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  المستخلص

لقد تناولت ھذه الدراسة دور التعلم التنظیمي في تحقیق القدرات التنافسیة للمنظمة ، أذ نرى أن التحدیات التي  
لمنظمات الیوم تملي علیھا اآلن وفي المستقبل تفعیل خبراتھا العلمیة لمواجھة ھذه التحدیات ونشر ھذه تواجھ ا

المفاھیم ضمن أولویات ومعطیات الثقافة التنظیمیة لھذه المنظمات بالرغم من امتالكھا الكثیر من المعرفة 
المنظمات لھ من اجل تعزیز قدراتھا  وتطبیقات التعلم . وعلى الرغم من أھمیة التعلم التنظیمي وتبني بعض

التنافسیة  إال إننا نجد الكثیر من المنظمات ومنھا المنظمات ( الجامعات المبحوثة )  الزالت ال تدرك أھمیة دور 
التعلم التنظیمي في تحقیق القدرات التنافسیة  ، وھنا تحددت مشكلة الدراسة التي  تم التركیز علیھا لوضع الحلول 

  ھا قدر اإلمكان.المناسبة ل
       و قد سعت ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األھداف كان أبرزھا : معرفة مدى تبني الجامعات المبحوثة    

( مجتمع الدراسة ) للتعلم التنظیمي بأبعاده المختلفة في تعزیز قدراتھا التنافسیة ، و في تحدید عالقات االرتباط 
لتنافسیة للجامعات . وفي ھذا السیاق تم صیاغة فرضیتین رئیستین كانتا على بین التعلم التنظیمي والقدرات ا

                                          النحو اآلتي ( ال تتباین اھتمامات الجامعات المبحوثة  في تبني متغیرات الدراسة ) و
                                      قدرات التنافسیة للجامعات ) و ( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین التعلم التنظیمي وال

  (ال توجد عالقة تأثیر ذات داللة إحصائیة بین التعلم التنظیمي، والقدرات التنافسیة للجامعات) .
 و قد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة منھا كان أھمھا (  تتباین اھتمام الجامعات المبحوثة في تبني   

متغیرات الدراسة) ووجود عالقات ارتباط وتأثیر معنوي وذات داللة إحصائیة  بین متغیرات الدراسة وبدرجات 
متفاوتة .  وقد تضمنت ھذه الدراسة توصیات عدة منھا  (ضرورة تبني الجامعات المبحوثة  بناء شامل للتعلم 

معات ، وتوفیر بیئة أكثر مالئمة تدرك أھمیة التعلم التنظیمي بأبعاده كافة)  والعمل على نشر ثقافة التعلم في الجا
التنظیمي في الجامعات ، واالھتمام برسم االستراتیجیات الالزمة لتنمیة وتطویر معارف التدریسیین وقدراتھم 

ً مستقبلیاً یخدم المعرفة  .   اإلبداعیة والكشف عنھا بوصفھا استثمارا
  

Abstract 
I have dealt with study the role of organizational learning in achieving the 
competitive capabilities of the organization, where we see the challenges facing 
organizations today dictate now and in the future activation of scientific expertise to 
meet these challenges and the dissemination of these concepts within the priorities 
and data organizational culture of these organizations despite having a lot of 

knowledge and learning applications .Despite  the importance of organizational 
enhance their learning and adopting some of the organizations have to 

competitiveness, we find a lot of organizations, including organizations (universities 
researched) still do not realize the importance of the role of organizational learning 

ocus has been to in achieving competitiveness, here identified the problem of study f
develop suitable solution her as much as possible    .  

   And this study has sought to achieve a number of goals, most notably: to know the 
extent of adoption of the researched universities (study population) for 

its various dimensions in strengthening their  organizational learning in
competitiveness, and to determine correlations between organizational learning and 

competitiveness of universities. In this context, the formulation of two main 
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ns of universities discussed in the premises were as follows (do not vary the concer
adoption of the study variables (f) There is no relationship statistically significant 
correlation between organizational learning and competitiveness of universities), 

ance between organizational and (no effect relationship of statistical signific
learning ،and the competitiveness of universities .(  

  
  And have reached several conclusions to the study of which was most important 

(vary the interest of universities discussed in the adoption of the study variables) 
xistence of linkages and the impact of moral and statistical significance and the e

between the variable of the study and to varying degrees                                               .
                                                                             .                             

   These included the study several recommendations, including (the necessity of 
adopting universities researched building a comprehensive organizational learning 

universities, and dimensions of all) and to disseminate the culture of learning in 
provide a more hospitable environment recognizes the importance of organizational 
learning in universities, and attention to draw the necessary strategies to develop the 

knowledge faculty and their creative and disclosure investment knowledgefuture serve as                                                                                                                        .

  
  المقدمة 

برزت في بیئة االعمال المعاصرة مفاھیم جدیدة لدى اوساط الباحثین و الممارسین في مجال المنظمات . و لعل 
ابرز المفاھیم التي حظیت باھتمام متزاید في العقدین االخیرین في القرن الماضي و  منالتعلم التنظیمي كان مفھوم 

القرن الحالي . و ان العدید من المنظمات استطاعت ان تحقق القدرات التنافسیة من خالل تبنیھا منھج التعلم 
مستمرة لتحدیات البیئیة بما یمكن في ایجاد التنظیمي بوصفھ عملیة تفاعل و استقراء و استكشاف و مواجھة 

الحلول و اختبار البدائل التي تحقق التحسین المستمر او التغییر الجذري لسلوكھا لضمان بقائھا و تفوقھا التنافسي 
التي شھدھا العالم نحو عصر المعرفة و المعلومات الذي یركز االھتمامات مع التحوالت الجذریة .و تزامنت تلك 

و تحویلھا الى سباقات عمل و نماذج  ،ثمار الموجودات الفكریة و المعرفة الضمنیة و كیفیة االتسفادة منھا على است
سلوك ترفد و تحدث الذاكرة التنظیمیة بصورة مستمرة من خالل عملیة التعلیم التنظیمي . من ھنا جاءت ھذه 

  من الجانب النظري و الجانب العملي لھا . الدراسة التي تم ھیكلتھا في عدد من الفصول و المباحث تستوعب كل
  الفصل األول  

:  بعض الدراسات السابقة ومنھجیة الدراسة    أوالً
  -تمھید :

إن توضیح المنھجیة العلمیة للدراسة الحالیة یسھل الطریق الذي یسیر وفقھِ الباحثون لتحقیق ما یھدفون إلیھ ،    
ع منھجیة صحیحة ومبنیة على أسس علمیة سلیمة، إذ یتم  توجیھ كل فالوصول إلى نتائج علمیة مقبولة یعتمد إتبا

من الجانب النظري للبحث والجانب العملي باتجاه تحقیق الغایة نفسھا التي یسعى الباحثون وراءھا . ویستعرض  
ة ھذا المبحث أوالً بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة ، ومن ثم یشرع بعرض منھجی

الدراسة التي تم اعتمادھا وذلك من خالل تحدید مشكلة الدراسة ، أھمیتھا ،أھدافھا ،تصمیم مخطط الدراسة 
االفتراضي ، تحدید الفرضیات الرئیسة والفرعیة لھا ، ومن ثم توضیح األسالیب المستخدمة في جمع  وتحلیل 

       البیانات فضالً عن إعطاء وصف تفصیلي لعینة الدراسة ومجتمعھا . 
  أوالً : بعض الدراسات السابقة          

ً من الدراسات العربیة واألجنبیة  السابقة والمتعلقة بموضوع ھذه الدراسة ، ولقد أفاد        نعرض ھنا عددا
الباحثون من ھذه الدراسات في فھم وبلورة معطیات الدراسة الحالیة ومتغیراتھا . وقد توخى الباحثون اإلشارة إلى 

ة وابرز سماتھا األساسیة دون اإلسھاب فیما احتوتھ من مضامین  ت بالتركیز على موضوعاتھا الرئیسلدراساھذه ا
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یستطیع الباحث الراغب الرجوع إلى ھذه الدراسات على ضوء ما  إذلھ مثل ھذه الدراسة ( البحث ) وبقدر ما تتحم
  یتم عرضھ ھنا من مسمیات ھذه الدراسة وعناوینھا . 

  الفصل األول
  المبحث األول 

   Study Methodologyثانیاً : منھجیة الدراسة   
  :  یتناول الجزء الثاني من المبحث األول المكونات األساسیة لمنھجیة الدراسة وفي ضوء الفقرات اآلتیة 

   Study Problem                أوالً: مشكلة الدراسة
  ورین ھما :یمكن النظر إلى مشكلة الدراسة الحالیة من خالل منظ

   Theoretical) Ideological Problemالمشكلة الفكریة :            (  •
یعد  كل من موضوع التعلم التنظیمي  والقدرات التنافسیة  من الموضوعات الحدیثة في األدب اإلداري المعاصر    

افسة بین المنظمات ، وبسبب وتبرز الحاجة إلیھما في منظمات األعمال حاضرا ومستقبال، بسبب شدة  واحتدام المن
وتیرة التغییر المستمر والمتسارع في إدارة المعرفة  . و على الرغم من أھمیة موضوعي التعلم التنظیمي  
والقدرات التنافسیة  ،فانھ ما یزال یكتنف مفاھیمھما وأبعادھما بعض الغموض ، وما یزاالن یشغالن تفكیر إدارات 

ن على حد سواء ، وعنھما زال الجدل  والنقاش الفكري حولھما  لم یحسم . إذ  المنظمات المعاصرة  ، والباحثی
یحتاج إلى المزید من البحث والدراسة المنظمة ، وتتجسد المشكلة الفكریة بأنھ ما زالت  العالقة بین المتغیرین  

  . خاضعة إلى جدل فكري بین الباحثین والمفكرین  لتحدید دور كلیھما في التأثیر في اآلخر
   Practical  Problemالمشكلة المیدانیة   •

تعاني المنظمات ومنھا المنظمات المبحوثة في ھذه الدراسة  من ضعف أدراك أھمیة التعلم التنظیمي ودوره في    
تحقیق القدرات التنافسیة للمنظمة . إذ تعاني معظم الجامعات العراقیة من وجود فجوة معرفیة بینھا وبین مثیالتھا 

دول المتقدمة ، والسبب الكامن وراء وجود ھذه الفجوة ھو أن ھذه الجامعات ال تبدي اھتماما كافیاً في دراسة في ال
أھمیة التعلم التنظیمي ، لما تعانیھ من اضطراب ومحددات بیئیة أدت إلى ضعف التواصل الفكري والمعرفي في 

ؤسسات العلمیة واإلنتاجیة والخدمیة . وعلیھ یمكن العالم . مما جعل مثل ھذه المفاھیم والممارسات مغیبة عن الم
   -توضیح البعدین الفكري والمیداني لمشكلة الدراسة في ضوء األسئلة اآلتیة:

  ما  طبیعة ومستوى وأبعاد التعلم التنظیمي ؟•
  ما مدى اھتمام المنظمات المبحوثة بكل من التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة ؟•
  بین التعلم التنظیمي بإبعاده والقدرات التنافسیة بأبعادھا ؟ ھل توجد عالقة ارتباط•
  ھل توجد عالقة تأثیر بین التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة ؟•
  ھل یسھم التعلم التنظیمي للمنظمة في تطویر قدراتھا التنافسیة ؟•

  
  

   Study Importanceثانیاً : أھمیة الدراسة     
   - ضمن محورین ھما :یمكن تقسیم أھمیة الدراسة في 

   Study Academic Importanceاألھمیة األكادیمیة للدراسة       •
  

  تتجسد األھمیة األكادیمیة لھذه الدراسة في ضوء النقاط التالیة :
  

تعد ھذه الدراسة مساھمة متواضعة في أغناء المكتبة العربیة عموما والعراقیة خصوصا وذلك عبر  •
  السابقة للكتاب والباحثین لزیادة اإلثراء الفكري والتراكم المعرفي. التواصل مع الجھود البحثیة

تستمد ھذه الدراسة أھمیة لكون الدراسة الحالیة تناولت بالوصف والتحلیل العالقة والتأثیر بین متغیري •
  الدراسة ھما التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة للمنظمة .

