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 الملخص:

لم التنظيمي ودعم اإلبداع في هدفت هاته الدرااة إلى إبراز أثر ااتراتيجيتي التع
تحاين أداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية، حيث قمنا بإجراء الدرااة 

 الشلف وبرج بوعريريج(. )أدرار، على عينة من الجامعات
توصلت الدرااة إلى أن ماتوى االاتراتيجيين متواط بالجامعات المبحوثة        

لماتوى أدائهم مرتفع، كما خلصت الدرااة إلى وجود فيما جاء تقييم الماتجوبين 
 عالقة تأثير معنوية بين متغيرات الدرااة.

  التعلم التنظيمي، اإلبداع، األداء التدرياي، األداء البحثي، الكلمات المفتاحية
  الجامعة الجزائرية.

Abstract  

This study aims atshowing the impact of organizational learning 

strategies and supporting creativity in improving the 

performance of faculty members at the Algerian University, 

where we conducted the study on a sample of universities 

(Adrar, Chlef and Bordj Bou Arreridj). 
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       The study found that the level of strategists is average in the 

surveyed universities and the respondents' evaluation of their 

performance level is high. The study also found a significant 

correlation between the study variables. 

Keywords: organizational learning, creativity, teaching 

performance, research performance, university. 

 مقدمة:لا

احتلت تنمية الموارد البشرية في اآلونة األخيرة مكانة بارزة من اهتمامات      
الباحثين في هذا المجا:، باعتبارها أحد المداخل الفعالة لرفع جودة أداء العنصر 

، على اعتبار أن زيادة فعاليتهالذلك من أثر على تقدم المنظمات و البشري، وما 
العنصر البشري يجب أن تتوافر له خصائص معينة تجعله يتصف بدرجة من 
الجودة، حيث يدخل في تكوينه العديد من العوامل ولعل أهمها أالوب إدارته وتنميته 

 داخل المنظمة التي يعمل بها.
برزها وفي هذا اإلطار تتعدد مداخل تنمية الموارد البشرية بالمنظمات ولعل أهمها وأ

ااتراتيجيتي التعلم التنظيمي واإلبداع وهو ما ركزنا عليه في درااتنا هاته والتي 
 ارتأينا أن ناقطها على أهم مؤااة في المجتمع وهي المؤااة الجامعية.

 وبناءا على الطرح الاابق يمكننا طرح اإلشكالية الرئياية التالية 
ي أداء أعضاء الهيئة التدريسية ما أثر استراتيجيتي التعلم التنظيمي واإلبداع ف

 بالجامعة الجزائرية؟
 وينبثق عن هاته اإلشكالية األائلة الفرعية التالية 

الجامعات محل الدرااة من وجهة نظر ما ماتوى التعلم التنظيمي في  -
 الماتجوبين؟

 ؟المبحوثينما ماتوى دعم الجامعة الجزائرية لإلبداع من وجهة نظر  -
الذي يقدمه عضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية من وجهة  ما ماتوى األداء -

 نظر الماتجوبين؟
هل توجد عالقة ارتباط بين كل من ااتراتيجيتي التعلم التنظيمي واإلبداع وأداء  -

 أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية؟ وما طبيعة تلك العالقة؟
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بداع في تحاين أداء أعضاء الهيئة هل تاهم ااتراتيجيتي التعلم التنظيمي واإل -
 التدرياية بالجامعة الجزائرية وذلك من وجهة نظر المبحوثين؟

 قام الباحثان ببناء نموذج الدرااة على النحو التالي  نموذج الدراسة:
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر  من إعداد الباحثين
 الرئياية التالية لمعالجة اشكالية الدرااة تم طرح الفرضيات  فرضيات الدراسة:

ماتوى ااتراتيجيتي التعلم التنظيمي ودعم اإلبداع مرتفع في الجامعة الجزائرية من  -
 .وجهة نظر الماتجوبين

ماتوى األداء الذي يقدمه عضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية مرتفع من  -
 وجهة نظر الماتجوبين.

بين ااتراتيجية  (α 0.05 ≥) توجد عالقة ذات داللة احصائية عند ماتوى داللة -
 .التعلم التنظيمي وأداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية

بين ااتراتيجية  (α 0.05 ≥)توجد عالقة ذات داللة احصائية عند ماتوى داللة  -
 دعم اإلبداع وأداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية.

ث في تاليط الضوء على أثر ااتراتيجيتي التعلم تكمن أهمية البح أهمية الدراسة:
التنظيمي واإلبداع في تحاين أداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية من 
خال: درااة ميدانية قمنا بها في كل من جامعة الشلف، برج بوعريريج، أدرار، كما 

ي التعلم تكمن أهمية البحث كذلك في كون أغلب الدرااات التي تناولت موضوع

 المتغير التابع المتغير الماتقل

 التعلم التنظيمي

 داء البحثياأل

 األداء التدرياي

 االبداع



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         2802السنة  80العدد:  80المجلد: 22:الرقم التسلسلي          

 

536 

 

لى أداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة بصفة اإلبداع لم تدرس أثرهما عالتنظيمي و 
 عامة والجزائرية بصفة خاصة.

 تهدف هاته الدرااة إلى  أهداف البحث:
تقديم خلفية نظرية عن متغيرات الدرااة ممثلة في  التعلم التنظيمي، اإلبداع، أداء  -

 لجامعة.أعضاء الهيئة التدرياية با
 قياس ماتوى التعلم التنظيمي بالجامعة الجزائرية. -
 قياس ماتوى دعم الجامعة الجزائرية لعنصر اإلبداع. -
 قياس ماتوى أداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية. -
تحديد مدى طبيعة العالقة بين كل من ااتراتيجيتي التعلم التنظيمي واإلبداع وأداء  -

 ة التدريس بالجامعة الجزائرية.أعضاء هيئ
تي لها عالقة بمتغيرات تم االطالع على العديد من الدرااات ال الدراسات السابقة:

 من بين تلك الدرااات نجد الدرااة و 
عملية التعلم التنظيمي وأثرها على اإلبداع في المؤااة "درااة روابحية مريم حو: -

 .3112، 32، العدد 1كوفة، المجلد ، مجلة أداب ال"الجزائرية، درااة ميدانية
هدفت الدرااة إلى محاولة بناء نموذج نظري يصف عملية التعلم المنظمي وأثره في 
اإلبداع في المنظمات، واختباره تجريبيا على ماتوى مؤااة محبوبة للعجائن 

ة كأداة رئياية لجمع المعلومات الغذائية، اعتمدت الباحثة في درااتها على االاتمار 
عامل، توصلت الدرااة إلى وجود  113اؤاال، وزعت على  22تي تضمنت الو 

اهتمام من طرف المؤااة لإلبداع في المنتوج وكذا في العملية االنتاجية، إذ تقوم 
المؤااة محل الدرااة بفتح برامج للتعلم التنظيمي قصير المدى داخلها، كما 

اعدها على متابعة تكتاب مهارات جديدة تاخلصت الدرااة إلى أن المؤااة 
 التطورات اإلبداعية.

