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ملخص:
هدقت هذه الدراضة ئلى الٌػل غً الػالنة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غيىة مً
غم اااُ مدتزز ااة تىسء ااؼ الٌألزو اااه والؿ اااس ب ااا ؾىاط  ،وه اان هى اااى ق اازوم ا د ل ااة ئخ ااائية ل اادي غيى ااة
الدراض ااة إػ ااشي ئل ااى اإلاإه اان الػلم ااي وو التس ااق ال ااىديكس ا ا اإلاكأل ااىمين  ،ولتدهي ااو وه ااداف الدراض ااة
اهتهجا الباخثان اإلاىهج الىصاكس التدلييا مػتمادتً غياى مهيااص الاتػلم التىظيماي اإلاػتماد ماً الجمػياة
ألامززٌيااة للتاادرزل والتعااىزز اإلاػااد ضااىة  0665واإلاػاادُ ضااىة  2112وحميااؼ وبػاااده تتػلااو بمتؿياار الااتػلم
التىظيم ا ااي ي دتىاميٌي ا ااة ال ا ااتػلم  ،ئدارة اإلاػزق ا ااة  ،التٌىلىحي ا ااا اإلاػلىماتي ا ااة  ،تد ا ااىُ اإلاىظم ا ااة  ،ال ا ااذايزة
التىظيميااة  ، ،ومااا اإلاهياااص الماااص بتمٌااين الػاااملين تاام ئضااتسدا اإلاهياااص اإلاػااد مااً ظاازف يالطاااغد
 ،2100وغ اامن ألابػ اااد التالي ااة ي ئم ااتالى اإلاػلىم ااا وتىقزه ااا  ،ؤلاض ااتهاللية وخزز ااة الت اازف  ،ئم ااتالى
اإلاػزقة  ،الػمن الكزق  ، ،وند تم التدهو مً الم ائق الطيٍىمترتة للمهياضين غيى البيئة اإلادلية
 ،ون ااد غ اامن مجتم ااؼ الدراض ااة حمي ااؼ غم اااُ مدتزز ااة تىسء ااؼ الٌألزو اااه والؿ اااس ب ااا ؾىاط والب ااالـ غ ااددهم
ي ،327غامن  ،ازتير منهم غيىة غػاىائية بطايعة بلاـ غادد مكزدا هااي ، ،111وناد تمٌاً الباخثاان ماً
اضترحاع ي )92مهياص صالح للدراضة  ،وند زل ت هتائج الدراضة ئلى ون 7
 تىحد غالنة ئرتباظية مىحبة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززة تىسءؼ الٌألزواهوالؿاس لى تة ألاؾىاط .
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 تىحااد قاازوم ا د لااة ئخ ااائية ا مطااتىي ال ااتػلم التىظيمااي بااين غماااُ مدتززااة تىسءااؼ الٌألزو اااه.والؿاس لى تة ألاؾىاط إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي
. تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي التػلم التىظيمي إػشي ئلى التس ق الىديكس.  تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي.  تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين إػشي ئلى التس ق الىديكس.  التػلم ؛ التمٌين؛ التػلم التىظيمي:اليلماث اإلافخاحيت
M12:JEL جصييف
ABSTRACT :

This study aimed to uncover the relationship between Organizational
Learning and Empowering Employees in the Electricity and Gas
Distribution Directorate of Laghouat, , and whether there are statistically
significant differences among the study sample due to the qualification for
job specialization. And to achieve the objectives of the study the student
researcher followed the analytical descriptive approach based on two
questionnaires: one for organizational learning and the other for special
empowerment of workers. The study population included all workers of the
Distribution of Electricity and Gas Directorate in Laghouat , totaling (327)
worker, and the study sample was chosen in a simple random fashion and
consisted of (111) workers to whom the study tools were distributed, the
student researcher being able to retrieve 95 of them, of which 92
questionnaires were suitable for data analysis;
The results of the study indicated the existence of correlation between
organizational learning and the empowerment of workers, , while the level
of organizational learning appeared to be average along a level of
empowerment of workers being acceptable, which reflects the role and
efficacy of organizational learning in increasing the feeling of confidence
and freedom of decision making among workers and the development of
their level of empowerment.
Mots-clés: Learning; empowerment; organizational learning.
Jel Classification Codes:M12.
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 .1ملدمت:
تمثن اإلاىارد البػززة الزييزة ألاضاضية للمىظما غيى ازتالف وهىاغألا ووغٍالألا ،قكػاليها
تهاص بمدي يكاهة وندرة هذه اإلاىارد غيى ألاداه الجيد ،ئ ونها ه مً يػٌظ صىرة اإلاىظمة وزترحم
ضياضا ها ئلى وقػاُ وئهجاسا  ،وختى تتمًٌ اإلاىظما مً بلىؽ وهداقألا وتىكيذ بزامجألا بد لألا مً
الػمن غيى تىقير ًن ما مً غأهه ون تزتهس بمطتىي وقزادها وزىػٌظ ئتجابا غيى ممارضا هم  ،يما ون
ً
ً
ً
ً
غاإلاىا اليى يػألد تهدما غلميا وتهىيا هائال  ،اوػٌظ غيى الخياة ؤلاوطاهية حميؼ مجا ها  ،مما
زلو تددتا للمىظما للبدث غً ظزم ووضائن وآليا حدتدة إطتعيؼ مً زاللألا مجابهة هذه
التددتا  ،وند عجلت هاته التعىرا الألائلة بضزورة ئغتراف الهائمين غيى غإون ئدارة ألاقزاد
الػاملين  ،بأن اإلاىرد البػز هى وخده م در اإلايزة واإلاػزقة واإلاألارة ووهه تجل الاضتثمار قيه
لالضتكادة مىه ئلى ونص ى خد  ،وئغتباره يأصن نيمي مً وصىُ اإلاىظمة التي تجل ؤلاضتثمار قيها ،
والىظز ئليه يػهن

يطاغد قهغ  ،تتلهى ألاوامز والتػليما وزهى بتىكيذها وتزحمتها ئلى وقػاُ ،

والتسي غً ألاضاليل الٌالضيٌية

ئدارة اإلاىارد البػززة والطلىى التىظيمي والتي إػتبر الكزد ًلكة

تجل التسكيض منها بتبني اإلادازن الخدتثة لتػظيم دوره

الخياة التىظيمية ختى تتمًٌ مً يطل

و هه وجهته .