في ضوء  اطالعھم على  ما تیسر من دراسات وأبحاث تعد ھذه الدراسة على وفق علم الباحثون •
ودوریات إضافة علمیة متواضعة في ھذا المجال نظرا لحداثة الموضوع وقلة الدراسات العلمیة في 
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 دراستھ ، فھو من ثم یسھم في إفادة الباحثین والدارسین في مجالي نظریة المنظمة واإلدارة اإلستراتیجیة
  .  
  
   Study practical  importance  راسةاألھمیة المیدانیة للد•

  
تتمثل أھمیة الدراسة في محاولة إثارة اھتمام الجامعات عموما  والجامعات ( مجتمع البحث) خصوصا في     

تناولھا لمثل ھذه الموضوعات الحدیثة .ومن ثم زیادة إدراك القیادات اإلداریة في ھذه الجامعات لمفھوم التعلم 
وأھمیتھ والدور الذي یمثلھ في تحقیق القدرات التنافسیة  Organizational Learningالتنظیمي  (  (

  للمنظمة.
   Study Objectivesثالثاً:  أھداف الدراسة     

  
في ضوء مشكلة الدراسة وأھمیتھا تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على واقع التعلم التنظیمي في الجامعات      

   - قدرات التنافسیة ، و ترمي الدراسة إلى تحقیق أھداف متعددة أخرى ھي :المبحوثة ودوره في تحقیق ال
  

معرفة مدى تبني الجامعات المبحوثة عینة الدراسة لمفھوم التعلم التنظیمي بأبعاده وتوظیفھ في تحقیق  •
  القدرات التنافسیة للجامعات.      

  درات التنافسیة للجامعات المبحوثة .تحدید أي من أبعاد التعلم التنظیمي أكثر تأثیراً في تحقیق الق •
توضیح المضامین والدالالت النظریة والعملیة للتعلم التنظیمي فیما یخص أفراد العینة في الجامعات المبحوثة  •

  في تعزیز القدرات التنافسیة.
الخروج بجملة استنتاجات وتوصیات قد تسھم في تعزیز إدراك الجامعات عینة الدراسة ألھمیة التعلم •

  .   تنظیمي بوصفھ إستراتیجیة شاملة لدعم القدرات التنافسیة للجامعاتال
     Study Hypothesesرابعاً: فرضیات الدراسة       

     
في ضوء مشكلة الدراسة التي تم تحدیدھا وفي ضوء ما تقتضیھ الدراسة من تفسیر العالقة بین متغیرات الدراسة   

   -لرئیسة والفرعیة وھي كاآلتي :الرئیسة انبثقت مجموعة من الفرضیات ا
 ال تتباین اھتمامات الجامعات المبحوثة في تبني متغیرات الدراسة ، وقد انبثقت:  الفرضیة الرئیسة األولى•

  -عنھا  الفرضیتان الفرعیتان اآلتیتان :
  ال تتباین اھتمامات الجامعات المبحوثة في تبني أبعاد التعلم التنظیمي . •
  الجامعات المبحوثة في تبني أبعاد القدرات التنافسیة للجامعات .ال تتباین اھتمامات  •
ال توجد عالقة ارتباط بین التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة للمنظمة  وانبثقت :  الفرضیة الرئیسة الثانیة •

  -منھا الفرضیات الفرعیة اآلتیة :
  لقدرات التنافسیة للجامعات .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین اكتساب المعرفة وا•
  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین توزیع المعلومات والقدرات التنافسیة للجامعات. •
  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین تفسیر المعلومات والقدرات التنافسیة للجامعات. •
                  لتنظیمیة والقدرات التنافسیة للجامعات.ال توجد  عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین الذاكرة ا•

              
                          

   Study procedure     - خامساً: منھج الدراسة : 
اعتمدت الدراسة في اختبار فرضیاتھا المنھج الوصفي التحلیلي وذلك بدراسة العالقة بین المتغیرین الرئیسین   

  مع البیانات ذات العالقة بمجتمع الدراسة . للدراسة في ضوء ج
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   Study boundaries   -سادساً: حدود الدراسة :  
   Study place boundariesالحدود المكانیة للدراسة     •
أشار اغلب الباحثین إلى أنّ التعلم التنظیمي یعد عملیة تحتاجھا المنظمات جمیعھا سواء أكانت خدمیة أم     

اد أھمیتھ في المنظمات التي تعمل في ظل بیئة متغیرة . وقد أختار الباحثون جامعات الفرات إنتاجیة وتزد
األوسط،(  كربالء / بابل / الكوفة / القادسیة)  لتمثل مجتمع الدراسة  وھناك أسباب وراء اختیار ھذه الجامعات 

       -مجاالً للدراسة منھا:
  مالكات علمیة كفوءه وملمة بالمجاالت العلمیة كافة .أھمیة الجامعات العراقیة في رفد المجتمع ب

أظھرت الجامعات المذكورة حاجتھا إلى التعلم التنظیمي في ظل التطورات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة 
  وامتالك القدرات العلمیة والمادیة والبشریة لمسایرة التطورات العلمیة الحدیثة في العالم .

ً لكون الباحثین یعمل ون في  مجال التعلیم العالي ، وھذا ما شجعھم الختیار الجامعات المذكورة میداناً نظرا
  للدراسة رغبة منھم في خدمة القطاع التعلیمي الذین یعملون فیھ .

    Study time boundariesالحدود الزمانیة للدراسة  •
/  1ولغایة  2008/  10/ 1ابین لقد أنجز اإلطار النظري والعملي لھذه الدراسة في أثناء المدة المحصورة م

10  /2009  .  
   Study Human Boundersالحدود البشریة للدراسة   •

تتمثل الحدود البشریة للدراسة الحالیة بالعینة المبحوثة التي اختیرت بصورة عشوائیة من كلیات جامعات    
ة التدریسیة في الجامعات الفرات األوسط  ( مجتمع الدراسة ) مع اختیار عینة قصدیھ من أعضاء الھیأ

ً  من المجتمع األصلي (270المذكورة ، إذ بلغ حجم العینة   ) في جامعات الفرات األوسط  800)) تدریسیا
  % من المجتمع األصلي .29(كربالء ، بابل ، الكوفة ، القادسیة) أي بنسبة 

   Study Toolsثامناً : أدوات الدراسة  
   -أعتمد الباحثون  قي عملیة جمع البیانات والمعلومات على األدوات اآلتیة: بغیة أن تحقق ھذه الدراسة غایتھا

     Theoretical Part Toolsأدوات اإلطار النظري  •
في سبیل الوصول إلى أغناء الجانب النظري أفاد الباحثون من إسھامات الكتاب والباحثین والتي تم   

الكتب والمجالت واالطاریح  والبحوث والدراسات  جمعھا من المصادر المتمثلة بالمراجع العلمیة من
  العلمیة وباللغتین العربیة واألجنبیة  وھي ذات صلة بموضوع الدراسة ، فضال عن االستعانة بخدمات 

  الشبكة الدولیة ( االنترنیت ) . 
  
  
   Practical Part Toolsأدوات اإلطار المیداني  •

اني للدراسة على عدد من الوسائل الضروریة في جمع البیانات اعتمد الباحثون في تغطیة الجانب المید    
   - والمعلومات الخاصة بھذا الجانب من الدراسة وھي:

  Personal  Interviewالمقابلة الشخصیة    
  

قام الباحثون بإجراء عدد من المقابالت  الشخصیة مع أفراد عینة الدراسة في الجامعات المبحوثة بغیة    
عن آرائھم بشأن متغیرات الدراسة ،وبغیة توضیح فقرات االستبانة عبر اإلجابة عن أخذ نظرة عامة 

التساؤالت التي تطرح من األفراد ( عینة الدراسة )  ألجل ضمان الحصول على إجابات دقیقة عن أسئلة 
  االستبانة .

  A questionnaireاستمارة االستبانة    
  

ستبانة  بوصفھا أداة رئیسة للدراسة في الحصول على البیانات قام  الباحثون بتصمیم وصیاغة  استمارة اال
والمعلومات المطلوبة ، وقد روعي في صیاغة ھذه االستمارة البساطة والوضوح في تشخیص متغیرات 
الدراسة ، إذ تم عرض األنموذج األولي على عدد من الخبراء المتخصصین  للتعرف على مالحظاتھم 

على استمارة االستبیان لسد الثغرات أو الصعوبات التي یمكن أن تواجھ أفراد  وإجراء التعدیالت الالزمة
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یتضمن احد   عینة الدراسة عند وضع إجاباتھم الخاصة باستمارة االستبانة . وقد تم اعتماد مقیاس رتبي
   - % )   وتضمنت استمارة االستبیان المحاور اآلتیة : 100 -% 0عشر رتبة (

تضمن ھذا المحور معلومات عامة تخص المستجوبین على فقرات استمارة لقد  -المحور األول :•
  االستبانة   .  

واشتمل على العبارات الخاصة بأبعاد المتغیر الرئیس األول ( التعلم   التنظیمي )    -المحور الثاني :•
  )عبارات  لكل بعد من أبعاد التعلم التنظیمي  األربعة  5وقد تم وضع ( 

معرفة، وتوزیع المعلومات ، وتفسیر المعلومات، والذاكرة التنظیمیة  ) األربعة بمجموع وھي ( اكتساب ال
  ) عبارة . 20إجمالي ( 

واشتمل ھذا المحور على الفقرات ( العبارات ) الخاصة بالمتغیر الرئیسي الثاني (  -:المحو الثالث •
قدرات التنافسیة للمنظمة والمتمثلة ) عبارات لكل بعد من أبعاد ال5القدرات التنافسیة ) وتمت صیاغة (

والثقافة التنظیمیة ،والقدرات المالیة ، والقدرات البشریة ) ، وبلغ مجموع العبارات ’ب(الھیكل التنظیمي
          ) عبارة  .20لھذه األبعاد (

  
   Questionnaire  Distribution  Aتوزیع استمارة االستبانة   تاسعاً :

إلى عدد االستمارات الموزعة  والمسترجعة من المستجیبین ،   إذ كان عدد )  2یشیر الجدول )     
) استمارة ، وھذا یعني إن نسبة   230) استمارة ، وعدد المسترجعة (   300االستمارات الموزعة )( 

  %    ) .77االسترجاع كانت (  
  

  ) 1جدول (
  عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة

ات  االستمار  النسبة المئویة
  المسترجعة

االستمارات   
  الموزعة

حجم 
  العینة

النسبة 
  المئویة

  مجتمع الدراسة   حجم المجتمع

  جامعة كربالء  92 7 % 72 72 56  % 78

  جامعة بابل 342 %8.375 76 76 67  %  88 

  جامعة الكوفة 239 6.87 % 82 82 55 67 % 

  جامعة القادسیة 127 6.5 %  70 70 52 %74 

 المجموع 800 %28.75 300 300 230  % 77

 المصدر : من أعداد الباحثین
  

  عاشراً: االختبارات الخاصة باستمارة االستبانة
  االختبارات قبل توزیع استمارة االستبانة  