التعلم التنظيمي ودوره في تحقيق التحاين "درااة بال: خلف الاكارنة، بعنوان -
، مجلة كلية "الماتمر في منظمات األعما:، درااة ميدانية على شركات التأمين

 .3110، 01قتصادية الجامعة، العدد بغداد للعلوم اال
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مدى اهتمام شركات التأمين األردنية في تطبيق التعلم هدفت الدرااة إلى الكشف عن 
التنظيمي بنص األبعاد التالية ) أدوات اإلدامة، األدوات الشاملة، األدوات التوقعية 
وأدوات االاتخدام(، كما هدفت الدرااة إلى تقييم أثر التعلم التنظيمي في تحقيق 

كأداة لجمع  اد على االاتبانةالتحاين الماتمر لشركات التأمين األردنية، وتم االعتم
فردا، توصلت الدرااة إلى أن شركات التأمين  131المعلومات والتي وزعت على 

األردنية أظهرت ماتوى عا: من االهتمام بالتعلم التنظيمي بأبعاده األربعة، كما 
خلصت الدرااة إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين أبعاد التعلم التنظيمي 

 قيق التحاين الماتمر.مجتمعة في تح
أثر ااتراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في "درااة مانع ابرينة، -

، درااة حالة عينة من الجامعات الجزائرية، دكتوراه في علوم التايير، "الجامعات
تخصص تنظيم الموارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التايير، 

 .3112ة، باكر جامعة 
هدفت الدرااة إلى تحديد أثر ااتراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد       

ااتمارة قابلة  230ااتمارة، وكانت  011في الجامعات، حيث قامت بتوزيع 
للمعالجة االحصائية وزعت االاتمارات في جامعات باكرة، خنشلة وأم البواقي، 

القة ارتباطية تأثيرية قوية وذات داللة معنوية بين خلصت الدرااة إلى وجود ع
طوير، ااتراتيجيات تنمية الموارد البشرية ممثلة في ) التدريب، التعلم التنظيمي، الت

بين أداء الموارد البشرية في الجامعات محل الدرااة، قدمت واالبداع الوظيفي( بينها و 
ام بتبني فكرة مناقشة األخطاء ضرورة االهتم الباحثة العديد من االقتراحات أهمها

ومواقف الفشل التي يعيشها األفراد في ممارااتهم اليومية لوظائفهم، لمعرفة أابابها 
وتعلم كيفية تجنبها في الماتقبل، لتاهيل عملية التعلم التنظيمي في إطار تبني فكرة 

 التعلم الماتمر وتحو: الجامعة إلى مؤااة تعليمية تعلمية.
 Innovation » بعنوان Marie Schooverts & Marion Debryneدرااة -

outside the lab, strategic innovation as the alternative », 2006 

هدفت الدرااة إلى معرفة كيف يؤدي اإلبداع االاتراتيجي إلى تحاين األداء الفعا: 
ي عدد مديرا تنفيذيا ف 101للمنظمات، وبغرض الوفاء بذلك تم توزيع ااتبانة على 
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من الشركات األوروبية، توصلت الدرااة إلى أن اإلبداع االاتراتيجي ال يكمن فقط 
نما في خلق األاواق الجديدة من خال: طرق التوزيع أو  في إنتاج منتجات جديدة، وا 
التجهيز الجديدة، إذ تبين أن هاته األخيرة لها تأثير إيجابي على ماتوى اإلبداع 

 التكنولوجي فليس له أثر كبير. االاتراتيجي بينما التطور
 موضع الدراسة الحالية منها:مناقشة الدراسات السابقة و 

 أجنبية.عربية و  ،عينات مختلفة  جزائريةو  أجريت هذه الدرااات على مؤااات -
المفاهيم المتعلقة تلتقي هذه الدرااة مع العديد من الدرااات الاابقة حو: توضيح  -

 بمتغيرات الدرااة.
كل من ااتراتيجي ته الدرااة يحاو: الباحثان التركيز على مدى مااهمة في ها -

 اع في تحاين أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.دالتعلم التنظيمي واإلب
 االاتفادة من تلك الدرااات كما يلي  ينإال أنه يمكن للباحث

 تعتبر بمثابة أااس نظري عند تكوين اإلطار النظري للدرااة. -
 فكرة جيدة عن أبعاد الدرااة. ينلباحثتقدم ل -
 تااعد الباحثان في تكوين فروض الدرااة. -

 منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدرااة على المنهج الوصفي التحليلي من خال: الرجوع إلى          

على أدبيات الموضوع من أجل بناء إطار نظري  واإلطالعالدرااات الاابقة 
م أالوب الماح الميداني لجمع البيانات بوااطة قائمة للدرااة، إلى جانب ااتخدا

ألعضاء الهيئة التدرياية بالجامعات التالية  أدرار، الشلف، برج االاتبيان وجه 
ليتم بعدها تحليلها إحصائيا بااتخدام الحزمة االحصائية للعلوم بوعريريج، 
 االجتماعية.

 التعلم التنظيمي -3
يمي باهتمام وااع من قبل الباحثين واألكاديميين حظي موضوع التعلم التنظ        

والمماراين منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، وزاد هذا االهتمام خصوصا في ظل 
التحوالت التي أفرزتها أحداث المرحلة الراهنة حيث بات التعلم أنجع وايلة للتكيف 
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ات اقتحام مع الماتجدات ومواجهة التحديات، وأصبح لزاما على مختلف المؤاا
  االاتمرار. التعلم التنظيمي لضمان البقاء و  مجا:

 :مفهوم التعلم التنظيمي 3-3
 & Argyris)من قبل  1710ظهر أو: ااتخدام لمصطلح التعلم التنظيمي انة 

Schon)   في كتابهماOrganizational learning قدما اؤاال مفاده هل يجب  إذ
االاتكشافي بذلت الكثير من الجهود على المنظمات أن تتعلم؟ ومنذ ذلك الاؤا: 

 .(1)لتعريف وتحديد التعلم في المنظمات وااتكشاف أبعاده المختلفة
بأنه الوايلة التي من  Senge حو: هذا الموضوع، إذ عرفهمن هنا بدأت األبحاث 

