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 متهيد

تعرف بيئة األعمال ادلعاصرة تغريات وتطورات يصعب حصرىا، سواء تعلق األمر ابدلستوى الكلي أو اجلزئي. 
تعقدت حاجات وطلبات  ،ادلستوى العادلي النفتاح األسواقفقد اشتدت ادلنافسة واتسع نطاقها إىل التنافس على 

اتو سة وأتثري تعددت األطراف ذات ادلصلحة يف ادلؤسسة واليت لكل طرف منها طلباتو وضغوطاتو على ادلؤس ،الزابئن
، رقميا بتوفري وسائل اتصال جديدة تنامى دور تكنولوجيات ادلعلومات اليت خلقت عادلا، على مستوايت أدائها

 إىل جانب تغريات أخرى كثرية حتكم صلاح ادلؤسسة وتطورىا. ...ادلنتجات عادليا لتسويق ظهرت التجارة اإللكًتونية

فرضت ىذه التغريات االنتقال من االقتصاد الصناعي القائم على ادلوارد ادللموسة إىل االقتصاد ادلعريف القائم 
وارد األخرى يف خلق القيمة على مورد ادلعرفة. والذي صار موردا اسًتاتيجيا للمؤسسة تفوق أمهيتو أمهية ابقي ادل

والبقاء واالستمرار يف بيئة العمل. وىنا؛ وجدت  ادلتميزةوحتقيق ادليزة التنافسية والوصول إىل مستوايت األداء 
ادلؤسسات ادلعاصرة نفسها رلربة على البحث يف سبل التطوير التنظيمي. ألن قدرهتا على االستمرار وحتقيق األىداف 

عتماد على مداخل اإلدارة التقليدية زلدودة. وتستلزم تطبيق مداخل وتقنيات إدارة جديدة االسًتاتيجية يف ظل اال
حتاول ادلواءمة بني ادلؤسسة وبيئتها، مثل: إدارة اجلودة الشاملة، اإلدارة ادلندرلة، إعادة اذلندسة... ومن أمثلتها أيضا 

لمة اليت تستخدم ادلعرفة كأساس السًتاتيجية ادلنافسة. أحد ادلداخل ادلهمة واحلديثة وادلتمثل يف مدخل ادلؤسسة ادلتع
وتستند إىل التعلم التنظيمي كأساس للبقاء واالستمرار من منطلق أنو العملية اليت تسمح ابحلصول وابستغالل ادلعارف 

فاء عدم االكت ؛أدائها وحتقيق أىدافها. وفوق ذلكللحصول على رلموعة نتائج دتكن ادلؤسسة من حتسني مستوايت 
بل البحث يف طرق حتقيق التعلم األسرع واألكثر قيمة واالستفادة منو كقاعدة لإلبداع أبنواعو حىت  ،ابلتعلم فقط

 تتماشى سرعة تعلم ادلؤسسة وأفرادىا مع سرعة التغيري يف البيئة اخلارجية.

اخلية ادلستمرة اليت دتكنها تنطلق أمهية مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة من أهنا مؤسسة قادرة على إجراء التغيريات الد
من تيسري عمليات التعلم التنظيمي، وال سيما التعلم التنظيمي اخلالق الذي يُعترب القاعدة لإلبداع واالبتكار وحتسني 

كما أهنا مؤسسة قادرة على بناء أسس ادليزة التنافسية وحتسني مستوايت   .تجات واالستجابة السريعة للزابئنجودة ادلن
اعو. ويرجع كل ذلك إىل كون ادلؤسسة ادلتعلمة مؤسسة قادرة على توفري رلموعة من العوامل ادلساعدة  األداء أبنو 

كاذلياكل التنظيمية والسياسات واإلجراءات والعمليات ادلتبعة فيها وإشراك كافة ادلستوايت وكافة األفراد داخل 
رية األخرى اليت تتفاعل فيما بينها يف عالقات أتثري ادلؤسسة يف بناء وتنفيذ االسًتاتيجيات، وغريىا من العوامل الكث

 متبادلة لتمكن من حتقيق كل النتائج ادلذكورة.
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 أوال: إشكالية الدراسة

مهية االسًتاتيجية للمؤسسة ادلتعلمة؛ فنن على ادلؤسسة مهما كان حجمها أو طبيعة ملكيتها أو طبيعة لألنظرا 
ل فيها أن حتاول السعي لتكون مؤسسة متعلمة. وىنا تُطرح إشكالية ادلؤسسة نشاطها أو عمرىا أو البيئة اليت تعم

ابقي ادلؤسسات ادلعاصرة. ففي ظل انتقال اجلزائر من  بيئة اجلزائرية اليت ال تبتعد خصائص بيئتها عن خصائص
ا رلربة ىي االقتصاد االشًتاكي والتحول إىل االقتصاد احلر وما لو من أتثريات، وجدت ادلؤسسات اجلزائرية نفسه

األخرى على البحث يف سبل التكيف والتطور ومَل ال التحول إىل مؤسسات متعلمة قادرة على ادلنافسة والوصول إىل 
مستوايت األداء ادلخَططة. بعبارة أخرى؛ تُطرح إشكالية بناء منوذٍج خُيترب يف واقع ادلؤسسة اجلزائرية ليحدد أىم ما 

 تعلمة.جيب القيام بو للتحول إىل مؤسسة م

مث ينتقل بعد ذلك إىل حتديد شبكة العالقات بني ىذه األبعاد. أو  ينطلق بناء النموذج أوال من حتديد أبعاده
بتعبري آخر؛ ينطلق من حتديد النموذج النظري الذي يضم أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة ادلستمدة من أدبيات ادلوضوع 

يني وادلمارسني على حد السواء. حيث تبنيِّ ىذه األدبيات أن والنماذج ادلختلفة اليت مت طرحها من ِقبل األكاددي
مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة متعدد األبعاد ومتشابك عالقات التأثري فيما بينها. وىذا ما يتماشى دتاما مع ادلنطق؛ إذ ال 

دة أبعاد فيما ديكن تصور أن التحول إىل مؤسسة متعلمة يرتكز على بعد واحد أو بعدين. بل يتطلب األمر تفاعل ع
بينها. وقد اختلفت النماذج يف حتديد ىذه األبعاد وال يوجد اتفاق بني الباحثني حول أبعاد زلددة يتم من خالذلا 
قياس ىذا ادلفهوم قياسا دقيقا ديثل ما جيب على ادلؤسسة أن تقوم بو لتُعترب مؤسسة متعلمة. فقد اجتهد كل ابحث 

ره يف واقع ادلؤسسات اليت درسها. شلا ترتب عنو تعدد وجهات النظر وتعدد األبعاد يف بناء منوذج أببعاد معينة واختبا
 اليت تقيس مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة.

ائرية اليت اىتمت الدراسات اجلز  ولقلةبناء على ما سبق؛ ونظرا لعدم وجود اتفاق حول أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة 
ختبارِىا يف واقع ادلؤسسة اجلزائرية. فنن إسهام ىذه الدراسة سيكون دد أبعادىا وخصائص كل بعد واحتُ ببناِء مناذج 

أوال يف تقدمي منوذج يقًتح رلموعة أبعاد تساعد يف قياس مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة واثنيا يف اختباره يف واقع ادلؤسسة 
 اجلزائرية.

ة ادلتعلمة ومراجعة سلتلف تبلور النموذج النظري ذلذه الدراسة من مطالعة اجلانب النظري دلفهوم ادلؤسس
النماذج والدراسات السابقة اليت تناولتها. ومن تصور الطالبة الذي تشكل بناء على تلك القراءة وبناء على ما 
الحظتو يف ادلؤسسات ادلدروسة خالل اللقاءات مع مسؤوليها. ويتلخص ىذا التصور يف حتديد تعريف إجرائي يَعترب 
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. حيث تتمثل لهالدعائم األساسية  وتوفر تركز على التعلم التنظيميسسة اليت املؤسسة املتعلمة هي املؤ أن 
الدعائم أساسا يف القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات وثقافة 

 ادلؤسسة التعلم. حبيث يتصف كل بعد من ىذه األبعاد مبجموعة خصائص جتعلو مشجعا على التعلم التنظيمي يف
 مستوايت ىي التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة.  ةوالذي جيب أن يضم ثالث

من ىذا ادلنطلق؛ يفًتض منوذج ىذه الدراسة أن األبعاد اليت يضمها تنقسم إىل متغريات اتبعة وىي التعلم  
أهنا تتأثر إجيااب ابدلتغريات ادلستقلة مبستوايتو الثالثة على مستوى الفرد وعلى مستوى الفرق وعلى مستوى ادلؤسسة. و 

ادلتمثلة يف القيادة واذليكل التنظيمي ومكافأة التعلم والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات. بتعبري آخر؛ فننو 
ات حسب منوذج ىذه الدراسة فننو حىت تكون ادلؤسسة متعلمة فعليها أن هتتم بتوفري دعائم التعلم شلثلة يف ادلتغري 

 ادلستقلة لتضمن الدعم الدائم للتعلم سواء الفردي أو تعلم الفرق أو تعلم ادلؤسسة. 

كما يفًتض النموذج أن التعلم يف ادلؤسسة سواء التعلم الفردي أو تعلم الفريق أو تعلم ادلؤسسة يتأثر بوجود 
سسة بتوفري ادلتغريات ادلستقلة شلثلة يف ثقافة التعلم داخل ادلؤسسة. وأن خلق ىذه الثقافة ودعمها مرتبط ابىتمام ادلؤ 

القيادة واذليكل التنظيمي ومكافأة التعلم والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات. فكلما استطاعت ادلؤسسة 
 توفري ىذه األبعاد دتكنت من خلق ودعم ثقافة التعلم واليت بدورىا ستدعم التعلم يف سلتلف مستوايتو. أي أن النموذج
النظري ذلذه الدراسة يفًتض أيضا أن ثقافة التعلم متغري وسيط بني ادلتغريات ادلستقلة وادلتغريات التابعة حبيث تزيد من 

 األثر اإلجيايب للمتغريات ادلستقلة على التعلم التنظيمي مبستوايتو الثالث. 

ن إشكالية ىذه الدراسة. يتعلق سيكون التأكد من ىذا الطرح من خالل اإلجابة عن أربعة أسئلة رئيسة تعرب ع
األول منها مبستوى توافر أبعاد النموذج النظري ادلقًتح يف ادلؤسسات زلل الدراسة. أما السؤال الثاين فيتعلق جبودة 
األبعاد اليت مت اختيارىا يف النموذج. يف حني يتعلق السؤاالن الثالث والرابع بشبكة اآلاثر ادلباشرة واآلاثر غري ادلباشرة 

 ني متغريات النموذج. وديكن صياغة ىذه األسئلة كما أييت:ب

 ما مستوى توافر أبعاد النموذج النظري للمؤسسة ادلتعلمة يف ادلؤسسات زلل الدراسة؟السؤال الرئيس األول: 

إحصائيا ىل ترتبط أبعاد النموذج النظري فيما بينها يف ادلؤسسات زلل الدراسة ارتباطا داال السؤال الرئيس الثاين: 
 لتشكل بنية واحدة دتثل أبعاد منوذج ادلؤسسة ادلتعلمة؟
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ىل تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة  السؤال الرئيس الثالث:
 ادلؤسسات زلل الدراسة؟إجيابيا مباشرا على التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة يف  اوتكنولوجيا ادلعلومات أثر 

 لإلجابة عن ىذا السؤال سيتم جتزئتو إىل ثالثة أسئلة فرعية ىي:

 :ىل تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة  السؤال الفرعي األول
 ل الدراسة؟؛وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إجيابيا مباشرا على التعلم الفردي يف ادلؤسسات زل

 :ىل تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة  السؤال الفرعي الثاين
 وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إجيابيا مباشرا على تعلم الفريق يف ادلؤسسات زلل الدراسة؟؛

 :واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة ىل تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم  السؤال الفرعي الثالث
 .وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا مباشرا على تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة؟

ىل تتوسط ثقافة التعلم األثر غري ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي السؤال الرئيس الرابع: 
كنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل والتقييم والتغذية الراجعة وت

 الدراسة؟

 لإلجابة عن ىذا السؤال سيتم جتزئتو إىل ثالثة أسئلة فرعية ىي:

 :ىل تتوسط ثقافة التعلم األثر غري ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل  السؤال الفرعي األول
 والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي يف ادلؤسسات زلل الدراسة؟؛ التنظيمي

 :ىل تتوسط ثقافة التعلم األثر غري ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل  السؤال الفرعي الثاين
 الفريق يف ادلؤسسات زلل الدراسة؟؛ التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على تعلم

 :ىل تتوسط ثقافة التعلم األثر غري ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل  السؤال الفرعي الثالث
 التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة؟.

 اثنيا: فرضيات الدراسة

 ستكون اإلجابة عن أسئلة ىذه الدراسة من خالل اختبار الفرضيات الرئيسة والفرضيات الفرعية اآلتية:

 تتوافر أبعاد النموذج النظري للمؤسسة ادلتعلمة مبستوى متوسط يف ادلؤسسات زلل الدراسة.الفرضية الرئيسة األوىل: 
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بينها يف ادلؤسسات زلل الدراسة ارتباطا داال إحصائيا  ترتبط أبعاد النموذج النظري فيماالفرضية الرئيسة الثانية: 
 لتشكل بنية واحدة دتثل أبعاد منوذج ادلؤسسة ادلتعلمة.

تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا الفرضية الرئيسة الثالثة: 
 م الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة.ادلعلومات أثرا إجيابيا مباشرا على التعل

 للتأكد من صحة ىذه الفرضية سيتم جتزئتها إىل الفرضيات الفرعية الثالث اآلتية:

 :تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة  الفرضية الفرعية األوىل
 ت أثرا إجيابيا مباشرا على التعلم الفردي يف ادلؤسسات زلل الدراسة؛وتكنولوجيا ادلعلوما

 :تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة  الفرضية الفرعية الثانية
 وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إجيابيا مباشرا على تعلم الفريق يف ادلؤسسات زلل الدراسة؛

 تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة  الفرعية الثالثة: الفرضية
 وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إجيابيا مباشرا على تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة.

القيادة ومكافأة التعلم واذليكل تتوسط ثقافة التعلم األثر اإلجيايب غري ادلباشر لكل من الفرضية الرئيسة الرابعة: 
التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات 

 زلل الدراسة."

 للتأكد من صحة ىذه الفرضية سيتم جتزئتها إىل ثالث فرضيات فرعية ىي:

 :تتوسط ثقافة التعلم األثر اإلجيايب غري ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل  الفرضية الفرعية األوىل
 التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي يف ادلؤسسات زلل الدراسة؛

 :كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل تتوسط ثقافة التعلم األثر اإلجيايب غري ادلباشر ل الفرضية الفرعية الثانية
 التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على تعلم الفريق يف ادلؤسسات زلل الدراسة؛

 :تتوسط ثقافة التعلم األثر اإلجيايب غري ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل  الفرضية الفرعية الثالثة
 قييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة.التنظيمي والت
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 اثلثا: النموذج النظري للدراسة

 تلخيصا دلا سبق؛ ديثل الشكل اآليت النموذج النظري الذي ستختربه ىذه الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفًتض أن ادلؤسسة ادلتعلمة تتكون من تسعة متغريات منها يوضح الشكل النموذج النظري للدراسة. والذي 
مخسة متغريات مستقلة تتمثل يف القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا 

مباشرا وأتثريا غري  ادلعلومات. تؤثر على ادلتغريات التابعة ادلتمثلة يف التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة أتثريا
مباشر بواساطة من ثقافة التعلم. معٌت ذلك أن النموذج يفًتض أنو حىت تكون ادلؤسسة مؤسسة متعلمة فال بد أن 
توفر رلموعًة من دعائِم التعلم )ادلتغريات ادلستقلة( لدعم التعلم سواء على ادلستوى الفردي أو مستوى الفرق أو 

رة أو بطريقة غري مباشرة من خالل مسامهتها يف خلق ثقافة تعلم داخل ادلؤسسة. مستوى ادلؤسسة سواء بطريقة مباش
 وفيما أييت تعريفات سلتصرة لكل بعد من أبعاد ىذا النموذج:

 :تسهيل اجلهود الفردية واجلماعية للتعلم وحتقيق أىداف مشًتكة يف ادلؤسسة. وذلك من خالل اتصاف  القيادة
القادة بصفة السعي الدائم للتعلم ادلستمر وادلساعدة على خلق الرؤية ادلشًتكة وصنع القادة والتشجيع على 

 يمة مسامهتو يف صلاح ادلؤسسة؛اإلبداع وطرح األفكار دون خوف وزايدة فعالية التعلم جبعل الفرد حيس بق

 لدراسة.النموذج النظري ل(: 1رقم )الشكل 

 ادلتغري الوسيط:
 ثقافة التعلم

 ادلتغريات التابعة: 

 التعلم الفردي

 قيتعلم الفر 

 تعلم املؤسسة

 

 ادلتغريات ادلستقلة:
 القيادة

 مكافأة التعلم
 اهليكل التنظيمي
التقييم والتغذية 

 الراجعة
 تكنولوجيا املعلومات

 املتعلمة املؤسسة
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 :ربط نظام ادلكافأة يف ادلؤسسة ابلتعلم ابلًتكيز على ادلهارات احملققة وليس الوظيفة واجلمع بني  مكافأة التعلم
ادلكافآت الفردية وادلكافآت اجلماعية وادلزج بني ادلديني القصري والطويل مبكافأة األفكار اإلبداعية اليت ختدم 

 أىداف ادلؤسسة؛
 :تقسيم العمل داخل ادلؤسسة إىل مهام والتنسيق فيما بينها بطريقة تدعم التعلم. وذلك من  اهليكل التنظيمي

خالل تسهيل تدفق ادلعلومات ونقل األفكار دون قيود وتفويض السلطة الكافية لألفراد والفرق الختاذ القرارات 
 ادلختلفة والًتكيز على فرق العمل؛  

 التقييم ادلستمر على مستوى األفراد وعلى مستوى الفرق وعلى مستوى ادلؤسسة  جعة:التقييم والتغذية الرا
 للحصول على التغذية الراجعة والتعلم منها؛

 :التكنولوجيا الداعمة للتعلم من خالل بناء الذاكرة التنظيمية وتسهيل االتصال والتعاون  تكنولوجيا املعلومات
 بني األفراد والفرق داخل ادلؤسسة؛

 االفًتاضات ادلشًتكة أو النماذج الذىنية ادلشًتكة ادلتحكمة يف التعلم يف ادلؤسسة. واليت تشكلت  ة التعلم:ثقاف
بني أفراد ادلؤسسة الواحدة ويعربون عنها من خالل السلوكات اليت يشًتكون يف القيام هبا داخل ادلؤسسة. وتظهر 

ول على ادلعرفة ومشاركتها داخل ادلؤسسة واحلوار الدائم يف االنفتاح والثقة ادلتبادلة بني األفراد والسعي للحص
 للتعلم؛

 :شلارسات التعلم ادلخطط ذلا واليت هتدف دلساعدة األفراد على احلصول على معرفة تساعدىم يف  التعلم الفردي
دوير القيام بعملهم بطريقة جيدة. وذلك ابنتقاء األفراد أصحاب التوجو ضلو التعلم، إدماج األفراد اجلدد، ت

 العمل، التكوين كلما اقتضت احلاجة ذلك؛
 :ادلمارسات اجلماعية اليت حتصل بني أفراد الفريق واليت دتكنهم من التعلم مجاعيا ورفع كفاءة الفريق  تعلم الفريق

ة يف أداء مهامو. وادلتمثلة أساسا يف التفكري اجلماعي، إدارة األخطاء مجاعيا بني أعضاء الفريق، ادلناقشة اجلماعي
 لطريقة عمل الفريق، التقييم ادلستمر لعمل الفريق؛

 :ادلمارسات اليت تقوم هبا ادلؤسسة على ادلستوى التنظيمي لتطوير قاعدة معارفها واالستفادة منها. تعلم املؤسسة 
لة، وادلتمثلة أساسا يف التعلم ابخلربة، التعلم من ادلؤسسات األخرى، التعلم ابلتجريب، التعلم من التجارب الفاش

 التعلم من تطبيق األساليب العلمية يف حل ادلشكالت، التعلم من البيئة اخلارجية.
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 رابعا: أمهية الدراسة

تتعلق أمهية الدراسة أبمهية ادلفهوم الذي تتناولو وىو مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة الذي يعد من ادلداخل اإلدارية اليت 
سة وزلاولة التنسيق بني ادلستوايت الثالثة للوصول إىل األىداف جتمع بني التعلم الفردي وتعلم الفرق وتعلم ادلؤس

ادلسطرة. خاصة وأن الواقع الذي تعيشو ادلؤسسات يف الوقت الراىن يفرض عليها إعادة النظر يف كل اجلوانب ادلتعلقة 
ؤسسة على التكيف مع بطريقة إدارهتا وإعادة النظر يف مستوى ونوع عملية التعلم التنظيمي ادلوجودة هبا. ألن قدرة ادل

زليطها مرتبط بقدرهتا على التعلم ادلستمر وعلى قدرهتا على توفري العوامل ادلساعدة على ذلك. تتميز ىذه العوامل 
ادلساعدة على التعلم ابلًتابط وابلتداخل والتأثري ادلتبادل فيما بينها، أي أن الوصول إىل التعلم التنظيمي ادلستمر منوط 

لى ادلزج بني ىذه العوامل رلتمعة. بتعبري آخر؛ مرتبط بقدرة ادلؤسسة على التحول إىل مؤسسة بقدرة ادلؤسسة ع
 متعلمة؛

مازال كذلك مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة ورغم أمهيتو حيتاج إىل معاجلة نظرية تبني وحتدد بشكل واضح ودقيق 
ليت تناولتو. وىذا ما خيلق أمهية كبرية أبعاده نظرا لتشعب أبعاده واختالف وجهات النظر يف النماذج ادلختلفة ا

للجانب النظري ذلذه الدراسة والذي حياول مراجعة سلتلف أدبيات ونظرايت ومناذج ىذا ادلفهوم واخلروج بنموذج 
 نظري حيدد أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة.

قًتح على واقع كما ترتبط أمهية ىذه الدراسة بدراستها ادليدانية اليت ستحاول إسقاط النموذج النظري ادل
ادلؤسسة اجلزائرية للتمكن من اختباره بناء على واقعها. وىذا ما سيمكن من ادلسامهة يف حتديد األبعاد اليت على 

 ادلؤسسة اجلزائرية الًتكيز عليها لتكون مؤسسة متعلمة.

 خامسا: أهداف الدراسة

 يت:هتدف ىذه الدراسة إىل حتقيق رلموعة من األىداف ديكن تلخيصها يف اآل

  التعمق يف اجلانب النظري دلفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة من خالل االطالع على أبرز مناذجها وأحدث الدراسات اليت
 تناولتها. وىذا هبدف حتديد أبعاد النموذج النظري للدراسة؛

  التعلم التأكد من مدى توافر ادلؤسسات زلل الدراسة على أبعاد النموذج النظري وادلتمثلة يف القيادة ومكافأة
 واذليكل التنظيمي وتكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة وثقافة التعلم والتعلم التنظيمي مبستوايتو الثالثة؛   
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  اختبار جودة النموذج النظري يف واقع ادلؤسسة اجلزائرية. والذي يفًتض أن ادلؤسسة ادلتعلمة تقوم على رلموعة
يف ادلؤسسات زلل الدراسة. خاصة وأن مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة ال ها لتدعم التعلم من األبعاد اليت تتأثر فيما بين

زال قليل التواجد يف البحوث اجلزائرية ادلدعومة بدراسة تطبيقية. وذلك من خالل التأكد من أن ادلتغريات اليت مت 
 ل بنية واحدة لنموذج ادلؤسسة ادلتعلمة. اختيارىا يف ىذه الدراسة تستويف الشروط اإلحصائية اليت جتعلها تشك

  قياس أثر ادلتغريات ادلستقلة ادلقًتحة ادلتمثلة يف كل من القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية
الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة. هبدف 
الوصول إىل حتديد أىم ادلتغريات ادلؤثرة على التعلم واليت على ادلؤسسات الًتكيز عليها أكثر لضمان التعلم 

 التنظيمي يف مستوايتو الثالثة، مبعٌت ضمان أن تكون دائما مؤسسات متعلمة؛

  ادلتغري الوسيط للوصول قياس أثر ادلتغريات ادلستقلة ادلقًتحة يف النموذج النظري على ادلتغريات التابعة من خالل
إىل حتديد ادلتغريات اليت تؤثر على ثقافة التعلم واليت على ادلؤسسات الًتكيز عليها أكثر لضمان خلق ودعم 

 ثقافة التعلم وابلتايل دعم التعلم مبستوايتو الثالثة. 

 سادسا: منهج وأدوات الدراسة

تنباطي. حيث يتم االنطالق من االطالع على تتبٌت ىذه الدراسة الفلسفة الوضعية ابنتهاج ادلنطق االس 
أدبيات موضوع ادلؤسسة ادلتعلمة لتحديد أبعادىا واختبارىا يف رلتمع الدراسة وعينتها للتأكد من صالحية النموذج 

لوصف الظاىرة  descriptiveالذي يضمها. وابلتايل؛ االعتماد على مقاربة كمية تقوم على ادلنهج الوصفي 
الختبار شبكة  causalادلدروسة بوصف واقع أبعاد النموذج النظري يف ادلؤسسات ادلدروسة. وادلنهج السبيب 

العالقات بني األبعاد. وذلك ابستخدام أداة االستبيان الذي سيوزع على فئة اإلداريني يف ادلؤسسات زلل الدراسة 
 Statisticalادالت النمذجة البنائية ابالستعانة ابلربانرلني اإلحصائينيجلمع البياانت الالزمة الختبار النموذج مبع

Package for Social Sciences SPSS v.23  وبرانمج.Analysis of MOment Structures 
AMOS v.23 

 سابعا: هيكلة الدراسة

 ىو موضح يف اآليت: بغية حتقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن األسئلة ادلطروحة فيها فننو سيتم تقسيمها كما
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  بدأ بطرح اإلشكالية وتوضيح األسئلة اليت ستجيب عنها والفرضيات اليت تمقدمة  ووى :العام للدراسةطار اإل
 سيتم اختبارىا ومنوذجها وأىدافها وأمهيتها ومنهجها وىيكلها؛

 :أساسية. العنصر األول  يضم اإلطار ادلفاىيمي للمؤسسة ادلتعلمة حيث يركز على ثالثة عناصر الفصل األول
ىو التطور التارخيي للمؤسسة ادلتعلمة وتعريفها وأمهيتها وأىدافها. العنصر الثاين خيصص للتعلم التنظيمي بتعريفو 
وشرح اخلاصية التنظيمية للتعلم. أما العنصر الثالث فهو موازنة بني مفهومي ادلؤسسة ادلتعلمة والتعلم التنظيمي. 

الفصل ىو حتديد التعريف اإلجرائي للمؤسسة ادلتعلمة اخلاص هبذه الدراسة والذي  واذلدف األساسي من ىذا
 من خاللو يتم حتديد األبعاد األساسية للمؤسسة ادلتعلمة للنموذج النظري؛

 :يضم عرض ومراجعة النماذج السابقة للمؤسسة ادلتعلمة من خالل عنصر أول ىو عرض النماذج  الفصل الثاين
دلتعلمة وعنصٍر اثٍن ىو عرض الدراسات السابقة للمؤسسة ادلتعلمة واثلٍث ىو حتديد رلال الرائدة للمؤسسة ا

االستفادة من ىذه النماذج السابقة. ويتمثل اذلدف األساسي من ىذا الفصل يف استنتاج أبعاد النموذج النظري 
 األول؛للمؤسسة ادلتعلمة ذلذ الدراسة مبا يتماشى والتعريف اإلجرائي احملدد يف الفصل 

 :يضم عرض النموذج النظري االفًتاضي ادلقًتح. واذلدف منو ىو معرفة خصائص كل بعد يف  الفصل الثالث
ادلؤسسة ادلتعلمة ومؤشرات قياسو اليت من خالذلا سيتم بناء استبيان الدراسة. ابإلضافة إىل ىدف حتديد 

 وتوضيح شبكة العالقات بني ىذه األبعاد؛
 :ر ادلنهجي للدراسة ادليدانية الذي سيتم فيو توضيح ادلدخل ادلنهجي للدراسة وأدوات يضم اإلطا الفصل الرابع

 مجع البياانت ورلال الدراسة وادلدخل اإلحصائي ادلعتمد يف اختبار النموذج النظري ادلقًتح؛
 :ة يضم اختبار النموذج النظري حبيث يتم أوال التعرف على واقع كل بعد من أبعاد ادلؤسس الفصل اخلامس

 ،ت ادلستجوبني عن فقرات االستبيانادلتعلمة يف ادلؤسسات زلل الدراسة من خالل توضيح االجتاه العام إلجااب
 ليتم اثلثا اختبار النموذج البنائي والفرضيات اليت حيتويها. .واثنيا اختبار منوذج القياس

 :اليت مت طرحها وعلى ضوء يضم عرض ومناقشة النتائج ادلتوصل إليها على ضوء الفرضيات  الفصل السادس
 الدراسات السابقة؛

 :تضم حوصلة لكل ما مت تناولو يف ىذه الرسالة. اخلامتة  
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 متهيد:

وذج للمؤسسة ادلتعلمة اجلزائرية من خبلل ربديد رلموعة األبعاد اليت تتفاعل ىدف ىذه الدراسة ىو بناء من
اذلدف ىي ضبط ادلفاىيم  أول خطوة لتحقيق ىذااره يف واقع ادلؤسسة اجلزائرية. فيما بينها لتشكل النموذج واختب

وىذا ما سيكون من خبلل ىذا الفصل األول الذي سيخصَّص لئلطار ادلفاىيمي دلوضوع ادلؤسسة  ،ادلتعلقة ابدلوضوع
 ادلتعلمة.

من خبلل الرجوع إىل سلتلف ادلراجع اليت تناولت ادلوضوع واالطبلع على األدبيات اليت تناولتو اتضح أهنا 
مع كلها بُت مفهومُت  إذ تتناوذلما بعضها على أهنما اثنُت مها مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة ومفهوم التعلم التنظيمي. ذبج

مفهوم واحد والبعض اآلخر على أهنما مفهومان سلتلفان. وىذا ما خلق ضرورة تناول ادلفهومُت معا يف ىذا الفصل 
حيث سيتم أوال الًتكيز على مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة بعرض  للتمكن من احلكم على كوهنما مفهوم واحد أم ال.

علم ذلا مث عرض سلتلف مداخل تعريفها ابإلضافة إىل أمهيتها وأىدافها. مث اثنيا الًتكيز على مفهوم التالتطور التارخيي 
أوجو التشابو وأوجو ادلقارنة وادلوازنة بُت ادلفهومُت لتحديد واثلثا وأخَتا التنظيمي بعرض مداخل تعريفو ومضمونو. 

 االختبلف بينهما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار المف اهيمي للمؤسسة المتعلمة .1
 

3 
 

 Learning Organization مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة 1-1

بعرض مكانة ىذا ادلفهوم ضمن تطور من خبلل البدء شرح مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة نصر سيتم يف ىذا الع
 ن أمهية وأىداف ادلؤسسة ادلتعلمة.ليتم بعدىا تناول كل م .االنتقال إىل سلتلف ادلداخل اليت عرفتوالفكر اإلداري مث 

 : ظهور مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة 1-1-1

 organizational يف علوم التسيَت اذباىان، اذباه التعلم التنظيميحول التعلم البحوث  ولد عنتج  

learning   واذباه ادلؤسسة ادلتعلمةlearning organization دلفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة . وتعود اجلذور األوىل
الذي يرى أن عملية ازباذ القرار وادلفاضلة بُت البدائل ادلتاحة   Simonلسنوات اخلمسينات من القرن ادلاضي مع 

وادلدخل التعلم التنظيمي.  عملياتهبا. وىذه القواعد تعكس  التعلمابلقواعد اليت يتم أمام متخذ القرار مرتبطة 
 . أما الكتاابت األوىل حول التعلم التنظيمي فتعودة كائنا حيا قادرا على التعلماعترب ادلؤسسنظامي للمؤسسة الذي ال

وخاصة التعلم  حول سلتلف أنواع التعلم 3791يف   Batesonمتمثلة يف كتاابت إىل سنوات الستينات والسبعينات 
يف بداية   Schon ـــإضافة إىل نظام التعلم ل .حول التجديد التنظيمي 3797يف   Lippittوكتاابت  .ثنائي احللقة
 3791يف  Argyris and Schon ـــعود لنطبلق مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة فتأما النقطة األساسية ال 1السبعينات.

واللذان اعتربا أن ادلؤسسة ادلتعلمة ىي ادلؤسسة القادرة على كشف الثغرات وعلى توفَت الوسائل اليت سبكن من ملئها 
وشرحا  .ابالعتماد على عملية التعلم اليت تسمح بتحسُت طريقة أداء األعمال والسلوكات من خبلل ادلعرفة والفهم

أنواع التعلم اليت جيب أن تكون يف ادلؤسسة ادلتعلمة. حيث ميزا بُت التعلم أحادي احللقة الذي يعٍت ربسُت قدرة 
وتُت وابلتعلم السلوكي. والتعلم ثنائي احللقة الذي يعيد تقييم ادلؤسسة على الوصول إىل أىداف زلددة وادلرتبط ابلر 

عرف ىذا  3771طبيعة األىداف والقيم وادلعتقدات اليت تقود ادلؤسسة أي أنو يعٍت تعلم كيف يتم التعلم. ويف سنة 
 The fifth  discipline : the art and 2ـــــــــالذي نشر كتابو ادلعنون ب  Sengeادلفهوم شهرة كبَتة على يد 

practice of the learning organization .  

يعترب مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة كبديل إبداعي للمداخل الكبلسيكية للتسيَت اليت سادت فيما يسمى ادلنظمات 
يف اعتبار ادلؤسسة كياان عقبلنيا يسعى لتحقيق أىداف  الكبلسيكية وقد تلخصت نظرة ىذه ادلداخل 3البَتوقراطية.

                                                           
1 Bellet, D., “Le concept d’organisation apprenante: vers un nouveau paradigm pour le développement des 
ressources humaines", AGRH, 1993, p. 311. 
2 Chevalier, M. C., “La communauté de pratique vue comme dispositive de formation continue au sein 
d’organisation apprenante”, Rapport de maitrise en éducation, Université du Québec, 2010, p. 18. 
3 Jamali, D., “Changing management paradigms: implications for educational institutions”, Journal of 
management development, Vol. 24, N. 2, 2006, p. 105. 
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عقبلنية يف زليط ساكن. لذا كان الًتكيز على داخل ادلؤسسة والرمسية الشديدة وزبفيض التكاليف واالمتثال للقواعد 
اإلدارة حسب  ؛ تعتمدواحًتام التدرج اذلرمي وتقسيم العمل إىل مهام جزئية بسيطة ورفع اإلنتاجية.  من أجل ذلك

والتنسيق والسلطة وادلسؤولية مع ىيكل تنظيمي ميكانيكي على الرقابة وإعطاء األوامر والتنميط ىذا ادلدخل 
 والتخصص وسلسلة األوامر الواضحة والرمسية العالية وادلركزية الشديدة.

أنتجت ادلدرسة الكبلسيكية نظرة مادية للمورد البشري واعتربتو آلة وال حيفَّز إال ماداي كما أمهلت كليا احمليط 
رة ادلادية للمورد البشرية خاصة بعد تزايد اإلنتاج وادلستوى التعليمي والثقايف النظتغَتت ىذه اخلارجي للمؤسسة. 

اليت اىتمت بدراسة زلددات سلوك الفرد داخل ادلؤسسة من خبلل  1ووعي األفراد فظهرت ادلدرسة النيوكبلسيكية
 زليط العمل. مفاىيم جديدة يف اإلدارة كالتحفيز وأثر صباعات العمل والتسيَت غَت الرمسي والقيادة و 

ُووجهت ادلداخل الكبلسيكية والنيوكبلسيكية للتسيَت بتحدايت داخلية وخارجية للمؤسسة أثبتت عدم 
فقد ظهرت عدة تغَتات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية فرضت  2فعاليتها واحلاجة للبحث عن مداخل جديدة.

التغيَت كالتغَتات التكنولوجية اليت أبرزت احلاجة إىل ادلعرفة لدى األفراد ومهاراهتم وكفاءاهتم وإىل ضرورة نشرىا 
وأكثر تطلبا حُت واستغبلذلا. كما تغَتت متطلبات األفراد وتوقعاهتم داخل ادلؤسسة وصار الزابئن أكثر وعيا وتعلما 

يتعلق األمر ابإلنفاق. وصار لزاما على ادلؤسسات تقدمي منتجات إبداعية ابإلضافة إىل ظروف توسع األسواق وتغَت 
 شروطها. 

الظروف الديناميكية اجلديدة السائدة صارت ادلنظمات أكثر وعيا أن زليطها يتغَت ويفرض  كل ىذه  يف ظل
عملياهتا وتوجهاهتا التسيَتية لذا عرفت سنوات الثمانينات ربوال يف النماذج عليها إعادة تقييم جذري ألىدافها و 

اإلدارية أو ابألحرى حبثا عن مداخل جديدة أكثر مبلءمة فظهرت النظرايت احلديثة للتسيَت أمهها نظرية النظم 
   3والنظرية ادلوقفية ونظرية التعلم التنظيمي.

فكوهنا نظامًا يعٍت أهنا تتكون من  4 اعتبار ادلؤسسة نظاما مفتوحا.من أىم نتائج ادلدرسة احلديثة يف التسيَت
وكوهنا نظاما مفتوحا يعٍت أهنا تؤثر وتتأثر دبتغَتات  .أنظمة جزئية ذلا خاصية التفاعل فيما بينها لتحقيق ىدف زلدد

                                                           
1 Ferdous, J., “A journey of organizational theories: from classical to modern”, International journal of 
economics and law, Vol. 12, N. 2, April 2017, p. 2. 
2  Jamali, D., op cit, p.107.  
3 Jamali, D. et al., “From bureaucratic organizations to learning organizations: an evolutionary roadmap”, The 
learning organization, Vol. 13, N. 4, 2006, p. 338. 
4 Fillol, C. L’entreprise apprenante : Le knowledge management en question ?; Etudes de cas chez EDF, 
L’Harmattan, Paris, 2009, p. 15. 



 اإلطار المف اهيمي للمؤسسة المتعلمة .1
 

5 
 

ربقيق ميزة تنافسية.  ومن بيئتها اخلارجية وحىت تضمن بقاءىا واستمرارىا فعليها أن تبحث يف سبل التكيف والتميز و 
أىم سبل ربقيق ادليزة التنافسية أن تكون ادلؤسسة قادرة على التعلم أسرع من منافسيها وذلك أبن تكون قادرة على 

ادلؤسسات اليت اىتمت ابلتعلم ادلستمر مسيت و  الربط والتنسيق بُت مواردىا ادلادية وغَت ادلادية أفضل من منافسيها.
حيث كزت الكتاابت اليت تناولت مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة على أمهية التعلم  .ؤسسات ادلتعلمةس أنظمتو ابدلوأتسي
أولت أمهية ابلغة للتعلم والتكيف والتغيَت من خبلل تبٍت عمليات  وقد تتغَت ابلتعلم وتتعلم لتغَت من نفسها. فهي

خاصة أهنا تتماشى مع متطلبات النموذج اجلديد لئلدارة  1زلورية ومبادئ أساسية سبكن ادلؤسسة من بناء مستقبلها.
والذي يفرض االنتقال من ىيكل ىرمي إىل ىيكل مسطح، دعم اإلبداع، اعتبار ادلعرفة كأىم  13خاصة يف القرن 

مورد للمؤسسة، بناء فرق العمل، االتصال، التعاون، العبلقة مع الزبون، االىتمام أبصحاب ادلصلحة، تغَت أدوار 
  2َتين إىل االىتمام ببناء الفرق ونشر ادلعرفة وبناء الرؤى ادلشًتكة...ادلس

إعادة بعث ألشكال تسيَت ادلؤسسات ادلوجودة أصبل. وىي ىو مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة شلا سبق يبلحظ أن 
جيمع  ديناميكيتقوم على مفاىيم موجودة حبيث تشكلت من خبلصة تطور األشكال التنظيمية مندرلة يف مدخل 

ة ىي وليدة تطور نظرايت ادلنظمات نتيجة لتغَتات البيئة اخلارجية والبيئة بُت ادلؤسسة واحمليط. فادلؤسسة ادلتعلم
 والتحول إىل مداخل جديدة. ادلعتمدةالداخلية واليت فرضت إعادة النظر يف طريقة التسيَت 

  تعريف ادلؤسسة ادلتعلمة: 1-1-2

إن أىم ما يبلحظ عند االطبلع على أدبيات ادلؤسسة ادلتعلمة ىو تعدد التعريفات ادلقدمة ذلا مع غياب 
مفهوم موحد أو حىت نظرة موحدة ذلذا ادلفهوم. وبدل ذلك يوجد العديد من وجهات النظر والزوااي يف تعريفو ويُرجع 

Moilanen :3سبب ذلك إىل سببُت أساسيُت مها 

  تبويب مشًتك لوجهات النظر حول ادلؤسسة ادلتعلمة؛غياب تقسيم أو 
 فكار موحدة حول ادلفهوم حبد ذاتو.عدم وجود أ 

على سلتلف  سبثلت أوال يف االطبلع يف ىذه الدراسة ن اخلطوة األوىل لتعريف ادلؤسسة ادلتعلمةذلذا؛ فإ
ت حبسب وجهة نظر فتعددت واختل اواليت لوحظ أهنالتقسيمات ادلتوافرة للمفهوم واليت أطلق عليها اسم ادلداخل 

                                                           
1 Jamali, D. et al., op cit,  p. 341. 
2  Jamali. D. op cit, p.110. 
3 Moilanen, R. A learning organization : Machine or human?, Jyvaskyla studies in business and economics, N.14, 
University of Jyvaskyla, Livestuore, Finland, 2001, p. 12. 
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اجتهدوا يف تقسيمها. مث اثنيا زلاولة ربديد نقاط التشابو بُت ىذه ادلداخل ليتم بعد ذلك ذبميعها  نالباحثُت الذي
رلددا يف تقسيم يضم مدخلُت أساسُت ومدخل اثلث جيمعهما. أي أن التعريف سيكون من خبلل االطبلع على 

وجودة وإعادة ىيكلتها يف تقسيم جديد جيمعها صبيعها. واذلدف من ذلك ىو ربديد أىم التقسيمات والتوجهات ادل
التعريف اإلجرائي ذلذه الدراسة والذي على أساسو يتحدد النموذج النظري ألن ضبط التعريف اإلجرائي يسهل ربديد 

 ادلتغَتات اليت تقيس مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة حسب ىذه الدراسة.

Ortenbladاقًتح 
بعة مداخل للمؤسسة ادلتعلمة ىي مدخل التعلم التنظيمي ومدخل التعلم أثناء العمل أر  1

2ومدخل جو التعلم ومدخل ىيكل التعلم. واقًتح 
Moilanen  ثبلثة مداخل ىي مدخل سلرجات التعلم ومدخل

3العمليات وادلدخل الكلي. كما اقًتح 
Sun  ثبلثة مداخل ىي مدخل ادلؤسسة اليت سبارس التعلم ومدخل ادلؤسسة

ادلداخل إىل مدخل التفكَت النظامي ومدخل التعلم  Yang et al.4اليت تسهل التعلم وادلدخل ادلختلط. بينما قسم 
موح، ادلدخل فقسموىا إىل ادلؤسسة ادلتعلمة كحالة ط Talbot et al.5وادلدخل االسًتاتيجي وادلدخل ادلتكامل. أما 

 السلوكي، مدخل إدارة ادلعرفة، مدخل األنظمة االجتماعية، مدخل اذلياكل.

بعد االطبلع على التقسيمات ادلختلفة وما جاء يف كل مدخل أهنا وإن اختلفت من حيث التسميات لوحظ 
واليت ستكون  ادلتعلمةعمليات ادلؤسسة والتقسيمات إال أهنا تركز كلها على نقطتُت أساسيتُت. النقطة األوىل ىي 

. والنقطة الثانية ىي دعائم أو شروط أو البنية التحتية للمؤسسة يف ىذه الدراسة أول مدخل لتعريف ادلؤسسة ادلتعلمة
الذي  ادلدخل ادلختلط. إضافة إىل دعائم ادلؤسسة ادلتعلمةربت تسمية  ادلتعلمة واليت ستكون ادلدخل الثاين للتعريف

 ات ومدخل الدعائم معا.جيمع بُت مدخل العملي

 : مدخل عمليات ادلؤسسة ادلتعلمة 1-1-2-1

عند احلديث عن عمليات ادلؤسسة ادلتعلمة فإن ادلقصود ىو العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة لتكون مؤسسة 
متعلمة واليت تتمثل أساسا يف عمليات التعلم التنظيمي. وادلؤسسة ادلتعلمة حسب ىذا ادلدخل ىي ادلؤسسة اليت تكون 

                                                           
1 Ortenblad, A. “A typology of the idea of learning organization”, Management learning, Vol. 33, N. 2, 2002, p. 
213-230. 
2  Moilanen, R. A learning organization : Machine or human?, op cit, p. 13-17. 
3 Sun, H.C. “Conceptual clarifications for ‘organizational learning’, ‘learning organization’ and ‘a learning 
organization’’, Human resource development international, Vol. 6, N. 2, 2003, p. 153-166. 
4 Yang, B. et al., “The construct of the learning organization: dimensions, measurement and validation”, 
Human resource development quarterly, Vol. 15, N. 1, Spring 2004, p. 32-34. 
5 Talbot, S. et al., ”Learning organizations: A literature review and critique, Land division”, Defense science and 
technology organization, January 2014, p. 2-10.  
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ية من التعلم ادلستمر. أي أهنا مؤسسة بصدد التعلم وليست يف حالة شلارسة ىذه العمليات دبعٌت أهنا يف رحلة ال منته
 مؤسسة تعلمت وأهنت تعلمها. 

ربدث عمليات التعلم سواء كان تعلما سلوكيا أو تعلما إدراكيا يف مستوايت ثبلثة ىي ادلستوى الفردي حيث 
ادلهمة أو التعلم ابلتدريب أو يتعلم األفراد لصاحل ادلؤسسة وبشكل مستمر أبساليب سلتلفة كالتعلم أثناء أداء 

استخدام ادلعرفة  يتم ابدلبلحظة أو اجلهود الشخصية للفرد ... وزبزن ادلعرفة اليت حصلوىا يف الذاكرة التنظيمية مث
ادلخزنة بشكل تطبيقي لتحويلها إىل عمليات وإجراءات وربسُت يف ادلنتجات... دبعٌت الًتكيز على التعلم ادلستمر 

من خبلل عمليات التعلم اليت  تعلم الفرقبتخزين ادلعرفة واستخدامها يف ادلؤسسة. ادلستوى الثاين ىو  للفرد واستغبللو
ربدث داخل فرق وصباعات العمل ادلختلفة يف ادلؤسسة وابختبلف أنواعها. أما ادلستوى الثالث فهو عمليات التعلم 

تها اخلارجية ومن أصحاب ادلصلحة ادلختلفُت أو على مستوى ادلؤسسة أو ادلستوى التنظيمي كتعلم ادلؤسسة من بيئ
عمليات التعلم التجرييب أو عمليات إدارة ادلعرفة كاحلصول على ادلعرفة والتقاطها ونشرىا وحىت العمليات اإلدارية  

 كعملية إدارة اإلبداع أو عملية التخطيط...

الذي يقول أهنا  Garvinريف من التعريفات اليت تندرج ضمن ىذا ادلدخل األول للمؤسسة ادلتعلمة تع
وتعريف  1 تعديل سلوكها لتعكس معارف ورؤى جديدة."يف"ادلؤسسة ادلاىرة يف خلق واحلصول وربويل ادلعرفة و 

Jensen  الذي عرفها على أهنا "ادلؤسسة ادلنظمة اللتقاط ادلعرفة من زليطها، زبلق بنفسها ادلعلومات وسبكن أفرادىا
معرفة. وتنسق بُت معارف أفرادىا ليتم احلصول على رؤى جديدة. وتغَت أيضا سلوكها هبدف ليحولوا ادلعلومة إىل 

الذي يرى أن ادلؤسسة ادلتعلمة ىي ادلؤسسة اليت  Lewisابإلضافة إىل تعريف  2استخدام ادلعرفة والرؤى اجلديدة."
الرغبة يف تطبيق ىذه ادلعرفة يف ازباذ  "فيها يقوم األفراد بشكل مستمر ابحلصول على ادلعرفة اجلديدة وتشاركها وذلم

 3القرارات ويف أداء مهامهم."

 : ادلتعلمة ادلؤسسةمدخل دعائم  1-1-2-2

 .حسب ىذا ادلدخل فإن ادلؤسسة ادلتعلمة ىي ادلؤسسة اليت تشجع عمليات التعلم ادلختلفة وتكون جيدة فيو
لذا صلد يف ىذا ادلدخل كل التعريفات اليت ركزت على توافر ثقافة  .فًتكز على زليط التعلم دبختلف ما حيتويو من أبعاد

                                                           
1 Garvin, D. A. Learning in action: a guide to putting organization to work, Harvard Business press, Boston, MA, 
2000, p. 80. 
2 Jensen, P. E.  “A contextual theory of learning and the learning organization”, Knowledge and process 
management, Vol. 12, N. 1, 2005, p. 61. 
3 Lewis, D. ” Five years on the organizational culture saga revisited”, Leadership and organization development 
journal, Vol. 23, N. 5, 2002, p. 282. 
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التعلم والقيادة ادلشجعة على التعلم ومكافأة التعلم وتسهيل نشره بتوفَت ىيكل مرن أو نظام معلومات مسهل وغَتىا 
 Armstrong and Foley ادلشجعة للتعلم. ومن التعريفات اليت تندرج ضمن ىذا ادلدخل تعريف الدعائممن 

ادلؤسسة ادلتعلمة على أهنا "ادلؤسسة اليت ذلا عوامل ثقافية مناسبة )رؤية، قيم، افًتاضات، سلوكات(  انيعرف اللذان
تدعم زليط التعلم والعمليات اليت تسرع تعلم األفراد وتطورىم بتحديد احتياجات تعلمهم وتسهل تعلمهم. وعوامل 

 1".ن العملىيكلية تشجع على تنفيذ أنشطة التعلم يف مكا

ادلؤسسة ادلتعلمة تسهل تعلم كل أفرادىا من خبلل توفَت جو تعلم إجيايب "بقوذلم أن  Pinxten et alعرفها 
وآمن )نتعلم من األخطاء أكثر شلا نتعلمو من النجاحات(. أين يتم اعتبار االنفتاح ضلو األفكار اجلديدة وادلداخل 

النظامي على تكيف وربويل واع للمؤسسة دبا يتماشى وظروفها الداخلية ادلختلفة أمرا مفتاحيا. وأين يشجع التفكَت 
 2"واخلارجية.

 للمؤسسة ادلتعلمة:  ادلدخل ادلختلط 1-1-2-3

ن دعامة من دعائمو ىو ادلدخل الذي يضم تعريفات مزجت بُت أكثر من عملية من عمليات التعلم وأكثر م
للمؤسسة ادلتعلمة نظرة نظامية صبعت بُت عدة أبعاد مع الًتكيز على  Sengeكز على البعدين معا. فقد نظر حبيث ير 

اعترب ادلؤسسة ادلتعلمة ادلؤسسة اليت ال  إذالعبلقات ادلتداخلة بينها بدال من االرتباطات اخلطية لسلسلة سبب نتيجة. 
مؤسسة سبيزىا وانفرادىا. سبتلك فقط قدرة تكيفية بل أيضا القدرة على اإلبداع دبعٌت خلق بدائل مستقبلية تضمن لل

وعرف ادلؤسسة ادلتعلمة على أهنا: "ادلؤسسة أين يوسع األفراد بشكل مستمر قدرهتم على خلق النتائج اليت يريدوىا 
اجلماعي وأين يتعلم األفراد كيف  aspirationحقا. أين يتم دعم مناذج التفكَت اجلديدة. أين يتم فتح اجملال لئلذلام 

 3يتعلمون معا."

حيث عرفها أبهنا "مؤسسة تسَتج بوعي عن طريق التعلم  ودعائموبُت عمليات التعلم  Moilanenصبع  كما
ابعتباره مكوان حيواي لقيمها ورؤيتها وأىدافها. ابإلضافة إىل اعتباره كذلك يف العمليات اليومية وتقييمها. ادلؤسسة 

م بتقييم تعلمها وتطورىا. تستثمر يف القيادة دلساعدة ادلوارد ادلتعلمة تزيل العوائق أمام التعلم بتبٍت ىياكل مساعدة وهتت

                                                           
1  Armstrong, A. and Foley, P. “Foundations for a learning organization: organization learning mechanisms”, 
The learning organization, Vol. 10, N. 2, 2003, p. 75. 
2 Pinxten, W. J. L. et al., “IMPACT-Bandung: a learning organization approach to build HIV prevention and care 
in Indonesia”, Procedia social and behavioral sciences, Vol. 15, 2011, p. 626. 
3  Senge, P. M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization, Currency and Doubieday, 
New York, 1990, p. 8. 
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البشرية على إجياد اذلدف ويف ربييد العوائق الشخصية ويف تسهيل اذلياكل للتعلم الفردي واحلصول على التغذية 
 1الراجعة واالستفادة من سلرجات التعلم."

سسة اليت تسهلو ابعتبارمها عنصران بُت بعدي التعلم وخصائص ادلؤ Marsick and Watkins صبع أيضا 
متفاعبلن لتحقيق التغيَت والتطوير. فمن جهة اعتربا أن أىم مبدأ يف ادلؤسسة ادلتعلمة ىو أن يصَت التعلم جزءا 
مقصودا حبيث جيمع األفراد على رؤية مشًتكة وابلتايل يًتصبون زليطهم ادلتغَت وخيلقون معرفة جديدة يستعملوهنا خللق 

اعية دلواجهة رغبات الزابئن. ومن جهة أخرى جيب أن يُدعم كل ىذا خبصائص معينة للمؤسسة لدعم منتجات إبد
تتعلم ابستمرار وربول ادلتعلمة على أهنا ادلؤسسة اليت"التعلم تدخل ضمن دعائم حصول التعلم. وقد عرفا ادلؤسسة 

اجملتمعات اليت تتفاعل معها ادلؤسسة. التعلم ىو نفسها. حيدث التعلم على مستوى األفراد والفرق وادلؤسسة وحىت 
عملية مستمرة ُتستخدم اسًتاتيجيا مندرلة وتتم ابلتوازي مع العمل. ينتج عن التعلم تغيَتات يف ادلعرفة وادلعتقدات 
 والسلوكات. التعلم حيسن أيضا القدرة على اإلبداع والنمو. وادلؤسسة ادلتعلمة تستخدم أنظمة تستقطب هبا وتنشر

 2التعلم."

يقول أن "ادلؤسسة ادلتعلمة تتعلم  الذي Marquardtمن التعريفات أيضا اليت صبعت بُت ادلدخلُت تعريف 
بشكل قوي وصباعي وتقوم بتحويل نفسها ابستمرار من أجل صبع وإدارة واستخدام أفضل للمعرفة يف صلاح ادلؤسسة. 

   3ومون بعملهم"وسبكن أفرادىا داخل وخارج ادلؤسسة ليتعلموا بينما يق

أبهنا ادلؤسسة اليت "سبيز نفسها من خبلل تثمُت ودعم التعلم من أعلى إىل أسفل مستوى  Sarderويعرفها 
للمؤسسة. والتعلم أكثر من حصص وبرامج يشارك فيها األفراد حُت حيتاجون إىل ملء فجوة يف األداء. بل يتم درلو 

القرارات، حل ادلشكبلت، نشر ادلعلومات، ىيكلة ادلؤسسة وطريقة يف كل عامل من عوامل ادلؤسسة؛ يف طريقة صنع 
  4التنظيم ادلادي للمؤسسة."

بعد تقسيم مداخل ادلؤسسة ادلتعلمة وعرض تعريفاهتا فإن ىذه الدراسة سًتكز على ادلدخل ادلختلط الذي 
جيمع بُت عمليات التعلم من جهة ودعائمها من جهة اثنية. فالتعلم ىو النقطة احملورية يف ادلؤسسة ادلتعلمة. بل ال 

                                                           
1 Moilanen, R.  A learning organization : Machine or human?, op cit,  p. 18. 
2 Marsick, J. V. and Watkins, E. K. “Demonstrating the value of an organization’s learning culture: the 
dimensions of the learning organization questionnaire”, Advances in developing human resources, Vol. 5, N. 2, 
May 2003, p. 142. 
3 Marquardt M. J., Building the learning organization: mastering the 5 elements for corporate learning, 2nd 
edition, Davies-Black publishing, Palo Alto, CA,  2002, p.2  
4 Sarder, R.  Building an innovative learning organization; a framework to build a smarter workforce, adapt to 
change, and drive growth, Wiley, New Jersey, 2016, p. 15. 
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ىذا االستمرار ال ديكن ضمانو إال بتوفَت ما يدعمو.  ديكن ألي مؤسسة أن تكون متعلمة ما مل يكن تعلمها مستمرا و 
وابلتايل فإن ادلؤسسة ادلتعلمة ىي ادلؤسسة اليت تركز على التعلم التنظيمي سواء على مستوى الفرد أو الفرق أو 

 البلزمة اليت تشكل بنية قاعدية لكل مستوى من ىذه ادلستوايت. الدعائمادلؤسسة بتوفَت 

 سة ادلتعلمة: أمهية ادلؤس  1-1-3

التحول إىل مؤسسة متعلمة ضرورة حتمية على ادلؤسسة ادلعاصرة حىت تضمن بقاءىا وسبيزىا يف بيئة  صار
وىذا بسبب عوامل خارجية وعوامل داخلية تفرض عليها ذلك وزبلق أمهية لبلىتمام ابلتحول واالتصاف  .عملها

 بصفات ادلؤسسة ادلتعلمة.

ادلصطلح ف  1ري ادلستمر يف بيئة عمل ادلؤسسةالتغ اليت تعكس أمهية التحول إىل مؤسسة متعلمة لأىم العوام
الذي قد يصف االقتصاد احلديث ىو التغَت ادلستمر. شلا يؤثر على ادلؤسسات العاملة فيو من نواح عدة؛ كشدة 

جات وتزايد حاجات ورغبات الزابئن وتغَتات ادلنافسة وصعوبة بناء ميزة تنافسية واحملافظة عليها وقصر دورة حياة ادلنت
التكنولوجيا ادلستمرة وعدم استقرار ظروف األسواق وتزايد أمهية رأمسال الفكري أكثر من أي وقت مضى. لذا؛ فإن 
صلاح ادلؤسسة مرىون دبرونتها للتمكن من التكيف مع التغيَت وخلق التغَتات البلزمة فيها. وادلنظمة ادلتعلمة خبصائصها 

الذي ينتج عنو تغَتات ة الثقافة تشجع تعلم األفراد والفرق وادلؤسسة تعلقة أساسا بنوع اذليكل التنظيمي وطبيعادل
وابلتايل إحداث التغيَت والتطوير يف كل أبعاد عمل ادلؤسسة وضمان ربقيق  .سلوكية تظهر يف العمليات ادلعتمدة

  األىداف واحلفاظ على ادليزة التنافسية. 

دييز بيئة ادلؤسسة ادلعاصرة  ماف .أمهية التحول إىل مؤسسة متعملةأثري ادلتزايد للزبون وادلنافسة الت يفسر أيضا
أيضا التغَت ادلستمر يف أذواق ادلستهلكُت وحاجاهتم ورغباهتم ادلختلفة. ويتلخص أثر الزبون يف فرضو معايَت أداء 

 2يف نقاط زلورية ىي: جديدة على ادلؤسسة أن ربققها بشكل أفضل من منافسيها للزبون. وتتعلق ىذه ادلعايَت
منتجات ربقق حيث يبحث الزبون عن  ؛اجلودة ادا وأقل شبنا.عن منتجات أكثر اقتص حيث يبحث الزبون ؛التكلفة

حيث يتجو الزبون إىل ادلؤسسة اليت توفر ادلنتج يف أسرع وقت شلكن. وأيضا تتعلق ادلعايَت  ؛الوقت بل وتفوق توقعاهتم.
لزبون بشكل مستمر وبتقدمي منتجات بنوعية اخلدمة خاصة خدمات ما بعد البيع واإلبداع بتجديد ما توفره ادلؤسسة ل

                                                           
1 Harvat. D and Trojak, N, “Learning organization in new economy”, p. 184. Website: 
http://www.efos.unios.hr/repec/osi/journl/PDF/InterdisciplinaryManagementResearchIX/IMR9a15.pdf, 
10.10.2017. 
2 Marquardt, op cit, p. 11-12. 

http://www.efos.unios.hr/repec/osi/journl/PDF/InterdisciplinaryManagementResearchIX/IMR9a15.pdf
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حسب طلبات الزبون اخلاصة. شلا يستوجب على ادلؤسسة تبٍت نظرة استكشافية حول الزبون دلعرفة حاجاتو، 
تفضيبلتو، توقع سلوكو ادلستقبلي وتقدير قيمتو، دبعٌت بناء عبلقات مستمرة مع الزبون. غَت أن رلرد احلصول على 

ما ييسره اىتمام ادلؤسسة بل البد من نشرىا واستغبلذلا يف إضافة قيمة ذلذا الزبون وىذا  ادلعرفة حول الزبون غَت كاف
  1.ابلتعلم

مة على الكفاءات احملورية تزايد أمهية ادلعرفة والتحول إىل هياكل قائ متعلمةيعزز أمهية التحول إىل مؤسسة 
ادلادي أو ادلايل أو حىت األفراد؛ بل يكمن يف ادلعرفة ادلورد ادلفتاحي للمؤسسات ادلعاصرة ال يكمن يف رأمساذلا  ألن

وىذا ما يفرض على ادلؤسسات إحداث تغيَتات كثَتة تسهل خلق ادلعرفة وتدفقها داخل  2وادلعلومة واألفكار.
على ما ربسن فعلو حقا شلا جيعلها تبٌت على الكفاءات احملورية وليس ادلنتجات أو  فعلى ادلؤسسة أن تركزادلؤسسة. 

ألسواق. وابلتايل التوجو ضلو فرق العمل ادلستقلة، االعتماد أكثر على التكنولوجيا لتسهيل زبزين ونشر ادلعرفة، ا
تسهيل االتصال بُت مستخدمي ادلعرفة، االبتعاد عن ادلركزية إلعطاء متخذي القرارات صبلحيات كافية ذلم، التحالف 

 لتوجو ضلو االتصاف خبصائص ادلؤسسة ادلتعلمة.ا ؛بتعبَت آخر مع ادلؤسسات اليت سبلك ادلعرفة...

احمليط الدائمة  فتغَتات عامبل أساسيا يف خلق أمهية كبَتة للمؤسسة ادلتعلمةالدائمة لإلبداع  احلاجة تعترب أيضا
تفرض على ادلؤسسة اإلبداع ادلستمر ابدلستوى الذي يضمن التكيف مع ىذا احمليط. وىنا تظهر حاجة ادلؤسسات إىل 

على التحول إىل مؤسسة متعلمة لتحقيق خاصييت التعلم والتحول البلزمتُت لئلبداع. فعملية التعلم االسًتاتيجي  العمل
اليت تبدأ من الفرد إىل اجلماعة إىل ادلؤسسة ككل تنتهي بتغَتات يف ادلعرفة وادلعتقدات والسلوكات وتقوي قدرات 

وىذا ال يتأتى إال بتوافر خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة اليت تعمل على فتح اجملال أمام  3ادلؤسسة على النمو واإلبداع.
األفراد للخطأ والتعلم منو، االىتمام بتساؤالت األفراد وتشجيع التفكَت االنتقادي، احلوار واالتصال، استخدام 

   4عمل الفرق...ميكانيزمات نشر ادلعرفة واحلصول على ادلعرفة من خارج ادلؤسسة، االعتماد على 

االنتقال من  ألن .جانبا من جوانب أمهية التحول إىل مؤسسة متعلمةأدوار األفراد وتوقعاهتم  يعترب أيضا تغَت
تغَتات يف متطلبات العمل. فقد انتقل الفرد من احلاجة إىل عمل متكرر إىل  أنتجالعصر الصناعي إىل العصر ادلعريف 

                                                           
1 Stein, A. and Smith, M. “CRM systems and organizational learning: an exploration of the relationship 
between CRM effectiveness and the customer information orientation of the firm industrial markets”, 
Industrial marketing management, N. 38, 2009, p. 201. 
2  Marquardt, op cit,  p. 9. 
3 Duan, Q, “A study of the influence of learning organization on organizational creativity and organizational 
communication in high technology”, Eurocia journal of mathematics science and technology education, Vol. 13, 
N. 6, 2017, p. 1823. 
4 Gomes, G and Wojahn, R. M. “Organizational learning capability, innovation and performance: study in small 
and medium-sized enterprises (SMEs)”, Revista de administracao, N, 52, 2017, p. 173. 
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ت غَت ادلتوقعة ومن االعتماد على الذاكرة إىل اإلبداع ومن ذبنب اخلطر إىل إدارة معرفة التعامل مع ادلفاجآت واحلاال
فالعامل اليوم  1اخلطر ومن الًتكيز على السياسات واإلجراءات إىل االعتماد على التعاون والتشارك مع ابقي األفراد.

knowledge workerربول من عامل صناعي يعرف كيف يستخدم أدوات اإلنتاج إىل عامل معرفة 
يعرف قيمة  2

قوتو الفكرية اخلاصة. ىذه التغَتات يف توقعات الفرد ورغباتو جيب أن تقًتن بتغَتات على ادلستوى التنظيمي إبحداث 
تغيَتات يف مناخ العمل وطريقة التسيَت واذليكل التنظيمي وخلق ثقافة التعلم يف إطار متكامل ينطلق من رؤية واضحة 

إىل  عرفة والتعلم يف عمل ادلؤسسة. دبعٌت على ادلؤسسة أن تعمل على التحولوأىداف تقوم على ترسيخ مكانة ادل
 مؤسسة متعلمة لتنجح يف ذلك.

فمن أىم  أيضا. ادلؤسسة ادلتعلمة جوانب أمهية جانبا منادلوارد البشرية وخسارة ادلعرفة  حركية كما تعترب
فة الفردية الضمنية اليت قد زبسرىا ادلؤسسة بسبب مصادر ادليزة التنافسية للمؤسسة ما سبلكو من معارف وخاصة ادلعر 

أشكاذلا الدوران الوظيفي. لذا؛ على ادلؤسسة أن تبحث يف سبل احملافظة على  أبرزحركية مواردىا البشرية واليت من 
أن ىذه اخلصائص  3فقد أثبتت عدة دراسات .ادلعرفة واليت من أمهها العمل على توفَت خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة

تؤدي إىل ربقيق مستوايت رضا وظيفي عالية وتزيد من ادلواطنة التنظيمية للموارد البشرية وابلتايل زبفض من النية لًتك 
العمل ومعدالت الدوران الوظيفي الذي يؤدي خلسارة ادلعرفة. وتتمثل ىذه اخلصائص أساسا يف توافر ثقافة التعلم 

 االتصاالت والقيادة االسًتاتيجية. والتعلم أثناء العمل وطبيعة

عليها البحث يف  تفرضمن خبلل ما سبق يتضح أن تغَتات البيئة اخلارجية للمؤسسة وتغَتات بيئتها الداخلية 
آليات تضمن ذلا احملافظة على مكانتها يف السوق بل وربسينها من خبلل بناء ميزة تنافسية مستدامة. وىذا ال ديكن 
إال من خبلل إعادة النظر يف سلتلف عمليات ادلؤسسة وإعادة التفكَت يف مداخل التسيَت ادلعتمدة إبدخال التغيَتات 

ال من خبلل عنصرين أساسيُت مها التعلم التنظيمي وادلؤسسة ادلتعلمة. فالتعلم يعٍت البلزمة عليها. وىذا ال ديكن إ
حدوث عمليات تنظيمية تُعٌت ابحلصول على ادلعرفة البلزمة حول كل متغَتات البيئتُت الداخلية واخلارجية وترصبتها يف 

 كل الدعائمرا أساسيا يف ادلؤسسة بتوفَت  وادلؤسسة ادلتعلمة تعٍت جعل ىذا التعلم زلو  .سلوكات وتغيَتات مناسبة ذلا
 .يف ادلؤسسةعمليات التعلم  تدعماليت 

                                                           
1 Marquardt, op cit, p. 14. 
2 La direction de la politique d’apprentissage de la fonction publique, Agence de la fonction publique du 
Canada, "Guide d’introduction aux notions d’organisation apprenante", Février 2007, p. 8, Website: 
https://www.tbs-sct.gc.ca/dev/dwnld/lapn-fra.pdf, 10/10/2017. 
3  See: Islam,T. et al., “Turnover intentions : the influence of organizational learning culture and multi foci 
citizenship behaviors”, Middle – East journal of scientific research, Vol. 12, N. 5, 2012, p. 650-661. 
And, Razali, M. Z.  M. et al., “Learning organization practices and job satisfaction among academicians at public 
universities”, International journal of social science and humanity, Vol. 3, N. 6, November 2013, p. 518-522. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/dev/dwnld/lapn-fra.pdf
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 أهداف ادلؤسسة ادلتعلمة:  1-1-4

 1ديكن تلخيص أىم أىداف ادلؤسسة ادلتعلمة يف األىداف اآلتية:

 ربقيق التموقع األنسب الذي ديكن من االستجابة للضغوطات اخلارجية؛ 
  ادلوارد حباجات ورغبات الزابئن؛امتبلك ادلعرفة البلزمة لربط 
 ربسُت جودة ادلخرجات يف كل ادلستوايت؛ 
 ربسُت صورة ادلؤسسة من خبلل التحلي بصفة التوجو ابألفراد؛ 
 زايدة القدرة على إدارة التغيَت داخل ادلؤسسة؛ 
 ربقيق اإلبداع واحلفاظ على ادليزة التنافسية؛ 
 ستغبلال أفضل؛فهم ادلخاطر والتنوع بشكل أعمق واستغبلذلما ا 
 جعل ادلوارد البشرية زلفزة وملتزمة. 

يتضح من خبلل عرض أىداف ادلؤسسة ادلتعلمة أهنا أىداف تنطلق من الفهم اجليد لتغَتات البيئة اخلارجية مث 
إحداث التغيَتات البلزمة داخل ادلؤسسة للوصول يف النهاية إىل تقدمي سلرجات تضمن تنافسية ادلؤسسة وبقاءىا 

 رىا.واستمرا

 organizational learning:  التعلم التنظيمي 1-2

بعد التطرق إىل مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة سيتم اآلن االنتقال إىل ادلفهوم ادلبلزم ذلا وىو مفهوم التعلم التنظيمي 
للتمكن من ضبط ادلفاىيم وربديد عبلقتهما ببعضهما البعض. حيث سيتم التطرق أوال إىل مداخل تعريف التعلم 
التنظيمي لتوضيح وجهات نظر الباحثُت إليو. اثنيا؛ سيتم التطرق إىل اخلاصية التنظيمية للتعلم لتوضيح وتفسَت البعد 

اإلشارة إىل عبلقة التعلم الفردي ابلتعلم  تلذا وجب ،التنظيمي للتعلم. فالتعلم عادة مرتبط ابلفرد وليس ادلؤسسة
التنظيمي وربط التعلم ابدلؤسسة وادلنظمة بصفة عامة. واثلثا؛ سيتم التطرق إىل مضمون التعلم لفهم عبلقة التعلم أبنواع 

 ادلعرفة ادلختلفة. 

 

                                                           
1 Yadav, S. and Ararwal, V. “Benefits and barriers of learning organization and its five discipline”, Journal of 
business and management, Vol. 18, Issue. 12, Ver. 1, December 2016, p. 22. 
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 مداخل التعلم التنظيمي: 1-2-1

اجملاالت العلمية اليت تتناولو، فهو يقع يف مفًتق طرق لعدة يُعترب التعلم التنظيمي مفهوما غامضا بسبب تعدد  
رلاالت علمية: علم النفس، علم االجتماع، تسيَت ادلوارد البشرية، نظرايت ادلنظمات، التنظيم الصناعي. ومؤخرا 

يمي أصبح يُدرس من منظور اسًتاتيجي كقاعدة للميزة التنافسية. وقد اختلفت التعريفات اخلاصة ابلتعلم التنظ
ادلدخل  تصنجف ضمن أربعة مداخل رئيسة: ما غالبا ؛ولكنسباما كما تعددت تعريفات ادلؤسسة ادلتعلمة.  وتعددت

 دخل الكفاءات، ادلدخل ادلختلط.السلوكي، ادلدخل اإلدراكي، م

 : cognitive approachادلدخل اإلدراكي )الكالسيكي( 1-2-1-1

دبعٌت تراكم  عن التعلم ادلدرسي أو األكادديي. نفهمو عند التكلمالتعلم حبسب ىذا ادلدخل مع ما  يتماشى 
، ادلعارف النظرية. ومنو ديكن القول أن التعلم ىو عملية representationsادلعارف اجملردة كاألفكار، التمثيبلت 

 1إدراكية يف األساس.ربسُت األنشطة من خبلل ادلعرفة والفهم األفضل. إذاً ينظر ىذا ادلدخل للتعلم على أنو عملية 

التعلم حسب ىذا ادلدخل بعُت االعتبار تعقد موضوع التعلم حبسب من يتعلم  أيخذعلى ادلستوى التنظيمي، 
والًتصبات  احلالة الذىنية ىوسلوك الفرد  أن ما يتحكم يفؤسسة(؛ حيث يعترب ىذا ادلدخل ، ادلالفرق)الفرد، 

لتعلم التنظيمي ىو تعديل يف حالة ادلعارف التنظيمية وحصول على معارف والتمثيبلت اليت ديلكها الفرد. وبذلك فإن ا
 2تنظيمية جديدة.

اللذان يعرفان التعلم التنظيمي على أنو: "العملية اليت  Argyris sand Schonمن أىم رواد ىذا ادلدخل 
دبعٌت أن   3لديهم."يكتشف من خبلذلا أعضاء ادلؤسسة األخطاء ويصححوهنا من خبلل تعديل يف نظرايت التصرف 

عملية البحث والتساؤل اليت يقوم هبا األفراد داخل ادلؤسسة تسمح ابلتساؤل حول نظرايت التصرف )النماذج 
 األساسية والقيم ادلديرة( اليت تسَت السلوك العام للمؤسسة.

                                                           
1 Cayla, D. “L’apprentissage organisationnel entre processus adaptatif et changement dirigé", Thèse de doctorat 
en sciences économiques, Université Paris I, 2007, p. 23. 
2 Leroy, F.  L’apprentissage organisationnel : une revue critique de la littérature, p. 2,  site web: 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/2214/doc_kwI06I.pdf?sequence=2, 10/12/2018. 
3 Argyris, D. and  Schon, D. A.  Organizational learning; a theory of action perspective, Addison-Wesley, United 
states, 1978, p. 145. 

http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/2214/doc_kwI06I.pdf?sequence=2
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عملية تطوير الرؤى وادلعارف اللذان يعرفان التعلم التنظيمي على أنو " Fiol and Lyles من رواد ىذا ادلدخل أيضا 
الذي يقول أن  Huberابإلضافة إىل  1."والربط بُت ما مت القيام بو سابقا وفعاليتو وما سيتم القيام بو يف ادلستقبل

التعلم التنظيمي ىو: "العملية اليت من خبلذلا ربصل وحدة معينة يف ادلؤسسة )فرد، قسم، فريق( على معرفة مفيدة 
 2لها توسع رللد سلوكاهتا ادلمكنة."للمؤسسة واليت بفض

؛ حيث يفرق بُت التعلم والتكيف ألن التعلم ىو فهم األسباب 3ودييز ىذا ادلدخل بُت رلموعة مصطلحات
البديهية لؤلحداث الطارئة، يف حُت أن التكيف ىو وسائل التعديل بسبب ىذه األحداث. كما صلد تفريقا بُت 

 يعٍت أن ىناك ادلؤسسة ينتج عنو تغيَت يف سلوكاهتا، لكن تغَت سلوك ادلؤسسة الالسلوك واإلدراك ألن تغَت معارف 
ألن تغَت السلوك قد حيدث بفعل عوامل أخرى غَت التعلم كالنسيان، الصدفة، الًتاجع... دبعٌت أن  تغَتا يف معارفها.

 التعلم يستلزم تغَتا يف السلوك يف حُت أن تغَت السلوك ال يستلزم حدوث تعلم.

  : behaviorist approachادلدخل السلوكي 1-2-1-2

ت أي أنو تعديل يف تصرفا فعل واستجابة للمحفزات ادلتكررة. التعلم بصفة عامة حسب ىذا ادلدخل ىو ردة
وضمن ىذا ادلدخل أيضا . تقوية-تكيف-حيلجل التعلم بشكل تكرار وبذلك رد فعل مناسب. -الفرد بشكل حافز

حافز؛ دبعٌت  -رد فعل جبعلها رد فعل -الذي عكس الًتكيبة حافز  neo-behaviorismتفرع ادلدخل النيوسلوكي
 4أن الفرد يتعامل مع زليطو بطريقة يبحث فيها عن احلافز الذي يعرف نتيجتو.

رد فعل سبثل العبلقة بُت ادلؤسسة والبيئة اليت ربوي رلموعة  -أما على ادلستوى التنظيمي فإن الًتكيبة حافز
جيب ذلا ادلؤسسة لتتكيف معها، مثبل احتجاج زبون ما. كما قد سبثل العبلقة بُت وادلؤسسة وبيئتها حوافز تست

الداخلية اليت توفر ىي األخرى رلموعة حوافز؛ مثبل حصول عطل ما. فاحلافز يتطلب البحث عن استجابة تعتمد 
 5على اخلربات السابقة يف حالة تكرار احلافز نفسو مرة بعد مرة.

                                                           
1 Fiol, M. C. and Lyles, M. M. “Organizational learning”, Academy of management review, Vol. 10, N. 4, 1985, p. 
811. 
2 Huber, P. G. “Organizational learning: the contributing processes and the literatures’’, Organization science, 
Vol. 2, N. 1, February 1991, p. 89. 
3 Cayla, D. op cit, p. 24-25. 
4 Leroy, F. op cit. p. 7. 
5 Tebourbi, N. "L’apprentissage organisationnel: Penser l’organisation comme processus de gestion des 
connaissances et de développement des théories d’usage”, Note de recherche de la Chaire Bell en technologies 
et organisation du travail, Université du Québec, 2000, p. 31. 
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ن ابخلربة الفكرة األساسية ىي أن ادلؤسسة تتكيف عن طريق اختيار الروتُت األكثر فعالية ادلكوج  يتضح أن
رلموعة القواعد، اإلجراءات، األساليب، االتفاقيات، االسًتاتيجيات، "ويُقصد ابلروتُت  واالستغناء عن البقية.

إذاً، ديكن القول أن ىذا  1"سسة ومن خبلذلا تعمل.التكنولوجيا، ادلعتقدات، الثقافات، ادلعارف اليت بُنيت عليها ادلؤ 
على األفعال ادلًتابطة وادلتكررة  ؛أي اضي ادلؤسسة ويرتكز على الروتُت.ادلدخل يعترب التعلم التنظيمي مرتبطا دب

ا حبسب احللول ادلتوافرة شل ادلشكبلتىذا التكرار يسمح حبل  ة من خبلل عمليات التجربة واخلطأ.ابستمرار ادلشجكل
ا ادلدخل يف قلب حبسب ىذ  الذي يقع 2خيفض من وقت االستجابة. من األمثلة اليت توضح ذلك نظام األدوار

فالدور قبل كل شيئ ىو نظام جيرب الفرد ضمن نشاطو على ازباذ قرارات خاصة بوظيفتو اعتمادا  التعلم التنظيمي.
 علومة ادلبلئمة، اختيار التقنيات ادلناسبة...على روتُت معُت يبُت لو أفضل الطرق لطرح مشكل ما، إجياد ادل

اء ضعيف فإن فإذا عانت ادلؤسسة من أد ل تغيَت متدرج ومن طبيعة تنظيمية.ادلدخل السلوكي مدخيتبٌت إذاً، 
دبعٌت أن التعلم التنظيمي يُفهم على أنو تعديل متدرج يف أىداف ادلؤسسة كسلسلة من  التصحيح يكون متدرجا.

التعديبلت يف الروتُت السائد كاستجابة لتغَت احمليط وتردي األداء. والتغيَت تدرجيي ألن الروتُت انتج عن التعلم من 
ضافة تدرجيية لروتُت جديد اثنوي للروتُت التجارب السابقة شلا دينحو شرعية تنظيمية فيصعب تغيَته. لذا، يغَتج إب

 3القدمي، أو قد يكون تغيَتا جذراي يف حالة األزمات التنظيمية أو حالة تغيَت التوجو االسًتاتيجي.

إذا كانت  ؛فمثبل ال تقود بشكل حتمي إىل تعلم ذكي. لكن ذبدر اإلشارة إىل أن عملية اختيار الروتُت
العملية التارخيية للمواجهة مع البيئة قادت إىل اختيار روتُت غَت فعال على ادلدى  ترصبات ادلاضي خاطئة أو إذا كانت

حىت حيدث تعلم فعلي  . لذا؛superstitious learning 4الطويل فإن التعلم يف ىذه احلالة يُعرف ابلتعلم الومهي
 ال بد أن تغَت ادلؤسسة سلوكها، وتغَت سلوكها إذا تغَت روتينها.