  
    Validityالصدق الظاھري   •

ستبانة في قیاس بعد االنتھاء من إعداد  الصیاغة األولیة  لفقرات االستبانة وبھدف التأكد من صالحیة اال    
متغیرات الدراسة فقد خضعت الختبار الصدق الظاھري  لھا وذلك في ضوء عرضھا على مجموعة من 

ً في العلوم اإلداریة والتربویة وعلم النفس واإلحصاء ،   15الخبراء المتخصصین البالغ عددھم (   ) خبیرا
فضالً على دقتھا العلمیة ، وقد تم وقد تم استطالع آرائھم بشأن موضوعیة ووضوح فقرات األستبانة ، 

  إجراء التعدیالت الضروریة التي أقترحھا الخبراء على فقرات االستبانة من حذف وإضافة .  
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   A Questionnaireاالختبارات بعد توزیع استمارة االستبانة    
معامالت االتساق  ) ، أداة الدراسة الرئیسة ، تم استخراجContent Testبھدف اختبار محتوى االستبانة (•

الداخلي للفقرات المعبرة عن كل متغیر من المتغیرات الدراسة باستخدام مصفوفة االرتباط التي أظھرت 
  ).  0. 01وجود عدد كبیر من االرتباطات ذات العالقة اإلحصائیة عند مستوى معنویة (  

                                                                                                                                                                                               
 Study True Measures Test And Its-اختبار صدق مقاییس الدراسة وثباتھا :•

Stability    
لغرض التأكد من ثبات أداة الدراسة ، ولغرض تحقیق الدقة في قیاس إجابات األفراد   وأن ھناك طرائق    

متعددة، منھا طریقة إعادة االختبار التي یعاب علیھا أنھا غیر اقتصادیة ، فضالً على أن الباحثین قد ال 
ألفراد أنفسھم عند أعادة تطبیق االختبار لذا تم استخدام یتمكنون من توزیع استمارة االستبانة على ا

) لقیاس مدى ثبات اإلجابات ، وتعد قیمة معامل   Cronbachs  Alphaمعامل الفاكرونباخ ( 
). والسیما  في  0. 75الفاكرونباخ ( معامل ثبات المقیاس ) مقبولة عندما تكون مساویة أو أكبر من (

   ) .  .Anastasi، 1982       117البحوث اإلداریة والسلوكیة (
     Study sample descriptionوصف عینة الدراسة   إحدى عشر: 

ً لكبر حجم المجتمع األصلي لجامعات الفرات األوسط (كربالء ،بابل ، الكوفة ، القادسیة ) وصعوبة القیام      ونظرا
لمراحل إذ تم اختیار عینة عشوائیة من كلیات بالبحث عن جمیع أفراده لجأ الباحثین إلى اختیار عینة  متعددة ا

جامعات الفرات األوسط  . أذ تم اختیار كل من ( كلیة اإلدارة واالقتصاد، كلیة التربیة ، كلیة العلوم ، كلیة الصیدلة 
نون ، ،كلیة القانون  من  جامعة كربالء ) ،ومن جامعة بابل تم اختیار كل من (  كلیة اإلدارة واالقتصاد ، كلیة القا

كلیة اآلداب ،كلیة التربیة ، كلیة العلوم)،  بینما تم اختیار كل من (كلیة اإلدارة واالقتصاد ، كلیة التربیة للبنات ،كلیة 
الھندسة ، كلیة القانون ، كلیة اآلداب من جامعة الكوفة) ، أما في  جامعة القادسیة فقد تم اختیار (كلیة اإلدارة 

كلیة القانون ، كلیة العلوم ، كلیة اآلداب ) ،  ومن الكلیات المختاره  أعاله تم اختیار  واالقتصاد ، كلیة التربیة ،
عینة قصدیھ  للدراسة  تتألف من أعضاء الھیأة التدریسیة وعلى وفق اللقب العلمي  ( أستاذ ، أستاذ مساعد ) فقط 

  وذلك لكونھم  :
  یمتلكون رؤیة بعیدة وواضحة عن جامعاتھم .•
  رة العلمیة التي تسھم في تطویر أداء الجامعة .یمتلكون الخب•
لدیھم القدرة لتبني التعلم التنظیمي بوصفة إستراتیجیة لخلق المیزة التنافسیة المستدامة التي تجعل من  •

  الجامعة رائدة في مجالھا . 
%)  6) مقابل ( %94وأوضحت النتائج اإلحصائیة أن اغلب أفراد العینة ھم من الذكور، إذ بلغت نسبة الذكور (  

ً أن نسبة (  -  41%)  من أفراد العینة كانت أعمارھا بین (  46لإلناث . وأشارت النتائج اإلحصائیة الواردة أیضا
) ( المرتبة الثانیة ) بینما كانت  60 -  51% ) منھا تراوحت أعمارھا بین ( 27) (المرتبة األولى )  ، و  ( 50

  % ) فقط من أفراد العینة اإلجمالي . 20في المرتبة الثالثة  وشكلت نسبة ( ) 40-  31نسبة الفئة العمریة بین  (
كما أشارت النتائج اإلحصائیة أن أغلب أفراد عینة الدراسة  ھم من حملة شھادة (الدكتوراه ) إذ تبلغ نسبتھم (    

. كما بینت النتائج % )  11%) من مجموع عینة الدراسة ، أما حملة شھادة الماجستیر فقد بلغت نسبتھم ( 89
% )  85اإلحصائیة  أن اغلب أفراد عینة الدراسة ھم من حملة الدرجة العلمیة ( أستاذ مساعد ) إذ تبلغ نسبتھم ( 

% ) من عینة الدراسة  15من مجموع عینة الدراسة ، بینما كانت نسبة  حاملة الدرجة العلمیة ( أستاذ ) ( 
ت الخدمة في التدریس الجامعي إلفراد العینة.  فقد بینت النتائج اإلحصائیة أن   اإلجمالي .  أما فیما یتعلق بعدد سنوا

% ) منھم بلغت عدد سنوات خدمتھم  11) سنة  وان (  31% )  من أفراد العینة كان خدمتھم أكثر من (12(
)   25 – 10(% )  منھم بلغت عدد سنوات خدمتھم الجامعیة بین  52) سنة ،  وان (  30 – 26الجامعیة بین ( 

  ) سنوات .  10% ) من أفراد العینة كان عدد سنوات خدمتھم الجامعیة اقل من (  25سنة، وان ( 
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  المبحث الثاني 
     Study Theoretical Partاإلطار النظري للدراسة   

ھیم ومصطلحات لقد برزت في أدبیات الفكر اإلداري والتنظیمي منھ على وجھ الخصوص في العقدین األخیرین مفا  
لم تكن مألوفة من قبل وكان من بین تلك المفاھیم التي تھتم بالتعلم وتدعو إلى توسیع دائرة المعرفة وتبادلھا مفھوم 

  التعلم التنظیمي .
ولبلورة ھذا االتجاه یأتي ھذا المبحث ، ولقد توزع ھذا المبحث على ثالثة محاور رئیسة ، فقد تناول المحور األول  

) من حیث النشأة والتطور والمفھوم واألھمیة واألبعاد ،  Organizational  Learningلم التنظیمي ( منھ  التع
) من حیث   competitive  capabilitiesفیما تناول المحور الثاني من ھذا المبحث القدرات التنافسیة  ( 

الث منھ العالقة بین التعلم التنظیمي المفھوم والتحلیل والمداخل والمصادر واألبعاد ، بینما تناول المحور الث
    The Relation Between  O.L  &Com .capوالقدرات التنافسیة (

  
  

  مفاھیم أساسیة –التعلم التنظیمي  –المحور األول 
 Organizational Learning – Concepts            

  النشأة والتطور –أوالً : أ.  التعلم التنظیمي 
إلى أول دروس علمھا هللا تعالى آلدم علیة السالم، لتتوالى بعد ذلك األحداث والمثیرات التي   تعود بدایات التعلم   

ً بالرساالت السماویة ونماذج  تحث اإلنسان على التعلم وتغییر سلوكیاتھ على وفق مناھج ومعتقدات مختلفة، مرورا
ي تدل آثارھا على أنماط مختلفة من التعلم  الحضارات اإلنسانیة القدیمة كحضارة وادي الرافدین وحضارة النیل الت

: ) . ویمكن النظر إلى نشأة التعلم نظرة أزلیة رافقت خلق اإلنسان وأشارت الدیانة اإلسالمیة إلى 36 2005(دھام، 
ً ، الن حقیقة الدین والحیاة یمكن استنباطھا من القران الكریم ، وأن سبیل  أنھُ یفرض على المسلم أن یكون متعلما

نة است نباطھا ال یتوقف على القراءة المجردة ، بل من توفر رجال أو أمة قادرة على الفھم الذكي للقران والسّ
المطھرة ، حتى یتمكن المسلمون من التعرف على حقیقة دینھم ، وتعریف اآلخرین بھذا الدین .لقد أولى هللا سبحانھ 

اركة في القران الكریم على نبینا محمد ( صلى هللا علیھ وتعالى بالعلم والتعلم عنایة خاصة ، إذ نزلت أول آیة مب
َقَ  ل ي خَ ِ ذ َ ٌل َ ا بّك م رَ ْ اٌس ٍ أ ب لقَ  وعلى آلھ وسلم ): (  اٌقرَ ْ عَ ن ٌإلنَسانَ مِ لقَ ا ق ، خَ ْ ل ِ َ با م ّ ل ي عَ ِ ذ ّ ٌل ُ ، ا م كرَ َ ٌأل بك ا رَ َ أ و َ ، اٌقرَ م ّ ل َ ، عَ م ِ ل

 َ ا لم َ سانَ م َ لم ) .( سورة العلق/ آیة  اإلن عَ َ ) .  و مثلت ھذه اآلیة الكریمة أول دعوة واضحة للسمو بقیمة العلم  5 – 1ی
والتعلم، وللعلم والتعلم فضل عظیم شرف بھ هللا سبحانھ وتعالى آدم علیة السالم ، وسما هللا عز وجل بدرجات 

ُ الَ العلماء وحتى قرنھم بنفسھ ومالئكتھ ح ّھ ُ أن ٌ د هللا ھَ الَ  یث قال ( شَ َ ٌلم َ وا و ھَ إالّ ھُ َ ِ الَ الھَ ال قسط ِ ْ قائماً بال م ِ عل ِ ُ ال ئكة وأولو
ُ ) . ( سورة عمران  یم كِ ْ ٌلح زیزُ ا ٌلعَ و ا   ) . 18آیة  –إال ھُ

). (سورة المجادلة /     جاتِ رَ َ دَ علم ِ ٌل ْ ا وتُوا ْ ینَ أ ِ ذ ّ م وال نكُ ْ مِ ُوا ن َ یَن آم ِ ذ ّ فعَ هللاُ ال ْ ) 11آیة وبالعلم فاز أھلھ بالدرجات ، ( یَر
ّ . ولو لم یكن الع قل ُ لم أشرف شيء ما طلب هللا عز وجل من رسولھ الكریم أن یسألھ المزید منھ في قولھ ( و

ا)( سورة طھ ، آیة  ّ لم ّ عِ ني َ ِزدَ ي بّ ) . وبتطور الخلیقة  وصل اإلنسان من حیث التعلم والمعرفة إلى ما ھو علیھ 114رَ
طبیعیة ، وتحث العدید من اآلیات على التعلم بفعل التراكم المعرفي الناشئ من جراء اإلدراك المتكرر للظواھر ال

