
درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في كلیة السلطان قابوس لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

The Degree of Availability of the Learning Organization Dimensions

in Sultan Qaboos College for Teaching Arabic to Non-Native

Speakers

الباحث األول: سالم بن سلیمان بن سالم البوسعیدي

مدرس لغة عربیة للناطقین بغیرھا بكلیة السلطان قابوس لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا،

سلطنة عمان

hwabis8@gmail.comااللكتروني:البرید

المشرف: د/ حسام الدین السید محمد إبراھیم

أستاذ مشارك بكلیة التربیة واآلداب

جامعة نزوى، سلطنة عمان

h.ibrahim@unizwa.edu.om االلكتروني:البرید

10

mailto:hwabis8@gmail.com


ُملّخص الدراسة

السلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةعلىالتعرفإلىالحالیةالدراسةھدفت

الدراسةواستخدمتبالكلیة،العاملیننظروجھةمنبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوس

Dimensions(المتعلمةالمنظمةأبعاداستبانةاستخدمتكماالوصفي،المنھجي of

Learning Organization Questionnaire(لھاویرمز)DLOQ(بتطویرھاقامتوالتي

Watkins(وواتكنزمارسك & Marsick, التأكدوبعدوالمعلومات،البیاناتجمعفي)1996

بالكلیة.عامال)42(بلغتعینةعلىتطبیقھاتمَّوثباتھاصدقھامن

متوسطةجاءتالكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةأنالدراسةنتائجوأظھرت

فروقوجودعدمأیضاالنتائجوأظھرتالدراسة،محاورجمیعفيأیضاًومتوسطةعامبشكل

اللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةفيإحصائیةداللةذات

الداللةمستوىعندوالخبرةالدراسيوالمستوىالنوعلمتغیراتتعزىبغیرھا،للناطقینالعربیة

نتائجفكشفتالوظیفةنوعمتغیرفيأّماالدراسة،عینةاستجاباتفي))α≥0.05اإلحصائیة

المنظمةربطمحورفيعداماالمحاورجمیعفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالدراسة

جھةمنواإلداریینجھةمنالكلیةإدارةبیناإلحصائیةالفروقكانتحیثالخارجیةبالبیئة

أخرى لصالح إدارة الكلیة.

باألسالیبتختصالكلیةوموظفيإلدارةتدریبیةبرامجبتنفیذالدراسةوأوصت

مقوماتجمیعبھاتتوافرمرحلةإلىالوصولمنالكلیةتُمّكنالتيوالمھاراتوالوسائل

طریقعنالمستمرللتعلمالكلیةمنسوبيلجمیعالفرصةوبإتاحةالمتعلمة،المنظمةوخصائص

الصالحیاتمنمزیداالكلیةومنحلذلك،اإلداریةاإلجراءاتوتسھیلالالزمةالمواردتوفیر

اإلداریة بما یمكنھا من الوصول بالكلیة إلى منظمة متعلمة.

أبعاد المنظمة المتعلمة، تعلیم اللغة العربیةالمنظمة المتعلمة، التعلم التنظیمي،الكلمات المفتاحیة:

للناطقین بغیرھا
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The Degree of Availability of the Learning Organization Dimensions

in Sultan Qaboos College for Teaching Arabic to Non-Native

Speakers

By:

Salim Sulaiman Al-Busaidi

Dr. Hossam Aldin Alsaid Mohammed Ibrahim (Supervisor)

ABSTRACT

This study aimed to identify the degree of availability of the

learning organization dimensions in Sultan Qaboos College for Teaching

Arabic to Non-Native Speakers from the perspective of its workers. The

descriptive method has been used depending on the Dimensions of

Learning Organization Questionnaire(DLOQ) (Watkins & Marsick,

1996(. After assessing its validity and reliability, it was applied to a

sample of (42) workers from Sultan Qaboos College for Teaching Arabic

to Non-Native Speakers.

The study showed that the degree of availability of the learning

organization dimensions in Sultan Qaboos College for Teaching Arabic to

Non-Native Speakers was medium in general in all dimensions. There

were no statistically significant differences in the responses according to
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the variables of gender, job title, qualification and experience except in

the dimension of (Connecting the college with the environment) where

there were statistically significant differences between the college

administration and the administrators.

Based on these results, the study suggested that the college make

training programs for the administration and employees to have the

required skills and strategies which enable the college to be a learning

organization, providing continuous learning opportunities to all

employees by providing the needed resources and giving the college more

administrative authority to make the college a learning organization.

Key Words: Learning Organization, Organizational Learning, Learning

Organization Dimensions, Teaching Arabic to Non-Native Speakers.

المقدمـــة:

للدول،استراتیجیااقتصادیارافداالتعلیمقطاعوأصبحالمجاالت،شتىفينوعیةنقلةالعالمشھد

شكبالالتعلیموتطوراالقتصادي،التطویرفيبھویستعانالمستقبليالنھوضخططعلیھتبنى

سالحأقوىالتعلیمیظلواالتصاالت،المعلوماتثورةعصروفيولألمم،للدولتطورھو

والمؤسساتواالستمراریة،التطویرأجلمنمعھاوللتكیفوالتطوراتالتغیراتلمواكبة

لتكونوالتنظیميوالجماعيالفرديالمستوىعلىللتعلمتحتاجالمؤسساتبقیةمثلالتعلیمیة

عضوا بارزا ومؤثرا في مجتمع المعرفة.

المنظمات،ووضعھیكلةتطورفيجدیدعصربدأوالعشرینالحاديالقرنوفي

المنظماتعلىفرضتوالتكنولوجیاالعولمةبواسطةاالقتصادبیئةعلىطرأتالتيفالتغیرات
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الجدید،اقتصادهوفيالجدیدالعالمفيالبقاءمنتتمكنلكيملحوظبشكلنفسھاتحّولأن