التعلم اللذين يعتربان "  Cyert and Marchت عن أىم رواد ىذا ادلدخل تعريف اليت وردمن التعريفات 
اللذين  Bennis and Nanusتعريف و  5العمليات اليت من خبلذلا تتكيف ادلؤسسة مع بيئتها"التنظيمي ىو 

 قدرهتا على التفاوض حول"الوسيلة اليت من خبلذلا ترفع ادلؤسسة قدرهتا على البقاء بفضل يعتربان التعلم التنظيمي 

 
                                                           

1 Cayla, D. op cit, p. 30. 
2 Tebourbi, N. op cit, p. 32. 
3 Leroy, F. op cit, p. 8. 
4 Cayla, D. op cit, p. 31. 
5 Cyert, M. R. and March, G. J. A behavioral theory of the firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 
1963, p. 84. 
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 1تغَتات البيئة."

 acquisition competenciesمدخل التعلم التنظيمي كعملية حصول على الكفاءات  1-2-1-3
process: 

إذ يعرجف التعلم التنظيمي حبسب ىذا  .ادلدخل الذي اعتمد على الكفاءاتمن مداخل التعلم التنظيمي أيضا  
دبعٌت الًتكيز على عمليات التعلم ال على نتائجو. فادلؤسسة سبلك  .الكفاءات لًتكيز على احلصول علىادلدخل اب

ربط التعلم التنظيمي من أىم من  رلموعة موارد وىي قادرة على تطوير التعلم ألجل استغبلل ىذه ادلوارد بكفاءة.
تطور وتنظم و  ادلؤسساتية اليت من خبلذلا تبٍت "العملي يعرف التعلم التنظيمي على أنو الذ Dodgsonابلكفاءات 

"ظاىرة مي على أنو الذي يعرف التعلم التنظي Koenigو 2حبسب نشاطاهتا وخصائصها الثقافية." وروتينها معارفها
صباعية للحصول ولتأسيس الكفاءات اليت كلما كانت أعمق وكلما كانت دائمة غَتت تسيَت ادلواقف وادلواقف يف حد 

  3ذاهتا."

Nonaka ربط أيضا
خصوصا ابلطريقة اليت يتم هبا خلق ادلعرفة داخل ادلؤسسة  اىتمالتعلم ابلكفاءات حيث  4

أن ادلؤسسة اليت تريد  ويرى رليء وذىاب أنواع ادلعرفة.من خبلل عملية التفاعل الديناميكي االجتماعي ومن خبلل 
 .تكتفي ابلتسيَت اجليد فقطفة وال أن تتكيف مع زليطها عليها أن تكون واحدة من ادلؤسسات اليت زبلق ادلعر 

ديكن القول أن التعلم التنظيمي حُيدث تطويرا لقاعدة ادلعارف التنظيمية للمؤسسة، واليت ذبعل من التغيَت  ؛إذاً 
شلكنا. وىنا ال بد من اإلشارة إىل أمهية نشر ادلعرفة وزبزينها، فمثبل من مصادر ادلعرفة التنظيمية اخلربات السابقة دبعٌت 

التنظيمي حيدث بفعل تراكم اخلربات. ولكن على ادلؤسسة أن تتفادى خسارة ادلعارف الناذبة عن اخلربة عند  أن التعلم
التحويبلت، عند حل الفرق ابنتهاء ادلشروع ادلوكل ذلا، عند التخلي عن منتج ما... من خبلل نشر ادلعرفة احملصلة 

 5وتوزيعها.

                                                           
1
 Leroy, F. op cit, p. 2. 

2 Dodgson, M. “Organizational learning : a review of some literatures”, organization studies, Vol. 1, N. 3, 1993, 
p. 377. 
3 Koenig, G. "L’apprentissage organisationnel : repérage des lieux", Revue française de gestion, Vol. 1, N 160, 
2006, p. 297. 
4Nonaka, I. "A dynamic theory of organizational knowledge creation”, Organization science, Vol. 5, N. 1, 1994, 
p. 18-19. 
5Tebourbi, N. op cit, p. 34; 37. 



 اإلطار المف اهيمي للمؤسسة المتعلمة .1
 

08 
 

أن التعلم يتم من عمليات خلق ادلعرفة وتطوير الكفاءات اليت تكون من  ركز ىذا ادلدخل بصفة عامة على
خبلل البعد اجلماعي الذي يسمح بتطوير كفاءة ادلؤسسة من خبلل نقل ادلعرفة من مستواىا الفردي إىل مستواىا 

 اجلماعي واستغبلذلا يف مواجهة بيئتها.

 ادلختلط للتعلم التنظيمي: ادلدخل  1-2-1-4

دلداخل السابقة سواء ادلدخل الكبلسيكي اإلدراكي أو ادلدخل السلوكي ادلعتمد على الروتُت أو عند مبلحظة ا
فتحليل الروتُت يسمح بفهم مستوى معُت من االستقرار  كفاءات صلد أن ىناك تداخبل بينها.ادلدخل القائم على ال

أهنا معاجل للمعرفة. واعتبار ادلؤسسة   الضروري لتطوير اإلدراك، وأيضا مدخل الكفاءات يتطلب النظر للمؤسسة على
كون العمليات اإلدراكية مهمة وأن الروتُت يلعب دورا ىاما لضمان التوافق التنظيمي   اكذلك يتضمن إدراك

 1للمؤسسة.

يعترب أن التعلم التنظيمي ادلدخل اإلدراكي ديكن استنتاج أن بعد عرض ادلداخل ادلختلفة للتعلم التنظيمي 
 أو النماذج الذىنية السائدة لدى األفراد واليت تتحكم يف سلوكهم.  يف النماذج اإلدراكيةتغَت  حدوث يتطلب

دبعٌت أنو حيصل من  .استبدال الروتُت السائد بروتُت آخرالتعلم التنظيمي يكون من خبلل  وادلدخل السلوكي يعترب أن
ينات ادلستمرة عليو نتيجة التغَتات اخلارجية اليت خبلل عمليات التعديل ادلستمرة يف روتُت ادلؤسسة من خبلل التحس

تطوير قاعدة التعلم يكون ب أما مدخل الكفاءات فَتى أن تثبت عدم كفاءة الروتُت السائد واحلاجة إىل التعديل فيو. 
َت وادلبلحظ للمداخل الثبلثة يرى أن ىناك ارتباطا بينها وىو ما ذىب إليو ادلدخل ادلختلط؛ فتغ .معارف ادلؤسسة

.الروتُت يعٍت أن ىناك إدراكا أب  يستلزم ىو اآلخر تغَتا يف السلوك.وأيضا تغَت اإلدراك  ن ىذا الروتُت جيب أن يغَتج
إضافة إىل أن كبل من الروتُت واإلدراك مها جزء من معارف ادلؤسسة وتغَتمها  تغَتا يف الروتُت دبختلف مكوانتو.دبعٌت 

عٌت أنو كما ديكن مبلحظة أن ادلداخل تتفق على أن التعلم التنظيمي عملية، دبيعٍت تغَتا يف ادلعارف التنظيمية.  
 ادلؤسسة.أو الفرق أو رلموعة مراحل متتابعة على مستوى األفراد 

ديكن تعريف التعلم التنظيمي على أنو عملية تغيَت أو تعديل يف ادلعارف التنظيمية )مدخل الكفاءات  ؛ومنو
دراكي )ادلدخل اإلدراكي( أو تغَت يف البيئة الداخلية أو اخلارجية )ادلدخل السلوكي( هبدف ادلعرفية( سواء بسبب تغَت إ
 ربسُت أداء ادلؤسسة ككل.

                                                           
1Cayla, D. op cit, p. 36-37. 
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 اخلاصية التنظيمية للتعلم:  1-2-2

االنتقال إىل شرح ما جيعل التعلم ادلرتبط سيتم اآلن  ،بعد تعريف التعلم التنظيمي ابلًتكيز على سلتلف مداخلو
صعوبة مصطلح التعلم التنظيمي تكمن يف فهم األمر الذي يضفي اخلاصية ف ابألفراد تنظيميا يرتبط ابدلؤسسة.أساسا 

تعلم  يتعلق حُتالتنظيمية على التعلم. لذا، البد من معرفة ما إذا كان التعلم تنظيميا ألن من يتعلم ىو ادلؤسسة أم 
ضيح العبلقة بُت التعلم الفردي والتعلم التنظيمي دلعرفة من الفرد ابدلؤسسة ككل ويُنشر داخلها. وىذا ما يفرض تو 

ناك من يقوم بعملية التعلم. ىنا صلد أن اآلراء تعددت حول ىذه العبلقة؛ فهناك من يركز على ادلستوى الفردي وى
ُت كما أن ىناك من يركز على ادلؤسسة ككل. ولكن ديكن القول أن ىناك تكامبًل ب  يركز على ادلستوى اجلماعي.

 اآلراء الثبلثة.

فادلؤسسة تتواجد بوساطة من األفراد  دي ويضعو يف قلب التعلم التنظيمي.يركز التوجو األول على التعلم الفر 
فاألفراد ىم من يتصرفون ويتعلمون من تصرفاهتم، وادلؤسسة ىي ادلكان  1ادلشكلُت ذلا وال ديكنها التعلم دبعزل عنهم.

اخلربات الناذبة عن ىذه التصرفات حُيتفظ هبا يف أذىان األفراد فتؤثر وتعدل الذي ربدث فيو ىذه التصرفات، و 
األفراد ىم الوحدة األساسية يف التعلم التنظيمي وىم من خيلقون األشكال  إذاً؛ 2السلوكات ادلستقبلية للمؤسسة.

والروتُت... ىي منتجات  التنظيمية اليت سبكن من التعلم بطرق تسهل التحول التنظيمي، بعبارة أخرى فإن القواعد
 3األفراد وعن طريق معارفهم ونشاطاهتم تتعلم ادلؤسسة.

ليس كل من يف ادلؤسسة يتعلم، والتعلم احملصل لدى األفراد قد يكون متضاراب، إضافة إىل أن الكفاءة  لكن؛
أن نقول أن التعلم  اجلديدة اليت ربصل عليها ادلؤسسة بقدوم خبَت ديكنها تعديل سلوك ادلؤسسة ككل. وىنا، ديكن

لذا، ال   4يصبح تنظيميا ليس ألن ادلؤسسة ىي من يتعلم وإمنا ألن ادلعرفة احملصلة من قبل الفرد هتم ادلؤسسة ككل.
جيب النظر للتعلم التنظيمي على أنو رلموع تعلم األفراد ادلشكلُت ذلا وىذا ما جيعل فهم التعلم الفردي ضروراي ولكنو 

 5غَت كاف.

                                                           
1 Ouhamiden, M. L’apprentissage organisationnel généré par les projets : cas des provinces d’El Houaz 
d’Eessaouira, Mémoire d’obtention du diplôme de maitrise en administration sanitaire et publique, INAS, 
Maroc, 2002, p. 11.  
2 Elkouzi,  N.  Alliances stratégiques et apprentissage : deux cas en économie sociale (le comité sociale inter-
CDEC et le Collectif des entreprises d’insertion du Québec), Mémoire de maitre ès sciences, Ecole des hautes 
études commerciales affiliée { l’université de Montréal, 2000, p. 48.  
3 Huysman, M. “Rethinking organizational learning: analyzing learning process of information system 
designers”, Accounting management and information technologies, N. 10, 2000, p. 84. 
4 Leroy, F. op cit, p. 14-15. 
5 Ouhamiden, M. op cit, p. 12.  
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ونشر  socializationفر رلموعة شروط كالتنشئة االجتماعية االتعلم تنظيميا ال بد من تو حىت يصبح  
دوره الذي يعترب أحد رواد ىذا االذباه، فإن التعلم الفردي أساس التعلم التنظيمي وب Argyrisوحبسب  1الروتُت...

إال أنو يرى أمهية كبَتة لشروط السياسة التنظيمية اليت يعمل فيها األفراد كالثقافة  يثري التعلم الشخصي لؤلفراد.
ىنا  2التنظيمية اليت سبثل قيم ادلؤسسة والسلوكات ادلسموح هبا والسلوكات ادلمنوعة واجلو الذي تنتقل ضمنو ادلعارف.

لقادرون على التعلم ولكن ىذا التعلم ال يظهر ادلستوى اجلماعي والتنظيمي للتعلم التنظيمي ألن األفراد وحدىم ا
فعمليات حصول الفرد على ادلعرفة وزبزينها وربويلها وأيضا زلتواىا )الروتُت،  3يتطور إال بعمليات اجتماعية؛

تنظيميا أو على األقل صباعيا  التعلم ديكن أن يُعتربإذ ال فردي.  صباعياإلجراءات ادلطورة صباعيا،...( ىي نتاج بعد 
اعية عند تفاعل رلموعة أنظمة إدراكية سلتلفة وديناميكية صب حيصلفهو  يف بعده التفاعلي وبعد العبلقات. للإذا حُ 

وىنا يتأكد أن التعلم التنظيمي ال يساوي رلموع ادلعارف الفردية وإمنا نتاج تفاعلهم  خللق قواعد التصرف ادلشًتكة.
 د دلضمون التعلم، أساليب التنسيق بُت األفراد...الذي ينتج عنو ادلعرفة ادلشًتكة وادلؤسسة ىي احملد

من ىذا ادلنطلق فإن تعلم األفراد خيزن يف الذاكرة التنظيمية للمؤسسة )سلوكات، قيم...( اليت تبقى يف ادلؤسسة 
وذاكرة، ادلؤسسة ال سبلك عقبل ولكن ذلا أنظمة إدراكية "أن  Hedbergابلرغم من كون األفراد أيتون ويذىبون، ويقول 

ومثلما يطور األفراد شخصياهتم وعاداهتم واعتقاداهتم مع الوقت فإن ادلؤسسة تطور نظرهتا للعامل وإيديولوجياهتا، 
واألفراد أيتون ويذىبون والقيادة تتغَت ولكن ذاكرة ادلؤسسة ربتفظ ببعض السلوكات واخلرائط الذىنية والقيم وادلعايَت 

 4"دبرور الزمن.

وىذا راجع إىل تغَت  5 أن التعلم التنظيمي قد يكون ظاىرة زلصورة يف مركز معُت ال كلية. ذبدر اإلشارة إىل
ز إال على عدد فرد أو قسم ما الًتكيبل ديكن لف ألمور اليت جيب تعلمها كثَتة جدا.وتعقد زليط ادلؤسسة، ما جيعل ا

خل ادلؤسسة آبلياهتا ادلختلفة يف نشر وحىت يصبح تنظيميا جيب أن تتد .أي أن التعلم جزئي قليل من ادلتغَتات،
ادلعلومات وتعميمها لضمان التعلم احلقيقي.كما قد حيدث التعلم التنظيمي بُت رلموعة من ادلؤسسات وليس مؤسسة 

                                                           
1Fillol, C. "Apprentissage organisationnel : Une étude de cas chez EDF», XVe conférence internationale de 
management stratégique, Genève, 13-16 Juin 2006, p. 6. 
2 Argyris, D. and  Schon, D. A. op cit. p. 4. 
3 Leroy, F. op cit, p. 16. 
4 Elkouzi, N. op cit, p. 47. 
5 Zacklad, M. et Grundstein, M.  Management des connaissances: Modèles d’entreprise et application, Hermes, 
Paris, 2001. p. 31. 
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مثل تعلم ادلؤسسة من خبلل التحالفات االسًتاتيجية اليت بفضلها حيدث تبادل للمعارف اليت ربتاج إليها  1واحدة،
 الفة لتحقيق أىدافها.ادلؤسسات ادلتح

أو ظاىرة صباعية تقوم  صباعيشلا تقدم ديكن أن نصل إىل نتيجة مفادىا أن التعلم التنظيمي ظاىرة فردية ببعد 
على كفاءات فردية، أو كمنتج لتفاعل رلموعات جزئية داخل ادلؤسسة. وكلها تتفاعل فيما بينها بتأثَت من عوامل 

ؤسسة  علومات، ىيكل تنظيمي، آليات تنسيق، قيادة...( لتغَت يف النهاية سلوك ادلتتحكم هبا ادلؤسسة )ثقافة، نظام م
 ككل لتحقيق أىدافها.

 مضمون التعلم التنظيمي 1-2-3 

يت ربويها عملية التعلم ىدف االىتمام دبضمون التعلم التنظيمي ىو ربديد طبيعة ادلعرفة التنظيمية والكفاءات ال
فإن  يف النقطة السابقة، فإن الطبيعة التنظيمية للتعلم تعود إىل مضمونو. فكما سبت اإلشارة إليو ؛وأساسا التنظيمي.

التعلم ال يصبح تنظيميا إال إذا كانت ادلعرفة اجلديدة معممة داخل ادلؤسسة أو إذا كانت ذلا أتثَت على أداء ادلؤسسة  
 ككل.

مفصلة أو غَت مفصلة، بسيطة أو معقدة، مستقلة أو ، explicitأو تصرحيية  tacit قد تكون ادلعرفة ضمنية
وىي  معرفة ضمنيةولكن عموما تصنجف ادلعرفة إىل  .2جزءا من نظام، وعمليات التعلم ترتبط كثَتا دبحتوى ىذا التعلم

كية معرفة شخصية تقوم على اخلربة وال ديكن التعبَت عنها ابلكلمات واجلمل واألرقام والصيغ، تتضمن ادلهارات اإلدرا 
 Know howمعرفة الكيف  ،مثل ادلعتقدات، الصور، احلدس، النماذج العقلية وأيضا ادلهارات التقنية مثل احلرف

وىي معرفة موضوعية وعقبلنية ديكن التعبَت عنها ابلكلمات  ادلعرفة التصرحيية،والنوع اآلخر ىو . savoir-faireأو
 3واعد البياانت، الكتيبات اإلرشادية.واجلمل واألرقام والصيغ، تتضمن طرق حل ادلشاكل، ق

سلوكية وتعلم بسيادة إدراكية.  تعلم بسيادة: يصنف التعلم التنظيمي من حيث طبيعة ادلعرفة إىل صنفُت مها
اليت أتخذ شكل مهارات تظهر عند التطبيق أو عند القيام الضمنية التعلم بسيادة سلوكية ىو تعلم يتعلق ابدلعرفة 

دبختلف ادلهام )الكفاءة(. وتتميز بعدم إمكانية ذبزئتها إىل رلموعة مهارات جزئية، لذلك فإن تعليمها لآلخرين 
 ىذا على ادلستوى 4التقليد،أو عن طريق  برتاكم اخلربةالذي يسمح  التكرارصعب، وابلتايل يتم تعلمها عن طريق 

                                                           
1 Koenig, G. op cit, p.299. 
2 Leroy, F. op cit, p. 18. 
3 Nonaka, I. op cit, p. 14-37. 
4 Elkouzi, N. op cit, p. 51. 
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الفردي. كما ديكن أن تكون الكفاءة صباعية أو تنظيمية حبيث ال يتحكم هبا فرد واحد. ومن أمثلتها الثقافة 
التنظيمية؛ دبعٌت أن الكفاءات اجلماعية تتعلق بطريقة التصرف داخل ادلؤسسة والعمل صباعيا. ويتم تعلم ىذه الكفاءة 

راد. وحيدث ىذا النوع من التعلم دون قصد إذ ال يدرك من خبلل العمل اجلماعي الذي يغَت من طرق تصرف األف
الفرد كيف تعلم ومىت ولكن ىذا ال يعٍت تدين قيمة التعلم احلاصل. ومنو، يتعلق ىذا النوع من التعلم أساسا بتعلم 

  savoir-faireلفعل ادللموس ويصعب تفصيلها، مثل ادلهاراتالكيف أي يتعلق ابدلعارف اإلجرائية ادلوجهة ضلو ا

 savoir-être.1وادلعرفة السلوكية 

وىو تعلم يتضمن مسارا استكشافيا وتعديبلت يف ادلعرفة أو إنتاج  .وع اآلخر ىو تعلم بسيادة إدراكيةالن
أي أن ىذا  2معارف جديدة. ودييل إىل تعديل رلموع القواعد وادلعايَت التنظيمية بدل األنشطة اخلاصة والسلوكات.

وفهم األسباب وربليل مبادئ  know thatالتعلم يتعلق ابدلعرفة التصرحيية فبل يهتم ابلكيف وإمنا دبعرفة احلقائق 
. لذا يُعترب تعلما مفاىيميا، مثبل تستخدم ادلؤسسة سلطط savoir-pourquoi, know whyالعمل التنظيمي 

عية للمشكبلت احلاصلة، استخدام الوسائل اإلحصائية )منحٌت إيشيكاوا لتتمكن من ربديد األسباب الرئيسة والفر 
Pareto .3مثبل( لتحديد اتساع األسباب والنتائج، استخدام النماذج العلمية لفهم احللول يف شكل مناذج نظرية 

الذاكرة التنظيمية ألهنا ذبعل من معارف ادلؤسسة  اإلشارة إىلعن مضمون التعلم التنظيمي  يتطلب احلديث
رأمسال سلزن يف ىذه الذاكرة. وتنشأ الذاكرة التنظيمية عندما يبٍت أفرادىا رلموعة معارف تتناسب ورسالتها مث 

، ، أدوات تسيَتيشفروهنا ويقننوهنا وخيزنوهنا داخل ادلؤسسة )اذلياكل، الشبكات، الذاكرة الفردية، إجراءات، عمليات
ربت الذاكرة التنظيمية لوقت طويل سلزون معارف ساكنة تتعلق غالبا عتُ قواعد البياانت، كتيبات اإلجراءات...(. وقد ا

ابالستغبلل، ودورىا ىو التأثَت على السلوك، لذا فالتعلم الناتج ىو تعلم ذو سيادة سلوكية. من أبرز أمثلتها الروتُت 
ت الذاكرة التنظيمية عملية وليس رلرد داعم إدراكي يتحكم يف السلوك واإلجراءات الساكنة. ولكن، حديثا أصبح

فأصبحت تتعلق ابالستغبلل واالستكشاف، دورىا ىو ربسُت الكفاءات )الربط بُت اإلدراك والسلوك( لذا، فالتعلم 
 4ىنا ذو سيادة إدراكية، من أمثلتها قواعد البياانت ذات التعديل ادلستمر، الروتُت ادلفتوح.

 
                                                           

1 Leroy, F.  op cit, p. 19. 
2 Elkouzi, N. op cit, p. 51. 
3 Lambert G. et Quédraogo N., "L’apprentissage organisationnel et son impact sur la performance des 
processus", Revue française de gestion, N. 166, 2007, p. 25. 
4 Mermoud-Thomassian M., Gestion des connaissances et dynamique d’apprentissage : pour une 
reconsidération du rôle de la mémoire organisationnelle, p. 2-3,  site web : http:// www.strategie-aims.com, 
12/07/2015. 

http://www.strategie-aims.com/
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 الفرق بني ادلؤسسة ادلتعلمة والتعلم التنظيمي:  1-3

من النقاط احملورية يف بناء منوذج للمؤسسة ادلتعلمة ربديد ما إذا كان مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة ىو نفسو مفهوم 
 التعلم التنظيمي أم أهنما مفهومان سلتلفان. وإن اختلفا فما عبلقة الواحد منهما ابآلخر أم أنو ال عبلقة بينهما. 

من  زبتلفادلفهومُت ابلرجوع إىل أدبيات التعلم التنظيمي وأدبيات ادلؤسسة ادلتعلمة فإن معاجلة الفرق بُت 
الفرق التقليدي الشائع ىو أن ادلؤسسة ادلتعلمة وليدة ذبارب وحبوث ادلمارسُت وادلستشارين مرجع إىل آخر. غَت أن 

اسة حالة( واليت من خبلذلا يصنعون فكرهتم ومنوذجهم يف ادلؤسسات انطبلقا من دراستهم دلشكلة مؤسسة ما )در 
وتفتقد لبلختبارات العلمية.  prescriptiveشلا جيعل من أدبيات ادلؤسسة ادلتعلمة معيارية  1حول ادلؤسسة ادلتعلمة.

 2أما التعلم التنظيمي فهو نتاج حبوث األكاددييُت الذين قاموا ببحوث علمية لبناء نظرايت للتعلم التنظيمي.

أي  3الفرق الشائع الثاين بُت ادلفهومُت ىو اعتبار التعلم التنظيمي عملية وادلؤسسة ادلتعلمة شكبل للمؤسسة.
ذلك الشكل الذي  إىل أن التعلم ىو النشاط الفردي أو اجلماعي للتعلم  يف ادلؤسسة والذي من خبللو تصل ادلؤسسة

ولكن ابلرجوع إىل ادلفاىيم احلديثة للمؤسسة فهي أيضا عملية إذ ديكن أن  .جيعل من التعلم سهبل لؤلفراد واجلماعات
وأيضا أحياان  organizationكمصطلح مرادف للمنظمة أو ادلؤسسة  organizingيطلق مصطلح التنظيم 

رق القائم وابلتايل فإن ىذا الف 4 توصف ادلؤسسة ادلتعلمة على أهنا عملية مستمرة للتغيَت والتكيف والطوير والتعلم.
اليت تقوم ىيا على العملية والشكل سيقود إىل نتيجة واحدة وىي أن التعلم عملية جزئية ضمن ادلؤسسة ادلتعلمة 

 األخرى دبجموعة عمليات من بينها عمليات التعلم.

احلالة  خصائص ىذهالفرق اآلخر ىو اعتبار ادلؤسسة ادلتعلمة حالة مثالية من خبلل تقدمي منوذج مثايل يشرح 
دبعٌت أن ادلؤسسة ادلتعلمة ىي حالة مثالية جيب أن يكون ىناك سعي لتحقيقها والتعلم حالة طبيعية ربدث  5.ادلثالية

ليست ؤسسة ادلتعلمة حالة مثالية دون سعي من ادلؤسسة. ىذا الفرق قد يًتججم بعدة أوجو. فقد يكون معناه أن ادل
سسة أن تتعلم لكن ليس عليها أن تكون متعلمة(. أو ديكن أن يكون ضرورية بينما التعلم ضروري )أي على ادلؤ 

                                                           
1 Tsang, W. K. E. “Organizational learning and the learning organization: a dichotomy between descriptive and 
prescriptive research”, Human relations, Vol. 50, N. 1, 1997, p. 79.  
2 Ege, T. et al., “Organizational learning and learning organization: an integrative framework”, Journal of 
management economics and business, Vol. 13, N. 2, 2017, p. 451. 
3 Malakouti, M. et al., “Organizational learning, learning organization and IT”, Interdisciplinary journal of 
contemporary research in business, Vol. 6, N. 3, July 2014, p. 161.  
4 Ortenblad. A. “On differences between organizational learning and learning organization”, The learning 
organization, Vol. 8, N. 3, 2001. p. 126. 
5 Tsang, W. K. E. op cit, p. 80. 
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أو حالة غَت معروفة obtainable  والتعلم قابل للتحقيق unreachableمعناىا أهنا حالة غَت قابلة للوصول إليها 
ذاتو يوصف ألهنا ترتبط ابدلستقبل والتعلم معروف ألنو مرتبط ابحلاضر. وفوق كل ذلك فإن التعلم التنظيمي حبذ 

  1أحياان ابحلالة ادلثالية وذلك عند احلديث عن التعلم ثبلثي احللقة.

حيث أن وحدة التعلم التنظيمي ىي  2ىناك معيار آخر للتمييز بُت ادلفهومُت وىو وحدة التعلم وموقع ادلعرفة.
 مستوىعرفة اجلديدة وعلى الفرد واجلماعة وادلؤسسة ككل. دبعٌت أن التعلم حيدث على مستوى الفرد حبصولو على ادل

من خبلل مشاركة التعلم صباعيا وعلى مستوى ادلؤسسة اليت زبزن ادلعرفة يف الوسائط ادلختلفة )روتُت، وقواعد،  الفرق
ويف ادلؤسسة ادلتعلمة فالوحدة ىي الفرد بشكل أساسي فهو من يتعلم  *إجراءات، ثقافة...( وتتيحها لبلستخدام.

وانتقال ادلعرفة يكون بُت ذي يساعد على تطوير رؤية كل فرد حلوار والعمل اجلماعي... الويتعلم الفريق من خبلل ا
 الظروف البلزمة لذلك.  األفراد وعلى ادلؤسسة توفَت

ادلؤسسة  كيفية تعلمىناك معيار آخر للتمييز بُت ادلفهومُت وىو ما يقدمو كل مفهوم. فالتعلم التنظيمي خيترب  
وادلؤسسة ادلتعلمة رباول  .داخل ادلؤسسةعلم على ادلستوى الفردي ومستوى الفرق دبعٌت الًتكيز على ربليل عملية الت

دبعٌت أن التعلم يركز على عملية وطبيعة التعلم داخل  3 توفَت مناذج وىياكل لكيف جيب على ادلؤسسة أن تتعلم.
ير مناىج ومناذج خللق التغيَت البلزم لتحسُت عملية التعلم )تقييم نوعية التعلم ادلؤسسة وادلؤسسة ادلتعلمة تركز على تطو 

 احلاصل يف ادلؤسسة(.

 .من خبلل عرض الفروقات بُت ادلفهومُت يتضح أن الفكرة ليست فكرة إما مؤسسة متعلمة أو تعلم تنظيمي
أدوات  تقدم بيات ادلؤسسة ادلتعلمةأدن أبي حال من األحوال الفصل بُت ادلفهومُت ألن ديكال  ؛بل على العكس

 ىياالنطبلق يف رحلة بناء مؤسسة متعلمة  وفوق ذلك فإن نقطةومناىج تطبيقية مفيدة يف عملية التعلم التنظيمي. 
ا التعلم التنظيمي. فوجود ادلؤسسة ادلتعلمة يتطلب حلقة تعلم عميقة وإدراك أن ذلك يتطلب وقتا وفهمالًتكيز على 

تعلم من جهة واألبعاد التنظيمية للمؤسسة متمثلة يف جهود ادلؤسسة ميكية بُت األبعاد ادلختلفة لللعبلقات الدينال
  لتسهيل التعلم وضمان استمراريتو من جهة أخرى. 

                                                           
1 Ortenblad, “On differences between organizational learning and learning organization”,  op cit, p. 127. 
2  Ibid, 128-129. 

فالتعلم يكون داخل الفرق ويعنى المشاركة وليس الحصول على المعلومة لذا ال يمكن  هناك توجه آخر يرى أن المعرفة ال تخزن وغير قابلة للتخزين. *
 والمعلومة اليوم قد يكون لها معنى آخر في مكان أو زمان آخرين لذا ال تخزن.  knowingتخزين المعرفة ألنها عملية 

3 Ege, T. et al, op cit, p. 451. 
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كنتيجة؛ ديكن القول أن تناول ادلؤسسة ادلتعلمة وبناء منوذج ذلا ال ديكن أن يتم إال إذا أدمج التعلم التنظيمي 
النموذج. وتوضيح وتفصيل ىذه الفكرة أكثر سيكون بعد تناول النماذج السابقة للمؤسسة ادلتعلمة للتمكن يف ىذا 

 من ربديد مكانة التعلم ضمن ادلؤسسة ادلتعلمة وربديد عناصر النموذج النظري ذلذه الدراسة.
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 اخلالصة:

كل ادلداخل سواء مداخل ادلؤسسة ادلتعلمة أو التعلم التنظيمي يتضح من خبلل ما جاء يف ىذا الفصل أن  
مستوى األفراد )على تعترب ادلؤسسة كياان عضواي قادرا على التعلم مهما كان نوع التعلم أو ادلستوى الذي حيصل فيو 

ا إال أنو توجد وابلرغم من اعتبار البعض التعلم التنظيمي وادلؤسسة ادلتعلمة مفهوما واحد .(أو الفرق أو ادلؤسسة
فبينما يركز التعلم التنظيمي على عمليات التعلم ادلختلفة يف ادلؤسسة دبصادرىا وشلارساهتا  .اختبلفات بُت ادلفهومُت

تركيزه على عمل شلارسة عمليات التعلم ادلستمر إضافة إىل وأنواعها ادلختلفة فإن مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة يركز على 
تسهل التعلم واالستفادة منو. وتكون ىذه الدعائم  دعائم توفَت موعة خصائص من خبللادلؤسسة على االتصاف دبج

 مستوايت سلتلفة فردية وصباعية وتنظيمية ونظامية...يف 

اختلف الباحثون واألكاددييون يف ربديد خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة أو الشروط الواجب توافرىا يف ادلؤسسة 
لتكون متعلمة. أو بعبارة أخرى اختلفوا يف ربديد أبعادىا ومتغَتاهتا. ويظهر ىذا االختبلف يف رلموعة النماذج اليت 

 الذيأساسية لتحديد أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة يف النموذج  قدموىا واليت سيتم التفصيل فيها يف الفصل الثاين كخطوة
 ستختربه ىذه الدراسة.
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 دتهيد:

بعد أف مت يف الفصل األوؿ ربديد التعريف اإلجرائي للمؤسسة ادلتعلمة. والذي تلخص يف كوهنا ادلؤسسة اليت 
 تركز على عنصرين أساسيُت علا التعلم التنظيمي من جهة ودعائمو من جهة أخرى. سيتم يف ىذا الفصل عرض

 مت اتًتاهها للمؤسسة ادلتعلمة بيية معرةة األبعاد اليت تي  اها ىذا ادلفهـو واستنتاج األبعاد اليت النماذج السابقة اليت
االطبلع على أدبيات ادلوضوع ةقد مت تقسيم ىذه  وبعدمن خبلذلا سيقاس التعلم التنظيمي ودعائمو يف ىذه الدراسة. 

ت ىي ن  ودراسات سابقة بػ   .سات اليت هتتم اهذا ادلوضوعاالدر وعُت؛ ظلاذج رائدة يتم الرجوع إليها يف كل النماذج إىل ن
  سسة ادلتعلمة انطبلتا من النماذج الرائدة ومن واتع ادلؤسسات اليت درستها.األخرى ظلاذج للمؤ 

ي  يتم تناوؿ سيتم زبصيص ىذا الفصل دلراجعة النماذج السابقة للمؤسسة ادلتعلمة حب ؛من ىذا ادلنطلق
سيتم مراجعة الدراسات مث  بعرض أىم ما جاء ةيها وترتيبها ترتيبا زمنيا من األتدـ إىل األهدث.النماذج الرائدة 

السابقة العربية واألجنبية اليت هاولت اتًتاح ظلاذج للمؤسسة ادلتعلمة. ىذا يعٍت أف الًتكيز سيكوف ةقط على 
انطلقت من ظلاذج سابقة الختبار العبلتة بُت  الدراسات اليت اتًتهت ظلوذجا للمؤسسة ادلتعلمة وربييد الدراسات اليت

ادلؤسسة ادلتعلمة ومفاىيم أخرى أو الدراسات اليت هاولت معرةة مدى تواةر خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة يف مؤسسة أو 
مؤسسات ما. واذلدؼ من ذلك ىو دراسة سلتلف ادلتيَتات اليت اعُتِمد عليها يف بناء ىذه النماذج والوتوؼ على 

يضا، كما مت ترتيب ادلنهجية واألدوات اإلهصائية ادلستخدمة يف ذلك. سيتم ترتيب الدراسات السابقة، أادلداخل 
  يف كل ظلوذج. ُتدِّمتة ترتيبا زمنيا دلبلهظة التطورات احلاصلة واإلضاةات اليت النماذج الرائد

سيتم ربليلها ومناتشتها يف آخر نقطة من ىذا  ،سسة ادلتعلمةبعد االنتهاء من عرض النماذج السابقة للمؤ 
لك بتحديد ادلتيَتات األساسية لو مع ربديد دلكانة وذ .الدراسةالفصل لتحديد التصور العاـ للنموذج النظري ذلذه 

 ىذه الدراسة ضمن كل الدراسات السابقة اليت مت تناوذلا. 
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  ادلتعلمة: للمؤسسةمناذج رائدة  2-1

واليت يتم الرجوع إليها يف كل يف ىذا العنصر التفصيل يف النماذج الرائدة الشهَتة للمؤسسة ادلتعلمة سيتم 
التفصيل ةيها بعرض سيكوف  راسات اليت هتتم دبوضوع ادلؤسسة ادلتعلمة وخاصة تلك اليت ىدةها بناء ظلوذج.الد

 االت االستفادة منها.أبعادىا ومنهجية بنائها ليتم يف آخر عنصر من ىذا الفصل ربديد رل

 :Sengeمنوذج  2-1-1

تتكيف مع  ليست تلك اليتادلؤسسة ادلتعلمة  عترب أفي  وذج أوؿ ظلوذج للمؤسسة ادلتعلمة والذي يعترب ىذا النم
ػلدد ىذا النموذج بل اليت تتعلم تعلما خبلتا وتعمل على ضماف تعلم مستمر.  ؛سلتلف التيَتات اليت تطرأ عليها

1وىي األبعاد اخلمسة للمؤسسة ادلتعلمةالشكل ادلثايل للمؤسسة ادلتعلمة من خبلؿ ربديد اخلصائص ادلثالية 
five 

disciplines  .ويعترب ىذا النموذج نقطة االنطبلؽ للدراسات وىي أبعاد مًتابطة سبكن من بناء مؤسسة تتعلم هقا
. اليت هاولت بناء ظلاذج للمؤسسة ادلت علمة واليت طورت األدوات اليت هتدؼ إىل تقدًن نظرية تطبيقية ذلذا ادلفهـو

الرؤية بناء ، النماذج الذىنية، ةيف الرباعة الفردي Sengeتتمثل األبعاد اخلمسة للمؤسسة ادلتعلمة هسب ظلوذج و 
 ادلشًتكة، تعلم الفريق، التفكَت النظامي.

ابلتوضيح الدائم وتعميق الرؤية الفردية وتركيز الطاتات  Personal Masteryالرباعة الفردية تتعلق تاعدة 
األساس الروهي للمؤسسة ادلتعلمة والذي يتطلب من  Sengeوتطوير الشيف ورؤية الواتع بطريقة موضوعية. اعتربىا 

ةإف  ؛غَتىم. لذااألةراد أف ينظروا ألنفسهم على أهنم جزء من العملية وليسوا ضحااي ادلشكبلت التنظيمية اليت سببها 
أصحاب ادلستوى العايل من الرباعة الفردية يكوف لديهم ثقة عالية بقدراهتم ويدركوف نقاط ضعفهم ويقاوموف للتعلم 
أكثر لتحقيق األىداؼ اليت ال تتعلق اهم ةقط بل ابدلؤسسة ككل. وتتخطى الرباعة الفردية الكفاءات وادلهارات إذ 

 ع احلايل بدال من البقاء ربت ربكم ىذا الواتع.تتجذر يف التييَت التفاعلي للوات

تتطور الرباعة الفردية لؤلةراد عند رلااهتهم للرؤية الفردية مع تيود الواتع الذي يعيشونو يف ادلؤسسة والفارؽ 
. والذي يعرب عن تلك الطاتة اليت تساعد األةراد على رؤية الواتع creative tentionبينهما يشكل الضيط اخلبلؽ 

تشكيل صورة واضحة دلا يريد الفرد ربقيقو والتعلم ىو طريقة تيذية ذلك  ىيالرباعة الفردية  ؛وابلتايل .دبوضوعية
 لية وليست نتيجة غلب الوصوؿ إليها.الضيط بُت الرؤية والواتع. وال بد من النظر للرباعة الفردية على أهنا عم

                                                             
1 Senge, P. M. op cit, p. 20-370. 
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الصورة اليت ػلتفظ اها الفرد يف  senge ىايعترب  اليت mental modelsالنماذج الذهنية  القاعدة الثانية ىي
وىي الصورة اليت ربد من تكوين طريقة موهدة للتفكَت والتصرؼ. ويظهر  .ذىنو هوؿ طريقة سَت العامل من هولو

على طريقة تفكَت األةراد وتصورىم هوؿ ما ؽلكنهم ربقيقو. وترتبط تدرة ادلؤسسة على التكيف تؤثر أتثَتىا يف كوهنا 
. بل هىت النجاح يف ربقيق ظلاذجهم الذىنيةمع زليطها ادلتيَت ابلتييَت يف سلوؾ األةراد الذي ػلدث بفعل التيَت يف 
ةراد ألف من خبلؿ ىذه ادلناتشة يستطيع الفرد رؤية ادلؤسسة يتضمن مناتشة سلتلف النماذج الذىنية السائدة لدى األ

 التحكم يف سلوكاتو وتراراتو وىذا يتطلب أيضا مهارة االستماع والرغبة يف معرةة آراء اآلخرين وةرص النمو ادلمكنة؛

اباللتزاـ بُت األةراد  شعور خلق اهدؼ  building a shared visionمشرتكة رؤية بناءالقاعدة الثالثة ىي 
بتحقيق تلك الرؤية وربديثها. وىذا يضمن توهيد اجلهود والقدرات والرؤى الفردية هوؿ ىدؼ مشًتؾ ينقل ادلؤسسة 
إىل األماـ. أيخذ القادة نصيبا كبَتا من مسؤولية بناء رؤية مشًتكة تلهم األةراد وذبعلهم ملتزمُت وأوةياء ذلا. وابلتايل 

 رلرد عبارة تصاغ وػلتفظ اها يف ادلؤسسة إىل رؤية يشًتؾ اها كل األةراد ويعملوف على ربقيقها؛ تنتقل الرؤية من 

 ادلؤسسة ادلتعلمة أمرا هيواي يف Senge  الذي يعتربه team learningفريق تعلم ال أما القاعدة الرابعة ةهي
ويعترب تعلم الفريق مهارة يتم تطويرىا دبمارسات  دة األساسية يف ادلؤسسات احلديثة ولي  الفرد.ىو الوهألف الفريق 

والتزاـ ابلتعلم اجلماعي. وىذا ال ػلدث دبجرد التقاء رلموعة من األةراد يتصفوف ابدلهارة العالية بل بتوةَت األنظمة 
التمكُت،  البلزمة اليت تساعد على تعلم طريقة التعلم اجلماعي من خبلؿ تسهيل نشر ادلعرةة وتشارؾ التعلم ادلًتاكم،
 الصنع اجلماعي للقرارات، ربديد ادلشكبلت ومساعدة ادلؤسسة على التجريب ادلستمر وربسُت تدراهتا؛

القواعد األربعة السابقة معا يف  الذي يدمج systematic thinking يالتفكري النظام آخر تاعدة ىي
الستقطاب وتشارؾ التعلم. ويعرؼ على أنو القدرة على ةهم  embed systemشكل ىيكل واهد أو نظاـ مدمج 

العبلتات بُت سلتلف عناصر التعلم وتفاعلها داخل أنشطة ادلؤسسة. لذا ةإف وجود نظاـ تعلم ينشر ادلعرةة وادلعلومات 
القادة أف لؤلةراد داخل ادلؤسسة يعترب عامبل مفتاهيا يف جعل التعلم جزءا مندرلا يف ثقاةة ادلؤسسة. وىنا على 

يشكلوا نظاما الستقطاب ادلعلومات وادلعرةة من داخل وخارج ادلؤسسة واعتماد اتصاؿ نظامي يوةر االنفتاح والثقة 
وااللتزاـ للتمكن من مواجهة احمليط ادلتقلب. ويتشكل التفكَت النظامي من عنصرين علا التعلم أهادي احللقة والذي 

ت واالسًتاتيجيات دوف ادلساس ابلنماذج الذىنية اليت أدت إىل تبنيها  والتعلم يتعلق ابلتعديبلت البسيطة على العمليا
 ثنائي احللقة الذي ػلسن هل ادلشكبلت من خبلؿ اختبار وربدي وإعادة تشكيل النماذج الذىنية السائدة.
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 :Garvinمنوذج   2-1-2

بدأ صاهب النموذج بفكرة أف أغلب النقاشات هوؿ موضوع ادلؤسسة ادلتعلمة ركزت على بعد ةلسفي مع 
1إعطاء كناايت وتشبيهات دوف الًتكيز على أمور ؽلكن أف تطبق وسبارس. ذلذا هدد ثبلثة عناصر أساسية 

3Ms  ال
  بد أف يتم الًتكيز عليها.

. هي  اعترب ادلؤسسة ادلتعلمة ىي Meaningيد مفهـو ذلا العنصر األوؿ ىو ةهم ادلؤسسة ادلتعلمة وربد
ادلؤسسة اليت هتتم ابلتعلم التنظيمي من خبلؿ إدارتو هي  يصَت أمرا سلططا ومسَتا ولي  مًتوكا للحظ. دبعٌت أف 
ادلؤسسة ادلتعلمة ىي ادلاىرة يف خلق واحلصوؿ وربويل ادلعرةة لتعديل سلوكاهتا. ىذه ادلعرةة مهمة للتعلم ولكن ال 

سسة متعلمة إال إذا مت إرةاتها إبدارة مناسبة. ىذه اإلدارة تكوف من خبلؿ بناء دعائم ادلؤسسة ادلتعلمة. تكفي لبناء مؤ 
وذلك بتحديد ظلوذج ذلا يتكوف من  Managementأبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة األساسية  ةيُعٌت إبدارةالعنصر الثاين  أما

 مخسة دعائم أساسية ىي:

 :د األساليب العلمية واألدوات اإلهصائية والًتكيز على البياانت واحلقائق ابعتما احلل النظامي للمشكالت
 أـ ال؛ كيف يعلموف أف أي أمر صحيح    مع جعل األةراد يتعلموف كيف يسألوف بشكل مستمر   .ولي  اآلراء

 :وؼلتلف عن هل يدة مع استخداـ األساليب العلميةيعٍت البح  النظامي واختبار ادلعرةة اجلد التجريب .
ادلشكبلت بكونو ػلف ز ابلفرص واآلةاؽ ولي  هدوث ادلشكبلت. ويكوف من خبلؿ العمل على ضماف تدةق 

 األةكار اجلديدة من داخل وخارج ادلؤسسة وتشجيع ربمل ادلخاطر وتدريب مسَتين لتقييم التجارب؛
 :طريقة شلنهجة وهفظ دبراجعة التجارب الناجحة والتجارب الفاشلة وتقييمها ب التعلم من التجارب السابقة

الدروس بشكل متاح للجميع داخل ادلؤسسة لبلستفادة منها. مع وعي بوجود صلاح غَت ةعاؿ )ػلدث دوف 
 معرةة كيف هصل ودلاذا( ووجود ةشل ةعاؿ )عند البح  دلعرةة كيف هصل ودلاذا(؛

 :علم تبد من تعلم طريقة المن خبلؿ ادلقارنة ادلرجعية مثبل ولكن لتحقيق االستفادة ةبل  التعلم من اآلخرين
 ولي  النتائج؛

 :من خبلؿ التقارير ادلكتوبة والشفهية ادلقروءة، تدوير العمل، التدريب، برامج التنميط. نقل ونشر ادلعرفة 

والذي يكوف من خبلؿ سلتلف  .Measurementمث أييت العنصر الثال  الذي يعٌت بقياس ادلؤسسة ادلتعلمة 
 مؤشرات أداء ادلؤسسة. كقياس ادلستوى اإلدراكي دلعرةة مدى احلصوؿ على ادلعارؼ اجلديدة وتيَت التفكَت 

                                                             
1  David, A. and Garvin, A. D. “Building a learning organization”, Harvard business review, July-August 1993, p. 1-15. 
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 وتياس ادلستوى السلوكي ومستوى ربسن أداء ادلؤسسة )جودة أعلى، هصة سوتية أكرب...(.

  :Mike Pedler, John Burgoyne and Tom Boydelمنوذج  2-1-3

هسب ىذا النموذج ةادلؤسسة ادلتعلمة لي  ذلا ىدؼ هل ادلشكبلت ومواجهة التحدايت احلالية ةقط بل  
أيضا التأكد من وضماف أف التعلم ػلدث خبلؿ عملية هل ادلشكبلت. وابلتايل تكوف ادلؤسسة تادرة على مواجهة 

ىذا النموذج ادلؤسسة ادلتعلمة كرهلة  البيئة التناةسية اليت تتطلب مرونة وذكاء وسرعة تكيف من ادلؤسسة. يصف
Journey  1 خاصية تتمثل يف: 11سبر خبلذلا ادلؤسسة دبحطات نضج من خبلؿ تطوير 

  مدخل تعلمي لبلسًتاتيجية: دبعٌت أف تقـو ادلؤسسة بتقييم مستمر السًتاتيجيتها وإجراء التعديبلت البلزمة كلما
 اتتضى األمر؛

  لؤلةراد ابدلساعلة وادلشاركة يف العملية االسًتاتيجية؛صنع تشاركي للسياسات: شلا يسمح 
 ادلعلوماتية: جلعل ادلعلومة متواةرة لكل من ػلتاجها من خبلؿ التكنولوجيا؛ 
 الرتابة واحملاسبة: خبلق الشفاةية وةهم أةضل لطريقة استخداـ األمواؿ يف ادلؤسسة؛ 
 كزابئن وموردين داخل ادلؤسسة حبي  يكوف كل تسم   التبادؿ الداخلي: وذلك جبعل األةراد واألتساـ يف ادلؤسسة

 موردا ليَته من االتساـ وزبوان لديهم؛
 ادلكاةأة ادلرنة: توةَت شروط التعلم وادلكاةأة عليو؛ 
 توةَت اذلياكل ادلناسبة: حبي  يكوف اذليكل التنظيمي مران دبا يكفي؛ 
 لتعلم من أي ةرد داخل ادلؤسسة؛جعل األةراد كمصدر تعلم من احمليط: أي الًتهيب ابدلعلومات ل 
 التعلم بُت ادلؤسسات: من خبلؿ ادلقارنة ادلرجعية والشراكة والتحالف؛ 
 جو التعلم: أي أف يكوف احمليط التنظيمي مشجعا لتعلم األةراد  من خبلؿ اخلربة والتجربة؛ 
  ادلؤسسة.ةرص التطور الذايت للجميع: جبعل ةرص التعلم وموارده وأدواتو متاهة للجميع داخل 

انطلق صاهب النموذج من الدراسات السابقة للمؤسسة ادلتعلمة خاصة  :Moilanen ـمنوذج ادلاسة ل 2-1-4
 . إضاةة إىل دور ادلسَتين يفSchon و  Argyrisمع بعض التفاصيل من دراسة  Sengeو Pedlerدراسيت 

                                                             
1  Givel, Y. P.  An investigation of an organization’s journey towards becoming a learning organization, and the 
skills that help leaders to create the conditions and structures characteristic of a learning organization , PhD 
thesis in social science, University of Leicester, United Kingdom, October 2014, p. 25-26. 
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  .learning organization diamond 1ادلاسةادلؤسسات الفنلندية الذين كاف ذلم دور ىاـ يف ربديد عناصر ظلوذج  

مت ربديد تعريف للمؤسسة ادلتعلمة ألنو اخلطوة األوىل يف بناء ظلوذج ذلا. وكاف التعريف خبلفية إدارة  ؛يف البداية
اسًتاتيجية إذ اعترب صاهب النموذج ادلؤسسة ادلتعلمة وهدة واهدة ببعدين؛ ىيكلي وبشري. لذا؛ يضم النموذج 

فرؽ واجلماعات هي  كاف متضمنا يف البعدين بعدين علا: بعد ادلؤسسة ككل وبعد األةراد )مع عدـ زبصيص بعد لل
بوجهُت وعشرة عناصر. اجلزء العلوي لبعد  ماسةألنو يُعرض يف شكل  مسي النموذج بنموذج ادلاسةاآلخرين(. و 

ادلؤسسة ككل واجلزء السفلي لبعد األةراد. أما العناصر العشرة ةهي يف األصل مخسة ةقط ولكن كل عنصر يُناتش 
ابلذات ألهنا خالدة وال تزوؿ  ادلاسةالعلوي والسفلي معا لذا صارت مضاعفة. ومت اختيار تسمية  وػُللل يف البعدين

 والشيء نفسو ابلنسبة للمؤسسة ادلتعلمة غلب أف تكوف هالة دائمة للمؤسسة ألف احلاجة للتعلم ال تنتهي. 

للبعد الفردي. ويربر  04ومنها للبعد الكلي  04سؤاال؛  04بعد ربليل اجلانب النظري مت صياغة استبياف يضم 
صاهب النموذج اعتماده على اجلانب النظري يف بناء النموذج بكوف البح  حبثا علميا لذا غلب أف ػلًـت ما 
توصلت إليو ادلدارس والنظرايت يف ىذا اجملاؿ. مث مت اختبار االستبياف إهصائيا هي  اعتمد يف اختبار الثبات على 

 رونباخ ويف اختبار الصبلهية على مدى االتساؽ بُت بنود االستبياف وزلاوره واجلانب النظري. معامل ألفا ك

مؤسسة عاملة يف تطاعات سلتلفة  )معظمها كانت  02مستجو اب موزعُت على  191مت توزيع االستبياف على 
 ره:كبَتة احلجم( لتنويع ادلستجوبُت. وةيما أبيت عرض لشكل النموذج وشرح سلتصر لعناص

 (: منوذج ادلاسة للمؤسسة ادلتعلمة.1-2) الشكل رقم

                          

                                                             
1 Moilanen. R., “Diagnostic tools for learning organizations”, The learning organization, Vol. 8, N. 1, 2001, p. 6-
20. 

 التسٌٌر 1

 القٌادة 1

 .العوامل الدافعة1

 .إٌجاد األهداف2

 .التساؤل3

 .التمكٌن4

 .التقٌٌم5
 المؤسسة

 األفراد

Source : Moilanen. R., “Diagnostic tools for learning organizations”, The learning organization, Vol. 8, N. 1, 2001, p. 12. 
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 يوضح الشكل ظلوذج ادلاسة ذي العناصر اآلتية:

  القوى الداةعةDriving forces : يف البعد الكلي على ادلسَتين هي  أنو ال ؽلكن بناء مؤسسة متعلمة يركز
دوف وجود وعي من ادلسَتين وعمل جاد. دبعٌت أف يكوف ادلسَت واعيا ويهتم بكل أنظمة ادلؤسسة وعملياهتا 

مهم سواء يف األةراد ةيعٍت تيادة األةراد وتيادة تعل بعدوىياكلها اليت إما أف تكوف داةعا أو مثبطا للتعلم. أما يف 
 البعد الفردي أو البعد اجلماعي؛

  اذلدؼإغلاد Finding purpose وىو النقطة احليوية يف ادلؤسسة ادلتعلمة والذي يعٍت يف البعد الكلي :
يف بعد األةراد درجة التحفيز واإلرادة لدى الفرد للتعلم إضاةة إىل يعٍت للمؤسسة ربديد الرؤية أو االسًتاتيجية. و 

 ألةراد ابذلدؼ الكلي للمؤسسة؛ربط ربفيز ا
  التساؤؿQuestinning .يف البعد الكلي للمؤسسة معناه : دبعٌت التحقيق والتساؤؿ والشك يف احلالة احلالية

 التساؤؿ هوؿ روتُت ادلؤسسة أما يف بعد األةراد ةيعٍت الروتُت الفردي والنموذج الذىٍت للفرد؛
  التمكُتEmpowerment : عد الكلي للمؤسسة أف يكوف للمؤسسة أنظمة سلتلفة يف البيعٍت التمكُت

 يف بعد األةراد كيف ؽلكن للفرد اختيار األدوات ادلناسبة وتطبيقها؛يعٍت لتحسُت التعلم و 
  التقييمEvaluating : يف بعد يعٍت يف البعد الكلي للمؤسسة تقييم تطور ادلؤسسة ادلتعلمة ككل و يعٍت التقييم

 مة التقييم اجلماعي.وتطبيق أنظاألةراد التقييم الذايت 

  : Marquardtمنوذج  2-1-5

يرى أف ادلؤسسة هي  صاهبو يف رلاؿ التعلم التنظيمي وتطوير ادلؤسسات. خربة النموذج هصيلة كاف 
ادلتعلمة احلقيقية ال تتوتف أبدا عن التعلم والتحوؿ إىل مؤسسة متعلمة. ةالعملية ال تنتهي ألف التيَت دائم وابلتايل 
التعلم ضروري دائما. ويرى أف لكل مؤسسة طريقتها يف التحوؿ إىل مؤسسة متعلمة. هي  أنو على كل مؤسسة 
النظر إىل اترؼلها وزليطها التناةسي وتاعدة مهاراهتا وتكنولوجياهتا ورسالتها وثقاةتها مث بعد ذلك تطور ىيكل وطريقة 

ةإف كل مؤسسة متعلمة ذلا مخسة أنظمة متداخلة لرسم خريطة تعلم مناسبُت. ولكن مهما كانت الطريقة اليت ستتبعها 
غَت أف ىذه األنظمة وةوؽ ذلك عملها معا  1تعلمها، وىي: ادلؤسسة حبد ذاهتا، األةراد، التكنولوجيا، ادلعرةة، التعلم.

 أمر لي  ابلسهل أبدا. وةيما يلي شرح ذلذه األنظمة اخلمسة:

 تعلم من خبلؿ:: زبلق ادلؤسسة طرائق ةعالة للادلؤسسة 
                                                             

1 Marquardt M. J.  op cit, p. 1-287. 
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 الثقاةة: ثقاةة االعتقاد أبعلية التعلم للنجاح واعتباره عادة وإدماجو يف كل وظائف ادلؤسسة؛ 
 الرؤية: اذباه وأىداؼ ادلؤسسة ادلتعلمة ادلستقبليُت علا أةراد متعلموف ؼللقوف خدمات وسلع أةضل مرة بعد مرة؛ 
 كل التكتيكات وادلناىج وادلخططات صبع ونقل واستخداـ ن  وربسِّ  رتطوِّ  االسًتاتيجية: يف ادلؤسسة ادلتعلمة

  ادلعرةة يف كل أنشطة ادلؤسسة؛
 التصاؿ وتدةق ادلعلومات والتعاوف.اذليكل: مسطح، دوف هدود، يشجع ا 
 يتم سبكُت األةراد داخل وخارج ادلؤسسة ادلتعلمة لتعلم كل ما ػلتاجونو لتحسُت إنتاجيتهم. واألةراد األفراد :

 ىم:ادلقصودوف 
 ادلوظفوف: غلب أف ؼلطط كل موظف للكفاءات ادلستقبلية وأف يقـو بعملو وؼلوض ادلخاطر؛ 
 ادلسَتوف: يقودوف ويوجهوف من يشرةوف عليهم ويضعوف ذلم سلوكات التعلم ادلناسبة؛ 
 الزابئن: ػلددوف اهتياجاهتم ويتلقوف تدريبا لطريقة استخداـ ادلنتجات؛ 
 ة ادلتعلمة ألهنا جزء من اجملتمع.للمؤسس اجملتمع: يستقبل ويرسل ادلعرةة 
 تقـو ادلؤسسة ادلتعلمة بعمليات ادلعرةة وىي:ادلعرفة : 
 صبع ادلعرةة من داخل وخارج ادلؤسسة؛ 
 خلق ادلعرةة اجلديدة من خبلؿ الرؤى وهل ادلشكبلت والتجربة؛ 
 زبزين ادلعرةة ادلناسبة ليحصل عليها أي ةرد مىت ما أراد وأينما أراد؛ 
 والتكنولوجية وادلادية؛ البشرية االتصاؿ وسائطدلعرةة من خبلؿ سلتلف نقل ا 
 .استخداـ ادلعرةة من تبل األةراد وادلؤسسة معا 
 :ويقصد اها يف ادلؤسسة ادلتعلمة الوسائل والشبكات اإللكًتونية الداعمة وتتضمن العمليات التقنية  التقنية

 واألنظمة وىياكل ادلعرةة حبد ذاهتا مثل:
 تكنولوجيا ادلعلومات: نظاـ تقٍت غلمع ويرمز وؼلزف وينقل ادلعلومات داخل ادلؤسسة وبُت ادلؤسسات؛ 
 ل وتشارؾ ادلعرةة وادلهارات من خبلؿ الفيديوىات والتسجيبلت الصوتية تعلم القائم على التكنولوجيا: نقال

 والتدريب القائم على الوسائط اإللكًتونية؛
 لكًتوين: األدوات التكنولوجية اليت تستخدـ تواعد ادلعرةة القائمة على التكنولوجيا األنظمة الداعمة لؤلداء اإل

الستقطاب وزبزين وتوزيع ادلعرةة داخل ادلؤسسة حبي  توصل ادلعرةة دلن يستحقها يف الوتت احملدد وأبدىن 
 مستوى لتدخل األةراد.
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 :توى التعلم ونوعو ومهاراتو.يضم التعلم يف ىذا النموذج ثبلثة أبعاد أساسية ىي مس التعلم 
  مستوى التعلم: ػلدث التعلم على ثبلثة مستوايت. على مستوى الفرد الذي يعترب الوهدة األساسية يف التعلم

وعلى مستوى اجلماعات والفرؽ اليت غلب أف تكوف تادرة على التعلم كوهدة واهدة وةيما بينها وأف تتعلم كيف 
لم. وما يشجع تعلم الفرؽ ىو التحفيز وادلكاةأة والنقطة األساسية ىي تتعلم دبعٌت أف زبلق وتستقطب التع

الذي ػلدث بفعل الرؤى  التعلم على مستوى ادلؤسسةالتفاعل احلاصل بُت أةراد الفريق. ادلستوى الثال  ىو 
ادلشًتكة وادلعرةة والنماذج الذىنية لؤلةراد. ويبٌت على ادلعرةة والتجارب السابقة اليت تعتمد على ادليكانيزمات 
ادلستخدمة يف االهتفاظ ابدلعرةة )السياسات، النماذج، االسًتاتيجيات...(. وابلرغم من كونو ينطلق من الفرد 

 تعلمات األةراد بل يقاس ابلكفاءات احملصلة لفائدة ادلؤسسة ككل. إال أنو ال يساوي هاصل صبع 
 :نوع التعلم: ُتسم التعلم إىل أربعة أنواع ىي 
  التعلم التكيفي: الذي تد يكوف أهادي احللقة دبعٌت الًتكيز على احلصوؿ على ادلعلومة للتمكن من خلق توازف

ابلتساؤؿ هوؿ النظاـ حبد ذاتو ودلاذا هدثت األخطاء أو  والتحكم يف نظاـ ما أو ثنائي احللقة والذي يتعلق 
 كيف مت ربقيق النجاح أصبل؛

 علم ادلؤسسة من تنبئها ابدلستقبل. ةالتعلم تد ينطلق من رد الفعل حلدث ما التعلم االستباتي: ػلدث عندما تت
 ث والتنبؤ اها.ولكن التعلم االستباتي ػلدث إذا ما تامت ادلؤسسة ابالستفادة من تعلمها خللق أهدا

  يكوف على مستوى الفرؽ واجملموعات اليت تعمل وىو عملية ديناميكية ألنو : التفاعلي )عن طريق العمل(التعلم
كما يعترب برانرلا تائما على تفاعل   على مشكبلت هقيقية ابلًتكيز على التعلم احملصل ومن مث تنفيذ احللوؿ.

القائد، التساؤؿ واالستماع بتمعن، القياـ ابلفعل، االلتزاـ  رلموعة عناصر ىي ادلشكلة ادلقصودة، الفريق،
 ابلتعلم. 

 .التعلم ثبلثي احللقة: ػلدث عندما تتعلم من التفكَت االنتقادي دلا تعتربه مسلمات 
  مهارات التعلم: هاةظ صاهب النموذج على ادلهارات اخلم  ادلقًتهة من تبلSenge  مع إضاةة مهارة

 ػلسن من التفكَت اجلماعي واالتصاؿ.سادسة ىي احلوار الذي 

 : Marquardtالشكل اآليت شكل ظلوذج يوضح 
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 Marquardt(: منوذج 2-2الشكل رقم )

 
Source : Marquardt M. J., Building the learning organization: mastering the 5 elements for corporate 

learning, 2nd ed, Davies-Black publishing, Palo Alto, CA,  2002, p. 24. 

 خطوة للتحوؿ إىل مؤسسة متعلمة ىي ابختصار: Marquardt 11وتد هدد 

 االلتزاـ ابلتحوؿ إىل مؤسسة متعلمة؛ 
 تكوين ربالف توي للتييَت؛ 
 ربط التعلم أبنشطة ادلؤسسة؛ 
  ادلتعلمة؛تقييم تدرات ادلؤسسة لكل نظاـ جزئي ةيها ةيما ؼلص كل عنصر من عناصر ادلؤسسة 
 االتصاؿ ونشر رؤية ادلؤسسة ادلتعلمة؛ 
 الوعي أبعلية التفكَت النظامي والعمل النظامي؛ 
 خلق االلتزاـ ابلتعلم من تبل القادة؛ 
 ربويل الثقاةة التنظيمية إىل ثقاةة تعلم وربسُت مستمرين؛ 
 وضع اسًتاتيجيات للتعلم يف ادلؤسسة؛ 
 بسيطا؛ زبفيض البَتوتراطية وجعل اذليكل التنظيمي 
 نقل التعلم لكل سلسلة األعماؿ يف ادلؤسسة؛ 
 التقاط التعلم وادلعرةة؛ 
 امتبلؾ وتطبيق أةضل التكنولوجيا يف أةضل التعلمات؛ 
 خلق أىداؼ تصَتة ادلدى؛ 
 تياس التعلم وتوضيح رلاالت النجاح ةيو؛ 
 .التكيف والتحسُت والتعلم بشكل مستمر 
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  .Baiying Yang, Karen E.Watkins and Victoria J. Marsick منوذج 2-1-6

يعترب ىذا النموذج من النماذج ادلعروةة يف ادلؤسسة ادلتعلمة خاصة وأنو اتًتح أداة لقياس أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة 
  Dimensions of Learning Organization 1"استبياف أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمةػػػوادلتمثلة يف استبياف مُسي ب

questionnaire DLOQ"  يعترب ىذا النموذج أف أىم مبدأ يف ادلؤسسة ادلتعلمة ىو جعل التعلم عنصرا تصداي يف
لقوف معرةة جديدة سوف ويًتصبوف زليطهم ادلتيَت وؼلاسًتاتيجية ادلؤسسة حبي  يصبح لؤلةراد رؤية مشًتكة ذبعلهم ػل
يرى أصحاب النموذج أف  ؛احمليط. من ىذا ادلنطلقيستعملوهنا يف تقدًن منتجات جديدة إبداعية دلواجهة تيَتات ىذا 

ادلؤسسة ادلتعلمة غلب أف ربوي بعدين أساسيُت علا األةراد واذلياكل يتفاعبلف بينهما لتحقيق التييَت والتطوير. وكل 
 بعد من البعدين ػلوي عناصر جزئية تنتمي إليو.

ومن  .نموذج ػلوي احملاور الكاةية وادلناسبةمت بناء ىذا النموذج انطبلتا من دراسة نظرية للتأكد من أف ال
النموذج خرباء يف ىذا اجملاؿ(. هي  مت بناء استبياف ُهكم من تبل  أصحابعترب االطبلع على واتع ادلؤسسات )يُ 
مستجو اب عاملُت من مستوايت علمية سلتلفة ووظائف سلتلفة ويعملوف يف  631زلكمُت أوال مث مت توزيعو على 

قطاعات عدة على ةًتات ثبلث الختبار صبلهيتو وثباتو )مت استخداـ العديد من اختبارات مؤسسات تنتمي ل
الصبلهية والثبات(. ويف كل مرة مت إجراء التعديبلت البلزمة إىل غاية احلصوؿ على الشكل النهائي لبلستبياف. أما 

 ابستخداـ مصفوةة االرتباطالعبلتات بُت ادلكوانت ةتم اختبارىا ابستخداـ معادالت النمذجة البنائية )

Covariance Matrice PRELIS.) والشكل اآليت يوضح النموذج: 
  Yang, Watkins and Marsick (: منوذج 3-2الشكل رقم )

 

 

 
 

Source: Yang, B. et al., “The construct of the learning organization: dimensions, measurement and 

validation”, Human resource development quarterly, Vol. 15, N. 1, spring 2004, p. 41. 

 يوضح الشكل مكوانت النموذج هي  أف البعد األوؿ ادلتعلق ابألةراد ػلوي العناصر اآلتية:

                                                             
1 Yang, B. et al., op cit, p. 31-55. 

 خلق فرص تعلم مستمر

 تشجيع التحقيق والحوار

 تشجيع التعاون وتعلم الفريق

 تمكين األفراد نحو رؤية جماعية

 بمحيطهاربط المؤسسة 

 وضع أنظمة الستقطاب ونشر التعلم

 تقديم قيادة استراتيجية للتعلم
األداء المالي 

 للمؤسسة

الحصول على 

 المعرفة التنظيمية
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  خلق ةرص تعلم مستمر: ويتمثل يف اجلهد التنظيمي الذي تبذلو إدارة ادلؤسسة خللق ةرص تعلم مستمر لكل
 أةرادىا؛

 يع التحقيق واحلوار: من خبلؿ اجلهد التنظيمي خللق ثقاتة التساؤؿ والتيذية الراجعة والتجريب؛تشج 
 تشجيع التعاوف وتعلم الفريق: دبعٌت نشر روح التعاوف اليت تزيد من ةعالية الفريق؛ 
  دلؤسسة هوؿ راجعة من أةراد ا تيذيةالتمكُت: العملية التنظيمية اليت زبلق وتنشر رؤية مشًتكة واحلصوؿ على

 .لية والرؤية اجلديدةالفجوة بُت الوضعية احلا

 ةيتكوف من: ابذلياكلأما البعد الثاين ادلتعلق 

 بناء أنظمة الستقطاب ونشر التعلم؛ 
 التفكَت النظامي وادلمارسات اليت تربط ادلؤسسة دبحيطها الداخلي واخلارجي؛ 
  واليت تعٍت مستوى التفكَت لدى القادة هوؿ طريقة استخداـ التعلم خللق التييَت وربريك  االسًتاتيجيةالقيادة

 ادلؤسسة ضلو سوؽ أو وجهة جديدة.

مت اختبار العبلتات ادلتبادلة بُت مكوانت النموذج وبينها وبُت ادلخرجات التنظيمية اليت سبثلت يف ادلعرةة يف األخَت؛ 
  للمؤسسات.التنظيمية احملصلة واألداء ادلايل

 :Ortenbladمنوذج  2-1-7

يرى صاهب النموذج أنو من الرشادة بناء ظلوذج متكامل بناء على أربعة عناصر أساسية استخرجها من  
وذلك ألف كل األدبيات ركزت عليها وال توجد دراسة إال وظهرت ةيها. إضاةة إىل أف  .مراجعة الدراسات السابقة

ادلمارسُت أيضا صرهوا بوجود ىذه العناصر يف ادلؤسسة ادلتعلمة ىي التعلم التنظيمي، التعلم أثناء العمل، جو التعلم، 
 1ىيكل التعلم.

للتعلم الذي تد يكوف أهادي  أنواعة وجود عدة على أمرين أساسيُت؛ األوؿ ىو ضرور التعلم التنظيمي  ركز يف
احللقة دبعٌت ربسُت األساليب احلالية يف ةعل األشياء. أو ثنائي احللقة دبعٌت التساؤؿ هوؿ ىذه األةعاؿ. أو ثبلثي 
احللقة دبعٌت أف يكوف الفرد واعيا هوؿ طريقة تعلمو األهادية والثنائية. أما األمر األساسي الثاين ةهو ضرورة زبزين ما 

ل ةرد يف الذاكرة التنظيمية شلا غلعل التعلم تنظيميا. وتتكوف الذاكرة التنظيمية من الروتُت، معايَت العمليات يتعلمو ك
                                                             

1 Ortenblad, A.  “The learning organization: toward an integrated model”, The learning organization, Vol. 11, 
N. 2, 2004, p. 129-144. 
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اإلجرائية، النماذج الذىنية ادلشًتكة، ادللفات، الكتب التوجيهية. ويكمن دور الذاكرة يف تنظيم سلوؾ ادلؤسسة 
 لمو.وأةرادىا وتنبيههم إىل ما غلب تع

وىنا يشَت إىل  on the job learningأو   learning at workالتعلم أثناء العمل   ىوالعنصر الثاين
ضرورة الًتكيز على التعلم أثناء أتدية العمل لسهولة تطبيق ادلعرةة مباشرة أثناء تعلمها وتقليل االعتماد على هصص 

توةَت جو تعلم  ؽلثل العنصر الثال  ةيقصد بوالذي  جو التعلم أماف ادلعرةة احملصلة صعبة التطبيق. التعلم الرمسي أل
وذلك  هيكل التعلم يف هُت ركز يف العنصر الرابع علىوغلعلو أمرا طبيعيا داخل ادلؤسسة. مناسب يسهل التعلم 

والشكل اآليت يوضح شكل النموذج ادلتكامل ابعتماد ىيكل مسطح وةرؽ العمل ذات السلطة واالبتعاد عن ادلركزية. 
 ادلتعلمة:للمؤسسة 

 Ortenblad(: منوذج 4-2الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ortenblad, A. “The learning organization: toward an integrated model”, The learning 

organization, Vol. 11, N. 02, 2004, p. 139. 

 تعلم بالعمل

 تعلم انتقائً

 تصفٌة الروتٌن السائد

 استبدال الروتٌن القدٌم

تعلم عمل اآلخرٌن )مثال 

 تدوٌر العمل، التعلٌمات(

التعلم الرسمً )مثال 

 حصص التعلم الجماعً(

 معرفة حول من ٌعرف ماذا

روتٌن 

)لٌس 

 الكثٌر

 منه(

 تشارك المعرفة

 هٌكل:
 المركزٌة
 مسطح

 قائم على الفرق
 رسمٌة قلٌلة 

نماذج 

ذهنٌة 

 مشتركة

رؤٌة 

 مشتركة

 فهم مشترك مثال أهمٌة التعلم بالعمل، المسؤولٌة

 ملتقٌات
 حلقات الجودة

عمل 

 مرن

معرفة كٌفٌة 

تعلم األفراد 

 وقت ومكان للتفكٌر، السماح بالتجرٌب، تحمل المخاطرمشتركة تسهل تعلم األفراد مثال  قٌم والمؤسسة
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ادلؤسسة ادلتعلمة على العناصر األربعة رلتمعة وإال ةهي ليست هسب صاهب النموذج غلب أف تتواةر 
. ويربر ذلك أبف غياب أي عنصر سيؤثر Partial learning organizationمؤسسة متعلمة وإظلا متعلمة جزئيا 

أو تواعد دوف تعلم تنظيمي  ولن زبزف ادلعرةة يف روتُت ،ةمثبل من دوف جو تعلم مناسب سيكوف التعلم تليبل .سلبا
وىو أىم سلرج  flexible actionتواةر العناصر األربعة رلتمعة ومندرلة إىل مرونة العمل سيؤدي وىكذا. وابدلقابل 

للمؤسسة ادلتعلمة. وىذا ما سيمكن ادلؤسسة وغلعلها تادرة على التكيف مع زليطها الداخلي وزليطها اخلارجي 
سيَت اجليد لؤلزمات الناذبة عن التيَتات ادلستمرة من خبلؿ ضماف اإلبداع مثبل. ويشَت ابإلضاةة إىل منحها ةرصة الت

إىل أف شرط تواةر العناصر األربعة معا ال يستلـز درجة تركيز متساوية إذ ؽلكن أف تركز ادلؤسسة ادلتعلمة على أهد 
 العناصر أكثر من غَته. 

 كما يلي:  ىذه العناصر اجملتمعة ةيما بينهاتتكامل وتندمج 

  دمج التعلم أثناء العمل مع جو التعلم: من خبلؿ توةَت الوتت البلـز للتفكَت يف العمل والسماح ابلتجريب
 مع التعلم من األخطاء؛اخلوؼ من التوبيخ يف هاؿ الفشل  واخلوض يف ادلخاطر وعدـ

  األةراد جلعلو تنظيميا لضماف عدـ دمج التعلم أثناء العمل مع التعلم التنظيمي: وذلك من خبلؿ زبزين ما تعلم
خسارة ادلعرةة احملصلة، تشارؾ ادلعرةة، مراجعة الروتُت السائد من خبلؿ أنشطة هلقات اجلودة، ادللتقيات...، 
خلق ظلوذج ذىٍت مشًتؾ لدى صبيع األةراد مفاده أف التعلم ػلدث أثناء العمل وأف منصب العمل مكاف للتعلم. 

كز ادلؤسسة على التعلم أثناء العمل بل أف ذبعل ذلك ظلوذجا ذىنيا مشًتكا وىذا ما دبعٌت أنو ال يكفي أف تر 
 يف نظرية التصرؼ للمؤسسة؛ ايتضمن تييَت 

 دمج التعلم أثناء العمل مع ىيكل التعلم: إنشاء ةرؽ إلشباع هاجات الزابئن، التعلم بُت الفرؽ، تدوير العمل؛ 
 ضمن النماذج  معينةث التعلم بشكل دائم ةبل بد من وجود تيم دمج جو التعلم والتعلم التنظيمي: هىت ػلد

ادلشًتكة سلزنة يف الذاكرة التنظيمية. كما يتم تشجيع التعلم التنظيمي بتوةَت اجلو ادلناسب )مساواة،  الذىنية
 استعداد األةراد لتبادؿ ادلعارؼ ةيما بينهم(؛

  :ىيكل التعلم بفعل عمليات التعلم ينشأ تعلم و جو التعلم هدوث اليسهل دمج جو التعلم مع ىيكل التعلم
من عنصرا جو التعلم  ةقد يكوفوأيضا ىناؾ عبلتة بُت جو التعلم واذليكل بصفة عامة  .)اذليكل نتيجة تعلم(

 مركزاي ةسيسهل التعلم؛ عناصر اذليكل الذي إف كاف مثبل ال



 المؤسسة المتعلمةنماذج  . 2

 

38 
 

  :لتعلم التنظيمي مهمة جدا يف هالة التحوؿ النماذج الذىنية كجزء من ادمج التعلم التنظيمي مع ىيكل التعلم
إىل البلمركزية ألف ىذا التحوؿ يشًتط وجود تفكَت صحيح لدى األةراد وةوؽ ذلك مشًتكا. وأيضا؛ أعلية الرؤية 
ادلشًتكة حبي  يصَت كل ةرد عارؼ بوجهة ادلؤسسة. كما تظهر العبلتة بينهما يف دور الذاكرة التنظيمية يف 

 ك ادلعرةة عند احلاجة إليها. تسهيل معرةة من ؽلل

 : Garvin, Edmondson and Gino منوذج 2-1-8

 ألف أصحاب النموذج الهظوا أف ادلؤسسات تفشل يف التحوؿ إىل مؤسسة متعلمة ألف: 1مت اتًتاح ىذا النموذج

  ادلؤسسة ادلسَتين ال يعلموف خطوات التحوؿ أو بناء مؤسسة متعلمة. وىذا راجع إىل أف معظم الكتاابت هوؿ
 ادلتعلمة جعلت من ادلفهـو كعامل مثايل ولي  مراهل زلددة شلا يصعب الوصوؿ إليو؛

   ادلسَتين يفتقدوف إىل األدوات اليت سبكنهم من تقييم ما إذا كانت مؤسساهتم متعلمة واحلكم عليها وتقييم ما إذا
 كانت ةرؽ العمل تتعلم وتعلمها مفيد )نقص معايَت وأدوات التقييم(؛

 هـو ُوجو لكبار ادلدراء التنفيذيُت ولي  مسَتي األتساـ الصيَتة والوهدات اليت يتم ةيها العمل ويوجد ةيها ادلف
 د ىؤالء ادلسَتوف بطريقة تقييم تعلم الفرؽ ومساعلتها يف صلاح ادلؤسسة ككل. وابلتايل مل يزو   .األةراد

مت اتًتاح احلل األوؿ ادلتمثل يف ةهم العناصر األساسية لبناء ادلؤسسة ادلتعلمة وادلتمثلة يف جو مشجع،  لذا؛
تعلم ملموسة، تيادة وتشجيع التعلم. واحلل الثاين اتًتاح استبياف معياري للمقارنة ادلرجعية بناء عليو وىو  عمليات

 كاف هجمها. صاحل لؤلتساـ وادلكاتب وادلشاريع... وللمؤسسة مهما  

مت بناء االستبياف ادلعياري من خبلؿ توزيع استبياف بو أسئلة هوؿ احملاور الثبلثة احملددة للمؤسسة ادلتعلمة على 
مسَت يعمل يف مؤسسات تنتمي لصناعات سلتلفة خضعوا لربانمج تكويٍت يف إدارة األعماؿ يف جامعة ىارةرد.  144

استبياان على مسَتي مؤسسات أخرى للمقارنة. مت نشر  102وزيع كما مت ت  0441سبت الدراسة يف خريف سنة 
. يتم استخدامو من تبل ادلؤسسات للمقارنة بناء على واتعها واحلصوؿ على 2االستبياف ادلعياري على شبكة األنًتنيت

صحاب النموذج النتيجة يف هناية األمر. وةيما أييت عرض للعناصر األساسية لبناء ادلؤسسة ادلتعلمة واليت أمساىا أ
 دعائم ادلؤسسة ادلتعلمة:

 :والذي يتميز أبربع خصائص ىي: زليط مشجع على التعلم 
                                                             

1 Garvin. D, et al., “Is yours a learning organization”, Harvard business review, Vol. 86, N. 3, 2008, p. 109-116. 
2 https://hbs.qualtrics.com/jfe/form/SV_b7rYZGRxuMEyHRz?Q_JFE=qdg, 08/09/2018.  

https://hbs.qualtrics.com/jfe/form/SV_b7rYZGRxuMEyHRz?Q_JFE=qdg
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 :ال غلب أف يكوف األةراد خائفُت من االختبلؼ مع اآلخرين، طرح األسئلة جبميع أنواعها،  األمان النفسي
 أةكارىم ادلتعلقة ابلعمل؛ عنارتكاب األخطاء، عرض آرائهم بكل هرية بل غلب أف يكونوا تادرين على التعبَت 

 :مناتشتها ؽلكن  أبعلية األةكار ادلتعارضة ألف ػلدث التعلم عندما يصَت األةراد واعُت تقدير وتثمني االختالف
 أف تزيد الداةعية وزبلق تفكَتا جديدا وتبعد اخلموؿ والكسل؛

 :بل أيضا بصياغة  شكبلت ةقطابكتشاؼ األخطاء وهل ادلالتعلم ال يتعلق  االنفتاح حنو األفكار اجلديدة
 ىو غَت معروؼ؛ مداخل جديدة. لذا غلب أف يشج ع الفرد على ربمل ادلخاطر واكتشاؼ ما

 :دبعٌت زبصيص وتت للتفكَت ةيما ػلصل يف ادلؤسسة وتشجيع األةراد على تقدًن  ختصيص وقت للتفكري
 األةكار هوؿ عمليات ادلؤسسة.

 :دبعٌت أهنا تتضمن ذبارب تطوير  .ن خلق وصبع وترصبة ونشر ادلعلومةتتضم عمليات وممارسات ملموسة للتعلم
واختبار منتج جديد، صبع ادلعلومات هوؿ الزبوف، ادلناةسُت، التكنولوجيا. وأيضا ربليل شلنهج للمشكبلت 

 وهلها وتدريب العماؿ...؛
 :هي  يقـو تادة ادلؤسسة إبظهار االستعداد دلناتشة اآلراء ادلتباينة، اإلشارة إىل أعلية تضاء  قيادة تشجع التعلم

 الوتت يف ربديد ادلشكبلت ونقل ادلعرةة وترصبتها، وااللتزاـ ابلتساؤؿ واالستماع لآلخر. 

