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               خصائص المنظمة المتعلمة وأثرها في تنمية الكفايات
 الجوهرية 

دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في " 
 "بغداد   /الكلية التقنية اإلدارية 

 
                                                                          

 

 

                     ناصر صبر رنا.  م.م
 المستخلص 

ى متغيتترين تفاعلتتت فيمتتا بينهتتا لترتتكف اإلطتتار الفكتتر  والفلستتفي لهتتا وهتتي لتتاستتتند الب تتح ال تتالي ع
وقتتد انطلقتتت متن مرتتكلة عبتر عنهتتا بعتدد متتن التستتا الت (.خصتائص المنظمتتة المتعلمتةك الكفايتتات الجوهريتة)

 النظرية والمرامي الفكرية لهذه المتغيرات كونها أ تد االتجاهتات استهدف من اإلجابة عنها استجالء الفلسفة
التنظيمتي علتى البيئتة العربيتة عامتة والبيئتة العراقيتة خاصتةك ومتن ثت   التطتوير مجتاف فتي ال ديثتة اإلداريتة
ي اإلدارية  الت/عالقاتها وأثرهاك وتكونت عينة الب ح من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية التقنية ترخيص 

 متن عرتوائية عينتة اختيتار تت المجتمعي ك و االرتقاء مستويات أعلى لت قيق وتبادلها  المعرفية تعتمد الثروة

أستتتاذك أستتتاذ مستتاعد ) متتن الهيئتتة التدريستتية لمختلتتف اعلقتتا  العلميتتة  ًاعضتتو( 01) بتت  تمثلتتت الب تتح عينتة

استتتخد  الب تتح أدوات ئ صتتائية متنوعتتة لت ليتتف ومعالجتتة البيانتتات والمعلومتتات ( .كمتتدر ك متتدر  مستتاعد
ولكون الب ح نهج منهج الب ح العلمي القائ  ( SPSS.V.13)باعتماد برامج ئ صائية  اسوبية جاهزة مثف 

يف فكر  صفهي دراسة استطالعية ت ليلية مس ية وان أهميته تكمن في انه سيخرج بتأ يف المعرفيعلى الت ل
فلستتفي لطبيعتتة متغيتترات الب تتح مستتتندة ئلتتى واقتتئ التطبيتتق لخصتتائص المنظمتتة المتعلمتتة وتنميتتة الكفايتتات 

 .الجوهرية 
ات ارتباط وتأثير بين متغيراتها وتوصف الب ح ئلى أثبات ص ة الفرضيات التي ترير ئلى وجود عالق          

ئذ  صف متغير القيادة اإلستراتيجية على أعلى قيمة ارتباط وتأثير وهذا يدف علتى أن أدارة الكليتة هتي جتوهر 
من  يح اهتمامها الكبير بالتعلي  الفرد  والجمتاعي عنته وستيلة أساستية ت سين خصائص المنظمة المتعلمة 
ك ئذ ئنتته كلمتتا جية وبمتتا ي قتتق أفضتتف مستتتوا فتتي اعداء والنمتتو والتميتتزلت قيتق رستتالتها وخططهتتا اإلستتتراتي

الكفايتتتات تنميتتة وتعزيتتز مستتتوا تتتوفرت خصتتائص المنظمتتة المتعلمتتة فتتي المنظمتتة المب وثتتة كلمتتا ازداد  
بالمقابف تت  تقتدي  توصتيات تتمارتى وواقتئ االستتنتاجات فضتال  عتن . لدا أعضاء الهيئة التدريسية الجوهرية
 .ض المقتر ات االسترراقيةتقدي  بع

Abstract 
     The Present research based on tow Variables 

interacting among themselves to establish ideological 

philosophical frame for it, that are (Learning 

Organization Characteristics , core competence) . A 

problem has been launched and being expressed by a number 

of questionings , an answer quoted on it like summarizing 

the theoretical philosophy and ideological goals for 

these variables that are from a more modern management 

trends in the field of organizational development on the 

Arabian environment and especially Iraq, so then 

diagnosing its relationship and its impact, it has formed 

from the sample coming from members of the staff at the 

of Administrative Technology College / Baghdad . has been 
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selected sample to include of the consists of ( 50)staff 

which depends on the different scientific titles were 

selected as sample of research.  The research used 

various statistical procedures for analyzing and 

processing the data and information using statistical 

packages such as ( SPSS. V.13) because the research 

methodized the approach of scientific research that based 

on Knowing analysis so it is analytical diagnostic study 

and importance aims to extract with philosophical 

enrooting due to the variables nature relied on the fact 

of application for Learning Organization Characteristics 

and core competence. This research approached the truth 

of the hypothesis which indicates that there is a 

relation of correlation and impact among its variables if 

the strategic leadership variable scores highest value of 

correlation and the impact indicates that the  College 

management is the core improvement of Learning 

Organization Characteristics, as the College has highly 

concern to the single and grouping    education as a 

basic  procedure to achieve the strategic plans  for best 

level of performance, growing and distinguish ,Conversely 

some recommendations are presented matching the fact of 

conclusions besides oriented suggestions are also 

presented. 
 

 المقدمة
المرتبطتة بهتا  رفتة والمفتاهي بالمع االهتما  تصاعد الماضية من اعلفية التسعينيات عقد معطيات أظهرت      
 للتطور منطقية نتيجة بوصفه للعمف والعقلية المعرفية والفكرية المضامين في مّطرد تزايد مئ ذلك تزامن وقد

 البيئي وزيادة المخزون التأكد  الة عد  وازدياد اععماف ميدان في المنافسة ارتداد مئ المترافق التكنولوجي
 متال قة ومتطلبات متطورا   واقعا   فرضت التي الظروف لهذه التقني ونظرا   وغير التقني والمعرفي المعلوماتي

ا يعد ل    المستتقبف ك ئلتى استرتراف يستعى اتجتاه ظهتر بتذلك فقتد المنظمتة التقليديتة مفتاهي  وفتق العمف ممكن 
 االستمرار لها تضمن المنظ  والتفكير التعل  ثقافة لبناء جديدةك مفاهي  ئلى تطوير التعليمية الم سسات ويدعو
المجتمعي  االرتقاء مستويات أعلى لت قيق تختزنها التي المعرفية بالثروة النهوض لزاما  عليها فكان والتميزك
 مفهتو  عتن التتي تعبتر(Learning Organizations).المتعلمتة المنظمتات مفهو  ظهر لذلك واستجابة  
 أداء فتي والمرونتة التكيف على المبادرة والقدرة بروح تسعى التي لإلدارة أساسي كمقو  بالتعل  يهت  ئدار 
أ د المفاتيح الرئيسة والركائز المهمة التي تستطيئ المنظمة من خاللها ت قيق الميزة التنافسية ئذ أن .المها 

لتتذا وجتتدت البا ثتتة ضتترورة البتتدء فتتي فهتت  هتتذين . فتتي المنظمتتة هتتي تنميتتة وتعزيتتز الكفايتتات الجوهريتتة
 جتاء. عمليتا   تجستيدها اجتف ومتن العراقيتةك المنظمتات فتي الموضتوعات هتذه تبنتي دوديةولم الموضوعين ك 

القطتا  التعليمتي وت ديتدا   العراقيةك الخدمية البيئة وهي أال ك ال اجة بأم  هي بيئة في للب ح ال الي الب ح
وعليته فقتد تنتاوف الب تح  كموقئ ميداني لدراسة الجان  التطبيقتي للب تح بغداد /الكلية التقنية اإلداريةولواقئ 

خصص اعوف لعرض اإلطار المنهجي للب ح أما المب ح الثاني فتناوف اإلطتار النظتر  للب تح  :أربعة مبا ح 
فيما خصص المب ح الثالح لعرض وت ليف النتائج التطبيقية بينما خصص المب ح الرابئ لتقتدي  االستتنتاجات 

 . والتوصيات
 

 المب ح اعوف
 للب ح والدراسات السابقةاإلطار المنهجي 

 

 اإلطار المنهجي: أوال
 :مركلة الب ح  -أ 
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  الجوهرية الكفايات

 المتعلمة المنظمة خصائص
 المستمر التعلم

 التعلم وفرق التعاون تشجيع

 التمكين     

  اإلستراتيجية القيادة

كتان البتد لهتذه  كعلتى المنظمتات برتكف أو خختر أّثرتظف ظروف المنافسة والعولمة والتكنولوجيا التي  في    
وال يت قتق ذلتك ئال . المنظمات من مواكبة التغيرات والتطتورات العالميتة ليتستنى لهتا البقتاء فتي بيئتة اععمتاف

بتطبيق مفهو  المنظمة المتعلمة الذ  يساعد المنظمة على االستجابة والتغير مئ البيئة الم يطة بها ويمكنها 
ئذ ستعت الكثيتر متن منظمتات . تلتك الت تديات  لمواجهتة رصتة من بناء مقتدرات وكفايتات جوهريتة يعطيهتا الف