التيوالمنظماتالعالمیین،القادةمنستصبحالتعلمعلىوالمقدرةاألوسعالفكرذاتفالمنظمات

بالمعلوماتالمشبعةالبیئةفيالبقاءتستطیعلنالجدیدالعالمفيالتغیراتتواكبأنتستطیعال

)Marquardt, 2002, 247.(

المثالسبیلوعلىالمجاالت،شتىفيكبیرةوتحوالتنوعیةنقالتالجدیدالقرنوشھد

االقتصادأنیعنيوذلكالمعرفي،االقتصادأیضاویسمىاالقتصاديبالتطویریسمىماظھر

والسیاسیة،االقتصادیةالعملیاتعولمةوعلىالمعلومات،وتكنولوجیاالمعارفعلىقائمالحدیث

(لفتة،التطوراتھذهكلتواكبتنافسیةقدرةتأمینفيمھمةأداةالتعلیمیةالمؤسسةوباتت

2011،23.(

أنالالزممنأصبحولھذامختلفة،جوانبفيشتىتحدیاتالتعلیمیةالمؤسساتوتواجھ

doubled-loop(المزدوجالتعلمتتبعالتيوالمنظمةالعالم،فيالتطوراتلمواكبةتسعى

learning(لالستفادةالتعلمتستخدمالتيوھيالمتعلمة،المنظمةتسمیتھایمكنالتيالمنظمةھي

الطویل،المدىعلىالمفیدةالتغییراتإجراءفيمنھالالستفادةمشكلةبأيالمحیطةالظروفمن

وھي تستخدم التعلیم المستمر إلدراك أعمق للمشاكل ألخذ اإلیجابیات بشكل مستمر

)Law et al., 2011, 132.(

الحدیث،اإلداريالفكرفيالحدیثةالمفاھیممنھوالمتعلمة""المنظمةومفھوم

خبراتھامنتتعلموھينفسھا،لتطویروتسعىأفرادھاتُعلّمالتيالمنظمةھيالمتعلمةوالمنظمة

ممارسةعندوالمعلوماتبالمعرفةوتھتماألخرى،المنظماتوخبراتفیھاالعاملینوخبرات

تنافسي،أداءتحقیقأجلمنالعاملینلجمیعالمستمرینوالتعلمالتعلیمبأھمیةوتؤمنوظائفھا،

التيالمشكالتمنوتستفیددینامیكيبشكلللتغیراتوتستجیببالمعرفة،اإلدارةفكروتطبق

).87-2008،85النصر،(أبووالتطویرالتحسینأجلمنتواجھھا

فھيعالیة،وقیمةبحیویةالمتعلمةالمنظمةتتمتعوالقیادةاإلدارةفيالمتقدمةالعالمنظریاتوفي

الجوھرفھمخاللمنالتعلمومجتمعالتشاركيالتعلملبناءعملیةداللةوذاتبالغة،أھمیةذات

,Wen(بوضوحالبناءواستراتیجیاتوخصائص 2014, 28.(
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,Senge(لسینجوبالنسبة 1990, ثالثةعلىیكونالمنظماتفيالتعلمفإن)8-9

فطرواالتيبطبیعتھمفاألفرادالمنظمة،ومستوىالفریق،ومستوىالفردي،المستوىمستویات:

أجلمنبعضابعضھمویشجعونبعضا،ببعضھمویثقونفریقایشكلونوھممتعلمون،علیھا

االلتزامفيتتمثلالتنظیميوالتعلماألفرادتعلمبینوالصلةملموسة،نتائجلصنعكفریقالتعلم

المتبادل بین األفراد والمنظمة، وفي الروح الممیزة التي تعم المنظمة بسبب األفراد.

متغیرةبیئةفيوخفيلظاھربشكتحدیاتاألنظمةمنالعدیدوقوانینأغراضوتواجھ

Social(اجتماعیةوحداتفيیعملونواألفرادبسرعة، Units(عام،بشكلالنظامویمثلون

Marsick(النتائجعلىویُعقّبالبدیلة،الخیاراتویأخذالقرار،یتخذمنھووالنظام et al.,

2000, 10.(

المنظمةومفھومبسرعة،المتغیرةالظروفمعتتكیفأناألفرادولیسالمنظماتوعلى

وھذاالمنافسة،وزیادةالمنظماتبقاءلضمانتطویرھاتمالتياإلداریةالمفاھیمأحدھوالمتعلمة

المشاكللحلالمعلوماتومشاركةالجدیدةللمعرفةالمنظماتاكتسابعلىمبنيالمصطلح

)Balay, 2012, 2474.(

المجاالت،جمیعفيالتطوراتكلالتعلیمیةالمؤسساتتواكبأنالالزممنوأصبح

وتعنيالغیر،معوالتفاعلالتفكیرسلسلةتطویرخاللمنمرنبأسلوبالتغیرمعتتكیفوأن

جدیدةممارساتإلىتحویلھاثمومنالعاملین،جمیعإلىونقلھاالمؤسسةداخلإلىالمعرفةنقل

إالیتمالھذاوكلاألھداف،لتحقیقالمشتركةوالرؤیةاالجتماعيالتوافقوتحقیقالمؤسسة،في

).401-2013،398(ھمشري،ذلكعلىمشجعةوبیئةمستمرتعلمبوجود

وزیادةالمصاریف،فيالتقشفبینھاومنعامبشكلالعاليالتعلیمتواجھتحدیاتوھناك

والتغیركمستفیدین،أمورھموأولیاءالطالبمعالتعاملوأسالیبالمسؤولیات،لتحملالمسائلة

,Macchio(الدیموغرافیةالطالبخصائصفي 2012, 2.(

تعياآلنالمنظماتأصبحتالعمل،مكانفيوالمعقدالمتسارعالتغییروجودومع

إدارةاستراتیجیاتتعددمنوبالرغمالسریع،التغییرھذامعتتماشىثقافةلتبنيالحاجةأھمیة

,Miller(كاملبشكلالنجاحتحققالالتغییرمبادراتأنإّالالمنظمة،فيالتغییر 2004, 26.(
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التيالكلیاتإحدىھيعمانبسلطنةبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانوكلیة

الثقافةونشرعلومھاوتدریسالعربیةاللغةلخدمةم2012عامفيأنشئتوقدحدیثا،تأسست

رصینة،تعلیمیةبرامجتقدیمخاللمنالشعوببینالتواصلجسورواإلسالمیة،ومدالعربیة

تواصلیة،بطریقةالعربیةاللغةاستخدامعلىقادرةالعربیةباللغةالناطقینغیرمنفئاتلتكوین

التواصلمنیمكنھامّماومھاراتھاوأسالیبھاالعربیةاللغةلقواعداألساسیةبالمعرفةوتتمتع

الدراسةمواصلةمنویمكنھافیھا،توجدالتيالعربیةالمجتمعاتمختلففيالفاعلةوالمشاركة

نفسھاإثباتإلىالكلیةوتسعىللتعلیم،وسیلةالعربیةاللغةتستخدمالتيالتعلیمیةالمؤسساتفي

العربیةاللغةتعلیممؤسساتبینمرموقةمكانةتتبّوألكيوخدماتھابرامجھافيواإلجادة

بغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطان(كلیةودولیا.إقلیمیابغیرھاللناطقین

2012(

مواكبةمنتمكنھاالتيالتغییراتببعضتقومأنالكلیةعلىیجباألھدافھذهولتحقیق

جودةذاتخدماتلتقدیموذلكالتربویةالمؤسساتمجالفيوالمتنامیةالسریعةالتطورات

وإتقان للمستفیدین إلثبات وجودھا بین المؤسسات التعلیمیة المحلیة والعالمیة.

