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  الملخص
أساسیات بناء المنظمـة المتعلمـة فـي شـركات تكنولوجیـا المعلومـات فـي  إلىإلى التعرف هذه الدراسة تهدف 

استنانه وفقا لفرضیات وأهـداف الدراسـة  تصمیمقد تم ف األهدافق في تحقیق التنمیة المستدامة، ولتحقی األردن ودورها
وبــذلك تكــون نســبة االســترداد  ،) اســتبانه١١٠علــى عینــة الدراســة، وقــد تــم اســترداد () اســتبانه ١٣٠وقــد تــم توزیــع ( 

وجــود أثـــر دال إحصــائیًا ألساســیات بنـــاء  :أهمهــامجموعــة مــن النتـــائج مــن  إلـــىتوصــلت الدراســة ). وقــد %٨٤,٦(
 المعلومـــاتشـــركات تكنولوجیـــا  تبنـــيضـــرورة ، وأوصـــت الدراســـة بتحقیـــق التنمیـــة المســـتدامة المنظمـــة المتعلمـــة فـــي

علـى المنافسـة  القـدرة تحقیق التنمیة المستدامة التـي تمكـن تلـك الشـركات مـنبهدف  ألساسیات بناء المنظمة المتعلمة
وأن تعمل االستفادة من التجارب الدولیة والعربیة فـي مجـال دعـم المنظمـات المتعلمـة في ظل انفتاح السوق األردني. 

 .ها في تحقیق التنمیة المستدامة وباألخص في الدول النامیةوتبني أفضل الوسائل التي أثبتت فاعلیت
  

  المقدمة
المنظمات الرائدة هي التي تستطیع توظیف الذكاء والمعرفة في أعمالها وعملیاتها وتأخذ المیزة التنافسیة 

زیادة التعقید في طبیعة من توجهاتها اإلستراتیجیة المبنیة على القاعدة المعرفیة التي تمكنها من بلوغ أهدافها. ونظرًا ل
وزیادة حدة المنافسة،  العملیات والمنتجات التي تقدمها المنظمات، وزیادة المخزون المعرفي التقني وغیر التقني،

للمنظمة أن تتبنى نهجًا جدیدًا یعتمد على التعلم  كان ال بدوالتركیز بشكل أكبر على القدرات المحوریة والتنافسیة، 
  العالمیة القادمة.المنافسة  صدي لهذه التحدیات واالستعداد لمواجهةالمستمر، من أجل الت

علــى أســس متینــة مـــن المــوارد المعلوماتیــة والمعرفیــة، والمـــوارد  ىن المنظمــات الســاعیة للــتعلم والتــي تبنـــإ
تحــاكي البشــریة والقــادرة علــى اإلبــداع واالبتكــار تســتطیع أن ترســم اســتراتیجیاتها ضــمن ســیناریوهات واضــحة المعــالم 

أساســـیات بنـــاء المنظمـــة جـــاءت هـــذه الدراســـة لبحـــث موضـــوع لـــذلك  المســـتقبل الـــذي یتســـم بالمخـــاطرة وعـــدم التأكـــد.
. والتــي تــدفع المنظمــات تكنولوجیــا المعلومــات فــي األردن شـركات فــي ودورهــا فــي تحقیــق التنمیــة المســتدامة المتعلمـة

   .، والذي یحقق لها التنمیة المستدامةتحقیق التفوق المنشودنحو التعلم التنظیمي الذي یمثل نقطة االنطالق تجاه 
  

  أهمیة الدراسة
واالقتصادیة المتداولة بین البـاحثین علـى  اإلداریةتكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها تعرض أهم المواضیع 

الكبیـرة والتـي  االقتصـادیةالوقـت الحـالي یتصـف بـالتحوالت  أنالساحة االقتصادیة في الدول المتقدمـة والنامیـة، حیـث 
  لها اثر واضح على أهمیة المنظمات في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة.

هــذه الدراســة ال تظهــر فقــط بســبب قلــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت هــذا الموضــوع فــي  أهمیــةلــذلك فــإن 
المنظمــات المتعلمــة والتنمیــة  األردن، ولكــن لكــون أن هــذا الموضــوع یأخــذ أهمیــة بالغــة فــي نظــر البــاحثین فــي مجــال

مـن  إفرادهـاالمستدامة في معظم دول العالم، حیث تحتاج المنظمات الیوم لتوفیر ظروف التعلم التنظیمي الذي یمكـن 
جدیدة تساهم في رفع مستوى تنافسیة تلك المنظمات من جهة، وتحقیق التنمیة المسـتدامة لهـا فـي المـدى  أفكار إنتاج

  الطویل من جهة أخرى.
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فهـم معنیـون وبشـكل مباشـر بـالتعرف الـى مرتكـزات  ،المختلفـة اإلداریـةأما بالنسـبة للمـدیرین فـي المسـتویات 
  تحسین أداء العاملین، وتنمي من قدراتهم اإلبداعیة.بناء المنظمة المتعلمة، التي تساهم في 

  
  أهداف الدراسة

المرتكــزات األساســیة لبنــاء المنظمــة التعــرف إلــى مــدى تــوافر  )١(تتمثــل أهــداف هــذه الدراســة فــي األتــي: 
أبعــاد التنمیــة المســتدامة فــي ) التعــرف إلــى مــدى تــوافر ٢(فــي األردن، شــركات تكنولوجیــا المعلومــات المتعلمــة فــي 

التعــــرف إلــــى دور مرتكــــزات المنظمــــة المتعلمــــة فــــي تحقیــــق التنمیــــة ) ٣(فــــي األردنشــــركات تكنولوجیــــا المعلومــــات 
  .تكنولوجیا المعلومات في األردنشركات المستدامة لدى 

  مشكلة الدراسة
المرتكـزات األساسـیة  األردن فـيشـركات تكنولوجیـا المعلومـات امـتالك مـدى  تكمن مشـكلة هـذه الدراسـة فـي

   .تحقیق التنمیة المستدامةیمكنها من  للمنظمات المتعلمة التي أصبحت بحاجة لوجود بناء تنظیمي مبني على التعلم
  

  أسئلة الدراسة
  :اإلجابة عن التساؤالت التالیة تتمثل عناصر المشكلة في

 في األردن؟ شركات تكنولوجیا المعلومات ما مدى توافر أساسیات بناء المنظمة المتعلمة في  .١
  في األردن؟ شركات تكنولوجیا المعلومات في  یة المستدامةمأبعاد التنما مدى توافر  .٢
شركات تكنولوجیا ما هو دور أساسیات بناء المنظمة المتعلمة في تحقیق التنمیة المستدامة لدى  .٣

  في األردن؟ المعلومات
  

  فرضیات الدراسة
وبـــین التنمیـــة أساســـیات بنـــاء المنظمـــة المتعلمـــة  بـــینذات داللـــة إحصـــائیة  عالقـــة: ال توجـــد الفرضـــیة األولـــى
  . في األردنشركات تكنولوجیا المعلومات في المستدامة 
 بناء المنظمة المتعلمـة فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة تال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة ألساسیا: الفرضیة الثانیة

  في األردن.تكنولوجیا المعلومات شركات  في
  

  نموذج الدراسة
بنـــاءً علـــى أهــــداف، ومشـــكلة، وفرضــــیات الدراســـة، واعتمـــادًا علــــى األدبیـــات، الدراســــات الســـابقة، المتعلقــــة 

)، ١بموضوع الدراسة، فقد تم تصمیم نموذج فرضي، یوضح العالقـة المنطقیـة بـین متغیـرات الدراسـة، ویبـین الشـكل (
، والمتغیـر التـابع اسـیات بنـاء المنظمـة المتعلمـةأسالنموذج المستخدم فـي هـذه الدراسـة للمتغیـر المسـتقل المتمثـل فـي: 

  التنمیة المستدامة. :المتمثل في
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 ) نموذج الدراسة١الشكل (

  
  
   

  

  
  منهجیة الدراسة

 وبمــا أن هـذه الدراسـة قـد تمـت فـي البیئـة الفعلیـة للعمــل تُعـد هـذه الدراسـة وصـفیة تحلیلیـة مـن حیـث الغـرض.
وبـدون الـتحكم بأیــة متغیـرات، أو فــرض أیـة قیــود، أو ضـوابط فإنهـا تعتبــر دراسـة میدانیــة. وقـد اعتمــدت هـذه الدراســة 