 القطا  العا  العراقية ئلى التميز كولكنها وبتاعتراف ر ستائها قتد ال تقتوا علتى مجتارات التطتورات المتزايتدة 
 أهمية خصائص المنظمة المتعلمة تدرك ال المنظمات بعض تزاف ذلك ما ورغ .  والمزد مة في البيئة العالمية

 منهتا واالستتفادة واالتصتاالت المعلومتات تكنولوجيتا استتخدا  فتي المعلومات والتوسئ مجتمئ ئلى عبورال في 
 .البتغاء التميز اعداء وت سين كفاءة رفئ في يساه  الذ  بالقدر ودورها في تعزيز وبلورة الكفايات الجوهرية

وعليه جاءت مركلة الدراسة  لكي تبين هذه المفتاهي  التتي تكتون مقبولتة فتي البيئتة العراقيتة علتى المستتوا 
 العراقيتةك الخدميتة البيئتة وهتي أال ك ال اجتة بتأم  هتي بيئتةالنظتر  و تداثتها علتى المستتوا التطبيقتي فتي 

برتكف ختاص لمتا تمثلته متن دور  وقتئ ميتدانيكمبغتداد /الكلية التقنية اإلداريةالقطا  التعليمي ولواقئ وت ديدا  
القطتا  وذلتك متن ختالف عمليتة التدع  التتي ت ديهتا خصتائص المنظمتة  هتذا ئنتتاج منظومتة مهت  و است  فتي

.  المتعلمة للكفايات الجوهرية بالركف التذ  يجعتف متن أداء المنظمتة المب وثتة قتادرة علتى مواجهتة الت تديات
 :لب ح من خالف التسا لين اآلتيين وفي ضوء ذلك يمكن النظر ئلى مركلة ا

  ما هي طبيعة ومستوا وأبعاد كف من خصائص المنظمة المتعلمتة والكفايتات الجوهريتة فتي المنظمتة
  ؟عينة الدراسة

 هف هناك عالقات ارتباط وتأثير ذوات دالالت معنوية بين متغيرات الب ح؟ 
 

 :أهداف الب ح   - 
 :تتجسد أهداف الب ح بما يأتي         
 .والكفايات الجوهرية وأهميتهما وأبعادهما تقدي  عرض نظر  لمفهومي خصائص المنظمة المتعلمة ( 0) 
في  لدا عينة الب حالتعرف على واقئ تطبيق خصائص المنظمة المتعلمة ودع  الكفايات الجوهرية  (3)

 .المنظمة المب وثة
الكفايات الجوهرية  المنظمة المتعلمة وتنميةخصائص  بين والتأثيرية االرتباطية العالقة طبيعة ت ديد( 2)

 .الب ح لعينة
 

 :أهمية الب ح  -ج
من الضرورة المل ة لخصائص المنظمة المتعلمة ك بوصفها السبيف الذ  يعزز  الب حتبرز أهمية  (1)

مكانة المنظمة في البيئة المضطربةك ومواجهة الت ديات باالبتعاد عن أسلو  المنافسة التقليد  من 
طي  قواعدهاك وبناء الكفايات الجوهرية التي ال يمكن م اكاتها أو استنساخ منافعهاك وهذا ما خالف ت 

 .لتطوير أداء المنظمات العراقية الب حيدع  أهمية 
 أنظار وتوجه العلمي والب ح المعرفة ئلى جديدا وتوصياته ريئا نتائجه خالف من الب ح هذا سيضيف (2)

 لدا الكفايات الجوهرية وتنمية بخصائص المنظمة المتعلمة   االهتما  ضرورة ئلى ئدارة الجامعات 
 .أفرادها

 

 أنموذج الب ح االفتراضي -د
 بنتاء  تت  المنتوه عنهتا لألهتداف وت قيقتا   الب تح لمرتكلة المنهجية المعالجة الستكماف السعي ئطار في        

والتابعة ئذ سيكون الموجه اعسا  لبناء فرضتيات  المستقلة المتغيرات عن ليعبر للب ح االفتراضي اعنموذج
   (0) الركف يف والواردة الب ح ال الي

 
 
  
 

                 
 

 
 
 
 
 

   الحوار
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 : الب ح فرضيات  -ه
 : أساسيتين بفرضيتين الب ح فرضيات تتمثف         
 الفرضية الرئيسة اعولى التعل  المستمرك )توجد عالقة ذات داللة معنوية بين خصائص المنظمة المتعلمة

 (تنمية الكفايات الجوهرية ومستوا( اإلستراتيجية  القيادةك التمكينكالتعل  وفرق التعاون ترجيئ ال وارك
 الثانية الرئيسة الفرضية  التعل  المستمرك ) خصائص المنظمة المتعلمة بين معنوية هناك تأثير ذات داللة

تنمية الكفايات  ومستوا( اإلستراتيجية  القيادةك التمكينك التعل  وفرق التعاون ك ترجيئرال وا
 (الجوهرية

 

 : وعينته الب ح مجتمئ  -و
 الب ح عينة تمثلت وقد للب ح كمجتمئ التقني التعلي  لهيئة التابعة بغداد/الكلية التقنية اإلدارية اختيار ت     

لمختلف  الب ح عينة من عروائية عينة اختيار ت و( 102)والبالغ عدده   فيها الهيئة التدريسية بأعضاء
( 60) توزيئ ت  ئذ ك%( 10) نسبة ركلت( أستاذك أستاذ مساعد كمدر كمدر  مساعد) اعلقا  العلمية 
 من%( 83) بلغت االستجابة نسبة ئن أ  استمارة( 50) والصال ة المسترجعة االستمارات عدد استبانه بلغ
 . الموزعة االستمارات مجمو 

 

 :أداة الب ح -ز
اعتمد الب ح بركف رئيستي علتى استتبانه أعتدتها البا ثتة خصيصتا لهتذا الغترض ذات مقيتا  خماستي         

خصتتائص عتترض اعوف منهتتا : وتتكتتون االستتتبانه متن جتتزئيين ( 0 تمامتتا    تت ال أتفتق0 تمامتتا  أتفتتق )االستتجابة 
ئذ ( اإلستتراتيجية  القيتادةك تمكتينالك التتعل  وفرق التعاون ك ترجيئرالتعل  المستمرك ال وا) المنظمة المتعلمة

زايتد ) والمعتمتدة بدراستة  (Marsik, V. J. & Watkins, K. E., 1999) تت   االستعت انة بدراست ة 
خصتتتائص المنظمتتتة فقتتترات لكتتتف بعتتتد متتتن (  4)بواقتتتئ (  31-0)للفقتتترات متتتن  ( 23-0:  3112واختترون ك
أمتا الجتزء الثتاني فقتد خصتص لقيتا  . ك وقد طورت هذه الفقرات وبما يتفق متئ متغيترات الدراستة  المتعلمة

وقد ت  أجراء بعض (  41- 30)للفقرات من (  3111الدليمي ك )الكفايات الجوهرية ئذ ت  االستعانة بدراسة 
)  تت  ئخضتاعها لمعادلتة معامتفوللتأكد متن ثبتات واتستاق االستتبانة .التعديالت ليتوافق مئ بيئة العمف الم لية

 991) ئمتا الكفايتتات الجوهريتة بلغتتت ( 1ك 972)  خصتتائص المنظمتة المتعلمتتةوكانتتت قيمتة ( كرونبتاخ -ألفتا
 (.1ك
 

 :  الوسائف اإل صائية المستخدمة -ح
ت  استخدا  الوسائف واعسالي  اإل صائية الوصفية والت ليلية في الب ح والمتمثلة بالوسط          
 . كاالن راف المعيار  ك معامف االرتباط الخطي البسيط ك واالن دار البسيط والمتعددال سابي

 

 الدراسات السابقة: ثانيا 
 

 :الدراسات العربية ( أ)
ت ليف عالقة تقانة المعلومات بفاعلية الموارد البررية وأثرها فتي "بعنوان (  3111الدليمي ك)دراسة  -0

هدفت الدراسة ئلى ت ديد مستوا فاعليتة أدارة المتوارد البرترية و الكفايتات "  بناء الكفايات الجوهرية
مت االستتتبيان أداة رتتخص واستتتخد(10)الجوهريتتة فتتي كليتتات جامعتتة بغتتداد وكانتتت العينتتة مكونتتة متتن 

رئيسة لجمئ البيانات فضال  عن المقابالت الرخصية وتوصلت الدراسة وجود عالقتة ذات داللتة معنويتة 
 .بين فاعلية ئدارة الموارد البررية و الكفايات الجوهرية

 ( الم سسي التميز ت قيق فية المتعلم المنظمة اثر خصائص)بعنوان ( 3101النسورك)دراسة  -3
التتعل  المستتمر كال توار كفترق )ةالمتعلمت المنظمتة خصتائص أثتر عتن الكرتف ئلتى الدراستة هتدفت     