خاللها تكتشف الموارد البشرية داخل المنظمات بااتمرار الواقع الذي يعملون فيه 
  . (2)لك الواقعوكيفية تغيير ذ
على أنه عملية تحدث من خال: الرؤية المشتركة والمعرفة  Stataفيما عرفه 

 .(3)واالنفتاح العقلي ويبنى على المعرفة الاابقة والخبرة الموجودة في الذاكرة
أن التعلم التنظيمي يتطلب من العاملين في المنظمة فهم  Noe & allفيما يرى 

ات والخبرات الجديدة وااتخدامها في القيام باألعما: جوانب العمل واكتااب المهار 
  .(4)فضال عن تقاامها مع العاملين اآلخرين

ويعرفه نجم عبود على أنه انتقا: المعرفة والخبرة بطريقة التباد: والتفاعل والتشارك 
رامي ومن النقل اوز الجانب الرامي إلى الجانب الالبين الطرفين في عالقة تتج

  .(5)فاعل االناانياآللي إلى الت
( على أنه العملية التي يتم من خاللها 3111وقد عرفه أبو عرفه أبو خضير )

إحداث التغيير المخطط بالمنظمة وا عدادها لتكون قابلة للتكيف مع التغيرات الحاصلة 
في البيئة المحيطة بها بالارعة المناابة وذلك من خال: القيام بمجموعة من 

ن األفراد، ااتثمار التجارب والخبرات الاابقة في مواجهة العمليات أهمها  تمكي
الماتقبل، إدارة  وااتخدام المعرفة والتقنية بشكل فعا: للتعلم وتحاين األداء، على 
أن يتم ذلك في إطار ثقافة تنظيمية مبنية على الرؤية المشتركة ألعضاء المنظمة 

 . (6)تمروداعمة ومشجعة للعمل والتعلم الجماعي والتطوير الما
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على كما يشير إلى ما تعلمه األفراد والمنظمة من تجاربهم الاابقة وفهم مدى قدرتهم 
هم على تحويل ما تعلموه إلى معارف وتجارب االاتيعاب والتعلم وعلى قدرت

 (7)ناجحة.

وبعد ااتعراضنا ألدبيات التعلم التنظيمي يمكن للباحثين تعريفه على النحو      
تنظيمي هو تلك العملية التي تمكن المنظمة من التكيف مع بيئتها التعلم الالتالي  

والتعلم منها، بقصد زيادة فرص بقاءها وذلك من خالل النشاطات المستندة إلى 
المعرفة والفهم األفضل، الرؤية، االستراتيجية، الثقافة والقيم، التمكين والتي في 

 مجموعها تشكل ممارسات التعلم التنظيمي.
 تتمثل أنماط التعلم التنظيمي في  ولإلشارة 

*التعلم التكيفي  وهو ذلك التعلم الذي يتم باالاتجابة للظروف المتغيرة في المحيط 
 الخارجي والداخلي للمنظمة من خال: االاتفادة من تجارب الغير وخبراتهم.

*التعلم التنبؤي  ينطلق هذا النمط من رؤية المنظمة الماتقبلية والنتائج التي قد 
 تترتب عليها، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التي تعمل على تحقيقها.

*التعلم التفاعلي  يحدث في كل المواقف وبصورة ماتمرة نتيجة الخبرة المباشرة التي 
يكتابها المتعلم من تفاعله مع اآلخرين في مواقف العمل، أي أنه مدخل لتطوير 

 األفراد على اعتبار أنه ال تعلم من دون عمل. 
مثل أهم ااتراتيجيات التعلم التنظيمي في  ااتراتيجية تعزيز التعلم وتت

لفردي تراتيجية تحفيز القادة للتعلم االماتمر،ااتراتيجية تشجيع التعلم الثانوي، اا
 والجماعي، وأخيرا ااتراتيجية تطوير أنماط تفكيرية حديثة.

الخصائص يتميز التعلم التنظيمي بجملة من : خصائص التعلم التنظيمي 3-9
   (8)أهمها

 ثقافة المنظمة.مرة تحدث تلقائيا لجزء من نشاط و أنه عملية مات -
يعتبر وجود رؤية مشتركة بين أعضاء المنظمة حو: هدف وماتقبل المنظمة  -

 عنصرا أااايا في عملية التعلم.
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هو عملية تتضمن عدد من العمليات الفرعية المتمثلة في اكتااب المعلومات  -
في ذاكرة المنظمة ثم الوصو: إلى هذه المعلومات وتنقيحها لالاتفادة منها وتخزينها 

 في حل المشكالت الحالية والماتقبلية في إطار ثقافة المنظمة.
 هو نتاج الخبرة والتجارب الداخلية والخارجية. -
 يحقق التعلم النتائج المرغوبة اعتمادا على دعم اإلدارة العليا. -
   (9)نلخصها فينظيمي: أهداف التعلم الت 3-1
 تعظيم امتالك المعرفة والمهارات لألفراد العاملين ألداء المهام الموكلة لهم. -
 تقليص الوقت الالزم إلنجاز المهام وتحاين نوعية المخرجات. -
 تعظيم قدرة المنظمة على التكيف مع المتغيرات والحاالت المفاجئة. -
 فاية.يؤدي إلى حصو: المنظمة على ميزة تنا -
 توايع نطاق الالوك المحتمل وبالتالي ابتكار طرائق جديدة لرؤية األشياء وعملها. -
 اإلبداع: -9

حظي موضوع االبداع باالهتمام الوااع في اآلونة األخيرة، فكلما اختلفت بيئة      
األعما: ااتلزم ذلك على المنظمة أن تقوم بااتحداث أو تجديد أااليبها حتى 

واالاتمرار، لذا نجد المنظمات تاعى جاهدة إلى ترايخ ثقافة اإلبداع  تاتطيع البقاء
 حتى تاتطيع التميز عن غيرها من المنظمات وبالتالي تحاين أداءها.

