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 ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الميظمة المتعلموة فوي تشوجي  اإلبوداع لود  العواملين فوي  

ي تطبيذ أف ل لم  وم الميظمة المتعلمة في الوزارات وتقديم التوصيات التي تساهم ف، الوزارات ال لسطييية
ومون أجول تحقيوذ أهوداف الدراسوة توم اسوتخدام الموي ج ، ال لسطييية ورف  مستو  اإلبداع لد  العواملين في وا

الوص ي التحليلي لمجتمو  الدراسوة الوذم يتكوون مون أصوحاب المسوميات اإلشورافية فوي الووزارات ال لسوطييية 
والوزارات ، موظف 1949مسمى إشرافي والبالغ عددهم  100المسميات اإلشرافية عن التي يزيد في ا عدد 
 35وقود توم توزيو  ، الماليوة(، األوقاف والشئون الدييية، الداخلية، التربية والتعليم العالي، هي وزارة )الصحة

ون إجمالي عيية استبيان على مجتم  الدراسة ليك 284استبيان كعيية استطالعية ومن  م تم توزي  الباقي 
فقووورة موزعوووة علوووى مجوووالين هموووا  74وقوووام الباحوووث بتصوووميم اسوووتبيان يتكوووون مووون ، اسوووتبيان  319الدراسوووة 

اسووتبيان  304وبعوود توزيوو  االسووتبيايات تووم اسووترداد ، )الميظمووة المتعلمووة واإلبووداع( بغوورب جموو  البيايووات
واسووووتتخدمت ، SPSSاإلحصووووائي وتووووم تحليوووول االسووووتبيايات باسووووتخدام البريووووامج ، %95.3بيسووووبة اسووووترداد 

 .االختبارات اإلحصائية المياسبة للوصول إلى يتائج الدراسة

وقووود توصووول الباحوووث إلوووى أن عياصووور الميظموووة المتعلموووة تتووووافر فوووي الووووزارات ال لسوووطييية بيسوووبة  
كموا أ بتوت ، %75.58وأن مستو  اإلبداع لد  العاملين فوي الووزارات ال لسوطييية كوان بيسوبة ، 59.09%

يتائج وجود عالقة طردية بين مد  توافر عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية وبين مستو  ال
وعليب ف ن دور الميظمة المتعلمة في تشجي  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ، اإلبداع لد  العاملين في ا
 .%64.56ال لسطييية كان بيسبة 

 يمكون أن توعدم إلوىالدراسة إلى مجموعة من التوصيات التوي وبياً  على تلك اليتائج فقد خلصت  
ورفو  مسوتو  اإلبوداع ، تطبيذ أف ل لم  وم الميظمة المتعلمة بعياصرها المختل وة فوي الووزارات ال لسوطييية

تسومى  وقد كان من أهم تلك التوصويات اسوتحداث وحودة مسوايدة فوي كول دائورة حكوميوة، لد  العاملين في ا
رف علوى تطبيوذ م  ووم الميظموة المتعلموة فوي الووزارات ال لسوطييية وفوذ خطوة إسوتراتيجية "وحدة الوتعلم" تشو

باإل ووافة إلووى االهتمووام بووالتعلم بكوول مسووتوياتب ، ومووي ج علمووي سووليم لتطوووير وتمكووين العوواملين فووي الوووزارات
دراجب  من البرامج التدريبية ودمجب في كل العمليات واإلجرا ات ات دعوم اإلبوداع واالهتمام باستراتيجي، وا 

وكذلك إدراج مقيا" لإلبداع  من يظام اختيوار ، والتدريب على اإلبداع، في الميظمات م ل توليد األفكار
وتطوووير يظووام تقيوويم األدا  الخووا  بالعوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية ، العوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية

 .قييم بعملية التدريببحيث يت من اإلبداع بعياصره المختل ة وربط يظام الت

  



 ل
 

Abstract 
The objective of this thesis is to identify the role of the Learning Organization to 

encourage the creativity of workforce in the Palestinian Ministries.  Also, this thesis is 

looking for recommendations that may contribute in a better application of the notion of 

‘Learning Organization’ in the Palestinian Ministries and leverage the creativity of the 

ministries workforce.     To achieve the objective of this study, it used the Descriptive 

Analytical Methodology for the study sample, which consists of the titles owners 

supervisory in the Palestine ministries which exceed 100 titles supervisory that cover 

some 1949 employees.   The ministries that are part of this study are: Ministry of health, 

Ministry of Education and High Education, Ministry of the Interior, Ministry of Awqaf 

and Religious Affairs, and Ministry of Finance. 35 questionnaires as sample exploratory 

were distributed and the remaining 284 were handed over to the study community. The 

total of questionnaire samples is 319. 

The researcher designed a questionnaire encompasses 74 sections divided between 

two scopes:  Creativity and Learning Organization:  The purpose of this is to collate data 

through the questionnaires already distributed.  304 questionnaires out of 319 were well 

received; i.e. a 95.3 percentage of the total of questionnaires.   The questionnaires were 

analyzed using the SPSS, the well-known Statistical tool, where the appropriate statistical 

tests were in place to arrive at the results of this study. 

The researcher recorded that 59.09 percentages of the factors and the 

determinants of the learning organization are available in the Palestine ministries. Also, 

the level of employee creativity of Palestine ministries hits 75.58 percentages. In addition 

to this, the study proves that there is a positive relationship between the availability of 

factors of learning organization in the Palestinian ministries and the level of creativity of 

the employees working in.    This positive relationship led to the fact that the percentage 

role of learning organization in encouraging the creativity of employees in the Palestinian 

ministries hits 64.56%. 

As a conclusion of this study, it puts forward a group of recommendations that 

makes better application to the notion of ‘Learning Organization’ with its different factors 

in the Palestinian ministries and augment the level of creativity of employees. One of the 

most important recommendations is that create a ‘support unit’ in each public department 

to be called “Learning Unit” which will ensure the compliance of all Palestinian 

ministries with this notion based on a strategic plan and an appropriate scientific 

approach to develop and enhance the workforce in the ministries. Moreover, more focus 

will be shifted towards overall education at all levels and ensure the inclusion of such 

plan within the training programs through the processes and procedures. Also, it reveals 

that great attention should be invested in the strategies of supporting the creativity, e.g. 

renewal of notions and thoughts, creativity training, set a measurement of creativity that 

may help in best choose of workforce in the Palestinian ministries. Finally, this will 

enhance the performance report of workforce in the Palestinian ministries which include, 

and strongly recommended the various factors of creativity and connect this to the process 

of training. 
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 :لمقدمةا
حياة  ىمن تأ ير عل لما ل ا، عبر التاريخ تعتبر اإلدارة من أهم األيشطة اإليسايية في أم مجتم 

سبب رئي" للتقدم والتطور في  يوه، والسياسية، واالجتماعية، قتصاديةون االئالرتباط ا بالش اليا"
 .أسا" يجاح أم ميظمةواإلدارة الياجحة هي ، مجاالت الحياة المختل ة

صبح العالم اليوم قرية صغيرة حيث تالشت فيب حواجز الزمان والمكان أدخول األل ية ال ال ة  وم 
يتاج المعرفة من خالل سرعة االتصال والتواصل ، التي أتاحت ايتشار ال قافات وتبادل المعلومات وا 

ت االتجاهات وقد تعدد، لعيصر البشرم والذم يمتلك معرفةوظ ور أهمية رأ" المال الذكي المتم ل في ا
اإلدارية المعاصرة في ال كر اإلدارم الحديث التي يمكن تطبيق ا لمواج ة التحديات التي أفرزت ا العولمة 

 .( 2د2007، الرشودمالميظمات المتعلمة" )" االتجاهاتومن أهم تلك ، واليظام العالمي الجديد

 وك رة، التغيرات سرعةب الذم يتسم والعشرين الحادم القرن ميظمة هيالمتعلمة  فالميظمة
دارت ا المعرفة وتوليد، االتصاالت وسبل التقيية وتقدم، التحديات  الذم ال كرم المال برأ" واالهتمام، وا 

 صياغة في والمشاركة واالبتكار التعلم على اً وتح يز ، و قة اً وتقدير  معاملة العيصر البشرم عن يتولد
،  اوفي إستراتيجيت، إن الميظمة المتعلمة متميزة في سمات ا ،لقرارا وصياعة وبلورة اإلستراتيجية، الرعية

 (Marsick & Watkins, 2003: 147).  وفي إدارت ا، وفي أهداف ا

إن الميظمة المتعلمة تعمل باستمرار على زيادة قدرات ا وطاقات ا لتشكيل المستقبل الذم ترغب في 
ن الميظمة المتعلمة تسعى ، وتستجيب لمتطلباتب في ميظمة ذات فلس ة تتيبأ بالتغيير وتستعد لب، تحقيقب وا 

اعتمادًا على قدرات العاملين في تحقيذ اليتائج ، الكتساب قدرات تمكي ا من التعامل م  التعقيد والغموب
وتسعى الميظمة المتعلمة إلى ميح العاملين قدرًا من المروية والحرية في ، التي ترغب الميظمة في تحقيق ا

   شر عيدهم الداف  والطموح للعمل سويًا البتكار يماذج وطرذ جديدة في الت كير مما يي، الت كير
(Drejer, 2000: 206-207). 

الميظمة  م  وم وفي  و  ذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى تجديد الميظمات من خالل تبيي
ن البيئة اإليجابية المتعلمة وذلك ألن التعليم أمر  رورم إلحداث التغيير الجوهرم لكويب يشمل األفراد وأل

 .(Beckford, 1998: 222)للتعلم توفر إمكايية أكبر لإلبداع واالبتكار 

بسوبب التغييورات ال ائلوة  أمور  ورورم إسوتراتيجيت ا وير  أن تجديد الميظمات ال لسطييية وتطووير
سوبب كوذلك بو ، فوي الوقوت الحوالي واالتصواالت والمتسارعة في مختلف ميادين العلم وتكيولوجيا المعلوموات

 .ن االحتالل اإلسرائيلي وحصاره الظالم مما أد  إلى يق  المواردعالتحديات المتجددة والياجمة 

فاالهتمام بالعيصر البشرم من أهم االستراتيجيات المطلوبة في الوقت الوراهن لتووفير تربوة خصوبة 
التوووي يجوووب أن تتبياهووووا  العمليووواتومووون أهووووم ، لعمليوووة اإلبوووداع فوووي ظووول التحووووديات القائموووة ويقووو  المووووارد
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داخووول  المعسسوووات ال لسوووطييية هوووي التحوووول إلوووى ميظموووات متعلموووة لتبوووادل المعرفوووة والخبووورات بوووين العووواملين
، بالكووادر البشوورم والي وووب وتوووفير فوور  لووتعلم م ممووا يووعدم إلووى تغييوور فووي سوولوك الموووظ ين، المعسسووة

اإلبووداع فووي المجوواالت المختل ووة  سووب لعمليووةفووالتعلم موودخل هووام جوودًا لعمليووة اإلبووداع ممووا يوووفر الميوواخ الميا
 .عصريا الحاليوالي وب في المعسسة لكي تستطي  االستمرار واالستجابة لمتطلبات وتحديات 

ومن هيا كان ميطلذ هذه الدراسة للتعرف على دور الميظمة المتعلمة في تشوجي  اإلبوداع كدراسوة 
 .حالة العاملين في الوزارات ال لسطييية

 :سةالدرامشكلة 
 إال أن هوذا الم  ووم، بالرغم من تزايد اهتموام البواح ين فوي الودول الغربيوة بم  ووم الميظموة المتعلموة

حيث كان التركيز موج ًا يحو بيا  الميظموات وتطبيوذ ، ما زال في أطواره األولى باليسبة للدراسات العربية
دارة الجووودةالعمليوات اإلداريووة ومحاولوة توظيووف بعوب م وواهيم اإلدارة الحدي وة كووا إال أن ، إلدارة باألهوداف وا 

هذا لم يعد مقبواًل في الوقت الراهن بسوبب التغييورات التوي تمور ب وا الميظموات والتحوديات التوي مون الممكون 
إ افة إلى ما سبذ ف ن الميظمات في قطاع غزة تواجب تحديات إ افية ويق  ، أن تواج  ا في المستقبل

مما يتطلب توليد حلوواًل وأفكوارًا إبداعيوة مون ، ئيلي الم روب ميذ سيواتفي الموارد في ظل الحصار اإلسرا
ومون أهوم االسوتراتيجيات الحدي وة التوي تودعم ، ِقبل أهوم وأغلوى موا تملوك الميظموات وهوو رأ" الموال البشورم

 وتساعد في ذلك هي الميظمات المتعلمة.

يظموووة المتعلموووة فوووي تشوووجي  وهوووذا موووا دعوووا الباحوووث إلوووى إجووورا  هوووذه الدراسوووة للتعووورف علوووى دور الم
قيوا" مود  تووافر عياصور الميظموة المتعلموة فوي  من خوالل، اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية

وصوواًل إلوى موا يمكون إتباعوب ، مسوتو  اإلبوداع لود  العواملين فوي تلوك الووزارات قيا"و ، الوزارات ال لسطييية
 .للتحول إلى ميظمات تعلملوزارات ال لسطييية لمن استراتيجيات مياسبة 

 دوتكمن مشكلة الدراسة في السعال الرئيسي التالي
 ؟ما دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية

 دوسيتم اإلجابة عن سعال الدراسة من خالل معرفة اآلتي
ة مووون وج وووة يظووور أصوووحاب فوووي الووووزارات ال لسوووطييي موووا مووود  تووووافر عياصووور الميظموووة المتعلموووة -1

 ؟المسميات اإلشرافية في ا

 المسوووميات موووا مسوووتو  اإلبوووداع لووود  العووواملين فوووي الووووزارات ال لسوووطييية مووون وج وووة يظووور أصوووحاب -2
 ؟اإلشرافية في ا

هوول توجوود عالقووة ارتباطيووب ذات داللووة إحصووائية بووين موود  توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي  -3
 ؟لد  العاملين في ا الوزارات ال لسطييية ومستو  اإلبداع
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لود   ما سبل تطوير الوزارات ال لسطييية ب دف تحويل ا لميظمات متعلمة وتحسين مستو  اإلبداع -4
 العاملين في ا؟

 :الدراسةأهمية 
 :بالنسبة للوزارات الفلسطينية :أولا 
 ديلي عما تعطي معشرًا ألصحاب القرار في الوزارات ال لسطيييةمن المتوق  أن  يتائج هذه الدراسة 
 .لبيا  الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية الم مةالتعرف على العياصر  -1
 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية -2
 .مد  توافر عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية -3
  ييية.دور الميظمة المتعلمة في تشجي  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسط -4

 :بالنسبة للمجتمع المدني والباحثين :ثانياا 
 .في مجال الميظمة المتعلمةيقطة ايطالذ يحو دراسات أخر  مستقبلية  الدراسة ستشكل -1
المسوواهمة فووي تطوووير المجتموو  ال لسووطييي موون خووالل تطوووير معسسوواتب الحكوميووة وتطوووير الكووادر  -2

 البشرم العامل ب ا.
 ارة والسياسة للدراسات العليا:بالنسبة ألكاديمية اإلد :ثالثاا 

تعتبووور هووووذه الدراسووووة أول دراسووووة فووووي أكاديميوووة اإلدارة والسياسووووة للدراسووووات العليووووا تتيوووواول مو وووووع  -1
 الميظمة المتعلمة.

 إ افة في مجال البحث العلمي الخا  بمكتبة أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. -2
 :بالنسبة للباحث :رابعاا 

موون  أن تسوو م الدراسووة فووي زيووادة معرفتووب العلميووة والعمليووة فووي هووذا المجووال الم ووميأموول الباحووث فووي  -1
 .مجاالت إدارة األعمال

لحصول الباحث على درجة الماجستير في تخص  القيادة  تعتبر هذه الدراسة متطلب أساسي -2
 .واإلدارة

 :الدراسةأهداف 
 .م  وم وعياصر وخصائ  الميظمة المتعلمة إبراز -1
 .عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطيييةقيا" مد  توافر  -2
 .اإلبداع وأيواع ومعوقات م  وم وعياصر وخصائ  تحديد -3
 .قيا" مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية -4
 دور الميظمة المتعلمة في تشجي  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية. الكشف عن -5
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 :متغيرات الدراسة
 ويمكن قياسب من خالل العياصر الوزارات ال لسطيييةاإلبداع لد  العاملين في  :متغير التابعال 

" Fundamental statistics in psychology and Education" في كتابب "Guilford"التي ذكرها 
 2010، )جبراسة دراسات م م ل در والتي أجم  علي ا معظم الكت اب والمعل ين وتياول ا الك ير من الباح ين في 

 د(2011، والمشوط
 .األصالة -1
 .الطالقة -2
 .المروية -3
 .للمشكالت الحساسية -4
 .والربط التحليل على القدرة -5
 ال رعية التالية والتي  المتغيرات المستقلة االميظمة المتعلمة ويت رع عي  :المتغير المستقل

 د""building the learning organizationفي كتابب " Marquardtحددها "
 .الم ارات، األيماط، المستويات دالتعلم -1
 .ال يكل التيظيمي، اإلستراتيجية، ال قافة، الرعية دبيئة الميظمة -2
، المووردون، العمال ، المحليالمعسسات في المجتم  ، الموظ ون، المدرا  والقادة دفرادتمكين األ -3

 .شركا  العمل
اليقوول ، تحليوول البيايووات واسووتخراج ا ،التسووجيل، اكتسوواب المعرفووة، إيجوواد المعرفووة دالمعرفووةإدارة  -4

 .التطبيقات، والتوزي 
 .إدارة المعرفة، تعزيز التعلم دالتكيولوجياتطبيذ  -5
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 (1-1شكل رقم )
 العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جرد بواسطة الباحث دالمصدر
 

 :الدراسة فرضيات
بوين مود  تووافر عياصور الميظموة  ≥ α  0.05ات داللة إحصائية عيود مسوتو توجد عالقة ارتباطيب ذ -1

وتت ورع عي وا ال ر ويات ال رعيوة ، المتعلمة في الوزارات ال لسطييية وبين مستو  اإلبداع لود  العواملين في وا
 دالتالية

اع مسوتو  اإلبود بوين الوتعلم وبوين ≥ α  0.05عيود مسوتو  داللوة إحصوائية توجود عالقوة ارتباطيوب ذات- أ
 .لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية

مسوتو   بوين بيئوة الميظموة وبوين ≥ α  0.05عيود مسوتو  ذات داللوة إحصوائية توجود عالقوة ارتباطيوب- ب
 .اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية

مسوتو   بوين تمكوين األفوراد وبوين ≥ α  0.05عيود مسوتو  ذات داللوة إحصوائية توجود عالقوة ارتباطيوب- ت
 .اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية

مسوتو   بوين إدارة المعرفوة وبوين ≥ α  0.05عيود مسوتو  ذات داللوة إحصوائية توجود عالقوة ارتباطيوب- ث
 .اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية

 
المنظمة 
 المتعلمة

 التعلم

 بيئة المنظمة

 تمكين األفراد

 إدارة المعرفة
 

تطبيق 
 التكنولوجيا

 

 اإلبداع
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 بووينبووين تطبيووذ التكيولوجيووا و  ≥ α 0.05عيوود مسووتو   ذات داللووة إحصووائية توجوود عالقووة ارتباطيووب- ج
 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية

  توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة اسووتجابات المبحووو ين حووول توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية فوويال  -2
، موودة الخدموووة، المسوومى الووووظي ي أو اإلشوورافي، العموور، الجوووي") فووي الوووزارات ال لسوووطييية تعووز  لمتغيوورات

 .مكان العمل(
روذ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحو ين حول مستو  اإلبداع لد  العاملين في ال توجد ف -3

مكان ، مدة الخدمة، المسمى الوظي ي أو اإلشرافي، العمر، الجي")الوزارات ال لسطييية تعز  لمتغيرات 
 .العمل(

 :حدود الدراسة
 .م 2014 :الحد الزماني -1

ع غزة التي يزيد عدد المسميات اإلشرافية في وا عون في قطاالوزارات ال لسطييية  :الحد المكاني -2
ألن تلك الوزارات يتوفر ب ا عودد كواف مون المواقو  اإلشورافية لعمول مقاريوات ميطقيوة ، مسمى إشرافي 100

واقتصرت الدراسة على الوزارات ال لسطييية فوي قطواع غوزة فقوط يظورًا لعودم ، بيي ا ت يد وتدعم يتائج الرسالة
 .إلى الوزارات ال لسطييية بال  ة الغربية بسبب الحصار وااليقسام قدرتيا على الوصول

 .الميظمة المتعلمة ودورها في تشجي  اإلبداع لد  العاملين في ا :الحد الموضوعي -3

 .أصحاب المواق  اإلشرافية في الوزارات ال لسطييية في قطاع غزة :الحد البشري -4

 :مصطلحات الدراسة
 :اللغويالمعنى  :أولا 

واا ، لم ا على ال اخترعتب دشوووي وأبدعت ال، وبدأه أيشأه دوابتدعب بدعاً يبدعب  الشي بدع :عاإلبـــدا
ف ووو سووبحايب الخووالذ المختوورع ال عوون م ووال ، تعووالى يقووول " بوودي  السووماوات واألرب " أم خالق ووا ومبوودع ا

 .( 229-230د1981، ميظور ابن) سابذ
ف وو يقويب التقليود والمحاكواة واجتورار الموألوف ، فاإلبداع لغوة هوو اسوتحداث أو ابتكوار شوي  جديود

 .(1988: 10، الطيب)
 :المعنى الصطالحي :ثانياا 

الميظموووة المتعلموووة تعمووول باسوووتمرار علوووى زيوووادة قووودرات ا وطاقات وووا علوووى تشوووكيل  :المنظمـــة المتعلمـــة
، لمتطلباتوب ف وي ميظموة ذات فلسو ة تتيبوأ بوالتغيير وتسوتعد لوب وتسوتجيب، المستقبل الذم ترغب فوي تحقيقوب

موون خووالل زيووادة ، باإل ووافة إلووى أي ووا تسووعى الكتسوواب قوودرات تمكي ووا موون التعاموول موو  التعقيوود والغموووب
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ومووويح م قووودرًا مووون المرويوووة والحريوووة فوووي ، قووودرات العووواملين علوووى تحقيوووذ اليتوووائج التوووي يرغبوووون فوووي تحقيق وووا
       ج وطوووووورذ جديوووووودة للت كيوووووور ممووووووا ييشوووووور لوووووودي م الووووووداف  والطموووووووح للعموووووول سووووووويًا البتكووووووار يموووووواذ، الت كيوووووور

(Senge, 1994: 4). 
اليظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة  م تطوير هذا اليظر ليتحوول إلوى فكورة  وم إلوى  :اإلبداع

 .(1994: 80، تصميم  م إلى إبداع قابل للتطبيذ واالستعمال )السويدان والرفاعي
 :المعنى اإلجرائي :ثالثاا 

هي الميظمة التي تس ل عملية التعلم بكل مستوياتب لألفراد العاملين في ا بصورة  :المنظمة المتعلمة
بما ، مستخدمة تكيولوجيا متطورة، ورعية إستراتيجية وا حة، معتمدة على هيكل تيظيمي مرن، مستمرة

ف مما يح زهم على اإلبداع في العمل لتحقيذ أهدا، ي من تلبية حاجات وطموح أفرادها ويزيد معارف م
 .الميظمة
هو إيتاج فريد غير مألوف قابل للتطبيذ واالستعمال ومقبول اجتماعيًا وذلك عن طريذ الت كير  :اإلبداع

 .بطريقة غير تقليدية في استغالل الموارد المتاحة
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

 
 .المبحث األول: المنظمة المتعلمة 
 المؤسســـات الفلســـطينية،  المبحـــث الثـــاني: واقـــع المنظمـــة المتعلمـــة فـــي

 وعالقة المنظمة المتعلمة في اإلبداع.
 .المبحث الثالث: اإلبداع 
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 :مقدمة
 ث أصووبحتوحيوو، يحوون يعووي  فووي عووالم حيووث التكيولوجيووا والعولمووة تووع ر فووي كوول جووز  موون حياتيووا

العوالم  ويتطور باسوتمرار ليواجوب مشوكالتتجدد التغيير ف ن تيار العلوم يجب أن يالتعقيد و  سمة العالم اليوم
الميظمووات وعلووى ، رات السووريعة والمتزايوودةوالووتعلم أصووبح السووبيل الحاسووم لل  ووم والتكيووف موو  التغيوو، ب عاليووة

ال سويكون محكووم علي وا بال شول، ل و وويةئوة اواألفراد أن تتكيف بشكل أسرع وأف ل م  المتغيرات والبي  وا 
(Marquardt, 2002: 9). 

وقوود أصووبحت الوودول المتقدمووة والياميووة علووى حوود سوووا  تووراهن علووى أهميووة الووتعلم باعتبوواره الوسوويلة 
 .(2010: 205، حمود)الم لى لتحقيذ الي وب والتيمية في تلك الميظمات 

ة الووذم يعوود موون أك وور المجوواالت اإلداريووة حدا ووة فووي اآلويووة موون هووذا الميطلووذ جووا  م  وووم الميظمووة المتعلموو
البداية الحقيقية لظ ور مصطلح الميظمات المتعلمة بمعياهوا  1990وتعد كتابات بيتر سييج عام ، األخيرة

ن ل ووذا الم  وووم أهميووة كبيوورة فووي عووالم اليوووم الووذم سوومتب التغيوور والتجوودد والسووعي يحووو تحقيووذ ، المتكاموول وا 
 .(Yang, 2004: 5)الميظمة باعتباره ميطلذ اليجاح في بيئة شديدة التياف"التوازن داخل 

تعموول فووي عالقووات تبادليووة ، فالميظمووة المتعلمووة تعوود يظووام اجتموواعي مركووب موون وحوودات تيظيميووة
تأخووذ ، أم أن الميظمووة المتعلمووة تم وول يظامووًا مي تحووًا علووى بيئت ووا المحيطووة، وتكامليووة لتحقيووذ هوودف معووين

 .(2009: 77، خ ر)تتأ ر ب ا وتع ر في ا  ،مي ا وتعطي ا
والميظمة المتعلموة تسوعى إلوى تووفير فور  الوتعلم المسوتمر واسوتخدامب فوي تحقيوذ األهوداف وربوط 

كمصدر للطاقة والقدرات والتجديد ، وتشجي  البحث والحوار والمشاركة واإلبداع، أدا  العامل بأدا  الميظمة
 .(2012: 164، والت اعل م  البيئة )اليعيمي

إن التبيي الواس  لميظمة التعلم أصبح من الظواهر المعاصرة في تحقيوذ أبعواد اليجواح ال عوال فوي 
إذ أن ميظموات اليووم ، الوصول ألف ل اإليجازات التي تتطلب ا مواصولة التحسون المسوتمر والتطوور ال عوال

تتكيف م  مجواالت الوتعلم وبعود ذلوك لكي تمار" دورها في البقا  واالستمرار ال بد ل ا أن تتعلم أواًل  م أن 
إذ أن حوووواالت التغيوووور تعتبوووور المعيووووار التووووي تلجووووأ إليووووب الميظمووووات لمواصوووولة البقووووا  ، ال بوووود ل ووووا أن تتغيوووور

فاالسووتقرار أو ال بووات ، ال سوويما وأن التغييوور يم وول بطبيعتووب الحالووة الحقيقيووة والدائمووة فووي الحيوواة، واالسووتمرار
 .(2010: 49، حمود) ةوالتغير يم ل الحيا، يم ل الموت

وسيسووتعرب الباحووث فووي هووذا المبحووث كوول مووا يتعلووذ فووي مو وووع الميظمووة المتعلمووة موون م وواهيم 
وكذلك سيسقط ال و  علوى واقو  الميظموة ، وخصائ  ويماذج وأبعاد واستراتيجيات بيا  الميظمة المتعلمة

مراجو  العربيوة واألجيبيوة ذات وذلك من خالل اطالعوب علوى الكتوب وال، المتعلمة في المعسسات ال لسطييية
 .والدوريات واألبحاث والدراسات السابقة التي تياولت مو وع الدراسة، العالقة

، وكموودخل لم  وووم الميظمووة المتعلمووة يجووب اإلشووارة أواًل إلووى م  وووم الووتعلم وكووذلك م  وووم الووتعلم التيظيمووي
براز العالقة بين التعلم التيظيمي والميظمة المتعلمة  .وا 
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 :التعلممفهوم 
إذ ، ال شووك فووي أن الووتعلم هووو موون الظووواهر ذات األهميووة الكبيوورة فووي دراسووة سوولوك ال وورد والميظمووة

م لمووا يتوووأ ر ال ووورد سوولوكيًا مووون خوووالل المتغيوورات الداخليوووة )كووواإلدراك والوودواف ( فووو ن موووا يمتلكووب مووون خبووورات 
، دة والموج وة للسولوك اإليسواييمتراكمة سابقة )من خوالل ت اعلوب مو  البيئوة( هوي أي وًا مون العوامول المحود

 .ومن هيا أصبحت دراسة التعلم ذات موق  متميز في إطار دراسات سولوك ال ورد والميظموة علوى حود سووا 
 .(2010: 207، حمود)

يمكوون القووول بووأن الووتعلم هووو تحقيووذ إيجوواز معووين أو فعاليووة يقوووم ب ووا ال وورد كووأن يتحقووذ لووب موقووف 
، ن لديوب قبول أن يتعورب للظوروف التوي حقق وا التعامول مو  اآلخورينمعين أو تحقذ لب عقيدة محوددة لوم تكو

أو اكتسواب ، التعلم ف م أو معرفة شي  لم يكون ال ورد يعرفوب مون قبول أو اكتسواب م وارة لوم تكون لديوب مسوبقاً 
فقود يوتعلم ال ورد يظريوة علميوة أو ، عادة جديدة لم تكن معروفة لب قبل تعر ب لظروف تعلم مختل ة وجديودة

 .(7:1999، إليا")  ارة جديدة أو يتعلم حقائذ اجتماعية أو تاريخيةيتعلم م
إال أن علموا  اإلدارة ، وعلى الرغم من أن األفكار المتعلقة بالتعلم ايب قت من علم الي " وال لسو ة 

يوذكر مي وا موا  (2007: 51، الرشوودم) فوي معل وات م عون السولوك التيظيموي قود شواركوا فوي تعريوف الوتعلم
 ديلي

  (1-2رقم ) جدول
 التعلم تعريفات

 التعريف السنة الباحث
 .(1980: 97، السلمي) ر الخبرة المكتسبةالتغيير في الميل لالستجابة تحت تأ ي 1980 السلمي

الوووذم ييوووتج عووون الخبووورة أو و ، التغيووور الوووذم يتصوووف بالووودوام اليسوووبي فوووي طاقوووة السووولوك المختوووزن لووود  ال ووورد 1984 عاشور
 .(1984: 126، عاشور) الممارسة

ت المكتسوووبة مووون البيئوووة التغيووور المسوووتمر فوووي السووولوك الوووذم ييوووتج عووون التجوووارب السوووابقة لل ووورد وعووون الخبووورا 1993 عمران
 .(1993: 138، عمران) المحيطة بب

خالد 
 1997 وباشرم

ممووا يووعدم إلووى تغييوور اسووتجابتب ألم موقووف ، التغيوور المسووتمر الووذم يطوورأ علووى الجايووب المعرفووي لل وورد
 (244:1997، خالد وباشرم) لموقف تحت تأ ير الخبرة المكتسبةالذم ي من تكي ب م  ذلك ابالشكل 

Awad& 
Ghaziri 2004 

وهووذا التعريووف ، عمليووة تيقوويح األفكووار وتحويل ووا إلووى معرفووة م يوودة ل ووا قوودرة فووي توجيووب أو إ وورا  القوورارات
 (Awad & Ghaziri,2004:306يجعل من التعلم بم ابة عملية اكتساب المعلومات من أجل القرار )

عملية الت اعل المتكامل المح ز بالمعرفة والخبرات والم ارات الجديودة التوي توعدم إلوى تغييور دائوم يسوبيًا فوي  2005 يجم
 .(2005: 251، السلوك ويتائج األعمال )يجم

ًا فووي األيموواط السوولوكية والعمليووات العمليووة الحيويووة الدييامكيووة التووي تتجلووى فووي جميوو  التغيوورات ال ابتووة يسووبي 2006 الزغلول
 .(2006: 36، الزغلول)المعرفية التي تحدث لد  األفراد يتيجة لت اعل م م  البيئة المادية واالجتماعية

الحكيم 
              الحصوووووووووول علوووووووووى المعرفوووووووووة أو الم وووووووووارة بواسوووووووووطة الدراسوووووووووة والخبووووووووورة والت كيووووووووور أو الح وووووووووظ أو التوووووووووذكر  2009 وآخرون 

 (2009: 94، رون)الحكيم وآخ
 جرد بواسطة الباحث دالمصدر
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على الرغم من تعدد تعري ات التعلم إال أن الباحث ير  أي ا تدور حول فكرة تعوديل السولوك يتيجوة 
وأن ، واكتسوووب مي وووا المعلوموووات واالتجاهوووات الجديووودة، للخبووورات والتجوووارب التوووي مارسووو ا ال ووورد فوووي حياتوووب

 .إلى اللحد اإليسان في حالة تعلم دائم من الم د
 :يمكن استنتاج ما يلي من تعريفات التعلمو 
 .أن التعلم عملية ت اعلية واجتماعية -
 .ز ويتعزز بالمعرفة والخبرات والم ارات الجديدةح   أن التعلم يت  -
 .مما يجعلب أداه فعالة في تطوير األدا ، ال بد أن ييعك" التعلم إيجابيًا على يتائج األعمال -

 :تعلم الموظفين
تعلم الموظ ين وتطورهم أيشطة مختل ة ت دف إلى دعم الموظ ين في تحقيذ توقعات األدا  يشمل 

كموووا مووون المووورجح أن تووودعم الميظموووات أيشوووطة تعلوووم المووووظ ين ، واليموووو م ييوووًا وتطووووير سووولوك المووووظ ين
وظ ين وبما أن تعلم المو، وتطورهم عيدما تتماشى الحاجات واألهداف ال ردية م  حاجات الميظمة وأهداف ا

ف وو ي ودف إلوى سود فجووات األدا  التوي يمكون تصويي  ا سووا  ، وتطورهم مكون يعيى بحاجة تحسين األدا 
وتدعو ال جوات الحالية إلى معالجة حاجة الميظمة إلى االست مار فوي موظوف موا ، كايت حالية أو محتملة

وتعووالج ال جوووات ، للميظمووة ألهووداف تحسووين التطووور واألدا  للمسوواهمة ب اعليووة أكبوور فووي تحقيووذ أدا  عووال
أم أن تعلووم ، المحتملووة حاجووة الميظمووة إلووى االسووت مار فووي موظووف مووا ليتبوووأ هووذا الموظووف وظي ووة جديوودة

ولووتعلم الموووظ ين وتطووورهم وقوو  ، الموووظ ين يعلووم الموظ ووون مووا علووي م أن يكويوووا ف ووو يتطلوو  إلووى المسووتقبل
فيصووبح الموظ ووون ، ال علووى ال وورد وحسووب ف ووو يركووز علووى المعسسووة ككوول، ملحوووظ علووى يجوواح الميظمووة

ويعتبور المشورفون والموظ وون مسوئولين عون فواعليت م ، كأصاب  اليد الواحدة يمكي ا إيجواز أشويا  جيودة معواً 
، واليمووو، وعلووى المشوورفين أن يووزودوا الموووظ ين بووال ر  والموووارد موون أجوول الووتعلم، علووى قوودم موون المسوواواة

وعلووى ، ويشوورها، ومشوواطرت ا، األيظمووة قائمووة موون أجوول التقوواط المعرفووةوالحوور  أن تكووون ، ومراقبووة اليتووائج
الموووظ ين بمووا فووي ذلووك المشوورفين اخووذ المبووادرة وتحموول المسووئولية عوون يموووهم المعيووي وايت وواز فوور  الووتعلم 
والتطور األف ل لسد حاجات الميظمة وتطبيذ المعرفة والم ارات المكتسبة بشكل فاعل وتحمول المسوئولية 

 .(47-48د2011، دليل الموارد البشرية، موق  خدمات اإلغا ة الكا وليكية)ي الذاكرة المعسسية مساهمًة ف
 :(Qubein ،2012)ثالثة مبادئ أساسية لتعلم الموظفين وهي Nido Qubein وقد وضع 

 .الحر  على أن مختلف طبقات الموظ ين في الميظمة تتلقى التعليم ي سب دتكامل عملية التعلم -1
علووى الميظمووات التووي تريوود تغييوور سوولوك موظ ي ووا وتحقيووذ إيجووازات أف وول  دة الووتعلمتطووابذ عمليوو -2

علي ا أن تتأكد من أن البيئة المحيطة والسياسات واإلجرا ات وتصرف مدرا  األقسام والدوائر تتطابذ كل ا 
 .م  األفكار والمحتو  والمواد التي يتعلم ا الموظ ون
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، ولوي" فقوط التركيوز علوى جوايوب معييوة دل عيد تعليمبالتأكد من تطوير شخصية الموظف بالكام -3
باإل وافة إلوى الم وارات ، وكي ية الكتابة واالستماع، كأن يتم تعليمب عملية االتصال والتواصل م  اآلخرين

 .األساسية المطلوب توفرها فيب ألدا  م امب
وراسـ   أن هناك عشر خطوات هامة لوضع برنامج تعليمي متكامـل ومتطـابق Qubeinويقول 

 :(Qubein ،2012) يمكن المنظمات من النمو وأن تصبح أفضل وتفيد الموظفين وهي
 .السعي إلى التزام اإلدارة العليا بعملية تطوير الموظ ين لتجيب وقف العملية -1
كيوف يمكون  ؟مواذا يحتواجوا ؟من هم دتقدير احتياجات الموظ ين في الميظمة )تحليل االحتياجات( -2

موا الوذم  ؟ما الذم يح وزهم ليكويووا أف ول ؟كيف يمكن تحميس م ؟ط قوت م و ع  مما هي يقا ؟مساعدت م
 ؟يعيذ تميزهم

وموون هووم  ؟ومووا هووي الموا ووي  التووي سوويتم معالجت ووا ؟تصووور كيووف سوويبدو هووذا البريووامج التعليمووي -3
 ؟األشخا  الذين سيتم إشراك م في هذه الموا ي 

جم  ، لتي تجعل البريامج التعليمي يأخذ شكالً كافة العياصر ا دتصميم البريامج الذم سيتم تقديمب -4
كوول قسووم علووى حوودة أم دمووج عوودة أشووخا  موون ، داخوول الشووركة أم خارج ووا، المجموعووة موورة شوو ريًا أو أك وور

 .أقسام مختل ة
ما هي العياصر لجعول هوذا المحتوو   ؟ما هو المحتو  الذم سيتم تعلمب دتكوين البريامج التعليمي -5

 .كتيبات(، أشرطة فيديو، )و ائذ مكتوبة ؟متماسكاً 
 .القيام بكل الخطوات السابقة وتطبيق ا كما تم إعدادها دتقديم البريامج التعليمي -6
كيف تصبح األفكار التوي تعلم وا  ؟ماذا يجب فعليب بعد عملية التعلم دتعزيز عملية تعلم الموظ ين -7

أوراذ عمل تيجز ، خرالموظ ون  من سلوك م ال طرم ويستخدموها باستمرار )أشرطة سمعية من حين آل
 .في الميزل(

هل تطبذ علمية التعزيز فوي  ؟هل ي عل الجمي  ما هو مطلوب مي م ؟هل البريامج ياجح دالمراقبة -8
 ؟هل يتم تطبيذ البريامج الذم تم تصميمب وتكوييب كما تم إعداده ؟الوقت وفي الطريقة التي يريد

هوووول  ؟ور التووووي يريوووودهم أن يتعلموهوووواهوووول يووووتعلم الموظ ووووون األموووو، قيووووا" تطبيووووذ األمووووور دالقيووووا" -9
والقيووا" يعطووي معشوور فيمووا إذا كووان الوقووت  ؟هوول يحصوول علووى اليتووائج التووي يرجوهووا ؟يسووتخدمون األفكووار

 .والج د والمال الذم تم بذلب كان م يد للميظمة وحقذ العائد الذم توقعياه
أف وول ويووتم تكرارهووا إذا لووم تكوون األمووور تسووير كمووا يريوود موواذا ي عوول لكووي تسووير بطريقووة  دالتحسووين -11
 .مراراً 
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 :في المنظمة مستويات التعلم
 :Individual Learning التعلم الفردي -1

     هوووذا الووووتعلم يكووووون أقوووول تقيييوووًا ورسوووومية فووووي الميظمووووة ، يتعلوووذ بووووالتعلم الووووذم يقووووم بووووب ال وووورد بي سووووب
 .(2011: 5، خيرة ويصيرة)

غييوور الوودائم يسووبيًا فووي سوولوك ال وورد وهووو الت، هووو عمليووة خلووذ واكتسوواب المعووارف موون طوورف ال ووردو 
يحودث يتيجووة للخبورة المكتسووبة مون التجووارب السوابقة والتووي يوتم توودعيم ا عون طريووذ التغذيوة العكسووية بشووكل 

وللتعلم ال ردم مبادئ محددة فال بد أن يكوون لود  ال ورد هودف معوين يسوعى إلوى تحقيقوب وأن يمتلوك ، معين
 .(2011: 20، رةخي)رغبة في التعلم والقدرة على التعلم 

 :Group Learning التعلم الجماعي -2
هو ذلك التعلم الذم يقوم بب األفراد عن طريذ فرذ العمل من خالل األعمال المي ذة على مسوتو  

 .(2011: 5، خيرة ويصيرة) الجماعة وبطريقة تعاويية وتشاركية
ورة الكليووة ويعموول الووتعلم الجموواعي علووى تطوووير م ووارات مجموعووات األفووراد للبحووث عوون الصوو

 .(Senge, 2004: 13التي تيب  يتيجة لرعية األفراد )
 :Organizational Learning التعلم التنظيمي -3

 اكتسوواب ا مون خووالل يشوواطات أفرادهوواويعيوي الميظمووة التووي توتعلم عوون طريووذ ح ووظ يتوائج تجارب ووا و 
 .(2011: 19، خيرة)

حيوووث ظ ووورت أولوووى محووواوالت تحديووود ويعووود الوووتعلم التيظيموووي مصوووطلحًا حووودي ًا فوووي ال كووور اإلدارم 
وفيموا يلوي ، (2007: 54، الرشوودم) م  ومب على يد سيمون في ي اية العقد السواد" مون القورن العشورين

 دأهم تعري ات التعلم التيظيمي
 (2-2جدول رقم )

 التعلم التنظيمي تعريفات
 التعريف السنة الباحث

Simon 1969 
ليجوواح فووي تحديوودها موون ِقبوول األفووراد العوواملين فووي الوووعي المتيووامي بالمشووكالت التيظيميووة وا

 (  1998: 678، بما ييعك" على مدخالت ومخرجات الميظمة ذات ا )هيجان، الميظمات

Fiol & Lyless 1985  عمليوووة تحسوووين اإلجووورا ات التوووي تقووووم ب وووا الميظموووة مووون أجووول اسوووتخدام واسوووتيعاب المعلوموووات
 .(Fiol&Lyles, 1985: 38بطريقة أف ل )

Huber 1991 ( توظيف للمعلومات والمعارف المكتسبة لتغيير األيماط السلوكيةHuber, 1991: 46) 

McGill et. al. 1992 
قدرة الميظموة علوى اكتسواب التبصور وال  وم مون خوالل موا تمور بوب مون تجوارب وخبورات والعمول 
                   علوووووووووى فحصووووووووو ا واالسوووووووووت ادة والوووووووووتعلم مي وووووووووا سووووووووووا  كايوووووووووت تجوووووووووارب ياجحوووووووووة أو فاشووووووووولة

 .(2006: 21، أبو خ ير)
Senge 

الوسيلة التي من خالل وا يكتشوف األفوراد فوي الميظموات باسوتمرار كيوف أي وم هوم الوذين يشوكلون  1994 
 .(Senge, 1994: 59الواق  الذم يعملون فيب وكيف أن باستطاعت م تغيير ذلك الواق  )
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 التعريف السنة الباحث

Marquardt 2002 ظمة ال كرية واإليتاجية مون خوالل االلتوزام بعمليوات وفور  العمل على تعزيز وزيادة قدرات المي
 .(Marquardt, 2002: 25)التحسين المستمر عبر الميظمة ككل 

 2004 الكبيسي

وزيووادة الت اعوول موو  ، العمليووة التووي تسووعى موون خالل ووا الميظمووات إلووى تحسووين وتطوووير قوودرات ا
وتعبئووة العوواملين في ووا ، والخارجيووة والتكيووف موو  الظووروف والمتغيوورات الداخليووة، البيئووة المحيطووة

             ليكويوووووووا وكووووووال  لمتابعووووووة واكتسوووووواب وخلووووووذ المعرفووووووة وتوظي  ووووووا ألغووووووراب التميووووووز والتطووووووور 
 .(2004: 102، )الكبيسي

ج د متواصل تمارسب الميظمة في بيا  المعرفة وتيظيم ا وتحسيي ا ب ودف الوصوول إلوى معوان:  2005 السالم
 .(2005: 19، مي ا في حل المشكالت التي تواج  ا )السالم مشتركة يمكن اإلفادة

   عمليووة متكاملوووة تبووودأ ب حووداث تغييووور علوووى المسوووتو  اإلدراكووي  وووم تغييووور فووي السووولوك فيموووا بعووود  2009 عبد الرحمن
 .(2009: 23، )عبد الرحمن

 2011 جالب
، زيووادة فوور  بقائ ووابقصوود ، العمليووة التووي تمكوون الميظمووات موون التكيووف موو  بيئت ووا والووتعلم مي ووا

               وذلووووووووووك موووووووووون خووووووووووالل تحسووووووووووين اليشوووووووووواطات المسووووووووووتيدة إلووووووووووى المعرفووووووووووة وال  ووووووووووم األف وووووووووول 
 .(2011: 266، )جالب

 جرد بواسطة الباحث دالمصدر

 :تعريفات التعلم التنظيميويمكن استنتاج ما يلي من 
 .شاملة لكل مكويات التعلمالتعلم التيظيمي عملية متكاملة  -
 .الميظمة أقسامفعالة إليجاد ويشر المعرفة داخل  أداةيظيمي التعلم الت -
ت الشركات كدر ألذلك ، التجارب السيئة ليست التجارب ال اشلة بل التجارب التي لم يتم التعلم مي ا -
 .خسارة هي عدم التعلم من الما ي ركبأن أ
 

 :العالقة بين التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة
فالميظمووة ، بووين الميظمووة المتعلمووة والووتعلم التيظيمووي بأي ووا عالقووة احتوووا يو ووح موواركردت العالقووة 

وتعموول باسووتمرار علووى زيووادة قوودرات أع ووائ ا علووى ، المتعلمووة تركووز اهتمام ووا علووى بييووة العمليووة التعليميووة
دم وذلك يع ، تحقيذ اليتائج التي يرغبون في تحقيق ا من خالل ميح م قدرًا من المروية والحرية في الت كير

أما التعلم التيظيمي فيركوز علوى الكي يوة التوي يحودث ب وا ، إلى الطموح البتكار يماذج وطرذ جديدة للت كير
الووتعلم ويكتسووب األع ووا  المعلومووات والم ووارات واالتجاهووات التووي تووعدم إلووى االرتقووا  بالميظمووة وتحقيووذ 

م التيظيمي عيصرًا أساسيًا مون عياصور وذلك يجعل التعل، تكي  ا م  المتغيرات المتجددة في البيئة المتغيرة
 .(Marquardt, 2002: 19بيا  الميظمة المتعلمة )

ويشير هيجان إلى أن العالقة بين الميظمة المتعلموة والوتعلم التيظيموي يمكون تو ويح ا مون خوالل 
ارتبوواط السووبب باليتيجووة "حيووث أيووب ال يمكوون أن تكووون هيوواك عمليووة تعلووم تيظيمووي صووحيحة دون أن يترتووب 

 .(2007: 57، الرشودم( )1998: 681، هيجان) ليب بيا  ميظمة قابلة للتعلمع



17 
 

   أن التعلم التيظيمي كيظام مي جي هو عملية ديياميكية تم إيشاعها  .Real et. alكما يقول 
 وت دف هذه العملية إلى توليد وتطوير المعرفة ، في قلب الميظمة عبر ما يشكل ا من أفراد وجماعات

         هي شكل من  بييما يقول أن الميظمة المتعلمة، لميظمة بتحسين أدائ ا ويتائج االتي تسمح ل
وذلك باستخدام التعلم كأداة ، أشكال الميظمات التي توس  باستمرار قدرت ا على خلذ اليتائج المرجوة

الميظمة من وكذلك من خالل تس يل التعلم لكافة أع ا  ، إستراتيجية هادفة للتحسين التيظيمي وال ردم
 Real et. al, 2006: 614)) أمام يجاح عملية التعلم والتطور خالل الق ا  على أم عائذ أو حاجز

 .(41:2012، المدلل)
 :مفهوم المنظمة المتعلمة

 دالجدول التالي يو ح أهم التعري ات التي و ع ا الباح ون للميظمة المتعلمة
 تعريفات المنظمة المتعلمة (3-2جدول رقم )

 التعريف السنة احثالب

Senge 1994 

الميظمة المتعلمة تعمل باستمرار على زيادة قدرات ا وطاقات ا علوى تشوكيل المسوتقبل الوذم ترغوب فوي 
باإل ووافة إلووى أي ووا ، ف ووي ميظمووة ذات فلسوو ة تتيبووأ بووالتغيير وتسووتعد لووب وتسووتجيب لمتطلباتووب، تحقيقووب

مون خووالل زيوادة قودرات العوواملين ، د والغمووبتسوعى الكتسواب قودرات تمكي ووا مون التعامول موو  التعقيو
ممووا ، وموويح م قوودرًا موون المرويووة والحريووة فووي الت كيوور، علووى تحقيووذ اليتووائج التووي يرغبووون فووي تحقيق ووا

 .(Senge, 1994:4ييشر لدي م الداف  والطموح للعمل سويًا البتكار يماذج وطرذ جديدة للت كير )

Sugarman 1998 
ي تح ووز أفرادهووا ألن يشوواركوا في ووا كمبوودعين موون خووالل عمليووات التعووديل الميظمووة المتعلمووة هووي التوو

باإل ووافة إلووى أي ووا الميظمووة التوي تسووت يد موون الطاقووات الياتجووة عوون عمليووات ، والتغييور لقواعوود العموول
 .(Sugarman, 1998: 3) التعلم ال ردية والجماعية

Birleson 1999 
كموا ، عملية التعلم ال وردم والجمواعي  وم تحواول إزالت وا الميظمة المتعلمة هي التي تحدد العوائذ أمام

سووعيًا يحووو تحقيووذ ، تقوووم ببيووا  أسوو" هيكليووة و قافيووة لتوودعيم عمليووة الووتعلم المسووتمر وعمليووة التكيووف
 .(Birleson, 1999: 265) وحاجات وطموح أفراد الميظمة، األهداف التيظيمية

Daft 2000 
لعوواملين بتحديوود وحوول المشووكالت وبمووا يجعوول الميظمووة قووادرة الميظمووة التووي يقوووم في ووا كوول واحوود موون ا

يجواز أغرا وو ا ، تغيوور، علوى أن تجورب تحسون باسووتمرار مون أجوول زيوادة قودرت ا علووى اليموو والووتعلم وا 
(Daft, 2000: 40). 

Foster 2001  ب الميظمة المتعلمة هي التي تمتلك القدرة على التبصر وال  م من خالل تحليل ما تمر بوب مون تجوار
 (Foster, 2001: 7وخبرات واالست ادة مي ا سوا  كايت تلك التجارب ياجحة أم فاشلة )

Marquardt 2002 
وتعموول باسووتمرار علووى تحسووين قوودرت ا فووي ، الميظمووة المتعلمووة هووي التووي تووتعلم جماعيووًا وبشووكل فعووال

واسووتخدام التقييووة ، وتمكووين األفووراد موون خووالل الووتعلم داخوول وخووارج الميظمووة، إدارة واسووتخدام المعرفووة
 .(Marquardt, 2002: 2لتيظيم التعلم واإليتاج )

 2006 أبو خ ير

الميظمووة المتعلمووة هووي التووي ت وو  الخطووط واألطوور التيظيميووة واالسووتراتيجيات واآلليووات ب وودف زيووادة 
وتحقيوذ أهوداف ا بيجواح مون ، قدرت ا على التكيف م  التغيرات السريعة فوي البيئوة ومواج وة التحوديات

والتطوووير الووذاتي وتبووادل التجووارب والخبوورات داخليووًا ، ل توودعيم وتشووجي  عمليووات الووتعلم المسووتمرخووال
)أبو لتقييووة فووي الووتعلم وتبووادل المعرفووةوالووتعلم الجموواعي واإلدارة ال عالووة للمعرفووة واسووتخدام ا، وخارجيوواً 
 .( 61د2006، خ ير
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 التعريف السنة احثالب

البغدادم 
 2010 والعبادم

يجواد ويقول المعرفوة الجديودة والتوي تقووم بتغييور هي تلك الميظموة التوي تقووم بشوكل م سوبذ باكتسواب وا 
          يوووووووودة وعلووووووووى أسووووووووا" اليظوووووووورة المسووووووووتقبلية سوووووووولوك ا باسووووووووتمرار علووووووووى أسووووووووا" تلووووووووك المعرفووووووووة الجد

 .(2010: 48، )البغدادم والعبادم

 2010 اليسور
در ، ميظموة متمكيوة موون اكتسواب المعرفوة وتعبوور ، اك إدارت واوتسووعى لتطووير الم وارات المعووززة ل  وم وا 

وأي ووا تبيووي العالقووات التعاوييووة موون ، عوون رعيووة مسووتقبلية بتركيزهووا علووى أن الميظمووة يشوواط اجتموواعي
 .(2010: 16، أجل تقوية المعرفة والخبرة والقدرات وأساليب اإليجاز )اليسور

وت ووتم ، يات ا اإلداريووةالميظمووة المتعلمووة هووي الميظمووة التووي تتبيووى األسوواليب العلميووة فووي كافووة مسووتو  2011 صباح
 .(2011: 10، بالتعلم كعيصر أساسي من عياصر تواجدها ويموها وازدهارها )صباح

علووى المسووتو  ال ووردم ، الميظمووة المتعلمووة هووي الميظمووة القووادرة علووى تمكووين أفرادهووا موون الووتعلم باسووتمرار 2012 البيا
 .(2012: 22، يمو م يي دائم )البيابحيث يصبح األفراد في ، ومستو  فريذ العمل والمستو  الجماعي

 جرد بواسطة الباحث دالمصدر

الميظمووة التووي تسوو ل عمليووة الووتعلم بكوول مسووتوياتب لألفووراد ويعوورف الباحووث الميظمووة المتعلمووة بأي ووا "
مسووتخدمة ، ورعيووة إسووتراتيجية وا ووحة، معتموودة علووى هيكوول تيظيمووي موورن، العوواملين في ووا بصووورة مسووتمرة

مموا يح وزهم علوى اإلبوداع فوي ، ما ي من تلبية حاجات وطمووح أفرادهوا ويزيود معوارف مب، تكيولوجيا متطورة
 ."العمل لتحقيذ أهداف الميظمة

 :لمنظمة المتعلمةل الظهور التاريخي
 Peter Sengeيعتبور م  وووم الميظمووة المتعلمووة موون الم وواهيم اإلداريووة الحدي ووة ويعوود بيتوور سووييج 

ال وابط الخوام"  the fifth disciplineتعلموة فوي كتابوب الشو ير أول من أشار إلى مصطلح الميظموة الم
وفووي كتابووب أكوود أن هيوواك خمسووة  وووابط يجووب توفرهووا فووي الميظمووات لتصووبح ميظمووات تعلووم ، 1990عووام 

( ال ريوذ بيوا ، الرعيوة المشوتركة، اليمواذج الذهييوة، البراعة الشخصوية، أسماها باليظم وهي )الت كير اليظمي
 .(2011: 127، طاهر( )2013: 18، أبو زيد)( 2004: 3، حسين)

وبدأت بعد ذلك فكرة ميظمة التعلم بااليتشار بشكل واس  وبدأت الكتابات تيتشر حول هذا الم  وم 
  وحوول  وووابط ميظموة الووتعلم واألدوات الواجووب توافرهوا موون أجوول تحديود مووا إذا كايووت الميظموة ميظمووة تعلووم

 .(2012: 21، البيا)أم ال 
عوون يمووط جديوود موون الميظمووات يووتم الحووديث عيووب علووى يطوواذ واسوو  موون  2005جووم وقوود أو ووح ي

حيث تكوييب وتطوره وايتشاره ليحل محول األشوكال التقليديوة مون الميظموات أال وهوو يموط الميظموة المتعلموة 
            2001ولوووووووووي"  2003 وقوووووووود و وووووووو  يجووووووووم شووووووووكل لتطووووووووور الموووووووودار" اإلداريووووووووة اسووووووووتمده موووووووون ريتشووووووووارد

 (.2005: 262، يجم)
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 ( 1-2الشكل رقم )
 تطور المدارس اإلدارية

 .إدارة المعرفةد الم اهيم واإلستراتيجيات والعمليات. األردند الوراذ لليشر والتوزي (. 2005يجم. )، يجم :المصدر
 

 :الحاجة إلى المنظمة المتعلمة ومبررات وجودها
رات التكيولوجية واالجتماعية واالقتصادية المتعددة التي ش دها العقود األخيور مون القورن أدت التطو 

وظ ووووور الميافسووووة الحوووادة بووووين الميظمووووات موووون أجوووول البقووووا  واالسووووتمرار ، العشووورين إلووووى تغيوووور بيئووووة العموووول
ت البيئووة وات ووح أن الميظمووات التووي ال تسووتطي  التكيووف المسووتمر موو  تغيوورا، وااليتشووار واإليتوواج واألربوواح

سووف تيت وي فوي ، الداخلية والخارجية عن طريذ التعلم التيظيمي وتسري  مستويات األدا  وتحسوين جودتوب
ستتعامل م  التغييور بيجواح ، وأن يظيرات ا التي تستطي  أن تحول ي س ا إلى ميظمات متعلمة، فترة قصيرة

 .(2007: 92، الرشودم) وتستطي  البقا  واالستمرار
في كتابب بيوا  الميظموة المتعلموة إلوى وجوود العديود مون المبوررات التوي توعدم إلوى  ويشير ماركردت

وأن الميظموات المعاصورة تحتواج إلوى أن تمتلوك معرفوة ومرويوة وقودرة أكبوور ، تبيوي م  ووم الميظموة المتعلموة
أسرع وأن الميظمات التي تتعلم ، على التعلم لكي تتصد  بشكل أف ل لمتغيرات البيئة وطموحات العمال 

       

1890 1900 1925 1950 1975 2000 2020 

 المدرسة التقليدية 1890

 المدرسة السلوكية 1924

 المدخل الكمي 1940

 مدرسة النظم 1951

 المدرسة الموقفية 1960

 المنظمة المتعلمة 1990

 اإلدارة االلكترونية 1995
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ومون هوذه العوامول ، سوف تكون أقدر على التكيف وتحقيوذ مزايوا إسوتراتيجية فوي التيواف" المحلوي والعوالمي
 دالتي تبرز الحاجة للتحول إلى الميظمات المتعلمة

 :Globalizationالعولمة  -1
شوووركة ( ألوووف 100تحقوووذ العولموووة يجاحوووًا فوووي االقتصووواد تبووورزه اإلحصوووا ات التوووي تشوووير إلوووى أن )

وأن ك يووورًا موون الشوووركات العالميووة تصوووي  وتبيوو  بشوووكل ، ارتبطوووت فووي م ووواربات فووي أرجوووا  العووالم أمريكيووة
وأن االسوووت مار ، سووواعة يوميوووًا حوووول العوووالم 24أساسوووي خوووارج بالدهوووا األصووولية وأن أسوووواذ الموووال م توحوووة 

عوووام مليوووون( أمريكوووي  11تريليوووون دوالر( وأتووواح فووور  وظي يوووة ألك ووور مووون ) 3األجيبوووي فوووي أمريكوووا بلوووغ )
1997 (Marquardt, 2002: 3). 