مــدیر وحـدة التحلیـل فـي هـذه الدراسـة الوقـد كانـت  علـى المسـح المیـداني بالعینـة لمجتمـع الدراسـة باسـتخدام االسـتبانة.
  .العاملین في منظمات مجتمع الدراسة المدیرین التنفیذیین، العام العام، نواب المدیر

  
 الدراسة مجتمع وعینة

تكنولوجیا المعلومات العاملة في العاصمة األردنیة عمان نظرا ألن  شركاتیتكون مجتمع الدراسة من جمیع 
غالبیة الشركات أو أن معظم الشركات المتوافرة في المدن األردنیة األخرى ما هي إال فروع للشركات الموجودة في 

جتمع تم سحب عینة احتمالیة عشوائیة بسیطة من م) شركة، حیث ٧٨العاصمة، حیث تألف مجتمع الدراسة من (
الدراسة، بحیث تكون جمیع مفردات الدراسة لها نفس الفرصة في االختیار والظهور، ویعتبر هذا النوع من العینات 

 حیثمن أبسط وأفضل أنواع العینات بسبب امتالكه صفة عدم التحیز، وهو یستخدم في المجتمعات المتجانسة. 
استبانة  )١٣٠وقد تم توزیع ( الدراسة. ن مجتمع) م%٨٣مثلت ما نسبته ( ةشرك) ٦٥عینة الدراسة ( حجم بلغ

   .بانات صالحة للتحلیلتاس ١١٠(اسبانتین لكل شركة) وتم استرجاع 
 :مصادر جمع البیانات  

 مثــل فــي الكتــب والمقــاالت واألبحــاث والدراســات والنشــرات المنشــورة وغیــر المنشــورةت: وتالمصــادر الثانویــة .١
بنــاء المـادة العلمیـة الخاصـة باإلطــار  ،حیـث یــتم باالعتمـاد علـى المصـادر الثانویـة وكـذلك شـبكة اإلنترنـت،

 بما یخدم توضیح المفاهیم األساسیة لموضوع الدراسة وتحلیل نتائجها. ،النظري
تطویر استبانة محكمة  على االستبانة في جمع البیانات األولیة، حیث تم انالباحث اعتمدا البیانات األولیة: .٢

 لقیاس متغیرات الدراسة. وفیما یلي توضیح ألجزاء أداة الدراسة:
یشتمل على المتغیرات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة، والمتمثلة في: الجنس، العمر، المؤهل العلمي،  الجزء األول:

  الوظیفة الحالیة، وعدد سنوات الخبرة اإلجمالیة.
على العوامل  ان) فقرة تقیس أساسیات بناء المنظمة المتعلمة، حیث اعتمد الباحث٢١(: ویتألف من الثانيالجزء 

)، اللذان اعتمدا ٢٠٠٤(فاعوري وبكار،  ) والذي اعتمد على ما قدمه٢٠٠٧(بني هاني،  التي قدمها

  المتغیر المستقل: 
ة  - اء المنظم یات بن أساس

  المتعلمة.
 

 المتغیر التابع: التنمیة المستدامة
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) استنادًا إلى مجموعة Moilanen, 2001على النموذج العلمي الشامل الذي استخلصه مایلونین ( 
الفقرات  ع المنظمة المتعلمة، والتعلم التنظیمي، وكما یأتي:و الدراسات واألبحاث التي تناولت موضمن 

) تقیس متغیر إیجاد الغرض ٩-٦، الفقرات ((Driving Forces)) تقیس متغیر القوى المحركة ٥- ١(
(Finding the Purpose)) تقیس متغیر االستفهام ١٣- ١٠، الفقرات ((Questioning)رات ، الفق

) تقیس متغیر التقویم ٢١-١٨، والفقرات ((Empowering)) تقیس متغیر التمكین ١٧-١٤(
(Evaluating) .  

وقد تم تحدید أوزان فقرات االستبانة في الجزء ) فقرة تقیس أبعاد التنمیة المستدامة، ٢٠: ویتألف من (الجزء الثالث
نقاط)، موافق  ٥ى النحو األتي: موافق بشدة (طبقًا لمقیاس لیكرت الخماسي، وعل الثاني والجزء الثالث

  نقاط)، غیر موافق (نقطتان)، غیر موافق بشدة (نقطة واحدة). ٣نقاط)، محاید ( ٤(
 

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات  
أفراد عینة  صلوصف خصائتم استخدام األسالیب اإلحصائیة الوصفیة المتمثلة في التكرارات والنسب المئویة 

 والثاني األول ن، كما تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وذلك لإلجابة عن التساؤالالدراسة
)،  ٤,٥للدراسة، وقد تم التعلیق على نتائج المتوسط الحسابي باالعتماد على المعیار األتي:   ٣,٥فأكثر (عال جدًا

 ١,٥أقل من  – ١(منخفض)، و من  ٢,٥أقل من  – ١,٥(متوسط)،  ٣,٥أقل من  -٢,٥(عال)،  ٤,٥أقل من  -
( ، والتحقق من صحة الفرضیات، تم استخدام تحلیل التباین األحادي التساؤل الثالث. ولإلجابة عن (منخفض جدًا

One Way ANOVA في تحقیق  ساسیات بناء المنظمة المتعلمةألداللة إحصائیة  دور ذو، لتحدید مدى وجود
  .في األردن تكنولوجیا المعلوماتفي شركات  التنمیة المستدامة

  
  اختبار ثبات أداة الدراسة

تم استخدام هذا االختبار بهدف التحقق من مقدار االتساق الداخلي ألداة القیاس، كواحد من المؤشرات 
س درجة االعتمادیة على بنود الفا) لقیا –على ثبوتها، حیث تم احتساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ 

كما یعني استقرار النتائج التي تم الحصول علیها باستخدام أداة القیاس االستبانة في قیاس أبعاد المنظمة المتعلمة. 
 .(Zikmund, 2000: 279)(اإلستبانة) عدة مرات، أي إلى عدم تعرض النتائج للتغییر مع تغیر ظروف القیاس 

)، ٠,٩١)، ولفقرات القوى المحركة (٠,٩٢الداخلي لجمیع أبعاد المنظمة المتعلمة (بلغ معامل االتساق 
 )،٠,٩٢)، ولفقرات التقویم (٠,٩٤)، ولفقرات التمكین (٠,٨٩)، ولفقرات االستفهام (٠,٩٣ولفقرات إیجاد الغرض (

لى نسبة تقترب من واحد وجمیعها حصلت ع)، ٠,٨٩وبلغ معامل االتساق الداخلي لجمیع فقرات التنمیة المستدامة (
ألفا تقترب من واحد صحیح كلما ارتفع ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة -صحیح، فكلما كانت قیمة كرونباخ

(Sekaran, 2003: 307).   
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  مفهوم المنظمة المتعلمة - اإلطار النظري
 زیادةفیها على  األفرادالمنظمات التي یقوم  المنظمة المتعلمة على أنها: (Senge, 1990, 3)عرف 

،  النتائج التي یرغبونها إلنشاءقدراتهم باستمرار و  طاقاتهم توضع فیها و ، وواسعة أنماط فكریة جدیدة نضجحیث تحقًا
) أن المنظمة المتعلمة تسهم في إحداث Rowden, 2001وأوضح (ة من األهداف والطموحات الجماعیة. مجموع

 ,Moilanen)وبین تغییر جذري في المنظمات وتمكن كل فرد من اإلسهام في تحدید وحل المشكالت باستمرار. 
أحد العناصر الجوهریة في قیمها ورؤاها تعد تدار بشكل واٍع ومنظم حیث أن عملیة التعلم أن المنظمة  (2001

تسعى إلى بناء ، و تعمل باستمرار على إزالة العوائق الهیكلیة أمام عملیة التعلم، و یومیةالأنشطتها وأهدافها كما في 
تستثمر في بناء ، كما أنها تهتم بتقییم مستویات التعلم والتطور التنظیمي، و هیكل یساعد على تسهیل عملیة التعلم

ت مكثفة عن النقاط التي تمثل التغذیة جمع معلوما، وفي قیادة تساعد األفراد على إیجاد أهدافهم وأهداف المنظمة
خمسة من  یتطلب توفر المنظمة المتعلمة، وهذا یشیر إلى أن بناء العكسیة الواردة من عملیة التعلم التنظیمي

  والتقویم. ،التمكین ،االستفهام، إیجاد الغرض ،وهي: القوى المحركة المرتكزات
منها، وبین  واالستفادةدورها في تحلیل التجارب  قعن طر ) المنظمة المتعلمة  Foster, 2001: 7(وعرف  

أن المنظمة المتعلمة هي منظمة تمتلك إدارتها قدرة على التبصر والفهم من خالل تحلیل ما تمر به من تجارب 
 ,Sugerman)وأوضح  منها سواء أكانت تلك التجارب ذات نتائج إیجابیة أم نتائج سلبیة؟.واالستفادة وخبرات 
المشاركة فیها كمبدعین من خالل عملیات التعدیل  العاملین نحو تدفعأن المنظمة المتعلمة هي التي  (1998

والتغییر لقواعد العمل، باإلضافة إلى أنها المنظمة التي تستفید من الطاقات الناتجة عن عملیات التعلم الفردیة 
  والجماعیة.

