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الشكر والتقدير
في ىذه المحظات األخيرة التي تكاد الصعوبات والمتاعب تتحوؿ إلى أمؿ  ,أحمد اهلل تعالى عمى
إتماـ ىذه الدراسة  ,وال يسعني إال أف أرفع آيات الشكر والثناء هلل الذي لواله لما كاف ليذا العمؿ
أف يخرج إلى النور  ,قاؿ تعالى  ( :ذلؾ الفضؿ مف اهلل وكفى باهلل عميماً )

(سورة النساء )07,

,

وأصمي وأسمـ عمى نبينا معممنا األوؿ وقدوتنا سيدي رسوؿ اهلل عميو أفضؿ صبلة وسبلـ  ,الذي
قاؿ  ( :ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس )  ,لذا أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى كؿ مف
ساعدني بعممو ووقتو النجاز ىذه الدراسة وأتقدـ بعظيـ الشكر واالمتناف إلى أساتذتي الدكتور
وفيؽ األغا والدكتور وسيـ اليابيؿ والدكتور رامز بدير والدكتور يوسؼ بحر الذيف شرفوني
بالموافقة عمى اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة وأسأؿ اهلل أف يبارؾ لو وقتو وعممو وأف يسيؿ لو بعممو
طريقاً إلى الجنة  ,وكذلؾ أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعة األزىر بغزة والى كمية االقتصاد
والعموـ اإلدارية  ,كما وال أنسى أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى ىذا الصرح الرائد والركف
األشـ مف أركاف االقتصاد الوطني شركة االتصاالت الفمسطينية مف إدارة وعامميف وفنييف لما
قدموه مف جيد ممموس إلنجاح ىذه الدراسة ,وأشكر كؿ مف ساعدني في ىذه المرحمة وأف يكوف
جيدىـ في مي ازف حسناتيـ .

ه

ممخص الدراسة
الدرسة في نقطة جوىرية  ,أال وىي أنيا تحاوؿ البحث في األطر والسياسات
تتمثؿ أىمية ىذه ا
التنظيمية التي تضبط شركة االتصاالت الفمسطينية ,وكيفية تطوير ىذه األطر والسياسات
واألنظمة الفرعية لتحويؿ شركة االتصاالت الفمسطينية مف منظمة تقميدية إلى منظمة متعممة ,
وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد واقع تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت
الفمسطينية .
وعمى ىذا األساس يمكف تمخيص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما واقع تطبيؽ مفاىيـ
المنظمة المتعممة عمى شركة االتصاالت الفمسطينية ؟ ومنو ناقشنا تأثير العناصر الثبلثة الرئيسية
لممنظمة المتعممة ( الثقافة التنظيمية  ,القيادة  ,واألداء التنافسي إضافة إلى الفروؽ الفردية )
عمى واقع تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الشواىد  ,واألطر
الفكرية التي تمثؿ مفيوـ المنظمة المتعممة  ,االستبياف كأداة رئيسة في جمع المعمومات مف
موظفي الشركة حوؿ المفيوـ محؿ الدراسة  ,وأخضعناه لؤلساليب اإلحصائية المناسبة  ,وخرجنا
بعدد مف النتائج كاف أىميا تحديد إلى أي درجة يتـ تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة عمى شركة
االتصاالت  ,وقد وجدنا أف المفيوـ ينطبؽ عمى شركة االتصاالت بشكؿ جيد جدا ,كما وجدنا أف
كافة عناصر المنظمة المتعممة تؤثر تأثي اًر ذو داللة إحصائية عمى واقع تطبيؽ مفيوـ المنظمة
المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
وانتيت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أبرزىا أنو البد لممنظمة أف تعمؿ عمى تطوير التعمُّـ
الجماعي والفردي بيا وأف تستخدـ نتائج التعمُّـ لتحقيؽ نتائج أفضؿ  ,كما عمى المنظمة أف تعي
أىمية إدارة المعرفة وتعمؿ عمى تطويرىا وتحسينيا وادارتيا بشكؿ أفضؿ  ,كما البد أف ينعكس
التعمـ إيجابياً عمى نتائج األعماؿ بما يجعؿ مف ىذا التعمـ أداة فعالة في إيجاد وتطوير الميزة
التنافسية.
و

Abstract
The importance of this study is represented in a major point in which it is trying to
search within the regulations and organized polices that control the Palestinian
Telecommunications Company (Paltel), and how to improve the frameworks, policies
and regulations to convert Paltel from a traditional organization to a learning
organization. This study has aimed to determine the applying of the concepts of the
learning organization in Paltel.
According to what has been mentioned earlier, we could conclude the problem of
the study in the following major question: what is the reality of applying the concepts
of learning organization on PalTel. According to this, we discussed the effect of
learning organization three major elements (Organizational education, Leadership and
competitive performance beside the individual differences) on applying the concept of
learning organization in Paltel. To answer such a question, we have used the
analytical descriptive curriculum to study the evidences and framework conceptual
which represent the concept of the learning organization. As well, we have used the
questioner as a major tool in collecting all the needed data from Paltel employees
about the concept under study. We submitted this questioner to the suitable statistical
styles. We have come out with a number of results and its most important one was:
the ability to determine to which degree the concept of learning organization can be
applied on Paltel. We also have found that the concept can be applied on Paltel in an
excellent way. In addition to that, we have found that all the elements of the learning
organization have of statistically significant differences effects on the applied realistic
concept of learning organization in Paltel.
We have reached a number of major recommendations: The organization must
work hard to improve the individual and group learning. Also, it must use the results
of learning to achieve better results. Besides, the organization must understand the
importance of knowledge management and try improving, developing and managing
it in a better way. The learning must be reflected positively on the work results in a
way to make this kind of learning an active tool in finding and developing the
competitive feature.
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اإلطار العام لمدراسة

1

أوالً :مقدمة الدراسة:
تتعمـ المنظمات كما يتعمـ اإلنساف ,في البداية يفيـ ما حولو ومف ثـ يصبح األساس
الذي تعتمد عميو المنظمة .والمنظمات لـ تعد تكتفي بالتعمـ وانما تبحث عف الطرؽ التي تجعميا
تحقؽ التعمـ األسرع واألعمؽ واألكثر قيمة في أعماليا ,وتحويؿ ما تعممتو إلى خدمات ومنتجات
تصؿ بيا لمسوؽ بشكؿ أفضؿ مف المنافسيف (الموزي .)9111 ,إذ أف تحوؿ المنظمات إلى
منظمات متعممة يمثؿ نقمة نوعية جوىرية في نشاطات المنظمات واألعماؿ ,بعد أف أصبح التعمـ
مصد اًر ال ينضب لمميزة التنافسية المستدامة .وبقدر ما كاف القرف الماضي قرف المنظمة التي
تحتضف اإلنساف مف الميد إلى المحد فإف القرف الحالي ىو قرف المنظمة التي تتعمـ مف أفضؿ
ممارسات اآلخريف وتنقؿ المعرفة بسرعة وفاعمية في كؿ كيانيا بشكؿ تشاركي تداؤبي ,بحيث
تكوف منظمة مبدعة تحؿ المشكبلت بطريقة منيجية منظمة تمكف عاممييا لمعمؿ وفؽ مبدأ
الفريؽ المتفاعؿ ووفؽ تنظيـ شبكي ويعتمد المعمومات المفتوحة في طمب واكتساب المعرفة
وتوليدىا (أبو خضير.)7770 ,
ىذه المنظمة الحديثة والتي يطمؽ عمييا منظمة التعمـ أو المنظمة المتعممة أصبحت نمط
جديد سائد في القرف العشريف ومنتشر ليحؿ محؿ األشكاؿ التقميدية (نجـ .)7772 ,ويعود ىذا
التحوؿ في فمسفة تكويف وبناء المنظمة إلى تطور الخبرة اإلدارية في التعامؿ مع قدرات العامؿ,
ففي المنظمات التقميدية كاف التركيز عمى أولوية الميمة ,ومف ثـ كاف التركيز عمى العامؿ
وأىميتو التي كانت المنطمؽ في اتجاه تكويف منظمة التعمـ ,ولكف ما أعاقيا كؿ تمؾ السنوات أف
تمؾ العبلقة اإلدارية كانت تتـ بشكؿ تقميدي ىرمي (المدير – العامؿ) ,إف منظمة التعمـ تقوـ
عمى النظرة المتفتحة لمعامؿ وقدراتو في اإلسياـ بتطوير المنظمة وليس اإلدارة وحدىا المسئولة
عف ىذا التطوير ,ومف ثـ الكشؼ عف أىمية الزبوف في البيئة التنافسية التي تجعؿ الزبوف ىو
الرقـ الصعب خارج الشركة ,ليذا تـ استكماؿ المدخؿ القائـ عمى العامؿ باالتجاه القائـ عمى
الزبوف ,وبخاصة أف الزبوف ىو مصدر معرفة ميمة فيو األكثر معرفة بحاجاتو ورغباتو ,وىو
المصدر األىـ في التنبؤ المبكر بالسوؽ ألف التغيرات األولى في السوؽ تظير لدى الزبوف غالباً
(نجـ .)7772 ,وفي حالة التركيز عمى الزبوف العامؿ فإف التعمـ ىو القاسـ المشترؾ الذي يجب
توسيعو ليشمؿ الشركة كميا ,أي بيئتيا الداخمية والخارجية (الداغر وحرحوش. )7777 ,

2

ولذلؾ فتطبيؽ مبادئ وأسس المنظمة المتعممة وتوفير اآلليات المناسبة لمعمؿ بيا في
الشركات ومنظمات األعماؿ ,يعتبر أحد مرتكزات النجاح ورفع مستويات الكفاءة والفعالية في
األداء عمى مختمؼ المستويات .لكوف المنظمة في ظؿ فمسفة منظمة التعمـ تسمح لكؿ واحد مف
العامميف بأف يقوـ بتحديد وحؿ المشكبلت بما يجعؿ المشكبلت المنظمة قادرة عمى أف تجرب
وتغير وتحسف باستمرار مف أجؿ زيادة قدرتيا عمى النمو والتعمـ وانجاز أغراضيا (,9119
. )Daft
ولقد قاـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية وتبيف منيا أف تطبيؽ مفيوـ ومبادئ المنظمة
المتعممة لدى الشركات والمؤسسات ليس باألمر الييف والسيؿ بؿ يحتاج إلى تبني أفكار التغيير
والتطوير التنظيمي ,وفي نفس الوقت يتطمب أف يكوف لدى الشركة أو المؤسسة حجـ أعماؿ
كبير يجعميا في موقؼ مؤثر داخؿ القطاع االقتصادي الذي تعمؿ فيو وبالتالي داخؿ إطار
االقتصاد الوطني ,مما يفرض عمييا ضرورات التحديث في شتى المجاالت التنظيمية واإلدارية
والفنية ,وتعتبر شركة االتصاالت الفمسطينية مف أىـ الشركات المكونة لبلقتصاد الوطني
الفمسطيني حيث أنيا الشركة الوحيدة حتى المحظة التي تعمؿ في مجاؿ االتصاالت الياتفية
الثابتة ,ويترتب عمى ىذا الموقع الفريد لمشركة في قطاع االتصاالت أنيا تتعرض لمعديد مف
المشاك ؿ والصعوبات ذات األبعاد المختمفة لذلؾ ىي بحاجة إلى البحث في األساليب التي
تساعدىا عمى التطوير والتحديث إدارياً وفنياً وتنظيمياً .ومف ىذه اآلليات تطبيؽ مفيوـ المنظمة
المتعممة (منظمة التعمـ) .ولكف تطبيؽ ىذا المفيوـ يتطمب توفير مجموعة مف اآلليات والعناصر
الكفيمة بتحويؿ شركة االتصاالت الفمسطينية مف منظمة تقميدية إلى منظمة متعممة.
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ثانياً :مشكمة الدراسة:
واجيت المنظمات أثناء ممارستيا ألعماليا في القرف الماضي (العشريف) مجموعة مف
الصعوبات والمشاكؿ وىي بطبيعتيا ميارية تنفيذية بالدرجة األولى ,انطبلقاً مف مبدأ التخصص
وتقسيـ العمؿ التقميدي ,إضافة إلى االعتماد عمى األداء النمطي الروتيني الذي ال يحتاج إلى
معمومات ومعارؼ واسعة .ولكف حيف تحولت ىذه المنظمات بشكؿ نوعي مف اإلنتاج السمعي
إلى اإلنتاج الخدمي المعرفي في نياية القرف الماضي (العشريف) أو ما يسمى باقتصاد المعرفة
برزت مشكمة كبرى تكمف في الحاجة الماسة إلى صنؼ نوعي جديد مف المنظمات يواكب
ويتناغـ مع المتغيرات التقنية والمعرفية الجديدة (المنظمات المتعممة) والتي تضطمع بيذه الميمة
الحيوية وتركز عمييا (القريوتي .)7772 ,كما يعزى مصطمح المنظمة المتعممة إلى ما أشار إليو
(. )1994 ,Senge
تقوـ شركة االتصاالت الفمسطينية مف خبلؿ دائرة التدريب بعمؿ دورات تدريبية خارج
الشركة وداخميا مف أجؿ رفع كفاءة العامميف والموظفيف لدييا,ولكف لؤلسؼ الشديد بعد االنتياء
مف ىذه الدورات وعند عودة الموظفيف لممارسة وظائفيـ ومياميـ تُصيب الشركة وكذلؾ
المتدربيف حالة شديدة مف اإلحباط واليأس؛ ألنيـ ال يقوموا بتطبيؽ الميارات الجديدة عمى أرض
الواقع  ,ومف خبلؿ دراسات سابقة تبيف أف ىناؾ مؤشرات لممشكمة  ,ومف ناحية أخرى قضية
التدريب في حد ذاتيا الزالت قضية مشكوؾ في جدواىا في شركة االتصاالت الفمسطينية ألنو يتـ
انفاؽ الكثير مف النقود وكذلؾ وقت الموظفيف عمى عممية التدريب مع توقع تحسف في فاعمية
وكفاءة أداء المنظمة ,ولكف لؤلسؼ النتيجة تكوف أف عممية التدريب لـ تساىـ مساىمة كبيرة في
عممية تحسيف األداء  ,وأيضاً يوجد نقص كبير في الدراسات حوؿ مفيوـ المنظمة المتعممة في
التعرؼ إلي أى درجة تشجع شركة االتصاالت الفمسطينية
قطاع غزة  ,لذلؾ تحاوؿ ىذه الدراسة ّ
تحوؿ نفسيا وفقاً لبلحتياجات  ,وىؿ
أفرادىا عمى التعمـ بيف أعضائيا واالستفادة مف التعمـ  ,وأف ّ
تقوـ بتطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة أـ ال؟
وعمى ىذا األساس يمكف تمخيص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما واقع تطبيق مفاىيم المنظمة المتعممة عمى شركة االتصاالت الفمسطينية؟
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وسوؼ ينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس السابؽ ,أسئمة فرعية أخرى :
 ما ىو تأثير الثقافة التنظيمية عمى واقع تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة
االتصاالت الفمسطينية؟
 ما ىو تأثير القيادة عمى واقع تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت
الفمسطينية؟
 ما ىو تأثير الفروؽ الفردية عمى واقع تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة في شركة
االتصاالت الفمسطينية؟
 ما ىو تأثير األداء التنافسي عمى واقع تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة في شركة
االتصاالت الفمسطينية؟
ثالثاً :أىداف الدراسة:
مف واقع مشكمة الدراسة وتساؤالتيا يمكف تحديد األىداؼ اآلتية:
اليدف العام :تحديد واقع تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية,
وىناؾ مجموعة مف األىداؼ الخاصة األخرى ىي كاآلتي:
 .1تحديد إلى أي درجة يتـ تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة عمى شركة االتصاالت.
 .2تحديد سمات وخصائص شركة االتصاالت في تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة.
 .3معرفة المعوقات والمحددات التي تحد مف تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة.
 .4تقديـ توصيات لتعزيز مفاىيـ شركة االتصاالت كمنظمة متعممة.
رابعاً :أىمية الدراسة:
الدرسة في نقطة جوىرية ,أنيا تحاوؿ البحث في األطر والسياسات
سوؼ تتمثؿ أىمية ا
التنظيمية التي تضبط شركة االتصاالت الفمسطينية ,وكيفية تطوير ىذه األطر والسياسات
واألنظمة الفرعية لتحويؿ شركة االتصاالت الفمسطينية مف منظمة تقميدية إلى منظمة متعممة,
وىناؾ مجموعة مف نقاط ذات األىمية وىي كاآلتي:
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 .1تتناوؿ الدراسة أحدى الموضوعات اإلدارية ذات البعد التنظيمي التي نحف بأمس الحاجة
ليا إلدارة المؤسسات العاممة في السوؽ الفمسطيني .
 .2تعتبر الدراسة إضافة نوعية إلى المكتبة الفمسطينية ,نظ اًر لكونيا تتناوؿ إمكانيات تحويؿ
أحدى الشركات الفمسطينية القيادية أال وىي شركة االتصاالت الفمسطينية إلى منظمة
متعممة .
 .3تدعيـ الثقافة والمعرفة التنظيمية لدى اإلدارة والعامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية.
 .4االرتقاء بأداء اإلدارة في شركة االتصاالت الفمسطينية ,مف خبلؿ وضعيا في صورة
م ازيا وسمات التحوؿ إلى منظمة متعممة .
 .5رفع كفاءة وفعالية العامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية بجعميـ يمعبوف دو اًر أكثر
تأثي اًر في ممارسة الشركة ألنشطتيا .
 .6االستفادة مف الخبرات اإلدارية والتنظيمية ومتابعة آخر المستجدات والتطورات في حقؿ
التنظيـ .
 .7حث مجمس إدارة شركة االتصاالت الفمسطينية واإلدارة التنفيذية عمى تطبيؽ المفاىيـ
اإلدارية المعاصرة وتوفير اإلمكانيات الكفيمة بالتطبيؽ .
 .8النيوض باالقتصاد الفمسطيني وباألخص قطاع االتصاالت حيث أنو أحد أىـ القطاعات
العاممة في مختمؼ االقتصاديات المتقدمة والناشئة.
خامساً :متغي ارت الدراسة:
المتغير التابع:
سوؼ تتضمف فرضيات الدراسة متغير تابع واحد ,ىو اآلتي:
واقع تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
المتغيرات المستقمة:
سوؼ تتضمف فرضيات الدراسة مجموعة مف المتغيرات المستقمة ,ىي اآلتي:
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 .1القيادة
 .2األداء التنافسي
 .3المتغيرات الديموغرافية
 .4الثقافة التنظيمية ( وليا أربعة عناصر أساسية وىي  :المعتقدات التنظيمية  ,القيم السائدة
 ,األعراف التنظيمية  ,التوقعات التنظيمية ) .
سادساً :فرضيات الدراسة:
مف واقع مشكمة الدراسة وتساؤالتيا وأىداؼ الدراسة ,يمكف صياغة مجموعة مف
الفرضيات القابمة لمبحث وىي كاآلتي:
 .9تؤثر القيادة تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقع تطبيؽ مفيوـ
المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
 .7يؤثر األداء التنافسي تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقع تطبيؽ
مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )7070بيف اجابات المبحوثيف حوؿ واقع
تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية تعزى لممتغيرات
الشخصية المثالية .
 .2تؤثر الفروؽ الفردية تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7.70عمى واقع تطبيؽ
مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
 .0تؤثر الثقافة التنظيمية تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقع تطبيؽ
مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .ويتفرع مف ىذه الفرضية
الرئيسة مجموعة مف الفرضيات التابعة :
 تؤثر المعتقدات التنظيمية تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقعتطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
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 تؤثر القيـ السائدة تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقع تطبيؽ مفيوـالمنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
 تؤثر المعايير التنظيمية تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقع تطبيؽمفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
 تؤثر التوقعات التنظيمية تأثي اًر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )7070عمى واقع تطبيؽمفيوـ المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .

8

شكؿ رقـ ()9
نموذج دراسة البحث

القيادة

األداء
التنافسي

تطبيق مفيوم

المنظمة

المتعممة

الثقافة التنظيمية وتحتوي
:
 .0المعتقدات التنظيمية
 .0القيم السائدة
 .3المعايير التنظيمية
 .4التوقعات التنظيمية

المتغيرات
الديموغرافية

المصدر  :حرر بواسطة الباحث
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سابعاً :مصطمحات الدراسة:
مفيوم المنظمة المتعممة:
ذكرت الدراسات السابقة أف المنظمة المتعممة ىي التي تتبنى ثقافة التمكيف الفني
واإلداري وعناصر القيادة التحويمية مف المتطمبات المادية والمعنوية ألغراض تطبيؽ مفاىيـ
المنظمة المتعممة في الشركة أو المؤسسة (حريـ .)1997 ,وذكر الحكيـ وآخروف( )2119أنيا
المنظمة التي تتبع أدوات التعمـ التنظيمي لتحقيؽ أداء متميز ,عبر اعتماد مجموعة مف
المضاميف والدالالت النظرية والعممية .بينما ذكر الكبيسي ( )2114أنيا المنظمة التي تعتمد
أساسيات إدارية وتنظيمية معينة ترتقي بأداء المؤسسة وتجعميا أكثر قدرة عمى تحقيؽ أىدافيا .أو
ىي المنظمة التي تطور نفسيا مف عدة نواحي كالثقافة التنظيمية والييكؿ التنظيمي واستراتيجية
الموارد البشرية والقيادة اإلدارية ونظـ المعمومات في المنظمة لتضمف مشاركة أكثر لؤلفراد
(توفيؽ.)2114 ,
تعرؼ المنظمة المتعممة عمى أنيا المنظمة التي تتبنى األساليب العممية في كافة
وكذلؾ ّ

مستوياتيا اإلدارية ,وتيتـ بالتعمّـ كعنصر أساسي مف عناصر تواجدىا ونموىا وازدىارىا.
قيم المنظمة المتعممة:

ىناؾ تأثير لثقافة التمكيف عمى منظمة التعمـ ,وىناؾ تأثير لمقيادة التحويمية عمى منظمة
التعمـ (الكبيسي , )2114 ,والقيادة التحويمية ىي عممية يسعى مف خبلليا القائد والتابعيف إلى
النيوض بكؿ منيما باألخر لموصوؿ إلى أعمى مستويات الدافعية واألخبلؽ (.) Burns,1771
وذكر الحكيـ وآخروف ( )2119إمكانية تبني أدوات التعمـ التنظيمي مف قبؿ المؤسسة واستخداـ
أدوات التعمـ التنظيمي يمكف مف تحقيؽ األداء المتميز في عمميا ,وتبني أدوات التعمـ التنظيمي
وتكييفيا بما يبلئـ بيئة المؤسسة سيخمؽ ثقافة تنظيمية تدعـ األداء المتميز فييا .شركات صناعة
البرمجيات في األردف تتوافر فييا أساسيات بناء المنظمة المتعممة.
والمنظمة المتعممة ىي "التي تتعمـ جماعياً وبشكؿ فعاؿ ,وتعمؿ باستمرار عمى تحسيف
قدرتيا في إدارة واستخداـ المعرفة ,وتمكيف األفراد مف خبلؿ التعمـ داخؿ وخارج المنظمة
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واستخداـ التقنية لتنظيـ التعمـ واإلنتاج" ) ,(Marqwardt, 2002, 44ويمكف تعريفيا بأنيا التي
" تمتمؾ القدرة عمى التبصر والفيـ مف خبلؿ تحميؿ ما تمر بو مف تجارب وخبرات واالستفادة
منيا سواء كانت تمؾ التجارب ناجحة أو فاشمة" ) .(Foster, 2001,35وتعرؼ بأنيا "المنظمة
التػي تسيؿ ممارسة التعمـ لجميػع أعضائيػا ,بيدؼ تحقيؽ أعمى أداء تنػافسي بالمقارنة
بالمنظمات األخػرى" ) .(Daft, 1991, 22والتعريؼ اإلجرائي لممنظمة المتعممة ىي المنظمة
التي ينمي العامموف فييا قدراتيـ بصورة مستمرة لتحقيؽ النتائج التي يستحقونيا ,ويتـ فييا تشجيع
أفكار جديدة ومنفتحة ,ويطمؽ فييا عناف األىداؼ المجتمعة ويتعمـ فييا العامموف كيؼ يتعمموف
بصورة جماعية.
ترتبط نظرية المنظمة المتعممة بمجموعة مف المفاىيـ التنظيمية ذات العبلقة لكوف ىذه
النظرية ليا عبلقة بصمب البنياف التنظيمي بالمنظمة ,وىي كما يمي:
المنظمات :ىي "وحدات اجتماعية ىادفة ,منسقة أنشطتيا بوعي ,ويتفاعؿ فييا األفراد
ضمف حدود معينة واضحة نسبياً مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة" (السالـ  ,)31, 2112,ويمكف
تعريفيا بأنيا "وحدات اجتماعية أو تجمعات بشرية تنشأ بقصد ويعاد بناؤىا لموصوؿ إلى أىداؼ
معينة مف خبلؿ ممارسة مجموعة مف األنشطة والوظائؼ" (أبو قحؼ.)24, 2111 ,
الثقافة التنظيمية :ىي "منظومة المعاني والرموز والمعتقدات ,والطقوس ,والممارسات
التي تتطور وتستقر مع مرور الزمف ,وتصبح سمة مميزة خاصة لمتنظيـ بحيث تخمؽ فيماً عاماً
بيف أعضاء التنظيـ حوؿ خصائص التنظيـ والسموؾ المتوقع مف األعضاء فيو" (القريوتي,
 ,)55 ,2118ويمكف تعريفيا بأنيا "مجموعة مف االعتقادات والتوقعات والقيـ التي يشترؾ بيا
أعضاء المنظمة" (المدىوف والجزراوي .)36, 1995,والتعريؼ اإلجرائي لمثقافة التنظيمية ىي
نظاـ مف القيـ والمعتقدات يشترؾ بيا العامموف في المنظمة بحيث يتطور وينمو ىذا النظاـ
ضمف فمسفة المنظمة وأىدافيا.
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شركة االتصاالت الفمسطينية في غزة:
شركة االتصاالت ىي شركة مساىمة عامة محدودة ,سجمت لدى مراقب الشركات في
مدينة نابمس بتاريخ  2أغسطس مف عاـ  ,1995وباشرت أعماليا في  1يناير مف عاـ ,1997
وتعمؿ بموجب قانوف االتصاالت رقـ ( )2لسنة  1996الصادر عف السمطة الوطنية الفمسطينية.
وىي أحد الشركات التابعة لمجموعة االتصاالت الفمسطينية ,ويتركز نشاط الشركة الرئيس في
تقديـ وادارة وبيع خدمات االتصاالت السمكية والبلسمكية في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية
بقطاع غزة والضفة الغربية عبر شبكة مف الفروع والمكاتب ومراكز البيع المنتشرة (الموقع
اإللكتروني لشركة االتصاالت الفمسطينية).
ثامناً :حدود الدراسة:
 .1الحدود الزمنية :سنة (.)7799-7797
 .2الحدود المكانية :فروع ومراكز بيع شركة االتصاالت الفمسطينية المنتشرة في قطاع غزة.
 .3الحدود الموضوعية :آليات تحويؿ الشركات إلى منظمات متعممة بالتطبيؽ عمى شركة
االتصاالت الفمسطينية.
 .4مجتمع الدراسة :سوؼ يتكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف اإلدارييف والفنيف العامميف في
شركة االتصاالت الفمسطينية في كافة فروع قطاع غزة والبالغ عددىـ  046موظفاً ( مسح
شامؿ).
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الفصل الثاني
(اإلطار النظري)

المنظمة المتعممة

 المبحث األول :المنظمة المتعممة
 المبحث الثاني :عناصر المنظمة المتعممة
 المبحث الثالث :شركة االتصاالت الفمسطينية
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مقدمة
لقد ظيرت المنظمات في حياة المجتمع اإلنساني عندما بػدأت الجماعػات األوليػة كاألسػرة والقبيمػة
تتح ػػرر م ػػف القي ػػاـ بوظائفي ػػا األساس ػػية وف ػػي مق ػػدمتيا وظيف ػػة التربي ػػة االجتماعي ػػة والتعم ػػيـ وس ػػد
الحاجػػات النفسػػية واالجتماعيػػة والترويحيػػة ,فظيػػرت المنظمػػات فػػي حيػػاة المجتمػػع اإلنسػػاني لكػػي
تسػػد الثغ ػرات التػػي نشػػأت نتيجػػة التحػػرر مػػف الجماعػػة األوليػػة ومػػف وظائفيػػا التقميديػػة ,ثػػـ أخػػذت
تنمو وتنتشر بالتدريج حتى أصبحت تغطي أغمب نواحي النشاط في المجتمع اإلنساني المعاصػر
(سالـ.)7772,
وتتضح أىمية المنظمات في المجتمع مف خػبلؿ التغيػر الػذي طػ أر عمػى حيػاة اإلنسػاف المعاصػر,
حيػػث نجػػد حياتػػو عبػػارة عػػف سمسػػمة مػػف االنتمػػاءات إلػػى المنظمػػات ,بغػػرض إشػػباع احتياجاتػػو
واكتسػػاب شػػرعية ممارسػػة نشػػاط معػػيف ,أو لتبػػادؿ المنفعػػة مػػع األفػراد اآلخػريف ,وذلػػؾ التغيػػر يعػػد
طبيعػػي جػػداً نظ ػ اًر لكبػػر حجػػـ المجتمعػػات الحديثػػة وزيػػادة كثافػػة سػػكانيا ,وتفسػػخ العبلقػػات بػػيف
جماعاتيا (سالـ.)7772,
إف المنظمػػة تعنػػي نظػػاـ تبػػادؿ يقػػدـ فيػػو األفػراد لممنظمػػة مجيػػودىـ مقابػػؿ األجػػر الػػذي يحصػػموف
عميو ,أما المنظمة فتقدـ لؤلفراد األجر مقابؿ ما يبذلونػو فييػا مػف مجيػود ,إف فكػرة المنظمػة عمػى
اعتبارىػػا كائن ػاً بش ػرياً يعػػيش ويتكيػػؼ ويتػػأثر بمكوناتػػو البش ػرية ,أي بمجمػػوع األف ػراد العػػامميف بػػو,
والمنظمة كذلؾ عبارة عف نظاـ يضـ مجموعة أنساؽ فرعية يعتمد كؿ جزء منيػا عمػى اآلخػر فػي
بقائػػو ونمػػوه ووظائفػػو ,وىػػي كػػذلؾ نظػػاـ مفتػػوح عمػػى المجتمػػع يتفاعػػؿ معػػو ,وي ػرتبط بػػو ويسػػعى
لممساىمة في تحقيؽ أىدافو (سالـ.)7772,
إف التغيرات السريعة واليائمػة فػي البيئػة المحيطػة بالمنظمػات الحكوميػة وكػذلؾ الخاصػة ,والناتجػة
مػػف التطػػورات التكنولوجيػػة اليائمػػة والتقػ ُّػدـ العممػػي وثػػورة االتصػػاالت ,تحػػتـ عمػػى منظماتنػػا مواكبػػة
تمػؾ التطػورات ,والبحػث عػف اسػػتراتيجيات ومفػاىيـ جديػدة تسػاعدىا عمػػى التكُيػؼ والتػأقمـ مػع تمػػؾ

التغيرات ,وبالسرعة المطموبة (الحربي.)7797:
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وم ػػف تم ػػؾ المف ػػاىيـ مفي ػػوـ المنظم ػػة المتعمم ػػة ( ,)Learning Organizationال ػػذي ب ػػرز ف ػػي
التسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي عمػػى يػػد مبتكػػر ذلػػؾ المفيػػوـ بيتػػر سػػنج ,الػػذي يعتقػػد أف المي ػزة
األساسية لمتنافس بيف المنظمات في ىذا القرف ستكوف السرعة في التعمُّـ (الحربي.)7797:
المنظمػػات المتعممػػة ,أو المنظمػػات العارف ػ ػػة ) ,(Knowing Organizationsأو المنظمػػات
المفك ػرة ) ,(Thinking Organizationsأو المنظمػػات دائمػػة الػػتعمـ ,كميػػا تحمػػؿ معنػػى واحػػد
يشػػير إلػػى المنظمػػة التػػي تيػػتـ بالعمػػؿ المعرفػػي وتعمػػؿ عمػػى تنميػػة وتطػػوير قػػدرات العػػامميف فػػي
التخصصػػات العمميػػة وتييئػػة البيئػػة المناسػػبة لممارسػػة أنشػػطتيـ الفكري ػة بيػػدؼ تعزيػػز عمميػػات
اإلبداع والتميز في األداء (الحربي.)7797:
وباختصار فإف المنظمة المتعممة ىي منظمة تمتمؾ رؤية جديدة في مجاؿ العمػؿ اإلداري تختمػؼ
تمامػاً عػف فمسػفة المنظمػات التقميديػة ,تؤكػد عمػى ضػرورة تخميػؽ واكتسػاب المعرفػة ونقميػا بسػرعة
إلى جميع المستويات اإلدارية .كما تمتمؾ أىدافاً تنظيمية محددة تحتـ مشاركة جميع العػامميف فػي
المخزوف المعرفػي الخػاص بيػا والعمػؿ عمػى تعزيػزه بمػا لػدييـ مػف تجػارب وخبػرات اكتسػبوىا عبػر
الػػزمف .ومي ػزة ىػػذه المنظمػػة قػػدرتيا عمػػى الػػتعمـ المتواصػػؿ ,ونقػػؿ نفسػػيا مػػف مسػػتوى معػػيف إلػػى
مستوى أفضؿ في األداء والنمو والتميز(الحربي.)7797:
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المبحث األول :المنظمة المتعممة
أوالً :تعريف المنظمة المتعممة:
عرؼ بيتر سينج المنظمة المتعممة أنيا المنظمة التي " تعمؿ باستمرار عمى زيادة قدرتيا وطاقتيا
عمػى تشػكيؿ المسػتقبؿ الػذي ترغػػب فػي تحقيقػو؛ فيػي منظمػة ذات فمسػػفة تتنبػأ بػالتغير وتسػتعد لػػو
وتس ػتجيب لمػػا يتطمبػػو ,إضػػافة إلػػى أنيػػا تسػػعى الكتسػػاب قػػدرات تمكني ػا مػػف التعامػػؿ مػػع التعقيػػد
والغموض" (سينج.) 73 , 9117 ,
ويرى سنج أف ذلؾ يتحقؽ مف خبلؿ العمؿ باستمرار عمػى زيػادة قػدرات العػامميف مػف أجػؿ تحقيػؽ
ػدر مػػف المرونػػة والحريػػة فػػي التفكيػػر ممػػا يولػػد
النتػػائج التػػي يرغبػػوف فػػي تحقيقيػػا ,وذلػػؾ بمػػنحيـ قػ اً
لػػدييـ الػػدافع والطمػػوح لمعمػػؿ سػػوياً البتكػػار نمػػاذج وطرق ػاً جديػػدة ,كمػػا أف األف ػراد فييػػا يتعممػػوف
اء الداخمي ػػة أو
باس ػػتمرار كي ػػؼ يتعمم ػػوف وكي ػػؼ يس ػػتفيدوف م ػػف األخط ػػاء والتج ػػارب الس ػػابقة سػ ػو ً

الخارجية (سالـ.)7772 ,

والمنظمات تتعمـ كما يتعمـ اإلنساف ,في البداية يفيـ ما حولو ومػف ثػـ يصػبح الجػدارة التػي تعتمػد
عمييا المنظمة .لكف المنظمات لـ تعد تكتفػي بػالتعمـ وانمػا تبحػث عػف الطػرؽ التػي تجعميػا تحقػؽ
التعمـ األسرع واألعمؽ واألكثر قيمة في أعماليا وتحويػؿ مػا تعممتػو إلػى خػدمات ومنتجػات تصػؿ
بيػػا لمسػػوؽ بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف المنافسػػيف .إذ أف تحػػوؿ المنظمػػات إلػػى منظمػػات تعمػػـ يمثػػؿ نقمػػة
نوعيػة جوىريػػة فػي نشػػاطات المنظمػات واألعمػػاؿ ,بعػد أف أصػػبح الػتعمـ مصػػد اًر ال ينضػب لمميػزة
التنافسية المستدامة (سالـ.)7772 ,
وبقدر ما كاف القرف الماضي قرف المنظمة التي تحتضف اإلنساف مػف الميػد إلػى المحػد فػإف القػرف
الحالي ىو قرف المنظمة التي تتعمـ مػف أفضػؿ ممارسػات اآلخػريف وتنقػؿ المعرفػة بسػرعة وفاعميػة
ف ػػي ك ػػؿ كياني ػػا بش ػػكؿ تش ػػاركي دؤوب ,منظم ػػة مبدع ػػة تح ػػؿ المش ػػكبلت بطريق ػػة منيجي ػػة وغي ػػر
مطروقػػة ,منظم ػػة تمك ػػف عاممييػػا لمعم ػػؿ وف ػػؽ مبػػدأ الفري ػػؽ المتفاع ػػؿ وفػػؽ تنظ ػػيـ ش ػػبكي ويعتم ػػد
المعمومات المفتوحة في طمب واكتساب المعرفة وتوليدىا (سالـ.)7772 ,
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ثانياً :خصائص المنظمة المتعممة:
لمعرفة خصائص المنظمة المتعممة نبلحظ بعض الميزات المشػتركة لمشػركات اليابانيػة واألمريكيػة
الناجحػػة والعمبلقػػة والتػػي تيػػتـ بالتػػدريب وتطػػوير قابمي ػة العػػامميف فييػػا وسػػوؼ نجػػد أنيػػا تمتمػػؾ
خصائص أساسية مف بينيا (البريدي:)7770 ,
- 9اىتماميا الكبير بالتعميـ الفردي والجماعي ألنو وسيمة أساسية لتحقيػؽ رسػالتيا وخططيػا
اإلستراتيجية.
- 7يشترؾ جميع العامميف في التأمؿ والتفكير المتواصؿ في كيفية ضماف استم اررية التطوير
واعادة التطوير لقابميتيا وامكاناتيا البشرية.
 - 3تبذؿ الكثير مف الجيد مف أجؿ تنظيـ عممياتيا المختمفة بأسموب يجعؿ مف المياـ المراد
تأديتيا فرصا لمتعمـ المستمر.

