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صدق اهلل العظيم

أ

اإلهـــــــداء
 إلى منارة العلم اإلمام المصطفى إلى سيد الخلق (رسولنا الكريم) محمد صل اهلل عليه
وسلم .
 إلى شمعة حياتي التي ذاب شبابها لتنير لي عمري  ,إلى ساكنة فؤادي وألبوم ذكرياتي
 ,معنى الحنان والتفاني ,بسمة الحياة وسر الوجود ,من كان دعائها سر نجاحي وحنانها
بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة .
 إلى من تجرع كأس المر ليحلي لي الزمان  ,إلى من أحمل اسمه بفخر ليزيد فخري
أالف األطنان  ,إليك يا تاج الوقار ومعني العطاء بدون انتظار  ,إليك يا قلبي النامي
والدي العزيز.
 إلى عدتي وعتاديِ ,
وعترتي وايادي  ,أخي وأخواتي  ,أجمل ما رزقني موالي ,وأغلى ما
أهداني أبواي.
 إلى من رحل جسداً وبقي في بيتنا نجماً  ,إلى روح أخي الحبيب محمد  ,طيب اهلل ثراه
وجعل الجنة مثوانا ومثواه .
 إلى زهرات حياتي والى من صنعت معهم أجمل ذكرياتي إلى أخواتي الالتي أهداني
إياهن قدري  ,إلى صديقاتي .
إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع ,وأرجو من اهلل التوفيق والسداد .
الباحثة


ب

الشكر والتقدير
بسم اهلل الرحمن الرحيم ,والصالة والسالم على نبيه الصادق األمين  ,في هذه اللحظات التي

تتحول فيها الصعوبات والمتاعب إلى أمل ,أحمد اهلل تعالى على إتمام هذا العمل ,فالحمد هلل
الذي علمنا قيمة االعتراف والتقدير والشكر لمن هم أهل الفضل ,حيث قال صل اهلل عليه وآله

وسلم  ( :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) رواه أحمد ( , )5577وأبو داود ( )8914والترمذي-
صحيح الجامع ( )9191وصححه األلباني  ,واعترافاً لكل ذي فضل بفضله ,أتقدم بجزيل الشكر

والعرفان إلى رئاسة جامعة األزهر ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور /عبد الخالق الف ار وعمادة

الدراسات العليا ممثلة بعميدها الدكتور /أمين حمد  ,وعمادة كلية التربية ممثلة بعميدها الدكتور/
محمد عليان وقسم أصول التربية ممثلة برئيسها الدكتور /محمد هاشم آغا والذين أتاحوا لي

فرصة االستفادة من علم العلماء فيها.

كما أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان إلى من سعدت بالتتلمذ على يديه الدكتور /صهيب كمال اآلغا

الذي منحني من وقته وجهده الكثير ,ولما قدمه لي من توجيه وارشاد فأنار لي طريقي إلتمام هذه

الرسالة  ,كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور/عبد السالم محمد نصار الذي وجدت منه
العلم الزاخر ,والعطاء الوافر ,والنصح السديد والتوجيه الرشيد .

والشكر موصول لكل من الدكتور  /محمود عبد المجيد عساف والدكتور /محمد هاشم آغا

لتكرمهم بقبول مناقشة الرسالة  ,ولما سيكون لدورهما الكبير في إثرائها واغنائها من واسع علمهما
ووافر خبرتهما ,آملة أن يكون هذا الجهد في ميزان حسناتهما.

كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة المحكمين لما قدموه من نصيحة و عون

ومشورة في إخراج أدوات الدراسة بصورتها الحالية  ,والشكر موصول إلى كل من ساهم وساعد
ولم يبخل علي بالعطاء أو الدعاء .

وفي الختام ج از اهلل الجميع عني خير الجزاء  ,ودفعهم لخير العمل  ,وجعلهم مباركين أينما كانوا

 ,كما أرجو اهلل أن يجعل عملي هذا خالصاً متقبالً لوجهه الكريم ,وأن يجعله في ميزان حسناتي
يوم القيامة إنه على كل شيء قدير .
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ملخص الدراسة

"درجة توافر معايري املنظمة املتعلمة يف كليات الرتبية باجلامعات

الفلسطينية بغزة وعالقتها باإلنتاج املعريف ألعضاء هيئة التدريس"
الباحثة  /وردة عبد الكريم الدسوقي
إشراف :
الدكتور /عبدالسالم محمد نصار

الدكتور /صهيب كمال اآلغا

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية

بالجامعات الفلسطينية بغزة وعالقتها باإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس  ,حيث استخدمت

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ,ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام أداتين هما :

استبانة قياس درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية والتي

تكونت من ( )52فقرة موزعة على ( )5مجاالت وهي ( :التفكير النظمي ,اإلتقان الشخصي,

النماذج العقلية ,الرؤية المشتركة ,تعلم الفريق )  ,واستبانة لقياس اإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة
التدريس والتي تكونت من ( )25فقرة موزعة على مجالين هما  ( :واقع اإلنتاج المعرفي  ,واقع

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي )  ,وقد تكونت عينة الدراسة من ()102عضواً من الجنسين

بنسبة ( )%68.5من المجتمع األصلي للدراسة البالغ ( )149عضواً.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :

 -9درجة التقدير الكلية لتوافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات
الفلسطينية بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بلغ ( )%72.4وهي كبيرة ؛حيث

جاء مجال الرؤية المشتركة في أعلى المراتب بوزن نسبي ( , )%78.4يليه مجال
اإلتقان الشخصي بوزن نسبي (, )%72.1ثم مجال النماذج العقلية بوزن نسبي

( , )%71.8يليه مجال التفكير النظمي بوزن نسبي(, )%70.5وأخي اًر مجال تعلم
الفريق بوزن نسبي (. )%69.9

 -9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (.0.0 ≤ αبين متوسطات تقديرات
أعضاء هيئة التدريس على جميع مجاالت استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة
وعلى الدرجة الكلية لالستبانة تعزى لمتغير الجنس والتخصص العلمي .

ز

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (.0.0 ≤ αبين متوسطات تقديرات
أعضاء هيئة التدريس في مجاالت اإلتقان الشخصي والنماذج العقلية والرؤية المشتركة

والدرجة الكلية لإلستبانة تعزى لمتغير الجامعة لصالح (الجامعة اإلسالمية) .

 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (...7 ≤ αبين متوسطات تقديرات
أعضاء هيئة التدريس في مجال تعلم الفريق تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح

مجموعة الرتبة األكاديمية (أستاذ) .

 -7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين متوسطات
تقديرات أعضاء هيئة التدريس في جميع مجاالت استبانة درجة توافر معايير المنظمة

المتعلمة والدرجة الكلية لالستبانة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة فيما عدا مجال التفكير

النظمي؛ حيث وجدت فروق لصالح مجموعة سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات) .

 -1أظهرت نتائج الدراسة أن واقع اإلنتاج المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس بلغ
( )%76.8وهي درجة كبيرة ؛ حيث جاء مجال واقع اإلنتاج المعرفي في أعلى المراتب

بوزن نسبي ( )%83.5وهي درجة كبيرة  ,يليه مجال واقع توافر مقومات اإلنتاج

المعرفي بوزن نسبي ( )%69.6وهي درجة كبيرة .

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس في

كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في جميع المجاالت والدرجة الكلية لمستوى اإلنتاج

المعرفي لديهم تعزى لمتغير الجنس  ,سنوات الخدمة  ,والتخصص العلمي .

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجامعة اإلسالمية و جامعة األزهر في
مجال واقع توافر مقومات اإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس ,وكانت الفروق

لصالح (الجامعة اإلسالمية).

 -1توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين مجمددوعتي الرتبدة األكاديميدة أسدتاذ مشدارك وأسددتاذ
من ناحية وبين مجموعة الرتبة األكاديمية ماجسدتير فدي الدرجدة الكليدة لالسدتبانة ,وكاندت

الفروق لصالح مجموعتي الرتبة األكاديمية (أستاذ مشارك وأستاذ).

 -9.توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ,(0.01بين درجة تقدير أفراد
العينة لتوافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية ودرجة تقدديرهم لواقع اإلنتاج
المعرفي بمجاالته ودرجته الكلية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها حيث بلغت (. )0.808
في ضوء نتائج الدارسة توصى الباحثة بما يلي :
 -1إشراك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في بناء رؤيتها اإلستراتيجية في ضوء المستجدات
والتحديات.


س

 -9تأسيس مراكز بحوث على غرار المراكز العربية واألجنبية يشرف عليها نخبة من

األساتذة والباحثين ممن تمكنهم قدراتهم ومهاراتهم البحثية على االبتكار واإلبداع ,

وتطوير األنشطة البحثية المختلفة واستصدار دوريات علمية دورية .

 -3تشكيل لجان متخصصة في جلب المنح والمساعدات والهبات من الخارج لدعم اإلنتاج
المعرفي .
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Abstract
"Availability degree of learning organization standards in
colleges of education in the Palestinian universities in Gaza and
its relation to cognitive production of faculty members"
Researcher: Warda Abed Alkarim Aldasooqi
Supervised by :
Dr\ Suhaib Kamal Al-Agha
Dr \ Abed Alslam Mohammed Nssar

The study aimed to identify the availability degree of learning
organization standards in colleges of education to the Palestinian
universities in Gaza and its relation to production cognitive faculty
members, and the researcher used descriptive analytical approach, and to
achieve objectives of the study, the researcher designed two
questionnaires : The first questionnaire to measure the availability degree
of learning organization standards in colleges of education to the
Palestinian universities in Gaza, which consisted of (52) items
distributed in to (5) fields : (systemic thinking, personal mastery, mental
models, common vision, team learning), the second questionnaire to
measure the cognitive production of faculty members, which consisted
of(27) items fell into (2) fields : (the reality of the cognitive production ,
and the reality of the requisites for the cognitive production), and study
sample consisted of (102) members of both sexes by (%68.5) of the
original society for the study of (149) members.

The found the following results :
1. The total degree of estimate learning organization standards in colleges
of education to the Palestinian universities in Gaza from the viewpoint of
the faculty members was (72.4%) and it's large degree, where
the dimension of common vision in the highest ranks came a relative
weight (78.4%), followed by the dimension of personal mastery relative
weight (72.1%), then the dimension of mental models relative weight
(71.8%), followed by the dimension of systemic thinking relative weight
(70.5%), and finally field team learning a relative weight (69.9%).
2. There are no statistically significant differences at the level of (α ≤
0.05) between the mean estimates of faculty members on all areas
identify the level of availability of the learning organization standards and
the total score of the questionnaire related to gender and scientific
specialization.
3. There are statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05)
between the mean estimates of faculty members in the fields of personal
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mastery, mental models and a common vision for the total score of the
questionnaire attributed to the university in favor of the (Islamic
University).
4. There are statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05)
between the mean estimates of faculty in the dimension of team learning
related to academic rank in favor of a group of academic rank (professor
members).
5. There are no statistically significant differences at the level of
significance (α≤ 0.05) between the mean estimates of faculty in all areas
to identify the degree of availability of the learning organization
standards and the total score members of the questionnaire according to
the years of service exception of the field of systemic thinking; where
they found differences in favor of the group years Service is (less than 5
years) .
6. Total degree of estimate the cognitive production from the perspective
of faculty members reached (76.8%), a significant degree, where the
dimension of the reality of cognitive production came in the highest ranks
came a relative weight (83.5%), followed by the dimension of the reality
of the requisites for the cognitive production relative weight (69.6%) and
its a large degree .
7. There are no statistically significant differences in all dimensions the
questionnaire of cognitive production due to the gender, years of service
and scientific specialization.
8. There are statistically significant differences between the group of the
Islamic University and Al-Azhar University in the area of the reality
requisites of the cognitive production to the faculty members, and the
differences were in favor of the (Islamic University) .
9. There are statistically significant differences between the two groups
of academic rank associate professor and professor of hand and set
academic rank Master of the total score of the questionnaire, and the
differences were in favor of the two sets of Academic Rank (Associate
Professor and Professor).
10. There is a positive relationship statistically significant at the (0.01)
level of significance, between the availability degree of the learning
organization standards in colleges of education in the Palestinian
universities in Gaza and cognitive production , and the relation
reached(0.808).
The study recommendations :
1. Involvement university the faculty members in building strategic
vision in the light of developments and challenges.
2. Establishing of research centers like the Arab and foreign centers are
supervised by a group of professors and researchers who are their abilities
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and skills enable them innovation and creativity, and development of
various research activities and issuing periodic scientific periodicals.
3. Formation of specialized committees to bring in grants and aid and
donations from abroad to support the production of knowledge.
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الفصل األول

مقدمة :

اإلطار العام للدراسة

شهد العالم خالل العقود األخيرة من القرن العشرين حتى اآلن تطو ار هائال وسريعا في

شتى مجاالت الحياة العلمية والعملية وشهدت المؤلفات واألبحاث والدراسات التربوية واإلدارية في

الجامعات تطو ار سريعا ونموا واسعا ,متأثرة بما حدث في المجاالت العلمية من تطورات ,نتيجة
لثورة المعلومات و تكنولوجيا االتصاالت .ولقد تميزت العملية اإلدارية في القرن الحادي
والعشرين بالسعي الجاد والمتميز من خالل مالحظة التغيير ومتابعة المستجدات والتطورات

ومحاولة اإلفادة منها قدر اإلمكان  ,وسعت اإلدارة الجامعية إلى إصالح التعليم وتحسين مستواه
واالرتقاء به لمسايرة التطورات المتنوعة التي أحدثت كثير من التغي ارت في نمط الحياة وما يتطلبه

ذلك من إعداد كوادر إدارية وأكاديمية مؤهلة تأهيال عاليا في مجال اإلبداع والمعرفة لتحقيق
المنافسة في جودة األداء والمخرجات .

ولهذا فقد أصبح تعلم اإلنسان في الوقت المعاصر مختلفا عما كان عليه في الماضي ,

وذلك بسبب تسارع وتيرة التغيير في جميع مجاالت الوجود اإلنساني التي وجبت علينا التحرك
معها  ,ويأتي ذلك بترك ثقافات التعلم التقليدية التي تؤكد على العالقات الهرمية داخل إطارها

التعليمي والتركيز على أهم المداخل الحديثة التي أبرزتها األدبيات اإلدارية الحديثة والتي تمكن

المؤسسات على اختالف أنواعها وتباين أهدافها وأنشطتها اإلفادة من هذه المداخل في معالجة
مشكالتها وتحسين مستوى األداء فيها ( .غانم وقرني) 88: 2003 ,

ومن هذا المنطلق بدأت المؤسسات التربوية ومنها الجامعات بإتباع األساليب العلمية في

توظيف الموارد البشرية لتحسين أدائها واالرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها .وفي ضوء هذه

المعطيات أعادت هذه المؤسسات صياغة وظائفها لتكون قادرة على تلبية حاجات المستفيدين

ورغباتهم منها وبما يتناسب ومستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات المنافسة  ,ونتيجة لذلك

جاء التحول إلى اعتماد نظام المنظمة المتعلمة (  ( learning organizationالذي بدأت

فكرتها منذ السبعينات في القرن الماضي على يد ارجيريس وشون ( . ( Argyris & Schon

(الشريفي وآخرون) 209 : 2012 ,

وقد فرض هذا العصر على جميع المؤسسات ,ومنها الجامعات تغيير ممارساتها ومسلماتها,
واعادة التفكير بكل أنشطتها ,لربط التعليم العالي بالتنمية ,واعادة النظر في معايير الكفاية
الداخلية لها من خالل تطوير األداء وتوفير مخرجات مالئمة لسوق العمل ,وبالتالي تطوير
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المجتمع ,وهذا ما يفرض عليها األخذ بمفاهيم قيادية جديدة ,محورها التحول من منظمات تقليدية

إلى منظمات متعلمة  (.سلطان ,وخضر)14 :2010 ,

فالمؤسسات التي تتبنى مفهوم المنظمة المتعلمة تسعى إلى توفير فرص التعلم المستمر,

واستخدامه في تحقيق األهداف وربط أداء العاملين بأداء المنظمة وتشجيع البحث والحوار
والمشاركة واإلبدا ع على أنها مصادر للطاقة والتجديد والتفاعل مع البيئة ألن نجاح المنظمات
في البقاء واالستمرار في الظروف المعاصرة ,يعتمد على مقدرتها على التحول إلى منظمات

متعلمة ,وأن ممارسة هذه المنظمات لعملية التعلم تمنحها قيمة مضافة إلى األعمال التي تؤديها.
()Huber, 2006: 37

وهذا ما يستلزم االستفادة من اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات لما يشكل
من قاعدة معرفية لتتمحور خاللها العملية حول التعليم المستمر مدى الحياة ,حيث ظهر

مصطلح التميز ( )Excellenceالذي يشير إلى سعي المنظمات إلى استثمار الفرص الحاسمة
التي يسبقها التخطيط االستراتيجي الفعال وااللتزام بإدراك رؤية مشتركة تتسم بوضوح الهدف

وكفاية المصادر والحرص على األداء واالستفادة ( .النسور)17 :2010 ,

ولقد حظي موضوع المنظمة المتعلمة باهتمام واضح في الفترة األخيرة ,وتعددت الجهود حول

الموضوع في التعليم الجامعي ,ومن الجهود العربية الحديثة ,دراسة (عساف )2014 ,التي هدفت
التعرف إلى دور التعليم اإللكتروني في تعزيز ممارسة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة

الستراتيجيات المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ,و دراسة (أبو حشيش
ومرتجى  )2011 ,التي هدفت قياس مدى توفر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة األقصى من
وجهة نظر العاملين فيها ,ودراسة ( الشريفي ,وآخرون )2012 ,التي هدفت التعرف إلى درجة

توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة الشرق األوسط ,ودراسة ( البنا )2012 ,التي تناولت

إستراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس الثانوية بمحافظة غزة ,ودراسة (جبران )2011 ,التي

هدفت الكشف عن تصورات المعلمين نحو مدارسهم كمنظمات متعلمة.

أما عن الجهود األجنبية فقد تعددت مجاالتها ,ولكن كان أحدثها – في حدود علم الباحثة-

دراسة ( )Can, 2011التي هدفت التعرف إلى األنشطة التي تهدف إلى تطوير المنظمة
المتعلمة ,ودراسة ( )Moloi, 2010التي هدفت التعرف إلى ماهية المنظمة المتعلمة ,وكيف
يمكن أن تعمل في السياقات التربوية العسيرة لتصبح منظمات متعلمة.

وبناء المنظمات المتعلمة ( الجامعية) يتطلب جهودا استثنائية هادفة ,وتبني أنظمة

تفكير تتصف بالتكامل والشمولية ,وتعتمد على إنتاج أعضاء هذه المنظمات على المعرفة ومدى

قدرتها على خدمة المجتمع من خالل الرؤية ,والقيم ,واالتصال .ونظ ار ألهمية الجامعات ودورها
في تطوير المجتمع وتقدمه ,فالبد أن تكون إدارتها قائمة على فلسفة قيادية ونمط إداري يتفق مع
3

رسالتها ورؤيتها وأهدافها وقيمها ,ومستندة إلى المعرفة في تحقيق ذلك ,فكان البد من البحث في

العالقة بين درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية
واإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس فيها ,على اعتبار أن هذه الكليات يمتد أثرها إلى ما بعد

الدراسة فيها.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها :
تسعى الجامعات إلى التميز في أدائها وتقديم أفضل الخدمات لمجتمعاتها ,باالعتماد

على كفاءة العاملين فيها وفاعليتهم ,وانتاجهم المعرفي في أداء المهام الموكلة إليهم  .وفي الوقت

الذي تواجه فيه كليات التربية تحديات كثيرة أهمها :المخرجات التي يجب أن تواكب التقدم

العلمي والتكنولوجي ,وعليه تأتي الحاجة إلى المنظمة المتعلمة كحل لتحويل الرؤية إلى واقع.

وبناء على ما تقدم ,ونتيجة للظروف المتغيرة التي تعيشها الجامعات خاصة في المجتمع

الفلسطيني من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ذات خصوصية  ,كان البد من
إجراء تغييرات إستراتيجية لضمان مقدرتها على البقاء واالستمرار ,وعلى الرغم من االهتمام

المتزايد للباحثين في البلدان المتقدمة بموضوع المنظمة المتعلمة ,إال أن هذا المفهوم ما زال في
بدايته بالنسبة للدراسات العربية والمحلية ,خاصة في مجال ربطها باإلنتاج المعرفي ألعضاء

هيئة التدريس ,وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة وعالقتها

بواقع اإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس فيها؟
ويتفرع من هذا السؤال ,األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لتوافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية تعزى إلى المتغيرات ( :الجنس ,الجامعة ,الرتبة األكاديمية ,سنوات الخدمة,

التخصص العلمي) ؟

 -3ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة لواقع
اإلنتاج المعرفي ؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم تعزى إلى المتغيرات  (:الجنس ,الجامعة,

الرتبة األكاديمية ,سنوات الخدمة ,التخصص العلمي) ؟
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 -5هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين درجة
تقدير أفراد العينة لتوافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بغزة ودرجة تقديرهم لواقع اإلنتاج المعرفي ؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي :
 -1التعرف إلى درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات
الفلسطينية بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.

 -2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)(α ≤ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لتوافر معايير المنظمة المتعلمة فيها تعزى إلى

المتغيرات ( :الجنس ,الجامعة  ,الرتبة األكاديمية  ,سنوات الخدمة ,التخصص العلمي
).

 -3التعرف إلى درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية
لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم .

 -4الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(α ≤ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية

بالجامعات الفلسطينية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم تعزى إلى المتغيرات ( :الجنس,

الجامعة ,الرتبة األكاديمية ,سنوات الخدمة ,التخصص العلمي).

 -5الكشف عن طبيعة العالقة بين درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية
بالجامعات الفلسطينية بغزة ومستوى اإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس فيها .

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة الحالية من أهمية موضوعها ,وأهمية دور كلية التربية في إعداد
وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية ,إذ أن الجامعات كمنظمات متعلمة تعزز التوجه

المستقبلي لتمايزها؛ فتسهل على أعضائها التعلم الجماعي مما يمكنها من مواكبة التغيرات

بسرعة وبشكل مستمر ,كما أنها تتيح ألعضائها إكتشاف المعرفة وتعديلها ونقلها مما يؤدي

إلى إيجاد معارف جديدة  ,وعليه:

 يمكن أن تكون هذه الدراسة إنطالقة لدراسات وأبحاث أخرى ,حيث تعتبر األولى مننوعها – في حدود علم الباحثة -التي تتناول كليات التربية الثالثة األكبر في محافظات

غزة في مدى توافر معايير المنظمة المتعلمة مع ربطها بواقع اإلنتاج المعرفي ألعضاء
هيئة التدريس فيها.

 يتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة ,الجهات التالية:5

أ -مسئولو التعليم العالي بشكل عام ,وذلك بتحسين أساليب المشاركة والتعاون والرؤية
المشتركة.

ب -القيادات الجامعية من خالل العمل على تحويل مؤسساتهم الجامعية إلى منظمات تعلم.

ت -أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ,حيث تصبح مهمتهم أسهل وأعمق ,ويصبحون
أقدر على اإلنتاج المعرفي وتبادله.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 -حد الموضوع :التعرف إلى درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية وعالقتها بواقع اإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس فيها.

 -الحد المؤسساتي :كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة (جامعة األزهر,

الجامعة اإلسالمية ,جامعة األقصى).

 الحد البشري :عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية -الحد المكاني :محافظات غزة.

 -الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي . 2014 \ 2013

مصطلحات الدراسة :

تشتمل الدراسة الحالية على المصطلحات التالية :

 -1المعايير:

يعرفها الضبع ( )2006بأنها " :النماذج التي يتم االتفاق عليها ويحتذى بها لقياس درجة اكتمال
أو كفاءة شيء ما ,وهي عبارات وصفية تحدد الصورة المثلى التي نبغي أن تتوفر في الشيء
الذي توضع له ,أو التي نسعى إلى تحقيقها " ( .الضبع. )33 :2006 ,

وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :مؤشرات رمزية تصاغ في مواصفات /شروط ,تحدد الصورة
المثلى التي نبغي أن تتوفر لدى كليات التربية بالجامعات الفلسطينية  ,أو التي نسعى إلى

تحقيقها ,وهي نماذج و أدوات للقياس ,يتم االتفاق عليها (محليا وعالميا) وضبطها و تحديدها

للوصول إلى رؤية واضحة لمدخالت النظام التربوي الجامعي ومخرجاته ,لغاية تحقيق أهدافه

المنشودة .

 -2المنظمة المتعلمة :

يعرفها سينج  )2004( Sengeبأنها " :منظمة يعمل فيها األفراد باستمرار على زيادة قدراتهم

في تحقيق النتائج ,وتسعى الكتساب مقدرات تمكنها من التعامل مع التعقد والغموض ,اعتمادا
على مقدرات العاملين من خالل منحهم قد ار من المرونة والحرية")Senge, 2004: 8( .
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ويعرفها ملكاوي ( )2007بأنها " :المنظمة التي تمكنت من أن تنسج في ثقافتها وكيانها مقدرة

مستمرة ومتجددة على التعلم والتكيف والتغير" ( .ملكاوي)32 :2007 ,

ويعرفها ماركوريدت  )2002( Marquardtبأنها " :المنظمة التي تتعلم بطريقة جماعية,

وبشكل فعال ,وتعمل على تحسين مقدراتها على إدارة المعرفة واستخدامها باستمرار ,وتمكين

األفراد من خالل التعلم داخلها وخارجها ,واستخدام التقنية لتنظيم التعلم مدى الحياة ".

()Marquardt, 2002: 37

وفي ضوء التعريفات السابقة ,تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :كليات التربية بالجامعات الفلسطينية
بغزة والتي من المتوقع أن تسعى باستمرار لتطوير ذاتها بتبني معايير قائمة على التعليم

المستمر ,وتعمل على توسيع قدراتها ,وتطلق الحرية ألعضاء هيئة التدريس فيها للتعلم من
بعضهم ,وتدعم اإلبداع ,وتنتقل من ثقافة التعليم إلى ثقافة التعلم لتحقيق التكيف .

معايير المنظمة المتعلمة:

تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها:
النماذج التي حددها العلماء لقياس درجة اكتمال أو كفاءة كلية التربية ,وهي عبارات وصفية
تحدد الصورة التي يجب أن تكون عليها في المستقبل ,وهي تتمثل بمعايير سينج Senge

( ,)1990وهي ( :التفكير النظمي ,اإلتقان الشخصي  ,النماذج العقلية  ,الرؤية  ,تعلم الفريق)
بما تتفق والواقع الفلسطيني ,والتي تقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس

نتيجة استجابته على األداة المعدة لذلك .

 -3اإلنتاج المعرفي:

تعرفه راضي ( )2004بأنه " :كافة األنشطة العلمية واألكاديمية ألعضاء هيئة التدريس منذ
الحصول على درجة الدكتوراه  ,وتتضمن( :الكتب العلمية ,البحوث المنشورة ,واإلشراف على
الرسائل العلمية) ( .راضي)3 :2004 ,

ويعرفه الحايس ( )2010بأنه " :العملية التي يتم من خاللها القدرة على اإلضافة العلمية إلى
رصيد المعرفة القائم من قبل أعضاء هيئة التدريس عبر األنشطة العلمية المتعددة "( .الحايس,

)9 :2010

وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه :كل نشاط علمي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية
بالجامعات الفلسطينية ,ويمثل إضافة إلى رصيد المعرفة والمتمثل في الكتب واألبحاث المنشورة,

واإلشراف على الرسائل العلمية ,والمشاركات البحثية  ,وتقدر بالدرجة الكلية التي حصل عليها
عضو هيئة التدريس على األداة المعدة لقياسه .
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 -4الجامعات:
يعرفها الثبيتي ( )2000بأنها " :مؤسسات اجتماعية علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين
وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية ,تتمثل وظائفها الرئيسة في التدريس والبحث العلمي وخدمة

المجتمع ,وتتألف من مجموعة من الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج

دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على

مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية " ( .الثبيتي )214 :2000 ,والمحددة في
هذه الدراسة بالجامعات األكبر بمحافظات غزة وهي ( :األزهر ,اإلسالمية  ,األقصى) .

 -5كليات التربية:

" وهي التي تسعى مع غيرها من الكليات المناظرة في الجامعات الفلسطينية إلى المساهمة في
تطوير التعليم الفلسطيني ورفع كفاءته وذلك برفده بالخريجين المتميزين في مجاالت العلوم

المختلفة ,وتساهم الكلية في تدعيم الحركة التربوية والثقافية بما يحقق متطلباتها المتطورة في
التنمية والتقدم ,وتهدف الكلية إلى تأهيل المعلمين تربويا وأكاديميا في جميع التخصصات تلبية
الحتياجات المجتمع الفلسطيني " ( .دليل الجامعة اإلسالمية )2014 ,
>< http://education.iugaza.edu.ps /

))28\11\2014

وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :إحدى كليات الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ,تهدف إلى
إعداد معلمين يحملون مسئولية النهوض بمجتمعهم من خالل إعدادهم أكاديميا ومهنيا وعلميا,
واعداد المتخصصين في مختلف المجاالت التربوية ,واجراء البحوث التي تهدف إلى خدمة

المجتمع وتنميته وحل مشكالته.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

احملور األول :املنظمة املتعلمة
•

تمهيد

•

مفهوم المنظمة المتعلمة

•

مستويات التعلم في المنظمة المتعلمة

•

خصائص المنظمة المتعلمة

•

أهداف المنظمة المتعلمة

•

أهمية المنظمة المتعلمة

•

مكونات المنظمة المتعلمة

•

الحاجة إلى المنظمة المتعلمة

•

كيف تصبح المنظمة متعلمة

•

دور اإلدارة في بناء المنظمة المتعلمة

•

معوقات التحول إلى منظمة متعلمة

•

نماذج المنظمة المتعلمة

•

تمهيد

•

مفهوم المعرفة

•

الجامعات واإلنتاج المعرفي
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اإلنتاجية المعرفية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس

•

مفهوم اإلنتاجية المعرفية

احملور الثاني  :اإلنتاج املعريف
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•

مؤشرات اإلنتاجية المعرفية

•

مستلزمات البحث العلمي

•

مقومات البحث العلمي كمؤشر على اإلنتاجية

•

طرق قياس اإلنتاجية المعرفية

•

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية المعرفية ألعضاء هيئة التدريس

11

الفصل الثاني

ً

أوال _ املنظمة املتعلمة :

اإلطار النظري

تمهيد:

يشهد العصر الذي نعيشه تطو ار سريعا في جميع نواحي الحياة العلمية والعملية  ,حيث

اتصف هذا العصر بعدم الثبات والتغير الدائم  ,وذلك بسبب ثورة المعلومات وتكنولوجيا

االتصاالت والعولمة  ,وبالتالي وجب على األمم الجادة أن تدرك التقدم والتطور ألننا نعيش في

عصر التحول االجتماعي والتنظيمي  ,ووجب إعطاء األهمية والفرصة لكل من له القدرة الفكرية

على اإلبداع وتوليد األفكار األصيلة للمنظمة.

ونظ ار لهذه الظروف التي فرضت واقعا متطو ار ومتطلبات متالحقة ظهر اتجاه يسعى إلى

استشراف المستقبل ويعمل على تهيئة األمم للمتطلبات المختلفة  ,ويدعو المؤسسات التعليمية
إلى تطوير مفاهيم جديدة و لبناء ثقافة التعلم والتفكير المنظم بما يضمن لها االستمرار والتميز ,
فكان لزاما عليها النهوض بالثروة المعرفية التي تختزنها لتحقيق أعلى مستويات االرتقاء

المجتمعي  (.جبران ) 2 : 2010 ,

وتشكل التطورات المتسارعة تحديا كبي ار للمنظمات والمجتمعات في القرن الحالي  ,والذي تتنافس

فيه تلك المنظمات على استقطاب العقول وجعلها المنطلق األساس للوصول إلى الريادة في
عصر المعرفة  ,وتستند إدارة المعرفة إلى عناصر وتقانات هامة تمكنها من دمج المعرفة

الظاهرة بالمعرفة الضمنية وتساهم في كسر جمود المنظمات التقليدية وجعلها منظمات قادرة على

التكيف مع التطورات الرقمية والتعلم منها ( .النعيمي )163 : 2012 ,

وقد تأكد إلدارة المنظمات أهمية المعرفة في بناء وتنمية القدرات المحورية لألفراد والجماعات
والمنظمات  ,ومن ثم اهتمت ببناء برامج تنمية وتوظيف المعرفة لتحقيق تحسين مستمر في

العمليات واألنشطة اإلنتاجية والخدمية  ,واكتشاف منتجات وخدمات جديدة  .وترتب على ذلك
أن أصبح إنتاج المعرفة هو العمل األكثر أهمية وجدوى في المنظمات المعاصرة  ,وأصبحت
مشاركة جميع أفراد المنظمة في تكوين وتنمية وتوظيف واستثمار الرصيد المعرفي هي سمة

التقدم الحقيقي  ,األمر الذي أملى على المنظمات وسيملي عليها في المستقبل ضرورة أن يكون
لديها القدرة على إعادة ترتيب أوضاعها واالستفادة من خبراتها وتجاربها السابقة  ,وتفعيل هذه
الخبرات والتجارب في مواجهة التغيرات والتحديات  ( .العصيمي ) 9 : 2007 ,
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ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود منظمات متعلمة  Learning Organizationوالتي بدأت

فكرتها منذ السبعينات من القرن العشرين .

وتمتد جذور المنظمة المتعلمة إلى طريقة البحث العلمي ونظرية التنظيم العضوي  ,كما يشير

مصطلح المنظمة المتعلمة إلى ما أشار إليه  ( 1990 ) Sengeحول مسؤولية المنظمات عن
التكيف مع تطورات العالم المعاصر المليء بالتغيير والفوضى واالضطراب  ,وأن تحقيق تلك

المسؤولية يتطلب تحول المنظمات إلى منظمات تعليمية وتعلمية  ,وتمارس المنظمات نشاطاتها
ومهماتها في إطار عملية تغيير مستمرة ناتجة عن عدم الثبات واالستقرار النسبي لبيئاتها ,

فتحاول بموجب ذلك امتالك مجموعة من الموارد والقدرات على الرغم من أنها تعلم جيدا أن تلك

الموارد والقدرات متغايرة في خواصها مما ينعكس على وجود المنظمة وبقائها واختالف نتائجها .

( الحواجرة ) 2 : 2010 ,

ويرى كالفيرت ومارشيل )  Calvert & Marshall ( 1994أن المنظمات التي تتبنى
مفهوم المنظمة المتعلمة تسعى إلى توفير فرص التعلم المستمر واستخدامه في تحقيق األهداف ,
وربط أداء العامل بأداء المنظمة  ,وتشجيع البحث والحوار والمشاركة واإلبداع كمصدر للطاقة
والقدرات والتجديد والتفاعل مع البيئة( Calvert & Mrshall , 1994: 38 ) .

فالمنظمة المتعلمة تمتلك فلسفة جديدة في مجال العمل اإلداري تؤكد على ضرورة خلق واكتساب
المعرفة ونقلها بسرعة إلى جميع المستويات اإلدارية  ,كما تمتلك أهدافا تنظيمية من الواقع الذي

يحتم مشاركة جميع العاملين في المخزون المعرفي الخاص بها والعمل على تعزيزه بما لديهم من

تجارب وخبرات اكتسبوها عبر الزمن  ,وميزة هذه المنظمة في قدرتها على التعلم المتواصل ,
ونقل نفسها من مستوى معين إلى مستوى أفضل في األداء والنمو والتميز.

( السالم ) 33 : 2005 ,

مفهوم المنظمة المتعلمة:

تُعد المنظمة المتعلمة منظمة القرن الحادي والعشرين المتسم بسرعة التغيرات وكثرة التحديات
وتقدم التقنية وسبل االتصاالت وتوليد المعرفة وادارتها واالهتمام برأس المال الفكري الذي يتولد
عن العنصر البشري معاملة وتقدي ار وثقة وتحفي از على التعلم واالبتكار والمشاركة في صياغة

الرؤية وبلورة اإلستراتيجية واتخاذ القرار ( Marsick & Watkins , 2003 : 147 ).

وتتباين التعريفات التي قدمها الباحثون والمفكرون عن المنظمة المتعلمة باختالف مذاهبهم

الفلسفية وتنوع تجاربهم وتعدد تخصصاتهم  ,فقد عرفها  (2004 ) Sengeفي كتابه البعد
الخامس )  ( The Fifth Disciplineبأنها  ":المنظمة التي يعمل فيها األفراد باستمرار على

زيادة قدراتهم في تحقيق النتائج التي يرغبون فيها  ,والتي يتم فيها مساندة وتشجيع وجود نماذج
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جديدة وشاملة للتفكير ويطلق فيها المجال لطموحات الجماعة للتعلم من بعضهم البعض

) ) Senge , 2004 : 8

باستم ارر"

وينطلق مجموعة من الباحثين أمثال ) (Marqwardt : 2002 , 2في تحديد مفهوم المنظمة

المتعلمة بأنها التي يتعلم أفرادها جماعيا وبشكل فعال  ,وتعمل باستمرار على تحسين قدرتهم في
إدارة واستخدام المعرفة  ,وتمكينهم من خالل التعلم داخل وخارج المنظمة واستخدام التقنية لتنظيم

التعلم واإلنتاج  .في حين يركز( أبو بكر  )73 : 2001 ,في تعريفه للمنظمة المتعلمة على
إدارة المعرفة بقوله  " :إنها منظمة تمتلك مهارات تنظيمية تمكنها من اكتساب المعرفة الجديدة
ونقلها " .وأشارت (أبو خضير )61 : 2007 ,إلى أن المنظمة المتعلمة هي التي تطور

استراتيجيتها وخططها وهياكلها وآليات عملها إلى منظمة تعلم تهدف إلى تعزيز قدرة إدارتها على
تكيف عمليات المنظمة مع التغيرات والتحديات  ,وكذلك تحقيق أهدافها بنجاح بدعم وتشجيع

عمليات التعلم المستمر  ,والتطوير الذاتي وتبادل التجارب والخبرات داخليا وخارجيا  ,والتعلم

الجماعي واإلدارة الفعالة للمعرفة واستخدام التقنية المناسبة في التعلم وتبادل المعرفة.

ويمكن تعريفها بأنها المنظمة التي تمتلك القدرة على التبصر والفهم من خالل تحليل ما تمر به

من تجارب وخبرات واالستفادة منها سواء كانت التجارب ناجحة أو فاشلة.

) ( Foster , 2001 : 35

والمنظمة المتعلمة هي التي تسمح لكل أفرادها بالمشاركة والتدخل في التشخيص ومناقشة

مشاكلها والبحث عن أحوالها وتجريب قدرات عامليها ومهاراتهم إلحداث التغيير والتحسن

المستمر وتحقيق التطور الذاتي لها وللعاملين فيها ( .الكبيسي ) 113 : 2005 ,
أما ) (Finger & Brand : 1999 , 137فيأخذ تعريفهما للمنظمة المتعلمة منحى استراتيجيا
فيعرفانها بأنها "المنظمة التي تسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي مثل الربحية ورضا الزبون".

كما ُعرفت بأنها المنظمة المدارة من خالل التعلم كعنصر حيوي في قيمتها ورؤيتها وأهدافها
باإلضافة إلى أنها تدخل تعلمها في عملياتها كل يوم( Moilanen ,1999 : 55 ) .
ويرى ) (Ortenblad : 2004 , 141أن مفهوم المنظمة المتعلمة هو مفهوم ديناميكي ومستمر

وأنه في حالة عدم إمكانية الوصول إلى تحقيق المنظمة المتعلمة بصورة كاملة يمكن أن تكون
المنظمة المتعلمة جزئية عندما تتوفر بعض وليس جميع خصائصها على أن يتم العمل على
تنفيذ باقي الخصائص.

أو أنها المنظمة التي تعلم وتشجع التعلم بين أعضائها وتروج تبادل المعلومات بين العاملين

ومن ثم خلق قوة عمل أكثر معرفة كما وأنها المنظمة المرنة للغاية في تقبل العاملون فيها

األفكار الجديدة التي يتكيفون معها ويتبادلونها مع المنظمة التي يعملون فيها لتكوين رؤية
مشتركة عن حاضر المنظمة ومستقبلها ( .صقر ) 23 : 2003 ,
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وبالنظر إلى ما أوردناه من تعريفات للمنظمة المتعلمة نجد أنها تركز على أساس التعلم الذي

يستند إلى مقدرة الفرد على الحصول على المعلومات والمهارات بمجهوده من خالل تفاعله مع

محيطه .

لذا ترى الباحثة أن المنظمة المتعلمة هي  :المنظمة التي تسعى باستمرار لتطوير ذاتها بتبني

معايير قائمة على التعليم المستمر  ,وتعمل على توسيع قدراتها وتطلق الحرية ألعضاء هيئة

التدريس فيها للتعلم من بعضهم  ,وتدعم اإلبداع  ,وتنتقل من ثقافة التعليم إلى ثقافة التعلم
لتحقيق التكيف.

مستويات التعلم في المنظمة المتعلمة:

إن أي منظمة متعلمة مهما كان النموذج الذي تتبناه فإنها تعتمد على مستويات تعلم  ,وقد
تنوعت المساهمات األدبية التي قدمت في موضوع مستويات التعلم؛ التي تمثلت في:
 -1التعلم الفردي:
هو التغيير الدائم نسبيا في سلوك الفرد يحدث نتيجة للخبرة المكتسبة من التجارب أو الممارسات
السابقة والتي يتم تدعيمها عن طريق التغذية العكسية بشكل معين  ,ولتعلم مبادئ محددة  ,فلكي
يتعلم الفرد ال بد أن يكون لديه هدف معين يسعى إلى تحقيقه وأن يمتلك رغبة في التعلم والقدرة
على التعلم  ,إذن التعلم الفردي هو عملية خلق واكتساب المعارف من طرف الفرد.
( خيرة ) 20 : 2011 ,
 -2التعلم الفرقي ( الجماعي ) :
يحدث في فرق التعلم والمجموعات الخاصة التي تكتسب المعرفة  ,وتعمل بشكل دائم على
تحقيق مشاركتها ونقلها بصورة صحيحة لجميع األعضاء أوال ثم إلى المنظمة ( .السالم 2005 ,
 ) 65 :ويعمل التعلم الفرقي على تطوير مهارات مجموعات األفراد للبحث عن الصورة الكلية
التي تنبع نتيجة لرؤى األفراد( Senge , 2004 : 13 ) .
 -3التعلم المنظمي:
هو الحالة التي يتم فيها تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات بين األفراد  ,بغض النظر عن
مستوياتهم التنظيمية  ,والتي يتم على أساسها تغيير اإلجراءات واألنظمة التي تعيق عملية التعلم
وتسبب المشكالت ( السالم  ) 65 : 2005 ,ويرتكز التعلم المنظمي على التفكير الجماعي
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والتعلم المستمر الهادف إلى تمكين العاملين وتحسين أداء المؤسسة واالرتقاء بها إلى التميز

وزيادة قدراتها على التكيف مع التحديات العالمية الحالية والمستقبلية ( .خيرة ) 23 : 2011 ,
خصائص المنظمة المتعلمة:

تعتبر المنظمة المتعلمة نموذجا تنظيميا ُيمكن األفراد من تحسين قدراتهم باستمرار وخلق النتائج
التي يرغبون بها والعديد من الخصائص والميزات التي تميزت بها المنظمة المتعلمة عن غيرها
من المنظمات والتي جعلتها محور اهتمام الباحثين.

ويجمع معظم علماء اإلدارة والباحثين في التنظيم على أن السرعة في التعلم هي السمة الرئيسة

التي تتصف بها المنظمة المتعلمة  ,وهي السمة األساس للتنافس بين المنظمات المعاصرة في
عصر المعرفة  ,ويؤكد  ( 2002 ) Marqwardtعلى ضرورة أن تمتلك المنظمة المتعلمة

الخصائص اآلتية:

 -1توفير فرص مستمرة للتعلم.
 -2استخدام التعلم للوصول إلى تحقيق األهداف.
 -3ربط األداء الفردي باألداء التنظيمي.
 -4تشجيع جميع العاملين على المشاركة في اتخاذ الق اررات.
 -5الوعي المستمر بالتفاعل مع البيئة.
 -6استخدام التفكير النظمي في التعامل مع المواقف وحل المشكالت واتخاذ الق اررات.
 -7تطوير واستحداث إجراءات وعمليات وخدمات جديدة بشكل سريع.
 -8نقل المعرفة بين أجزاء المنظمة وبين غيرها من المنظمات بسرعة وسهولة.
 -9االستثمار في الموارد البشرية في جميع المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنة.
 -11إثارة عمليات التحسين وتحفيزها في جميع المستويات اإلدارية بأقصى طاقة ممكنة .
 -11استقطاب أفضل الطاقات البشرية المؤهلة( Marqwardt , 2002 : 32 ) .
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ويرى السالم (  ) 2005أن المنظمة المتعلمة تمتلك خصائص أساسية من بينها أنها:
 تهتم بشكل كبير بالتعلم الفردي والجماعي ألنه وسيلة أساسية لتحقيق رسالتها وخططهااإلستراتيجية.
 يشترك جميع العاملين في التأمل والتفكير المتواصل في كيفية ضمان استم اررية التطوير,واعادة التطوير لقابلياتها وامكانياتها البشرية.
 يتم تشجيع التعلم الداخلي في المنظمة بالتعاون والعمل المشترك وفي مناخ تنظيمي قابلللتطور باستمرار.
 االختالف بين األفراد ال يتم تشجيعه فقط  ,وانما ينظر إليه كشيء أساسي في تنشيط عمليةالتعلم واإلبداع.
 يتم تهيئة فرص التعلم الذاتي للجميع  ( .السالم ) 40 : 2005 ,وحسب أري  )2003( Brandtفإن المنظمة المتعلمة لها من الخصائص إضافة إلى ما ورد
آنفا:

 -1المنظمات المتعلمة تمتلك هيكل تنظيمي تحفيزي يشجع على السلوك التكيفي.
 -2المنظمات المتعلمة تمتلك إدارة التحدي وأهداف تسعى إلى تحقيقها.

 -3األعضاء التنظيميون في المنظمة المتعلمة يستطيعون تحديد وتعريف مراحل تطوير

المنظمة بشكل دقيق.

 -4تمتلك المنظمات المتعلمة أساس المعرفة المؤسساتية وعمليات خاصة باالبتكار الجديد.
 -5هناك عملية تبادل مستمرة للمعلومات بين المنظمة وبيئتها الخارجية.

 -6تحصل المنظمة المتعلمة على التغذية الراجعة عن سلعتها وخدماتها.
 -7هناك عملية شذب وصقل ومراجعة مستمرة للعمليات األساسية في المنظمة المتعلمة.
 - 8تمتلك المنظمة المتعلمة ثقافة تنظيمية سائدة وداعمة للتعلم التنظيمي.

 -9المنظمة المتعلمة تنظيم مفتوح مع البيئة الخارجية( Brandt , 2003 : 66 ) .

وعليه يمكن القول أنه أثناء عملية التعلم يتأثر األفراد ببعضهم البعض ويتشاركون األفكار

ويطوروها ؛ ولذلك فإن كل فكرة سوف تتكيف وتتغير في سياق أفكار أخرى  ,وبالتالي فإن تغيير
واحد سيكون له تأثير على ما سيحدث بعد ذلك  .وبالنسبة لمفهوم التعلم المشترك فهو شيء
أساسي ومهم في المنظمة المتعلمة وال يتم تطبيقه داخل المنظمة المتعلمة فقط  ,بل على
استراتيجية البيئة المتغيرة .
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أهداف المنظمة المتعلمة:

إن من أهم أهداف المنظمة المتعلمة هو تحقيق القدرة التنافسية للمنظمة  ,ولكي يتم ذلك ال بد
من توافر الشروط التالية:

 -1التعلم المستمر  :أي أن يكون التعلم عملية مستمرة وليس اهتماما عاب ار.

 -2التعلم مسؤولية الجميع  :أن يكون التعلم سمة مشتركة في كل أنحاء المنظمة وليس
مسؤولية لجهة معينة.
 -3مصادر التعلم  :حيث يمكن الحصول على المعرفة والخبرات من داخل المنظمة
وخارجها ومن أي مكان ومن أي ظرف .
 -4تعزيز السلوك التكيفي  ( Adaptive culture ) :الذي يوفر امكانية التكيف مع
المواقف المختلفة والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.
 -5تحويل التعلم إلى قيمة  :أن تتوفر طريقة منهجية لتحويل التعلم إلى نتائج ذات قيمة
سواء في زيادة أصول المعرفة وتعظيم رأس مال المنظمة.
 -6قياس التعلم  :أن يتم القياس بشكل دوري وبطريقة منظمة تعتمد على استخدام المعايرة
التنافسية بما يجعل المنظمة أسرع وأثرى وأشمل في التعلم من منافسها.
( نجم ) 286 : 2005 ,
ويضيف الطويل وعبابنة ( )2009في هذا المجال :
 -توفير فرص تعلم مستمر.

 -التوجيه نحو التشارك وتعلم الفريق.

 اقتناص فرص التعلم ونشره في المنظمة. دعوة العاملين إلى التشارك في الرؤية والعمل. تستخدم أسلوبا منظما لحل المشكالت. -تطبيق المبدأ التجريبي.

 -التعلم من التجارب الذاتية.