القيتادةكالموارد البرترية كالعملياتكالمعرفتةك ) الم سستي التميتز ت قيتق فتي (العمتفكالتمكين كاالتصتاف
 صتمي بت تت  الدراستة هتدف ولت قيتق .العلمتي اعردنيتة والب ح العالي التعلي  وزارة في( التميز المالي

 جترا ذلتك ضتوء وفتي .الدراستة عينتة متن اعولية لجمئ المعلومات وذلك فقرة ( 50 ) رملت استبانة
 للعلتتتو  اإل صتتتائية ال زمتتتة باستتتتخدا  واختبتتتار الفرضتتتيات وت ليلهتتتا البيانتتتات جمتتتئ

 ..فوق فما البكالوريو   ملة الوزارة موظفي من ( 194)من الدراسة عينة تكونتSPSSاالجتماعية
 المستتمر  التتعل ) المتعلمتة المنظمتة لخصائص ةمعنوي داللة ذ  تأثير ئلى وجود توصلت الدراسة وقد

االفتراضيالبحثأنموذج(1)شكل
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والب تح  العتالي التعلتي  وزارة في المعرفي التميز بت قيق (واالتصاف والتمكين  وفرق العمف  وال وار 
 .اعردنية العلمي

 
 

 : اعجنبية  الدراسات(  )
 بعنوان(  ( Dunphy et al , 1997دراسة  -0

"Organizational  learning as the creation of corporate competencies" . 
ترسيخ مفهو  التعل  التنظيمي في داخف المنظمات ودورها المبارر في ت قيق  ئلى الدراسة هدفت              

 )متن عينة الدراستة تكونت دوقاعهداف اإلستراتيجية ئلى جان  دور التعل  التنظيمي في بناء كفايات المنظمة 
ئن توصتلت الدراستة ئلتى  ك  نيوزيلنتدا للقطتا  العتا  و الختاصلبعض الرركات فتي استتراليا و  رركة(  004

المنظمتات التتي تمتلتك الكفايتتات لتديها القتدرة علتى خلتتق ميتزة تنافستية مقارنتة ببقيتتة المنظمتات وذلتك للوقتتت 
المنظمات المنافسة ضترورة ئن يكتون هنتاك عمليتة تعلت  مستتمر الطويف التي يستغرقها بناء الكفايات من قبف 

 . في داخف المنظمات من اجف ال فاظ والبقاء على مستوا الكفايات
 

(Chaston et al , 2000 ) بعنوان دراسة  -3    
"Organizational learning style and competences" 

ت ديد أدلة تجريبية برأن أنماط التعل  ك لكيفية تعامف المنظمات مئ العمالء وتقيي   ئلى الدراسة هدفت         
 عينة الدراسة تكونت وقد الكيفية التي يمكن أن تنعك  في االختصاصات اإلدارية التي أظهرتها هذه المنظمات

عنماط التعل    معنويةوجود فروق توصلت الدراسة ئلى  .من الرركات في المملكة المت دة رركة( 004) من
وئن المنظمات التي ت تاج ئلى أنظمة تعل  فاعلة عليها تولي االهتما  بتدع  . المنظمي على مستوا المنظمات

الركائز اعساسية للتعل  من أجف االهتما  بمستوا اعفكار الناج ة ودع  أص ا  الخبرة من الكفايتات وتتوفير 
 . واستراتيجيات المنظمة لجميئ الموظفيننظ  المعلومات التي تضمن توضيح أهداف 

  مجاف االستفادة من الدراسات السابقة
خصائص  مجاف في البا ثين ئسهامات على اإلطال  خالف من الدراسة موضو  في الفه  تعميق -1

 .والكفايات الجوهريةالمنظمة المتعلمة 

تي توصلت ئليها لتبدأ الدراسة لتعرف على المركالت التي ئثارتها تلك الدراسات واه  االستنتاجات الا -2
 .ال الية من  يح انتهت تلك الدراسات

 
 

 المب ح الثاني
 اإلطار النظر  للب ح

 

        Learning Organization      المنظمة المتعلمة:  أوال
 :مفهو  المنظمة المتعلمة -أ

 ئلى ظهور نظرية جذورها ئذ تمتدالعررينك  القرن من السبعينيات المتعلمة منذ المنظمة فكرة بدأت            
ئال انه بدا االهتمتا  ( .330: 3101ال واجرة ك)العضو  للتكيف مئ الظروف التي تواجهها المنظمة  التنظي 

 Senge,1990))بمفهو  المنظمة المتعلمة في اعدبيات اإلدارية في التسعينات من القرن العرترين متن قبتف
 أّنهتا أساستية ارتتأا عناصتر فيتهخص رت والتذ  (Fifth Discipline) الختام   النظتا  كتابته ختالف متن

( المتعل كاإلبدا  الرخصي المنظ  ك الفريق المرتركةك التفكير العقليةك الر ية النماذج)وهي المتّعلمة للمنظمة
بأنهتا  (Krietner & Kinicki, 1995 , 576)عرفهتا كتف متن  . (012: 3101وخخترونك الكساستبة)
ت التتي تقتو  باكتستا  وئيجتاد ونقتف المعرفتة الجديتدة وتفستير ستلوكها باستتمرار استتنادا لتلتك تلك المنظمتا"

 تلك المنظمة"بأنها  (Marqwardt, 2002:2)وضمن المنظور ذاته وعرف ها "المعرفة والنظرة المستقبلية
ك ةالمعرفت واستخدا  ئدارة على قدرتها ت سين على باستمرار ئدارتها وتعمف للتعل  ك اعسلو  الجماعي تعتمد
في  ين  ك"واإلنتاج التعل  لتنظي  المناسبة التقنية واستخدا  المنظمةك وخارج داخف التعل  من اعفراد وتمكين
 والقابليتة القتدرة لهتا أنظمتة ببنتاء تلتك المنظمتة تقتو  "بأنهتا  (Hunger&Wheelen,2007:4)أرارا 
 الكساسبة)وارار "تغيير مستمرة  عمليات ئجراء من تمكنها اعجفك طويلة خطة المعرفة ضمن على لل صوف
و لهتا  المرتكالت ت ديتد فيهتا العتاملين من فرد كف التي يستطيئ تلك لمنظمة"بأنها ( 011: 3101وخخرونك

 ."والتعل  النمو على قدرتها أجف زيادة من مستمر بركف التغيير ئجراء على قادرة يجعلها مما
المنظمة التي تمتلك ر ية تلك " أعاله يمكن القوف بان المنظمة المتعلمة  على ما ورد" وبناءا            
 قدرتها تمكنها من زيادة وتبادلها بين جميئ االفرادخلق واكتسا  المعرفة ونقلها قادرة على  جديدة مستقبلية 

 "على النمو واالداء المتميز 
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 : أسبا  االهتما  بالمنظمة المتعلمة -ب

 البا ثينك ئذ من الكثير لدا متزايد الراهن باهتما  الوقت في منظمات المتعلمة  ظي موضو             
 التنافسية للميزة مه  هو مصدر فالتعل  المعاصرك اإلدار  الفكر في  يوية أكثر الموضوعات من أصبح

 االهتما  هذا المنظمة المتعلمة فإن بمفهو  الغربية الدوف في البا ثين اهتما  من تزايد الرغ  على المستدامةك
) ئذ يرير . (014: 3101وخخرونك الكساسبة)العربي العال  اإلدارية في الدراسات في بداياته في يزاف ال

 المنظمة مفهو  لتبني الدوف بين التناف  ئلى التي ت د  المبررات من العديد وجود ئلى (349: 3114نج ك 
  :ومنها عليها وال فاظ وتطبيقها المتعلمة
 الخبرة اإلدارية في التعامف مئ قدرات العامفتطور  -0
 التطور في تكنولوجيا المعلومات  -3
 . التطور في ئدارة المعرفة -2

التعل   منظمات ئلى أه  العوامف التي تبرز ال اجة للت وف(  02- 07:  3101النسور ك ) في  ين  ددت
 :وهي

 العمف أسالي  في وهر الج الت وف  -2المعلومات   تكنولوجيا -3العولمة     -0 
 . العاملين وتوقعات أدوار تطور -1المعرفة           -0العمالء      تأثير زيادة  -4
 المتعلمة المنظمة الدافعة لبناء فقد أعزا اعسبا  ,Senge) (1996وطبقا  ( 4: 3117بني هاني ك)أما

 .ككف المنظمة وعلى مستوا الفرد مستوا على المتميز اعداء على ال صوف -0: والمتمثلة باعتي
 التطوير و والب ح اإلبدا  عن طريق المقدمة والخدمات المنتجة السلئ جودة ت سين- 3
 توقعاته  ومقابلة  اجاته  ورغباته  تلبية خالف من عليه  والم افظة العمالء كس  -2
 بينها فيما الجاد والمتماسكة بالعمف الملتزمة البررية الموارد على ال صوف -4
 .المتعلمة للمنظمات ال ديح العصر  اجة -0
 

 : خصائص المنظمة المتعلمة  - ج
مثلما تنوعت مفاهي  وتعاريف المنظمة المتعلمة أرارت اعدبيات المتعلقة بها ئلى التنو  في خصائصها    