 :Technology التقنية -2
التقيية بدأت تحودث تغييورًا وا وحًا فوي مكوان العمول فلوم يعود يحودث فوي مكوان معوين أو مون خوالل 

يما يي ذ العمل علوى أسوا" الحاجوة فوي الوقوت والمكوان والبشور، مجموعات  ابتة وأوقات محددة فالتقييوة ، وا 
              المووووووووديرين مسووووووووئولين عوووووووون إدارة المعرفووووووووة بووووووووداًل موووووووون إدارة األفوووووووورادوتجعوووووووول ، هووووووووي التووووووووي تبيووووووووي العموووووووول

(Van Buren, 2001: 1). 
وفوي شوبكة ، وتشكل التقيية جز ًا رئيسًا في كول الميتجوات وفوي جميو  األيظموة الصوياعية المتطوورة

الصووو قات التجاريوووة  المعلوموووات العيكبوتيوووة التوووي ت وووتح آفاقوووًا فوووي التطوووور والتوووي يوووتم مووون خالل وووا ك يووورًا مووون
(Marquardt, 2002: 4-5). 

دارة  دارة الميظموووات يترتوووب علي وووا سووورعة الوووتعلم وا  واسوووتخدام تطبيقوووات جديووودة للتقييوووة فوووي العمووول وا 
 .(Bates, 1995: 22المعرفة في مكان العمل )

 :Radical transformation of the Work World التحول الجوهري في أساليب العمل -3
يموا يعملوون فوي الوقوت ، فلوم يعود الموظ وون يشوغلون المكاتوب، العمل تغيورًا جوذرياً تغيرت أساليب  وا 

وايتقلوووت الميظموووات مووون إدارة الجوووودة فوووي ال ماييييوووات إلوووى إعوووادة هيدسوووة ، ي سوووب متقووواربين دون أن يتقوووابلوا
ادم العمليوووات اإلداريوووة فوووي التسوووعيييات إلوووى التحوووول الجووووهرم فوووي أسووواليب العمووول عيووود دخوووول القووورن الحووو

أم أن الميظمات تحركت من التركيز على تقليل العيوب وتحوديث وتطووير عمليوات العمول إلوى ، والعشرين
 .(Marquardt, 2002: 8-9)ابتكار أيماط جديدة تمكي ا من إدارة التغيير المستمر 

 :Increased Customer Influence زيادة تأثير العميل -4
ومصودر توجيوب ، راتيجية ميظموات المسوتقبل وتي يوذ عمليات واأصبح العمال  أك ر توأ يرًا فوي تحديود إسوت

، والمال موووة فوووي الوقوووت، والتيووووع فوووي اإليتووواج، إدارت وووا إلوووى أولويوووة الجوووودة مووون خوووالل معوووايير جديووودة لوووألدا 
كمووا سوواعدت االتصوواالت العالميووة والتسووويذ علووى زيووادة وعووي العمووال  ، واالسووتجابة المسووتمرة ألذواذ العمووال 

، وسووورعة الوقوووت، والخيوووارات ذات الجوووودة العاليوووة والتيووووع والتكل وووة الميخ  وووة، لخووودمات الممكيوووةبالميتجوووات وا
 .(Marquardt, 2002: 10-11) وتوفر خدمات ما بعد البي ، واالبتكار في اإليتاج، والمجاملة في التعامل
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 :Knowledge المعرفة -5
األموووم تعتمووود علوووى توليووود المعرفوووة  ف وووروة، يعتمووود التقووودم التقيوووي والعولموووة واالقتصووواد علوووى المعرفوووة

واالقتصوواد العووالمي يتجووب إلووى التقييووة الحيويووة والميتجووات البيئيووة والخوودمات السووياحية ، وتعميق ووا وتحوودي  ا
لوووذا أصوووبحت المعلوموووات أهوووم مصوووادر ، والماليوووة والترفي يوووة ويظوووم المعلوموووات وبووورامج الكمبيووووتر وخدماتوووب

وأ وحى العيصور البشورم ، يظمات من أم أصل آخر من أصوول اوصارت المعرفة أك ر أهمية للم، ال روة
 .(Marquardt, 2002: 13)المصدر الرئي" لقوة الميظمة 

، فالتعلم يوتم أ يوا  العمول، وم  ازدياد قيمة المعرفة في الميظمات أصبح التعلم والعمل أك ر تالزماً 
 ال وة أصوبحت معظوم الوظوائف فوي أمريكوا ومو  األل يوة ال، والعمول ي قود جودتوب إذا كوان ال يسوتيد إلوى الوتعلم

واكتشف عمال المعرفة أن التعلم المستمر والتعلم الوذاتي لوي" فقوط شورطًا الزموًا ، تعتمد على إيتاج المعرفة
يما أصبح فعاًل الشرط الرئي" للعمل في القرن الحادم والعشرين  .(Reich, 1991: 8) للتوظيف وا 

 :Changing Roles and Expectation of Workers تغير أدوار وتوقعات العمال -6
ف وووي ، تتغيوور متطلبوووات الوظوووائف كلمووا تحووورك المجتمووو  موون عصووور الصوووياعة إلووى عصووور المعرفوووة

والتحوول مون االعتمواد علوى ، عصر اإليتاج العقلي يحتاج الموظ ون إلى المعرفة التي تتعامل م  الم اجوأة
ن التركيز على السياسوات واإلجورا ات إلوى بيوا  عالقوات وم، الذاكرة والحقائذ إلى التلقائية والتأمل واإلبداع

 .(Marquardt, 2002: 14-15)ذاتيًا  التعاون داخل فرذ العمل المدارة 
ألن المعرفة ، وميظمات المستقبل سوف تتألف من المزيد من موظ ي المعرفة في كافة المستويات

وتووزداد قيمووة المعرفووة الياتجووة موون تعلووم ، وفووي عواموول يجوواح الميظمووات، تحتوول الصوودارة فووي عواموول اإليتوواج
وهذا يتطلوب مون ، الموظ ين م  االستخدام والممارسة في حين تتياق  قيمة األصول األخر  في الميظمة

الميظمووات المعاصوورة أن تحسوون جووذب واسووتقطاب عمووال المعرفووة وتحوور  علووى االحت وواظ ب ووم موون خووالل 
 (Webber,1993:27-28) علم وتوفير بيئة مشجعة لبالتح يز اإليجابي والت اعل االجتماعي وتعزيز الت

وير  الكبيسوي أن تحسون المسوتو  العلموي للمووظ ين وتزايود أعوداد الحاصولين موي م علوى شو ادات 
واتسوووواع يشوووواطات البحووووث واالستشووووارة وبوووورامج التوووودريب والتطوووووير فووووي العديوووود موووون ، الماجسووووتير والوووودكتوراه

 .( 122د2004، الكبيسي) عرفةيعدم إلى زيادة االهتمام بالم، القطاعات
 :Workplace Diversity and Mobility تنوع وتنقل مكان العمل -7

والشووركات تصوول ، القووو  العاملووة فووي العووالم أصووبحت أك وور تيوعووًا وتوويقاًل أك وور موون أم وقووت م ووى
يادة ال جوة هذه التحركات والتيقالت للعاملين تقاد بز ، بشكل متزايد عبد الحدود لتجد الم ارات التي تحتاج ا

فأصوووحاب الم وووارات العاليوووة يتحولوووون للعمووول فوووي البلووودان ، بوووين الطلوووب والعووورب علوووى العمووول فوووي العوووالم
هووذا المووزيج موون القوو  العاملووة العالميووة والتوويقالت ال ائلووة تجبور الميظمووات علووى تطوووير قوودرات ا ، الصوياعية

       ممارسوووووووووات مختل وووووووووة اعتقوووووووووادات و ، قووووووووويم، عوووووووووادات، للعمووووووووول مووووووووو  زيوووووووووادة أعوووووووووداد اليوووووووووا" مووووووووون  قافوووووووووات
(Marquardt, 2002: 17.) 
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 :Rapidly Escalating Change and Chaos التصاعد السريع للتغيير والفوضى -8
 هذه ال و ى هوي جوز  ال يتجوزأ، الميظمات أدركت أي ا ال تستطي  التيبع بأم شي  على وجب اليقين

، مقابول التغييور وطريقوة تعامليوا مو  اليظوام، شواكلياوطريقوة حول م، إي ا تدفعيا ليغيور طريقوة ت كيريوا، من الواق 
 .(Marquardt, 2002: 18) والتخطيط مقابل التدفذ، وال يكل مقابل المروية، والحكم الذاتي مقابل التحكم

 :خصائص المنظمة المتعلمة
وموووون ، هيووواك العديووود موووون الخصوووائ  التوووي تميووووز الميظموووة المتعلمووووة عووون غيرهوووا موووون الميظموووات

أكبوور قوودر ممكوون موون هووذه الخصووائ  لتوووفير الميوواخ والبيئووة التيظيميووة فووي الميظمووة حتووى  ال وورورم توووفر
وفيموا يلوي أهوم ، وقد تعددت آرا  الكت اب والباح ين حول هذه الخصوائ ، يمكن وص  ا بالميظمة المتعلمة

 دخصائ  الميظمات المتعلمة كما أشار إلي ا مجموعة من المختصين في مجال الميظمة المتعلمة
قوول مواركردت أن الميظموة التوي ت وم وتودمج عياصور الميظموة المتعلموة سويكون لودي ا قودرات أو ي

 ( 2010: 20، اليسور( )2012: 177، اليعيمي( )Marquardt, 2002: 32) دخصائ  هائلة وهي
 .التوق  والتكيف بس ولة أكبر للوتأ يرات البيئية -1
 .عمليات وخدمات جديدة، اإلسراع في تطوير ميتجات -2
 .صبح ماهرة أك ر في التعلم من الميافسينت -3
 .اإلسراع في يقل المعرفة من جز  في الميظمة إلى جز  آخر -4
 .تتعلم ب عالية أك ر من أخطائ ا -5
 .تقصير الوقت الالزم لتغيير اإلستراتيجية -6
 .تح يز التحسين المستمر في جمي  أيحا  الميظمة -7
 .جذب أف ل العاملين -8
بداع العاملين -9  .زيادة التزام وا 

د أموووا بوووورث وآخووورون وجووودوا أن هيووواك  ال وووة خصوووائ  للميظموووة المتعلموووة تظ ووور باسوووتمرار وهوووي
(Porth, et. al. 1999) 
م  التركيز على موا ي  م ل كي ية تعلم األفراد ، تطوير الموظ ين والتعلم المستمر داخل الميظمة -1

 .علموما هي مراحل عملية التعلم وأساليب التعلم والعقبات التي تعترب الت
وعمليوة التغييور التيظيموي واالبتكوار ، مشاركة المعلومات وتبادل ا بجوار عمليوة معالجوة المعلوموات -2

 .مسئولية مشتركة وتتطلب مشاركة الموظف
 .بيا  فريذ العمل وغرب مشترك -3

( 2006: 16، العلوي وقيوديلجي) دكما يذكر العلي وقيديلجي خصائ  للميظموة المتعلموة وهوي 
 ( 2013: 28، أبو زيد)
 .شعور العاملين بأي م يقدمون عماًل لصالح م ولصالح المجتم  -1
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 .شعور كل فرد بأيب معيي بطرذ اليمو والتقدم وتحسين قدراتب اإلبداعية -2
 ألن عمل األفراد في مجموعات أك ر فعالية من عمل م مي صلين.، التركيز على فرذ العمل -3
 .تعتمد ميظمة التعلم على قاعدة المعرفة المخزية -4
 .املة كل فرد لآلخر في إطار االحترام وال قةمع -5
 .يحذ لكل فرد الوقوع في الخطأ وخوب تجربة ال شل والمخاطرة -6

 (2012: 26، البيا( )Brandt, 2003) دومن المميزات التي تتمت  ب ا الميظمات المتعلمة ما يلي
 .يشج  على السلوك التكي ي امتالك ا هيكل تيظيمي تح يزم -1
 .تحدم لتحقيذ األهدافامتالك ا إرادة ال -2
 .تجم  وتعالج وتتصرف وفقًا إلى المعلومات بطرذ مالئمة ألهداف ا -3
 .تمتلك قاعدة معرفة معسساتية وعمليات إليتاج أفكار جديدة -4
 .تقوم بعملية تبادل متكررة للمعلومات م  البيئات الخارجية -5
 .تحصل على التغذية الراجعة عن ميتجات ا أو خدمات ا -6
 .ومراجعة مستمرة للعمليات األساسية توجد عملية صقل -7
 .تمتلك  قافة تيظيمية داعمة للتعلم التيظيمي -8
بمووووا فووووي ذلووووك الظووووروف ، الميظمووووات المتعلمووووة عبووووارة عوووون "أيظمووووة مي تحووووة" موووو  البيئووووة الخارجيووووة -9

 .االجتماعية والسياسية واالقتصادية
( 2005: 40، مالسال) دويقول السالم أن ميظمة التعلم تمتلك خصائ  أساسية من بيي ا

 ( 2011: 17، صباح)
 .ت تم بشكل كبير بالتعلم ال ردم والجماعي أليب وسيلة أساسية لتحقيذ رسالت ا وخطط ا اإلستراتيجية -1
عوادة  -2 يشترك جمي  العواملين فوي التأمول والت كيور المتواصول فوي كي يوة  ومان اسوتمرارية التطووير وا 

مكاييات ا البشرية  .التطوير لقابليت ا وا 
 .جي  التعلم في الميظمة بالتعاون والعمل المشترك وفي مياخ تيظيمي قابل للتطور باستمراريتم تش -3
 .االختالف بين األفراد ييظر إليب كشي  أساسي في تيشيط عملية التعلم واإلبداع -4
 .يتم ت يئة فر  التعلم الذاتي للجمي  -5

احثون نجـد أنهـا تركـز الطالع على خصائص المنظمة المتعلمة التي أجمع عليها البـخالل من 
 :على بعض األمور وهي

 .التعلم المستمر لألفراد من أجل زيادة معارف م وتطويرهم -1
 .التركيز على التعلم بكافة مستوياتب ال ردم والجماعي والتيظيمي -2
االهتمووام بووروح ال ريووذ والعموول الجموواعي ممووا يولوود شووعورًا بااليتمووا  لوود  األفووراد وتحموول المسووئولية  -3

 .ألهداف المشتركةيحو تحقيذ ا
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 .التركيز على إبداع العاملين وأهميتب في الميظمات -4
 .التأكيد على أهمية مشاركة المعرفة ويقل المعلومات بين األفراد واألقسام -5

 :مقارنة بين خصائص المنظمة المتعلمة وخصائص المنظمة التقليدية
 (4-2جدول رقم )

 مة التقليديةمقارنة بين خصائص المنظمة المتعلمة وخصائص المنظ
 مالحظات المنظمة المتعلمة المنظمة التقليدية العنصر

تجديد التميز  الك ا ة وال عالية القيم المشتركة
 المعسسي

فوووي ظووول الميافسووووة الشوووديدة بوووين الميظمووووات فوووي العصوووور 
الحالي ال تك ي الك ا ة وال عاليوة فقوط ل ومان االسوتمرارية 

يما يلزم التحسين المستمر للخدمات للو  صول إلى مرحلة وا 
 التميز.

 تس يل الطريذ المراقبة والسيطرة أسلوب اإلدارة
 ومشاركة المعلومات

الميظمووة المتعلمووة تسوومح لألفووراد باسووتخدام قوودرات م، وتتوويح 
ل وووم حريووووة التصوووورف لمقابلووووة ال ووودف، موووو  توسووووي  يطوووواذ 

 .المشاركة في المعلومات والمعرفة لتمكين العاملين

اإلستراتيجية/خطة 
 العمل

ي ج من طريذ، خريطة 
 أعلى إلى أس ل

كل شخ  يتم 
استشارتب في خريطة 

 التعلم

فوووي الميظموووة المتعلموووة يوووتم مشووواركة العووواملين فوووي تطووووير 
اإلسوووووووتراتيجية، ال أن ت ر ووووووو ا مووووووون األعلوووووووى، ذلوووووووك ألن 
العوواملين علووى تمووا" موو  الزبووائن والموووردين ف ووم يعرفووون 

 الحاجات والحلول.

شبكة ، مسطحأفقي،  سلمعمودم،  التنظيمي الهيكل
 ديياميكية حيوية

ال يكل العمودم يوِجد مسوافات وفواصول بوين اإلدارة العليوا 
والعوووواملين، أمووووا ال يكوووول األفقووووي فيخلووووذ توووودفذ سوووول" فووووي 

 .العملية اإلدارية وكذلك يس ل عملية االتصال

 خصائص العاملين
اليا" الذين يمتلكون 

المعرفة ، المعرفة )خبرا (
 هي القوة

الذين يتعلمون  اليا"
التسامح في األخطا  
 هم جز  من التعلم

تحر  الميظمة المتعلموة علوى العدالوة والمسواواة كعيصور 
جوووهرم فووي  قافت ووا، ومعاملووة الجميوو  بعيايووة واحتوورام، ممووا 
يعزز إيجاد مياخ آمن ومو وذ للتجريب حتى لوو يوتج عون 

 .التجريب خطأ، وذلك لتعزيز التعلم

مهارات العاملين 
 تميزةالم

تعلم ت اعلي عن  تعلم تكي ي
 طريذ العمل

تشووج  الميظمووة المتعلمووة  قافووة العموول والتجريووب والتغييوور 
مموووا يسووواعد العووواملين علوووى الوووتعلم، ألن القيموووة األساسوووية 
للميظمة المتعلمة تكمن في فتح األبواب لإلبداع والتحسين 

 والمكافأة علي ما

ير القيا" المالي وغ قيا" مالي نظام القياس
 المالي

باإل وووافة إلوووى الجايوووب الموووالي فالميظموووة المتعلموووة تقوووي" 
 .الوقت والج د المبذول فيما إذا حقذ العائد المتوق 

حدود ، مجموعات عمل فرق العمل
زالووة الحوودود ممووا  تقاط  ال رذ ال يية لألقسام الميظموة المتعلمووة تشووج  علووى االي توواح وا 

 يعمذ من التعاون والتعلم والتكيف
Agawal, A. (2010). Learning organization. P8. 

www.ec.tuwien.ac.at/~dorn/Courses/KM/Resources/LearningOrganization.pdf 
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 :نماذج المنظمة المتعلمة
 :Sengeأنموذج  :أولا 

وقوود ، وهووو الووذم يعوود مبتكوور فكوورة الميظمووة المتعلمووة 1990و وو  هووذا األيموووذج بيتوور سووييج عووام 
 دييبغووي أن تلتووزم ب ووا الميظمووة التووي تسووعى إلووى أن تكووون ميظمووة متعلمووة وهووي كوواآلتيو وو  خمسووة أسوو" 

(Senge, 2004: 139) (2013: 80، حمادم( )2010: 21، اليسور). 
طوار عمول يقووم علوى رعيوة الكول بوداًل مون  :System Thinkingالتفكير النظمي  -1 وهوو موي ج وا 

 . عن التركيز على األجزا  ذات ازا  اليظام ف الً ورعية العالقات البييية التي تربط بين أج، الجز 
وهوووو العمووول باسوووتمرار علوووى تو ووويح وتحديووود الرعيوووة  :Mental Modelsالتميـــز الشخصـــي  -2

والم ابرة على تحقيذ ما ، ورعية الواق  بمو وعية مما يساعد على تركيز الج ود، الشخصية بدقة وو وح
 .يطمح ال رد إلى تحقيقب

تلك االفترا ات والتعميمات والصور الذهييوة الراسوخة  وهي:Mental Modelsالنماذج الذهنية  -3
 .وكي ية التعامل مع ا، والتي تع ر في تصور اليا" للعالم وت سيرهم لألحداث من حول م، في األعماذ

وهي قدرة مجموعة من األفراد على رسم صورة مشتركة أو  :Shared Visionالرؤية المشتركة  -4
 .شودمتما لة للمستقبل المي

وهوي العمليوة التوي يوتم بموجب وا تيظويم وترتيوب وتوحيود ج وود  :Learning Teamفريـق الـتعلم  -5
 .مجموعة من األفراد لتحقيذ اليتائج التي يرغبون في تحقيق ا

 :Marsik & Watkinsنموذج أ :ثانياا 
عوري  م يموذجوًا متكواماًل للميظموة المتعلموة مبييوًا علوى ت 1993قدمت كل من مارسك وواتكيز عام 

للميظموووة المتعلمووووة ويحووودد هووووذا اليمووووذج عيصوووورين أساسووووين للميظموووة المتعلمووووة متكووواملين ومتووووداخلين موووو  
، وهمووا )األفوراد والبيوا  التيظيمووي(، بع و ما الوبعب فوي التووأ ير علوى قودرة الميظمووة علوى التغييور والتطووير

مسوووتو  ، ي )مسوووتو  األفووورادويركوووز هوووذا اليمووووذج علوووى الوووتعلم المسوووتمر لجميووو  مسوووتويات الوووتعلم التيظيمووو
ويشووتمل كوول عيصوور علووى مجموعووة موون العياصوور ال رعيووة التووي تتووداخل ، المسووتو  التيظيمووي(، الجماعووات

 .(5:2009، زايد وآخرون( )19:2011، صباح( )Marsik & Watkins, 1999:27) دفيما بيي ا وهي
 .خلذ فر  للتعلم المستمر -1
 .تشجي  االست  ام والحوار -2
 .والتعلم الجماعيتشجي  التعاون  -3
 .تمكين العاملين لجمع م يحو رعية مشتركة -4
 .إيشا  أيظمة لمشاركة المعرفة والتعلم -5
 .ربط الميظمة بالبيئة الخارجية -6
 .القيادة اإلستراتيجية -7
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 :Reddingأنموذج  :ثالثاا 
ويقتورح هوذا ، مون إعوداد أيمووذج لتقوويم خصوائ  الميظموة المتعلموة 1997تمكن جون رديج عام 

ويقتورح األيمووذج ، واسوتخدم فوي هوذا التقوويم أدوات قيوا" متيوعوة، ذج دلوياًل لتقوويم الميظموة المتعلموةاأليمو 
يموووا ييبغوووي اختيوووار مقيوووا" معوووين للتقوووويم، عووودم تطبيوووذ هوووذه األسووواليب علوووى جميووو  الميظموووات  وووم تي وووذ ، وا 

( 2012: 180 ،اليعيموي( )Redding, 1997: 62) دوفوذ دليول التقوويم علوى اليحوو التوالياإلجورا ات 
 .(2007: 110، الرشودم)
فوي جميو  ، إن أم ميظمة يمكن أن تصبح ميظمة تعلم عيدما تبيي قدرت ا على التعلم كيظام كلي -1

 .اليظم والعمليات(، ال قافة والبيا ، القيادة واإلدارة، اإلستراتيجية، المجاالت )الرعية
وعلووى االسووتمرار ، لووى التكيووف والمرويووةإن الميظمووة المتعلمووة أك وور قوودرة موون الميظمووات التقليديووة ع -2

 .وعلى توجيب قدرات األفراد الكامية إلى التعلم، وعلى إعادة الت كير، بتوليد معرفة جديدة
إن أدوات تقوويم الميظمووة المتعلمووة تسواعد الميظمووات علووى االستقصووا  الوذاتي وتقريوور الدرجووة التووي  -3

 .تتحقذ ب ا تلك الخصائ 
خصوووائ  الميظموووة المتعلموووة بعووودين رئيسووويين هموووا )بعووود مسوووتو  ويت ووومن أيمووووذج رديوووج لتقوووويم 

         وبعووود ميظوموووة التيظووويم( ويووورتبط بكووول بعووود مي موووا عووودد مووون األبعووواد ال رعيوووة كموووا هوووو مو وووح فوووي ، الوووتعلم
 دالشكل التالي
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 ( 2-2) شكل رقم
 لتقويم خصائص المنظمة المتعلمة Reddingأنموذج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بيا  أيموذج للميظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األج زة األميية بالمملكة العربية السعودية. قسم (. 2007محمد. )، ودمالرش
 جامعة يايف العربية للعلوم األمييةد الرياب.، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية

تقويم خصائص المنظمة 

 المتعلمة

 منظومة التنظيم مستوى التعلم

التعلم 

 الفردي

التعليم الذاتي 

 الموجه

خطط التعليم 

 الفردي

التعلم 

 المستمر

 تالعمليا

 تعلم الفريق

 الحوار

التفكير 

 التأملي

 تعلم المنظمة

التعلم 

 االستراتيجي

استخالص 

المعلومات 

من 

 المشروعات
اغتنام 

 الدروس

الرؤية 

 واإلستراتيجية

القيادة 

 واإلدارة

 الثقافة

 البناء

االتصال 

ونظم 

 المعلومات

إدارة 

 األداء

 التقنية

تدخل المجموعات 

 الكبيرة

الثقافة إلى  انحياز

 المنظمة المتعلمة

 التعلم العملي

التخطيط 

 يناريوهاتبالس

التعلم عن طريق 

 النمذجة

البناء التنظيمي 

 الذاتي

إدارة المعرفة ونظم 

 تبادلها

ربط مقاييس األداء 

 التعلم بمكافأة

استخدام التقنية 

 ل التعلملتسهي
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 دويت من األيموذج الخطوات اآلتية
 .تحديد ال دف وال ائدة -1
 .التقويم ومي جيتباختيار أداة  -2
 .إدارة التقويم واكتشاف اليتائج -3
 .تطوير إستراتيجية الميظمة المتعلمة -4
 .تخطيط مبادرات الميظمة المتعلمة -5
 .تطبيذ مبادرات الميظمة المتعلمة -6

إن الغايوووة الرئيسوووية مووون تقوووويم خصوووائ  الميظموووة المتعلموووة هوووو تحديووود الو ووو  الحوووالي للميظموووة 
وو   خطة التودخل وتي يوذها وتقوويم ، ديد المجاالت التي تتطلب التدخل م تح، وكيف تصبح ميظمة تعلم

ت عيوول التجديوود ، وموون أهووم تلووك المجوواالت )تو وويح م  وووم الميظمووة المتعلمووة، خصووائ  الميظمووة المتعلمووة
المشوواركة فووي الوورع  التووي تحووددها الميظمووة المتعلمووة لليجوواح ، تشووجي  الحوووار وال  ووم المشووترك، واالبتكووار
 .ة(والميافس
 :Addlesonأنموذج  :رابعاا 

، 1998سون إلى تحديد يموذج للميظمة المتعلمة أطلذ عليب البدي يات الخم" عام توصل أدل
( Addleson, 1998: 3) دوايطلذ في يموذجب من عدد من المسلمات يمكن حصرها فيما يلي

 .(2010: 26، اليسور( )2007: 112، الرشودم)
وهووذا مووا ، ة اكتسوواب المعرفووة وتطوووير الم ووارات التووي تقوووم ال  وومإن الميظمووات المتعلمووة هووي عمليوو -1

 .يحدث ب عالية في المعسسات االجتماعية واإلدارات الحكومية والجمعيات الخيرية
وأي ووا توجوود موون خووالل ، إن الميظمووة المتعلمووة رعيووة جديوودة تركووز علووى أن التيظوويم يشوواط اجتموواعي -2

 .التعاون
معووًا أن ييجووزوا موون األشوويا  مووا ال يسووتطيعون فعلووب وهووم  إن اليووا" يسووتطيعون موون خووالل عمل ووم -3

 .فراد 
إن الميظمة المتعلمة تبيي العالقات التعاويية من أجل الوصول إلى القوة من خالل تبواين المعرفوة  -4

 .والتجارب والقدرات والطرذ واألساليب التي يستخدم ا األفراد والمجتمعات في إيجاز األشيا 
إلى يموذج البدي يات الخم" للميظمة المتعلمة من خالل األفكوار التوي ويذكر أدلسون أيب توصل 

كموا هوو مو وح ، وكي ية حدوث التعلم، ايب قت عن الت كير في المجتمعات وعالقة المجتمعات بالميظمات
 دفي الشكل التالي
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 (3-2شكل رقم )
 للمنظمة المتعلمة Addlesonأنموذج 

 

ذج للميظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األج زة األميية بالمملكة العربية السعودية. قسم بيا  أيمو (. 2007محمد. )، الرشودم
 جامعة يايف العربية للعلوم األمييةد الرياب.، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية

 
 :المنظمة هي التعاون والعالقات -1

، اعول االجتمواعي ال يي صوالنالميظمة المتعلمة تتألف من األفوراد الوذين يودركون أن الميظموة والت 
يجووواز ، ألي ووم يتعلمووون مووون بع وو م وهوووذا يعيووي أن ايشوووغال م معووًا يتوويح أموووام م ال وور  التخووواذ القوورارات وا 

فالت اعل االجتمواعي هوو الوذم يوزود الميظموة بالتوجي وات ويحقوذ تي يوذ الم وام بوسوائل مختل وة فوي ، الم ام
 .(2007: 114، الرشودم)جمي  مستويات التيظيم 

 :اتجاهات األفراد نحو اآلخرين تمثل قلب المنظمة المتعلمة -2
والعيايوة بواألفراد فوي الميظموة المتعلموة توتم ، البدي ية ال ايية في هوذا اليمووذج هوي االهتموام بواألفراد

، إذ تووور  أن الم وووارة والقووودرة علوووى أدا  األفعوووال يتيجوووة للمشووواركة فوووي المجتمووو ، مووون خوووالل طووورذ مختل وووة
إن الم وم فوي إدارة أم ج ود بشوورم ، بشورية تعوي  حيات ووا فوي عالقوات معقودة مو  اآلخوورينولكووي م كائيوات 

وهوووذا يتوقوووف علوووى اتجاهوووات وسووولوك اآلخووورين يحووووهم ، هوووو الطريقوووة التوووي يعبووور اليوووا" ب وووا عووون أي سووو م
(Addleson, 1998: 4). 

لل وورد يحووو إن الميظمووة المتعلمووة تحت وون وج ووة اليظوور التووي توور  أن اتجاهووات الحيوواة التيظيميووة 
، وموون خووالل هووذه العالقووات يسووتطيعون أن يحووددوا كييويووة هووذه الميظمووة، اآلخوورين تشووكل عالقووات األفووراد

، إن اتجاهوات األفوراد يحوو اآلخورين هوي القووة الموع رة فوي الميظموة، وكيف تيجز م ام ا وقودرات ا للمسوتقبل
وأن أهوم موا ، ح زهم هوو ظوروف م االجتماعيوةوأن ما ي، فاألفراد ال يحتاجون إلى التح يز ألن لدي م الدافعية

العالقات 

 والتعاون

اتجاهات األفراد 

 نحو اآلخرين

الخطط 

اإلستراتيجية 

بمفردها ال تؤدي 

 اإلنجاز إلى

توقف الحواجز 

التنظيمية على 

 األفراد

إدارة البناء 

التنظيمي ليست 

 وظيفة
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وتأسوي" ، وتقوية المسئولية يحو اآلخورين وال قوة فوي م، يميز الميظمة المتعلمة هو االقتياع بأهمية المجتم 
وذلوك ألن تشوجي  وتأكيود م  ووم المجتمو  ، وظائف مجتمعية يدعم ا االبتكار والمروية وازدياد معيى الوال 

 .(2007: 115، الرشودم) الميظمة المتعلمة يعد م  ومًا أساسيًا في
 :البناء والخطط اإلستراتيجية لهما تأثير قليل على األداء -3

ويتعوووواملون موووو  ، ويطووووورون العالقووووات ويحووووددون ال وووور ، األفووووراد هووووم الووووذين يصوووويعون األهووووداف
اليا" لدي م ف، ومسئولون وطموحون ألدا  أدوارهم، ويواصلون تقديم مبادرات م ألي م متحمسون، المشكالت

أو للتعليموووات المطلوبوووة ، وأفعوووال م ليسوووت يتيجوووة إلرشوووادات بكي يوووة عمووول الميظموووة ووظي ت وووا، دافعيوووة ذاتيوووة
، لتحقيووذ متطلبات ووا إن غالبيووة األفووراد يكي ووون حيووات م وفقووًا للوويمط االجتموواعي السووائد فووي ال قافووة والمجتموو 

ت والقودرات ألدا  األعمووال ولوي" بسووبب أن اإلدارة فالمجتمعوات تووعدم أعمال وا ألن األفووراد لودي م االهتمامووا
 .(Addleson, 1998: 5توج  م أو تراقب م )

 :الحواجز اإلدارية تعتمد على عالقات األفراد -4
وحيووث أن ، إن الميظمووة قليلووة الحووواجز أصووبحت فكوورة م مووة فووي التسووعيييات موون القوورن العشوورين

دودًا تيظيميوة حولذا ف ن الج وود التوي ت و  ، عمال معاً قدرات الميظمة تعتمد على األفراد الذين ييجزون األ
وعووادة مووا تكووون هووذه الج ووود يتوواج ، صووارمة وتحووافظ علي ووا تووعدم إلووى تقلووي  قوودرة الميظمووة علووى التعوواون

وتتميووز الميظمووات المتعلمووة بووالج ود التووي ، رغبووة الجماعووة فووي تأسووي" قوت ووا علووى حسوواب جماعووة أخوور 
مكايات المي ويتم ذلك ، وتطوير فر  جديدة مع م، ظمة ب عالية أكبر لتتعلم من اآلخرينتستخدم المعرفة وا 

ف وي الميظمووة المتعلموة يكووون األفوراد علووى وعوي بوجووود الحوواجز فووي ، مون خوالل العالقووات المتسوعة لألفووراد
ويكويون على اسوتعداد لتغييور م واهيم م عون الحودود مون أجول تكوري" اهتموام م بالتعواون الوذم ، م اهيم م

 .(2007: 116، الرشودم( )Addleson, 1998: 6م إلى اكتشاف ال ر  الجديدة والمتيوعة )يعد
 :اإلدارة مؤسسة وليست وظيفة -5

     إن مووون يسوووم  عووون الميظموووة المتعلموووة وفووورذ العمووول المووودارة ذاتيوووًا ربموووا يصووول إلوووى يتيجوووة م ادهوووا 
قيقة أن الميظمة المتعلمة تتبيى رعيوة والح، أن الميظمة المتعلمة مج ود إللغا  أم شكل من أشكال اإلدارة

     ويظووورًا ألن الميظموووات تحووواول أن تجمووو  األفوووراد ، عووون م وووام وسووولطة المووودير لكي وووا ال تلغوووي م  ووووم اإلدارة
ومعرفوة مكويوات ، معًا ف ن اليجاح في اإلدارة يعتمد على ف م كي ية وقوف هذه الحواجز في طريذ التعواون

، الرشوودم( )Addleson, 1998: 6جووهر اإلدارة فوي الميظموة المتعلموة )وهوذا ، الحواجز وكي ية عبورها
117 :2007 ). 

 :Moilanenأنموذج  :خامساا 
يموذجًا للميظمة المتعلمة أسماه ماسة الميظمة المتعلمة يتكون من خمسة  2001اقترح مايلويين عام      

 .(2009: 7، يد وآخرونزا( )2013: 82، حمادم( )Moilanen, 2001: 17) دعياصر رئيسة وهي
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ويقصد ب وا مود  سوعي قيوادة الميظموة إلوى و و  ال ياكول  :Driving Forces الدوافع المحركة -1
وتزيول العوائوذ ، واأليظمة والعمليات التي تساعد األفراد وتشجع م على تطوير م ارات م فوي عمليوات الوتعلم

 .التي من الممكن أن تعترب سبيل االست ادة من معارف م وخبرات م
ويقصد بب مد  وجود رعية تيظيمية وأهوداف مشوتركة  :Finding the Purposeتحديد الهدف -2

كمووا تشووير إلووى ارتبوواط أهووداف الميظمووة برغبووة األفووراد فووي ، تكووون مرتبطووة ب سووتراتيجية الميظمووة واتجاهات ووا
 .تعلم م ارات وأشيا  جديدة

بيعوووة البيئوووة التيظيميوووة ي وووم عياصووور للتعووورف علوووى ط :Questioning الســـتطالع والســـتفهام -3
الداخلية ومد  وجود العوامل التوي تسواعد األفوراد علوى تصوحيح يمواذج م الذهييوة وتحسوين مسوتو  تعلم وم 

 .ال ردم والجماعي
ويشووير إلووى موود  اسووتخدام األسوواليب المياسووبة التووي تموويح األفووراد فرصووًا  :Empwering التمكــين -4

 .ذ العمل وكي ية االست ادة من معارف األفراد وخبرات مللتعلم وتعمل على تعزيز عملية التعلم  من فر 
ويعيووووي االهتمووووام بيتووووائج التصوووورفات واألعمووووال التووووي تووووتال م موووو  خطووووط  :Evaluating التقيــــيم -5

 .ومد  إفساح المجال ل رذ العمل بتقييم يتائج أعمال ا ذاتياً ، التطوير التيظيمي
 :Al-Otaibiأنموذج  :سادساا 

ن بداية التغيير إلى الميظمة المتعلمة يتطلب معرفة الحالة الراهية أ 2001توصل العتيبي عام 
وكشف أن هياك عاملين مع رين في يوعية وايتشار التعلم التيظيمي في ، للميظمات كيظام تعليمي

، وال قافة االجتماعية السائدة في البيئة المحيطة بالميظمة، خصائ  الميظمة ي س ا دالميظمات وهما
ويت من األيموذج الذم أعده العتيبي  ال ة يظم رئيسة ، وذج تقويم الميظمة المتعلمةوأطلذ عليب أيم

، )الرفاعي وآخرون( 2011: 20، صباح( )Al-Otaibi, 2001: 37) دوأربعة عشر متغيرًا وهي
128:2013). 

، الرعيوووة، ويت ووومن  ماييوووة متغيووورات )ال ويوووة :Organizational System نظـــام المنظمـــة -1
 .الم ارات واألهداف الرئيسة(، الموظ ين، اليظم واألساليب، ال يكلة، اإلستراتيجية

ــتعلم -2 إدارة ، ويت وومن أربعووة متغيوورات )توجيووب الووتعلم :Organizational Learning نظــام ال
 .يشاطات التعلم ومستواها وتس يالت التعلم(، المعرفة

السوولوك المشووتقة موون  ويت وومن متغيوورين )أيموواط :Social Culture نظــام الثقافــة الجتماعيــة -3
 .القيم االجتماعية واالتجاهات ال قافية(

 :Marquardtأنموذج  :سابعاا 
توصل مواركردت بعود تجاربوب الطويلوة فوي مجوالي الوتعلم التيظيموي وتطووير الميظموات إلوى يمووذج 

يتكوووون مووون خمسوووة أيظموووة فرعيوووة  ووورورية لبيوووا  الميظموووة المتعلموووة وهوووي  1996للميظموووة المتعلموووة عوووام 
وكول هوذه األيظموة ال رعيوة تعوزز ( تطبيوذ التكيولوجيوا، إدارة المعرفوة، تمكوين األفوراد، بيئة الميظموة، تعلم)ال
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 م تتكامول األيظموة ، وأن يظام التعلم يتداخل م  جمي  اليظم ال رعية ويت اعل مع ا، عملية التعلم في الميظمة
، اليسور( )2013: 81، حمادم( )2007: 100، الرشودم)ال رعية معًا لتحويل الميظمة إلى ميظمة متعلمة 

 والشكل التالي يو ح أيموذج اليظم ال رعية للميظمة المتعلمةد (2011: 20، صباح( )2010: 22
 أنموذج النظم الفرعية للمنظمة المتعلمة  (4-2شكل رقم )

Marquardt, M. (2002). Building the learning organization. 2nd ed. America: Davies-Black. 
وسوويتم عوورب أيموووذج موواركردت وأيظمتووب ال رعيووة بالت صوويل يظوورًا ألن الباحووث اسووتخدم هووذا اليموووذج فووي 

 .دراستب الحالية
 :Learning Subsystem النظام الفرعي للتعلم -1

، ويحتل مكاية م مة فوي جميو  مسوتويات الميظموة، يم ل يظام التعلم عيصرًا جوهريًا في الميظمة المتعلمة
وم ارات التعلم األساسية ل عاليوة الوتعلم فوي الميظموة ويو وح الشوكل التوالي العياصور الم موة ، التعلمويمط 

 دالتي يت مي ا يظام التعلم
 عناصر النظام الفرعي للتعلم (5-2الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marquardt, M. (2002). Building the learning organization. 2nd ed. America: Davies-Black. 
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 مستويات التعلم بالمنظمة Levels of Learning: 
 (Marquardt, 2002: 24) دهيوواك  ال ووة مسووتويات متكاملووة للووتعلم داخوول الميظمووة وهووي

(Senge, 2004: 13) (2011: 5، خيرة ويصيرة). 
ــردي- أ ــتعلم الف ويقصوود بووب التغييوور الحاصوول فووي معووارف وم ووارات  :Individual Learning ال

ألفراد من خالل ما يكتسبويب عن طريذ الدراسة والتعلم الذاتي واستخدام التقيية وتطبيقات ا واتجاهات وقيم ا
 .)التعليم المبرمج( من خالل المالحظة

ــم الفريــق- ب ــتعلم الجمــاعي أو تعل ويم وول الزيووادة فووي المعووارف  :Group/Team Learning ال
 .سوا  في داخل المجموعة أو بواسطت اوالم ارات والقدرات التي يتم تحقيق ا من خالل العمل الجماعي 

ويقصود بوب العمول علوى تعزيوز وزيوادة قودرات  :Organizational Learning الـتعلم التنظيمـي- ت
 .الميظمة ال كرية واإليتاجية من خالل االلتزام بعمليات وفر  التحسين المستمر عبر الميظمة ككل

 مهارات التعلم التنظيمي for Organizational Learning Skills: 
 دتوجووووووود خموووووووو" م وووووووارات أساسووووووووية لت عيوووووووول وزيوووووووادة درجووووووووة الووووووووتعلم التيظيموووووووي بالميظمووووووووة وهووووووووي

(Marquardt,2002;25). 
هووو إطووار فكوورم يسوواعد األفووراد علووى الرعيووة الشوواملة  :Systems Thinking التفكيــر النظمــي- أ

يسوواعد الت كيوور كمووا ، ممووا يحسوون موون قوودرت م علووى إحووداث التغييوور المطلوووب، والوا ووحة والكاملووة للتيظوويم
وبالتوالي يسواعد فوي ، اليظمي على ف م العالقات والت اعالت التي تتم بين أجزا  اليظم وتأ يرها في بع  ا

ويعتبوور موودخل الت كيوور اليظمووي موون أهووم األدوات التووي تسوو ل عمليووة ، إحووداث التحسووين والتطوووير والتغييوور
حداث التغيير في الميظمات  .التعلم التيظيمي وا 

يقصود بوب اموتالك ال ورد لمسوتو  عوال مون الك وا ة أو الم وارة  :Mental Models اتيالتمكن الـذ- ب
مما ييتج عيب فرد ، ويتطلب تحقيق ا االلتزام المستمر بالتعلم مد  الحياة، في حقل معين أو مو وع معين

 .ماهر متميز خبير في مجالب
درك مسووئوليتب فووي يقصوود بووب أن يعووي ال وورد ويوو :Self-directed Learning الــتعلم الــذاتي- ت

 دوتت من عملية التعلم الذاتي عدة عياصر، تطوير ذاتب
 .أن يعرف ال رد اليمط الخا  بب في التعلم -
 .أن يكون قادرًا على تقييم وتحديد احتياجاتب وقدرتب على التعلم -
 .أن يكون قادرًا على الربط بين أهداف العمل وما يرغب في تعلمب -
هي عبارة عن االفترا ات التي تع ر في تصور األفراد  :Mental Models النماذج الذهنية- ث

وتع ر بالتالي في تصرفات م وقرارات م فم اًل تع ر يماذج األفراد الذهيية حول التعلم ، للعالم المحيط ب م
 .والعمل على تصرفات م في مواقف معيية متصلة بالتعلم والعمل
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عال لإليصات واالتصاالت بين وهذه الم ارة تتطلب تخصي  مستو   :Dialogue الحوار- ج
 .واالعتراف بيمط ت اعل ال ريذ، اليا" واستخدام التعبير اإلبتكارم الحر عن مجموعة من الق ايا الم مة

 أنماط التعلم Types of Learning: 
، هيوواك  ال ووة أيووواع محووددة للووتعلم ل ووا تووأ ير بووالغ وقيمووة كبيوورة لتحقيووذ الووتعلم التيظيمووي بالميظمووة

موون إمكاييووة تمييووز كوول مي ووا عوون اآلخوور إال أن األيووواع ال ال ووة تتووداخل ويكموول بع وو ا بع ووًا وعلووى الوورغم 
 .(2009: 155، العبيدم) (Marquardt, 2002: 25) دوهي

ــتعلم التكيفــي- أ وهووو ذلووك الووتعلم اليوواتج عوون تحليوول وتأموول التجووارب  :Adaptive Learning ال
 ا في تعديل التصرفات المستقبلية.ست ادة مي مما يعدم إلى اال، السابقة واستخال  الدرو" مي ا

هوو عمليوة اكتسواب المعرفوة مون خوالل  :Anticipatory Learning التعلم التـوقعي )التنبـؤي(- ب
وي دف هذا ، وهي طريقة لتحويل الرعية إلى واق  ملمو"، و   عدد من الرع  المستقبلية واالستعداد ل ا

 .من خالل تحديد ال ر  المستقبلية وطرذ االست ادة مي ا، المدخل إلى محاولة تجيب اليتائج السلبية
ويقصود بوب الوتعلم الوذم يحصول مون  :Action Learning عـن طريـق العمـل() التعلم التفـاعلي- ت

، إذ تعود الم وام والواجبوات التوي يقوموون ب وا وسويلة للوتعلم، خالل ممارسة األفراد لم ام م وواجبات م العملية
ولوي" هيواك عمول ال ييوتج عيوب تعلوم سووا  كوان ، ب ال يمكن التعلم بودون عمولوتقوم فكرتب على افتراب أي

 .ذلك التعلم مقصودًا أو غير مقصود
 :Organization Subsystem لبيئة المنظمةالنظام الفرعي  -2

، يتكوون يظووام بيئوة الميظمووة ال رعووي فوي يموووذج موواركردت مون أربعووة عياصوور أساسوية هووي )الرعيووة
، وال يكوول التيظيمووي( وهووي عياصوور ذات تووأ ير كبيوور علووى سوولوك األفووراد فووي الميظمووةاإلسووتراتيجية ، ال قافووة

( Marquardt, 2002: 27وتحودد األسولوب الوذم يمارسوب الرعسوا  فوي إدارت وم لمرعوسوي م وميظموات م )
 دوالشكل التالي يو ح عياصر اليظام ال رعي للميظمة (2007: 104، الرشودم)

 (6-2شكل رقم )
 لبيئة المنظمةلفرعي عناصر النظام ا
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وهووي الصووورة التووي ، وتت وومن اآلمووال واألهووداف واتجاهووات الميظمووة المسووتقبلية :Vision الرؤيــة- أ
 .ترسم ا الميظمة لذات ا ومن  م تيقل ا لآلخرين خارج ا

والتوي ، تم ل ال قافة القيم والمعتقدات والتقاليد والممارسات السائدة فوي الميظموة :Culture قافةالث- ب
دراك ووم للمواقووف المختل ووة كمووا تعموول  قافووة الميظمووة المتعلمووة علووى ، تشووكل تصوورفات وسوولوكيات العوواملين وا 

تمكووين ، إدارة الووذات، فوورذ العموول دتشووجي  ودعووم الووتعلم موون خووالل تشووجي  القوويم ذات العالقووة بووالتعلم م وول
 .العاملين والمشاركة

والطرذ والخطوات واإلجرا ات الت صيلية التي ، يقصد ب ا خطط العمل :Strategy اإلستراتيجية- ت
وفووووي الميظمووووة المتعلمووووة تعموووول ، ت ووووع ا الميظمووووة إليجوووواز رعيت ووووا وأهووووداف ا وتحويل ووووا إلووووى واقوووو  ملمووووو"

وذلووك ، سووب موون خووالل عمليووات وأيشووطة الميظمووة المختل ووةاإلسووتراتيجيات علووى تحسووين عمليووة الووتعلم المكت
 .بالربط المستمر بين العمل والتعلم

هووو إدارات الميظمووة ووحوودات ا ومسووتويات ا التيظيميووة التووي ترتووب  :Structure الهيكــل التنظيمــي- ث
موووة وييبغوووي أن يتخوووذ ال يكووول التيظيموووي للميظ، وتووويظم األيشوووطة المختل وووة لتحقيوووذ م موووة الميظموووة وأهوووداف ا

المتعلمووة الشوووكل الميبسووط االيسووويابي الووذم ال يوجووود بووب حوووواجز بووين اإلدارات مموووا يسوو ل عمليوووة االتصوووال 
 .والتعاون داخل التيظيم وخارجب، وايسياب المعلومات

 :people Subsystem لتمكين األفرادالنظام الفرعي  -3
مون خوالل قودرت ا علوى اسوت مار رأ" تستمد الميظمة المتعلمة تميزها وقدرت ا على اليمو واالبتكار والت ووذ 

وبوودوي م لوون يتحقووذ ل ووا أم ، فوواألفراد هووم قلووب الميظمووة اليووابب، الموال البشوورم الخووا  ب ووا اسووت مارًا فعوواالً 
لوذا يعود يظوام األفوراد أحوود األيظموة ال رعيوة التوي ت وتم ب ووا الميظموة المتعلموة باعتبوارهم وسويلت ا فووي ، إيجواز

، عي االسووت مار ال عووال للموووارد البشوورية تمكيووي م وزيووادة قوودرت م علووى الووتعلمويسووتد، الووتعلم وتحقيووذ األهووداف
ويقصوووود بووووالتمكين جعوووول العوووواملين قووووادرين علووووى التصوووورف والتحوووورك ب عاليووووة ومرويووووة موووون خووووالل موووويح م 
، الصووالحيات وتزويوودهم بالمعرفووة والمعلومووات والم ووارة والخبوورة وال قووة بووالي " والمشوواركة فووي اتخوواذ القوورار

مما ييعك" على روح م المعيويوة ، عن تمكين األفراد شعورهم بقوة تأ يرهم وب رادة التعبير والمشاركةوييتج 
حساس م بوالوال  وااليتموا  ، وعمل وم فوي فريوذ متعواون مت وامن ييوتج عيوب تحسون أدا  الميظموة وتميزهوا، وا 

المعسسووات فووي المجتموو  ، ينالموووظ ، ويشوومل يظووام األفووراد بالميظمووة المتعلمووة كوواًل موون )المووديرين والقووادة
 المووووووردين وشوووووركا  العمووووول( ويو وووووح الشوووووكل التوووووالي اليظوووووام ال رعوووووي لتمكوووووين األفوووووراد، العموووووال ، المحلوووووي

(Marquardt, 2002: 28( )2010: 24، اليسور). 
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 لتمكين األفرادعناصر النظام الفرعي  (7-2شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marquardt, M. (2002). Building the learning organization. 2nd ed. America: Davies-Black. 
 :Knowledge Subsystem إلدارة المعرفةالنظام الفرعي  -4

  يظوووام المعرفوووة بالميظموووة هوووو المسوووئول عووون إدارة عمليوووات المعرفوووة فوووي الميظموووة ويشووومل مجموعوووة 
       يقل ووووا ، حووووث عي وووواتحليوووول البيايووووات والب، تخزيي ووووا، اكتسوووواب ا، موووون العمليووووات تتم وووول فووووي )إيجوووواد المعرفووووة

وهوذه العمليووات السووت التووي يشومل ا يظووام المعرفووة بالميظمووة المتعلمووة ، ويشورها وتطبيق ووا والمصووادقة علي ووا(
وتعتبوور إدارة المعرفووة القلووب المحوورك للميظمووة المتعلمووة التووي تعموول ، عمليووات مسووتمرة ومت اعلووة ومتسلسوولة

 دصووور السوووتة السوووابقة كموووا هوووو مو وووح فوووي الشوووكل التووواليتيظيميوووًا وتقييوووًا علوووى توجيوووب المعرفوووة عبووور العيا
(Marquardt, 2002: 29( )2006: 18، أبو خ ير). 