وفي المنظمات المتعممة نجد أف الخصائص مشابية ليذه الخصائص وىي (البريدي:)7770 ,
- 9أف التعامؿ الداخمي بيف األقساـ شبيو بالعبلقات القائمة مع المستيمكيف والمورديف تحكمو
الفاعمية والتفاوض المتعاوف
 - 7تصمـ الوظػائؼ واألدوار فػي الييكػؿ التنظيمػي بأسػاليب تمكػف المنظمػة مػف التطػور فػي
الوقت الذي تتوفر لدييا القدرة عمى االستجابة والتفاعؿ مع التغيرات البيئية.
 - 3يتـ التعامؿ مع العامميف فػي الوظػائؼ ذات االتصػاؿ المباشػر مػع الجميػور عمػى أسػاس
أنيا أدوات لمرصد البيئي قادرة عمى تنمية الوعي والتفاعؿ اإليجابي إلى أقصى حد.
- 2يتـ تشجيع التعمـ الداخمي في المنظمة بالتعاوف والعمؿ المشترؾ وفي مناخ تنظيمي قابؿ
لمتطور باستمرار.
- 0االخػػتبلؼ بػػيف اإلفػراد ال يػػتـ تشػػجيعو فقػػط وانمػػا ينظػػر إليػػو كشػيء أساسػػي فػػي تنشػػيط
عممية التعمـ واإلبداع.
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ثالثاً :نماذج المنظمة المتعممة:
 -0نموذج بيتر سينج (:)Peter Senge Model
وض ػػع ى ػػذا النم ػػوذج بيت ػػر س ػػينج ع ػػاـ 9117ـ وال ػػذي يع ػػد مبتك ػػر فكػػرة المنظم ػػة المتعمم ػػة واألب
الروحػػي ليػػا .ووفػػؽ ىػػذا النمػػوذج فػػإف المنظمػػات المتعممػػة تتميػػز عػػف غيرىػػا بأنيػػا تتسػػـ بخمػػس
صفات أساسية تتمثؿ فيما يأتي (الحربي:)7797,
- 9التميز الػذاتي لممػوظفيف ( )Personal Masteryالػذي ينظػر إليػو سػنج عمػى أنػو مػنيج
مستمر يسمكو الفرد لتحسيف الذات ,ويقوـ عمى مجموعػة مػف المبػادئ والممارسػات ,منيػا
تحديد الرؤية الشخصية أو تحديد األمور التي يرى الفػرد أنيػا ميمػة بالنسػبة إليػو ,وتحػدد
الوضػػع ال ػراىف لمفػػرد ,أو مػػا يطمػػؽ عميػػو سػػنج التػػوتر اإلبػػداعي الػػذي ُيقصػػد بػػو الشػػعور

بػػالقمؽ والتػػوتر النػػاتج مػػف الفجػػوة الحاصػػمة بػػيف الرؤيػػة والواقػػع؛ فػػاألفراد المتمكنػػوف ذاتي ػاً
يشعروف بالرضا عف الذات ,ولدييـ شػعور بالسػعادة والقػوة الصػادرة عػف قػوة المعرفػة؛ مػا
يكوف لو تأثير إيجابي في معنوياتيـ وأدائيـ وأداء المنظمة ككؿ.

- 7التفكير النظامي ( )System Thinkingالػذي يعرفػو سػنج بأنػو مػنيج واطػار عمػؿ يقػوـ
عمػػى رؤيػػة الكػػؿ بػػدالً مػػف الجػػزء ,ورؤيػػة العبلقػػات البيئيػػة التػػي ت ػربط بػػيف أج ػزاء النظػػاـ
بالمنظمة ,فضبلً عف التركيز عمػى األجػزاء ذاتيػا؛ ألف المنظمػات ىػي أنظمػة فرعيػة مػف
نظ ػػاـ أكب ػػر ,وى ػػو المجتم ػػع ال ػػذي توج ػػد في ػػو ,وى ػػي ك ػػذلؾ عب ػػارة ع ػػف نظ ػػاـ يتك ػػوف م ػػف
مجموعػػة مػػف األج ػزاء المتداخمػػة والمترابطػػة بعضػػيا مػػع بعػػض ,التػػي تػػؤثر معظميػػا فػػي
بعض ,وتتأثر فيما بينيا بطريقة تبادلية.
- 3النمػػاذج الذىنيػػة ( ,)Mental Modelsوىػػي ببسػػاطة تعنبػػر عػػف طريقػػة وأسػػموب مبنػػي
عم ػػى االفت ارض ػػات والمعتق ػػدات الشخص ػػية ع ػػف الكيفي ػػة الت ػػي نج ػػري ونف نس ػػر بي ػػا األم ػػور
واألحػػداث ,والتػػي عم ػػى أساسػػيا تتخػػذ القػ ػ اررات فػػي األعمػػاؿ اليومي ػػة؛ لػػذلؾ فػػإف معظ ػػـ
األفكػػار والمقترحػػات الجديػػدة وذات الجػػدوى تصػػطدـ مػػع النمػػاذج الذىنيػػة عنػػد تطبيقيػػا
عمى أرض الواقع.

18

- 2الرؤيػة المشػتركة ( ,)Shared visionويقصػد بالرؤيػة المشػتركة أنيػا قػدرة مجموعػة مػف
األفراد عمى رسـ صورة مشتركة أو متماثمة لممستقبؿ المنشػود أو مػا يرغبػوف فػي تحقيقػو؛
فالمنظمػػات الناجحػػة ىػػي التػػي تسػػتطيع جمػػع العػػامميف بيػػا حػػوؿ رؤيػػة مشػػتركة واحسػػاس
مشترؾ بتوجيات المنظمة وتطمعاتيا المستقبمية.
- 0الػػتعمُّـ الجمػػاعي ( ,)Team Learningوىػػو إحػػدى أىػػـ السػػمات التػػي تتسػػـ بيػػا فػػرؽ
العمػػؿ البػػارزة والمتمي ػزة بأدائيػػا النػػاجح .ويعػ نػرؼ سػػنج الػػتعمُّـ الجمػػاعي بأنػػو مفتػػاح الػػتعمُّـ
بالمنظمػػة ,وىػػو العمميػػة التػػي يػػتـ بموجبيػػا تنظػػيـ وترتيػػب وتوحيػػد جيػػود مجموعػػة مػػف
األفراد لتحقيؽ النتائج التي يرغبوف في تحقيقيا.
 -0نموذج مارسك وواتكنز(:)Marsick and Watkins Model
قدمت كؿ مف مارسؾ وواتكنز عاـ 9111ـ نموذجاً متكامبلً لممنظمة المتعممة مبنياً عمى تعػريفيـ
لممنظمة المتعممة ,ويحدد ىذا النموذج عنصريف أساسػييف لممنظمػة المتعممػة متكػامميف ومتػداخميف
مػػع بعضػػيما الػػبعض فػػي التػػأثير عمػػى قػػدرة المنظمػػة عمػػى التغييػػر والتطػػوير ,وىمػػا األفػراد والبنػػاء
التنظيمػػي ,ويركػػز ىػػذا النمػػوذج عمػػى الػػتعمـ المسػػتمر لجميػػع مسػػتويات الػػتعمـ التنظيمػػي أي عمػػى
مستوى األف ارد ومسػتوى الجماعػات والمسػتوى التنظيمػي ,حيػث يشػتمؿ كػؿ عنصػر عمػى مجموعػة
م ػػف العناص ػػر الفرعي ػػة الت ػػي تت ػػداخؿ فيم ػػا بيني ػػا لتك ػػوف األبع ػػاد الس ػػبعة لممنظم ػػة المتعمم ػػة ,وى ػػي
(مارسؾ واتكنز:)9111 ,
- 9خمؽ فرص لمتعمـ المستمر.
- 7تشجيع االستفياـ والحوار.
- 3تشجيع التعاوف والتعمـ الجماعي.
- 2تمكيف العامميف لجمعيـ نحو رؤية مشتركة.
- 0إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمـ.
- 6ربط المنظمة بالبيئة الخارجية.
- 0القيادة اإلستراتيجية.
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 -3نموذج ماركواردت (:)Marquardt Model
توصػػؿ مػػاركواردت إلػػى نمػػوذج لممنظمػػة المتعممػػة عػػاـ 9116ـ يتكػػوف مػػف خمسػػة أنظمػػة فرعيػػة
ض ػػرورية لتحقي ػػؽ ال ػػتعمـ التنظيم ػػي والمحافظ ػػة عمي ػػو ويج ػػب أف تعم ػػؿ المنظم ػػة عم ػػى تطويرى ػػا
وفيميا ,وىي (ماركواردت:)7777 ,
- 9التعمـ.
- 7التنظيـ.
- 3األفراد.
- 2المعرفة.
- 0التقنية.
وبواسطة ىػذه األنظمػة الفرعيػة جميعػاً تعػزز وتقػوي عمميػة الػتعمـ بالمنظمػة ,ويتػداخؿ نظػاـ الػتعمـ
مع جميع األنظمة الفرعية ويتفاعؿ معيا ,وتتكامؿ ىذه األنظمة معا لتحويؿ المنظمة إلػى منظمػة
متعممة.
 -4نموذج العتيبي (:)Al-Otaibi Model
قػػاـ العتيبػػي عػػاـ 7779ـ بإعػػداد نمػػوذج لممنظمػػة المتعممػػة بعػػد أف قػػاـ بمراجعػػة مفػػاىيـ المنظمػػة
المتعممة وممارساتيا وأسػاليب تقويميػا مػع مراجعػة المفػاىيـ الثقافيػة فػي المممكػة العربيػة السػعودية
مػػف حيػػث القػػيـ والمعتقػػدات االجتماعيػػة التػػي تػػؤثر عمػػى أف ػراد المنظمػػة ىػػذا النمػػوذج مػػف ثبلثػػة
أنظمة فرعية لممنظمة المتعممة ىي (العتيبي :) 30 , 7779 ,
- 9نظاـ البنػاء التنظيمػي :ويتضػمف ثمانيػة أبعػاد وىػي ىويػة المنظمػة ورؤيتيػا واسػتراتيجيتيا
وبناؤىا الييكمي ونظاميا والعامموف بالمنظمة والميارات وأىداؼ العامميف.
- 7نظ ػػاـ ال ػػتعمـ :ويتض ػػمف أربع ػػة أبع ػػاد وى ػػي التوج ػػو نح ػػو ال ػػتعمـ بالمنظم ػػة وادارة المعرف ػػة
ومستويات التعمـ وأنواعو وتسييبلت التعمـ المتوافرة بالمنظمة.
- 3الثقاف ػػة االجتماعيػ ػػة :وىػ ػػي القػػػيـ والمعتقػػػدات والع ػػادات التػ ػػي ت ػػؤثر فػػػي طريق ػػة التفكيػ ػػر
والتصرؼ والتفاعؿ مع اآلخػر ومػع العػالـ الخػارجي ,وىػي مصػدر أولػي لثقافػة المنظمػة,
وتؤثر عمى الممارسات اإلدارية واألنشطة التنظيمية مثؿ التعمـ.
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 -5نموذج مايمونين (:)Moilanen Model
اقتػػرح مػػايمونيف عػػاـ 7779ـ نموذج ػاً لممنظمػػة المتعممػػة بنػػاء عمػػى مػػا طرحػػو كػػؿ مػػف آرج ػريس
وش ػػوف ,وس ػػينج ,وبي ػػدلر ,وم ػػايو والن ػػؾ ,ومارس ػػؾ وواتكن ػػز ,ث ػػـ ق ػػاـ بإع ػػداد نم ػػوذج أس ػػماه ماس ػػة
المنظمػػة المتعممػػة (  ) The learning Organization Diamondيتكػػوف مػػف خمسػػة أبعػػاد
رئيسة وىي (مايمونيف:) 90 , 7779 ,
- 9الدوافع المحركة ) :(Driving Forcesويقصػد بيػا مػدى سػعي قيػادة المنظمػة إلػى وضػع
اليياكػػؿ واألنظمػػة والعمميػػات التػػي تسػػاعد األف ػراد وتشػػجعيـ عمػػى تطػػوير ميػػاراتيـ فػػي
عمميات التعمـ ,وتزيؿ العوائؽ التي مف الممكف أف تعترض سػبيؿ االسػتفادة مػف معػارفيـ
وخبراتيـ.
- 7تحديػػد اليػػدؼ ( :)Finding the Purposeويقصػػد ب ػػو مػػدى وج ػػود رؤيػػة تنظيمي ػػة
وأىداؼ مشػتركة ,تكػوف مرتبطػة بإسػتراتيجية المنظمػة واتجاىاتيػا ,كمػا تشػير إلػى ارتبػاط
أىداؼ المنظمة برغبة األفراد في تعمـ ميارات وأشياء جديدة.
- 3االس ػػتطبلع واالس ػػتفياـ ( :)Questioningيض ػػـ عناص ػػر لمتع ػػرؼ عم ػػى طبيع ػػة البيئ ػػة
التنظيمي ػػة الداخمي ػػة وم ػػدى وج ػػود العوام ػػؿ الت ػػي تس ػػاعد األف ػػراد عم ػػى تص ػػحيح نم ػػاذجيـ
الذىنية وتحسيف مستوى تعمميـ الفردي والجماعي.
- 2التمكػػيف ( :)Empoweringويشػػير إلػػى مػػدى اسػػتخداـ األسػػاليب المناسػػبة التػػي تمػػنح
األفراد فرصاً لمتعمـ وتعمؿ عمى تعزيػز عمميػة الػتعمـ ضػمف فػرؽ العمػؿ وكيفيػة االسػتفادة
مف معارؼ األفراد وخبراتيـ.
- 0التقيػػيـ ( :)Evaluatingويعنػػي االىتمػػاـ بنتػػائج التص ػرفات واألعمػػاؿ التػػي تػػتبلءـ مػػع
خطط التطوير التنظيمي ,ومدى إفساح المجاؿ لفرؽ العمؿ بتقييـ نتائج أعماليا ذاتيا.
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رابعاً :كيف تصبح المنظمة متعممة :
ىناؾ ثبلث لبنات أساسية لممنظمة المتعممة ىي ( روبر : ) 7776 ,
- 9وجػػود بيئػػة داعمػػة لمػػتعمـ :إف البيئػػة والثقافػػة التنظيميػػة تمعػػب دو اًر ىام ػاً فػػي دعػػـ الػػتعمـ,
حيػث ال يسػتطيع الفػػرد الػتعمـ فػي بيئػػة جامػدة ال تسػمح بوجػػود أخطػاء وال تسػمح لؤلفكػػار
الجديدة مػف قبػؿ األفػراد ,وغيػر مسػموح ألي شػخص أف يبػدي أريػو أو يطػرح وجيػة نظػره
أو أفكاره ,إف بيئة التعمـ يجب أف توفر أمػاف نفسػي لممػوظفيف ,بحيػث ال ينتػابيـ الخػوؼ
مػػف إيضػػاح وجيػػة نظػػرىـ أو تنميػػة خبػراتيـ ومػػنحيـ فػػرص التجربػػة التػػي قػػد تنتيػػي إلػػى
اإلخف ػػاؽ ,إف البيئ ػػة المتعمم ػػة يج ػػب أف تك ػػوف مفتوح ػػة لتقب ػػؿ األفك ػػار الجدي ػػدة ,واعط ػػاء
الوقػػت الكػػافي لتطبيػػؽ ىػػذه األفكػػار ,وبيػػذه الطريقػػة وفػػي ظػػؿ ىػػذه البيئػػة المفتوحػػة يمكػػف
لمموظفيف أف يتعمموا أثناء العمؿ .
- 7وجود عمميات ممموسة لمػتعمـ :بحسػب تعريػؼ الػتعمـ الػذي ىػو الطريقػة التػي يكتسػب بيػا
الفرد المعرفة والميارة مف خبلؿ االستعبلـ والحػوار وفػرص التعمػيـ المسػتمر ,ولكػي يػتعمـ
الفرد أو يكتسب الميارة يجب أف تكوف ىناؾ عممية تعميـ ,وعممية التعمػيـ ىػي التػي تقػدـ
تولي ػػد وجم ػػع وتفس ػػير ونش ػػر المعموم ػػات وتتض ػػمف التج ػػارب لفح ػػص وتط ػػوير المنتج ػػات
والخػػدمات الجديػػدة ,والتعمػػيـ والتػػدريب لتطػػوير المػػوظفيف الجػػدد والمؤسسػػيف ,ولمحصػػوؿ
عم ػػى أقص ػػى اس ػػتفادة ومعرف ػػة يج ػػب أف تح ػػدث مش ػػاركة ب ػػيف ىػ ػؤالء الم ػػوظفيف بطريقػ ػة
واضحة ومحددة .
- 3وجود القيػادة التػي تػوفر التمكػيف :وىػذا البنػد يؤكػد عمػى أىميػة وجػود مثػؿ أعمػى أو قيػادة
تشجع التعميـ في مكاف العمؿ ,فالموظفيف عندما يجدوف مسئولييـ يناقشونيـ ويوجيػونيـ
إلػػى أىميػػة الػػتعمـ ومشػػاركة الخبػرات والمعرفػػة ,وكيػػؼ أف ىػػذا مفيػػد جػػدا لحػػؿ المشػػكبلت
وتطوير أداء األفراد ,ىذا األمػر سػوؼ يػؤدي إلػى تغييػر بيئػة المنظمػة نحػو الػتعمـ ونشػر
ثقافة المنظمة المتعممة داخميا .
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خامساً :أىمية المنظمة المتعممة :
تتضػح أىميػػة المنظمػػة المتعممػػة وضػػرورة تطبيػػؽ المبػادئ التػػي نػػادى بيػػا سػينج لتحويػػؿ منظماتنػػا
إلػػى منظمػػات متعممػػة تسػػتفيد مػػف أخطائيػػا ,ويكػػوف الػػتعمُّـ التنظيمػػي ىػػو الركي ػزة األساسػػية بيػػا,
خاصػػة فػػي ظػػؿ مػػا نعانيػػو مػػف تك ػرار األخطػػاء وعػػدـ الػػتعمُّـ مػػف التجػػارب السػػابقة فػػي منظماتنػػا
الحكومية والخاصة؛ فأغمب المشكبلت التي تواجو تمػؾ المنظمػات قػد تكػوف متكػررة فػي كػؿ عػاـ؛
لذلؾ فإنو آف األواف لتطبيؽ ذلؾ المفيوـ في منظماتنا ,وذلؾ بالقياـ باآلتي( :الحربي :)7797 ,
- 9ضرورة سرعة التكيُّؼ مع التغيرات بالبيئة الخارجية.
- 7أف تعمؿ دوماً عمى تعزيز قدرتيا عمى التغير والتكيؼ.
- 3أف تعمؿ عمى تطوير التعمُّـ الجماعي والفردي بيا.
- 2أف تستخدـ نتائج التعمُّـ لتحقيؽ نتائج أفضؿ.
- 0أف تعمؿ عمى زيادة قدرات العامميف بيا وزيادة درجة التمكيف لدييـ.
- 6أف تعػػي المنظم ػػة أىميػػة إدارة المعرف ػػة وتعم ػػؿ عمػػى تطويرى ػػا وتحسػػينيا وادارتي ػػا بش ػػكؿ
أفضؿ.
- 0االستفادة مف التجارب السابقة داخمياً وخارجياً.
- 2استخداـ التقنية لتعظيـ اإلنتاج والتعمُّـ.
- 1التنبؤ بالتغيرات المستقبمية واالستعداد ليا.
سادساً :التعمم التنظيمي :
التعمـ التنظيمي ىو عممية توسيع وتعميؽ المعرفة في إطار مبلئـ ىو منظمات التعمـ ,وىو يعني
تحسيف األنشطة مف خبلؿ المعرفة والفيـ األفضؿ  .لكف ىذا التعمـ يتـ بصورة يسيرة ومحفػزة فػي
منظمات التعمـ (سالـ .)7772 ,
يعتبر سيموف مف أوائؿ المفكريف الذيف تطرقوا لمصطمح التعمـ التنظيمي عاـ 9161ـ وعرفو عمى
أنػو الػػوعي المتنػػامي بالمشػػكبلت التنظيميػػة والنجػاح فػػي تحديػػد ىػػذه المشػػكبلت وعبلجيػػا مػػف قبػػؿ
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األفراد العامميف في المنظمات بما ينعكس عمى عناصر ومخرجػات المنظمػة ذاتيػا .وىػذا التعريػؼ
يتضمف بصفة عامة عنصريف ميميف أساسييف ىما :الوعي بالمشكبلت المرتبط بمسػتوى المعرفػة
الموجودة في المنظمة ,والمخرجات الناجمة عف ىذا الوعي والمبنيػة عمػى اإلجػراءات التػي تتخػذىا
المنظمة في التعامؿ مع ىذه المشكبلت (سكوت وآخروف .) 73 , 9129 ,
سابعاً :التعميم والتعمم :
تسعى المنظمات لتطوير عاممييا مف خبلؿ التدريب واكتساب الميارات ,إضافة إلى التعميـ حيػث
بدأت المنظمات بمنح العامميف فييا فرصاً تعميمية في المعاىد والجامعػات أو باسػتخداـ الخػريجيف
لتمبيػػة احتياجاتيػػا م ػف المػوارد البش ػرية المؤىمػػة عممي ػاً .وازاءىمػػا كػػاف ىنالػػؾ الشػػكؿ الثالػث األكثػػر
أىمية وىو التعمـ (سالـ .)7772 ,
إف التػػدريب يحمػػؿ بعػػداً آليػاً فػػي نقػػؿ الميػػارة التػػي تتمثػػؿ فػػي مجموعػػة الحركػػات فػػي التعامػػؿ مػػع
اآلل ػػة م ػػف أج ػػؿ اإلنت ػػاج .ك ػػذلؾ الح ػػاؿ م ػػع التعم ػػيـ ال ػػذي ي ػػتـ ب ػػالنمط المدرس ػػي لتمق ػػيف واكتس ػػاب
المعمومات ,وفي كبل الحالتيف ثمة حالة ساكنة يتـ نقميا مف الخبير إلػى المتػدرب أو الطالػب بكػؿ
ما يعنيو ذلؾ مف ىرمية واتصاؿ أحادي االتجاه في الغالب .ولكف مع التعمـ التنظيمي فإف انتقاؿ
المعرفة أو الخبرة أو الميارة يتـ بطريقة التبادؿ والتفاعؿ والتشػارؾ بػيف طػرفيف فػي عبلقػة تتجػاوز
الجانب الرسمي إلى البلرسمي ,ومف النقؿ اآللي إلى التفاعؿ اإلنساني ( عبود .) 7772 ,
إف التدريب والتعميـ يمكف الحصوؿ عمييا خارج موقع العمؿ في حيف إف التعمـ ىو معرفة خاصة
ال يمكف أف تتـ إال في داخؿ العمؿ وسياقو وبالتفاعؿ مع أفراده وأشيائو وقيمو وأس ارره ,لذا فالتعمـ
ال يمكف إال أف يكوف سياقياً أما التدريب والتعميـ فيعتبراف أنشطة غير سياقية .كذلؾ فإف التػدريب
والتعمػػيـ ينصػػباف عمػػى الميػػارات والمعػػارؼ العامػػة وىمػػا يحمػػبلف قػػد اًر مػػف التغييػػر المػرتبط بػػالفيـ
الخػػارجي لمػػا يقػػوـ بػػو الفػػرد ,وىػػذا مػػا يمثمػػو البعػػد المعمومػػاتي فػػي عمميػػة تكػػويف االتجاىػػات أو
تغييرىػػا ,إال أف التعمػػيـ يظػػؿ يحمػػؿ الطػػابع الخػػارجي وبعػػده العػػاـ الػػذي ال يمكػػف تميي ػزه فػػي ىػػذه
الشركة عف أخرى خبلفاً لمتعمـ الذي ال يمكف أف يتـ إال في سياؽ عمؿ الشركة ومرتبطاً بتاريخيا
السابؽ وتطورىا البلحؽ وبالعبلقة مع ما يميزىا عف الشركات األخرى مف ثقافػة وطريقػة التفكيػر.
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وىػػو مػػا يجعمػػو أكثػػر تػػأثي اًر عمػػى تميػػز الشػػركة مػػف جيػػة وأكثػػر انعكاس ػاً عمػػى عائػػدىا (عبػػود ,
.)7772
واذا كاف اإلبداع ىو التفكير باألشياء الجديدة ,واالبتكار ىو القياـ بعمؿ أشياء جديدة ,فػإف الػتعمـ
ىو اكتساب قدرة ىؤالء المبتكريف عمى القياـ بعمؿ ىذه األشياء (عبود .)7772 ,
إف اإلنس ػػاف عمومػ ػاً ى ػػو ك ػػائف م ػػتعمـ م ػػف خ ػػبلؿ حواس ػػو الخم ػػس والق ػػدرة العظيم ػػة لدماغ ػػو عم ػػى
امتصػػاص كػػـ ال حػػدود لػػو مػػف المعمومػػات والمعرفػػة ,كمػػا أف ذاكرتػػو المسػػتودع الجػػوىري لمػػتعمـ
تتسـ في كونيا الوعاء األوسع الذي ال يمتمئ أبداً وال يضاىيو أعظـ الحواسيب (سالـ .)7772 ,
والبػػد م ػف تحديػػد مفيػػوـ الػػتعمـ ,إذ يمكػػف تعريفػػو بأنػػو عمميػػة تنقػػيح لؤلفكػػار وتحويميػػا إلػػى معرفػػة
مفيدة ليا قدرة في التوجيو واتخاذ القرار .كما يمكف تعريفو بأنو التغير في السموؾ أو األداء نتيجة
الخب ػرة ,كػػذلؾ يعػػرؼ الػػتعمـ بأنػػو عمميػػة التفاعػػؿ المتكامػػؿ المحفػػز بالمعرفػػة والخب ػرات والميػػارات
الجديدة التي تؤدي إلى تغير دائـ في السموؾ ونتائج األعماؿ (سالـ .)7772 ,
ولعؿ ذلؾ ما يجعؿ التعمـ عممية تفاعمية تنافذية بيف طػرفيف واجتماعيػة بػيف عػدة أطػراؼ وىػو مػا
يجعم ػػو متج ػػاو اًز لمعم ػػؿ ال ػػذي يرك ػػز عم ػػى الوص ػػاية كم ػػا ف ػػي الت ػػدريب أو الرقاب ػػة الواعي ػػة (س ػػالـ ,
.)7772
والبد أف ينعكس التعمـ إيجابياً عمى نتائج األعمػاؿ بمػا يجعػؿ مػف ىػذا الػتعمـ أداة فعالػة فػي إيجػاد
وتطػ ػػوير المي ػ ػزة التنافسػ ػػية .إف قػ ػػوى التغييػ ػػر الخػ ػػارجي لممنظمػ ػػة المتمثمػ ػػة فػ ػػي السػ ػػوؽ والق ػ ػوانيف
والتكنولوجيا وسوؽ العمؿ والمتغيرات االقتصادية ,تتطمب التعمـ مف أجؿ إجراء التغييرات الداخمية
في اليياكؿ والمعدات والموارد البشرية ,والتي تنعكس عمى القدرات الجوىرية لمشركة فتثري ميزتيا
التنافسية (سالـ .)7772 ,
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المبحث الثاني :عناصر المنظمة المتعممة
أوالً :القيادة:
ميما ترتكز عميو مختمؼ النشاطات في المنظمات العامة والخاصة عمى حد
ًا
تشكؿ القيادة
محور ً
سواء  .وفي ظؿ تنامي المنظمات وكبر حجميا وتشعب أعماليا وتعقدىا أصبحت الحاجة ممحة
إلحداث التغيير والتطوير المبلئـ بالشكؿ الذي يضمف ليا االستم اررية والتميز .وىذه ميمة ال
يمكنيا مف تحريؾ الجيود
تتحقؽ إال في ظؿ قيادة إدارية واعية ,تمتمؾ مف الميارات القيادية ما ّ
وتوجيو الطاقات لتحقيؽ أفضؿ مستوى مف اإلنجاز (السالـ.)7777 ,

- 0مفيوم وتعريف القيادة (: )CONCEPT OF LEADERSHIP
لغوياً " :القود" في المغة نقيض "السوؽ" يقاؿ :يقود الدآبة مف أماميا ويسوقيا مف خمفيا وعميو
فمكاف القائد في المقدمة كالدليؿ والقدوة والمرشد (الفيروز أبادي.)9110 ,
اصطبلحاً :تعددت مفاىيـ وتعريفات القيادة لدى المختصيف تبعاً الختبلفيـ في تحديد مياـ
القائد ,ويمكف أف نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي:
عرفت القيادة بأنيا :القدرة عمى التأثير في اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركة.
وىذا يعني أف القيادة عممية تواصؿ بيف القائد أو المدير ومرؤوسيو ,حيث يتبادلوف المعارؼ
واالتجاىات ,و يتعاونوف عمى إنجاز المياـ الموكولة إلييـ ( عباس. )99 ,7772 ,
وعرفيا بيتر دراكر( )PETER F. DRUCKERبقولو :االرتفاع ببصيرة اإلنساف إلى نظرات أعمؽ,
واالرتفاع بمستوى أدائو إلى أعمى المستويات  ,أما آرثر ويمر ( ) ARTHUR WEMERفيؤكد
عمى أف القيادة ىي القدرة عمى التأثير في اآلخريف ,ويتفؽ معو كونتز وأودنؿ( & CONTEZ
 )ODNELحيث يقوؿ :القيادة ىي القدرة عمى إحداث تأثير في األشخاص عف طريؽ االتصاؿ
بيـ وتوجيييـ نحو تحقيؽ األىداؼ ,وكذا ىايماف وىيمجرت