مشكلة الدراسة

والكلیاتالجامعاتمنكغیرھابغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةتواجھ

الكلیةإدارةعلىالالزممنوأصبحالتكنولوجیة،والثورةالعولمةعصرفيشتىتحدیات

األداءلتطویروایجابياستراتیجيتغییرخطةلبناءبالسعيالتطوراتمواكبةفیھاوالعاملین

المتعلمةالمنظمةمدخلكانولماعالیة.جودةذاتخدماتتقدیموفيالتنافسیةلزیادةالتنظیمي

المتعلمةالمنظمةعواملتوافردرجةعلىالتعرففإنالكلیة،فيالتنظیمياألداءلتطویرمھما

إیجابيتغییرإحداثفيللمساھمةأدائھمویطوربالكلیةالعاملینخبراتتطویرفيیساھم

معرفةفيسیساھمالدراسةحسبالمتعلمةالمنظمةأبعادعلىوالوقوفمثمر،واستراتیجي
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منظمةإلىبالكلیةللوصولإصالحھاومحاولةالضعفجوانبوتحدیدوتعزیزھا،القوةجوانب

متعلمة قادرة على المنافسة محلیا وعالمیا، وسیكون ذلك بدایة لتطویر البرامج المقدمة وتحسینھا.

عشرةمنمكونةعینةعلىاستطالعیةبدراسةالباحثقامالدراسةمشكلةولتحدید

التيالمشكالتعلىللتعرفبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانبكلیةعاملین

بعضوجودعنالدراسةكشفتالعاملین،استجاباتتحلیلوبعدبالكلیة،العملفيتواجھھم

خطةتوجدوالالموظفین،وقدراتمھاراتلتنمیةالمھنياإلنماءقلةأھمھا:المشكالت

وبینأنفسھم،العاملینبینالحوارمستقبال،وندرةالكلیةلتطویرالمالمحواضحةإستراتیجیة

التيالبرامجلتطویرالسعيالقرار،وقلةاتخاذفيالعاملینمشاركةوندرةواإلدارة،العاملین

تقدمھا الكلیة ولنیل االعتراف األكادیمي لھا.

وتأسیساً على ما سبق تتحّدد مشكلة الدراسة في التساؤلین اآلتیین:

العربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةما-1

للناطقین بغیرھا من وجھة نظر العاملین بالكلیة؟

في))α≥0.05اإلحصائیةالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقھناكھل-2

للناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجة

الوظیفیة،والخبرةالعلمي،والمؤھلاالجتماعي،النوعلمتغیراتتعزىبغیرھا

والمسمى الوظیفي؟

أھداف الدراسة

اللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةعلىالتعرف.1

العربیة للناطقین بغیرھا من وجھة نظر العاملین بالكلیة.
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فيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعنالكشف.2

النوعلمتغیراتتعزىبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیة

االجتماعي، والمؤھل العلمي، والخبرة الوظیفیة، والمسمى الوظیفي.

العربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةتواجھالتيالمعوقاتبعضعلىالوقوف.3

للناطقین بغیرھا في ضوء مفھوم المنظمة المتعلمة، واقتراح الحلول للتغلب علیھا.

أھمیة الدراسة

اللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتتناولكونھافيالدراسةأھمیةتكمن

للناطقینالعربیةاللغةتدریسفيمتخصصةنوعھامنكلیةأولوھيبغیرھا،للناطقینالعربیة

والخدماتالبرامجتطویرفيستفیداألبعادھذهتوافردرجةومعرفةُعمان،سلطنةفيبغیرھا

ومسماھموخبرتھماالجتماعينوعھمباختالفبالكلیةالعاملینوستفیدالكلیة،تقدمھاالتي

معیناالدراسةھذهنتائجالمستقبلي،وستكونوأدائھممھاراتھملتطویرومؤھالتھمالوظیفي

وتعزیزإصالحھا،ومحاولةالنقصجوانبعلىوالوقوفلتطویرھا،الكلیةفيالقرارلمتخذي

بدرجةالمتعلمةالمنظمةأبعادفیھاتتوافرمتعلمةمنظمةتكونأنإلىبالكلیةللوصولاالیجابیات

الكلیةبرامجلتطویراالستراتیجيالتخطیطفيالدراسةھذهستساھمالكلیةلحداثةونظراكبیرة،

التيللبرامجاألكادیمياالعترافنیلعلىالكلیةسیساعدالتخطیطوھذامستقبال،المختلفة

فيالباحثینوتشجیعالمعلمینوتدریبالعربیةاللغةتدریسفيمرموقامركزالتكونتقدمھا،

سلطنةفيخاصةللباحثینمعیناالدراسةھذهوستكونبغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةتعلیممجال

عمان الذین یرغبون في البحث في مجال المنظمات المتعلمة وذلك لقلة الدراسات في ھذا المجال.

حدود الدراسة

للتعلمفرصوھي:(إیجادالمتعلمةالمنظمةأبعادعلىاقتصرتالموضوعیة:الحدود●

وتمكینالجماعي،والتعلمالتعاونوتشجیعوالحوار،االستفھاموتشجیعالمستمر،

وربطوالتعلم،المعرفةلمشاركةأنظمةوإنشاءمشتركة،رؤیةنحولجمعھمالعاملین

المنظمة بالبیئة الخارجیة، والقیادة اإلستراتیجیة).
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العربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالعاملینعلىاقتصرتالبشریة:الحدود●

للناطقین بغیرھا، وھم: إدارة الكلیة (المدراء ورؤساء األقسام)، واإلداریین، والمدرسین.

للناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةعلىاقتصرتالمكانیة:الحدود●

بغیرھا.

العاممنالربیع)(فصلالثانيالفصلفيالدراسةأداةتطبیقتمالزمانیة:الحدود●

2016/2017الدراسي

مصطلحات الدراسة

المنظمة المتعلمة

,Senge(سینجیعرف 1990, األفرادفیھایعملالتي"المنظمةبأنھا:المتعلمةالمنظمة)8

تفكیرنماذجوجودمعبصدق،فیھایرغبونالتيالنتائجلتحقیققدرتھمزیادةعلىباستمرار

التعلملتحقیقباستمراراألفرادفیھاویتعلمالفریق،لروحالعنانفیھاویطلقوشاملة،جدیدة

الجماعي".

Marsick(وواتكنزمارسكوتعرفھا & Watkins, 2010, "المنظمةبأنھا:)142

استراتیجيبشكلتستخدموعملیةمستمرا،التعلمفیھاویكوننفسھا،وتحولباستمرارتتعلمالتي

وتكاملي ومتواٍز مع العمل".

إتاحةعبروالتنظیميالفردياألداءتحسینالتي"تشجعالمنظمةھيالمتعلمةوالمنظمة

المنظمةوھيالالزمة.للمعلوماتالمناسبالوقتوفيثابتبشكلللمستخدمینالدخول

فیھا،التنظیميالتعلملتحسینواستراتیجیاتھاوثقافتھاھیكلھاخاللمنھادفبشكلالمصممة

وتطورھا"بمستقبلھاالرقيأجلمنوالجماعةالفردمستوىعلىطاقاتھماألفرادفیھاویزید

).50-2010،47والعبادي،(البغدادي
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لكسبتسعىالتيالمنظمةبأنھاإجرائیاالمتعلمةالمنظمةتُعّرفسبقماضوءوفي

علىاإلنتاجولزیادةالجودةلتحقیقلذلكالمتاحةمواردھاجمیعوتستغلمستمر،بشكلالمعرفة

المستوى الفردي والتنظیمي لتحقیق أھدافھا.