 دراسات سابقة للمؤسسة ادلتعلمة:مناذج  2-2

سيتم اآلف عرض ظلاذجها اليت ال تعترب رائدة بل مت اتًتاهها واختبارىا يف  بعد عرض النماذج الرائدة للمؤسسة ادلتعلمة 
 دراسات سابقة.

 : Bryan T. Phillipsمنوذج  2-2-1

بعد مراجعة أعماؿ أىم الباهثُت يف رلاؿ ادلؤسسة ادلتعلمة مت بناء ظلوذج يتكوف من عشرة دعائم للمؤسسة ادلتعلمة  
 1 كما ىي موضحة يف الشكل اآليت:

 اإلرادة: دبعٌت وجود التزاـ ابلتطوير ادلستمر من خبلؿ التعلم ادلستمر؛ 

                                                             
1 Phillips, T. B. “A four level learning organization benchmark implementation model”, The learning 
organization, Vol. 10, N. 2, 2003, p. 98-105. 
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  القيادة: اليت تعمل على جعل الرؤية واضحة ومشًتكة يف كل ادلستوايت. وتكوف مسهلة ومشرةة وداعمة للتطور
ا نظاميا كما يكوف تفكَتىالفردي وهتتم بكل األةراد وتثمن مساعلاهتم وتستمع إليهم وتتصرؼ بناء على ذلك.  

 ابلوضعية احلالية واليت من خبلذلا تبٍت اذلياكل ادلناسبة للعمل؛ وتكوف واعية
  األةراد التفكَت االسًتاتيجي والرؤية: هي  تعمل القيادة االسًتاتيجية على وضع األىداؼ الواتعية  وتشجيع

 لتحسُت األداء وظروؼ العمل؛واستخداـ األسبتة على التفكَت النظامي 
  :وادلعرةة والرؤى وخلق مناخ تسوده الثقة؛ يف كل ادلستوايت وتشارؾ األةكار بتشجيع احلواراالتصاؿ 
  التعلم والتطور: اعتماد التعلم الفردي والتعلم اجلماعي مع تشجيع التعلم ابدلمارسةlearning by doing ،

لتسهيل التعلم، تشجيع األةراد  تشجيع األةكار اإلبداعية، تشجيع التيذية الراجعة، اعتماد التكنولوجيا احلديثة
 على التعلم؛

  اإلبداع وازباذ القرار: ةتح اجملاؿ لؤلةراد لصنع تراراهتم، تشجيع ادلبادرات والتجريب، اعتبار األخطاء كفرصة
 للتعلم، استخداـ التكنولوجيا اجلديدة، استخداـ التأثَتات اخلارجية لتشجيع اإلبداع والرؤى اجلديدة؛

  :تقييم تاعدة ادلعارؼ ادلوجودة ابستمرار؛إدارة التييَت 
  إدارة ادلعرةة ورأمساؿ ادلعريف: تشجيع كل األةراد لتشارؾ مسؤولية تطوير رأمساؿ ادلعريف للمؤسسة، إجراء

علومات اجلديدة ونشرىا وضماف إضاةتها إىل تاعدة معارؼ ادلالتعديبلت البلزمة يف هالة احلصوؿ على 
 ية، استخداـ ادلقارنة ادلرجعية لتبٍت أةضل ادلمارسات؛ادلؤسسة، نشر ادلعرةة الضمن

  :للتييَت يف السلوؾ واألداء وااللتزاـ ابلتحسُت ادلستمر. واستخدامها  أساسُت رئيسُت ابعتبارعلاالقياس والتقييم
 تشجيع التناة  والتحدي؛و  ليل العمليات واإلجراءات واألداءللمقارنة بُت األةراد وبُت الفرؽ ويف رب

 كاةأة األةراد على رلهوداهتم دب فز وتشجع التعلم والتطور الفردي وتكوفادلكاةأة واالعًتاؼ: ربسن األداء ورب
 ومواىبهم ومساعلاهتم.

 : Yuraporn Sudharatnaمنوذج  2-2-2

عرض حملتوى  مت بناء النموذج يف رسالة دكتوراه ةلسفة من خبلؿ زلاولة تقدًن مراهل بناء ادلؤسسة ادلتعلمة. وةيما أييت
  1ىذا النموذج:

                                                             
1 Sudharatna, Y. Toward a stage model of learning organization development, PHD thesis, University of 
Adelaide, Australia, June 2004, p. 1-238. 
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انطلق صاهب الرسالة من ةكرة أف ادلؤسسة السائرة يف طريق تطوير نفسها ضلو مؤسسة متعلمة غلب أف يكوف 
ذلا رلموعة خصائص سبكنها من احلصوؿ على ادلعرةة ونشرىا واستخدامها. وأف ادلؤسسة ادلتعلمة ذلا جاىزية عالية 

الدراسات السابقة اتضح وجود ةجوتُت أساسيتُت: األوىل تتعلق بعدـ ربطها بُت للتييَت. ومن خبلؿ مراجعة 
خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة واجلاىزية للتييَت والثانية عدـ ربديد مراهل التحوؿ إىل مؤسسة متعلمة. على ىذا األساس 

 مت طرح سؤالُت أساسيُت دللء ىاتُت الفجوتُت:

 ؤسسة ادلتعلمة ذلا جاىزية للتييَت؟؛ىل ادلؤسسات ادلتواةرة على خصائص ادل 
 ىل تتبع مراهل ادلؤسسة ادلتعلمة ادلتمثلة يف احلصوؿ على ادلعرةة ونشرىا واستخدامها ترتيبا متتاليا؟ 

لئلجابة على السؤالُت مت يف البداية مراجعة أدبيات ادلوضوع لتحديد خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة واليت مت تبويبها يف 
 .الثقاةية، التزاـ القيادة والتمكُت، االتصاؿ، نشر ادلعرةة، خصائص الفرد، ربسُت األداء ست خصائص ىي: القيم

واتضح نظراي أف ادلؤسسات ادلتواةرة على ىذه اخلصائص مرنة دبا يكفي للتكيف مع زليطها دبعٌت ذلا جاىزية عالية 
ادلؤسسة ادلتعلمة يف احلصوؿ على ادلعرةة، نشر للتييَت )وىذا ما مل يُدرس إال يف دراسات تليلة(. كما مت ربديد مراهل 

 ادلعرةة، استخداـ ادلعرةة. وربقيق كل مرهلة يرتبط ابخلصائص الست ادلذكورة. والشكل اآليت يوضح النموذج ادلقًتح:

 Yuraporn Sudharatna (: منوذج5-2الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 
 
Source: Sudharatna, Y. Toward a stage model of learning organization development, PHD 
thesis, University of Adelaide, Australia, June 2004, p. 64. 

بعد ذلك مت إجراء دراسة تطبيقية يف اتيلندا اليت اختَتت لقلة الدراسات ةيها من خبلؿ دراسة هالة  
بندا  ُوزع على ادلوارد  109مؤسستُت رائدتُت يف تطاع خدمات اذلواتف ادلتنقلة. هي  مت بناء استبياف يتكوف من 
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 إىل تسمُت علا اإلداريُت يف اإلدارتُت العليا البشرية يف ادلؤسستُت ابستخداـ أسلوب احلصص بتقسيم ادلستجو بُت
استبياان صاحلا للدراسة. مث مت ربليلو ابعتماد اإلهصاء الوصفي والتحليل  000والوسطى وغَت اإلداريُت واسًُتجع منو 

 العاملي وجداوؿ التقاطع ومعامبلت االرتباط.

السؤاؿ الثاين ةقد سبت ادلقارنة يف دراسة كل زلور وارتباطو ابجلاىزية للتييَت أما  لئلجابة على السؤاؿ األوؿ مت
بُت العبلتات االرتباطية بُت كل مرهلة من ادلراهل الثبلث ابجلاىزية للتييَت دلعرةة أتوى عبلتة وىذا للتأكد شلا إذا  

ة أكرب أـ ؽلكن ربقيق ىذه اجلاىزية دوف اجتماع كانت ادلؤسسة اليت أهنت ادلراهل الثبلثة للمؤسسة ادلتعلمة ذلا جاىزي
ادلراهل معا. )يعٍت ىل ىناؾ ترتيب أـ ال(. وتوصلت الدراسة إىل نتيجتُت أساسيتُت. النتيجة األوىل ىي وجود عبلتة 

 ومتتالية.ارتباطية بُت خصائص ادلؤسسة ادلتعلمة الست واجلاىزية للتيَت. أما النتيجة الثانية ةبينت أف ادلراهل متتابعة 

   .Abu Khadra Marah F. and Rawabdeh Ibrahim A منوذج  2-2-3

زلاولة ربديد العناصر األساسية  يف سبثل ىدؼ ىذه الدراسة مت بناؤه انطلقا من دراسة للمؤسسات األردنية.
مث تياس أثرىا على األداء ادلايل والعمليايت ذلذه  .وتقييم تطور مفهـو ادلؤسسة ادلتعلمة يف ادلؤسسة األردنية

 يوضح النموذج:  اآليت والشكل 1ادلؤسسات.

 .Abu Khadra Marah F. and Rawabdeh Ibrahim A منوذج (:6-2الشكل )

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
1 Abu Khadra, M. F. and Rawabdeh, I.  A. “Assessment of development of the learning organization concept in 
Jordanian industrial companies”, The learning organization, Vol. 13, N. 5, 2006, p 455-474. 

 قياس األداء

 الرؤية واالستراتيجية

 صياغة الرؤية 

صياغة الرسالة 

 التخطيط االستراتيجي 

 المقارنة المرجعية 

جودة المنتج 

 إدارة ممارسات

 الموارد البشرية 

 التدريب

 تقنيات 

 أدواتTQM  

 تقييم التكوين

 التعلم وتشارك المعلومات

أنظمة المعلومات 

 قواعد البيانات 

برامج التعليم 

العروض والملتقيات 

في المجالت  مشاركةال 
 نظام االعتراف والمكافآت 

 تمكين الفرد

 القيادة االستراتيجية والثقافة الداعمة/الهيكل.

 أداء المؤسسة

األداء المالي 

 األداء العملياتي 

Source: Abu Khadra, M. F. and Rawabdeh, I. A. “Assessment of development of the learning organization 

concept in Jordanian industrial companies”, The learning organization, Vol. 13, N. 5, 2006, p 467. 
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مت بناء ظلوذج نظري للمؤسسة ادلتعلمة انطبلتا من مراجعة النماذج والدراسات السابقة  ىدؼ الدراسةلتحقيق 
والذي خلص إىل أهنا ذبمع على تواةر رلموعة عناصر أساسية يف ادلؤسسة ادلتعلمة ىي: القيادة والتخطيط 

األداء )إدارة ادلعرةة، أىداؼ  االسًتاتيجي )اسًتاتيجية، رسالة تعلم، رؤية مشًتكة، أىداؼ اسًتاتيجية(، أنظمة تقييم
التعلم، أىداؼ ربسُت األداء، تياس األداء(، التواةق ادلستمر مع االسًتاتيجية )التعلم التنظيمي، إدارة اجلودة الشاملة، 
التحسُت ادلستمر(، شلارسات ادلؤسسة ادلتعلمة )ادلكاةآت والتقدير، تبادؿ ادلعلومات، التدريب والتكوين، التعلم 

ر(، البنية التحتية للتعلم )األنظمة، التسيَت، الثقاةة الداعمة، اذلياكل األةقية(. وبينت الدراسة أف ربقيق ىذه والتطوي
األبعاد يف ادلؤسسة األردنية يتطلب ظلوذجا اتًتهو الباهثاف يتكوف من شبانية عناصر أساسية ترتبط ةيما بينها ارتباطا 

 ل األساسية للتحوؿ إىل مؤسسة متعلمة. تواي. ىذه العناصر ؽلكن اعتبارىا ادلراه
سُت عامبل وادلتحصلة على ردنية اليت يفوؽ عدد عماذلا اخلمعينة من ادلؤسسات األ علىسبت الدراسة ادليدانية 

 01مشلت عينة الدراسة هتتم ابجلودة والتطوير ادلستمر. جائزة ادللك عبد هللا الثاين للتميز واليت سبنح للمؤسسات اليت 
سؤاال استهدؼ ادلسَتين ابعتبارىم األنسب لئلجابة عليها نظرا  00زع ةيها استبياف يتكوف من اتتصادية وُ مؤسسة 

 دلناصبهم يف ادلؤسسة. والختبار النموذج والعبلتات بُت عناصره مت استخداـ التحليل العاملي.

 التجرييب للمؤسسة ادلتعلمة   Johnson, C. et alمنوذج   2-2-4

دلعاجلة ثبلث مشكبلت أساسية. األوىل ىي غياب وجهة نظر مشًتكة لعناصر ادلؤسسة  1النموذجمت بناء 
ادلتعلمة. والثانية ىي أف الدراسات التطبيقية يف موضوع ادلؤسسة ادلتعلمة تواجو ربدايت وعدد الدراسات زلدود. أما 

اؿ ذا أعلية. للوصوؿ إىل إجابة وهل ذلذه ادلشكلة الثالثة ةهي معرةة ما إذا كاف مفهـو ادلؤسسة ادلتعلمة ال يز 
أوؿ خطوة لبنائو االطبلع على كانت ادلشكبلت مت إجراء دراسة تطبيقية لبناء ظلوذج تطبيقي للمؤسسة ادلتعلمة.  

دراسة شهَتة يف ىذا اجملاؿ. واها مت بناء  11ػػ النماذج السابقة الرائدة للمؤسسة ادلتعلمة ابستخداـ ربليل ادلضموف ل
أساسية ىي القيادة، التعلم، االسًتاتيجية، التييَت. هي  أف القيادة تقود إىل أربعة متيَتات ج نظري يتكوف من ظلوذ 

التعلم واالسًتاتيجية والتييَت والتعلم يقود إىل االسًتاتيجية والتييَت بينما االسًتاتيجية تؤثر على التييَت. كما مت تقسيم  
وكانت ىذه اخلطوة كإجابة وهل للمشكلة األوىل خبلق ظلوذج  متيَتا. 10ا يَتات جزئية رلموعهكل متيَت إىل مت

 دوؿ اآليت يوضح ادلتيَتات وشرهها:ػلوي أىم متيَتات النماذج الرائدة. واجل

 
                                                             

1 Johnson. C, et al., "An empirical model of the learning organization", website: 
https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc6/papers/id_251.pdf, 22/11/2016.   

https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc6/papers/id_251.pdf


 المؤسسة المتعلمةنماذج  . 2

 

32 
 

 Johnson, C. et alمنوذج : عناصر (1-2)اجلدول رقم 

مؤسسة. هي  مت بناء  174دراسة يف نموذج النظري بشكل تطبيقي إبجراء ل ادلشكلة الثانية مت اختبار الحل
استبياف هسب ادلتيَتات النظرية وتوزيعو على ادلدراء التنفيذيُت ومسَتي ادلوارد البشرية يف ىذه ادلؤسسات وبناء 

 . والشكل ادلوايل يوضح عناصر النموذج والعبلتات ةيما بينها. SmartPLSالنموذج ابستخداـ 
 Johnson, C. et alمنوذج  : (7-2) الشكل رقم                                         

 

 

 

 

 

 

 

 ادلتغريات اجلزئية االقرتاح ادلتغري األساسي
 اذلياكل سًتكز على سبكُت اذلياكل أكثر من السلوكيات السلبية.ادلؤسسة ادلتعلمة  القيادة
 األةراد ادلؤسسة ادلعلمة يكوف ذلا أةراد مناسبوف. 
 ادلستقبل زبصص وتتا للتفكَت يف ادلستقبل.ادلؤسسة ادلتعلمة  التعلم
 ادلاضي زبصص وتتا للتفكَت يف ادلاضي.ادلؤسسة ادلتعلمة  
 احلوار غرةا للحوار.زبلق ادلؤسسة ادلتعلمة  

 التجريب ادلؤسسة ادلتعلمة ذلا ثقاةة التجريب االسًتاتيجية
 القواعد ادلؤسسة ادلتعلمة تتحدى تواعد الصناعة اليت تعمل اها. 
 االستمرارية ادلؤسسة ادلتعلمة ملتزمة ابستمرارية ادلؤسسة. 
 الوهدة ادلؤسسة ادلتعلمة ذلا ثقاةة موهدة. 

 التسلسل اذلرمي يتم تسيَت التوتر ادلوجود بُت التسلسل اذلرمي والتعلم يف ادلؤسسة ادلتعلمة  التييَت
 التخطيط يف ادلؤسسة ادلتعلمة التخطيط أىم من اخلطة. 

 السياسات يف ادلؤسسة ادلتعلمة.يتم زبفيض السياسات التنظيمية  
Source : Johnson. C, et al., “An empirical model of the learning organization”, website: 
https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc6/papers/id_251.pdf, p. 5 
22/11/2016. 

 االستراتيجية التغيير 

 القيادة التعلم

 الوحدة

 السياسات

 اذلياكلالتسلسل  التخطيط

 التجريب

 احلوار

 ادلستقبل ادلاضي
 اذلياكل

 األفراد

االستمرار 

Source : Johnson. C, et al., “An empirical model of the learning organization”, website: 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc6/papers/id_251.pdf,  p. 6, 22/11/2016.  

https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc6/papers/id_251.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc6/papers/id_251.pdf
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أما هل ادلشكلة الثالثة ةكاف بتخصيص جزء من االستبياف لطرح أسئلة على ادلستجو بُت ال تدخل ضمن 
ة ادلتعلمة بشكل خاص. وتعلقت األسئلة ادلؤسس هوؿالنموذج البنائي ادلقًتح  وتدور هوؿ وجهة نظر ادلستجو بُت 

بتقييم ذايت دلدى سَت ادلؤسسات زلل الدراسة ضلو أف تصبح مؤسسات متعلمة ومدى تطبيق ادلفهـو )مدى النجاح 
.) ابإلضاةة إىل وجهة نظرىم هوؿ ما إذا كانت ادلؤسسة ادلتعلمة ىدةا ؽلكن ربقيقو يف  أو الفشل يف تطبيق ادلفهـو

وتد مت التوصل إىل وجود وعي لدى ادلستجو بُت اهذا ادلفهـو وتصنيف ادلؤسسات ادلدروسة هسب مؤسساهتم أـ ال. 
 درجة تواةر ىذا الوعي لديهم. 

بصفة عامة، ةإف نتائج ىذه الدراسة بينت أف القيادة ىي أىم عنصر من عناصر ادلؤسسة ادلتعلمة. ويسهل 
دور القيادة من خبلؿ جذب واحملاةظة على األةراد ادلناسبُت وخلق جو مناسب ذلم للعمل. أما التعلم ةيكوف ابستباؽ 

سسة. أيضا يتم خلق توازف بُت التعلم والتييَت الذي يستمد ادلستقبل والتعلم من ادلاضي وسبكُت االتصاؿ الفعاؿ يف ادلؤ 
 من السلطة اإلدارية واالعتماد الشديد على التخطيط. وأخَتا، اسًتاتيجية التجريب تُوازف بتحدي تواعد الصناعة. 

 منوذج الرشودي:  2-2-5

يف سؤاؿ رئي  ىو: ما أظلوذج ادلؤسسة ادلتعلمة ادلبلئم للبيئة الثقاةية  1السابقة تبلورت إشكالية ىذه الدراسة
سبت الدراسة التطبيقية على  واإلدارية يف ادلملكة العربية السعودية ومدى إمكانية تطبيقو لتطوير أجهزهتا األمنية؟
يف صبيع األجهزة األمنية ابدلملكة القيادات العليا األمنية شلثلة ابلضباط من رتبة ةريق أوؿ، ةريق، لواء، عميد، عقيد 

تضمن النموذج ادلقًتح يف صورتو النهائية أربعُت  .ةردا 771هجمها  طبقية عشوائية السعودية. واتتصرت على عينة
ايف ولكل مكوف عناصر خاصية موزعة على ثبلثة مكوانت رئيسة ىي: ادلكوف التنظيمي، ادلكوف التعلمي، ادلكوف الثق

 اآليت:الشكل ح تتفرع عنو كما يوض

 

 

 

 

                                                             
، أطروحة دكتوراه فلسفة فً السعودٌةبناء أنموذج المنظمة المتعلمة كمدخل لتطوٌر األجهزة األمنٌة بالمملكة العربٌة دمحم بن علً إبراهٌم الرشودي،  1

 .432-1، ص: 2002ٌة للعلوم األمنٌة، الرٌاض، العلوم األمنٌة، جامعة ناٌف العرب
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 .الرشودي: منوذج (8-2) الشكل رقم

 
، أطروهة دكتوراه ةلسفة يف بناء أظلوذج ادلنظمة ادلتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية ابدلملكة العربية السعوديةدمحم بن علي إبراىيم الرشودي، : ادلصدر

 .306، ص: 0447الرايض، ية للعلـو األمنية، العلـو األمنية، جامعة انيف العرب

 :يتفرع عنو أربعة عناصر ىي: ادلكون التنظيمي 
 :تتجسد رؤية ادلؤسسة ادلتعلمة هسب ىذا النموذج يف وضوح مستقبلها، تركيزىا على توليد طاتات  الرؤية

 ابتكارية لدى األةراد، تبادؿ ادلعرةة بينهم، مشاركتهم الفاعلة يف رسم الرؤية؛
 :النموذج خطط العمل اليت تضعها ادلؤسسة ادلتعلمة إلصلاز رؤيتها وربويلها إىل واتع  تعٍت هسب االسرتاتيجية

حبي  يتم الربط ادلستمر بُت التعلم والعمل من خبلؿ توجيو الثروة الفكرية البشرية ضلو كفاءة األداء  .ملموس
وف ادلعرةة الضمنية لدى وربقيق معدؿ من التعلم أكرب من معدؿ التيَت يف بيئة ادلؤسسة واحملاةظة على سلز 

 األعضاء والًتكيز على احلوار ادلستمر بينهم؛
 :ركز ىذا النموذج يف عنصر السياسات على توسيع ةرص شلارسة التجريب من أجل ربسُت األداء  السياسات

اجعة علم إلشباع اىتمامات أعضاء ادلؤسسة ومشاركة العاملُت يف صنع القرارات وادلر تابدلؤسسة ومرونة أساليب ال
 الناةذة ألساليب ربديد ادلشكبلت يف ادلؤسسة؛

 :ركز النموذج يف عنصر األىداؼ على مشاركة أعضاء ادلؤسسة ادلتعلمة يف ربديد أىداةها، ربقيق  األهداف
التكيف مع التيَتات اليت تشهدىا بيئة ادلؤسسة، توجيو األىداؼ ضلو تطبيق القياسات ادلوضوعية لؤلداء، أف 

 بلئمة للرؤية وموجهة ضلو ربقيق االسًتاتيجية.تكوف األىداؼ م
 :يضم ىذا ادلكوف ثبلثة أبعاد ىي:  ادلكون التعلمي 
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 :تتمثل أظلاط التعلم هسب ىذا النموذج يف التعلم ادلستمر ومدى اعتباره أولوية يف ادلؤسسة، التعلم  أمناط التعلم
م الفرؽ من خبلؿ احلوار الناتد، التعلم من التفاعلي ومدى توةَت ةرص لو، التعلم التأملي داخل الفرؽ، تعل

 التجارب السابقة لؤلشخاص سواء الناجحة أو الفاشلة؛
 :دبعٌت اجلهد ادلبذوؿ من تبل الفرد أو الفريق وابلتايل ادلؤسسة يف اكتساب ادلعرةة أو إلهداث  أنشطة التعلم

التعلم اليت ؽلارسها األةراد والفرؽ  يف ىذا النموذج على أىداؼ أنشطةمت الًتكيز التعلم وتعديل السلوؾ. و 
والوظائف اليت تًتتب عنها األنشطة. من ىذا ادلنطلق ةإف أنشطة التعلم سبثلت يف توجيو أنشطة التعلم لتحسُت 
األداء أو لتنمية تدرات ادلؤسسة ادلتعلمة على التكيف مع ادلتيَتات يف البيئة احمليطة اها أو الكتساب مهارات 

 ي، أو إباتهة شلارسة صور سلتلفة من أنشطة التعلم لؤلةراد؛التفكَت اإلبداع
 :يشَت من خبلذلا صاهب النموذج إىل الدعم الذي تقدمو القيادة العليا للتعلم لؤلةراد يف كاةة  تسهيالت التعلم

. من ىذا ادلستوايت التنظيمية. إضاةة إىل توةَت بيئة عمل مساعدة على التعلم وتوةَت التقنية احلديثة ادلسهلة لو
ادلنطلق ةقد مت الًتكيز يف النموذج يف بعد تسهيبلت التعلم على ربفيز مشاركات األةراد يف الدورات التدريبية، 
مكاةأة اإلصلازات العلمية اليت ػلققوهنا، منحهم هرية االستفسار، توةَت البيئة ادلفتوهة ادلثَتة للتعلم، ربمل 

 ةيها األةراد.تكاليف برامج التعلم عن بعد اليت يشارؾ 
 :يتفرع عنو كل من القيم واالذباىات والعبلتات والتفاعبلت. ادلكون الثقايف 
 :علىاعتربىا صاهب النموذج عنصرا يف ادلؤسسة ادلتعلمة للداللة على استناد إطارىا القيمي  القيم واالجتاهات 

تاجية، تشجيع األةراد على تقبل النقد الًتاث الثقايف للمجتمع، أتكيد تيم ادلسؤولية ادلشًتكة على كفاءهتا اإلن
 البناء، غرس االذباىات اإلغلابية ضلو التميز؛

 :تدعم أف دبعٌت أف تشجع ادلؤسسة األةراد على الشعور ابلفخر النتمائهم إليها،  العالقات والتفاعالت
اد، أف ربًـت ادلؤسسة ، أف يدركوا أهنم أكثر ذكاء وىم رلتمعوف مقارنة حبالة االنفر مالعبلتات اإلنسانية بينه

 أهاسيسهم، تشجع الثقة ادلتبادلة بُت القادة والعاملُت.

  :Learning organization Atlas framework (LOAF)منوذج أطلس ادلؤسسة ادلتعلمة  2-2-6

ىو ظلوذج متعدد ادلستوايت واجلوانب لتطوير مؤسسة متعلمة. مت بناؤه بعد مراجعة النماذج الرائدة ادلوجودة مث 
 وربويلو   design research methodology (DSRM) in information systemsبناء النموذج ابعتماد 
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 1 ذج من أربعة عناصر ىي:. يتكوف النمو *إىل صيية إلكًتونية حبي  مت نشره على شبكة األنًتنيت

  ادلتعلمةجوانب ادلؤسسةLOF   Learning organization facets جانب ىي:  11: مت تلخيصها يف
جانب التعلم، الرؤية، االسًتاتيجية، اذليكل، التكنولوجيا، العمليات، الثقاةة، السلطة، السياسات، التييَت، 

 القيادة؛
  شبكة ادلؤسسة ادلتعلمةLearning organization grid LOG :  كل جانب من اجلوانب يُنظر إىل

ادلذكورة من خبلؿ شبكة )مصفوةة أو جدوؿ( وىي نتيجة تركيب بُت وهدات التعلم )ةرد، ةريق، مؤسسة( يف 
( يف احملور العمودي للحصوؿ 3، مستوى 0، مستوى 1، مستوى 4احملور األةقي ومستوى التعلم )مستوى 

مستوى تعلم بوهدة تعلم ةيتم تشكيل شبكة للتعلم وأخرى للتكنولوجيا وىكذا. مث مت على خاانت التقاء كل 
ربديد أربعة أنواع من العبلتات داخل الشبكة واليت تد تكوف داخل اخلانة الواهدة أو بُت خانتُت يف ادلستوى 

 نفسو أو بُت مستويُت سلتلفُت أو بُت الشبكات ادلختلفة.
  أطل  ادلؤسسة ادلتعلمةLearning organization Atlas سبكن الشبكات من بناء خريطة لكل جانب :

 دلستوايت ادلختلفة.ابمن جوانب ادلؤسسة ادلتعلمة وابلتايل احلصوؿ ربديد سبوتع ادلؤسسة يف كل شبكة ومقارنتو 
  خريطة طريق ادلؤسسة ادلتعلمةLearning organization Roadmap تقدًن توجيهات للمؤسسة بناء :

 اخلرائط احملصلة وربديد اهتياجات التعلم والتييَتات البلزمة.على 

  الدراسات اجلزائرية حول ادلؤسسة ادلتعلمة: 2-2-7

 Systèmeوموتع  Algerian Scientific Journal Platform ASJPمت االعتماد على موتع 
national de documentation en linge SNDL  للبح  عن الدراسات اليت تناولت موضوع بناء ظلوذج

للمؤسسة ادلتعلمة. أةضت عملية البح  إىل وجود عدة دراسات تتعلق بدراسة واتع أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة أو أثر 
ما عدا دراسة كل من بوسامل رةيقة وعيشوش خَتة اليت ىدةت إىل  .بعض ادلتيَتات عليها ولكن مل هتدؼ لبناء ظلوذج

ابلًتكيز على كل من الرباعة الفردية   Sengeانطلقتا من ظلوذج  2ناء ظلوذج للمؤسسة ادلتعلمة يف ادلؤسسات اجلزائرية.ب
والنماذج الذىنية تعلم الفريق وأتثَت كل من ثقاةة التعلم وىيكل التعلم والقيادة التحويلية وإدارة ادلوارد البشرية وإدارة 

                                                             
1 Santa, M.  and Nurcan, S. “Modeling the creation of a learning organization by using the learning 
organization atlas framework”, 15th international conference of enterprise information systems (ICEIS ‘2013), 
,Angers, France, July 2013. 
* www.atlasframework.info. 

-52، ص: 2015، 2ع. ، 2 م.، مجلة البدٌل االقتصاديبوسالم رفٌقة وعٌشوش خٌرة، "بناء نموذج للمنظمة المتعلمة فً المؤسسات الجزائرٌة"،  2
00. 
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ةردا مع  104عينة تتكوف من  استبياف علىسبت الدراسة يف مؤسسة صيداؿ بتوزيع عليها.  ادلعلوماتادلعرةة وتكنوجليا 
استخداـ معادالت النمذجة البنائية الختبار النموذج. وضحت النتائج ضرورة التعديل يف النموذج النظري األويل 

دارة ادلعرةة إدارة ادلوارد البشرية و إيكل التعلم و ثر ذلأىل وجود إوتوصلت  .مرتُت الطلفاض تيم مؤشرات جودة ادلطابقة
 .النماذج الذىنيةعلى التكم الشخصي وتعلم الفرؽ و 

  :حتديد رلاالت االستفادة من النماذج السابقة 2-3

وأدوات ورلاؿ الدراسة.  يةتتمثل رلاالت االستفادة من النماذج السابقة أوال يف االستعانة اها لتحديد منهج
 .اثنيا يف ربديد متيَتات النموذج النظري اليت سيتم مناتشتها يف الفصل البلهقو 

  ورلال الدراسة:وأدوات  منهجية حتديد 2-3-1

يتضح بعد االطبلع على النماذج السابقة أف بناءىا كاف من تبل مهنيُت شلارسُت وأكادؽليُت. ابلنسبة 
للممارسُت ةقد كاف بناء النموذج منبثقا من مبلهظاهتم اليومية للمؤسسات اليت درسوىا أما األكادؽليُت ةكاف من 

مشلتها دراستهم ارىا إهصائيا يف ادلؤسسات اليت خبلؿ االطبلع على الدراسات السابقة مث اتًتاح ادلتيَتات واختب
الختبار جودة النماذج اليت بنوىا. ويف ىذه الدراسة سيكوف بناء النموذج من خبلؿ االستفادة من النماذج السابقة 

 ادلعروضة يف ربديد رلموعة ادلتيَتات األساسية للمؤسسة ادلتعلمة. 

كوهنا ذات ةعالية واألكثر   ئيةخبلؿ معادالت النمذجة البناستكوف من أما ابلنسبة الختبار جودة النموذج ة
تساعد أوال على اختبار جودة مطابقة البياانت ادليدانية اليت سيتم صبعها  . ةهيرلاؿ اختبار النماذجاستخداما يف 
 يَتات معا.شلا يؤكد أو ينفي جودة النموذج. واثنيا تساعد على اختبار شبكة العبلتات بُت كل ادلتللنموذج النظري 

وعدـ االكتفاء  رلموعة مؤسساتركزت على دراسة ةقد لوهظ أف النماذج السابقة  ؛ةيما ؼلص رلاؿ الدراسة
ستشمل عدة مؤسسات جلمع البياانت البلزمة الختبار وىذا ما سيتم يف ىذه الدراسة أيضا، هي   .دبؤسسة واهدة

تتناسب كثَتا مع طبيعة ادلوضوع ةتأثَت بيئتها ادلستمر وادلتزايد ألهنا  الًتكيز على ادلؤسسات االتتصاديةمع  النموذج
 يفرض عليها االىتماـ ابلبح  الدائم عن أساليب االستمرار والتميز.

 حتديد متغريات النموذج النظري: 0-3-0

 ادلتيَتات اليت تي  ، بل وكثرةابلنظر إىل النماذج ادلعروضة ؽلكن مبلهظة نقطتُت أساسيتُت. النقطة األوىل ىي تعدد 
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 Senge ظلوذجالتسميات وادلصطلحات ادلستخدمة. ويُعترب  الثانية ىي اختبلؼالنقطة و  .اها مفهـو ادلؤسسة ادلتعلمة 

ربديده ذلا أببعاد توصف ابحلالة ادلثالية للمؤسسة النموذج األوؿ واألشهر للمؤسسة ادلتعلمة. ولكن ما يعاب عليو ىو 
كن إدارتو وال تطبيقو. لكن من جهة س ىذه األبعاد اليت اتًتهها. وما ال ؽلكن تياسو ال ؽلدوف توضيح دلؤشرات تيا

أخرى أشار يف كل بعد من أبعاد ظلوذجو إىل رلموعة عوامل تد تساعد يف ربقيقو كأعلية التعلم الفردي وتعلم الفرؽ 
النماذج اليت جاءت بعده أبعادىا بشكل كبَت من استمدت  والدور احملوري للقادة وضرورة نشر ادلعرةة وتشاركها...

ظلوذجو زلاولة وضع أبعاد أكثر سهولة للقياس. وىنا جاء االختبلؼ بُت النماذج وىذا ما يفسر تعدد ادلتيَتات ةكل 
 ابه  هاوؿ عرض سلتلف األبعاد ادلتفاعلة ةيما بينها لتكوف مؤسسة متعلمة. 

متيَتات ظلوذج ىذه الدراسة ىو التعريف اإلجرائي الذي مت ربديده يف  بناء عليو ستتحدد األساس الذي
البلزمة اليت تشكل  الدعائميعترب ادلؤسسة ادلتعلمة ادلؤسسة اليت تركز على التعلم التنظيمي بتوةَت والذي  .الفصل األوؿ
اإلسقاط من مكن ىذا . متيَتات النماذج السابقة ادلعروضة على ىذا التعريفسقاط وذلك إب .لوبنية تاعدية 
التعلم التنظيمي  إىل بعدين أساسيُت. البعد األوؿ ىو عمليات تقسيم سلتلف أبعاد النماذج السابقةؽلكن مبلهظة أنو 
 الدعائم البلزمة وىذا ما يتماشى مع التعريف اإلجرائي.ىو دعم ىذه العمليات بتوةَت والثاين 

ابحلل النظامي للمشكبلت، التجريب،  Garvinةإنو يتم هسب  التعلم التنظيميعمليات  لبعدابلنسبة 
م ادلستمر واحلوار خبلق ةرص التعل Baiyingوهسب  التعلم من التجارب السابقة ومن اآلخرين، نقل ونشر ادلعرةة.

ابلتبادؿ الداخلي بُت األةراد واألتساـ ومن األةراد  وزميليو Pedlerوهسب  والتعلم من خارج ادلؤسسة.وتعلم الفريق 
وزميبله أف التعلم يكوف من خبلؿ ما أمسوه  Garvinجبعلهم مصدرا للتعلم ومن التعلم بُت ادلؤسسات. ويرى 

عمليات وشلارسات ملموسة للتعلم وادلتمثلة يف هل ادلشكبلت بطريقة شلنهجة، تدريب األةراد، ذبارب تطوير 
وتعلم  ،بتعلم األةرادةَتى أنو يكوف  Marquardtديدة، صبع ادلعلومات من البيئة اخلارجية... أما ادلنتجات اجل

وتعلم ادلؤسسة الذي يكوف من خبلؿ احلصوؿ على  ،الفرؽ بتفاعل أةرادىا وتعلمهم معا والذي أمساه التعلم التفاعلي
ومن  ،السابقة وجعلها ةرصة الستباؽ مستقبلهاوالتعلم من التجارب  ،ادلعلومات البلزمة للمؤسسة وتقييم سَتىا

وهسب ظلوذج  بلؿ سلتلف عمليات إدارة ادلعرةة.ربه ادلؤسسة من ادلسلمات ومن ختتعاجلذري يف كل ما التفكَت 
Ortenblad  يتضح أف التعلم يكوف على مستوى األةراد أثناء أدائهم مهامهم اليومية وعلى مستوى الفرؽ وعلى

التساؤؿ هوؿ األساليب حبد ذاهتا مستوى ادلؤسسة من خبلؿ التعلم من عمليات التحسُت ادلستمر ألساليب العمل، 
م يف شكل إجراءت أو معايَت أو ظلاذج اصلر عن عمليات التعل اوالذي ينتج عنو الذاكرة التنظيمية اليت زبزف م
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 ةابعتباره التعلم يتم من خبلؿ تعلم األةراد وتعلم الفرؽ وادلؤسسيف االذباه نفسو  Phillipsوذىب  ذىنية...
عمليات التعلم يف  Sudrahatnaأبساليب سلتلفة كالتجريب والتعلم من األخطاء ومن خارج ادلؤسسة.... وخلص 

شلارسات التعلم ىي التدريب وزميلتو ةإف   Rawabdeh. وهسب ظلوذج ىا واستخدامهااحلصوؿ على ادلعرةة ونشر 
يتم من خبلؿ التعلم من ادلاضي خللق ادلستقبل  التعلموزمبلؤه أف  Johnsويرى وادلقارنة ادلرجعية وتشارؾ ادلعلومات. 

كوف على مستوى الفرد ومستوى واحلوار والتجريب وربدي تواعد الصناعة لبلستمرارية. ويعترب الرشودي أف التعلم ي
التعلم الفردي ادلختلفة. أما ظلوذج أطل  ؽ ومستوى ادلؤسسة من خبلؿ احلوار الناتد، التجارب السابقة، أساليب الفر 
 ؽ وتعلم ادلؤسسة.أيضا على تعلم الفرد وتعلم الفر  ؤسسة ادلتعلمة ةركزادل

العنصر احملوري يف ادلؤسسة ادلتعلمة ىو أهنا مؤسسُة تعلم  ػلدث انطبلتا من شلارسات سلتلفة شلا سبق أف يتضح 
. ادلؤسسةوالتعلم على مستوى  الفرقوالتعلم على مستوى  الفرديف مستوايت ثبلثة وىي التعلم على مستوى 

ىذه الدراسة إدراج ادلستوايت  وسيتم يفاختلفت النماذج يف درجة الًتكيز على كل مستوى ويف ادلمارسات ادلطبقة 
ة معا يف النموذج التصوري النظري. دبعٌت أف تياس التعلم التنظيمي يف ظلوذج ىذه الدراسة سيكوف من خبلؿ الثبلث

 وتعلم ادلؤسسة. ثبلثة أبعاد ىي التعلم الفردي وتعلم الفرؽ

ةحسب  .ادلساعدة عليو ةإهنا ىي األخرى متعددة يف النماذج السابقة بدعائم التعلم التنظيميأما ما يتعلق 
Baiying  هوؿ رؤية مشًتكة وتيادة التعلم.وزميليو تتمثل يف تشجيع احلوار والتحقيق والتعاوف وسبكُت األةراد 
وزميليو تتمثل يف التقييم ادلستمر وةتح اجملاؿ لؤلةراد للمشاركة يف صنع السياسات وادلعلوماتية  Pedlerوهسب 

يف القيادة ادلشجعة للتعلم،  Garvinوتتمثل هسب والرتابة واحملاسبة ومكاةأة التعلم واذلياكل ادلناسبة وةرص التعلم. 
ويرى  اتهة الوتت للتفكَت والبح  عن ادلعرةة اجلديدة.مناتشتها، إ هرية عرض األةكار، تقبل اآلراء واالستفادة من

Marquardt  ضرورة االعتقاد أبعلية التعلم من تبل القادة واألةراد، اذليكل ادلسطح، التكنولوجيا، تياس التعلم
يف اىتماـ القادة بتسهيل التعلم، تيادة تعلم األةراد،  Moilanen خلصها يف ادلؤسسة ادلتعلمة. والتقييم ادلستمر

مكاةأة وربفيز األةراد لتحقيق الرؤية ادلشًتكة، التقييم ادلستمر لروتُت ادلؤسسة، ظلوذج الفرد الذىٍت، التمكُت، التقييم 
يف توةَت جو تعلم يسهل التعلم وىيكل مسطح  Ortenbladخلصها و على مستوى الفرد والفريق وادلؤسسة. 

، القياس والتقييم، يف وجود إرادة للتعلم، القيادة، خلق الرؤية ادلشًتكة، التكنولوجيا، مشاركة األةراد Phillipsو
 خلص يف القيم الثقاةية السائدة، القيادة، االتصاؿ ونشر ادلعرةة، خصائص الفرد. Yurapornوادلكاةأة واالعًتاؼ. 

Ruwabdeh  وزميلتو ىذه الدعائم يف وجود رؤية، تقييم التكوين، ادلكاةأة واالعًتاؼ، القيادة، اذليكل، الثقاةة
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ةركز على القيادة، اذليكل، التحسُت ادلستمر، ثقاةة موهدة، أةراد مناسبُت.  Johnsonأما  الداعمة، تياس األداء.
لثقاةية وطبيعة العبلتات والتفاعبلت. ويف اطل  ادلؤسسة ادلتعلمة واذليكل ادلناسب والقيم اوركز الرشودي على الرؤية 

  مت الًتكيز على الرؤية واذليكل والتكنولوجيا والثقاةة والسطلة والسياسات والتييَت والقيادة.

ابلتمعن ةيها يتضح أهنا تتلخص يف نقاط أساسية تكررت  ؛ولكن .اختلفت الدعائم اليت تسهل التعلم وتدعمو
تركز ي ذلذه الدراسة. موذج النظر النماذج السابقة شلا يؤكد أعليتها كأبعاد للمؤسسة ادلتعلمة واليت سيتضمنها النيف 

يف ادلؤسسة ادلتعلمة من خبلؿ إؽلاهنم أبعلية التعلم والذي  وزلوري كبعد أساسي  جهود القادةىذه األبعاد أوال على 
 دعائمالنماذج على اثنيا؛ ركزت م كقادة أو تعلم أةراد ادلؤسسة. سيؤثر على سلوكاهتم الداعمة لو سواء تعلمهم ى

هيد لكشف االختبلالت كخطوة أوىل للتعلم ادلستمر كونو السبيل الو  التقييماستمرارية التعلم وادلتمثلة أساسا يف 
لتصحيح والتحسُت ادلستمر. ويف زبزين ونشر التعلم بتوةَت الوسائط البلزمة لذلك ل التغذية الراجعةاحلصوؿ على و 

اليت تسمح بتخزين ادلعرةة بنوعيها الصريح والضمٍت وبنشرىا  الوسائط التكنولوجيةواليت تركز بنسبة كبَتة على 
شجع خرى استمرارية التعلم وتاأل ىيضمن اليت ت مكافأة التعلمابإلضاةة إىل وتسهيل استخدامها عند احلاجة إليها. 

ةقد ركزت النماذج على تيمة التعلم لدى أةراد  ؛أما اثلثا ل األةراد والفرؽ للتعلم ادلستمر.على بذؿ جهد أكرب من تب
 ثقافة التعلمادلؤسسة واليت ربددىا ظلاذجهم الذىنية السائدة بينهم ةتؤثر ىي األخرى على سلوكاهتم ةهي سبثل 

  ويف اآليت تلخيص ذلذه األبعاد:السائدة يف ادلؤسسة واليت إما أف ربفز التعلم أو أف تثبطو. 

 الرؤية ادلشًتكة بُت األةراد خلقتبدأ من إؽلاف القادة أبعلية التعلم وتنتقل إىل سلتلف أدوارىا يف اليت  :القيادة 
 ؛مشاركة األةراد يف صنع القرارات...يع على التعلم، تشج، الوتوهيد جهودىم لتحقيق أىداؼ مشًتكة

 دبعٌت اتصاؼ األةراد دبجموعة من اخلصائص الداعمة للتعلم وادلشًتكة ةيما بينهم من هي  طريقة  :ثقافة التعلم
تفكَتىم ونظرهتم للتعلم واليت تتضح من خبلؿ االنفتاح ضلو األةكار اجلديدة، البح  عن ادلعرةة اجلديدة، تقدًن 

 ... ادلساعدة ليَتىم
 نظاـ مكاةآت يقـو على تثمُت التعلم ومكاةأتو وربفيز األةراد للتعلم ادلستمر؛ ابعتماد وذلك :مكافأة التعلم 
  ىرميتو أو سلطتو أو االتصاؿ...؛حبي  يكوف مسهبل للتعلم سواء من هي: اذليكل التنظيمي   
   تفكَت نظامي يربط كل ادلستوايت ببعضها بوجود للتعلم أي ضماف ادلتابعة الدائمة  :التغذية الراجعةالتقييم و

 ؛إجراء التصحيحات البلزمة كلما اتتضى األمر اهدؼ ضماف البعض وتقييم األداء وغَتىا
 للتعلم بتسهيل نشر ما مت تعلمو، زبزينو، احلصوؿ على معارؼ جديدة... ةادلسهل :تكنولوجيا ادلعلومات 
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 اخلالصة:

مت من خبلؿ ىذا الفصل مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت أىم ظلاذج ادلؤسسة ادلتعلمة اهدؼ ربديد 
بعرض عرض كل ظلوذج على هدة لتحقيق ذلك مت سلتلف األبعاد اليت ركزت عليها وربديد أبعاد ظلوذج ىذه الدراسة. 

وىذا ما أةضى إىل أنو رغم تعدد النماذج  ل سلتصر.لك واألىم عرض أبعاده بشكخلفية بنائو وادلنهجية ادلعتمدة يف ذ
ذلذا ورغم تعدد أبعاد كل ظلوذج ةإهنا ضمنيا تتشارؾ يف نقاط مشًتكة ال بد من الًتكيز عليها وال ؼللو ظلوذج منها. 

استخراج ذبميع األبعاد ادلتشااهة يف بعد واهد وىذا ما خلص إىل مت ةإنو لتحديد أبعاد النموذج النظري ذلذه الدراسة 
 للمؤسسة ادلتعلمة. األبعاد األساسية

دي ومستوى الفرؽ ومستوى ادلؤسسة، تلخصت ىذه األبعاد يف التعلم التنظيمي دبستوايتو الثبلثة؛ ادلستوى الفر 
التقييم والتيذية الراجعة، اذليكل التنظيمي ادلسهل للتعلم، القيادة ادلؤمنة ابلتعلم وادلشجعة عليو، مكاةأة التعلم، 

 . ثقاةة التعلمتكنولوجيا ادلعلومات، 

للتفصيل بعد استخراج أبعاد النموذج التصوري النظري للدراسة ةإنو البد من االطبلع على اخللفية النظرية ذلا 
اذلدؼ األساسي األوؿ ةيها تليبل بعد أف مت تناوذلا بشكل سلتصر ضمن النماذج السابقة اليت وردت يف ىذا الفصل. 

الذي سيوزع على  االستبيافاألساسية ذلذه الدراسة وىي  للتمكن من بناء األداةالتفصيل ةيها ىو معرةة جزئياهتا من 
د من ةقرات رلموعة من ادلؤسسات اجلزائرية الختبار النموذج النظري انطبلتا من إجاابت ادلستجوبُت على ما سَت ِ 

ثاين ةهو ربديد شبكة العبلتات بُت أبعاد النموذج ابالستعانة دبختلف الدراسات السابقة أما اذلدؼ األساسي ال .ةيو
 وابلتايل ةإف الفصل اآليت سيخصص للتفصيل النظري لؤلبعاد ادلقًتهة للمؤسسة ادلتعلمة.  اليت درستها.
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 متهيد:

ادلتمثلة يف حتديد تعريف ادلؤسسة ادلتعلمة حبسب ىذه أن مت يف الفصل األول التفصيل يف اخلطوة األوىل  بعد
وادلتمثلة يف عرض  .نظري ادلقًتح ذلذه الدراسةلبناء النموذج ال الثانيةالتفصيل يف اخلطوة  الثاينمت يف الفصل  ،الدراسة

لمؤسسة ادلتعلمة واليت من خالذلا مت والدراسات السابقة اليت قدمت ىي األخرى ظلاذج لرلموعة من النماذج الرائدة 
القيادة، مكافأة علم التنظيمي مبستوايتو الثالثة، يف التىذا النموذج ادلقًتح واليت تلخصت حتديد أبعاد أو متغَتات 

 .ادلعلومات، ثقافة التعلمتكنولوجيا التعلم، اذليكل التنظيمي، التقييم والتغذية الراجعة، 

. ىذا القياس ال ؽلكن أن يتأتى إال بدراسة قياسهاكيفية اليت تلي عملية حتديد األبعاد ىي   إن اخلطوة األساسية
لى سلتلف األدبيات اليت تناولتها واالستبياانت ادلستخدمة يف ابالطالع عخصائص ىذه األبعاد يف ادلؤسسة ادلتعلمة 

تخلص إىل حتديد دقيق دلختلف ادلمارسات اليت غلب على ادلؤسسة سفة ىذه اخلصائص ألن معر  ىذه الدراسات.
لتتحول إىل مؤسسة متعلمة. واليت من القيام هبا يف كل بعد سواء التعلم أو القيادة أو اذليكل التنظيمي أو ابقي األبعاد 

 خالذلا سيسهل بناء االستبيان الذي سيوزع على ادلؤسسات اليت ستشملها ىذه الدراسة. 

للتمكن من حتديد الفرضيات اليت  حتديد شبكة العالقات بُت سلتلف أبعاد النموذج تتضمن ىذه اخلطوة أيضا
ىو اآلخر نتاج مراجعة سلتلف الدراسات اليت اىتمت بدراسة  سيتم اختبارىا يف الدراسة ادليدانية. والذي سيكون

وابلتايل؛ سيتم يف ىذا الفصل التفصيل يف قياس أبعاد النموذج النظري  شبكة العالقات بُت ىذه األبعاد أو ادلتغَتات.
 ويف عالقاهتا ببعضها البعض. هبعرض خصائص كل بعد من أبعادادلقًتح 
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 :ادلؤسسة ادلتعلمة التنظيمي يفالتعلم  3-1

سواء ما  دعائمويعترب التعلم التنظيمي العنصر األساسي يف ادلؤسسة ادلتعلمة والذي هتدف إىل تسهيلو وتوفَت  
وايت عرض سلتصر خلصائص كل مستوى من مستلذا ال بد من تعلق بتعلم الفرد أو تعلم الفريق أو تعلم ادلؤسسة. 

 التعلم يف ادلؤسسة ادلتعلمة.

 التعلم على ادلستوى الفردي:  3-1-1

التعلم الفردي ال يضمن التعلم ، نيتعلمو  ن"ال تتعلم ادلؤسسة إال من خالل أفرادىا الذي Sengeيقول 
هتتم بتعلم أفرادىا حىت  وحىت تكون ادلؤسسة متعلمة فيجب أن 1ظيمي ولكن من دونو ال يوجد تعلم تنظيمي."التن

تفتحو  فرديٍ  تطورٍ  يكون تعلما مستمرا. مبعٌت أنو غلب االىتمام مبختلف عمليات التعلم الفردي يف إطار سلططِ 
وغَت ًتكيز على بُعدْي التعلم الرمسي ادلؤسسة ادلتعلمة أمام أفرادىا لضمان تطورىم الدائم. ويكون ذلك من خالل ال

 الرمسي.

يٌقصد ابلتعلم الرمسي "أنشطة التعلم ادلخطط ذلا اليت هتدف دلساعدة األفراد على احلصول على معرفة أو مهارة  
اليت تناولت أنشطة تعلم 3 وبعد االطالع على رلموعة من ادلراجع  2معينة تساعدىم على أداء عملهم بطريقة جيدة"

 تلخصيها يف األنشطة اآلتية: متاألفراد الرمسية فإنو 

  يبدأ التعلم الفردي من نشاطي االختيار والتعيُت. إذ إىل جانب االعتماد على بطاقات الوصف والتوصيف
أيضا يف ادلؤسسة ادلتعلمة االىتمام ابختيار األفراد الذين ذلم توجو كبَت  فيجبالوظيفي يف االستقطاب واالختيار 

  العمل؛ضلو التعلم والذين يشاركون معارفهم وأفكارىم مع زمالئهم يف
  االىتمام بتعلم األفراد اجلدد من خالل فًتات الًتبص وما فيها من متابعة وإرشاد ومساعدة على التمكن من

 صبهم؛امهام من

                                                           
1 Senge, P. op cit, p. 236. 
2 Manuti, A. et al.,  “Formal and informal learning in the workplace: a research review”, International journal 
of training  and development, Vol. 19, N. 1, 2015, p.4 
3 See : Jackie, and Thorpe, S. Workplace learning and development: delivering competitive advantage for your 
organization, Kogan Page, London and Philadelphia, 2007, p. 39-110, Pfau, H. R. “An introduction to on-the –
job training and learning, Adapted from an unpublished on-the-job training handbook manuscript”, website: 
https://www.researchgate.net/publication/278019299_An_Introduction_to_On-the-
Job_Training_and_Learning,  26-12-2018.  And Perez Lopez José, S. et al., “Human resource management as a 
determining factor in organizational learning”, Management learning, Vol. 37, N. 2, 2006, p.219-220. 

https://www.researchgate.net/publication/278019299_An_Introduction_to_On-the-Job_Training_and_Learning
https://www.researchgate.net/publication/278019299_An_Introduction_to_On-the-Job_Training_and_Learning
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  َخل من ادلؤسسة ليحصل األفراد على معارف ومهارات وسلوكات جديدة. حصص التدريب الرمسي: وىي تد
قنيات سلتلفة مثل تقنيات التعليم ادلكثف وتقنية دراسة ويكون التدريب داخل ادلؤسسة أو خارجها ابستخدام ت

بل غلب أن تكون وسيلة خللق  فقط؛ احلالة وغَتىا. وال غلب أن يُنظر للربامج التدريبية كعملية بناء للمهارات
م ثقافة االلتزام ابلتعلم وأنو يساعد على االحتكاك ابآلخرين والتعلم منهم ومشاركتهم ما تعلمو والوصول إىل فه

 مشًتك؛
 مبعٌت أن ػلصل الفرد  .تدوير العمل: وىو التحويل ادلؤقت لفرد أو رلموعة أفراد من قسم آلخر أو مؤسسة أخرى

شهرا بناء على أىداف التعلم واحتياجات اجلهة  21إىل  3على دور جديد لفًتة زمنية زلددة عادة ما دتتد من 
ديدة ال يوفرىا لو منصبو احلايل وؽلكنو من تطبيق مهارات ج دادلستقبلة. وىذا ما يساىم يف إكساب الفر 

 مهارات جديدة يف منصبو؛
  التفويض: حبيث يقوم ادلسؤول ادلباشر بتفويض السلطة للفرد للقيام ببعض ادلهام شلا يساعد على تعلم طريقة

وكفاءتو. وغلب أن يتم دعم التفويض بعدم ترك الفرد ادلفوض دون توجيو  بنفسو أدائو بشكل أفضل ويزيد ثقتو
م ادلوكلة والشخص ادلعٍت وسبب التفويض وادلهارات اليت غلب الضمان فعاليتو. إذ غلب أن يتم أوال حتديد ادله

للفرد لتوضيح تعلمها وآجال ادلهمة ومواعيد اللقاءات لدراسة مدى تطور العملية. كما غلب أن يتم شرح العملية 
السبب والنتيجة ادلنتظرة وفتح اجملال للفرد لطرح األسئلة الكافية لضمان فهمو للعملية. وابنطالق العملية غلب 
أن تتم مالحظة الشخص ادلفوض من بعيد دلنحو فرصة القيام ابلعمل بطريقتو اخلاصة مع التسامح معو يف حال 

أن يتم تقييمها ند الضرورة. وابنتهاء فًتة التفويض غلب األخطاء ومساعدتو ونصحو عندما يطلب ذلك أو ع
 ية الراجعة من خالل مناقشة العملية مع الفرد ومساعدة اآلخرين على التعلم من العملية؛واحلصول على التغذ

  تقييم األداء وتقدمي التغذية الراجعة لؤلفراد دلعرفة ادلشكالت وتشجيعهم على البحث عن األسباب وتقدمي احللول
 اإلبداعية شلا يشجع الفرد على البحث الدائم عن ادلعرفة اليت ؽلكن تطبيقها يف مكان عملو؛

 ن على دعم التعلم من خالل مكافأة التجريب وحتمل ادلخاطر وحل ادلشكالت اليومية التعويض وادلكافأة القائما
 للتعلم؛ ق فرص ترقية جزاءً ونشر ادلعرفة جلعلو أمرا شلارسا من قبل اجلميع والتعاون بُت األفراد مع خل

قصودة كالتعلم وىو التعلم الذي ػلصل أبساليب غَت رمسية سواء أكانت بطريقة غَت م التعلم غري الرمسيأما 
وقتا  حيث ؽلضي الفردأو التجارب اليومية يف العمل والتعلم ابلتجربة واخلطأ والتعلم ابدلالحظة   بتكرار سلتلف ادلهام

قة مقصودة يسهل ويسمع وابلتايل يتعلم العمل منو. أو يكون بطري يقوم بعمل ما حبيث يرىيف مالحظة شخص آخر 
مهمة ما أو من مشرف غَت رمسي يتابعو ويتعلم منو والتعلم  أداء متمكن من زميلكالتعلم من  مالحظتها ووصفها
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ما تعلمو يف أداء مهامو أو تعلم ذايت  خارج ادلؤسسة وزلاولة تطبيق التعلم الذايتبطرح األسئلة والتعاون مع اآلخرين. و 
والذي يكون  اإللكًتوينالتعلم ن كتب ورلالت وكتيبات توجيهيو و ابلقراءة مبعٌت قراءة كل ما يتعلق مبجال عملو م

اص ادلضغوطة أو غَتىا داخل ادلؤسسة أو خارجها وىو تعلم بوساطة إلكًتونية  سواء ابألنًتنيت أو األنًتانيت أو األقر 
 1سائط.من الو 

ابلنسبة لوحظ شلا سبق؛ يتضح أن قياس التعلم الفردي يف ادلؤسسة ادلتعلمة يكون ببعديو الرمسي وغَت الرمسي. 
للتعلم غَت الرمسي أنو ػلدث بشكل كبَت من خالل العالقات غَت الرمسية بُت األفراد يف إطار العمل اجلماعي يف أنواع 

غَت الرمسية كمجتمعات ادلمارسة اليت تتشكل بطريقة عفوية بُت األفراد  فرق العمل ادلختلفة سواء الرمسية منها أو
يستطيعون خلق لغة مشًتكة تسهل تعلمهم معا. من ىذا ادلنطلق فإن قياس  نأصحاب االىتمامات ادلشًتكة والذي

بادرة واجلهود ألنو رغم كونو يقاس أيضا ابدل .التعلم غَت الرمسي يف ىذه الدراسة سيكون ضمنيا يف بعد تعلم الفرق
الفردية للتعلم غَت الرمسي إال أهنا ال ختدم ادلؤسسة إال إذا كانت يف إطار مجاعي يضمن نشر ما مت تعلمو بُت أعضاء 
الفريق كخطوة أوىل ويف ادلؤسسة ككل كخطوة اثنية خاصة ما تعلق ابدلعرفة الضمنية اليت تزداد فعاليتها ويسهل نقلها 

 ضمن فرق العمل.

لن ؼلصَّص زلور للتعلم الفردي غَت الرمسي بل سيقاس التعلم الفردي فقط من خالل زلور التعلم  ؛ابلتايل 
الفردي الرمسي من خالل شلارسات أساسية ىي اختيار األفراد بعناية للعمل يف ادلؤسسة وتعلمهم من دورات التكوين 

جة ومن تدوير العمل. أما ابقي العناصر سواء التحضَتي أو يف مراحل ادلسار ادلهٍت ادلختلفة كلما اقتضت احلا
ادلذكورة وادلتمثلة أساسا يف تفويض السلطة والتقييم ادلستمر ومكافأة التعلم فسُتًتك حملاور أخرى نظرا ألعليتها  

عد القيادة ألنو أحد أدوار كمتغَتات مستقلة ونظرا لكوهنا تساعد على تعلم األفراد. حيث سيتم تناول التفويض يف بُ 
عد التقييم ادلستمر بعدا مستقال حبد ذاتو لكونو زلوراي يف ادلؤسسة ادلتعلمة ألن بُ سيكون د يف ادلؤسسة ادلتعلمة. و القائ

التحسُت ادلستمر ال يتم إال بوجود التقييم ادلستمر سواء على مستوى األفراد أو ادلستوايت األخرى ألنو مصدر 
افأة التعلم الذي سيكون زلورا مستقال ألعليتو يف التأثَت على التعلم كما التغذية الراجعة. واألمر نفسو ابلنسبة حملور مك

 اتضح يف النماذج السابقة. 

 

                                                           
1 Shelley, A. et al., “Factors that influence informal learning in workplace”, Journal of workplace learning, Vol. 
20, N. 4, 2008. p. 231. 
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 ق:يمستوى الفر التعلم على  3-1-2

ابلرجوع إىل ظلاذج ادلؤسسة ادلتعلمة وأدبياهتا يتضح أن التعبَت عن التعلم على ادلستوى اجلماعي يكون من خالل  
الفريق  التعلم اجلماعي. ويعرف أوالذي يستخدم كمرادف لتعلم اجلماعة  Team learningمفهوم تعلم الفريق 

نظام اجتماعي يتكون من فردين على األقل يعرفون بعضهم البعض كفريق واحد ويعرفهم اآلخرون كفريق ذلم على أنو 
يف  اجلماعةنو ؼلتلف عن ما يعٍت أ 1مؤسسة.مسؤولية مشًتكة للمنتج أو اخلدمة اليت يقدموهنا كفريق ويعملون يف 

وجود عمل مشًتك وىدف مشًتك ومسؤولية مشًتكة على األداء بُت أعضاء الفريق. كفريق اإلدارة أو فريق تطوير 
 منتتج، الفرق ذاتية التسيَت، فرق ادلشاريع...

فمنهم من يركز على ادلعرفة  وادلهارة اجلديدة اليت ػلصلها  2أما تعلم الفريق فينظر إليو الباحثون من زوااي سلتلفة.
الفرد وينشرىا داخل الفريق ويتشاركها معهم شلا يغَت من ادلعرفة اجلماعية ادلشًتكة وظلاذج السلوك. ومنهم من يركز على 

فعل التفاعل من تعلم الفريق كوحدة واحدة تتعلم من خالل البحث يف تقييم وفهم التجارب ادلشًتكة والذي ػلدث ب
خالل عمليات مجاعية سلتلفة. ومنهم من يركز على تعليم األفراد كيف يعملون معا يف فريق واحد وكيف يشكلونو 

 ويهيكلونو ويتواصلون ويقومون ابدلهام معا وكيف يتخذون القرارات وينفذوهنا.

رجات تعلم الفريق أي نتيجة العمل على سلإما فإهنا تركز  ؛نظر لتعلم الفريق منهامهما كانت الزاوية اليت يُ 
التغَت الدائم يف واليت تعرب عن ادلعرفة احملصلة نتيجة تعلم الفريق  كتعريفو أبنو "، Task workاجلماعي وادلهام ادلؤداة  

. وإما أهنا تركز على العمل 3وادلهارات اجلماعية للفريق الناجتة عن التجارب ادلشًتكة ألفراد الفريق"مستوى ادلعرفة 
كتعريفو أبنو "عملية ربط وتنسيق وتطوير قدرة   أي سلتلف عمليات التعلم داخل الفريق Team workوالتعلم مجاعيا 

بشكل  ابلعمليتعلم كل فرد كيف يقوم  ه وأىم نقطة يف تعلم الفريق ىي أنعلى خلق النتائج اليت يرغبها أفراد الفريق
كتعريفو أبنو "العملية اليت من خالذلا ؼللق الفريق ادلعرفة ألفراده   معا غلمع بُت النتيجة والعمليةا ما ومنه 4مجاعي؛"

إىل أن أىم نقطة يف تعلم الفريق ىي أن يتعلم  Sengeيشَت  ؛ويف ادلؤسسة ادلتعلمة 5ولنفسو كنظام ولآلخرين؛" 

                                                           
1 Randall Knapp, R. “Collective (team) learning process models: a conceptual review”, Human Resource 
development review, Vol. 9, N. 3, 2010, p. 286. 
2  Sessa, L. V. and London, M. Work group learning: understanding, improving and assessing how groups learn 
in organizations, Lawrence Erlbaum associates, Taylor and Francis group, New York, 2008, p. 196-199. 
3  Ellis, P. J. A.  et al., “Team learning: collectively connection the Dots”, Journal of applied psychology, V. 88, N. 
5, 2003, p. 822. 
4 Senge, P. op cit,  p.220 
5  Dechant, K. et al., “Team learning: A model for effectiveness in high performance teams”, Team development, 
V. 7, 2000, p. 5. 
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ض ادلمارسات اليت تسمح ألعضاء الفريق ابلعمل أعضاؤه كيف يتعلمون معا ويكِونون فريق تعلم وىذا ػلتاج إىل بع
 1والتعلم معا.

ظلوذج ىذه الدراسة على شلارسات تعلم الفريق وليس النتائج من منطلق أن النموذج ػلدد سَتكز ابلتايل؛ 
ادلمارسات اليت غلب أن تتوافر يف ادلؤسسة لتتحول إىل مؤسسة متعلمة. وسيتم قياسها ابعتماد ادلمارسات اليت قدمها 

Savelsbergh :2 وزمالؤه وادلتمثلة يف  

 :ستكشاف ادلعٌت الفردي الذي يتم التعبَت عنو من خالل شرح كل فرد للحالة يبدأ من ا البناء اجلماعي للمعىن
وإن كان ىناك أمر غَت واضح يتم توضيحو بطرح  .ويستمع البقية لو ابنتباه .أو ادلشكلة وكيفية التعامل معها

مع ضرورة أنو كلما عرض فرد رأيو يسأل عن رأي زمالئو الكتشاف مداخل التفكَت ادلختلفة. مث أتيت  .األسئلة
عملية التفاعل اليت تؤدي إىل البناء اجلماعي للنماذج الذىنية ادلشًتكة داخل الفريق من خالل النقاشات اليت 

 مالئو؛حدثت بينهم حول أفكار معينة وبناء كل فرد معرفتو بناء على معارف ز 
 :يعٍت التفكَت ادلنفتح لدى األفراد ومناقشة أىداف واسًتاتيجيات وعمليات الفريق وتكييف  التفكري اجلماعي

ذلك مع الظروف احلالية أو ادلستقبلية. ويكون ىذا التفكَت حول العمليات اليت تتم يف الفريق وذلك مبناقشة 
النظر يف اإلجراءات داخلو ابستمرار والبحث يف سبل  عمل الفريق ومدى فعاليتو يف التفاعل والتعاون وإعادة

تطوير عمل الفريق. كما يكون التفكَت يف سلرجات الفريق ابلتحقق من إمكانية التعلم شلا حققو الفريق والتحقق 
 من أن األفعال تؤدي إىل النتائج ادلخططة؛

 :تجنبها مستقبال وحتليل أسباهبا ومناقشتها من خالل مناقشة وحتليل األخطاء ادلرتكبة يف الفريق ل إدارة األخطاء
 بشكل مفتوح وختصيص الوقت الالزم للتفكَت فيها؛

 :واألطراف الداخليُت  ادلصلحةمن خالل البحث عن تغذية راجعة لدى األطراف ذات  سلوك التغذية الراجعة
 اخلارجيُت حول طريقة عمل الفريق واألعمال اليت أصلزىا وحتليل أدائو؛

 :وقياس االختالفات يف النتائج ادلًتتبة عن ذلك   .أداء األعمال بطريقة مجاعية ختتلف عن ادلاضيٍت يع التجريب
 كتجربة مناىج جديدة، جتربة أساليب الفرق األخرى...

 

                                                           
1   Senge, P. op cit, p. 237. 
2 Chatal M. J. H. Savelsbergh, M. J. H. C. et al.,  “The development and empirical validation of a 
multidimensional measurement instrument for team learning behaviors, Small group research, V.40, N.5, 
October 2009, p, 578-607. 
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  التعلم على مستوى ادلؤسسة: 3-2-3

يقصد بتعلم ادلؤسسة سلتلف ادلمارسات اليت تقوم هبا ادلؤسسة لتطوير قاعدة معارفها واالستفادة منها. وؽلكن  
تلخيص ىذه ادلمارسات يف التعلم ابخلربة، التعلم ابلتجربة، التعلم من التجارب السابقة خاصة الفاشلة منها، التعلم 

 من ادلؤسسات األخرى، التعلم من خارج ادلؤسسة.

تراكم ادلعارف لدى ادلؤسسة من خالل التكرار؛ مبعٌت من خالل  experiential learning التعلم ابخلربة  يعٍت
اخلربة على طريقة تعلم مرتبطة تعتمد سلسلة من األخطاء واحملاوالت اليت تؤدي إىل التحسُت ادلستمر للتطبيق. و 

بعيدة عن األىداف فإن معرفة الفارق تقود إىل تبٍت مراجعة ، وعندما تكون النتائج التطبيقات اجلاريةحول  ابلتساؤل
 toىذا يعٍت أن ادلؤسسة تتعلم من تراكم االستنتاجات السابقة اليت مت ترميزىا  1للتطبيق لتحسُت الطريقة ادلعتمدة.

encode ا وال ولكن، عندما يتشكل روتُت معُت يف ادلؤسسة فإهنا قد تقتصر عليو يف أداء عمله .يف شكل روتُت
التعلم تبحث عن بدائل أخرى للروتُت السائد وىذا ما يشكل عائقا أمام تعلم ادلؤسسة من جديد وىو ما يطلق عليو 

أين يؤمن األفراد أبن النتائج ادلطلوبة ىي نتاج النشاطات اليت تقوم هبا ادلؤسسة  superstitious learning2 الومهي
لتعلم من اخلربات السابقة ىي أهنا تؤدي إىل تشكيل ذاكرة تنظيمية يصعب وتتقنها. فادلشكلة األساسية فيما يتعلق اب

تغيَتىا، فادلعرفة احملصلة من التجارب السابقة قد ال تكون مناسبة للوضع احلايل وادلشكالت احلالية اليت تواجهها 
 3ادلؤسسة.

عندما يغَت األفراد وادلؤسسة طريقة ترمجة الواقع حدث يف experimental learningالتعلم ابلتجربة  أما
واإلطار اإلدراكي الذي من خاللو تتشكل استجاابهتم وأفعاذلم بسبب ادلعرفة وادلهارات ادلكتسبة عند التطبيق. ألن 

ادة دث إعمبعٌت أنو ػلُ  .يف تبٍت تطبيقات تنظيمية معينة التساؤل حول القيم ادلتحكمةالتجربة تنتج تعلما أين يتم 
مثال ذلك أن ادلؤسسة عندما جتري دراسات حتليل السوق فإهنا تضع  4ترمجة وإعادة بناء ظلاذج التصرف يف ادلؤسسة.

رلموعة فرضيات كمرحلة انطالق ولكنها حتتاج إىل أرضية اختبار كتجربة ادلنتج اجلديد الذي تنوي إضافتو إىل خطوط 
عض خصائصو إنتاجها يف مساحات زلدودة )جزء من السوق( لتحديد السعر ادلثايل ودلعرفة رد فعل ادلستهلك حول ب

                                                           
1 Soparnot, R. et Stevens E., “Peut-on opérationnaliser l’apprentissage organisationnel ? Une analyse du 
processus d’innovation de services“, 2005, p. 193. Siteweb:  
luxor.acadiau.ca/library/ASAC/v26/06/26_06_p190.pdf, 18/7/2018. 
2 Robey, D. et al., “Information technology and organizational learning: a review and assessment of research”, 
Accounting management and information technologies, N.10, 2000, p. 134-135. 
3 Moingeon, B. and Edmondson, A. Organizational learning and competitive advantage, SAGE publication, 
London, Thousand, New Delhi, 1996, p. 19. 
4 Soparnot, R. et Stevens, E. op cit, p. 191. 
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أو ادلدة ادلستغرقة لنجاحو يف األسواق. ىذه التجارب تسمح للمؤسسة ابلتصرف وتغيَت االسًتاتيجيات وعدم حصر 
 1نفسها ضمن رلموعة زلددة من النماذج اإلدراكية.

أتثَت أكرب يهدد بقاء -ويُقصد ابلفشل أي حادث ابحتمال أقل .التجارب الفاشلة تتعلم ادلؤسسة أيضا من
وىناك من يرى أن التجارب الفاشلة  2سة ويتميز بغموض أسبابو، آاثره، وسائل حلو كما يتطلب حلوال سريعة.ادلؤس

مبعٌت أن التجربة الفاشلة ىي رلموعة آاثر سلبية. إال أنو ؽلكن  اآلاثر ىي ما نسميو جتربة فاشلة. ال تسبب آاثرا وإظلا
  3.أن يكون من ضمن ىذه اآلاثر أثر إغلايب وىو التعلم

سوء التموقع االسًتاتيجي، القصور اإلداري، الركود التنظيمي، عدم التوافق بُت  4:من أمثلة التجارب الفاشلة
النوع التنظيمي ادلتبع وطبيعة احمليط، خلل تقٍت غَت متوقع، انقطاع يف سلسلة اإلمداد، ارتفاع نسبة دوران العمل... 

ادلهمة اليت تسهل االستعداد للكوارث ونظرا لتعدد الكوارث اليت قد تتعرض ذلا ادلؤسسة فإن التعلم منها من األمور 
 احلالية وادلستقبلية.

 5.كمثال على ذلك  فشل ادلؤسسة يف مشروع جديد قامت بويُطرح لفهم تعلم ادلؤسسة من التجارب الفاشلة 
فعندما تقوم ادلؤسسة بفعل ما فإنو وحسب ادلدخل السلوكي تنتح استجابة من احمليط يتم تقييمها من قبل األفراد 

سَتين، مبعٌت خلق معٌت من خالل ىذه التجربة احلاصلة لفهم أسباهبا )تعلم إدراكي(. ىذا الفهم قد يكون بطريقة وادل
رمسية )مجع ادلؤسسة للمعلومات(، أو غَت رمسية )ػلاول األفراد فهم الفشل بطريقة منعزلة أو يناقشون الفشل احلاصل 

فق أو اختالف يف اآلراء وىذا ما ؼللق رلموعة زلاور يتفق عليها مع بعضهم البعض(. ويف احلالتُت قد تنشأ حالة توا
األغلبية. مبعٌت أن استكشاف أسباب الفشل يساعد يف خلق الفهم ادلشًتك دلسار األحداث الذي أدى إىل حصول 

ادلنتج الفشل، شلا ؽلَكن من فهم األسباب والًتكيز على احلقيقية منها )مثال حالة فشل منتج جديد، فهل السبب ىو 
 6يف حد ذاتو، الدراسات التسويقية...(.

                                                           
1 Pieterson, W. Strategic learning: How to be smarter than your competition and turnkey insights into 
competitive advantage, John Wiley and sons, Inc, New Jersey, 2010, p. 173. 
2 Carmeli, A. and Schaubrock J. “Organizational crisis-preparedness: the importance of learning from failures”, 
Long range planning, N.41, 2008, p. 177. 
3 Choularton, R. “Complex learning: organizational learning from disasters”, safety science, N.39, 2010, p. 61. 
4Carmeli A. et Schaubrock J., op cit, p. 178. 
5 Ater, C. J. ‘’L’apprentissage par l’échec commercial : proposition d’un modèle’’, XVI conférence international 
de management stratégique, AIMS, Montréal, 6-7 Juin 2007, p. 15. 
6 Valikangas, L. et al., “Why learning from failure isn’t easy (and what to do about it): innovation trauma at 
Sun Microsystems”, European management journal, Vol. 27, N. 4, 2009, p. 230. 
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 1ىذا التغَت اإلدراكي تغَت يف سلوك ادلؤسسة ككل ويكون ذلك على مستويُت:ينجر عن 

 هنم يعتربون الفشل كمنبو على مستوى األفراد خاصة ادلسَتين منهم والذين إذا قامت ادلؤسسة مبشروع جديد فإ
 ؛مبعٌت أن الفشل أصبح مرجعا دلعرفة ما ال غلب فعلو لؤلخطاء.

  على مستوى ادلؤسسة ككل من خالل وضع إجراءات جديدة الستدراك االختالل احلاصل عند تطبيق ادلشروع
الفاشل، تبٍت مشاريع جديدة مبفاىيم ادلؤسسة السابقة ألهنا حتتفظ ابلًتابط االسًتاتيجي الذي يسمح ذلا 

خلاصة اليت دتلكها )مثال تعرف السوق واألجزاء ادلهمة منو، واعية ابدلشاكل األكثر ابستغالل ادلعارف ا
أعلية...(. فهي إذًا تواصل نشاطها آخذة بعُت االعتبار الدروس اليت تعلمتها من الفشل، أو قد تعتمد سياسة 

 ابلنسبة للمشاريع اليت ال دتلك خربة فيها. graftالتطعيم 

م الدروس من الفشل ختزين ادلعرفة احملصلة من خالل الكتابة اجلماعية للتجربة احلاصلة من الطرق ادلفيدة يف تعل
إضافة إىل تسليط  جارب وادلعارف إىل معرفة تصرػلية.وطريقة حلها؛ أي إجراء توثيق للمعرفة شلا يسمح بتحويل الت

يب الناجعة يف تدريس التدريب من األسالاستخدام دراسات احلالة لذا صلد  ستخالص الدروس.الضوء عل الفشل ال
  2اإلداري.

كما قد ػلدث    وقت للتخلص من التجربة السابقة.ألن األفراد حباجة إىل ؛لكن التعلم من الفشل ليس سهال
دوران للعمل بسبب الفشل خاصة ابلنسبة للمسؤولُت عن ادلشروع الفاشل. وىذا ما قد يؤثر على سلوك ادلؤسسة  

يخلفوهنم لديهم نظرة جد سلتلفة حول االسًتاتيجية ادلتبعة؛ شلا يصِعب استغالل التجارب ككل ألن ادلسَتين الذين س
أو أن بعضهم يرفضون مناقشة الفشل شلا غلعل األمر من األمور احملظور التكلم  بقة وحتويلها إىل رأمسال للمؤسسة.السا

 3عنها، وىذا ما يعيق عملية التعلم.

إىل أن التعلم من الفشل يتضمن مرحلتُت ىامتُت، األوىل تعديل فردي وتنظيمي يف  البد من اإلشارةوىنا، 
االفًتاضات األساسية )ىيكل تنظيمي، سياسات...( والثانية إدارة االستجاابت السلوكية اليت تسهل التعايف التنظيمي 

 الشكل ادلوايل يوضح التعلم من الفشل:و  4والتعديل.
 
 

                                                           
1 Ater C. J., op cit, p. 20-22.  
2 Valikangas, L. et al. op cit, p. 231. 
3 Ater, C. J. op cit, p. 20. 
4 Carmeli, A. et Schaubrock J. op cit, p. 179. 
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 يوضح الشكل التعلم التنظيمي من الفشل، فقيام ادلؤسسة بفعل ما )تقدمي منتج جديد، مشروع جديد...(
دلعرفة  تستخدم ادلؤسسة التغذية الراجعة ألجل ترمجة استجابة احمليطو موجو ضلو احمليط الذي يستجيب ذلذا الفعل. 

ىذا التعلم تغيَتات تنعكس يف سلوك قد ينتج عن سبب الفشل أو النجاح، وىذا ما يشكل تعلما إدراكيا للمؤسسة. 
 ادلؤسسة أي ػُلدث تعلما سلوكيا؛ مثال تغيَت ادلؤسسة لطريقة تغليف منتجاهتا.

-inter التعلم بني ادلؤسسات ػلدث التعلم على مستوى ادلؤسسة أيضا من خالل ما يسمى 

organizational learning .ؽلكن للمؤسسة أن تعمل مبعزل عن زليطها الذي كلما زاد تعقيدا زادت  إذ ال
وشلا ؽلكن أن يساىم يف تلبية ىذه احلاجة  ة اليت تسمح ذلا ابلبقاء والتطور.حاجة ادلؤسسة إىل التعلم ألنو الوسيل

مبعٌت أن ادلؤسسة تتحالف  1"التحالفات االسًتاتيجية" اليت تشجع على نقل ادلعارف والكفاءات فيما بُت ادلؤسسات.
ال بد من التمييز بُت التعلم  ،ولكن لكها واليت حتتاج إليها لتطورىا.هبدف احلصول على ادلعارف والكفاءات اليت ال دت

فالتعلم التنظيمي لو أثر على ادلؤسسة ككل يف حُت أن نقل ادلعرفة  لتنظيمي ونقل وحتويل ادلعرفة ضمن التحالف؛ا
 2 ضمن التحالف ال يكون لو أثر على ادلؤسسة ادلتحالفة ككل أو على معظم أفرادىا.