 & Cook, et. al, 1997: 33)) وطبقا  (02- 07: 3101النسورك )ئذ  أرارت .التي تناولها البا ثين
(Marqwardt, 2002: 32) فرص بتوفير)المتمثلة  الخصائص المنظمة المتعلمة تمتلك أن ضرورة على 

 التنظيميك ترجيئ باعداء الفرد  اعداء ربط كاعهداف ت قيق ئلى للوصوف التعل  للتعل ك استخدا  مستمرة
 التفكير البيئةك استخدا  مئ بالتفاعف المستمر القراراتك الوعي اتخاذ في المراركة على العاملين جميئ
 وعمليات ئجراءات واست داح القراراتك تطوير واتخاذ المركالت و ف المواقف مئ التعامف في النظمي
وسهولةك  بسرعة المنظمات من غيرها وبين المنظمة أجزاء بين المعرفة سريئك نقف بركف جديدة وخدمات
 الت سين عمليات ممكنةك ئثارة طاقة بأقصى إلداريةا المستويات جميئ في البررية الموارد في االستثمار
وان الدراسة ال الية . (الم هلة البررية الطاقات أفضف استقطا  كالمنظمة جوان  جميئ في وت فيزها

التي   (Marsik,V. J. & Watkins, K. E.,1999:240)وانسجاما مئ أهدافها التي تبنت نموذج 
 التمكينك التعل  وفرق التعاون ك ترجيئرالتعل  المستمرك ال وا)صنفت خصائص المنظمة المتعلمة ئلى 

زايد ) والعربية اعجنبيةوالتي ت  اعتمادها من قبف العديد من الدراسات والب وح  (اإلستراتيجية  القيادةك
 :وفيما يلي توضيح لمضامين هذه اإلبعاد.  ( 23-0:  3112واخرون ك

 المنظمة في عمله  من خالف والنمو للتعل  للعاملين تا ةالم الفرص ئلى ويرير: التعل  المستمر. 
 وصوال ل ف العاملين وال وار بين التفاعف تدع  والتي الم سسة في القي  منظومة ئلى ويرير :ال وار 

 المركالت
 من رأنها المنظمة والتي المتعاونة داخف اعفراد مجاميئ ئلى وترير :التعل  وفرق التعاون ترجيئ 

 المعنويات أو مستوا من الرفئ أو الجودة ت سين أو اإلنتاجية ت سين منها عديدة جوان  ت قيق
 .العمالء ئرضاء

  االستقاللية من أكبر درجة الموظفين وأن تمنح بالمرونة تتصف أن المنظمة من ئذ يتطل  :التمكين 
 ئلى وترير.  تنظي  الفريق مفهو  وتبني الصال يات تفويض طريق عن اتخاذ القرارات في والمراركة
 ت فز والتي نررها عن والمس ولية الم سسة المستقبلية ر ية وتنفيذ وضئ في المراركين اعفراد
 .العمف عن مس ولياته  تجاه التعل  على العاملين

 المها  واعدوار التي تمارسها القيادة الفعالة في المنظمة كت ديد  وترير ئلى: اإلستراتيجية القيادة
يجيك استكراف الكفاءات الجوهرية واال تفاظ بهاك تطوير رأ  الماف البرر ك ال فاظ التوجه االسترات

  .على ثقافة م ثرة المنظمةك التأثير في الممارسات اعخالقيةك تأسي  رقابة تنظيمية متوازنة
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  Core Competencesالكفايات الجوهرية     :  ثانيا
 :مفهو  الكفايات الجوهرية  - أ
ئذ قا  بتطوير (  Ansoffك (1965البذور اعولى لمصطلح الكفايات الجوهرية ئلى ما قدمه تعود         

والتي تساعد المنظمة ككفايات مهمة للمنظمة  دوالتي تع كقائمة ف ص راملة تضمنت أه  المهارات والموارد
في اعدبيات الكفايات الجوهرية ئال انه بدا االهتما  بمفهو   .(Hind,2000:50)في توجهها اإلستراتيجي  

خالف مقاف بعنوان  من Prahalad & Hamel,1990))اإلدارية في التسعينات من القرن العررين من قبف
قاما بإعادة أفكار  ئذ( Harvard Business Review)نرر في مجلة (  الكفايات الجوهرية للمنظمة ) 

واعمريكية  اوال من خاللها  كمن الرركات اليابانية من خالف عدد من دراسات ال الة لمجموعة كمن سبقوه 
وقد توصال ئلى ئن أسبا  التميز هي امتالكها كفايات  كاعخرا من الكرف عن أسبا  تميز بعض الرركات
ومنذ ذلك ال ين أصبح مصطلح الكفايات الجوهرية يلقى اهتماما لدا  كجوهرية ال تمتلكها الرركات المنافسة

وبغرض ت ديد (. 10: 3111الدليمي ك)اإلدارة وخصوصا في  قف اإلدارة اإلستراتيجية العاملين في ميدان
تعرضت البا ثة لعدد من المفاهي  اعساسية التي صاغها البا ثون في هذا المجاف الكفايات الجوهرية مفهو  

" ها بأن( (Johnson&Scholes,1997:144فقد عرفها كف من .للمفهو بغية ت ديد المالمح اعساسية 
وفي " تلك المهارات التي تمكن المنظمة من التفوق في أدائها واكتسا  القدرة على التناف  بركف أفضف 

أو  كبأنها نظا  فرعى تقني"(Macmillan &Tampo,2000:124) اإلطار ذاته فقد عرفها كف من
والمعرفة المتنوعة التي تقد  المنتجات  كوالموارد كوالعملياتكوالذ  يكامف ما بين التكنولوجيا  كأدار 

 )كما وعرفها" والخدمات والتي من رانها أن تمنح المنظمة ميزة تنافسية دائمة وفريدة
(Hitt;etal,2001:929"وتكون مصدرا للميزة التنافسية كبأنها الموارد والمقدرات التي تمتلكها المنظمة"  

هتي مجموعتة متن المهتارات والمتوارد " الكفايتات الجوهريتةان على ما ورد أعاله يمكن القتوف بت" وبناءا     
 "النادرة والقدرات المتميزة التي تمتلكها المنظمة وتسعى لل فاظ عليها وتمن ها ميزة تنافسية مستدامة 

 : أبعاد الكفايات الجوهرية  - ب
يات المتعلقة بها ئلى أرارت الدراسات واعدب الكفايات الجوهريةمثلما تنوعت مفاهي  وتعاريف              

وفي هذه الدراسة وانسجاما مئ واقئ وطبيعة الدراسة المتعلقة  .التنو  في اإلبعاد التي تناولها البا ثين 
وفيما يلي توضيح  (3111الدليميك)فسيت  التركيز على اإلبعاد المعتمدة في دراسة  بالكفايات الجوهرية
 :  (Armstrong,2009:162-163)لمضامين هذه اعبعاد

  عملية يستعملها اعفراد لتقاس  أفكاره  ومعلوماته  ومعارفه  مئ اآلخرين لتنمية مهارات : االتصاف
  .كأ  القدرة على االتصاف الواضح الرفهي والمكتو  التواصفك الت دح واالستما  وبناء الثقة

  مجموعة من الخبرات والمهارات وال قائق والمعتقدات والقي  والمفاهي  والبيانات  :المعرفة
والمعلومات التي ت  تنظيمها ومعالجتها سواء كانت هذه المعرفة ظاهرة أو كامنةك وهي قابلة 

 .لالستخدا  في  ف المركالت التي تواجه المنظمة من خالف صياغة الخطط وتنفيذها ورقابتها 
  القدرة على وضئ وت قيق اعهداف وابتكار المقايي  الخاصة بالتفوق والب ح : االنجاز التوجه ن و

 .الدائ  لت سين اعداء 
  القدرة على العمف بركف تعاوني مئ اعفراد اآلخرين في الفريق مئ الفه  الكامف لطبيعة : بناء الفريق

  .الدور المطلو  تأديته كعضو فريق 
 ى تسريئ تطوير أعضاء الفريق من خالف الترجيئ ك التمكين ك التدري المقدرة عل: تطوير اعفراد . 

