
 

المعرفة التنظيمية كمتغير وسيط بين أبعاد  وليدأثر عمليات ت

  المنظمة الساعية للتعّلم وتحسين األداء المؤسسي
  "ية اورانجاالتصاالت األردندراسة ميدانية في شركة " 

The Impact of Organizational Knowledge Creation 
Process as Amediating Variable between Dimensions 

of Learning Organization and Organizational 
Performance Improvement 

 “Applied Study in JordanianTtelechom Orange” 

  إعــداد

  خالد جمال صبيح

  إشـــــراف
  استاذ ادارة االعمال المشارك

 كامل محمد الحواجرة الدكتور

  إدارة األعمال ماجستير فيقدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة ال

  قسم إدارة األعمال 

  كليـة األعمال 

  جامعة الشرق األوسط 

   2013/2014العام الجامعي 

  

 



- ب  -  

 تـفـويــض
  

أفوض جامعة الشرق األوسط بتزويد نسخ  " خالد جمال صبيح " أدناه الموقعأنا 

يط بين المعرفة التنظيمية كمتغير وس توليدأثر عمليات  "من رسالتي  المعنونة 

أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم وتحسين األداء المؤسسي: "دراسة ميدانية في 

للمنظمات الجامعية أو المؤسسات أو الهيئات ". ية اورانجشركات االتصاالت األردن

  أو األشخاص المعنيين باألبحاث والدراسات العلمية عند طلبها.

  

  خالد جمال صبيح االسم:

   التوقيع:

  م 2014 /  8  / 2    التاريخ:

 

  
  



- ج  -  

 



- د  -  

 

 
  *ـ# و)ـ'ـ&%ـ#"

 ���	
ا�"�� وا�! 
 � رب ا�������، وا���ة وا���م ��� 	�� ا�����ء وا��

 .���  و��� أ�& و'"�& أ$�

         
�� أن ا��: هللا ��2ّ ,�6�7ز 4*�,3 ر	��*2 ھ0ه، أ.-$& , + ا�*(�),

وا�A*<Bن إ�� ا	*�ذي ا��!
ف ��� ا�
	��3، ا��4*-ر �4>+ >"�� ا�"-ا$
ة ��� >� 

,0�& >� ر��)3 و.-$�& و$H .�I(� �4ن �����FGت ا�(��3 ا�*2 ا,�اھ� �Dل إ��اد ھ0ه 

 
Jا� 

ة، أ�4 H3 '�ر � + رأي و�ا�
	���A, �)� �< ،3ء، ود�: و.!K�6 و	

�	
40
ة دو>� وأ��O ا�*"G M�N*� أ'�"L ھ0ه ا�.P	 .3 ��� >� ھ2 ���& ا��-م�

 . K�Hر Q�Dو ،
(MR :3 و��H
���4
، و> +SH TG��4  

 3A6� ء�Sأ� +U�H.2.0 ا��	ام إ�� أ
*GBوا 
4�� أ.-$& ,V��W ا�! 

 X�04 وأ.(�م .�I*!O�A<3 و��	

اءة ھ0ه ا�O ء�AJأ �I$ �< 3، ��� >� ,0�-ه!O�A��ا


 ا�! 
 و��F: ا�A*<Bن �	�Hل ,-ا���B2 3��4 اH 3��(3 ا�*�رY�I�ء ا�S2.0 أ�.

.Z	ق ا�و
�3 ا�!<�6,  

  وهللا و20 ا0/.-,+
  

  



- ه  -  

  

  

 ا�ه�اء

للمحبة والوفاء، واعترافا مني بالفضل  أهدي جهدي المتواضع هذا، رمزا      

  ألصحابة

 ... في عمره اهللامد  جمال عبد العزيز صبيح العزيزإلى والدي 

قوتيفهو سندي وعوني ومصدر عزيمتي و رسوله له الشكر بعد اهللا ثم   

 ...جمعة  امين رولىعزيزة إلى والدتي ال

المحبةبع نفهي  متعها بالصحة والعافيةو عمرها في أطال اهللا   

 إلى اخي الحبيب محمد صبيح ...

بدياأل حبي ـّـياخي وحبيبي وصديقي وقرة عيني وملهمنا لك من  

 .... ابراهيم صبيح كتوردالإلى عمي الغالي 

 عميد جراحين الدماغ واالعصاب لك مني خالص الشكر واالمتنان

 ...حفظه اهللا ورعاه إلى خالي الحبيب عيسى امين جمعة 

قدوتي م يبخل يوما في دعمي وارشادي فهوالذي لالكريم   
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  وتحسين األداء المؤسسي

  "ية اورانجاالتصاالت األردن ةدراسة ميدانية في شرك" 

  إعــداد

  جمال صبيحخالد 

  إشـراف 

 كامل محمد الحواجرة الدكتور
داء المؤسسـي اال سـينفـي تحابعاد المنظمـة السـاعية للـتعلم هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر 

 األردنيـــة االتصـــاالت ةفـــي شـــركفـــي تعزيـــز هـــذا األثـــر المعرفـــة التنظيميـــة  توليـــدودور عمليـــات 

. أّمـا شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجعـاملين فـي يرين الالمد. وتكّون مجتمع الدراسة من اورانج

  من مجتمع الدراسة. قصديةكعينة  مبحوثا) 101(تمثلت في فعّينة الدراسة 

ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة  المبحوثـــة. ةفـــي الشـــرك وتمثلـــت وحـــدة التحليـــل فـــي المـــديرين 

انة كـــأداة لجمـــع البيانـــات واختبـــار فرضـــياتها اســـتخدم المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وُطـــّورت اســـتب

فقــرة. واســتخدم عــدد مــن األســاليب اإلحصــائية أبرزهــا المتوســطات الحســابية،  )65(تكونــت مــن 

  لعينة واحدة، وتحليل االنحدار المتعدد وتحليل المسار.   tواالنحرافات المعيارية، واختبار 

الدراسـة إلـى عـدد فرضـياتها توصـلت  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة واختبـار

بابعادها(ايجـاد  بعاد المنظمـة السـاعية للـتعلممن النتائج أبرزها: وجود تأثير ذو داللة إحصائية ال

فــي  فــرص لــتعلم المســتمر، وتشــجيع الحــوار واالسستفســار، والقيــادة االســتراتيجية الداعمــة للــتعلم)

 ).α ≤ 0.05(توى داللـة عنـد مسـ شركة االتصاالت االردنية اورانـجسين االداء المؤسسي في تح
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بابعادها(تشـــــجيع الحـــــوار بعـــــاد المنظمـــــة الســـــاعية للـــــتعلم ووجـــــود تـــــأثير ذو داللـــــة إحصـــــائية ال

 واالسستفســار، وتمكــين االفــراد مــن رؤيــة جماعيــة مشــتركة ، وتشــجيع الــتعلم والتعــاون الجمــاعي)

ة ــــعنــد مســتوى دالل جركة االتصــاالت االردنيــة اورانـــشــفــي المعرفــة التنظيميــة  وليدــــتعمليــات فــي 

)α ≤ 0.05(تشـارك المعرفـة التنظيميـة  توليـدعمليـات . ووجود تأثير ذو داللة إحصائية ل)ببعديها

شــركة االتصــاالت االردنيــة فــي تحســين االداء المؤسســي فــي المعرفــة وتبريــر المفــاهيم المعرفيــة) 

بعاد المنظمـة السـاعية . ووجود تأثير ذي داللة إحصائية ال)α≤0.05(عند مستوى داللة  اورانج

شــركة فــي المعرفــة التنظيميــة  توليــدعمليــات بوجــود ســين االداء المؤسســي مجتمعــة فــي تحللــتعلم 

 ).α ≤ 0.05عند مستوى داللة ( االتصاالت االردنية اورانج

بتطبيق اليـات تكـافئ مـن  شركة االتصاالت االردنية اورانجوأوصت الدراسة بضرورة قيام     

بـين المـوظفين بمـا يسـمح بعمليـات   الثقـة جديـدة، وتعزيـز بنـاء أشـياء تعلمهملـ خاللهـا المـوظفين

ـــى  توليـــدتشـــارك المعرفـــة و  المفـــاهيم المعرفيـــة المتنوعـــة المتعلقـــة بالعمليـــات االنتاجيـــة والتأكيـــد عل

واجبـات العمـل، وبمـا يحقـق  تنفيـذ عنـد االختيـار ضـرورة اتاحـة الفرصـة امـام المـوظفين فـي حريـة

 .المبحوثة ةمن جودة االداء المؤسسي في الشرك ويعزز، رونة في تنفيذ االعمالاالختصاص والم

  

 توليــدعمليــات ؛ ابعــاد المنظمــة الســاعية للــتعلم؛ المنظمــة الســاعية للــتعلم: المصــطلحات األساســية
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 The study aimed to measure and analyze the impact of learning organization 

dimensions on organizational performance improvement and the role of knowledge 

creation process in Jordanian  Telechom Orange. The study sample consisted of (101) 

managers selected as a intended sample.  

 To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was 

used through a questionnaire that was    developed to be  used as   the major tool for 

data collection, it consisted of (65) items. A number of statistical methods were used 

such as Mean, Standard Deviation, One sample T-test, Multiple Regression, and Path 

analysis. 

After the analysis of the collected data and testing the hypotheses, a number of 

results were reached: There was a significant impact of learning organization 

dimensions(opportunities for continuous learning, inquiry and dialogue and strategic 

leadership) on organizational performance improvement in Jordanian  Telechom 

Orange at level (α ≤ 0.05). There was a significant impact of learning organization 

dimensions(inquiry and dialogue, empowerment and team learning) on knowledge 

creation process Jordanian  Telechom Orange at level (α ≤ 0.05). There was a 

significant impact of knowledge creation process (knowledge sharing and knowledge 

concepts justify)on organizational performance improvement in Jordanian  Telechom 

Orange at level (α ≤ 0.05). There was a significant impact of learning organization 

dimensions on organizational performance improvement within knowledge creation 

process  on  in Jordanian  Telechom Orange at level (α ≤ 0.05). 
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The study recommended that Jordanian  Telechom Orange application of the 

mechanics of rewards from which staff to teach them new things, and to promote 

confidence-building among staff, allowing operations knowledge sharing and the 

development of concepts of cognitive diverse operational productivity and emphasize 

the need to provide an opportunity for employees to freedom of choice when 

performing work duties, and in order to achieve competence and flexibility in the 

implementation of the business and as quality of institutional performance in the 

companies surveyed.. 

Keywords: learning organization; learning organization dimensions; organizational 

performance improvement; knowledge creation process; Jordanian  Telechom Orange. 
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  الـفـصل األول 

  اإلطار العام للدراسة

  المقدمــــــــة: )1ـ  1(

الجهة  بوصفها اإلنسانية، تقديم خدماتها للمجتمعات في وفعاال حيوًيا المنظمات دوًرا تؤدي

 التغيير عملية إلجراء الرئيس دخلالم هذه المنظمات هي وألن وٕادارتها، عملية االنتاج  عن لمسؤولةا

 مع للتكيف لمنظماتا لهذه ملحة حاجة هناك أصبحت لذلك .كافة المجتمعات تبتغيها التي توليدوال

 لذلك القديمة، اإلدارية المفاهيم على االعتماد كافًيا يعد ولم الخارجي، العالم في الحاصلة المتغيرات

  .والتطور االستقرار من حالة إلى التوصل منها محاولة ةجديد إدارية مداخل عن تبحث المنظمات بدأت

 للتّعلم وهو المنظمة الساعية مفهوم المنظمات في اعتمادها تم التي الجديدة المفاهيم بين ومن

 التكيف على والمقدرة ،المبادرة بروح التسلح تريد التي لإلدارة أساس كمقوم بالتعلم يهتم إداري مفهوم

 في كبيرة أهمية الساعية للتّعلم المنظمة لمفهوم أصبح لقد). 2007 همات(عبابنة،الم أداء في والمرونة

 جميع في والتجديد التغيير سمته عصًرا فيه تعيش المنظمات الذي الوقت في اليوم، األعمال عالم

 التقدم وبسبب واإلبداع وتحسين االداء، الجودة أسس على غرس المنافسة حدة فيه تزداد كما جوانبه،

 االستفادة الواجب من التي المعرفة من هائل على قدر للحصول فرصة للمنظمات صارت تكنولوجيال

  .المرجوة األهداف تحقيق في منها

 أو أكبر، داخلها التعليم جعل على مقتدرة تكون التي المنظمة هي للتّعلم منظمة الساعيةال إن

لكل  الرئيس المحرك هو التّعلم كوني بحيث المنظمة، هذه خارج الحاصل للتغيير مساو األقل على

 التّعلم، وتتبع عملية احتياجات تحديد إلى دائًما وتسعى الكافية، األهمية التّعلم تعطي فهي أنشطتها،

 توصيف جزًءا من التّعلم يصبح حتى وتطورها والمهارات، المعارف، تدعم التي التنظيمية الفرص
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 كل بين وتبادلها نقل المعرفة، على مقتدرة المنظمة ذهه تصبح عندها المنظمة، هذه في فرد كل وظيفة

  جميع مجاالت العمل. في واستثماره المستمر لالداء التحسن حفز على ومقتدرة مستوياتها،

ر وتوليد معرفة تفكي أنظمة بتّبني هادفة استثنائية جهوًدا لتّعلمل الساعية منظماتال بناء ويتطلب

 والقيم، الرؤية، خالل من باستمرار وٕادامتها هاتوليدو  يمهاتصم يتم والشمولية، بالتكامل تتصف

 مالءمتها ومدى واإلجراءات واألساليب التنظيمي، والهيكل السياسات، واختيار واالتصال،

.(Rastogi,1998 ) 

 األهداف تتجاوز، التي المنظمة تلك :بأنها لتّعلمل الساعية منظمةال (Alexiou, 1998)ووصف

 لصالحهم عمال يقدمون بأنهم العاملين تشعر بأنها وتتميز األجل، قصيرة ربحيةال بتعظيم المتعلقة

 كما المنظمة، ونظرية العلمي البحث طريقة إلى لتّعلمل الساعية منظمةال جذور وتمتد .المجتمع وصالح

 المعاصر العالم تطورات مع التكيف عن المنظمات مسؤولية إلى يعود المصطلح هذا أن

 وذلك وتّعلمية تعليمية منظمات إلى المنظمات تحول يتطلب المسؤولية تلك تحقيق وٕان ،بالتغيير المليء

 عمل جوهر إن إذ ،المعرفة وتوليدها في وشاملة جديدة أنماط واعتماد األفراد مقدرات توسيع طريق عنن

  .Senge, 1990 )(رباستمرا يتّعلموا أن األفراد هؤالء

 المستمر التّعلم فرص توفير إلى تسعى لتّعلمل الساعية مةمنظال مفهوم تتبنى التي المنظمات إن

 والمشاركة والحوار البحث وتشجيع المنظمة، بأداء العامل أداء وربط األهداف تحقيق في واستخدامه

 ومهماتها نشاطاتها المنظمات وتمارس البيئة مع والتفاعل والتحديد والمقدرات للطاقة كمصدر واإلبداع

 امتالك بذلك فتحاول لبيئاتها، النسبي واالستقرار الثبات عدم عن ناتجة مستمرة ، رتغيي عملية إطار في

 التّعلمية قيادتها بنمط غيرها عن لتّعلمل الساعية منظمةال وتتميز .والمقدرات الموارد من مجموعة

 ،اآلخرين مع والمعلومات األفكار وتبادل والحوار، والتحليل التفكير أساليب تّعلم على بحرصها

 التنظيمية، المستويات كافة في ونشرها المعرفة إثراء في تساعدها التي التعليمية التنظيمية وبالهيكلة
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 في التأثير وقوة بالنفس، والثقة المهارة تمتلك التي البشرية وبطاقاتها العمل، وفرق اللجان وتشكيل

وهذه  (Calvert, Mobley & Marshall,1994).بفاعلية والتحرك التصرف على والمقدرة ). اآلخرين،

تذليل المعيقات امام دخول و لالنتاج ،  وايجاد تكنولوجيا ومنتجات جديدة توليدتتضمن النشاطات 

  . (Nonaka & Toyama, 2007) االسواق الجديدة ، وتحسين الخدمات المقدمة

 ,Ichijo & Nonaka(تحسين االداء المؤسسي جدا في  امهم المعرفة التنظيمية مصدر وتعد ا  

فان التركيز اخذ ينصب على عمليات التنظيمية ). وفي اآلونة االخيرة ومع تزايد اهمية المعرفة 2007

 & Sessa & London, 2006; Watkins)المنظمة الساعية للتعلم للتوجه نحو تطبيق مفهوم الدعم 

Marsick, 1993) وهناك العديد من الباحثين  .(Calvert, Mobley & Marshall,1994; Garvin, 2000; 

Senge, 1990)  الذين وجدوا ان هناك عالقة ايجابية بين القدرات التنظيمية وعملية التعلم في المنظمة

وتحسين األداء المؤسسي. وقد تبين ان من اكثر  توليدالساعية للتعلم وهذه العوامل جميعها تقود الى 

عمليات التعلم التنظيمي  معرفة التنظيمية هيالعوامل والمكونات تأثيرا في تحسين األداء المرتكز الى ال

 Elwood)  االداء المؤسسي تحسين في مما يشكل دورا حيويا ،التنظييمية والتشارك بها المعرفة وتوليد

et al., 2003; Yang, Watkins & Marsick, 2004)  
المعرفة  توليدالدراسة الحالية هو البحث في التأثيرات الوسيطة لعمليات هدف ومن هنا فان   

  .اورانج االتصاالت االردنية للتعلم واألداء المؤسسي في شركة المنظمة الساعيةالتنظيمية بين 

  واسئلتها مشكلة الدراسة: )2ـ  1( 

في  للتعلم المنظمة الساعية تأثير أبعاد الى تعرفالالدراسة الحالية في  من هدفيتحدد ال  

  .اورانج االتصاالت االردنية التنظيمية في شركة عرفةالم توليد تحسين األداء المؤسسي بوجود عملية

 أجريت التي واألبحاث الدراسات من كبير عدد هناك كان فمنذ الثمانينيات من القرن المنصرم،  

 ,Argyris & Schön, 1996; Garvin)العوامل التي يمكن ان ترتكز عليها المنظمة الساعية للتعلم على
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; Watkins & Marsick,1997)2000; Marsick & Watkins, 2003 . المعرفة  توليدوكذلك عمليات

;von  Ichijo & Nonaka, (Nonaka, Takeuchi, Nonaka & Nishiguchi, 2001 ;2007التنظيمية 

Krogh, Ichijo & Nonaka, 2000) .ان  دون من منفصل بشكل الدراسات هذه أجريت فقد ذلك، ومع

التنظيمية المعرفة  توليدعمليات ، و قة بابعاد المنظمة الساعية للتعلمالمتعلبين المتغيرات المذكورة و  تربط

  .من خالل النظام المؤسسي

واستنادا الى ما توصل اليه الباحث من خالل مالحظته لعدد من الزيارات الى شركة   

االتصاالت االردنية (اورانج)، ومما عززه عدد من الموظفين في الشركة ان هناك ضعف في تبني 

مفهوم المنظمة الساعية للتعلم في شركة االتصاالت االردنية اورانج ، وان هذا الضعف قد  تطبيق

  الشركة.  هذهانعكس بصورة مؤثرة في االداء المؤسسي العام ل

الباحث ان االبعاد التي ترتكز عليها المنظمة الساعية للتعلم ال تبدو مؤثرة كثيرا في لذا يرى 

المتعلقة بعمليات توليد تحتاج الى بعض المتغيرات ه االبعاد المطبقة ، وان هذتحسين االداء المؤسسي

المعرفة التنظيمية من حيث التفسير والتبرير والمشاركة في المعرفة بين الموظفين العاملين في الوحدات 

فان الدراسة تسعى الى  األدب االداري، إلى واستنادا لهذا وفقا. نيةالتنظيمية لشركة االتصاالت االرد

 توليد عملياتبوجود االداء المؤسسي تحسين و  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم التأثير بين مسارات تحديد

األداء  المباشرة وغير المباشرة كمتغير وسيط في تحسين آثارها من والتحقق المعرفة التنظيمية،

  لي :السؤال الرئيس التااشكالية الدراسة بالمؤسسي. لذا تحاول الدراسة االجابة عن 

هل هناك اثر البعاد المنظمة الساعية للتعلم في تحسين األداء المؤسسي بوجود عمليات 

  المعرفة التنظيمية كمتغير وسيط؟ توليد

  وينبثق عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية :
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شركة االتصاالت االردنية حول ابعاد المنظمة الساعية للتعلم في  العاملينادارك ما مستوى  )1

 ؟ورانجا

شركة االتصاالت االردنية المعرفة التنظيمية في  توليدحول عمليات  العاملينما مستوى ادراك  )2

 ؟اورانج

 ؟شركة االتصاالت االردنية اورانجحول تحسين األداء المؤسسي في  العاملينما مستوى ادراك  )3

تصاالت االردنية شركة االما اثر ابعاد المنظمة الساعية للتعلم في تحسين األداء المؤسسي في  )4

 ؟اورانج

شركة االتصاالت المعرفة التنظيمية في  توليدما اثر ابعاد المنظمة الساعية للتعلم في عمليات  )5

 ؟االردنية اورانج

شركة المعرفة التنظيمية في تحسين األداء المؤسسي في  توليدهل هناك اثر لعمليات  )6

 ؟االتصاالت االردنية اورانج

 توليدنظمة الساعية للتعلم في تحسين األداء المؤسسي بوجود عمليات ما مستوى تأثير ابعاد الم )7

 ؟ شركة االتصاالت االردنية اورانجالمعرفة التنظيمية في 

  أهمية الدراسة: )3ـ  1(

حسين األداء في تالمنظمة الساعية للتعلم في تناولها لمفهوم تبرز أهمية هذه الدراسة      

، كما تنبع شركة االتصاالت االردنية اورانجفي رفة التنظيمية بوجود عمليات توليد المعالمؤسسي 

التي تناولت  -على حد علم الباحث – واالجنبية اهمية هذه الدراسة من محدودية الدراسات العربية

أهميتها من  تستمداالدراسة. وعليه فإن هذه الدراسة  التي تناولتها متغيراتالدراسة األثر بين 

 :التاليةاالعتبارات 
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شركة في  توظيف ابعاد المنظمة الساعية للتعلم في تحسين األداء المؤسسيقياس اثر  .1

 . االتصاالت االردنية اورانج

تحديد مدى تأثير عمليات توليد المعرفة التنظيمية في تحسين األداء المؤسسي بشكل يخدم  .2

  اهمية هذا التأثير. عن شركة االتصاالت االردنية اورانجفي ادارات العاملين 

، فعلى الصعيد للمتغيرات التي تشملها الدراسة  تعميق الفهم على الصعيدين النظري والتطبيقي .3

منظورا أعمق وجديد للمتغيرات المتعلقة بها، ابعاد المنظمة الساعية للتعلم النظري توفر دراسة 

مليات عن يحستساعد في تابعاد المنظمة الساعية للتعلم  أما على الصعيد التطبيقي فإن دراسة

شركة االتصاالت في ستوى األداء المؤسسي من يحسبشكل ينعكس في تالمعرفة التنظيمية  توليد

 .االردنية اورانج

 أمن المفاهيم اإلدارية الحديثة التي بدالمعرفة التنظيمية  توليدعمليات تناول مفهوم يعتبر  .4

دعي لفت أنظار اإلدارات الباحث في البيئة العربية بمناقشتها والبحث فيها، لذا فإن هذا يست

ابعاد المنظمة الساعية العربية بشكل عام واألردنية بشكل خاص إلى ضرورة معرفة االثر بين 

، في ضوء النتائج المعرفة التنظيمية واثرهما في تحسين األداء المؤسسي توليدعمليات و للتعلم 

 يقي. التي ستتوصل اليها هذه الدراسة، واالستفادة منها في المجال التطب

 أھ&اف ا0&را;:: )4ـ  1( 

 ابعاد المنظمة الساعية للتعلم، التأثير المباشر وغير المباشر بين من التحققهدفت هذه الدراسة إلى     

وينبثق عن . شركة االتصاالت االردنية اورانجفي األداء المؤسسي  وتحسين المعرفة، توليد وعمليات

  ية:هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التال
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شركة االتصاالت في األداء المؤسسي  تحسينفي  ابعاد المنظمة الساعية للتعلمقياس وتحليل أثر  .1

 .االردنية اورانج

شركة االتصاالت االردنية في  المعرفة توليد عملياتفي  ابعاد المنظمة الساعية للتعلمتعرف اثر  .2

 . اورانج

شركة االتصاالت االردنية في  سسيفي تحسين األداء المؤ  المعرفة توليد عملياتقياس أثر  .3

 . اورانج

تحسين األداء المؤسسي في بعاد المنظمة الساعية للتعلم تحديد االثر المباشر وغير المباشر ال .4

 .شركة االتصاالت االردنية اورانجفي المعرفة التنظيمية  توليدعمليات بوجود 

في د المنظمة الساعية للتعلم ة والتفعيل البعاممارسالتقديم توصيات من شأنها تعزيز مستوى  .5

شركة في المعرفة التنظيمي بما ينعكس في تحسين األداء المؤسسي  توليداختيار عمليات 

 .االتصاالت االردنية اورانج

  فرضيات الدراسة: )5ـ  1(

  اختبرت الدراسة الحالية صحة الفرضيات التالية:

 HO1الفرضية الرئيسة األولى 

(ايجاد فرص للتعلم المستمر،  ية البعاد المنظمة الساعية للتعلم بأبعادهاال يوجد أثر ذو داللة إحصائ

تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، 

 في في تحسين األداء المؤسسي  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي)

  ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة شركة االتصاالت االردنية اورانج
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 HO2الفرضية الرئيسة الثانية 

(ايجاد فرص للتعلم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية البعاد المنظمة الساعية للتعلم بأبعادها

بالبيئة  المستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة

 توليدعمليات في  )، تشجيع التعلم والتعاون الجماعيالخارجية، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

 ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  المعرفة التنظيمية
  

 HO3الفرضية الرئيسة الثالثة 

 توليد(تشارك المعرفة ، و المعرفة التنظيمية توليدال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعمليات 

شركة االتصاالت في  تحسين األداء المؤسسيفي  المفاهيم المعرفية، وتبرير المفاهيم المعرفية)

 ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة االردنية اورانج
  

 HO4الفرضية الرئيسة الرابعة 

(ايجاد فرص للتعلم تعلمال يوجد أثر ذو داللة إحصائية البعاد المنظمة الساعية لل

المستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة بالبيئة 

تحسين األداء في  الخارجية، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي)

عند  ركة االتصاالت االردنية اورانجشفي  المعرفة التنظيمية توليدبوجود عمليات المؤسسي 

 ). α ≤ 0.05( مستوى داللة
  

  أنموذج الدراسة: )6ـ  1( 

المنظمة الساعية للتعلم أنموذج الدراسة االفتراضي الذي يعكس أبعاد ) 1 - 1( يبين الشكل

تحسين األداء المؤسسي كمتغير وسيط في المعرفة التنظيمية  توليدعمليات كمتغير مستقل و 

  .تابعكمتغير 
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  ) 1ـ  1( الشكل

  لدراسةاأنموذج 

ابعاد المنظمة  حسب متغيرات الدراسة حيث كانت للمتغير المستقل : إعداد الباحث باإلعتماد على دراساتالمصدر
 ,Marsick & Watkins,1999;  Yang, Watkins & Marsick,2004; Nonaka & Nishiguchi)(الساعية للتعلم 

 Von Krogh & Grand , 2000; Von(ر الوسيط عمليات توليد المعرفة التنظيمية فعتمد على دراساتاما المتغي، 2001

Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2001 واعتمد في قياس االداء المؤسسي على دراسات ،(and  Haque( 
Shamyla,2012; Ahmed & Ahsan ,2014)    

  

  حدود الدراسة: )7ـ  1( 
  

  الية الى:تنقسم حدود الدراسة الح

 .  شركة االتصاالت االردنية اورانجاجريت الدراسة في : الحدود المكانية

شركة االتصاالت في مديرين جميع العلى تمثلت الحدود البشرية لهذه الدراسة : الحدود البشرية

  .االردنية اورانج

@AB/A0 :,CDE0ا :FGHF0د اDBJا 

K'/EF0ا #,L/F0ا  
 /MJDاL/F0,# ا0

  ايجاد فرص للتعلم المستمر

  تشجيع الحوار واالستفسار

  نحو رؤية جماعية مشتركةفراد تمكين األ

  بالبيئة الخارجيةالمنظمة ربط 

  لمللتعالداعمة  ستراتيجيةإلقيادة اال

  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي

)P,EQ اOداء 
2E;RF0ا 

S,;.0ا #,L/F0ا 

 اBF0#-: اD,AFC&,0.( :,F,GH/0ت 
 :-#BF0رك اDV(:,HFW0ا  

:,-#BF0ھ,@ اDXF00,&  ا.(  
:,-#BF0ھ,@ اDXF0ا #%#Y(  

H1 

H2 

H3 H4 
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ن الفصل الثاني امتدت موالتي المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز هذه الدراسة  :الحدود الزمنية

 م2014 - 2013من العام الدراسي  وحتى نهاية الفصل الصيفي 2014

ال يوجد دراسات عربية سابقة بشكل عام تتعلق بموضوع الدراسة الحالية من حيث  :الحدود العلمية

وٕاعداد الباحث الهاشمية. البيئة  وباألخص في - على حد علم الباحث - تناول متغيراتها الثالث مجتمعة

 دراسات التالية حسب متغيرات الدراسة، حيث قيس المتغير المستقل (ابعاد المنظمة الساعية للتعلمال

 & Marsick & Watkins,1999;Yang, Watkins & Marsick,2004; Nonaka)(باالعتماد على دراسة

Nishiguchi, 2001 ، ةعمليات توليد المعرفة التنظيمية فعتمد على دراس(اما المتغير الوسيط(Von 

Krogh & Grand , 2000; Von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2001) واعتمد في قياس االداء ،

    .)Haque and Shamyla,2012; Ahmed & Ahsan ,2014(ةعلى دراسكمتغير تابع المؤسسي 

  QZ&دات ا0&را;:: )8ـ  1(

وذلك  الحالية الدراسةفي تتناول محددات الدراسة الحالية الجوانب المتعلقة بالمفاهيم النظرية 

على النحو التالي: هناك نظرية مفاهيمية في هذه الدراسة تتعلق بالمتغيرات المستقلة فيها 

، حيث ان االدب النظري المرتبط بنظرية التعلم عند التنظيمية المعرفة توليدوخصوصا عمليات 

وفي الحقيقة ان هذا التنوع معارفهم ،  توليداالفراد يورد ان هناك عمليات متنوعة عند االفراد في 

المعرفة. لذلك هذه  توليدخصائص الشخصية عند االفراد التي تقود الى تنوع في الهو ناجم عن 

ولكنها  العاملينالدراسة ال تتضمن اختبار هذا التنوع الناجم عن انواع الشخصية عند االفراد 

، بمعنى انها تتناول المبحوثة كةالمعرفة التنظيمية في الشر  توليدتركز على العملية الشمولية ل

العملية النظامية المطبقة في الشركة نحو توليد المعرفة التنظيمية وليس االنماط الفردية لدى 

 االفراد في عمليات توليد المعرفة التنظيمية.
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  لدراسةلالتعريفات اإلجرائية  :)9ـ  1(

العاملين لديها جماعيا وبشكل يسمح لها التي تعتمد على تعليم  هي المنظمةو:المنظمة الساعية للتعلم

اوجه المعرفة بشكل يمكن العاملين من القيام باستخدام  باالستمرار في تحسين قدراتها على استخدام

  ها لهذا الغرض.توليدالتي يتم  )37- 1(تكنولوجيا التعلم وانجاز المهام , وتم قياسها بفقرات االستبانة من

ير الى الفرص التي تتيحها الشركة للعاملين فيها من اجل تفعيل وتش :ايجاد فرص للتعلم المستمر

 تبانةـــــت من خالل فقرات االسـلم والنمو من خالل انجاز مهام عملهم في الشركة, وقيسـليات التعـعم

  ها لهذا الغرض.توليدالتي تم  )1-7(

لتي تمارس من قبل االفراد : يشير الى مجموعة القيم المسخره في المنظمة واتشجيع الحوار واالستفسار

بشكل يدعم التفاعل االيجابي بين العاملين للوصول الى حل مشكالت العمل , وقيست من خالل فقرات 

  ها لهذا الغرض.توليد) التي تم 13-8( االستبانة

.Q[ P,AZDB0ا P,AZDB0ا P,*F( :\#/VZ :,CDF] :%ويشير الى قدرة المنظمة في دمج رؤ :

ة وتحقيق رؤية الشركة المستقبلية وتحفيزهم على التعلم للقيام  بمسؤلياتهم عن العاملين فيها لصياغ

  ها لهذا الغرض.توليدالتي تم  )19-14(المهام الموكله لهم , وقيست من خالل فقرات االستبانة

: وتشير الى التفاعل الذي تحدثه الشركة بينها وبين بيئتها التي تعمل ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

ها في محاولة للتاثير في هذه البيئة من خالل ما تقدمة من منتجات والتكيف مع مجموعة الفرص في

) التي تم 25- 20والتهديدات التي تؤثر في بيئة الشركة الداخلية , وقيست من خالل فقرات االستبانة(

  ها لهذا الغرض.توليد
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ين في الشركة في التاثير في العاملين : وتشير الى قدرة المدير  القيادة االستراتجية الداعمه للتعلم

تزام الطوعي لتحقيق االهداف االستراتجية في الشركة , وقيست من خالل لبحيث تكون لديهم الرغبه واال

  ها لهذا الغرض.توليد) التي تم 30-26فقرات االستبانة(

النشطة : ويشير الى عمليات اكتساب المعرفة وتطبيقها في اتشجيع التعلم والتعاون الجماعي

التنظيميه من خالل التفاعالت المختلفة بين العاملين وبشكل يرسخ مبادئ ثقافة التعلم الجماعي , 

  ها لهذا الغرض.توليد) التي تم 37- 31وقيست من خالل فقرات االستبانة(

 العملية المتعلقة بجعل المعرفة مالئمة وقابلة للتطبيقوتشير الى  : المعرفة التنظيمية توليدعمليات 

بوساطة االفراد من خالل ربطها بنظام المعرفة المطبق في المنظمة والمتعلق بمجموعة التقاليد 

والمعتقدات الحقيقية المعتمدة على التفاعل االجتماعي بين العاملين. وتشمل ثالثة عمليات: التشارك 

قياسها بفقرات االستبانة  وتمالمفاهيم المعرفية، وتبرير المفاهيم المعرفية.  توليدفي المعرفة الضمنية، و 

  .ها لهذا الغرضتوليد) التي يتم 53-38من(

وتشير الى المصدر غير مستغل والغني من المعارف الجديدة عند العاملين وهي :  تشارك المعرفة

تعتمد بشكل كبير على  الحوار المستمر والتفاعلي بين أعضاء الفرق التفاعلية التي تستند الى 

التقليد احيانا، من اجل ضمان واستمرارية تقاسم المعرفة وتشاركها وبدرجة عالية المالحظة والتجريب و 

وتم قياسها بفقرات االستبانة . من التحكم العالي في مخرجاتها من قبل انظمة الشركة واجراءاتها

  ها لهذا الغرض.توليدالتي يتم  )53-38من(

ويل المعرفة الضمنية الى معرفة واضحة بحيث التي يتم فيها تح المرحلة هيو :المفاهيم المعرفية توليد

واالستمرارية من خالل  والتكرار الحوار خالل من تعاوني إنشائها بشكل تتبلور فيها المفاهيم التي تم

 عند أعضاء التصويرية، المفاهيم توليدواالستنباط ل االستقراء، مثل متعددة تفكير تسهيالت وطرق

األساسية نحو  تفكيرهم طريقة العاملين لتعديل المشكالت ويشجع ليجعلها اكثر تكامال لحل المجموعة



- 14  -  

ها لهذا توليد) التي يتم 48- 43وتم قياسها بفقرات االستبانة من(. ايجاد قواسم مشتركة كبرى في التفكير

  الغرض.

