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  دراسة تطبيقية ألراء عينة من املوظفني يف رئاسة جامعة الكوفة"
  أزهار عزیز  العبیدي. م

 جامعة الكوفة/كلیة اإلدارة واالقتصاد
   حیدر جاسم عبید الجبوري.م.م

 جامعة الكوفة/كلیة اإلدارة واالقتصاد
  البي أمیر نعمة مخیف الك.م.م

 جامعة الكوفة/كلیة اإلدارة واالقتصاد
  :المستخلص 

 ،الثقـــة(ین رأس المـــال العالئقـــي مـــن خـــالل  یهـــدف البحـــث إلـــى الكـــشف عـــن عالقـــة االرتبـــاط والتـــأثیر بـــالغـــرض
 ).  التشارك بالمعرفة، اإلبداع المعرفي،تولید المعرفة(التعلم التنظیمي من خالل )  التفاعل،الشفافیة

حــددت مــشكلة البحــث فــي عــدة تــساؤالت تمحــورت حــول طبیعــة عالقــة االرتبــاط والتــأثیر بــین  منهجیــة البحــث 
متغیرات البحـث ، وألجـل ذلـك وضـع مخطـط فرضـي للبحـث یعبـر عـن اثنـان مـن الفرضـیات الرئیـسة تفرعـت منهـا 

ى عــدة فرضــیات فرعیــة، وألجــل التأكــد مــن صــحة الفرضــیات خــضعت جمیعهــا الختبــارات متعــددة للتأكــد مــن مــد
  .وقد استعمل البحث االستبانه وسیلة للحصول على البیانات . صحتها 

وعینة البحث استعملت العینة العمدیة اذ .  استعمل البحث المنهج الوصفي التحلیلي كمنهج للبحثمنهج البحث
من %) 42(شخصا ویمثلون نسبة ) 225(وكان عددهم ، تم اختیار الموظفین كعینة لتقییم متغیرات البحث

معامل ارتباط سبیرمان، معامل (وقد تم تحلیل البیانات باستخدام مجموعة من األسالیب اإلحصائیة . مجتمعال
  ). pct v.16  SPSS(واستخرجت النتائج باستخدام البرنامج الحاسوبي) التحدید البسیط والتعدد

 بیـنهم بحـسن النیـة  داخـل  توصل البحث إلى مجموعة من االسـتنتاجات منهـا تعامـل المـوظفین  فیمـانتائج البحث
استعدادهم لحل المشاكل التي تواجه العمل والتفاعل فیما بیـنهم مـن خـالل االتـصال وجـه لوجـه أدى الـى  والمنظمة

كمــا أظهــرت  تطــویر الوســائل للحــصول علــى المعرفــة  وتجدیــدها ممــا وفــر حــوافز لهــم لقــاء مــشاركتهم بالمعلومــات
صورة ایجابیــة وواضــحة وســعیهم لالبتعــاد عــن الــسلوكیات الــسلبیة أدى الــى تعامــل المــوظفین فیمــا بیــنهم بــ النتــائج

  .ٕاالستفادة من نتائج تولید المعرفة فیما بینهم  واشاعة اسلوب العمل الجماعي لتولید أفكار جدیدة 
Abstract 
The purpose: paper aims to reveal the relationship and effect link between the 
relational capital through (trust, transparency, interaction) organizational learning 
through (knowledge generation, knowledge innovation, knowledge sharing). 
Design / methodology: defined paper problem in several questions focused on the 
nature of the correlation and influence between the variables of research, and for that 
a scheme supposedly to search expresses two hypotheses President branched 
including several hypotheses subset, but in order to ensure the validity of the 
assumptions undergone all of the multiple tests to ensure their validity. The research 
used a questionnaire and a way to get the data. paper methodology used descriptive 
analytical approach as a way to search. The research sample used as intentional staff 
has been selected as a sample to assess paper variables, and their number was (225) 
people and represent the proportion (42%) of the community. 
Value of the study The paper to a set of conclusions which treated employees among 
themselves in good faith within the organization and their willingness to resolve the 
problems facing the work and interact with each other through contact with the face-
to-face led to the development of the means to acquire knowledge and refurbished, 
providing incentives for them to meet their information results also showed staff deal 
with each other in a positive and clear, and their quest to move away from negative 
behaviors led to benefit from the results of generating knowledge with each other and 
promote teamwork approach to generate new ideas 
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  المقدمة 
لـــذا . تعتبــر بیئــة األعمــال الیــوم هــي بیئــة حركیــة مـــضطربة غیــر مــستقرة أكثــر مــن أي وقــت مــضى

المنظمـات علـى  وفالعولمة الیوم العامل المؤثر األكبر فـي هـذه البیئـة والتـي تعتمـد علـى اإلفـراد والتكنولوجیـا
سة مقارنــة مــع نظیراتهــا مــن لــذا أصــبحت العدیــد مــن المنظمــات تملــك قــدرة عالیــة علــى المنافــ. حــد ســواء 

المهــارات التــي تملكهــا والتــي مــن الممكــن ان  والمنظمــات مــن خــالل االعتمــاد علــى مــستویات مــن الخبــرات
لـــذا یعتبـــر ان نـــشاط االبـــداع واالبتكـــار وخلـــق قلـــق قیمـــة للمنظمـــة هـــو . تـــساعدها علـــى مواجهـــة المنافـــسة

لـــذا تواجـــه المنظمـــات . ضطربة وغیـــر المـــستقرة المفتـــاح الـــرئیس للنجـــاح فـــي عـــالم الیـــوم رغـــم البیئـــات المـــ
اذ بــدأت ، التعلیمــة الســیما الجامعــات ضــغوطا متجــددة لمواجهــة هــذه البیئــات والتــي تعتبــر اســاس نجاحهــا

ــــى  ــــا لغــــرض تحقیــــق التفــــوق عل ــــز علــــى رأس المــــال البــــشري والتكنولوجی هــــذه المنظمــــات التعلیمیــــة التركی
 اذ یـأتي دور التركیـز ،لـى األصـول غیـر الملموسـة لتحقیـق النجـاح وقد بدأت التركیز ع،المنافسین اآلخرین

