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 األمرية جامعة يف املتعلمة املنظمة خصائص توفر مدى
 األقسام رئيسات نظر وجهة من الرمحن عبد بنت نوره

 األكادميية

التعرف على مدى توفر خصائص هدفت الدراسة إلى  _ملخصال
المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نوره من وجهة نظر رئيسات 
األقسام األكاديمية، والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين 
استجابات رئيسات األقسام األكاديمية بحسب )الكلية، سنوات الخبرة، 

إلى تقديم مقترحات  الدرجة العلمية، حجم القسم(، كما هدفت الدراسة
لتطوير جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن للتوجه نحو تحقيق 
المنظمة المتعلمة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، أما مجتمع 
الدراسة فتمثل في جميع رئيسات األقسام األكاديمية في جامعة األميرة 

ل ( رئيسة قسم في الفص24نوره بنت عبدالرحمن والبالغ عددهن )
هـ، طبقت الدراسة 3211/3212الدراسي الثاني من العام الجامعي 

استبانة،  24الميدانية على جميع أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع 
(، وهو 13وبلغ العائد من االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي )

  .%( من مجتمع الدراسة88) يعادل
 :أبرزها وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من

أقل أبعاد المنظمة المتعلمة توفرًا من وجهة نظر رئيسات األقسام      
بينما  األكاديمية هو بعد "تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة".

أكثر األبعاد توفرًا من وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية هو بعد 
وفر األبعاد "القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم". وتراوحت درجة ت

السبعة للمنظمة المتعلمة بين متوسطة وعالية. حيث يرى أفراد عينة 
الدراسة أن خصائص المنظمة المتعلمة متوفرة إلى حٍد ما. كما 
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات عينة الدراسة حول مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة 

ميرة نورة في تل  األبعاد )تشجيع الحوار واالستفسار، في جامعة األ
تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط الجامعة بالبيئة 
الخارجية(، تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة، وذل  لصالح 

سنوات(. وجود فروق ذات  31أفراد العينة من ذوي الخبرة )أقل من 
تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة(،  داللة إحصائية في بعد: )

تعود الختالف حجم القسم )عدد األعضاء(، وذل  لصالح األقسام 
 عضو. وبالنسبة للمقترحات فقد 11إلى أقل من  41ذات الحجم من 

حظيت الفقرة "النظر إلى التدريب على أنه عملية دائمة ومستمرة"، 
أعلى متوسط حسابي  على "والفقرة "تبني مبدأ الصراحة والشفافية

 .وموافقة شديدة من رئيسات األقسام
المنظمة المتعلمة، رئيسة القسم األكاديمي، التعليم  الكلمات المفتاحية:

 .العالي، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 . المقدمة1

تسعى الجامعات إلى التكيف مع التغيرات المتسارعة سواء      
في بيئتها الداخلية أو الخارجية. ولتحسين أداء مؤسسة التعليم 
العالي تتخذ منهج التعلم التنظيمي كأحد المداخل األساسية التي 
أفرزتها األدبيات الحديثة التي تسهم في جعل المؤسسة بمثابة 

نظيمي بأنه العملية التي يـتم من منظمة تعلم، ويعرف التعلم الت
كسابهم المهارات  خاللها تعديل سلو  العاملين في المؤسسة، وا 
التي تمكنهم من األداء الفعال، وتنمية وعـيهم بالمشكالت التي 
تواجه مؤسسة التعليم العالي، وكيفية التفاعل معها وصوال إلى 

تحقيق غاية أكبر وهى تطوير األداء للمؤسسة مما يدفعها نحو 
اعتمادا على فرق العمل. فالتعلم  وفعاليةأهدافها بكفاءة 

التنظيمي يـؤدي في أحد جوانبه إلى تقويم سلو  العاملين 
ومعالجة مشاكل التذمر من طبيعة العمل بتعزيز العالقات 

[ للمنظمة المتعلمة على أنها "تل  3اإلنسانية. وقـد أشار سنج ]
ملية استراتيجية مستمرة المنظمة التي يكون فيها التعلم ع

ومتكاملة ومرتبطة بأنشطتها الرئيسية بهدف تحقيق التحسين 
المستمر والدائم في األداء، وزيادة قدراتها على تحوير ذاتهـا، 
وزيـادة قدرتها على إنجاز األهداف استنادا إلى قدرات ومعارف 
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درا  العاملين، وأن مستوى التعلم ُيعد أحد مقـاييس ومعايير  وا 
 ].4تنافس" ]ال

 . مشكلة الدراسة2
تواجه الجامعات ظروفًا بيئية متغيرة. مما يستدعي مواكبة      

هذه التغيرات واالستجابة لها بشكل متوازن. ويعد مدخل المنظمة 
المتعلمة أداة مالئمة تحقق للجامعة التوازن المنشود. والدراسة 
الحالية تسعى للبحث عن مدى توفر خصائص المنظمة 
المتعلمة في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن ويمكن صياغة 

 :مشكلة الدراسة في األسئلة التالية
 أ. أسئلة الدراسة

ما مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة . 1
 نوره من وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية؟

اد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفر . 2
عينة الدراسة حول مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في 

 –سنوات الخبرة  –جامعة األميرة نورة تعزى للمتغيرات: )الكلية 
  حجم القسم من حيث عدد األعضاء(؟ –الدرجة العلمية 

ما المقترحات لتطوير جامعة األميرة نوره للتوجه بها نحو . 3
 تحقيق المنظمة المتعلمة؟

 لدراسةأهمية اب.  
تكمن أهمية الدراسة الحالية في تحديدها لمدى توفر خصائص 
المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن من 
 :وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية وتبرز األهمية من خالل

أهمية موضوع المنظمة المتعلمة بشكل عام، وحداثته النسبية  -
والعربية وبوصفه أحد العناصر األساسية في البيئة المحلية 

 .لعملية التطوير المستمر
يعد مفهوم المنظمة المتعلمة أحد المداخل التي تمكن الجامعة  -

من التكيف مع المتغيرات المختلفة سواء على صعيد البيئة 
 .الداخلية أو البيئة الخارجية

إن امتال  الجامعة لخصائص ومميزات المنظمة المتعلمة  -
علها قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعه من حولها، يج

 .واالستجابة لها والذي يعد مطلبًا أساسيًا لتطورها واستمرارها

 أهمية الدور الذي تمارسه رئيسة القسم األكاديمي، وتأثيره  -
على سير العملية التعليمية في الكلية، بل تأثير عملها على سير 

 .العمل في الجامعة
االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في المجال العملي يمكن  -

والتطبيقي، والخروج بتوصيات تساعد الجامعة لتحقيق التوجه 
 .نحو المنظمة المتعلمة

ندرة الدراسات التي تناولت موضوع المنظمة المتعلمة على  -
الصعيد المحلي والعربي، خاصة من وجهة نظر رئيسات األقسام 

 .األكاديمية
 أهداف الدراسةج. 

 :تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية
التعرف على مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في . 1

 .جامعة األميرة نوره من وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية
التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات . 2

 (.نوات الخبرة، حجم القسمعينة الدراسة والتي تعزى لمتغيرات )س
التعرف على أهم المقترحات لتطوير جامعة األميرة نوره بنت . 3

 .عبدالرحمن والتي تحقق لها التوجه نحو المنظمة المتعلمة
 حدود الدراسةد. 

اقتصرت الدراسة على الحدود الموضوعية والزمانية والمكانية 
 :التالية

ى توفر خصائص الحد الموضوعي: تناولت الدراسة موضوع مد
المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن من 

 .وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية
الحد الزمني: تم تطبيق الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني 

 .هـ3211/3212من العام الجامعي 
الحد المكاني: تم تطبيق الدراسة في جامعة األميرة نوره بنت 

لذا فإنه سوف يقتصر تعميم  .الرحمن في مدينة الرياض عبد
 .نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة فقط

 مصطلحات الدراسةه. 
 :المنظمة المتعلمة

 [ المنظمة المتعلمة: بأنها المنظمة التي3يعرف سينج ]     
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يعمل فيها الجميع بشكل مستقل ومتعاون على تطوير قدراتهم 
النتائج التي يرغبون في تحقيقها، وهي باستمرار من أجل تحقيق 

التي تسعى إلى تطوير أنماط جديدة للتفكير، وتضع لها 
مجموعة من األهداف والطموحات الجماعية، وحيث يتعلم 

 .أفرادها باستمرار كيف يتعلمون بشكل جماعي
ويمكن تعريف المنظمة المتعلمة إجرائيًا بأنها: المنظمة      

أعضائها، وتشخص معوقات التعلم  التي تتيح التعلم لجميع
أمامهم وتعمل على إزالتها، وتؤمن باستمرارية عملية التعلم، 
وتتبنى منهجًا منظمًا لتحقيق درجة عالية من التكيف مع 

 .المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية
 :جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن

في مدينة الرياض  تقع جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن     
في المملكة العربية السعودية وهي جامعة حكومية ترتبط بوزارة 
التعليم العالي، وتتكون من مجموعة من الكليات المتخصصة 
تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطالبات. تم افتتاحها 
في عهد خادم الحرمين الشريفين المل  عبد اهلل بن عبد العزيز 

م، وتعتبر أول  4118أكتوبر  49هـ /  3249وال ش 49يوم 
جامعة للبنات في المملكة العربية السعودية. تم تغيير اسمها من 
جامعة الرياض للبنات لتصبح جامعة األميرة نوره بنت عبد 

 .الرحمن للبنات
 :رئيس القسم األكاديمي

عضو هيئة تدريس يتميز بالكفاءة العلمية واإلدارية والمالية يتم "
تعيينه لتسيير أمور القسم العلمية واإلدارية والمالية وذل  بقرار 
من مدير الجامعة بناء على ترشيح من عميد الكلية. ويكون 
التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويقدم تقريرًا عن أعمال القسم 

( من نظام مجلس التعليم 22المادة ) في نهاية كل سنة دراسية."
 ".العالي والجامعات

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :مفهوم المنظمة المتعلمة

تعددت وتباينت التعريفات الخاصة بمفهوم المنظمة      
المتعلمة والتي قدمها المفكرون والباحثون في هذا المجال، تبعًا 

الختالف فلسفتهم وتخصصهم وتجاربهم التي مروا بها. فنجد 
على أنها: منظمة يتعاون يعرف المنظمة المتعلمة  [3سينج ]

  .فيها الجميع في سبيل التطوير الذي يقود إلى تحقيق األهداف
[ بأنها: "المنظمة التي تعمل بشكل 1بينما يعرفها ماكوارت ]     

جماعي وقوي وباستمرار لتحويل نفسها، من خالل تحسين 
قدراتها في إدارة واستخدام المعرفة، وتمكين األفراد عن طريق 

داخل وخارج المنظمة، واستخدام التقنية، لتعظيم التعلم التعلم 
 ".واإلنتاج

 للمنظمة المتعلمة جوانب ثقافية متناسبة (Foley) تعريف فولي
)رؤى، قيم، طموحات، سلوكيات( تدعم محيط التعلم، كما أن لها 
إجراءات تشجع تعلم وتطوير األفراد من خالل تحديد احتياجات 