 جديرةو اساسية  المفاهيم كانت إذا ما التي يتم فيها تحديد وهي العملية :تبرير المفاهيم المعرفية

العاملين  إلى وان جميع هذه المفاهيم واضحة. النشطة الشركة والمجتمع يبشكل اساس الهتمامبا

التفاعلي، وانها تشمل  الحوار أساس والتي بنيت على الملموسة التجارب في يشاركوا لم الذين اآلخرين

دارية المتعلقة اإل القرارات جميع جوانب المعرفة المتعلقة بالمستويات التنظيمية بحيث ترتبط باتخاذ

وكميا ومدى ارتباطها  للشركة نوعيا النمو في تسهم التي والدرجة الربح، وهامش بمعايير التكلفة،

ها لهذا توليد) التي يتم 53-49وتم قياسها بفقرات االستبانة من(. ورسالة ورؤية الشركة باستراتيجية

  الغرض.

الى القدرات االستراتيجية في انجاز مهام  ويشير الى مجموعة المخرجات المستندة  :األداء المؤسسي

المنظمة، التي تقود الى تحسينات في القيمة المضافة للمنتج وتحقق الميزة التنافسية للحصول على 

) 65- 54وتم قياسها بفقرات االستبانة من(المعرفة المستندة الى التعلم.  توليدالحصة السوقية وتعزز 

  ها لهذا الغرض.توليدالتي يتم 
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  الـفـصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
  

  اإلطار النظري: )1ـ  2(

  الدراسات السابقة العربية واألجنبية ):2ـ  2(

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: )3ـ  2(
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   الثانيالـفـصل 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: )1ـ  2(

   للتعلم الساعية مفهوم المنظمة)1.1ـ  2(

باختالف فلسفاتهم وتعدد خبراتهم الساعية للتعلم تباينت التعريفات التي قدمها الباحثون للمنظمة 

 ئهابأنها " المكان الذي يتفوق فيه الموظفون في خلق المعرفة واقتناGarvin,2000)وتجاربهم فيعرفها (

سية، هي بيئة داخلية دائمة للتعلم، وعمليات وممارسات تعلم ساأوتتكون من ثالث لبنات  ،" هاونقل

الساعية ) المنظمة Marsick & Watkins, 2003(ملموسة وسلوك قيادي يدعم ويعزز التعلم. ويرى 

 والحوار، واالعتراف والتعاون، التعلم، وتشجيع الموظفين، المنظمة القادرة على تمكينللتعلم بانها 

الساعية للتعلم ن المنظمة إ) 2006والمجتمعات ويعرف (أبو خضير،  المنظمةو  األفراد بين بالتداخل

بهدف زيادة قدرتها على التكيف مع ؛التي تضع الخطط واألطر التنظيمية واالستراتيجيات واألليات  هي"

من خالل تدعيم وتشجيع  ،وتحقيق أهدافها بنجاح،ومواجهة التحديات  ،المتغيرات السريعة في البيئية

والتعلم الجماعي  ،وتبادل التجارب والخبرات داخليًا وخارجياً ،الذاتي  توليدات التعلم المستمر والعملي

 (Wheelen & Hunger,2006)أما  .واستخدام التقنية في التعلم وتبادل المعرفة ،واإلدارة الفعالة للمعرفة

وتعديل  ها،ونقل تهارفة وحياز " بأنها المنظمة الماهرة في خلق المعالساعية للتعلم فيعرفان المنظمة 

  سلوكها لتعكس المعارف واألفكار الجديدة".

ن المنظور المعرفي للمنظمة الساعية للتعلم يعبر عن إ(Wheelen and hunger, 2006)  ويشير

دوار الحيوية حد األأصبحت اآلن أالتي و  هاونقل هانشاء المعرفة واكتسابإقدرتها في امتالك المهارة في 

نظمة لها القدرة والقابلية للحصول على المعرفة أهي التي تقوم ببناء الساعية للتعلم المنظمة و للمدير، 
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) المنظمة 2005جراء عمليات تغيير مستمرة. ويعرف (نجم،إجل، تمكنها من ضمن خطة طويلة األ

ضائها التي طورت القدرة على التكيف والتغير المستمر، ألن جميع أعالمنظمة بأنها  الساعية للتعلم

 Yang et) . ويبين كل من هايقومون بدور فاعل في تحديد القضايا المختلفة المرتبطة بالعمل وحل

al.,2004)  جميع أعضائها، وتحويل  من تحدد بتسهيل عملية التعلمالساعية للتعلم ين دور المنظمة أ

  ذاتها والتفاعل بإيجابية مع التغيرات البيئية. 

 : لتعلماعية لالسالحاجة للمنظمة )2.1.2(

لى وجود العديد من المبررات التي تجعل إ (Ellinger et al., 2000; Kerka, 1995)يشير و 

وفيما يلي بعض ،والعمل على الحفاظ عليها ، المنظمة الساعية للتعلم مفهوم المنظمات تتبنى تطبيق 

  هذه المبررات:

ربط أداء الفرد بأداء و  المستمر،هداف وٕاتاحة فرص التعلم والتعليم استخدام التعلم لبلوغ األ

والتساؤل في  ،وثقافة الحوار ،من خالل التعزيز، وتشجيع فرق التعلم والتعاون الجماعي ، المنظمة 

حماية المشاركة و والعمل على نشرها واالستفادة منها،  ،خلق أنظمة الحصول على المعرفة والمنظمة،

االعتماد على االبتكار واإلبداع و يأخذون المخاطرة،  وبانفتاح الموظفين في المنظمة وجعلهم ،الفعالة

  تحفيز عملية التعلم على مستوى المنظمة والفرد.  و ودعم عالقات المنظمة بالبيئة المحيطة بها، ،

   لتعلمالساعية لمراحل أنشطة المنظمات )3.1.2(

  مراحل انشطة المنظمة الساعية للتعلم بما يلي:(Garvin, 1993)حدد 

ساليب دوات واألبطريقة منظمة، والتفكير من منظور نظمي، واستخدام األ حل المشاكل .1

 اإلحصائية لتحسين عمليات صنع القرار.
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فكار الجديدة وبشكل مستمر، والتحفيز التأكد من تدفق األو  ،االختبار والتجريب بطرق جديدة .2

 خذ المخاطرة.أعلى 

 كأصحاب المصالح. ،التعلم من خبرات وممارسات اآلخرين .3

 وأخذ العبر والدروس من الماضي. ،خبرات المتراكمةالتعلم من ال .4

  جها.لى داخل المنظمة وخار إنقل المعرفة بسرعة وبكفاءة  .5

  لتعلم الساعية لخصائص المنظمة )4.1.2(

 منها: شعور بخصائص الساعية للتعلم تتميز  ) أن المنظمات2006يذكر (العلي، وقنديلجي، 

 بطريقة معني فيها بأنه كل فرد وشعور المجتمع، ولصالح ًال لصالحهمعم يقدمون فيها بأنهم الموظفين

 أكثر األفراد بمجموعهم ألن عمل العمل؛ فرق على والتركيز قدراته اإلبداعية، وتحسين والتقدم النمو

 ويعامل للمعارف، تخزينها خالل المعرفة من قاعدة المنظمة على عمل الفرد الواحد، وتعتمد فاعلية من

 واتخاذ التجربة إلجراء الحرية الفرد والثقة، ويمتلك االحترام من إطار في الزمالء معاملة اآلخرين كل فرد

تتبعها  معينة إستراتيجية أو محدد مدخل أو الساعية للتعلم، للمنظمة محدد المخاطرة. ولعدم وجود تعريف

تعكس  الساعية للتعلم التي مةللمنظ النماذج من العديد هناك فإن متعلمة، إلى منظمات للتحول المنظمات

  المجال. هذا في خبراتهم ونتائج تفكيرهم، وطريقة واضعيها نظر وجهة

عدة خصائص تميز المنظمة الساعية للتعلم  (Cook et al., 1997 ; Marqwardt, 2002)ويذكر كل من 

  وهي: ،عن غيرها من المنظمات

 لى تحقيق األهداف.إاستخدام التعلم للوصول  - 

 بسرعة وسهولة. اتوبين غيرها من المنظم ،جزاء المنظمةأفة بين نقل المعر  - 

 وارد البشرية في جميع المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنة.ماالستثمار في ال - 

 إثارة عمليات التحسين وتحفيزها في جميع جوانب المنظمة. - 
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 رارات.وحل المشكالت واتخاذ الق ،نظمي في التعامل مع المواقفتاستخدام التفكير ال - 

 واستحداث اجراءات وعمليات وخدمات جديدة بشكل سريع. توليد - 

 تشجيع جميع الموظفين على المشاركة في اتخاذ القرارات. - 

 ،هما المستوى التنظيمى:تم وضع نموذج للمنظمة الساعية للتعلم يشتمل على مستويين متداخلين معًا 

  ,Moilanen)2005: (ويتضمن خمسة عناصر هى ،والمستوى الفردى

   فيلما لها من تأثير مباشر  ؛وتعد أهم المكونات  Driving forcesالقوى الدافعة - 

 فى المنظمة الساعية للتعلم. يالمستويين التنظيمى والفرد  

  وتنبع أهميته من تحديده لإلتجاه الصحيح للتعلم       Finding Purposeا��Iفتحديد     - 

 فراد للتعلم. ، وأيضًا لبنائه أساس دافعية األتوليدوال  

  وتقليل  ،ويساعد فى تخفيض العقبات  Questioningستفسار وتوجيه األسئلةاال  - 

 مقاومة التغيير عند مواجهة تحديات التعلم.   

 توليدوهو العنصر الذى يتضمن كافة السبل والطرق  واألدوات لل   Empoweringالتمكين  - 

 والتعلم. 

ناصر هذا المفهوم، وينصب دوره  على التأكد من ويعد أخر عنصر من ع  Evaluatingالتقييم - 

 ها لكل من المنظمة والفرد.ؤ أن متطلبات التعلم قد تم استيفا

وُتعد المنظمة الساعية للتعلم نموذجًا تنظيميًا مبنيًا على وعود تحريرية مؤكدة مثل تمكين   

خلق رؤية مشتركة وشاملة العاملين، والتحول في دور المديرين من الدور الرقابي إلى دور المسهل، و 

للمنظمة. ويؤيد هذا النموذج مبادئ الشمولية، وصنع القرارات التعاونية، وفرق العمل المتنوعة ، 

والهيكل التنظيمي المسطح، والفرص األكثر للتعلم. وتوصف المنظمة الساعية للتعلم بأنها المنظمة 

. وتمتاز المنظمات (Alexiou, 2005)دى التي تتجاوز األهداف المتعلقة بتعظيم الربحية قصيرة الم
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الساعية للتعلم بخصائص منها: شعور العاملين فيها بأنهم يقدمون عمًال لصالحهم ولصالح المجتمع، 

وشعور كل فرد فيها بأنه معني بطريقة النمو والتقدم وتحسين قدراته اإلبداعية، والتركيز على فرق 

عليًة من عملهم منفصلين. وتعتمد المنظمة على قاعدة  العمل، ألن عمل األفراد بمجموعهم أكثر فا

المعرفة من خالل تخزينها للمعارف، ويعامل كل فرد اآلخرين معاملة الزمالء في إطار من االحترام 

يرى العلي و  ).2006والثقة، ويمتلك الفرد الحرية إلجراء التجربة واتخاذ المخاطرة (العلي وقنديلجي،

المنظمات الساعية للتعلم تتمثل في عدد من العوامل أهمها: العاملون،  ) أن أبعاد2006وقنديلجي(

  .والزبائن، والثقافة التنظيمية، والعالمة التجارية، والعمليات، والتكنولوجيا، واالبتكار

  : Learning Organization models تعلمالساعية للنماذج المنظمة )5.1.2(

لتحول لصبحت حاجة المنظمات التقليدية أبعد ان  ظهر االهتمام بالمنظمات الساعية للتعلم،

نه ال يوجد تعريف محدد للمنظمة الساعية للتعلم أو مدخل محدد أ، كما و ةلى منظمات تعلم حاجة ملحإ

هناك العديد من النماذج للمنظمة الساعية للتعلم لذا لى منظمات متعلمة، إالمنظمات للتحول  هاتتبن

وفيمايلي عرض  ،وطريقة تفكيرهم ونتائج خبرتهم في هذا المجال والتي تعكس وجهة نظر واضعيها،

  دبيات البحثية: والتي تعد من أهم النماذج التي تناولتها األ ،ألربعة نماذج للمنظمة الساعية للتعلم

  Peter Senge Modelنموذج 

ن تلتزم أي خمسة معايير ينبغ sengeمبتكر فكرة المنظمة الساعية للتعلم، وقد وضع  sengeيعد     

  :Senge et al., 2005)وهي على النحو التالي ،ن تكون منظمة متعلمة ألى إبها المنظمة التي تسعى 

ورؤية العالقات  ،بدًال من الجزء ،التفكير النظمي: وهو منهج وٕاطار عمل يقوم على رؤية الكل .1

 جزاء النظام.أالبينية التي تربط بين 
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ورؤية الواقع ،على توضيح الرؤية الشخصية بدقة ووضوح  التميز الذاتي: وهو العمل باستمرار .2

 .هلى تحقيقإمما يساعد على تركيز الجهود والمثابرة على تحقيق ما يطمح الفرد ،بموضوعية 

و متماثلة للمستقبل أفراد على تحديد طريقة مشتركة الرؤية المشتركة: وهي قدرة عدد من األ .3

 المنشود.

عماق، والتي تؤثر في تراضات والصور الذهبية الراسخة في األالنماذج الذهبية: وهي تلك االف .4

 فراد وتفسيرهم لألحداث من حولهم وكيفية التعامل معها.تصور األ

 هافراد وترتيبالتعلم الجماعي: وهي العملية التي يتم بموجبها تنظيم جهود مجموعة من األ .5

 لتحقيق النتائج التي يرغبون في تحقيقها.  هاوتوحيد

  Marsick and Watkins Modelنموذج 

يركز على التعلم  ،نموذجًا للمنظمة الساعية للتعلم  Marsick and Watkins(1999)قدم كل من و 

المستمر لجميع مستويات التعلم التنظيمي (مستوى األفراد، مستوى الجماعات، مستوى التنظيم) ويحدد 

والبناء التنظيمي كعنصرين  ،فرادا األوهم ،ساسيين للمنظمة الساعية للتعلمأنموذج عنصرين الهذا 

حيث ، توليدالتغيير وال فيتأثير على قدرة المنظمة المتكاملين ومتداخلين مع بعضهما البعض في 

بعاد السبعة للمنظمة يشمل كل عنصر على مجموعة من العناصر التي تتداخل فيما بينها لتكون األ

التعلم الجماعي و الحث على السؤال والحوار، و  ،رخلق فرص للتعلم المستم وهي: ،الساعية للتعلم

ربط و نظمة مشاركة المعرفة والتعلم، إٔانشاء و تمكين الموظفين نحو رؤية مشتركة، و وتشجيع التعاون، 

  القيادة االستراتيجية.و  المنظمة بالبيئة الخارجية،

  Marquardt Modelنموذج 

تعلم يتكون من خمسة أنظمة فرعية لتحقيق ببناء نموذج للمنظمة الساعية لل Marquardt(1996)قام   

وهي: التعلم،  مها،ها وفهتوليدن تعمل المنظمة على أالتعلم التنظيمي، والمحافظة عليها ويجب 
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عملية  ةز وتقوييتعز  ، يتم المعرفة، التقنية. ومن خالل هذه األنظمة الفرعية جميعاً و فراد، األو التنظيم، و 

  التعلم بالمنظمة.

  Moilanen Modelنموذج  

ما  إلىاستنادا  The learning Organization Diamond)(بإعداد نموذج سماه  (Moilanen,2005)قام 

  وهي:،طرحه عدد من الباحثين مكون من خمسة أبعاد 

لى وضع الهياكل واألنظمة والعمليات التي تساعد إالدوافع المحركة: وتعني مدى سعي قيادة المنظمة، 

  مهاراتهم في عمليات التعلم. وليدتاألفراد وتشجعهم على 

تحديد الهدف: ويعني مدى وجود رؤية تنظيمية وأهداف مشتركة، تكون مرتبطة بإستراتيجية المنظمة 

 شياء جديدة.أفراد في تعلم مهارات و هداف المنظمة برغبة األألى ارتباط إواتجاهاتها، كما تشير 

ومدى وجود العوامل ،ة البيئة التنظيمية الداخلية طبيع إلىاالستطالع واالستفهام: يضم عناصر للتعرف 

 وتحسين مستوى تعلمهم الفردي والجماعي. ،فراد على تصحيح نماذجهم الذهنيةالتي تساعد األ

فراد فرصًا للتعلم، وتعمل على ساليب المناسبة التي تمنح األلى مدى استخدام األإالتمكين: ويشير 

 فراد وخبراتهم.يفية االستفادة من معارف األتعزيز عملية التعلم ضمن فرق العمل وك

ومدى  ،التنظيمي توليدفراد التي تتالءم مع خطط التقييم: وتعني االهتمام بنتائج األداء وتصرفات األلا

 عمالها ذاتيًا.أفساح المجال لفرق العمل لتقييم نتائج إ

لمنظمة التي طورت القدرة مفهوم المنظمة الساعية للتعلم: تعرف المنظمة الساعية للتعلم بأنها ا

على التكيف والتغير المستمر، ألن جميع أعضائها يقومون بدور فاعل في تحديد وحل القضايا 

).وتبحث منظمات التعلم وتشارك وتتصرف بشكل مستمر من 2005المختلفة المرتبطة بالعمل (نجم،

معتقدات والسلوكيات واالفتراضات خالل تعلم األفراد والجماعات فيها وتسهل ثقافة التعلم التي تتضمن ال

  تجاهات عملية التعلم المستمرواال
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إلى منظمة التعلم على أنها نوع من النظام الذي يشجع على   )   Brooks,1992 (وينظر  

أن منظمات التعلم تتصف  ) (Marsick & Watkins 1994التحول من خالل عملية التعلم ، ويرى 

جيع التعلم ، والتعاون، والحوار، واالعتراف بالتداخل بين األفراد بقدرتها على تمكين العاملين، وتش

  والمنظمة والمجتمعات.

وُينظر إلى المنظمة الساعية للتعلم على أنها المنظمة التي يعمل العاملون فيها على جميع المستويات   

.  (Karash,2002)قيقهاالفردية والجماعية لزيادة قدراتهم للوصول إلى النتائج التي يهتمون في الواقع بتح

ويتطلب بناء منظمات التعلم جهودا مستدامة وهادفة، وهذا يحتاج إلى تبني أنظمة للتفكير تتصف 

ها وٕادامتها بشكل مستمر من خالل الرؤية، والقيم، واالتصاالت، توليدبالشمولية والتكامل، يتم تصميمها و 

جراءات للتأكد من مدى انسجامها ومالءمتها واختبار السياسات، والهيكل التنظيمي، واألساليب، واإل

(Rastogi, 1998).  

 المنظمة الساعية للتعلم واالداء المؤسسي)6.1.2(

استراتيجيات  تتبنى التي النظر وجهات من هناك العديد الساعية للتعلم، المنظمات وفقا ألدبيات

 المستويات جميع لتعلم فيفي ا الممارسات جميع والتي تقوم على تشجيع المنظمات الساعية للتعلم

 األداء التعلمية الى تحسين العمليات تلك تسفر نتائج أن وينبغي والتنظيم، والفريق، على مستوى الفرد

  .(Edmondson & Woolley, 2005; Ellinger et al., 2002)  المؤسسي

لى التعلم وباالعتماد على مراجعة بعض االدبيات المرتبطة بتحسين االداء المؤسسي المستند ا  

  يستعرض الباحث الجوانب التالية :

  المؤسسي واألداء الفردي التعلم بين الربط  ) أ(

 هيكل بيئة العمل المرتبط بالتعلم وتحسين االداء المؤسسي  ) ب(

  



- 24  -  

  المؤسسي واألداء الفردي التعلم بين الربط  .أ 

يمارس ان  يمكن ال نفسه التنظيم  Nonaka and Takeuchi (1995)و  Elkjaer (2005) وفقا    

 التعلم تشكل عوامل لتعزيز المنظمة قد في من قبل األفراد التعلم عمليات عمليات التعلم ولكن

 االفراد يعززون ويوجدون معنى الفردي، المستوى فعلى. في بيئة المنظمات الساعية التعلم التنظيمي

 ونها في بيئة التنظيم،التي يمتلك المعرفة لخبراتهم وتجاربهم من خالل ما يمتلكونه من معرفة وتطبيق

وبناء على . جديدة معارف ويكتسبون جديدة مفاهيم يتعلم االفراد بالتبادل هذه العمليات، ومن خالل

 من ما يكتسبه االفراد من معرفة وعمليات تعلم فان عمليات التعلم التنظيمي تحدث من خالل مزيج

القدرات االبداعية في ممارسة عمليات وتوسيع  توليدالتي تعمل على اعادة  الفردي التعلم ممارسات

  .التعلم التنظيمي عند االفراد

فان عمليات التعلم لدى االفراد  Swierings and Wierdsma (1992)وحسب ما اشار اليه كل من    

ذات عالقة  باجراءات العمل المتعلقة بالمهام المطلوب انجازها، وبالتالي فان الغاية النهائية من 

المعرفة التنظيمية. ان حاجة االفراد لتعلم  توليدلدى االفراد في المنظمة  يؤدي الى  ممارسات التعلم

المعرفة في المنظمة انما هو نابع من حاجتهم لتطبيق هذه المعرفة النجاز مهام عملهم وتكون الية 

 & Nonaka)المعرفة التنظيمية.   توليداكتساب المعرفة وتطبيقها عن طريق التعاون والتجربة ل

Takeuchi, 1995)  المعرفة التنظيمية فان  توليد. وبناء على عملياتNonaka and Takeuchi 

المعرفة التنظيمية يجب ان يكون مفهوم كعملية تنظيمية  مضاعفة من  توليديصران على ان  (1995)

حدات قبل التنظيم بوساطة االفراد وان تكون متبلورة كجزء من شبكة المعرفة القائمة في جميع الو 

 يمكن القول ان تعلم االفراد يجب ان يكون األساس  تكامال، أكثر منظور التنظيمية في التنظيم. ومن

عملية التعلم التنظيمية، ومن خالل ممارسات التعلم التنظيمي فان المعرفة التنظيمية  عليه تقوم الذي

  تتطور، ويتحسن االداء المؤسسي انعكاسا لهذه العمليات التعليمية.
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الى ان عملية الربط بين نشاطات التعلم لالفراد  Watkins and Marsick (1996)قد اشار و     

المعرفة التنظيمية تكون من خالل التعلم التنظيمي القائم على االسئلة االبتكارية  توليدوعمليات 

النظامية .  والتغذية الراجعة االبداعية، والممارسات التجريبية القائمة على الحوار والنقاس ذات السمه

فقد اكد على الحوار والنقاش من خالل نظام شامل ، وان االفراد ال  Senge (1990)اما  

يستطيعون اكتساب الرؤى الحقيقية حول التعلم بشكل فردي وانما من خالل نظام ذات سمه تداؤبية 

  بين اجزاء النظام المختلفة. 

المنظمة الساعية  بيئة ضمن الشخصية المعرفة ونقل الممارسات تشجيع ينبغي العملية، الناحية من   

 االجتماعي التفاعل أساس على المعرفة تحويل خالل من تحدث أن يمكن الممارسات وتلك للتعلم،

وان تكون هذه المعرفة الضمنية قابلة للتحويل الى معرفة تنظيمية  الضمنية لالفراد، المعرفة بين

 .  ووفقا لـ(Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 60)ضمن هيكل االتصال الرسمي في المنظمة

Watkins and Marsick (1996)   تقود  نشاطات التعلم الفردي التكاملية الى ممارسات تعلم تعاونية

متبادلة بين االفراد وفرق العمل في المنظمة  ةتستند الى فرق العمل مما يعزز من تكوين معرفة جديد

 توليدفراد والوحدات التنظيمية في التنظيم ، ووفقا لنظرية ع من االهتمام والتعاون بين االّـ ويوس

عمليات المعرفة التنظيمية وتقاسمها والتي تتضمن الخلفية المعرفية والتوجهات المعرفية والدافعية  مع 

وجود التنوع المعرفي عند االفراد، فان كل مرحلة من هذه المرحل تمثل جزءا من عمليات التعاون في 

  . (Nonaka & Takeuchi, 1995)المعرفة التنظيمية  توليدعمليات 

واخيرا فان ممارسات التعلم الفردي المستمرة مع وجود نظام مؤسسي يعتمد الحوار واالستفسار         

اليومي كنظام قائم على التعلم في المنظمة ، كل ذلك يمكن ان يؤسس لعمليات تعلم تعاوني 

المعرفة التنظيمية بشكل يقود  توليدستمرة ويساهم في زيادة مؤسسي، ويشجع على ممارسات التعلم الم
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الى تحسين االداء المؤسسي ، وبطبيعة الحال هذه العمليات المستمرة ترتبط بعوامل بيئة التعلم 

  .(Hernandez, 2000)المعرفة التنظيمية توليدوعمليات 

 هيكل بيئة العمل المرتبط بالتعلم وتحسين االداء المؤسسي  .ب 

 رتباط ضمن نسق تنظيمي. وان عمليةبد من القول ان جميع نشاطات المنظمة هي ذات ابداية ال

التعلم التنظيمي وتعزيز المعرفة المستمرة يمثالن عوامل رئيسة في تحسين االداء المؤسسي كمفاهيم في 

   .(Holton & Baldwin, 2003; Lim & Morris, 2006)المعرفة المتعلمة الى بيئة العمل  نقل

على نظام نقل المعرفة التنظيمية  ركزتMarsick and Watkins (1999) العديد من الدراسات وان 

 Bates and Holton   الفعال لتأكيد عمليات نقل المعرفة المستدامة  لتحسين االداء المؤسسي ، كما اكد

مفهوم مخزون ان هناك عالقة بين بيئة نقل التعلم وتحسين االداء المؤسسي وهذا ما جاء به  (2004) 

المطور كوسيلة لقياس العالقة بين بيئة  Learning Transfer System Inventory (LTSI)نقل التعلم 

  نقل التعلم وتحسين االداء المؤسسي.

المعالم الواضحة لعملية التعلم والعوامل المحددة في بيئة  من الرغم على العملية، الناحية منو 

هذه العوامل في المنظمة الساعية للتعلم ما زالت وصفية  مساهمات اال ان المنظمات الساعية للتعلم،

االداء  وتحقيق التعلم على القائمة البيئية العالقة بين العوامل حيث من وال تستند الى ادلة تجريبية

المؤسسي. وهناك عدد قليل من الدراسات التي قدمت مقاييس للربط بين ابعاد المنظمة الساعية للتعلم 

 Marsick and اقترح هذه اإلشكالية، منظور . ومن(Ellinger et al., 2002)الداء المؤسسيوتحسين ا

Watkins (1999) تحقيق االنجاز للجوانب   في سواء االداء المؤسسي، تحسين مستويات لقياس أداة

لساعية التفاعل والترابط بين ابعاد المنظمة ا أساس على  واكتساب االفراد للمعرفة التنظيمية المالية

 ،Zhang, Zhang, and Yang (2004)و   Ellinger et al., (2002)اداة القياس هذه قام  على للتعلم. وبناء

 سبعة(الساعية للتعلم  ابعاد المنظمة العالقة االرتباطية بين قياس أجل دراسات ذات صلة من بإجراء



- 27  -  

 أكثر فقد وجد أن الدراسات، تلك نتائج إلى استناداو  ).والمعرفة المالية( االداء المؤسسي وتحسين) أبعاد

 للمنظمة الساعية السبعة يمكن ارجاعه الى األبعاد االداء المؤسسي في التباين من المئة في عشرة من

ة ـتوى داللــعند مس % 12-11 وان درجة االرتباط التشابكي تتراوح بين (Zhang et al., 20004)التعلم

(p < .001)   

ان هناك عالقة ارتباط ايجابية بين هيكل المنظمة الساعية   Ellinger et al., (2002)كما وجد 

ى ـه الــاعــمكن ارجـنظمة يـمـي اداء الـن فـايــ% من التب25ثر من ـــالي وان اكــين االداء المــــــللتعلم وتحس

ــراوح بين وامل تـــذه العـكي لهـابـشـتـباط الـتوى االرتـسـلم وان مـتعـلـية لـاعــمة السـظـنـلمـة اـئـيــل بـوامـــع

 الدراسات من محدود عدد أن صحيحا يعد .  و ربما<(p < .001)% عند مستوى داللة 31.2- 24.7

هياكل المنظمة الساعية للتعلم  بين دقيق ارتباط صحة من للتحقق الكفاية فيه بما ممثلة تكون ال قد

  .األداء وتحسين

 اظهرت بعض هذه الدراسات عالقة السابقة الدراسات ائجنت إلى واستنادا الصدد، هذا وفي

في المنظمة الساعية للتعلم و تحسين االداء  الهيكلية العوامل -  العوامل من اثنين بين موثوقة

 المعرفة توليد الساعية للتعلم وعملية للمنظمة السبعة األبعاد استخدام سيتم الدراسة، هذه وفي المؤسسي،

  .اثرهما في تحسين االداء المؤسسي سلقيا مستقلة كمتغيرات

  المعرفة التنظيمية  توليد )7.1.2(

 وقد لألفراد، المعرفة واكتساب التكيفي لألفراد التعلم عمليات الفردي، التعلم تتضمن نظرية  

 ,DeFillippi & Ornstein)مما ادى الى نضجها 1900 مبكر منذ العام وقت هذه الجوانب منذ درست

 تسعينيات القرن الماضي وفي منذ المعرفة توليد على البحوث ركزت العملية، يةالناح . من (2005

 & Nonaka) ��3اليابا الشركة تعمل كيف: شركة توليدو  المعرفةالموسوم " الكتاب مقدمة مع مبكر وقت

Takecuich, 1995)وقابل عملي نهج اخذ يركز على األدب من الكثير فإن األخيرة، اآلونة ". وفي 
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 & Ichijo & Nonaka, 2007; Nonaka)التنظيمية القدرة وتحسين المعرفة توليد عملية لربط قللتطبي

Nishiguchi, 2001; Nonaka, von Krogh, & Voelpel, 2006)  .  

المعرفة التنظيمية ، ويرجع ذلك الى  توليدوهناك مدى واسع من التعريفات المتعلقة بالمعرفة و   

ع المجاالت المعرفية التي يمكن التعامل معها سواء كانت اقتصادية اختالف وجهات النظر نتيجة تنو 

 & Nonaka)او نفسية او ادارية . فالمعرفة تعرف بانها "مجموعة من المعتقدات الحقيقية والمبررة " 

Takeuchi, 1995, p.3) المعرفة توليدل ككل الشركة قدرة" المعرفة التنظيمية بأنها توليد. وتعرف عملية 

 "والنظم والخدمات المنتجات في ذلك وتجسيد المنظمة، أنحاء جميع في ذلك ونشر مية الجديدة،التنظي

(Nonaka & Takeuchi, 1995, p.58).  
التنظيمية بشكل اساسي من قبل العديد من الباحثين الممارسين المعرفة  توليدلقد بحثت عملية   

(Dixon, 2000; Nonaka, 1994; Tsoukas, & Mylonopoulos, 2004; von Krogh, 1998;  Krogh, 

Ichijo, & Nonaka, 2000)المعرفة ونموذج بخمس مراحل  توليد. وتتضمن هذه العملية اربعة انماط ل

 في كيفية األساسي المفهوم . ويستندNonaka and Takeuchi (1995)حسب النموذج الذي طوره 

لتتفاعل كالهما في  )والصريحة الضمنية المعرفة(هما  المعرفة من من خالل نوعين المعرفة تحويل

 التي تسهل واإلجراءات المراحل إلى يشير المعرفة توليد عملية ونموذج الجديدة، التنظيمية المعرفة توليد

   .(Oh,2001,p.33) مستمر بشكل المعرفة توليد للشركات

 معرفةال تحويل مفهوم تصورا حول  Nonaka and Takeuchi (1995)قدم  أخرى، ناحية من  

 المعرفة بين االجتماعي التفاعل خالل من ها يتمتوليدوانشائها و  حيث اشارا الى ان تحويل المعرفة 

 التنشئة(ويشار له  ضمني - ضمني: المعرفة لتحويل العامة  االنماط  يلي وفيما .والصريحة الضمنية

 tacit to explicit )التخارج( صريح إلى وضمني ،tacit to tacit (socialization) )االجتماعية

(externalization)، الجمع(الى واضحة ويشار له  وواضحة(   explicit to explicit(combination)، 
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 ,explicit to tacit (internalization) (Nonaka and Takeuchi  )استيعاب( ضمنية إلى وصريحة

1995; Nonaka, Toyama & Konno, 2000).  

  المعرفة التنظيمية  توليدلتعلم و المنظمة الساعية ل)8.1.2(

المعرفة التنظيمية، فان  توليدالصلة بالمنظمة الساعية للتعلم وعملية  ذات لألدبيات وفقا

االداء  تحسين المعرفة التنظيمية هو توليدالمنظمة الساعية للتعلم و  من كل من األساسي الغرض

 الديناميكي مع والتفاعل المستمر التعاوني اإلتصال الفاعلة احد ادوات التعلم وتعد وسائل المؤسسي،

المبني على مبدا النظام في  واالتصال الداعمة التعليمية البيئة هو تأثيرا األكثر والعامل اآلخرين،

 Nonaka & Nishiguchi, 2001; Nonaka & Takeuchi, 1995; von) الهياكل التنظيمية المرنة منتظم

Krogh, 2005; von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000; Marsick and Watkins (1999)  .  