إذا مل يتم نشرىا فإن دورىا يف حتسُت أداء ف زين ادلعرفة احملصلة واستخدامها.من ىنا تظهر أعلية نشر وتوزيع وخت
 نيكو التحالف ككل سيكون زلدودا ألن نشر ادلعرفة بُت وحدات ادلؤسسة يوفر فرصة للفهم ادلتبادل والتعاون. وقد 

 نشر ادلعرفة بطريقة رمسية من خالل ادللفات ادلكتوبة، جلسات التدريب الرمسية، السياسات، ادلذكرات... كما قد
 3قة غَت رمسية من خالل تبادل األفراد أو الفرق جتارهبم وخرباهتم عن طريق احلوار ادلستمر.يكون بطري

                                                           
1 Malo, M. et Elkouzi, N. ‘’Alliances stratégiques et apprentissage : Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
et Comité économie sociale inter-CDEC’’, Nouvelles pratiques sociales, Vol. 14, N. 2, 2001, p. 158. 
2 Rolland, N.  ‘’L’apprentissage de connaissances en management issues des alliances’’, p. 2-3, site web: 
http://www.strategie-aims.com, 18/07/2018. 
3 Liu, C.L. et al., “Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance 
outcomes”, Journal of world business, N.45, 2010, p. 238-239. 

 فعل  تعلم سلوكي

 ترجمة الفشل استجابة المحيط
 تعلم إدراكي

Source : Ater, C. J., "L’apprentissage par l’échec commercial : proposition d’un modèle", Conférence 

international de management stratégique, AIMS, Montréal, 6-7 Juin 2007, p. 5. 

 الفشل.( التعلم من 1-3الشكل رقم )

http://www.strategie-aims.com/
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فعندما تتحالف مؤسسة مع  1.تعلم من الشريكضمن التحالفات االسًتاتيجية شكل  تعلم ادلؤسسةأيخذ 
لم مهارات اإلنتاج، أخرى تتمكن من الدخول بسهولة إىل السوق اجلديدة بسبب معرفة الشريك هبا، وتتمكن من تع

الشريك  التعلم من ػلدثىذا التعلم من تعديل سلوكها، روتينها، وحىت معايَتىا. مبعٌت ؽلكن  التسويق، اإلدارة...
 عندما تتعلم ادلؤسسة من حليفتها أمورا مل تكن تعرفها من قبل.

ويف ىذه احلالة يتعلم الشريكان معا من  2،تعلم مع الشريككما قد أيخذ التعلم ضمن التحالفات شكل 
خالل خلق معرفة جديدة ابلنسبة لكليهما. فمثال، عندما يعاين أحد الشريكُت من مشكلة تتعلق إبدارة ما )إنتاج، 
تسويق...( يتبادل ادلديران اتصاالت ىاتفية تبدأ ابلتحاور حول ادلشكلة احلاصلة ولكن تنتهي ابلتحاور حول عمل 

شلا يساعد على خلق أفكار جديدة مفيدة للطرفُت، أو قد ػلصل أحد الشريكُت على آالت التحالف ككل 
هم بتكنولوجيا جديدة شلا يستدعي تعاون ميكانيكيي الشريكُت الذين يبدؤون عملية تعلم حول ىذه اآلالت تنتهي بف

 رؤية مشًتكة. ومن األمثلة أيضا االجتماعات اليت تؤدي إىل خلق شامل ومشًتك ذلذه التكنولوجيا.

فعلى ادلؤسسة أن تفحص وتدقق بيئتها  3سواء اخلاصة أو العامة. بيئتها اخلارجيةعلم ادلؤسسة من تت كما
وحتللها وتفهمها لتكون جاىزة للفرص والتهديدات اجلديدة. ومن مصادر ادلعلومات حول البيئة احتجاجات الزابئن، 
مقاالت الصحافة، الدراسات التسويقية...شلا يفرض على ادلؤسسة البحث عن طرق تعلم للتكيف مع احمليط. فمن 

ادلعلومات احملصلة من البيئة اخلارجية حتدد ادلؤسسة رسالتها، شكلها، اسًتاتيجياهتا، تقوم خالل تنظيم واستخدام 
كما قد تستخدم  ق االتصال الداخلي...ائق اختاذ القرار وطر ائالتسيَت ادلتبعة وطر  طرائقبتحديث بنيتها القاعدية، تغَت 

دلؤسسات األخرى مبا فيها لتطبيقات ادلستخدمة من قبل االيت تُعترب من أشهر الوسائل لتعلم أفضل ا 4ادلقارنة ادلرجعية
  ن.ادلنافسو 

 :تعلم ادلؤسسةمصادر  اآليتاجلدول يلخص 

 

 

                                                           
1 Trans  V.N. et Kalika M., "Apprentissage et performance dans les Joint-ventures internationales au Vietnam", 
XVe conférence internationale de management stratégique, Genève, 13-16 Juin 2006, p. 6-7. 
2 Kanoppen, D. et al. "Supply chain relationships: Exploring the linkage between inter-organizational 
adaptation and learning", Journal of purchasing and supply management, N.16, 2010, p. 200-201. 
3 Stein, A. and Smith, M. op cit, p. 199-200. 
4Robey, D. et al. op cit, p. 137.  
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 .مصادر وبواعث تعلم ادلؤسسة (:1-3)ل رقم اجلدو 

 الشريك: التعلم من الشريك ادلؤسسة: تتعلم من نفسها احمليط: التعلم من البيئة 

 مصادر التعلم
احمليط ادي، احمليط االقتص

 ن...التكنولوجي، ادلنافسو 

اخلربة، اإلبداع، األخطاء 
 السابقة...

التحالفات، االندماج، حتويل 
 التكنولوجيا، زبون، مورد...

 فارق تنظيمي، كفاءة مستهدفة. التكرار، االختالل، اإلبداع. تغَت يف احمليط، أداء ضعيف  triggersبواعث التعلم 

Source :Ferrary, M. et Pesqueux, Y. Management de la connaissance : Knowledge management, 

apprentissage organisationnel et société de la connaissance, Economica, Paris, 2006, p .74. 

األحوال فإن ويف مجيع  سواء منها الداخلية أو اخلارجية. متعددة تعلم ادلؤسسةيتضح من اجلدول أن مصادر 
الفارق التنظيمي ادلوجود بُت ادلؤسستُت ادلتحالفتُت ىو ما  ؛فمثال تتطلب وجود ابعث.انطالق عملية تعلم ادلؤسسة 

 يطلق عملية التعلم يف حالة التحالفات )ادلؤسسة األضعف تتعلم من ادلؤسسة األخرى لتقليص ىذا الفارق(.

  دعائم التعلم يف ادلؤسسة ادلتعلمة: 3-2

أبعاد التعلم التنظيمي يف ادلؤسسة ادلتعلمة سيتم اآلن االنتقال إىل التفصيل يف دعائمو هبدف بعد التفصيل يف 
فأة التعلم، ، اذليكل التنظيمي، التقييم والتغذية الراجعة، مكات قياسها. وتتمثل ىذه الدعائم يف القيادةمعرفة مؤشرا

 تكنولوجيا ادلعلومات، ثقافة التعلم.

 ة ادلتعلمة:القيادة يف ادلؤسس 3-2-1

اتضح من خالل مراجعة النماذج الرائدة للمؤسسة ادلتعلمة والدراسات السابقة اليت حاولت بناء ظلوذج 
للمؤسسة ادلتعلمة أن القيادة عنصر أساسي يف بنائها. وحىت يتم توضيح مكانة القيادة يف ادلؤسسة ادلتعلمة فالبد من 

قة بُت القيادة وادلؤسسة ادلتعلمة. وىذا ما بُت أن للقيادة دورا فعاال يف االطالع أكثر على الدراسات اليت تناولت العال
ادلنظمة ادلتعلمة خاصة يف كوهنا تساعد على التعلم التنظيمي. غَت أن ىذا الدور اختلف من دراسة إىل أخرى فبعض 

مهارات القادة يف ادلؤسسة  بعضها على. وركزت الدراسات ركزت على األدوار اليت يلعبها القادة يف ادلؤسسة ادلتعلمة
اآلخر على نوع القيادة الذي غلب أن يتبع يف ادلؤسسة ادلتعلمة. من ىذا ادلنطلق سيتم  يف حُت ركز بعضها .ادلتعلمة

 وار القيادة يف ادلؤسسة ادلتعلمة.القادة يف ادلؤسسة ادلتعلمة مث تلخيص أد وصفاتأوال التعريف ابلقيادة بصفة عامة 

التقليدية للقيادة ادلركزة أساسا على فكرة أن القائد ىو بطل شليز يوجو ويتخذ القرارات ادلفتاحية إن ادلداخل 
ألهنا مداخل فردية حتصر دور القائد يف أوقات زلددة قصَتة  .ويشجع ادلرؤوسُت ال دتاشى مع بناء ادلؤسسة ادلتعلمة
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تعرف القيادة على أهنا: "عملية التأثَت وتعليم لذا؛  سسة. ادلدى وتبعده عن النظرة النظامية والتعلم اجلماعي داخل ادلؤ 
اآلخرين على فهم دلاذا وكيف يتم أداء بعض األنشطة وحتقيق بعض األىداف. وابلتايل القيادة ىي عملية تسهيل 

   1اجلهود الفردية واجلهود اجلماعية للتعلم وحتقيق أىداف مشًتكة يف ادلؤسسة."

صفاتو  من خاللت ادلؤسسة ادلتعلمة ؽلكن استنتاج أن دور القائد فيها يبدأ أوال من خالل االطالع على أدبيا
 لبدء بنفسو أوال وذلك إبظهار االستعداد الدائم والقابلية للتعلم السريع ودتضية الوقت يف التطوير الذايتالشخصية اب

 يقودىم.  ليكون قدوة لآلخرين يف ادلؤسسة. واثنيا يف رلموعة شلارسات يقوم هبا مع من 

 2ؽلكن اختصار خصائص القائد ادلرتبطة بشخصيتو يف ادلؤسسة ادلتعلمة يف:

  من  نشاطا ؽلارسونو داخل وخارج ادلؤسسة. ويطلبون التعلمَ القادِة أن تكون لو رغبة يف التعلم: وذلك جبعل
 ؽلكن تعلمو يف كل حالة ؽلرون هبا يف ادلؤسسة؛ شيءوذلم اعتقاد أن ىناك اآلخرين التعلم. 

  أسئلة تؤدي إىل  ا أمام سلتلف وجهات النظر ويطرحمنفتحالقائد أن يكون ذا عقل منفتح وفضويل: أبن يكون
 احتماالت تصرف جديدة؛

 فة فيها رة على االعًتاف أبخطائو ويتقبل أن دتر عليو مواقف ال ؽللك معر أن يكون متواضعا: حبيث تكون لو القد
 بذلك دون تكرب؛ ويصرح

  مروا بو من جتارب   وما وينشر معرفتوأن غلعل تعلمو تعلما عموميا: حبيث يطلب التغذية الراجعة يف كل فرصة
 الفرصة؛ كلما أتيحت لو

 دلوارد ادلتاحة للتعلم يف كل أن يطبق ما يقول: حبيث ال يكفي أن يقول أنو يدعم التعلم؛ بل أن يستغل كل ا
 وقت.

حول ما ستكون عليو ادلؤسسة، والتزام وشغف ابلتعلم  ةىذه الصفات يف حالة ما كان للقائد رؤية واضحتج تن
أما ما يتعلق ابدلمارسات اليت يقوم هبا القائد  واعتقاد راسخ أبن التعلم ىو أساس تطور ادلؤسسة وتنافسيتها وصلاحها.

بعد حتليو بتلك الصفات الشخصية فإهنا تتلخص أساسا يف خلق الرؤية ادلشًتكة، تطوير القادة اجلدد إباتحة الفرصة 

                                                           
1 Berson, Y. et al., “Leadership and organizational learning: a multiple levels perspective”, The leadership 
quarterly, N. 17, 2006, p. 579. 
2 James F. et al., Learning at the top: how CEOs set the tone for the knowledge organization. From the book of 
Goldsmith, M. et al., leading organizational learning: Harnessing the power of knowledge, Jossey-Bass, San 
Francisco, 2004, p. 162-163. 
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عم لآلخرين وتفويض السلطة، التشجيع على اإلبداع، فتح اجملال أمام األفراد للمشاركة يف اختاذ القرارات، توفَت الد
 الدائم لؤلفراد جبعلهم ملتزمُت ابلتعلم لضمان زايدة فعالية التعلم. 

فعادة ما  .لدى األفراد وجعلهم يتمسكون ويلتزمون هبا ىو أول ما على القائد الًتكيز عليو خلق رؤية مشرتكة
لذىٍت أو اخلريطة يكون لكل فرد صورة عن الواقع ختتلف عن صورة غَته من األفراد يف ادلؤسسة بناء على النموذج ا

الذىنية لكل واحد منهم. ىذا التشتت يف الًتمجات ال يتوحد إال من خالل العمليات اجلماعية اليت تساعد األفراد 
على تطوير فهم مشًتك للفكرة األصلية الواحدة. وتعترب رؤية القائد أىم مصدر لبناء لغة مشًتكة ورؤية مشًتكة. ألن 

غَت أن وجود رؤية  1م األفراد بفكرة جديدة بل مسار عمل يتوحد عليو اجلميع.الرؤية ليست فقط مصدرا اللتزا
مشًتكة لوحده ال يكفي لضمان حدوث تعلم ثنائي احللقة أو تعلم خالق. وىذا ما يتطلب إىل جانب رؤية مشًتكة 

كة. فوجود فهم أييت كنتيجة للمزاوجة بُت فهم الواقع والرؤية الواضحة ادلشًت  creative tension 2ضغطا خالقا
وأيضا  .للواقع فقط ال يؤدي إىل تعلم خالق بل أن أي تغيَت سيقابل ابدلقاومة وذلك لغياب الرؤية ادلستقبلية الواضحة

عن حل تلف الذي ؼلوجود رؤية فقط دون فهم للواقع ال ؼللق تعلما خالقا. وىنا أييت دور القيادة ابلضغط اخلالق 
طاقة التغيَت من زلاولة االبتعاد عن الوضع احلايل غَت ادلرغوب فيو. أما يف ادلشكالت. ففي حل ادلشكالت؛ أتيت 

الطاقة يف ادلستقبل الذي نريد الوصول إليو. وىذا ما ػلدث يف ادلؤسسة فعند حصول تكمن القيادة ابلضغط اخلالق ف
ل يتوقف التغيَت بينما يف حالة الضغط اخلالق فال يتم التوقف عن مشكلة ما يتم التغيَت للحل ومبجرد حصول احلص

 العمل للوصول إىل الرؤية ادلستقبلية. 

يصبون إليو وليس  هدف حمددجعل األفراد يف ادلؤسسة يركزون على  ؛ما يساعد على خلق الرؤية ادلشًتكة 
 .لم دائم وابلتايل يتحسن أداؤه ابستمرارألن الفرد الذي لو توجو ضلو ىدف زلدد يرى نفسو كمتع 3أداء ػلققونو.

بينما الفرد صاحب التوجو ابألداء فَتى أن قدرتو على التعلم زلدودة ألنو يضع لنفسو سقفا للتعلم ما إن يبلغو تًتاجع 
 يرفض حاالت التعلم أين يواجو ؛وابلتايل .وتصَت التغذية الراجعة أمرا سلبيا ابلنسبة لو ،مستوايت تعلمو وال تتطور

سلوك  معرفة وفهموضعيات جديدة قد يفشل فيها وػلكم على نفسو سلبيا. وىنا أييت دور القائد الذي عليو أوال 
أنو يستطيع أن يكون نفسو دون خوف على صورتو جبعلو يشعر تفادي التعلم مث بعد ذلك توفَت األمن النفسي للفرد 

فتح اجملال أمام ادلعرفة اجلديدة، توفَت دورات تدريبية، حذف  أو وظيفتو أو مكانتو بفتح اجملال أمام اآلراء ادلختلفة،
                                                           

1 Nthurubele, T. A. Facilitation a learning organization: the case of a small consulting firm, Master of 
philosophy thesis, Stellenbosch university, South Africa, 2011, p. 51 
2  Senge, P. op cit, p. 127. 
3 Hannah S. T. and Lester P. B, “A multilevel approach to building and leading a learning organization”, The 
leadership quarterly, N. 20, 2009, p. 35-37. 
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العراقيل البَتوقراطية لنشر ادلعرفة، منح الفرد وقتا للتعلم خارج العمل، إعادة تقييم العمل حبد ذاتو... شلا غلعل الفرد 
 أكثر قابلية للتعلم وتقبل للتغذية الراجعة فيما ؼلص أداءه. 

مبعٌت أن يكون للقائد رغبة وإرادة يف  1.تطوير قادة جدد )القائد كمعلم(يف ادلؤسسة ادلتعلمة على القادة أيضا 
بل  ؛ليس فقط من خالل تطوير ادلهارات ادلوجودة لديهم .والعمل على قيادة األفراد وتسهيل تطورىم تفويض السلطة
إعادة بناء نظرهتم للواقع ومساعدهتم على ومساعدة األفراد على  ،تطوير مهارات ػلتاجوهنا مستقبال أيضا من خالل

 ادلشكالت السابقة مبداخل جديدة؛ حل

من خالل السماح بتجريب اجلديد وحتمل  التشجيع على اإلبداع كما على القائد يف ادلؤسسة ادلتعلمة
ادلخاطر دون خوف من العقاب )جتريب طرائق عمل جديدة،  إحداث بعض التغيَتات، تقدمي أفكار ألساليب 

يق مهارات يكون األفراد بصدد تطب عندما مبعٌت أن دور القائد ىنا ىو أن يكون متسازلا مع األخطاء .جديدة...(
فاإلبداع  2لؤلداء. خطاء على ادلستوى العامتؤثر األ التعلمهم شرط حتقيق التوازن حبيث  عمليةجديدة اكتسبوىا أثناء 

انعكاس للرؤية الفردية اليت تتأثر بدور القائد الذي يساعد الفرد على رؤية عملو بشكل سلتلف من خالل حتدي 
عهم على رؤية ادلشكالت اليت تواجههم الطرائق ادلتبعة يف أتدية ادلهام أو من خالل إعادة توجيو جهود األفراد وتشجي

وىذا ما ػلفز على االستكشاف الذي يتحدى احلالة ادلوجودة ويؤدي إىل رؤى جديدة وابلتايل  ،من زوااي سلتلفة
 3اإلبداع.

من خالل زايدة ثقة الفرد يف قدرتو  4األفراد زايدة فعالية تعلمكما يقع على عاتق القائد يف ادلؤسسة ادلتعلمة 
على التعلم يف مهمة أو عمل ما هبدف اكتساب مهارات جديدة ومعقدة وختزينو ادلعرفة واسًتجاعها وقت احلاجة 

وػلقق القائد ذلك من خالل مساعدة الفرد على حتدي ظلوذجو الذىٍت  .إليها وابلتايل زايدة االلتزام ضلو التعلم ادلستمر
يف احلاالت اليت يصعب عليو التعامل معها واليت تشكل حافزا إلعادة النظر يف طريقة التفكَت والتعلم. احلايل خاصة 

وأيضا من خالل مقارنة األداء ابألداء ادلتميز وإقناع الفرد أبنو ؽللك القدرات الالزمة لتحقيق ذلك ادلستوى من األداء 
األفكار، منح ادلوارد والدعم الالزمُت لتسهيل خلق ادلعرفة، بل وأعلى منو. ويتأتى ذلك من خالل فتح اجملال لعرض 

 تشجيع األفراد على اكتشاف ميادين جديدة مبهارات جديدة يف عملهم...

                                                           
1 Givel, P. Y. op cit, p. 50-53. 
2 Ibid, p 51. 
3  Nthurubele, T. A.  op cit, p. 51. 
4 Hannah S. T. and Lester P. B., op cit, p. 36. 
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  :دلؤسسة ادلتعلمةثقافة التعلم يف ا 3-2-2

وثقافة  learning ogranization cultureيف ىذا البعد مفهومان علا ثقافة ادلؤسسة ادلتعلمة يوجد 
وابلرجوع إىل الدراسات اليت فصلت فيهما يتضح أن قياس ثقافة ادلؤسسة ادلتعلمة يتم  learning culture.التعلم 

عادة من خالل سبعة أبعاد أساسية ىي خلق فرص تعلم مستمر، تشجيع التحقيق واحلوار، تشجيع التعاون وتعلم 
سة مبحيطها، وضع أنظمة الستقطاب ونشر التعلم، تقدمي قيادة الفريق، دتكُت األفراد ضلو رؤية مجاعية، ربط ادلؤس

الذي يعترب أحد النماذج الرائدة يف  Marsick and Watkinsمن خالل اعتماد استبيان  1اسًتاتيجية للتعلم
اعي ادلؤسسة ادلتعلمة.  بتعبَت آخر تقاس بنفس أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة. أما ثقافة التعلم فتعرف على أهنا "نظام مج

ومن منطلق أن الثقافة يف ظلوذج  2وديناميكي لالفًتاضات القاعدية والقيم اليت حتكم تعلم األفراد داخل ادلؤسسة."
 حتكم التعلم يف ادلؤسسة وتؤثر عليو. فإن ادلفهوم ادلعتمد ىو ثقافة التعلم مادامت  ؛التعلمدعائم ىذه الدراسة ىي أحد 

االنفتاح ضلو األفكار اجلديدة، عدم اخلوف من التغيَت،  3أن من أىم خصائص ثقافة التعلم Sarderيرى 
الرغبة يف نشر ادلعرفة، الًتحيب ابلتحدايت واعتبار األخطاء وادلهام الصعبة وادلشكالت فرصا للتعلم، إدراك أعلية 

َت من الدراسات اليت تناولت ثقافة التعلم ادلرجع األساسي لكث كتابو  والذي يعترب Scheinالتعلم يف ادلؤسسة. أما 
التفاعل، االلتزام بتعلم التعلم، افًتاضات إغلابية حول طبيعة الفرد، اإلؽلان أبن  4:فقد خلصها يف عشرة خصائص ىي

لتنوع الثقايف، البيئة قابلة للتسيَت، االلتزام ابحلقيقة والتحقيق، التوجو اإلغلايب ضلو ادلستقبل، االلتزام ابحلوار، االلتزام اب
 Santaويف ىذه الدراسة سيتم اعتماد األبعاد اليت اقًتحها  االلتزام ابلتفكَت النظامي، اإلؽلان بضرورة حتليل الثقافة.

االنفتاح، التجريب، ادلشاركة،  5:الذي خلص خصائص ثقافة التعلم بعد االطالع على رلموعة دراسات تناولتها يف
 احلوار.

وىو نفسو  Shared assumptionsبــــــ   Scheinعاد أهنا تركز أساسا على ما أمساه ادلالحظ على ىذه األب
مبعٌت االفًتاضات ادلشًتكة أو النماذج الذىنية ادلشًتكة بُت أفراد ادلؤسسة  shared mental modelsمفهوم 

                                                           
 توجد عدة دراسات اعتمدت هذا االستبيان في قياس ثقافة المؤسسة المتعلمة منها ما يأتي: 1

Hussein, N. et al., ‘’Learning organization culture, organizational performance and organizational 
innovativeness in a public institution of higher education in Malaysia: a preliminary study”, Procedia 
economics and finance, Vol. 37, 2016, p. 512-519 
Mrisha, G. et al., “Effect of learning organization culture on organizational performance among logistics firms 
in Mombasa country”, Journal of human resource management, Vol. 5, N. 2, 2017, p. 32-38. 
2 Breda-Verduijn, V. H. and Heijboer, M. “Learning culture, continuous learning, organizational learning 
anthropologist”, Industrial and commercial training, Vol. 48, Iss. 3, p. 124. 
3 Sarder, R. op cit, p. 36. 
4 Schein, H. E. Organizational culture and leadership, 4th ed, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 
p. 366-371. 
5  Santa, M. op cit, p. 247  
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مبعٌت أهنا تشكلت بُت األفراد ويعربون عنها من خالل  .الواحدة واليت تتحكم يف سلوكهم وتقاس من خاللو
السلوكات اليت يشًتكون يف القيام هبا داخل ادلؤسسة. لذا فإن قياس ثقافة التعلم يف ىذه الدراسة سيكون من خالل 

العناصر وؽلكن شرح ىذه التأكد من كون العناصر األربعة ادلعتمدة يف القياس مشًتكة بُت أفراد ادلؤسسة ككل أما ال. 
 ابختصار كاآليت:

 :ثقة متبادلة بُت األفراد واليت ينجر عنها عدة سلوكات ختدم تعلمهم تشارك األفكار مع  يعٍت وجود االنفتاح
 دون خوف، ادلبادرة حلل ادلشكالت...؛ واحلديثزمالئهم، 

 ن يسعى دائما للتعلم مبعٌت أن يسود يف ادلؤسسة افًتاضات مشًتكة أبن على اجلميع أ :والسعي للتعلم التجريب
وتطوير نفسو ألنو مهما تعلم فمازال أمامو الكثَت ليتعلمو خدمة ألىدافو وأىداف ادلؤسسة. مبعٌت أن يصَت 

حبيث يبحث األفراد عن كل ما ىو جديد من خالل حتمل ادلخاطر خللق ميزة تنافسية، التعلم مسؤولية اجلميع 
 على الفضول لدى األفراد ورغبتهم يف التطور؛تقبل الفشل واألخطاء شلا يسمح بعدم القضاء 

 :وتظهر أساسا من خالل  .أبن يسود يف ادلؤسسة افًتاضات مشًتكة أبعلية العمل اجلماعي والتشارك ادلشاركة
 ادلبادرة للتبادل ادلعريف بُت األفراد ومساعدة بعضهم البعض؛

 :د بُت األفراد حوار دائم وأن يكونوا قادرين ألن النقاش ال يكفي لبناء مؤسسة متعلمة بل غلب أن يسو  احلوار
 على طرح أي نوع من األسئلة واحلصول على تغذية راجعة عن أسئلتهم ويكون ذلم الوقت الكايف للتفكَت.

  مكافأة التعلم يف ادلؤسسة ادلتعلمة: 3-1-3

اآلليات اليت تعتمد عليها ادلؤسسة لتوجيو  إحدى اأبعلية ابلغة يف ادلؤسسة ادلتعلمة ألهن حتظى مكافأة التعلم
. حيث أن ما يشجع األفراد على بذل ومن أىم ىذه السلوكات سلوك التعلم .سلوك األفراد ضلو حتقيق األىداف

تعلم كل ما يلزم لتحقيق مهامهم بفعالية متزايدة ولنشر ادلعارف اليت تعلموىا داخل ادلؤسسة ىو مكافأهتم سواء اجلهد ل
مالية أو مكافآت غَت مالية لؤلفراد أو الفرق لقاء نشر ادلعرفة، تطوير أفكار جديدة، إعادة استخدام مبكافآت 

إىل أن نتائج مكافأة جهود الفرق أكرب من نتائج مكافأة األفراد. وابلتايل فإن  1Sivagiri ادلعرفة.. وىنا يشَت
ف كما تساعد على تعزيز بعض السلوكات مبكافأة يق األىداقمكافأة التعلم تضمن توحيد جهود األفراد والفرق لتح

 من ينتهجها جلعلها سائدة يف ادلؤسسة.

                                                           
1 Sivagiri, N. ‘’Influence of HRM practices on organizational learning : the mediation role of organizational 
knowledge management capabilities’’, Journal of business and management, Vol. 20, Issue. 7. Ver. 7, 2018, p. 
37. 
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حىت حتقق ادلكافآت ىذه األىداف وجب إدارهتا مبعٌت "تصميم وتنفيذ وصيانة عمليات وشلارسات ادلكافأة 
 Jerez-Gomezوىذا ما تركز عليو ادلؤسسة ادلتعلمة إذ خلص  1".ادلوجهة ضلو حتسُت أداء ادلؤسسة واألفراد والفرق

2  

أبعاد مكافأة التعلم ادلرتبطة ابلتعلم وادلؤسسة ادلتعلمة يف أربع نقاط أساسية ىي الًتكيز على الكفاءة وليس وزمياله 
غالل ادلكافآت كوسيلة لطويل، استفآت ابدلدى ااالوظيفة، اجلمع بُت ادلكافأة الفردية وادلكافأة اجلماعية، ربط ادلك

 جلذب الكفاءات واحملافظة عليها للتكيف والتميز يف بيئة العمل.

. فأنظمة ادلكافأة التقليدية اليت تعترب الوظيفة أو مكافأة العمل وادلهارات احملققة تركز ادلؤسسة ادلتعلمة على
تتماشى مع متطلبات التحول إىل مؤسسة ادلنصب وليس الفرد كوحدة حتليل لتحديد ادلكافآت اليت ػلصل عليها ال 

متعلمة. ألن االعتماد على بطاقات الوصف والتوصيف الوظيفي يف حتديد ادلكافآت ػلد من تطور وظلو كفاءات 
ومساعلات الفرد يف ادلؤسسة. وابلتايل وجب الًتكيز على الفرد وكفاءتو مبكافأة تعدد ادلهارات والكفاءات اليت يكون 

وىذا ما يسمح بتطور مستمر يف سلوكات األفراد وقدراهتم اليت  .ا وتطبيقها بفعالية يف أداء مهاموقادرا على حتقيقه
 حتتاجها ادلؤسسة يف حتقيق أىدافها.

يف  ادلكافآت الفردية وادلكافآت اجلماعيةغلب أن يتصف نظام ادلكافأة يف ادلؤسسة ادلتعلمة أيضا جبمعو بُت 
م ويكافأ هبا. لذا؛ إن كوفئ على العمل اجلماعي فإنو يَ لى الطريقة اليت سيقَ آن واحد. ألن الفرد يتصرف بناء ع

سيسعى إىل العمل مجاعيا ضمن فريق واحد. وابلتايل فإن مكافأة الفرد مقابل ما حققو فريقو يطور جاىزية األفراد 
ىذا كلو  ؛ يتضمنوطبعاللعمل مجاعيا من جهة وإىل تنافس الفرق فيما بينها للتميز واحلصول على مكافأة أكرب. 

تشاركا للمعارف وتطوير للكفاءات الفردية واجلماعية خدمة للمؤسسة ككل. )ىنا يظهر دور القائد يف توفَت جو 
 العمل الذي يعزز التنافس والتعلم بُت الفرق حبيث يكافأ الفريق على ما حقق وعلى نشره ادلعرفة للفرق األخرى(.

. ألن نظام ادلكافآت القائم ادلديني الطويل والقصريون ذلا توجو ؽلزج بُت على ادلؤسسة ادلتعلمة أيضا أن يك
ألن  .على الفعالية واألىداف قصَت ادلدى يعيق تطوير سلوكات التعلم ادلستمر ادلتعلقة ابإلبداع والتحسُت ادلستمر

 ادلؤسسة ككل.تركيز الفرد سينصب على النتائج احلالية اآلنية أكثر من تطوره ادلستقبلي خدمة لتطور 

                                                           
1 Armstrong, M. and Murlis, H. Reward management: a handbook of remuneration strategy and practice, 5th ed 
revisited, Kogan page, London and Philadelphia, 2007, p. 3. 
2 Jerez-Gomez, p. et al., ‘’Organizational learning and compensation strategies: evidence from the Spanish 
chemical industry’’, Human resource management, Vol. 44, N. 3, march/april 2007, p. 56-59. 
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أن تكون ادلؤسسة متعلمة فهذا مرتبط إىل حد كبَت بقدرهتا على استقطاب الكفاءات البشرية واألىم أيضا؛ 
من ذلك احملافظة عليها. ألن قدرة ادلؤسسة على البقاء يف بيئة عملها والتميز فيو ػلتاج إىل عمليات التعلم اليت تظهر 

ادلشكالت اليت تواجهها ابستمرار لتقدمي احللول ادلناسبة والبحث الدائم عن يف حتليل الواقع الذي تعيشو ادلؤسسة و 
 .ها فيهاادلوارد البشرية يف ادلؤسسة وبقائتطبيق ىذه احللول إىل استقرار ػلتاج ادلعرفة الالزمة لتحقيق األىداف. و 

يث يكون قادرا على حب نظام مكافآت مرتبط بطبيعة سوق عملهاويتحقق ذلك من خالل عمل ادلؤسسة على بناء 
 خلق رلموعة سلوكات ترتبط ابلتعلم ادلستمر كاقًتاح األفكار، حتمل سلاطر جتريبها، العمل اجلماعي...

من العناصر األساسية يف ادلؤسسة ادلتعلمة اذليكل التنظيمي. اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة ادلتعلمة:  3-1-4
عترب احملور األساسي الذي تبٌت عليو ادلؤسسة ادلتعلمة ػلصل على مستوى الفرد ومستوى فالتعلم التنظيمي الذي يُ 

شلا يتطلب التنسيق بُت ىذه ادلستوايت وىذا ما ال ػلدث إال إذا توفر اذليكل التنظيمي  ومستوى ادلؤسسةالفرق 
فيما بينها. ولتوضيح خصائص  ادلناسب الذي يسهل حصول التعلم ونشر ادلعرفة بُت ادلستوايت ادلختلفة والتنسيق

 اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة ادلتعلمة سيتم أوال التعريف بو وأببعاده مث التفصيل يف تلك اخلصائص.

يعرف اذليكل التنظيم على أنو "الوسائل ادلستخدمة لتقسيم العمل إىل مهام سلتلفة مث بعد ذلك ضمان التنسيق 
يكلة ادلهام وادلناصب، أساليب التنسيق، االتصال، العالقات وتدفق العمل، فهو يصف طريقة ى 1الالزم بُت ادلهام."

ىذه األبعاد يف أربعة أبعاد أساسية للهيكل تلَخص  استخدام السلطة لضبط األنشطة يف ادلؤسسة وحتقيق أىدافها.
 2التنظيمي ىي:

  :واإلجراءات؛تعٍت درجة تنميط ادلهام ودرجة ضبط سلوك األفراد ابلقواعد الرمسية 
  :القرار يف ادلستوايت العليا للمؤسسة؛ اختاذ سلطةتعٍت مدى دتركز ادلركزية 
  :يعٍت درجة تقسيم الوظائف ابلنظر إىل األىداف وادلهام؛التعقيد 
  :يعٍت درجة التنسيق ابستخدام ميكانيزمات التنسيق الرمسية بُت سلتلف األقسامالتكامل. 

ختتلف درجة ىذه األبعاد ابختالف أنواع اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة. ولتحديد خصائص اذليكل التنظيمي 
يف ادلؤسسة ادلتعلمة فإنو البد من النظر إليو من زاوية عمليات التعلم وادلعرفة وادلعلومات. ألن أىم خاصية للهيكل 

قنوات االتصال ادلختلفة.  عن طريقوتبادل ادلعلومات  التنظيمي ىي أنو يربط سلتلف أقسام ادلؤسسة من خالل نقل
                                                           

1  Darbelet, M. et al., L’essentiel sur le management, 5e ed, Berti éditions, Alger, 2011, p. 53. 
2
 Mahmoudsalehi M. et al., “How knowledge management is affected by organizational structure”, The 

learning organization, V. 19, N. 6, 2012, p. 521. 
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وحىت يكون عامال مساعدا ال معيقا فإن الدراسات اليت  مساعدا على التعلم ونشر ادلعرفة.وبذلك يكون إما عائقا أو 
ركزية واالعتماد تشَت إىل االبتعاد عن اذلياكل ادليكانيكية البَتوقراطية ادل 1ربطت بُت ادلؤسسة ادلتعلمة واذليكل التنظيمي

تلك  وؽلكن تلخيص ما جاءت بو  على اذلياكل العضوية اذلجينة اليت جتمع بُت اذلرمية وفرق العمل يف آن واحد.
 .مالحظتُتالدراسات يف 

فيها مرتفعة من خالل زية البَتوقراطية أو ادليكانيكية ألن الرمسية االبتعاد عن اذلياكل ادلركأول مالحظة ىي 
وابلتايل تكون   .الكبَت على القواعد واإلجراءات الرمسية شلا يعيق تدفق ادلعلومات بُت سلتلف أقسام ادلؤسسةاالعتماد 

عنو التخصص الشديد  كل األدوار وادلناصب منظمة بناء على السلطة وادلسؤولية. مع تقسيم شديد للمهام شلا ينتج
إلضافة إىل ادلركزية الشديدة الناجتة عن حاجة ادلسَتين إىل الستفادة من اخلربة وادلعرفة اجلديدة. ابايعيق  وىذا ما

يف حل ادلشكالت واختاذ القرارات والتنسيق. مع  األىداف ادلسطرة والتدخل ادلستمرتنسيق األنشطة الالزمة لتحقيق 
 ام. تعدد ادلستوايت وتعدد األقسام والوظائف حبيث يكون ىناك جتميع وظيفي وتقسيم شديد لؤلدوار بُت األقس

ابذليكلة األفقية حبيث  اليت تتميزاذلياكل العضوية الالمركزية  ادلالحظة الثانية فهي ضرورة االعتماد على أما
مبعٌت أن ادلؤسسة تتكون من ثالثة  .تتكون من اإلدارة العليا والفرق االسًتاتيجية والفرق متعددة التخصصات

يتم استبدال اختاذ القرار عموداي ابلتعاون األفقي. كما  ؛وابلتايل .مستوايت إدارية فقط من قاعدة ادلؤسسة إىل قمتها
تتميز ابلتقسيم األفقي للعمل بناء على ادلعرفة وليس على التخصص وىذا ما غلعل بناء الفرق متعددة التخصصات 

علومات زلل احلواجز اإلدارية. مع رمسية منخفضة تسمح بنشر ادل ػللاليت تتكون من أفراد من ختصصات سلتلفة 
والتنسيق الفعال وتسهيل االتصاالت غَت الرمسية واالتصاالت ثنائية االجتاه. والالمركزية يف السلطة والرقابة شلا يشجع 

 الفرد على تفاعل األفراد ومشاركتهم ودعم الثقة ادلتبادلة يف ادلؤسسة. 

hypertextاذلياكل التفاعلية  ؛من أمثلة اذلياكل اليت مجعت بُت اذلرمية والفرق
اليت تتكون من طبقة أوىل   2

واليت  الطبقة الثانية ىي فرق ادلشاريع ىي طبقة نظام العمل اليت تتمثل يف تقسيم العمل بناء على وظائف ادلؤسسة،
تتكون من فرق متعددة من أقسام سلتلفة واليت حتل ابنتهاء ادلشروع الذي كلفت بو. أما الطبقة الثالثة فهي طبقة 

الطبقات وتتعاون ىيكل ادلعرفة وىي طبقة غَت مرئية يتم فيها خلق ادلعرفة وتصنيفها يف شكل رؤية وثقافة وتكنولوجيا. 
يكل ىي سهولة تدفق ادلعرفة بُت الطبقات الثالث حيث يتم خلق ادلعرفة يف الثالث فيما بينها. وأىم ميزة ذلذا اذل

                                                           
1 See: Martinez-Leon, M. I. and Martinez-Garcia, M. J.  “The influence of organizational structure on 
organizational learning, International journal of manpower, V. 32, N. 5/6, 2011, p. 544. and Hong, J. 
“structuring for organizational learning”, The learning organization, V. 6, N. 4, 1999, p. 181. 
2  Hong, J. “structuring for organizational learning”, The learning organization, V. 6, N. 4, 1999, p. 181. 
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طبقة فرق ادلشاريع وإبهناء ادلشروع يقوم أفراد الفريق بتحليل وختزين ادلعرفة اجلديدة يف قاعدة ادلعرفة ويعودون اثنية 
 االنضمام لفريق جديد يكلف مبشروع جديد. ناصبهم يف انتظار استدعائهم إىلدل

circular structutreأمثلتها أيضا اذلياكل احللقية من 
حيث تكون ادلؤسسة عبارة عن حلقات مًتابطة  1

فيما بينها والفرد ينتمي إىل حلقة واحدة على األقل ويعرب عن رأيو حبرية اتمة يف اجتماعات الفريق هبدف الوصول إىل 
ىداف زلددة مثال حتسُت جودة عملية ما أو ختفيض رأي غلمع عليو اجلميع. احللقات عبارة عن وحدات وظيفية ذلا أ

التكاليف وادلؤسسة عبارة عن رلموعة حلقات ىرمية كل حلقة تربط ابحللقة اليت تعلوىا من خالل مسَت احللقة أو 
 ادلشرف أو ادلمثل الذي يتم اختياره ابإلمجاع.

 2 يف اآليت:بشكل عام فإنو ؽلكن تلخيص خصائص اذليكل التنظيمي ادلشجع على التعلم 

  تدفق ادلعلومات يف االجتاىات ادلختلفة ابستخدام قنوات االتصال ادلختلفة كاالجتماعات واإلعالانت تسهيل
إضافة إىل االتصاالت غَت الرمسية اليت حتدث بُت أفراد ادلؤسسة  ونية والربيد اإللكًتوين وغَتىا،وادلواقع اإللكًت 

واليت تسمح بنقل ادلعلومات وادلعارف بينهم. وىذا ما يعٍت ضرورة ادلزج بُت االتصاالت الرمسية واالتصاالت غَت 
 الرمسية؛

  لتطبيق األفكار اجلديدة إعطاء السلطة الكافية للفرق ولؤلفراد الختاذ القرارات ادلختلفة. وىذا ما يفتح اجملال
 والتعلم من التجارب واألخطاء السابقة وتطبيق ذلك يف حتسُت العمل ادلستقبلي؛

  الًتكيز على عمل الفرق حبيث تصَت ادلؤسسة عبارة عن وحدات ذلا استقاللية كافية وسلطة دلعرفة األخطاء
من ختصصات سلتلفة ومن وظائف  كونةوتكون ىذه الفرق ماحلاصلة والبحث عن األسباب واختاذ القرارات. 

سلتلفة شلا يسمح بتنويع اخلربات داخل الفريق ويساعد على خلق األفكار اإلبداعية اجلديدة وعلى تعلم أفراد 
 الفريق معا؛

  بُت اإلدارة العليا واألفراد يف ادلستوى  على أهنا وسيطأعلية دور اإلدارة الوسطى اليت ال بد أن يُنظر إليها
 التشغيلي.

 

                                                           
1 Romme, G. “Making organizational learning work: consent and double linking between circles”, European 
management journal, V. 14, N. 1, 1996, p. 70. 
2 See : Purwanto, J. A. "Flexible organizational structure for learning organization: the case of Indonesia open 
university (universitas Terbuka)”, 3rd international seminar and conference on learning organization, ISCLO, 
2015, p. 3-4. Hong, J. op cit, p. 182. 
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  التقييم والتغذية الراجعة يف ادلؤسسة ادلتعلمة: 3-1-5

"من  Senge. ويقول 1"فقط من خالل التغذية الراجعة تستطيع ادلؤسسات التعلم" Koskinenيقول 
البداية؛ التحول إىل مؤسسة متعلمة ىو إرادة إبحداث التغيَتات الالزمة يف ادلؤسسة وليس رلرد استجابة لتغَتات 

وال ؽلكن إحداث التغيَتات اليت تكون  يف شكل حتسُت مستمر على طريقة عمل ادلؤسسة بصفة عامة أو   2البيئة."
يف شكل إحداث تغيَتات جذرية إال بتبٍت مدخل تقييمي يضمن معرفة مواطن اخللل وما غلب فعلو ابلتقييم ادلستمر 

 فًتات األزمات أو ادلشكالت فقط.  والتغذية الراجعة اليت غلب أن تكون مستمرة ولفًتات طويلة وليس يف

اليت تناولت أعلية التقييم ادلستمر والتغذية الراجعة يف ادلؤسسة ادلتعلمة وكأسس  3ابالطالع على سلتلف ادلراجع
للتعلم التنظيمي وزلاولة تلخيص أىم نقاط االرتباط يتضح أنو غلب أن يكون يف ادلستوايت الثالثة سواء ادلستوى 

 الفردي أو مستوى الفرق أو مستوى ادلؤسسة بصفة عامة. 

يدىم ابلتغذية الراجعة عن أدائهم مدخال فعاال يف أي عملية تعلم. ألن األفراد يستغلون يعترب تقييم األفراد وتزو 
تلك التغذية الراجعة لتحسُت سلوكهم وفهم أعمق دلهامهم والتمكن أكثر يف أتديتها. وذلك من خالل الوصول إىل 

ألداء من جهة وحصول الفرد على والذي يضمن حتسن ا .معرفة الفجوة بُت سلوك الفرد احلايل والسلوك ادلرغوب فيو
سلتلف ادلكافآت لقاء ذلك. وابلتايل؛ ىدف التغذية الراجعة على مستوى الفرد ىو حتفيزه وجعلو يدرك أن إنتاجية 

لق لديو يقينا أبعلية دوره يف ادلؤسسة. ستوى أداء أعلى للمؤسسة ككل شلا ؼلالفرد وسلوكو وتعلمو يضمن حتقيق م
خالل دور القائد الذي عليو أن ػلسن من جهة اختيار أسلوب التقييم واألىم من ذلك عليو وىذا ال يتأتى إىل من 

د ىدف الطرفُت جوة من التقييم. ىذه ادلهارة توحأن يتمتع مبهارة التحاور مع من يقيمو لضمان حتقيق النتائج ادلر 
 وتفتح اجملال للتعلم ادلتبادل والتطوير الدائم.

 
                                                           

1 Koskinen, U. K. ‘’Project-based companies as learning organizations: systems theory perspective”, 
International journal of project organization and management, Vol. 3, N. 1, 2011, p. 19. 
2 Senge, P. op cit. 
3 See: Chirumalla, K. “Clarifying the feedback loop concept for innovation capability: a literature review”, 28th 
ISPIM innovation conference: composing the innovation symphony, Austria, Vienna, 18-21 June 2017, p. 4-10. 
Usman, Ali. et al., “Moderating effect of employee’s education on relationship between feedback, job role 
innovation and organizational learning culture”, African journal of business management, Vol. 5, N.5, 2011, p. 
1686-1689. Greve, R. H. and Gaba, V. Performance feedback in organizations and groups: common themes, 
Oxford handbook online, p. 42, website: https://faculty.insead.edu/vibha-gaba/documents/Greve%26Gaba-
%20Oxford%20Chapter.pdf, 27/7/2018. Walsh, K. and Fisher, D. “Action inquiry and performance appraisals: 
tools for organizational learning and development”, The learning organization, Vol. 12, N. 1, 2005, p. 30-34. 
Wong, P. S. P. et al., ‘’Moderating effect of organizational learning type on performance improvement”, Journal 
of management in engineering, Vol. 24, 2008, p. 163-164. 

https://faculty.insead.edu/vibha-gaba/documents/Greve%26Gaba-%20Oxford%20Chapter.pdf
https://faculty.insead.edu/vibha-gaba/documents/Greve%26Gaba-%20Oxford%20Chapter.pdf
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ن التقييم والتغذية الراجعة على ادلستوى الفردي ػلقق فوق ما ذكر ىدفا آخر يرتبط جتدر اإلشارة أيضا إىل أ
ية راجعة تبٌت عليها بعض قراراهتا اخلاصة أبنشطة إدارة ادلوارد البشرية اليت لتعلم وىو حصول ادلؤسسة على تغذاب

دريبية أو اختاذ قرارات التحويل أو أىم مصادر حتديد االحتياجات الت ت التعلم الرمسي للفرد. فمثال؛تدخل ضمن آليا
 الًتقية أو حىت تفويض السلطة ال بد أن يكون على أساس علمي ىو التغذية الراجعة من التقييم ادلستمر لؤلفراد.

ترتبط أيضا سلوكات تعلم الفرق ابلتقييم ادلستمر والتغذية الراجعة عن مساعلتها يف ادلؤسسة. لذا؛ ال بد من 
الفرق أعلية كبَتة ألهنا ترفع من مستوى التنسيق بُت األعضاء واالتصال بينهم وفهمهم للظروف إيالء عملية تقييم 

ي وىنا أيضا دور القائد زلوري. والذاحمليطة هبم والتعاون ونشر ادلعلومات بينهم وىي كلها سلوكات تعلم مجاعي. 
بلة للتحقيق يف حدود اإلمكاانت ادلوجودة غلب أن يوضح الرؤية ادلراد الوصول إليها ابألخص ترمجتها يف أىداف قا

وخلق إمجاع عليها من قبل أعضاء الفريق. ألن عدم اإلمجاع من البداية ويف حالة عدم حتقق األىداف فإن ىذا سيولد 
سلوكا دفاعيا يتمثل يف االعتماد على السلوكات السابقة ألداء ادلهام ادلستقبلية وعدم مناقشتها، اطلفاض مستوى 

علومات، عدم تقبل األفكار اجلديدة، توحيد طريقة العمل وعدم التغيَت، ارتفاع مستوى الصراع، عدم حتمل تبادل ادل
 ادلسؤولية والتحجج ابلظروف... وىذه كلها سلوكات تؤثر على تعلم الفريق. 

ادلتوازن، يتم بعدة أساليب كبطاقة األداء األداء واحلصول على تغذية راجعة أما على مستوى ادلؤسسة فتقييم 
أنظمة إدارة أداء ادلشاريع، أنظمة إدارة دورة حياة ادلشروع... وابالعتماد على عدة مؤشرات كادلؤشرات ادلالية، 

تقييم ىي استغاللو مؤشرات العمليات، مؤشرات عن رضا الزابئن، التكلفة، اجلودة، الزمن... ولكن األىم يف عملية ال
يكون اذلدف اكتشاف األخطاء وتصحيحها للتأكد من الوصول إىل ية راجعة للتعلم. فقد للحصول على تغذ

ادلخرجات ادلخطط ذلا واالعتماد على التجارب السابقة لًتمجة التغذية الراجعة احملصلة وىذا ما يسمى ابلتعلم أحادي 
حث عن احللقة الذي يعٍت العمل دائما على فعل األشياء بطريقة صحيحة. كما قد تستخدم التغذية الراجعة للب

وىنا ؽلكن االستعانة ابدلقارنة ادلرجعية لالستفادة .األسباب األساسية ألي مشكلة بغية تغيَت طريقة العمل يف حد ذاهتا
 من أساليب عمل ادلؤسسات الناجحة. مبعٌت أن اذلدف ىو فعل األشياء الصحيحة وىو منطق التعلم ثنائي احللقة.

  ادلتعلمة:تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسة   3-1-6

 لومات اليت غلب أن تكون حبسب قول من أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة حسب ظلوذج ىذه الدراسة تكنولوجيا ادلع
1
Santa ذج دا من أبعاد عدة ظلاذج سابقة كنمامركز أنظمة ادلؤسسة ادلتعلمة وعملياهتا. وىذا ما يفسر اعتبارىا بع يف

                                                           
1 Santa, M. op cit, p. 251. 
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Pedler  ،وزميليوMarquardt ،Marsick ،Garvin جيا ادلعلومات على أهنا "األدوات و وغَتىم. وتعرف تكنول
ادلستخدمة لتأدية الوظائف ادلطلوبة مبا يف ذلك مساعدة األفراد والفرق وادلؤسسة ككل حلل ادلشكالت ورفع مستوى 

 2يالهوزم Arhوىذا ما يؤكده . شلا يعٍت أهنا عامل مساعد يف تعلم الفرد والفريق وادلؤسسة على حد سواء 1األداء"
بقوذلم أن التكنولوجيا تسهل التعلم سواء من خالل البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات أو تكنولوجيا التعلم ابستخدام 

جيا يف اكتشاف ادلعرفة أو استخدامها أو نشرىا أو ختزينها. كل ىذا من خالل احلواسيب، الربرليات، و التكنول
  .web 2.0األنًتنيت وتكنولوجيا 

األول على تطبيق ركز ُدرست عالقة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ابلتعلم التنظيمي من منظورين اثنُت. 
وركز الثاين على تطوير بررليات تكنولوجيا  .مفهوم التعلم التنظيمي يف عملية أتسيس واستخدام تكنولوجيا ادلعلومات

لوجيا ادلعلومات واستخدام تكنولوجيا و يسهل تبٍت تكن فالتعلمالتعلم. وعلا منظوران متكامالن؛  ادلعلومات لدعم
ومن منطلق أن موضوع ىذه الدراسة يتعلق ابدلؤسسة ادلتعلمة فإن ادلنظور الثاين ىو  3ادلعلومات يطور التعلم التنظيمي.

ظور األخَت عتمد كون ادلؤسسة ادلتعلمة توفر دعائم التعلم واليت منها تكنولوجيا ادلعلومات. ويف ىذا ادلنالذي سيُ 
إىل أن تكنولوجيا ادلعلومات ليست عامال دافعا للتعلم ولكنها عامل مساعد ومسهل لو من  4أشارت عدة دراسات

خالل عدة جوانب ؽلكن تلخيصها يف نقطتُت أساسيتُت علا بناء الذاكرة التنظيمية وتسهيل التعاون واالتصال بُت 
 األفراد والفرق.

من خالل استخدام قواعد البياانت، األنًتنيت،  الذاكرة التنظيميةبناء  تساعد تكنولوجيا ادلعلومات يف
كوسائط تسهل ختزين ادلعرفة والدخول إليها ومحاية ادلعرفة اليت مت تطويرىا األنًتانيت، مستودعات ادلعرفة...

واألىم االحتفاظ ابدلعرفة حىت بعد خروج األفراد من  .الستخدامها يف ادلواقف ادلختلفة وخاصة حل ادلشكالت
ادلؤسسة. وىذا ما يسهل التعلم بفتح اجملال أمام األفراد إبعادة استخدام ادلعرفة واكتساب معرفة جديدة ألداء 

اليت تتيح معرفة "من يعرف ماذا"  transactive memoryمهامهم. كما تسهل بناء الذاكرة التنظيمية التبادلية 
أن الذاكرة التبادلية تضمن أربعة أبعاد أساسية  Austinل ادلؤسسة من خالل مستودعات ختزين اخلربة. ويرى داخ

                                                           
1 Roth, L. G. and Niemi, J. “Information technology systems and the learning organization”, International 
journal of lifelong education, Vol. 15, N. 3, 1996, p. 203. 
2 Arh, T, et al., ‘’The impact of technology-enhanced organizational learning on business performance: an 
empirical study’’, Journal of east European studies, Vol. 17, N. 3, 2012, p. 370. 
3 Ruiz-Mercader, J. et al., ‘’Information technology and learning: their relationship and impact on 
organizational performance in small businesses’’, International journal of information management, Vol. 26, 
2006, p. 21. 
4  See : Malik, S, et al., “Information technology and organizational learning interplay: a study”, Australasian 
conference on information systems, Sydney, 2018, p. 2-3. Arh, T. et al., op cit, p. 378-379.  
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فمن خالل اجلمع بُت معارف األفراد يتشكل سلزون ادلعرفة الذي  1ىي سلزون ادلعرفة، اإلمجاع، التخصص، الدقة.
الذاكرة التبادلية من خالل  تكونادلؤسسة. كما يستخدم يف حل ادلشكالت وتسيَت سلتلف الوضعيات اليت تواجهها 

 .الوصول إىل اإلمجاع ودرجة اتفاق حول من ؽللك ادلعرفة يف ادلؤسسة ودلن غلب الرجوع للحصول على معرفة معينة
التكنولوجيا معرفة طريقة توزيع ادلعرفة داخل ادلؤسسة وحىت معرفة درجة ختصص كل فرد ورلال االستفادة تسهل وىنا 
 كما تتعلق ىذه الذاكرة ابلدقة اليت يقصد هبا إن كان فعال من يُعتقد أنو ؽللك معرفة ؽللكها حقا. منو.  

بُت األفراد  ل التعاون واالتصاليتسهالنقطة الثانية اليت تساعد هبا تكنولوجيا ادلعلومات على التعلم يف  تكمن
يسهل التعاون، مشاركة اخلربات، طلب  web 2.0والفرق بشكل افًتاضي أو حقيقي. فمثال من خالل تكنولوجيا 

جتعل من ادلعلومة وادلعرفة  االستشارة، التعرف على أصحاب االىتمامات ادلشًتكة وبناء رلتمعات ادلمارسة... وأيضا
متاحة وسهلة االنتقال بُت ادلستوايت ادلختلفة شلا يساىم يف جعل اذليكل التنظيمي مسطحا وأكثر مرونة وعضوية 

بل أهنا أيضا تساعد يف حتسُت نوع العالقات داخل ادلؤسسة  سهل تبادل ادلعارف والتعلم بُت األفراد.وابلتايل ي
 بتوضيح أكثر لؤلىداف وبتسهيل نشرىا وجعلها معلومة للجميع شلا يزيد مستوى الثقة وتبادل ادلعلومات...

 شبكة العالقات بني أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة )بناء الفرضيات(:  3-3

اختلفت الدراسات يف حتديد شبكة العالقات بُت سلتلف ادلتغَتات اليت تركز عليها ىذه الدراسة. فما ىو متغَت 
مستقل يف دراسة معينة ىو متغَت اتبع أو متغَت وسيط يف دراسة أخرى. وىذا ما يعترب أمرا طبيعيا ألن واقع األمر 

غَت ابآلخر إما يف آن واحد أو يتأثر أحدعلا يتأثر كل مت مر بُت كل متغَتين إذيشَت إىل وجود عالقات تفاعل مست
من ىذا ادلنطلق؛ فإن األساس يف حتديد طبيعة ابألخر يف ادلدى القصَت لينعكس األثر الحقا يف ادلدى الطويل. 

م علمتغَتات ظلوذج ىذه الدراسة ىو التعريف اإلجرائي الذي يعترب أن ادلؤسسة ادلتعلمة ىي ادلؤسسة اليت تشجع الت
يف ىذه الدراسة.  ادلتغري التابعمبستوايتو الثالثة ىو التعلم التنظيمي دعائم. وابلتايل؛ فإن مبستوايتو بتوفَت رلموعة 

 وابقي ادلتغَتات تؤثر عليو. 

أما ما يتعلق بتأثَت ابقي متغَتات النموذج النظري على التعلم التنظيمي مبستوايتو الثالثة فإن الدراسات تعددت 
اجملال. حيث أن بعضها ركز على دراسة أثر أكثر من متغَت منها على التعلم التنظيمي كدراسة  يف ىذا

                                                           
1  Austin, R. J. ‘’Transactive memory in organizational groups: the effects of content, consensus, specialization, 
and accuracy on group performance”, Journal of applied psychology, Vol. 88, N. 5, 2003, p. 867. 
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Prugsamatz
اليت ىدفت إىل حتديد العوامل اليت تؤثر على التعلم التنظيمي يف ادلؤسسات غَت الرحبية وبينت  1

وذلك بتأثَت من األفراد للتعلم وثقافة ادلؤسسة.  ومكافأة يؤثر على التعلم التنظيمي ىو حتفيزمن بُت ما أن  نتائجها
 Ham andودراسة الًتكيز على ىذه العناصر.تثمُت التعلم احلاصل يف ادلؤسسة والتدخل لضمان  القادة الذين عليهم

Iles
3يؤثران على التعلم التنظيمي. ودراسة الثقافة ونظام ادلكافآتمن  كال  اليت بينت أن  2

Tian   وآخرون اليت
ركزت على دراسة أثر الدعم التنظيمي على التعلم التنظيمي لتنتهي إىل إثبات أن دعمو يكون أساسا مبكافأة التعلم 

4ودعم القادة. كما أثبتت دراسة
Lee   وChang كل من القيادة والثقافة على عمليات ادلؤسسة ادلتعلمة اليت   أتثَت

 تضم التعلم مبستوايتو الثالثة.

ما ركزت على أتثَت بعد واحد من أبعاد النموذج النظري ذلذه الدراسة على التعلم من الدراسات أيضا 
6دراسة وزمالئو أثرىا على التعلم التنظيمي. ووضحت liao  5التنظيمي. فبالنسبة للقيادة فقد أثبتت دراسة

Tina 
Bucic et al.  اليت ىدفت إىل توضيح أثر نوع القيادة اليت ؽلارسها قادة الفرق على تعلم أفراد الفريق يف ادلؤسسة أن

 Mingze Liراد ومفهوم التعلم لديهم. ودراسةمستوى التوافق داخل الفريق وعلى نظرة األفعلى أثر القيادة يظهر 
and Peng Chang Zhang

اليت ىدفت إىل دراسة أثر القيادة التمكينية على التعلم يف ادلؤسسة بتوزيع   7
ليتضح أن القيادة التمكينية عامل مهم لتحفيز التعلم يف ادلؤسسة سواء  سلتلفة،استبيان على قادة وأفراد منتمُت لفرق 

ىت يضمن فعالية مزدوجة انجتة عن الفردي أو اجلماعي. وأن على القائد أن يعزز تعلم األفراد والفرق يف آن واحد ح
 حصول التعلم يف ادلستويُت معا. 

Mahendra Adhi Nugrohoىدفت دراسة  أما ابلنسبة لثقافة التعلم فقد
إىل قياس أثر ثقافة التعاون   8

ك توصلت إىل وجود أثر بُت ثقافة التعاون وتشار و  الرحبيةوتشارك ادلعرفة على التعلم التنظيمي يف ادلؤسسات غَت 
                                                           

1 Prugsamatz, R. “Factors that influence organization learning sustainability in non-profit organizations”, The 
learning organization, Vol. 17, N. 3, 2010, p. 243-267. 
2 Ham, C. P. and Iles, P. “Managing learning climate in a financial services organization”, Journal of 
management development, 2002, Vol. 21, N. 6, 2002, p. 477-492. 
3 Tian, G. et al., "A study of the effects of organizational support on organizational learning based on 
knowledge management”, EURASIA J Math Sci and Tech Ed, Vol. 14, N. 5, 2018, p. 1979-1986. 
4 Chang, S. and Lee, M. “A study on relationship among leadership, organizational culture, the operation of 
learning organization and employees’ job satisfaction”, The learning organization, Vol. 14, N. 2, 2007, p. 155-
185. 
5 Liao. S. et al., “Assessing the influence of leadership style, organizational learning and organizational 
innovation”, Leadership and organization development journal, Vol. 38, N. 5, 2017, p. 590-609. 
6 Bucic, T. et al., “Effects of leadership style on team learning”, Journal of workplace learning, Vol. 22 N. 4, 
2016, p. 228-248. 
7 Li, M. and Chang Zhang, P. “Stimulating learning by empowering leadership”, Leadership and organizational 
development journal, Vol. 37, N. 8, 2016, p. 1168-1186. 
8 Nugroho, A. M. “The effects of collaborative cultures and knowledge sharing on organizational learning”, 
Journal of organizational change management, Vol. 32, N. 5, 2018, p. 1138-1152. 
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كما أكدت ىذه ادلعرفة والتعلم التنظيمي وأهنا أحد أىم العناصر اليت دتكن ادلؤسسة من تطوير تعلم تنظيمي جيد.  
 .Wanto 1النتيجة دراسة

دراسة العالقة بُت اذليكل التنظيمي  من خالل  Qingmin Hao et al.2 فيما يتعلق ابذليكل التنظيمي بُت
يؤثر على التعلم التنظيمي ويتوسط التعلم  يأن اذليكل التنظيم واإلبداعن خالل التعلم التنظيمي التنظيمي واألداء م

 -Martinez-Leon and Martinezدراسة كل التنظيمي واألداء واإلبداع.  وبينت نتائج العالقة بُت اذلي

Garcia
ن التعلم اليت ىدفت إىل معرفة أي أنواع اذليكل التنظيمي يوفر اجلو ادلناسب لتطوير التعلم التنظيمي أ  3

التنظيمي ؼلتلف حبسب نوع اذليكل التنظيمي )عضوي أو ميكانيكي( فاذليكل العضوي يسهل التعلم التنظيمي وخلق 
 ادلعرفة أكثر شلا يفعل اذليكل ادليكانيكي. وأن أكثر أبعاد اذليكل التنظيمي أتثَتا على التعلم ادلركزية والرمسية. 

اليت مت فيها إجراء مقارنة بُت تعلم فريقُت أحدعلا ُزود بتغذية راجعة  Gabelica et al 4أيضا أكدت دراسة
عن أدائو واآلخر فريق مقارنة. ومت التوصل إىل أعلية التغذية الراجعة عن أداء الفريق لتعلمو ألهنا تساعده على 

 ُبٍت فيها ظلوذج اليت Mayfield and Maylield 5االستفادة من جتاربو السابقة وحتسُت أدائو. كما بينت دراسة
أن التغذية الراجعة الفعالة عن أداء اجعة اليت حتسن التعلم التنظيمي انطالقا من مراجعة أفضل شلارسات التغذية الر 

 األفراد دتثل قاعدة قوية للمؤسسة ادلتعلمة.

 Kane 6كما تعددت الدراسات اليت أثبتت عالقة تكنولوجيا ادلعلومات على التعلم التنظيمي كدراسة
اليت أثبتت وجود أثر إغلايب لتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم التنظيمي فهي من جهة توفر مستودعا للمعرفة  Alaviو

ومن جهة اثنية جتعل ادلعرفة متاحة وتسهل تشاركها بُت األفراد وتعطي  .اليت ؽلكن االستفادة منها يف ادلؤسسة ككل
أثر تكنولوجيا ادلعلومات  وزميليها Petiz 7فرصة لنقل ادلعرفة من حاملها إىل من يفتقدىا بسهولة. كما أثبتت دراسة

                                                           
1 Wanto, S. H. and Suryasaputra, R. “The effect of organizational culture and organizational learning towards 
the competitive strategy and company performance: case study of east Java SMEs in Indonesia: food and 
beverage industry”, Information management and business review, Vol. 4, N. 9, 2012, p. 467-476. 
2 Qingmin Hao, O. et al., “How does organizational structure influence performance through learning and 
innovation in Austria and China”, Chinese management studies, Vol. 6, N. 1, 2012, p. 36-52. 
3  Martinez-Leon, M. I. and Martinez-Garcia, A. J. op cit, p. 537-566. 
4 Gabelica, C. et al., “The effect of team feedback and guided flexivity on team performance change”, Learning 
and instruction, Vol. 34, December 2014, p. 86-96. 
5 Mayfield, M. and Mayfield, J. “Effective feedback for learning in organizations and organizational learning”, 
Development and learning in organizations, Vol. 26, N. 1, 2012, p. 15-18. 
6 Kane, C. G, and Alavi, M. “Information technology and organizational learning: an investigation of 
exploration and exploitation processes”, Organization science, Vol. 18, N. 5, 2007, p. 796-812. 
7 Petiz, S. et al., “The use of information and communication technologies in organizational learning practices: 
practices: A research study in an innovation-oriented Portuguese organization”, iJAC, Vol. 8, N. 1, 2015, p. 4-
11. 
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حلوار ونشر ادلعرفة، على شلارسات التعلم اليت تركزت يف خلق الفهم ادلشًتك على مستوى الفريق، حل ادلشكالت، ا
 التدريب وتطوير الكفاءة، اليقظة ابحمليط اخلارجي وىي شلارسات تتوزع على مستوايت التعلم التنظيمي الثالثة. 

أن كل ىذه الدراسات تقدم أتكيدا على صحة اعتبار التعلم التنظيمي متغَتا اتبعا  يتضح من خالل ما سبق
لنموذج النظري ألهنا أثبتت أتثَتىا عليو. لكن؛ ما مت استنتاجو من خالل للمتغَتات األخرى اليت مت اختيارىا يف ا

أدبيات الدراسة اليت مت التفصيل فيها يف اجلانب النظري ذلذه الدراسة سواء يف فصلو األول أو الثاين أو الثالث ىو أن 
ل أساسي وىو التأثَت على سلوك سعي ادلؤسسة لتوفَت الشروط اليت تؤثر إغلااب على التعلم التنظيمي فيها ػلكمو عام

صاحب النموذج الرائد يف ادلؤسسة ادلتعلمة الذي اعترب أن ادلورد  Sengeادلوارد البشرية أوال. وىذا ما ركز عليو 
الذي اعترب أن األساس يف  Scheinالبشري ىو أساس ادلؤسسة ادلتعلمة وبتعلمو تتعلم ادلؤسسة. وىو ما أشار إليو 

ادلؤسسة ادلتعلمة ىو خلق افًتاضات مشًتكة بُت كل أفراد ادلؤسسة جتعلهم يسعون للتعلم وىي ما أمساىا ثقافة التعلم.  
كما ركز عليو كثَتا مسَتوا ادلؤسسات الذين مت مقابلتهم أثناء الدراسة االستطالعية حيث اتفقوا على أن األساس يف 

 جعل سلوكات األفراد موحدة ضلو حتقيق بذل اجلهد للتعلم وحتقيق أىداف ادلؤسسة. صلاح ادلؤسسة ىو 

التعلم يف النموذج النظري ذلذه الدراسة تؤثر على التعلم التنظيمي من خالل ص كل ما سبق يف أن دعائم يُلخَ 
ة ومكافأة التعلم والتقييم يادأتثَتىا على خلق ثقافة تعلم تعرب عنها سلوكات األفراد ادلشًتكة. مبعٌت أن كال من الق

ية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات واذليكل التنظيمي متغَتات مستقلة وثقافة التعلم متغَت وسيط. وتوجد عدة والتغذ
اللتُت أثبتتا أن ثقافة التعلم تتوسط  Alaviو Kane 2ودراسة Malik 1دراسات أثبتت عالقة التوسط ىذه كدراسة

اليت ركزت على التعلم انطالقا من التقييم الذي  Wirtz 3ادلعلومات والتعلم التنظيمي. ودراسة العالقة بُت تكنولوجيا
الذي يقابلوهنم فينقلون إليهم انشغاالهتم وآراءىم دون التقيد ابلقنوات الرمسية. وتعترب يقدمو الزبون دلوظفي اخلدمة 

ومن بُت ما توصلت إليو الدراسة أن التعلم  مبا يرضيو. ىذه ادلعلومة احملصلة من الزبون مهمة للتقييم ومن مث التحسُت
من الزابئن لغرض التحسُت مرتبط بوجود الثقة داخل ادلؤسسة واالتصاالت ادلفتوحة بُت األفراد. مبعٌت آخر مرتبط 

 بثقافة التعلم.

                                                           
1 Malik, S, et al., op cit, p. 1-11. 
2 Kane, C. G. and Alavi, M. op cit, p. 796-812. 
3 Wirtz, J. and Tambyah, K. S. “Organizational learning from customer feedback received by service employee: 
employee: a social capital perspective”, Journal of service management, Vol. 21, N. 3, 2010, p. 363-387. 



 النموذج النظري .3
 

66 
 

والتقييم والتغذية القيادة ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي فإن ىذه الدراسة تفًتض أن كال من  كنتيجة؛
وؽلكن التعبَت عن ذلك من  .ادلعلومات تؤثر على التعلم التنظيمي بوساطة من ثقافة التعلم اتكنولوجيالراجعة و 

  يف الدراسة التطبيقية من ىذه الرسالة: يف واقع ادلؤسسة اجلزائرية النموذج النظري اآليت. والذي سيتم اختباره خالل

 لدراسة.النموذج النظري ل استخالص( 2-3رقم: )الشكل 

 

 

 

 

 

 

إذ أن التعلم مبستوايتو ىو  .للدراسة والذي ػلوي متغَتات الدراسة ونوعهايلخص الشكل النموذج النظري 
ثقافة التعلم ىي ادلتغَت الوسيط والقيادة واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات ادلتغَت التابع و 

 ومكافأة التعلم ىي ادلتغَتات ادلستقلة.
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 القيادة

 مكافأة التعلم

 الهيكل التنظيمي

 التقييم والتغذية الراجعة

 تكنولوجيا المعلومات

 المتغيرات التابعة:

 التعلم الفردي
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 تعلم المؤسسة
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 اخلالصة: 

اذج السابقة مت يف ىذا الفصل الًتكيز سلتلف أبعاد النموذج النظري ذلذه الدراسة انطالقا من النمبعد حتديد 
على االطالع على سلتلف الدراسات اليت فصلت يف خصائص ىذه األبعاد يف ادلؤسسة ادلتعلمة وأيضا سلتلف 

ضبط مؤشرات قياس كل بعد  وىوحتقيق اذلدف األول من ىذا الفصل  اليت قامت بقياسها للتمكن مناالستبياانت 
 يتم من خالل: الفرديوانطالقا من ذلك فإن التعلم على ادلستوى منها. 

 انتقاء األفراد اجلدد الذين ذلم توجو ضلو التعلم؛ 
 اتباع سياسة إدماج للعمال اجلدد مركز على التعلم؛ 
 تدوير العمل؛ 
 .التكوين كلما اقتضت احلاجة 

 فيتم أساسا من خالل: الفرقأما التعلم على مستوى 

 التفكَت اجلماعي وبناء ادلعٌت؛ 
 إدارة األخطاء مجاعيا بُت أعضاء الفريق؛ 
 مناقشة الطريقة ادلتبعة يف عمل الفريق؛ 
 .تقييم النتائج ابستمرار لضمان التحسُت ادلستمر 

 الل:من خ ادلؤسسةيف حُت يتم التعلم على مستوى 

  متابعة البيئة اخلارجية مبكوانهتا ادلختلفة؛ 
 التعلم ابخلربة أي من التجارب السابقة؛ 
 التعلم من ادلؤسسات األخرى سواء ابلتحالفات أو ادلقارنة ادلرجعية؛ 
 التعلم من التجارب الفاشلة؛ 
 تطبيق األساليب العلمية يف حل ادلشكالت؛ 
 .التعلم ابلتجريب 

 :ـــــقيام القادة ب تتلخص يف القيادة ائم التعلم فإنأما ؼلص دع
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 السعي للتعلم ادلستمر؛ 
  الرؤية ادلشًتكة بُت األفراد؛خلق 
 صنع القادة بتفويض السلطة؛ 
 تشجيع اإلبداع ابلنظر للمشكالت من زوااي سلتلفة؛ 
 توفَت جو خال من اخلوف من طرح األفكار؛ 
 صلاح ادلؤسسة.عل الفرد ػلس بقيمة مساعلتو يف زايدة فعالية التعلم جب 

 :ـــــادلتعلمة ب ثقافة ادلؤسسةتتصف 

 االنفتاح والثقة بُت األفراد؛ 
 التجريب والسعي للحصول على ادلعلومة؛ 
 مشاركة ادلعرفة؛ 
  الدائم للتعلم.احلوار 

 :ـــــيف ادلؤسسة ادلتعلمة ب اذليكل التنظيمي يتميز

 تفويض الصالحيات؛ 
 الًتكيز على عمل الفرق؛ 
  ادلعلومات؛تسهيل تدفق 
  األفكار دون قيود.نقل 

ىدفو حتقيق التعلم أحادي احللقة والذي غلب أن يكون  التقييم والتغذية الراجعةترتكز ادلؤسسة ادلتعلمة أيضا على 
 والتعلم ثنائي احللقة من خالل:

 مناقشة أداء األفراد معهم لتحفيزه للتعلم من جهة ولبناء سياسات تعلمو من جهة أخرى؛ 
  مساعلة الفرق لتوجيو اجلهود والتحفيز على التعلم اجلماعي؛تقييم 
 .التقييم على مستوى ادلؤسسة بتقييم مستمر لطريقة العمل بغية ضمان التحسُت ادلستمر 

 على التعلم يف ادلؤسسة ادلتعلمة من خالل:  افيجب أن يكون مركز  بنظام ادلكافآتأما ما يتعلق 
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  مبعٌت الًتكيز على تطوير ادلهارات.مكافأة الفرد على حتسُت مهارتو 
 الًتكيز على ادلدى البعيد مبكافأة األفكار اإلبداعية اليت ختدم أىداف ادلؤسسة؛ 
 اجلمع بُت ادلكافآت الفردية واجلماعية لتشجيع تعلم الفرق؛ 

 من خالل الًتكيز على جعلها:تكنولوجيا ادلعلومات كما غلب أن يتم االعتماد على 

  صرػلة أو ادلعرفة الضمنية؛تالذاكرة التنظيمية سواء ما تعلق ابدلعرفة الوسيلة لبناء 
 .وسيلة لتسهيل االتصال بُت األفراد والفرق ونشر ادلعرفة بنوعيها 

 .االستبيان ادلستخدم يف مجع البياانت الختبارهخصائص كل بعد من أبعاد النموذج إىل فقرات  مت حتويل

كان حتديد طبيعة ادلتغَتات حيث وابلربط بُت التعريف اإلجرائي ذلذه أما اذلدف الثاين من ىذا الفصل ف
فإن ىذه الدراسة تفًتض أن ثقافة التعلم متغَت وسيط يتوسط العالقة بُت الدراسة ونتائج سلتلف الدراسات السابقة 

والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات التقييم ادلتغَتات ادلستقلة ادلتمثلة يف القيادة واذليكل التنظيمي ومكافأة التعلم و 
ويف الفصل اآليت  وادلتغَتات التابعة ادلتمثلة يف أبعاد التعلم التنظيمي الثالثة؛ التعلم الفردي وتعلم الفرق وتعلم ادلؤسسة.

 سيتم التأكد من صالحية النموذج واختبار شبكة عالقاتو.



 

 اإلطار المنهجي للدراسة.4
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 متهيد:

عرض اجلانب النظري ذلذه الدراسة لتحقيق ىدف أساسي ىو بناء النموذج النظري مت يف الفصول السابقة 
تختباره البياانت الالزمة البتحديد ادلتغَتات وشبكة العالقات بينها. والذي ػلتاج إىل دراسة ميدانية للحصول على 

والتأكد من جودتو وقياس آاثر ادلتغَتات على بعضها بعضا. لذلك فالبد أوال من ربديد ادلنهجية ادلناسبة جلمع ىذه 
 .البياانت واتختبارىا وىذا ما سيكون يف ىذا الفصل

ودة البحث ادلوجبعرض سلتلف براديغمات ربديد ادلدتخل ادلنهجي ادلناسب للدراسة سيتم يف ابدئ األمر 
ورلال الدراسة الذي سُتجمع منو وزمن ذلك. ليتم واتختيار أنسبها ذلذه الدراسة واألدوات ادلستخدمة يف مجع البياانت 

والذي من تخاللو تتحدد سلتلف األدوات  االنتقال بعد ذلك إىل ربديد ادلدتخل اإلحصائي الذي سيستخدم
  ذلذه الدراسة. النموذج النظرييتم اتختبار  امن تخالذل واليتوشروط استخدامها واالتختبارات اإلحصائية 
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 حتديد املدخل املنهجي للدراسة: -4-1

لذا فإنو على أي ابحث أن ينطلق يف حبثو من  الوصول إىل ادلعرفة الصحيحة.إن ىدف البحث عامة ىو 
النقطة األوىل ىي طبيعة ادلعرفة اليت سينتجها حبثو. دبعٌت ربديد ما إذا كانت ادلعرفة اليت  1 ربديد ثالثة نقاط أساسية.

ستنتج موضوعية وما إذا كانت دقيقة تصف الواقع الذي توجد فيو وما إذا كانت مستقلة عن ذبربة الباحث أو أهنا 
دلعرفة. والنقطة الثالثة ىي ربديد قيمة ادلعرفة ترمجة الباحث لواقعو... النقطة الثانية ىي طريقة أو أسلوب إنتاج ىذه ا

ادلنتجة دبعٌت ربديد ما إذا كانت معرفة علمية أم غَت علمية وكيفية احلكم على ذلك. االتختالف يف ربديد النقاط 
 الثالثة ادلذكورة يتباين حبسب االتختالف يف النظر إىل ادلعرفة والواقع الذي ستستخرج منو. بتعبَت آتخر فإنو ؼلتلف

ادلعتمد يف الدراسة. ذلذا؛ فإن نقطة االنطالق ىي ربديد  research paradigmابتختالف براديغم البحث 
ألنو يصف التوجو الفلسفي  2"العدسة اليت يرى من تخالذلا الباحث العامل أو الواقع"براديغم البحث الذي يوصف أبنو 

دبعٌت توضيح ادلسار  نهجية واألدوات ادلستخدمةللباحث الذي ػلدد ويؤثر على مراحل وعمليات البحث كلها كادل
 ادلنهجي للبحث. 

أحد ثالثة أنواع ىي براديغم الفلسفة الوضعية براديغم البحث  قد يكونأنواع براديغمات البحث:  4-1-1
positivism  وبراديغم التفسَت أو االستداللinterpretivism  يتالرباغماالرباديغم وpragmatism  وفيما أييت .

  3شرح سلتصر ذلا:

  براديغم الفلسفة الوضعيةpositivism:  حسب ىذا الرباديغم فإن الواقع واحد وادلعرفة واحدة مشًتكة يف
حيث يتم مراجعة الدراسات  .العامل ككل. وىي غَت معروفة للجميع لذا فإن معرفة الواقع تستنبط من األدبيات

 اذليكليشرح مشكلة البحث. وما إن يتم اتختبار ىذا  للدراسة )منطق استنباط( نظري ىيكلالسابقة لتطوير 
النظري بطريقة موضوعية ابستخدام التجربة أو ادلسح ابلعينة مثال حىت يطلق عليو اسم النموذج. دبعٌت أن العلم 

 حسب ىذه الفلسفة ىو رلموعة من العالقات ادلختربة. 
  الرباديغم التفسرييinterpretivism ال تتوافق فلسفة ىذا الرباديغم مع الفلسفة الوضعية حيث تؤمن بتعدد :

دبعٌت أهنا ترى وجود عدة حقائق ترتبط خبلفية واعتقاد ورأي  .احلقيقة ابتختالف ادلضمون الذي تتواجد فيو

                                                           
1 Thiétart, R. A.  et al, Translated by Wauchope, S. Doing management research: a comprehensive guide, Sage 
publication, London, 2001,  p.14 
2 Charles Kivunja, C. and Ahmed Bawa Kuyini, B. A.  “Understanding and applying research paradigm in 
educational contexts”, International journal of higher education, Vol. 6, N. 5, 2017, p. 26. 
3 Abdul Rehman, A. and Alharthi, K.  “An introduction to research paradigms”, International Journal of 
educational investigations, Vol. 3, N. 8, 2016, p. 53-57. 
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ىذا  حيث يتفاعل األفراد فيما بينهم ويعطون معان وأمساء لكل ظاىرة يعيشوهنا. من. الباحث وتتشكل مجاعيا
ادلنطلق فإن ىدف البحث التفسَتي ليس اكتشاف الواقع أو مضمون أو قيمة ادلعرفة واحلقيقة بل زلاولة فهم 
ترمجات األفراد للظاىرة اليت يتفاعلون معها. ألن الواقع متعدد وكل واقع يتم بناؤه يف ادلضمون الذي يتواجد فيو. 

فراد واخلرباء فيها وعلى الباحث أن يدرس احلالة بوصفها فمثال لكل مؤسسة تخاصيتها وطبيعتها اليت يعرفها األ
 وربليل ادلعلومات اليت مجعها عنها؛

  الرباديغم الرباغمايتpragmatic (critical realist): اديغم بُت الرباديغم التفسَتي رب غلمع ىذا ال
 والفلسفة الوضعية معا.