ها جوانب هيكلية تسمح وتتيح استمرارية التعلم وتسهيله، وكذل  ل
 ].2] التعلم
يمكن تعريف المنظمة المتعلمة بأنها: المنظمة التي طورت      

القدرة على التكيف والتغير المستمر، ألن جميع أعضائها 
يمارسون دورًا فاعاًل في تحديد وحل القضايا المرتبطة بالعمل 

وتتصرف بشكل  [. وهي تل  المنظمات التي تبحث وتشار ،5]
مستمر من خالل تعلم األفراد والجماعات فيها، وتسهل ثقافة 
التعلم التي تتضمن المعتقدات، والسلوكيات، واالفتراضات، 

المنظمة المتعلمة بأنها:  [3ويعرف غارفين ] [6] واالتجاهات
"منظمة لديها المهارة في خلق، واكتساب، وتفسير، ونقل 

على تعديل سلوكها بشكل يعكس واالحتفاظ بالمعرفة، وتعمل 
 ".تل  المعرفة والرؤى الجديدة
 :خصائص المنظمة المتعلمة

[ خمسة أسس ينبغي أن تلتزم بها المنظمة التي 3وضع سنج ]
 :تسعى إلى أن تكون منظمة متعلمة وهي كالتالي

طار عمل يقوم على رؤية . 1 التفكير التنظيمي: وهو منهج وا 
العالقات البينية التي تربط بين  الكل بد ال من الجزء، ورؤية

 .أجزاء النظام فضال عن التركيز على األجزاء ذاتها
التميز الذاتي: وهو العمل باستمرار على توضيح وتحديد . 2

 الرؤية الشخصية بدقة ووضوح، ورؤية الواقع بموضوعية مما 
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 يساعد على تركيز الجهود، والمثابرة على تحقيق ما يطمح الفرد 
 .هإلى تحقيق

النماذج الذهنية: وهي تل  االفتراضات، والتعميمات، . 1
والصور الذهنية الراسخة في األعماق، والتي تؤثر في تصور 
الناس للعالم وتفسيرهم لألحداث من حولهم، وكيفية التعامل 

 .معها
الرؤية المشتركة: وهي قدرة مجموعة من األفراد على رسم . 4

 .المنشود صورة مشتركة أو متماثلة للمستقبل
التعلم الجماعي: وهي العملية التي يتم بموجبها تنظيم . 5

وترتيب وتوحيد جهود مجموعة من األفراد لتحقيق النتائج التي 
 .يرغبون في تحقيقها
أن المنظمة المتعلمة ُتعد أنموذجا تنظيميًا  [8ويرى إليكشو ]

مبنيًا على وعود تحريرية مؤكدة مثل تمكين العاملين، والتحول 
في دور المديرين من الدور الرقابي إلى دور المسهل، وخلق 
رؤية مشتركة وشاملة للمنظمة ويؤيد هذا النموذج مبادئ 
الشمولية، وصنع القرارات التعاونية، وفرق العمل المتنوعة، 
والهيكل التنظيمي المسطح، والفرص األكثر للتعلم. وتوصف 

األهداف المتعلقة  المنظمة المتعلمة بأنها المنظمة التي تتجاوز
 .بتعظيم الفائدة قصيرة المدى

 :[ سمات أساسية للمنظمة المتعلمة كالتالي3وحدد غارفين ]
 .حل المشكالت بطريقة منهجية منظمة. 1
 .التجريب الخالق. 2
 .التعلم من التجارب السابقة. 3
 .التعلم من أفضل الممارسات لدى اآلخرين. 4
 .في كل المنظماتنقل المعرفة بسرعة وفعالية . 5

 :الدراسات السابقة
[ دراسة هدفت إلى التعرف على واقع 9أجرى القحطاني ]     

التعلم التنظيمي كمدخل للتحول إلى مفهوم المنظمة المتعلمة في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتحديد معوقات 

 .تطبيقه وتقديم مقترحات تساهم في تطبيقه

ثة المنهج الوصفي، أما أداة الدراسة فكانت استخدمت الباح     
( عبارة توزعت على محاور الدراسة. 61استبانة مكونة من )

%( من 11طبقت الباحثة دراستها على عينة بلغت نسبتها )
مجتمع الدراسة األصلي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 .محل الدراسة
 :توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أبرزها

ارسة عملية التعلم التنظيمي بدرجة ضعيفة وقد تحدد ذل  مم -
في قلة معرفة أعضاء هيئة التدريس بأهم ممارسات عملية التعلم 

 .التنظيمي
 .وجود معوقات بدرجة عالية تحد من تطبيق التعلم التنظيمي -
وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في بعد  -

 ."وبعد "توفر بيئة التعلم الجماعي"تعزيز عملية التعلم التنظيمي" 
[ إلى التعرف على 31هدفت دراسة أبو حشيش ومرتجى ]     

أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة األقصى من وجهة نظر 
العاملين فيها، والكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة 
تبعًا لمتغير )النوع، التخصص، سنوات الخبرة، طبيعة العمل(، 

بعض المقترحات لتطوير الجامعة في ضوء مفهوم  وتقديم
المنظمة المتعلمة، استخدم الباحثان المنهج الوصفي، ولتحقيق 
أغراض الدراسة قام الباحثان باستخدام استبانة أبعاد المنظمة 

[ والذي تكون من 33المطور بواسطة ] (DLOQ) المتعلمة
من  سبعة أبعاد رئيسة. توصل الباحثان إى عدد من النتائج

 :أبرزها
حصلت أبعاد مقياس خصائص المنظمة المتعلمة على درجة  -

 .متوسطة
عدم وجود فروق تبعا لمتغير التخصص على جميع أبعاد  -

االستبانة، باستثناء بعد "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية" حيث 
 .وجدت فروق لصالح كلية العلوم

جميع أبعاد عدم وجود فروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة على  -
االستبانة، باستثناء بعد "إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم" 

سنوات،  31وجدت فروق لصالح سنوات الخبرة أكثر من  حيث
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والبعد "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية" حيث وجدت فروق لصالح 
 .سنوات 5سنوات الخدمة أقل من 

 لعملعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب طبيعة ا -
على جميع أبعاد االستبانة، باستثناء بعد "إيجاد فرص للتعلم 

 .المستمر حيث وجد فروق لصالح اإلداريين
[ إلى معرفة دور القيادة التحويلية 34سعت دراسة سليمان ]     

في تحويل المنظمة إلى منظمة قائمة على المعرفة ثم إلى 
ث المنهج منظمة متعلمة لتصبح منظمة مبتكرة. استخدم الباح

الوصفي الكمي، وكانت أداة الدراسة استبانة وزعت على ثالث 
مجموعات المجموعة األولى كانت: مديرون في منظمة قائمة 

الثانية: مديرون في منظمة متعلمة.  ةالمجموععلى المعرفة. 
والمجموعة الثالثة: مديرون برامج حاسوبية في منظمة مبتكرة. 

رته على المساعدة و التطوير ناقشت الورقة سمات القائد وقد
واستيعاب تنفيذ برامج إدارة المعرفة، ومفاهيم المنظمة المتعلمة، 
وبروتوكوالت المنظمات المبتكرة. توصلت الدراسة إلى عدد من 
النتائج من أهمها: أن أكثر ثالث سمات ذات أهمية لتحقيق 
تحول المنظمة إلى منظمة قائمة على المعرفة، ثم إلى منظمة 

لمة لتصبح منظمة مبتكرة هي: تقبل المخاطرة، والرغبة في متع
العمل على نحو استباقي، والقدرة على النقد الذاتي. وأن تحقيق 
هذا التحول البد للقيادة التحويلية من سمات فريدة، كما تحتاج 
إلنشاء وتوليد المعرفة، والحصول عليها وتعبئتها، ونقلها 

مة، وقبل أن تتحول إلى وتحريكها قبل أن تصبح منظمة متعل
    ر.مبتكمنظمة 
[ فقد هدفت إلى دراسة العالقة 31أما دراسة الحواجرة ]      

بين المنظمة المتعلمة واالستعداد التنظيمي المدر  للتغيير 
اإلستراتيجي. وقد تناول متغير المنظمة المتعلمة سبعة أبعاد 

ر، والمناقشة والحوا هي: التطوير المستمر لفرص العمل،
وتشجيع التعاون لفرق التعلم، وتطوير أنظمة المشاركة للتعلم، 
وتشجيع األفراد نحو رؤية جماعية، وربط المنظمة ببيئتها، 
يجاد قيادة استراتيجية للتعلم. وقد حدد االستعداد التنظيمي  وا 

االستراتيجي على أساس إدرا  المبحوثين  المدر  للتغيير

اختار الباحث منظمة خدمية الستعداد منظمتهم للتغيير، وقد 
( من العاملين في 482لدراستها كحالة، وبلغت عينة الدراسة )

تل  المنظمة. توصلت الدراسة إلى أن العامل المدر  األعلى 
أثرًا لدى عينة الدراسة تمثل في بعد القيادة االستراتيجية، أما 
األدنى فقد كان بعد ربط المنظمة ببيئتها الخارجية. كما توصلت 
الدراسة إلى: أن عينة الدراسة لديها تصور إيجابي عن أبعاد 
المنظمة المتعلمة وذات أهمية من حيث ارتباطها باالستعداد 

توجد فروق  التنظيمي المدر  للتغيير االستراتيجي. كما أنه ال
ذات داللة إحصائية بين تصور العينة المدر  للمنظمة المتعلمة 

 .ةعلى اختالف خصائصهم الديمغرافي
[ دراسة هدفت إلى بيان مفهوم 31كما أجرى الحواجرة ]     

المنظمة المتعلمة في الجامعات األردنية. وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي، وطور استبانة لجمع بيانات الدراسة، 
وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء الهيئة 

% من 11.1لت العينة في التدريسية بالجامعات األردنية وتمث
 .المجتمع األصلي

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رؤية أعضاء هيئة  -

التدريس حول أهمية خصائص المنظمة المتعلمة تعزى للمؤهل 
العلمي، والجامعات وتفاعلها مع كل من مدة الخدمة، والمشاركة 

 .الدوراتفي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رؤية أعضاء هيئة  -

التدريس في الجامعات األردنية ألهمية العوامل الداعمة لتطبيق 
المؤهل العلمي،  المنظمة المتعلمة تعزى إلى متغيرات: الجامعة،

العمر اإلداري، تفاعل الجامعات األردنية مع كل من سنوات 
 .الخبرة، والعمر اإلداري

[ تقييم مستوى التعلم التنظيمي ألحد 32وكان هدف دراسة فيزي ]
معاهد التعليم العالي في جامعة إيران )والمتخصص في دراسة 

وقد استخدم الباحث (.  ANRCالثروات الزراعية والطبيعية
المنهج المسحي الوصفي، كما أعد استبانه لقياس الممارسات 