 ما مناقشة تم نحو متغيرات الدراسة الحالية، تقديم تصور أجل ومن الجزء من الدراسة، هذا في

  :على النحو التالي تكاملي منظور من يلي

  التنظيمية. المعرفة توليدالتنظيمية للمنظمة الساعية للتعلم و  البيئة بين العالقة  ) أ(

المعرفة التنظيمية  توليدلكل من ابعاد المنظمة الساعية للتعلم وعملية  تبادلالم األثر   ) ب(

 .في تحسين االداء المؤسسي

  التنظيمية المعرفة توليدالتنظيمية للمنظمة الساعية للتعلم و  البيئة بين العالقة)9.1.2(

 ,Nonaka and Takeuchi (1995), Nonakaحسب ما اشار اليه عدد من الباحثين ومنهم   

Toyama, & Byoière, (2001);Nonaka, Toyama, and Konno (2000), Nonaka, Von Krogh, and 

Voelpel (2006)  المعرفة التنظيمية  تكون مسهلة ومنشطة في واقع البيئة التعليمية  توليد. ان عملية

و   ”space“) وهذا المصطلح باللغة االنجليزية يشير الىbaالداعمة والتي يشار اليها بمصطلح (
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“workplace context”  ويشير المصطلح االول الى البيئة او الفضاء البيئي  المتمثل في البيئة المادية

  المعرفة التنظيمية . توليداو االلكترونية او الفكرية في بيئة العمل التي تكون مشجعه ل

 حيث من للتعلمالساعية  المنظمة أبعاد على االفتراضات التي تتماثل مع' ba' يقوم مفهوم

والتحقيق  والرؤية المشتركة، العقلية ونموذج األفراد، الديناميكي بين والتفاعل التعلم المستمر لألفراد،

 واالتصال التنظيمية وتعزيزها، المعرفة واالستفادة من الداعم، اإلداري والهيكل ، المنهجي والحوار

 عوامل مساعدة في عملية  أعاله المذكورة ساعدةالم تعد العوامل ذلك، على وعالوة. البيئة مع المنتظم

ولفهم العالقة وتأثيرها بين العملية  .البيئية العوامل مع متبادلة مشتركة وتمثل قواسم المعرفة توليد

دراسة  - اوالالمعرفة التنظيمية وتحسين االداء المؤسسي فان الدراسة الحالية تحاول  توليدالديناميكية في 

 ;Watkins & Marsick, 1996)اد السبعة في المنظمة الساعية للتعلم حسب نموذج العالقة بين االبع

Marsick & Watkins, 1999) المعرفة التنظيمية حسب نموذج  توليد. ثم عملية(Nonaka &Takeuchi, 

1995) .  

 هدفال من الشبه وأوجه الداعمة البيئية العوامل من المتبادلة المشتركة القواسم أساس على -  ثانيا

سوف تختبر  الدراسة هذه فإن ،)المعرفة توليد المنظمة الساعية للتعلم، وعملية( متغيرين من الرئيسي

   .االداء المؤسسي لتحسين بينهما المتبادلة التأثيرات

  االداء المؤسسي وتحسين المنظمة الساعية للتعلم مع المعرفة توليد بينعالقة ال)10.1.2(

األدب االداري السابق المتعلق ببيئة  من له حصر ال عدد نم اقتراحات مع جنب إلى جنبا

المرتبطة بالمنظمة الساعية للتعلم  العمل ان هناك صلة وثيقة بين بيئة ها يبدوتوليدالتعلم والمعرفة و 

 ,Ellinger et al., 2002; Watkins & Marsick, 1996; Watkins, Marsick)ؤسسياالداء الم وتحسين

& Yang, 2004; Zhang, Zhang, & Yang, 20004)التنظيمية المعرفة توليدفان  ذلك، على . عالوة 

 ,Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka)االداء المؤسسي مستوى على يؤثر
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Takeuchi & Umemoto, 1996; Nonaka, Toyama & Nagata, 2000; von Krogh, Ichijo, & 

Nonaka 2000).  

بالمنظمة الساعية للتعلم من  الصلة ذات العمل بيئة ثر بيناال قياس تموال: اوفي هذه الدراسة   

 مستقل، بشكل واالداء المؤسسي المعرفة توليد اتعملي ثر بينالوا خالل ابعادها واالداء المؤسسي،

 في تحسين الساعية للتعلم وابعاد المنظمة المعرفة توليداختيار اثر العالقة مجتمعة لعملية  وثانيا،

  .الداء المؤسسيا

   . اF0ؤ2EE اOداء)11.1.2( 

ى أهمية ـرف علـللتع؛ مساعده األفرادل من خالل تعم كةالشرل : هو الوسيلة التي تجع االداءمعيار 

ء شيء كلل عدم فع موظفيها على كاتوعندما تشجع إحدى الشر عمالاألمن تلك منجز  عمل كل

يعرف بالضبط ما سيحدث  دـو ال أحل اـعك األفـعلى نحو سليم سيعملون على عدم حدوث بعض تل

  ). ٢٠٠٦،كروسبي(يحدثماال و

وفعالية وتعني  بكفاءة: بأنه إنجاز األهداف التنظيمية باستخدام الموارد  االداءيعرف و

الموارد أما الفعالية فتتعلق في إنجاز األهداف المرغوبة وقد ل : تعظيم النتائج باستخدام أق الكفاءة

ور ـور األمـن منظـم االداءمعظمها ل وتقييمه وتناو األداءات على مفاهيم العديد من الدراس ركزت

على  يركزا ـاالهتمام على نمو الموجودات واالبتکار والتعلم وإنم يركزالداخلية لکن ذلك التقييم ال 

شركة على العناصر الفريدة التي تميز ال ركيزتالالمؤسسي يقتضي  االداءاألهداف قصيرة األمد. إن 

المؤشرات المالية ل و التي تکون محورا للتقييم وبالتالي تشم، األخرى شركاتال نـم اـعن غيره

لالداء  واسعةال نبالجوال و تشم، وسة وغير الملموسةوغير المالية وقياس الموجودات الملم

  ).٢٠٠٦،وآخرون ،والعمليات والموارد البشرية(العلياالستراتيجية المؤسسي على
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، لتطوير وتحسين أدائها؛ عليها للتركيزوهنا يتم اختيار أهداف  االداء يجب تحديد أهداف جودةكما 

؛ نتائجهال تعطي أفض األداءلتحسين ؛ والجهود المبذولة،وتلك األهداف من أهداف المؤسسة الرئيسة

وهي عادة ما تکون وظيفة المدير الرغبة في التطوير ، عندما تکون مدعومة من الجهات العليا

لمستخدمة و االفردي والمؤسسي ال يختلفان من حيث الطرق  االداءو تحسين  ،والتحسين المستمر

تطويرها ل ألج؛ على أمور بعينها نركزالفردي  األداءفمثال في ، لکن الفرق هو مستوى األهداف 

المؤسسة على المستوى  الداءل المؤسسي نقوم بتقييم شام االداءوفي محاولة تطوير ، وتحسينها

  إليه في السنوات القادمة. ستراتيجي وما تطمحاال

ا مع ـوء تفاعلهـي ضـة فـالمنظمل اـاتج أعمـالمؤسسي هو المنظومة المتکاملة لن االداءيعتبر و

 واداء؛ تهم التنظيميةااألفراد في وحد اداءعلى: ل عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتم

، ء المؤسسة في إطار البيئات: االقتصاديةأدا؛ والوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة

ة ـدات التنظيميـالوح واداء ردي ـالف االداءمن ل المؤسسي محصلة لک فاالداءالثقافية. ، االجتماعية

ود ـى وجـرا إلـونظ...، ا ـالثقافية عليهم، االقتصادية، ى تأثيرات البيئات : االجتماعيةـافة إلـباإلض

من  دـالب كان؛ اـى أدائهـضرورة علـإدارة المنظمة تنعکس بال خارجية کبيرة تخرج عن نطاق ـلعوام

التأثيرات  ضوءرد واإلدارة في ـالف أداءاس ـى قيـا علـي أساسـبنيذي ـالمؤسسي ال األداء بقياساالهتمام 

  .الداخلية والخارجية معا

  المؤسسي  األداءعناصر )1.11.1.2(

   . أوال: الربحية

ولکن النظر إلى ، على نقود السوق فقط التركيزليس الهدف هنا على تحقيق الربحية و التركيزيجب 

ائن واستقطاب ـى الزبـة علـلمحافظمن المنافسين .ويضمن ذلك ال أفض لتلبية احتياجات الزبائن بشک

  ل زبائن جدد. وتکون النتيجة تحسن في الربحية مع توسع في الفرص والنمو ومستقب
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في شركة ال كفاءة). وتقيس الربحية ٢٠٠٦،د (واديأکثر ديمومة للمؤسسة على المدى البعي

التکلفة ل ستويات المتعلقة بأداء األنشطة وهيکـللمشركة کما تقيس مدى تحقيق الاستخدامات االموال، 

فيما يتعلق بالسيولة و تتخذها الشركة رارات التي ـسياسات والقـا أنها تعبر عن محصلة نتائج الكما

  )٢٠٠٧،  دالحناوي، والعبالرفع المالي(

   . ثانيا: اإلنتاجية

ر تعني ـوللبعض األخل العم لكفاءةاليوم معاني متعددة فللبعض هي مقياس ل اإلنتاجية تحم إن كلمة 

ا مرادفه لکلمة الرفاهية وفي ـالمخرجات المطلوب تحقيقها من مجموعه الموارد وبالنسبة للبعض فإنه

االختالف في وجهات النظر بشأن اإلنتاجية  الزمن. و بالرغم منل حالة متطرفة فإنها ربطت بعام

إال أنه يمکن تحديدها لمفهومها الواسع بأنها تعني : المعيار الذي يمکن من خالله قياس حسن 

ذلك يمکن تحديد و تقييم درجة االستفادة من توجيه الموارد  ضوءالموارد اإلنتاجية وفي ل استغال

اجية) بأنها نسبة الناتج النهائي إلى العناصر م تعريف ( اإلنتـد تـوصوال إلى النتائج المستهدفة و ق

 كميةأو أنها نسبة أو ، رف أيضا بأنها نسبة المدخالت إلى المخرجاتـأنها تع كماالداخلة في تکوينه 

دات أو ــائن أم المعــشرية أم المکــالب لقوىا أكانت سواءا ــستخدمة فيهــلم أو قيمة المنتجات إلى الموارد

  ).٢٠٠٠،مودادة األولية(حــالم

  لالتشغي كفاءةثالثا: 

التطرق إلي مفهومها سوف يتم التطرق لتعريف اإلدارة من إحدى تعريفات اإلدارة أنها: عملية ل قب

باستخدام  مشتركةمستمرة ومتفاعلة تهدف الى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف 

   .الكفاءةالموارد المتاحة بأعلى درجة من الفاعلية و 
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والكفاءة فکلما زادت الفاعلية ، مرتبطان باإلدارة  والكفاءةومن التعريف نجد ان مصطلح الفعالية 

  هناك إدارة ناجحة.  كانت

ل لذلك ال بد لنا من معرفة األعما، الصحيحة انها:اداء االعمال بساطة بل وتعرف الفاعلية بک

  .  لنتمکن من أدائها؛ الصحيحة وتحديدها وتعريفها

 بطريقة صحيحة ل األعما أداء -بأنها: فاءةالكوتعرف 

  الصحيحة بطريقة صحيحة. ل ء األعماءأداءهي:  والكفاءةلذلك فان الفعالية 

اك رؤيا ـباإلدارة . لذلك فإن الفعالية تتحقق عندما تکون هن الكفاءةوترتبط ، وترتبط الفعالية بالقيادة 

مات ـوتطوير وغير ذلك من سواضحة وأهداف محددة واستراتيجيات ومبادئ وقيم وتنمية 

دما ـوعن، عندما يکون هناك تخطيط وتنظيم وإدارة للوقت ورقابة ومتابعة  الكفاءةالقيادة.وتتحقق 

وفي ، صحيحه صورة ـفان الرؤى واألهداف ال تجد من يحققها ب كفاءةتکون هناك فعالية وال توجد 

 .www(االهدافوح ـدون وضـن بـز ولکـتنجل اـان األعمـف كفاءةود ـحالة عدم وجود فعالية ووج

mmsec.com(.  

  هي حسن استخدام الموارد المتاحة أو القدرة على استخدام المدخالت. و قدرة المشروع  :الكفاءة

 فالمشروع الذي، موارد ممکنةل على تحقيق أکبر قدر ممکن من األهداف المطلوبة باستخدام أق

وإذا  كفءموارد ممکنة هو مشروع ل أق و المشروع الذي يستخدمل يحقق أهدافه هو مشروع فعا

  .)٢٠٠٥،(ماهر تحقق االثنان فالمشروع منتج
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  الدراسات السابقة : )2ـ  2(

   الدراسات السابقة العربية: )1ـ  2ـ  2(

إدارة التعلم التنظيمي في معهد االدارة العامة بالمملكة  )  بعنوان "2006(ابو خضير، دراسة

ى تقديم نموذج مقترح إلدارة التعلم التنظيمي كتطبيق لمفهوم المنظمة "، هدفت إلالعربية السعودية 

تمثل مجتمع الدراسة  مركردت للمنظمة الساعية للتعلم، حيث خالل تطبيقه مقياس الساعية للتعلم من

اعتمدت الدراسة عينة بلغ و  في العاملين في معهد االدارة العامة العامة بالمملكة العربية السعودية،

نظام التقنية في المرتبة األولى  جاءوقد ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي) مفردة. 780( تعدادها

 ثم، التنظيميل ثم نظام التحو، يليه نظام إدارة المعرفة، من حيث درجة توافر عناصره في المعهد

الدراسة وأخيرا نظام التعلم وقد أظهرت نتائج الدراسة أن االتجاه العام ألفراد ، نظام تمکين األفراد

بدرجة کبيرة في ل إلى تأييد توافر عناصر نظام التقنية و نظام إدارة المعرفة و نظام التحول يمي

فروق ذات توجد ال وبينت الدراسة أنه ، المعهد في حين توافرت بقية عناصر النظام بدرجة متوسطة

  .سنوات الخبرة، نوع الوظيفة، العلميل المؤهل، داللة إحصائية تعزى لمقر العم

" التعّلم التنظيمي من وجهة نظر اإلداريين في جامعة ) بعنوان 2008،(الرجوبدراسة 

هدفت إلى اختبار إمكانية تطبيق مفهوم التعّلم التنظيمي في جامعة اليرموك في األردن من اليرموك"، 

التعّلم نظر اإلداريين العاملين فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم مقياس ماركردت لمنظمة  وجهة

مجتمع الدراسة من االداريين العاملين  ه ليناسب بيئة العمل في جامعة اليرموك، وتكّونتتوليدبعد أن تّم 

: عدم وجود فروق ذات ) إداريًا، وتّم التوصل إلى189( عينة الدراسة من في جامعة اليرموك واعتمدت

رعية في منظمة التعّلم في الوحدات داللة إحصائية بين آراء اإلداريين نحو توفر عناصر األنظمة الف

التنظيمية التي يعملون فيها ُتعزى لمتغيرات الجنس، والمسمى الوظيفي، وعدد الموظفين في الوحدة 
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كفريق، التنظيمية المشاركة بدورة تدريبية تتعلق بالتعّلم التنظيمي، وٕانجاز مهمات العمل بين الموظفين 

ين آرائهم ُتعزى لمتغير الخبرة في العمل اإلداري الجامعي، في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية ب

  ) سنوات فأكثر.10وقد كانت الفروق لصالح فئة الخبرة (

العالقة بين خصائص المنظمة الساعية إلى التحقق من  هدفت )2008،البغدادي(دراسة 

ات الجامعة في بغداد ، مجتمع الدراسة من الهيئة التدريسية في الكلي وتمثل، للتعلم وجاهزيتها للتغيير

 & Sudharatnaوقد اعتمد فيها على مقياسوتم اخذ عينة المسح الشامل العضاء كليتين جامعيتين. 

Li )2004 ومقياس(Contu )2002 لقياس خصائص المنظمة الساعية للتعلم ومقياس ،(Rowden 

مة بين جاهزية المنظمة ) لقياس جاهزية المنظمة للتغيير، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة مه2001(

للتغيير من جهة، وخصائص المنظمة الساعية للتعلم في القيم االجتماعية ، والتزام القيادة، والتمكين ، 

  األداء من جهة أخرى.  توليدواالتصاالت، ونقل المعرفة ، وخصائص الفرد العامل و 

طبيقاتها في المملكة المنظمة المتعلمة وتموسومة بعنوان" ال) ، 2009،زايد وآخرون(دراسة 

" . دراسة هدفوا منها الى القطاعات الرئيسة في الهيئة الملكية بالجبيل: دراسة حالةالعربية السعودية 

الساعية للتعلم  المنظمة ، ومفهوم التنظيمي توليدال مجال في االكثر حداثة اإلدارية المفاهيم فيتعر 

 المفهوم بهذا الصلة ذات اإلمكانيات تقييم إلى هدفت كما ، الساعية للتعلم المنظمات خصائص وأهم

العربية  المملكة في الصناعية المدن أكبر تدير التي بالجبيل الملكية بالهيئة الرئيسية في القطاعات

الساعية  للمنظمةMarsick & Watkins   نموذج استخدام تم الدراسة، أهداف ولتحقيق .السعودية

 وتم بالجبيل، الملكية  بالهيئة الرئيسية القطاعات موظفي جميع من البحث مجتمع تشكل إذ ، للتعلم

 الساعية للتعلم المنظمة أبعاد أقل الدراسة الى أن . توصلتعلى عينة الدراسة) استبانة321توزيع (
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 وٕانشاء ، مشتركة رؤية نحو األفراد تمكين : هما بالجبيل الملكية بالهيئة القطاعات الرئيسية في  توافراً 

  والحوار. االستفسار تشجيع : هو توافراً  األبعاد أكثر كان حين في معرفة والتعلم،ال نظم

مفهوم المنظمة المتعّلمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر ) بعنوان " 2010،الحواجرة(دراسة 

بيان مفهوم المنظمة الساعية للتعلم في الجامعات األردنية،  هدفت الى"أعضاء الهيئة التدريسية 

المنظمة الساعية للتعلم من منظور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  حديد أبرز خصائصوت

المنظمة الساعية  ف أهم العوامل التنظيمية والثقافية الداعمة لتطبيق مفهومياألردنية، كما هدفت إلى تعر 

في الجامعات وتشكل مجتمع الدراسة من اعضاء هيئة التدريس العاملين للتعلم في الجامعات األردنية.

وتم االردنية، اما عينة الدراسة فكانت عينة عشوائية من اعضاء هيئة التدريس في الجاماعت االردنية. 

استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة بهدف تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ، تطوير 

ما بين رؤية أعضاء هيئة التدريس  توجد فروق ذات داللة إحصائية:التاليةوتوصلت الدراسة إلى النتائج 

ألهمية خصائص المنظمة الساعية للتعلم تعزى إلى مدة الخدمة والفئة العمرية والجنس. كما توصلت 

الدراسة الى وجود فروق دالة إحصائيا ما بين رؤية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 

ق المنظمة الساعية للتعلم تعزى إلى متغيرات: الفئة ألهمية العوامل التنظيمية والثقافية الداعمة لتطبي

  العمرية والجنس، ومدة الخدمة. 

تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على  ) ، بعنوان"2010،الكساسبة، واخرون(دراسة 

 ريبوالتد واالختيار، االستقطاب( البشرية الموارد إدارة وظائف تأثير قياس إلىهدفت  ،"المنظمة المتعلمة

ل مجتمع الدراسة في ـّــــ وتمث الساعية للتعلم المنظمة في) البشرية الموارد على والمحافظة ،توليدوال

 هذه تطبيق مستوى قياس الدراسة هذه وحاولت ،كدراسة حالة األردن في غزالة أبو طالل شركات مجموعة

 الستقطابل تاثير هناك:اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت  .المبحوثة الشركات مجموعة في المتغيرات



- 38  -  

في المنظمة الساعية للتعلم، كما ان هناك تأثير للمحافظة على الموارد  توليدوالتدريب وال واالختيار

 إدارة وظائف تطبيق مستوى حول العاملين تصورات مستوى انو  الساعية للتعلم لمنظمةالبشرية في ا

 أبو طالل شركات مجموعة في  البشرية الموارد على والمحافظة ،طويرتوال التدريب( البشرية الموارد

  ).غزالة

" أثر خصائص المنظمة الساعية للتعلم في تحقيق التمّيز بعنوان  )2010،النسور(دراسة 

"، وهدفت إلى الكشف عن المؤسسي: دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية

(التعّلم، والحوار، وفرق العمل، والتمكين، واالتصال، والتواصل)  أثر خصائص المنظمة الساعية للتعلم

وتمثل المؤسسي (القيادة، والموارد البشرية، والعمليات، والمعرفة، والتميز المالي)  في تحقيق التميز

في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية، وأظهرت نتائج الدراسة أن مجتمع وعينة الدراسة 

متالك خصائص المنظمة الساعية للتعلم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردني مستوى ا

(التعّلم المستمر، والحوار، وفرق العمل، والتمكين، واالتصال، والتواصل) كان متوسطًا، كما وتمتلك 

 ≥ 0.05( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية خصائص المنظمة الساعية للتعلم عند مستوى

α كما يوجد تأثير ذو داللة معنوية لخصائص المنظمة الساعية للتعلم في تحقيق التميز المؤسسي ،(

  ).α ≥ 0.05بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية عند مستوى (

"المنظمة الساعية للتعلم واالستعداد التنظيمي المدرك للتغيير بعنوان  )2011،الحواجرة(دراسة 

إلى دراسة العالقة بين المنظمة الساعية للتعلم واالستعداد التنظيمي المدرك للتغيير  هدفت ستراتيجي"اال

تألف مجتمع الدراسة وعينته من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة البترا الخاصة، و االستراتيجي. 

ديمية. وقد أظهرت من مختلف الرتب األكا اً ) عضو 284ويبلغ عددهم حسب سجالت الشؤون اإلدارية (

قد تمثل في بعد القيادة اإلستراتيجية، وان  العامليننتائج الدراسة أن العامل المدرك األعلى أثرا لدى 

لجميع عوامل المنظمة  العاملينمستوى اإلدراك األدنى قد تعلق بربط المنظمة ببيئتها، وكانت تصورات 
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تعداد التنظيمي المدرك للتغيير االستراتيجي، وان المبحوثة إيجابية وذات أهمية من حيث ارتباطها باالس

جميع أبعاد متغير المنظمة كانت ذات ارتباطات عالية مع متغير االستعداد التنظيمي المدرك للتغيير 

 العامليناإلستراتيجي، كما توصلت إلى أنه ال توجد فروقات هامة ذات داللة إحصائية بين تصورات 

ختالف خصائصهم الديمغرافية، وان هناك فروقًا هامة دالة إحصائيًا بين للمنظمة الساعية للتعلم على ا

  وفهمهم لالستعداد للتغيير االستراتيجي باختالف أعمارهم ورتبهم األكاديمية. العاملين

"مدى توافر أبعاد منظمة التعّلم في جامعة ) بعنوان 2011،أبو حشيش ومرتجيدراسة (

، هدفت إلى التعّرف إلى درجة توافر أبعاد منظمة التعّلم في األقصى من وجهة نظر العاملين فيها"

فيها، واستخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة  جامعة األقصى في فلسطين من وجهة نظر العاملين

) موظفًا وٕاداريًا وأكاديميًا، ولتحقيق غرض الدراسة تّم اعتماد استـبـانة أبـعـاد المنظمة 150الدراسة من (

والتي تـتـكون من سبعة أبعاد، ومن أهم ) Marsick & Watkins) التي طّورها (DLOQلم (الساعية للتع

النتائج التي توصلت إليها الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التخصص على جميع 

ذات  أبعاد االستبانة باستثناء ُبعد ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق

داللة إحصائية تبعًا لمتغير سنوات الخدمة على جميع أبعاد االستبانة باستثناء الُبعد الرابع وهو إنشاء 

أنظمة لمشاركة المعرفة والتعّلم، إذ وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح سنوات الخدمة أكثر من 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية  ) سنوات، والُبعد السادس وهو ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، إذ10(

) سنوات، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب طبيعة العمل 5لصالح سنوات الخدمة أقل من (

باستثناء الُبعد األول وهو إيجاد فرص للتعّلم المستمر، بينما وجدت فروق دالة إحصائيًا لصالح 

تبعًا لمتغير النوع االجتماعي في جميع  اإلداريين، وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية

األبعاد، وكانت الفروق لصالح اإلناث باستثناء الُبعدين الرابع والسابع، إذ تبين عدم وجود فروق دالة 

  إحصائيًا فيهما.
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"المدرسة كمنظمة متعّلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة نظر ) بعنوان 2011،جبران(دراسة 

هدفت إلى الكشف عن تصورات المعّلمين نحو مدارسهم كمنظمات متعّلمة و  ،المعّلمين في األردن"

) معلمًا من أفراد عينة مقصودة، 439ونحو مديريهم كقادة تعليميين في األردن، وقد شارك في الدراسة (

) فقرة موزعة على أربعة 30أما األداة فهي استبانة مكونة من جزأين رئيسين؛ األول: عبارة عن (

) فقرة موزعة على ستة مجاالت للمدير 32رسة كمنظمة متعّلمة، والثاني: عبارة عن (مجاالت للمد

)، 3.14كقائد تعليمي، وقد أظهرت النتائج تقديرًا متوسطًا نسبيًا لوصف المدرسة كمنظمة متعّلمة بلغ (

، 3.26وقد حظي مجال المناخ بأعلى المتوسطات، يليه مجال النمو المهني بمتوسطين حسابيين (

) على التوالي، وبالنسبة للمديرين كقادة تعليميين فقد أورد المشاركون درجة متوسطة للمدير كقائد 3.18

)، أما مجاال بناء العالقات والتشاركية فقد سجال معدًال مرتفعًا بمتوسطين حسابيين 3.46تعليمي بلغت (

، وقد أظهرت النتائج كذلك ) على التوالي مقارنة مع متوسطات معتدلة للمجاالت األخرى3.67، 3.55(

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركين تبعًا لخصائصهم الشخصية باستثناء متغير 

  الجنس، إذ ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين لصالح الذكور.

"درجة توافر أبعاد المنظمة الساعية ) والتي كانت بعنوان 2012،الشريفي وآخرون( دراسة  

فقد كان الهدف منها  ،لتعلم في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"ل

التعرف إلى درجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في جامعة الشرق األوسط في األردن من وجهة 

) عضو هيئة تدريس اختيروا عشوائيًا، 90نظر أعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة الدراسة من (

) وسيلة لجمع Marsick & Watkinzsواعتمدت استبانة أبعاد المنظمة الساعية للتعلم التي طّورها (

البيانات، وقد تّم التوصل إلى أن درجة توافر أبعاد المنظمة الساعية للتعلم في جامعة الشرق األوسط 

ـاد الثالثة لألداة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة بشكل عام، ولكل ُبعد مـن األبـع

) في درجة توافر أبعاد المنظمة α ≥ 0.05ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
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الساعية للتعلم في جامعة الشرق األوسط في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ُتعزى 

عام، ولكل ُبعد من أبعاد األداة لمتغيرات التخصص األكاديمي للكلية، والخبرة، والرتبة األكاديمية بشكل 

 ≥ 0.02باستثناء ُبعدي مستوى الفرد ومستوى الفريق، إذ كان هناك فرق دال إحصائيًا عند مستوى (

α.ُيعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ولصالح أصحاب رتبة أستاذ مشارك (  

قة بين أداء الموظفين كمتغير وسيط في العال" بعنوان  ) موسومة2013،الكساسبة(دراسة 

شركه   دراسة حالة على ممارسات إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية والمنظمة الساعية للتعلم:

استراتيجيات ممارسات هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين  هدفت )"ACTميناء الحاويات العقبة(

ر وسيط في هذه العالقة متغيكالمنظمة الساعية للتعلم بوجود اداء الموظفين معايير الموارد البشرية و 

) موظفا 222. وقد تكّونت عينة الدراسة من (كمجتمع للدراسة )ACTفي شركة ميناء الحاويات العقبة(

أن  وقد أشارت النتائج إلى: تّم اختيارهم كدراسة حالة. واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات؛.

 معاييرأن درجة توافر . و كان مرتفعاً املين عللممارسات استراتيجيات ادارة الموارد البشرية مستوى 

. وأشارت كانت متوسطةشركة ميناء حاويات العقبة في ومستوى اداء العاملين لتعّلم ل الساعية منظمةال

نتائج التحليل إلى وجود أثر ذو داللة معنوية الستراتيجيات الموارد البشرية (التدريب والتنمية، الدافعية 

الختيار، وتقييم األداء)، ومعايير المنظمة الساعية للتعلم بأبعاده بوجود أداء والتحفيز، االستقطاب وا

في ضوء النتائج التي تّم التوصل  ).α≤0.05(العاملين كمتغير وسيط بابعاده عند مستوى الداللة 

من  باالستمرارية والتركيز على اهمية ممارسات استراتيجيات ادارة الموارد البشرية الباحث: ىوصاإليها، 

خالل تعزيز استراتيجيات االستقطاب واالختيار والتدريب والتنمية والدافعية والتحفيز وتقييم االداء، 

  كأحد معايير المنظمة الساعية للتعلم في شركة ميناء حاويات العقبة. التجارب والتعلموتشجيع 
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  الدراسات السابقة األجنبية ): 2ـ  2ـ  2(

 The contrast of the " بعنوان  Yang, Watkins & Marsick, 2004)( دراسة

Learning Organization: Dimensions, Measurement and Validation”  وهدفت

أداة متعددة األبعاد لقياس المنظمة الساعية للتعلم وتقييمها باالعتماد على نموذج المنظمة  تطوير الى

وطبقت الدراسة على مديري ومسؤولي  .Marsick&Watkins,1999الساعية للتعلم المقدم في دراسة

 تالموارد البشرية، واعتمدت عينة قصدية من العديد من المنظمات المتنوعة النشاط. وخلص تطوير

الدراسة إلى أن األداة بحاجة إلى مزيد من التطبيق على عينة عشوائية أكثر تنوعا وأكبر حجما من 

   ويتأكد ثباُت أداة الدراسة.العينة المدروسة حتى يتحقق المزيد من االستدالل 

 A study of organizational learning"بعنوان  Hudspeth,2004)( دراسة

culture, strategic responsiveness and mass customization capabilities of 

U.S. manufacturing enterprises"   فقد هدفت إلى تحليل أثر الثقافة االستراتيجية في إدارة

فة التعاونية على التعلم رفة والتعلم التنظيمي وأداء المنظمة. وركزت الدراسة على مدى تأثير الثقاالمع

) منظمة إسبانية وكان من أهم نتائجها: أن الثقافة التعاونية تشجع 195التنظيمي واألداء، وشملت (

تعدل من خالل التعلم،  التعلم االستراتيجي ، وأنها ال تشكل بذاتها ميزة تنافسية للمنظمة، بل توليد

  وتوجيهات المنظمة واتجاهاتها من أجل تحسين األداء التنافسي .

 The relationships between learning""بدراسة بعنوان  Kumar,2005)(دراسة 

organization dimensions and performance among Malaysian private 

institutions of higher learning" لى دراسة العالقات بين أبعاد منظمة التعّلم ، هدفت إ

من المقاييس لتحسين األداء هما: األداء المالي واألداء المعرفي بين  والخصائص المنظمية واثنين

) كلية خاصة في 238للتعليم العالي في ماليزيا، واعتمدت الدراسة على ( ةالخاص مؤسسات الشركات
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) Marsick & Wathkins,2003أبعاد منظمة التعّلم التي طّورها(جميع أنحاء ماليزيا واستخدمت استبانة 

ثـقافة التعليم، وقد تّم التوصل  توليدلقياس العمليات السبع الضرورية لمنظمة التعّلم والتي تعّد ضرورية ل

إلى وجود عالقة إيجابية ومرتفعة إلى حد ما وذات داللة إحصائية بين أبعاد منظمة التعّلم،  واألداء 

  لي، واألداء المعرفي.الما

 The Impact of Supply Chain Management“" بعنوان )Le et al., 2006( دراسة

Practices on Competitive Advantage and Organizational Performance” 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر ممارسات إدارة سلسلة التوريد في الميزة التنافسية واألداء 

: عالقة المزود اإلستراتيجية، المنظمة الساعية للتعلمخمسة من أبعاد  ظيمي، من خالل تركيزها علىالتن

وعالقة العمالء، ومستوى التشارك في المعلومات، وجودة التشارك في المعلومات، والتوصيل. وبعد 

لى أن منظمة صناعية في أمريكا، توصلت الدراسة إ) 196(تحليل البيانات التي تم جمعها من 

الممارسات ذات المستوى العالي إلدارة سلسلة التزويد تؤدي إلى تحسين الميزة التنافسية واألداء 

المنظمي. كما أن الميزة التنافسية لها تأثير إيجابي ومباشر في األداء المنظمي. وتوصلت الدراسة إلى 

، إال أنها ال الساعية للتعلم ابعاد المنظمةأن بعض الشركات بالرغم من إدراكها الجيد ألهمية تطبيق 

ابعاد تعرف ما الذي تطبقه بشكل محدد، وهذا يعزى إلى قلة الوعي تجاه تكوين مجموعة شاملة من 

  . المنظمة الساعية للتعلم

 Assessment of"فكانت بعنوان   Abu Khadra & Rawabdeh,2006)(دراسة

development of the learning organization concept in Jordanian industrial 

companies", Learning Organization”   على األداء المؤسسي تأثير ،اختبار إلى هدفتو 

الساعية  المنظمة مفهوم لتطور الرئيسة تحديد العناصر إلى باإلضافة البشرية، والموارد اإلدارة تطبيقات

 في عاملة صناعية شركة 41 من عينة الدراسة تكونت وقد .الهاشمية األردنية المملكة في للتعلم
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 تطبيقات بين العالقة طبيعة لتعكس هذه الدراسة في القياس أداة بناء وتم الهاشمية، األردنية المملكة

 مفهوم بأن الدراسة نتائج أشارت وقد المالي والتشغيلي، األداء مقاييس من وكل التنظيمي التعلم

 ثمانية خالل من األردن في الصناعية لشركاتبيئة ا في توضيحه يمكن الساعية للتعلم المنظمة

 التنظيمي والهيكل ؛ االستراتيجي والتخطيط والقيادة ؛ الداعمة؛ التنظيمية الثقافة :وهي عناصر،

 عالقة هناك أن إلى باإلضافة األداء، تقييم ؛ ونظام العوائد ونظام ؛ المعرفة إدارة ونظام ؛ العمودي

  .الصناعية لهذه الشركات لكليا واألداء العناصر هذه بين دالة

 An Examination of Educational   "بعنوان  Kumar & Idris,2006)دراسة(

Institutions' Knowledge Performance: Analysis, Implictions and Outlines 

For Future Research،"  حاول فيها الباحثان التعرف على اثر أبعاد التعلم التنظيمي في األداء

، وقد اعتمدت الدراسة سبعة أبعاد للتعلم التنظيمي وهي: التعلم لمعرفي لمنظمات التعلم العالي الماليزيةا

المستمر، والحوار، جماعة التعلم، التفكير على مستوى النظام، الرؤية المشتركة،ربط المنظمة بالبيئة، 

يجابي معنوي بمستويات متوسطة والقيادة اإلستراتيجية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير ا

ألبعاد التعلم التنظيمي السبعة ولكن أكثر األبعاد تأثيرًا جماعة التعلم، التفكير على مستوى النظام 

  والقيادة اإلستراتيجية.

