ٢٠٠٩(دراسة ناكبودیا 
لخلق فرص التعلم المستمر، وتشجیع التعاون وتعلم الفریق، وإنشاء نظم اللتقاط وتبادل التعلم، 
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أن التعلم التنظیمي ھو  :، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج كان أھمھا)وربط منظمة الجامعة ببیئتھا
 .ن إنشاء المنظمة المتعلمة ھو ھدف استراتیجيمجرد وسیلة لتحقیق األھداف االستراتیجیة، ولك

ھدفت تقدیم نموذجا لما یمكن أن تكون علیھ الجامعات ) ٢٠٠٤(دراسة فیلیب دیفید ریسي 
األسترالیة كمنظمات تعلم معتمدة على عشرة أبعاد رئیسیة أعتبرھا الباحث ضروریة للجامعات 

خدمة -إدارة الموارد البشریة- لثقافة التنظیمیةا-الرؤیة- القیادة(األسترالیة لتصبح منظمات تعلم وھي 
الوصول إلى -تقنیة المعلومات واالتصاالت- الموارد- االبتكار واإلبداع-إمكانیة الوصول-المجتمع
على ) المقابلة(، وطبقت أداة الدراسة )دراسة الحالة(، واعتمدت الدراسة المنھج الوصفي )العالمیة

إحداھما جامعة بحثیة واألخرى جامعة ( أسترالیا عینة من الموظفین في جامعتین في غرب
أنھ من المھم وبشكل واضح أن تصبح : ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أھمھا)تدریس

الجامعات األسترالیة منظمات تعلم، أن أكثر خصائص المنظمة المتعلمة التي یرى أفراد الدراسة 
  . المشتركة، الثقافة التنظیمیة، الموارد المالیة والبشریةالقیادة، الرؤیة: أھمیتھا ھي على التوالي
  :التعلیق على الدراسات

في ضوء مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بالمنظمة المتعلمة، الحظت الباحثة أن 
  :الدراسة الحالیة تتفق مع الدراسات السابقة في

  .أصل الموضوع وھو المنظمة المتعلمة .١
دراسة میر حسین (و) م٢٠١٢النعیمي ونایف،( للدراسة ماعدا دراسة المنھج الوصفي منھجًا .٢

التي ) ه١٤٢٧خضیر، أبو(الذین استخدموا المنھج التحلیلي، ودراسة ) م٢٠١١وآخرون، 
 .استخدمت مزیج من مناھج البحث العلمي

 ).م٢٠٠٤ریسي، (ودراسة ) م٢٠١٢النعیمي ونایف،(االستبانة كأداة للدراسة ماعدا دراسة  .٣
 حشیش أبو(و) ه١٤٣٤الحارثي، (و ) ه١٤٣٤الراشد،(و ) م٢٠١١العرفج،(ت دراسة اتفق .٤

مع الدراسة الحالیة في ھدف الدراسة وھو ) م٢٠٠٩ والطویل، عبابنة(و) م٢٠١١ومرتجى، 
 .دراسة الواقع

 حشیش أبو(و) م٢٠١١العرفج،(و)ه١٤٣٣القحطاني، (و )ه١٤٣٤الحارثي، (اتفقت دراسة  .٥
على تطبیق الدراسة في جامعة، واختلفت ) م٢٠١١، خصاونةوخضر (و)م٢٠١١ومرتجى، 

 .معھا الدراسة في تطبیقھا على كلیة داخل الجامعة
 :وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في

ھدف الدراسة وھو واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة  .١
  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

عینة الدراسة وھي عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن  .٢
 .سعود اإلسالمیة

البیئة المیدانیة للدراسة وھي كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  .٣
 على كلیة حیث طبقت جمیع الدراسات على منظمات أعمال أو جامعات أو مدارس ولم تطبق

 .حسب علم الباحثة
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٤٢

 :واستفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في

  .تحدید مشكلة الدراسة .١
 .اختیار منھج وأداة الدراسة .٢
 .بناء اإلطار النظري للدراسة .٣
االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة وتفسیر ما توصلت إلیھ الدراسة الحالیة من  .٤

 .نتائج
  :نظرياإلطار ال

  :مفھوم المنظمة المتعلمة
یواجھ الباحث في موضوع المنظمة المتعلمة صعوبة في تحدید تعریف عام أو متفق علیھ 
من قبل الُكتاب والباحثین لتفسیر ھذا المفھوم؛ وذلك تبعًا الختالف فلسفة المفكرین والباحثین 

أبو (لوھا في دراستھم للمفھوم وتخصصاتھم، إضافة إلى اختالف وتنوع تجاربھم واألبعاد التي تناو
  ).٩٧ه، ص١٤٢٨خضیر، 

ومن أبرز التعریفات التي ُقدمت لمفھوم المنظمة المتعلمة ما ذكره رائد فكرة المنظمة 
المنظمة التي یعمل فیھا األفراد " ، حیث عرفھا بأنھا )Peter Sengeبیتر سنج (المتعلمة 

تي یرغبون بھا، وھي المنظمة التي یتعلم فیھا باستمرار على زیادة قدراتھا في تحقیق النتائج ال
  ).Senge,1994,4" (األفراد باستمرار كیف یتعلمون معًا

المنظمة التي تتعلم جماعیًا وبشكل فعال، : "فیعرفھا بأنھا) Marquardtأما ماركردت 
تعلم وتعمل باستمرار على تحسین قدرتھا في إدارة واستخدام المعرفة، وتمكین األفراد من خالل ال

  )Marquardt, 2002,246" (داخل وخارج المنظمة، واستخدام التقنیة لتعظیم التعلم واإلنتاج
المنظمة التي تدعم قدرة األفراد العاملین بھا، وتحفزھم "بأنھا ) رضا الملیجي(ویعرفھا 

على التعلم الفردي والجماعي، من خالل توفیر مناخ تنظیمي مشجع على العمل، ومحفز للتغییر 
  )٢٣٥م، ص٢٠١٠الملیجي، " لتطویروا

المنظمة القادرة باستمرار على إعادة صیاغة "بأنھا ) جاد الرب حسانین(كما عرفھا 
رؤیتھا التشاركیة بما یتمشى مع المتغیرات البیئیة المحیطة والرصید المعرفي المتجدد، والعمل 

خًا داعمًا للتعلم الفردي على أن تنعكس تلك الرؤیة في تصمیم ھیاكلھا العضویة بحیث تخلق منا
والجماعي، وھو األمر الذي یتطلب قیادة استراتیجیة مسایرة للتعلم المستمر وداعمة لتمكین 

  )٤م، ص٢٠١١حسانین، " (األعضاء وتحفیزھم نحو التعلم الجماعي
بأنھا المنظمة التي تعمل على جمع وتنظیم المعرفة وإدارتھا ) سعود الحارثي(ویعرفھا 

  ).٥٠ه، ص١٤٣٤الحارثي، " (بین أفرادھا للتغلب على مشكالتھا وتحقیق أھدافھابشكل جماعي 
بأنھا ذلك التنظیم الذي یسوده ثقافة التعلم، ) ١٩١ه، ص١٤٢٦الببالوي وحسین، (ویصفھا 

وتتبناه المنظمة كاستراتیجیة لتنمیة العاملین فیھا، لذا فھي تعتبر التعلم عنصرًا أساسیًا في كل 
  .العملیات

ك یمكن القول إن منظمة التعلم تمتلك فلسفة جدیدة في مجال العمل اإلداري تؤكد على بذل
ضرورة خلق واكتساب المعرفة ونقلھا بسرعة إلى جمیع المستویات اإلداریة، كما تمتلك أھدافًا 
تنظیمیة من الواقع الذي یحتم مشاركة جمیع العاملین في المخزون المعرفي الخاص بھا والعمل 
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٤٣

یزه بما لدیھم من تجارب وخبرات اكتسبوھا عبر الزمن، ومیزة ھذه المنظمة قدرتھا على على تعز
التعلم المتواصل ونقل نفسھا من مستوى معین إلى مستوى أفضل في األداء والنمو والتمیز 

، وال یكفي أن یتعلم شخص واحد في المنظمة، ثم یقوم بتحدید ما )٣٣م، ص٢٠٠٨السالم، (
تبعھ اآلخرون؛ بل یجب على المنظمة أن تستفید من طاقة جمیع أفرادھا تحتاجھ المنظمة وی

  ).٥٨م، ص٢٠١٢السویدان، (
وعلى الرغم من كثرة المفاھیم التي تناولت المنظمة المتعلمة إال أنھ ال یوجد تناقض فیما بینھا، 

علیھا بل یوجد تكامل یوضح تطورھا، وتستنتج الباحثة من العرض السابق نقاط أساسیة یرتكز 
  :مفھوم المنظمة المتعلمة یمكن تحدیدھا فیما یلي

 .تھدف المنظمة المتعلمة إلى زیادة قدرة المنظمات على التكیف مع التغییرات البیئیة .١
 .تؤمن المنظمة المتعلمة بأھمیة التعلم الذاتي والمستمر لجمیع العاملین .٢
حة والفاشلة ومن معارف تتعلم المنظمة المتعلمة من معارفھا وخبراتھا وتجاربھا الناج .٣

  .وخبرات اآلخرین
المنظمة التي تتعلم من معارفھا " : بأنھاإجرائیاوعلى أساسھ یمكن تعریف المنظمة المتعلمة 

وخبراتھا، ومن معارف وخبرات اآلخرین، من خالل تدعیم وتوفیر وتسھیل فرص التعلم الذاتي 
  "تكیف مع المتغیرات البیئیةوالمستمر للعاملین فیھا، سعیًا لتحسین قدراتھا على ال

  :خصائص المنظمة المتعلمة
ظھر مفھوم المنظمة المتعلمة كأحد المفاھیم اإلداریة الحدیثة التي تتبنى فلسفة التعلم المستمر، 
ونشر المعرفة وتبادل الخبرات، بما یكفل للمنظمة البقاء واالستمرار والتكیف مع التغیرات، وقد 

لمنظمة المتعلمة وأھم ما یمیزھا، إال أن أغلب الُكتاب والباحثین تباینت اآلراء حول خصائص ا
، ووفقًا لسنج )١٠٣ه، ص١٤٢٨أبو خضیر، (أجمعوا على سمة أساسیة وھي السرعة في التعلم

  : رائد فكرة المنظمة المتعلمة فھي تتصف بخمس صفات أساسیة تتمثل في
لشبكیة المعقدة لجمیع المكونات أي قدرة العاملین على فھم العالقات ا: التفكیر النظمي .١

 .الفرعیة للمنظمة وتفاعالتھا
وھي مجموعة االفتراضات والتعمیمات والصور والخرائط الذھنیة التي : النماذج الذھنیة .٢

 .وأدائھمیحملھا أفراد وتؤثر سلبًا أو إیجابًا على تصوراتھم وتشكل سلوكھم 
لعلمي واالحتراف المھني، ویمكن  ااإلتقانویعني المستوى العالي من : التمكن الشخصي .٣

 .الوصول إلیھ عن طریق تبني عملیة التعلم المستمر
وھي عملیة تنظیم وتطویر اإلفادة من قدرت مجموعة األفراد الذین یعملون : تعلم الفریق .٤

 .معًا لتحقیق النتائج التي یرغبون بھا
 المستقبل، وھي وھي الصورة الجماعیة لما ستكون علیھ المنظمة في: الرؤیة المشتركة .٥

 ).١٢٣ص: ١١١م، أ، ص٢٠٠٩، عبابنةالطویل و(قلب المنظمة وبوصلة األداء فیھا 
أنھ لو تھیأ ألي منا فرصة لتفحص منظمة متعلمة ) ٣٩م، ص٢٠٠٨السالم، (ویضیف 

  :سیجد أنھا تمتلك خصائص أساسیة تتمثل فیما یلي
 یة لتحقیق رسالتھا وخطتھا تھتم بشكل كبیر بالتعلم الفردي والجماعي ألنھ وسیلة أساس

 .االستراتیجیة
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٤٤

  یشترك جمیع العاملین في التأمل والتفكیر المتواصل في كیفیة ضمان استمراریة التطویر
 .وإعادة التطویر لقابلیتھا وإمكاناتھا البشریة

  تبذل الكثیر من الجھد من أجل ھیكلة عملیاتھا المختلفة بأسلوب یجعل من المھام المراد
 .ًا للتعلمتأدیتھا فرص

وتتسم المنظمة المتعلمة بأنھا ُتحفز العاملین فیھا في جمیع المستویات الفردیة والجماعیة على 
زیادة قدراتھم للوصول إلى النتائج التي یرغبون بتحقیقھا، ویتطلب ذلك أنظمة للتفكیر تتسم 

رؤیة، بالشمولیة والتكامل، یتم تصمیمھا وتطویرھا وإدامتھا بشكل مستمر من خالل ال
واالتصاالت، والقیم، واختبار السیاسات، والھیكل التنظیمي، واإلجراءات، للتأكد من مدى 
انسجامھا ومالئمتھا، كما تتصف بتوقع التغیرات المستقبلیة وإمكانیة التكیف معھا، والتطویر 

مع المستمر للعملیات واإلجراءات العملیة، والعمل على نقل المعرفة داخل المنظمة والتعاون 
م، ٢٠١١حسانین، (، وقد صنف )٢٣٦م، ص٢٠١٠الملیجي، (المنظمات األخرى بسرعة ویسر 

  :خصائص المنظمة المتعلمة اعتماًد على ما تناولھ الُكتاب إلى) ٧ص
 خصائص استراتیجیة: 

o الرؤیة المشتركة. 
o رصد التغییرات البیئیة. 
o تبني استراتیجیة التعلم.  
 خصائص إداریة: 

o اعمة للتعلمتوفیر قیادة إداریة د. 
o دعم قیادي للتدریب والتمكین. 
o تعزیز مفھوم التعلم الموجھ ذاتیًا.  
 خصائص تنظیمیة: 

o التصمیم العضوي للتنظیم. 
o فرق العمل ذاتیة اإلدارة ومتعددة الوظائف. 
o الھیكل التنظیمي األفقي والمرن. 
o االتصاالت المفتوحة.  
 خصائص ثقافیة: 

o توفیر إطار قیمي للثقافة التنظیمیة. 
o لبیئة المساندة للتعلما. 

وعلى الرغم من أن المنظمة المتعلمة تتمیز عن غیرھا بسمات عدیدة إال أن معظم علماء 
اإلدارة والباحثین في التنظیم یجمعون على أن السرعة في التعلم ھي السمة الرئیسیة التي تتصف 

اصرة في عصر المعرفة، بھا المنظمة المتعلمة، وھي السمة األساسیة للتنافس بین المنظمات المع
فالمنظمات التي تتعلم أسرع سوف تكون أقدر على التكیف مع متغیرات البیئة، وعلى تحقیق مزایا 

  )٢٣، ص٤٠م، ص٢٠١٠سلطان وخضر، (استراتیجیة في التنافس المحلي والعالمي 
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٤٥

  :من خالل ما سبق تستنتج الباحثة الخصائص التي تمیز الجامعة المتعلمة بما یلي
 .وتدعم فرص التعلم الذاتي والمستمر ألفرادھاُتوفر  .١
 . بیئة عمل آمنة تنظر إلى األخطاء على أنھا فرص للتعلم والنموتھیئ .٢
 .تتبادل المعارف والمھارات بین أفرادھا، وبینھا وبین المنظمات األخرى .٣
 .تسعى لتحدیث مخزونھا المعرفي باستمرار باستخدام أحدث التقنیات .٤
 .لفرصة للمشاركة في صیاغة رؤیتھا المستقبلیةُتتیح للعاملین فیھا ا .٥
 .ُتشجع أفرادھا على العمل بأسلوب الفریق لتحقیق أھدافھا .٦
  .تتوقع التغیرات المستقبلیة وتسعى للتكیف معھا .٧

  :متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات
ي تولید یرى بعض علماء اإلدارة وممارسیھا أنھ على الرغم من الجھود المبذولة ف

المعرفة اإلداریة، إال أنھا لم ُتحدث تغییرات جوھریة في تطویر المنظمات، وإنما ظھرت فجوة 
بین ما یعرف ویكتب ویدرس في كلیات ومعاھد اإلدارة، وبین الواقع اإلداري القائم في الدول 

 المعرفة اإلداریة النامیة ومنھا الدول العربیة؛ لذا ظھر مفھوم المنظمة المتعلمة لتجسیر الفجوة بین
النظریة، والتطبیقات اإلداریة في الواقع، لتمكین التنظیم اإلداري من التكیف بدرجة عالیة مع 
بیئتھ، وتمكین العاملین من فھم الثقافة التنظیمیة والرؤى واالستراتیجیات والسیاسات التي تساعد 

  )ص زم، ٢٠٠٩الرشودي،  (اإلنتاجیةفي فعالیة التنظیم وزیادة كفاءتھ 
وفي الحقیقة ال یوجد مدخل محدد أو أسلوب معین لبناء المنظمة المتعلمة، ویرى بعض 
الباحثین أن أفضل طریقة للحصول على منظمة متعلمة ھو الحصول على منظمة من المتعلمین، 
وبعضھم اآلخر یرى أن أفضل طریقة لتحویل المنظمات التقلیدیة إلى منظمات متعلمة ھو تغییر 

نظمة وتوفیر مناخ إداري یساعد أفراد المنظمة على اكتشاف أفضل أسلوب للتعلم، وھناك ثقافة الم
من یرى أن بناء منظمة التعلم في عصر تزایدت فیھ أھمیة تولید المعرفة وتخزینھا واستدعائھا 
یتطلب التركیز على البعد اإلنساني أو رأس المال العقلي، وعلى بناء الفرق المدارة ذاتیًا، وعلى 
ترابط النظم، ومعرفة النماذج، وتكوین العالقات ودمج األفراد والجماعات في أنشطة واھتمامات 

  ).٦٣م، ص٢٠١٠سلطان وخضر، (تؤدي إلى إحداث التغییر الثقافي والتعلم التنظیمي بالمنظمة 
علم وترى الباحثة أن أھم متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة ھو ممارسة الت

 فیھا، ویتطلب تفعیلھ وجود إدارة للمعرفة تسھم في ا أساسیا مطلبدل المنظمة ویعالتنظیمي داخ
عملیة التعلم التنظیمي من خالل تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات بین العاملین، وال یتأتى ذلك 
إال بوجود ھیكل تنظیمي مرن یسمح بمشاركة المعلومات وانسیابھا ویقلل من اإلجراءات الرسمیة 

اعد في عدم مركزیة القرارات، كل ذلك بدعم من قیادة تؤمن بأھمیة عملیة التعلم وتدعمھا في ویس
  .كافة المستویات الفردیة والجماعیة والتنظیمیة داخل المنظمة

 :معوقات التحول إلى المنظمة المتعلمة

على الرغم مما یقدمھ تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة للمنظمات المعاصرة من مزایا 
دیدة تتضمن القدرة على التكیف مع تغیرات البیئة السریعة، إال أن الطریق لبنائھا لیس ممھدًا، ع