 1.1إشياليت ّ
الدزاطت :
ئن اإلاديغ الذ إػمن قيه اإلاىظما زاضؼ للتؿير والتهلل الطزءؼ ،إؿير تسعى خدود الػلم
والثهاقة والطياضة وؤلانت اد ،يما يػألد دألىر مكاهيم حدتدة ًالػىإلاة ،روص اإلااُ الكٌز  ،ئدارة
التىىع ،التػاند المارج  ،ئدارة اإلاػزقة والتػلم التىظيمي ،...ووصبذ تىظز للمػزقة يأداة خاضمة
تىليد ًن جزوة ونىة ،ووصبدت مػارية حميؼ وقزاد اإلاىظمة

تىمية واضتثمار الزصيد اإلاػز ه

ضمة التهد الخهيهس ،ووما ون اإلاىارد البػززة ه روضماُ اإلاىظما ووضيلتها التي تمًٌ الطيعزة بها
غيى ألاخداث مً خىلألا،وحل ؤلاغتىاه بها وخطً ئدار ها وتىقير ًن ما مً غأهه ون تشزد مً ندر ها غيى
التٌيل ومىايبة هذا التطارع ،والىظز ئليها يمىارد دتىاميٌية متؿيرة باضتمزار ،والػمن غيى تىقير
وتكػين آلاليا التي إطمذ لألا باإلضتكادة منها ئلى ونص ى خد ممًٌ ،وهذا لً تتأإى ئ باغتماد
ألاضاليل وؤلاتجاها ؤلادارزة الخدتثة ئ ا ما وراد لىكطألا البهاه والتميز وتدىزن التددتا المارحية
ئلى قزص لإلضتثمار قيها وتدهيو ألاهداف بىاضعتها.
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وحدتز بالذيز ون اإلاىظما الجشائززة يؿيرها مػزضة لألذا الشزم اإلاػز والتٌىىلىج  ،مما
تترتل غىه هتائج ؾير ضارة

خالة غد الزصد البيئي اإلاتكدق آلجار وتبػا هذا التؿير والتهد مما

ند يػيهألا مً التدٌم بمسزحا ها ،و مىاص مً ؤلاغتماد غيى يكاها نادرة غيى التطيير والتأجير
اإلاسزحا  ،مػبػة باإلاػزقة واإلاألارا واإلاػلىما وم در نى ها روص مالألا الكٌز  ،نادرة غيى التٌيل
مؼ ويبر التددتا التي تىاحألألا مً زالُ تبني وضاليل تدرزبية وإػليمية وتعىزززة تمٌنها مً اضتبام
ألاخداث وإػعيها هظزة ئضتػزاقية للمطتهبن للشزادة يكاه ها وقاغليتها.
وإػد مإضطة ضىهلؿاس ئخدي اإلاإضطا
الهعاغا ؤلاضتراتيجية

الجشائززة ا

العابؼ المدماإس والتجار مً

الىظً إلاا تضعلؼ به مً ودوار دازن اإلاىظىمة ؤلانت ادتة للبلد ،يما ونها

تهد زدما تىمية وآهية إلاستلل غزائذ اإلاجتمؼ ،قان غمالألا

خاحة ئلى تدطين وتعىزز وضاليل

الػمن والطع ئلى الاضتزادة وؤلاضتكادة مً مستلل اإلاػارف لتمٌينهم مً الهدرة مً تدطين المدما
اإلاهدمة للشوائً وتلبية ظلبا هم ،وتىمية وغيهم باإلاػٌال التي تىاحه مإضطتهم والعززهة التي تمًٌ بها
مػالجتها ختى يطتعيػىا ؤلارتهاه بمىظمتهم ئلى مطتىي ألاداه اإلاعلىب  ،وهى ما تمًٌ بلىؾه بىاضعة
ؤلاهتما بهم قزدتا وحماغيا  ،وتىقير بيئة تىظيمية تتيذ لألم قزص التػلم واإلاػزقة.
وءػتبر التػلم التىظيمي وخد اإلادازن الخدتثة التي تمًٌ إلاإضطة الٌألزواه والؿاس اغتمادها
ياضتراتيجية إلاىايبة هذا التؿير الطزءؼ ،ئ ون تىقير بيئة تىظيمية إطمذ بتبادُ ألاقٍار والمبرا
وتىاوُ اإلاػلىما ومػارية الجميؼ قيها تإد ئلى زلو ت ىرا ئتجابية لدي الػماُ يما تمًٌ ون
تدهو التىاسن والتٍامن بين مستلل ألانطا واإلاطتىزا ؤلادارزة ،قا هتما بالكزد وتىميته واضتثمار
ظانته وندراته الذهىية تسلو جزوة مػزقية ونىة خهيهية إطتعيؼ اإلاىظما مً زاللألا نيادة الخاضز
وتأمين اإلاطتهبن ،والتػلم التىظيمي تشزد مً و ه والتزا الػاملين للمىظمة إلخطاضألم بأهميتهم
وزمىدألم غػىرا بالهىة هتيجة امتاليألم للمػزقة واإلاػلىما و تمٌنهم مً الهدرة غيى اتسا الهزارا
الصخيدة والطزءػة يما تتيذ لألم قزص اإلاػارية

وضؼ المعغ ورضم البرامج وتددتد وهداف

مىظمتهم ،وت بذ لديهم الهدرة غيى تدمن اإلاطإولية بػٍن وقضن بما تإد ئلى وداه وقضن وزدهو
الزض ى  ،قٍلما وخظ اإلاىدل وهه مطيعز غيى مسزحا غمله ومتدٌم

ودائه يزص ًن ظاناته

وئمٍاهياته لمدمة مىظمته والتطخية مً وحن بهائها وهجاخألا واسدهارها.
ئن دراضة مىضىع التػلم التىظيمي وغالنته بتمٌين الػاملين يػد مً اإلاىضىغا الخدتثة
الطلىى التىظيمي وئدارة اإلاىارد البػززة ،والتي لم تدظ ختى آلان باهتما الباخثين والدارضين رؾم
« مجلت اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد  ،2الػدد  ،2ديطمبر  » 2105ص ص006-0217

020

جىادي بللاطم

وهه متىاوُ
زاصة

يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

ألادب الىظز الطيٍىلىج ب بؿة هظززة ،والتي لم تدغم بدراضا ميداهية ًاقية –

البيئة اإلادلية – غيى خد غلم الباخثين  ،وهظزا للعبيػة المدمية والتجارزة لهعاع الٌألزواه

والؿاس واهكتاخه غيى البيئة المارحية ضيداوُ الباخثين تىاوُ هذا اإلاىضىع بدراضة ميداهية

مدتززة

التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاط هظزا همية هذا الهعاع ؤلاضتراتيج والخيى مداو ؤلاحابة
غيى التطاؤ

التالية7

 ما ظبيػة الػالنة اإلاىحىدة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززة التىسءؼللٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاط ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطمطتىي التػلم التىظيمي إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطمطتىي التػلم التىظيمي إػشي ئلى التس ق الىديكس ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطتمٌين الػاملين إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي ؟
 هن هىاى قزوم ا د لة ئخ ائية بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاطمطتىي تمٌين الػاملين إػشي ئلى التس ق الىديكس ؟
.2.1فسطياث الدزاطت:
 تىحد غالنة ئرتباظية دالة ئخ ائيا بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززةالتىسءؼ للٌألزواه والؿاس بى تة ألاؾىاط .
 -تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية

مطتىي التػلم التىظيمي بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه

والؿاس إػشي ئلى اإلاإهن الػلمي.
 -تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية

مطتىي التػلم التىظيمي بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه

والؿاس إػشي ئلى التس ق الىديكس.
 تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاسإػشي ئلى اإلاإهن الػلمي .
 تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية مطتىي تمٌين الػاملين بين غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاسإػشي ئلى التس ق الىديكس .
023

« مجلت اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلد  ،2الػدد  ،2ديطمبر  » 2105ص ص006-0217

جىادي بللاطم

(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

.3.1أهميت الدزاطت :تتبلىر وهمية الدراضة قيما تي 7
 وهمية اإلاتؿيرتً مىضىع الدراضة وخطاضيتهما وخداجتها ونلة الدراضا التي تىاولتها ئن لم ههن هدر هاغيى مطتىي البيئة اإلادلية .
 إشميق مطتىي التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين بمإضطة ضىهلؿاس با ؾىاط. مداولة حدتدة ومتىاضػة إلجزاه اإلاٌتبة الجامػية ببدىث هىغية مىبثهة مً اإلادازن ؤلادارزةالخدتثة للطلىى التىظيمي وئدارة اإلاىارد البػززة .
.1.0أهداف الدزاطت:
 التػزف غيى مطتىي التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين لدي غماُ مدتززة التىسءؼ للٌألزواه والؿاسضىهلؿاس ألاؾىاط .
 الٌػل غً الػالنة بين التػلم التىظيمي بمستلل وبػاده وتمٌين الػاملين ،وتىضيذ وهمية لَللمطإولين ومتسذ الهزار اإلاىظمة مٍان الدراضة.
 مً اإلاإمن ون تكيد هتائج الدراضة اإلاطإولين الطع ئلى بىاه همى ج للتػلم التىظيمي..5.1الخعازيف ؤلاجسائيت إلاخغيراث الدزاطت:
.1.5.1الخعلم الخىظيمي :هى ئمداد الػماُ باإلاػلىما واإلاػارف واإلاألارا والتٌىىلىحيا الالسمة التي
إطمذ لألم بالتػامن الجيد مؼ مستلل اإلاىانل وزتيذ لألم الهدرة غيى التٌيل مػألا  ،و لَ مً زالُ
اضتثمار زبرا الػاملين وتجارب اإلاىظمة ورصدها

ايزة اإلاىظمة ،وهذا يطألم

تدىُ اإلاىظمة مً

مىظمة تهليدتة ئلى مىظمة متػلمة وزهاص مً زالُ ألابػاد التالية ي دتىاميٌية التػلم  ،التدىُ
اإلاىظمة  ،ئدارة اإلاػزقة  ،التٌىلىحيا اإلاػلىماتية  ،الذايزة التىظيمية . ،
-2.5جمىين العاملين :إتاخة درحة مىاضبة مً خززة الت زف للمىدكين والاضتهاللية

ألاغماُ

اإلازتبعة بمىاصل غملألم مؼ مطإوليا هم غً الىتائج مػشسزً بىظا قاغن للمػلىما وإشجيػألم غيى
خن اإلاػٌال واتسا الهزارا اإلاىاضبة  ،دون الزحىع ئلى مدرائهم وو إلاً هم وغيى منهم .وزهاص مً
زالُ ألابػاد التالية  7ي ؤلاضتهاللية وخززة الت زف  ،ئمتالى اإلاػلىما  ،ئمتالى اإلاػزقة  ،الػمن
الكزق . ،
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.2إجساءاث الدزاطت اإلايداهيت :
 -.1.2الدزاطت ؤلاطخطالعيت :
الخصائص الظيىىمترًت ألدواث الدزاطت  :تم تعبيو ودوا الدراضة غيى غيىة ئضتعالغية ندرها
ي ،20غامال و لَ للتدهو مً صالخية ئضتسدا هذه ألادوا والتػزف غيى ال ػىوا التي مً
اإلامًٌ ون تىاحألىا
 صدق أداة الدزاطت  :ند نا الباخثين بالتأيد مً صدم ودوا الدراضة بالعزم التالية :أ-الصدق الخمييزي (اإلالازهت الطسفيت) :
نمىا بمهارهة متىضعا

درحا

وقزاد الػيىة الاضتعالغية ممً تمثن درحا هم  %27مً

الدرحا الػليا ،وممً تمثن درحا هم  %27مً الدرحا الدهيا

اإلاهياضين ووبػادهما الكزغية ،وهذا

للتدهو مً ندرة اإلاهياص غيى التمييز بين اإلاطتىزا اإلاستلكة مً التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين
لدي وقزاد الػيىة وًاهت الىتائج يما تظألز الجدول زكم (. )11
الجدول زكم (ً )11ىضح داللت الفسوق بين مخىططاث اإلاجمىعخين الطسفيخين ألفساد العيىت
الاطخطالعيت على ملياس ي الدزاطت
اإلاجمىعت العليا ن=16

العيىت

اإلاجمىعت الدهيا ن= 16

اإلالاًيع
اإلاخىطط

الاهحساف

كيمت

دزجت

مظخىي

ث

الحسيت

الداللت

اإلاخىطط الاهحساف

الخعلم الخىظيمي

94.16

5.94

62.51

4.23

11.62

11

1.11

جمىين العاملين

76.16

2.92

73.33

4.22

11.87

11

1.11

تتطح مً الجدول زكم ( )11ون نيمة (ث) اإلادطىوة دالا ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ي،1.11
بين اإلاجمىغتين

الدرحة الٍلية ،مما يػني ونهما تتمتػان بهدرة تمييزتة حيدة بين اإلاجمىغتين

العزقيتين.
ب-صدق الاحظاق الدادلي )Internal Validity
نا الباخثين مً التأيد مً صدم ألاداة وتضا مً زالُ خطاب مػامن الارتباط بين درحة ًن
غبارة مً غبارا وبػاد الدراضة ودرحة حميؼ الػبارا التي تدتىيها البػد الذ تيتمي ئليه ،وند حاه
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هتائج التدلين ؤلاخ ائس تإيد تمتؼ وداة الدراضة بدرحة غالية مً ال دم غىد مطتىي د لة (،1.11
و ( )1.15والجدول زكم ( )12تىضح درحة الاإطام الدازي لكهزا الاضتباهة مؼ الدرحة الٍلية لألداة.
الجدول زكم (ً )12ىضح معامالث ؤلازجباط بين ول عبازة والدزجت اليليت للبعد الري جيخمي إليه
إلالياض الخعلم الخىظيمي
* دال عىد مظخىي داللت  ( . 1.15الفلسة زكم ) 11 ، 19 ،15
إدازة اإلاعسفت