والتي تعد جزء من  اإلدارية في المعهد داخل الحرم الجامعي
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مكونات التعلم التنظيمي، وكانت عينة الدراسة من أعضاء هيئة 
وتشير . التدريس في المعهد والذي تم اختيارهم بطريقة عشوائية

%( منهم اتفقوا على أن 91النتائج إلى أن غالبية عينة الدراسة )
المعهد يعد منظمة متعلمة، كما تشير نتائج الدراسة على أن 

من أهم أبعاد المنظمة  (System Thinking) النظميالتفكير 
 .المتعلمة
[ تصورًا لدمج وتبني 4وطرحت دراسة العربي والقشالن ]     

دارة الجودة الشاملة في خطة  مفاهيم كل من التعلم التنظيمي، وا 
تنفيذية واحدة نظرًا للتشابه الكبير بينهما، واستخدام مواطن القوة 

ليد راسخة نحو تطوير األداء بمؤسسات بكل منهما في إرساء تقا
التعليم العالي، واتخاذ نموذج التميز الذي أصدرته المنظمة 

واعتباره أسلوبًا لتحقيق  (EFQM) األوروبية إلدارة الجودة
دارة الجودة الشاملة معًا. فال  متطلبات كل من التعلم التنظيمي وا 
 تتوقف الجهود بمجرد تحقيق مستوى متميز، بل البد من

 .مواصلة الجهد للمحافظة عليه وتحسينه
[ إلى التحقق من العالقة بين 35سعى البغدادي ]     

خصائص المنظمة المتعلمة وجاهزيتها للتغيير، والتي اعتمد فيها 
 ، ومقياس(Sudharatna & LI. 2004) على مقياس

(Contu, 2002)   ،لقياس خصائص المنظمة المتعلمة
لقياس جاهزية المنظمة للتغيير.  (Rowden, 2001) ومقياس

أظهرت نتائج الدراسة أن هنا  عالقة مهمة بين جاهزية 
المنظمة المتعلمة في القيم االجتماعية، والتزام القيادة، والتمكين، 
واالتصاالت، ونقل المعرفة، وخصائص الفرد العامل وتطوير 

 .األداء
[ دراسة اهتمت 36وأجرى زايد وبوبشيت والمطيري ]     

بالتعرف على مفهوم المنظمة المتعلمة وأهم خصائصها، كما 
هدفت إلى تقييم اإلمكانيات ذات الصلة بهذا المفهوم في 
القطاعات الرئيسة في الهيئة الملكية بالجبيل. ولتحقيق أهداف 

[ للمنظمة 33الدراسة تم استخدام نموذج مارس  وواتكنز ]
ي القطاعات المتعلمة. تشكل مجتمع الدراسة من جميع موظف

الرئيسية في الهيئة الملكية بالجبيل الموجودين على رأس العمل 

خالل فترة إجراء الدراسة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
والمنهج الوصفي الوثائقي، أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن 
 استبيانة تم توزيعها وبلغت نسبة العائد من االستبانات

(65.3%.) 
ت أبرز نتائج الدراسة أن أقل أبعاد المنظمة المتعلمة كان     

توفرًا في القطاعات الرئيسة في الهيئة هما: تمكين األفراد نحو 
نشاء نظم المعرفة والتعلم. بينما كان أكثر  رؤية مشتركة، وا 
األبعاد توفرًا هو: تشجيع االستفسار والحوار، وقد تراوحت 

( 1.22تعلمة بين )متوسطات األبعاد السبعة للمنظمة الم
 (.6( من )1.92و)

[ هدف إلى تحديد هيكلة مسارات 33بينما نجد سونج ]     
التعلم باالعتماد على الجوانب الثقافية واالستراتيجية وعملية 
تطوير المعرفة التي ترتبط بتحسين أداء المنظمة المدر ، 
 وأجريت الدراسة في المنظمات الكورية وتناولت عددًا من األبعاد
تمثلت في تعلم المنظمة وعملية تطوير وتعزيز المعرفة وتكييفها، 
وتأثير هذه األبعاد في العوامل االستراتيجية والمالية. وتوصلت 
الدراسة إلى أن ثقافة المنظمة المتعلمة لها تأثير كبير في 
المعرفة االستراتيجية وتحسين األداء، وأن هنا  مجموعة عوامل 

االستعداد التنظيمي، والثقة المتبادلة،  تتعلق باألفراد. منها:
والقيادة وأنماطها، وكلها عوامل داعمة إلنشاء منظمة للتعلم 

 .وتشجيع دينامية المعرفة
[ على تقديم تصور مقترح إلدارة 38وركزت أبو خضير ]     

التعلم التنظيمي لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة بمعهد اإلدارة 
ية السعودية. وقد تبنت الدراسة نموذج العامة في المملكة العرب

ماركردت للمنظمة المتعلمة لتقويم إمكانات المعهد ذات الصلة 
بالعلم التنظيمي وتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة لما يتسم به 
هذا النموذج من سمات تميزه عن غيره من النماذج، لذا اعتمدت 

للمنظمة  الباحثة  في جمع بيانات الدراسة على مقياس ماركردت
جراء تعديالت عليه  المتعلمة بعد أن قامت الباحثة بترجمته وا 
ليتالءم مع بيئة العمل السعودية، كما استخدمت الباحثة 
المقابالت الشخصية. أما عن مجتمع الدراسة فكان جميع 
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موظفي وموظفات معهد اإلدارة العامة في المملكة العربية 
لي الوظائف التعليمية السعودية، وأعضاء هيئة التدريب، وشاغ

 والتخصصية والثقافية واالجتماعية الموجودين على رأس العمل
 .خالل فترة تطبيق الدراسة

وخلصت الدراسة إلى تقديم تقويم شامل إلمكانات معهد      
اإلدارة العامة ذات الصلة بممارسات التعلم التنظيمي، وتطبيق 

يلي أبرز النتائج التي مفهوم المنظمة المتعلمة في المعهد. وفيما 
 :توصلت إليها الباحثة

احتل نظام التقنية المرتبة األولى من حيث درجة توفر  -
عناصره في المعهد، بينما نظام إدارة المعرفة احتل المرتبة 

 .الثانية
أظهرت النتائج أن االتجاه العام ألفراد الدراسة يميل إلى تأييد  -

 .رة المعرفة بدرجة كبيرةتوفر عناصر نظام التقنية ونظام إدا
 (.%35أن مستوى الجاهزية المطلوب لجميع األنظمة هو ) -
%( من عناصر نظام 51يتفق أفراد الدراسة على توفر ) -

 .التحول التنظيمي بدرجة كبيرة
احتل نظام التحول التنظيمي المرتبة الثالثة بالنسبة لدرجة  -

فراد المرتبة توفر عناصره في المعهد، بينما احتل تمكين األ
الرابعة بالنسبة لدرجة توفر عناصره في المعهد، ونظام التعلم 

 .المرتبة الخامسة بالنسبة لدرجة توفر عناصره في المعهد
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة نحو  -

توفر عناصر األنظمة الفرعية الخمسة للمنظمة المتعلمة بالمعهد 
مقر العمل، المؤهل العلمي، نوع الوظيفة، تبعا للمتغيرات )

 (.سنوات الخبرة
[ التعرف على أثر أبعاد 39حاول الباحثان كومار وادرس ]     

التعلم التنظيمي في األداء المعرفي لمنظمات التعليم العالي في 
ماليزيا. وقد اعتمدت الدراسة سبعة أبعاد للتعلم التنظيمي وهي: 

وجماعة التعلم، والتفكير على مستوى التعلم المستمر، والحوار، 
النظام، والرؤية المشتركة، وربط المنظمة بالبيئة، والقيادة 
االستراتيجية. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير ايجابي 

   -المذكوره  -معنوي بمستويات متوسطة البعاد التعلم التنظيمي 

اد تأثيرا في األداء المعرفي لهذه المنظمات، ولكن أكثر األبع
كانت: جماعة التعلم، والتفكير على مستوى النظام، والقيادة 

 .االستراتيجية
[ إلى مقارنة مستويات تطبيق ممارسات 41] هدف نييف     

التعلم التنظيمي في الكليات والجامعات المشاركة في عمليات 
االعتماد األكاديمي التقليدية وغير التقليدية )مشروع تحسين 
الجودة األكاديمية وهو نموذج  بديل لالعتماد األكاديمي يتم 

ات التنظيمية بموجبه منح اعتماد الجودة بمراجعة نظامية للمبادر 
لتحسين األداء( وقامت الباحثة بتطوير مقياس لتقدير وقياس 
الممارسات اإلدارية ذات الصلة بالعناصر المتكاملة والمكونة 

 (Goh & Richards) للمنظمة المتعلمة الذي ُأعد بواسطة
والذي اشتمل على سبعة أبعاد )الرؤية المشتركة، الثقافة 

لتعلم الجماعي، مشاركة تبادل التنظيمية، العمل الجماعي وا
المعرفة، التفكير النظمي، القيادة، تمكين العاملين( واشتمل 

( 34( عبارة. طبقت الدراسة على عينة من )13المقياس على )
 ( منها كليات معتمدة أكاديميا وفقا لألسلوب6كلية وجامعة )

المتبقي معتمدة من قبل هيئة التقليدي لالعتماد األكاديمي، و 
  (AQIP).  ع تحسين الجودة األكاديميةمشرو 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع الكليات والجامعات      

التي شملتها الدراسة تمارس عملية التعلم التنظيمي وتتوفر لديها 
 خصائص المنظمة المتعلمة، وأن غالبية تل  المؤسسات

%( منها حصلت على درجة أعلى من المتوسط في 81)
للتعلم التنظيمي. كما اتضح أن الكليات والجامعات ممارستها 

حصلت  (AQIP) التي اعتمدت وفقًا لألسلوب غير التقليدي
على درجة كلية أعلى من تل  المعتمدة وفقًا لألسلوب التقليدي، 
كما حصلت على درجات أعلى بالنسبة لكل بعد من أبعاد 

 .المقياس السبعة للمنظمة المتعلمة
ابق لبعض الدراسات السابقة يمكن من خالل العرض الس

 :مالحظة ما يلي
معظم الدراسات السابقة أجريت في مؤسسات تعليم عالي مثل  -

[، دراسة 31[، أبو حشيش ومرتجى ]9دراسة القحطاني ]
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[، البغدادي 4[، العربي والقشالن ]32[، فيزي ]31الحواجرة ]
 ].41[ ودراسة نييف ]39[، كومار وادرس ]43[، فاهي ]35]
 بعض من الدراسات السابقة طبقت منظمات حكومية، أو -

[، 33[، سونج ]31[، الحواجرة ]34] خاصة مثل: دراسة سليمان
 ].38أبو خضير ]

دراسة واحدة فقط تناولت موضوع: مدى توفر خصائص  -
المنظمة المتعلمة في الجامعة. وهي دراسة أبو حشيش ومرتجى 

من وجهة نظر العاملين  [ والتي طبقت على جامعة األقصى31]
في الجامعة، وتشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في 
الموضوع إال أن االختالف بينهما في الحد المكاني، وفي عينة 
الدراسة. فالدراسة الحالية تناولت الموضوع من وجهة نظر 