 إلدارة المعرفةعناصر النظام الفرعي  (8-2شكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marquardt, M. (2002). Building the learning organization. 2nd ed. America: Davies-Black. 
ويقصوود بووب جموو  البيايووات والمعلومووات موون  :Knowledge Acquisition اكتســاب المعرفــة- أ
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يوووتم عبووور عمليوووات مختل وووة تتوووراوح بوووين االبتكوووار  :Knowledge Creation إيجـــاد المعرفـــة- ب
وكذلك يمكن الحصول علي ا من خوالل القودرة علوى رعيوة العالقوات الجديودة ، واالجت اد والبحوث الت صيلية

 .بالمعارف السابقةوربط ا 
يقصوووود بووووب ترميووووز المعلومووووات وح ظ ووووا ممووووا يسوووو ل عمليووووة الوصووووول إلي ووووا :Storage التخــــزين- ت

 .واسترجاع ا بواسطة من يحتاج إلي ا من العاملين في أم وقت ومن أم مكان
ويت وومن تقييووات تحليوول  :Analysis and Data Mining تحليــل البيانــات واســتخراجها- ث

 .عد هذه العملية الميظمة على إيجاد معيى للبيايات واالست ادة مي اوتسا، البيايات وت سيرها
ويقصود بوب عمليوات التبوادل الميكواييكي  :Transfer and Dissemination النقـل والتوزيـع- ج

سوا  كايت تلك العمليوات توتم بقصود أو بودون ، واإللكترويي والشخصي للمعلومات والمعارف عبر الميظمة
 .قصد

وتعيي استخدام المعلوموات وتقييم وا  :Application and Validation قةالتطبيقات والمصاد- ح
 .ويتم تحقيقب من خالل إعادة االستخدام لمعارف الميظمة وخبرات ا بشكل إبداعي، بواسطة أع ا  التيظيم

 :Technology Subsystem للتكنولوجياالنظام الفرعي  -5
والشوووبكات واأليظموووة وال ياكووول ، واألدوات، ةمووون األج وووزة التقييووو ال رعوووي للتكيولوجيوووايتوووألف اليظوووام 

، والعمليوووات التوووي تعمووول علوووى ت يئوووة بيئوووة تسووواعد علوووى تبوووادل المعلوموووات والمعوووارف والوووتعلم بسووورعة أكبووور
ويت ومن يظوام التقييوة العمليوات واأليظموة والبيوا ات الالزموة لتجميو  المعرفوة وتيسويق ا ومراقبت وا باإل وافة 

كما تشتمل على األدوات اإللكترويية والطرذ المتقدموة للوتعلم ومي وا الم يورات ، إلى م ارات المعرفة األخر 
 .الكمبيوتر وغيرها من األدوات التي تعدم إلى توليد المعرفة بطرذ حرة مختل ة وأج زة، التعليمية

ال رعووي فووي الميظمووة المتعلمووة أحوودهما يخووت  بوو دارة المعرفووة  التكيولوجيوواوهيوواك مكويووان أساسوويان ليظووام 
، اليعيمووي) (Marquardt, 2002: 31) دواآلخوور يتصوول بتعزيووز الووتعلم كمووا هووو مو ووح بالشووكل التووالي

180 :2012). 
 (9-2الشكل رقم )

 للتكنولوجياعناصر النظام الفرعي 

Marquardt, M. (2002). Building the learning organization. 2nd ed. America: Davies-Black. 
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وتعبر عن أيظمة وتقييات الحاسب اآللي المستخدمة  :Managing Knowledgeإدارة المعرفة- أ
 .في جم  وترميز وح ظ المعلومات ويقل ا وتوزيع ا عبر الميظمة وحول العالم

ب ودف ، وتت ومن اسوتخدام األج وزة السومعية والبصورية :Enhancing Learning تعزيز التعلم- ب
 .تطوير وتيمية المعارف والم ارات

وأسو ل ا ، يموذج ماركردت مون أشو ر يمواذج الميظموة المتعلموة وأك رهوا ايتشواراً ويقول الرشودم أن 
وأن ، وأف ل ا يجاحًا عيد تطبيقب عمليًا في الميظمات التي ترغب في التحول إلى ميظمات متعلمة، تطبيقاً 

ة هوووذا اليمووووذج يمكووون الميظموووات مووون اموووتالك عووودد مووون القووودرات التوووي تحقوووذ ل وووا توقووو  التغيووورات المسوووتقبلي
جرا ات ا وعمليات ا، والتكيف م  تأ يرات ا والتي تس ل يقل المعرفوة بوين ، والتي تعدم إلى تطوير خدمات ا وا 

لى غيرها من الميظمات والتي تساعد على إجرا  التغيرات اإلستراتيجية بالميظمة والتعلم ، أجزا  الميظمة وا 
 .(2007: 110، الرشودم) من التجارب الياجحة وال اشلة على السوا 

وتقول أبو خ ير أن يموذج ماركردت يتسم بسومات تميوزه عون غيوره مون اليمواذج السوابقة لوب ومون 
 تقديمووب ، يجوواح تطبيقووب فووي مئووات موون الميظمووات حووول العووالم، سوو ولة التطبيووذ، الشوومولية، الواقعيووة دأهم ووا

         الميظمووووة المتعلموووووة  أداة مقييووووة لتقيوووويم إمكايوووووات الميظمووووة ذات الصووووولة بووووالتعلم التيظيموووووي وتطبيووووذ م  ووووووم
 .(2006: 5، )أبو خ ير

وهووذا مووا دعووا الباحووث إلووى تبيووي أيموووذج موواركردت بعياصووره ال رعيووة الخمسووة فووي الدراسووة الحاليووة 
 .لقيا" مد  توافر عياصر الميظمة المتعلمة كويب يموذجًا متكاماًل كما تقدم

 :أبعاد المنظمة المتعلمة
يمكن أن يميز بين  ال ة أبعواد أساسوية للميظموة ، ة المتعلمة معاً من خالل تجمي  تعري ات الميظم

 .(Canada public service agency, 2007: 10) دالمتعلمة وهي
 :Individual Dimensionالبعد الفردي  -1

الميظمة المتعلمة تمتلك كاًل من البيئة والقيادة التوي تسو ل ، على المستو  ال ردم في المقام األول
الموظ وون يتعقبوون  دفيصبح مكان العمل في هذا الصدد يوعًا موا كالمدرسوة، تمر بين الموظ ينالتعلم المس

فالميظمووة المتعلمووة مكووان ، والميظمووة توودعم الموودرا  لوودعم تعلووم الموووظ ين، الموودرا  يوودعمون تعلم ووم، الووتعلم
 .للتعلم المستمر حيث يصبح التعلم حالة وعادة ميعكسة

 :Group Dimensionبعد المجموعة  -2
الميظمووة المتعلموة تتطلوو  إلوى خلووذ حركوة فووي المعرفوة والخبوورة فوي أيحووا  ، علوى مسووتو  المجموعوة

وذلووك عوون طريووذ يقووا  ال ريوذ الووذم يأخووذ شووكل الحوووار الم تووح المعتموود علووى احتوورام التيوووع فووي ، الميظموة
شووجي  ال ريووذ علووى ويووتم ت، واألخطووا  فرصووة للووتعلم، فييظوور إلووى األفكووار بأي ووا فرصووة لالستكشوواف، اآلرا 

يما التحسييات المطلوبة التي يمكن تقديم ا، لي" فقط إيجاز األعمال، الت كير في كي ية عملب  .وا 
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 : Organizational Dimension البعد التنظيمي -3
وهووذا يعيووي تعلووم حووول ، الميظمووة المتعلمووة تووربط الووتعلم بووالتحول التيظيمووي، علووى مسووتو  الميظمووة

وهووي تيظوور للووتعلم علووى أيووب سووائذ ، وبالتووالي فوو ن الميظمووة المتعلمووة أداة للتغييوور، تطوووير الميظمووة لي سوو ا
 .ف و لي" شيئًا يحدث على هام  الحياة التيظيمية في مكان ما لب عة أيام، لإليتاجية واالست مار

ولكون تسوعى أي وًا ل  وم ، في معظم التعري ات فو ن ميظموة الوتعلم تسوعى لوي" فقوط لتحقيوذ اليتوائج
، إي وووا تسوووأل ي سووو ا أسوووئلة صوووعبة، وتسوووعى للوووتعلم مووون اليجاحووات واإلخ اقوووات، التوووي تحقوووذ اليتوووائجالكي يووة 

وباختصووار ف ي ووا تسووعى ، وتمتلووك الشووجاعة لتصووحيح ي سوو ا، تسووتطي  مياقشووة يقوواط  ووع  ا بشووكل عليووي
عووودم للتغلوووب علوووى موووا يسووومى أيمووواط الووودفاع التيظيميوووة واألعوووذار الروتيييوووة وردود ال عووول غيووور المحسووووبة و 

 .الك ا ة
فالميظموة ، ف ن هياك تغير في العقل والقلب، على حد قول ستي ن أبلباوم، وفي قلب ميظمة التعلم

يما لبيا  الذكا  العواط ي أي وًا ل  وم  المتعلمة تسعى لي" فقط لبيا  الذكا  العقلي الذم يقي" المعلومات وا 
يموا داخوول الميظموة بأكمل واوهوذا البيوا  لووي" علوى المسوتو  ال ووردم والجمواعي فقو، المشواعر ح ووار ، ط وا  وا 

 .وو   خطة متطورة، ودعم تي يذم، وج د متواصل، هذا اليوع من التغيير العميذ يستغرذ سيوات
 :استراتيجيات بناء المنظمة المتعلمة

وفيمووا يلووي ، توجوود عوودة اسووتراتيجيات يسوواعد تطبيق ووا علووى تحويوول الميظمووات إلووى ميظمووات متعلمووة
 دتتلك االستراتيجيا

 :في المستقبل لتطوير الرؤية استخدام مؤتمرات بحثية -1
وللبوود  ، إال أن ذلووك أول خطوووة حاسوومة، تغييوور الرعيووة التيظيميووة يشووبب تغييوور إطووار سوويارة متحركووة

والمسواهمون فوي إعوادة ، والمووردون، والزبوائن، والموظ وون، والشوركا ، في تلك الخطووة يجوب إشوراك القيوادة
والتخطوووويط الجيوووود .والمووووعتمرات البح يووووة المسووووتقبلية إحوووود  األدوات ل عوووول ذلووووك، تشووووكيل الميظمووووة المتعلمووووة

فالرعية المشتركة الجديدة ستكون بال ، للمعتمرات البح ية المستقبلية أداة فعالة في تشكيل الميظمة المتعلمة
لمعرفووة وتعظوويم ا، اصووط اف الووتعلم موو  األهووداف التيظيميووة، شووك مووع رة فووي السياسووة التيظيميووة وممارسووت ا

 .(2007: 128، الرشودم( )Marquardt, 2002: 104) لزيادة اإليتاج وجودة الخدمة
 :دعم من أعلى مستوى في اإلدارة كسب -2

يما ييبغي أن يكويوا من أوائل المشاركين يشاطًا  كبار المدرا  ال يجب علي م تو يح الرعية فقط وا 
علم فوي الميظمووة وهوم أك ور وسوويلة قويوة لإلعووالم هووعال  المودرا  يم لوون محووامون عون ج ووود الوت، فوي إدراك وا

ل ام اآلخرين في الميظمة  .(2011: 22، صباح) (Qubein, 2012) وا 
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 :خلق مناخ التعلم المستمر في المنظمات -3
         وتشوووووج  اليوووووا" للمشووووواركة بحموووووا" فوووووي مواج وووووة ، بيئوووووة الميظموووووات التوووووي تووووودعم وتكووووواف  الوووووتعلم

والعوامووووول التاليوووووة م يووووودة فوووووي تطووووووير هوووووذا الميووووواخ ، لميظموووووة المتعلموووووةالتحوووووديات الصوووووارمة التوووووي تواجوووووب ا
(Marquardt, 2002: 105( )2012: 36، البيا)د 
 .خلذ  قافة التحسين المستمر- أ
 .فكالهما بذل للج د واكتساب للتعلم، وجود قيمة التسامح في األخطا  ويق  األدا - ب
 .المشاكل واألخطا  يجب أن تكون مشتركة وال تخ ى- ت
 .االهتمام بتطوير كل شخ  إبدا - ث
 .توسي  إمكايية الوصول إلى المعلومات- ج
 .المساعدة في جعل التعلم عادة- ح
 :إعادة هندسة السياسات والهياكل حول التعلم -4

ذلوك ألن المعرفوة واألفكوار يمكون أن تتحورك ، ميظمات التعلم تعمل بشكل أف ل عيدما يتم تقلي  الحودود
عووووادة ال يدسووووة لزيووووادة الووووتعلم تشووووتمل علووووى اإلجوووورا ات التووووالي ،بسوووورعة وك ووووا ة داخوووول وخووووارج الميظمووووة  وا 

(Marquardt, 2002: 106( )د2002: 16، بكار) 
 .تقلي  حجم الوحدات العاملة- أ
 .تقليل سيطرة وتحكم السياسات والسماح بمروية أكبر- ب
 .تبسيط ال ياكل وخلذ ميظمة م  حدود أقل- ت
 .تسطيح التسلسل ال رمي- ث
 .التي تعتمد على العملياتالتحرك باتجاه المشاري  - ج
 .تمكين األقسام والوحدات من عمل المبادرات- ح
 .استئصال البيروقراطية والقواعد غير ال رورية- خ
 :ة أفراد وفرق التعلممكافأ -5

     ويجوووب أن تأخوووذ بعوووين االعتبوووار ، إن مكافوووأة اإليجووواز واحووودة مووون أقوووو  مبوووادئ اإلدارة فوووي العوووالم
       لووووذلك موووون األهميووووة للميظمووووة تحديوووود عوووودة ، افئووووة قريبووووًا سوووويرحلعلووووى اليقوووويب بووووأن الووووذم يووووذهب دون مك

تطبيوذ المكافوأة بصوورة مباشورة أو غيور مباشورة تسواهم فوي ، طرذ ممكية لمكافأة األفوراد واألهوم فريوذ الوتعلم
تشوجي  خبورات ، فورذ العمول، االلتزام بالتعلم وصقل الشخصوية، عملية التعلم التيظيمي م ل قبول المخاطرة

( 2013: 127، )الرفواعي وآخورون تكووين مودرب أو معلوم ويقول المعرفوة المكتسوبة للوزمال ، ار جديودةوأفكو
 .(2007: 133، الرشودم)
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 :دمج التعلم في جميع السياسات واإلجراءات -6
          مووووون أجووووول تحويووووول الميظموووووة إلوووووى ميظموووووة متعلموووووة بشوووووكل مي جوووووي مووووون ال ووووورورم دموووووج الوووووتعلم 

 د       والسياسووووووات التاليووووووة تجسوووووود هووووووذا الووووووي ج التكوووووواملي، ات فووووووي الميظمووووووةبشووووووكل تلقووووووائي فووووووي كوووووول العمليوووووو
(Marquardt, 2002: 107) 
 .في جمي  أيحا  الميظمة ويشرهالتعلم المكتسب من المشاري  يتم التقاطب - أ
 .المدرا  يتم تعييي م أو ترقيت م بياً  على تعلم م وقدرت م على تعزيز التعلم في المحيطين ب م- ب
 . ين مسئولين عن اكتساب ويقل المعلوماتجمي  الموظ- ت
م ل البراعة الشخصية ، الميظمة تستقطب الموظ ين الذين يمتلكون خصائ  المتعلمين الجيدين- ث

 .والمبادرة وحسن االستماع واالي تاح على التغيير
بما في ذلك القدرة على التعلم ، جمي  الموظ ين يتدربوا على الك ا ات األساسية في مكان العمل- ج

 .والت كير اإلبداعي وحل المشكالت والقيادة والرعية
 :وعرض المشاريعإنشاء مراكز التميز  -7

عوون طريووذ ممارسووة ، مراكووز التميووز إسووتراتيجية قيمووة تسووتخدم موون ِقبوول العديوود موون ميظمووات الووتعلم
ي وفو، وعرب المشاري  في كل أيحا  الميظمة ي ج ذات صلة، تدوير العمل الميتظم داخل وخارج المراكز

، السياسوووووات، هووووذه المواقووووو  الميظموووووة تسوووووتطي  أن تكووووور" المزيووووود مووووون الطاقوووووة لتجريوووووب األفكوووووار المختل وووووة
 .(Marquardt, 2002: 107) الميتجات والخدمات، اإلجرا ات

 :قياس المجالت المالية وغير المالية كنشاط للتعلم -8
الميظمات المتعلمة تقوي" ولذلك ، وهذا مبدأ أساسي آخر في اإلدارة، الذم يمكن قياسب يمكن فعلب

يموا فوي قطاعوات أخور  م ول ، ي قات التعلم لي" فقط من الياحية المالية واألربواح والعائود علوى االسوت مار وا 
 .(Marquardt, 2002: 108) ور ا الزبائن، الجودة

 :الوقت والمكان للتعلم توفير -9
هيواك أوقوات ال تخورج ، يوةعلى الرغم من طبيعة األشخا  اإلبداع، ال يمكن دف  التعلم التيظيمي

والدف  بقوة البتكار أفكار مون الممكون أن يخلوذ تووتر مموا يميو  والدة هوذه ، في ا األفكار الم مة على ال ور
 .األفكار بداًل من أن يساعد على ذلك

والمسووواحة ، فاليوووا" تحتووواج إلوووى الوقوووت للتخطووويط، مووون الم وووم أن يتوووذكر أن هيووواك حووودود للسووورعة
فبعب األحيوان التم ول يقوود إلوى يتوائج ، والي سية م  وجود االستماع ليكويوا إبداعيين المادية واالجتماعية

وال ييسووى أي وًا أهميووة المحوويط وال يدسوة المعماريووة فوي توووفير بيئووة تسواعد أك وور فوي الت كيوور والووتعلم ، أسورع
 .(Marquardt, 2002: 108) ومشاركة المعرفة

 :نجعل التعلم المقصود في كل وقت وفي كل مكا -11
 د(Marquardt, 2002: 109) هياك طرذ متعددة لجعل التعلم أسلوب حياة في الميظمة م ل 
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 .المشاركة في االجتماعات مركز اليجاح هو- أ
 .التعلم عن طريذ الممارسة ال علية قدر اإلمكان- ب
 .تخصي  وقت لالجتماعات والبرامج التي تعك" المعرفة المتراكمة- ت
 من الخارج للمياصبم  أشخا  طريذ تعيين أو التعاقد  تقديم أفكار جديدة في الميظمة عن- ث

 .الم مة
 

 ملخص المبحث األول
 المنظمة المتعلمة

اسوووتعرب الباحوووث فوووي المبحوووث األول مووون هوووذا ال صووول األدبيوووات السوووابقة التوووي تياولوووت مو ووووع 
ة، موو  الميظمووة المتعلمووة بكوول جوايب ووا، وحوواول توظيووف فقوورات ذلووك المبحووث بمووا يخوودم أهووداف هووذه الدراسوو

إبووراز شخصووية الباحووث فووي بعووب الموا وو ، وكموودخل للمو وووع تيوواول الباحووث م  وووم الووتعلم، كمووا تحوودث 
عن تعلوم المووظ ين ومسوتويات الوتعلم فوي الميظموات ال وردم والجمواعي والتيظيموي وتو ويح المقصوود مون 

اول الباحوث م  ووم الميظموة التعلم التيظيمي وما هي العالقة بين التعلم التيظيمي والميظمة المتعلمة،  م تي
وح الظ وور التواريخي لم  ووم الميظموة المتعلموة وتطوور المودار"  المتعلمة من وج ة يظور الكت واب، كموا و  
وووح خصوووائ   اإلداريوووة، وبوووي ن موووا هوووي الحاجوووة إلوووى ظ وووور الميظموووة المتعلموووة ومبوووررات وجودهوووا،  وووم و  

بووين خصووائ  الميظمووة المتعلمووة وخصووائ   الميظموة المتعلمووة التووي أجموو  علي ووا العلمووا ، وو وو  مقاريووة
الميظمة التقليدية،  م بي ن العياصر الم مة لبيا  الميظمة المتعلمة عن طريذ تو يح أهم اليماذج التي توم 
تصميم ا في هذا المجال،  م ذكر أبعاد وتأ ير تطبيذ الميظمة المتعلموة علوى المسوتو  ال وردم والجمواعي 

ح أهم االسترا  تيجيات التي أجم  علي ا العلما  لبيا  الميظمة المتعلمة.والتيظيمي، وو  
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 المبحث الثاني
 واقع المنظمة المتعلمة في المؤسسات الفلسطينية

  وعالقة المنظمة المتعلمة في اإلبداع
 

 .واقع المنظمة المتعلمة في المؤسسات الفلسطينية 
 .العالقة بين المنظمة المتعلمة واإلبداع 
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 :وفقاا للدراسات السابقة اقع المنظمة المتعلمة في المؤسسات الفلسطينيةو 
 :واقع المنظمة المتعلمة في المؤسسات الحكومية :أولا 
 :جامعة األقصى -1

       والتووووووي اسووووووتخدمت يموووووووذج مارسووووووك وواتكيووووووز  2011 وفقووووووًا لدراسووووووة أبووووووو حشووووووي  ومرتجووووووى عووووووام
 ي جامعوووة األقصووى مووون وج ووة يظوور العووواملين في ووا فووو ن موود  تووووافر عياصوور الميظموووة المتعلمووة فوو  لقيووا"

                                 %67-%52أبعووووووووووووواد المقيوووووووووووووا" كايوووووووووووووت ذات درجوووووووووووووة متوسوووووووووووووطة حيوووووووووووووث تراوحوووووووووووووت بوووووووووووووين  جميووووووووووووو 
 .(2011: 428، أبو حشي  ومرتجى)
 :المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعليم -2

يمووذج مارسووك وواتكيوز لقيوا" درجوة ممارسووة اإلدارة والوذم اسوتخدم  2012وفقوًا لدراسوة البيوا عووام 
المدرسووية إلسوووتراتيجية الميظمووة المتعلموووة فوووي الموودار" ال ايويوووة يظ ووور أن درجووة ممارسوووة اإلدارة المدرسوووية 
إلستراتيجيات الميظمة المتعلمة في المدار" ال ايوية بمحافظوات غوزة مون وج وة يظور المعلموين في وا درجوة 

 .(2012: 80، البيا) %64.2ة الكلية متوسطة حيث بلغت الدرج
 :مستشفى الشفاء في غزة -3

التوووي ت ووودف إلوووى دراسوووة مووود  وجوووود عياصووور الميظموووة  2011وفقوووًا لدراسوووة التلبوووايي وسوووالم عوووام 
وقوود اسووتخدم الباح ووان يموووذج واتكيووز ، المتعلمووة فووي مستشوو ى الشوو ا  بغووزة موون وج ووة يظوور العوواملين في ووا

وأظ وورت يتووائج الدراسووة أن عياصوور الميظمووة المتعلمووة غيوور ، متعلمووةومارسووك لقيووا" عياصوور الميظمووة ال
 .(2011: 312، التلبايي وسالم) موجودة في مستش ى الش ا  من وج ة يظر العاملين في المستش ى

 :واقع المنظمة المتعلمة في وكالة الغوث في غزة:ثانياا 
لباحووووث لقيووووا" موووود  توووووفر والووووذم اسووووتخدم اسووووتبيان أعووووده ا 2007وفقووووًا لدراسووووة أبووووو عوووواذرة عووووام 

خصائ  ميظمة التعلم في مركز التطوير التربوم بوكالة الغوث الدولية في غوزة كموا يقودرها العواملون فوي 
وقوود أظ وورت يتووائج الدراسووة أن مسووتو  توووفر خصووائ  ميظمووة الووتعلم فووي مركووز التطوووير ، مركووز التطوووير

مسوتو  المركوز ، مستو  ال ريوذ، )مستو  ال ردالتربوم بوكالة الغوث الدولية  عي ة على كافة المستويات 
 .(Abu Athra, 2007: 80) بمجموع المستويات(

 :واقع المنظمة المتعلمة في شركة التصالت الفلسطينية في قطاع غزة :ثالثاا 
والوذم اسوتخدم اسوتبيان أعوده الباحوث معتمودًا علوى عيصور القيوادة  2011وفقًا لدراسة صباح عوام 

ة واألدا  التيافسي إ افة إلى ال روذ ال ردية لتحديد واق  تطبيذ م اهيم الميظموة المتعلموة وال قافة التيظيمي
حيووث خلصووت الدراسووة إلووى أن م  وووم الميظمووة المتعلمووة ييطبووذ علووى ، فووي شووركة االتصوواالت ال لسووطييية

 .(2011: 116، صباح)شركة االتصاالت ال لسطييية بشكل جيد جدًا 
 دميظمة المتعلمة في المعسسات ال لسطييية وفقًا للدراسات السابقة كما يليمما سبذ يتبين أن واق  ال
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تتوافر عياصر الميظمة المتعلمة في المعسسات الحكومية بدرجوة متوسوطة  :المؤسسات الحكومية -1
أموووا فوووي مستشووو ى الشووو ا  فووو ن ، م ووول جامعوووة األقصوووى والمووودار" ال ايويوووة فوووي وزارة التربيوووة والتعلووويم العوووالي

 .يظمة المتعلمة غير موجودةعياصر الم
تتوافر عياصر الميظمة المتعلمة في مركز التطوير التربوم في وكالة الغوث بدرجة  :وكالة الغوث -2

 . عي ة
تتوافر عياصر الميظمة المتعلمة في شوركة االتصواالت ال لسوطييية  :شركة التصالت الفلسطينية -3

 .بدرجة جيدة جداً 
ة المتعلموووة فوووي المعسسوووات ال لسوووطييية موووا زال فوووي أطوووواره هوووذه اليتوووائج تو وووح أن م  ووووم الميظمووو

ممووا يعكوو" عوودم اهتمووام المعسسووات ال لسووطييية بعمليووة تعلووم ، بوول إيووب لووي" معروفووًا لوود  بع وو ا، األولووى
، وعلووى تلووك المعسسووات االهتمووام بالدراسوووات التووي أجريووت في ووا وأبوورزت تلووك اليتوووائج، الموووظ ين وتطووورهم

من أجل الي وب بالكادر البشرم لدي ا عن طريذ عملية تعلم وتطور موظ ي وا بتوصيات الباح ين  واألخذ
 .الذم سييعك" على أدائ م في معسسات م

 
 :العالقة بين المنظمة المتعلمة واإلبداع

إذا كان اإلبوداع هوو الت كيور باألشويا  الجديودة واالبتكوار هوو القيوام بعمول أشويا  جديودة، فو ن الوتعلم 
 .(2005: 246يجم، )   المبتكرين على القيام بعمل هذه األشيا هو اكتساب قدرة هعال

وتقول ماي  أن ال ورة الصياعية كايت يقطة تحول كبيرة في حياة الميظمات، فاتخذت الميظمات الصياعية 
العلووم واإلبووداع شوووعارًا ليجاح ووا، والميظمووات توووتعلم كمووا يوووتعلم اإليسووان، إذ أن الووتعلم أصوووبح مصوودرًا للميوووزة 

سووية المسووتدامة، والقوورن الحووالي هووو قوورن الميظمووة التووي تووتعلم وتيقوول المعرفووة بسوورعة وفاعليووة فووي كوول التياف
كياي ا بشكل متواصل، وتستيد الميظمة المتعلمة على قواعد االبتكار واإلبوداع حيوث تواجوب تحوديات تتم ول 

يزهووا ب وودف الوصووول إلووى فووي كي يووة اسووتخراج طاقووات اإلبووداع الكاميووة فووي األفووراد  ووم االسووت ادة مي ووا وتعز 
 .(2010: 1ماي ، )التميز التيظيمي 

كما أن سييج قسم التعلم إلى قسمين )التعلم التكي ي والتعلم التوليودم( ويقصود بوالتعلم التوليودم أيوب 
التعلم الخالذ ويقوم على اإلبداع أليب يتطلب األفكار الجديدة في الميظمة، والطرذ الجديدة في البيئة، لوذا 

 .(Senge, 2004: 78)  قدرات الشركة يحو ال ر  المتاحة ف و يوس
وموون المعلوووم أن الووتعلم يشووكل القاعوودة ال كريووة والسوولوكية لعمليووة االبتكووار، ولووذلك يسووتدعي األموور 
ت تحًا واعيًا في بيئة العمل االجتماعية لتشجي  اإلبداع والمبدعين المجوددين بشوكل واع يرعوى هوذه العمليوة 

ورة حيوواة الشووركة واسووتمراريت ا وتقوودم ا، وهووو ال يووتم إال موون خووالل توجيووب ميحووى الووتعلم ال وورورية لتجوودد د
ن حقوذ خاللوب بعوب اليجواح المعقوت وفوذ ميحيوى  بشكل إيجابي وذكي ال يكور" القوديم ويودور فوي فلكوب وا 

 .(2011مدوية التيمية والتطوير اإلدارم، )التعلم 
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ير هوي المرحلوة األوليوة لعمليوة اإلبوداع، فوأم فعول ويت ذ الباح ون على أن مرحلة اإلعداد والتح و
إبووداعي يسووتلزم تح وويرًا واعيووًا وقويووًا ل توورة طويلووة، وهووذا التح ووير يكووون عامووًا وخاصووًا، أم التح ووير العووام 
ف ووو يتعلووذ باالختصووا  ك وورع موون فووروع العلوووم، بييمووا التح ووير الخووا  ف ووو يوورتبط بالمشووكلة المبحو ووة 

حوول ل ووا، فعلووى الم ووتم بحوول مشووكلة مووا أن يقوورأ ك يوورًا ويتصوول بوواآلخرين مموون  مباشوورة ومحاولووة البحووث عوون
يعملوون باإلطوار ي سوب ويلووم بكول موا كتوب سووابقًا حوول المشوكلة، وفوي هووذه المرحلوة إشوارة قويوة ألهميووة دور 

 .(1989: 32-33روشكا، ) التعلم في التح ير لعملية اإلبداع
ايت إحد  تلك المصادر هوي المعرفوة الجديودة، وفي وا كما أن دراكر في تحديده لمصادر اإلبداع ك

 إشارة ألهمية المعرفة والتعلم كوي ا مصدر لتحريك اإلبداع.
سووبذ يتبووين أن القاعوودة األساسووية لعمليووة اإلبووداع هووو الووتعلم، وهووو الووذم ي ووتح أبوابووًا  موون خووالل مووا

 وآفاقًا جديدة لعملية اإلبداع. 
 
 

 ملخص المبحث الثاني
 المتعلمة في المؤسسات الفلسطينية واقع المنظمة

 وعالقة المنظمة المتعلمة في اإلبداع 
سلط الباحث ال و  في هذا المبحث على واق  الميظموة المتعلموة فوي المعسسوات ال لسوطييية وفقوًا   

وقد تم استعراب واق  الميظمة المتعلمة في المعسسات الحكومية ووكالة الغوث وشوركة للدراسات السابقة، 
مووون صووواالت ال لسوووطييية مو وووحًا درجوووة تووووافر عياصووور الميظموووة المتعلموووة فوووي المعسسوووات ال لسوووطييية االت

يتائج الدراسات السابقة،  م ايتقل الباحث إلبراز العالقة بين الميظمة المتعلمة واإلبوداع معتمودًا علوى  خالل
 لسل الميطقي للدراسة.تعري ات وكتابات بعب المعل ين وذلك كمدخل لمو وع اإلبداع للح اظ على التس
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 :مقدمة
فقوود أصووبح ميووذ الخمسووييات موون هووذا القوورن مشووكلة هامووة موون ، اإلبووداع شووكل راذ لليشوواط اإليسووايي

فبعوود أن حلووت المكييووة فووي إطووار ال ووورة التقييووة العلميووة ، مشووكالت البحووث العلمووي فووي عوودد كبيوور موون الوودول
يعيوود العموول آليووًا وروتيييووًا ازداد الطلووب أك وور فووأك ر علووى وتكويووت ظوواهرة اليشوواط العقلووي الووذم ، المعاصوورة

، فالتقدم العلمي ال يمكون تحقيقوب مون دون تطووير القودرات المبدعوة عيود اإليسوان، اليشاط اإلبداعي الخالذ
 .(1989: 11، روشكا) وهذا التطوير من م مات العلوم اإليسايية عامة

غام وة أو موهبوة خارقوة يحتكرهوا األشوخا   وهوي ليسوت قووة، إن م ارة اإلبوداع تصوي  العجائوب
ويمكوون لكوول شووخ  أن ، بوول يعتبوور اإلبووداع طاقووة يمتلك ووا كوول إيسووان بوودرجات مت اوتووة، ذوو الحووظ السووعيد

فاإلبووداع ك ووا ة وطاقووة واسووتعداد يكتسووبب اإليسووان موون خووالل ، يكتسووب هووذه الم ووارة ويصووبح موون المبوودعين
رادتب وخيا  .(2009: 3، خير اا)لب وتجاربب ومعلوماتب تركيز ميظم لقدراتب العقلية وا 

إذ لووم يعوود كافيووًا أن تووعدم الميظمووات ، واإلبووداع أحوود أهووم المتطلبووات الرئيسووية فووي اإلدارة المعاصوورة
لووذا فالميظمووات التووي تبغووي ، فووذلك يووعدم ب ووا إلووى ال شوول فووي ك يوور موون األحيووان، أعمال ووا بووالطرذ التقليديووة

يموووا يكوووون اإلبوووداع واالبتكوووار والتغييووور سووومات مميوووزة ل وووا، ة وال اعليوووةاليجووواح ال تقوووف عيووود حووودود الك وووا   وا 
 .(2008: 357-358، الزيادات)

وال تقووووم بتشوووجي  العووواملين علوووى ، إن أم ميظموووة ال ت ووو  يصوووب أعيي وووا اإلبوووداع ك ووودف رئيسوووي
علووى مواج ووة  سوويكون مصوويرها التووردم واالي يووار لعوودم قوودرت ا، اإلبووداع وتوووفير الجووو والبيئووة المياسووبة لووذلك

فوالتطورات المحيطوة بيوا والياتجوة ، التغيرات والتطورات التي تظ ر باستمرار على بيئت ا الداخلية والخارجيوة
، عوون  ووورة المعلومووات والتقوودم التكيولوووجي ال ائوول وزيووادة حوودة الميافسووة بووين الشووركات وتيوووع حاجووات ال وورد

لوذلك يجوب علووى الميظموات أن تسوتجيب ل ووذه ، قوود أحود ت وأوجودت مشووكالت عديودة، وزيوادة طمووح األفوراد
التطووورات ب حووداث التغييوورات والتعووديالت التووي تتواكووب موو  هووذه التطووورات وال يمكوون تحقيووذ ذلووك إال عبوور 

 .(2010: 51، حمدوية)إيجاد وخلذ مياخ داعم لإلبداع 
لووم يكوون  ويجووب أن يكووون اعتياديووًا إن، وقوود اعتبوور دراكوور أن اإلبووداع عموول عقاليووي ميووتظم ود وب

وحيث أن التغير سري  في عصريا الحا ر ف ن الزوال يأتي ، فالميظمة التي ال تبدع ت رم وتزول، روتييياً 
 .(Drucker, 1985: 37)سريعًا أي ًا 

ومون ، وير  ويلسون وروزيي يلد أيب من ال رورم للميظمات أن تكون أك ر إبداعية كوسويلة للبقوا 
 يح وووز ال ووور  واليموووو وبدويوووب تت ووواو  الميظموووات وفوووي الي ايوووة تمووووتياحيوووة أخووور  فووو ن اإلبوووداع يسوووت ير و 

(Wilson & Rosenfeld, 1999: 530). 
ذا مووا تحوود يا عوون الميظمووات ال لسووطييية ف ي ووا أحوووج مووا تكووون إلبووداع العوواملين في ووا تحووت ظوول  وا 

غالذ المعابر م ل يق  الموارد، ال غوط والتحديات التي تواج  ا  .ائيلي الخايذبسبب الحصار اإلسر ، وا 
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 :تعريف اإلبداع
 :اإلبداع لغة -1

واا ، لاخترعتب ال على م ا دشووووووووووووووووووووووي وأبدعت ال، وبدأه أيشأه دًوابتدعب بدعا يبدعب  الشي بدع
ف وو سوبحايب الخوالذ المختورع ، أم خالق وا ومبودع ا (117، البقورة) تعالى يقول " بدي  السماوات واألرب "

 .( 229-230د1981، ميظور ابن) ال عن م ال سابذ
وهووذا يشووير إلووى أن المعوواجم ، القوودرة علووى اإليجوواد دوعوورف معجووم ويبسووتر اإلبووداع فووي اللغووة بأيووب

العربية واألجيبية تت ذ من الياحية اللغوية على أن اإلبداع يعيي القدرة على إيجاد الشوي  علوى غيور م وال 
 .سابذ
 :اإلبداع اصطالحاا  -2

وقود سوارت ، دة من الظواهر ذات وجووه أو أبعواد متعوددةإن اإلبداع ظاهرة معقدة جدًا أو جملة معق
، األبحواث فووي مجووال اإلبووداع علووى جب ووة عري ووة مليئووة بالتشووعب والتيوووع موون حيووث تياول ووا ألبعوواد اإلبووداع

والجودول التوالي يو وح  (1989: 16، روشوكا)ول وذا يبودو مون الصوعب إيجواد تعريوف محودد ومت وذ عليوب 
 دأهم تعري ات اإلبداع

 (5-2) جدول رقم
 اإلبداع تعريفات

 التعريف السنة الباحث

Simpson 1984  المبادرة التي يبدي ا الشخ  بقدرتب على االيشقاذ من التسلسل العادم في الت كيور إلوى ت كيور مخوالف
 .(1984: 124، كلية )المليجي

Drucker 1985 قوووووووووة أف ووووووووولأو تقديموووووووووب بطري، اإلحوووووووووالل المسوووووووووتمر للجديووووووووود بووووووووودل القوووووووووديم بتقوووووووووديم شوووووووووي  جديووووووووود             
(Drucker, 1985: 5). 

Stein 1985 (1985: 26، عملية ييتج عي ا عمل جديد ير ي جماعة ما أو تقبلب على أيب م يد )الميصور 

Guilford 1986 وتتم ول هوذه ، التي تختلوف فيموا بيي وا بواختالف مجوال اإلبوداع، تيظيم لعدد من القدرات العقلية البسيطة
 .(2004: 81، والمروية واألصالة )مركز الخبرات الم يية، القةالقدرات في الط

يما هو في اكتشاف عالقات ووظائف جديودة، اإلبداع لي" مجرد محاكاة لشي  موجود 1989 عيسوم وو و  هوذه ، وا 
 (.1989: 20، العالقات وتلك الوظائف في صورة إبداعية جديدة )عيسوم

التي تقوود إلوى تحقيوذ إيتواج جديود وأصويل ، ن العوامل الذاتية والمو وعيةالوحدة المتكاملة لمجموعة م 1989 روشكا
 .(1989: 16-17، ذو قيمة من ال رد والجماعة )روشكا

السويدان 
اليظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة  م تطوير هذا اليظر ليتحول إلوى فكورة  وم إلوى تصوميم  1994 والرفاعي

 .(1994: 80، واالستعمال )السويدان والرفاعي  م إلى إبداع قابل للتطبيذ

م موا كايوت ال كورة ، لتطوير فكرة قديمة أو إليجواد فكورة جديودة، مزيج من الخيال والت كير العلمي المرن 1999 الحمادم
 .(1999: 32، يمكن تطبيقب واستعمالب )الحمادم، ييتج عي ا إيتاج متميز غير مألوف، صغيرة

Amabil 1998 يجوواد حلووول مياسووبة لتجاوزهووا بأسوولوب جديوود، مشووكالتتشووخي  ال عبوور ترتيووب األفكووار المتاحووة فووي ، وا 
 .(Amabil, 1998: 77صيغة جديدة )
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 ثجرد بواسطة الباح دالمصدر
 

إيتاج فريد غير موألوف قابول للتطبيوذ واالسوتعمال ومقبوول اجتماعيوًا "هو وير  الباحث أن اإلبداع 
 ."وذلك عن طريذ الت كير بطريقة غير تقليدية في استغالل الموارد المتاحة

علوووووى الووووورغم مووووون تعووووودد موووووداخل م ووووواهيم اإلبوووووداع إال أن التعري وووووات السوووووابقة اهتموووووت بالم وووووامين 
 .(2008: 14-15، بلوايي) دصر التي يرتكز علي ا م  وم اإلبداع وهيوالخصائ  والعيا

 .أن اإلبداع يتطلب قدرات عقلية تتم ل في التحس" بالمشكالت والطالقة واألصالة والمروية -1
 .أن اإلبداع عملية ذات مراحل متعددة ييتج عي ا فكرة أو عمل جديد -2
فقود يكوون فوي صوورة ميوتج ، ماديوًا ملموسواً أن ج د اإلبداع وما ييتج عيب لي" بال رورة أن يكوون  -3

 .أو خدمة أو فكرة أو رعية
أن ج ووود اإلبوووداع وموووا ييوووتج عيوووب ال بووود أن يكوووون ذا قيموووة ملحوظوووة سووووا  علوووى مسوووتو  ال ووورد أو  -4

 .الميظمة أو المجتم 
يما يمكن ممارستب على مستو  ال رد والمجتم  والميظمة، أن اإلبداع لي" ظاهرة فردية فقط -5  .وا 

 التعريف السنة الباحث

 2002 جروان

يمكوون أن ، مووزيج موون القوودرات واالسووتعدادات والخصووائ  الشخصووية التووي إن وجوودت فووي بيئووة مياسووبة
لى يتاجات أصيلة وم يدة سوا  باليسبة لخبرات ال رد السوابقة أو خبورات ترقى بالعمليات العقلية لتعدم إ

المعسسووة أو المجتموو  أو العووالم إذا كايووت اليتاجووات موون مسووتو  االختراقووات اإلبداعيووة فووي أحوود ميووادين 
 .(2002: 22، الحياة اإليسايية )جروان

 2003 ر ا
اكتشاف أفكار أو يظريوات أو اختراعوات أو أسواليب الخروج عن الت كير والمعرفة التقليدية مما قد ييتج عيب 

مكاييات الميظمة وبما يساعدها على التكيف والت اعل م   عمل جديدة ومتطورة ومقبولة ومياسبة لظروف وا 
 .(2003: 30، كافة المتغيرات وتحسين إيتاجيت ا وتطوير مستو  أدائ ا وأدا  العاملين ب ا )ر ا

 2009 العجلة
ب ودف حول مشوكلة أو ، التي تمكون ال ورد مون إيتواج فكورة جديودة متميوزة قابلوة للتطبيوذمزيج من القدرات 

تطوير يظام قائم أو إيجاد م  وم أو أسلوب عملي لتي يذ أعموال الميظموة بشوكل يك ول تحقيوذ األهوداف 
 .(2009: 14، بك ا ة وفاعلية )العجلة

 2010 أبو زيد
ويتجوواوز موا هووو موألوف للتوصوول إلوى شووي  جديوود ، لبيئووةيت اعوول في وا ال وورد مو  ا، عمليوة ذهييووة معرفيوة

يعووود تطبيق وووا ، وقوود يكووون هووذا الشووي  سووولعة جديوودة أو أسوولوب جديوود أو عمليووة جديوودة، غيوور مووألوف
 .(2010: 34، أبو زيد) بالمي عة للميظمة وللمجتم  بصورة عامة

 2010 جبر 

العوامووووول العقليوووووة والشخصوووووية تكوووووون يتيجوووووة لت اعووووول مجموعوووووة مووووون ، عمليوووووة عقليوووووة متعوووووددة المراحووووول
بحيووث يووعدم هووذا الت اعوول إلووى يتاجووات وحلووول مبتكوورة للمواقووف اليظريووة والتطبيقيووة فووي ، واالجتماعيووة

         ويتميووووووز هوووووووذا العمووووووول بالحدا ووووووة واألصوووووووالة والمرويووووووة والقيموووووووة االجتماعيوووووووة، مجووووووال العمووووووول اإلدارم
 .(2010: 11، )جبر

 2011 بربراوم
مون خوالل ، ر يعتمد الموهبة والقدرات الذاتية والخبرات المكتسبة والتعلويم لألفورادمستو  معين من الت كي
لإلتيووان بأفكووار جديوودة م يوودة وأصوويلة تسوو م فووي تطوووير الوسووائل والطوورذ لحوول ، محاكوواة البيئووة المحيطووة

 .(2011: 18)بربراوم،  المشكالت ولتحقيذ األهداف ورغبات المست لكين



51 
 

يمووا هووو طاقووة كاميووة يتصووف ب ووا األفووراد ، بووداع سوولوك إيسووايي ال يقتصوور علووى فئووة معييووةأن اإل -6 وا 
 .وتيمى هذه القدرات عن طريذ عدة عوامل، فيولد اإليسان وبداخلب قدرة إبداعية، جميع م بدرجات مت اوتة

 :النظرة اإلسالمية لإلبداع
، بأي وووا كايووت أغيووى الح ووارات إبوووداعاً  إن موون يتصوو ح توواريخ الح وووارة اإلسووالمية ال يسووتطي  إال أن يقوور

وأخصب ا فكرًا وعطاً  ألي ا استطاعت أن تص ر في بوتقت ا كل العياصر البشرية واألعراذ واألجيا" في 
 .بوتقة اإلسالم الواحدة

وقووود و ووو  الم كووور اإلسوووالمي عمووواد الووودين خليووول ، إن اإلسوووالم وكموووا عوديوووا ال يتووورك األموووور دون  ووووابط
 در   رورة توفرها في أم عمل حتى يكون إبداعًا من وج ة يظر إسالمية وهيشروطًا لإلبداع ي

 .الغاية تدرك بالوسيلة الشرعية والغاية ال تبرر الوسيلة -1
 .اإلبداع يكون في كل أمر ال يتعارب م  اإلسالم -2
 .اإلبداع يكون في كل أمر يزيد معرفتيا باا تعالى -3
 .عدم إلى ارتقا  إيسايياإلبداع يكون في كل أمر فيب ارتقا  علمي ي -4
 .اإلبداع يكون في أمر يزيد من قوة المسلمين وتمكي م -5
 .اإلبداع يكون في كل أمر يزيد في تو يح اإلسالم أو ايتشاره -6

وعليب ف ن عماد الدين خليل ير   ورورة إعوادة اليظور فوي بعوب التعري وات الغربيوة لإلبوداع حتوى 
 عورف هافول اإلبوداع علوى أيوب القودرة علوى تكووين ترتيبوات أو فمو الً ، يأخذ بعدًا جديدًا وصياغة إسوالمية لوب

علوى أن  دفير  خليل بأن ي يف إلى التعريف ليتوا م مو  وج وة اليظور اإلسوالمية عبوارة، تيظيمات جديدة
 .(1993: 305-306، يكون ل ا مردودها الحسن على اإليسايية )المزيدم

 :دوافع اإلبداع
 .(2010: 4، ماي ( )2010: 39، حمدوية( )2009: 6، خير اا)دصيف خير اا دواف  اإلبداع إلى

 :دوافع ذاتية داخلية ومنها -1
 .الحما" في تحقيذ األهداف الشخصية- أ
 .الرغبة في مساهمة مبتكرة- ب
 .الرغبة في اكتشاف األشيا  الجديدة- ت
 .الرغبة في إحداث التغيير- ث
 .الرغبة في معالجة التعقيدات والمشاكل- ج
 :ومنهادوافع بيئية خارجية  -2
 .التصدم للمشاكل العامة والخاصة م ل مشاكل العمل واليوعية وتحسين الخدمات والتدريب- أ
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ف مة فر  مطلوب اكتشاف ا ومجازفات ييبغي التخطيط ل ا وتيبعات ، متطلبات ودواف  التغيير- ب
المألوف أو ويختلف الت كير المطلوب ل ذه األمور عن الت كير ، ييبغي القيام ب ا وتقييمات يلزم تأديت ا

 .حتى العلمي حيث الوقت ال يكون  اغطًا والتكاليف ميسرة
 .التقدم واالزدهار يتطلبان المزيد من األفكار الجديدة والمستمرة- ت
 :دوافع مادية ومعنوية مثل -3
 .الحصول على المكافآت المالية- أ
 .الحصول على التقدير وال يا  والسمعة- ب
 .االرتقا  في المراتب الم يية والعلمية- ت
 .مة الوطن واألمةخد- ث

 :مصادر اإلبداع في المنظمات
 دأشووار دراكوور بووأن اإلبووداع الموويظم يتعيووى بمراقبووة سووبعة مصووادر لل وور  اإلبداعيووة الرئيسووية التاليووة

(Drucker, 1985: 35( )2012: 14، المطيرم( )2010: 36، أبو زيد). 
 .لمتوقعةواألحداث الخارجية غير ا، ال شل غير المتوق ، اليجاح غير المتوق  -1
 .عدم ايسجام الواق  ال علي م  ما هو م ترب أو ما يجب أن يكون عليب الحال -2
 .اإلبداع الياجم عن الحاجة على تغيير في العملية -3
 .التغير في بيية قطاع العمل أو بيية السوذ -4
 .التغير في العوامل الديموغرافية -5
 .والمعايي، واألمزجة، التغير في اإلدراك -6
 .المعرفة الجديدة -7
 :نواع اإلبداع في المنظماتأ
 :اإلبداع على مستوى الفرد -1

وموون بووين خصووائ  ، هووو اإلبووداع الووذم يحققووب األفووراد الووذين يمتلكووون قوودرات وسوومات إبداعيووة 
واإليسان المبدع لي" بال رورة بأن يكون عالي الذكا  ولكيب يتمت  ، الذكا ، التعليم، المعرفة) ال رد المبدع

العوووادات االجتماعيوووة ، الط ولوووة المتسووومة بوووالتيوي ، تكووووين عالقوووات بوووين األشووويا بالقووودرات الت كيريوووة علوووى 
 .(2010: 14، جبر) (Kreitner&Kinicki, 1992: 580) والت اعل م  اآلخرين(

 :اإلبداع على مستوى الجماعة -2
بوداع الجماعوة ي ووذ ك يو  رًا هو اإلبداع الذم يتم تحقيقب من ِقبل الجماعة )قسم أو دائرة أو لجيوة( وا 

وال شووك فوو ن ، وذلووك يتيجووة للت اعوول فيمووا بيووي م وتبووادل الوورأم والخبوورة، مجموووع اإلبووداعات ال رديووة لألع ووا 
ويتوأ ر إبوداع ، التحديات الكبيرة التي تواج  ا الميظمات المعاصرة تتطلب تطووير جماعوات العمول المبدعوة
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االلتووزام بووالتميز فووي ، حريووة عوون األفكووارالمشوواركة والتعبيوور ب، الرعيووة المشووتركة)دالجماعووة بالعواموول اآلتيووة
 .(2011: 34، بربراوم) (Smith, 1999: 165) دعم ومعازرة اإلبداع(، األدا 

اخووتالف ) دإلووى العواموول اآلتيووة التووي تووع ر فووي إبووداع الجماعووة( 193:1992، كمووا تشووير )الوودهان 
حدا وة ، ايسوجام الجماعوة، عوةتماسوك الجما، تيوع الجماعوة، جي" الجماعة يساعد على إيتاج حلواًل أف ل

 .زيادة حجم الجماعة يزيد فر  اإلبداع(، عمر الجماعة قادرة على اإلبداع أك ر من الجماعة القديمة
 :اإلبداع على مستوى المنظمة -3

يمووا ، ال بوود موون التأكيوود موورة أخوور  علووى أن اإلبووداع فووي الميظمووات المعاصوورة لووم يعوود مسووألة توورف  وا 
وعلي وا أن تجعول اإلبوداع ، وال غيوى عيوب إذا موا أرادت الميظموة البقوا  واالزدهوار، بات أمرًا  روريًا وملحواً 

 (1994: 277، )عسواف دويمكون تحقيوذ ذلوك بتووافر الشوروط التاليوة، أسولوب عمل وا وممارسوات ا اليوميوة
 .(2010: 38، أبو زيد)
ويقدرون ،  اهيموذات عالقة بالم،  رورة إدراك أن اإلبداع يحتاج إلى أشخا  ذوم ت كير عميذ- أ

ولتيمية هذه األشيا  وتعزيزها على الميظموة أن ، ولدي م رغبة االستطالع، القيمة العلمية لليظريات الجديدة
 .تعمل على توسي  إدراك ال رد من خالل التعلم والتدريب والمشاركة

ر وهووذا يعيووي توودريب الت كيوور وتشووجيعب ليكووون أك وو،  وورورة تعلووم حوول المشووكالت بصووورة إبداعيووة- ب
ليي ذ من األطر المألوفة في التعامل م  المشكالت إلى البحث عن أساليب وطرذ وبدائل ، مروية وسالسة

 .جديدة وغير عادية
 رورة تيمية الم ارات والقدرات اإلبداعية في إيجاد المشكالت وتعزيزها مما يساعد على اكتشواف - ت

 .لوفالمشكالت وتقصي أبعادها مما هو غير مباشر وفيما هو غير مأ
،  وورورة تيميووة الم ووارات اإلبداعيووة فووي صووي  المشووكالت أو بيا هووا موون العوودم والعموول علووى حل ووا- ث

ويمكوون تيميووة ذلووك موون ، بوول هووي التووي يصوويع ا ويعموول علووى حل ووا، فالمشووكلة اإلداريووة ال تعلوون عوون ي سوو ا
التيظيمي أو العمليوات خالل التشكيك وا  ارة التساعالت بشأن الواق  الحالي في الميظمة فيما يتعلذ بال يكل 

 .أو أساليب العمل أو أدواتب
 :عناصر اإلبداع

 :Originality األصالة -1
، أو مدهشة أو يادرة لم يسبذ إلي ا أحود، المقصود باألصالة هيا قدرة ال رد على توليد أفكار جديدة

يوز االسوتجابات وتتم، وكلما قل شيوع ال كرة زادت درجة أصوالت ا، أو بمعيى آخر إيتاج ما هو غير مألوف
 .(2011: 29، المشوط( )2010: 21، جبر)األصيلة بالطرافة 
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 :Fluency الطالقة -2
المقصود ب ا قودرة الشوخ  علوى إيتواج كميوة كبيورة مون األفكوار ت ووذ المتوسوط العوام فوي غ وون 

ة ويمكوووون اسووووتعراب بعووووب أيووووواع الطالقوووو، ويقووووال أن الطالقووووة بيووووك القوووودرة اإلبداعيووووة، فتوووورة زمييووووة محووووددة
 .(2004: 58، السويدان والعدلويي)دكالتالي

وال يلعووب عاموول ، هووي السوو ولة فووي إيتوواج كلمووات تحووت شووروط تركيبيووة معييووة :الطالقــة اللفظيــة - أ
 .م ل إيتاج كلمات تبدأ أو تيت ي بحرف معين، المعيى دورًا هامًا في ا

فووي المعيووى أو فووي أم  هووي القوودرة علووى اإليتوواج السووري  للكلمووات التووي تشووترك :الطالقــة الرتباطيــة - ب
 .م ل إيتاج أكبر عدد ممكن من المترادفات والمت ادات، ص ة أخر 

هي القدرة على اإليتاج السري  لعدد من األم لة والتو يحات والتكوييات استيادًا  :الطالقة الشكلية - ت
م ول أن يعطوى خطووط بشوكل معوين ويطلوب ميوب أن ي ويف بعوب ، إلى م يرات شكلية أو وصو ية معطواة

 .ةإل افات لتكوين رسوم ألشكال حقيقية عديدا
هوي القودرة علوى اسوتدعا  أكبور قودر ممكون مون األفكوار المياسوبة فوي فتورة زمييوة  :الطالقـة الفكريـة - ث

 .محددة لمشكلة أو موقف م ير
ــة - ج ــة التعبيري وصووياغة ، هووي القوودرة علووى الت كيوور السووري  فووي تكوووين كووالم متوورابط ومتصوول :الطالق

 .التراكيب اللغوية
 :Flexibility المرونة -3

وأن ال يتصلب حول يوعية واحودة مون الحلوول أو يقوف ، أن تكون هذه األفكار متيوعة في جوهرها
ف و يغير باستمرار في المعيوى أو الت سوير أو االسوتعمال أو ف وم الم موة ، عيد طريقة واحدة إليجاد الحلول

أم أن المرويوة تتعلوذ ، عيوي ت سويرًا جديودًا لل ودفأو إستراتيجية العمل أو يغير في اتجاه الت كير الوذم قود ي
 .(2010: 48، حمدوية) بالكيف ولي" بالكم

 .(2002: 118، )السرور دوتأخذ المروية أحد الشكلين التاليين
وهي القدرة على تغيير الوج ة الذهيية التي ييظر من خالل وا إلوى حول المشوكلة  :المرونة التكيفية- أ

 .المحددة
وهي القدرة على سرعة إيتاج أكبر عدد ممكن من األفكار المختل وة التوي تورتبط  :المرونة التلقائية- ب

 .بموقف معين
 :Sensitivity to Problems الحساسية للمشكالت -4

دراك طبيعت ووووا        والمبوووودع يالحووووظ أن هيوووواك شوووويئًا خاطئووووًا ، هووووي القوووودرة علووووى تحسوووو" المشووووكالت وا 
وال شوك أن األشوخا  الوذين توزداد ،  (2009: 20، الجعبرم( )2003: 35، ر ا)ال يالحظب اآلخرون 

حساسيت م إلدراك أوجب القصوور فوي المواقوف المختل وة توزداد فرصوت م لخووب غموار البحوث في وا وبالتوالي 
 .(2002: 26، إبراهيم)ف ن االحتمال سيزداد أمام م يحو اإلبداع الخالذ 
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 :Analysis and Synthesis التحليل والربط -5
والمبووودع ، والقووودرة علوووى اسوووتيباط ا بصوووورة مبدعوووة، يووول إلوووى الت اصووويل وتحليل ووواالمقصوووود ب وووا الم

حيث يستطي  أن يحت ظ في ذهيوب بعودد ، يستطي  أن يربط بين عدد من األفكار وي كر ب ا في الوقت ذاتب
   ال أن يتشووو  ذهيووب إذا فكوور فووي فكوورتين ، موون المتحوووالت والشووروط والعالقووات حووين ي كوور فووي مشووكلة مووا

 .(2010: 23، جبر( )2004: 59، السويدان والعدلويي)ال ة في آن واحد أو  
 :خصائص اإلبداع

وذلوك ، ايعك" اختالف الكتاب والباح ين في تعريف ماهية اإلبداع على تحديود خصوائ  اإلبوداع
، فوووالبعب حووودد خصوووائ  اإلبوووداع مووون وج وووة يظووور عاموووة، حسوووب الوج وووة التوووي ييظوووروا ب وووا إلوووى اإلبوووداع

والبعب حدد السومات والخصوائ  الشخصوية للمبودعين ، هذه الخصائ  بالعملية اإلبداعيةوالبعب ربط 
 .(2010: 14، ذات م )جبر

وتتصووووف العمليووووة اإلبداعيووووة كمووووا يقووووول يوسووووف ميخائيوووول أسووووعد فووووي كتابووووب "سوووويكولوجية اليمطيووووة 
سوووويدان ال( )1991، أسوووعد)دواإلبداعيوووة" بمجموعوووة مووون الخصوووائ  التوووي يسوووتطي  أن يحوووددها فيموووا يلوووي

 .(2004: 26، والعدلويي
 .القدرة على اكتشاف عالقات جديدة -1
 .القدرة على استيطاذ تلك العالقات واإلفصاح عي ا -2
 .الربط بين العالقات الجديدة وبين العالقات القديمة التي سبذ لغيره اكتشاف ا -3
 .توظيف العالقات الجديدة لتحقيذ أهداف معيية -4
 .بالقدر الذم يخدم ويحقذ اإلبداعية لديب اإلحجام عن األخذ عن اآلخرين إال -5

 دل ذه الخصائ  ما يلي( 2004: 27، السويدان والعدلويي)وي يف 
 .فبعب ما هو صحيح اليوم قد يلغى غدًا والعك" صحيح، اإلبداع علم يظرم تجريبي لي" ي ائي -1
يب وتعووالى فقوود أودع اا سووبحا، يوجوود اإلبووداع عيوود كوول اليووا" بوودرجات مت اوتووة ومجوواالت مختل ووة -2

 .تيميت ا وصقل ا رالقدرة على اإلبداع في البشر وترك ل م أم
 .يعتمد اإلبداع على الت كير اإلحاطي الذم لب أك ر من حل -3
 .قادر على اليظر إلى األمور من زوايا مختل ة -4
 .قابل لاليتقال والتطبيذ -5
 .حسا" للمشكالت أم قادر على إيجاد حلول مختل ة ل ا -6
 .ياق ات واليواق  في البيئةقادر على مالحظة الت -7
 .ال يشترط الجدة لآلخرين بل يك ي أن تكون جديدة للشخ  ي سب -8
المبدع ال ي كر في حل جديد فحسوب بول يودرك مشوكالت جديودة وييظور إلوى الموألوف والشوائ  مون  -9

 .خالل ميظور جديد
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( 1995: 35، عساف) دكما أجمل عساف خصائ  اإلبداع في  الث خصائ  رئيسية وهي
 .(2011: 35، مشوطال)
حيووث تووتم ممارسووتب عوون طريووذ ، فاإلبووداع لووي" حكوورًا علووى األفووراد داإلبووداع ظوواهرة فرديووة وجماعيووة -1

 .الجماعات والميظمات
، فاإلبووداع لووي" حكوورًا علووى الخبوورا  والعلمووا  داإلبووداع ظوواهرة إيسووايية عامووة وليسووت ظوواهرة خاصووة -2

 .عياصر إبداعية حيث تيطوم شخصيتب على، فاإليسان العاقل إيسان مبدع
فالعوامووول الورا يوووة ل وووا  داإلبوووداع كالشخصوووية يووورتبط بالعوامووول المورو وووة كموووا يمكووون تيميتوووب وتطوووويره -3

 .تأ يرها الكبير في وجود االستعدادات اإلبداعية لد  ال رد
( 2006: 59، العازمي( )Drucker, 1985: 243) دوقد حدد دراكر خم" خصائ  لإلبداع وهي    
 .(2010: 16، جبر)
وبوووالت كير فوووي اسوووتغالل هوووذه ، اإلبووداع يبووودأ دائموووًا بالتحليووول اليظووامي لل ووور  التوووي يتيح وووا التغييوور -1

 .ال ر  وتحويل ا إلى إمكايات إبداعية
وفي ذات الوقت يتصل فيب بالتصوورات والصوياغات ، بما أن اإلبداع ج د متصل باإلدراك الحسي -2

واالسوووتماع فوووي البحوووث عووون إجابوووة مقيعوووة للتسووواعالت ف يوووب يتطلوووب قووودرات متميوووزة فوووي المالحظوووة ، الجديووودة
 .المختل ة

، ال بود أن تكوون موج وة إلشوباع حاجوات أو رغبوات معييوة، لكي تكوون يتيجوة اإلبوداع ذات فاعليوة -3
 ؟لماذا لم ي كر فيب قبل ذلك، هذا أمر بدي ي دإن أف ل تعبير عن اإلبداع الجديد هو

تعووديالت والتغييوورات الواجبووة أ يووا  العمليووة اإلبداعيووة بمووا فال، اإلبووداعات ال عالووة تبوودأ دائمووًا صووغيرة -4
علوى أن يتطووور األموور مرحليوًا وفقووًا ليتووائج ، تشومل موون اختبوار وتجريووب وتقووويم تسوتوجب البوودايات الصووغيرة

 .التجريب والتقويم
إذا لوووم يطموووح الج ووود ، إن المحصووولة اإلبداعيوووة ال عالوووة تتطلووو  إلوووى موقووو  الصووودارة والتميوووز والريوووادة -5
 .ف يب في الغالب ال يصل إلى يتيجة إبداعية، إلبداعي ميذ البداية إلى موق  الصدارة والت وذا

 :مراحل عملية اإلبداع
وقوود حوواول الووبعب أن ، اختلووف العلمووا  فووي تحديوود مراحوول اإلبووداع كمووا اختل وووا فووي تعريووف اإلبووداع

حاولوة واال" الوذم حودد أربو  مراحول وأك ر هذه المحاوالت ش رة م، يحدد جملة من المراحل لعملية اإلبداع
 .(2011: 33، المشوط( )2011: 23، بربراوم( )2006: 61، العازمي( )1989: 32، روشكا) دهي
ويتم في هذه المرحلةجم  المعلومات وذلك بعد اإلحسا" بالمشكلة التي تم ول  :اإلعداد والتحضير -1

الشوواذ لغوورب إعووداد ال وورد وتمكييووب موون وتت وومن هووذه المرحلووة الك يوور موون العموول ، محووور اهتمووام المبوودع
وباتجوواه تمكووين ال وورد موون أن يمووار" يمطووًا ، تجميوو  وتطوووير قابليتووب ذات العالقووة باالسووتعدادات اإلبداعيووة

 .جديدًا من الت كير بعيدًا عن األسلوب المألوف
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بشوكل وقود يظ ور الحول ، ويمكن ل وذه المرحلوة أن تودوم ل تورة طويلوة أو قصويرة :البزوغ أو اإلشراق -2
وتتطلوب هوذه المرحلوة العمول الوذهيي الجواد للوصوول إلوى الحول ، م اج  وهو ما يسمى بالحل غير المتوقو 

 .في أسرع وقت ممكن
وفووي هووذه المرحلووة يبوودأ تبلووور العموول اإلبووداعي داخوول عقوول المبوودع قبوول أن  :الستبصــار )الحــدس( -3

 .بداعف ي المرحلة التي تسبذ مرحلة تحقيذ اإل، يتحول إلى واق  ملمو"
وهي مرحلة تجريب الحل واختباره والتحقذ من مد  فائودة وعمليوة هوذه اإلسوتراتيجية فوي  :التحقيق -4

وعمليووة الخطوووات ، وييظوور فووي هووذه المرحلووة يظوورة تقيوويم وتقووويم بووالتحقذ موون صووحة ال كوورة، مواقووف متعووددة
 .المتبعة وهل تحتاج شيئًا من الصقل

فمرحلوة البوزول لوم ، القوى معار وة وعودم قبوول كواف أن هوذا التحديود قود1989) ، روشوكا)ويقوول 
وتتوواب  هووذه المراحوول علووى هووذا ، تلووذ قبووواًل واستحسووايًا مطلقووًا بييمووا مرحلووة االستبصووار كايووت قابلووة لليقووا 

 .اليحو كايت غير معكدة و ابتة
أما ويست ف يب ير  أن عملية اإلبداع الجماعي تمر بمراحل متيوعة تتكون من خالل ا ال كرة 

، جبر) (2009: 22، العجلة( )2004: 22، العساف( )2002: 150، السرور) دإلبداعية وهيا
18:2010.) 