وتعترضھ بعض العقبات، وتورد الباحثة فیما یلي مجموعة من أبرز المعوقات وأكثرھا تأثیرًا أمام 
و أب(و ) ٢٤٥م، ص٢٠١٠الملیجي،(رغبة المنظمات في التحول إلى منظمة متعلمة كما ذكرھا 
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٤٦

سلطان وخضر، (و) ٤٣- ٤٠م، ص٢٠١٠البغدادي والعبادي، (و) ٧٨ه، ص١٤٢٨خضیر، 
  ):٩٢- ٨٢م، ص٢٠٠٨السالم، (و) ١٣٨م، ص٢٠١٠
 إن الھیكل التنظیمي الھرمي والحدود الفاصلة بین األقسام :الھیكل التنظیمي الھرمي .١

ة، وتؤدي إلى والوحدات اإلداریة تعوق انسیاب المعلومات وتدفقھا عبر المستویات اإلداری
حصر خبرات العاملین وتجاربھم في مجاالت تحددھا الصالحیات، مما یحول دون تبادل 

 .الخبرات والمھارات بین أفراد المنظمة
 إن أھم ما یعیب المركزیة عدم سماحھا بتفویض السلطات وتوزیعھا :ممارسة المركزیة .٢

ین، والتمكین ھو أحد األبعاد بما یتناسب مع المسؤولیات بشكل یحد من عملیة تمكین الموظف
الرئیسة لبناء المنظمة المتعلمة، ویقصد بھ جعل العاملین قادرین على التصرف بفاعلیة 
ومرونة بإعطائھم الصالحیات والسلطة الكافیة وتوفیر المعرفة والمعلومات والمھارة التي 

 .تمكنھم من طرح مبادراتھم وأفكارھم
 یتطلب بناء المنظمة المتعلمة وجود قادة یتیحون :علمغیاب القیادات الواعیة بأھمیة الت .٣

لموظفیھم الفرص للتعلم، ویؤمنون بأھمیة التعلم التنظیمي الذي یمثل أحد أھم الخصائص 
 .الرئیسة لبناء المنظمات المتعلمة

 تعكس ثقافة المنظمة المعارف والمعتقدات والقیم والسلوكیات :ثقافة المنظمة ذاتھا .٤
عب دور مھم في انتعاش عملیة التعلم أو إعاقتھ، فكلما كانت الثقافة المشتركة، وھي تل

 .التنظیمیة السائدة في المنظمة إیجابیة، كلما كان التحول إلى المنظمة المتعلمة أسھل
 وھو من أكثر العقبات التي تواجھ المنظمات المتعلمة، وذلك عندما تلجأ :التعلم الوھمي .٥

ر النتائج المحققة بطریقة خاطئة، أو تتوھم النجاح، المنظمات عن جھل أو عن قصد تفسی
 .ھي علیھ، وھذا الوھم قد یقود إلى تعلم وھمي وتحاول البقاء على ما

 تتعامل أغلب المنظمات مع المواقف الصعبة من خالل نظرة :افتقاد النظرة الشمولیة .٦
النظرة الشمولیة جزئیة، أي تجزئة المشكلة إلى أجزاء صغیرة یسھل التعامل معھا، فافتقاد 

یترتب علیھ وجود نوع من الحدود الوظیفیة الفاصلة، وتركیز االھتمام في مجال وظیفي 
محدد یتخصصون فیھ ویعملون بصورة جماعات مستقلة، وھذا یتعارض مع التعلم 

  .التنظیمي الذي یتطلب المشاركة والعمل الجماعي التعاوني
د خاصة في مجال العلوم اإلنسانیة وال شك بأن أي مفھوم أو أسلوب أو منھج جدی

تعترضھ بعض القیود، وال یخلو من جوانب النقص أو الضعف، فالمعرفة اإلنسانیة متداخلة لذا 
یصعب فھمھا وإدراكھا كلیًا، وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن األدبیات تكاد ُتجمع على ثالث 

  :معوقات أساسیة ھي
 للداللة على التحدیات التي تواجھ األفراد العاملین في مصطلح یستخدم :معوقات تنظیمیة: أوال

 محاولتھم ممارسة التعلم التنظیمي بسبب الثقافة التنظیمیة داخل المنظمة، والھیكل أثناءالمنظمة 
التنظیمي فیھا وتعدد اإلجراءات والقیود الروتینیة، باإلضافة إلى األسلوب الذي ینتھجھ قیاداتھم في 

 . وإدارتھمقراراتھم

المشكالت التي تعترض األفراد العاملین داخل المنظمة والتي تتعلق : معوقات بشریة: ثانیًا
 .بقدراتھم ورغباتھم وإمكانیاتھم

مصطلح یستخدم للداللة على الصعوبات التي تعیق األفراد العاملین داخل : معوقات معرفیة: ثالثًا
  .یجاد المعرفة واكتسابھا جمعھم المعلومات والبیانات في محاولة إلأثناءالمنظمة 
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٤٧

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  :منھج الدراسة

استنادًا إلى طبیعة الدراسة، واألھداف التي تسعى لتحقیقھا وھي التعرف على واقع، 
 اإلمامومتطلبات، ومعوقات، تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة 

 وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا، اعتمدت الباحثة في محمد بن سعود اإلسالمیة من
  .)المسحي(اسة على المنھج الوصفي إجراءھا للدر

  :مجتمع الدراسة
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع عضوات ھیئة التدریس في كلیة العلوم االجتماعیة 

 أستاذرك، ، أستاذ مشاأستاذ( محمد بن سعود اإلسالمیة، ممن ھن على رتبة اإلمامبجامعة 
عضوة، موزعة ) ٥١(ه ١٤٣٥- ه١٤٣٤، والبالغ عددھن خالل الفصل الدراسي الثاني )مساعد

إحصائیة غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، عمادة (على سبعة أقسام علمیة
  ).ه١٤٣٥شؤون أعضاء ھیئة التدریس، 

ث تم توزیع أداة الدراسة على جمیع استھدفت الباحثة كامل مجتمع الدراسة، حی :عینة الدراسة
 محمد بن سعود اإلسالمیة، اإلمامعضوات ھیئة التدریس في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة 

عضوة، أي ) ٤٧(عضوة، بطریقة المسح الشامل، واستجاب منھن ) ٥١(والبالغ عددھن 
  .من مجتمع الدراسة%) ٩٢٫٢(

  :أداة الدراسة
 ھا ُأجریت ھذه الدراسة؛ تم اختیار االستبانة كأداة للدراسةتحقیقًا لألھداف التي من أجل

وصممت لتوجیھھا لعضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمیة لبیان مشكلة الدراسة واإلجابة على تساؤالتھا وأھدافھا واعتمدت الباحثة في بنائھا على 

  :لیةالمصادر الرئیسیة التا
  .  المتعلقة بموضوع البحثاألدبیاتمراجعة  .١
 .االطالع على الدراسات العلمیة السابقة واستباناتھا .٢

  :جزأینوفي ضوء المصادر السابقة؛ تم بناء االستبانة وتقسیمھا إلى 
  الدرجة العلمیة، وعدد سنوات (الجزء األول ویحتوي على البیانات األولیة التي تضمنت

 )ميالخبرة، والقسم العل

  عبارة موزعة كما یلي) ٤٧(الجزء الثاني یحتوي على أربعة محاور أساسیة تشتمل على: 
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٤٨

  توزیع عبارات االستبانة على المحاور الرئیسیة) ١(جدول 

عدد  المحور م
 العبارات

 ٢٠ .تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیةواقع  ١

 ١٢ .مة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیةتطبیق خصائص المنظمتطلبات  ٢

 ٩ .تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیةمعوقات  ٣

قد تسھم في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق خصائص مقترحات  ٤
 المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة

٦ 

 ٤٧ المجموع 

خیارات متنوعة وذلك استنادًا لمقیاس لیكرت الخماسي، وتم وضع أمام كل عبارة خمسة 
عالیة جدا : (حتى تستطیع المجیبة وضع مستوى الموافقة المعبرة لوجھة نظرھا متدرجة كما یلي

  ).منخفضة جدا-  منخفضة– متوسطة – عالیة –
  : وثباتھااألداةصدق 

  :الصدق الظاھري لألداة–أ 
في صورتھا عضوات ھیئة التدریس بالكلیة ستبانة الستطالع آراء أعدت الباحثة اال

 وتم عرضھا على عدد ،ربعةعبارة موزعة على محاور الدراسة األ) ٦٤(األولیة مكونة من 
وبناًء على الملحوظات ، ي مجال اإلدارة والتخطیط التربويمحكمًا من ذوي االختصاص ف) ١١(

ا في صورتھا النھائیة ح عدد فقراتھ بحیث أصباألداةوالتعدیالت التي اقترحھا المحكمون تم تعدیل 
  .عبارة) ٤٧(

  : صدق االتساق الداخلي لألداة-ب
بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبیقھا میدانیًا على عینة 

وتم اختیارھم من عینة الدراسة،  عضوات ھیئة التدریس بالكلیةمن) ٢٥(استطالعیة مكونة من 
طریقة عشوائیة ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بیرسون لمعرفة الصدق مجتمع الدراسة ب

الداخلي لالستبانة حیث تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة 
) ٣/٨(إلى ) ٢(بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة كما توضح ذلك الجداول من 

  :التالیة
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٤٩

واقع تطبیق خصائص المنظمة : معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور األول) ٢(ل جدو
  المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة مع الدرجة الكلیة للمحور

 رقم العبارة الخصائص المحور
معامل ارتباط 

 بیرسون

٠٫٩٠ ١**  

٢ 0.89** 

٣ 0.93** 
 التفكیر النظمي

٤ 0.82** 

٥ 0.62** 

٦ 0.77** 

٧ 0.78** 
 التمكن الشخصي

٨ 0.73** 

٩ 0.88** 

١٠ 0.89** 

١١ 0.88** 
 الرؤیة المشتركة

١٢ 0.87** 

١٣ 0.88** 

١٤ 0.72** 

١٥ 0.88** 
 النماذج الذھنیة

٠٫٨٥ ١٦**  

٠٫٩٤ ١٧** 

٠٫٩٨ ١٨** 

٠٫٩٧ ١٩** 

 واقع تطبیق

خصائص المنظمة 
المتعلمة بكلیة 

 العلوم االجتماعیة

 تعلم الفریق

٠٫٩٦ ٢٠** 
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٥٠

متطلبات تطبیق خصائص المنظمة  :معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور الثاني) ٣(الجدول 
  المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة مع الدرجة الكلیة للمحور

 المحور
 رقم العبارة المتطلبات

معامل ارتباط 
 بیرسون

١ **0.89 

 التعلم التنظیمي **0.96 ٢

٣ 0.92** 

٤ 0.92** 

 إدارة المعرفة **0.96 ٥

٦ 0.97** 

٧ 0.97** 

 القیادة **0.97 ٨

٩ 0.86** 

١٠ 0.91** 

١١ 0.97** 

 متطلبات

ص تطبیق خصائ
المنظمة المتعلمة في 

كلیة العلوم 
 االجتماعیة

 الھیكل التنظیمي

١٢ 0.98** 

معوقات تطبیق خصائص المنظمة  :الت ارتباط بیرسون لعبارات المحور الثالثمعام) ٤(الجدول 
  المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة مع الدرجة الكلیة للمحور

 المحور
 المعوقات

معامل ارتباط  رقم العبارة
 بیرسون

١ **0.92 

 تنظیمیة **88 .0 ٢

٣ 0.94** 

٤ 0.89** 

 معرفیة **0.74 ٥

٦ 0.71** 

٧ 0.74** 

 معوقات تطبیق
خصائص المنظمة 

المتعلمة بكلیة العلوم 
 االجتماعیة

 بشریة

٨ 0.84** 



  

  م٢٠١٩لسنة  شرونالع العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥١

 المحور
 المعوقات

معامل ارتباط  رقم العبارة
 بیرسون

٩ 0.85** 
مقترحات للتغلب على المعوقات التي :  معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور الرابع )٥(الجدول 

   الدرجة الكلیة للمحورتحد من تطبیق كلیة العلوم االجتماعیة لخصائص المنظمة المتعلمة مع

 رقم العبارة المحور
معامل ارتباط 

 بیرسون

١ **0.98 

٢ 0.95** 

٣ 0.94** 

٤ 0.97** 

٥ 0.94** 

مقترحات للتغلب على المعوقات التي تحد من 
تطبیق كلیة العلوم االجتماعیة لخصائص المنظمة 

 المتعلمة

٦ 0.95** 

عامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع أن قیم م) ٥(إلى ) ٢(یتضح من الجداول 
فأقل مما یشیر إلى أن جمیع عبارات ) ٠٫٠٥(محورھا موجبة ودالة إحصائیًا عند مستوي الداللة 

االستبانة تتمتع بدرجة صدق عالیة، وتؤكد قوة االرتباط الداخلي بین جمیع عبارات االستبیان، 
  .ستبانة وصالحیتھا للتطبیق المیدانيوعلیھ فإن ھذه النتیجة توضح صدق عبارات ومحاور اال

) اختبار ألفا كرونباخ(لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة  :ثبات أداة الدراسة-ج
Cronbach's Alpha (α) یوضح معامالت ) ٣/٩( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم

  .ثبات أداة الدراسة
   ثبات أداة الدراسةمعامل ألفا كرونباخ لقیاس) ٦(جدول 

عدد  المحور
 العبارات

ثبات 
 المحور

 ٠٫٩٦ ٢٠ .واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم االجتماعیة

متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم 
 .االجتماعیة

٠٫٩٧ ١٢ 

معوقات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم 
 .االجتماعیة

٠٫٨٨ ٩ 

مقترحات قد تسھم في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق 
 .كلیة العلوم االجتماعیة لخصائص المنظمة المتعلمة

٠٫٩٨ ٦ 
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٥٢

 ٠٫٩٥ ٤٧ الثبات العام

 – ٠٫٨٨(یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لالستبانة عال حیث تراوح ما بین 
، وھذا یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من )٠٫٩٥(وبلغ معامل الثبات العام ) ٠٫٩٨

 .الثبات یمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني للدراسة

  
  :إجراءات تطبیق الدراسة

بعد التأكد من مناسبة األداة لتطبیقھا في المیدان، وبعد أن استوفت متطلبات التوزیع من 
) ٥١(انة على أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددھن خالل اإلجراءات اإلداریة، قامت الباحثة االستب

  .عضوة) ٤٧(عضوة، استجاب منھن 
وبعد أن تم جمع االستبانات والتأكد من اكتمالھا تمت معالجتھا إحصائیًا باستخدام الحاسب 

  .، ومن ثم قامت بتحلیل البیانات واستخراج النتائج وتفسیرھا)SPSS(اآللي، باستخدام برنامج 
  :سة ومناقشتھانتائج الدرا

ما واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة : إجابة السؤال األول
  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟

ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
نسبي لجمیع العبارات في المحور األول والتي تمثل واقع تطبیق خصائص المنظمة والوزن ال

المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر 
  :عضوات ھیئة التدریس فیھا، وسیتم اإلجابة على ھذا السؤال من خالل الجداول التالیة

حسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لواقع تطبیق خصائص المتوسطات ال) ٧(جدول 
  من وجھة نظرعضوات ھیئة التدریس فیھا) التفكیر النظمي(المنظمة المتعلمة المتعلقة بجانب 
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خصص الكلیة لمنسوبیھا ُت ١ ٤ ٦ ١٩ ١٦ ٢ ك
الوقت الكافي لمناقشة األفكار 

 % الجدیدة
٨٫٥ ١٢٫٨ ٤٠٫٤ ٣٤٫٠ ٤٫٣ 3.13 

 
0.99 

 
62.6 

 
2 
 

تتخذ الكلیة أسالیب إداریة  ٢ ٣ ٩ ١٣ ٢٠ ٢ ك
حدیثة لمواكبة التغیرات 

 % .السریعة
٦٫٤ ١٩٫١ ٢٧٫٧ ٤٢٫٦ ٤٫٣ 3.19 

 
1.01 

 
63.8 

 
1 
 

یتوفر في الكلیة نظام یتیح  ٣ ٨ ١٠ ١٩ ٨ ٢ ك
االستفادة من التغذیة الراجعة 

 % .للتجارب المختلفة
١٧٫٠ ٢١٫٣ ٤٠٫٤ ١٧٫٠ ٤٫٣ 2.70 

 
1.08 

 
54.0 

 
4 
 

ُتعزز الكلیة مھارات جمع  ٤ ٦ ٨ ١٤ ١٦ ٣ ك
وتبادل البیانات والمعلومات 

 % .لدى منسوبیھا
١٢٫٨ ١٧٫٠ ٢٩٫٨ ٣٤٫٠ ٦٫٤ 3.04 

 
1.14 

 
60.9 

 
3 
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 المتوسط العام 
3.02 0.96 60.3  

وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة حول  )٧(ُتظھر نتائج الجدول 
واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة المتعلقة بجانب التفكیر النظمي،حیث تراوح المتوسط 

طبیق الكلیة للجوانب المتعلقة بالتفكیر التنظیمي الحسابي لتقدیر درجة الموافقة حول درجة ت
) ٥(درجة من أصل ) ٢٫٧٠(و ) ٣٫١٩(باعتبارھا أحد خصائص المنظمة المتعلمة، ما بین 

على أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكلي ) متوسطة(درجات وھي متوسطات تشیر إلى خیار 
، %)٦٠٫٣(، وبلغ الوزن النسبي )متوسطة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٠٢(للموافقة 

وتم ترتیب الجوانب المتعلقة بالتفكیر النظمي تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھا من قبل عضوات 
  :ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي

رات         "والتي تنص على    ) ٢(العبارة رقم    جاءت .١ ة التغی ة لمواكب ة حدیث ة أسالیب إداری تتخذ الكلی
غ        من حیث األولى ، بالمرتبة "السریعة التفكیر النظمي، وبل ة ب ب المتعلق ین الجوان التطبیق من ب

ى أداة الدراسة   ) متوسطة(وھو متوسط یشیر إلى خیار  ) ٥ من ٣٫١٩(متوسط الموافقة علیھا   عل
ة     سبي للموافق وزن الن غ ال ارثي      %)٦٣٫٨(وبل ة الح ع دراس ق م ذلك تتف ي ب ، )ه١٤٣٤(،وھ

ب   ،وتعت)م٢٠١١ (خصاونة ودراسة خضر و  ى ترتی ى أعل ارة عل ذه العب ة حصول ھ ر الباحث ب
ة اللحاق          حرص على بین العبارات دلیل   ستواھا، ومحاول الكلیة على تطویر نفسھا واالرتقاء بم

ة       دم، ومتابع ة التق ن محاول ا م د لھ وب، والب ستوى دون المطل ذا الم زال ھ ن ال ی ب ولك بالرك
ة، لمواك     ة الحدیث ات العالمی ضل     مستجدات العصر، والتوجھ سریعة، وأف ة ال رات البیئی ة التغیی ب