 .رئيسات األقسام بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن
 الدراسة إجراءات .4

 منهج الدراسةأ. 
تنطلق الدراسة الحالية من تحديد مدى توفر خصائص      

المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نوره من وجهة نظر رئيسات 
األقسام األكاديمية للتوصل إلى تقديم مقترحات تطويريه لجامعة 
األميرة للتوجه بها نحو تحقيق المنظمة المتعلمة، وذل  باتباع  

ي والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة، الذي يهتم المنهج الوصف
بوصف واقع توفر خصائص المنظمة المتعلمة من خالل جمع 
المعلومات باستجواب مجتمع الدراسة، وتصنيف تل  المعلومات 
وتنظيمها والتعبير عنها كميًا وكيفيًا، مما يؤدي إلى فهم 
العالقات الظاهرة مع غيرها، كما يساعد على الوصول إلى 

 ].44] ستنتاجات، وتعميمات تساعدنا في فهم الواقع وتطويرها
 
 
 

 الدراسة مجتمعب. 
يتكون مجتمع الدارسة الحالية من جميع رئيسات األقسام      

األكاديمية في كليات جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن: 
إدارة األعمال،  )اآلداب، التربية، العلوم، الخدمة االجتماعية،

الحاسب، التصاميم والفنون، اللغات والترجمة، التمريض، علوم 
( رئيسة 24الصيدلة، العالج الطبيعي، الطب( والبالغ عددهن )

قسم، حيث طبقت الدراسة الميدانية على مجتمع الدراسة بأكمله. 
( 18وكان العائد من االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي )

% من مجتمع الدراسة 91.5وبهذا تكون عينة الدراسة تعادل 
 .األصلي

 المعالجة اإلحصائيةج. 
تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام عدد من األساليب      

 (SPSS) اإلحصائية المناسبة.  حيث تمت االستعانة ببرنامج
واالستفادة من التحاليل اإلحصائية المناسبة: )معامالت ارتباط 

المئوية والمتوسطات بيرسون، ألفا كرونباخ، التكرارات والنسب 
وتني، اختبار تحليل التباين األحادي، -الحسابية، اختبار مان

 (.اختبار شيفيه
 أداة الدراسة. د

 :اعتمدت الباحثة على إستبانة مكونة من ثالثة محاور رئيسة
المحور األول: معلومات عامة اشتملت متغيرات عدة: )الكلية، 

القسم من حيث عدد الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، حجم 
 (.األعضاء

المحور الثاني: اعتمدت الباحثة على مقياس أبعاد المنظمة 
[ والذي تكون من 33المطور بواسطة ] (DLOQ) المتعلمة

سبعة أبعاد تمثل خصائص المنظمة المتعلمة والمترجم إلى اللغة 
 24[، وتكون المقياس من 36العربية من قبل زايد وآخرون ]

 :أبعاد للمنظمة المتعلمة وهي كالتالي عبارة تغطي سبعة
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 1جدول 
 ( المطورDLOQمقياس أبعاد المنظمة المتعلمة )

 عدد الفقرات البعد م
 3 إيجاد فرص للتعلم المستمر 3
 6 تشجيع الحوار واالستفسار 4
 6 تشجيع التعلم والتعاون الجماعي 1
 5 لمشاركة المعرفة والتعلمإنشاء أنظمة  2
 6 تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة 5
 6 ربط المنظمة بالبيئة الخارجية 6
 6 القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم 3

 24 المجموع
المحور الثالث: تكون من مقترحات لتطوير جامعة األميرة نوره 

تحقيق المنظمة المتعلمة وقد تألف هذا المحور  للتوجه بها نحو
 .( فقرة35من )

 :الصدق الظاهري
للتحقق من الصدق الظاهري لألداة تم عرضها على خمسة 
محكمين من تخصصات مختلفة: )اإلدارة التربوية، علم النفس، 
اإلحصاء(، وقد تم تعديل صياغة بعض الفقرات في ضوء رؤية 

 .المحكمين
 :صدق البناء

لقياس  (Pearson) تم حساب معامل ارتباط بيرسون      
رجة الكلية للبعد المنتمية العالقة بين مفردات المحور األول بالد

كما تم احتساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة  إليه،
بين بنود المحور األول بالدرجة الكلية للمحور، كما تم احتساب 

لعالقة بين أبعاد المحور األول معامالت ارتباط بيرسون لقياس ا
بالدرجة الكلية للمحور، معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة 

ووجد أن الثاني بالدرجة الكلية للمحور.  بين بنود المحور
 -1.13) معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة

( مما يعد مؤشرا قويًا على صدق البناء والتكوين لألداة. 1.15
( يوضح معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة 4الجدول )و 

بين أبعاد المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور. أما الجدول رقم 
( فيوضح معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود 1)

 .المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
 2جدول 

 خصائص المنظمة المتعلمة بالدرجة الكلية للمحور ارتباط أبعاد المحور األول مدى توفرمعامالت 
 معامل االرتباط البعد

 **1.32 إيجاد فرص للتعلم المستمر
 **1.35 تشجيع الحوار واالستفسار

 **1.81 تشجيع التعلم والتعاون الجماعي
 **1.84 إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم

 **1.88 األفراد من رؤية جماعية مشتركةتمكين 
 **1.85 ربط الجامعة بالبيئة الخارجية

 **1.33 القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم
 1...دالة عند مستوى  **
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 3جدول 
 المتعلمة بالدرجة الكلية للمحورنورة للتوجه بها نحو تحقيق المنظمة  معامالت ارتباط بنود المحور الثاني مقترحات لتطوير جامعة األميرة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
3 1.33** 6 1.82** 33 1.91** 
4 1.81** 3 1.31** 34 1.32** 
1 1.33** 8 1.88** 31 1.81** 
2 1.86** 9 1.35** 32 1.81** 
5 1.39** 31 1.82** 35 1.8** 

  1... مستوى عند دالة **
 :األداة ثبات
 أفراد من( 35) قوامها عشوائية عينة على االستبانة طبقت
 ألفا معامل باستخدام األداة ثبات لحساب وذل  الدراسة مجتمع
 الترتيب على كانت وقد حدة، على محور كل لعبارات كرنباخ
 ،(1.94) ،(1.82) ،(1.81) ،(1.36) ،(1.32: )التالي

  األول للمحور الكلي الثبات معامل بلغ وقد ،(1.84) ،(1.93)
 ،(1.96) الثاني للمحور الكلي الثبات معامل بلغ كما ،(1.96)

 بدرجة االستبانة عبارات تمتع يؤكد مما مرتفعة قيم وجميعها
 .الثبات من مرتفعة
 :العامة المعلومات: العينة وصف

 4 جدول
 العامة معلوماتهم وفق الدراسة عينة توزيع

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 الكلية

 %38.2 3 التربية

 %5.1 4 الخدمة االجتماعية
 %3.9 1 التصاميم والفنون

 %4.6 3 الصحة وعلوم التأهيل
 %3.9 1 العلوم

 %31.5 2 اإلدارة واألعمال
 %5.1 4 اللغات والترجمة

 %5.1 4 الصيدلة
 %31.4 5 اآلداب

 %3.9 1 علوم الحاسب والمعلومات
 %4.6 3 التمريض

 %5.1 4 االقتصاد المنزلي
 %5.1 4 المجتمع
 %4.6 3 الطب

 الرتبة العلمية

 %5.1 4 أستاذ
 %31.5 2 أستاذ مشار 
 %31.3 48 أستاذ مساعد
 %31.5 2 محاضر

 عدد سنوات الخبرة
 %19.5 35 سنوات 31أقل من 

 %61.5 41 سنوات فأكثر 31من 

 حجم القسم
 )عدد األعضاء(

 %12.4 31 41أقل من 
 %48.9 33 11إلى أقل من  41من 

 %16.8 32 فأكثر 11من 
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 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 %311.1 18 المجموع                                    

معظم أفراد عينة الدراسة ممن (: أن 2يتضح من جدول )     
سنوات، كما أن الدرجة العلمية لمعظم  31لديها خبرة تزيد عن 

أفراد عينة الدراسة هي درجة أستاذ مساعد، وأن عينة الدراسة 
( كلية في الجامعة بنسب مئوية متفاوتة. كانت 32توزعت على )

 كلية التربية، واآلداب أكثر تمثياًل في عينة الدراسة، كما أن
معظم أفراد عينة الدراسة ينتمين إلى أقسام يزيد عدد أعضائها 

 .عضواً  11عن 

ولتسهيل تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التالي      
لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة. حيث تم إعطاء وزن 

، ال 1 ، أوافق إلى حد ما=2 ، أوافق=5 للبدائل: )أوافق بشدة=
(، ثم تم تصنيف تل  اإلجابات 3، ال أوافق=4=أستطيع التحديد

 :إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية
عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة

(5-3 ÷ )5  =1.81 
 :لنحصل على التصنيف التالي

 5جدول 
 لتدرج المستخدم في أداة البحثتوزيع للفئات وفق ا

 مدى المتوسطات درجة التوفر الوصف
5.11 – 2.43 عالية جداً  أوافق بشدة  
2.41 – 1.23 عالية أوافق  

1.21 – 4.63 متوسطة أوافق إلى حد ما  
 ال أستطيع التحديد

 ضعيفة
3.83 – 4.61  

3.81 – 3.11 ال أوافق  
 النتائج. 5

السؤال األول: ما مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في 
 جامعة األميرة نورة من وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية؟

لالجابة عن السؤال األول قامت الباحثة باستخراج المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة. وفيما يلي 

( التي توضح استجابات أفراد 355335315958535655)الجداول 
جاباتهن عن فقرات االستبانة وفقًا لألبعاد السبعة  الدراسة، وا 

 .للمنظمة المتعلمة
 :البعد األول: إيجاد فرص للتعلم المستمر

 6جدول 
مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة  تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها

 األميرة نورة )بعد إيجاد فرص للتعلم المستمر(

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
أوافق  الترتيب المعياري

 أوافق بشدة
أوفق 

إلى حد 
 ما

ال أستطيع 
 ال أوافق التحديد

3 
تناقش الموظفات بشفافية األخطاء بهدف 

 التعلم واالستفادة منها.
   4 6 33 31 ت

2.18 1.85 3 
% 12.4 22.3 35.8 5.1   

1 
الموظفات يساعدن بعضهن البعض على 

 التعلم.
     34 39 5 ت

1.83 1.63 4 
% 31.9 54.8 11.1     

4 
تحدد الموظفات المهارات التي يحتجنها 

 المهام في المستقبل. إلنجاز
 4 1 9 32 9 ت

1.68 3.33 1 
% 42.1 13.8 42.1 8.3 5.2 

 2 3.36 1.22 1 1 34 33 3 ت تمنح الموظفة وقتًا للتعلم. 5
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 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أوافق  الترتيب
 أوافق بشدة