 :مفهوم اإلبداع 9-3
يعد مصطلح اإلبداع من المصطلحات التي يصعب تعريفها تعريفا محددا،      

لإلبداع أمر في غاية الصعوبة حيث وبالتالي فإن االتفاق على تعريف واحد وشامل 
أنه ظاهرة الوكية، والتعريف في العلوم الالوكية واالناانية أمر يتعذر فيه االتفاق، 
ولكن هناك تعاريف عدة لظاهرة اإلبداع إذا تكاملت يمكن أن تؤدي إلى وضوح 

 المفهوم.
الرقابة  يعرف بأنه ثمرة جهد عقلي بارز يتام بالجد والابق واالبتكار والبعد عن

والروتين واألعما: المألوفة وينتهي بالغالب بتحقيق النفع الشامل لجمهور الناس 
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كما يعرف بأنه التطبيق الناجح  .(10)وغالبا ما يكون متاما بالمغامرة في اإلنتاج
  (11).لتصور، اكتشاف، اختراع مع اعتباره نتيجة مفارة بإرادة التغيير وليس للمصادفة

لى ابتكار الع جديدة وطرق عمل غير مابوقة تقلل من دورة كما يعمل اإلبداع ع
االنتاج وتحان الجودة بشكل ماتمر، وتتحان طلبات وحاجات الماتهلكين وتقدمها 
لهم بأفضل الطرق، إذ يؤدي ذلك إلى تحاين صورة المنظمة أمام الماتهلكين 

 (12).وبالتالي إكاابها ميزة تنافاية
كر يمكن القو: أن اإلبداع ينتج عنه منتج، فكرة، ومن خال: التعاريف الاابقة الذ

 إجراء غير مألوف، طرق، أااليب عمل جديدة.
 :أبعاد اإلبداع 9-9

تشير إلى تلك المحددات أو القدرات الواجب توافرها في الشخص حتى نقو: أنه     
 نلخصها فيما يلي هي كثيرة ومتعددة، و مبدع و 

لفرد لمناقشة أمور العمل بصراحة مع رؤاائه أي مدى ااتعداد ا *القابلية للتغيير:
 وحثهم على التغيير عن طريق إيجاد طرق جديدة في العمل.

وهي تشير لمدى قدرة أعضاء المنظمة على خلق األفكار بغزارة وطرحها  *الطالقة:
 بشكل يفوق المتواط العام وفي فترة زمنية محددة.

شجاعتهم في القيام بأعما: لهم و ميتشير إلى مدى قبو: األفراد و  *روح المجازفة:
 إبداعية ذات مخاطر غير عادية.

تشير إلى قدرة أعضاء المنظمة على  اتخاذ القرارات:*القدرة على حل المشكالت و 
فهم وتحديد مشكالت العمل، من خال: تحليل عناصر المشكلة وفهمها وااتبعاد 

ها بشكل يمكنه من مختلف العالقات الموجودة بين عناصرها، اعيا إليجاد حلو: ل
 اتخاذ قرارات تخص مجا: عمله.

 مهام عضو هيئة التدريس بالجامعة -1
إن أعضاء هيئة التدريس هم عماد العمل األكاديمي في الجامعة ألنهم هم الذين      
، وهم الماؤولين عن اإلرشاد األكاديمي فيها، ملون ماؤولية التدريس في الجامعةيتح

البحثي وهم الذين يضعون المناهج الدرااية ويحددون يتحملون ماؤولية النشاط 
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المقررات الدرااية، وبناءا على ما ابق يمكن تحديد دور عضو هيئة التدريس في 
 الجامعة في مهمتين أااايتين هما 

 األداء التدريسي:  1-3
يشير إلى درجة قيام عضو هيئة التدريس بتنفيذ المهام التعليمية المناطة به وما      

  .(13)ذله من الوكيات وأنشطة تتعلق بمهامه المختلفة تعبيرا الوكيايب
ويعد التدريس الجامعي الفعا: عملية ذات طبيعة نشطة، كونها تتأثر بعدد كبير     

من العوامل منها ما يتصل باألاتاذ الجامعي من حيث إعداده العلمي وتعمقه في 
شخصيته وصالته مع الطلبة التخصص وا عداده المهني التربوي والمالكي وامات 

وتعامله معهم، ومنها ما يتصل بالطالب الجامعي من حيث خصائصه الشخصية 
للتعلم، ومنها ما يتصل بطبيعة المناهج من حيث أهدافها  وااتعدادهوقدراته وميوله 

ومحتواها وتقويمها ومتطلباتها، إضافة إلى اإلدارة الجامعية الرشيدة التي تهيئ مناخا 
 (14).منااباتعليميا 

  البحث العلمي: 2-3
أصبح البحث العلمي يمثل عنصرا أااايا من عناصر تقويم نشاطات عضو      

هيئة التدريس، إذ أن البحث العلمي األصيل يااعده على الرقي بممارااته المهنية 
في ميدان اهتمامه، كما أن األفكار الجديدة واالختراعات تشكل عامال هاما في تحفيز 

ذكاء روح البحث والتااؤ: فيه، ويوضح هذا الجزء االاهامات الفكرية  الطلبة وا 
لعضو هيئة التدريس التي تضاف إلى قاعدة المعارف والتطبيقات في مجا: 
التخصص شامال األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المتخصصة، المؤتمرات، 

 المذكرات الفنية وأوراق العمل.
 اإلبداع في تحقيق األداء المتميز للجامعة:أهمية التعلم التنظيمي و -4

تعد الجامعة من المنظمات الخدمية إال أن خصائصها مغايرة إلى حد كبير       
عن المنظمات الخدمية األخرى، وذلك اعتمادا على طبيعة عملها والمتمثل في تقديم 

جراء البحوث العلمية، كما يقع على عاتقها تزوي العلم والمعرفة د المجتمع للطلبة وا 
بالكوادر المؤهلة لشغل المناصب في المنظمات، ولتحقيق أهدافها التي وجدت ألجلها 
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البد من رفع مواردها البشرية بما فيها أعضاء هيئة التدريس إذ ال يقتصر ذلك على 
اتمر الكتااب المهارات الممجرد ااعات التدريب فقط بل من خال: التعلم 

ي المعلومات والخبرات التي يحصل عليها الفرد داخل والمعارف الالزمة والمشاركة ف
الجامعة، ياتلزم األمر كذلك دعم القدرات اإلبداعية، فامتالك الفرد هاته األخيرة 

تحان في أداء الجامعة ال يااهم في رفع ماتوى جودة الخدمات المقدمة، وبالتالي
 الذي ينبع من التحان في أداء أفرادها.

 يدانية:منهجية الدراسة الم -0
 مجتمع وعينة الدراسة: 0-3

تمثل مجتمع درااتنا في مجموع األااتذة الدائمين بجامعات أدرار، الشلف       
 120ااتمارة ااتبيان، وااترجعنا منها  311وبرج بوعريريج حيث وزعنا عليهم 

 ااتمارة قابلة للمعالجة اإلحصائية. 122وكانت 
 اتمارات الموزعة في الجامعات المدرواة.الجدو: الموالي يعطينا تفصيال عن االو 

 : عدد االستمارات الموزعة، المسترجعة والقابلة للمعالجة االحصائية3الجدول

 الجامعة
عدد االستمارات 

 الموزعة
عدد االستمارات 

 المسترجعة
عدد االستمارات 

 القابلة للتحليل

 02 22 01 أدرار
 00 01 71 الشلف

 03 00 21 برج بوعريريج
 122 120 311 موعالمج

 المصدر  من إعداد الباحثين
 ثباتهابناء أداة القياس و  0-9

اعتبر االاتبيان من أهم المصادر المعتمد عليها للحصو: على المعلومات     
 المتعلقة بالجانب التطبيقي من الدرااة، تضمنت ااتمارة االاتبيان ثالث أجزاء 
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عدد انوات الخبرة في ، ة في  الجنسالجزء األو:  يشمل المعلومات الشخصية ممثل
 الجامعة والرتبة.