دعو        ة، وی ة متعلم و حشیش ومرتجى     سبیل إلى ذلك ھو التحول لتصبح منظم ي  ) م٢٠١١(أب ف
ا              شر ثقافتھ ة ون ة المتعلم وم المنظم ي مفھ ى تبن ختام دراستھ التي طبقھا على جامعة األقصى إل

رفج     ا الع ا دع ة، كم ي الجامع ویر ف دخل للتط املین كم ین الع ارات  ) م٢٠١١(ب یم زی ى تنظ إل
ا، وال            ن تجاربھ تفادة م ة؛ لالس ة المتعلم ق المنظم ي تطبی دة ف لقیادات الجامعات للمنظمات الرائ

ة خالل        إشراكبد من    ات المتعلم ة للمنظم ات العالمی ات الخاصة بالتوجھ  الموظفین في المعلوم
 .االجتماعات الدوریة

م      .٢ ى    ) ١(جاءت العبارة رق نص عل ي ت شة      ُتخصص الك " والت افي لمناق ت الك سوبیھا الوق ة لمن لی
دة  ار الجدی ث   " األفك ن حی ة م ة الثانی ي المرتب التفكیر      ف ة ب ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ا        ة علیھ ن ٣٫١٣(النظمي، وبلغ متوسط الموافق ار      ) ٥ م ى خی شیر إل ) متوسطة (وھو متوسط ی
ذ %)٦٢٫٦(على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة          ع دراسة خضر     ، وھي ب ق م لك تتف

صاونةو د ) م٢٠١١ (خ ا وج رفج، (كم ا   ) م٢٠١١الع ذه العبارة،أم ق ھ وم بتطبی ھ تق أن جامعت
ى  اختلفت نتیجتھ حیث حصلت) ه١٤٣٤(دراسة الحارثي   ارات     عبارتھ على أدن ین عب ب ب ترتی

امل   ) ٢٫٠٤(التفكیر النظمي في دراستھ بمتوسط بلغ   شجیع الع ین وبدرجة ضعیفة، لذا أوصى بت
افي             ت الك صیص الوق الل تخ ن خ شتھا، م ة ومناق ارھم الجریئ رح أفك ى ط ة عل ي الجامع ف

 .لطرحھا ومناقشتھا

اءت .٣ م  ج ارة رق ى ) ٤(العب نص عل ي ت ات  " والت ادل البیان ع وتب ارات جم ة مھ زز الكلی ُتع
سوبیھا   دى من ات ل ة"والمعلوم ة ، بالمرتب ث  الثالث ن حی ة     م ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ال ا   ب ة علیھ ط الموافق غ متوس ي، وبل ن٣٫٠٤(تفكیر النظم ار   ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس وھ
ذه النتیجة   %)٦٠٫٩(على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة       ) متوسطة( ، وبذلك تتفق ھ

ن ال م ة ك ع دراس سور : م ى )م٢٠١٠(الن شیش ومرتج و ح ارثي )م٢٠١١(، وأب ، والح
أن ھذه الخاصیة مطبقة في جامعتھ، وأوصى  ) ٢٠١١رفج ،الع(، كما وجدت دراسة    )ه١٤٣٤(
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اش            ) م٢٠١١(أبو حشیش ومرتجى      ي تعزز الحوار والنق ارات الت ة والمھ ى الثقاف التركیز عل ب
 .وإبداء الرأي والشفافیة في تبادل المعلومات

ى أن     ) ٣(جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم        .٤ نص عل ي ت یح      "والت ة نظام یت ي الكلی وفر ف یت
ة       ، من حیث  "االستفادة من التغذیة الراجعة للتجارب المختلفة      ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ار     ) ٥ من٢٫٧٠(بالتفكیر النظمي، وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھ       ى خی شیر إل وھو متوسط ی
طة( ة  ) متوس سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس ع %)٥٤٫٠(عل ق م ذلك تتف ي ب ، وھ

ى درجة   )ه١٤٣٤(الحارثي : ،وتختلف مع كًل من   )ه١٤٣٣(حطاني  دراسة الق  ، حیث حصل عل
حیث حصلت على درجة عالیة، كما توصل العرفج      ) م٢٠١١ (خصاونةضعیفة، ومع خضر و   

ارثي  ) م٢٠١١( ن الح ال م ق ك ذه الخاصیة، ویتف ق ھ وم بتطبی ھ ال تق ى أن جامعت ) ه١٤٣٤(إل
ة    على التوصیة بإ  ) م٢٠١١(وأبو حشیش ومرتجى     ة الراجع یجاد نظام یتیح االستفادة من التغذی

 .لتطویر العمل داخل الجامعة

بناًء على تلك النتائج تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم 
وتراوح -متوسطة بدرجة- االجتماعیة یرون أن الكلیة تطبق الجوانب المتعلقة بالتفكیر النظمي

درجات وھي ) ٥(درجة من أصل ) ٢٫٧٠ إلى ٣٫١٩(ین متوسط موافقتھم على ذلك ما ب
تتخذ أسالیب إداریة حدیثة لمواكبة : وھي تتمثل في أن الكلیة) متوسط(متوسطات ُتشیر إلى خیار 

التغیرات السریعة، وُتخصص لمنسوبیھا الوقت الكافي لمناقشة األفكار الجدیدة، وُتعزز مھارات 
نسوبیھا، وتوفر نظام یتیح االستفادة من التغذیة الراجعة جمع وتبادل البیانات والمعلومات لدى م

  .للتجارب المختلفة
وترى الباحثة أن ھذه النتائج تعتبر غیر مرضیة، ودون المستوى المطلوب للتطبیق الفعلي 

أنھ من دون ) ٤٢:٤٣، ص٢٠١٠سلطان وخضر، (لخصائص المنظمة المتعلمة حیث یؤكد 
ابط التعلم في المنظمة، وأن ممارسة ھذا النوع من التفكیر التفكیر النظمي من الصعب تكامل ضو

المستمرة في النظام والتي تكشف التغییرات البسیطة التي تؤثر في " التغذیة الراجعة"یبدأ من 
النتائج، وتظھر نتائج الدراسة الحالیة أنھ یوجد نظام بالكلیة یتیح االستفادة من التغذیة الراجعة 

باإلضافة إلى حصولھا على أدنى ترتیب بین العبارات، لذا _ ن الضعفقریبة م_بدرجة متوسطة 
  .توصي الباحثة باالھتمام بھذا الجانب وتدعیمھ

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لواقع تطبیق خصائص المنظمة ) ٨(جدول 
  ئة التدریس فیھاعضوات ھی من وجھة نظر) التمكن الشخصي(المتعلمة المتعلقة بجانب 
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أعرف جیدًا أھداف  ١ ٠ ٠ ٠ ١٥ ٣٢ ك
 ٠ ٠ ٠ ٣١٫٩ ٦٨٫١ % .عملي

4.68 
 

0.47 
 

93.6 
 

1 
 

امتلك المھارات الالزمة  ٢ ٠ ٠ ٢ ١٦ ٢٩ ك
 . . ٤٫٣ ٣٤٫٠ ٦١٫٧ % .للقیام بعملي

4.57 
 

0.58 
 

91.5 
 

3 
 

ابحث باستمرار عن  ٣ ٠ ٠ ٠ ١٨ ٢٩ ك
 ٠ ٠ ٠ ٣٨٫٣ ٦١٫٧ %فرص التعلم التي تسھم 

4.62 
 

0.49 
 

92.3 
 

2 
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 .في تطویر أدائي

استفید من أسلوب  ٤ ٠ ٠ ٢ ٢٠ ٢٥ ك
زمالئي المتمیزین في 

 . . ٤٫٣ ٤٢٫٦ ٥٣٫٢ % .إنجاز عملي

4.49 
 

0.59 
 

89.8 
 

4 
 

  91.8 0.41 4.59 المتوسط العام 

دول    ائج الج شف نت وم       ) ٨(تك ة العل دریس بكلی ة الت ضوات ھیئ ر ع ات نظ اق وجھ اتف
د                تمكن الشخصي، وق ب ال ة بجان ة المتعلق ة المتعلم ق خصائص المنظم االجتماعیة حول واقع تطبی

التمكن     تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة الموافق      ة ب ب المتعلق  ة حول درجة تطبیق الكلیة للجوان
ین          الشخصي ا ب ة، م ة المتعلم ن أصل    ) ٤٫٤٩(و ) ٤٫٦٨(باعتباره أحد خصائص المنظم درجة م

غ المتوسط      ) عالیة جداً (درجات وھي متوسطات تشیر إلى خیار       ) ٥( ث بل ى أداة الدراسة، وحی عل
ة   ي للموافق ن٤٫٥٩(الكل ى    ) ٥م شیر إل ط ی و متوس ار وھ داً (خی ة ج سبي   )عالی وزن الن غ ال ، وبل

ًا حسب درجة           %)٩١٫٨( التمكن الشخصي تنازلی ة ب ، وبناًء على النتائج تم ترتیب الجوانب المتعلق
  :الموافقة علیھا من قبل عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي

ي     " والتي تنص على   ) ١(العبارة رقم    جاءت .١ داف عمل دًا أھ ة "أعرف جی ى  ، بالمرتب  األول
ة        التطبیق من حیث  غ متوسط الموافق ث بل التمكن الشخصي، حی من بین الجوانب المتعلقة ب

ا  ن٤٫٦٨(علیھ ار  ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس دًا(وھ ة ج غ ) عالی ة وبل ى أداة الدراس عل
ة    سبي للموافق وزن الن ارثي       %)٩٣٫٦(ال ة الح ع نتیج ة م ذه النتیج ف ھ ذلك تختل ،وب

ي ح  )ه١٤٣٤( ھ الت ي عبارت ذه      ف صول ھ ة ح سر الباحث طة، وتف ة متوس ى درج صلت عل
ي             دریس بمستوى تعلیم ة الت ع عضو ھیئ ى تمت ارات إل ین العب ب ب ى ترتی ى أعل ارة عل العب

ضیف    ل، وی داف العم د أھ ة لتحدی ارات الالزم ع بالمھ ن التمت ھ م الي یمكن لطان (ع س
دركون ب        ) ٤٤، ص ٢٠١٠وخضر،   سھم، وی ة بأنف ة عالی ة مستوى   أن المتمكنین لدیھم ثق دق

ارة                   سر حصول العب ا یف ذا م ي، وھ و المھن ة النم دى حاجتھم لمداوم اءتھم، وم درایتھم وكف
ى  ق ونصت عل ث التطبی ن حی ة م ة الثانی ي المرتب ة ف رص :" الثانی ن ف تمرار ع ابحث باس

ي   ویر أدائ ي تط سھم ف ي ت تعلم الت ي "ال واجرة، ویوص ة ) م٢٠١٠ (الح ات األردنی الجامع
 . لین فیھا من خالل برامج التعلیم التنظیمیة والمستمرةبتطویر قدرات العام

ى     ) ٣(العبارة رقم    جاءت .٢ نص عل سھم        " والتي ت ي ت تعلم الت ابحث باستمرار عن فرص ال
ي     ة "في تطویر أدائ ة  ، بالمرتب ث   الثانی ن حی التمكن        م ة ب ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ار    و) ٥ من ٤٫٦٢(الشخصي، وبلغ متوسط الموافقة علیھا       ى خی ة  (ھو متوسط یشیر إل عالی
ة     ) جدًا سبي للموافق وزن الن ذه النتیجة     %)٩٢٫٣(على أداة الدراسة وبلغ ال ق ھ ذلك تتف ، وب

ة      )م٢٠١١ (خصاونةمع دراسة خضر و    ، وتفسر الباحثة حصول ھذه الخاصیة على المرتب
د     تعلم، وق ى ال ك   الثانیة دلیل على حرص أعضاء الھیئة التدریسیة على اإلقبال عل  یرجع ذل

تعلم                  ن البحث عن فرص ال م ال یتحرجون م ة یجعلھ ة تعلیمی ة أكادیمی إلى وجودھم في بیئ
ضیف . باستمرار  ن  األشخاص أن ) ٤٤، ص٢٠١٠سلطان وخضر،  (وی دیھم تمك ذین ل  ال

 .عالي یعیشون في تعلم مستمر

م    .٣ ارة رق اءت العب ى  ) 2(ج نص عل ي ت ي " والت ام بعمل ة للقی ارات الالزم ك المھ  ،"امتل
لتطبیق من بین الجوانب المتعلقة بالتمكن الشخصي، وبلغ متوسط         من حیث  الثالثة بالمرتبة

ار      ) ٥ من ٤٫٥٧(الموافقة علیھا    ى خی داً  (وھو متوسط یشیر إل ة ج ى أداة الدراسة   ) عالی عل
ة     سبي للموافق وزن الن غ ال ضر       %)٩١٫٥(وبل ة خ ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ ذلك تتف ، وب
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ى   ) ه١٤٣٤(تلف مع دراسة الحارثي    ، وتخ )م٢٠١١(،  خصاونةو ھ عل حیث حصلت عبارت
الل       ن خ ة م ي الجامع املین ف ة للع ات الفردی ز اإلمكان ى بتعزی ذا أوص طة، ل ة متوس درج

 .التدریب المستمر، والتشجیع على التنمیة الذاتیة؛ مما یساھم في تحقیق أھداف الجامعة

ي إنجاز     استفید من أسلوب"والتي تنص على   ) ٤(جاءت العبارة رقم     .٤ زین ف ي المتمی  زمالئ
ث  ، بالمرتبة الرابعة  "عملي التمكن الشخصي،         من حی ة ب ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ار     ) ٥ من٤٫٤٩(وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھ      ى خی شیر إل داً  (وھو متوسط ی ة ج ) عالی
ة     سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس ذه النتی  %)٨٩٫٨(عل ق ھ ذلك تتف ع ، وب ة م ج

ضر و  ة خ صاونةدراس ى   ) م٢٠١١(، خ صت عل ي ن د"والت ن أفی لوب م ي أس  زمالئ
ل     ي العم اراتي ف ویر مھ زین لتط ارثي    "المتمی ة الح ع دراس ف م ث  ) ه١٤٣٤(،وتختل حی

غ             ى درجة متوسطة بمتوسط بل ھ عل ذه     )٢٫٧٦(حصلت عبارت ة حصول ھ سر الباحث ، وتف
د یرجع إل             ارات ق ین العب ب ب ي      العبارة على ادنى ترتی سیة ف ة التدری ة أعضاء الھیئ ى رغب

د أوصى              نھم، وق ا بی ي االتصال فیم ق ف التفرد في أسلوبھم، أو قد تكون ھناك بعض العوائ
ي      ) م٢٠١٠(الحواجرة   ى التأمل ف بتشجیع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة عل

ى ت    وا عل ضعف، ویعمل وة وال واطن الق شفوا م ى یك رین؛ حت م وأداء اآلخ ا أو أدائھ عزیزھ
 .التغلب علیھا

بناًء على تلك النتائج تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم 
 - تطبق جمیع الجوانب المتعلقة بالتمكن الشخصي  االجتماعیة یرون أن الكلیة ممثلة في منسوبیھا

 درجة من أصل )٤٫٤٩(و ) ٤٫٦٨( وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین - بدرجة عالیة جدًا
على أداة الدراسة وھي تتمثل في أن ) عالیة جدًا(درجات وھي متوسطات تشیر إلى خیار ) ٥(

یعرفون جیدًا أھداف عملھم، و یبحثون باستمرار عن فرص التعلم التي تسھم في : " الكلیةيمنسوب
 ب الزمالءتطویر أدائھم، ویمتلكون المھارات الالزمة للقیام بأعمالھم، ویستفیدون من أسلو

، وتفسر الباحثة حصول ھذه الخاصیة على ھذا التقدیر العالي جدًا "المتمیزون في إنجاز أعمالھم
یتمتعون  الھیئة التدریسیة ھم من الفئات األعلى تعلیمًا في المجتمع، وبالتالي إلى أن أعضاء

ولیة في عملھم، بمستویات ُعلیا من اإلتقان العلمي والمھني، باإلضافة إلى حس أعمق من المسئ
 إلى ُحسن إعدادھم وتأھیلھم من قبل الكلیة، ویعد ضابط التمكن الشخصي أیضًایعزى ذلك  وقد

فاألشخاص المتقنین دائمًا ما ) ٤٤، ص٢٠١٠سلطان وخضر،(روح المنظمة المتعلمة كما ذكره 
المتقن ال یعني یطورون قدراتھم للوصول إلى النتائج التي یرغبون بھا بطریقة مبدعة، فالتعلم لدى 

  .زیادة حصیلة معلوماتھ بل زیادة قدراتھ على تحقیق النتائج التي یبتغیھا
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لواقع تطبیق خصائص المنظمة ) ٩(جدول 

  عضوات ھیئة التدریس فیھا من وجھة نظر) الرؤیة المشتركة(المتعلمة المتعلقة بجانب 
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تھتم الكلیة بصیاغة رؤیتھا بناًء  ١ ٣ ٣ ١٠ ١٩ ١٢ ك
 ٦٫٤ ٦٫٤ ٢١٫٣ ٤٠٫٤ ٢٥٫٥ % .على استشراف المستقبل

3.72 
 

1.12 
 

74.5 
 

1 
 

بیھا ُتتیح الكلیة الفرصة لمنسو ٢ ٧ ٢ ١٨ ١٦ ٤ ك
 ١٤٫٩ ٤٫٣ ٣٨٫٣ ٣٤٫٠ ٨٫٥ % .للمشاركة في صناعة القرار

3.17 
 

1.15 
 

63.4 
 

4 
 

تؤكد رسالة الكلیة وأھدافھا  ٣ ٢ ٤ ١٢ ١٨ ١١ ك
 ٤٫٣ ٨٫٥ ٢٥٫٥ ٣٨٫٣ ٢٣٫٤ %اإلستراتیجیة على أھمیة تبادل 

3.68 
 

1.07 
 

73.6 
 

2 
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 .المعرفة بین منسوبیھا
تصورات قیادات الكلیة عن تنسجم  ٤ ٣ ٤ ١٥ ٢٢ ٣ ك

العمل مع تصورات أعضاء ھیئة 
 التدریس

% ٦٫٤ ٨٫٥ ٣١٫٩ ٤٦٫٨ ٦٫٤ 
3.38 
 

0.97 
 

67.7 
 

3 
 

  69.8 0.91 3.49 المتوسط العام 

دول    ائج الج ح نت وم       ) ٩(ُتوض ة العل دریس بكلی ة الت ضوات ھیئ ر ع ات نظ ي وجھ این ف تب
ع تطبی      شتركة        االجتماعیة حول واق ة الم ب الرؤی ة بجان ة المتعلق ة المتعلم د  ، ق خصائص المنظم وق

ة           ة بالرؤی ب المتعلق ة للجوان ق الكلی دى تطبی تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة الموافقة حول م
ین         ن أصل    ) ٣٫١٧(و ) ٣٫٧٢(المشتركة باعتبارھا أحد خصائص المنظمة المتعلمة، ما ب درجة م