ر یْ َ خَ ى ِ ْ أوت ◌ ة َ فقدَ َ م كْ حِ ْ ٌل تَ ا ْ منَ یُؤ َ اءُ  و شَ َ ن ی َ م ة َ َ م كْ تى الحِ ْ اً والتفكیر ، والتمعن والتعقل والحكمة كقولھ تعالى ( یُؤ
). ( سورة البقرة ،  بابِ ْ ْ األل لوا ْ و ُ رُ إالّ أ كّ ّ ذ َ ا ی َ م َ ً و یرا ِ ث ة النبویة خیر من مھد  للمعرفة ومن ). كما و أن السیر269كَ

ھُ ) .  ّ لم عَ َ آن و ّ القرُ لم ْ تعَ ن یّركم مِ یطلبھا ، مثلما في قول الرسول الكریم محمد ( صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم ) ( خَ
ِ )) 1/72(كشف الظنون،حاجي خلیفة  د َ اللحَ ِ إلى ھد َ ْ الم ن ْ مِ لم ِ لبُوا الع اطَ َ       ).2/78(كشف الظنون،حاجي خلیفة  ( و

. ولقد اھتم المسلمون األوائل ومن تبعھم بالعلم  )1/78-المجلسي–(بحار االنوار ) تعلیمھ من ال یعلمھ( زكاة العلم 
ً بالعلم واألیمان .وفي ضوء ذلك ظھرت المدارس الفكریة  ً متمیزا ً حضاریا والتعلم وتطبیقاتھا ، حتى بنوا أنموذجا

فكان لھم الفضل في إحیاء ودراسة التراث الفكري من جدید . ومنذ بدأ  والجدل الفلسفي بین العلماء المسلمین
  الضعف والتمزق یدب في المجتمع العربي اإلسالمي ، برزت أوروبا مركزاً لتولید المعرفة العلمیة والتعلم .
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   organizational learning conceptب. مفھوم التعلم التنظیمي          
ً، ففي اللغة العربیة تعني قبل التطرق إلى مف     ھوم التعلم التنظیمي البد من اإلشارة إلى معنى التعلم لغة واصطالحا

) ، وھي تعني على وفق معجم 151: 1974كلمة ( تعلم) علم وتأتي بمعنى عرف ، واستعلم ، واعلم ،( مرعشي ،  
المتعلم ، إذ تتفاعل قواه الوراثیة مع الحضارة العربیة الحدیثة أي عملیة اكتساب أو إضافة شيء جدید إلى الفرد 

عوامل البیئة الخارجیة التي تعیش فیھا مما یؤدي إلى إحداث تغییرات في أنماط سلوكھ ونمو شخصیتھ .(مطلوب ، 
) الحصول أو التذكر أو learn) تعني كلمة (  Oxford،  1960:  445) . وعلى وفق قاموس ( 121: 2002

'  ) تعني كلمة ( wasters،  1975:  654كیف ، وفي قاموس (  –لك ومعرفة ذ –اإلحاطة بالعلم أو معرفة 
learn ) تعلم ، فھم ، حفظ ، معرفة . وتعني كلمة (learning  في اللغة االنجلیزیة ، ھي عملیة الحصول على (

والتعلم ال یعني  تعلیم المعرفة أو الفھم أو المھارة عبر الدراسة ، أو  ھي الخبرة أو القاعدة المعرفیة لدى اإلنسان. 
  )education  وتعود أو من  یتلقى التعلیم ( متلقي ) ).  والتعلیم عملیة مبرمجة ومقصودة وتحتاج إلى  من یمارسھا معلم

ً إلى عدد من المیادین  كعلم النفس ،  organizational  learningجذور التعلم التنظیمي ( ) بوصفھ مفھوما
ً  بین التعلم التنظیمي و والعلوم اإلداریة  واإلست راتیجیة ، وعلم األنتروبولوجي الثقافي منھا . كما أن ھناك فرقا

) ، أن  228:  2006المنظمة المتعلمة ، ألن غالبا" ما تستعمل ھذه المفاھیم بشكل تبادلي  . فیرى  (الحوري ، 
ً في المنظمة ، في حین التعلم التنظیمي ھو مفھوم یستعمل في وصف أنواع محددة من النشاط الذي یحت ل مكانا

)  organizationالمنظمة المتعلمة تشیر إلى نوع محدد مما ھو مشابھ من األدبیات الحالیة كمنظمة التعلم 
learning. وإدارة المعرفة ،(    

ً : أھمیة التعلم التنظیمي ومبرراتھ   Organizational Learningثانیا
Importance And Its Cases                                                                

ازداد االھتمام بالتعلم التنظیمي  نتیجة لحاجة  المنظمات ألن تكون أكثر قدرة على التنافس واالستمرار ، ألنھ      
ین لكونھ یمثل  عبر التعلم تتمكن المنظمات من االحتفاظ بقدراتھا التنافسیة . وتزاید االھتمام بھ عبر العقدین األخیر

ضرورة استراتیجیھ لتقدم المنظمات وبقائھا .إذ  یعد التعلم التنظیمي المصدر األساس للتغییر االستراتیجي في 
) . و أكد  68 – 64،  2004المنظمات المختلفة الھادفة إلى إیجاد المزایا التنافسیة والمحافظة علیھا ( أیوب ، 

بوصفھ عملیة ذات أبعاد فلسفیة ومعرفیة واجتماعیة وتقنیة تضمن توظیف الباحثون على أھمیة التعلم التنظیمي 
استراتیجیات مناسبة لمواجھة المتطلبات البیئیة ، وتمكن المنظمات من الفعل والتفكیر المستمرین لتحقیق التكیف 

سیاقات التنظیمیة ( الالزم لبلوغ األھداف عبر أحداث تحسینات تدریجیة أو أجراء تغییرات جذریة لقاعدة معرفیة ولل
  ) . 70:  2005دھام ، 

) أن من الضروري للمنظمات االھتمام بأثر التعلم في  Lee &Newman&Price،1999:  64ویؤكد (      
عملیة صنع القرار ، فالتعلم مرتبط بالعملیات الداخلیة لإلدراك والقدرة والمحفزات والمواقف، وھو مرتبط أیضا 

عض العوامل التنظیمیة كالعالقات السائدة في المنظمة و المكافئات و العقوبات ...الخ لذلك ببعض العوامل  البیئة وب
   -فالتعلم ھو عمیلة فردیة و اجتماعیة ونوجز ھنا اھمیة التعلم في ثالث فوائد رئیسة :

  أنھ یقدم أفكاراً وتصورات جدیدة عن أداء المنظمة وذلك عبر االلتزام بالمعرفة .    •
  عملیة التجدید الذي یتم تشجیعھ وبذلك لن تبقى المنظمة جامدة .  التكیف عبر•
یشجع التعلم االنفتاح على العالم الخارجي وبذلك تتمكن المنظمات من االستجابة إلى اإلحداث فضالً عن •

  - أھمیة التعلم التنظیمي على الصعید التشغیلي وذلك انھ:
  .یعزز رأس المال االجتماعي التنظیمي عبر التعاون •
  یمكن المنظمة من التكیف للظروف والمتغیرات البیئیة الداخلیة والخارجیة .•
  یزید من مستویات اإلبداع التنظیمي .•
التراكم المعرفي المتسارع الذي أصبحت بموجبھ المعارف واألفكار والنظریات تتضاعف مابین ثالث إلى أربع •

 سنوات .
ً : نظریات التعلم التنظیمي                       organizational learning theoriesثالثا

 ً ً من اھتمام الموارد البشریة والمجتمعات . وھو موضوع كثیرا ً كبیرا یعد موضوع التعلم من األمور التي تشغل حیزا
ما یثیر الجدل على ماھیة وطبیعة القوانین التي تحكمھ وتعدد نظریاتھ وتطبیقاتھ . وھذا ما ساعد في بروز عدد من 

ً من المفكرین والعلماء والباحثین. وبمرور الوقت  تم تطویر عدد النظ ریات الخاصة بالتعلم  شارك وساھم فیھا عددا
من ھذه  النظریات لتصبح  أھم الممیزات  والسمات النظریة للتعلم التنظیمي  و ھي ( التركیبیة ، والسلوكیة ، 
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عند الرجوع إلى اإلسھامات الفكریة في ھذا المجال نجد إن واإلدراكیة المعرفیة ، واالجتماعیة ، والتجریبیة ) . و
 Robbins:  2009)) وصوالً إلى ( Pavlovمعظمھا تبلورت ابتداء من منتصف القرن العشرین إلى یومنا ھذا    

&Judge. في بدایة األلفیة الجدیدة (  
  ویمكننا حصر نظریات التعلم باآلتي : 

  
  classical conditioningنظریة االشتراط الكالسیكي .    •
  operant  conditioningنظریة االشتراط الفعال .         •
   social  learningنظریة التعلم االجتماعي .       •
          Cognitive  Learningنظریات التعلم المعرفي         •
  The modern opinion theoryنظریة الرأي المعاصر             •
     Learning   By  Trial And Errorطریق التجربة / المحاولة والخطأ  نظریة التعلم عن •

  - وتأسیساً على  ما تقدم نستنتج أن ھناك نوعین من نظریات التعلم التنظیمي :
  Classical  theoriesالنظریات التقلیدیة.   •
     Modern theoriesالنظریات الحدیثة.   •

   principles Organizational Learningرابعاً: مبادئ التعلم التنظیمي    
) إلى ستة مبادئ أساسیة للتعلم التنظیمي ویمكن  إیجازھا  Decenzo  &Robbins،  1999: 242أشار (    

        -كاآلتي:
     Motivation   Learning Andالتعلم والدافعیة     •
  Feedback And Learningالتغذیة المرتدة والتعلم     •
   Learning Rein for cementتعزیز التعلم :   •
    learningممارسة التعلم      •
   Learning Curvesمنحنیات التعلم   •

     Learning Transformationانتقال التعلم   •

  
  المبحث الثاني 

  المحور الثاني 
  القدرات التنافسیة للمنظمة

Organization The competitive Capabilities of the   
:        Concept         المفھوم      - أوالً
إن االھتمام الواسع من قبل الباحثین والمتخصصین بمفھوم القدرات التنافسیة للمنظمة ، جاء بسبب ما شھدتھ       

بیئة األعمال من تغییرات جوھریة على المستویات المحلیة والعالمیة ، نتیجة ثورة تكنولوجیا المعلومات والمعرفة 
ة الحادة  . لقد تناول الباحثون والكتاب في اإلدارة اإلستراتیجیة مصطلح القدرات وثورة االتصاالت والمنافس

التنافسیة للداللة على مفاھیم كثیرة ، إال أن جمیع تلك المفاھیم تشترك بخیط فكري ھو أنھا تنبع من داخل المنظمة 
  ة والبقاء في السوق .وتعتمد على مواردھا ، و أنھا تمثل نقاط قوة تمكن منظمات اإلعمال من المنافس

) )  الى أن القدرات التنافسیة تعني موجودات تنافسیة قابلة Thompson  &Strickland،1996:94وقد أشار 
: ) على  ضرورة دیمومة واستمرار Chasten, et   al،1999 74للتقیم وحافزاً أساسیاً لنجاح المنظمة . ویؤكد (