فهو نقطة التقاء ثالثة مفاىيم أساسية يف فلسفة  ؛الرباديغممهما كان نوع  عناصر براديغم البحث: 4-1-2
البحث وىي األساس يف اتختالف كل براديغم عن اآلتخر. وىي أنتولوجيا البحث وإبستيمولوجيا البحث ومنهجية 

 وفيما أييت عرض سلتصر ذلذه ادلفاىيم الثالثة: 1البحث.

  أنتولوجيا البحثresearch ontology:  تسأل األنتولوجيا عن طريقة فهم الباحث لواقعو. عند الفلسفة
الوضعية الواقع واحد وتخارجي عن الباحث. لذا على الباحث أن يكون موضوعيا يف مجع وربليل البياانت 
وادلعلومات. وتظهر ىذه ادلوضوعية من تخالل استخدام االستبيان كأداة جلمع البياانت واإلحصاء كأسلوب 

أصحاب الفلسفة الوضعية ببناء نظرايت قائمة على اتختبار الفرضيات اليت سبثل عالقة بُت  هتمويلتحليلها. 
متغَتين وىذا ما جعلهم يعرفون النظرية على أهنا عالقة سلتربة بُت ادلفاىيم لشرح الظواىر. أما الرباديغم 

ون جزءا من عملية ترمجة وفهم االستداليل أو التفسَتي فيؤمن أنو ال يوجد واقع واحد وأن الباحث غلب أن يك
الواقع. وؼلتلف الواقع من مضمون آلتخر ومن مؤسسة إىل أتخرى. ىذه النظرة سبكن من احلصول على فهم معمق 
للحالة ادلدروسة ولكن من جهة أتخرى ال سبكن الباحث من احلصول على نظرة أوسع ومن التعميم. أما يف 

بُت النظرتُت السابقتُت. فالواقع واحد ولكن عند مقابلة األفراد مثال الرباديغم الرباغمايت فالنظرة مزدوجة ذبمع 
 فإنو يتم البحث يف فهم االتختالف بُت وجهات نظرىم والتنسيق بينها للوصول إىل فهم موحد؛

  إبستيمولوجيا البحثresearch epistemology:  تعٍت اإلبستيمولوجيا طريقة احلصول على ادلعرفة من
الواقع ادلدروس. الطريقة األوىل ىي طريقة الفلسفة الوضعية القائمة على اتختبار الواقع دون أي تدتخل من 
الباحث أو دون أي رابط بُت الباحث وادلعرفة اليت سينتجها حبثو. فالباحث ىنا رلرد مالحظ للظاىرة ادلدروسة 

                                                           
1 See: Badewi, A.  Investigating benefits realization process for enterprise resource planning systems, school of 
aerospace, transport and manufacturing PhD program, PhD thesis, Cranfield University, United Kingdom, 
2016, p. 84-86. Abdul Rehman, A.  and  Alharthi, K. op cit, p. 53-57. 
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بشكل مستقل عنو وال يؤثر على ما الحظو دبعٌت التزام ادلوضوعية وعدم التدتخل يف ترمجة البياانت اليت ادلوجودة 
ػلصل عليها. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الرباديغم التفسَتي االستداليل اليت تعٍت أن يقوم الباحث بًتمجة 

و وىذا ما غلعل البحث شخصيا ال موضوعيا. غَت وتفسَت الظاىرة اليت يدرسها بناء على ذبربتو ومعرفتو وتخلفيت
أن عيوب ادلوضوعية ادلتمثلة يف أن الباحث مهما كان موضوعيا فإن ربليلو للبياانت اليت مجعها سيتأثر خبلفيتو 

احث وليس احلقائق ادلوجودة ومعرفتو. وعيوب الشخصية ادلتمثلة يف أهنا قد تقود إىل نتائج متمثلة يف رأي الب
 إىل ادلزج بينهما يف الرباديغم الرباغمايت.  تقادفعال 

 منهجية البحث research methodology تتعلق ادلنهجية دبخطط العمل الذي سيتبعو الباحث إلجراء :
نفسو سيجد الباحث حبثو من تخالل ربديد نوع ادلعلومات والبياانت الالزمة واألدوات اليت سيستخدمها. وىنا 

الذي ينطلق يف بناء النظرايت من العام إىل اخلاص دبعٌت من  deductiveاطي أمام انتهاج ادلنطق االستنب
حيث يتم أوال  .وىذا ما يتوافق مع الفلسفة الوضعية .األدبيات إىل اتختبارىا يف رلتمع مصغر ؽلثل رلتمع الدراسة

االطالع على أدبيات الدراسة ووضع الفرضيات اليت سبثل احتماال لطبيعة العالقة السببية بُت الظواىر مث مجع 
احلقائق العلمية التجريبية وربليلها التختبار الفرضيات ادلطروحة وتشكيل النظرية اليت تشرح أثر ادلتغَت ادلستقل 

حث فرضياتو فإنو سيستخدم اإلحصاء الذي ػلتاج إىل بياانت كمية وىذا ما على ادلتغَت التابع. وحىت ؼلترب البا
يعٍت انتهاج مقاربة كمية سبكن من مجع البياانت الالزمة التختبار الفرضيات. ادلنطق الثاين ىو ادلنطق االستقرائي 

inductive ا ببعضها الذي ينطلق من مالحظة الواقع لكشف العوامل ادلكونة للظاىرة ادلدروسة وعالقته
من ادلؤسسة ادلدروسة واليت دبعٌت  .أي ينطلق من اخلاص إىل العام ،البعض وابلتايل استنتاج القوانُت والنظرايت

ذبمع عنها ادلعلومات حول الظاىرة إىل بناء النظرية أو النموذج. وابلتايل فالباحث يف ىذه احلالة حباجة إىل 
يستخدم ادلقابالت أبنواعها إلجراء البحث. ويوجد منطق منهجي  لذا فإنو عادة ما .بياانت كيفية وليست كمية

من األدبيات  ابالنطالقحيث ؽلزج بُت ادلنطقُت السابقُت  abductiveاثلث ىو ادلنطق اذلجُت الذي يسمى 
ت وغلمع البياانت الكمية التختبار النموذج والبياان)العام( لبناء ظلوذج نظري يساعد يف ربديد ادلفاىيم ادلدروسة 

 الكيفية لدعمو وتوسيعو. 

اتختيار ادلدتخل ادلنهجي ادلناسب على اذلدف من الدراسة. واذلدف من ىذه الدراسة ىو بناء ظلوذج  يعتمد
النظري ادلقًتح دلوضوع  النموذجللمؤسسة ادلتعلمة اجلزائرية. وكما سبت اإلشارة إليو فإن النموذج ىو تخالصة اتختبار 

األدوات اإلحصائية وىذا ما يتماشى مع مدتخل الفلسفة الوضعية. وبناء على ذلك  معُت تطبيقيا ابستخدام سلتلف
 فإن ىذه الدراسة تستخدم براديغم الفلسفة الوضعية من تخالل:
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  االنطالق من أدبيات الدراسة وابلتحديد من النماذج السابقة لتحديد متغَتات الدراسة احلالية )أبعاد ظلوذج
وربديد طبيعة العالقات اليت تربطها ببعضها البعض من جهة أتخرى. دبعٌت  ،جهة ( منالنظريادلؤسسة ادلتعلمة 

 ربديد ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَتات الوسيطة وادلتغَتات التابعة. بتعبَت آتخر صياغة فرضيات الدراسة؛
 نظري ادلقًتح التزام ادلوضوعية من تخالل مجع البياانت وادلعلومات ابستخدام استبيان يقيس أبعاد النموذج ال

 ومن تخالل استخدام االتختبارات اإلحصائية ادلختلفة يف معاجلتها؛ .دبجموعة من احملاور والفقرات
  اعتماد ادلنهج االستنباطي ادلنطلق من العام إىل اخلاص وذلك ابتختبار النموذج الذي مت بناؤه من الدراسات

ربة كمية تتلخص يف البياانت اجملمعة من االستبيان السابقة تطبيقيا يف رلتمع وعينة دراسة معينُت ابنتهاج مقا
للظاىرة  ألن الدراسة تقوم على وصف   1منهج وصفي سبيب.ادلستخدم واتختبار الفرضيات إحصائيا ابنتهاج 

 جملموعة العالقات اليت تربط بُت ىذه األبعاد. اتختبار  توكيد  للنموذج النظري و أببعادىا ادلختلفة و 

 البياانت:أدوات مجع  4-2

ظلوذجا "سباشيا مع مدتخل الفلسفة الوضعية الكمي فإن أداة الدراسة ادلستخدمة ىي االستبيان الذي يعترب 
يضم رلموعة أسئلة توجو إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف دبقابلة 

ويستخدم جلمع البياانت الكمية حول ادلوضوع  2"ت.ادلستجَوب أو إبرسالو ابلربيد أو اذلاتف أو شبكة األنًتني
"ادلؤسسة ادلتعلمة". مت بناء االستبيان يف شكلة األويل بناًء على النموذج النظري  يف ادلدروس ادلتمثل يف ىذه الدراسة

سابقة تخاصة ادلقًتح واخللفية النظرية للموضوع سواء ما جاء يف الفصل ادلتعلق دبراجعة النماذج السابقة والدراسات ال
 االستبياانت اليت مت اقًتاحها يف ىذه الدراسات أو الفصل ادلتعلق بتفصيل متغَتات النموذج نظراي. 

و ( بعد عرضو على رلموعة من احملكمُت وتوزيع1بعد ذلك ضبط االستبيان يف شكلو النهائي )أنظر ادللحق مت 
 عينة استطالعية ليضم يف األتخَت احملاور اآلتية: على

 :زلور ادلعلومات العامة حول ادلؤسسة ادلدروسة )اسم ادلؤسسة، عمر ادلؤسسة، طبيعة النشاط، طبيعة ملكية  أوال
 ادلؤسسة، حجم ادلؤسسة مقاسا بعدد العمال(؛

  اثنيا: احملاور اليت تقيس أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة حسب النموذج النظري وىي: القيادة، مكافأة التعلم، اذليكل
 تعلم األفراد، تعلم الفرق، تعلم ادلؤسسة. ثقافة التعلم، يم والتغذية الراجعة، تكنولوجيا ادلعلومات،التنظيمي، التقي

                                                           
1

بٌن مختلف  لمعلومات أكثر حول مناهج المماربة الكمٌة والتً منها المنهج السببً الذي ٌمكن من توكٌد النموذج النظري واختبار العاللات التً تربط 

 .Thiétart, R. A.  et al, Translated by Wauchope,S, op cit, p. 280-283  أبعاده راجع:
 .248،  ص: 8004 الجزائر، ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،3، ط تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌةرشٌد زرواتً،   2
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دللء االستبيان مت االعتماد على طريقة ادلقابلة ادلباشرة مع ادلستجَوبُت )كلما مُسح بذلك من قبل ادلستجوبُت 
اليت تساىم بشكل كبَت يف تفسَت سلتلف بلهم و يف ادلؤسسات( للحصول على شروحات وتوضيحات أكثر من قِ 

النتائج اليت ستتوصل إليها الدراسة. كما ذبدر اإلشارة إىل أن أداة ادلقابلة كانت زلورية يف مرحلة توزيع العينة 
االستطالعية من االستبيان إذ مت االعتماد عليها كثَتا يف معرفة مدى مالءمة األبعاد اليت استخدمت يف االستبيان  

 للمؤسسة ادلتعلمة.كأبعاد 

 صياغتها يف روعيػلتوي كل زلور من احملاور اليت تقيس أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة رلموعة من الفقرات اليت 
 يف مصداقية أكرب على واحلصول بدقة الفقرة من للمقصود ادلستجوب فهم لضمان .ادلستطاع قدر والبساطة الوضوح

االعتماد حسب رأي ادلستجوب على كل فقرة من الفقرات  درجة يقيس مخاسي مقياس فيها اسُتخدم اليت اإلجاابت
ادلذكورة يف توفَت احملور الذي ينتمي إليو البند. ويسمح إبعطاء تلك اإلجاابت قيما رقمية تتيح القيام ابلتحليل 

 إىل عالية إىل متوسطة إىل ضعيفة إىل جدا ضعيفة درجة من تدرجت درجات ادلقياس ادلعتمد اإلحصائي ادلناسب ذلا.
 . جدا عالية

 : مقياس اإلجابة(1-4) اجلدول رقم
 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جدا الدرجة
 5 4 3 2 1 القيمة

بينما ربصل اإلجابة "درجة  1يتضح من تخالل اجلدول أن اإلجابة "درجة منخفضة جدا" ربصل على القيمة 
م تقسيم إجاابت أفراد العينة وفقا للمتوسطات احلسابية انسجاما مع فإنو سيت. وابلتايل؛ 5مرتفعة جدا" على القيمة 

حبيث  .(0.8=4/5) تم قسمتها على عدد تخالاي ادلقياس( واليت ي4=1-5وقيمة ادلدى ) ىذا ادلقياس ادلستخدم
 :الفئات التالية للمتوسط احلسايبعطاة لكل تخيار، ما يسمح بتحديد تضاف ىذه القيمة للقيم ادل

 [1 – 1.8درجة منخفضة جدا؛ ] 
 [1.81 – 2.6درجة منخفضة؛ ] 
 [2.61 – 3.40درجة متوسطة؛ ] 
 [3.41 – 4.20درجة مرتفعة؛ ] 
 [4.21 – 5.درجة مرتفعة جدا ] 

 اخلصائص السيكومرتية لالستبيان )الثبات والصدق(: 4-2-1

 قبل توزيع االستبيان على عينة الدراسة التوكيدية فقد مت بداية اتختبار جودتو بتوزيعو على رلموعة من احملكمُت التختبار 
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 مستجواب لقياس ثبات واتساق االستبيان. 30الصدق الظاىري لو. وعلى عينة استطالعية بلغ حجمها 

عطاء النتائج نفسها يف حالة ما إذا مت إعادة يقصد بثبات االستبيان قدرتو على إ الثبات:اختبار  4-2-1-1
توزيعو أكثر من مرة مع احلفاظ على الشروط نفسها. وللتحقق من ذلك فقد مت استخدام معامل ألفا كرونباخ. 

 واجلدول اآليت يبُت نتائج ثبات االستبيان:

 (: معامالت الثبات2-4اجلدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات احملور

 0.880 7 القيادة
 0.822 6 ثقافة التعلم

 0.825 4 مكافأة التعلم
 0.706 5 اذليكل التنظيمي

 0.767 4 التقييم والتغذية العكسية
 0.827 3 تكنولوجيا ادلعلومات

 0.750 4 التعلم الفردي
 0.670 5 قيتعلم الفر 

 0.807 7 تعلم ادلؤسسة
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 

يتضح من اجلدول أن قيم معامل ألفا كرونباخ ادلسجلة تدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 
 0.60حملور القيادة وىي كلها أكرب من  0.880حملور تعلم الفرق و 0.670حيث تراوحت نتائج الثبات بُت 

 االعتماد على االستبيان يف إجراء الدراسة ادليدانية )من حيث الثبات(.وابلتايل ؽلكن 

 ألجل صمم الذي دلفهوما التأكد من أن االستبيان يقيس الصدقابتختبار  يقصد الصدق:اختبار  4-2-1-2
 االستبيان لفقرات الداتخلي االتساق وصدق الظاىري الصدق اتختبار تخالل من الصدق اتختبار ويتم. حقا قياسو

 .االستبيان حملاور البنائي والصدق

( التختبار الصدق الظاىري 2مت االستعانة دبجموعة احملكمُت ادلوضحة يف ادللحق رقم ) الصدق الظاهري: -أ 
لالستبيان وذلك بتسجيل مالحظاهتم حول درجة احًتام القواعد العامة يف صياغة فقرات االستبيان )وضوح 

وتناسبها مع مقياس اإلجابة ادلختار. وقد مت إجراء كل التغيَتات الالزمة الصياغة، الدقة، العدد، االتختصار...( 
 (.1واليت اصلر عنها شكل االستبيان ادلوضح يف ادللحق رقم )
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يقصد ابالتساق الداتخلي مدى اتساق كل فقرة مع احملور الذي تنتمي إليو. ويتم التأكد  االتساق الداخلي: -ب 
ل فقرة من فقرات احملور مع الدرجة الكلية للمحور نفسو. توضيح نتائج منو حبساب معامل ارتباط بَتسون بُت ك

 يف اجلداول اآلتية: مفصلالداتخلي  اتختبار االتساق
  القيادة. بعديوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات  القيادة: لبعداالتساق الداخلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد القيادة والدرجة الكلية ذلذا البعد 
وىي كلها  0.851واحلد األقصى  0.627احلد األدىن ذلا . حيث كان 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد القيادة متسقة داتخليا مع احملور الذي تنتمي إليو شلا يثبت صدق 
 االتساق الداتخلي ذلا.

 مكافأة التعلم:يوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات بعد  مكافأة التعلم: لبعد االتساق الداخلي 

 االتساق الداخلي لبعد مكافأة التعلم: (4-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم
 **0.839 مكافأة األفراد نتيجة تعلمهم )ابلًتقية أو مكافآت مادية أو مالية( 1
 **0.888 مكافأة األفراد أصحاب ادلبادرات واألفكار اجلديدة اليت زبدم أىداف ادلؤسسة 2
 **0.820 مكافأة الفرد بناء على ما حققو الفريق أو القسم الذي ينتمي إليو 3
 **0.693 مكافأة الفرد على جودة العمل وليس الوقت الذي أمضاه يف ادلؤسسة 4

 (0.01)( **تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة 0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 

 (: االتساق الداخلي لبعد القيادة3-4اجلدول رقم )
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم
 **0.757 مراعاة مصاحل األفراد عند صياغة األىداف ادلستقبلية 1
 **0.851 نشر أىداف ادلؤسسة يف كل ادلستوايت اإلدارية 2
 **0.845 العمل على تطوير قدراهتم ومعارفهم دبا ؼلدم ربقيق أىداف ادلؤسسة 3
 **0.627 إشراك األفراد عند ازباذ القرارات ادلختلفة 4
 **0.777 إعطاء فرصة لكل األفراد ابدلشاركة يف إغلاد حلول دلشكالت ادلؤسسة 5
 **0.826 تشجيع األفراد على طرح أفكارىم حبرية 6
 **0.655 ترسيخ ثقة األفراد دبساعلتهم الفعلية يف ادلؤسسة 7

 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 (0.01داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )**تشَت إىل 

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
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يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد مكافأة التعلم والدرجة الكلية ذلذا 
وىي   0.888واحلد األقصى  0.693. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

كلها قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد مكافأة التعلم متسقة داتخليا مع احملور الذي تنتمي إليو شلا 
 يثبت صدق االتساق الداتخلي ذلا.

 :اذليكل  بعديوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات  االتساق الداخلي لبعد اهليكل التنظيمي
 .التنظيمي

 االتساق الداخلي لبعد اهليكل التنظيمي: (5-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم
 **0.809 منح األفراد الصالحيات الكافية إلصلاز مهامهم 1
 **0.481 ادلهام بفعالية تسهيل اإلجراءات ادلتبعة إصلازَ  2
 **0.676 تسهيل بناء فرق العمل لتأدية العمل مجاعيا 3

االتصاالت ثنائية االذباه ابستخدام أساليب سلتلفة تسهيل استخدام  4
 )نظام اقًتاحات، اجتماعات...(

0.692** 

 **0.731 نقل األفكار اليت يقدمها األفراد دون التقيد ابلسلم اإلداري 5
 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 (0.01) **تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد اذليكل التنظيمي والدرجة الكلية 

 0.809واحلد األقصى  0.676. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01ذلذا البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
شلا  0.481وىي كلها قيم موجبة ومرتفعة. ما عدا ما تعلق ابلفقرة الثانية اليت قدر معامل ارتباطها ابلبعد ككل 

يستجوب حذف ىذه الفقرة.  وعليو فإن مجيع فقرات بعد اذليكل التنظيمي بعد حذف الفقرة الثانية. متسقة داتخليا 
 لداتخلي ذلا.مع احملور الذي تنتمي إليو شلا يثبت صدق االتساق ا

 التقييم  بعديوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات  التقييم والتغذية الراجعة: االتساق الداخلي لبعد
 والتغذية الراجعة.
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والتغذية الراجعة والدرجة يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد التقييم 
واحلد األقصى  0.669. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01الكلية ذلذا البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

وىي كلها قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد التقييم والتغذية الراجعة متسقة داتخليا مع احملور  0.815
 دق االتساق الداتخلي ذلا.الذي تنتمي إليو شلا يثبت ص

 :تكنولوجيا  بعديوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات  االتساق الداخلي لبعد تكنولوجيا املعلومات
 .ادلعلومات

 تكنولوجيا املعلومات. االتساق الداخلي لبعد: (7-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم

1 
كل ادلعلومات الالزمة لنشاط ادلؤسسة )معلومات عن األفراد، نظام معلومات يسمح بتخزين  

 **0.796 الزابئن، ادلوردين، ادلنتجات، العمليات...( بطريقة منظمة سهلة االستخدام لكل من ػلتاجها

نظام لتخزين معرفة ادلؤسسة )دراسة احلاالت، الدروس ادلستفادة من التجارب، أفضل  2
 دة منها وقت احلاجة إليهاادلمارسات...( لتسهيل االستفا

0.938** 

 **0.855 تسهيالت تكنولوجية لتشارك ادلعرفة بُت األفراد )إنًتانيت، بريد إلكًتوين...( 3
 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 

يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد تكنولوجيا ادلعلومات والدرجة 
واحلد األقصى  0.796. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01الكلية ذلذا البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد تكنولوجيا ادلعلومات متسقة داتخليا مع احملور وىي كلها  0.938
 الذي تنتمي إليو شلا يثبت صدق االتساق الداتخلي ذلا.

 االتساق الداخلي لبعد التقييم والتغذية الراجعة: (6-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم
 **0.793 األفراد والبحث يف سبل ربسينو التقييم ادلستمر ألداء 1
 **0.815 التقييم ادلستمر دلساعلة الفرق الرمسية وغَت الرمسية يف ربقيق األىداف 2
 **0.805 مراجعة طريقة عمل ادلؤسسة )عمليات، إجراءات...( للتحسُت ادلستمر 3
 **0.669 الًتكيز على تشخيص ادلعرفة الناقصة لكل مستوى من مستوايت ادلؤسسة 4

 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
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  يوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات بعد ثقافة التعلم. :ثقافة التعلماالتساق الداخلي لبعد 

 .ثقافة التعلم الداخلي لبعد االتساق: (8-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم
 **0.807 الثقة ادلتبادلة فيما بينهم  1
 **0.765 ادلبادرة بتطوير معارفهم لتحسُت كفاءهتم يف أداء مهامهم 2
 **0.771 تشارك معارفهم وتخرباهتم فيما بينهم 3
 **0.801 تقدًن ادلقًتحات واألفكار دون تخوف 4
 **0.719 زلاولة إغلاد احللول عند ارتكاب األتخطاء 5
 **0.584 االستجابة للنصائح واإلرشادات )من الزمالء أو من ادلشرفُت( 6

 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد ثقافة التعلم والدرجة الكلية ذلذا 

وىي   0.807واحلد األقصى  0.584. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
متسقة داتخليا مع احملور الذي تنتمي إليو شلا يثبت  ثقافة التعلمة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد كلها قيم موجب

 صدق االتساق الداتخلي ذلا.

 :التعلم الفردي بعديوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات  االتساق الداخلي لبعد التعلم الفردي. 

 التعلم الفردي. االتساق الداخلي لبعد: (9-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم

 **0.659 التكوين التحضَتي لألفراد اجلدد 1

2 
مساعدة األفراد اجلدد على االندماج يف ادلؤسسة )تعريفهم دبهامهم، بقانون 

 **0.761 العمل...(

 **0.730 نقل األفراد من منصب آلتخر لتعلم مهارات جديدة )بشكل مؤقت( 3

تدريب األفراد كلما اقتضت احلاجة )تغيَت مناصب العمل، تغَت متطلبات منصب  4
 العمل احلايل...(

0.702** 

 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد التعلم الفردي والدرجة الكلية ذلذا 

وىي   0.761واحلد األقصى  0.659. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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الفردي متسقة داتخليا مع احملور الذي تنتمي إليو شلا  كلها قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد التعلم
 يثبت صدق االتساق الداتخلي ذلا.

 :تعلم الفريق بعديوضح اجلدول اآليت االتساق الداتخلي لفقرات  االتساق الداخلي لبعد تعلم الفريق. 

 تعلم الفريق. االتساق الداخلي لبعد: (11-4) اجلدول رقم
 االرتباطقيمة وداللة  الفقرة الرقم
 **0.628 التفكَت اجلماعي يف طريقة تنظيم العمل داتخل الفريق لتحقيق اذلدف 1
 **0.527 تعلم كل فرد داتخل الفريق ما يلزمو لتحقيق مهمة الفريق ونشره لزمالئو 2
 **0.553 ربليل أسباب ادلشكالت داتخل الفريق مجاعيا 3
 **0.776 يف العمل لتحسينها شة أفراد الفريق الطريقة ادلتبعةمناق 4
 **0.783 ربليل الفارق بُت النتائج واألىداف كلما أهنى الفريق مهمة ما 5

 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد تعلم الفريق والدرجة الكلية ذلذا 

وىي   0.783واحلد األقصى  0.527. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
م الفريق متسقة داتخليا مع احملور الذي تنتمي إليو شلا يثبت كلها قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد تعل

 صدق االتساق الداتخلي ذلا.

 :تعلم ادلؤسسة بعداالتساق الداتخلي لفقرات  (11-4)يوضح اجلدول  االتساق الداخلي لبعد تعلم املؤسسة. 

والدرجة الكلية ذلذا يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات بعد تعلم ادلؤسسة 
وىي   0.833واحلد األقصى  0.555. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01البعد دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

كلها قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن مجيع فقرات بعد تعلم ادلؤسسة متسقة داتخليا مع احملور الذي تنتمي إليو شلا يثبت 
 صدق االتساق الداتخلي ذلا.
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 تعلم املؤسسة. لبعد االتساق الداخلي: (11-4) اجلدول رقم
 قيمة وداللة االرتباط الفقرة الرقم

دراسة ومتابعة تغَتات البيئة اخلارجية للمؤسسة )دراسة ادلنافسُت، رغبات الزابئن، سوق ادلواد  1
 األولية، ادلنتجات البديلة...(

0.664** 

 **0.605 كل مشروع جديدمناقشة ادلشاريع السابقة عند بداية   2

تعلم طريقة العمل من ادلؤسسات األتخرى )منافسُت، مكاتب الدراسات، عقد شراكات مع  3
 مؤسسات أتخرى...(

0.751** 

4 
حبث ادلسَتين عند ازباذ القرارات عن ادلعلومات من تخارج ادلؤسسة )االستعانة ابخلرباء، االتصال 

 **0.833 دبسَتي مؤسسات أتخرى...(

 **0.674 تقييم ادلؤسسة ذبارهبا للتعلم منها )سواء التجارب الناجحة أو التجارب الفاشلة( 5
 **0.680 استخدام األساليب العلمية يف حل ادلشكالت 6
 **0.555 ذبريب ادلؤسسة أساليب عمل جديدة ابستمرار )إجراء تغيَتات حىت لو كان الوضع جيدا( 7

 (0.05عند مستوى داللة )*تشَت إىل داللة معامل االرتباط 
 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
يوضح اجلدول اآليت قيم معامل ارتباط كل بعد من أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة مع نتائج ادلقياس  : االتساق البنائي -ج 

 ككل.

 االتساق البنائي ألداء الدراسة: (12-4) اجلدول رقم
 معامل االرتباط وداللتو البعد

 **0.894 القيادة
 **0.770 مكافأة التعلم

 **0.856 اذليكل التنظيمي
 **0.796 التقييم والتغذية الراجعة

 **0.695 تكنولوجيا ادلعلومات
 **0.828 ثقافة التعلم

 **0.814 التعلم الفردي
 **0.798 تعلم الفرق

 **0.845 تعلم ادلؤسسة
 (0.05*تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

 (0.01**تشَت إىل داللة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات املصدر: 
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االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان دالة  يتضح من اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بُت كل بعد من أبعاد
وادلتعلق ببعد تكنولوجيا ادلعلومات واحلد  0.695. حيث كان احلد األدىن ذلا 0.01إحصائيا عند مستوى الداللة 

 وادلتعلق ببعد القيادة وىي كلها قيم موجبة ومرتفعة. وعليو فإن االستبيان متسق بنائيا. 0.894األقصى 

بات والصدق يف اجلداول السابقة يتضح ثبات أداة الدراسة وصدقها شلا يتيح استخدامها من تخالل نتائج الث
 على عينة الدراسة ادليدانية .

 جماال الدراسة املكاين والزماين: 4-3

وابلنظر إىل  .ابلنظر إىل طبيعة موضوع الدراسة وطبيعة الفقرات اليت احتواىا االستبيان ادلستعمل يف مجع بياانهتا
فإن ربديد حجم عينة الدراسة والفئة ادلستهدفة   .متطلبات استخدام ظلذجة ادلعادالت البنائية من حيث حجم العينة

 كان لالعتبارات اآلتية:

  استهداف فئة اإلداريُت تخاصة ادلسَتين منهم ألن بعض زلاور االستبيان تشًتط ذلك لكوهنا تتعلق دبعلومات ال
ُت اإلجابة عنها. وقد مت توزيع االستبيان عليهم بطريقتُت. طريقة غَت مباشرة سبثلت يف ربويل ؽلكن إال لإلداري

وإرسالو إىل الربيد اإللكًتوين للمؤسسات  Google Formاالستبيان إىل صيغة إلكًتونية ابالستعانة خبدمة 
على الطريقة  كليا االعتماد  ادلستهدفة والربيد الشخصي لبعض مسَتيها. غَت أنو بسبب عدم استجابتهم فقد مت

مع إجراء مقابلة مع من مسحوا بذلك منهم للحصول على  .ادلباشرة بتسليم االستبيان يدا بيد للمستجوبُت
معلومات أكثر يروهنا مهمة ومتعلقة دبا جاء يف االستبيان من زلاور. بغية استغالل ذلك يف ربليل النتائج احملصل 

 عليها. 
  تهدفة ىي اإلداريُت وذلك أكثر من مؤسسة وليس مؤسسة واحدة تخاصة وأن الفئة ادلستوزيع االستبيان على

عينة قصدية قائم على أساسُت اثنُت. أوذلما ىو تنوع ادلؤسسات وذلك ابنتمائها إىل أكثر من قطاع ابتختيار 
ذج النظري وإلعطاء للحصول على رؤية أوضح فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة ادلقًتحة يف النمو 

مصداقية أكرب للنتائج. أما اثين األسس فتمثل يف الًتكيز على القطاعات التنافسية كقطاع البالسيتك وقطاع 
اإللكًتونيك وعلى ادلؤسسات ذات األعلية االقتصادية الكبَتة يف اقتصاد اجلزائر كمؤسسة صناعة اإلمسنت بعُت 

نقل الكهرابء سوانلغاز سطيف، الشركة الوطنية ألجهزة القياس وادلراقبة... الكبَتة، الشركة اجلزائرية لتسيَت شبكة 
ويوضح اجلدول  تزايد أعلية مكانتها. ادلؤسسة ابلتعلم بشدة ادلنافسة و واذلدف من وراء ذلك ىو ارتباط اىتمام 

 اآليت عينة الدراسة القصدية وعدد االستبياانت ادلوزعة فيها:
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 .)عينة الدراسة( ت حمل الدراسة(: املؤسسا13-4اجلدول رقم )

 ادلؤسسات ادلدروسة القطاع
عدد 

 االستبياانت
النسبة ادلئوية 

 

 قطاع البالستيك

CALPLAST ،KPLAST ،CHIALI ،FAY CABLE ،
SIPLAST،  SOFIPLAST ،AGROFILM،  ALMOUL ،

، TRANSFIL، أكرم لعماري وشركاؤه، GRAFILحرساف الصناعية، 
MAPROGAZ ،KPLAST CABLE 

86 25.29 

، SATEREX (IRIS) ،BRANDT ،GEANT ،SENTRAX قطاع اإللكًتونيك
CONDOR 

54 15.88 

قطاع ادلواد الغذائية 
 وادلشروابت

مامي للمشروابت، مصربات العهد  -سطيف–فرع حبوب اذلضاب العليا 
 ملبنة التل،اجلديد )فوارة(، الوفاق، رلمع القمح الذىيب، مسيد التل، 

FARHA  ،.صرموك 

63 
 

18.52 

 قطاعات أتخرى

FADERCO ،EMBAG ، ،مؤسسة اإلمسنت عُت الكبَتة، ميديفيل
، سوانلغاز سطيف، ETESشركة الدراسات التقنية سطيف 

SITCERAM ،ENAP  ،AMC ،BCR  ،EMIVAR ،AMR ،
TREFISOUD 

137 40.29 

 100 340 اجملموع
 من إعداد الطالبة ابالعتماد عل بياانت االستبياانت ادلوزعة. املصدر:

يوضح اجلدول ادلؤسسات ادلدروسة حسب القطاع الذي تنتمي إليو. وذبدر اإلشارة إىل أن ىذه ادلؤسسات 
تتواجد يف والييت سطيف وبرج بوعريريج. ويرجع السبب وراء االقتصار على واليتُت فقط إىل عدم استجابة 

 مؤسسات الوالايت األتخرى بعدم ردىم على االستبياانت اليت أرسلت إليهم إلكًتونيا.إداريي 
  وحسب .مفردة 500و 200حسب شروط ظلذجة ادلعادالت البنائية فإن حجم العينة غلب أن يًتاوح بُت  

Hair حلجم العينة ادلناسب لنمذجة ادلعادالت البنائية وانتهى بعرض رلاالت  ةالذي انقش العوامل احملدد
واعتمادا على ذلك ودبا أن ظلوذج ىذه الدراسة  1 زلاور االستبيان وعدد فقراتو. عددحجم العينة انطالقا من 

يًتواح متغَتات كامنة ػلوي كل واحد منها على ثالثة مؤشرات على األقل فإن حجم العينة غلب أن  تسعةيضم 
مل يتم اسًتجاع إال  استبياان يف ادلؤسسات ادلدروسة. 450 توزيع . ومن ىذا ادلنطلق فقد مت500و  300بُت 

استبيان  19استبياان بسبب سباطل ادلستجوبُت أو إرجاعها فارغة دون إجاابت. وبعد تدقيقها مت استبعاد  359
ابلتايل سبت الدراسة التطبيقية ابالعتماد على البياانت غَت صاحل للدراسة بسبب كثرة البياانت ادلفقودة فيها. و 

                                                           
1Hair, F. J. Multivariate data analysis, 7th ed, Pearson, England, 2014, p. 574. 
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استبياان موزعا حسب ما يوضحو  340 ـــــــادلوجودة يف العدد النهائي لالستبياانت الصاحلة للدراسة وادلقدر ب
 :اجلدول اآليت

 : توزيع االستبياانت حسب خصائص املؤسسات املدروسة.(14-4) اجلدول رقم
   ة النسبة املئوي التكرار معيار التصنيف

 طبيعة ملكية املؤسسة

 52.9 180 عمومية

 47.1 160 تخاصة

 111 341 اجملموع

 حجم املؤسسة مقاسا بعدد العمال

 35.9 122 عامال 250أقل من 

 64.1 218 عامل فما أكثر 250

 111 341 اجملموع

 عمر املؤسسة

 3.5 12 سنوات 5أقل من 

 6.5 22 سنوات 10إىل  5من 

 90 306 سنوات 10أكثر من 

 111 341 اجملموع

 طبيعة نشاط املؤسسة

 88.5 301 صناعية

 11.5 39 تخدمية

 111 341 اجملموع

  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج املصدر:

ابلنسبة دلعيار ادللكية تقارب يوضح اجلدول توزيع ادلستجوبُت حبسب تخصائص ادلؤسسات ادلدروسة. ُيالحظ 
نسبة االستبياانت ادلوزعة على ادلؤسسات العمومية مع تلك ادلوزعة على ادلؤسسات اخلاصة. وكان ىذا لضمان 
احلصول على نتائج دون االضلياز على نوع دون اآلتخر. وابلنسبة دلعيار احلجم الذي قيس بعدد العمال العاملُت يف 

من االستبياانت على ادلؤسسات الكبَتة والباقي للصغَتة وادلتوسطة ويعود سبب  64.1ادلؤسسة فقد مت توزيع 
ذلك إىل أنو كلما زاد حجم ادلؤسسة زاد عدد اإلطارات وادلسَتين فيها لذا كان عدد االستبياانت ادلوزعة يف 

 ادلؤسسات الكبَتة أكرب.
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ستبياانت على ادلؤسسات اليت يزيد عمرىا من اال 90أما فيما ؼلص معيار عمر ادلؤسسة فإنو قد مت توزيع  
سنوات ألن ادلتغَتات اليت حواىا ظلوذج ىذه الدراسة تتطور وتتغَت دبرور الزمن وكلما زاد عمر ادلؤسسة  10عن 

اتضحت معادلها أكثر تخاصة ما تعلق ابلقيم الثقافية، تخصائص القادة، شلارسات تعلم الفرق... كما يوضح اجلدول 
ستبياانت وزعت على ادلؤسسات الصناعية وىذا راجع إىل كون عددىا أكرب من ادلؤسسات من اال 88.5أن 

 اخلدمية ادلوجودة يف سطيف وإىل أن قبول االستقبال فيها وملء االستبيان أكرب.

  امتدت فًتة صياغة وضبط االستبيان وتوزيعو على العينة االستطالعية مث العينة التوكيدية من شهر أكتوبر
 . 2019إىل غاية نوفمرب  2018

  املدخل اإلحصائي للدراسة: 4-4

. ىدف الدراسة ىو بناء ظلوذج نظري للمؤسسة ادلتعلمة واتختباره انطالقا من واقع ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية
والنموذج "وصف لظاىرة بداللة متغَتات معينة وعالقاهتا حبيث سبكن ىذه ادلتغَتات من دراسة سلوك الظاىرة ربت 

ما يعٍت أنو يقيس مفهوما متعدد ادلتغَتات 1 ظروف متعددة وضبطها قدر اإلمكان وكذلك التنبؤ دبستقبل الظاىرة."
ل النمذجة ابدلعادالت البنائية ادلنهجية اإلحصائية األنسب ادلًتابطة فيما بينها بعالقات متشابكة. وىذا ما غلع

التختبار النموذج النظري ادلقًتح بدال من الطرق اإلحصائية التقليدية اليت ال تصلح إال يف حالة عدد زلدود من 
دراستها إال  ادلتغَتات. وىذا ما ال يتماشى مع سلتلف ادلفاىيم التسيَتية اليت منها ادلؤسسة ادلتعلمة واليت ال ؽلكن

 إبدراج العديد من ادلتغَتات ادلًتابطة فيما بينها وإال فإن النموذج لن يعرب عن ادلفهوم ادلقاس ابلشكل ادلطلوب. 

من ىذا ادلنطلق؛ فإنو سيتم يف ىذا العنصر التفصيل قليال يف موضوع ظلذجة ادلعادالت البنائية من تخالل 
ف ادلصطلحات ادلستخدمة للتعبَت عنها وأعلية استخدامها يف اتختبار لتالتطرق أوال إىل مفهومها لشرح معناىا وسل

النماذج وأىدافها. مث التطرق اثنيا إىل سلتلف ادلفاىيم األساسية ادلستخدمة يف النمذجة وذلك بتعريف ظلوذج 
األشكال ادلعربة عن ادلعادالت البنائية، أنواع ادلتغَتات ادلستخدمة فيها، لغة الربرلة ادلستخدمة للتمكن من قراءة 

النماذج، الربامج اإلحصائية اليت تستخدم فيها وشروطها. يف النقطة الثالثة سيتم عرض سلتلف أنواع النماذج البنائية. 
 أما رابعا وأتخَتا فسيتم التفصيل يف مراحل ظلذجة ادلعادالت البنائية.

 

                                                           
، 21، رلم 20، ع. مجلة التربٌة والتنمٌة"منهجٌة النمذجة بالمعادلة البنائٌة وتطبٌماتها فً بحوث اإلدارة التعلٌمٌة"، ٌاسر فتحً الهنداوي المهدي، 1

 .22ص. ، 8003أفرٌل 
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 ه الدراسة:مفهوم منذجة املعادالت البنائية ومربرات استخدامها يف هذ 4-4-1

ال يُعترب مفهوم ظلذجة ادلعادالت البنائية تقنية إحصائية واحدة بل رلموعة من اإلجراءات ادلًتابطة واليت 
 Covariance Sturctureربليل ىيكل التباين ادلشًتك )التغاير(  1تستخدم ربت عدة مسميات ىي:

Analysis  وظلذجة ىيكل التباين ادلشًتكCovariance Structure Modeling  وربليل ىيكل التباين ادلشًتك
Analysis of Covariance Structure لكن ادلصطلح األكثر شيوعا ىو ظلذجة ادلعادالت البنائية .

Structural Equation Modeling (SEM)  وتستخدم كلها لتصف كل تلك التقنيات معا ربت مسمى
 واحد. 

ئي يستخدم التختبار العالقات بُت ادلتغَتات ادلشاىدة تعرف ظلذجة ادلعادالت البنائية أبهنا منهج إحصا
وادلتغَتات الكامنة حبيث تسمح ابتختبار فرضيات الدراسة يف عملية واحدة من تخالل ظلذجة العالقات ادلعقدة بُت 

أهنا وتعرف على  2باشرة واآلاثر غَت ادلباشرة معا.ويتم اجلمع بُت اآلاثر ادل .عدة متغَتات كامنة ومتغَتات مشاىدة
"منهجية أو طريقة أو مدتخل أو أسلوب يف البحث والتحليل للنماذج النظرية اليت تصف وربدد العالقات بُت 

 3ادلتغَتات اليت يتناوذلا الباحث ابدلعاجلة والدراسة."

ظلذجة ادلعادالت البنائية على أهنا "أحد العلوم ادلنهجية اإلحصائية. ويقوم على أساس استخدام أيضا تعرف  
ثر من ظلوذج يف الدراسة الواحدة إلغلاد أتثَت العالقات بُت ادلتغَتات مع بقاء نفس ىدف الدراسة وىو اتختبار أك

الفرضيات أو النظرية ادلستخدمة أو ادلنشأة من الباحث نفسو. إضافة إىل ذلك؛ وبشكل أدق ؽلكن الباحث من 
حبيث يبُت كيف تؤثر رلموعة من العوامل فيما بينها من  اتختبار أكثر من نظرية أبوضاع سلتلفة للعالقات بُت ادلتغَتات

  4تخالل إغلاد العامل ادلستقل أو ادلؤثر والعامل التابع أو ادلتأثر يف الدراسة".

كما تعرف على أهنا "مجلة طرق أو اسًتاتيجيات إحصائية متقدمة يف ربليل البياانت هبدف اتختبار صحة 
ج النظرية( اليت يفًتضها الباحث، مجلة واحدة دون احلاجة إىل ذبزيء العالقات شبكة العالقات بُت ادلتغَتات )النماذ 

ادلفًتضة إىل أجزاء، واتختبار صحة كل جزء من العالقات على حدة ذلك أن اتختبار صحة العالقات ادلفًتضة يف 

                                                           
1 Kline, B. R. Principles and practice of structural equation modeling, 3rd ed, The Guilford press, New York, 
2011, p. 7. 
2  Civelek, E. M. Essentials of structural equation modeling, Zea E-Books, 2018, p. 6;9. 

 .3ٌاسر فتحً الهنداوي المهدي، مرجع سابك، ص.  3
 .33 ، إثراء، األردن، دون سنة نشر، ص.(Amos)دلٌل المبتدئٌن فً استخدام التحلٌل اإلحصائً باستخدام برنامج أموس ، وآخرون قعباس البر  4



 . اإلطار المنهجي للدراسة4
 

001 
 

ى إمداد الباحث بصورة النموذج بُت ادلتغَتات أو ادلفاىيم ككل دون تفصيصها أو ذبزيئها إىل عالقات جزئية أقوى عل
 1أدق عن سلوك ادلتغَتات احلقيقي."

تتفق التعريفات ادلعروضة كلها يف كون ظلذجة ادلعادالت البنائية سبكن من دراسة الظواىر ادلعقدة اليت ربتوي 
ليت من على عدة متغَتات متفاعلة فيما بينها. وىذا ما تتصف بو معظم الظواىر يف العلوم اإلدارية وعلوم التسيَت وا

بينها موضوع ىذه الدراسة وادلتمثل يف ادلؤسسة ادلتعلمة. حيث ال ؽلكن دراستو إال إبدراج عدة متغَتات وىذا ما كان 
جليا يف اجلانب النظري للدراسة وتخاصة ما تعلق ابلنماذج السابقة ذلا. فقد لوحظ أن كل ظلوذج ػلوي عدة متغَتات 

ة ادلعادالت البنائية أنسب مدتخل إحصائي ذلذه الدراسة تخاصة أهنا زبترب مًتابطة فيما بينها. وابلتايل فإن ظلذج
التأكد من جودتو واثنيا  علىالنموذج النظري أوال من حيث مالءمة ادلتغَتات وادلؤشرات اليت قيست هبا شلا يساعد 

 صحة شبكة العالقات بُت سلتلف ادلتغَتات أو األبعاد دون ذبزئتها.

 ة ادلعادالت البنائية ذلذه الدراسة ىو ميزهتا يف التعامل مع أتخطاء القياسما يزيد من مالءمة ظلذج
measurement errors

اليت تؤثر كثَتا على دقة الدراسة ألهنا تعكس درجة عدم قدرة ادلؤشرات ادلختارة  2
ويف الواقع ال ؽلكن أبي حال من األحوال  .)فقرات االستبيان( على الوصف التام للمتغَتات الكامنة )أبعاد النموذج(

ة ظلذجة ادلعادالت البنائية اليت أتتخذ أتخطاء القياس يقياس أي متغَت كامن قياسا صحيحا بشكل اتم. وىنا تظهر أعل
وىذا ما يعطي مصداقية  .يف االعتبار عند التحليل اإلحصائي للبياانت لتقدًن تقديرات أكثر دقة لعالقات النموذج

 ،تائج. أيضا فالنمذجة البنائية إىل جانب قدرهتا على اتختبار جودة النماذج ادلعقدة ادلكونة من عدة متغَتاتأكرب للن
فهي أيضا تتعدى التنظَت القائم على اخلطية والعالقات ادلباشرة بُت متغَتين اثنُت إىل إاتحة إدراج ادلتغَتات الوسيطة 

mediators 3وادلتغَتات ادلعدلة moderators يت تعطي قدرة تفسَتية أكرب تضاىي السلوك الواقعي للمتغَتات ال
لثقافة التعلم يف أثر  ادلتفاعلة وادلتداتخلة فيما بينها. وىذا ما ؼلدم ظلوذج ىذه الدراسة ألنو يفًتض وجود دور وسيط 

  مات على التعلم دبستوايتو.ومكافأة التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلو  القيادة كل من

وغَتىا من  …LISREL, Mplusمثلأما ما تعلق ابلربانمج ادلستخدم فإنو ؽلكن استخدام عدة برامج 
أو برامج تقوم على استخدام تخاصية رسم النموذج مباشرة على الربانمج  .الربامج اليت تعتمد على كتابة التعليمات

رر استبعاد الربامج القائمة على قَ . ويف ىذه الدراسة تَـ AMOS, SmartPLSونقل البياانت إليو التختباره مثل 
                                                           

، دار المسٌرة، 2، طLISRELولٌزرل  SPSS؛ مفاهٌمهما ومنهجٌتهما بتوظٌف حزمة االستكشافً والتوكٌدي  ل العاملًلٌالتحدمحم بوزٌان تٌغزة، ا  1
 .221، ص. 8028

2  Hair, F. J. op cit, p. 544.  
بحث علمً محكم، مركز بحوث كلٌة ، البحوث: منحى التحلٌل والتحمك""اختبار صحة البنٌة العاملٌة للمتغٌرات الكامنة فً ادمحم بوزٌان تٌغزة،  3

 .80.-25، ص: 8022التربٌة، جامعة الملن سعود، المملكة العربٌة السعودٌة، 
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اثنيا ألن ىدف الدراسة ىو توكيد النموذج  SmartPLSوليس  AMOSالتعليمات ادلكتوبة أوال واتختيار برانمج 
 الربانرلُت النظري بناء على بياانت واقع ادلؤسسة اجلزائرية واتختبار جودة مطابقتو وىذا ما يعترب من أىم الفوارق بُت

 فال ؼلترب جودة ادلطابقة.   SmartPLSىدفو توكيدي بينما   AMOSــــــف

  عادالت البنائية:املمراحل منذجة  4-4-2

مرحلة توصيف النموذج، مرحلة تقدير النموذج، مرحلة ربديد  1:سبر ظلذجة ادلعادالت البنائية خبمسة مراحل ىي
 النموذج، مرحلة اتختبار جودة النموذج، مرحلة تعديل النموذج.

  توصيف النموذجمرحلة Specification Model:  تعٍت توظيف اجلانب النظري وقدرة الباحث يف تطوير
. دبعٌت ضرورة أن يكون النموذج مدعوما بشكل كبَت ابخللفية النظرية لو سواء ما تعلق ظلوذج نظري عاملي

التعبَت عنو يف ابدلتغَتات الكامنة أو طبيعة العالقات فيما بينها ألن ظلذجة ادلعادالت البنائية ىدفها توكيدي. مث  
  شكل رسم زبطيطي ابستغالل لغة النمذجة ورموزىا.

 مصطلحات النمذجة البنائية(: 15-4اجلدول رقم )

ادلصطلح ادلستخدم يف ىذه 
 الرمز التعريف ترمجة ادلصطلح وادلصطلحات البديلة الرسالة

 Independent, exogenous ادلتغَت ادلستقل
variable, predictor 

ادلتغَت الذي ال يتبع أو يتم التنبؤ بو اعتمادا 
 على متغَتات كامنة أو مؤشرات أتخرى

- 

 Dependent, endogenous التابعادلتغَت 
variable, criterion 

ادلتغَت الذي يتم التنبؤ بو دبتغَتات كامنة أو 
 - مؤشرات أتخرى

 Set or constrained ادلسار ادلقيد
parameter, fixed path 

ادلعلمة أو البارامًت الذي يعترب اثبتا وال يتم 
ويف حالة  0أو  1تقديرىا فتأتخذ القيمة 

صفر يتم حذف ادلسار ألن ذلك يعٍت القيمة 
 عدم وجود عالقة.

 

 Free or estimated parameter ادلسار احلر
ادلعلمات أو البارامًتات غَت ادلقيدة واليت سيتم 

 تقديرىا ابستخدام بياانت الدراسة
 

 Covariance matrix مصفوفة التباين ادلشًتك
من  االرتباطات غَت ادلعيارية بُت كل ثنائية

    S ادلتغَتات يف النموذج.

                                                           
 . 802-244، مرجع سابك، ص:  LISRELولٌزرل  SPSSالتحلبل العاملً؛ مفاهٌمهما ومنهجٌتهما بتوظٌف حزمة ادمحم بوزٌان تٌغزة،   1

1 
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 ,Latent variable, factor ادلتغَت الكامن
construct متغَت افًتاضي غَت مشاىد  

  ادلتغَت ادلقاس أو ادلشاىد indicator ادلؤشر

  االرتباط بُت ادلتغَت الكامن وادلؤشر Factor loading, path loding تشبع العامل أو تشبع ادلسار

 Direct effect, path األثر ادلباشر أو معامل ادلسار
coefficient, path االرتباط بُت متغَتين كامنُت اثنُت  

ارتباط غَت موجو، التباين 
 ادلشًتك

Nondirectional associattion, 
covariance, correlation االرتباط بُت متغَتين كامنُت اثنُت 

 

 Indicator or predictor  or تخطأ القياس
measurement error 

اخلطأ يف قياس ادلؤشر والذي ال ػلسب يف 
  ادلتغَت الكامن

 Predictor error تخطأ التقدير
اخلطأ يف ادلتغَت الكامن التابع الذي ال سبثلو 

 ادلؤشرات
 

 Weston, R. “A brief guide to structural equation modeling”, The counseling: بتصرف من املصدر

psychologist, V. 34, N. 5, 2006, p. 171-172 

يوضح اجلدول ادلصطلحات ادلستخدمة يف ظلذجة ادلعادالت البنائية واألشكال ادلستخدمة يف رسم سلتلف 
 ظلاذجها.

  مرحلة تقدير النموذجModel Estimation:  إغلاد قيم عددية للمعلمات احلرة الواجب تقديرىا يف
مصفوفة البياانت ادلشتقة من النموذج وادلسماة دبصفوفة التباين ادلشًتك للنموذج ادلفًتض  تكونحبيث  .النموذج

من مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة اليت سبثل اإلطار ادلرجعي الذي  ؛أي .قريبة جدا من بياانت العينة ادلدروسة
ا متطابقا مع بياانت العينة ابستخدام أحد ينبغي أن يعيد النموذج ادلفًتض إنتاجها بدقة لكي يكون ظلوذج

 .AMOSبرامج النمذجة البنائية مثل برانمج 
  مرحلة التحديد أو التعينيModel Identification:  دبعٌت مدى توافر ادلعلومات الكافية يف بياانت العينة

ادلدروسة للتوصل إىل حل وحيد وزلدد للمعلمات احلرة الواجب تقديرىا يف النموذج ادلفًتض. ويتم التأكد من 
اليت يتم حساهبا انطالقا من  Degree of Freedom DFتعيُت النموذج ابالعتماد على قيمة درجة احلرية 

ت يف النموذج وادلعلمات الواجب تقديرىا فيو. دبعٌت ربدد ما إذا كان النموذج ػلوي القدر الكايف عدد ادلالحظا
من ادلعلومات اليت تسمح ابحلصول على قيم وحيدة لتقديرات معلمات النموذج )أي تقديرات العالقات بُت 
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الحظات( واجملاىيل )معامل النموذج اليت ادلتغَتات ادلتضمنة يف النموذج(. ىذه ادلقارنة بُت البياانت ادلعلومة )ادل
 1ربتاج إىل تقدير( يفضي إىل حاالت ثالث ىي:

   النموذج غري احملددunidentified model:  دبعٌت أن عدد ادلعلومات ادلتوفرة يف البياانت أقل من كم
ة ات أو ادلعلمات احلر ادلعلومات اليت ػلتاجها النموذج النظري ادلفًتض. وبتعبَت إحصائي يعٍت أن عدد البارامًت 

لنموذج النظري أكرب من ادلعلومات ادلتاحة يف بياانت العينة وادلتمثلة يف عدد اليت ربتاج إىل تقدير لقيمتها يف ا
 العناصر غَت ادلتكررة يف مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة؛

  دد أو النموذج املشبع احملالنموذجJust identified model:  وفيو ؽلكن إغلاد تقدير قيمة وحيدة لكل
معلمة أو ابرامًت حر ػلتاج للتقدير. وربدث حالة التشبع إذا تساوى عدد ادلعلمات احلرة اليت ربتاج إىل تقدير 
للنموذج ادلفًتض مع عدد ادلعلومات اليت توفرىا مصفوفة التباين ادلشًتك )عدد العناصر غَت ادلتكررة يف 

ساوي حجم ادلعلومات اليت يتطلبها النموذج النظري ادلفًتض مع ادلعلومات اليت توفرىا ادلصفوفة(. دبعٌت ت
 البياانت احملصلة من العينة ادلدروسة؛

  النموذج فوق احملددover identified model:  وربدث ىذه احلالة إذا كانت بياانت العينة ربتوي على
و النموذج النظري ادلفًتض. وبتعبَت إحصائي عندما تكون وفرة يف ادلعلومات تفوق حجم ادلعلومات الذي ػلتاج

عدد البارامًتات أو ادلعلمات احلرة اليت ربتاج إىل تقدير يف النموذج ادلفًتض أقل من عدد العناصر غَت ادلتكررة 
 يف مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة ادلدروسة. 

  مرحلة اختبار جودة النموذجModel verification: فًتض أو يتم فيها التـأكد من صحة النموذج ادل
ادلقًتح بتقييم مدى مطابقتو للبياانت دبعٌت تقييم احلد الذي استطاع أن يصل إليو يف سبثيل بياانت العينة وعدم 

 2االبتعاد عنها كثَتا. ويكون ذلك ابستخدام مؤشرات جودة ادلطابقة اليت تصنف إىل أربعة أصناف ىي:
 املطلقة  مؤشرات املطابقةAbsolute fit indices:  تًتجم عامة على أهنا نسبة التباين ادلشًتك يف مصفوفة

العينة ادلدروسة واليت يشرحها النموذج. أي تقيس مدى التطابق بُت مصفوفيت التباين ادلشًتك لكل من النموذج 
 النظري ادلفًتض والعينة ادلدروسة. وتعترب كدليل لدقة سبثيل النموذج للواقع؛

  مؤشرات تعديل االفتقار لالقتصادParcimony adjusted indices:  ترتبط ىذه ادلؤشرات بدرجة
تعقيد النموذج اليت كلما زادت قلت معها درجات احلرية ابعتبار أنو كلما زاد عدد البارامًتات احلرة اليت ربتاج 

ن حيث مستوى ادلطابقة لبياانت إىل تقدير اطلفضت درجات احلرية. حيث أنو إذا تواجد ظلوذجان متقارابن م
                                                           

1 Hair, F. J. op cit,  p. 908-609. 
2 See : Kline, B. R. op cit, pp. 196-197,  Civelek, E. M. op cit, p. 17-22. 
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العينة فإن النموذج الذي ػلتوي على أكرب عدد من البارامًتات يعترب أقل اقتصادا من النموذج اآلتخر. دبعٌت أنو 
تتعلق   سبثيل الواقع فإن ىذه ادلؤشراتإن كانت مؤشرات ادلطابقة ادلطلقة ربدد ما إذا كان النموذج دقيقا يف

 قات وعدم إكثار ال ادلتغَتات وال العالقات فيما بينها؛دبدى االقتصاد يف العال
 مؤشرات املطابقة التزايدية أو املقارنة  incremental /comparative fit indices تبُت ربسن :

 independenceمطابقة النموذج ادلقًتح مقارنة بنموذج إحصائي قاعدي وىو النموذج ادلستقل أو الصفري 
(null) model  والذي يفًتض عدم وجود أي ارتباطات بُت ادلتغَتات. وىذا يعٍت ضمنيا أن ىذه ادلؤشرات

تقيس حالة النموذج ادلقًتح مقارنة أبسوأ ظلوذج قد يتواجد وىو الذي ال ارتباطات فيو أو إىل أي حد يبتعد عنو. 
إسهام يزيد كلما ابتعد عن  كان لو  ا فإنو ال بد من معرفة إنيعٍت أنو بعد التأكد من كون النموذج دقيقا ومقتصد

 النموذج الصفري؛
  مؤشرات جودة التنبؤ Predictive fit indices:  تقيس جودة مطابقة النموذج ابفًتاض عينات متكررة

ابحلجم نفسو مسحوبة بطريقة عشوائية من اجملتمع كالعينة األصلية. ويكن القول أن ىذه ادلؤشرات تعتمد على 
 العينة. لكن معظم تطبيقات ظلذجة ادلعادالت البنائية ال تنتمي ذلذا النوع.اجملتمع وليس 

غلدر ابلذكر أن مؤشرات جودة ادلطابقة متعددة ومتفاوتة من حيث درجة األعلية. وأيضا قد صلد مؤشرا  مالحظة:
رات األكثر ينتمى ألكثر من صنف من األصناف ادلذكورة أعاله. ويف ىذه الدراسة سيتم االعتماد على ادلؤش

 استخداما واألكثر فعالية وىي:

  مؤشر كاي تربيعCMIN .ؽلكن : يظهر ىذا ادلؤشر االرتباط بُت النموذج ادلقًتح والنموذج احلايل أو الواقعي
مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة ادلدروسة واليت يتم اتختبار النموذج ادلقًتح  على تطابقابستخدام ىذا ادلؤشر احلكم 

مصفوفة التباين ادلشًتك للمجتمع. ودبا أن ىذا ادلؤشر يقيس االتختالف بُت النموذج والواقع  معبناء على بياانهتا 
نموذج الواقعي والنموذج فإنو ال بد أن ال يكون داال إحصائيا ألن الداللة اإلحصائية تعٍت االتختالف بُت ال

ألن الداللة تصبح زلققة  200ولكن ؽلكن ذباىل قيمة كاي تربيع يف حالة العينات اليت تزيد عن ادلفًتض. 
دبعٌت  CMIN/DFالذي يساوي  CN Critical N ؤشر حجم العينة احلرج دوما. لذا يتم االستدالل دب

ترب بديال عن مؤشر كاي تربيع كونو مستقال عن حاصل قسمة قيمة كاي تربيع على درجة احلرية. والذي يع
 .5و  2تكون قيمتو زلصورة بُت غلب أن حجم العينة و 
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  مؤشر اجلذر الًتبيعي دلتوسط تخطأ االقًتابRoot Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) يعد أفضل مؤشرات جودة ادلطابقة. يقيس قوة النموذج ادلفًتض يف ربقيق مطابقة مع مصفوفة :
 0.08إىل  0.05. ويقبل اجملال من 0.05التباين ادلشًتك للمجتمع. يكون يف حالة مطابقة جيدة إذا قل عن 

دل ذلك على  1 إىل 0.08ويدل على وجود تخطأ تقارب معقول يف اجملتمع. وإن انتمت قيمتو إىل اجملال 
 . 1مطابقة غَت كافية وعلى سوء ادلطابقة إذا زادت عن 

  جذر متوسط مربعات البواقي ادلعياريةStandardized Root Mean Square Residual SRMR :
يقيس الفرق بُت معامالت االرتباط ادلالحظة على العينة ومعامالت االرتباط ادلتوقعة للنموذج ادلفًتض والذي 

 ؛0.1ون أقل ما ؽلكن لتحقق جودة ادلطابقة لذا عموما فإن قيتو غلب أن تقل عن غلب أن يك
  مؤشر ادلطابقة ادلقارنComparative Fit Index (CFI) من أفضل ادلؤشرات القائمة على ادلقارنة يقارن :

فإن  0.90بُت قيمة كاي تربيع لنموذج البحث ادلفًتض بقيمة كاي تربيع للنموذج ادلستقل. إذا تعدت قيمتو 
 ذلك يعٍت مطابقة معقولة للنموذج ادلقًتح؛

 لويس -مؤشر اتكرTucker-Lewis Index (TLI) وىو مؤشر مقارن أيضا. يضيف إىل جانب مقارنة :
ال على النموذج. يفتقر إىل رلقيمة كاي تربيع معلمات حرة يف حالة تعقيد النماذج لتعويض أثر ذلك التعقيد 

 ؛0.90بوجود مطابقة جيدة إذا فاق القيمة زلدد للقيم لكن يتم احلكم 
  مؤشر جودة ادلطابقةGoodness of Fit Index (GFI) يقيس قدرة النموذج ادلفًتض على تقدًن :

 0تًتاوح قيمتو بُت معلومات عن عالقات أو وضع النموذج النظَت لو يف اجملتمع. يعترب حساسا حلجم العينة، 
ى جودة مطابقة النموذج ادلفًتض. لكن بتطوير ادلؤشرات األتخرى مل وكلما اقًتب من الواحد دل ذلك عل 1و

 يعد يعتمد عليو كثَتا؛

وىنا  .أما عن استخدام ىذه ادلؤشرات فإنو ال يوجد اتفاق بُت الباحثُت حول ادلؤشرات الواجب استخدامها
إىل استخدام مؤشر مالءمة واحد على األقل لكل فئة من الفئات ادلعتمدة. واجلدول اآليت يلخص  Hairيشَت 

قيم أيضا    Hairيف ىذه الدراسة ورلاالت قيمها ادلقبولة. وقد حدد  مؤشرات مطابقة اجلودة اليت سيتم استخدامها
فقد مت األتخذ ابجملاالت اخلاصة حبجم  . لذاحجم العينة وعدد فقرات االستبيان يف آن واحدىذه ادلؤشرات حبسب 

 ألهنا احلالة اليت ينتمي إليها ظلوذج ىذه الدراسة. 30وعدد فقرات أكرب من أو يساوي  250عينة أكرب من 
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 شرات املطابقة ومستوايت قبوهلا.ؤ : م(16-4) اجلدول رقم

 مستوى القبول ادلؤشر الفئة

 الواقع: درجة سبثيل Absolute fitادلطابقة ادلطلقة 

CMIN أن ال يكون داال 

CMIN/DF=NC 5-2 

RMSEA ≥0.08 

SRMR ≥0.08 

: Incremental fitادلطابقة التزايدية التدرغلية 
 درجة اإلسهام

IFI >0.90 

TLI >0.90 

CFI >0.90 

: Parsimonious fitادلطابقة الدنيا )االقتصادية(
 االقتصاد يف عدد ادلتغَتات والعالقات.

CMIN/DF=NC 5-2 

RMSEA ≥0.08 

 ,Hair, F. J. Multivariate data analysis, 7th ed :: من إعداد الطالبة ابالعتماد على املصدر.
Pearson, England, 2014, p. 584 

  أنواع النماذج يف منذجة املعادالت البنائية: 4-4-3

-two 1عملية النمذجة البنائية القائمة على تخطوتُتالتختبار النموذج النظري ذلذه الدراسة فإنو سيتم اتباع 

steps SEM process مث  ظلوذج القياس. وتعٍت ىذه الطريقة أن يتم يف تخطوة أوىل اتختبار جودة مطابقة وصالحية
 ظلوذججودة  فإن بعد التأكد من ذلك يتم االنتقال إىل اخلطوة الثانية ادلتمثلة يف اتختبار النموذج البنائي. وابلتايل

 لمرحلتُت.ويف ىذا العنصر شرح سلتصر ل ىي األساس يف اتختبار النموذج البنائي. القياس

  :Measurement Model القياس منوذج 4-4-3-1

وىو  CFA Confirmatory Factor Analysisأو كما يسمى أيضا بنموذج التحليل العاملي التوكيدي 
يتعامل مع ادلتغَتات الكامنة ومؤشراهتا، حيث ػلدد العالقات بُت "ذلك اجلزء من ظلوذج ادلعادلة البنائية والذي 

ادلتغَتات ادلشاىدة )ادلؤشرات( وادلتغَتات غَت ادلشاىدة )الكامنة(. كما أنو أيضا يصف صدق وثبات ادلتغَتات 
ة ىي: القياس يف ىذه الدراسة كما سيتم توضيحو يف الفصل الالحق تسعة متغَتات كامنظلوذج  ويضم2ادلشاىدة."

التعلم الفردي،  ثقافة التعلم، القيادة، مكافأة التعلم، اذليكل التنظيمي، التقييم والتغذية الراجعة، تكنولوجيا ادلعلومات،

                                                           
1 Hair, F. J. op cit, p. 643. 

 .25، ص: 8024، وائل، 2، طأموس؛ دراسة تطبٌمٌة برنامجالنمذجة بالمعادالت البنائٌة باستخدام أٌمن سلٌمان المهوجً وفلاير دمحم أبو عواد،   2
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تعلم الفريق، تعلم ادلؤسسة. وكل متغَت كامن منها سيتم قياسو دبجموعة مؤشرات تتمثل يف عدد فقرات االستبيان اليت 
 تنتمي لكل متغَت كامن.

 اتختبار ظلوذج القياس ادلقًتح من تخالل تخطوتُت:ن سيكو 

 :اتختبار مطابقة النموذج أو مدى مالءمتو ابستخدام اخلطوات وادلؤشرات ادلذكورة سابقا. انطالقا  اخلطوة األوىل
من توصيف النموذج مث التأكد من كونو زلددا مث تقديره والتأكد من انتماء مؤشرات ادلطابقة ادلختلفة إىل اجملاالت 

 ادلعتمدة وانتهاء بتعديل النموذج إذا اقتضى األمر ذلك؛
  1التأكد من أدلة الصدق البنائي وادلتمثلة يف الثبات،  الصدق التقاريب، الصدق التمايزي. الثانية:اخلطوة 
 :0.7ويتم التأكد منو حبساب معامل ألفا كرونباخ لكل متغَت كامن والذي غلب أن ال يقل عن  الثبات 

ابو معاين الفقرات وقياسها ألن ذلك يعٍت تش 0.9للدراسات األساسية أو التوكيدية كما غلب أن ال يزيد عن 
الذي يضاف إىل  CR Composite Reliabilityواحد. ابإلضافة إىل حساب معامل الثبات ادلركب  ءلشي

 تشبعات ادلؤشرات يف ادلتغَت الكامن ونو أيتخذ بعُت االعتبار التفاوت يفمعامل الثبات ألنو أكثر دقة منو ك
للدراسات  0.7ربىا متساوية. وىو اآلتخر غلب أن ال يقل عن الواحد على عكس معامل ألفا كرونباخ الذي يعت

 . 0.9األساسية التوكيدية وأن ال يزيد عن 
  التقاريبالصدقConvergent Validity :  يقيس قدرة ادلؤشرات على قياس ادلتغَت الكامن الذي تنتمي

للمتغَت الكامن الذي تنتمي إليو تفوق قيم تشبع ادلؤشرات أن إليو. وحىت يتحقق الصدق التقاريب فال بد أوال 
ب يف حالة ادلقاييس ادلستمدة من دراسات سابقة مشاهبة مع اشًتاط أن تكون دالة إحصائيا. وابلتايل غل 0.6

متغَت كامن  قيمة متوسط التباين ادلستخلص لكلالشرط. واثنيا أن ال تقل  حذف ادلؤشرات اليت ال ربقق ىذ
AVE Average Variance Extracted  ظلوذج القياسسب لكل متغَت كامن يف . )رب0.5عن القيمة 

 بقسمة رلموعة مربعات التشبعات ادلعيارية لكل فقراتو على عدد ىذه الفقرات. ويدل ىذا ادلؤشر على مقدار
ذلك ف 0.5عن ألهنا إن قلت ومات الناذبة عن اخلطأ(. ادلعلومات ادلوجودة يف ادلتغَت الكامن مقارنة بكم ادلعل

أن ادلعلومات الناذبة عن اخلطأ أكرب من التباين الذي يفسره ادلفهوم شلا يثَت الشك يف صحة ادلؤشرات اليت  معناه
  اتختَتت لقياس ادلتغَت الكامن.

                                                           
1 Hair, F. J. op cit,  p. 617-619. 
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  الصدق التمايزيDiscriminant Validity:  يقيس مدى اتختالف كل متغَت كامن عن ابقي ادلتغَتات
الكامنة يف النموذج. وابلتايل كلما زاد االتختالف دل ذلك على أن ادلتغَتات الكامنة ال تقيس شيئا واحدا. ومن 
أساليب قياسو مقارنة قيم متوسط التباين ادلستخلص لكل متغَتين كامنُت مع مربع االرتباط ادلقدر بينهما. فإن  

ت قيمة التباين ادلستخلص ىي األكرب دل ذلك على ربقق الصدق التمايزي وىذا يعٍت أن كل مؤشر ينتمي كان
 دلتغَت كامن واحد فقط وعدم وجود ارتباطات متقاطعة. 

  :structural model النموذج البنائي 4-4-3-2

وغَت ادلباشرة بُت متغَتين كامنُت يضم أكثر من ظلوذج قياس حبيث ػلدد العالقات السبية والتأثَتات ادلباشرة 
ويف ىذه الدراسة يضم النموذج البنائي سلتلف أبعاد ظلوذج القياس مع ربديد العالقات فيما بينها  1على األقل.

ابلشكل الذي يسمح ابتختبار الفرضيات اليت مت وضعها. وقبل اتختبار الفرضيات فإنو البد أوال من اتختبار ربديده 
 ؤشرات جودة مطابقتو تقع يف اجملاالت ادلقبولة. والتأكد من أن قيم م

  شروط النمذجة البنائية: 4-4-4

  2إلجراء ظلذجة ادلعادالت البنائية.ية عينة الدراسة والتوزيع الطبيعي للبياانت اإىل اشًتاط كف  Hairيشَت

 اختبار كفاية حجم العينة:  4-4-4-1
فإنو سيتم التأكد منو  Hairابلنسبة لكفاية حجم العينة فإنو ابإلضافة إىل انتماء حجمها إىل اجملال الذي حدده 

 كمؤشرين على ذلك. Bartelett و  KMOأيضا من تخالل اتختبار 
 لكفاية حجم العينة. Bartelettو   KMOاختبار نتائج (: 17-4اجلدول رقم )

 KMO 0.946قيمة 

 Bartelettاتختبار 

 9355.824 قيمة كاي تربيع

 990 درجة احلرية

 0.000 الداللة اإلحصائية
 spss v.23ات اد الطالبة ابالعتماد على سلرجمن إعداملصدر: 

                                                           
 .25أٌمن سلٌمان المهوجً وفلاير دمحم أبو عواد، مرجع سابك، ص:   1

2 Hair, F. J. op cit, p. 573-574. 
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  1وىي قيمة شلتازة إذ كلما اقًتبت من الواحد 0.946قد بلغت   KMO من تخالل اجلدول ؽلكن مالحظة أن قيمة
 كان ذلك أفضل مع معنوية الداللة اإلحصائية شلا يعٍت أن حجم العينة كاف الستخدام النمذجة البنائية.

: التختبار اعتدالية البياانت )أي تتوزع طبيعيا( فقد مت استخدام مقاييس اختبار اعتدالية البياانت 4-4-4-2
للتأكد من أن كل مؤشر )فقرة( تتبع التوزيع  Kurtosis )الًتكيز( ومعامل التفرطح  skewness االلتواء )التناظر(

 واجلدول اآليت يوضح النتائج. [1، 1-]حبيث يشًتط أن تكون قيم ىذه ادلعامالت ضمن اجملال  الطبيعي.

 (: نتائج اختبار اعتدالية البياانت18-4اجلدول رقم )

معامل  الفقرة الرقم
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

معامل  الفقرة احملور
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

معامل  الفقرة احملور
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

ادة
القي

 

1 -0.175 -0.314 

ييم
التق

 
عة 

راج
ة ال

غذي
والت

 

1 -0.103 -0.267 

علم
 الت

افة
ثق

 

1 -0.266 -0.349 
2 -0.232 -0.224 2 -0.002 -0.281 2 -0.352 -0.082 
3 -0.335 -0.222 3 -0.088 -0.351 3 -0.224 -0.229 
4 0.038 -0.541 4 -0.121 -0.326 4 -0.108 -0.613 
5 -0.040 -0.470 

جيا
ولو

تكن
ت  

وما
ملعل

ا
 

1 -0.546 -0.089 5 -0.120 -0.580 
6 -0.081 -0.681 2 -0.215 -0.592 6 -0.261 -0.226 
7 -0.160 -0.281 3 -0.247 -0.603 

سة
ؤس

م امل
تعل

 

1 -0.275 -0.326 

علم
 الت

افأة
مك

 

1 0.039 -1.006 

دي
لفر

م ا
لتعل

ا
 

1 -0.280 -0.470 2 -0.321 -0.236 
2 0.122 -1.095 2 -0.052 -0.420 3 0.016 -0.188 
3 0.174 -0.808 3 -0.039 -0.809 4 -0.042 -0.485 
4 0.073 -0.914 4 -0.083 -0.654 5 -0.173 -0.121 

مي
نظي

 الت
كل

اهلي
 

1 -0.262 -0.148 

ريق
 الف

علم
ت

 

1 -0.254 -0.405 6 -0.038 -0.412 
2 -0.054 -0.378 2 -0.306 -0.201 7 0.035 -0.593 
3 -0.182 -0.211 3 -0.042 -0.611  - - - 
4 -0.166 -0.203 4 -0.078 -0.436  - - - 
5 0.052 -0.704 5 0.005 -0.566  - - - 

   SPSS v.23ات ابالعتماد على سلرجاد الطالبة من إعداملصدر: 
يتضح من تخالل اجلدول أن كل مؤشرات الدراسة تقع معامالت التوائها أو تفرطحها يف اجملال احملدد شلا يعٍت 

 أن توزيع البياانت طبيعي وؽلكن استخدام معادالت النمذجة البنائية انطالقا منها.

                                                           
1 Ghewy, P. Guide pratique de l’analyse des données : avec applications sous IBM SPSS et Excel, De Boeck, Paris, 
France, 2010, p. 240. 
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 Statistical Packageمت استخدام كل من برانمج لتحليل البياانت أدوات اإلحصاء املستخدمة: 4-4-5
for Social Sciences SPSS v.23  وبرانمجAMOS v.23   وسبثلت األدوات اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذه

 الدراسة يف األدوات اآلتية:

 األفراد ادلستجوبُت على كل بند من بنود االستبيان وعلى كل  ادلتوسط احلسايب: الذي يقيس متوسط إجاابت
 ؛بعد

  االضلراف ادلعياري: الذي يقيس مدى تشتت اإلجاابت عن ادلتوسط احلسايب. لذا فهو يقيس التجانس يف
اإلجاابت إذ كلما اقًتبت قيمتو من الصفر دل ذلك على أن ادلستجوبُت يتفقون على إجابة واحدة والعكس 

 صحيح؛
 :ويستخدم لقياس التشتت بُت ادلتغَتات من تخالل ربديد اجملاالت اليت تنتمي إليها اإلجاابت وتفسَت  ادلدى

 مقياس اإلجابة الذي مت اتختياره؛ حسب مستوى اإلجابة
  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان ومعامل االرتباط بَتسون لقياس صدق االتساق الداتخلي لقياس

ابلدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو والصدق البنائي بقياس ارتباط البعد ابلدرجة الكلية  ارتباط الفقرات
 لالستبيان؛

  طح )الًتكيز( للتأكد من اتباع البياانت اجملمعة للتوزيع الطبيعي كونو شرطا )التناظر( ومقياس التفر مقياس االلتواء
. وقد مت [1+ ، 1-]تًتاوح بُت  القيم احملصلةمن شروط التحليل العاملي التوكيدي. ويتحقق ذلك إذا كانت 

ل فقرة على حدة اتختيار ىذين االتختبارين دون غَتعلا من اتختبارات التوزيع الطبيعي ألهنما يركزان على توزيع ك
وليس البعد ككل. وابلتايل فحىت لو مت حذف بعض الفقرات عند إجراء اتختبارات النمذجة البنائية فسيكون 

 التوزيع طبيعيا. 
  اتختبار ستودنتt  لعينة واحدة دلعرفة إن كان متوسط اإلجاابت على كل فقرة من فقرات االستبيان يزيد أو يقل

كم على االذباه العام آلراء ادلستجوبُت حول ىذه الفقرات يف ادلؤسسات زلل عن قيمة ادلتوسط االفًتاضي للح
ا على يتم حساب ادلتوسط االفًتاضي بتنقيط كل اتختيار من اتختيارات سلم اإلجابة ومجعها مث قسمته 1الدراسة.

للحكم على االذباه العام لإلجاابت يتم االعتماد (. و 3=5(/5+4+3+2+1عددىا ) ادلتوسط االفًتاضي=)
 ائية حيث أن:وداللتو اإلحص tقيمة إشارة على 

                                                           
مطبوعة فً ممٌاس اختبار الفرضٌات سنة أولى ماستر تخصص علم االجتماع الحضري، كلٌة العلوم االنسانٌة  "اختبار الفرضٌات"،فاروق ٌعلى،  1

 .32-35، الجزائر، دون سنة نشر، ص: 8واالجتماعٌة، جامعة سطٌف 
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  فإن ذلك يعٍت أن قيمة ادلتوسط احلسايب للعينة مقارب جدا أو مساو   0.05 <إذا كانت الداللة اإلحصائية 
سالبة كانت أم موجبة(. دبعٌت أن االذباه العام  tلقيمة ادلتوسط احلسايب االفًتاضي )ىنا ال يهم إشارة قيمة 

 إلجاابت ادلستجوبُت ىو أن الظاىرة متوسطة؛
  وقيمة  0.0.  ≥إذا كانت الداللة اإلحصائيةt  موجبة فهذا يعٍت أن ادلتوسط احلسايب للعينة أكرب من ادلتوسط

 ؛أكرب من ادلتوسط االفًتاضيرة دلستجوبُت ىو أن الظاىضي. وابلتايل فإن االذباه العام إلجاابت ااالفًتا
  وقيمة  0.05 ≥إذا كانت الداللة اإلحصائيةt  سالبة فهذا يعٍت أن ادلتوسط احلسايب للعينة أصغر من ادلتوسط

 .أقل من ادلتوسط االفًتاضيدلستجوبُت ىو أن الظاىرة اضي. وابلتايل فإن االذباه العام إلجاابت ااالفًت 
  اتختبارKMO و Bartelett للتأكد من كفاية حجم العينة؛ 
  التحليل العاملي التوكيدي التختبار ظلوذج القياس ادلقًتح والذي يعتمد على مؤشرات جودة ادلطابقة اليت مت

 التفصيل فيها العنصر السابق؛
  اتختبار الصدق التقاريب والصدق التمايزي ابستخدام كل منAverage Variance Extracted AVE 

Maximum Shared Variance MSV ; Composite Relliability CR,  
  اتختبار جودة النموذج البنائي ابستخدام مؤشرات جودة ادلطابقة للتأكد من جودتو واتختبار عالقات التأثَت

Bootstrappingادلباشرة والوسيطية بُت متغَتات النموذج البنائي ابستخدام تقنية 
وىي مدتخل إلثبات  1

غَتات أو األبعاد من تخالل سحب عدد كبَت من العينات اجلزئية من العينة األصلية صالحية ظلوذج متعدد ادلت
يرات شلا يسمح إبعطاء تقد .وتقدير ظلاذج لكل عينة جزئية مث ذبميع كل تقديرات النماذج اجلزئية معا .للبحث

 احلكم على وجود األثر أفضل مع ربديد رلاالت الثقة واألىم ربديد قيمة الداللة اإلحصائية اليت يعتمد عليها يف
   الوسيط من عدمو.

  مؤشرات التعديلModification indices وطريقة فحص البواقي من تخالل مصفوفة البواقي ادلعيارية 
standardized residuals matrix

ألهنما األساسان اللذان يعتمد عليهما يف تعديل مستوى مطابقة  2
لتحسُت من تخالذلما حبذف بعض الفقرات أو ربط أتخطاء القياس  AMOSالنموذج حبيث يسمح برانمج 

  اجلودة؛

 

                                                           
1 Hair, F. J. op cit, p. 2. 

 .853-842، مرجع سابك، ص:  LISRELولٌزرل  SPSSالتحلبل العاملً؛ مفاهٌمهما ومنهجٌتهما بتوظٌف حزمة ادمحم بوزٌان تٌغزة،  2
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 اخلالصة:

مت يف ىذا الفصل التطرق إىل اإلطار ادلنهجي للدراسة ادليدانية لتحديد اخلطوات ادلتبعة يف بناء النموذج 
ىذه الدراسة تعتمد على برادؽلغم الفسلفة وبعد عرض سلتلف براديغمات البحث اتضح أن واتختباره إحصائيا. 