غ     ) متوسطة(و) عالیة(یر إلى خیاري درجات وھي متوسطات تش  ) ٥( ث بل ى أداة الدراسة، وحی عل
ة     ن ٣٫٤٩(المتوسط الكلي للموافق ار      ) ٥م ى خی شیر إل ة (وھو متوسط ی سبي    )عالی وزن الن غ ال ، وبل

ن         %)٦٩٫٨( ا م ، وتم ترتیب الجوانب المتعلقة بالرؤیة المشتركة تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھ
  :لكلیة وھي كالتاليقبل أعضاء ھیئة التدریس با

م     جاءت .١ ى       ) ١(العبارة رق نص عل ي ت شراف          " والت ى است اًء عل ا بن ة بصیاغة رؤیتھ تم الكلی تھ
ستقبل ة"الم ى ، بالمرتب ث األول ن حی شتركة،   م ة الم ة بالرؤی ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ة (وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥ من٣٫٧٢(وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھا     ى أداة  )عالی  عل
ة    سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ة  %)٧٤٫٥(الدراس ات التالی ع الدراس ف م ذلك تختل ي ب : ، وھ

ارثي  ن    ) ه١٤٣٤(الح ًال م ة ك ت دراس عیفة، واتفق ة ض ة بدرج ا مطبق د أنھ ث وج ضر : حی خ
صاونة و اني ) م٢٠١١(، خ سور ) ه١٤٣٣(والقحط ة ) م٢٠١٠(والن ا بدرج ى تطبیقھ عل

اوت   ) م٢٠١١(جمتوسطة، بینما وجد العرف   ذا التف أن جامعتھ ال تطبق ھذه الخاصیة، ومع كل ھ
ذه الخاصیة   ) م٢٠١٠(في استجابات الدراسات، رأت عینة الدراسة التي طبقھا الحواجرة          أن ھ

ین           ًا ب ارات ترتیب ى العب ى أعل ارة عل ذه العب صول ھ ة ح سر الباحث ة مرتفعة،وتف ة بدرج مھم
ة     العبارات المتعلقة بالرؤیة المشتركة،      شارك الرؤی  إلى حرص الكلیة ممثلة في منسوبیھا إلى ت

ة إذ یوصي            ن الكلی ر م دعیم كبی ى ت اج إل زال تحت ن ال ت و بناًء على استشراف المستقبل، ولك  أب
ى   شیش ومرتج ادة       ) م٢٠١١(ح ل قی ي ظ شتركة ف ة م ة جماعی ن رؤی راد م ین األف بتمك

 .استراتیجیة داعمة لعملیة التعلم

اءت .٢ م  ج ارة رق ى  )٣(العب نص عل ي ت ى   "  والت تراتیجیة عل دافھا اإلس ة وأھ الة الكلی د رس تؤك
سوبیھا    ین من ة ب ادل المعرف ة تب ة"أھمی ة ، بالمرتب ث  الثانی ن حی ب    م ین الجوان ن ب ق م التطبی

شیر   ) ٥ من٣٫٦٨(المتعلقة بالرؤیة المشتركة، وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھا   وھو متوسط ی
ار   ى خی ة(إل ى أداة الد) عالی ة    عل سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ذلك  %)٧٣٫٦(راس ي ب ، وھ

دتھا دراسة        ) ١٤٣٤الحارثي،  (تختلف كلیًا مع نتیجة      ة بدرجة ضعیفة، ووج إذ وجد أنھا مطبق
ضر و صاونةخ ة      ) م٢٠١١(، خ ة بدرج یة مھم ذه الخاص ر ھ طة، وتعتب ة متوس ة بدرج مطبق

) م٢٠١١(ت نتائج دراسة العرفج  ، وقد بین )م٢٠١٠(،  الحواجرةمرتفعة كما رآھا عینة دراسة      
ة          اء بیئ تعلم وبن م ال ي دع ل ف دف استراتیجي یتمث ك فیصل ھ ة المل ضع جامع ى أن ت الحاجة إل

 .تحفز تبني أبعاد المنظمة المتعلمة، وصوًال إلى الجامعة المتعلمة

م   .٣ ارة رق اءت العب ى  ) ٤(ج نص عل ي ت ع   " والت ل م ن العم ة ع ادات الكلی صورات قی سجم ت تن
ة        من حیث  الثانیة ، بالمرتبة "عضاء ھیئة التدریس  تصورات أ  ب المتعلق ین الجوان ن ب التطبیق م

ا     ة علیھ ط الموافق غ متوس شتركة، وبل ة الم ن ٣٫٣٨(بالرؤی ار   ) ٥ م ى خی شیر إل و متوسط ی وھ
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ة       ) متوسطة( سبي للموافق وزن الن ع     %)٦٧٫٧(على أداة الدراسة وبلغ ال ف م ذلك تختل ، وھي ب
 . إذا وجد أنھا مطبقة بدرجة ضعیفة)ه١٤٣٤(نتیجة الحارثي 

ى   ) ٢(جاءت في المرتبة األخیرة العبارة رقم   .٤ نص عل سوبیھا     " والتي ت ة الفرصة لمن یح الكلی ُتت
ة المشتركة،       من حیث ،"للمشاركة في صناعة القرار  ة بالرؤی ب المتعلق ین الجوان التطبیق من ب

ش ) ٥ من٣٫١٧(وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھا   ار   وھو متوسط ی ى خی ى  ) متوسطة (یر إل عل
ة         ع نتیجة القحطاني        %)٦٣٫٤(أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافق ذه النتیجة م ق ھ ، وتتف

ارثي ) ه١٤٣٣( ع الح ف م ا تختل ضر و) ه١٤٣٤(ولكنھ صاونةوخ ا ) م٢٠١١(خ دوا انھ إذ وج
ة دراس           ا عین ا رآھ ة كم ة مرتفع ة بدرج یة مھم ذه الخاص عیفة،وتعتبر ھ ة ض ة بدرج ة مطبق

ى           )م٢٠١٠ (الحواجرة ارات إل ین العب ب ب ى ترتی ى ادن ارة عل ، وتفسر الباحثة حصول ھذه العب
ناعة       شاركة ص ل م ي تعرق ة الت ة الھرمی ل التنظیمی ة، والھیاك ن المركزی ة ع ات الناتج المعوق

ن أعضاء         ) ه١٤٣٣(القرار، لذا دعت القحطاني      ة م املین بالجامع ات الع ع فئ ى إشراك جمی إل
ا أوصى العرفج           الھیئة التدر  رارات، كم ي صناعة الق ین ف ) م٢٠١١(یسیة والموظفین واإلداری

 .بإجراء استقصاء دوري لقیاس رضا منسوبي الجامعة عن قراراتھا ودرجة تأثیرھا علیھم

إشارة إلى تلك النتائج المذكورة أعاله تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة 
، بدرجة عالیة- لكلیة تطبق بعض الجوانب المتعلقة بالرؤیة المشتركةالعلوم االجتماعیة یرون أن ا

درجات وھي ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٦٨ إلى ٣٫٧٢(وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین 
تھتم بصیاغة رؤیتھا بناًء على : وھي تتمثل في أن الكلیة) عالیة(ت ُتشیر إلى خیار متوسطا

استشراف المستقبل، وتؤكد رسالتھا وأھدافھا االستراتیجیة على أھمیة تبادل المعرفة بین 
  .منسوبیھا

- بدرجة متوسطة–بینما یرون أن الكلیة تطبق بعض الجوانب المتعلقة بالرؤیة المشتركة 
درجات ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫١٧- ٣٫٣٨(وح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین ترا وحیث

تنسجم تصورات قیاداتھا عن :وتتمثل في أن الكلیة) متوسطة(وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار 
العمل مع تصورات أعضاء ھیئة التدریس، وُتتیح الفرصة لمنسوبیھا للمشاركة في صناعة القرار، 

لعلوم االجتماعیة تعي أھمیة ھذه الخاصیة ویتضح ذلك من النتیجة العالیة وترى الباحثة أن كلیة ا
التي قدرھا مجتمع الدراسة، حیث أن بناء الرؤیة تشاركیًا مع أفراد المنظمة، یجعلھم یكافحون من 

یزال ھناك بعض   الكلیة موجودة، ولكن اليى منسوبأجل تعلم ما یلزم لتحقیقھا، فالقناعة لد
  .حول دون المشاركةالعوائق التي ت

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لواقع تطبیق خصائص ) ١٠(جدول 
  عضوات ھیئة التدریس فیھا من وجھة نظر) النماذج الذھنیة(المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 
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ینظر منسوبوا الكلیة إلى  ١ ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٧ ك
األخطاء على أنھا فرص 
إیجابیة للتعلم والنمو من 

 .خاللھا
% ٨٫٥ ١٧٫٠ ٢٥٫٥ ٣٤٫٠ ١٤٫٩ 

3.30 
 

1.18 
 

66.0 
 

3 
 

یمتلك منسوبوا الكلیة  ٢ ٠ ٣ ١٢ ٢٠ ١٢ ك
 ٠ ٦٫٤ ٢٥٫٥ ٤٢٫٦ ٢٥٫٥ %الحرص والحماس إلنجاز 

3.87 
 

0.88 
 

77.4 
 

1 
 



  

  م٢٠١٩لسنة  شرونالع العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٩

 .األعمال الموكلة إلیھم

یتقبل منسوبوا الكلیة النقد  ٣ ١ ١٠ ١٦ ١٦ ٤ ك
 ٢٫١ ٢١٫٣ ٣٤٫٠ ٣٤٫٠ ٨٫٥ % .والرأي اآلخر

3.26 
 

0.97 
 

65.1 
 

4 
 

ُتقیم الكلیة اجتماعات دوریة  ٤ ٣ ٧ ٩ ١٧ ١١ ك
 ٦٫٤ ١٤٫٩ ١٩٫١ ٣٦٫٢ ٢٣٫٤ % .تزید من فاعلیة العمل

3.55 
 

1.19 
 

71.1 
 

2 
 

  69.9 0.86 3.49 المتوسط العام 

تباین وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة ) ١٠(ُتبین نتائج الجدول 
وقد تراوح المتوسط ، حول واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة المتعلقة بالنماذج الذھنیة

 درجة الموافقة حول مدى تطبیق الكلیة للجوانب المتعلقة بالنماذج الذھنیة باعتبارھا الحسابي لتقدیر
درجات وھي ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٢٦(و ) ٣٫٨٧(أحد خصائص المنظمة المتعلمة، ما بین 

على أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكلي ) متوسطة(و) عالیة(متوسطات تشیر إلى خیاري 
، فقد %)٦٩٫٩(، وبلغ الوزن النسبي )عالیة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٤٩(للموافقة 

تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھا من قبل عضوات  تم ترتیب الجوانب المتعلقة بالنماذج الذھنیة
  :ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي

م     جاءت .١ ى       ) ٢(العبارة رق نص عل ي ت ة الحرص وال     " والت سوبوا الكلی ك من حماس إلنجاز   یمتل
ث  األولى ، بالمرتبة"األعمال الموكلة إلیھم   اذج        من حی ة بالنم ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ار    ) ٥ من٣٫٨٧(الذھنیة، وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھا     ى خی شیر إل ة (وھو متوسط ی ) عالی
ة            سبي للموافق وزن الن غ ال ًا م     %)٧٧٫٤(على أداة الدراسة وبل ف كلی ذلك تختل ع نتیجة  ،وھي ب

ى        ) ه١٤٣٤(الحارثي   ارة عل ذه العب إذ وجد أنھا مطبقة بدرجة ضعیفة،وتفسر الباحثة حصول ھ
ى ل        أعل ھ لتحم صیة تؤھل سمات شخ دریس ب ة الت ضو ھیئ ع ع ى تمت ارات إل ین العب ب ب  ترتی

ى    ث حصل عل صي، حی تمكن الشخ د ال ة بع ي نتیج ًا ف ك جلی ضح ذل زام، ویت سؤولیة وااللت الم
 . جدًادرجة تطبیق عالیة

ة العمل      " والتي تنص على    ) ٤(العبارة رقم    جاءت .٢ ن فاعلی ُتقیم الكلیة اجتماعات دوریة تزید م
ة " ة  ، بالمرتب ث  الثانی ن حی غ      م ث بل ة، وحی اذج الذھنی ة بالنم ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ار      ) ٥ من٣٫٥٥(متوسط الموافقة علیھا     ى خی شیر إل ة (وھو متوسط ی ى أداة الدر ) عالی اسة  عل
ة   سبي للموافق وزن الن غ ال ضر و  %)٧١٫١(وبل تي خ ع دراس ف م ذلك تختل ي ب صاونة، وھ  خ

ارثي ) م٢٠١١( ي  ) ه١٤٣٤(والح طة، ویوص ة متوس ى درج صلتا عل ان ح واجرةواللت  الح
ي       ) م٢٠١٠( ة ف سھم بفاعلی ي ت سة الت بتشجیع رؤساء الجامعات على تشكیل فرق العمل المتجان

 .حل المشكالت

ا فرص     " والتي تنص على ) ١(قم جاءت العبارة ر   .٣ ى أنھ ینظر منسوبوا الكلیة إلى األخطاء عل
ة      من حیث  الثالثة ، بالمرتبة "إیجابیة للتعلم والنمو من خاللھا       ب المتعلق ین الجوان ن ب التطبیق م

ار     ) ٥ من٣٫٣٠(بالنماذج الذھنیة، وحیث بلغ متوسط الموافقة علیھ       ى خی شیر إل وھو متوسط ی
ى أدا  ) متوسط( ة         عل سبي للموافق وزن الن غ ال ع     %)٦٦٫٠(ة الدراسة وبل ذه النتیجة م ق ھ ، وتتف

ن   ًال م ة ك د: دراس اني ) ه١٤٣٤(الراش و) ه١٤٣٣(والقحط ى  وأب شیش ومرتج ، )م٢٠١١( ح
رة،        ) م٢٠١١( وخضر خصاونةولكنھا تختلف مع دراسة      ق بدرجة كبی ى تطبی التي حصلت عل

ق         )ه١٤٣٤(ودراسة الحارثي     ى تطبی ي حصلت عل ذا    الت  القحطاني  أوصت بدرجة ضعیفة ، ل
املین              ) ه١٤٣٣( ع الع سماح لجمی ن خالل ال تعلم التنظیمي؛ م سھل حدوث ال ة ُت ة آمن بتوفیر بیئ
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دیم        أخطائھمبمناقشة   م وظائفھم، وتق د أداءھ دة عن  بانفتاح وتشجیعھم على تجریب الطرق الجدی
 .واإلبداعحوافز مشجعة لالبتكار 

رة ال  .٤ ة األخی ي المرتب اءت ف م ج ارة رق ى  ) ٣(عب نص عل ي ت د  " والت ة النق سوبوا الكلی ل من یتقب
ر رأي اآلخ ث"وال ن حی غ     ، م ث بل ة، وحی اذج الذھنی ة بالنم ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ا     ة علیھ ط الموافق ن ٣٫٢٦(متوس ار      ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس طة (وھ ى أداة ) متوس عل
ة    سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل سور    ، %)٦٥٫١(الدراس ة الن ع دراس ق م ذلك تتف ي ب وھ

ع دراسة            ) م٢٠١٠(ویجدھا الحواجرة    ) م٢٠١٠( ذه النتیجة م ف ھ ة، وتختل ة مرتفع ذات أھمی
صاونة( ضر، خ ة     ) ٢٠١١ وخ رة، ودراس ة كبی ق بدرج ى تطبی صلت عل ث ح ارثي، (حی الح

ى             ) ١٤٣٤ ارة عل ة حصول العب سر الباحث ق بدرجة ضعیفة، وتف ى تطبی ى التي حصلت عل  أدن
د أقسامارات قد یرجع إلى التباعد الجغرافي بین       العب ات، إذ أن    الكلیة بمدینة الملك عب اهللا للطالب

ین      اء ب رص االلتق ل ف ا یقل رى مم ات أخ ع كلی ة م اني مختلف ي مب ع ف ة تق ة للكلی سام العلمی األق
ده              ا یؤك ذا م شة قضایا العمل، وھ ل و (عضواتھا لمناق ة الطوی ث  ) ١١٣أ، ص٢٠٠٩، عبابن حی

ر أن  ف       ذك ي مختل اش ف وار والنق ة الح سبب قل املین ب ة للع اذج الذھنی ار النم ي اختب شل ف الف
ر      إیجادالقضایا یؤدي إلى الفشل في    سر حصول التفكی ا یف ذا م  التفكیر النظمي في المنظمة، وھ

ي                    ا تظھر ف ة كم ي الكلی ة ف ة المطبق ة المتعلم ین خصائص المنظم ب ب ى ترتی ى أدن النظمي عل
دول   ذلك ی)٤/٦(ج ي ، ل ووص ى  أب شیش ومرتج سار ) م٢٠١١( ح وار واالستف شجیع الح بت

 .واالرتقاء بمستوى التعاون بین أعضاء الھیئة التدریسیة

تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرون أن الكلیة 
فقتھم على ذلك وتراوح متوسط موا-عالیة بدرجة–تطبق بعض الجوانب المتعلقة بالنماذج الذھنیة 

) عالي(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٥٥ إلى ٣٫٨٧(ما بین 
یمتلك منسوبیھا الحرص والحماس إلنجاز األعمال الموكلة إلیھم، وُتقیم : وھي تتمثل في أن الكلیة

  .اجتماعات دوریة تزید من فاعلیة العمل
- بدرجة متوسطة–ب المتعلقة بالنماذج الذھنیة بینما یرون أن الكلیة تطبق بعض الجوان

درجات ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٢٦- ٣٫٣٠(وحیث تراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین 
ینظر منسوبیھا إلى األخطاء على : وتتمثل في أن الكلیة) متوسط(وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار 

  .بیھا النقد والرأي اآلخرأنھا فرص إیجابیة للتعلم والنمو من خاللھا، ویتقبل منسو
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لواقع تطبیق خصائص ) ١١(جدول 

  عضوات ھیئة التدریس فیھا من وجھة نظر) تعلم الفریق(المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 
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ُتشجع الكلیة العمل  ١ ٣ ١٠ ٩ ٢٢ ٣ ك
 ٦٫٤ ٢١٫٣ ٤٦٫٨١٩٫١ ٦٫٤ % .بأسلوب الفریق

3.26 
 

1.07 
 

65.1 
 

4 
 

یتعاون أعضاء فریق  ٢ ٢ ١٠ ١١ ١٦ ٨ ك
العمل لتحقیق أھداف 

 ٤٫٣ ٢١٫٣ ٣٤٫٠٢٣٫٤ ١٧٫٠ % .الكلیة

3.38 
 

1.13 
 

67.7 
 

3 
 

 1 68.8 1.06 3.44 ٢ ٨ ١١ ٢٠ ٦ كیتبادل أعضاء فریق  ٣
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العمل الخبرات فیما 
 .بینھم