بأنھا الدرجة التي تحصل علیھاإجرائیادرجة توافر أبعاد المنظمة التعلیمیةوتُعّرف

عینة الدراسة بعد اإلجابة عن فقرات استبانة المنظمة التعلیمیة المستخدمة في ھذه الدراسة.

مؤسسةبأنھاإجرائیابغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةوتُعّرف

البالطبدیوانوالعلومللثقافةالعاليقابوسالسلطانمركزتتبعاعتباریةشخصیةذاتتعلیمیة

السلطاني بسلطنة عمان، وتختص بتدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعریف المنظمة المتعلمة

الذینالباحثینتركیزلمدىذلكیعودوربماالمتعلمة،بالمنظمةالمتعلقةوالتعریفاتاآلراءتباینت

فلسفتھمعلىأوسابقةودراساتنماذجعلىمعتمدینمعینة،جوانبعلىالمصطلحھذاتناولوا

الخاصة في تعریف ھذا المصطلح.

Holton(وكایسرھولتونیراھاكماالمتعلمةفالمنظمة & Kaiser, 2000, ھي)3

منوالمنظميوالجماعيالفرديالمستوىعلىمستمراتعلماتوفرالتيللعملیةنھائي"ھدف

أجل تعدیل السلوك وتعزیز قدرة المنظمة للتعامل مع التغییر التكنولوجي بإیجابیة".

Gephart et(وآخرونجیبارتویُعرفھا al., لدیھاالتي"المنظمةبأنھا:)1996

التعلم،عملیاتوإدارةوتطویرومالحظةتحلیلفیھاویتموالتكیف،والتغییرللتعلممعززةإمكانیة

واألنظمةوالقیادةواالستراتیجیةالرؤیةمنكلوتعملواإلبداع،التطویرألھدافموازیةوجعلھا

والعملیات على تسریع تعلم وتطویر األفراد، وتزید من التعلم على المستوى التنظیمي."
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,Marquardt(ماركواردتتعرفھافیما 2002, بفعالیةتتعلمالتي"المنظمةبأنھا)247

وتشجعللتكنولوجیا،أفضلواستخدامأفضلإدارةنحوباستمرارنفسھاوتغیرجماعي،وبشكل

التعلملزیادةالتكنولوجیاویستخدمونالمنظمة،خارجأوداخلیعملونبینماالتعلمعلىأفرادھا

واإلنتاج".

المعرفةوتحویلواكتسابإیجادفيبالمھارةتتمتعالتيھيالمتعلمةوالمنظمة

الجدیدةوالمعرفةالرؤیةلتعكسقصدعنسلوكھاوتغیروترجمتھا،بھاواالحتفاظ

)Cummings & Worley, 2009, 542-543.(

وھيالمتعلمة،المنظمةفيمستمرةعملیةالتعلمأنلنایتضحسبقماعلىوتأسیسا

والجماعيالفرديمستویات:ثالثةفيیكونوالتعلملھا،ومخططومنظمةإستراتیجیةعملیة

أنویجبالمنظمة،تعلمأساسھووتعلمھالمتعلمة،المنظمةفيمھمعنصروالفردوالمنظمي،

وزیادةاألداءتحسینمثلالجیدةالنتائجفيذلكویظھرللمنظمةجدوىوذافعاالالتعلمیكون

اإلنتاجیة والتنافسیة.

نشأة وتطور المنظمة المتعلمة

بعضبدأتالثمانیناتفيولكنالماضي،القرنأربعیناتإلىالمتعلمةالمنظمةتاریخیرجع

شركةذلكعلىوكمثالوالنجاح،والمنافسةالتنظیمي،األداءلزیادةاألولویةإدراكالمؤسسات

التسعیناتوفياإلستراتیجي،التخطیطأجلمنالتنظیميبالتعلمباالھتمامبدأتالتيللبترولشل

,Marquardt(متعلمةمنظماتلتكوناھتمتالتيالمؤسساتعددزاد 2002.(

Argyris(وشونأرجریساھتموقد & Schon, وخاصةالتنظیميبالتعلم)1978

double-loop(الحلقيالتعلم learning(متغیرةالخارجیةالبیئةألنالتغییر،وأھمیة

ودینامیكیة، وفي نفس الوقت تعتبر البیئة الداخلیة غیر مستقرة وبدورھا تكون قابلة للتغییر.

,Marsick(مارسكوترى 2000, تطویرهتمالمتعلمةالمنظمةمفھومبأن)17

Argyris(وشونأرجریسبواسطة & Schon, دیويأعمالمناستفاداواللذان)1978
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)Dewey, ,Lewin(لیونأعمالومنالخبرة،منالتعلمحول)1938 تفاعلحول)1935

القضایاحولیستفسرونفاألفرادسلوكھم،تعدیلیحاولونبینماحولھمالتيالبیئةمعاألفراد

بالنیابة عن المنظمة، وتعلمھم یواجھھ عدم توافق بین التوقعات والواقع.

,Senge(سینجویُعتبر (الضابطكتابھففيالمتعلمة،المنظمةمجالفيالرائد)1990

The(الخامس) Fifth Discipline(ویُعّدمتعلمة،منظماتإلىالمنظماتتحولبأھمیةنادى

الباحثینمنلغیرهركیزةأفكارهوكانتالمجال،نفسفيالدراساتمنللعدیدإلھامبدایةنموذجھ

,Steininger(المجالھذافيالعمللتطویر 2010.(

Marsick(وواتكنزمارسكقدمتسینجوبعد & Watkins, نموذجھما)1993

Dimensionsالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةلقیاسأداةبتطویروقامتاالمتعلمة،للمنظمة

of Learning Organization Questionnaire (DLOQ.(

,Marquardt(ماركواردتمثلالمتعلمةللمنظمةأخرىنماذجالباحثینبعضوابتكر

,Moilanen(ومایلونین)،2001و(العتیبي،)1996 والمطیري،وبوبشیت(زاید)2001

2009.(

القدرةوزیادةلألفضلالتغییرأجلمنالتنظیميبالتطویرالمنظماتاھتماممؤخراوزاد

).2014(ماھر،جدیدةواستراتیجیاترؤىوبناءالتنافسیة،

أھمیة المنظمة المتعلمة

أنالمنظماتعلىالالزممنأصبحالمختلفة،جوانبھفيالعالمعلىتطرأالتيالتغیراتظلفي

الدائموالبحثالمستمربالتعلمإالیتمالالذيالمستمرالتطویرإلىوتسعىالتغیرات،ھذهتواكب

عن المعرفة في زمن تتسارع فیھ عجلة التقدم.
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مفاھیمعلیھایوجبالمنظمات،علىجدیداواقعاوالمعلوماتاالتصاالتثورةوفرضت

علیھتكونأنیجبوماالحاليالوضعبینالفجوةولسدالتغیرات،ھذهمعللتكیفحدیثةإداریة

).2008،53وعبابنة،(الطویلالمتعلمةالمنظمةمفھومالمفاھیمھذهوأھممستقبال،

,Senge(سینجویشیر 1990, تتعلمأنلھابدال"إعاقة"منتعانيالتيالمؤسساتأنإلى)17

التطورفيتأخرذلكعنوینتجللتعلم،تفتقرولكنھاكبیرةمؤسساتھناكوربماتنمو،لكي

منوبالرغمالخطروھذالالختفاء،معرضةوتكونطویال،تعیشالالشركاتمنوكثیروالنمو،

تستطیعوالوآثارھا،الخفیةالتھدیداتتعيالمتكاملةكوحدةالمنظمةأنإاللھ،المدراءمعرفة

أن تقدم بدائل أخرى.