 A study on relationship "التي كانت بعنوان  Chang & Lee,2007)(دراسة  

among leadership, organizational culture, the operation of learning 

organization and employees’ job satisfaction إلى بحث العالقة بين  "،فقد هدفت

القيادة والثـقافة التنظيمية وعمل منظمة التعّلم ورضا العاملين عن العمل، واستخدم منهج البحث الكمي 

توصلت النتائج إلى أن هناك فرقًا ذا ) نسخة، و 134فقد أرسلت ألف استبانة بالبريد واسترجعت منها (

داللة إحصائية لمتغيرات الثـقافة التنظيمية، والقيادة، وعمل منظمة التعّلم، وأن القيادة والثـقافة التنظيمية 
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يمكنهما أن يؤثرا إيجابيًا وبداللة إحصائية في عمل منظمة التعّلم، وٕان لعمل منظمة التعّلم تأثيرًا إيجابيًا 

  ائية في رضا العاملين عن العمل.ذا داللة إحص

 Strategic Supply Management, Quality“") بعنوان Yeung, 2008دراسة (

Initiatives, and Organizational Performance”  هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر

ي وتطبيق إدارة الجودة، ف، ISO9000 وشهادة مثل  حجم المنظمة،) Contexts( العوامل الضمنية


 ا	*
ا.�3�6 إدارة ا�*Mو)� 2H ا�داء ا��FA�2. و�*"(�Q ذ�X .: استراتيجية إدارة التزويدJف أ
�. :J ،

 L*���3 وز�	ل ا�D �< ا������ت K�$من منظمات صناعة ) 225( على عينة مكونة من

من عمليات  الدراسة إلى أن استراتيجية إدارة التزويد ُتحّسن توصلت اإللكترونيات في هونج كونج. وقد

الشراء في األوقات المحددة وتخفض تكاليف العمليات، وبالتالي تؤدي إلى رضا الزبون وتحسين أداء 

واستراتيجية إدارة التزويد،  ISO9000األعمال. وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بين شهادة 

ة التزويد. كما وجدت الدراسة أن بينما توجد عالقة إيجابية بين تنفيذ إدارة الجودة واستراتيجية إدار 

استراتيجية إدارة التزويد لها أثر ذو داللة إحصائية على الكفاءة المعتمدة على الكلفة، والكفاءة المعتمدة 

   على الوقت، وكفاءة العمليات.

 Assessing the psychometric properties "دراسة بعنوان  Song,2008)(دراسة 

of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire in the 

Korean business context  " باالعتماد على الجوانب مسارات التعلم  تحديد هيكليةإلى  تهدف

المدرك، وأجريت الدراسة  تحسين أداء المنظمةب ترتبطالمعرفة التي  توليدوعملية الثقافية واالستراتيجية 

 المعرفةوتعزيز  توليدعملية و  المنظمة تعلمتمثلت في األبعاد عددا من المنظمات الكورية، وتناولت في 

منظمة الثقافة  . وتوصلت الدراسة إلى أناالستراتيجية والماليةوتأثير هذه األبعاد في العوامل  تكييفها،و 

وأن هناك مجموعة عوامل  وتحسين األداء، المعرفة االستراتيجية فيتأثير كبير لها  الساعية للتعلم
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 قيادة وأنماطها، وكلها عواملالثقة المتبادلة، والو  االستعداد التنظيمي المدرك، ، منهااألفرادتتعلق ب

  . داعمة إلنشاء منظمة للتعلم وتشجيع دينامية المعرفة

 The Application of Learning"بعنوان دراسة Bryan,2009)(دراسة    

Organization Principles to Church Growth  "ت إلى البحث في مبادئ التعلم هدف

من المتغيرات منها: القيادة، ونظام الوظيفة وهيكلها،  االستراتيجي في الكنائس، باالعتماد على عدد

ودرجة النمو. وطبقت الدراسة في والية كنساس. وأظهرت النتائج وجود عالقة بين المتغيرات في عامل 

  ، فال توجد يبنها عالقات ارتباط دالة.واحد فقط هو درجة النمو، أما المتغيرات األخرى

 The relationship between learning "بعنوان   Brasco,2009)(دراسة 

organization principles and student achievement in catholic schools  "

ريكية تطبق وهدفت إلى معرفة إن كانت المدارس الكاثوليكية في والية فلوريدا في الواليات المتحدة األم

وتناولت هذه الدراسة ثالثة مفاهيم،  ،مبادئ منظمة التعّلم، وما تأثير ذلك التطبيق على تعّلم الطلبة

البيئية، واستخدم في البحث منهج التصميم شبه  هي: مبادئ منظمة التعّلم، وتحصيل الطالب، والعوامل

) مدرسة كاثوليكية في والية 50لى (التجريبي، وطبق مسح منظمة التعّلم للمدارس الذي تّم توزيعه ع

فلوريدا، وتوصلت الدراسة إلى أن المدارس الكاثوليكية تطبق مبادئ منظمة التعّلم، وٕان النماذج العقلية 

ارتبطت سلبيًا وبداللة إحصائية بتحصيل الطالب، في حين ارتبطت الرؤية المشتركة إيجابيًا وبداللة 

ت ارتباطية متوسطة ذات داللة إحصائية بين العوامل البيئية إحصائية بتحصيل الطالب، ووجدت عالقا

  وكل من النماذج العقلية، والرؤية المشتركة، والتفكير النظمي، وتحصيل الطالب.

 The Effect of Ambidextrous Supply" بعنوان) Kristal et al., 2010( دراسة

Chain Strategy on Combinative Competitive Capabilities and Business 
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Performance  "  هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجية سلسلة التزويد المتميزة في تشكيل

القدرات التنافسية للشركات الصناعية. وتكونت متغيرات الدراسة من استراتيجية سلسلة التزويد المتميزة، 

لفرص ضمن سلسلة التزويد. ولتحقيق االستكشافية، وممارسات استغالل اابعاد المنظمة الساعية للتعلم و 

) 3200(منظمة صناعية أمريكية من أصل المجتمع البالغ ) 174( هدف الدراسة تم جمع البيانات من

منظمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن استراتيجية سلسلة التزويد المتميزة لها تأثير إيجابي في تشكيل 

ا أن هناك حالة من التبادل بين ممارسات القدرات التنافسية وفي أداء منظمات األعمال. كم

  . االستكشاف وممارسات استغالل الفرص ضمن سلسلة التزويد

 Supply Chain Management, Product" بعنوان )Agus, 2011(دراسة 

Quality and Business Performance  " هدفت الدراسة إلى فهم وتحليل المتغيرات الهامة في

ن لها القدرة في التأثير في أداء األعمال بوجود جودة المنتج كمتغير وسيط في سلسلة التزويد التي يكو 

الشركات الصناعية. وتمثل مجتمع الدراسة بمديري اإلنتاج ومديري سلسلة التزويد لتحديد مدى ادراكهم 

إلدارة سلسلة التزويد ومستوى أداء األعمال في شركاتهم. وبلغت عينة الدراسة الخاضعة للتحليل 

من خالل نموذج المعادلة الهيكلية لتحديد العالقة  SPSSاستبانة، واستخدم النظام اإلحصائي ) 250(

بين المتغيرات الثالثة ، حيث أظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقة قوية بين إدارة سلسلة التزويد 

في مستويات العمل  وجودة المنتج وكذلك أداء األعمال، كما أظهرت النتائج اهمية تعزيز سلسلة التزويد

التشغيلي في الشركات الصناعية الماليزية، وأوصت الدراسة بضرورة تركيز الشركات الصناعية 

الماليزية على االهتمام بنظام اإلنتاج المرن واعتماد التكنولوجيا بدرجة كبيرة لدعم اإلدارة في تعزيز 

  سلسة التزويد والمحافظة عليها.

 Mediating Role of" بعنوان دراسة (Haque and Shamyla,2012)دراسة 

Knowledge Creation and Sharing between Organizational Culture and 
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Performance: An Empirical Analysis of Pakistan’s Banking Sector  " هدفت

التنظيمية في البنوك الباكستانية، من حيث تأثير الثقافة  الى اختبار ممارسات ادارة المعرفة في شركات

وكان  .المعرفة في األداء المؤسسي توليدها واثر كل من الثقافة التنظيمية و توليدالتشارك في المعرفة و 

مجتمع الدراسة من البنوك العاملة في باكستان، اما عينة الدراسة فتمثلت في المديرين ومديري العمليات 

. وتوصلت الدراسة الى ان للثقافة التنظيمية اثر  ومديري الفروع ، وتم استخدام االستبانة كاداة للدراسة

المعرفة كدور وسيط بين جميع ابعاد ادارة المعرفة  توليدالمعرفة وان هناك اثرا ايجابيا ل توليدايجابي في 

  واألداء المؤسسي. 

 An instrument for measuring supply" بعنوان )Karen et al., 2012( دراسة   

chain flexibility for the textile and clothing companies "  اعتمدت هذه الدراسة

على إجراء شامل ودقيق لوضع مقياس متعدد األوجه لمرونة سلسلة التزويد من خالل سلسلة 

وقد توصلت هذه الدراسة الى نتائج ابرزها: ان نتائج التحليل العاملي التأكيدي  االختبارات التجريبية. 

سلة التزويد يمكن تفعيلها كنموذج عامل من الدرجة الثانية تتألف من أربعة تشير إلى أن مرونة سل

أبعاد، وهي: مصادر المرونة، والمرونة كنظام تشغيل، ومرونة التوزيع، ومرونة نظام المعلومات. 

سلسلة من المؤشرات بينت أن هذا المقياس متسقا داخليا، وعلى درجة عالية من الموثوقية والصالحية. 

النتائج في هذه الدراسة ان المقياس قدم صورة أكثر وضوحا لمرونة سلسلة التزويد، ويمكن  وأشارت

استخدام هذا المقياس الجيد للتحقق من صحة المتغيرات االخرى كأساس لمزيد من البحث واألسس 

   النظرية في مجال إدارة سلسلة التزويد.

 Operational Performance through " بعنوان )Kushwaha, 2012( دراسة

Supply Chain Management Practices  هدفت الدراسة الى اكتشاف الفجوة ما بين
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مستوى الموافقة ومستوى التبني لعدد من ممارسات ادارة سلسلة التزويد في شركات صناعة 

الممارسات في األداء التشغيلي للشركات. ولتحقيق هدف الدراسة الدهان في الهند، وتعرف أثر هذه 

شركة ممن تمارس عمليات سلسلة التزويد من ) 100( قد تم جمع البيانات من عينة عشوائية بلغتف

خالل استبانة صممت لهذا الغرض وتم توزيعها على المديرين العامين في هذه الشركات. وأظهرت 

ات ادارة نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة احصائية ما بين مستوى الموافقة ومستوى التبني لممارس

لي وممارسات ادارة سلسلة التزويد في الشركات المبحوثة، وأن هناك ارتباط جوهري ما بين األداء التشغي

وقد اوصت الدراسة شركات صناعة الدهان في الهند بضرورة استحداث قسم منفصل سلسلة التزود. 

الشركة مع احدث الحلول لموائمة اهداف ) ERP( إلدارة سلسلة التزويد، وتطبيق نظام تخطيط الموارد

التكنولوجية بهدف تعظيم االستغالل األمثل لموارد الشركة، وضرورة تطبيق استراتيجيات تؤكد على 

توثيق العالقات مع موردي المواد والخدمات اللوجستية مع اهمية توفير كافة الوسائل المتاحة كوسائل 

  جهة اخرى تنشيط التغذية الراجعة منهم.التواصل االجتماعي الستقبال شكاوي العمالء من جهة ومن 

 An Integrated Organizational"بعنوان (Ahmed & Ahsan,2014)دراسة 

Knowledge Management Framework (IOKMF) for Knowledge Creation 

and Usage  توليدهدفت الدراسة الى اختبار ممارسات ادارة المعرفة التنظيمية المتكاملة في 

المعرفة التنظيمية، في ادارة مشاريع البرمجيات في منظمات تكنولوجيا المعلومات في واستخدام 

الباكستان، وقد طبقت الدراسة االسلوب النوعي، واظهرت نتائج الدراسة ان هناك اثرا مباشرا لممارسات 

ما بينت ادارة المعرفة التنظيمية ناتج عن حاجة مشاريع البرمجيات الى انواع متنوعة من المعرفة، ك

الدراسة ان هناك اثرا غير مباشر لممارسات ادارة المعرفة في تأثيرها في بعض العوامل الجوهرية ومن 

ثم التأثير بشكل شمولي على نجاح المنظمة وخصوصا في عوامل جمع المعلومات ومصادر الحصول 

  على المعلومات.    
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   ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: )3ـ  2( 

تنوعـت أهــداف الدراســات الســابقة، إذ هــدف بعضــها إلـى التعــرف علــى اثــر أبعــاد الــتعلم   

)، وهـدف Kumar & Idris ,2006التنظيمي في األداء المعرفي لمنظمـات التعلـيم العـالي كمـا فـي دراسـة (

ة للـتعلم بعضها اآلخر إلى  تقديم نموذج مقترح إلدارة التعلم التنظيمي كتطبيق لمفهـوم المنظمـة  السـاعي

). أمـا 2006ير، ضـمن خالل تطبيـق مقيـاس مركـردت للمنظمـة السـاعية للـتعلم ، كمـا فـي دراسـة(أبو خ

المعرفـة التنظيميـة بـين المنظمـة السـاعية  توليـدالدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على اثـر عمليـات 

    االتصاالت في االردن.شركات للتعلم واألداء المؤسسي في 

راسة الحالية مـن الدراسـات التـي طبقـت فـي البيئـة العربيـة والبيئـة االردنيـة علـى وجـه كما تعد الد

ـــم الباحـــث –الخصـــوص الول مـــرة  ـــى حـــد عل ـــين  -عل ـــم يجـــد الباحـــث دراســـات ســـابقة ربطـــت ب حيـــث ل

  المتغيرات الثالثة.

ة وهــي شــركة اضــافة الــى ان الدراســة الحاليــة ركــزت علــى تطبيــق هــذه المتغيــرات فــي بيئــة خدمّيــ

االتصاالت االردنية اورانج ، في حين ان الدراسات السابقة طبقت من خالل المتغيرات المستقلة والتابعة 

ة ، وهــذا قــد يكــون نــتج عنــه استشــراف جديــد مــن نتــائج الدراســة ّيــخدمبيئــة فــي بيئــات صــناعية ولــيس 

     الحالية.  

 توليداثر عمليات  اختبارت لذا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها حاول

ومدى توليد هذه  ،تغير وسيط بين ابعاد المنظمة الساعية للتعلم واألداء المؤسسيمالمعرفة التنظيمية ك

  .ية اورانجاالتصاالت في االردن ةفي شركالمعرفة وانعكاسها في تحسين االداء التنظيمي 

 طرقـتتنظري حول المتغيرات التـي اد الباحث من الدراسات السابقة في تعزيز االطار الفستوقد ا

  ها الدراسة ، واالستناد الى بعضها في اختيار االبعاد التي تم تضمينها في الدراسة الحالية. ل
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وقد انتهت الدراسات السابقة الى بحث المتغيرات التي تناولتهـا الدراسـة الحاليـة الـى بحثهـا بشـكل 

فقد تناولت المتغيرات مجتمعة وحددتها ضمن  منفصل ولم تتناولها مجتمعة ، أما الدراسة الحالية

متغير مستقل (ابعاد المنظمة الساعية للتعلم) ولكنها لم تأخذ بعد التطوير والـتعلم المعرفـي كاحـد 

ابعاد المنظمة الساعية للتعلم ، وذلك تجنبا من حدوث تداخل في التـأثير بـين هـذا البعـد واالبعـاد 

فة التنظيميـة. امـا المتغيـر التـابع فقـد كـان االداء التنظيمـي ، المتعلقة بمتغير عمليات توليد المعر 

واخيرا المتغير الوسيط عمليات توليد المعرفة التنظيمية وهذا لم يبحث بصورته التي بحـث عليهـا 

  في الدراسات السابقة.  
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  الـفـصل الثالث 

   الطريقة واإلجراءات
     المقدمــــــــة): 1ـ  3(

  منهج الدراسة ): 2ـ  3(

  مجتمع الدراسة وعينتها): 3ـ  3(

  المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة): 4ـ  3(

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات): 5ـ  3(

  المعالجة اإلحصائية المستخدمة): 6ـ  3(

  صدق أداة الدراسة وثباتها): 7ـ  3(

  الءمة البيانات للتحليل اإلحصائيالتحقق من م): 8ـ  3(
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  الـفـصل الثالث 

  الطريقة واإلجراءات

  ةالمقدمـ: )1ـ  3(

 ابعادالمعرفة التنظيمية بين  توليدهدفت الدراسة الحالية إلى بيان التاثيرات الوسيطة لعمليات 

. وعليه، فإن الفصل جشركة االتصاالت االردنية اورانالمنظمة الساعية للتعلم واالداء المؤسسي في 

الحالي سوف يتضمن منهج الدراسة المتبع، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأدوات الدراسة ومصادر 

  وكذلك فحص صدق أداة الدراسة وثباتها. الحصول على المعلومات، والمعالجات اإلحصائية

 منهج الدراسة: )2ـ  3(

 ابعادوقوف على طبيعة مضامين كًال من للتهدف  ،تعتبر الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية 

شركة المعرفة التنظيمية وتحسين االداء المؤسسي في  توليدالمنظمة الساعية للتعلم وعمليات 

المنظمة  ابعادالمعرفة التنظيمية و  توليد. وتحديد أثر كل من عمليات االتصاالت االردنية اورانج

  .ة االتصاالت االردنية اورانجشركالساعية للتعلم في تحسين االداء المؤسسي في 

 مجتمع الدراسة وعينتها: )3ـ  3( 

والبالغ عددهم  شركة االتصاالت االردنية اورانج يفمديرين جميع ال منالدراسة  تكون مجتمع

نظرا لعدم توافق طبيعة اعمالهم مع محاور الدراسة ومتغيراتها ) مديرا 61) مديرا استثني منهم (195(

، إستبانة على وحدة التحليل) 134وتم توزيع (وتمثلت عينة الدراسة بمجتمعها،  .المستقلة والوسيطة

%). وبعد فحص االستبانات لبيان مدى صالحيتها للتحليل 82.08) بنسبة (110استرجع منها (

لعدم صالحيتها لعملية التحليل اإلحصائي وذلك بسبب عدم  ات) استبان9اإلحصائي، استبعد منها (
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التحليل. وبهذا يصبح إجمالي عدد االستبانات الصالحة لعملية التحليل اإلحصائي  استكمالها لشروط

  %) من إجمالي عدد االستبانات المسترجعة.91.81) استبانة بنسبة (101(

 المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة: )4ـ  3(
 

وحدة ديمغرافية ألفراد المتغيرات ال )4 ـ 3(،  )3 ـ 3(، ) 2 ـ 3(، ) 1 ـ 3ول (االجدتوضح   

أن ) 1 -  3(إذ يوضح الجدول  .)الخبرة عدد سنواتو والمؤهل العلمي؛ ؛ والعمر ؛  الجنس( التحليل

  . هم من اإلناث %21.8من أفراد وحدة التحليل هم من الذكور، وما نسبته  78.2%

  )1 - 3الجدول (
   التحليل حسب متغير الجنسوحدة يوضح توزيع أفراد 

 النسبة المئوية (%)  التكرار  ئةالف المتغير

 الجنس 
 78.2 79 ذكور
 21.8 22  إناث

 100 101  المجموع

% من 19.8أن ) 2 -  3(النتائج المعروضة في الجدول وبما يتعلق بمتغير العمر، فقد بينت 

% من أفراد وحدة التحليل هم ممن 53.6، وأن سنة 30تقل اعمارهم عن التحليل هم ممن وحدة أفراد 

% من أفراد وحدة التحليل هم ممن 33.7سنة، كما أظهرت النتائج أن 40إلى  30اوح أعمارهم بين تتر 

تتراوح تزيد ممن  التحليلسنة، وأخيرًا، تبين أن نسبة افراد وحدة  50إلى  40تتراوح أعمارهم بين 

  %. 10.9سنة فأكثر ما مجمله  50أعمارهم من 

  )2 - 3الجدول (    
  التحليل حسب متغير العمر وحدةيوضح توزيع أفراد 

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 العمر 

 19.8 20 سنة    30اقل من 
 35.6 36 سنة    40 –30من 
 33.7 34 سنة 50 –40من 

 10.9 11  سنة فأكثر   50

 100 101  المجموع
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تبين أن  فقد )3 -  3(وبالنسبة لمتغير المؤهل العلمي وكما هو موضح بالجدول   

% من افراد وحدة 80.2فما دون في إختصاصاتهم، وأن  المتوسط % من حملة شهادة الدبلوم9.9

هم من حملة درجة البكالوريوس في إختصاصاتهم، كما بينت النتائج أن نسبة األفراد من حملة  التحليل

  %.9.9أو دكتوراه) في إختصاصاتهم هي ماجستير (شهادة درجة الدراسات العليا 

  )3 - 3(الجدول     
  حسب متغير المؤهل العلمي  التحليليوضح توزيع أفراد وحدة 

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 9.9 10 دبلوم متوسط فما دون
 80.2 81 بكالوريوس

 9.9 10  دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه)
 100 101  المجموع

 أن ما نسبته )4 - 3الخبرة، فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( سنواتعدد ما يرتبط بمتغير فيو 

 سنوات؛ وأن 10 -  5 هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية منمن أفراد وحدة التحليل % 15.8

هم من أفراد وحدة التحليل % 23.8 وأن ما نسبتهسنوات فأقل.  5هم ممن لديهم خبرة عملية % 17.8

واخيرًا، تبين أن النسبة المئوية سنوات،  15 - 10 دد سنوات خبرتهم العملية منممن تتراوح ع

  .%42.6بلغت سنة فاكثر  15للمبحوثين من وحدة التحليل هم ممن لديهم خبرة أكثر من 

   )4 - 3(ا��6ول     

  حسب مدة الخبرة  التحليليوضح توزيع أفراد وحدة 

 النسبة المئوية (%)  التكرار  الفئة المتغير

 مدة الخبرة 

 17.8 18 سنوات 5أقل من 
 15.8 16 سنوات 10 - 5 من
 23.8 24  سنوات 15 - 10 من

 42.6 43  سنوات 15أكثر من 
 100 101  المجموع
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 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات: )5ـ  3(

  ات، وهما:إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلوم لجأ الباحثلتحقيق أهداف الدراسة 

حيث توجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية  :المصادر الثانوية

والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، 

والمطالعة في مواقع االنترنت  واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث

األسس والطرق  على التعرف في الدراسة، الثانوية المختلفة. وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر

حدثت في  التي المستجدات آخر عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في العلمية

  موضوعات الدراسة الحالية.

انب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية من لمعالجة الجو  :المصادر االولية

عكست  الفقراتها كاداة رئيسة للدراسة، والتي شملت عددًا من توليدب الباحث التي قامخالل االستبانة 

 Five الخماسي ليكرتمقياس  إستخدام باإلجابة عنها، وتم نو العاملأهداف الدراسة وأسئلتها، التي قام 

Likert Scale وألغراض التحليل تم استخدام البرنامج اإلحصائي كل إجابة أهمية نسبيةأخذت ، بحيث .

SPSS V.20 وبرنامج تحليل المسار Amos :وتضمنت اإلستبانة أربعة أجزاء، هي 

) متغيــرات وهــي 5مــن خــالل ( التحليــلألفــراد وحــدة : الجــزء الخــاص بــالمتغيرات الديمغرافيــة الجــزء األول

لغــرض وصــف عينــة الدراســة  )ومــدة الخبــرة  ؛ والمركــز الــوظيفيوالمؤهــل العلمــي ؛؛ والعمــر ؛  جــنسال(

ســتجابة أفـــراد العينــة علــى المتغيــرات موضـــوع الدراســة فــي ضــوء المتغيـــرات وٕاجــراء بعــض المقارنــات إل

    الديمغرافية.

ايجـاد فـرص رئيسـة ، هـي (أبعـاد  سـتةعبـر ابعاد المنظمة الساعية للـتعلم مقياس تضمن   :ثانيالجزء ال

تمكــين األفــراد مــن رؤيــة جماعيــة مشــتركة، ربــط المنظمــة للــتعلم المســتمر، تشــجيع الحــوار واالستفســار، 

 توليـدواعتمد في  )، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلمبالبيئة الخارجية
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 & Marsick & Watkins,1999;  Yang, Watkins & Marsick,2004; Nonaka)()فقراتهـا علـى دراسـة 

Nishiguchi, 2001) . فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي: )37(تضمنت و  

  )5- 3جدول(

  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم وفقرات كل بعد

ابعاد المنظمة 

  الساعية للتعلم 

ايجاد فرص 
للتعلم 
  المستمر

  تشجيع الحوار

  واالستفسار

من  تمكين األفراد
رؤية جماعية 

  مشتركة

ربط المنظمة 
بالبيئة 
  الخارجية

القيادة 
اإلستراتيجية 
  الداعمة للتعلم

تشجيع التعلم 
والتعاون 
  الجماعي

  7  5  6  6  6  7  عدد الفقرات
  37-31  30-26  25-20  19ـ  14  13ـ  8  7ـ  1  ترتيب الفقرات

  

  

تشـارك بـر ثالثـة أبعـاد رئيسـة ، وهـي (ع المعرفـة التنظيميـة توليـدعمليات مقياس تضمن   :الجزء الثالث

فقـرات قياسـها علـى دراسـة  توليـداعتمـد فـي ) و تبريـر المغـاهيم المعرفيـة، و المفـاهيم المعرفيـة توليد،المعرفة

(Von Krogh, 2000; Von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000; Von Krogh, Nonaka, & 

Nishiguchi, 2000) على النحو اآلتي: فقرة لقياسها، مقسمة )14(وتضمنت  

  )6- 3جدول (
  ابعاد عمليات توليد المعرفة التنظيمية وفقرات كل بعد

المعرفة  توليدعمليات 
  التنظيمية

    تشارك المعرفة
المفاهيم  توليد

  المعرفية 
اهيم فتبرير الم

  المعرفية 
  5  6  5  عدد الفقرات
  53 -  49  48 -  43  42 -  38  ترتيب الفقرات

  

  

 Haque  ;)قيـاس علـى دراسـة الفقـرات  توليـدواعتمـد فـي االداء المؤسسـي مقيـاس ن تضـم  :الجزء الرابع

and Shamyla,2012; Ahmed & Ahsan ,2014)  65-54(من الفقرة  فقرة لقياسها، )12(تضمن و.(   
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كـــاألتي: Five Likert Scale الخماســـي ليكـــرتمقيـــاس ) وفـــق 5 - 1وتـــراوح مـــدى االســـتجابة مـــن (

وبهـــذا تكونــــت . )1( غيـــر موافـــق بشـــدة،  )2(غيـــر موافـــق، )3( محايـــد ، )4(وافـــقم، )5( موافـــق بشـــدة

  .Five Likert Scale الخماسي ليكرت) فقرة بمقياس 65اإلستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من (

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة: )6ـ  3(

الرزمة اإلحصائية للعلوم  إلى لجأ الباحثلإلجابة عن أسئلة الدراسة وٕاختبار فرضياتها 

ـ باإلضافة  SPSS V.20اإلصدار العشرون ـ  Statistical Package for Social Sciencesاإلجتماعية 

  المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية.  Amos V.20 إلى استخدام برنامج تحليل المسار

  قة بتطبيق األساليب التالية: من خالل البرامج اإلحصائية الساب الباحثوقد قام 

بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في  Frequencies & Percentالتكرارات والنسب المئوية  �

 ديموغرافيًا. التحليلالدراسة وتحليل خصائص وحدة 

 عن متغيراتها. التحليلوحدة فراد أستجابة إلتحديد مستوى  Meanالمتوسطات الحسابية  �

عن  التحليلوحدة فراد إستجابات ألقياس درجة تباعد  Standard Deviation نحراف المعيارياإل �

 وسطها الحسابي.

معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه وفقًا  �

 للمعادلة التالية:
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أقـل  ــ 1 المنخفضـة(من التـالي:علـى النحـو لمسـتوى االهميـة وبناء على ذلك يكون يكون القـرار لألهميـة 

  فأكثر 3.67 و المرتفعة من )،3.66 - 2.33 و المتوسطة(من)، 2.33 من

 اإلتســاق ومقــدارلقيــاس ثبــات أداة الدراســة (االســتبانة)   Cronbach Alphaمعامــل كرونبــاخ ألفــا �

 .االستبانة فقرات عن اإلجابات مصداقية ودرجة. لها الداخلي

وذلك للتحقق من معنوية فقـرات اإلسـتبانة المعـدة مقارنـة  One sample T-testلعينة واحدة  Tإختبار  �

 بالوسط الفرضي.

 مـن للتأكـد Tolerance المسـموح التبـاين واختبـار Variance Inflation Factor التباين تضخم معامل �

 .المستقلة المتغيرات بين Multicollinearity ارتباط تعددية وجود عدم

وذلــك للتحقــق مــن أثــر مجموعــة مــن  Multiple Regression analysis  ددالمتعــنحــدار تحليــل اإل �

 المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد.

لبيـان األثـر المباشـر  AMOS V.20تحليـل المسـار  بإسـتخدام برنـامج Path Analysis تحليل المسـار �

 . وغير المباشر والكلي لألنموذج المقترح في الدراسة

 الدراسة وثباتها صدق أداة: )7ـ  3( 

 أعضاء من أساتذة )8(من  تألفت المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم: الصدق الظاهري أ)

تمت  ، وقد)1(رقم  بالملحق وأسماء المحكميناالدارة األعمال و  إدارة في متخصصين الهيئة التدريسية

 المقدمة، المقترحات افة في ضوءوٕاض وتعديل حذف من يلزم وتم إجراء ما المحكمين آلراء االستجابة

 .)2(صورتها النهائية كما موضح بالملحق رقم  في االستبيانة وبذلك خرجت

 في االتساق أو التوافق مدى أي النتائج، استقرار الدراسة أداة بثبات يقصد :ثبات إداة الدراسةب)  

 الداخلي االتساق اختبار استخدام وتم مماثلة، ظروف وفي مرة من أكثر تطبق إذا االستبانة نتائج

 كل على العاملين إجابات في التناسق مدى لقياس )Cronbach Alpha ،()Test-Retest( ألفا كرونباخ
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 بين الداخلي الثبات معامل بأنها )Alpha(معامل  تفسير ُيمكن كما المقياس، في الموجودة األسئلة

وعلى الرغم من ان  )1 -  0( بين ما راوحويت الثبات ارتفاع درجة على قيمته ارتفاع ويدل اإلجابات،

 عند قيمته قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير متفق عليها، إال أن الحصول ما

  Cronbach Alphaبتطبيق صيغة الباحثوقد قام  .)Sekaran, 2006( مقبولةتكون  فوق وما) 60%(

يبين نتائج أداة الثبات  )7 - 3( العينة. والجدول لغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة على درجات أفراد

  لهذه الدراسة. 