% ٤٫٣ ١٧٫٠ ٤٢٫٦٢٣٫٤ ١٢٫٨ 
    

یحدد أعضاء فریق  ٤ ٤ ٧ ٩ ١٩ ٨ ك
العمل منھجیة العمل 

 ٨٫٥ ١٤٫٩ ٤٠٫٤١٩٫١ ١٧٫٠ % .بینھم

3.43 
 

1.19 
 

68.5 
 

2 
 

  67.4 1.06 3.37 المتوسط العام 

دول   ائج الج شف نت وم    ) ١١(ُتك ة العل دریس بكلی ة الت ضوات ھیئ ر ع ات نظ این وجھ تب
راوح            د ت ق، وق تعلم الفری ة ب ة المتعلق ة المتعلم صائص المنظم ق خ ع تطبی ول واق ة ح االجتماعی
ق             تعلم الفری ة ب ب المتعلق ة للجوان ق الكلی دى تطبی ة حول م دیر درجة الموافق المتوسط الحسابي لتق

ین       باع ا ب ة، م ة المتعلم صائص المنظم د خ ا أح ل   ) ٣٫٢٦(و ) ٣٫٤٤(تبارھ ن أص ة م ) ٥(درج
اري    ى خی شیر إل طات ت ي متوس ات وھ ة(درج طة(و) عالی غ  ) متوس ث بل ة، وحی ى أداة الدراس عل

سبي    )متوسطة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٣٧(المتوسط الكلي للموافقة   وزن الن غ ال ، وبل
ق  ، فقد تم ترت  %)٦٧٫٤( تعلم الفری ن        یب بالجوانب المتعلقة ب ا م ة علیھ ًا حسب درجة الموافق تنازلی

  :قبل عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي
ى     ) ٣(العبارة رقم    جاءت .١ نھم       " والتي تنص عل ا بی رات فیم ق العمل الخب ادل أعضاء فری ، "یتب

تعلم        من حیث  األولى بالمرتبة ة ب ب المتعلق ین الجوان غ متوسط     التطبیق من ب ث بل ق، وحی  الفری
ا  ة علیھ ن٣٫٤٤(الموافق ار  ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس ة(وھ غ  ) عالی ة وبل ى أداة الدراس عل

ة    سبي للموافق وزن الن ن     %)٦٨٫٨(ال ًال م ة ك ع دراس ف م ذلك تختل ي ب صاونة: ، وھ  خ
سور   ) ه١٤٣٤(والراشد  ) م٢٠١١(وخضر ق بدرجة          ) م٢٠١٠(والن ى تطبی ي حصلت عل الالت

طة، و ارثي متوس ة الح ى  ) ه١٤٣٤(دراس صلت عل ي ح ىالت ى  أدن ارات وعل ین العب ب ب  ترتی
ى أن أعضاء          ى إل ة األول ى المرتب ارة عل درجة تطبیق ضعیفة، وتفسر الباحثة حصول ھذه العب

 .الھیئة التدریسیة یؤمنون بأھمیة التعلم وال یمانعون بمقاسمة خبراتھم مع اآلخرین

نص ع   ) ٤(العبارة رقم    جاءت .٢ ى   والتي ت نھم         " ل ة العمل بی ق العمل منھجی ، "یحدد أعضاء فری
غ متوسط               من حیث  الثانیة بالمرتبة ث بل ق، وحی تعلم الفری ة ب ب المتعلق ین الجوان ن ب ق م التطبی

ا  ة علیھ ن٣٫٤٣(الموافق ار  ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس ة(وھ غ  ) عالی ة وبل ى أداة الدراس عل
ف     %)٦٨٫٥(الوزن النسبي للموافقة     ذلك تختل ن     وھي ب ًال م ع دراسة ك ) ه١٤٣٤(الحارثي   : م

ضر و صاونةوخ و) م٢٠١١ (خ ى  وأب شیش ومرتج ق   )م٢٠١١( ح ى تطبی صلت عل ي ح الالت
راد     ) ٥٦م، ص ٢٠١٠سلطان وخضر،    (بدرجة متوسطة، ویذكر     ن األف ق مجموعة م أن الفری

سًا    ررون رئی ذین یق م ال ًا، وھ ازھم مع ان إلنج و مك م ھ ان عملھ ًا، ومك ون مع ذین یعمل ال
ر  فیخ نھم تفاعل مباش ون بی ل، ویك ة العم نھج وطریق داف األداء وم دد أھ ن یح م م ھ، وھ تارون

 .واعتماد متبادل إلنجاز المھام وتحقیق األھداف

ة  یتعاون أعضاء" والتي تنص على ) ٢(العبارة رقم   جاءت .٣ داف الكلی ، " فریق العمل لتحقیق أھ
ب المت         من حیث  الثالثة بالمرتبة ین الجوان ن ب ق م غ متوسط        التطبی ث بل ق، وحی تعلم الفری ة ب علق

ار    ) ٥ من ٣٫٣٨(الموافقة علیھا    ى خی شیر إل غ    ) متوسطة (وھو متوسط ی ى أداة الدراسة وبل عل
ة   سبي للموافق وزن الن ع %) ٦٧٫٧(ال ق م ذلك تتف ي ب ارثي  وھ ة الح ذكر )ه١٤٣٤(دراس ، وی

ا   ) ١٠٨، ص ٢٠٠٩الرشودي،  ( ة؛ ف ي المنظم ي   أن فرق العمل ھي مفتاح التعلم ف لفرق ھي الت
 .تمكن المنظمة من إدراك واستخدام الموارد الكامنة لدى القوى العاملة
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رة  .٥ ة األخی ي المرتب م  جاءت ف ارة رق ى ) ١(العب نص عل ي ت لوب " والت ل بأس ة العم شجع الكلی ُت
ة     ، من حیث  "الفریق غ متوسط الموافق التطبیق من بین الجوانب المتعلقة بتعلم الفریق، وحیث بل
ن  ٣٫٢٦(علیھا   ار        ) ٥ م ى خی شیر إل وزن     ) متوسطة (وھو متوسط ی غ ال ى أداة الدراسة وبل عل

ة     ق     %) ٦٥٫١(النسبي للموافق ذلك تتف ع دراسة القحطاني     وھي ب ة   )ه١٤٣٤(م سر الباحث ، وتف
دى أعضاء               اعي ل اوني الجم تعلم التع ة لل اك قابلی ب أن ھن ى ترتی ى أدن ارة عل ذه العب حصول ھ

ادل      ي تب ة ف دریس، ورغب ة الت ل        ھیئ ن قب ر م شجیع أكث ى ت اج إل ن تحت مھا، ولك رات وتقاس  الخب
ي   ة، ، ویوص واجرةالكلی ل    ) م٢٠١٠ (الح رق العم شكیل ف ى ت ات عل اء الجامع شجیع رؤس بت

 .المتجانسة التي تسھم بفاعلیة في حل المشكالت

  
تكشف النتائج المذكورة أعاله أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرون 

وتراوح متوسط موافقتھم على - عالیة بدرجة–لیة تطبق بعض الجوانب المتعلقة بتعلم الفریق أن الك
درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٤٣ إلى ٣٫٤٤(ذلك ما بین 

یحددون ، ویتبادلون الخبرات فیما بینھم: وھي تتمثل في أن أعضاء الفریق في الكلیة) عالیة(
  .بینھممنھجیة العمل 

- بدرجة متوسطة–في حین یرون أن الكلیة تطبق بعض الجوانب المتعلقة بتعلم الفریق
درجات ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٢٦- ٣٫٣٨(وحیث تراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین 

یتعاونون : وتتمثل في أن أعضاء فریق العمل في الكلیة) متوسط(وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار 
  . وُتشجع الكلیة العمل بأسلوب الفریقلتحقیق أھدافھا،

وتحث الباحثة على رفع مستوى التطبیق لھذه الخاصیة المھمة بشكل خاص لتطبیق 
المنظمة المتعلمة، فتعلم الفریق مھارة جماعیة یمكن تعلمھا وترسیخھا عبر توفیر الظروف البیئیة 

علم األساسیة في المنظمات أن وحدة الت) ١١٧، أ، ص٢٠٠٩، عبابنةالطویل و(المناسبة، ویذكر 
المتعلمة ھي الفریق ولیس األفراد، فإذا لم یستطع األفراد االنخراط في الفریق فلن یستطیع ھذا 

  .الفریق التعلم، وبالتالي لن تتعلم المنظمة ككل
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لواقع تطبیق خصائص ) ١٢(جدول 

  عضوات ھیئة التدریس فیھا لمة من وجھة نظرالمنظمة المتع

ترتیب الخصائص تنازلیًا  الترتیب
 حسب المتوسطات
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 عالیة جدًا 91.8 0.41 4.59 التمكن الشخصي 1

 عالیة 69.9 0.86 3.49 النماذج الذھنیة 2

 عالیة 69.8 0.91 3.49 الرؤیة المشتركة 3

 متوسطة 67.4 1.06 3.37 تعلم الفریق 4

 متوسطة 60.3 0.96 3.02 التفكیر التنظیمي 5

  71.9 0.75 3.59 المتوسط العام  
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تباین في وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم ) ١٢(ُتوضح نتائج الجدول 
ق خصائص المنظمة المتعلمة حول واقع تطبی االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة الموافقة لتطبیق الكلیة لخصائص المنظمة ، في الكلیة
درجات وھي متوسطات تشیر إلى ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٠٢(و ) ٤٫٥٩(المتعلمة، ما بین 

ي للموافقة على أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكل) متوسطة(و) عالیة جدًا(خیاري 
  .%)٧١٫٩(، وبلغ الوزن النسبي )عالیة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٥٩(

- بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة -تخلص الباحثة إلى أن كلیة العلوم االجتماعیة و
التمكن : وھي)٥من٣٫٥٩(وبمتوسط كلي بلغ -تطبق خصائص المنظمة المتعلمة بدرجة عالیة

 المشتركة، والنماذج الذھنیة، وتعلم الفریق على التوالي وأدناھا التفكیر الشخصي، والرؤیة
تجد الباحثة أن حصول بعد التمكن ) ٤/٦(النظمي، وبمقارنة المتوسطات الواردة في الجدول رقم 

 ترتیب من بین الخصائص ھي نتیجة طبیعیة ومتوقعة وذلك ألنھا تتعلق أعلىعلى  الشخصي
كمعرفة أھداف عملھم،وامتالك المھارات الالزمة :  التدریس بالكلیةبكفاءة ومھارة عضو ھیئة

للقیام بھا، والبحث باستمرار عن فرص التعلم التي تسھم في تطویر أدائھم، وھذا ما یفسر حصول 
النماذج الذھنیة على المرتبة الثانیة، حیث أن المتقن والتمكن غالبًا ما یحرص على االستفادة من 

رؤیة المشتركة في المرتبة الثالثة ولكنھا بنتیجة قریبة جدًا من سابقتھا، أما في تجاربھ، وتأتي ال
المرتبة الرابعة جاءت خاصیة تعلم الفریق وتفسر الباحثة حصولھا على مستوى ادني من سابقاتھا 
إلى وجود بعض العوائق التي قد یكون من بینھا ضعف التشجیع من قبل الكلیة لممارسة التعلم 

ضمن الفریق الواحد، أما المرتبة األخیرة كانت من نصیب التفكیر النظمي، وتعتبر الجماعي 
الباحثة ھذه النتیجة غیر مرضیھ وذلك ألن المنظمة المتعلمة مبنیة أساسًا على الضابط الخامس 

حیث ذكرا أن أكثر ما ) ١٣٧، ص٢٠١٠البغدادي والعبادي، (وھو التفكیر النظمي،وھذا ما أكده 
  .مة المتعلمة ویجعلھا مختلفة كثیرًا عن النماذج األخرى من اإلدارة ھو التفكیر النظميیمیز المنظ

ما متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة : إجابة السؤال الثاني
  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟

ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ولإلجابة على 
والوزن النسبي لجمیع العبارات في المحور الثاني والتي تمثل متطلبات تطبیق خصائص المنظمة 
المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر 

  : وسیتم اإلجابة على ھذا السؤال من خالل الجداول التالیةعضوات ھیئة التدریس فیھا،
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمتطلبات تطبیق خصائص ) ١٣(جدول 

  عضوات ھیئة التدریس فیھا من وجھة نظر) التعلم التنظیمي(المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 
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تھتم الكلیة بتدریب وتنمیة  ١ ٠ ٦ ١٨ ١٥ ٨ ك
 ٠ ١٢٫٨ ٣٨٫٣ ٣١٫٩ ١٧٫٠ % .منسوبیھا

3.53 
 

0.93 
 

70.6 
 

1 
 

ُتسھل الكلیة عملیات التعلم  ٢ ٠ ٨ ١٣ ٢١ ٥ ك
 ٠ ١٧٫٠ ٢٧٫٧ ٤٤٫٧ ١٠٫٦ % .الذاتي لمنسوبیھا

3.49 
 

0.91 
 

69.8 
 

2 
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تحفز الكلیة من یطور ذاتھ  ٣ ٣ ١٠ ١٢ ١٤ ٨ ك
 ٦٫٤ ٢١٫٣ ٢٥٫٥ ٢٩٫٨ ١٧٫٠ % .مھنیًا

3.30 
 

1.18 
 

66.0 
 

3 
 

  68.8 0.92 3.44 المتوسط العام 

تباین وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم ) ١٣(تكشف نتائج الجدول 
، اعیة حول متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في الكلیة المتعلقة بالتعلم التنظیمياالجتم

وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة األھمیة للمتطلبات المتعلقة بالتعلم التنظیمي باعتبارھا 
درجة من أصل ) ٣٫٣٠(و ) ٣٫٥٣(تسھم في تحسین تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة، ما بین 

على أداة الدراسة، وحیث بلغ ) متوسطة(و) عالیة(درجات وھي متوسطات تشیر إلى خیاري ) ٥(
، وبلغ الوزن النسبي )عالیة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٤٤(المتوسط الكلي للموافقة 

، فقد تم ترتیب المتطلبات المتعلقة بالتعلم التنظیمي تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھا %)٦٨٫٨(
  :ن قبل عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتاليم

سوبیھا      " والذي ینص على ) ١(جاء المتطلب رقم    .١ ة من دریب وتنمی ة بت تم الكلی ة "تھ  ، بالمرتب
ث    األولى ن حی غ متوسط               م ث بل التعلم التنظیمي، وحی ة ب ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م األھمی

ھ    ة علی ن ٣٫٥٣(الموافق ى خی     ) ٥ م شیر إل ة (ار وھو متوسط ی غ   ) عالی ى أداة الدراسة وبل عل
ع   )ه١٤٣٤(، وبذلك تتفق مع دراسة الحارثي  %)٧٠٫٦(الوزن النسبي للموافقة    ف م ، وتختل

حیث حصلت ھذه العبارة على دجة أھمیة متوسطة في دراستھ،        ) م٢٠١٠ (الحواجرةدراسة  
ي ا      ) م٢٠١١أبو حشیش ومرتجى،    (ویوصي املین ف ستمر للع تعلم الم ة  بتوفیر فرص ال لجامع

ع         ق م ا ویتف دریس فیھ ة الت ى ضرورة وضع    ) م٢٠١١العرفج،  (ورفع كفاءة أعضاء ھیئ عل
 .ھدف استراتیجي للجامعة یتمثل في تطویر القیادة االستراتیجیة الداعمة للتعلم

ى   ) ٢(جاء المتطلب رقم    .٢ نص عل سوبیھا       " والذي ی ذاتي لمن تعلم ال ات ال ة عملی سھل الكلی ، "ُت
ة  بالمرتبة ث  م  الثانی غ               ن حی ث بل التعلم التنظیمي، وحی ة ب ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م األھمی

ار     ) ٥ من ٣٫٤٩(متوسط الموافقة علیھ     ة (وھو متوسط یشیر إلى خی ى أداة الدراسة   ) عالی عل
ا  ) ه١٤٣٤(، وبذلك تتفق مع دراسة الحارثي    %)٦٩٫٨(وبلغ الوزن النسبي للموافقة      ذا م  وھ

ة،       جعلھ یوصي بوضع استراتیجیات عا     ي الجامع مة وأخرى فرعیة لتعزیز التعلم التنظیمي ف
شجیع        تراتیجیات ت ذه االس م ھ ن أھ ة؛ وم ة المتعلم ى الجامع ول إل ى التح یقودھا إل ذي س وال
ا،    اج إلیھ ن یحت ى م ات إل ى المعلوم ول إل سھیل وص آت، وت ام المكاف ویر نظ ب، وتط التجری

 .ارب والخبراتواإلعداد لالجتماعات الدوریة لتبادل المعلومات والتج

م          .٣ ب رق ة المتطل ة الثالث ي المرتب ى    ) ٣(جاء ف نص عل ذي ی ھ      " وال ن یطور ذات ة م ز الكلی تحف
غ متوسط           األھمیة ، من حیث  "مھنیًا   ث بل التعلم التنظیمي، وحی ة ب ات المتعلق ین المتطلب من ب

ى أداة الدراسة وبل   ) متوسطة(وھو متوسط یشیر إلى خیار     ) ٥ من ٣٫٣٠(الموافقة علیھ    غ عل
ة  سبي للموافق وزن الن ارثي %)٦٩٫٨(ال ة الح ف نتیج ة ) ه١٤٣٤(، وتختل ة الدراس ع نتیج م

د الحواجرة          ي حین وج ة، ف ة بدرجة عالی ة بدرجة    ) م٢٠١٠(الحالیة ویجدھا مھم ا مھم بأنھ
صدد     و حشیش ومرتجى،     (أوصى عالیة جدًا، وفي ھذا ال ي    ) م٢٠١١أب ة ف ساھمة الجامع بم

 .موظف الدارس على حسابھ الخاص وھو على رأس العملجزء من تكالیف التعلیم لل

تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرون أھمیة بعض 
وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین - عالیة بدرجة–المتطلبات المتعلقة بالتعلم التنظیمي 

،وتمثل )عالیة(سطات ُتشیر إلى خیار درجات وھي متو) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٤٩ إلى ٣٫٥٣(
  .تھتم بتدریب وتنمیة منسوبیھا، وُتسھل عملیات التعلم الذاتي لمنسوبیھا: ذلك في أن الكلیة
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بلغ -متوسطة بدرجة–بینما یرون أن الكلیة تلبي بعض المتطلبات المتعلقة بالتعلم التنظیمي 
وھو متوسط ُیشیر إلى خیار درجات ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٣٠(متوسط موافقتھم على ذلك 

  .تحفز من یطور ذاتھ مھنیًا: ، وتمثل ذلك في أن الكلیة)متوسطة(
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمتطلبات تطبیق خصائص ) ١٤(جدول 
   فیھاعضوات ھیئة التدریس من وجھة نظر)  المعرفةإدارة(المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 
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تحث الكلیة أفرادھا على  ١ ١ ٩ ١١ ١٧ ٩ ك
االستفادة من مخزونھا 