دًىامىيت الخعلم

جحىل اإلاىظمت

الخىىىلىجيا

الراهسة

اإلاعلىماجيت
ؤلازجباط

زكم

زكم

ؤلازجبا

الفلسة

ط

11

1.81

16

** 1.62

12

** 1.77

17

** 1.72

22

1.72

12

*******
1.81

17

** 1.63

13

** 1.87

18

** 1.63

23

**
1.63

13

**
** 1.54

18

** 1.73

14

** 1.85

19

** 1.59

24

**
1.72

14

** 1.56

19

* 1.51

15

** 1.85

21

** 1.63

25

**
1.87

15

* 1.43

11

** 1.61

16

** 1.71

21

** 1.56

-

**-

-

11

* 1.47

-

-

-

-

-

-

الفلسة

-

زكم

ؤلازجباط

الفلسة

زكم

ؤلازجباط

الخىظيميت

الفلسة

زكم

ؤلازجباط

الفلسة

** دال عىد مظخىي داللت  ( . 1.11جميع الفلساث اإلاخبليت)
تتطح مً الجدول زكم ( )12ون حميؼ مػامال ئرتباط الػبارا با بػاد التي تيتمي ئليها دالة
ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ( ، )1.11ومطتىي د لة ي ،)1.15وهذا يػد مإغزا حيدا غيى التجاوظ
الدازي للمهياص  ،وءػٌظ مدي صدم غباراته .
*دال عىد مظخىي داللت . 1.15
** دال عىد مظخىي داللت . 1.11
تتطح مً الجدوُ الطابو ون حميؼ مػامال ئرتباط الػبارا با بػاد التي تيتمي ئليها دالة
ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ( )1.11و( )1.15وهذا يػد مإغزا غيى صدم التجاوظ الدازي

بػاد

اإلاهياص  ،وإػٌظ درحة ال دم لػباراته.
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إمخالن

العمل الفسقي

اإلاعلىماث إمخالن اإلاعسفت

وجىفسها
ؤلازجباط

زكم
الفلسة

ؤلازجباط

زكم
الفلسة

18
**1.84
11
********* 19
**1.79
12
11
* **1.44
13
*****
11 ** **1.78
14
12 ** **1.82
15
13 ** **1.69
16
- ** **1.67
17
 -ثباث أداة الدزاطت :وند نا

زكم

ؤلازجباط

الفلسة

** **1.61
14
* 1.49
** **1.73
15
** **1.68
** **1.71
16
** **1.56
* 1.49
17
** **1.72
* 1.46
18
** **1.56
** **1.61
19
** **1.69
** **1.64
21
الباخثين بدطاب جبا ألاداتين بالعزم التالية 7

زكم

ؤلازجبا

الفلسة

ط

21
22
23
24
25
-

* 1.48
**1.67
* 1.42
**
**1.65
**1.69
**
**-

و -معامل ثباث ألفا هسوهباخ :
تم خطاب مػامن جبا ولكا يزوهبار باضتسدا بزهامج  ،spss v20وند حاه مػامال جبا حميؼ
ألابػاد يما تظألز الجدول زكم (.)15
الجدول زكم (ً.)05ىضح معامل ألفا هسوهباخ ليل بعد مً أبعاد الخعلم الخىظيمي
اإلاخغيراث

ألابعاد

معامل ألفا عدد العبازاث
هسوهباخ

الخعلم
الخىظيمي

023

دًىاميىيت الخعلم

1.64

15

إدازة اإلاعسفت

1.63

16

الخىىىلىجيا اإلاعلىماجيت اإلاخاحت

1.86

15

جحىل اإلاىظمت

1.52

15

الراهسة الخىظيميت

1.72

15

اإلالياض هيل

1.91

26
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تتطح مً الجدوُ الطابو ون مػامال الثبا بعززهة ولكا يزوهبار بين وبػاد مهياص التػلم
التىظيمي تزاوخت بين ي ،1.86-1.52وه مػامال جبا مهبىلة ،يما بلـ مػامن الثبا الٌي للمهياص
و بجميؼ بىىده ي ،1.91وه نيمة مزتكػة ،مما يػني ون اإلاهياص تتمتؼ بدرحة غالية مً الثبا .
الجدول زكم ( )16معامل ألفا هسوهباخ ليل بعد مً أبعاد جمىين العاملين
اإلاخغيراث

ألابعاد

معامل

ألفا عدد العبازاث

هسوهباخ
الحسيت والاطخلالليت

1.85

17

جمىين العاملين اإلاشازهت باإلاعلىماث

1.71

17

إمخالن اإلاعلىماث وجىفسها

1.65

16

العمل الفسقي

1.53

16

اإلالياض هيل

1.81

26

تتطح مً الجدوُ وغاله تمتؼ ًن ألابػاد بدرحة مهبىلة مً الثبا وهى مإغز غيى صالخيتها
للدراضة ،وند ًاهت هتائجألا تتراوح ما بين ( ، )1.85-1.53يما بلـ مػامن الثبا للمهياص يٍن ()1.81
وهى مإغز داُ غيى درحة مزتكػة مً الثبا .
هالخظ ون غامن جبا اإلاهياضين حيد حدا وهى داُ غىد مطتىي د لة ئخ ائية ()1.11
ب -طسيلت إعادة الخطبيم:
خيث تم التأيد مً جبا اإلاهياضين بتعبيهألما غيى غيىة اضتعالغية مً مجتمؼ الدراضة بلـ
غددها ( )23مكزدة  ،جم ئغادة تعبيهألما غيى هكظ هاته الػيىة بكاصن سمني بينهما ندره  02تى  ،وند
حاه مػامن جبا الازتبارزً حيد حدا  ،وخطبما تظألزه الجدول زكم (.) 17
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الجدول زكم ( )17معامل الثباث بطسيلت إعادة الادخباز إلالياس ي الدزاطت
اإلاخغير

معامل ؤلازجباط

الخعلم الخىظيمي

** 1.92

جمىين العاملين

** 1.92

** دال عىد مظخىي داللت . 1.11
اإلاصدز  :مً إعداد الباحثين إعخماد على هخائج الدزاطت الاطخطالعيت
هالخظ ون مػامن جبا اإلاهياضين تكىم ي )1.91بعززهة ئغادة الازتبار غال وداُ غىد مطتىي د لة
(.)1.11
 .3مىهج الدزاطت :
اضتسدمىا اإلاىهج الىصكس التدليي الذ يهدف ئلى دراضة داهزة لألا ز ائ ألا ووبػادها ئظار
مػين ووتدليلألا اضتىادا للبياها جم مداولة الىصىُ ئلى وضبابها والػىامن التي تتدٌم قيها  ،وهظزا
هداف الدراضة ولإلحابة غً قزضيا ها قان اإلاىهج الىصكس هى اإلاىهج اإلاىاضل الذ تبىاه الباخثان
هذه الدراضة
 -4حدود الدزاطت :
-1.4الحدود اإلاياهيت  :مدتززة تىسءؼ الٌألزواه والؿاس لى تة ألاؾىاط (طىهلغاش)
-2.4الحدود الصماهيت  :حز هاته الدراضة الكترة اإلامتدة مً غألز قيكز ئلى ؾاتة غألز ما 2101
 -5مجخمع الدزاطت وعييخه 7
وزتير الػيىة بالعززهة الػػىائية البطيعة مً بين مىدكس مدتززة التىسءؼ ضىهلؿاس ألاؾىاط
 ،و لَ بػد الخ ىُ غيى نائمة بأضماه حميؼ الػماُ مً زالُ ناغدة البياها