الوضعية من تخالل االنطالق من مراجعة الدراسات السابقة وربديد ادلتغَتات بناء عليها وىذا ما مت توضيحو يف 
واليت من تخالذلا مت ربديد أبعاد النموذج النظري الذي اعتمد عليو يف صياغة فقرات الفصول النظرية السابقة. 

 التختبار النموذج النظري. االستطالعية إلثبات مالءمتو كأداةتو وصدقو يف الدراسة من ثبا والتأكداالستبيان 

الدراسة ىو أسلوب  تخدم يف ىذهسالذي سيكما اتضح من تخالل الفصل أن األسلوب اإلحصائي األنسب 
تبار عالقات التأثَت فيما بينها يف نظرا خلصائصو اليت سبكنو من دراسة الظواىر متعددة ادلتغَتات واتخالنمذجة البنائية 

التأكد من توافر شروط النمذجة البنائية يف أداة الدراسة وعرض سلتلف مراحلها وأنواع آن واحد. ومن ىذا ادلنطلق مت 
 النماذج اليت سيتم استخدامها وعرضها يف الفصل الالحق.

 



 

 اختبار النموذج النظري.5
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 متهيد:

من أن البياانت اجملمعة  مبعٌت التأكد .اختبار ظلوذج القياس والنموذج البنائييقوم اختبار النموذج النظري على 
كة وبعدىا اختبار شبادلقًتحة.  أببعادهمن ادلؤسسات ادلدروسة ابستخدام االستبيان تتطابق مع النموذج النظري 

 عالقات التأثَت بُت ادلتغَتات.

االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول سلتلف الفقرات اليت  فإنو سيتم يف ىذا الفصل عرضلتحقيق ذلك 
يف النموذج النظري يف ادلؤسسات زلل احتواىا االستبيان دلعرفة مدى توافر كل بعد من أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة 

ليتم بعدىا االنتقال إىل اختبار جودة ظلوذج القياس ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي للتأكد من جودة الدراسة. 
ن  وبعد االطمئنان موصدقو التمايزي وصدقو التقاريب مع إجراء التعديالت عليو إن تطلب األمر ذلك.  وثباتو مطابقتو

 ضياتو. وفرإىل اختبار النموذج البنائي سيتم االنتقال  فر على كل ىذه الشروطكونو يتوا
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 األوىل: الرئيسة جوبني حول فقرات أبعاد االستبيان واختبار الفرضيةاالجتاه العام إلجاابت ادلست عرض 5-1

إلجاابت األفراد ادلستجوبُت يف ادلؤسسات زلل الدراسة حول سلتلف فقرات األبعاد اليت  االجتاه العام لعرض
للعينة ادلدروسة بقيمة ادلتوسط االفًتاضي ادلتوسطات احلسابية مقارنة قيم مت االعتماد على  ؛احتواىا استبيان الدراسة

حيث  لعينة واحدة وداللتو اإلحصائية. tاختبار وللحكم على الفارق بينهما سيتم االعتماد على نتائج . 3وىي 
ق عرض نتيجة كل فقرة على يف كل بعد من أبعاد النموذج عرض نتائج البعد ككل مث التفصيل فيها عن طري سيتم

 حدة ألن نتائج البعد ككل غَت كافية مامل يتم التفصيل يف نتائج كل فقرة.

  القيادة: بعداالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات  عرض 5-1-1

 نتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد القيادة: (1-5)يلخص اجلدول 

 بعد القيادة.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (1-5) اجلدول رقم

ادلتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

 االضلراف
 الداللة tقيمة  ادلعياري

 اإلحصائية
 خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن ادلسَتين يقومون ب:من 
 0.000 3.95 1.05 3.23 مراعاة مصاحل األفراد عند صياغة األىداف ادلستقبلية 1
 0.000 5.04 0.98 3.27 نشر أىداف ادلؤسسة يف كل ادلستوايت اإلدارية 2
 0.000 8.31 1.00 3.45 ادلؤسسةالعمل على تطوير قدراهتم ومعارفهم مبا ؼلدم حتقيق أىداف  3
 0.059 1.89- 1.05 2.89 إشراك األفراد عند اختاذ القرارات ادلختلفة 4
 0.023 2.29- 0.99 2.88 إعطاء فرصة لكل األفراد ابدلشاركة يف إغلاد حلول دلشكالت ادلؤسسة 5
 0.013 2.49- 1.10 2.85 تشجيع األفراد على طرح أفكارىم حبرية 6
 0.000 4.62 0.95 3.24 ثقة األفراد مبساعلتهم الفعلية يف ادلؤسسةترسيخ  7

 0.008 2.68 0.79 3.11 ككل  البعد
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

قيمة ادلتوسط  يتضح أنحيث  القيادةيوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد 
من قيمة ادلتوسط االفًتاضي. وللحكم على ىذا قليال أكرب   0.79ابضلراف معياري بلغ  3.11احلسايب اليت بلغت 

أن درجة البعد ككل أكرب من ادلتوسط  يؤكداليت كانت موجبة ودالة إحصائيا شلا  tقيمة الفارق يتم االعتماد على 
يف ادلؤسسات زلل الدراسة تتصف مبا جاء  السلوكات القياديةأن ادلستجوبُت غلمعون على أن ا يعٍت وىذ االفًتاضي.

 االفًتاضي. أعلى من ادلتوسط من صفات يف الفقرات بشكل
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ادلستجوبُت يرون أن السلوكات القيادية يف ادلؤسسات زلل الدراسة  ابلرجوع إىل نتائج الفقرات أنيتضح 
 ونشر ىذه األىداف مبراعاة مصاحل األفراد عند وضع األىداف ادلستقبلية للمؤسسةتتصف بشكل أعلى من ادلتوسط 

وترسيخ ثقة األفراد أبن مساعلتهم  حتقيقهاالعمل على تطوير قدراهتم ومعارفهم مبا ؼلدم و وايت اإلدارية ادلختلفة ستللم
غَت  tتبُت قيمة موجبة ودالة ابلنسبة للفقرات اليت عربت عن ىذه الصفات. كما  tألن قيمة . زلورية يف ادلؤسسة

أن القادة يف ادلؤسسات زلل الدراسة يشركون بشكل متوسط األفراد عن اختاذ القرارات  4الدالة ابلنسبة للفقرة رقم 
 سالبة ودالة إحصائيا شلا يعٍت أن القادة يقومون بشكل أقل من ادلتوسط tفقيمة  6و 5أما ابلنسبة للفقرتُت  ادلختلفة.

وتشجيع األفراد على طرح أفكارىم  إبعطاء فرصة جلميع األفراد ابدلساعلة وادلشاركة يف إغلاد حلول دلشكالت ادلؤسسة
 .حبرية

  مكافأة التعلم: االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعدعرض  5-1-2

 :مكافأة التعلمنتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (2-5)يلخص اجلدول 

 بعد مكافأة التعلم.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (2-5) اجلدول رقم

 الفقرة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 tقيمة 
 الداللة

 اإلحصائية
 :ــــــخالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن نظام مكافأة التعلم يتصف بمن 
 0.000 5.03- 1.18 2.68 مكافأة األفراد نتيجة تعلمهم )ابلًتقية أو مكافآت مادية أو مالية( 1
 0.000 6.30- 1.19 2.59 مكافأة األفراد أصحاب ادلبادرات واألفكار اجلديدة اليت ختدم أىداف ادلؤسسة 2
 0.000 6.59- 1.11 2.60 مكافأة الفرد بناء على ما حققو الفريق أو القسم الذي ينتمي إليو 3
 0.000 5.71- 1.13 2.65 مكافأة الفرد على جودة العمل وليس الوقت الذي أمضاه يف ادلؤسسة 4

 0.000 7.27- 0.94 2.62 احملور ككل
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

 2.62بلغ متوسطو احلسايب دلستجوبُت حول بعد مكافأة التعلم. حيث يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ا
ادلتوسط احلسايب وللتأكد من داللة الفارق بُت  .وىي قيمة أقل من قيمة ادلتوسط االفًتاضي. 0.94ابضلراف معياري 

دالة إحصائيا و  سالبة وىي قيمة 7.27-اليت بلغت  tقيمة اختبارللعينة وادلتوسط االفًتاضي فإنو يتم االعتماد على 
لدراسة أقل من ادلتوسط شلا يؤكد أن مستوى مكافآت التعلم يف ادلؤسسات زلل ا .0.05ألن مستوى الداللة أقل من 

 نظام مكافأة التعلم ال يتصف مبا جاء يف فقرات ىذا البعد.أن االفًتاضي. مبعٌت أن ادلستجوبُت يرون 
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 .وتنتمي للفئة "ضعيف" 3طبق ىذه النتيجة على كل فقرات البعد ألن قيمة ادلتوسط احلسايب كلها أقل من تن
شلا يعٍت أن نظام مكافآت التعلم يف ادلؤسسات  .لكل الفقرات اليت كانت سالبة ودالة إحصائيا tقيمة  وىذا ما أثبتتو
مكافأة الفرد على جودة العمل قية أو مكافآت مادية أو مالية( و يهمل مكافأة األفراد نتيجة تعلمهم )ابلًت زلل الدراسة 

مكافأة فريق أو القسم الذي ينتمي إليو و مكافأة الفرد بناء على ما حققو الس الوقت الذي أمضاه يف ادلؤسسة و ولي
 األفراد أصحاب ادلبادرات واألفكار اجلديدة اليت ختدم أىداف ادلؤسسة.

  اذليكل التنظيمي:االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد  عرض 5-1-3

اذليكل نتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (3-5)يلخص اجلدول 
 :التنظيمي

 بعد اذليكل التنظيمي.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (3-5) اجلدول رقم

 الفقرة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 tقيمة  ادلعياري

 الداللة 
 اإلحصائية

ـــــــمن خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن ىيكلها التنظيمي يتصف ب   :ـ
 0.000 6.56 0.96 3.34 منح األفراد الصالحيات الكافية إلصلاز مهامهم 1
 0.005 2.84 0.93 3.14 تسهيل بناء فرق العمل لتأدية العمل رتاعيا 2

3 
تسهيل استخدام االتصاالت ثنائية االجتاه ابستخدام أساليب 

 0.003 3.00 0.99 3.16 سلتلفة )نظام اقًتاحات، اجتماعات...(

 0.004 2.89- 1.12 2.82 نقل األفكار اليت يقدمها األفراد دون التقيد ابلسلم اإلداري 4
 0.005 2.81 0.77 3.11 ككل  البعد

  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول بعد اذليكل التنظيمي والذي بلغ متوسطو احلسايب 

 ىذا الفارقوللتأكد من داللة  .من قيمة ادلتوسط االفًتاضيقليال . وىي قيمة أكرب 0.77ابضلراف معياري  3.11
دالة إحصائيا ألن مستوى الداللة أقل من و  موجبة وىي قيمة 2.81اليت بلغت  tفإنو يتم االعتماد على قيمة اختبار

 .دراسة أكرب من ادلتوسط االفًتاضيادلتوسط احلسايب لبعد اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسات زلل ال شلا يؤكد أن 0.05
مبعٌت أن ادلؤسسات زلل الدراسة تتوافر على خصائص اذليكل التنظيمي ادلذكورة يف الفقرات بشكل أعلى من 

  ادلتوسط.
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 الرابعةوداللتها اإلحصائية أهنا سالبة ودالة ابلنسبة للفقرة  tيتضح من خالل قيمة ابلرجوع إىل نتائج الفقرات 
وموجبة دالة ابلنسبة لباقي فقرات البعد. وابلتايل ؽلكن القول أن اذلياكل التنظيمية للمؤسسات زلل الدراسة تتصف 
بشكل أقل من ادلتوسط بسهولة نقل األفكار اليت يقدمها األفراد دون التقيد ابلسلم اإلداري وبشكل أعلى من 

تسهيل هم وتسهيل بناء فرق العمل ألداء العمل رتاعيا و ادلتوسط مبنح األفراد الصالحيات الكافية إلصلاز مهام
 .استخدام االتصاالت ثنائية االجتاه ابستخدام أساليب سلتلفة )نظام اقًتاحات، اجتماعات...(

  التقييم والتغذية الراجعة:االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد  عرض 5-1-4

التقييم والتغذية نتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (4-5)يلخص اجلدول 
 :الراجعة

 بعد التقييم والتغذية الراجعة.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (4-5) اجلدول رقم

 الفقرة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 tقيمة  ادلعياري

 الداللة
 اإلحصائية

 من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن تقييم التعلم يتم ابالعتماد على:
 0.785 2.27 0.99 3.01 التقييم ادلستمر ألداء األفراد والبحث يف سبل حتسينو 1
 0.009 2.63- 0.92 2.87 التقييم ادلستمر دلساعلة الفرق الرمسية وغَت الرمسية يف حتقيق األىداف 2
 0.018 2.38- 0.97 2.87 ادلؤسسة )عمليات، إجراءات...( للتحسُت ادلستمرمراجعة طريقة عمل  3
 0.062 1.87 0.92 3.09 الًتكيز على تشخيص ادلعرفة الناقصة لكل مستوى من مستوايت ادلؤسسة 4

 0.390 0.86- 0.80 2.96 ككل  البعد
 SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد التقييم والتغذية الراجعة. حيث بلغت قيمة 
. من ادلتوسط احلسايب االفًتاضي أقل بقليل فقط. وىي قيمة 0.80ابضلراف معياري قيمتو  2.96ادلتوسط احلسايب 

وىي قيمة غَت دالة  0.86-بلغت قيمتو  الذي tتبار وللتأكد من داللة ىذا الفارق فإنو البد من االعتماد على اخ
 3توسط االفًتاضي شلا يعٍت عدم وجود اختالفات بُت ادل 0.05وىي أكرب من  0.390ألن مستوى داللتها يساوي 

 يدل على أن اعتماد ادلؤسسات زلل الدراسة على التقييم والتغذية الراجعة متوسط.وىذا  ومتوسط العينة.

 ؛ شلا يعٍت أن4والفقرة  1لكل من الفقرة  tابلرجوع إىل نتائج الفقرات يتضح غياب الداللة اإلحصائية لقيمة 
الًتكيز على تشخيص ادلعرفة الناقصة لكل مستوى من األفراد والبحث يف سبل حتسينو و  التقييم ادلستمر ألداء

سالبة ودالة إحصائيا شلا يعٍت أن  3و 2للفقرتُت  tمتوسط يف ادلؤسسات زلل الدراسة. بينما قيمة  مستوايت ادلؤسسة
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وغَت الرمسية يف حتقيق األىداف ومراجعة طريقة عمل ادلؤسسة )عمليات، التقييم ادلستمر دلساعلة الفرق الرمسية 
 زلل الدراسة. أقل من ادلستوى ادلتوسط يف ادلؤسساتإجراءات...( للتحسُت ادلستمر 

  تكنولوجيا ادلعلومات:االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد  عرض 5-1-5

تكنولوجيا نتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (5-5)يلخص اجلدول 
 :ادلعلومات

 بعد تكنولوجيا ادلعلومات.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (5-5) اجلدول رقم

ادلتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

االضلراف 
 الداللة  tقيمة  ادلعياري

 اإلحصائية
 أهنا تتوافر على:من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى 

1 
نظام معلومات يسمح بتخزين كل ادلعلومات الالزمة لنشاط ادلؤسسة 

الزابئن، ادلوردين، ادلنتجات، العمليات...( بطريقة )معلومات عن األفراد، 
 منظمة سهلة االستخدام لكل من ػلتاجها

3.63 1.06 11.00 0.000 

نظام لتخزين معرفة ادلؤسسة )دراسة احلاالت، الدروس ادلستفادة من  2
 التجارب، أفضل ادلمارسات...( لتسهيل االستفادة منها وقت احلاجة إليها

3.04 1.08 0.64 0.517 

 0.013 2.50 1.10 3.15 تسهيالت تكنولوجية لتشارك ادلعرفة بُت األفراد )إنًتانيت، بريد إلكًتوين...( 3
 0.000 5.56 0.89 3.27 ككل  البعد

  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد تكنولوجيا ادلعلومات. حيث بلغت قيمة 

. وىي قيمة أكرب قليال من ادلتوسط احلسايب االفًتاضي. 0.89ابضلراف معياري قيمتو  3.27ادلتوسط احلسايب 
دالة موجبة و وىي قيمة  5.56لذي بلغت قيمتو ا tوللتأكد من داللة ىذا الفارق فإنو البد من االعتماد على اختبار 

أن ادلتوسط احلسايب لبعد تكنولوجيا ادلعلومات شلا يعٍت  0.05من  أقلوىي  0.000ألن مستوى داللتها يساوي 
  أكرب من ادلتوسط االفًتاضي.

على توفَت نظام معلومات يسمح  بشكل أكرب ابلرجوع إىل نتائج الفقرات يتضح أن تركيز ادلؤسسات منصب
بتخزين كل ادلعلومات الالزمة لنشاط ادلؤسسة )معلومات عن األفراد، الزابئن، ادلوردين، ادلنتجات، العمليات...( 

وبشكل أقل منو . ادلوجبة والدالة إحصائيا  tوىذا ما تؤكده قيمة بطريقة منظمة سهلة االستخدام لكل من ػلتاجها
التكنولوجية لتشارك ادلعرفة بُت األفراد ابألنًتنيت أو الربيد اإللكًتوين... ألن ادلتوسط احلسايب  على توفَت التسهيالت

موجبة دالة إحصائيا. أما االعتماد على نظام لتخزين معرفة ادلؤسسة )دراسة  tدرجتو متوسط وقيمة ذلذه الفقرة 
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فهو  لتسهيل االستفادة منها وقت احلاجة إليهااحلاالت، الدروس ادلستفادة من التجارب، أفضل ادلمارسات...( 
 متوسط وأقل من الفقرتُت األخريُت.

  عرض االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد ثقافة التعلم: 5-1-6

 :ثقافة التعلمنتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (6-5)يلخص اجلدول 

 بعد ثقافة التعلم.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (6-5) رقم اجلدول

 الفقرة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 tقيمة  ادلعياري

 الداللة
 اإلحصائية

ـــمن خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن طريقة تفكَت األفراد تتصف ب   :ــــ
 0.001 3.29 1.03 3.19 فيما بينهم الثقة ادلتبادلة  1
 0.000 5.95 0.94 3.31 ادلبادرة بتطوير معارفهم لتحسُت كفاءهتم يف أداء مهامهم 2
 0.000 5.35 0.97 3.28 تشارك معارفهم وخرباهتم فيما بينهم 3
 0.491 0.68 1.10 3.04 تقدًن ادلقًتحات واألفكار دون خوف 4
 0.056 1.91- 1.07 2.89 زلاولة إغلاد احللول عند ارتكاب األخطاء 5
 0.000 4.87 0.95 3.25 للنصائح واإلرشادات )من الزمالء أو من ادلشرفُت( االستجابة 6

 0.000 4.00 0.73 3.15 البعد ككل
  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

قيمة ادلتوسط  بلغتحيث  ثقافة التعلم.يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد 
وىي قيمة أكرب من قيمة ادلتوسط االفًتاضي. وللتأكد من داللة الفارق  0.73ابضلراف معياري بلغ  3.15احلسايب  

أن درجة البعد ككل أكرب من ادلتوسط  يعٍتاليت كانت موجبة ودالة إحصائيا شلا  tقيمة بينهما يتم االعتماد على 
  .تجوبُت يرون أن خصائص ثقافة التعلم متوافرة بشكل أكرب من ادلتوسط يف مؤسساهتمما يعٍت أن ادلس االفًتاضي.

ادلذكورة يف الفقرات إما متوسطة أو أكرب  ثقافة التعلمخصائص أن ابلرجوع إىل قيم فقرات ىذا البعد يتضح 
وموجبة ودالة  5و 4وداللتها اإلحصائية. إذ كانت غَت دالة ابلنسبة للفقرتُت  tمن ادلتوسطة اعتمادا على قيم 

يف ادلؤسسات زلل الدراسة تتصف بدرجة متوسطة بتقدًن  ثقافة التعلمومنو ؽلكن القول أن  .ابلنسبة لباقي الفقرات
جة أعلى من ادلتوسطة . وبدر عندما يرتكبون خطأ ماعن احللول  وببحثهماألفراد ادلقًتحات واألفكار دون خوف 

وبتشاركهم مهامهم  لتحسُت كفاءهتم يف أداءمعارفهم  بتطويرابلثقة ادلتبادلة بُت األفراد بعضهم البعض ومببادرة األفراد 
 .للنصائح واإلرشادات )من الزمالء أو من ادلشرفُت( جابتهمابستمعارفهم وخرباهتم فيما بينهم و 
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  التعلم الفردي:االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد  عرض 5-1-7

 :التعلم الفردينتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (7-5)يلخص اجلدول 

 بعد التعلم الفردي.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (7-5) اجلدول رقم

 الفقرة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 tقيمة  ادلعياري

 الداللة
 اإلحصائية

  من خالل:يتم  تعلم األفراد  الل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أنمن خ
 0.000 4.48 1.12 3.27 التكوين التحضَتي لألفراد اجلدد 1

2 
مساعدة األفراد اجلدد على االندماج يف ادلؤسسة )تعريفهم 

 0.023 2.27 0.95 3.12 العمل...(مبهامهم، بقانون 

نقل األفراد من منصب آلخر لتعلم مهارات جديدة )بشكل  3
 مؤقت(

2.84 1.14 -2.52 0.012 

تدريب األفراد كلما اقتضت احلاجة )تغيَت مناصب العمل، تغَت  4
 0.72 0.35 1.08 3.02 متطلبات منصب العمل احلايل...(

 0.170 1.37 0.85 3.06 البعد ككل
  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

 3.06يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول بعد التعلم الفردي والذي بلغ متوسطو احلسايب 
اليت بلغت  tوىذا ما تؤكده قيمة اختبار  وىي قيمة مساوية تقريبا لقيمة ادلتوسط االفًتاضي. .0.85ابضلراف معياري 

مبعٌت أن ادلستجوبُت غلمعون على أن تعلم  أن درجة البعد متوسطة.شلا يدل على  دالة إحصائياغَت وىي قيمة  1.37
 األفراد من خالل االعتماد على ما جاء من شلارسات يف فقرات ىذا البعد متوسط.

م مهارات جديدة يتم بشكل أقل من لنقل األفراد من منصب آلخر لتعابلرجوع إىل نتائج الفقرات يتضح أن 
دريب األفراد كلما تودالة إحصائيا. كما يتضح أن  2.52-سالبة  tادلتوسط يف ادلؤسسات زلل الدراسة فقيمة 

تغيَت مناصب العمل أو تغَت متطلبات منصب العمل احلايل للفرد... يتم بدرجة متوسطة يف اقتضت احلاجة عند 
غَت دالة ابلنسبة ذلذه الفقرة. أما التكوين التحضَتي لألفراد اجلدد ومساعدهتم على  tفقيمة ادلؤسسات زلل الدراسة 

 ادلوجبة للفقرتُت والدالة إحصائيا. tاالندماج يف ادلؤسسة فيتم بدرجة أكرب من ادلتوسطة وىذا ابلرجوع إىل قيمة 

  ق:يتعلم الفر االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد  عرض 5-1-8

 :قتعلم الفرينتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (8-5)يلخص اجلدول 
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 ق.تعلم الفري زلوربعد جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (8-5) اجلدول رقم

ادلتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

االضلراف 
 الداللة  tقيمة  ادلعياري

 اإلحصائية
  خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن التعلم داخل الفرق ػلدث من خالل: من
 0.068 1.82 1.00 3.10 التفكَت اجلماعي يف طريقة تنظيم العمل داخل الفريق لتحقيق اذلدف 1
 0.142 1.47 0.92 3.07 تعلم كل فرد داخل الفريق ما يلزمو لتحقيق مهمة الفريق ونشره لزمالئو 2
 0.571 0.56- 1.05 2.97 أسباب ادلشكالت داخل الفريق رتاعياحتليل  3
 0.308 1.02- 1.01 2.94 يف العمل لتحسينهاة أفراد الفريق الطريقة ادلتبعة مناقش 4
 0.074 1.79- 1.02 2.90 حتليل الفارق بُت النتائج واألىداف كلما أهنى الفريق مهمة ما 5

 0.948 0.06- 0.82 2.99 ككل  البعد
  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

يوضح اجلدول االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد تعلم الفريق يف ادلؤسسات زلل الدراسة. 
وىي قيمة مساوية تقريبا لقيمة ادلتوسط االفًتاضي. . 0.82ابضلراف معياري  2.99حيث بلغ متوسطو احلسايب 

ولكنها غَت دالة إحصائيا شلا يؤكد الدرجة ادلتوسطة دلمارسات  0.06-اليت كانت سالبة بقيمة  tما تؤكده قيمة وىذا 
  . شلا يعٍت أن ادلستجوبُت غلمعون على أن شلارسات تعلم الفريق متوسطة يف مؤسساهتمق. يتعلم الفر 

شلا  .كل فقرات البعد حيث تنتمي كل قيم ادلتوسط احلسايب إىل فئة الدرجة ادلتوسطة  علىتنطبق ىذه النتيجة 
لعمل داخل الفريق يعٍت أن التفكَت اجلماعي يف طريقة تنظيم ا وىذااليت مل تكن دالة ألي فقرة  tانعكس على قيمة 

حتليل أسباب ادلشكالت زمالئو و قيق مهمة الفريق ونشره لتعلم كل فرد داخل الفريق ما يلزمو لتحلتحقيق اذلدف و 
حتليل الفارق بُت النتائج واألىداف كلما يف العمل لتحسينها و ة أفراد الفريق الطريقة ادلتبعة مناقشرتاعيا و داخل الفريق 

 أهنى الفريق مهمة ما كلها شلارسات دتارس بشكل متوسط لتعلم الفرق يف ادلؤسسات زلل الدراسة.

  االجتاه العام إلجاابت ادلستجوبني حول فقرات بعد تعلم ادلؤسسة: عرض 5-1-9

تعلم نتائج التحليل اإلحصائي لالجتاه العام إلجاابت ادلستجوبُت حول فقرات بعد  (9-5)يلخص اجلدول 
وىي قيمة قريبة جدا من  0.79ابضلراف صغَت قيمتو  3.01حيث بلغت قيمة ادلتوسط احلسايب للبعد  .ادلؤسسة

وىي قيمة غَت داللة إحصائيا ألن مستوى  0.41اليت بلغت  tوىذا ما تؤكده قيمة اختبار  .ادلتوسط االفًتاضي
ومتوسط  3شلا يعٍت عدم وجود اختالفات بُت ادلتوسط االفًتاضي  0.05وىي قيمة أكرب من  0.68داللتها يساوي 

تعلم ادلذكورة يف ادلستجوبُت يرون وابتفاق كبَت أن اعتماد ادلؤسسة زلل الدراسة على أساليب ال وابلتايل فإن .العينة
 الفقرات متوسط.
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 بعد تعلم ادلؤسسة.جاابت ادلستجوبني حول إل االجتاه العام: (9-5) اجلدول رقم

ادلتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

االضلراف 
 الداللة tقيمة  ادلعياري

 اإلحصائية
 تعتمد لتتعلم على:أهنا  خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترىمن 

تغَتات البيئة اخلارجية للمؤسسة )دراسة ادلنافسُت، دراسة ومتابعة  1
 0.001 3.24 1.08 3.19 رغبات الزابئن، سوق ادلواد األولية، ادلنتجات البديلة...(

 0.001 3.20 0.96 3.17 مناقشة ادلشاريع السابقة عند بداية كل مشروع جديد 2

العمل من ادلؤسسات األخرى )منافسُت، مكاتب تعلم طريقة  3
 0.007 2.70- 1.00 2.85 الدراسات، عقد شراكات مع مؤسسات أخرى...(

4 
حبث ادلسَتين عند اختاذ القرارات عن ادلعلومات من خارج ادلؤسسة 

 0.268 1.10 1.02 3.06 )االستعانة ابخلرباء، االتصال مبسَتي مؤسسات أخرى...(

م منها )سواء التجارب الناجحة أو لتقييم ادلؤسسة جتارهبا للتع 5
 التجارب الفاشلة(

3.11 0.96 2.03 0.043 

 0.154 1.42- 1.02 2.92 استخدام األساليب العلمية يف حل ادلشكالت 6

جتريب ادلؤسسة أساليب عمل جديدة ابستمرار )إجراء تغيَتات حىت  7
 لو كان الوضع جيدا(

2.82 1.05 -3.10 0.002 

 0.68 0.41 0.79 3.01 ككل  البعد
  SPSS v.23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 

شلا يعٍت أن  5، 2، 1موجبة ودالة إحصائيا للفقرات  tابلرجوع إىل نتائج الفقرات ؽلكن مالحظة أن قيمة 
دراسة ومتابعة تغَتات البيئة اخلارجية للمؤسسة )دراسة ادلتوسط بهتتم مبستوى أكرب من ادلؤسسات زلل الدراسة 

ادلنافسُت، رغبات الزابئن، سوق ادلواد األولية، ادلنتجات البديلة...(، مناقشة ادلشاريع السابقة عند بداية كل مشروع 
لبة ودالة إحصائيا وسام منها )سواء التجارب الناجحة أو التجارب الفاشلة(. لجديد، تقييم ادلؤسسة جتارهبا للتع

شلا يعٍت اىتماما أقل من ادلتوسط بتعلم طريقة العمل من ادلؤسسات األخرى )منافسُت، مكاتب   7و 3للفقرتُت 
الدراسات، عقد شراكات مع مؤسسات أخرى...( وبتجريب ادلؤسسة أساليب عمل جديدة ابستمرار )إجراء 

غَت دالة إحصائيا شلا يعٍت اىتماما متوسطا  tفقيمة  6و 4لفقرتُت تغيَتات حىت لو كان الوضع جيدا(. أما ما يتعلق اب
وحبث ادلسَتين عند اختاذ القرارات عن ادلعلومات من خارج  بكل من استخدام األساليب العلمية يف حل ادلشكالت

 ادلؤسسة )االستعانة ابخلرباء، االتصال مبسَتي مؤسسات أخرى...( كأساليب لتعلمها.
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 األوىل:  الرئيسة اختبار الفرضيةنتائج  5-1-11

مبستوى متوسط يف  أبعاد النموذج النظري للمؤسسة ادلتعلمة"تتوافر  :األوىل ذلذه الدراسة على الرئيسة نصت الفرضية
زلققة الفرضية لعينة واحدة. وقد بينت النتائج أن  t" والختبارىا فقد مت االعتماد على اختبار ادلؤسسات زلل الدراسة

 حيث أن: جزئيبشكل 

 ادلستوى ادلتوسط؛ القيادة عموما أعلى من ادلتوسط مع وجود بعض اخلصائص أقل منبعد توى مس 
 مستوى بعد مكافأة التعلم أقل من ادلتوسط؛ 
 مستوى بعد اذليكل التنظيمي أعلى من ادلتوسط؛ 
 التقييم والتغذية الراجعة متوسط عموما مع وجود بعض اخلصائص أقل من ادلتوسط؛ بعد مستوى 
  تكنولوجيا ادلعلومات أعلى من ادلتوسط؛بعد مستوى 
  ؛مبستوى متوسطبعض اخلصائص  أعلى من ادلتوسط مع وجودمستوى بعد ثقافة التعلم 
 مستوى بعد التعلم الفردي متوسط؛ 
 مستوى بعد تعلم الفرق متوسط؛ 
 .مستوى بعد تعلم ادلؤسسة متوسط 

 لي التوكيدي لنموذج القياس )اختبار الفرضية الرئيسة الثانية(:مالتحليل العا 5-2

ختبار النموذج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل سيتم االنتقال إىل اختبار الفرضية الرئيسة الثانية اليت تسمح اببعد 
 ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي ظلوذج القياسطوة وىي اختبار من خالل أول خ . وذلكذلذه الدراسةالنظري 

مطابقتو لبياانت العينة ادلدروسة. مث بعد ذلك اختبار النموذج البنائي ري وجودة الختبار مدى صالحية النموذج النظ
 يف اخلطوة الثانية.

 : منوذج القياستوصيف  5-2-1

. Pooled confirmatory factor analysis 1التوكيدي الكليطريقة التحليل العاملي  مت االعتماد على
مبعٌت أنو سيتم جتميع كل ادلتغَتات الكامنة معا وإجراء التحليل العاملي التوكيدي ذلا وىذا لضمان التأكد من جودة 

وأيضا بعد التأكد من الصدق التقاريب والصدق التمايزي فذلك يعٍت بشكل أكيد أن كل ادلتغَتات الكامنة  .النموذج
                                                             

، دون دار نشر، دون نمذجة المعادالت البنائٌة باستخدام برنامج أموس: دلٌل مبسط لتعلم برمجٌة أموسزٌن الدٌن أوانغ، ترجمة إبراهٌم مخٌمر،   1
 .79سنة نشر، ص: 
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تسعة  ظلوذج القياسويضم  تقيس متغَتا واحدا ووحيدا وال تتداخل فيما بينها لتقيس متغَتا واحدا بفقرات سلتلفة.
ثقافة  الراجعة، تكنولوجيا ادلعلومات، ي، التقييم والتغذيةمكافأة التعلم، اذليكل التنظيممتغَتات كامنة ىي: القيادة، 

 كما يوضحو الشكل اآليت:   ، التعلم الفردي، تعلم الفريق، تعلم ادلؤسسة.التعلم

 

 
 

كل متغَت كامن من خالل رلموعة مؤشرات دتثلت يف الفقرات اليت احتواىا االستبيان. واجلدول اآليت مت قياس  
 لتسهيل قراءة ادلخرجات يف ادلالحق.يلخص طريقة ترميز كل متغَت وفقراتو 

 منوذج القياس.(: توصيف 1-5الشكل رقم )

 AMOS v.23ج م: من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانادلصدر

 الب
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 .منوذج القياس(: ترميز أبعاد 11-5اجلدول رقم )
 ادلؤشراتترميز  عدد ادلؤشرات ترميزه (ادلتغري الكامنالبعد )

Leadershi القيادة

p 
، الفقرة (l2)4، الفقرة (l1) 3، الفقرة(lv2) 2، الفقرة (lv1) 1الفقرة  7

5(l3) 6، الفقرة(l4) 7، الفقرة (l5). 

 Learning ثقافة التعلم

culture 
، الفقرة (c4)4، الفقرة (c3) 3، الفقرة(c2) 2، الفقرة (c1) 1الفقرة  6

5(c5) 6، الفقرة(c6)، 
 (s5) 4، الفقرة (s4) 3، الفقرة(s3) 2، الفقرة (s1) 1الفقرة  structure 4 اذليكل التنظيمي

 (r4)4، الفقرة (r3) 3، الفقرة(r2) 2، الفقرة (r1) 1الفقرة  reward 4 مكافاة التعلم
 (f4)4، الفقرة (f3) 3، الفقرة(f2) 2، الفقرة (f1) 1الفقرة  feedback 4 التقييم والتغذية الراجعة

 (d3) 3، الفقرة(d2) 2، الفقرة (d1) 1الفقرة  technology 3 تكنولوجيا ادلعلومات
 (i4)4، الفقرة (i3) 3، الفقرة(i2) 2، الفقرة (i1) 1الفقرة  individual 4 التعلم الفردي

  ، الفقرة (t4)4، الفقرة (t3) 3، الفقرة(t2) 2، الفقرة (t1) 1الفقرة  Team 5 تعلم الفريق
5(t5) 

، الفقرة (o4)4، الفقرة (o3) 3، الفقرة(o2) 2، الفقرة (o1) 1الفقرة  org 7 تعلم ادلؤسسة
5(o5) 6، الفقرة(o6) 7، الفقرة (o7) 

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
أو ادلتغَتات الكامنة يف النموذج ومؤشرات كل متغَت وطريقة  ظلوذج القياساجلدول طريقة ترميز أبعاد  يوضح

، اذليكل التنظيمي، مكافأة التعلم، التقييم والتغذية ىي القيادة، ثقافة التعلمػلوي النموذج تسعة أبعاد حيث  ترميزىا.
 متغَتات كامنة مت قياسهاكلها عبارة عن ردي، تعلم الفريق، تعلم ادلؤسسة. و الراجعة، تكنولوجيا ادلعلومات، التعلم الف

 عينة الدراسة. أفراد فقرات االستبيان الذي مت توزيعو على انطالقا من رلموعة مؤشرات وىي 

  :منوذج القياستقدير  5-2-2

تقدير النموذج مت برسم ادلتغَتات الكامنة وعالقات االرتباط بُت كل ثنائية متغَتات. بعد توصيف النموذج 
يف ادلؤسسات زلل  ظلوذج القياس أي ادلتغَتات الكامنة ابلفقرات أو ادلؤشرات ادلرتبطة هبادلعرفة تشبعات أبعاد 
 .ظلوذج القياستوضيح لنتائج تقدير  (2-5)الدراسة. ويف الشكل 
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حتديده مث التأكد من أن من ادلقدر. وللحكم على جودتو فإنو سيتم أوال التأكد  ظلوذج القياسيوضح الشكل 
النموذج وصدقو تدل على أهنا جيدة. ليتم بعد ذلك التأكد من ثبات مؤشرات جودة ادلطابقة تنتمي للمجاالت اليت 

 التقاريب وصدقو التمايزي.

 منوذج القياس(: تقدير 2-5الشكل رقم )

 AMOS v.23ج م: من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانادلصدر

 الب
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احلكم على حتديد النموذج من خالل قيمة درجة احلرية واجلدول اآليت يوضح  يتم: منوذج القياس حتديد 5-2-3
 النتائج ادلتحصل عليها:

 د منوذج القياس.(: حتدي11-5اجلدول رقم )
 درجة احلرية )الفارق( عدد ادلعلمات احلرة اليت حتتاج إىل تقدير عدد العزوم ادلتباينة يف مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة

990 124 +866 
 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:

خاصة وأن الفارق   over identified زلدد أو فوق مشبعمبا أن قيمة درجة احلرية موجبة فالنموذج فوق 
شلا يدل  .كبَت بُت عدد العزوم ادلتباينة يف مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة وعدد ادلعلمات احلرة اليت حتتاج إىل تقدير

بتعبَت آخر؛ ىذا يعٍت أن البياانت احملصل عليها من عينة الدراسة تتميز بوفرة  قدرة النموذج على تقديرىا. على
 إليو النموذج النظري وؽلكن تقديره.تفوق ما ػلتاج  معلومات

  :منوذج القياسمطابقة اختبار جودة  5-2-4

اختبار جودة مطابقة ظلوذج القياس تعٍت التأكد من قدرة نهجي للدراسة فإن كما مت التوضيح يف اإلطار ادل
اليت مت اختيارىا يف النموذج دتثل  األبعادعلى دتثيل البياانت اجملمعة من الواقع. مبعٌت التأكد من أن النموذج النظري 

 واجلدول اآليت يلخص قيم مؤشرات جودة ادلطابقة احملصل عليها.منو.  موثوق   واقع ادلؤسسات ادلدروسة بشكل جيد  

 .ورلاالت قبوذلا لنموذج القياس (: مؤشرات جودة ادلطابقة12-5اجلدول رقم )
 القيمة ادلسجلة مستوى القبول ادلؤشر

 : درجة دتثيل الواقعAbsolute fitادلطابقة ادلطلقة 
 (08000) 2787811 أن ال يكون داال CMIN مؤشر كاي تربيع

 CMIN/DF=NC 2-5 18060 احلرج العينة حجم مؤشر

 RMSEA ≤0.08 08056 (08000) االقًتاب خطأ  دلتوسط الًتبيعي اجلذر مؤشر

 SRMR ≤0.08 08007 ادلعيارية البواقي مربعات متوسط جذر مؤشر

 : درجة اإلسهامIncremental fitادلطابقة التزايدية التدرغلية 

 IFI >0.90 08896 ادلتزايد ادلطابقة مؤشر

 TLI >0.90 08885 لويس – اتكر مؤشر

 CFI   >0.90 08895 مؤشر ادلطابقة ادلقارن

 ادلتغَتات والعالقات.: االقتصاد يف عدد Parsimonious fit ادلطابقة الدنيا )االقتصادية(
 CMIN/DF=NC 1-5 2.064 احلرج العينة حجم مؤشر

 RMSEA ≤0.08 08056 (08000) االقًتاب خطأ  دلتوسط الًتبيعي اجلذر مؤشر

 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:
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يلخص اجلدول قيم مؤشرات ادلطابقة اليت تقيس مدى مطابقة بياانت النموذج ادلفًتض للبياانت احلقيقية يف 
ما عدا ما تعلق مبؤشر كاي تربيع  .جيد من حيث مؤشرات ادلطابقة ادلطلقة ظلوذج القياسعينة الدراسة. ويالحظ أن 

مؤشر حجم يتم االعتماد على قيمة  وابلتايل .قيمتو دالة لذا كانت .الذي ال يؤخذ بو نظرا لكونو يتأثر حبجم العينة
 اليت تقع يف رلال ادلطابقة اجليدة.  NCالعينة احلرج

أن النموذج متوازن من حيث عدد ادلتغَتات  يعٍتالنموذج جيد من حيث مؤشرات ادلطابقة الدنيا شلا  ؛أيضا 
 رغم أنلكن  قياس ادلفهوم ادلراد وىو ادلؤسسة ادلتعلمة. ي قليلة لدرجة عدمقات فيما بينها فال ىي كثَتة وال ىوالعال
أهنا دالة إحصائيا وىذا ما ػلسب لغَت  مقبولة نسبيا إال RMSEA مؤشر اجلذر الًتبيعي دلتوسط خطأ االقًتابقيمة 

 صاحل النموذج النظري.

ولكن وكما  0.90من اقًتاب قيم ادلؤشرات الثالثة  يالحظأو ادلقارنة فالتزايدية أما ما تعلق مبؤشرات ادلطابقة  
يالت على إجراء تعد شلا يفرضادلطابقة ادلقارنة.  توافر شرط عدم راسة فإن ىذا يعٍتطار ادلنهجي للدمت تناولو يف اإل

اطلفاض بعض ( فإنو يالحظ 2-5ادلوضح يف الشكل )ابلرجوع إىل ظلوذج القياس ادلقدر  ظلوذج القياس خاصة وأنو
 تشبعات ادلؤشرات على متغَتاهتا الكامنة.

 :منوذج القياستعديل  5-2-5

وكذا  .قيم التشبعات تعديل ظلوذج القياس وكما دتت اإلشارة إليو يف اإلطار ادلنهجي للدراسة من خالليتم 
ومؤشرات التعديل اليت يقًتحها الربانمج. وانطالقا من ىذه األسس  ابلرجوع إىل نتائج مصفوفة ارتباط أخطاء القياس

فحة ادلقبلة والذي يوضح ظلوذج ( يف الص3-5رقم )وذج القياس كما يوضحو الشكل إنو تقرر تعديل ظلفالثالثة 
 ه.القياس ادلعدل وتقدير  

على قيم تشبعات الفقرات على متغَتاهتا الكامنة وعلى مصفوفة ارتباط  ابلرجوع للشكل يتضح أنو وابالعتماد
يف آن  2.00وبلغ خطأ قياسها قيمة تفوق  0.60حذف كل البنود اليت يقل مستوى تشبعها عن مت أخطاء القياس 

تو ما عدا واحد. كما مت حذف بعد اذليكل التنظيمي هنائيا نظرا الرتفاع ارتباطات أخطاء القياس اخلاصة بكل فقرا
)أنظر ادللحق رقم  فقرتُت وابلتايل ضرورة حذفو ألن كل متغَت كامن ال بد أن يتشبع على ثالثة مؤشرات على األقل.

 الذي يوضح الفقرات اليت مت حذفها(. 1
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حتديده ومن أن مؤشرات جودة ادلطابقة كد من لقياس ادلعدل فإنو البد أيضا التأللحكم على جودة ظلوذج ا
 صادق صدقا تقاربيا وصدقا دتايزاي.جيدة وأنو اثبت و 

 ادلعدل. ظلوذج القياسيلخص اجلدول اآليت نتائج حتديد  ادلعدل: منوذج القياسحتديد  5-2-6 

 .ادلعدل القياسمنوذج (: حتديد 13-5اجلدول رقم )
عدد العزوم ادلتباينة يف مصفوفة التباين 

 درجة احلرية )الفارق( عدد ادلعلمات احلرة اليت حتتاج إىل تقدير ادلشًتك للعينة

561 94 +467 
 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:

 توصيف وتقدير منوذج القياس ادلعدل.(: 3-5الشكل رقم )

 AMOS v.23ج مبران: من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر
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خاصة وأن الفارق   over identified زلدد أو فوق مشبعأن قيمة درجة احلرية موجبة فالنموذج فوق  امب
كبَت بُت عدد العزوم ادلتباينة يف مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة وعدد ادلعلمات احلرة اليت حتتاج إىل تقدير وابلتايل قدرة 

 النموذج على تقديرىا.

 ادلعدل: منوذج القياسجودة مطابقة  اختبار 5-2-7

 يلخص اجلدول اآليت قيم مؤشرات جودة مطابقة ظلوذج القياس ادلعدل. 

 (: مؤشرات جودة ادلطابقة لنموذج القياس ادلعدل ورلاالت قبوذلا14-5اجلدول رقم )
 القيمة ادلسجلة مستوى القبول ادلؤشر

 : درجة دتثيل الواقعAbsolute fitادلطابقة ادلطلقة 
 (08000) 881869 أن ال يكون داال CMIN تربيعمؤشر كاي 

 CMIN/DF=NC 1-5 1.890 احلرج العينة حجم مؤشر
 RMSEA ≤0.08 08052 (08300) االقًتاب خطأ  دلتوسط الًتبيعي اجلذر مؤشر

 SRMR ≤0.08 08000 ادلعيارية البواقي مربعات متوسط جذر مؤشر

 : درجة اإلسهامIncremental fitادلطابقة التزايدية التدرغلية 

 IFI >0.90 08937 ادلتزايد ادلطابقة مؤشر

 TLI >0.90 08919 لويس – اتكر مؤشر

 CFI   >0.90 08937 مؤشر ادلطابقة ادلقارن

 : االقتصاد يف عدد ادلتغَتات والعالقات.Parsimonious fit ادلطابقة الدنيا )االقتصادية(
 CMIN/DF=NC 1-5 1.890 احلرج العينة حجم مؤشر

 RMSEA ≤0.08 08052 (08300) االقًتاب خطأ  دلتوسط الًتبيعي اجلذر مؤشر

 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:

لبياانت ادلؤسسات ادلدروسة. حيث يالحظ  ظلوذج القياس ادلعدل اجلدول قيم مؤشرات جودة مطابقةيلخص 
دلتوسط خطأ االقًتاب والذي يعترب  شر اجلذر الًتبيعيمؤ  قيمة أنحيث ات ادلطابقة ادلطلقة كلها شلتازة. قيم مؤشر أن 

بواسطة جيدا  يؤكد دتثيل واقع ادلؤسسات دتثيالشلا  وكانت غَت دالة 0.051 بلغتأفضل مؤشرات جودة ادلطابقة 
مؤشر حجم العينة احلرج ومؤشر جذر متوسط مربعات  وىذا ما تؤكده قيمتاادلختلفة.  أببعاده ظلوذج القياس ادلعدل

النموذج النظري شرط دتثيلو للواقع  يستويف ن كانتا يف رلال ادلطابقة ادلمتاز لكليهما. وابلتايلاللتاالبواقي ادلعيارية 
 بشكل شلتاز.

وابلتايل جيدة ابلنسبة للمؤشرين اللذين يقيساهنا معا.  االقتصادية أو الدنياؤشرات ادلطابقة يالحظ أيضا أن م
ي وال ىمتوازن من حيث عدد ادلتغَتات والعالقات فيما بينها فال ىي كثَتة أن ظلوذج القياس ادلعدل  ؽلكن احلكم على
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إهنا  التزايدية ف أما ما ؼلص مؤشرات ادلطابقة ادلقارنة أو قليلة لدرجة عدم قياس ادلفهوم ادلراد وىو ادلؤسسة ادلتعلمة.
ظلوذج الذي مت االستدالل بو يف اإلطار ادلنهجي للدراسة فإن ىذه القيم شلتازة ألن  Hairوحبسب  0.90كلها أكرب 

لقول أن ظلوذج . وابلتايل ؽلكن افقرة( 33أكثر من ثالثُت متغَتا مقاسا )ذتانية متغَتات كامنة و يضم ادلعدل  القياس
وىذا ما يعٍت أن   .عن النموذج الصفري الذي ال توجد فيو أي عالقات بُت متغَتاتوعد كثَتا القياس إحصائيا يبت

مطابقة ظلوذج القياس ادلعدل لبياانت واقع ادلؤسسات اليت دتت ؽلكن أتكيد ومنو  النموذج لو إسهام يف دتثيل الواقع.
 فيها الدراسة.

 : لنموذج القياس ادلعدل الصدق البنائياختبار  5-2-8

 االنتقال إىل مرحلة فإنو ؽلكن اآلن .بعد إجراء التعديالت عليوظلوذج القياس بعد التأكد من جودة مطابقة 
فإن ذلك يعٍت  ؛والذي إن حتقق .التأكد من صدقو البنائي اعتمادا على الثبات والصدق التقاريب والصدق التمايزي

 .ظلوذج القياسإمكانية بناء النموذج البنائي اعتمادا على 

 يف اجلدول اآليت: ادلعدل ؽلكن تلخيص نتائج ثبات ظلوذج القياسالثبات: اختبار  5-2-8-1

 ادلعدل. (: ثبات منوذج القياس15-5اجلدول رقم )
ثقافة  القيادة 

 التعلم
مكافأة 

 التعلم
 والتغذيةالتقييم 

 الراجعة
تكنولوجيا 
 ادلعلومات

التعلم 
 الفردي

تعلم  تعلم الفريق
 ادلؤسسة

 0.892 0.867 0.780 0.778 0.848 0.863 0.809 0.888 ألفامعامل الثبات 
 0.893 0.868 0.786 0.790 0.852 0.864 0.816 0.888 معامل الثبات ادلركب

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
وأن كل قيم معامل خاصة يتضح من خالل اجلدول مستوى ثبات عال وشلتاز ابلنسبة لكل أبعاد النموذج 

يعٍت أن ىذا و  .بل مل تصل ىذه القيمة أصال 0.90شلا يعٍت ثبات البعد ومل تزد عن  0.70مل تقل عن  الثبات ألفا
 م معامل الثبات ادلركبوما يؤكد ذلك أكثر قي .وابلتايل فالنموذج اثبت تقيس معٌت واحدا بتعبَت سلتلفال الفقرات 

ألفا ألنو أيخذ بعُت االعتبار الفروقات يف تشبعات ادلؤشرات يف ادلتغَت الكامن عترب أكثر دقة من معامل الذي يُ 
 . 0.893ومل تزد عن  0.786مل تقل عن  حيث ىا معامل ألفا متساوية.بينما يعترب  الواحد

 الصدق التقاريب لنموذج القياس ادلعدل:اختبار  5-2-8-2

 قيم تشبعات الفقرات: يعرض اجلدول اآليت
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 تشبعات مؤشرات منوذج القياس ادلعدل. اتتقدير (: 16-5اجلدول رقم )
 مستوى الداللة القيمة احلرجة اخلطأ ادلعياري الدرجة ادلعيارية الدرجة غَت ادلعيارية التشبعات

     Lv1 1.000 .732 القيادة
 ***  Lv2 .912 .713 .071 12.784 القيادة
 ***  L1 .979 .753 .072 13.533 القيادة
 ***  L2 1.062 .776 .076 13.961 القيادة
 ***  L3 1.020 .793 .071 14.284 القيادة
 ***  L4 1.090 .761 .080 13.685 القيادة

     R1 1.000 .798 مكافأة التعلم
 ***  R2 1.089 .862 .064 16.966 مكافأة التعلم
 ***  R3 .960 .813 .060 15.953 مكافأة التعلم

     F1 1.000 .811 والتغذية الراجعة التقييم
 ***  F2 .984 .854 .058 16.879 والتغذية الراجعة التقييم
 ***  F3 .933 .767 .062 14.995 والتغذية الراجعة التقييم

     D1 1.000 .809 التكنولوجيا ادلعلومات
 ***  D2 1.037 .811 .071 14.624 ادلعلوماتالتكنولوجيا 

 ***  D3 .787 .606 .072 10.866 التكنولوجيا ادلعلومات
     C1 1.000 .792 ثقافة التعلم
 ***  C2 .885 .768 .062 14.164 ثقافة التعلم
 ***  C3 .834 .705 .065 12.905 ثقافة التعلم
 ***  C4 .845 .630 .074 11.402 ثقافة التعلم

     I2 1.000 .691 التعلم الفردي
 ***  I3 1.251 .721 .108 11.611 التعلم الفردي
 ***  I4 1.332 .810 .105 12.695 التعلم الفردي
     T1 1.000 .786 تعلم الفريق
 ***  T2 .917 .789 .060 15.318 تعلم الفريق
 ***  T3 1.084 .817 .068 15.966 تعلم الفريق
 ***  T4 .972 .762 .066 14.694 تعلم الفريق

     O1 1.000 .714 تعلم ادلؤسسة
 ***  O2 .987 .722 .078 12.669 تعلم ادلؤسسة
 ***  O3 .967 .756 .073 13.267 تعلم ادلؤسسة
 ***  O4 .997 .728 .078 12.780 تعلم ادلؤسسة
 ***  O5 .978 .732 .076 12.850 تعلم ادلؤسسة
 ***  O6 .977 .760 .073 13.330 تعلم ادلؤسسة
 ***  O7 1.084 .748 .083 13.131 تعلم ادلؤسسة

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
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أبعاد النموذج(  أول معيار للحكم على الصدق التقاريب لنموذج القياس ىو قيم تشبع كل متغَت كامن )بعد من
 قياسو هبا )أو الفقرات(. واليت ؽلكن معرفتها انطالقا من الشكل التخطيطي لنموذج القياس ادلعدل ابدلؤشرات اليت مت

ادلقدر وتظهر كقيم صغَتة فوق السهام ادلتجهة من ادلتغَتات الكامنة إىل مؤشراهتا. كما ؽلكن معرفتها من خالل 
ة ادلعيارية. إذ غلب أن تكون ىذه التشبعات أكرب اجلدول السابق حيث تسمى الدرجات ادلعيارية أو األوزان االضلداري

كما مت اإلشارة إليو يف اإلطار ادلنهجي للدراسة. وابالعتماد على الشكل واجلدول يتضح أن قيم تشبعات   0.7من 
ما عدا ثالثة  1ودالة إحصائيا. 0.70كلها جيدة فهي كلها أكرب من القيمة ادلؤشرات يف ظلوذج القياس ادلعدل  

قد مت اإلبقاء عليها ألن حذفها يؤثر على الثبات ادلركب وصدق احملتوى مبعٌت أن حذفها غلعل ادلتغَت مؤشرات و 
 جلو. ما ُوضع ألالكامن ال يعكس 

 Illogicalكما يفيد اجلدول يف التأكد من أن ظلوذج القياس ؼللو من االرتباطات غَت ادلنطقية 

correlation  وقد  نظراي إن جتاوزت ىذه القيمة فذلك مستحيلألهنا  1ألن كل أوزان االضلدار ادلعيارية مل تتجاوز
القيم احلرجة كلها أكرب من الصفر وىذا ما ػلسب لصاحل كما أن أو ثباتو.   يكون بسبب اطلفاض صالحية ادلقياس

على اخلطأ  مة أوزان االضلدار غَت ادلعياريةقية واليت يتم حساهبا بقسمالقيمة احلرجة ذلذه الدراسة. ف ظلوذج القياس
مبعٌت غلب أن تكون قيمة اخلطأ اادلعياري أكرب من الصفر وإال فإن ذلك  .ب أن تزيد قيمتها عن الصفرغل ادلعياري

Heywood caseيعٍت وجود مشكلة 
 مبعٌت وجود صفر خطأ يف تقدير كل فقرة وىذا غَت منطقي دتاما.  2

 يتضح من اجلدولاليت  AVE يتم احلكم على الصدق التقاريب من خالل قيم متوسط التبان ادلستخلص كما
 اآليت:

 

 

                                                             
 Hair, F. J. op cit, p. 617 أنظر. 5.9ون أكبر من ولكن ٌفضل أن تك 5.9و  5.0ٌمكن قبول قٌم التشبعات التً تكون محصورة بٌن  1
 .Hair. F. J. op cit, p. 616لمعلومات أكثر أنظر  2

 CR AVE MSV MaxR(H) team leadershipreward feedback technologyculture individual org

team 0.868 0.622 0.560 0.869 0.789

leadership 0.888 0.570 0.523 0.890 0.698 0.755

reward 0.864 0.680 0.554 0.868 0.629 0.678 0.825

feedback 0.852 0.658 0.540 0.858 0.690 0.656 0.650 0.811

technology 0.790 0.560 0.511 0.815 0.715 0.575 0.613 0.661 0.748

culture 0.816 0.528 0.524 0.827 0.724 0.723 0.609 0.558 0.614 0.726

individual 0.786 0.551 0.560 0.796 0.748 0.705 0.744 0.611 0.634 0.716 0.742

org 0.893 0.544 0.540 0.893 0.727 0.670 0.655 0.735 0.686 0.634 0.674 0.737

 (: أدلة الصدق التقاريب والصدق التمايزي لنموذج القياس ادلعدل.17-5اجلدول رقم )

 AMOS v.23برانمج  يف Master validity plugin : من إعداد الطالبة ابالعتماد علىادلصدر
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وىذا يعٍت أن كل ادلتغَتات الكامنة  0.50أكرب من قيم التباين ادلستخلص كلها أن  1يتضح من خالل اجلدول
يدل على صدق ادلقاييس ادلعتمدة لكل متغَت   شلا .من تباين ادلؤشرات التابعة ذلا 50يف النموذج تشرح أكثر من 

 أبنو صادق من حيث الصدق التقاريب. أو ظلوذج القياس ادلعدل وابلتايل ؽلكن احلكم على ادلقياسكامن. 

 لنموذج القياس ادلعدل: الصدق التمايزياختبار  5-2-8-3

. ظلوذج القياسابلتأكد من اختالف كل متغَت كامن عن غَته من ادلتغَتات الكامنة يف الصدق التمايزي يعٌت 
 البتعبَت آخر يتأكد من أن ادلتغَتات الكامنة ال تقيس شيئا واحدا بفقرات سلتلفة وابلتايل فادلتغَت وحيد ويقيس ظاىرة 

ستخلص واليت غلب لًتبيعية دلتوسط التباين ادلتقيسها ابقي ادلتغَتات الكامنة. وللتأكد من ذلك يتم حساب اجلذور ا
ل متغَت كامن مع غَته من ادلتغَتات الكامنة األخرى. ابإلضافة إىل حساب أن تكون قيمتها أكرب من قيمة ارتباط ك

AVEاليت غلب أن تكون أقل من قيمة  Maximum Shared Variance  MSV قيمة
وىو ما حتقق يف كل  2

الذي تساوت فيو قيمة االرتباط مع اجلذر الًتبيعي دلتوسط التباين  ابلتعلم الفرديمتغَتات النموذج ما عدا ما تعلق 
ارتباطو هبما ولكن ؽلكن قبول ذلك لكون القيم متساوية وال فرق بينها ولكون دلكافأة التعلم وتعلم الفريق ادلستخلص 

وابلتايل  .0.90وىي قيمة شلتازة طادلا مل تصل إىل  (4-5رقم ) الشكل اجلدول وحسب حسب 0.74 مل يزد عن
 صادق أيضا من حيث الصدق التمايزي. ظلوذج القياس ادلعدلؽلكن القول أن 

 )اتبع الختبار الفرضية الرئيسة الثانية(اختبار النموذج البنائي للدراسة  5-3

بعد التأكد من أن ظلوذج القياس ادلعدل يستويف شروط جودة ادلطابقة والثبات والصدق التقاريب والصدق التمايزي 
 اختبار النموذج البنائي للدراسة كخطوة اثنية الختبار الفرضية الرئيسة الثانية. فإنو ؽلكن اآلن االعتماد عليو يف

 :النموذج البنائي وتقدير توصيف 5-3-1

كل متغَت   نوعيتعلق توصيف النموذج البنائي بتحديد متغَتات النموذج الكامنة مبؤشرات قياسها مع حتديد 
د ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَتات التابعة إضافة إىل ادلتغَتات الوسيطة وادلتغَتات ادلعدلة إن وجدت. ويف منها. مبعٌت حتدي

ادلتغَتات والعالقات فيما بينها انطالقا من التعريف اإلجرائي للمؤسسة ادلتعلمة الذي  نوعىذه الدراسة مت حتديد 
أبن ىذه  االعتقادوانطالقا من  ظيمي بتوفَت األبعاد الداعمة لونيصفها أبهنا ادلؤسسة اليت تشجع كل أبعاد التعلم الت

                                                             
1

ال ٌعطً حسابات مباشرة لقٌم الجدول. وٌوفر الموقع تطبٌقا  AMOSألن برنامج  Statwiki( تم االستعانة بموقع 79-0) للحصول على الجدول 

ٌتم إدخال البٌانات الخاصة بكل اختبار من االختبارات الواردة فً الجدول لٌقوم باستخراج النتائج والمصفوفة كما ٌوفر إضافة  Excelٌعمل ببرنامج 
Plugin  ٌسمىMaster validity  ٌتم تثبٌتها مباشرة على برنامجAMOS .لحساب االختبارات بشكل مباشر 

2
  https://www.youtube.com/watch?v=3r4_pFBjzrwلشرح مفصل ودقٌق راجع:   

https://www.youtube.com/watch?v=3r4_pFBjzrw
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تؤثر على التعلم من خالل قدرهتا على خلق ثقافة تعلم تتجسد يف رلموعة سلوكات األفراد الناجتة األسس الداعمة 
التعلم وتكنولوجيا كال من القيادة ومكافأة . مبعٌت أن  عن افًتاضاهتم أو ظلاذجهم الذىنية اليت يشًتكوهنا يف ادلؤسسة

والشكل  .ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة تؤثر على ثقافة التعلم ومنها تؤثر على التعلم التنظيمي مبستوايتو الثالثة
ختبار يت ؽلثل النموذج البنائي للدراسة الذي سيتم اختبار جودتو أوال ليتم بعدىا االنتقال يف العنصر ادلقبل إىل ااآل

تقديره ابستخدام الربانمج اإلحصائي  أيضا توصيف النموذج البنائي مت أن مت بعد  مت افًتاضها. حيث أنوادلسارات اليت
 ادلستخدم والشكل اآليت يلخص نتائج تقديره.

 

  

 البنائيتقدير النموذج توصيف و (: 4-5الشكل رقم )

 AMOS v.23ج م: من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانادلصدر



 اختبار النموذج النظري .5
  

447 
 

ؽلثل الشكل النموذج البنائي ادلقدر الذي غلب اختباره انطالقا من التأكد من درجة حتديده مث التأكد من 
 جودة مطابقتو.

 ؽلكن عرض نتائج حتديد النموذج البنائي يف اجلدول اآليت: البنائي: حتديد النموذجاختبار  5-3-2

 .البنائي(: حتديد النموذج 18-5اجلدول رقم )
العزوم ادلتباينة يف مصفوفة التباين عدد 

 درجة احلرية )الفارق( عدد ادلعلمات احلرة اليت حتتاج إىل تقدير ادلشًتك للعينة

561 91 +470 
 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:

خاصة وأن الفارق كبَت بُت عدد  over identifiedشبع جة احلرية موجبة فالنموذج فوق ممبا أن قيمة در 
العزوم ادلتباينة يف مصفوفة التباين ادلشًتك للعينة وعدد ادلعلمات احلرة اليت حتتاج إىل تقدير وابلتايل قدرة النموذج على 

 تقديرىا.

  النموذج البنائي:مطابقة اختبار جودة  5-3-3

 البنائي:يلخص اجلدول اآليت قيم مؤشرات جودة ادلطابقة للنموذج 

 (: مؤشرات جودة ادلطابقة للنموذج البنائي ورلاالت قبوذلا19-5اجلدول رقم )
 القيمة ادلسجلة مستوى القبول ادلؤشر

 : درجة دتثيل الواقعAbsolute fitادلطابقة ادلطلقة 
 (08000) 8978025 أن ال يكون داال CMIN مؤشر كاي تربيع

 CMIN/DF=NC 1-5 1.909 احلرج العينة حجم مؤشر
 RMSEA ≤0.08 08051 (08180) االقًتاب خطأ  دلتوسط الًتبيعي اجلذر مؤشر

 SRMR ≤0.08 08002 ادلعيارية البواقي مربعات متوسط جذر مؤشر

 : درجة اإلسهامIncremental fitادلطابقة التزايدية التدرغلية 

 IFI >0.90 08936 ادلتزايد ادلطابقة مؤشر

 TLI >0.90 08917 لويس – اتكر مؤشر

 CFI   >0.90 08935 مؤشر ادلطابقة ادلقارن

 : االقتصاد يف عدد ادلتغَتات والعالقات.Parsimonious fit ادلطابقة الدنيا )االقتصادية(
 CMIN/DF=NC 1-5 1.909 احلرج العينة حجم مؤشر

 RMSEA ≤0.08 08051 (08180) االقًتاب خطأ  دلتوسط الًتبيعي اجلذر مؤشر

 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:
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يلخص اجلدول قيم مؤشرات ادلطابقة اليت تقيس مدى مطابقة بياانت النموذج ادلفًتض للبياانت احلقيقية يف 
جيد من حيث مؤشرات ادلطابقة ادلطلقة ما عدا ما تعلق مبؤشر كاي تربيع  البنائيعينة الدراسة. ويالحظ أن النموذج 

اليت تقع يف   NCلذا يتم االعتماد على قيمة لعينة لذا كانت قيمتو دالة. الذي ال يؤخذ بو نظرا لكونو يتأثر حبجم ا
أن النموذج متوازن من حيث  يعٍترلال ادلطابقة اجليدة. أيضا النموذج جيد من حيث مؤشرات ادلطابقة الدنيا شلا 

ىي قليلة لدرجة عدم قياس ادلفهوم ادلراد وىو ادلؤسسة ادلتعلمة.  عدد ادلتغَتات والعالقات فيما بينها فال ىي كثَتة وال
 رتيعها إىل رلاالت جودة ادلطابقة اجليدة.دية أو ادلقارنة اليت تنتمي مؤشرات ادلطابقة التزاياألمر نفسو مالحظ على 

  نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:لخص م 5-3-4

يف ادلؤسسات زلل  فيما بينها النموذج النظري أبعادترتبط " يف:الفرضية الرئيسة الثانية ذلذه الدراسة  دتثلت
على ثل أبعاد ظلوذج ادلؤسسة ادلتعلمة." والختبارىا فقد مت االعتماد الدراسة ارتباطا داال إحصائيا لتشكل بنية واحدة دت

حيث أن اذلدف األساسي  اختبارات التحليل العاملي التوكيدي لنموذج القياس وعلى اختبار النموذج البنائي ادلقًتح.
من كل ىذه االختبارات ىو التأكد من جودة النموذج النظري سواء من حيث أبعاده اليت ػلتويها )ظلوذج القياس( أو 

 على واقعها يف ادلؤسسات اليت دتت فيها الدراسة. عالقاهتا فيما بينها )النموذج البنائي( بناء

ابلرجوع إىل النتائج اإلحصائية اليت مت التوصل إليها يف العنصرين السابقُت فإنو ؽلكن القول أن الفرضية مل  
حتققت ابلنسبة  بينما .وذلك لعدم حتقق بعض شروط جودة ادلطابقة ،تتحقق ابلنسبة لنموذج القياس ادلقًتح األول

أبعاد النموذج  شلا يعٍت أن بعد حذف بعد اذليكل التنظيمي وبعض فقرات األبعاد األخرى. لنموذج القياس ادلعدل
النظري اليت تشكل بنية واحدة للمؤسسة ادلتعلمة مبا يتوافق مع ما جاء يف اجلانب النظري شلثال يف أبعاد االستبيان 

جلزائرية ادلدروسة من جهة أخرى ىي: القيادة، ثقافة التعلم، مكافأة التعلم، التقييم وفقراتو من جهة وواقع ادلؤسسات ا
   (1)أنظر ادللحق رقم  والتغذية الراجعة، تكنولوجيا ادلعلومات، التعلم الفردي، تعلم الفريق، تعلم ادلؤسسة.

حة بُت أبعاد العالقات ادلقًت  كما بينت نتائج اختبار النموذج البنائي أن الفرضية زلققة أيضا ابلنسبة لشبكة
ف األبعاد داخل النموذج تتماشى وواقع لاآلاثر ادلباشرة واآلاثر غَت ادلباشرة بُت سلت النموذج. معٌت ذلك أن

 ادلؤسسات ادلدروسة وؽلكن اعتمادىا يف اختبار ابقي فرضيات الدراسة.
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  الفرضية الرئيسة الثالثة:اختبار نتائج  5-4

وقد   .الرئيسة الثالثة ابآلاثر ادلباشرة للمتغَتات ادلستقلة على ادلتغَتات التابعة يف النموذج النظريتتعلق الفرضية 
تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إغلابيا " كان نصها كاآليت:

ولكن قبل التفصيل يف نتائج  يف ادلؤسسات زلل الدراسة." سسةمباشرا على التعلم الفردي وتعلم الفرق وتعلم ادلؤ 
مساعلة ادلتغَتات ادلستقلة يف تفسَت التغَتات اليت تطرأ على ادلتغَتات  فالبد من اإلشارة إىل ىذه الفرضيةاختبار 

Rقيم معامل التحديد  التابعة يف النموذج وذلك اعتمادا على
ادلتغَت ادلستقل يف الذي يبُت النسبة اليت يساىم هبا   2

على قدرة ادلتغَت ادلستقل يف تفسَت دل ذلك  1وكلما اقًتبت من  1و 0ابع وتكون قيمتو زلصورة بُت تفسَت ادلتغَت الت
  1التغَتات اليت تطرأ على ادلتغَت التابع.

مبعٌت أن القيادة  0.59 قيمة معامل التحديد ابلنسبة لثقافة التعلم ىي( يتضح أن 4-5ابلرجوع إىل الشكل )
من تغَتات ثقافة التعلم يف  59تفسر رلتمعة ومكافأة التعلم وتكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة 

كما يتضح أن قيمة معامل التحديد ابلنسبة للتعلم الفردي وتعلم الفرق وتعلم ادلؤسسة ىي ادلؤسسات زلل الدراسة.  
يل شلا يعٍت أن القيادة ومكافأة التعلم وتكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية على التوا 0.67، 0.71، 0.70

من  67من تغَتات تعلم الفرق و 71من تغَتات التعلم الفردي و 70الراجعة وثقافة التعلم رلتمعة تفسر 
تغَتات تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة. وكل ىذه النسب ىي نسب مرتفعة شلا يدل على أعلية ادلتغَتات 

 ادلستقلة اليت مت اختيارىا لتفسَت ادلتغَتات التابعة يف ىذه الدراسة. 

 .رئيستُت الثالثة والرابعةالفرضيتُت البُت ىذه ادلتغَتات فإنو سيتم اآلن عرض نتائج اختبار  التأثَتاتللتفصيل يف 
وذلك  للمتغَتات ادلستقلة على ادلتغَتات التابعة يف النموذج.التأثَتات ادلباشرة والتأثَتات غَت ادلباشرة  دراسة من خالل

 ابختبار الفرضيات ادلتفرعة عن كل فرضية منها. 

 : الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة الثالثةنتائج اختبار الفرضية  5-4-1

تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم والتقييم الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة الثالثة على: "نصت الفرضية 
ختبار ال ."والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إغلابيا مباشرا على التعلم الفردي يف ادلؤسسات زلل الدراسة

                                                             
1  Hair, F. J. op cit, p. 152. 
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دراسة اآلاثر ادلباشرة ذلذه ادلتغَتات على التعلم الفردي واجلدول اآليت يوضح نتائج اختبار األثر  ىذه الفرضية سيتم
 ادلباشر للمتغَتات ادلستقلة على التعلم الفردي.

 )دون وساطة من ثقافة التعلم( اآلاثر ادلباشرة للمتغريات ادلستقلة على التعلم الفردي (: 21-5اجلدول رقم )

اخلطأ  التقدير ادلسارات
 ادلعياري

القيمة 
 على األثراحلكم  الداللة اإلحصائية احلرجة

 ادلباشر
 موجودغَت  0.100 1.644 0.075 0.124 التعلم الفردي    القيادة

 موجود 0.000 4.401 0.056 0.246 التعلم الفردي مكافأة التعلم 
 موجودغَت  0.079 1.756 0.062 0.109 التعلم الفردي تكنولوجيا ادلعلومات 

 موجودغَت  0.701 0.384 0.065 0.025 التعلم الفردي التقييم والتغذية الراجعة 
 AMOS v. 23من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات  ادلصدر:

حيث بلغت القيمة  ىناك أثرا ذو داللة معنوية دلكافأة التعلم على التعلم الفرديمن خالل اجلدول يتضح أن 
إذ بلغت قيمة الداللة  . وابلتايل فهي دالة إحصائيا1.965وىي قيمة أكرب من القيمة احملسوبة  4.401احلرجة 

مكافأة التعلم بوحدة واحدة فإن  تغَتتإذا  مؤكدة ىذا األثر. كما يتضح من خالل اجلدول أنو 0.000اإلحصائية 
بينما ال يتأثر التعلم الفردي ال ابلقيادة وال بتكنولوجيا . 0.246بـــــ  ويف نفس االجتاه ىو اآلخر يتغَتالتعلم الفردي 

  .0.05ادلعلومات وال ابلتقييم والتغذية الراجعة ألن قيم الداللة اإلحصائية للمسارات الثالثة أكرب من 

تعلم الفردي مباشرا على الإغلابيا شلا يعٍت أهنا تؤثر أثرا كافأة التعلم دلأن الفرضية زلققة ابلنسبة  ىذه النتائجتعٍت 
يف ادلؤسسات زلل الدراسة. وغَت زلققة ابلنسبة لباقي ادلتغَتات ادلستقلة شلا يعٍت أن القيادة وتكنولوجيا ادلعلومات 

وجد  أثر ادلتغَت الوسيط إنومنو ؽلكن االستنتاج أن  والتقييم والتغذية الراجعة ال تؤثر أثرا مباشرا على التعلم الفردي. 
قيادة وتكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة بسبب عدم وجود العالقة ادلباشرة لنسبة للفسيكون أثرا كليا اب

بُت ادلتغَتات الثالثة والتعلم الفردي. وسيكون جزئيا بُت مكافأة التعلم والتعلم الفردي بسبب وجود األثر ادلباشر 
  بينهما.

  :الفرضية الرئيسة الثالثةالفرعية الثانية من نتائج اختبار الفرضية  5-4-2
تؤثر كل من القيادة ومكافأة التعلم والتقييم الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثالثة على: "نصت الفرضية 

الختبار ىذه  ."يف ادلؤسسات زلل الدراسة تعلم الفرقوالتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا إغلابيا مباشرا على 
واجلدول اآليت يوضح نتائج اختبار األثر ادلباشر  تعلم الفرقالفرضية سيتم دراسة اآلاثر ادلباشرة ذلذه ادلتغَتات على 

 .تعلم الفرقللمتغَتات ادلستقلة على 
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 )دون وساطة من ثقافة التعلم( متغريات ادلستقلة على تعلم الفرقاآلاثر ادلباشرة لل(: 21-5اجلدول رقم )

 التقدير ادلسارات
اخلطأ 

 ادلعياري 
القيمة 
 احلرجة

الداللة 
 اإلحصائية

احلكم على 
 األثر ادلباشر

 موجودغَت  0.064 1.850 0.082 0.151 تعلم الفرق القيادة  
 موجودغَت  0.650 0.453 0.058 0.026 تعلم الفرق مكافأة التعلم 

 موجود 0.000 3.923 0.069 0.271 تعلم الفرق تكنولوجيا ادلعلومات  
 موجود 0.003 2.931 0.072 0.210 تعلم الفرق التقييم والتغذية الراجعة 

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
التغذية الراجعة لكل من تكنولوجيا ادلعلومات والتقييم و من خالل اجلدول أن ىناك أثرا ذو داللة معنوية يتضح 

 0.000بداللة إحصائية  3.923للمسارين معا. إذ بلغت  1.965حيث جتاوزت القيمة احلرجة  تعلم الفرقعلى 
. ابلنسبة ألثر التقييم والتغذية الراجعة 0.003بداللة إحصائية  2.931ابلنسبة ألثر تكنولوجيا ادلعلومات وبلغت 

 0.27بــــــ علم الفريق سيتغَت يف االجتاه نفسو أنو إذا تغَتت تكنولوجيا ادلعلومات بوحدة واحدة فإن ت كما يتضح
 0.21بــــــ وحدة وإن تغَت التقييم والتغذية الراجعة بوحدة واحدة أيضا فإن تعلم الفرق سيتغَت ويف االجتاه نفسو 

  .0.05 من أكرب للمسارينألن قيم الداللة اإلحصائية  مبكافأة التعلمال ابلقيادة وال  يتأثر تعلم الفرق. بينما ال وحدة

إغلابيا ابلتايل فإن الفرضية زلققة ابلنسبة لتكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة أي أهنما يؤثران أثرا 
مباشرا على تعلم الفرق يف ادلؤسسات زلل الدراسة. وغَت زلققة ابلنسبة للقيادة ومكافأة التعلم أي أهنما ال يؤثران أثرا 

أن أثر ادلتغَت الوسيط إن وجد فسيكون أثرا   استنتاجومنو ؽلكن  يف ادلؤسسات زلل الدراسة. مباشرا على تعلم الفرق
. وسيكون وتعلم الفريق بُت ىذين ادلتغَتينبسبب عدم وجود العالقة ادلباشرة  للقيادة ومكافأة التعلمكليا ابلنسبة 

ذلما على تعلم بسبب وجود األثر ادلباشر  علم الفرقكل من تكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة وتجزئيا بُت  
 . الفرق

  :الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثالثةنتائج اختبار الفرضية  5-4-3

ومكافأة التعلم والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات أثرا ؤثر كل من القيادة : "تنصت الفرضية على
الختبار ىذه الفرضية سيتم دراسة اآلاثر ادلباشرة ذلذه ." يف ادلؤسسات زلل الدراسة ادلؤسسةتعلم إغلابيا مباشرا على 

 .تعلم ادلؤسسةواجلدول اآليت يوضح نتائج اختبار األثر ادلباشر للمتغَتات ادلستقلة على . تعلم ادلؤسسةادلتغَتات على 
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 )دون وساطة من ثقافة التعلم(ريات ادلستقلة على تعلم ادلؤسسة اآلاثر ادلباشرة للمتغ(: 22-5اجلدول رقم )

 التقدير ادلسارات
اخلطأ 
 ادلعياري

القيمة 
 األثر احلكم على  الداللة اإلحصائية احلرجة

 غَت موجود 0.111 1.593 0.077 0.123 تعلم ادلؤسسة القيادة 
 موجود غَت 0.096 1.666 0.055 0.091 تعلم ادلؤسسة مكافأة التعلم 

 موجود 0.001 3.225 0.065 0.209 تعلم ادلؤسسة تكنولوجيا ادلعلومات 
 موجود 0.000 4.547 0.070 0.320 تعلم ادلؤسسة  التقييم والتغذية الراجعة 

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
لكل من تكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة من خالل اجلدول أن ىناك أثرا ذو داللة معنوية يتضح 

ابلنسبة ألثر تكنولوجيا  3.225فقد بلغت  1.965إذ جتاوزت القيمة احلرجة للمسارين القيمة  على تعلم ادلؤسسة
. كما 0.000م والتغذية الراجعة مبستوى داللة ابلنسبة ألثر التقيي 4.547و 0.001ادلعلومات مبستوى داللة 

وحدة  0.20بــــــ أنو إذا تغَتت تكنولوجيا ادلعلومات بوحدة واحدة فإن تعلم ادلؤسسة سيتغَت يف االجتاه نفسو  يتضح
وحدة.  0.32بـــــــ سيتغَت ويف االجتاه نفسو  ادلؤسسةوإن تغَت التقييم والتغذية الراجعة بوحدة واحدة أيضا فإن تعلم 

 . 0.05ال ابلقيادة وال مبكافأة التعلم ألن قيم الداللة اإلحصائية للمسارين أكرب من  ادلؤسسةبينما ال يتأثر تعلم 

ىذه النتائج تعٍت أن الفرضية زلققة ابلنسبة لتكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة شلا يعٍت أهنما يؤثران 
غَت زلققة ابلنسبة للقيادة ومكافأة التعلم أي أهنما مباشرا على تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة. و  إغلابيا أثرا

أن أثر ادلتغَت الوسيط إن وجد  استنتاجومنو ؽلكن ال يؤثران أثرا مباشرا على تعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة. 
. ادلؤسسةين وتعلم فسيكون أثرا كليا ابلنسبة للقيادة ومكافأة التعلم بسبب عدم وجود العالقة ادلباشرة بُت ىذين ادلتغَت 

بسبب وجود األثر ادلباشر  ادلؤسسةوسيكون جزئيا بُت كل من تكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة وتعلم 
 .ادلؤسسةذلما على تعلم 

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة 5-5

للمتغَتات ادلستقلة على ادلتغَتات التابعة  1تتعلق الفرضية الرئيسة الرابعة يف ىذه الدراسة ابآلاثر غَت ادلباشرة
تتوسط ثقافة التعلم األثر اإلغلايب غَت ادلباشر لكل من القيادة ومكافأة التعلم والتقييم والتغذية "دتثل نصها يف:  حيث

                                                             
اسمه هو  Estimandلحساب اآلثار غٌر المباشرة بٌن المتغٌرات المستقلة والمتغٌرات التابعة. حٌث تم تحمٌل  Statwikiتم االستعانة بموقع  1

MyIndirectEffects.AmosEstimandVB  والذي ٌتمثل دوره فً حساب األثر غٌر المباشر بٌن كل متغٌر مستقل ومتغٌر تابع بوجود متغٌر
لتحدٌد تقدٌر األثر ومجالً التأثٌر األدنى واألعلى واألهم من ذلك ٌحدد قٌمة الداللة اإلحصائٌة التً من  bootstrappingوسٌط حٌث سٌتخدم تقنٌة 

لها ٌتم الحكم على وجود األثر غٌر المباشر من عدمه. لمعلومات أكثر ٌمكن زٌارة الموقع: خال
http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Main_Page  

http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Main_Page
http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Main_Page
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كون " وسيالراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي وتعلم الفرق وتعلم ادلؤسسة يف ادلؤسسات زلل الدراسة.
 اختبارىا من خالل اختبار الفرضيات الفرعية الثالثة التابعة ذلا.