اإلبداع في س ااتراتيجيتي التعلم التنظيمي و عبارة تقي 10الجزء الثاني يشمل 
 الجامعة.

عبارة تتعلق بأبعاد أداء أعضاء الهيئة التدرياية في  12يشمل  الجزء الثالث 
 الجامعة ممثلة في األداء التدرياي واألداء البحثي.

لبناء االاتبانة تم االعتماد على مجموعة من المراجع، وللتأكد من صحتها ومن و 
مصداقيتها تم عرضها على عدد من األكاديمين المتخصصين، واعتمد اجماع 
المحكمين للتأكد من صحة األداة، كذلك تم التأكد من االتااق الداخلي للمقياس عن 

لذا يمكن القو: أن  %72الداخلي  طريق اختبار ألفا كرونباخ وكانت درجة االتااق
 البيانات التي تم الحصو: عليها تخضع لدرجة اعتمادية عالية.

 والجدو: التالي يبين لنا قيمة الثبات من خال: قيمة ألفا كرونباخ.
 : قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ9الجدول

 معامل الثبات )%( اسم المتغير
 72.3 ااتراتيجية التعلم التنظيمي

 01.2 تراتيجية اإلبداعاا
 71 أداء عضو هيئة التدريس

 72 االستبيان ككل
 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم.

 أساليب المعالجة االحصائية 0-1
تم االعتماد على البرامج التطبيقية اإلحصائية في مجا: العلوم االجتماعية لتفريغ  -

حتماالت لإلجابة )غير موافق ة اماالبيانات وتحليلها، وذلك من خال: إتاحة خ
 بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة(.
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لتحديد األهمية النايبة الاتجابات أفراد عينة الواط الحاابي واالنحراف المعياري  -
 الدرااة تجاه محاور وأبعاد أداة الدرااة.

 معامل ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدرااة. -
االنحدار الخطي البايط الختبار تأثير عناصر المتغير الماتقل على نموذج  -

 المتغير التابع.
 تحليل التباين األحادي الختبار فرضيات الدرااة. -
 تحليل النتائج: -6

انوضح فيما يلي النتائج التي توصلت إليها الدرااة الميدانية بعد ااتخدام     
وااتخدام األااليب اإلحصائية في عملية التحليل اإلحصائي  SPSSبرنامج 

المالئمة، ومن خال: ذلك انقوم باختبار مدى صحة الفرضيات البحث على النحو 
 التالي 

ماتوى ااتراتيجيتي  نصت هذه الفرضية على أن " لفرضية الرئيسية األولى:ا 6-3
التعلم التنظيمي ودعم اإلبداع مرتفع في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر 

 "الماتجوبين
 وتم تلخيص نتائج اإلجابات في الجدو: التالي 

 استراتيجيتي التعلم التنظيمي و اإلبداع :1الجدول

االنحراف  الوسط الحسابي المتغيرات المستقلة
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 متواطة 1.121 2.130 استراتيجية التعلم التنظيمي
 متواطة 1.307 2.17 دعم اإلبداع

 متواطة 1.177 2.127 المتوسط العام
 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم.

من الجدو: أعاله نالحظ أن ماتوى ااتراتيجيتي كل من التعلم التنظيمي ودعم     
برج بوعريريج( جاءتا بماتوى متواط  جامعات المبحوثة )أدرار، الشلف و اإلبداع بال

( و بانحراف 2.127ويظهر ذلك من خال: قيمة  الواط الحاابي المقدرة  بـ)
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(، وجاءت ااتراتيجيات تنمية الموارد البشرية بالجامعات 1.177معياري مقدر بـ )
  المبحوثة مرتبة كما يلي وفقا لمتواطاتها الحاابية
 (2.17أوال  ااتراتيجية دعم اإلبداع بمتواط حاابي قدره )

 (2.130ثانيا  ااتراتيجية التعلم التنظيمي بواط حاابي قدره ) 
 و: الموالي انوضح نتائج اجابات الماتجوبين في كل جامعة على حدىدفي الجأما 

: اتجاه تصور األفراد الستراتيجتي التعلم التنظيمي ودعم االبداع في كل 4الجدول
 جامعة
 برج بوعريريج الشلف أدرار المتغير

الواط 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

الواط 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

الواط 
 حاابيال

االنحراف 
 المعياري 

التعلم 
 التنظيمي

3.010 1.117 2.37 1.120 2.210 1.123 

 1.107 2.202 1.112 2.212 1.130 3.202 دعم اإلبداع
 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم

تبين لنا النتائج الموضحة في الجدو: أعاله أن ماتوى ااتجابات أفراد عينة      
التعلم التنظيمي متقاربة في الجامعات محل الدرااة حيث جاءت الدرااة لمتغير 

بدرجة منخفضة في جامعتي أدرار والشلف، بينما جاءت بدرجة متواطة في جامعة 
 برج بوعريريج.

بنابة  أما بالنابة لدعم الجامعات المبحوثة لعنصر اإلبداع، جاءت درجة الموافقة
 جامعتي أدرار وبرج بوعريريج.بنابة متواطة في مرتفعة في جامعة الشلف، و 

   ما يلي من الجدولين الثالث والرابع تعكس لنا النتائج المحصل عليها  وعليه   
أن موضوع التعلم التنظيمي ال يحظى باالهتمام الالزم من قبل الجامعة وباعتبار  

أنه أحد المداخل الهامة لتنمية الموارد البشرية بالمنظمة فالنتائج المحصل عليها 
تعكس لنا في نفس الوقت ماتوى وواقع هاته األخيرة، فالجامعة ال تحرص على 

اكاابها معارف والوكيات ومهارات جديدة في الماتقبل من و تعليم مواردها البشرية 
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أجل التأقلم والتعايش مع ماتجدات البيئة، والتي قد تؤثر في نشاط الجامعة، وفعال 
م للطلبة وبين واقع المحيط العملي الذي ما يؤكد ذلك هو وجود فجوة بين ما يقد

وكما يعرف هربرت ايمون التعلم التنظيمي على أنه التبصر وتعريف  يتصادمون به.
وتحديد المشاكل التنظيمية بنجاح، إال أن النتائج المحصل عليها بينت لنا أن حرص 

لماتوى الجامعة على مناقشة أخطاء العمل بهدف التعلم منها ماتقبال ال زالت دون ا
كما أن دعم الجامعة لعنصر اإلبداع جاء متواطا كذلك فالنتائج بينت لنا  المطلوب.