تدرك الجماعة الحاجة إلوى اإلبوداع حوين يكوون هيواك فجووة بوين  :مرحلة إدراك الحاجة إلى اإلبداع -1
أو حييما تدرك ، ل جوةوبالتالي ف ن الت كير اإلبداعي يحدث كاستجابة ل ذه ا، األدا  المتوق  واألدا  الحالي

 .الميظمة أو الجماعة أهمية بعب اإلبداعات كمطلب أساسي الستمرار وبقا  الميظمة
وتحت وون هووذه المرحلووة االقتراحووات اإلبداعيووة لآلخوورين  :مرحلــة المبــادرة بطــرا األفكــار اإلبداعيــة -2

 .الذين يم لون جماعة العمل وذلك بغرب حل المشكلة أو تحسين الو   الراهن
ومن المتوقو  فوي ، يتم في هذه المرحلة تبيي وتوظيف األفكار اإلبداعية المرغوبة :ة التطبيقمرحل -3

 .هذه المرحلة إجرا  بعب التعديالت على األفكار لتمكيي ا من التطبيذ بيجاح
وهوي المرحلوة التوي يصوبح في وا العمول اإلبوداعي أو ال كورة اإلبداعيوة جوز ًا اعتياديوًا  :مرحلة الثبات -4

 .مة حيث يرتبط ب قافة ومعايير إجرا ات الرقابة في الميظمةمن الميظ
 :مستويات اإلبداع

خمو" مسوتويات لإلبوداع وصول ، يقترح كال ن تيلور الذم قاد معتمرات جامعة يوتوا لدراسوة اإلبوداع
السوووويدان )د إلي وووا بعووود تحليلوووب لحووووالي مائوووة تعريوووف مووون تعري وووات اإلبوووداع وهوووذه المسوووتويات الخمووو" هوووي

 .(1979: 17-18، عيسى( )2004: 22، العساف( )2004: 30-33، يوالعدلوي
 :المستوى التعبيري -1

يبووودو أن موووا يميوووز اليوووابغين فوووي هوووذا المسوووتو  مووون اإلبوووداع هوووو صووو ة التلقائيوووة وصووو ة الحريوووة أو 
 .وغالبًا ما يكون هذا المستو  أو اليوع في مجال األدب وال ن وال قافة، المستو  المستقل
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 :يالمستوى اإلنتاج -2
وييتقوول األفووراد موون المسووتو  التعبيوورم لإلبووداع إلووى المسووتو  اإليتوواجي حييمووا تيمووو م ووارات م بحيووث 

واإليتاج يكون إبداعيًا حييما يصل ال ورد إلوى ، يصلون إليتاج األعمال الكاملة بأساليب متطورة غير مكررة
، مسووتوحى موون عموول اآلخوورينوعلووى هووذا ف يووب ال ييبغووي أن يكووون هووذا اإليتوواج ، مسووتو  معووين موون اإليجوواز

 .وغالبًا ما يكون هذا المستو  من اإلبداع في مجال تقديم ميتجات كاملة على مختلف أيواع ا وأشكال ا
 :المستوى اإلختراعي -3

وهذا المستو  من اإلبداع يتطلب مروية في إدراك عالقات جديدة غير مألوفة بوين أجوزا  مي صولة 
مجال للعلم م  بعب ودموج معلوموات قود تبودو غيور مرتبطوة مو   ومحاولة ربط أك ر من، موجودة من قبل

وهووذه العمليووة الذهييووة تسوومى التركيووب كمووا هووو الحووال فووي ، بعووب حتووى يمكوون الحصووول علووى شووي  جديوود
 اختراع آلة.

 :المستوى التجديدي -4
مموووا ييسووور للمبووودع تحسووويي ا ، ويتطلوووب هوووذا المسوووتو  قووودرة قويوووة علوووى التصوووور التجريووودم لألشووويا 

ويالحوظ أن ، ويقووم المبودع عيود هوذا المسوتو  بتقوديم اختوراع جديود قود يتم ول فوي ميوتج أو يظريوة،  اوتعديل
وتسوومى هوووذه ، معظووم االختراعووات الجديووودة الكبيوورة تم ووول اختالفووًا جوووذريًا عوون األفكوووار أو اليظريووات السوووائدة

 .العملية بالتجديد
 :المستوى النبثاقي أو البزوغي -5

ويت ووومن تصوووور مبووودأ جديووود تماموووًا فوووي أك ووور المسوووتويات ، بوووداعوهوووو أرفووو  صوووورة مووون صوووور اإل
 .م ل إيجاد وفتح آفاذ جديدة لم يسبذ المبدع إلي ا أحد، وأعالها تجريداً 

 :معوقات اإلبداع
  (2010: 64، أبو زيد) (1996: 91-93، المعايي) :على مستوى المنظمةمعوقات. 
 .ة االستقرار وقبول الو   الراهنوت  يل حال، الخوف من التغيير ومقاومة الميظمات لب -1
 .ورفب األفكار الجديدة واعتبارها م يعة للوقت، ايشغال المديرين باألعمال اليومية الروتييية -2
 .االلتزام بحرفية القوايين والتعليمات والتشدد في التركيز على الشكليات دون الم مون -3
 .بسيطة إلى العاملينوعدم اإليمان بت ويب العمال الروتييية ال، مركزية اإلدارة -4
 .عدم اإليمان بأهمية المشاركة من ِقبل العاملين -5
يشوووعرهم ، فاإليجووواز والت ووووذ الزائووود الوووذم يتجووواوز قووودرات الوووزمال  فوووي مجوووال العمووول، يبوووذ الوووزمال  -6

 .بالخطر مما يح زهم على الييل من ال رد المبدع والسخرية ميب وعزلب
لعووواملين ميشوووغلين بتووودبير أموووورهم الحياتيوووة ومصوووادر مموووا تجعووول ا، قلوووة الحووووافز الماديوووة والمعيويوووة -7

 .رزق م وتجيب م للعمل اإلبداعي
 .القيادات اإلدارية غير ذات الك ا ة -8
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 .وعدم س ولة االتصال بين العاملين والمسئولين في اإلدارة العليا، ال واصل الرئاسية -9
 .دوار الرسميةوتتم ل في تحديد سلوك العاملين بأمور متوقعة وفذ األ، معوقات تيظيمية -11
 ( 32:2004، العساف( )85:2004-87، السويدان والعدلويي) :معوقات على مستوى الفرد
 .(2010: 43، حمدوية)
 :معوقات نفسية -1
 .ومقاومتيا للتغيير، الخ وع للطرذ المألوفة في الحل- أ
 .اإليمان بأن قو  خارجية تتحكم بيا م ل القوايين أو الرئي"- ب
 .ا وتصوراتيايق  ال قة بالي " وبأفكاري- ت
 .الخوف من الخطأ واللوم والسخرية- ث
عالن الرأم المخالف ما دام الجمي  مت قين على غيره- ج  .عدم الجرأة وا 
 .اإلحسا" بالعجز عن تغيير الواق - ح
 .التكرار واالعتياد والخوف من الجديد- خ
 .العزلة وعدم االي تاح على اآلخرين- د
 :معوقات ذهنية -2
 .حة للمشكلة فقطالتصاذ فكرة وجود إجابة واحدة صحي- أ
 .السماح لآلخرين أن يقرروا ليا ما هو صواب وما هو خطأ- ب
 .إصدار األحكام المسبقة وغير المدروسة- ت
 . عف المالحظة واليظر لألمور يظرة سطحية- ث
 .عادات الت كير واليمطية- ج
 .اليظرة الجزئية غير الشمولية لألمور- ح
 .القيود وقلة الحرية ال كرية- خ
 :معوقات بيئية داخلية -3

 .في استخدام عبارات وأساليب سلبية تعيذ من إبداع الشخ  تم ل في األسرة والمدرسةوت 
 :معوقات بيئية خارجية -4

 دوتتم ل في العمل والمجتم  م ل
 .جو اإلدارة الردم - أ
 .الت ييذ اإلدارم- ب
 .التقويم وال غط الي سي- ت
 .عدم ك اية المصادر والموارد- ث
 .ال غط الزميي وقيود الوقت- ج
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 .حافظة على الو   القائمالتركيز على الم- ح
 .الميافسة الم رة بالمصلحة العامة- خ
 .قيام البعب باليقد والتجريح والمعار ة وال جوم على األفكار الجديدة- د
 .تراكم التخلف الح ارم لألمة على مدار السيوات السابقة- ذ
 .عدم وجود المكافأة المالئمة- ر
 .الرقابة الدقيقة والتيظيم الرسمي- ز
 .صير ولي" الطويلاالهتمام باألجل الق- "
 .طريقة اتخاذ القرارات في الميظمة بشكل بيروقراطي-  
 .أهداف الميظمة غير طموحة-  

ويعتبوور التعوورف علووى معوقووات اإلبووداع الخطوووة األولووى فووي توووفير الميوواخ المياسووب لإلبووداع الووذم  
 .يعدم بدوره إلى تعزيز اإلبداع

 :استراتيجيات دعم اإلبداع في المنظمات
ف يووواك أربووو  ، ميظموووة موووا أن تزيووود مووون إيتاج وووا اإلبوووداعي الوووذم يقووووم بوووب أع ووواعهاإذا موووا أرادت  

 .(King&Anderson, 2002: 23) دإستراتيجيات يمكن ايت اج ا وهي
 :إستراتيجيات توليد األفكار :أولا 

ت دف أساليب توليد األفكار إلى تمكين األفراد العاملين في الميظموات مون توليود مزيود مون األفكوار  
حيوووث تقووووم هوووذه الميظموووات بتعلووويم ، ديووودة مووون أجووول معالجوووة مشووواكل معييوووة أو مواج وووة تحوووديات بعيي ووواالج

حيووث ، وبوورغم شوو رة هووذه األسوواليب فوو ن فعاليت ووا خ ووعت ليقووا  كبيوور، أفرادهووا أسوواليب الت كيوور اإلبووداعي
األدا   بييمووا يوودعي آخوورون أي ووا ال تووعدم إلووى حوودوث تغيوورات كبيوورة فووي، يوودعي الووبعب يجاح ووا الوا ووح

 .(King&Anderson, 2002: 23) دومن أهم أساليب توليد األفكار ما يلي، اإلبداعي
 :العصف الذهني -1

يعد العصف الذهيي وسيلة للحصول على أكبر عدد من األفكار من مجموعة من األفراد في وقت  
مون أجول حول  وذلك من خالل عرب المشكلة علي م ومطوالبت م بوأن يودلوا بوأكبر عودد مون األفكوار، قصير

ويجووب أن يكووون المشوواركون موون ، ويتووراوح عوودد المجموعووة موون سووتة إلووى سووتة عشوور شخصوواً ، تلووك المشووكلة
وأن يعقوود االجتموواع فووي ، ويووتم دعوووة المشوواركين قبوول االجتموواع بيووومين علووى األقوول، مسووتو  إدارم متقووارب

ر موون أحوود المشووتركين أن ويطلووب الموودي، الصووباح البوواكر قبوول أن ييشووغل المشوواركون فووي مشوواكل م الخاصووة
 ووم يعقوود ، يكووون مسوواعدًا لووب فووي كتابووة األفكووار وتعليووذ األوراذ المكتوبووة علي ووا علووى الحووائط أمووام الجميوو 

المووودير اجتمووواع تقيووويم األفكوووار بعووود أن يووودعو ا يوووين أو  ال وووة مووون المشووواركين وذلوووك بعووود إجتمووواع العصوووف 
       قيوووويم واختيوووار األفكووووار يووووتم توزيع ووووا مطبوعووووة وبعوووود ت، الوووذهيي بيوووووم أو يووووومين حتووووى يمكووون جموووو  األفكووووار

 .(2004: 26، خبرا  بميك)
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 :التأليف بين األشتات -2
يقووم هووذا األسوولوب علووى التيسويذ والجموو  بووين األفكووار واألشوويا  المختل وة التووي ال يبوودو بيي ووا وبووين  

ألصوول عمليووة عقليووة ويقوووم هووذا األسوولوب علووى أن العمليووة اإلبداعيووة هووي فووي ا، بع وو ا صوولة أو رابطووة مووا
 .(2004: 27، يمارس ا ال رد في تحديد وف م وحل المشكلة )خبرا  بميك

 :تحليل العوامل المؤثرة -3
حيوووث ، سوومي هووذا األسوولوب بووذلك لقدرتووب علووى تحديووود العواموول التووي تسوو م أو تعيووذ حوول المشووكلة 

 .(2010: 35، جبر)ديمكي ا است ارة الت كير اإلبداعي للشخ  من خالل
 . دف أو الشي  الذم يعمل من أجل تحقيقبتحديد ال -
وجوايووب ال ووعف فيووب ، تحديوود جوايووب القوووة فووي هووذا ال وودف أو الشووي  والتووي موون الممكوون توودعيم ا -

 .لتقليص ا أو إلغاعها
 :قبعات التفكير الست -4

ويسوتخدم عيود اتخواذ قورار بصوورة ، ي دف هذا األسلوب إلوى تطووير االستكشواف واإلبوداع والمبوادرة 
وتعووووالج هووووذه الطريقووووة بعووووب سوووولبيات المياقشووووات ،  وووول القوووورارات التووووي تتخووووذها مجووووال" اإلدارةجماعيووووة م
حيث أي ا آلية تساعد على االيتقال من الت كير ال ردم إلى الت كيور المتووازم وهوو أن ي كور معوًا ، الجماعية

ذا أرديا ، أم إذا أرديا أن يتكلم عن المزايا فكل المجتمعون يتكلمون عن المزايا التركيز على العيوب فكل وا 
 .(2010: 36، جبر)دوأيواع الت كير التي تم ل ا القبعات الست هي، المجتمعون يتكلمون عن العيوب

ويووتم ارتوودا  ، وهووو سوومة مطلوبوة للبيايووات والمعلومووات، اللووون األبوويب لوون محايوود دالقبعوة البي ووا - أ
 .غير كاملةهذه القبعة حين الشعور بأن المعلومات التي تدور حول مو وع 

ويتم ارتدا  هذه القبعة حييموا يريود يعبور ، اللون األحمر من األلوان الدافئة الساخية دالقبعة الحمرا - ب
 .عن العواطف والمشاعر اتجاه ال كرة

ويووتم ارتووداعها حييمووا يريوود أن ييتقوود ، يوودل هووذا اللووون علووى الوقووار والحكمووة واالتووزان دالقبعووة السووودا - ت
 .افكرة معيية ويو ح عيوب 

ويوووتم ارتوووداعها للتحووودث عووون المزايوووا ، وهوووي يسوووبة إلوووى الشوووم" والت ووواعل والسووورور دالقبعوووة الصووو را - ث
 .والمياف  عن هذه ال كرة

ويوتم ارتوداعها للعمول علوى ، يعيوي في وا التجودد والحيواة، هوي لوون اليبوات والخ ورة دالقبعة الخ را - ج
 .أم مطلوب ت كير مبدع ابتكارم، ابتكار إ افات على ال كرة

ويووتم ارتووداعها ، ويرمووز إلووى اإلخووال  والصوو ا ، يسووبة إلووى لووون السووما  العري ووة دالقبعووة الزرقووا - ح
وهوووي بم ابوووة المايسوووترو الوووذم يوووتحكم فوووي بقيوووة ، حييموووا يكوووون المطلووووب اليظووورة العري وووة لل كووورة بالكامووول

 .ف ي ترمز إلى اليظرة المتكاملة والشمولية، القبعات
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 :ة لطرا األفكار(األسئلة المحفز ) scamperسكامبر -5
وتعيوي  scamperمختصرة بكلموة إيجليزيوة هوي ، هذا األسلوب عبارة عن سلسلة من التساعالت المقصودة

ف وو معالجوة أو تحويول ، وتقوم هذه الطريقة على مبدأ أن إعمال العقل هوو أخوو اإلبوداع، العدو أو الركب
يتيجووة إلووى فكوورة قديمووة مطووورة قوود تووم  موو  العلووم أن أم شووي  جديوود مووا هووو إال، أم شووي  إلووى فكوورة جديوودة

 .(2010: 37، جبر)معالجت ا وتحويرها 
 scamperويم ل كل حرف من كلمة ، وهي طريقة لتح يز األفكار وتعد من األساليب اإلبداعية المش ورة

 ،السورور)دوالمجاالت هوي، مجااًل من المجاالت التي يتم في ا طرح األسئلة التي تساعد على توليد األفكار
303 :2002). 

 .ما المكويات األخر  للمو وع أو المواد التي يمكن إدخال ا() Substituteالبديل  -
 .ما الذم يمكن دمجب ل ذا الشي  أو ما هدف دمج العياصر أو الخطوات() Combineالجم   -
هول يمكون تكيوف هوذا الشوي  ليوتال م مو  الو و  الجديود أو موا الوذم ييبغووي أن ) دAdaptالتكيوف  -

 .ي ب في هذا الشي (يتم تك
هل يمكن تعديل لون أو شكل أو حركة هذا الشوي  أو ) دModify & Magnifyالتعديل والتعظيم  -

 .هل يمكن جعل هذا الشي  أكبر وأقو  وأك ر فائدة(
هل يمكن اسوتخدام هوذا الشوي  اسوتخدامات أخور  ) دput to other usesاالستخدامات األخر   -

 .حقيذ أغراب أخر (أو هل يمكن استغاللب من أجل ت
هووول يمكووون التخلوووي عووون عيصووور مووون عياصووور هوووذا الشوووي  أو التخلوووي عووون ) دEliminateالتخلوووي  -

 .بعب المطالب باليسبة للمشكلة الحالية في الوقت الراهن(
عوادة الترتيوب  - هول يمكون اسوتخدام هوذا الشوي  خالفوًا لموا ) دReverse & Rearrangeالعكو" وا 

هوول يمكوون إعووادة ترتيووب مكويووات هووذا الشووي  أو خطوووات عموول هووذا  يسووتخدم عليووب فووي الوقووت الووراهن أو
 .الشي (

 :تحليل الشكل أو البنية )التحليل المورفولوجي( -6
يسوووت دف هوووذا األسووولوب تيميوووة م وووارات األفكوووار فوووي إيتووواج مجموعوووة كبيووورة مووون التوافيوووذ والتباديووول  

وب علووى تحليوول أم مشووكلة إلووى ويقوووم هووذا األسوول، الممكيووة للعياصوور التووي توودخل فووي الشووي  محوول الدراسووة
بحيوووث يمكووون بعووود ذلوووك إيتووواج ،  وووم يوووتم بعووود ذلوووك تحليووول كووول بعووود إلوووى متغيراتوووب الجزئيوووة، أبعادهوووا الرئيسوووية

ومون ، من التكوييات ال كرية من خالل دمج هذه العياصور الجزئيوة بع و ا بوبعب بطريقوة جديودة مجموعة
البية هذه الحلول قد تكون غيور عمليوة أو مسوتحيلة لكن غ، يمكن التوصل إلى حلول ك يرة ب ذه الطريقة  م

        لووووذا فووووو ن آخوووور خطوووووة فوووووي هووووذا األسوووولوب تكوووووون تقيوووويم الحلووووول واختيوووووار الحوووول القابوووول للتي يوووووذ، التحقيووووذ
 .(2010: 39، جبر)
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 :أسلوب دلفي -7
 كذلك يوتم اختيوار مجموعوة مون الخبورا ، يقوم هذا األسلوب على أسا" اختيار أحد األفراد كميسذ 

ويقووووم الميسوووذ باسووتالم إجابوووات الخبووورا  مي ووردة وي رغ وووا فوووي جووداول تبوووين مووود  ، فووي المو ووووع المطووروح
وبعوود ذلووك يقوووم الميسووذ ب عووداد ملخوو  اليتووائج التووي توصوول إلي ووا ، االت وواذ أو االخووتالف فووي آرا  الخبوورا 
أو ، ج وة يظوره تجواه ال كورةويسألب عما إذا كان ما زال متمسوكًا بو ، الخبرا  اآلخرون ويوصلب إلى كل خبير

درجوة مون  ويكرر الميسذ هذه العملية إلى أن يصل إلى، هل هياك تعديالت يود إدخال ا على رأيب السابذ
          فيبوووووودأ فووووووي اسووووووتخدام اإلجابووووووات فووووووي الوصووووووول إلووووووى حوووووول المشووووووكلة المعرو ووووووة ، ال بووووووات فووووووي اإلجابووووووات

 .(2001: 59، )عبد اا
 :عالتدريب على اإلبدا :ثانياا 

 إن اإلسووتراتيجية ال اييووة لوودعم اإلبووداع فووي العموول تتم وول فووي توودريب األفووراد العوواملين فووي الميظمووة 
، وهيواك توداخل وا وح هيوا مو  اسوتخدام أسواليب توليود األفكوار، على الم ارات المصواحبة لوألدا  اإلبوداعي

إلوى هوذه  ويمكن اليظور، حيث أن معظم برامج التدريب على اإلبداع ت م واحد أو أك ر من هذه األساليب
 .(King & Anderson, 2002: 35) األساليب في حد ذات ا على أي ا شكل من أشكال التدريب

أن ، ومووون األشووويا  المت وووذ علي وووا بوووين عووودد كبيووور مووون اليظوووريين والتطبيقيوووين فوووي مجوووال اإلبوووداع 
" موهبوة فطريوة قاصورة وأن اإلبوداع لوي، اإلبداع من الممكن تعلمب والتدرب عليب بحسب اسوتعداد الشوخ 

 .(1999: 27، على أيا" دون غيرهم أو أيب ال يمكن لل رد اكتساب ا أو تعلم ا )هيجان
 .(King & Anderson, 2002: 36) دومن أك ر برامج التدريب على اإلبداع ش رة حاليًا ما يلي

 برنامج بارنز لإلبداع في حل المشكالت: 
 يرًا ويجاحوووًا مووون الياحيوووة التجاريوووة فوووي مجوووال اإلبوووداع فوووي حووول يعتبووور هوووذا البريوووامج مووون أك ووور البووورامج توووأ

وقود قسوم بواريز ، ويت من هذا البريامج أسلوب العصف الذهيي وأساليب توليد األفكار األخر ، المشكالت
 دعملية اإلبداع في حل المشكالت إلى خم" مراحل وهي

 .مرحلة إيجاد الحقائذ -1
 .مرحلة تحديد المشكلة -2
 .ارمرحلة إيجاد األفك -3
 .مرحلة إيجاد الحلول -4
 .مرحلة التوصل إلى القبول -5
 نظام السمبلكس: 

 ويعتمووود، يتميوووز هوووذا البريوووامج بوجوووود أسوووا" بح وووي متوووين مووون حيوووث االختبوووار لمبادئوووب األساسوووية 
ويركوووز علوووى الحاجوووة إلوووى تولي وووة مووون م وووارات الت كيووور المتشوووعب ، البريوووامج علوووى موووي ج حووول المشوووكالت
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                            . تي يوووووووذ الحووووووول، حووووووول المشوووووووكلة، تعريوووووووف المشوووووووكلة دراحووووووول العمليوووووووةوالمتجمووووووو  فوووووووي كووووووول مرحلوووووووة مووووووون م
(King & Anderson, 2002: 37). 

 :اختيار وتوظيف األفراد المبدعين :ثالثاا 
ويمكن استخدام عملية االختيار ، يقصد باالختيار عملية ايتقا  أف ل األفراد لشغل وظي ة معيية 

فقووود تلجوووأ ، يكوووون األفوووراد الجووودد المي ووومين للميظموووة مووون أصوووحاب القووودرات اإلبداعيوووة والتقيووويم ل ووومان أن
الميظمة إلى قيا" قدرات المرشحين على الت كير اإلبداعي باسوتخدام واحود أو أك ور مون المقوايي" المتاحوة 

 .(King & Anderson, 2002: 38)دم ل
 :اختبارات الشخصية -1

، تيووار والتقيوويم التووي تقوووم ب ووا الميظمووة لتحقيووذ اإلبووداعوهووي أك وور الطوورذ شوويوعًا فووي عمليووة االخ 
 .وتحليل المواقف، والسير الذاتية، وتشمل كاًل من المقايي" التقليدية للسمات الشخصية

 :البيان المفصل للسيرة الذاتية -2
وهووذه ، تركووز السوويرة الذاتيووة علووى أحووداث الحيوواة وخبرات ووا التووي شووكلت الشووخ  مو وو  االختبووار 
بيية على افتراب م اده أن األشخا  أصحاب اإلبداع من المرجح أي م يشتركون فوي تولي وات المقايي" م

 .والتي تختلف عن األفراد األقل إبداعاً ، معيية من السمات التي تتعلذ بسيرهم الذاتية
 :قياس اإلبداع عن طريق تقييم نواتج اإلبداع -3

 يسووتطي  القووول بوجووود اإلبووداع مووا لووم تعتموود هووذه األسوواليب فووي القيووا" علووى حقيقووة م ادهووا أيووب ال 
، يكون هيواك ياتجوًا إبوداعيًا يمكون الحكووم عليوب سووا  كوان شويئًا ماديوًا أو فكوورة يوتم التعبيور عي وا بلغوة مقوورو ة

ومووون الممارسوووات الشوووائعة فوووي هوووذا المجوووال الطلوووب مووون المرشوووحين لوظي وووة موووا تقوووديم عييوووة مووون أعموووال م 
التووي قوودموا ل ووا  و سووعال المرشووحين للوظي ووة بعوورب أم لووة للمشووكالتأ، اإلبداعيووة كجووز  موون عمليووة التقيوويم

 .حلواًل إبداعية
 :اإلبداع والخصائص التنظيمية :رابعاا 

بالرغم من األهمية ال ائقة لالستراتيجيات السابقة والتي يمكن من خالل وا أن تقووم الميظموة بودعم  
ملحوظوة إذا كايوت خصوائ  تلوك الميظموات  فقد ت شول الميظموات فوي تحقيوذ أم يتوائج، قدرات ا اإلبداعية

والجوودول التووالي يلخوو  الخصووائ  التيظيميووة المشووتركة التووي تووع ر علووى ، تعموول علووى كووبح اإلبووداع لوودي ا
 .(King & Anderson, 2002: 50)داألدا  اإلبداعي
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 (6-2جدول رقم )
 الخصائص التنظيمية المؤثرة على اإلبداع

 التفاصيل الصفة 

 القيادة
ماط اإلدارة الديمقراطية التي تعتمد على المشاركة تعدم إلى تس يل اإلبداع، إما أي

 أيماط اإلدارة الديكتاتورية ف ي تكبح اإلبداع.
 التصرف طبقًا لتقدير الموقف يرتبط إيجابيًا م  اإلبداع. خصائ  الوظي ة

لى إعاقة اإلبداع، أما ال ياكل ال ياكل اإلدارية ذات التيظيم ال رمي الصارم تعدم إ ال يكل التيظيمي
 الميبسطة القابلة للي اذ من خالل حدودها إلى األقسام ال رعية ف ي تيسر اإلبداع.

يتم تشجي  اإلبداع في ظل المياخ الذم يقبل األفكار الجديدة، ويدعم تحمل المخاطر  المياخ
 والتحدم، والتسامح م  الجدل العييف.

 ال قافة
ن خالل ال قافات التي تركز على القواعد الرسمية، واحترام تحدث إعاقة لإلبداع م

 الطرذ التقليدية لعمل األشيا ، والتي ت   خطوطًا فاصلة ووا حة بين األدوار.
King, N. & Anderson, N. (2002). Managing innovation and change: A critical guide for 
organization. (2nd ed.) UK: Thomson. 

 
 

 الثالثص المبحث ملخ
 اإلبداع

 أبووورز أهوووم حيوووث، اسوووتعرب الباحوووث فوووي هوووذا المبحوووث األدبيوووات التوووي تياولوووت مو ووووع اإلبوووداع 
 ووم ذكوور كوول مووا يتعلووذ فووي اإلبووداع موون مصووادر وأيووواع ، تعري ووات اإلبووداع ومووا هووي يظوورة اإلسووالم لإلبووداع

ب واسوووتراتيجيات دعموووب فوووي وعياصووور وخصوووائ  ومراحووول العمليوووة اإلبداعيوووة ومسوووتويات اإلبوووداع ومعوقاتووو
وقد الحظ الباحث بأيب على الرغم من أن مو وع اإلبداع قديم إال أيب موا زال هيواك عديود مون ، الميظمات

وأن اإلبوداع ، ولمحاولوة الوصوول إلوى أسوراره الكاميوة، الكت اب والباح ين يبح ون فوي هوذا المو ووع ألهميتوب
يما هو تراكم لكل: من الم  .عرفة والخبرة والتعلم والم اراتلي" وليد اللحظة وا 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 الدراسات الفلسطينية. 
 الدراسات العربية. 
 الدراسات الدولية. 
 التعليق على الدراسات السابقة. 
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 :مقدمة
تياولت عدد من الدراسات السابقة ال لسطييية والعربية والدولية دراسة مو ووعي الميظموة المتعلموة 

حيث تياولت تلك الدراسات مو وع الميظمة المتعلمة من حيث تحديود ، بداع من جوايب وزوايا متعددةواإل
خصائ  وعياصر الميظمة المتعلمة وكي ية تحول الميظمات التقليدية إلى ميظمات متعلمة والوقوف على 

ي ووا وهوودفت بعووب موود  توووافر عياصوور أو أبعوواد الميظمووة المتعلمووة فووي الميظمووات التووي أجريووت الدراسووات ف
بعب الدراسات األخر  مو ووع اإلبوداع  فيما تياولت، الدراسات إلى إعداد أيموذج لبيا  الميظمة المتعلمة

موون حيووث تحديووود خصائصووب وعياصوووره والسوومات الشخصوووية للمبوودعين والعوامووول التووي تسووواعد علووى تووودعيم 
عراب الدراسوووات السوووابقة إلوووى ويسوووعى مووون ورا  اسوووت، اإلبوووداع ومعوقوووات اإلبوووداع فوووي الميظموووات المختل وووة

التعرف على خطى الدارسوين لالسوت ادة مي وا فوي تطووير مي جيوة الدراسوة المسوتخدمة للوصوول إلوى اليتوائج 
 .واستكمال مسيرة البحث العلمي من حيث ايت ى إليب اآلخرون، وتجيب التكرار، المرجوة للدراسة

  التركيوز علوى أهوداف ا الرئيسوية التوي سوعت وفيما يلي عرب لما توفر لد  الباحوث مون دراسوات سوابقة مو
وأهوم اليتوائج التوي توصولت ، والمي جية واألدوات التي استخدم ا الباح ون في الدراسوة، الدراسة إلى تحقيق ا

 .وذلك وفذ ترتيب زميي من األحدث إلى األقدم، وأهم توصيات الباح ين، إلي ا الدراسة
وقود تيواول كول ، ات فلسوطييية ودراسوات عربيوة ودراسوات دوليوةوقد توم تصوييف الدراسوات السوابقة إلوى دراسو

وقام الباحث بالتعليذ على تلك الدراسات مو وحًا ، تصييف دراسة محورين هما الميظمة المتعلمة واإلبداع
 .ومد  است ادة الباحث من تلك الدراسات، أوجب التشابب أو االختالف بيي ا وبين الدراسة الحالية

 :لفلسطينيةالدراسات ا :أولا 
 :التي تناولت موضوع المنظمة المتعلمة الفلسطينية الدراسات :المحور األول

 :(2013دراسة أبو زيد ) 1.
درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها "

 وعالقتها برضاهم الوظيفي"
توافر أبعاد الميظمة المتعلمة بمدار" وكالة الغوث في  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة

ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة اتبو  الباحوث ، محافظات غزة من وج ة يظر مديري ا وعالقت وا بر واهم الووظي ي
مودير  198المي ج الوص ي التحليلي واستخدم االستبيان كوأدوات بح يوة توم تطبيق وا علوى عييوة مكويوة مون 

وقود توصولت الدراسوة إلوى ، لغوث في محافظات غزة تم اختيارهم بالطريقوة العشووائيةومديرة لمدار" وكالة ا
 داليتائج التالية

 .%74درجة توافر أبعاد الميظمة المتعلمة بمدار" وكالة الغوث في محافظات غزة كبيرة بيسبة  -
 ا فووي توجوود عالقووة ارتباطيووب قويووة ذات داللووة إحصووائية بووين تقووديرات مووديرم وكالووة الغوووث ومووديرات -

 .محافظات غزة لدرجة توافر أبعاد الميظمة المتعلمة ودرجة ر اهم الوظي ي
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توجد فروذ ذات داللة إحصائية بين تقديرات مدرا  مدار" وكالة الغوث في محافظوات غوزة حوول  -
 توافر أبعاد الميظمة المتعلمة تعز  لمتغير الجي" لصالح اإلياث.

يرات موودرا  موودار" وكالووة الغوووث فووي محافظووات غووزة ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية بووين تقوود -
 حول توافر أبعاد الميظمة المتعلمة تعز  لمتغير عدد سيوات الخدمة.

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 .....(.، ور  العمل، يشر  قافة التعلم من خالل )الدورات التدريبية -
يجابية -  .إشراك المعلمين في بيا  رع  مدرسية مياسبة وا 

 :(2012البنا ) دراسة 2.
درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لستراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة "

 وسبل تفعيلها"
هووودفت هوووذه الدراسوووة إلووووى التعووورف علوووى درجوووة ممارسووووة اإلدارة المدرسوووية السوووتراتيجيات الميظمووووة 

ولتحقيذ أهداف الدراسوة اتبو  الباحوث الموي ج ،  االمتعلمة في المدار" ال ايوية بمحافظات غزة وسبل ت عيل
معلوم ومعلموة  405الوص ي التحليلي واستخدم االستبيان كأدوات بح ية توم تطبيق وا علوى عييوة مكويوة مون 

وقوود توصوولت الدراسووة إلووى اليتووائج ، فووي الموودار" ال ايويووة بمحافظووات غووزة تووم اختيووارهم بالطريقووة العشوووائية
 د التالية

دارة المدرسووية السووتراتيجيات الميظمووة المتعلمووة فووي الموودار" ال ايويووة بمحافظووات درجووة ممارسووة اإل -
 .%64.2غزة متوسطة بيسبة 

ال توجوووود فووووروذ ذات داللووووة إحصووووائية فووووي متوسووووطات تقووووديرات المعلمووووين لدرجووووة ممارسووووة اإلدارة  -
 المدرسية الستراتيجيات الميظمة المتعلمة في المدار" ال ايوية تعز  لمتغير الجي".

ال توجوووود فووووروذ ذات داللووووة إحصووووائية فووووي متوسووووطات تقووووديرات المعلمووووين لدرجووووة ممارسووووة اإلدارة  -
المدرسية الستراتيجيات الميظمة المتعلموة فوي المودار" ال ايويوة بمحافظوات غوزة تعوز  لمتغيور عودد سويوات 

 الخدمة.
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

مووين لتو وويح أسوولوب الميظمووة المتعلمووة عقوود دورات تدريبيووة وور  عموول لمووديرم الموودار" وللمعل -
 .وكي ية ت عيلب في المدار"

 . رورة إعادة هيكلة المدار" وفقًا الستراتيجيات الميظمة المتعلمة -
 .إتاحة الحرية أ يا  العمل واالتجاه يحو تقلي  البيروقراطية -
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 :(2011دراسة صباا ) 3.
 لت الفلسطينية في قطاع غزة"واقع تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة على شركة التصا"

هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى تحديووود واقووو  تطبيوووذ م ووواهيم الميظموووة المتعلموووة فوووي شوووركة االتصووواالت 
ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  الباحوووث الموووي ج الوصووو ي التحليلوووي واسوووتخدم ، ال لسوووطييية فوووي قطووواع غوووزة

تمو  الدراسوة مون المووظ ين اإلداريوين االستبيان كأدوات بح ية عن طريذ المسح الشامل لجمي  م ردات مج
وقوود توصووولت الدراسووة إلوووى ، موظوووف 146وال ييووين العوواملين فوووي الشووركة حيوووث بلووغ حجوووم مجتموو  الدراسووة 

 داليتائج التالية
 م  وم الميظمة المتعلمة ييطبذ على شركة االتصاالت ال لسطييية في قطاع غزة بشكل جيد جدًا. -
متوسووووطات تقووووديرات المعلمووووين لدرجووووة ممارسووووة اإلدارة  ال توجوووود فووووروذ ذات داللووووة إحصووووائية فووووي -

 .المدرسية الستراتيجيات الميظمة المتعلمة في المدار" ال ايوية تعز  لمتغير الجي"
ال توجووود فوووروذ ذات داللوووة إحصوووائية فوووي اسوووتجابة المبحوووو ين للدراسوووة حوووول واقووو  تطبيوووذ م  ووووم  -

 .قطاع غزة تعز  إلى العمرالميظمة المتعلمة على شركة االتصاالت ال لسطييية في 
ال توجووود فوووروذ ذات داللوووة إحصوووائية فوووي اسوووتجابة المبحوووو ين للدراسوووة حوووول واقووو  تطبيوووذ م  ووووم  -

 .الميظمة المتعلمة على شركة االتصاالت ال لسطييية في قطاع غزة تعز  إلى الخبرة الوظي ية
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

 .تعزيز قدرت ا على التغير والتكيف رورة أن تعمل شركة االتصاالت دومًا على  -
 .ال بد لشركة االتصاالت أن تعمل على تطوير التعلم الجماعي وال ردم ب ا -
دارت وووا - ، بشوووكل أف ووول علوووى الشوووركة أن تعوووي أهميوووة إدارة المعرفوووة وتعمووول علوووى تطويرهوووا وتحسووويي ا وا 

 .قيية لتعظيم اإليتاج والتعلمالت واستخدام، واالست ادة من التجارب السابقة، وزيادة قدرات العاملين ب ا
 :(2011دراسة التلباني وسالم )4. 

 عناصر المنظمة المتعلمة في مستشفى الشفاء بغزة من وجهة نظر العاملين فيها""
هدفت هذه الدراسوة إلوى التعورف علوى مود  وجوود عياصور الميظموة المتعلموة فوي مستشو ى الشو ا  

هوووداف الدراسوووة اتبووو  الباح وووان الموووي ج الوصووو ي التحليلوووي ولتحقيوووذ أ، بغوووزة مووون وج وووة يظووور العووواملين في وووا
مووون العوواملين فووي مستشووو ى  325واسووتخدما االسووتبيان كووأدوات بح يوووة تووم تطبيق ووا علوووى عييووة مكويووة موون 

 دوقد توصلت الدراسة إلى أن، الش ا  بغزة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
 .  بغزة من وج ة يظر العاملين في اعياصر الميظمة المتعلمة غير موجودة في مستش ى الش ا -

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
مستشوو ى الشوو ا  بحاجووة إلووى ت عيوول جميوو  عياصوور الميظمووة المتعلمووة بمووا في ووا توووفير فوور  تعلوويم  -

 .التعلم المشترك، الرعية الجماعية، والتعلم الجماعي، التعاون، الحوار، دائمة
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 :(2011دراسة أبو حشيش ومرتجى )5. 
 توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة األقصى من وجهة نظر العاملين فيها"مدى "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مود  تووافر أبعواد الميظموة المتعلموة فوي جامعوة األقصوى مون 
ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  الباح وووان الموووي ج الوصووو ي التحليلوووي واسوووتخدما ، وج وووة يظووور العووواملين في وووا

إداريوووًا وأكاديميوووًا مووون العووواملين جامعوووة  150ن كوووأدوات بح يوووة توووم تطبيق وووا علوووى عييوووة مكويوووة مووون االسوووتبيا
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، األقصى تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

 .%60.35تتوفر أبعاد الميظمة المتعلمة في جامعة األقصى بدرجة متوسطة بيسبة  -
حصائية حول مد  تووافر عياصور الميظموة المتعلموة فوي جامعوة األقصوى توجد فروذ ذات داللة إ -

 تبعًا لمتغير اليوع االجتماعي وذلك لصالح اإلياث.
ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية حول مود  تووافر أبعواد الميظموة المتعلموة فوي جامعوة األقصوى  -

 تبعًا لمتغير سيوات الخدمة.
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

دة اإلسوتراتيجية الداعموة للوتعلم مون خوالل تبيوي م  ووم الميظموة المتعلموة ويشور  قافت وا تطوير القيا -
 .بين العاملين كمدخل للتطوير في جامعة األقصى

وتشوووجي  الحووووار واالست سوووار ، علوووى الجامعوووة العمووول علوووى تووووفير فووور  الوووتعلم المسوووتمر ألفرادهوووا -
 .واالبتعاد عن المياك ات السياسية داخل الجامعة

مة الجامعة في جز  من تكاليف التعليم للموظف الدار" على حسابب الخوا  ومكافأتوب عيود مساه -
 .حصولب على معهل أعلى

 :(2007دراسة أبو عاذرة ) 6.
 خصائص المنظمة المتعلمة وتأثيرها على أداء مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية في غزة""

صوائ  ميظموة الوتعلم ومود  ايعكوا" ذلوك علوى أدا  هدفت هذه الدراسة إلوى قيوا" مود  تووافر خ
ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  الباحوووث الموووي ج ، مركوووز التطووووير التربووووم بوكالوووة الغووووث الدوليوووة فوووي غوووزة

الوصوو ي التحليلووي واسووتخدم االسووتبيان كووأدوات بح يووة عوون طريووذ المسووح الشووامل لجميوو  م ووردات مجتموو  
التربوووم بوكالووة الغوووث الدوليووة فووي غووزة حيووث بلووغ حجووم مجتموو   الدراسووة موون المشوورفين فووي مركووز التطوووير

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، مشرف 83الدراسة 
مسووتو  توووفر خصووائ  ميظمووة الووتعلم فووي مركووز التطوووير التربوووم بوكالووة الغوووث الدوليووة فووي غووزة  -

 .المركز(، الجماعة، ال رد)  عي ة على كافة المستويات
موجووب قوووم بووين مسووتو  توووفر خصووائ  ميظمووة الووتعلم فووي مركووز التطوووير التربوووم يوجوود ارتبوواط  -

 .المركز(، الجماعة، بوكالة الغوث الدولية في غزة ومستو  األدا  على كافة المستويات )ال رد
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ال توجد فروذ ذات داللة إحصوائية حوول مسوتو  خصوائ  الميظموة المتعلموة فوي مركوز التطووير  -
 عز  إلى الجي".التربوم بوكالة الغوث ت

ال توجد فروذ ذات داللة إحصوائية حوول مسوتو  خصوائ  الميظموة المتعلموة فوي مركوز التطووير  -
 التربوم بوكالة الغوث تعز  إلى الخبرة.

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 ورورة عقود بورامج تدريبيووة فوي مركوز التطوووير التربووم للمشورفين لشوورح أهميوة خصوائ  الميظمووة  -

 .ير األدا المتعلمة في تطو 
يجوووب علوووى مووودير مركوووز التطووووير التربووووم زيوووادة اسوووتخدام خصوووائ  الميظموووة المتعلموووة فوووي كووول  -

 .المستويات في المركز
 :اإلبداعالتي تناولت موضوع  الفلسطينية الدراسات :الثانيالمحور 

 :(2012دراسة العطار ) 1.
سة مقارنة لوجهات نظر العاملين في مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك على إبداع العاملين درا"

 جامعتي األزهر واإلسالمية بغزة"
هدفت هذه الدراسة إلى التعورف علوى مسوتو  التمكوين اإلدارم وعلوى مسوتو  اإلبوداع اإلدارم لود  

ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  ، العوواملين فووي كوول موون الجامعووة اإلسووالمية وجامعووة األزهوور فووي قطوواع غووزة
صووو ي التحليلوووي واسووتخدم االسوووتبيان كوووأدوات بح يوووة عوون طريوووذ المسوووح الشوووامل لجميووو  الباحووث الموووي ج الو 

م ووردات مجتموو  الدراسووة موون الموووظ ين أصووحاب المياصووب اإلشوورافية فووي كووال الجووامعتين حيووث بلووغ حجووم 
 دأنوقد توصلت الدراسة إلى ، موظف 266مجتم  الدراسة 

  أبعاده في كال الجامعتين بيسب مت اوتوة حيوث على توفر اإلبداع اإلدارم بجميوافقوا أفراد العيية  -
بييموا بلغوت درجووة  %82.78بلغوت درجوة موافقوة مووظ ي الجامعوة اإلسوالمية علوى محوور اإلبوداع اإلدارم 

 .%78.87موافقة موظ ي جامعة األزهر على ي " المحور 
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

شووجيع م علووى الت كيوور اإلبووداعي فووي العموول تشووجي  العوواملين أك وور علووى القيووام بأسوواليب إبداعيووة وت -
 .ومكافأة العاملين المبدعين في عمل م لتح يزهم على االستمرار في الت كير اإلبداعي

 .إيشا  حا ية لألفكار اإلبداعية والعمل على تسخير كل اإلمكاييات لتطبيق ا داخل الجامعة -
 :(2010دراسة حمدونة ) 2.

 لدى العاملين بمجمع الشفاء الطبي" أثر المناخ التنظيمي على اإلبداع"
هوودفت هووذه الدراسووة إلووى التعوورف علووى موود  تووأ ير الميوواخ التيظيمووي علووى إبووداع العوواملين بمجموو  

ولتحقيذ أهداف الدراسة اتب  الباحث المي ج الوصو ي التحليلوي واسوتخدم االسوتبيان كوأدوات ، الش ا  الطبي
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، لعووواملين بمجمووو  الشووو ا  الطبوووي مووون فئوووات )طبيوووبمووون ا 279بح يوووة توووم تطبيق وووا علوووى عييوووة مكويوووة مووون 
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، فيي( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، إدارم، ممرب

 .توج ات أفراد العيية يحو المياخ التيظيمي السائد بمجم  الش ا  الطبي توج ات سلبية -
 .ن كان  عي اً تأ ير عياصر المياخ التيظيمي على إبداع الموظ ي -

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
لمووا موون ذلووك موون تووأ ير مباشوور ،  وورورة اهتمووام اإلدارة بالميوواخ التيظيمووي وبكافووة عياصووره وأبعوواده -

 .على أدا  العاملين بالمستش ى وزيادة قدرات م اإلبداعية
 .المستقبلية  رورة االهتمام بال يكل التيظيمي عبر تصميم هياكل تيظيمية مرية تراعي التغيرات -
العموول علووى إيجوواد قيووادة إداريووة فاعلووة وتأهيوول هووذه القيووادة بشووكل دورم حتووى يتسوويى ل ووذه القيووادة  -

 .المساهمة في إيجاد بيئة داخلية تتسم بااليسجام والتوافذ بين العاملين
 :(2010دراسة جبر ) 3.
دارس وكالة الغوث الدولية اإلبداع اإلداري وأثره على األداء الوظيفي دراسة تطبيقية على مديري م"

 بقطاع غزة"
هوودفت هووذه الدراسووة إلووى التعوورف علووى مسووتو  اإلبووداع اإلدارم وأ ووره علووى مسووتو  األدا  الوووظي ي 

ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة اتبو  الباحوث الموي ج ، لد  مدرا  المدار" في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة
بح يووة عوون طريووذ المسووح الشووامل لجميوو  م ووردات مجتموو   الوصوو ي التحليلووي واسووتخدم االسووتبيان كووأدوات

موودير 208الدراسووة موون موودرا  موودار" وكالووة الغوووث الدوليووة بقطوواع غووزة حيووث بلووغ حجووم مجتموو  الدراسووة 
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، ومديرة

 .رت  مستو  اإلبداع اإلدارم لد  مدرا  مدار" وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة يعتبر م -
وجووود عالقووة طرديووة بووين مسووتو  اإلبووداع اإلدارم وبووين األدا  الوووظي ي لوود  موودرا  موودار" وكالووة  -

 .الغوث الدولية بقطاع غزة
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية فووي آرا  مووديرم موودار" وكالووة الغوووث حووول اإلبووداع اإلدارم  -

 تعز  إلى الجي".
مدار" وكالة الغووث حوول اإلبوداع اإلدارم تعوز   توجد فروذ ذات داللة إحصائية في آرا  مديرم -

 .سية 40ولصالح ال ئة العمرية أقل من  إلى العمر
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية فووي آرا  مووديرم موودار" وكالووة الغوووث حووول اإلبووداع اإلدارم  -

 تعز  إلى سيوات الخبرة في اإلدارة المدرسية.
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

ام اختيوار مودرا  المودار" بحيوث تت ومن تلوك الويظم مقوايي" للقودرات والسومات  رورة تحديث يظو -
 .اإلبداعية لد  المتقدمين لوظي ة مدير مدرسة
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 ووورورة تطووووير يظوووام تقيووويم األدا  الووووظي ي لمووودرا  المووودار" بحيوووث يكوووون اإلبوووداع اإلدارم أحووود  -
 .عياصره الم مة

 ايات وم ارات مدرا  المدار" مموا يخلوذ بيئوة ربط يظام التقييم بعملية التدريب لتحسين وتطوير ك -
 .إبداعية في مجال التعليم في وكالة الغوث

،  رورة تطوير إستراتيجية فاعلة للكشوف عون المبودعين فوي مجوال اإلدارة المدرسوية مون المعلموين -
 .والقيام بتدريب م لتوفير قيادات إدارية معهلة وقادرة على تحسين مستو  اإلدارة المدرسية

 :(2010راسة خلف )د 4.
 عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة""

هوودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى التعووورف علوووى العالقووة بوووين اموووتالك القيوووادات األكاديميوووة لعياصووور القيوووادة 
ولتحقيووذ ، ألكوواديميين بالجامعووة اإلسووالمية بغووزةالتحويليووة وتيميووة القوودرات اإلبداعيووة لوود  رعسووا  األقسووام ا

أهداف الدراسة اتب  الباحث المي ج الوص ي التحليلي واستخدم االستبيان كأدوات بح ية عون طريوذ المسوح 
الشامل لجمي  م ردات مجتم  الدراسة من رعسا  األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسوالمية حيوث بلوغ حجوم 

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، م أكاديميرئي" قس 50مجتم  الدراسة 
 .%83.9يتوافر اإلبداع اإلدارم لد  رعسا  األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بيسبة  -
ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية بوين إجابوات المبحوو ين حوول عالقوة القيوادة التحويليوة باإلبوداع  -

 .يميين في الجامعة اإلسالمية تعز  للمتغيرات الديموغرافيةاإلدارم لد  رعسا  األقسام األكاد
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

أن تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية وور  عمول لزيوادة وعوي القيوادات األكاديميوة بأسولوب القيوادة  -
 .التحويلية وفوائدها على المد  البعيد في تطوير أدا  المرعوسين

 .إلبداع والمبدعين وتشجي  العمل اإلبداعي من خالل التح يز رورة اهتمام الجامعة با -
يشا  إدارة خاصة بتيمية الموارد البشرية لتقووم  -  رورة اهتمام إدارة الجامعة بالمستجدات اإلدارية وا 

 .بدورها في تيمية الم ارات اإلدارية واإلبداعية لد  العاملين
 :(2009دراسة الجعبري ) 5.
ي تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية دراسة تطبيقية على دور اإلبداع اإلداري ف"

 شركة كهرباء الخليل"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلبداع اإلدارم في تحسين األدا  الووظي ي فوي ال يئوات 

اتب  الباحث الموي ج  ولتحقيذ أهداف الدراسة، المحلية ال لسطييية دراسة تطبيقية على شركة ك ربا  الخليل
الوصوو ي التحليلووي واسووتخدم االسووتبيان كووأدوات بح يووة عوون طريووذ المسووح الشووامل لجميوو  م ووردات مجتموو  

السووائقين( حيووث بلووغ ، المراسوولين، الدراسووة موون موووظ ي شووركة ك ربووا  الخليوول باسووت يا  موووظ ي )الحراسووات
 دالتاليةوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج ، موظف 151حجم مجتم  الدراسة 
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 .%80.5مستو  اإلبداع اإلدارم لد  موظ ي شركة ك ربا  الخليل كان كبيرًا جدًا بيسبة  -
 .%58دور اإلبداع اإلدارم في تحسين األدا  الوظي ي بدرجة قليلة وبيسبة  -
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية فووي محوواور اإلبووداع اإلدارم موون وج ووة يظوور موووظ ي شووركة  -

 .لى متغير الجي"ك ربا  الخليل تعز  إ
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية فووي محوواور اإلبووداع اإلدارم موون وج ووة يظوور موووظ ي شووركة  -

 .ك ربا  الخليل تعز  إلى العمر
توجد فروذ ذات داللة إحصائية في محاور اإلبداع اإلدارم من وج ة يظر موظ ي شركة ك ربوا   -

 .الخليل تعز  إلى المسمى الوظي ي
داللووة إحصووائية فووي محوواور اإلبووداع اإلدارم موون وج ووة يظوور موووظ ي شووركة  ال توجوود فووروذ ذات -

 .ك ربا  الخليل تعز  إلى عدد سيوات الخدمة
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

وأن تورتبط ، العمل على تطوير يظام فعال للحوافز المادية والمعيوية لموظ ي شركة ك ربا  الخليل -
 .بمعدالت األدا  واإلبداع في العمل

ا  الموظف مساحة من المروية لكوي يوعدم العمول بطريقتوب التوي تسومح لوب باكتشواف عياصور إعط -
 .اإلبداع فيب

 .توفير برامج تدريبية ذات ص ة إبداعية ت دف إلى تحسين معدالت األدا  الحالية -
 :(2009دراسة العجلة ) 6.
 طبيقية على وزارات قطاع غزة"اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام دراسة ت"

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واق  اإلبداع اإلدارم وعالقتب بأدا  المديرين العاملين بوزارات قطاع 
ولتحقيذ أهداف الدراسة اتب  الباحث المي ج الوص ي التحليلوي واسوتخدم االسوتبيان كوأدوات بح يوة توم ، غزة

  العواملين بوالوزارات ال لسوطييية فوي قطواع غوزة توم اختيوارهم من المودرا 305تطبيق ا على عيية مكوية من 
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، بالطريقة العشوائية

المووديرون بووالوزارات ال لسووطييية فووي قطوواع غووزة يمتلكووون جميوو  القوودرات المميووزة للشخصووية المبدعووة  -
 .بدرجة عالية

 .زارات ال لسطييية في قطاع غزة مقبول بشكل عامواق  اإلبداع اإلدارم واألدا  الوظي ي بالو  -
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية حووول واقوو  اإلبووداع اإلدارم لوود  المووديرين العوواملين بوووزارات  -

 .قطاع غزة تعز  إلى الجي"
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية حووول واقوو  اإلبووداع اإلدارم لوود  المووديرين العوواملين بوووزارات  -

 .إلى العمرقطاع غزة تعز  
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ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية حووول واقوو  اإلبووداع اإلدارم لوود  المووديرين العوواملين بوووزارات  -
 .قطاع غزة تعز  إلى متغير سيوات الخبرة

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 .إيشا  إدارة حا ية لإلبداع أو إيشا  ما يسمى بيك األفكار -
 .لكشف عن المبدعينو   إستراتيجية مبيية على معايير دقيقة ل -
 .ت عيل يظام الحوافز على أس" ومعايير م يية تت من التميز واإلبداع في األدا  ومكافأة المبدعين -
 

 :العربيةالدراسات  :ثانياا 
 :التي تناولت موضوع المنظمة المتعلمة العربية الدراسات :المحور األول

 :(2013دراسة حمادي )1.
 بسور الغزلن( ENAD-SIDETظمة المتعلمة )دراسة حالة مؤسسة دور إدارة المعرفة في بناء المن"

هدفت هوذه الدراسوة إلوى البحوث عون عالقوة إدارة المعرفوة بالميظموة المتعلموة علوى مسوتو  معسسوة  
ENAD-SIDET ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبعووت الباح ووة المووي ج الوصوو ي ، بسووور الغووزالن فووي الجزائوور

عامل وقد  65وعددهم  داة بح ية تم تطبيق ا على عمال ومسئولي المعسسةالتحليلي واستخدمت المقابلة كأ
 دتوصلت الدراسة إلى اليتائج التالية

صور ومظاهر التعلم لد  المعسسة موجودة من خالل ما تبذلب من ج ود ليشر  قافوة الوتعلم أك ور  -
 .في وسط عمال ا

ويسوواهم فووي أن تصووبح المعسسووة  ،المعسسووة تعموول بمبوودأ أن كوول معرفووة توودف  أك وور للووتعلم المسووتمر -
 .ميظمة متعلمة

وتزيوود موون قوودرات ا التيافسووية ال بوود ل ووا موون أن تك ووف موون ، توور  المعسسووة أي ووا حتووى تصووبح متعلمووة -
 .حجم الك ا ات التي تمتلك ا وترتقي بمستو  أدا  أفرادها

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
تعموول علووى تحقيقووب بمشوواركة ، أسوومىأن ت وو  المعسسووة هوودف المعرفووة والووتعلم ك وودف اسووتراتيجي  -