 

 :خصائص الكفايات الجوهرية -ج 
اتستتاقا متتن التعريتتف اإلجرائتتي يمكتتن القتتوف بوجتتود عتتدد متتن الخصتتائص التتتي تميتتز الكفايتتات               

الكفايتتات خصتتائص  Macmillan &Tampoe,2000,123))الجوهريتتة للمنظمتتةك فقتتد  تتدد كتتف متتن 
  -:باالتي تمثلت الجوهرية

 . غير مرئية للمنافسين  -3.   القصير والطويف  يينهي وسيلة أساسية لضمان البقاء للمنظمة على المد -0
 .     ناتجة عن مزج المهارات والموارد والعمليات  -0.    مميزة وفريدة  للمنظمة  -4.        صعبة التقليد -2
 .للمنتجات النهائية  كأسا  لتطوير المنتجات الجوهرية و تى  -7.       فراد اكبر من قدرة اع -1  
 .أسا  للخيارات اإلستراتيجية للمنظمة  -2.     أسا  لتنفيذ القصد االستراتيجي للمنظمة  -9
 .  يمكن تسويقها وذات قيمة تجارية  -01
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على الخصائص اعربئ اآلتية (Dess;etal,2007:94)(Hitt,2003:84)وباتجاه مقار  يركز كف من  
اعولى الندرة في :الجوهرية فضال  عن كون تلك الخصائص معيارا  لتقيي  موارد وقابليات المنظمة  لكفاياتل

أ  أن المنظمات ( : التقليد )الموارد والقابليات والتي ال تمتلكها المنظمات اعخراك الثانية صعوبة الم اكاة 
ا ولكن بصعوبة أو بكلفة عاليةك الثالثة المنافسة ال تستطيئ تقليد قابلية المنظمة أو أنها تستطيئ تقليده

: الموارد والقابليات التي ت تفظ بديمومتها لمدة أطوف عند تغيير الظروفك والرابعة صعوبة اإل الف: القيمة
الموارد والقابليات التي ال يمكن ئ اللها بموارد وقابليات أخرا بسب  عد  تساو  القيمة 

 ( 72: 3112الريخيلي ك).اإلستراتيجية
 

 :نماذج الكفايات الجوهرية -خ
قد  العديد من الكتا  والبتا ثين نمتاذج للكفايتات الجوهريتة فتي المنظمتاتك استتند بعضتها التى ت ليتف         

المتتوارد والقابليتتات فتتي المنظمتتة واالختتر التتى ت لتتيالت سلستتلة القيمتتة بعتتّدها اداة رئيستتة فتتي خلتتق الكفايتتات 
  :ا عراء عدد من البا ثينواعتي عرض لهذه النماذج طبق كوبنائها

 

 ((Johnson&Scholes,1997:145 أنموذج -0
اعتمد هذا اعنموذج على ت ليالت سلسلة القيمة لغرض ت ديد الكفايات الجوهرية للمنظمة ك من خالف          

ت ليف اعنرطة الرئيسة والفرعية وت ديد نقاط القوة في كف نراط وعدها كفاية جوهرية مئ اعخذ بنظر 
نموذج ( 3)ويوضح الركف . االعتبار الكلفة والمصدر عند ت ليف النراط 

Johnson&Scholes,1997:145) )للكفايات الجوهرية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hitt; etal, 2001أنموذج  -3
يركز البا ثون في نموذجه  على موارد المنظمة والتتي تقست  ئلتى المتوارد الملموستة والموجتودات  

التتي يمكتن تقتدير قيمتهتا فتي التقتتارير الماليتة  والتى المتوارد غيتر الملموستتة التتي تعتد متن المتوارد الرئيستتة 
مة ئذا تتوافرت خصتائص النتدرة لقابليات المنظمة وبناء مقدراتها الجوهرية لت قيق الميزة التنافستية المستتدا

  2001,)أنمتوذج( 2)ويوضتح الرتكف (  23:  3100الرتيخلي ك ). كصتعوبة التقليتد والقيمتة اإلستتراتيجية
Hitt; etal ) للكفايات الجوهرية. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المقدرات تحديد

 

 القيمة سلسلة تحليالت

 المنظمية المقدرات

 المقدرات اساس

 

 الكلفة كفاءة            المضافة القيمة               اإلدارية الروابط            النشاط قوة
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 الكفايات الجوهرية                   الموارد         
 قابليات ئستراتيجية *       مدخالت عمليات*       
 المنظمة اإلنتاجية        
 
 نع                                                القابليات   الموارد           

 تكامف مجموعة     *                
 كال                        الموارد                     
 القابلي  ات                                  
 مجموعة الموارد *                      
 
 

 غير ئستراتيجية               
 
 
 (  & Slocum , 2002: 5-6 Hellriegel, Jackson) أنموذج-2

متن ثت  و. اإلداريتة يتكتون متن ستت كفايتات أساستية تتفتر  ئلتى كفايتات فرعيتةقد  البا ثون أنموذج الكفايات 
ك الفعتتف االستتتراتيجيوك فتترق العمتتفوك االتصتتاف يوهتتذه الكفايتتات الستتت هتت كترتتكف بمجملهتتا الفاعليتتة اإلداريتتة

 .( 79: 3111الدليمي ك) الوعي العالمي وئدارة الذات وكالتخطيط واإلدارة و
 .للكفايات الجوهرية     (Hellriegel,Jackson& Slocum , 2002)أنموذج( 4)ويوضح الركف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( Thompson & Strickland, 2003) انموذج  -4
ي كد البا ثان في نموذجهما للكفايات الجوهرية على العناصر الداخلية للمنظمة والعناصر الخارجية  

التي تتطل  ئنراء عالقات ربكية تربط بين المنظمتة واعطتراف المهمتة والتتي لهتا مصتالح متئ المنظمتةك أمتا 
التكنولوجية والموارد البرترية المتمثلتة بترأ  المتاف العناصر الداخلية فتتجسد بالمهارة الرخصية والمعرفة 

الفكتتر  ك الموجتتودات الماديتتة والمتتوارد غيتتر الملموستتة ك أن متتا تهتتدف ئليتته المنظمتتة هتتو ت قيتتق الميتتزة 
وتكون موارد المنظمة هي القاعدة اعساسية التي تت رك منها ن و القابليتات التنافستية والقابليتات . التنافسية

هريتتة لترتتخص المتتوارد اإلستتتراتيجية التتتي ت قتتق انجتتازات ستتوقية متميتتزة للمنظمتتة لت قتتق والكفايتتات الجو
 .يوضح الكفايات الجوهرية للمنظمة( 0)والركف  ( 24: 3112الريخيلي ك) .بدورها الميزة التنافسية

 
 

 القابلياتأنهل  

 معيارمعتتطابق 



 التنافسيةالميزة  

 المستدامة    

االتصال كفاية  

واإلدارة التخطيط كفاية  
العمل فريق كفاية  

االستراتيجي الفعل كفاية  
العالمي الوعي كفاية  

اإلدارية الفاعلية  

الذات إدارة كفاية  
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 الميزة التنافسية
 

 الموارد اإلستراتيجية
 واالنجازات المت ققة في السوق

 
 القابليات والكفايات الجوهرية

 
 القابليات التنافسية

 
 

 موارد المنظمة
                    

 
 

 (0)ركف
 للكفايات الجوهرية Thompson & Strickland,2003:119) )أنموذج 

 
ومتن تتبتئ النمتتاذج التتي عرضتتت تترا البا ثتة أنهتتا وأن اختلفتت بأستتاليبها ئال أنهتا أجمعتت علتتى تقتدي  دلتتيال 

 .معرفيا لإلبعاد اعساسية في بناء الكفايات الجوهرية للمنظمات
 
 

 المب ح الثالح
 اإلطار العملي للدراسة

 

 وصف وترخيص متغيرات الدراسة الخاصة بخصائص المنظمة المتعلمة: أوال
توافر خصائص المنظمة المتعلمة  عن مستوا المعيارية ال سابية واالن رافات المتوسطات  سا  ت          

 . (1) رق  الجدوف موضح في هو كمافي المنظمة المب وثة 
 

 (1)جدوف 
المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بخصائص المنظمة 

 (  (N=50المتعلمة
المتوسط  اعبعاد الفقرات

 ال سابي
االن راف 
 المعيار 

 0.59 4.42 المستمرالتعل   0-4

 0.82 3.00 رال وا 0-9

 0.64 4.17 التعل  وفرق التعاون ترجيئ 2-03

 0.76 3.70 التمكين 02-01

 0.68 4.12 اإلستراتيجية القيادة 07-31

 0.79 3.83 لخصائص المنظمة المتعلمةالم رر الكلي  0-31
      

لدا عينة خصائص المنظمة المتعلمة  عبعاد الكلي ال سابي المتوسط أن (1) رق  الجدوف من يتبين      
 ك( 0.79) معيار  وان راف (3)وهو أعلى من الوسط المعيار  البالغ ( 3.83) بلغ ئذ متوسطا ك كان الب ح

 بدرجة اإلدارية جاء/في الكلية التقنية خصائص المنظمة المتعلمة  توافر أبعاد مستوا أنوهذا يفسر 
 تبعا المنظمة المب وثة في وجودا المتعلمة المنظمة خصائص أبعاد أكثر أن الجدوف من يتبين كماك متوسطة
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 ال سابية بمتوسط المتوسطات أعلى على  صف ك يح"التعل  المستمر" اعوفالبعد  هو الب ح إلجابات عينة
 الثانيالبعد  هو وجودا المتعلمة المنظمة أبعاد كوأقف( 0.59) معيار  وان راف ك( 4.42) بلغ  سابي