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة الرابعة 5-5-1

بعد اختبار اآلاثر ادلباشرة للمتغَتات ادلستقلة على التعلم الفردي يف الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة 
واجلدول للتأكد من نوعو إن وجد )أثر غَت مباشر كلي أو جزئي(.  االنتقال إىل دراسة األثر غَت ادلباشر الثالثة سيتم

 :على التعلم الفردي اآليت يعرض نتائج اختبار اآلاثر غَت ادلباشرة

 التعلم( ( اآلاثر غري ادلباشرة للمتغريات ادلستقلة على التعلم الفردي )بوجود وساطة من ثقافة23-5اجلدول رقم )

مستوى  األعلى األدىن التقدير ادلسارات
 الداللة

احلكم على األثر 
 غري ادلباشر

 موجود 0.005 0.258 0.064 0.133 التعلم الفردي ثقافة التعلم   القيادة
 غَت موجود 0.119 0.083 0.001- 0.026 التعلم الفردي ثقافة التعلم  مكافأة التعلم 

 موجود 0.007 0.150 0.024 0.064 التعلم الفردي  ثقافة التعلم  تكنولوجيا ادلعلومات 
 غَت موجود 0.710 0.033 0.077- 0.008- التعلم الفردي ثقافة التعلم  التقييم والتغذية الراجعة 

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
يتضح من خالل اجلدول أن تقدير األثر غَت ادلباشر )الذي يساوي حاصل ضرب تقديري ادلسارين ادلباشرين 

وىي قيمة دالة إحصائيا. شلا يعٍت أن  0.133من القيادة إىل ثقافة التعلم ومن ثقافة التعلم إىل التعلم الفردي( يساوي 
الفردي. ومبا أن األثر ادلباشر للقيادة على التعلم الفردي غَت ثقافة التعلم تتوسط عالقة األثر بُت القيادة والتعلم 

موجود فالوساطة ىنا اتمة أو كلية. مبعٌت أن القيادة ال تؤثر على التعلم الفردي إال من خالل أتثَتىا على ثقافة 
ا. وابلتايل فإن ثقافة واألمر نفسو ابلنسبة لتكنولوجيا ادلعلومات حيث أن تقدير األثر غَت ادلباشر دال إحصائيالتعلم. 

التعلم تتوسط أثر تكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي وىي وساطة كلية ألن األثر ادلباشر بينهما غَت معنوي. أي 
 ال تؤثر تكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي ما مل تؤثر على ثقافة التعلم.

شلا  0.05غَت ادلباشر غَت دال ألن مستوى الداللة أكرب من فيبُت اجلدول أن األثر  ؛ابلنسبة دلكافأة التعلمأما 
أثر مكافأة التعلم على التعلم الفردي ال تتوسطو ثقافة التعلم بل ىو أثر مباشر )ألن األثر ادلباشر دال(. أما أن يعٍت 

اسة ال أثر مباشرا وال ال يؤثر مطلقا على التعلم الفردي يف ادلؤسسات زلل الدر فهو  ما ؼلص التقييم والتغذية الراجعة 
 أثرا غَت مباشر.
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زلققة جزئيا فقط.  الرابعة الرئيسة الفرعية األوىل من الفرضيةانطالقا من ىذه النتائج ؽلكن القول أن الفرضية 
فهي زلققة ابلنسبة لتوسط ثقافة التعلم أثر كل من القيادة وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم الفردي. وغَت زلققة 

دلكافأة التعلم اليت تؤثر مباشرة عليو وابلنسبة للتقييم والتغذية الراجعة الذي ال يؤثر عليو ال بشكل مباشر وال ابلنسبة 
 بشكل غَت مباشر يف ادلؤسسات زلل الدراسة.

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الرابعة: 5-5-2

بعد اختبار اآلاثر ادلباشرة للمتغَتات ادلستقلة على تعلم الفرق يف الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة 
واجلدول الثالثة سيتم االنتقال إىل دراسة األثر غَت ادلباشر للتأكد من نوعو إن وجد )أثر غَت مباشر كلي أو جزئي(. 

 شرة على تعلم الفرق:اآليت يعرض نتائج اختبار اآلاثر غَت ادلبا

 (: اآلاثر غري ادلباشرة للمتغريات ادلستقلة على تعلم الفرق )بوجود وساطة من ثقافة التعلم(24-5اجلدول رقم )
 احلكم على األثر الداللة اإلحصائية األعلى األدىن التقدير ادلسارات

 موجود 0.002 0.286 0.074 0.164 تعلم الفرق ثقافة التعلم   القيادة
 غَت موجود 0.153 0.098 0.005- 0.031 تعلم الفرق ثقافة التعلم  مكافأة التعلم 

 موجود 0.004 0.166 0.031 0.079 تعلم الفرق  ثقافة التعلم  تكنولوجيا ادلعلومات 
 غَت موجود 0.742 0.039 0.094- 0.010- تعلم الفرق ثقافة التعلم  التقييم والتغذية الراجعة 

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
يتضح من خالل اجلدول أن األثر غَت ادلباشر للقيادة على تعلم الفرق دال إحصائيا شلا يعٍت أن ثقافة التعلم  

تتوسط أثر القيادة على تعلم الفرق. ومبا أن األثر ادلباشر غَت دال فإن نوع الوساطة ىنا ىو وساطة كلية. وابلتايل 
علم الفرق إال بتأثَتىا على ثقافة التعلم. ويتضح أيضا أن مكافأة فالقيادة يف ادلؤسسات زلل الدراسة ال تؤثر على ت

بشكل مباشر وال بشكل غَت مباشر ألن األثرين ادلباشر وغَت ادلباشر غَت  الالتعلم ال تؤثر أبدا على تعلم الفرق 
 دالُت. 

حصائيا شلا يعٍت دالة إوىي قيمة  0.079ق بلغ ر ابلنسبة لتكنولوجيا ادلعلومات فإن تقدير أثرىا على تعلم الف
ق بوساطة من ثقافة التعلم. ومبا أن األثر ادلباشر أيضا زلقق نولوجيا ادلعلومات على تعلم الفر باشر لتكوجود أثر غَت م

ق مباشرة وأيضا تؤثر عليو عن طريق يا ادلعلومات تؤثر على تعلم الفر فاألثر غَت ادلباشر جزئي فقط. مبعٌت أن تكنولوج
 افة التعلم يف ادلؤسسات زلل الدراسة. أتثَتىا على ثق



 اختبار النموذج النظري .5
  

455 
 

أما ما يتعلق ابلتقييم والتغذية الراجعة فهي ال تؤثر أتثَتا غَت مباشر على تعلم الفريق ألن تقدير ىذا األثر كان 
سات يف ادلؤس التقييم والتغذية الراجعةغَت دال إحصائيا. ومبا أن األثر ادلباشر بُت ادلتغَتين موجود فإنو ؽلكن القول أن 

 مباشرة على تعلم الفرق دون وساطة من ثقافة التعلم.  يؤثرزلل الدراسة 

زلققة جزئيا فقط.  الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الرابعةمن خالل ىذه النتائج ؽلكن استنتاج أن الفرضية 
ية. كما تتوسط أثر حيث تتوسط ثقافة التعلم أثر القيادة على تعلم الفرق يف ادلؤسسة زلل الدراسة وساطة كل

ة على تعلم الفريق فهو أثر مباشر ق وساطة جزئية. أما أثر التقييم والتغذية الراجعنولوجيا ادلعلومات على تعلم الفر تك
 يف حُت ال تؤثر مكافأة التعلم عليو ال بشكل مباشر وال بشكل غَت مباشر.  دون وساطة.

 الفرضية الرئيسة الرابعة:نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من  5-5-3

بعد اختبار اآلاثر ادلباشرة للمتغَتات ادلستقلة على تعلم ادلؤسسة يف الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة 
)أثر غَت مباشر كلي أو جزئي(.  تإن وجد االثالثة سيتم االنتقال إىل دراسة آاثرىا غَت ادلباشرة عليو للتأكد من نوعه

  يعرض نتائج اختبار اآلاثر غَت ادلباشرة للمتغَتات ادلستقلة على تعلم ادلؤسسة.واجلدول اآليت

 اآلاثر غري ادلباشرة للمتغريات ادلستقلة على تعلم ادلؤسسة )بوجود وساطة من ثقافة التعلم((: 25-5اجلدول رقم )

الداللة  األعلى األدىن التقدير ادلسارات
 اإلحصائية

احلكم على األثر 
 ادلباشرغَت 

 موجود 0.046 0.173 0.008 0.073 تعلم ادلؤسسة ثقافة التعلم   القيادة
 غَت موجود 0.150 0.057 0.001- 0.014 تعلم ادلؤسسة ثقافة التعلم  مكافأة التعلم 

 غَت موجود 0.058 0.090 0.004 0.035 تعلم ادلؤسسة  ثقافة التعلم  تكنولوجيا ادلعلومات 
 غَت موجود 0.606 0.018 0.058- 0.004- تعلم ادلؤسسة ثقافة التعلم  التقييم والتغذية الراجعة 

 AMOS. v.23 من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات ادلصدر: 
يتضح من خالل اجلدول أن مكافأة التعلم ال تؤثر على تعلم ادلؤسسة أتثَتا غَت مباشر ألن تقدير األثر كان 

دال إحصائيا كما أهنا ال تؤثر عليو أتثَتا مباشرا لعدم داللة األثر ادلباشر أيضا.  أما ما ؼلص كال من تكنولوجيا غَت 
ال  غَت مباشر على تعلم ادلؤسسة مبعٌت أن ثقافة التعلم اادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة فكالعلا ال يؤثران أثر 

أثرا مباشرا على تعلم ادلؤسسة ألن األثرين ادلباشرين دالُت. يف حُت نالحظ  ما يؤثرانتتوسط أثرعلا عليو. ولكن كليه
ثقافة التعلم تتوسط أثر القيادة على تعلم ادلؤسسة  أن أن القيادة تؤثر أثرا غَت مباشر فقط على تعلم ادلؤسسة شلا يعٍت

 علم. وساطة كلية إذ ال تؤثر على تعلم ادلؤسسة إال من خالل أتثَتىا على ثقافة الت
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الرابعة زلققة جزئيا فقط. الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة من خالل ىذه النتائج ؽلكن استنتاج أن الفرضية 
فثقافة التعلم تتوسط أثر القيادة على تعلم ادلؤسسة. وال تتوسط أثر ادلتغَتات الثالثة األخرى عليو. فأثر تكنولوجيا 

على تعلم ادلؤسسة مباشر دون وساطة ومكافأة التعلم ال أتثَت ذلا عليو ال بشكل ادلعلومات والتقييم والتغذية الراجعة 
 مباشر وال بشكل غَت مباشر.
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 اخلالصة

عرض االجتاه العام إلجاابت  دتثل ىدف ىذا الفصل يف عرض النتائج اإلحصائية للدراسة. حيث مت أوال
ادلستجوبُت حول فقرات كل بعد من أبعاد النموذج النظري ادلقًتح للحكم على مستوى كل بعد منها والتأكد من 

للقيادة واذليكل التنظيمي وتكنولوجيا ادلعلومات والثقافة التنظيمية.  مقبولالفرضية األوىل. ومت التوصل إىل مستوى 
سة. ومستوى ضعيف دلكافأة التعلم. د التعلم سواء على مستوى األفراد أو الفرق أو ادلؤسومستوى متوسط لكل أبعا

شلا يعٍت حتقق الفرضية الرئيسة األوىل بشكل جزئي حيث يتباين مستوى توافر أبعاد النموذج يف ادلؤسسات زلل 
 الدراسة بُت ضعيف ومتسوط ومقبول.

حيث مت أوال اختبار ظلوذج  .ي ابستخدام التحليل العاملي التوكيدياثنيا؛ مت االنتقال إىل اختبار النموذج النظر 
القياس ليتضح عدم جودة مطابقتو شلا فرض تعديلو حبذف بعض الفقرات بسبب اطلفاض مستوايت تشبعها وارتفاع 

ابإلضافة إىل حذف زلور اذليكل التنظيمي لذات األسباب اليت جعلتو يقاس يف النهاية  .ارتباطات أخطاء قياسها
من مت التأكد  بعدىا؛وىذا ما ال ؽلكن قبولو إذ يشًتط جتاوز مؤشرات كل متغَت كامن مؤشرين اثنُت.  ،مبؤشرين فقط

كما مت   لتقاريب وصدقو التمايزي.النموذج ادلعدل ابستخدام مؤشر ألفا كرونباخ والثبات ادلركب ومن صدقو ا ثبات
الذي ػلدد ادلتغَتات وشبكة عالقات التأثَت ادلباشر أو غَت ادلباشر بينها. واعتمادا  التأكد من جودة النموذج البنائي

 زلققة ابلنسبة لنموذج القياس ادلعدل والنموذج البنائي. ةعلى ذلك فقد مت التوصل إىل أن الفرضية الرئيسة الثاني

 حيث بينت نتائج اختبارعلا أن  .على النموذج البنائي مت اختبار الفرضيتُت الرئيستُت الثالثة والرابعةاعتمادا 
 أتثراابلقيادة وتكنولوجيا ادلعلومات بوساطة من ثقافة التعلم. كما يتأثر يتأثر التعلم الفردي يف ادلؤسسات زلل الدراسة 
 غذية الراجعة ال بشكل مباشر وال بوساطة من ثقافة التعلم؛مباشرا مبكافأة التعلم وال يتأثر ابلتقييم والت

وبتكنولوجيا ادلعلومات بشكل مباشر وبوساطة من  .يتأثر تعلم الفريق ابلقيادة بوساطة من ثقافة التعلمكما 
 بشكل مباشر وال بشكل غَت وال يتأثر مبكافأة التعلم ال .وابلتقييم والتغذية الراجعة بشكل مباشر .ثقافة التعلم

 مباشر. 

يتأثر ابلقيادة بوساطة من ثقافة التعلم وبكل من تكنولوجيا ادلعلومات والتقييم والتغذية أما تعلم ادلؤسسة ف
 بينما ال يتأثر مبكافأة التعلم ال بشكل مباشر وال بوساطة من ثقافة التعلم.  .الراجعة بشكل مباشر
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  متهيد:

واختبار منوذج القياس  ،بعد عرض نتائج الدراسة امليدانية اإلحصائية املتعلقة ابالذباه العام إلجاابت املستجوبُت
سيتم اآلن مناقشة وربليل خمتلف ىذه  .والنموذج البنائي والتأكد من الفرضيات اليت مت وضعها يف مقدمة الدراسة

 النتائج املتوصل إليها.

ناقشة مبنية عل  أس  لثالة ععت ر املرج  الذي ععتمد عليو يف اكحكم عل  النتائج. اسأساس اسأول املستكون 
من ىذه اسأس  ىو اجلانب النظري الذي مت بناؤه يف ىذه الدراسة والذي ُعرض فيو ما جيب أن عتوافر من أبعاد 

ىل بو املستجوبون خثال املقابثات اليت وخصائص كل بعد لتكون املؤسسة مؤسسة متعلمة. واسأساس الثاين ىو ما أد
مت إجراؤىا عند ملء االستبياانت واليت ععت ر كتفسَت إلجاابهتم انطثاقا دما ىو معمول بو يف مؤسساهتم فيما خيص كل 
فقرة من فقرات االستبيان وأبعاده. أما اسأساس الثالث فهو نتائج الدراسات السابقة اليت مت عرضها. حيث سيتم 

ائج ىذه الدراسة م  نتائج علك الدراسات السابقة لتقدمي دعم وأتكيد إضايف من قبل ىذه الدراسة يف حال مقارنة نت
أو عقدمي اقًتاحات وعفسَتات عفتح اجملال لعرض  ،عشابو النتائج دما عزعدىا قوة ودقة وأمهية لتطبيقها يف املؤسسات
 ة االختثاف يف النتائج. فرضيات جدعدة عتم اإلجابة عنها يف دراسات مقبلة مللء فجو 

. واذباىها العام فيها النموذج النظري يف املؤسسات حمل الدراسة أبعادمن ىذا املنطلق؛ سيتم أوال مناقشة نتائج 
غَت املباشر يف النموذج البنائي ومقارنة ىذه النتائج م  لَت أوالتاثنيا؛ سيتم مناقشة نتائج اختبار عثاقات التألَت املباشر 

ابقة. ليتم بعدىا عرض جمموعة من االقًتاحات واآلفاق اليت ستسمح ابستمرار عراكم املعرفة يف نتائج الدراسات الس
 ىذا املوضوع خاصة يف املؤسسات اجلزائرعة.
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يف املؤسسات حمل الدراسة )نتائج الفرضيتني الرئيستني األوىل العام أبعاد النموذج واجتاهها مناقشة  6-1
 والثانية(:

ىي القيادة ومكافأة  عضم عسعة أبعاد لقياس مفهوم املؤسسة املتعلمة من منوذج نظري مقًتح انطلقت الدراسة
التعلم واهليكل التنظيمي والتقييم والتغذعة الراجعة وعكنولوجيا املعلومات ولقافة التعلم والتعلم الفردي وععلم الفرق وععلم 

ام إلجاابت املستجوبُت حول فقرات كل بعد من علك وقبل اختبار جودة النموذج مت دراسة االذباه الع .املؤسسة
عل  واق  املؤسسات  اختباره اسأبعاد للحكم عل  مستوى عوافرىا واالىتمام هبا يف املؤسسات حمل الدراسة. أما بعد

 فقد مت إجراء بعض التعدعثات عل  النموذج اسأصلي ؛اجلزائرعة املدروسة ابستخدام أدوات منذجة املعادالت البنائية
مناقشة النتائج املتوصل  يف ىذا العنصرفإنو سيتم وعليو  ليتم استخدام منوذج القياس املعدل يف بناء النموذج البنائي.

يف املؤسسات حمل الدراسة. حيث عتم اإلشارة املعدل  إليها ابالنطثاق من مناقشة االذباه العام ملختلف أبعاد النموذج
حماولة مناقشتها وعفسَتىا بناء عل  الربط بُت اجلانب النظري وواق  ىذه إىل أىم نتائج كل بعد ابختصار مث 

  املؤسسات احملصل من إجاابت املستجوبُت عل  االستبيان وخثال املقابثات.

  نتائج بعد القيادة: مناقشة 6-1-1

 القادة يف املؤسسات حمل الدراسة:أن ديكن علخيص نتائج بعد القيادة يف 

  قدراهتم وربسُت مستوى معارفهم لتحقيق أىداف املؤسسة؛عسعون إىل عطوعر 
  عراعون مصاحل اسأفراد عند عسطَت اسأىداف وعنشروهنا يف كل املستوايت اإلدارعة ولكن ال عشاركون اسأفراد يف

 صياغتها أو ازباذىا؛
  قبل اسأفراد.ال عوفرون جو العمل الذي عسمح بطرح اسأفكار حبرعة واملشاركة الفعلية كحل املشكثات من 

ابلرجوع إىل اجلانب النظري للدراسة عتضح أنو ديكن علخيص دور القيادة يف املؤسسة املتعلمة يف نقطتُت 
أن حيول أساسيتُت. النقطة اسأوىل ىي اخلصائص الشخصية للقائد حبد ذاعو واملتعلقة أساسا أبن عبدأ بنفسو إن أراد 

طوعر نفسو ابستمرار ليكون قدوة لغَته يف املؤسسة. ومن خثال وذلك بسعيو إىل ع ،مؤسستو إىل مؤسسة متعلمة
النتائج عبُت أن القادة يف املؤسسات حمل الدراسة بشكل عام ععملون عل  عطوعر قدراهتم ومعارفهم دبا خيدم ربقيق 

يث ح ،وىذا ما سبت مثاحظتو من خثال املقابثات اليت مت إجراؤىا خاصة يف املؤسسات اخلاصة .أىداف املؤسسة
صرحوا أهنم عرون أن ذماحهم مرعبط بتعلمهم وبتطوعر أنفسهم سأهنم إن مل عقوموا بذلك فلن عتمكنوا من عسيَت 
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فطبيعة سوق العمل وطبيعة اسأفراد العاملُت يف مؤسساهتم عتطلب منهم عطوعر أنفسهم  .مؤسساهتم وضمان عنافسيتها
ملقابثات أن اإلطارات الشابة بشكل خاص ععمل عل  يف املؤسسات العمومية من خثال الوحظ ابستمرار. وكذلك 

 عطوعر نفسها دبا خيدم ربقيق أىداف املؤسسة. 

أما النقطة الثانية فيما عتعلق ابلقيادة يف املؤسسة املتعلمة فهي سلوكات القادة ذباه من عشرفون عليهم خبلق 
لطرح اسأفكار دون خوق، عنمية لقة اسأفراد يف  رؤعة مشًتكة، عطوعر القادة اجلدد، التشجي  عل  اإلبداع، فتح اجملال

 التحول إىل مؤسسة متعلمة.  مسار مسامهتهم يف ذماح املؤسسة. وىنا لوحظ بعض االختثاالت اليت ال عتماش  م 

عل  القائد يف املؤسسة املتعلمة أن عقوم خبلق رؤعة مشًتكة بُت اسأفراد سأن عوحيد اسأفراد رمو رؤعة حمددة 
عوحيد اجلهود لتحقيقها. وعتطلب ذلك بناء عل  ما جاء يف اجلانب النظري ىدفا مشًتكا وفهما  مشًتكة عضمن

للواق  أو كما عسم  ابلضغط اخلثاق الذي ععٍت أن التعلم عبق  مستمرا لغاعة الوصول إىل ربقيق اهلدف. ابلرجوع إىل 
ىل خلق ىدف مشًتك من خثال نشر اسأىداف النتائج عتضح أن القادة يف املؤسسات حمل الدراسة حياولون الوصول إ

اسأفراد ولكن ابملقابل فشلوا يف ربقيق جزئية فهم الواق  سأهنم ال عشاركون  .يف كل املستوايت اإلدارعة ليعلمها اجلمي 
ن املشاركة عقتصر فقط عل  أهنم عشاركون أبداء مهامهم يف ربقيق ا صرح املستجوبون فإيف ازباذ القرارات. بل وكم

اسأىداف املسطرة. وىذا ععٍت أن اسأفراد جيدون أنفسهم أمام وضعية عنفيذ أوامر ردبا عروهنا غَت صائبة وردبا ال عوافقون 
ىل عنفيذ ىذه اسأوامر إلهناء عليها سأهنا ال عتماش  م  الواق  الذي ععاعشونو يف املؤسسة. وابلتايل عتحول اىتمامهم إ

املهام واالنتهاء منها. بتعبَت آخر مل عتم الوصول إىل خلق الضغط اخلثاق الذي عنتج عنو عركيز الفرد عل  اهلدف 
والسعي جاىدا إىل غاعة ربقيقو بل ربول الًتكيز إىل عنفيذ املهمة واسأوامر فقط. فالفرد الذي ال عشعر أنو مشارك يف 

بل جمرد منفذ ال علتزم ابلتعلم بل ابلتخلص من املهام يف أسرع وقت. سأن الًتكيز عل  اهلدف عستلزم  ازباذ القرارات
السعي للتطوعر املستمر أما الًتكيز عل  إهناء املهام فيض  سقفا للتعلم إذ عنتهي ابنتهاء املهمة. كما أن ىذا ععيق 

ازباذ القرارات وعفوعض للسلطة برز اسأفراد الذعن عتوافر فيهم عكوعن القادة املستقبليُت إذ كلما كانت ىناك مشاركة يف 
 صفات القادة الذعن قد ععتمد عليهم املؤسسة مستقبثا. 

عل  اإلبداع والذي عكون أساسا بينت النتائج أعضا عدم قيام القادة يف املؤسسات حمل الدراسة ابلتشجي  
ادة منها. ومن أىم جوانب االستفادة منها كما جاء يف اجلانب بفتح اجملال أمام اسأفراد لطرح أفكارىم حبرعة لثاستف

إذ أكدت النتائج ضعف النظري ربقيق التعلم اخلثاق بتحدي أساليب العمل املعتمدة والسعي الدائم لتحسينها. 
ثات فتح اجملال أمام اسأفراد لطرح أفكارىم اليت عروهنا مفيدة يف ربسُت طرعقة العمل أو يف حل املشكاالىتمام ب
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فقد عبُت من خثال املقابثات أن العمل عكون بتنفيذ التعليمات واإلجراءات الرمسية  .املختلفة اليت عواجههم يف العمل
سبت مقابلتهم استنكروا سباما عغيَت  ناليت عشكل الروعُت التنظيمي للمؤسسات حمل الدراسة. بل أن بعض املسَتعن الذع

وال إذا ما كانت عتماش  م  ما عتطلبو الوقت الراىن ولكن استقرار بيئة العمل وىذا قد عكون مقب .اإلجراءات املتبعة
الداخلية وبيئة العمل اخلارجية غَت مضمون لذا البد من عغيَت يف طرعقة عفكَت ىؤالء املسَتعن بفتح اجملال أكثر 

 لإلبداع والتحسُت املستمر أمام اسأفراد. 

ادة يف املؤسسة حمل الدراسة مل عصلوا إىل درجة الوعي اليت ذبعلهم كما بينت نتائج بعد القيادة أعضا أن الق
إذ عؤكد النتائج عدم إعطاء فرصة لألفراد ابملشاركة  .عدركون أمهية عغيَت النماذج الذىنية لألفراد خدمة للتعلم املستمر

 خيدم مسار التحول واملسامهة يف إجياد حلول للمشكثات وعدم التشجي  عل  طرح اسأفكار بكل حرعة وىذا ما ال
من سلوكات القادة يف املؤسسة املتعلمة عشجي  اسأفراد عل  ربدي مناذجهم الذىنية حيث أن  .إىل مؤسسة متعلمة

السائدة لدعهم واليت من خثاهلا عًتمجون واقعهم وعتصرفون بناء عل  علك الًتمجة. وابلرجوع إىل النظرعة اإلدراكية يف 
وىنا عظهر دور القائد يف فتح اجملال لألفراد ابملسامهة  .عستلزم عغيَتا يف النموذج الذىٍت التعلم عتضح أن حصول التعلم

الفعلية يف املشاركة يف إجياد حلول للمشكثات اليت عواجو املؤسسة. فعند حصول مشكلة معينة فإن الفرد عفسرىا 
فرد عل  عقدمي حلول للمشكثات وفتح اجملال مباشرة انطثاقا ما منوذجو الذىٍت وحيللها بناء عليو وكلما مت عشجي  ال

لآلراء واسأفكار سع  الفرد إىل فهم أعمق للمشكثات وربليلها دما عسمح بتغيَت منوذجو الذىٍت. بل أن ذلك ديكن 
 من اكتشاف الكفاءات الفردعة املتميزة وحماولة االستفادة منها حقا يف املؤسسة. 

 مناقشة نتائج بعد مكافأة التعلم: 6-1-2

 ديكن علخيص نتائج بعد مكافأة التعلم يف املؤسسات حمل الدراسة يف غياب نظام مكافئ للتعلم إذ ال عتم:

  ربط املكافآت الفردعة ابلتعلم وعطوعر الكفاءات بل ابلوظيفة وذلك بعدم زبصيص مكافآت لألفراد نتيجة
 يق أىداف املؤسسة؛ععلمهم وال لألفراد أصحاب املبادرات واسأفكار اجلدعدة اليت زبدم ربق

  زبصيص مكافآت للتعلم اجلماعي بعدم ربط مكافأة اسأفراد دبا حققو الفرعق الذي عنتمي إليو يف سبيل ربقيق
 أىداف املؤسسة.

بينت نتائج اختبار مستوى عوافر مكافأة التعلم يف املؤسسات حمل الدراسة أن ىذه املؤسسات هتمل إىل حد  
كبَت ىذا البعد. وىذا ما ععٍت أهنا عفتقر إىل أحد دعائم التحول إىل مؤسسات متعلمة. فبالرجوع إىل اجلانب النظري 



 مناقشة النتائج -6
 

961 
 

وى اسأفراد أو عل  مستوى الفرق. فهي عوحد سلوك عتضح أن مكافأة التعلم آلية أساسية للتعلم سواء عل  مست
حىت ف اسأفراد رمو بذل جهود أك ر للتعلم وربصيل املعرفة واقًتاح اسأفكار ومساعدة الزمثاء بنشر املعارف الشخصية...

نظام مكافأة للتعلم من خثال أول شرط وىو الًتكيز عل  مكافأة  ىناك حيقق نظام املكافآت ذلك فثابد أن عكون
العمل واملهارات احملققة ولي  الوظيفة. وىذا ما مل عتحقق يف املؤسسات حمل الدراسة. حيث اعضح من خثال ما 

ظيفة صرح بو املستجوبون ألناء املقابثات اليت أجرعت معهم أن نظام املكافآت يف مؤسساهتم قائم أساسا عل  الو 
من خثال جمموعة العثاوات اليت حيصل عليها اسأفراد واليت عكون حسب شبكة اسأجور واملرعبات  ،ولي  اإلذماز

الرمسية املعمول هبا يف املؤسسة. واليت عزعد أو عنقص حبسب مكانة الوظيفة يف علك الشبكة ولي  بناء عل  ما أذمزه 
ملستجوبون أنو عتم يف بعض املؤسسات منح مكافآت مادعة مثثا الفرد أو ما ععلمو وما قدمو للمؤسسة. كما صرح ا

بل عكتسي طاب   ،أو حىت مالية دببادرة من قادة املؤسسات يف مناسبات معينة ولكنها ال عرعبط ابلتعلم واكحث عليو
عكون  بعد املساعدات خاصة لفئة العمال البسطاء جلعلهم حيسون ابىتمام مسؤوليهم هبم. غَت أن ىذا ال ديكن أن

حافزا للتعلم إال إن انتبو ىؤالء القادة إىل ربطو بو من خثال جعل علك املساعدات غَت متساوعة واملعيار يف عقسيمها 
 عل  اسأفراد ىو أن اسأكثر كفاءة حيصل عل  أك ر مكافأة ولو كانت من ابب املساعدات. 

قية مثثا أن اسأمر عتم عطبيقا للقوانُت كما صرح املستجوبون حُت سؤاهلم عن مكافأة اسأفراد اسأكفاء ابلًت 
عتم عرقية فرد نظرا لتحقق شرط مرور سنوات عمل معينة يف  أن إذ ديكن .املعمول هبا يف مؤسساهتم بشكل اتم

املؤسسة يف حُت عوجد أفراد آخرون عستحقون الًتقية أكثر منو نظرا لكوهنم أكثر كفاءة بل عبذلون جهودا أكثر منو 
. ما عدا بعض اكحاالت القليلة اليت صرح فيها عثبطوا بدل أن عكون حافزا للتعلم فإنو ابلعك  وىذ .يف املؤسسة

يف صرح املستجوبون  كما   .املستجوبون أنو مثثا بظهور منصب شاغر فإنو عتم اقًتاح عرقية فرد لو بناء عل  كفاءعو
مت من  فتح املناصب اجلدعدة وضرورة  نوأاملؤسسات العمومية خاصة وبسبب سياسة التقشف اليت انتهجتها الدولة 

عسيَت الوض  دبا عتوافر للمؤسسات من موارد بشرعة وىذا ما فتح اجملال نوعا ما للمسَتعن إلجراء بعض التغيَتات اليت 
ركزت أساسا عل  إعادة عقسيم اسأدوار واملهام بطرعقة ذبعل قدر املستطاع الفرد الكفء يف املنصب الذي عكون فيو 

 أكثر. فعاال 

ىو و ليكون نظام املكافآت مناسبا للتحول إىل مؤسسة متعلمة بينت النتائج أعضا عدم عوافر الشرط الثاين 
إال ما ععلق ابملردودعة  .يف املؤسسات حمل الدراسةكافآت اجلماعية املشجعة للتعلم اجلم  بُت املكافآت الفردعة وامل

قق عنافسا بُت خمتلف الفرق يف رُب   زعة اسأفراد للعمل مجاعيا وال سأن  ر جاىو  ط  عُ  اجلماعية مثثا واليت ال عكفي سأن  
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فقد صرحوا أهنا عبارة عن حق يف نظر اسأفراد  ؛املؤسسة للتعلم حبسب ما صرح بو املستجوبون. وابلعك  من ذلك
من وراء منحها وال عتقبلون عدم اكحصول عليها )طبعا يف املؤسسات اليت سبنحها( وىذا راج  إىل عدم وضوح اهلدف 

أصثا. كما صرحوا أنو رغم فتح اجملال للمسؤولُت املباشرعن عل  اسأفراد لتحدعد نسبة االستفادة منها فإن جمال 
التدخل منحصر يف التخفيض والذي عكون لقاء عدم القيام دبا ىو مسطر من أعمال وال عوجد جمال مثثا ملكافأة 

 الفرق اليت حققت نتائج أحسن. 

نتائج أن مكافأة اسأفراد املتميزعن يف املؤسسات حمل الدراسة عكون بشكل غَت رمسي من قبل قادة كما بينت ال
اسأفراد من خثال طرعقة املعاملة أو عقدمي بعض التسهيثات أو بعض املكافآت املالية أو املادعة اليت عقدم كهدااي يف 

ي فهو ال عرعبط ابلتعلم سأنو عكون يف شكل بعض املؤسسات فقط لألفراد اسأكفاء. أما ما خيص التحفيز الرمس
أما يف حالة كونو فردا  ،عثاوات ملردودعة اسأفراد واليت عستطي  القادة زبفيض نسبة استفادة الفرد منها يف حالة عقصَته
نظام الشرط الثالث جلعل جمتهدا متميزا مقارنة بزمثائو فإنو ال عوجد جمال ملنحو أكثر من زمثائو. وىذا ما ععٍت غياب 

يف املؤسسات حمل الدراسة. حيث عتمثل ىذا الشرط يف ازباذ نظام  املكافآت عتماش  والتحول إىل مؤسسة متعلمة
أساسا لتطوعر سلوكات التعلم املستمر والتحسُت املستمر والسعي لإلبداع. والذي أبسط ما ديكن أن حيققو املكافآت 

كار جدعدة زبدم ربقيق أىداف املؤسسة ككل. فالفرد الذي ىو وض  مكافآت لألفراد الذعن عقدمون مبادرات وأف
عوقن أن سيكافأ لقاء إبداعو سيجد نفسو يف مسار للتحسُت الدائم لنفسو ابلسعي للتعلم من زمثائو أو جبهود التعلم 

علو عنتبو الذاعية ليصل إىل اكحد الذي جيعلو قادرا عل  التحكم أكثر يف مهام منصبو والتعرف عل  أدق عفاصيلو دما جي
إىل مواطن االختثاالت وجيعلو قادرا عل  عقدمي االقًتاحات واسأفكار اليت ربسن طرعقة العمل، طرعقة حل 

 املشكثات... 

 مناقشة نتائج بعد اهليكل التنظيمي:   6-1-3

بينت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية أن نتائج بعد اهليكل التنظيمي مل عستوف شروط جودة املطابقة بُت 
وواق  املؤسسات املدروسة. دما أدى إىل حذف البعد هنائيا من النموذج. وىذا راج  إىل وجود  البعدفقرات ىذا 

شًتك م  فقرات اسأبعاد اسأخرى يف قياس اسأمر نفسو. ىذا ما ارعباطات مشًتكة م  ابقي اسأبعاد دما ععٍت أن فقراعو ع
ععت ر منطقيا سأن ما عهم يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة املتعلمة مرونتو اليت عتحقق مثثا بتسهيل االعصاالت وىذا ما 

ىذا ما حيققو عتحقق أعضا بتوفَت عكنولوجيا املعلومات أو عمل الفرعق أو االعصال م  القادة. أو بتفوعض السلطة و 
 دور القائد. لذا؛ فحذف ىذا البعد ما ىو إال أتكيد عل  أن اسأبعاد اسأخرى عتكامل خللق مرونة يف ىيكل املؤسسة. 
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  نتائج بعد التقييم والتغذية الراجعة: مناقشة 6-1-4

املستوى الفردي لتحسُت ديكن علخيص نتائج ىذا البعد يف أن ىناك اىتمام متوسط ابلتقييم والتغذعة الراجعة عل  
 مستوى أداء اسأفراد. يف حُت مت التوصل إىل قلة االىتمام بـــــــ:

 التقييم والتغذعة الراجعة عل  مستوى الفرق املختلفة بعدم عقييم مسامهتها يف ربقيق أىداف املؤسسة؛ 
  السياسات، اإلجراءات...( التقييم عل  مستوى املؤسسة ككل من منطلق مراجعة طرعقة عمل املؤسسة ككل(

 لضمان التحسُت املستمر.

فهي هتتم ابلتقييم عل   عة الراجعةأمهية كبَتة لبعد التقييم والتغذأن املؤسسات حمل الدراسة ال عويل  النتائج بينت
 اعقييم اسأداء والتغذعة الراجعة بعد رغم كون املستوى الفردي ولكن هتملو عل  مستوى الفرق ومستوى املؤسسة.

يف املؤسسة املتعلمة سأنو عضمن استمرارعة التعلم واالنتقال من التعلم أحادي اكحلقة إىل التعلم لنائي اكحلقة  اأساسي
 وىذا حبسب طرعقة القيام بذلك واهلدف منو.

دبستوى  سديار   التقييم والتغذعة الراجعة عل  مستوى الفرد والبحث عن سبل ربسُت أدائوبينت النتائئج أن 
وقد عبُت من خثال املقابثات م  املستجوبُت أن اهلدف من التقييم مل عصل إىل  .يف املؤسسات حمل الدراسة متوسط

استهداف التحسُت بل عقتصر ىدفو عل  منح بعض اكحقوق كالعثاوات واسأجور مثثا. وىذا ما جيعل ىذه 
ائج التقييم املؤسسات عضي  اهلدف اسأساسي منو سواء ما ععلق بتحفيز اسأفراد للتعلم والتحسن أكثر أو استغثال نت

اعضح من خثال  املقابثات م  املستجوبُت أن لبشرعة الرمسية. بل اسأىم من ذلك؛ يف بناء سياسات ععلم املوارد ا
التقييم عكون مثثا هناعة السنة أو بوصول فًتة عقدمي العثاوات للعمال مثثا وىذا ما عتناىف م  التحول إىل مؤسسة 

ا عل  فلسفة إدارة اسأداء اليت عكون من خثال االعصال الدائم بُت القائد ومن متعلمة سأن التقييم جيب أن عكون قائم
بل ومنح الفرد جماال لتحدعد أسباهبا  .عشرف عليهم بداعة بتوضيح اسأىداف مث املتابعة املستمرة لكشف االختثاالت

شًتكة بُت اسأفراد ورف  الثقة بُت وحلوهلا ابملقابثات املستمرة واالعصال الدائم بينهم. سأن ىذا عسمح خبلق الرؤعة امل
 اسأفراد وقادهتم والتحفيز للتحسُت املستمر.

بينت النتائج أعضا أن التقييم املستمر ملسامهة الفرق يف ربقيق أىداف املؤسسة ال حيظ  أبمهية يف املؤسسات 
ُت اسأفراد ويف خلق حافز للتعلم وابلتايل ال عتحقق اهلدف من ورائو واملتمثل يف خلق الرؤعة املشًتكة ب .حمل الدراسة

فقد بينت النتائج أن  ؛اجلماعي لتحقيق علك الرؤعة. وأعضا ابلنسبة للتقييم والتغذعة الراجعة عل  مستوى املؤسسة



 مناقشة النتائج -6
 

966 
 

املؤسسات حمل الدراسة ال عويل أمهية لتقييم طرعقة العمل دبا عتضمنو من سياسات أو إجراءات... لضمان ربسينها 
تغيَتات والتعدعثات املستمرة عليها دما عسمح بزايدة مرونة العمل وعسهيل القيام دبختلف املهام ابستمرار إبجراء ال

بطرعقة فعالة. وحبسب املستجوبُت فإن عدم االىتمام ىذا راج  إىل اعتقادىم أبنو مادامت النتائج املالية مرضية فثا 
 داعي للتساؤل حول طرعقة العمل وال السعي لتحسينها. 

 اقشة نتائج بعد تكنولوجيا املعلومات:من 6-1-5

 ديكن علخيص نتائج بعد عكنولوجيا املعلومات يف أن املؤسسات حمل الدراسة:

  هتتم بتوفَت نظام معلومات عسمح بتخزعن املعلومات الثازمة لنشاط املؤسسة بطرعقة منظمة سهلة االستخدام
 لكل من حيتاجها؛

 سأفراد؛ا ملعرفة بُتت عكنولوجية لتشارك اعسع  لتوفَت عسهيثا 
 الدروس املستفادة من التجارب، أفضل  الضمنية مل عصل بعد إىل عوفَت نظام معلومات لتخزعن معرفة املؤسسة(

 املمارسات...( لتسهيل االستفادة منها يف وقت اكحاجة.

أساسا عوضح اجلانب النظري للدراسة املكانة اهلامة لتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة املتعلمة والذي عتلخص 
ل املؤسسة ة أو املعرفة الضمنية ويف عسهيل العثاقات واالعصال داخيصرحيتيف بناء الذاكرة التنظيمية سواء للمعرفة ال

 ىو اآلخر  إىل نشر املعارف والتعاون والتعلم مجاعيا... دما عسمح بتخزعن املعرفة وخاصة الضمنية منها.والذي عنتهي 

 اأكثر ما عركز عليو املؤسسات حمل الدراسة ىو استخدام عكنولوجيابلرجوع إىل نتائج الدراسة عتضح أن 
املعلومات لتكوعن نظام معلومات عسمح بتخزعن كل املعلومات الثازمة لنشاط املؤسسة بطرعقة سهلة االستخدام لكل 

املخزون أو إدارة ة عن املوارد البشرعة أو الزابئن أو عسيَت يصرحيعء ععلق اسأمر دبعلومات أو معرفة اسو  .من حيتاجها
 ERP (Entreprise Resource ظام إدارة املوارد يف بعض املؤسسات املدروسةاإلنتاج كاستخدام ن

Planning)  عسمح إبدماج عكنولوجيا املعلومات يف إنشاء عطبيقات عسمح بتسيَت خمتلف العمليات اإلدارعة والذي
  الوظائف اسأخرى.إبذماز خمتلف املهام يف الوظائف املختلفة وعسيَت عنفيذىا ابلتنسيق م  خمتلف 

لكن ذبدر اإلشارة إىل أن عكنولوجيا املعلومات ىذه يف املؤسسات حمل الدراسة عقتصر عل  بناء الذاكرة 
ة املتعلمة فهو زبزعن املعرفة الضمنية دبساعدة أما اسأىم يف املؤسس .ة واليت عسهل بناؤىايصرحيتالتنظيمية للمعرفة ال
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ذ الزالت مل دراسة أنو العزال قليل التواجد يف املؤسسات املدروسة. إت نتائج ىذه العكنولوجيا املعلومات وىذا ما بين
 . عكنولوجيا املعلومات يف زبزعن الدروس املستفادة من التجارب السابقة مثثا فيو ي عستخدمعصل بعد إىل اكحد الذ

أما ما ععلق ابستخدام عكنولوجيا املعلومات يف عسهيل االعصال فهو ما عتجو إليو املؤسسات حمل الدراسة 
حسب  عصرحيات املستجوبُت سأهنا حبسبهم عضمن التنسيق بُت اسأفراد وعضمن نشر املعارف وحىت التوجيهات ألناء 

جيا املعلومات للحصول عل  املعرفة من خارج حدوث اختثاالت معينة مثثا. كما أن ىناك اعتماد عل  عكنولو 
حيث عسهل اسأنًتنيت مثثا اكحصول عل  حلول بعض املشكثات وعستغلها  .املؤسسة خاصة يف اجلانب اإلداري

اسأفراد العاملُت يف اإلدارات يف عطوعر بعض معارفهم دبعٌت يف التعلم الذايت الذي عسمح هلم أبداء مهامهم بطرعقة 
إعطاء مرونة أك ر للهيكل يف أهنا عسهل االعصاالت سواء العمودعة أو اسأفقية حبيث عساىم  أسهل وأسرع. كما

 ل عبادل املعارف حىت يف ظل املركزعة والرمسية. يسهعالتنظيمي و 

 نتائج بعد ثقافة التعلم:مناقشة  6-1-6

 :ــــديكن علخيص نتائج بعد لقافة التعلم يف أهنا عتصف يف املؤسسات حمل الدراسة ب

  وجود مستوى مقبول من الثقة املتبادلة بُت اسأفراد ومن مبادرة اسأفراد لتطوعر كفاءهتم يف العمل ومساعدة بعضهم
 البعض بنشر معارفهم؛

 .اخلوف من عقدمي اسأفكار اجلدعدة واملقًتحات ومن حماولة إجياد اكحلول عند ارعكاب اسأخطاء 

املؤسسة  لو النماذج الذىنية املشًتكة اليت عتشاركها اسأفراد داخعتعلق بعد لقافة التعلم ابالفًتاضات املشًتكة أ
وعكون سائدة فيها. وعكمن أمهيتها يف املؤسسة املتعلمة يف كوهنا عتحكم يف سلوك الفرد وعوجهو سأهنا سبثل طرعقة 

 ىذه السلوكات ستكون إما داعمة للتعلم أو مثبطة لو. .عرمجتو لواقعو واليت عل  أساسها عبٍت عصرفاعو وسلوكاعو

بينت نتائج ىذه الدراسة أن لقافة التعلم يف املؤسسات حمل الدراسة عتصف بشكل مقبول ابلصفات الواردة يف 
وابخلصوص ما ععلق بتوافر مستوى مقبول من الثقة بُت اسأفراد ومساعدهتم  .فقرات االستبيان اخلاصة هبذا البعد

لبعضهم البعض سأداء مهامهم وعبادل املعارف واخل رات فيما بينهم. كما أهنم حياولون عطوعر معارفهم لتحسُت كفاءهتم 
ت غَت رمسية بُت يف عملهم خاصة يف اجلانب اإلداري حبسب عصرحيات املستجوبُت. وع ررون ذلك بوجود عثاقا

اسأفراد ذبعلهم عسلكون ىذه السلوكات. كما بينت النتائج أن لقافة التعلم عتصف بشكل أقل بوجود جو خيلو من 
اخلوف لتقدمي املقًتحات واسأفكار وحماولة إجياد اكحلول عند ارعكاب اسأخطاء. وعرج  ذلك حبسب املستجوبُت إىل 
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عشكلها اسأفراد فيما بينهم بل عرعبط بسلوك القادة وعطبيق التعليمات الرمسية اليت أهنا عتعدى العثاقات غَت الرمسية اليت 
عقدموهنا. بل أن بعض املستجوبُت صرحوا أن سبب اخلوف من عقدمي اسأفكار ومن ارعكاب اسأخطاء راج  إىل ما قد 

سأن وجود سياسة مرنة يف ما عشكل قيدا أمام املوارد البشرعة عتحملو الفرد جراء ذلك. فمن أخطأ ععاقب وىذا 
حياول إعقان عملو حىت ال خيطئ ولكن ابملقابل ذبعلو وإن أخطأ عتعلم من التعامل م  اسأخطاء املرعكبة ذبعل الفرد 

  خطئو وحياول إبداع حلول قد ال عنتبو إليها القادة أو املسؤولون يف املؤسسة.

يف املؤسسات حمل الدراسة لوجود عدة سلوكات من خثال ىذه النتائج عتضح أنو ديكن ربسُت لقافة التعلم 
إجيابية من قبل اسأفراد عًتجم قابليتهم للتحسُت وخاصة إذا ما عوفر جو العمل الذي عدعمهم والذي من أىم أبعاده 

 سلوك القادة.

 نتائج بعد التعلم على املستوى الفردي:مناقشة  6-1-7

 يف أن املؤسسات حمل الدراسة:ديكن علخيص نتائج بعد التعلم عل  املستوى الفردي 

 هتتم دبساعدة اسأفراد اجلدد عل  االندماج يف العمل يف املؤسسة؛ 
 ...ال هتتم بتدرعب اسأفراد كلما اقتضت اكحاجة إىل ذلك بتغيَت منصب العمل أو عغَت متطلبات املنصب اكحايل 
 .هتمل عدوعر العمل كممارسة للتعلم الفردي 

ثر ما عركز عليو املؤسسات حمل الدراسة ىو ععلم اسأفراد اجلدد من خثال ضمان بينت نتائج ىذا البعد أن أك 
اندماجهم سرععا يف املؤسسة. ومن خثال ما صرح بو املستجوبون خثال مقابلتهم أن ذلك عتم من خثال خضوع 

قتضت اكحاجة إىل ذلك الفرد لفًتة عربص مؤقتة للتأكد من مثاءمتو ملنصبو. كما بينت النتائج أن عدرعب اسأفراد كلما ا
مثثا عند عغيَت منصب العمل أو عند حدوث عغَت يف متطلبات منصب العمل اكحايل متوسط فقط رغم أمهيتو يف 
املؤسسة املتعلمة. وقد فسر املستجوبون ذلك بقوهلم أن ىناك حرص كبَت خاصة يف املؤسسات اخلاصة عل  جذب 

بل صرح بعضهم أهنم حياولون  .ملهم السابق يف مؤسسات أخرىأفراد هلم خ رة أصثا يف جمال عملهم من خثال ع
جذب أفراد أكفاء ععملون يف مؤسسات أخرى مقابل أجور أعل  حىت ال عضطروا لتخصيص جزء من امليزانية 

عُنتظر منو عوائد أك ر يف املستقبل. كما صرحوا أن التكوعن عكون  اللتكوعن فهو ابلنسبة هلم عكلفة ولي  استثمار 
 املؤسسة ابلتعاون م  الزمثاء واكحصول عل  املعرفة منهم ولي  خارج املؤسسة. داخل 
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أما ما خيص عدوعر العمل لتعلم مهارات جدعدة فهو دمارسة معتمدة بشكل منخفض يف املؤسسات حمل 
عقوم بذلك الدراسة حسب ما وضحتو النتائج. وقد برر املستجوبون ذلك بقوهلم أن فرق العمل يف املستوى التشغيلي 

ولكن يف حالة  .بشكل علقائي لألعمال اليت ديكن أن عتعلموىا معا بشكل مجاعي حبيث عتاح هلم حرعة التعاون
اسأعمال شدعدة التخصص فثا عتم اعتماد ذلك بل عبق  كل فرد يف منصبو وأنو عتم التوظيف انطثاقا من مثاءمة 

قيام بذلك الدور. أما عل  املستوى اإلداري فإن عدوعر العمل وابلتايل عنحصر مهمتو يف ال .الفرد آللة معينة مثثا
م خمتلفة. وىذا ما ععيق امهم متشاهبة ولي  بُت مناصب دبهاعكون فقط بُت من ععملون مثثا يف قسم واحد ومه

ل عملية صن  القادة املستقبليُت سأنو كلما مت اعتماد عدوعر العمل بشكل أوس  سبكن الفرد من معرفة أدق لتفاصي
املؤسسة وخمتلف مشكثاهتا. وىذا ما عفتح اجملال لطرح اسأفكار اإلبداعية اليت عنقل املؤسسة إىل مستوايت أداء أعل .  
كما عضمن اكحفاظ عل  املعرفة خاصة املعرفة الضمنية منها خبروج اسأفراد من املؤسسة وإجياد من خيلفهم بفعالية دون 

د وربمل التكلفة الناذبة عن فًتة اإلدماج وبطء أتقلم الفرد م  منصبو بل االضطرار إىل ربمل فًتة حبث عن فرد جدع
 حىت وإن كان أتقلمو سرععا فإنو سيكون حمدود املعرفة جبزئيات املؤسسة. 

 ق:ينتائج بعد تعلم الفر مناقشة  6-1-8

ق عتم بشكل متوسط عالفر ق يف املؤسسات حمل الدراسة يف أن مجي  دمارسات ععلم عديكن زبليص نتائج بعد ععلم الفر 
 :ـــــــسواء ما ععلق ب

 التفكَت اجلماعي يف طرعقة عنظيم العمل داخل الفرعق لتحقيق اسأىداف؛ 
 إدارة املشكثات بتحليل أسباهبا مجاعيا داخل الفرعق؛ 
 ج واسأىداف كلما التغذعة الراجعة دبناقشة أفراد الفرعق الطرعقة املتبعة يف العمل لتحسينها وربليل الفوارق بُت النتائ

 أهن  الفرعق مهمة ما.

من خثال ما جاء يف اجلانب النظري والنماذج السابقة هلذه الدراسة اعضحت أمهية التعلم عل  مستوى الفرق 
سواء الرمسية منها أو غَت الرمسية. بل أن وحدة التحليل يف موضوعي التعلم التنظيمي واملؤسسة املتعلمة ال عقتصر عل  

سأن ععلم الفرد وحده غَت كاف إال إذا مت نشره لثاستفادة منو ولضمان عدم  .ل البد من ععلم الفرعقب ،الفرد فقط
سأن ععلم الفرعق عضمن نشرىا بُت أفراده  ،خاصة ما ععلق ابملعرفة الضمنية .خسارة معرفتو دبغادرعو املؤسسة مثثا

ىو اآللية اليت من خثاهلا عتم بناء الكفاءات اجلماعية  واحملافظة عليها ولو غادر مالكها املؤسسة. كما أن ععلم الفرعق
للمؤسسة دبعٌت بناء إحدى الكفاءات احملورعة اليت عضمن للمؤسسة سبيزىا. ىذا البناء ال عكون إال من خثال التفاعل 
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هلذه  اكحاصل بُت أفراد الفرعق والذي عتم عمليا من خثال دمارسات ععلم الفرعق اليت نص عليها النموذج النظري
واليت بينت النتائج اإلحصائية أهنا كلها سبارس فقط بشكل متوسط يف املؤسسات حمل الدراسة. وىذا ععٍت  .الدراسة

 أن ىذه املؤسسات ربتاج إىل االىتمام أكثر هبذا البعد احملوري يف املؤسسة املتعلمة.

طرعقة عقسيم املهام بُت أفراد الفرعق ابلنسبة للبناء اجلماعي للمعٌت دبناقشة اسأىداف والتفكَت اجلماعي يف 
ما عليو فعلو دما جيعل كل فرد عسع  إىل ععلم ما علزمو  كا للهدف ولدور كل فرد يف ربقيقبطرعقة عضمن فهما مشًت 
فقد صرح املستجوبون عند مقابلتهم أنو ىناك جمال لتنظيم  مثائو بتبادل املعارف فيما بينهم؛سأداء دوره والتعاون م  ز 

حيث عقسم أفراد الفرق العمل فيما بينهم بطرعقة ذبعلهم عنهونو يف الوقت احملدد وأعضا عتعاونون فيما  ،العملطرعقة 
عكوعن  يفولكن ىذا اجملال ضيق نوعا ما إذ عبق  العمل ابلتعليمات الرمسية سواء  .بينهم وعتعلمون من بعضهم البعض

أدى إىل حمدودعة االعتماد عل  جمتمعات املمارسة اليت عنشأ  أعضاء الفرعق أو عقسيم املهام فيما بينهم. وىذا ما
إال يف مؤسسات قليلة حيث  .بشكل غَت رمسي بُت جمموعة من اسأفراد عتشاركون اىتمامات مشًتكة فيما بينهم

ذا وى .عسمح بعضها لعمال الطبقة التشغيلية بتكوعن فرق بطرعقة اختيارعة لضمان التعاون والفعالية وقلة الصراعات
حبسب شخصية القائد يف ىذه املؤسسات. كما وضح املستجوبون أن املرونة يف عمل الفرعق أك ر يف املستوى 

 اإلداري حيث عسهل ععاون من هلم اىتمامات مشًتكة سأداء املهام مجاعيا يف إطار غَت رمسي.

ة املستمرة لطرعقة أداء املهام أما ما خيص النقطتُت احملورعتُت اخلاصتُت ابلتحليل اجلماعي للمشكثات واملناقش
فقد وضح املستجوبون أن ما حيكمهما أعضا ىو االلتزام ابلتعليمات الرمسية م  بعض املرونة اليت عتوقف  ،لتحسينها

عل  شخصية القائد. حيث عبُت من خثال املقابثات أنو عند حدوث مشكلة ما فثا بد من انتظار التعليمات الرمسية 
املؤسسة املتعلمة اليت عتم فيها ربدعد أسباب املشكثات داخل الفرعق للوصول إىل اسأسباب  وىذا ما عتناىف ومنطق

اسأساسية من قبلهم دما جيعلهم ملتزمُت بتطبيقو والعمل اجلاد عل  إذماحو سأهنم ىم مصدره. بل خيلق عنافسا فيما 
ينها ابستمرار فقد وضح املستجوبون أنو ناقشة طرعقة العمل لتحسملبينهم لتقدمي أفضل االقًتاحات. وأعضا ابلنسبة 

فتح فيو اجملال ىو فقط طرعقة عقسيم املهام مثثا أما عتم اعباع التعليمات الرمسية يف معظم اكحاالت للقيام ابملهام وما عُ 
 التحسُت فهو مرعبط بقرارات اإلدارة العليا. 

بُت أعضائو عبق  متوسطة وال عرق  إىل من خثال ما سبق عتضح أن دمارسات ععلم الفرق أو دمارسات التفاعل 
وىذا ما ععيق الوصول إىل خلق الرؤعة املشًتكة لألفراد واللغة املشًتكة فيما بينهم واليت ذبعل  .مستوى املؤسسة املتعلمة
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راد التنسيق أسهل بل وزبلق أعضا ذاكرة عبادلية عسمح دبعرفة من ديلك املعرفة يف املؤسسة دبعٌت ربدعد جمال سبكن اسأف
 عسهل عشكيل الفرق حبسب اكحاجة.و دما عسهل اكحصول عل  ىذه املعرفة عند اكحاجة  .واملعرفة اليت ديلكوهنا

 نتائج بعد التعلم على مستوى املؤسسة:مناقشة  6-1-9

 ديكن علخيص نتائج بعد التعلم عل  مستوى املؤسسة يف أن املؤسسات حمل الدراسة:

 بعة عغَتات بيئتها اخلارجية خاصة ما ععلق ابلزابئن واملوردعن واملنافسُت؛هتتم ابلتعلم من خثال دراسة ومتا 
 هتتم ابلتعلم من ذبارهبا السابقة ومن مناقشة مشارععها السابقة عند بداعة كل مشروع جدعد؛ 
 ؛تخدام اسأساليب العلمية يف العملعسع  بشكل متوسط إىل اس 
  اسأخرى ابملقارنة املرجعية.هتمل التعلم ابلتجرعب والتعلم من املؤسسات 

حيدث التعلم عل  مستوى املؤسسة من خثال عدة دمارسات كالتجرعب، اخل رة، التعلم من خارج املؤسسة...  
ومن خثال نتائج اختبار الفرضية الوصفية املتعلقة دبستوى دمارسات التعلم عل  مستوى املؤسسة يف املؤسسات حمل 

حيث عبُت أن أكثر ما عركز عليو املؤسسات حمل الدراسة كممارسات  .يا فقطالدراسة فقد عبُت أهنا حمققة جزئ
واملوردعن ومتابعة سلوكات املنافسُت  الزابئنلتعلمها ىو متابعة عغَتات بيئتها اخلارجية م  الًتكيز خصوصا عل  

سسة السابقة دبناقشة حسب ما صرح بو املستجوبون. والتعلم ابخل رة من خثال حماولة االستفادة من ذبارب املؤ 
 بداعة كل مشروع جدعد وعقييم التجارب السابقة لثاستفادة منها مستقبثا. داملشارع  السابقة عن

أعضا؛ بينت نتائج ىذه الفرضية االعتماد بشكل متوسط عل  التعلم من خثال استخدام اسأساليب العلمية يف 
ن جمال استخدام ىذه اسأساليب العملية عنحصر يف ومن خثال املقابثات م  املستجوبُت اعضح أ .حل املشكثات

جمال حل املشكثات التقنية خاصة يف جمال اإلنتاج أعن جيب االعتماد عل  املهندسُت كحلها أو مثثا املشكثات 
املرعبطة ابإلعثام اآليل. أما حُت مت استفسارىم حول استخدام ىذه اسأساليب يف اجملال اإلداري وىو ما جيب أن 

املؤسسات املتعلمة كاستخدام عقنيات حل املشكثات اإلدارعة كمخطط العمل أو خمطط ىيكل السمكة عكون يف 
فقد صرحوا بعدم استخدامها. كما عتعلم املؤسسات حمل الدراسة بشكل متوسط من خثال حبث املسَتعن عن 

 .االستعانة دبسَتي املؤسسات اسأخرىاملعلومات واملعرفة من خارج املؤسسة عند ازباذ القرارات كاالستعانة ابخل راء أو 
فقد صرح املستجوبون أن جمال االستفادة عكمن يف اكحصول عل  معلومات حول سوق العمل ولي  االستفادة من 

 اخل رات. 
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كما بينت النتائج أن ىذه املؤسسات هتمل دمارستُت مهمتُت للتعلم ومها التجرعب والتعلم من املؤسسات 
يف طرعقة عمل املؤسسة إىل إعادة النظر  يف ربقيق التعلم خاصة لنائي اكحلقة. فالتجرعب عقوداسأخرى. ومها حمورعتُت 

واسأمر نفسو ابلنسبة لتعلم طرعقة العمل من املؤسسات اسأخرى عن طرعق  .املؤسسة والتمكن من الرف  من كفاءهتا
. وقد عبُت من خثال املقابثات م  املقارنة املرجعية اليت سبكن ىي اسأخرى من االستفادة من أحسن املمارسات

املستجوبُت ميلهم إىل عفضيل االستمرار عل  طرعقة العمل نفسها سأهنا عقود إىل ربقيق نتائج مرضية خاصة ما ععلق 
ابملالية منها. وأعضا بسبب صعوبة التغيَت خاصة يف املؤسسات العمومية اليت حيكمها قانون جيب اعباعو يف طرعقة 

 ركزعة ععيق اخلروج عن اإلطار احملدد للعمل.العمل م  وجود م

الثالثة الفرضيتني الرئيستني يف النموذج )نتائج  ةغي املباشر  اتوالتأثي  ةاملباشر  اتالتأثي نتائج مناقشة  6-2
 والرابعة(:

الفرضيتُت الرئيستُت الثالثة سيتم اآلن مناقشة نتائج  ،ضيتُت الرئيستُت اسأوىل والثانيةالفر بعد مناقشة نتائج 
يف منوذج الدراسة. دبعٌت نتائج ألر   ةغَت املباشر  اتَت والتأل ةاملباشر  اتالتألَت والرابعة بفرضياهتما الفرعية اليت ععٌت بدراسة 

ي أو كل من القيادة ومكافأة التعلم والتقييم والتغذعة الراجعة وعكنولوجيا املعلومات عل  التعلم التنظيمي سواء الفرد
 ععلم الفرق أو املؤسسة وذلك يف ظل وجود أو غياب وساطة من لقافة التعلم. 

 التأثيات املباشرة والتأثيات غي املباشرة للمتغيات املستقلة على التعلم الفردي:مناقشة نتائج  6-2-1

الفرعية اسأوىل من الفرضية الفرعية اسأوىل من الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضية بينت نتائج اختبار الفرضية 
أن ألر القيادة عل  التعلم الفردي ال عكون إال من خثال وساطة من لقافة التعلم. وىذا معناه أنو قبل  الرئيسة الرابعة

عكوعن اسأفراد أو عدوعر العمل أو إدماج اسأفراد اجلدد فثابد أن عتم دعم لقافة التعلم أوال من قبل القادة. فاالىتمام 
سات الرمسية لتعلم اسأفراد حيتاج قبل ذلك إىل بذل القادة جهدا أك ر يف االىتمام بتعلمهم الشخصي ليكونوا ابملمار 

وابلقيام دبختلف دمارسات القائد املشج  عل  التعلم الواردة يف بعد القيادة يف منوذج ىذه الدراسة.   .قدوة ملرؤوسيهم
اسأفراد. فتكوعن اسأفراد أو عدوعر العمل أو إدماج العامل اجلدعد   كل ذلك هبدف الوصول إىل ععزعز لقافة التعلم  لدى

كلها لن ربقق النتائج املرجوة منها مستقبثا ما مل عسبقها وجود لقافة ععلم انذبة عن مناذج ذىنية مشًتكة لدى اسأفراد 
 ليت جاءت يف النموذج.وجمسدة يف سلوكات الثقة املتبادلة والسعي للتعلم وغَتىا من سلوكات بعد لقافة التعلم ا
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أن مكافأة التعلم عؤلر فقط أتلَتا مباشرا عل  التعلم الفردي. وال الفرضيتُت السابقتُت نتائج اختبار  كما بينت
 .عوجد وساطة من لقافة التعلم يف ذلك. وديكن عفسَت ىذه النتيجة انطثاقا دما صرح بو املستجوبون ألناء مقابلتهم

لم الفردي عرعبط كثَتا ابملكافآت. خاصة ما ععلق ابلتكوعن وعدوعر العمل. حيث أنو حيث صرحوا أن دمارسات التع
قبل ازباذ القرار مثثا بتكوعن اسأفراد أو بتدوعر العمل فالتفكَت عنصب أساسا عل  املكافآت اليت ستمنحها املؤسسة 

مستوى معارفو اليت عتحكم فيها بعد ذلك. فقد صرح بعض املستجوبُت أن عكوعن الفرد ععٍت ربسن كفاءعو وارعفاع 
دما جيعلو متطلبا دبنصب أحسن لقاء علك املعرفة احملصلة أو ععوعض خل رعو أو أنو سيجعلو قادرا عل  البحث عن فرص 
عمل يف مؤسسة أخرى عقدم لو عرضا أفضل. لذا فإهنم عفضلون التكوعن داخل املؤسسة ألناء أتدعة املهام لتقليص ما 

 من مكافآت لقاء التعلم. قد سبنحو املؤسسة 

ؤلر عل  ععلم الفرد وىذا رغم اسأمهية النظرعة أن التقييم والتغذعة الراجعة ال عأعضا  الفرضيتُت اختبار بينت نتائج
ن دمارسات التعلم الفردي املتعلقة أساسا إبدماج اسأفراد اجلدد أبالكبَتة هلذا البعد عل  التعلم الفردي. وعفسر ذلك 

وعدوعر العمل ال عقوم عل  أساس التغذعة الراجعة احملصلة من التقييم وىذا ما عتناىف سباما م  مسار التحول والتكوعن 
إىل مؤسسة متعلمة. فمثثا؛ حىت عكون عملية التكوعن انجحة فثا بد أن عنطلق من ربدعد االحتياجات التكوعنية 

فرق ومستوى املؤسسة ككل للكشف عن الكفاءات الذي مصدره اسأساسي التقييم عل  املستوى الفردي ومستوى ال
املستهدفة من وراء عملية التكوعن. وأعضا ابلنسبة لتدوعر العمل فثابد أن عكون بناء عل  علك التغذعة الراجعة اليت 
 ربدد الكفاءات اليت جيب أن حيصل عليها كل فرد لتغطية النقائص املسجلة ألناء عملية التقييم. واسأمر نفسو ابلنسبة

شخص إلدماج اسأفراد اجلدد الذي إن كان بناء عل  نتائج التقييم فإنو سيضمن أن عكون الفرد اجلدعد دبثابة ال
 املناسب يف املكان املناسب. 

أن اختيار اسأفراد اجلدد ومن مث إدماجهم عكون يف حاالت كثَتة  ىلإي املستجوبُت أحسب ر ذلك عفسَت ععود 
عن أو عكون من خثال املسابقات اليت عتم عل  ضوء ربدعد املناصب الشاغرة من خثال العثاقات الشخصية للمسَت 

والذي ال عكون نتيجة لعملية عقييم فعلية سبكن من ربدعد املناصب اليت جيب فتحها. كما بينت مقابلة املستجوبُت أن 
العمل فهو أسلوب غَت عكوعن اسأفراد عكون يف معظم اكحاالت من خثال التكوعن ألناء أتدعة العمل. أما عدوعر 

أما  .معتمد عقرعبا يف املؤسسات حمل الدراسة من خثال ما صرح بو املستجوبون يف املناصب اليت عتطلب زبصصا كبَتا
ابقي الوظائف فإنو عادة عكون بشكل غَت رمسي حبيث عتعاون اسأفراد فيما بينهم وعتعلمون مجاعيا خاصة ألناء فًتات 

 الغياب. 
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أن عكنولوجيا املعلومات ال عؤلر عل  التعلم  الفرضيتُت نفسهما؛ فقد بينت نتائج اختبار إضافة إىل ما سبق
الفردي مباشرة بل عؤلر عليو فقط من خثال وساطة لقافة التعلم. وعفسر ذلك بكون عكنولوجيا املعلومات ال 

فهي فقط وسيلة  .ت القيام هباولكنها ال عؤلر عليها وال عل  قرارا دمارسات التعلم الفرديعستخدم إال يف عسيَت 
دارعة جبعلو معتمدا عل  اإل اجلوانبمساعدة يف عسيَت عملية التكوعن مثثا أو عسيَت دمارسات إدماج اسأفراد اجلدد من 

ت التعلم الرمسي عل  املستوى الفردي ال ععتمد افهي ال عؤلر سأن بناء قرارات القيام دبمارس ؛جيا. أما كمؤلرالتكنولو 
 ولوجيا بل عل  البعد املايل كما عبُت يف عنصر مكافأة التعلم. عل  التكن

أن ما عؤلر فعثا  لومات والتعلم الفردي فذلك معناهيا املعلقافة التعلم العثاقة بُت عكنولوجأما ما ععلق بوساطة 
 بوجود لقافة ععلم عل  التعلم الفردي ىو لقافة التعلم. دبعٌت أن االستفادة من دمارسات التعلم الفردي لن عتحقق إال

عسمح بتبادل املعارف والتعاون والثقة وأن من بُت ما عساىم يف خلق ىذه الثقافة ىو عكنولوجيا املعلومات اليت من 
خثاهلا عسهل عثاقات االعصال اليت ععزز لقافة التعلم علك. وابلتايل عل  املؤسسات االىتمام أكثر بتكنولوجيا 

 التعلم الفردي.املعلومات لضمان االستفادة من 

 ق:يالتأثيات املباشرة والتأثيات غي املباشرة للمتغيات املستقلة على تعلم الفر مناقشة نتائج  6-2-2

الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضية الفرعية الثانية من الفرضية بينت نتائج اختبار الفرضية 
أن القيادة ال عؤلر عل  سلوكات ععلم الفرق مباشرة بل عؤلر عليها أتلَتا غَت مباشر بوساطة من لقافة  الرئيسة الرابعة

عل  لقافة التعلم. بتعبَت  عؤلروااملمارسات ما مل  هالتعلم. دبعٌت أن القادة يف املؤسسة حمل الدراسة ال ديكنهم ربسُت ىذ
أفراد املؤسسة املتمثلة أساسا يف الثقة املتبادلة بُت اسأفراد واملبادرة  بُتعل  النماذج الذىنية املشًتكة  وار آخر ما مل عؤل

حبل املشكثات... وىذا ما ركز عليو املستجوبون ألناء إجراء املقابثات معهم حيث صرحوا أن القائد إن مل عستط  
املؤسسات حمل الدراسة متوسط  التألَت عل  عفكَت الفرد وذىنيتو فلن عغَت سلوكو. وعشَت النتائج إىل أن ععلم الفرق يف

ومل عصل إىل املستوى العايل الذي عدعم مسار التحول إىل مؤسسة متعلمة. وابلتايل فعل  القادة الًتكيز أكثر عل  
سلوكات القيادة اليت مل عصل ىي اسأخرى إىل مستوى بناء مؤسسة متعلمة خاصة ما ععلق إبشراك اسأفراد يف ازباذ 

ا ابملشاركة الفعلية يف إجياد حلول ملشكثات املؤسسة وفتح جمال طرح اسأفكار حبرعة واليت عبُت القرارات وإعطائهم فرص
وىي ابملقابل حمورعة حسب اإلطار النظري  .يف املؤسسات حمل الدراسة سبارس دبستوى أقل من املتوسطأهنا سلوكات 

ثقة بُت اسأفراد وخلق حافز لدعهم للبحث املستمر للدراسة يف التألَت عل  لقافة التعلم سأهنا سلوكات ععزز الشعور ابل
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للوصول إىل طرح أفكار إبداعية متميزة والسعي الدائم لبذل جهد أك ر يف املؤسسة وابلتايل ععزز سلوكات ععلمهم 
 مجاعيا بشكل أكثر فعالية. 

أعضا أن مكافأة التعلم ال عؤلر عل  ععلم الفرق يف املؤسسات حمل الدراسة ال  الفرضيتُتبينت نتائج اختبار 
بشكل مباشر وال بشكل غَت مباشر. وىذا ما عتناىف م  ما جاء يف اجلانب النظري سأمهية ومكانة مكافأة التعلم يف 

ت ععلم الفرعق يف املؤسسات ععلم الفرعق.  فمكافأة التعلم ال عساىم يف عفسَت مستوى عطبيق دمارسا ربسُت دمارسات
وديكن عفسَت ذلك من خثال ما صرح بو املستجوبون بعدم وجود مكافآت خمصصة للتعلم حبيث ععلم هبا  .املدروسة

اسأفراد وعسعون إىل اكحصول عليها من خثال القيام دبا عشًتط للحصول عليها. فمثثا لو كانت املؤسسات حمل 
الواردة يف ىذا البعد من النموذج من زبصيص مكافآت سأصحاب اسأفكار  الدراسة هتتم أببعاد مكافأة التعلم

اإلبداعية وللفرق املتفوقة سأدى ذلك إىل ععزعز لقافة التعلم والذي عظهر يف عقدمي املقًتحات واكحلول للمشكثات 
سُت دمارساهتم والسعي لتطوعر الذات. وأعضا الجتهد اسأفراد يف الفرق املختلفة للحصول عل  ىذه املكافآت بتح

 اجلماعية للتعلم. 

ق وال عوجد عؤلر ألرا مباشرا عل  ععلم الفر تغذعة الراجعة عأن التقييم والنتائج اختبار الفرضيتُت بينت كما 
اليت عساىم كثَتا يف خلق و  .داء يف عملية التقييمدارة اسأإفلسفة وساطة من لقافة التعلم. وىذا أمر طبيعي نظرا لغياب 

ععزعز الثقة بينهم وإىل ربفيز الفرد لطرح إىل بُت القائد ومن عشرف عليهم عؤدي لقافة التعلم سأن ذلك االعصال الدائم 
وجيعلو عطور نفسو ابستمرار لتطوعر علك  .أفكار حول اسأخطاء اليت عرعكبها مادام ععلم أن قائده سيأخذه ابكحسبان

ة اىتمام ىذه املؤسسات أببعاد العثاقة م  قائده وكسب لقتو بو. ودبا أن اسألر املباشر حمقق فهذا دليل عل  ضرور 
التقييم الثثالة سأنو كلما زاد االىتمام هبا سيتحسن مستوى ععلم الفرق. دبعٌت أنو كلما زاد االىتمام ابلتقييم عل  
املستوى الفردي والفرق واملؤسسة فإن ذلك سيزود فرق العمل ابلتغذعة الراجعة الثازمة اليت عوضح الرؤعة اجلماعية 

 بُت اجملاالت اليت جيب الًتكيز عليها أكثر كفرعق لتحقيق أىداف املؤسسة.  بشكل أفضل وع

أن عكنولوجيا املعلومات عؤلر عل  ععلم الفرق أتلَتا مباشرا وأتلَتا غَت مباشر  أعضا الفرضيتُتمن نتائج اختبار 
لم الفرعق يف املؤسسات بوساطة من لقافة التعلم. دما ععٍت أن عكنولوجيا املعلومات عساىم يف عفسَت مستوى عع

املدروسة. فهي من جهة عسهل االعصاالت داخل املؤسسة سواء االعصاالت الرمسية أو االعصاالت غَت الرمسية جبعل 
املعلومة واملعرفة متاحة ملن حيتاجها كما عسهل نشرىا دمن ععلمها إىل من ال ععلمها. وابلتايل فتكنولوجيا املعلومات 

  عل دمارساعو أسهل وعؤلر عليو أعضا بتحسُت لقافة التعلم اليت عؤلر ىي اسأخرى عليو. عؤلر عل  ععلم الفرعق جب
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 التأثيات املباشرة والتأثيات غي املباشرة للمتغيات املستقلة على تعلم املؤسسة:مناقشة نتائج  6-2-3

والفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثالثة من خثال نتائج اختبار الفرضية 
عتضح أن القيادة ال عؤلر عل  التعلم عل  مستوى املؤسسة يف املؤسسات حمل الدراسة إال من خثال  الرئيسة الرابعة

أتلَتىا عل  لقافة التعلم. وابلرجوع إىل نتائج بعد التعلم عل  مستوى املؤسسة فقد عبُت أن املؤسسات حمل الدراسة 
دمارسيت متابعة عغَتات البيئة اخلارجية والتعلم ابخل رة من التجارب السابقة ومناقشة املشارع  السابقة. ويف  عركز عل 

املقابل ىناك اىتمام متوسط فقط ابلنسبة لسعي املسَتعن للبحث عن املعرفة خارج املؤسسة عند ازباذ القرارات 
واىتمام منخفض بتجرعب أساليب عمل جدعدة والتعلم  املختلفة واستخدامهم اسأساليب العلمية يف حل املشكثات

من خارج املؤسسة وىذا كلو مرعبط بثقافة التعلم. فحُت عكون النماذج الذىنية املشًتكة عتميز ابلثقة والسعي لتحسُت 
دمارسات التعلم عل  مستوى املؤسسة ء وعقدمي املقًتحات دون خوف... ستكون املعارف وعشارك املعرفة م  الزمثا

لذا فعل  اإلطارات املسَتة ربدعدا ععزعز سلوكات القيادة احملددة يف منوذج ىذه الدراسة للتمكن  .ىذه نتيجة حتمية
فعثاقة  .أوال من ربسُت مستوى لقافة التعلم يف املؤسسات املدروسة ومن مث رف  مستوى التعلم عل  مستوى املؤسسة

ادة سيؤلر عل  لقافة التعلم إجيااب وىذا ما سينعك  إجيااب أعضا التوسط ىذه عسمح ابستنتاج أن ربسن دمارسات القي
 املؤسسة.  معل  ربسن دمارسات ععل

أن مكافأة التعلم ال عؤلر عل  التعلم عل  مستوى املؤسسة ال بشكل مباشر  بينت نتائج اختبار الفرضيتُتكما 
ابلتعلم لدى اسأفراد مل عشج  ال لقافة التعلم وال  واضحة ومعروفة خاصة   وال بشكل غَت مباشر. فغياب مكافآت  

دمارسات التعلم عل  مستوى املؤسسة يف املؤسسات حمل الدراسة. وقد صرح املستجوبون أنو لو عوافر نظام مكافآت 
عدعم ععلمهم وسعيهم للمبادرة والتغيَت الىتموا أكثر ابلسعي إىل ربسُت مستوى عطبيق دمارسات التعلم عل  مستوى 

 ملؤسسة وأن املستوى املوجود ال عفسره املكافآت املوجودة واليت عركز فقط عل  نتائج العمل.ا

أن ألر التقييم والتغذعة الراجعة عل  التعلم عل  مستوى املؤسسة ألر  الفرضيتُتنتائج اختبار بينت أعضا؛ 
ة عل  ىذا البعد الذي هتملو فإن ذلك مباشر وال وساطة فيو لثقافة التعلم. وابلتايل إن ركزت املؤسسات حمل الدراس

سيضمن ربسُت دمارسات التعلم عل  مستوى املؤسسة. سأن نتائج التقييم سبكن أوال من ربقيق ععلم أحادي اكحلقة من 
خثال ربدعد خمتلف االختثاالت اكحاصلة يف املؤسسة واليت ستكون دبثابة املرجعية اليت عتم االعتماد عليها يف خمتلف 

مثثا من خثال البحث عن اكحل عن طرعق املقارنة  .لتعلم عل  مستوى املؤسسة لتصحيح ىذه االختثاالتدمارسات ا
املرجعية ابلتعلم من املؤسسات الرائدة يف جمال حمدد أو االستعانة خب راء أو مستشارعن خارجيُت للحصول عل  
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من ربقيق التعلم لنائي اثنيا ذعة الراجعة معرفتهم خاصة الضمنية يف عصحيح االختثاالت. كما ديكن التقييم والتغ
تجرعب أساليب عمل جدعدة لتحسُت مستوى باكحلقة من خثال التساؤل املستمر حول طرعقة العمل دما عسمح مثثا 

 أداء املؤسسة ككل.

ا فقد اعضح أهن نتائج اختبار الفرضيتُت نفسهماأما أتلَت عكنولوجيا املعلومات عل  ععلم املؤسسة والذي بينتو 
دبعٌت أن عكنولوجيا املعلومات عؤلر عل  دمارسات التعلم عل  مستوى املؤسسة وىذا ما صرح  .عؤلر عليو أتلَتا مباشرا

فهي مثثا عسهل التعلم من  .بو املستجوبون فهي عساعد عل  دراسة ومتابعة عغَتات البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية
ا تعامل معهم كاالعصال هبم أو متابعة رغباهتم بتسجيل مثاحظاهتم وربليلهسهيل العمل اإلداري اخلاص ابلتالزابئن ب

يا املعلومات عقييم التجارب السابقة واملشارع  السابقة سأهنا عسهل االحتفاظ لثاستفادة منها. كما عسهل عكنولوج
من املعلومات يف آن واحد لثاستفادة منها وازباذ قرارات أكثر  بكل ما ععلق هبا وإمكانية معاجلة عدة حاالت وكثَت  

 رشادة. كما عسهل استخدام اسأساليب العلمية يف العمل يف املؤسسة. 