باألااتذة الذين لديهم قدرة على اإلبداع كما أنها ال  كبيرا أن الجامعة ال تولي اهتماما
تشجع التغيير واألفكار أو المماراات الجديدة بالماتوى الذي يرغبه األااتذة 

ن على إدارتها ال يطلعون األااتذة بكل الماتجدات وال خصوصا وأن القائمي
 يشركونهم في األمور الهامة التي تخص الجامعة. 

 والنتائج المحصل عليها من الجدول أعاله تقتضي رفض الفرضية الرئيسية األولى
 قبول الفرضية العدمية.و 
ء الذي ماتوى األدا نصت هذه الفرضية على أن" الفرضية الرئيسية الثانية: 6-9

 " يقدمه عضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية مرتفع من وجهة نظر الماتجوبين
 وتم تلخيص نتائج اإلجابات في الجدو: التالي 

: مستوى األداء التدريسي والبحثي ألعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات 0الجدول 
 المبحوثة

 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم.
بحوثة من الجدو: أعاله نالحظ أن ماتوى أداء الهيئة التدرياية بالجامعات الم    

( وبانحراف 0.332مرتفع جدا من وجهة نظرهم حيث جاء بواط حاابي قدره )

مستوى أداء أعضاء الهيئة 
 التدريسية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 االستجابة

 جدا مرتفع 1.012 0.32 األداء التدرياي
 جدامرتفع  1.000 0.310 ياألداء البحث

 جدامرتفع  1.010 0.332 المتواط العام
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(، وجاءت أدوار الماتجوبين مرتبة كما يلي وفقا 1.010معياري مقدر بـ )
 لمتواطاتها الحاابية 

 (0.32أوال  األداء التدرياي بواط حاابي قدره )
 (0.310ثانيا  األداء البحثي بواط حاابي قدره )

الموالي يعطينا تفصيال عن إجابات المبحوثين حو: تقييمهم لماتوى األداء والجدو: 
 .الذي يقدومونه في كل جامعة على حدى

 اتجاه تصور المستجوبين لمستوى آداءهم في كل جامعة على حدى: 6الجدول
 برج بوعريريج الشلف أدرار المتغير

الواط 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

الواط 
 الحاابي

ف االنحرا
 المعياري 

الواط 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

األداء 
 التدرياي

0.10 1.010 0.203 1.000 0.101 1.270 

األداء 
 البحثي

0.102 1.002 0.372 1.102 0.121 1.202 

 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم
 مماتوى أدائهيتضح لنا من الجدو: أعاله أن تقييم أعضاء الهيئة التدرياية ل

التدرياي جاء بدرجة موافقة مرتفعة في كل من جامعتي أدرار وبرج بوعريريج، بينما 
نفس الشيء لتقييم المبحوثين لماتوى بدرجة مرتفعة جدا في جامعة الشلف،  ءجا

 أدائهم البحثي. 
أعضاء الهيئة أن  المبينة في الجدولين الخامس والاادس تعكس لنا النتائج   

لجزائرية بشكل عام على وعي بدورهم الفعا: في تخريج الكوادر التدرياية بالجامعة ا
جراء األبحاث العلمية والتي تخدم المجتمع، فهم الطاقة المحركة للجامعة  المدربة وا 
والعنصر األاااي في العملية التعليمية والتعلمية، فهم عماد العمل األكاديمي 

ويتحملون ماؤولية النشاط  باعتبارهم يتحملون ماؤولية التدريس وتطوير مناهجه،
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طة لعضو هيئة التدريس بالجامعة تعد أهم األدوار أو المهام المنا البحثي كذلك هاته
 والتي يحرص على أدائها على أكمل وجه.

 الفرضية الرئيسية الثانية. قبولوالنتائج المحصل عليها من الجدول أعاله تقتضي 
توجد عالقة ذات  ضية على أنه  "نصت هذه الفر  الفرضية الرئيسية الثالثة: 6-1

( بين ااتراتيجية التعلم التنظيمي α 0.05 ≥)داللة احصائية عند ماتوى داللة 
 وأداء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية"

 والختبار هاته الفرضية تم تقايمها إلى فرضيتين فرعيتين على النحو التالي 
توجد عالقة ذات داللة  لفرضية على أنه  "نصت هذه ا *الفرضية الفرعية األولى:

 داءاألبين ااتراتيجية التعلم التنظيمي و  (α 0.05 ≥)احصائية عند ماتوى داللة 
 "بالجامعة الجزائرية لعضو هيئة التدريس التدرياي

كما هو  One Way Anova(  F) والختبار هذه الفرضية تم ااتخدام اختبار
 موضح

 في الجدو: التالي 
استراتيجية التعلم التنظيمي اختبار التباين األحادي بين متوسطات  :2الجدول

 ومستوى األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالجامعات المبحوثة
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 3,255 1 3,255 نحداراال 
14,568 

2.713 
 

a,316 ,100 

b,000 
 223, 131 29,273 الخطأ

 / 132 32,528 المجموع
نموذج 
 االنحدار

 2.131التعلم التنظيمي+  1.100األداء التدرياي= 

 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم.
 ناتخلص من الجدو: أعاله ما يلي 
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امل االرتباط إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين متغيرات الدرااة تشير قيمة مع -
داء التدرياي ألعضاء الهيئة تعلم التنظيمي وماتوى األالوالممثلة في ااتراتيجية 

 التدرياية بجامعات الدرااة.
كما تشير النتائج كذلك إلى أن ااتراتيجية التعلم التنظيمي تااهم  بما نابته  -
ى األداء التدرياي لعينة الدرااة، أما النابة المتبقية فترجع في تحاين ماتو  11%

 لعوامل أخرى لم نقم بدرااتها.
(، كما 1.12) أقل من  1.111تشير نتائج الجدو: أعاله أن ماتوى الداللة يااوي 

هذه النتائج تقتضي قبول الفرضية الجدولية أقل من قيمتها المحاوبة،  Fأن قيمة 
 الفرعية األولى.

نابة نتائج تحليل االنحدار الخطي البايط الختبار أثر ااتراتيجية التعلم بال -
التنظيمي في تحاين األداء التدرياي ألعضاء الهينة التدرياية، فيتبين لنا من 
الجدو: كذلك أنه كلما زاد ماتوى التعلم التنظيمي بوحدة واحدة تحان ماتوى األداء 

يها تشير إلى وجود عالقة تأثير ذات ، والنتائج المحصل عل%10.0التدرياي بـ 
 داللة إحصائية بين متغيرات الدرااة.