م لخة

اإلاطتسدمين والبالـ غددهم ي ،024مىدل و لَ بجميؼ مطتىزا هم وإػدد مىاصبهم وئزتالف
ونطامألم وم الخألم  ،وبػدها نمىا بترنيم إطلطي لٍاقة مجتمؼ الدراضة  ،تم ازتيار وطبة ندرها
 %01مً مجتمؼ الدراضة مايػادُ ي )111مكزدة مً مجتمؼ البدث غً ظززو الهزغة لتٍىن غيىة
البدث  ،جم نمىا بتىسءؼ وداة الدراضة غيى الػيىة اإلاستارة
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الجدول زكم ( :)18دصائص أفساد عيىت الدزاطت حظب اإلاؤهل العلمي والخذصص الىظيفي
عدد ألافساد في ول اليظبت %

اإلاخغير

اإلاخغير

مظخىي

عدد ألافساد في ول اليظبت %
في جذصص
إطخغالل الىهسباء % 31.43

مخىطط 13

% 11.96

ثاهىي 22

% 21.24

الخذصص العالكاث الخجازيت % 34.78
الىظيفي 32

ليظاوع 38

% 41.31

إطخغالل الغاش 21

% 22.82

مهىدض 14

% 12.88

دزاطاث الىهسباء % 17.61

28
اإلاؤھل
العلمي

والغاش17
اإلاجمىع

ماجظخير15

% 14.66

ؤلاعالم آلالي 14

% 14.34

92

%111

92

%111

 -.1.5أداة الدزاطت :
تم ئضتسدا مهياص التػلم التىظيمي للجمػية ألامززٌية للتدرزل والتعىزز The American
) ،Society for Training & Development (ASTDاإلاػد ضىة  0665واإلاػدُ ضىة  2112وهى مترحم
وحميؼ وبػاده تتػلو به وه  7دتىامٌية التػلم ،ئدارة اإلاػزقة ،التٌىىلىحيا اإلاػلىماتية اإلاتاخة  ،تدىُ
اإلاىظمة ،الذايزة التىظيمية .وهى تتميز بالىانػية والػمىلية وضألىلة التعبيو  ،وند نا الباخثين
بالتػدتن قيه وتٌييكه خطل البيئة اإلادلية  ،يما ئضتعاع الباخثين الخ ىُ غيى مهياص لتمٌين
الػاملين مػد مً ظزف (الظاعدي  )2111،ز ي ا لألذا الؿزض ،وإػمن حميؼ وبػاد تمٌين
الػاملين التي ضتػتمدها هذه الدراضة 7امتالى اإلاػلىما

وتىقزها ،الاضتهاللية وخززة الت زف

،امتالى اإلاػزقة ،الػمن الكزق وتتم ؤلاضتجابة غيى اإلاهياضين وقها إلاهياص ليٌز يوهظز اإلاالخو. ،
 -.2.5ألاطاليب ؤلاحصائيت :
 اليطل اإلائىزة لىصل ز ائق مجتمؼ وغيىة الدراضة. مػامن ولكا يزوهبار لخطاب درحة جبا مهاتيظ الدراضة. -ئزتبار

 Ttestلخطاب صدم ودوا الدراضة.
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مػامن ؤلارتباط بيرضىن لدراضة الػالنة بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين.ئزتبار التباتً ألاخاد  One Way Anovaلهياص د لة الكزوم بين اإلاتىضعاللمجمىغا

الخطابية

إلاتؿير اإلاإهن الػلمي والتس ق الىديكس .

 -6عسض ومىاكشت وجفظير الىخائج :
 1-6عسض ومىاكشت الفسطيت ألاولى  :جىجد عالكت ازجباطيت مىجبت بين الخعلم الخىظيمي وجمىين
العاملين لدي عمال جىشيع الىهسباء والغاش بىالًت ألاغىاط .
لهياص الػالنة الارتباظية بينهما تم خطاب مػامن الارتباط بيرضىن وند حاه الىتائج وقو ما
تظألزه الجدول زكم (7 )19
الجدول زكم ( )19معامل الازجباط بين الخعلم الخىظيمي وجمىين العاملين .
اإلاتؿيرا

مػامن الارتباط

مطتىي الد لة

ن

التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين

1.651

0.01
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تالخظ مً الجدول رنم ي ،16ون غالنة الارتباط بين التػلم التىظيمي وتمٌين الػاملين ند
بلؿت ي ،،1.651وه دالة ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ي ،،1.11وهى ارتباط ظزد تدُ غيى ون التػلم
التىظيمي يطاهم

تمٌين وقزاد غيىة البدث ،وون مطتىي التػلم التىظيمي تىػٌظ غيى مطتىي

غػىر الػماُ بالتمٌين ،ووىاه غيى لَ قان الكزضية ألاولى ند تدههت  ،وهذه الىتيجة تتعابو مؼ ما
حاه

هتائج دراضة (العدوان وعبابىت  )2118،التي دلت غيى وحىد غالنة ئرتباظية بين التػلم

التىظيمي والتمٌين و مطتىاه الذ ًان متىضعا ،

خين هجد غدة دراضا

تىاولت التػلم

التىظيمي والتمٌين مداولة الٌػل غً مطتىاهما وو غالنتهما ببػض اإلاتؿيرا التىظيمية ألاززي
يًالتؿيير ؤلاضتراتيج  ،بىاه اإلاىظمة اإلاتػلمة  ،الىجاح التىظيمي ،حىدة المدمة وجهاقة التميز  ،اإلاطار
الىديكس ،الهيادة التدىزلية  ،ألاداه اإلاىظمي  ،ؤلابداع التىظيمي .... ،الخ ،،والتي دلت هتائجألا ونها تتكو
حشئيا مؼ هتائج الدراضة الخالية والتي وجبتت غيى وحىد غالنة مدىرزة للتػلم التىظيمي بمستلل
اإلاتؿيرا  ،يدراضة يفييرا ومازي ،2115،التي تىصلت ئلى ون للهيادة دور بالـ ألاهمية

التػلم

التىظيمي  ،ويذلَ دراضة يالعصيمي  ،2116،لتٌػل غً وهمية ن ىي للتػلم التىظيمي

التؿيير

ؤلاضتراتيج  ،قيما ًاهت هتائج دراضة يالىبيس ي وعبدالظخاز ،2117 ،إػير ئلى ون مطتىي التػلم
التىظيمي ًان مهبى

002

الػزًا اإلابدىجة وون التػلم التىظيمي تإجز مػىىزا هجاخألا  ،يما خاولت
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(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