واكتساب ونقل المعرفة في امتالك المهارة في إنشاء  للمنظمة المتعلمة عن قدرتهاویعبر المنظور المعرفي 
التي تقوم ببناء أنظمة لها القدرة والقابلیة  المتعلمة هي المنظمة، و التي أصبحت اآلن أحد األدوار الحیویة للمدیر

 & Hunger( للحصول على المعرفة ضمن خطة طویلة األجل، تمكنها من إجراء عملیات تغییر مستمرة
Wheelen, 2007: 4.(  

بفحــص تجاربهــا  باســتمرارالتــي تقــوم إدارتهــا  بأنهــا) المنظمــة المتعلمــة، Bleed, 2004: 1( ووصــف  
وتحویلهــا إلـــى معرفــة میســـرة لجمیــع مواردهـــا البشـــریة، وهــي ذات عالقـــة تربطهــا بأهـــدافها األساســیة، و أشـــار (أبـــو 

هیاكلها وآلیات عملهـا مـا هـي إال منظمـة ) إلى أن المنظمة التي تطور استراتیجیاتها وخططها و ٦١: ٢٠٠٦خضیر، 
تعلــم تهــدف إلــى تعزیــز قــدرة إدارتهــا غلــى تكیــف عملیــات المنظمــة مــع التغیــرات والتحــدیات وكــذلك تحقیــق أهــدافها 
بنجــاح بــدعم وتشــجیع عملیــات الــتعلم المســتمر، والتطــور الــذاتي وتبــادل التجــارب داخلیــا وخارجیــا، والــتعلم الجمــاعي 

  الفعالة للمعرفة واستخدام التقنیة المناسبة في التعلم وتبادل المعرفة.  والخبرات واإلدارة
  مجموعة من األسباب الدافعة لبناء المنظمة المتعلمة ومنها:  (Senge, 1996)وقدم سینج 

  الحصول على األداء المتمیز على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمة ككل. -
 المقدمة، عن طریق اإلبداع، والبحث و التطویر.تحسین جودة السلع المنتجة، والخدمات  -
 كسب العمالء والمحافظة علیهم، من خالل تلبیة حاجاتهم ورغباتهم، ومقابلة توقعاتهم. -
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 الحصول على الموارد البشریة الملتزمة بالعمل الجاد، والمتماسكة فیما بینها. -
  حاجة العصر الحدیث للمنظمات المتعلمة. -

الفعالیات التي تعتبر المصدر لتعلم المنظمة وأیضًا تمثل بعضًا من خصائصها ومن أبرز وأهم األنشطة و 
هي: إتاحة فرص التعلم والتعلیم المستمر، استخدام التعلم لبلوغ األهداف، ربط األداء الفردي باألداء التنظیمي 

، ضمان حمایة المشاركة وتشجیع فرق التعلم والتعاون الجماعي، تعزیز وتحفیز ثقافة الحوار والتساؤل في المنظمة
الفعالة وبانفتاح ألفراد المنظمة وجعلهم یأخذون المخاطرة، تأسیس أنظمة للحصول على المعرفة وتحقیق انتشارها 
واالستفادة منها، االعتماد على اإلبداع واالبتكار كمصادر للطاقة والتجدید، دعم عالقات المنظمة بالبیئة المحیطة، 

تفاعل مع عواملها، تفویض األفراد في إطار نظرة مشتركة، ودعم نشاطات القادة في عن طریق اإلطالع على وال
 تحفیز عملیة التعلم على المستوى الفردي والجماعي والتنظیمي.

(Ellinger et al., 2000; Kerka, 1995; Watkins & Marsick, 1992)  
یمكن التعبیر عنها من خالل أن أنشطة المنظمات المتعلمة  (Garvin, 1993, 78)كما ویرى جارفن 
  عدة مراحل تتمثل فیما یلي:

حل المشاكل بطریقة منظمة، والتفكیر من منظور نظمي، واستخدام األدوات واألسالیب اإلحصائیة  .١
  لتحسین عملیات صنع القرار.

االختبار والتجریب بطرق جدیدة؛ التأكد من تدفق األفكار الجدیدة وبشكل مستمر، والتحفیز على أخذ  .٢
 لمخاطرة.ا

 التعلم من الخبرة المتراكمة وأخذ العبر والدروس من الماضي. .٣
 التعلم من خبرات وممارسات اآلخرین كأصحاب المصالح. .٤
 نقل المعرفة بسرعة وبكفاءة إلى داخل وخارج المنظمة. .٥

) إلى وجود العدید من المبررات التي تؤدي إلى التنافس Thomas & Allen, 2006: 123-139ویشیر (
التي  ) بعض العوامل٢٠١٠الدول لتبني مفهوم المنظمة المتعلمة وتطبیقها والحفاظ علیها، وبینت (النسور،  بین

، وهي: العالمیة، تكنولوجیا المعلومات، التحول الجوهري منظمات التعلم إلىتفاعلت معا لتبرز الحاجة إلى التحول 
  أدوار وتوقعات العاملین.في أسالیب العمل، زیادة تأثیر العمالء، المعرفة، وتطور 

  بناء المنظمة المتعلمة أساسیات
  ):٢٠٠٧إن بناء المنظمة المتعلمة یتطلب توافر المرتكزات األساسیة الخمسة التالیة (بني هاني، 

: القوى المحركة   أوًال
ي تســاعد األساســیة فــي بنــاء المنظمــات المتعلمــة، والتــي تتطلــب أن تــوفر المنظمــات كــل الظــروف التــ الركیــزةوتمثــل 

المـورد البشـري فیهــا علـى تعلـم مــا هـو مفیـد لتحقیــق غایـات المنظمـة، وأن تســعى المنظمـة نحـو االســتفادة مـن الخبــرة 
  التي یحملها الموظفین كانطالقة في بناء هذه القاعدة.
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: إیجاد الغرض   ثانیًا
المنظمــة وذلــك عــن  األساســیة للــتعلم یــدفع المــوظفین نحــو البحــث الــذاتي عــن تحقیــق مقاصــد الركیــزةتــوفر 

دراكهــم لقــیم المنظمــة واســتراتیجیاتها، ویعــد مكســبًا للمنظمــة التــي یســعى المــوظفین  یهــا نحــو إیجــاد فطریــق فهمهــم وإ
  غرض المنظمة فیندفعون إلنجاز أعمالهم عن طریق تعلم أشیاء جدیدة.

: االستفهام   ثالثًا
بناء على القوى المحركة لعملیة التعلم والتي تدفع المـوظفین نحـو البحـث عـن غـرض المنظمـة، حیـث یأخـذ 

 ظـروفالموظفین بالتحرك في كل االتجاهات عبر الوسائل المختلفة لالتصال وذلك بغیة االستطالع واالسـتفهام عـن 
ارك المــوظفین ویزیــد مــن تفهمهــم لألعمـــال المنظمــة ســواء الداخلیــة أم الخارجیــة، وهــذا یــؤدي بــدوره إلــى توســیع مــد

  المطلوبة منهم مما یسهل علیهم عملیات اإلنجاز وابتكار الطرق الكفیلة بتسهیل إنجاز تلك العملیات.
  