()HAYMAN & HILGERT

الذي عرفيا بأنيا القدرة التي يمتمكيا الفرد في التأثير عمى أفكار اآلخريف واتجاىاتيـ وسموكيـ,
وىذا يعني أف أي فرد لديو القدرة عمى التأثير في اآلخريف وتوجيييـ نحو ىدؼ مشترؾ فإنو يقوـ
بميمتو كقائد (العبلقي.)7777 ,
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وميما يكف مف أمر ىذه التعريفات وتعددىا فيناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف والدارسيف عمى موضوع
القيادة بأنيا تشتمؿ عمى ىذه العناصر:
 أف كؿ قائد لديو أكثر مف قوة يستطيع أف يؤثر بيا عمى الناس التابعيف لو. ىدؼ القيادة أف يؤثر القائد عمى التابعيف وذلؾ لموصوؿ إلى أىداؼ الجماعة.- 0المدير القائد (: )THE MANAGER AS A LEADER
ىو القائد الذي يعمؿ عمى تحقيؽ النتائج المتوقعة منو بحكـ منصبو  .فمدير المدرسة بحكـ
منصبو يتوقع منو تقديـ خدمة عالية تعميمية وتربوية وتحقيؽ معدالت مف الترابط التنسيقي بيف
العامميف معو لرفع وتحسيف العممية اإلدارية وتطوير األداء العاـ وتحقيؽ األىداؼ المرسومة لو
وذلؾ بتكمفة محددة في وقت معيف فإذا حقؽ المدير ىذه التوقعات نطمؽ عميو مدير فعاؿ
(العبلقي.)7777 ,
- 3القيادة اإلدارية:
القيادة اإلدارية ىي النشاط الذي يمارسو القائد اإلداري في مجاؿ اتخاذ القرار واصدار القرار
واصدار األوامر واإلشراؼ اإلداري عمى اآلخريف باستخداـ السمطة الرسمية وعف طريؽ التأثير
واالستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف والقيادة اإلدارية بيذا المفيوـ تجمع بيف استخداـ السمطة
الرسمية وبيف التأثير عمى سموؾ اآلخريف واستمالتيـ لمتعاوف لتحقيؽ اليدؼ (المميجي.)7777 ,
ولمتوجو نحو القيادة في المنظمة المتعممة  ,ىناؾ عامميف ميميف وىما :
 oتطوير وتنمية القدرات والميارات
تطوير األداء الفعمي
 oتطوير وتنمية المعارؼ والمعتقدات
 oتطوير وتنمية االتجاىات والدوافع
تطوير األداء المحتمؿ
 oتطوير وتنمية القيـ والمعتقدات
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مما سبؽ يمكف التأكيد عمى المفاىيـ اآلتية:
 التعمـ ال يبحث عف مجرد كيفية أداء األعماؿ ولكف عف أدائيا بشكؿ أفضؿ وأسرع .
 التعمـ يتطمب اكتساب وتطبيؽ أسرع واشمؿ لممعارؼ والميارات والقيـ والمعتقدات
واالتجاىات التي مف شأنيا دعـ وتنمية المنظمة .
 تطبيؽ التعمـ ىو في الواقع أىـ مف اكتسابو وتعممو والتطبيؽ معناه خمؽ قيمة مف كؿ
معمومة نتداو ليا بالنسبة لممنظمة ولكؿ عضو فييا .
والتعمـ يعتمد عمى السرعة التي يتعمـ بيا األفراد بالمنظمة وأيضاً عمى السرعة التي يتـ بيا
تطبيؽ التعمـ بالمنظمة (المميجي.)7777 ,
ما الذي يجب أن يسعى القائد إلى تعميمو ؟
فنية ( طرؽ أداء مياـ الوظيفة وأدواتيا )
أوالً  :ميارات
سموكية ( اتخاذ قرار – حؿ مشكبلت – اتصاؿ … )
ثانياً :معمومات عف :
 القوانيف واإلجراءات - الوضع االقتصادي -ثقافة وقيـ المنظمة

السمع والخدمات -
 -الموائح الداخمية

-

 أىداؼ المنظمة ورسالتيا -نظـ الحوافز واألجور والرواتب -

المورديف
 -الجودة

معمومات عامة

 -المنافسيف

 -البيئة االجتماعية

 -التكنولوجيا

اليياكؿ التنظيمية
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 -اإلنتاجية

خواص القيادة في المنظمة المتعممة (المميجي:)7777 ,
 .9المشاركة في وضع السياسات :
جميع المستويات التنظيمية تشارؾ في وضع السياسات العامة لممنظمة ,حيث تعكس
السياسات قيـ جميع العامميف وليس فقط اإلدارة العميا .
مناقشات تقييـ األداء يتـ االستفادة منيا في إعداد وتطوير السياسات واإلجراءات في
المنظمة.
.7

تبادؿ المعمومات والشفافية :
 oيمكنؾ معرفة أداء وحدتؾ أو باقي الوحدات في أي وقت بسيولة وسرعة .
 oالمعمومة يتـ تبادليا لمتعمـ والتفيـ وليس لمعقاب أو الثواب .
 oتكنولوجيا المعمومات يتـ تسخيرىا في فيـ كؿ فرد لمتطمبات دوره بالمنظمة
ولمتحسيف المستمر .
 oتتحدث اإلدارات بحرية مع بعضيا سواء بيدؼ التعاوف أو التنافس .
 oاإلدارة تسيؿ االتصاؿ والتفاوض بيف الوحدات المختمفة .
 oتشارؾ المنظمة في مناسبات التعمـ مع العمبلء  ,المورديف  ,المنافسيف وغيرىـ
ويكوف لممنظمة دور كبير في تعميـ موردييا وعمبلئيا والمجتمع المحيط بيا.

 .3مناخ التعمـ :
 oىناؾ حرية في المبادرة والتصرؼ .
 oىناؾ إثابو لمف يتعمـ ولمف يطبؽ ما تعممو بفاعمية .
 oعند حدوث مشكمة فالكؿ يساعد عمى الحؿ بيدؼ التعمـ مف التجربة أو المشكمة .
 oىناؾ إحساس واتجاه دائـ لمتعمـ والتحسيف المستمر .
 oىناؾ توليفة مف كؿ التخصصات والخمفيات والميارات تعمؿ بالشركة .
 oاألفراد لدييـ الوقت المناسب لتحميؿ أدائيـ ومناقشتو وتحسينو .
 oىناؾ تشجيع لطمب المعونة والمساندة مف اآلخريف حتى يتـ إنجاز المطموب .
.2

فرص التقدـ :
 oفرص التقدـ متساوية ومتاحة لمجميع .
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 oلكؿ فرد الحؽ في التدريب والمطالبة بو .
 oنشجع االستقبلؿ وتحمؿ المسئولية عف اإلنجازات واألفعاؿ الفردية .
 oموارد التعمـ متاحة لمجميع حتى مف خارج المنظمة .
 oميزانية التعمـ في ازدياد باستمرار .
 oفي تقييـ األداء ورسـ المستقبؿ الوظيفي يتـ التركيز عمى متطمبات وامكانات الفرد
لمتعمـ السريع وتطبيؽ ما يتعممو بفاعميو وال يتـ التركيز عمى الثواب والعقاب فقط
(المميجي. )700 , 7777 ,
أنواع التعمم :
يمكف لمفرد أف يتعمـ مف اآلتي ( :المميجي)707 , 7777 ,
المياـ  :ألداء مياـ بعينيا .
المنظومة  :لمعرفة النظـ واإلجراءات بالمنظمة ,مراحؿ إعدادىا وكيفية تحسينيا .
الثقافات  :لتعمـ القيـ واالتجاىات التي تمكف مف العمؿ المثمر والفعاؿ .
القيادة  :لقيادة وادارة األفراد  ,المجموعات والوحدات .
العمؿ الجماعي  :لمعمؿ بروح الفريؽ الواحد لضماف النمو والتطور .
إستراتيجية المنظمة  :مف حيث إعدادىا وتطبيقيا وتحسينيا .
التأمؿ  :بتحميؿ الفرضيات والنماذج التػػي قامػػت عمييا المنظمة وتكونت فييا رؤاىا
التغيير :لتحويؿ وقيادة المنظمة لؤلفضؿ .
وآلف المنظمة المتعممة مختمفة عف باقي المنظمات فإف ليا مقاييس مختمفة أيضاً في قياس
نجاحيا:
 تحدد وضعيا الئلستراتيجي الفعمي بواقعية .

● تستعيف بأحدث التكنولوجيا .

 لدييا رؤية واضحة بأنيا منظمة التعمـ السريع .

● أكثر ابتكا اًر مف منافسييا .

 تستجيب أسرع وبفاعميو لؤلحواؿ التنافسية .
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 تحوؿ المعمومة أسرع إلي معارؼ ذات قيمة .
 تخفض زمف أداء األعماؿ باستمرار وفعالية .
 تتعامؿ مع الغير بشكؿ أكفأ بؿ وتقود التغيير .
 تحسف

وتطور

أدائيا

مف

كؿ

خبلؿ

مف

التحسيف

المستمر

واالختراعات

( .) Breakthoughts
تطبيق مفيوم التعمم في المنظمة ( :المميجي)713 , 7777 ,
ولتطبيؽ مفيوـ التعمـ في المنظمات يمزـ اآلتي:
 .9االنفتاح والشفافية:
تداوؿ المعمومات  ( :رؤية ورسالة المنظمة  ,المنافسيف  ,الجودة  ,صفحة المعموماتية… )
( ما المطموب تعممو؟ أسرع  ,كيؼ ولماذا )
التشجيع :

النجاح – التعمـ السريع ( أىمية الخطوات األولى في التعميـ )

الصبر :

عمى المرؤوس حتى يتعمـ ويطبؽ التعمـ السريع .

 .7التحدي والتغيير :
عمى المنظمات معرفة مدى التحدي الذي تواجيو حتى تتجاوب معو بالصورة
التي تحقؽ ليا ميزة تنافسية وتحقؽ ليا أفضؿ ترتيب في األداء بيف منافسييا..
وبدييياً أف درجة التحدي تحدد معدؿ التعمـ بالمنظمة حيث أنو كمما زاد التحدي كمما زادت
درجة التعميـ بالمنظمة.
وتتحدد درجة التحدي بوجود :
 معمومة جديدة ( عف منتجات – نظـ – أساليب عمؿ وغيرىا ) . -مسئوليات جديدة ( توسعات – أدوار جديدة ) .
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 ظروؼ جديدة ( عوامؿ النجاح بالصناعة  -منافسوف ) مع كؿ معمومة جديدة نتعمـ كيؼنؤدي ميامنا أفضؿ .مع كؿ مسئولية جديدة نتعمـ كيؼ نؤدي ميمة جديدة أفضؿ .مع كؿ
ظروؼ جديدة نتعمـ كيؼ ندبر التغيير ونتميز عف المنافسيف .
 مناخ المنظمة يجب أف يرحب بكؿ أمر جديد ويشجع البحث عف كؿ ما ىو جديد ومفيد
وأف يبنى خطة لمتعامؿ مع المتغيرات بدالً مف مقاومتيا.
أنواع القيادة ( :شرفاوي)7771 ,

ىناؾ أربعة نماذج مف القيادة في التعامؿ مع التعمـ (حسب الشكؿ اآلتي):
شكل رقم ( : )2نماذج القيادة
عالي
Stimulating

Demanding

المنشط لبلبتكار

عالية

كثير الطمب

Caring

Muddling

متعاطؼ

مشوش

المساندة

يوضح الشكؿ السابؽ أف:

التحدي

منخفضة
منخفض

المشوش  :يبحث عف أدوار ال تتطمب قيادة أو إدارة .
المتعاطؼ  :ال يساعد عمى التحفيز أو خمؽ مناخ التعمـ .
كثير الطمب  :يطمب أكثر مما يعطي ( طمبات كثيرة ودعـ قميؿ )
المنشط لبلبتكار  :ىو ليس مجرد قائد أو مدير بؿ منشط لبلبتكار لمرؤوسيو ويمارس مياراتو
السموكية مع المحيطيف بو .
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ومف خبلؿ التحميؿ السابؽ ألنماط القيادة في المنظمة المتعممة فإننا نستخمص مواصفات القائد
كاآلتي:
مواصفات قائد منظمة التعمم السريع (شرفاوي:)7771 ,
 .9تركيز الدعـ والمساندة  :ليس عمى أداء الميمة أو نتائجيا ولكف عمى خمؽ إنساف
(مرؤوس) كؼء طواؿ حياتو .
 .7مدة الدعـ والمساندة  :طواؿ العمر وليس لمجرد شيور أو سنوات .
 .3أسموب المساندة :ليس فقط باإلرشاد والتوجيو ولكف بمفيوـ صداقة عمؿ مستمرة بيف
الطرفيف ( الرئيس والمرؤوس ) .
.2أسموب التعامؿ مع التحدي  :ال ينظر إليو كمشكمة يجب حميا أو استبعادىا ولكف كجزء
طبيعي مف عالـ كمو إثارة لتعيش فيو المنظمة بؿ وفي أحياف كثيرة تقوده .
 .0المزايا المنظمة  :ليس مجرد األداء أو تحقيؽ األىداؼ ولكف يتعدى ذلؾ إلي تحقيؽ
رسالة منظمة .
صفات القائد المنشط لالبتكار في منظمة التعمم المستمر (الكردي: )7797 ,
 .9قبؿ أف يطمب مف اآلخريف أداء ميمة ما ,عميو أف يعمؿ مسبقاً عمى تحديد أبعاد
ومتطمبات ىذه الميمة خطوة بخطوة .
 .7يفتح مجاالت لآلخريف لتنمية ذاتيـ مف خبلؿ أداء كؿ ما ىو جديد في العمؿ .
 .3يستمع ألفكار اآلخريف ويساعدىـ عمى تضمينيا في مشروعاتيـ وخططيـ في العمؿ
والحياة.
 .2عندما يريد مف اآلخريف عمؿ شيء ما  ,يعطييـ تعميمات واضحة جداً .
 .0ال يساعد اآلخريف عمى التعمـ فقط بؿ يساعدىـ أيضاً عمى تخطيط كيفية تعامميـ مع
التحديات .
 .6يسأؿ اآلخريف أسئمة تساعدىـ عمى التفكير .
 .0يتأكد مف فيـ اآلخريف لمتعميمات بوضوح .
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 .2أف يكوف مستعداً لترؾ اآلخريف يجربوف أشياء جديدة حتى ولو أدى ذلؾ إلي عدـ إنياء
الميمة كما ينبغي .
 .1أف ييتـ بما يفعمو اآلخريف خارج المنظمة وكيؼ يؤثر ذلؾ سمباً أو إيجاباً عمى أنشطة
العمؿ
 .97يتابع األعماؿ التي يطمبيا مف اآلخريف ويعرفيـ كيؼ كاف مستوى أدائيـ فييا .
 .99يشجع الناس عمى مراجعة الطريقة التي يؤدوف بيا األعماؿ والتخطيط لتحسينيا .
 .97يجمس مع اآلخريف ويساعدىـ عمى التفكير في مستقبميـ الوظيفي وأيف ىـ منو اآلف.
ميارات التعمم السريع :
ونركز ىنا عمى ميارات التعمـ لكؿ الوظائؼ في المنظمة كاآلتي (الكردي:)7797 ,
جدوؿ رقـ ()9
ميارات التعمـ لكؿ وظيفة في المنظمة
المدير

القائد

عضو الفريؽ

الفرد المتعمـ

وضع الرؤيا

تسييؿ العمؿ

تطبيؽ اإلمكانات

التساؤؿ

الجماعي

الفنية

التوجيو بالمشاركة

المساىمة كعضو في

االستماعراءة
الكتابة والق

الفريؽ

السريعة
التطبيؽ

قيادة الفريؽ

االستفادة القصوى

تسييؿ الحوار
االستراتيجي
نمذجة األفعاؿ
نمذجة التفكير

( جماعي )

إدارة التغيير

البحث

مف المعرفة
إدارة الوحدة كشركة تعمـ كيفية التعمـ

التفكير االبتكاري

مصغرة
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بعض إرشادات التعمم في المنظمة (الكردي:)7797 ,


البد مف وضع تصور لممادة المراد تعميميا مع تحديد مصادر المعمومات والمعارؼ
وأولوياتيا .



وضع جدوؿ زمني لمدة التعمـ .



استخداـ ميارات القراءة السريعة ( التركيز عمى الرسومات والجداوؿ – العناويف الكممات
الحرجة أو الميمة . ) … -



ترتيب األفكار و تحديد الميـ والمطموب في المادة المقروءة.



البد مف طرح األسئمة اآلتية :
 ماذا تعممت ىنا ؟ -كيؼ أضع ما تعممتو في حيز التطبيؽ ؟



التعامؿ مع المراد تغييره جزءاً جزءاً حسب األولويات .



تحديد البدائؿ المتاحة الميمة قبؿ اتخاذ الق اررات .



تحديد

عبلقة

ىذه

الق اررات

عمى

اتجاىات

المؤسسة

اإلستراتيجية

( . )StrategicDirections

ثانيا  :الثقافة التنظيمية :
إف المنظمػػة المتعممػػة تمتمػػؾ ثقافػػة تكيفيػػة قويػػة تعتمػػد عمػػى االنفتػػاح والتقاسػػـ الثقػػافي ,ألف تعمػػيـ
منيج التعمـ خبلؿ العمؿ يعني انفتاح المنظمة وشفافية االتصاؿ وتبادؿ المعمومات والمعارؼ بيف
العػػامميف وبػػيف المسػػتويات التنظيميػػة عموم ػاً ممػػا يعنػػي تجػػاوز ىػػذه األطػػر البيروقراطيػػة وتحػػوؿ
التركيبة اليرمية التقميديػة نحػو تركيبػة دائريػة متقاربػة المسػتويات التنظيميػة تمغػي الحػواجز القديمػة
المتعارؼ عمييػا والتػي كانػت تحجػب التنافػذ والتفاعػؿ العفػوي ,وتسػعى لتطػوير العػامميف وسػموكيـ
التنظيم ػػي ال ػػوظيفي .وى ػػو ذو دالل ػػة واض ػػحة عم ػػى أىمي ػػة ى ػػذه المنظم ػػات المتعممػ ػة الت ػػي أثبت ػػت
جػػدارتيا عمػػى الصػػعد التشػػغيمية والعممياتيػػة واإلسػػتراتيجية .إف منظمػػات الػػتعمـ قػػدمت المثػػاؿ عمػػى
تفوؽ ثقافتيا مف خبلؿ تفوؽ المدخؿ النظمي وأف الجميع جزء مف نظػاـ متفاعػؿ دينػاميكي مفتػوح
عمى البيئة الخارجية (ىوفستيد.)9120 ,
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والثقاف ػػة التنظيمي ػػة ى ػػي مجموع ػػة م ػػف االعتق ػػادات والتوقع ػػات والق ػػيـ الت ػػي يش ػػترؾ بي ػػا أعض ػػاء
المنظمػػة ,كمػػا تعػػرؼ أنيػػا مجموعػػة مػػف المبػػادئ األساسػػية التػػي اخترعتيػػا واكتشػػفتيا أو شػػكمتيا
جماعػػة معينػػة بيػػدؼ التعػػود عمػػى حػػؿ بعػػض المشػاكؿ التػػي تخػػص التػػأقمـ مػػع المحػػيط الخػػارجي
واالنسجاـ أو التكامؿ الداخمي (ىوفستيد.)9120 ,
وتمثؿ الثقافة التنظيمية مجموعة مف المميػزات التػي تميػز المنظمػة عػف بػاقي المنظمػات األخػرى,
وىػػذه الممي ػزات ذات تػػأثير كبيػػر عمػػى سػػموؾ األف ػراد داخػػؿ المنظمػػة ,وتمثػػؿ إطػػار يوجػػو سػػموؾ
األف ػراد أثنػػاء العمػػؿ ,خاصػػة عنػػدما تتبنػػى المنظمػػة قيم ػاً معينػػة مثػػؿ االىتمػػاـ بػػالعمبلء وتحسػػيف
الفاعمية والكفاءة والخضوع لؤلنظمة والقوانيف.
كمػػا تعػػرؼ الثقافػػة التنظيميػػة بأنيػػا "التجميػػع أو التكػػويف المبػػرمج لمعقػػؿ الػػذي يتميػػز بػػو أعضػػاء
المنظمة بعضيـ عف البعض اآلخر" (ىوفستيد.)77, 9120 ,
ويعك ػػس ى ػػذا المفي ػػوـ أف أعض ػػاء المنظم ػػة "ينتم ػػوف بالتأكي ػػد إل ػػى جماع ػػات أخ ػػرى مث ػػؿ طبق ػػة
اجتماعيػػة أو جماعػػة عرقيػػة معينػػة ,بمعنػػى أف القػػيـ واالفت ارضػػات التػػي يحممونيػػا وغيرىػػا ال تنبػػع
عػػف ثقػػافتيـ التنظيميػػة فحسػػب بػػؿ تػػأتي متفاعمػػة مػػع الثقافػػات لػػدى تمػػؾ الجماعػػات األخػػرى التػػي
ينتموف ليا" (المميجي.) 301 , 7777 ,
يتضح لنا مما سبؽ أف الثقافة التنظيمية تؤطر أغمب الق اررات المصنوعة داخؿ المنظمة ,وبالتالي
تجبر البيئة الخارجية بما فييا مف حركيػة وتعقيػد صػانع القػرار داخػؿ المنظمػة عمػى إيجػاد أرضػية
مرنة لمثقافة التنظيمية تحاكي صفة التعقيد الموجودة في ىذه البيئة وتفرز حالة مػف الواقعيػة عمػى
ق اررات ميمة ترتبط ببقاء المنظمػة واسػتمرارىا ,حيػث أصػبح " مفيػوـ تغييػر الثقافػة التنظيميػة حػبلً
لمعظػ ػػـ مشػ ػػاكؿ المنظمػ ػػات ومحػ ػػؿ اىتمػ ػػاـ العديػ ػػد مػ ػػف البػ ػػاحثيف فػ ػػي مجػ ػػاؿ اإلدارة والسػ ػػموؾ "
(السكارنة.) 302 , 7771 ,
ي ػػدرج بع ػػض الب ػػاحثيف مفي ػػوـ الثقاف ػػة التنظيمي ػػة ض ػػمف مفي ػػوـ الظ ػػاىرة الديناميكي ػػة الت ػػي تتس ػػـ
بالتناقضػػات والتػػوترات المختمفػػة فػػي التصػػورات والنمػػاذج واألفكػػار وذلػػؾ نتيجػػة لمتغيػرات المسػػتمرة
فػػي البيئػػة االجتماعيػػة والتغي ػرات فػػي العبلقػػات بػػيف األف ػراد العػػامميف بعضػػيـ الػػبعض مػػف جيػػة
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والتغيرات في العبلقات بيف العامميف وبيف المنظمػة مػف جيػة أخػرى ,وىػي بػذلؾ تبػادؿ لمتصػورات
المختمفة الديناميكية التي تنبثؽ منيا المعاني الجديدة.
ويػػرى بػػاحثو اإلدارة اإلسػػتراتيجية بػػأف الثقافػػة التنظيميػػة ىػػي نظػػاـ مػػف القػػيـ المشػػتركة والمعتقػػدات
والعادات التي تسود داخؿ المنظمة والتي تتفاعؿ مع الييكؿ والسياسات لتنتج أعرافاً سموكية ,وأف
لكؿ منظمة ثقافتيا التي تمتاز بيا عف غيرىا مف المنظمات (ياسيف وآخروف.)9112 ,
وغالبػاً مػػا يعػػود ىػػذا االخػػتبلؼ فػػي ثقافػػة المنظمػػات إلػػى مجموعػػة مػػف العوامػػؿ التػػي تسػػاىـ بػػدور
أساسي في ىذا االختبلؼ وتتمثؿ باآلتي( :ياسيف وآخروف) 23 , 9112 ,
- 9بيئػة األعمػاؿ وطبيعػة القطػػاع الػذي تنتمػي إليػو المنظمػػة ,فقطػاع الصػناعات اإللكترونيػػة
يركز عمى الثقافة اإلبداعية والقطاع الديني يفرض ثقافة دينية وىكذا.
- 7القيػػادة اإلداريػػة ومػػا تحممػػو مػػف أفكػػار وافت ارضػػات مػػف خػػبلؿ التجربػػة التػػي واكبتيػػا ,إذ
يحاولوف العػودة إلػى مجموعػة األطػر المرجعيػة التػي تبػرز أىميتيػا فػي جميػع المسػتويات
اإلدارية.
- 3تجربة األفراد العامميف في المنظمة وخبرتيـ في كيفية حؿ المشكبلت التي تواجييـ.
إف الثقافػػة التنظيميػػة ال تػػنعكس فػػي سػػموؾ أف ػراد المنظمػػة فقػػط بػػؿ ىنػػاؾ ثقافػػة ألسػػاليب إنتػػاجيـ
لمسػػمع – ثقافػػة إنتاجيػػة – وثقافػػة لمخػػدمات والمبػػاني التػػي يػػتـ اختيارىػػا والترتيػػب الػػداخمي ألمػػاكف
العمؿ – ثقافة الترتيب – وفي نظرتيا لئلبداع والفرص الجديدة وتنمية األطر اإلدارية.
ويمكن توضيح محددات الثقافة التنظيمية كما يمي (الكردي: )7797 ,
- 9درجة المبادرة الفردية وما يتمتع بو الموظفوف مف حرية ومسؤولية وحرية تصرؼ.
- 7درجة المخاطرة وتشجيع الموظفيف عمى أف يكونوا مبدعيف ولدييـ روح المبادرة.
- 3درجة وضوح األىداؼ والتوقعات مف قبؿ العامميف.
- 2درجة التكامؿ بيف الوحدات المختمفة في التنظيـ.
- 0مدى دعـ اإلدارة العميا لمعامميف.
- 6مدى الرقابة المتمثؿ باإلجراءات والتعميمات واحكاـ اإلشراؼ الدقيؽ عمى العامميف.
- 0مدى الوالء لممنظمة وتغميبو عمى الوالءات التنظيمية الفرعية.
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- 2طبيعػ ػػة أنظمػ ػػة الح ػ ػوافز والمكاف ػ ػ ت ,وفيمػ ػػا إذا كانػ ػػت عمػ ػػى األداء أو عمػػػى معػ ػػايير
األقدمية والواسطة.
- 1درجة تحمؿ االختبلؼ والسماح بسماع وجيات نظر معارضة.
- 97طبيعة نظاـ االتصاالت وفيما إذا كاف قاص اًر عمى القنػوات الرسػمية التػي يحػددىا نمػط
التسمسؿ أو نمط شبكياً يسمح بتبادؿ المعمومات في كؿ االتجاىات.
عناصر الثقافة التنظيمية ( :الينداوي)7776 ,
- 9المعتقدات التنظيمية :وىي عبارة عف تصورات مشتركة لمعامميف في المنظمة تػدور حػوؿ
طبيعػػة العمػػؿ ,وكيفي ػػة انجػػاز األعم ػػاؿ الوظيفيػػة ,وم ػػف ىػػذه المعتق ػػدات أىميػػة مش ػػاركة
العامميف في عممية صػنع القػ اررات ,كيفيػة إدارة العمػؿ المتخصصػة لػذاتيا ,وأثػر ذلػؾ فػي
تحقيؽ األىداؼ التنظيمية .
- 7القػيـ السػػائدة :وىػي عبػػارة عػف اتفاقػػات مشػتركة بػػيف أفػراد المنظمػػة حػوؿ مػػا ىػو مرغػػوب
وما ىو غير مرغوب أو غير جيد أو غير ميـ في بيئة عمؿ المنظمة ,وىػي التػي توجػو
سموؾ العامميف ضمف الظروؼ التنظيمية المختمفة ,ومف ىذه القيـ توجيو جيػود المنظمػة
نحو المستفيد ,واالىتماـ باألداء واحتراـ اآلخريف وااللتزاـ بالقوانيف.
- 3المعايير التنظيمية :وىي عبارة عف معايير يمتزـ بيػا العػامموف فػي المنظمػة عمػى اعتبػار
أنيا مفيدة لممنظمة ,وغالباً ما تكوف ىذه المعايير غير مكتوبة وواجبة اإلتباع ,مثؿ عػدـ
تعييف األب واالبف في نفس المنظمة ,خاصة المنظمات التجارية كالبنوؾ .
- 2التوقعػػات التنظيميػػة :وىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف األشػػياء المتوقعػػة التػػي يحػػددىا أو
يتوقعيا الفرد مف المنظمة وكػذلؾ تتوقعيػا المنظمػة مػف الفػرد ,خػبلؿ فتػرة عمػؿ الفػرد فػي
المنظم ػػة ,مث ػػؿ التوقع ػػات المتبادل ػػة ب ػػيف الػ ػرئيس والم ػػرؤوس ,وم ػػف ال ػػزمبلء فيم ػػا بي ػػنيـ,
والمتمثمػ ػػة بالتقػ ػػدير واالحت ػ ػراـ ,وتػ ػػوفير بيئػ ػػة تنظيميػ ػػة تسػ ػػاعد وتػ ػػدعـ احتياجػ ػػات الفػ ػػرد
االقتصادية والنفسية واالجتماعية .
أىمية الثقافة التنظيمية:
لمثقافة التنظيمية أىمية بالغة داخؿ المنظمة وخارجيا (جغمولي: )7771 ,
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- 9داخؿ المنظمة :
 تحقيؽ التكيؼ بيف أفراد المنظمة وتنميػة القػدرة االسػتيعابية لمعػامميف مػف خػبلؿ التػ لؼبػػيف األف ػراد وسػػرعة االتصػػاؿ فيمػػا بيػػنيـ واإلدارة وتحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف أف ػراد التنظػػيـ بمػػا
يحقؽ الفعالية في األداء.
 الت ػػأثير الب ػػالغ ف ػػي تحوي ػػؿ الس ػػموكيات غي ػػر المقبول ػػة وظيفيػ ػاً وتحويمي ػػا إل ػػى س ػػموكياتمرغوبة مما يحقؽ الفعالية.
 منح اإلحساس بالكياف واليوية واألماف لدى العامميف. أداة لمتغير ووسيمة مف وسائؿ االبتكار ومكوف عاـ لمسموؾ. وسيمة إرشاد لمسموكيات المرغوبة وأداة لممساعدة في فيـ األنشطة التنظيمية. تحديػػد أسػػموب وسػػرعة اسػػتجابة األف ػراد لتص ػرفات المنافسػػيف واحتياجػػات العمػػبلء بمػػايحقؽ لممنظمة تواجدىا.
- 7خارج المنظمة :
 تحقي ػػؽ التكي ػػؼ م ػػع البيئ ػػة الخارجي ػػة وزي ػػادة س ػػمعة المنظم ػػة أخبلقيػ ػاً م ػػع زي ػػادة ع ػػددالعمبلء وانتمائيـ لممنظمة.
 أداة لمرقابة االجتماعية ووسيمة لتحقيؽ استقرار النظاـ االجتماعي. نشر الثقافة بيف األفراد وتحقيؽ االلتزاـ األخبلقي ونشر الوعي. المساىمة في زيادة ترشيد الموارد مػف خػبلؿ نشػر السػموكيات والمسػاعدة عمػى صػياغةاألخبلؽ وتجنب إىدار الماؿ عاـ.
 زيادة األماف االجتماعي وبث روح الود واأللفة. -سرعة استجابة األفراد لمتغيرات التي تحدث في المجتمع.
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خصائص الثقافة التنظيمية ( :السكارنة) 307 , 7771 ,
- 9الثقافػػة التنظيميػػة نظػػاـ مركػػب :ال تممػػؾ المنظمػػة ثقافػػة واحػػدة وانمػػا تحتػػوي عمػػى ثقافػػات
فرعي ػػة تختم ػػؼ ب ػػاختبلؼ األفػ ػراد المنتم ػػيف إليي ػػا وع ػػادة ال يوج ػػد تع ػػارض ب ػػيف الثقاف ػػات
الفرعية والثقافة الرئيسية.
- 7الثقافػػة التنظيميػػة نظػػاـ متكامػػؿ :وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ خمػػؽ االنسػػجاـ بػػيف العناصػػر المختمفػػة
لمثقافة داخؿ المنظمة ,بحيث أف أي تغيير عمػى أحػد عناصػر الثقافػة يػنعكس عمػى بػاقي
العناصر األخرى.
- 3الثقافػػة التنظيميػػة نظػػاـ متغيػػر ومتطػػور :عػػادة مػػا تكػػوف الثقافػػة التنظيميػػة قابمػػة لمتغيػػر
والتطوير تماشياً مع المتغيرات البيئية والخارجية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
- 2الثقافة التنظيمية نظاـ مرف :تتكيؼ الثقافة التنظيمية مع المتغيرات التي تحػدث داخػؿ أو
خارج المنظمة وىذا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.
تأثير الثقافة التنظيمية عمى المنظمة :
تؤثر الثقافة التنظيمية عمى المنظمة في عدة جوانب وأبعاد منيا( :السكارنة) 302 , 7771 ,
- 9أثر الثقافة التنظيمية عمى فعالية المنظمة:
تؤثر الثقافة التنظيميػة القويػة بدرجػة كبيػرة عمػى األداء وتحقيػؽ اإلنتاجيػة المرتفعػة ,حيػث
أشػػارت بعػػض الد ارسػػات حػػوؿ خصػػائص المنظمػػات المتمي ػزة األداء أف المنظمػػات التػػي
تتمتع بثقافة تنظيمية متجانسة وقوية ىي األكثر إبداعاً وأف التأثير اإليجابي لمثقافة القوية
عمػػى أداء المنظمػػة تسػػمح بتحفيػػز العمػػاؿ عمػػى العمػػؿ بػػالرجوع إلػػى القػػيـ المشػػتركة ممػػا
يخمػػؽ نوع ػاً مػػف الرضػػا لػػدى العمػػاؿ يجعميػػـ يسػػتغموف طاقػػاتيـ ويعممػػوف عمػػى تحسػػينيا,
كذلؾ فاعمية المنظمة تتطمب تحقيؽ التوافؽ بيف الثقافة التنظيمية لممنظمة والتغيرات التي
تطػ أر عمػى محيطيػػا الخػارجي ,وكػػذلؾ يجػب أف تكػػوف ثقافػة المنظمػػة مبلئمػة إلسػػتراتيجية
المنظمػػة وأف أي تغييػػر فػػي ىػػذه اإلسػػتراتيجية تتطمػػب إج ػراء تغيي ػرات متزامنػػة فػػي ثقافػػة
المنظمة واال يكوف مصير ىذه اإلستراتيجية ىو الفشؿ.
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- 7أثر الثقافة التنظيمية عمى اليياكؿ التنظيمية:
تػػؤثر الثقافػػة التنظيميػػة فػػي نػػوع الييكػػؿ التنظيمػػي والممارسػػات اإلداريػػة كالقيػػادة واتخػػاذ
القػ اررات واالتصػػاالت ,واف مبلئمػػة الييكػػؿ التنظيمػػي لثقافػػة المنظمػػة يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ
الفعالية لممنظمة ,كذلؾ الثقافة القوية تحدد السموؾ المقبوؿ مػف طػرؼ األفػراد وىػذا يػؤدي
إلى نوع مف الرقابة الضمنية وبالتػالي يػنخفض اىتمػاـ اإلدارة بوضػع األنظمػة والتعميمػات
الرسمية لتوجيو سموؾ األفراد .
- 3أثر الثقافة التنظيمية عمى االنتماء التنظيمي:
يتميز األفراد في المنظمات ذات الثقافة القوية بااللتزاـ واالنتماء لممنظمة ,فاإلجماع عمى
القيـ واالعتقادات يزيد مف إخبلص العماؿ ووالئيـ والتصاقيـ الشديد بالمنظمة وىذا يمثؿ
ميزة تنافسية ميمة لممنظمة تعود بالنتائج اإليجابية عمييا .