أوفق 
إلى حد 

 ما

ال أستطيع 
 ال أوافق التحديد

% 39.2 11.6 11.1 8.1 8.1 

6 
تتعامل الموظفات مع المشكالت التي 

 تواجههن باعتبارها فرصَا للتعلم.
 4 9 34 9 2 ت

1.33 3.19 5 
% 33.3 45.1 11.1 45.1 5.6 

 ُتكافأ الموظفات لتعلمهن أشياء جديدة 3
 8 3 6 34 1 ت

4.86 3.11 6 
% 8.1 11.1 36.3 39.2 44.4 

2 
تستطيع الموظفات الحصول على األموال 

 والموارد األخرى لدعم تعلمهن.
 31 3 9 8 3 ت

4.53 3.44 3 
% 4.9 44.9 45.3 41.1 48.6 

 1.12 المتوسط العام للبعد
(: أن المتوسطات الحسابية 6يتضح من جدول )     

يجاد فرص للتعلم الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد إ
( مما يشير إلى درجة 4.53-2.18ما بين )المستمر تراوحت 

موافقة تتراوح بين ضعيفة وعالية )كما هو موضح في جدول 
(. واحتلت الفقرة التي تنص على" تناقش الموظفات بشفافية 5

األخطاء بهدف التعلم واالستفادة منها" المرتبة األولى بموافقة 
نرى أن عالية من قبل أفراد عينة الدراسة. وبالنظر إلى الجدول 

معظم بنود هذا البعد حصلت على موافقة من أفراد عينة الدراسة 
حيث إن أربع فقرات من هذا البعد حصل على متوسط حسابي 

( مما يعني حصولها على 2.41( ويقل عن )1.23يزيد عن )

موافقة عالية،  بينما حصلت فقرتان على متوسط حسابي يزيد 
ى موافقة متوسطة، يشير إل ( مما1.21( ويقل عن )4.63) عن

( كانت 4.53بينما ثالث االستجابات األقل بمتوسط حسابي )
الفقرة التي تنص على: " تستطيع الموظفات الحصول على 
األموال والموارد األخرى لدعم تعلمهم" ويشير إلى موافقة ضعيفة 

( 1.12لهذه الفقرة.  وبلغ المتوسط الحسابي العام لهذا البعد )
فقة متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة وهذا مؤشر على موا

 .بشكل عام على بنود البعد األول
 :البعد الثاني: تشجيع الحوار واالستفسار

 7جدول 
المنظمة المتعلمة في جامعة مدى توفر خصائص  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن

 األميرة نورة )بعد تشجيع الحوار واالستفسار(

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أوافق  الترتيب
 أوافق بشدة

أوفق 
إلى حد 

 ما

ال أستطيع 
 ال أوافق التحديد

 تحترم الموظفات بعضهن بعضًا. 34
   3 8 36 34 ت

2.15 1.83 3 
% 14.2 21.4 43.6 4.3   

31 
تشجع الموظفات على إثارة أسئلة )لماذا( 

 بغض النظر عن موقعهن الوظيفي.
 3   31 43 6 ت

1.84 1.81 4 
% 35.8 55.1 46.1   4.6 

33 
تذكر الموظفات وجهات نظرهن، 
ويستفسرون أيضًا عن وجهات نظر 

 اآلخريات.

 3   33 39 3 ت
1.84 1.81 4 

% 38.2 51.1 48.9   4.6 

31 
تنفق الموظفات وقتًا لبناء الثقة فيما 

 بينهن.
   8 8 31 9 ت

1.63 3.18 2 
% 41.3 12.4 43.3 43.3   

 5 1.89 1.19 3 1 38 34 2 تتتبادل الموظفات المعلومات فيما بينهن  8
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 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
أوافق  الترتيب المعياري

 أوافق بشدة
أوفق 

إلى حد 
 ما

ال أستطيع 
 ال أوافق التحديد

 4.6 3.9 23.2 13.6 31.5 % بصراحة وشفافية.

9 
تصغي الموظفة لوجهات نظر اآلخريات 

 قبل التحدث.
 3 5 34 39 3 ت

1.13 1.85 6 
% 4.6 51.1 13.6 31.4 4.6 

 1.63 المتوسط العام للبعد
(: أن المتوسطات الحسابية 3يتضح من جدول )     

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد تشجيع الحوار 
( أي أن بدرجة 2.15-1.13واالستفسار تراوحت ما بين )

(، حيث 5موافقة متوسطة إلى عالية )كما هو موضح في جدول 
احتلت االستجابات األكثر الفقرة التي تنص على: "تحترم 

( أي 2.15بمتوسط حسابي ) الموظفات بعضهن البعض"
بموافقة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة. وبالنظر إلى الجدول 
نرى أن معظم بنود هذا البعد حصلت على موافقة من أفراد عينة 
الدراسة حيث إن أربع فقرات من هذا البعد حصل على متوسط 

( أي بموافقة عالية،  2.41( ويقل عن )1.23حسابي يزيد عن )

( 4.63) صلت فقرتان على متوسط حسابي يزيد عنبينما ح
يشير إلى موافقة متوسطة، أما الفقرة  ( مما1.21ويقل عن )

التي احتلت االستجابات األقل الفقرة التي تنص على: "تصغي 
"بمتوسط حسابي  الموظفة لوجهات نظر اآلخريات قبل التحدث

ة ( ويشير ذل  إلى موافقة متوسطة من معظم أفراد عين1.13)
الدراسة على هذه الفقرة.  وبلغ المتوسط الحسابي العام لهذا البعد 

( وهذا مؤشر على موافقة عالية من أفراد عينة الدراسة 1.63)
 .بشكل عام على بنود البعد الثاني

 :البعد الثالث: تشجيع التعلم والتعاون الجماعي

 8 جدول 
مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة  المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن التكرارات والنسب

 األميرة نورة )بعد تشجيع التعلم والتعاون الجماعي(

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أوافق  الترتيب
 أوافق بشدة

أوفق 
حد إلى 
 ما

ال أستطيع 
 ال أوافق التحديد

33 
يغير أعضاء فريق العمل آرائهن نتيجة 

 لمناقشات المجموعة.
 3 1 6 44 5 ت

1.31 1.91 3 
% 31.5 59.5 36.4 8.3 4.3 

32 
تمتل  فرق العمل الحرية لتكيف أهدافها 

 وفقَا لتطور األحداث.
 4 4 31 31 8 ت

1.63 3.15 4 
% 43.3 12.4 12.4 5.1 5.1 

35 
يتعامل أعضاء الفريق بالتساوي بغض 

 النظر عن وظائفهن، وثقافتهن.
 1 1 31 31 9 ت

1.58 3.38 1 
% 41.3 12.4 46.1 3.9 3.9 

36 
يركز أعضاء فرق العمل على مهمتهن 
كمجموعه وكيفية إنجاز األعمال بشكل 

 جيد.

   6 31 36 6 ت
1.58 1.95 1 

% 35.8 24.3 46.1 35.8   

39 
تثق فرق العمل في أن اإلدارة ستأخذ 

 بتوصياتها.
 8 5 31 8 5 ت

4.94 3.16 5 
% 31.9 44.4 43.8 31.9 44.4 

 ُتكافأ فرق العمل على إنجازاتها. 38
 34 5 31 5 5 ت

4.64 3.24 6 
% 31.5 31.5 43.1 31.5 14.2 
 1.15 العام للبعد المتوسط
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(: أن المتوسطات الحسابية 8يتضح من جدول )     
الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد: "تشجيع التعلم 

( أي بدرجة 1.31-4.64والتعاون الجماعي" تراوحت ما بين )
(، حيث 5موافقة متوسطة إلى عالية )كما هو موضح في جدول 

األكثر الفقرة التي تنص على "يغير أعضاء  احتلت االستجابات
فريق العمل آرائهن نتيجة لمناقشات المجموعة" بمتوسط حسابي 

( وبدرجة موافقة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة. 1.31)
وبالنظر إلى الجدول نرى أن معظم بنود هذا البعد حصلت على 

ذا البعد موافقة من أفراد عينة الدراسة حيث إن أربع فقرات من ه
( 1.23حصل على موافقة عالية بمتوسط حسابي يزيد عن )

، بينما حصلت فقرتان على موافقة متوسطة (2.41) ويقل عن
(، أما الفقرة 1.21( ويقل عن )4.63) بمتوسط حسابي يزيد عن

التي احتلت االستجابات األقل الفقرة التي تنص على: "ُتكافأ فرق 
(، ويشير ذل  إلى 4.64ابي )العمل على إنجازاتها" بمتوسط حس

موافقة إلى حد ما من معظم أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة.  
( وهذا يشير 1.15وبلغ المتوسط الحسابي العام لهذا البعد )

على موافقة متوسطة من أفراد عينة الدراسة على بنود البعد 
 .الثالث

 :البعد الرابع: إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم

 9جدول 
توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى

 (األميرة نورة )بعد إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم
 المتوسط درجة الموافقة العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

أوافق 
 بشدة

أوفق إلى  أوافق
 حد ما

ال أستطيع 
 التحديد

ال 
 أوافق

تستخدم االتصاالت المتبادلة بشكل اعتيادي  41
)من خالل االقتراحات، االجتماعات المفتوحة، 
 البريد اإللكتروني، مواقع التواصل االجتماعي(

 3 3.15 1.93 4 3 6 36 31 ت
% 12.4 24.3 35.8 4.6 5.1 

تمكن الجامعة الموظفات وتسهل لهن الحصول  43
على المعلومات المطلوبة بسهولة وفي أي 

 وقت.

 4 3.33 1.16 2 1 31 32 5 ت
% 31.9 18.9 43.8 8.1 33.3 

تحتفظ الجامعة ببيانات حديثة عن مهارات  44
 الموظفات.

 1 3.44 4.36 3 31 8 33 4 ت
% 5.1 48.9 43.3 46.1 38.2 

تطبق الجامعة النظم لقياس الفجوة بين األداء  41
 الحالي واألداء المتوقع.

 2 3.45 4.33 5 33 2 8 2 ت
% 31.5 43.3 31.5 22.3 31.4 

تتيح الجامعة الدروس المستفادة من تجاربها  42
 لجميع الموظفات.