: التمكین   رابعًا
ن انــدفاعهم  ان زیـادة إدراك المـوظفین لرؤیـة ورسـالة المنظمـة ومـا ینبثـق عنهـا مـن أهـداف واسـتراتیجیات، وإ

ات وقــدرات جدیــدة، یتطلــب مــن المنظمــة أن تتصــف بالمرونــة وأن تمــنح المــوظفین درجــة أكبــر مــن نحــو تعلــم مهــار 
االستقاللیة والمشاركة في اتخاذ القرارات عن طریق تفویض الصالحیات وتبني مفهوم تنظیم الفریق، ممـا یتطلـب مـن 

  نظمة.في اتخاذ القرار الذي یخدم المصلحة العامة للم المشاركةفي المنظمة  فردكل 
: التقویم   خامسًا

تستطیع المنظمة أن تتفوق و تحقـق المكاسـب المطلوبـة مـن النجـاح إذا اسـتطاعت تقـویم أعمالهـا باسـتمرار 
واالســتفادة مــن التغذیــة الراجعــة للــتخلص مــن األخطــاء علــى المــدى القصــیر، وتحویــل التــراكم المعرفــي إلــى وســائل 

التعـرف  نحـوالمـوظفین  یـدفعلنجـاح وتقیـیم نتـائج األعمـال، وهـذا وطرق تستطیع المنظمة مـن خاللهـا وضـع معـاییر ل
المشــكالت التــي تواجههــا المنظمــة ضــمن بیئتهــا الداخلیــة أو الخارجیــة والعمــل علــى حلهــا عــن طریــق التواصــل  إلــى

  المستمر مع اإلدارة العلیا في المنظمة من خالل عقد االجتماعات وتبادل المعلومات والمعرفة.
  

      تنمیة المستدامةلللمفاهیمي ااإلطار 
، المتواصـلة والتنمیـة ،البشـریة التنمیـة أهمهـامـن  التسـمیات مـن العدیـد المسـتدامة التنمیـة على مفهـوم یطلق

 .المستدامة التنمیة اصطلح على تسمیتهاوقد  ،وغیرها ،الشاملة والتنمیة، التضامنیة والتنمیة
الفكر االقتصادي بعد  إلىبدأ االهتمام بمفهوم التنمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث دخل مفهوم التنمیة 

كان االهتمام منصبا على النمو االقتصادي، لكن هذا االهتمام كان یركز على كیفیة تنمیة الدول التي لم تصل  نأ
لتنمیة ثورة كبیرة في بدایة السبعینیات من القرن شهد مفهوم او  مستوى الدول الصناعیة في ذلك الوقت. إلى

  التنمیة المستدامة.  أهمهامصطلحات جدیدة على التنمیة من  إطالقالماضي، حیث تم 
النمو للوصول إلى مفهوم التنمیة المستدامة، یجب التمییز أوال بین مفهومي النمو االقتصادي، والتنمیة، 

. ویعرف )٢٠٠٣(عطیة،  المستمرة في متوسط الدخل الفردي بمرور الزمناالقتصادي هو عبارة عن عملیة الزیادة 
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نصیب الفرد في المتوسط من  إلى إشارةعبارة عن الدخل الكلي بالنسبة لعدد السكان، وفي هذا  بأنهمتوسط الدخل 
 یعبر عنالنمو االقتصادي  إلى أن )٢٠٠٣(الدباغ و الجومرد،  ویشیر . )٢٠٠٣(عطیة،  الدخل الكلي للمجتمع
  اإلنتاج.االقتصاد على  إمكانیاتالزیادة المستمرة في 

في  ذروتهبلغ لكن هذا االهتمام  ،ن من زمن بعیدالمفكرین االقتصادیو لقد شغل مفهوم النمو والتنمیة اهتمام و 
 نأ سادحیث  ،هر مفهوم اقتصاد التنمیة في تلك الفترة من الزمنظ حیثة الثانیة. الخمسینیات بعد الحرب العالمی

 اإلجماليتلك الزیادة في الناتج القومي  إلىمفهومي النمو والتنمیة هما مصطلحان مترادفان فكال المفهومین یشیر 
. بدأ التمییز بین هذین المفهومین مع التطور الهائل في الفكر االقتصادي،و . )٢٠٠٧(القریشي،  خالل فترة طویلة

  .)٢٠٠٨(داودي،  بكثیر من النمو االقتصادي أوسعالتنمیة االقتصادیة  بأنحیث بدأ االقتصادیین یرون 
ذكائه.  أو اإلنسانفمثال یستخدم عندما نرید التعبیر عن نمو حجم  اإلنسان،بحیاة  فقد ارتبطمصطلح التنمیة  أما

على النمو ، نمو  لةاألمثهما النمو واالنتشار، ومن  أساسیین، بعدینالى  یشیر فإنهوعندما نستخدم مصطلح التنمیة 
فان التنمیة هي عبارة عن التطور الذي ینشأ في المجتمع والذي  أخرىوبعبارة  ة.أو نمو دولة معیننشاط معین 

  دخل الفرد. یترتب علیه زیادة في الدخل الوطني وبعد ذلك زیادة في متوسط 
ظهور مفاهیم جدیدة  إلىقتصادیة تراجع المفهوم التقلیدي للتنمیة الذي كان یركز على الجوانب اال أدىلقد 

التنمیة  إن، وقد جاء ذلك من لإلنسانتقوم بتوفیر االحتیاجات الرئیسیة  إنسانیةللتنمیة من وجهة نظر اجتماعیة 
 واالجتماعیة وهذا ما یسمى بالتنمیة البشریة اإلنسانیةالجوانب  أیضالیست فقط تعتمد على االقتصاد ولكن تشمل 

  .)٢٠٠٩نط و غنیم، ) (أبو ز ٢٠٠٩(میخا، 
حیث ركز على القضایا البیئیة  ،في البرازیل األرضمؤتمر عرف باسم مؤتمر قمة  أقیم ١٩٩٢في عام 

. ونتیجة لذلك التغیرات االقتصادیة واالجتماعیةوذلك بسبب  ، ومستقبله اإلنسانوالتنمیة من اجل المحافظة على 
هور مفهوم واحد  للتنمیة الطریق لظالسابقة للتنمیة، ثم مهد هذا المؤتمر  اإلبعادالعام بالعالقة بین  الرأياهتم 

والذي یبین العالقة بین النمو االقتصادي واالجتماعي والبیئة. " التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تقوم  ،المستدامة
القادمة بعدم  األجیالبقدرة  اإلخاللبالمحیط الطبیعي من اجل عدم  اإلضراربتلبیة متطلبات الوقت الحاضر دون 

وبصفة عامة یعكس مفهوم التنمیة المستدامة المحاوالت لتحقیق في وقت واحد  .)٢٠١٠(قاسم،  ."حاجاته تلبیة 
وقد  .(Ilesanm, 2010)لتحسین كال من البیئة واالقتصاد والمجتمع ، بدال من التعامل مع واحدة منها فقط 

مستدامة هي عملیة اجتماعیة وبیئیة تتمیز بتلبیة االحتیاجات البشریة مع التنمیة ال أن )٢٠١١، JIBOYE(اضاف 
  الحفاظ على جودة البیئة الطبیعیة إلى أجل غیر مسمى.