میكیة للمنظمة ، إذ تجعلھا قادرة على تحقیق التحسین المتواصل في تلك القدرات عبر وصفھ بالروتینیات الدینا
    et al ،2000:333كفاءة وفاعلیة أدائھا لنشاطات سوق المنتوج . وجاء في تعریف                                      (

whiteو مجموعة نشاطات ، ، )أن مفھوم القدرات التنافسیة یعبر عن أمكانیة المنظمة نحو تنفیذ نشاط محدد أ
 Hit et alومصدر ھذه اإلمكانیة ھو المھارات  ، المعرفة ، الخبرة الوظیفیة للعاملین في تلك المنظمات ، ویرى ( 
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) أن القدرات ھي قدرة الشركة على نشر واستثمار مواردھا بالطریقة التي تحقق أھدافھا وتقود إلى  2001:108،
  درات األساسیة وغیر األساسیة  .  تحقیق أھداف المنظمة التي تشكل الق

 Marryویصف عدد من الباحثین القدرات التنافسیة من خالل القدرات الجوھریة فینظر                            (    
 &Denegan ،2000:51  إلى القدرات الجوھریة والقدرات على أنھا مجموعة من المھارات المتمیزة (

ینیات التي تمثل أساس القدرات التنافسیة لمنظمة معینة .وأكد                                          والموجودات التكاملیة والروت
)) ھي مجموعة عملیات إستراتیجیة لدى capabilities) على  أن القدرات  358:  2005( بني حمدان وإدریس ،

) إن القدرات التنافسیة ھي قدرة  Peng ، 2006: 77المنظمة  تتمیز بھا  عن غیرھا من المنظمات . وأضاف ( 
المنظمة على توزیع الموارد بشكل دینامیكي ، وھي تشیر بشكل حاسم إلى التمییز بین الموارد والقدرات . ویفضل 

  آخرون عبارة القدرات الجوھریة عند اإلشارة إلى السمات الداخلیة  للمنظمة التي توفر أساس المیزة التنافسیة . 
، ) بأن القدرات التنافسیة تشیر إلى مھارات المنظمة ومواردھا وجعلھا Hitt &Jones 2008 : 78ویرى (  

نتیجة االستعمال ، وھذه المھارات ھي قواعد وروتینیات وإجراءات المنظمة ونمط القرارات وكیفیة إدارة العملیة 
ج ھیكلھا التنظیمي وعملیاتھا الداخلیة للوصول إلى أھداف المنظمة . وبشكل عام فأن قدرات المنظمة ھي نات

  وأنظمة الرقابة علیھا ، فھي تحدد كیف وأین تصنع القرارات وما ھي القیم الثقافیة للمنظمة . 
ھي الموارد والمھارات وخبرات العاملین في المنظمة التي  capabilitiesوعلیھ یرى الباحثون إن القدرات    

ع المنظمات األخرى في تحقیق أھدافھا الموضوعة ،عبر أنشطتھا تعطي للمنظمة القدرة على التفوق والتنافس م
  المختلفة  على وفق معاییر تالئم المنظمة إذا ما استندت إلى عملیات معرفیة ذات منھجیة إداریة واضحة .  

  ثانیاً : تحلیل القدرات التنافسیة للمنظمة   
  تحلیل القدرات الداخلیة للمنظمة•
ستراتیجیة ناجحة على مستوى المنظمة من دون الفھم العمیق للعوامل اإلستراتیجیة داخل ال یمكن أن تكون اإل      

المنظمة ،  وتشكل تلك العوامل المجال الذي یتم في إطاره انجاز العمل كونھ جزءاَ من القدرات الداخلیة للمنظمة . 
ف التي یتسم بھا كل عامل من وأن المنظمات تھتم بتحلیل وتقویم العوامل للتعرف على  جوانب القوة والضع

العوامل اإلستراتیجیة  الداخلیة ، مع االستعانة بنتائج تحلیل العوامل الخارجیة بما یساعد على اتخاذ قراراتھا 
اإلستراتیجیة واختیار البدائل المناسبة ، وذلك الن ھذه العملیة تسھم                                          ( المغربي ، 

  -) ب : 133 – 131:  1998
  تقویم القدرات واإلمكانیات المادیة والبشریة والمعنویة المتاحة للمنظمة .•
  إیضاح موقف المنظمة فیما یخص غیرھا من المنظمات. •
بیان تحدید نقاط القوة وتعزیزھا لالستفادة منھا والبحث عن طرائق لتدعیمھا مستقبالً ، بما یساعد على بیان •

  حتى یمكن معالجتھا والتغلب علیھا وتفادیھا عبر نقاط القوة الحالیة للمنظمة .  تحدید نقاط الضعف 
  مواجھة المعوقات البیئیة ، واغتنام الفرص الموجودة بالبیئة .     •

  
  وتنبع أھمیة تحلیل القدرات الداخلیة ألي منظمة بما تعززه ھذه العملیة من تشخیص لمواقع القوة

مواقع الضعف لكل مواردھا وأنشطتھا ومكوناتھا ومن ثم الوقوف عند المركز المالي والتنافسي المتوقع للمنظمة و
وربطھ مع مخرجات عملیة التحلیل للقدرات الخارجیة لتكوین حقیبة التحلیل االستراتیجي الذي یطلق علیة اصطالح 

  ) .  Matrix SWATمصفوفة (  
  ة  للمنظمة .تحلیل القدرات  الخارجیب.  
قد یتبادر إلى الذھن أول وھلة أن تركیز المنظمة یجب أن ینصب على قدراتھا الداخلیة لتحدید مواطن القوة في     

أنشطتھا ومواردھا للوصول إلى المیزة التنافسیة للمنظمة ، مع إھمال القدرات الخارجیة للمنظمة . ونرى أن 
غیر ذات مغزى فقوة المنظمة وضعفھا تتجلى بالمقارنة مع ما یحیط  مواطن القوة الداخلیة من دون منافسین تعد

بھا من مؤشرات بیئیة خارجیة والسیما مؤشرات عوامل بیئة المھمة . وبشكل عام تتضمن بیئة المھمة العناصر 
حملة التي تؤثر وتتأثر مباشرة بأنشطة وموارد وقدرات المنظمة كالمنافسین والمجھزین والمقرضین ، والزبائن ، 

األسھم ، في حین یتم التركیز على عوامل البیئة العمومیة المتمثلة بالعوامل االجتماعیة . إن التحلیل االستراتیجي 
یتیح للمنظمة اختیار إستراتیجیة جدیدة وتنفیذھا باتجاه تحقیق األداء المتفوق في القدرات التنافسیة ، وتحمیھا من 

:  95متعاملین معھا . أما الغرض من تحلیل القدرات الخارجیة للمنظمة ( فشل التعامل مع مجموعة أو أكثر من ال
2001  ،Macmillan  &Tampo : (  

  لفھم تأثیرات العوامل الخارجیة في مستقبل المنظمة .•
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التغییرات المتعلقة بحد ذاتھا والتعرف على األنشطة التي یقلدھا المنافسون واإلحداث الخارجیة ذات المساس •
  لمنظمة . المباشر با

  التغییرات العامة في بیئة األعمال العامة وانعكاسھا على المنظمة . •
  

  ثالثاً :  أبعاد القدرات التنافسیة للمنظمة : 
Competitive Capabilities Of The Organization Dimension The  

  
مة وفي ھذا اإلطار  أكد       ( اختلفت وجھات نظر الكتاب والباحثین في تحدید أبعاد القدرات التنافسیة للمنظ   

) على أن تقویم القدرات التنافسیة للمنظمة یتطلب تحدید جوانب القوة والضعف إذ  143:  1992أبو قحف ، 
األمر یستلزم القیام بتقییم األنشطة الوظیفیة التي تمارسھا المنظمة ، فضال على تقییم ومراقبة حضارة المنظمة أو 

أبعاد أساسیة للمنظمة ، وھي التسویق ، اإلنتاج ، العملیات ، التمویل ، الموارد البشریة  ثقافتھا . ویتناول خمسة
)  إلى أن أبعاد القدرات التنافسیة للمنظمة تتمثل ، Johnson  &schools ،1996(  والتطویر .في حین یرى

  بالثقافة التنظیمیة ، طبیعة األعمال ، األھداف ، التأثیر الخارجي .
)  فیرى أن أبعاد القدرات الداخلیة للمنظمة ھي ، الھیكل  Wheelen &Hunger،  2000:  132- 153أما  (   

)  أن مكونات   Daft  &Noe ،2001  : 509التنظیمي ، الثقافة التنظیمیة ، الموارد التنظیمیة. ویضیف ( 
اء المنظمة ، والشعور باألمان ، القدرات الداخلیة للمنظمة ھي القیام ببناء ھیكل تنظیمي  وثقافة تنظیمیة ألعض

وتحمي تقدم المنظمة وحصولھا على الموارد التي تحتاجھا لتحقیق أھدافھا . ویؤكد                      ( الخفاجي ، 
)  على أن القدرات الداخلیة للمنظمة عدت عوامل إستراتیجیة في أعمال المنظمة ، وھي ( اإلدارة  163:  2004

  ، والھندسیة واإلنتاج ، الموارد البشریة ، المواد )  . العلیا ، التسویق 
) العناصر و مكونات القدرات الداخلیة للمنظمة ،و أشار العدید من الباحثین إلیھا  75،  2005ویتناول ( السالم ،    

إضافة  بثالثة مكونات رئیسة ھي ( الھیكل التنظیمي ، والثقافة التنظیمیة ، وموارد المنظمة ). ومن الضروري
مكون آخر ذي أھمیة بالغة في نجاح منظمات األعمال وھو القیادة العلیا للمنظمة . وقد أتفق أغلب الباحثین على 

  .ھذه المكونات األربعة  (الھیكل التنظیمي ، الثقافة التنظیمیة ، القدرات المالیة ، القدرات البشریة ) 
  

  المبحث الثاني 
  المحور الثالث
  م التنظیمي والقدرات التنافسیة للمنظمة    العالقة بین التعل

The relation between organizational learning and the competitive 
capabilities of the organization                       

اإلداري یعد كل من موضوع التعلم التنظیمي  والقدرات التنافسیة للمنظمة من الموضوعات الحدیثة في األدب      
 ً الحدیث على الرغم  من تناولھما في میادین فكریة مختلفة، وتبرز الحاجة إلیھما في منظمات األعمال  حاضرا
ومستقبالً  بسبب المنافسة والتغییر المتسارع في إدارة المعرفة.   وعلى الرغم من أھمیة العالقة بین التعلم 

ً من تفكیر الباحثین والمفكرین وجھودھم في السنوات التنظیمي والقدرات التنافسیة للمنظمة الذي أخذ ح ً مھما یزا
األخیرة ، وتوسع آفاقھ في مختلف أنحاء العالم ، مازال یشغل تفكیر إدارات المنظمات المعاصرة وال تزال مفاھیمھ 

  آلن . وأبعاده نوعا ما یكتنفھا الغموض وعدم الوضوح ، وذلك ألن الجدل الفكري حولھما مازال لم یحسم لحد ا
ً من الباحثین یشیر إلى أن القدرات التنافسیة للمنظمة تسھم في خلق التعلم التنظیمي وبعضھم      إذ أن ھناك عددا

ً في تحقیق القدرات التنافسیة للمنظمة  . إال أن الجدل الفكري ما  اآلخر یشیر إلى أن التعلم التنظیمي  یؤدي دورا
ین والمتخصصین ، فھو یحتاج إلى المزید من البحث والدراسة المنظمة .  یزال ال یتعدى أذھان الباحثین والمفكر

فضالً على دورھما في ظل اقتصاد تجاوز اإلطار التقلیدي القائم على التكالیف والحجم االقتصادي إلى اقتصادیات  
باحثین والمفكرین قائمة على التعلم والمنافسة المستمرة . وخضعت العالقة بین المتغیرین إلى جدال فكري بین ال