  مناقشة النتائج على ضوء نتائج الدراسات السابقة: 6-3

م اآلن مناقشة فإنو سيت ؛لذلكبقة. وعطبيقا ساالدراسات ال يفالتوصل إليو عراكم املعرفة ابلبناء عل  ما مت عتأع  
قبلية شابو منها وفتح جمال لدراسات مستنتائج الدراسات السابقة كتأكيد إضايف ملا ع عل  ضوءالنتائج املتوصل إليها 

 عفسر ما اختلف.

 مناقشة نتائج أثر بعد القيادة على التعلم التنظيمي مبستوايته:  6-3-1

ؤلر عل  أي مستوى من مستوايت التعلم إال بتألَتىا عل  لقافة بينت نتائج ىذه الدراسة أن القيادة ال ع
Prugsamatzوىذا ما عتفق م  نتائج دراسة  .التعلم

اليت أكدت عل  أن دور القادة يف دعم التعلم عكون من   
  Leeخثال الًتكيز عل  عوفَت جمموعة عناصر من بينها خلق لقافة ععلم. كما عتفق ىذه النتائج م  نتائج دراسة 

 اليت بينت االرعباط الوليق بُت كل من القيادة ولقافة التعلم يف التألَت عل  التعلم التنظيمي يف املؤسسة. Changو
يف أن القيادة عؤلر عل  ععلم الفرعق من خثال التألَت  Tina Bucic et alابإلضافة إىل اعفاقها م  نتائج دراسة 

عل  التوافق بُت أفراد الفرعق ونظرهتم ومكانة التعلم لدعهم وىذه كلها عناصر عدخل ضمن لقافة التعلم. وابلتايل فإنو 
وذج ىذه ديكن التأكيد عل  أن اىتمام القادة يف املؤسسات حمل الدراسة بتطبيق السلوكات القيادعة املوضحة يف من

 الدراسة بشكل أك ر سيقود حتما إىل ععزعز لقافة التعلم دما عؤلر إجيااب عل  التعلم الفردي وععلم الفرق وععلم املؤسسة. 
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 مناقشة نتائج أثر بعد مكافأة التعلم على التعلم التنظيمي مبستوايته: 6-3-2

وأهنا ال  .م الفردي يف املؤسسات حمل الدراسةبينت نتائج ىذه الدراسة أن مكافأة التعلم ال عؤلر إال عل  التعل
 Ham andعؤلر ال عل  ععلم الفرعق وال عل  ععلم املؤسسة. وىذا ما خيتلف م  نتائج الدراسات السابقة كدراسة 

Iles   ودراسةPrugsamatz
عل  التعلم التنظيمي مكافأة التعلم. بل أن  ةاللتُت عوصلتا إىل أن من العوامل املؤلر   

بينت أن نتائج مكافأة الفرق أك ر من املكافآت الفردعة. وديكن عفسَت ىذا االختثاف يف النتائج  Sivagiriدراسة 
مارسات التعلم الفردي بناء عل  ما دبإىل أن نظام املكافآت عرعبط ابلتعلم الفردي سأنو عتم ازباذ القرارات املتعلقة 

بط بتعلم الفرق وععلم املؤسسة نظرا لغياب نظام ععوعضات سيًتعب عليها من حقوق حيصل عليها اسأفراد. وال عرع
 واضح مرعبط ابلتعلم عؤدي إىل التشجي  عل  دمارسات التعلم عل  مستوى الفرق أو عل  مستوى املؤسسة.

 مناقشة نتائج أثر بعد التقييم والتغذية الراجعة على التعلم التنظيمي مبستوايته: 6-3-3

يف أتلَت التقييم والتغذعة الراجعة عل  ععلم وزمثائو  Gabelical تائج ىذه الدراسة م  نتائج دراسة عتفق ن
ععلم الفرق يف املؤسسات حمل  مستوىدما ععٍت أن االىتمام أكثر هبذا البعد سيقود حتما إىل ربسن يف  .الفرعق

الراجعة الفعالة  التغذعةعل  ألر اليت أكدت  Mayfield and myfieldغَت أهنا زبتلف م  نتائج دراسة الدراسة. 
يف وساطة لقافة التعلم  Wirtz and Tambyahوأعضا زبتلف م  نتائج دراسة  الفرديسأداء اسأفراد عل  التعلم 

مهال املؤسسات حمل الدراسة نقطة حمورعة عتمثل يف وىذا راج  إىل إ سألر التقييم احملصل من الزبون عل  ععلم املؤسسة.
عضمن دعم و  .عت ر التقييم عملية مستمرة عضمن بناء عثاقات عواصل دائمة بُت القائد ومن عقودىمإدارة اسأداء اليت ع  

 التعلم املستمر نتيجة االستفادة منها. عقود إىللقافة التعلم واكحصول الدائم عل  التغذعة الراجعة اليت 

 ى التعلم التنظيمي مبستوايته:مناقشة نتائج أثر بعد تكنولوجيا املعلومات عل 6-3-4

 Kaneعتفق نتائج الدراسة اكحالية املرعبطة أبلر عكنولوجيا املعلومات عل  التعلم التنظيمي م  نتائج دراسة 
خثال مسامهتها يف بناء مستودع للمعرفة عوفر املعرفة عند أن عكنولوجيا املعلومات عؤلر من اليت بينت  Alaviو

اكحاجة إليها ومن خثال عسهيل نشر املعرفة بُت أفراد املؤسسة حبيث عسهل انتقاهلا دمن ديلكها إىل من ال ديلكها. كما 
التعلم التنظيمي  وزميليها اليت بينت أن عكنولوجيا املعلومات عؤلر عل  دمارسات Petizعتفق النتائج م  نتائج دراسة 

عل  مستوى الفرق ومستوى املؤسسة. ولكن زبتلف معها فيما خيص عدم أتلَتىا عل  التعلم الفردي يف املؤسسات 
اللتُت ألبتتا  Alaviو Kaneودراسة  Malikحمل الدراسة إال بوساطة من لقافة التعلم. وىنا عتفق م  نتائج دراسة 
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. ومن ىنا عتضح املكانة احملورعة لتكنولوجيا نولوجيا املعلومات والتعلم التنظيميأن لقافة التعلم عتوسط العثاقة بُت عك
املعلومات كبعد أساسي ضمن أبعاد املؤسسة املتعلمة كوهنا عؤلر عل  لقافة التعلم من جهة وعل  دمارسات التعلم 

 التنظيمي سواء عل  مستوى اسأفراد أو الفرق أو املؤسسة.

 اقرتاحات الدراسة: 6-4

من أبعاد نو ديكن عقدمي جمموعة من االقًتاحات فيما خيص كل بعد انطثاقا من النتائج اليت مت التوصل إليها فإ
 .منوذج املؤسسة املتعلمة

ععت ر القيادة حمورعة يف املؤسسة املتعلمة وانطثاقا من نتائج ىذه الدراسة اعضح أن دور القيادة مرعبط ارعباطا 
فعل  القادة يف  ؛ء لقافة التعلم ابلتألَت عل  النماذج الذىنية لألفراد. ومن ىذا املنطلقاتما بقدرة القادة عل  بنا

عوفَت جو مثائم هلم  املؤسسات حمل الدراسة االنتباه إىل جعل املوارد البشرعة شرعكا وطرفا فاعثا يف املؤسسة من خثال
فتح اجملال لطرح يف ازباذ القرارات، حل املشكثات،  شراك املوارد البشرعةإ انعج عن سلوكات القادة املتمثلة يف

اسأفكار. وىذا ما حيتاج إىل اىتمام أك ر من قبل القادة بتعلم قيادة اسأفراد رمو التعلم وععلم قيادة املؤسسة لتكون 
 مؤسسة متعلمة.

غَت أن املؤسسات  لة.بينت النتائج اسأمهية الكبَتة لتكنولوجيا املعلومات كأساس داعم للتعلم دبستوايعو الثثا
ة الذي وإن كان مهما إال أن استغثال عكنولوجيا املعلومات يف جمال يصرحيتحمل الدراسة عركز أكثر عل  بعد املعرفة ال

بناء ذاكرة عنظيمية خاصة ابملعرفة الضمنية أىم ابلنسبة للمؤسسات اليت عرعد التحول إىل مؤسسات متعلمة. وابلتايل 
ة وعسهيل االعصال. كما جيب يصرحيتنولوجيا املعلومات يف إطار زبزعن ونشر املعرفة الوجب ععزعز استخدام عك

االستثمار يف جانب استغثال عكنولوجيا املعلومات للتمكن من زبزعن املعرفة الضمنية اليت عتم ععلمها واسًتجاعها عند 
يف املؤسسة بل االنتباه إىل دورىا يف بناء  اكحاجة إليها. دبعٌت عدم ربط عكنولوجيا املعلومات فقط ابلتسيَت اإلداري

 الذاكرة التنظيمية.

إعادة النظر يف نظام مكافآت التعلم الذي عُنظر إليو يف املؤسسات حمل الدراسة عل  أنو جمرد نفقة عل  عاعق 
ا ي عل  التعلم املؤسسة. بتحوعل النظرة إىل اعتباره استثمارا ععود عل  املؤسسة أبرابح مستقبلية نتيجة أتلَته اإلجي

وذلك بربط املكافأة  .مراجعة نظام املكافآت يف املؤسسة وربوعلو إىل نظام مكافأة للتعلم التنظيمي دبستوايعو. دبعٌت؛
وض  مكافآت أساسها الكفاءة واسأداء  خثالن م ابلتعلم عل  املستوى الفردي وعل  مستوى الفرق عل  حد سواء. 
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من أعل  اهلرم إىل أسفلو. ووض  مكافآت عشج  ععلم الفرق سواء كانت الفرق سب  كل أفراد املؤسسة دون استثناء 
 رمسية أو غَت رمسية. 

بتوسي  النظرة إليو وذلك ابعتباره عملية مستمرة ال عتوقف وري للتقييم والتغذعة الراجعة االنتباه إىل الدور احمل
أبن عتحول التقييم إبعادة النظر يف دمارساعو  . وعكون ذلكوأن نتائجها ىي اليت عضمن استمرار إدخال التحسينات

الفردي من جمرد عقييم لنتائج العمل بغية التعوعض إىل إدارة اسأداء اليت عضمن عثاقة مستمرة بُت القائد ومرؤوسيو.  
إىل لتحول أكثر كما جيب االنتباه إىل ضرورة عقييم مسامهات الفرق يف املؤسسة بوض  اآلليات املناسبة دما عسمح اب

 العمل كفرق بدال من العمل املنفرد.

إعادة النظر يف دمارسات التعلم الفردي الرمسية ابعتبار التكوعن استثمارا ولي  جمرد نفقة عتحملها املؤسسة 
ويف عكوعن واالىتمام أكثر بتدوعر العمل الذي ععت ر دمارسة حمورعة يف بناء املعرفة الضمنية ونشرىا واكحفاظ عليها 

 ستقبليُت.القادة امل

ضرورة انتباه قادة الفرق إىل ضرورة عطبييق دمارسات ععلم الفرعق لزايدة فعالية الفرق وجعلها كفاءات مجاعية 
 أفراد فرضت الضرورة عملهم معا.حمورعة للمؤسسة ولي  جمرد 

قيق فإن كانت املداخل املعتمدة عضمن رب .عوسي  مداخل التعلم أو دمارسات التعلم عل  مستوى املؤسسة
فإن عوسي  املداخل إىل التجرعب والتعلم من خارج  ؛ق اسأىداف قصَتة اسأجليربقو العوائد املالية يف ظل البيئة اكحالية 

املؤسسة... عضمن ععلما مستمرا وربسن اسأداء يف املدى البعيد ابلبقاء والتميز حىت وإن عغَتت ظروف البيئتُت 
 الداخلية واخلارجية.

 آفاق الدراسة: 6-5

وال عزال حباجة إىل أحباث أكثر خاصة يف  أىم ما عتصف بو موضوع املؤسسة املتعلمة ىو أنو موضوع متشعب
اسأساسية ديكن عرض جمموعة من الدراسات املستقبلية املتمحورة أساسا حول النقاط  املؤسسات اجلزائرعة. لذا فإنو

  :اآلعية

لسفة الوضعية وذلك ببناء منوذج نظري ابالعتماد اعتمدت ىذه الدراسة عل  مدخل كمي ابنتهاج منطق الف
يف عينة ىذه الدراسة. وىنا ديكن اقًتاح عوسي  عينة الدراسة إلعادة اختبار ىذا  سابقة مث عوكيدهعل  الدراسات ال

ناء بالنموذج وعقدمي أتكيد إضايف عل  صحتو. أو اعتماد مدخل كيفي أو مدخل خمتلط جيم  بُت الكمي والكيفي ل
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قياس مفهوم املؤسسة املتعلمة دبا عتماش  وواق  املؤسسات اجلزائرعة يف القطاعات املختلفة سواء أخرى ل مناذج
 وخاصة وأن ىذا املوضوع الزال حمل حبث خارج اجلزائر وعدد البحوث اليت عقدم حولاالقتصادعة أو غَت االقتصادعة. 

 يتو.يف عزاعد وأن البحوث اجلزائرعة فيو قليلة جدا مقارنة أبمه

أداء املؤسسة أو أداء املوارد عاد منوذج ىذه الدراسة عل  عقًتح أعضا إجراء دراسات مستقبلية زبت ر ألر أب
أو التميز املؤسسي أو غَتىا من املتغَتات اليت ديكن أن ععت ر كنتائج اع التنظيمي البشرعة أو امليزة التنافسية أو اإلبد

 للمؤسسة املتعلمة.

سأبعاد منوذج الكيفي يف إجراء دراسة يف مؤسسة أو جمموعة من املؤسسات اجلزائرعة  املدخل كما ديكن اعتماد
 ابلنسبة لكل بعد منها. ىذه الدراسة للحصول عل  نتائج أكثر عفصيثا
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 اخلالصة:

مناقشة خمتلف النتائج اليت مت التوصل إليها إحصائيا يف  عل انصب ىدف ىذا الفصل اسأخَت من الرسالة  
هلذا فقد مت بداعة مناقشة مدى عوافر أبعاد املؤسسة املتعلمة يف اختبار الفرضيات اليت مت عرضها يف بداعة الدراسة. 

ان يف كل عن كل فقرة من فقرات االستبياملؤسسات املدروسة من خثال مناقشة االذباه العام إلجاابت املستجوبُت 
عل  ضوء اجلانب النظري للدراسة الذي حدد ما جيب أن عكون يف املؤسسة املتعلمة  . وذلكبعد من أبعاد النموذج
 ات املستجوبُت خثال اللقاء معهم للوصول إىل عفسَتات ملختلف علك النتائج.من خصائص وعصرحي

 .ج لتفسَت ما ربقق منها وما مل عتحققغَت املباشرة يف النموذ اثر اآلبعدىا مت مناقشة نتائج اآلاثر املباشرة و 
 م  حماولة لتفسَت .وذلك عل  ضوء عصرحيات املستجوبُت خثال مقابلتهم أعضا وعل  ضوء نتائج الدراسات السابقة

وانطثاقا من ذلك مت عقدمي جمموعة من  االختثافات يف النتائج املسجلة وىذا ضماان الستمرارعة عراكم املعرفة.
بعد من اسأبعاد لتحسُت ما مل عتوافر من خصائص يف املؤسسات حمل الدراسة. وأعضا مت عقدمي  حول كل االقًتاحات

   جمموعة من املواضي  اليت ديكن أن عكون آفاقا مستقبلية للدراسة عضمن إلراءىا واختبار نتائجها وأتكيدىا. 



 

 الخاتمة



 الخاتمة

 

481 
 

دتثل ىدف ىذه الرسالة يف زلاولة لبناء منوذج للمؤسسة ادلتعلمة. مبعٌت يف حتديد سلتلف األبعاد اليت تتفاعل 
األعمال اجلزائرية شلثلة يف عينة فيما بينها كبنية واحدة لتشكل مفهوم ادلؤسسة ادلتعلمة. واختبار ىذا النموذج يف بيئة 

وحتديد مدى  .من ادلؤسسات االقتصادية اليت مت اختيارىا بطريقة قصدية لتأكيد صالحية النموذج يف ىذه البيئة
تقارب واقع ىذه ادلؤسسات مع أبعاد النموذج ورلاالت االختالالت اليت جيب عليها معاجلتها ابلسعي لتطبيق ما 

 د وخصائص كل بعد لتتحول إىل مؤسسات متعلمة.احتواه النموذج من أبعا

ونظرا لكون موضوع ادلؤسسة ادلتعلمة موضوعا واسعا ومتشعبا ومل يتم ضبط أبعاده بشكل  ؛لتحقيق ىذا اذلدف
ينطلق من  .فقد مت االعتماد على منطق الفلسفة الوضعية اليت تقوم على مدخل كمي .الباحثُت متفق عليو بُت

عينة دراسة  علىمث اثنيا اختباره  .ت والنماذج السابقة أوال لتحديد متغَتات النموذج النظرياالطالع على الدراسا
 سبقها حتديدفقد مت تقسيم الرسالة إىل ستة فصول  ؛سلتارة للتأكد من جودتو ومن شبكة العالقات فيو. وعمال بذلك

 أىداف الدراسة وأمهيتها. التمهيد للموضوع وطرح إشكاليتو وتوضيح لإلطار العام للدراسة مت فيو

خاصة مت ختصيص الفصل األول لضبط ادلفاىيم مبا أن النموذج ىو رلموعة من األبعاد ادلًتابطة فيما بينها فقد 
هبدف  ،أنو يرتبط كثَتا مبفهوم التعلم التنظيمي وخاصة ،علمة خيتلف من ابحث إىل آخردلؤسسة ادلتا وأن مفهوم

مت االطالع  . لذا؛ائي الذي يعتمد عليو يف حتديد متغَتات النموذج النظري للدراسةالوصول إىل حتديد التعريف اإلجر 
ليلخص ذلك يف نتيجة مفادىا أن األساس يف بناء مؤسسة  الفات فيما بينهماتعلى أدبيات ادلفهومُت وحتديد االخ

 متعلمة ىو تشجيع شلارسات التعلم التنظيمي بتوفَت رلموعة دعائم.

اإلجرائي للمؤسسة ادلتعلمة مت االنتقال إىل الفصل الثاين الذي ُخصص دلراجعة النماذج بعد ضبط التعريف 
حيث مت االطالع على واذلدف من ذلك حتديد ادلتغَتات اليت ستقيس ىذا التعريف.  .السابقة للمؤسسة ادلتعلمة

 .ظ فيها ىو تعدد األبعاد وكثرهتاللمؤسسة ادلتعلمة. وأىم ما لوح بُنيتالنماذج الرائدة وبعض النماذج األخرى اليت 
تضح أن التعلم التنظيمي يف ادلؤسسة ادلتعلمة يعاجل يف يلمت إسقاطها على التعريف اإلجرائي ذلذه الدراسة لذا 

الدعائم اليت تدعمو فتم تلخيصها يف القيادة وثقافة التعلم ومكافأة  والفرق وادلؤسسة. أما مستوايتو الثالثة الفردي
 تكنولوجيا ادلعلومات.التعلم واذليكل التنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة و 

يف الفصل الثالث إىل التفصيل يف خصائص كل بعد يف ادلؤسسة ادلتعلمة لتحويل تلك اخلصائص  االنتقال مت بعدىا
 اليتمع االستعانة مبختلف االستبياانت  .اختبار النموذج النظري متالذي من خاللو  ها االستبيانإىل فقرات يبٌت علي

اليت تتلخص يف أن ادلتغَتات ادلستقلة شبكة العالقات فيما بُت األبعاد  قيست بو. كما مت يف ىذه الفصل حتديد
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ية الراجعة وتكنولوجيا ادلعلومات تؤثر ييم والتغذالقيادة واذليكل التنظيمي ومكافأة التعلم والتقاخلمسة ادلتمثلة يف 
ق والتعلم على مستوى يىي التعلم على ادلستوى الفردي والتعلم على مستوى الفر و تابعة التغَتات بشكل مباشر على ادل

فقبل أن تصل ادلؤسسة ادلتعلمة إىل التأثَت إجيااب على التعلم  وبشكل غَت مباشر بوساطة من ثقافة التعلم .ادلؤسسة
التعلم على  دعائمابقي  أتثَتيتحكم كثَتا يف فعالية توجيو سلوك األفراد ن أل دعم ثقافة التعلم فيهاالتنظيمي فعليها 
 شلارسات التعلم.

النظري أببعاده وعالقاهتا ببعضها البعض. أما اختباره ابالنتهاء من الفصول الثالثة األوىل مت ضبط النموذج 
كان الفصل الرابع حلقة الوصل بُت اجلانب النظري حيث   .فقد مر مبجموعة مراحل خلصتها الفصول الثالثة ادلتبقية

د يف لذا؛ مت التفصيل يف ادلدخل ادلنهجي ادلعتمالذي بٍت فيو النموذج النظري واجلانب ادليداين الذي اخُترب فيو. 
 .الدراسة وادلتمثل يف الفلسفة الوضعية اليت على أساسها مت حتديد خطوات ىذه الدراسة واليت ترمجت يف فصوذلا الستة

 .مث االنتقال إىل التفصيل يف ابقي اخلطوات ادلنهجية للدراسة ادليدانية حيث خلص كل فصل إحدى ىذه اخلطوات،
تبار اخلصائص السيكومًتية ألداة الدراسة للتأكد من أهنا مناسبة إلكمال داية ابلدراسة االستطالعية اليت مت فيها اخب

مؤسسة  14اليت مشلت  مث الدراسة التوكيدية اليت من خالذلا مت اختبار النموذج النظري بتوضيح عينتها .الدراسة
ادلتمركزة وأدواهتا اإلحصائية  اإلداريُت وخاصة ادلسَتين،استبياان صاحلا للدراسة على فئة  013اقتصادية وزع فيها 

 أساسا يف منذجة ادلعادالت البنائية.

وذلك أما الفصل اخلامس؛ فتم فيو االختبار اإلحصائي للنموذج النظري وسلتلف الفرضيات اليت مت وضعها. 
ل االجتاه العام لكل بعد من أبعاد النموذج النظري للحكم على مدى تطبيق كل بعد منها يف ادلؤسسات زل بعرض

 اس والذي من خاللو مت ضبط زلاوراستخدام التحليل العاملي التوكيدي الختبار منوذج القيالدراسة. بعدىا مت 
من حيث التحديد أو جودة مطابقة النموذج للبياانت اجملمعة من وفقرات االستبيان للتأكد من جودة النموذج سواء 

وىذا ما نتج عنو إجراء بعض  .والتقاريب وصدقو يادلؤسسات زلل الدراسة ومن ثبات وصدق ادلقياس التمايز 
التعديالت على االستبيان حبذف بعض الفقرات اليت مل تستوف شروط التشبع على زلاورىا وحىت حذف بعد اذليكل 

شلا يعٍت أن فقراتو تشًتك مع فقرات األبعاد  ،التنظيمي الذي سجلت نتائجو ارتباطات مشًتكة مع ابقي األبعاد
يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة ادلتعلمة مرونتو اليت ىذا ما يعترب منطقيا ألن ما يهم و األخرى يف قياس األمر نفسو. 

 القادة أوالت وىذا ما يتحقق بتوفَت تكنولوجيا ادلعلومات أو عمل الفريق أو االتصال مع اتتحقق مثال بتسهيل االتص
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. لذا؛ فحذف ىذا البعد ما ىو إال أتكيد على أن األبعاد األخرى تتكامل حيققو دور القائد ا مابتفويض السلطة وىذ
 خللق مرونة يف ادلؤسسة. 

بعد ضبط منوذج القياس مت التحول إىل النموذج البنائي الذي ترجم شبكة عالقات التأثَت بُت سلتلف ادلتغَتات 
حيث مت التأكد من حتديده وجودة مطابقتو ىو اآلخر ليتم بعدىا اختبار ابقي الفرضيات . ادلستقلة والوسيط والتابعة

 ادلطروحة والتوصل إىل رلموعة نتائج أمهها:

 مستوى كل بعد من أبعاد ادلؤسسة ادلتعلمة ادلقًتحة يف النموذج النظري بُت ضعيف ومتوسط يف تباين  يوجد
فقياسا مبا جاء من خصائص للمؤسسة ادلتعلمة واليت ترمجتها أبعاد وفقرات االستبيان فإن ادلؤسسات زلل  وجيد.

فمكافأة التعلم آخر اىتمام ادلسَتين يف ادلؤسسات  الدراسة مازالت مل تستطع االتصاف بكل تكل اخلصائص.
. وىناك توجو حنو االىتمام لمعلى التع ادلشجعةبعض السلوكات لكنهم ابدلقابل يسلكون  ،زلل الدراسة

فتقر إىل يف حُت ت .ثقافة التعلمكما تنتشر يف ادلؤسسات زلل الدراسة بعض معامل   .بتكنولوجيا ادلعلومات
 تعلم التنظيمي فكلها متوسطة فقط؛. أما مستوايت الاستخدام التقييم والتغذية الراجعة كأساس للتعلم ادلستمر

  لقيادة وتكنولوجيا ادلعلومات بوساطة من ثقافة التعلم. كما يتأثر ادلؤسسات زلل الدراسة ابيتأثر التعلم الفردي يف
 أتثَتا مباشرا مبكافأة التعلم وال يتأثر ابلتقييم والتغذية الراجعة ال بشكل مباشر وال بوساطة من ثقافة التعلم؛

 دلعلومات بشكل مباشر وبوساطة من ثقافة وبتكنولوجيا ا .يتأثر تعلم الفريق ابلقيادة بوساطة من ثقافة التعلم
 وال يتأثر مبكافأة التعلم ال بشكل مباشر وال بشكل غَت مباشر؛ .وابلتقييم والتغذية الراجعة بشكل مباشر .التعلم

 ييم والتغذية الراجعة وبكل من تكنولوجيا ادلعلومات والتق .يتأثر تعلم ادلؤسسة ابلقيادة بوساطة من ثقافة التعلم
 بينما ال يتأثر مبكافأة التعلم ال بشكل مباشر وال بوساطة من ثقافة التعلم. بشكل مباشر. 

مج ذا الغرض. فبديف األخَت؛ وكمحاولة لتفسَت النتائج ادلتوصل إليها مت ختصيص الفصل السادس ذل
الدراسات السابقة مت أوال مناقشة نتائج االجتاه  ادلكتسبات النظرية من اجلانب النظري وتصرحيات ادلستجوبُت ونتائج

لتفسَت ما توافر وما مل يتوافر من خصائص. مث مناقشة نتائج العام ألبعاد النموذج النظري يف ادلؤسسات زلل الدراسة 
التغذية الراجعة اختبار التأثَتات ادلباشرة والتأثَتات غَت ادلباشرة يف النموذج لكل من القيادة ومكافأة التعلم والتقييم و 

ق وتعلم ادلؤسسة ومقارنة تلك النتائج مع نتائج الدراسات يفردي وتعلم الفر وتكنولوجيا ادلعلومات على التعلم ال
 السابقة. ليتم بعدىا تقدمي رلموعة اقًتاحات وآفاق للدراسة.
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 : استبيان الدراسة1امللحق رقم 
 اجلمـهوريـة اجلزائريـة الدديقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليـم العـايل والبـحـث العلـمي

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري  1جامعة سطيف 
 حتية طيبة وبعد؛

الستكمال اجلزء التطبيقي من رسالة دكتوراه يف علوم التسيري حتت  ادلؤسسات إطاراتوجو إىل م ىذا االستبيان
 فيوابإلجابة عن األسئلة الواردة  أن تتضللوا علي ينلذا، يشرف. حنو بناء منوذج للمؤسسة املتعلمة اجلزائرية"عنوان: "

لكم أن كل ما تدلون بو من آراء سيبقى  وأؤكديف اخلانة ادلناسبة إلدتام ىذه الدراسة. × من خالل وضع عالمة 
 موضع سرية اتمة ولن يستخدم إال ألغراض ىذا البحث.

  .وموضوعيةأشكركم مقدما على تعاونكم وختصيص جزء من وقتكم لإلجابة على األسئلة بدقة  
 حول املستجوب واملؤسسة.العامة حمور املعلومات 

 الوظيفة احلالية: ...............................................................

 اسم املؤسسة:.................................................................
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 القيادة: بعد

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 جدا

 منخضلة متوسطة مرتضعة
منخضلة 

 جدا
 أن ادلسريين يقومون ب: من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى

      مراعاة مصاحل األفراد عند صياغة األىداف ادلستقبلية 1
      نشر أىداف ادلؤسسة يف كل ادلستوايت اإلدارية 0
      العمل على تطوير قدراهتم ومعارفهم مبا خيدم حتقيق أىداف ادلؤسسة 3
      إشراك األفراد عند اختاذ القرارات ادلختلضة 4
      إعطاء فرصة لكل األفراد ابدلشاركة يف إجياد حلول دلشكالت ادلؤسسة 5
      تشجيع األفراد على طرح أفكارىم حبرية 6
      ترسيخ ثقة األفراد مبسامهتهم الضعلية يف ادلؤسسة 7

 بعد اهليكل التنظيمي 

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 جدا

 منخضلة متوسطة مرتضعة
 منخضلة

 جدا
 التنظيمي يتصف ب: ىيكلهامن خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن 

      منح األفراد الصالحيات الكافية إلجناز مهامهم 1
      العمل بضعالية إجناز  تسهيل اإلجراءات ادلتبعة   0
      تسهيل بناء فرق العمل لتأدية ادلهام مجاعيا 3
االجتاه ابستخدام أساليب سلتلضة تسهيل استخدام االتصاالت ثنائية  4

 )نظام االقًتاحات، االجتماعات...(
     

      نقل األفكار اليت يقدمها األفراد دون التقيد ابلسلم اإلداري  5
 بعد مكافأة التعلم 

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 جدا

منخضلة  منخضلة متوسطة مرتضعة
 جدا

 :ـــــنظام مكافأة التعلم يتصف ب من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن
      مكافأة األفراد نتيجة تعلمهم )ابلًتقية أو مكافآت مادية أو مالية( 1
مكافأة األفراد أصحاب ادلبادرات واألفكار اجلديدة اليت ختدم أىداف  0

 ادلؤسسة
     

      مكافأة الضرد بناء على ما حققو الضريق أو القسم الذي ينتمي إليو 3
      مكافأة الضرد على جودة العمل وليس الوقت الذي أملاه يف ادلؤسسة 4
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 التقييم والتغذية الراجعةبعد 

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 جدا

 منخضلة متوسطة مرتضعة
منخضلة 

 جدا
 من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن تقييم التعلم يتم ابالعتماد على:

      األفراد والبحث يف سبل حتسينوالتقييم ادلستمر ألداء  1
      التقييم ادلستمر دلسامهة الضرق الرمسية وغري الرمسية يف حتقيق األىداف 0
      مراجعة طريقة عمل ادلؤسسة )عمليات، إجراءات...( للتحسني ادلستمر 3
الًتكيز على تشخيص ادلعرفة الناقصة لكل مستوى من مستوايت  4

 ادلؤسسة
     

 تكنولوجيا املعلوماتبعد 

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 منخضلة متوسطة مرتضعة جدا

منخضلة 
 جدا

 من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أهنا تتوافر على:
نظام معلومات يسمح بتخزين كل ادلعلومات الالزمة لنشاط ادلؤسسة   1

العمليات، )معلومات عن األفراد، الزابئن، ادلنافسني، ادلوردين، 
 ادلنتجات...( بطريقة منظمة سهلة االستخدام لكل من حيتاجها

     

نظام لتخزين  معرفة ادلؤسسة )دراسة احلاالت، الدروس ادلستضادة من  0
...( لتسهيل االستضادة منها وقت احلاجة ، أفلل ادلمارساتالتجارب

 إليها 

     

األفراد )إنًتانيت، بريد تسهيالت تكنولوجية لتشارك ادلعرفة بني  3
 إلكًتوين،...(

     

 :بعد ثقافة التعلم

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 جدا

منخضلة  منخضلة متوسطة مرتضعة
 جدا

:ـــــــمن خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن طريقة تضكري األفراد تتصف ب  
      الثقة ادلتبادلة فيما بينهم  1
      معارفهم لتحسني كضاءهتم يف أداء مهامهمادلبادرة بتطوير  0
      تشارك معارفهم وخرباهتم فيما بينهم 3
      تقدمي ادلقًتحات واألفكار دون خوف 4
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      زلاولة إجياد احللول عند ارتكاب األخطاء 5
      االستجابة للنصائح واإلرشادات )من الزمالء أو من ادلشرفني( 6

 بعد التعلم الفردي

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 جدا

 منخضلة متوسطة مرتضعة
منخضلة 

 جدا
 من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أن تعلم األفراد  يتم من خالل:

      التكوين التحلريي لألفراد اجلدد 1
، ؤسسة )تعريضهم مبهامهممساعدة األفراد اجلدد على االندماج يف ادل 0

 بقانون العمل...(
     

      (مؤقت نقل األفراد من منصب آلخر لتعلم مهارات جديدة )بشكل 3
كلما اقتلت احلاجة )تغيري مناصب العمل، تغيري   تدريب األفراد 4

  متطلبات منصب العمل احلايل...(
     

 الفرق تعلم بعد

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 منخضلة متوسطة مرتضعة جدا

منخضلة 
 جدا

يف ادلؤسسة فإنك ترى أن التعلم داخل الضرق حيدث من خالل:من خالل عملك   
      التضكري اجلماعي يف طريقة تنظيم العمل داخل الضريق لتحقيق اذلدف 1
      تعلم كل فرد داخل الضريق ما يلزمو لتحقيق مهمة الضريق ونشره لزمالئو 0
      حتليل أسباب ادلشكالت داخل الضريق مجاعيا 3
      أفراد الضريق الطريقة ادلتبعة  يف العمل لتحسينها مناقشة 4
      حتليل الضارق بني النتائج واألىداف كلما أهنى الضريق مهمة ما 5

 تعلم املؤسسة بعد

 البند الرقم
 بدرجة

مرتضعة 
 منخضلة متوسطة مرتضعة جدا

منخضلة 
 جدا

 على:من خالل عملك يف ادلؤسسة فإنك ترى أهنا تعتمد لتتعلم 
دراسة ومتابعة تغريات البيئة اخلارجية للمؤسسة )دراسة ادلنافسني،  1

 رغبات الزابئن، سوق ادلواد األولية، ادلنتجات البديلة...(
     

      مناقشة ادلشاريع السابقة عند بداية كل مشروع جديد 0
     تعلم طريقة العمل من ادلؤسسات األخرى )منافسني، مكاتب  3
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 شراكات مع مؤسسات أخرى...( الدراسات، عقد
حبث ادلسريين عند اختاذ القرارات عن ادلعلومات من خارج ادلؤسسة  4

 )االستعانة ابخلرباء، االتصال مبسريي مؤسسات أخرى...(
     

تقييم ادلؤسسة جتارهبا للتعلم منها )سواء التجارب الناجحة أو التجارب  5
 الضاشلة(

     

      العلمية يف حل ادلشكالت استخدام األساليب 6
جتريب ادلؤسسة أساليب عمل جديدة ابستمرار )إجراء تغيريات حىت لو   7

 كان الوضع جيدا(
     

 يف األخري تقبلوا مين فائق احرتامي وتقديري.
متمثلة يف التعديالت اليت مت إجراؤىا على االستبيان حبذف بعض الضقرات بعد التحليل العاملي التوكيدي : مالحظة

 الضقرات ادلظللة.
 : قائمة احملكمني2امللحق رقم 

 فيما أييت قائمة أبمساء زلكمي االستبيان مرتبة ترتيبا ألضبائيا. 
 االنتماء أو مؤسسة جامعة اسم احملكم الرقم
 1 جامعة سطيف بلمهدي عبد الوىاباألستاذ  1
 مؤسسة اإلمسنت عني الكبرية جراد. م. السيد  0
 1جامعة سطيف  األستاذة زابر اننو 3
 جامعة أم البواقي األستاذ شرقي خليل 4
 1جامعة سطيف  األستاذ عمران عز الدين 5
 إطار سابق يف مؤسسة كوندور األستاذ قدوج محزة 6
 1جامعة سطيف  األستاذ كشاط أنيس 7
 1جامعة سطيف  األستاذ نويري رلدي 8
 أم البواقيجامعة  األستاذة حيياوي فتحية 9
 AMOS و  SPSS خمرجات برانجمي: 3رقم امللحق 

 العينة االستطالعيةثبات معامالت 
 

 DATASET ACTIVATE DataSet4. 

DATASET CLOSE DataSet3. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=lv1 lv2 l1 l2 l3 l4 l5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 RELIABILITY 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 c6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,880 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,822 6 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=s1 s2 s3 s4 s5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 RELIABILITY 

  /VARIABLES=r1 r2 r3 r4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=i1 i2 i3 i4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 RELIABILITY 

  /VARIABLES=t1 t2 t3 t4 t5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 RELIABILITY 

  /VARIABLES=o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=d1 d2 d3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=f1 f2 f3 f4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 ألبعاد النموذجاالتساق الداخلي 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,706 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,825 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,750 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,670 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,807 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,827 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,767 4 

 leadership 

leadership Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 30 

lv1 Pearson Correlation ,757
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

lv2 Pearson Correlation ,851
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

l1 Pearson Correlation ,845
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

l2 Pearson Correlation ,627
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

l3 Pearson Correlation ,777
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

l4 Pearson Correlation ,826
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

l5 Pearson Correlation ,655
**
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Correlations 

 structure s1 s2 s3 s4 s5 

structure Pearson Correlation 1 ,809
**
 ,481

**
 ,676

**
 ,692

**
 ,731

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Sig. (2-tailed) ,000 ,061 ,294 ,048 ,015  
N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 reward r1 r2 r3 r4 

reward Pearson Correlation 1 ,839
**
 ,888

**
 ,820

**
 ,693

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

Sig. (2-tailed) ,000 ,069 ,000 ,188  
N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 

 feedback f1 f2 f3 f4 

feedback Pearson Correlation 1 ,793
**
 ,815

**
 ,805

**
 ,669

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

Sig. (2-tailed) ,000 ,115 ,160 ,000  
N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 technology d1 d2 d3 

technology Pearson Correlation 1 ,796
**
 ,938

**
 ,855

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 individual i1 i2 i3 i4 

individual Pearson Correlation 1 ,659
**
 ,761

**
 ,730

**
 ,702

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 team t1 t2 t3 t4 t5 

team Pearson Correlation 1 ,628
**
 ,527

**
 ,553

**
 ,776

**
 ,783

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,002 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 
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Correlations 

 culture c1 c2 c3 c4 c5 c6 

culture Pearson Correlation 1 ,807
**
 ,765

**
 ,771

**
 ,801

**
 ,719

**
 ,584

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 االتساق البنائي:
 questionnaire 

questionnaire Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 30 

leadership Pearson Correlation ,894
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

reward Pearson Correlation ,770
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

structure Pearson Correlation ,856
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

feedback Pearson Correlation ,796
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

technology Pearson Correlation ,695
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

individual Pearson Correlation ,814
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

team Pearson Correlation ,798
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

 org 

org Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  
N 30 

o1 Pearson Correlation ,664
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

o2 Pearson Correlation ,605
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

o3 Pearson Correlation ,751
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

o4 Pearson Correlation ,833
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

o5 Pearson Correlation ,674
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

o6 Pearson Correlation ,680
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

o7 Pearson Correlation ,555
**
 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 30 
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culture Pearson Correlation ,828
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

org Pearson Correlation ,845
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 30 

 مؤسسات الدراسة حسب خصائصها:توزيع 
Statistics 

 property size age activity 

N Valid 340 340 340 340 

Missing 0 0 0 0 
Percentiles 100 3,00 2,00 3,00 2,00 

 

property 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid private 160 47,1 47,1 47,1 

public 180 52,9 52,9 100,0 

Total 340 100,0 100,0  
 

age 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid less5 12 3,5 3,5 3,5 

5to10 22 6,5 6,5 10,0 

more10 306 90,0 90,0 100,0 

Total 340 100,0 100,0  
 

activity 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid service 39 11,5 11,5 11,5 

prodcution 301 88,5 88,5 100,0 

Total 340 100,0 100,0  

 :خمرجات اختبار كفاية حجم العينة

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,946 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9355,824 

df 990 

Sig. ,000 

 تداليل لعينة الدراسة التوكيدية:صاء الوصفي واالسحاإلو  خمرجات اختبار اعتدالية البياانت
Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

lv1 340 3,23 1,055 -,175 ,132 -,314 ,264 

lv2 340 3,27 ,988 -,232 ,132 -,224 ,264 

l1 340 3,45 1,005 -,335 ,132 -,222 ,264 

l2 340 2,89 1,057 ,038 ,132 -,541 ,264 

l3 340 2,88 ,994 -,040 ,132 -,470 ,264 

l4 340 2,85 1,107 -,081 ,132 -,681 ,264 
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l5 340 3,24 ,950 -,160 ,132 -,281 ,264 

c1 340 3,19 1,038 -,266 ,132 -,349 ,264 

c2 340 3,31 ,947 -,352 ,132 -,082 ,264 

c3 340 3,28 ,973 -,224 ,132 -,229 ,264 

c4 340 3,04 1,102 -,108 ,132 -,613 ,264 

c5 340 2,89 1,075 -,120 ,132 -,580 ,264 

c6 340 3,25 ,957 -,261 ,132 -,226 ,264 

s1 340 3,34 ,967 -,262 ,132 -,148 ,264 

s2 340 2,91 ,946 -,054 ,132 -,378 ,264 

s3 340 3,14 ,934 -,182 ,132 -,211 ,264 

s4 340 3,16 ,993 -,166 ,132 -,203 ,264 

s5 340 2,82 1,125 ,052 ,132 -,704 ,264 

r1 340 2,68 1,185 ,039 ,132 -1,006 ,264 

r2 340 2,59 1,195 ,122 ,132 -1,095 ,264 

r3 340 2,60 1,118 ,174 ,132 -,808 ,264 

r4 340 2,65 1,139 ,073 ,132 -,914 ,264 

i1 340 3,27 1,126 -,280 ,132 -,470 ,264 

i2 340 3,12 ,952 -,052 ,132 -,420 ,264 

i3 340 2,84 1,140 -,039 ,132 -,809 ,264 

i4 340 3,02 1,082 -,083 ,132 -,654 ,264 

t1 340 3,10 1,008 -,254 ,132 -,405 ,264 

t2 340 3,07 ,920 -,306 ,132 -,201 ,264 

t3 340 2,97 1,051 -,042 ,132 -,611 ,264 

t4 340 2,94 1,010 -,078 ,132 -,436 ,264 

t5 340 2,90 1,029 ,005 ,132 -,566 ,264 

o1 340 3,19 1,087 -,275 ,132 -,326 ,264 

o2 340 3,17 ,965 -,321 ,132 -,236 ,264 

o3 340 2,85 1,002 ,016 ,132 -,188 ,264 

o4 340 3,06 1,027 -,042 ,132 -,485 ,264 

o5 340 3,11 ,960 -,173 ,132 -,121 ,264 

o6 340 2,92 1,026 -,038 ,132 -,412 ,264 

o7 340 2,82 1,050 ,035 ,132 -,593 ,264 

d1 340 3,63 1,050 -,546 ,132 -,089 ,264 

d2 340 3,04 1,087 -,215 ,132 -,592 ,264 

d3 340 3,15 1,104 -,247 ,132 -,603 ,264 

f1 340 3,01 ,991 -,103 ,132 -,267 ,264 

f2 340 2,87 ,927 -,002 ,132 -,281 ,264 

f3 340 2,87 ,977 -,088 ,132 -,351 ,264 

f4 340 3,09 ,926 -,121 ,132 -,326 ,264 

Valid N (listwise) 340       
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

lv1 3.957 339 .000 .226 .11 .34 

lv2 5.049 339 .000 .271 .17 .38 

l1 8.312 339 .000 .453 .35 .56 

l2 -1.898- 339 .059 -.109- -.22- .00 

l3 -2.292- 339 .023 -.124- -.23- -.02- 

l4 -2.499- 339 .013 -.150- -.27- -.03- 

l5 4.626 339 .000 .238 .14 .34 

c1 3.291 339 .001 .185 .07 .30 

c2 5.954 339 .000 .306 .20 .41 

c3 5.351 339 .000 .282 .18 .39 

c4 .689 339 .491 .041 -.08- .16 

c5 -1.917- 339 .056 -.112- -.23- .00 

c6 4.875 339 .000 .253 .15 .35 

s1 6.564 339 .000 .344 .24 .45 

s3 2.844 339 .005 .144 .04 .24 

s4 3.005 339 .003 .162 .06 .27 

s5 -2.891- 339 .004 -.176- -.30- -.06- 

r1 -5.032- 339 .000 -.324- -.45- -.20- 

r2 -6.308- 339 .000 -.409- -.54- -.28- 

r3 -6.598- 339 .000 -.400- -.52- -.28- 

r4 -5.715- 339 .000 -.353- -.47- -.23- 

i1 4.481 339 .000 .274 .15 .39 

i2 2.278 339 .023 .118 .02 .22 

i3 -2.521- 339 .012 -.156- -.28- -.03- 

i4 .351 339 .726 .021 -.09- .14 

t1 1.829 339 .068 .100 -.01- .21 

t2 1.473 339 .142 .074 -.02- .17 

t3 -.567- 339 .571 -.032- -.14- .08 

t4 -1.020- 339 .308 -.056- -.16- .05 

t5 -1.793- 339 .074 -.100- -.21- .01 

o1 3.243 339 .001 .191 .08 .31 

o2 3.205 339 .001 .168 .06 .27 

o3 -2.705- 339 .007 -.147- -.25- -.04- 

o4 1.109 339 .268 .062 -.05- .17 

o5 2.034 339 .043 .106 .00 .21 

o6 -1.427- 339 .154 -.079- -.19- .03 
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o7 -3.100- 339 .002 -.176- -.29- -.06- 

d1 11.004 339 .000 .626 .51 .74 

d2 .649 339 .517 .038 -.08- .15 

d3 2.505 339 .013 .150 .03 .27 

f1 .274 339 .785 .015 -.09- .12 

f2 -2.634- 339 .009 -.132- -.23- -.03- 

f3 -2.387- 339 .018 -.126- -.23- -.02- 

f4 1.873 339 .062 .094 .00 .19 
 

 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

technology 5,568 339 ,000 ,27157 ,1756 ,3675 
leadership 2,683 339 ,008 ,11513 ,0307 ,1995 
culture 4,009 339 ,000 ,15931 ,0811 ,2375 
structure 2,814 339 ,005 ,11838 ,0356 ,2011 
reward -7,278 339 ,000 -,37132 -,4717 -,2710 
individual 1,375 339 ,170 ,06397 -,0276 ,1555 
team -,065 339 ,948 -,00294 -,0913 ,0854 
org ,410 339 ,682 ,01765 -,0669 ,1022 
feedback -,860 339 ,390 -,03750 -,1232 ,0482 

                                             قبل التعديل خمرجات أموس: منوذج القياس
Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 990 

Number of distinct parameters to be estimated: 124 

Degrees of freedom (990 - 124): 866 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 1787.223 

Degrees of freedom = 866 

Probability level = .000 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 124 1787.223 866 .000 2.064 

Saturated model 990 .000 0 
  

Independence model 44 9684.148 946 .000 10.237 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .815 .798 .896 .885 .895 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .056 .052 .060 .004 

Independence model .165 .162 .168 .000 

  Standardized RMR =  .0478 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

lv1 <--- leadership 1.000 
    

lv2 <--- leadership .925 .074 12.459 *** par_1 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

l1 <--- leadership 1.000 .075 13.255 *** par_2 

l2 <--- leadership 1.087 .079 13.681 *** par_3 

l3 <--- leadership 1.038 .075 13.899 *** par_4 

l4 <--- leadership 1.123 .083 13.512 *** par_5 

l5 <--- leadership .758 .071 10.636 *** par_6 

r1 <--- reward 1.000 
    

r2 <--- reward 1.076 .063 17.042 *** par_7 

r3 <--- reward .955 .060 16.054 *** par_8 

r4 <--- reward .623 .066 9.504 *** par_9 

s1 <--- structure 1.000 
    

s3 <--- structure 1.073 .090 11.987 *** par_10 

s4 <--- structure 1.159 .095 12.143 *** par_11 

s5 <--- structure .962 .104 9.234 *** par_12 

f1 <--- feedback 1.000 
    

f2 <--- feedback .986 .061 16.200 *** par_13 

f3 <--- feedback .990 .065 15.313 *** par_14 

d1 <--- technology 1.000 
    

d2 <--- technology 1.041 .072 14.513 *** par_15 

d3 <--- technology .791 .073 10.860 *** par_16 

c1 <--- culture 1.000 
    

c2 <--- culture .877 .064 13.783 *** par_17 

c3 <--- culture .868 .066 13.238 *** par_18 

c4 <--- culture .914 .075 12.198 *** par_19 

c5 <--- culture .688 .075 9.195 *** par_20 

c6 <--- culture .616 .067 9.259 *** par_21 

i1 <--- individual 1.000 
    

i2 <--- individual .891 .080 11.070 *** par_22 

i3 <--- individual 1.118 .097 11.504 *** par_23 

i4 <--- individual 1.142 .094 12.194 *** par_24 

t1 <--- team 1.000 
    

t2 <--- team .918 .062 14.917 *** par_25 

t3 <--- team 1.098 .070 15.758 *** par_26 

t4 <--- team 1.005 .068 14.882 *** par_27 

o7 <--- org 1.000 
    

o6 <--- org .988 .078 12.737 *** par_28 

o5 <--- org .965 .073 13.291 *** par_29 

o4 <--- org .991 .078 12.755 *** par_30 

t5 <--- team .983 .069 14.192 *** par_67 

o3 <--- org .977 .076 12.894 *** par_68 

o2 <--- org .978 .073 13.409 *** par_69 

o1 <--- org 1.082 .082 13.159 *** par_70 

f4 <--- feedback .862 .062 13.838 *** par_71 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

lv1 <--- leadership .716 

lv2 <--- leadership .707 

l1 <--- leadership .752 

l2 <--- leadership .777 
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Estimate 

l3 <--- leadership .789 

l4 <--- leadership .767 

l5 <--- leadership .603 

r1 <--- reward .800 

r2 <--- reward .854 

r3 <--- reward .810 

r4 <--- reward .518 

s1 <--- structure .676 

s3 <--- structure .751 

s4 <--- structure .763 

s5 <--- structure .559 

f1 <--- feedback .787 

f2 <--- feedback .830 

f3 <--- feedback .791 

d1 <--- technology .807 

d2 <--- technology .812 

d3 <--- technology .607 

c1 <--- culture .774 

c2 <--- culture .744 

c3 <--- culture .717 

c4 <--- culture .666 

c5 <--- culture .514 

c6 <--- culture .517 

i1 <--- individual .662 

i2 <--- individual .697 

i3 <--- individual .731 

i4 <--- individual .787 

t1 <--- team .772 

t2 <--- team .776 

t3 <--- team .813 

t4 <--- team .774 

o7 <--- org .716 

o6 <--- org .723 

o5 <--- org .755 

o4 <--- org .724 

t5 <--- team .744 

o3 <--- org .732 

o2 <--- org .762 

o1 <--- org .747 

f4 <--- feedback .726 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

leadership <--> reward .492 .061 8.121 *** par_31 

leadership <--> structure .380 .048 7.924 *** par_32 

leadership <--> feedback .391 .049 7.927 *** par_33 

leadership <--> technology .372 .051 7.264 *** par_34 

leadership <--> culture .452 .054 8.322 *** par_35 

leadership <--> individual .404 .053 7.630 *** par_36 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

leadership <--> team .422 .051 8.234 *** par_37 

leadership <--> org .381 .049 7.763 *** par_38 

reward <--> structure .439 .056 7.870 *** par_39 

reward <--> feedback .496 .060 8.249 *** par_40 

reward <--> technology .492 .064 7.707 *** par_41 

reward <--> culture .482 .061 7.865 *** par_42 

reward <--> individual .544 .067 8.141 *** par_43 

reward <--> team .487 .060 8.164 *** par_44 

reward <--> org .469 .059 7.931 *** par_45 

structure <--> feedback .331 .044 7.468 *** par_46 

structure <--> technology .318 .046 6.861 *** par_47 

structure <--> culture .435 .052 8.354 *** par_48 

structure <--> individual .387 .051 7.657 *** par_49 

structure <--> team .379 .047 8.019 *** par_50 

structure <--> org .316 .043 7.276 *** par_51 

feedback <--> technology .446 .055 8.159 *** par_52 

feedback <--> culture .370 .049 7.496 *** par_53 

feedback <--> individual .372 .050 7.381 *** par_54 

feedback <--> team .443 .052 8.580 *** par_55 

feedback <--> org .450 .053 8.533 *** par_56 

technology <--> culture .418 .055 7.582 *** par_57 

technology <--> individual .398 .055 7.236 *** par_58 

technology <--> team .462 .056 8.324 *** par_59 

technology <--> org .436 .055 7.994 *** par_60 

culture <--> individual .441 .056 7.853 *** par_61 

culture <--> team .455 .054 8.466 *** par_62 

culture <--> org .385 .050 7.665 *** par_63 

individual <--> team .447 .055 8.085 *** par_64 

individual <--> org .382 .051 7.445 *** par_65 

team <--> org .442 .052 8.444 *** par_66 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

leadership <--> reward .689 

leadership <--> structure .772 

leadership <--> feedback .665 

leadership <--> technology .583 

leadership <--> culture .747 

leadership <--> individual .720 

leadership <--> team .719 

leadership <--> org .674 

reward <--> structure .710 

reward <--> feedback .672 

reward <--> technology .614 

reward <--> culture .634 

reward <--> individual .772 

reward <--> team .663 

reward <--> org .660 

structure <--> feedback .650 
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Estimate 

structure <--> technology .576 

structure <--> culture .830 

structure <--> individual .797 

structure <--> team .748 

structure <--> org .647 

feedback <--> technology .677 

feedback <--> culture .592 

feedback <--> individual .642 

feedback <--> team .732 

feedback <--> org .771 

technology <--> culture .615 

technology <--> individual .632 

technology <--> team .703 

technology <--> org .687 

culture <--> individual .739 

culture <--> team .729 

culture <--> org .639 

individual <--> team .774 

individual <--> org .684 

team <--> org .759 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

leadership 
  

.569 .077 7.375 *** par_72 

reward 
  

.896 .105 8.529 *** par_73 

structure 
  

.426 .064 6.673 *** par_74 

feedback 
  

.607 .073 8.344 *** par_75 

technology 
  

.716 .086 8.286 *** par_76 

culture 
  

.644 .080 8.079 *** par_77 

individual 
  

.554 .085 6.509 *** par_78 

team 
  

.604 .074 8.187 *** par_79 

org 
  

.562 .076 7.368 *** par_80 

e1 
  

.541 .046 11.702 *** par_81 

e2 
  

.487 .041 11.769 *** par_82 

e3 
  

.437 .038 11.385 *** par_83 

e4 
  

.443 .040 11.111 *** par_84 

e5 
  

.372 .034 10.946 *** par_85 

e6 
  

.503 .045 11.227 *** par_86 

e7 
  

.572 .046 12.305 *** par_87 

e8 
  

.505 .050 10.174 *** par_88 

e9 
  

.386 .044 8.692 *** par_89 

e10 
  

.428 .043 9.947 *** par_90 

e11 
  

.946 .076 12.449 *** par_91 

e12 
  

.506 .044 11.386 *** par_92 

e13 
  

.380 .036 10.449 *** par_93 

e14 
  

.411 .040 10.235 *** par_94 

e15 
  

.869 .071 12.156 *** par_95 

e16 
  

.372 .036 10.464 *** par_96 

e17 
  

.267 .028 9.534 *** par_97 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e18 
  

.357 .034 10.402 *** par_98 

e19 
  

.405 .036 11.287 *** par_99 

e20 
  

.382 .046 8.392 *** par_100 

e21 
  

.402 .049 8.258 *** par_101 

e22 
  

.767 .066 11.649 *** par_102 

e23 
  

.431 .042 10.362 *** par_103 

e24 
  

.400 .037 10.831 *** par_104 

e25 
  

.458 .041 11.151 *** par_105 

e26 
  

.673 .058 11.618 *** par_106 

e27 
  

.848 .068 12.395 *** par_107 

e28 
  

.668 .054 12.384 *** par_108 

e29 
  

.710 .061 11.569 *** par_109 

e30 
  

.464 .041 11.251 *** par_110 

e31 
  

.604 .056 10.863 *** par_111 

e32 
  

.445 .045 9.905 *** par_112 

e33 
  

.410 .037 11.128 *** par_113 

e34 
  

.336 .030 11.075 *** par_114 

e35 
  

.374 .036 10.507 *** par_115 

e36 
  

.407 .037 11.095 *** par_116 

e44 
  

.536 .046 11.699 *** par_117 

e43 
  

.501 .043 11.638 *** par_118 

e42 
  

.395 .035 11.349 *** par_119 

e41 
  

.500 .043 11.630 *** par_120 

e37 
  

.472 .041 11.435 *** par_121 

e40 
  

.465 .040 11.564 *** par_122 

e39 
  

.390 .035 11.276 *** par_123 

e38 
  

.520 .046 11.425 *** par_124 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

o1 
  

.559 

o2 
  

.580 

o3 
  

.536 

t5 
  

.553 

o4 
  

.525 

o5 
  

.570 

o6 
  

.523 

o7 
  

.512 

t4 
  

.600 

t3 
  

.661 

t2 
  

.602 

t1 
  

.595 

i4 
  

.619 

i3 
  

.534 

i2 
  

.486 

i1 
  

.438 

c6 
  

.268 

c5 
  

.264 

c4 
  

.444 
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Estimate 

c3 
  

.514 

c2 
  

.553 

c1 
  

.599 

d3 
  

.369 

d2 
  

.659 

d1 
  

.652 

f4 
  

.527 

f3 
  

.625 

f2 
  

.688 

f1 
  

.620 

s5 
  

.312 

s4 
  

.582 

s3 
  

.564 

s1 
  

.457 

r4 
  

.269 

r3 
  

.656 

r2 
  

.729 

r1 
  

.640 

l5 
  

.364 

l4 
  

.588 

l3 
  

.622 

l2 
  

.603 

l1 
  

.566 

lv2 
  

.500 

lv1 
  

.513 

 املعدل: منوذج القياس خمرجات
Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 561 

Number of distinct parameters to be estimated: 94 

Degrees of freedom (561 - 94): 467 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 882.691 

Degrees of freedom = 467 

Probability level = .000 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 94 882.691 467 .000 1.890 

Saturated model 561 .000 0 
  

Independence model 33 7104.185 528 .000 13.455 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .876 .860 .937 .929 .937 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .051 .046 .056 .340 

Independence model .192 .188 .196 .000 

    Standardized RMR =  .0401 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

lv1 <--- leadership 1.000 
    

lv2 <--- leadership .912 .071 12.784 *** par_1 

l1 <--- leadership .979 .072 13.533 *** par_2 

l2 <--- leadership 1.062 .076 13.961 *** par_3 

l3 <--- leadership 1.020 .071 14.284 *** par_4 

l4 <--- leadership 1.090 .080 13.685 *** par_5 

r1 <--- reward 1.000 
    

r2 <--- reward 1.089 .064 16.966 *** par_6 

r3 <--- reward .960 .060 15.953 *** par_7 

f1 <--- feedback 1.000 
    

f2 <--- feedback .984 .058 16.879 *** par_8 

f3 <--- feedback .933 .062 14.995 *** par_9 

d1 <--- technology 1.000 
    

d2 <--- technology 1.037 .071 14.624 *** par_10 

d3 <--- technology .787 .072 10.866 *** par_11 

c1 <--- culture 1.000 
    

c2 <--- culture .885 .062 14.164 *** par_12 

c3 <--- culture .834 .065 12.905 *** par_13 

c4 <--- culture .845 .074 11.402 *** par_14 

i2 <--- individual 1.000 
    

i3 <--- individual 1.251 .108 11.611 *** par_15 

i4 <--- individual 1.332 .105 12.695 *** par_16 

t1 <--- team 1.000 
    

t2 <--- team .917 .060 15.318 *** par_17 

t3 <--- team 1.084 .068 15.966 *** par_18 

t4 <--- team .972 .066 14.694 *** par_19 

o7 <--- org 1.000 
    

o6 <--- org .987 .078 12.669 *** par_20 

o5 <--- org .967 .073 13.267 *** par_21 

o4 <--- org .997 .078 12.780 *** par_22 

o3 <--- org .978 .076 12.850 *** par_51 

o2 <--- org .977 .073 13.330 *** par_52 

o1 <--- org 1.084 .083 13.131 *** par_53 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

lv1 <--- leadership .732 

lv2 <--- leadership .713 

l1 <--- leadership .753 

l2 <--- leadership .776 

l3 <--- leadership .793 

l4 <--- leadership .761 

r1 <--- reward .798 

r2 <--- reward .862 

r3 <--- reward .813 
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Estimate 

f1 <--- feedback .811 

f2 <--- feedback .854 

f3 <--- feedback .767 

d1 <--- technology .809 

d2 <--- technology .811 

d3 <--- technology .606 

c1 <--- culture .792 

c2 <--- culture .768 

c3 <--- culture .705 

c4 <--- culture .630 

i2 <--- individual .691 

i3 <--- individual .721 

i4 <--- individual .810 

t1 <--- team .786 

t2 <--- team .789 

t3 <--- team .817 

t4 <--- team .762 

o7 <--- org .714 

o6 <--- org .722 

o5 <--- org .756 

o4 <--- org .728 

o3 <--- org .732 

o2 <--- org .760 

o1 <--- org .748 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

leadership <--> reward .494 .061 8.087 *** par_23 

leadership <--> feedback .406 .051 7.960 *** par_24 

leadership <--> technology .376 .052 7.244 *** par_25 

leadership <--> culture .458 .055 8.281 *** par_26 

leadership <--> individual .357 .046 7.680 *** par_27 

leadership <--> team .426 .052 8.194 *** par_28 

leadership <--> org .387 .050 7.786 *** par_29 

reward <--> feedback .493 .061 8.107 *** par_30 

reward <--> technology .491 .064 7.691 *** par_31 

reward <--> culture .472 .062 7.653 *** par_32 

reward <--> individual .461 .057 8.072 *** par_33 

reward <--> team .470 .059 7.904 *** par_34 

reward <--> org .464 .059 7.874 *** par_35 

feedback <--> technology .450 .056 8.090 *** par_36 

feedback <--> culture .367 .051 7.229 *** par_37 

feedback <--> individual .322 .044 7.254 *** par_38 

feedback <--> team .438 .052 8.377 *** par_39 

feedback <--> org .442 .053 8.388 *** par_40 

technology <--> culture .427 .056 7.587 *** par_41 

technology <--> individual .353 .048 7.313 *** par_42 

technology <--> team .480 .057 8.439 *** par_43 

technology <--> org .436 .055 7.995 *** par_44 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

culture <--> individual .386 .049 7.831 *** par_45 

culture <--> team .470 .055 8.480 *** par_46 

culture <--> org .390 .051 7.635 *** par_47 

individual <--> team .389 .048 8.077 *** par_48 

individual <--> org .332 .044 7.456 *** par_49 

team <--> org .431 .052 8.292 *** par_50 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

leadership <--> reward .678 

leadership <--> feedback .656 

leadership <--> technology .575 

leadership <--> culture .723 

leadership <--> individual .705 

leadership <--> team .698 

leadership <--> org .670 

reward <--> feedback .650 

reward <--> technology .613 

reward <--> culture .609 

reward <--> individual .744 

reward <--> team .629 

reward <--> org .655 

feedback <--> technology .661 

feedback <--> culture .558 

feedback <--> individual .611 

feedback <--> team .690 

feedback <--> org .735 

technology <--> culture .614 

technology <--> individual .634 

technology <--> team .715 

technology <--> org .686 

culture <--> individual .716 

culture <--> team .724 

culture <--> org .634 

individual <--> team .748 

individual <--> org .674 

team <--> org .727 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

leadership 
  

.595 .078 7.583 *** par_54 

reward 
  

.892 .105 8.470 *** par_55 

feedback 
  

.643 .075 8.625 *** par_56 

technology 
  

.720 .086 8.330 *** par_57 

culture 
  

.673 .082 8.216 *** par_58 

individual 
  

.431 .064 6.788 *** par_59 

team 
  

.625 .075 8.340 *** par_60 

org 
  

.561 .076 7.346 *** par_61 

e1 
  

.515 .045 11.468 *** par_62 

e2 
  

.479 .041 11.634 *** par_63 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e3 
  

.436 .039 11.258 *** par_64 

e4 
  

.443 .040 10.981 *** par_65 

e5 
  

.365 .034 10.729 *** par_66 

e6 
  

.514 .046 11.166 *** par_67 

e8 
  

.509 .051 10.044 *** par_68 

e9 
  

.366 .045 8.090 *** par_69 

e10 
  

.423 .044 9.698 *** par_70 

e16 
  

.336 .035 9.538 *** par_71 

e17 
  

.232 .028 8.163 *** par_72 

e18 
  

.392 .037 10.466 *** par_73 

e20 
  

.379 .045 8.400 *** par_74 

e21 
  

.403 .048 8.348 *** par_75 

e22 
  

.770 .066 11.680 *** par_76 

e23 
  

.401 .042 9.452 *** par_77 

e24 
  

.367 .037 9.972 *** par_78 

e25 
  

.475 .043 10.947 *** par_79 

e26 
  

.730 .063 11.648 *** par_80 

e30 
  

.472 .043 10.973 *** par_81 

e31 
  

.622 .059 10.568 *** par_82 

e32 
  

.402 .047 8.585 *** par_83 

e33 
  

.388 .037 10.599 *** par_84 

e34 
  

.319 .030 10.542 *** par_85 

e35 
  

.366 .037 9.991 *** par_86 

e36 
  

.427 .039 10.947 *** par_87 

e44 
  

.538 .046 11.680 *** par_88 

e43 
  

.503 .043 11.625 *** par_89 

e42 
  

.394 .035 11.304 *** par_90 

e41 
  

.495 .043 11.572 *** par_91 

e40 
  

.465 .040 11.537 *** par_92 

e39 
  

.392 .035 11.264 *** par_93 

e38 
  

.519 .046 11.385 *** par_94 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

o1 
  

.560 

o2 
  

.577 

o3 
  

.536 

o4 
  

.530 

o5 
  

.571 

o6 
  

.521 

o7 
  

.510 

t4 
  

.581 

t3 
  

.667 

t2 
  

.622 

t1 
  

.617 

i4 
  

.656 

i3 
  

.521 

i2 
  

.477 

c4 
  

.397 
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Estimate 

c3 
  

.497 

c2 
  

.590 

c1 
  

.627 

d3 
  

.367 

d2 
  

.658 

d1 
  

.655 

f3 
  

.588 

f2 
  

.728 

f1 
  

.657 

r3 
  

.660 

r2 
  

.743 

r1 
  

.637 

l4 
  

.579 

l3 
  

.629 

l2 
  

.602 

l1 
  

.567 

lv2 
  

.508 

lv1 
  

.536 

 معامالت ثبات األبعاد بعد التعديل:
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=lv1 lv2 l1 l2 l3 l4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=c1 c2 c3 c4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=r1 r2 r3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=i2 i3 i4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=t1 t2 t3 t4 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,888 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,809 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,863 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,780 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,867 4 

Reliability Statistics 
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  /MODEL=ALPHA. 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=d1 d2 d3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=f1 f2 f3 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 خمرجات النموذج البنائي:
Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 561 

Number of distinct parameters to be estimated: 91 

Degrees of freedom (561 - 91): 470 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 897.015 

Degrees of freedom = 470 

Probability level = .000 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 91 897.015 470 .000 1.909 

Saturated model 561 .000 0 
  

Independence model 33 7104.185 528 .000 13.455 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .874 .858 .936 .927 .935 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .052 .047 .057 .280 

Independence model .192 .188 .196 .000 

    Standardized RMR = .0411 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

culture <--- leadership .541 .090 6.039 *** par_26 

culture <--- reward .104 .070 1.476 .140 par_30 

culture <--- feedback -.032 .086 -.372 .710 par_34 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,892 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,778 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,848 3 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

culture <--- technology .259 .078 3.317 *** par_38 

individual <--- leadership .124 .075 1.644 .100 par_27 

team <--- leadership .151 .082 1.850 .064 par_28 

org <--- leadership .123 .077 1.593 .111 par_29 

individual <--- reward .246 .056 4.401 *** par_31 

team <--- reward .026 .058 .453 .650 par_32 

org <--- reward .091 .055 1.666 .096 par_33 

individual <--- feedback .025 .065 .384 .701 par_35 

team <--- feedback .210 .072 2.931 .003 par_36 

org <--- feedback .320 .070 4.547 *** par_37 

individual <--- technology .109 .062 1.756 .079 par_39 

team <--- technology .271 .069 3.923 *** par_40 

org <--- technology .209 .065 3.225 .001 par_41 

individual <--- culture .246 .070 3.523 *** par_42 

team <--- culture .303 .076 4.006 *** par_43 

org <--- culture .135 .070 1.934 .053 par_44 

lv1 <--- leadership 1.000 
    

lv2 <--- leadership .911 .071 12.757 *** par_1 

l1 <--- leadership .980 .072 13.525 *** par_2 

l2 <--- leadership 1.063 .076 13.949 *** par_3 

l3 <--- leadership 1.021 .072 14.267 *** par_4 

l4 <--- leadership 1.092 .080 13.684 *** par_5 

r1 <--- reward 1.000 
    

r2 <--- reward 1.088 .064 16.965 *** par_6 

r3 <--- reward .959 .060 15.953 *** par_7 

f1 <--- feedback 1.000 
    

f2 <--- feedback .983 .058 16.870 *** par_8 

f3 <--- feedback .932 .062 14.990 *** par_9 

d1 <--- technology 1.000 
    

d2 <--- technology 1.037 .071 14.601 *** par_10 

d3 <--- technology .793 .073 10.896 *** par_11 

c1 <--- culture 1.000 
    

c2 <--- culture .883 .063 14.087 *** par_12 

c3 <--- culture .837 .065 12.909 *** par_13 

c4 <--- culture .847 .074 11.395 *** par_14 

i2 <--- individual 1.000 
    

i3 <--- individual 1.258 .109 11.584 *** par_15 

i4 <--- individual 1.332 .106 12.584 *** par_16 

t1 <--- team 1.000 
    

t2 <--- team .915 .060 15.195 *** par_17 

t3 <--- team 1.093 .068 16.025 *** par_18 

t4 <--- team .970 .066 14.594 *** par_19 

o7 <--- org 1.000 
    

o6 <--- org .989 .078 12.642 *** par_20 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

o5 <--- org .968 .073 13.228 *** par_21 

o4 <--- org 1.000 .078 12.771 *** par_22 

o3 <--- org .980 .076 12.825 *** par_23 

o2 <--- org .978 .074 13.290 *** par_24 

o1 <--- org 1.088 .083 13.122 *** par_25 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

culture <--- leadership .510 

culture <--- reward .120 

culture <--- feedback -.031 

culture <--- technology .268 

individual <--- leadership .145 

team <--- leadership .147 

org <--- leadership .126 

individual <--- reward .355 

team <--- reward .031 

org <--- reward .115 

individual <--- feedback .031 

team <--- feedback .214 

org <--- feedback .343 

individual <--- technology .140 

team <--- technology .290 

org <--- technology .236 

individual <--- culture .307 

team <--- culture .314 

org <--- culture .147 

lv1 <--- leadership .731 

lv2 <--- leadership .712 

l1 <--- leadership .753 

l2 <--- leadership .776 

l3 <--- leadership .793 

l4 <--- leadership .762 

r1 <--- reward .798 

r2 <--- reward .861 

r3 <--- reward .812 

f1 <--- feedback .811 

f2 <--- feedback .852 

f3 <--- feedback .766 

d1 <--- technology .806 

d2 <--- technology .807 

d3 <--- technology .608 

c1 <--- culture .789 

c2 <--- culture .764 

c3 <--- culture .705 

c4 <--- culture .630 
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Estimate 

i2 <--- individual .690 

i3 <--- individual .724 

i4 <--- individual .808 

t1 <--- team .785 

t2 <--- team .786 

t3 <--- team .822 

t4 <--- team .760 

o7 <--- org .713 

o6 <--- org .721 

o5 <--- org .755 

o4 <--- org .729 

o3 <--- org .732 

o2 <--- org .759 

o1 <--- org .749 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

culture <--- leadership .541 .090 6.039 *** par_26 

culture <--- reward .104 .070 1.476 .140 par_30 

culture <--- feedback -.032 .086 -.372 .710 par_34 

culture <--- technology .259 .078 3.317 *** par_38 

individual <--- leadership .124 .075 1.644 .100 par_27 

team <--- leadership .151 .082 1.850 .064 par_28 

org <--- leadership .123 .077 1.593 .111 par_29 

individual <--- reward .246 .056 4.401 *** par_31 

team <--- reward .026 .058 .453 .650 par_32 

org <--- reward .091 .055 1.666 .096 par_33 

individual <--- feedback .025 .065 .384 .701 par_35 

team <--- feedback .210 .072 2.931 .003 par_36 

org <--- feedback .320 .070 4.547 *** par_37 

individual <--- technology .109 .062 1.756 .079 par_39 

team <--- technology .271 .069 3.923 *** par_40 

org <--- technology .209 .065 3.225 .001 par_41 

individual <--- culture .246 .070 3.523 *** par_42 

team <--- culture .303 .076 4.006 *** par_43 

org <--- culture .135 .070 1.934 .053 par_44 

lv1 <--- leadership 1.000 
    

lv2 <--- leadership .911 .071 12.757 *** par_1 

l1 <--- leadership .980 .072 13.525 *** par_2 

l2 <--- leadership 1.063 .076 13.949 *** par_3 

l3 <--- leadership 1.021 .072 14.267 *** par_4 

l4 <--- leadership 1.092 .080 13.684 *** par_5 

r1 <--- reward 1.000 
    

r2 <--- reward 1.088 .064 16.965 *** par_6 

r3 <--- reward .959 .060 15.953 *** par_7 

f1 <--- feedback 1.000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

f2 <--- feedback .983 .058 16.870 *** par_8 

f3 <--- feedback .932 .062 14.990 *** par_9 

d1 <--- technology 1.000 
    

d2 <--- technology 1.037 .071 14.601 *** par_10 

d3 <--- technology .793 .073 10.896 *** par_11 

c1 <--- culture 1.000 
    

c2 <--- culture .883 .063 14.087 *** par_12 

c3 <--- culture .837 .065 12.909 *** par_13 

c4 <--- culture .847 .074 11.395 *** par_14 

i2 <--- individual 1.000 
    

i3 <--- individual 1.258 .109 11.584 *** par_15 

i4 <--- individual 1.332 .106 12.584 *** par_16 

t1 <--- team 1.000 
    

t2 <--- team .915 .060 15.195 *** par_17 

t3 <--- team 1.093 .068 16.025 *** par_18 

t4 <--- team .970 .066 14.594 *** par_19 

o7 <--- org 1.000 
    

o6 <--- org .989 .078 12.642 *** par_20 

o5 <--- org .968 .073 13.228 *** par_21 

o4 <--- org 1.000 .078 12.771 *** par_22 

o3 <--- org .980 .076 12.825 *** par_23 

o2 <--- org .978 .074 13.290 *** par_24 

o1 <--- org 1.088 .083 13.122 *** par_25 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

culture <--- leadership .510 

culture <--- reward .120 

culture <--- feedback -.031 

culture <--- technology .268 

individual <--- leadership .145 

team <--- leadership .147 

org <--- leadership .126 

individual <--- reward .355 

team <--- reward .031 

org <--- reward .115 

individual <--- feedback .031 

team <--- feedback .214 

org <--- feedback .343 

individual <--- technology .140 

team <--- technology .290 

org <--- technology .236 

individual <--- culture .307 

team <--- culture .314 

org <--- culture .147 

lv1 <--- leadership .731 
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Estimate 

lv2 <--- leadership .712 

l1 <--- leadership .753 

l2 <--- leadership .776 

l3 <--- leadership .793 

l4 <--- leadership .762 

r1 <--- reward .798 

r2 <--- reward .861 

r3 <--- reward .812 

f1 <--- feedback .811 

f2 <--- feedback .852 

f3 <--- feedback .766 

d1 <--- technology .806 

d2 <--- technology .807 

d3 <--- technology .608 

c1 <--- culture .789 

c2 <--- culture .764 

c3 <--- culture .705 

c4 <--- culture .630 

i2 <--- individual .690 

i3 <--- individual .724 

i4 <--- individual .808 

t1 <--- team .785 

t2 <--- team .786 

t3 <--- team .822 

t4 <--- team .760 

o7 <--- org .713 

o6 <--- org .721 

o5 <--- org .755 

o4 <--- org .729 

o3 <--- org .732 

o2 <--- org .759 

o1 <--- org .749 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

culture 
  

.589 

org 
  

.675 

team 
  

.714 

individual 
  

.702 

o1 
  

.561 

o2 
  

.576 

o3 
  

.536 

o4 
  

.531 

o5 
  

.571 

o6 
  

.520 

o7 
  

.509 
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Estimate 

t4 
  

.577 

t3 
  

.676 

t2 
  

.618 

t1 
  

.615 

i4 
  

.653 

i3 
  

.525 

i2 
  

.475 

c4 
  

.397 

c3 
  

.497 

c2 
  

.583 

c1 
  

.622 

d3 
  

.369 

d2 
  

.652 

d1 
  

.649 

f3 
  

.587 

f2 
  

.726 

f1 
  

.657 

r3 
  

.660 

r2 
  

.742 

r1 
  

.637 

l4 
  

.580 

l3 
  

.629 

l2 
  

.602 

l1 
  

.567 

lv2 
  

.507 

lv1 
  

.535 
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 امللخص:

خل منهجي هدفت هذه الدراسة إىل بناء منوذج للمؤسسة املتعلمة واختباره يف بيئة العمل اجلزائرية. لتحقيق اهلدف مت اعتماد الفلسفة الوضعية كمد
املؤسسة املتعلمة  مت تعريف ؛وبناء على ذلكوعالقاهتا فيما بينها.  النظريالنماذج والدراسات السابقة لتحديد أبعاد النموذج  مراجعةمت  حيث .للدراسة

وهي القيادة ومكافأة التعلم واهليكل  التعلمكز على التعلم الفردي وتعلم الفريق وتعلم املؤسسة وتوفر الدعائم األساسية هلذا املؤسسة اليت تر  على أهنا
ة أن كال من القيادة واهليكل التنظيمي والتقييم والتغذيالتنظيمي والتقييم والتغذية الراجعة وتكنولوجيا املعلومات وثقافة التعلم. حبيث يفرتض النموذج 

 ؤثر على مستوايت التعلم الثالثة أتثريا مباشرا وأتثريا غري مباشر بوساطة من ثقافة التعلم. تالراجعة وتكنولوجيا املعلومات 

مؤسسة اقتصادية جزائرية اختريت بطريقة قصدية  44يف  إداري 043اد وتوزيع استبيان على الختبار النموذج مت استخدام مقاربة كمية وذلك إبعد
 اآلتية:للحصول على البياانت الالزمة وابعتماد اإلحصاء الوصفي واالستداليل ومنذجة املعادالت البنائية. ليتم التوصل يف األخري إىل النتائج 

 تتوافر أبعاد النموذج مبستوى متوسط عموما يف املؤسسات حمل الدراسة؛ 
 افأة التعلم وال يتأثر يتأثر التعلم الفردي يف املؤسسات حمل الدراسة ابلقيادة وتكنولوجيا املعلومات بوساطة من ثقافة التعلم. كما يتأثر أتثريا مباشرا مبك

 ابلتقييم والتغذية الراجعة ال بشكل مباشر وال بوساطة من ثقافة التعلم؛
 ييم والتغذية الراجعة بشكل وابلتق ل مباشر وبوساطة من ثقافة التعلموبتكنولوجيا املعلومات بشك ة التعلميتأثر تعلم الفريق ابلقيادة بوساطة من ثقاف

 وال يتأثر مبكافأة التعلم ال بشكل مباشر وال بشكل غري مباشر؛ مباشر
  بينما ال يتأثر مبكافأة  التغذية الراجعة بشكل مباشر.وبكل من تكنولوجيا املعلومات والتقييم و  من ثقافة التعلم ابلقيادة بوساطةيتأثر تعلم املؤسسة

 التعلم ال بشكل مباشر وال بوساطة من ثقافة التعلم. 

 املؤسسة املتعلمة، التعلم التنظيمي، التعلم الفردي، تعلم الفريق، تعلم املؤسسة، القيادة، مكافأة التعلم، اهليكل التنظيمي، التقييم الكلمات املفتاحية:
 لراجعة، تكنولوجيا املعلومات، ثقافة التعلم. والتغذية ا

  Abstract:  

This study aimed at building a learning organization model and testing it in the Algerian business environment. 

The positivism paradigm was used as a methodological approach to achieve this goal. Therefore, a literature and past 

model’s review was conducted to determine the theoretical model’s dimensions and their interrelationships. 

Consequently, the learning organization was defined as the organization that focuses on individual, team and company’s 

learning and provides their pillars. These pillars are leadership, learning reward, organizational structure, evaluation and 

feedback, information technology and learning culture. So, the model proposes that leadership, learning reward, 

organizational structure, evaluation and feedback and information technology affect the three learning levels directly and 

indirectly through the mediation of learning culture.  

To test the proposed model, a quantitative approach was used through developing and distributing a questionnaire 

on 340 administrators in 41 Algerian economic companies chosen purposively to get the required data and using the 

descriptive and inferential statistics and structural equation modeling. At the end, the study’s results were as follows:  

 The level of the model’s dimensions is generally average in the studied companies; 

 Learning culture in the studied companies mediates the indirect effect of leadership and technology on individual 

learning, which is also affected directly by learning reward and not affected neither directly nor indirectly by 

evaluation and feedback; 

 Learning culture in the studied companies mediates the indirect effect of leadership on team learning, which is also 

affected directly and indirectly with the mediation of learning culture by information technology, affected directly 

by evaluation and feedback and not affected neither directly no indirectly by learning reward; 

 Learning culture in the studied companies mediates the indirect effect of leadership and technology on company’s 

learning, which is also affected directly by information technology and evaluation and feedback and not affected 

neither directly nor indirectly with the mediation of learning culture by learning reward.  

Keywords: learning organization, organizational learning, individual learning, team learning, company’s learning, 

leadership, learning reward, organizational structure, evaluation and feedback, information technology, learning culture. 