,Marquardt(ماركواردتوترى 1996, تتعلمأنالمنظماتعلىیجببأنھ)23-24

بعضعلىركزتالمؤسساتبعضأنوترىعطائھا،فيتستمرلكيوأسرعأفضلبشكل

فعلىعلیھ.المحافظةوفيواسعمؤسسيتعلمإیجادفيالتعقیدمنالتحديوأھملتفقطالجوانب

فيلتصبحأسرعبشكلتتعلمالكبیرةالعقولذاتوالمؤسساتتبقى،لكيتتعلمأنالمؤسسات

صفوف القادة العالمیین.

بغضمتعلمةمنظمةتكونأنمنظمةأليویمكنضرورة،المتعلمةالمنظمةووجود

یشملالطبقاتمتعددمصطلحھوالمتعلمةالمنظمةومصطلحثقافتھا،أومكانھاعنالنظر

وقیمالمعتقداتوتمثلالتنظیمیة،والسلوكیاتالفریق،مستوىعلىوالتنظیماألفراد،سلوكیات

Kools(مالئمتعلمجووخلقدائمتعلملتحقیقكبرىأھمیةالموظفینواتجاھات & Stoll,

2016, 20.(

لزیادةباستمرارتتعلموالمنظماتالمستدامة،التنافسیةلمیزةالوحیدالمصدرھووالتعلم

ومتسلّحةفیھ،وراغبةالتعلمعلىقادرةبشریةكوادربوجودإالذلكتحقیقیمكنوالاإلنتاجیة،

).2005،1(السالم،المتجددةالمتغیراتمعالناجحالتكیفعلىبالقدرة

ولھذاوالمستقبلي،الحاليألدائھاركیزةالتعلمجعلفيالمتعلمةالمنظمةأھمیةوتكمن

والمنظمةالتحدیات،ومواجھةوالتكیفوالتغیرللتطورمحوراوتجعلھالتعلمعلىالمنظمةتركز
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لألفضلوالتطویرالتغییرأجلمنباستمرارتكافحبلإطالقا،تستریحالالمتعلمة

)Page-Tickell, 2014, 63.(

والواقعالمنظمة،لبقاءمنھبدوالحتميشيءالمنظمةتعلمإنالقولیمكنناسبقومّما

فيوالتطوراتالتغیراتتواكبلكيتنظیميبشكلتتعلمأنعلیھایُحتّمالمنظمةتعیشھالذي

تقدیمفياإلجادةیعنيفالتعلموغیرھا،والمعرفیةالتكنولوجیةالجوانبمختلففيالعالم

وموظفینقادةمنالمنظمةمستویاتكلفياألفرادمعالتعاملوفيوالمنتجاتالخدمات

تعلمأساسیشكلوھوالمنظمة،لتعلممھماعنصرااألفرادتعلمویبقىومتعاونین،ومستفیدین

والمنتجاتالخدماتفياإلجادةیضمنمصطلحالمتعلمةوالمنظمةالتنظیمي.والتعلمالفرق

الفردالتعلم:مستویاتكلویشمللھمخططتنظیميتعلیموجودبشرطوالتمیزوالتنافسیة

والفریق والمنظمة.

نماذج المنظمة المتعلمة

للمنظمةنماذجالبتكارمنھمالكثیرواجتھدالمتعلمة،المنظمةبموضوعالباحثینمنالعدیداھتم

نماذجھمفيرئیسةعناصروضعجاھدینوحاولواسبقھم،منوأبحاثأفكارعلىمبنیةالمتعلمة

وسنتناولالمتعلمة،للمنظمةالنماذجمنالعدیدوھناكبینھا.العالقةوتوضیحالسماتأھمتجمع

مارسكونموذج،Marquardtماركواردتونموذج،Sengeسینجنموذجنماذج:ثالثة

&Marsickوواتكنز Watkins.

Sengeسینجنموذجأوال:

)Sengeسینج(جاءالتنظیمي،التعلمإطارفيالمختلفةالتسمیاتمنیعانونالكثیرونكانبینما

Fifth(الخامسالضابطبمسمى Discipline،(سینجویرى)Senge, ھناكبأن)1990

لبناءمھمابعدایوفرمكونوكلتدریجي،بشكلالمتعلمةالمنظمةخلقفيتساھممكوناتخمسة

المكوناتوھذهطموحاتھا،أعلىإلدراكباستمرارسعتھامنوتعززبصدق،تتعلمالتيالمنظمة

ھي:
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Systemالنظميالتفكیر● Thinking:أدواتذومعرفيوھیكلمفاھیميإطاروھو

یساعدناالذياإلطاروھوكاملة،األشیاءرؤیةعلىیساعدناالذيالضابطوھومختلفة،

أنماطرؤیةعلىویساعدنانفسھا،األشیاءرؤیةمنأكثراألشیاءبینالعالقاتفھمعلى

التغییر.

Personalالشخصيالتمكن● Mastery:الرؤیةفيالعمیقالتوضیحفيالضابطوھو

الشخصیة، وتركیز الطاقات، وتطویر الصبر، ورؤیة الواقع بموضوعیة.

Mentalالذھنیةالنماذج● Models:وتعتبربعمق،متأصلةوافتراضاتتعمیماتوھي

صورا تؤثر على فھمنا للعالم وعلى ردود أفعالنا.

Sharedالمشتركةالرؤیة● Vision:للمستقبلمشتركةصورةحملعلىالمقدرةوھي

والقیماألھدافغیابفيالتمیزالمؤسساتتحققأنالصعبومنلخلقھ،نسعىالذي

المؤسسةفيأصیلةرؤیةھناكتكونوعندماأفرادھا،فيبعمقتتأصلوالتيوالمھام

یقوم األفراد بالتعلم والتفوق لیسوا ألنھم مجبرون ولكن ألنھم راغبون في ذلك.