 .جمي  موظ ي ا
التركيووز أك وور علووى تو يووذ كوول التجووارب والخبوورات التووي بحوووزة الموووظ ين الحوواليين والمقبلووين علووى  -

 .التقاعد واالست ادة القصو  من معارف م
ب وودف إعطووا  درو" لتوعيووة ، دعوووة المعسسووة ألسوواتذة ومختصووين فووي المعرفووة والووتعلم التيظيمووي -

 .أهمية المعرفة ودفع م يحو التعلمالعمل ب
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 :(2011دراسة طاهر ). 2
تأثير أبعاد التعلم المنظمي في توافر أبعاد المنظمة المتعلمة دراسة وصفية تحليلية آلراء عينة من "

 العاملين في وزارة التخطيط العراقية"
ة المتعلمووة فووي وزارة هوودفت هووذه الدراسووة إلووى دراسووة أبعوواد الووتعلم الميظمووي فووي توووافر أبعوواد الميظموو

ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  الباحوووث الموووي ج الوصووو ي التحليلوووي واسوووتخدم االسوووتبيان ، التخطووويط العراقيوووة
مون العواملين فوي الووزارة الوذين يحملوون مسومى رئوي"  40كأدوات بح ية تم تطبيق وا علوى عييوة مكويوة مون 

 دالدراسة إلى اليتائج التالية وقد توصلت، شعبة فأعلى تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
ال يتوفر في الوزارة أبعاد الميظمة المتعلمة بالمستو  المطلووب حيوث موا زال الودرب طووياًل أمام وا  -

 .لتكون  من الميظمات المتعلمة ل عف استغالل تأ ير أبعاد التعلم الميظمي في ا
 .ي الوزارة المبحو ةوجود عالقة ارتباط أو تأ ير للتعلم الميظمي بالميظمة المتعلمة ف -

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
العمول علووى زيووادة تمكوين العوواملين فووي عمل وم موون خووالل مويح الحريووة ل ووم لتحديود أسوواليب إيجووازهم  -

 .لألعمال ومياقشة المشاكل التي تواج  م
 .العمل على زيادة الم ارات المعرفية لد  العاملين من خالل التواصل م  الميظمات األكاديمية -
 .إعادة اليظر في تصميم البرامج التدريبية لتتال م م  احتياجات العاملين -
 .تحديث يظم العمل اإللكترويية في الوزارة المبحو ة وتوسي  مجاالت الوصول إلى المعلومات -

 :(2010دراسة النسور ) 3.
ليم العالي التعوزارة  دراسة تطبيقية فيأثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي "

 األردنية" والبحث العلمي
الكشف عن أ ر خصائ  الميظموة المتعلموة فوي تحقيوذ التميوز المعسسوي هدفت هذه الدراسة إلى 

ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  الباحووث المووي ج الوصوو ي ، والبحووث العلمووي األردييووة التعلوويم العوواليفووي وزارة 
ريوذ المسوح الشوامل لجميو  م وردات مجتمو  الدراسوة مون التحليلي واستخدم االسوتبيان كوأدوات بح يوة عون ط

 194موووظ ي وزارة التربيووة والتعلوويم األردييووة حملووة البكووالوريو" فمووا فوووذ حيووث بلووغ حجووم مجتموو  الدراسووة 
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، موظف

 .ن متوسطاً مستو  امتالك خصائ  الميظمة المتعلمة في وزارة التعليم العالي األرديية كا -
، البشووورم، القيوووادم)وجوووود توووأ ير ذم داللوووة معيويوووة لخصوووائ  الميظموووة المتعلموووة بتحقيوووذ التميوووز  -

 .(05.في وزارة التعليم العالي األرديية عيد مستو  داللة ) (المعرفي، المالي، العملياتي
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

تطوووير الوووذاتي للعوواملين بموووا يوويعك" علوووى أن تتووولى وزارة التعلووويم العووالي األردييوووة دعووم ممارسوووة ال -
 .مستو  التعلم من خالل يشر المعرفة وتبادل ا بين العاملين
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التووزام وزارة التعلوويم العووالي األردييووة بتحقيووذ التميووز موون خووالل االهتمووام باإلبووداع كوسوويلة فووي إيجوواز  -
 .ئيةوالعمل بشكل مستمر على تحديث الرعية بما يتال م م  التطورات البي، األعمال

وتح يز العواملين وحو  م علوى إدخوال وتطبيوذ م وامين ، تعزيز عملية المشاركة في اتخاذ القرارات -
يجاز األهداف  .ميظمة التعلم لما ل ا من أهمية في تطوير العمل وا 

 :(2010دراسة الحواجرة ) 4.
 المنظمة المتعلمة والستعداد التنظيمي المدرك للتغيير الستراتيجي""

راسة إلى دراسة العالقوة بوين الميظموة المتعلموة واالسوتعداد التيظيموي المودرك للتغييور هدفت هذه الد
ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة اتبو  الباحوث الموي ج الوصو ي التحليلوي واسوتخدم االسوتبيان كوأدوات ، االستراتيجي

فووي بح يووة عوون طريووذ المسووح الشووامل لجميوو  م ووردات مجتموو  الدراسووة موون موووظ ي أع ووا  هيئووة التوودري" 
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، موظف 284جامعة البترا حيث بلغ حجم مجتم  الدراسة 

تصوووورات المبحوووو ين لجميووو  عوامووول الميظموووة المتعلموووة المبحو وووة إيجابيوووة وذات أهميوووة مووون حيوووث  -
 .ارتباط ا باالستعداد التيظيمي المدرك للتغيير االستراتيجي

ئية بشووأن إدراك المبحووو ين ألبعوواد الميظمووة المتعلمووة فووي جامعووة ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووا -
 .البترا في األردن تعز  للجي"

ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية بشووأن إدراك المبحووو ين ألبعوواد الميظمووة المتعلمووة فووي جامعووة  -
 .البترا في األردن باختالف فئات م العمرية

لمبحووو ين ألبعوواد الميظمووة المتعلمووة فووي جامعووة ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية بشووأن إدراك ا -
 .البترا في األردن تعز  لسيوات الخبرة

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 وورورة اهتمووام الميظمووات بمختلووف أبعوواد الميظمووة المتعلمووة لوودورها المباشوور فووي يجوواح الميظمووات  -

 .وامتالك ا مسببات االستعداد للتغيير االستراتيجي
بووووين قوووودرات الميظمووووة المتعلمووووة واالسووووتعداد التيظيمووووي الموووودرك للتغييوووور   وووورورة الووووربط المياسووووب -

 .االستراتيجي
 :(2009دراسة زايد وآخرون )5. 
القطاعات الرئيسية في الهيئة  :المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية دراسة حالة"

 الملكية بالجبيل"
ذات الصووولة بم  ووووم الميظموووة المتعلموووة فوووي القطاعوووات  هوودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى تقيووويم اإلمكاييوووات

ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة ، الرئيسية بال يئة الملكية بالجبيول التوي تودير أكبور المودن الصوياعية فوي السوعودية
اتب  الباحث المي ج الوص ي التحليلي واستخدم االستبيان كأدوات بح ية عون طريوذ المسوح الشوامل لجميو  
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سووة موون موووظ ي القطاعووات الرئيسووية بال يئووة الملكيووة بالجبيوول حيووث بلووغ حجووم مجتموو  م ووردات مجتموو  الدرا
 دوقد توصلت الدراسة إلى أن، موظف 321الدراسة 

إلوووى ( 3.44متوسوووطات أبعووواد الميظموووة المتعلموووة السوووبعة المسوووتخدمة فوووي الدراسوووة تراوحوووت بوووين ) -
 (.6من )( 3.94)

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
تراتيجية الداعمة للتعلم من خالل ترسيخ م  وم الميظمة المتعلمة لود  العواملين تطوير القيادة اإلس -

 .وو   تحول ال يئة الملكية إلى ميظمة متعلمة على أيب هدف استراتيجي، في ال يئة الملكية
 .وتمكين األفراد ويشر رعية مشتركة، إيشا  أيظمة لتبادل المعرفة والتعلم في ال يئة الملكية -
 .م ال ردم من خالل إتاحة فر  التعلم المستمرتشجي  التعل -

 :(2008دراسة الكساسبة وآخرون ) 6.
 تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على المنظمة المتعلمة""

هوودفت هووذه الدراسووة إلووى التعوورف علووى درجووة تووأ ير  قافووة التمكووين والقيووادة التحويليووة علووى الميظمووة 
ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة اتبو  الباحوث الموي ج ، أبوو غزالوة فوي األردنالمتعلمة فوي مجموعوة شوركات طوالل 

فووورد مووون  290الوصووو ي التحليلوووي واسوووتخدم االسوووتبيان كوووأدوات بح يوووة توووم تطبيق وووا علوووى عييوووة مكويوووة مووون
وقود توصولت الدراسوة إلوى ، العاملين في شركة طالل أبو غزالوة فوي األردن توم اختيوارهم بالطريقوة العشووائية

 دليةاليتائج التا
 .ذات داللة إحصائية في المتغير التاب  ميظمة التعلم هياك تأ ير للمتغير المستقل  قافة التمكين -
 .هياك تأ ير للمتغير المستقل القيادة التحويلية ذات داللة إحصائية في المتغير التاب  ميظمة التعلم -

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 .ارمتعزيز  قافة التمكين ببعدي ا ال يي واإلد -
تشووجي  العوواملين علوووى التسوولح بالمعرفووة وكوووذلك تشووجيع م علوووى مياقشووة وف ووم معيوووى العموول الوووذم  -

 .يقومون بب بداًل من مجرد التي يذ
 :(2007دراسة الرشودي ) 7.

 بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية""
أيموووذج للميظمووة المتعلمووة للتطوووير التيظيمووي إلدارات ووا األمييووة عوون هوودفت هووذه الدراسووة إلووى بيووا  

طريوووذ تحديووود أهوووم الخصوووائ  األساسوووية للميظموووة المتعلموووة التوووي يمكووون ت وووميي ا فوووي األيمووووذج المقتووورح 
ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة اتبو  الباحوث ، ومعرفة مستو  جاهزية اإلدارات األمييوة لتطبيوذ الميظموة المتعلموة

 ي التحليلووي واسووتخدم االسووتبيان والمقابلووة كووأدوات بح يووة تووم تطبيق ووا علووى عييووة مكويووة موون المووي ج الوصوو
عقيود( توم اختيوارهم بالطريقوة ، عميود، لوا ، فريذ، قائد في األج زة األميية السعودية برتبة )فريذ أول 776

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، العشوائية
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خاصوية مون خصوائ  الميظموة المتعلموة  40ة المتعلمة يتكوون مون تصميم أيموذج مقترح للميظم -
 .التي تراها القيادات األميية م مة جداً 

 .تر  القيادات األميية أن مستو  جاهزية اإلدارات األميية لتطبيذ الميظمة المتعلمة مرت   -
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

ح للميظموووة المتعلموووة مووون خوووالل )إدارة رفووو  مسوووتو  الووووعي فوووي األج وووزة األمييوووة بووواأليموذج المقتووور  -
إعوووداد دليووول يت ووومن مبوووررات تطبيوووذ األيمووووذج ، العالقوووات العاموووة عووون طريوووذ يشووورات إعالميوووة وكتيبوووات

 .تصميم إدارات التدريب لدورات تدريبية للقيادات(، المقترح
  تحسووين مسوووتو  جاهزيووة اإلدارات األمييوووة لتطبيوووذ أيموووذج الميظموووة المتعلموووة موون خوووالل )تشوووجي -

تشووجي  القيووادات ، تطبيووذ هياكوول مريووة، األج ووزة األمييووة علووى تبووادل المعلومووات بووين الرعسووا  والمرعوسووين
 .على طرح مبادرات ابتكارية وممارسة أساليب إبداعية في حل المشكالت( األميية

 :اإلبداعالدراسات العربية التي تناولت موضوع  :الثانيالمحور 
 :(2011دراسة المشوط ) 1.
بيئة العمل على اإلبداع اإلداري دراسة تطبيقية على أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية في أثر "

 دولة الكويت"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أ ر بيئة العمل على اإلبداع اإلدارم فوي أكاديميوة سوعد العبود 

الباحوووث الموووي ج الوصووو ي التحليلوووي ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  ، اا للعلووووم األمييوووة فوووي دولوووة الكويوووت
واسووتخدم االسووتبيان كووأدوات بح يووة عوون طريووذ المسووح الشووامل لجميوو  م ووردات مجتموو  الدراسووة موون أع ووا  

وقود توصولت الدراسوة إلوى اليتوائج ، ع وو70هيئة التدري" فوي األكاديميوة حيوث بلوغ حجوم مجتمو  الدراسوة 
 دالتالية

يمووي والتوودريب والمشوواركة فووي اتخوواذ القوورارات والحوووافز وجووود تووأ ير ذم داللووة معيويووة لل يكوول التيظ -
 .والمكافآت والتكيولوجيا وظروف العمل على اإلبداع اإلدارم

 .عدم وجود تأ ير ذم داللة معيوية لأليظمة والتعليمات على اإلبداع اإلدارم -
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

ية سعد العبد اا للعلوم األمييوة فوي دولوة االهتمام بيشر م  وم روح ال ريذ بين العاملين في أكاديم -
 .الكويت

 .إتاحة فر  التدريب لجمي  الموظ ين واالهتمام بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات -
 :(2009دراسة النجار وملكاوي ) 2.

 نظم المعلومات وأثرها في مستويات اإلبداع دراسة ميدانية في شركات التأمين األردنية""
سة إلى التعرف على تأ ير يظم المعلومات بأيواع ا المختل ة في مستويات اإلبداع هدفت هذه الدرا

ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  الباحووث المووي ج الوصوو ي التحليلووي واسووتخدم ، فووي شووركات التووأمين األردييووة
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شووركة موون شووركات التووأمين األردييووة بواقوو   14االسووتبيان كووأدوات بح يووة تووم تطبيق ووا علووى عييووة مكويووة موون 
 دوقد توصلت الدراسة إلى أن، استبيايات لكل شركة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 10
، الجماعي، يظم المعلومات بأيواع ا المختل ة تع ر بشكل مباشر في اإلبداع على المستو  ال ردم -

 .الميظمة
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

لماديوووة والمعيويوووة للعووواملين فوووي شوووركات الووووتأمين األردييوووة لتشوووجي  العووواملين علوووى تقوووديم الحووووافز ا -
 .اإلبداع في العمل

ترسيخ القياعة لد  اإلدارة العليا في شركات التأمين األرديية ب ورورة االهتموام بواليظم التوي تحقوذ  -
 .اإلبداع على مستو  الميظمة وال سيما اإلستراتيجية مي ا

 :(2008دراسة أبو جامع ) 3.
 الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري في المؤسسة التربوية األردنية""

هوودفت هووذه الدراسووة إلووى التعوورف علووى العالقووة بووين ال قافووة المعسسووية واإلبووداع اإلدارم كمووا تراهووا 
ي ولتحقيذ أهداف الدراسة اتب  الباحث المي ج الوصو ، مستويات إدارية مختل ة بالمعسسة التربوية األرديية

مون العواملين فوي وزارة  1307التحليلي واستخدم االستبيان كأدوات بح ية تم تطبيق ا علوى عييوة مكويوة مون
اإلدارة التي يذيووووة( تووووم اختيووووارهم بالطريقووووة ، اإلدارة الوسووووطى، التربيووووة والتعلوووويم األردييووووة موووون )اإلدارة العليووووا

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، العشوائية
درجوة  وأن، المعسسوية السوائدة لود  العواملين فوي المعسسوة التربويوة األردييوة كايوت متوسوطةال قافة  -

 .كايت أي ًا متوسطة اإلبداع اإلدارم السائدة لدي م
 .كلما ارت   مستو  ال قافة المعسسية لد  العاملين اإلداريين زادت درجة اإلبداع اإلدارم لدي م -
موتالك مقودرات اإلبوداع اإلدارم لود  العواملين اإلداريوين ال توجد فروذ ذات داللوة إحصوائية علوى ا -

 .في المعسسة التربوية األرديية تعز  إلى الجي"
توجد فروذ ذات داللة إحصائية على امتالك مقدرات اإلبداع اإلدارم لود  العواملين اإلداريوين فوي  -

 .المعسسة التربوية األرديية تعز  إلى المركز الوظي ي
 ديلي وقد أوصت الدراسة بما

 .إعطا  ال قافة المعسسية واإلبداع اإلدارم األهمية التي تستحذ عيد بيا  إستراتيجيت ا -
يعمل من المعسسة التربوية األرديية أن تستمر سياست ا التربوية في عدم الت ريذ بين الجيسين في  -

يوووة اختيوووار القيوووادات وت وووتم بعمل، وتك يوووف عمليوووة التأهيووول التوووي تقووووم ب وووا الووووزارة، كافوووة اليشووواطات التربويوووة
 .التربوية خاصة في اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى
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 :(2006)دراسة العازمي  4.
القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري دراسة مسحية على العاملين المدنيين بديوان وزارة الداخلية "

 السعودية"
لقائود التحوويلي ومسوتو  اإلبوداع اإلدارم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقوة بوين سومات ا

لد  العاملين المدييين بديوان وزارة الداخلية السعودية ومد  توافر القدرات اإلبداعية لد  العاملين المدييين 
ولتحقيوذ أهوداف الدراسوة ، في الوزارة ومد  توافر سومات القيوادة التحويليوة لود  القيوادات المدييوة فوي الووزارة

مي ج الوص ي التحليلي واستخدم االستبيان كأدوات بح ية عون طريوذ المسوح الشوامل لجميو  اتب  الباحث ال
م ردات مجتم  الدراسة موظ ي ديوان وزارة الداخليوة المودييين فوي الريواب حيوث بلوغ حجوم مجتمو  الدراسوة 

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، موظف 300
 .لد  العاملين المدييين بوزارة الداخلية السعوديةتوفر القدرات اإلبداعية بدرجة كبيرة  -
وجوووود عالقوووة طرديوووة بوووين اموووتالك القيوووادات المدييوووة سووومات وخصوووائ  القيوووادة التحويليوووة واموووتالك  -

 .مرعوسي ا م ارات وقدرات إبداعية
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية تجوواه توووافر القوودرات اإلبداعيووة لوود  العوواملين بوووزارة الداخليووة  -

 .ودية تعز  إلى العمرالسع
ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية تجوواه توووافر القوودرات اإلبداعيووة لوود  العوواملين بوووزارة الداخليووة  -

 .السعودية تعز  إلى سيوات الخدمة
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

ئد و   السبل الك يلة بزيادة امتالك القيادات المديية بديوان وزارة الداخلية لسمات وخصائ  القا -
 .وزيادة امتالك العاملين بالديوان للقدرات اإلبداعية، التحويلي

االهتمام بالكوادر الوطيية المعهلة والمدربة ممن يتوافر في م االستعداد المبدئي المتالك خصائ   -
 .القيادة التحويلية وكذلك ممن لدي م القدرة على امتالك قدرات إبداعية كامية

ومعاهد إلعداد ، باألشخا  المبدعين للعمل على تيمية قدرات مإيشا  معاهد متخصصة لالهتمام  -
 .القادة وتدريب م على األساليب اإلدارية الحدي ة

 :(2004دراسة العساف ) 5.
 واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض""

ة الريووواب هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى التعووورف علوووى مسوووتو  اإلبوووداع لووود  موووديرات المووودار" بمدييووو 
ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبعووت الباح ووة ، والتعوورف علووى المعوقووات التووي تحوود موون اإلبووداع اإلدارم لوودي ن

المووي ج الوصوو ي التحليلووي واسووتخدمت االسووتبيان كووأدوات بح يووة عوون طريووذ المسووح الشووامل لجميوو  م ووردات 
فات اإلداريووات فووي الريوواب مجتموو  الدراسووة موون مووديرات الموودار" الحكوميووة واألهليووة فووي الريوواب والمشوور 

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، مشرفة 113مديرة و 699حيث بلغ حجم مجتم  الدراسة 
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 .غياب المستويات اإلبداعية المرت عة لد  مديرات المدار" في الرياب -
، ةمعوقووات اإلبووداع اإلدارم تحوود موون قوودرة مووديرات الموودار" علووى اإلبووداع اإلدارم بدرجووة متوسووط -

والمعوقوات التيظيميوة ، والمعوقات الذاتية تحد مون قودرة موديرات المودار" علوى اإلبوداع اإلدارم بدرجوة قليلوة
 .تحد من قدرة مديرات المدار" على اإلبداع اإلدارم بدرجة كبيرة

ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في مستو  اإلبداع لد  مديرات المدار" في مديية الرياب  -
 .مرتعز  إلى الع

ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في مستو  اإلبداع لد  مديرات المدار" في مديية الرياب  -
 تعز  إلى الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية.

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
االهتمووووام ب عووووداد األدوات التووووي يمكوووون اسووووتخدام ا فووووي اختيووووار مووووديرات الموووودار" بحيووووث تت وووومن  -

 .عية والقياديةمقايي" القدرات اإلبدا
 ميح مديرات المدار" صالحيات تتياسب م  مسئوليات ن وتتيح ل ن قدرًا من االستقاللية والحرية. -
 .العياية بتوفير اإلمكايات المادية التي يتطلب ا التجديد واالبتكار في المدار" -
 .اإلبداعيةالتأكيد على المشرفات اإلداريات تبيي يظام إشرافي يسمح للمديرات ب طالذ طاقات ن  -

 :(2003دراسة رضا ) 6.
اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية على األجهزة األمنية بمطار الملك عبد العزيز "

 الدولي بجدة"
هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى التعووورف علوووى مسوووتو  اإلبوووداع اإلدارم لووود  العووواملين بووواألج زة األمييوووة 

بجدة وواق  األدا  الوظي ي للعاملين في األج زة األميية بالمطوار وعالقتوب  بمطار الملك عبد العزيز الدولي
ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  الباحوووث الموووي ج الوصووو ي التحليلوووي واسوووتخدم االسوووتبيان ، باإلبوووداع اإلدارم

ال وباط العواملين فوي األج وزة  كأدوات بح ية عن طريذ المسح الشامل لجمي  م ردات مجتم  الدراسوة مون
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية،  ابط 318ألميية بالمطار حيث بلغ حجم مجتم  الدراسة ا
 .يعتبر مستو  اإلبداع اإلدارم للعاملين في األج زة األميية بمطار الملك عبد العزيز الدولي مرت عاً  -
عزيوز الودولي إلوى حود يسو م اإلبوداع اإلدارم كموا هوو موجوود فوي األج وزة األمييوة بمطوار الملوك عبود ال -

 .كبير في رف  مستو  األدا  الوظي ي للعاملين في هذه األج زة
توجد فروذ ذات داللة إحصائية لمحور اإلبداع اإلدارم لد  العاملين بواألج زة األمييوة فوي مطوار  -

 .سية 50إلى أقل من  40الملك عبد العزيز في جدة تعز  إلى العمر ولصالح ال ئة العمرية من 
د فروذ ذات داللة إحصائية لمحور اإلبداع اإلدارم لد  العاملين باألج زة األميية في ال توج -

 .مطار الملك عبد العزيز في جدة تعز  إلى سيوات الخدمة
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توجد فروذ ذات داللة إحصائية لمحور اإلبداع اإلدارم لد  العاملين باألج زة األميية في مطار  -
 .العمل ولصالح الجوازات الملك عبد العزيز في جدة تعز  إلى ج ة

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
يجاد يظام فعال للحوافز -  .التأكيد على القيادات األميية بتشجي  المبدعين وتح يزهم وا 
 .توفير برامج تدريبية ذات ص ة إبداعية ت دف إلى زيادة وتحسين معدالت األدا  الحالية -
 .فكارهم البيا ةزيادة ت عيل مشاركة المرعوسين في طرح آرائ م وأ -
 

 :الدوليةالدراسات  :ثالثاا 
 :التي تناولت موضوع المنظمة المتعلمة الدولية الدراسات :المحور األول

 :Rouzbahani et. al. (2013)دراسة  1.
 العالقة بين المنظمة المتعلمة والستعداد التنظيمي للتغيير حسب أبعاد المنظمة المتعلمة السبعة""

"The relationship between learning organization and organizational readiness 
for change according to seven dimensions for learning organization" 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الميظمة المتعلموة واالسوتعداد التيظيموي للتغيور مون خوالل 
ولتحقيووووذ أهووووداف الدراسووووة اتبوووو  البوووواح ون المووووي ج الوصوووو ي التحليلووووي  ،األبعوووواد السووووبعة للميظمووووة المتعلمووووة

مون العواملين فوي البيوك الزراعوي  210واستخدموا االستبيان كأدوات بح ية تم تطبيق ا على عيية مكوية من
 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية بمديية بروجرد في إيران

 .يعتبر ميظمة متعلمة فوذ المتوسط بمديية بروجرد على أن البيك الزراعيالتأكيد  -
 .هياك عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعداد التيظيمي للتغيير وأبعاد الميظمة المتعلمة -

 :Bostrom (2012)دراسة  2.
 منظمة المشاريع المتعلمة""

"A learning project organization" 
ى تطوير يموذج تقييم يساعد معسسة "إلكتا" للتعلم مون خبورات الما وي وتطبيوذ تلوك هدفت هذه الدراسة إل

ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  الباحووث المووي ج الوصوو ي التحليلووي واسووتخدم ، الخبوورات فووي مشوواري  المسووتقبل
واقوو  م 6المقابلوة كوأدوات بح يوة تووم تطبيق وا علوى عييووة مكويوة مون موودرا  المشواري  فوي معسسووة "إلكتوا" فوي 

 دوقد توصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، مختل ة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
 .تقديم مقترح يموذج لشركة إلكتا للتقييم لالست ادة من الما ي وتطبيق ا في المستقبل -
تقديم خطة تي يذ ليموذج التقييم المقترح من حيث التدابير التي ييبغي اتخاذها في الوقت المياسوب  -
 .خطو شركة إلكتا يحو التحول إلى ميظمة مشاري  متعلمةلت
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 :Tseng (2010)دراسة  3.
تأثير تطبيقات المنظمة المتعلمة على اللتزام التنظيمي والفعالية التنظيمية للمنظمات صغيرة ومتوسطة "

 الحجم في تايوان "
"the effects of learning organization practices on organizational commitment 

and effectiveness for small and medium-sized enterprises in Taiwan" 
قيا" تأ ير تطبيذ أبعاد الميظمة المتعلمة على االلتزام التيظيمي وال عاليوة هدفت هذه الدراسة إلى  

المووي ج  ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  الباحووث، التيظيميووة للميظمووات صووغيرة ومتوسووطة الحجووم فووي تووايوان
فوووردمن  300بح يوووة توووم تطبيق وووا علوووى عييوووة مكويوووة مووون  واسوووتخدم االسوووتبيان كوووأدوات الوصووو ي التحليلوووي

 دوتوصلت الدراسة إلى أن، ة العشوائيةتم اختيارهم بالطريقميظمات صغيرة ومتوسطة الحجم في تايوان 
 .يةجدًا لاللتزام التيظيمي وال عالية التيظيم ةتطبيقات الميظمة المتعلمة هام -

 دما يليبالدراسة وقد أوصت 
مموا يسواهم فوي  أبعاد الميظمة المتعلمة في الشوركات صوغيرة ومتوسوطة الحجوم من األهمية تطبيذ -1

 .وجود االلتزام التيظيمي وال عالية التيظيمية والذم يقود بالميظمة إلى تحقيذ أكبر جز  من اليتائج المرجوة
وارد البشورية فوي الميظموات يجوب االهتموام بعياصوور لتطووير تطبيوذ الميظموة المتعلموة وتطووير الموو -2

 .DLOQالميظمة المتعلمة السبعة الموجودة في استبيان 
بشوكل مالئوم يسواعد علوى تشوخي  المشواكل وتحديود  DLOQتطبيوذ أدوات القيوا" م ول اسوتبيان  -3

 .يقاط القوة وال عف مما يعود بال ائدة على تطبيذ الميظمة المتعلمة في الظروف الحالية
 :Jan (2010)دراسة  4.

 التطوير المهني في المنظمة المتعلمة""
"Career development in a learning organization" 

تحديوووود دور الميظمووووات المتعلمووووة فووووي تسوووو يل عمليووووة التطوووووير الم يووووي هوووودفت هووووذه الدراسووووة إلووووى 
يمووي موون خووالل تطوووير للموووظ ين وكووذلك بيووا  أيموووذج يركووز علووى إسووتراتيجية طويلووة األجوول للتطوووير التيظ

الموي ج  ولتحقيذ أهداف الدراسة اتب  الباحوث، م ية األفراد من خالل تبيي والتركيز على الميظمة المتعلمة
بح ية تم تطبيق وا علوى عييوة مكويوة مون  واستخدم االستبيان والمالحظة والمقابلة كأدوات الوص ي التحليلي

، ة العشوووووائيةتووووم اختيووووارهم بالطريقوووو ميظمووووات 7ة فووووي موووون موووووظ ي اإلدارة العليووووا والوسووووطى والتي يذيوووو179
 دوتوصلت الدراسة إلى اليتائج التالية

 .ميظمات التعلم أك ر دعمًا لعملية التطوير الوظي ي بالمقارية م  الميظمات التقليدية -
 .تقديم أيموذج يدمج أيشطة الموارد البشرية م  عملية التطوير الم يي -

 .موذج المقترح في الميظمات ك ستراتيجية لعملية التطوير الم يي لألفرادوقد أوصت الدراسة بتطبيذ األي
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 :Song et. al. (2009)دراسة  5.
 دراسة للتأكد من صدق الستبيان في كوريا": DLOQاستبيان أبعاد المنظمة المتعلمة "
"the dimensions of learning organization questionnaire DLOQ: A 

validation study in a Korean context" 
تقيويم  قافوة الميظموة المتعلموة فوي كوريوا مون خوالل اسوتبيان أبعواد الميظموة هدفت هذه الدراسة إلوى 

واسووتخدمت االسووتبيان كووأدوات بح يووة تووم تطبيق ووا  الوصوو ي التحليلوويواتبعووت المووي ج ، "DLOQ"المتعلمووة 
ة العشووائية وتوصولت الدراسوة بالطريق تم اختيارهمشركة صياعية  11فردمن  1529على عيية مكوية من 

 دإلى اليتائج التالية
 .ن تعددت ال قافات الموجودة في اصحيح ومو وذ للتطبيذ في البيئة الكورية وا   DLOQمقيا"  -
مالموح ميواخ الميظموة المتعلموة علوى الورغم مون بعوب متوسطة الحجوم صغيرة و الميظمات ش دت  -

 .أيب لم يتم اإلعالن عن ذلك رسمياً 
 :Reece (2004)راسة د 6.

 "؟كيف يمكن للجامعات األسترالية أن تصبح منظمات متعلمة، الجامعات كمنظمات متعلمة"
"Universities as learning organizations , How can Australian universities 

become learning organizations ?" 
، الجامعوات األسوترالية ميظموات متعلموةتقديم أيمووذج فوي كي يوة أن تصوبح هدفت هذه الدراسة إلى 

بح يوة توم تطبيق وا  واستخدم المقابلة كأدوات الوص ي التحليليالمي ج  ولتحقيذ أهداف الدراسة اتب  الباحث
فووورد مووون العووواملين فوووي جوووامعتين بتمويووول حكوووومي غووورب أسوووتراليا مووون مختلوووف  32علوووى عييوووة مكويوووة مووون 

وتوصوولت الدراسووة إلووى تقووديم أيموووذج بمووا ، ة العشوووائيةهم بالطريقووتووم اختيووار  المسووتويات اإلداريووة واألكاديميووة
 .يلزم للجامعات األسترالية لتصبح ميظمات متعلمة

 :التي تناولت موضوع اإلبداع الدوليةالدراسات  :المحور الثاني
 :Rakhsh et. al. (2011)دراسة  1.

 اإلبداع والتعلم التنظيمي والعمليات التشغيلية""
"Creativity ,organizational learning and operation" 

، وصف وتحليل العالقة بين اإلبداع والوتعلم التيظيموي والعمليوات التشوغيليةهدفت هذه الدراسة إلى 
بح يووة تووم  واسووتخدموا االسووتبيان كووأدوات الوصوو ي التحليلوويالمووي ج  ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  البوواح ون

ة توووم اختيوووارهم بالطريقووو اإليراييوووة Persianالعووواملين فوووي شوووركة  مووون 205تطبيق وووا علوووى عييوووة مكويوووة مووون 
 دوتوصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، العشوائية

العالقوووة بوووين اإلبوووداع والعمليوووات التشوووغيلية إيجابيوووة وتكوووون أقوووو  فوووي شوووركات الصوووياعة التحويليوووة  -
 .ة م طربةوهذه العالقة تكون أقل قوة عيدما تعمل الشركة في بيئ، األكبر واألقدم
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 .العالقة بين التعلم التيظيمي والعمليات التشغيلية إيجابية دائمًا بل تكون أقو  في بيئة م طربة -
 .العالقة بين اإلبداع والتعلم التيظيمي إيجابية وتكون أقو  في الشركات الصغيرة وفي بيئة م طربة -

 :Sarros et. al. (2008)دراسة  2.
 يادة التحويلية والثقافة التنظيمية"بناء مناخ لإلبداع من خالل الق"

"Building a climate for innovation through transformational leadership and 
organizational culture" 

تحديوود العالقووة بووين القيووادة التحويليووة وال قافووة التيظيميووة ودورهمووا فووي بيووا  هوودفت هووذه الدراسووة إلووى 
واسووتخدموا  الوصوو ي التحليلوويالمووي ج  ذ أهووداف الدراسووة اتبوو  البوواح ونولتحقيوو، ميوواخ إبووداعي فووي المعسسووة

موودير موون ميظمووات القطوواع الخووا   1158بح يووة تووم تطبيق ووا علووى عييووة مكويووة موون  االسووتبيان كووأدوات
 دوتوصلت الدراسة إلى أن، ة العشوائيةتم اختيارهم بالطريقاألسترالية 

افة التيظيمية الجيدة في المعسسة مموا يخلوذ ميواخ أو القيادة التحويلية تلعب دور هام في يشر ال ق -
 .بيئة إبداعية لد  العاملين في ا
 دوقد أوصت الدراسة بما يلي

إجوورا  دراسووة مسووتقبلية ل حوو  العالقووة بووين القيووادة التحويليووة وال قافووة التيظيميووة والسوولوك اإلبووداعي  -
 .للعاملين

 :Kyoo (2007)دراسة  3.
 على إبداع الموظف في الشركات الكورية" ف العملالخصائص الشخصية وظرو  أثر"

"The impact of contextual and personal characteristics on employee 
creativity in Korean firms" 

التحقوووذ مووون توووأ ير ظوووروف العمووول والخصوووائ  الشخصوووية علوووى إبوووداع هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى 
 واسوووتخدم االسوووتبيان كوووأدوات الوصووو ي التحليلووويالموووي ج  ولتحقيوووذ أهوووداف الدراسوووة اتبووو  الباحوووث، الموظوووف

، ة العشوائيةتم اختيارهم بالطريقشركات كورية  6موظف في  167بح ية تم تطبيق ا على عيية مكوية من 
 دوتوصلت الدراسة إلى اليتائج التالية

 .ظروف العمل والخصائ  الشخصية للموظف تع ر على مستو  اإلبداع لديب -
كوووان أعلوووى لووود  المووووظ ين فوووي ظوووروف العمووول المعقووودة وكوووان هيووواك دعوووم مووون مسوووتو  اإلبوووداع  -

 .المشرفين
 . جرا  مزيد من الدراسات في مجال اإلبداع وعالقتب م  عوامل أخر وقد أوصت الدراسة ب
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 :Unsworth et. al. (2005)دراسة  4.
 أساس مهم في دراسة إبداع الموظف" :المتطلبات اإلبداعية"

"Creative requirement: a neglected construct in the study of employee 
creativity" 

التعووورف علوووى العالقوووة بوووين المتطلبوووات اإلبداعيوووة للمووووظ ين وبوووين إبوووداع هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى 
ولتحقيووذ أهووداف الدراسووة اتبوو  ، الموظووف واستكشوواف دور الميظمووات اإلبداعيووة كوسوويط بووين عواموول العموول

بح يوة توم تطبيق وا علوى عييوة مكويوة مون  واسوتخدموا االسوتبيان كوأدوات الوصو ي التحليلوي المي ج الباح ون
وتوصولت الدراسوة ، ة العشووائيةتوم اختيوارهم بالطريقوموظف في مستشو ى عوام فوي المملكوة المتحودة  2070

 دإلى اليتائج التالية
بداع الموظف -  .تعتبر المتطلبات اإلبداعية وسيط كامل بين دعم القيادة وا 
تعتبر المتطلبات اإلبداعية وسيط جزئي بين كل من المشاركة في السولطة ومتطلبوات الوقوت وبوين  -

 .إبداع الموظف
بداع الموظف -  .دعم اإلبداع ال يرتبط مطلقًا بالمتطلبات اإلبداعية وا 

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 .إلبداعإجرا  دراسات مستقبلية تستكشف أ ر ظروف العمل من حيث  غط العمل على ا -

 :Naude (2005)دراسة  5.
 العالقة بين الشخصية واإلبداع""

"The relationship between personality and creativity" 
ولتحقيووذ أهووداف ، تحديوود العالقووة بووين اإلبووداع والصوو ات الشخصووية لل ووردهوودفت هووذه الدراسووة إلووى 

بح يووة تووم تطبيق ووا علووى عييووة  بيان كووأدواتواسووتخدم االسووت الوصوو ي التحليلوويالمووي ج  الدراسووة اتبوو  الباحووث
ة توووم اختيووووارهم بالطريقوووومووون طووووالب علوووم الووووي " فوووي جامعووووة بريتوريوووا فووووي جيووووب أفريقيووووا  65مكويوووة موووون 
 دوتوصلت الدراسة إلى اليتائج التالية، العشوائية

 .إ بات وجود ارتباط و يذ بين اإلبداع والسمات الشخصية لل رد -
 .ال رد ألن يكون مبدعاً  تحديد التركيبات التي يحتاج ا -

 دوقد أوصت الدراسة بما يلي
 .ف ذه ال جوات تم ل فر  للتطوير، التعرف على ال جوات في معرفتيا وف ميا لإلبداع -
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 :التعليق على الدراسات السابقة :رابعاا 
واإلطووالع ، بعوود اسووتعراب الدراسووات السووابقة التووي تياولووت مو وووعي الميظمووة المتعلمووة واإلبووداع

ظ ور بشوكل وا وح أهميوة مو ووع الميظموة ، لى اليتائج التي حصول علي وا البواح ون فوي هوذه المجواالتع
المتعلمووة ك سووتراتيجية للميظمووة يحووو البقووا  والح وواظ علووى الميووزة التيافسووية ومحاولووة تطوووير معرفووة العوواملين 

 .فيعود بال ائدة على الميظمة، في ا مما يزيد فر  اإلبداع لدي م
وقود ، أم خالل العقد الما ي 2013إلى  2003دراسة سابقة خالل ال ترة من  36الباحث وقد استعرب 

 دغطت هذه الدراسات مجالين هما
 .دراسة 19 في هذا المجال عدد الدراسات التي تم استعرا  اقد بلغ و  :المنظمة المتعلمة -1
 .ةدراس 17وقد بلغ عدد الدراسات التي تم استعرا  ا في هذا المجال  :اإلبداع -2

 :وتجدر اإلشارة إلى أن
 .%33.3يسبة الدراسات ال لسطييية باليسبة للدراسات السابقة التي استعر  ا الباحث بلغت  -
 .%36.1باليسبة للدراسات السابقة التي استعر  ا الباحث بلغت  العربيةيسبة الدراسات  -
 .%30.6بلغت باليسبة للدراسات السابقة التي استعر  ا الباحث  الدوليةيسبة الدراسات  -
 محور المنظمة المتعلمة: 
 .%16.7 التي تياولت مو وع الميظمة المتعلمةيسبة الدراسات ال لسطييية  -
 .%19.4 التي تياولت مو وع الميظمة المتعلمة العربيةيسبة الدراسات  -
 .%16.7 التي تياولت مو وع الميظمة المتعلمة الدوليةيسبة الدراسات  -
 محور اإلبداع: 
 .%16.7ت ال لسطييية التي تياولت مو وع اإلبداع يسبة الدراسا -
 .%16.7 التي تياولت مو وع اإلبداع العربيةيسبة الدراسات  -
 .%13.8 التي تياولت مو وع اإلبداع الدوليةيسبة الدراسات  -

، تناسب عدد الدراسـات السـابقة التـي اختارهـا الباحـث مـع بعضـها الـبعض وهذه النسب المتقاربة تعكس
هوي كول موا تووفرت لود  الباحوث علوى لدراسوات ال لسوطييية التوي تياولوت مو ووع الميظموة المتعلموة لمًا بأن اع

ممووا يوودل علووى قلووة الدراسووات ال لسووطييية فووي مو وووع الميظمووة المتعلمووة وأن المو وووع ال زال فووي ، حوود علمووب
 .أطواره األولى باليسبة للدراسات ال لسطييية
 :ة يتبين ما يليومن خالل اإلطالع على الدراسات السابق

، حدا ة االهتمام بمو وع الميظمة المتعلمة عربيًا ومحليًا م  ت وذ الدراسات األجيبية في هذا المجال -
 .وهذا يدل على أن مو وع الميظمة المتعلمة جديد ويحتاج إلى إجرا  المزيد من الدراسات
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 ووره علووى عوودة متغيوورات قووام البوواح ون بدراسووة مو وووع الميظمووة المتعلمووة كمتغيوور مسووتقل ومعرفووة أ -
وفوي الدراسوة الحاليوة قوام الباحوث بدراسوة مو ووع ، أو كمتغير تاب  ومد  توأ ره بوالمتغيرات األخور ، أخر 

 .الميظمة المتعلمة كمتغير مستقل ومعرفة دوره في تشجي  اإلبداع وهو المتغير التاب 
يما ما زال العديد من البواح ي - ، ن يقوموون بو جرا  الدراسوات حولوبرغم أن مو وع اإلبداع لي" حدي ًا وا 

 .وربطب بالك ير من المتغيرات وذلك ألهميتب ومحاولة اكتشاف مد  تأ يره وتأ ره بالمتغيرات األخر 
 :وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي

ي أجريوت الدراسات ال لسطييية ركوزت علوى مود  تووافر عياصور الميظموة المتعلموة فوي المعسسوات التو -
تياولوت دور الميظموة المتعلموة  فقود أموا الدراسوة الحاليوة، باسوت يا  دراسوة أبوو عواذرة وأبوو زيود، الدراسة في ا فقط

أم وجود متغيرين ودراسة العالقة بيي موا إلوى جايوب تحديود مود  تووافر ، في تشجي  اإلبداع لد  العاملين في ا
 .املين في المعسسات التي أجريت الدراسة في االميظمة المتعلمة وقيا" مستو  اإلبداع لد  الع

مجتموووو  الدراسووووة فووووي الدراسووووات ال لسووووطييية كووووان العوووواملون فووووي معسسووووة واحوووودة فقووووط م وووول )شووووركة  -
أموووا ، المووودار" ال ايويوووة(، مركوووز التطووووير التربووووم بالوكالوووة، مستشووو ى الشووو ا ، جامعوووة األقصوووى، االتصووواالت

 100عون  شرافيةاإلمسميات ال التي يزيد في ا عدد لوزارات ال لسطيييةالدراسة الحالية فقد تياولت العاملين في ا
 .مسمى إشرافي

والوذم و وعب كولن مون مارسوك  DLOQمعظم الدراسات السابقة استخدمت استبيان الميظمة المتعلمة  -
وذلووك ، وواتكيووز وذلووك لقيووا" موود  توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي المعسسووة التووي أجريووت الدراسووة في ووا

أموا الدراسوة الحاليوة فقود اعتمودت علوى يمووذج مواركردت ، وفره وسو ولة الحصوول عليوب مون الدراسوات السوابقةلت
لقيوا" مود  تووافر عياصور الميظموة المتعلموة فوي المعسسوات التوي أجريوت الدراسوة في وا  واالستبيان الذم أعده

 .م  إجرا  بعب التعديالت عليب ليتياسب م  البيئة ال لسطييية
 :اد الباحث من الدراسات السابقة فيما يليوقد استف

 .تكوين تصور شامل للمو وع قيد الدراسة مما ساهم في صياغة مشكلة وفر يات الدراسة -
 .إ را  اإلطار اليظرم للدراسة الحالية -
 .وخاصة الجز  الذم يتعلذ في مو وع اإلبداع، تصميم جز  من أدوات جم  البيايات الالزمة -
 .لتي وردت في الدراسات السابقة بما سوف تس ر عيب الدراسة الحاليةمقارية بعب اليتائج ا -
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 :وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةجدول الفجوة البحثية 
 (1-3جدول رقم )

 الفجوة البحثية 
 تركيز الدراسات السابقة

 تركيز الدراسة الحالية الفجوة البحثية
 اإلبداع المنظمة المتعلمة

مووووووود  توووووووووافر عياصوووووووور الميظمووووووووة 1. 
  .المتعلمة في المعسسة

العالقوووووووة بوووووووين الميظموووووووة المتعلموووووووة 2. 
 .والر ا الوظي ي

العالقوووووووة بوووووووين الميظموووووووة المتعلموووووووة 3. 
 .ومستو  األدا 

دور إدارة المعرفة في بيا  الميظموة 4. 
 .المتعلمة

العالقووووووووة بووووووووين الووووووووتعلم التيظيمووووووووي 5. 
 .والميظمة المتعلمة

ميظمووووة المتعلمووووة أ وووور خصووووائ  ال6. 
 .في تحقيذ التميز المعسسي

العالقوووووووة بوووووووين الميظموووووووة المتعلموووووووة 7. 
 .واالستعداد التيظيمي المدرك للتغيير

توووووووووأ ير  قافوووووووووة التمكوووووووووين والقيوووووووووادة 8. 
 .التحويلية على الميظمة المتعلمة

تصوووووميم أيمووووووذج مقتووووورح للميظموووووة 9. 
 .المتعلمة

تووووأ ير تطبيووووذ الميظمووووة المتعلمووووة 10. 
م التيظيموووووووووي وال عاليوووووووووة علوووووووووى االلتوووووووووزا

 .التيظيمية

 .مستو  اإلبداع في المعسسة1. 
تأ ير عياصر الميواخ التيظيموي 2. 

 .على إبداع العاملين
العالقوووووة بوووووين اإلبووووووداع اإلدارم 3. 

 .واألدا  الوظي ي
العالقووووة بووووين القيووووادة التحويليووووة 4. 

 .واإلبداع اإلدارم
يظووووووم المعلومووووووات وأ رهووووووا فووووووي 5. 

 .مستويات اإلبداع
ال قافوووووووة المعسسوووووووية وعالقت ووووووووا 6. 

 .باإلبداع اإلدارم
العالقووة بووين اإلبووداع والعمليووات 7. 

 .التشغيلية
أ ووووووور الخصوووووووائ  الشخصوووووووية 8. 

وظوووووووووروف العمووووووووول علوووووووووى إبوووووووووداع 
 .الموظف

العالقووووووووووووة بووووووووووووين المتطلبووووووووووووات 9. 
بداع الموظف  .اإلبداعية وا 

العالقووووووووووة بووووووووووين الشخصووووووووووية 10. 
 .واإلبداع

العالقووووووووووووة بووووووووووووين الميظمووووووووووووة 1. 
 .مة واإلبداعالمتعل

دراسوووووووووة العالقوووووووووة بوووووووووين الميظموووووووووة 1. 
بداع العاملينالمتعلمة   .وا 

دور الميظموووووة المتعلموووووة فوووووي 2. 
 .تشجي  اإلبداع لد  العاملين

إبووووراز دور الميظمووووة المتعلمووووة فوووووي 2. 
 .تشجي  اإلبداع لد  العاملين

مد  تووافر عياصور الميظموة 3. 
 .المتعلمة في الوزارات

عياصور الميظموة  مد  تووافر قيا"3. 
 .المتعلمة في الوزارات ال لسطييية

مستو  اإلبداع لد  العواملين 4. 
 .في الوزارات

قيا" مستو  اإلبداع لود  العواملين 4. 
 .في الوزارات ال لسطييية

سوووووووووووبل تطووووووووووووير المعسسوووووووووووة 5. 
موووون   وتحويل ووووا لميظمووووة متعلمووووة

 .وج ة يظر المبحو ين
معرفووووووووة سووووووووبل تطوووووووووير الوووووووووزارات 5. 
سووطييية وتحويل ووا لميظمووات متعلمووة ال ل

وتحسووين مسووتو  اإلبووداع لوود  العوواملين 
 .في ا من وج ة يظر المبحو ين

سووبل تحسووين مسووتو  اإلبووداع 6. 
لوود  العوواملين فووي المعسسووة موون 

 .وج ة يظر المبحو ين

 المصدرد جرد بواسطة الباحث.
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 ملخص الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 ابقة التووي ل ووا عالقووة بمو وووعات هووذهحووث فووي هووذا ال صوول عوودد موون الدراسووات السوواسووتعرب البا 
وتيواول كول قسوم ، عربيوة ودوليوة(، وقد قسم الباحوث الدراسوات السوابقة إلوى  ال وة أقسوام )فلسوطييية، الدراسة

توم وقد حر  الباحث على تياسب عدد الدراسات السوابقة التوي ، محورين هما )الميظمة المتعلمة واإلبداع(
والتعوورف ، وقوود اسووت اد الباحووث موون تلووك الدراسووات فووي إ وورا  اإلطووار اليظوورم، اختيارهووا موو  بع وو ا الووبعب

، على أدوات القيا" التي استخدم ا الباح ون في دراسوات م مموا سواعد فوي تصوميم اسوتبيان الدراسوة الحاليوة
،  وم و و  الباحوث ئج هوذه الدراسوةومقارية اليتائج التي توصل إلي ا الباح ون في الدراسات السوابقة مو  يتوا

 جدول ال جوة البح ية وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ومجاالت تركيزها.
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 الفصل الرابع
 منهجية الدراسة

 
 منهج الدراسة. 

 مجتمع الدراسة. 

 عينة الدراسة. 
 أداة الدراسة. 
 صدق الستبيان. 
 ثبات الستبيان. 
 ستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحصائية الم. 
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 :مقدمةال
جرا ات ا محوراً  يجاز الجايب التطبيقي من الدراسة، إيتم من خاللب  رئيسياً  تعتبر مي جية الدراسة وا 

يوتم  وعن طريق ا يتم الحصول على البيايات المطلوبة إلجرا  التحليل اإلحصائي للتوصل إلى اليتائج التي
سوعى ياألهوداف التوي  يحقوذ الباحوثقة بمو ووع الدراسوة، وبالتوالي ت سيرها في  و  أدبيات الدراسة المتعل

 .إلى تحقيق ا
الدراسووووة، وكووووذلك أداة الدراسووووة وعييووووة ومجتموووو   متبوووو ي ج الللمووووتيوووواول هووووذا ال صوووول وصوووو ا حيووووث 

لإلجورا ات  كما يت من وص اً ، ومد  صدق ا و بات ا، وكي ية بيائ ا وتطويرهاإعدادها المستخدمة وطريقة 
 ا لجموو  بيايووات الدراسووة، واألدوات التووي اسووتخدمأداة الدراسووة وتقييي ووا،  تصووميم ووا الباحووث فووي بم التووي قووا

يلوي  اواسوتخال  اليتوائج، وفيمولبيايوات خدمت في تحليل اوييت ي ال صل بالمعالجات اإلحصائية التي استت 
 وصف ل ذه اإلجرا ات.

 :سةمنهج الدرا
إلووى تحقيق ووا فقوود اسووتخدم الباحووث المووي ج الوصوو ي  علووى طبيعووة الدراسووة واألهووداف التووي تسووعى بيووا ً 

التحليلي، والذم يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواق  وي تم بوصو  ا وصو ًا دقيقوًا ويعبور عي وا تعبيورًا 
كي يووًا وكميووًا، كمووا ال يكت ووي هووذا المووي ج عيوود جموو  المعلومووات المتعلقووة بالظوواهرة موون أجوول استقصووا  مظاهرهووا 

بيووي علي ووا التصووور المختل ووة، بوول يتعووداه إلووى التحليوول والووربط والت سووير للوصووول إلووى اسووتيتاجات يت  وعالقات ووا
 المقترح بحيث يزيد ب ا رصيد المعرفة عن المو وع.

 :ين للمعلوماتيوقد استخدم الباحث مصدرين أساس
البيايوووات مصووادر  ي معالجووة اإلطوووار اليظوورم للدراسووة إلوووىحيووث اتجووب الباحوووث فوو :المصــادر الثانويـــة -1

، والوودوريات والمقوواالت والتقووارير، ال ايويووة والتووي تتم وول فووي الكتووب والمراجوو  العربيووة واألجيبيووة ذات العالقووة
 والبحث والمطالعة في مواق  اإليتريت المختل ة.، الدراسةواألبحاث والدراسات السابقة التي تياولت مو وع 

لجوأ الباحوث إلوي جمو  البيايوات األوليوة  الدراسوةوع لمعالجة الجوايب التحليلية لمو  :المصادر األولية -2
باالعتماد على يموذج ماركردت  صممت خصيصاً ل ذا الغرب، للدراسةة يكأداة رئيس االستبيانمن خالل 

 .والدراسات السابقة
 :مجتمع الدراسة

 راسةالدن مجتم  هرة التي يدرس ا الباحث، وبذلك ف ف بأيب جمي  م ردات الظامجتم  الدراسة يعر  
ن المجتمو  وبيواً  علوى مشوكلة الدراسوة وأهوداف ا فو ، يون مو وع مشكلة الدراسوةهو جمي  األفراد الذين يكو  
التووووي يزيووود عوووودد المسووووميات  أصووووحاب المواقووو  اإلشوووورافية فوووي الوووووزارات ال لسوووطيييةالمسوووت دف يتكووووون مووون 

، مودير عوام، يائب مدير عام، مدير دائرة، رئي" قسم، رئي" شعبة)وهم ، موظف 100اإلشرافية في ا عن 
وزارات حسوووب بيايوووات ديووووان  5موظوووف مووووزعين علووى  1949والبووالغ عوووددهم  (وكيووول وزارة، وكيوول مسووواعد

 دوذلك حسب الجدول التالي 2014الموظ ين العام في العام 
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 (1-4جدول رقم )
 مجتمع الدراسة

وزارة  مجتمع الدراسة 
 الصحة

التربية وزارة 
 التعليمو 

وزارة 
 األوقاف

وزارة 
 المالية

وزارة 
 اإلجمالي الداخلية

 524 7 4 16 20 477 رئيس شعبة

 983 62 26 64 145 686 رئيس قسم

 377 64 72 31 47 163 مدير دائرة 

 19 7 8 0 1 3 نائب مدير عام

 40 3 8 7 11 11 مدير عام

 4 1 1 0 2 0 وكيل مساعد

 2 1 0 1 0 0 وكيل وزارة

 1949 145 119 119 226 1340 اإلجمالي
 .2014المصدرد ديوان الموظ ين العام            

 :عينة الدراسة
 العينة الستطالعية: 

اسوتبيان علووى أصوحاب المسوميات اإلشورافية فووي  35قوام الباحوث بتوزيو  عييووة اسوتطالعية حجم وا  
ة( الختبوووار االتسووواذ الماليوووة والداخليووو، األوقووواف والشوووئون الديييوووة، التربيوووة والتعلووويم، كووول: مووون وزارة )الصوووحة

حيوث لووم ، وبعود التأكود مون صودذ وسووالمة االسوتبيان لالختبوار، الوداخلي والصودذ البيوائي و بوات االسووتبيان
 .تم احتساب العيية االستطالعية  من العيية الي ائية، يتم حذف أم فقرة من مجاالت االستبيان

 العينة النهائية: 
ليكون إجمالي العيية  على مجتم  الدراسة استبيان 284 مقدارها طبقية عشوائية عيية توزي  تم

حسب  %95من مجتم  الدراسة بمستو   قة % 16.4وهي تم ل حوالي  استبيان 319التي تم توزيع ا 
 دالجدول التالي
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 (2-4جدول رقم )
 عينة الدراسة

وزارة  عينة الدراسة
 الصحة

التربية  وزارة
 التعليمو 

وزارة 
 األوقاف

وزارة 
 المالية

ة وزار 
 اإلجمالي الداخلية

 85.8 1.1 0.7 2.6 3.3 78.1 رئيس شعبة
 160.9 10.1 4.3 10.5 23.7 112.3 رئيس قسم
 61.8 10.5 11.8 5.1 7.7 26.7 مدير دائرة 

 3.1 1.1 1.3 0 0.2 0.5 نائب مدير عام
 6.5 0.5 1.3 1.1 1.8 1.8 مدير عام

 0.7 0.2 0.2 0 0.3 0 وكيل مساعد
 0.4 0.2 0 0.2 0 0 وكيل وزارة
 319 23.7 19.5 19.5 37.0 219.4 اإلجمالي

 المصدرد جرد بواسطة الباحث.           
مووووون االسوووووتمارات توووووم اسوووووتكمال ا بالتعبئوووووة مووووون % 95.3 أن( 3-4يت وووووح مووووون خوووووالل جووووودول )و 

جووم ممووا يعيووي أن ح، موون االسووتمارات لووم تسووتكمل وتووم اعتبارهووا اسووتمارات م قووودة% 4.7المبحووو ين بييمووا 
 .استبيان 304العيية الي ائي هو 

 ( 3-4جدول رقم )
 نسبة الستمارات التي تمت تعبئتها والستمارات المفقودة

 % النسبة التكرار
 95.3 304 استمارات مكتملة
 4.7 15 علي ا( اإلجابةاستمارات م قودة )لم يتم 
 100.0 319 المجموع

 
 :أداة الدراسة

دور المنظمــة المتعلمــة فــي تشــجيع اإلبــداع لــدى العــاملين فــي "ى تووم إعووداد اسووتبيان للتعوورف علوو
وتوم اختيووار االسوتبيان كووأداة للدراسووة ألن البيايوات التووي يحتاج ووا الباحوث تعبوور عوون ، الــوزارات الفلســطينية"

لمبحووو ين حووول المو وووع قيوود البحووث وبالتووالي فوو ن آرا  أو اعتقووادات أو مسووتو  شووعور اوج ووات يظوور أو 
 .ي بالغرب للوصول إلى اليتائج التي تحقذ ال دف من الدراسةي  االستبيان

 دنيمن قسمين رئيسي الدراسة ويتكون استبيان
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المسمى الوظي ي أو ، العمر، الجي"عن المستجيب ) البيانات الشخصيةوهو عبارة عن القسم األول: 
 .(مدة الخدمة ومكان العمل، اإلشرافي

 دموزع على مجالين، فقرة 74ن من ويتكو  دراسةمجالت الوهو عبارة عن  :القسم الثاني
 دمجاالت فرعية 5مقسم إلى ، ( فقرة49ويتكون من ) المنظمة المتعلمة :المجال األول

 .( فقرة11ويتكون من ) ،فعالية التعلم :أولا 
 .( فقرات10ويتكون من ) ،بيئة المنظمة :ثانياا 

 .( فقرات8ويتكون من ) ،ثالثا: تمكين األفراد
 .( فقرة11ويتكون من ) ،إدارة المعرفةرابعا: 

 .( فقرات9ويتكون من ) ،خامسا: تطبيق التكنولوجيا
 دمجاالت فرعية 5( فقرة، مقسم إلى 25، ويتكون من )اإلبداع :المجال الثاني

 .( فقرات5ويتكون من ) ،األصالة :أولا 
 .( فقرات5ويتكون من ) ،الطالقة :ثانياا 
 .( فقرات5ويتكون من )، المرونة ثالثا:

 .( فقرات5ويتكون من ) رابعا: الحساسية للمشكالت،
 .( فقرات5ويتكون من )، خامسا: القدرة على التحليل والربط

 دالجدول التاليلقيا" استجابات المبحو ين ل قرات االستبيان حسب  (10-1) التدرجتم استخدام 
 (4-4)رقم جدول 

 (10-1)درجات مقياس 
  الستجابة
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 

دل علوى الموافقوة  10وكلما اقتربت اإلجابة مون الدرجوة ، لالستجابة( 1-10) التدرجاختار الباحث 
 .%10العالية على ما ورد في ال قرة المعيية وكل تدرج لب وزن يسبي 

 
 :الستبيانخطوات بناء 

 داالستبيانالتالية لبيا   اتب  الباحث الخطوات
الدراسات السابقة ذات الصلة بمو وع الدراسة، واالست ادة مي ا في و  إلدارمااألدب اإلطالع على  -1

حيوووث اسوووتيد الباحوووث فوووي بيوووا  المجوووال األول مووون االسوووتبيان والخوووا  ، وصوووياغة فقراتوووب االسوووتبيانبيوووا  
 learning organizationبمو وووع الميظمووة المتعلمووة علووى مقيووا" موواركردت الووذم أطلووذ عليووب اسووم 

profile  هذا المقيا" الميظمات في تقيويم إمكايات وا الحاليوة ذات الصولة بممارسوة الوتعلم التيظيموي ويساعد
حيووث قووام الباحووث بترجمتووب وحووذف بعووب ال قوورات التووي ال تتياسووب موو  ، لتطبيووذ م  وووم الميظمووة المتعلمووة
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االسوتبيان  أموا المجوال ال وايي مون، المعسسات العامة وتعديل بعب ال قورات لتتياسوب مو  البيئوة ال لسوطييية
والخووا  بمو وووع اإلبووداع فقوود اسووتيد الباحووث علووى الدراسووات السووابقة التووي تياولووت مو وووع اإلبووداع والتووي 

 .تت من استبيايات محكمة
استشوووار الباحوووث عوووددًا مووون أسووواتذة الجامعوووات ال لسوووطييية والمشووورفين اإلداريوووين فوووي تحديووود أبعووواد  -2

 .وفقراتب االستبيان
 .االستبيان ا تي شملحديد المجاالت الرئيسية الت -3
 .تحديد ال قرات التي تق  تحت كل مجال -4
 .فقرة 75من  االستبيان في صورتب األولية وقد تكونتم تصميم  -5
بدا  المالحظات االستبيانعرب  -6  .على المشرف لليقا  وا 
ذوم الخبووورة فوووي المجووواالت األكاديميوووة واإلداريوووة مووون المحكموووين  (10علوووى ) االسوووتبيانتوووم عووورب  -7

يبوين أسوما  أع وا   (1والملحوذ رقوم )، إلحصائية في كل من الجامعات والمعسسوات الحكوميوةوالم يية وا
 لجية التحكيم.