ثالثا  :األداء التنافسي :
إف المنظم ػػة المتعمم ػػة م ػػا ى ػػي إال نػ ػواة حقيقي ػػة لقي ػػاس األداء وتط ػػويره ,حي ػػث أف ثقاف ػػة المنظم ػػة
المتعممة داعمة لمؤشرات قياس األداء ,وىي تحظى بثقة وقبوؿ مف جميع أعضاء المنظمة الػذيف
كمػػا قمنػػا عػػنيـ أنيػػـ يشػػتركوف فػػي مجموعػػات متجانسػػة مػػف القػػيـ والمعتقػػدات والتقاليػػد والمعػػايير
واالفت ارضػػات التػػي تحكػػـ سػػموكيـ واتجػػاىيـ داخػػؿ المنظمػػة نحػػو التطػػور المسػػتمر وتطػػوير األداء
والنتائج المتوافقة مع األىداؼ.
واألداء ىو سجؿ بالنتائج المحققة يجسد سموكاً عممياً يؤدي لدرجػة مػف بمػوغ الفػرد أو فريػؽ العمػؿ
لؤلىداؼ المحققة بكفاءة وفاعميػة .الكفػاءة ىػي القػدرة عمػى االسػتخداـ الكػؼء لممػوارد المتاحػة مػف
خبلؿ خفض أو تحجيـ الفاقد منيا مف خبلؿ استخداـ الموارد بالقدر المناسب وفؽ معايير محددة
لمجدولة والجودة والكفاءة ,وأما الفاعمية فتتمثػؿ فػي القػدرة عمػى تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة مػف خػبلؿ
حسػف أداء األنشػطة المناسػػبة ودوف أف يتعػارض ذلػػؾ مػع المصػػمحة المجتمعيػة ,بمعنػػى آخػر ىػػؿ
يحسف العامموف وفرؽ العمؿ والمديروف أداء ما يجب أف يؤدي إلى تحقيؽ األىػداؼ ,أـ أف ىنػاؾ
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أنشػػطة أخػػرى تػػؤدى دوف داعػػي أو مبػػرر؟ ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػإف كانػػت المنظمػػة فاعمػػة لكنيػػا ال
تراعي االسػتخداـ الرشػيد لمواردىػا فػي سػعييا لبمػوغ أىػدافيا فػإف األداء سػيكوف صػعباً (مصػطفى,
.) 320 , 7771
وعممية تحميؿ أداء الفرد بكؿ ما يتعمؽ بو مف صػفات نفسػية أو بدنيػة أو ميػارات فنيػة أو سػموكية
أو فكرية تيدؼ إلى تحديد نقاط القوة وتعزيزىا وتحديد نقاط الضعؼ ومعالجتيا ,كضمانة أساسية
لتطوير أداء الموظفيف.
وتتضػػمف عمميػػة تقيػػيـ األداء وضػػع واعػػداد معػػدالت لمعمػػؿ ,ثػػـ تقيػػيـ أداء الموظػػؼ الفعمػػي قياسػاً
ليذه المعدالت ,ثـ إضافة تغذية راجعػة لمموظػؼ بيػدؼ حثػو عمػى الػتخمص مػف عيػوب األداء أو
لمواصمة األداء وفؽ المعدؿ المطموب (ديسمر . ) 377 , 7770 ,
ولقد وضح السالم (  ) 039 , 0229مزايا عممية تقييم األداء كما يمي :
تتميز عممية تقييـ األداء بخمسة خصائص ىي:
- 9أنيا عممية إدارية مخطط ليا مسبقاً بشكؿ رسمي.
- 7أنيا عمميػة إيجابيػة ألنيػا ال تسػعى إلػى كشػؼ العيػوب فقػط وانمػا تيػتـ أيضػاً بنقػاط القػوة
التي جسدىا الفرد أثناء سعيو إلى تحقيؽ اليدؼ.
- 3أنيػػا ال تتضػػمف إنجػػاز الواجبػػات فقػػط بػػؿ قيػػاس مػػدى الت ػزاـ الموظػػؼ بسػػموكيات العمػػؿ
المطموب منو والنتائج التي تحققت مف االلتزاـ بيذه السموكيات خبلؿ فترة التقييـ.
- 2أنيػػا عمميػػة شػػاممة وعامػػة فػػي وقػػت واحػػد ,حيػػث يشػػمؿ تقيػػيـ األداء جميػػع العػػامميف فػػي
المنظمة مف رؤساء ومرؤوسيف في كافة المستويات اإلدارية.
- 0أف عممية تقييـ األداء عممية مسػتمرة يوميػاً أي غيػر موسػمية واف كانػت نتائجيػا الرسػمية
تسػػتخرج عمػػى فت ػرات متباعػػدة ,والنتػػائج النيائيػػة ىػػي عبػػارة عػػف تحميػػؿ كافػػة الجزيئػػات
والتحركات المتعمقة بالعمؿ اليومي لمموظؼ ,وقد يتـ التقييـ عمى أساس سنوي أو نصؼ
سنوي أو ربع سنوي أحياناً.
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وتعد عممية تقييـ أداء العامميف في الوقت الحاضر جزءاً أساسياً مف منيجيػة إدارة الجػودة الشػاممة
التي تمثؿ المنيج المعاصػر فػي إدارة المنظمػات ,وىػي منيجيػة تؤكػد عمػى ضػرورة االسػتمرار فػي
تحسيف وتطوير أداء العامميف مف خبلؿ ما تظيره نتائج تقييـ أدائيـ.
إذ أف الفاعمية التنظيمية التي توفر لمزبائف سمعاً وخدمات يرضوف عنيا متوقفػة عمػى جػودة األداء
وتحسينو المستمر.
أسس التقييم الفاعل ألداء العاممين :
تتمثؿ أىـ األسس التي يقػوـ عمييػا التقيػيـ الفاعػؿ ألداء العػامميف فيمػا يمػي( :مصػطفى, 7771 ,
) 321
- 9اسػػتخداـ مفػػاىيـ ومعػػايير موضػػوعية موحػػدة لقيػػاس وتقيػػيـ العػػامميف فػػي العمػػؿ الواحػػد أو
المجموعة الوظيفية المتجانسة ,بما يكفؿ وحدة وموضوعية القياس والتقييـ.
- 7تأصيؿ مفيوـ أف التقييـ ليس تصيداً لؤلخطاء أو اتياماً أو تجريحػاً لشػخص الفػرد ,وانمػا
ى ػػو تع ػػرؼ عم ػػى نم ػػط ومس ػػتوى أدائ ػػو الفعم ػػي مقارنػ ػاً ب ػػاألداء المس ػػتيدؼ أو المفت ػػرض,
لتحديد ما قد يتواجد مف قصور ومساعدة الفرد عمى تداركو.
- 3توفر نظاـ فعاؿ لبلتصاؿ بيف الرؤساء والمرؤوسيف عمػى اخػتبلؼ مسػتوياتيـ يتػيح النقػؿ
الواضح والسميـ لمفيوـ وأىداؼ ومعايير تقييـ آراء المرؤوسيف وكػذلؾ نقػؿ آراء وتبريػرات
المرؤوسيف لرؤسائيـ.
- 2إدراؾ الرؤس ػػاء والمرؤوس ػػيف لمفي ػػوـ وأى ػػداؼ ومع ػػايير التقي ػػيـ وايم ػػانيـ بفاعميتي ػػا بحي ػػث
يس ػػيؿ عم ػػى الرؤس ػػاء تطبي ػػؽ المع ػػايير وي ػػدرؾ المرؤوس ػػوف موض ػػوعيتيا وفاعميتي ػػا ف ػػي
تنميتيـ الذاتية.
- 0إدراؾ واعتبار كؿ مف اإليجابيات والسمبيات ,بحيث ال يتـ تغميب أحدىما عمػى األخػرى,
أو إدراؾ السػ ػ ػػمبيات دوف اإليجابيػ ػ ػػات أو العك ػ ػ ػس ,ومػ ػ ػػف ناحيػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرى يمكػ ػ ػػف تغميػ ػ ػػب
اإليجابيات طالما لػـ يبػدر مػف الموظػؼ أو الموظفػة إخػبلؿ مممػوس بواجبػات وأخبلقيػات
العمؿ.
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- 6استقص ػاء المعمومػػات عػػف أداء األف ػراد مػػف مصػػادرىا األصػػمية المعتمػػدة مثػػؿ الفػػرد نفسػػو
ورئيس ػػو المباش ػػر ,وعن ػػد تقي ػػيـ الػ ػرئيس يمك ػػف االعتم ػػاد عم ػػى آراء مرؤوس ػػيو ,وذل ػػؾ دوف
االستماع إلى آراء أو وشايات اآلخريف التي قد تػؤثر عمػى حياديػة وموضػوعية التقيػيـ أو
تمغييا تماماً.
- 0المشاركة في عممية التقييـ مف خبلؿ اشتراؾ المرؤوس في عمميػة تقييمػو ,إمػا مػف خػبلؿ
دعوتو لمؿء نموذج التقييـ وتوضيح انجازاتو ,أو مف خبلؿ عرض تقييـ الرئيس المباشر
عمى رؤسائو األعمى لعبلج ما قد يحدث مف خطأ أو تحيز خبلؿ عممية التقييـ.
- 2أف يؤسس التقييـ عمى قياس الجدارة ( )Competencyوىي تشػمؿ الميػارات والمعػارؼ
والخبرات البلزمة لؤلداء.
األداء التنافسي :
تسػػتطيع المنظمػػة أف تمعػػب دو اًر كبي ػ اًر فػػي تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة لػػدى العػػامميف ,وذلػػؾ ألف
اإلبػداع شػيء يمكػػف لمتػدريب والتطػوير أف ينشػػئو ويصػقمو ويوجيػػو الوجيػة المبلئمػة ولعػػؿ أىػـ مػػا
يمكف لممنظمػة أف تفعمػو فػي ىػذا المجػاؿ ىػو تييئػة المجػاؿ المناسػب لؤلفكػار الجديػدة ,وأف يكػوف
الم ػػديروف والرؤس ػػاء ق ػػدوة لمع ػػامميف ف ػػي التفكي ػػر المتج ػػدد وتش ػػجيع التن ػػافس ب ػػيف المرؤوس ػػيف ى ػػذا
باإلضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافة إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوفير األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب التدريبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(عبد الوىاب. ) 1981 ,
العوائق التي تواجو األداء التنافسي
وىنػػاؾ بعػػض العوائػػؽ التػػي تواجػػو األداء التنافسػػي والناتجػػة عػػف نمػػط القيػػادة أو مسػػتوى
اإلش ػراؼ فػػي المنظمػػة وتػػؤدي إلػػى فشػػؿ التنظيمػػات فػػي تنميػػة األداء التنافسػػي اإليجػػابي ومػػف
أىميا ما يمي-:
 قمة المعرفة وضعؼ الميارات القيادية :
ىيمنػػة القػػادة اإلداريػػيف المفتق ػريف لممعرفػػة والميػػارات القياديػػة البلزمػػة عمػػى معظػػـ المنظمػػات
المعاصرة في مجتمعاتنا نتيجة الترقية باألقدمية في منظمػات القطػاع العػاـ ,األمػر الػذي أدى إلػى
تحريؼ قيمة التنافس الوظيفي وتحوليا مف حالة تنافسية تؤدي إلى تفجير الطاقات اإلبداعية إلػى
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حالػػة تعيػػؽ الميػػوؿ اإلبداعيػػة وتحبطيػػا ألف بػػروز المبػػدعيف واألكفػػاء سيكشػػؼ عػػف القيػػادات غيػػر
الجديرة وعف مواطف ضعفيا وعجزىا وقد ييدد مصالحيا واستقرارىا الوظيفي (عساؼ.)1995 ,
 عدـ الثقة بالنفس :
عػػدـ ثقػػة بعػػض القػػادة بأنفسػػيـ األمػػر الػػذي يجعميػػـ يحرصػػوف عمػػى إبقػػاء األمػػور مركزيػػة بأيػػدييـ
بحيػث يحتكػػروف حػػؽ اتخػاذ القػ اررات بأيػػدييـ وال يعطػوف الفرصػػة ألي نػػوع مػف المشػػاركة مػػف قبػػؿ
العامميف خوفاً مف لفت أنظار القيادات العميا لقدراتيـ ,وما يسػببو ذلػؾ مػف تيديػد ليػـ (القريػوتي,
. )2118
 الصراع حوؿ السمطة :
الصػ ػراعات ح ػػوؿ الس ػػمطة والت ػػي تت ػػأثر بالمزي ػػد م ػػف طاق ػػة أفػػراد المنظم ػػة ,وتح ػػبط االن ػػدفاع نح ػػو
المبػػادرة والتجديػػد وتشػػمؿ ىػػذه الص ػراعات ,الص ػراع بػػيف القػػادة واألف ػراد ,والص ػراعات التػػي تح ػدث
بيف القادة أنفسيـ (الشغبوني والزغؿ. )114 , 1984 ,
 عدـ ثقة الرئيس بالمرؤوس :
ميػػؿ الرؤسػػاء إلػػى التػػردد فػػي إعطػػاء مرؤوسػػييـ مسػػؤوليات لمقيػػاـ بأعمػػاؿ جديػػدة لتعويػػدىـ عمػػى
مواجية المشكبلت والتغمب عمييا ,أو خوؼ بعػض الرؤسػاء مػف عػدـ قػدرة مرؤوسػييـ عمػى القيػاـ
بيذه األعماؿ األمر الذي يوقعيـ في حرج مع رؤسائيـ المباشريف ( النمر. ) 114 , 1991 ,
 مقاومة التغيير :
محاربػػة بعػػض القيػػادات اإلداريػػة لمتجديػػد والتغييػػر خوف ػاً مػػف آثػػار سػػمبية تعػػود عمػػييـ نتيجػػة ىػػذا
التجديد ( النمر. )114 , 1991,
اإلنتاجية :
مف المفاىيـ المرتبطة باألداء التنافسي مفيوـ اإلنتاجية الذي يشير إلى ما يتضمف كبل الفاعمية و
الكفاءة حيث تشير الفاعمية إلى األىداؼ المتحققة أو تحقيؽ األىداؼ المحددة مف قبؿ المنظمة
بغض النظر عف التكاليؼ المترتبة عف ىذه األىداؼ ,أما الكفاءة فتشير إلى نسبة المدخبلت
المستيمكة إلى المخرجات المتحصمة (مصطفى. ) 319 , 7771 ,
حيث كمما كانت المخرجات أكثر مف المدخبلت فإف الكفاءة تكوف أعمى كما و أنو كمما تـ
تحقيؽ مخرجات معينة بمدخبلت أقؿ فالنتيجة أيضاً كفاءة عالية ,فضبلً عف كوف اإلنتاجية

45

تقاس بمعياري الكفاءة والفاعمية ,فإف األداء يتضمف أيضا معمومات أخرى كمقاييس الحوادث
ومعدالت الدوراف والغيابات والتأخيرات حيث أف الفرد العامؿ الجيد ىو الذي تكوف إنتاجيتو عالية
و كذلؾ الذي يساىـ أداؤه في تقميؿ المشاكؿ المرتبطة بالعمؿ كاالنتظاـ في الدواـ و قمة حوادث
العمؿ إضافة إلى صفات أخرى ترتبط باألداء الفعاؿ.
ولذلؾ يمكننا القوؿ بأف األداء المرضي يتضمف مجموعة مف المتغيرات مف حيث أداء العمؿ
بفاعميو و كفاءة مع حد أدنى مف المعوقات و السمبيات الناجمة عف سموكو في العمؿ.
مف كؿ ىذا يتضح لنا أف عممية تقييـ األداء تعد مف األدوات الجوىرية في قياس كافة العوامؿ
والجوانب المرتبطة باألداء الفعاؿ إلبراز مدى مساىمة الفرد في اإلنتاجية ,وىي تتضمف سمسمة
مف الخطوات أو اإلجراءات المصممة لموصوؿ إلى قياس أداء كؿ فرد في المنظمة (مصطفى,
. ) 7771
وال يخفى عمينا أف األداء الكمي لممنظمة ىو محصمة أداء مجموع األفراد العامميف في المنظمة,
لذلؾ فإف االىتماـ والتركيز عمى أداء األفراد ىو السبيؿ إلى دعـ وزيادة إنتاجية المنظمة ,وجوىر
االىتماـ بأداء الفرد ىو التأكد مف تطابؽ أدائو الفعمي مع األداء المستيدؼ منو ,ومف ثـ تحديد
فجوة األداء ,وتحميؿ وتحديد أسبابيا ,وسبؿ عبلجيا .وىو ما يعرؼ بعممية إدارة وتقييـ أداء
العامميف ,التي تعكس جدية وفعالية إدارة وتشغيؿ األفراد مف خبلؿ تقييـ أدائيـ.
لذلؾ ال بديؿ أماـ المنظمات اليادفة إلى اضطراد زيادة إنتاجيتيا ,ودعـ موقفيا التنافسي إلى
تصميـ وانشاء نظاـ فعاؿ لتقييـ أداء األفراد العامميف يقوـ عمى وضع وبناء معايير كمية,
ومنظومات لممؤشرات عمى أسس عممية وموضوعية تأخذ في االعتبار االتجاىات الحديثة في
نظـ تقييـ األداء الفعالة و طبيعة األنشطة في المنظمة ,والعوامؿ المحفزة والداعمة في تعظيـ
األداء ,وأيضاً تمؾ العوامؿ المعوقة أماـ عممية إدارة وتقييـ األداء (مصطفى. )7771 ,
والى جانب حقيقة أف نظـ تقييـ األداء تُستخدـ لممساعدة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بإعطاء
الترقية والمكاف ت ,فإنيا تُستخدـ لتحديد المواطف التي في حاجة لمتحسيف مف ِقبؿ الموظؼ .كما
أف نظـ األداء تستخدـ لتحديد احتياجات الموظفيف لمتدريب .يجب أف تُغطي المجاالت التي
يجب توافرىا في أي نظاـ تقييـ لؤلداء التالي :اإلنتاجية ,الميارات الكتابية والكبلمية ,الميارات
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القيادية واإلشرافية (لممشرفيف والمدراء) ,االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة ,التنمية الشخصية (مصطفى,
. )7771
العالقات بين الموظفين من منظور األداء التنافسي :
إف التعامػػؿ اليػػومي الػػذي يمارسػػو األفػراد فيمػػا بيػػنيـ والعبلقػػات التػػي تنشػػأ نتيجػػة ليػػذا التعامػػؿ
ليا تأثير عمى خمػؽ بيئػة إبداعيػة بيػنيـ ,فالتعامػؿ القػائـ عمػى أسػاس مػف المحبػة والوئػاـ والتعػاوف
البناء يزيد مف تفاىـ العامميف مع بعضيـ البعض كما يتولى الروابط االجتماعية ويػدعـ العبلقػات
بينيـ مما يفسح المجاؿ أماـ بيئة إيجابية نحو اإلبداع والتجديد ( النمر.)95 , 1992 ,
وقػػد أكػػد بعػػض البػػاحثيف والكتػػاب عمػػى أىميػػة دور العبلقػػة بػػيف مجموعػػات العمػػؿ عمػػى توليػػد
األفكػار الجديػدة وتحفيزىػػا  .فتماسػؾ األفػراد ضػػمف مجموعػات العمػؿ يػػؤثر فػي قػدرة اإلداري عمػػى
تقديـ األفكار المبتكرة كما أف األفػراد مػف خػبلؿ تفػاعميـ اليػومي فػي مجػاؿ العمػؿ يقومػوف بتحديػد
أدوار كػؿ مػنيـ فػي المجموعػة التػي ينتمػوف إلييػا ,وقػد يػؤدي ىػذا التحديػد أمػا إلػى إيجػاد عبلقػات
تبادؿ منخفضة بيف أفراد المجموعة حيػث ال يشػعر الفػرد بانسػجامو مػع بقيػة أفرادىػا وبالتػالي فػإف
عبلقات الثقة واالحتراـ والتعاوف الموجودة بينيـ تكوف ضعيفة ,أو قد يؤدي ىذا التحديد إلى وجود
عبلقات تبادؿ مرتفعو بػيف أفػراد المجموعػة تتغيػر بالثقػة المتبادلػة والمحبػة واالحتػراـ والتعػاوف بػيف
الفػػرد وزمبلئػػو ,ممػػا يػػؤدي إلػػى زيػػادة التفاعػػؿ بػػيف األف ػراد وزيػػادة فرصػػة تبػػادؿ األدوار واألفكػػار
والمبلحظػػات والمعمومػػات وردود األفعػػاؿ وبالت ػػالي قػػد يػػؤثر فػػي ق ػػدرة األف ػراد فػػي ابتكػػار األفك ػػار
الجديدة  .أيضػاً ىنػاؾ تأكيػد عمػى أىميػة العمػؿ الجمػاعي ودور عبلقػات التفػاىـ والتعػاوف السػائدة
بػػيف أف ػراد مجموعػػة العمػػؿ فػػي تطػػوير ونمػػو قػػدراتيـ اإلبداعيػػة مػػف أجػػؿ االرتقػػاء بػػأداء المنظمػػة
وتحقيؽ الفعالية لموصوؿ إلى األىداؼ النيائية (أيوب.)11 ,2111 ,
وتؤكػد النظريػة السػموكية عمػى األثػر المباشػر والواضػح لػنمط أو نػوع العبلقػات السػائدة داخػؿ
العمػػؿ بػػيف أفػراد جماعػػة العمػػؿ عمػػى مسػػتوى اإلبػػداع ,حيػػث أف مفيػػوـ بنػػاء فريػػؽ العمػػؿ مػػف أىػػـ
المفػػاىيـ لتنميػػة المنظمػػة مػػف خػػبلؿ تػػوفير المنػػاخ المناسػػب لتوجيػػو طاقػػات العػػامميف تجػػاه حػػؿ
المشكبلت بشكؿ إبػداعي ,وتعظػيـ اسػتخداـ إمكانيػاتيـ وقػدراتيـ  .وقػد أثبتػت بعػض الد ارسػات أف
نس ػػبة الغي ػػاب وت ػػرؾ العم ػػؿ ب ػػيف أعض ػػاء الجماع ػػة المتماس ػػكة م ػػنخفض ,والس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ ى ػػو
انخفػػاض نسػػبة التػػوتر فػػي محػػيط العمػػؿ بػػيف أعضػػاء الجماعػػات المتماسػػكة فالن ازعػػات والرغبػػات
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الفردية التي قػد تػؤثر سػمبياً عمػى العمػؿ تػذوب ويحػؿ مكانيػا السػموؾ الجمػاعي ,فالعمػؿ الجمػاعي
يزيد مف ثقة األفػراد ,ويولػد لػدييـ الرغبػة والشػجاعة التخػاذ قػ اررات جريئػة تػدفع لمتجديػد واإلبػداع (
الطجـ والسواط.) 1995 ,
وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ ,فػػإف الص ػراع بػػيف العػػامميف يػػؤدي إلػػى تفتيػػت جيػػودىـ ,وتخفػػيض
درجة التعاوف فيما بيػنيـ وتقميػؿ روح الجماعػة ,ممػا يػؤثر سػمبياً عمػى عمميػة اإلبػداع ويقػؼ حػائبلً
ومعوقاً رئيساً في وجييا  .ولذا فإف وجود عبلقات جيػدة بػيف أفػراد العمػؿ يعػد مؤشػ اًر صػادقاً عمػى
صػػحة المنػػاخ التنظيمػػي وايجابيتػػو ,ويقصػػد بتمػػؾ العبلقػػات الجيػػدة ,العبلقػػات القائمػػة عمػػى الػػود
والصػػداقة والتػػي يسػػودىا االحت ػراـ المتبػػادؿ والثقػػة المتبادلػػة والتعػػاوف المشػػترؾ ,إلػػى جانػػب الػػدعـ
والتشػػجيع المتبػػادؿ واالىتمػػاـ بالمشػػكبلت التػػي قػػد تجابػػو األف ػراد فػػي بيئػػة العمػػؿ ,ومحاولػػة حميػػا
بأساليب بناءة وموضوعية ومبدعة ( سميماف.)85 , 1991 ,
ومف خبلؿ مػا سػبؽ يػرى الباحػث أف وجػود عبلقػات طبيعيػة جيػدة وايجابيػة بػيف األفػراد داخػؿ
العمؿ تعتبر مف أىـ األمور التي تساعد عمى خمؽ جو يشجع اإلبداع ويجعمػو نمػط حيػاة وسػموؾ
اعتيادي داخؿ جماعة العمؿ بالمنظمات المختمفة  .وعمى العكس مف ذلػؾ فػإف وجػود الصػراعات
والخبلفات والنزاعات بيف أفراد العمؿ تقضي تمامػاً عمػى أي أمػؿ فػي وجػود حمػوؿ إبداعيػة مبتكػرة
لممشاكؿ التي يواجييا التنظيـ .