  مما مثل في أحد جوانبھا مشكلة فكریة دفعت الباحثین على البحث في الدراسة الحالیة لتناولھا والبحث عن حلھا .
 Knowledge) إلى أن المنظمات ستشكل مواردھا البشریة من صناع المعرفة    Druckerومثلما تنبأ (    

Worker )  فأن . ( (Nanaka  &Takeuchi  ،1995  أشار إلى أن القدرة على خلق المعرفة وحل (
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)  فأنھُ یرى أن التعلم  277:  2008المشكالت أصبحت قدرة جوھریة ألغلب المنظمات المتعلمة   .  وأما   (نجم ، 
   - لكي یكون مصدراً للقدرة التنافسیة البد من مراعاة النقاط اآلتیة :

  
ا .أن كون التعلم عملیة مستمرة ولیس اھتماما عا• ً   بر
  أن یكون التعلم سمة مشتركة في كل أنحاء الشركة .•
  الحصول على المعرفة والخبرات ( مادة التعلم ) من داخل المنظمة وخارجھا .•
) وھذا النمط یتسم بكونھ أكثر  Adaptiveالبد من أن یكون نمط ثقافة الشركة ھو نمط الثقافة التكیفیة ( •

  ة وثقافة التعلم .استجابة للتغییرات الداخلیة والخارجی
أن تتوفر طریقة منھجیة لتحویل التعلم إلى نتائج ذات قیمة سواء في زیادة أصول المعرفة وتنظیم رأس المال •

  الفكري للمنظمة ، أو في تحسین نتائج األعمال في السوق . 
المنظمة أسرع أن یتم القیاس بشكل دوري وبطریقة منظمة تعتمد على استخدام المعاییر التنافسیة مما یجعل •

  وأثرى وأشمل في التعلم من منافسیھا .
وھكذا نرى أن قدرة المنظمة على التعلم ھي مفتاح السالح االستراتیجي وھذا ما دفع الكثیر من المنظمات 
المعاصرة  ألن تعزز وتدعم قدرتھا على التعلم وبصورة أفضل من منافسیھا لزیادة قدرتھا التنافسیة 

  لة ومبتكرة للتغییر البیئي ..واالستجابة بصورة فاع
  

    المبحث الثالث
              اختبار مخطط الدراسة وفرضیاتھا

ً :التحلیل اإلحصائي لتباین تبني متغیرات الدراسة    أوال
یتضمن ھذا المبحث اختبار تباین الجامعات موضوع الدراسة من حیث تبني متغیرات الدراسة ، التي تضمنتھا       

لى ومفادھا ( ال تتباین الجامعات عینة الدراسة في تبني متغیرات التعلم التنظیمي و تحقیق القدرات الفرضیة الرئیسة األو
التنافسیة ) .   وبھدف  إثبات صحة الفرضیة الرئیسة األولى ، البد من اختبار الفرضیتین الفرعیتین المنبثقتین عنھا وعلى 

  النحو اآلتي : 

  اختبار الفرضیة الفرعیة األولى : •
  ال تتباین الجامعات عینة الدراسة في تبني متغیرات التعلم التنظیمي .    ) :  H0رضیة العدم ( ف

تتباین الجامعات عینة الدراسة في تبني متغیرات التعلم التنظیمي  ومن اجل قبول أي من ) :  H1فرضیة الوجود ( 
، وكانت النتائج )One Way Anovaباتجاه واحد ( الفرضیتین اإلحصائیتین في أعاله ، تم استخدام أسلوب تحلیل التباین

  كما مبین في الجدول أدناه.
  )  2جدول ( 

  تباین الجامعات المبحوثة في تبني متغیرات التعلم التنظیمي

مجموع   مصادر االختالف
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
 F قیمة

  المحسوبة

مستوى 
  ةالمعنوی

   0.286  1.262  0.0447  3  0.134  بین المجموعات

  ----   ----   0.0354  916  32.454  الخطاء

  ----   ----   ----   919  32.599  الكلي

  أعداد الباحثون باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة   - المصدر:

)،وكان مستوى 1.262المحسوبة بلغت() fیتضح من النتائج الواردة في الجدول المذكور في أعاله أن قیمة (  •
%)،وھذا یدل على عدم وجود تباین بین الجامعات عینة الدراسة عند المستوى المذكور في تبني 28.6( معنویتھا
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) قرار برفض فرضیة العدم التي تنص على 100متغیرات التعلم التنظیمي ،وتفسر النتائج في أعاله انھ من بین كل (
ً غیر صحیح ،فیما سیكون 28كون ھناك (عدم وجود تباین بین الجامعات في تبني متغیرات التعلم التنظیمي سی ) قرارا

ً ،وبالتالي تــدل النتائج في أعاله علـى قبول فرضیة العدم (72ھناك ( ً صحیحا  H1)ورفض فرضیة الوجود( H0) قرارا
  ) بمعنى   ( ال تتباین الجامعات عینة الدراسة في تبني متغیرات التعلم التنظیمي) . 

  ة:اختبار الفرضیة الفرعیة الثانی•
  ) : ال تتباین الجامعات عینة الدراسة في تحقیق القدرات التنافسیة . H0فرضیة العدم (     
  ) : تتباین الجامعات عینة الدراسة في تحقیق القدرات التنافسیة. H1فرضیة الوجود (     
 Oneالتباین باتجاه واحد (من اجل قبول أي من الفرضیتین اإلحصائیتین أعاله ، فضل الباحثون استعمال أسلوب تحلیل    

Way Anova.وكانت النتائج مثلما في الجدول أدناه ،(  
  
  
  
  

  ) 3جدول رقم ( 

  تباین الجامعات المبحوثة في تحقیق القدرات التنافسیة

مصادر 
  االختالف

مجموع 
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
 F قیمة

  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

بین 
  0.000  23.45  0.919  3  2.758  المجموعات

  ----   ----   0.039  916  35.919  الخطاء

  ----   ----   ----   919  38.678  الكلي

  إعداد بالعاتماد  على مخرجات الحاسبة االلكترونیة - المصدر:

)، وھي اكبر من قیمتھا 23.45المحسوبة بلغت()  fویتضح من النتائج الواردة في الجدول المذكور في أعاله أن قیمة (    
)،وھذا یدل على وجود تباین قوي بین  0.000%)،وكان مستوى معنویتھا(1)عند مستوى معنویة (2.68جدولیة البالغ (ال

الجامعات عینة الدراسة عند المستوى المذكور في تبني تحقیق متغیرات القدرات التنافسیة ،وتفسر النتائج في أعاله انھ من 
نص على عدم وجود تباین بین الجامعات في تحقیق متغیرات القدرات ) قرار برفض فرضیة العدم التي ت100بین كل (

، وقبول )  H0التنافسیة  لن یكون ھناك أي قرار  غیر صحیح ،ومن ثم تــدل النتائج في أعاله علـى رفض فرضیة العدم ( 
  ة) .بمعنى (تتباین الجامعات عینة الدراسة في تحقیق متغیرات القدرات التنافسی) H1فرضیة الوجود (

  
ً :التحلیل اإلحصائي لعالقات االرتباط بین متغیرات الدراسة   ثانیا

یتناول ھذا المبحث تحلیل عالقة االرتباط بین كل من متغیرات التعلم التنظیمي القدرات التنافسیة للمنظمة ، واختبار    
ا ، وذلك من خالل استخدام عدد من معنویتھا،التي تضمنتھا الفرضیة الرئیسة األولى ،والفرضیات الفرعیة المنبثقة عنھ

  ). T-Testاألسالیب اإلحصائیة (معامل االرتباط الخطي، واختیار (ت) 

ومن اجل إعطاء قرار نھائي بشأن التحقق من صحة الفرضیة الرئیسة الثانیة ،تم اختبار الفرضیات الفرعیة المنبثقة     
     -بعة وعلى النحو اآلتي :عنھا الفرضیة الفرعیة األولى والثانیة والثالثة والرا
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: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة معنویة بین متغیرات  التعلم التنظیمي  (اكتساب المعرفة ،  )H0(  فرضیة العدم
  توزیع المعلومات ، تفسیر المعلومات ، الذاكرة التنظیمیة)  والقدرات التنافسیة.

ذات داللة إحصائیة معنویة  بین متغیرات التعلم التنظیمي  (اكتساب المعرفة ، : توجد عالقة ارتباط  )H1(  فرضیة الوجود
  توزیع المعلومات ، تفسیر المعلومات ، الذاكرة التنظیمیة)  والقدرات التنافسیة.

) لكل من الفرضیات الفرعیة HI() ) وقبول فرضیة الوجود HOوقد  بینت نتائج التحلیل اإلحصائي رفض فرضیة العدم   
  ولى  والثانیة والثالثة والرابعة . األ

ً تابعاً  ً والقدرات التنافسیة بوصفھا متغیرا ً مستقال ً كلیا وللتحقق من معنویة عالقة االرتباط بین التعلم التنظیمي بوصفة متغیرا
  قام الباحثون باختبار الفرضیة الرئیسة الثانیة التي انبثقت منھا فرضیة العدم والوجود . 

  ) : ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة معنویة بین التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة . HO فرضیة العدم (
  : توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة معنویة بین التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة . ) HI(  فرضیة الوجود

ً على قیمة (  ) نتائج عالقة االرتباط بین متغیر التعلم4یبین الجدول (   )   المحسوبة tالتنظیمي والقدرات التنافسیة ، فضال
  والجدولیة والقرار الخاص  بالفرضیة الفرعیة الثالثة.                                  

    
  ) 4الجدول ( 

  نتائج عالقات االرتباط بین متغیر التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة
  المتغیر التابع        

  تغیر المستقلالم
القدرات 
  جامعة القادسیة  جامعة الكوفة  جامعة بابل  جامعة كربالء  التنافسیة

  0.909  0.87  0.915  0.914  0.906  التعلم التنظیمي
  15.42  12. 84  18.28  16.55  32.31  ) المحسوبةt( قیمة
الجدولیة  (t) قیمة

بمستوى معنویة 
1%  

2.617  2.704  2.660  2.704  2.704  

لة      مستوى الدال
)p-value(  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

قبول فرضیة   القرار
  الوجود

قبول فرضیة 
  الوجود

قبول فرضیة 
  الوجود

قبول فرضیة 
  الوجود

قبول فرضیة 
  الوجود

  من إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات  الحاسبة االلكترونیة    - المصدر :                              
  
  - ن من الجدول أعاله ما یأتي :یتبی

%) بین متغیر 99%) ،أي بدرجة ثقة (1وجود عالقة ارتباط موجبة وقویة وذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة (
  t).وان ما یدعم ذلك أن قیمة (0.906التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة للجامعات المبحوثة،إذ بلغ معامل االرتباط بینھما (

)  ،كذلك 2.617) الجدولیة البالغة ( t) ھي اكبر من قیمة ( 32.31بة لعالقة االرتباط بین المتغیرین والبالغة () المحسو
  (  .0.000) إذ بلغت (0.01) كانت اقل من مستوى المعنویة (p-valueقیمة الداللة اإلحصائیة (

%) 1ط ذات داللة إحصائیة وبمستوى معنویة () وھذا یعني وجود عالقة ارتباH1مما یدلل على قبول فرضیة الوجود (    
بین متغیر التعلم التنظیمي ومتغیر القدرات التنافسیة ، ویمكن تفسیر ما ورد من نتائج في أعاله ،بأنھ كلما اھتمت الجامعات 

توزیع عینة الدراسة بمتغیر  التعلم التنظیمي  من خالل االھتمام بعناصره األربعة قید الدراسة (اكتساب المعرفة،و
  المعلومات،وتفسیر المعلومات،والذاكرة التنظیمیة) ، انعكس ذلك ایجابیاً على تحسین قدراتھا التنافسیة  .