Teamالفریقتعلم● Learning:أدلةوھناكیتعلمأنالممكنمنالفریقأنسینجویرى

استثنائیةسعةالفریقیطورأنالممكنومنالفرد،ذكاءیتعدىالفریقذكاءأنعلى

یتطوربلفقط،استثنائیةنتائجیحققالبصدقالفریقیتعلموعندمااألفعال،لتنسیق

األفراد بشكل أسرع مما لو كانوا منفردین.

Marquardtماركواردتنموذج

,Marquardt(ماركواردتترى أفضلبشكلتتعلمأنالمنظماتعلىیجببأنھ)1996

فقط،الجوانببعضعلىركزتالمؤسساتبعضأنوترىعطائھا،فيتستمرلكيوأسرع

وأھملت التحدي من التعقید في إیجاد تعلم مؤسسي واسع وفي المحافظة علیھ.

منأكثرمعتعاملھاخاللومنعدیدة،لسنواتالمتعلمةالمنظمةمجالفيخبرتھاومن

المتعلمة،المنظمةحولوالكتبللمقاالتتحلیلھاخاللومنالعالم،حولمتعلمةمنظمة)100(
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,Marquardt(ماركواردتاقترحت 2002, منیتكونالمتعلمةللمنظمةنموذجا)23-33

خمسة أنظمة فرعیة وھي:

الفریقوتعلمالفرديالتعلممستویات:ثالثةویشملالمتعلمة،المنظمةقلبوھوالتعلم:●

والتعلم التنظیمي.

فرعیةنظمأربعةمنوتتكونالتعلم،عملیةفیھتجريالذيالمكانوھيالمنظمة:●

وھي: الرؤیة، والثقافة، واالستراتیجیة، والھیكل.

العملوشركاءوالزبائنوالموظفینوالقادةالمدراءالفرعيالنظامھذاویضمالناس:●

والموردین والمجتمع حول المنظمة.

وتتعلق بإدارة المعرفة المكتسبة في المنظمة.المعرفة:●

التقنیةوالشبكاتالمعلوماتأدواتمنوتتكونالمعلوماتأدواتمنوتتكونالتقنیة:●

المتكاملة والداعمة لتوفیر النفاذ للمعلومات والتعلم وتبادلھما.

Marsickوواتكنزمارسكنموذج & Watkins

Marsick(وواتكنزمارسكقامت & Watkins, المتعلمة،للمنظمةنموذجھمابتطویر)1996

ترىالنموذجھذاوفيالدول.مختلففيالدراساتمنالعدیدبواسطةواختبارهمراجعتھوتمت

خبراتھم،منیتعلمونوالذینالمھمینوالناسالقادةبواسطةتبنیانوالثقافةالمناخأنالباحثتان

قیاسھایتموالتيالمرجوة،النتائجوتدعمتشّكلتوقعاتبیئةویصنعوناآلخرین،تعلمویحفزون

وسمیاھاالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافرمدىلقیاسأداةبتطویرقامتانموذجھماوفيوتعزیزھا.

Dimensionsالمتعلمالمنظمةأبعاد(استبانة of the Learning Organization

Questionnaire (DLOQ،((والثقافة،المنظمة،جوفيالمھمةالتحوالتاألداةھذهوتقیس

واألنظمة، والھیاكل التي تدفع األفراد للتعلم.

وفي ھذا النموذج توجد سبعة مكونات رئیسیة وھي:

لیكونمصمماالبعدھذافيالتعلیمیكونالمستمر:للتعلمفرصإیجاداألول:البُعد●

للتعلیمالفرصتوفیرویتمعملھم،رأسعلىوھمالتعلمالعاملونلیستطیعالعملبداخل
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وھیكلةوممارساتأنظمةفيمضمناالتعلیمیكونأنویجبالمستمرین،والنمو

األداءفيالتغیراتلتطویردوريبشكلواستخدامھمشاركتھتتملكيمستمرة،

المعرفي عن قصد.

مھاراتعلىالناسیحصلالبعدھذافيوالحوار:االستفسارتشجیعالثاني:البُعد●

وجھاتوجودفيواالستفساراالستماععلىومقدرتھمنظرھموجھاتلتوضیحفّعالة

نظر اآلخرین، ویتم تغییر الثقافة لدعم السؤال والتغذیة الراجعة والتجارب.

العملتصمیمیتمالبعدھذاوفيالجماعي:والتعلمالتعاونتشجیعالثالث:البُعد●

أنالمجموعاتمنویتوقعمختلفة،تفكیرأنظمةعلىللحصولالمجموعاتالستخدام

تتعلم وتعمل بشكل جماعي، ویتم تعزیز التعاون وتشجیعھ بواسطة ثقافة المنظمة.

أنظمةبإیجادالبعدھذاویُعنىوالتعلم:المعرفةلمشاركةأنظمةإنشاءالرابع:البُعد●

بشكلصیانتھاویتمالعمل،فيدمجھاویتمالتعلم،لمشاركةومنخفضةعالیةتقنیةذات

دوري وتكون متاحة ألفراد المؤسسة.

الناسیكونالبعدھذاوفيمشتركة:رؤیةنحولجمعھمالعاملینتمكینالخامس:البُعد●

جنبإلىجنباالمسؤولیةوتوزعمترابطة،رؤیةوتطبیقوتملكإعدادفيمھماجزءا

مع صنع القرار لتشجیع األفراد على التعلم لتحقیق المؤمل علیھم.

أثرلرؤیةاألفرادمساعدةیتموھناالخارجیة:بالبیئةالمنظمةربطالسادس:البُعد●

ویتمالعمل،ممارساتلمالئمةالمعلوماتیستخدمونوھمككل،المجتمععلىعملھم

ربط المنظمة بالمجتمعات التي حولھا.

للتعلمالقیادةاستخداممدىعنیعبرالبعدوھذااالستراتیجیة:القیادةالسابع:البُعد●

تعلمویدعمونالتعلم،فيالقدوةھمفالقادةالعمل،نتائجلتحقیقإستراتیجیةبطریقة

األفراد في المنظمة.

Marsick(وآخرونمارسكترىكماالنموذجھذاوفي et al., 2000, فإن)13-15

تفكیرنمطفيعمیقاتغیراوتضمالتطبیق،صعوبةرغمللناسملھماشیئاتعتبرالمتعلمةالمنظمة

الناس، وفي ثقافة المنظمة، والمجتمع الذي حولھا، وال یحدث ھذا التغیر بین لیلة وضحاھا.
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كلیة السلطان قابوس لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

بتاریخالصادرةبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانلكلیةالداخلیةالالئحةحسب

مركزوتتبعاعتباریة،شخصیةذاتتعلیمیةعلمیةمؤسسةھيالكلیةفإنم2012یولیو7

بمحافظةمنحوالیةفيوتقعالسلطاني،البالطبدیوانوالعلومللثقافةالعاليقابوسالسلطان

حیثمناألصیلالعمانيبطابعھاتحتفظحیثالعربیةاللغةلدارسيمثالیامكاناتُعدالتيالداخلیة

الھامةوالسیاحیةاألثریةالمواقعمنعددبالوالیةویحیطالحیاة،وطرائقوالتقالیدوالعاداتاللغة

التي تُشّكل قبلة للُسیّاح في سلطنة عمان.