 5 3.45 4.65 3 31 6 8 1 ت
% 8.3 43.6 36.4 15.3 38.9 

 9..3 المتوسط العام للبعد
(: أن المتوسطات الحسابية 9يتضح من جدول )     

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد "إنشاء أنظمة 
( أي 1.93-4.65لمشاركة المعرفة والتعلم" تراوحت ما بين )

بدرجة موافقة متوسطة إلى عالية )كما هو موضح في جدول 
 (، حيث احتلت االستجابات األكثر الفقرة التي تنص على:5

المتبادلة بشكل اعتيادي )من خالل  "تستخدم االتصاالت
االقتراحات، االجتماعات المفتوحة، البريد اإللكتروني، مواقع 

( وبدرجة موافقة 1.93التواصل االجتماعي(" بمتوسط حسابي )
عالية من قبل أفراد عينة الدراسة. وبالنظر إلى الجدول نرى أن 
معظم بنود هذا البعد حصلت على موافقة متوسطة حيث إن 

بع فقرات من هذا البعد حصل على متوسط حسابي يزيد عن أر 
(، أما الفقرة التي احتلت االستجابات 1.21( ويقل عن )4.63)

األقل الفقرة نصت على: " تتيح الجامعة الدروس المستفادة من 
( ويشير 4.65تجاربها لجميع الموظفات." بمتوسط حسابي )
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لدراسة على هذه ذل  إلى موافقة متوسطة من معظم أفراد عينة ا
( وهذا 1.19الفقرة.  وبلغ المتوسط الحسابي العام لهذا البعد )

يدل على موافقة متوسطة من أفراد عينة الدراسة على بنود البعد 
 .الرابع

 :البعد الخامس: تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة
 .1جدول 

توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة  ية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدىالتكرارات والنسب المئو 
 األميرة نورة )بعد تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة(

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
أوافق  الترتيب المعياري

 أوافق بشدة
أوفق 

حد إلى 
 ما

ال 
أستطيع 
 التحديد

ال 
 أوافق

43 
تدعو الجامعة الموظفات للمساهمة في إثراء 

 رؤيتها االستراتيجية.
 5 5 33 31 2 ت

1.36 3.41 3 
% 31.5 12.4 48.9 31.4 31.4 

49 
تدعم الجامعة الموظفات من ذوات المبادرات 

 البناءة.
 3 8 8 9 5 ت

4.94 3.12 4 
% 31.5 42.1 43.6 43.6 38.9 

45 
تكرم الجامعة الموظفات على المبادرات المقدمة 

 من قبلهن.
 31 6 3 9 5 ت

4.83 3.21 1 
% 31.5 42.1 38.9 36.4 43.1 

48 
تمكن الجامعة الموظفات من التحكم بالموارد التي 

 يحتجنها إلنجاز أعمالهن.
 8 5 32 6 2 ت

4.83 3.43 1 
% 31.8 36.4 13.8 31.5 43.6 

11 
تبني الجامعة رؤى موحدة عبر المستويات اإلدارية 

 المختلفة.
 9 31 5 31 2 ت

4.32 3.13 5 
% 31.5 46.1 31.4 46.1 41.3 

46 
تتيح الجامعة للموظفات حرية االختيار عند تنفيذ 

 واجبات العمل.
 33 8 9 3 1 ت

4.55 3.13 6 
% 3.9 38.2 41.3 43.3 48.9 

 4.83 العام للبعد المتوسط
(: أن المتوسطات الحسابية الستجابات 31يتضح من جدول )

أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد: "تمكين األفراد من رؤية 
( أي بدرجة 1.36-4.55جماعية مشتركة" تراوحت ما بين )

حيث احتلت  (،5موافقة متوسطة )كما هو موضح في جدول 
االستجابات األكثر الفقرة التي تنص على: "تدعو الجامعة 
الموظفات للمساهمة في إثراء رؤيتها االستراتيجية" بمتوسط 

( وبدرجة موافقة متوسطة من قبل أفراد عينة 1.36حسابي )
الدراسة. وبالنظر إلى الجدول نرى أن معظم بنود هذا البعد 

عينة الدراسة حيث إن  حصلت على موافقة متوسطة من أفراد
خمس فقرات من هذا البعد حصل على متوسط حسابي يزيد عن 

(،  بينما فقرة واحدة حصلت على 1.21( ويقل عن )4.63)
يشير  ( مما4.61( ويقل عن )3.83متوسط حسابي يزيد عن )

إلى عدم استطاعة أفراد عينة الدراسة التحديد، أما الفقرة التي 
وبموافقة ضعيفة فهي التي تنص على احتلت االستجابات األقل 

" تتيح الجامعة للموظفات حرية االختيار عند تنفيذ واجبات 
وبلغ المتوسط الحسابي العام (. 4.55) العمل" بمتوسط حسابي

( وهذا مؤشر على موافقة متوسطة من أفراد 4.83لهذا البعد )
 .عينة الدراسة على بنود البعد الخامس

 :عة بالبيئة الخارجيةالبعد السادس: ربط الجام
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 11جدول 
مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن

 األميرة نورة )بعد ربط الجامعة بالبيئة الخارجية(

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أوافق  الترتيب
 أوافق بشدة

أوفق 
إلى حد 

 ما

ال أستطيع 
 التحديد

ال 
 أوافق

15 
تتعاون الجامعة مع الجهات الخارجية من 

 أجل تبادل المنافع.
   3 9 35 3 ت

1.58 3.11 3 
% 38.2 19.5 41.3 38.2   

16 
الموظفات على الحصول تشجع الجامعة 

على إجابات ومعلومات من اإلدارات 
 المختلفة.

 5 6 34 31 2 ت
1.15 3.41 4 

% 31.8 43.1 14.2 36.4 31.5 

11 

تشجع الجامعة جميع الموظفات على 
معرفة وجهة نظر المستفيدين )الطالب، 
أولياء األمور، جهات التوظيف( وأخذها 

 القرارات المختلفة.في االعتبار عند اتخاذ 

 3 2 32 3 6 ت

1.11 3.11 1 
% 35.8 38.2 16.8 31.5 38.2 

14 
تشجع الجامعة الموظفات على العمل 
بمبدأ الشمولية في التفكير عند معالجة 

 المشكالت الوظيفية التي تواجههن.

 5 33 31 9 1 ت
4.82 3.33 2 

% 3.9 41.3 46.1 48.9 31.4 

13 
الجامعة الموظفات على الموازنة تساعد 

 بين متطلبات العمل ومتطلبات العائلة.
 34 6 31 3 1 ت

4.55 3.11 5 
% 3.9 38.2 46.1 35.8 13.6 

12 
تهتم الجامعة بمعرفة أثر قراراتها في 

 معنويات الموظفات.
 36 5 6 8 1 ت

4.19 3.24 6 
% 3.9 43.3 35.8 31.4 24.3 

 4.94 للبعدالمتوسط العام 
(: أن المتوسطات الحسابية 34يتضح من جدول )     

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد: "ربط الجامعة 
( أي بدرجة 1.58-4.19بالبيئة الخارجية" تراوحت ما بين )

(، حيث 5موافقة متوسطة إلى عالية )كما هو موضح في جدول 
احتلت االستجابات األكثر الفقرة التي تنص على " تتعاون 
الجامعة مع الجهات الخارجية من أجل تبادل المنافع" بمتوسط 

( وبدرجة موافقة عالية من قبل أفراد عينة 1.58حسابي )
الدراسة . وبالنظر إلى الجدول نرى أن معظم بنود هذا البعد 

ينة الدراسة حيث إن حصلت على موافقة متوسطة من أفراد ع
ثالث فقرات من هذا البعد حصل موافقة ضعيفة بمتوسط حسابي 

(،  بينما حصلت فقرتان 1.21( ويقل عن )4.63يزيد عن )

 ( مما4.61( ويقل عن )3.83) على متوسط حسابي يزيد عن
يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة لم تستطع التحديد، أما الفقرة 

ألقل فهي التي تنص على: "تهتم التي احتلت االستجابات ا
الجامعة بمعرفة أثر قراراتها في معنويات الموظفات" بمتوسط 

( ويالحظ أن هذه الفقرة هي التي حظيت على 4.19حسابي )
أقل متوسط حسابي بين فقرات االستبانة في األبعاد السبعة، مما 
يعني أنها أقل الخصائص توفرًا من وجهة نظر رئيسات األقسام. 

( وهذا مؤشر 4.94المتوسط الحسابي العام لهذا البعد ) وبلغ
 .على موافقة من أفراد عينة الدراسة على بنود البعد السادس

 :البعد السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم 
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 12جدول 
مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة  وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عنالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 األميرة نورة )بعد القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم(

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
أوافق  الترتيب المعياري

 بشدة
 أوافق

أوفق 
إلى حد 

 ما

ال أستطيع 
 التحديد

 ال أوافق

24 
تحرص الرئيسات على أن تتطابق أفعالهن 

 مع قيم الجامعة.
   3 2 33 32 ت

2.44 1.36 3 
% 18.9 23.4 33.3 4.8   

21 
تعلم الرئيسة الموظفات التابعات إلدارتها 
 )قسمها( بهدف تطويرهن على رأس العمل.

   3 6 43 8 ت
2.11 1.34 4 

% 44.4 58.1 36.3 4.8   

 تدعم القيادات بالجامعة فرص التعلم. 23
   4 33 36 8 ت

1.83 1.82 1 
% 43.6 21.4 49.3 5.2   

19 
تدعم الرئيسات غيرهن من الموظفات من 

 أجل تنفيذ رؤية الجامعة وخططها.
 4 1 8 36 8 ت

1.68 3.18 2 
% 43.6 21.4 43.6 8.3 5.2 

13 
الموظفات بشكل عام تدعم اإلدارة طلبات 
 بخصوص فرص التعلم والتدريب.

 4 1 9 33 3 ت
1.61 3.15 5 

% 38.2 22.3 41.3 3.9 5.1 

18 
تزود القيادات الموظفات بالمعلومات 

 المحدثة عن الجامعة وتوجهاتها.
 5 1 31 6 33 ت

1.19 3.15 6 
% 48.9 35.8 12.4 3.9 31.4 

 1.35 المتوسط العام للبعد
( بأن المتوسطات الحسابية 34يتضح من جدول )     

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد: "القيادة 
( أي 2.44-1.19االستراتيجية الداعمة للتعلم" تراوحت ما بين )

بدرجة موافقة متوسطة إلى عالية )كما هو موضح في جدول 
ستجابات األكثر الفقرة التي تنص على: " (، حيث احتلت اال5

تحرص الرئيسات على أن تتطابق أفعالهن مع قيم الجامعة" 
( وبدرجة موافق بشدة من قبل أفراد 2.44بمتوسط حسابي )

عينة الدراسة. وبالنظر إلى الجدول نرى أن معظم بنود هذا البعد 
 حصلت على موافقة من أفراد عينة الدراسة حيث إن أربع فقرات

( 1.23من هذا البعد حصل على متوسط حسابي يزيد عن )

( أي بدرجة موافقة عالية،  بينما فقرة واحدة 2.41ويقل عن )
( ويقل عن 4.63حصلت على متوسط حسابي يزيد عن)

يشير إلى موافقة متوسطة،  أما الفقرة التي احتلت  ( مما1.21)
أقل االستجابات فتنص على: "ُتزود القيادات الموظفات 
بالمعلومات المحدثة عن الجامعة وتوجهاتها " بمتوسط حسابي 

( ويشير ذل  إلى موافقة متوسطة من معظم أفراد عينة 1.19)
وبلغ المتوسط الحسابي العام لهذا البعد  .الدراسة على هذه الفقرة

( وهذا مؤشر على موافقة متوسطة من أفراد عينة 1.35)
 .الدراسة على بنود البعد السابع
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 13جدول 
 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا لمدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة

 الترتيب المتوسط* الحسابي درجة التوفر األبعاد
 4 1.12 متوسطة البعد األول: إيجاد فرص للتعلم المستمر

 2 1.63 عالية واالستفسارالبعد الثاني: تشجيع الحوار 
 3 1.15 متوسطة البعد الثالث: تشجيع التعلم والتعاون الجماعي

 5 1.19 متوسطة البعد الرابع: إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم
 7 4.83 ضعيفة البعد الخامس: تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة

 6 4.94 متوسطة البعد السادس: ربط الجامعة بالبيئة الخارجية
 1 1.35 عالية البعد السابع: القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم

 1.49 متوسطة الدرجة الكلية للخصائص
( المتوسطات الحسابية لمدى توفر 32يوضح الجدول )     

خصائص المنظمة المتعلمة، ويتضح من الجدول أن بعد: 
"القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم" حصل على أعلى متوسط 
حساب بين أبعاد مدى توفر خصائص المننظمة المتعلمة حيث 

(، يليه بعد: "تشجيع 1.35بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )
(، مما يعني  أن 1.63تفسار" بمتوسط حسابي )الحوار واالس

أكثر أبعاد المنظمة المتعلمة توفرًا من وجهة نظر رئيسات 
األقسام األكاديمية هو البعد السابع: "القيادة اإلستراتيجية الداعمة 

. واتفقت "للتعلم" يلية البعد الثاني: "تشجيع الحوار واالستفسار
[ مع في أن أكثر 31واجرة ]نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الح

األبعاد أثرًا لدى عينة الدراسة هو بعد: "القيادة االستراتيجية 
[ اختلفت فيما 36الداعمة للتعلم"، بينما نجد دراسة زايد وزمالؤه ]

توصلت إليه حيث احتل بعد: "القيادة االستراتيجية الداعمة 
 .للتعلم" المرتبة الخامسة

أما بعد: "تشجيع التعلم والتعاون الجماعي"  فقد حصل على 
(، يليه 1.15الترتيب الثالث، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )

(، 1.12بعد: " إيجاد فرص للتعلم المستمر" بمتوسط حسابي )
يليه بعد: "إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم" بمتوسط 

امعة بالبيئة الخارجية" (، يليه بعد: "ربط الج1.19حسابي )
(، أما بعد: "تمكين األفراد من رؤية 4.94بمتوسط حسابي )

جماعية مشتركة" فقد حصل على الترتيب األخير حيث بلغ 
(. وهذا يشير إلى أن هذا البعد هو 4.83المتوسط الحسابي له )

األقل توفرا من وجهة نظر رئيسات األقسام األكاديمية. اتفقت 

[ حيث 36ا توصلت إليه دراسة زايد وزمالؤه ]هذه النتيجة مع م
"تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة" المرتبة  احتل بعد:

[ توصلت إلى أن بعد: "ربط 41األخيرة. إال أن دراسة الحوجرة ]
"احتل المرتية األدنى بين أبعاد  الجامعة بالبيئة الخارجية

فقد أشارت [ 39أما دراسة كومار وادرس ]. المنظمة المتعلمة
نتائج الدراسة إلى أن أكثر األبعاد تأثيرا كانت: جماعة التعلم، 

 .والتفكير على مستوى النظام، والقيادة االستراتيجية
أما الدرجة الكلية لمدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة      

من وجهة نظر رئيسات األقسام فكانت متوفرة إلى حد ما حيث 
(. تقترب هذه 1.49اد مجتمعة )بلغ المتوسط الحسابي لألبع

[، ودراسة أبو حشيش و 9النتيجة من نتائج دراسة القحطاني ]
[ حيث حصلت أبعاد 39[، دراسة كومار وادرس ]31مرتجى ]

المنظمة المتعلمة على درجة متوسطة. إال أن نتائج دراسة نييف 
[ توصلت إلى أن خصائص المنظمة المتعلمة متوفرة بدرجة 41]

توسط في الكليات والجامعات محل الدراسة، كما أعلى من الم
[ إلى أن المعهد محل الدراسة يعد 32توصلت دراسة فيزي ]

 .منظمة متعلمة
السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  

استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر خصائص المنظمة 
رات: )سنوات الخبرة تعزى للمتغي المتعلمة في جامعة األميرة نورة

  حجم القسم(؟ –
 :الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة
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 14جدول 
توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نورة باختالف عدد  وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مدى - اختبار مان

 سنوات الخبرة

متوسط  العدد نوع العينة البعد
 الرتب

مستوى  Zقيمة  مجموع الرتب
 الداللة

 التعليق

إيجاد فرص للتعلم 
 المستمر

 113.51 44.31 35 سنوات 31أقل من 
 غير دالة 1.428 3.33

 219.51 33.81 41 سنوات فأكثر 31من 
تشجيع الحوار 
 واالستفسار

 135.11 45.11 35 سنوات 31أقل من 
4.28 1.131 

دالة عند مستوى 
 166.11 35.93 41 سنوات فأكثر 31من  1.13

تشجيع التعلم والتعاون 
 الجماعي

 155.51 41.31 35 سنوات 31أقل من 
 غير دالة 1.159 3.89

 185.51 36.36 41 سنوات فأكثر 31من 
إنشاء أنظمة لمشاركة 

 المعرفة والتعلم
 149.11 43.91 35 سنوات 31أقل من 

 غير دالة 1.486 3.19
 234.11 33.93 41 سنوات فأكثر 31من 

تمكين األفراد من رؤية 
 جماعية مشتركة

 163.11 42.13 35 سنوات 31أقل من 
4.15 1.123 

دالة عند مستوى 
 181.11 36.54 41 سنوات فأكثر 31من  1.15

ربط الجامعة بالبيئة 
 الخارجية

 161.11 42.11 35 سنوات 31أقل من 
4.14 1.122 

دالة عند مستوى 
 183.11 36.53 41 سنوات فأكثر 31من  1.15

القيادة االستراتيجية 
 الداعمة للتعلم

 152.51 41.61 35 سنوات 31أقل من 
 غير دالة 1.162 3.86

 186.51 36.81 41 سنوات فأكثر 31من 
الدرجة الكلية 
 للخصائص

 169.51 42.61 35 سنوات 31أقل من 
4.11 1.141 

دالة عند مستوى 
 133.51 36.35 41 سنوات فأكثر 31من  1.15

أن قيم )ز( غير دالة في (: 32يتضح من الجدول )     
األبعاد: )إيجاد فرص للتعلم المستمر، تشجيع التعلم والتعاون 

القيادة الجماعي، إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم، 
االستراتيجية الداعمة للتعلم(، مما يشير إلى عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مدى 
توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نورة في تل  

 .األبعاد، تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة
قيم )ز( دالة عند مستوى  (: أن32بينما يشير الجدول )     
فأقل في األبعاد: )تشجيع الحوار واالستفسار، تمكين  1.15

األفراد من رؤية جماعية مشتركة، ربط الجامعة بالبيئة 
الخارجية(، وفي الدرجة الكلية لمدى توفر خصائص المنظمة 
المتعلمة، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

سة حول مدى توفر خصائص المنظمة استجابات عينة الدرا

المتعلمة في جامعة األميرة نورة في تل  األبعاد، تعود الختالف 
عدد سنوات خبرة أفراد العينة، وكانت تل  الفروق لصالح أفراد 

 (.سنوات 31العينة ذوي الخبرة )أقل من 
دراسة أبو حشيش ومرتجى  جنتائوتتفق النتائج السابقة مع      

صلت إلى عدم وجود فروق تبعا لمتغير سنوات [ والتي تو 31]
الخبرة على جميع أبعاد االستبانة، باستثناء بعد: "إنشاء أنظمة 
لمشاركة المعرفة والتعلم" وبعد: "ربط المنظمة بالبيئة الخارجية". 

[ توصلت إلى عدم وجود فروق 31بينما نجد دراسة الحواجرة ]
ديموغرافية. أما ذات داللة احصائية على اختالف خصائصهم ال

[ حيث وجد فروق 38[ ودراسة أبو خضير ]41دراسة حواجر ]
 .ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات الخبرة

 :الفروق باختالف حجم القسم
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 15جدول 
توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نورة حول مدى  اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة

 باختالف حجم القسم

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 التعليق الداللة

 إيجاد فرص للتعلم المستمر
 1.11 4 1.65 بين المجموعات

 غير دالة 1.511 1.31
 1.26 15 36.41 داخل المجموعات

 تشجيع الحوار واالستفسار
 1.25 4 1.91 بين المجموعات

 غير دالة 1.495 3.46
 1.16 15 34.22 داخل المجموعات

 تشجيع التعلم والتعاون الجماعي
 1.13 4 1.32 بين المجموعات

 غير دالة 1.629 1.22
 1.82 15 49.21 داخل المجموعات

 والتعلمإنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة 
 3.15 4 4.31 بين المجموعات

 غير دالة 1.112 3.41
 1.85 15 49.33 داخل المجموعات

 تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة
 5.13 4 31.11 بين المجموعات

 1.15دالة عند مستوى  1.135 2.35
 3.16 15 16.93 داخل المجموعات

 ربط الجامعة بالبيئة الخارجية
 4.86 4 5.34 المجموعاتبين 

 غير دالة 1.165 4.96
 1.93 15 11.81 داخل المجموعات

 القيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم
 1.69 4 3.18 بين المجموعات

 غير دالة 1.151 3.18
 1.62 15 44.46 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية للخصائص
 1.95 4 3.89 بين المجموعات

 دالة غير 1.352 3.93
 1.28 15 36.38 داخل المجموعات

(: أن قيم )ف( غير دالة في 35يتضح من الجدول )     
األبعاد: )إيجاد فرص للتعلم المستمر، تشجيع الحوار 
واالستفسار، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي، إنشاء أنظمة 

الجامعة بالبيئة الخارجية، القيادة لمشاركة المعرفة والتعلم، ربط 
االستراتيجية الداعمة للتعلم(، وفي الدرجة الكلية لمدى توفر 
خصائص المنظمة المتعلمة، مما يشير إلى عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مدى 
توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األميرة نورة في تل  

 (.عاد، تعود الختالف حجم القسم )عدد األعضاءاألب
(: أن قيمة )ف( دالة عند 35كما يتضح من الجدول )     

في بعد: )تمكين األفراد من رؤية جماعية  1.15مستوى 
مشتركة(، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

استجابات عينة الدراسة حول مدى توفر خصائص المنظمة 
ي جامعة األميرة نورة في هذا البعد، تعود الختالف المتعلمة ف

حجم القسم )عدد األعضاء(. وباستخدام اختبار شيفيه للكشف 
اتضح وجود فروق دالة عند مستوى  عن مصدر تل  الفروق

"تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة" بين  :في بعد 1.15
الحجم فأكثر(، وبين األقسام ذات  11األقسام ذات الحجم )من 

(، وذل  لصالح األقسام ذات الحجم 11إلى أقل من  41)من 
هذه النتيجة أن األقسام  ( وتشير11إلى أقل من  41)من 