علــى العالقــات ومنــه التركیــز علــى رأس المــال العالئقــي كجــزء مــن رأس المــال البــشري هــدفا مهمــا لتحقیــق 
  . النجاح التنظیمي 

  المحور األول
  منهجیة البحث

  مشكلة البحث: أوال
ـــ     ـــدرة علـــى التنب ـــین بالبیئـــة وعـــدم الق ـــة المحیطـــة بالمنظمـــة نتیجـــة عـــدم الیق ـــة الخارجی ؤ فـــي تغییـــر البیئ

التغیــرات فــي التكنولوجیــا واخــتالف تفــضیالت الزبــون والتقلبــات فــي الطلــب علــى المنتجــات یتطلــب تعظــیم 
علـى الــرغم مـن تزایــد اهتمـام البـاحثین فــي الـدول الغربیــة ). Vince,2009(االسـتفادة مـن الــتعلم التنظیمـي 

 ،اال ان هــذا االهتمــام ال یــزال فــي بدایاتــه فــي الدراســات اإلداریــة فــي العــالم العربــيبمفهــوم منظمــة الــتعلم 
وفــي ). 19: 2009،الكــساسبة وآخــرون(وهــو بعیــد الــى حــد مــا عــن تــصور الكثیــر مــن المــدیرین العــرب 

  :ضوء مشكلة البحث تثار التساؤالت اآلتیة
 نظیمي؟هل توجد عالقة ارتباط بین رأس المال العالئقي والتعلم الت  -  أ
 هل یوجد تأثیر لرأس المال العالئقي والتعلم التنظیمي؟  - ب

 ففي الجانب العلمي سیقدم ، تأتي أهمیة البحث في الجانبین العلمي والعملي:أهمیة البحث وأهدافه.2
البحث ملخص عن أهم أفكار الباحثین والمفكرین للمتغیرین رأس المال العالئقي والتعلم التنظیمي مراعي 

إما الجانب العملي سیساهم البحث بشكل تطبیقي للمتغیرین رأس . لة المصادر وحداثتها في ذلك أصا
وتقدیم معلومات مفیدة عن مدى قدرة رفع رفع ،المال العالئقي والتعلم التنظیمي في رئاسة جامعة الكوفة

  .لجامعةرأس المال العالئقي والتعلم التنظیمي من خالل توصیات البحث باعتبارها كنموذج إرشادي ل
  :  إما أهداف البحث فتتلخص كاألتي

  .تحلیل عالقات االرتباط بین رأس المال العالئقي والتعلم التنظیمي  -  أ
 .مدى تاثیر رأس المال العالئقي في التعلم التنظیمي  - ب

 وعلى أسلوب البحث المیداني للتعرف ،اعتمد البحث على المنهج التحلیلي الوصفي : منهج البحث. 3
ان هذا المنهج ساعد في الحصول على البیانات والمعلومات .العالئقي والتعلم التنظیميعلى رأس المال 
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واقعیة وشاملة من ارض الواقع للمشكلة من خالل توزیع استبانه خاصة على عینة البحث ومن ثم 
  .  جمعها واختبارها بأسالیب إحصائیة متعددة وكتابة تقریر باالستنتاجات والیات العمل

 وفـــي رأس المـــال العالئقــي والـــتعلم التنظیمـــي باالســتناد إلـــى اإلطـــار الفكــري ألدبیـــات :حـــثمخطـــط الب. 4
ًضــوء مــشكلة البحــث وأهدافــه قــام البــاحثین بتولیــف مخطــط مطــور وفرضــي للبحــث وهــو یجــسد مخططــا 

  .للعالقات بین هذه المتغیرات واتجاهات التأثیر فیها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مخطط البحث الفرضي) 1(شكل
 بعد تحدید مشكلة البحث المراد دراستها واالطالع على الجهود المعرفیة السابقة ذات :فرضیات البحث.5

 فقد وضع البحث الحالي فرضیات بمثابة حل مؤقت أو أولي وسیجري اختبارها بأسالیب ووسائل ،العالقة
  :مختلفة للتأكد من صحتها او نفیها وهي 

  فرضیات عالقات االرتباط : 1- 5
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة احصائیة بین رأس المال : الفرضیة الرئیسة األولى: 1- 1- 5

  .العالئقي والتعلم التنظیمي وتتفرع منها 
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة احصائیة بین بعد الثقة والتعلم : الفرضیة الفرعیة األولى: 2- 1- 5

  .مي ككل التنظی
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة احصائیة بین بعد الشفافیة : الفرضیة الفرعیة الثانیة: 3- 1- 5

  .والتعلم التنظیمي ككل
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التنظیمي

 رأس

  المال

 تولید
  المعرفة

 اإلبداع
  المعرفي

التشارك 
 بالمعرفة

  الثقة

  الشفافیة

 

  التفاعل

 تأثیر
  ارتباط
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توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة احصائیة بین بعد التفاعل : الفرضیة الفرعیة الثالثة: 4- 1- 5
  .والتعلم التنظیمي ككل

  :تأثیر فرضیات عالقات ال:2- 5
یوجد تأثیرذات داللة معنویة احصائیة لرأس المال العالئقي في : الفرضیة الرئیسة األولى : 1- 2- 5

  .التعلم التنظیمي على المستوى الكلي وتتفرع منها الفرضیات الفرعیة اآلتیة
 یوجد تأثیر ذات داللة معنویة احصائیة لبعد الثقة في التعلم: الفرضیة الفرعیة األولى: 2- 2- 5

  .التنظیمي ككل
یوجد تأثیر ذات داللة معنویة احصائیة لبعد الشفافیة في التعلم : الفرضیة الفرعیة الثانیة : 3- 2- 5

  .التنظیمي ككل
یوجد تأثیر ذات داللة معنویة احصائیة لبعد التفاعل في التعلم : الفرضیة الفرعیة الثالثة: 4- 2- 5

  .التنظیمي ككل
العلمي إلى حد كبیر على تمثیل الظواهر واألحداث وصیاغتها بأسالیب  یعتمد التقدم :مقاییس البحث.6