توجد عالقة ذات داللة  نصت هذه الفرضية على أنه  " *الفرضية الفرعية الثانية:
( بين ااتراتيجية التعلم التنظيمي واألداء α 0.05 ≥)احصائية عند ماتوى داللة 

 ئرية"البحثي لعضو هيئة التدريس بالجامعة الجزا
كما هو  One Way Anova(  F)والختبار هذه الفرضية تم ااتخدام اختبار

 موضح في الجدو: التالي 
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اختبار التباين األحادي بين متوسطات استراتيجية التعلم التنظيمي : 8الجدول
 ومستوى األداء البحثي لعضو هيئة التدريس بالجامعات المبحوثة

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 1,678 1 1,678 االنحدار
8,418 

2.713 
 

a,246 ,060 

b,004 
 199, 131 26,117 الخطأ

  132 27,796 المجموع
نموذج 
 االنحدار

 2.027+ التعلم التنظيمي 1.117األداء البحثي= 

 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم.
 ناتخلص من الجدو: أعاله ما يلي 

تشير قيمة معامل االرتباط إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين متغيرات الدرااة  -
ااتراتيجية التعلم التنظيمي وماتوى األداء البحثي ألعضاء الهيئة والممثلة في 

 .التدرياية بجامعات الدرااة
 0ااهم  بما نابته ت  ااتراتيجية التعلم التنظيميكما تشير النتائج كذلك إلى أن  -
، أما النابة المتبقية فترجع لعوامل تحاين ماتوى األداء البحثي لعينة الدرااةفي  %

 أخرى لم نقم بدرااتها.
(، كما 1.12) أقل من 1.110تشير نتائج الجدو: أعاله أن ماتوى الداللة يااوي 

هذه النتائج تقتضي قبول الفرضية الجدولية أقل من قيمتها المحاوبة،  Fيمة أن ق
 الفرعية الثانية.

ااتراتيجية التعلم نتائج تحليل االنحدار الخطي البايط الختبار أثر  بالنابة  -
التنظيمي في تحاين األداء البحثي ألعضاء الهينة التدرياية، فيتبين لنا من الجدو: 

 تحان ماتوى األداء البحثيبوحدة واحدة  التعلم التنظيمي ماتوى  دكلما زا كذلك أنه
ذات داللة ، والنتائج المحصل عليها تشير إلى وجود عالقة تأثير  %11.7بـ 

 متغيرات الدرااة.بين  إحصائية
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تقتضي قبول الفرضية الرئيسية  8و  2والنتائج المحصل عليها من الجدولين 
 الثالثة.

توجد عالقة ذات  نصت هذه الفرضية على أنه  " الرابعة: الفرضية الرئيسية 6-4
( بين ااتراتيجية دعم اإلبداع وأداء α 0.05 ≥)داللة احصائية عند ماتوى داللة 

 أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية "
 ختبار هاته الفرضية تم تقايمها إلى فرضيتين فرعيتين على النحو التالي الو      

توجد عالقة ذات داللة  نصت هذه الفرضية على أنه  " لفرعية األولى:*الفرضية ا
( بين ااتراتيجية دعم اإلبداع واألداء α 0.05 ≥)احصائية عند ماتوى داللة 

 التدرياي لعضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية"
كما هو  One Way Anova(  F) والختبار هذه الفرضية تم ااتخدام اختبار

 دو: التالي موضح في الج
اختبار التباين األحادي بين متوسطات استراتيجية دعم اإلبداع ومستوى : 2الجدول

 األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالجامعات المبحوثة
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

ستوى م
 الداللة

 3,951 1 3,951 االنحدار

18,109 2.713 
 

a,348 ,121 

b,000 
 218, 131 28,578 الخطأ

 / 132 32,528 المجموع
نموذج 
 االنحدار

 2.000+ دعم اإلبداع 1.110= األداء التدرياي

 المصدر  مخرجات الحااوب مع إعادة التنظيم.
باط موجبة بين متغيرات الدرااة ود عالقة ارتتشير قيمة معامل االرتباط إلى وج -
ااتراتيجية دعم اإلبداع وماتوى األداء التدرياي ألعضاء الهيئة الممثلة في و 

 .التدرياية بجامعات الدرااة
ااهم بما نابته ت ااتراتيجية التعلم التنظيميكما تشير النتائج كذلك إلى أن  -

، أما النابة المتبقية ة الدرااةتحاين ماتوى األداء التدرياي لعينفي  13.1%
 فترجع لعوامل أخرى لم نقم بدرااتها.
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(، كما 1.12) أقل من 1.111تشير نتائج الجدو: أعاله أن ماتوى الداللة يااوي 
هذه النتائج تقتضي قبول الفرضية الجدولية أقل من قيمتها المحاوبة،  Fأن قيمة 

 الفرعية األولى.
ااتراتيجية دعم اإلبداع ار الخطي البايط الختبار أثر نتائج تحليل االنحد بالنابة -

في تحاين األداء التدرياي ألعضاء الهينة التدرياية، فيتبين لنا من الجدو: كذلك 
بـ  تحان ماتوى األداء التدريايبوحدة واحدة دعم اإلبداع  ماتوى  كلما زاد أنه

 ذات داللة إحصائية، والنتائج المحصل عليها تشير إلى وجود عالقة تأثير  11.0%
 متغيرات الدرااة.بين 

توجد عالقة ذات داللة  نصت هذه الفرضية على أنه  " *الفرضية الفرعية الثانية:
( بين ااتراتيجية دعم اإلبداع واألداء البحثي α 0.05 ≥)احصائية عند ماتوى داللة 

 لعضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية"
كما هو  One Way Anova(  F) دام اختباروالختبار هذه الفرضية تم ااتخ

 موضح في الجدو: التالي 
اختبار التباين األحادي بين متوسطات استراتيجية دعم اإلبداع : 33الجدول

 ومستوى األداء البحثي لعضو هيئة التدريس بالجامعات المبحوثة
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 3,464 1 3,464 االنحدار

18,651 
2.713 

 
a,353 ,125 

b,000 
 186, 131 24,331 الخطأ

  132 27,796 المجموع
نموذج 
 االنحدار

 2.111+ دعم اإلبداع 1.102= األداء البحثي

 ة التنظيم.المصدر  مخرجات الحااوب مع إعاد
تشير قيمة معامل االرتباط إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين متغيرات الدرااة و  -