  )7 - 3(الجدول 
  معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)

  ألفا) α( قيمة  عدد الفقرات  البعد  ت
 0.947  37  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم  1
 0.731  7  ايجاد فرص للتعلم المستمر  1ـ  1
 0.772  6  تشجيع الحوار واالستفسار  2ـ  1
 0.886  6  تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة  3ـ  1
 0.724  6  ربط المنظمة بالبيئة الخارجية 4ـ  1
 0.754  5  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم 5ـ  1
 0.857  7  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي 6ـ  1

 0.915  16  ة التنظيميةعمليات المعرف توليد  2
 o.738  5  تشارك المعرفة  1ـ  2
 0.875  6  المفاهيم المعرفية توليد  2ـ  2
 0.801  5  تبرير المفاهيم المعرفية   3ـ  2

 0.879  12  االداء المؤسسي  3
 0.968  65  معامل الثبات الكلي لالستبانة   *

) 0.879ة والتي تراوحـت بـين () قيم الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيس7 - 3إذ يوضح الجدول (

كحــد أعلــى. وتــدل مؤشــرات بعــاد المنظمــة الســاعية للــتعلم ) ال0.947كحــد أدنــى، و(الداء المؤسســي لــ
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 أعــاله علــى تمتــع إداة الدراســة بصــورة عامــة بمعامــل ثبــات عــال  Cronbach Alpha كرونبــاخ ألفــا

ويالحـــظ ارتفـــاع معامـــل الثبـــات  .)Sekaran, 2006( ويقـــدرتها علـــى تحقيـــق أغـــراض الدراســـة وفقـــًا لــــ

لالسـتبانة ككـل وهــذا يمكـن تفســيرة بسـبب ان االســتبانة اسـتندت الـى عــدد مـن االســتبانات المحكمـة لعــدد 

  خرين.استخدمت فيها من قبل الباحثين اآلمن المرات نتيجة الدراسات التي 

  التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي: )8ـ  3(

، Kolmogorov - Smirnovوضوعية نتائج الدراسة فقـد تـم إجـراء إختبـار ألغراض التحقق من م

وذلــك للتحقــق مــن خلــو بيانــات الدراســة مــن المشــاكل اإلحصــائية التــي قــد تــؤثر ســلبًا علــى نتــائج إختبــار 

فرضيات الدراسة، ويشترط هـذا اإلختبـار تـوفر التوزيـع الطبيعـي فـي البيانـات. وبعكـس ذلـك ينشـأ إرتبـاط 

تغيــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة، وبالتــالي يفقــد اإلرتبــاط قدرتــه علــى تفســير الظــاهرة محــل مزيــف بــين م

). وقـد تـم صـياغة الفرضـية التاليـة للتحقـق مـن 8 - 3وكما هو موضح بالجدول (البحث أو التنبؤ بها، 

  :)Marsaglia et al.,2003(التوزيع الطبيعي للبيانات، وكما يلي

HOت طبيعيًا إذا كانت : يكون توزيع البيانا)αααα >>>> 0.05.(  

HA : يكون توزيع البيانات طبيعيًا إذا كانت ال)αααα <<<< 0.05.(  

) فإنـه يتبـين أن توزيـع المتغيـرات α > 0.05وبـالنظر إلـى الجـدول أدنـاه وعنـد مسـتوى داللـة (

) وهـــو 0.05جميعهـــا كانـــت طبيعيـــة. حيـــث كانـــت نســـب التوزيـــع الطبيعـــي لكـــل اإلجابـــات أكبـــر مـــن (

  وى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.المست
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  )8 - 3الجدول (

 Kolmogorov – Smirnov(K-S) إختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

  المتغير  ت
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري
Kolmogorov 
– Smirnov  

 *Sig.  النتيجة 

1 
  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم 

3.277 .7790 1.638 0.009  
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  1ـ  1
  ايجاد فرص للتعلم المستمر

3.306 0.731 1.684 0.007 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  2ـ  1
  تشجيع الحوار واالستفسار

3.668 0.613 1.917 0.001 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  3ـ  1
تمكين األفراد من رؤية جماعية 

  مشتركة
3.212 .8410 1.393 0.041 

يتبع التوزيع 
  الطبيعي

2 
  ربط المنظمة بالبيئة الخارجية

3.267 0.760 1.600 0.012  
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  1ـ  2
  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

3.569 .6120 2.255 0.000 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  2ـ  2
  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي

3.178 0.808 1.432  0.033 
زيع يتبع التو 

  الطبيعي

  3ـ  2
  عمليات المعرفة التنظيمية توليد

3.59 0.705 1.793 0.003 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

3  
  تشارك المعرفة

3.693 .7960 1.955  0.001 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  1ـ  3
  المفاهيم المعرفية توليد

3.514 .7850 1.481 0.025 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  2ـ  3
  معرفية تبرير المفاهيم ال

3.574 .7250 1.676 0.007 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي

  3ـ  3
  االداء المؤسسي

3.940 .6450  1.693 0.006 
يتبع التوزيع 

  الطبيعي
 )⍺<  0.05* يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة (
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  الـفـصل الرابع 

   تحليل بيانات الدراسة
  

     المقدمــــــــة): 1ـ  4(

  الوصفية تحليل بيانات الدراسة): 2ـ  4(

  تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة): 3ـ  4(

  اختبار فرضيات الدراسة): 4ـ  4(
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  الـفـصل الرابع

   النتائج واختبار الفرضيات

  المقدمــة: )1 - 4(

التحليــل عــن المتغيــرات  فــراد وحــدةيســتعرض هــذا الفصــل نتــائج التحليــل اإلحصــائي الســتجابة أ

التــي اعتمــدت فيهــا مــن خــالل عــرض المؤشــرات اإلحصــائية اآلوليــة إلجابــاتهم مــن خــالل المتوســطات 

الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لكـــل متغيـــرات الدراســـة واألهميـــة النســـبية، كمـــا يتنـــاول الفصـــل اختبـــار 

 ها.فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل من

  الوصفية تحليل بيانات الدراسة: )2 -  4(

  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي ابعاد المنظمة الساعية للتعلم : )1- 2 – 4(

شركة في ابعاد المنظمة الساعية للتعلم نحو  العاملينما مستوى تصورات  السؤال االول:

 ؟االتصاالت االردنية اورانج

ـــتعلم  ابعـــاد المنظمـــة الســـاعيةوتحليـــل لوصـــف  ـــة اورانـــجفـــي لل لجـــأ ، شـــركة االتصـــاالت االردني

للتحقـــق مـــن " t" إســـتخدام المتوســـطات الحســـابية واإلنحرافـــات المعياريـــة، واإلختبـــار التـــائيإلـــى  الباحـــث

  ). 1- 4معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول (

ـــى مســـتوى 1-4إذ يشـــير الجـــدول ( ـــتعل) إل شـــركة االتصـــاالت فـــي م ابعـــاد المنظمـــة الســـاعية لل

)، أما المتوسط الحسابي 3.668  - 3.178، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين (االردنية اورانج

ـــتعلم العـــام لمســـتوى  ـــاس ليكـــرت 3.277فكـــان (ابعـــاد المنظمـــة الســـاعية لل ـــى مقي ) وبمســـتوى مرتفـــع عل

) 3.668بمتوســــط حســــابي (بالمرتبــــة األولــــى و بعــــد تشــــجيع الحــــوار واالستفســــار  الخماســــي. وقــــد جــــاء

 القيــادة االســتراتيجية الداعمــة للــتعلم. فيمــا جــاءت توســطم تصــور) وبمســتوى 6130.وٕانحــراف معيــاري (
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 تصـورعلـى مسـتوى  ت) وحصـل6120.) وٕانحـراف معيـاري (3.659بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (

) 3.178وبمتوســط حســابي ( ادســةسبالمرتبــة المســتوى الــتعلم والتعــاون الجمــاعي . واخيــرًا، جــاء توســطً م

  متوسط.تصور  ). وحصل على مستوى8080.وٕانحراف معياري (

  ) 1 - 4الجدول (
ابعاد المنظمة الساعية ومستوى " t"المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واإلختبار التائي 

  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي للتعلم 

  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم ت
عدد 
  الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  "t" قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

ترتيب 
  األهمية 

  المستوى 

 متوسط 3  0.000 45.443 0.731 3.306  7  ايجاد فرص للتعلم المستمر  1

 متوسط 1  0.000 60.091 6130. 3.668  6  تشجيع الحوار واالستفسار  2

3  
ة جماعية تمكين األفراد من رؤي

  مشتركة
 متوسط 5  0.000 38.408 8400. 3.212  6

 متوسط 4 0.000 43.197 0.760 3.267  6  ربط المنظمة بالبيئة الخارجية  4

 متوسط 2  0.000 58.566 0.612 3.569  5  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم  5

 وسطمت 6 0.000 39.529 0.808 3.178  7  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي  6

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 

  العام البعاد المنظمة الساعية للتعلم
 مرتفع  -  0.000  42.261 7790. 3.277  37

  ).1.650) (α ≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (
  ).3( الجدولية باإلستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ) t( تم حساب قيمة

ابعــاد المنظمــة ) التشــتت فــي إســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 1 - 4كمــا يوضــح الجــدول (

ابعـاد المنظمـة السـاعية وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول الساعية للتعلم 

. ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، حيــث نالحــظ أنــه مــن خــالل للــتعلم

ابعــاد حــول أهميــة  التحليــلة أنــه لــم يكــن هنــاك إختالفــات فــي وجهــات نظــر أفــراد وحــدة مســتويات الداللــ

) لجميـع الممارسـات. وبشـكل 0.05حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل مـن (المنظمة الساعية للتعلم 
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ظر من وجهة ن شركة االتصاالت االردنية اورانجفي ابعاد المنظمة الساعية للتعلم عام يتبين أن مستوى 

  .  توسطاً كان م التحليلوحدة 

فقـد تـم اسـتخراج المتوسـطات ابعـاد المنظمـة السـاعية للـتعلم أما بالنسبة لفقرات كـل ممارسـة مـن 

" للتحقـق مـن معنويـة الفقـرة ومسـتوى الممارسـة للفقـرة، tالحسابية واإلنحرافات المعيارية واإلختبار التـائي "

  .)7 - 4) ؛ (6 - 4) ؛ (5 - 4؛ ( )4 - 4؛ () 3 - 4) ؛ (2 - 4(كما هو موضح بالجداول 

  ) 2 - 4( جدول

في ايجاد فرص للتعلم المستمر ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  
  شركة االتصاالت االردنية اورانج

  ايجاد فرص للتعلم المستمر ت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "tقيمة "
  المحسوبة

Sig*  

توى مس

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  الممارسة 

 بهدف األخطاء بصراحة الموظفون يناقش  1
  .منها واالستفادة التعلم

 مرتفعة 1 0.000 53.115 0.701 3.70

 متوسطة 2 0.000 40.290 0.904 3.62 للتعلم وقتًا تمنح ادارة الشركة الموظفين  2

3  
تدعم ادارة الشركة الموظفين للحصول 

لدعم  األخرى والموارد األموال لى ع
 .تعلمهم

 متوسطة 7 0.000 27.375 1.090 2.97

4 
البعض في  بعضهم الموظفون يساعد
 متوسطة 4 0.000 43.832 0.795 3.47 .التعلم

5 
 يحتاجونها التي المهارات الموظفون يحدد

 متوسطة 3 0.000 50.730 0.687 3.47 .عملهم إلنجازمهام

 التي المشكالت مع ونالموظف يتعامل  6
  .فرصا للتعلم باعتبارها تواجههم

 متوسطة  5 0.000 35.251 0.985 3.46

7  
 لتعلمهم الموظفين يكافئ ادارة الشركة

 متوسطة  6 0.000 26.041 1.123 2.91  .جديدة أشياء

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
  اليجاد فرص للتعلم المستمر

3.309 0.731     

  .)α ≤ 0.05( )1.650(الجدولية عند مستوى  )t( قيمة
  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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ـــات وحـــدة التحليـــل عـــن ) 2 - 4(يوضـــح الجـــدول  بايجـــاد فـــرص للـــتعلم المتعلقـــة  الفقـــراتإجاب

وســطات الحســابية لهــذا المتغيــر بــين حيـث تراوحــت المت ،شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي المسـتمر 

) علــــى مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي الــــذي يشــــير إلــــى 3.309) بمتوســــط كلــــي مقــــداره (3.70 – 2.97(

. إذ جــاءت فــي شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي يجــاد فــرص للــتعلم المســتمر ال توســطالمســتوى الم

" بمتوسـط حسـابي منهـا واالسـتفادة لتعلما بهدف األخطاء بصراحة الموظفون يناقش المرتبة األولى فقرة "

)، 7010.)، وانحـراف معيـاري بلـغ (3.309) وهو أعلى من المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ (3.7بلغ (

 "لدعم تعلمهم األخرى والموارد األموال تدعم ادارة الشركة الموظفين للحصول على  فيما حصلت الفقرة "

مـن المتوسـط الحسـابي الكلـي والبـالغ  ) وهـو أدنـى2.97سابي (واألخيرة بمتوسط ح السابعةعلى المرتبة 

  ). 1.090) وانحراف معياري (3.309(

ايجـاد فـرص التحليل حول بعد وحدة ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد 

نظــر بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات  شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي للــتعلم المســتمر 

. شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي بايجــاد فــرص للــتعلم المســتمر أفــراد وحــدة التحليــل حــول مســتوى 

ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات 

ايجـاد المكونة لبعد  تالفقراالتحليل حول  الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة

كانت كافـة مسـتويات الداللـة أقـل مـن  حيث ،شركة االتصاالت االردنية اورانجفي فرص للتعلم المستمر 

ــــرات. وبشــــكل عــــام يتبــــين أن مســــتوى 0.05( ــــتعلم المســــتمر ) لجميــــع الفق ــــي بايجــــاد فــــرص لل شــــركة ف

  . توسطاً كان م التحليلمحل الدراسة من وجهة نظر وحدة  االتصاالت االردنية اورانج
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  )3 -  4(جدول 
شركة في تشجيع الحوار واالستفسار ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  االتصاالت االردنية اورانج

المتوسط   تشجيع الحوار واالستفسار ت

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "tقيمة "

  المحسوبة
Sig*  

  مستوى الداللة

ترتيب أهمية 

  فقرةال
 المستوى 

8  
 بينهم فيما المعلومات الموظفون يتبادل

  .وشفافية بصراحة
 متوسطة 4 0.000 45.756 0.781 3.55

9  
 فيما الثقة لبناء وقتًا الموظفون يخصص

  .بينهم
 متوسطة 6 0.000 48.355 0.712 3.43

10 
البعض نتيجة  بعضهم يقدر الموظفون

  .معرفهم وخبراتهم
 مرتفعة 1 0.000 61.984 0.631 3.89

11 
 نظرهم وجهات الموظفون يطرح

 نظر عن وجهات أيضا ويستفسرون
  .اآلخرين

 مرتفعة 2 0.000 46.001 0.828 3.79

12 
 على تشجع ادارة الشركة الموظفين

  .المشاركة في الحوار واثارة االسئلة
 متوسطة 5 0.000 42.833 0.820 3.50

13 
 اآلخرين نظر الى وجهات الموظفون يصغي

  .التكلم قبل
 مرتفعة 3 0.000 57.826 0.657 3.78

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

  لتشجيع الحوار واالستفسار
3.66 0.613     

  ).1.650) (α ≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (
  ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (

بتشــــجيع الحــــوار المتعلقــــة  الفقــــراتعــــن  التحليــــلإجابــــات وحــــدة ) 3 - 4(بــــين الجــــدول كمــــا ي

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بـين  ،شركة االتصاالت االردنية اورانجفي واالستفسار 

) على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المسـتوى 3.66) بمتوسط كلي مقداره (3.89 - 3.43(

. إذ جاءت في المرتبة األولى شركة االتصاالت االردنية اورانجفي لتشجيع الحوار واالستفسار  سطتو الم

) وهو أعلى 3.89" بمتوسط حسابي بلغ (البعض نتيجة معرفهم وخبراتهم بعضهم يقدر الموظفون فقرة "

 الفقـــرة ")، فيمــا حصـــلت 6310.)، وانحــراف معيـــاري بلـــغ (3.66مــن المتوســـط الحســابي العـــام البـــالغ (

) 3.43واألخيرة بمتوسط حسـابي ( سادسةعلى المرتبة ال "بينهم فيما الثقة لبناء وقًتا الموظفون يخصص

  ). 7120.) وانحراف معياري (3.660من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( وهو أدنى
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تشــجيع حــول بعــد  التحليــلويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة 

بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي الحوار واالستفسار 

. ويشـير شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجلتشـجيع الحـوار واالستفسـار حـول مسـتوى  التحليلأفراد وحدة 

ل مسـتويات الداللـة أنـه الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحـظ أنـه مـن خـال

تشـجيع المكونـة لبعـد  الفقـراتحـول  التحليـللم تكـن هنـاك اختالفـات جـديرة فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة 

ـــة أقـــل مـــن  حيـــث شـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجلالحـــوار واالستفســـار  كانـــت كافـــة مســـتويات الدالل

شركة االتصـاالت في ار واالستفسار تشجيع الحو ) لجميع الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى 0.05(

  . متوسطاكان  التحليلمحل الدراسة من وجهة نظر وحدة  االردنية اورانج

  ) 4 -  4(جدول 
 جماعية رؤية من األفراد ومستوى تمكين tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركة االتصاالت االردنية اورانجمشتركة في 

  جماعية رؤية من األفراد تمكين ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t“قيمة 

  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

ترتيب 
أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  الممارسة 

14  
 المبادرات على الموظفين ادارة الشركة تكرم
  .كل منهم يقدمها التي

 مرتفعة 1 0.000 36.876 0.753 3.67

15 
 بادراتالم ذوي ادارة الشركة الموظفين تدعم

  حسوبةمذات مخاطر  البناءة
 متوسطة 2 0.000 35.666 0.632 3.66

16 
 المستويات عبر موحدة تتبني ادارة الشركة رؤى

  .العمل اإلدارية المختلفة ومجموعات
 متوسطة 5 0.000 38.292 0.847 3.23

17 
 التحكم من تمكن ادارة الشركة الموظفين

  .همأعمال يحتاجونها إلنجاز التي بالموارد
 متوسطة 3 0.000 41.757 0.805 3.35

18 
 إثراء في للمساهمة الموظفين الشركة تدعو

  .رؤيتها اإلستراتيجية
 متوسطة 4 0.000 32.670 0.749 3.31

19 
 تنفيذ عند االختيار حرية للموظفين الشركة تتيح

  .واجبات العمل
  متوسطة  6 0.000 28.713 0.963 2.75

اD,BF0ري اDB0م  اS;./F0 ا2JDEQ0 وا�]Q#اف
P,*F/0 اد#-Oا PZ :%رؤ :,CDF]  

3.212 0.84067      

  ).1.650) (α ≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (
   ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (
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 مـن األفـراد مكـينتالفقـرات المتعلقـة بمسـتوى إجابات وحدة التحليل عـن ) 4 - 4(يبين الجدول 

. حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية لهـذا شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي  مشتركة جماعية رؤية

) على مقياس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير 3.212) بمتوسط كلي مقداره (3.67ـ  2.75المتغير بين (

شـركة االتصـاالت االردنيـة  فـي مشـتركة جماعيـة رؤيـة مـن األفراد تمكينالمتوسط لمستوى إلى المستوى 

كـل  يقـدمها التـي المبـادرات علـى المـوظفين ادارة الشركة تكرم . إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "اورانج

)، وانحـراف 3.212) وهو أعلى من المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ (3.67" بمتوسط حسابي بلغ (منهم

واجبـات  تنفيـذ عنـد االختيـار حريـة للمـوظفين شـركةال تتـيح )، فيمـا حصـلت الفقـرة "7530.معياري بلغ (

من المتوسـط الحسـابي الكلـي  ) وهو أدنى2.75" على المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي (العمل

  ). 0.963) وانحراف معياري (3.212والبالغ (

 أيضــًا التشـتت المــنخفض فــي اسـتجابات أفــراد وحــدة التحليـل حــول بعــد) 4 - 4(ويبـين الجــدول 

بفقراتـه وهـو مـا  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجمشـتركة فـي  جماعيـة رؤيـة مـن األفـراد مسـتوى تمكـين

 جماعيـة رؤيـة مـن األفـراد يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول مسـتوى تمكـين

متوســـطات . ويشـــير الجـــدول أيضـــًا إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم الشـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجل مشـــتركة

الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنـه لـم تكـن هنـاك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد 

شـركة االتصـاالت ل مشـتركة جماعيـة رؤيـة مـن األفـراد تمكـينوحـدة التحليـل حـول الفقـرات المكونـة لبعـد 

لفقـرات. وبشـكل عـام يتبـين ) لجميـع ا0.05كانـت كافـة مسـتويات الداللـة أقـل مـن ( حيث االردنية اورانج

محـل الدراسـة  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفي مشتركة  جماعية رؤية من األفراد تمكينأن مستوى 

  من وجهة نظر وحدة التحليل كان متوسطًا. 

  

  

  



- 71  -  

  )5 -  4(جدول 
شركة  في ة بالبيئة الخارجيةكربط الشر ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  االتصاالت االردنية اورانج

  ربط الشركة بالبيئة الخارجية ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t“قيمة 

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

ترتيب 

أهمية 
  الفقرة

مستوى 

  الممارسة 

20  
 بين الموازنة على الموظفين الشركةادارة  تساعد

 .العائلة ومتطلبات متطلبات العمل
 متوسطة 5 0.000 29.661 1.010 2.98

21 
 الحصول على الموظفين ادارة الشركة تشجع
المشابهة  اإلدارات من إجابات ومعلومات على

  في الشركات المنافسة
 متوسطة 6 0.000 31.045 0.958 2.96

22 
 من الخارجية الجهات مع ادارة الشركة تتعاون

  .تبادل المنافع أجل
 سطةمتو  3 0.000 39.481 0.917 3.60

23 
مقابل  في قراراتها أثر بمعرفة الشركةادارة تهتم 

  .قرارات الشركات المنافسة
 مرتفعة 1 0.000 43.867 0.862 3.76

24 
 أخذ على الموظفين جميع الشركة ادارة تشجع
 قراراتهم في باالعتبار نظر العمالء وجهة

  .المختلفة
 مرتفعة 2 0.000 35.027 1.074 3.74

25 
 بمبدأ العمل على الموظفين شركةادارة ال تشجع

 المشكالت معالجة عند في التفكير الشمولية
  العمل موقع تواجههم في التي المختلفة

  متوسطة  4 0.000 40.203 0.889 3.55

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لربط 

  الشركة بالبيئة الخارجية
3.267

3 
0.7601

5      

  ).α ≤ 0.05) (1.650() الجدولية عند مستوى tقيمة (
   ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (

  

ربـط الشـركة بالبيئـة المتعلقـة بمسـتوى  الفقراتعن  التحليلإجابات وحدة ) 5 - 4(يبين الجدول 
ة لهـذا المتغيـر بـين . حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابيشـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي الخارجية 

) علــــى مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي الــــذي يشــــير إلــــى 3.267) بمتوســــط كلــــي مقــــداره (3.76 - 2.96(
. إذ جــاءت فــي شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي ربط الشــركة بالبيئــة الخارجيــة لــالمتوســط المســتوى 

" بمتوسـط قرارات الشركات المنافسة مقابل في قراراتها أثر بمعرفة تهتم ادارة الشركة المرتبة األولى فقرة "
)، وانحــراف معيــاري بلــغ 3.267) وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي العــام البــالغ (3.76حســابي بلــغ (

 إجابـات ومعلومـات علـى الحصول على الموظفين ادارة الشركة تشجع )، فيما حصلت الفقرة "8620.(
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) 2.96بـة السادسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي (" علـى المرتاإلدارات المشابهة في الشـركات المنافسـة من
  ). 0.958) وانحراف معياري (3.267من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( وهو أدنى

حــول بعــد  التحليـلأيضــًا التشـتت المــنخفض فــي اسـتجابات أفــراد وحــدة ) 5 - 4(ويبـين الجــدول 
بفقراته وهو ما يعكس التقارب  اورانج شركة االتصاالت االردنيةفي ربط الشركة بالبيئة الخارجية مستوى 

شــــركة لربــــط الشــــركة بالبيئــــة الخارجيــــة حــــول مســــتوى ممارســــة  التحليــــلفــــي وجهــــات نظــــر أفــــراد وحــــدة 
. ويشير الجدول أيضًا إلى التقـارب فـي قـيم المتوسـطات الحسـابية، إذ نالحـظ االتصاالت االردنية اورانج

حـول  التحليـلاختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة  أنه من خالل مسـتويات الداللـة أنـه لـم تكـن هنـاك
كانت  حيث شركة االتصاالت االردنية اورانجلربط الشركة بالبيئة الخارجية المكونة لبعد مستوى  الفقرات

ربـــط الشـــركة ) لجميـــع الفقـــرات. وبشـــكل عـــام يتبـــين أن مســـتوى 0.05كافـــة مســـتويات الداللـــة أقـــل مـــن (
كـان  التحليـلمحـل الدراسـة مـن وجهـة نظـر وحـدة  تصاالت االردنيـة اورانـجشركة االفي بالبيئة الخارجية 

  متوسطًا. 
  ) 6 -  4(جدول 

ومستوى القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  
  شركة االتصاالت االردنية اورانج

  القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم ت
وسط المت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  "t“ قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 
  الممارسة 

26  
 الموظفين طلبات المديرون يدعم

  .والتدريب التعلم بخصوص فرص
 متوسطة 5 0.000 40.825 0.856 3.48

27 
 أفعالهم تطابق على المديرون يحرص

  .الشركة قيم مع
 مرتفعة 1 0.000 42.454 0.902 3.81

28 
 الفرص عن باستمرار المديرون يبحث

  .للتعلم في الشركة
 متوسطة 3 0.000 48.956 0.752 3.66

29 
 الموظفين ويوجهون المديرون يدرب 

  .العمل رأس على همتوليدل لهم التابعين
 مرتفعة 2 0.000 46.054 0.823 3.77

30 
 تنفيذ أجل من الموظفين المديرون يدعم

  .وخططها رؤية الشركة
 متوسطة 4 0.000 42.078 0.875 3.66

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
  للقيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم

3.56 0.612      

  .)α ≤ 0.05( )1.650(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

 )3(والبالغ الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة  )t(تم حساب قيمة 
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القيـادة االسـتراتيجية الفقرات المتعلقـة بمسـتوى إجابات وحدة التحليل عن ) 6 - 4(يبين الجدول 

. حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية لهـذا المتغيـر شركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفي  الداعمة للتعلم

ماســي الـــذي يشــير إلـــى ) علـــى مقيــاس ليكـــرت الخ3.56) بمتوســط كلـــي مقــداره (3.81 - 3.48بــين (

. إذ جــاءت شــركة االتصـاالت االردنيــة اورانــجفــي للقيــادة االســتراتيجية الداعمـة للــتعلم  المتوســطالمسـتوى 

" بمتوسـط حسـابي بلـغ .الشـركة قـيم مـع أفعـالهم تطـابق علـى المـديرون يحـرصفي المرتبـة األولـى فقـرة " 

)، فيمـا 9020.)، وانحـراف معيـاري بلـغ (3.56) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ (3.81(

" علـى المرتبـة والتـدريب الـتعلم بخصـوص فـرص المـوظفين طلبـات المـديرون يـدعمحصـلت الفقـرة " 

) 3.56مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ ( ) وهــو أدنــى3.48واألخيــرة بمتوســط حســابي ( خامســةال

  ). 0.856وانحراف معياري (

التشـتت المــنخفض فــي اسـتجابات أفــراد وحــدة التحليـل حــول بعــد  أيضــاً ) 6 - 4(ويبـين الجــدول 

بفقراتـه وهـو مـا يعكـس  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي القيادة االستراتيجية الداعمة للـتعلم مستوى 

شــركة ل القيــادة االســتراتيجية الداعمــة للــتعلمالتقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد وحــدة التحليــل حــول مســتوى 

. ويشير الجدول أيضًا إلى التقـارب فـي قـيم المتوسـطات الحسـابية، إذ نالحـظ ردنية اورانجاالتصاالت اال

أنه من خالل مسـتويات الداللـة أنـه لـم تكـن هنـاك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول 

 حيـث ة اورانـجشركة االتصاالت االردنيـلالقيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم الفقرات المكونة لبعد مستوى 

القيــادة ) لجميــع الفقــرات. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى 0.05كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن (

محــل الدراســة مــن وجهــة نظــر وحــدة  شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي االســتراتيجية الداعمــة للــتعلم 

  التحليل كان متوسطًا. 
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  ) 7 -  4(جدول 
ومستوى تشجيع التعلم والتعاون الجماعي في  tرافات المعيارية وقيم المتوسطات الحسابية واالنح 

  شركة االتصاالت االردنية اورانج

  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t“ قيمة

  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

ترتيب 
أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  الممارسة 

31  
 المعلومات  الموظفين القادة يشرك

 والتوجهات الخاصة بالمنافسين، المحدثة
  .الشركة وتوجهات للصناعة، العامة

 متوسطة 2 0.000 36.092 0.976 3.50

32 
 لتكييف الحرية عمل الشركة فرق تمتلك

  األحداث لتطور وفًقا أهدافها
 متوسطة 4 0.000 34.171 0.984 3.35

33 
 بادارة الشركة لالخذ العمل فرق تثق

  .ياتهابتوص
 متوسطة 6 0.000 34.649 0.928 3.20

34 
 على العمل فرق تقوم ادارة الشركة بمكافأة

  .إنجازهم
 متوسطة 3 0.000 34.514 0.992 3.41

35 
 نتيجة آرائهم العمل فريق أعضاء يغير

 التي أو المعلومات المجموعة لمناقشات
  .مؤخرا جمعها تم

 متوسطة 5 0.000 37.834 0.886 3.34

36 
 مهمتهم على العمل فرق أعضاء كزير 

 بشكل المجموعة تعمل كمجموعة لكي
  .جيد

 متوسطة 1 0.000 41.731 0.844 3.50

37 
 الفريق أعضاءادارة الشركة    تعامل

وظائفهم،  عن النظر بغض بالتساوي
  .أخرى اختالفات أي أو وثقافتهم،

 متوسطة 7 0.000 25.452 1.126 2.85

اف المعياري العام تشجيع المتوسط الحسابي واالنحر 
  التعلم والتعاون الجماعي

3.17 .808      

  .)α ≤ 0.05( )1.650(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

   )3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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دة التحليـل حــول بعــد أيضــًا التشـتت المــنخفض فــي اسـتجابات أفــراد وحــ) 7 - 4(ويبـين الجــدول 

بفقراتــه وهــو مــا يعكــس  شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي تشــجيع الــتعلم والتعــاون الجمــاعي مســتوى 

شـــركة لتشـــجيع الــتعلم والتعـــاون الجمــاعي التقــارب فـــي وجهــات نظـــر أفــراد وحـــدة التحليــل حـــول مســتوى 

قـيم المتوسـطات الحسـابية، إذ نالحـظ . ويشير الجدول أيضًا إلى التقـارب فـي االتصاالت االردنية اورانج

أنه من خالل مسـتويات الداللـة أنـه لـم تكـن هنـاك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول 

 حيـث شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجلتشـجيع الـتعلم والتعـاون الجمـاعي الفقرات المكونة لبعد مسـتوى 

تشــجيع جميــع الفقــرات. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى ) ل0.05كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن (

محــل الدراســـة مــن وجهـــة نظــر وحـــدة  شــركة االتصـــاالت االردنيــة اورانـــجفـــي الــتعلم والتعـــاون الجمــاعي 

  التحليل كان متوسطًا. 

  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي المعرفة التنظيمية  توليدعمليات : )2-2 – 4(

شركة في  المعرفة التنظيمية توليدعمليات ورات المديرين نحو السؤال الثاني :ما مستوى تص

 ؟االتصاالت االردنية اورانج

لجــأ ، شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي  المعرفــة التنظيميــة توليــدعمليــات لوصــف وتحليــل 

ن للتحقـــق مـــ" t" إلـــى إســـتخدام المتوســـطات الحســـابية واإلنحرافـــات المعياريـــة، واإلختبـــار التـــائي الباحـــث

  ). 8 - 4معنوية الفقرة ومستوى التحقق، كما هو موضح بالجداول (
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  ) 8 - 4الجدول (
المعرفية  توليدعمليات " ومستوى tالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واإلختبار التائي "

  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  التنظيمية

 ت
المعرفة  توليدعمليات 

  التنظيمية
عدد 

  تالفقرا

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري
  "t" قيمة

  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

ترتيب 

األهمية 
  النسبية

  مستوى ال

 مرتفع 1  0.000 46.581 0.796 3.69 5  تشارك المعرفة  1
 متوسط  3  0.000 44.960 0.785 3.51 6 المفاهيم المعرفية توليد  2
 متوسط  2  0.000 49.485 0.725 3.57 5 تبرير المفاهيم المعرفية  3

المتوسط الحسابي واإلنحراف 

 توليدالمعياري العام لعمليات 
  المعرفة التنظيمية

 متوسط  -  0.000 53.826 0.705 3.59  14

3��O )t( ى-*�< �A� 3��ا��6و )α ≤ 0.05( )1.650(.  
3��O ب��G :. )t( ¸����ة وا
)N�� 2Uا
*HBا Z	-�د إ�� ا�A*	¼�, 3��3( ا��6و.(   

شـركة االتصـاالت فـي  المعرفـة التنظيميـة توليـدعمليـات ) إلى مسـتوى 8 - 4إذ يشير الجدول (

شركة االتصاالت في  المعرفة التنظيمية توليدعمليات ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لاالردنية اورانج

المعرفــة  ليــدتو مليــات ع)، أمــا المتوســط الحســابي العــام لمســتوى 3.69  - 3.51بــين ( االردنيــة اورانــج

علــى مقيــاس ليكــرت  متوســط) وبمســتوى 3.59فكــان ( شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي  التنظيميــة

) وٕانحــراف معيــاري 3.69بالمرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي ( بعــد تشــارك المعرفــة الخماســي. وقــد جــاء

لثانيــة وبمتوسـط حســابي بالمرتبـة ا تبريــر المفـاهيم المعرفيــة ) وبمسـتوى تحقــق مرتفـع. فيمــا جـاء7960.(

 توليد. واخيرًا، وبالمرتبة الثالثة جاء متوسط) وحصلت على مستوى 7250.) وٕانحراف معياري (3.57(

) وحصـلت علـى 7850.) وٕانحراف معيـاري (3.51بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (المفاهيم المعرفية 

  أيضًا. توسطمستوى م

 توليــدعمليــات جابات أفــراد عينــة الدراســة حــول ) التشــتت فــي إســت8 - 4كمــا يوضــح الجــدول (

وهـو مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي  المعرفة التنظيمية
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. ويشـــير شـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجفـــي  المعرفـــة التنظيميـــة توليـــدعمليـــات حـــول  التحليـــلوحـــدة 

متوسـطات الحسـابية، حيـث نالحـظ أنـه مـن خـالل مسـتويات الداللـة الجدول أيضًا إلى التقارب في قـيم ال

 المعرفـة التنظيميـة توليـدعمليـات حـول  التحليـلأنه لم يكن هناك إختالفات في وجهات نظـر أفـراد وحـدة 

) لجميع المزايا. 0.05حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من ( شركة االتصاالت االردنية اورانجفي 

 شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي  المعرفــة التنظيميــة توليــدعمليــات أن مســتوى  وبشــكل عــام يتبــين

  .  توسطةكانت م التحليلمحل الدراسة من وجهة نظر وحدة 

شــركة االتصــاالت فــي  المعرفــة التنظيميــة توليــدبعــد مــن ابعــاد عمليــات أمــا بالنســبة لفقــرات كــل 

" tطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واإلختبار التـائي "المحددة فقد تم استخراج المتوس االردنية اورانج

  ).11 - 4)؛ (10 - 4)؛ (9 - 4للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول(

  ) 9 -  4(جدول 
شركة االتصاالت في شارك المعرفة تومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  ورانجاالردنية ا

  تشارك المعرفة ت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "tقيمة "
  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة
   المستوى 

 0.891 3.87 تقوم ادارة الشركة بجمع المعلومات من اقسام الشركة كافة   38
43.68

2 
 مرتفعة 1 0.000

 0.887 3.57 ن باستمرارفي شركتنا يتم تشارك الخبرة بين الموظفي  39
40.49

3 
 متوسطة 3 0.000

40  
في شركتنا نقوم بجمع المعلومات واالفكار من واقع الخبرة 

 العملية
3.45 0.818 

42.32
0 

 متوسطة 5 0.000

41 
أقوم بجمع المعلومات واألفكار المتعلقة بالعمل من خالل 

 0.761 3.68  العالقات الرسمية مع اآلخرين
48.66

2 
 تفعةمر  2 0.000

 0.890 3.51  فرق العمل في شركتنا لديها تنوع معرفي في اقسام الشركة 42
39.68

5 
 مرتفعة 4 0.000

     0.796 3.69  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لتشارك المعرفة

  .)α ≤ 0.05( )1.650(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 
   ).3(وسط االفتراضي للفقرة والبالغ الجدولية باالستناد إلى ال )t(تم حساب قيمة 
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فــي بتشــارك المعرفــة  المتعلقــة  الفقــراتعــن  التحليــلإجابــات وحــدة ) 9 - 4(إذ يوضــح الجــدول 

 -  3.87. حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــذا المتغيــر بــين (شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــج

شـــــركة فـــــي المعرفـــــة  تشـــــارك لمرتفـــــع ) الـــــذي يشـــــير إلـــــى المســـــتوى ال3.69) بمتوســـــط مقـــــداره (3.45

تقـوم ادارة الشـركة بجمـع المعلومـات مـن  . إذ جاءت في المرتبة األولى فقـرة "االتصاالت االردنية اورانج

) وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام البـــالغ 3.87" بمتوســـط حســـابي بلـــغ (اقســـام الشـــركة كافـــة 

فـــي شـــركتنا نقـــوم بجمـــع المعلومـــات  الفقـــرة " )، فيمـــا حصـــلت8910.)، وانحـــراف معيـــاري بلـــغ (3.69(

من  ) وهو أدنى3.45على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( واالفكار من واقع الخبرة العملية"