دراضا وززي لدراضة غالنته با داه يدراضة يديرة  ،2111،والتي دلت غيى غالنة نىزة بين التػلم
التىظيمي وألاداه اإلاإضس ي رؾم ون مطتىاه ًان متىضعا ،وند دلت هتائج دراضة ي الخالدي ،2112،ون
ندرا التػلم التىظيمي إطاهم تعىزز جهاقة التميز  ،وودألز دراضة يدًىب  ) 2113 ،وحىد غالنة
نىزة بين همغ التػلم التىظيمي وتعىزز اإلاطار الىديكس  ،و دراضة (آل فطيح  ) 2113،حاه لتإيد
وحىد غالنة ظزدتة مىحبة بين التػلم التىظيمي والهيادة التدىزلية  ،ووتضا دراضة ي الفلي )2115 ،
والتي حاه هتائجألا لتإيد غيى وحىد غالنة ئتجابية لٍن مً وضلىب الهيادة والأليٍن التىظيمي مؼ ًن
مً تمٌين الػاملين ومػارية اإلاػلىما  ،وهجد وتضا دراضة ( جمعت  )2118 ،التي تىصلت هتائجألا
غيى وحىد غالنة ئرتباط ووجز بين ئضتراتيجية تمٌين الػاملين ووبػاده وؤلابداع ئحما  ،و هجد دراضة (
أهيع وعباض  )2119 ،والتي دلت هتائجألا غيى وحىد غالنة نىزة بين تمٌين الػاملين وألاداه اإلاىظمي
آلراه الهيادا الػلمية بجامػة بؿداد  ،وءػشو الباخثان هذه الىتيجة ئلى ون ممارضا التػلم التىظيمي
لدي غيىة البدث إطألم

غػىرهم بالتمٌين غيى الزؾم مً مطتىاه الذ حاه متىضعا  ،و مطتىي

تمٌين الػاملين الذ ًان مهبى ئلى خد ما  ،مما يػٌظ دور وقػالية التػلم التىظيمي

سزادة

ؤلاخطاص بالثهة والخززة وغػىر الػماُ بتىمية مطتىي التمٌين لديهم.
 2-6عسض ومىاكشت الفسطيت الثاهيت :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي الخعلم
الخىظيمي بين عمال مدًسيت جىشيع الىهسباء والغاش لىالًت ألاغىاط حعصي إلى اإلاؤهل العلمي.
لإلحابة غيى هذه الكزضية اضتػان الباخثين بأضلىب تدلين التباتً ألاخاد

زتبار د لة الكزوم

لدرحا التػلم التىظيمي للمهياص يٍن تبػا إلاتؿير اإلاإهن الػلمي ،وند حاه هتائج تدلين التباتً
ألاخاد خطل ما تظألز الجدول زكم ي. ،01
الجدول زكم ( :)11جحليل الخباًً ألاحادي للخعلم الخىظيمي جبعا إلاخغير اإلاؤهل العلمي
مصدز الخباًً

مجمىع

مخىطط اإلاسبعاث دزجت الحسيت كيمت ف

اإلاسبعاث
بين اإلاجمىعاث

484.19

دادل اإلاجمىعاث 16319.85
اإلاجمىع

16793.95

مظخىي
الداللت

121.12

4

187.47

88

1.646

1.631
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يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

تتطح مً الجدول زكم ( )11وهه تىحد قزوم ا د لة ئخ ائية بين اإلاتىضعا الخطابية
للمجىغا

ن نيمة ف اإلادطىوة ي ،1.646وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة وه ؾير دالة ئخ ائيا غىد

مطتىي د لة ي ، ،،1.15وإلاا ًاهت هتائج التدلين التباتً إػير ئلى غد وحىد قزوم ا
ً
ئخ ائية لدي غيىة البدث مطتىي التػلم التىظيمي تبػا إلاتؿير اإلاإهن الػلمي قان تم رقض
د لة

الكزضية الزئيطية الثاهية  ،وهذا ما يػني ون اإلاىظمة تتبنى ئضتراتيجية واخدة لجميؼ الكئا الػاملة
و تكزم بين غمالألا رؾم التباتً

اإلاطتىزا

التػليمية  ،وتىقز لألم ما تدتاحىهه مً مػارف

ختى تزتهس بمطتىاهم  ،ولألا رؤزة حيدة وندرة غيى ئدراى البيئة مً خىلألا وتداوُ تىقير

ومػلىما

الجألىد مً زالُ هظزة غاملة إػتمد غيى ضياضا ووقٍار وغمليا زاصة بالتػلم التىظيمي  ،وهذه
الىتائج تتكو مؼ دراضة (الخسشىم ودزة  ،)2111،ودزاطت (آل فطيح )2113،خيث حاه هتائجألما
تدُ غيى وحىد قزوم

التػلم التىظيمي خطل اإلاإهن الػلمي وهذا ل الح مً هم بمطتىي وغيى ،

وهذا ؤلازتالف بين هتيجة الدراضة الخالية وهتائج بػض الدراضا الطابهة يػىد ما وغار ئليه
ألادبيا الخدتثة للتػلم التىظيمي ون لٍن مىظمة ئضتراتيجيتها وهمى حألا الماص للتػلم التىظيمي ،
بما تتكو مؼ ظبيػة ووػعتها ووهداقألا ،وما تمتلٌه مً مألارا وندرا  ،وتجارب وزبرا  ،واإلاطتىي
التػليمي إلاىاردها البػززة  ،وؤلامٍاهيا اإلاادتة واإلاػىىزة إلامارضة غملية التػلم التىظيمي .
 3-6عسض ومىاكشت الفسطيت الثالثت  :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي الخعلم
الخىظيمي حعصي إلى الخذصص الىظيفي.
اضتػان الباخثين بأضلىب تدلين التباتً ألاخاد لدراضة الكزوم

اضتجابا غيىة البدث

غيى هذا اإلاهياص  ،وند حاه الىتائج اإلاتػلهة بهذه الكزضية خطل ما تظألز الجدول زكم (7 )11
الجدول زكم( )11جحليل الخباًً ألاحادي للخعلم الخىظيمي جبعا إلاخغير الخذصص الىظيفي
مصدز الخباًً

بين اإلاجمىعاث

مجمىع

مخىطط

دزجت

اإلاسبعاث

اإلاسبعاث

الحسيت

1471.83

367.71

4

172.21

88

دادل اإلاجمىعاث 14981.82
اإلاجمىع

003

16452.65

كيمت ف

مظخىي
الداللت

2.13

1.183
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(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

إػير هتائج التدلين التباتً ألاخاد ئلى غد وحىد قزوم ا د لة ئخ ائية لدي غيىة
ً
البدث مطتىي التػلم التىظيمي تبػا إلاتؿير التس ق الىديكس ن نيمة ف اإلادطىوة ()2.13
وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة  ،وه ؾير دالة ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ي ، )1.15قهد رقضت
الكزضية الثالثة التي تىق غيى وحىد قزوم

مطتىي التػلم التىظيمي تبػا للتس ق الىديكس ،

وزكطز الباخثان غيى رؾم مً غد إطاو غدد الػماُ

ًن تس ق وئزتالف ظبيػة ألاغماُ

اإلاىىظة به  ،قتس ق ؤلاغال ألال تإد مألا تهىية بدتة وغمله تٍىن دازن اإلاٍاتل و تمٌىه مً
التكاغن مؼ اإلاديغ المارج  ،هى غدد نلين حدا مهارهة بالتس
اضتؿالُ الؿاس واضتؿالُ الٌألزواه يػمالن