  
  التنمیة المستدامة:  بعادأ

(أبو زنط و غنیم، ، حیث ذكر إبعادهاالتنمیة المستدامة بحسب  مفهوم العدید من الباحثین بتعریف قام
وهذا االجتماعي. البعد البیئي و البعد االقتصادي و البعد  :رئیسیة وهي إبعادثة التنمیة المستدامة لها ثال أن، )٢٠٠٩

نماالتنمیة المستدامة ال تركز فقط على البعد البیئي فقط  یعني أن ، والجدول التالي یبین اإلبعادتركز على جمیع  وإ
  .)٢٠٠٨و أبو زنط، غنیم ( أوردالرئیسیة للتنمیة المستدامة حسب ما  اإلبعاد
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  الرئیسیة للتنمیة المستدامة اإلبعاد) ١رقم ( جدول
  البیئي البعد  االجتماعي البعد  االقتصادي البعد

  االیكولوجیة النظم  التوزیع في المساواة  المستدام االقتصادي لنموا
  البیولوجي التنوع  الشعبیة لمشاركةا  األساسیة الحاجات شباعإ

  الطاقة  االجتماعي الحراك  المال رأس كفاءة
  البیولوجیة اإلنتاجیة  الثقافي التنویع  االقتصادیة العدالة

  التكییف على القدرة  المؤسسات استدامة  
 .الثقافة االقتصادیة السائدةل شکالیة التنمیة المستدیمة في ظا)، ٢٠٠٨( ، وأبو زنطغنیمالمرجع : 

  180-172 . العلوم اإلداریة،دراسات

  السابقةالدراسات 

ن والقیــادة التحویلیــة علــى المنظمــة یتــأثیر ثقافــة التمكــ هــدفت إلــى دراســة) ٢٠٠٩الكساســبه، وآخــرون، ( دراســة
المتعلمة في مجموعة شركات طالل أبو غزاله في األردن. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة، أبرزهـا أن هنـاك أثـرًا 

تعلم، وأن هنـاك تــأثیرًا ذا داللــة معنویــة للقیــادة التحویلیــة علــى منظمــة ذا داللـة معنویــة لثقافــة التمكــین علــى منظمــة الــ
الــتعلم. وفــي ضــوء مــا تــم التوصــل إلیــه مــن نتــائج یوصــي البــاحثون بتعزیــز ثقافــة التمكــین ببعــدیها الفنــي واإلداري، 

ین علــى التســلح وتفــویض المزیــد مــن الصــالحیات للعــاملین، وتحســین قــدرة القــادة فــي إدارة المــوارد، وتشــجیع العــامل
  بالمعرفة.

) بعنـوان "أساسـیات بنــاء المنظمـة المتعلمـة فـي الشــركات الصـناعیة األردنیـة: دراســة ٢٠٠٧بنـي هــاني، دراسـة (
میدانیة على شركات صناعة البرمجیات في األردن"، هدفت إلى الكشف عن مدى توافر أساسـیات المنظمـة المتعلمـة 

وتحدیــد مســـتوى الفــروق بــین أساســـیات المنظمــة المتعلمــة والمتغیـــرات فــي شــركات صــناعة البرمجیـــات فــي األردن، 
الشخصـیة ألفـراد عینـة الدراســة مـن جهـة، وخصـائص شــركات صـناعة البرمجیـات مـن جهــة أخـرى. وقـد بلغـت عینــة 

من مجتمع الدراسة، وقد أشارت النتائج إلى أن شركات صـناعة البرمجیـات  %٧٣شركة مثلت ما نسبته  ٢٢الدراسة 
)، وهــذا یعنــي درجــة تطبیــق ٣,٩١ردن تتــوافر فیهــا أساســیات بنــاء المنظمــة المتعلمــة، إذ بلــغ المتوســط العــام (فــي األ

عالیــة، كمــا أظهــرت النتــائج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین تــوافر أساســیات بنــاء المنظمــة المتعلمــة، 
الیـة، والخبـرة اإلجمالیـة، وأظهـرت النتـائج أیضـا أنـه ال والمتغیرات الشخصیة ألفـراد عینـة الدراسـة مـا عـدا الوظیفـة الح

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین توافر أساسیات بناء المنظمة المتعلمـة، وخصـائص شـركات صـناعة البرمجیـات 
.  في األردن ما عدا البرمجیات الجدیدة المنتجة سنویًا

ي مســـاندة التغیـــر اإلســـتراتیجي فـــي المنشـــآت ) بعنـــوان "دور ممارســـة الـــتعلم التنظیمـــي فـــ٢٠٠٤أیـــوب، دراســـة (
هدفت إلى التعرف إلى رؤیـة اإلدارة العلیـا لدرجـة ممارسـة الـتعلم التنظیمـي فـي المنشـآت السـعودیة  "،السعودیة الكبرى

الكبــرى، ودورهــا فــي دعــم عملیــة التغییــر االســتراتیجي. وقــد تــم تحدیــد أبعــاد الــتعلم التنظیمــي الــذي تــتم ممارســته فــي 
ت فـــي ثالثـــة أبعـــاد هـــي: البعـــد االســـتراتیجي، والبعـــد التنظیمـــي، والبعـــد الثقـــافي. وتـــم تحدیـــد عملیـــة التغییـــر المنشـــآ
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االســتراتیجي فــي أربــع مراحــل هــي: االســتعداد الــدائم للتغییــر، والتخطــیط المســتمر للتغییــر، وتطبیــق خطــة التغییــر، 
  مي وعملیة التغییر اإلستراتیجي.والتعلم من خالل التطبیق، والعالقة بین أبعاد التعلم التنظی

تصــور إلدارة الـتعلم التنظیمــي لتطبیــق مفهــوم إلــى تقــدیم  )٢٠٠٦(أبــو خضــیر، هـدفت الدراســة التــي قامـت بهــا و 
ن مجتمـــع الدراســـة مــن جمیـــع مـــوظفي وموظفــات معهـــد اإلدارة العامـــة فــي المملكـــة العربیـــة ، المنظمــة المتعلمـــة تكــوّ

دیم تقیـــیم شـــامل المكانـــات معهـــد اإلدارة العامـــة ذات الصـــلة بممارســـة الـــتعلم خلصـــت الدراســـة إلـــى تقـــ، و الســـعودیة
التنظیمــي وتطبیــق مفهــوم المنظمــة المتعلمــة فــي المعهــد، واتضــح مــن خاللــه، أن معهــد اإلدارة العامــة تتــوافر لدیـــه 

نظــام ، ل التنظیمــينظــام التحــو ، نظــام إدارة المعرفــة ،نظــام التقنیــة ، وهــي علــى الترتیــب:متعلمــةالمقومــات المنظمــة 
ومـن ناحیـة أخـرى فقــد كشـفت نتـائج التحلیـل اإلحصــائي عـدم وجـود فـروق ذات داللــة ، نظـام الــتعلم ، وتمكـین األفـراد

إحصـائیة بــین مــوظفي معهــد اإلدارة العامــة نحــو تــوافر عناصــر األنظمــة الفرعیــة الخمســة للمنظمــة المتعلمــة بالمعهــد 
  نوع الوظیفة، سنوات الخبرة). تبعًا لمتغیرات: (مقر العمل، المؤهل، 

إلى اكتشاف مدى وجود العناصر المالءمة لبناء فهدفت ، )٢٠٠٤فاعوري وبكار، الدراسة التي قام بها ( أما
المنظمة المتعلمة، ثم بحث العالقة بین مدى وجود أسس المنظمة المتعلمة وبین اإلبداع في شركة االتصاالت 

بق ١قدرتها في إدارة اإلبداع، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: ("موبایلكم"، ومدى تأثیر ذلك على  ) تَُط
) وجود عالقة ارتباط إیجابیة ٢عناصر بناء المنظمة المتعلمة في شركة االتصاالت "موبایلكم" بمستوى متوسط. (

ع واالستفهام، التمكین بین عناصر المنظمة المتعلمة والمتمثلة في: (الدوافع المحركة، تحدید الهدف، االستطال
) مستوى إدارة اإلبداع في شركة االتصاالت "موبایلكم" ٣وتفویض الصالحیات، والتقییم والمراجعة)، وبین اإلبداع. (

  كان بدرجة متوسطة.

( التعلم بالممارسة  لعالقة بین ممارسات عملیة التعلم، لتبین ا)Brown & Bosner, 2001(وجاءت دراسة 
الخلفیة المعرفیة وتصحیح النماذج الذهنیة وطلب المساعدة من بقیة األفراد) وبین اتجاهات القادة والتفكیر وتطویر 

في عملیة التعلم ( تطویر القدرات البشریة والرؤیة المشتركة وتفویض الصالحیات وتوضیح اتجاهات العمل 
داللة إحصائیة بین ممارسات القیادة والتشجیع). ومن أهم ما توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط قویة ذات 

التحویلیة (المشتملة على العناصر الخمس السابقة) وبین ممارسات عملیة التعلم بممارساتها الخمسة. كما أظهرت 
  .النتائج أن األفراد الذین یحملون خصائص القیادة التحویلیة، هم األقدر على التعلم

بمفهوم التعلم التنظیمي وتقدیم نموذج یوضح عملیة التعلم إلى التعریف  )١٩٩٨(هیجان، وقد هدفت دراسة 
التنظیمي، ووصف آلیة بناء المنظمات القابلة للتعلم، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك عددًا من المعوقات التي 

  تحول دون عملیة التعلم التنظیمي وهي:

 غیاب القیادات التنظیمیة الواعیة بأهمیة التعلم التنظیمي -١
 .المنظمة ذاتها التي تحول دون تشجیع المنظمة على التعلمثقافة  -٢
هناك معوق یتعلق بمفهوم التعلم ذاته، حیث أن مسؤولیة التعلم تقع على المعلم أو المدرب بالدرجة األولى،  -٣

  وغالبًا ما تكون مشاركة األفراد والمنظمات فیها سلبیة.
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  الي:ویمكن التغلب على هذه المعوقات أو غیرها من خالل الت

دارة الصراع الموجود داخل المنظمة، ثم  -١ تبني اإلستراتیجیات اإلصالحیة المتعلقة بالقیادة اإلداریة وتطویرها وإ
  إثبات الرغبة الجادة في تطبیق هذا المفهوم.