رابعا  :المتغيرات الديموغرافية ( أيوب:) 2000 ,
- 1الجنس:
يؤثر متغير الجنس بشكؿ كبير عمى عمؿ الموظؼ فثقافة مجتمعنا الفمسطيني كانت إلى
حد قريب تعارض توجو المرأة لمعمؿ في أي مف المجاالت ,لكف ىذه الثقافة سرعاف ما
تغيرت في ظؿ الظروؼ االقتصادية الصعبة التي يمر بيا قطاع غزة ,مما أدى إلى
تغير في نظرة المجتمع المعاصر لدور المرأة فيو وتوجييا لمعمؿ ,وبالطبع فإف
االختبلؼ الطبيعي لمخصائص الفسيولوجية والنفسية بيف الرجؿ والمرأة قد جعؿ ىذا
المتغير يؤثر في طبيعة عمؿ الموظؼ أو الموظفة داخؿ شركة االتصاالت ,فبل يمكف
أف نجد موظفة في قسـ السائقيف أو في قسـ الصيانة تقوـ بعمؿ ميداني وتتسمؽ أعمدة
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الياتؼ لتصمح األعطاؿ أو تعمؿ في مجاؿ الحراسات واألمف ,لكف نجد الموظفات يقمف
بالعمؿ اإلداري مف تعامؿ مباشر مع الجميور أو في مجاؿ الحسابات أو األعماؿ
المكتبية أو اإلدارية األخرى.
- 2مكاف السكف:
كذلؾ يؤثر مكاف السكف بشكؿ كبير في توزيع الموظفيف جغرافياً حسب أماكف تواجد
مراكز ومكاتب شركة االتصاالت ,فقمما أف نجد موظؼ أو موظفة مف سكاف مدينة رفح
ويعمؿ في مركز الشركة في غزة إال إف كاف ىناؾ حاجة حقيقية لتواجد ىذا الشخص
بعينو في ىذا المكاف ,والغالب نجد أف العامميف في مكاتب الشركة أغمبيـ مف سكاف
نفس المحافظة أو المنطقة بشكؿ عاـ.
- 3العمر:
ويؤثر العمر أيضاً عمى طبيعة توزيع الوظائؼ في الشركة وعمى قابمية الموظؼ لمتعمـ
كذلؾ ,فالموظؼ صاحب السف الكبير ال تكوف لديو قابمية وال دافع نحو التعمـ بسبب
قربو مف سف التقاعد واقتراب عممو مف النياية ,كذلؾ فإف الموظؼ الكبير في العمر ال
يجب أف توكؿ لو مياـ مرىقة وال تناسب سنو الكبير.
- 4مستوى التعميـ:
إف ىذا المتغير ىو متغير أساسي في توزيع الوظائؼ والمياـ داخؿ الشركة وكذلؾ ىو
عامؿ مؤثر كبير نحو الدافعية لمتعمـ ,فالموظؼ صاحب المؤىؿ العممي واألكاديمي
العالي تكوف لديو الدافعية لمتعمـ والطموح أكبر مف موظؼ النظافة مثبلً أو المراسؿ
صاحب المؤىؿ العممي المتدني ,كذلؾ فإف موظؼ الحراسات واألمف أو المراسؿ قد يجد
نفسو مشدوداً لتمقي دورات تنمي مف ميا ارتو وتطور قدراتو في مجاؿ عممو ,أما الموظؼ
صاحب المؤىؿ العممي يكوف في الغالب لديو دافع نحو التعمـ ونحو التطوير.
- 5الحالة االجتماعية:
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ويؤثر ىذا المتغير في توزيع بعض المياـ بيف الموظفيف ,فنجد أف موظفي الحراسات أو
موظفي االستعبلمات مثبلً أو غيرىا مف الوظائؼ التي تتطمب التواجد بشكؿ دائـ عمى
مدار اليوـ ,نجد أف المتزوجيف منيـ يفضموف العمؿ في الفترة الصباحية عف العمؿ
بنظاـ المناوبة أو الفترة المسائية ,أما الموظؼ األعزب فقد ال يجد مشكمة في المبيت في
العمؿ أو العمؿ في الفترة المسائية.
- 6الوظيفة:
إف الوظيفة تعتبر مف المتغيرات الديموغرافية الميمة في عممية التعمـ ,ويعود ذلؾ إلى
أنيا تؤثر في قيـ الفرد وسموكو واتجاىاتو وأذواقو وثقافتو ,فمدير الدائرة مثبل تختمؼ قيمو
وسموكو واتجاىاتو وثقافتو عف موظؼ األمف أو المراسؿ أو موظؼ النظافة ,وبالتالي
بناء عمى موقع وظيفتو ,فموظؼ الصيانة تكوف عنده دافعية
سوؼ تختمؼ دافعيتو لمتعمـ ً
لتعمـ فنوف الصيانة بشكؿ أكبر مف موظؼ النظافة مثبل أو سائؽ السيارة وىكذا.
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المبحث الثالث :شركة االتصاالت الفمسطينية
نبذة عن شركة االتصاالت :
تأسست شركة االتصاالت الفمسطينية سنة  9110كشركة مساىمة عامة وباشرت أعماليا في
األَوؿ مف يناير عاـ  9110كمشغؿ ومقدـ لكافة أنواع خدمات االتصاالت مف شبكات اليواتؼ
الثابتة والخموية واإلنترنت وخدمات تراسؿ المعطيات والمعمومات ,والدارات الرقمية المؤجرة.
وأصبحت االتصاالت الفمسطينية أحد أسس االقتصاد الفمسطيني وداعمة لنموه وتطوره وبوصمة
لبلستثمار باعتبارىا المساىـ الرئيسي والمشغؿ األكبر في االقتصاد الفمسطيني (الموقع
االلكترونيلشركةاالتصاالت) .
يبمغ رأس ماؿ االتصاالت  939,670مميوف دينار أردني ووصؿ عدد مساىمييا في نياية عاـ
 7770إلى حولي  1263مساىـ .وتضـ قائمة المساىميف مجموعة مف األفراد والشركات
والمؤسسات والييئات االستثمارية الفمسطينية والعديد مف الشخصيات االعتبارية (الموقع
االلكترونيلشركةاالتصاالت) .
وقد حققت االتصاالت عمى مدار األعواـ الماضية إنجازات نوعية في مختمؼ المجاالت بما فييا
مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات ,حيث أدخمت االتصاالت الفمسطينية إلى المجتمع
الفمسطيني كافة وسائؿ وخدمات االتصاؿ واإلنترنت ,وتوسعت نشاطات الشركة بشكؿ كبير لتمبي
الطموحات العالية وتكاممت الجيود خبلؿ العاـ  7770ليتمخض عنيا مجموعة االتصاالت
الفمسطينية التي تضـ شركة االتصاالت الفمسطينية ,وشركة االتصاالت الخموية جواؿ ,وشركة
حضارة لئلنترنت والحموؿ التكنولوجية ,وشركة باؿ ميديا المتخصصة في المجاؿ اإلعبلني
لتكوف وحدة متكاممة ليا وزنيا وتجربة جديدة نوعية عمى المستوى المحمي واإلقميمي
واإلعبلميّ ,
(الموقعااللكترونيلشركةاالتصاالت) .
انطالق إلى العالم :
مؤخر بشكؿ كبير وممحوظ واتجيت نحو
توسعت نشاطات االتصاالت الفمسطينية كمجموعة
اً
العالـ ,مف خبلؿ شركة  VTELوىي شركة استثمارية يساىـ بيا كبرى الشركات وكبار المساىميف
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مف المممكة العربية السعودية واإلمارات و الواليات المتحدة ,إضافة إلى مجموعة مف المستثمريف
مف األردف ,حيث حصمت عمى مجموعة مف الرخص التشغيمية في عدد مف الدوؿ وتنظر إلى
نفسيا كبلعب جديد ورئيسي في قطاع االتصاالت العالمي (الموقع االلكتروني لشركة
االتصاالت) .
وتزامف دخوؿ االتصاالت الفمسطينية لمعمؿ في أسواؽ ىذه الدوؿ مع بدء التداوؿ الفعمي ألسيـ
االتصاالت في بورصة أبو ظبي وادراج وتداوؿ ( %37ثبلثيف مميوف سيـ) مف إجمالي أسيميا
لتصبح أوؿ شركة فمسطينية تدرج أسيميا لمتداوؿ في بورصة خارج سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية
مما يعني إتاحة الفرصة أماـ قاعدة أوسع مف المستثمريف إلى جانب كوف سيميا مف أكثر
األسيـ تداوالً ونمواً في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية (الموقعااللكترونيلشركةاالتصاالت) .
رؤية االتصاالت الفمسطينية
تتطمع االتصاالت الفمسطينية إلى أف تكوف المؤسسة الرائدة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات في فمسطيف وذلؾ مف خبلؿ توفير البنية التحتية المتطورة والقادرة عمى مواكبة آخر
المستجدات في ىذا القطاع ,وتوفير كافة خدمات االتصاالت األرضية والخموية والمعموماتية
وخدمات اإلنترنت والخدمات المضافة ,واالستثمار في مشاريع ذات عبلقة بقطاع االتصاالت
سواء عمى المستوى المحمي أو اإلقميمي أو العالمي لممساىمة في تطوير االقتصاد الفمسطيني
وتحقيؽ عوائد مجزية لممساىميف (الموقعااللكترونيلشركةاالتصاالت) .
اإلستراتيجية
تعمؿ االتصاالت الفمسطينية عمى توسيع انتشارىا في السوؽ الفمسطيني وتنويع خدماتيا وتقديميا
عمى شكؿ حزـ متكاممة لممستيمؾ الفمسطيني سعياً إلرضائو والحفاظ عميو ,واتبعت االتصاالت
في سبيؿ ذلؾ سياسة التخصص مف خبلؿ إنشاء شركات مستقمة تعنى كؿ منيا بجانب مف
جوانب العمؿ لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية المنسجمة مع رؤية مجموعة االتصاالت والمتمثمة
بما يمي( :الموقعااللكترونيلشركةاالتصاالت)
 .9توسيع انتشار الياتؼ الثابت والخدمات المضافة الخاصة بو باعتباره السمعة ذات الجودة
العالية والسعر المنافس.
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 .7توسيع انتشار الخدمات الخموية لكؿ فرد فمسطيني والعناية بجودة الخدمة وتنوعيا.
 .3بناء بنية تحتية متطورة لثقافة المعموماتية ,ونشر ثقافة اإلنترنت وتعزيز استخداميا في
مختمؼ نواحي الحياة.
 .2زيادة عدد مراكز االتصاالت وتطويرىا وتحديث آلية عمميا باستمرار وتوفير خدمات وسمع
حديثة واالىتماـ بجودة أدائيا مف خبلؿ موظفيف عمى درجة عالية مف المينية.
 .0القياـ بحمبلت تسويقية تشجيعية لممشتركيف لتسويؽ خدمات الشركة.
 .6التطوير الدائـ لجميع مكونات شبكة االتصاالت الفمسطينية.
 .0االستثمار محمياً واقميمياً ودولياً في مشاريع تنسجـ مع رؤية االتصاالت واستراتيجية التكامؿ.
األىداف الرئيسة ( :الموقعااللكترونيلشركةاالتصاالت)
 .9توفير أحدث نظـ وخدمات تكنولوجيا االتصاالت وأنظمة المعمومات وتراسؿ المعطيات
والخدمات المضافة لتمبية كافة احتياجات المشتركيف في كافة التجمعات الفمسطينية.
 .7تحقيؽ عوائد استثمار مجدية لممساىميف والمحافظة عمى استثماراتيـ والعمؿ عمى تحقيؽ
توقعاتيـ وطموحاتيـ وتأميف االتصاؿ والتواصؿ معيـ بشكؿ مستمر.
 .3تقديـ أوسع رزمة مف الخدمات ألكبر قاعدة مف المشتركيف في كافة المناطؽ الفمسطينية.
 .2المساىمة في بناء لبنات المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ دعـ أكبر قدر ممكف مف المبادرات
واألنشطة االجتماعية والتربوية والتعميمية والصحية واالقتصادية وتطوير البنية التحتية ,لخمؽ
عبلقة تواصؿ متميزة بيف شركات المجموعة والمجتمع الفمسطيني بما يساىـ في تحقيؽ طموحات
المجتمع وتعزيز قدراتو.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
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مقدمة
تناولنا في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي عرضت لموضوع " المنظمة المتعممة "  ,وقسمنا
ىذا العرض إلى دراسات عربية وأجنبية  ,ومف ثـ عرض الباحث تعميقو الخاص عمى الدراسات ,
ونقاط المقاء واالختبلؼ مع ىذه الدراسة.
أوالً  :الدراسات العربية :
 دراسة (النسور )0202 ,بعنوان :أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميزالمؤسسي دراسة تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية:
وىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف خصائص التعمـ المستمر والحوار وفرؽ العمؿ والتمكيف
واالتصاؿ والتواصؿ الخاصة بالمنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي مف قيادة وموارد
بشرية وعمميات ومعرفة وتميز مالي ,في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي األردنية.
وقامت الباحثة بتصميـ استبانة مف  07فقرة لجمع المعمومات األولية مف عيف الدراسة التي
تكونت مف  912موظفاً مف موظفي الو ازرة مف حممة البكالوريوس فما فوؽ ,ثـ جرى جمع
البيانات وتحميميا واختبار الفرضيات باستخداـ برنامج المعالجة اإلحصائية ( , )SPSSوتـ
استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية منيا االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ,وبعد إجراء
عممية تحميؿ بيانات الدراسة وفرضياتيا توصمت الباحثة لعدد مف النتائج أىميا :أف مستوى
امتبلؾ خصائص المنظمة المتعممة في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي األردنية (التعميـ
المستمر ,الحوار ,فرؽ العمؿ ,التمكيف ,االتصاؿ والتواصؿ) كاف متوسطاً ,أف مستوى تطبيؽ
أبعاد التميز المؤسسي في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي األردنية (التميز القيادي ,التميز
بالموارد البشرية ,التميز بالعمميات ,التميز المعرفي ,التميز المالي) كاف متوسطاً ,تمتمؾ و ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي األردنية خصائص المنظمة المتعممة ,يوجد تأثير ذي داللة معنوية
لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي بالو ازرة ,يوجد تأثير ذي داللة معنوية
لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز القيادي والتميز بالموارد البشرية والتميز العممياتي
والتميز المالي في الو ازرة ,يوجد تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ
التميز المعرفي بالو ازرة .
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ومف أىـ توصيات الدراسة :أف تتولى الو ازرة دعـ ممارسة التطوير الذاتي لمعامميف مف خبلؿ
نشر المعرفة وتبادليا بيف العامميف وزيادة مياراتيـ وكفاءتيـ بإنجاز األعماؿ المنوطة بيـ ,أف
تمتزـ الو ازرة بتحقيؽ التميز مف خبلؿ االىتماـ باإلبداع واالبتكار كوسيمة في إنجاز األعماؿ
والعمؿ بشكؿ مستمر عمى تحديث الرؤية بما يتبلءـ مع التطورات ,تعزيز عممية المشاركة في
اتخاذ الق اررات كوسيمة مف وسائؿ عمميات التطوير والتحسيف المستمر ألعماؿ الو ازرة ,تعزيز
الدعـ القيادي المقدـ مف خبلؿ تحفيز العامميف وحثيـ عمى إدخاؿ وتطبيؽ مضاميف منظمة
التعمـ لما ليا مف أىمية في تطوير عمؿ الو ازرة ,تعزيز اإلمكانات البشرية لمعامميف مف خبلؿ
التدريب وتعزيز عممية التواصؿ المستمر مع الفئات المستفيدة وتحقيؽ رضاىـ.
 دراسة (زايد وآخرون )0229 ,بعنوان :المنظمة المتعممة وتطبيقاتيا في المممكةالعربية السعودية ,دراسة حالة:القطاعات الرئيسية في الييئة الممكية بالجبيل.
اىتمت ىذه الدراسة بالتعرؼ عمى أحد أكثر المفاىيـ اإلدارية حداثة في مجاؿ التطوير التنظيمي,
وىو مفيوـ المنظمة المتعممة.
ولقد ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بمفيػوـ المنظمػة المتعممػة وأىػـ خصائصػيا المنظمػات المتعممػة,
وتقييـ اإلمكانيات ذات الصمة بيذا المفيوـ في القطاعات الرئيسة بالييئة الممكية في الجبيػؿ التػي
تدير أكبر المدف الصناعية في المممكة العربية السعودية.
ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ,اسػػتخدـ البػػاحثوف نمػػوذج مارسػػؾ وواتكنػػز لممنظمػػة المتعممػػة ,إذ تشػػكؿ
مجتمع البحث مف جميع موظفي القطاعات الرئيسة بالييئة الممكية بالجبيؿ الموجوديف عمػى رأس
عمميـ خبلؿ فترة إجراء الدراسة الميدانية ,وتـ توزيع  379اسػتبياناً بمػغ العائػد منيػا  ,799بمعػدؿ
استجابة  6000وتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي  SPSSلمعالجة وتحميؿ البيانات.
ولقػد أوضػػحت نتػائج الد ارسػػة أنػػو كانػت أقػػؿ أبعػػاد المنظمػة المتعممػػة تػواف اًر فػي القطاعػػات الرئيسػة
بالييئة الممكية بالجبيؿ ىما :تمكيف األفراد نحو رؤية مشتركة ,وانشاء نظـ المعرفة والػتعمـ ,وكػاف
أكثػػر األبعػػاد ت ػواف اًر ىػػو :تشػػجيع االستفس ػػار والح ػوار ,كمػػا وتراوحػػت متوسػػطات األبعػػاد الس ػػبعة
لممنظمة المتعممة بيف  3022و  3012مف .6
ولقد أوصت الدراسة:
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 تطوير القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ. توعية وترسيخ مفيوـ المنظمة المتعممة لدى القيادييف في الييئة الممكية. وضع تحوؿ الييئة الممكية إلى منظمة متعممة عمى أنو ىدؼ استراتيجي. إنشاء النظـ المعرفية لتبادؿ المعرفة عمى مستوى الييئة الممكية. تشجيع التعمـ الفردي مف خبلؿ إتاحة فرص التعمـ المستمر لمموظفيف. تمكػػيف األف ػراد ونشػػر رؤيػػة مشػػتركة مػػف خػػبلؿ زيػػادة التوجػػو نحػػو البلمركزيػػة فػػي اتخػػاذالق اررات.
 دراسة (الكساسبة وآخرون )0229 ,بعنوان :تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويميةعمى المنظمة المتعممة ,دراسة حالة :مجموعة شركات طالل أبو غزالة في األردن:
ىدفت ىذه الدراسة تعرؼ درجة تأثير ثقافة التمكيف (التمكيف الفني واإلداري) والقيادة التحويمية
(المتطمبات المادية والمعنوية لمتحوؿ) عمى المنظمة المتعممة في مجموعة شركات طبلؿ أبو
غزالة في األردف ,وتتضح أىمية الدراسة مف محاولة الربط بيف تأثير نمط القيادة التحويمية
كخاصية فردية ,وثقافة التمكيف كخاصية تنظيمية عمى المنظمة المتعممة.
إف ىذه الدراسة تتبنى منيجاً متكامبلً في دراستيا لتأثير كؿ مف القيادة والتابعيف عمى المنظمة
المتعممة ,بدالً مف التركيز عمى أحدىما فقط.
وقد قاـ الباحثوف بتطوير استبانو لجمع البيانات مف عينة الدراسة التي شممت  777موظؼ مف
فئة الموظفيف اإلدارييف العامميف بالمركز الرئيس لمجموعة شركات طبلؿ أبو غزالة في األردف,
بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدراسة .
وكانت أىـ نتائج الدراسة :ىناؾ تأثير لممتغير المستقؿ ثقافة التمكيف في المتغير التابع منظمة
التعمـ ,ىناؾ تأثير لممتغير المستقؿ القيادة التحويمية في المتغير التابع منظمة التعمـ.
أىـ توصيات الدراسة :تعزيز ثقافة التمكيف ببعدييا الفني واإلداري عبر رفع سقؼ المسامحة عف
األخطاء ,تفويض المزيد مف الصبلحيات لمعامميف ,تحسيف قدرة القادة في إدارة الموارد البشرية
مف خبلؿ بناء ثقافة الشراكة بيف اإلدارة والعامميف ,تشجيع العامميف عمى التسمح بالمعرفة,
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االستناد إلى الحقائؽ عند اتخاذ العامميف لمق اررات أو حميـ لممشكبلت ,ربط أنظمة التعييف
والترقية بامتبلؾ المعرفة المتخصصة لتعزيز بناء مجموعة طبلؿ أبو غزالة كمنظمة تعمـ.
 دراسةةةة (شةةةمبي )0228 ,بعنةةةوان :ىةةةل ينطبةةةق مفيةةةوم المنظمةةةة المتعممةةةة عمةةةى وزارةالصحة ,وجية نظر المدراء:
واىتمت ىذه الدراسة بمعرفة مدى اىتماـ و ازرة الصحة الفمسطينية بتشجيع أعضائيا عمى التعمـ
واالستفادة منو ,وىؿ تطبؽ و ازرة الصحة مفيوـ المنظمة المتعممة في مؤسساتيا في قطاع غزة أـ
ال.
وىدفت الدراسة إلى إثراء التطوير التنظيمي في و ازرة الصحة ,وتحديد العوامؿ التي تعزز وتمؾ
التي تعوؽ تنمية و ازرة الصحة كمنظمة متعممة ,واستكشاؼ العوامؿ التنظيمية واإلدارية التي تؤثر
عمى تنمية مؤسسات و ازرة الصحة كمنظمة متعممة ,ومعرفة إلى أي مرحمة مف دورة التطوير
التنظيمي وصمت و ازرة الصحة ,وتقديـ مجموعة مف التوصيات التي تعزز التنمية إلى منظمة
متعممة وبالتالي تعزز التنمية التنظيمية.
وتعتبر ىذه الدراسة مف أبسط أنواع الدراسات الوصفية ,وأجريت عمى عينات تمثيمية مف مجتمع
الدراسة في وقت معيف ,وىدؼ ذلؾ ىو وصؼ العبلقة بيف متغيرات الدراسة ,والعوامؿ التي تؤثر
في التنمية اإلدارية لممنظمة المتعممة داخؿ مؤسسات و ازرة الصحة.
وتكونت عينة الدراسة مف جميع المديريف في و ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة في كؿ مف
مراكز الرعاية األولية والثانوية مف الفئات المختمفة :المدراء العاموف والمدراء ورؤساء األقساـ
والمشرفوف والبالغ عددىـ  277موظؼ.
وأداة ىذه الدراسة ىي نموذج استبانة أبعاد المنظمة المتعممة ,والذي صممو مارسؾ وواتكنز
لتقييـ قياس التعمـ في المنظمة عمى مستوى الفرد وعمى مستوى الفريؽ وعمى المستوى التنظيمي,
وقياس األداء عمى المستوى التنظيمي.
وكانت أىـ نتائج ىذه الدراسة الضعؼ الظاىر في إدراؾ وتطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة في
المستشفيات الحكومية العاممة في قطاع غزة  ,وعدـ وجود آليات حقيقية لمتطوير الميني لدى
العامميف في المستشفيات الحكومية المختمفة .
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وقد أوصى الباحث بضرورة االىتماـ بتطوير العامميف في المستشفيات عمى مستوى اإلدارة فما
دوف لما لمقطاع الصحي مف أىمية شديدة لممجتمع الفمسطيني .
 دراسة (الحمود )0228 ,بعنوان :المحةددات األساسةية لتحويةل المصةارف إلةى منظمةاتمتعممة :دراسة ميدانية عمى القطاع المصرفي في سوريا:
ركزت الدراسة عمى موضوع المنظمة المتعممة مف خبلؿ دراسة أىـ المحددات األساسية لتحويؿ
المصارؼ إلى منظمات متعممة حيث يمكف إبراز ىذه المحددات عمى أنيا متغيرات مستقمة تؤثر
في عممية التمويؿ المنشودة.
وتناولت الدراسة المحددات اآلتية :الثقافة التنظيمية والييكؿ التنظيمي ,إستراتيجية الموارد
البشرية ,القيادة اإلدارية ,ونظـ المعمومات في المنظمة.
أما المتغير التابع فيو عممية تحويؿ المصارؼ إلى منظمات متعممة وقد تمت الدراسة الميدانية
عمى اإلدارات العامة لمقطاع المصرفي العاـ في سوريا بغية التوصؿ إلى معرفة العوامؿ المؤثرة
في عممية التحوؿ إلى بيئة المنظمة المتعممة في ىذا القطاع الحيوي مف االقتصاد الوطني.
وبينت نتائج الدراسة وجود تأثير ذا داللة إحصائية لممحددات المدروسة في عممية تحويؿ
المصارؼ عينة البحث إلى منظمات متعممة وىذا التأثير يختمؼ في شدتو بيف محدد وآخر.
ولقد أوصت الدراسة بتعزيز التوجو نحو تبني مبادئ المنظمة المتعممة في القطاع المصرفي
والقطاعات االقتصادية األخرى في سوريا ,والعمؿ عمى نشر ثقافة تنظيمية تروج لمتعمـ المستمر
بيف األفراد ,والعمؿ عمى إحداث تغيرات في بنية اليياكؿ التنظيمية التي تقوـ عمييا المصارؼ بما
يتناسب مع ثقافة المنظمة المتعممة ,والعمؿ مف أجؿ وضع إستراتيجية موارد بشرية تتبنى ضرورة
االىتماـ بالعنصر البشري ألنو مصدر الميزة التنافسية لمنظمات اليوـ ,وجود قيادة إدارية تدرؾ
أىمية التعمـ داخؿ المنظمة ,وضرورة العمؿ عمى مساندة ودعـ التوجو نحو تبني التعمـ المستمر,
وضع رؤية بعيدة المدى لما ستكوف عميو المنظمة في المستقبؿ ,وضرورة توفر نظـ معمومات
تسيؿ وتسرع عممية اكتساب وتبادؿ المعارؼ والمعمومات بيف األفراد.
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 دراسة (الحواجرة )0228 ,بعنوان :مدى استعداد المنظمة المتعممة لمتغير التنظيمي:ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف المنظمة المتعممة واالستعداد التنظيمي المدرؾ لمتغير
اإلستراتيجي ,وقد تناوؿ متغير المنظمة سبعة أبعاد ىي :التطوير المستمر لفرص التعمـ,
والمناقشة والحوار ,وتشجيع التعاوف لفرؽ التعمـ ,وتطوير أنظمة المشاركة لمتعمـ ,وتشجيع األفراد
نحو رؤية جماعية ,وربط المنظمة ببيئتيا ,وايجاد قيادة إستراتيجية لمتعمـ.
وقد حدد االستعداد التنظيمي المدرؾ لمتغيير اإلستراتيجي عمى أساس إدراؾ المبحوثيف الستعداد
منظمتيـ لمتغير ,واختارت الدراسة منظمة خدمية لدراستيا كحالة ,وشارؾ فييا  722مفردة,
واعتمد فييا عمى اإلحصاء الوظيفي لوصؼ تصورات المبحوثيف عف منظمتيـ كمنظمة متعممة,
واستخدمت الدراسة مجموعة مف األساليب اإلحصائية أبرزىا معامؿ االرتباط , -وتحميؿ التبايف
األحادي.
وكانت أىـ نتائج الدراسة أف العامؿ األعمى أث اًر لدى المبحوثيف قد تمثؿ في بعد القيادة
اإلستراتيجية ,إف مستوى اإلدراؾ األدنى قد تعمؽ بربط المنظمة ببيئتيا ,إف تصورات المبحوثيف
لجميع عوامؿ المنظمة المتعممة المبحوثة إيجابية وذات أىمية مف حيث ارتباطيا باالستعداد
التنظيمي المدرؾ لمتغير االستراتيجي ,إف جميع أبعاد متغير المنظمة المتعممة كانت ذات
ارتباطات عالية مع متغير االستعداد التنظيمي المدرؾ لمتغير اإلستراتيجي ,ال توجد فروقات
ميمة ذات داللة إحصائية بيف تصورات المبحوثيف المدركة لممنظمة المتعممة عمى اختبلؼ
خصائصيـ الديمغرافية ,ىناؾ فروؽ ميمة دالة إحصائياً بيف المبحوثيف وفيميـ لبلستعداد
لمتغيير اإلستراتيجي باختبلؼ أعمارىـ ورتبيـ األكاديمية.
وكانت أىـ توصيات الدراسة :ضرورة اىتماـ المنظمات بمختمؼ أبعاد المنظمة المتعممة وتنمية
قدراتيا المنظمية ,يجب أف تتبنى منظمات األعماؿ مفاىيـ صحيحة لمتفاعؿ اإلدراكي ,الربط
المنظـ بيف قدرات المنظمة المتعممة واالستعداد التنظيمي المدرؾ لمتغيير االستراتيجي ,والتعرؼ
عمى الوسائؿ الممكنة لتحقيؽ ذلؾ واعتمادىا ,يجب أف تسعى المنظمات لتحديد موقعيا وآليات
التصرؼ الممكنة ليا في إطار العبلقة بيف عناصر نموذج المنظمة المتعممة والتعزيز مف
القدرات التي تمتمكيا.
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 دراسة (العصيمي )0227 ,بعنوان :التعمم التنظيمي ودوره في عممية التغييراالستراتيجي في الجامعات السعودية:
وىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة عمميتي التعمـ التنظيمي والتغيير اإلستراتيجي في
جامعة أـ القرى ,ومف ثـ التعرؼ عمى تأثير ممارسة التعمـ التنظيمي في تعزيز قدرة الجامعة
عمى النجاح في تقديـ التغير االستراتيجي.
واعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ بيدؼ تحديد درجة ممارسة التعمـ
التنظيمي والتغيير االستراتيجي في جامعة أـ القرى ودور التعمـ التنظيمي في عممية التغيير
اإلستراتيجي.
وتكوف مجتمع ىذه الدراسة مف جميع القيادات األكاديمية بجامعة أـ القرى مف عمداء ووكبلئيـ
ورؤساء األقساـ ووكيبلتيـ ومديري المراكز العممية ,والبالغ عددىـ  967أكاديمياً.
واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات تتكوف مف  67عبارة موزعة عمى
أربعة محاور ,وتـ إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخداـ برنامج  SPSSوفقاً لؤلساليب
اآلتية :معامؿ ارتباط بيرسوف ,ومعادلة ألفا كرونباخ ,والتك اررات والنسب المتساوية ,والمتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ,وتحميؿ االنحدار ,واختبا ارت وتحميؿ التبايف األحادي.
و كانت أىـ نتائج الدراسة أف الممارسات المتعمقة بمجاؿ التعمـ التنظيمي بجامعة أـ القرى في
محاوره الثبلثة :إستراتيجية التعمـ التنظيمي ,والبنية التنظيمية الداعمة لمتعمـ التنظيمي ,والثقافة
التنظيمية ,وفي جميع أبعاد كؿ محور منيا تتـ بدرجة متوسطة ,وأف الممارسات المتعمقة بمجاؿ
التغيير اإلستراتيجي بجامعة أـ القرى بجميع أبعاده :االستعداد الدائـ إلحداث التغيير ,التخطيط
المستمر لمتغيير ,تطبيؽ خطة التغيير ,تتـ بدرجة متوسطة,
ولقد أوصت الدراسة باعتماد برنامج تعريفي تدريبي لمعامميف بالجامعة عمى المفاىيـ النظرية
والتطبيقية لمتعمـ التنظيمي والمنظمات المتعممة ,وتدعيـ وتعزيز عمميتي التعمـ التنظيمي والتغيير
اإلستراتيجي في الجماعات السعودية باعتبار العبلقة االرتباطية بينيما ,ووضع سياسة متكاممة
لعممية التعمـ التنظيمي في الجامعة تأخذ بعيف االعتبار البعد اإلستراتيجي والتنظيمي والثقافي
ليذه العممية تمكف مف تطبيؽ أفضؿ الممارسات لمتعمـ لكي تصبح منظمة متعممة.
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 دراسة (بني ىاني )0227 ,بعنوان :أساسيات بناء المنظمة المتعممة في الشركاتالصناعية األردنية دراسة ميدانية عمى شركات صناعة البرمجيات في األردن:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافر أساسيات بناء المنظمة المتعممة في شركات صناعة
البرمجيات في األردف ,وتحديد مستوى الفروؽ بيف أساسيات بناء المنظمة المتعممة والمتغيرات
الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة مف جية ,وخصائص شركات صناعة البرمجيات مف جية
أخرى ,وقد تكونت عينة الدراسة مف عدد مف شركات البرمجة وصناعة البرمجيات في األردف,
وخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :إف شركات صناعة البرمجيات في األردف تتوافر فييا
أساسيات بناء المنظمة المتعممة إذ بمغ المتوسط العاـ  3019وىذا يعني درجة تطبيؽ عالية ,ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توفر أساسيات بناء المنظمة المتعممة والمتغيرات الشخصية
ألفراد عينة الدراسة ما عدا الوظيفة الحالية والخبرة اإلجمالية ,ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف توفر أساسيات بناء المنظمة المتعممة وخصائص شركات صناعة البرمجيات في األردف ما
عدا عدد البرمجيات الجديدة المنتجة سنوياً.
أىـ توصيات الدراسة  :حث الشركات عمى تبني أسس المنظمة المتعممة التي تساعدىا في
تمتيف بيئتيا الداخمية التي تدعـ موقفيا التنافسي في سوؽ صناعة البرمجيات.
 دراسة (أبو خضير )0226 ,بعنوان :إدارة التعمم التنظيمي في معيد اإلدارة العامةبالمممكة العربية السعودية:
ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصور مقترح لتطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة ,ولتقديـ ىذا التصور تـ
استخداـ مزيج مف مناىج البحث العممي وىي منيج البحث الوصفي الوثائقي لبناء الخمفية
النظرية لمموضوع وتحديد النموذج الذي تنتيجو الدراسة في تحقيؽ أىدافيا ,كما استخدـ المنيج
المسحي الوصفي التحميمي لتقييـ إمكانات المعيد ذات الصمة بممارسة التعمـ التنظيمي وتطبيؽ
مفيوـ المنظمة المتعممة مف وجية نظر موظفي المعيد.
وقد تبنت الدراسة نموذج ماركواردت لممنظمة المتعممة لتقييـ إمكانات المعيد ذات الصمة بالتعمـ
التنظيمي وتطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة لما يتـ بو ىذا النموذج مف صفات تميزه عف النماذج
األخرى أىميا الواقعية والشمولية وسيولة التطبيؽ ونجاح تطبيقو في مئات المنظمات حوؿ العالـ
وتقديمو أداة مقننة لتقييـ إمكانات المنظمة ذات الصمة بالتعمـ التنظيمي وتطبيؽ مفيوـ المنظمة
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المتعممة ,إضافة إلى التعاوف اإليجابي مف قبؿ مصمـ النموذج باإلجابة عمى جميع االستفسارات
ذات الصمة بتطبيؽ النموذج .وقد قامت الباحثة بترجمة مقياس ماركواردت واجراء بعض
التعديبلت عميو ليكوف مبلئماً لبلستخداـ في بيئة العمؿ السعودية ,ومف ثـ إعادة اختبار صدقو
وثباتو واعداده بالصورة النيائية لمتطبيؽ.
وتكوف مجتمع الدراسة مف كافة موظفي وموظفات معيد اإلدارة العامة والبالغ عددىـ  027فرداً
مف إدارييف وأعضاء ىيئة التدريب وشاغمي الوظائؼ التعميمية والتخصصية والثقافية واالجتماعية
الموجوديف عمى رأس العمؿ في فترة إجراء الدراسة.
وبعد جمع البيانات تـ معالجتيا إحصائياً باستخداـ برنامج  SPSSبتطبيؽ مجموعة مف األساليب
والمعامبلت اإلحصائية المناسبة لطبيعة أسئمة الدراسة ,وخمصت الدراسة إلى تقديـ تقييـ شامؿ
إلمكانات المعيد ,وأىـ النتائج التي أسفرت عنيا عممية التقييـ كانت :إف االتجاه العاـ ألفراد
الدراسة يميؿ إلى تأييد توافر عناصر التقنية بدرجة كبيرة في المعيد ,وبمغت نسبة مستوى
جاىزية نظاـ التقنية  %27تقريباً ,عمماً بأف المستوى المطموب لجميع األنظمة ىو  ,%00احتؿ
نظاـ إدارة المعرفة المرتبة الثانية بيف أنظمة المعيد الخمسة مف حيث درجة توافر عناصره في
المعيد وبمغت نسبة جاىزيتو  %09تقريباً ,بمغت نسبة جاىزية نظاـ التحوؿ التنظيمي %62
تقريباً واحتؿ المرتبة الثالثة ,بمغت نسبة جاىزية نظاـ تمكيف األفراد  %60تقريباً وجاء في المرتبة
الرابعة ,احتؿ نظاـ التعمـ المرتبة الخامسة واألخيرة بالنسبة لدرجة توافر عناصره في المعيد
وبمغت نسبة جاىزيتو  %67تقريباً.
وكانت أىـ توصيات الدراسة :تنمية وعي وادراؾ القيادات اإلدارية العميا في المعيد بأىمية
الحاجة إلى تبني مفيوـ التعمـ التنظيمي لتحويؿ المعيد إلى منظمة متعممة ,التييئة الثقافية
والتنظيمية لتطبيؽ المفيوـ بالمعيد وتطوير وتحسيف إمكانات المعيد الحالية ذات الصمة بالتعمـ
التنظيمي وتطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة ,إعادة تقييـ إمكانات المعيد بشكؿ دوري لتحديد
جوانب التطوير المستقبمية.
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ثانياً :الدراسات األجنبية:
 دراسة (بيرزينا وآخرون )0229 ,بعنوان :فعالية استخدام المنظمة المتعممةاإل لكترونية التفاعمية وضمان الجودة في الدراسات العميا بين الجامعات األوروبية:
انتيجت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث تـ وصؼ سياؽ استخداـ تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت وتحميؿ البيانات النوعية والكمية ,وتـ تحميؿ البيانات وتفسيرىا مف خبلؿ استخداـ
برنامج ( , )SPSSوتألفت عينة الدراسة مف  79مف طمبة الماجستير في جامعة التفيا.
ومف أىـ نتائج الدراسة :إف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الدراسات لو تأثير
إ يجابي إذا حقؽ لمطالب كؿ مف الخبرة الشخصية والشعور الذاتي والقبوؿ االجتماعي كشرط
إلنشاء التعمـ والكفاءات الجديدة لمطبلب ومخرجات عممية التعمـ ,إف لمعامؿ البشري دور حاسـ
حتى في التعمـ اإللكتروني لتحديد أنماط عممية التعمـ ,يعتقد الطبلب أف التعامؿ مع أنظمة
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يكوف ناجحاً إذا تـ التعامؿ معيا عمى أنيا جزء مف برنامج
الماجستير ,ىناؾ عبلقة طردية بيف متغير وصؼ التجربة مف خبلؿ الشعور الذاتي والخبرة
ومتغير القبوؿ االجتماعي ,ىناؾ عبلقة طردية بيف وصؼ التجربة وبيف متغير الشعور الذاتي.
واستناداً إلى النتائج السابقة خمصت الدراسة لمتوصيات اآلتية :الحث عمى استخداـ فاعمية
المنظمة المتعممة اإللكترونية وضماف الجودة ,تحفيز الطبلب عمى استخداـ الحد األقصى مف
تجربتيـ لتحسيف ثقتيـ بأنفسيـ ,زيادة تعزيز المجتمع لمطبلب وزيادة الشعور بالقبوؿ االجتماعي,
توفير اإلمكانات الموجستية البلزمة لتطبيؽ المنظمة المتعممة اإللكترونية التفاعمية وضماف
الجودة ,تحفيز الطبلب مف تخصص االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى استخداـ ىذه
الفاعمية.
 دراسة (تشانج ولي )0227 ,بعنوان :دراسة العالقة بين القيادة والثقافة التنظيمية,وبين مفيوم المنظمة المتعممة ورضا الموظفين:
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف القيادة والثقافة التنظيمية ,وعممية التعمـ والرضا
الوظيفي .وتـ تصميـ استبانة كمية وزعت عمى العامميف في المؤسسات التعميمية ومؤسسات
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البحث العممي الكبرى في تايواف  ,وقد تـ إرساؿ  1111نسخة منيا بالبريد ,جاءت منيا 134
رداً صحيحاً.
وتشير نتائج تحميؿ االستبانة والدراسة إلى أنو يمكف لكؿ مف القيادة والثقافة التنظيمية أف تؤثر
تأثي اًر كبي اًر عمى مفيوـ المنظمة المتعممة ,وباإلضافة إلى ذلؾ فإف عممية التعمـ في المنظمات لو
كبير عمى الرضا الوظيفي لمموظفيف ,وتبيف الدراسة أنو مع تزايد عدد العامميف في
تأثير إيجابياً اً
اً
مجاؿ المعرفة في تايواف فإنو مف المستحيؿ بالنسبة لممسئوليف تمبية مطالب العامميف مف خبلؿ
القيادة التقميدية.
وأوصت الدراسة قيادة المنظمات أف يعززوا مياراتيـ في القيادة التحويمية وذلؾ مف خبلؿ وضع
مثاالً جيداً وقدوة حسنة لمموظفيف ,وتشجيع االبتكار وأنشطة التعمـ ,وتطوير قد ارت الموظفيف,
واعطاء أنشطة التعميـ والتدريب  ...إلخ ,ومف الحوافز المزيد مف الماؿ ,وىذا أمر ضروري
إلبقاء الناس مع مواىب ممتازة.
 دراسة (كيممي )0227 ,بعنوان :استكشاف العالقة بين المنظمات المتعممة واحتفاظالعاممين في مجال المعرفة:
وىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى إثبػػات وجػػود عبلقػػة بػػيف نظريػػة المنظمػػة المتعممػػة والقػػدرة عمػػى
احتفاظ العامميف في مجاؿ المعرفة .والتأكيد عمى أف مديري الموارد البشرية يجب أف يعيدوا تنظيـ
العبلقات المحددة بيف عناصػر تنظػيـ الػتعمـ ,جوانػب الرضػا الػوظيفي وتػدوير العػامميف فػي مجػاؿ
المعرفة بدقة وتخصيص.
وتكونت عينة الدراسة مف عشرة عينات عشوائية تكونت كػؿ عينػة مػف عشػريف عػامبلً فػي مجػاؿ
المعرفة في حقؿ تكنولوجيا المعمومات لمصناعة .وقػد تػـ تصػميـ أداة الستكشػاؼ أثػر الػتعمـ عمػى
الضوابط المنظمة حسب الرضا الوظيفي ,وكذلؾ أىمية الرضا الوظيفي في تحديد دوراف العامميف
ف ػػي مج ػػاؿ المعرف ػػة .وأظي ػػر تحمي ػػؿ المس ػػح دل ػػيبلً عم ػػى وج ػػود عبلق ػػة ب ػػيف تخصص ػػات المنظم ػػة
المتعممة وتدوير الموظفيف.
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وتشير نتائج الدراسة إلى أنو ينبغي تنفيذ اإلستراتيجيات الثبلث (عناصر تنظيـ التعمـ ,جوانب
الرضا الوظيفي وتدوير العامميف في مجاؿ المعرفة) مف قبؿ مديري الموارد البشرية مف أجؿ الحد
مف إمكانية تدوير الموظفيف.
وأوصت الدراسة أف مديري الموارد البشرية يجب عمييـ أف يعترفوا باالحتياجات الخاصة لمعامميف
في مجاؿ المعرفة.
 دراسة (باين وشياىوي )0226 ,بعنوان :ثقافة المنظمة المتعممة في الشركات الصينيةالممموكة لمدولة والقطاع الخاص -دراسة تجريبية:
وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيؽ ثقافة التعمـ في بيئات منظمات األعماؿ الصينية,
واستخدمت ىذه الدراسة أداة تسمى أبعاد استبياف المنظمة المتعممة ( ,)DLOQوشممت عينة
الدراسة  919موظفاً في تسع شركات واقعة في مقاطعة جوانجدونج في الصيف.
ومف أىـ نتائج الدراسة :تنطبؽ أبعاد المنظمة المتعممة في استبياف ( )DLOQعمى الشركات
الصينية ,تنطبؽ المتغيرات الديمغرافية العمر والمستوى التعميمي عمى الشركات الصينية الممموكة
لمدولة وشركات القطاع الخاص ,توجد اختبلفات في ثقافة المنظمة المتعممة بيف الشركات
الصينية المختمفة ,تغيير ثقافة المنظمة لمتعمـ لو تأثير إيجابي وكبير عمى الرضا الوظيفي
لمموظفيف.
ومف أىـ توصيات الدراسة :السعي إلى سد الفجوة بيف الشركات الخاصة وتمؾ الممموكة لمدولة
والمتعمقة بالتعمـ واألداء التنظيمي ,التأصيؿ لفكرة المنظمة المتعممة وبنائيا في مؤسسات الدولة
والشركات الممموكة ليا ,األخذ بعيف االعتبار أف الشخصيات واألفراد والمجموعات السكانية تؤثر
عمى ثقافة المنظمة المتعممة بشكؿ متبايف.
 دراسة (موراي )0223 ,بعنوان :المنظمة المتعممة والكفاءات وأداء الشركات:وىدفت الدراسة إلى التوضيح مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف أنواع مختمفة مف الكفاءات
والسموكيات التعممية ليا تأثير كبير عمى األداء التنظيمي ,وبحثت الدراسة األدلة العممية مف
خبلؿ دراسة أجريت عمى خمسة مف أكبر شركات البناء الفاعمة في صناعة البناء االسترالية؛
حدد تأثير أداء الشركات مف مختمؼ سموكيات التعمـ وتصنيفيا في مختمؼ مستويات
فإنيا تُ ّ
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التعميـ ,وتستكشؼ ما إذا كاف أداء الشركات يؤثر أكثر في انخفاض أو ارتفاع مستوى التعمـ,
ووضعت الدراسة افتراضات باعتبارىا الوسيمة الرئيسية لجمع البيانات ,واستعراض الوثائؽ
المنشورة ,والمقاببلت األولية ومصادر البيانات األخرى.
ومف أىـ نتائج الدراسة :أف تغيير مجموعة الكفاءات كاف ليا نفس التأثير عمى أداء المشروع,
تأثير الكفاءات في مختمؼ مستويات التعمـ كاف لو نفس األثر عمى أداء المشروع ,بعض
الشركات وضعت أىداؼ إتماـ المشروع في معزؿ عف الممارسات التنظيمية لمتعمـ.
ومف أىـ توصيات الدراسة :يجب أف تقوـ ىذه الشركات عمى قاعدة أكبر مف التعمـ عف السموؾ
التنظيمي القائـ ,يجب أف تقوـ السياسات الرسمية واإلجراءات والممارسات الموحدة عمى أداء
العمؿ في المشروع عمى مبدأ التعمـ ,وينبغي أف يكوف لمفيوـ المنظمة المتعممة تأثير أكبر عمى
أداء ىذه الشركات.
 دراسة (تسينج )0223 ,بعنوان :دراسة العالقة بين إدراك الخصائص المميزة لممنظمةالمتعممة من قبل الموظفين والتزاميم التنظيمي:
ىدفت الدراسة إلى توضيح أنو إذا كانت الشركة تركز اىتماميا في تطوير الييكؿ وتحسيف
األداء ,وتمتمؾ بعض الخصائص الجزئية لممنظمة المتعممة .إذا تصور الموظفيف مف ىذه
الخصائص زيادة التزاميـ لممنظمة ,وسوؼ تكوف عمى ثقة المديريف في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى
الثورة التنظيمية.
وتـ التعامؿ مع خصائص المنظمة كمتغيرات مستقمة ,وااللتزاـ التنظيمي كمتغير تابع,
والخصائص الشخصية لممتغير السيطرة ,في حيف تـ تصميـ استبيانات لجمع البيانات .وتـ توزيع
 300نسخة مف االستبيانات لمموظفيف الذيف يعمموف في شركتيف كاف أدائيما جيد وشيدت ثورة
تنظيمية في العاميف الماضييف جاءت ردود  377منيا صحيحة.
ولتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف الشركتيف ,نفذت أنواع مختمفة مف التحميؿ بما في ذلؾ
التحميؿ االتساؽ الداخمي ,ومعامؿ ارتباط بيرسوف ,ومعامؿ االنحدار.
وبينت نتائج الدراسة أف إدراؾ الخصائص المميزة لممنظمة التعمـ عف طريؽ موظفيف ال تؤثر
عمى االلتزاـ التنظيمي .وىذا يعني أنو في حاؿ أردت المنظمة أف تصبح منظمة متعممة ,فإف
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الخصائص المميزة لممنظمة تعميمية موجودة في تجربة العمؿ والييكؿ التنظيمي والثقافة
التنظيمية ,وادارة المعمومات ,وتعزيز التزاـ الموظفيف بالقيمة والجيد وااللتزاـ.
وأشارت النتائج أف العبلقة بيف الخصائص المميزة لممنظمة المتعممة وااللتزاـ التنظيمي لمديري
المنظمة والموظفيف عمى نحو أف المؤسسة قادرة عمى تعزيز قوتيا التنافسية في إدارة الموارد
البشرية مف خبلؿ بناء منظمة قادرة عمى التعمـ ,مف أىـ خصائص المنظمة المتعممة ىو إشراؾ
الموظفيف في المنظمة بصرؼ النظر عف موقؼ العمؿ ,والرواتب ,وصورة الشركة ,واألداء
المالي ,بناء منظمة متعممة وتعزيز االلتزاـ التنظيمي لمموظفيف مفيد مف أجؿ خفض النفقات
ورفع كفاءة الموظفيف ,يمكف تعزيز االلتزاـ التنظيمي مف خبلؿ الخصائص المميزة لممنظمة
التعمـ .حيث أف تحديد أىداؼ مشتركة بيف الموظفيف والمنظمة يؤدي إلى االلتزاـ عمى أساس
مستقر وال تكوف العبلقة بينيما نتيجة لتبادؿ االستفادة مف الجيد والراتب .
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في عدد مف النقاط أىميا :
 تناولت ىذه الدراسة حالة خاصة أال وىي شركة االتصاالت الفمسطينية وقامت بتطبيؽ
األسموب اإلحصائي المناسب عمى ىذه الشركة  ,وىي بيذا اختمفت مع عدد مف
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المنظمة المتعممة نظريا وبشكؿ يخمو مف التطبيؽ
المناسب مثؿ دراسة  :العصيمي ( )2002والحواجرة ( )2001وكيممي (. )2007
 كانت ىذه الدراسة ىي الوحيدة التي تناولت قطاع االتصاالت ومدى تطبيؽ مفيوـ
المنظمة المتعممة فييا  ,عمى عكس الدراسات السابقة التي ركزت عمى الدوائر الحكومية
وشركات القطاع العاـ .
 واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الحواجرة ( )2001وأبو خضير ( )2002باستيدافيا
لفئة الموظفيف في المنظمة وليس اإلدارة العميا والتي قامت الدراستاف السابقتاف
باستيدافيا بالبحث والدراسة .
 كما اختمفت الدراسة مع دراسة بني ىاني ( )2007في أنيا لـ تعالج موضوع بناء
منظمة متعممة مف البداية بؿ عمدت إلى مؤسسة مف كبرى مؤسسات االقتصاد الوطني
 ,وقامت بدراسة مدى التزاميا بالمفيوـ بافتراض مسبؽ باف الشركة مدركة ألىمية ىذا
التوجو ولدييا اآلليات المناسبة لتطبيقو مف األساس .
 واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة النسور ( )2010في تناوليا لمدى التطبيؽ وليس القفز
المباشر إلى النتائج  ,حيث ناقشت دراسة النسور أثر النتائج النيائية لمتطبيؽ عمى عدد
مف المتغيرات المتعمقة بكفاءة وتميز مؤسسات التعميـ العالي .
 أما دراسة موراي ( )2003فاختمفت اختبلفا كميا عف نيج دراستنا حيث أنيا دراسة
مقارنة بحتة بيف عدد مف الشركات لقياس مدى كفاءة العمؿ فييا كنتيجة مباشرة لتطبيؽ
مفيوـ المنظمة المتعممة .
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أما نقاط االتفاؽ فكانت كاآلتي :
 اتفقت ىذه الدراسة مع تسينج ( )2003في تعرضيا لخصائص المنظمة المتعممة بشكؿ
موسع وكذلؾ في استيداؼ فئة الموظفيف اإلدارييف ودراسة توجياتيـ نحو مفيوـ المنظمة
المتعممة .
 واتفقت الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في تعريفيا لمفيوـ المنظمة المتعممة وأىـ
خصائص المنظمات المتعممة .
الدرستاف الوحيدتاف المتاف أجريتا في
 وقد كانت ىذه الدراسة ودراسة شمبي ( , )2001ا
قطاع غزة بيدؼ دراسة مفيوـ المنظمة المتعممة وتأثير المفيوـ عمى آليات العمؿ في
المؤسسات والجيات الوطنية العاممة في القطاع .
 واتفقت الدراسة مع دراسة بايف وشياىوي ( )2002في توجييا نحو مؤسسات القطاع
الخاص واف كانت الدراسة األخيرة دراسة مقارنة مابيف مؤسسات القطاع الخاص والعاـ ,
إال أنيا تناولت بشكؿ مفصؿ مدى تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة عمى المؤسسات
الصناعية في القطاع الخاص .
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المقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيساً يتـ مف خبللو إنجاز الجانػب التطبيقػي مػف
الدراسة  ,وعف طريقيا يتـ الحصػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتوصػؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الد ارسػة  ,وبالتػالي تحقػؽ
األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا .
حي ػػث تن ػػاوؿ ى ػػذا الفص ػػؿ وص ػػفاً لممػ ػنيج المتب ػػع ومجتم ػػع الد ارس ػػة ,وك ػػذلؾ أداة الد ارس ػػة
المستخدمة وطريقة إعػدادىا وكيفيػة بنائيػا وتطويرىػا ,ومػدى صػدقيا وثباتيػا .كمػا يتضػمف وصػفاً
لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة وتقنينيػا ,واألدوات التػي اسػتخدميا لجمػع
بيانػػات الد ارس ػػة  ,وينتيػػي الفص ػػؿ بالمعالج ػػات اإلحصػػائية الت ػػي اس ػػتخدمت فػػي تحمي ػػؿ البيان ػػات
واستخبلص النتائج  ,وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.
أسموب الدارسة:
بناء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيػا فقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي
ً