ا ألاززي ،بيىما تس ص ي

مجمىغا وقزم غمن تمٌنها مً التىاصن والتكاغن

وتبادُ اإلاػزقة واإلاػلىما وهى ما تشزد وءػشس مً قزص إػلمألا ،وما تس ق دراضا وغؿاُ الٌألزواه
والؿاس هى غالنة مطتمزة ودائمة مؼ اإلاديغ المارج مما تضكس ئلى خزيية دائمة

وداه غماله، ،

هذا ًله لم تىػٌظ غيى مطتىي إػلم و تس ق ،وهذا تىح بىحىد هكظ الىظزة لدي نيادة
اإلاىظمة ئتجاه غمالألا

تشوزدهم باآلليا والىضائن التي يطتعيػىن مً زاللألا ؤلارتهاه بمطتىي

إػلمألم التىظيمي  ،وهذه الىتيجة تتكو مؼ ما تىصلت ئليه دراضة (أل فطيح )2113،خيث ودألز
هتائجألا وحىد قزوم مطتىي التػلم التىظيمي تبػا للتس ق الىديكس .
 4-6عسض ومىاكشت الفسطيت السابعت  :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي جمىين
العاملين حعصي إلى اإلاؤهل العلمي .
إلزتبار د لة الكزوم بين اإلاتىضعا الخطابية لدرحة تمٌين الػاملين تبػا للمإهن الػلمي ،قاهه
تم ئضتسدا تدلين التباتً ألاخاد للكزوم وحاه هتائجه خطل ما تظألز

الجدول زكم (7)12

الجدول زكم  :)12( :جحليل الخباًً ألاحادي على ملياض جمىين العاملين جبعا للمؤهل العلمي
مخىطط

كيمت ف مظخىي

الحسيت

اإلاسبعاث

الداللت

بين اإلاجمىعاث

797.21

4

199.31

دادل اإلاجمىعاث

15385.19

88

176.84

اإلاجمىع

16182.31
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اإلاصدز

مجمىع اإلاسبعاث دزجت

1.127

1.379
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يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

جىادي بللاطم

تظألز الىتائج الجدوُ وغاله ون نيمة ف اإلادطىوة ( )1.127وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة وه
ؾير دالة ئخ ائيا غىد مطتىي د لة ( ، )1.15وغليه قاهه تىحد قزوم

مطتىي تمٌين الػاملين

تبػا للمإهن الػلمي لدي غيىة الدراضة  ،والتي حاه هتائجألا ؾير دالة ئخ ائيا والكزوم تٍاد تٍىن
مىػدمة لدي غيىة الدراضة

مطتىي هذا اإلاتؿير ،وءػشو الباخثين هذا ون الػػىر بدززة الت زف

وئمتالى اإلاػلىما واإلاػزقة هى هكطه لدي حميؼ وقزاد الدراضة  ،وئن حجم اإلاػلىما واإلاػزقة التي
تمتلٍىنها تٍىن هكطألا وه مزتبعة بمجاُ غمن ًن قزد رؾم تباتً اإلاطتىزا التػليمية  ،قألىاى
ؤلاظارا الػليا وهىاى الػماُ التىكيذتىن ئ ون الكزم ؾير مىحىد ووالتال قاإلاىظمة تمًٌ ًن قزد
خطل مطتىاه وخطل الػمن الذ تإدته مما تشزد

خززة ودائهم إلاألامألم دون مزاحػة الزؤضاه

اإلاباغززً  ،رؾم ون غيىة البدث ًان حلألا مً الػماُ التىكيذتين  ،و تتكو هذه هتيجة مؼ هتيجة
دراضة (أل فطيح  )2113،التي حاه هتائجألا تدُ وحىد قزوم لدي غيىة البدث

مطتىي التمٌين

تبػا للمإهن الػلمي .
 5-6عسض ومىاكشت الفسطيت الخامظت  :جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت في مظخىي جمىين
العاملين حعصي إلى الخذصص الىظيفي.
تم اضتسدا تدلين التباتً ألاخاد للتػزف غيى د لة الكزوم

اإلاتىضعا الخطابية وحاه

الىتائج اإلاتػلهة بهذه الكزضية خطبما تظألز الجدول زكم (: )13
الجدول زكم ( : )13جحليل الخباًً ألاحادي للخذصص الىظيفي على ملياض جمىين العاملين
مخىطط

دزجت

اإلاصدز

مجمىع اإلاسبعاث

اإلاسبعاث

الحسيت
4

بين اإلاجمىعاث

691.26

172.56

88

دادل اإلاجمىعاث

17147.85

195.94

اإلاجمىع

17377.85

كيمت ف

مظخىي
الداللت

1.881

1.479
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هالخظ ون نيمة ف اإلادطىوة ( )1.881وصؿز مً نيمة ف اإلاجدولة وه ؾير دالة ئخ ائيا غىد
مطتىي ( ، )1.15وغليه قان الكزضية الزئيطية المامطة التي تىق غيى وحىد قزوم

مطتىي

تمٌين الػاملين تبػا للتس ق الىديكس لدي غيىة الدراضة ند تم رقضألا  ،تبين قزوم اإلاتىضعا
مطتىي تمٌين الػاملين تبػا للتس ق الىديكس لدي غيىة الدراضة ونها ؾير دالة ئخ ائيا رؾم
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جىادي بللاطم

التس

التباتً

(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

ا وظبيػة اإلاألا التي تإديها ًن تس ق ،وهذا يػني ون مإضطة ضىهلؿاس تضؼ

حميؼ اإلاػارف واإلاػلىما

متىاوُ غمالألا

وتمًٌ حميؼ التس

ا منها دون ئضتثىاه  ،يما ونها

تتيذ لألم الخززة والت زف الالسمين لتأدتة مألامألم و لَ هظزا للعبيػة المدمية للمىظمة والتي تدتاج
قيها الػامن ئلى حميؼ اإلاػلىما ختى يطتجيل بػٍن قىر وآوس لعلبا الشوائً  ،يما ون اإلاىظمة
إطألن مً غملية الىصىُ ئلى اإلاػلىما وؤلاضتكادة مً ؤلارث اإلاػز اإلاسشن

ورغيل اإلاىظمة  ،ختى

يطتعيؼ اإلاىدكىن مً التٌيل مؼ اإلاطتجدا والتػامن مػألا بمزوهة ،و تتكو هاته الىتيجة مؼ
هتيجة دراضة (أل فطيح  )2113،خيث ودألز هتائجألا وحىد قزوم لدي غيىة البدث

مطتىي

التمٌين تبػا للتس ق الىديكس.
.7داجمت :
ضىه الىتائج اإلاتىصن ئليها هذه الدراضة تىص ي الباخثين بما تي 7
 الػمن غيى تعىزز وهظمة وهظم مػلىما و غبٌة دازلية تتيذ للػماُ ضألىلة الىصىُ ئلى م ادراإلاػلىما دازن اإلاىظمة  ،والاضتكادة منها .
 -الهيا بدراضة زاصة بالتػلم التىظيمي و الزوغ بالبػد ؤلاضتراتيج للمىظمة