یجاد البیئة التعلیمیة التي تشجع على االستفادة من التجارب  -٢ تبني اإلستراتیجیات المتعلقة بثقافة المنظمة وإ
 خبرات التنظیمیة، إلى جانب منح الموظفین الصالحیة والقوة التي تمكنهم من التعلم.وال

بناء فرق التعلم وتأصیل فن الحوار بین األفراد والجماعات في المنظمة وتطویر عادة استقبال المعلومات  -٣
  .وتحلیلها وعرضها، ثم تهیئة الجماعات على تقبل التغییر التنظیمي المصاحب لعملیة التعلم

  
  السائدة اقتصادیةالثقافة االل التنمیة المستدیمة في ظ إشكالیة بعنوان:  )٢٠٠٨و أبو زنط، (غنیم  دراسة

ستها بمفهومها ومحتواها في ضل تطبیق التنمیة المستدامة وممار  إمكانیةبیان وتحلیل   إلىهدفت هذه الدراسة .
 الظروفصعوبة تطبیق التنمیة المستدامة في ضل  إلىف االقتصادیة السائدة.  وقد توصلت الدراسة و ر الظ

نسانیة أخالقیةتطبیق التنمیة المستدامة یتطلب اطر  أناالقتصادیة السائدة وذلك بسبب  ، تتعارض في حیثیاتها وإ
  مع معطیات الثقافة االقتصادیة السائدة في ذلك الوقت.

هدفت هذه  منظور الثقافة العربیة اإلسالمیة.بعنوان التنمیة المستدیمة من : )٢٠٠٩(أبو زنط و غنیم،  دراسة
. اإلسالمیةمقارنة جوانب التوافق بین التنمیة المستدامة بمفهومها ومبادئها وبین معطیات الثقافة العربیة  إلىالدراسة 

، المستدامةدئ التي تعنى بالتنمیة تشمل الكثیر من المبا اإلسالمیةالعربیة  إلى أن الثقافةوقد توصلت هذه الدراسة 
 العربیة الثقافة نأ إلى أیضاالحاجات البشریة من الموارد الطبیعیة. وتوصلت  بإشباعالجوانب التي تهتم  باألخص
 استنزافها، وعدم علیها للمحافظة العملیة االستراتیجیات والممارسات تقدیم في أسهمت التي الثقافات من اإلسالمیة
ا تلعب أن یمكن میةاإلسال العربیة الثقافة فإن وبالتالي ا دورً  من جانب كل في االستدامة مفهوم في تكریس كبیرً
نما اإلسالمي العالم دول في فقط لیس الحیاة، جوانب   اإلنساني. المجتمع في وإ

: إدارة التنمیة المستدامة في مدننا الحدیثة: قضایا وتحدیات  (Coker, Obo, & Ugwu, 2013)دراسة 
التنمیة المستدامة للمدن الحدیثة . وكیف  إدارةبحثت هذه الورقة في  .٢٠١١-١٩٩٩تطبیق برامج التجدید العمراني 

یات التي بعین االعتبار التحد آخذتمرهونة للمستقبل. وقد  اآلناستدامتها  أنیمكن لهذه المدن ان تتطور بحیث 
انه وبغض النظر عن وجود   إلىتفرضها صیاغة وتنفیذ البرامج التنمویة في نیجیریا. وقد توصلت الدراسة 

استراتیجیات تنمیة قویة فان الغالبیة العظمى من سكان المدن لیس جزأ من صیاغة السیاسات وتنفیذها، وان هناك 
دارةدن على نحو مستدام في نیجیریا یتطلب وعي في تفسیر هذه السیاسات وتنفیذها. وان تطور الم أخطاء  وإ

  .ومعالجة مشاكل التنمیة
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  مناقشة وتحلیل النتائج
:   وصف الخصائص التعریفیة ألفراد عینة الدراسة أوًال

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة الدراسة، وتضمنت هذه 
والمؤهل العلمي، والوظیفة الحالیة، والخبرة اإلجمالیة، وكانت النتائج كما هو مبین في الخصائص: الجنس، والعمر، 

  ).٢الجدول (
  )١١٠): الخصائص التعریفیة ألفراد عینة الدراسة (ن = ٢الجدول رقم (

  النسبة المئویة  التكرار  الخصائص الشخصیة والوظیفیة

 0.84  ٩٢  ذكر  الجنس
 0.16  ١٨  أنثى

  العمر

 0.28  ٣١  سنة ٣٠أقل من 
 0.42  ٤٦  سنة ٤٠أقل من  –سنة  ٣٠
 0.15  ١٦  سنة ٥٠أقل من  –سنة  ٤٠
 0.15  ١٧  سنة فأكثر ٥٠

  المؤھل العلمي
 0.25  ٢٨  دبلوم فما دون

 0.70  ٧٧  بكالوریوس
 0.05  ٥  دراسات علیا

  الخبرة اإلجمالیة

 0.07  ٨  أقل من سنة
 0.22  ٢٤  سنوات ٥أقل من  -سنة

 0.38  ٤٢  سنوات ١٠من  أقل -٥
 0.24  ٢٦  سنوات فأكثر ١٠

  الوظیفة الحالیة

 0.06  ٧  مدیر عام
 0.21  ٢٣  نائب مدیر عام

 0.28  ٣١  مدیر دائرة
 0.35  ٣٩  رئیس قسم

  
  : اإلجابة عن أسئلة الدراسةثانیاً 

ما مدى توفر أساسیات بناء المنظمة ) نتائج اإلجابة عن التساؤل األول في الدراسة: ٣یظهر الجدول رقم (
  ؟ على النحو التالي:في األردن تكنولوجیا المعلوماتالمتعلمة في شركات 

) أراء أفراد عینة الدراسة حول مدى توفر أساسیات بناء المنظمة المتعلمة في شركات تكنولوجیا ٣جدول رقم (
  المعلومات في األردن

  االنحراف المعیاري الحسابي المتوسط  أساسیات بناء المنظمة المتعلمة
  ٠٫٦٩  ٣٫٧٠ Driving Forcesالقوى المحركة 
  ٠٫٨٤  ٣٫٩١  Finding Purposeإیجاد الغرض 

  ٠٫٧٦  ٣٫٨٦ Questioningاالستفھام 
  ٠٫٧٧  ٤٫٣٠  Empoweringالتمكین 
  ٠٫٦٣  ٣٫٩٥  Evaluatingالتقویم 
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بناء  أساسیاتتتوافر فیها  في األردن تكنولوجیا المعلوماتشركات أن ) ٣تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم (
، وتختلف هذه النتیجة عن النتیجة عالیة تطبیق) وهذا یعني درجة ٣,٩٤المنظمة المتعلمة حیث بلغ المتوسط العام (

بناء المنظمة  )، التي أشارت بأن درجة التطبیق ألساسیات٢٠٠٤التي توصلت إلیها دراسة (فاعوري وبكار، 
كانت متوسطة في شركة االتصاالت "موبایلكم"، وقد یعزى ذلك إلى صغر عمر شركة االتصاالت موبایلكم  متعلمةال

)، وتعزى هذه النتیجة ربما ٢٠٠٧وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة (بني هاني،  وقت إجراء الدراسة.
نها مجتمع الدراسة) وشركات تكنولوجیا لوجود ظروف عمل متشابه بین شركات صناعة البرمجیات (التي تضم

  المعلومات.
أبعاد التنمیة المستدامة مدى توافر ما ) نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني في الدراسة: ٤یظهر الجدول رقم (

  على النحو التالي:  في األردن؟شركات تكنولوجیا المعلومات في 

  في األردن المعلومات تكنولوجیافي شركات  المستدامة التنمیةأبعاد ) أراء أفراد عینة الدراسة حول ٤جدول رقم (

شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن بالتنمیة المستدامة  م) بأن اهتما٤الجدول رقم (تشیر النتائج المبینة في 
، حیث بلغ المتوسط الحسابي الكلي ألبعاد التنمیة المستدامة ( )، ١,١١)، واالنحراف المعیاري (٣,٠٨كان متوسطًا

یة المستدامة، والتي ال تعد ربما من لتدني اهتمام المدیرین في تلك الشركات بموضوع التنموتعزى هذه النتیجة ربما 
  أولویاتهم.