وما یمكن مالحظتھ في الجدول في أعاله أیضاً"،أن ھناك عالقات ایجابیة وقویة بین متغیر  التعلم التنظیمي ومتغیر القدرات  
%) أي بدرجة ثقة 1على حدة ،ولقد كانت ھذه العالقة معنویة بمستوى (التنافسیة للجامعات المبحوثة كل منھا 

)، وجمیعھا اكبر من 15.42، 657، 18.28، 16.55) المحسوبة بلغت على التوالي( t%)،وما یدعم ذلك أن قیمة ( 99(
  ). 0.01)كانت اقل من قیمتھا المعنویة ( 0.000) البالغة(p-valueقیمتھا الجدولیة ،وكذلك فأن قیمة (

) ، وھذا یعني ( توجد H1) ،وقبول فرضیة الوجود (H0وعلیھ یستدل الباحثون مما ورد في أعاله  رفض فرضیة العدم (   
  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین التعلم التنظیمي  والقدرات التنافسیة).

لقدرات التنافسیة أجمالیا على مستوى الجامعات وأخیرا" تم ترتیب قوة العالقة االرتباطیة بین متغیرات التعلم التنظیمي وا   
  - على النحو  اآلتي:
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  ) 5جدول (
  ترتیب قوة العالقة االرتباطیة بین متغیرات التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة

  المتغیر التابع
  

  المتغیر المستقل

القدرات 
  التنافسیة 

ترتیب قوة 
العالقة 

  االرتباطیة

  كربالء
   

  لقادسیةا  الكوفة  بابل 

0.85  الرابع  0.778  اكتساب المعرفة
3  

0.75  الثالث
3  

0.74  الرابع
9  

  الرابع   0.76  الثالث

0.85  الثاني  0.844  توزیع المعلومات
9  

0.85  الثاني
6  

  الثالث   0.85  الثاني  0.82  الثاني

0.89  األول  0.90  تفسیر المعلومات
4  

0.91  األول
6  

0.82  األول
7  

  األول   0.92  األول

0.83  الثالث  0.822  لتنظیمیةالذاكرة ا
9  

0.83  الرابع
9  

  الثاني   0.87  الربع  0.67  الثالث

0.91  -  0.865  التعلم التنظیمي
4  

0.91  الثاني
5  

0.87  األول
3  

  الثالث   0.90  الرابع

  إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونیة- المصدر:
  

  -یتضح من الجدول في أعاله ما یأتي:
الي جاء متغیر تفسیر المعلومات بالمرتبة األولى من حیث قوتھ االرتباطیة بمتغیر القدرات التنافسیة ،من خالل بشكل إجم

)،ثم جاء متغیر توزیع المعلومات بالمرتبة الثانیة من خالل معامل ارتباط 0.90معامل ارتباط بلغت قیمتھ (
ً حل بالمرتبة  0.822ثالثة من خالل معامل ارتباط بلغ()،جاء بعده متغیر الذاكرة التنظیمیة بالمرتبة ال0.844بلغ( )،وأخیرا

  ).  0.778الرابعة واألخیرة متغیر اكتساب المعرفة من خالل معامل ارتباط بلغ (
وبشكل تفصیلي نالحظ أن جامعة بابل جاءت بالمرتبة األولى من حیث قوة العالقة االرتباطیة بین التعلم التنظیمي والقدرات 

)،ثم جامعة  0.914) ،تلتھا جامعة كربالء من خالل معامل ارتباط بلغ ( 0.915،من خالل معامل ارتباط بلغ(التنافسیة 
) ،وجاءت جامعة الكوفة بالمرتبة األخیرة من خالل معامل ارتباط 0.90القادسیة بالمرتبة الثالثة من خالل معامل ارتباط (

ً ،أن جامعتي كر0.873بلغ( بالء والكوفة قد تشابھتا من حیث ترتیب قوة العالقة االرتباطیة بین )،وما یمكن مالحظتھ أیضا
متغیرات التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة ،إذ جاء متغیر تفسیر المعلومات بالدرجة األولى ،یلیھ متغیر توزیع المعلومات 

فیھا متغیر تفسیر المعلومات بالدرجة ،ثم الذاكرة التنظیمیة ،وأخیرا اكتساب المعرفة ،أما ما یخص جامعة بابل فقد جاء 
األولى ،یلیھ متغیر توزیع المعرفة ،ثم الذاكرة التنظیمیة ،و جاء متغیر اكتساب المعرفة بالمرتبة األخیرة ،أما ما یخص 

نیة ،ثم جامعة القادسیة فقد جاء فیھا متغیر تفسیر المعلومات بالمرتبة األولى ،یلیھ متغیر الذاكرة التنظیمیة بالمرتبة الثا
ً اكتساب المعرفة بالدرجة الرابعة .   متغیر توزیع المعلومات بالمرتبة الثالثة ،وأخیرا

  
إن ما یمكن مالحظتھ في أعاله أن الجامعات كافة تشابھت من حیث أن متغیر تفسیر المعلومات جاء بالمرتبة األولى    

ً بالنسبة لك ً بالنسبة لجامعة للجمیع ،أما متغیر توزیع المعلومات فقد جاء ثانیا ل من جامعات كربالء ،بابل ،الكوفة ،وحل ثالثا
ً بالنسبة لجامعتي كربالء  ً بالنسبة لجامعتي بابل والقادسیة ،فیما حل ثالثا القادسیة، أما متغیر اكتساب المعرفة فقد حل رابعا

ً جاء متغیر الذاكرة التنظیمیة بالمرتبة الرابعة بالنسبة لكل من  ً بالنسبة والكوفة ،وأخیرا جامعتي كربالء و الكوفة ،وحل ثانیا
  لجامعة القادسیة ،وثالثاً بالنسبة لجامعة  بابل .

  المبحث الرابع 
  وصف متغیرات الدراسة وتشخیصھا وتحلیل النتائج 

: وصف أبعاد التعلم التنظیمي وتشخیصھا وتحلیل النتائج ً   أوال
ً ) عرض البیانات التي  أظھرتھا استمارات االستبانة وتحلیلھا فیما یخص التعلم التنظیمي ، ولقد یتناول المبحث الثالث( أوال

%) واقل وزن لھ 100استخدم الباحثون لھذا الغرض المقیاس ذا اإلحدى عشرة درجة  الذي یتوزع بین اعلي وزن لھ (
عن أسئلة استمارة %)  من اجل قیاس استجابات المبحوثین 10%) إلى (90%) ،وبینھما تسعة أوزان أخرى تمتد من (0(

االستبیان  .  بعد ذلك تم عمل جداول التوزیعات التكراریة لمتغیرات الدراسة  العتماد ھذا النوع من الجداول إلغراض عملیة 
) tالتحلیل اإلحصائي للحصول على األوساط الحسابیة الموزونة ، واالنحرافات المعیاریة ،ومعامالت االختالف ،وقیمة (

ً على الوسط الحسابي الفرضي البالغ (المحسوبة ، واعتم %) كمعیار بغیة قیاس وتقویم الدرجة 50د  الباحثون أیضا
ً أن متوسط أداة  المتحصل علیھا فیما یخص فقرات التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة للجامعات عینة الدراسة  . علما

%) ، وأقل نسبة في  100یاس العشري وھي نسبة () ھي عبارة عن حاصل جمع أعلى نسبة في المق 0.5القیاس البالغة (
  ).2% ) مقسوم على(zeroالمقیاس وھي نسبة ( 
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  ثانیاً : وصف أبعاد القدرات التنافسیة وتشخیصھا وتحلیل النتائج  

ً )  عرض البیانات التي أظھرتھا استمارات االستبانة وتحلیلھا فیما یخص القدرات التنا فسیة یتناول المبحث الثالث( ثانیا
للمنظمة ، ولقد استخدم الباحثون لھذا الغرض المقیاس ذي اإلحدى عشرة درجة  الذي یتوزع بین اعلي وزن لھ 

%)  من اجل قیاس استجابات 10%) إلى (90%) ،وبینھما تسعة أوزان أخرى تمتد من (0%) واقل وزن لھ (100(
اول التوزیعات التكراریة لمتغیرات الدراسة  العتماد ھذا المبحوثین عن أسئلة استمارة االستبیان  .  بعد ذلك تم عمل جد

النوع من الجداول إلغراض عملیة التحلیل اإلحصائي للحصول على األوساط الحسابیة الموزونة ، واالنحرافات المعیاریة 
ً على الوسط الحسابي الفرضي البالt،ومعامالت االختالف ،وقیمة ( %) 50غ () المحسوبة ، واعتمد  الباحثون أیضا

كمعیار من اجل قیاس وتقییم الدرجة المتحصل علیھا فیما یخص فقرات التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة للجامعات 
ً أن متوسط أداة القیاس البالغة ( ) ھي عبارة عن حاصل جمع أعلى نسبة في المقیاس  0.5عینة الدراسة  . علما

  ). 2% ) مقسوم على (zeroقیاس وھي نسبة ( %) ، وأقل نسبة في الم 100العشري وھي نسبة (

  المبحث الخامس
  االستنتاجات والتوصیات  

یتناول  ھذا المبحث عرض االستنتاجات التي تم التوصل الیھا وذلك من خالل اإلطارین النظري والتطبیقي ،      
حصائیة المعتمدة لتوكید صحة وفي ضوء نتائج عملیة  تحلیل البیانات والمعلومات التي تمت على وفق األسالیب اإل

ھذه النتائج ، فضالً عن عرض التوصیات والمقترحات التي تم التوصل إلیھا، والتي تساعد المنظمات المبحوثة 
  على تبني التعلم التنظیمي بأبعاده  المختلفة .  

  
  أوالً : االستنتاجات 

لتطبیقي لھذه الدراسة فقد تم التوصل إلى في ضوء النتائج المستخلصة من عرض وتحلیل الجانبین النظري وا    
  مجموعة من االستنتاجات وعلى النحو اآلتي :

  االستنتاجات الخاصة بالجانب النظري للدراسة .  •
أن التغییرات البیئیة المتسارعة، التي تجري في المجتمع تلقي على عاتق المنظمات المعرفیة مسؤولیة •

ً متقدمة في رؤیتھا على المنظمات األخرى القائمة كبیرة لتجاوز العقبات وتحقیق الطموح ،ب حیث تكون دائما
دٌ قضیة  في المجتمع . ویسھم التعلم التنظیمي في مواجھة التغییرات البیئیة المتسارعة ،وان االھتمام بھ یعُ

  تفرضھا طبیعة التحدي العلمي والتكنولوجي المعاصر . 
تالك مقومات التعلم التنظیمي ، وذلك بسبب كبر حجم تزاید اھتمام المنظمات في السنوات األخیرة بام•

التحدیات والتطورات التكنولوجیة والعلمیة التي تواجھ ھذه المنظمات ، بحیث أصبح التعلم التنظیمي الوسیلة 
  األساسیة لتحقیق ھدف ھذه المنظمات في بناء قدراتھا التنافسیة .