  ). 8180.) وانحراف معياري (3.69المتوسط الحسابي الكلي والبالغ (

تشـارك حـول  التحليـلحدة أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد و  )9 - 4(ويبين الجدول

وهـــو مـــا يعكـــس التقـــارب فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد وحـــدة  شـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجفـــي المعرفـــة 

. ويشـير الجــدول أيضـًا إلــى شـركة االتصـاالت االردنيــة اورانـجفــي تشـارك المعرفـة حـول مســتوى  التحليـل

تويات الداللــة أنــه لــم تكــن هنــاك التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســ

شــــركة فــــي تشــــارك المعرفــــة المكونــــة ل الفقــــراتحــــول  التحليــــلاختالفـــات فــــي وجهــــات نظــــر أفــــراد وحــــدة 

) لجميـع الفقـرات. وبشـكل 0.05كانت كافة مستويات الداللة أقـل مـن ( حيث االتصاالت االردنية اورانج

محل الدراسة من وجهة نظر  االردنية اورانجشركة االتصاالت في تشارك المعرفة عام يتبين أن مستوى 

  كانت مرتفعة.  التحليلوحدة 
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  ) 10 -  4(جدول 
شركة في المفاهيم المعرفية  توليدومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  االتصاالت االردنية اورانج

  ميزة الجودة ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "tقيمة "

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

ترتيب 

أهمية 
  الفقرة

  مستوى  ال

43  
حوار ونقاش مع اعضاء  توليدنعمل على 
  افكار جديدة في الشركة توليدالفريق عند 

 متوسط 1 0.000 47.854 0.767 3.65

44  
جديدة نعمل على ايجاد  اعندما نطور افكار 

قواعد ومفاهيم استنادا الى العديد من 
  والتطبيقاتاالمثلة 

3.50 0.867 40.607 0.000 4 

 متوسط

45  
افكار جديدة نعبر عن المفاهيم  توليدعند 

  الجديدة باستخدام المخططات
3.47 0.933 37.310 0.000 5 

 متوسط

46 
افكار جديدة نعبر عنها من  توليدعند 

  خالل استخدام الصور أو الرسوم البيانية
3.65 0.854 43.012 0.000 2 

 متوسط

47 
أشارك واخذ باالعتبار العديد من األفكار 

  للتوصل إلى استنتاجات
3.58 0.897 40.138 0.000 3 

 متوسط

48  
يشارك فريقنا في الحوار المستمر من خالل 

  6 0.000 31.544 1.076 3.38  المفاهيم توليدما يطرحه اعضاء مجموعة 
 متوسط

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
  مفاهيم المعرفيةال توليدل

3.514 .7850     

  ).1.650) (α ≤ 0.05) الجدولية عند مستوى (tقيمة (
   ).3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (tتم حساب قيمة (

في  المفاهيم المعرفية توليدبالمتعلقة  الفقراتعن  التحليلإجابات وحدة ) 10 - 4(يبين الجدول 
 - 3.38. حيـــث تراوحــت المتوســـطات الحســابية لهـــذا المتغيــر بـــين (الت االردنيـــة اورانــجشــركة االتصــا

شــركة فـي  المفـاهيم المعرفيـة توليـدل توسـطالم) الـذي يشـير إلـى المســتوى 3.51) بمتوسـط مقـداره (3.65
حـــوار ونقـــاش مـــع  توليـــدنعمـــل علـــى  . إذ جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى فقـــرة "االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــج

) وهـــو أعلـــى مـــن 3.65بمتوســـط حســـابي بلـــغ ( "افكـــار جديـــدة فـــي الشـــركة توليـــدعضـــاء الفريـــق عنـــد ا
يشـارك  )، فيمـا حصـلت الفقـرة "7670.)، وانحـراف معيـاري بلـغ (3.51المتوسط الحسابي العام البـالغ (

 سادسـة" علـى المرتبـة الالمفـاهيم توليـدفريقنا في الحوار المستمر من خالل مـا يطرحـه اعضـاء مجموعـة 
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) وانحــراف 3.51مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ ( ) وهــو أدنــى3.38واألخيــرة بمتوســط حســابي (
  ). 0761.معياري (

 توليـدحـول  التحليـلأيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة  )10 - 4(ويبين الجدول
مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر بفقراته وهو  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  المفاهيم المعرفية

. ويشـير شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي  المفـاهيم المعرفيـة توليـدحـول مسـتوى  التحليـلأفراد وحـدة 
الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحـظ أنـه مـن خـالل مسـتويات الداللـة أنـه 

المفـــاهيم  توليـــدلالمكونـــة  الفقـــراتحـــول  التحليـــلوحـــدة لـــم تكـــن هنـــاك اختالفـــات فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد 
) 0.05كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مـــن ( حيـــث شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي المعرفيــة 

شــركة االتصــاالت االردنيــة فــي المفــاهيم المعرفيــة  توليــدلجميــع الفقــرات. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى 
  كانت مرتفعة.  التحليلر وحدة محل الدراسة من وجهة نظ اورانج

  ) 11 -  4(جدول 
شركة في برير المفاهيم المعرفية ومستوى ت tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  االتصاالت االردنية اورانج

  تبرير المفاهيم المعرفية ت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t“ قيمة

  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

رتيب ت
أهمية 

  الفقرة
   المستوى 

49  
ـــاهيم الموضـــوعة حـــديثا مـــن  يـــتم تقيـــيم المف
قبـــــل فريـــــق التقيـــــيم لتســـــخيرها فـــــي العمـــــل 

  باالستناد الى رؤية ورسالة الشركة 
 متوسط 3 0.000 39.151 0.890 3.47

50  
يــتم تقيــيم المفــاهيم التــي وضــعت حــديثا فــي 

  الوقت المناسب
 طمتوس 5 0.000 42.436 0.776 3.28

51  
معـــــايير لتحديـــــد قيمـــــة  توليـــــدنعمـــــل علـــــى 

  المفاهيم الجديدة
 متوسط 2 0.000 48.272 0.730 3.50

52 
يمتلـــك قائـــد الفريـــق اســـتراتيجية تمكنـــه مـــن 

 متوسط  4 0.000 40.178 0.849 3.40  تقييم أالفكار الجديدة

53  

ــتم إجــراء التجــارب والتشــارك فــي المعرفــة  ي
المنظمــة  حــول المفــاهيم المطــورة حــديثا مــع

  بأكملها لتقييم قيمة المفاهيم.
  مرتفع  1  0.000 43.665 0.848 3.68

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
  لتبرير المفاهيم المعرفية

3.57 .7250     

  .)α ≤ 0.05( )1.650(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 
 ).3(للفقرة والبالغ الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي  )t(تم حساب قيمة 
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فـي بريـر المفـاهيم المعرفيـة المتعلقـة بت الفقـراتعـن  التحليـلإجابات وحدة  )11ـ  4(يبين الجدول 

 - 3.28. حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لهـــذا المتغيـــر بـــين (شـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــج

شــركة فــي ريــر المفــاهيم المعرفيــة لتب توســطالم) الــذي يشــير إلــى المســتوى 3.57) بمتوســط مقــداره (3.68

يتم إجراء التجارب والتشارك في المعرفـة  األولى فقرة ". إذ جاءت في المرتبة االتصاالت االردنية اورانج

) وهو 3.68حسابي بلغ (" بمتوسط حول المفاهيم المطورة حديثا مع المنظمة بأكملها لتقييم قيمة المفاهيم

 )، فيمـا حصـلت الفقـرة "8480.)، وانحـراف معيـاري بلـغ (3.57بـالغ (أعلى من المتوسط الحسابي العام ال

واألخيــرة بمتوســط  الخامســة" علــى المرتبــة يــتم تقيــيم المفــاهيم التــي وضــعت حــديثا فــي الوقــت المناســب 

  ). 7760.) وانحراف معياري (3.57من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( ) وهو أدنى3.28حسابي (

تبريـر حـول  التحليـلأيضًا التشتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة ) 11 - 4(ويبين الجدول 

بفقراته وهو مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي المفاهيم المعرفية 

. ويشــير شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجلتبريــر المفــاهيم المعرفيــة حــول مســتوى  التحليــلأفــراد وحــدة 

أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحـظ أنـه مـن خـالل مسـتويات الداللـة أنـه  الجدول

لتبريــر المفـــاهيم المكونــة  الفقــراتحــول  التحليـــللــم تكــن هنــاك اختالفــات فـــي وجهــات نظــر أفــراد وحــدة 

) لجميــع 0.05كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن ( حيــث شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجل المعرفيــة

 شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي تبريــر المفــاهيم المعرفيــة الفقــرات. وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى 

  . توسطاكانت م التحليلمحل الدراسة من وجهة نظر وحدة 

  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  االداء المؤسسي: )2-3 – 4(

شـركة االتصـاالت االردنيـة فـي االداء المؤسسـي حـو السؤال الثالث : ما مسـتوى تصـورات المـديرين ن

 ؟ اورانج
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إلــى  لجــأ الباحــث، شــركة االتصــاالت االردنيـة اورانــجلوصـف وتحليــل مرونــة سلســلة التزويـد فــي 
للتحقـــق مــن معنويـــة الفقـــرة " t" إســتخدام المتوســـطات الحســابية واإلنحرافـــات المعياريــة، واإلختبـــار التــائي

  ). 12 - 4ضح بالجداول (ومستوى المرونة، كما هو مو 
  ) 12 -  4(جدول 

شركة في  االداء المؤسسيتحسين ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  
  االتصاالت االردنية اورانج

  االداء المؤسسي ت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t“قيمة 
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

 المستوى 

 مرتفعة 2 0.000 62.741 669. 4.18 يلتزم العاملون بأنظمة وقوانين العمل المطبقة في الشركة  54

55  
تتوافر لدى العاملين الرغبة النجاز مهام العمل ضمن اوقات 

 العمل الرسمية
 مرتفعة 7 0.000 48.278 831. 3.99

56  
نهم من توفر ادارة الشركة التدريب المناسب للعاملين لتمك

 اداء عملهم بصورة جيدة
 مرتفعة 6 0.000 58.334 693. 4.02

57 
يؤدي االشراف المباشر والمتابعة المستمرة من قبل المديرين 

  الى تحسين اداء العاملين
 مرتفعة  4 0.000 59.421 703. 4.16

58 
يوجد قدرة لدى العاملين على التكيف عند حدوث حاالت 

  طارئة في العمل
 مرتفعة  5 0.000 54.315 760. 4.11

 مرتفعة  1 0.000 65.955 653. 4.29  يساعد تفويض الصالحيات في سرعة انجاز األعمال 59

60  
يتوفر لدى الموظفين المهارة العالية على حل المشكالت 

  اليومية ألداء المهام الوظيفية
 مرتفعة  3 0.000 67.833 618. 4.17

61  
الشركة في تحسين  تساعد االتجاهات الحديثة المطبقة في

  األداء المؤسسي
 مرتفعة  8 0.000 39.934 967. 3.84

62  
تمنح ادارة الشركة مكافآت للموظفين الذين يتقدمون بأفكار 

  إبداعية لتحسين األداء المؤسسي
 مرتفعة  11 0.000 34.243 1.078 3.67

63  
يوجد اهتمام ومتابعة من قبل المديرين لالقتراحات التي يتقدم 

  رؤوسون والمتعلقة بجودة األداءبها الم
  متوسطة  12 0.000 39.959 906. 3.60

64  
ينسق المديرون بشكل مستمر لتحقيق الجودة المطلوبة في 

  كافة المستويات التنظيمية
 مرتفعة  9 0.000 43.016 895. 3.83

65  
هناك المام لدى الموظفين بطبيعة األعمال الموكلة إليهم مما 

  فاعليةيساعدهم في انجازها ب
 مرتفعة  10 0.000 44.138 843. 3.70

      6450. 3.96  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لمرونة شبكات المزودين

3��O )t( ى-*�< �A� 3��ا��6و )α ≤ 0.05( )1.650(.  

3��O ب��G :. )t( ¸����ة وا
)N�� 2Uا
*HBا Z	-�د إ�� ا�A*	B�, 3��3( ا��6و(.   

االداء المؤسسـي المتعلقـة بمسـتوى  الفقـراتعـن  التحليـلإجابـات وحـدة ) 12 - 4(يبين الجـدول 

 - 4.29. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين (شركة االتصاالت االردنية اورانجفي 
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شـــــركة فـــــي  الداء المؤسســـــيالمتوســـــط لـــــ) الـــــذي يشـــــير إلـــــى المســـــتوى 3.96) بمتوســـــط مقـــــداره (3.6

يسـاعد تفـويض الصـالحيات فـي سـرعة  . إذ جاءت في المرتبـة األولـى فقـرة "ة اورانجاالتصاالت االردني

)، 3.96) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العـام البـالغ (4.29" بمتوسط حسابي بلغ (انجاز األعمال 

ــــغ ( ــــاري بل ــــرة "6530.وانحــــراف معي ــــل المــــديرين  )، فيمــــا حصــــلت الفق يوجــــد اهتمــــام ومتابعــــة مــــن قب

واألخيـــرة الثانيـــة عشـــرة " علـــى المرتبـــة التـــي يتقـــدم بهـــا المرؤوســـون والمتعلقـــة بجـــودة األداء لالقتراحـــات 

) وانحــراف معيــاري 3.96مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ ( ) وهــو أدنــى3.60بمتوســط حســابي (

).9060 .(  

حـول  ليـلالتحأيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة  )12 - 4(يبين الجدول وأخيرًا، 

بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  االداء المؤسسيمستوى 

. ويشـــير شـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجلاالداء المؤسســـي حـــول مســـتوى  التحليـــلنظـــر أفـــراد وحـــدة 

الل مسـتويات الداللـة أنـه الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحـظ أنـه مـن خـ

االداء المكونـــة لمســـتوى  الفقـــراتحـــول  التحليـــللـــم تكـــن هنـــاك اختالفـــات فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد وحـــدة 

لجميـع  )0.05كانـت كافـة مسـتويات الداللـة أقـل مـن ( حيـث شركة االتصاالت االردنية اورانـجلالمؤسسي 

محـــل  ة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجشـــركفـــي االداء المؤسســـي الفقــرات. وبشـــكل عـــام يتبـــين أن مســـتوى 

   ا.رتفعم كان التحليلالدراسة من وجهة نظر وحدة 

  تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة: )3ـ  4(

بـــإجراء بعـــض  الباحـــثقبـــل البـــدء فـــي تطبيـــق تحليـــل اإلنحـــدار إلختبـــار فرضـــيات الدراســـة قـــام 

مــة البيانـات إلفتراضـات تحليــل اإلنحـدار، إذ تـم التأكــد مـن عــدم اإلختبـارات وذلـك مــن أجـل ضـمان مالء

ـــــين المتغيـــــرات المســـــتقلة  ـــــاين  Multicollinearityوجـــــود إرتبـــــاط عـــــاٍل ب بإســـــتخدام معامـــــل تضـــــخم التب

Variance Inflation Factor )VIF وٕاختبـار التبـاين المسـموح بــه (Tolerance  لكـل متغيـر مـن متغيــرات
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). وأن تكــون قيمــة 10للقيمــة() VIF(تجــاوز معامــل تضــخم التبــاين المســموح بــهالدراســة مــع مراعــاة عــدم 

  ) يبين نتائج هذه اإلختبارات.13ـ  4والجدول رقم ( .)0.05أكبر من( Toleranceالتباين المسموح به 

  )13 -  4جدول (
   نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به 

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة الفرعية ت

 0.396 2.526  ايجاد فرص للتعلم المستمر 1
 0.564 1.773  تشجيع الحوار واالستفسار 2
 0.451 2.218  تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة 3
 0.517 1.933  ربط المنظمة بالبيئة الخارجية  4
 0.623 1.606  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم  5

) عدم وجود تداخل خطي متعدد 13- 4ة في الجدول (يتضح من النتائج الوارد

Multicollinearity ) وٕان ما يؤكد ذلك قيم ابعاد المنظمة الساعية للتعلمبين أبعاد المتغير المستقل ،(

). كما 10والتي تقل عن (الفرعية للمتغير المستقل ) لألبعاد VIFمعيار إختبار معامل تضخم التباين (

ويعد هذا  ).0.05كانت جميعها أكبر من() Toleranceاين المسموح به (يتضح أن قيم إختبار التب

مؤشرًا على عدم وجود إرتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة. وتأسيسًا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم 

وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المستقل، وٕان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي 

  .شركة االتصاالت االردنية اورانجح باإلمكان إختبار فرضيات الدراسة في فقد أصب

  اختبار فرضيات الدراسة: )4 - 4( 

 HO1الفرضية الرئيسة األولى 

(ايجاد فرص للتعلم المستمر،  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية البعاد المنظمة الساعية للتعلم بأبعادها

فراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األ
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في  في تحسين األداء المؤسسي )، تشجيع التعلم والتعاون الجماعيالقيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

  ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة شركة االتصاالت االردنية اورانج

ابعاد المنظمة ار المتعدد للتحقق من أثر الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحد

(ايجاد فرص للتعلم المستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من  بأبعادهاالساعية للتعلم 

رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم، تشجيع التعلم 

، وكما هو موضح بالجدول شركة االتصاالت االردنية اورانجلداء المؤسسي االفي  )والتعاون الجماعي

)4  - 14.(  

  )14 - 4الجدول (
االداء المؤسسي تحسين في ابعاد المنظمة الساعية للتعلم نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

  شركة االتصاالت االردنية اورانجل

المتغير 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
امل مع

  التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 

  الداللة

β   
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

االداء 

المؤسسي 
شركة في 

االتصاالت 

االردنية 
  اورانج

.5900  .3480  8.368 

بين 
  المجاميع

6 

0.000  

ايجاد فرص للتعلم 

 0.009 2.657 0.352  المستمر

 94  البواقي
تشجيع الحوار 

  واالستفسار
0.214 1.925 0.050 

 100  المجموع

تمكين األفراد من 
رؤية جماعية 

  مشتركة

0.136 1.098 0.275 

ربط المنظمة 
  بالبيئة الخارجية

0.168 1.450 0.150 

القيادة 
اإلستراتيجية 
  الداعمة للتعلم

0.328 3.108 0.002 

تشجيع التعلم 

  عاون الجماعيوالت
0.171 1.279 0.204 

   )α ≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*
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(ايجاد فرص للتعلم المستمر،  بأبعادهاابعاد المنظمة الساعية للتعلم ) أثر 14 - 4يوضح الجدول (

الخارجية،  تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة بالبيئة

تحسين االداء المؤسسي في  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي)

. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية شركة االتصاالت االردنية اورانجل

ستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، القيادة ايجاد فرص للتعلم الم (بأبعادهابعاد المنظمة الساعية للتعلم ال

، إذ بلغ شركة االتصاالت االردنية اورانجل حسين االداء المؤسسيفي ت اإلستراتيجية الداعمة للتعلم)

)، أي 0.348فقد بلغ ( 2R). أما معامل التحديد α ≤ 0.05د مستوى (ــ) عنR )0.590معامل االرتباط 

ناتج  شركة االتصاالت االردنية اورانجلتحسين االداء المؤسسي  ) من التغيرات في0.348أن ما قيمته (

ايجاد فرص للتعلم المستمر، تشجيع الحوار ( بأبعادهاابعاد المنظمة الساعية للتعلم عن التغير في 

يجاد ) ال3520.( βكما بلغت قيمة درجة التأثير  ، واالستفسار، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم)

للقيادة اإلستراتيجية الداعمة  )3280.(، تشجيع الحوار واالستفسارل )2140.( ،المستمرفرص للتعلم 

( بأبعادهاابعاد المنظمة الساعية للتعلم . وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بللتعلم

يؤدي إلى مة للتعلم)ايجاد فرص للتعلم المستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، القيادة اإلستراتيجية الداع

اليجاد فرص للتعلم  )3520.(بقيمة  شركة االتصاالت االردنية اورانجلتحسين االداء المؤسسي زيادة في 

ويؤكد  ) للقيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم.3280.(، ) لتشجيع الحوار واالستفسار2140.( ،المستمر

). وهذا α ≤ 0.05) وهي دالة عند مستوى (8.386( المحسوبة والتي بلغت F  معنوية هذا التأثير قيمة

يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية)، وتقبل 

    الفرضية البديلة التي تنص على: 

  ايجاد فرص للتعلم المستمر، ( بأبعادهابعاد المنظمة الساعية للتعلم وجود تأثير ذو داللة إحصائية ال
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شركة ل سين االداء المؤسسيتحفي  وتشجيع الحوار واالستفسار، والقيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم)

  ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة االتصاالت االردنية اورانج

  : وذج الدراسة فيما يتعلق بالفرضية االولى يأخذ الشكل الجديد التاليمنوبالتالي فان 

  

  

  

  

  

  

   )1- 4شكل رقم (

  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم ذات التأثير في االداء المؤسسي 

 HO2الفرضية الرئيسة الثانية 

(ايجاد فرص للتعلم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية البعاد المنظمة الساعية للتعلم بأبعادها

ة بالبيئة المستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظم

 توليدعمليات في   الخارجية، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي)

  ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  المعرفة التنظيمية

عاد المنظمة ابالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر 

(ايجاد فرص للتعلم المستمر، تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين األفراد من  بأبعادهاالساعية للتعلم 

رؤية جماعية مشتركة، ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم، تشجيع التعلم 

، وكما شركة االتصاالت االردنية اورانجفي ة المعرفة التنظيمي توليدعمليات في   والتعاون الجماعي)

  ).15 -  4(هو موضح بالجدول 

 ابعاد المنظمة الساعية للتعلم

  المتغير المستقل

 المتغير التابع

  ايجاد فرص للتعلم المستمر

  تشجيع الحوار واالستفسار

  القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

تحسين األداء 
 المؤسسي

H1 
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  )15 -  4جدول (
المعرفة  توليدعمليات في ابعاد المنظمة الساعية للتعلم نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  التنظيمية

المتغير 

  التابع

)R(  

  االرتباط

)R2 (  

معامل 
  التحديد 

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig*  

مستوى 
  الداللة

β   
 معامل االنحدار

T 

 المحسوبة

Sig*  

مستوى 
  الداللة

 توليدعمليات 
المعرفة 

التنظيمية في 
شركة 

االتصاالت 
االردنية 
  اورانج

.6790  .4600  .36713 

بين 
  المجاميع

6 

0.00  

ايجاد فرص للتعلم 
 0.772 0.290 0.034  المستمر

 94  البواقي
تشجيع الحوار 

  واالستفسار
0.323 2.785 0.006 

 100  المجموع

تمكين األفراد من 
 0.049 1.993 0.189  رؤية جماعية مشتركة

ربط المنظمة بالبيئة 
 0.466 0.731 0.071  الخارجية

القيادة اإلستراتيجية 
 0.225 1.221 0.135  الداعمة للتعلم

تشجيع التعلم 
 0.018 2.409 0.256  والتعاون الجماعي

   )α ≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

(ايجاد فرص للتعلم المستمر،  بأبعادهاابعاد المنظمة الساعية للتعلم أثر ) 15 - 4يوضح الجدول (

بــط المنظمــة بالبيئــة الخارجيــة، تشــجيع الحــوار واالستفســار، تمكــين األفــراد مــن رؤيــة جماعيــة مشــتركة، ر 

المعرفــــة  توليــــدعمليــــات فــــي   القيــــادة اإلســــتراتيجية الداعمــــة للــــتعلم، تشــــجيع الــــتعلم والتعــــاون الجمــــاعي)

. إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي  التنظيميــة

ــتعلمداللــة إحصــائية ال (تشــجيع الحــوار واالستفســار، تمكــين األفــراد مــن بأبعادها بعــاد المنظمــة الســاعية لل

شــركة فـي المعرفـة التنظيميــة  توليــدعمليـات فــي  رؤيـة جماعيـة مشتركة،تشــجيع الـتعلم والتعــاون الجمـاعي)

). أمــا معامــل α ≤ 0.05() عنــد مســتوى R )0.679، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط االتصــاالت االردنيــة اورانــج

المعرفة التنظيميـة  توليدعمليات ) من التغيرات في 0.460)، أي أن ما قيمته (0.460(فقد بلغ  2Rالتحديد 
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(تشـجيع بأبعادهاابعـاد المنظمـة السـاعية للـتعلم نـاتج عـن التغيـر فـي  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي 

كمــا  ، )الحــوار واالستفســار، تمكــين األفــراد مــن رؤيــة جماعيــة مشتركة،تشــجيع الــتعلم والتعــاون الجمــاعي

لتمكــــين األفــــراد مــــن رؤيــــة  )1890.( ،تشــــجيع الحــــوار واالستفســــارل) β ).3230بلغــــت قيمــــة درجــــة التــــأثير 

. وهـذا يعنـي أن الزيـادة بدرجـة واحـدة فـي تشـجيع الـتعلم والتعـاون الجمـاعي) ل2560.(،  جماعية مشـتركة

ر واالستفسـار، تمكــين األفـراد مــن (تشـجيع الحــوابأبعادهــا ابعــاد المنظمـة الســاعية للـتعلم مسـتوى اإلهتمـام ب

المعرفــــة  توليـــدعمليـــات يؤدي إلـــى زيـــادة فـــي رؤيـــة جماعيـــة مشتركة،تشـــجيع الـــتعلم والتعـــاون الجمــــاعي)

 )1890.( ،لتشـــجيع الحـــوار واالستفســـار )3230.(بقيمـــة  شـــركة االتصـــاالت االردنيـــة اورانـــجفـــي التنظيميـــة 

. ويؤكد معنوية هـذا لتشجيع التعلم والتعاون الجماعي )2560.(،  لتمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة

). وهـذا يؤكـد عـدم α ≤ 0.05() وهـي دالـة عنـد مسـتوى 131.367( المحسـوبة والتـي بلغـت F  التـأثير قيمـة

صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة الثانيــة، وعليـه تـرفض الفرضـية العدميــة (الصـفرية)، وتقبـل الفرضـية البديلــة 

  التي تنص على: 

(تشـــجيع الحـــوار بأبعادهـــابعـــاد المنظمـــة الســـاعية للـــتعلم تـــأثير ذو داللـــة إحصـــائية الوجـــود 

 عمليــاتفــي  واالستفســار، تمكــين األفــراد مــن رؤيــة جماعيــة مشتركة،تشــجيع الــتعلم والتعــاون الجمــاعي)

 ).α ≤ 0.05( عنـد مسـتوى داللـة شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي  المعرفـة التنظيميـة توليـد

  ) يوضح ابعاد المنظمة الساعية للتعلم ذات التأثر في عمليات توليد المعرفة.2-4رقم ( والشكل

  

  

  

   )2-4شكل رقم (
  ثير في عمليات توليد المعرفة التنظيميةتأابعاد المنظمة الساعية للتعلم ذات الـ

  اFGHF0: اAB/A0 :,CDE0@  اDBJد

  تشجيع الحوار واالستفسار
  تمكين األفراد نحو رؤية جماعية مشتركة

  تشجيع التعلم والتعاون الجماعي
 

:,F,GH/0ا :-#BF0ت ).0,& اD,AFC 
3�A�S�3 اH
�  .!�رك ا��


3�H.-���  ا���  �Nھ�: ا��
3�H
�
 ا���Nھ�: ا��(
�.  

H2 
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 HO3الفرضية الرئيسة الثالثة 

( تشارك بابعادها لتنظيميةالمعرفة ا توليدلعمليات  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

في  تحسين األداء المؤسسيفي  المفاهيم المعرفية، وتبرير المفاهيم المعرفية) توليدالمعرفة، و 

  ). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة شركة االتصاالت االردنية اورانج

 توليدعمليات الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر 

في  المفاهيم المعرفية، وتبرير المفاهيم المعرفية)  توليد( تشارك المعرفة، و  بأبعادهامعرفة التنظيمية ال

  ).16 -  4(، وكما هو موضح بالجدول شركة االتصاالت االردنية اورانجلسين االداء المؤسسي تح

  )16 -  4( $�ول
(تشارك  بأبعادها عرفة التنظيميةالم توليدعمليات  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير

شركة ل ين االداء المؤسسيستحفي المفاهيم المعرفية، وتبرير المفاهيم المعرفية)  توليدالمعرفة، و 
  االتصاالت االردنية اورانج

المتغير 
  التابع

)R(  
  االرتباط

)R2 (  
معامل 

  التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 

  الداللة

β   
 حدارمعامل االن

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

االداء 
  المؤسسي

0.653  0.426  23.976 

بين 
  المجاميع

3 

0.000  

تشارك 
 المعرفة

0.404 5.257 0.000 

 97  البواقي
 توليد

المفاهيم 
  المعرفية

0.136 1.548 0.125 

 100  المجموع
تبرير 

المفاهيم 
  المعرفية

0.308 3.139 0.002 

  )α ≤ 0.05( ذا داللة إحصائية عند مستوى يكون التأثير*

 توليد(تشارك المعرفة، و  بأبعادهاالمعرفة التنظيمية  توليدعمليات أثر ) 16 ـ 4(يوضح الجدول 

شركة االتصاالت االردنية ل ين االداء المؤسسيستحفي  المفاهيم المعرفية، وتبرير المفاهيم المعرفية)

المعرفة  توليدأثر عمليات إحصائية داللة صائي وجود تأثير ذي . إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحاورانج

شركة ل تحسين االداء المؤسسيفي  (تشارك المعرفة، وتبرير المفاهيم المعرفية) بأبعادهاالتنظيمية 
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. أما معامل )α ≤ 0.05() عند مستوى R )0.653، إذ بلغ معامل االرتباط االتصاالت االردنية اورانج

 تحسين االداء المؤسسيفي ) من التغيرات في 0.426)، أي أن ما قيمته (0.426لغ (فقد ب 2Rالتحديد 

(تشارك  بأبعادهاالمعرفة التنظيمية  توليدعمليات ناتج عن التغير في  شركة االتصاالت االردنية اورانجل

) 3080.( ،ةعرفالم كر اشت) ل4040.( βكما بلغت قيمة درجة التأثير  المعرفة، وتبرير المفاهيم المعرفية)

المعرفة  توليدبعمليات . وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام تبرير المفاهيم المعرفيةل

حسين االداء تيؤدي إلى زيادة في  (تشارك المعرفة، وتبرير المفاهيم المعرفية) بأبعادهاالتنظيمية 

) لتبرير المفاهيم 3080.عرفة، (الم كر اشلت) 4040.(بقيمة  شركة االتصاالت االردنية اورانجلالمؤسسي 

وهي دالة عند مستوى ) 23.976( المحسوبة والتي بلغت F  ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة المعرفية.

)α ≤ 0.05( وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة الثالثة، وعليه ترفض الفرضية العدمية .

  تنص على: ، وتقبل الفرضية البديلة التي )الصفرية(

( تشارك بابعادها المعرفة التنظيمية توليدلعمليات  وجود تأثير ذو داللة إحصائية

شركة االتصاالت االردنية في  تحسين األداء المؤسسيفي المعرفة، وتبرير المفاهيم المعرفية) 

ت ) يوضح االبعاد ذات التأثير لعمليا3- 4والشكل رقم (). α ≤ 0.05( عند مستوى داللة اورانج

  توليد المعرفة التنظيمية في االداء المؤسسي.

  

  

  )3- 4الشكل رقم (

  االبعاد ذات التأثير لعمليات توليد المعرفة التنظيمية في االداء المؤسسي.