  
: اختبار الفرضیات   رابعًا

تحقیــق التنمیــة  فــي ألساســیات بنــاء المنظمــة المتعلمــةیوجــد تــأثیر ذو داللــة إحصــائیة ال  الفرضــیة الرئیســة:
  ویتفرع عنها:. تكنولوجیا المعلومات في األردنشركات  المستدامة لدى

تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات فـي  للقوى المحركةیوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة ال  األولى: الفرعیةالفرضیة 
  .تكنولوجیا المعلومات في األردن

تحقیــق التنمیــة المســتدامة لــدى فــي  إیجــاد الغــرضیوجــد تــأثیر ذو داللــة إحصــائیة لبعــد ال  الثانیــة: الفرعیــةالفرضــیة 
  .شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن

فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  لبعـد االسـتفهامیوجد تأثیر ذو داللة إحصـائیة ال  :الثالثة الفرعیةالفرضیة 
  .تكنولوجیا المعلومات في األردن

فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  ال یوجـد تـأثیر ذو داللـة إحصـائیة لبعـد التمكـین :الرابعـة الفرعیـةالفرضیة 
  لمعلومات في األردن.تكنولوجیا ا

  االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  أساسیات بناء المنظمة المتعلمة
  ١٫٢٦  ٣٫٤٧  البعد االقتصادي
  ٠٫٩٤  ٣٫٥١  البعد االجتماعي

  ١٫١٢  ٢٫٢٦  البعد البیئي
  ١٫١١  ٣٫٠٨  التنمیة المستدامة
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فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  ال یوجد تـأثیر ذو داللـة إحصـائیة لبعـد التقـویم :الخامسة الفرعیةالفرضیة 
  تكنولوجیا المعلومات في األردن.

  
  بعد القوى المحركة في تحقیق التنمیة المستدامة. أثر ١

فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  إحصائیة للقوى المحركة ال یوجد تأثیر ذو داللة األولى: الفرعیةالفرضیة 
  تكنولوجیا المعلومات في األردن.

  
  أثر بعد القوى المحركة في تحقیق التنمیة المستدامة): ٥الجدول رقم (

أبعاد المنظمة 
  المتعلمة

المعامل 
  المعیاري

  بیتا

داللة 
قیمة 
  بیتا

معامل 
 االرتباط

R  

معامل 
  التحدید

2R 
الخطأ المعیاري 

  F للتقدیر
داللة 
  قیمة ف
Sig. 

بعد القوى 
  *٠٫٠٠  ٧٧٫٤٣  ٠٫٢٩٩٧  ٠٫٢٦  ٠٫٥١  ٠٫٠٠  ٠٫٦٩  المحركة

* Significant at (P ≤ 0.01)                          

تكنولوجیا ، وجود عالقة ارتباط موجبة بین مستوى اهتمام شركات )٥( رقم الجدول ظهر النتائج المبینة فيت
، وهذا وتحقیق التنمیة المستدامة المعلومات في األردن ببعد القوى المحركة كأحد أساسیات بناء المنظمة المتعلمة

فرص تحقیق ، زادت مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن ببعد القوى المحركةیعني أنه كلما زاد 
في من التباین الحاصل  ،%٢٦یفسر ما مقداره ، المحركة بعد القوى أن ، كما أظهرت النتائجالتنمیة المستدامة

أن التغیر بوحدة واحدة في  وهذا یدل على، تكنولوجیا المعلومات في األردن في شركات  تحقیق التنمیة المستدامة
  . مستوى تحقیق التنمیة المستدامةسیؤدي إلى التغیر في  ، بعد القوى المحركة

له تأثیر إیجابي مباشر في  بعد القوى المحركة) نجد أن ٥ي الجدول (ومن خالل قیمة "بیتا" المبینة ف
وهو ) ٠,٦٩، حیث كانت قیمة المعامل المعیاري "بیتا" للبعد الزمني للمعلومات (مستوى تحقیق التنمیة المستدامة

 (P < 0.01)ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

ال یوجــد تــأثیر ذو داللــة إحصــائیة  " أنــهوبنــاء علــى هــذه النتیجــة یقتضــي رفــض الفرضــیة الصــفریة التــي تــنص علــى 
. وقبــول الفرضـیة البدیلــة فــي تحقیـق التنمیــة المسـتدامة لــدى شـركات تكنولوجیـا المعلومــات فـي األردن للقـوى المحركـة

  .ذلك التأثیرالتي تنص على وجود 
  
  في تحقیق التنمیة المستدامة إبجاد الغرض. أثر بعد ٢

فــي تحقیــق التنمیــة المســتدامة لــدى  ال یوجــد تــأثیر ذو داللــة إحصــائیة لبعــد إیجــاد الغــرض :الثانیــة الفرعیــةالفرضــیة 
  شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن.
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  أثر بعد إیجاد الغرض في تحقیق التنمیة المستدامة): ٦الجدول رقم (
أبعاد المنظمة 

  المتعلمة
المعامل 
  المعیاري

  بیتا

داللة 
قیمة 
  بیتا

معامل 
 االرتباط

R  

معامل 
  التحدید

2R 
الخطأ المعیاري 

  F للتقدیر
داللة 
  قیمة ف
Sig. 

  *٠٫١٦  ٦٤٫٥٣  ٠٫٣٤٢٧  ٠٫٤١  ٠٫٦٤  ٠٫٠٩  ٠٫٨٢  إیجاد الغرضبعد 
* Significant at (P ≤ 0.01)                          

، وجود عالقة ارتباط موجبة بین مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا )٦( رقم الجدول تظهر النتائج المبینة في
، وهذا وتحقیق التنمیة المستدامة المعلومات في األردن ببعد إیجاد الغرض كأحد أساسیات بناء المنظمة المتعلمة

فرص تحقیق ادت یعني أنه كلما زاد مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن ببعد إیجاد الغرض، ز 
لیس له تأثیر دال  بعد إیجاد الغرض) نجد أن ٦ومن خالل قیمة "بیتا" المبینة في الجدول (، التنمیة المستدامة

وبناء على هذه النتیجة یقتضي قبول الفرضیة الصفریة التي تنص ، مستوى تحقیق التنمیة المستدامةإحصائیًا في 
في تحقیق التنمیة المستدامة لدى شركات تكنولوجیا  ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لبعد إیجاد الغرض " أنهعلى 

  المعلومات في األردن.

  

  االستفهام في تحقیق التنمیة المستدامة بعد. أثر ٣
فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصـائیة لبعـد االسـتفهام :الثالثة الفرعیةالفرضیة 

  تكنولوجیا المعلومات في األردن.
  في تحقیق التنمیة المستدامة االستفهامأثر بعد ): ٧الجدول رقم (

أبعاد المنظمة 
  المتعلمة

المعامل 
  المعیاري

  بیتا

داللة 
قیمة 
  بیتا

معامل 
 االرتباط

R  

معامل 
  التحدید

2R 
الخطأ المعیاري 

  F للتقدیر
داللة 
  قیمة ف
Sig. 