 3.521.0870.4 ٢٫١ ١٩٫١ ٢٣٫٤ ١٩٫١٣٦٫٢ % .المعرفي باستمرار
 

1

لیة على تحدیث تعمل الك ٢ ٢ ٩ ٩ ٢٢ ٤ ك
 ٤٫٣ ١٩٫٦ ١٩٫٦ ٤٧٫٨ ٨٫٧ % .قواعد بیاناتھا باستمرار

3.371.0467.4 
 

3

تستخدم الكلیة  ٣ ٢ ٧ ١٢ ١٧ ٩ ك
التكنولوجیا الحدیثة 

للحصول على المعرفة 
 .وتبادلھا

% 
٤٫٣ ١٤٫٩ ٢٥٫٥ ١٩٫١٣٦٫٢ 

3.511.1070.2 
 

2

  3.481.0069.5 المتوسط العام 

تباین وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم ) ١٤(ُتوضح نتائج الجدول 
، االجتماعیة حول متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في الكلیة المتعلقة بإدارة المعرفة

اعتبارھا وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة األھمیة للمتطلبات المتعلقة بإدارة المعرفة ب
درجة من أصل ) ٣٫٣٧(و ) ٣٫٥٢(تسھم في تحسین تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة، ما بین 

على أداة الدراسة، وحیث بلغ ) متوسطة(و) عالیة(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیاري ) ٥(
، وبلغ الوزن النسبي )عالیة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٤٨(المتوسط الكلي للموافقة 

، فقد تم ترتیب المتطلبات المتعلقة بإدارة المعرفة تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھا %)٦٩٫٥(
  :من قبل عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي

م     .١ ذي ) ١(جاء المتطلب رق ى    وال نص عل ا        " ی ن مخزونھ تفادة م ى االس ا عل ة أفرادھ تحث الكلی
تمرار ي باس ة."المعرف ى ، بالمرتب ن حی األول إدارة   ثم ة ب ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م األھمی
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ك        ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل ة، وحی ن ٣٫٥٢(المعرف ار    ) ٥ م ى خی شیر إل و متوسط ی وھ
ع نتیجة      %)٧٠٫٤(على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة    ) عالیة( ق م ذلك تتف ، وھي ب

ین وجد خضر وخصاونة  )ه١٤٣٤(الحارثي   ي ح ذ ) م٢٠١١(، ف ي أن ھ ة ف ه الخاصیة مطبق
ة   أسلوب باستخدام ) م٢٠١٢(الجامعة األردنیة بدرجة متوسطة، ویوصي النعیمي      رق المعرف  ف

 . في توزیع المعرفة بین وحدات وأقسام المنظمة

ذي ) ٣(جاء المتطلب رقم   .٢ ى    وال نص عل ى       " ی ة للحصول عل ا الحدیث ة التكنولوجی ستخدم الكلی ت
ا  ة وتبادلھ ة"المعرف ةالثا ، بالمرتب ث  نی ن حی إدارة   م ة ب ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م األھمی

ك        ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل ة، وحی ن ٣٫٥١(المعرف ار    ) ٥ م ى خی شیر إل و متوسط ی وھ
ة( ة     ) عالی سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس ة   %)٧٠٫٢(عل ة الدراس ق نتیج ، وتتف

ارثي     ة الح ع نتیج ة م ض   )ه١٤٣٤(الحالی د خ ین وج ي ح صاونة ، ف ذه ) م٢٠١١(ر وخ أن ھ
ا    طة، كم ة متوس ة بدرج ة األردنی ي الجامع ة ف یة مطبق اني   الخاص ة القحط لت دراس توص

ى     ) ه١٤٣٣( نص عل ي ت ا الت ي عبارتھ ة متطورة لتخزین     "ف ة الكترونی ا تقنی ي جامعتن وفر ف تت
ة      ستویات اإلداری ة الم ي كاف ات ف صنیف المعلوم ة      " وت ام بدرج ة اإلم ي جامع ة ف ا مطبق أنھ

رغم       ى ال متوسطة، في حین أظھرت نتیجة الدراسة الحالیة درجة أھمیة مرتفعة لھذه العبارة عل
تخدام      ة الس رورة ملح ة وض ود حاج ك لوج ة ذل سر الباحث طة، وتف ة متوس ا بدرج ن وجودھ م

 .التقنیات الحدیثة في سبیل الحصول على المعرفة وتبادلھا

د   " ینص على  والذي) ٢(جاء في المرتبة األخیرة المتطلب رقم       .٣ تعمل الكلیة على تحدیث قواع
ث  "بیاناتھا باستمرار     ن حی غ           ، م ث بل ة، وحی إدارة المعرف ة ب ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م التلبی

ك     ى ذل ة عل ن ٣٫٣٧(متوسط الموافق ار    ) ٥ م ى خی شیر إل و متوسط ی ى أداة ) متوسطة (وھ عل
ة      سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ة %)٦٧٫٤(الدراس ق نتیج ة    ،وتتف ع نتیج ة م ة الحالی  الدراس

ین وجد خضر وخصاونة  )ه١٤٣٤(الحارثي   ي ح ي  ) م٢٠١١(، ف ة ف ذه الخاصیة مطبق أن ھ
ي    طة، ویوص ة متوس ة بدرج ة األردنی واجرةالجامع اریر  ) م٢٠١٠ (الح ادل التق ل تب بتفعی

ة                 ة دقیق ات موثوق دة بیان وفیر قاع ة؛ لت ة والعالمی ة والعربی ات المحلی ع الجامع ي  والدراسات م  ف
ى    شیش ومرتج و ح ي اب ا یوص یم، كم ال التعل ة  ) م٢٠١٠(مج شاركة المعرف ة لم شاء أنظم بإن

 .والتعلم وتشجیع العمل البحثي في الجامعة

تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرون أھمیة بعض 
ط موافقتھم على ذلك ما بین وتراوح متوس-عالیة بدرجة–المتطلبات المتعلقة بإدارة المعرفة 

، وبتمثل )عالیة(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٥١ إلى ٣٫٥٢(
تحث أفرادھا على االستفادة من مخزونھا المعرفي باستمرار، وتستخدم : ذلك في أن الكلیة

  .التكنولوجیا الحدیثة للحصول على المعرفة وتبادلھا
بلغ متوسط - متوسطة بدرجة–ض المتطلبات المتعلقة بإدارة المعرفة بینما یرون أھمیة بع

، )متوسطة(درجات وھو متوسط ُیشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٣٧(موافقتھم على ذلك 
  . تعمل باستمرار على تحدیث قواعد بیاناتھا: وبتمثل ذلك في أن الكلیة

ة والوزن النسبي لمتطلبات تطبیق خصائص المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری) ١٥(جدول 
  عضوات ھیئة التدریس فیھا من وجھة نظر) القیادة(المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 
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 ١ ٦ ٦ ٩ ١٧ ٩ ك
تدعم قیادات الكلیة عملیات 

 ١٢٫٨ ١٢٫٨ ١٩٫١ ٣٦٫٢ ١٩٫١ % .م التنظیميالتعل
3.36 

 
1.29 

 
67.2 

 
3 
 

 ٢ ٦ ٤ ٧ ٢٠ ١٠ ك
ُتشجع قیادات الكلیة التعلم 

 ١٢٫٨ ٨٫٥ ١٤٫٩ ٤٢٫٦ ٢١٫٣ % .المستمر
3.51 

 
1.28 

 
70.2 

 
2 
 

 ٣ ٠ ٦ ٨ ٢٤ ٩ ك
تمتلك قیادات الكلیة رغبة 

 ٠ ١٢٫٨ ١٧٫٠ ٥١٫١ ١٩٫١ % .قویة في التغییر
3.77 

 
0.91 

 
75.3 

 
1 
 

  70.9 1.10 3.55 المتوسط العام 

دول   ائج الج شیر نت وم      ) ١٥(ُت ة العل دریس بكلی ة الت ضوات ھیئ ر ع ات نظ این وجھ ى تب إل
ة     ة المتعلق ي الكلی ة ف ة المتعلم صائص المنظم ق خ ات تطبی ول متطلب ة ح ادةاالجتماعی د ، بالقی وق

سابي ط الح راوح المتوس ةت ة األھمی دیر درج ة   لتق ات المتعلق ادةللمتطلب ي بالقی سھم ف ا ت  باعتبارھ
ین       ا ب ة، م ة المتعلم صائص المنظم ق خ سین تطبی ل   ) ٣٫٣٦(و ) ٣٫٧٧(تح ن أص ة م ) ٥(درج

اري    ى خی شیر إل طات ُت ي متوس ات وھ ة(درج طة(و) عالی غ  ) متوس ث بل ة، وحی ى أداة الدراس عل
ة     ن ٣٫٥٥(المتوسط الكلي للموافق ار     وھ ) ٥م ى خی شیر إل ة (و متوسط ی سبي    )عالی وزن الن غ ال ، وبل

ة  %)٧٠٫٩( ات المتعلق ب المتطلب م ترتی ادة ، وت ل  بالقی ن قب ا م ة علیھ ة الموافق سب درج ًا ح  تنازلی
  :عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي

م   .١ ب رق اء المتطل ى  ) ٣(ج نص عل ذي ی ر   " وال ي التغیی ة ف ة قوی ة رغب ادات الكلی ك قی ، "تمتل
ة ى بالمرتب ث  األول ن حی ط      م غ متوس ث بل ادة، وحی ة بالقی ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م األھمی

ار     ) ٥ من ٣٫٧٧(الموافقة على ذلك     ة (وھو متوسط یشیر إلى خی غ    ) عالی ى أداة الدراسة وبل عل
ي     ) ه١٤٣٤(، وتتفق دراسة الحارثي       %)٧٥٫٣(الوزن النسبي للموافقة     ة ف ع الدراسة الحالی م

ى المتطلب  ي كون ھذا نتیجتھا، وف  ة     أعل ث درجة األھمی ن حی ات م ات      المتطلب ین المتطلب ن ب م
ة               ة القوی ة وجود الرغب اع مجتمعي الدراستین بأھمی ك القتن ة ذل سر الباحث ادة؛ وتف المتعلقة بالقی

 .لدى القیادات لتطبیق أي مدخل إداري حدیث سعیًا لمواكبة التغیرات العالمیة

م  .٢ ب رق اء المتطل ذي ) ٢(ج ى وال نص عل ستمر " ی تعلم الم ة ال ادات الكلی شجع قی ة"ُت  ، بالمرتب
ة  ث  الثانی ن حی ك       م ى ذل ة عل ط الموافق غ متوس ادة، وبل ة بالقی ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م التلبی

ن٣٫٥١( ار  ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس ة(وھ سبي  ) عالی وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
ي       ) ه١٤٣٤(رثي ، وتتفق دراسة الحا  %)٧٠٫٢(للموافقة   ا، وف ي نتیجتھ ة ف ع الدراسة الحالی م

ة       ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م ة األھمی ث درج ن حی ة م ة الثانی ي المرتب ب ف ذا المتطل ون ھ ك
ة   د دراس ادة، وتج وبالقی ساسبة   أب طة، ویوصي الك ة متوس ھ بدرج ا مطبق شیش ومرتجى أنھ  ح

ى        ) ٢٠٠٩(والفاعوري   املین عل ادات للع شجیع القی ى       بضرورة ت تناد إل ة واالس سلح بالمعرف  الت
 . اتخاذ القراراتأثناءالحقائق 

م             .٣ ب رق رة المتطل ة األخی ي المرتب ى    ) ١(جاء ف نص عل ذي ی ات     " وال ة عملی ادات الكلی دعم قی ت
ي  تعلم التنظیم ط       "ال غ متوس ث بل ادة، وحی ة بالقی ات المتعلق ین المتطلب ن ب ة م ن حیثاألھمی ، م

ك  ى ذل ة عل ن٣٫٣٦(الموافق و) ٥ م ار وھ ى خی شیر إل ط ی ط( متوس ة ) متوس ى أداة الدراس عل
ل      %)٦٧٫٢(وبلغ الوزن النسبي للموافقة      ، وعلى الرغم من حصول ھذه العبارة على درجة أق

د     سلطان  (من سابقتیھا إال أن ھذا ال یقلل من أھمیتھا لتطبیق خصائص المنظمة المتعلمة، ویؤك
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راد     أن القیادة في منظمات التعلم    ) ٨١، ص ٢٠١٠وخضر،   ساعد أف ود وی ذي یق  بمثابة المعلم ال
ضیف      شكالت، وی ل الم ي لح ر النظم ور التفكی ة، ویط اذج الذھنی ى النم اد عل ة باالعتم المنظم

 .أن التعلم التنظیمي یتطلب إعادة التفكیر في دور القائد) ١٣٦ أ، ص٢٠٠٩، عبابنةالطویل و(

س بكلیة العلوم االجتماعیة یرین ُتشیر النتائج المذكورة أعاله إلى أن عضوات ھیئة التدری
وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین - عالیة بدرجة–أھمیة بعض المتطلبات المتعلقة بالقیادة 

، وبتمثل )عالیة(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٥١ إلى ٣٫٧٧(
  .ُتشجع قیاداتھا التعلم المستمرو، تمتلك قیاداتھا رغبة قویة في التغییر: ذلك في أن الكلیة

بلغ متوسط - متوسطة بدرجة–بینما یرون أن أھمیة بعض المتطلبات المتعلقة بالقیادة 
، )متوسطة(درجات وھو متوسط ُیشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٣٦(موافقتھم على ذلك 

  .تدعم قیاداتھا عملیات التعلم التنظیمي: وبتمثل ذلك في أن الكلیة
  
  
  
  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمتطلبات تطبیق ) ١٦(دول ج
عضوات ھیئة  من وجھة نظر) الھیكل التنظیمي(خصائص المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 

  التدریس فیھا
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یسمح الھیكل التنظیمي في  ١ ٣ ٩ ١٤ ١٣ ٨ ك
الكلیة بتبادل الخبرات 

 ٦٫٤ ١٩٫١ ٢٩٫٨ ٢٧٫٧ ١٧٫٠ % .والمعلومات
3.30 

 
1.16 

 
66.0 

 
1 
 

یتیح الھیكل التنظیمي في  ٢ ٧ ٧ ١٥ ١٣ ٥ ك
الكلیة سھولة التواصل بین 

المنسوبین وزمالئھم في 
 .األقسام األخرى

% ١٤٫٩ ١٤٫٩ ٣١٫٩ ٢٧٫٧ ١٠٫٦ 
3.04 

 
1.22 

 
60.9 

 
2 
 

یمكن الھیكل التنظیمي في  ٣ ٨ ١١ ٩ ١٤ ٥ ك
الكلیة المنسوبین من االطالع 
على التجارب السابقة للكلیة 

 .لالستفادة منھا
% ١٧٫٠ ٢٣٫٤ ١٩٫١ ٢٩٫٨ ١٠٫٦ 

2.94 
 

1.29 
 

58.7 
 

3 
 

  61.8 1.15 3.09 المتوسط العام 

اتفاق وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم ) ٤/١٠(بین نتائج الجدول رقم ُت
، االجتماعیة حول متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في الكلیة المتعلقة بالھیكل التنظیمي

ا  باعتبارھبالھیكل التنظیميوقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة األھمیة للمتطلبات المتعلقة 
درجة من أصل ) ٢٫٩٤(و ) ٣٫٣٠(تسھم في تحسین تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة، ما بین 

على أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط ) متوسطة(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(
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، وبلغ الوزن النسبي )متوسط(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٠٩(الكلي للموافقة 
 تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھا بالھیكل التنظیميتیب المتطلبات المتعلقة ، فقد تم تر%)٧٠٫٩(

  :من قبل عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي
ى   ) ١(جاء المتطلب رقم     .١ رات        " والذي ینص عل ادل الخب ة بتب ي الكلی سمح الھیكل التنظیمي ف ی

ات  ة"والمعلوم ى ، بالمرتب ث  األول ن حی ین ال  م ن ب ة م ل  األھمی ة بالھیك ات المتعلق متطلب
ك         ى ذل ة عل ن ٣٫٣٠(التنظیمي، وحیث بلغ متوسط الموافق ار      ) ٥ م ى خی شیر إل وھو متوسط ی

 ، %)٦٦٫٠(على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة ) متوسطة(

ى     ) ٢(جاء المتطلب رقم     .٢ نص عل ذي ی ة سھولة التواصل        " وال ي الكلی یح الھیكل التنظیمي ف یت
سو ین المن رى ب سام األخ ي األق م ف ة"بین وزمالئھ ة ، بالمرتب ث الثانی ن حی ة م ین  األھمی ن ب م

وھو  ) ٥ من٣٫٠٤(المتطلبات المتعلقة بالھیكل التنظیمي، وحیث بلغ متوسط الموافقة على ذلك     
ار   ى خی شیر إل ط ی طة(متوس ة   ) متوس سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل

ع   %)٦٠٫٩( ف م ذلك تختل ي ب ارثي  ،وھ ة الح واجرة ) ه١٤٣٤(دراس ذین ) م٢٠١٠(والح الل
أنھا مطبقة في دراستھ بدرجة   ) ه١٤٣٤(حصال على درجة أھمیة عالیة جدًا، كما وجد الراشد      

ین         ) ١١٥، ص٢٠٠٨السالم، (متوسطة، ویؤكد   د ب رابط جی ق ت وع التنظیم أساسي لتحقی أن ن ب
سھیل أو إعاق       ي ت م ف املین؛ فالھیكل التنظیمي     مختلف أجزاء المنظمة، ولھ دور مھ ة سلوك الع

 . اتصال تنساب من خاللھا المعلومات إلى أجزاء المنظمةقناةالمالئم لمنظمات التعلم یمتلك 

م   .٣ ب رق رة المتطل ة األخی ي المرتب اء ف ى ) ٣(ج نص عل ذي ی ي " وال ي ف ل التنظیم ن الھیك یمك
ا   الكلیة المنسوبین من االطالع على التجارب السابقة للكلیة لال     تفادة منھ ث  "س ن حی ة  ، م  األھمی

ك              ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل ة بالھیكل التنظیمي، وحی ات المتعلق ین المتطلب  ٢٫٩٤(من ب
ة       ) متوسطة (وھو متوسط یشیر إلى خیار   ) ٥من سبي للموافق وزن الن غ ال ى أداة الدراسة وبل عل

د   %)٥٨٫٧( د الراش ا وج عیف    ) ه١٤٣٤(،كم ة ض تھ بدرج ي دراس ة ف ا مطبق ة أنھ ة، وبدرج
و متوسطة عن    ل       أب ق نق ي تعی واجز الت ى الح رفج بالقضاء عل شیش ومرتجى، وأوصى الع  ح

  .المعرفة بین الوحدات والوظائف واألفراد
ُتبین النتائج المذكورة أعاله إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرین 

وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك -متوسطة بدرجة–أھمیة المتطلبات المتعلقة بالھیكل التنظیمي 
درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٢٫٩٤ إلى ٣٫٣٠(ما بین 