 معيار  وان راف ك( 3.00 )بلغ بمتوسط  سابي ال سابية المتوسطات أدنى على  صف ك يح" رال وا"
ضوء  في متعلمة منظمة لتكون تتجه منظمة اإلدارية بأنها/الكلية التقنية  نصف أن يمكن سبق ومما.( 0.82)
 ئذ تبين أن المنظمة المب وثة.فيها المنظمة المتعلمة خصائص أبعاد التدري   وف تطبيق هيئة أعضاء ئجابات
 القدرات التنظيمية تطوير لضمان البيئية مئ المتغيرات المستمر التعل  على بقدرتها تتصف

وال وارككما  والتعاونك التعل  وفاعليةكوترجيئ بمرونة والت رك من المراركة العاملين واستمرارهاكوتمكين
  يح أنها التعل  عمليات متوسطة في بدرجة جاءت الب ح م ف المنظمة اإلستراتيجية في قيادةال أن وتبين
 .والجماعي الفرد  المستوا على مهاراته  وتنميهما تطوير على وترجعه  اعفراد تساعد

 

 وصف وترخيص متغيرات الدراسة الخاصة بالكفايات الجوهرية: ثانيا
 من لمستوا تنمية الكفايات الجوهرية المعيارية واالن رافات ال سابية المتوسطات  سا  ت             
 .(2)رق   الجدوف في هو موضح وكما كأعضاء الهيئة التدريسية  وجهة

 (2)جدوف 
 .المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة الخاصة بالكفايات الجوهرية
(N=50  ) 

المتوستتتتتتتتتتتتتتط  اعبعاد الفقرات 
 ال سابي

االن تتتتتتتتتتتراف 
 المعيار 

 0.73 3.82 االتصاف 30-34

 0.69 3.98 المعرفة 30-39

 0.77 3.75 التوجه ن و االنجاز 32-23

 0.83             3.68 بناء الفريق 22-21

 0.54 4.17 تطوير اإلفراد 27-41

للكفايات الم رر الكلي    30-41
 الجوهرية

3.95 0.66 

 

عبعتاد تنميتة الكفايتات الجوهريتة لتدا عينتة  الكلتي ال سابي المتوسط أن (2) رق  الجدوف من يتبين           
 0.66) معيار  وان راف ك(3)وهو أعلى من الوسط المعيار  البالغ  ( 3.95) بلغ ئذ  متوسطا ك الب ح كان

الكليتتة التقنيتتة ئدراك أعضتتاء الهيئتة التدريستتية لتنميتتة الكفايتتات الجوهريتة فتتي  مستتتوا أنوهتتذا يفستتر  ك(
متوستطةك وذلتك متن ختالف من هتا الفترص للتدريستيين لت ستين مهتاراته  واكتستابه   بدرجتة اإلداريتة جتاء/

مهتتارات جديتتدة وتطويرهتتا لغتترض تقتتدمه  المهنيكوترتتجيعها مرتتاركته  بتتالخبرة متتئ اآلختترين لزيتتادة  فهتت  
 ل اليتةاستمرارها بالب ح عن مصادر وتكنولوجيتا المعلومتات لت تديح المعرفتة ا القرارات المتخذةك فضال عن

فتي تقاست  المعلومتات والمعرفتة بتين العتاملين فيهتا لتعزيتز كاالنترنيتت واستخدامها لوسائف االتصتاف ال ديثتة 
  .الكفايات الجوهرية وتنمية

إلجابتات  تبعتا المنظمة المب وثة في وجوداالكفايات الجوهرية  أبعاد أكثر أن الجدوف من يتبين كما             
  سابي ال سابية بمتوسط المتوسطات أعلى على  صف  يح"تطوير اإلفراد" الخام  البعد هو الب ح عينة
البعتد  هتو وجتوداالكفايتات الجوهريتة  أبعتاد ك كمتا وتبتين أن أقتف( 0.54) معيتار  وان تراف ( 4.17) بلتغ
 وان تراف ك (3.68)بلغ بمتوسط  سابي ال سابية المتوسطات أدنى على  صف ك يح" بناء الفريق "الرابئ
 يح من على تطوير رسالة مرتركة لكيان فريق العمف  جهود الكلية مضاعفة يتطل  فهذا. ( 0.83) معيار 

دع  الفريق وتوزيئ اعدوار علتى أعضتائها وتتوفير ومتنح الصتال يات لقيتادة الفريتق وغيرهتا متن المتطلبتات 
 . الجوهرية لتكوين وبناء فرق العمفالتي تعتبر  من اعساسيات 

 

 تبار الفرضيات اخ: ثالثا
 اختبار الفرضية الرئيسة اعولى  -1

ك رالتعل  المستمرك ال وا)معامالت االرتباط بين خصائص المنظمة المتعلمة (  3)يال ظ من الجدوف       
 .ومستوا تنمية الكفايات الجوهرية(  اإلستراتيجية القيادةك التمكينك التعل  وفرق التعاون ترجيئ

 (3)جدوف 
 االرتباط بين خصائص المنظمة المتعلمة وتنمية الكفايات الجوهريةعالقات 

 الكفايات خصائص المنظمة المتعلمة
 الجوهرية   

 ئثبات الفرضية  الداللة

 قبوف الفرضية معنوية **0.725 التعل  المستمر

 قبوف الفرضية معنوية **0.716 رال وا

 الفرضيةقبوف  معنوية **0.557 التعل  وفرق التعاون ترجيئ
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 قبوف الفرضية معنوية **0.748 التمكين

 قبوف الفرضية معنوية **0.777 اإلستراتيجية القيادة

 قبوف الفرضية معنوية **0.760 الم رر الكلي لخصائص المنظمة المتعلمة  

                       0.01ارتباط معنو  بمستوا  **       0.05ارتباط معنو  بمستوا *         
 

والدالتة علتى نتتائج عالقتات االرتبتاط بتين متغيترات الدراستة ئذ ( 3)نال ظ من النتتائج الظتاهرة فتي الجتدوف
سواء على (  (0.01أرارت هذه النتائج ئلى أن جميئ العالقات هي موجبة وذات دالالت معنوية عند المستوا

ائص المنظمتة المتعلمتة وئجمتالي وأخيرا جاءت العالقة بتين ئجمتالي خصت. مستوا اإلبعاد منفردة أو مجتمعة 
وهتتو (0.01)عنتتد مستتوا داللتة ( 0.760)تنميتة الكفايتات الجوهريتتة موجبتة وقويتة ئذ بلتتغ معامتف االرتبتاط 

ارتبتتاط موجتت  وداف معنتتو  وهتتذه النتيجتتة تتتدف علتتى أن أجمتتالي خصتتائص المنظمتتة المتعلمتتة تتترتبط طرديتتا 
المنظمتة  مجتمتئ الب تح ويمكتن تفستير ذلتك بتان  . وثتةتنمية الكفايتات الجوهريتة فتي المنظمتة المب بمستوا

لمعرفتتة وتبادلهتتا بتتين جميتتئ االفتتراد والمستتتويات ت كتتد علتتى ضتترورة  تبنتتي واكتستتا  ا تمتلتتك ر يتتة جديتتدة 
اإلستتراتيجية علتى أعلتى قيمتة ارتبتاط وهتذا يتدف علتى أن  كمتا و صتف متغيتر القيتادة ك. االدارية في المنظمة 

متتن  يتتح اهتمامهتتا الكبيتتر بتتالتعلي  الفتترد  أدارة الكليتتة هتتي جتتوهر ت ستتين خصتتائص المنظمتتة المتعلمتتة 
اإلستتراتيجية وبمستتوا أفضتف فتي اعداء والنمتو  والجماعي عنته وستيلة أساستية لت قيتق رستالتها وخططهتا

  . والتميز
ئذ ئنه كلما توفرت خصائص المنظمة المتعلمة في المنظمة المب وثة كلما لفرضية اعولىك مما ي قق ص ة ا

  .لدا أعضاء الهيئة التدريسية  الكفايات الجوهريةتنمية وتعزيز مستوا ازداد  
 

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية  -3
ك رالتعل  المستمرك ال وا)معامالت االن دار بين ئبعاد خصائص المنظمة المتعلمة (  4)يال ظ من الجدوف     

 .ومستوا تنمية الكفايات الجوهرية( اإلستراتيجية القيادةك التمكينك التعل  وفرق التعاون ترجيئ
 ( 4)جدوف 

 نتائج ت ليف اثر خصائص المنظمة المتعلمة في تنمية الكفايات الجوهرية

 المتغيرات          
R

2
 F  الم سوبة T الم سوبة 

معنوية أنموذج 
 االن دار 

 معنو  7.572 45.73 0.53 التعل  المستمر في مستوا الكفايات الجوهرية 

 معنو  5.045 42.43 0.51 ال وار في مستوا الكفايات الجوهرية

فتي مستتوا الكفايتات  التتعل  وفترق التعاون ترجيئ
 الجوهرية

0.31 33.25 5.932 
 معنو 

 معنو  6.325        48.63    0.56 التمكين في مستوا الكفايات الجوهرية

 معنو  7.786        54.72 0.60 اإلستراتيجية في مستوا الكفايات الجوهرية القيادة

خصتتتائص المنظمتتتة المتعلمتتتة فتتتي مستتتتوا تنميتتتة 
 الكفايات الجوهرية

0.58 49.64 13.53 
 معنو 

لخصائص المنظمة المتعلمة في تنمية الكفايات أعاله أن هنالك تأثير معنو  موج  ( 4)يتضح من الجدوف   
 التمكينك التعل  وفرق التعاون ك ترجيئرالتعل  المستمرك ال وا)ك وذلك من خالف جميئ أبعاده  الجوهرية