 -التعلم من تجارب اآلخرين ( .الطويل و عبابنة ) 90 : 2009 ,
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أهمية المنظمة المتعلمة:

إن إتباع المنظمة المتعلمة في المؤسسات التربوية وتحويلها إلى منظمات متعلمة يعتبر ضرورة
ملحة  ,وذلك لما تقدمه المنظمة المتعلمة من مزايا مهمة وفريدة.
وقد ذكر السالم (  ) 2005أن المنظمة المتعلمة:

 تعزز األمل في نفوس العاملين في أن األمور ستكون أفضل في المستقبل. -تهيئ للعاملين مناخا مالئما ألفكارهم الخالقة.

 -تقدم للعاملين مكانا آمنا لتبني المخاطر الناجمة عن استخدام األفكار الجديدة والسلوكيات

والتحديات المطلوبة لتجاوز الواقع واكتشاف المجهول.

 -يتم احترام آراء كل شخص  ,وأن الكمية التي ال يستطيع تقديمها ال تتحدد أهميتها بمركزه

الوظيفي  ,بل بما تملكه من أهمية في حد ذاتها ( .السالم ) 35 : 2005 ,

تتضح أهمية المنظمة المتعلمة من خالل تطبيق المبادئ التي نادى بها سينج ؛ حيث يكون

التعلم التنظيمي هو الركيزة األساسية بها  ,خاصة في ظل ما نعانيه من تكرار األخطاء وضعف
التعلم من التجارب السابقة في منظماتنا الحكومية والخاصة  ,فأغلب المشكالت التي تواجه تلك

المنظمات قد تكون متكررة في كل عام  ,لذلك فإنه آن األوان لتطبيق ذلك المفهوم في منظماتنا,
وذلك من خالل ( الحربي : ) 2010 ,

 -1التكيف مع التغيرات بالبيئة الخارجية.
 -2تطوير التعلم الجماعي والفردي بها.
 -3استخدام المنظمة نتائج التعلم لتحقيق نتائج أفضل.
 -4زيادة قدرات العاملين بها وزيادة درجة التمكين لديهم.
 -5الوعي المنظمة أهمية إدارة المعرفة وتعمل على تطويرها وتحسينها وادارتها بشكل
أفضل .

 -6االستفادة من التجارب السابقة داخليا وخارجيا.
 -7استخدام التقنية لتعظيم اإلنتاج والتعلم.
 -8التنبؤ بالتغيرات المستقبلية واالستعداد لها.
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وبناء على ما سبق ذكره نستنتج أن المنظمة المتعلمة:

 تتكيف باستمرار وبشكل مناسب مع التغيرات الخارجية في البيئة األوسع. قادرة على تغيير السلوكيات والعقليات بناء على التجربة. تشجع التنظيم الذاتي  ,بحيث يمكن للجماعات معا استكشاف أفكار جديدة. تشجع األفراد أن يكونوا مبتكرين. تشعر كل شخص بأنه مسؤول عن عمله من أجل تحقيق رؤية مشتركة. تحقق أهدافها من خالل بناء شبكة قوية من العالقات بين أفرادها ودعم وتبني وجهاتنظرهم.

مكونات المنظمة المتعلمة:
 -1القيادة:

توجد القيادة بالمنظمة المتعلمة في أي مستوى تنظيمي  ,وتركز القيادة على

تعلم وتعليم وتحويل المنظمة  ,وتوفير الرؤية المقصودة وراء المعرفة في المنظمة.
 -2الثقافة :المنظمة المتعلمة تتصف بوجود ثقافة متجددة لضمان التحسين المستمر
والتكيف في كل المستويات  ,وتتجسد الثقافة بالمنظمة المتعلمة بالمساواة والعدالة في
المكافآت.
 -3نشر االستراتيجيات :تنبع استراتيجيات المنظمة المتعلمة من أي مكان في التنظيم ,
إذ لم تعد صياغة السياسات من مهمات اإلدارة العليا فقط  ,وانما تأتي اإلستراتيجيات
التي تركز على تعلم األفكار الجدية من اإلدارة العليا والوسطى والدنيا بل وحتى من
صناع المعرفة.

 -4دمج اآلليات:

تعمل اآلليات على ربط المنظمة أفقيا ورأسيا  ,وتعكس عمليات

االتصال والسياسات التي تنمي المشاركة في المعرفة والتعلم عبر وحدات العمال واألفراد

 ,والنظم  ,والعمليات التي تربط المنظمة.

 -5البناء األفقي :تتجه المنظمة المتعلمة إلى بناء اتحادي شبه مستقل  ,بحيث تنتقل فيه
التقارير من الوحدات إلى اإلدارة العليا التي تمارس دورها في تحديد طرق إنجاز
األهداف.
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 -6صناع المعرفة :حيث يتحول العمال في المنظمة المتعلمة إلى صناع معرفة كل منهم
مسؤول عن التمكن من وظيفته  ,وينشر المعلومات المهمة بين اآلخرين في المنظمة ,
وهم بصفة دائمة يطورون مهاراتهم  ,ويكتسبون مهارات جديدة تجعلهم أفراد مهمين.

وان هذه الخصائص للمنظمة المتعلمة تعد األساس في التصميم الذي يتم تنفيذه بمساعدة إطار
من المعتقدات والتوازن والالمحدودية والسلوك( James , 2003 : 52 ) .

الحاجة إلى المنظمة المتعلمة:

أدت التطورات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية المتعددة التي شهدها العقد األخير من القرن
الحادي والعشرين الميالدي إلى تغير بيئة العمل  ,وظهور المنافسة الحادة بين المنظمات من

أجل البقاء واالستمرار واالنتشار واإلنتاج واألرباح ,واتضح أن المنظمات التي ال تستطيع التكيف

المستمر مع تغيرات البيئة الداخلية والخارجية عن طريق التعلم التنظيمي وتسريع مستويات األداء
وتحسين جودته سوف تنتهي في مدة قصيرة  ,وأن نظيراتها التي تستطيع أن تحول نفسها إلى

منظمات تعلم  ,ستتعامل مع التغيير بنجاح تستطيع البقاء واالستم ارر ( .النعيمي : 2012 ,
) 175

ويشير ( 2006 : 123 ) Thomas & Allenإلى وجود العديد من المبررات التي تؤدي إلى

التنافس بين الدول لتبني مفهوم المنظمة المتعلمة وتطبيقها والحفاظ عليها  ,ومن العوامل التي
تفاعلت معا لتبرز الحاجة إلى التحول إلى المنظمات المتعلمة:
 -1العالمية:

تحقق العالمية نجاحا في اإلقتصاد وسوق المال واإلقتصاد العالمي وهذا ما تبرزه اإلحصاءات

التي تشير إلى أن )  ( 100ألف شركة أمريكية ترتبط بمضاربات في أرجاء العالم  ,وأن كثي ار
من الشركات العالمية تصنع وتبيع بشكل أساسي خارج بالدها األصلية ( Marqwardt ,
) 2002 : 1-3وهو ما يعكس قدرة المنظمات على التعلم من خبراتها وتجاربها السابقة.

 -2تكنولوجيا المعلومات:

إن أحد عناصر التوجه نحو التغير اإلستراتيجي في العالم هو التجديد واإلبداع التكنولوجي ,
وتحديدا فإن تطبيق تكنولوجيا المعلومات أثر وبشكل جذري على تغيير أسس منافسة األعمال ,
وذلك لضخامة حجم االستثمارات الكبيرة في أنظمة المعلومات التكنولوجية المتطورة  ,وثورة

المعلومات والمعلوماتية  ,وبما أن دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف منظمات األعمال
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استمر بالتزايد  ,فقد برزت الحاجة إلدارة هذين الموردين على أساس إستراتيجي ألهمية هذين

الموردين لمنظمات األعمال بشقيها السلعي والخدمي.
 -3التحول الجوهري في أساليب العمل :

تغيرت أساليب العمل تغي ار جذريا  ,فلم يعد الموظفون يشغلون المكاتب  ,وانما يعملون في الوقت
نفسه متقاربين من دون أن يتقابلوا  ,وانتقلت المنظمات من إدراة الجودة في الثمانينات إلى إعادة

هندسة العمليات اإلدارية في التسعينات إلى التحول الجوهري في أساليب العمل عند دخول القرن

الحادي والعشرين  .أي أن المنظمات تحركت من التركيز على تقليل العيوب وتحديث وتطوير
عمليات العمل إلى ابتكار أنماط جديدة تمكنها من إدارة التغيير المستمر والجودة.
 -4زيادة تأثير العمالء:

أصبح العمالء بما يمتلكونه من قوة تأثيرية في تحديد خطة سير عمل المنظمات أكثر تأثي ار في
تحديد إستراتيجية المنظمات وتنفيذ عملياتها  ,باإلضافة إلى كونهم مصدر توجيه إدارتها إلى

أولوية الجودة من خالل معايير جديدة لألداء  ,والتنوع في اإلنتاج  ,والمالءمة في الوقت ,

واإلستجابة المستمرة لحاجات وطموحات العمالء  .إن الحرص على تحقيق رغبات العمالء حول

جودة السلعة والخدمات التي يحصلون عليها وخفض تكاليفها وأسعارها في آن واحد  ,أدى إلى

اهتمام المنظمات المعاصرة بتوظيف كل إمكاناتها وطاقاتها في البحث عن أحدث األساليب التي
تحقق من خاللها الميزة التنافسية واختراق األسواق  ,وكسب عمالء جدد  ,وتقوية العالقات مع

مختلف فئات المتعاملين ( .الكبيسي ) 121 : 2004 ,
 -5المعرفة :

أصبحت المعلومات أهم مصادر الثروة  ,وصارت المعرفة أكثر أهمية للمنظمات من أي موجود

آخر من موجوداتها  ,وأضحى العنصر البشري المصدر الرئيس لقوة المنظمة  ,ويتم توليد

المعرفة بشكل مستمر في كل ركن من أركان المنظمة  .ويتضاعف إنتاج المعرفة في كل مجال
من مجاالت المنظمة  ,فالمعرفة ضرورية لزيادة قدرة الموظفين على تحسين األداء وتطويره ,
والمعرفة مطلوبة لتجديد المنتجات والخدمات  ,والمعرفة الزمة لتغيير األنشطة والبناء وحل

المشكالت  ,فالمعرفة ضرورية لتزويد المنظمة بالتميز التنافسي في األسواق  ,والتميز العقلي
واالبتكار في الموارد البشرية.

 -6تطور أدوار وتوقعات العاملين:
إن المعرفة والرؤية الناتجة عن تعلم الموظفين تزداد قيمتها مع االستخدام والممارسة  ,في حين

تتنافس قيم الموجودات األخرى في المنظمة ) اآلالت  ,والمواد الخام ) باالستعمال  ,فإن األمر
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يتطلب من المنظمات المعاصرة أن تحسن جذب واستقطاب صناع المعرفة والحرص على

االحتفاظ بهم من خالل التحفيز اإليجابي والتفاعل االجتماعي وتوفير بيئة مشجعة لهم  ,وقد
اتجهت المنظمات المعاصرة إلى توظيف العمالة المؤقتة ألنها تتمتع بمرونة أكبر وافادة أعظم

من اإلمكانات العقلية واالبتكارية المتاحة لدى هذه العمالة  .كما اتجهت إلى اإلفادة من خدمات
العاملين بالحاسوب.

وعليه فإن هذه العوامل مجتمعة تبرز ظهور المنظمات المتعلمة التي تحرص على اكتساب

المعرفة وتوظيفها ونشرها بين قادتها وموظفيها  ,وبفضل تعلم المنظمات كيفية التعلم وكيف
تحرص على تنمية قدراتها على التعلم بسرعة واإلفادة من تجاربها الناجحة والفاشلة وعلى توفير
بيئة تنظيمية مشجعة على التعلم الذاتي والمستمر فإن ذلك يقود إلى ضرورة تبني المنظمات

نموذجا خاصا لممارسة عملية التعلم ( .النسور ) 19 : 2010 ,

وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن هناك أسباب مهمة تدفع المنظمة للتحول إلى منظمة تعلم

مثل :

 -توفير المنظمة المتعلمة المناخ األنسب للتعلم .

 قدرة المنظمة المتعلمة على مواكبة التغيير والتطور والتقدم . تدعم المنظمة المتعلمة أفرادها وتنمي قدرتهم على التميز من خالل التعلم واكتسابالمهارات الالزمة  ,كما أنها تطلق لهم المجال لطرح أفكارهم .

 إمكانية المنظمة المتعلمة على تنمية وتغذية التفكير اإلبداعي.كيف تصبح المنظمة متعلمة:

بالرغم من وضوح الصفات والخصائص التي تتميز بها المنظمة المتعلمة عن المنظمة التقليدية

إال أنه ال يوجد أسلوب أو طريقة محددة يمكن إتباعها لتحويل المنظمة التقليدية إلى منظمة
متعلمة  ,ولكن هنالك بعض اإلجراءات يمكن إتباعها لتحقيق ذلك.

وقد ذكر ( 2002 ) Roper & Pettitأن هناك ثالث لبنات أساسية للمنظمة المتعلمة؛ وهي
:
 -1وجود بيئة داعمة للتعلم :

فالبيئة الثقافية و التنظيمية تلعب دو ار هاما في دعم التعلم  ,حيث ال يستطيع الفرد التعلم في بيئة
جامدة ال تسمح بوجود أخطاء وال تسمح لألفكار الجديدة باالنطالق من قبل األفراد  ,وغير
مسموح ألي شخص أن ُيبدي رأيه أو يطرح وجهة نظره أو أفكاره  .إن بيئة التعلم يجب أن توفر
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أمان نفسي للموظفين  ,بحيث ال ينتابهم الخوف من إيضاح وجهة نظرهم أو تنمية خبراتهم
ومنحهم فرص التجربة التي قد تنتهي إلى اإلخفاق .إن البيئة المتعلمة يجب أن تكون مفتوحة
لتقبل األفكار الجديدة  ,واعطاء الوقت الكافي لتطبيق هذه األفكار  ,وبهذه الطريقة وفي ظل هذه
البيئة المفتوحة يمكن للموظفين أن يتعلموا أثناء العمل.
 -2وجود عمليات ملموسة للتعلم:
بحسب تعريف التعلم الذي هو الطريقة التي يكتسب بها الفرد المعرفة والمهارة من خالل
االستعالم والحوار وفرص التعلم المستمر  ,ولكي يتعلم الفرد أو يكتسب المهارة يجب أن تكون
هناك عملية تعليم  ,وعملية التعلم هي التي تضمن توليد وجمع وتفسير ونشر المعلومات
وتتضمن التجارب لفحص وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة  ,والتعليم والتدريب لتطوير
الموظفين الجدد والمؤسسين  ,وللحصول على أقصى استفادة ومعرفة يجب أن تحدث مشاركة
بين هؤالء الموظفين بطريقة واضحة ومحددة في ( التخطيط  ,التنفيذ  ,التقييم  ...إلخ ).
 -3وجود القيادة التي توفر التمكين:
وهذا البند يؤكد على أهمية وجود مثل أعلى أو قيادة تشجع التعلم في مكان العمل  ,فالموظفين
عندما يجدون مسؤوليهم يناقشونهم ويوجهونهم إلى أهمية التعلم ومشاركة الخبرات والمعرفة ,
وكيف أن هذا مفيد جدا لحل المشكالت وتطوير أداء الفرد  ,هذا األمر سوف يؤدي إلى تغيير
بيئة المنظمة نحو التعلم ونشر ثقافة المنظمة المتعلمة داخلها )(Roper& Pettit,2002:261
وبناء على كل ما سبق فإن المنظمة المتعلمة يجب أن تسعى إلى :
-

خلق بيئة تعلم بحيث كل عضو في المنظمة يمكن أن يدرك إمكاناته الكاملة .

تشجيع الحوار واستكشاف وجهات النظر المختلفة والخبرات لتوليد التفكير اإلبداعي .

 العمل الجماعي وكسر الحواجز التقليدية داخل المنظمة وذلك إلطالق اإلمكانات اإلبداعية . تعزيز القدرات القيادية في جميع التقسيمات التنظيمية .دور اإلدارة في بناء المنظمة المتعلمة:
تختلف المنظمة المتعلمة عن غيرها من المنظمات وهذا االختالف يشمل نواحي عديدة  ,وأدوار
عديدة  ,ودور اإلدارة في المنظمات المتعلمة يتمثل في اآلتي:
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 -1مصممون  :فهم مسؤولون عن بناء أساس جوهر القيم والهدف المنظمي  ,ومسؤولون
عن تأكيد السياسات واالستراتيجيات وبناء ودعم جوهر القيم واستخدامها وادخالها في

ق اررات العمل.

 -2معلمون  :المعلم غير السلطوي  ,الذي يعمل كقائد العربة  ,بهدف مساعدة األفراد في
المنظمة باإلعتماد على النماذج العقلية  ,وتوضيح المسلمات المخطط لها  ,ويرى نماذج
السلوك  ,ويطور منحى التفكير النظمي لحل المشكالت  ,وتشجيع النمو المهني

والتطوير  ,وتنفيذ التعلم الحقيقي الذي يتجاوز تذكر السياسات واغفال تطبيقها في

أساليب العمل.

 -3المراقب  :هم المراقبون لرسالة المنظمة وحمايتها والتأكد من فهم القيم المنظمية
وممارستها  ,وااللتزام بالهدف األعلى للمنظمة  ,وااللتزام بالسلوك األخالقي ودعم األفراد

في المنظمة  ,وبدون الجوهر األخالقي في المنظمة لن تكون اإلدارة قادرة على إيجاد
ثقافة المنظمة المتعلمة ( .سلطان وخضر ) 82-81 : 2010 ,
معوقات التحول إلى منظمة متعلمة :

على الرغم من أهمية أسلوب المنظمة المتعلمة في الميدان التربوي  ,ومناداة التربويين بضرورة
تطبيقه كأسلوب إداري معاصر  ,إال أن هناك عددا من المعوقات التي تحول دون تطبيقه
وتحويل المنظمة إلى منظمة متعلمة ,ومن هذه المعوقات كما يراها السالم ): (2005

 التمسك باألفكار القديمة ورفض التغيير. تدني انتظام المعلومات ودقتها. -قلة توافر الوقت.

 -قلة توافر األموال الكافية لتحقيق التعلم.

 ضعف توافر درجة عالية من اإللتزام لدى العاملين. -تدني مستويات الدافعية لدى العاملين.

 تدنب تقبل العاملين لفلسفة التعلم الجماعي. -قلة اهتمام اإلدارة بأفكار العاملين الذاتية.

 قلة االنسجام بين رؤى العاملين الخاصة بمستقبل المنظمة وما تحمله اإلدارة من رؤى خاصةبهذا الشأن  ( .السالم ) 92-79 : 2005 ,

كل هذه المعوقات تنطبق على المنظمات التربوية فهناك العديد من التربويين الذين يشعرون أنهم

مضطرون التباع الكثير من القواعد  ,واإلجراءات المفروضة عليهم  ,والتي قد ال يؤمنون بها ,
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وهم يعملون فرادى وال يعملون معا ولديهم مستوى قليل من الحس باإلنتماء للجماعة أو الفريق أو

القيام بتعلم جمعي حتى عندما يتم تدريبهم فإن الهدف يكون صقل مهاراتهم الفردية من أجل أداء
أفضل  ,وقلما يهتم بالتعلم الجمعي واثراء بيئة العمل ككل  ,فالمؤسسات التربوية مصممة

ومهيكلة بطريقة تعزز التعليم الفردي واالنعزال داخل الغرف وقلما يرغب التربويون بأن يقتحم

اآلخرون عليهم حصنهم المنيع  ( .سلطان وخضر ) 81-80 : 2010 ,

وبالتالي فإن سياسة المنظمة القائمة على العمل الفردي أكثر من الجماعي وتشجعيها للتنافس

أكثر من التعاون بين أعضاء الفريق الواحد يعتبر أكبر عائق يحول دون تحويلها إلى منظمة
متعلمة .

نماذج المنظمة المتعلمة:

كما سبق وذكرنا بأنه ال يوجد تعريف واحد محدد للمنظمة المتعلمة أو فلسفة محددة أو
استراتيجية معينة تتبعها المنظمات و المؤسسات التربوية ليتم تحويلها إلى منظمات متعلمة  ,فإن

فهناك أكثر من نموذج للمنظمة المتعلمة ؛ حيث يعكس كل نموذج منها وجهة نظر مؤسسه
ومتبعه والطريقة التي يفكر بها  ,وسوف يتم عرض خمسة نماذج للمنظمة المتعلمة والتي تعتبر
أهم النماذج التي تناولتها الدراسات البحثية السابقة :
-1

نموذج مويال نين( Moilanen Model ) :

اقترح مايلونين  Moilanenعام  2001نموذجا للمنظمة المتعلمة بناء على ما طرحه كل من
آرجريس و شون )  , ( Argyris & Schon , 1978وسنج )  , ( Senge , 1990و بيدلر
)  ,( Pedler 1991ومايو و النك )  , ( Mayo & Lank , 1994ومارسيك و واتكنز

)  ,( Marsick & Wantkins , 1996ثم قام بإعداد نموذج أسماه ( The learning

)  , organization diamondمكون من خمسة أبعاد رئيسة ؛ وهي :

 -1الدوافع المحركة)  : ( Driving Forcesويقصد بها مدى سعي قيادة المنظمة إلى وضع

الهياكل واألنظمة والعمليات التي تساعد األفراد وتشجعهم على تطوير مهاراتهم في عمليات
التعلم  ,وتزيل العوائق التي من الممكن أن تعترض سبيل االستفادة من معارفهم وخبراتهم.

 -2تحديد الهدف )  : ( Finding the purposeويقصد به مدى وجود رؤية تنظيمية
وأهداف مشتركة  ,تكون مرتبطة باستراتيجية المنظمة واتجاهاتها  ,كما تشير إلى ارتباط
أهداف المنظمة برغبة األفراد في تعلم مهارات وأشياء جديدة.
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 -3االستطالع واالستفهام )  : ( Questioningيضم عناصر التعرف إلى طبيعة البيئة
التنظيمية الداخلية ومدى وجود العوامل التي تساعد األفراد على تصحيح نماذجهم الذهنية
وتحسين مستوى تعلمهم الفردي والجماعي.

 -4التمكين )  : ( Empoweringويشير إلى مدى استخدام األساليب المناسبة التي تمنح
األفراد فرصا للتعلم  ,وتعمل على تعزيز عملية التعلم ضمن فرق العمل وكيفية االستفادة من

معارف األفراد وخبراتهم وتجاربهم.

 -5التقييم )  : ( Evaluatingويعني االهتمام بنتائج التصرفات واألعمال التي تتالءم مع
خطط التطوير التنظيمي ,ومدى إفساح المجال لفرق العمل بتقييم نتائج أعمالها
ذاتيا )Moilanen , 2001 : 17 ).
فالمنظمة المتعلمة من وجهة نظر مويالنين تعتبر التعلم جزء حيوي في جميع هياكلها وعملياتها
 ,ويعتمد هذا النموذج على التعلم الشمولي القائم على الرؤية الكلية للمنظمة .

 -2نموذج العتيبي ( Al-Otaibi Model ) :
قام العتيبي عام  2001بإعداد نموذج للمنظمة المتعلمة بعد أن قام بمراجعة مفاهيم المنظمة
المتعلمة وممارستها وأساليب تقويمها مع مراجعة المفاهيم الثقافية في المملكة العربية السعودية
من حيث القيم والمعتقدات اإلجتماعية التي تؤثر على أفراد المنظمة  ,وتكون هذا النموذج من
ثالثة أنظمة فرعية للمنظمة المتعلمة هي:

أ -نظام البناء التنظيمي  :ويتضمن ثمانية أبعاد؛ وهي :هوية المنظمة ورؤيتها واستراتيجيتها
وبناؤها الهيكلي ونظامها والعاملون بالمنظمة والمهارات وأهداف العاملين.
ب -نظام التعلم  :ويتضمن أربعة أبعاد؛ وهي :التوجه نحو التعلم بالمنظمة  ,وادارة المعرفة ,
ومستويات التعلم وأنواعه  ,وتسهيالت التعلم المتوافرة بالمنظمة.
ت -الثقافة اإلجتماعية  :وهي القيم والمعتقدات والعادات التي تؤثر في طريقة التفكير والتصرف
والتفاعل مع اآلخر ومع العالم الخارجي  ,وهي مصدر أولي لثقافة المنظمة وتؤثر على
الممارسات اإلدارية واألنشطة التنظيمية مثل التعلم  (.العتيبي ) 37 : 2001 ,
فالعتيبي قام بربط استراتيجيات المنظمة المتعلمة بالقيم الثقافية والمعتقدات اإلجتماعية  ,وركز
على مدى تأثير هذه القيم والمعتقدات على سلوك ومهارات أفراد المنظمة .
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 -3نموذج مارسيك و واتكنز(Marsick & Watkins Model ) :
قدمت كل من مارسيك و واتكنز عام  1999نموذجا متكامال للمنظمة المتعلمة مبنيا على

تعريفهما للمنظمة المتعلمة  ,ويحدد هذا النموذج عنصرين أساسيين للمنظمة المتعلمة متكاملين
ومتداخلين مع بعضهما البعض في التأثير على قدرة المنظمة على التغيير والتطوير  ,وهما :

(األفراد والبناء التنظيمي(  ,ويركز هذا النموذج على التعلم المستمر لجميع مستويات التعلم

التنظيمي أي على مستوى األفراد والجماعات والمستوى التنظيمي ؛ حيث يشتمل كل عنصر
على مجموعة من العناصر الفرعية التي تتداخل فيما بينها لتكون األبعاد السبعة للمنظمة

المتعلمة وهي:

 -1خلق فرص التعلم المستمر.
 -2تشجيع االستفهام والحوار.
 -3تشجيع التعاون والتعلم الجماعي.
 -4تمكين العاملين لجمعهم نحو رؤية مشتركة.
 -5إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم.
 -6ربط المنظمة بالبيئة الخارجية.
 -7القيادة االستراتيجية( Marsick & Watkins , 1999: 11 ) .
حيث وضحت كل من مارسيك و واتكنز االستراتيجيات التي يجب استخدامها بنجاح لتحسين
أداء كل من األفراد ومنظمات التعلم  ,واستثمار وتوظيف المعرفة لصالح المنظمة .

 -4نموذج ماركواردت( Marquardt Model ) :
توصل  ( 1996) Marquardtبعد تجاربه الطويلة في مجالي التعلم التنظيمي وتطوير
المنظمات إلى تقديم نموذج للمنظمة المتعلمة يتكون من خمسة أنظمة فرعية ضرورية تسهم في
تحقيق التعلم التنظيمي والحفاظ على استم ارريته وضرورته لبناء المنظمة المتعلمة  ,واألنظمة

الفرعية هي  ):التعلم  ,التنظيم  ,األفراد  ,المعرفة  ,التقنية) (Marquardt , 1996 : 23 ).

وينطلق في نموذجه من أن هذه األنظمة الفرعية جميعها تعزز عملية التعلم في المنظمة  ,وأن
نظام التعلم يتقاطع مع جميع النظم األخرى في المنظمة ويتفاعل معها  ,وأن هذه األنظمة

الفرعية تتكامل معها لتحويل المنظمة إلى منظمة متعلمة  ,وهذه األنظمة هي:
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أ  -نظام التعلم في المنظمة  :يمثل نظام التعلم تكوينا جوهريا في المنظمة المتعلمة  ,ويحتل
مكانة مهمة في جميع مستوياتها  ,ويعكس نمط التعلم ومهارات التعلم األساسية الالزمة لممارسة

فاعلية التعلم في المنظمة؛ حيث يتضمن نظام التعلم ثالثة عناصر وهي  :مستويات التعلم في
المنظمة و مهارات التعلم التنظيمي و أنماط التعلم( Marquardt , 2002:24 ) .

ب  -مكونات نظام التنظيم  :يتكون نظام التنظيم من أربعة عناصر أساسية هي  ( :الرؤية
والثقافة واإلستراتيجية والهيكل التنظيمي )  ,وهي عناصر ذات تأثير واضح على سلوك األفراد
في المنظمة وتحديد األسلوب الذي يمارسه الرؤساء في إدارتهم لمرؤوسيهم ومنظماتهم .
) ) Marquardt , 2002 :27

ث -نظام األفراد  :تستمد المنظمة المتعلمة تميزها وقدرتها على النمو واالبتكار والتفوق من
خالل قدرتها على االستثمار في العنصر البشري وبشكل فاعل  ,فاألفراد هم قلب المنظمة
النابض  ,ومن دونهم ال يتحقق أي إنجاز  .لذا يعد نظام األفراد أحد أهم األنظمة الفرعية
التي تهتم بها المنظمة المتعلمة باعتبارهم وسيلتها وغايتها عبر عملية التعلم وتحقيق
األهداف التنظيمية ,ويتطلب االستثمار الفاعل في الموارد البشرية تمكينهم وزيادة قدرتهم
على التعلم.
ج -نظام المعرفة  :يتمثل نظام المعرفة في النظام المسؤول عن إدارة عمليات المعرفة في
المنظمة  ,ويشمل النظام مجموعة من العمليات تتمثل في توليد المعرفة  ,واكتسابها ,
وتخزينها  ,وتحليل البيانات والبحث عنها ونقلها  ,ونشرها  ,وتطبيقها والمصادقة عليها ,
وهذه العمليات هي التي يشملها نظام المعرفة في المنظمة المتعلمة وتمثل عمليات متسلسلة.
ح -نظام التكنولوجيا  :يتألف النظام التكنولوجي من األجهزة التقنية واألدوات والشبكات
واألنظمة والهياكل والعمليات  ,التي تعمل على تهيئة بيئة تساعد على تبادل المعلومات
والمعارف والتعلم بسرعة نسبية أكبر  ,ويتضمن نظام تقنية العمليات األنظمة الالزمة لتجميع
المعرفة وتنسيقها ومراقبتها  ,باإلضافة إلى بيان مهارات المعرفة المطلوبة  ,كما يشتمل
النظام على األدوات اإللكترونية والطرائق المتقدمة للتعلم ومنها مساعدات الحاسوب وما
يحتويه من برمجيات وغيرها من األدوات التي تؤدي إلى توليد المعرفة بطرق مختلفة.
( النسور ) 24 : 2010 ,
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وبناء على ما سبق فإن التعلم الفعال في هذا النموذج يتم عن طريق قدرة األفراد على حل
المشاكل المعقدة  ,وذلك من خالل تعلمهم للمهارات األساسية الالزمة وتمكينهم معرفيا
وتكنولوجيا وبالتالي تحقيق الجودة لألفراد وللفريق كافة .

 -5نموذج بيتر سينج ) : ( Peter Senge Model
ُوضع هذا النموذج بواسطة بيتر سينج Peter Sengeعام  , 1990والذي يعد مبتكر فكرة
المنظمة المتعلمة  ,وقد وضع خمسة أسس ينبغي أن تلتزم بها المنظمة التي تسعى إلى أن تكون
منظمة متعلمة وهي على النحو التالي ) ( Senge , 2006
 -1التفكير النظميSystemic Thinking :
عبارة عن مجموعة من المعارف واألدوات التي يتم تطويرها على مر السنين من أجل الحصول
على أنماط أكثر وضوحا تساعدنا في معرفة كيفية التغيير بفعالية  ,ويضم مجموعة من المبادئ

العامة والحقول الفرعية كأي علم من العلوم ولديه األدوات واألساليب الخاصة به  ,ومن يمارس
التفكير النظمي يستطيع رؤية النظام بصورة كلية مع رؤية أدق التفاصيل والعالقات التي تربط

بينها  ,تماما كمن ينظر للغابة ليرى شكلها الخارجي ويرى سيقان أشجارها في الوقت ذاته  ,فهذا

التفكير يمثل الحساسية لالرتباطات الدقيقة التي تعطي األنظمة خصائصها الحية.

) ( Senge , 2006 : 113

لقد سمي التفكير النظمي الضابط الخامس  ,ألنه المفهوم الذي يشكل حجر األساس لضوابط
المنظمة المتعلمة  ,فكل الضوابط للمنظمة المتعلمة تركز على الرؤية الكلية ال رؤية األجزاء ,
ورؤية الناس مشاركين فعالين في تشكيل واقعهم وحاضرهم لصناعة المستقبل  ,ودون التفكير

النظمي من الصعب تكامل ضوابط التعلم في المنظمة المتعلمة ألنه يعلم المنظمات كيف تفكر
عن العالم الذي تعيش فيه  ,فالتفكير النظمي يمنح المنظمة الفعالية الحقيقية في فهم التعقيدات

الدينامية وليس التعقيدات التفصيلية مجزأة  ,تلك التي يركز عليها الكثير من اإلداريين  ,فهذا
يمنعهم من رؤية النماذج كاملة والعالقات البينية الرئيسة ( .سلطان وخضر ) 42 : 2010 ,

وقد وضع سينج قواعد أساسية في التفكير النظمي وهي :
-1

مشاكل اليوم تأتي من حلول األمس.

 -2كلما زاد الضغط على النظام التربوي تقهقر إلى الخلف.
 -3ينمو السلوك لألفضل قبل أن ينمو لألسوأ.
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 -4الطريق األسهل دائما ما يقود للخلف.
 -5العالج ربما يكون أسوء من المرض.
 -6الحل األسرع هو األبطأ.
 -7السبب والنتيجة ليسا مرتبطين بالمكان والزمان.
 -8التغييرات الصغيرة يمكن أن تسفر عن نتائج كبيرة.
 -9يمكن أن يتوفر للمؤسسة الوسائل والمنفذين لكن ليس في نفس الوقت  ,فقد يكون صحيحا
أنه ينبغي على المنظمة اختيار عنصر واحد  ,لكن النفوذ الحقيقي يكمن في كيفية
الحصول على اإلثنين في نفس الوقت.

 -11تقسيم المسائل اإلدارية إلى قسمين ال ينتج مسألتين إداريتين  ,فبالنسبة للمنظمات فإن
فهم معظم تحديات المسائل اإلدارية يتطلب رؤية النظام بأكمله وذلك من خالل تفادي

وجود اإلنقسامات الداخلية التي تمنع تحقيق النتائج المرجوة  ,ولفهم التحديات التي تواجه

المنظمة يجب النظر في مجملها.

 -11اإلنتقادات ليست مناسبة  ,حيث يجب على المنظمة التأثر بالظروف الخارجية .

)(Senge, 2004: 42-52

فالتفكير النظمي يرتكز على تغيير القناعات  ,ويسعى إلى تحقيق مصلحة عامة للنظام ,
فهو يساعد أعضاء المنظمة على تحديد وتوضيح أكثر الطرق والنماذج فعالية في إحداث

التغيير المطلوب ألنه يتطلب فهم وادراك العالقات التي بين التصرفات المختلفة  ,وبالتالي

اكتشاف األسباب الكامنة وراء النجاح والفشل  ,ولن تستطيع أي منظمة أن تتحول إلى
منظمة متعلمة ما لم يدرك أعضاؤها أهمية التفكير النظمي  ,حيث يعد ضرورة ملحة

للمنظمة المتعلمة ألنه يمكنها من الرؤية والعمل مع تدفق الحياة كنظام بدال من فحص
ومحاولة تصحيح األجزاء  .وسوف تكون عناصر التفكير النظمي أكثر قيمة عندما تمارس

اآلتي من خالل المنظمة:

• التركيز على معدل التعلم المرتفع.
• تجنب الحلول العرضية والتركيز على األسباب غير الواضحة.
• رؤية العالقات المتبادلة وليس األشياء.
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• رؤية العملية الشاملة وليس اللقطات.
• إدراك الفرق بين التفكير النظمي والتفكير المج أز  ) .خيرة ) 104 : 2011 ,
 -2اإلتقان الشخصي : Personal Mastery
يعتبر اإلتقان الشخصي روح المنظمة المتعلمة ألن المنظمات ال تتعلم إال إذا تعلم أفرادها ,

فالتركيز على التعلم الفردي للمنظمة يستدعي طريقة تفكير جديدة  ,واألشخاص ذوو اإلتقان
دائما يطورون مقدراتهم للوصول للنتائج التي يرغبونها بطريقة مبدعة  .ويعد ضابط االتقان

الشخصي روح المنظمة المتعلمة  ,والتعلم لدى المتقن ال يعني زيادة حصيلة المعلومات لديه ,
بل زيادة مقدراته في تحقيق النتائج التي يبتغيها  ,وهذا التعلم مستمر مدى الحياة وال يمكن أن

يكون هناك منظمة متعلمة ما لم يكن لديها أفراد يتعلمون بمختلف مستوياتها .

) (Senge , 2006 : 129

ويذكر سينج ) (2004أنه أشار بمفهوم اإلتقان الشخصي إلى نمو الشخصية والتعلم  ,حيث أن
األفراد الذين لديهم مستوى عالي من اإلتقان الشخصي يستطيعون باستمرار أن يوسعوا قدراتهم

للحصول على النتائج في حياتهم التي يسعون إليها حقا ,ومن سعيهم للحصول على التعلم

المستمر تأتي حيوية المنظمة المتعلمة ,ويضيف إلى أنه عندما يصبح التمكن الشخصي ضابطا
– أي نشاط متأصل في حياتنا  -فإنه يجسد حركتين مهمتين هما:

أوالا  :التوضيح باستمرار حول ما هو مهم بالنسبة لنا  ,حيث ُنمضي وقتا طويال في التعامل مع
المشاكل التي تعترضنا  ,حتى نصبح غير مدركين لما نحن على هذا الطريق أصال.

ثاني ا  :التعلم المستمر حول كيفية رؤية الواضح بشكل أكثر وضوحا  ,حيث أنه من المهم معرفة

أين أنت اآلن  ,فكم من منظمة ملتزمة بخطتها لكن النظرة الواقعية مخالفة لذلك .

) ( Senge , 2004 : 126-127

فالمتقنون يمتلكون رؤية واضحة لما يبتغون تحقيقه  ,ويدركون الواقع الحالي بوضوح  ,وهذا يولد
لديهم حالة تسمى التوتر اإلبداعي )  ( Creative tensionوهي حالة ناتجة عن مالحظة

الفرق بين ما هو على أرض الواقع وما هو مأمول  ,ويحملون مجموعة من الصفات أهمها:
 -1لديهم عدة تصميمات  :تنفيذ المهام انطالقا من األفكار الجديدة.

 -2الواقع اليومي بالنسبة لهم هو نقطة انطالق وليس حاجز.
 -3استخدام قوى وعناصر التغيير لصالحهم بدال من مقاومتها.
 -4البحث الدائم عن الفهم الدقيق للمحيط الخارجي.
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 -5العمل على تحقيق التضامن مع اآلخرين وذلك تماشيا مع جوانب الحياة.
 -6العمل على أنهم جزء مهم في عملية اإلبداع ؛ حيث يمكنهم التأثير عليها ولكن ليس
التحكم فيها.

 -7تطوير جوانب النقص لديهم وتحسين كفاءتهم انطالقا من ثقتهم بأنفسهم.
( خيرة ) 98 : 2011 ,
وعندما تخطو المنظمة خطاها األولى لتطوير أفراد متقنين ؛ فإنها ستجابه مقاومة متباينة لدى
مدخالتها البشرية  ,ألن تناول ضابط االتقان للموظفين يتطلب االنتقال بهم من ممارسات العمل

التقليدية لممارسات تناسب المنظمة المتعلمة  ,وعلى اإلداريين مراعاة ذلك عند تطوير اإلحساس
باإلتقان الشخصي كضابط للمنظمة المتعلمة ,وأن يقوموا بتطبيق سلسسلة من الممارسات

والمبادئ اآلتية:

أ -الرؤية الشخصية  : Personal Visionحيث صورة المستقبل المرغوب  ,والمنظمة
المتعلمة تنمي مقدرة الشخص المتقن على تحديد األهداف الجوهرية  ,وليس األهداف الثانوية
فقط  ,وتعد الرؤية الشخصية بمثابة حجر األساس لإلتقان الشخصي.

ب -إيجاد حالة من التوتر اإلبداعي  : Creative Tensionوهي حالة تعتمد على الرؤية
الشخصية واإلدراك الدقيق للواقع الحالي في العمل ومالحظة الفجوة بين ما هو على أرض
الواقع والرؤية  ,مما يولد توت ار إبداعيا ألنه يدفع بالفرد المتقن للعمل من أجل تقليص هذه
الفجوة عن طريق جسر الهوة بهدف تحقيق الرؤية ويشكل هذا عنص ار أساسيا في اإلتقان
الشخصي .
ت -الصراع البنيوي حيث القوة في الضعف Structural conflict where the
 strengths and weaknesses:وهنا رغم النجاح الذي يحققه الفرد إال أنه ال يخلو
من قناعات سلبية عن نفسه قد تثبط من عزيمته في السير نحو تحقيق الرؤية  ,لذا على
الشخص المتقن إحسان التصرف في هذه الحالة  ,حتى ال تحول هذه المعتقدات دون نجاحه
وذلك بالتركيز على الرؤية وتدريب النفس بجهود عظيمة يحقق بها نجاحا ثم يسعى دائما
للمحافظة عليه وتنمية قوة اإلرادة لديه.
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ث -اإللتزام بالحقيقة  : Commitment to the Truthوهذا يعني البحث عن الحقيقة بل
االلتزام بها والذي يتبلور من خالل التفكير المستمر في لماذا تسير بهذا الطريق ؟ وتعني
أيضا توسيع المدارك والفهم العميق المستمر لما وراء األحداث التي تجري .
ج -استخدام الالوعي  :Using the Subconsciousأحد أهم المظاهر في اإلتقان
الشخصي مقدرة الشخص على أداء المهمات المعقدة والمتعددة  ,وضمنيا تحمل ممارسة
اإلتقان الشخصي بعد آخر للعقل  ,فالعقل الالوعي يفوق العقل الواعي عشرات المرات في

السعة  ,وعندما يثق العقل بالمقدرة على األداء من خالل العقل الالوعي  ,فإنه يوجه العقل
الواعي للعمل  ,ومن هنا يقوم المتقن بتنفيذ المهمات الصعبة بنجاح.

( سلطان وخضر ) 45 : 2010 ,
 -3النماذج العقلية : Mental Models
يرى سينج )  (2004أن النماذج الذهنية هي افتراضات عميقة الجذور  ,وتعميمات أو حتى
صو ار تؤثر على كيفية فهمنا للعالم وكيفية اتخاذ اإلجراءات المناسبة  ,وذلك بدوره يؤثر على
سلوك األفراد داخل المنظمة( Senge , 2004 : 126 ) .

فهي ببساطة تعبر عن طريقة وأسلوب مبني على االفتراضات والمعتقدات الشخصية  ,وعن

الكيفية التي تجري وتفسر بها األمور واألحداث والتي على أساسها تتخذ القرارت في األعمال
اليومية ؛ لذلك فإن معظم األفكار والمقترحات الجديدة وذات الجدوى تصطدم مع النماذج العقلية
عند تطبيقها على أرض الواقع( Senge , 2006 : 163 ) .

وتقوم المنظمات بالتعرف إلى النماذج العقلية ألفرادها واختبارها من خالل  :األدوات التي تطور

اإلدراك الشخصي والمهارات اإلنعكاسية له  ,وتهيئة البنى التحتية التي تمارس تنظيم الممارسة

المنتظمة مع النماذج العقلية  ,وتوفير أجواء ثقافية تدعم االستفسار وحب االستطالع وتتحدى

التفكير ,وهذا يتطلب بيئة من االنفتاح يكون لها انعكاس على بيئة العمل وكلها تحتاج لمهارات
يفتقدها الكثير من اإلداريين في المنظمات التقليدية التي تقوم معتقداتها على اإلدارة والتنظيم

والسيطرة  ,أما في المنظمات المتعلمة فالعقيدة الجديدة تتمثل في الرؤية  ,والقيم  ,والنماذج

العقلية  .والقيم الممكن تغييرها للتغلب على أمراض البنية الهرمية كثيرة  ,ومن أهمها:

ويعد الدواء لمرض صعوبة المواجهة بين الناس  ,ففي المنظمات
* االنفتاح ُ : Openness
التقليدية يتعرض الموظف لمشكلة ما ال يتحدث عنها في العمل خوفا من مناخات العمل المعقدة

 ,وانما يتحدث عنها خارج العمل مع األصدقاء وبذلك تتفاقم بدل أن تحل ,وعالج ذلك باالنفتاح.
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* الجدارة  : Meritوهي صناعة القرارت المعتمدة على اهتمامات المنظمة ؛ لذا تكون جديرة
باإلحترام والتنفيذ لدى العاملين  ,فالجدارة تعالج صناعة القرار المعتمد على السياسات

البيروقراطية  ,التي ال تراعي اهتمامات المنظمة الحقيقية  ,أو القرار المتأثر بالعواطف
الشخصية ( .سلطان وخضر ) 46 : 2010 ,

والنماذج الذهنية تكون في العادة ضمنية وغير مرئية  ,وهناك نوعان من المهارات الالزمة لبناء

النماذج الذهنية:

 التأمل  :الذي يترتب عليه اإلبطاء في عمليات التفكير من أجل زيادة الوعي بالطريقة التيتشكل بها النماذج العقلية.
 االستفسار  :الذي يترتب عليه إجراء المحادثات وتقاسم الرؤى وتطوير المعرفة حولافتراضات الفرد واآلخرين ( .الرشودي ) 132 : 2007 ,

 -4الرؤية المشتركةCommon Vision :
ويقصد بها قدرة مجموعة من األفراد على رسم صورة مشتركة أو متماثلة للمستقبل المنشود أو ما
يرغبون في تحقيقه  ,فالمنظمات هي التي تستطيع جمع العاملين بها حول رؤية مشتركة

واحساس مشترك بتوجهات المنظمة وتطلعاتها المستقبلية ,والرؤية المشتركة شيء ملموس وليست

خياال مجردا( Senge , 2006 : 192 ) .

إن بناء الرؤية المشتركة يمثل قلب المنظمة المتعلمة  ,وبوصلة األداء فيها ؛ حيث بوجودها نجد
أن العاملين متحدون للعمل الجماعي وسيكافح األفراد من أجل تعلم ما يلزم لتحقيق هذه الرؤية

المشتركة  ,وهي أيضا الصورة الجماعية لما ستكون عليها المنظمة والتي تبدأ بما يقتنع به الفرد
أنه حقيقة ثم تدمج هذه الرؤى الفردية في إتجاه واحد يعبر عن الرؤية المشتركة للمنظمة.

(الطويل وعبابنة ) 115 : 2119 ,

ويذكر سينج ) (2004أن الرؤية المشتركة تتمثل في اإلجابة على السؤال التالي "  :ماذا نريد
أن نبتكر ؟ " مثل الرؤى الشخصية التي هي عبارة عن صور أو تصورات األفراد الموجودة في

عقولهم وقلوبهم  ,وبقدر ما تتشارك صور تلك الرؤى التي يحملها األفراد في المنظمة  ,فإن ذلك

ينتج شعو ار بالقوائم المشتركة المنتشرة داخل المنظمة ويوفر ذلك تماسكا لألنشطة المتنوعة.

) ( Senge , 2004 : 191

إن بناء نظرة مشتركة للمنظمة المتعلمة يستند إلى النظر للمنظمة المتعلمة على أنها نسق من
الجماعات المتداخلة التي تلتف حول معنى مشترك وتتقاسم هدف مشترك ويتعامل أعضاؤها

كمتطوعين ال تفرض عليهم اإلدارة العليا سلطة رسمية  ,وانما تنتشر الرؤية المشتركة بين األفراد
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من خالل االتصال الشخصي اعتمادا على الشبكات غير الرسمية التي تسمح بالحديث بحرية
وسهولة وتؤدي إلى إحداث تغيرات عميقة في الثقافة  .والتحول الناجح إلى منظمة متعلمة
يتطلب وجود رؤية مشتركة مستقبلية يسهل نشرها بين األعضاء وكسب والءهم لها.

( الرشودي ) 128 : 2007 ,

ويتم تطوير الرؤية المشتركة في المنظمة وفق اآلتي:

 -تشجيع الرؤى الشخصية  ,إذ أن الرؤية المشتركة تبزغ من الرؤى الشخصية فإن لم يكن

هناك رؤى شخصية ستكون العملية إذعانا للرؤية وليس إلتزاما بها.

 -تطوير الرؤى الشخصية بحيث تتشابه مع الرؤية العامة للمنظمة ,ويكون مجموع الرؤى

الشخصية يتكامل ليعطي الرؤية العامة.

 -اإللتزام بالرؤية ,ويعني ذلك أن األفراد سيكونون متحمسين لتحقيقها  ,وستكون أدوارهم

واضحة في العمل  ,ولن يضيعوا األوقات في البحث عما سيعملون.

 -إرساء الرؤية ضمن مجموعة من األفكار المحددة التي تجيب عن ثالثة أسئلة  :ما هي

الرؤية ؟ وما الرسالة أي لماذا هذه المنظمة قائمة ؟ ما القيم الجوهرية التي ستحكم التصرف في

المنظمة ؟

 -التركيز على الرؤية اإليجابية مقابل الرؤية السلبية  :وهي الرؤية التي تبحث في األشياء

اإليجابية التي تود تحقيقها وليس األشياء السلبية التي تود التخلص منها.

 -االهتمام بالتوتر اإلبداعي واإللتزام بالواقع ؛ فالناس األكثر إبداعا يدركون رؤاهم ويفهمون

الواقع والفجوة بينه وبين الرؤية ,فال تقبل الرؤى الخيالية في المنظمات المتعلمة باعتبار أن
الرؤى المقبولة تمكن الناس من تفهم الواقع في ضوئها.