يث الحذف أو اإل افة والتعديل، من ح االستبيانرا  المحكمين تم تعديل بعب فقرات آفي  و   -8
 .(2) رقم ذ( فقرة، ملح74الي ائية على ) االستبيان في صورتب رستقلي
 .بصورتب الي ائية على المشرف واعتماده للبد  في توزيعب على عيية الدراسةعرب االستبيان  -9
 

 :صدق الستبيان
وقد قوام الباحوث بالتأكود مون ، ما و عت لقياسب االستبيانأن تقي" أسئلة  االستبيانيقصد بصدذ 

 دبطريقتين االستبيانصدذ 
 :صدق المحكمين "الصدق الظاهري" -1

متخصصين في المجاالت  10موعة من المحكمين تأل ت من على مج االستبيان عرب الباحث
وقد استجاب الباحث آلرا  ، (1وأسما  المحكمين بالملحذ رقم ) واإلدارية والم يية واإلحصائيةاألكاديمية 

وبذلك خرج االستبيان في ، المحكمين وقام ب جرا  ما يلزم من حذف وتعديل في  و  المقترحات المقدمة
 .(2الملحذ رقم ) ا هو فيكمصورتب الي ائية 

 :صدق المقياس -2
 :Internal Validityالتساق الداخلي :أولا 

االسووتبيان موو  المجووال ال رعووي الووذم يقصود بصوودذ االتسوواذ الووداخلي موود  اتسوواذ كوول فقوورة موون فقوورات 
امالت وذلوك مون خوالل حسواب معو لالسوتبيانبحساب االتسواذ الوداخلي  وقد قام الباحث، تيتمي إليب هذه ال قرة

 .ي سب للمجال ال رعيوالدرجة الكلية  االستبياناالرتباط بين كل فقرة من فقرات 
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 :نتائج التساق الداخلي
 :المنظمة المتعلمة :المجال األول

" فعاليـة الـتعلم" المجوال ال رعوي معامل االرتبواط بوين كول فقورة مون فقورات( 5-4)رقم جدول يو ح 
 معيويووووة دالووووة عيوووود مسووووتو  ذم يبووووين أن معووووامالت االرتبوووواط المبييووووةوالوووو، للمجووووال ال رعوووويوالدرجووووة الكليووووة 

≤0.05α  صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر. 
 (5-4)رقم جدول 

 للمجال الفرعي والدرجة الكلية" فعالية التعلم" المجال الفرعيمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 يمةالق
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.034* 0.306 .يعتبر التعلم المستمر أولوية عالية لكل الموظ ين 1.
 0.000* 0.695 .تشج  الميظمة موظ ي ا على التعلم والتطور 2.
 0.000* 0.714 .يتجيب الموظ ون حجب المعلومات وذلك بتزويد بع  م البعب بالتغذية المرجعة ال اعلة 3.
 0.000* 0.812 . ون على "كي ية التعلم"يتدرب الموظ 4.

مراجعة المصادر ، يستخدم الموظ ون مي جيات التعلم المتيوعة م ل )التعلم اإللكترويي 5.
 0.000* 0.719 .المقابلة(، المالحظة المباشرة، ال ايوية

 0.000* 0.816 .داعيةمتكي ين، مط لعين على مياهج التعلم اإلب، وظ ون معرفت م بأن يكويوا سباقينيوس  الم 6.

يتعلم الموظ ون وفرذ العمل من الت كير الجيد في المشاكل والمواقف التي تواج  م  م يطبقون  7.
 0.000* 0.757 .معرفت م الجديدة على أحداث المستقبل

 0.000* 0.811 .يتم تشجي  فرذ العمل على التعلم من بع  ا البعب 8.

 0.001* 0.675 .االجتماعات(، الرسائل، رذ مختل ة مي ا )اإلعالياتتتشارك فرذ العمل ما تتعلمب بط 9.
 0.000* 0.662 .الموظ ون قادرون على الت كير والتصرف في مختلف المواقف 10.
 0.000* 0.841 .تتلقى فرذ العمل تدريبًا في كي ية العمل والتعلم في مجموعات 11.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 "بيئـة المنظمـة"المجوال ال رعويمعامول االرتبواط بوين كول فقورة مون فقورات ( 6-4جدول رقم )يو ح 
والووووذم يبووووين أن معووووامالت االرتبوووواط المبييووووة دالووووة عيوووود مسووووتوم معيويووووة ، للمجووووال ال رعوووويوالدرجووووة الكليووووة 

α≤0.05  صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر. 
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 (6-4)رقم جدول 
 للمجال الفرعي والدرجة الكلية" بيئة المنظمة" المجال الفرعيعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات م

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.859 .ي  م الموظ ون أهمية أن يكون ميظمة متعلمة 1.

 0.000* 0.859 .تدعم اإلدارة العليا رعية الميظمة المتعلمة 2.

 0.000* 0.876 .توجد بيئة داعمة ألهمية التعلم المستمر 3.

 0.001* 0.798 .يلتزم الموظ ون بالتعلم المستمر سعيًا ورا  التحسين 4.

 0.000* 0.729 .مما يعيي أن هياك إمكايية لتحمل األخطا ، يتعلم الموظ ون من ال شل كما يتعلموا من اليجاحات 5.

 0.001* 0.802 .الموظ ين وفرذ العمل على تعلم م وتعليم م لغيرهم يتم مكافأة 6.

 0.000* 0.790 .يتم إدراج فر  التعلم  من األيشطة والبرامج 7.

أيظموة لوتعلم ، تصمم الميظمة الطرذ ليشور المعرفوة وتعزيوز الوتعلم م ول )يظوام التودوير علوى الوظوائف 8.
 0.000* 0.760 الوظائف(. 

 0.000* 0.783 .مي في الميظمة يمك ن من عملية التواصل والتعلم عبر المستويات المختل ةال يكل التيظي 9.

 0.000* 0.848 .بداًل من وجود حدود بيي ا، يتم تيسيذ الج ود عبر األقسام على أسا" تحقيذ األهداف والتعلم 10.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

 "تمكـين األفـراد"المجوال ال رعويمعامول االرتبواط بوين كول فقورة مون فقورات  (7-4)رقوم جدول يو ح 
معيويووووة  االرتبوووواط المبييووووة دالووووة عيوووود مسووووتو  والووووذم يبووووين أن معووووامالت، للمجووووال ال رعوووويوالدرجووووة الكليووووة 

α≤0.05  صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر. 
 (7-4)رقم جدول 

 للمجال الفرعيوالدرجة الكلية " تمكين األفراد" المجال الفرعيفقرات معامل الرتباط بين كل فقرة من 

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.803 .يتم بذل الج د لتمكين الموظ ين ليكويوا قادرين على التعلم واألدا  1.
 0.000* 0.824 .القدرة على التعلمالسلطة ال مركزية ويتم ت وي  ا على قدر المسئولية و  2.
 0.000* 0.884 .يعمل المدرا  وغير المدرا  في شراكة للتعلم وحل المشاكل سوياً  3.
 0.000* 0902. .يأخذ المدرا  على عاتق م م مة التدريب وتس يل عملية التعلم 4.
 0.000* 0.929 .يوِجد المدرا  فر  التعلم للموظ ين 5.
 0.000* 0.928 .موظ ين على التجربة الكتساب معرفة جديدة يمكن االست ادة مي ايشج  المدرا  ال 6.

يتشارك الموظ ون المعلومات م  العمال  مون أجول الحصوول علوى األفكوار الجيودة لتحسوين  7.
 0.000* 0.858 خدمات الميظمة.

 0.000* 0.717 .تتشارك الميظمة أيشطة التعلم م  مختلف فئات المجتم  8.
 .α≤0.05داللة  رتباط دال إحصائيًا عيد مستو اال *
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 "إدارة المعرفــة"المجووال ال رعوويمعاموول االرتبوواط بووين كوول فقوورة موون فقوورات ( 8-4)رقووم جوودول يو وح 
معيويووووة  االرتبوووواط المبييووووة دالووووة عيوووود مسووووتو  والووووذم يبووووين أن معووووامالت، ال رعووووي والدرجووووة الكليووووة للمجووووال

α≤0.05  لما و   لقياسب صادذ المجال ال رعيوبذلك يعتبر. 
 (8-4)رقم جدول 

 للمجال الفرعيوالدرجة الكلية " إدارة المعرفة" المجال الفرعيمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.795 .تبحث الميظمة بجد ويشاط عن المعرفة التي تعدم إلى تحسين العمل 1.
 0.000* 0.788 .تمتلك الميظمة إمكاييات لجم  المعلومات من الداخل والخارج 2.

وهوووذا يشووومل ، تراقووب الميظموووة االتجاهووات خارج وووا موون خوووالل مشووواهدة مووا ي علوووب اآلخوورون 3.
 0.000* 0.787 .ح ور المعتمرات ودراسة األبحاث الميشورة(، )تحديد الممارسات الجيدة

 0.000* 0.735 .االبتكار والتجريب، ين على م ارات الت كير اإلبداعييتم تدريب الموظ  4.

 0.000* 0.807 .يتم إيشا  مشاري  إي احية كوسيلة ل ح  طرذ جديدة لتطوير تقديم الخدمات 5.

وجعل وا ، الم موةتمتلك الميظموة أيظموة وهياكول متطوورة ل ومان تصوييف وتسوجيل المعرفوة  6.
 0.000* 0.809 متاحة لمن يحتاج ا. 

 0.000* 0.774 .يدرك الموظ ون الحاجة لح ظ يتائج تجارب الميظمة 7.

 0.000* 0.832 .يتشارك الموظ ون المعرفة الياتجة عن تجارب الميظمة م  اآلخرين 8.

 0.000* 0.801 .يتم االست ادة من فرذ العمل في يقل المعرفة عبر اإلدارات واألقسام 9.
 0.000* 0.775 .ير إستراتيجيات وآليات جديدة لمشاركة المعرفة داخل اتعمل الميظمة على تطو  10.
 0.000* 0.816 .تدعم الميظمة الوحدات التي تيقل المعرفة للموظ ين وتوفر ل م فر  للتعلم  11.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

تطبيــــق "المجووووال ال رعوووويرات معاموووول االرتبوووواط بووووين كوووول فقوووورة موووون فقوووو( 9-4)رقووووم جوووودول يو ووووح 
 االرتبوواط المبييووة دالووة عيوود مسووتو  والووذم يبووين أن معووامالت، للمجووال ال رعوويوالدرجووة الكليووة  "التكنولوجيــا

 .صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر  α≤0.05معيوية 
 (9-4)رقم جدول 

 للمجال الفرعي والدرجة الكلية" تكنولوجياتطبيق ال" معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.746 .يتم تس يل التعلم بواسطة أيظمة معلومات حاسوبية فعالة وذات ك ا ة 1.

يوووت أو علوووى سوووبيل الم وووال )اإليتر ، يسوووتطي  الموظ وووون الوصوووول بسووورعة إلوووى المعلوموووات مووون خوووالل 2.
 0.000* 0.816 .الشبكة الداخلية(

 0.000* 0.875 .يتم تج يز قاعات التعلم بأحدث األج زة اإللكترويية المتوفرة 3.
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 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.874 .تتوفر برامج تعليمية مدعمة بالحاسوب ووسائل إلكترويية أخر  4.
 0.000* 0.907 .اري  أو فرذ العمل أو االجتماعات(يتم استخدام التكيولوجيا إلدارة العمليات الجماعية م ل إدارة )المش 5.
 0.000* 0.852 .أيظمة دعم األدا  اإللكترويية الخاصة بالميظمة تمك ن الموظ ين من التعلم وأدا  العمل بشكل أف ل 6.
 0.000* 0.833 .يتم تصميم أيظمة دعم األدا  اإللكترويية الخاصة بالميظمة لتلبي متطلبات الموظ ين في التعلم 7.
 0.000* 0.877 .يستطي  الموظ ون الوصول إلى كل البيايات التي يحتاجوي ا ألدا  أعمال م ب عالية 8.

يستطي  الموظ ون التكيوف مو  البورامج الحاسووبية الختيوار وتصوييف وح وظ ويقول المعلوموات بأف ول  9.
 0.000* 0.777 .الطرذ المالئمة لتلبية احتياجات م

 .α≤0.05داللة  ائيًا عيد مستو االرتباط دال إحص *
 

 :اإلبداع :المجال الثاني
 "األصـــالة"المجوووال ال رعووويمعامووول االرتبووواط بوووين كووول فقووورة مووون فقووورات ( 10-4)رقوووم جووودول يو وووح 
معيويووووة  االرتبوووواط المبييووووة دالووووة عيوووود مسووووتو  والووووذم يبووووين أن معووووامالت، للمجووووال ال رعوووويوالدرجووووة الكليووووة 

α≤0.05  صادذ لما و   لقياسب عيالمجال ال ر وبذلك يعتبر. 
 (10-4)رقم جدول 

 للمجال الفرعيوالدرجة الكلية " األصالة" المجال الفرعيمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.807 .أيجز ما يسيد إلي من أعمال بأسلوب متجدد 1.
 0.000* 0.882 .لين معي بحلول جديدة للمشكالت التي تواج  مأزود العام 2.
 0.000* 0.846 .أبتعد عن تقليد اآلخرين في إيجاز ما أكلف بب من أعمال 3.
 0.000* 0.660 .أشعر بالملل من تكرار اإلجرا ات الروتييية المتبعة في إيجاز العمل 4.
 0.000* 0.865 .قدم ا في مجال العملأشعر بأن لي مساهمة خاصة ب يتاج أفكار جديدة أ 5.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

 "الطالقـــة"المجوووال ال رعووويمعامووول االرتبووواط بوووين كووول فقووورة مووون فقووورات ( 11-4)رقوووم جووودول يو وووح 
معيويووووة  االرتبوووواط المبييووووة دالووووة عيوووود مسووووتو  والووووذم يبووووين أن معووووامالت، للمجووووال ال رعوووويوالدرجووووة الكليووووة 

α≤0.05  صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر. 
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 (11-4)رقم جدول 
 للمجال الفرعيوالدرجة الكلية " الطالقة" المجال الفرعيمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.918 .  المواقف المختل ة بس ولةأقدم الك ير من البدائل عيد التعامل م 1.
 0.000* 0.916 .أقترح الحلول السريعة لمواج ة مشاكل العمل 2.
 0.000* 0.911 .أقدم كمًا كبيرًا من األفكار في وقت قصير يسبياً  3.

لدم القدرة على إيتاج أكبر عدد ممكن من األل اظ ذات المعيى الواحد للداللة على فكرة  4.
 0.000* 0.956 .معيية

 0.000* 0.718 .لدم القدرة على التعبير عن أفكارم وصياغت ا في كلمات م يدة تياسب موق ًا معيياً  5.
 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

 "المرونـــة"المجوووال ال رعووويمعامووول االرتبووواط بوووين كووول فقووورة مووون فقووورات ( 12-4)رقوووم جووودول يو وووح 
معيويووووة  االرتبوووواط المبييووووة دالووووة عيوووود مسووووتو  والووووذم يبووووين أن معووووامالت، جووووال ال رعوووويللموالدرجووووة الكليووووة 

α≤0.05  صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر. 
 (12-4)رقم جدول 

 للمجال الفرعيوالدرجة الكلية " المرونة" المجال الفرعيمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون

 رتباطلال 

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.912 .أعدل أسلوب عملي لمواج ة المواقف الطارئة التي تعترب سير العمل 1.
 0.000* 0.913 .أحر  على معرفة الرأم المخالف لرأيي لالست ادة ميب 2.
 0.000* 0.796 .ال أتردد في تغيير موق ي عيدما أقتي  بعدم صحتب 3.
 0.000* 0.786 .ايطباع بأييي شخ  يمتلك أفكار جديدة حول العمل لد  زمالئي 4.
 0.000* 0.893 .لدم القدرة على رعية األشيا  من زوايا مختل ة 5.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

الحساســية "المجووال ال رعوويمعاموول االرتبوواط بووين كوول فقوورة موون فقوورات ( 13-4)رقووم جوودول يو ووح 
 االرتبوواط المبييووة دالووة عيوود مسووتو  والووذم يبووين أن معووامالت، للمجووال ال رعوويوالدرجووة الكليووة  "كالتللمشــ

 .صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر  α≤0.05معيوية 
  



113 
 

 (13-4)رقم جدول 
 مجال الفرعيلل والدرجة الكلية" الحساسية للمشكالت" معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعي

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.827 .أتمت  بقدرة كبيرة على التيبع بالمشكالت المتعلقة بالعمل قبل وقوع ا 1.
 0.000* 0.824 .أتميز بدرجة عالية من الوعي بمواطن القصور المتعلقة بأيظمة العمل 2.
 0.000* 0.946 .العمل التي يمكن حدو  ا أخطط لمواج ة مشكالت 3.
 0.000* 0.883 .أستطي  في ك ير من األحيان توق  الحل لمشكالت العمل 4.
 0.000* 0.941 .أمتلك رعية دقيقة الكتشاف المشكالت التي يعايي مي ا اآلخرون في العمل 5.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

القــدرة علــى "المجووال ال رعوويمعاموول االرتبوواط بووين كوول فقوورة موون فقوورات ( 14-4)رقووم جوودول يو ووح 
 االرتباط المبييوة دالوة عيود مسوتو  والذم يبين أن معامالت، للمجال ال رعيوالدرجة الكلية  "التحليل والربط

 .صادذ لما و   لقياسب المجال ال رعيوبذلك يعتبر  α≤0.05معيوية 
 (14-4)رقم جدول 

والدرجة الكلية " القدرة على التحليل والربط" اط بين كل فقرة من فقرات المجال الفرعيمعامل الرتب
 للمجال الفرعي

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 0.000* 0.887 .لدم القدرة على تيظيم أفكارم 1.
 0.000* 0.860 .لدم القدرة على تجزئة وتحليل م ام العمل 2.
 0.000* 0.921 .لدم القدرة على إدراك العالقة بين األشيا  3.
 0.000* 0.930 .والمقارية بيي ا لدم القدرة على ت سير العالقة بين األشيا  4.
 0.000* 0.916 .أستطي  المزج بين وج ات اليظر المختل ة لتوليد أفكار جديدة 5.

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

 Structure Validity البنائيالصدق  :ثانياا 
د األداة يعتبر الصدذ البيائي أحد مقايي" صدذ األداة الذم يقوي" مود  تحقوذ األهوداف التوي تريو

 م يبين مود  ارتبواط كول مجوال ، للمجالبالدرجة الكلية  مجال فرعيارتباط كل  ويبين مد ، الوصول إلي ا
 .اناالستبيل قرات فرعي بالدرجة الكلية 
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دالوة  لالسوتبيان المجواالت ال رعيوة( أن جمي  معامالت االرتباط فوي جميو  15-4)رقم يبين جدول 
عتبوور بووين درجووة كوول مجووال فرعووي والدرجووة الكليووة للمجووال وبووذلك ت α≤0.05 تو  معيويووةعيوود مسووإحصووائيًا 
 .لقياسب تلما و ع لالستبيان صادقة المجاالت ال رعيةجمي  

 (15-4) رقم جدول
 للمجالوالدرجة الكلية  مجال فرعيالرتباط بين درجة كل معامل 

 المحور المجال
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

لمة
متع

ة ال
ظم
لمن
ا

 

 0.000* 0.884 فعالية التعلم

 0.000* 0.942 بيئة الميظمة

 0.000* 0.917 األفرادتمكين 

 0.000* 0.951 المعرفة إدارة

 0.000* 0.831 كيولوجياتطبيذ الت

داع
اإلب

 

 0.000* 0.949 األصالة

 0.000* 0.953 الطالقة

 0.000* 0.937 المروية

 0.000* 0.923 الحساسية للمشكالت

 0.000* 0.920 القدرة على التحليل والربط

 .α≤0.05داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو * 
 

دالوة  لالسوتبيان المجواالت ال رعيوةت االرتباط فوي جميو  ( أن جمي  معامال16-4)رقم يبين جدول 
عتبور بين درجة كول مجوال فرعوي والدرجوة الكليوة لالسوتبيان وبوذلك ت α≤0.05 تو  معيويةعيد مسإحصائيًا 
 .لقياسب تلما و ع لالستبيان صادقة المجاالت ال رعيةجمي  
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 (16-4) رقم جدول
 لالستبيانلدرجة الكلية وا مجال فرعيمعامل الرتباط بين درجة كل 

 المحور المجال
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية
(Sig.) 

لمة
متع

ة ال
ظم
لمن
ا

 

 0.000* 0.822 فعالية التعلم
 0.000* 0.896 بيئة الميظمة

 0.000* 0.849 األفرادتمكين 
 0.000* 0.885 المعرفة إدارة

 0.000* 0.829 تطبيذ التكيولوجيا

داع
اإلب

 

 0.000* 0.657 األصالة
 0.000* 0.652 الطالقة
 0.000* 0.605 المروية

 0.000* 0.620 الحساسية للمشكالت
 0.000* 0.617 القدرة على التحليل والربط

 
 0.000* 0.946 كلي لمجال المنظمة المتعلمة إجمالي

 0.000* 0.674 اإلبداعلمجال  كلي إجمالي
 .α≤0.05داللة  عيد مستو االرتباط دال إحصائيًا * 
 

 :Reliability الستبيانثبات 
أك ور  االسوتبياني و" اليتيجوة لوو توم إعوادة توزيو   االسوتبيان االسوتبيان أن يعطوي هوذايقصد ب بات 

يعيوووي االسوووتقرار فوووي يتوووائج  االسوووتبيانأو بعبوووارة أخووور  أن  بوووات ، موون مووورة تحوووت ي ووو" الظوووروف والشوووروط
علووى األفوراد عوودة موورات خووالل فتوورات زمييووة  كبيوور فيموا لووو تووم إعووادة توزيعووب كلوعوودم تغييرهووا بشوواالسوتبيان 

 .معيية
 دمن خالل الدراسة استبيانوقد تحقذ الباحث من  بات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ
 يوكايووت اليتووائج كمووا هووي مبييووة فوو، االسووتبياناسووتخدم الباحووث طريقووة أل ووا كرويبوواخ لقيووا"  بووات 

 (.17-4)رقم جدول 
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 (17-4)رقم جدول 
 الستبيانمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 عدد المجال م
 الفقرات

معامل 
 ألفا

 كرونباخ
 0.904 11 فعالية التعلم 1.

 0769. 10 بيئة الميظمة 2.

 0.797 8 تمكين األفراد 3.

 0.779 11 إدارة المعرفة 4.

 0.790 9 تطبيذ التكيولوجيا 5.

 0.807 5 األصالة 1.

 0.824 5 الطالقة 2.

 0.819 5 المروية 3.

 0.827 5 الحساسية للمشكالت 4.

 0.826 5 القدرة على التحليل والربط 5.

 
 0.755 49 إجمالي كلي لمجال المنظمة المتعلمة

 0.765 25 لمجال اإلبداع إجمالي كلي

 
ين في المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملدور 

 الوزارات الفلسطينية
74 0.752 

( أن قيمووة معاموول أل ووا كرويبوواخ مرت عووة لكوول 17-4موون اليتووائج المو ووحة فووي جوودول رقووم ) يتبووين
 (. 0.752) االستبيان( بييما بلغت لجمي  فقرات 0.904و)(0.755)حيث تتراوح بين مجال فرعي

كووون يو ، ( قابوول للتوزيوو 2)رقووم  فووي الملحووذ االسووتبيان فووي صووورتب الي ائيووة كمووا هوووكووون وبووذلك ي
 االسوتبيان وصوالحيتبالدراسة مموا يجعلوب علوى  قوة تاموة بصوحة  استبيانالباحث قد تأكد من صدذ و بات 

 .لتحليل اليتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فر يات ا
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package for theالتحليل اإلحصائيبريامج من خالل  االستبيانتم ت ريغ وتحليل 

Social Sciences(SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي
الختبوار موا  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسومريوف-اختبوار كولمجووروف توم اسوتخدام

 (.18-4)رقم في جدول ت اليتائج كما هي مبيية وكاي، إذا كايت البيايات تتب  التوزي  الطبيعي من عدمب
 التوزيع الطبيعينتائج اختبار  (18-4)رقم جدول 

 القيمة الحتمالية المجال م
(Sig.) 

 0.838 إجمالي كلي لمجال المنظمة المتعلمة 1.

 0.914 لمجال اإلبداع إجمالي كلي 2.

الوزارات  لدى العاملين في اإلبداعدور المنظمة المتعلمة في تشجيع  
 (اإلجمالي)الفلسطينية

0.393 

 
ت مجووواالجميووو  ل (.Sig)( أن القيموووة االحتماليوووة 18-4)رقوووم مووون اليتوووائج المو وووحة فوووي جووودول  يتبوووين
 ذه المجاالت يتب  التوزي  الطبيعي وبذلك ف ن توزي  البيايات ل α≤0.05داللة مستو  من  أكبرالدراسة كايت 

 .علمية لإلجابة على فر يات الدراسةسيتم استخدام االختبارات الم حيثو 
 :األدوات اإلحصائية

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراب معرفة تكرار  داليسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي -1
 .فئات متغير ما ويتم االست ادة مي ا في وصف عيية الدراسة

 .االستبيان(، لمعرفة  بات فقرات Cronbach's Alpha) اختبار أل ا كرويباخ -2
يسووتخدم هووذا  Kolmogorov-Smirnov Test د( (K-Sسوومريوف-اختبووار كولمجوووروف اسووتخدام -3

 .ما إذا كايت البيايات تتب  التوزي  الطبيعي من عدمب االختبار لمعرفة

يقووم هوذا  د( لقيوا" درجوة االرتبواطPearson Correlation Coefficientمعامول ارتبواط بيرسوون ) -4
وقوود تووم اسووتخدامب لحسوواب االتسوواذ الووداخلي والصوودذ البيووائي ، لعالقووة بووين متغيووريناالختبووار علووى دراسووة ا

 .والعالقة بين المتغيرات، لالستبيان

( لمعرفووة مووا إذا كايووت متوسووط درجووة االسووتجابة قوود وصوولت T-Test) فووي حالووة عييووة واحوودة Tاختبووار  -5
موون داللووة المتوسووط لكوول فقوورة موون ولقوود تووم اسووتخدامب للتأكوود ، أم زادت أو قلووت عوون ذلووك3إلووي الحيوواد وهووي 

 .االستبيانفقرات 

 ت( لمعرفوة موا إذا كوان هيواك فروقواIndependent Samples T-Test) في حالة عييتين Tاختبار  -6
 .ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيايات المستقلة

ا إذا ( لمعرفوة موOne Way Analysis of Variance) ANOVAاختبوار تحليول التبواين األحوادم  -7
 .كان هياك فروقات ذات داللة إحصائية بين  الث مجموعات أو أك ر من البيايات
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 ملخص الفصل الرابع
 منهجية الدراسة 

إليجوواز الجايووب  هووذا ال صوول المي جيووة العلميووة التووي اسووتخدم ا فووي الدراسووة فووياسووتعرب الباحووث  
للتوصوول إلووى اليتووائج التووي يووتم  إحصووائياً وتحليل ووا وذلووك للحصووول علووى البيايووات المطلوبووة ، مي وواالتطبيقووي 
وقوود تيوواول الباحوث فووي هووذا ال صول وصوو ًا للمووي ج المتبو  ومجتموو  وعييووة ، أهووداف الدراسوة لتحقيووذ ت سويرها
واإلجورا ات التوي اسوتخدم ا الباحوث إلعودادها وكي يوة بيائ وا ، وكوذلك أداة الدراسوة وسوبب اختيارهوا، الدراسة

وييت ي ال صل بوذكر المعالجوات اإلحصوائية التوي ، لجم  بيايات الدراسة، ومد  صدق ا و بات ا، وتطويرها
 .تم استخدام ا في تحليل البيايات واستخال  اليتائج

  



119 
 

 
 

 الفصل الخامس 
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية. 
 الوزن النسبي لفقرات الستبيان. 
 تبار الفرضياتاخ. 
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 :المقدمة
وذلووك موون خووالل اإلجابووة ، تحليوول البيايووات واختبووار فر وويات الدراسووةيت وومن هووذا ال صوول عر ووًا ل

، عووون أسوووئلة الدراسوووة واسوووتعراب أبووورز يتوووائج االسوووتبيان والتوووي توووم التوصووول إلي وووا مووون خوووالل تحليووول فقراتوووب
المسومى الووظي ي ومكوان ، مدة الخدموة، رالعم، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على )الجي"

لذا تم إجرا  المعالجات اإلحصائية للبيايات المتجمعة من استبيان الدراسة، إذ تم اسوتخدام بريوامج (، العمل
للحصووووول علووووى يتووووائج الدراسووووة التووووي سوووويتم عر وووو ا  (SPSS)الوووورزم اإلحصووووائية للدراسووووات االجتماعيووووة 

 .وتحليل ا في هذا ال صل
 :اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف  :أولا 

بيسوبة تصول  األكبور سوية هوي 29-38أن الشوريحة العمريوة مون يت وح ( 1-5من خالل جودول )
 أن فووي الوظووائف الحكوميووة هووو يظوورًا ألن أحوود أهووم شووروط التقوودم ألحوود المسووميات اإلشوورافية %52.3إلووى 

فموو اًل يتطلووب للتقوودم ، ى معهوول بكووالوريو" كحوود أديووىحصووولب علووباإل ووافة إلووى  المتقوودم تتوووفر الخبوورة فووي
سوويوات فووي المتقوودمين للوظي ووة حسووب مووا هووو معمووول بووب فووي ديوووان  5-7لوظي ووة موودير دائوورة توووفر خبوورة 

سيوات لييطبذ  5-7 م يق ي  22فيي ي الطالب أو الطالبة الدراسة الجامعية عيد عمر ، الموظ ين العام
كما أن الخريجين قد ييتظروا سوية  ،فيصبح عمره  من الشريحة المذكورة شرط توفر الخبرة المطلوبةعليب 

أو أك ر لييخرطوا في العمل الحكومي بعد اكتسواب م خبورات أو يظورًا لصوعوبة الميافسوة علوى الوظوائف فوي 
صووغر الشووريحة و ، 29-38موون ي سوور اتسوواع الشووريحة العمريووة  وهووذا ظوول زيووادة يسووبة البطالووة بووين الشووباب

 .%7.9بيسبة تصل إلى  سية 18-28 العمرية من
 العمر (1-5جدول )

 % النسبة التكرار العمر
 7.9 24 18-28من 
 52.3 159 29-38من
 27.6 84 39-48من 
 12.2 37 49-59من 

 100.0 304 المجموع
 

كبوور يسوبة أصووحاب المسووميات اإلشوورافية فوي وزارة الصووحة حيووث كايووت ( 2-5يت وح موون جوودول )
ة الصووحة ألي ووا وزارة كبيوورة جوودًا حيووث عووز  اتسوواع يسووبة المسووميات اإلشوورافية فووي وزار وي، %67.4اليسووبة 

باإل ووافة إلووى وجووود عوودد ، موظووف حسووب بيايووات ديوووان الموووظ ين العووام 8957يصوول عوودد موظ ي ووا إلووى 
غم وبوالر ، كبير من اإلدارات العاموة والودوائر واألقسوام والشوعب فوي ال يكول التيظيموي المعتمود لووزارة الصوحة

من أن وزارة التربية والتعليم العالي هوي أكبور وزارة فوي القطواع الحكوومي إال أن معظوم المسوميات الوظي يوة 
مرشود ، مودير مدرسوة، مشورف تربووم، الموجودة داخل ا هي ذات عالقة بالمجال التربوم م ل وظي وة )معلوم
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فووي وزارة  ددة فووي الدراسووة الحاليووةتربوووم( وهووذا ي سوور عوودم اتسوواع يسووبة المسووميات اإلشوورافية اإلداريووة المحوو
 .التربية والتعليم بالرغم من كبر حجم ا
 أعداد ونسب الموظفين حسب الوزارة (2-5جدول )

 النسبة التكرار مكان العمل
 67.4 205 وزارة الصحة
 5.9 18 وزارة المالية
 5.6 17 وزارة األوقاف
 8.9 27 وزارة الداخلية

 12.2 37 ليوزارة التربية والتعليم العا
 100.0 304 المجموع

 
المسوووميات اإلشووورافية فوووي الووووزارات وقووود كايوووت يسوووب رعسوووا  يت وووح توزيووو   (3-5موون خوووالل جووودول )

وزيووادة يسووب ، األقسووام فووي الوووزارات هووي األكبوور مووا عوودا وزارة الماليووة فقوود كايووت يسووبة الموودرا  في ووا هووي األكبوور
شورافية تعوز  إلوى أن ال ياكول التيظيميوة فوي الودوائر الحكوميوة رعسا  األقسوام بالمقاريوة مو  بواقي المسوميات اإل

وبالتووالي ، وكوول دائورة تتكووون مون عوودة أقسوام، وكوول إدارة عاموة تتكووون مون عوودة دوائور، تتكوون موون إدارات عاموة
أموا ت عيول الشوعب الميدرجوة تحوت األقسوام ف وو ، زيادة عدد رعسا  األقسام أمر ميطقي حسوب التودرج الموذكور

باإل ووافة إلووى عوودم وجووود شووعب تحووت كوول قسووم موون أقسووام الوودائرة ، لعووب  العموول الموجووود وأهميتووب أموور يتبوو 
بسووبب وجووود سوولطة تقديريووة عاليووة لموودرا  الوودوائر كبوور يسووبة موودرا  الوودوائر فووي وزارة الماليووة  ويرجوو ، الحكوميووة

والقورارات التوي  عوة الم وامباإل وافة إلوى حجوم وطبي ،ومركز مسئولية أكبر مما هو موجود في الوزارات األخر 
 .في وزارة المالية مما يتطلب وجود عدد دوائر أكبر من الوزارات األخر  تتخذ في المستويات اإلدارية

 المسميات اإلشرافية في الوزارات (3-5) جدول

 الوزارة
 اإلشرافي المسمى

 اإلجمالي
 اعدوكيل مس مدير عام نائب مدير عام مدير دائرة رئيس قسم رئيس شعبة

 205  0 %1.0 2 %5. 1 %15.1 31 %51.2 105 %32.2 66 وزارة الصحة
 18  0 %5.6 1 %5.6 1 %38.9 7 %27.8 5 %22.2 4 وزارة المالية

 17  0 %5.9 1  0 %29.4 5 %52.9 9 %11.8 2 األوقافوزارة 
 27  0 %3.7 1 %7.4 2 %33.3 9 %44.4 12 %11.1 3 وزارة الداخلية
وزارة التربية 
 والتعليم العالي

6 16.2% 13 35.1% 11 29.7% 3 8.1% 3 8.1% 1 2.7% 37 

 304 %3. 1 %2.6 8 %2.3 7 %20.7 63 %47.4 144 %26.6 81 اإلجمالي
 

ارت وووواع يسووووبة الووووذكور بالمقاريووووة موووو  يسووووبة اإليوووواث فووووي الوووووزارات يت ووووح ( 4-5)موووون خووووالل جوووودول 
كور واإليوواث إلووى أن يسووبة أصووحاب المسووميات اإلشوورافية ويعووز  هووذا الت وواوت فووي اليسووب بووين الووذ ،ال لسووطييية
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بييموا يسوبة أصوحاب المسوميات اإلشورافية اإليواث  %79الذكور في الوزارات الخم" التي أجريت في ا الدراسوة 
وذلووك حسووب بيايووات ديوووان الموووظ ين العووام فووي العووام  %21فووي الوووزارات الخموو" التووي أجريووت في ووا الدراسووة 

أن الك ير من الوزارات ت  ل استقطاب الذكور عن اإليواث وخاصوة لشوغل الوظوائف  ويرج  ذلك إلى ،2014
اإلشوورافية وذلوووك ألسووباب اجتماعيوووة لمعالجوووة جووز  مووون مشوووكلة البطالووة التوووي يعوووايي مي ووا المجتمووو  ال لسوووطييي 
وخاصووة الووذكور مووي م، وأسووباب فسوويولوجية حيووث أن طبيعووة اإليوواث تجبوورهن علووى التغيووب عوون العموول بسووبب 

أما يسبة الذكور في وزارة األوقواف وصولت ، حمل واإليجاب، باست يا  الوظائف التي تتطلب أن تشغل ا إياثال
علووى رأ" عمل وون عيوود توزيوو   ذوات المسووميات اإلشوورافية كووون الباحووث لووم يجوود أم موون اإليوواث %100إلووى 

 سوميات اإلشورافية فويأصوحاب المموظ وة مون إجموالي  11 فوي كول المحافظوات علمًا بوأن عوددهن االستبيايات
 .%9أم بيسبة  119البالغ عددهم  وزارة األوقاف

 توزيع الجنس في الوزارات (4-5جدول )

 الوزارة
 الجنس

 اإلجمالي
 أنثى ذكر

 205 %28.8 59 %71.2 146 وزارة الصحة
 18 %44.4 8 %55.6 10 وزارة المالية

 17  0 %100.0 17 األوقافوزارة 
 27 %25.9 7 %74.1 20 وزارة الداخلية

 37 %18.9 7 %81.1 30 وزارة التربية والتعليم العالي
 304 %26.6 81 %73.4 223 اإلجمالي

 
زيادة يسبة الذكور من حملوة المسوميات اإلشورافية بالمقاريوة مو  يسوبة يت ح ( 5-5)من خالل جدول 

المسوومى اإلشوورافي رئووي"  أمووا، وذلووك لمووا ورد ذكووره فووي الجوودول السووابذ اإليوواث موون حملووة المسووميات اإلشوورافية
إلوى طبيعوة العمول الوذم قود يتطلوب وجوود أحود  ذلوكويرج   فقد كايت اليسب متقاربة بين الذكور واإلياث شعبة

 .دون اآلخر الجيسين
 

 توزيع الجنس حسب المسميات اإلشرافية (5-5جدول )

 اإلشرافيالمسمى 
 الجنس

 اإلجمالي
 أنثى ذكر

 81 %53.1 43 %46.9 38 رئيس شعبة
 144 %20.1 29 %79.9 115 رئيس قسم
 63 %12.7 8 %87.3 55 مدير دائرة

 7  0 %100.0 7 نائب مدير عام
 8 %12.5 1 %87.5 7 مدير عام

 1  0 %100.0 1 وكيل مساعد
 304 %26.6 81 %73.4 223 اإلجمالي
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دموة فوي الشووريحة أن معظوم الودوائر الحكوميووة تزيود يسوبة موودة الخيت ووح ( 6-5)مون خوالل جودول 
تولوت  حكوموة غوزة أن وهذا يعوز  إلوى ،سيوات كما في وزارة الصحة والمالية والداخلية 10أقل من -5من 

مما ترتوب  2007 م جا  االيقسام ال لسطييي بين ال  ة الغربية وقطاع غزة عام  2006م ام ا ميذ عام 
لحكومووووة لتوظيووووف آالف موووون ممووووا ا ووووطر ا، اسووووتيكاف موووووظ ي القطوووواع الحكووووومي فووووي قطوووواع غووووزة عليووووب

 معظومأم أن ، الخريجين لتعويب اليق  واستكمال مسيرة الدوائر الحكوميوة فوي تقوديم خودمات ا للموواطيين
وهوذا ي سور اتسواع  ،سويوات 7أم ميوذ موا يقوارب  2007كايت بداية تعييي م في العام  حكومة غزةموظ ي 
أقوول -10 شوريحة مودة الخدموة زيووادةفويالحظ والتعلويم بييموا فوي وزارتووي األوقواف والتربيوة ، الموذكورة الشوريحة

دل علووى أن موووظ ي الوووزارتين هووم موون الموووظ ين القوودامى يوو وهووذا، سووية فووأك ر 15سووية والشووريحة  15موون 
أم أن المووووظ ين مووون أصوووحاب المسوووميات اإلشووورافية فوووي وزارتوووي األوقووواف ، الوووذين بقووووا علوووى رأ" عمل وووم

سويوات كموا فوي وزارة  5أما يق  شريحة مدة الخدمة أقل مون ، ستيكافاً والتربية والتعليم هم أقل الموظ ين ا
الصحة والمالية واألوقاف والتربية والتعليم يعز  إلى أن المواق  اإلشرافية تتطلب توفر الخبرة لد  شاغلي ا 

بييما يق  شريحة مدة الخدمة من ، كشرط أساسي الختيارهم حسب المعمول بب في ديوان الموظ ين العام
سووية فووأك ر فووي وزارة الداخليووة يعووز  إلووى أن معظووم موووظ ي الوووزارة  15سووية وكووذلك موون  15أقوول موون -10

 .القدامى استيك وا عن العمل وتم تعيين موظ ين جدد بداًل مي م
 (6-5جدول )

 مدة الخدمة حسب الدوائر الحكومية

 مدة الخدمة بالسنوات الوزارة
 اإلجمالي

 فأكثرسنة  15 سنة 15اقل من -10 سنوات 10قل من أ-5 سنوات 5قل من أ

 205 %30.2 62 %27.3 56 %36.1 74 %6.3 13 وزارة الصحة

 18 %16.7 3 %33.3 6 %33.3 6 %16.7 3 وزارة المالية

 17 %35.3 6 %29.4 5 %29.4 5 %5.9 1 األوقافوزارة 

 27 %14.8 4 %3.7 1 %59.3 16 %22.2 6 وزارة الداخلية

 37 %37.8 14 %45.9 17 %8.1 3 %8.1 3 لتعليم العاليوزارة التربية وا

 304 %29.3 89 %28 85 %34.2 104 %8.6 26 اإلجمالي
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 :المجالتالنسبي لفقرات  الوزن: ثانياا 
 :الستبيانتحليل فقرات 

 لعيية واحدة( لمعرفة متوسطات Tتم استخدام االختبارات المعلمية )اختبار االستبيانلتحليل فقرات 
 دمو حة في الجداول التاليةاليتائج و ، االستجابة لجمي  ال قرات

 :المنظمة المتعلمة مجال :أولا 
 فقود احتلوت، "فعاليوة الوتعلم" المجوال ال رعوييت وح الووزن اليسوبي ل قورات  (7-5من خالل جودول )

زن يسووووبي بلووووغ بووووو  األولووووىالمرتبووووة ( يعتبوووور الووووتعلم المسووووتمر أولويووووة عاليووووة لكوووول الموووووظ ين) األولووووىال قوووورة 
بوووزن  األخيوورةالمرتبووة  فووي( يتوودرب الموظ ووون علووى "كي يووة الووتعلم") ال قوورة الرابعووة جووا تبييمووا ، 70.03%
اهتمووام الموووظ ين الشخصووي فووي الووتعلم المسووتمر  إلووىارت وواع يسووبة ال قوورة األولووى  ويرجوو ، %56.23يسووبي 

 وجووود قصووور موون فيعووز  إلووىلرابعووة أمووا ايخ وواب يسووبة ال قوورة ا، وتطلع ووم يحووو إكمووال مشوووارهم التعليمووي
أموووا الووووزن ، اإلدارة العليوووا بمو ووووع تووودريب المووووظ ين ومسووواعدت م علوووى كي يوووة الوووتعلم باألسووواليب المختل وووة

 . %61.48كان  "فعالية التعلم" اليسبي إلجمالي المجال ال رعي
 فعالية التعلم"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 7-5جدول )

 . 0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

الوسط  تنظيمي(، جماعي، لم )فرديفعالية التع  م
 قيمة الختبار الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 1 70.03 58.658 7.00 .يعتبر التعلم المستمر أولوية عالية لكل الموظ ين 1.

 0.00 5 62.40 49.642 6.24 .تشج  الميظمة موظ ي ا على التعلم والتطور 2.

الموظ ون حجب المعلومات وذلك بتزويد بع  م البعب يتجيب  3.
 0.00 4 62.80 56.025 6.28 .بالتغذية المرجعة ال اعلة

 0.00 11 56.23 46.501 5.62 .يتدرب الموظ ون على "كي ية التعلم" 4.

، يستخدم الموظ ون مي جيات التعلم المتيوعة م ل )التعلم اإللكترويي 5.
 0.00 6 62.29 56.004 6.23 .المقابلة(، المالحظة المباشرة، مراجعة المصادر ال ايوية

يوس  الموظ ون معرفت م بأن يكويوا سباقين ، متكي ين ، مط لعين  6.
 0.00 9 59.34 55.116 5.93 .على مياهج التعلم اإلبداعية

يتعلم الموظ ون وفرذ العمل من الت كير الجيد في المشاكل والمواقف  7.
 0.00 3 63.27 60.141 6.33 .طبقون معرفت م الجديدة على أحداث المستقبلالتي تواج  م  م ي

 0.00 7 61.81 52.494 6.18 .يتم تشجي  فرذ العمل على التعلم من بع  ا البعب 8.

، تتشارك فرذ العمل ما تتعلمب بطرذ مختل ة مي ا )اإلعاليات 9.
 0.00 8 58.55 50.595 5.86 .االجتماعات(، الرسائل

 0.00 2 65.84 65.254 6.58 .لموظ ون قادرون على الت كير والتصرف في مختلف المواقفا 10.

 0.00 10 56.25 45.201 5.63 .تتلقى فرذ العمل تدريبًا في كي ية العمل والتعلم في مجموعات 11.
 0.00  61.48 69.78 67.63 المجال إجمالي 
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 فقود احتلووت "بيئوة الميظموة" المجوال ال رعوييت وح الووزن اليسوبي ل قورات ( 8-5مون خوالل جودول )
، %69.08بووزن يسوبي بلوغ  األولوىالمرتبة ( ي  م الموظ ون أهمية أن يكون ميظمة متعلمة) األولىال قرة 
المرتبوة  فويعلويم م لغيورهم( يوتم مكافوأة المووظ ين وفورذ العمول علوى تعلم وم وت)السادسوة ال قرة  جا تبييما 
الموووظ ين  لوود  وعووي وف ووم إلووى وجووودارت وواع يسووبة ال قوورة األولووى  ويرجوو ، %45.66بوووزن يسووبي  األخيوورة

 عودم وجوود يظوام فيرجو  إلوىأما ايخ اب الوزن اليسبي لل قرة السادسوة ، بم  وم الميظمة المتعلمة وأهميت ا
وقوود كووان الوووزن اليسووبي إلجمووالي المجووال ال رعووي "بيئووة ، عمليووة الووتعلم فووي الوووزارات تح يووزم ي ووتم بمكافووأة

 . %59.77الميظمة"
 بيئة المنظمة"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 8-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

 فقود احتلوت تمكوين األفوراد"" المجوال ال رعويرات يت وح الووزن اليسوبي ل قو( 9-5من خالل جودول )
المرتبوة ( يشج  المدرا  الموظ ين على التجربة الكتساب معرفة جديدة يمكن االست ادة مي ا) السادسةال قرة 
تتشارك الميظموة أيشوطة الوتعلم مو  مختلوف )ال امية ال قرة  جا تبييما ، %59.01بوزن يسبي بلغ  األولى

احوتالل ال قورة السادسوة المرتبوة األولوى  ويعوز ، %54.38بووزن يسوبي  األخيورةرتبوة المفوي ( فئات المجتم 
، للعمل والتجربة الكتساب معارف جديودة يسوت يدوا مي وا إلى حد ما أن المدرا  يتركوا مساحة لموظ ي م إلى

 جتمو  المحلويوبوين الم الووزارات  عف الشوراكة بوين بسببأما ال قرة ال امية فقد جا ت في المرتبة األخيرة 

الوسط  اإلستراتيجية والهيكل(، الثقافة، بيئة المنظمة )الرؤية  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 1 69.08 63.813 6.91 .ي  م الموظ ون أهمية أن يكون ميظمة متعلمة 1.

 0.00 3 64.29 58.419 6.43 .تدعم اإلدارة العليا رعية الميظمة المتعلمة 2.

 0.00 5 59.87 49.127 5.99 .توجد بيئة داعمة ألهمية التعلم المستمر 3.

 0.00 4 63.52 57.265 6.35 .  التحسينيلتزم الموظ ون بالتعلم المستمر سعيًا ورا 4.

 0.00 2 66.77 62.678 6.68 .يتعلم الموظ ون من تجارب م سوا  الياجحة أو ال اشلة 5.

 0.00 10 45.66 32.912 4.57 .يتم مكافأة الموظ ين وفرذ العمل على تعلم م وتعليم م لغيرهم 6.

 0.00 9 55.10 42.738 5.51 .يتم إدراج فر  التعلم  من األيشطة والبرامج 7.

تصمم الميظمة الطرذ ليشر المعرفة وتعزيز التعلم م ل )يظام التدوير  8.
 0.00 8 57.06 48.806 5.71 أيظمة لتعلم الوظائف(.، على الوظائف

ال يكل التيظيمي في الميظمة يمك ن من عملية التواصل والتعلم عبر  9.
 0.00 6 59.64 53.314 5.96 .المستويات المختل ة

، يتم تيسيذ الج ود عبر األقسام على أسا" تحقيذ األهداف والتعلم 10.
 0.00 7 58.48 49.222 5.85 .بداًل من وجود حدود بيي ا

 0.00  59.77 65.18 59.77 المجال إجمالي 



116 
 

سوووا  ميظمووات أهليووة أو قطوواع خووا  أو أفووراد ممووا ال يتوويح للموووظ ين زيووادة فوور  تعلم ووم موون االحتكوواك 
 . %56.44 وقد كان الوزن اليسبي إلجمالي المجال ال رعي "تمكين األفراد"، بشرائح المجتم 

 تمكين األفراد"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 9-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

 فقود احتلوت "إدارة المعرفوة" المجوال ال رعوييت ح الوزن اليسبي ل قورات ( 10-5من خالل جدول )
بووزن  األولوىالمرتبة ( تبحث الميظمة بجد ويشاط عن المعرفة التي تعدم إلى تحسين العمل) األولىال قرة 

إيشووا  مشوواري  إي وواحية كوسوويلة ل حوو  طوورذ يووتم ) الخامسووةال قوورة  جووا تبييمووا ، %61.15يسووبي بلووغ 
ويدل احتالل ال قرة األولى على ، %51.23بوزن يسبي  األخيرةالمرتبة في ( جديدة لتطوير تقديم الخدمات
للبحووث عوون معووارف جديوودة قوود تووعدم إلووى تحسووين ظووروف  تسووعى إلووى حوود موواالمرتبووة األولووى أن الوووزارات 

واالهتموام ب وذا اليشواط ، العمل في ا والبحث عن المعارف الجديدة هو أحود أهوم أيشوطة إدارة المعرفوة وأول وا
ال قرة الخامسوة التوي احتلوت المرتبوة األخيورة فيودل ذلوك علوى أن  أما، ب دارة المعرفةمعشر جيد في االهتمام 

يموا تعمول علوى تطبيق وا مباشورة دون  بشكل كبير الوزارات ال ت تم ب ح  الطرذ الجديدة لتقديم الخدمات وا 
وهيا قد يواجوب الموظ وون مشواكل عيود تطبيوذ طورذ جديودة ، اختبار مزاياها وعيوب ا أو إيجابيات ا وسلبيات ا

وقد كان الوزن اليسبي إلجمالي المجال ال رعي ، عمل دون وجود مشاري  إي احية تختبر هذه الطرذفي ال
 . %57.35 "إدارة المعرفة"

  

الوسط  العمالء والمجتمع(، الموظفون، )المدراء :فرادتمكين األ  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 2 58.88 48.471 5.89 .يتم بذل الج د لتمكين الموظ ين ليكويوا قادرين على التعلم واألدا  1.

 0.00 6 55.38 45.205 5.54 .لمسئولية والقدرة على التعلمالسلطة ال مركزية ويتم ت وي  ا على قدر ا 2.

 0.00 3 58.32 47.065 5.83 .يعمل المدرا  وغير المدرا  في شراكة للتعلم وحل المشاكل سوياً  3.

 0.00 5 55.79 44.837 5.58 .يأخذ المدرا  على عاتق م م مة التدريب وتس يل عملية التعلم 4.

 0.00 7 55.08 42.562 5.51 .علم للموظ ينيوِجد المدرا  فر  الت 5.

يشج  المدرا  الموظ ين على التجربة الكتساب معرفة جديدة يمكن  6.
 0.00 1 59.01 50.637 5.90 .االست ادة مي ا

يتشارك الموظ ون المعلومات م  العمال  من أجل الحصول على  7.
 0.00 4 56.11 46.363 5.61 األفكار الجيدة لتحسين خدمات الميظمة.

 0.00 8 54.38 46.406 5.44 .تتشارك الميظمة أيشطة التعلم م  مختلف فئات المجتم  8.
 0.00  56.44 55.17 45.77 المجال إجمالي 
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 إدارة المعرفة"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 10-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

فقوود  تطبيووذ التكيولوجيووا""المجووال ال رعووييت ووح الوووزن اليسووبي ل قوورات ( 11-5ن خووالل جوودول )موو
اإليتريووت أو الشووبكة لومووات موون خووالل يسووتطي  الموظ ووون الوصووول بسوورعة إلووى المع) ال اييووةال قوورة  احتلووت
ام التكيولوجيوا يوتم اسوتخد)الخامسة ال قرة  جا تبييما ، %66.44بوزن يسبي بلغ  األولىالمرتبة ( الداخلية

بووووزن  األخيوورةالمرتبوووة  فووي (لمشوواري  أو فووورذ العموول أو االجتماعووواتاإلدارة العمليووات الجماعيووة م ووول إدارة 
ويدل احتالل ال قرة ال ايية المرتبة األولى أن الوزارات لدي ا شوبكة داخليوة وشوبكة إيتريوت ، %57.01يسبي 
أموووا ، علوموووات التوووي يحتاجوي ووا بسووورعة وسووو ولةتمكووون المووووظ ين مووون الوصووول إلوووى الم إلوووى حووود مووا متاحووة

إدارة العمليووات الجماعيووة بواسووطة  هيوواك قصووور فووي احووتالل ال قوورة الخامسووة للمرتبووة التاسووعة فيوودل علووى أن
وقووود كوووان الووووزن اليسوووبي إلجموووالي المجوووال ، أسووواليب تقليديوووة روتيييوووة إدارت وووافوووي  سوووتخدموقووود يت التكيولوجيوووا 

 . %59.91 ال رعي "تطبيذ التكيولوجيا"
  

نقل ، استرداد، تسجيل، إيجاد، )اكتساب :إدارة المعرفة  م
 واستغالل(

الوسط 
 الحسابي

مة قي
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 1 61.15 53.599 6.12 .تبحث الميظمة بجد ويشاط عن المعرفة التي تعدم إلى تحسين العمل 1.

 0.00 2 60.59 53.243 6.06 .تمتلك الميظمة إمكاييات لجم  المعلومات من الداخل والخارج 2.

وهذا ، جاهات خارج ا من خالل مشاهدة ما ي علب اآلخرونتراقب الميظمة االت 3.
 0.00 3 59.54 53.914 5.95 ح ور المعتمرات ودراسة األبحاث الميشورة(، يشمل )تحديد الممارسات الجيدة

 0.00 10 55.30 44.825 5.53 .االبتكار والتجريب، يتم تدريب الموظ ين على م ارات الت كير اإلبداعي 4.

 0.00 11 51.23 41.568 5.12 مشاري  إي احية كوسيلة ل ح  طرذ جديدة لتطوير تقديم الخدمات يتم إيشا  5.