مداولة ضتػزاف

اإلاطتهبن و لَ هظزا لألهمية الخيىزة إلاإضطة ضىهلؿاس .
 تىديل التٌىىلىحيا الخدتثة لشزادة و تكػين قزص التػلم التىظيمي وروغ اإلا الح وألانطابػبٌة دازلية ي ،Intranetو لَ مداولة لتػٌين قزم متػددة اإلاألا إلاىاحألة اإلاطتجدا البيئية .
 مىذ اإلاشزد مً الاضتهاللية وخززة الت زف للكزم التىكيذتة بمإضطة ضىهلؿاس. زلو مىار تىظيمي تدغم وزدرى وهمية التػلم التىظيمي إػشزش قزص التمٌين. .8كائمت اإلاساجع اإلاعخمدة
 -1الطاغد  ،مإزد وػمة  ،ي ،،2100مطتجدا قٌززة مػاصزة

الطلىى التىظيمي وادارة اإلاىارد

البػززة  ،الىرام لليػز والتىسءؼ  ،غمان  ،ألاردن .
 -2آُ قعيذ  ،خمد بً نبالن  ،ي ،، 2100غالنة الهيادة التدىزلية بالتػلم التىظيمي ألاحألشة ألامىية
دراضة مهارهة غيى اإلادتززة الػامة لألمً الػا واإلادتززة الػامة للجىاسا بالززاض،وظزوخة ديتىراه
ؾير ميػىرة،نطم ؤلادارة التربىزة والتسعيغً،لية التربية بمٌة اإلاٌزمة،حامػة و الهزي،مٌة اإلاٌزمة ،
الطػىدتة.
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جىادي بللاطم

يالخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

 -0الجػبر  ،دغاه غبدالػشزش ،ي ، ،2101وانؼ تمٌين الػاملين
الػاملة

الجامػا الػامة الكلطعييية

الضكة الؿزوية مً وحألة هظز غامليها ؤلادارزين  ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة  ،نطم ئدارة

ألاغماُ ً ،لية الدراضا الػليا والبدث الػلمي ،حامػة الملين ،قلطعين.
 -1المالد  ،غبير بػيت  ،ي ،، 2102دور وبػاد المدمة وندرا التػلم التىظيمي
التميز الػزًا ال ىاغية اإلادرحة

تعىزز جهاقة

ضىم الٍىزت لألورام اإلاالية  ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة ،

نطم ئدارة ألاغماًُ ،لية ئدارة ألاغماُ،حامػة الػزم ألاوضغ ،غمان ،ألاردن.
 -2زيرة  ،غيػىع،ي،،2100التػلم التىظيمي يمدزن لتدطين وداه اإلاإضطة 7دراضة خالة مإضطة
ضىهاظزاى  ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة ً ،لية الػلى ؤلانت ادتة والتجارزة  ،حامػة تلمطان
الجشائز.
 -3رضا ،وػيجة،ي ،، 2102التػلم التىظيمي اإلاإضطة الجشائززة،دراضة ميداهية بمإضطة ضىهاظزاى
قزع التىهيل  O C Touatودرار ،وظزوخة ديتىراه ؾير ميػىرة،نطم الػلى ؤلاحتماغيةً،لية الػلى
ؤلاوطاهية وؤلاحتماغية والػلى ؤلاضالمية،حامػة الخاج لمضز باتىة ،الجشائز.
 -4الزنل  ،مدمد وخمد ال ادم  ،ي ،،2101غالنة الهيادة التدىزلية بتمٌين الػاملين

الجامػا

الكلطعييية بهعاع ؾشة  ،رضالة ماحطتير ؽ  ، .نطم ئدارة ألاغماُ ً ،لية ؤلانت اد والػلى ؤلادارزة
 ،حامػة ألاسهز ،ؾشة ،قلطعين .
 -5الػ يمي ،غىاظل بيت وخمد ،ي  ،2006،التػلم التىظيمي ودورة

غملية التىحه ؤلاضتراتيج

الجامػا الطػىدتة ،رضالة ماحطتير ؾير ميػىرة ،حامػة و الهزي ،مٌة اإلاٌزمة،اإلاملٌة الػزوية
الطػىدتة.
ممارضة التػلم

 -6غبابىة ،رائد ئضماغين و الػدوان تاضز  ،اإلاىاع  ،ي ،، 2115الػىامن اإلاإجزة
التىظيمي البلدتا ألاردهية  ،دورزة ؤلادارة الػامة  ،الززاض  ،اإلاجلد  ، 15الػدد 10
 -01الزناد  ،ووبىدتة هىاه ،ي ،، 2102الهيادة التدىزلية لدي الهادة ألاًادميين

الجامػا ألاردهية

الزضمية وغالنتها بتمٌين وغضاه هيئة التدرءظ  ،مجلة حامػة الىداح لألبداث  ،هابلظ  ،اإلاجلد 23
 ،الػدد . 12
 -00الكهس  ،غيرتً قتخ  ،ي ،، 2005وجز الػىامن التىظيمية غي تمٌين الػاملين

اإلاىظما

المدمية  7دراضة ميداهية غي الكىادم الػاإلاية بجمألىرزة م ز الػزوية  ،وظزوخة ديتىراه ؾير
ميػىرة  ،نطم ئدارة ألاغماُ ً ،لية التجارة  ،حامػة غين غمظ  ،م ز.
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جىادي بللاطم

(الخعلم الخىظيمي وعالكخه بخمىين العاملين)

 -02دتىب  ،وتمً خطً  ،ي ، ،2013وجز التػلم التىظيمي تعىزز اإلاطار الىديكس  7دراضة تعبيهية
نعاع اإلا ارف  ،مجلة حامػة دمػو للػلى الانت ادتة والهاهىهية  ،حامػة دمػو للػلى الانت ادتة
والهاهىهية  ،ضىرزة  ،اإلاجلد  ، 26الػدد . 12
 -00حمػة  ،مدمىد خطً  ،ي ،، 2115ئضتراتيجية تمٌين الػاملين ووجزها تدهيو ؤلابداع التىظيمي7
دراضة تعبيهية

غزية دتالى الػامة لل ىاغا الٌألزوائية  ،مجلة الػلى الانت ادتة وؤلادارزة ،

حامػة دتال  ،اإلاجلد  ، 06الػدد . 40
 -01قييرا  ،دوضيرا ومار  ،يزوضان  ،ي ،، 2112تزحمة7الػألز ،عجالن ،الهيادة ؤلاضتراتيجية
والتػلم التىظيمي  ،دورزة ؤلادارة الػامة  ،الززاض ،اإلاجلد، 12الػدد .22
 -02الٌبيس ي غبد الطتار  ،ئبزاهيم  ،ي ،،2114التػلم التىظيمي ودوره

هجاح اإلاىظما  ،مجلة

الػلى الانت ادتة وؤلادارزة،حامػة بؿداد،اإلاجلد ،00الػدد  ،12بدث مطتن مً رضالة ماحطتير،
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