 -تتجذر الرؤى وتنتشر بوجود التعزيز والوضوح واالتصال وااللتزام ,وكلما تكلم الناس بوضوح

أكبر تبنى وتنتشر بسبب التنوع والتباين في وجهات النظر الذي يقود إلى رؤى متصارعة  ,مما

يقلل من وضوح الرؤية المشتركة ويقلل من الحماسة لها ,وقد يحبط الناس لصعوبة تحقيقها في

الواقع  .ومن هنا كان توفر قدر مناسب من التوتر اإلبداعي يشكل ركنا أساسيا في اإلتقان

الشخصي الذي يعد حجر األساس في تطوير الرؤية المشتركة  ,أما إذا انغمس الناس في
متطلبات الواقع يفقدون تركيزهم على الرؤية وقد ينسون ارتباطهم بها ويغفلون عن التفكير

النظمي  .فالرؤية تضع صورة المستقبل الذي تريده المؤسسة والتفكير النظمي يساعدها في فهم

الواقع  ,ومشكلة اإلداريين في المنظمات غير المتعلمة تكمن في عجزهم عن فهم الواقع فهما

دقيقا ويعجزون عن معرفة األسباب الحقيقية للمشكالت ,ويعتقدون دائما أن مشاكلهم تصنع من
شخص بعيد عنهم  ,أو من النظام ( .سلطان وخضر ) 49 : 2010 ,
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 -5تعلم الفريقTeam Learning :
ويعرفه
هو إحدى أهم السمات التي تتسم بها فرق العمل البارزة والمتميزة في أدائها الناجح ُ ,

 (2006 ) Sengeبأنه مفتاح التعلم بالمنظمة ,وهو العملية التي يتم بموجبها تنظيم وترتيب
وتوحيد جهود ومجموعة األفراد لتحقيق النتائج التي يرغبون في تحقيقها(Senge , 2006 .
):216
كما عرفه عاشور ( ( 2009أنه " :عملية تنظيم وتطوير قدرات وامكانات العاملين في المدرسة
لتحقيق أعلى مستوى ممكن من التعلم  ,وسعي المتعلمين إلى استغالل اإلمكانيات والفرص

التعليمية المتاحة داخل المدرسة وخارجها  ,ضمن منظومة تعلم حديثة ومتطورة ".

( عاشور ) 118 : 2009 ,

ويبدأ ذلك بالحوار وقدرة أعضاء الفريق على إيقاف اإلفتراضات والدخول إلى تفكير مشترك

حقيقي  ,وذلك يسمح للمجموعة بالتفكير في أمور ال يمكن تحقيقها بشكل فردي.

) ( Senge , 2004 : 12

ويشير  (2004) Sengeإلى ثالثة أبعاد رئيسة لتعلم الفريق داخل المنظمة ؛ وهي:

 -1ضرورة التفكير بعمق في القضايا المعقدة  ,فعلى الفرق التعلم  ,وكيف يجعلون الطاقة
الذكائية للجماعة أكبر من المجموع الجبري لذكاءات األفراد )( Senge, 2004 : 220
وهذا من شأنه أن يعزز التعلم المتبادل بين أعضاء الفريق  ,حيث يتطور إدراك كل فرد
يحتاج إلى اآلخرين لتحقيق هدف متبادل ومتفق عليه عبر تطوير مهاراتهم معا.

(الطويل و عبابنة ) 118 : 2119 ,
 -2ضرورة التجديد والمشاركة التي تقودها الثقة.
 -3يلعب أعضاء الفريق الدور نفسه مع أي فريق آخر  ,أي إذا جتمع فريق عمل بآخر
فإنهم يتشاركون التعلم معا ليصبحوا فريقا واحدا موسع( Senge , 2004 : 221 ) .
وتعد ضرورة تكوين الفريق لمنظمات التعلم مساوية لضرورة األسر بالنسبة للمجتمع  ,فالفريق هو
الذي يكون الروابط بين الفرد والمنظمة المتعلمة  ,وهو الذي يمكن المنظمة المتعلمة من إدراك
واستخدام الموارد الكامنة لدى القوى العاملة  ,كما تبرز أهمية تعلم الفريق في بناء المنظمة

المتعلمة  ,وهناك طرق عديدة تتعلم بها المنظمات ومنها توليد المعرفة من خالل تحليل القضايا
المعقدة  ,وحل المشكالت بأسلوب جماعي.
والخطوات التالية تدعم تعلم الفريق:
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• مكافئة الفريق على التعلم الذي ساهم به في المنظمة.
• تطوير أنشطة تعلم الفريق وممارستها.
• فتح باب الحوار  ,فالحوار هو الوسيلة التي تفتح مناخا للتفاهم المشترك  ,ويؤدي إلى فهم
اإلفتراضات الجماعية والوصول إلى المعاني العقلية( .الرشودي )134-133 : 2117 ,
وعطفا على ما سبق يمكن القول أن منظمات التعلم تتطلب نظرة جديدة للقيادة تركز على :

 -التفكير في رسالة المنظمة وتحديد غرضها .

 جعل العمل منتج والعاملين منجزين ,وذلك من خالل التعلم والبحث والتفكير وتطوير جوانبالنقص لدى األفراد وتحسين كفاءتهم .
 جعل المنظمة قادرة على التكيف باستمرار والتعلم من أجل االستجابة للتغيرات في البيئةبشكل فعال وبالتالي قدرتها على النمو واالزدهار .
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ً
ثانيا _ اإلنتاج املعريف :
تمهيد:
إن الموجة الجديدة المرتكزة على مجتمع المعرفة تعتبر مرفقا عموميا وهي ملك للناس قاطبة ,
وبالتالي فإن تمكين اإلنسان من المعرفة ال يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى ضرورة نشر

المعارف المكتسبة وانتاجها وتقاسمها مع اآلخرين  ,أي تمكين الجميع من الولوج والنفاذ إلى
المعرفة من خالل شبكات التبادل .

والمقصود بالمعرفة هنا المعرفة التي ينتجها عضو هيئة التدريس في الجامعة بشكل فردي أو

جماعي حول محيطه الطبيعي واالجتماعي  ,وهي أيضا التي ينتجها حول ذاته وعالقتها
وتفاعلها مع المحيط.

إن المعرفة ال حدود لها فهي ملك لإلنسان واإلنسانية جمعاء  ,كل يسهم فيها بقدر  ,وكل يستفيد
منها بما يستطيع ويرغب بحسب ما يحتاجه في حاضره  ,وبناء مستقبله الذي يرغبه ويراه مناسبا
دون قيود أو شرط أو وصاية من أحد ( .الحوات ) 13 : 2006 ,
مفهوم المعرفة :
كثي ار ما يقع الخلط بين المعرفة والعلم ؛ فالمعرفة تتشكل تدريجيا مع الزمن  ,كما أنها تتنوع
وتتصفى وتتخصص مع أنها تتضارع وتتعمم في ذات الوقت  ,وعليه المعرفة تبنى على جملة
من األساسيات أهمها المحاولة والخطأ  ,وهي تتغذى من األزمات التي تجابهها  ,ولذا فإن
المعرفة مغلفة ومغطاة بجملة من المعايير الموضوعية وبمفاهيم الحق والصحيح من جهة
ومفاهيم الباطل والزيف من جهة أخرى  ,بين مفاهيم اليقين المطلق والريبة والشك  ,بين مفهومي
الواقع والتجربة  ,بين مفاهيم الحدس والبديهية والبرهنة واإلثبات( Nonaka , 2004 : 22 ) .
كما تتشكل المعرفة بفضل تطورها وتقدمها من خالل رهان حول جدواها وفوائدها اآلنية
والمستقبلية ومن خالل عدد من اإلنجازات التقانية وابداع المصنوعات مما يفتح األبواب على

مصراعيها إلبراز وإلفراز عديد من التساؤالت بنسب مختلفة مع عديد االختصاصات كالتربية
والسياسة واالقتصاد وغيرها ( .يونس ) 17 : 2001 ,

فالمعرفة تتشيد على أسس متكونة من مشاكل علمية وتساؤالت منهجية أو فلسفية يصعب أحيانا
حصرها وتوضيحها وكذلك على كم هائل من التساؤالت االجتماعية والسياسية المعقدة والمركبة
والتي تحتاج لإلجابة عليها.
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مفهوم العلم :
يعرف العلم بأنه نشاط يهدف إلى زيادة قدرة اإلنسان على السيطرة على الطبيعة  ,فاإلنسان منذ

أن وجد يعيش في بيئة يكثر فيها الغموض وتكثر فيها التساؤالت  ,فبدأ في البحث عن تفسير لما
يحيط به من ظواهر وغموض  ,وتوصل إلى الكثير من الحقائق التي رفعت من قدرته على

التحكم بالطبيعة  .وعليه فإن العلم كنشاط إنساني موجه يهدف إلى وصف الظواهر التي يدرسها
ويحاول اكتشاف العالقات بين الظواهر المختلفة ( .الخولي ) 87 : 2000 ,

من هنا يمكن أن نفهم أن العلم ال يتعلق بدراسة ظاهرة ما  ,بل يشمل جميع الظواهر  ,فال
يقتصر العلم على النشاطات التي تستخدم فيها المختبرات واألجهزة واألدوات  ,بل يشمل أي

نشاط يهدف إلى دراسة العالقات بين الظواهر  ,ولذلك ال يوجد ما يسمى بنشاطات ودراسات

أدبية أو نشاطات علمية  ,أو تقسيم المنهج إلى مواد علمية ومواد أدبية  ,ألن ما يميز الموضوع
أو الظاهرة هو المنهج الذي سيستخدم في دراستها .فالمواد األدبية  ( :اللغات  ,التاريخ ,

اإلقتصاد وغيرها ) إذا استخدمت المنهج العلمي فإنها تدخل تحت إطار العلم وتزيد من رصيد

المعرفة ( .عبيدات وآخرون ) 19 : 2009 ,

وعليه فإن اإلنتاجية العلمية لإلنسان هي جزء من المعرفة التي توصل إليها عند دراسته للظواهر

المتعددة على مدى التاريخ.

ولقد شغل موضوع إنتاجية المجتمعات العلمية اهتمام العديد من مخططي السياسات التعليمية

والتنموية في شتى دول العالم النامي والمتقدم على السواء  ,خاصة في العقود الثالثة األخيرة ,

وذلك ألهمية دور هذه المجتمعات في زيادة المعرفة وعلى رأسها الجامعات في تطوير وتنمية
المستويات العليا من القوى العاملة وانتاج المعارف التي تعد ذخيرة التنمية المنشودة .

ومع تعدد وظائف الجامعة التي تسعى لنشر العلم وتشجيع روح االبتكار واالكتشاف  ,وتشجيع

البحث العلمي  ,واثراء المجتمع بالعلم والمعرفة عن طريق األبحاث والدراسات التي ينتجها

أعضاء هيئة التدريس بها والتي تكون المحور األساسي في تحقيق أهداف الجامعة األكاديمية

والتنموية والمجتمعية ( .حشاد  ) 3 : 1996 ,حيث يعتبر إنتاج المعرفة وتطويرها وتجديدها

وتعزيز دور إنتاج الباحثين بما يخدم مجتمعهم وينميه من أهم وظائف الجامعة  ,فيقع على

أعضاء هيئة التدريس مسئولية ومهمة تطوير اإلنتاج البحثي والنهوض به داخل الجامعات .

( النيرب ) 183 : 2012 ,

وعليه فإن هناك العديد من اآلراء التي اعتبرت العلم نشاطا وجزءا من المعرفة قابال للتنمية ,

لذلك عملت المؤسسات على المشاركة في تدعيم الدراسات والبحوث  .وان كانت عنيت عناية

خاصة بإنتاجية الجامعات أكثر من عنايتها باإلنتاجية الفردية ( .توق وزاهر ) 26 : 1988 ,
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الجامعات واإلنتاج المعرفي :
إذا كان المجتمع منوطا بمسئولية البحث العلمي بكافة مؤسساته فإن الجامعة بما تملكه من

كوادر بشرية وعقلية تقع عليها المسئولية الكبرى في إنتاج المعرفة وتطورها من خالل األنشطة

العلمية والبحثية المختلفة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس  ,والتي هي جزء من أهداف

الجامعة  ,تلك األنشطة أو اإلنتاجية لها أهمية أساسية لتقدم العمل العلمي والمعرفي.

) ( Hofer , 2001 : 13

ولقد زادت أهمية البحث العلمي في عصر اإلنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي  ,األمر الذي

استدعي تكاثف جهود العلماء لمواكبة هذا التقدم للنهوض بالمجتمع  ,مما أدى إلى إهتمام عضو
هيئة التدريس بزيادة وتحسين اإلنتاج المعرفي والعلمي ,العتبارات عدة أهمها ( :ذاتية تطويرية

 ,مجتمعية  ,تنظيمية ) لهذا فإن تقدم إنتاجية الجامعات يتوقف على عطاء أعضاء هيئة
التدريس ودورهم في تحقيق الجامعة ألهدافها .

ولهذا ولمقتضيات أهداف الدراسة سيتم الجمع بين اإلنتاجية المعرفية والعلمية ألعضاء هيئة

التدريس للتطبيق على مجتمع الدراسة والحفاظ على متغيراتها.

وعلى صعيد المجتمع الفلسطيني فإن المتتبع لواقع البحث العلمي واإلنتاج المعرفي في فلسطين

يجد أنه يسير بشكل غير منظم ال يتبع خطة تنموية لتبية احتياجات المجتمع والستراتيجية بحثية
وطنية  ,وأيضا يتركز على األبحاث الفردية وليست الجماعية  ,ويعتمد على المزاجية أحيانا في

اختيار موضوع البحث وهذا ما أكدته بعض الدراسات  ,مثل دراسة (األستاذ والحجار2005 ,

 , )24:ودراسة (العاجز وعساف  )2013 ,ودراسة ( عساف وحماد  )2011 ,حيث أشارت
إلى أنه ال توجد خريطة بحثية تنموية للبحث واإلنتاج العلمي في الجامعات الفلسطينية.

كما أشارت بعض الدراسات العلمية في نتائجها إلى ضعف التنسيق والتكامل بين الجامعات

الفلسطينية والجامعات األخرى  ,وضعف االتصاالت بين الجامعات ومراكز األبحاث المختلفة

المحلية منها والعالمية مثل دراسة ( العاجز ونشوان  , )148 :2005 ,ودراسة ( عساف ,

.)2011

اإلنتاجية المعرفية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس :

اإلنتاجية المعرفية ظاهرة مركبة تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل التي تؤثر على اإلنتاج

العلمي ألعضاء هيئة التدريس  ,بعض هذه العوامل شخصي يتصل بشخصية الباحث مثل :

( النوع  ,العمر) وبعضها يرتبط بعوامل أكاديمية تتمثل في  (:التخصص  ,والدرجة العلمية ,
وسمعة الجامعة  ,والقسم الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريس  ,وكثرة األعباء التدريسية ,

وظروف العمل وبيئته ( وبعضها يرتبط بالظروف المجتمعية متمثلة في  ( :الحرية األكاديمية
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ومكانة عضو هيئة التدريس في المجتمع ( ونتيجة لكل هذه العوامل تظهر إنتاجية أعضاء هيئة

التدريس المتمثلة في الكتب والمقاالت واألبحاث وبراعة اإلختراع  ,وغيرها.
مفهوم اإلنتاجية المعرفية ) العلمية ( :

يعتبر مفهوم اإلنتاجية المعرفية من المفاهيم التي خضعت لتفسيرات عديدة  ,ولم يتفق العلماء

على تحديد مفهوم واحد متفق عليه  ,وذلك نتيجة التصورات المختلفة التي كونها الباحثون عن
اإلنتاجية باعتبارها ظاهرة إجتماعية معقدة  ,وتتأثر بأيديولجيات الباحث وشخصيته وطبيعة
تخصصه في مجال عمله.

لقد بدأ اإلهتمام باإلنتاجية العلمية أساسا في أوروبا واإلتحاد السوفيتي  ,ثم انتقل إلى الشرق
األوسط واألدنى  ,إال أن هذا اإلهتمام كان قاص ار على العلوم الطبيعية  ,إلى أن ارتبط بالفكر

اإلقتصادي المرتبط بالجامعة  .ويستخدم مفهوم اإلنتاجية في األدبيات بعبارات مترادفة عديدة
مثل الكفاءة  Effeciencyوالفعالية  , Effectivenessوتوفير التكاليف Cost saving

وتقويم البرامج  Program evaluationوقياس العمل  Work measurementوتحليل

المدخالت والمخرجات Input-Output Analysis

ومعايير ومستويات العمل Work

 ,Standardsويصطلح العديد من الباحثين عليه اإلنتاجية البحثية في الجامعة.

( الفيومي 2004 ,

)123:

ولهذا تعرض الدراسة الحالية مجموعة من التعريفات التي تتناول مفهوم اإلنتاجية من عدة زوايا

مختلفة للوصول إلى مفهوم واضح يخدم أهداف الدراسة .مع اإلشارة إلى أن  :اإلنتاجية العلمية

أو المعرفية أو البحثية ظاهرة معقدة مركبة تنطوي في حد ذاتها على عدد من المكونات

المتداخلة والمتشابكة كاإلبداعية والجودة وكمية المخرجات  ,كما أنه مفهوم يتداخل أحيانا مع

مفهوم آخر هو التقدير الذي يدركه العالم مقرون أساسا بنوعية اإلنتاج العلمي له ولغيره  ,وهو

أيضا نواتج الجهود التي يؤديها أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التدريس والبحث وخدمة

المجتمع ( .الهاللي ) 184 : 2007 ,

ويعرف ) الهاللي  ) 125 : 2007 ,اإلنتاجية بأنها  " :المخرجات التي تقدمها الجامعة

للمجتمع والتي تقاس بأكثر من عدد الخريجين أو عدد ما ينشره أعضاء هيئة التدريس " .

ويعرفها ماس و ويلجر )  Mass & Willger ( 2005بأنها  " :معدل المخرجات إلى

المدخالت أو العائد من التكاليف في مجال العمل الجامعي من حيث العالقة المباشرة وأحداث
التوازن بين الجودة واإلمكانات في البحث والنشر".

ويتجه العلماء في تفسير اإلنتاجية المعرفية ( العلمية ) إلى اتجاهين :
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أحدهما يعتمد على كم اإلنتاج ) البحثي ( مقرونا بنوعية اإلنتاج  ,وانطالقا من قناعة مؤداها أن

الكم والكيف قد ينظر إليهما على أنهما يعمالن في اتجاهين متناقضين وقد يضحى بالكيف من
أجل الكم في عملية تقييم اإلنتاجية ( .رسمي ) 66 : 1993 ,

وفي هذا الصدد تُعرف اإلنتاجية العلمية بأنها  ":األعمال المنشورة من بحوث ومقاالت وكتب
وبراءات اختراع ليس فقط في زيادة عددها  ,وانما في مدى إسهامها في نمو المعرفة  ,وتقدم
العلم واصالح المجتمع " ( .زيدان) 159 :1991 ,

كما تُعرف من هذه الناحية بأنها " :النشاط العلمي المنظم الذي يقوم به عضو هيئة التدريس
من أجل التوصل إلي بعض األفكار القادرة على اإلجابة عن بعض التساؤالت  ,ويشمل هذا

النشاط البحوث والمؤلفات العلمية والمقاالت واإلشراف على الرسائل العلمية وبراءات اإلختراع" .
( سعد ) 155 : 1999 ,

أما اإلتجاه اآلخر فيعتمد على كم اإلنتاج بصرف النظر عن نوعية هذا اإلنتاج ؛ حيث يعتمد

هؤالء العلماء على عدد الكتب واألبحاث العلمية التي يقوم بها عضو هيئة التدريس خالل فترة

زمنية معينة كمؤشر لإلنتاجية العلمية.

وفي ضوء هذا اإلتجاه تُعرف بأنها "  :عدد ما ُيسهم به العالم من أبحاث في المجالت والدوريات
ومنافذ النشر األخرى التي تسهم في إيصال المعرفة إلى الجمهور ( .ميدوز ) 252 : 1979 ,
ويعرف الشايع (  ) 2004اإلنتاج العلمي بأنه " :كمية األعمال العلمية لعضو هيئة التدريس,

وتشمل البحوث المنشورة والكتب العلمية وورقات العمل في المؤتمرات العلمية المحكمة " .

( الشايع ) 10 : 2004 ,

وتعرفه راضي ( )2010بأنه  " :كافة األنشطة العلمية واألكاديمية لعضو هيئة التدريس منذ
حصوله على درجة الدكتوراه وتتضمن :الكتب العلمية والبحوث المنشورة واإلشراف على رسائل

الماجستير ,والدكتوراه" (.راضي )533 :2010 ,

وعليه ومن خالل التعريفات السابقة يتضح للباحثة أنه ليس هناك مفهوما محددا لإلنتاجية العلمية

(المعرفية) عند العلماء  ,ولكن يمكن تعريفها في سياق هذه الدراسة على أنها  " :مجموعة من

النشاطات التي يسهم بها عضو هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة في
فترة زمنية معينة وينشرها إليصالها إلى الجمهور من باب زيادة المعرفة  ,وتطور العلم ,

والمتمثلة في األبحاث والكتب والمقاالت وغيرها " .

مؤشرات اإلنتاجية المعرفية :

لعل أنجح أسلوب لتحديد اإلنتاجية العلمية هو تحديدها من خالل مؤشراتها التي يمكن قياسها
إجرائيا والمتمثلة في:
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أوالا  /كم المنشورات وكيفها ( نشر البحث العلمي ( :

إن قضية كم المنشورات وكيفها وعدد األبحاث العلمية المنشورة أثارت جدال كبي ار حول العالقة
بين الكم والكيف  ,ففريق يرى أن كم المنشورات العلمية واألبحاث ال يطابق جودتها  ,وفريق

آخر يرى أن الكم قد يدل على الكيف  ,ويستندون في ذلك على عالقة اإلرتباط بين الكم والكيف
 ,إال أن هذا اإلرتباط غير تام  ,وهذا يدل على أن بعض العلماء ينتج كما قليال من األبحاث

ولكنها تضيف إسهاما كبي ار في مجالهم العلمي  .في حين أن البعض اآلخر ينتج بغ ازرة دون أن

يكون لمنشوراتهم العلمية أي إسهام في مجال تخصصهم ( .توق و زاهر ) 33 : 1988 ,
ولكن يجمع علماء االقتصاد على أن المؤشر الرئيس لإلنتاجية العلمية والمعرفية تتمثل في

مجموع المنشورات العلمية ( أبحاث _ مقاالت ) التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس .

ثانيا  /البحث العلمي :

ُيعد البحث العلمي دالة حضارية للمجتمعات المعاصرة  ,وهو أحد المؤشرات على تقدم المجتمع
 ,ومع التقدم يزداد اإلدراك يوما بعد آخر بأهمية البحث العلمي كوسيلة لتحقيق التجديد في
المسيرة الحضارية والعلمية  ,والبحث العلمي ذو أهمية في كونه وسيلة تسهم في جودة الق اررات
واألساليب التي تتبع في مواجهة المشكالت المجتمعية  ,وتمد العاملين في المؤسسات بالحلول

العاجلة لمشكالتهم اآلنية  ,األمر الذي يؤدي إلى تعديل المسار وفق متطلبات العصر الحالية

والمستقبلية  ,وهذه هي غاية البحث العلمي  ,وتعتمد الدول المتقدمة البحث العلمي كوسيلة في

وضع السياسات الجديدة لمواجهة متطلبات المجتمع  ,وما دام المجتمع الفلسطيني ينشد التطور
والتغير نحو األفضل فإنه ال بد أن يعتمد البحث العلمي وعلى أسس علمية سليمة  ,لضمان

التجديد والتطور ( .الجرجاوي و حماد ) 4 : 2005 ,

وقد تعددت وسائل حصول اإلنسان على المعرفة  ,إال أن األسلوب العلمي بما يتضمنه من بحث
واستقصاء وفق خطة منظمة  ,أصبح الوسيلة التي يعول عليها اإلنسان في حل مشكالته القائمة
,ومواجهة التحديات المتجددة  ,وتتضاعف بالتالي حاجة المسؤولين إلى اإلعتماد على نتائج

البحث العلمي كأساس التخاذ ق ارراتهم في مختلف أوجه النشاط اإلنساني ( .عبيد ) 2: 2003 ,
وتتعدد تعريفات البحث العلمي  ,ولعل ذلك راجع إلى تعدد أساليب وأدوات البحث.

ويتكون البحث العلمي من شقين هما البحث والعلم  .ومصطلح البحث يعني لغة :الطلب,
والتفتيش ,والتنقيب  ,والسؤال ,واالستقصاء ,والتحري ,والوصول إلى معرفة حقائق أو مبادئ,

ومحاولة معرفة الحقائق واألسس ,واكتشاف حقائق جديدة بالدراسة العلمية لموضوع ما (.السلطان
وآخرون  ( 1997 ,والعلم من علم علما بمعنى حصلت له حقيقة العلم وعلم الشيء بمعنى
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عرفه وتيقنه  ,وشعر به وأدركه  ,وعلم األمر بمعنى أتقنه  .ويعرف العلم بأنه نشاط يهدف إلى

زيادة قدرة اإلنسان على السيطرة على الطبيعة ( .حلس ) 13 : 2006 ,

ويرى لويس و لورانس (  ) 1990أن البحث العلمي :هو "عملية الوصول إلى حلول للمشكالت

يمكن أن يعتمد عليها من خالل تجميع بيانات بطريقة مخططة ومنظمة ثم تحليل تلك البيانات
وتفسيرها " ( .لويس و لورانس ) 46 : 1990 ,

ويعرفه العمايرة والسرابي (  ) 2008بأنه " :ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من دراسات وفق
المنهج العلمي  ,وتكون هذه الدراسات صالحة للعرض في المؤتمرات العلمية المحكمة أو قابلة
للنشر في المجالت المحكمة  ,وتضيف إلى المعرفة اإلنسانية إضافة جديدة  ,ويستفاد من

نتائجها في دراسات الحقة  ,وتسهم في تطوير المجال الذي تناولته  ,فضال عما يقوم به بعض

أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من اإلشراف على رسائل

الماجستير والدكتوراة في الجامعات مما يعمل على تعزيز البحث العلمي  ,ورفع كفاية أعضاء
هيئة التدريس في هذا المجال" ( .العمايرة والسرابي ) 311 : 2008 ,

وبالتالي تقع على عاتق أساتذة الجامعات مسئولية كبيرة للقيام باألبحاث والدراسات التي يمكن أن

تعالج مشاكل و وقضايا المجتمع  ,ولذلك يجب لفت انتباه األكاديميين المتخصصين إلبراز سبل
النهوض بالبحث العلمي لتلبية متطلبات التنمية وأهمية البحث العلمي لالرتقاء بهم إلى أعلى
المراتب وتتم االستفادة من جهودهم البحثية بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالمنفعة والفائدة.
وان قيام األستاذ الجامعي باألبحاث األكاديمية التطبيقية يحقق هدفين رئيسين هما:

 )1البحث العلمي يعتبر جزءا هاما في حياة األستاذ الجامعي العلمية؛ حيث يعطي األستاذ

الفرصة لربط النظرية بالواقع  ,وهذا يزيد من ربط األستاذ بالبيئة المحلية  ,وما ينتج عنه من
زيادة في تشوق طلبته للمادة التي يدرسها وزيادة فرصة حصولهم على عمل بعد التخرج.

 )2ال يمكن حصول األستاذ الجامعي على الترقية العلمية إال بعد القيام بأبحاث دراسية منشورة

ومحكمة ( .الف ار ) 3 : 2004 ,

وعليه فتقدم إنتاجية الجامعات يتوقف على عطاء أعضاء هيئة التدريس ودورهم في تحقيق

أهداف الجامعة  ,ولتحقيق هذه األهداف نحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس على درجة عالية من
الكفاءة  ,حيث أن مكانة الجامعة وشهرتها تتوقف على سمعة الجامعة وشهرة أساتذتها  ,وفي
ضوء كفاءتهم تقاس الجامعة  ,وبالتالي كفاءة نتائجها  ,وال كيان للجامعة دون أعضاء هيئة

التدريس فيها ( .خالد ) 4 : 1993 ,

وُيعد البحث العلمي أحد األهداف الرئيسة ألية جامعة  ,فإذا كان التعليم الجامعي هو المصنع
الذي يمد المجتمع بالقوى العاملة التي تمثل مواقع الخدمة واإلنتاج  ,فإن البحث العلمي هو

المصنع الذي ينتج العلم والفكر  .ولما كان التقدم العلمي ألية دولة يقاس بما توليه من أهمية
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للبحث العلمي ,وما تبذله من جهود متميزة في استثمار ما هو متراكم من معلومات علمية وبحثية

في مختلف القطاعات التنموية ؛ فقد أوجدت الكثير من الدول المتقدمةد آليات ووسائل تمكنها
من توفير الميزانيات الالزمة لإلنفاق على البحث العلمي  ,وتنويع مصادره والسيما القطاع

الخاص ( .زحالن ) 4 : 1991 ,

والبحث العلمي المنشود عملية ديناميكية  ,وأداة عصرية لها قواعد وأسس ومناهج ومراحل

ومتطلبات مادية وبشرية ينبغي توافرها حتى يحقق البحث نتائج علمية مأمولة تسهم في تنمية

المجتمع وتطويره  ,وبالمقارنة مع قطاع البحث العلمي في الجامعات في دول العالم المتقدمة

وعملها الدءوب في جذب القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي يجعلنا نعي أن أي تحد سوف

تحمله لنا السنين القادمة في حال تحقيق السالم مع إسرائيل؟ !فالمواجهة العلمية االقتصادية

لزمن السلم ربما تكون أصعب بكثير من المواجهة في زمن الحرب ! وتؤكد إحصاءات اليونسكو

الضعف في اإلنفاق الالزم للبحث العلمي في الدول العربية التي تعد فلسطين جزءا منها  ,واذا
أردنا تحقيق النصر على االحتالل فإن أقصر الطرق هي في دعم البحث العلمي في كافة

تصنيفات المعرفة البشرية مما يوجب على القائمين على شؤون البحث العلمي في مؤسسات

التعليم العالي في فلسطين خاصة  ,والدول العربية عامة بإعادة النظرة التخطيطية والمنهجية في
هذا الجانب ليس فقط من أجل رفع المستوى التحصيلي  ,أو لسد االحتياجات من كوادر إدارية

أو أثاث...؛ بل من أجل البحث العلمي النوعي ( .حلس ) 4 : 2009 ,

ولمقارنة القدرة اإلنتاجية المعرفية والبحثية إلسرائيل مع الدول األخرى  ,واعتمادا على قاعدة

بيانات معهد المعلومات العلمية ) (ISIومقره ومقره فيالديلفيا بالواليات المتحدة األمريكية تم

فهرسة المجالت العلمية التي يبلغ عددها ) (3500مطبوعة أو يزيد  ,مصنفة في ثمانية فروع ,
اتضح أن النشر العلمي واإلنتاجية العلمية للباحثين االسرائيلين حقق  %1من إجمالي البحوث

المنشورة حيث العدد مثال في عام  1995بلغ ) (10206بحثا اسرائيليا مقارنة ب )(6652
بحثا من الدول العربية مجتمعة .

وقد كشف مجلس التعليم العالي في اسرائيل في مؤتمر عقدته جامعة (بارايالن) بتاريخ

 26\11\2009أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث النشاط العلمي  ,والمركز الثالث في
صناعة التكنولوجيا المتقدمة  ,والمركز الخامس عشر في إنتاج األبحاث واالختراعات .

( المقادمة )216 :2012 ,

وحول اإلنفاق على اإلنتاج العلمي والبحث يوضح الشكل التالي نسبة اإلنفاق على البحث العلمي
من الناتج القومي حسب تقرير منظمة اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا للعام .2012
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الدولة

نسبة اإلنفاق من الناتج القومي

نصيب الفرد من اإلنفاق على البحث العلمي $

اسرائيل

% 4.9

1272.8

اليابان

% 3.4

1153.3

الدول األوروبية

% 1.8

531

أمريكا الشمالية

% 2.6

1205.6

أمريكا الالتينية

% 0.6

58.4

الدول العربية

% 0.2

14.7

الدول األفريقية

% 0.5

9.4

فلسطين

% 0.3

2.9

وللمقارنة بين الدول العربية واسرائيل في اإلنفاق على البحث العلمي واإلنتاجية المعرفية :
الدولة

اإلنفاق على البحث واإلنتاج العلمي $

مقارنة مع ما ينفق في اسرائيل

مصر2007

927.917

% 10

األردن2006

60.403

% 0.6

المغرب2006

761.726

% 7.4

السعودية 2007

273.072

%3

السلطة الوطنية

11.4

% 0.12

تونس 2006

660.607

%7

الكويت2007

111.357

% 1.2

الدول العربية

4.700.000

% 53

اسرائيل 2007

8.817.635

مجتمعة

وبناء على ما سبق يتضح للباحثة أن دور الجامعة ال يقتصر فقط على التدريس وانما أيضا على
تشجيع البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ودمجه كجزء من مهمتهم  ,ويتضح حجم مساهمة

الجامعة في تطوير وخدمة المجتمع من خالل إتقان أعضاء هيئة التدريس للمهارات والمهام

البحثية بجانب تنفيذ المهام التدريسية .
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مستلزمات البحث العلمي:

هناك مستلزمات ومتطلبات للبحث العلمي تشكل اللبنة األساسية للنهوض به  ,وحتى يؤتي

البحث العلمي أكله تستعرض الدراسة من هذه المستلزمات ما يلي :

 -1القوى البشرية  :الثروة البشرية تمثل الفيصل بين التقدم والتأخر فال يمكن أن يتحقق
تقدم بدونها ؛ مما جعلها االستثمار األهم  ,فنجد الدول قاطبة تسعى إلى تكوين رأس المال
البشري من قوة العمل المدربة المتخصصة والباحثة والمخترعة  ,مما دفع الدول النامية أن
تحذو مؤخ ار حذو الدول المتقدمة في تهيئة الكادر المؤهل للبحث العلمي من حملة الشهادات
العليا (الدكتو اره – الماجستير ( والكوادر المساعدة من حملة الشهادات الجامعية المتفهمين
ألهمية البحث العلمي والسعي إليه دوما.
 -2تهيئة المناخ المالئم  :يتطلب العطاء واإلبداع في البحث العلمي أجواء مالئمة  ,تتمثل
في  :الطمأنينة للباحث  ,وتوفير سبل العيش الكريم الالئق دون معاناة  ,وبما يؤدي إلى
تحفيز الباحث على العمل واالحتكاك بالباحثين اآلخرين من خالل الندوات والمؤتمرات

العلمية ,واالتصال بالعالم الخارجي ( .الشراح ) 353 : 2001 ,
ويضيف السلطان وآخرون (  )1997المتطلبات التالية :
 -3تمويل البحث العلمي  :توافر النفقات المالية للبحث العلمي يعد أم ار ضروريا سواء في
الجامعات أو في مراكز البحوث  ,لتستطيع القيام برسالتها البحثية العلمية للصرف على
مشاريع البحوث والعاملين فيها  ,وتوفير المختبرات  ,والمعدات  ,والخدمات العامة
السائدة.
 -4توافر الخدمات المعلوماتية والتقنية  :فلن يتمكن الباحث من إتمام بحثه  ,أو ابتكاره ما
لم تتوافر الخدمات المكتبية الحديثة واالستعانة بالحقائق والنتائج التي سبق وأن توصل
إليها العلماء في ميدان بحثه  ,لذلك فإن توافر الخدمات المكتبية بين الجامعات ومراكز
البحوث يوفر للباحث الكثير من المصادر  ,والمراجع  ,والوثائق  ,والتجارب التي يحتاج
إليها بحثه ( ورقيا _ إلكترونيا ) .
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 -5تشجيع النشر :نشر البحوث العلمية وتوثيقها له أهمية كبيرة في عملية البحث العلمي؛
فكثير من الباحثين يحرص على نشر إنتاجه العلمي المتميز في المجالت العلمية
المعروفة ذائعة الصيت التي تسعى لنشر أفضل األبحاث وأكثرها تمي از.
 -6تطبيق نتائج األبحاث العلمية  :مما يزيد من إنتاجية وفاعلية الباحثين تطبيق النتائج
البحثية التي قد توصلوا إليها  ,لذا نجد في الدول المتقدمة وجود إطار يخطط لإلستفادة
من نتائج البحوث العلمية التطبيقية  ,بل كثير من شركات القطاع الخاص في تلك
الدول تسعى لشراء براءة هذه االكتشافات وانضمام الباحثين إليها وهو ما أغفلته كثير من
الو ازرات والمؤسسات في الدول النامية ؛ مما زاد من إحباط ويأس العلماء لديهم ودفع
بهذه العقول إلى الهجرة ( .السلطان وآخرون ) 167 : 1997 ,
وعطفا على ما سبق يمكن القول إن االهتمام باإلنتاجية العلمية للجامعات مرتبط بدور الجامعة

في تطوير وانتاج البحوث والدراسات التي تؤدي دو ار فاعال في تقدم المجتمعات ؛ حيث برز

االهتمام بإنتاجية المؤسسات والجامعات أكثر من االهتمام باإلنتاجية الفردية .واستثمار الدول في

البحث العلمي يقوي بنيانها ويزيد من نفوذها على المستوى الدولي  ,فأصبحت قوة الدولة تقاس

بمدى قدرتها على اإلنتاج العلمي  ,ومدى مهارتها في مواجهة تحديات العصر من خالل إنتاجها

العلمي ( .عساف ) 123 : 2011 ,

وعليه يظهر دور البحث العلمي كمؤشر على اإلنتاجية العلمية في:

• تنمية روح اإلستنتاج العقلي  ,واذكاء روح البحث واإلبتكار  ,فالتقليد أو الجمود هو في
أساسه تحنيط للعلم .

•

اإلهتمام بمشاكل المجتمع وايجاد حلول مناسبة لها.

•

رفع الكفاءة على حسن التعبير عن الفكر الذاتي وأفكار اآلخرين بأسلوب منظم .

•

اكتشاف الظواهر الطبيعية  ,ومحاولة فهمها ومعرفة أسبابها والسيطرة عليها  ,والتحكم

•

المردود الذي تحققه البحوث العلمية في الميادين العلمية واالقتصادية  ,وما تحققه من

في بعض العوامل األساسية التي تسبب ظاهرة معينة.

زيادة رصيد الجامعة من اإلنتاجية ( .علي ) 30 : 2013 ,
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حيث أن وظيفة البحث العلمي من أهم الوظائف التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس للحصول

على الترقيات التي تصل بهم إلى أعلى المناصب  ,لذلك ال بد من توفير التسهيالت البحثية
التي تساعد على زيادة اإلنتاج المعرفي .

مقومات البحث العلمي كمؤشر على اإلنتاجية :

تتنوع مقومات البحث العلمي كمؤشرات على اإلنتاجية التي تجري في مؤسسات التعليم العالي
والجامعات  ,وعليه يمكن إيجازها في:
 -1اإلشراف على الرسائل العلمية:
تمثل الدراسات العليا )كدرجة الماجستير و الدكتوراة( نمطا شائعا ورئيسا من أنماط البحث
العلمي واإلنتاجية العلمية التي تجري في رحاب مؤسسات التعليم الجامعي  ,وقد جرت العادة في
هذه المؤسسات أن تطلب دراسة مستقلة بذاتها وذات طبيعة أصيلة يجريها طالب البحث العلمي

 ,على نحو الئق لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة  ,وغالبا ما تكون هذه الدراسة في صورة
رسالة علمية تحت إشراف هيئة إشرافية ( .عبد المطلب ) 566 : 2010 ,

 -2النشر العلمي:

هو عملية إيصال النتاج الفكري من مرسل إلى مستقبل ووفق نظريات االتصال  ,حيث يعد

النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية  ,ويعنى النشر العلمي أن تكون الدراسات

ونتائجها في متناول الباحثين اآلخرين في ميدان ما من ميادين العلم أو مجاالت المعرفة  ,وبما

أن البحث العلمي هو الطريق العلمي لحل المعضالت وانتاج المعرفة ؛ لذا فإنه البد لنتائجه من
الوصول إلى من يحتاجها من مؤسسات وأفراد  ,فضال عن ذلك فإن نشر هذه البحوث ونتائجها

يزود الباحثين اآلخرين بأفكار جديدة أو مشكالت آنية أو مستقبلية تستوجب البحث وتحد من

تكرارها  ,وتتولى مؤسسات متعددة مهمة نشر البحوث العلمية  ,منها على سبيل المثال:

الجامعات والجمعيات والمؤسسات المهنية والهيئات العامة أو الخاصة  ,واليوم تقوم بعض
الجمعيات والمؤسسات المهنية و الهيئات العامة أو الخاصة  ,والشركات التجارية بنشر البحوث

العلمية بقصد الشهرة والربح  ( .هلول ) 150 : 2011 ,

وهنا يظهر دور الجامعة في دعم اإلنتاجية البحثية  ,حيث أن هذا الدور يمكن أن يمثل واف ار

إقتصاديا من جهة وتطوي ار نوعيا إلنتاجية هذه الجامعات من جهة ثانية وربطا للجامعة بالمجتمع

لخدمة مؤسساته وتنميتها.
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إن هناك إرتباطا وثيقا بين البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية والتنمية الوطنية واإلعمار ,

ويبدو أن الدول المتقدمة صناعيا بارعة في ترسيخ هذا اإلرتباط واالستفادة منه ألقصى الحدود

خاصة عند زيادة اإلنتاجية ( .السلطان ) 2 : 2009 ,

ويذكر العاجز وحماد (  ) 2111ثمانية عناصر لدعم اإلنتاجية البحثية:
 -1مؤسسة بحثية متخصصة ومجهزة.

 -2طاقة بشرية مؤهلة ومدربة ) جهاز بحثي متكامل ( .
 -3موارد مالية مستقرة ودائمة.

 -4خطة إستراتيجية واضحة المعالم ) قصيرة المدى وطويلة المدى ) .
 -5اتجاه بحثي فعال ومؤثر.

 -6قطاع خاص ممول ومتعاون.
 -7دور حكومي نشط ومتطور.

 -8تسويق ناجح ومردود اقتصادي فاعل ( .العاجز وحماد ) 11 : 2011 ,

الدعم األكاديمي لإلنتاجية البحثية:
لقد أكدت الدراسات العلمية وجوب رعاية رجال البحث العلمي وتشجيعهم على اإلنتاج  ,بتقدير

رسالتهم السامية من خالل:

 -1التعاون البحثي  :وذلك من خالل إجراء بحوث مشتركة وجماعية بدال من البحوث
الفردية التي تعمل على تجزئة المشكلة  ,فالبحوث الجماعية تساعد في تناول المشكالت
بصورة كلية.

 -2الترقيات والعال وات  :حيث يحتاج الباحث إلى التحفيز المادي والمعنوي المستمر كدافع
لزيادة اإلنتاجية.

 -3االحتفاظ بحق المؤلف /الباحث  :حيث أنه من الواجب الحفاظ على الملكية الفكرية ,

فالباحث يحتاج إلى اإلحساس بأنه يعمل في ظروف يسودها الشعور بالحرية األكاديمية
 ,وباالطمئنان النفسي( Harman , 2010 : 33 ) .

ثالثا  /االستثمار واإلنتاجية البحثية :

لقد أدركت الدول المتطورة منذ زمن بعيد أهمية اإلنتاجية البحثية وشرعت في االستثمار فيه
وسخرت له جميع اإلمكانات الممكنة  ,أما في الدول العربية فهي ال تزال في بداية الطريق برغم

ما يمتلكه بعضها من موارد مالية هائلة ,ولكن لألسف لم تستثمر بعد العقول العربية.

فاالستثمار واإلنتاج البحثي هو النجاح الذي يحققه الباحثون في األهداف والغايات  ,ويعتبر ذو
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قيمة في المجتمع  ,بمعنى وجود إنجازات ذات أهمية كبيرة والتي تؤدي إلى تطبيقات جديدة .
) ( Oy ,2000 : 71

وقد أشار (عساف  )2014 ,أن من أشهر الجهود الدولية في هذا المجال هي الصين الشعبية
التي دخلت تجربة اإلصالح البحثي اإلبتكاري منذ عام  ,1979حيث تقوم الجامعات بتنفيذ

مجموعة من البرامج البحثية ورعايتها وتتفق عليها ما يعادل ( )1.35بليون دوالر سنويا حتى

عام  .2008وتشرف على ذلك كل من وزراة العلم والتكنولوجيا وو ازرة التعليم بميزانية أولية تقدر

ب( )13مليون دوالر سنويا ( .عساف )7 :2014 ,
رابعا  /التقدير واإلعتراف العلمي:

حيث يدل هذا المؤشر على مدى تقدير المجتمع ألعضاء هيئة التدريس واالعتراف بإنتاجهم

العلمي بما يسهم في بناء وتنمية المجتمعات  ,حيث أن التقدير اإليجابي للعالم يكون حاف از قويا
لزيادة اإلنتاجية  ,فقد وجد أن التقييم اإليجابي ألعضاء هيئة التدريس يزيد الدافع لديهم لإلنجاز
وزيادة النجاح  ,ومن ناحية أخرى فإن العالم الذي ال يقدر عمله يميل إلى االبتعاد عن البحث .
ويحدد التقدير ألعضاء هيئة التدريس بما يلي:
•

الجوائز الشرفية العليا التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس.

•

العضوية الشرفية في بعض الجمعيات العلمية.

•

رئاسة مؤسسة مهنية أو العضوية فيها.

•

عدد المؤلفات البحثية لعضو هيئة التدريس وعدد مرات حصوله على براءات اإلختراع

•

عرض إنتاج عضو هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية مما يتيح فرصة الحوار الجاد.

•

التدريس والتحكيم بالجامعات األخرى .

•

االشتراك في الدوريات العلمية .

أثناء حياته العلمية باعتبارها مظه ار قويا لإلنتاجية .

وقد وضعت كثير من المؤسسات العالمية معايير قياسية لألداء العلمي والمعرفي  ,ومنها:
•

الحصول على جائزة نوبل لكل مئة ألف باحث وعالم  ,وهو معيار لإلنتاجية المنجزة.

•

اإلنتاجية العلمية ,وتتضمن:
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 -نسبة المنشورات لكل باحث.

 نسبة براءات اإلختراع ( الكبيسي والراوي . ) 12 : 2010 ,طرق قياس اإلنتاجية المعرفية:
من خالل العرض السابق يتضح أن اإلنتاجية العلمية ظاهرة مركبة تنطوي على العديد من
المكونات المتشابكة المتداخلة  ,لذا تعددت اآلراء التي تبحث في تحديد طرق قياسها  ,ويالحظ

أن هناك اتجاها قويا يؤكد على ضرورة قياس مكونات اإلنتاجية العلمية أو مؤشراتها بصورة

فردية أي كل مؤشر مستقل عن غيره  ,ثم يعقب ذلك دراسة اإلنتاجية كوحدة متكاملة  .وفي
المقابل نجد من يرى ضرورة قياس مؤشرات اإلنتاجية في صورتها الكلية.

( النيرب ) 196 : 2012 ,

وتتعدد طرق ومناهج قياس اإلنتاجية العلمية إال أنها في األغلب تتلخص في ثالث طرق هي:

 -1األساليب اإلحصائية :

وهو ما يعتمد على العدد الكمي لإلنتاج العلمي  ,حيث ينظر إلى أعداد المؤلفات سواء كانت
بحوثا أو مقاالت خاصة بكل مؤلف خالل فترة زمنية محددة( Ravinder , 1991: 203) .
ومن المالحظ أنه على الرغم من سهولة االعتماد على هذه األساليب اإلحصائية في مقياس

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس فإنه يؤخذ عليها ما يلي:

• منح المؤلف المشارك نفس التقدير كما لو كان هو المؤلف الرئيس.
• أن نشر مقالة صغيرة يتساوى في العدد مع المقالة الكبيرة أو البحث.
• ال يفرق بين المنشورات المؤلفة فرديا وبين الجماعية.
• ال يفرق بين المؤلفات القوية والمؤلفات الضعيفة.
• قياس إنتاجية أعضاء هيئة التدريس خالل فترة زمنية مضت ومقارنتها بالظروف الحالية.
• ضعف الثقة في نتائجه  ,ففي بعض األحيان قد يضع المبحوث أرقام كمية لما قام به
من إنتاج مغاير لما قام به في الواقع ( .كفافي ) 169 : 2000 ,
 -2لجنة األق ارن ( الخبراء ) :
وهي لجنة منتقاة من كبار علماء كل تخصص علمي  ,ويطلب إليهم تقدير قيم الدراسات  ,حيث
تعتمد هذه الطريقة على التقييم للحكم على النوعية ال على الكمية.

ويستند هذا األسلوب إلى فرضية مؤداها أن العلماء والزمالء في تخصص ما هو أقرب وأدق في
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الحكم على زمالئهم من أي عناصر أخرى من خارج التخصص ( .توق وزاهر ) 37: 1988 ,
ومن أهم ما يوجه لهذا األسلوب من نقد:

• تدخل العوامل الذاتية التي تؤثر في حكم الخبراء والمتخصصين على األبحاث المقدمة ,
حيث يتأثر حكم الخبراء بمدى عالقتهم مع الزمالء.

• ضرورة مراعاة الدقة في اختيار الخبراء  ,وهذا أمر يصعب ضبطه.
• استحالة تطبيق هذا األسلوب في حال األعداد الكبيرة من العلماء والبحوث.
•

تأثير الهالة يعتبر أيضا أهم ما يوجه لهذا األسلوب  ,حيث إن العالم الذي يشغل مرك از
مرموقا في جامعة مرموقة  ,أو له شهرة علمية سوف يضيف ذلك هالة على عمله ,
ومن ثم يرفع من شأن بحثه.