ااتراتيجية دعم اإلبداع وماتوى األداء البحثي ألعضاء الهيئة التدرياية الممثلة في 
 .بجامعات الدرااة
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ته ااهم  بما نابت  ااتراتيجية التعلم التنظيميكما تشير النتائج كذلك إلى أن -
، أما النابة المتبقية فترجع تحاين ماتوى األداء البحثي لعينة الدرااةفي  13.2%

 لعوامل أخرى لم نقم بدرااتها.
(، كما 1.12) أقل من 1.111تشير نتائج الجدو: أعاله أن ماتوى الداللة يااوي 

هذه النتائج تقتضي قبول الفرضية الجدولية أقل من قيمتها المحاوبة،  Fأن قيمة 
 فرعية الثانية.ال
ااتراتيجية دعم اإلبداع نتائج تحليل االنحدار الخطي البايط الختبار أثر  بالنابة -

 في تحاين األداء البحثي ألعضاء الهينة التدرياية، فيتبين لنا من الجدو: كذلك أنه
،  %10.2بـ  تحان ماتوى األداء البحثيبوحدة واحدة دعم اإلبداع  ماتوى  كلما زاد
بين  ذات داللة إحصائيةالمحصل عليها تشير إلى وجود عالقة تأثير والنتائج 

 متغيرات الدرااة.
 تقتضي قبول الفرضية الرئيسية الرابعة. 33و  2والنتائج المبينة في الجدولين 

 خاتمة:ال
حاولنا من خال: هاته الدرااة إبراز أثر كل من ااتراتيجي التعلم التنظيمي ودعم 

ء أعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية حيث الطنا اإلبداع في تحاين أدا
الضوء  على جامعات  أدرار، الشلف وبرج بوعريريج، توصلنا من خاللها إلى جملة 

 النتائج التالية 
في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر  متواطالتعلم التنظيمي  ةماتوى ااتراتيجي -

 .الماتجوبين
 المبحوثين.من وجهة نظر  رية للمبدعين متواطدعم الجامعة الجزائماتوى  -
ماتوى األداء التدرياي والبحثي ألعضاء الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية  -

 مرتفع من وجهة نظر أفراد عينة الدرااة.
في تحاين األداء التدرياي  %11تااهم ااتراتيجية التعلم التنظيمي بما نابته  - 

 امعة الجزائرية من وجهة نظر المبحوثين.لعضو الهيئة التدرياية بالج
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في تحاين األداء البحثي لعضو  %0تااهم ااتراتيجية التعلم التنظيمي بما نابته  -
 أفراد العينة المدرواة. الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر

ي في تحاين األداء التدريا %13.1تااهم ااتراتيجية دعم اإلبداع  بما نابته  -
 لعضو الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر المبحوثين.

في تحاين ماتوى األداء  %13.2تااهم ااتراتيجية دعم اإلبداع بما نابته  -
 البحثي لعضو الهيئة التدرياية بالجامعة الجزائرية من وجهة نظر الماتجوبين.

 لتالية وبناءا على النتائج المحصل عليها نقترح التوصيات ا 
 تفعيل برامج التعلم بشكل ماتمر وتخصيص المبالغ المالية الكافية لذلك. -
ضرورة حرص القائمين على إدارة الجامعة على مناقشة أخطاء العمل بهدف  -

 التعلم منها ماتقبال.
 تشجيع العمل الفرقي في إنجاز األبحاث. -
 .تشجيع األفكار المبدعة بهدف تحاين جودة البحث العلمي -
 تشجيع التغيير ودعم األفكار والمماراات الجديدة ألعضاء الهيئة التدرياية. -
تشجيع عملية التواصل بين أعضاء الهيئة التدرياية بمختلف جامعات الوطن  -

 وحتى األجنبية لالاتفادة من تجارب وخبرات بعضهم البعض.
اكهم في إطالع أعضاء الهيئة التدرياية بكل الماتجدات والحرص على إشر  -

 األمور الهامة للجامعة.
 الهوامش والمراجع:

                                                           

ين الماتمر في بال: خلف الاكارنة، التعلم التنظيمي و دوره في تحقيق التحا ( 1)
منظمات األعما: درااة ميدانية على شركات التأمين، مجلة كلية بغداد للعلوم 

 .130، ص3110، 01االقتصادية الجامعة، العدد 
)2( Senge, D., Roberts, C. & Roos, R , The fifth discipline field 

book. Currency Doubled, 1994, p326. 

)3( Stata, R, Organizational learning, the key to management 

innovation,( Sloan management review, 1984), p64. 

)4( Noe, A, Human resource management,( U.S.A, Mc Graw-

Hill, 2003). 
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)عمان،  إدارة المعرفة، المفاهيم واالاتراتيجيات والعمليات، نجم عبود نجم، (5)
 .301(، ص 3110 مؤااة الوراق للنشر و التوزيع،

 .130بال: خلف الاكارنة، مرجع اابق، ص  (6)
بن العارية حاين، تيقاوي العربي، صديقي أحمد، دور القدرة على التعلم  (7)

التنظيمي في تحاين أداء المنظمات في ظل تراكم رأس الما: الفكري، درااة 
اإلدارية، قطاع المؤااات االاتشفائية في الجزائر، مجلة العلوم االقتصادية و 

 .111، ص 3110، 30، المجلد 110العدد 
مؤيد اعيد الاالم، إدارة الموارد البشرية مدخل ااتراتيجي تكاملي،) عمان،  (8)

 .07(، ص 3117مؤااة إثراء للنشر و التوزيع، 
ربيع علي زكر، أثر توافر مكونات نظم معلومات األعما: في عمليات التعلم  (9)

جامعة الموصل، العراق، بدون  ة اإلدارة واالقتصاد،كلي، ماجياتير، التنظيمي
 .07انة، ص 

ابراهيم الخلوف الملكاوي، إدارة المعرفة المماراات و المفاهيم، ) عمان، دار   (10) 
 .32(، ص3111الوراق، 

)11( Olivier, B, dictonnaire du marketing,( Paris, Economica, 

1999), p 131. 

إدارة األداء بااتخدام بطاقة األداء المتوازن، )عمان،  كاوي،ابراهيم الخلوف المل (12)
 .32(، ص 3117دار الوراق، 

محمد حان العمايرة، تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلاراء الخاصة   (13)
باألردن للمهام التعليمية المناطة بهم من وجهة نظر طلبتهم، مجلة العلوم 

 .112، ص 3110، 2دالعد،1التربوية و النفاية،المجلد  
صالح بن أحمد دخيخ، حاين صفوت علي، عبد اللطيف تامر علي، أااليب   (14)

التدريس الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مجلة العلوم التربوية 
 .12، ص 3111، 1، العدد2،المجلد 