المتوسطة الحجم استطاعت أن تستفيد من الفرص التي تمنحها 
بداء الرأي وتقديم المبادرات  .الجامعة للمشاركة وا 

ميرة نورة للتوجه السؤال الثالث: ما المقترحات لتطوير جامعة األ 
 بها نحو تحقيق المنظمة المتعلمة؟
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 16جدول 
الدراسة حول مقترحات تطوير جامعة األميرة نورة للتوجه بها نحو  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة

 تحقيق المنظمة المتعلمة

 المقترح م
أوافق 
 أوافق بشدة

أوفق 
إلى حد 

 ما

ال أستطيع 
 ال أوافق التحديد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

1 
النظر إلى التدريب على أنه عملية دائمة 

 ومستمرة.
 3   31 45 ت

2.63 1.33 3 
% 69.2 43.8   4.8 

 تبني مبدأ الصراحة والشفافية. 3
   4 31 42 ت

2.63 1.61 3 
% 66.3 43.8 5.6   

34 
تشجيع الموظفات على إعطاء مرئياتهن 

 بكل صدق وأمانه.
   1 33 41 ت

2.52 1.65 1 
% 64.4 49.3 8.3   

31 
عداد نظم معلومات متطورة  تصميم وا 

 تضمن تحديث المعلومات بشكل مستمر.
  3 1 8 42 ت

2.51 1.33 2 
% 66.3 44.4 8.1 4.8  

3 
إتاحة الفرصة للموظفات لمناقشة األخطاء 

 بموضوعية لضمان عدم تكرارها.
 3  4 31 42 ت

2.53 1.82 5 
% 62.9 43.1 5.2  4.3 

32 
إتاحة المعلومات الحديثة والخاصة 
 بتوجهات الجامعة لجميع الموظفات.

   5 9 41 ت
2.29 1.31 6 

% 64.4 42.1 31.5   

35 
مع الجهات الخارجية التواصل المستمر 

واالستفادة من وجهات النظر المختلفة 
 لدعم مجاالت التطوير.

 3  2 3 45 ت
2.29 1.91 6 

% 63.6 38.9 31.8  4.3 

31 
تشجيع إنجاز األعمال بواسطة فرق عمل 

إلتاحة فرصة التعلم وتبادل الخبرات 
 للجميع.

 3  5 6 45 ت
2.26 1.91 8 

% 63.6 36.4 31.5  4.3 

2 
النظر إلى المشكالت على أنها فرص 

 للتعلم.
 3  1 31 44 ت

2.22 1.88 9 
% 63.3 43.8 8.1  4.8 

5 
مكافأة الموظفة المتميزة والتي تساعد 

 زميالتها على التعلم.
 4  1 3 45 ت

2.21 3.12 31 
% 63.6 38.9 8.3  5.2 

8 
مكافأة الموظفات ذوات المبادرات الداعمة 

 للتعلم.
 4 3 4 6 46 ت

2.21 3.19 31 
% 31.1 36.4 5.2 4.3 5.2 

9 
منح الموظفة المتميزة وقتًا للتدريب 

 والتعلم.
 1  3 3 46 ت

2.21 3.32 31 
% 31.1 38.9 4.3  8.3 

 مكافأة الموظفات لتعلمهن مهارات جديدة. 6
 4 3 1 6 45 ت

2.18 3.33 31 % 63.6 36.4 8.3 4.3 5.2 

4 
توفير الموارد الداعمة لعملية التعلم 

 المستمر.

 4  4 33 43 ت
2.16 3.14 32 

% 58.1 11.6 5.6  5.6 

33 
تشجيع الرئيسات على البحث عن فرص 

 لتعلم الموظفات واإلفادة منها.

 4  2 9 44 ت
2.14 3.16 35 

% 59.5 42.1 31.8  5.2 

 2.23 المتوسط* العام للمحور
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(: استجابات عينة الدراسة حول 36يوضح الجدول )     
ها نحو تحقيق مقترحات تطوير جامعة األميرة نورة للتوجه ب

يتضح من الجدول أن جميع المقترحات المنظمة المتعلمة، و 
بموافقة شديدة من أفراد عينة الدراسة  الوارد ذكرها قد حضيت

-2.14ي للمقترحات ما بين )حيث تراوح المتوسط الحساب
(. وبالنظر إلى 2.23بلغ المتوسط العام للمحور )( 2.63

 :الجدول نجد اآلتي
أن مقترحين حصال على المرتبة األولى  بأعلى متوسط  -

و ( أي بدرجة موافقة عالية )كما ه2.63حسابي والذي بلغ )
(،  وهو المقترح الذي ينص على: "النظر 5موضح في جدول 

إلى التدريب على أنه عملية دائمة ومستمرة"، والمقترح الذي 
ينص على: "تبني مبدأ الصراحة والشفافية" مما يعني موافقة 

 .شديدة على هذين المقترحين من رئيسات األقسام
 وحظي المقترح الذي ينص على: "تشجيع الرئيسات على -

البحث عن فرص لتعلم الموظفات واإلفادة منها" على أدنى 
( وهو يشير إلى 2.14مرتبة حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 .موافقة شديدة
 التوصيات. 6

ترسيخ مفهوم المنظمة المتعلمة لدى القيادات اإلدارية وجميع  -
 .منسوبات الجامعة

نشاء أنظمة  - في إتاحة الفرصة للجميع للتعلم المستمر، وا 
 .الجامعة لتبادل المعرفة

تمكين األفراد من الحصول على الدعم المادي والمعنوي لدعم  -
 .عملية التعلم

إنجاز األعمال من خالل فرق العمل ومكافأة فرق العمل على  -
 .إنجازاتها

إتاحة التجارب السابقة للجامعة للموظفات، واالستفادة منها  -
 .منهاباعتبارها فرصة، ودروس يجب التعلم 

قياس الفجوة بين األداء  لىعضرورة تطبيق أنظمة تساعد  -
 .الحالي واألداء المتوقع

إتاحة حرية االختيار للموظفات لتنفيذ األعمال والمهام الموكلة  -
 .إليهن بالطريقة التي تناسبهن

  .ضرورة تبني رؤى موحدة عبر المستويات اإلدارية المختلفة -
 .رؤية جماعية مشتركةضرورة تمكين األفراد من  -
التعرف على أثر قرارات اإلدارة العليا على معنويات  -

 الموظفات.
 المراجع

عربيةأ. المراجع ال  
( بعنوان: "تطوير 4119العربي، شريف. والقشالن، أحمد، ) [2]

األداء في مؤسسات التعليم العالي في ضوء مدخل التعلم 
دارة الجودة الشاملة"  العربية لضمان المجلة التنظيمي وا 

 .(1) ، العددن، المجلد الثامجودة التعليم الجامعي

 والعمليات المفاهيم: المعرفة إدارة(. 4115) عبود، نجم، [5]
 .والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة عمان واالستراتيجيات،

( "التعلم التنظيمي مدخل 4134القحطاني، فاطمة محمد، ) [9]
للتحول إلى مفهوم المنظمة المتعلمة في الجامعات 

)دراسة تطبيقية على جامعة اإلمام محمد بن  السعودية
كلية  ،رسالة ماجستير غير منشورةسعود اإلسالمية(" 

العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 ض المملكة العربية السعودية.اإلسالمية، الريا

(، "مدى توفر 4133، ومرتجى، زكي. )حشيش، بسام أبو [10]
خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األقصى من وجهة 

)سلسلة  مجلة الجامعة اإلسالميةنظر العاملين فيها" 
الدراسات اإلنسانية( المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، 

  218-193  ص
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 

3/3/4131  

(، "المنظمة المتعلمة 4131الحواجرة، كامل محمد، ) [13] 
مجلة  واالستعداد التنظيمي المدر  للتغيير اإلستراتيجي"

 .11-3: (، ص25السابعة، العدد ) السنة، علوم انسانية

 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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(. العالقة بين خصائص 4118البغدادي، عادل هادي ) [15] 
المنظمة المتعلمة وجاهزيتها للتغيير: دراسة مقارنة في 

مجلة كليتين من كليات التعليم العالي الخاص في بغداد، 
، 3 ، العدد31، المجلد القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية

 .38-53ص: 

المطيري، وبوبشيت، خالد، و دالناصر حسين. زايد، عب [16]
( المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها في المملكة 4119ذعار. )

العربية السعودية، دراسة حالة: القطاعات الرئيسية في 
المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية: الهيئة الملكية بالجبيل. 

-31 .نحو أداء متميز في القطاع الحكومي
 دية.المملكة العربية السعو  هـ36/33/3211

( "إدارة التعلم التنظيمي 4116أبو خضير، إيمان سعود ) [18]
في معهد اإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية: تصور 

 هرسالة دكتورامقترح لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة". 
، جامعة المل  سعود، كلية التربية، الرياض، غير منشوره

 المملكة العربية السعودية.

حمن. عبدالحق، كايد. ر العدس، عبدعبيدات، ذوقان.  [22] 
 ".البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهم(، 3998)

  .442(، ص:6عمان، األردن: دار الفكر، ط )

(، "مفهوم المنظمة 4131الحواجرة، كامل محمد، ) [23]
المتعلمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء 

، المجلد األردنية في إدارة األعمال المجلةالهيئة التدريسية" 
 .425-445، ص: 3، العدد6
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Princess Nora bint Abdul Rahman University 

Abstract_ The purpose of this study is to identify the availability of Learning Organization characteristics at the 

Princess Nora bint Abdul Rahman University (PNU) from the perspective of academic departments heads, and 

to identify the statistical differences between the responses of academic departments heads, according to 

(college, years of experience, academic degree, department size), and to offer suggestion to  direct PNU towards 

learning organization. The study was designed to be a descriptive analytic study, utilizing a questionnaire to 

gather information.  

     The population of   the study represents all academic departments heads at (PNU) a total of (42) in the 

second semester of the academic year 2012-2013. A total number of (42) questionnaires were distributed, the 

returned questionnaires were (37), which is equivalent to (88%) of the study population. 

The study results revealed that: 

- From the perspective of academic department heads the  "empowerment of individuals from a shared collective 

vision" was the least available, and the "strategic leadership in support of learning" the most. - The averages of 

the learning organization dimensions ranged between (2.81) (3.75) out of (5) which meant that it is available to 

some extent. 

- There were statistically significant differences between the responses on the availability of some dimensions: 

(the promotion of dialogue and inquiry, enabling individuals to a collective vision shared, linking the university 

to the external environment), due to the different number of years of experience of the sample, in favour of the 

respondents experienced less than 10 years. 

- There were statistically significant differences between the responses on the availability of some dimensions: 

(enable individuals to a collective vision shared), belonging to department size (number of members), for the 

benefit of department sized from 20 to less than 30 members. 

- "looking at training as a permanent and ongoing process", and "Adopting openness and transparency" were 

the top suggestions that had the highest approval from the participants.  

Key words: learning organization, academic departments heads, Higher Education, Princess Nora bint Abdul 

Rahman University (PNU). 

 

 

 