•

ال يمكن االعتماد على هذا األسلوب بمفرده في تقييم اإلنتاجية العلمية  ,بل من الممكن
أن يستخدم كأسلوب معاون( .الفيومي ) 131 : 2004 ,

 -3الفهرس العلمي لالستشهاد :
بدأ يستخدم هذا الفهرس في معهد المعلومات العلمية )  ( ISTفي فيالدلفيا بالواليات المتحدة
عام 1961م  ,وهو يعتمد على نشر فهرس بالمطبوعات العلمية في عدد من التخصصات

العلمية واإلجتماعية بواسطة ذكر المؤلفين المستشهد بهم  ,ألنه يعتمد على كثرة عدد األمثلة
لدراسة ما واالستشهاد بها في دراسات مختلفة  ,وهذا دليل على أهمية الدراسة من حيث النوع ,
كما يقوم بتحديد المجالت والدوريات التي يتم نشر الدراسات بها  ,وتحديد تاريخ النشر.
ومن أهم ما يوجه لهذا األسلوب من نقد:

• أنه يقوم بتقييم المؤلفات المشتركة ألكثر من مؤلف  ,واعطاء اإلسم األول أهمية كبرى
مع إهمال المؤلفين اآلخرين.

• أن مدى ذيوع اللغة العربية التي تنشر بها األعمال وبلد النشر ضعيف  ,حيث نجد أن
الدول العربية مثال قليلة أو نادرة األعمال في هذا الفهرس.

•

صعوبة حسم قضية الكم والكيف في البحوث وطبيعة العالقة بينهما  ,مع صعوبة
استخدام هذا الفهرس إحصائيا( Farg , 1995 : 137 ) .
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العوامل المؤثرة في اإلنتاجية المعرفية ألعضاء هيئة التدريس :
تتعدد العوامل التي تؤثر في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس  ,وفيما يلي تفصيل لهذه
العوامل :

أوالا  /العوامل المجتمعية :

حيث أن عضو هيئة التدريس يقوم بمجموعة من األدوار خالل وظيفته  ,مما يتطلب مجموعة

من المقومات :

 -1الحرية األكاديمية :تعني حرية األستاذ الجامعي في تدريسه وفي بحثه وفي التعبير عن
آرائه ونظرياته تعبي ار ح ار ودون أن يكون عرضة لالضطهاد بسبب اآلراء التي يعلن عنها
أو يقوم بتدريسها ( .السهالوي ) 397 : 1996 ,
فالحرية األكاديمية تتضمن حرية التقصي والبحث والتدريس والتعبير والنشر  ,ويقال أن كل

أنواع الحرية األكاديمية ترتبط بمفهوم االتصال الذي هو حق شخصي  ,فاألستاذ و الطالب في
الجامعة ال يستطيع أحدهم ممارسة حريته األكاديمية دون تمتعه بالحق في الدخول إلى

المعلومات وفي التعبير عن رأيه بشكل حر ونشر آرائه بحرية وتفسيره للمعرفة عبر وسائل
اإلعالم داخل وخارج الجامعة ( .الذيفاني ) 222 : 2007 ,

وبما أن دور الجامعة في المجتمع هو البحث عن المعرفة ونشرها  ,فال يمكن الفصل بين

الجامعة والحرية والمعرفة.

 -2التقدير اإلجتماعي  :إن تقدير المجتمع للعلم والعلماء يؤثر بشكل غير مباشر على
اإلنتاج العلمي لهم ويزيد من دافعيتهم إلى اإلنتاج الجديد ويشعرهم بالثقة  .وتقدير
المجتمع ألعضاء هيئة التدريس والعلماء يأخذ أشكاال متعددة سبق اإلشارة إليها.
ثاني ا  /العوامل الشخصية:

 -1النوع  :حيث أن الفروق بين المرأة والرجل في اإلنتاجية العلمية أثارت جدال كبي ار حول
حجم اإلنتاج وكفاءته في العمل  ,وقد تباينت اآلراء حول قلة أو كثرة اإلنتاجية للمرأة ,
فمثال أثبتت دراسة ( حشاد  ) 1996 ,أن الذكور أكثر إنتاجية من اإلناث  ,وذلك
لكثرة األعباء المنزلية التي تمارسها المرأة  ,بينما دراسة )  ( Kurth , 2000أثبتت
أنهما متساويان في األداء أثناء التعليم  ,ولكن يتفوق الذكور فيما بعد وخاصة في
التخصصات العلمية .

54

 -2العمر  :تعتبر العالقة بين اإلنتاجية العلمية وعمر عضو هيئة التدريس من األمور
المثيرة للجدل بين الباحثين والعلماء .إذ أن هناك انقساما لدى العلماء حول العالقة بين
العمر واإلنتاجية العلمية ؛ حيث انقسم العلماء إلى االتجاهين التاليين :
االتجاه األول  :يرى أنه كلما تقدم عمر عضو هيئة التدريس زادت إنتاجيته العلمية  ,ويرجع ذلك
إلى زيادة خبرته ومعرفته بالمشاكل البحثية والعلمية والمعرفية.

االتجاه الثاني  :يرى أن العمر المبكر يرتبط ارتباطا كبي ار بغ ازرة إنتاج أعضاء هيئة التدريس ,
وأن هناك اتفاقا لدى الجمهور بأن العلم هو لعبة الشباب ( .مرسي ) 93 : 1994 ,

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن اإلنتاجية العلمية ال ترتبط فقط بعامل العمر ,بل هناك عدة عوامل

متداخلة ومتشابكة تؤثر على اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس  .فاإلنتاجية العلمية هي في
األساس مسألة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة بيولوجية متصلة بالسن أو ظاهرة سيكولوجية

متصلة بالدافعية أو ظاهرة معرفية متصلة بدرجة تطور العلم والمعرفة  ,فالبيئة التي يعمل بها

العالم أو الباحث تؤثر متغيراتها ومواصفاتها بدرجة كبيرة على طبيعة النتاج المعرفي ونمطه أكثر
مما يؤثر السن بمفرده ( .أبو كليلة ) 569 : 1993 ,
ثالثا  /العوامل األكاديمية :

تختلف اإلنتاجية من مؤسسة تعليمية أو بحثية ألخرى وفقا لألهداف الموضوعة من جانب كل

مؤسسة  ,وللمؤسسات أهداف خاصة تحاول جاهدة تحقيقها من أجل الوصول لغايتها.

والعوامل األكاديمية تشير إلى التخصص  ,والدرجة العلمية  ,والجامعة والكلية والقسم باإلضافة

إلى كثرة األعباء التدريسية التي تستنفذ معظم وقت أعضاء هيئة التدريس فتعوقهم عن القيام
بجهد علمي أو بحثي كما ينبغي  ,كذلك الظروف المحيطة بهم ومدى تأثيرها على إنتاجهم

العلمي ( .كفافي ) 67 : 2000 ,

على ضوء ما سبق يتضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اإلنتاجية العلمية

ألعضاء هيئة التدريس وهناك الكثير من الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة في اإلنتاجية
ألعضاء هيئة التدريس  ,فبعض الدراسات تناولت العوامل المتعلقة بالخصائص الشخصية

وبعضها اهتم بالعوامل األكاديمية  ,والظروف المحيطة بأعضاء هيئة التدريس  ,والبعض اآلخر
اهتم بالظروف المجتمعية .

وترى الدراسة الحالية أن التركيز على رؤية واحدة مما سبق ُيعد تساهال في النظر لهذه القضية ,
حيث أن جميع هذه العوامل تآزرت معا وتؤثر على اإلنتاجية العلمية ويصعب جدا الفصل بينها.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أوالا  :الدراسات المتعلقة بالمنظمة المتعلمة
ثاني ا  :الدراسات المتعلقة باإلنتاج المعرفي
ثالثا  :تعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث

تمهيد :

الدراسات السابقة

تستعرض الباحثة في هذا الفصل أهم الدراسات الفلسطينية والعربية واألجنبية ذات العالقة
بموضوع الدراسة الحالية  ,وذلك بهدف الوقوف على بعض الجهود التي بذلت في دراسة معايير

المنظمة المتعلمة واإلنتاج المعرفي في المؤسسات التربوية  ,وتحديد مدى االتفاق واالختالف بين
هذه الدراسات واالستفادة من تلك الدراسات من حيث المنهجية واألدوات واإلجراءات  ,وسيتم
عرض الدراسات السابقة مقسمة إلى محورين  :الدراسات المتعلقة بالمنظمة المتعلمة والدراسات

المتعلقة باإلنتاج المعرفي ومرتبة حسب تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم مع توضيح

هدف وعينة وأدوات وأهم نتائج كل دراسة  ,يعقبها تعليق عام على الدراسات السابقة.

أوالا

_

الدراسات المتعلقة بالمنظمة المتعلمة:

 -1دراسة رضوان وآخرون ( )2014بعنوان  :درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في
لواء بني عبيد للتفكير النظمي من وجهة نظر المعلمين .
هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية لواء بني عبيد للتفكير النظمي من

وجهة نظر المعلمين  ,ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي  ,حيث

طُورت لهذه الغاية استبانة مكونة من ( )36فقرة موزعة على ثالث مجاالت  :التفكير نحو الذات

 ,التفكير نحو اآلخرين  ,التفكير نحو العمل  ,وطبقت االستبانة على عينة طبقية عشوائية
تكونت من ( )330معلما ومعلمة .

وقد توصلت الدارسة إلى النتائج التالية :
 درجة ممارسة مديري المدارس للتفكير النظمي في مديرية لواء بني عبيد بدرجة متوسطةحيث بلغت ( )3.402وبنسبة (. )%68.04
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05تعزى لمتغير الجنس بينتقديرات المعلمين لدرجة ممارسة المديرين للتفكير النظمي ,وجاءت الفروق لصالح المعلمين.
 وجود فروق تعزى لمتغير المرحلة التعليمية  ,وجاءت الفروق لصالح المرحلة الثانوية . عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي  ,ووجود فروق تعزى لمتغير الخدمة  ,وجاءتالفروق لصالح أصحاب الخدمة ( أكثر من  12سنة ) .
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 -2دراسة عساف ( )2014بعنوان  :دور التعلم اإللكتروني في تعزيز ممارسة الجامعات
الفلسطينية إلستراتجيات المنظمة المتعلمة .

هدفت التعرف إلى دور التعليم اإللكتروني في تعزيز ممارسة الجامعات الفلسطينية بمحافظات
غزة الستراتيجيات المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها  ,والكشف عما

إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقديرهم تعزى إلى متغيرات :

(الكلية  ,الجامعة  ,سنوات الخدمة  ,الرتبة العلمية ) واتبع الباحث المنهج الوصفي بتطبيق أداة
مكونة من ( )50فقرة موزعة على أربعة مجاالت وتكونت عينة الدراسة من ( )100عضو هيئة
تدريس من جامعة ) األزهر  ,اإلسالمية ( .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لدور التعليم اإللكتروني في تعزيز ممارسة الجامعاتالفلسطينية إلستراتيجيات المنظمة المتعلمة كانت ( ,)%76.6وقد احتل مجال (جودة ودعم
التعليم) المركز األول بنسبة ( )%78.6يليه مجال ( التعلم المستمر والتطوير الذاتي) في
المركز الثاني بوزن نسبي ( )%78يليه مجال )مشاركة المعرفة وربط الجامعة بالبيئة
الخارجية) في المركز الثالث بوزن نسبي ( )%76.6وأخي ار مجال (الميزة التنافسية
والتعلم التعاوني) في المرتبة األخيرة بوزن نسبي(.)%73

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد العينة لدور التعليم االلكتروني في تعزيز ممارسة الجامعات الفلسطينية
الستراتيجيات المنظمة المتعلمة تعزى إلى المتغيرات  (:الكلية  ,الجامعة  ,سنوات الخدمة ,
الرتبة العلمية ) .
 -3دراسة الرفاعي وآخرون ( )2013بعنوان  :مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها كما
يراها العاملون في المؤسسات العامة األردنية في محافظة إربد .
هدفت التعرف إلى مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها كما يراها العاملون في المؤسسات
العامة األردنية في محافظة إربد  , ,والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات درجات تقديرهم تعزى إلى متغيرات ( :النوع  ,الحالة اإلجتماعية  ,الفئة العمرية ,
المستوى التعليمي  ,سنوات الخبرة  ,الدخل الشهري  ,المستوى الوظيفي  ,طبيعة العمل )  .وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )100موظف في ست مؤسسات عامة ذات نشاط مالي في محافظة

إربد  ,واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة .
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة كان بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قدره (. )3.35 مستوى معوقات تطبيق المنظمة المتعلمة قد جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قدره(. )2.89
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05تعزى لمتغير النوعاإلجتماعي في تطبيق المنظمة المتعلمة لصالح اإلناث  ,ولمتغير الحالة اإلجتماعية لصالح
غير المتزوج  ,ولمتغير العمر لصالح ) (51سنة فأكثر  ,ولمتغير الدخل الشهري لصالح
) (401دينار فأكثر  ,ولمتغير المستوى الوظيفي لصالح مدير  ,ولمتغيرات الفئة العمرية
لصالح ) (30سنة فأقل  ,وسنوات الخبرة لصالح ( )6-10سنوات  ,وطبيعة العمل لصالح
الفني .
 -4دراسة أبو زيد ( )2013بعنوان  :درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث
في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها  ,وعالقتها برضاهم الوظيفي .
هدفت التعرف إلى درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة
من وجهة نظر مديريها  ,وعالقتها برضاهم الوظيفي  ,ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث

باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمالءمته لموضوع الدراسة  ,ولتحقيق أهداف الدراسة

قام الباحث باستخدام أداتين  ,هما  :استبانة قياس درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس

وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر مديريها  ,وقد تكونت من ( )35فقرة ُ ,وزعت

على ( )5مجاالت هي  ( :التمكن الشخصي  ,النماذج العقلية  ,الرؤية المشتركة  ,العمل
الفريقي  ,التفكير النظمي )  ,واستبانة لقياس الرضا الوظيفي لمديري مدارس وكالة الغوث في

محافظات غزة  ,وقد تكونت من ( )28فقرة ُ ,وزعت على ( )4مجاالت هي  ( :أعباء المؤسسة
 ,العالقة مع المعلمين  ,الترقيات والحوافز  ,العالقة مع الطلبة وأولياء األمور )  ,وتكون مجتمع
الدراسة من جميع مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة للعام الدراسي

( )2013-2012والبالغ عددهم ( )245مدي ار ومديرة  ,وقد بلغت عينة الدراسة ( )198مدي ار
ومديرة بنسبة ( )%80.82من أفراد مجتمع الدراسة .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 الوزن النسبي الكلي لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث في محافظاتغزة بلغ ( )%74وبدرجة توافر كبيرة .
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات عينةالدراسة لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة تُعزى
لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث  ,وكذلك لمتغير مستوى المدرسة وذلك لصالح المدارس
االبتدائية .
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات عينةالدراسة لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة تُعزى
النظمي؛ حيث
لمتغير عدد سنوات الخدمة  ,وكذلك متغير المؤهل العلمي عدا ُبعد التفكير ُ
ُوجدت فروق لصالح بكالوريوس  /ليسانس .

 -5دراسة البنا ( )2012بعنوان  :درجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة
في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها .
هدفت التعرف إلى درجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس

الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته

لطبيعة الدراسة  ,ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة أبعاد المنظمة المتعلمة ,

حيث تكونت من( )55فقرة موزعة على سبعة مجاالت هي ( :توفير فرص التعلم المستمر ,
تشجيع الحوار واالستفسار  ,تشجيع التعلم التعاوني الجماعي  ,إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة

والتعلم  ,تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة  ,ربط المدرسة بالبيئة الخارجية  ,القيادة
االستراتيجية الداعمة للتعلم ) ,وقد تكونت عينة الدراسة من ) (405معلما ومعلمة تم أخذهم

بطريقة عشوائية طبقية تناسبية  ,بنسبة ( )%10من المجتمع األصلي للدراسة البالغ ()4048

معلما ومعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي (. )2012\2011
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
-

المتوسط الكلي لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في

المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدى أفراد العينة بلغ ( )3.21و بوزن نسبي( )%64.2و

بدرجة توافر متوسطة  ,إال في المجال السابع؛ حيث حصل على درجة توافر كبير بمتوسط

حسابي( )3.44و بوزن نسبي (. )%68.8

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات

المعلمين لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس
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الثانوية بمحافظات غزة تعزى للمتغيرات التالية ( الجنس  ,المؤهل العلمي  ,التخصص ,

سنوات الخدمة ) .

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات تقديرات

المعلمين لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة في المدارس

الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المديرية  ,وكانت الفروق لصالح مديرية غرب غزة
على مديرية شرق خانيونس وشمال غزة في المجال األول والرابع  ,ولصالح مديرية غرب
غزة ومديرية الوسطى على مديرية شرق خانيونس في المجال الثاني  ,ولصالح مديرية غرب

غزة على مديرية خانيونس في المجال الخامس .

 -تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين على االبتكار واإلبداع بدرجة متوسطة .

 -6دراسة جبران ( )2011بعنوان  :المدرسة كمنظمة متعلمة والمدير كقائد تعليمي من
وجهة نظر المعلمين في األردن .

هدفت الكشف عن تصورات المعلمين نحو مدارسهم كمنظمات متعلمة ونحو مديريهم كقادة

تعليميين في األردن  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )439معلما من أفراد عينة مقصودة  ,واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته ولهذه الدراسة  ,أما األداة فهي استبانة مكونة من

جزأين  :األول يحتوي على أربعة مجاالت للمدرسة كمنظمة متعلمة  ,والثاني يحتوي على ستة
مجاالت للمدير كقائد تعليمي.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 وصف المعلمون المدرسة كمنظمة متعلمة بدرجة متوسطة  ,حيث حصل مجال )المناخ (على أعلى المتوسطات يليه مجال (النمو المهني)  ,كما سجل مجالي )بناء العالقات)
و(التشاركية) معدال مرتفعا .

 وصف المعلمون المدير كقائد تعليمي بدرجة متوسطة  ,حيث حصل مجالي بناء العالقاتوالتشاركية على أعلى المتوسطات  ,بينما حصل مجاال وضوح الرؤية والتحفيز على أدنى
المتوسطات  ,في حين حصل مجاال التدريب والتحدي على تقديرات متوسطة.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05بين أفراد العينة تبعالخصائصهم الشخصية باستثناء متغير الجنس وكان الفرق لصالح الذكور.
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 -7دراسة أبو حشيش ومرتجى ( )2011بعنوان  :مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في
جامعة األقصى من وجهة نظر العاملين فيها .

هدفت التعرف إلى مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة األقصى من وجهة نظر

العاملين فيها  ,والكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير ( النوع ,التخصص,
سنوات الخدمة ,طبيعة العمل )  ,ووضع بعض المقترحات لتطوير الجامعة على ضوء مفهوم

المنظمة المتعلمة  ,واستخدم الباحثان المنهج الوصفي  ,وتكونت عينة الدراسة من ()150
موظفا إداريا وأكاديميا  ,ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان بتبني استبانة أبعاد المنظمة

المتعلمة ) (DLOQالمطورة بواسطة ) (Watkins & Marsick , 1993والذي يتكون من

سبعة أبعاد تمثل خصائص المنظمة المتعلمة الرئيسة وهي  ( :إيجاد فرص للتعلم المستمر,

تشجيع الحوار واالستفسار ,تشجيع التعلم والتعاون الجماعي  ,إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة

والتعلم  ,تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة  ,ربط المنظمة بالبيئة الخارجية  ,القيادة
االستراتيجية الداعمة للتعلم ) .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 حصلت جميع أبعاد المقياس على درجة متوسطة . عدم وجود فروق لصالح التخصص على جميع أبعاد االستبانة باستثناء بعد ) ربط المنظمةبالبيئة الخارجية ) حيث وجدت فروق لصالح كليات العلوم .
 عدم وجود فروق تبعا لمتغير سنوات الخدمة على جميع أبعاد االستبانة باستثناء البعد الرابع) إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم ( حيث وجدت فروق لصالح سنوات الخدمة أكثر من
( )10سنوات  ,والبعد السادس ) ربط المنظمة بالبيئة الخارجية ( حيث وجدت فروق لصالح
سنوات الخدمة أقل من ( )5سنوات .
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب طبيعة العمل باستثناء البعد األول ( إيجادفرص التعلم المستمر ) حيث وجدت فروق لصالح اإلداريين .
 تشجع الجامعة العاملين على الحوار واالستفسار وتقبل وجهات نظرهم بدرجة متوسطة . -8دراسة طاهر ( )2011بعنوان  :تأثير أبعاد التعلم المنظمي في توافر أبعاد المنظمة
المتعلمة .

وحددت أبعاد
هدفت التعرف إلى تأثير أبعاد التعلم المنظمي في توافر أبعاد المنظمة المتعملة ُ ,
التعلم المنظمي وهي( :ديناميكيات التعلم  ,التمكين اإلداري  ,إدارة المعرفة  ,تطبيق التكنولوجيا)
بينما ُحددت أبعاد المنظمة المتعلمة وهي( :االقيم الثقافية  ,نقل المعرفة  ,اإلتصال  ,خصائص
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العاملين) وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ,واستخدم الباحث اإلستبانة لجمع
البيانات من عينة قصدية ألربعين من العاملين الذين يعملون بالو ازرة المبحوثة وبمختلف المواقع

الوظيفية .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 وجود عالقة ارتباط وتأثير للتعلم المنظمي بالمنظمة المتعلمة في الو ازرة المبحوثة . قلة تعاون األفراد العاملين فيما بينهم في العمل وخصوصا عند مواجهة مشاكل في العمل . قلة الحرية الممنوحة للعاملين خصوصا في تحديد طرق انجاز األعمال الموكلة لهم بالرغممن تحميلهم المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك األعمال .
 هناك حاجة واضحة لزيادة مهارات العاملين خصوصا المعرفية منها واتاحة المجال لهملتطبيقها في مجال أعمالهم .
 -9دراسة كان  (2011) Canبعنوان  :تطور نشاطات المنظمة المتعلمة في المدارس

األساسية – تركيا -

_Developing activities of learning organization in primary schools
Turky.

هدفت التعرف إلى األنشطة التي تهدف إلى تطوير المنظمة المتعلمة في المدارس األساسية ,

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي  ,ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتفحص

التقارير والوثائق ومراجعة األدب السابق والقيام بمقابالت  ,وتكون مجتمع الدراسة من المدارس

الحكومية والخاصة واألساسية والطاقم التدريسي في كل من ):عنتاب  ,وقيصرية  ,وكهرمان )
وبلغت عينة الدراسة ( )8مدارس أساسية في ( )3مراكز و( )9مدراء و( )24معلم يعملون في

هذه المدارس  ,والمقابالت تمت وجها لوجه وقد تم تسجيل المقابالت صوتيا.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 هناك اتفاق حول مفهوم المدرسة كمنظمة متعلمة  ,وأن أساسه حول التعلم المستمر للجميعبما في ذلك المعلمون والمداراء.
 أما بخصوص السؤال عن األنشطة فمن خالل إجابات المداراء والمعلمون؛ فقد أدرجوا ()16نشاط من خاللها تكون المدرسة منظمة تعلم  ,ولكن من النتائج التي جمعت فقد أظهرت بأن
المدارس األساسية ال تملك خصائص المنظمة المتعلمة لكن إلى حد ما يمكن أن يقال أنه
من الممكن القيام ببعض األنشطة المتعلقة بالمنظمة المتعلمة.
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 -11دراسة الهنداوي والحربي ( )2010بعنوان  :المدرسة المتعلمة_ مدى قدرة مديري

المدارس المصرية والسعودية على تحويل مدارسهم إلى منظمات متعلمة – دراسة استكشافية.
هدفت التعرف إلى خصائص المنظمات المتعلمة  ,وتحديد مدى قدرة مديري المدارس في مصر
والسعودية على دعم هذه الخصائص في مدارسهم  ,والكشف عن المعوقات التي تعوق – من

وجهة نظرهم – تحول مدارسهم إلى مدارس متعلمة  ,وتضمنت عينة الدراسة فئتين من مراحل

تعليمية مختلفة  :الفئة األولى من مديري المدارس ( )247مدير مدرسة منهم( )136مدير

مصري و( )111مدير سعودي  ,والفئة الثانية من المعلمين ( )533معلم منهم ( )312معلم

مصري و( )221معلم سعودي  ,حيث تم استخدام عينة المديرين في تطوير أداة الدراسة واجراء
التحليل العاملي للتأكد من صدق األداة  ,وعالوة على معرفة آراء عينة المديرين في معوقات
تحول مدارسهم إلى مدارس متعلمة  ,ومقترحاتهم للتغلب عليها  ,بينما تم تطبيق أداة الدراسة

)االستبانة( على عينة المعلمين للحكم على مدى مساهمة مديري المدارس في دعم خصائص
المنظمة المتعلمة في مدارسهم  ,وتحري الموضوعية  ,وتفادي التقديرات الذاتية للمديرين  ,وقد تم

استخدام التحليل العاملي االستكشافي واألساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على أسئلة البحث .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 تم تحديد والتأكيد على خمسة أبعاد أساسية لبناء المدرسة المتعلمة وهي  :التجريب والتجديد ,ودعم البحث والتعلم  ,والتمكين وااللتزام القيادي  ,وادارة المعرفة  ,ووضوح رؤية المدرسة
ورسالتها .
 النسبة الكلية لممارسة المديرين الداعمة لخصائص المنظمة من وجهة نظر المعلمين هي( )%52في مصر و( )%66في السعودية.
– أعلى األبعاد تقدي ار من وجهة نظر المعلمين في مصر هو ُبعد (إدارة المعرفة) وأقلها هو
ُبعد (التمكين وااللتزام القيادي(  ,بينما كانت أعلى األبعاد في رأي العينة السعودية هو ُبعد

(ممارسة التجديد والتجريب)  ,وأقلها هو ُبعد (دعم البحث والتعلم) .

 -11دراسة النسور ( )2010بعنوان  :أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز
المؤسسي دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي األردنية .

هدفت التعرف إلى أثر خصائص المنظمة المتعلمة والكشف عن خصائص التعلم المستمر والحوار
وفرق العمل والتمكين واالتصال و التواصل الخاصة بالمنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي

من قيادة و موارد بشرية وعمليات ومعرفة وتميز مالي في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

األردنية .وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ,حيث تم تصميم استبانة من ( )50فقرة
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لجمع المعلومات األولية عن عينة الدراسة التي تكونت من ( )194موظفا من موظفي الو ازرة من
حملة البكالوريوس فما فوق .

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 مستوى امتالك خصائص المنظمة المتعلمة في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية( التعليم المستمر  ,الحوار  ,فرق العمل  ,التمكين  ,االتصال والتواصل ) كان متوسطا .

 مستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية(التميز القيادي  ,التميز بالموارد البشرية  ,التميز المعرفي  ,التميز المالي ( كان متوسطا .
-

تمتلك وزراة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية خصائص المنظمة المتعلمة عند مستوى
داللة(. )α≤0.05

 وجود تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة المتعلمة ( الحوار  ,وفرق العمل ,والتمكين  ,واالتصال والتواصل ) بتحقيق التميز القيادي والتميز بالموارد البشرية والتميز
العملياتي والتميز المالي في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية عند مستوى داللة
(. )α≤0.05

 -12دراسة الحواجرة ) (2010بعنوان  :المنظمة المتعلمة واالستعداد التنظيمي المدرك للتغيير
االستراتيجي .

هدفت إلى دراسة العالقة بين المنظمة المتعلمة واالستعداد التنظيمي المدرك للتغير اإلستراتيجي
 ,وقد تناول متغير المنظمة سبعة أبعاد هي ( :التطوير المستمر لفرص التعلم  ,المناقشة

والحوار  ,تشجيع التعاون لفرق التعلم  ,تطوير أنظمة المشاركة للتعلم  ,تشجيع األفراد نحو رؤية

جماعية  ,ربط المنظمة ببيئتها  ,وايجاد قيادة إستراتيجية للتعلم(.

وقد حدد االستعداد التنظيمي المدرك للتغير اإلستراتيجي على أساس إدراك المبحوثين الستعداد

منظمتهم للتغير  ,واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة  ,واختارت الدراسة منظمة خدمية
( جامعة البت ار الخاصة ) لدراستها كحالة  ,وطبقت على ( )233عضو هيئة تدريس من مختلف
الرتب األكاديمية  ,واعتمد فيها اإلحصاء الوظيفي لوصف تصورات المبحوثين عن منظمتهم

كمنظمة متعلمة  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

-

العامل األعلى أث ار لدى المبحوثين قد تمثل في بعد القيادة اإلستراتجية  ,ومستوى اإلدراك
األدنى قد تعلق بربط المنظمة ببيئتها .
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 تصورات المبحوثين لجميع عوامل المنظمة المتعلمة المبحوثة إيجابية وذات أهمية من حيثارتباطها باالستعداد التنظيمي المدرك للتغير االستراتيجي .
 ال توجد فروقات مهمة ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحوثين المدركة للمنظمةالمتعلمة على اختالف خصائصهم الديمغرافية .
-

هناك فروق مهمة دالة إحصائيا بين المبحوثين وفهمهم لإلستعداد للتغير اإلستراتيجي
باختالف أعمارهم ورتبهم األكاديمية .

 -13دراسة عاشور ( )2009بعنوان  :تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة إربد لتطبيق ضوابط سينج في المنظمة المتعلمة .

هدفت التعرف إلى تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة إربد

لتطبيق ضوابط (بيتر سينج) في المنظمة المتعلمة  ,كما هدفت التعرف إلى ما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة إربد لتطبيق ضوابط المنظمة المتعلمة تعزى إلى متغيرات النوع اإلجتماعي والمؤهل

العلمي وسنوات الخدمة  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته وهذه الدراسة.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدارء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

إربد للعام الدراسي  , 2008\2009والبالغ عددهم ( )5074منهم ( )274مدي ار ومديرة ,

و( )4800معلما ومعلمة ,وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من( )150مدي ار ومديرة أي ما نسبته

( )%54.7و ( )700معلما ومعلمة أي ما نسبته ( )%14.6من المجتمع األصلي  ,ولتحقيق
أهداف الدراسة تم تطوير استبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها اشتملت على( )58فقرة موزعة
على خمسة مجاالت .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة إربد لتطبيق ضوابطسينج في المنظمة المتعلمة جاءت بدرجة متوسطة .

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع
اإلجتماعي على جميع المجاالت ولألداة ككل وجاءت الفروق لصالح اإلناث.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانويةالحكومية في محافظة إربد تعزى لمتغير المؤهل العلمي على جميع مجاالت ضوابط سينج
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في المنظمة المتعلمة  ,وذلك لجميع مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل  ,باستثناء مجال
التمكن الشخصي  ,وذلك لصالح حملة المؤهل العلمي البكالوريوس .
 -14دراسة بيرزينا وآخرون  (2009) Birzina & Othersبعنوان :فعالية استخدام

المنظمة المتعلمة اإللكترونية التفاعلية وضمان الجودة في الدراسات العليا بين الجامعات
األوربية Effectiveness of interactive e-learning organization and

quality assurance in European interuniversity master studies.

هدفت التعرف إلى مدى فعالية استخدام المنظمة المتعلمة اإللكترونية التفاعلية وضمان الجودة

في الدراسات العليا بين الجامعات األوربية  ,واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ,حيث تم
وصف سياق استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وتحليل البيانات النوعية والكمية ,

وتألفت عينة الدراسة من ( )21من طلبة الماجستير في جامعة التفيا  ,واستخدم الباحثون

االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدراسات له تأثير إيجابي إذ حقق للطالبكل من الخبرة الشخصية والشعور الذاتي والقبول االجتماعي كشرط إلنشاء التعلم اإللكتروني
لتحديد أنماط عملية التعلم .
 يعتقد الطالب أن التعامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يكون ناجحا إذا تمالتعامل معها على أنها جزء من برنامج الماجستير .
-

هناك عالقة طردية بين متغير وصف التجربة من خالل الشعور الذاتي والخبرة ومتغير
القبول اإلجتماعي .

-

هناك عالقة طردية بين وصف التجربة وبين متغير الشعور الذاتي .

 -15دراسة براسكو  ( 2009 ) Brascoبعنوان :العالقة بين المنظمة المتعلمة وانجازات الطلبة

The relation between learning organizations and students achievement
هدفت التعرف إلى مدى تطبيق المدارس الكاثوليكية في والية فلوريدا لمبادئ المنظمة المتعلمة,
واذا كانت كذلك فما تأثير ذلك على تعلم الطالب وانجازاته ,واتبعت الدراسة منهج البحث

التجريبي ,وعدت المدرسة وحدة للدراسة ,وقد طبق مسح المنظمة المتعلمة للمدارس على )(50
مدرسة في والية فلوريدا ,وطلب من كل مدرسة توزيع األداة على عشرة من المعلمين ,واستجاب

لهذا الطلب ) (34مدرسة.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 المدارس الكاثوليكية تطبق مبادئ المنظمة المتعلمة  ,وأن نظام (النماذج العقلية) ارتبطسلبيا ,وبداللة احصائيه بتحصيل الطلبة  ,بينما ارتبط نظام ) الرؤية المشتركة (ايجابيا
وبداللة إحصائية بتحصيل الطلبة .
 هناك عالقة ارتباطية متوسطة ذات داللة إحصائية بين العوامل البيئية وكل من )النماذجالعقلية ,الرؤية المشتركة  ,التفكير التنظيمي ( وتحصيل الطلبة .
 -16دراسة عبابنة ( ) 2007بعنوان  :المدرسة األردنية كمنظمة متعلمة  :الواقع والتطلعات –
األردن .

هدفت التعرف إلى واقع درجة ممارسة العاملين ( المعلمين و اإلداريين ) في المدرسة األردنية
الحكومية لضوابط المدرسة المتعلمة حسب إطار سينج الذي يتضمن ( :التمكن الشخصي ,
والنماذج العقلية  ,والرؤية المشتركة  ,وتعلم الفريق  ,والتفكير النظمي ( وتطوير نموذج لتحويل

هذه المدارس إلى منظمات متعلمة  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي  ,وطور استبانة أسماها

( استبانة المدرسة األردنية كمنظمة متعلمة )  ,وتم تطبيقها على عينة عشوائية طبقية تكونت
من( )1100من العاملين في المدارس األردنية في نهاية العام الدراسي . 2006\2005
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 يمارس العاملون في المدارس األردنية الضوابط الخمسة للمدرسة كمنظمة متعلمة بدرجةمتوسطة  ,وذلك لجميع الضوابط ولألداة ككل.
 تترتب الضوابط الخمسة تنازليا حسب أوساطها الحسابية على النحو التالي ( :التمكنالشخصي  ,التفكير النظمي  ,النماذج العقلية  ,الرؤية المشتركة  ,تعلم الفريق ) .
 -17دراسة أبو عاذرة (  ) 2007بعنوان  :خصائص المنظمة المتعلمة وتأثيرها على أداء مركز
التطوير التربوي في األونروا – غزة .

هدفت إلى قياس مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة ومدى انعكاس ذلك على أداء مركز

التطوير التربوي كما يقدرها العاملون في مركز التطوير بوكالة الغوث الدولية بغزة.

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ,وقد استخدم االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات ,
وتكونت عينة الدراسة من ( )84من المشرفين في مركز التطوير التربوي وهم جميع أعضاء

المركز .

وقد توصلت الدارسة إلى النتائج التالية :
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 مستوى توافر خصائص منظمة التعلم في مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدوليةضعيفة على كافة المستويات ( :مستوى الفرد  ,مستوى الفريق  ,مستوى المركز  ,مجموع
المستويات ) .
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى توافر خصائص منظمة التعلم بين أفراد العينةتعزى لمتغير الجنس و سنوات الخدمة .
 توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى توافر خصائص التعلم بين أفراد العينة تعزى لمتغيرالدرجة العلمية وكانت الفروق لصالح حملة الماجستير ودرجة البكالوريوس.
 -18دراسة تشانج و لي  (2007)Chang & Leeبعنوان :العالقة بين القيادة والثقافة

التنظيمية وعمل المنظمة المتعلمة ورضا العاملين

A study on relationship among leadership , organizational culture ,

the operation of learning organization and employee's job satisfaction.
هدفت إلى تحديد العالقة التشابكية بين ( القيادة  ,الثقافة التنظيمية  ,عمل المنظمة المتعلمة ,

رضا العاملين ) واتبعت الدراسة منهج البحث الكمي  ,واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة ؛ حيث
أرسلت ( )1000نسخة بالبريد اإللكتروني جاءت منها ) (134ردا صحيحا .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 هناك دالالت كثيرة ومتنوعة لعمل المنظمة المتعلمة. هناك فروق دالة إحصائيا لمتغيري ( القيادة  ,الثقافة التنظيمية ) على رضا العاملين. متغيري ( القيادة  ,الثقافة التنظيمية ) يمكنهما التأثير ايجابيا في عمل المنظمة وبداللةإحصائية.
 -19دراسة كابيوسزأوجلو  ( 2007 ) Kapusuzogluبعنوان :تحليل األدوار المتغيرة لمدراء
المدارس لتشكيل ثقافة مدرسية جديدة في المنظمات المتعلمة –تركيا"

An analysis of changing roles of school administrators in forming a
new school culture in learning organizations_Turky .

هدفت إلى تحليل األدوار المتغيرة لمدراء المدارس من أجل الوصول إلى المدرسة المتعلمة من
وجهة نظر المعلمين والمدراء والمفتشين  .وهدفت الدراسة إلى:

• التعرف إلى وجهة نظر كل من المعلمين والمدراء والمفتشين حول نشاطات مدراء
المدارس إلدراك التغيرات في المنظمات .
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• الكشف عن مدى االرتباط بين استجابات األطراف المختلفة .
• الكشف عن الصعوبات والحدود على هذه القضية .
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمسحي  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )50معلم و()50
مدير و( )14مفتش  ,وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ,وكانت االستبانة األداة الرئيسة لجمع
المعلومات.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 وجود فروق بين وجهات نظر كل من المدراء والمعلمون حول الطرق الضرورية الواجبإتباعها إلدراك التغيير في ثقافة المدرسة ولكن الفروق ليست ذات داللة إحصائية.
 وجود تقارب بين وجهة نظر كل من المدراء والمفتشون حول هذه القضية  ,فجميع المواضيعيوجد بها تشابه في وجهات النظر في دور مدراء المدارس في تغيير ثقافة المدرسة.
 -21دراسة أبو خضير )  ) 2006بعنوان  :إدارة التعلم التنظيمي في معهد اإلدارة العامة
بالمملكة العربية السعودية  :تصور مقترح لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة – السعودية .

هدفت إلى تقديم تصور مقترح إلدارة التعلم التنظيمي لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة بمعهد

اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية  ,واعتمدت الباحثة على استخدام مزيج من مناهج

البحث العلمي وهي  :المنهج الوصفي الوثائقي لبناء الخلفية النظرية للموضوع وتحديد النموذج
الذي ستنتهجه الدراسة في تحقيق أهدافها  ,كما تم استخدام المنهج المسحي الوصفي التحليلي

لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة من وجهة نظر موظفي المعهد  ,واستخدمت الباحثة أيضا منهج

النظم في بناء التصور المقترح لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة في المعهد  .وقد استخدمت

الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات كذلك أسلوب المقابلة الشخصية مع بعض الشخصيات

القيادية  ,وتكونت عينة الدراسة من جميع موظفي وموظفات معهد اإلدارة العامة في السعودية
اإلداريين وأعضاء هيئة التدريب وشاغلي الوظائف التعليمية والتخصصية والثقافية واإلجتماعية

الموجودين على رأس العمل فترة إجراء الدراسة  ,في المركز الرئيس للمعهد بالرياض وفروعه
الثالثة  :بمكة وجدة والدمام  ,والفرع النسائي بالرياض والبالغ عددهم ( )780فردا .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

-

حصل كل من نظام التقنية ونظام إدارة المعرفة من حيث درجة التوافر على درجة كبيرة في
معهد اإلدارة العامة  ,بما يفوق مستوى الجاهزية المطلوبة .
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 حصلت بقية األنظمة مثل نظام التحول التنظيمي ونظام التمكين والتعلم على درجةمتوسطة.
 ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة  (:مقر العمل  ,المؤهل العلمي ,نوع الوظيفة  ,سنوات الخدمة ) .
 -21دراسة آجاأوجلو  ( 2006 ) Agaogluبعنوان :انعكاس مفهوم المنظمة المتعلمة على
مدارس التعليم – تركيا"-

The reflection of the learning organization concept to school of
education .

هدفت إلي تحديد ما إذا كانت مدارس التعليم لديها خصائص المنظمات المتعلمة من وجهة نظر

المعلمين  .وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي  ,وكانت االستبانة األداة الرئيسة لهذه

الدراسة  ,وبلغت عينة الدراسة ( )174معلم بالعام الدراسي .2004\2003
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 تمتلك المدارس خصائص مواتية للتحول إلي منظمة متعلمة ؛ حيث حصلت على نسبة( )%53.14بدرجة متوسطة .
 يعتقد المعلمون أن االستراتيجيات المطبقة لتحويل المدرسة إلى منظمة متعلمة غير كافية. -22دراسة ال زام وآخرون  ( 2006 ) Lzham & Othersبعنوان :المدرسة كمنظمة متعلمة
دور القيادة التحويلية لدى المدراء في تعزيز إشراك المعلمين – ماليزيا"

School as learning organization : The role of principal's

transformational leadership in promoting teacher engagement .
هدفت إلى تحديد العالقة بين القيادة التحويلية لدى المدارس ونشاط المعلم نحو تحويل المدارس

إلى منظمات متعلمة من وجهة نظر المعلمين ؛ حيث اتبعت الدراسة المنهج الكمي المسحي ,
وبلغت العينة العشوائية الطبقية للدراسة ( )285معلم من المدارس الثانوية  ,ولقد تم تحليل

البيانات التي تم جمعها باستخدام اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 مستوى القيادة التحويلية المستخدمة من قبل المدراء في المدارس المقصودة ومقدار أنشطةالمنظمة المتعلمة التي يمارسها المعلمون مرتفعة.
 -تستخدم المدارس أسلوب التخطيط العلمي بدرجة كبيرة.
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 هناك عالقة إيجابية متوسطة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية التي يستخدمهاالمدراء وممارسات المعلمين للمنظمة المتعلمة بموجبها.
 -23دراسة أندرسون  (2002) Andersonبعنوان  :التعليم التنظيمي في المدارس  :دراسة
حالة لمعتقدات واجراءات وممارسات المشرفين التربويين –تركيا" .

Across-case study of teacher supervisors " beliefs , actions and
practices.

هدفت التعرف إلى معتقدات واجراءات وممارسات المشرفين التربويين والكشف عن وسيلة يمكن

من خاللها خدمة العملية اإلشرافية والمساعدة في تحسين التعلم التنظيمي  ,واتبعت الباحثة منهج

دراسة الحالة  ,وتكونت عينة الدراسة من ثالث مدارس  ,وتوصلت الباحثة إلى وجود خمسة
مؤشرات وهي على النحو التالي :

 -1تطبيق مبادئ التعلم البنائي .
 -2تطور وارتقاء النماذج العقلية .
 -3وضع عمليات ما وراء المعرفة والفهم من خالل تحقيق الرؤى المشتركة في الصدارة .
 -4التأكيد على التعلم البيئي .
 -5ممارسة التعلم الجماعي .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 وجود تباين كبير في توافر أدلة موثقة عن منظمة التعلم داخل المدارس الثالث . كان الفرق البارز بين المدارس الثالث هو التفاوت في ميزان اإلجراءات التي تُتخذ في المقاماألول والتي يقوم بها المشرف في المدرسة التقليدية مقارنة بالتي يقوم بها المعلم األول أو
بالنمط التعاوني في المدارس المتمايزة .
 قدمت الدراسة دليال على أنماط اإلشراف المختلفة يمكن أن تخدم كوسيلة في إنشاء المكوناتالضرورية لمنظمة التعلم .
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ثانيا _ الدراسات المتعلقة باإلنتاج المعرفي

 -1دراسة النيرب (  ) 2012بعنوان  :معوقات اإلنتاجية البحثية التي تواجه أعضاء هيئة

التدريس في كلية التربية بالجامعات الفلسطينية في غزة وسبل الحد منها .

هدفت إلى تحديد أهم معوقات اإلنتاجية البحثية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

بالجامعات الفلسطينية في غزة  ,والكشف عما إذا كان هناك اختالف في معوقات اإلنتاجية البحثية

التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالجامعات الفلسطينية في غزة باختالف الجنس

والمؤهل العلمي والجامعة وسنوات الخبرة  ,والحد من معوقات اإلنتاجية البحثية التي تواجه أعضاء

هيئة التدريس  ,واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 حصلت المعوقات المجتمعية على المرتبة االولى تليها المعوقات المهنية ثم المعوقاتالمالية وأخي ار المعوقات األكاديمية.
 تختلف معوقات اإلنتاجية البحثية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس باختالف الجنس فيالدرجة الكلية والمجاالت الثالثة ( :المعوقات األكاديمية  ,المعوقات المهنية  ,المعوقات
المالية ) وكانت الفروق لصالح اإلناث .
 ال تختلف معوقات اإلنتاجية البحثية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس باختالف الجامعة ,وسنوات الخبرة في الدرجة الكلية والمجاالت الثالثة( :المعوقات األكاديمية  ,المعوقات

المهنية  ,المعوقات المجتمعية) .

 -ضعف التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمراكز المجتمعية المناظرة .

 -2دراسة أوكيكي  ( 2012 )Okikiبعنوان :اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في

الجامعات النيجيرية الفيدرالية

Research productivity of teaching faculty members in Nigerian

Federal Unversities.

هدفت التعرف إلى مستوى اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجيرية الفيدرالية
ودراسة الخصائص اإلجتماعية والديموغرافية مثل  ( :أعلى مؤهل علمي  ,الخبرة ) ألعضاء هيئة

التدريس وتحديد المتطلبات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس لزيادة إنتاجهم المعرفي وأنشطتهم البحثية.

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي  ,وتألف مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس العاملين

في جميع الجامعات اإلتحادية في نيجيريا والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية  ,وبلغت نسبتهم

) (%10من المجتمع األصلي واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات .
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجيرية الفيدرالية عالية فيالمنشورات الدورية والتقارير الفنية وأوراق المؤتمرات وأوراق العمل.
 اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجيرية الفيدرالية قليلة في نشرالكتب والدراسات وبراءات اإلختراع المعتمدة .

 موارد المعلومات متاحة بسهولة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجيرية الفيدرالية. -3دراسة الفليت و عطوان (  ) 2011بعنوان  :درجة توافر متطلبات البحث العلمي في

الجامعات الفلسطينية وعالقتها بدوره الوظيفي في إنتاج المعرفة.

هدفت إلى تحديد درجة توافر متطلبات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية بغزة  ,وبيان عالقتها
بدوره الوظيفي في إنتاج المعرفة  ,واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  ,وتكونت عينة الدراسة

من ( )69أستاذا جامعيا تم اختيارهم من بين أفراد مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية  ,كما اعتمدت

الدراسة على استخدام استبانة كأداة للدراسة .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 الدرجة العامة لتوافر متطلبات البحث العلمي متوسطة بنسبة ( )%61.94وحصلت ثالثةمحاور على درجة توافر متوسطة ؛ حيث جاء المحور المرتبط )بالعنصر البشري) في الترتيب
األول يليه محور (اإلمكانات المادية( ثم )المناخ األكاديمي)  ,في حين حصلت (المتطلبات
المتعلقة بالمجتمع المحلي( على درجة توافر قليلة وجاءت في الترتيب األخير.
 ال توجد فروق دالة إحصائيا في تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر متطلبات البحث العلميتعزى لمتغير الجامعة.
 توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة توافر متطلبات البحث العلمي وبين دورهالوظيفي في إنتاج المعرفة .
 -4دراسة الحايس(  ) 2010بعنوان  :محددات إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات

العليا بجامعة السلطان قابوس _الواقع والتحديات .

هدفت إلى رصد محددات إنتاج المعرفة العلمية وتحدياتها لدى طالبات الدراسات العليا  ,باإلضافة
إلى مصادر اكتسابها بجامعة السلطان قابوس ,وتحديد أهم المتغيرات المؤثرة فيها ,انطالقا من
منظور سوسيولوجيا العلم ,مع محاولة التوصل إلى بعض المقترحات الالزمة لتطوير بيئة البحث

الع لمي ,وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ,معتمدا على طريقة المسح االجتماعي,
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مستخدما االستبانة والمقابلة لجمع المعلومات  ,وتم التطبيق على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة ,

قوامها ( )156طالبة  ,سحبت بالطريقة العشوائية الطبقية.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 تنوع مصادر اكتساب المعرفة لدى طالبات الدراسات العليا ,واستمرار اعتمادهم على المصادرالتقليدية ,مع بروز دور شبكة اإلنترنت كمصدر حديث للحصول على المعلومات.
 ارتفاع مستوى بيئة إنتاج المعرفة واكتسابها ,رغم ظهور عدد من التحديات منها فقدانالطالبات لمهارات اللغة األجنبية وصعوبة الحصول على المصادر االلكترونية ,والتحديات
المرتبطة باألعباء األسرية ,وضعف حالة المناخ االجتماعي المحيط بعملية إنتاج المعرفة,
عالوة على عدم كفاية الوقت المخصص لهن نتيجة عدم التفرغ ,وصعوبة االلتقاء بالمشرف,
وقلة المراجع المتخصصة .
 كشفت التحليالت اإلحصائية عن فروق دالة إحصائيا بين كل من الحالة اإلجتماعية لصالحالطالبات غير المتزوجات  ,ونمط الكلية  ,ومستوى التفرغ  ,والفصل الدراسي للباحثات .

 -5دراسة الكبيسي والراوي ( )2010بعنوان  :اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة

األنبار من البحوث العلمية ومعوقاته للتخصصات اإلنسانية .