موضوعیة دقیقة، بحیث تمكن الباحثین من التواصل فیما بینهم بلغة مشتركة متفق علیها، وتمكنهم من 
التقویم الموضوعي للنتائج التي یتوصل إلیها الباحثون، ومن دون هذه األسالیب یصبح تعریف المفاهیم 

ت والقواعد المتعلقة بالظواهر المختلفة خاضعا لآلراء الذاتیة، واألحكام الفردیة، وبذلك ال والمصطلحا
فالعلم نظام مفتوح نتائجه متداولة مما . تكون هناك أسس متفق علیها في دراسة وبحث هذه الظواهر 

حثون من یستدعي أن تكون اإلجراءات واالستنتاجات العلمیة خالیة من الغموض، بحیث یستطیع البا
التحقق من صدقها، وهذا ال یأتي إال إذا استندت هذه اإلجراءات واالستنتاجات إلى أسالیب قیاس 

 األول في قیاس رأس المال ،حیث تكون مقیاس البحث من اثنان) . 13: 2006،عالم(موضوعیة
  : أما الثاني تمثل في قیاس التعلم التنظیمي للجامعة وهي كالتالي،العالئقي

) Liu et al, 2010 and Blatt, 2008(تم االعتماد على نموذج : س رأس المال العالئقيمقیا: 1- 6
  ) .التفاعل. الشفافیة، الثقة(المتكون من ثالثة ابعاد هي

الذي یتألف من ثالث أبعاد ) 2012،الخالدي( تم االعتماد على نموذج :مقیاس التعلم التنظیمي : 2- 6
  ) .التشارك بالمعرفة، رفياإلبداع المع، تولید المعرفة( وهي 

استخدم المقیاس الفئوي كونه یسمح بإجراء العملیات الحسابیة على البیانات المجمعة : أداة القیاس:3- 6
حیث استعمل البحث مقیاس . التشتت  ومن قبل المبحوثین فهو یسمح باستخدام مقاییس النزعة المركزیة

  .اتفق بشدة) 5(تهي بال اتفق بشدة وین) 1(الذي یبدأ ب،لیكرت الخماسي
صمم البحث االستبانه بشكل أولي بعد االطالع على العدید من الدراسات : صدق األداة وثباتها: 4- 6

 وتم التأكد من الصدق الظاهري ،العربیة واألجنبیة في مجال رأس المال العالئقي والتعلم التنظیمي
) 4(في العلوم اإلداریة بلغ عددهم وصدق المحتوى لالستبانة باستخدام أسلوب التحكیم لمتخصصین 

وقد أخذت مالحظات المحكمین بنظر االعتبار وبعدها تم تطویر . أشخاص وخبراء من الجامعة ذاتها
  .االستبانة بشكلها النهائي 
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بوساطة البرنامج ) Corhbach Alpha(  أما الصدق اإلحصائي لالستبانة فقد استعمل البحث معامل 
كان  و)0.86(لرأس المال العالئقي ) Corhbach Alpha(ق معامل وقد حق) SPSS(االحصائي 

اما على المستوى الكلي لالستبانة فقد ) . 0.87(للتعلم التنظیمي ) Corhbach Alpha(معامل 
  . وهذه النتیجة مقبولة لو تم أعادة توزیع االستبانة على المبحوثین مره أخرى وبمدة معقولة ) . 0.79(بلغ
  :یانات أدوات جمع الب. 7
استعان الباحثین في تغطیة هذا الجانب من البحث بما هو متوافر من المصادر  :الجانب النظري .1

ًالعربیة واألجنبیة فضال عن الدراسات والبحوث والمقاالت المتوافرة في المكتبات وشبكة االنترنت إذ 
ًشكلت شبكة االنترنت جانبا أساسیا في حصول الباحثین على أحدث البحوث وا لدراسات التي غطت ً

  .الجانب النظري للبحث
ّتــم االعتمــاد فیهــا علــى  واعتمــد البحــث االســتبانه كمــصدر رئــیس فــي جمــع البیانــات: الجانــب العملــي -2

ّجهود باحثین سابقین فـي جوانبهـا، تـم إجـراء عملیـات اإلضـافة والتعـدیل علیهـا بمـا یتناسـب مـع واقـع البیئـة 
رأس (بنود الخاصة بموضـوع البحـث، وتـشمل المتغیـرات الرئیـسة والفرعیـة ،تكونت االستبانة من ال. العراقیة

فقـرة ) 12(، ّفقـرة موزعـة علـى متغیـرات البحـث) 24(،تـضمنت االسـتبانة )المال العالئقـي والـتعلم التنظیمـي
فقـــرة تــضمن المتغیـــر االســتجابي الـــتعلم ) 12( و،فقــرات) 4(لقیــاس رأس المـــال العالئقــي لكـــل بعــد فرعـــي 

   .فقرات) 4(مي لكل بعد فرعي التنظی
اما الحـدود الزمنیـة امتـدت المـدة الزمنیـة ،الحدود المكانیة للبحث هي رئاسة جامعة الكوفة :حدود البحث.8

 والحــدود البحثیــة التــزم البحــث فــي ،1/5/2013 الــى 25/3التــي قــضاها البحــث فــي الجانــب العملــي مــن 
 كمـا الحـدود البـشریة للبحـث هـي مـدراء األقـسام والوحـدات ،يالمتغیرین رأس المال العالئقي والتعلم التنظیم

  .والموظفین في رئاسة الجامعة 
اذ بلغ ،  تكون مجتمع البحث من جمیع الموظفین في رئاسة جامعة الكوفة:مجتمع وعینة البحث. 9

  .ًشخصا) 540(عدد الموظفین 
ار الموظفین كعینة لتقییم متغیرات  اما عینة البحث استعملت العینة العمدیة في اختیارها اذ تم اختی

شخصا ) 225( وكان عدد الموظفین الذین تم توزیع االستبانة علیهم واستلمت منهم كاملة ،البحث
  .من المجتمع%) 42(ویمثلون نسبة 