)P,EQ اOداء 
2E;RF0ا 

اD,AFC :-#BF0ت ).0,& 
:,F,GH/0ا 

  
 :-#BF0رك اDV(:,HFW0ا  

:,-#BF0ھ,@ اDXF0ا #%#Y(  

H3 
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 HO4الفرضية الرئيسة الرابعة 

تحسين األداء في  اعية للتعلمـنظمة السـاد المـبعالصائية ـة إحـر ذو داللـوجد أثـال ي

عند مستوى  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  المعرفة التنظيمية توليدد عمليات بوجو المؤسسي 

  ). α ≤ 0.05( داللة

 .Amos Vبرنـامج  باسـتخدام Path Analysis الختبار هذه الفرضية تم االسـتعانة بتحليـل المسـار

جـود األثـر المباشـر وذلك للتحقق مـن و  SPSSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  20

 توليـدعمليـات بوجود تحسين االداء المؤسسي مجتمعة في بعاد المنظمة الساعية للتعلم الوغير المباشر 

 - 4(، وكما هو موضح بالجدول شركة االتصاالت االردنية اورانجكمتغير وسيط في المعرفة التنظيمية 

مجتمعــة ابعــاد المنظمــة الســاعية للــتعلم  نتــائج تحليــل المســار لتــأثير )17 - 4( . إذ يوضــح الجــدول)17

شـــــركة كمتغيـــــر وســـــيط فـــــي المعرفـــــة التنظيميـــــة  توليـــــدعمليـــــات بوجـــــود تحســـــين االداء المؤسســـــي فـــــي 

حيــث أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية  ،االتصــاالت االردنيــة اورانــج

المعرفـــة  توليـــدعمليـــات بوجـــود اء المؤسســـي تحســـين االدمجتمعـــة فـــي بعـــاد المنظمـــة الســـاعية للـــتعلم ال

ــــة   المحســــوبة Chi2 ، إذا بلغــــت قيمــــةشــــركة االتصــــاالت االردنيــــة اورانــــجكمتغيــــر وســــيط فــــي التنظيمي

 Goodnessمؤشر مالءمة الجودة  وبلغت قيمة. )α ≤ 0.05( وهي ذات داللة عند مستوى)، 46.882(

of Fit Index )GFI) (0.997 (واحـد صـحيحوهـو مقـارب إلـى قيمـة ال )السـياق  وبـنفس). المالءمـة التامـة

وهــو مقــارب إلــى قيمــة الواحــد  )Comparative Fit Index  )CFI) (0.992 مــة المقــارنءمؤشــر الموابلــغ 

 Root Mean Square Error of مؤشــر جــذر متوســط مربــع الخطــأ التقريبــيصــحيح. وبلغــت قيمــة 

Approximation )RMSEA) (0.011( بعــاد وقــد بلــغ التــأثير المباشــر ال. الصــفر وهــي تقتــرب مــن قيمــة

ابعــاد وهــو مــا يشــير إلــى أن ، )0.384(المعرفــة التنظيميــة  توليــدعمليــات فــي المنظمــة الســاعية للــتعلم 

المعرفـة التنظيميـة  توليـدعمليـات تؤثر فـي  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي المنظمة الساعية للتعلم 
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مـن  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي ابعـاد المنظمـة السـاعية للـتعلم بزيادة االهتمـام  ، وبالتالي فإن

 توليـدلعمليـات . وبذات السياق بلغ التـأثير المباشـر المعرفة التنظيمية توليدعمليات شأنه توليد تأثير في 

وهــو مــا )، 0.356(شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجلتحســين االداء المؤسســي فــي المعرفــة التنظيميــة 

شــركة االتصــاالت لســين االداء المؤسســي فــي تحتــؤثر المعرفــة التنظيميــة  توليــدعمليــات شــير الــى أن ي

فـي مـن شـأنه توليـد تـأثير المعرفـة التنظيميـة  توليـدعمليـات ، وبالتالي فإن زيـادة اإلهتمـام باالردنية اورانج

بعــــاد غيــــر المباشــــر ال . وقـــد بلــــغ التــــأثيرشــــركة االتصــــاالت االردنيــــة اورانــــجلســـين االداء المؤسســــي تح

فــي ظـل وجــود  شــركة االتصـاالت االردنيــة اورانـجلســين االداء المؤسسـي فـي تحالمنظمـة السـاعية للــتعلم 

 توليدعمليات وهو ما يؤكد الدور الذي تلعبه  )،0.326(متغير وسيط المعرفة التنظيمية ك توليدعمليات 

شــركة لتحســين االداء المؤسســي فــي ية للــتعلم ابعــاد المنظمــة الســاعفــي تعزيــز تــأثير المعرفــة التنظيميــة 

ابعــاد المنظمــة (المحســوبة لمعامــل تــأثير المســار األول  T. كمــا بلغــت قيمــة االتصــاالت االردنيــة اورانــج

 ≥ α( هـي ذات داللـة عنـد مسـتوىو) 27.814( )المعرفـة التنظيميـة توليـدعمليـات  �السـاعية للـتعلم 

 �المعرفـة التنظيميـة  توليدعمليات (امل تأثير المسار الثاني المحسوبة لمع Tقيمة بلغت فيما ، )0.05

وهـذه النتيجـة تشـير  )،α ≤ 0.05( وهـي ذات داللـة عنـد مسـتوى )22.545() سـين االداء المؤسسـيتح

شـــركة االتصـــاالت لســـين االداء المؤسســـي فـــي تحبعـــاد المنظمـــة الســـاعية للـــتعلم إلـــى أن هنـــاك تـــأثير ال

ابعـاد إذ إن زيـادة االهتمـام ب .متغيـر وسـيطك المعرفـة التنظيميـة توليـدمليـات مـن خـالل ع االردنية اورانـج

المعرفـة  توليـدعمليـات فـي ظـل وجـود  شركة االتصاالت االردنية اورانجمن قبل المنظمة الساعية للتعلم 

 تلهـذه الشـركات، وهـي نتيجـة عمليـة سـاهمسين االداء المؤسسـي في تحمن شأنه توليد تأثير التنظيمية 

تقبل الفرضـية البدديلـة و  . وعليه ترفض الفرضية الرئيسة الرابعة،الحالية الدراسة حقيق جزء من أهدافبت

  التي تنص على: 
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سين االداء تحمجتمعة في بعاد المنظمة الساعية للتعلم وجود تأثير ذي داللة إحصائية ال

عند  الردنية اورانجشركة االتصاالت افي  المعرفة التنظيمية توليدخالل عمليات المؤسسي من 

  ). α ≤ 0.05( مستوى داللة
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  )17ـ  4( جدول

 توليدعمليات  سين االداء المؤسسي من خاللمجتمعة في تحبعاد المنظمة الساعية للتعلم نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر ال

  دنية اورانجشركة االتصاالت االر كمتغير وسيط في المعرفة التنظيمية 

  البيان
Chi2 

 GFI  CFI  RMSEA  المحسوبة
Sig* 

EZ/.ى 
  ا0&�0:

Direct Effect 
  قيم معامالت التأثير المباشر

Indirect 
Effect   

قيمة معامل 

التأثير غير 
  المباشر

  المسار
T  

  المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  الداللة

ابعاد المنظمة الساعية 
تحسين االداء في للتعلم 

يات عمل بوجودالمؤسسي 
المعرفة التنظيمية  توليد

  كمتغير وسيط 

46.882  0.997 0.992 0.011 0.011  

ابعاد المنظمة الساعية 

 توليدعمليات في للتعلم 

  التنظيمية

0.38
4 

0.136* 

LOD � 
KCP 

27.814  0.000  

التنظيمية  توليدعمليات 

في تحسين االداء 
  المؤسسي

0.356 
KCP � 

OPI  
22.545  0.000  

  

  Goodness of Fit Index must Proximity to one  : GFI  ءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيحمؤشر مال

 Comparative Fit Index must Proximity to one  : CFI  مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA  0.08 ، 0.05 ن تكون قيمتها محصورة بينمؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي ومن المفترض أ

 Learning Organization Dimensions : LOD  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم

 Kowledge Creation Process : KCP  المعرفة  توليدعمليات 

 Organizational Performance Improvement   : OPI  تحسين االداء المؤسسي 

  التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات* 
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  الـفـصل الخامس 

   والتوصيات نتائجال

  

    ستنتاجاتاال: )1ـ  5(

  التوصيات ):2ـ  5(
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  الفصل الخامس 

   والتوصيات نتائجال

  

 ج الدراسة التي تّم التوصل إليها في ضوء أسئلة الدراسةيتضمن هذا الفصل مناقشة لنتائ

  :هي على النحو التالي ، و وفرضياتها المختبره

 

  ستنتاجاتاال :)5-1(

  المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة االستنتاجات :)5-1-1(

  بعاد المنظمة الساعية للتعلمالمتعلقة بالتحليل الوصفي الاالستنتاجات : )1- 5-1-1(

شركة االتصاالت االردنية في ابعاد المنظمة الساعية للتعلم أشارت النتائج إلى أن مستوى 

بعاد حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ال )،3.277(وبمتوسط حسابي بلغ توسطة كانت م اورانج

د بعوقد جاء ، )6683.  - 3.178(بين  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي المنظمة الساعية للتعلم 

يليه بعد القيادة االستراتيجية ، )3.668(بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي تشجيع الحوار واالستفسار 

تشجيع التعلم والتعاون بعد  األخيرة، جاءوفي المرتبة . )3.569(بمتوسط حسابي الداعمة للتعلم 

 ).3.178(بمتوسط حسابي بلغ الجماعي 

مــن  شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي المســتمر ممارســة ايجــاد فــرص للــتعلم تبــّين أن مســتوى  .1

 .اً كان متوسطوجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

مـن  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي تشـجيع الحـوار واالستفسـار ممارسـة كما تبّين أن مسـتوى  .2

 .اً الدراسة كان متوسطوجهة نظر أفراد عينة 
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شـركة االتصـاالت فـي د مـن رؤيـة جماعيـة مشـتركة تمكـين األفـراأظهرت النتائج أن مستوى ممارسة  .3

 .اً كان متوسطمن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  االردنية اورانج

شــركة االتصــاالت االردنيــة مســتوى ممارســة ربــط المنظمــة بالبيئــة الخارجيــة فــي أظهــرت النتــائج أن  .4

 .اً من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان متوسط اورانج

شركة االتصاالت االردنية مستوى ممارسة القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم في أظهرت النتائج أن  .5

 .اً من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان متوسط اورانج

شـركة االتصـاالت االردنيـة أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة تشجيع التعلم والتعـاون الجمـاعي فـي  .6

 .اً متوسطمن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان  اورانج

 لخال ومن ،شركة االتصاالت االردنية اورانج أن إلى عزىتأن هذه النتائج  الباحثرى يو 

 ،بهم المنوطة لمهماتهم أدائهم تحسين لأج من فيها العاملين بتنمية االهتمام إلى تسعى ،إداراتها

 هذه عزىت أن ويمکن ل،المجا هذا في أكبر جهد لبذ إلى بحاجة لکنها ،وأهدافها أهدافهم وتحقيق

 وتوفير المعرفة بأهمية مقتنعة شركة االتصاالت االردنية اورانج إدارات إلى أنًأيضا النتيجة

 ،االنتاجية والخدمية العملية سير في تأثير من لها لما ،للعاملين فيها والبيانات الضرورية المعلومات

 واسع واستخدام واضح رتطو من الشركاتهذه  في العاملون يراه لما ًانعکاساهي  النتيجة وهذه

 هؤالء يحتاجها التي المعرفة توفير في ًمساعداً عامال تکون أن شأنها من التي التکنولوجية لألجهزة

شركة  إدارات ألن النتيجة هذه جاءت وربما ،الالنتاجية الخدمية للعملية وضرورتها ،العاملون

 على تحفز بيئة توفير على ،حةالمتا اإلمکانات ضوء في ،جاهدة لتعم االتصاالت االردنية اورانج

  .المعرفة طلب لخال من مستمر لبشک مّالتعل على األفراد هؤالء وتشجعشركة، ال أفراد لجميع مّالتعل

 أو ،واضحة فکرة لديهم ليستاملين الع غالبية أن إلى المتوسطة النتيجة هذه عزىُت وقد

 تکون أن لأج من اتباعها يمکن التي اإلجراءات وما ،المنظمة الساعية للتعلم عن وافية معرفة
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 إالشركات ال لهذه ًمفضال ًمؤشرا تعطي ال المتوسطة الدرجة إن ومع ،ساعية للتعلممنظمات شركاتهم 

شركة في للتعلم  ساعيةمنظمة  أبعادوممارسة  توافر درجة عن ًإيجابيا ًانطباعا يمکن عدها أنها

  .االتصاالت االردنية اورانج

العاملين  تزويد على لتعم شركة االتصاالت االردنية اورانج أن إلى النتيجة هذهيعزو الباحث و

 منهم المطلوب المهمات بطبيعة تتعلق تدريبية برامج في إشراكهم لخال من المطلوبة بالمهارات

 وربما ،اختصاصهم بموضوعات الصلة ذات والمعرفة المعلومات مع لالتعام وکيفية ،إنجازها

 بتوفير العاملين  يدعمون شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  إلداريينا القادة ألن النتيجة هذه جاءت

 لما ًانعکاسا النتيجة هذه تکون وقد ،التدريب برامج لخال من مّالتعل لأج من لهم المناسبة الفرص

 وراء السبب يکون قد أو ،شركةال رؤية تنفيذ على لالعم من وتمکينهم ،للعاملين دعم من المدير يقدمه

 المتنوعة النشاطات أن على، شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  القادة تأكيد إلى ًراجعا تيجةالن هذه

 أن النتيجة هذه من ليستد وقد ،قافاتهاـوثشركات ال هذه قيم مع تام لبشک متسقةالشركة  لداخ تتم التي

 تلك سيما وال ،ينالعامل بين والمعرفة والبيانات المعلومات نشر على يعملون الشركات هذه مديري

 هذه يخدم قد لوالعم األداء من فيه مرغوب مستوى تحقيق لأج من التنظيمية بالتوجيهات المتعلقة

 شركة االتصاالت االردنية اورانج إدارات ألن کذلك النتيجة هذه جاءت وربما ،أهدافها ويحققالشركات 

 هذه من اإلفادة بغية ،بةالمطلو وبالسرعة للعاملين الضرورية المعلومات لتوفير جاهدة تسعى

 على ًإيجابيا ينعکس وبما ،االنتاجية العملية من المطلوب المستوى يحقق بما وتوظيفها المعلومات

 النتيجة هذه عزىت أن ويمکن الشركات، هذه بين تنافسية ميزة يحقق قد مما ،المستهلين او العمالء

 تدعو فقد ،الشركات هذه لداخ تجري لتيا النشاطات معظم في المشارکة بمبدأ تأخذ اإلدارات أن إلى

 والمعلومات المعرفة اعتماد على قائمةشركة لل رؤية وضع في للمشارکة فيهاالعاملين  اإلدارات هذه

  .بالمنظمة الساعية للتعلم عليه لقطي ما لتحقيق ًوصوال ،لعملها ًأساسا
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 فيما يسود نية اورانجشركة االتصاالت االرد فيالعاملين  أن إلى النتيجة هذه عزىُت قدكما 

 يؤدي قد وهذا ،ًبعضا لبعضهم والتقدير قةـالث عالقاتهم على يضفي قد مما ل،المتباد االحترام بينهم

 وال بينهم فيما والتعاون الجهد لوبذ لللعم يدفعهم قد الجميع لدى إيجابي انطباع توليد إلى بدوره

 متاحة وجعلها ،للعاملين يرهاتوف حيث من ،والمعلومات المعرفة بمصادر يتعلق فيما سيما

   خدمة العمالء. لأج من المعرفة هذه توظيف عليهم ليسه قد مما ،الستخداماتهم

 التي المشکالت إلى ينظرونالشركات  هذه فيالعاملين  ألن النتيجة هذه جاءت وربما

 تحقيق دون لتحو عقبات كونها من بدال ،منها مللتعل فرص أنها على أعمالهم أداء في تواجههم

 ينبغي لما مستقبلي تصور وضع على يعملونالعاملين  بأن النتيجة هذه من ليستد وقد ،األهداف

 هذه تنفيذ أمر لهم ييسر قد مما ،ًمستقبال أداؤها المنوي المهمات طبيعة يحددون فهم لذلك ،به القيام

  . لذلك التخطيط لخال من المهمات

 لللعم رغبة ة االتصاالت االردنية اورانجشركالعاملين في  لدى أن النتيجة هذه من ليستد وقد

 جميع تتضافر بد وأن ال إذ ،المنظمة مستوى على لالعم من النوع هذا بأهمية منهم إيمانا الجماعي

العاملين  ألن المتوسطة النتيجة هذه جاءت وربما ،الخدمية للعملية النهائي المخرج في لتنعکس الجهود

 لم أنه إال ،شركةال في للعاملين وأهميته ضرورته من الرغم على ،الجماعي لالعم هذا لمث أن يرون

 مستوى إلى ليص لم ًجماعيا لللعم واندفاعهمالعاملين  رغبة أن بمعنى ،المطلوب بالمستوى يکن

شركة االتصاالت االردنية العاملين في  أن ومع ،ذلك وراء األسباب معرفة يستوجب مما ،الطموح

 كما يتحقق لم الترکيز هذا أن إال ،الجماعي لالعم وكيفية أداء ،الجماعة مهمة على يركزون اورانج

 درجة إلى لالتوص عدم في ًطرفا ،قائدا يعد الذي المدير فربما يکون ،بقائدهاالشركة  أن وبما ،ينبغي

 في الفردية النزعة تغلب إلى النتيجة هذه عزىُت وقد ،الجماعية أداء المهمات على التركيز من عالية
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 ويحاسب يکافئ الفرد أن باعتبار شركة االتصاالت االردنية اورانج في العاملين بعض لدى لالعم

  . الجماعي لللعم النزعة لديه فتضعف ل،أعما من ينجزه ما على

 درجة أن أظهرت والتي) 2012( وآخرون الشريفي دراسة نتائج مع النتائج هذه واتفقت 

 النسور نتائج مع اتفقت كما ،متوسطة کانت األوسط الشرق جامعة في مالتعل منظمة أبعاد توافر

 کان مالتعل منظمة لخصائص األردنية والتعليم التربية وزارة امتالك أن إلى توصلت التي) 2010(

 المدارس في العاملين أن ألى نتائجها أشارت التي) 2007( عبابنة دراسة مع أيضا واتفقت ،متوسطا

  .متوسطة بدرجة متعلمة نظمةكم للمدرسة الخمسة الضوابط يمارسون األردنية

ويمكن تفسير هذا االتفاق ان جميع المنظمات التي تم بحثحها في الدراسات المذكورة طبقت 

في شركات خدمية وليس صناعية وان هناك تجانس في بيئة المجتمع االردني من حيث عمليات التعلم 

  .دة في المنظمات اوالتعليم والقي

   المعرفة التنظيمية توليدلقة بالتحليل الوصفي لعمليات المتع االستنتاجات :)1-2- 5-1( 

كانـت  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي  المعرفة التنظيمية توليدأشارت النتائج إلى أن عمليات  .7

المعرفــة  توليــدحيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لعمليــات  ،)3.59(متوســطة وبمتوســط حســابي بلــغ 

بعـد تشـارك المعرفـة وقد جـاء ، )3.693  - 3.514(بين  االردنية اورانج شركة االتصاالتفي  التنظيمية

. )3.514(بمتوسـط حسـابي تبريـر المفـاهيم المعرفيـة يليـه ، )3.693(بالمرتبة األولـى وبمتوسـط حسـابي 

 .)3.466(بمتوسط حسابي بلغ المفاهيم المعرفية  توليدبعد واألخيرة، جاءت وفي المرتبة الثالثة 

من وجهة نظر أفراد عينة  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي تشارك المعرفة مستوى  وقد تبّين أن .8

 .اً مرتفعكان الدراسة 

تعمـل بجـد علـى  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجويرى الباحث ان هـذه النتيجـة تشـير الـى ان 

لبيانـات مـن اقسـام االهتمام بالمعرفة ومصادر الحصول عليها من منطلـق انهـا تقـوم بجمـع المعلومـات وا
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الشركة المختلفة، وتعمل جاهدة على ان تطبق مبدا المشاركة بين الموظفين في الخبرات والتجارب التي 

يمتلكونهـــا، وهـــذه العمليـــات تكـــون باالعتمـــاد علـــى الهيكـــل الرســـمي الـــذي تمتلكـــه الشـــركات وتعـــزز ســـير 

لــى تطبيــق عتعمــل بشــكل كبيــر  انــجشــركة االتصــاالت االردنيــة اور المعرفــة مــن خاللــه. عــالوة علــى ان 

  وتفعيل فرق العمل في معظم العمليات التي تقوم بها.

مـن وجهـة نظـر  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفـي تبرير المفـاهيم المعرفيـة كما تبّين أن مستوى  .9

 نــجشــركة االتصــاالت االردنيــة اورا، حيــث تبــين مــن نتــائج التحليــل ان كــان متوســطا أفــراد عينــة الدراســة

تشــكل لــديها فــرق عمــل تقيميــة تعمــل علــى تقيــيم اي مفهــوم يمكــن تطبيقــه فــي عملياتهــا التشــغيلية ، مــع 

ل من رؤية ورسالة الشركة بشكل يجعل من هـذا المفهـوم مفهومـا كالتركيز على انسجام هذا المفهوم مع 

الشـركات الـى ايجـاد  استراتيجيا بعد االمـد فـي التطبيـق ولـيس مفهومـا آنيـا قصـير االجـل، كمـا تعمـد هـذه

شـــركة ، كمــا ان  هاتوليـــدمعــايير تتطــابق مـــع واقــع الســـوق فــي تحديـــد قيمــة المفــاهيم المطـــورة او المــراد 

هـذه المفـاهيم مـن قبـل جميـع العـاملين  توليـدتركـز علـى تفعيـل المشـاركة فـي  االتصاالت االردنيـة اورانـج

فــي مختلــف االدارارت العاملــة فــي هــذه فيهــا مــن ذوي االختصــاص وهــذا يعــزز مبــدأ التــداؤب فــي العمــل 

 الشركات. 

مــن وجهــة نظــر  شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــج المفــاهيم المعرفيــة فــي توليــدأظهــرت النتــائج أن  .10

 تطـويرتعمـل علـى  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـج، حيث يالحـظ ان اً كان متوسطأفراد عينة الدراسة 

المفـــاهيم  توليـــدافكـــار جديـــدة فـــي الشـــركة بمـــا يعـــزز مـــن  يـــدتولحـــوار ونقـــاش مـــع اعضـــاء الفريـــق عنـــد 

ــــى اســــتخدامها  ــــة الدوات االالمعرفيــــة، عــــالوة عل ــــة والرســــوم البياني ــــل الصــــور الرقمي متقدمــــة رياضــــيا مث

مثـــل هـــذه االفكـــار وهـــذا يـــتم عبـــر منحـــى تعلـــم مســـتمر مـــن قبـــل ادارات الشـــركات  توليـــدوالمخططـــات ل

للمفاهيم المعرفية من خالل ايجاد قواعد مستندة الى التطبيقات واالمثلة  توليدالمبحوثة، وهي تبني هذا ال
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العمليــة والتجريبيــة التــي مــرت بهــا اثنــاء تشــغيلها لعملياتهــا وتقــديمها لخــدماتها، وهــذا جميعــه معــزز بفــرق 

 معرفي ومفاهيمي فاعلة.  توليد

   لمؤسسيلتحسين االداء االمتعلقة بالتحليل الوصفي  ستنتاجاتاال :)3- 5-1-1(

كانـت  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجفي  تحسين االداء المؤسسيأشارت النتائج إلى أن مستوى  .11

 .)3.940(مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

يعتمـدون علـى تطبيـق  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجالعـاملين فـي وهو ما يمكن تفسيره بأن 

مـــا يســـاعد فـــي انجـــاز االعمـــال وحـــل العديـــد مـــن مبـــدا التفـــويض فـــي الصـــالحيات مـــن قبـــل المـــديرين م

المشــكالت اليوميــة والروتينيــة فــي العمــل، مــع قيــام المــديرين بعمليــات المتابعــة واالشــراف بمــا يحقــق مــن 

نوعية الجودة في اداء الخدمات المقدمة للعمالء ، وانطالقا من ذلـك فـان ادارة الشـركات المبحوثـة تعمـل 

مجــاالت التــي تتعلــق بانتــاج الخــدمات، وهــذا بطبيعــة الحــال يعــزز مــن علــى تعزيــز التــدريب فــي كافــة ال

ترســـيخ وتطبيـــق االفكـــار االبداعيـــة الجديـــدة التـــي تظهـــر نتيجـــة اكتســـاب مهـــارات ومعـــارف جديـــدة مـــن 

الموظفين مع بعضـهم الـبعض او نتيجـة اخـتالطهم مـع مـوظفين فـي نفـس المجـال، كمـا يعـزز المـديرون 

ارات المختلفـة بمـا يكفـل انجـاز االعمـال والخـدمات ويحقـق الجـودة الناتجـة من عمليات التنسـيق بـين االد

  عن الخبرات المتبادلة في تأدية المهام واالدوار المختلفة. 

  المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة االستنتاجات :)1-2- 5-1( 

ــــتعلم ذو داللــــة إحصــــائية البعــــاد المنظمــــة الســــاعية للــــتعلم بأبعادهــــا (ايجــــاد فــــر وجــــود تــــأثير  .1 ص لل

ـــتعلم)  ـــادة اإلســـتراتيجية الداعمـــة لل تحســـين االداء فـــي المســـتمر، وتشـــجيع الحـــوار واالستفســـار، والقي

فـي حـين لـم تظهـر . )α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجالمؤسسـي ل

ـــر لكـــل  ـــاك اث ـــائج ان هن ـــة مشـــتركة، ربـــط المنظمـــةالنت ـــة جماعي بالبيئـــة  من(تمكـــين األفـــراد مـــن رؤي

 الخارجية، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي).
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ان شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـج لـديها قـدرة فـي عمليـات التفـويض  الـىويعلل الباحث ذلـك 

لكـن فـي المقابـل فـان ، و جـاز االعمـال المختلفـة التـي توكـل للمـديرين فيهـانللصالحيات فيما يتعلـق با

ند فيهـا للمـديرين عف في عمليات التمكين التي يمكن لها ان تسـتشركة االتصاالت االردنية لديها ض

  في الخبرات التي يتمتع بها المدبرين العاملين . عن ضعفناتج ، وهذا ربما يكون العاملين لديها

اضافة الى ان البعد المتعلـق بـربط المنظمـة ببيئتهـا الخارجيـة لـم يحقـق االثـر المطلـوب وهـذا    

االردنيــة اورانــج ، التــي تعمــل فيهــا شــركة االتصــاالت  ة التنافســية المنخفضــةيعــزوه الباحــث الــى البئيــ

ة المنافســة وبالتــالي رغبــة \حيــث كلمــا زادت عــدد الشــركات العاملــة كلمــا انعكــس ذلــك علــى زيــادة حــد

  المنظنة في التعرف على ما يدور في فلك البيئة الخارجية.

فربما التأثير غير الدال معنويا يكون ناتج عـن اما فيما يتعلق بتشجيع التعلم والتعاون الجماعي 

واقــــع وطبيعــــة ثقافــــة المجتمــــع االردنــــي الــــذي تعيشــــه شــــركة االتصــــاالت االردنيــــة اورانــــج حيــــث ان 

المجتمــع االردنــي مجتمــع ذكــوري ذات طبيعــة فرديــة فــي انجــاز االعمــال وال يميــل الــى العمــل ضــمن 

 ثقافة الفريق الواحد. 

ائية البعـاد المنظمـة السـاعية للـتعلم بأبعادها(تشـجيع الحـوار واالستفسـار، ذو داللة إحصوجود تأثير  .2

المعرفة  توليدعمليات في تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة،تشجيع التعلم والتعاون الجماعي) 

 .)α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  شركة االتصاالت االردنية اورانجفي  التنظيمية

ض االبعاد في المنظمة الساعية للتعلم كان لها اثرا ولكنه غير دال ويمكن للباحث تفسير ان بع

احصــــائيا وخصوصــــا فــــي ابعــــاد (ايجــــاد فــــرص للــــتعلم ، وربــــط المنظمــــة بالبيئــــة الخارجيــــة، القيــــادة 

االستراتيجية)، ان عمليات توليـد المعرفـة التنظيميـة فـي شـركة االتصـاالت االردنيـة ضـعيفة نوعـا مـا 

د المعرفــــة موجــــه نحــــو دائــــرة محــــددة مثــــل العالقــــات العامــــة او التســــويق وان معظــــم عمليــــات توليــــ

  والمبيعات مما يجعل ايجاد الفرص في عمليات التعلم تكون منخفضة. 
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مــــا يتعلــــق بالقيــــادة االســــتراتيجية فــــي شــــركة االصــــاالت االردنيــــة فــــان انخفــــاض الداللــــة فيامــــا 

ن هنـاك مسـافة فاصـلة بـين القيـادة والمـديرين االحصائية في اظهار التأثير فان الباحثت يعزوه الى ا

وان القيادة االستراتيجية ال تحاول التقارب مع المديرين في الشركة واالطـالع علـى مـا يسـتحدث مـن 

  ذا بعد تأثيري في الشركة . تعمليات مما يجعل القيادة االستراتيجية ليس

يــة بابعادهــا( تشـارك المعرفــة، وتبريــر المعرفـة التنظيم توليــدذو داللــة إحصـائية لعمليــات وجـود تــأثير  .3

عنــد مســتوى  شــركة االتصــاالت االردنيــة اورانــجفــي حســين األداء المؤسســي فــي ت المفــاهيم المعرفيــة)

 . )α ≤ 0.05(داللة 

ويتضح من هذه النتيجة انه ال يوجد تـأثير دال احصـائيا لبعـد توليـد المفـاهيم المعرفيـة ، ويرجـع 

ركة خدميـة ولـيس صـناعية او هندسـية ممـا يجعـل توليـد مفـاهيم الباحث ذلك الـى ان طبيعـة الشـ

  جديد فيها منخفض جدا وبالتالي ال يظهر له اثر في تحسين االداء المؤسسي. 

تحسـين االداء المؤسسـي في وجود تأثير ذي داللة إحصائية البعاد المنظمة الساعية للتعلم مجتمعة  .4

عنـد مسـتوى داللـة  ركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجشـالمعرفة التنظيمية في  توليدمن خالل عمليات 

)α ≤ 0.05( . 

اظهـــرت النتـــائج ان جميـــع ابعـــاد المنظمـــة الســـاعية للـــتعلم كـــان لهـــا تـــأثير فـــي االداء المؤسســـي 

بوجــود عمليــات توليــد المعرفــة التنظيميــة ، وهــذا يشــير الــى ان االبعــاد متفرقــة لكــل مــن ابعــاد المنظمــة 

توليــــد المعرفــــة التنظيميــــة، ربمــــا ال تحــــدث اثــــرا فــــي االداء المؤسســــي وان  الســــاعية للــــتعلم وعمليــــات

يكــون لــه تــأثير اقــوى وهــذا مبــدأ متعــارف عليــه فــي التنظــيم واالدارة يطلــق عليــه التــداؤب  همــااجتماع

  بحيث ان االبعاد تتفاعل معا محدثة اثرا ذا داللة احصائيا من حيث قوة التاثير.
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  التوصيات :)2 - 5(

قدم ي ،نتائجهامن  الميدانية وانطالقاً  اوتحليالت نتائجه للدراسةالفكرية الطروحات على  اً تأسيس  

  :تيةالتوصيات اآل الباحث

 أشـياء لـتعلمهم اليـات تكـافئ مـن خاللهـا المـوظفينبايجـاد  شـركة االتصـاالت االردنيـة اورانـجقيـام  .1

مـن  المنتجات المقدمة من قبـل الشـركة دتوليويسهم في الجديدة  المعرفة توليدعمليات  جديدة، بما يعزز

 خالل :

 ايجاد دائرة تكون على عالقة بالبيئة وتجمع المعارف والبيانات من العمالء حول احتياجاتهم. - 

 الحاجات والرغبات واماكن التوصيل.تفعيل عمليات بحوث السوق في التعرف على مستجدات  - 

ر المعرفـــي لتعزيـــز االبعـــاد المعرفيـــة فـــي ايجـــاد قســـم او دائـــرة يطلـــق عليـــه دائـــرة البحـــث والتطـــوي - 

 الجوانب التنظيمية المتنوعة.

المفــاهيم  توليــدبــين المــوظفين بمــا يســمح بعمليــات تشــارك المعرفــة و  الثقــة بنــاء الشــركة تعزيــزان  .2

يكـــون مـــن خـــالل بنـــاء منـــاخ  .المعرفيـــة المتنوعـــة المتعلقـــة بالعمليـــات االنتاجيـــة فـــي الشـــركات المبحوثـــة

 در على احداث التعاون بين العاملين والتعاون فيما بينهم الحداث التفاعل .تنظيمي صحي قا

واجبات العمـل، وبمـا  تنفيذ عند االختيار اتاحة الفرصة امام الموظفين في حريةالتأكيد على ضرورة  .3

زز مــــن جــــودة االداء المؤسســــي فــــي الشــــركات عــــيحقــــق االختصــــاص والمرونــــة فــــي تنفيــــذ االعمــــال وي

 .المبحوثة

 الحصـول ربـط بيئـي يعمـل علـى تشـجيع  مابنظـ شركة االتصاالت االردنيـة اورانـجتمام من قبل اإله .4

بمـا يحقـق مبـدا المقارنـة المرجعيـة  اإلدارات المشابهة فـي الشـركات المنافسـة من إجابات ومعلومات على

  .في العمليات االنتاجية التسويقية او المالية او المبيعات ....الخ
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 الـتعلم بخصـوص فـرص المـوظفين طلبـات علـى دعـم االت االردنيـة اورانـجشـركة االتصـان تعمـل  .5

 .والتدريب

 أو وظائفهم، وثقافتهم، عن النظر بغض بالتساوي الفريق ادارة الشركات المبحوثة أعضاء  ان تعامل .6

 .أخرى اختالفات أي

واقــع الخبــرة  بجمـع المعلومــات واالفكــار مـن شــركة االتصـاالت االردنيــة اورانــجان نقـوم االدارات فــي  .7

 دارات المتنوعة العملية بما يعزز اثراء المعرفة الضمنية ونقلها الى الموظفين االخرين في اال

على مشاركة الفرق المتنوعـة  شركة االتصاالت االردنية اورانجالعمل من قبل االدارات المختلفة في  .8

 توليـدالدارات المختفلـة نحـو المفاهيم في ا توليدما يطرحه اعضاء مجموعة حوار مستمر من خالل في 

  وتبرير المفاهيم المعرفية التي تخدم الشركة واداراراتها وبما يحقق التحسين في االداء المؤسسي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 108 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراجع الدراسة 

  

   المراجع العربيةأوًال: 

   المراجع األجنبيةثانيًا: 

  



 - 109 - 

  المراجع العربيةأوًال: 

). "مدى توافر أبعاد منظمة التعّلم في 2011ومرتجى، زكي رمزي ( أبو حشيش، بسام محمد، -

مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات جامعة األقصى من وجهة نظر العاملين فيها"، 

  .438-397):2(19اإلنسانية، 

إدارة التنظيم التعليمي في معهد ). "2006أبو خضير ، إيمان بنت سعود بن عبد العزيز (     -

، دارة العامة بالمملكة العربية السعودية: تصور مقترح لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة"اإل

  (اطروحة دكتوراه غير منشورة)، كلية العلوم اإلدارية ، جامعة الملك سعود بالرياض .

 �ـو�6ھز�*I 3ـا��*��� 3ـا��Aظ� ��YصـW �نـ� 3ـا���O)،  2008 (  ،ھ�دي ل��د،ا��·دادي -

: ـA�F ،دادـ�· 2ـH �صـا�W ا����2 ا�*���م  ���ت �ن  ��*�ن 2H �(�ر3A درا�3:  ��*·��ر 

 :,EدD'0وم اABA0 :,د,: ا�دارD�/57 - 78 ص ص، )1(10،  وا�� .  

). "المدرسة كمنظمة متعّلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة نظر 2011جبران، علي محمد (  -

-227):1(19، مية، سلسلة الدراسات اإلنسانيةمجلة الجامعة اإلسالالمعّلمين في األردن"، 

458.  

 المسيرة ارعمان ،د -الطبعة االولة ، االردن  ")2000(،"الشاملة الجودة إدارة" ،خضير حمود،  -
  . التوزيع و للنشر

 اتخاذ و القيمة مدخل" المالية اإلدارة ). 2007("إبراهيم صالح،العبد،جالل محمد ، الحناوي  -

  .األزهر جامعة ، لجامعيةا الدار ، القرا

). "مفهـــوم المنظمـــة المتعّلمـــة فـــي الجامعـــات األردنيـــة مـــن وجهـــة نظـــر 2010الحـــواجرة ، كامـــل ( -

  .245-225): 1(6، المجلة األردنية في إدارة األعمالأعضاء الهيئة التدريسية"، 

 تغييرلل المدرك التنظيمي واالستعداد المتعلمة "المنظمة .)2011( لمكا ،الحواجرة   -

  . 396- 376):3(7، المجلة االردنية في ادارة االعمال ،االستراتيجي"



 - 110 - 

، التعّلم التنظيمي من وجهة نظر اإلداريين في جامعة اليرموك"). "2008الرجوب، غادة ( -

  (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

المنظمة المتعلمة " ).2009ري، ذعار (زايد، عبد الناصر حسين، بوبشيت، خالد ، والمطي -

في الهيئة الملكية ئيسية #اعات ال�دراسة حالة : القوتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 

الرياض  - الحكومي نحو اداء متميز في الشركات –"، المؤتمر الدولي للتنمية االدارية بالجبيل

  تشرين الثاني.  3- 1و القعدة الموافق  16- 13

). "درجة توافر أبعاد المنظمة المتعّلمة 2012شريفي، عباس والصرايرة، خالد والناظر، ملك (ال  -

مجلة العلوم التربوية، في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"، 

20)1:(209-257.  

(أطروحة ، "المدرسة األردنية كمنظمة متعّلمة: الواقع والتطّلعات). ""2007عبابنة، صالح ( -

  دكتوراه غير منشورة)، الجامعة األردنية، عّمان، األردن.