هدفت التعرف إلى مقدار اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس خالل السنوات الخمس الماضية في

جامعة األنبار /العراق  ,والكشف عن المعوقات التي تواجههم في اإلعداد  ,واتبعت الدراسة المنهج
الوصفي كونه األنسب لهذا النوع من الدراسات  ,وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدرسي جامعة

األنبار من حملة شهادة الدكتوراة ولقب أستاذ أو أستاذ مشارك وأستاذ مساعد والبالغ عددهم ()302

 ,واستخدم الباحثان في الدراسة اإلستبانة كأداة بحثية .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 -نسبة اإلنتاج العلمي لمدرسي التخصصات اإلنسانية متدني جدا .

 توجد معوقات تحول دون إجراء البحوث وحضور المؤتمرات أهمها :محدودية الدعم الالزملحضور المؤتمرات اإلقيمية والعالمية  ,عدم وجود مكسب مادي من الترقية العلمية للمدرسين ,

وصعوبة إجراءات النشر في المجالت المحكمة .

 عدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من اللغة اإلنجليزية يقف حائال للنشر في المجالت العلميةوترجمة الكتب .

 غياب الوعي لدى مسؤولي الجامعة ممن هم في مواقع تؤثر في تنشيط البحث أو تثبيطه بمايقود إليه البحث العلمي من فوائد .
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 البحوث العلمية متفرقة وعشوائية  ,تعالج أجزاء من المشكلة وال تعالج المشكلة ككل وال ترتبطببعضها .

 -6دراسة راضي ( )2010بعنوان  :اإلنتاجية العلمية والحاجات اإلرشادية لعضوات هيئة

التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة .

هدفت التعرف إلى اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في كليات جامعة طيبة وتحديد ما إذا

كانت هناك فروق في اإلنتاجية العلمية تعزى إلى متغيرات (:الجنسية ,التخصص ,والرتبة العلمية) ,
وكذلك التعرف على الحاجات اإلرشادية كما تدركها عضوات هيئة التدريس لزيادة إنتاجيتهن العلمية,
وتكونت عينة الدراسة من ( )52من عضوات هيئة التدريس بكليات جامعة طيبة ( :التربية ,العلوم,

علوم وهندسة الحاسبات ,العلوم الطبية ,الطب) بالمدينة المنورة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس منخفضة في مجال إنتاج الكتب العلمية وكذلكاإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بينما تبدو مقبولة فيما يتعلق بعدد البحوث
المنشورة.
 وجود فروق دالة إحصائيا بين عضوات هيئة التدريس السعوديات وغير السعوديات في مجملاإلنتاج العلمي وذلك لصالح عضوات هيئة التدريس غير السعوديات .
 وجود فروق دالة إحصائيا بين عضوات هيئة التدريس في تخصصي العلوم النظرية والعلومالعملية في كل من عدد األبحاث المنشورة ومجمل اإلنتاج العلمي وذلك لصالح العلوم العملية.

 -7دراسة حلس ( )2009بعنوان :مستوى تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ودوره
في جودة اإلنتاج العلمي .

هدفت التعرف إلى مستوى تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وما تؤكده اإلحصاءات من
تأكيد ضعف التمويل الالزم للبحث العلمي في مختلف قطاعات التنمية وانعكاساته على جودة ونوعية

اإلنتاج ,ولحاجة تمويل البحث العلمي ونوعيته في الجامعات  ,وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي ,والمقابلة الفردية كأداة مع مسؤول عمادات البحث العلمي والشؤون اإلدارية والمالية لعينة
من ثالث جامعات فلسطينية ) اإلسالمية  ,األزهر ,األقصى ( .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 تدني مستوى تمويل البحث العلمي في الجامعات. دور القطاع الحكومي والخاص في تمويل البحث العلمي متدن مما ينعكس على جودةاإلنتاج.
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 حجم التمويل للمؤتمرات واأليام الد ارسية في الجامعات الفلسطينية متدن جدا مقارنة بعددها. -8دراسة العمايرة و السرابي ( )2008بعنوان  :البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس

بجامعة اإلسراء الخاصة – األردن .

هدفت التعرف إلى معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسراء الخاصة ,

ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين درجة تقديرهم لمعوقات البحث العلمي تبعا لمتغير

الدراسة  ( :الجنس  ,المؤهل العلمي  ,نوع الكلية  ,الخبرة ) وتكونت عينة الدراسة من ()205

عضو هيئة تدريس  ,واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ,كما استخدمت اإلستبانة كأداة لجمع

المعلومات .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 أن أعضاء هيئة التدريس يعانون من مشكالت تعيق قيامهم بالبحوث العلمية  ,وبلغت نسبةتقديرهم لوجود مشكالت تعيق البحث العلمي (. )%79.54
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسراءالخاصة لمعوقات البحث العلمي تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث .
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسراءلمعوقات البحث العلمي تبعا لمتغير الخبرة .
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس لمقترحات تطويرالبحث العلمي تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث .

 -9دراسة كارو وآخرين  ( 2008 ) Caro & Othersبعنوان :إنتاج المعرفة التفاعلية وغير
التفاعلية من قبل أعضاء هيئة التدريس
Interactive vs. non-interactive knowledge production by faculty members.
هدفت إلى تحديد إنتاج المعرفة التفاعلية وغير التفاعلية من قبل أعضاء هيئة التدريس  ,وتحليل
الجهود التي يخضعها أعضاء هيئة التدريس لألنشطة التفاعلية وغير التفاعلية  ,ومعرفة الدوافع

وراء سلوك أعضاء هيئة التدريس  ,واتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ,وقد تم تطوير نموذج من

اإلختيار الفردي لدراسة محددات جهود أعضاء هيئة التدريس بين األنشطة التفاعلية وغير

التفاعلية  ,أما عينة الدراسة فقد تم تحديدها بطريقة عشوائية وبلغت ( )%10من المجتمع
األصلي  ,واستخدمت الدراسة اإلستبانة باإلضافة للمقابالت الشخصية واإلتصاالت الهاتفية
كأدوات لجمع المعلومات .
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 يقدم العدد اإلجمالي لإلنتاج الفكري والمعرفي لكل كلية مؤش ار على اإلنتاجية العلمية  ,لكنهذا المؤشر قد يكون غير دقيق لتأثره بعدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
 صعوبة إنتاج المعرفة غير التفاعلية أكثر من إنتاج المعرفة التفاعلية  ,حيث أن التفاعلالحقيقي يعتمد على متغيرات مختلفة .

 عضو هيئة التدريس يستجيب للحوافز غير النقدية بدال من النقدية . -11دراسة حسين ( )2006بعنوان  :الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته
بإنتاجيتهم العلمية في جامعة عدن .

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته بإنتاجيتهم
العلمية بجامعة عدن  ,وتحديد العالقة بين مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
ومستوى اإلنتاجية العلمية  ,وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ,واستخدم الباحث االستبانة كأداة

لجمع المعلومات  ,وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراة العاملين
بجامعة عدن موزعين على الدرجات األكاديمية ( :أستاذ مساعد  ,أستاذ مشارك  ,أستاذ).

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 وجود أثر لمتغير النوع وعدد سنوات الخبرة في الجامعة على مستوى اإلنتاجية العلمية . وجود أثر لمتغير الرتبة األكاديمية على فئات اإلنتاجية العلمية ما عدا البحوث العلميةالمقبولة للنشر .
 وجود أثر لمتغير الكلية على األبحاث المنشورة في مجالت علمية متخصصة . -11دراسة أدكنز و بد  ( 2006 ) Adkins & Buddبعنوان :اإلنتاجية العلمية ألعضاء
هيئة التدريس بكليات المكتبات وعلم المعلومات بالواليات المتحدة

Scholarly productivity of U.S Lis faculty.

هدفت إلى تحديد إنتاجية أعضاء هيئة التدريس من البحوث واإلنتاج الفكري في كليات المكتبات

وعلم المعلومات  ,والتعرف إلى األفراد والكليات األكثر إنتاجية  ,وتعد هذه الدراسة الثالثة ضمن

سلسلة الدراسات التي تفحص أدوات القياس اإلنتاجية التي تطبق على أعضاء هيئة التدريس في
برامج المكتبات وعلم المعلومات المجازة من جمعية المكتبات األمريكية  ,واعتمدت الدراسة على

كشاف اإلستشهادات المرجعية في مجال العلوم اإلجتماعية إلستقاء البيانات عن اإلنتاج الفكري .
وغطت الدراسة الفترة الزمنية من ( )2004_1999وتم تحليل البيانات في ضوء اإلطارين الفردي
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والمؤسسي لكل برنامج  ,وتكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس  ,واستخدمت أداة

البيانات  SSCiوهي أداة تعتمد نقل البيانات عن طريق اإلنترنت .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 بعض المحفوظات و المكتبات الرقمية ووسائل اإلعالم وأدب األطفال هي األقل عرضةلإلستخدام وهي أقل إحتماال أن تظهر في قائمة الباحثين.
 من الضروري إنتاج ونشر البحوث فهو يساعد على تأصيل األساس النظري والمعرفي. هناك عالقة إرتباطية بين اإلقتباس واإلنتاجية البحثية . -12دراسة السماوي ( )2005بعنوان  :المناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى أعضاء
هيئة التدريس بجامعة تعز .

هدفت التعرف إلى العالقة بين المناخ التنظيمي السائد في جامعة تعز واإلنتاجية العلمية لدى
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي  ,وتكون مجتمع الدراسة األصلي
من جميع أعضاء هيئة التدريس اليمنيين من حملة األلقاب العلمية( :أستاذ  ,أستاذ مشارك  ,أستاذ
مساعد) في جميع كليات جامعة تعز  ,والبالغ عددهم ( )109عضو هيئة تدريس  ,خالل العام

الجامعي  2004\2003موزعين على سبع كليات هي ( :التربية  ,اآلداب  ,الحقوق  ,العلوم

اإلدارية  ,العلوم  ,الطب  ,الهندسة)  ,وتم استبعاد( )9أعضاء هيئة تدريس من مجتمع الدراسة ,
منهم ( )4أعضاء معارين في الخارج في مهمات علمية  ,و ( )5أعضاء في حالة تفرغ علمي ,

وبذلك أصبح عدد أفراد المجتمع األصلي المتاح للدراسة هو( )100عضو هيئة تدريس  ,واستخدم

الباحث اإلستبانة كأداة للدراسة .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 تصور أعضاء هيئة التدريس للمناخ التنظيمي السائد في جامعة تعز جاء بدرجة تحققمنخفضة في جميع عناصر المناخ التنظيمي المشمولة بالدراسة.
 انخفاض مستوى متوسط اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز. عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≤0.05في تصور أعضاء هيئةالتدريس للمناخ التنظيمي السائد في جامعة تعز ,تعزى لمتغيرات (الكلية  ,الجنس  ,المركز
الوظيفي  ,الدرجة العلمية  ,سنوات الخبرة).
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≤0.05فيما يتعلق بمتوسط درجة واقعاإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز  ,تعزى لمتغيري (الكلية  ,الجنس).
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 -13دراسة الفيومي ( )2004بعنوان  :تصور مقترح لتنمية اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة
التدريس بكليات التربية في مصر.

هدفت إلى رصد وتحديد عناصر اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية

بالجامعات المصرية وأهم مؤشراتها وطرق قياسها  ,والتعرف إلى العوامل المؤثرة في اإلنتاجية

العلمية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بمصر  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )103عضو
هيئة تدريس واتبعت الباحثة المنهج الوصفي  ,كما استخدمت اإلستبانة كأداة للدراسة .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 تدني مستوى اإلنتاجية العلمية ألفراد عينة الدراسة بكليات التربية. ارتفاع تكاليف النشر يؤدي إلى عزوف البعض منهم عن إجراء البحوث العلمية. ضعف مستوى إعداد التجهيزات والتسهيالت الضرورية من مصادر المعرفة  ,وافتقار األقسامللتجهيزات التكنولوجية الحديثة يؤدي إلى إضاعة الجهد والوقت والمال.
 وجود أثر لمتغير العمر على اإلنتاجية العلمية للكتب والكتب المترجمة واألبحاث  ,وال يوجدأثر لمتغير العمر على اإلنتاجية العلمية لألبحاث المقدمة في الندوات والمؤتمرات العملية .
 -14دراسة الف ار ( )2004بعنوان :الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكاديمي بكليات التجارة
بمحافظات غزة  :من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.

هدفت إلى تحليل وحصر الصعوبات التي تعيق البحث العلمي في كليات التجارة في جامعات غزة ,

والعمل على وضع تصور لكيفية مواجهة معوقات البحث العلمي في كليات التجارة  ,واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )60عضو هيئة تدريس  ,كما
استخدمت اإلستبانة كأداة لجمع المعلومات .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 من أهم معوقات البحث العلمي قلة توافر الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة والكتب ,وانعدام التنسيق بين المكتبات.
 ال يوجد تطبيق لقانون حماية حقوق المؤلف بشكل فاعل في فلسطين. ال يوجد تخصيص موازنات للبحث العلمي  ,وهناك غياب للحوافز المادية والمعنوية منالجامعات لتشجيع البحث العلمي .
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 -15دراسة الشايع ( )2004بعنوان  :واقع اإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس ومعوقاته في
كليات العلوم اإلنسانية في جامعة الملك سعود .

هدفت إلى معرفة واقع اإلنتاج العلمي ومعوقاته ألعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم اإلنسانية في

جامعة الملك سعود بالرياض  ,وشملت عينة الدراسة ) (118عضو من أعضاء هيئة التدريس الذكور
في كليات التربية واآلداب والعلوم اإلدارية الموجودين على رأس عملهم  ,واعتمدت الدراسة على

المنهج الوصفي  ,أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن استفتاء قام الباحث ببنائه مسترشدا بالدراسات
السابقة في نفس المجال.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين كمية اإلنتاج العلمي لعينة الدراسة تعزى لمتغير الكلية. وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العلمية لصالح أعضاء هيئة التدريسبدرجة أستاذ وأستاذ مشارك .
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنسية لصالح عينة الدراسة من غيرالسعوديين على حساب زمالئهم السعوديين في كمية إنتاجهم العلمي .
 -16دراسة محمد ( )2003بعنوان  :العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
بأقسام المكتبات بالجامعات المصرية .

هدفت إلى تحديد العوامل التي تؤثر في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس والعوامل والظروف
الحاكمة لإلنتاجية العلمية  ,والتعرف إلى العوامل التي تعيق وتعرقل اإلنتاجية العلمية  ,واعتمدت

الدراسة على استخدام منهج القياس البيليوجرافي في إجراء التحليالت اإلحصائية لألشكال المختلفة

لإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس  ,وتكونت عينة الدارسة من ) (46عضو  ,واستخدم الباحث
اإلستبانة كأداة للدراسة .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين اإلنتاجية العلمية من ناحية وبين كل من  :العمر والجنسوالدرجة العلمية والخبرة األكاديمية وفترات اإلعارة للعمل بالخارج واإلشراف العلمي على
األطروحات وتقلد المناصب اإلدارية والحصول على الدورات والمنح والمهمات العلمية بالخارج
والتقدير العلمي .
 وجود عالقة سلبية بين اإلنتاجية العلمية والمتغيرات المستقلة التالية  :التخصص في المرحلةالجامعية األولى  ,والجامعة التي حصل منها األعضاء على الماجستير  ,والجامعة التي

حصل منها األعضاء على الدكتو اره  ,والدولة التي حصل منها األعضاء على الدكتو اره ,
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والمدة المستغرقة بين الدرجة الجامعية األولى والدكتو اره  ,وعدد األعضاء المنتمين للقسم

األكاديمي  ,وعضوية المجالس واللجان.

 -17دراسة صالح ( )2003بعنوان  :معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعات الفلسطينية .

هدفت التعرف إلى معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات

الفلسطينية  ,إضافة إلى الفروق في المعيقات تبعا لمتغيرات (الجامعة  ,والمؤهل العلمي  ,والرتبة
العلمية  ,وعدد األبحاث المنشورة  ,والتخصص  ,والخبرة)  ,ولتحقيق هذه األهداف اختيرت عينة
عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية  ,وتكونت من ( )284عضو هيئة تدريس  ,واتبع الباحث

المنهج الوصفي  ,كما استخدم االستبانة كأداة لجمع المعلومات .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05في الدرجة الكلية لمعيقات البحثالعلمي ومجاالته تبعا لمتغير الجامعة ,حيث كانت الفروق في غالبيتها لصالح جامعة الخليل.
 ال توجد فروق دالة إحصائيا في مجال المعيقات المتعلقة باإلدارة تبعا لمتغير المؤهل العلمي. وجود فروق دالة إحصائيا في مجال المعيقات المتعلقة بالنشر والتوزيع تبعا لمتغير الخبرةلصالح أصحاب الخبرة أكثر من ( )15سنة .
 أكدت الدراسة أن تحيز إدارة الجامعة في منح الرتب لفئة معينة يحد من االشتراك في إنجازاألبحاث العلمية حيث جاءت النتيجة بدرجة كبيرة .
 -18دراسة الغامدي  (2002) Al-Gamdiبعنوان :العوامل المؤثرة في البحث واإلنتاجية العلمية
ألعضاء هيئة التدريس في تخصص المكتبات والمعلومات

Factors associated with research and publication productivity of library
and information studies

هدفت إلى اختبار أثر عدة عوامل على اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس  ,وتتلخص هذه
العوامل فيما يلي  :العوامل الفردية ( العمر  ,النوع  ,الحالة اإلجتماعية  ,عدد األطفال  ,سنوات

الخبرة األكاديمية )  ,والعوامل المدعمة  ) :الدرجة األكاديمية  ,التعاون مع الزمالء  ,والدولة التي تم

الحصول منها على الدكتوراة  ,اإلنتاجية المبكرة ) و العوامل التي تحكم العمل بالقسم ( العبء

التدريسي  ,دعم رئيس القسم ) العوامل المؤسسية  ( :الخبرة البحثية  ,التكريم  ,مصادر استقاء
المعلومات ) واتبعت الدراسة المنهج الوصفي كما استخدمت اإلستبانة كأداة للدراسة .
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 أن العوامل التي لها أثر فاعل في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بأقسام المكتباتوالمعلومات هي:

 العوامل الفردية  ( :النوع  ,الحالة اإلجتماعية  ,سنوات الخبرة االكاديمية ) . العوامل المدعمة  ( :الدرجة األكاديمية  ,والدولة التي حصل منها على الدكتو اره ) . ظروف العمل بالقسم  ( :العبء التدريسي ) .-

العوامل المؤسسية  ( :مظاهر التكريم  ,مصادر استقاء المعلومات ) .

 -19دراسة الكفافي ( )2000بعنوان :اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر
والعوامل المؤثرة فيها .

هدفت التعرف إلى العوامل المجتمعية واألكاديمية والشخصية المؤثرة في اإلنتاجية العلمية ألعضاء
هيئة التدريس بجامعة األزهر  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )151عضو هيئة تدريس  ,واتبعت

الدراسة المنهج الوصفي لمعرفة العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية  ,بجانب المالحظة بالمشاركة
كأداة معاونة  ,كما استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 هناك عالقة بين العمر واإلنتاجية العلمية  ,حيث تزداد اإلنتاجية العلمية بزيادة العمر ثم تنخفضبعد ذلك.
 هناك عالقة بين نوع الكلية والتخصص وبين اإلنتاجية العلمية  ,فالكليات العملية أكثر إنتاجالألبحاث من الكليات النظرية التي تعد أكثر إنتاجا للكتب.
 هناك عالقة بين اإلتصاالت العلمية وبين اإلنتاجية العلمية  ,فكلما زادت اتصاالت العالم :(حضور مؤتمرات  ,اشتراك في الجمعيات العلمية  ,إطالع على الدوريات) زادت إنتاجية عضو
هيئة التدريس.
 -21دراسة دانيل  (2000) Danielبعنوان :ارتباط إصدرات الجامعة باإلنتاجية

Correlates of facutly publication productivity.

هدفت إلى تحديد اإلنتاجية المعرفية والعملية للجامعات في عشر دول هي  :استراليا  ,الب ارزيل  ,شيلي

 ,هونج كونج  ,اسرائيل  ,اليابان  ,كوريا  ,المكسيك  ,الواليات المتحدة  ,وبريطانيا  .واتبعت الدراسة

المنهج المقارن لعقد المقارنات المختلفة إلنتاجية الجامعات في البلدان المذكورة  ,ومعرفة العوامل التي
تؤدي إلى زيادة اإلنتاج العلمي لهذه الجامعات  ,كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 أن هناك اختالف بين الجامعات من حيث اإلنتاج المعرفي والعلمي  ,ويرجع ذلك إلى أنهناك تحديات مختلفة تواجه كل جامعة  ,وتختلف هذه التحديات من جامعة إلى أخرى .
 من أهم التحديات التي تواجه الجامعات االستثمارات غير المؤهلة التي أسست لتقديم نماذجلإلنتاجية البحثية  ,وبالتالي ال بد من إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس لتحسين اإلنتاج
العلمي والمعرفي الذي من شأنه أن يزيد من ارتفاع إنتاجية الجامعة.
 -21دراسة بيري وآخرون  ( 2000 ) Perry & othersبعنوان :تحليل طولي إلدارة ونمط المعهد

في اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس المعينين حديث ا

A longitudinal analysis of perceived control and type of institution in the
research productivity of newly hired faculty .

هدفت إلى تحديد اإلنتاجية البحثية لجامعة نيولي هيرد  ,والتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على

اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس  ,والتعرف إلى أفضل الخبرات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس
المعينين حديثا للتكيف مع البيئة الجامعية وزيادة اإلنتاجية البحثية  ,ومعرفة إذا ما كان العمر أو

الجنس ونوع المؤسسة مرتبط باإلنتاجية البحثية  .وأجريت الدراسة على خمسة معاهد للتعليم العالي
تابعة لجامعة نيولي هيرد  ,وتكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ,
واعتمدت الدراسة لمعرفة العوامل التي تؤثر على اإلنتاجية العلمية على الدراسة الطولية .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 البيئة المحيطة من أهم العوامل التي تؤثر على اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس. عمر عضو هيئة التدريس يؤثر على أدائه البحثي. ال يوجد أي تأثير لعامل النوع على األداء البحثي لعضو هيئة التدريس. -22دراسة بايمرت وردور  ( 2000) Baumert & Roederبعنوان  :بيئة المؤسسات
التعليمية وعالقتها باإلنتاجية المعرفية في الجامعة األلمانية

Institutional farm factors and productivity of knowledge in German

University.

هدفت التعرف إلى واقع اإلنتاجية المعرفية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في جامعة ألمانيا
الغربية ومعرفة الظروف المحيطة بعضو هيئة التدريس  ,والتي تؤثر على أدائه المهني وقيامه باألبحاث

العلمية  ,وكذلك معرفة اإلنتاج المعرفي من حيث المؤلفات والمنشورات واألبحاث المنشورة في المجالت

التربوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون منصب عمداء الكليات وذلك بهدف تقويم إنتاجية الجامعة
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 ,واتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ,واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة  ,وتكونت عينة الدراسة من
جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في جامعة ألمانيا والذين بلغ عددهم ( )137عضو .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 هناك تباين بين المنشورات والمؤلفات وعدد تكرارها في المجالت التربوية الختالف متغيرالمنصب اإلداري.
 تؤثر الظروف المحيطة بعضو هيئة التدريس على إنتاجه المعرفي وأدائه المهني. -زيادة عدد ساعات التدريس  ,وانخفاض العائد المادي تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية العلمية.

التعقيب على الدراسات السابقة :

بعد اإلطالع على ما أمكن الوصول إليه من دراسات سابقة محلية وعربية وأجنبية ذات ارتباط

بموضوع الدراسة الحالية بمحوريها  ( :معايير المنظمة المتعلمة  ,واإلنتاج المعرفي ) تم اختيار

األقرب صلة وارتباطا بالموضوع وهنا تعلق الباحثة على هذه الدراسات حسب محوريها .

أوال  /التعقيب على الدراسات المتعلقة بمعايير المنظمة المتعلمة :
أ -أوجه اال تفاق و االختالف بين الدراسات السابقة :

من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمحور المنظمة المتعلمة وجدت الباحثة أوجه اتفاق
واختالف بين هذه الدراسات السابقة بعضها ببعض ومع الدراسة الحالية وقد تمثلت هذه األوجه في
النقاط التالية :
 -1من حيث المنهج المتبع :
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات على اتباع المنهج الوصفي ما عدا دراسة Brasco

) (2009التي اتبعت المنهج التجريبي  ,ودراسة ) Kapusuzoglu (2007التي اتبعت المنهج
الوصفي والمسحي  ,ودراسة أبو خضير ( )2006التي اتبعت فيه الباحثة مزيج من مناهج

البحث وهي  :المنهج الوصفي الوثائقي  ,والمنهج المسحي الوصفي التحليلي  ,ومنهج النظم ,
أما دراسة ) Lzham et al (2006فقد اتبعت المنهج الكمي المسحي .

 -2من حيث العينة المختارة :

تنوعت العينات  ,فمنها ما تكونت من طلبة الجامعات كدراسة ) , Birzina (2009ومنها ما
اشتملت على موظفي المؤسسات العامة كدراسة الرفاعي ( , )2011ودراسة النسور (, )2010
ومنها ما تكونت من المعلمين والمدراء والمفتشين كدراسة ) , Kapusuzoglu (2007ومنها ما

اشتملت على المعلمين واإلداريين كدراسة عبابنة ( , )2007ومنها ما اقتصر فقط على المعلمين
85

كدراسة رضوان وآخرون ( , )2014ودراسة البنا ( , )2012ودراسة جبران ( , )2011ودراسة

) , Brasco (2009ودراسة ) , Lzham (2006ومنها ما اشتمل على أعضاء هيئة التدريس
واإلداريين في الجامعات كدراسة مرتجى وأبو حشيش ( , )2011ودراسة أبو خضير (, )2006

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عساف ( , )2114ودراسة ) Agaoglu (2006حيث اشتملت
عينة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات .

 -3من حيث األداة المستخدمة :

اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات على استخدام االستبانة كأداة للدراسة  ,فيما جمع
بعضها بين اإلستبانة والمقابلة الشخصية كدراسة ) , Birzina (2009ودراسة أبو خضير

(.)2006

ثاني ا  /التعقيب على الدراسات المتعلقة باإلنتاج المعرفي :

من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمحور اإلنتاج المعرفي وجدت الباحثة أوجه اتفاق
واختالف بين هذه الدراسات السابقة بعضها ببعض ومع الدراسة الحالية وقد تمثلت هذه األوجه

في النقاط التالية :

 -1من حيث المنهج المتبع :
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات على اتباع المنهج الوصفي ما عدا دراسة محمد

( )2003التي اتبعت منهج القياس البيليوجرافي  ,ودراسة ) Daniel (2000التي اتبعت المنهج
المقارن .

 -2من حيث العينة المختارة :
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات باتخاذها أعضاء هيئة التدريس من الجنسين كعينة
للدراسة  ,بينما اقتصرت دراسة راضي ( )2008على عضوات هيئة التدريس  ,واشتملت دراسة

الحايس ( )2010على طالب الدراسات العليا  ,بينما تكونت عينة حلس ( )2009من مسؤولي
عمادات البحث العلمي والشؤون اإلدارية .

 -3من حيث األداة المستخدمة :
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات على استخدام االستبانة كأداة للدراسة  ,وبعضها
استخدم االستبانة والمقابلة الشخصية كدراسة الحايس ( , )2010ودراسة ) , Can (2008بينما

استخدمت دراسة حلس ( )2009المقابلة فقط كأداة للدراسة  ,واستخدمت دراسة & Adkins

) Budd (2006أداة بيانات  SSCIلنقل البيانات عن طريق اإلنترنت .

ثالث ا  /ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
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 تميزت بشمولها لمتغيرين ( معايير المنظمة المتعلمة – اإلنتاج المعرفي )  ,ودراسة العالقةبينهما .
 كما أنها ستطبق هذه الدراسة في بيئة مغايرة لبيئات الدراسات السابقة وهي – كليات التربيةبالجامعات الفلسطينية بغزة .

رابعا  /أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :

 توفير القاعدة المعلوماتية والفكرية للدراسة واإلطالع  ,وبلورة مشكلة الدراسة وتحديدها بشكلعلمي سليم .
 إثراء اإلطار النظري فيما يتعلق بموضوعات الدراسة الحالية . تحديد المتغيرات التصنيفية المناسبة للدراسة ( :الجنس  ,الجامعة  ,الرتبة األكاديمية ,سنوات الخدمة  ,التخصص العلمي ).
 تحديد المنهج المناسب إلجراء الدراسة الحالية  ,وهو المنهج الوصفي التحليلي  ,وكذلكالتعرف على األساليب اإلحصائية األنسب لتحليل البيانات .
 االستفادة من توصيات واقتراحات بعض الدراسات السابقة في التعرف على الجوانب التيتستحق الدراسة .
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الفصل الرابع

منهج وإجـراءات الدراسـة








-

منهج الدارسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
أدوات الدراسة
صدق وثبات استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة
صدق وثبات استبانة مستوى اإلنتاج المعرفي
الخطوات اإلجرائية
األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع

منهج وإجراءات الدراسـة
يتض مممن ه ممذا الفص ممل الخطم موات واإلجم مراءات الت ممي تم ممت ف ممي الجان ممب المي ممداني م ممن ه ممذه
الد ارسم ممة مم ممن حيم ممث مم ممنهج الد ارسم ممة ,ومجتم م ممع الد ارسم ممة ,والعينم ممة التم ممي طبقم ممت عليه م مما ,واألدوات

المستخدمة ,والدراسة االستطالعية التي همدفت للتحقمق ممن صمدق وثبمات األدوات ,والتوصمل إلمى
النتائج النهائية للدراسة ,وذلك على النحو التالي:
أوالا_منهج الدراسة:

اسممتخدمت الباحثممة المممنهج الوصممفي التحليلممي ,الممذي يبحممث عممن الحاضممر ,ويهممدف إلممى

تجهيممز بيانممات إلثبممات فممروض معينممة تمهيممدا لإلجابممة عممن تسمماؤالت محممددة بدقممة تتعلممق بممالظواهر

الحالي ممة ,واألح ممداث الراهن ممة الت ممي يمك ممن جم ممع المعلوم ممات عنه مما ف ممي زم ممان إجم مراء البح ممث ,وذل ممك
باستخدام أدوات مناسمبة (األغما )43 :2002 ,إذ تحمدد الد ارسمة الوصمفية الوضمع الحمالي للظماهرة

الممراد د ارسممتها وهممو ممنهج يسممتخدم االسممتبيانات فممي جممع البيانممات علممى أن تكمون علممى درجممة مممن

الموضوعية والثبات ( .أبو عالم)50 :2011 ,
ثانيا_ مجتمع الدراسة:

بل ممغ حج ممم المجتم ممع األص مملي للد ارس ممة ( )149عض ممو هيئ ممة ت ممدريس بكلي ممات التربي ممة ف ممي

الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من الجنسين ,منهم ( )120من الذكور و( )29من اإلناث.
ثالث ا_ عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
ت ممم اختيم ممار عينمممة عش م موائية اسمممتطالعية قوامه مما ( )32مم ممن أعضممماء هيئمممة الت ممدريس ممممن
الجنسين من مجتمع الدراسة األصلي ,وتم تطبيق األدوات المسمتخدمة فمي همذه الد ارسمة علمى همذه

العينممة بهممدف التحقممق مممن صممالحية األدوات للتطبيممق علممى أف مراد العينممة الكليممة ,وذلممك مممن خممالل
حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المالئمة.
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ب .العينة الميدانية:
تممم اختيممار عينممة مسممحية مممن مجتمممع الد ارسممة األصمملي ,وقممد بلممغ عممدد أفمراد العينممة ()102
عض موا مممن الجنسممين ,مممنهم ( )81مممن الممذكور بنسممبة ( )%79.4ومممنهم ( )21مممن اإلنمماث بنسممبة

(.)%20.6

والجدول التالي يبين التك اررات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لعدد من المتغيرات

المستقلة التصنيفية ,وذلك كما يلي:

جدول ()1

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا للمتغيرات التصنيفية
البيان
الجنس

الجامعة

الرتبة األكاديمية

سنوات الخدمة

التخصص العلمي

المتغير

العدد

%

ذكور

81

79.4

إناث

21

20.6

األزهر

12

11.8

اإلسالمية

24

23.5

األقصى

66

64.7

ماجستير

22

21.6

أستاذ مساعد

49

48.0

أستاذ مشارك

20

19.6

أستاذ

11

10.8

أقل من  5سنوات

10

9.8

10 – 5

42

41.2

أكثر من  10سنوات

50

49.0

أصول التربية

37

36.3

المناهج و طرق التدريس

29

28.4

علم النفس

36

35.3
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رابع ا_ أدوات الدراسة:

 .1استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية :إعداد الباحثة
قامممت الباحثممة بإعممداد اسممتبانة درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة,

واعتمممدت مقيمماس سممينج فممي إعممداد االسممتبانة والممذي يتكممون مممن ( )5مجمماالت واشممتملت االسممتبانة
على ( )53فقرة موزعة على خمس مجاالت  ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()2

توزيع الفقرات على مجاالت استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

التفكير النظمي

10

اإلتقان الشخصي

11

النماذج العقلية

10

الرؤية المشتركة

11

تعلم الفريق

11

االستبانة ككل

53

وتتم االستجابة على االستبانة وفقا لتمدرج خماسمي علمى طريقمة ليكمرت (بدرجمة كبيمرة جمدا

–بدرجة كبيرة– بدرجة متوسطة– بدرجة قليلة– بدرجة قليلة جدا) وتصحح على التموالي بالمدرجات

( ,)1 - 2 – 3 – 4 – 5وجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

ويتم احتساب درجة المفحوص علمى االسمتبانة بجممع درجاتمه علمى كمل مجمال وجممع درجاتمه علمى

جميع المجاالت لحساب الدرجة الكلية لالستبانة ,وتتراوح الدرجة على االستبانة ككمل بمين (– 53

 265درجممة) ,وتعبممر الدرجممة المنخفضممة عممن ضممعف درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي
كليممات التربيممة فيممما تعبممر الدرجممة المرتفعممة عممن ارتفمماع درجممة تموافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي

كليات التربية.

صدق وثبات استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية:

الصـدق:

أ .صدق المحكمين:
تم عرض االستبانة في صورتها األولية -انظر ملحق رقم ( )1على عدد من األسماتذة الجمامعيين

المتخصصممين فممي أصممول التربيممة والقيمماس التربمموي ؛ حيممث قمماموا بإبممداء آرائهممم ومالحظمماتهم حممول
مناسبة فقمرات االسمتبانة  ,وممدى انتمماء الفقمرات إلمى كمل مجمال ممن مجماالت االسمتبانة  ,وسمالمة
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فق مرات االسممتبانة مممن حيممث الصممياغة اللغويممة ,وفممي ضمموء تلممك اآلراء تممم اسممتبعاد بعممض الفق مرات
وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد الفقرات ( )52فقرة  .انظر ملحق رقم ()3

ب .صـدق االتساق الداخلي:

تممم حسمماب صممدق االتسمماق الممداخلي السممتبانة درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي

كليممات التربيممة ,وذلممك بحسمماب معممامالت االرتبمماط بممين درجممة كممل فقمرة ودرجممة المجممال الممذي تنتمممي
إليه ,والجداول التالية تبين ذلك:
جدول ()3

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول (التفكير النظمي) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرة

فقرات المجال األول (التفكير النظمي)

مستوى

معامل

االرتباط

الداللة

0.823

دالة عند 0.01

2

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار

0.876

دالة عند 0.01

3

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في التخطيط المستقبلي لها

0.858

دالة عند 0.01

4

تعد الجامعة التغذية الراجعة منطلقا للتفكير المستقبلي

0.861

دالة عند0.01

5

تدفع الجامعة باتجاه التفكير في تدويل تجربتها المحلية

0.878

دالة عند 0.01

0.827

دالة عند 0.01

0.839

دالة عند 0.01

0.830

دالة عند 0.01

0.799

دالة عند 0.01

0.888

دالة عند 0.01

1

6
7
8
9
10

ترسخ الجامعة مبدأ التصور الكلي في التفكير لحل المشكالت التي تواجه
أعضاء هيئة التدريس

تسخر الجامعة إمكاناتها الالزمة لربط عضو هيئة التدريس في كلية التربية
بالمستحدثات التكنولوجية
تستند الجامعة في ق ارراتها على التفكير اإليجابي نحو المستقبل
تساعد الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد أكثر النماذج فعالية في
إحداث التغيير المطلوب
توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس لتجنب الحلول العرضية والتركيز على

األسباب غير الواضحة

تطور الجامعة من مستواها بالتركيز على تحسين المستوى األكاديمي
ألعضاء هيئة التدريس

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01
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جدول ()4

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني (اإلتقان الشخصي) مع الدرجة الكلية للمجال
معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

0.918

دالة عند 0.01

0.778

دالة عند 0.01

0.846

دالة عند 0.01

0.836

دالة عند 0.01

5

تتبنى الجامعة استراتيجيات الموهبة واإلبداع كأساس إلدارة الموارد البشرية

0.849

دالة عند 0.01

6

تشجع الجامعة قوى التغيير اإليجابي لتجديد األهداف المستقبلية

0.876

دالة عند 0.01

0.833

دالة عند 0.01

0.897

دالة عند 0.01

0.881

دالة عند 0.01

0.809

دالة عند 0.01

0.726

دالة عند 0.01

فقرات المجال الثاني (اإلتقان الشخصي)

الفقرة
1
2
3
4

7
8
9
10
11

توفر الجامعة البيانات والمعلومات الالزمة للتنمية المهنية والبحث العلمي
لدى عضو هيئة التدريس
تدفع الجامعة أعضاء هيئة التدريس باتجاه مشاركة المعرفة محليا ودوليا
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على عرض أفكارهم بغض النظر عن
موقعهم الوظيفي أو رتبهم األكاديمية
تسمح الجامعة لعضو هيئة التدريس بالتواصل مع جهات خارجية لتبادل
المنافع وزيادة القدرات على تحقيق النتائج

تشجع الجامعة عضو هيئة التدريس على تنفيذ المهام انطالقا من األفكار
الجديدة
تسعى الجامعة لتطوير جوانب الضعف لدى أعضاء هيئة التدريس وتحسين
كفاءتهم انطالقا من ثقتهم بأنفسهم
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على التعليم المستمر معتبرة ذلك أم ار
حيويا مدى الحياة
تثمن الجامعة اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على أرض الواقع
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد المهارات التي يحتاجونها
إلنجاز مهامهم بالمستقبل

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

جدول ()5

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث (النماذج العقلية) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

الفقرة

فقرات المجال الثالث (النماذج العقلية)

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.666

دالة عند 0.01

0.770

دالة عند 0.01

3

تعتمد الجامعة مبدأ تقبل اآلخر والحوار كأساس لصياغة أهدافها المستقبلية

0.880

دالة عند 0.01

4

توفر الجامعة أجواء ثقافية تدعم التفكير

0.846

دالة عند 0.01

1
2

تعتمد الجامعة على أسلوب التخطيط العلمي إلنتاج خطط جيدة
تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في المشاركة من خالل
قدرتهم على تحليل النظم

93

5
6
7
8
9
10

تعتمد الجامعة بيئة اإلنفتاح في مناخات العمل لمواجهة الصعوبات
تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس الفرصة لتطبيق معتقداتهم ووجهات
نظرهم على أرض الواقع بما ال يتعارض مع سياستها
تعتمد الجامعة في صناعة ق ارراتها على اهتماماتها الحقيقية بعيدا عن
االعتبارات الشخصية
تؤكد الجامعة على التأمل الفردي قبل اتخاذ الق اررات الهامة
تنتهج الجامعة االستفسار من خالل إجراء المحادثات وتقاسم الرؤى مع
اآلخرين
تدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى فهم التعقيدات والقضايا الخالفية

كأساس لإلبداع

0.889

دالة عند 0.01

0.905

دالة عند 0.01

0.854

دالة عند 0.01

0.876

دالة عند 0.01

0.924

دالة عند 0.01

0.882

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

جدول ()6

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع (الرؤية المشتركة) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الرابع (الرؤية المشتركة)

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس المساهمة الجماعية في تقويم إنجازاتها
الحالية
تسعى الجامعة إلى تذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس للتعلم

المشترك

تشكل الجامعة لجانا متخصصة إلثراء رؤيتها اإلستراتيجية في ضوء
المستجدات والتحديات
تبني الجامعة رؤى موحدة لجميع مجموعات العمل وأقسام الجامعة
تعمل الجامعة على دمج الرؤى الفردية ألعضاء هيئة التدريس في اتجاه
واحد يعبر عن الرؤية المشتركة لها
تقوم الجامعة عبر إدارتها العليا باستخدام سلطتها لفرض رؤيتها على

أعضاء هيئة التدريس

تعمل الجامعة على نشر الرؤية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس من
خالل االتصال الشخصي عبر الشبكات غير الرسمية
تسعى الجامعة لتطوير الرؤى الشخصية ألعضاء هيئة التدريس لتتشابه
وتتكامل مع الرؤية العامة لها
تسند الجامعة أدوا ار واضحة ألعضاء هيئة التدريس تضمن من خاللها
ممارستهم لتحقيق الرؤية المشتركة
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معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.874

دالة عند 0.01

0.889

دالة عند 0.01

0.817

دالة عند 0.01

0.771

دالة عند 0.01

0.893

دالة عند 0.01

0.175

غير دالة إحصائيا

0.880

دالة عند 0.01

0.852

دالة عند 0.01

0.940

دالة عند 0.01

10
11

تركز الجامعة على الرؤية اإليجابية ( األشياء التي تود تحقيقها) مقابل

الرؤية السلبية ( األشياء التي تود التخلص منها )

تصنع الجامعة رؤياها المستقبلية بناء على فهم دقيق للواقع واألسباب
الحقيقية للمشكالت

0.863

دالة عند 0.01

0.824

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

جدول ()7

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الخامس (تعلم الفريق) مع الدرجة الكلية للمجال
رقم

فقرات المجال الخامس (تعلم الفريق)

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

يناقش أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األخطاء بصراحة وشفافية في
كل وحدة ( قسم  -كلية)
توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى التعامل مع المشكالت باعتبارها
فرصا للتعلم
تشجع الجامعة قيام العالقات بين أعضاء هيئة التدريس على مبدأ االحترام
والثقة المتبادلين
توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى إنجاز مهامهم كفريق متعاون
مبدع .
تقوم الجامعة بإنشاء فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس لتحقيق النتائج
المرغوبة .
تمنح الجامعة فرق العمل الحرية لتكييف أهدافها وفقا لتطور األحداث .
تسعى الجامعة من خالل تشكيل فرق عمل إلى استثمار قدرات وامكانات
العاملين لتحقيق أعلى مستوى من التعلم .

تطرح الجامعة على فرق العمل قضايا يصعب تحقيقها بشكل فردي .
تعمل الجامعة على توفير فرص تعليمية لفرق العمل بالتنسيق مع
المؤسسات والمراكز العلمية والعالمية .
تدعو الجامعة فريق العمل إلى اإلنتاج عبر توظيف الطاقة الذكائية
للجماعة مقابل ذكاءات األفراد .
تشجع الجامعة على التعلم المتبادل بين أعضاء الفريق الواحد والفرق

األخرى لتطوير مهاراتهم .

مستوى

معامل

االرتباط

الداللة

0.717

دالة عند 0.01

0.857

دالة عند 0.01

0.597

دالة عن0.01

0.848

دالة عند 0.01

0.783

دالة عند 0.01

0.682

دالة عند 0.01

0.785

دالة عند 0.01

0.739

دالة عند 0.01

0.817

دالة عند 0.01

0.772

دالة عند 0.01

0.854

دالة عند0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

95

يتبين من الجداول السابقة أن معظم فقرات استبانة درجة تموافر معمايير المنظممة المتعلممة

في كليات التربية ( 52فقرة) حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إليمه عنمد مسمتوى
داللة أقمل ممن ) , (0.05فمي حمين لمم تحقمق الفقمرة رقمم ( )6ممن المجمال ال اربمع (الرؤيمة المشمتركة)
درجة ارتباط دالة  ,وتم حذفها ,وبذلك تبقى االستبانة فمي صمورته النهائيمة تتكمون ممن ( )52فقمرة,
وبذلك تتراوح الدرجة الكلية على االستبانة في صورتها النهائية بين ( 260 – 52درجة).
كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة ,والجـدول التـالي
يبين ذلك:

جدول ()8

يبين ارتباطات درجات مجاالت استبانة درجة توافر

معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

التفكير النظمي

0.920

دالة عند 0.01

اإلتقان الشخصي

0.907

دالة عند0.01

النماذج العقلية

0.938

دالة عند 0.01

الرؤية المشتركة

0.891

دالة عند 0.01

تعلم الفريق

0.791

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يتبين من الجدول السابق أن جميع مجاالت استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة
في كليات التربية حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالستبانة عنمد مسمتوى داللمة  ,0,01ممما

يدلل أيضا على أن االستبانة في صورتها النهائية تتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق المداخلي.

كممما يشممير ذلممك إلممى أن جميممع فق مرات ومجمماالت االسممتبانة تشممترك فممي قيمماس خاصممية درجممة ت موافر
معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية لدى أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية .
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ثبات استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قامم مت الباحثم مة بحس مماب معام ممل االرتب مماط ب ممين درج ممات الفقم مرات الفردي ممة ودرج ممات الفقم مرات

الزوجية لكل مجال و الدرجة الكلية الستبانة درجة توافر المنظممة المتعلممة فمي كليمات التربيمة ,ثمم
اس ممتخدمت معادل ممة س ممبيرمان-بم مراون لتع ممديل ط ممول المج ممال زوج ممي ع ممدد الفقممرات ومعادل ممة جتم ممان
لتعديل طول المجال فردي عدد الفقرات ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()9

يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية

الستبانة درجة توافر المنظمة المتعلمة في كليات التربية
المتغير

عدد

معامل

معامل

مستوى الداللة

الفقرات

االرتباط

الثبات

التفكير النظمي

10

0.828

0.906

دالة عند 0.01

اإلتقان الشخصي

11

0.878

0.935

دالة عند 0.01

النماذج العقلية

10

0.914

0.955

دالة عند 0.01

الرؤية المشتركة

10

0.823

0.903

دالة عند 0.01

تعلم الفريق

11

0.769

0.870

دالة عند 0.01

الدرجة الكلية لالستبانة

52

0.810

0.895

دالة عند 0.01

يتبممين مممن الجممدول السممابق أن معممامالت الثبممات تراوحممت بممين ( ,)0.955 – 0.870وهممي

دالة عند مستوى ( ,)0.01مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

ت ممم تق ممدير ثب ممات االس ممتبانة بحس مماب معام ممل ألف مما كرونب مماخ لمج مماالت االس ممتبانة  ,وك ممذلك

االستبانة ككل ,والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ()10

يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانة درجة توافر معايير

المنظمة المتعلمة في كليات التربية باستخدام معامل ألفا ,وكذلك االستبانة ككل
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبيان
التفكير النظمي

10

0.955

اإلتقان الشخصي

11

0.958

النماذج العقلية

10

0.947

الرؤية المشتركة

10

0.951

تعلم الفريق

11

0.931

الدرجة الكلية لالستبانة

52

0.984

يتضح من الجدول السابق أن قيم ألفا مرتفعة وتدلل على أن االستبانة تتسمم بدرجمة جيمدة

من الثبات تفي بمتطلبات تطبيقها على أفراد العينة.