  المحور الثاني
  الجانب النظري

  مفهوم رأس المال ألعالئقي:ًأوال
لتغیـرات الحاسـمة التـي كـان لـدیها تـأثیرات علـى     فـي نهایـة القـرن العـشرین خـضعت المنظمـات لـبعض ا

األمـر الـذي دفـع . الــــــــخ ..النمـو وصـعوبات الحـصول علـى المـواد الخـام  وبعض الظواهر مثل تولید الثروة
ألعالئقــي لتحقیــق  واالجتمــاعي والمنظمــات للتركیــز علــى األصــول غیــر الملموســة مثــل رأس المــال الفكــري

لــذا  جــاء رأس المــال ألعالئقــي باعتبــاره مفهومــا  . (Hormigae et al,2011:620)التفــوق التنافــسي 
 غیــر قابلــة للقیــاس ومعقــدا جــدا كأصــل غیــر ملموســا ألنــه یملــك بعــض المتغیــرات التــي ال یمكــن التنبــؤ بهــا

 ،المـصالح واألهـداف والخبـرة والموثوقیـة والتي ال یمكن أن تكون موحـده لجمیـع األفـراد العـاملین مثـل الثقـةو
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 Paoloni)االجتماعیـة  و كـذلك یعـزز الریـادة فـي المجـاالت االقتـصادیة، تكمن في زیـادة قیمـة المنظمـةإذ
& Demartini,2012:25) .  ویــرى(Kale et al,2000:221) إن رأس المــال ألعالئقــي یعبــر عــن 

مـا یـؤدي  م،مستوى التفاعل الوثیق على المستوى الشخصي بین مجموعـة مـن المـالكین أو األفـراد العـاملین
ــــــى النجــــــاح  ــــــى قــــــدرة المنظمــــــات للوصــــــول إل ــــــشكل ملحــــــوظ عل ــــــى تحــــــسین األداء ویــــــؤثر ب واشــــــار . إل

(Mucell&Marinn,2011:480) إلــى ان رأس المـــال ألعالئقــــــي یـــدعم توجــه المنظمـــات بـــصورة مباشـــرة 
لتــي تعــاني كــذلك یـؤدي إلــى تقلیــل حالــة عـدم التأكــد ا، مـن خــالل تعزیــز المعرفــة والسـیما المعرفــة الــضمنیة

ــــة ــــین المــــستویات التنظیمیــــة كاف ــــادة التجــــانس ب ــــة ویــــساعد فــــي زی بینمــــا أشــــار . منهــــا المنظمــــات اإلنتاجی
(Capello& Milano,2005:75) إلــى إن جمیــع أنــواع العالقــات المتوقعــة كعالقــات الــسوق وعالقــات 

ارة العلیـا واألفـراد العـاملین  كـذلك یعكـس ثبـات العالقـات بـین اإلد،التعاون بین العاملین أو المنظمـات والقوة
 (Thuy& Quang, 2005: 289)كـذلك أشـار .والتـي تنبـع مـن شـعور قـوي إلـى االنتمـاء وقـدرات عالیـة ومتطـورة

ـــة ـــة المتبادل ـــى إن رأس المـــال ألعالئقـــي عـــن الثق ـــرام وإل ـــة بـــین  والعالقـــات والتفـــاهم واالحت ـــصداقات الوثیق ال
ه مـن خـالل تحدیـد وتطـویر العالقـات التـي تـساعد فـي تحدیـد لـذا تـنعكس أهمیتـ .العاملین داخـل المنظمـات

كـذلك یـساعد  . (Kakabadse et al, 2007:103)تبـادل المعلومـات بـین األفـراد وتطـویر االسـتثمار 
المنظمــات علــى تحقیــق التــوازن واكتــسب قــدرات جدیــدة مــع إمكانیــة األصــول المملوكــة مــن جهــة ویــستهل 

 علمـــا إن رأس المــــال ،ین اإلفــــراد داخـــل التحـــالف مــــن ناحیـــة أخــــرىالـــتعلم مـــن خــــالل التفاعـــل الوثیــــق بـــ
المنخفض یؤدي إلى احتمال دفع المدیر او الفرد العامل إلى االنخراط فـي سـلوك انتهـازي مـن جانـب واحـد 
  أو ســـــرقة المعلومـــــات  مــــــن مـــــصادرها المختلفـــــة ممــــــا یـــــؤثر ســـــلبا علــــــى األداء التنظیمـــــي بـــــشكل عــــــام

(Lee et al,2007: 61). ا أشــار بعــض البــاحثین إلــى إن رأس المــال ألعالئقــي یــساعد فــي تحدیــد إذ
بمعنــى إن هــذه المنظمــات قــد ال . المــسار الــذي تتبعــه المنظمــات داخــل األعمــال لتحقیــق التفــوق التنافــسي

تـتمكن مـن االسـتفادة مـن بعـض الفـرص الن عالقـاتهم ال تمكـنهم مـن الوصـول إلـى المـوارد المناسـبة للقیــام 
ـــ ـــشبه إلـــى حـــد مـــا رأس  . (Webourne&Val,2009:485)وب بمـــا هـــو مطل إن رأس المـــال ألعالئقـــي ی

 باإلضـافة إلـى ،المال االجتماعي وهو یشیر إلى عالقات الثقـة بـین العـاملین الـذین یعملـون داخـل المنظمـة
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــستوى العــــــــــــــــالم  المــــــــــــــــالكین فــــــــــــــــضال عــــــــــــــــن العالقــــــــــــــــات التــــــــــــــــي یمكــــــــــــــــن اكتــــــــــــــــشافها عل

(Mucelli&Marinoni,2011:479).  كذلك یعتبر  أفضل وسـیلة لتقیـیم مـا إذا كـان مثـل هـذا النـوع مـن 
   .  (Michael,2011:137)العالقات یؤثر على قرارات المستثمرین األجانب 

  أبعاد رأس المال العالئقي: ًثانیا
حــاول البــاحثون وصــف رأس المــال العالئقــي مــن خــالل مجموعــة مــن األبعــاد التــي جــاءت بعــد عملیــات 