التحميمي ,والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصػفاً دقيقػاً ويعبػر
عنيا تعبي اًر كيفياً وكمياً  ,و يستيدؼ ىذا النوع مف الدراسات " جمع حقائؽ وبيانات ظػاىرة يغمػب
عمييا التحديد  ,وغالباً ما يمجأ إلييا الباحػث بعػد أف تكػوف قػد أجريػت د ارسػات كشػفية فػي الميػداف
(مسعد ".) 37 , 7777 ,وذلؾ لموصوؿ إلى استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيػث يزيػد
بيا رصيد المعرفة عف الموضوع .
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .9المصةةةادر الثانويةةةة :حي ػػث اتج ػػو الباحػػث ف ػػي معالجػػة اإلط ػػار النظ ػػري لمبحػػث إل ػػي مص ػػادر
البيانػػات الثانويػػة والتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب والم ارجػػع العربيػػة واألجنبيػػة ذات العبلقػػة ,والػػدوريات
والمق ػػاالت والتق ػػارير ,واألبح ػػاث والد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناول ػػت موض ػػوع الدارس ػػة ,والبح ػػث
والمطالعة في مواقع قواعد البيانات اإللكترونية المختمفة.
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 .0المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجػأ الباحػث إلػي جمػع البيانػات
األوليػػة مػػف خػػبلؿ االسػػتبانة كػػأداة رئيس ػة لمبحػػث ,صػػممت خصيص ػاً ليػػذا الغػػرض ,ووزعػػت
عمى الموظفيف العامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة.
مجتمع الدراسة :
الدرس ػػة بأن ػػو جمي ػػع مفػ ػردات الظ ػػاىرة الت ػػي يدرس ػػيا الباح ػػث ,وب ػػذلؾ ف ػػإف مجتم ػػع
يع ػ ّػرؼ مجتم ػػع ا

ػاء عمػى مشػكمة
الدراسة ىػو جميػع األفػراد أو األشػياء الػذيف يكونػوف موضػوع مشػكمة الد ارسػة  .وبن ً

الد ارسػػة وأىػػدافيا فػػإف المجتمػػع المسػػتيدؼ يتكػػوف مػػف المػػوظفيف العػػامميف فػػي شػػركة االتصػػاالت
الفمسطينية بقطاع غزة والبالغ عددىـ  926موظفاً.
عينة الدراسة:

قاـ الباحث باستخداـ الطريقة العشوائية ,حيث تـ توزيع عينة استطبلعية حجميا  30استبانة
الختبار االتساؽ الداخمي وثبات االستبانة ,وبعد التأكد مف صدؽ وسبلمة االستبانة لبلختبار تـ
توزيع  926استبانة عمى مجتمع الدراسة حيث تـ الحصوؿ عمى  990استبانة بنسبة استرداد
 ,%0200وقد تـ استبعاد  0استبانات لعدـ جدية اإلجابة مف قبؿ المستجيبيف ليصبح العدد
النيائي  997استبانة.
أداة الدراسة:
تػػـ إعػػداد اسػػتبانة حػػوؿ " واقػػع تطبيػػؽ المنظمػػة المتعممػػة " ,حيػػث تعتبػػر االسػػتبانة األداة الرئيسػػة
المبلئم ػػة لمد ارس ػػة الميداني ػػة لمحص ػػوؿ عم ػػى المعموم ػػات والبيان ػػات الت ػػي يج ػػري تعبئتي ػػا م ػػف قب ػػؿ
المستجيب.
وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسيين ىما:
القسةةم األول :وىػػو عبػػارة عػػف الخصػػائص الشخصػػية عػػف المسػػتجيب (الج ػنس ,العمػػر ,المؤىػػؿ
العممي ,مكاف السكف ,الخبرة الوظيفية).
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القسم الثاني :وىو عبارة عف مجاالت الدراسة حيث تتكوف االستبانة مف  02فقرة موزعة عمػى 3
مجاالت رئيسة ىي:
المجال األول :القيادة  ,ويتكوف مف ( )92فقرة.
المجال الثاني :األداء التنافسي ,ويتكوف مف ( )92فقرة.
المجال الثالث :الثقافة التنظيمية ,موزع عمى  2مجاالت فرعية وىي:
 .9المعتقدات التنظيمية ,ويتكوف مف ( )0فقرات.
 .7القيم السائدة ,ويتكوف مف ( )0فقرات.
 .3المعايير التنظيمية ,ويتكوف مف ( )1فقرات.
 .2التوقعات التنظيمية ,ويتكوف مف ( )0فقرات.
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار كولمجػػوروؼ-سػػمرنوؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ,وكانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي
جدوؿ (.)7
جدول ()0
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة االحتمالية

المجال

.0

القيادة

.0

األداء التنافسي

.3

المعتقدات التنظيمية

.4

القيـ السائدة

)(Sig.
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.5

المعايير التنظيمية

.6

التوقعات التنظيمية

.7

الثقافة التنظيمية

.8

جميع مجاالت الدراسة
* البيانات ال تخضع لمتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة   0.05

يظير لنا جدوؿ ( )7أف القيمة االحتماليػة ) (Sig.لجميػع مجػاالت الد ارسػة كانػت أقػؿ مػف مسػتوى
الداللػػة    0.05وىػػذا يعنػػي أف توزيػػع البيانػػات ليػػذه المجػػاالت ال يتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي لػػذلؾ
سيتـ استخداـ االختبارات غير المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:
قػػاـ الباحػػث بتفريػػغ وتحميػػؿ االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ برنػػامج التحميػػؿ اإلحصػػائي Statistical
 , (SPSS) Package for the Social Sciencesحيث سيتـ اسػتخداـ االختبػارات اإلحصػائية
غير المعممية ,وذلؾ حسب اختبار التوزيع الطبيعي ,وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية اآلتية:
- 1

النسػػب المئويػػة والتك ػ اررات والمتوسػػط الحسػػابي والمتوسػػط الحسػػابي النسػػبي :يسػػتخدـ ىػػذا
األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغ ػراض معرفػػة تك ػرار فئػػات متغيػػر مػػا ويفيػػد الباحػػث فػػي وصػػؼ
مجتمع الدراسة.

- 7

اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

- 3

معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف ( )Spearman Correlation Coefficientلقيػػاس درجػػة
االرتباط.

- 2

اختبػػار اإلشػػارة فػػي حالػػة عينػػة واحػػدة ( )Sign Testلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة
االس ػػتجابة ق ػػد وص ػػمت إل ػػي الدرج ػػة المتوس ػػطة وى ػػي  3أـ زادت أو قم ػػت ع ػػف ذل ػػؾ .ولق ػػد
استخدمو الباحث لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .
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صدق االستبيان:
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما وضعت لقياسو ,وقد قاـ الباحث بالتأكد مػف
صدؽ االستبانة بطريقتيف:
-0صدق أداة الدراسة:
عػ ػػرض الباحػ ػػث االسػ ػػتبانة عمػ ػػى مجموعػ ػػة مػ ػػف المحكمػ ػػيف تألفػ ػػت مػ ػػف عشػ ػػر محكمػ ػػيف
متخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ في كميتػي التجػارة بالجامعػة اإلسػبلمية وجامعػة األزىػر بغػزة
وأسػػماء المحكمػػيف بػػالممحؽ رقػػـ ( ,)7وقػػد اسػػتجاب الباحػػث آلراء المحكمػػيف وقػػاـ بػػإجراء مػػا يمػػزـ
مػػف حػػذؼ وتعػػديؿ و إضػػافة فػػي ضػػوء المقترحػػات المقدمػػة ,وبػػذلؾ خػػرج االسػػتبياف فػػي صػػورتو
النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)9
 -0صدق المقياس:
أوال :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقػرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذي تنتمػي
إليػػة ىػػذه الفق ػرة ,وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حسػػاب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة
الوصػػػوؿ إلييػ ػػا ,ويبػػػيف مػ ػػدي ارتبػ ػػاط كػ ػػؿ مجػ ػػاؿ مػػػف مجػ ػػاالت الد ارس ػػة بالدرجػ ػػة الكمي ػػة لفق ػ ػرات
االستبانة.
 -3ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة أكثر مف
مرة تحت نفس الظػروؼ والشػروط ,أو بعبػارة أخػرى أف ثبػات االسػتبانة يعنػي االسػتقرار فػي نتػائج

76

االستبانة وعدـ تغييرىا بشػكؿ كبيػر فيمػا لػو تػـ إعػادة توزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات خػبلؿ
فترات زمنية معينة.
أوالً :نتائج االتساق الداخمي
يوضح جدوؿ ( )3معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مػف فقػرات مجػاؿ " القيػادة " والدرجػة الكميػة لممجػاؿ
 ,وال ػػذي يب ػػيف أف مع ػػامبلت االرتب ػػاط المبين ػػة دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى معنوي ػػة  α= 7070وب ػػذلؾ يعتب ػػر
المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال القيادة والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

- 9

يشجع المدير المرؤوسيف لمتعبير عف رأييـ بصراحة بما يتعمؽ بحؿ مشكبلت العمؿ.

- 7

يستشير المدير المرؤوسيف في الق اررات المتعمقة بعمميـ.

- 3

يشرؾ المدير المرؤوسيف في وضع صيغة القرار المتعمؽ بالقسـ الذي يعمموف فيو.

- 2

يفوض المدير المرؤوسيف بجزء مف صبلحياتو.
ّ

- 0

يعطي المدير الفرصة لممرؤوسيف في المشاركة في تخطيط العمؿ.

- 6

يصدر المدير الق اررات بعد مشورة المرؤوسيف .

- 0

يقرر المدير بمشاركة المرؤوسيف ماذا يمكف عممو وكيفية تنفيذه.

- 2

ال يعتبر المدير تبادؿ اآلراء مضيعة لموقت.

- 1

ال يتحكـ المدير في الطريقة التي يتـ بيا تأدية العمؿ.
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م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

يقوـ المدير بوضع الخطط والسياسات بمشاركة المرؤوسيف.

- 97

يترؾ المدير لممرؤوسيف الحرية التامة في اتخاذ القرار المتعمؽ بعمميـ.

- 99
97

يفوض المدير المرؤوسيف باتخاذ القرار المتعمؽ بعمميـ.
ّال يتجنب المدير اتخاذ الق اررات.

- 93

ال ينفرد كؿ موظؼ برأيو الشخصي في حؿ مشاكؿ العمؿ.

- 92

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070

يوضح جدوؿ ( )2معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " األداء التنافسي " والدرجػة الكميػة
لممجػػاؿ  ,والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة  α = 7070وبػػذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال األداء التنافسي والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

- 9

يقوـ العامموف بتأدية األعماؿ بالكفاءة المطموبة.

- 7

يوجد التزاـ وتقيد بأنظمة وقوانيف العمؿ لدى العامميف.

- 3

تتوافر لدى العامميف الرغبة والحماس إلنجاز مياـ العمؿ ضمف أوقات العمؿ الرسمية.

- 2

توفر اإلدارة التدريب المناسب لمعامميف لتمكنيـ مف أداء عمميـ بصورة جيدة.

- 0

اإلشراؼ المباشر والمتابعة المستمرة مف قبؿ الرؤساء يؤدي إلى تحسيف أداء العامميف.

- 6

يحافظ العامموف عمى االلتزاـ باألوقات الرسمية لمعمؿ.
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م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

- 0

توجد قدرة لمعامميف عمى التكيؼ عند حدوث حاالت طارئة في العمؿ.

- 2

يساعد التفويض لمصبلحيات مف الرؤساء في سرعة إنجاز األعماؿ.

- 1

يتوفر لدى الموظفيف الميارة والقدرة عمى حؿ مشكبلت العمؿ اليومية ألداء المياـ الوظيفية.
تساىـ السياسات واإلجراءات المتبعة عمى إنجاز األعماؿ بكفاءة وفاعمية.

- 97

تساعد االتجاىات الحديثة لمشركة في تنمية وتطوير األداء المؤسسي.

- 99

تمنح الشركة مكاف ت لمموظؼ الذي يقدـ أفكا اًر ابتكاريو تساعد في تنمية إجراءات ونظـ العمؿ.

- 97

يوجػػد اىتمػػاـ ومتابعػػة مػػف قبػػؿ الرؤسػػاء لبلقت ارحػػات التػػي يتقػػدـ بيػػا المرؤوسػػيف والخاصػػة بجػػودة األداء
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-الوظيفي.

ىناؾ متابعة وتوجيو مستمر مف قبؿ الرؤساء لمرؤوسييـ إلنجاز أعماليـ بما يتبلءـ مع نظـ العمؿ.

- 92

ىناؾ تنسيؽ مستمر بيف المستويات اإلدارية لتحقيؽ الجودة المطموبة في إنجاز األعماؿ.

- 90

تتوفر لدى الموظفيف الجاىزية لمعمؿ خارج أوقات الدواـ الرسمي إلنجاز حجـ األداء الوظيفي المطموب.

- 96

توجد قدرة لمعامميف لتحمؿ مسؤولية األعباء اليومية لمعمؿ.

- 90

ىناؾ معرفة والماـ لدى الموظفيف بطبيعة األعماؿ الموكمة إلييـ.

- 92

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070

يوضح جدوؿ ( )0معامؿ االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ " المعتقػدات التنظيميػة " والدرجػة
الكميػػة لممجػػاؿ  ,والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة α= 7070
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعتقدات التنظيمية والدرجة الكمية لممجال
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لالرتباط

.7

بناء عمى معمومات متكاممة ودقيقة.
يتـ اتخاذ الق اررات ً

.3

المعمومات متاحة لكافة الموظفيف في أي وقت يحتاجونيا.

.2

ومؤثر في الشركة.
اً
دور إيجابياً
كؿ فرد في الشركة يشعر بأف لو اً

.0

تخطيط أعماؿ الشركة يتقدـ باستمرار ويقوـ عمى إشراؾ العامميف في عممية التخطيط.

معامل سبيرمان

.9

معظـ العامميف لدييـ حب وانتماء لعمميـ في الشركة.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070

يوضػح جػػدوؿ ( )6معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات مجػػاؿ " القػػيـ السػػائدة " والدرجػػة الكميػػة
لممجػػاؿ  ,والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة  α= 7070وبػػذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال القيم السائدة والدرجة الكمية لممجال

.3

عمؿ الشركة منظـ بحيث يستطيع كؿ موظؼ الربط بيف وظيفتو وبيف أىداؼ الشركة.

لالرتباط

.7

فرؽ العمؿ الجماعي تشكؿ أحد المكونات األساسية لممؤسسة.
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.9

يتـ إنجاز األعماؿ عبر العمؿ الجماعي بدوف معيقات راجعة لتعدد المستويات اإلدارية ألعضاء الفريؽ.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

.2

يوجد تفويض لمعامميف يمكنيـ مف اتخاذ الق اررات والتصرؼ بأنفسيـ.

.0

قدرات العامميف في تحسف مستمر.
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070

يوضػػح جػػدوؿ ( )0معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات مجػػاؿ " المعػػايير التنظيميػػة " والدرجػػة
الكميػػة لممجػػاؿ  ,والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة α= 7070
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعايير التنظيمية والدرجة الكمية لممجال

.7

يعمؿ أفراد الشركة بروح الفريؽ.

.3

تستثمر الشركة باستمرار في تحسيف ميارات العامميف.

.2

تعتبر قدرات العامميف مصد اًر ميماً لنجاح الشركة.

.0

الشركة لدييا الميارات البلزمة لحؿ أي مشكمة قد تنشأ.

.6

الشركة تعتمد فمسفة محايدة بعيدة عف السياسة

.0

الربحية والمفاىيـ التجارية سياسة واضحة لمشركة

.2

خدمة الزبائف والحرص عمى رضاىـ مف أىـ مبادئ الشركة

.1

فمسفة الشركة تقوـ عمى الشفافية.

لالرتباط

.9

يوجد تشجيع قوي لمتعاوف في جميع أقساـ الشركة المختمفة.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070
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م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

يوضػح جػدوؿ ( )2معامػػؿ االرتبػاط بػػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ " التوقعػػات التنظيميػة " والدرجػػة
الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 7070وبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ()8
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التوقعات التنظيمية والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

- 7

أنتظر مف رئيسي أف يعاممني باالحتراـ الذي أستحقو في إطار العبلقة الوظيفية بيننا .

- 3

أتوقع أف تتـ ترقيتي ضمف تسمسؿ واضح ومعمف .

- 2

الشركة ستقوـ بتعميؽ الدواـ في حاؿ حدوث أي ظروؼ أمنية .

- 0

سيتأثر عمؿ الحمبلت الترويجية بسبب الحصار .

- 6

العبلقة مع المستفيد تقوـ عمى الصراحة والمباشرة

- 0

تحرص الشركة عمى القياـ بخدمات لممجتمع تفيماً منيا لدورىا الريادي كإحدى أكبر المشاريع الوطنية
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity

82

معامل سبيرمان

- 9

المكاف ت في الشركة شيء متوقع مقابؿ االجتياد في العمؿ .

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة
الوصػػػوؿ إلييػ ػػا ,ويبػػػيف مػػػدى ارتبػ ػػاط كػ ػػؿ مجػ ػػاؿ مػػػف مجػ ػػاالت الد ارس ػػة بالدرجػ ػػة الكمي ػػة لفق ػ ػرات
االستبانة.
يبػػيف جػػدوؿ ( )1أف جميػػع معػػامبلت االرتبػػاط فػػي جميػػع مج ػاالت االسػػتبانة دالػػة إحصػػائياً عنػػد
مستوى معنوية  α= 7070وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.

جدول ()9
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.
المجال

الرقم

.0

القيادة

.0

األداء التنافسي

.3

المعتقدات التنظيمية

.4

القيـ السائدة

.5

المعايير التنظيمية

.6

التوقعات التنظيمية

.7

الثقافة التنظيمية
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α =7070

ثبات االستبانة :Reliability
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القيمة

لالرتباط

االحتمالية )(Sig.