مممما سممبق اتضممح للباحثممة أن اسممتبانة درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات

التربية موضموع الد ارسمة تتسمم بدرجمة عاليمة ممن الصمدق والثبمات؛ تعمزز النتمائج التمي سميتم جمعهما
للحصول على النتائج النهائية للدراسة.
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 .2استبانة اإلنتاج المعرفي :إعداد الباحثة
قامممت الباحثممة بإعممداد اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي ,وتتكممون االسممتبانة مممن ( )27فقمرة موزعممة

على مجالين ,والجدول التالي يبين توزيع فقرات االستبانة على المجاالت:
جدول ()11

توزيع الفقرات على مجاالت استبانة اإلنتاج المعرفي
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

طبيعة اإلنتاج المعرفي

15

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

12

الدرجة الكلية لالستبانة

27

وتتم االستجابة على االستبانة وفقا لتمدرج خماسمي علمى طريقمة ليكمرت (بدرجمة كبيمرة جمدا
–بدرجة كبيرة– بدرجة متوسطة– بدرجة قليلة– بدرجة قليلة جدا) وتصحح على التموالي بالمدرجات

( ,)1 - 2 – 3 – 4 – 5وجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

وي ممتم احتس مماب درج ممة المفح مموص عل ممى االس ممتبانة بجم ممع درجات ممه عل ممى ك ممل مج ممال وجم ممع

درجاتهم ما عل ممى جمي ممع المج مماالت لحس مماب الدرج ممة الكلي ممة لإلنت مماج المعرف ممي ,وتتم مراوح الدرج ممة عل ممى
االس ممتبانة كك ممل ب ممين ( 135 – 27درج ممة) ,وتعب ممر الدرج ممة المنخفض ممة ع ممن ت ممدني واق ممع اإلنت مماج

المعرفي فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن واقع مرتفع من اإلنتاج المعرفي.
صدق وثبات استبانة اإلنتاج المعرفي:

الصـدق:

أ .صدق المحكمين:
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على نفس مجموعة األساتذة الجامعيين المتخصصين في

أصممول التربيممة والقيمماس التربمموي (ملحممق رقممم )1؛ وذلممك للحكممم علممى سممالمة فق مرات االسممتبانة مممن
حيث الصياغة اللغويمة وممدى انتمماء الفقمرات إلمى كمل مجمال ممن مجماالت االسمتبانة  ,وفمي ضموء

المالحظممات التممي أبممداها المحكمممون ,تممم حممذف بعممض الفقمرات وتعممديل بعضممها( .انظممر ملحممق رقممم
)3

ب .صـدق االتساق الداخلي:

لحس مماب ص ممدق اس ممتبانة درج ممة تم موافر مع ممايير المنظم ممة المتعلم ممة ف ممي كلي ممات التربي ممة ت ممم حس مماب
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه ,والجداول التالية تبين ذلك:
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جدول ()12

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول

(طبيعة اإلنتاج المعرفي) مع الدرجة الكلية للمجال
معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

1

أشارك في المؤتمرات العلمية المحلية

0.638

دالة عند 0.01

2

أشارك في المؤتمرات العلمية الدولية

0.636

دالة عند 0.01

3

أقوم بتحكيم البحوث المراد نشرها ضمن مجالت أو مؤتمرات

0.843

دالة عند 0.01

4

أقوم بنشر األبحاث في المجالت العلمية المحكمة

0.732

دالة عند 0.01

5

أقوم بالنشر ضمن مجالت ذات صفة عالمية

0.759

دالة عند 0.01

6

أقوم بالنشر ألبحاثي عبر مواقع إلكترونية

0.704

دالة عند 0.01

7

أشترك مع زمالئي في إعداد الكتب المقررة

0.806

دالة عند 0.01

8

أقوم باإلشراف على فعاليات التربية المدنية

0.172

غير دالة إحصائيا

9

أساهم في ترجمة بعض كتب االختصاص

0.653

دالة عند 0.01

10

أقوم باإلشراف على الرسائل العملية

0.822

دالة عند 0.01

11

أشارك في مناقشة الرسائل العلمية

0.726

دالة عند 0.01

12

أشارك في ندوات علمية متخصصة

0.800

دالة عند 0.01

13

أعد مادة تدريبية لورش العمل التي أشارك بها

0.714

دالة عند 0.01

14

أشارك في عمل بعض مراكز البحوث

0.623

دالة عند 0.01

15

أقدم استشارات علمية لطلبة الدراسات العليا

0.212

غير دالة إحصائيا

الفقرة

فقرات المجال األول (طبيعة اإلنتاج المعرفي)

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01
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جدول ()13

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني

(توافر مقومات اإلنتاج المعرفي) مع الدرجة الكلية للمجال
معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

1

توفر الجامعة رأس المال البشري من الكفاءات المدربة المتخصصة والباحثة .

0.777

دالة عند 0.01

2

تتبنى الجامعة األفكار العلمية الرائدة في مجال البحث التربوي .

0.788

دالة عند0.01

3

تقبل الجامعة األبحاث المقدمة على أسس علمية وموضوعية .

0.605

دالة عند0.01

4

تخصص الجامعة ميزانية مناسبة خاصة بالبحث واإلنتاج المعرفي .

0.732

دالة عند 0.01

5

تقدم الجامعة الجوائز ألفضل البحوث .

0.907

دالة عند 0.01

6

توفر الجامعة المراجع والمصادر اإللكترونية الالزمة لإلنتاج المعرفي .

0.719

دالة عند 0.01

7

توفر الجامعة أنظمة تعاون مع مراكز البحوث لتسهيل إنتاجها المعرفي .

0.805

دالة عند 0.01

8

توفر الجامعة قنوات اتصال بين الباحثين والخبراء محليا ودوليا لتسويق إنتاجهم المعرفي .

0.807

دالة عند0.01

9

تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي في تطبيق أدوات البحث .

0.610

دالة عند 0.01

10

تعمم الجامعة نتائج األبحاث العلمية لالستفادة منها .

0.685

دالة عند 0.01

11

تخصص الجامعة منح بحثية للباحثين المتميزين .

0.731

دالة عند 0.01

12

تخفف الجامعة أعباء الكادر األكاديمي للتفرغ لإلنتاج المعرفي .

0.593

دالة عند 0.01

فقرات المجال الثاني (توافر مقومات اإلنتاج المعرفي)

الفقرة

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يتبممين مممن الجممداول السممابقة أن معظممم فق مرات اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي ( 25فق مرة) حققممت
ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إليمه عنمد مسمتوى داللمة أقمل ممن ) , (0.05فمي حمين

لم تحقق الفقرتين ( )15 ,8من المجال األول (طبيعة اإلنتاج المعرفي) ارتباطات دالة مع الدرجة
الكلية للمجال

وتبقممى االسممتبانة فممي صممورتها النهائيممة تتكممون مممن ( )25فق مرة ,وبممذلك تت مراوح الدرجممة الكليممة علممى

االستبانة في صورتها النهائية بين ( 125 – 25درجة).
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كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة ,والجـدول التـالي
يبين ذلك:

جدول ()14

يبين ارتباطات درجات مجاالت استبانة اإلنتاج المعرفي مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

طبيعة اإلنتاج المعرفي

0.878

دالة عند 0.01

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

0.784

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )30عند مستوى داللة  ,0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يتبممين مممن الجممدول السممابق أن جميممع مجمماالت اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي حققممت ارتباطممات

دالممة ممع الدرجممة الكليممة لالسممتبانة عنممد مسممتوى داللممة ) ,(0.01ممما يممدلل أيضمما علممى أن االسممتبانة
في صورتها النهائية تتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق الداخلي .كما يشير ذلمك إلمى أن جميمع
فقرات ومجاالت االستبانة تشترك في قياس خاصية اإلنتاج المعرفي لدى أفراد العينة من أعضماء
هيئة التدريس .

ثبات استبانة اإلنتاج المعرفي:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قام مت الباحثم مة بحس مماب معام ممل االرتب مماط ب ممين مجمم مموع درج ممات الفقممرات الفردي ممة ومجم مموع

درجات الفقرات الزوجية لكل مجال والدرجة الكلية الستبانة اإلنتاج المعرفي ,ثم استخدمت معادلمة
سممبيرمان-بمراون لتعممديل طممول المجممال زوجممي عممدد الفقمرات ومعادلممة جتمممان لتعممديل طممول المجممال
فردي عدد الفقرات ,والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ()15

يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبانة اإلنتاج المعرفي
عدد

معامل

معامل

الفقرات

االرتباط

الثبات

طبيعة اإلنتاج المعرفي

13

0.794

0.885

دالة عند 0.01

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

12

0.693

0.818

دالة عند 0.01

الدرجة الكلية لالستبانة

25

0,739

0.850

دالة عند 0.01

المتغير
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مستوى الداللة

يتبممين مممن الجممدول السممابق أن معممامالت الثبممات تراوحممت بممين ( ,)0.885_ 0.818وهممي

دالة عند مستوى ) ,)0.01مما يشير إلى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تم تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة ودرجتها الكلية ,والجدول
التالي يبين ذلك:

جدول ()16

يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانة اإلنتاج

المعرفي باستخدام معامل ألفا ,وكذلك درجتها الكلية
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبانة
طبيعة اإلنتاج المعرفي

13

0.929

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

12

0.912

الدرجة الكلية لالستبانة

25

0.930

يتضح من الجدول السابق أن قيم ألفا مرتفعة ,وتدلل على أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة
من الثبات تفي بمتطلبات تطبيقها على أفراد العينة.

مما سبق اتضح للباحثة أن استبانة اإلنتاج المعرفي موضوع الدراسة تتسم بدرجة عالية من
الصدق والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

خامسا_ الخطوات اإلجرائية:

قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفقا للخطوات اآلتية :
 -إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهائية .

 توجيمه كتماب مممن عممادة الد ارسمات العليمما بجامعمة األزهممر إلمى كمل مممن الجامعمة اإلسممالميةوجامعة األقصى لتسهيل مهمة الباحثة بالموافقة على تطبيق االستبانة على أعضاء هيئة

التدريس في كلية التربية .

 الحصم ممول علم ممى اسم ممتجابات عينم ممة الد ارسم ممة  ,ثم ممم إدخم ممال البيانم ممات إلم ممى الحاسم ممب اآللم مميومعالجتها إحصائيا من خالل برنامج ). (SPSS

 استخراج النتائج  ,ومناقشتها  ,ومقارنتها مع الدراسات العربية  ,واألجنبيمة  ,وتفسمير تلمكالنتائج  ,ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة .

113

سادس ا_ األساليب اإلحصائية:

ت ممم اس ممتخدام برن ممامج ال ممرزم اإلحص ممائية للعل مموم االجتماعي ممة  SPSSلتفري ممغ البيان ممات وتص ممفيتها
وتصحيحها ومعالجتها كما يلي:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:
 معام ممل ارتب مماط بيرس ممون :للتحق ممق م ممن ص ممدق االتس مماق ال ممداخلي لالس ممتبانة ,ولثب ممات التجزئ ممةالنصفية.

 معادلة سبيرمان براون ,ومعادلة جتمان :لتعديل طول االستبانة في ثبات التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كرونباخ :لحساب الثبات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي. -معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات.

 اختبار "ت"  T-Testللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين. تحليمل التبماين األحمادي  One Way ANOVAللكشمف عمن داللمة الفمروق بمين متوسمطاتدرجات أكثر من عينتين مستقلتين.

 -اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادي.

114

الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة وتفسريها


تمهيد



المحك المعتمد في الدراسة




النتائج المتعلقة بالسؤال األول

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني



النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث



النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع




النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

توصيات الدراسة
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الفصل اخلامس

متهيد :

نتائـج الدراسـة

تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة  ,كما يتضمن هذا الفصل

النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة من خالل تحليل فقرات االستبانتين  ,وذلك بعد

اإلجابة عن األسئلة والتحقق من الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لكل منها,
كما تم تفسير ومناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها في ضوء اإلطار النظري والدراسات

السابقة.

المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب التربوي الخاص

بالمقاييس المحكية  ,وكذلك بعض الدراسات السابقة التي اعتمدت المقياس الخماسي نفسه
لتحديد مستوى االستجابة حيث تم تحديد طول الخاليا في مقياس (ليكرت) الخماسي من خالل

حساب المدى بين درجات المقياس ( , ) 4 = 1 - 5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في

المقياس للحصول على طول الخلية (  ) 0.8 = 5 ÷ 4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل

قيمة في المقياس (بداية المقياس الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا
أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي ( أبو عامر : ) 176 : 2008 ,

جدول ()17

المحك المعتمد في الدراسة

طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة التوافر

1.8 – 1

%36 _ %20

قليلة جدا

أكبر من 2.6 _ 1.8

أكبر من %52 _ %36

قليلة

أكبر من 3.4 _ 2.6

أكبر من %68 _%52

متوسطة

أكبر من 4.2 _ 3.4

أكبر من %84 _ %68

كبيرة

أكبر من 5 _ 4.2

أكبر من %100 _ %84

كبيرة جدا
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 .1نتائج السؤال األول الذي ينص على:

مــا درجــة تـوافر معــايير المنظمــة المتعلمــة فــي كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية بغــزة مــن

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجاب ممة ع ممن ه ممذا السم مؤال ت ممم اس ممتخدام المتوس ممط الحس ممابي واالنحم مراف المعي مماري وال مموزن

النسممبي السممتجابات أف مراد العينممة علممى اسممتبانة درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات
التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة بمجاالته ودرجته الكلية ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()18

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات

أفراد العينة على استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية
االستبانة

عدد الفقرات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

الدرجة

التفكير النظمي

10

35.23

8.97

70.5

4

كبيرة

اإلتقان الشخصي

11

39.68

9.08

72.1

2

كبيرة

النماذج العقلية

10

35.88

9.00

71.8

3

كبيرة

الرؤية المشتركة

10

38.98

9.32

78.0

1

كبيرة

تعلم الفريق

11

38.43

8.73

69.9

5

كبيرة

الدرجة الكلية لالستبانة

52

188.20

42.40

72.4

%

كبيرة

يتض ممح م ممن الج ممدول الس ممابق أن درج ممة تم موافر مع ممايير المنظم ممة المتعلم ممة ف ممي كلي ممات التربي ممة

بالجامعات الفلسطينية بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئمة التمدريس كبيمرة و تقمع عنمد ( ,)%72.4
وترتبممت مجمماالت اسممتبانة درجممة ت موافر مع ممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامع ممات

الفلسطينية بغزة كما يلي:

 -جاء مجال الرؤية المشتركة في أعلى المراتب بوزن نسبي (.)%78.0

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إدراك أعضاء هيئة التدريس لمدى أهمية وضع صورة
مشتركة للمستقبل الذي تريده الجامعة ,وجمع جميع أعضاء هيئة التدريس حول هذه الرؤية

المشتركة والسعي لتحقيقها باعتبارها صورة مستقبلية لما ستكون عليها الجامعة في ظل

التحول التكنولوجي .

 -يليه مجال اإلتقان الشخصي بوزن نسبي (.)%72.1

وتعمزو الباحثمة هممذه النتيجممة إلمى قناعممة أعضمماء هيئممة التمدريس بممأن أي تطممور للجامعممة ممرتبط

بشممكل أساس ممي بق ممدرتهم وبم ممدى رعاي ممة الجامع ممة للمواه ممب واإلب ممداع فيه مما ودف ممع عجل ممة البح ممث
وتعزيزها على إتقان المهارات الالزمة إلنجاز المهام المستقبلية .
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 -وثالثا يأتي مجال النماذج العقلية بوزن نسبي (.)%71.8

وتعزو الباحثة هذه النتيجمة إلمى وعمي أعضماء هيئمة التمدريس بممدى أهميمة فهمم العمالم المحميط
وكيفية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف على أرض الواقع .

 -يليه مجال التفكير النظمي بوزن نسبي (.)%70.5

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى سممعي الجامعممات للتغييممر بفعاليممة وذلممك مممن خممالل تطويرهمما

للمعارف واألدوات وكذلك من خالل عملية تعلم األفراد وقدرتهم على حل المشكالت .

 -وأخي ار يأتي مجال تعلم الفريق بوزن نسبي (.)%69.9

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى أن الثقافممة التممي يقمموم عليهمما الممتعلم فممي مجتمعنمما هممي التنممافس

أكثممر مممن التعمماون  ,األمممر الممذي يحممول دون االسممتفادة مممن أفكممار الجماعممة التممي تكممون فممي
غالبهمما غايممة فممي األهميممة ,وكممذلك نظممام الترقيممات والح موافز يعتمممد علممى األداء الف مردي ولمميس

الجماعي  ,وتمرى الباحثمة أنمه ممن الواجمب االهتممام بهمذا المعيمار لمما لمه ممن أهميمة ودور فمي
تنظيم جهود األفراد ولتحقيق نتائج أفضل .

وبن مماء عل ممى النت ممائج الس ممابقة ف ممإن مع ممايير المنظم ممة المتعلم ممة ف ممي كلي ممات التربي ممة بالجامع ممات

الفلسطينية بغمزة تتموافر بدرجمة كبيمرة  ,وتعتبمر همذه النتيجمة مؤشمر إيجمابي علمى أن الجامعمات
الفلسممطينية أرض خصممبة لتطبيممق معممايير المنظمممة المتعلمممة ,وتتفممق هممذه النتيجممة مممع نتممائج

د ارسمة ) (Lazham & Others , 2006حيمث حصمل مسمتوى القيمادة التحويليمة المسمتخدمة
من قبل الممدراء فمي الممدارس ومقمدار أنشمطة المنظممة المتعلممة التمي يمارسمها المعلممون علمى

درجمة كبيمرة  ,واختلفممت همذه النتيجممة ممع نتمائج د ارسممة (الرفماعي  )2013 ,حيممث جماء مسممتوى
تطبيق العاملين للمنظمة المتعلمة بدرجة متوسطة  ,ودراسة (عاشور  )2009 ,حيمث كانمت

تصمممورات المم ممديرين والمعلمم ممين ألبعم مماد المنظمم ممة المتعلممممة بدرجم ممة متوسم ممطة  ,وكم ممذلك د ارسم ممة
) (Agaoglu , 2006حيث تمتلك كلية التربية خصائص مواتية للتحول إلى منظممة متعلممة

بدرجة متوسطة  ,وكذلك دراسة (أبو حشيش ومرتجي . )2011 ,

والجــداول التاليــة توضــح مظــاهر مجــاالت اســتبانة درجــة ت ـوافر معــايير المنظمــة المتعلمــة فــي

كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة كل على حدة:
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جدول ()19

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال التفكير النظمي
م

المتوسط االنحراف

فقرات مجال التفكير النظمي

الوزن

الترتيب

الدرجة

3.93

0.91

78.5

1

كبيرة

3.70

1.03

73.9

2

كبيرة

3.67

1.11

73.3

3

كبيرة

3.58

1.00

71.6

4

كبيرة

3.54

1.00

70.8

5

كبيرة

3.47

1.08

69.4

6

كبيرة

 3تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في التخطيط المستقبلي لها3.40 .

1.26

68.0

7

متوسطة

 5تدفع الجامعة باتجاه التفكير في تدويل تجربتها المحلية .

3.38

1.13

67.6

8

متوسطة

 2تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار.

3.36

1.16

67.3

9

متوسطة

3.10

1.02

62.1

10

متوسطة

الحسابي المعياري النسبي%

 7تستند الجامعة في ق ارراتها على التفكير اإليجابي نحو المستقبل.
10
1
6
8

تطور الجامعة من مستواها بالتركيز على تحسين المستوى
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.
ترسخ الجامعة مبدأ التصور الكلي في التفكير لحل المشكالت

التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.

تسخر الجامعة إمكاناتها الالزمة لربط عضو هيئة التدريس في
كلية التربية بالمستحدثات التكنولوجية
تساعد الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد أكثر النماذج
فعالية في إحداث التغيير المطلوب .

 4تعد الجامعة التغذية الراجعة منطلقا للتفكير المستقبلي .

9

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس لتجنب الحلول العرضية
والتركيز على األسباب غير الواضحة .

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر مجال التفكير النظمي ممن اسمتبانة درجمة تموافر معمايير

المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة مممن وجهممة نظممر أعضمماء هيئممة
التدريس تراوحت بين ( ,)%78.5 –62.1وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جمماءت الفقمرة رقممم  " 7تسممتند الجامعممة فممي ق ارراتهمما علممى التفكيممر اإليجممابي نحممو المسممتقبل" فمميأعلى مراتب التفكير النظمي بوزن نسبي (.)%78.5

وتعزو الباحثة ذلك إلى قناعة أعضاء هيئة التدريس بأن الجامعات تحمرص علمى وضمع نممط
تفكيري يساهم في تحديد المشاكل التي قد تواجهها والحلول األنسب لها وأسلوب العمل المالزم

لتنفيم ممذ هم ممذه الحلم ممول علم ممى أرض الواقم ممع  ,أضم ممف إلم ممى ذلم ممك أن الجامعم ممات الفلسم ممطينية ذات

الخصوصممية تطمممح إلممى األفضممل دائممما فممي ظممل قلممة اإلمكانممات المتاحممة  ,مممما يجعلهمما دائممما
تفكممر بشمميء مممن الطممموح واإليجابيممة نحممو المسممتقبل  ,واختلفممت هممذه النتيجممة مممع نتيجممة د ارسممة

119

(رضموان وآخممرون  )2014 ,والتممي أشممارت إلممى اإلعتممماد علممى التفكيممر اإليجممابي فممي ق ارراتهمما
بدرجة متوسطة .

 ثممم الفق مرة رقممم  " 10تطممور الجامعممة مممن مسممتواها بممالتركيز علممى تحسممين المسممتوى األكمماديميألعضاء هيئة التدريس" بوزن نسبي (.)%73.9

وتعممزو الباحثممة ذلممك إلممى أهميممة الممدور الممذي توليممه الجامعممة لممألداء األكمماديمي وممما يقمموم بممه
أعضاء هيئة التدريس باعتباره القموى المحركمة للحمراك الجمامعي والقمادر علمى اإلرتقماء بسممعة

الجامعة وتحقيق الميزة التنافسية لها وتطوير مركزها بين المنافسين.
في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقمرة رقممم  " 9توجممه الجامعممة أعضمماء هيئممة التممدريس لتجنممب الحلممول العرضممية والتركيممز علممىاألسباب غير الواضحة " في أدنى المراتب بوزن نسبي (.)%62.1

وتعممزو الباحثممة ذلممك إلممى أن ابتكممار حلممول جديممدة إبداعيممة يواجممه بالمقاومممة وعممدم الرغبممة فممي

التغيير في ضوء الثقافة السمائدة  ,باإلضمافة إلمى إعتقماد المبعض بمأن ذلمك يتطلمب الكثيمر ممن
الجهد  ,وبالتالي قد يصعب تنفيذه  ,وقلمة خبمرة أعضماء هيئمة التمدريس باألسماليب العلميمة فمي
حمل المشمكالت  ,واتفقمت هممذه النتيجمة ممع نتيجمة د ارسممة (البنما  )2012 ,حيمث جماءت بدرجممة

متوسطة .

 ث ممم الفقم مرة رق ممم  " 2تش ممرك الجامع ممة أعض مماء هيئ ممة الت ممدريس ف ممي ص ممنع القم مرار " ب مموزن نس ممبي(.)%67.3

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن أغلب الجامعات لها تبعية سياسية ومرجعية تنظيمية  ,وتتفق هذه

النتيجممة مممع د ارسممة (رضموان وآخممرون  , ) 2014 ,ود ارسممة (النسممور  )2010 ,حيممث جمماءت
نتائجهم بدرجة متوسطة أيضا .

جدول ()20

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال اإلتقان الشخصي
م
1
4

المتوسط االنحراف

فقرات مجال اإلتقان الشخصي

الوزن

الحسابي المعياري النسبي%

توفر الجامعة البيانات والمعلومات الالزمة للتنمية المهنية والبحث
العلمي لدى عضو هيئة التدريس .

تسمح الجامعة لعضو هيئة التدريس بالتواصل مع جهات خارجية
لتبادل المنافع وزيادة القدرات على تحقيق النتائج .
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الترتيب الدرجة

3.85

1.01

77.1

1

كبيرة

3.79

1.02

75.9

2

كبيرة

2
7
3
9
10

تدفع الجامعة أعضاء هيئة التدريس باتجاه مشاركة المعرفة محليا

ودوليا .

تشجع الجامعة عضو هيئة التدريس على تنفيذ المهام انطالقا من
األفكار الجديدة .
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على عرض أفكارهم بغض
النظر عن موقعهم الوظيفي أو رتبهم األكاديمية .
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على التعليم المستمر معتبرة

ذلك أم ار حيويا مدى الحياة .

تثمن الجامعة اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على أرض
الواقع .

 6تشجع الجامعة قوى التغيير اإليجابي لتجديد األهداف المستقبلية.
11
5
8

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد المهارات التي
يحتاجونها إلنجاز مهامهم بالمستقبل .
تتبنى الجامعة استراتيجيات الموهبة واإلبداع كأساس إلدارة الموارد
البشرية .
تسعى الجامعة لتطوير جوانب الضعف لدى أعضاء هيئة التدريس
وتحسين كفاءتهم انطالقا من ثقتهم بأنفسهم .

3.67

0.95

73.3

3

كبيرة

3.63

0.93

72.5

4

كبيرة

3.59

1.00

71.8

5

كبيرة

3.56

1.05

71.2

6

كبيرة

3.55

0.96

71.0

7

كبيرة

3.53

0.99

70.6

8

كبيرة

3.53

0.97

70.6

9

كبيرة

3.49

1.08

69.8

10

كبيرة

3.49

1.07

69.8

11

كبيرة

يتض ممح م ممن الج ممدول الس ممابق أن مظ مماهر مج ممال اإلتق ممان الشخص ممي م ممن درج ممة تم موافر مع ممايير

المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة مممن وجهممة نظممر أعضمماء هيئممة
التدريس تراوحت بين ( ,)%77.1 – 69.8وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جمماءت الفق مرة رقممم  " 1تمموفر الجامعممة البيانممات والمعلومممات الالزمممة للتنميممة المهنيممة والبح ممثالعلمم ممي لم ممدى عضم ممو هيئم ممة التم ممدريس " فم ممي أعلم ممى م ارتم ممب اإلتقم ممان الشخصم ممي ب م موزن نسم ممبي

(.)%77.1

وتع ممزو الباحث ممة ذل ممك إل ممى أن ت مموفير البيان ممات الخاص ممة والالزم ممة للبح ممث يمث ممل ض ممرورة ملح ممة

للجامعة ومن مستلزمات البحث العلمي ومن الواجب على الجامعة القيام بذلك ,واختلفمت همذه
النتيجممة مممع نتيجممة د ارسممة (أبممو حشمميش ومرتجممى  )2011 ,والتممي أشممارت إلممى الموافقممة علممى
إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم بدرجة متوسطة .

 ثممم الفقمرة رقممم  " 4تسمممح الجامعممة لعضممو هيئممة التممدريس بالتواصممل مممع جهممات خارجيممة لتبممادلالمنافع وزيادة القدرات على تحقيق النتائج " بوزن نسبي (.)%75.9

وتعزو الباحثة ذلك إلى قلمة اإلمكانمات الذاتيمة للجامعمة فمي همذا المجمال فتسممح بالتواصمل ممع

جهات خارجية لتبني أو دعم نتائج األبحاث العلمية ,واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة (البنا ,
 )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة .
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في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقمرة رقمم  " 8تسمعى الجامعممة لتطموير جوانمب الضمعف لممدى أعضماء هيئمة التمدريس وتحسممينكفاءتهم انطالقا من ثقتهم بأنفسهم " في أدنى المراتب بوزن نسبي (.)%69.8

وتعزو الباحثة هذه النتيجمة إلمى ضمعف اإلمكانمات الماديمة لمدى الجامعمات الفلسمطينية خاصمة

في ظل ظروف الحصار المفروضة على محافظات غمزة ممما يقلمل ممن مسماهمة الجامعمة فمي

إث مراء جوانممب الضممعف فممي بعممض الطاقممات والتقنيممات لممدى أعضمماء هيئممة التممدريس خاصممة أن
بعض الجامعمات ال تسمتطيع تموفير الرواتمب لموظفيهما والعماملين فيهما  ,واختلفمت همذه النتيجمة

مع نتيجة دراسة (طاهر . )2011 ,

 الفقمرة رقممم  " 5تتبنممى الجامعممة اسممتراتيجيات الموهبممة واإلبممداع كأسمماس إلدارة المموارد البشمرية "بوزن نسبي (. )%69.8

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اعتقاد إدارة الجامعمة أن تبنمي إسمتراتيجية الموهبمة واإلبمداع قمد

يكمون مكلفما لهما ويتطلممب الكثيمر ممن الوقممت والجهمد ممما يجعمل تنفيممذها أمم ار صمعبا  ,واختلفممت
هممذه النتيج ممة م ممع نتيج ممة د ارس ممة (البن مما  )2012 ,والت ممي أش ممارت إل ممى أن تش ممجيع الجامع ممات

لالبتكار واإلبداع جاء بدرجة متوسطة .

جدول ()21

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال النماذج العقلية
م

المتوسط االنحراف

فقرات مجال النماذج العقلية

تعتمد الجامعة مبدأ تقبل اآلخر والحوار كأساس لصياغة أهدافها
المستقبلية .

 8تؤكد الجامعة على التأمل الفردي قبل اتخاذ الق اررات الهامة .
5

تعتمد الجامعة بيئة اإلنفتاح في مناخات العمل لمواجهة
الصعوبات .

 4توفر الجامعة أجواء ثقافية تدعم التفكير .
2
6

3.82

0.92

76.5

1

كبيرة

3.80

1.05

76.1

2

كبيرة

3.80

1.06

76.0

3

كبيرة

3.64

1.00

72.7

4

كبيرة

3.62

1.00

72.4

5

كبيرة

3.57

0.97

71.4

6

كبيرة

3.55

1.10

71.0

7

كبيرة

الحسابي المعياري النسبي%

 1تعتمد الجامعة على أسلوب التخطيط العلمي إلنتاج خطط جيدة.
3

الوزن

الترتيب

الدرجة

تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في المشاركة من
خالل قدرتهم على تحليل النظم .
تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس الفرصة لتطبيق معتقداتهم
ووجهات نظرهم على أرض الواقع بما ال يتعارض مع سياستها.
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10
9
7

تدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى فهم التعقيدات والقضايا

الخالفية كأساس لإلبداع .

تنتهج الجامعة االستفسار من خالل إجراء المحادثات وتقاسم
الرؤى مع اآلخرين .
تعتمد الجامعة في صناعة ق ارراتها على اهتماماتها الحقيقية بعيدا
عن االعتبارات الشخصية .

3.49

1.11

69.8

8

كبيرة

3.45

1.09

69.0

9

كبيرة

3.44

1.20

68.8

10

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر مجال النماذج العقلية من درجمة تموافر معمايير المنظممة

المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة مممن وجهممة نظممر أعضمماء هيئممة التممدريس
تراوحت بين ( )%76.5 – 68.8وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 1تعتمد الجامعمة علمى أسملوب التخطميط العلممي إلنتماج خطمط جيمدة " فميأعلى مراتب مجال النماذج العقلية بوزن نسبي (.)%76.5

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى إدراك الجامعممة مممدى أهميممة اسممتخدام التخطمميط العلمممي ألنممه

يقمموم علممى تحديممد االحتياجممات التممي تممرى الجامعممة ضممرورة تحقيقهمما مممن أجممل التنميممة الشمماملة,
وكذلك تحديد األولويات لهذه االحتياجات بالنسبة لنموع العممل ونظم ار ألهميمة التخطميط العلممي
كطري ممق للنج مماح واالبتع مماد عمممن العشم موائية واالرتجالي ممة وتض ممييع اإلمكان ممات  ,وبه ممذا تضم مممن

الجامعة تحقيق األهداف المرجوة في ضوء اإلمكانات بما يتناغم ممع الواقمع ويخمدم المسمتقبل,
وقمد اتفقمت همذه النتيجمة ممع نتيجمة د ارسمة ) (Lazham & Others , 2006والتمي أشمارت

إلى استخدام أسلوب التخطيط العلمي بدرجة كبيرة .

 ثم الفقرة رقم  " 3تعتمد الجامعة مبدأ تقبل اآلخر والحوار كأساس لصياغة أهدافها المسمتقبلية" بوزن نسبي ( )%76.1وبدرجة كبيرة .

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وعي أعضاء هيئمة التمدريس بأهميمة الحموار وأنمه أسماس نجماح

أي مؤسسممة ؛حيممث يعتمممد التعلمميم الجممامعي علممى نقممل خب مرات اآلخ مرين إلممى البيئممة الجامعيممة
وبالتالي تبادل األفكار واآلراء واالنفتاح على اآلخمر فبمدون تقبمل همذا اآلخمر لمن نأخمذ منمه أي

فكمرة أو حكممة أو علممم وبهممذا تضمممحل مجمماالت الممتعلم واالسممتفادة مممن خبمرات األشممخاص مممن

حولنمما فالجامعممة تعتبممر وسممطا نمماقال ومسممتقبال لهممذه الخبمرات فهممي تشممجع الحموار وتقبممل اآلخممر
كسبيل لتحقيق ذلك  ,واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (أبو حشيش ومرتجمى )2011 ,
والتي أشارت إلى اعتماد الجامعة لمبدأ تقبل اآلخر والحوار بدرجة متوسطة .

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقم مرة رق ممم  " 7تعتمم ممد الجامع ممة فم ممي ص ممناعة ق ارراته مما علم ممى اهتماماته مما الحقيقيم ممة بعي ممدا عم ممناالعتبارات الشخصية " في أدنى المراتب بوزن نسبي (.)%68.8
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وتعزو الباحثة هذه النتيجمة إلمى إتبماع إدارة الجامعمة فمي بعمض األحيمان السياسمة البيروقراطيمة

والتممي ال ت ارعممي اهتمامممات المنظمممة الحقيقيممة  ,فممبعض الق مرارت تتممأثر بممالعواطف الشخصممية
واالنطباعات الذاتية كما أن هنماك الكثيمر ممن القم اررات التمي تُملمى علمى الجامعمة ممن الجهمات
الراعية أو الداعمة لها دون اعتبار للمصلحة العامة .
 ثممم الفق مرة رقممم  " 9تنممتهج الجامعممة االستفسممار مممن خممالل إج مراء المحادثممات وتقاسممم الممرؤى مممعاآلخرين " بوزن نسبي (.)%69

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى المركزية في اتخاذ القرار وقلة استخدام نظام الشورى  ,وكذلك

االنتقائية والمزاجية في تحديد األولويات عند بعض المسئولين المتنفذين  ,وتتفق همذه النتيجمة

مع نتيجة دراسة (البنا  )2012 ,والتي أشارت إلى تقاسم الرؤى مع اآلخرين بدرجة متوسطة

جدول ()22

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الرؤية المشتركة
م
9

المتوسط االنحراف

فقرات مجال الرؤية المشتركة

الحسابي المعياري

تسند الجامعة أدوا ار واضحة ألعضاء هيئة التدريس تضمن من

الوزن

النسبي%

الترتيب الدرجة

3.70

1.08

73.9

1

كبيرة

3.67

1.13

73.3

2

كبيرة

3.58

0.93

71.6

3

كبيرة

3.54

0.99

70.8

4

كبيرة

3.53

1.06

70.6

5

كبيرة

3.50

1.06

70.0

6

كبيرة

3.48

1.09

69.6

7

كبيرة

3.47

1.14

69.4

8

كبيرة

 2تسعى الجامعة إلى تذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس 3.44

1.00

68.8

9

كبيرة

1
10
11
3
4
5
8

خاللها ممارستهم لتحقيق الرؤية المشتركة .
تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس المساهمة الجماعية في
تقويم إنجازاتها الحالية .
تركز الجامعة على الرؤية اإليجابية ( األشياء التي تود تحقيقها)

مقابل الرؤية السلبية ( األشياء التي تود التخلص منها ) .

تصنع الجامعة رؤياها المستقبلية بناء على فهم دقيق للواقع
واألسباب الحقيقية للمشكالت .
تشكل الجامعة لجانا متخصصة إلثراء رؤيتها االستراتيجية في
ضوء المستجدات والتحديات.
تبني الجامعة رؤى موحدة لجميع مجموعات العمل وأقسام

الجامعة .

تعمل الجامعة على دمج الرؤى الفردية ألعضاء هيئة التدريس
في اتجاه واحد يعبر عن الرؤية المشتركة لها.
تسعى الجامعة لتطوير الرؤى الشخصية ألعضاء هيئة التدريس
لتتشابه وتتكامل مع الرؤية العامة لها .
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للتعلم المشترك .
تعمل الجامعة على نشر الرؤية المشتركة بين أعضاء هيئة
 7التدريس من خالل االتصال الشخصي عبر الشبكات غير 3.37
الرسمية .

1.13

67.5

10

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر مجال الرؤية المشتركة من استبانة درجمة تموافر معمايير

المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة مممن وجهممة نظممر أعضمماء هيئممة
التدريس بين ( )%73.9 – 67.5وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 9تسند الجامعة أدوا ار واضحة ألعضاء هيئة التدريس تضممن ممن خاللهماممارس م ممتهم لتحقي م ممق الرؤي م ممة المش م ممتركة" ف م ممي أعل م ممى م ارت م ممب الرؤي م ممة المش م ممتركة ب م مموزن نس م ممبي

(.)%73.9

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى رغبممة الجامعممة فممي إش مراك أعضمماء هيئممة التممدريس فممي صممنع

وتحقيممق رؤيممة الجامعممة واظهممار قممد ارت أعضممائها مممن خممالل ممارسمماتهم ونشمماطاتهم وأن تكممون

أعمالهم في نفمس سمياق الرؤيمة المشمتركة ,واختلفمت همذه النتيجمة ممع نتيجمة د ارسمة (عاشمور ,

 )2009ودراسة (عبابنة  )2007 ,واللتان أشارتا أنه يمتم بنماء المرؤى واألهمداف بالتعماون ممع
جميع العاملين بدرجة متوسطة .

 ثم الفقرة رقم  " 1تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس المساهمة الجماعية في تقويم إنجازاتهاالحالية " بوزن نسبي (.)%73.3

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى حممرص الجامعممة علممى تحديممد مممدى ممما تحقممق مممن األهممداف
والمقترحممات لتصممحيح المسممار أول بممأول  ,فهممي تممدرك بممأن التقممويم عمليممة تشخيصممية عالجيممة
وقائية يصب في مصلحة الجامعة وأن التقويم بصورة جماعية يكون أكثر صوابية من التقويم

الفردي  ,واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (أبو زيد  )2013 ,التي جماءت نتائجهما بدرجمة كبيمرة
أيضا .

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم  " 7تعمل الجامعة على نشر الرؤية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس من خاللاالتصال الشخصي عبر الشبكات غير الرسمية " في أدنى المراتب بوزن نسبي (.)%67.5

تعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى أن عمليممة نشممر الرؤيممة وادخممال وسممائل التكنولوجيمما بشممكل عممام
تتطلب وقت وجهد في التصميم واإلعداد  ,كما تتطلب مهارات قد ال تكون متوفرة لدى بعض

أعضاء هيئة التدريس  ,واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (أبمو زيمد  )2013 ,ممن حيمث

درجة توافر الرؤية المشتركة والعمل على نشرها التي جاءت بدرجة كبيرة .
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 ث ممم الفقم مرة رق ممم  " 2تس ممعى الجامع ممة إل ممى ت ممذليل العقب ممات أم ممام أعض مماء هيئ ممة الت ممدريس لل ممتعلمالمشترك " بوزن نسبي (.)%68.8

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ضعف استجابة الجامعات للتوجهمات العالميمة فمي مجمال المتعلم

المشممترك والعمممل الفرقممي وتبممادل المعلومممات مممن وجهممة نظممر أف مراد العينممة باعتبممار أن السمممة
الغالب ممة عل ممى المجتمع ممات ه ممي س مممة الكوني ممة  ,واتفق ممت ه ممذه النتيج ممة م ممع د ارس ممة (عس مماف ,
 )2014التي حصل فيها التعليم التعاوني المشترك على وزن نسبي (. )%73

جدول ()23

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال تعلم الفريق
م
1
3
4
5
6
2
7
8
11
9

المتوسط االنحراف

فقرات مجال تعلم الفريق

4.01

0.98

80.1

1

كبيرة

3.97

0.96

79.3

2

كبيرة

3.58

0.96

71.6

3

كبيرة

3.58

0.96

71.6

4

كبيرة

3.54

0.90

70.8

5

كبيرة

3.49

1.04

69.8

6

كبيرة

3.43

1.06

68.6

7

كبيرة

3.41

1.00

68.2

8

كبيرة

3.39

1.07

67.8

9

متوسطة

3.37

1.01

67.5

10

متوسطة

الحسابي المعياري

يناقش أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األخطاء بصراحة
وشفافية في كل وحدة ( قسم  -كلية).
تشجع الجامعة قيام العالقات بين أعضاء هيئة التدريس على مبدأ
اإلحترام والثقة المتبادلين .

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى إنجاز مهامهم كفريق
متعاون مبدع .
تقوم الجامعة بإنشاء فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس لتحقيق
النتائج المرغوبة .
تمنح الجامعة فرق العمل الحرية لتكييف أهدافها وفقا لتطور
األحداث .
توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى التعامل مع المشكالت
باعتبارها فرصا للتعلم .
تسعى الجامعة من خالل تشكيل فرق عمل إلى استثمار قدرات
وامكانات العاملين لتحقيق أعلى مستوى من التعلم .
تطرح الجامعة على فرق العمل قضايا يصعب تحقيقها بشكل
فردي .
تشجع الجامعة على التعلم المتبادل بين أعضاء الفريق الواحد

والفرق األخرى لتطوير مهاراتهم .

تعمل الجامعة على توفير فرص تعليمية لفرق العمل بالتنسيق مع
المؤسسات والمراكز العلمية والعالمية .
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الوزن

الترتيب

الدرجة

النسبي%

10

تدعو الجامعة فريق العمل إلى اإلنتاج عبر توظيف الطاقة

الذكائية للجماعة مقابل ذكاءات األفراد .

2.91

1.00

58.3

11

متوسطة

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن مظمماهر مجممال تعلممم الفريممق مممن اسممتبانة درجممة ت موافر معممايير

المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة مممن وجهممة نظممر أعضمماء هيئممة

التدريس بين ( )%80.1 – 58.3وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 1يناقش أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األخطاء بصراحة وشفافيةفي كل وحدة ( قسم  -كلية) ".في أعلى مراتب تعلم الفريق بوزن نسبي (.)%80.1

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى إدراك أعضمماء هيئممة التممدريس بممأن الخطممأ يمكممن تحويلممه إلممى

فرصة للتعلم  ,وذلمك بد ارسمة أسمبابه واألضمرار الناجممة عنمه وكيفيمة عمالج همذا الخطمأ بوضمع
الحلول األنسب وتطبيقهما علمى أرض الواقمع  ,واختلفمت همذه النتيجمة ممع د ارسمة كمل ممن (البنما

 )2012,ودراسة (أبو حشيش ومرتجى  )2011,والتي جاءت بدرجة متوسطة .

 ثم الفقرة رقم  " 3تشجع الجامعة قيام العالقات بين أعضاء هيئة التدريس علمى مبمدأ االحتمراموالثقة المتبادلين " بوزن نسبي (.)%79.3

وتع ممزو الباحث ممة ه ممذه النتيج ممة إل ممى وع ممي أعض مماء هيئ ممة الت ممدريس بأهمي ممة ال ممدور ال ممذي تلعب ممه
العالقات اإلنسانية المبنية على أساس االحترام والثقة مما يؤدي إلى التعاون بينهم ومضاعفة

الجهد وحل المشاكل التي قد يتعرضون لها أعضاء هيئة التدريس  ,وتختلف هذه النتيجمة ممع
نتيجة دراسة (أبو حشيش ومرتجى  )2011 ,والتي جاءت بدرجة متوسطة .

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم  " 10تدعو الجامعة فريق العمل إلى اإلنتاج عبر توظيف الطاقة الذكائية للجماعمةمقابل ذكاءات األفراد " في أدنى المراتب بوزن نسبي (.)%58.3

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عدم وجود استراتيجية عمل قائمة على تعزيز العمل الجماعي

للعقول اإلبداعية  ,بل هي جهود إبداعية فردية متفرقة وهذا ما يضمعف حجمم اإلنتماج العلممي
في الجامعة .

 ث ممم الفق م مرة رقمممم  " 9تعمم ممل الجامعمممة علم ممى ت مموفير فم ممرص تعليميمممة لفم ممرق العمم ممل بالتنسم مميق مم ممعالمؤسسات والمراكز العلمية والعالمية " بوزن نسبي (.)%67.5

وتعزو الباحثة هذه النتيجمة إلمى خموف الجامعمة ممن انشمغال عضمو هيئمة التمدريس عمن مهاممه

وواجباته األساسية والتوجه للعمل مع هذه المراكز  ,باإلضافة إلمى العمبء األكماديمي المذي ال
يسمح لعضو هيئة التدريس باستغالل مثل هذه الفرص  ,وتتفق همذه النتيجمة ممع د ارسمة (البنما

 )2012,والت ممي أش ممارت إل ممى ت مموفير ف ممرص ال ممتعلم م ممع المؤسس ممات والم ارك ممز العلمي ممة بدرج ممة
متوسطة
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 . .2نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) (α≤ 0.05بين متوسـطات تقـديرات
عينة الدراسة لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليـات التربيـة بالجامعـات الفلسـطينية

بغزة تعزى لمتغيرات الدراسة (:الجنس ,الجامعة ,الرتبة األكاديمية ,سـنوات الخدمـة ,التخصـص

العلمي)؟ ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 1.3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة( )α≤0.05بــين متوســطي
تقــديرات أعضــاء هيئــة التــدريس لدرجــة تــوافر معــايير المنظمــة المتعلمــة فــي كليــات التربيــة

بالجامعات الفلسطينية بغزة تعزى للجنس (ذكور إناث)؟

لإلجابممة عممن هممذا الس مؤال تمممت المقارنممة بممين متوسممط درجممات الممذكور (ن=  )81ومتوسممط

درجممات اإلنمماث (ن=  )21علممى اسممتبانة درجممة تموافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة
بالجامعات الفلسطينية بغزة موضوع الدراسة باستخدام اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات

عينتممين مسممتقلتين ,واسممتخدمت الباحثمة هممذا االختبممار اإلحصممائي البممارامتري بسممبب اعتداليممة توزيممع

المدرجات فمي كممل ممن مجممموعتي التطبيمق ,إضمافة إلممى أن عمدد أفمراد العينمة يزيمد عممن ثالثمين فممردا
(عالم ,)210 :2005 ,والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ()24

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة

توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تعزى للجنس (ذكور ,إناث)
االستبانة
التفكير النظمي
اإلتقان الشخصي
النماذج العقلية
الرؤية المشتركة
تعلم الفريق

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المساعدين
اإلناث

35.35

9.38

34.76

7.37

الذكور
المساعدين
اإلناث

39.99

9.61

38.48

6.70

الذكور
المساعدين
اإلناث

36.48

8.77

33.57

9.73

الذكور
المساعدين
اإلناث

39.63

9.15

36.48

9.80

الذكور

38.91

9.08

36.57

7.10

الذكور

المساعدين
اإلناث
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قيمة (ت)

مستوى الداللة

0.265

غير دالة إحصائيا

0.678

غير دالة إحصائيا

1.325

غير دالة إحصائيا

1.387

غير دالة إحصائيا

1.097

غير دالة إحصائيا

الدرجة الكلية لالستبانة

الذكور

المساعدين
اإلناث

190.36

43.44

179.86

37.95

1.011

غير دالة إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= )100عند مستوى داللة  ,1.98 =0.05عند مستوى داللة 2.62 = 0.05

يتبممين مممن الجممدول السممابق أنممه ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية بممين متوسممط تقممديرات

أعضاء هيئة التدريس الذكور ومتوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس اإلناث على جميع مجاالت

استبانة درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعمات الفلسمطينية بغمزة وعلمى
الدرجممة الكليممة لالسممتبانة ,مممما يعنممي أن أف مراد العينممة لممديهم تقممديرات متقاربممة لدرجممة ت موافر معممايير

المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة تبعا للجنس.

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى تشابه الظروف البيئية واألنشطة التي يقوم بها أعضاء

هيئة التدريس " ذكو ار أو إناثا "  ,وكالهما يخضعان لنظام جامعي موحد من حيث العمل

والترقيات  ,لذلك كانت استجابة أفراد العينة متشابهة تبعا لمتغير الجنس  ,وقد اتفقت نتيجة هذه
الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو عاذرة  )2007 ,والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة

إحصائيا في مستوى توافر خصائص منظمة التعلم بين مشرفي مركز التطوير التربوي بوكالة

الغوث تبعا لمتغير الجنس  ,واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (جبران )2011 ,والتي
أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لمدارسهم كمنظمات

متعلمة تبعا لمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور  ,واختلفت أيضا مع دراسة (رضوان وآخرون ,
 )2014التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة تبعا لمتغير
الجنس لصالح الذكور ,وتختلف مع دراسة (أبو زيد  )2013 ,والتي كانت نتيجتها لصالح

اإلناث .
 2.3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بــين متوســطات
تقديرات أفراد العينة لمستوى درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بغزة تعزى لمتغير الجامعة (األزهر ,اإلسالمية ,األقصى) ؟

لإلجابممة عممن هممذا السمؤال تممم إجمراء تحليممل التبمماين األحممادي لفحممص أثممر الجامعممة (األزهممر
,اإلسالمية  ,األقصى) على درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليمات التربيمة بالجامعمات
الفلسطينية بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ,والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ()25

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد

العينة لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تعزى لمتغير الجامعة
المتغير

التفكير النظمي

اإلتقان الشخصي

النماذج العقلية

الرؤية المشتركة

تعلم الفريق

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة

لالستبيان

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

970.19

2

485.09

داخل المجموعات

7157.63

99

72.30

المجموع

8127.81

101

بين المجموعات

983.86

2

491.93

داخل المجموعات

7340.47

99

74.15

المجموع

8324.32

101

بين المجموعات

633.72

2

316.86

داخل المجموعات

7554.86

99

76.31

المجموع

8188.59

101

بين المجموعات

602.06

2

301.03

داخل المجموعات

8179.91

99

82.63

المجموع

8781.96

101

بين المجموعات

443.28

2

221.64

داخل المجموعات

7249.73

99

73.23

المجموع

7693.02

101

بين المجموعات

17696.08

2

8848.04

داخل المجموعات

163900.00

99

1655.56

المجموع

181596.08

101

مصدر التباين

قيمة ف

6.710

6.635

4.152

3.643

3.027

5.344

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

غير دالة
إحصائيا

دالة عند 0.01

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )99 ,2عند مستوى داللة  ,3.09 =0.05وعند مستوى داللة 4.82 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال (تعلم الفريق)

تبعا لمتغير الجامعة ألفراد العينة.