 تنمية الكفايات الجوهريةأن نسبة االختالف المفسر في R2) ) ي رر معامف الت ديد ئذ( اإلستراتيجية القيادةك
تمثف نسبة (  0.42)وان النسبة المتبقية البالغة (0.58)بنسبة خصائص المنظمة المتعلمةبسب  تأثير أبعاد 

مساهمة المتغيرات غير الداخلة في أنموذج الدراسة أو متغيرات عروائية ال يمكن السيطرة عليها ك فضال 
( t)ك وقد ت  اختبار معنويته ئذ كانت ( 0.01)عند مستوا معنوية ( F( )49.64)يمة عن ذلك بلغت ق

تأثير إلبعاد خصائص المنظمة المتعلمة وهذا يعني أن  (0.01)وهي معنوية عند مستوا  13.53))الم سوبة
 . مستوا تنمية الكفايات الجوهريةواضح في 

والكفايات  المتعلمة المنظمة في دراسة المقدمة الدراسات من العديد مئ منسجمة النتائج هذه جاءت قد   
 الجوهرية كدراسة

( Chaston et al ,2000) ,(Dunphy et al , 1997 )  . يظهر مما تقد  ئن هناك تأثير معنو  ك
ويمكن  .مما ي قق ص ة الفرضية الثانية  ومستوا تنمية الكفايات الجوهرية كلخصائص المنظمة المتعلمة 

فضال أعضائها  لجميئ  ودعمهائتا ة المعلومات الضرورية  ت كد على المنظمة مجتمئ الب حتفسير ذلك بان 
واتخاذ  في صياغة وت ديد اعهداف ومراركته  توثيق عالقات اعفراد وتدعيمها من خالف عمف الفريقعن 

 . في المنظمة المب وثة الكفايات الجوهريةمما انعك  ذلك على تنمية وتعزيز ك  القرارات
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 المب ح الرابئ
 االستنتاجات والتوصيات

 

 االستنتاجات: أوال
اإلداريتة بتوظيتف خصتائص المنظمتة المتعلمتة كتان متوستطا ك /ظهر أن مستوا اهتما  الكلية التقنية  -1

 وتبتادف المعرفتة تقاست  جهودهتا  فتي ترتجيئ أعضتاء الهيئتة التدريستية علتى مضتاعفة يتطلت  فهتذا
ا تدح  تتوفير فضتال عتن  رصتها علتى اعداء ك كفتاءة جديدة بهدف ت سين أرياء المعلومات لتعلمه 

 .التقنيات لدع  أعضائها في ممارسة أنرطة التعل  المستمر
اإلداريتتة بتبنيهتا إلبعتتاد الكفايتتات الجوهريتتة برتتكف عتتا  جتتاء /تبتين أن مستتتوا اهتمتتا  الكليتتة التقنيتتة  -2

وقتتد ستتاه  فتتي تتتوافر تلتتك اعبعتتاد هتتي االستتتمرار بالب تتح عتتن مصتتادر المعلومتتات  بدرجتتة متوستتطةك
التوجته ن تو العمتف بتروح الفريتق والمرتاركة بتين العتاملين متن  فضتال عتن .لت ديح المعرفة ال الية
  .خالف االتصاالت المفتو ة

د متتن  أستتهمت خصتتائص المنظمتتة المتعلمتتة فتتي ت قيتتق عالقتتة ارتبتتاط معنويتتة موجبتتة بتتين كتتف بعتت -3
في الكليتة  اعفراد تمكين خصائص المنظمة المتعلمة ومستوا تنمية الكفايات الجوهرية وذلك نتيجة 

مهتارات جديتدة  ه مرتركة ومن ه  الفرص لت سين مهتاراته  واكتستاب ر ية اإلدارية  ن و/ التقنية 
لدا أعضاء هرية وتطويرها لغرض تقدمه  المهني مما انعك  ذلك على تعزيز وتنمية الكفايات الجو

 . اإلدارية  / في الكلية التقنية  الهيئة التدريسية
اإلستراتيجية على أعلى قيمة ارتباط  وتأثير وهذا يدف على أن أدارة الكلية  كما و صف متغير القيادة -4

من  يح اهتمامهتا الكبيتر بتالتعلي  الفترد  والجمتاعي هي جوهر ت سين خصائص المنظمة المتعلمة 
اإلستتتراتيجية وبمستتتوا أفضتتف فتتي اعداء والنمتتو  ساستتية لت قيتتق رستتالتها وخططهتتاعنتته وستتيلة أ

ئذ ئنتته كلمتتا تتتوفرت خصتتائص المنظمتتة المتعلمتتة فتتي ممتتا ي قتتق صتت ة الفرضتتية اعولتتىك . والتميتتز
لتتتدا أعضتتتاء الهيئتتتة  الكفايتتتات الجوهريتتتةتنميتتتة وتعزيتتتز مستتتتوا المنظمتتتة المب وثتتتة كلمتتتا ازداد  

 .التدريسية
/ أسه  أجمالي خصائص المنظمة المتعلمة في التأثير في بناء الكفايات الجوهريتة فتي الكليتة التقنيتة  -5

 واإلستتراتيجيات العمتف أهتداف وضتئب المرتاركة في للموظفين الفرصة ئتا ة اإلدارية  وذلك نتيجة 
 تتدع  مبتادراته التتي  الجديتدة اعفكتار وتجريت  االبتكار علىه  ترجيعفضال عن  كاإلنجازه المناسبة
 .اإلبداعية

 

 التوصيات :ثانيا 
  :يلي بما توصي البا ثة فان التوصف ئليها ت  التي النتائج ضوء على           

 لتعزيز العاملين المعرفي بين االتصاف عملية وتفعيف تنمية تدع  التي بالوسائف االهتما  ضرورة -1
 :من خالف الجامعات في المعرفي التبادف عملية
 وأستالي  اكتستابها ودمجهتا متئ   المعرفتة الجديتدة وتبتادف مركز معلوماتي يتبنى نرتر ئنراء

 ا دح التقنيات لدع  أعضائها في ممارسة أنرطة التتعل  المستتمر وتوفيرالمعرفة الموجودة 
 . لتطوير عملية االتصاف المعرفي

 ت العلميتة داختف ترجيئ المراركة الفاعلة ععضاء الهيئة التدريستية فتي المت تمرات والنتدوا
 .الجامعات وخارجها لت قيق التنو  الفكر  والمعرفي 

  تطتتوير وستتائف االتصتتاف االلكترونيتتة وتطتتتوير بتترامج اإلنترنتتت كوستتيلة الكتستتا  المعرفتتتة
 .وتبادلها

 اإلفراد بين وت ليلها وتبادلها  المعلومات استقباف وتنمية عملية ال وار فن تعزيزو التعل  فرق بناء -2
  المنظمة فيوالجماعات 

 :التوجه ن و بناء الكفايات الجوهرية داخف الجامعات من خالف -3
  فتح اعبوا  أما  الب ح العلمي والتطوير التقنتي وت تديح أستالي  التعلتي  والعمتف علتى جعتف

التفتوق فتي العلتو  مجتاال للمنافستة وئعطتاء اعولويتة لصتناعة العقتوف التتي أساستها التربيتتة 
 .ير واإلبدا  واالبتكاروالتعلي  والب ح والتطو
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  التعديف المستمر لتبعض القتوانين والترتريعات واعنظمتة بمتا يواكت  المعطيتات المتجتددة فتي
 .مجتمئ المعلومات واقتصاد المعرفة

 
 

 المصادر 
 

 المصادر العربية: أوالا 
 الكت  - أ

 الوراق دار ك"والعمليات واالستراتيجيات المفاهي  :المعرفة دارةا "ك (  3114)نج  ك عبود نج   ك  -1
 .ك عمان   اعردن والتوزيئ للنرر

 الب وح والدوريات العربية - ب

 أعضاء نظر وجهة من اعردنية الجامعات في المتعلمة المنظمة مفهو "ك ( 3101)ال واجرةك كامف ك -0
-330 : ص ك ص 0ك العتدد  1ئدارة اععمتاف ك المجلتد  فتي اعردنيتة كالمجلتة" التدريستية  الهيئتة
340. 

 ئدارة المتوارد وظتائف دور" ك)  3101 (م متودك والعميتانك عبير  والفاعور ك م مد  الكساسبهك -3
 :ص صك3 العتدد ك 1 المجلتد اععمتافك ئدارة فتي اعردنيتة المجلتة ك"المتعلمتة المنظمتة في البررية
012- 092 . 