ـــل وتفـــسیر  ـــتهم لمحتـــواه تحلی ـــى وفـــق رؤی ـــه عل ـــه إلعطـــاء الـــصورة الموضـــوعیة ل ـــة ب لكـــل الجوانـــب المتعلق
ثالثـة أبعـاد لـرأس المـال العالئقـي ) Blatt, 2008و  (Liu et al, 2010 حیـث حـدد كـال مـن .ومضمونه

  :هي
وى  لــذا تــساعد علـى زیــادة مــست،تعــد الثقـة أمــرا مهمــا فـي إدارة العالقــات مــع اآلخـرین :  trustالثقـة -1

 وفــــي النتیجــــة النهائیــــة وعلــــى ،التفــــاهم بــــین العــــاملین وتــــؤدي إلــــى تحقیــــق األهــــداف بالمــــستوى المطلــــوب
المـستوى الكلـي للمنظمـة فانهـا تــؤدي الـى تحـسین هویـة المنظمـة وبمــا یـضمن بقاءهـا فـي الـسوق وبمــستوى 
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 تعـد مفتاحـا   بـان الثقـة(Blatt, 2008 : 13 )فـي حـین یـرى .  ( Liu et al, 2010 : 240 )افـضل 
صـــورة  المنظمـــة التـــسویقیة والتنافـــسیة والحفـــاظ  وجوهریـــا ورئیـــسا فـــي الوقـــت نفـــسه وتحـــسین وبنـــاء ســـمعة

كــذلك تــساعد المنظمــات علــى اكتــساب میــزة تنافــسیة مــستدامة ممــا یزیــد مــن رغبــة الزبــائن باعــادة ، علیهــا
نظمـة وبنـاء عالقـات طویلـة األمـد وبـذلك سـینعكس إیجابـا علـى الموقـف التنافـسي للم، التعامل مع المنظمـة

  .بین العاملین والمدراء في جمیع المستویات
تــشیر الــى وضــوح األهـــداف واالجــرءات بــین العــاملین فــي المنظمـــة  : Transparency الــشفافیة -2

  ویــرى.(Blatt, 2008 : 13 )للحفـاظ علــى العالقـات بیــنهم فـي ضــوء التحــدیات التـي تواجــه المنظمـة
( Liu et al, 2010 : 240) ان الشفافیة تعكس قابلیة الفریـق او العـاملین داخـل المنظمـة علـى االنفتـاح 

 لــذا فــان الــشفافیة بــین العــاملین تعــد العنــصر الجــوهري لتحدیــد ،علــى اآلخــرین وبمــا یــسهم فــي زیــادة الــتعلم
ویر كــذلك تـسهم فــي تطــ. مقـدار المعلومــات التـي یمكــن الحـصول علیهــا مـن خــالل تـداول تلــك المعلومـات 

  .االداء على نحو فاعل من خالل التفاعل بین العاملین واالدارة العلیا 
یعــد التفاعــل العامــل المهــم الــذي یــؤثر فــي خــصائص العالقــات المختلفــة  :  Interactionالتفاعــل -3

وبــذلك .  اذ یــسهم وبــصورة مــؤثرة فــي تبــادل ونقــل المعلومــات وتطــویر االتــصال بــین العــاملین ،بــین األفــراد
د العاملین وبصورة مباشرة أو غیـر مباشـرة علـى تحـسین الـتعلم وتطـویر قابلیـاتهم وبمـا یـضمن تطـویر یساع

ان التفاعــل یــسمح للمنظمــة (Mucell&Marinn,2011:480)ویــرى (Kong,2010:240) مهــاراتهم  
نتجـات جدیـدة ٕواإلدارة العلیا بتحسین خیاراتها اإلستراتیجیة وایجاد طرق بدیلة فعالـة وبمـا یـسمح فـي تقـدیم م

  .او تنفیذ ابتكارات تنظیمیة حدیثة 
  مفهوم التعلم التنظیمي:ًثالثا

وهناك الكثیر من الطرق لبیان مفهومه بحسب .   عبر السنوات حاول الكثیرون تعریف التعلم التنظیمي
، وهو احد الباحثین Argyrisوعند مراجعة ابحاث . الرؤى المختلفة للباحثین في هذا الموضوع

رین یرى بان المنظمة هي حیث یقوم االفراد باستمرار بتوسیع قدراتهم لخلق النتائج التي یرغبون المعاص
وحیث . حیث األنماط الجدیدة والتوسعیة لهذا االختالف تكون ما یسمى بالتعلم التنظیمي . ًبها فعال

لذا فان ، ر في تبادل التعلم بعضهم البعضیطلق العنان للطموح الجماعي، ویتعلم االفراد باستمرا
 واشار كال من. المنظمة التي تتعلم هي التي تسهل التعلم لكل األعضاء وتتحول ذاتها باستمرار

(Amiri, et al, 2011:101) قدمت منظور ینص على  ان زیادة كم االبحاث حول التعلم التنظیمي 
 التعلم یمكن ان یحصل على مستوى المجموعة ویمكن ان التعلم هو المقدرة الوحیدة لدى االفراد، وان

ان هذا المنظور یتحدى المتعلمین . تسهیله من خالل الجو المنظمي الذي یوفر الظروف والتحفیز للتعلم
لیتقبلوا التعریف الواسع للتعلم الفردي ویتحدانا لفهم التعلم كظاهرة وعلى المستوى المنظمي ومستوى 

 بانه Crossanویؤكد . نظمي معقد اكثر من مجموع التعلم على مستوى االفرادان التعلم الم. المجموعة
 قد وضعوا تركیزات مختلفة على مستویات التعلم الفردیة والمنظمیة OLبالرغم من ان منظري 

  . والمجموعة اال انها تحتاج الى اخذ الثالثة بنظر االعتبار 
علــى انهــا تحــسن معرفتهــا وفهمهــا لنفــسها ، المنظمــة التــي تــتعلم، (Thur bin, 1994)وقــد عــرف 