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة أكثر مف
مرة تحت نفس الظػروؼ والشػروط ,أو بعبػارة أخػرى أف ثبػات االسػتبانة يعنػي االسػتقرار فػي نتػائج
االستبانة وعدـ تغييرىا بشػكؿ كبيػر فيمػا لػو تػـ إعػادة توزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات خػبلؿ
فترات زمنية معينة.
وقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ ما يمي:
معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ,وكانت النتائج كما ىػي مبينػة
في جدوؿ (.)97
جدول ()97
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م

المجال

.9

القيادة

.7

األداء التنافسي

.3

المعتقدات التنظيمية

.2

القيم السائدة

.0

المعايير التنظيمية

.6

التوقعات التنظيمية

.0

الثقافة التنظيمية

عدد الفقرات

جميع مجاالت االستبانة
*الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ
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معامل ألفا كرونباخ

الثبات*

واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )97أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانػت مرتفعػة
لك ػػؿ مج ػػاؿ حي ػػت تتػ ػراوح ب ػػيف (
االس ػػتبانة (
,

,

)  .ك ػػذلؾ كان ػػت قيم ػػة معام ػػؿ ألف ػػا لجمي ػػع فقػ ػرات

) .وك ػػذلؾ قيم ػػة الثب ػػات كان ػػت مرتفع ػػة لك ػػؿ مج ػػاؿ حي ػػث تتػ ػراوح ب ػػيف (

) .كذلؾ كانت قيمة الثبات لجميع فقػرات االسػتبانة (

) وىػذا يعنػى أف معامػؿ الثبػات

مرتفع.
وبذلؾ يكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات استبانة الد ارسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة
بصحة االستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

85

الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية.
 اختبار فرضيات الدراسة.
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المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبػار فرضػيات الد ارسػة  ,وذلػؾ مػف خػبلؿ
اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة واسػػتعراض أبػػرز نتػػائج االسػػتبانة والتػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ
تحميػػؿ فقراتيػػا ,والوق ػػوؼ عمػػى متغيػ ػرات الد ارسػػة التػػي اش ػػتممت عمػػى ( الج ػػنس ,العمػػر ,المؤى ػػؿ
العممي ,مكاف السكف  ,الخبرة الوظيفية).
لػػذا ت ػػـ إجػ ػراء المعالج ػػات اإلحص ػػائية لمبيان ػػات المتجمعػػة م ػػف اس ػػتبانة الد ارس ػػة  ,إذ ت ػػـ اس ػػتخداـ
برنامج الرزـ اإلحصائية لمد ارسػات االجتماعيػة ) (SPSSلمحصػوؿ عمػى نتػائج الد ارسػة التػي سػيتـ
عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية :
وفيما يمي عرض لعينة الدراسة وفؽ الخصائص والسمات الشخصية.
 -توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية:

جدول رقم ()00
الخصائص الشخصية
الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
ذكر
الجنس

أنثى
المجموع
أقؿ مف 37
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التكرار

النسبة%

العمر

27 _ 37
07 _ 29
أكثر مف 07
المجموع
دبموـ

المؤىل
العممي

بكالوريوس
دبموـ عالي
دراسات عميا
المجموع
الشماؿ
غزة

مكان

الوسطى

السكن

خانيونس
رفح
المجموع

الخبرة

أقؿ مف  0سنوات

الوظيفية

مف  0إلى  97سنة
مف  99إلى  90سنة
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أكثر مف  90سنة
المجموع
الدبموـ العالي :ىو دبموـ يمتحؽ بو الحاصؿ عمى درجة الميسانس أو درجة البكالوريوس لمزيد مف التخصص في إحدى مجاالت دراستو الجامعية ,وفي
العرؼ يسمى الحصوؿ عمى السنة التمييدية لمماجستير  -دوف مناقشػة رسػالة الماجسػتير  -بالحصػوؿ عمػى الػدبموـ العػالي  ,أمػا الد ارسػات العميػا فيػي
ُ
ما يتبع ذلؾ مف تقديـ لرسالة الماجستير وما يميو مف درجات عممية.

مف جدوؿ ( ) 99يمكف استنتاج ما يمي:


فيما يتعمؽ بتوزيع عينة الدراسة حسػب الجػنس ,يبلحػظ أف الػذكور يشػكموف
مف عينة الدراسة ,أما اإلناث فيشػكموف النسػبة المتممػة والبالغػة

%

 , %بينمػا يوجػد

شػػخص واحػػد لػػـ يجػػب عمػػى الس ػؤاؿ .ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى طبيعػػة مجتمػػع العمػػؿ
الغزي بشكؿ عاـ والذي يييمف قطاع الذكور فيو عمى سوؽ العمؿ .


أمػا بالنسػبة ألعمػػار عينػة الد ارسػة  ,يبلحػػظ أف مػا نسػبتو
37سنة,
وأف

 %أعمارىـ مف  27-37سنة ,

 %أعمػػارىـ أقػؿ مػػف

 %أعمارىـ مف  07- 29سنة ,

 %أعمػػارىـ أكثػػر مػػف  07سػػنة .عينػػة الد ارسػػة معظػػـ أفرادىػػا مػػف الشػػباب مػػا

يعكػػس سياسػػة شػػركة االتص ػػاالت الفمسػػطينية المتمثمػػة ف ػػي الحػػرص عمػػى مس ػػتويات
أفضؿ مف الخدمة تعكس روح الشباب ومبادرتيـ وابداعيـ .


أمػػا بالنسػػبة لمػػؤىبلت عينػػة الد ارسػػة العمميػػة  ,يبلحػػظ أف الغالبيػػة مػػف حممػػة درجػػة
,%

البك ػػالوريوس حي ػػث بمغ ػػت نس ػػبتيـ
يحممػػوف درجػػة دبمػػوـ عػػالي  ,وأف

 %يحمم ػػوف درج ػػة ال ػػدبموـ,

%

 %يحممػػوف درجػػة د ارسػػات عميػػا .وىػػذه النسػػبة

ىػ ػ ػػي الطبيعيػ ػ ػػة لتسمسػ ػ ػػؿ اإلدارة بػ ػ ػػيف المسػ ػ ػػتويات المنخفضػ ػ ػػة مػ ػ ػػف العمػ ػ ػػؿ اإلداري
كالسكرتارية واألعماؿ المكتبية وانتياء بوضع الخطط واالستراتيجيات في الميداف .


أم ػػا بالنس ػػبة لمك ػػاف الس ػػكف ,يبلح ػػظ أف
 %م ػػف الوس ػػطى ,

 %م ػػف الش ػػماؿ ,

 %م ػػف خ ػػانيونس  ,وأف

 %م ػػف غػػزة ,

 %م ػػف رف ػػح  .ويرج ػػع ذل ػػؾ

لوجػود المقػػر الرئيسػػي لمشػػركة – والػػذي يحػػوي أكبػػر عػػدد مػػف المػػوظفيف – فػػي مدينػػة
غزة .
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وأخيػ اًر بالنسػػبة لمخب ػرة الوظيفيػػة  ,يبلحػػظ أف
أقػػؿ مػػف  0سػػنوات,
مف  99إلى  90سنة ,

%

 %مػػف عينػػة الد ارسػػة لػػدييـ خب ػرة

لػػدييـ خبػرة مػػف  0إلػػى  97سػػنوات ,

%

لػػدييـ خبػرة

 %لػدييـ خبػرة أكثػر مػف  90سػنة  ,بينمػا يوجػد شػخص

واحػػد لػػـ يجػػب عمػػى الس ػؤاؿ .وىػػذا مػػا يعكػػس سياسػػة الشػػركة فػػي الحفػػاظ عمػػى القػػوة
العاممػػة ومنحي ػػا كػػؿ م ػػا يمكػػف م ػػف امتيػػازات لممحافظ ػػة عمييػػا م ػػع االىتمػػاـ بتطع ػػيـ
الشركة باستمرار بحاجتيا مف العناصر الشابة ذات الكفاءة .

اختبار فرضيات الدراسة:
أوالً :اختبار الفرضيات حول متوسط (وسيط) درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطة.
تـ استخداـ االختبارات غير المعممية (اختبار اإلشارة) لتحميؿ فقرات االستبانة وذلؾ حسب نتائج
اختبار التوزيع الطبيعي جدوؿ (.)7
الفرضية الصفرية :اختبار أف متوسط درجة اإلجابة يساوي .3
الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي .3
إذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر مف  ) 0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ويكوف فػي
ىػذه الحالػة متوسػط آراء أفػراد العينػػة حػوؿ الظػاىرة موضػع الد ارسػػة ال يختمػؼ جوىريػاً عػف موافػػؽ
بدرجة متوسطة وىى  ,3أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقؿ مف  ) 0.05فيػتـ رفػض الفرضػية
الصػػفرية وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة القائمػػة بػػأف متوسػػط آراء أف ػراد العينػػة يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة
الموافقػػة المتوسػػطة  ,وفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا كػػاف متوسػػط اإلجابػػة يزيػػد أو يػػنقص
بصػورة جوىريػػة عػف درجػػة الموافقػة المتوسػػطة وذلػؾ مػػف خػبلؿ قيمػػة االختبػار فػػإذا كانػت اإلشػػارة
موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

الفرضية األولى:
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تؤثر القيادة تأثي ار ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة
المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
تـ اختبار ىذه الفرضية مف خبلؿ فقرات مجاؿ " القيادة ".
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار اإلشػػارة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػي درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)97
جدول ()00
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " القيادة "

المتوسط الحسابي

يشػػرؾ المػػدير المرؤوسػػيف فػػي وضػػع صػػيغة الق ػرار المتعمػػؽ بالقسػػـ الػػذي

المتوسط الحسابي النسبي

يستشير المدير المرؤوسيف في الق اررات المتعمقة بعمميـ.

قيمة االختبار

مشكبلت العمؿ.

القيمة االحتمالية ().Sig

.7

يشػػجع المػػدير المرؤوسػػيف لمتعبيػػر عػػف رأييػػـ بص ػراحة بمػػا يتعمػػؽ بحػػؿ

الرتبة

م

.9

الفقرة

6.63

1

4.59

2

3.13

11

7
6

.3

يعمموف فيو.

.2

يفوض المدير المرؤوسيف بجزء مف صبلحياتو.
ّ

3.95

.0

يعطي المدير الفرصة لممرؤوسيف في المشاركة في تخطيط العمؿ.

3.73

.6

يصدر المدير الق اررات بعد مشورة المرؤوسيف .

1.66

*0.049

13

.0

يقرر المدير بمشاركة المرؤوسيف ماذا يمكف عممو وكيفية تنفيذه.

4.90

*0.000

3

.2

ال يعتبر المدير تبادؿ اآلراء مضيعة لموقت.

3.73

*0.000

5

.1

ال يتحكـ المدير في الطريقة التي يتـ بيا تأدية العمؿ.

2.36

*0.009

12
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.97

يقوـ المدير بوضع الخطط والسياسات بمشاركة المرؤوسيف.

2.70

*0.004

10

.99

يترؾ المدير لممرؤوسيف الحرية التامة في اتخاذ القرار المتعمؽ بعمميـ.

0.11

0.457

14

.97

يفوض المدير المرؤوسيف باتخاذ القرار المتعمؽ بعمميـ.
ّ

2.88

*0.002

8

.93

ال يتجنب المدير اتخاذ الق اررات.

3.25

*0.001

9

.92

ال ينفرد كؿ موظؼ برأيو الشخصي في حؿ مشاكؿ العمؿ.

3.86

*0.000

4

جميع فقرات المجال معاً

4.90

*0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )97يمكف استخبلص ما يمي:
 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة األولػػى " يشػػجع المػػدير المرؤوسػػيف لمتعبيػػر عػػف رأييػػـ بص ػراحة بمػػايتعم ػػؽ بح ػػؿ مش ػػكبلت العم ػػؿ " يس ػػاوي
النسبي

 ,%قيمة اختبار اإلشارة

(الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )0أي أف المتوس ػػط الحس ػػابي
6.63

وأف القيمة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوي  70777لػذلؾ

تعتبػػر ىػػذه الفق ػرة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة  ,   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة
االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجػة الموافقػة المتوسػطة ( الحيػاد) وىػي  3وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ
موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر " يترؾ المدير لممرؤوسيف الحرية التامة في اتخػاذ القػرارالمتعمػػؽ بعمميػػـ " يسػػاوي
 ,%قيمػػة اختبػػار اإلشػػارة

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي
0.11

وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي

0.457

لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه

الفق ػ ػرة غيػ ػػر دالػ ػػة إحصػ ػػائياً عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة  ,   0.05ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف متوسػ ػػط درجػ ػػة
االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي . 3
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ :بإف المتوسػط الحسػابي يسػاويلجميع فقرات المجاؿ يساوي

 , %قيمػة اختبػار اإلشػارة

 ,واف المتوسػط الحسػابي النسػبي
4.90

واف القيمػة االحتماليػة ()Sig.

تساوي  70777لذلؾ يعتبر مجاؿ " القيادة " دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ
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عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمػؼ جوىريػاً عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػي
 3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
نتيجة الفرضية:
قبول الفرضية القائمة :تؤثر القيادة تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع
تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى قوة الجياز اإلداري في شركة االتصاالت الفمسطينية  ,وىي ظاىرة عامػة
فػػي قطػػاع غ ػزة ( تفػػوؽ األجي ػزة اإلداريػػة لمؤسسػػات القطػػاع الخػػاص عمػػى مثيبلتيػػا فػػي األجي ػزة
وال ػػو ازرات الحكومي ػػة )  ,واىتم ػػاـ اإلدارة ف ػػي الش ػػركة بتطبي ػػؽ أح ػػدث ال ػػنظـ اإلداري ػػة  ,ومتابع ػػة
التطوير الدائـ في أداء العامميف في الشركة .
حيػػث تيػػتـ إدارة الشػػركة بتنفيػػذ دور القيػػادة التعميمػػي ويػػؤدي المػػدراء ىػػذا الػػدور بتعمػػيـ المرؤوسػػيف
مي ػػارات الوظيف ػػة ,وك ػػذلؾ الس ػػموؾ المقب ػػوؿ والق ػػيـ التنظيمي ػػة الس ػػائدة ف ػػي المؤسس ػػة .كم ػػا يحق ػػؽ
المدراء الكثير مف السموؾ التعميمي مػف خػبلؿ تنفيػذ عمميػـ اليػومي الخػاص بيػـ .إف عػاداتيـ فػي
تعد نموذجاً لكؿ مف يبلحظيػـ .فالقػادة الحقيقيػوف ال
العمؿ ,واتجاىاتيـ ,ومواقفيـ ,وتصرفاتيـّ ,
يس ػػعوف لمتط ػػوير و النم ػػو ال ػػذاتي فق ػػط ,وعن ػػدما يك ػػوف ج ػػو العم ػػؿ س ػػميماً و ص ػػحياً و خاليػ ػاً م ػػف
التفاىات يتـ حينيا تبادؿ األفكار بحرية مما يؤدي إلى التعاوف  ,ومف خػبلؿ ىػذا التعػاوف تصػبح
المنظمة و العامموف فييا جزءاً متكامبلً ال يتج أز منتجػيف فريقػا يتصػدى ألقػوى الفػرؽ والميػاـ ,وقػد
اتفقت ىذه القيمة مع دراسة الحمود ( ,)7772والكساسبة وآخروف ( ,)7771والحواجرة (,)7772
وتشانج ولي (.)7770
وقد أشارت دراسة الحمود ( ,)7772أنو يوجد تػأثير ذا داللػة احصػائية لمقيػادة اإلداريػة فػي عمميػة
تحويؿ المصارؼ عينة الدراسة إلى منظمات متعممة ,وأوصت الدراسة بضرورة وجود قيادة إداريػة
تدرؾ أىمية التعمـ داخؿ المنظمة.
وتناولت دراسة الكساسبة وآخروف ( ,)7771أف ىناؾ تأثير لممتغير المستقؿ القيادة التحويميػة فػي
المتغيػػر التػػابع منظمػػة الػػتعمـ ,وأوصػػت الد ارسػػة بتحسػيف قػػدرة القػػادة فػػي إدارة المػوارد البشػرية مػػف
خبلؿ بناء ثقافة الشراكة بيف اإلدارة والعامميف.
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أمػػا د ارسػػة الحػواجرة ( )7772فقػػد تناولػػت متغيػػر المنظمػػة المتعممػػة مػػف خػػبلؿ سػػبعة أبعػػاد أحػػدىا
ايجاد قيادة استراتيجية لمػتعمـ ,وأوضػحت نتػائج الد ارسػة أف العامػؿ األعمػى أثػ اًر فػي عمميػة التحػوؿ
لممنطمػػة المتعممػػة كػػاف القيػػادة االسػػتراتيجية ,وأوصػػت بضػػرورة االىتمػػاـ بالقيػػادة وتنميػػة قػػدراتيا
التنظمية.
وفػي د ارسػة تشػػانج ولػي ( ,)7770والتػي ىػػدفت الػى معرفػػة العبلقػة بػيف القيػػادة والثقافػة التنظيميػػة
وبيف مفيوـ المنظمة المتعممة ورضػا المػوظفيف ,وجػد البػاحثيف أنػو يمكػف لكػؿ مػف القيػادة والثقافػة
التنظيميػة أف تػػؤثر تػػأثي اًر كبيػ اًر عمػػى الرضػػا الػوظيفي لممػػوظفيف ,وأوصػػت الد ارسػػة قػػادة المنظمػػات
أف يع ػػززوا مي ػػاراتيـ ف ػػي القي ػػادة التحويمي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ وض ػػع مث ػػاؿ جي ػػد وق ػػدوة حس ػػنة لمم ػػوظفيف
وتشجيع االبتكار وأنشطة التعمـ.
الفرضية الثانية:
يؤثر األداء التنافسي تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ).0.0عمى واقع تطبيق مفيوم
المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
أما اختبار الفرضية الثانية فقد تـ مف خبلؿ فقرات مجاؿ " األداء التنافسي ".
حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار اإلشػػارة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػي
درجة الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)93
جدول ()03
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " األداء التنافسي "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار
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القيمة االحتمالية ().Sig

.9

يقوـ العامموف بتأدية األعماؿ بالكفاءة المطموبة.

الرتبة

م

الفقرة

.7
.3
.2
.0

يوجد التزاـ وتقيد بأنظمة وقوانيف العمؿ لدى العامميف.
تتػوافر لػدى العػامميف الرغبػػة والحمػاس إلنجػاز ميػػاـ العمػؿ ضػمف أوقػػات
العمؿ الرسمية.
تػػوفر اإلدارة التػػدريب المناسػػب لمعػػامميف لتمكػػنيـ مػػف أداء عمميػػـ بصػػورة
جيدة.
اإلشراؼ المباشر والمتابعة المستمرة مف قبػؿ الرؤسػاء يػؤدي إلػى تحسػيف
أداء العامميف.

.6

يحافظ العامموف عمى االلتزاـ باألوقات الرسمية لمعمؿ.

.0

توجد قدرة لمعامميف عمى التكيؼ عند حدوث حاالت طارئة في العمؿ.

.2

يساعد التفويض لمصبلحيات مف الرؤساء في سرعة إنجاز األعماؿ.

.1
.97
.99
.97
.93
.92
.90
.96

يتػػوفر لػػدى المػػوظفيف الميػػارة والقػػدرة عمػػى حػػؿ مشػػكبلت العمػػؿ اليوميػػة
ألداء المياـ الوظيفية.
تسػ ػػاىـ السياسػ ػػات واإلج ػ ػراءات المتبعػ ػػة عمػ ػػى إنجػ ػػاز األعمػ ػػاؿ بكفػ ػػاءة
وفاعمية.
تساعد االتجاىات الحديثة لمشركة في تنمية وتطوير األداء المؤسسي.
تمنح الشركة مكاف ت لمموظؼ الذي يقدـ أفكا اًر ابتكاريو تساعد في تنميػة
إجراءات ونظـ العمؿ.
يوجػ ػػد اىتمػ ػػاـ ومتابعػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ الرؤسػ ػػاء لبلقت ارحػ ػػات التػ ػػي يتقػ ػػدـ بيػ ػػا
المرؤوسيف والخاصة بجودة األداء الوظيفي.
ىنػ ػػاؾ متابعػ ػػة وتوجيػ ػػو مسػ ػػتمر مػ ػػف قبػ ػػؿ الرؤسػ ػػاء لمرؤوسػ ػػييـ إلنجػ ػػاز
أعماليـ بما يتبلءـ مع نظـ العمؿ.
ىناؾ تنسيؽ مستمر بيف المستويات اإلدارية لتحقيؽ الجودة المطموبة في
إنجاز األعماؿ.
تتوفر لدى الموظفيف الجاىزية لمعمؿ خارج أوقات الدواـ الرسػمي إلنجػاز
حجـ األداء الوظيفي المطموب.
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.90

توجد قدرة لمعامميف لتحمؿ مسؤولية األعباء اليومية لمعمؿ.

.92

ىناؾ معرفة والماـ لدى الموظفيف بطبيعة األعماؿ الموكمة إلييـ.

جميع فقرات المجال معاً
* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )93يمكف استخبلص ما يمي:
 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة السػػابعة عشػػر " توجػػد قػػدرة لمعػػامميف لتحمػػؿ مسػػؤولية األعبػػاء اليوميػػة ,%قيمػػة

لمعمػػؿ " يسػػاوي

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي

اختبػػار اإلشػػارة

وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي  70777لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفق ػرة دالػػة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد
زاد عف درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة عشر" يوجػد اىتمػاـ ومتابعػة مػف قبػؿ الرؤسػاء لبلقت ارحػات التػييتقػػدـ بيػػا المرؤوسػػيف والخاصػػة بجػػودة األداء الػػوظيفي " يسػاوي
أف المتوسط الحسابي النسبي

 ,%قيمة اختبار اإلشارة

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي
وأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي  70777لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللػة  ,   0.05ممػا يػدؿ عمػى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا
يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ :بإف المتوسػط الحسػابي يسػاويلجميع فقرات المجاؿ يسػاوي

 , %قيمػة اختبػار اإلشػارة

 ,واف المتوسػط الحسػابي النسػبي
واف القيمػة االحتماليػة ()Sig.

تس ػ ػػاوي  70777ل ػ ػػذلؾ يعتب ػ ػػر مجػ ػ ػػاؿ " األداء التنافس ػ ػػي " دال ػ ػػة إحصػ ػ ػػائياً عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى داللػ ػ ػػة
 ,   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
نتيجة الفرضية:
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تأثيرً ذو داللة إحصائية عند مستوى ().0.0
ا
قبول الفرضية القائمة :يؤثر األداء التنافسي
عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
أظيرت الدراسة تمتع شركة االتصاالت الفمسطينية بنسبة عالية مف األداء التنافسي بيف موظفي
الشركة مف جية ومعايير العمؿ في السوؽ مف جية أخرى ولـ يكف جانب تطور الموظؼ
بمنأى عف ىذا التنافس في سعي موظفي الشركة الدائـ لمتطوير والتميز .
شركة االتصاالت ىي إحدى الشركات التي عممت في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية بعد
اتفاقية أوسمو عاـ 9113ـ  ,وتمكنت في خبلؿ فترة وجيزة أف تغطي اغمب مناطؽ السمطة
الوطنية  ,كما تعد مف أكبر مشغمي خدمة االتصاالت في فمسطيف .والقت تحديات كبيرة منذ
بدء عمميا مف قبيؿ التعرض لممخاطر األمنية وغياب النظـ المؤسساتية التي يمكف التعاطي
معيا لتوفير خدمات أفضؿ في مجاؿ االتصاالت .ومع ىذا حققت شركة االتصاالت
الفمسطينية نجاحات باىرة باب حرية االتصاؿ والتنقؿ وادخاؿ التقنيات الحديثة  ,وبعد دخوؿ
عدد مف الشركات المنافسة إلى السوؽ الفمسطيني كجواؿ والوطنية ال تزاؿ شركة االتصاالت
الفمسطينية الشركة األولى عمى مستوى الوطف في مجاؿ االتصاالت ولـ تزدىا المنافسة إال قوة
وابداعاً  ,حيث عممت الشركة عمى تطوير قطاع االنترنت وزيادة الخطوط األرضية كما أنيا لـ
تدع مجاال لممنافسة عمى نطاؽ السعر والحمبلت التسويقية المختمفة  ,وبذلؾ كاف األداء
التنافسي لشركة االتصاالت الفمسطينية األفضؿ عمى مستوى فمسطيف .
وتناولت دراسة النسور ( )7797خصائص المنظمة المتعممة ودورىا في تحقيؽ التميز
المؤسسي في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي األردنية ,وجدت الباحثة أنو يوجد تأثير ذي
داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي بالو ازرة ,وأوصت بتعزيز
االمكانت البشرية لمعامميف وتحقيؽ رضاىـ لموصوؿ الى المستوى المطموب مف التميز.
وقد أشارت نتائج دراسة تسينج ( )7773إلى أف المؤسسة قادرة عمى تعزيز قوتيا التنافسية في
إدارة الموارد البشرية مف خبلؿ بناء منظمة قادرة عمى التعمـ ,وأوصت الدراسة بأف بناء المنظمة
المتعممة يعزز االلتزاـ التنظيمي لمموظفيف مما يؤدي الى رفع كفاءتيـ وزيادة فعالية أداء
المؤسسة.
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الفرضية الثالثة:
تؤثر الثقافة التنظيمية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع تطبيق مفيوم
المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .ويتفرع من ىذه الفرضية مجموعة من
الفرضيات الفرعية اآلتية:
 .0تؤثر المعتقدات التنظيمية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع
تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
وقد اختبرنا ىذه الفرضية مف خبلؿ فقرات مجاؿ " المعتقدات التنظيمية ".
حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار اإلشػػارة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػي
درجة الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)92
جدول ()04
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " المعتقدات التنظيمية "

.2

ومؤثر في الشركة.
اً
دور إيجابياً
كؿ فرد في الشركة يشعر بأف لو اً

.0

المتوسط الحسابي

.3

المعمومات متاحة لكافة الموظفيف في أي وقت يحتاجونيا.

تخطيط أعماؿ الشركة يتقدـ باستمرار ويقوـ عمى إشراؾ العامميف في
عممية التخطيط.

جميع فقرات المجال معاً
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المتوسط الحسابي النسبي

.7

بناء عمى معمومات متكاممة ودقيقة.
يتـ اتخاذ الق اررات ً

قيمة االختبار

.9

معظـ العامميف لدييـ حب وانتماء لعمميـ في الشركة.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الرتبة

الفقرة

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )92يمكف استخبلص ما يمي:
 المتوسػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة األولػػى " معظ ػػـ الع ػػامميف لػػدييـ ح ػػب وانتم ػػاء لعمميػػـ ف ػػي الش ػػركة " ,%قيمػػة اختبػػار

يسػػاوي

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي

اإلشػػارة

وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي  70777لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائياً

عنػد مسػتوى داللػة  ,   0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػػف
درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة الخامسػػة " تخطػػيط أعمػػاؿ الشػػركة يتقػػدـ باسػػتمرار ويقػػوـ عمػػى إشػراؾالعػػامميف فػػي عمميػػة التخط ػػيط " يسػػاوي

(الدرجػػة الكمي ػػة مػػف  )0أي أف المتوسػػط الحس ػػابي

 ,%قيمة اختبار اإلشارة

وأف القيمة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوي  70777لػذلؾ

النسبي

تعتبػػر ىػػذه الفق ػرة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة  ,   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة
االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجػة الموافقػة المتوسػطة ( الحيػاد) وىػي  3وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ
موافقة عمى ىذه الفقرة.
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ :بإف المتوسػط الحسػابي يسػاويلجميع فقرات المجاؿ يسػاوي

 , %قيمػة اختبػار اإلشػارة

 ,واف المتوسػط الحسػابي النسػبي
واف القيمػة االحتماليػة ()Sig.

تسػػاوي  70777لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ " المعتقػػدات التنظيميػػة " دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة
 ,   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

نتيجة الفرضية:
ةةأثيرً ذو داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى
قبةةةول الفرضةةةية القائمةةةة :تةةةؤثر المعتقةةةدات التنظيميةةةة تة ا
( )2025عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.

99

ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف طبيعػػة المعتقػػدات التنظيميػػة فػػي المؤسسػػات الخاصػػة لػػيس ليػػا تػػأثير
فقط عمى تطبيؽ مفيوـ المنظمة المتعممة فقط  ,ولكف ىذه المعتقدات التنظيمية تؤثر عمػى معظػـ
جوانػػب العمػػؿ وتعطػػي العمػػؿ الطػػابع الخػػاص بالشػػركة وطريقػػة التنفيػػذ المناسػػبة لتطبيػػؽ مفيػػوـ
المنظمة المتعممة .
ومف ىذه المعتقدات أىميػة مشػاركة العػامميف فػي عمميػة صػنع القػ اررات ,حيػث أف معظػـ العػامميف
فػػي شػػركة االتصػػاالت الفمسػػطينية اتفق ػوا عمػػى ىػػذا الجانػػب  ,إذ وافػػؽ معظميػػـ عمػػى أف شػػركة
االتصػػاالت الفمسػػطينية تتػػيح مسػػاحة مػػف الحريػػة لمعػػامميف فػػي عمميػػة صػػنع الق ػرار حيػػث أف لكػػؿ
موظؼ في الشركة السمطة الكاممة عمى منطقة عممو كما أف لو كامؿ الحؽ في وضع التصػورات
التػػي تقػػدـ تطػػو اًر لمعمػػؿ فػػي الشػػركة  ,مػػع حػػرص الشػػركة عمػػى تعزيػػز ىػػذا التوجػػو لػػدى موظفييػػا.
كػذلؾ مػف المعتقػػدات التػي يتبناىػػا موظفػو شػركة االتصػػاالت الفمسػطينية مفيػػوـ كيفيػة إدارة العمػػؿ
المتخصصػة لػذاتيا ,وأثػر ذلػؾ فػي تحقيػػؽ األىػداؼ التنظيميػة  ,حيػث أف التخصػص ىػو عنػواف
التنفيذ اإلداري في شػركة االتصػاالت الفمسػطينية ممػا يعطػي العمػؿ جانبػاً مػف الحرفيػة التػي تفتقػر
ليا الكثير مف المؤسسات العاممة في فمسطيف .
وقد أشارت نتائج دراسة تشانج ولي ( )7770أنو يمكف لكؿ مف القيادة والثقافة التنظيمية أف تؤثر
تأثي اًر كبي ار عمى مفيوـ المنظمة المتعممة.
وكذلؾ أشارت نتائج دراسة الكساسبة وآخػروف ( )7771أف ىنػاؾ تػأثير لثقافػة التمكػيف فػي مفيػوـ
منظمة التعمـ.
 .0تؤثر القيم السائدة تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع تطبيق
مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية .
تـ اختبار ىذه الفرضية مف خبلؿ فقرات مجاؿ " القيـ السائدة ".
و تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػي درجػة
الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)90

111

جدول ()05
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " القيم السائدة "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

.3

القيمة االحتمالية ().Sig

.7

يتـ إنجاز األعماؿ عبر العمؿ الجماعي بدوف معيقات راجعة لتعدد
المستويات اإلدارية ألعضاء الفريؽ.
فرؽ العمؿ الجماعي تشكؿ أحد المكونات األساسية لممؤسسة.
عمؿ الشركة منظـ بحيث يستطيع كؿ موظؼ الربط بيف وظيفتو وبيف
أىداؼ الشركة.

.2

يوجد تفويض لمعامميف يمكنيـ مف اتخاذ الق اررات والتصرؼ بأنفسيـ.

.0

قدرات العامميف في تحسف مستمر.

جميع فقرات المجال معاً
* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )90يمكف استخبلص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية " فرؽ العمؿ الجماعي تشكؿ أحد المكونات األساسية لممؤسسػة" يساوي
اإلشػػارة

(الدرجػة الكميػة مػف  )0أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي

 ,%قيمػة اختبػار

وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي  70777لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائياً

عنػد مسػتوى داللػة  ,   0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػػف
درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسػط الحسػػابي لمفقػرة الرابعػػة" يوجػػد تفػػويض لمعػػامميف يمكػػنيـ مػػف اتخػػاذ القػ اررات والتصػػرؼبأنفسيـ " يساوي

(الدرجة الكمية مف  )0أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي
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 ,%قيمػة

الرتبة

م

.9

الفقرة

اختبػػار اإلشػػارة

وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي  70777لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفق ػرة دالػػة

إحصائياً عند مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد
زاد عف درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ :بإف المتوسػط الحسػابي يسػاويلجميع فقرات المجاؿ يسػاوي

 ,واف المتوسػط الحسػابي النسػبي

 , %قيمػة اختبػار اإلشػارة

واف القيمػة االحتماليػة ()Sig.

تسػػاوي  70777لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ " القػػيـ السػػائدة " دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ,   0.05
مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف متوس ػػط درج ػػة االس ػػتجابة لي ػػذا المج ػػاؿ يختم ػػؼ جوىريػ ػاً ع ػػف درج ػػة الموافق ػػة
المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
نتيجة الفرضية:
قبول الفرضية القائمة :تؤثر القيم السائدة تأثي ارً ذو داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى ( )2025عمةى
واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
مما الشؾ فيو أف أي تطبيؽ مفيوـ المنظمػة المتعممػة ىػو نتيجػة مباشػرة مػف نتػائج القػيـ السػائدة
والحرص عمى تنفيذىا ,كخدمة الزبوف والحرص عمى السمعة الطيبة لمشركة ,والنأي بالشركة عػف
التنظيم ػػات السياس ػػية المختمف ػػة ,وتب ػػرز ىن ػػا إح ػػدى أى ػػـ الق ػػيـ السػ ػائدة ف ػػي الش ػػركة وى ػػي ض ػػرورة
التطػوير المسػػتمر مػػف المسػػتوى الفػػردي والمسػتوى الجمػػاعي لمعػػامميف فػػي المؤسسػػة ,والػػذي ال يػػتـ
إال مف خبلؿ الدورات المستمرة والنشرات التوضيحية والتثقيفية بما يتعمؽ بمجاؿ االتصاالت .
 .3تؤثر المعايير التنظيمية تةأثي ارً ذو داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى ( )2025عمةى واقةع تطبيةق
مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
تـ اختبار ىذه الفرضية مف خبلؿ فقرات مجاؿ " المعايير التنظيمية ".
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار اإلشػػارة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػي درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)96
جدول ()06
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " المعايير التنظيمية "
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المتوسط الحسابي

.3

تستثمر الشركة باستمرار في تحسيف ميارات العامميف.

.2

مصدر ميماً لنجاح الشركة.
تعتبر قدرات العامميف
اً

.0

الشركة لدييا الميارات البلزمة لحؿ أي مشكمة قد تنشأ.

.6

الشركة تعتمد فمسفة محايدة بعيدة عف السياسة

.0

الربحية والمفاىيـ التجارية سياسة واضحة لمشركة

.2

خدمة الزبائف والحرص عمى رضاىـ مف أىـ مبادئ الشركة

.1

فمسفة الشركة تقوـ عمى الشفافية.

المتوسط الحسابي النسبي

.7

يعمؿ أفراد الشركة بروح الفريؽ.