ذعتتتار رتتجا  ضتتتيف   زايتتد ك عبدالناصتتر  ستتتين ريتتاض   بوبرتتيت ك خالتتتد ا متتد  والمطيتتر  ك  -2
الم تمر الدولي للتنميتة " المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية "ك (  3112)ك

 . 23 -0: االدارية ك المملكة العربية السعوديةك معهد االدارة العامة ك ص ص 
 الصتناعية الرتركات فتي المتعلمتة المنظمتة بنتاء أساستيات"ك (3117)ك صتياح هتانيك جهتاد بنتي -4

 ئدارة فتي اعردنيتة المجلتة ك"اعردن فتي البرمجيتات صتناعة رتركات علتى ميدانيتة دراستةاعردنيتةك 
 .30-0: ص صك4كالعدد2 المجلد اععمافك

 الرسائف واالطاريح الجامعية -ج
بفاعلية ئدارة الموارد  ت ليف عالقة تقانة المعلومات" ك(  3111)ك ئ سان عالو   سين الدليميك  -0

كليات جامعة  عينة مختارة من دراسة ميدانية فيك  " وأثرها في بناء الكفايات الجوهريةالبررية 
 .أطرو ة دكتوراه في اإلدارة العامةك كلية اإلدارة واالقتصادك جامعة بغدادكبغداد

واستراتيجيات أدارة المعرفة في دور المعرفة الضمنية " ك ( 3112)الريخيلي ك مهند م مد ياسينك  -3
ك دراسة ميدانية في ديوان الرقابة الماليةك رسالة ماجستير في ئدارة " بناء المقدرات الجوهرية

 .اإلعمافك كلية اإلدارة واالقتصادك جامعة بغداد
ك " اثر خصائص المنظمة المتعلمة في ت قيق التميز الم سسي"ك (  3101)ك أسماء سال ك  النسور -2

ك رسالة ماجستير في ئدارة اإلعمافك تطبيقية في وزارة التعلي  العالي والب ح العلمي اعردنية  دراسة
 .كلية اععماف ك جامعة الررق اعوسط
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ة الدوريات والدارسات اعجنبي -   
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management Journal, vol. 13 
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 ( استبانه )                                 
 :  اعستاذة اعفاضف 

 ... ت ية طيبة
خصائص المنظمة المتعلمة وأثرها في تنمية  أعدت هذه اإلستبانة لقيا  متغيرات الب ح الموسو   

/ نية اإلدارية دراسة أستطالعية آلراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية التق" الكفايات الجوهرية
أما  اإلجابة التي تختارونها ك ( )راجين تفضلك  باإلجابة على أعسئلة بعناية ك وذلك بوضئ عالمة ". بغداد

 . وال داعي لذكر االس .  ونود أعالمك  بأن المعلومات ستستخد  عغراض الدراسة فقط 
 ...مئ خالص ركرنا وتقديرنا

 البا ثة

      مة المتعلمة   خصائص المنظ(الجزء اعوف ) ت

اتفق  التعل  المستمر 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما 

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      في الكلية اعولويات قمة المستمر التعلي  ي تف 0

      اعداء كفاءة جديدة بهدف ت سين أرياء أعضائها لتعلمه  ئدارة الكليةتكافأ 3
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التقنيات لدع  أعضائها في ممارسة أنرطة ا دح  توفير على ت رص الكلية 2
 التعل  المستمر

     

 والفارلة تجاربه  الناج ة خالف من التعل  على أعضاءها الكلية ترجئ 4
 

     

اتفق  رال وا 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما 

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      بين أعضائها المستمر ال وار ن و استراتيجياتها الكلية توجه 0

      ورفافية بصرا ة بينه  فيما المعلومات الموظفون يتبادف 1

       البناء النقد الكلية أعضائها على تقبف ترجئ 7

      التفاعلي التعل  فرص ععضائها الكلية توفر 9

اتفق  التعل  وفرق التعاون ترجيئ 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما 

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      الجماعي خالف العمف من المها  ئنجاز على للكلية الهيكف التنظيمي يساعد 2

      لت قيق اعهداف المرسومة المرتركة المس ولية قي  ت كد الكلية 01

أعضائها التي تهدف ئلى تعزيز عملية  اإلنسانية بين العالقات الكلية تدع  00
 التعل  

     

بمساعدة بعضه  البعض على م اولة الفه  التدريسيين  ترجئ ئدارة الكلية 03
 .الص يح لمركالت العمف قبف لبدء في  لها 

     

اتفق  تمكينال 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما 

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      القرار اتخاذ في للتدريسيين المراركة ةالفرص تتيح ئدارة الكلية 02

 اهتمامات العمف إلربا  أسالي  مرونة ت قيق ن و سياساتها توجه الكلية 04
 أعضائها

     

      العمف واجبات تنفيذ عند االختيار  رية للتدريسيين ئدارة الكلية تتيح 00

 .اإلستراتيجية ر يتها ئثراء في للمساهمة الكلية التدريسيين ئدارةتدعو  01
 

     

اتفق  اإلستراتيجية القيادة 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما 

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

تعزيز  بهدف الم سسي التطوير عملية في باستمرار الكلية ئدارة تقو  07
 التنافسي للكلية المركز

     

ا اإلدارة تولي 09  من ت سن علمية جديدة وأسالي  طرائق بدراسة اهتمام 
 اعداء المتميز للتدريسي

     

      .العمف المختلفة مستويات بين الثقة أواصر ئدارة الكلية تقو  02

 الوظيفي المسار تطوير ن و قبف ئدارة الكلية من واضح توجه هناك 31
 .الجديدة والمتغيرات التطورات على مواكبة القدرة من ليتمكن للتدريسي

     

      الكفايات الجوهرية  ( الجزء الثاني ) ت
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اتفق  االتصاف 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما  

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

تتتتتاح للتدريستتتتيين  ريتتتتة االتصتتتتاف وتبتتتتادف المعلومتتتتات عبتتتتر المستتتتتويات  30
 والو دات التنظيمية المختلفة داخف الكلية 

     

      القرارات التخاذ الالزمة توفير المعلومات على االتصاف بالكلية نظا  يساه  33

      .اعقسا توجه الكلية رسائف متناسقة تنظ  أولويات عمف  32

 ت فز ئدارة الكلية التوجه ن و العمف بروح الفريق والمراركة بين العاملين  34
 من خالف االتصاالت المفتو ة

     

اتفق   المعرفة 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما  

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      .تعمف الكلية على توظيف المعرفة من خالف ت ويلها ئلى خدمات جديدة 30

      تستخد  الكلية تكنولوجيا المعلومات لنرر المعرفة بين جميئ اعقسا   31

ت تتتاوف ئدارة الكليتتتة االستتتتمرار بالب تتتح عتتتن مصتتتادر المعلومتتتات لت تتتديح  37
 .المعرفة ال الية

     

 المعارف لتطبيق فرص ومجاالت وتوفير لتنمية خليات في الكلية يتوافر 39
 المتراكمة

     

اتفق  ن و االنجازالتوجه  
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما  

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      مني والواجبات المطلوبة بعملي للقيا  الالز  الدع  ئدارة الكلية توفر 32

      أتلقى تغذية مرتدة عما أ ديه من أعماف تدفعني لمزيد من اعداء الجيد 21

      يدفعني الكتسا  المهارات باستمرارتتنو  المهارات المطلوبة عداء عملي  20

      تتبنى الكلية سياسة واض ة تهدف ئلى تنمية قدرات منتسبيها   23

اتفق  الفريق بناء 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما  

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      .تثني ئدارة الكلية على أداء الفريق بمقدار انجازاته 22

      (فرق العمف ) العمف من خالف أسلو  و دات تواجه التي المركالت  ف يت  24

      .وفقا لتطور اإل داح أهدافها تكييف في ال رية   تمتلك الكلية في العمف فرق 20

      .تمتلك الكلية خبرات فنية تسه  بركف فاعف لت قيق أهداف الفريق 21

اتفق  اإلفراد تطوير 
 تماما  

ئلى  اتفق 
 د 
 ما  

ال 
 أتفق 

الأتفق 
 تماما  

      .تمتلك الكلية خطة لتطوير أنجاز الكفايات عبر عملية أدارة اعداء 27

ترجئ الكلية أعضاء هيئة التتدري  المرتاركة بتالخبرة متئ اآلخترين لزيتادة   29
 .فه  القرارات المتخذة

     

تهدف ئدارة الكلية ئلى منح الفرص للتدريسيين لت سين مهاراته  واكتسا   22
 .مهارات جديدة وتطويرها لغرض تقدمه  المهني 

     

ترتتجئ ئدارة الكليتتة أعضتتاء هيئتتة التتتدري  المرتتاركة بتتالبرامج التدريبيتتة  41
 والتطويرية والم تمرات العلمية 

     

 
................................................................. 

......................................... 
........... 