  ، عمان: دار المسيرة "المدخل إلى إدارة المعرفة). "2006العلي، عبد الستار، وقنديلجي، عامر ( -

 . إدارة ،"معاناة بال الجودة"،) 2006( الدسوقي إبراهيم محسن.أ تعريب فيليب، كروسبي، -
  .الرياض العليا، اإلدارة معهد وث،البح بمركز الترجمة

). "تأثير ثقافة التمكين والقيادة 2010الكساسبة ، محمد ، الفاعوري ، عبير ، محمد ، هبه ( -

  .45- 19)، ص ص 1(5،  المجلة األردنية في إدارة األعمالالتحويلية على المنظمة المتعلمة"، 

ــــر وســــ )."2013(، يوســــف الكساســــبة - ــــي أداء المــــوظفين كمتغي ــــينيط ف ــــة ب ممارســــات  العالق

شـركه مينـاء   علـى حالـةراسـة د :إسـتراتيجيات إدارة المـوارد البشـرية والمنظمـة السـاعية للـتعلم

ـــة( ـــات العقب ،(رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة)، جامعـــة الشـــرق االوســـط، عمـــان ، )"ACTالحاوي

  االردن.



 - 111 - 

 التجارة، كلية اإلدارية، التنمية ركزم األخيرة، النسخة ،"اإلدارة اقتصاديات" (د. ت)أحمد، ماهر،  -
  اإلسكندرية الشاطبي،

أثر خصائص المنظمة المتعّلمة في تحقيق التمّيز المؤسسي: ). "2010النسور، أسماء سالم ( -

، (رسالة ماجستير غير دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية"

  ن، األردن.منشورة)، جامعة الشرق األوسط، عّما

  .القانونية،غزة  المراجعين و المحاسبين ،جمعيةالتسويق مهارات). 2006(وادي،رشدي،  -

 :انعم ،والعمليات واإلستراتيجيات المفاهيم :المعرفة إدارة .( 2005 ) عبود نجم نجم،  -
 .والتوزيع للنشرالوراق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 112 - 

  المراجع األجنبيةثانيًا: 

- Abu Khadra F., Rawabdeh, A. (2006). "Assessment of development of the learning 
organization concept in Jordanian industrial companies", The Learning 
Organization, 13(5):455 – 474. 

- Agus, A. (2011). “Supply Chain Management, Product Quality and Business 
Performance”, International Conference on Sociality and Economics 
Development IPEDR, 10: 98-102. 

- Ahmed, A. & Ahsan, A. (2014). An Integrated Organizational Knowledge 
Management Framework (IOKMF) for Knowledge Creation and Usage, Journal of 
Strategy and Performance Management, 2(1), 17-30. 

- Alexiou A. (2005). A tale of the field: Reading power and gender in the learning 
organization. Studies in Continuing Education, 27 (1): 17-31. 

- Argyris, C. & Schon, D. (1996). “Organizational learning II: Theory, method and 
practice”. Boston, MA: Addison-Wesley. 

- Bates, R., & Holton, E. F. (2004). Linking Workplace Literacy Skills and Transfer 
System Perceptions. Human Resource Development Quarterly, 15(2), 153-170. 

- Brasco, Serena. (2009) "The relationship between learning organization 
principles and student achievement in Catholic schools". Ph.D., Florida Atlantic 
University 

- Brooks K. (1992). Building learning organization: The individual culture interaction. 
Human Resource Development Quarterly, 3(4): p 323-344. 

- Bryan, S. (2009). “The Application of Learning Organization Principles to 
Church Growth”, PhD Dissertation, Walden University. 

- Calvert, G., Mobley, S., & Marshall, L. (1994). “Grasping the learning organization”. 
Training and Development, 48(6), 39-43. 

- Chang Su-Chao, Lee Ming-Shing, (2007) "A study on relationship among leadership, 
organizational culture, the operation of learning organization and employees' job 
satisfaction", Learning Organization, 14(2):155 - 185 

- Cook J.A., Staniforth D. and Stewart J. (Eds.) (1997). The learning organization in 
the public services, Gower, pub co. UK. http://www.amazon.com/the-learning-
organization-public-services/dp/0566077736. Retrieved: 4/1/2014. 

- DeFillippi, R., & Ornstein, S. (2005). Psychological perspectives underlying theories 
of organizational learning. In M. Easterby-Smith & M. A. Lyles (Eds.), Handbook of 
organizational learning and knowledge management (pp. 17-37). Malden, MA: 
Blackwell Publishing. 

- Dixon, N. M. (2000). Common knowledge: How companies thrive by sharing 
what they know.Boston, MA: Harvard Business School Press. 

- Edmondson, A. C., & Woolley, A. W. (2005). Understanding outcomes of 
organizational learning interventions. In M. Easterby-Smith & M. A. Lyles (Eds.), 
Handbook of organizational learning and knowledge management (pp. 185-211). 
Malden, MA: Blackwell Publishing. 

- Elkjaer, B. (2005). Social learning theory: Learning as participation in social 



 - 113 - 

processes. In M. Easterby-Smith & M. A. Lyles (Eds.), Handbook of organizational 
learning and knowledge management (pp. 38-53). Malden, MA: Blackwell 
Publishing. 

- Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Yang, B., & Howton, S. W. (2002). “The relationship 
between the learning organization concept and firms' financial performance: An 
empirical assessment”. Human Resource Development Quarterly, 13(1), 5-21. 

- Ellinger, A. D., Watkins, K. E., & Bostrom, R. P. (2000). “Managers as facilitators of 
learning in learning organizations: A rejoinder to Dirkx's invited reaction”. Human 
Resource Development Quarterly, 11(4), 403-409. 

- Elwood F. Holton, III, Timothy T. Baldwin P. (2003). “Improving learning 
transfers in organizations. San Francisco”, CA: John Wiley & Sons, Inc. 

- Garvin, D. A. (1993). “Building learning organization”. Harvard Business Review, 
71(4), 78-91. 

- Garvin, D. A. (2000). “Learning in action: A guide to putting the learning 
organization to work”. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

- Haque Abdul and Shamyla Anwar. (2012). Mediating Role of Knowledge Creation 
and Sharing between Organizational Culture and Performance: An Empirical 
Analysis of Pakistan’s Banking Sector, Journal of Basic and Applied Scientific 
Research, 2(4)3276-3284,  

- Hernandez, M. (2000). The impact of the dimensions of the learning organization 
on the transfer of tacit knowledge process and performance improvement within 
private manufacturing firms in Colombia. Unpublished doctoral thesis, University 
of Georgia. 

- Holton, E. F., & Baldwin, T. T. (2003). Making transfer happen: An action 
perspective on learning transfer systems. In E. F. Holton & T. T. Baldwin (Eds.), 
Improving learning transfer in organizations (pp. 3-15). San Francisco, CA: John 
Wiley & Sons, Inc. 

- Hudspeth, L. (2004). “Study of organizational learning culture, strategic 
responsiveness and mass customization capabilities of U.S. manufacturing 
enterprises”. PHD unpublished Dissertation College of Business and Innovation, 
University of the Virgin Islands, United States Virgin Islands.  

- Ichijo, K., & Nonaka, I. (2007).  “Knowledge creation and management: New 
challenges for managers”. New York, NY: Oxford University Press. 

- Karash R. (2002). Learning org dialog on learning organizations.Available: 
http://world.std.com/~10.Retrieved: 3/1/2013. 

- Karen M., Candace Y., &  Ngaic, E.(2012).  An instrument for measuring supply 
chain flexibility for the textile and clothing companies. European Journal of 
Operational Research, 222(2): 191–203. 

- Kerka S. (1995). The learning organization: Myths and realities, Eric clearing 

house.http://www.cete.org/acve/docge.asp?tbl=archive&ID=028, Retrieved: 
15/3/2014. 

- Kristal, M., Roth, V.,  and Huang, X. (2010). The Effect of an ambidextrous supply 
chain strategy on combinative competitive capabilities and business performance, 



 - 114 - 

Journal of Operations Management, 28(5),PP: 415–429. 

- Kumar, Naresh, Idris, Khairuddin. (2006) "An examination of educational institutions' 
knowledge performance: Analysis, implications and outlines for future research", 
Learning Organization, 13(1):96 – 116. 

- Kumar, Naresh. (2005) The Relationships between Learning Organization 
Dimensions and Performance Among Malaysian Private Institutions of Higher 
Learning. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia. 

- Kushwaha S. G. (2012). “Operational Performance through Supply Chain 
Management Practices”. International Journal of Business and Social Science. 
3(2), PP:222-232. 

- Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, S. and Rao, S. (2006). The Impact of Supply 
Chain Management Practices on Competitive Advantage and Organizational 
Performance. The International Journal of Management Science (OMEGA), 
34(2),pp:107-124. 

- Lim, D. H., & Morris, M. L. (2006). Influence of trainee characteristics, instructional 
satisfaction, and organizational climate on perceived learning and training transfer. 
Human Resource Development Quarterly, 17(1), 85-115. 

- Marquardt, M. J. (1996). “Building the learning organization”. New York, NY: 
McGraw-Hill. 

- Marquardt, M. J. (2002). “Building the learning organization: Master the five 
elements for corporate learning”. Palo Alto, CA: Davis-Black.  

- Marsaglia G, Tsang WW, Wang J (2003). "Evaluating Kolmogorov’s 
Distribution". Journal of Statistical Software, 8(18):1–4 

- Marsick, V. J., & Watikins, K. E. (1999). “Facilitating learning organization: 
Making learning count”. Alder shot, England: Gower. 

- Marsick, V. J., & Watikins, K. E. (2003). “Demonstrating the value of an 
organization's learning culture: The dimensions of learning organizations 
questionnaire”. Advances in Developing Human Resources, 5(2), 132-151. 

- Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (1994). “The learning organization: An integrative 
vision for HRD”. Human Resource Development Quarterly, 5(4), 353. 

- Moilanen R. (2005). “Diagnosing and measuring learning organization”, The 

Learning Organization, 12(1): 71-89. 

- Nonaka & T. Nishiguchi (2001), Knowledge emergence: Social, technical, and 
evolutionary dimensions of knowledge creation. New York, NY: Oxford 
University Press. 

- Nonaka, I. (1988). “Toward Middle-Up-Down Management: Accelerating 
Information Creation”. Sloan Management Review, 29(3), 9-18. 

- Nonaka, I. (1990). “Redundant, Overlapping Organization: A Japanese Approach to 
managing the innovation process”. California Management Review, 32(3), 27-38. 

- Nonaka, I. (1991). “The Knowledge-Creating Company”. Harvard Business 
Review, 69(6), 96-105. 

- Nonaka, I. (1994). “A dynamic theory of organizational knowledge creation”. 
Organization Science, 5(1), 14-37. 

- Nonaka, I., & Nishiguchi, T. (2001). Knowledge emergence. In I. Nonaka & T. 



 - 115 - 

Nishiguchi (Eds.), Knowledge emergence: Social, technical, and evolutionary 
dimensions of knowledge creation (pp. 3-9). New York, NY: Oxford University 
Press. 

- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). “The knowledge creating company: How 
Japanese companies create the dynamic of innovation”. New York, NY: Oxford 
University Press. 

-  Nonaka, I., & Toyama, R. (2003). “The knowledge-creating theory revisited: 
Knowledge creating as a synthesizing process”. Knowledge and Process 
Management, 1(1), 2-10.  

- Nonaka, I., & Toyama, R. (2005). “The theory of the knowledge-creating firm: 
subjectivity, objectivity and synthesis”. Industrial and Corporate Change, 14(3), 
419-436. 

- Nonaka, I., & Toyama, R. (2007).  “Knowledge creation and management: New 
challenges for managers”. New York, NY: Oxford University Press. 

- Nonaka, I., Konno, N., & Toyama, R. (2001). “Knowledge emergence: Social, 
technical, and evolutionary dimensions of knowledge creation”. New York, NY: 
Oxford University Press. 

- Nonaka, I., Peltokorpi, V., & Tomae, H. (2005). “Strategic knowledge creation: the 
case of Hamamatsu Photonics”. International Journal of Technology 
Management, 30(3, 4), 248-264. 

- Nonaka, I., Takeuchi, H., & Umemoto, K. (1996). “A theory of organizational 
knowledge creation”. International Journal of Technology Management, 11(7, 8), 
833-845. 

- Nonaka, I., Toyama, R., & Byoiere, P. (2001). “A theory of organizational 
knowledge creation: Understanding the dynamic process of creating 
knowledge”. New York, NY: Oxford University Press. 

- Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). “SECI, ba and leadership: A unified 
model of dynamic knowledge creation”. Long Range Planning, 33(1), 5-34. 

- Nonaka, I., Toyama, R., & Nagata, A. (2000). “A firm as a knowledge-creating 
entity: A new perspective on the theory of the firm”. Industrial and Corporate 
Change, 9(1), 1-12. 

- Nonaka, I., VonKrogh, G., & Voelpel, S. (2006). “Organizational knowledge creation 
theory: evolutionary paths and future advances”. Organization Studies, 27(8), 1179-
1208. 

- Oh, H. S. (2001). “The relationship between work environment factors and 
organizational knowledge creation process”. Unpublished doctoral dissertation, 
University of Minnesota. 

- Rastogi P.N. (1998). Building a learning organization, New Delhi: Wheeler 
Publishing. 

- Sekaran, Uma, (2006). "Research Methods For Business: A Skill Building 
Approach", 4Th Ed. Wiley India Pvt. Limited 

- Senge, P. M. (1990). “The fifth discipline: The art & practice of the learning 
organization”. New York, NY: Doubleday, Currency. 

-  Senge, P., Schamer, C. O., Jaworski, J., & Flowers, B. S. (2005). “Presence: 
exploring profound change in people, organizations, and society”. New York, 
NY: Doubleday. 

- Sessa, V. I., & London, M. (2006). “Continuous learning in organizations: 



 - 116 - 

individual, group, and organizational perspectives”. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Association, Inc. 

- Song, J. H. (2008). “Assessing the psychometric properties of the Dimensions of the 
Learning Organization Questionnaire in the Korean business context”. International 
Journal of Training and Development, 12(2), 87-99. 

- Swieringa, J., & Wierdsma, A. (1992). Becoming a learning organization. 
Wokingham, England: Addison-Wesley Publishing Company. 

- Tsoukas, H., & Mylonopoulos, N. (2004). Introduction: Knowledge Construction and 
Creation in Organizations. British Journal of Management, 15 (1), S1-S8. 

- Von Krogh, G. (1998). “Care in knowledge creation”. California Management 
Review, 40(3), 133-153. 

- Von Krogh, G. (1998). Care in knowledge creation. California Management 
Review, 40(3), 133-153. 

- Von Krogh, G. (2005). “Knowledge sharing and the communal resource”. In M. 
Easterby-Smith & M. A. Lyles (Eds.), Handbook of organizational learning and 
knowledge management (pp. 372-392). Malden, MA: Blackwell Publishing. 

- Von Krogh, G., & Grand, S. (2000). “Justifications in knowledge creation: 
dominant logic in management discourses”. In G. von Krogh, I. Nonaka & T. 
Nishiguchi (Eds.), Knowledge creation: A source of value. London, England: 
Macmillann Press Ltd. 

- Von Krogh, G., Ichijo, K., Nonaka, I. & Nishiguchi. (2002). “Enabling knowledge 
creation: How to unlock the mastery of tacit knowledge and release the power of 
innovation”. New York, NY: Oxford University Press. 

- Von Krogh, G., Nonaka, I., & Ichijo, K. (1997). “Develop knowledge activists!.” 
European Management Journal, 15(5), 475-483. 

- Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1993). “Sculpting the learning organization: 
Lessons in the art and science of systemic change”. San Francisco, CA: Jossey-
Bass.  

- Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1996). “In action: Creating the learning 
organization”. Alexandria, VA: American Society for Training and Development. 

- Watkins, K. E., Yang, B., & Marsick, V. J. (1997). “Measuring dimensions of the 
learning organizations”. Paper presented at the Academy of Human Resource 
Development Conference, Atlanta, GA. 

- Wheelen, Thomas L. , Hunger, J. David, (2006). "Strategic Management and 
Business Policy" Cram101 Incorporated. 

- Yang B.; Watkins K.; Marsick V. (2004). “The contrast of the Learning Organization: 
Dimensions, Measurement and Validation”. Human Resource Development 
Quarterly, 15(1), 31-55.www.eric.ed.gov/ERICwebportal/recorddetail. 

- Yang, B., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2004). The construct of the learning  
organization: Dimensions, measurement, and validation. Human Resource Develop
ment Quarterly,15(1), 31–56. 

- Yeung, L. ( 2008). Strategic supply management, quality initiatives, and 
organizational performance. Journal of Operations Management. 26, pp:490–502. 

- Zhang, D., Zhang, Z., & Yang, B. (2004). Learning organization in Mainland China: 
Empirical research on its application to Chinese state-owned enterprises. 
International Journal of Training and Development, 8(4), 258-273. 



 - 117 - 

 
 
 
 

 
  المالحق

  

   أسماء السادة محكمي أداة الدراسة (اإلستبانة)أوًال: 

    أداة الدراسة (اإلستبانة)انيًا: ث

 



 - 118 - 

  )1(ملحق 
  أسماء السادة محكمي أداة الدراسة (اإلستبانة)أوًال: 

 

  مكان العمل  التخصص  اللقب العلمي واالسم  الرقم
 

   جامعة الشرق األوسط  ادارة اعمال كامل محمد المغربيأ.د   1
   جامعة العلوم التطبيقية  ادارة اعمال  أ.د. حسين حريم 2
  جامعة مؤته  ادارة عامة  أ.د. نضال صالح الحوامدة 3
  جامعة الشرق االوسط  ادارة اعمال د. علي محمد عباس 4
  جامعة الزرقاء الخاصة  ادارة اعمال  د ماجد مساعدة   5
  جامعة الزرقاء الخاصة  ادارة اعمال  د حسن طعمة   6
  جامعة العلوم التطبيقية  ادارة اعمال د محي الدين القطب  7
  العلوم التطبيقيةجامعة   ادارة اعمال  د سحر محمد فوطه  8
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 - 119 - 

  )2(ملحق 
 :ًD,[D� :;أداة ا0&را):[DY/;ا�(    

 

  السالم عليكم و رحمة اللة و بركاته

 F0م ا#/QF0ة ا/#%& 
:,Q( :Y,ط ،،،&BJو  

  
F0م &%#/ة...............................................................ا#/QF0ا .... 

:,Q( :Y,ط ،،،&BJو  
 

  

   )�Iف ا���G¶ ا�(��م ,�را	3 ,�A-ان

المعرفة التنظيمية كمتغير وسيط في العالقة بين أبعاد المنظمة الساعية للتعّلم وتحسين األداء  توليدأثر عمليات  "

  ،"المؤسسي: "دراسة ميدانية في شركات االتصاالت في األردن"
  

تجاه ابعاد المنظمة  المديرين وممارساتهم واتجاهات أراء انة لمعرفةاالستب هذه تصميم تم لقد

 توليدالساعية للتعلم وقياس مدى تأثير هذه االبعاد في تحسين االداء المؤسسي من خالل عمليات 

دقائق إلى خمسة  عشر من أكثر االستتبانة هذه تعبئة إكمال ويتوقع أن ال يستغرق  المعرفة التنظيمية .

 إجابة حول كثيراً  للتفكير داعي يوجد ال أنه كما عنوانك . أو اسمك لكتابة حاجة وال ،عشر دقيقة

  أوالً  تفكيرك إلى يتبادر ما حسب أجب فقط صحيحة ، أو خاطئة اجابة توجد ال إنه حيث األسئلة

 لذا  .فقط العلمي البحث وألغراض بسرية ستعامل بها ستزودونها التي المعلومات أن الباحث ويؤكد

  .الباحث إلى تسليمها أو البشرية في الشركة الموارد قسم إلى إعادتها االستمارة تعبئة إكمال عند يرجى

   المشرف

  استاذ ادارة االعمال المشارك

  الدكتور كامل محمد الحواجرة 

  الباحث

  خالد جمال صبيح

  

  

                                                           



 - 120 - 

  ول: المتغيرات الديموغرافيةالجزء األ   

 
  ) امام رمز االجابة المناسبة :  ����يهدف هذا القسم الى تقديم معلومات عامة عن الموظف ، الرجاء وضع اشارة (   

  

 
  

)1(  ÈA6�ا        

  �  أ��É     �  ذ4
        

      

)2( 
��      ا�

 �< +O3 30أA	  �  �<30 –  �< +O403اA	  � 
�<40–  �< +O3 50اA	  �   �< 
É43  50أA	  �  

  

)3(  2���  ا��Êھ+ ا�
    

 �  , ��-ر)-س �  د,�-م >*-	H Z�� دون 
    �  درا	�ت ����

     
 

   


ة ) 4(�W�ات ا-A	 د��   

�< +Oات  5 أ-A	  � 5 - 10  ات-A	  � 

    � 15	3A  15  ـ  10É4PH 3A	  � 

  
 

      
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 121 - 

2[D�0ا: ا��0ء ا :FGHF0د اDBJا @AB/A0 :,CDE0 2- D2 ودورھE;RF0ا�داء ا P,EQ(ت وD,AFC&,0.( 
 :,F,GH/0ا :-#BF0ا  

ودورهـا فـي ابعـاد النظمـة السـاعية للـتعلم التي صيغت بغرض الوقـوف علـى اثـر  الفقراتفيما يلي قائمة تضم بعض 
، وفـي مقابـل كـل عبـارة ة اورانـجشـركة االتصـاالت االردنيـفـي المعرفـة التنظيميـة  توليـدعمليات و داء المؤسسي \تحسين اال

) موافـق بشـدة، 5ليكرت الخماسي حسب درجة موافقتك علـى كـل منهـا ، بحيـث تأخـذ القيمـة (خمسة خيارات وفقًا لمقياس 
 اشـارة. مـن فضـلك ضـع ) غير موافق بشدة 1) غير موافق، والقيمة (2) محايد، والقيمة (3) موافق، والقيمة(4و القيمة (

  عن كل عبارة منها :اتجاهك رجة الموافقة التي تعبر عن التي تشير الى د) امام العبارة �(
  ابعاد المنظمة الساعية للتعلم : ولالقسم األ 

، الرجاء شركة االتصاالت االردنية اورانجفي ابعاد المنظمة الساعية للتعلم يهدف هذا القسم إلى قياس مستوى 
  ) بجانب درجة موافقتك . �ل وضع اشارة ( التالية من خال الفقراتتحديد مستوى موافقتك على 

  @AB/A0 :,CDE0ا :FGHF0د اDBJا   
Z.ا-+ 
  VJ&ة

  Z  &%DQZ.ا-+
 #,�
  Z.ا-+

 #,�
Z.ا-+ 
  VJ&ة 

            ايجاد فرص للتعلم المستمر 

1  ËO�A( ن-N-ظ�3 ا�Gا
            .>�IA واB	�N*دة ا�*��: ,�Iف ا��µDء ,�

2  ��N-ظ�34 ا�
��:� و. �ً*O�ÌA ادارة ا�!*�           


ى وا��-ارد ا�>-ال .��: ادارة ا�!
34 ا��-ظ��N ��"�-ل ���   3Dا� :I���. :���.           

�IS: ا��-ظN-ن )����  4, :��           .ا���2H ¹ ا�*

           .���I: ¼��6ز>�Iم )"*�$-��I ا�*2 ا���Iرات ا��-ظN-ن )"�د  5

6  +<����: ھ�,��*��ر .-ا$II: ا�*2 ا��! �ت >K ا��-ظN-ن )**�� �'
H.            

7  34
            .$�)�ة أ´��ء �*���I: ا��-ظÎH� ( ��N ادارة ا�!

            تشجيع الحوار واالستفسار  

3 ,�
ا�H :IA�, 3G�� ا����->�ت ا��-ظN-ن )*��دل  8�H�N´و.            

9  V�W( ن-N-ظ�ا� �ً*Oء و�A�� 3)É�ا ���H :IA�,.            

�IS: )(�ر ا��-ظN-ن  10, ¹ �*�6�
ا.I:ا���Dو :IH
�< 3.            

11  

حµ( ن-N-ظ�ت ا��I$ھ:، و
F� ون
�N*�(و �S(ت أ�I$و �� 
F� 

�(
DÏا.  
          

12  ��N-ظ�34 ا�
            .ا��!�ر2H 34 ا�"-ار وا�Jرة اB	K6!. ���  3�Y ادارة ا�!


 ا�� و$�Iت ا��-ظN-ن )�·2  13F� �(
DÏا +�O :� *�ا.            

            مشتركة اعيةجم رؤية من األفراد تمكين  


م  14 . 34
            .�I<�)( :IA< +4 ا�*2 ا����درات ��� ا��-ظ��N ادارة ا�!

15  :��. ��N-ظ�34 ا�
            .ذات ا���Wط
 ا��"�-,3 ا���Aءة ا����درات ذوي ادارة ا�!

16  
ا¼دار)3 ا��3N�*W  ا���*-)�ت ��
 >-�Gة .*�2A ادارة ا�!
34 رؤى

  .ا���+ و>6�-��ت

  

          



 - 122 - 

  @AB/A0 :,CDE0ا :FGHF0د اDBJا   
Z.ا-+ 
  VJ&ة

  Z  &%DQZ.ا-+
 #,�
  Z.ا-+

 #,�
Z.ا-+ 
  VJ&ة 

17  ��N-ظ�34 ا�
            .أ�����I�-$�*"( :I ¼��6ز ا�*2 ,���-ارد ا�*" : >� .� � ادارة ا�!

18  -��. 34

اء 2H �����ھ�3 ا��-ظ��N ا�!Jا.�3�6 إ
            .رؤ)*�I ا¼	*

19  Ì�*. 34

)��N 3���-ظ ا�!G ر��*DBا �A� 0�NA. +��            .وا$��ت ا�

            ربط الشركة بالبيئة الخارجية  

           .ا���3�º و>*���µت >*���µت ا���+ ,�� ا��-از�3 ��� ا��-ظ��N ا�!
34ادارة .����  20

21  K6!. 34
 >� إ$�,�ت و>��->�ت ��� ا�"�-ل ��� ا��-ظ��N ادارة ا�!

�4ت ا��3�H�Aا��!�,2H 3I ا�! ا¼دارات  

          

��ون  22*. 34
            ..��دل ا��KH�A أ$+ >� ا��Wر$�3 ا��I6ت >K ادارة ا�!

23   :*I. 34ادارة

3H ا�!��, 
Jأ �I.ارا
O 2H 3�H�A���4ت ا

ارات ا�!O +,�)<.            

24  
K6!. 34 ادارة

 ا����ء و$3I أ0D ��� ا��-ظ$ ��N��K ا�!F� ر��*�B�, 

2H :I.ارا
O ��3اN�*W.  
          

25  K6!. 34

 ا�!�-��3 ,���أ ا���+ ��� ا��-ظ��N ادارة ا�!� N*�2 اH �A� 
36���  ا���+ >-KO .-ا$2H :II ا�*2 ا��3N�*W ا��! �ت >

          

            القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم  


ص ا��-ظ��N ط���ت ا���)
ون )��:  26H ص-�W, :��            .وا�*�ر)T ا�*

���Q,�µ. :I ��� ا���)
ون )"
ص  27Hأ K< :�O 34
            .ا�!


ص �� ,�	*�
ار ا���)
ون )�"¶  28N�34 ا
��: 2H ا�!*��.            

            .ا���+ رأس ��� ھ:*-���� �I: ا�*�,��� ا��-ظ��N و)-$I-ن ا���)
ون )�رب   29

            .و�IµµD رؤ)3 ا�!
0�NA. 34 أ$+ >� ا��-ظ��N ا���)
ون )��:  30

             ع التعلم والتعاون الجماعيتشجي  

��->�ت ا��-ظ��N ا�(�دة )!
ك  31���, 3J�"��ا ،���H�A���, 3'�W�ت ا�I$-*�وا 
3<��  .ا�!
34 و.-$�Iت ���3��A، ا�

          

32  X�*�. ق
H 34
            ا��Gاث �*µ-ر وH(ً� أھ�اÑ�� *� �IH ا�"
)3 ��+ ا�!

33  QÉ. ق
H +��            .��.�I,*-' ,�دارة ا�!
0D�� 34 ا�


ق .(-م ادارة ا�!
, 34� �PHة  34H +��            .إ��6زھ: ��� ا�

35  


)Q أ��Sء )·�H +�� ا�*2 أو ا����->�ت ا��6�� 3�-�O�A!�ت �*�36 آراIº: ا�

:. �I�
ا $�DÊ<.  
          

36  
M4

ق أ��Sء )H +�� ا��6�-�3 .��+ و� 4 2�6�I< ،3�-�I*: ��� ا�

+ !, ��$.  
          

37  
+<��.    34

)Q أ��Sءادارة ا�!N�¹ ,��*��وي ا·, 
FA�ا ��  ،:INºوظ�

،:I*H�)Jت أي أو و�H�*Dى ا
Dأ.  
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 : �0D�0ا @E'0ت اD,AFC&,0.( :,F,GH/0ا :-#BF0ا 

3H ا�*�FA��3  .-��������ت >�*-ى  ��Oس إ�� ا�(�: ھ0ا )�Iف�
34 اB��.Bت اBرد��3 اورا�2H ³ا��´ 


ات >K >-اX*)H ��م أو >-اH(*X *-ى."�)� >� ا�
$�ء)N�ل >� ا�*���3 ا�D KUدر$3  )  �ا´�رة (  و T��6,

X*)Hا-<.  

  اBF0#-: اD,AFC&,0.( :,F,GH/0ت   
Z.ا-+ 
  VJ&ة

  Z  &%DQZ.ا-+
 #,�
  Z.ا-+

�,# Z.ا-+ 
  VJ&ة 

  :-#BF0رك اDV(            

           ��وم ادارة ا
	ر�� ���� ا
���و��ت �ن ا��م ا
	ر�� ����  38

�ن ����رار 39�           �" 	ر��!� ��م �	�رك ا
��رة ��ن ا
�وظ

40 �����
           �" 	ر��!� !�وم ���� ا
���و��ت وا#���ر �ن وا�� ا
��رة ا


��ل �ن 41�� ������
 �'ل ا
�'��ت أ�وم ���� ا
���و��ت وا%���ر ا
�� �� ا)�ر�ن�            ا
ر

            ��ر�" �" ا��م ا
	ر���رق ا
��ل �" 	ر��!� 
د�*� �!وع  42

  &,0.( :,-#BF0ھ,@ اDXF0ا       

�د!��ل -�,   43
�ر�ق -!د  �و
�د1وار و!��ش �� ا-/�ء ا
ا���ر �د�دة  �و
  �" ا
	ر��

     

44   ,
-!د�� !طور ا���ر �د�دة !��ل -�, ا���د �وا-د و���ھ�م ا�!�دا ا
  ا
�د�د �ن ا#���4 وا
�ط����ت

     

�د-!د   45
��ھ�م ا���ر �د�دة !��ر -ن ا
 �و�
       ��طط�ت�د�دة ����دام ا
ا

�د-!د   46
��ا���ر �د�دة !��ر -!*�  �و!���
       �ن �'ل ا��دام ا
5ور أو ا
روم ا

       ا�!����تا
�د�د �ن ا%���ر 
��و5ل إ
, وا�ذ ��#-���ر أ	�رك   47

48  
��ر �ن �'ل �
�طر81 ا-/�ء ��	�رك �ر��!� �" ا
1وار ا �

�د���و-� 
��ھ�م �و�
       ا

  :,-#BF0ھ,@ اDXF0ا #%#Y(       

��ھ�م   49�
�م ا���م ���
9�م �ر�9ق 1د��4 �9ن ��9ل  �-وو/ا���
�رھ� �9" ا�9�


� ا
	ر�� �  ا
��ل ��#�!�د ا
, رؤ�� ور

     

��ھ�م   50�
�م ا���م �� "�
با�!�
       و/�ت 1د��4 �" ا
و�ت ا

�د-�,  !��ل  51
�ر  �و���� ���
�1د�د �
��ھ�م ا�
       �د�دةا

�� ا
��>د ����ك   52���م���!8 �ن �ر�ق ا�را��            �د�دةا
���ر #أ ��

53  
��99ھ�ما
�	�99رك �99" ا
��ر��99 991ول إ�99راء ا
���99رب و��99م �
ا
�ط99ورة  ا

��ھ�م.�
�م ���� ا���
            1د��4 �� ا
�!ظ�� �<���*� 
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Jا0#ا @E'0ا :M 2E;RF0ا�داء ا P,EQ( 
 >-اH(*X ."�)� >�*-ى ا�
$�ء .´
34 اB��.Bت اBرد��3 اورا�2H ³ ."��� اBداء ا��Ê	���O 2س إ�� ا�(�: ھ0ا )�Iف


ات >K >-اX*)H ��م أو)N�ل >� ا�*���3 ا�D   ) ا´�رة KUو� X*)Hدر$3 >-ا T��6, (  .  
  

  2E;RF0ا�داء ا P,EQ(  
Z.ا-+ 
  VJ&ة

  %&Z  DQZ.ا-+
 #,�
  Z.ا-+

�,# Z.ا-+ 
  VJ&ة 

���زم ا
����ون �<!ظ�� و�وا!�ن ا
��ل ا
�ط��� �" ا
	ر��  54           

�ن ا
ر@�� #!��ز �*�م ا
��ل /�ن او��ت ا
��ل   55����
��وا�ر 
دى ا
���           ا
ر

�ن 
���!*م �ن اداء -��*م   56�����
ب �!�
�و�ر ادارة ا
	ر�� ا
�در�ب ا
           �5ورة ��دة

57   ,
��رة �ن ��ل ا
�د�ر�ن ا�
�ؤدي ا#	راف ا
���	ر وا
������ ا
�ن ����
�ن اداء ا1�  

          

�ف -!د 1دوث �1#ت ط�ر>� �"   58��
�ن -�, ا����
�و�د �درة 
دى ا
  ا
��ل

          

5'1��ت �" ر-� ا!��ز ا%-��ل   59
�-د ��و�ض ا�            

60  - ��
��
�ن ا
�*�رة ا��و��� %داء ��و�ر 
دى ا
�وظ
�, 1ل ا
�	�'ت ا
����  ا
�*�م ا
وظ

          

�ن ا%داء   61�-د ا#���ھ�ت ا
1د��4 ا
�ط��� �" ا
	ر�� �" �1�
"  ا
�ؤ

          

62   ���ن ا
ذ�ن ���د�ون �<���ر إ�دا-���!G ادارة ا
	ر�� ����Fت 
��وظ
"�ن ا%داء ا
�ؤ1�
  

          

���دم �*� �و�د اھ���م و������ �ن ��ل ا
�د�ر  63 "�
�ن 
'��را�1ت ا
  ا
�رؤوون وا
������ ��ودة ا%داء 

          

�1�ق ا
�ودة ا
�ط�و�� �" ����   64�
ق ا
�د�رون �	�ل ���ر !�
�����و��ت ا
�!ظ�
  ا

          

�-دھم   65��*م ��� 
�ن �ط���� ا%-��ل ا
�و��� إ�ھ!�ك ا
��م 
دى ا
�وظ
���-��  �" ا!��زھ� �

          

  
  
  