بـان )  scott,2011(ویـرى . وكذلك بیئتها عبر الزمن، من خالل تسهیل واسـتخدام تعلـم أفرادهـا األعـضاء
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ٕالــتعلم التنظیمــي هــو العملیــة التــي تــسهل تطــویر رؤى جدیــدة وعرضــها مــن خــالل اســتراتیجیات واجــراءات 
عملیـــة اســـتثمار خبــــرات . ًدیثا لتجعـــل دورة الــــتعلم كاملـــة جدیـــدة وممارســـة وتطبیـــق األفكــــار المكتـــسبة حـــ

 ورصـد المعلومـات الناجمـة عـن هــذه الخبـرات والتجـارب فـي ذاكــرة ،وتجـارب المنظمـة واالفـراد العـاملین بهــا
 ).4: 2011،رایـس(.ها في حـل المـشكالت التـي تواجههـا ثم مراجعتها من حین الخر لالستفادة من،المنظمة

ر التنظیمیـــة واالســـتراتیجیات واآللیــــات بهـــدف زیـــادة قـــدرتها علـــى التكیـــف مــــع هـــو وضـــع الخطـــط واألطـــ
ـــة ومواجهـــة التحـــدیات ـــسریعة فـــي البیئ ـــدعیم وتـــشجیع ،التغیـــرات ال ـــق أهـــداف المنظمـــة مـــن خـــالل ت  وتحقی

زایــد (التطــور الــذاتي وتبــادل التجــارب والخبــرات داخلیــا وخارجیــا واســتخدام التقنیــة الفعالــة فــي تبــادل المعرفــة
 ).4: 2009،آخرونو

 ابعاد التعلم التنظیمي: ًرابعا
وكثیر من ،   ان دراسة التعلم التنظیمي یستدعي التعرف على أبعاده التي تدل على محتواه ومتضمناته

  :ثالث أبعاد التي هي وسیجري تسلیط الضوء،الدراسات تناولت أبعاد التعلم التنظیمي
ا واســتخدامها مــن المــصادر المهمــة لتحقیــق الخبــرة التنافــسیة تعــد المعرفــة والقــدرة علیهــ:تولیــد المعرفــة -1

وان المعرفة والخبرة تقع في أماكن تولید المعرفـة لتقـود إلـى اإلبـداع الـذي بـدوره أسـس . المستدامة للمنظمة 
الخبـــرة التنافـــسیة وبالتـــالي فانـــه یمكـــن تولیـــك المعرفـــة بعـــدد مـــن العملیـــات التـــي تمتـــد بـــین تحـــدي اإلبـــداع 

ان عملیة تولید المعرفة تبدأ بفكرة یقدمها الفـرد الـذي حـصل علیهـا أو ابتـدعها إذ إن أعلـى . الجاد والبحث 
درجــة مــن المعرفــة تكمــن فــي عقــول المــستخدمین ویمكــن تولیــد المعرفــة الجدیــدة مــن خــالل أقــسام البحــث 

   . )13: 2011،الخالدي(التطویر والتجریب وتعلم الدروس والتفكیر اإلبداعي
یشیر الى العملیات التـي یـتم مـن خاللهـا القیـام بتجدیـد مختلـف انـواع المعرفـة التـي  : داع المعرفي اإلب-2

 واالبـداع المعرفـي هـو الجـزء المـرتبط مـن بالتنفیـذ ،تملكها المنظمة اذ تسهم في حل مشكلة او موقف معین
  ).(Amiri, et al, 2011:103 او التحویل من الفكرة الى المنتج

هي العملیـة التـي یـتم مـن خاللهـا تـداول مختلـف انـواع المعرفـة ونقلهـا بـین االفـراد  : لمعرفة التشارك با-3
داخل المنظمة بحیث تؤمن التعاون الجمـاعي بیـنهم وتـساعدهم فـي الوصـول والعمـل بـان واحـد ومـن مواقـع 

  )22: 2009،الكــساسبة وآخــرون(ویــرى  )14: 2011،الخالــدي(مختلفــة ومــن ثــم التنــسیق بــین نــشاطاتهم 
یعبــر عــن مـدى اهتمــام المنظمــة بتــشجیع التــشارك بالمعرفـة مــا بــین األقــسام المختلفــة ان التـشارك بالمعرفــة 

   ومدى توفیر قاعدة بیانات حول مهارات العاملین ومعارفهم ،داخل المنظمة
  المحور الثالث

  الجانب التطبیقي
  اختبار فرضیات عالقات االرتباط والتأثیر

  :قات االرتباط لمتغیرات البحث الرئیسة والفرعیةاختبار فرضیات عال: 1
یتخصص هذا الجزء من البحث بعرض إحـصائي یجـري مـن خاللـه إختبـار وتحلیـل عالقـات االرتبـاط بـین 

  :وفق الفرضیات اآلتیة ) رأس المال العالئقي والتعلم التنظیمي(متغیري البحث 
لة معنویة بین رأس المال العالئقي والتعلم توجد عالقة ارتباط ذات دال: الفرضیة الرئیسة األولى: 1

  .التنظیمي وتتفرع منها 
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  .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین بعد الثقة والتعلم التنظیمي ككل : الفرضیة الفرعیة األولى: أ
ظیمي توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین بعد الشفافیة والتعلم التن: الفرضیة الفرعیة الثانیة: ب

  .ككل
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین بعد التفاعل والتعلم التنظیمي : الفرضیة الفرعیة الثالثة: ج

  .ككل
  وبعد ربط الفقرات التي تخص المتغیرین ومن خالل تطبیق معامل ارتباط سبیرمان ظهرت المؤشرات 

  ):1(اآلتیة وكما في الجدول
  . رمان بین متغیرات البحث الرئیسة والفرعیة لعینة البحثمصفوفة ارتباط سبی ) 1(    جدول 

 التعلم التنظیمي رأس المال العالئقي التفاعل الشفافیة  الثقة المتغیرات الرئیسة والفرعیة
 **0.529 0.304 0.177 0.034 1 الثقة