في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من  ,0.05فمي مجماالت التفكيمر

النظمي واإلتقان الشخصي والنماذج العقلية والرؤيمة المشمتركة والدرجمة الكليمة لالسمتبانة ممن درجمة
توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة تبعا لمتغير الجامعمة

ألفراد العينة.
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والجممدول التممالي يوضممح المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة للمجمماالت ذات الداللممة مممن

استبيان درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية:
جدول ()26

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد

العينة لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تبع ا للجامعة
المتغير

التفكير النظمي

اإلتقان الشخصي

النماذج العقلية

الرؤية المشتركة

الدرجــــــــــــــة الكليـــــــــــــــة

لالستبيان

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

األزهر

12

28.33

اإلسالمية

24

39.29

4.3

األقصى

66

35.00

9.7

األزهر

12

33.25

9.6

اإلسالمية

24

44.13

3.8

األقصى

66

39.23

9.6

األزهر

12

30.67

8.9

اإلسالمية

24

39.42

3.1

األقصى

66

35.55

10.0

األزهر

12

33.58

7.5

اإلسالمية

24

42.21

4.4

األقصى

66

38.79

10.5

األزهر

12

160.25

39.5

اإلسالمية

24

206.63

16.7

األقصى

66

186.58

46.5

الحسابي

المعياري
7.8

والج ممدول الت ممالي يب ممين نت ممائج اختب ممار ش مميفيه للكش ممف ع ممن اتج مماه الف ممروق ب ممين متوس ممطات

تقممديرات أف مراد العينممة لمجمماالت اسممتبانة درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة
بالجامعات الفلسطينية بغزة ذات الداللة تبعا للجامعة:
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جدول ()27

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على

مجاالت درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة ذات الداللة تبعا للجامعة
المتغير
التفكير النظمي
اإلتقان الشخصي
النماذج العقلية
الرؤية المشتركة
الدرجة الكلية لالستبانة

البيان

اإلسالمية

األزهر

*10.958

األقصى

4.292

األزهر

*10.875

األقصى

4.898

األزهر

*8.750

األقصى

3.871

األزهر

*8.625

األقصى

3.420

األزهر

*14.386

األقصى

9.699

األزهر
*6.667
5.977
4.879
5.205
12.769

يتبين من الجدولين السابقين أن :

 توجم ممد فم ممروق ذات داللم ممة بم ممين مجموعم ممة جامعم ممة األزهم ممر مم ممن ناحيم ممة و مجمم مموعتي جم ممامعتياإلسممالمية واألقصممى فممي مجممال التفكيممر النظمممي ,وكانممت الفممروق لصممالح مجممموعتي جممامعتي

اإلسالمية واألقصى.

 توجد فروق ذات داللة بين مجموعة الجامعة اإلسالمية و جامعة األزهر في مجاالت اإلتقمانالشخصي والنماذج العقلية والرؤية المشتركة والدرجة الكلية لالستبانة ,وكانمت الفمروق لصمالح

الجامعة اإلسالمية.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (أبو خضير  )2006,والتمي أشمارت أيضما إلمى وجمود فمروق

ذات داللممة إحصممائية تبعمما لمقممر العمممل  ,واختلفممت هممذه النتيجممة مممع د ارسممة (عسمماف )2014,
والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقمديرات أفمراد العينمة لمدور التعلميم
اإللكترونممي فممي تعزيممز ممارسممة الجامعممات الفلسممطينية السممتراتيجيات المنظمممة المتعلمممة تعممزى

لمتغير الجامعة .

 3.3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد العينـة لمسـتوى درجـة
ت ـوافر معــايير المنظمــة المتعلمــة فــي كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية بغــزة تعــزى للرتبــة

األكاديمية (ماجستير ,أستاذ مساعد ,أستاذ مشارك ,أستاذ)؟
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لإلجابممة عممن هممذا السمؤال تممم إجمراء تحليممل التبمماين األحممادي لفحممص أثممر الرتبممة األكاديميممة

(ماجستير  ,أستاذ مساعد  ,أستاذ مشمارك  ,أسمتاذ) علمى درجمة تموافر معمايير المنظممة المتعلممة
في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغمزة ممن وجهمة نظمر أعضماء هيئمة التمدريس ,والجمدول

التالي يبين ذلك:

جدول ()28

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة

لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير

التفكير النظمي

اإلتقان الشخصي

النماذج العقلية

الرؤية المشتركة

تعلم الفريق

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة
لالستبيان

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

352.74

3

117.58

داخل المجموعات

7775.08

98

79.34

المجموع

8127.81

101

بين المجموعات

449.35

3

149.78

داخل المجموعات

7874.98

98

80.36

المجموع

8324.32

101

بين المجموعات

652.13

3

217.38

داخل المجموعات

7536.45

98

76.90

المجموع

8188.59

101

بين المجموعات

532.38

3

177.46

داخل المجموعات

8249.59

98

84.18

المجموع

8781.96

101

بين المجموعات

820.57

3

273.52

داخل المجموعات

6872.45

98

70.13

المجموع

7693.02

101

بين المجموعات

13121.74

3

4373.91

داخل المجموعات

168474.34

98

1719.13

المجموع

181596.08

101

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

1.482

1.864

2.827

2.108

3.900

2.544

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

دالة عند 0.05

غير دالة
إحصائيا

دالة عند 0.05

غير دالة
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )98 ,3عند مستوى داللة  ,2.76 =0.05وعند مستوى داللة 3.98 =0.01

يتبممين مممن الجممدول السممابق أنممه ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مجمماالت التفكيممر

النظم ممي واإلتق ممان الشخص ممي و الرؤي ممة المش ممتركة و الدرج ممة الكلي ممة لالس ممتبانة تبع مما لمتغي ممر الرتب ممة
األكاديمية ألفراد العينة.
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في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصمائية عنمد مسمتوى أقمل ممن  ,1.15فمي مجمالي النمماذج

العقليممة و تعلممم الفريممق مممن درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات
الفلسطينية بغزة تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية ألفراد العينة.
والجممدول التممالي يوضممح المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة للمجمماالت ذات الداللممة مممن

استبيان درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية:
جدول ()29

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة

لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تبع ا للرتبة األكاديمية
المتغير

النماذج العقلية

تعلم الفريق

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

ماجستير

22

32.82

أستاذ مساعد

49

35.29

8.82

أستاذ مشارك

20

37.50

8.67

أستاذ

11

41.73

6.21

ماجستير

22

34.77

7.31

أستاذ مساعد

49

37.71

8.36

أستاذ مشارك

20

41.05

10.20

أستاذ

11

44.18

6.48

الحسابي

المعياري
9.72

والج ممدول الت ممالي يب ممين نت ممائج اختب ممار ش مميفيه للكش ممف ع ممن اتج مماه الف ممروق ب ممين متوس ممطات
تقممديرات أف مراد العينممة لمجمماالت اسممتبانة درجممة ت موافر معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة
بالجامعات الفلسطينية بغزة ذات الداللة تبعا للرتبة األكاديمية:
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جدول ()30

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على مجاالت

درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة ذات الداللة تبعا للرتبة األكاديمية
المتغير

النماذج العقلية

تعلم الفريق

أستاذ

أستاذ

مساعد

مشارك

البيان

ماجستير

أستاذ مساعد

2.468

أستاذ مشارك

4.682

2.214

أستاذ

8.909

6.442

أستاذ مساعد

2.942

أستاذ مشارك

6.277

3.336

أستاذ

*9.409

6.468

4.227

3.132

يتبين من الجدولين السابقين أن :

 توجممد فممروق ذات داللممة بممين مجموعممة الرتبممة األكاديميممة أسممتاذ و مجموعممة الرتبممة األكاديميممةماجستير في مجال تعلم الفريق ,وكانت لصالح مجموعة الرتبة األكاديمية أستاذ.

وتعزو الباحثمة همذه النتيجمة إلمى أن (األسمتاذ) لمم يصمل إلمى همذه الرتبمة األكاديميمة الرفيعمة إال

بعممد أن خمماض معظممم التجممارب الممثلممة فممي( :التفكيممر النظمممي ,اإلتقممان الشخصممي ,النممماذج
العقلية ,الرؤية المشتركة ,تعلم الفريق)  ,وقد اتفقت نتيجة هذه الد ارسمة ممع نتيجمة د ارسمة (أبمو
ع مماذرة  )2007 ,الت ممي أش ممارت إل ممى وج ممود ف ممروق ذات دالل ممة إحص ممائية تع ممزى لمتغي ممر الرتب ممة
األكاديميممة لصممالح حملممة الماجسممتير والبكممالوريوس  ,واختلفممت نتيجممة هممذه الد ارسممة مممع نتيجممة

دراسة (عساف  )2014,التي أشارت إلى عمدم وجمود فمروق تعمزى لمتغيمر الرتبمة األكاديميمة ,
ومع نتيجة دراسة (الحواجرة  )2010 ,التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

فم ممي تقم ممديرات أف م مراد العينم ممة إلدراكهم ممم ألبعم مماد المنظمم ممة المتعلمم ممة تعم ممزى لمتغيم ممر الخصم ممائص

الديموغرافية.

 4.3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لدرجــة تـوافر
معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربيـة بالجامعـات الفلسـطينية بغـزة تعـزى لسـنوات الخدمـة

(أقل من 5سنوات 10 -5 ,سنوات ,أكثر من  10سنوات)؟

تممم إج مراء تحليممل التبمماين األحممادي ,والجممدول التممالي يبممين قيمممة اختبممار (ف) ومسممتوى
الداللة للفروق بين المتوسطات:
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جدول ()31

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد

العينة لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تعزى لسنوات الخدمة
المتغير

التفكير النظمي

اإلتقان الشخصي

النماذج العقلية

الرؤية المشتركة

تعلم الفريق

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة

لالستبيان

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
282.00
76.40

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

564.01

2

داخل المجموعات

7563.80

99

المجموع

8127.81

101

بين المجموعات

374.64

2

187.32

داخل المجموعات

7949.68

99

80.30

المجموع

8324.32

101

بين المجموعات

440.17

2

220.09

داخل المجموعات

7748.41

99

78.27

المجموع

8188.59

101

بين المجموعات

470.40

2

235.20

داخل المجموعات

8311.56

99

83.96

المجموع

8781.96

101

بين المجموعات

147.94

2

73.97

داخل المجموعات

7545.08

99

76.21

المجموع

7693.02

101

بين المجموعات

9515.67

2

4757.83

داخل المجموعات

172080.41

99

1738.19

المجموع

181596.08

101

قيمة ف

3.691

2.333

2.812

2.802

0.971

2.737

مستوى الداللة

دالة عند 0.05

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )99 ,2عند مستوى داللة  ,3.09 =0.05وعند مستوى داللة 4.82 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من

) )0.05في مجال التفكير النظمي فقط تبعا لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة.

والجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال ذو الداللة ممن اسمتبانة

درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية:
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جدول ()32

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء هيئة

التدريس لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تبعا لسنوات الخدمة
المتغير

التفكير النظمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
7.56

البيان

العدد

أقل من  5سنوات

10

41.10

 10 – 5سنوات

42

36.12

7.12

أكثر من  10سنوات

50

33.30

10.07

والج ممدول الت ممالي يب ممين نت ممائج اختب ممار ش مميفيه للكش ممف ع ممن اتج مماه الف ممروق ب ممين متوس ممطات

تقديرات أفراد العينة لمجاالت االستبانة ذات الداللة تبعا لسنوات الخدمة:
جدول ()33

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على مجاالت

درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة ذات الداللة تبعا لسنوات الخدمة
المتغير
التفكير النظمي

البيان

أقل من  5سنوات

 10 – 5سنوات

4.981

أكثر من  10سنوات

*7.800

 10 – 5سنوات
2.819

يتبين من الجدولين السابقين أن توجد فروق ذات داللة بين مجموعة سمنوات الخدممة األقمل ممن 5
سممنوات و مجموعممة أكثممر مممن  10سممنوات فممي مجممال التفكيممر النظمممي ,وكانممت لصممالح مجموعممة
سنوات الخدمة أقل من  5سنوات.

تع ممزو الباحث ممة ه ممذه النتيج ممة إل ممى أن أعض مماء هيئ ممة الت ممدريس ذوي س ممنوات الخدم ممة (األق ممل م ممن 5

شعور بوجود التفكير النظمي كونه يمثل منهجية القت قبوال لدى اإلدارات الجامعيمة
ا
سنوات) أكثر

حديثا ,قناعة هذه الفئة أن التفكير النمطي في اإلدارة أكثر قربا من المستجدات واإلسمتحدثات فمي

اإلدارة الحديثممة  ,وقممد اختلفممت نتيجممة هممذه الد ارسممة مممع نتيجممة د ارسممة (رض موان وآخممرون )2014 ,
والتممي أشممارت إلممى وجممود فممروق تعممزى لمتغيممر الخدمممة ولكممن هممذه الفممروق كانممت لصممالح أصممحاب

الخدمة (أكثر من  12سنة)  , ,واختلفت نتيجة هذه الدراسة ممع نتيجمة د ارسمة (أبمو زيمد )2013 ,
ود ارسممة (جب مران  )2011,وأشممارت كممل منهممما إلممى عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية تعممزى

لمتغير سنوات الخدمة .
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 4.3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لدرجــة تـوافر
معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة تعزى للتخصص العلمـي

(أصول تربية ,المناهج وطرق التدريس ,علم النفس)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إجمراء تحليمل التبماين األحمادي لفحمص أثمر التخصمص العلممي

(أصول تربية ,المناهج وطرق التدريس ,علم النفس) على درجة تموافر معمايير المنظممة المتعلممة
في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغمزة ممن وجهمة نظمر أعضماء هيئمة التمدريس ,والجمدول

التالي يبين ذلك:

جدول ()34

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة

لدرجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بغزة تعزى لمتغير التخصص العلمي
المتغير

التفكير النظمي

اإلتقان الشخصي

النماذج العقلية

الرؤية المشتركة

تعلم الفريق

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة
لالستبانة

درجات

متوسط

66.38
80.76

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

132.76

2

داخل المجموعات

7995.06

99

المجموع

8127.81

101

بين المجموعات

266.46

2

133.23

داخل المجموعات

8057.87

99

81.39

المجموع

8324.32

101

بين المجموعات

58.85

2

29.42

داخل المجموعات

8129.74

99

82.12

المجموع

8188.59

101

بين المجموعات

47.88

2

23.94

داخل المجموعات

8734.08

99

88.22

المجموع

8781.96

101

بين المجموعات

21.44

2

10.72

داخل المجموعات

7671.58

99

77.49

المجموع

7693.02

101

بين المجموعات

1278.90

2

639.45

داخل المجموعات

180317.18

99

1821.39

المجموع

181596.08

101

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.822

1.637

0.358

0.271

0.138

0.351

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )99 ,2عند مستوى داللة  ,3.09 =0.05وعند مستوى داللة 4.82 =0.01
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يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي جميمع المجماالت و

الدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير التخصص العلمي ألفراد العينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى توحيد الخطط الدراسية واألنظمة والقوانين داخل األقسام وكذلك
تشابه الظروف البيئية واألنشطة التي يقوم بها عضو هيئة التدريس  ,واتفقت هذه النتيجة مع

نتيجة دارسة (البنا )2012 ,والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

لمتغير التخصص.
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 .3نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:

ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس في كليـات التربيـة بالجامعـات الفلسـطينية بغـزة لمسـتوى

اإلنتاج المعرفي لديهم ؟

لإلجاب ممة ع ممن ه ممذا السم مؤال ت ممم اس ممتخدام المتوس ممط الحس ممابي واالنحم مراف المعي مماري وال مموزن النس ممبي
السممتجابات أف مراد العينممة علممى اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي بمجاالتممه ودرجتممه الكليممة ,والجممدول التممالي

يبين ذلك:

جدول ()35

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة اإلنتاج المعرفي
الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

طبيعة اإلنتاج المعرفي

13

54.26

12.49

83.5

1

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

12

41.75

10.01

69.6

2

الدرجة الكلية لإلنتاج المعرفي

25

96.01

20.25

76.8

مجاالت االستبانة

عدد

المتوسط

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن درجممة التقممدير الكليممة لواقممع اإلنتمماج المعرفممي مممن وجهممة نظممر

أعضمماء هيئممة التممدريس يقممع عنممد درجممة كبي مرة بمموزن نسممبي ( ,)%76.8وترتبممت مجمماالت اسممتبانة
اإلنتاج المعرفي كما يلي:

 حي ممث ج مماء مج ممال طبيع ممة اإلنت مماج المعرف ممي ف ممي أعل ممى م ارت ممب اإلنت مماج المعرف ممي ب مموزن نس ممبي( )%83.5وهي درجة كبيرة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى إدراك أعضاء هيئة التدريس بأن أي نشاط يقوم به يعتبر قموة أساسمية

ليس فقط لهم بإثبات أنهم على درجة عالية من الكفاءة بمل لتقمدم مسمتوى الجامعمة بشمكل عمام
وتعزيممز لمكانتهمما وسمممعتها ,واختلفممت هممذه النتيجممة مممع د ارسممة الكبيسممي والمراوي ( )2010التممي
بينت أن نسبة اإلنتاج العلمي لمدرسي التخصصات اإلنسانية متدني جدا .

 يليه مجال توافر مقومات اإلنتاج المعرفي بوزن نسبي ( )%69.6وبدرجة كبيرة كذلك .وتعمزو الباحثمة ذلمك إلمى حمرص الجامعمة ومحاولتهما الدائممة لتموفير المقوممات الالزممة لإلنتماج

المعرفممي وتهيئممة المنمماخ الممالزم للعطمماء واإلبممداع فممي البحممث العلمممي فممي ضمموء اإلمكانممات ألن
نجاح أي جامعة يقاس بجهودها المتميزة في استثمار مواردها البشرية والعمل على توظيفها ,

وتتفمق همذه النتيجممة ممع د ارسمة ( )Okiki , 2012التمي أكممدت علمى تموافر مموارد المعلومممات
ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجيرية الفيدرالية.
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والجداول التالية توضح مظاهر مجاالت استبانة اإلنتاج المعرفي كل على حدة:

جدول ()36

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال طبيعة اإلنتاج المعرفي
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

 1أشارك في المؤتمرات العلمية المحلية .

4.09

0.78

81.8

1

 4أقوم بنشر األبحاث في المجالت العلمية المحكمة .

3.95

0.92

79.0

2

كبيرة

 13أعد مادة تدريبية لورش العمل التي أشارك بها .

3.76

0.92

75.3

3

كبيرة

 12أشارك في ندوات علمية متخصصة .

3.74

0.99

74.7

4

كبيرة

 3أقوم بتحكيم البحوث المراد نشرها ضمن مجالت أو مؤتمرات .

3.68

1.14

73.5

5

كبيرة

 11أشارك في مناقشة الرسائل العلمية .

3.61

1.28

72.2

6

كبيرة

 10أقوم باإلشراف على الرسائل العملية .

3.58

1.29

71.6

7

كبيرة

 6أقوم بالنشر ألبحاثي عبر مواقع إلكترونية .

3.56

1.10

71.2

8

كبيرة

 7أشترك مع زمالئي في إعداد الكتب المقررة .

3.55

1.04

71.0

9

كبيرة

 2أشارك في المؤتمرات العلمية الدولية .

3.50

1.22

70.0

10

كبيرة

 5أقوم بالنشر ضمن مجالت ذات صفة عالمية .

3.50

1.18

70.0

11

كبيرة

 14أشارك في عمل بعض مراكز البحوث.

3.44

1.10

68.8

12

كبيرة

 9أساهم في ترجمة بعض كتب االختصاص .

3.04

1.36

60.8

13

متوسطة

م

المتوسط

فقرات مجال طبيعة اإلنتاج المعرفي

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن مظمماهر مجممال طبيعممة اإلنتمماج المعرفممي مممن اسممتبانة اإلنتمماج
المعرفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تراوحت بمين ( ,)%81.8 – 60.8وجماءت أعلمى

الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 1أشارك في المؤتمرات العلمية المحلية " فمي أعلمى م ارتمب طبيعمة اإلنتماجالمعرفي بوزن نسبي (.)%81.8

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى رغبة أعضاء هيئة التدريس فمي االسمتفادة ممن همذه الممؤتمرات

ورفمع مسمتوى اطالعهمم علمى التجمارب العلميمة لمزمالئهم فمي الجامعمات األخمرى المحليمة وبنمماء

عالقممات علميممة وعمليممة واجتماعيممة  ,وعممرض أنشممطتهم علممى وسممائل اإلعممالم ونشممر العلممم ,
وصمعوبة التنقمل للمشماركة فمي الممؤتمرات الدوليمة بسمبب الحصمار واغمالق المعمابر  ,واختلفممت
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هذه النتيجة مع نتيجة د ارسمة (الكبيسمي والمراوي  )2010 ,ود ارسمة (الفيمومي  )2004 ,حيمث

أشارتا إلى تدني درجة المشاركة في المؤتمرات.

 -ثم الفقرة رقم  " 4أقوم بنشر األبحاث في المجالت العلمية المحكمة " بوزن نسبي (.)%79

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى إدراك أعضمماء هيئممة التممدريس أهميممة نشممر األبحمماث لتزويممد
الباحثين اآلخرين بأفكار جديدة أو مشكالت آنية أو مستقبلية تستوجب البحث ,باإلضافة إلى

أنها وسيلة الحصمول علمى المدرجات العلميمة والترقيمات التمي تمنحهما الجامعمات ألعضماء هيئمة

التدريس فيها بما يترتب عليها ممن مكانمة معنويمة وماديمة داخمل الجامعمة واشمباع حاجمة تقمدير
الممذات لهممذا العضممو ,وكممذلك صممورة مممن صممور مشمماركة المعرفممة  ,واختلفممت هممذه النتيجممة مممع
نتيجمة د ارسممة (السممماوي  )2005 ,والتممي أشممارت إلمى ضممعف حركممة النشممر لألبحمماث المنشممورة

في المجالت العلمية .

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفق مرة رقممم  " 9أسمماهم فممي ترجمممة بعممض كتممب اإلختصمماص " فممي أدنممى الم ارتممب بمموزن نسممبي( )%60.8وبدرجة متوسطة .

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قلة تمكن أعضاء هيئة التدريس من اللغات األجنبية  ,وكذلك

التخصصممات العلميممة فممي أغلبهمما تممدرس باللغممة اإلنجليزيممة  ,وقلممة الح موافز مممن خممالل حركممة
الترجمممة وضممعف جهممود المجممامع العربيممة فممي هممذا المجممال  ,واتفقممت هممذه النتيجممة مممع نتيجممة

د ارسممة (الكبيسممي والمراوي  )2010,والتممي أشممارت إلممى عممدم تمكممن أعضمماء هيئممة التممدريس مممن
اللغة اإلنجليزية مما يقف حائال أمام ترجمة الكتب .

 ثم الفقرة رقم  " 14أشارك في عمل بعض مراكز البحوث " بوزن نسبي (.)%68.8وتعزو الباحثة ذلك إلى انشغال أعضماء هيئمة التمدريس بالمهمام التدريسمية  ,حيمث أن الجامعمة
ال تخفف من العبء األكاديمي كي تتاح فرصة ألعضاء هيئة التدريس التفمرغ والمشماركة فمي

عمممل م اركممز البحمموث  ,وكممذلك بسممبب غيمماب الم اركممز البحثيممة فممي المموطن ودورهمما  ,وغيمماب
سياسمممة التفم ممرغ العلم م مي للحصمممول علم ممى األلقم مماب العلمي ممة (أسم ممتاذ كرسمممي  ,مستشم ممار, )... ,
واختلفممت هممذه النتيجممة مممع نتيجممة د ارسممة (حلممس  )2009,والتممي أشممارت إلممى مشمماركة أعضمماء
هيئة التدريس في عمل مراكز البحوث بدرجة قليلة .
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جدول ()37

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال توافر مقومات اإلنتاج المعرفي
م
7

فقرات مجال توافر مقومات اإلنتاج المعرفي
توفر الجامعة أنظمة تعاون مع مراكز البحوث لتسهيل

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي%

الترتيب الدرجة

3.82

0.99

76.5

1

كبيرة

3.68

1.02

73.5

2

كبيرة

3.67

1.09

73.3

3

كبيرة

3.67

0.90

73.3

4

كبيرة

3.64

0.95

72.7

5

كبيرة

3.59

1.03

71.8

6

كبيرة

3.45

1.07

69.0

7

كبيرة

3.36

1.15

67.3

8

متوسطة

3.34

1.10

66.9

9

متوسطة

 5تقدم الجامعة الجوائز ألفضل البحوث .

3.20

1.21

63.9

10

متوسطة

 11تخصص الجامعة منح بحثية للباحثين المتميزين .

3.18

1.16

63.5

11

متوسطة

3.16

1.23

63.1

12

متوسطة

3
1
9
6
2
8

إنتاجها المعرفي .
تقبل الجامعة األبحاث المقدمة على أسس علمية
وموضوعية .
توفر الجامعة رأس المال البشري من الكفاءات المدربة

المتخصصة والباحثة .

تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي في تطبيق
أدوات البحث .
توفر الجامعة المراجع والمصادر اإللكترونية الالزمة
لإلنتاج المعرفي .
تتبنى الجامعة األفكار العلمية الرائدة في مجال البحث

التربوي .

توفر الجامعة قنوات اتصال بين الباحثين والخبراء محليا
ودوليا لتسويق إنتاجهم المعرفي .

 10تعمم الجامعة نتائج األبحاث العلمية لالستفادة منها .
4

12

تخصص الجامعة ميزانية مناسبة خاصة بالبحث واإلنتاج

المعرفي .

تخفف الجامعة أعباء الكادر األكاديمي للتفرغ لإلنتاج
المعرفي .

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر مجمال تموافر مقوممات اإلنتماج المعرفمي ممن وجهمة نظمر
أعضاء هيئة التدريس تتراوح بين ( ,)%76.5 – 63.1وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم  " 7توفر الجامعة أنظمة تعاون مع مراكز البحوث لتسهيل إنتاجهما المعرفمي" في أعلى مراتب توافر مقومات اإلنتاج المعرفي بوزن نسبي ( )%76.5وبدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى حاجة الجامعات إلى التعاون ممع م اركمز البحموث لتطموير أداء

أعض مماء هيئ ممة الت ممدريس واالس ممتفادة م ممن خبم مراتهم والتوظي ممف األمث ممل للبح ممث واإلنت مماج العلم ممي
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والمعرفممي وزيممادة القممدرة التنافسممية للجامعممات وتحقيممق الجممودة المطلوبممة فممي برامجهمما والتحممول

نح ممو سيس ممة االس ممتثمار البحث ممي وت ممدويل البح ممث العلم ممي للحص ممول عل ممى تموي ممل لالس ممتثمار,
واختلفممت هممذه النتيجممة مممع نتيجممة د ارسممة (النيممرب  )2012,والتممي أشممارت إلممى ضممعف مسممتوى

التعاون مع مراكز البحوث.

 ثم الفقرة رقم  " 3تقبل الجامعة األبحاث المقدمة على أسس علمية وموضموعية " بموزن نسمبي(.)%73.5

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى رغبممة الجامعممة االرتقمماء بممالجودة العلميممة للبحمموث  ,والممتخلص

نسبيا ممن ممواطن الضمعف والتجماوزات غيمر البنماءة التمي تعماني منهما عمليمة البحمث العلممي ,
فدراية الباحث بأبعاد بحثه من البداية يجعله يتالفى األخطاء الشكلية والموضموعية والمنهجيمة

 ,واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (صالح . )2003 ,

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقمرة رقممم  " 12تخفممف الجامعممة أعبمماء الكممادر األكمماديمي للتفممرغ لإلنتمماج المعرفممي " فممي أدنممىالمراتب بوزن نسبي (.)%63.1

تعممزو الباحثممة ذلممك إلممى إعطمماء الجامعممة األولويممة للتممدريس علممى حسمماب اإلنتاجيممة المعرفيممة

لعضو هيئة التدريس  ,وقلة العمل بنظام التفرغ العلمي إلجمراء البحموث العلميمة وقلمة المموارد

المالية الستيعاب أعضاء هيئة تدريس جدد ,واتفقمت همذه النتيجمة ممع نتيجمة د ارسمة (النيمرب ,

 )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة وأشارت إلى وجود معوقات أكاديمية تمثلت فمي العمبء
األكاديمي واعتباره معيقا لإلنتاج المعرفي .

 ث م ممم الفقم م مرة رق م ممم  " 11تخص م ممص الجامع م ممة م م ممنح بحثي م ممة للب م مماحثين المتميم م مزين " ب م مموزن نس م ممبي(.)%63.5

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قلة اإلمكانات المادية وضعف الميزانيات المخصصمة لإلنتماج

البحثي والمعرفي من قبمل الجامعمة  ,وضمعف مسماهمتها فمي تغطيمة نفقمات الممنح و االبتعماث
للمشاركة في المؤتمرات العلمية  ,واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الف ار  )2004 ,والتي
أشارت إلى غياب للحوافز المادية والمعنوية من الجامعات لتشجيع البحث العلمي .
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 .4نتائج السؤال الرابع الذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) (α≤ 0.05بين متوسـطات تقـديرات

عينة الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس فـي كليـات التربيـة بالجامعـات الفلسـطينية بغـزة لواقـع
اإلنتاج المعرفي لديهم تعـزى لمتغيـرات الدراسـة( :الجـنس ,الجامعـة ,الرتبـة األكاديميـة ,سـنوات

الخدمة ,التخصص العلمي)؟ ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 1.4هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي تقـديرات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي

كليات التربية بالجامعات الفلسـطينية بغـزة لواقـع اإلنتـاج المعرفـي لـديهم تعـزى للجـنس (ذكـور,

إناث)؟

لإلجابممة عممن هممذا الس مؤال تمممت المقارنممة بممين متوسممط درجممات الممذكور (ن=  )81ومتوسممط

درجات اإلناث (ن=  )21على استبانة اإلنتماج المعرفمي فمي كليمات التربيمة بالجامعمات الفلسمطينية
بغ مزة موضمموع الد ارسممة باسممتخدام اختبممار (ت) للفممروق بممين متوسممطات درجممات عينتممين مسممتقلتين,

والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ()38

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات أعضاء هيئة التدريس

في كليات التربية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم تعزى للجنس (ذكور ,إناث)
االستبانة
طبيعة اإلنتاج المعرفي
توافر مقومات اإلنتاج المعرفي
الدرجة الكلية الستبانة اإلنتـاج

المعرفي

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المساعدين
اإلناث

54.42

12.44

53.67

12.98

الذكور

المساعدين
اإلناث

42.21

10.32

39.95

8.70

الذكور

96.63

20.51

المساعدين
اإلناث

93.62

19.51

الذكور

قيمة (ت)

مستوى الداللة

0.245

غير دالة إحصائيا

0.920

غير دالة إحصائيا

0.605

غير دالة إحصائيا

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )100عند مستوى داللة  ,1.98 =0.05عند مستوى داللة 2.62 =0.01

يتبممين مممن الجممدول السممابق أنممه ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية بممين متوسممط تقممديرات

أعضاء هيئة التدريس الذكور ومتوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس اإلناث على جميع مجاالت
اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة والدرجممة الكليممة لهمما ,مممما

يعني أن أفراد العينمة فمي كليمات التربيمة بالجامعمات الفلسمطينية بغمزة لمديهم تقمديرات متقاربمة لواقمع

اإلنتاج المعرفي تبعا للجنس.
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وتعزو الباحثة هذه النتيجمة إلمى أن كمل ممن المذكور واإلنماث ممن أعضماء هيئمات التمدريس

يملكون نفس الدوافع المحفزة أو المثبطمة لطبيعمة اإلنتماج المعرفمي لمديهم ,كمما أنهمم يتمأثرون بمنفس
الدرج ممة لتم موافر مقوم ممات اإلنت مماج المعرف ممي م ممن عم مدمها ك ممون ك ممال الجنس ممين معني ممان بوج ممود ه ممذه
المقومات كبيئة حاضنة ومحفزة لهم على هذا اإلنتاج  ,لذلك كانت اسمتجابة أفمراد العينمة متشمابهة

تبعا لمتغير الجنس  ,وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (السماوي  )2005,ودراسة

) (Perry & Others , 2000اللتمان أشمارتا إلمى عمدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية تعمزى

لمتغير الجنس  ,واختلفت مع دراسة (النيرب  )2012 ,والتي أشارت إلمى وجمود فمروق ذات داللمة
إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

 2.4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تقـديرات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي

كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي لـديهم تعـزى للجامعـة (األزهـر,

اإلسالمية  ,األقصى)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التبماين األحمادي لفحمص أثمر الجامعمة (األزهمر ,
اإلسالمية ,األقصمى) علمى اإلنتماج المعرفمي فمي كليمات التربيمة بالجامعمات الفلسمطينية بغمزة ممن
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()39

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات

أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي تعزى لمتغير الجامعة
المتغير
طبيعـــــــــة اإلنتـــــــــاج
المعرفي
تـــــــــوافر مقومـــــــــات
اإلنتاج المعرفي
الدرجــــــــــة الكليــــــــــة
الســــــتبانة اإلنتــــــاج

المعرفي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

327.10

2

163.55

داخل المجموعات

15430.76

99

155.87

المجموع

15757.85

101

بين المجموعات

909.49

2

454.74

داخل المجموعات

9209.88

99

93.03

المجموع

10119.37

101

بين المجموعات

1840.70

2

920.35

داخل المجموعات

39562.29

99

399.62

المجموع

41402.99

101

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

1.049

4.888

2.303

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا

دالة عند 0.01

غير دالة
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )99 ,2عند مستوى داللة  ,3.09 =0.05وعند مستوى داللة 4.82 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى ) )0.01فمي

مجال توافر مقومات اإلنتاج المعرفي تبعا لمتغير الجامعة ألفراد العينة.
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والجممدول التممالي يوضممح المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة للمجمماالت ذات الداللممة مممن
استبانة اإلنتاج المعرفي في كليات التربية:

جدول ()40

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء

هيئة التدريس لتوافر مقومات اإلنتاج المعرفي في كليات التربية بغزة تبع ا للجامعة
المتغير
واقــــع تــــوافر مقومــــات
اإلنتاج المعرفي

االنحراف

المتوسط

البيان

العدد

األزهر

12

35.00

اإلسالمية

24

45.63

4.05

األقصى

66

41.56

10.93

الحسابي

المعياري
9.84

والج ممدول الت ممالي يب ممين نت ممائج اختب ممار ش مميفيه للكش ممف ع ممن اتج مماه الف ممروق ب ممين متوس ممطات
تقممديرات أعضمماء هيئممة التممدريس لمجمماالت اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي فممي كليممات التربيممة بالجامعممات

الفلسطينية بغزة ذات الداللة تبعا للجامعة:

جدول ()41

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات

أفراد العينة على مجاالت اإلنتاج المعرفي ذات الداللة تبع ا للجامعة
المتغير
توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

البيان

اإلسالمية

األزهر

*10.625

األقصى

4.064

األزهر
6.561

يتبين من الجدولين السابقين أنه توجد فروق ذات داللة بين مجموعة الجامعة اإلسالمية و جامعة
األزهر في مجال توافر مقومات اإلنتاج المعرفمي ألعضماء هيئمة التمدريس ,وكانمت الفمروق لصمالح

الجامعة اإلسالمية.

تعزو الباحثة همذه النتيجمة إلمى أن الجامعمة اإلسمالمية تسمعى منمذ سمنوات إلمى تعزيمز ثقافمة البحمث
واإلنتاج المعرفي من خالل تموفير الممنح للبماحثين العماملين فيهما  ,وعقمد الممؤتمرات الدوريمة ومنهما

م ممؤتمر البح ممث العلم ممي والد ارس ممات العلي مما عل ممى م ممدار ( )2013-2011والمش مماركة ف ممي ص ممياغة
أولوي ممات البح ممث العلم ممي بالشم مراكة م ممع و ازرة التربي ممة والتعل مميم الع ممالي  2014كم مما أنه مما تخص ممص
جموائز سممنوية للبحممث العلمممي ,باإلضممافة إلممى أن هنمماك تحممديات مختلفممة تواجممه جامعممة األزهممر فممي
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ه ممذا المج ممال ,واختلف ممت نتيج ممة ه ممذه الد ارس ممة م ممع نتيج ممة د ارس ممة (الفلي ممت وعطم موان  )2011,والت ممي
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة.

 3.4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تقـديرات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي
كليـــات التربيـــة بالجامعـــات الفلســـطينية بغـــزة لواقـــع اإلنتـــاج المعرفـــي تعـــزى للرتبـــة األكاديميـــة

(ماجستير  ,أستاذ مساعد  ,أستاذ مشارك  ,أستاذ) ؟

لإلجابممة عممن هممذا السمؤال تممم إجمراء تحليممل التبمماين األحممادي لفحممص أثممر الرتبممة األكاديميممة
(ماجسممتير  ,أسممتاذ مسمماعد  ,أسممتاذ مشممارك  ,أسممتاذ) علممى اإلنتمماج المعرفممي فممي كليممات التربيممة
بالجامعات الفلسطينية بغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()42

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أعضاء

هيئة التدريس في كليات التربية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير
طبيعـــــــــة اإلنتـــــــــاج
المعرفي
تـــــــــوافر مقومـــــــــات
اإلنتاج المعرفي
الدرجــــــــــة الكليــــــــــة
الســــــتبانة اإلنتــــــاج

المعرفي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

3775.84

3

1258.61

داخل المجموعات

11982.01

98

122.27

المجموع

15757.85

101

بين المجموعات

1170.01

3

390.00

داخل المجموعات

8949.37

98

91.32

المجموع

10119.37

101

بين المجموعات

8918.84

3

2972.95

داخل المجموعات

32484.15

98

331.47

المجموع

41402.99

101

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

10.294

4.271

8.969

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )98 ,3عند مستوى داللة  ,2.70 =0.05وعند مستوى داللة 3.98 =0.01

يتب ممين م ممن الج ممدول الس ممابق أن ممه توج ممد ف ممروق ذات دالل ممة إحص ممائية ف ممي جمي ممع المج مماالت

والدرجة الكلية الستبانة اإلنتاج المعرفي تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية ألفراد العينة.

والجممدول التممالي يوضممح المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة للمجمماالت ذات الداللممة مممن

استبيان اإلنتاج المعرفي في كليات التربية:
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جدول ()43

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء

هيئة التدريس في كليات التربية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي تبعا للرتبة األكاديمية
المتغير

طبيعة اإلنتاج المعرفي

ت ـوافر مقومــات اإلنتــاج

المعرفي

الدرجة الكلية السـتبانة
اإلنتاج المعرفي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
12.84

البيان

العدد

ماجستير

22

45.09

أستاذ مساعد

49

54.24

11.35

أستاذ مشارك

20

57.55

10.65

أستاذ

11

66.73

4.29

ماجستير

22

38.18

7.37

أستاذ مساعد

49

40.94

10.26

أستاذ مشارك

20

42.85

11.36

أستاذ

11

50.45

5.50

ماجستير

22

83.27

16.93

أستاذ مساعد

49

95.18

19.56

أستاذ مشارك

20

100.40

19.86

أستاذ

11

117.18

7.85

والج ممدول الت ممالي يب ممين نت ممائج اختب ممار ش مميفيه للكش ممف ع ممن اتج مماه الف ممروق ب ممين متوس ممطات

تقممديرات أعضمماء هيئممة التممدريس لمجمماالت اسممتبانة اإلنتمماج المعرفممي فممي كليممات التربيممة بالجامعممات

الفلسطينية بغزة ذات الداللة تبعا للرتبة األكاديمية:

جدول ()44

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة

في كليات التربية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي ذات الداللة تبعا للرتبة األكاديمية
المتغير

طبيعة اإلنتاج المعرفي

توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

البيان

ماجستير

أستاذ مساعد

*9.154

أستاذ مشارك

*12.459

3.305

أستاذ

*21.636

*12.482

أستاذ مساعد

2.757

أستاذ مشارك

4.668

1.911

أستاذ

*12.273

*9.516
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أستاذ مساعد

أستاذ

مشارك

9.177

7.605

الدرجة الكلية الستبانة اإلنتاج

المعرفي

أستاذ مساعد

11.911

أستاذ مشارك

*17.127

5.216

أستاذ

*33.909

*21.998

16.782

يتبين من الجدولين السابقين أن :

 توجد فروق ذات داللة بين مجموعة الرتبة األكاديمية ماجستير من ناحية و مجموعات الرتبةاألكاديمية أستاذ مساعد و أسمتاذ مشمارك و أسمتاذ ممن ناحيمة أخمرى فمي مجمال طبيعمة اإلنتماج

المعرفي ,وكانت لصالح مجموعات الرتبة األكاديمية أستاذ مساعد و أستاذ مشارك و أستاذ.

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى أن عضممو هيئممة التممدريس برتبممة (ماجسممتير) عممادة ممما يكممون
تركي مزه علممى المهممام التدريسممية والتحضممير بشممكل جيممد  ,ثممم يحممول اهتماماتممه بعممد سممنوات إلممى

المشاركة في األنشطة العلمية والمعرفية واكتساب المهارات البحثية .

 توجد فروق ذات داللة بين مجموعة الرتبة األكاديمية ماجستير و مجموعتي الرتبة األكاديميةأسممتاذ مسمماعد وأسممتاذ فممي مجممال ت موافر مقومممات اإلنتمماج المعرفممي ,وكانممت لصممالح مجممموعتي
الرتبة األكاديمية أستاذ مساعد وأستاذ .

 توجد فروق ذات داللة بين مجموعتي الرتبة األكاديمية أسمتاذ مشمارك وأسمتاذ ممن ناحيمة وبمينمجموع ممة الرتب ممة األكاديمي ممة ماجس ممتير ف ممي الدرج ممة الكلي ممة لالس ممتبانة ,وكان ممت الف ممروق لص ممالح

مجموعتي الرتبة األكاديمية أستاذ مشارك وأستاذ.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن عضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك وأستاذ لديهما من

الخبرة ما يساعدهما على العمل بجد من أجل إنتاجية معرفية عالية  ,واتفقت هذه النتيجة مع
د ارسم ممة (الشم ممايع  )2004 ,والتم ممي أشم ممارت نتائجهم مما إلم ممى وجم ممود فم ممروق تعم ممزى لمتغيم ممر الرتبم ممة
األكاديمية لصالح رتبة األستاذ .

 توجم ممد فم ممروق ذات داللم ممة بم ممين مجموعم ممة الرتبم ممة األكاديميم ممة أسم ممتاذ مسم مماعد ومجموعم ممة الرتبم ممةاألكاديمي ممة أسمممتاذ علم ممى الدرجم ممة الكليمممة لالسمممتبانة ,وكان ممت الفم ممروق لصمممالح مجموعم ممة الرتبمممة

األكاديمية أستاذ .

وتعزو الباحثة همذه النتيجمة إلمى أن عضمو هيئمة التمدريس برتبمة (أسمتاذ) همو األكثمر سمعيا إلمى
الحفاظ على التناغم بين رتبته األكاديمية وسممعته فمي اإلنتماج المعرفمي  ,لمذا فهمو يسمعى إلمى

المحافظممة علممى هممذه السمممعة كونممه علممم مممن أعممالم التربيممة ,واختلفممت نتيجممة هممذه الد ارسممة مممع
درسممة (العمممايرة والسمرابي  )2008,والتممي أشممارت إلممى عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية
ا
تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية .
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 4.4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تقـديرات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي
كليات التربية بالجامعات الفلسـطينية بغـزة لواقـع اإلنتـاج المعرفـي لـديهم تعـزى لسـنوات الخدمـة

(أقل من 5سنوات 10 -5 ,سنوات ,أكثر من  10سنوات)؟

تم إجراء تحليل التباين األحادي لفحص أثر سمنوات الخدممة (أقمل ممن  5سمنوات10-5 ,

سممنوات ,أكثممر مممن  10سممنوات) علممى اإلنتمماج المعرفممي فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية
بغم مزة ل ممدى أفم مراد العين ممة ,والج ممدول الت ممالي يب ممين قيم ممة اختب ممار (ف) ومس ممتوى الدالل ممة للف ممروق ب ممين

المتوسطات:

جدول ()45

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أعضاء

هيئة التدريس في كليات التربية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم تعزى لسنوات الخدمة
المتغير
طبيعـــــــــة اإلنتـــــــــاج
المعرفي

تـــــــــوافر مقومـــــــــات
اإلنتاج المعرفي

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة

الســــــتبانة اإلنتــــــاج
المعرفي

درجات

متوسط

26.17
158.64

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

52.35

2

داخل المجموعات

15705.51

99

المجموع

15757.85

101

بين المجموعات

520.35

2

260.18

داخل المجموعات

9599.02

99

96.96

المجموع

10119.37

101

بين المجموعات

902.44

2

451.22

داخل المجموعات

40500.55

99

409.10

المجموع

41402.99

101

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.165

2.683

1.103

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )99 ,2عند مستوى داللة  ,3.09 =0.05وعند مستوى داللة 4.82 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت
والدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة.

وتعممزو الباحثممة هممذه النتيجممة إلممى أن جميممع أعضمماء هيئممة التممدريس بمختلممف سممنوات خممدمتهم لممديهم

الوعي الكامل بأهمية اإلنتاج العلمي وضرورة التطلع إلى توافر مقوماته كونه أحمد المهمام الرئيسمة
للعمممل الجممامعي  ,لممذا فممإن أعضمماء هيئممة التممدريس وبمجممرد التحمماقهم بالعمممل الجممامعي يسممعون إلممى

اإلنت مماج المعرف ممي كوس مميلة إلث ممراء مع ممارفهم وس مملما للترق ممي عب ممر ال ممدرجات والمناص ممب القيادي ممة ف ممي

الجامعممة  ,واتفقممت هممذه النتيجممة مممع نتيجممة د ارسممة (النيممرب  )2012 ,ود ارسممة (العمممايرة والسمرابي ,
 ,)2008واختلفمت ممع د ارسمة ) (Al-Gamdi, 2002والتمي أشمارت إلمى وجمود فمروق ذات داللمة
إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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 5.4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات تقـديرات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي
كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم تعـزى للتخصـص العلمـي

(أصول تربية ,المناهج وطرق التدريس ,علم النفس)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إجمراء تحليمل التبماين األحمادي لفحمص أثمر التخصمص العلممي
(أصول تربية ,المناهج و طمرق التمدريس ,علمم المنفس) علمى واقمع اإلنتماج المعرفمي لمدى أعضماء
هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة  ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()46

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أعضاء هيئة

التدريس في كليات التربية لواقع اإلنتاج المعرفي لديهم بغزة تعزى لمتغير التخصص العلمي
المتغير
طبيعــــــــــــــــــــةاإلنتاج
المعرفي

تـــــــــوافر مقومـــــــــات
اإلنتاج المعرفي

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة
الســــــتبانة اإلنتــــــاج

المعرفي

درجات

متوسط

13.68
158.89

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

27.36

2

داخل المجموعات

15730.50

99

المجموع

15757.85

101

بين المجموعات

50.22

2

25.11

داخل المجموعات

10069.15

99

101.71

المجموع

10119.37

101

بين المجموعات

139.90

2

69.95

داخل المجموعات

41263.09

99

416.80

المجموع

41402.99

101

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.086

0.247

0.168

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )99 ,2عند مستوى داللة  ,3.09 =0.05وعند مستوى داللة 4.82 =0.01

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي جميمع المجماالت و
الدرجة الكلية الستبانة اإلنتاج المعرفي تبعا لمتغير التخصص العلمي ألفراد العينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن ما تطبقه الجامعة من معايير ينطبق على جميع األقسام على

حد سواء وبما تضمه هذه األقسام من تخصصات علمية وليس بشكل فردي ,وقد اختلفت نتيجة
هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (الكفافي  )2000 ,والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية

تعزى لمتغير التخصص العلمي .

142

 .5نتائج السؤال الخامس الذي ينص على:

هــل توجــد عالقــة إرتباطيــة دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة ) (α≤ 0.05بــين درجــة ت ـوافر
معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغـزة وواقـع اإلنتـاج المعرفـي

ألعضاء هيئة التدريس فيها ؟

لإلجابممة عممن هممذا السمؤال ,تممم حسمماب معممامالت االرتبمماط بممين درجممة كممل مممن درجممة ت موافر

معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بالجامعممات الفلسممطينية بغ مزة بأبعمماده ودرجتممه الكليممة,
واإلنتاج المعرفي بأبعاده ودرجته الكلية ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()47

يبين معامل االرتباط بين درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة

في كليات التربية واإلنتاج المعرفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
اإلنتاج المعرفي

درجة توافر معايير

المنظمة المتعلمة في

طبيعة اإلنتاج

توافر مقومات

اإلنتاج المعرفي

لإلنتاج المعرفي

التفكير النظمي

**0.536

**0.812

**0.732

اإلتقان الشخصي

**0.533

**0.810

**0.729

النماذج العقلية

**0.574

**0.858

**0.779

الرؤية المشتركة

**0.558

**0.857

**0.768

تعلم الفريق

**0.614

**0.830

**0.789

**0.599

**0.887

**0.808

كليات التربية

المعرفي

الدرجـــــة الكليـــــة لمعـــــايير
المنظمة المتعلمة

* ≤ 0.05

الدرجة الكلية

** ≤ 0,01

قيمة (ر) الجدولية عند (د.ح=  )100عند مستوى داللة  ,0.195 =0.05وعند مستوى داللة 0.254 =0.01

فيما يخص درجة االرتباط األقل ( )0.533بين مجال اإلتقان الشخصي وطبيعمة اإلنتماج

المعرف ممي فه ممي نتيج ممة طبيعي ممة  ,ألن اإلنت مماج مم مرتبط بالدافعي ممة والقناع ممة الشخص ممية والبح ممث ع ممن
الترقيات إال أن هناك عوامل خارجية مؤثرة في ذلك مرتبطة بشخصية الباحث .