تمتلك الميظمة أيظمة وهياكل متطورة ل مان تصييف وتسجيل المعرفة  6.
 0.00 9 56.07 46.541 5.61 وجعل ا متاحة لمن يحتاج ا.، الم مة

 0.00 5 58.16 50.833 5.82 .مةيدرك الموظ ون الحاجة لح ظ يتائج تجارب الميظ 7.

 0.00 8 56.38 50.194 5.64 .يتشارك الموظ ون المعرفة الياتجة عن تجارب الميظمة م  اآلخرين 8.

 0.00 4 58.19 47.815 5.82 .يتم االست ادة من فرذ العمل في يقل المعرفة عبر اإلدارات واألقسام 9.
 0.00 6 57.88 48.513 5.79 .يات جديدة لمشاركة المعرفة داخل اتعمل الميظمة على تطوير إستراتيجيات وآل 10.
 0.00 7 57.26 47.068 5.73 .تدعم الميظمة الوحدات التي تيقل المعرفة للموظ ين وتوفر ل م فر  للتعلم  11.
 0.00  57.35 58.13 63.08 المجال إجمالي 
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 تطبيق التكنولوجيا"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 11-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو * المتوس
 

ما مدى توافر عناصر المنظمة المتعلمة فـي الـوزارات الفلسـطينية مـن وجهـة نظـر  :إجابة السؤال األول
 ؟أصحاب المسميات اإلشرافية فيها

موة المتعلموة يت ح الوزن اليسبي لكول مجوال فرعوي مون مجواالت الميظ( 12-5من خالل جدول )
 دوكذلك الوزن اليسبي إلجمالي مجال الميظمة المتعلمة، وترتيب المجال

  

 م
 تطبيق التكنولوجيا )أنظمة المعلومات ،

التعلم القائم على التكنولوجيا وأنظمة دعم األداء 
 اإللكترونية(

الوسط 
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

م تس يل التعلم بواسطة أيظمة معلومات حاسوبية فعالة يت 1.
 0.00 3 62.13 47.474 6.21 .وذات ك ا ة

يستطي  الموظ ون الوصول بسرعة إلى المعلومات من  2.
 0.00 1 66.44 55.293 6.64 .خالل )اإليتريت أو الشبكة الداخلية(

يتم تج يز قاعات التعلم بأحدث األج زة اإللكترويية  3.
 0.00 5 59.24 46.039 5.92 .فرةالمتو 

تتوفر برامج تعليمية مدعمة بالحاسوب ووسائل إلكترويية  4.
 0.00 6 58.14 45.388 5.81 .أخر 

يتم استخدام التكيولوجيا إلدارة العمليات الجماعية م ل  5.
 0.00 9 57.01 46.310 5.70 .إدارة )المشاري  أو فرذ العمل أو االجتماعات(

م األدا  اإللكترويية الخاصة بالميظمة تمك ن أيظمة دع 6.
 0.00 7 58.01 49.101 5.80 .الموظ ين من التعلم وأدا  العمل بشكل أف ل

يتم تصميم أيظمة دعم األدا  اإللكترويية الخاصة  7.
 0.00 8 57.62 48.705 5.76 .بالميظمة لتلبي متطلبات الموظ ين في التعلم

لى كل البيايات التي يستطي  الموظ ون الوصول إ 8.
 0.00 4 60.05 50.002 6.01 .يحتاجوي ا ألدا  أعمال م ب عالية

.9 
يستطي  الموظ ون التكيف م  البرامج الحاسوبية الختيار 
وتصييف وح ظ ويقل المعلومات بأف ل الطرذ المالئمة 

 .لتلبية احتياجات م
6.31 55.164 63.15 2 0.00 

 0.00  59.91 58.02 53.91 المجال إجمالي 
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 الوزن النسبي لمجالت المنظمة المتعلمة والوزن النسبي اإلجمالي للمجال( 12-5جدول )

الوسط  المجال
 الحسابي

 قيمة الاختبار
الوزن النسبي 

% 
 الترتيب

 المعنوية
p- 

value 

 0.00 1 61.48 69.78 67.63 فعالية التعلم

 0.00 3 59.77 65.18 59.77 بيئة المنظمة

 0.00 5 56.44 55.17 45.77 تمكين األفراد

 0.00 4 57.35 58.13 63.08 إدارة المعرفة

 0.00 2 59.91 58.02 53.91 تطبيق التكنولوجيا

 0.00  59.09 66.95 289.55 إجمالي كلي لمجال المنظمة المتعلمة
أن عيصووور "فعاليوووة الوووتعلم" يوووأتي فوووي المرتبوووة األولوووى مووون حيوووث تووووافر عياصووور  يتبوووين مموووا سوووبذ -

الميظموة المتعلموة فوي الووزارات ال لسوطييية مون وج وة يظور أصوحاب المسوميات اإلشورافية في وا بووزن يسوبي 
 دويعز  ذلك إلى، 61.48%

وذلووك ب كمووال  اهتمووام العوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية بتطوووير ذات ووم عوون طريووذ الووتعلم المسووتمر -1
 .دراست م الجامعية

 .االهتمام بالدورات التدريبية التي تيمي من قدرات األفراد الشخصية واإلدارية -2
 قافوووة الوووتعلم أصوووبحت  قافوووة وسووومة سوووائدة فوووي المجتمووو  ال لسوووطييي حيوووث أفووواد مركوووز اإلحصوووا   -3

وخاصوة فوي محافظوة ، مال لسطييي أن معدل األمية بوين البوالغين فوي فلسوطين مون أقول المعودالت فوي العوال
 .غزة
عيصوور "تمكووين األفووراد" جووا  فووي المرتبووة األخيوورة موون حيووث توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي  -

ويعز  ذلك ، %56.44الوزارات ال لسطييية من وج ة يظر أصحاب المسميات اإلشرافية في ا بوزن يسبي 
 دإلى
على الوتعلم والعمول سوويًا مون أجول  هياك قصور من جايب المدرا  في تشجي  ومساعدة الموظ ينأن  -1

 ذلك.
 .ال يتم ت ويب الصالحيات للموظ ين بصورة جيدة تمكي م من التعلم والتجريب -2
عووون طريوووذ ن العووواملين والتوووي مووون شوووأي ا تمكووويبوووين الووووزارات والمجتمووو  المحلوووي  شوووراكةال  وووعف -3

 .مختلف فئات المجتم  مشاركة أيشطة التعلم م 
 دويدل ذلك على، %59.09لميظمة المتعلمة كان الوزن اليسبي إلجمالي مجال ا -
وبالتووالي قصووور فووي ، وجووود قصووور فووي تطبيووذ م  وووم الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية -1

 .عياصر الميظمة المتعلمة بصورة جيدة تطبيذ
اهتمام أصحاب القرار في الوزارات ال لسطييية بالموا وي  اإلسوتراتيجية م ول تطبيوذ م  ووم   عف -2
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وقد يرج  ذلك إلى األو اع السياسية غير ، ظمة المتعلمة والتي تعمل على تيمية الكادر البشرم لدي االمي
المستقرة التي يعيش ا قطاع غزة واألزمات المتالحقة مما أجبر الحكومة على االهتمام ب دارة األزمات على 

 .حساب االهتمام بالموا ي  اإلستراتيجية التطويرية
حيوووث أن درجوووة تووووافر أبعووواد ( 2013، مختل وووة مووو  يتوووائج دراسوووة )أبوووو زيووود وجوووا ت هوووذه اليتيجوووة

، الميظمووة المتعلموووة بموودار" وكالوووة الغوووث فوووي محافظووات غوووزة موون وج وووة يظوور موووديري ا هووي درجوووة كبيووورة
حيث أن م  وم الميظمة المتعلمة ييطبذ على شركة االتصواالت ال لسوطييية فوي ( 2011، ودراسة )صباح

حيووث أن عياصوور الميظمووة المتعلمووة غيوور ( 2011، ودراسووة )التلبووايي وسووالم، جووداً قطوواع غووزة بشووكل جيوود 
حيوث أن مسوتو  تووفر خصوائ  ميظموة ( 2007، ودراسوة )أبوو عواذرة، موجودة في مستش ى الشو ا  بغوزة

، ودراسوة )الرشوودم، التعلم في مركز التطوير التربوم بوكالة الغوث في غزة  عي ة على كافوة المسوتويات
ودراسوة ، يث أن مستو  جاهزية اإلدارات األميية في السعودية لتطبيوذ الميظموة المتعلموة مرت و ح( 2007
حيث أيب تتوفر أبعاد الميظمة المتعلمة في وزارة التخطيط العراقية بدرجة  عي ة ودراسة ( 2011، )طاهر

(Rouzbahani et. al. 2013 )ميظموة متعلموة  حيث أن البيك الزراعي بمديية بروجرد في إيران يعتبور
 .فوذ المتوسط

وجا ت يتيجة هذه الدراسة مختل وة مو  بعوب الدراسوات ال لسوطييية الخوتالف مكوان إجورا  الدراسوة 
حيووث ركووزت دراسووة أبووو زيوود علووى موودرا  ، واخووتالف ظووروف العموول في ووا وبالتووالي اخووتالف مجتموو  الدراسووة

أمووا ، فووي شووركة االتصوواالت ال لسووطيييةأمووا دراسووة صووباح فقوود ركووزت علووى العوواملين ، موودار" وكالووة الغوووث
أمووا دراسووة التلبووايي ، دراسووة أبووو عوواذرة فقوود ركووزت علووى العوواملين فووي مركووز التطوووير التربوووم بوكالووة الغوووث

وسالم فقد ركزت على العاملين في مستش ى الش ا  حيث أيب قد يخ ى على العاملين دون أصحاب المواق  
 .بل تطبيقباإلشرافية م  وم الميظمة المتعلمة وس

حيوووث أن درجوووة ممارسوووة اإلدارة المدرسوووية ( 2012، وتت وووذ هوووذه اليتيجوووة مووو  يتوووائج دراسوووة )البيوووا
ودراسوووة )أبوووو حشوووي  ، السوووتراتيجيات الميظموووة المتعلموووة فوووي المووودار" ال ايويوووة بمحافظوووات غوووزة متوسوووطة

ودراسووة ، وسووطةحيووث أن أبعوواد الميظمووة المتعلمووة تتوووفر فووي جامعووة األقصووى بدرجووة مت( 2011، ومرتجووى
حيووث أن مسووتو  امووتالك خصووائ  الميظمووة المتعلمووة فووي وزارة التعلوويم العووالي األردييووة ( 2010، )اليسووور

لكيوة بالجبيول حيث أن أبعاد الميظمة المتعلمة فوي ال يئوة الم( 2009، ودراسة )زايد وآخرون، كان متوسطاً 
 .كايت بيسبة متوسطة

سوووات ال لسوووطييية كوي وووا ركوووزت علوووى مراكوووز حكوميوووة وات قوووت يتيجوووة هوووذه الدراسوووة مووو  بعوووب الدرا
تخ   لي " قايون الخدمة المديية الذم تخ   لب الوزارات التوي أجريوت في وا الدراسوة الحاليوة م ول دراسوة 

 .البيا ودراسة أبو حشي  ومرتجى
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 :اإلبداع مجال :ثانياا 
ال قرة  فقد احتلت الة"األص" المجال ال رعييت ح الوزن اليسبي ل قرات ( 13-5من خالل جدول )

بووزن يسوبي  األولوىالمرتبوة ( أشعر بالملل من تكرار اإلجرا ات الروتييية المتبعوة فوي إيجواز العمول) الرابعة
المرتبووة فووي  (أيجووز مووا يسوويد إلووي موون أعمووال بأسوولوب متجوودد) األولووىال قوورة  جووا تبييمووا ، %76.40بلووغ 

لرابعووة علووى المرتبووة األولووى بووأن موووظ ي الوووزارات ال ويوودل احووتالل ال قوورة ا، %72.44بوووزن يسووبي  األخيوورة
أمووا احووتالل ، يحبووون الووروتين فووي إجوورا ات العموول ممووا يجعل ووم يشووعرون بالملوول موون تكوورار تلووك اإلجوورا ات

يظورًا ألن إجورا ات أيب ال يوجد تجديد في أسلوب عمول المووظ ين  ال قرة األولى للمرتبة الخامسة فيدل على
، روتييية كما أن لي" لدي م المساحة في تغيير أو تعديل تلك اإلجرا ات بشكل فردمتقديم الخدمات تعتبر 

 . %73.77 وقد كان الوزن اليسبي إلجمالي المجال ال رعي "األصالة"
 األصالة"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 13-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  عيد مستو  ط الحسابي دال إحصائياً المتوس

 

ال قووورة  الطالقة"فقووود احتلوووت"المجوووال ال رعوووييت وووح الووووزن اليسوووبي ل قووورات ( 14-5مووون خوووالل جووودول )
 جا تبييما ، %75.05بوزن يسبي بلغ  األولىأقترح الحلول السريعة لمواج ة مشاكل العمل( المرتبة ) ال ايية
، %70.33بووزن يسوبي  األخيورةالمرتبوة فوي وقوت قصوير يسوبيًا( أقدم كموًا كبيورًا مون األفكوار فوي )ال ال ة ال قرة 

ويدل احتالل ال قرة ال ايية على المرتبة األولى بأن موظ ي الوزارات لدي م حلول متعددة للمشاكل التي تواج  م 
، وهووذا يوودل علووى امووتالك م خبوورة ومعرفووة جيوودة فووي ت اصوويل العموول وقوودرت م علووى اقتووراح الحلووول لتلووك المشوواكل

إلبوودا  آرائ ووم  كافيووة درجووةبلموووظ ين لالمجووال  إتاحووةاحووتالل ال قوورة ال ال ووة علووى المرتبووة األخيوورة لعوودم  ز ويعوو
أسوواليب توليوود األفكووار م وول  كافيووة بدرجووة ال تسووتخدم موو  الموووظ ينكمووا أي ووا ، موون ِقبوول اإلدارة العليووا وأفكووارهم

 . %72.86 "الطالقة"وقد كان الوزن اليسبي إلجمالي المجال ال رعي ، العصف الذهيي
  

الوسط  األصالة  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 قرةالف

 المعنوية
p- value 

 0.00 5 72.44 74.642 7.24 .أيجز ما يسيد إلي من أعمال بأسلوب متجدد 1.

 0.00 3 73.43 74.783 7.34 .أزود العاملين معي بحلول جديدة للمشكالت التي تواج  م 2.

 0.00 4 73.17 71.081 7.32 .أبتعد عن تقليد اآلخرين في إيجاز ما أكلف بب من أعمال 3.

 0.00 1 76.40 70.596 7.64 .أشعر بالملل من تكرار اإلجرا ات الروتييية المتبعة في إيجاز العمل 4.

 0.00 2 73.89 73.460 7.39 .أشعر بأن لي مساهمة خاصة ب يتاج أفكار جديدة أقدم ا في مجال العمل 5.
 0.00  73.77 93.09 36.88 المجال إجمالي 
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 الطالقة"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 14-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

ال قوورة  فقوود احتلووت المرويووة""ال ال رعوويالمجوويت ووح الوووزن اليسووبي ل قوورات ( 15-5موون خووالل جوودول )
بييموا ، %79.36بووزن يسوبي بلوغ  األولوىال أتردد في تغيير موق ي عيدما أقتي  بعدم صحتب( المرتبوة ) ال ال ة
 األخيورةالمرتبوة فوي لد  زمالئي ايطباع بأييي شوخ  يمتلوك أفكوار جديودة حوول العمول( )الرابعة ال قرة  جا ت

حتالل ال قرة ال ال ة على المرتبة األولى بوأن مووظ ي الووزارات أصوحاب المواقو  ويدل ا، %75.64بوزن يسبي 
اإلشرافية لدي م مروية في تغيير قرارات م التي اتخذوها وتبين فيما بعد بأي ا غيور صوحيحة أو أن هيواك قورارات 

، ين عودم صوحتبأف ل وهذا معشر إيجابي في عودم التمسوك بوالرأم مون ِقبول أصوحاب المواقو  اإلشورافية إذا تبو
أصووحاب المسووميات اإلشوورافية بحاجووة إلووى إ ووافة أفكووار  ويوودل احووتالل ال قوورة الرابعووة علووى المرتبووة األخيوورة بووأن

جديووودة ت ووودف إلوووى تطووووير العمووول باإل وووافة إلوووى السوووعي يحوووو التحسوووين المسوووتمر إلجووورا ات العمووول مموووا يولووود 
وقود كوان الووزن اليسوبي إلجموالي المجوال ، يم الجديودايطباعًا إيجابيًا لد  زمال  العمل بقودرة المسوئول علوى تقود

 . %78.89 ال رعي "المروية"
 المرونة"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 15-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس

الوسط  الطالقة  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 3 73.93 77.517 7.39 .أقدم الك ير من البدائل عيد التعامل م  المواقف المختل ة بس ولة 1.

 0.00 1 75.05 81.828 7.51 .أقترح الحلول السريعة لمواج ة مشاكل العمل 2.

 0.00 5 70.33 73.441 7.03 .أقدم كمًا كبيرًا من األفكار في وقت قصير يسبياً  3.

لدم القدرة على إيتاج أكبر عدد ممكن من األل اظ ذات المعيى الواحد  4.
 0.00 4 71.16 74.312 7.12 .للداللة على فكرة معيية

لدم القدرة على التعبير عن أفكارم وصياغت ا في كلمات م يدة تياسب  5.
 0.00 2 74.08 82.295 7.41 موق ًا معيياً 

 0.00  72.86 91.64 36.43 المجال إجمالي 

الوسط  المرونة  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 3 76.95 86.416 7.69 .التي تعترب سير العمل أعدل أسلوب عملي لمواج ة المواقف الطارئة 1.

 0.00 2 76.81 85.991 7.68 .أحر  على معرفة الرأم المخالف لرأيي لالست ادة ميب 2.

 0.00 1 79.36 80.263 7.94 .ال أتردد في تغيير موق ي عيدما أقتي  بعدم صحتب 3.

 0.00 5 75.64 85.845 7.56 .العمل لد  زمالئي ايطباع بأييي شخ  يمتلك أفكار جديدة حول 4.

 0.00 4 75.71 82.096 7.57 .لدم القدرة على رعية األشيا  من زوايا مختل ة 5.
 0.00  78.89 101.23 38.45 المجال إجمالي 
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فقود  الحساسوية للمشوكالت""  رعيالمجال اليت ح الوزن اليسبي ل قرات ( 16-5من خالل جدول )
المرتبوووة ( أتميوووز بدرجوووة عاليوووة مووون الووووعي بموووواطن القصوووور المتعلقوووة بأيظموووة العمووول) ال اييوووةال قووورة  احتلوووت
أخطط لمواج ة مشكالت العمول التوي يمكون )ال ال ة ال قرة  جا تبييما ، %76.42بوزن يسبي بلغ  األولى
ويودل احوتالل ال قورة ال اييوة علوى المرتبوة األولوى علوى ، %73.85بووزن يسوبي  األخيرةالمرتبة في  (حدو  ا

امووتالك أصووحاب المواقوو  اإلشوورافية فووي الوووزارات خبوورة ومعرفووة جيوودة فووي أيظمووة العموول وت اصوويلب ومووواطن 
التخطووويط عيووود أصوووحاب  عيصووور أنأموووا احوووتالل ال قووورة ال ال وووة للمرتبوووة األخيووورة فيووودل علوووى ،  وووع ب وقوتوووب

وخاصوووة أن البيئوووة الموجوووودة غيووور مسوووتقرة ومووون الصوووعب التيبوووع  جوووة إلوووى تطوووويربحا المسوووميات اإلشووورافية
بالمشوكالت التووي قوود تحودث علمووًا بووأن عيصور التخطوويط يحتوواج إلوى م ووارات عاليووة فوي التحليوول والتيبووع فووي 

 وقوووود كووووان الوووووزن اليسووووبي إلجمووووالي المجووووال ال رعووووي "الحساسووووية للمشووووكالت"، ظوووول البيئووووة غيوووور المسووووتقرة
75.06% . 

 الحساسية للمشكالت"" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 16-5ل )جدو

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

 القووودرة علوووى التحليووول" المجوووال ال رعوووييت وووح الووووزن اليسوووبي ل قووورات ( 17-5مووون خوووالل جووودول )
بوووزن يسووبي  األولوىالمرتبووة ( لودم القوودرة علوى إدراك العالقووة بووين األشويا ) ال ال ووةال قوورة  فقوود احتلوت والوربط"
أسوووتطي  المووزج بوووين وج ووات اليظوور المختل وووة لتوليوود أفكوووار )الخامسووة ال قوورة  جوووا تبييمووا ، %80.40بلووغ 
إلى أن ال ال ة على المرتبة األولى احتالل ال قرة  ويعز ، %78.01بوزن يسبي  األخيرةالمرتبة  في (جديدة

دراك العالقوات بوين األشويا  حتوى  طبيعة عمل أصحاب المسوميات اإلشورافية تتطلوب تووفر م وارات الوربط وا 
فيودل علوى أما احتالل ال قرة الخامسة للمرتبة األخيرة ، يمكن ف م ما يدور حول م واتخاذ القرارات الصحيحة

حيووث أن هيوواك  ة إلووى اسووتخدام أسوواليب توليوود األفكووار بشووكل أكبوورأن أصووحاب المسووميات اإلشوورافية بحاجوو
وقوود كووان الوووزن اليسووبي إلجمووالي المجووال ال رعووي ، سووماع وج ووات اليظوور المختل ووة والمووزج بيي ووا حاجووة إلووى

 . %79.12 "القدرة على التحليل والربط"
  

الوسط  الحساسية للمشكالت  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 2 75.89 91.816 7.59 .أتمت  بقدرة كبيرة على التيبع بالمشكالت المتعلقة بالعمل قبل وقوع ا 1.

 0.00 1 76.42 89.461 7.64 .أتميز بدرجة عالية من الوعي بمواطن القصور المتعلقة بأيظمة العمل 2.

 0.00 5 73.85 74.256 7.38 .أخطط لمواج ة مشكالت العمل التي يمكن حدو  ا 3.

 0.00 3 75.71 87.811 7.57 .أستطي  في ك ير من األحيان توق  الحل لمشكالت العمل 4.

 0.00 4 74.68 86.872 7.47 .ة دقيقة الكتشاف المشكالت التي يعايي مي ا اآلخرون في العملأمتلك رعي 5.
 0.00  75.06 97.99 37.53 المجال إجمالي
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 لربط"القدرة على التحليل وا" الوزن النسبي لفقرات المجال الفرعي( 17-5جدول )

 .0.05α≥ داللة  ط الحسابي دال إحصائيًا عيد مستو المتوس
 

ما مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية من وجهـة نظـر أصـحاب  :إجابة السؤال الثاني
 ؟المسميات اإلشرافية فيها

ب يت ووح الوووزن اليسووبي لكوول مجووال فرعووي موون مجوواالت اإلبووداع وترتيوو( 18-5موون خووالل جوودول )
 دوكذلك الوزن اليسبي إلجمالي مجال اإلبداع، المجال

 الوزن النسبي لمجالت اإلبداع والوزن النسبي اإلجمالي للمجال( 18-5جدول )

 

رتبوة األولوى مون حيوث مسوتو  يتبين مما سبذ أن عيصر "القدرة على التحليل والربط" جوا  فوي الم -
اإلبووداع لوود  العوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية موون وج ووة يظوور أصووحاب المسووميات اإلشوورافية في ووا بوووزن 

 دويعز  ذلك إلى أن، %79.12يسبي 
 مموا ،لوظائف اإلشورافيةشغل إحد  االمتقدمين ل لد إدراج أسئلة تقي" القدرة على التحليل والربط  -1

 .توفر في م القدرة على التحليل والربط بين األشيا ت اختيار أشخا  ي من
تيظووويم الم وووام وتبسووويط ا وتوزيع وووا علوووى  مووون حيوووثطبيعوووة عمووول أصوووحاب المسوووميات اإلشووورافية  -2

دراك العالقووووة بووووين األشوووويا  وت سوووويرها، العوووواملين تيمووووي قوووودرات  وتجميوووو  اآلرا  للخووووروج بأفكووووار جديوووودة، وا 

الوسط  القدرة على التحليل والربط  م
 الحسابي

قيمة 
 الختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- value 

 0.00 2 79.74 101.047 7.97 .لدم القدرة على تيظيم أفكارم 1.

 0.00 3 79.59 94.053 7.96 .لدم القدرة على تجزئة وتحليل م ام العمل 2.

 0.00 1 80.40 97.866 8.04 .دراك العالقة بين األشيا لدم القدرة على إ 3.

 0.00 4 78.64 91.778 7.86 .لدم القدرة على ت سير العالقة بين األشيا  والمقارية بيي ا 4.

 0.00 5 78.01 90.155 7.80 .أستطي  المزج بين وج ات اليظر المختل ة لتوليد أفكار جديدة 5.
 0.00  79.12 106.43 39.56 المجال إجمالي

الوسط  المجال
 الحسابي

 قيمة الاختبار
الوزن النسبي 

% 
 الترتيب

 المعنوية
p- 

value 

 0.00 4 73.77 93.09 36.88 األصالة

 0.00 5 72.86 91.64 36.43 الطالقة

 0.00 2 78.89 101.23 38.45 المرونة

 0.00 3 75.06 97.99 37.53 الحساسية للمشكالت

 0.00 1 79.12 106.43 39.56 القدرة على التحليل والربط

 0.00  75.58 109.17 188.94 إلبداعإجمالي كلي لمجال ا
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 .على التحليل والربط المسئولين
طالقووة" جووا  فووي المرتبووة األخيوورة موون حيووث مسووتو  اإلبووداع لوود  العوواملين فووي الوووزارات عيصوور "ال -

 دويدل ذلك على أن، 72.86ال لسطييية من وج ة يظر أصحاب المسميات اإلشرافية في ا بوزن يسبي 
طبيعوووة عمووول المسوووئولين تتطلوووب تووووفر عيصووور الطالقوووة فوووي م بدرجوووة قويوووة مووون أجووول الحوووديث مووو   -1

وكووذلك ، وج ووات يظوورهم فووي القوورارات التووي يتخووذوي ا وحوول المشووكالت التووي يواج وي ووامرعوسووي م وتو وويح 
 .لتساعدهم في إدارة االجتماعات م  مرعوسي م

معوودل الطالقووة عيوود أصووحاب المسووميات اإلشوورافية فووي الوووزارات ال لسووطييية يحتوواج إلووى المزيوود موون  -2
 .لتدريب لرف  ك ا ة هذا العيصر لدي ما
 دأن ويعز  ذلك إلى، %75.58ي مجال اإلبداع كان الوزن اليسبي إلجمال -
، معيار في اختيار الك ا ات لشغل المواق  اإلشرافية فوي الووزارات ال لسوطيييةك الت كير اإلبداعي مدرج -1

درجات فقط لتقييم هذا الجايوب فوي جودول  5باإل افة إلى تخصي  ، إال أيب ال يتم قياسب بشكل علمي دقيذ
 .ف المختل ة المعمول بب في ديوان الموظ ين العامتقييم المتقدمين للوظائ

حيوث ، تسواعد علوى تيميوة الم وارات والقودرات الخاصوة باإلبوداع طبيعة عمل المدرا  والمسئولين قد -2
 .أن جايب من اإلبداع يأتي بالتدريب

حيث غابوت المسوتويات اإلبداعيوة ( 2004، العساف)وتختلف يتيجة هذه الدراسة م  يتائج دراسة 
 ويعووز  اخووتالف يتووائج دراسووة العسوواف موو  الدراسووة الحاليووة، ت عووة لوود  مووديرات الموودار" فووي الريووابالمر 

 .الختالف مكان إجرا  الدراسة واختالف ظروف العمل في ا وبالتالي اختالف مجتم  الدراسة
حيووث أن مسووتو  اإلبووداع اإلدارم ( 2012، وتت ووذ يتيجووة هووذه الدراسووة موو  يتووائج دراسووة )العطووار

، ودراسوة )جبور، لعواملين فوي كول مون الجامعوة اإلسوالمية وجامعوة األزهور فوي قطواع غوزة كوان مرت عواً لود  ا
، حيوووث أن مسوووتو  اإلبوووداع اإلدارم لووود  مووودرا  مووودار" وكالوووة الغووووث بقطووواع غوووزة يعتبووور مرت ووو ( 2010

القودرات  حيوث أن الموديرون بوالوزارات ال لسوطييية فوي قطواع غوزة يمتلكوون جميو ( 2009، ودراسوة )العجلوة
حيووث أيووب توووفرت القوودرات اإلبداعيووة ( 2006، ودراسووة )العووازمي، المميووزة للشخصووية المبدعووة بدرجووة عاليووة

 .لد  العاملين المدييين بوزارة الداخلية السعودية بدرجة كبيرة
وات قت يتائج هذه الدراسة من حيث قيا" مستو  اإلبداع لد  العاملين م  يتائج بعوب الدراسوات  
من المدرا  مموا أد  إلوى تشوابب فوي اليتوائج مو  الدراسوة في تلك الدراسات كان ألن مجتم  الدراسة السابقة 
اختيوووار  عمليوووة معيوووار اإلبوووداع فوووي أدرجوووتأو أن بعوووب المعسسوووات التوووي أجريوووت في وووا الدراسوووة ، الحاليوووة

 .إلبداععلى اإلبداع مما أظ ر مستويات مرت عة في ا تقوم بتدريب موظ ي اأو  ،العاملين لدي ا
 

مقاريوة بوين األوزان اليسوبية لمجوالي الميظموة المتعلموة واإلبوداع وكوذلك ( 19-5)من خالل جودول 
الميظموووة المتعلموووة واإلبوووداع" " ين معووواً الووووزن اليسوووبي إلجموووالي المجوووال كوووانحيوووث ، إجموووالي المجوووالين معووواً 
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ًا فوي تشوجي  اإلبوداع لود  وهذا يدل علوى أن عياصور الميظموة المتعلموة تلعوب دورًا هاموًا وقويو، 64.56%
في حال كان هياك عالقة بين مد  تووافر عياصور الميظموة المتعلموة فوي  العاملين في الوزارات ال لسطييية

 .الوزارات ال لسطييية وبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في ا
 الوزن النسبي إلجمالي المجالت( 19-5جدول )

 
 :الفرضياتاختبار  :ثالثاا 

 (:اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية األولى
 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية الصفرية
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية البديلة

ف يوووب ال يمكووون رفوووب ال ر وووية  0.05α≥أكبووور مووون مسوووتو  الداللوووة  Sig.(P-value)ذا كايوووت إ
أمووووا إذا ، الصوووو رية وبالتووووالي ال توجوووود عالقووووة ذات داللووووة إحصووووائية بووووين متغيوووورين موووون متغيوووورات الدراسووووة

فيوووتم رفوووب ال ر وووية الصووو رية وقبوووول  0.05α≥مسوووتو  الداللوووة  أو تسووواوم أقووول Sig.(P-value)كايوووت
 البديلة القائلة بأيب توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.ال ر ية 

 
 :الرئيسية األولىالفرضية 

بـين مـدى تـوافر عناصـر   α ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطيه ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  .1
 ن فيها.المنظمة المتعلمة في الوزارات الفلسطينية وبين مستوى اإلبداع لدى العاملي

( .Sigوأن القيموووة االحتماليوووة )، 0.627 أن معامووول االرتبووواط يسووواوم( 20-5يبوووين جووودول رقوووم )
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  0.05α≥الداللة   وهي أقل من مستو  0.00تساوم 

مما ، العاملين في ا مد  توافر عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية وبين مستو  اإلبداع لد 
 .يعيي قبول هذه ال ر ية

  

الوسط  المجال
 الحسابي

قيمة 

 الاختبار

زن الو 

النسبي 

% 

 المعنوية
p- 

value 

 0.00 59.09 66.95 289.55 إجمالي كلي لمجال المنظمة المتعلمة
 0.00 75.58 109.17 188.94 لمجال اإلبداع إجمالي كلي

 0.00 64.56 89.48 477.78 دور المنظمة المتعلمة في تشجيع اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية
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 (20-5جدول رقم )
معامل الرتباط بين مدى توافر عناصر المنظمة المتعلمة في الوزارات الفلسطينية وبين مستوى اإلبداع لدى 

 العاملين فيها

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بين مود  تووافر  α ≤ 0.05لة إحصائية عيد مستو توجد عالقة ارتباطيب ذات دال
عياصووور الميظموووة المتعلموووة فوووي الووووزارات ال لسوووطييية وبوووين مسوووتو  اإلبوووداع لووود  

 العاملين في ا.
0.627 *0.00 

 .0.05α≥ داللة  الرتباط دال إحصائيًا عيد مستو ا *
 

لموة فوي الووزارات ال ر ية وجود عالقة طرديوة بوين مود  تووافر عياصور الميظموة المتعتو ح هذه 
كلمووا توووافرت عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي  أم أيووب، لوود  العوواملين في ووا ال لسووطييية وبووين مسووتو  اإلبووداع

 .الوزارات ال لسطييية بدرجة أكبر زاد مستو  اإلبداع لد  العاملين في تلك الوزارات
ظموووة المتعلموووة فوووي كموووا أن وجوووود هوووذه العالقوووة االرتباطيوووة الطرديوووة بوووين مووود  تووووافر عياصووور المي

باإل افة إلى الوزن اليسبي اإلجمالي لمجالي ، الوزارات ال لسطييية وبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في ا
الميظموة المتعلموة تلعوب دورًا هاموًا فوي تشوجي  أن يدلل على ، %64.56الميظمة المتعلمة واإلبداع بيسبة 

 .زيادة مستواهو  في الوزارات ال لسطييية اإلبداع لد  العاملين
 دوالختبار هذه ال ر ية الرئيسية تم تجزئت ا إلي ال ر يات ال رعية التالية

توجــد عالقــة ارتباطيــه ذات دللــة إحصــائية بــين الــتعلم وبــين مســتوى اإلبــداع لــدى العــاملين فــي  1.1
 .الوزارات الفلسطينية

( .Sigمووووة االحتماليووووة )وأن القي، 0.569 أن معاموووول االرتبوووواط يسوووواوم( 21-5يبووووين جوووودول رقووووم )  
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  0.05α≥الداللة   وهي أقل من مستو  0.00تساوم 

 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية التعلم وبين
 (21-5جدول رقم )

 ات الفلسطينية معامل الرتباط بين التعلم وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزار 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة الحتمالية

(Sig.) 

بين التعلم  α ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطيب ذات داللة إحصائية عيد مستو  
 وبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية.

0.569 *0.00 

 .0.05α≥ داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
ويحتل التعلم مكاية م مة في جمي  ، يم ل يظام التعلم عيصرًا جوهريًا في الميظمة المتعلمة

ويعتبر التعلم أساسًا يحو رف  ، ال ردم أو الجماعي أو التيظيمي مستويات الميظمة سوا  على المستو 
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اإلبداع لد   من حيث العالقة م  مستو  (الخامسة) وجا  التعلم في المرتبة، مستو  إبداع الموظ ين
ويعتقد الباحث أن التعلم جا  في المركز األخير من حيث العالقة م  ، العاملين في الوزارات ال لسطييية

مستو  اإلبداع من وج ة يظر المستجيبين كون الوزارات ال تدعم م  وم التعلم بكافة مستوياتب بالشكل 
دة م ارات التعلم وف م أيماطب المختل ة وال تعمل على تطبيقب على أرب الواق  من حيث زيا، المطلوب

 .لد  العاملين رغم أهميتب
على أن الوزارات ال لسطييية ، كما وتدلل العالقة الطردية بين التعلم ومستو  اإلبداع لد  العاملين

إذا ما أرادت زيادة مستو  اإلبداع لد  العاملين في ا يتوجب علي ا االهتمام بتعلم العاملين في ا بكافة 
 .مستويات والم ارات واأليماطال

توجد عالقة ارتباطيه ذات دللة إحصائية بين بيئة المنظمة وبـين مسـتوى اإلبـداع لـدى العـاملين . 1.2
 .في الوزارات الفلسطينية

تسوواوم ( .Sigوأن القيموة االحتماليووة )، 0.612 أن معاموول االرتبواط يسوواوم( 22-5يبوين جوودول رقوم ) 
بيئوة وهوذا يودل علوى وجوود عالقوة ذات داللوة إحصوائية بوين  0.05α≥داللوة ال  وهي أقل من مسوتو  0.00

 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية الميظمة وبين
 (22-5جدول رقم )

 معامل الرتباط بين بيئة المنظمة وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية 

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلال 

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بوين بيئوة  α ≤ 0.05توجود عالقوة ارتباطيوب ذات داللوة إحصوائية عيود مسوتو  
 الميظمة وبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية.

0.612 *0.00 

 .0.05α≥ داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

وتحدد األسلوب الذم يمارسب ، سلوك األفراد في الميظمةبيئة الميظمة ذات تأ ير كبير على 
، اإلستراتيجية، ال قافة، فكل عيصر من عياصر بيئة الميظمة )الرعية، الرعسا  في إدارت م لمرعوسي م

وقد جا  عيصر ، ال يكل التيظيمي( لب دور هام في ت يئة المياخ المياسب إلبداع العاملين في الميظمة
من حيث العالقة م  مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ( رتبة )األولىبيئة الميظمة في الم

 .ال لسطييية وهذا يدل على أهمية بيئة الميظمة الداعمة إلبداع العاملين من وج ة يظر المستجيبين
 رورة اهتمام الوزارات ، وتدلل العالقة الطردية بين بيئة الميظمة ومستو  اإلبداع لد  العاملين

ويشر  قافة تعمل على دعم التعلم من ، يئة الداخلية في ا وصياغة رع  تتياسب م  طموحات أفرادهابالب
دارة الذات عداد خطط تحتوم على تحسين ، خالل تشجي  القيم ذات العالقة بالتعلم م ل فرذ العمل وا  وا 

عداد هياكل تيظيمية مرية ، عملية التعلم من خالل العمليات واأليشطة المختل ة ال يوجد ب ا حواجز بين وا 
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وهذا كلب يعمل على ، اإلدارات مما يس ل عملية االتصال وايسياب المعلومات والتعاون داخل التيظيم
 .زيادة مستو  إبداع العاملين في الوزارات

توجد عالقة ارتباطيه ذات دللة إحصائية بين تمكين األفراد وبين مستوى اإلبـداع لـدى العـاملين  .1.1
 .لسطينيةفي الوزارات الف

( .Sigوأن القيمووووة االحتماليووووة )، 0.598 أن معاموووول االرتبوووواط يسوووواوم( 23-5يبووووين جوووودول رقووووم )  
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  0.05α≥الداللة   وهي أقل من مستو  0.00تساوم 
 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية وبين األفرادتمكين 

 (23-5رقم )جدول 
 معامل الرتباط بين تمكين األفراد وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة الحتمالية

(Sig.) 

بووين   α ≤ 0.05توجوود عالقووة ارتباطيووب ذات داللووة إحصووائية عيوود مسووتو  
 0.00* 0.598 .لعاملين في الوزارات ال لسطيييةتمكين األفراد وبين مستو  اإلبداع لد  ا

 .0.05α≥ داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

تستمد الميظمة المتعلمة تميزها وقدرت ا على اليمو واالبتكار والت وذ من خالل قدرت ا على 
، يتحقذ أم إيجاز فاألفراد هم قلب الميظمة اليابب وبدوي م لن، است مار رأ" المال البشرم الخا  ب ا

وذلك يستدعي العمل على تمكين األفراد العاملين في الوزارات مما ييتج عن ذلك موظ ين يمتلكون معرفة 
( وقد جا  عيصر تمكين األفراد في المرتبة )ال ال ة، وم ارات وخبرات جيدة تمكي م من اإلبداع في العمل

 .لوزارات ال لسطيييةمن حيث العالقة م  مستو  اإلبداع لد  العاملين في ا
وتدلل العالقة الطردية بين تمكين األفراد ومستو  اإلبداع لد  العاملين  رورة اهتمام الوزارات 
برأ" المال البشرم الخا  ب ا وبذل الج ود لتمكين األفراد العاملين في ا عن طريذ ميح م الصالحيات 

هم بالمعرفة والمعلومات والخبرات وال قة بالي " وزيادة م ارات م وتزويد، للتصرف والتحرك ب عالية ومروية
 .وذلك لزيادة مستو  اإلبداع لد  العاملين في تلك الوزارات، والمشاركة في اتخاذ القرار

توجد عالقة ارتباطيه ذات دللة إحصائية بين إدارة المعرفة وبين مسـتوى اإلبـداع لـدى العـاملين  .4.1
 .في الوزارات الفلسطينية

( .Sigوأن القيمووووة االحتماليووووة )، 0.598 أن معاموووول االرتبوووواط يسوووواوم( 24-5) يبووووين جوووودول رقووووم  
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  0.05α≥الداللة   وهي أقل من مستو  0.00تساوم 
 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية المعرفة وبين إدارة
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 (24-5جدول رقم )
 المعرفة وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية  إدارةباط بين معامل الرت

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بين إدارة  α ≤ 0.05 توجد عالقة ارتباطيب ذات داللة إحصائية عيد مستو 
 لسطيييةالمعرفة وبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال 

0.598 *0.00 

 .0.05α≥ داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
 

وهذه العمليات ، يظام المعرفة بالميظمة هو المسئول عن إدارة عمليات المعرفة في الميظمة
وتعتبر إدارة المعرفة القلب المحرك للميظمة المتعلمة التي تعمل تيظيميًا ، مستمرة ومت اعلة ومتسلسلة

وقد جا  عيصر إدارة ، على توجيب المعرفة داخل الميظمة مما يع ر ذلك على إبداع العاملين في ا وتقيياً 
من حيث العالقة م  مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ( المعرفة في المرتبة )ال ال ة مكرر

 .ال لسطييية
، لمعرفة الستة )اكتسابوتدلل هذه العالقة على أن المستجيبين يت قون على أن عمليات إدارة ا

يقل واستغالل( من أهم المع رات على زيادة مستو  إبداع العاملين في الوزارات ، استرداد، تسجيل، إيجاد
وعلى الوزارات ال لسطييية توجيب الج ود يحو البحث عن المعارف الجديدة ويقل ا إلى العاملين ، ال لسطييية

والعمل على استردادها عيد الحاجة ل ا وذلك الستغالل ا والح اظ على تلك المعارف وتسجيل ا ، في ا
 .استغالاًل أم ل لزيادة مستو  اإلبداع لد  العاملين في تلك الوزارات

توجــد عالقــة ارتباطيــه ذات دللــة إحصــائية بــين تطبيــق التكنولوجيــا وبــين مســتوى اإلبــداع لــدى  .4.1
 .العاملين في الوزارات الفلسطينية

( .Sigوأن القيمووووة االحتماليووووة )، 0.601 أن معاموووول االرتبوووواط يسوووواوم (25-5يبووووين جوووودول رقووووم )  
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  0.05α≥الداللة   وهي أقل من مستو  0.00تساوم 

 .مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية تطبيذ التكيولوجيا وبين
 (25-5جدول رقم )

 ين تطبيق التكنولوجيا وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية معامل الرتباط ب

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

بين تطبيذ  α ≤ 0.05 توجد عالقة ارتباطيب ذات داللة إحصائية عيد مستو 
 .ال لسطيييةالتكيولوجيا وبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات 

0.601 *0.00 

 .0.05α≥ داللة  االرتباط دال إحصائيًا عيد مستو  *
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، تعموول التكيولوجيووا علووى ت يئووة بيئووة تسوواعد علووى تبووادل المعلومووات والمعووارف والووتعلم بسوورعة أكبوور   
فووي المرتبووة تطبيووذ التكيولوجيووا وقوود جووا  عيصوور ، وهووذا يسوواعد العوواملين علووى زيووادة مسووتو  اإلبووداع لوودي م

 .من حيث العالقة م  مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية( )ال ايية
وتو ووح هووذه العالقووة بووين تطبيووذ التكيولوجيووا ومسووتو  اإلبووداع بأيووب يتوجووب علووى الوووزارات تطبيووذ     

سووويق ا واسوووتخدام األج وووزة واألدوات والشوووبكات واأليظموووة لتجميووو  المعرفوووة وتي، ةأحووودث الوسوووائل التكيولوجيووو
وكووذلك توليوود المعرفووة بطوورذ حوورة مختل ووة ممووا يووع ر علووى زيووادة مسووتو  اإلبووداع لوود  ، وح ظ ووا ومراقبت ووا

 .العاملين في تلك الوزارات
 لفرضية الثانية: ا

فـي اسـتجابات المبحـوثين حـول تـوافر  α ≤ 0.05ل توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
المسمى الوظيفي أو ، العمر، ت الفلسطينية تعزى لمتغيرات )الجنسعناصر المنظمة المتعلمة في الوزارا

 .مكان العمل(، مدة الخدمة، اإلشرافي
في استجابات المبحوثين حول توافر   α ≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  :أولا 

 عناصر المنظمة المتعلمة في الوزارات الفلسطينية تعزى للجنس.
 :يمكن استيتاج ما يلي( 26-5لمو حة في جدول رقم )من اليتائج ا 
 الوزارات ال لسطييية تعز  للجوي" لي" هياك فروذ ذات داللة إحصائية بين الميظمة المتعلمة في  

 اسوتجابات أم أيوب ال يوجود اخوتالف بوين، 0.619والداللة اإلحصائية = ، T  =0.497حيث كايت قيمة 
 .ة في الوزارات ال لسطيييةالميظمة المتعلم توافر الجيسين في

 (26-5جدول رقم )
 الجنس –لعينتين مستقلتين" - Tنتائج اختبار "

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 أنثى ذكر

 0.831 0.214 67.3 67.7 فعالية التعلم

 0.724 0.353 59.2 59.9 بيئة المنظمة

 0.785 0.273 44.8 45.3 األفرادتمكين 

 0.465 0.732 61.8 63.6 المعرفة إدارة

 0.517 0.648 52.9 54.3 تطبيق التكنولوجيا

 0.619 0.497 285.9 290.8 محور املنظمة املتعلمة إجمالي
 

ويعوزو الباحووث يتيجوة عوودم توأ ر إجابووات المبحوو ين حووول تووافر عياصوور الميظموة المتعلمووة بمتغيوور   
التي يعمل ب ا الجيسين وكذلك عودم التمييوز بيي موا فوي المعاملوة مون ِقبول الجي" إلى تشابب ظروف العمل 

 .أم أي ما يخ عان لي " المعاملة وي " الظروف، مسئولي م
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حيوث أيوب توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية بوين ( 2013،وتختلف هذه اليتيجوة مو  دراسوة )أبوو زيود  
تووافر أبعواد الميظموة المتعلموة تعوز  لمتغيور تقوديرات مودرا  مودار" وكالوة الغووث فوي محافظوات غوزة حوول 

حيوث أيوب توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية  (2011،ودراسة )أبو حشوي  ومرتجوى، الجي" لصالح اإلياث
حول مد  توافر عياصر الميظمة المتعلمة في جامعة األقصى تبعًا لمتغير اليوع االجتماعي وذلك لصالح 

 . اإلياث
حيووث أيوووب ال توجوود فوووروذ ذات داللووة إحصوووائية فوووي ( 2012،ة )البيووواوتت ووذ هوووذه اليتيجووة مووو  دراسوو  

متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية السوتراتيجيات الميظموة المتعلموة فوي المودار" 
حيوث أيوب ال توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية بوين ( 2011،ودراسة )صوباح، ال ايوية تعز  لمتغير الجي"

العييووة حووول واقوو  تطبيووذ م  وووم الميظمووة المتعلمووة علووى شووركة االتصوواالت ال لسووطييية فووي إجابووات أفووراد 
حيووث أيووب ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية ( 2007،ودراسووة )أبووو عوواذرة، قطوواع غووزة تعووز  إلووى الجووي"

، حووول مسووتو  خصووائ  الميظمووة المتعلمووة فووي مركووز التطوووير التربوووم بوكالووة الغوووث تعووز  إلووى الجووي"
حيووث أيووب ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية بشووأن إدراك المبحووو ين ألبعوواد ( 2010،سووة )الحووواجرةودرا

 .الميظمة المتعلمة في جامعة البترا في األردن تعز  للجي"
في استجابات المبحوثين حول توافر  α ≤ 0.05ثانيا: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 

 الوزارات الفلسطينية تعزى للعمر.عناصر المنظمة المتعلمة في 
تبووين أن القيمووة االحتماليووة  :يمكوون اسووتيتاج مووا يلووي( 27-5موون اليتووائج المو ووحة فووي جوودول رقووم )  

(Sig.)  0.05 المقابلوة الختبوار "التبواين األحوادم" أقول مون مسوتو  الداللوة≥  α محوور  إلجمواليباليسوبة
يويوة بوين اسوتجابات المبحوو ين حوول تووافر عياصور مما يو ح وجود فوروذ مع 0.049الميظمة المتعلمة 

تلت ووا ال ئووة  49-59 الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية تعووز  للعموور وكايووت ال ووروذ لصووالح ال ئووة
باليسووبة  أمووا، داخل ووا باألعمووار مباشووراً  عياصوور الميظمووة المتعلمووة تتووأ ر تووأ راً  علووى أن ممووا يوودل 48-39

تطبيووذ التكيولوجيووا لووب فووروذ معيويووة وا ووحة وكايووت  أن ميظمووة المتعلمووة وجوودياللمجوواالت ال رعيووة داخوول ال
 لصالح فئات العمر الكبيرة.

 العمر -نتائج اختبار "التباين األحادي"  (27-5جدول رقم )

 المجال

 قيمة المتوسطات
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 49-59من  39-48من  29-38من  18-28من 

 0.15 1.78 70.1 70.2 66.2 63.6 تعلمفعالية ال

 0.11 2.03 63.3 61.9 58.3 56.5 بيئة املنظمة

 0.15 1.78 47.7 47.1 44.1 41.1 ألافرادتمكين 

 0.092 2.16 66.1 66.3 61.5 57.8 املعرفة إدارة

 0.033 2.96 58.1 55.6 53.2 46.5 تطبيق التكنولوجيا

 0.049 2.66 305.6 301.3 283.5 265.6 محور املنظمة املتعلمة إجمالي
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ويعوووزو الباحوووث توووأ ر اسوووتجابات المبحوووو ين فوووي تووووافر عياصووور الميظموووة المتعلموووة بمتغيووور العمووور   
التووي  الم مووةبووأن هووذه ال ئووات تتمتوو  بخبوورة واسووعة ومعرفووة جيوودة بالعياصوور ، لصووالح ال ئووات العمريووة الكبيوورة

كووون تلووك الخبوورات التووي اكتسووبوها موون خووارج العموول وقوود ت، تووع ر فووي الميظمووة لتتحووول إلووى ميظمووة متعلمووة
وكايت ال روذ وا حة فوي عيصور تطبيوذ التكيولوجيوا لصوالح ال ئوات العمريوة الكبيورة كوون هوذه ، الحكومي

وقوود الحظووت أهميووة تطبيووذ التكيولوجيووا ، ال ئووات عملووت قبوول أعوووام فووي ظوول عوودم تطووور وسووائل التكيولوجيووا
 .د تب تلك الوسائل في تطوير العملالحدي ة في العمل وال رذ التي أح

حيث أيب ال توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية فوي ( 2011،وتختلف هذه اليتيجة م  دراسة )صباح  
استجابة المبحو ين للدراسة حول واق  تطبيوذ م  ووم الميظموة المتعلموة علوى شوركة االتصواالت ال لسوطييية 

حيوث أيوب ال توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية ( 2010،ودراسوة )الحوواجرة، في قطاع غزة تعز  إلى العمر
 .بشأن إدراك المبحو ين ألبعاد الميظمة المتعلمة في جامعة البترا في األردن باختالف فئات م العمرية

في استجابات المبحوثين حول توافر  α ≤ 0.05ثالثا: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 
 .أو اإلشرافي لمسمى الوظيفيل لوزارات الفلسطينية تعزىعناصر المنظمة المتعلمة في ا

المقابلووة الختبووار "التبوواين األحووادم"  (.Sig)تبووين أن القيمووة االحتماليووة ( 28-5موون خووالل جوودول )  
ممووا يو ووح وجووود  0.036محووور الميظمووة المتعلمووة  إلجموواليباليسووبة  α≤0.05أقوول موون مسووتو  الداللووة 

بحووو ين حووول توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية فووروذ معيويووة بووين اسووتجابات الم
اصور عيعلى أن تلت ا يائب مدير عام مما يدل ، وكايت ال روذ لصالح مدير عام اإلشرافيلمسمى لتعز  

باليسوووبة للمجووواالت ال رعيوووة داخووول  أموووا، داخل وووا اإلشووورافيبالمسووومى  مباشوووراً  اً الميظموووة المتعلموووة تتوووأ ر توووأ ر 
فوووروذ معيويوووة  اتطبيوووذ التكيولوجيوووا ل ووو، المعرفوووة إدارة، األفووورادتمكوووين  أن محووواور موووة المتعلموووة وجووودياالميظ

 يائب مدير عام.   م عامونوا حة وكايت لصالح مدرا  
 (28-5جدول رقم )
 المسمى الوظيفي أو اإلشرافي –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

       

 المتوسطات 
 قيمة

 الختبار

 القيمة
 يةالحتمال

(Sig.) 
 المجال

رئيس 
 شعبة

رئيس 
 قسم

دير م
 دائرة

نائب 
 مدير عام

 مدير عام
وكيل 
 مساعد

 0.161 1.56 59 78.1 77.3 65.367.169.4 فعالية التعلم

 0.270 1.28 56.7 67.5 70 57.859.461.1 بيئة المنظمة

 0.041 2.35 44 56.6 52.1 42.444.747.4 األفرادتمكين 

 0.008 3.16 65 78.7 74.1 65.9 63.3 57.9 رفةالمع إدارة

 0.034 2.45 57 70.2 56.1 52.8 52.9 51.9 تطبيق التكنولوجيا

 0.036 2.42 281.5 351.2 333.1 275.5287.4299.9 محور املنظمة املتعلمة إجمالي
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ي الوزارات ال لسطييية ويعزو الباحث تأ ر إجابات المبحو ين حول توافر عياصر الميظمة المتعلمة ف 
كون المسمى اإلشرافي ، بمتغير المسمى اإلشرافي حيث كايت ال روذ لصالح المسمى اإلشرافي مدير عام

مدير عام من أعلى المسميات اإلشرافية الموجودة في الوزارات ويعتبر أصحاب هذا المسمى من صايعي 
الستجابات لصالح م من ف م م ألهمية توافر وتيعك" وجود ال روذ في ا، القرار ووا عي سياسات الوزارة

وكايت استجابات م بأهمية عياصر الميظمة المتعلمة )تمكين ، عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات
تطبيذ التكيولوجيا( من خبرت م ومعرفت م بأهمية توفر تلك العياصر لتحويل ، إدارة المعرفة، األفراد

 .الوزارات إلى ميظمات متعلمة
في استجابات المبحوثين حول توافر  α ≤ 0.05: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى رابعا

 مدة الخدمة.لعناصر المنظمة المتعلمة في الوزارات الفلسطينية تعزى 
كبور أ المقابلوة الختبوار "التبواين األحوادم" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 29-5من خالل جدول )  

مما يو ح عدم وجوود فوروذ  0.403محور الميظمة المتعلمة  إلجماليباليسبة  α≤0.05لة من مستو  الدال
موودة لمعيويووة بووين اسووتجابات المبحووو ين حووول توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية تعووز  

 .الخدمة
 (29-5جدول رقم )

 مدة الخدمة –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

  
ويعزو الباحث عدم تأ ر إجابات المبحو ين حول توافر عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات      

مة إلى أن المبحو ين يخ عون لي " الظروف وي " قايون الخدمة المديية ال لسطييية بمتغير مدة الخد
باإل افة إلى أن ك ير من األعمال الحكومية هي إجرا ات روتييية وهذا لم يغير من اعتقادات العاملين 

 كما أن م  وم الميظمة المتعلمة، التي تع ر في بيا  الميظمات المتعلمة الم مةو قافت م وف م م للعياصر 
 .هو م  وم إدارم جديد بدأ االهتمام بب حدي ًا في المجتمعات العربية عامة وال لسطييية خاصة

حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية حول  (2013 ،وتت ذ هذه اليتيجة م  دراسة )أبو زيد  
لمتعلموة تعوز  تقديرات مدرا  المدار" بوكالة الغووث فوي محافظوات غوزة حوول درجوة تووافر أبعواد الميظموة ا

حيووث أيووب ال توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية فووي ( 2012 ،ودراسووة )البيووا، لمتغيوور عوودد سوويوات الخدمووة

 المجال

 اتالمتوسط
 قيمة

 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

 5اقل من 
 سنوات

اقل  -5
 10من 

اقل -10
 15من 

 فأكثر 15

 0.418 094. 70.1 66.1 67.2 65.9 فعالية التعلم

 0.602 0.62 61.4 58.2 59.8 58.6 بيئة املنظمة

 0.246 1.39 46.6 42.7 46.2 44.6 ألافرادتمكين 

 0.609 0.61 64.7 61.8 63.5 59.9 املعرفة إدارة

 0.313 1.19 56.3 52.5 53.7 50.8 تطبيق التكنولوجيا

 0.403 0.97 299.1 281.5 290.5 279.3 محور املنظمة املتعلمة إجمالي



135 
 

متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية السوتراتيجيات الميظموة المتعلموة فوي المودار" 
حيووث أيووب ال توجوود ( 2011 ،)صووباحودراسووة ، ال ايويووة بمحافظووات غووزة تعووز  لمتغيوور عوودد سوويوات الخدمووة

فروذ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحو ين للدراسة حول واق  تطبيذ م  وم الميظمة المتعلموة علوى 
ودراسوووووة )أبوووووو حشووووووي  ، شوووووركة االتصووووواالت ال لسوووووطييية فوووووي قطووووواع غوووووزة تعووووووز  إلوووووى الخبووووورة الوظي يوووووة

حوول مود  تووافر أبعواد الميظموة المتعلموة حيوث أيوب ال توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية ( 2011،ومرتجوى
حيووث أيووب ال توجوود فووروذ ( 2007 ،ودراسووة )أبووو عوواذرة، فووي جامعووة األقصووى تبعووًا لمتغيوور سوويوات الخدمووة

ذات داللوة إحصووائية حوول مسووتو  خصوائ  الميظمووة المتعلموة فووي مركوز التطوووير التربووم بوكالووة الغوووث 
يوث أيوب ال توجود فوروذ ذات داللوة إحصوائية بشوأن إدراك ح(  2010،ودراسوة )الحوواجرة، تعوز  إلوى الخبورة

 .المبحو ين ألبعاد الميظمة المتعلمة في جامعة البترا في األردن تعز  لسيوات الخبرة
فـي اسـتجابات المبحـوثين حـول  α ≤ 0.05خامسا: ل توجد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 

 .لمكان العمللسطينية تعزى توافر عناصر المنظمة المتعلمة في الوزارات الف
كبور أ المقابلوة الختبوار "التبواين األحوادم" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 30-5من خالل جدول )  

مموا يو وح عودم وجوود فوروذ  0.21محوور الميظموة المتعلموة  إلجمواليباليسوبة  α≤0.05من مستو  الداللة 
لمكوان الميظموة المتعلموة فوي الووزارات ال لسوطييية تعوز   معيوية بين استجابات المبحو ين حول تووافر عياصور

 .العمل
 (30-5جدول رقم )

 مكان العمل –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 
ويعزو الباحث عدم تأ ر إجابات المبحو ين حول توافر عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات       

ويعمل موظ ي الوزارات ، ال لسطييية بمتغير مكان العمل كون كل الوزارات تخ   لقايون الخدمة المديية
ختالف في إجابات م حول توافر عياصر الميظمة في ي " الظروف تقريبًا مما يتج عن ذلك عدم ا

 .المتعلمة
 
 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 الداخلية األوقاف المالية الصحة

التربية 
 والتعليم

 0.36 1.1 72.4 65.6 63.8 66.3 67.4 فعالية التعلم

 0.11 1.9 66.1 57.8 56.7 57 59.3 بيئة املنظمة

 0.59 0.69 48.4 43 44.2 43.7 45 ألافرادتمكين 

 0.18 1.58 70.3 61.6 60.4 62 62.3 املعرفة إدارة

 0.16 1.67 53.4 59.4 49.9 54.4 53.2 تطبيق التكنولوجيا

 0.21 1.48 316.7 278.6 281.6 283.3 287.3 محور املنظمة املتعلمة إجمالي
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 الفرضية الثالثة: 
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول مستوى اإلبداع لدى العاملين في  

مكان ، مدة الخدمة، المسمى الوظيفي أو اإلشرافي، العمر، الوزارات الفلسطينية تعزى لمتغيرات )الجنس
 .عمل(ال

فــي اســتجابات المبحــوثين حــول  α ≤ 0.05ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى  :أولا 
 مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية تعزى للجنس.