یسمح بتبادل الخبرات : على أداة الدراسة، وبتمثل ذلك في الھیكل التنظیمي في الكلیة) متوسطة(
ألقسام األخرى، ویمكن والمعلومات، ویتیح سھولة التواصل بین المنسوبین وزمالئھم في ا

  .المنسوبین من االطالع على التجارب السابقة للكلیة لالستفادة منھا على التوالي
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمتطلبات تطبیق ) ١٧(جدول 

  عضوات ھیئة التدریس فیھا خصائص المنظمة المتعلمة من وجھة نظر

 م
  ازلیًاترتیب المتطلبات تن

  حسب المتوسطات

ط 
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ف  
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الو
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 عالیة 70.9 1.10 3.55 القیادة ١

 عالیة 69.5 1.00 3.48 إدارة المعرفة ٢
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 عالیة 68.8 0.92 3.44 التعلم التنظیمي ٣

 متوسطة 61.8 1.15 3.09 الھیكل التنظیمي ٤

  67.8 0.98 3.39 المتوسط العام 

تباین وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة ) ١٧(ُتكشف نتائج الجدول 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، حول متطلبات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في 

وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة األھمیة لمتطلبات تطبیق خصائص المنظمة ، الكلیة
درجات وھي متوسطات ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٠٩(و ) ٣٫٥٥(تعلمة في الكلیة، ما بین الم

على أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكلي للموافقة ) متوسطة(و) عالیة(تشیر إلى خیاري 
.%)٦٧٫٨(، وبلغ الوزن النسبي )متوسطة(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٣٩(  

ضوات ھ  و ى أن ع ة إل ص الباحث ة      تخل رین أھمی ة ی وم االجتماعی ة العل دریس بكلی ة الت یئ
ة    ي الكلی ة ف ة المتعلم صائص المنظم ق خ ات تطبی ة –متطلب طة بدرج ط –متوس راوح متوس  وت

  ).٣٫٠٩(موافقتھم على ذلك 
  
  

ما معوقات تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة : إجابة السؤال الثالث
   سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟بجامعة اإلمام محمد بن

ة           ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس سؤال ت ذا ال ى ھ ة عل ولإلجاب
ة           ق خصائص المنظم ات تطبی ل معوق ي تمث والوزن النسبي لجمیع العبارات في المحور الثالث والت

ة ا   ة بجامع وم االجتماعی ة العل ي كلی ة ف ر    المتعلم ة نظ ن وجھ المیة م عود اإلس ن س د ب ام محم إلم
  :عضوات ھیئة التدریس فیھا، وسیتم اإلجابة على ھذا السؤال من خالل الجداول التالیة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمعوقات تطبیق ) ١٨(جدول 
عضوات ھیئة  من وجھة نظر) ةالمعوقات التنظیمی(خصائص المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 

  التدریس فیھا

 
 م
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الھیاكل التنظیمیة الھرمیة  ١ ٠ ٦ ١٣ ١٥ ١٣ ك
التي توجد الحدود الفاصلة 

 .بین األقسام
% ٠ .١٢ ٢٧٫٧ ٣١٫٩ ٢٧٫٧ 

3.74 
 

1.01 
 

74.9 
 

3 
 

ضعف قنوات االتصال  ٢ ١ ٥ ١٠ ١٩ ١٢ ك
اإلداري بشكل یعیق نقل 

 ٢٫١ ١٠٫٦ ٢١٫٣ ٤٠٫٤ ٢٥٫٥ % .المعلومات والخبرات
3.77 

 
1.03 

 
75.3 

 
2 
 

تأثیر المركزیة على تمكین  ٣ ١ ٤ ١٠ ١٦ ١٦ ك
 ٢٫١ ٨٫٥ ٢١٫٣ ٣٤٫٠ ٣٤٫٠ % .األفراد

3.89 
 

1.05 
 

77.9 
 

1 
 

  76.0 0.91 3.80 المتوسط العام 
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دول  ائج الج ح نت وم   ) ١٨(ُتوض ة العل دریس بكلی ة الت ضوات ھیئ ر ع ات نظ اق وجھ اتف
المیة  عود اإلس ن س د ب ام محم ة اإلم ة بجامع ي  االجتماعی ة الت ات التنظیمی دة المعوق ة ح ول درج ح

ین     وقد تراوح المتوس، تحول دون تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في الكلیة      ا ب ا م ط الحسابي لھ
ن أصل    ) ٣٫٧٤(و  ) ٣٫٨٩( ار       ) ٥(درجة م ى خی شیر إل ة (درجات وھي متوسطات ُت ى  ) عالی عل

ار   ) ٥من٣٫٨٠(أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكلي للموافقة     ى خی ة  (وھو متوسط یشیر إل عالی
سبي       ) وزن الن ة      %)٧٦٫٠(، وبلغ ال ات التنظیمی ب المعوق م ترتی ًا حسب   ، وت ة   تنازلی  درجة الموافق

  :التدریس بالكلیة وھي كالتالي علیھا من قبل عضوات ھیئة
م   .١ وق رق اء المع ى  ) ٣(ج نص عل ذي ی راد   " وال ین األف ى تمك ة عل أثیر المركزی ة"ت  ، بالمرتب

ك      األولى ى ذل ة عل ن ٣٫٨٩(من بین المعوقات التنظیمیة، وحیث بلغ متوسط الموافق وھو  ) ٥ م
ار    ى خی شیر إل ة (متوسط ی ة   ) عالی سبي للموافق وزن الن غ ال ى أداة الدراسة وبل ، %)٧٧٫٩(عل

ساھمة        ومن المعلوم أن المركزیة ھي أكبر عائق یمكن أن یواجھ تمكین األفراد ویمنعھم من الم
ارثي   ة الح ائج دراس ھ نت ا أكدت ذا م رارات، وھ اذ الق ي اتخ ارة ) ه١٤٣٤(ف ث حصلت عب " حی

اء ثأالمركزیة وقیودھا على تمكین األفراد       م   ن امھم بعملھ ھ      "  قی ى عائق تنظیمي تواجھ ى أعل عل
ذلك أوصى الباحث بضرورة إعطاء                  ة، ل ة المتعلم اد المنظم ا ألبع ي تطبیقھ رى ف جامعة أم الق
ف         ع مختل رار للتعامل م القیادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة صالحیة اتخاذ الق

ق   ق تطبی ن أن تعی ي یمك واجھھم والت ي ت ف الت ق  المواق ة وتحقی ة المتعلم وابط المنظم  ض
اعوري      ساسبة وف ى الك ا أوص ا، كم ة التم ) م٢٠٠٩(متطلباتھ ز ثقاف ي  نیكبتعزی دیھا الفن  ببع

 .واإلداري عبر رفع سقف المسامحة عن األخطاء، وتفویض المزید من الصالحیات

لتي على نتیجة متفقة مع الدراسة بعبارتھا ا) ه١٤٣٣(ویؤید ذلك حصول دراسة القحطاني 
) ٣٫٨١(بمتوسط بلغ " ممارسة المركزیة الشدیدة لدى القیادات عند صناعة القرارات"نصت على 

 جمیع فئات العاملین بالجامعة من إشراك، لذلك أوصت بضرورة اإلمامبدرجة عالیة بجامعة 
أعضاء ھیئة تدریس وموظفین وإداریین في وضع الخطط وتحدید األھداف االستراتیجیة للجامعة، 

 .اغة الرؤیة المشتركة لمستقبلھا، وفي صنع القراراتوصی

م    .٢ وق رق ى  ) ٢(جاء المع نص عل ذي ی ل   " وال ق نق شكل یعی صال اإلداري ب وات االت عف قن ض
رات  ات والخب ة "المعلوم ة ، بالمرتب ط        الثانی غ متوس ث بل ة، وحی ات التنظیمی ین المعوق ن ب م

ار     ) ٥ من ٣٫٧٧(الموافقة على ذلك     ة (وھو متوسط یشیر إلى خی غ    ) عالی ى أداة الدراسة وبل عل
ة  سبي للموافق وزن الن یترتب  %)٧٥٫٣(ال صال س وات االت ي قن ضعف ف ذا ال أن ھ ك ب ، وال ش

شاء مركز   ) م٢٠١١(علیھ اقتصار خبرات األفراد في حدود أقسامھم، لذلك أوصى العرفج       بإن
تعلم             للمعرفة ات ال سھیل عملی ق التواصل وت ى تحقی دف إل ین الوحدات   والتعلم في الجامعة یھ  ب

ت           ة، وأوص ة العام ارف التراكمی رات والمع اء الخب ا، وبن ة وخارجھ ل الجامع راد داخ واألف
ات            ) ه١٤٣٣(القحطاني   سام وكلی ین أق ة، ب دوات تثقیفی بتنظیم لقاءات دوریة وعقد مؤتمرات ون

 .الجامعة المختلفة  من أجل تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والتجارب

ى   ) ١(ة األخیرة المعوق رقم     جاء في المرتب   .٣ نص عل ي     " والذي ی ة الت ة الھرمی الھیاكل التنظیمی
ة      "توجد الحدود الفاصلة بین األقسام     غ متوسط الموافق ث بل ة، وحی ، من بین المعوقات التنظیمی

ار      ) ٥ من٣٫٧٤(على ذلك   ى خی شیر إل ة (وھو متوسط ی وزن     ) عالی غ ال ى أداة الدراسة وبل عل
ع نتیجة دراسة الحارثي      %)٧٤٫٩(النسبي للموافقة    د  ) ه١٤٣٤(، وتتفق ھذه النتیجة م والراش

یس  ) ٧٩، ص٢٠١٠البغدادي والعبادي، (، ھذا ویؤكد   )ه١٤٣٤( أن الھرمیة تعمل ضد التعلم ل
ة      ات المكان فقط ألن المعلومات وعناصر المعرفة تتركز في قمة المعرفة، وإنما ألنھا توجد عقب

ع   ذي یمن وظیفي ال سیم ال ذلك  والتق شاركھا، ل ات وت م المعلوم تتقاس رفج أوص ة الع  دراس
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راد،                 ) م٢٠١١( ین الوحدات والوظائف واألف ة ب ل المعرف ق نق ي تعی بالقضاء على الحواجز الت
 .بھدف تحقیق التواصل وتسھیل عملیات التعلم

تخلص الباحثة بناًء على النتائج المذكورة أعاله إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة 
بأن الكلیة لدیھا معوقات تنظیمیة تحول دون تطبیق خصائص المنظمة  االجتماعیة متفقاتالعلوم 

درجة من ) ٣٫٧٤ إلى ٣٫٨٩( وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین -بدرجة عالیة -المتعلمة 
على أداة الدراسة، وتلك المعوقات ) عالیة(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(أصل 

أثیر المركزیة على تمكین األفراد، وضعف قنوات االتصال اإلداري بشكل یعیق نقل ت: تتمثل في
المعلومات والخبرات،والھیاكل التنظیمیة الھرمیة التي توجد الحدود الفاصلة بین األقسام على 

  .التوالي
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمعوقات تطبیق ) ١٩(جدول 
عضوات ھیئة  من وجھة نظر) المعوقات المعرفیة(صائص المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب خ

  التدریس فیھا

 

 م
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عدم وجود سیاسات  ١ ٠ ٩ ١٦ ١٣ ٩ ك
وإجراءات تنظم المعرفة 

 ٠ ١٩٫١ ٣٤٫٠ ١٩٫١٢٧٫٧ % .على مستوى الكلیة

3.47 
 

1.02 
 

69.4 
 

3 
 

اقتصار خبرات األفراد  ٢ ٠ ٨ ٩ ١٤ ١٦ ك
 ٠ ١٧٫٠ ١٩٫١ ٣٤٫٠٢٩٫٨ % .على حدود أقسامھم

3.81 
 

1.10 
 

76.2 
 

1 
 

عدم توافر بیئة مشجعة  ٣ ١ ١٠ ١٤ ٨ ١٤ ك
 ٢٫١ ٢١٫٣ ٢٩٫٨ ٢٩٫٨١٧٫٠ % .لعملیة التعلم

3.51 
 

1.20 
 

70.2 
 

2 
 

  71.9 0.86 3.60 المتوسط العام 

اتفاق وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم ) ١٩(تكشف نتائج الجدول 
االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة حول درجة حدة المعوقات المعرفیة التي 

الكلیة، وقد تراوح المتوسط الحسابي لھا ما بین تحول دون تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في 
على ) عالیة(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٤٧(و ) ٣٫٨١(

عالیة (وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٦٠(أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكلي للموافقة 
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ت المعرفیة تنازلیًا حسب درجة الموافقة ، وتم ترتیب المعوقا%)٧١٫٩(، وبلغ الوزن النسبي )
  :علیھا من قبل عضوات ھیئة التدریس بالكلیة وھي كالتالي

م   .١ وق رق اء المع ى  ) ٢(ج نص عل ذي ی سامھم   " وال دود أق ى ح راد عل رات األف صار خب ، "اقت
ة ى بالمرتب ك    األول ى ذل ة عل ط الموافق غ متوس ث بل ة، وحی ات المعرفی ین المعوق ن ب  ٣٫٨١(م

ن و ) ٥م ار وھ ى خی شیر إل ط ی ة(متوس ة  ) عالی سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
ة               %)٧٦٫٢( ات المعرفی ین المعوق ن ب ى م ة األول ي المرتب ائق ف ذا الع ، وتفسر الباحثة وجود ھ

ى           ذي نص عل سابق وال ائق التنظیمي ال ة لوجود الع ھ نتیجة حتمی صال   " بأن وات االت ضعف قن
ل ال  ق نق شكل یعی راتاإلداري ب ات والخب اني  "معلوم ة القحط ق دراس ع ) ه١٤٣٣(، وتتف م

ذا أوصت                   ن سعود اإلسالمیة، ل د ب ام محم ة اإلم ي جامع ة ف الدراسة على وجوده بدرجة عالی
شاء         ة، وإن ات ووحدات الجامع سام وكلی ع أق الباحثة بإنشاء شبكة تعلم الكترونیة داخلیة بین جمی

ات م  ع جامع ة م ة خارجی م الكترونی بكات تعل ي ،   ش ل المعرف ل التواص ن أج ة؛ م ة وعالمی حلی
ن         ة م املین بالجامع ع الع ین جمی رورة تمك ع ض ارب، م رات والتج ات والخب ادل المعلوم وتب

 .الدخول إلى ھذه الشبكات ومنحھم الصالحیات الكاملة للتعلم واالستفادة منھا

م      .٢ ى    ) ٣(جاء المعوق رق نص عل ذي ی تعل      " وال ة ال ة مشجعة لعملی وافر بیئ دم ت ـة "م ع  ، بالمرتب
ك           الثانیة ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل ن ٣٫٥١(من بین المعوقات المعرفیة، وحی وھو  ) ٥ م

ار    ى خی شیر إل ة (متوسط ی ة   ) عالی سبي للموافق وزن الن غ ال ى أداة الدراسة وبل ، %)٧٠٫٢(عل
د  ة الراش ق دراس اني ) ه١٤٣٤(وتتف ة القحط د ) ه١٤٣٣(ودراس ة، وتج ة الحالی ع الدراس م

ة    الب وفیر بیئ ن ت د م ة فالب ة متعلم ى جامع ول إل ا التح یة إذا أردن ر مرض ة غی ذه النتیج ة ھ احث
تعلم وصوًال         ) م٢٠١١(مشجعة للتعلم، لذلك أوصى العرفج       دعم ال ز وت ة تحف اء بیئ بضرورة بن

 .لبناء جامعة متعلمة

ة ع      " والذي ینص على ) ١(جاء المعوق رقم     .٣ نظم المعرف ى  عدم وجود سیاسات وإجراءات ت ل
ة   ـة  ."مستوى الكلی ة             ، بالمرتب غ متوسط الموافق ث بل ة، وحی ات المعرفی ین المعوق ن ب رة م األخی

ار      ) ٥ من٣٫٤٧(على ذلك   ى خی شیر إل ة (وھو متوسط ی وزن     ) عالی غ ال ى أداة الدراسة وبل عل
ذا      ) ه١٤٣٤(، وتتفق دراسة الحارثي       %)٦٩٫٤(النسبي للموافقة    ي ھ ة، وف ع الدراسة الحالی م

صدد یوص ي ال ا  ) م٢٠١٢(ي النعیم ة وتنظیمھ ددة لتخزین المعرف حة ومح ات واض بوضع آلی
ا وصیاغتھا         ات المتحصل علیھ ة المعلوم وفق أولویاتھا في دعم القرار التنظیمي من خالل تنقی

 .في صورة قابلة لالستخدام

تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرون أن الكلیة 
وتراوح -عالیة بدرجة–ھا معوقات معرفیة تحول دون تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة لدی

درجات وھي ) ٥(درجة من أصل ) ٣٫٤٧ إلى ٣٫٨١(متوسط موافقتھم على ذلك ما بین 
اقتصار خبرات : على أداة الدراسة، وتلك المعوقات تتمثل في) عالي(متوسطات ُتشیر إلى خیار 

، وعدم توافر بیئة مشجعة لعملیة التعلم، وعدم وجود سیاسات األفراد على حدود أقسامھم
  .وإجراءات تنظم المعرفة على مستوى الكلیة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمعوقات تطبیق خصائص ) ٢٠(جدول 
  التدریس فیھاعضوات ھیئة  من وجھة نظر) المعوقات البشریة(المنظمة المتعلمة والمتعلقة بجانب 
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  درجة
   الحدة

 العبارة

 

جدًا
یة 

عال
 

لیة
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جدًا 
ضة 

خف
من

 

سط
تو

الم
ف 

حرا
الن

ا
بي 

نس
 ال

زن
الو

 

یب
رت

الت
 

ضعف الرغبة لدى ١ ٥ ٩ ٢٤ ٥ ٤ ك
 ١٠٫٦ ١٩٫١ ٥١٫١ ١٠٫٦ ٨٫٥ % .األفراد في التعلم

2.87 
 

1.03 
 

57.4 
 

3 
 

الخوف من اللوم ٢ ١ ١٣ ١٧ ١١ ٥ ك
والعقاب في حالة 

 ٢٫١ ٢٧٫٧ ٣٦٫٢ ٢٣٫٤ ١٠٫٦ % .الخطأ
3.13 

 
1.01 

 
62.6 

 
2 
 

سیطرة العمل ٣ ١ ٥ ١١ ٢٠ ١٠ ك
الفردي على 
حساب العمل 

 .الجماعي
% ٢٫١ ١٠٫٦ ٢٣٫٤ ٤٢٫٦ ٢١٫٣ 

3.70 
 

1.00 
 

74.0 
 

1 
 

  64.7 0.86 3.23 المتوسط العام 

ھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم تباین وج) ٢٠(ُتوضح نتائج الجدول 
حول درجة حدة المعوقات البشریة التي تحول  االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

دون تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في الكلیة، وقد تراوح المتوسط الحسابي لھا ما بین 
، )عالیة(ات ُتشیر إلى خیاري درجات وھي متوسط) ٥(درجة من أصل ) ٢٫٨٧(و ) ٣٫٧٠(
وھو متوسط ) ٥من٣٫٢٣(على أداة الدراسة، وحیث بلغ المتوسط الكلي للموافقة ) متوسطة(و