ً سھالً ،• ً من التحدي للمنظمات التي  أن تبني مفھوم التعلم التنظیمي لیس أمرا بل أنھ یمثل في حد ذاتھ نوعا
تحاول تطبیق ھذا المفھوم ، وذلك أنھ ال توجد طریقة واحدة مضمونة یمكن أن تتبناھا المنظمات في عملیة 
التعلم التنظیمي ، مما یحتم على كل منظمة أن تبني وتطور األسلوب الذي یتالئم وأھدافھا وأنشطتھا 

  ارات المتوافرة لدى أعضاءھا. وتاریخھا والمھ
بالرغم من عدم تجاھل األثر المترتب على نمط الھیكل التنظیمي  في قدرة المنظمة على التعلم التنظیمي ، في •

ً من الھیاكل التنظیمیة المرنة المعروفة، كالھیكل التنظیمي المرن والھیكل  حالة كون المنظمة  تعتمد أیا
  الھیكل التنظیمي سوف یكون أما مساعداً أو معوقاً لعملیة التعلم التنظیمي . التنظیمي غیر المرن ، فأن نمط 

أن التعلم التنظیمي یولد المعارف الجدیدة ، إال أن ھذه المعارف غیر كافیة لوحدھا لخلق   منظمات متعلمة ، •
  ظمات المتعلمة .إال من خالل توظیف ھذه المعارف ، لتحسین األداء في مثل ھذه المنظمات . في نشاطات المن

ً من أنواع المنظمات ) على مواجھة التحدیات اإلستراتیجیة ، یتم من خالل • أن قدرة الجامعات ( بعدھا نوعا
قدرتھا على التعلم التنظیمي ، وأن ھذا التعلم یجب أن یكون متعدد الوظائف ، كما یجب أن یكون متخصصاً 

ً في الوقت ذاتھ ، فان المنظمات المتعلمة تش جع التعلم المستمر ، وكذلك تشجع أیجاد المعرفة عند كل أیضا
  المستویات .   
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  االستنتاجات الخاصة بالجانب التطبیقي للدراسة •
لتشخیص عینة الدراسة عن أبعاد التعلم التنظیمي في جامعات (كربالء ،   أظھرت النتائج اإلحصائیة •

كلي لمتغیر التعلم التنظیمي  كان اكبر من الوسط الكوفة، بابل ، القادسیة ) أن الوسط الحسابي الموزون ال
الباحثون أن عمادات الكلیات تعطي اھتماما لھذا المتغیر ، وھذا ما  یستنتجالحسابي الفرضي. وعلیة 

  على إجابات أفراد العینة وھذا یعني انعكس ایجابیاً 
  ظیمي . اھتمام عمادات الكلیات بالمعرفة ألنھا تشكل المصدر األساس للتعلم التن •
و أظھرت اھتمام عمادات الكلیات بالوسائل العلمیة والتكنولوجیة لكونھا إحدى الوسائل المھمة في نقل •

  وتوزیع المعلومات والبیانات بین المنتسبین . 
اتفاق عمادات الكلیات على ضرورة توفر الكفاءات العلمیة التي تمتلك الخبرة والمعرفة وذلك لتعزیز •

  جامعة .القدرات العلمیة لل
المشاركة بالمعلومات بین أقسام ووحدات الكلیات ، وتھتم بتنمیة  تسعى ھذه العمادات إلى دعم وتشجیع •

مھارات ومعرف منتسبیھا والمشاركة بالمعرفة بین الكلیات المختلفة لنشر المعرفة والتعلم من تجارب 
  األخریین .

  لغموض الذي یشوبھا ویعتریھا . اھتمامھا بتوضیح وتفسیر المعلومات لمنتسبیھا وإزالة ا•
كما وأظھرت النتائج اإلحصائیة لتشخیص عینة الدراسة عن أبعاد القدرات التنافسیة في الجامعات   •

المبحوثة  ، أن الوسط الحسابي الموزون الكلي  لمتغیر القدرات التنافسیة كان اكبر من الوسط الحسابي 
ً لدى أفراد عینة الدراسة ، وھذا یشیر إلى الباحثون  إلى إن ال یستنتجالفرضي ، و علیة  متغیر كان واضحا

  -اھتمام :
  عمادات الكلیات بالتكیف مع المتغیرات الخارجیة بسبب مرونة ھیاكلھا التنظیمیة .•
  اھتمام الكلیات بتطویر برامج التعلم التنظیمي بما ینسجم و مواردھا وقدراتھا المالیة المتاحة .•
  ي یمتلكھا أعضاء الھیأة التدریسیة مناسبة للنھوض بالمستوى العلمي للطلبة .أن المؤھالت العلمیة الت•
  تخصص الكلیات جزءاً من موازنتھا العامة لدعم برامج التطویر والتعلم فیھا .•
تشجع عمادات الكلیات القیم والممارسات الثقافیة بغیة النھوض بالمستوى العلمي وترسیخ ھذه القیم •

  ستویات األداء لدیھا . وتأصیلھا واالرتقاء بم
أظھرت النتائج اإلحصائیة إن المنظمات المبحوثة تعطي اھتمامات متقاربة ألبعاد التعلم التنظیمي في حین  •

  إنھا ال تعطي مثل ھذه االھتمامات المتقاربة ال بعاد القدرات التنافسیة . 
ً على ما• تقدم أعاله أنھ كلما اھتمت  یلخص الباحثون على ضوء ما أظھرتھ النتائج اإلحصائیة ، وبناء

ً على قدراتھا  الجامعات المبحوثة بمتغیر التعلم التنظیمي بأبعاده األربعة قید الدراسة  انعكس ذلك ایجابیا
  . التنافسیة

  ثانیاً : التوصیات 
ق استكماالً لمتطلبات الدراسة ، وفي ضوء ما تقدم من أطر نظریة لموضوع التعلم التنظیمي وأثره في تحقی   

القدرات التنافسیة للمنظمة من جھة ، وما أظھرتھ التحلیالت المیدانیة من استنتاجات  (نظریة ، وعملیة ) 
  - نستعرض فیما یأتي مجموعة من التوصیات :

  -ضرورة تبني الجامعات المبحوثة إستراتیجیات و بناء شامل للتعلم التنظیمي بأبعاده كافة، من خالل :•
  علم في الجامعات . العمل على نشر ثقافة الت •
  توفیر بیئة أكثر مالءمة ومشجعة وداعمة تدرك أھمیة التعلم التنظیمي في تعزیز قدراتھا التنافسیة .  •
  ووضع خطط وبرامج تعمل على تفعیل أبعاد التعلم التنظیمي على مستوى الجامعات .  •

یأة التدریسیة ،من خالل توفیر ضرورة اھتمام الجامعات بتبني األفكار والمقترحات التي یعرضھا أعضاء الھ•
  الدعم والتشجیع ، ومكافأتھم على ما یقدمونھ من أفكار تسھم في تحقیق التطور العلمي للجامعة. 

االھتمام برسم االستراتیجیات الالزمة لتنمیة وتطویر معارف التدریسیین وقدراتھم اإلبداعیة ، والكشف عنھا •
ً یخدم المعرف ً مستقبلیا ة  من خالل أ. إقامة الدورات التطویریة ودورات التعلیم المستمر،  بوصفھا استثمارا

  وتحفیزھم ودفعھم لتوظیفھا مما یخدم أھداف الجامعات وتطلعاتھا المستقبلیة .
ضرورة االھتمام بالخبرات والمعارف التي یمتلكھا أعضاء الھیأة التدریسیة في الجامعات المبحوثة من خالل •

تمرات العلمیة التي تقام في داخل العراق وخارجھ. ب.  واإلفادة منھا  واستثمارھا أ. مشاركتھم في المؤ  - :
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بالشكل الصحیح  في تحسین وتطویر أداء وسلوك العاملین في الجامعة ، مما یؤدي ذلك إلى تطور قدرتھا 
  العلمیة ومن ثم ینعكس ایجابیاً على المستوى العلمي للجامعة . 

نات التي یمتلكھا أعضاء الھیأة التدریسیة من خالل أ. تبادل المعلومات بین عمادات االھتمام بالمعلومات والبیا•
الكلیات واألساتذة ، ب. اعتماد مبدأ األمانة واإلخالص  في المشاركة بالمعلومات ج. واالطالع على المعلومات  

قیق األھداف المطلوبة لغرض االستفادة منھا في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة المھمة التي من شأنھا  تح
  للجامعة . 

توفیر أحدث الوسائل التكنولوجیة ألعضاء الھیأة التدریسیة من خالل توفیر أ.  أنظمة اتصال بوساطة الحاسبة •
( االنترنیت ) ،وأنظمة االجتماعات ،وأنظمة تسلیم الوثائق .  ب. اإلفادة من المعلومات الحدیثة لغرض تطویر 

  میة ، واالطالع على أحدث التطورات العلمیة الحدیثة . قابلیاتھم الفكریة والعل
االھتمام بتوفیر النظام الشبكي المركزي الذي یربط حواسیب الجامعة كافة ( االنترنیت ) ، مما ینعكس ایجابیاً •

  على تطویر قدراتھا الفكریة والعلمیة ألعضائھا  التدریسیین . 
یمتلكھا األساتذة في جامعة القادسیة ،لكونھم یمثلون رأس المال االھتمام بالخبرات العلمیة والقابلیات التي •

الفكري ،والمصدر األساس للتطور العلمي في الجامعة . من خالل أ. المشاركة بالمؤتمرات العلمیة التي تقام 
في داخل العراق وخارجھ ب. استعمال الخبرات واستثمارھا في تطویر قدرات الجامعة عبر تحسین وتطویر 

  العاملین في الجامعة ج. النھوض بالمستوى العلمي للطلبة ، مما یسھم في تعزیز قدراتھا التنافسیة . أداء 
ً من خالل :• ً ومعنویا أ. مشاركتھم في   - التأكید على ضرورة مكافأة أعضاء الھیأة التدریسیة  ودعمھم مادیا

خبرات والمعارف  ب.   مشاركتھم في المؤتمرات العلمیة  التي تقام في داخل العراق وخارجھ واكتسابھم ال
انجاز البحوث العلمیة في مجال االختصاص ج.  وعلى ما یقدمونھ من أفكار علمیة جدیدة ومبتكرة  في مجال 

  البحث والتطویر، وبما ینسجم و الظروف البیئیة المتغیرة ،لتشجیع اإلبداع وتعزیز المركز التنافسي للجامعة .
لى التعلم التنظیمي ، وعدهُ استثماراً رأسمالیاً موجھاً نحو رأس المال الفكري ، مما ضرورة االھتمام باإلنفاق ع•

  ینعكس إیجابیاً على تعزیز قدراتھا التنافسیة في الجامعة .
تنظیم وتشجیع االتصاالت واللقاءات الجماعیة بین األفراد المھتمین بالمعرفة من داخل الجامعات وخارجھا •

لتعلم التنظیمي وھو التطویر المستمر للمعرفة ، وتشجیع التنوع الفكري والمعرفي ،لتحقیق الھدف األساس ل
من خالل أقامة المحاضرات والندوات والمعارض ، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمیة داخل البلد 

  وخارجھ .  
ریسیة على تطبیق المعرفة تھیئة اإلمكانیات المادیة والبشریة والموارد الالزمة لمساعدة أعضاء الھیأة التد•

  المكتسبة في الجامعات .
اعتماد ھیكل تنظیمي مرن یضمن العالقة بین التعلم التنظیمي والقدرات التنافسیة ،  ویسمح بدیمقراطیة •

العالقات واالبتعاد عن البیروقراطیة واإلجراءات الروتینیة ، وتشجیع االتصاالت والمشاركة الواسعة ، وفسح 
  فكار المبدعة . المجال أمام األ
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