 :يمكن استيتاج ما يلي( 31-5من اليتائج المو حة في جدول رقم )
 الوووزارات ال لسووطييية تعووز  للجووي" المتعلمووة فوويلووي" هيوواك فووروذ ذات داللووة إحصووائية بووين الميظمووة   

أم أيووب ال يوجوود اخووتالف بووين الجيسووين ، 0.662والداللووة اإلحصووائية = ، T  =0.398حيووث كايووت قيمووة 
 .في الوزارات ال لسطييية اإلبداعمستو   في

 (31-5جدول رقم )
 الجنس –لعينتين مستقلتين" - Tنتائج اختبار "

 
ويعزو الباحث يتيجة عدم تأ ر إجابات المبحوو ين حوول مسوتو  اإلبوداع بمتغيور الجوي" إلوى تشوابب        

أم ، ظووروف العموول التووي يعموول ب ووا الجيسووين وكووذلك عوودم التمييووز بيي مووا فووي المعاملووة موون ِقبوول مسووئولي م
قوودرة فطريووة لوود  البشوور بغووب اليظوور  وكووذلك أن اإلبووداع، أي مووا يخ ووعان لووي " المعاملووة وي وو" الظووروف

ويمكن تيميتب بالتيشئة االجتماعية والوتعلم والتودريب وتجوارب الحيواة مو  وجوود ال وروذ ال رديوة ، عن الجي"
 .من شخ  آلخر

حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في آرا  ( 2012 ،وتت ذ هذه اليتيجة م  دراسة )جبر   
 حيث أيب( 2009 ،دراسة )الجعبرمو ، ول اإلبداع اإلدارم تعز  إلى الجي"مديرم مدار" وكالة الغوث ح

ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في محاور اإلبداع اإلدارم من وج ة يظر موظ ي شركة ك ربا  
حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية ( 2009 ،ودراسة )العجلة، الخليل تعز  إلى متغير الجي"

        ودراسة ، اع اإلدارم لد  المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة تعز  إلى الجي"حول واق  اإلبد

 المجال

 قيمة المتوسطات
 تبارالخ

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 أنثى ذكر

 0.69 0.87- 37.5 36.6 األصالة

 0.383 0.724 35.9 36.6 الطالقة

 0.470 0.369 38.2 38.5 المروية

 0.712 1.16 36.2 37.7 الحساسية للمشكالت

 0.245 0.438 39.3 39.6 القدرة على التحليل والربط

 0.662 0.398 187.7 189.3 إلابداعمستوى  إجمالي
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حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية على امتالك مقدرات اإلبداع اإلدارم (  2008،)أبو جام 
 .لد  العاملين اإلداريين في المعسسة التربوية األرديية تعز  إلى الجي"

فـي اسـتجابات المبحـوثين حـول  α ≤ 0.05وق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ثانيـا: ل توجـد فـر 
 مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية تعزى للعمر.

المقابلووة الختبووار "التبوواين األحووادم"  (.Sig)تبووين أن القيمووة االحتماليووة ( 32-5موون خووالل جوودول )  
مما يو ح وجود فروذ  0.048 اإلبداعمستو   مجال جماليإلباليسبة  α≤0.05أقل من مستو  الداللة 

فوي الووزارات ال لسوطييية تعوز  للعمور وكايوت  اإلبوداعمعيوية بين استجابات المبحو ين حول تووافر مسوتو  
 مباشووراً  تووأ راً  يتووأ ر مسووتو  اإلبووداع علووى أن ممووا يوودل 39-48 تلت ووا ال ئووة 49-59ال ووروذ لصووالح ال ئووة 

 مواالطالقوة والمرويوة ل  أن عيصورم وجوديا اإلبوداعبة للمجواالت ال رعيوة داخول مسوتو  باليسو أما، باألعمار
 فروذ معيوية وا حة وكايت لصالح فئات العمر الكبيرة. 

 (32-5جدول رقم )
 العمر -نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 
ويعزو الباحث تأ ر إجابات المبحو ين حول مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية    

بمتغير العمر لصالح ال ئات العمرية الكبيرة ألن أصحاب هذه ال ئة اكتسبوا خبرة طويلة سوا  من داخل 
وهذا الكم من الخبرات كان لب دور في تحسين مستو  عياصر اإلبداع لدي م ،  االحكومة أم من خارج

مما يدل على أن أك ر العاملين ، وخاصة عيصرم الطالقة والمروية كما هو وا ح في جدول التحليل
ومما تجدر اإلشارة إليب ، مروية وقدرة على التعبير عن أفكارهم بطالقة هم أصحاب ال ئات العمرية الكبيرة

أن علما  الي " أكدوا على أن "الشخ  المبدع يكون أك ر قدرة على االبتكار في سن ال ال ين أو أوائل 
 (1995: 70، مقارية بقدراتب اإلبداعية قبل بلوغب ال ال ين من العمر" )عبد ال تاح، األربعين من عمره

ية الكبيرة وحصول ال ئة وهذا يبدو وا حًا م  اليتيجة السابقة من حيث تقارب درجات ال ئات العمر 
 .العمرية الصغيرة على أقل درجة

 المجال

 قيمة المتوسطات
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

-28من 

18 

-38من 

29 

-48من 

39 

-59من 

49 

 0.44 0.89 37.6 36.4 37.2 35.1 األصالة

 0.014 3.61 37.8 36.5 36.7 32.2 الطالقة

 0.005 2.55 39.4 38.9 38.5 34.9 المروية

 0.084 2.23 38.6 37.5 37.5 34.3 الحساسية للمشكالت

 0.074 2.34 40.4 39.9 39.6 36.3 القدرة على التحليل والربط

 0.048 2.59 193.3 189.6 189.6 172.8 إلابداعمستوى  إجمالي
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حيث أيب توجد فروذ ذات داللة إحصائية في آرا  (  2012،وتت ذ هذه اليتيجة م  دراسة )جبر   
حيث أيب ( 2003 ،ودراسة )ر ا، مديرم مدار" وكالة الغوث حول اإلبداع اإلدارم تعز  إلى العمر

حور اإلبداع اإلدارم لد  العاملين باألج زة األميية في مطار الملك توجد فروذ ذات داللة إحصائية لم
 .سية 50إلى أقل من  40عبد العزيز في جدة تعز  إلى العمر ولصالح ال ئة العمرية من 

ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية  حيث أيب(  2009،وتختلف هذه اليتيجة م  دراسة )الجعبرم   
ودراسة ، وج ة يظر موظ ي شركة ك ربا  الخليل تعز  إلى العمر في محاور اإلبداع اإلدارم من

حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية حول واق  اإلبداع اإلدارم لد  المديرين (  2009،)العجلة
حيث أيب ال توجد فروذ ذات (  2006،ودراسة )العازمي، العاملين بوزارات قطاع غزة تعز  إلى العمر

، اه توافر القدرات اإلبداعية لد  العاملين بوزارة الداخلية السعودية تعز  إلى العمرداللة إحصائية تج
حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في مستو  اإلبداع لد  مديرات (  2004،ودراسة )العساف

 .المدار" في مديية الرياب تعز  إلى العمر
فــي اســتجابات المبحــوثين حــول  α ≤ 0.05ى ثالثـا: ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتو 

 .أو اإلشرافي لمسمى الوظيفيل مستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية تعزى
المقابلوة الختبوار "التبواين األحوادم" أقول  (.Sig)تبوين أن القيموة االحتماليوة ( 33-5من خالل جودول ) 

ممووا يو ووح وجووود فووروذ  0.049 اإلبووداعر مسووتو  محووو  إلجموواليباليسووبة  α≤0.05موون مسووتو  الداللووة 
لمسووومى لفوووي الووووزارات ال لسوووطييية تعوووز   اإلبوووداعمعيويوووة بوووين اسوووتجابات المبحوووو ين حوووول تووووافر مسوووتو  

توأ ر ي اإلبوداعمسوتو   أن علوى تلت وا يائوب مودير عوام مموا يودل، وكايت ال روذ لصالح مدير عام اإلشرافي
وجووديا القوودرة  اإلبووداعباليسووبة للمجوواالت ال رعيووة داخوول مسووتو   أمووا، اخل وواد اإلشوورافيبالمسوومى  اً مباشوور  اً توأ ر 

 م يائب مدير عام.  عامونعلى التحليل والربط لب فروذ معيوية وا حة وكايت لصالح مدرا  
 (33-5جدول رقم )
 المسمى الوظيفي أو اإلشرافي –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

     

 المتوسطات 
 قيمة

 الختبار

 ةالقيم
 الحتمالية

(Sig.) 
 المجال

رئيس 
 شعبة

رئيس 
 قسم

مدير 
 دائرة

نائب 
 مدير عام

 مدير عام
وكيل 
 مساعد

 0.11 1.77 38 40.8 40.1 36.236.338.1 األصالة

 0.03 2.49 35 40.5 40.7 35.136.138 الطالقة

 0.18 1.51 37 40.3 41.1 37.338.539.8 المروية

 0.16 1.58 37 40.8 39.9 38.7 37.7 36.3 الحساسية للمشكالت

 0.05 2.16 35 40.8 40.8 41.4 39.5 38.1 القدرة على التحليل والربط

 0.049 2.16 182 203.1 203.7 182.7187.7195.9 إلابداعمستوى  إجمالي
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سطييية ويعزو الباحث تأ ر إجابات المبحو ين حول مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال ل  
كون هذا المسمى من أعلى وأهم " بمتغير المسمى اإلشرافي لصالح المسمى اإلشرافي "مدير عام

أصحاب هذا المسمى من صايعي القرار  ويعتبر، المسميات اإلشرافية الموجودة على مستو  الحكومة
عياصر  ولذلك يتوجب على شاغل هذا الميصب أن يتوفر بب قدر كبير من، سياسات الوزارة ووا عي

وخاصة عيصر القدرة على التحليل والربط بين األشيا  لما ل ذا ، اإلبداع ألهمية العمل الذم يمارسب
العيصر قدرات عقلية خاصة تختلف عن اآلخرين في رعية األمور والربط بيي ا والقدرة على تحليل 

 .المواقف
وذ ذات داللة إحصائية في توجد فر  حيث أيب( 2009 ،دراسة )الجعبرموتت ذ هذه اليتيجة م     

ودراسة ، محاور اإلبداع اإلدارم من وج ة يظر موظ ي شركة ك ربا  الخليل تعز  إلى المسمى الوظي ي
حيث أيب توجد فروذ ذات داللة إحصائية على امتالك مقدرات اإلبداع اإلدارم لد  (  2008،)أبو جام 

 .ز  إلى المركز الوظي يالعاملين اإلداريين في المعسسة التربوية األرديية تع
فــي اسـتجابات المبحــوثين حــول  α ≤ 0.05رابعـا: ل توجــد فـروق ذات دللــة إحصـائية عنــد مسـتوى 

 .مدة الخدمةلمستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية تعزى 
كبر أ ين األحادم"المقابلة الختبار "التبا (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 34-5من خالل جدول )      

ممووا يو ووح عوودم وجووود  0.71محووور الميظمووة المتعلمووة  إلجموواليباليسووبة  α≤0.05موون مسووتو  الداللووة 
موودة لفووي الوووزارات ال لسووطييية تعووز   اإلبووداعفووروذ معيويووة بووين اسووتجابات المبحووو ين حووول توووافر مسووتو  

 .الخدمة
 (34-5جدول رقم )

 لخدمةمدة ا –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

  
ويعزو الباحث عدم تأ ر إجابات المبحو ين حول مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات     

، دمة إلى أن المبحو ين يخ عون لي " الظروف وي " قايون الخدمة المدييةال لسطييية بمتغير مدة الخ
، باإل افة إلى أن ك ير من األعمال الحكومية هي إجرا ات روتييية ال تعدم إلى تطوير إبداع العاملين

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

 5اقل من 
 سنوات

اقل  -5
 10من 

اقل -10
 15من 

 فأكثر 15

 0.63 0.578 36.8 36.3 36.9 38.4 األصالة

 0.71 0.461 36.8 36.3 36.5 35 الطالقة

 0.23 1.46 39.3 38.4 37.5 39.4 المروية

 0.47 0.842 38.2 37.8 36.7 37.4 الحساسية للمشكالت

 0.46 0.857 40.3 39.4 38.9 40.3 القدرة على التحليل والربط

 0.71 0.458 191.6 188.2 186.6 190.5 إلابداعمستوى  إجمالي
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كما أن عدد سيوات ، وهذا أد  إلى عدم وجود فروذ بين األشخا  بمرور الوقت في العمل الحكومي
ي رم الخبرة بالمجال ال يي أو اإلدارم ولي" بال رورة أن ييمي قدرات األفراد اإلبداعية  الخدمة قد

 .وبالتالي ال يوجد فروذ في مستو  اإلبداع لد  العاملين تبعًا لمدة الخدمة
حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية ( 2012 ،وتت ذ هذه اليتيجة م  يتيجة دراسة )جبر   

، مدار" وكالة الغوث حول اإلبداع اإلدارم تعز  إلى سيوات الخبرة في اإلدارة المدرسيةفي آرا  مديرم 
ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في محاور اإلبداع اإلدارم من  حيث أيب(  2009،دراسة )الجعبرمو 

ث حي( 2009 ،ودراسة )العجلة، وج ة يظر موظ ي شركة ك ربا  الخليل تعز  إلى عدد سيوات الخدمة
أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية حول واق  اإلبداع اإلدارم لد  المديرين العاملين بوزارات قطاع 

حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة ( 2006 ،ودراسة )العازمي، غزة تعز  إلى متغير سيوات الخبرة
، ية تعز  إلى سيوات الخدمةإحصائية تجاه توافر القدرات اإلبداعية لد  العاملين بوزارة الداخلية السعود

حيث أيب ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية في مستو  اإلبداع لد  مديرات (  2004،ودراسة )العساف
حيث أيب (  2003،ودراسة )ر ا، المدار" في مديية الرياب تعز  إلى الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية

دارم لد  العاملين باألج زة األميية في مطار الملك ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية لمحور اإلبداع اإل
 .عبد العزيز في جدة تعز  إلى سيوات الخدمة

فـي اسـتجابات المبحـوثين حـول  α ≤ 0.05خامسا: ل توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
 .لمكان العملمستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية تعزى 

كبور أ المقابلة الختبوار "التبواين األحوادم" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 35-5من خالل جدول ) 
ممووا يو وووح عووودم وجوووود  0.657 مسوووتو  اإلبوووداع مجوووال إلجموواليباليسوووبة  α≤0.05موون مسوووتو  الداللوووة 

لمكوان فوي الووزارات ال لسوطييية تعوز   اإلبوداعفوروذ معيويوة بوين اسوتجابات المبحوو ين حوول تووافر مسوتو  
 .لعملا

 مكان العمل –نتائج اختبار "التباين األحادي"  (35-5جدول رقم )

   

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 الداخلية األوقاف المالية الصحة

التربية 
 والتعليم

 0.284 1.26 36.6 37.7 40.4 36.8 36.5 األصالة

 0.758 0.469 37 36.4 38.2 36.9 36.1 الطالقة

 0.484 0.867 37.3 38.6 40.8 39 38.4 المروية

 0.788 0.429 37.5 37.3 37.4 36.6 37.5 الحساسية للمشكالت

 0.884 0.291 39.6 40.2 40.8 39.2 39.4 القدرة على التحليل والربط

 0.657 0.609 188.2 190 199.7 188.6 187.9 إلابداعمستوى  إجمالي
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تأ ر إجابات المبحو ين حول مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات  ويعزو الباحث عدم   
ويعمل موظ ي الوزارات ، ال لسطييية بمتغير مكان العمل كون كل الوزارات تخ   لقايون الخدمة المديية

كما تقل البرامج التدريبية ، وهذه الظروف تخلو من الحوافز التي تدعم اإلبداع، في ي " الظروف تقريباً 
مما يتج عن ذلك عدم اختالف إجابات المبحو ين حول مستو  اإلبداع في مختلف ، الداعمة لإلبداع

 .الوزارات
حيث أيب توجد فروذ ذات داللة إحصائية لمحور ( 2003،وتختلف هذه اليتيجة م  دراسة )ر ا    

جدة تعز  إلى ج ة العمل اإلبداع اإلدارم لد  العاملين باألج زة األميية في مطار الملك عبد العزيز في 
 .ولصالح الجوازات

 
ما سبل تطوير الـوزارات الفلسـطينية وتحويلهـا لمنظمـات متعلمـة وتحسـين مسـتوى  :الرابعإجابة السؤال 

 ؟اإلبداع لدى العاملين فيها
أجم  المستجيبون على السبل التالية لتطوير الوزارات وتحويل ا لميظمات متعلمة وتحسين مستو  اإلبداع 

 د  العاملين في الد
 والعمل على تي يذهاالتدريبية وفذ احتياجات فعلية لواق  المعسسة  البرامج إعداد. 
  واالست ادة من مخرجات التدريب العاملينبتدريب وتطوير  الوزارةاهتمام الج ات العليا في. 
 لذلك لحوافزا اإلبداعية وت عيل األفكارطرح و  عقد اليدواتعن طريذ ستو  الرقابة الذاتية رف  م. 
  الذاتي والكسب األياييةالوعي لحجم المسعولية والبعد عن. 
 رف  روح ال ريذ الواحد والمسعولية المشتركة. 
 تحسين القدرات االلكترويية وطرذ المعالجة الحدي ة بالتعامل م  اليظام الحكومي. 
 يدة ت دف إلى تحسين اإلبداعية وواقعيت ا والبحث عن أساليب جد امتالك زمام المبادرة واألفكار

 .األدا  ويوعيتب
 تشجي  الموظ ين على التعلم. 
 .إعداد خطط وا حة للموظ ين داخل الميظمة ومياقشت ا لموائمة األحداث المستقبلية 
 استخال  العبر من الدراسات والدوريات المختصة في التطوير واإلبداع. 
 الموظ ين عمل ورشات علمية لبحث سبل تطوير. 
 جارب للمعسسات سوا  الياجحة أو ال اشلة.تو يذ كل الت 
 .زيادة أدوات التواصل وتطويرها 
 .توفير الدعم الي سي ورف  الروح المعيوية للعاملين للخروج من روتين العمل 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 
 مقدمة. 
 النتائج. 
 التوصيات. 
 الدراسات المقترحة. 
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 :مقدمة
أهم يتائج الدراسة التوي خلو  إلي وا الباحوث بعود عمليوات تحليول  ي دف هذا ال صل إلى استعراب

والوقوف على دور الميظمة المتعلمة في تشجي  اإلبوداع لود  العواملين ، البيايات واختبار فر يات الدراسة
 م يقدم الباحث توصياتب المقترحة في  و  يتائج الدراسة ب دف االهتمام بتطبيذ ، في الوزارات ال لسطييية

في الوزارات ال لسطييية وذلك للعمل علوى زيوادة مسوتو  اإلبوداع  الم مةم الميظمة المتعلمة بعياصرها م  و 
 .لد  العاملين في ا

 :نتائج الدراسة :أولا 
 :في الوزارات الفلسطينية توافر عناصر المنظمة المتعلمةمدى النتائج المتعلقة ب -1

حيووث كووان ترتيووب ، %59.09ات ال لسووطييية بيسووبة تتوووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزار         
 دتوافر تلك العياصر في الوزارات ال لسطييية تبعًا ألوزاي ا اليسبية كما يلي

 .%61.48فعالية التعلم بيسبة  -
 .%59.91تطبيذ التكيولوجيا بيسبة  -
 .%59.77بيئة الميظمة بيسبة  -
 .%57.35إدارة المعرفة بيسبة  -
 .%56.44تمكين األفراد بيسبة  -

توافر عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية  عي ة، وبحاجة إلى اهتمام  ةوتعتبر يسب 
أكبر من اإلدارة العليا في كي ية تطبيذ تلك العياصر بصورة علمية سليمة، واألخوذ بتوصويات هوذه الدراسوة 

ال لسووطييية وبالتووالي زيووادة التووي موون شووأي ا تطبيووذ أف وول لم  وووم وعياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات 
، ويعتقوود الباحووث بووأن  ووعف يسووبة توووافر عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي يسووبة توافرهووا فووي تلووك الوووزارات

الوزارات ال لسطييية يرج  إلى عدم وجود رعية أو هدف استراتيجي وا ح في الوزارات يتعلوذ بتحويول تلوك 
باإل افة إلى أن المستجيبين قد حواولوا ايتقواد السياسوة الوزارات إلى ميظمات متعلمة واالهتمام بعياصرها، 

الموجووودة لوود  اإلدارات العليووا فووي الوووزارات ال سوويما وأن أكبوور يسووبة موون المسووتجيبين كايووت موون فئووة اإلدارة 
 الوسطى والتي يذية وليست العليا.

 :النتائج المتعلقة بمستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية -2
حيووث كووان ترتيووب ، %75.58مسووتو  اإلبووداع لوود  العوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية كووان بيسووبة         

 دمستو  عياصر اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية تبعًا ألوزاي ا اليسبية كما يلي
 .%79.12القدرة على التحليل والربط بيسبة  -
 .%78.89المروية بيسبة  -
 .%75.06ة الحساسية للمشكالت بيسب -
 .%73.77األصالة بيسبة  -
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 .%72.86الطالقة بيسبة  -
، ولكي وا تحتواج إلوى مزيود لين فوي الووزارات ال لسوطييية جيودةمستو  اإلبداع لد  العام ةوتعتبر يسب 

هذه الدراسوة لرفو  مسوتو   توصيات التي جا ت في في تبيي بعب االستراتيجياتمن اهتمام اإلدارة العليا 
لين في الوزارات ال لسطييية، ويعتقد الباحوث بوأن يسوبة مسوتو  اإلبوداع لود  العواملين فوي العاماإلبداع لد  

موون أصووحاب المواقوو  اإلشوورافية التووي تتطلووب توووفر  هووم الوووزارات ال لسووطييية كايووت جيوودة كووون المسووتجيبين
، باإل وافة اإلبداع في شواغلي ا، إ وافة إلوى أن العمول اإلشورافي قود ييموي لود  شواغلب الم وارات اإلبداعيوة

إلى أن المستجيبين يتحد وا عن أي س م في تحديد مستو  اإلبداع وبالتالي من الصعب أن يحددوا ألي س م 
 مستويات إبداعية ميخ  ة.

النتــائج المتعلقــة بالعالقــة بــين مــدى تــوافر عناصــر المنظمــة المتعلمــة فــي الــوزارات  -3
 :الفلسطينية وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين فيها

  بوووين مووود  تووووافر عياصووور الميظموووة المتعلموووة فوووي الووووزارات ال لسوووطييية وبوووين طرديوووة جووود عالقوووة تو
 ."0.627"بدرجة ارتباط  مستو  اإلبداع لد  العاملين في ا

ب كلما توافرت عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية هذه العالقة الطردية تدلل على أي
  العاملين في تلك الوزارات، وبالتالي على الوزارات ال لسوطييية االهتموام بدرجة أكبر زاد مستو  اإلبداع لد

واألخذ بتوصيات هذه الدراسة لزيادة يسبة تووافر عياصور الميظموة  بتطبيذ أف ل لم  وم الميظمة المتعلمة
 يسبة اإلبداع لد  العاملين في ا. مما يعدم إلى زيادة المتعلمة في الوزارات

  تطبيوذ التكيولوجيوا( ، إدارة المعرفوة، تمكوين األفوراد، بيئوة الميظموة، ن )الوتعلمبوي طرديوةتوجد عالقة
 دبدرجات ارتباط مت اوتة كالتاليوبين مستو  اإلبداع لد  العاملين في الوزارات ال لسطييية 

 .0.569درجة االرتباط بين التعلم ومستو  اإلبداع  -
 .0.612درجة االرتباط بين بيئة الميظمة ومستو  اإلبداع  -
 .0.598درجة االرتباط بين تمكين األفراد ومستو  اإلبداع  -
 .0.598درجة االرتباط بين إدارة المعرفة ومستو  اإلبداع  -
 .0.601درجة االرتباط بين تطبيذ التكيولوجيا ومستو  اإلبداع  -

يودلل علوى أن كول عيصور هذه العالقات الطردية بين عياصر الميظموة المتعلموة ومسوتو  اإلبوداع 
وزارات ال لسوطييية، وبالتوالي عياصر الميظمة المتعلمة لب دور في تشوجي  اإلبوداع لود  العواملين فوي الومن 

المتعلمووة لزيووادة يسووبة توافرهووا فووي الوووزارات ال لسووطييية ممووا علووى الوووزارات االهتمووام بكوول عياصوور الميظمووة 
 يعدم إلى زيادة يسبة اإلبداع لد  العاملين في ا.

 بووزن يسوبي  في تشجي  اإلبداع لود  العواملين فوي الووزارات ال لسوطييية كوان دور الميظمة المتعلمة
64.56%. 

مووون خوووالل اليتيجوووة السوووابقة يتبوووين أن الميظموووة المتعلموووة ل وووا دور هوووام فوووي تشوووجي  اإلبوووداع لووود  
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أن هيوواك عالقووة طرديووة بووين موود  توووافر عياصوور  أن تبووينوذلووك بعوود العوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية، 
المتعلمووووة فووووي الوووووزارات ال لسووووطييية وبووووين مسووووتو  اإلبووووداع لوووود  العوووواملين في ووووا، وعلووووى الوووووزارات  الميظمووووة

ال لسطييية االهتمام بتطبيذ أف ل لم  وم وعياصر الميظمة المتعلمة واألخذ بتوصيات هذه الدراسة لزيادة 
 يسبة اإلبداع لد  العاملين في ا.

 :النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية -4
 0.05 د فروذ ذات داللة إحصائية عيد مستو ال توج α ≤  في استجابات المبحوو ين حوول تووافر

 .مكان العمل(، مدة الخدمة، عياصر الميظمة المتعلمة في الوزارات ال لسطييية تعز  لمتغيرات )الجي"
  0.05 توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية عيوود مسووتو α ≤  فووي اسووتجابات المبحووو ين حووول توووافر

 49-59العموور ولصووالح ال ئووة العمريووة  ميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية تعووز  لمتغيوورعياصوور ال
 .سية
  0.05 توجوود فووروذ ذات داللووة إحصووائية عيوود مسووتو α ≤  فووي اسووتجابات المبحووو ين حووول توووافر

لح المسوومى الوووظي ي أو اإلشوورافي ولصووا عياصوور الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية تعووز  لمتغيوور
 .المسمى اإلشرافي مدير عام

  0.05 ال توجووود فوووروذ ذات داللوووة إحصوووائية عيووود مسوووتو α ≤  فوووي اسوووتجابات المبحوووو ين حوووول
 .مكان العمل(، مدة الخدمة، في الوزارات ال لسطييية تعز  لمتغيرات )الجي" مستو  اإلبداع لد  العاملين

  0.05 توجد فروذ ذات داللة إحصوائية عيود مسوتو α ≤ مسوتو  ابات المبحوو ين حوول فوي اسوتج
 .سية 49-59 العمر ولصالح ال ئة العمريةفي الوزارات ال لسطييية تعز  لمتغير  اإلبداع لد  العاملين

  0.05 توجد فروذ ذات داللة إحصوائية عيود مسوتو α ≤  مسوتو  فوي اسوتجابات المبحوو ين حوول
مسمى الوظي ي أو اإلشرافي ولصالح المسمى الفي الوزارات ال لسطييية تعز  لمتغير  اإلبداع لد  العاملين
 .اإلشرافي مدير عام

  ارت وواع يسووبة الووذكور موون أصووحاب المسووميات اإلشوورافية فووي الوووزارات ال لسووطييية التووي أجريووت في ووا
حيث زادت هذه اليسبة ، %26.6ويسبة اإلياث  %73.4الدراسة مقارية باإلياث حيث بلغت يسبة الذكور 

 .مدير دائرة فأعلىفي المسميات اإلشرافية 
  سية بين أصحاب المسميات اإلشرافية في الوزارات ال لسوطييية  18-28ارت اع يسبة ال ئة العمرية

 .%52.3التي أجريت في ا الدراسة حيث بلغت اليسبة 
  ارت اع يسبة المسمى اإلشرافي رئي" قسم بوين المسوميات اإلشورافية فوي الووزارات التوي أجريوت في وا

مووا عودا وزارة الماليووة حيوث كوان يسووبة المسومى اإلشوورافي مودير دائوورة ، %47.7ت اليسوبة الدراسوة حيوث بلغوو
 .%38.9هو األعلى بيسبة 

  سويوات بوين المسوميات اإلشورافية فوي الووزارات التوي  10أقل من  –5ارت عت يسبة مدة الخدمة من
في وا يسوبة مودة الخدموة  موا عودا وزارة األوقواف فقود زادت، %34.2أجريت في ا الدراسة حيوث بلغوت اليسوبة 
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أقل  –10ووزارة التربية والتعليم فقد زادت في ا يسبة مدة الخدمة من ، %35.3سية فأك ر حيث بلغت  15
 .%45.9سية حيث بلغت اليسبة  15من 
  ارت عت يسبة المسميات اإلشرافية الموجودة في وزارة الصحة مقارية في باقي الوزارات التي أجريت

 .%67.4بلغت اليسبة في ا الدراسة حيث 
 

 :توصيات الدراسة :ثانياا 
 :في الوزارات الفلسطينية توافر عناصر المنظمة المتعلمةمدى المتعلقة ب التوصيات -1
 دراجب  من البرامج التدريبية الكتساب م اراتب المختل ة  .االهتمام بالتعلم بكل مستوياتب وا 
 راتدمج التعلم في كل العمليات واإلجرا ات الخاصة بالوزا. 
  تمكووين العوواملين داخوول الوووزارات وزيووادة قوودرت م علووى الووتعلم والتصوورف ب عاليووة ومرويووة موون خووالل

مما ييعك" على روح وم ، ميح م الصالحيات وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات
حساس م بالوال  وااليتما  في أدائ م يويعك" إيجابيوًا  وعمل م في فريذ متعاون ييتج عيب تحسن، المعيوية وا 

 .على أدا  الميظمة بشكل عام
  إرسووا  مي جيووة فعالووة إلدارة المعرفووة تت وومن أيشووطة المعرفووة موون )إيجوواد واكتسوواب وتخووزين ويقوول

 .واسترجاع وتطبيذ المعرفة(
  تطوووير اليظووام التقيووي فووي الوووزارات بحيووث يعموول علووى ت يئووة بيئووة تسوواعد علووى تبووادل المعلومووات

 .التعلم بسرعة أكبروالمعارف و 
 :المتعلقة بمستوى اإلبداع لدى العاملين في الوزارات الفلسطينية التوصيات -2
 والتودريب علووى ، االهتموام باسوتراتيجيات دعووم اإلبوداع فووي الميظموات م ول إسووتراتيجية توليود األفكووار

ل قافوة السوائدة وال يكول واالهتمام بالخصائ  التيظيمية التي تع ر على اإلبداع م ل يووع القيوادة وا، اإلبداع
 .التيظيمي

  إدراج مقيوووا" لإلبوووداع وعياصوووره  ووومن يظوووام اختيوووار العووواملين فوووي الووووزارات ال لسوووطييية وخاصوووة
ل مان اختيار أشخا  تتووفر فوي م ، سوا  كان هذا اليظام اختبار أو مقابلة شخصية، للوظائف اإلشرافية
 .عياصر اإلبداع

 عوواملين فووي الوووزارات ال لسووطييية وخاصووة أصووحاب المسووميات تطوووير يظووام تقيوويم األدا  الخووا  بال
وربووط يظووام التقيوويم بعمليووة التوودريب لتحديوود ، بحيووث يكووون اإلبووداع وعياصووره أحوود عياصوور التقيوويم، اإلشورافية

وذلوك لتحسوين وتطووير ك ايوات م وم وارات م مموا يزيود مون إبوداع م ، احتياج العواملين للودورات التدريبيوة بدقوة
 .في العمل

 ستحداث يظام للحوافز على أس" ومعايير م يية تت من اإلبداع في العملا. 
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التوصيات المتعلقة بالعالقة بين مدى توافر عناصر المنظمـة المتعلمـة فـي الـوزارات  -3
 :الفلسطينية وبين مستوى اإلبداع لدى العاملين فيها

م  وووم الميظموووة  اسووتحداث وحوودة مسووايدة فووي كوول وزارة تسوومى "وحوودة الووتعلم" تشوورف علووى تطبيووذ
ك سوووتراتيجية للتطووووير وتمكوووين األفوووراد ، المتعلموووة فوووي الووووزارات ال لسوووطييية وفوووذ خطوووة إسوووتراتيجية ممي جوووة

 دوذلك عن طريذ، يعود بال ائدة على تلك الوزاراتيزيد من إبداع العاملين و العاملين في ا مما 
  أن يكون ميظمة متعلمةالمشاركة في تطوير الرعية الخاصة بالوزارات بحيث تت من أهمية. 
 إدراج هدف التحول إلى ميظمات متعلمة  من الخطط اإلستراتيجية للووزارات وأهوداف ا وأيشوطت ا ،

 .والربط المستمر بين العمل والتعلم
  المشوواركة فووي إعووادة بيووا  ال ياكوول التيظيميووة للوووزارات بحيووث تكووون ايسوويابية ميبسووطة ال يوجوود ب ووا

 .اعد على عملية االتصال وتبادل المعلوماتمما يس، حواجز بين اإلدارات
 بياً  على معايير متعلقة بالتعلم يظام لمكافأة األفراد وال رذ على التعلم استحداث. 
 ح ظ تجارب الوزارات الياجحة وال اشلة بكل حي يات ا واالست ادة مي ا في تجارب الحقة. 
  لالطووالع ، الصووعيدين العربووي والوودوليت عيوول تبووادل التقووارير والزيووارات موو  الوودوائر الحكوميووة علووى

 .على تجارب اآلخرين واالست ادة مي ا يحو تطبيذ أف ل لم  وم الميظمة المتعلمة
 :المتعلقة بالبيانات الشخصية التوصيات -4
  االهتمووام بمو وووع التعدديووة فووي اختيووار أصووحاب المواقوو  اإلشوورافية فووي الوووزارات ال لسووطييية وعوودم

 .ت  يل الذكور على اإلياث
 استغالل الطاقات الشابة الموجودة في الوزارات ال لسطييية والتي تعتبر أكبر وأهم يسبة. 
  عووداد شوواغليب إعوودادًا جيوودًا موون حيووث التوودريب والقيووادة االهتمووام بالمسوومى اإلشوورافي رئووي" قسووم وا 

  .وخاصة أن يسبة المسمى اإلشرافي رئي" قسم أكبر يسبة موجودة في الوزارات، ألي م مدرا  الغد
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 :الدراسات المقترحة :ثالثاا 
 بيا  أيموذج للميظمة المتعلمة كمدخل لتطوير الوزارات ال لسطييية. 
  إجوورا  دراسووة مقاريووة بووين تطبيووذ م  وووم الميظمووة المتعلمووة فووي الوووزارات ال لسووطييية وبووين ميظمووات

 .المجتم  المديي
 في الوزارات ال لسطييية دور الميظمة المتعلمة في زيادة األدا  الوظي ي للعاملين. 
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 نحو رؤية جديدة لمؤسسات التعليم العالي في ضوء مفهوم المنظمة (. 2009خ ر،  حى. )
 (.71)1. مجلة كلية التربية. المتعلمة      

 . عماند دار أسامة لليشر والتوزي .اإلبداع اإلداري(. 2009خير اا، جمال. )

 رسالة ماجستير غير  م التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة.التعل(. 2011خيرة، عيشو . )
 ميشورة. كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة أبي بكر بلقايدد الجزائر.     

 ملتقى  دور المنظمات المتعلمة في تشجيع عملية اإلبداع.(. 2011خيرة، عيشو . ويصيرة، عالوم. )
   في ميظمات األعمال العربية في االقتصاديات الحدي ة. جامعة دولي حول رأ" المال ال كرم       
 بشار. سوريا.      

 . عماند مطبعة الص دم.نظريات منظمات األعمال المعاصرة(. 1992الدهان، أميمة. )

 بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية بالمملكة (. 2007الرشودم، محمد. )
 . قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة يايف العربية للعلوم األمييةد ة السعوديةالعربي      
 الرياب.      

 . قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي(. 2003ر ا، حاتم. )
 اب.العليا، أكاديمية يايف العربية للعلوم األمييةد الري     

 مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها (. 2013الرفاعي، محمد. الشياب، أحمد. الروابدة، محمد. )
 . المجلة األرديية في إدارة كما يراها العاملون في المؤسسات العامة األردنية في محافظة إربد      
 (.1)9األعمال       

 . )ترجمة غسان أبو فخر(. الكويتد عالم المعرفة.صاإلبداع العام والخا(. 1989روشكا، ألكسيدرو. )

 المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها في المملكة (. 2009زايد، عبد الياصر. بوبشيت، خالد. المطيرم، ذعار. )
 . المعتمر الدولي للتيمية اإلدارية. مع د اإلدارة العامة.العربية السعودية     

 عماند دار الشروذ. نظريات التعلم.(. 2006الزغلول، عماد. )

 . عماند دار ص ا  لليشر والتوزي .إدارة المعرفة(. 2008الزيادات، محمد. )

 . ميشورات الميظمة العربية للتيمية اإلداريةد القاهرة.منظمات التعلم(. 2005السالم، معيد. )

 . عماند دار وائل لليشر.مقدمة في اإلبداع(. 2002السرور، ياديا. )
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 القاهرةد مكتبة غريب. السلوك اإلنساني في اإلدارة.(. 1980السلمي، علي. )

 . الكويتد شركة اإلبداع اإلبداع والتفكير البتكاري(. 1994السويدان، طارذ. والرفاعي، يجيب. )
 الخليجي.     

 الكويتد قرطبة لإليتاج ال يي.. 3. طمبادئ اإلبداع(. 2004السويدان، طارذ. والعدلويي، محمد. )

 واقع تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة على شركة التصالت الفلسطينية في (. 2011رة. )صباح، ميس
 قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر. غزة. قطاع غزة.     

  . قسم اإلدارةتأثير أبعاد التعلم المنظمي في توافر أبعاد المنظمة المتعلمة(. 2011طاهر، فا ل. )
 العامة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. بغداد.      

 محاور لتنمية التجارب اإلبداعية في استراتيجيات اإلصالا والتطوير (. 1988الطيب، حسن أبشر. )
 (.59)1مجلة اإلدارة العامة.  اإلداري.       

 قسم العلوم اإلدارية، كلية  اري.القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلد(. 2006العازمي، محمد. )
 الدراسات العليا، جامعة يايف للعلوم األميية. الرياب.      

 اإلسكيدريةد دار المعرفة الجامعية.إدارة القوى العاملة. (. 1984عاشور، أحمد. )

 ى التعلم التنظيمي كمدخل لتحقيق الميزات التنافسية: دراسة مقارنة عل(. 2009عبد الرحمن، يسرين. )
 رسالة دكتوراة غير ميشورة. جامعة عين شم". القاهرة. شركات التصال المصرية.     

 . القاهرةد مجلة مهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بعملية اتخاذ القرار (.1995عبد ال تاح، يبيل. )
 اإلدارم.      

 يك.. القاهرةد بماإلبداع في السلم والحرب(. 2001عبد اا، سعد الدين. )

 . مجلة أدوات التعلم التنظيمي ودورها في تبني مهارات التسويق اإلبتكاري(. 2009العبيدم، أزهار. )
 . 4(19)الغرم للعلوم االقتصادية واإلدارية.      

 . قسم إدارة اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام(. 2009العجلة، توفيذ. )
 ية التجارة، الجامعة اإلسالمية. غزة.األعمال، كل     

 . عماند مكتبة السلوك اإلداري التنظيمي في المنظمات المعاصرة(. 1994عساف، عبد المعطي. )
 المحتسب.     
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 . مجلة اإلدارم العددمقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة(. 1995عساف، عبد المعطي. )
 مسقط..      62

 . قسم اإلدارة واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض(. 2004عساف، وفا . )
 التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود. الرياب.      

 . عماند دار المسيرة.المدخل إلى إدارة المعرفة(. 2006العلي، عبد الستار. وقيديلجي، عامر. )

 . القاهرةد دار ال قافة العربية.منظمات األعمال والخدمات السلوك اإلنساني في(. 1993عمران، كامل. )

 . بيروتد دار الي  ة العربية.سيكولوجية اإلبداع(. 1989عيسوم، عبد الرحمن. )

 . الكويتد عالم المعرفة.اإلبداع في الفن والعلم(. 1979عيسى، حسن. )

 يةد المكتب الجامعي الحديث.. اإلسكيدر إدارة المعرفة وتطوير المنظمات(. 2004الكبيسي، عامر. )

 . الملتقى الدولي الراب  اإلبداع والبتكار قواعد للتعلم في المنظمات الصناعية(. 2010ماي ، فاطمة. )
 حولد الميافسة واالستراتيجيات التيافسية للمعسسات لصياعية خارج قطاع المحروقات في الدول      
 العربية. الجزائر.     

 صورةد دار الوفا  للطباعة . الميمقدمة في منهج اإلبداع: رؤية إسالمية(. 1993المزيدم، زهير. )
 والتوزي .واليشر      

 . قسم إدارة األعمال، كلية أثر التوجه اإلبداعي على تحقيق ميزة تنافسية(. 2012المطيرم، فيصل. )
 األعمال، جامعة الشرذ األوسط. األردن.      

نجاز مبدعالول(. 1996المعايي، أيمن. )  . عماند مركز أحمد ياسين ء التنظيمي: سلوك منضبط وا 
 ال يي.      

 اإلسكيدريةد دار المعرفة الجامعية. سيكولوجية البتكار.(. 1984المليجي، حلمي. )

 . بيروتد دار ذات السالسل.مقدمة في منهج اإلبداع(. 1985الميصور، زهير. )

 . األردند الوراذ لليشر والتوزي .فاهيم واإلستراتيجيات والعملياتإدارة المعرفة: الم(. 2005يجم، يجم. )

 قسم إدارة  .أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي(. 2010. )اليسور، أسما 
 األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرذ األوسط، األردن.     
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 لة كلية بغداد . مجبناء المنظمة المتعلمةدور عمليات إدارة المعرفة في (. 2012اليعيمي، صالح. )
 (. 31)1 للعلوم االقتصادية     

 . مجلة اإلدارة التعلم التنظيمي كمدخل لبناء المنظمات القابلة للتعلم(. 1998هيجان، عبد الرحمن. )
 (.4)37 العامة     

 ة يايف للعلوم . الريابد أكاديميالمدخل اإلبداعي لحل المشكالت(. 1999)هيجان، عبد الرحمن. 
 األميية.     
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 المالحق

 
 قائمة بأسماء السادة المحكمين :الملحق األول. 
 الستبيان :الملحق الثاني. 
 كتاب تسهيل مهمة باحث :الملحق الثالث. 
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 :قائمة بأسماء السادة المحكمين :األول الملحق
 مكان العمل السم مسلسل

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبو الرو" 1.

 الجامعة اإلسالمية د. أكرم سمور 2.

 الجامعة اإلسالمية د. سمير صافي 3.

 جامعة األزهر د. معمن الحيجورم 4.

 جامعة األزهر د. وائل  ابت 5.

 جامعة األزهر د. ي اية التلبايي 6.

 مية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياأكادي د. جميل أبو العييين 7.

 ديوان الموظ ين العام د. يبيل اللوح 8.

 جامعة األقصى د. يحيى أبو جحجوح 9.
 جامعة األقصى فعاد عياد د. 10.
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 :استبيان الدراسة : الملحق الثاني 

                                                                           

 األقصى جامعة                                                            العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية
 

 استبيان تعبئة:  الموضوع
 وبعد،،، التحيات أطيب أهديكم
 د بعيوان دراسة ب جرا  الباحث يقوم

 "الفلسطينية الوزارات في العاملين لدى اإلبداع تشجيع في المتعلمة المنظمة دور"
 تت  ولون التوي البيايوات جمي  أن وأعدكم ،" واإلدارة القيادة" في الماجستير درجة على للحصول استكماالً  وذلك    
 . العلمي البحث ألغراب إال تستخدم لن ب ا
 اقتربوت كلموا أيوب ثحيو 10 إلوى 1 مون التودرج باسوتخدام التالية االستبيان فقرات بتعبئة التكرم سيادتكم من أرجو    

 هووو فيمووا يظووركم وج ووة موون المعييووة ال قوورة فووي ورد مووا علووى العاليووة موووافقتكم علووى ذلووك دل 10 الدرجووة موون اإلجابووة
 د   هما مجالين لتشمل االستبيان فقرات تصميم تم وقد ، ب ا تعملون التي المعسسة في مطبذ
 بكووول الوووتعلم عمليوووة تسووو ل التوووي موووةالميظ أي وووا" ب وووا ويقصووود:  المتعلمـــة المنظمـــة:  األول المجـــال 

 وا وحة إسوتراتيجية ورعيوة ، مورن تيظيموي هيكول علوى معتمودة ، مستمرة بصورة في ا العاملين لألفراد مستوياتب
 علووى يح ووزهم ممووا ، معووارف م ويزيوود أفرادهووا وطموووح حاجووات تلبيووة ي وومن بمووا ، متطووورة تكيولوجيووا مسووتخدمة ،

 " .يظمةالم أهداف لتحقيذ العمل في اإلبداع
 ومقبوول واالسوتعمال للتطبيوذ قابول موألوف غيور فريود إيتواج أيوب" بوب ويقصود:  اإلبـداع:  الثاني المجال 

 " .  المتاحة الموارد استغالل في تقليدية غير بطريقة الت كير طريذ عن وذلك اجتماعياً 
،،، الشكر جزيل ولكم  

 الباحث                                                                                   
 عفش أبو علي مؤيد                                                                                                                                                                                

 

 

  د التالية البيايات تعبئة يرجى االستبيان بتعبئة البد  قبل :الشخصية البيانات:  أولا 
 أي ى         ذكر  ،         :     الجنس1. 
                      49-59 من                ، 39-48 من       ، 29-38 من          ،  18-28 مند      العمر 2.
 :  اإلشرافي أو الوظيفي المسمى 3.
  عام مدير              ، عام مدير يائب       ،  دائرة مدير      ، قسم رئي"      ، شعبة رئي"     
  وزارة وكيل     ، مساعد وكيل     

 : الخدمة مدة 4.
   فأك ر سية 15     ،سية 15 من أقل-10 من      ، سيوات 10 من أقل-5 من       ، سيوات 5 من أقل

 

 .......................................................................... :مل مكان الع    5.
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 مـوافقتكم علـى ذلك دل 10 الدرجة من اإلجابة اقتربت كلما أنه حيث ، 10 إلى 1 من التدرج باستخدام التكرم منكم نأمل 
 . بها تعملون التي لمؤسسةا في مطبق هو فيما نظركم وجهة من المعنية الفقرة في ورد ما على العالية

 
 

                                                  
 
 

                                                                         1   2  3   4  5   6   7   8   9   10 

 : مجالت الدراسة : ثانياا 

 فقرات الدراسة م
 الدرجة
10-1 

 المنظمة المتعلمة: ول المجال األ 
 (تنظيمي ، جماعي ، فردي) التعلم فعالية 

  .  الموظ ين لكل عالية أولوية المستمر التعلم يعتبر 1.

  .  والتطور التعلم على موظ ي ا الميظمة تشج  2.

   . ال اعلة المرجعة بالتغذية البعب بع  م بتزويد وذلك المعلومات حجب الموظ ون يتجيب 3.

  " . التعلم كي ية" على نالموظ و  بدر تي 4.

 المالحظووة ال ايويووة، المصووادر مراجعووة اإللكترويووي، الووتعلم) م وول المتيوعووة الووتعلم مي جيووات الموظ ووون يسووتخدم 5.
 ( . المقابلة المباشرة،

 

  . اإلبداعية التعلم مياهج على مط لعين،  متكي ين،  سباقين يكويوا بأن معرفت م الموظ ون يوس  6.

 معووورفت م يطبقوووون  ووم توووواج  م التوووي والمواقووف المشووواكل فوووي الجيوود الت كيووور مووون العموول وفووورذ الموظ وووون يووتعلم 7.
 .  المستقبل أحداث على الجديدة

 

   . البعب بع  ا من التعلم على العمل فرذ تشجي  يتم 8.

  ( .جتماعاتاال ، الرسائل ، اإلعاليات) مي ا مختل ة بطرذ تتعلمب ما العمل فرذ تتشارك 9.
  .  المواقف مختلف في والتصرف الت كير على قادرون الموظ ون 10.
  .  مجموعات في والتعلم العمل كي ية في تدريباً  العمل فرذ تتلقى 11.

 (الهيكلو  اإلستراتيجية ، الثقافة ، الرؤية) المنظمة بيئة 
  .  متعلمة ميظمة يكون أن أهمية الموظ ون ي  م 1.
  .  المتعلمة الميظمة رعية العليا اإلدارة تدعم 2.
  .   المستمر التعلم هميةأل داعمة بيئة توجد 3.
  .  التحسين ورا  سعياً  المستمر بالتعلم الموظ ون يلتزم 4.
  . األخطا  لتحمل إمكايية هياك أن يعيي مما ، اليجاحات من يتعلموا كما ال شل من الموظ ون يتعلم 5.
  .  لغيرهم وتعليم م تعلم م على العمل وفرذ الموظ ين مكافأة يتم 6.
  .  والبرامج األيشطة  من التعلم فر  إدراج يتم 7.
  . (الوظائف لتعلم أيظمة ،الوظائف على التدوير يظام) م ل التعلم وتعزيز المعرفة ليشر الطرذ الميظمة تصمم 8.
  .  المختل ة المستويات عبر والتعلم اصلالتو  عملية من يمك ن الميظمة في التيظيمي ال يكل 9.
  . بيي ا حدود وجود من بدالً  ، والتعلم األهداف تحقيذ أسا" على األقسام عبر الج ود تيسيذ يتم 10.
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 (والمجتمع العمالء ، الموظفون ، المدراء: ) األفراد تمكين 
  .  ا واألد التعلم على قادرين ليكويوا الموظ ين تمكينل الج د بذل يتم 1.
  .  التعلم على والقدرة المسئولية قدر على ت وي  ا ويتم مركزية ال لسلطةا 2.
  .  سوياً  المشاكل وحل لتعلمل شراكة في المدرا  وغير المدرا  يعمل 3.
  . التعلم عملية وتس يل التدريب م مة عاتق م على المدرا  يأخذ 4.
  .  للموظ ين التعلم فر  المدرا  يوِجد 5.
  . مي ا االست ادة يمكن جديدة معرفة الكتساب التجربة على الموظ ين المدرا  يشج  6.
  .الميظمة خدمات لتحسين الجيدة األفكار على الحصول أجل من العمال  م  المعلومات الموظ ون يتشارك 7.
  .  المجتم  فئات مختلف م  التعلم أيشطة الميظمة تتشارك 8.

 (واستغالل نقل ، استرداد ، تسجيل ، إيجاد ، تساباك: ) المعرفة إدارة 
  . العمل تحسين إلى تعدم التي المعرفة عن ويشاط بجد الميظمة تبحث 1.
  . والخارج الداخل من المعلومات لجم  إمكاييات الميظمة تمتلك 2.

 الممارسووات تحديوود) يشوومل وهووذا ، اآلخوورون ي علووب مووا مشوواهدة خووالل موون خارج ووا االتجاهووات الميظمووة تراقووب 3.
 ( . الميشورة األبحاث ودراسة المعتمرات ح ور الجيدة،

 

  .  والتجريب االبتكار ، اإلبداعي الت كير اراتم  على الموظ ين تدريب يتم 4.

  .  الخدمات تقديم لتطوير جديدة طرذ ل ح  كوسيلة إي احية مشاري  إيشا  يتم 5.

  . يحتاج ا لمن متاحة وجعل ا ،  امةال المعرفة وتسجيل تصييف ل مان ةمتطور  وهياكل أيظمة الميظمة تمتلك 6.

  .  الميظمة تجارب يتائج لح ظ الحاجة الموظ ون يدرك 7.

  . اآلخرين م  الميظمة تجارب عن الياتجة المعرفة الموظ ون شاركتي 8.

   . واألقسام اإلدارات عبر المعرفة يقل في العمل فرذ من االست ادة يتم 9.
  .  داخل ا المعرفة لمشاركة جديدة وآليات إستراتيجيات تطوير على الميظمة تعمل 10.
  .   للتعلم فر  ل م وتوفر للموظ ين المعرفة تيقل التي الوحدات الميظمة تدعم 11.

 (نيةاإللكترو  األداء دعم وأنظمة التكنولوجيا على القائم التعلم ، معلوماتال أنظمة) التكنولوجيا تطبيق 
  .  ك ا ة وذات فعالة حاسوبية معلومات أيظمة بواسطة التعلم تس يل يتم 1.
  . (الداخلية الشبكة أو اإليتريت) خالل من المعلومات إلى بسرعة الوصول الموظ ون يستطي  2.
  . المتوفرة اإللكترويية األج زة بأحدث التعلم قاعات تج يز يتم 3.
  . أخر  إلكترويية ووسائل بالحاسوب مةمدع تعليمية برامج تتوفر 4.
  ( .االجتماعات أو العمل فرذ أو المشاري ) إدارة م ل الجماعية العمليات إلدارة التكيولوجيا استخدام يتم 5.
  . أف ل بشكل العمل وأدا  التعلم من الموظ ين نتمك   بالميظمة الخاصة اإللكترويية األدا  دعم أيظمة 6.
  . التعلم في الموظ ين متطلبات لتلبي بالميظمة الخاصة اإللكترويية األدا  دعم ظمةأي تصميم يتم 7.
  .  ب عالية أعمال م ألدا  يحتاجوي ا التي البيايات كل إلى الوصول الموظ ون يستطي  8.

 ذالطوور  بأف وول المعلومووات ويقوول وح ووظ وتصووييف الختيووار الحاسوووبية البوورامج موو  التكيووف الموظ ووون يسووتطي  9.
 . احتياجات م لتلبية المالئمة
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 اإلبداع: المجال الثاني 
 األصالة 

  .  متجدد بأسلوب أعمال من إلي يسيد ما أيجز 1.

  . تواج  م التي للمشكالت جديدة بحلول معي العاملين أزود 2.

  . أعمال من بب أكلف ما إيجاز في اآلخرين تقليد عن أبتعد 3.

  . العمل إيجاز في المتبعة الروتييية اإلجرا ات رتكرا من بالملل أشعر 4.

  . العمل مجال في أقدم ا جديدة أفكار ب يتاج خاصة مساهمة لي بأن أشعر 5.
 الطالقة 

  . بس ولة المختل ة المواقف م  التعامل عيد البدائل من الك ير أقدم 1.

  . العمل مشاكل لمواج ة السريعة الحلول أقترح 2.

  . يسبياً  قصير وقت في األفكار من كبيراً  اً كم أقدم 3.

  . معيية فكرة على للداللة الواحد المعيى ذات األل اظ من ممكن عدد أكبر إيتاج على القدرة لدم 4.

  . معيياً  موق اً  تياسب م يدة كلمات في صياغت او  أفكارم عن التعبير على القدرة لدم 5.
 المرونة 

  . العمل سير تعترب التي الطارئة المواقف ةلمواج  عملي أسلوب أعدل 1.

  . ميب لالست ادة لرأيي المخالف الرأم معرفة على أحر  2.

  . صحتب بعدم أقتي  عيدما موق ي تغيير في أتردد ال 3.

  . العمل حول جديدة أفكار يمتلك شخ  بأييي ايطباع زمالئي لد  4.

  . ختل ةم زوايا من األشيا  رعية على القدرة لدم 5.
 الحساسية للمشكالت 

  . وقوع ا قبل بالعمل المتعلقة بالمشكالت التيبع على كبيرة بقدرة أتمت  1.

  . العمل بأيظمة المتعلقة القصور بمواطن الوعي من عالية بدرجة أتميز 2.

  . حدو  ا يمكن التي العمل مشكالت لمواج ة أخطط 3.

  . العمل لمشكالت الحل توق  األحيان من ك ير في أستطي  4.

  . العمل في اآلخرون مي ا يعايي التي المشكالت الكتشاف دقيقة رعية أمتلك 5.
 القدرة على التحليل والربط 

  . أفكارم تيظيم على القدرة لدم 1.

  . العمل م ام وتحليل تجزئة على القدرة لدم 2.

  . األشيا  بين العالقة إدراك على القدرة لدم 3.

  . بيي ا والمقارية األشيا  بين العالقة ت سير على القدرة لدم 4.

  .  جديدة أفكار لتوليد المختل ة اليظر وج ات بين المزج أستطي  5.
 
 

 ؟ فيها اإلبداع مستوى وتحسين متعلمة لمنظمات تحويلها بهدف الوزارات تطوير سبل ما:  س
. -1.............................................................................................. . 

-2 ............................................................................................... . 
-3 ............................................................................................... . 

 ،،، تعاونكم حسن على لكم شكراً
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 :كتاب تسهيل مهمة باحث :الملحق الثالث

 