تنازلیًا  ،وتم ترتیب المعوقات البشریة%)٦٤٫٧(، وبلغ الوزن النسبي )متوسطة (یشیر إلى خیار 
  : كالتاليالتدریس بالكلیة وھي حسب درجة الموافقة علیھا من قبل عضوات ھیئة

اعي        " والذي ینص على  ) ٣(جاء المعوق رقم     .١ ى حساب العمل الجم ردي عل سیطرة العمل الف
ك               األولى ، بالمرتبة " ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل شریة، وحی ات الب  ٣٫٧٠(من بین المعوق

ن ار ) ٥م ى خی شیر إل ط ی و متوس ة(وھ ة  ) عالی سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
ع الدراسة   ) ه١٤٣٣(ودراسة القحطاني    ) ه١٤٣٤(،وتتفق نتیجة دراسة الحارثي     )%٧٤٫٠( م

تعلم            ة ال الحالیة بوجود ھذا العائق بدرجة عالیة، لذلك أوصت القحطاني بالتخطیط لحدوث عملی
 .التنظیمي في مواقع العمل من خالل تطبیق أسلوب فرق العمل الجماعیة

ة "لخوف من اللوم والعقاب في حالة الخطأ ا" والذي ینص على   ) ٢(جاء المعوق رقم     .٢  ، بالمرتب
ك                الثانیة ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل شریة، وحی ات الب ن ٣٫١٣(من بین المعوق وھو  ) ٥ م

ة     ) متوسطة(متوسط یشیر إلى خیار      سبي للموافق وزن الن ، %)٦٢٫٦(على أداة الدراسة وبلغ ال
ذا      مع نتیجة الد) ه١٤٣٤(وتختلف نتیجة دراسة الحارثي      ى أن ھ ث توصل إل ة، حی راسة الحالی

ك              ة وذل ي الجامع سائد ف ى تحسین الجو ال العائق موجود بدرجة عالیة، لذلك أوصى بالعمل عل
ا،             دة فیھ سلوكیات الجدی ار وال تخدام األفك ن اس ة ع اطر الناجم ي المخ ة لتبن ة آمن اد بیئ إلیج

 .وتشجیع العاملین على طرح أفكارھم الجریئة ومناقشتھا

ى أن    ) ١(المرتبة األخیرة المعوق رقم    جاء في    .٣ نص عل ذي ی راد     " وال دى األف ة ل ضعف الرغب
ك          "في التعلم    ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل ن ٢٫٨٧(، من بین المعوقات البشریة، وحی ) ٥ م

ار      ى خی شیر إل ط ی و متوس طة (وھ ة     ) متوس سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
ة درا%)٥٧٫٤( ف نتیج د ، وتختل ة الراش ارثي ) ه١٤٣٤(س ة الح ة ) ه١٤٣٤(ودراس ع نتیج م

ارثي      ى الح ة، وأوص ة عالی ود بدرج ائق موج ذا الع ى أن ھ ال إل ث توص ة، حی ة الحالی الدراس
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ى     شجیع عل ستمر والت دریب الم الل الت ن خ ة م ي الجامع املین ف ة للع ات الفردی ز اإلمكان بتعزی
 .عةالتنمیة الذاتیة مما یساھم في تحقیق أھداف الجام

تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة یرون أن الكلیة 
وبلغ متوسط -عالیة بدرجة–لدیھا معوقات بشریة تحول دون تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة 

على ) عالي(درجات وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل )٣٫٧٠(موافقتھم على ذلك 
  .سیطرة العمل الفردي على حساب العمل الجماعي:  وتلك المعوقات تتمثل فيأداة الدراسة،

بینما یرون أن الكلیة لدیھا معوقات بشریة تحول دون تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة 
درجة من أصل ) ٢٫٨٧ إلى ٣٫١٣(وتراوح متوسط موافقتھم على ذلك ما بین - متوسطة بدرجة–
على أداة الدراسة، وتلك المعوقات تتمثل ) متوسط( خیار درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى) ٥(

  .الخوف من اللوم والعقاب في حالة الخطأ، وضعف الرغبة لدى األفراد في التعلم: في
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لمعوقات تطبیق خصائص ) ٢١(جدول 

  تدریس فیھاعضوات ھیئة ال المنظمة المتعلمة من وجھة نظر

 ترتیب المعوقات تنازلیًا حسب المتوسطات 

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  
را

نح
اال

ري
عیا

الم
 

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

یر 
تقد

ال
 

 عالیة 76.0 0.91 3.80 التنظیمیة ١
 عالیة 71.9 0.86 3.60 المعرفیة ٢
 متوسطة 64.7 0.86 3.23 البشریة ٣

  70.9 0.75 3.54 المتوسط العام 
دول    ائج الج شف نت وم        ) ٢١(تك ة العل دریس بكلی ة الت ضوات ھیئ ر ع ات نظ این وجھ تب

ق          ول دون تطبی ي تح ات الت ول المعوق المیة ح عود اإلس ن س د ب ام محم ة اإلم ة بجامع االجتماعی
ین   ا ب ة م ة المتعلم صائص المنظم ل ) ٣٫٢٣(و ) ٣٫٨٠(خ ن أص ة م ي ) ٥(درج ات وھ درج

اري       ة (متوسطات ُتشیر إلى خی ى أدا  ) متوسطة (، و )عالی ي       عل غ المتوسط الكل ث بل ة الدراسة، وحی
  .%)٧٠٫٩(، وبلغ الوزن النسبي )لیةعا(وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٣٫٥٤(للموافقة 

ك              و رون أن ھنال ة ی وم االجتماعی ة العل دریس بكلی ة الت تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئ
وم ا  ة العل ة بكلی ة المتعلم ق خصائص المنظم ول دون تطبی ات تح ض المعوق ةبع ة -الجتماعی بدرج

ة ین     –عالی ا ب ك م ى ذل وافقتھم عل ط م راوح متوس ى ٣٫٨٠( وت ل  ) ٣٫٦٠ إل ن أص ة م ) ٥(درج
ة   على أداة الدراسة، وھي تتضمن  ) عالیة(درجات وھو متوسط ُیشیر إلى خیار        ات التنظیمی المعوق

ة والي  والمعرفی ى الت ك    . عل رون أن ھنال رون أن ی ا ی شریة وبینم ات ب ول دون تطبی معوق ق  تح
ة    ة الكلی ة المتعلم صائص المنظم ة–خ طة بدرج ك    -متوس ى ذل وافقتھم عل ط م غ متوس ) ٣٫٢٣(بل

  .على أداة الدراسة) متوسط(درجات وھو متوسط ُیشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل 
ة  وتفسر الباحثة ھذه النتیجة بأن     ات     المعوقات التنظیمیة والمعرفی ة والتنظیم رتبط بالمنظم ت

ة وإجراءاتھ ا    اإلداری ا ومعارفھا،أم ع أفرادھ ا م ي تعاملھ ھ ف ذي تنتھج لوب ال ا واألس ا وقیودھ
  المعوقات البشریة فھي تحدیات متعلقة بالرغبات الشخصیة لألفراد وقدراتھم وإمكاناتھم،

ذا یع ھ   دل ت حدت ا خف م، وكلم سي ومھ ب رئی ا مطل ة وقیاداتھ ة اإلداری ذه األنظم ویر ھ  تط
  .یة أكثرساھم في تخفیف حدة المعوقات الشخص
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ما المقترحات التي قد تسھم في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق : إجابة السؤال الرابع
خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

  من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریس فیھا؟
لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخراج ا

والوزن النسبي لجمیع العبارات في المحور الرابع والتي تمثل المقترحات التي قد تسھم في التغلب 
على المعوقات التي تحد من تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة 

ظر عضوات ھیئة التدریس فیھا، وسیتم اإلجابة على اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة ن
  :ھذا السؤال من خالل الجداول التالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للمقترحات التي قد تسھم في  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي) ٢٢(جدول 
  مة المتعلمةالتغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق كلیة العلوم االجتماعیة لخصائص المنظ

 
 م

درجة الموافقة
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دعم القیادة لمبادرات التعلم  1 ٠ ١ ٦ ٢٠ ٢٠ ك
 ٠ ٢٫١ ١٢٫٨ ٤٢٫٦ ٤٢٫٦ % .الذاتي

4.27 
 

0.77 
 

85.4 
 

2 
 

توفیر البیئة المناسبة للتعلم  ٢ ٠ ١ ٨ ١٨ ٢٠ ك
 ٠ ٢٫١ ١٧٫٠ ٣٨٫٣ ٤٢٫٦ % .لتنظیميا

4.21 
 

0.81 
 

84.3 
 

6 
 

إیجاد حوافز مادیة ومعنویة  ٣ ١ ١ ٧ ١٥ ٢٣ ك
 ٢٫١ ٢٫١ ١٤٫٩ ٣١٫٩ ٤٨٫٩ % .لإلنجازات التعلیمیة

4.24 
 

0.94 
 

84.8 
 

4 
 

إشراك المنسوبین في صیاغة  ٤ ٠ ٥ ٤ ١٣ ٢٥ ك
 ٠ ١٠٫٦ ٨٫٥ ٢٧٫٧ ٥٣٫٢ % .الرؤیة المستقبلیة للكلیة

4.23 
 

1.00 
 

84.7 
 

5 
 

االھتمام بغرس ثقافة التعلم  ٥ ٠ ٥ ١ ١٤ ٢٧ ك
 ٠ ١٠٫٦ ٢٫١ ٢٩٫٨ ٥٧٫٤ % .التعاوني الجماعي

4.34 
 

0.96 
 

86.8 
 

1 
 

إجراء التعدیالت المناسبة على  ٦ ١ ٢ ٥ ١٥ ٢٤ ك
الھیاكل التنظیمیة لتسھیل تبادل 

 .الخبرات
% ٢٫١ ٤٫٣ ١٠٫٦ ٣١٫٩ ٥١٫١ 4.26 

 
0.97 

 
85.1 

 
3 
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  85.1 0.84 4.26 المتوسط العام 

اتفاق وجھات نظر عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم ) ٢٢(ُتوضح نتائج الجدول 
 التي یرین أنھا قد تسھم في المقترحاتاالجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة حول 

، معوقات التي تحد من تطبیق كلیة العلوم االجتماعیة لخصائص المنظمة المتعلمةالتغلب على ال
) ٤٫٢١(و ) ٤٫٣٤( ما بین المقترحاتوقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة الموافقة حول 

على أداة الدراسة، ) عالیة جدًا(درجات وھي متوسطات ُتشیر إلى خیار ) ٥(درجة من أصل 
، وبلغ )عالیة جدًا (وھو متوسط یشیر إلى خیار ) ٥من٤٫٢٦(كلي للموافقة وحیث بلغ المتوسط ال

 ، وتم ترتیب المقترحات تنازلیًا حسب درجة الموافقة علیھا من قبل%)٨٥٫١(الوزن النسبي 
  :التدریس بالكلیة وھي كالتالي عضوات ھیئة

ى  ) ٥(جاء المقترح رقم    .١ تعلم التع     " والذي ینص عل ة ال ام بغرس ثقاف اعي  االھتم اوني الجم
ة" ى ، بالمرتب ك      األول ى ذل ة عل ط الموافق غ متوس ث بل ات، وحی ین المقترح ن ب  ٤٫٣٤(م

ن ار ) ٥م ى خی شیر إل ط ی و متوس دًا(وھ ة ج سبي  ) عالی وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
 %).٨٦٫٨(للموافقة 

ى  ) ١(جاء المقترح رقم    .٢ ذاتي      " والذي ینص عل تعلم ال ادرات ال ادة لمب م القی ة ،"دع   بالمرتب
ة ك      الثانی ى ذل ة عل ط الموافق غ متوس ث بل ات، وحی ین المقترح ن ب ن٤٫٢٧(م و ) ٥ م وھ

ار      ى خی شیر إل ط ی داً  (متوس الي ج ة       ) ع سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
)٨٥٫٤.(% 

م  .٣ رح رق اء المقت ى ) ٦(ج نص عل ذي ی ل  " وال ى الھیاك بة عل دیالت المناس راء التع إج
غ متوسط        الثالثة ، بالمرتبة "ل تبادل الخبرات  التنظیمیة لتسھی  ث بل من بین المقترحات، وحی

ك   ى ذل ة عل ن٤٫٢٦(الموافق ار    ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس داً (وھ ة ج ى أداة ) عالی عل
 %).٨٥٫١(الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة 

م  .٤ رح رق اء المقت ى ) ٣(ج نص عل ذي ی ازا " وال ة لإلنج ة ومعنوی وافز مادی اد ح ت إیج
ة   ة "التعلیمی ك       ، بالمرتب ى ذل ة عل غ متوسط الموافق ث بل ین المقترحات، وحی ن ب ة م الرابع

ن ٤٫٢٤( ار  ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس دًا(وھ ة ج وزن  ) عالی غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
 %).٨٤٫٨(النسبي للموافقة 

ست   " والذي ینص على  ) ٤(جاء المقترح رقم     .٥ ة الم قبلیة إشراك المنسوبین في صیاغة الرؤی
ة  ة"للكلی ك      ، بالمرتب ى ذل ة عل ط الموافق غ متوس ث بل ات، وحی ین المقترح ن ب سة م الخام

ن ٤٫٢٣( ار  ) ٥ م ى خی شیر إل ط ی و متوس دًا(وھ ة ج وزن  ) عالی غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
 %).٨٤٫٧(النسبي للموافقة 

ى    ) ٢(جاء في المرتبة األخیرة المقترح رقم      .٦ نص عل ذي ی ة المنا  "وال وفیر البیئ تعلم   ت سبة لل
ك     "التنظیمي ى ذل ن ٤٫٢١(، من بین المقترحات، وحیث بلغ متوسط الموافقة عل وھو  ) ٥ م

ار     ى خی شیر إل ط ی داً  (متوس ة ج ة      ) عالی سبي للموافق وزن الن غ ال ة وبل ى أداة الدراس عل
)٨٤٫٣.(% 

تخلص الباحثة إلى أن عضوات ھیئة التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة تتفق وجھات 
ل المقترحات ویرون أنھا تسھم في التغلب على المعوقات التي تحد من تطبیق كلیة نظرھم  حو

وقد تراوح المتوسط الحسابي لتقدیر درجة ، العلوم االجتماعیة لخصائص المنظمة المتعلمة
درجات وھي ) ٥(درجة من أصل ) ٤٫٢١(و ) ٤٫٣٤(الموافقة حول المقترحات ما بین 

االھتمام : على أداة الدراسة، وتلك المقترحات تتمثل في)  جدًاعالیة(متوسطات ُتشیر إلى خیار 
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بغرس ثقافة التعلم التعاوني الجماعي، و دعم القیادة لمبادرات التعلم الذاتي، و إیجاد حوافز مادیة 
ومعنویة لإلنجازات التعلیمیة، و إشراك المنسوبین في صیاغة الرؤیة المستقبلیة للكلیة، و توفیر 

  .بة للتعلم التنظیمي على التواليالبیئة المناس
 :التوصیات

أنھا تحسن من واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة في كلیة العلوم  یتوقع التوصیات التي: أوال
  :االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 نشر الوعي بین منسوبي الكلیة بضرورة إدراك شبكة العالقات المتداخلة، واالعتمادیة 
 .المتبادلة بین األقسام العلمیة في كلیة العلوم االجتماعیة

  إتاحة الفرصة لمنسوبي الكلیة للمشاركة في صناعة القرار یسھم بشكل فعال في تحقیق
 .الرؤیة المشتركة

  تشكیل فرق عمل متجانسة ومخطط لھا في كافة المستویات اإلداریة؛ سعیًا لغرس ثقافة
 العاملین؛ ولتبادل الخبرات والمعارف والمھارات وتحویل التعلم التعاوني الجماعي بین

 المعرفة الضمنیة إلى معرفة ظاھرة، 

 اهللا للطالبات في مبنى   العلمیة بكلیة العلوم االجتماعیة بمدینة الملك عبداألقسام جمع
 .واحد؛ قد یضاعف فرص االلتقاء بین المنسوبات ومناقشة قضایا العمل وتبادل الخبرات

  
  
  

أنھا تسھم في تیسیر الحصول على متطلبات تطبیق خصائص المنظمة  یتوقع التوصیات التي: ثانیًا
  :المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  الحاجة إلى دعم قیادات كلیة العلوم االجتماعیة لعملیات التعلم التنظیمي في الكلیة، وذلك في
 اإلداریة؛ للحفاظ على كفاءة الكلیة وفعالیتھا وقدرتھا على االستقرار في كافة المستویات

 .بیئة ملیئة بالتغیر

  تحدید إجراءات لتنظیم وتخزین ونشر المعرفة على مستوى الكلیة باستخدام التكنولوجیا
المتطورة، وتسھیل الوصول إلى الوثائق الداخلیة غیر المنشورة، باإلضافة إلى حث 

 .ى االستفادة من الموارد المعرفیةالمنسوبین عل

  العمل على تقلیل المركزیة من خالل إجراء التعدیالت المناسبة على الھیكل التنظیمي في
  .الكلیة بشكل یتیح سھولة التواصل بین العاملین ویسمح بانسیاب المعلومات وتدفقھا

اجھ تطبیق خصائص المنظمة أنھا تسھم في الحد من المعوقات التي تو یتوقع التوصیات التي: ثالثًا
  :المتعلمة في كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  ،إیجاد حوافز مادیة ومعنویة لإلنجازات التعلیمیة للعاملین في جمیع المستویات التنظیمیة
 .یوفر بیئة مشجعة وداعمة لعملیات التعلم الذاتي والمستمر

 ود التنظیمیة التي تحول دون االستفادة من التغذیة الراجعة للتجارب العمل على إزالة القی
 .المختلفة، وإیجاد نظام یعمل على توزیعھا بین األقسام بالكلیة
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  تعزیز اإلمكانات الشخصیة لدى منسوبي الكلیة بمواصلة التدریب المستمر والتشجیع على
 .التنمیة الذاتیة المھنیة

 إلى منظمات أكادیمیة سعیًا لتبادل الخبرات والتجاربالتخطیط لتنظیم زیارات منتظمة .  
  :الدراسات المقترحة

ُأجریت ھذه الدراسة لمعرفة واقع تطبیق خصائص المنظمة المتعلمة بكلیة العلوم 
االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وحیث انھا لم تتضمن كافة الجوانب المتعلقة 

  :ة، لذا تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالیةبخصائص المنظمة المتعلم
 قیادة التغییر نحو المنظمات المتعلمة في الجامعات السعودیة. 

 دور القائد التحویلي في بناء المنظمة المتعلمة.  
 دور خصائص المنظمة المتعلمة في تحقیق التطویر التنظیمي.  
 علممتطلبات تحقیق اإلبداع اإلداري في ضوء خصائص منظمات الت.  
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