أممما عممن أعلممى درجممة ارتبمماط والتممي كانممت ( )0.858بممين النممماذج العقليممة وتموافر مقومممات

اإلنتماج المعرفممي  ,فهممي نتيجممة مرضممية باعتبممار أن المؤسسممات التممي تعمممل بالنممماذج العقليممة يجممب
أن ت مموفر مقوم ممات اإلنت مماج المعرف ممي باعتب مماره ص ممورة م ممن ص ممور المش مماركة ف ممي اإلنت مماج الع ممالمي

للمعرفة.
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يبممين الجممدول السممابق وجممود عالقممة موجبممة دالممة إحصممائيا عنممد مسممتوى  ,0.01بممين درجممة ت موافر
معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي كليممات التربيممة بمجاالتهمما ودرجتهمما الكليممة ومسممتوى اإلنتمماج المعرفممي

بمجاالته ودرجته الكلية .

ويمكممن تفسممير ذلممك بأنممه كلممما تمموفرت معممايير المنظمممة المتعلمممة فممي الجامعممات  ,كلممما تطممور واقممع
اإلنتاج وتوفرت مقوماته وبالتالي زيادة اإلنتاج المعرفي بشكل عام .

كم مما أن مع ممايير المنظم ممة المتعلم ممة ترك ممز أكث ممر م مما ترك ممز عل ممى التعل مميم ال ممذاتي واإلنت مماج المعرف ممي

باعتبار ان الكلية يجب أن تكون جزءا من المنظومة المعرفية وليس فقط ملقنة للمعارف .

ولعممل هممذا يممدفعنا إلممى تفسممير ضممعف المشمماركة العربيممة بشممكل عممام فممي اإلنتمماج المعرفممي العممالمي
حيث تتراجع نسبة المشاركة في البحث والترجمة وبراءات االختراع عن المجتمعمات األوربيمة وفمي

جنوب شرق آسيا بسنبة ) )% 12.5كل عام .
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توصيات الدراسة :

 -1تعيين لجان مختصة تكون مهمتها األساسية تذليل العقبات ورفع كفاءة أعضاء هيئة
التدريس وتطوير مهاراتهم في اإلنتاج المعرفي بأنواعه .

 -2إشراك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في بناء رؤيتها اإلستراتيجية في ضوء المستجدات
والتحديات والبحث العلمي المشترك.

 -3توجيه االهتمام نحو العمل الجماعي التعاوني والتعلم المشترك لتبادل المنافع وزيادة القدرات
على تحقيق النتائج .

 -4عقد لقاءات للباحثين والمسئولين على مستوى الجامعات الفلسطينية  ,والمؤسسات

المجتمعية بغزة لمناقشة القضايا البحثية  ,واستعراض الحاجات الملحة للميدان  ,وكيفية

توفير مقومات اإلنتاج المعرفي وتنشيطه.

 -5تخفيف العبء األكاديمي إلتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للتفرغ لإلنتاج المعرفي
وفتح المجال أمام الباحثين الجدد.

 -6إنشاء فرق بحثية من الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي بحيث تعمل كفريق
عمل إلنتاج معرفي تعاوني جماعي.

 -7تأسيس مراكز بحوث على غرار المراكز العربية واألجنبية يشرف عليها نخبة من األساتذة
والباحثين ممن تمكنهم قدراتهم ومهاراتهم البحثية على االبتكار واإلبداع  ,وتطوير األنشطة

البحثية المختلفة واستصدار دوريات علمية دورية .

 -8العمل على تخصيص منح بحثية للباحثين المتميزين وتعزيز األبحاث النوعية ماديا وتقديم
جوائز ألفضل األبحاث .

 -9تشكيل لجان متخصصة في جلب المنح والمساعدات والهبات من الخارج لدعم اإلنتاج
المعرفي.

 -11توعية مؤسسات المجتمع المحلي بأهمية البحث العلمي والمعرفي  ,وضرورة المشاركة في
دعمه  ,ونشره  ,واإلفادة منه .
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مقترحات الدراسة :

في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة تقترح مجموعة من الدراسات التي ترى أنها مكملة للدراسة

الحالية  ,وهي :

 -1درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في الجامعات الفلسطينية وعالقتها بالقيادة
األخالقية لدى قياداتها .

 -2مقومات إدارة االبتكار في الجامعات الفلسطينية وعالقتها بمعايير المنظمة المتعلمة .
 -3مؤشرات االستدامة في الجامعات الفلسطينية وعالقتها باإلنتاج المعرفي .

 -4واقع اإلنتاج العلمي في الجامعات الفلسطينية وعالقته بإدارة اإلبداع فيها .
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املراجع :

أوالا  /المراجع العربية :

 -1أبو بكر  ,فاتن أحمد ( : )2001نظم اإلدارة المفتوحة –ثورة األعمال القادمة للقرن
الحادي والعشرين  ,إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع  ,القاهرة .
 -2أبو حشيش  ,بسام ومرتجى  ,زكي ( : )2011مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في
جامعة األقصى من وجهة نظر العاملين فيها  ,مجلة الجامعة اإلسالمية ( سلسلة
الدراسات اإلنسانية )  ,المجلد ( ,)19العدد ( , )2ص ص . 438-397
 -3أبو خضير  ,إيمان سعود ( : )2007التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة – إتجاهات
إدارية حديثة لتطوير منظمات القرن الحادي والعشرين ,دار المؤيد  ,الرياض .
 -4أبو خضير  ,إيمان ( :)2006إدارة التعلم التنظيمي في عهد اإلدارة العامة بالمملكة العربية
السعودية _ تصور مقترح لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة  ,رسالة دكتوراه  ,كلية التربية
 ,جامعة الملك سعود  ,الرياض .
 -5أبو زيد  ,محمد ( : )2013درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة بمدارس وكالة الغوث في
محافظات غزة من وجهة نظر مديريها  ,وعالقتها برضاهم الوظيفي  ,رسالة ماجستير ,
كلية التربية  ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -6أبو عاذرة  ,فريد ( : )2007خصائص المنظمة المتعلمة وتأثيرها على أداء مركز التطوير
التربوي في األونروا  ,رسالة ماجستير  ,كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -7أبو عامر ,أمال ( : )2008واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر
اإلداريين وسبل تطويره ,رسالة ماجستير  ,كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -8أبو عالم ,رجاء محمود ( :)2011مناهج البحـث فـي العلـوم النفسـية والتربويـة ,ط ,6دار
النشر للجامعات ,القاهرة.

 -9أبو كليلة  ,هادية ( : )1993اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس المصريين العاملين
بالخارج  ,مجلة كلية التربية  ,جامعة المنصورة  ,العدد (. )23
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 -11األستاذ  ,محمود حسن و الحجار  ,رائد حسن ( : )2005نحو خريطة بحثية تنموية في
البحث التربوي األكاديمي  ,مجلة جامعة األقصى  ,سلسلة العلوم اإلنسانية  ,المجلد (, )9
العدد ( , )1ص ص .273 _245
 -11األغمما ,إحسممان ( :)2002البحـــث التربـــوي وعناصـــره ,مناهجـــه وأدواتـــه ,ط ,4الجامعممة
اإلسالمية ,غزة.
 -12البنا  ,شادي ( : )2012درجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة
في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها  ,رسالة ماجستير  ,كلية التربية
,الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -13توق  ,محي الدين و زاهر  ,ضياء الدين ( : )1988اإلنتاجية العلمية ألعضاء
هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي  ,مكتب التربية العربي لدول الخليج  ,الرياض.
 -14الثبيتي  ,مليجان ( : )2003اتجاهات األكاديمين اإلداريين و أعضاء هيئة التدريس
نحو البحث العلمي والتدريس والمكافآت  ,مجلة جامعة الملك سعود  ,العلوم التربوية ,
المجلد( , )2العدد ( , )15ص ص . 519_465
 -15الثبيتي  ,مليجان ( : )2000الجامعات ( نشأتها  ,مفهومها  ,وظائفها )  ,المجلة
التربوية  ,مجلس النشر العلمي  ,جامعة الكويت  ,العدد ( , )54ص ص . 244-211
 -16جبران  ,علي ( : )2011المدرسة كمنظمة متعلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة
نظر المعلمين في األردن  ,كلية التربية  ,جامعة اليرموك  ,إربد  ,األردن .
<http://www.alijubran.net/index.php/2013-07-21-21-04-32/25-

>  2013-08-17-16-24-10تاريخ اإلقتباس18\4\2014 :

 -17الجرجاوي  ,زياد و حماد  ,علي ( : )2005معوقات البحث العلمي في جامعة القدس
المفتوحة ودور الجامعة في تطويره  ,ندوة بعنوان  :واقع البحث العلمي وآفاق تطويره في
جامعة القدس المفتوحة  ,جامعة القدس المفتوحة  ,رام اهلل  ,فلسطين .
- -18الحايس  ,عبد الوهاب ( : )2010محددات إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات
الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس (الواقع والتحديات)  ,جامعة السلطان قابوس ,
عمان .
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 -19حسين  ,عبده ( : )2006الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته بإنتاجيتهم
العلمية في جامعة عدن  ,رسالة دكتوراه  ,كلية التربية  ,جامعة عدن  ,اليمن .
 -21حشاد ,عبير أحمد ( : )1996العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة
التدريس بالجامعة  ,رسالة ماجستير  ,كلية التربية  ,جامعة الزقازيق  ,القاهرة .
 -21الحربي ,عبد اهلل ( : )2010المنظمة المتعلمة  ,جريدة الجزيرة  ,العدد( ,)13699
الرياض,

><http://www.al-jazirah.com/2010/20100401/rj5.htm

تاريخ االقتباس 21\11\2014 :
 -22حلس ,داود ( : )2006دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العلمي ,مكتبة آفاق ,
غزة .
 -23الحوات ,علي ( : )2006التكامل والتبادل المعرفي في الوطن العربي ,المؤتمر التاسع
للوزراء والمسئولين عن التعليم العالي في الوطن العربي  18-15 ,ديسمبر  ,المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم  ,دمشق .
 -24الحواجرة  ,كامل محمد ( :)2010المنظمة المتعلمة واالستعداد التنظيمي المدرك للتغيير
االستراتيجي  ,مجلة علوم إنسانية  ,السنة السابعة  ,العدد(, )45ص ص. 30-1
 -25خالد  ,محمود صالح ( : )1993دراسة مقارنة لنظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
في جامعات مصر العربية في ضوء خبرات كل من انجلت ار والواليات المتحدة األمريكية ,
رسالة دكتوراه  ,كلية التربية  ,جامعة عين شمس .
 -26الخولي ُ ,يمنى ( : )2000فلسفة العلم في القرن العشرين  ,سلسلة عالم المعرفة ,
الكويت .

 -27خيرة  ,عيشوش ( : )2011دور المنظمات المتعلمة في تشجيع عملية اإلبداع ,
المؤتمر الدولي الخامس حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل
االقتصاديات الحديثة  14-13 ,ديسمبر ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 ,جامعة حسيبة بن بو علي شلف  ,الجزائر .
 -28دليل الجامعة اإلسالمية <http://education.iugaza.edu.ps/ >:)2014( ,
تاريخ اإلقتباس 28\11\2014 :
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 -29الذيفاني ,عبد اهلل ( : )2117الحريات األكاديمية واستقالل الجامعات-المعنى والتأصيل
 ,المؤتمر الدولي الخامس (التعليم الجامعي في مجتمع المعرفة)  12-11 ,يونيو ,
جامعة تعز  ,اليمن .
 -31راضي  ,فوقية محمد ( : )2010اإلنتاجية العلمية والحاجات اإلرشادية لعضوات هيئة
التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة  ,بحث مقدم لندوة  :التعليم العالي للفتاة-األبعاد
والتطلعات  20-18 ,يناير .
 -31رسمي  ,محمد حسن ( : )1993دراسة تحليلية لمفهوم االلتزام وعالقته باإلنتاجية
العلمية ألعضاء هيئة التدريس  ,مجلة كلية التربية  ,جامعة الزقازيق  ,القاهرة  ,ص
ص. 80 -51
 -32الرشودي  ,محمد علي ( : )2007بناء نموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير
األجهزة األمنية في المملكة العربية السعودية  ,رسالة دكتوراه  ,جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية  ,الرياض .
 -33رضوان  ,أحمد وآخرون ( : )2014درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء
بني عبيد للتفكير النظمي من وجهة نظر المعلمين  ,مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات
التربوية والنفسية  ,المجلد ( , )22العدد ( , )1ص ص. 171-139
 -34الرفاعي  ,محمد وآخرون ( : )2013مستوى تطبيق المنظمة المتعلمة ومعوقاتها كما
يراها العاملون في المؤسسات العامة األردنية في محافظة إربد  ,المجلة األردنية في إدارة
األعمال  ,المجلد ( , )19العدد (, )1ص ص. 158-119
 -35الريس  ,نضال ( : )1992دور البحث العلمي الجامعي في التنمية  ,مجلة التعريب ,
العدد ( , )3ص ص . 93
 -36زاهر  ,ضياء الدين ( : )1997مستقبل البحث العلمي االجتماعي (رؤية تنموية
خليجية)  ,المجلة التربوية  ,العدد ( , )5جامعة الكويت .
 -37زحالن  ,إنطوان (: )1991مساهمة العلوم الثقافية العربية في تحديث الوطن مؤسسات
 ,مجلة المستقبل العربي الثالثة عشر  ,العدد ( , )146ص ص . 17_4
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 -38زيدان  ,مراد ( : )1991اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته بكفايتهم في
تعليم الطالب-دراسة حالة  ,مؤتمر األداء الجامعي في كليات التربية (الواقع والطموح) ,
 9 -7سبتمبر  ,كلية التربية  ,جامعة المنصورة .
 -39السالم  ,مؤيد ( : )2005منظمات التعلم  ,منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية :
القاهرة .
 -41السلطان  ,صالح ( :)2009تجارب جامعة الملك فهد لتعزيز التعاون والشراكة
المجتمعية في مجال البحث العلمي  ,منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي
 27 -25 ,مايو  ,جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ,الرياض .
 -41السلطان  ,يوسف وآخرون (  : )2011آلية مقترحة لتحديد أولويات البحث العلمي في
دولة الكويت  ,مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي ,منظمة الخليج لالستثمارات
الصناعية  ,الدوحة .
 -42السلطان  ,يوسف وآخرون ( : )1997معوقات البحث العلمي في دولة الكويت ,
المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  ,العدد ( , )60ص ص. 166
 -43سلطان  ,سوزان و خضر  ,ضحى ( : )2010المؤسسات التربوية كمنظمات متعلمة ,
دار الفكر للنشر  ,عمان .
 -44السماوي  ,عبد الرقيب ( : )2005المناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى
أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز  ,رسالة ماجستير ,كلية التربية  ,جامعة تعز  ,اليمن .
 -45السهالوي  ,عبداهلل عبد العزيز و النويصر  ,خالد رشيد ( : )1996اإلنتاجية والعوامل
المؤثرة فيها كما يراها أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية بجامعة الملك فيصل وجامعة
الملك عبد العزيز  ,مجلة جامعة الملك سعود  ,المجلد ( , )8العدد ( )2ص ص _385
.417
 -46الشايع  ,فهد بن سليمان ( : )2004اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في كليات
العلوم اإلنسانية في جامعة الملك سعود ومعوقاته  ,ندوة بعنوان  :تنمية أعضاء هيئة
التدريس في مؤسسات التعليم العالي –التحديات والتطوير  3-2 ,نوفمبر  ,جامعة الملك
سعود .
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 -47الشراح  ,رمضان ( : )2001اإلنفاق على البحث العلمي وسبل تنوع مصارف دولة
الكويت  ,ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (الواقع
والمعوقات والتطلعات )  14-12 ,نوفمبر  ,الرياض  ,ص ص . 357-353
 -48الشريفي  ,عباس وآخرون ( : )2012درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة
الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ,مجلة العلوم التربوية  ,معهد
الدراسات التربوية  ,المجلد ( , )20العدد (, )1ص ص . 275-209
 -49صالح  ,أيمن ( : )2003معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعات الفلسطينية  ,رسالة ماجستير  ,كلية التربية  ,جامعة النجاح الوطنية ,
نابلس  ,فلسطين .
 -51صقر  ,هدى (: )2003المنظمة المتعلمة والتحول من الضعف اإلداري إلى التميز في
إدارة األداء اإلداري للدولة  ,المؤتمر السنوي العام الرابع في اإلدارة (القيادة اإلبداعية
لتطوير وتنمية المؤسسات في الوطن العربي  16-13 ,أكتوبر  ,دمشق .
 -51الضبع  ,محمود ( : )2006المناهج التعليمية  -صناعتها وتقويمها  ,مكتبة األنجلو
المصرية  ,القاهرة .
 -52طاهر  ,فاضل ( :)2011تأثير أبعاد التعلم المنظمي في توافر أبعاد المنظمة المتعلمة ,
مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية  ,المجلد ( , )17العدد ( , )64ص ص. 142-118
 -53الطويل  ,هاني و عبابنة  ,صالح ( : )2009المدرسة المتعلمة مدرسة المستقبل ,
دار وائل للنشر والتوزيع  ,عمان .
 -54العاجز  ,فؤاد و حماد  ,حسن ( : )2011رؤية جديدة لدور البحث العلمي في تحقيق
الشراكة الفاعلة مع قطاعات اإلنتاج من منظور تكاملي  ,مؤتمر البحث العلمي (مفاهيمه
وأخالقياته وتوظيفه)  11-10 ,مايو  ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -55العاجز  ,فؤاد وعساف  ,محمود ( : )2013رؤية استراتيجية لتطوير برامج الدراسات
العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء مرتكزات تقويمها  ,مؤتمر الدراسات العليا بين
الواقع وآفاق التطوير  ,الجامعة اإلسالمية . 29-30\4\2013 ,
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 -56العاجز  ,فؤاد ونشوان  ,جميل ( : )2005المشكالت التي تواجه برامج الدراسات العليا
بالجامعات الفلسطينية  ,اليوم الدراسي األول (الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في
ضوء التحديات المعاصرة)  17 ,مايو  ,عمادة الدراسات العليا ووحدة الجودة  ,الجامعة
اإلسالمية  ,غزة .
 -57عاشور  ,محمد علي ( : )2009تصورات المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة إربد لتطبيق ضوابط سينج في المنظمة المتعلمة  ,مجلة الساتل ,
السنة الثالثة  ,العدد ( ,)7جامعة اليرموك  ,عمان  ,ص ص. 146 -115
 -58عبابنة  ,صالح ( : )2007المدرسة األردنية كمنظمة متعلمة (الواقع والتطلعات) ,
رسالة دكتوراه  ,كلية العلوم التربوية ,الجامعة األردنية  ,عمان .
 -59عبد المطلب  ,أحمد ( : )2010البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي-مدخل
لتطوير األداء البحثي  ,المؤتمر السنوي العربي الخامس-الدولي الثاني بعنوان :
االتجاهات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمي في مؤسسات التعليم العالي
النوعي في مصر والعالم العربي  15-14 ,ابريل  ,كلية التربية النوعية بالمنصورة ,
مصر.
 -61عبيد  ,مصطفى ( : )2003مهارات البحث العلمي  ,أكاديمية الدراسات العالمية ,
فلسطين .
 -61عبيدات  ,ذوقان وآخرون ( : )2009البحث العلمي (مفهومه-أدواته-أساليبه)  ,دار
الفكر للنشر والتوزيع  ,عمان .
 -62عساف  ,محمود عبد المجيد ( : )2014دور التعليم اإللكتروني في تعزيز ممارسة
الجامعات الفلسطينية الستراتيجيات المنظمة المتعلمة  ,مؤتمر التعليم اإل لكتروني  ,جامعة
النجاح الوطنية  ,مركز التعليم المستمر . 2014\ 3\ 30 ,
 : )2011( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -63رؤية مقترحة لتطوير الدراسات العليا كمدخل
لتلبية متطلبات االقتصاد المبني على المعرفة  ,المؤتمر العلمي (الدراسات العليا ودورها
في خدمة المجتمع)  20-19 ,إبريل  ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
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 -64عساف  ,محمود و حماد  ,خليل ( : )2011توظيف البحث التربوي في ضوء مقومات
مجتمع المعرفة -رؤية مستقبلية  ,مؤتمر (البحث العلمي _مفاهيمه_أخالقياته_توظيفه) ,
الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -65العصيمي  ,عواطف ( : )2007التعلم التنظيمي ودوره في عملية التغيير االستراتيجي
في الجامعات السعودية  ,رسالة ماجستير  ,كلية التربية  ,جامعة إم القرى  ,السعودية .
 -66عالم ,صالح الدين محمود ( :)2005األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل
بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ,دار الفكر
العربي ,القاهرة.
 -67علي  ,أشرف ( : )2013دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية
في تحقيق التنمية المستدامة-جامعات غزة نموذجا  ,رسالة ماجستير  ,كلية التجارة ,
الجامعة اإلسالمية  ,غزة .
 -68العمايرة  ,محمد والسرابي  ,سهام ( : )2008البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
بجامعة اإلسراء الخاصة ,مجلة جامعة دمشق ,المجلد ( , )24العدد (, )2ص ص-295
. 332
 -69غانم  ,أحمد وقرني  ,أسامة ( : )2003تحسين الفعالية التنظيمية للجامعات المصرية
في ضوء مدخل التعليم التنظيمي  ,مجلة دراسات في التعليم الجامعي  ,العدد ( , )5ص
ص . 130_87
 -71الف ار  ,ماجد ( : )2004الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكاديمي بكليات التجارة
بمحافظة غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها  ,مجلة الجامعة اإلسالمية ,
مجلد ( , )12العدد ( ,)1ص ص . 33_1
 -71الفليت  ,جمال وعطوان  ,أسعد ( : )2011درجة توافر متطلبات البحث العلمي في
الجامعات الفلسطينية وعالقتها بدوره الوظيفي في إنتاج المعرفة  ,مؤتمر التعليم
اإللكتروني واقتصاديات المعرفة  13-12 ,يوليو  ,جامعة القدس المفتوحة  ,غزة .
 -72الفيومي  ,ميسون ( : )2004تصور مقترح لتنمية اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة
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ملحق رقم ( )3االستبانة في صورتها النهائية
ملحق رقم ( )4رسائل تسهيل مهمة الباحث
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ملحق رقم ()1

االستبانة في صورتها األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة األزهر  /غزة
الدراســات العليـا
كليـة التربيــــة
قسم أصول التربيـة
الموضوع  /تحكيم استبانة
حضرة الدكتور _______________________________ /:المحترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية كمتطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية

من جامعة األزهر بعنوان  ":درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بغزة وعالقتها باإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس "

ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد األداة المرفقة المكونة من استبانتين  :األولى المتعلقة بمعايير
المنظمة المتعلمة والتي تشمل ( )63فقرة موزعة على ( )5مجاالت هي ( التفكير النظمي ,
اإلتقان الشخصي  ,النماذج العقلية  ,الرؤية المشتركة  ,تعلم الفريق ) وذلك بتطوير استبانة (

) Peter Senge, 1990حيث قامت الباحثة بتعديلها واضافة بعض الفقرات لتتالءم مع

طبيعة الدراسة لتطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بغزة .

الثانية  :المتعلقة باإلنتاج المعرفي والتي تشمل ( )25فقرة موزعة على مجالين هما ( :مستلزمات
ومقومات اإلنتاج المعرفي,العوامل المؤثرة على اإلنتاج المعرفي)

ونظ ار لما تتمتعون به من خبرة وسعة علم في هذا المجال يسرني أن أضع بين أيديكم هذه األداة
إلبداء الرأي في مدى انتماء الفقرات وصياغتها اللغوية  ,واضافة وحذف ما ترونه مناسبا  ,وذلك

استكماال إلجراءات تطبيقها على الفئة المستهدفة  ,شاكرين لكم حسن تعاونكم .

الباحثة  /وردة عبد الكريم الدسوقي

162

أوالا _ بيانات أولية :
أ -الجنس :

 (1ذكر

 )2أنثى

ب -الجامعة التي تعمل بها :
 (1اإلسالمية

 )3األقصى

 )2األزهر

ت -الرتبة األكاديمية :
 (1ماجستير

 )3أستاذ مشارك

 )2أستاذ مساعد

 )4أستاذ

ث -سنوات الخدمة :
 (1أقل من  5سنوات
ج-

 )3أكثر من  10سنوات

 10 – 5 )2سنوات

عدد األبحاث المنشورة في المجالت العلمية لمدة  5سنوات من : 2014-2010
 )1أقل من  4أبحاث

 10 – 4 )2أبحاث

 )3أكثر من  10أبحاث

ح -عدد األبحاث وأوراق العمل في المؤتمرات المحلية والعربية واألجنبية لمدة  5سنوات من -2010
: 2014
 (1أقل من  4أبحاث

 10 – 4 )2أبحاث

 )3أكثر من  10أبحاث

خ -عدد الكتب المنشورة أو المترجمة لمدة  5سنوات من :2014-2010
 (1أقل من  3كتب

 5 - 3 )2كتب

 )3أكثر من  5كتب

د-عدد األبحاث والرسائل التي أشرفت عليها أو ناقشتها أو حكمتها لمدة  5سنوات من 2014-2010
 (1أقل من  4رسائل

 10 – 4 )2رسائل

 )3أكثر من  10رسائل

ذ -القسم :
 )1أصول التربية

 )2المناهج وطرق التدريس
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 )3علم النفس

ثانيا _ االستبانة األولى :

درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية :
من حيث الصياغة

الفقرات

انتماء الفقرة

مالحظات

اللغوية
م

سليمة

المجال األول  :التفكير النظمي

غير

منتمية

سليمة
.1

غير
منتمية

ترسخ الجامعة مبدأ التصور الكلي في التفكير لحل المشكالت
التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية.

.2

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار.

.3

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في التخطيط المستقبلي
لها.

.4

تساعد الجامعة أعضاء هيئة التدريس على رصد العالقات
الداخلية واالرتباطات الدقيقة لفهم التداخالت الدينامية في كلية

التربية .
.5

تعتبر الجامعة التغذية الراجعة منطلقا للتفكير المستقبلي .

.6

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية على
تحديد المهارات التي يحتاجونها إلنجاز مهامهم بالمستقبل .

.7

تدفع الجامعة باتجاه التفكير في تدويل تجربتها المحلية .

.8

تسخر الجامعة إمكاناتها الالزمة لربط عضو هيئة التدريس في
كلية التربية بالمستحدثات التكنولوجية .

.9

تستند الجامعة في ق ارراتها على التفكير اإليجابي نحو المستقبل.

.10

تساعد الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد أكثر النماذج
فعالية في إحداث التغيير المطلوب .

 .11توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس لتجنب الحلول العرضية
والتركيز على األسباب غير الواضحة .
 .12تطور الجامعة من مستواها بالتركيز على تحسين المستوى
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.

م

سليمة

المجال الثاني  :اإلتقان الشخصي

غير
سليمة

.1

تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس الحرية الكافية لتحديد
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منتمية

غير
منتمية

مالحظات

أهدافهم المستقبلية .
.2

توفر الجامعة البيانات والمعلومات الالزمة لرفع كفايات أعضاء
هيئة التدريس في كلية التربية من خالل التنمية المهنية والبحث
العلمي .

.3

تدفع الجامعة أعضاء هيئة التدريس باتجاه مشاركة المعرفة

.4

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على عرض أفكارهم

محليا ودوليا .

بغض النظر عن موقعهم الوظيفي أو رتبهم األكاديمية .
.5

تسمح الجامعة لعضو هيئة التدريس في كلية التربية بالتواصل
مع جهات خارجية لتبادل المنافع وزيادة القدرات على تحقيق
النتائج .

.6

تدعم الجامعة الرؤى الشخصية اإليجابية ألعضاء هيئة التدريس
في كلية التربية وتعمل على تطويرها .

.7

تتبنى الجامعة استراتيجيات الموهبة واإلبداع كأساس إلدارة
الموارد البشرية .

8

تسعى الجامعة للبحث الدائم عن الفهم الدقيق للمحيط الخارجي.

.9

تقوم الجامعة باستخدام قوى وعناصر التغيير لصالحها بدال من
مقاومتها .

 .10تعمل الجامعة على تنفيذ المهام انطالقا من األفكار الجديدة .
.11

تتعامل الجامعة مع الواقع اليومي كنقطة انطالق وليس حاجز.

 .12تسعى الجامعة لتطوير جوانب الضعف لدى أعضاء هيئة
التدريس وتحسين كفاءتهم انطالقا من ثقتهم بأنفسهم .
.13

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على التعليم المستمر
لتطوير أفراد متقنين معتبرة ذلك حيوية لها .

.14

تخول الجامعة العديد من الصالحيات ألعضاء هيئة التدريس
ألداء المهامات الصعبة .

م

سليمة

المجال الثالث  :النماذج العقلية

غير
سليمة

.1

تعتمد الجامعة على أسلوب التخطيط العلمي إلنتاج خطط
جيدة.

.2

تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في المشاركة من
خالل قدرتهم على تحليل النظم .

.3

تعتمد الجامعة مبدأ تقبل اآلخر والحوار كأساس لصياغة
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منتمية

غير
منتمية

مالحظات

أهدافها المستقبلية .
.4

توفر الجامعة أجواء ثقافية تدعم حب االستطالع وتحدي
التفكير .

.5

تعتمد الجامعة بيئة اإلنفتاح في مناخات العمل لمواجهة
الصعوبات .

.6

تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس الفرصة لتطبيق معتقداتهم
ووجهات نظرهم على أرض الواقع بما ال يتعارض مع سياسة

الجامعة.
.7

تثمن الجامعة اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على
أرض الواقع .

.8

تعتمد الجامعة في صناعة ق اررتها على اهتماماتها الحقيقية

.9

تؤكد الجامعة على التأمل الفردي قبل اتخاذ القرارت الهامة .

.10

تنتهج الجامعة االستفسار من خالل إجراء المحادثات وتقاسم

بعيدا عن االعتبارات الشخصية .

الرؤى مع اآلخرين .

م

المجال الرابع  :الرؤية المشتركة

.1

تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية المساهمة

سليمة

غير
سليمة

الجماعية في تقويم إنجازاتها الحالية .
.2

تسعى الجامعة إلى تذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس
في كلية التربية للتعلم المشترك .

.3

تشكل الجامعة لجانا متخصصة إلثراء رؤيتها االستراتيجية في

.4

تبني الجامعة رؤى موحدة لجميع مجموعات العمل وأقسام

ضوء المستجدات والتحديات.

الجامعة .
.5

توفر الجامعة القدر الكافي من الدعم المادي والمعنوي لإلهتمام
بالطاقات اإلبداعية .

.6

تعمل الجامعة على دمج الرؤى الفردية ألعضاء هيئة التدريس

.7

تقوم الجامعة عبر إدارتها العليا باستخدام سلطتها لفرض رؤيتها

في كلية التربية في اتجاه واحد يعبر عن الرؤية المشتركة لها.

على أعضاء هيئة التدريس .
.8

تعمل الجامعة على نشر الرؤية المشتركة بين أعضاء هيئة
التدريس من خالل االتصال الشخصي عبر الشبكات غير
الرسمية .
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منتمية

غير
منتمية

مالحظات

.9.

تشجع الجامعة الرؤى الشخصية ألعضاء هيئة التدريس كمدخل
للوصول للرؤية المشتركة .

.10

تسعى الجامعة لتطوير الرؤى الشخصية ألعضاء هيئة التدريس
لتتشابه وتتكامل مع الرؤية العامة لها .

 .11تسند الجامعة أدوا ار واضحة ألعضاء هيئة التدريس تضمن من
خاللها ممارستهم لتحقيق الرؤية المشتركة .

 .12تركز الجامعة على الرؤية اإليجابية ( األشياء التي تود تحقيقها)
مقابل الرؤية السلبية ( األشياء التي تود التخلص منها ) .
.13

تصنع الجامعة رؤياها المستقبلية بناء على فهم دقيق للواقع
واألسباب الحقيقية للمشكالت .

م

المجال الخامس  :تعلم الفريق

.1

يناقش أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األخطاء بصراحة

سليمة

غير
سليمة

وشفافية في كل وحدة ( قسم  -كلية).
.2

تسعى الجامعة إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في
كلية التربية واكتساب المعرفة باستمرار .

.3

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية إلى

.4

تشجع الجامعة قيام العالقات بين أعضاء هيئة التدريس على

التعامل مع المشكالت باعتبارها فرصا للتعلم .
مبدأ االحترام والثقة المتبادلين .

.5

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية إلى إنجاز
مهامهم كفريق متعاون مبدع .

.6

تدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية إلى فهم

.7

تقوم الجامعة بإنشاء فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس

التعقيدات والقضايا الخالفية كأساس لإلبداع .

لتحقيق النتائج المرغوبة .
.8

تمنح الجامعة فرق العمل الحرية لتكييف أهدافها وفقا لتطور
األحداث .

.9

تسعى الجامعة من خالل تشكيل فرق عمل إلى استغالل قدرات
وامكانات العاملين لتحقيق أعلى مستوى من التعلم .

 .10تطرح الجامعة على فرق العمل قضايا يصعب تحقيقها بشكل
فردي .
.11

تعمل الجامعة على توفير فرص تعليمية عديدة لفرق العمل
داخلها وخارجها بالتنسيق مع المؤسسات والمراكز العلمية
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منتمية

غير
منتمية

مالحظات

والعالمية .
.12

تدعو الجامعة فريق العمل إلى اإلنتاج عبر توظيف الطاقة
الذكائية للجماعة مقابل ذكاءات األفراد .

.13

تشجع الجامعة على التعلم المتبادل بين أعضاء الفريق الواحد
والفرق األخرى لتطوير مهاراتهم .

.14

تقدم الجامعة المحفزات بأنواعها لمكافئة الفريق على التعلم الذي

ساهم في تطويرها .

ثالث ا  :فقرات االستبانة الثانية  /اإلنتاج المعرفي :
الفقرات

من حيث الصياغة

انتماء الفقرة

مالحظات

اللغوية
م

المجال األول :مستلزمات ومقومات اإلنتاج المعرفي

سليمة

غير
سليمة

.1

يتوفر رأس المال البشري من الكفاءات المدربة المتخصصة
والباحثة .

.2

يتم تبني األفكار العلمية الرائدة في مجال البحث التربوي .

.3

تقبل األبحاث المقدمة على أسس علمية وموضوعية .

.4

تخصص ميزانية مناسبة خاصة بالبحث واإلنتاج المعرفي .

.5

يعزز اإلنتاج المعرفي ماديا ومعنويا .

.6

تتوفر التقنيات الالزمة لإلنتاج المعرفي .

.7

تتوفر قواعد البيانات مرتبطة بالمجاالت المختلفة لإلنتاج

.8

تتوفر المراجع والمصادر اإللكترونية الالزمة لإلنتاج المعرفي .

.9

تتوفر أنظمة تعاون بين المؤسسات البحثية واإلنتاجية .

المعرفي .

 .10تتوفر قنوات اتصال بين الباحثين والخبراء محليا ودوليا لتسويق
إنتاجهم المعرفي .

 .11تسهل مؤسسات المجتمع المحلي إجراءات تطبيق اإلنتاج
المعرفي على الفئات المستهدفة .
 .12يستفيد المجتمع المحلي من نتائج األبحاث العلمية.
 .13تخصص منح بحثية للباحثين المتميزين .
 .14تخفف أعباء الكادر األكاديمي للتفرغ لإلنتاج المعرفي .
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منتمية

غير
منتمية

مالحظات

م

سليمة

المجال الثاني :العوامل المؤثرة في اإلنتاج المعرفي

غير
سليمة

.1

يسهم التفرغ العلمي في الجامعة في زيادة اإلنتاج المعرفي

.2

تتبع الجامعة نظام ترقية يعتمد على اإلنتاج المعرفي ألعضاء

ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية.
هيئة التدريس في كلية التربية.

.3

يتأثر اإلنتاج المعرفي بزيادة األعباء األكاديمية واإلدارية
ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية.

.4

يحفز اإلنتاج المعرفي بالدعم المادي والمعنوي.

.5

تتأثر السمعة األكاديمية بقدرة أعضاء هيئة التدريس في كلية
التربية على اإلنتاج المعرفي.

.6

يحرص أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية على اإلنتاج
المعرفي كأساس علمي وليس مادي.

.7

يتأثر اإلنتاج المعرفي في الجامعة بمستوى اإلشراف األكاديمي

.8

يتأثر اإلنتاج المعرفي في الجامعة بالمشاركات الدولية في

على الرسائل العلمية.
المؤتمرات العلمية.

.9

تتوفر الحرية األكاديمية في الموضوعات البحثية اختيا ار وتطبيقا.

.10

يتأثر اإلنتاج المعرفي بالبيئة األكاديمية التي يعمل بها أعضاء

.11

يتأثر اإلنتاج المعرفي في الجامعة بالنشر في مجالت دولية

هيئة التدريس في كلية التربية.
محكمة ذات تصنيف عال.
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غير
منتمية

مالحظات

ملحق رقم ()2

كشف بأسماء األساتذة المحكمين
الرقم

االسم

مكان العمل

التخصص

جامعة القدس المفتوحة

أصول تربية
مناهج وطرق تدريس

1

د.اسماعيل صالح الف ار

2

د.أيمن حجازي

وكالة الغوث الدولية

3

د.حمدي معمر

جامعة األقصى

أصول تربية

4

د.رأفت العوضي

الكلية العربية/غير متفرغ

تعليم إلكتروني

5

زياد على الجرجاوي

جامعة القدس المفتوحة

أصول تربية

6

د .عماد الكحلوت

جامعة األزهر/غير متفرغ

علم نفس

7

د.عمر علي دحالن

جامعة األقصى

مناهج وطرق تدريس

8

د .محمد عثمان اآلغا

الجامعة اإلسالمية

أصول تربية

9

د .محمد هاشم آغا

جامعة األزهر

أصول تربية

10

د.محمود إبراهيم خلف اهلل

جامعة األقصى

أصول تربية

11

د.محمود عبد المجيد عساف

و ازرة التربية والتعليم العالي

إدارة تربوية

12

ناصر جاسر اآلغا

جامعة القدس المفتوحة

أصول تربية

13

د.نافذ سليمان الجعب

جامعة األقصى

أصول تربية
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ملحق رقم ()3

االستبانة في صورتها النهائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة األزهر  /غزة
الدراســات العليـا
كليـة التربيــــة

قسم أصول التربيـة
الموضوع  /استبانة رسالة بعنوان
درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة وعالقتها باإلنتاج
المعرفي ألعضاء هيئة التدريس "
األخ  /عضو هيئة التدريس  ,,السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..وبعد..

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية كمتطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة

األزهر بعنوان  ":درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بغزة
وعالقتها باإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس " ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد األداة المرفقة

المكونة من استبانتين  :األولى المتعلقة بمعايير المنظمة المتعلمة والتي تشمل ( )52فقرة موزعة على ()5
مجاالت هي ( التفكير النظمي  ,اإلتقان الشخصي  ,النماذج العقلية  ,الرؤية المشتركة  ,تعلم الفريق )
وذلك بتطوير استبانة )  ( Peter Senge, 1990حيث قامت الباحثة بتعديلها واضافة بعض الفقرات

لتتال ءم مع طبيعة الدراسة لتطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات
الفلسطينية بغزة .

الثانية  :المتعلقة باإلنتاج المعرفي والتي تشمل ( )25فقرة موزعة على مجالين هما  ( :واقع اإلنتاج المعرفي
 ,واقع توافر مقومات اإلنتاج المعرفي )

لذا يرجى م ن سيادتكم التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات المبينة ضمن مجاالت االستبانة بصدق وموضوعية

 ,علماً بأن المعلومات التي سوف تحصل عليها الباحثة ستكون في سرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمي فقط  ,شاكرين لكم حسن تعاونكم .

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بوضع عالمة (×) في العمود المناسب من وجهة نظركم .
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
الباحثة  /وردة عبد الكريم الدسوقي
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أوالً _ بيانات أولية :
أ -الجنس :
 )1ذكر

 )2أنثى



ب -الجامعة التي تعمل بها :
 )1األزهر

 )3األقصى

 )2اإلسالمية

ت -الرتبة األكاديمية :
 )1ماجستير

 )2أستاذ مساعد

 )4أستاذ

 )3أستاذ مشارك

ث -سنوات الخدمة :
 )1أقل من  5سنوات

 )3أكثر من  10سنوات

 11 – 5 )2سنوات

ج -القسم :
 (1أصول التربية

 )3علم النفس

 )2المناهج وطرق التدريس

ثانياً _ االستبانة األولى :

درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية :

م

المجال األول  :التفكير النظمي

.1

ترسخ الجامعة مبدأ التصور الكلي في التفكير لحل المشكالت

.2

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار.

.3

تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في التخطيط المستقبلي

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.

لها.
.4

تعد الجامعة التغذية الراجعة منطلقاً للتفكير المستقبلي .

.5

تدفع الجامعة باتجاه التفكير في تدويل تجربتها المحلية .

.6

تسخر الجامعة إمكاناتها الالزمة لربط عضو هيئة التدريس في

.7

تستند الجامعة في ق ارراتها على التفكير اإليجابي نحو المستقبل.

.8

تساعد الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد أكثر النماذج

كلية التربية بالمستحدثات التكنولوجية

فعالية في إحداث التغيير المطلوب .
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.9

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس لتجنب الحلول العرضية
والتركيز على األسباب غير الواضحة .

 .10تطور الجامعة من مستواها بالتركيز على تحسين المستوى
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.

م
.1

المجال الثاني  :اإلتقان الشخصي
توفر الجامعة البيانات والمعلومات الالزمة للتنمية المهنية

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

والبحث العلمي لدى عضو هيئة التدريس .
.2

تدفع الجامعة أعضاء هيئة التدريس باتجاه مشاركة المعرفة

.3

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على عرض أفكارهم

محلياً ودولياً .

بغض النظر عن موقعهم الوظيفي أو رتبهم األكاديمية .
.4

تسمح الجامعة لعضو هيئة التدريس بالتواصل مع جهات
خارجية لتبادل المنافع وزيادة القدرات على تحقيق النتائج .

.5

تتبنى الجامعة استراتيجيات الموهبة واإلبداع كأساس إلدارة
الموارد البشرية .

.6

تشجع الجامعة قوى التغيير اإليجابي لتجديد األهداف

.7

تشجع الجامعة عضو هيئة التدريس على تنفيذ المهام انطالقاً

.8

تسعى الجامعة لتطوير جوانب الضعف لدى أعضاء هيئة

المستقبلية.

من األفكار الجديدة .

التدريس وتحسين كفاءتهم انطالقاً من ثقتهم بأنفسهم .

.9

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على التعليم المستمر

.10

تثمن الجامعة اإلنجازات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على

معتبرة ذلك أم اًر حيوياً مدى الحياة .
أرض الواقع .

 .11تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تحديد المهارات التي
يحتاجونها إلنجاز مهامهم بالمستقبل .

م
.1

المجال الثالث  :النماذج العقلية
تعتمد الجامعة على أسلوب التخطيط العلمي إلنتاج خطط

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

جيدة.
.2

تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في المشاركة من
خالل قدرتهم على تحليل النظم .
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.3

تعتمد الجامعة مبدأ تقبل اآلخر والحوار كأساس لصياغة
أهدافها المستقبلية .

.4

توفر الجامعة أجواء ثقافية تدعم التفكير .

.5

تعتمد الجامعة بيئة اإلنفتاح في مناخات العمل لمواجهة
الصعوبات .

.6

تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس الفرصة لتطبيق معتقداتهم
ووجهات نظرهم على أرض الواقع بما ال يتعارض مع سياستها.

.7

تعتمد الجامعة في صناعة ق ارراتها على اهتماماتها الحقيقية
بعيداً عن االعتبارات الشخصية .

.8

تؤكد الجامعة على التأمل الفردي قبل اتخاذ الق اررات الهامة .

.9

تنتهج الجامعة االستفسار من خالل إجراء المحادثات وتقاسم
الرؤى مع اآلخرين .

.10

تدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى فهم التعقيدات
والقضايا الخالفية كأساس لإلبداع .

المجال الرابع  :الرؤية المشتركة

م
.1

تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس المساهمة الجماعية في

.2

تسعى الجامعة إلى تذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس

بدرجة

بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

تقويم إنجازاتها الحالية .
للتعلم المشترك .

.3

تشكل الجامعة لجاناً متخصصة إلثراء رؤيتها االستراتيجية في

.4

تبني الجامعة رؤى موحدة لجميع مجموعات العمل وأقسام

.5

تعمل الجامعة على دمج الرؤى الفردية ألعضاء هيئة التدريس

ضوء المستجدات والتحديات.

الجامعة .

في اتجاه واحد يعبر عن الرؤية المشتركة لها.
.6

تعمل الجامعة على نشر الرؤية المشتركة بين أعضاء هيئة
التدريس من خالل االتصال الشخصي عبر الشبكات غير
الرسمية .

.7

تسعى الجامعة لتطوير الرؤى الشخصية ألعضاء هيئة التدريس

.8

تسند الجامعة أدوا اًر واضحة ألعضاء هيئة التدريس تضمن من

لتتشابه وتتكامل مع الرؤية العامة لها .

خاللها ممارستهم لتحقيق الرؤية المشتركة .
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بدرجة

متوسطة

بدرجة

بدرجة

قليلة

قليلة جداً

.9

تركز الجامعة على الرؤية اإليجابية ( األشياء التي تود تحقيقها)
مقابل الرؤية السلبية ( األشياء التي تود التخلص منها ) .

.10

تصنع الجامعة رؤياها المستقبلية بناء على فهم دقيق للواقع
واألسباب الحقيقية للمشكالت .

م

المجال الخامس  :تعلم الفريق

.1

يناقش أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية األخطاء بصراحة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

وشفافية في كل وحدة ( قسم  -كلية).
.2

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى التعامل مع المشكالت

.3

تشجع الجامعة قيام العالقات بين أعضاء هيئة التدريس على

باعتبارها فرصاً للتعلم .

مبدأ اإلحترام والثقة المتبادلين .
.4

توجه الجامعة أعضاء هيئة التدريس إلى إنجاز مهامهم كفريق
متعاون مبدع .

.5

تقوم الجامعة بإنشاء فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس
لتحقيق النتائج المرغوبة .

.6

تمنح الجامعة فرق العمل الحرية لتكييف أهدافها وفقاً لتطور

.7

تسعى الجامعة من خالل تشكيل فرق عمل إلى استثمار قدرات

األحداث .

وامكانات العاملين لتحقيق أعلى مستوى من التعلم .
.8

تطرح الجامعة على فرق العمل قضايا يصعب تحقيقها بشكل
فردي .

.9

تعمل الجامعة على توفير فرص تعليمية لفرق العمل بالتنسيق

.10

تدعو الجامعة فريق العمل إلى اإلنتاج عبر توظيف الطاقة

مع المؤسسات والمراكز العلمية والعالمية .
الذكائية للجماعة مقابل ذكاءات األفراد .

.11

تشجع الجامعة على التعلم المتبادل بين أعضاء الفريق الواحد
والفرق األخرى لتطوير مهاراتهم .

م

ثالثاً  :فقرات االستبانة الثانية  /اإلنتاج المعرفي :

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

المجال األول  :واقع اإلنتاج المعرفي

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً
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.1

أشارك في المؤتمرات العلمية المحلية .

.2

أشارك في المؤتمرات العلمية الدولية .

.3

أقوم بتحكيم البحوث المراد نشرها ضمن مجالت أو مؤتمرات .

.4

أقوم بنشر األبحاث في المجالت العلمية المحكمة .

.5

أقوم بالنشر ضمن مجالت ذات صفة عالمية .

.6

أقوم بالنشر ألبحاثي عبر مواقع إلكترونية .

.7

أشترك مع زمالئي في إعداد الكتب المقررة .

.8

أساهم في ترجمة بعض كتب اإلختصاص .

.9

أقوم باإلشراف على الرسائل العملية .

 .10أشارك في مناقشة الرسائل العلمية .
.11

أشارك في ندوات علمية متخصصة .

.12

أعد مادة تدريبية لورش العمل التي أشارك بها .

.13

أشارك في عمل بعض مراكز البحوث.

م
.1

المجال الثاني  :واقع توافر مقومات اإلنتاج المعرفي

بدرجة

بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

توفر الجامعة رأس المال البشري من الكفاءات المدربة
المتخصصة والباحثة .

.2

تتبنى الجامعة األفكار العلمية الرائدة في مجال البحث التربوي .

.3

تقبل الجامعة األبحاث المقدمة على أسس علمية وموضوعية .

.4

تخصص الجامعة ميزانية مناسبة خاصة بالبحث واإلنتاج
المعرفي .

.5

تقدم الجامعة الجوائز ألفضل البحوث .

.6

توفر الجامعة المراجع والمصادر اإللكترونية الالزمة لإلنتاج

.7

توفر الجامعة أنظمة تعاون مع مراكز البحوث لتسهيل إنتاجها

المعرفي .
المعرفي .

.8

توفر الجامعة قنوات اتصال بين الباحثين والخبراء محلياً ودولياً

.9

تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي في تطبيق أدوات

لتسويق إنتاجهم المعرفي .

البحث .
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بدرجة
متوسطة

بدرجة

بدرجة

قليلة

قليلة جداً

 .10تعمم الجامعة نتائج األبحاث العلمية لإلستفادة منها .
 .11تخصص الجامعة منح بحثية للباحثين المتميزين .
.12

تخفف الجامعة أعباء الكادر األكاديمي للتفرغ لإلنتاج المعرفي .
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ملحق رقم ()4

رسائل تسهيل مهمة الباحث
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