قيمة االختبار

.9

يوجد تشجيع قوي لمتعاوف في جميع أقساـ الشركة المختمفة.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

جميع فقرات المجال معاً
* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )96يمكف استخبلص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لمفقرة الثامنة " خدمة الزبائف والحرص عمى رضاىـ مف أىـ مبادئ الشركة " ,%قيمػػة اختبػػار

يسػػاوي

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي

اإلشػػارة

وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوي  70777لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائياً

عنػد مسػتوى داللػة  ,   0.05ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػػف
درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
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الرتبة

الفقرة

 المتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة" فمسفة الشركة تقوـ عمى الشفافية" يساوي ,%قيمػ ػػة اختبػ ػػار اإلشػ ػػارة

مػ ػػف  )0أي أف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي النسػ ػػبي

(الدرجة الكمية
وأف القيمػ ػػة

االحتماليػػػة ( )Sig.تسػ ػػاوي  70777لػ ػػذلؾ تعتبػ ػػر ىػ ػػذه الفق ػ ػرة دالػ ػػة إحصػ ػػائياً عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة
 ,   0.05مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف متوس ػػط درج ػػة االس ػػتجابة لي ػػذه الفقػ ػرة ق ػػد زاد ع ػػف درج ػػة الموافق ػػة
المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ :بإف المتوسػط الحسػابي يسػاويلجميع فقرات المجاؿ يسػاوي

 , %قيمػة اختبػار اإلشػارة

 ,واف المتوسػط الحسػابي النسػبي
واف القيمػة االحتماليػة ()Sig.

تسػ ػػاوي  70777لػ ػػذلؾ يعتبػ ػػر مجػ ػػاؿ " المعػ ػػايير التنظيميػ ػػة " دالػ ػػة إحصػ ػػائياً عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة
 ,   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
نتيجة الفرضية:
قبول الفرضية القائمة :تؤثر المعايير التنظيمية تأثي ارً ذو داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى ()2025
عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
فالمعايير التنظيمية ىي عبارة عف معايير يمتزـ بيػا العػامموف فػي شػركة االتصػاالت عمػى اعتبػار
وغالبا ما تكوف ىذه األعراؼ غير مكتوبة وواجبة اإلتباع.
أنيا مفيدة لممنظمة,
ً
فمػف المعػايير المعروفػة فػي شػػركة االتصػاالت عػدـ تعيػيف األب واالبػف فػػي نفػس المنظمػة لمػا قػػد
يشوب ذلؾ مف آثار سمبية عمى طبيعة العمؿ وعمى نظرة الموظفيف لؤلمر .كمػا أف التعيػيف بغيػر
الطػػرؽ الرسػػمية ىػػو مػػف األمػػور المرفوضػػة لػػدى جميػػع العػػامميف فػػي الشػػركة ويغػػدو ىػػذا مػػف أىػػـ
المعايير التي يتبناىا موظفو شركة االتصاالت الفمسطينية .
وىكػػذا فإننػػا نجػػد أف العػػامميف فػػي الشػػركة يتبنػػوف عػػدداً مػػف لمعػػايير التػػي تبنػػي الشػػكؿ والصػػيغ
النيائية لطبيعة سير العمؿ في شركة االتصاالت الفمسطينية .
 .4تؤثر التوقعات التنظيمية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع تطبيق
مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
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وقػػد خصصػػنا فق ػرات مجػػاؿ " التوقعػػات التنظيميػػة " لد ارسػػة ىػػذا الجانػػب إذ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار
اإلشارة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الموافقة المتوسطة وىي
 3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)90
جدول ()07
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " التوقعات التنظيمية "

.2

الشركة ستقوـ بتعميؽ الدواـ في حاؿ حدوث أي ظروؼ أمنية .

.0

سيتأثر عمؿ الحمبلت الترويجية بسبب الحصار .

.6

العبلقة مع المستفيد تقوـ عمى الصراحة والمباشرة

.0

المتوسط الحسابي

.3

أتوقع أف تتـ ترقيتي ضمف تسمسؿ واضح ومعمف .

تحرص الشركة عمى القياـ بخدمات لممجتمع تفيماً منيا لدورىا الريادي
كإحدى أكبر المشاريع الوطنية

جميع فقرات المجال معاً
* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )90يمكف استخبلص ما يمي:
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المتوسط الحسابي النسبي

الوظيفية بيننا .

قيمة االختبار

أنتظر مف رئيسي أف يعاممني باالحتراـ الذي أستحقو في إطار العبلقة

القيمة االحتمالية ().Sig

.7

المكاف ت في الشركة شيء متوقع مقابؿ االجتياد في العمؿ .

الرتبة

م

.9

الفقرة

 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة السػػابعة " تحػػرص الشػػركة عمػػى القيػػاـ بخػػدمات لممجتمػػع تفيم ػاً منيػػال ػػدورىا الري ػػادي كإح ػػدى أكب ػػر المش ػػاريع الوطني ػػة " يس ػػاوي
المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي

 ,%قيمػػة اختبػػار اإلشػػارة

(الدرج ػػة الكميػ ػة م ػػف  )0أي أف
وأف القيمػػة االحتماليػػة ()Sig.

تساوي  70777لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللػة  ,   0.05ممػا يػدؿ عمػى
أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا
يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الثالثػػة " أتوقػػع أف تػػتـ ترقيتػػي ضػػمف تسمسػػؿ واضػػح ومعمػػف " يسػػاوي(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي

 ,%قيمػػة اختبػػار اإلشػػارة

وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوي  70777ل ػػذلؾ تعتب ػػر ى ػػذه الفقػ ػرة دال ػػة إحص ػػائياً عن ػػد
مستوى داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة
الموافقة المتوسطة ( الحياد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ :بإف المتوسػط الحسػابي يسػاويلجميع فقرات المجاؿ يسػاوي

 , %قيمػة اختبػار اإلشػارة

 ,واف المتوسػط الحسػابي النسػبي
واف القيمػة االحتماليػة ()Sig.

تس ػػاوي  70777ل ػػذلؾ يعتب ػػر مج ػػاؿ " التوقع ػػات التنظيمي ػػة " دال ػػة إحص ػػائياً عن ػػد مس ػػتوى داللػ ػػة
 ,   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
نتيجة الفرضية:
قبول الفرضية القائمة :تؤثر التوقعات التنظيمية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عنةد مسةتوى ()2025
عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
والتوقعات التنظيمية عبارة عف مجموعة مف األشياء المتوقعة التي يحددىا أو يتوقعيا الفرد مف
المنظمة وكذلؾ تتوقعيا المنظمة مف الفرد ,خبلؿ فترة عمؿ الفرد في المنظمة.
والموظؼ في شركة االتصاالت الفمسطينية لديو عدد مف التوقعات تجاه مديره حيث وجدنا أف
معظـ الموظفيف لدييـ توقعات ايجابية حوؿ سير العمؿ والترقيات والمكاف ت  ,كما أف معظـ
المدراء في الشركة لدييـ في المقابؿ توقعات بانجاز المياـ التي أوكموىا لمموظفيف العامميف تحت
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إمرتيـ  .كما أف ىناؾ توقعات سائدة بيف الزمبلء بعضيـ البعض والمتمثمة بالتقدير واالحتراـ إذ
أف عددا كبي ار مف موظفي الشركة رفض فكرة العمؿ في جو مشحوف بالمشاكؿ والصراعات
الوظيفية أو تقميؿ االحتراـ الشخصي لمموظؼ مف قبؿ زمبلئو او مف قبؿ المدير المباشر,
إضافة إلى ذلؾ عناؾ التوقعات بتوفير بيئة تنظيمية تساعد وتدعـ احتياجات الفرد االقتصادية
والنفسية واالجتماعية  ,إذ أف معظـ العامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية يتوقعوف مف خبلؿ
عمميـ توفير شروط حياة مناسبة ليـ ولعائبلتيـ مف خبلؿ انتسابيـ إلى شركة االتصاالت
الفمسطينية .
الفرضية الثالثة:
تؤثر الثقافة التنظيمية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2025عمى واقع تطبيق مفيوم
المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
تـ اختبار ىذه الفرضية مف خبلؿ فقرات المجاؿ الرئيسي " الثقافة التنظيمية ".
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار اإلشػػارة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة الموافقػػة قػػد وصػػمت إلػػي درجػػة
الموافقة المتوسطة وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)92
جدول ()08
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات الثقافة التنظيمية

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

مف جدوؿ ( )92يمكف استخبلص ما يمي:
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قيمة االختبار

جميع الفقرات السابقة

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 -المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػرات الثقافػػة التنظيميػػة يسػػاوي

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أي أف

 ,%قيمػػة اختبػػار اإلشػػارة

وأف القيمػػة االحتماليػػة ()Sig.

المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي

تس ػػاوي  70777ل ػػذلؾ تعتب ػػر جمي ػػع فقػ ػرات الثقاف ػػة التنظيمي ػػة دال ػػة إحص ػػائياً عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة
 ,   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لجميػع فقػرات الثقافػة التنظيميػة قػد زاد عػف
درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة عمػى جميػع فقػرات الثقافػة التنظيميػة
بشكؿ عاـ.
نتيجة الفرضية:
قبول الفرضية القائمة :تؤثر الثقافة التنظيمية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوى ()2025
عمى واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
بشكؿ عاـ نجد أف معظـ موظفي شركة االتصاالت الفمسطينية يروف أف الثقافة التنظيمية السائدة
فػػي ش ػػركة االتصػػاالت الفمس ػػطينية ىػػي ثقاف ػػة قائمػػة عم ػػى التطػػوير ال ػػدائـ والحػػرص عم ػػى تزوي ػػد
الموظؼ أوالً بأوؿ بكؿ ما يحتاجو مف معارؼ وعموـ تسيـ في تطوير عمؿ الشركة .
حيث أف الشػركة تنفػذ سياسػة واضػحة بتطػوير العػامميف لػدييا وذلػؾ مػف خػبلؿ الػدورات التطويريػة
الدورية والتي تيدؼ إلػى إبقػاء العػامميف لػدييا عمػى اطػبلع بػ خر مسػتجدات العمػؿ المتخصػص ,
كما أنيا حريصة عمى تزويد الموظؼ بكؿ ما يحتاجو مف معارؼ وميارات مف خػبلؿ المنشػورات
الدورية التي توزع عمى الموظؼ كؿ عمى حسب اختصاصو .
تناولػػت د ارسػػة العصػػيمي ( ,)7770الػػتعمـ التنظيمػػي ودوره فػػي عمميػػة التغييػػر االسػػتراتيجي فػػي
الجامعات السعودية ,ووجدت الدراسة أف الثقافة التنظيمية  -كمحػور مػف محػاور الػتعمـ التنظيمػي
– كػػاف لي ػا تػػأثير متوسػػط فػػي اسػػتعداد الجامعػػة الػػدائـ إلحػػداث التغييػػر ,وأوصػػى الباحػػث بوضػػع
سياسػػة متكاممػػة لعمميػػة التعمػػيـ التنظيمػػي تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار البعػػد الثقػػافي لكػػي تصػػبح المنظمػػة
متعممة.
أمػػا د ارسػػة الكساسػػبة وآخػػروف ( ,)7771فتناولػػت موضػػوع ثقافػػة التمكػػيف وتأثيرىػػا عمػػى المنظمػػة
الم تعممة ومف أىػـ نتػائج ىػذه الد ارسػة أف ىنػاؾ تػأثير لممتغيػر المسػتقؿ ثقافػة التمكػيف فػي المتغيػر
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التابع منظمة التعمـ ,وأوصت الدراسة بتعزيز ثقافة التمكيف ببعدييا الفني واإلداري عبر رفع سقؼ
المسامحة عف األخطاء.
وتناولت دراسة بايف وشياىوي ( ,)7776ثقافػة المنظمػة المتعممػة فػي الشػركات الصػينية الممموكػة
لمدولة والقطاع الخاص ,وتوصؿ الباحثاف إلى أنو توجد اختبلفات في ثقافة المنظمة المتعممة بيف
الشركات الصينية ,وأف تغيير ثقافػة المنظمػة لمػتعمـ لػو تػأثير ايجػابي وكبيػر عمػى الرضػا الػوظيفي
لممػػوظفيف ,وأوصػػت الد ارسػػة إلػػى األخػػذ بعػػيف االعتبػػار أف الشخصػػيات واألف ػراد تػػؤثر عمػػى ثقافػػة
المنظمة المتعممة بشكؿ متبايف.
الفرضية الرابعة :
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفيوم المنظمة المتعممة تعزى لممتغيرات الشخصية
(الجنس ,العمر ,المؤىل العممي ,مكان السكن ,الخبرة الوظيفية) عند مستوى داللة .0.5
أوالً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفيوم المنظمة المتعممة عند مستوى داللة 0.5
تعزى إلى الجنس.
يوضح جدوؿ ( )91أنو باستخداـ اختبار "ماف – وتني" تبيف أف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.لجميػع
مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستوى الداللة    0.05ومف ثـ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللػة
إحصائية بيف إجابات أفراد العينة تعزى إلى الجنس.
جدول ( :)91نتائج الفرضية الخامسة – الجنس

قيمة االختبار

القيادة
األداء التنافسي
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القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

المعتقدات التنظيمية
القيم السائدة
المعايير التنظيمية
التوقعات التنظيمية
الثقافة التنظيمية
جميع مجاالت الدراسة معاً

ثانياً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفيوم المنظمة المتعممة عند مستوى داللة 0.5
تعزى إلى العمر.
يوضح جدوؿ ( )77أنو باستخداـ كروسكاؿ -واالس" تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.لجميع
مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستوى الداللة    0.05ومف ثـ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في استجابة المبحوثيف لمدراسة حوؿ مفيوـ المنظمة المتعممة تعزى إلى العمر.

جدول ( :)0.نتائج الفرضية الخامسة – العمر

قيمة االختبار

األداء التنافسي
المعتقدات التنظيمية
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درجات الحرية

القيادة

القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

القيم السائدة
المعايير التنظيمية
التوقعات التنظيمية
الثقافة التنظيمية
جميع مجاالت الدراسة معاً

ثالثاً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفيوم المنظمة المتعممة عند مستوى داللة 0.5
تعزى إلى المؤىل العممي.
يوضح جدوؿ ( )79أنو باستخداـ كروسكاؿ -واالس" تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.لجميع
مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستوى الداللة    0.05ومف ثـ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في استجابة المبحوثيف لمدراسة حوؿ مفيوـ المنظمة المتعممة تعزى إلى المؤىؿ العممي.

جدول ( :)09نتائج الفرضية الخامسة – المؤىل العممي

قيمة االختبار

األداء التنافسي
المعتقدات التنظيمية
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درجات الحرية

القيادة

القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

القيم السائدة
المعايير التنظيمية
التوقعات التنظيمية
الثقافة التنظيمية
جميع مجاالت الدراسة معاً

رابعاً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفيوم المنظمة المتعممة عند مستوى داللة 0.5
تعزى إلى مكان السكن.
يوضح جدوؿ ( )77أنو باستخداـ كروسكاؿ -واالس" تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.لجميع
مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستوى الداللة    0.05ومف ثـ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في استجابة المبحوثيف لمدراسة حوؿ مفيوـ المنظمة المتعممة تعزى إلى مكاف السكف.

جدول ( :)00نتائج الفرضية الخامسة – مكان السكن

قيمة االختبار

األداء التنافسي
المعتقدات التنظيمية
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درجات الحرية

القيادة

القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

القيم السائدة
المعايير التنظيمية
التوقعات التنظيمية
الثقافة التنظيمية
جميع مجاالت الدراسة معاً

خامساً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مفيوم المنظمة المتعممة عند مستوى داللة
 0.5تعزى إلى الخبرة الوظيفية.
يوضح جدوؿ ( )73أنو باستخداـ كروسكاؿ -واالس" تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.لجميع
مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستوى الداللة    0.05ومف ثـ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في استجابة المبحوثيف لمدراسة حوؿ مفيوـ المنظمة المتعممة تعزى إلى الخبرة
الوظيفية.

جدول ( :)02نتائج الفرضية الخامسة – الخبرة الوظيفية

قيمة االختبار

األداء التنافسي
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درجات الحرية

القيادة

القيمة االحتمالية ().Sig

المجال

المعتقدات التنظيمية
القيم السائدة
المعايير التنظيمية
التوقعات التنظيمية
الثقافة التنظيمية
جميع مجاالت الدراسة معاً

وقد تشابيت نتائج دراسة بني ىاني ( ,)7770مع نتيجة الفرضية السابقة ,والتي تناولت
أساسيات بناء المنظمة المتعممة في الشركات الصناعية األردنية ,حيث وجد الباحث أنو ال توجد
فروؽ ذات داللة احصائية بيف توفر أساسيات بناء المنظمة المتعممة والمتغيرات الشخصية ألفراد
عينة الدراسة ما عدا الوظيفة الحالية والخبرة االجمالية.
وكذلؾ في دراسة بيرزينا وآخروف ( ,)7771حيث تشابيت نتائجيا مع الفرضية السابقة في وجود
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متغير الخبرة ومتغير القبوؿ االجتماعي.
وكذلؾ دراسة بايف وشياىوي ( ,)7776والتي وجدت أف متغيرات العمر والمستوى التعميمي لو
تأثير ذو داللة احصائية عمى الثقافة التنظيمية لمشركات الصينية الممموكة لمدولة والقطاع
الخاص.
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات
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أوال  :النتائج
 تـ مف خبلؿ دراستنا تحديد إلى أي درجة يتـ تطبيؽ مفاىيـ المنظمة المتعممة عمى
شركة االتصاالت ,وقد وجدنا أف المفيوـ ينطبؽ عمى شركة االتصاالت بشكؿ جيد جداً.
 وكذلؾ تؤثر عناصر الثقافة التنظيمية  :المعتقدات التنظيمية  ,القيـ السائدة  ,المعايير
التنظيمية والتوقعات التنظيمية تأثي اًر ذو داللة إحصائية عمى واقع تطبيؽ مفيوـ المنظمة
المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
 إف البيئة والثقافة التنظيمية تمعب دو اًر ىاماً في دعـ التعمـ ,حيث ال يستطيع الفرد التعمـ
في بيئة جامدة ال تسمح بوجود أخطاء وال تسمح لؤلفكار الجديدة مف قبؿ األفراد ,وغير
مسموح ألي شخص أف يبدي رأيو أو يطرح وجية نظره أو أفكاره.
 تؤثر القيادة كعنصر أساسي مف عناصر أي عممية إدارية وخصوصاً كمفيوـ مف مفاىيـ
المنظمة المتعممة تأثي اًر ذو داللة إحصائية عمى مدى واقع مفيوـ المنظمة المتعممة في
شركة االتصاالت الفمسطينية.
 أىمية وجود مثؿ أعمى أو قيادة تشجع التعميـ في مكاف العمؿ ,فالموظفيف عندما يجدوف
مسئولييـ يناقشونيـ ويوجيونيـ إلى أىمية التعمـ ومشاركة الخبرات والمعرفة ,وكيؼ أف
ىذا مفيد جدا لحؿ المشكبلت وتطوير أداء األفراد ,ىذا األمر سوؼ يؤدي إلى تغيير
بيئة المنظمة نحو التعمـ ونشر ثقافة المنظمة المتعممة داخميا.
 كما يؤثر كذلؾ األداء التنافسي تأثي ار ذو داللة إحصائية عمى واقع تطبيؽ مفيوـ
المنظمة المتعممة في شركة االتصاالت الفمسطينية.
 المنظمة المتعممة ىي المنظمة التي تعمؿ باستمرار عمى زيادة قدرتيا وطاقتيا عمى
تشكيؿ المستقبؿ الذي ترغب في تحقيقو؛ فيي منظمة ذات فمسفة تتنبأ بالتغير وتستعد لو
وتستجيب لما يتطمبو.
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 إف المنظمة المتعممة ما ىي إال نواة حقيقية لقياس األداء وتطويره ,حيث أف ثقافة
المنظمة المتعممة داعمة لمؤشرات قياس األداء ,وىي تحظى بثقة وقبوؿ مف جميع
أعضاء شركة االتصاالت الفمسطينية الذيف كما قمنا عنيـ أنيـ يشتركوف في مجموعات
متجانسة مف القيـ والمعتقدات والتقاليد والمعايير واالفتراضات التي تحكـ سموكيـ
واتجاىيـ داخؿ المنظمة نحو التطور المستمر وتطوير األداء والنتائج المتوافقة مع
األىداؼ.
 وجود عبلقات طبيعية جيدة وايجابية بيف األفراد داخؿ شركة االتصاالت الفمسطينية
تعتبر مف أىـ األمور التي تساعد عمى خمؽ جو يشجع اإلبداع ويجعمو نمط حياة
وسموؾ اعتيادي لدى موظفي الشركة.
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ثانيا  :التوصيات
وبناءاً عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وضع الباحث عدد مف التوصيات منيا:
 ضرورة أف تعمؿ شركة االتصاالت الفمسطينية دوماً عمى تعزيز قدرتيا عمى التغير
والتكيؼ.
 البد لشركة االتصاالت الفمسطينية أف تعمؿ عمى تطوير التعمُّـ الجماعي والفردي بيا و
أف تستخدـ نتائج التعمُّـ لتحقيؽ نتائج أفضؿ.
 عمى الشركة أف تعمؿ عمى زيادة قدرات العامميف بيا وزيادة درجة التمكيف لدييـ.
 كما عمى الشركة أف تعي أىمية إدارة المعرفة وتعمؿ عمى تطويرىا وتحسينيا وادارتيا
بشكؿ أفضؿ.
 االستفادة مف التجارب السابقة داخمياً وخارجياً.
 استخداـ التقنية لتعظيـ اإلنتاج والتعمُّـ.
 التنبؤ بالتغيرات المستقبمية واالستعداد ليا.
 يجب أف ينعكس التعمـ ايجابياً عمى نتائج األعماؿ بما يجعؿ مف ىذا التعمـ أداة فعالة
في إيجاد وتطوير الميزة التنافسية .إف قوى التغيير الخارجي لممنظمة المتمثمة في السوؽ
والقوانيف والتكنولوجيا وسوؽ العمؿ والمتغيرات االقتصادية ,تتطمب التعمـ مف اجؿ إجراء
التغييرات الداخمية في اليياكؿ والمعدات والموارد البشرية ,والتي تنعكس عمى القدرات
الجوىرية لمشركة فتثري ميزتيا التنافسية
 ضرورة أف تستجيب شركة االتصاالت الفمسطينية بصورة أسرع وبفاعميو لؤلحواؿ
التنافسية .
 ثـ إف عمى الشركة أف تحوؿ المعمومة أسرع إلى معارؼ ذات قيمة وأف تخفض زمف أداء
األعماؿ باستمرار وفعالية .
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 إف برامج التغيير تبدأ بمحاولة تغيير الثقافة أوال ,ألننا إذا استطعنا إقناع الناس بتغيير
قيميـ وسموكيـ فإف ىذه النظرية تكوف سميمة ألف العممية الفعمية إليجاد التغيير تصبح
أكثر سيولة ومع ذلؾ فإف الثقافة ليست بالشيء الذي يمكف اكتسابو وتغييره بسيولة
فأنت ال تستطيع تعمـ أو تعميـ ثقافة جديدة في فصؿ مف الفصوؿ الدراسية.
 تأصيؿ مفيوـ أف التقييـ ليس تصيدا لؤلخطاء أو اتياما أو تجريحا لشخص الفرد ,وانما
ىو تعرؼ عمى نمط ومستوى أدائو الفعمي مقارنا باألداء المستيدؼ أو المفترض ,لتحديد
ما قد يتواجد مف قصور ومساعدة الفرد عمى تداركو.
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الممحؽ ( :)9االستبانة في صورتيا النيائية
م

جامعة األزىر – غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية
قسـ إدارة األعماؿ

واقع تطبيق مفيوم المنظمة المتعممة
( حالة دراسية  :شركة االتصاالت الفمسطينية – غزة )

السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو وبعد,

أرجػػو مػػف اإلخػػوة المػػوظفيف ق ػراءة فق ػرات االسػػتبانة بدقػػة واإلجابػػة عمييػػا بموضػػوعية  ,وذلػػؾ بوضػػع ( )فػػي الخانػػة التػػي ت ارىػػا/ترينيػػا
مناسبة مف فقرات االستبانة.
مع العمـ بأف جميع البيانات التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

ولكـ كؿ االحتراـ والتقدير وشاكرة حسف تعاونكـ.

الباحث
ميسرة صباح
جوال 5511121255 :
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أوال :المتغيرات الديموغرافية :

.9

الجنس

(

) ذكر

(

) أنثى

.7

العمر

(

) أقؿ مف  37سنة

(

) مف  – 37إلى  27سنة

(

) م ػ ػ ػػف  – 27إل ػ ػ ػػى ( 07

.3

المؤىل العممي

.3

مكان السكن

.2

الخبرة الوظيفية

) أكثر مف  07سنة

سنة

(

) دبموـ متوسط فأقؿ

(

) بكالوريوس

(

) دبموـ عالػػي

(

) دراسات عميا

(

) الشماؿ

(

) غزة

(

) الوسطى

(

) خانيونس

(

) رفح

(

) أقؿ مف  0سنوات

(

) م ػ ػ ػػف  – 97إل ػ ػ ػػى ( 90

سنة
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(

) مف  – 0إلى  97سنوات
) أكثر مف  90سنة .

ثانيا :القيادة :

م
9

غير غير
موافق موافق
موافق موافق محايد
بشدة
بشدة

الفقرات
يشجع المدير المرؤوسػيف لمتعبيػر عػف رأييػـ بصػراحة بمػا يتعمػؽ بحػؿ
مشكبلت العمؿ.

7

يستشير المدير المرؤوسيف في الق اررات المتعمقة بعمميـ.

3

يشرؾ المدير المرؤوسيف في وضع صيغة القرار المتعمؽ بالقسـ الذي
يعمموف فيو.

2

يفوض المدير المرؤوسيف بجزء مف صبلحياتو.
ّ

0

يعطي المدير الفرصة لممرؤوسيف في المشاركة في تخطيط العمؿ.

6

يصدر المدير الق اررات بعد مشورة المرؤوسيف .

0

يقرر المدير بمشاركة المرؤوسيف ماذا يمكف عممو وكيفية تنفيذه.

2

ال يعتبر المدير تبادؿ اآلراء مضيعة لموقت.

1

ال يتحكـ المدير في الطريقة التي يتـ بيا تأدية العمؿ.

97

يقوـ المدير بوضع الخطط والسياسات بمشاركة المرؤوسيف.

99

يت ػػرؾ الم ػػدير لممرؤوس ػػيف الحري ػػة التام ػػة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار المتعم ػػؽ
بعمميـ.

97

يفوض المدير المرؤوسيف باتخاذ القرار المتعمؽ بعمميـ.
ّ

131

93

ال يتجنب المدير اتخاذ الق اررات.

92

ال ينفرد كؿ موظؼ برأيو الشخصي في حؿ مشاكؿ العمؿ.

ثالثا :األداء التنافسي :

موافق
بشدة

م

الفقرات

9

يقوـ العامموف بتأدية األعماؿ بالكفاءة المطموبة.

7

يوجد التزاـ وتقيد بأنظمة وقوانيف العمؿ لدى العامميف.

3

تتػ ػوافر ل ػػدى الع ػػامموف الرغب ػػة والحم ػػاس النج ػػاز مي ػػاـ العم ػػؿ
ضمف أوقات العمؿ الرسمية.

2

توفر اإلدارة التدريب المناسب لمعامميف لتمكنيـ مف أداء عمميػـ
بصورة جيدة.

0

اإلش ػراؼ المباشػػر والمتابعػػة المسػػتمرة مػػف قبػػؿ الرؤسػػاء يػػؤدي
إلى تحسيف أداء العامميف.

6

يحافظ العامموف عمى االلتزاـ باألوقات الرسمية لمعمؿ.

0

توجد قدرة لمعامميف عمى التكيؼ عند حدوث حػاالت طارئػة فػي
العمؿ.

2

يسػػاعد التفػػويض لمصػػبلحيات مػػف الرؤسػػاء فػػي سػػرعة انجػػاز
األعماؿ.

1

يتوفر لدى المػوظفيف الميػارة والقػدرة عمػى حػؿ مشػكبلت العمػؿ
اليومية ألداء المياـ الوظيفية.

97

تس ػػاىـ السياس ػػات واإلجػ ػراءات المتبع ػػة عم ػػى انج ػػاز األعم ػػاؿ
بكفاءة وفاعمية.
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موافق

محاٌد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
بشدة

99

تس ػػاعد االتجاى ػػات الحديث ػػة لمش ػػركة ف ػػي تنمي ػػة وتط ػػوير األداء
المؤسسي.

97

تمػ ػػنح الشػ ػػركة مكاف ػ ػ ت لمموظػ ػػؼ الػ ػػذي يقػ ػػدـ أفكػ ػػا ار" ابتكاريػ ػػو
تساعد في تنمية إجراءات ونظـ العمؿ.

93

يوجػػد اىتمػػاـ ومتابعػػة مػػف قبػػؿ الرؤسػػاء لبلقت ارحػػات التػػي يتقػػدـ
بيا المرؤوسيف والخاصة بجودة األداء الوظيفي.

92

ىن ػػاؾ متابع ػػة وتوجي ػػو مس ػػتمر م ػػف قب ػػؿ الرؤس ػػاء لمرؤوس ػػييـ
النجاز أعماليـ بما يتبلءـ مع نظـ العمؿ.

90

ىنػػاؾ تنسػػيؽ مسػػتمر بػػيف المسػػتويات اإلداريػػة لتحقيػػؽ الجػػودة
المطموبة في انجاز األعماؿ.

96

تتػ ػػوفر لػ ػػدى المػ ػػوظفيف الجاىزيػ ػػة لمعمػ ػػؿ خػ ػػارج أوق ػ ػات الػ ػػدواـ
الرسمي النجاز حجـ األداء الوظيفي المطموب.

90

توجد قدرة لمعامميف لتحمؿ مسؤولية األعباء اليومية لمعمؿ.

92

ىنػػاؾ معرفػػة والمػػاـ لػػدى المػػوظفيف بطبيعػػة األعمػػاؿ الموكم ػػة
إلييـ.

رابعا :الثقافة التنظيمية :
أ  -المعتقدات التنظيمية :

موافق
بشدة

م

الفقرات

9

معظـ العامميف لدييـ حب وانتماء لعمميـ في الشركة.

7

يتـ اتخاذ الق اررات بناءا عمى معمومات متكاممة ودقيقة.

3

المعمومات متاحة لكافة الموظفيف في أي وقت يحتاجونيا.

2

كؿ فرد في الشركة يشعر بأف لو دور ايجابي ومؤثر في
الشركة.
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موافق

محاٌد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
بشدة

تخطيط أعماؿ الشركة يتقدـ باستمرار ويقوـ عمى إشراؾ

0

العامميف في عممية التخطيط.

ب  -القيم السائدة :

م
9

الفقرات
يتـ انجاز األعماؿ عبر العمؿ الجماعي بدوف معيقات راجعة

موافقققق موافق
بشدة

محاٌد

غٌققققققققر غٌققققققققر
موافق موافقققق
بشدة

لتعدد المستويات اإلدارية ألعضاء الفريؽ.

7

فرؽ العمؿ الجماعي تشكؿ أحد المكونات األساسية لممؤسسة.

3

عمؿ الشركة منظـ بحيث يستطيع كؿ موظؼ الربط بيف
وظيفتو وبيف أىداؼ الشركة.

2

يوجد تفويض لمعامميف يمكنيـ مف اتخاذ الق اررات والتصرؼ
بأنفسيـ.

0

قدرات العامميف في تحسف مستمر.

ج  -المعايير التنظيمية :

م

الفقرات

9

يوجد تشجيع قوي لمتعاوف في جميع أقساـ الشركة المختمفة.

7

يعمؿ أفراد الشركة بروح الفريؽ.

3

تستثمر الشركة باستمرار في تحسيف ميارات العامميف.

2

تعتبر قدرات العامميف مصدر ىاـ لنجاح الشركة.

0

الشركة لدييا الميارات البلزمة لحؿ أي مشكمة قد تنشأ.
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موافقققق موافق
بشدة

محاٌد

غٌققققققققر غٌققققققققر
موافق موافقققق
بشدة

6

الشركة تعتمد فمسفة محايدة بعيدة عف السياسة

0

الربحية والمفاىيـ التجارية سياسة واضحة لمشركة

2

خدمة الزبائف والحرص عمى رضاىـ مف أىـ مبادئ الشركة

د -التوقعات التنظيمية :

م

الفقرات

9

المكاف ت في الشركة شيء متوقع مقابؿ االجتياد في العمؿ .

7

أنتظر مف رئيسي أف يعاممني باالحتراـ الذي أستحقو في إطار

موافقققق موافق
بشدة

محاٌد

غٌققققققققر غٌققققققققر
موافق موافقققق
بشدة

العبلقة الوظيفية بيننا .

3

أتوقع أف تتـ ترقيتي ضمف تسمسؿ واضح ومعمف .

2

الشركة ستقوـ بتعميؽ الدواـ في حاؿ حدوث أي ظروؼ أمنية
.

0

سيتأثر عمؿ الحمبلت الترويجية بسبب الحصار .

6

العبلقة مع المستفيد تقوـ عمى الصراحة والمباشرة

0

تحرص الشركة عمى القياـ بخدمات لممجتمع تفيما منيا لدورىا
الريادي كإحدى أكبر المشاريع الوطنية

شك ار لتعاونكم معنا
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الممحؽ ( : )7قائمة بأسماء المحكميف
ـ

اسـ المحكـ

التخصص

1

د .سامي أبو الروس

إدارة أعماؿ

2

د .رشدي وادي

إدارة أعماؿ

3

د .يوسؼ بحر

إدارة أعماؿ

4

د .رامز بدير

إدارة أعماؿ

5

د .محمد فارس

إدارة أعماؿ

6

د .وائؿ ثابت

إدارة أعماؿ

7

د .إبراىيـ المشيراوي

مناىج بحث

8

د .سمير صافي

إحصاء

9

د .فارس أبو معمر

إدارة أعماؿ

11

د .معيف العيمة

إدارة أعماؿ
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