٠٫٠١١  ٧٨٫٤٥  ٠٫٤٦٥٨  ٠٫٢٢  ٠٫٤٧  ٠٫٠٧  ٠٫٧٧  بعد االستفھام
*  

* Significant at (P ≤ 0.01)                          

بین مستوى اهتمام شركات  ذات داللة إحصائیةوجود عالقة ارتباط عدم ، )٧( رقم الجدول تظهر النتائج المبینة في
، وتحقیق التنمیة المستدامة كأحد أساسیات بناء المنظمة المتعلمة االستفهامتكنولوجیا المعلومات في األردن ببعد 

مستوى في  ذو داللة إحصائیةلیس له تأثیر  االستفهامبعد ) نجد أن ٧ومن خالل قیمة "بیتا" المبینة في الجدول (
ال یوجد  " أنهوبناء على هذه النتیجة یقتضي قبول الفرضیة الصفریة التي تنص على ، تحقیق التنمیة المستدامة

  في تحقیق التنمیة المستدامة لدى شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن. االستفهامتأثیر ذو داللة إحصائیة لبعد 

  التمكین في تحقیق التنمیة المستدامة بعد. أثر ٤
فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  ال یوجـد تـأثیر ذو داللـة إحصـائیة لبعـد التمكـین الرابعـة: الفرعیـةالفرضیة 

  تكنولوجیا المعلومات في األردن.
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  أثر بعد التمكین في تحقیق التنمیة المستدامة): ٨الجدول رقم (
أبعاد المنظمة 

  المتعلمة
المعامل 
  المعیاري

  بیتا

داللة 
قیمة 
  بیتا

معامل 
 االرتباط

R  

معامل 
  التحدید

2R 
الخطأ المعیاري 

  F للتقدیر
داللة 
  قیمة ف
Sig. 

  *٠٫٠٠  ٦٤٫٣٩  ٠٫٣٧٩٩  ٠٫٤٨  ٠٫٦٩  ٠٫٠٠  ٠٫٦١  بعد التمكین
* Significant at (P ≤ 0.01)                          

، وجود عالقة ارتباط موجبة بین مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا )٨( رقم الجدول تظهر النتائج المبینة في
، وهذا یعني أنه وتحقیق التنمیة المستدامة المعلومات في األردن ببعد التمكین كأحد أساسیات بناء المنظمة المتعلمة

فرص تحقیق التنمیة كلما زاد مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن بتمكین العاملین فیها، زادت 
في تحقیق التنمیة من التباین الحاصل  ،%٤٨فسر ما مقداره یبعد التمكین  أن ، كما أظهرت النتائجالمستدامة

 ،أن التغیر بوحدة واحدة في بعد التمكین  وهذا یدل على، المستدامة في شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن 
  سیؤدي إلى التغیر في مستوى تحقیق التنمیة المستدامة. 

مستوى له تأثیر إیجابي مباشر في  بعد التمكینأن ) نجد ٨ومن خالل قیمة "بیتا" المبینة في الجدول (
) وهو ذو داللة ٠,٦١، حیث كانت قیمة المعامل المعیاري "بیتا" للبعد الزمني للمعلومات (تحقیق التنمیة المستدامة

 (P < 0.01)إحصائیة عند مستوى داللة 

ال یوجــد تــأثیر ذو داللــة إحصــائیة  " أنــهوبنــاء علــى هــذه النتیجــة یقتضــي رفــض الفرضــیة الصــفریة التــي تــنص علــى 
في تحقیق التنمیة المستدامة لدى شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن. وقبول الفرضـیة البدیلـة التـي  لبعد التمكین

  .ذلك التأثیرتنص على وجود 
  

  . أثر بعد التقویم في تحقیق التنمیة المستدامة٥
فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة لـدى شـركات  ال یوجد تـأثیر ذو داللـة إحصـائیة لبعـد التقـویم الخامسة: الفرعیةالفرضیة 

  تكنولوجیا المعلومات في األردن.
  

  أثر بعد التقویم في تحقیق التنمیة المستدامة): ٩الجدول رقم (
أبعاد المنظمة 

  المتعلمة
المعامل 
  المعیاري

  بیتا

داللة 
قیمة 
  بیتا

معامل 
 االرتباط

R  

 معامل
  التحدید

2R 
الخطأ المعیاري 

  F للتقدیر
داللة 
  قیمة ف
Sig. 

  *٠٫٠٠  ٦٧٫٤٨  ٠٫٣٢١٢٥  ٠٫٣٥  ٠٫٥٩  ٠٫٠٠  ٠٫٥٣  بعد التقویم
* Significant at (P ≤ 0.01)                          

وجود عالقة ارتباط موجبة بین مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا  إلى ،)٩( رقم الجدول تظهر النتائج المبینة في
، وهذا یعني أنه وتحقیق التنمیة المستدامة المعلومات في األردن ببعد التقویم كأحد أساسیات بناء المنظمة المتعلمة

لتنمیة فرص تحقیق اكلما زاد مستوى اهتمام شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن بعملیة التقویم، زادت 
في تحقیق التنمیة من التباین الحاصل  ،%٣٥یفسر ما مقداره بعد التقویم  أن ، كما أظهرت النتائجالمستدامة
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 ،أن التغیر بوحدة واحدة في بعد التقویم  وهذا یدل على، المستدامة في شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن 
  مة. سیؤدي إلى التغیر في مستوى تحقیق التنمیة المستدا

مستوى له تأثیر إیجابي مباشر في  بعد التقویم) نجد أن ٩ومن خالل قیمة "بیتا" المبینة في الجدول (
) وهو ذو داللة ٠,٥٣، حیث كانت قیمة المعامل المعیاري "بیتا" للبعد الزمني للمعلومات (تحقیق التنمیة المستدامة

 (P < 0.01)إحصائیة عند مستوى داللة 

ال یوجــد تــأثیر ذو داللــة إحصــائیة  " أنــهوبنــاء علــى هــذه النتیجــة یقتضــي رفــض الفرضــیة الصــفریة التــي تــنص علــى 
في تحقیق التنمیة المستدامة لدى شـركات تكنولوجیـا المعلومـات فـي األردن. وقبـول الفرضـیة البدیلـة التـي  لبعد التقویم

  .ذلك التأثیرتنص على وجود 

  االستنتاجات والتوصیات
: االستنتاجاتأو    ًال

في األردن أساسیات بناء المنظمة المتعلمـة؛ القـوى  تكنولوجیا المعلوماتأظهرت النتائج أنه تتوفر لدى شركات  .١
یجاد الغرض واالستفهام والتمكین والتقویم حیث بلغ المتوسط العام ( ) وهذا یعني درجة تطبیـق ٣,٩٤المحركة وإ

 عالیة.
فـــي تحقیـــق التنمیـــة  داللـــة إحصـــائیة للقـــوى المحركـــة، والتمكـــین، والتقـــویموجـــود تـــأثیر ذو تشـــیر النتـــائج إلـــى  .٢

 المستدامة لدى شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن.
فــي تحقیــق التنمیــة  لبعــدي إیجــاد الغــرض، واالســتفهامتــأثیر ذو داللــة إحصــائیة  أنــه ال یوجــدتشــیر النتــائج إلــى  .٣

  ي األردن.المستدامة لدى شركات تكنولوجیا المعلومات ف
  

: التوصیات   ثانیًا
 ن الدراسة توصي بما یلي:فإبناء على النتائج السابقة 

أن تعمــــل شــــركات تكنولوجیــــا المعلومــــات فــــي األردن علــــى تشــــجیع االبتكــــار التكنولــــوجي وتشــــجیع قــــدرات  .١
تكنولوجیـــا المعلومـــات مـــن اجـــل بنـــاء المنظمـــة المتعلمـــة التـــي تعكســـها القـــدرات والقـــیم الفردیـــة والجماعیـــة 

 والتنظیمیة لتحقیق التنمیة المستدامة تلك الشركات. 
بشــري داخــل هــذه الشــركات وذلــك مــن اجــل مواكبــة التطــور فــي التكنولوجیــا العمــل علــى تأهیــل العنصــر ال .٢

 .اإلداریةالمستخدمة في العملیات 
االســـتمرار فـــي تشـــجیع المنظمـــات المتعلمـــة ، وتـــوفیر البنیـــة التحتیـــة الالزمـــة لهـــا فـــي مختلـــف محافظـــات   .٣

 .األردن
 أثبتـتالوسـائل التـي  أفضـلتعلمة وتبنـي االستفادة من التجارب الدولیة والعربیة في مجال دعم المنظمات الم .٤

 في الدول النامیة. وباألخصفاعلیتها في تحقیق التنمیة المستدامة 
تشــجیع التشــاور بــین المؤسســات الحكومیــة والمنظمــات المتعلمــة ، فــي إعــداد السیاســات التنمویــة للمنظمــات  .٥

 .المتعلمة
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