 **0.562 *0.347 0.249 1  الشفافیة
 **0.557 0.305 1   التفاعل

 **0.520 1    رأس المال العالئقي
 1     التعلم التنظیمي

  )Spss,ver.16(نتائج الحاسبة اإللكترونیة، برنامج : المصدر 
عالقـة ارتبـاط قویـة ) 4(عالقـة ارتبـاط كانـت ) 11(یتبـین ان هنالـك ) 1(مـن خـالل معطیـات الجـدول 
ققــت اقــل مــن  كونهــا ح،عالقــة ارتبــاط ضــعیفة طردیــة) 7(بینمــا ) 0.50(طردیــة كونهــا حققــت اكثــر مــن 

)0.50.(  
) 0.520(ویتـضح مـن خـالل النتـائج أن عالقـة االرتبـاط موجبـة بـین المتغیـرین الرئیـسین حیـث بلغــت 

 بـــین هـــذین المتغیـــرین، جـــرى اختبـــار وبهـــدف التحقـــق مـــن معنویــة العالقـــة) 0.95(بمــستوى معنویـــة قـــدره 
  :وكما یأتي) 2(نها الجدول  وظهرت النتائج التي یبی(t)بمقیاس ) سبیرمان(معنویة معامل ارتباط 

  .رأس المال العالئقي والتعلم التنظیميعالقة االرتباط بین  ل( t )اختبار ) 2(الجدول 
R R2 القیمة التائیة الجدولیة القیمة التائیة المحسوبة درجة الحریة 

0.52 0.27 224 10.98 1.68 
  ) Spss,vev.16(نتائج الحاسبة اإللكترونیة، برنامج : المصدر 

 الجدولیــة بمــستوى معنویــة اكبــر مــن قیمتهــا المحــسوبة (t)أن قیمــة ) 2(یتــضح مــن معطیــات الجــدول 
، وهــذا یؤكــد قــوة العالقــة بــین المتغیــرین علــى مــستوى هــذا البحــث، وحــسب (0.95) وبحــدود ثقــة (0.05)

  .المبینة في اعالهتقبل الفرضیة الرئیسة والفرضیات الفرعیة ) 1(هذه النتائج والنتائج الظاهرة في الجدول 
  :اختبار فرضیات عالقات التأثیر بین متغیرات البحث الرئیسة والفرعیة - 2

رأس المــال (ّافتــرض البحــث أن هنــاك عالقــات تــأثیر ذات داللــة معنویــة بــین متغیــر البحــث التفــسیري 
ـــذا تـــم وضـــع فرضـــیة رئیـــسة وتفرعـــت عنهـــا). الـــتعلم التنظیمـــي(ومتغیرهـــا االســـتجابي ) العالئقـــي  ـــة ل  ثالث

  .وسیجري اختبارها على التوالي حسب ورودها في المخطط الفرضي للبحث، فرضیات فرعیة
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  .التعلم التنظیمي ككل ومعامالت العالقة بین رأس المال العالئقي من خالل ابعاده) 3( جدول
 مستوى المعنویة المحسوبة) β( β)( )t(معامل النموذج
 0.000 8.96  6.09 الثابت
 0.035 3.36 0.225 0.058 الثقة

 0.027 6.22 0.217 0.180 الشفافیة
 0.021 5.38 0.268 0.247 التفاعل

 0.001 10.89 0.558 0.344 رأس المال العالئقي
   =Spss,vev.16 (224  n(نتائج الحاسبة اإللكترونیة، برنامج : المصدر 

الـــتعلم التنظیمــي علـــى المـــستوى یوجـــد تـــأثیر لــرأس المـــال العالئقــي فـــي  : الفرضــیة الرئیـــسة الثانیـــة -1
حیـث بلغـت قیمـة )   t(وعلـى وفـق إختبـار ) X(تبین القیمة المعنویـة  ) 3(وحسب معطیات جدول . الكلي

)t ( مــن قیمتهـــا الجدولیــة اكبــر ( 10.89)المحــسوبة علــى مــستوى عینـــة البحــث )وفــي ضـــوء ). 1.68
ققـــه الــتعلم التنظیمـــي حـــسب اراء عینـــة هــو مقـــدار التـــي ح) =a. 344(  معادلــة االنحـــدار یؤشـــر الثابـــت 

  .) .Y)(344(قیمته صفر تكون قیمة التعلم التنظیمي) X(البحث عندما یكون رأس المال العالئقي
فهـي تـدل علـى ) X(والمرافقـة لــ) =β. 55( أما قیمة المیل الحدي على مستوى عینـة البحـث فقـد بلـغ 

وعلـى ، . )55(إلـى تغییـر فـي الـتعلم التنظیمـي مقـداره فـي رأس المـال العالئقـي تـؤدي ) 1(ًأن تغیرا مقداره 
ــأثیر ذات داللــة ،أســاس هــذه النتــائج تقبــل هــذه الفرضــیة ــة التــي مفادهــا ال یوجــد ت و تــرفض الفرضــیة البدیل

  .معنویة احصائیة لرأس المال العالئقي في التعلم التنظیمي ككل
 احصائیة لبعد الثقة في التعلم التنظیمي یوجد تأثیر ذات داللة معنویة : الفرضیة الفرعیة األولى - أ

حیث بلغت ) t(وعلى وفق إختبار ) 1X(تبین ان القیمة المعنویة ) 3(وحسب معطیات جدول . ككل
  ).1.68( من قیمتها الجدولیة البالغة اكبروهي ) 3.36( المحسوبة على مستوى عینة البحث ) t(قیمة 

فهي تدل على ) 1X(والمرافقة لـ) =β 225.(فقد بلغ أما قیمة المیل الحدي على مستوى عینة البحث 
وعلى أساس ) . .225(في بعد الثقة یؤدي إلى تغییر في التعلم التنظیمي مقداره) 1(ًأن تغیرا مقداره 

وترفض الفرضیة البدیلة التي مفادها ال یوجد تأثیر ذات داللة معنویة ،هذه النتائج ال ترفض هذه الفرضیة
  .في التعلم التنظیمي ككلاحصائیة لبعد الثقة 

یوجد تأثیر ذات داللة معنویة احصائیة لبعد الشفافیة في التعلم التنظیمي  : الفرضیة الفرعیة الثانیة- ب
حیث بلغت قیمة ) t(وعلى وفق إختبار ) 1X(تبین القیمة المعنویة ) 3(وحسب معطیات جدول . ككل

)t ( المحسوبة على مستوى عینة البحث)1.68( من قیمتها الجدولیة البالغة اكبروهي ) 6.22.(  
فهي تدل على أن ) 2X(والمرافقة لـ)  (β=.217أما قیمة المیل الحدي على مستوى عینة البحث فقد بلغ 

 وعلى ،)217.(في  تؤدي إلى بعد الشفافیة یؤدي الى تغییر  في التعلم التنظیمي مقداره) 1(ًتغیرا مقداره 
وترفض الفرضیة البدیلة التي مفادها ال یوجد تأثیر ذات داللة ،لفرضیةأساس هذه النتائج ال ترفض هذه ا

  .معنویة احصائیة لبعد الشفافیة في التعلم التنظیمي ككل
یوجد تأثیر ذات داللة معنویة احصائیة لبعد التفاعل في التعلم التنظیمي :  الفرضیة الفرعیة الثالثة- ج

حیث بلغت )  t(وعلى وفق إختبار ) 3X(معنویة تبین ان القیمة ال) 3(وحسب معطیات جدول .ككل
  ).1.68( من قیمتها الجدولیة البالغةاكبروهي )  5.38(المحسوبة على مستوى عینة البحث ) t(قیمة 
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فهي تدل على أن ) 3X(والمرافقة لـ) β=.268(أما قیمة المیل الحدي على مستوى عینة البحث فقد بلغ 
 وعلى أساس ،.)268(  یؤدي إلى تغییر في التعلم التنظیمي مقدارهفي  بعد التفاعل) 1(ًتغیرا مقداره 

وترفض الفرضیة البدیلة التي مفادها ال یوجد تأثیر ذات داللة معنویة ،هذه النتائج ال ترفض هذه الفرضیة
  .احصائیة لبعد التفاعل في التعلم التنظیمي ككل 

، بمـــا یعنـــي  ان رأس المــــال )0.27(إلـــى معامـــل مقـــداره  ) R2(لقـــد أشـــارت قیمـــة معامـــل التحدیـــد 
 مـن التبـاین غیـر (0.73)مـن التبـاین الحاصـل فـي الـتعلم التنظیمـي، وان  ) 0.27(  تفـسر (X)العالئقي  

  .المفسر یعود لمتغیرات لم تدخل نموذج االنحدار وهو مؤشر جید الى حد ما على مستوى عینة البحث 
  المحور الرابع

  االستنتاجات والتوصیات
  ستنتاجاتاال: اوال
اســتعدادهم لحــل المــشاكل التــي تواجــه  وان تعامــل المــوظفین  فیمــا بیــنهم بحــسن النیــة  داخــل المنظمــة-1

ـــى  ـــى تطـــویر الوســـائل للحـــصول عل العمـــل والتفاعـــل فیمـــا بیـــنهم مـــن خـــالل االتـــصال وجـــه لوجـــه  ادى ال
  .المعرفة  وتجدیدها مما وفر حوافز لهم لقاء مشاركتهم بالمعلومات 

امل الموظفین فیما بینهم بصورة ایجابیـة وواضـحة وسـعیهم لالبتعـاد عـن الـسلوكیات الـسلبیة  ادى ان تع-2
  .ٕالى االستفادة من نتائج تولید المعرفة فیما بینهم  واشاعة اسلوب العمل الجماعي لتولید أفكار جدیدة 

مــشاركتهم الجماعیــة فــي ان رغبــة المــوظفین واســتعدادهم  لتقــدیم كافــة الجهــود الالزمــة لتــسهیل العمــل و-3
تحقیـق االهــداف الموضـوعة  ادى الــى وجــود مراكـز مختــصة باالبحـاث یــستفاد مــن نتائجهـا لتولیــد معــارف 

  .جدیدة  مما یؤدي تسهیل العملیات المعرفیة في حل المشاكل ذات الصلة 
شاكل التــي  ان عمــل االدارة العلیــا  مــع المــوظفین  وتفــاعلهم بــصورة مباشــرة لغــرض الوقــوف علــى المــ-4

تواجــه عملهــم  وحلهــا  ادى الــى  اشــراك العــاملین باتخــاذ القــرارات وتقیــیمهم وفــق مــشاركتهم بالمعرفــة ممــا 
  . یؤدي الى ومواكبة الجامعة مع جمیع المعارف 

  التوصیات: ثانیا
العمــل علـــى اشـــاعة روح الثقــة بـــین المـــوظفین بـــشكل اكثــر مـــن الحـــالي  داخــل المنظمـــة لیكونـــوا اكثـــر -1

عداد لحـــل المـــشاكل التـــي تـــواجههم لیتفـــاعلوا بـــشكل ایجـــابي فیمـــا بیـــنهم مـــن خـــالل االتـــصال لتطـــویر اســـت
  .الوسائل للحصول على انواع المعرفة المتاحة 

تعزیــز التعامـــل االیجـــابي بــین المـــوظفین وتـــشجیع الــسلوكیات االیجابیـــة  لالســـتفادة اكثــر مـــن عملیـــات -2
  . فكار جدیدة یمكن االستفادة منها اكثر مما هو علیهالمعرفة وتشجیع العمل الفرقي لتولید ا

العمل علـى وضـع اسـالیب تعـزز رغبـة المـوظفین وتزیـد اسـتعدادهم لتقـدیم كافـة الجهـود الالزمـة لتـسهیل -3
  .تحقیق االهداف التي تضعها الجامعة واالستفادة من نتائج  المعرفة الجدیدة 

بــصورة مباشــرة لغــرض حــل المــشاكل بــصورة افــضل ممــا هــو  زیــادة تفاعــل اإلدارة العلیــا مــع المــوظفین -4
علیــه مــن خــالل اشــراك العــاملین باتخــاذ القــرارات وتحفیــزهم لیتــشاركوا بالمعرفــة لمواكبــة التطــورات المعرفیــة 

  . في البیئة الخارجیة 
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