الرؤیة والرسالة واألھداف

ءفي:الرؤیةوتتلخصواألھداف.والرسالةالرؤیة)2012(للكلیةالداخلیةالالئحةتناولت "تبوُّ

رسالةتتمثلفیماودولیا".إقلیمیابغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلیممؤسساتبینمرموقةمكانة

فئاتلتكوینرصینة،تعلیمیةبرامجتقدیمخاللمنالشعوببینالتواصلجسور"مدفي:الكلیة

وتتمتعتواصلیة،بطریقةالعربیةاللغةاستخدامعلىقادرةالعربیةباللغةالناطقینغیرمن

والمشاركةالتواصلمنیمكنھامّماومھاراتھاوأسالیبھاالعربیةاللغةلقواعداألساسیةبالمعرفة

فيالدراسةمواصلةمنویمكنھافیھا،توجدالتيالعربیةالمجتمعاتمختلففيالفاعلة

المؤسسات التعلیمیة التي تستخدم اللغة العربیة وسیلة للتعلیم. وتھدف الكلیة إلى:

تقدیم برامج نوعیة في اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في بیئة لغویة وثقافة أصیلة.●

شفویاوتعبیرااستماعاالعربیة،اللغةبمھاراتأساسیةبمعرفةیتمتعونمتعلمینإعداد●

وقراءة وكتابة، معرفة تمكنھم من التواصل مع الثقافة العربیة المعاصرة.

معبھاالثقافيالتواصلمنوتمكینھمالكتسابھا،العربیةبغیرللناطقینالفرصةإتاحة●

المجتمعمؤسساتفيالعربیةباللغةالدراسةلمواصلةأمامھمالسبلوتھیئةالمجتمع،

التي تتخذ اللغة العربیة وسیلة للتعلیم.

إعداد معلمین متخصصین في تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.●
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ترقیةأجلمنبغیرھا؛للناطقینالعربیةاللغةتعلیممجالفيوتشجیعھمالباحثینإعداد●

طرق تعلیمھا، وتحدیث الوسائل التي تعین على ذلك.

والتبادلالتعاونجسورمدفيبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلمبأھمیةالوعينشر●

الثقافي بین الشعوب.

العربیةاألمةبحضارةالدارسینوتعریفالشعوب،بینالعربیةاللغةنشرفياإلسھام●

المتحدثینبیناإلنسانیةالروابطیعززممااألصیلة،التراثیةمصادرھامنواإلسالمیة

باللغة العربیة والمتحدثین باللغات األخرى.

تعریف شعوب العالم بسلطنة عمان، ومفرداتھا الثقافیة ومعالمھا التاریخیة والحضاریة.●

مجالفيسامیةأھدافلخدمةجاءتالكلیةأننرىواألھدافوالرسالةالرؤیةخاللومن

خاللومنعمان،بسلطنةوالتعریفالشعوبتقاربمجالوفيالعربیة،والثقافةاللغةنشر

اللغةمجالفيكفاءةذويمتعلمینإعدادفيخاصةتحقیقھاتمَّاألھدافبعضأنَّنرىالواقع

اللغةمجالفيوباحثینُمعلّمینإعدادمثللتتحققالوقتبعضتحتاجأخرىأھدافابینماالعربیة،

السعيقلةإلىیُعزىأوللكلیة،القصیرالعمرإلىذلكیُعزىوربمابغیرھا،للناطقینالعربیة

المعلمینلتطویرخاصةدوراتتقدیمفيالشروععدمھوذلكودلیلوبرامجھا،الكلیةلتطویر

لمواصلةالتدریسھیئةأعضاءدعموعدمبغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةتعلیممجالفي

دراساتھم، أو إلجراء بحوث ودراسات في نفس المجال.

منھج الدراسة

أشیاءأوأحداثأوظواھروصفإلىیھدفالذيالوصفيالمنھجالحالیةالدراسةاستخدمت

كماحالتھاوتقریربھا،الخاصةالظروفوصفویتمعنھا،والمالحظاتالحقائقوجمعمعینة،

ودراسةالمسحیة،الدراساتمثلالوصفيالمنھجفيمختلفةأنواعوھناكالواقع،فيعلیھتوجد

ولكنفقط،بالوصفالوصفیةالبحوثتتعلقوالالتطوریة،والدراساتالنمو،ودراساتالحالة،

أسسضوءفيالبحثیتناولھاالتيالظواھرأواألشیاءعلیھتكونأنینبغيمابتقریرتھتم

)2010وكاظم،(جابرمعینة.ومعاییر
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Dimensions(المتعلمةالمنظمةأبعاداستبانةباستخدامالباحثوقام of Learning

Organization Questionnaire(لھاویرمز)DLOQ(مارسكبتطویرھاقامتوالتي

Watkins(وواتكنز & Marsick, والمطیري،وبوبشیت(زایدبترجمتھاوقام)،1996

ومالءمتھاأجلمناالستبانةفقراتبعضتعدیلوذلكاألداة،بتطویرالباحثقاموقد)،2009

.لمكان وعینة الدراسة ولتحقیق أھداف الدراسة

قابوسالسلطانبكلیةالعاملینواألساتذةاإلداریینجمیعمنالدراسةمجتمعوتكّون

)42(عددھموالبالغم)2017-2016(األكادیميللعامبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیم

.عامالً، وتم أخذ المجتمع كلھ كعینة للدراسة

أھم نتائج الدراسة

السلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجة"ماعلى:الدراسةفيالرئیسالسؤالنص

تحلیلولغرضبالكلیة؟"،العاملیننظروجھةمنبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوس

للمعادلةوفقاًثالثيمقیاسإلىالسداسيالمقیاستحویلتماألولبالسؤالالمتعلقةالدراسةبیانات

بینالفئةطولتساويالقیمةوھذه)،1.66=1/3-6()،3/الدنیاالقیمة–العلیا(القیمةالتالیة

السؤالھذانتائجلتفسیراآلتيالمعیاراستخداموتم(كبیرة-متوسطة–قلیلة)،الثالثةالمستویات

ذلك.یوضح)1(رقموالجدول

)1(جدول

المعیار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال األول للدراسة حسب المتوسط الحسابي

درجة التوافرالمتوسط الحسابي

كبیرة4.34-6

متوسطة2.67-4.33

قلیلة1-2.66
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المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخدامتمالسؤالھذاعلىاإلجابةأجلومن

ذلك:یوضح)2(رقموالجدولالدراسة،أداةلمحاوربالنسبةالتوافرودرجة

)2(الجدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التوافر بالنسبة لمحاور أداة الدراسة
مرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي

م

محاور أداة الدراسة
المتوس

ط
الحسابي

االنحراف
درجة التوافرالمعیاري

متوسطة4.031.01تشجیع االستفھام والحوار1

متوسطة3.580.88إیجاد فرص للتعلیم المستمر2

تشجیع التعاون والتعلم3
الجماعي

متوسطة3.291.15

متوسطة3.031.35ربط المنظمة بالبیئة الخارجیة4

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة5
والتعلم

متوسطة2.941.26

متوسطة2.691.52القیادة اإلستراتیجیة6

تمكین العاملین لجمعھم نحو7
رؤیة مشتركة

قلیلة2.601.19

متوسطة3.191.01المجموع الكلي

السلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةأنَّ)2(رقمالجدولمنیتضح

الدراسةعینةنظروجھةمناألداةلمحاوربالنسبةبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوس

)2.60(و)4.03(بینالحسابيالمتوسطتراوححیثوالقلیلةالمتوسطةدرجةضمنكانت
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توافردرجةكانتللمحاورالكليللمجموعوبالنسبة)،1.19(و)1.01(بینمعیاريوانحراف

).1.01(معیاريوانحراف)3.19(الحسابيالمتوسطیلغحیثمتوسطةالمتعلمةالمنظمةأبعاد

بدرجةوالحواراالستفھامتشجیعبُعداألولىالمرتبةفيجاءالدراسةلمحاوروبالنسبة

جاءالثانیةالمرتبةوفي).1.01(معیاريوانحراف)4.03(حسابيوبمتوسطمتوسطةتوافر

)3.58(حسابيوبمتوسطأیضا،متوسطةتوافروبدرجةالمستمرللتعلیمفرصإیجادبُعد

بدرجةالجماعيوالتعلمالتعاونتشجیعبُعدجاءالثالثةالمرتبةوفي).0.88(معیاريوانحراف

جاءالرابعةالمرتبةوفي).1.15(معیاريوانحراف)3.29(حسابيوبمتوسطمتوسطةتوافر

وانحراف)3.03(بلغحسابيوبمتوسطمتوسطةتوافربدرجةالخارجیةبالبیئةالمنظمةربطبُعد

بدرجةوالتعلمالمعرفةلمشاركةأنظمةإنشاءبُعدجاءالخامسةالمرتبةوفي).1.35(معیاري

السادسةالمرتبةوفي).1.26(معیاريوانحراف)2.94(بلغحسابيوبمتوسطمتوسطةتوافر

وانحراف)2.69(بلغحسابيومتوسطأیضامتوسطةتوافربدرجةاإلستراتیجیةالقیادةبُعدجاء

رؤیةنحولجمعھمالعاملینتمكینبُعدجاءواألخیرةالسابعةالمرتبةوفي).1.52(معیاري

).1.19(معیاريوانحراف)2.60(بلغحسابيوبمتوسطقلیلةتوافربدرجةمشتركة

مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمإلىأیضاالدراسةنتائجوأشارت

اللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافرلدرجة))α≥0.05الداللة

یعنيوھذاالدراسةأداةمحاورفیجمیعاالجتماعيالنوعلمتغیرتبعاًبغیرھاللناطقینالعربیة

كلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافرلدرجةواإلناثالذكورمنالدراسةعینةآراءتقارب

عندإحصائیةداللةذاتفروقھناكتكنولمللناطقین،العربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطان

لتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافرلدرجة))α≥0.05الداللةمستوى

وھذاالدراسة،أداةمحاورجمیعفيالعلميالمؤھللمتغیرتبعاًبغیرھاللناطقینالعربیةاللغة

المتعلمةالمنظمةأبعادتوافرلدرجةالعلميالمؤھلاختالفعلىالدراسةعینةآراءتقاربیعني

داللةذاتفروقھناكتكنلمكماللناطقین،العربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفي

السلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافرلدرجة))α≥0.05الداللةمستوىعندإحصائیة

الدراسة،أداةمحاورجمیعفيالخبرةلمتغیرتبعاًبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوس
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المنظمةأبعادتوافرلدرجةالخبرةسنواتاختالفعلىالدراسةعینةآراءتقاربیعنيوھذا

عدمإلىكذلكالدراسةوأشارتللناطقین،العربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمة

المنظمةأبعادتوافرلدرجة))α≥0.05الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود

المسمىلمتغیرتبعاًبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمة

اختالفعلىالدراسةعینةآراءتقاربیعنيوھذاالدراسة،أداةمحاورجمیعفيالوظیفي

اللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافرلدرجةالوظیفیةالمسمیات

الفروقمصدرمعرفةأجلومنالخارجیةبالبیئةالمنظمةربطمحورماعداللناطقین،العربیة

بالنسبة لھذا المحور تم استخدام اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة.

خاتمة

وتعلمالمجاالت،شتىفيالمعاصرةالتطوراتخضمفيكبیرةتحدیاتالمنظماتتواجھ

المنظمةأبعادعلىالتعرففإنولھذاالتحدیات،ھذهعلىللتغلبالوسائلإحدىھوالمنظمة

ھدفتوقدالضعف،جوانبوبتحسینالقوة،جوانببتعزیزتطویرھاعلىیساعدالمتعلمة

قابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةعلىالتعرفإلىالحالیةالدراسة

المنھجيالباحثواستخدمبالكلیة،العاملیننظروجھةمنبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةلتعلیم

Dimensions(المتعلمةالمنظمةأبعادباستبانةمستعیناالوصفي of Learning

Organization Questionnaire(لھاویرمز)DLOQ(مارسكبتطویرھاقامتوالتي

Watkins(وواتكنز & Marsick, منالتأكدوبعدوالمعلومات،البیاناتجمعفي)1996

تاریخبسردالدراسةوبدأتبالكلیة،عامال)42(بلغتعینةعلىتطبیقھاتمَّوثباتھاصدقھا

المتعلمة،المنظمةأھمیةعنتحدثتثمبھا،المتعلقةالمصطلحاتوتوضیحالمتعلمة،المنظمة

وواتكنز)،مارسكونموذجماركواردت،ونموذجسینج،(نموذجالمتعلمةالمنظمةنماذجوأھم

تحلیلوبعدبغیرھا.للناطقینالعربیةاللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةعننبذةأعطتذلكبعد

متوسطةجاءتالكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةأنالدراسةوجدتاالستبانة،نتائج

فروقوجودعدمأیضاالنتائجوأظھرتالدراسة،محاورجمیعفيأیضاًومتوسطةعامبشكل

اللغةلتعلیمقابوسالسلطانكلیةفيالمتعلمةالمنظمةأبعادتوافردرجةفيإحصائیةداللةذات
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عینةاستجاباتفيوالخبرةالدراسيوالمستوىالنوعلمتغیراتتُعزىبغیرھاللناطقینالعربیة

إحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالدراسةنتائجفكشفتالوظیفةنوعمتغیرفيأّماالدراسة،

اإلحصائیةالفروقكانتحیثالخارجیةبالبیئةالمنظمةربطمحورفيعداماالمحاورجمیعفي

بتنفیذالدراسةوأوصتالكلیة،إدارةلصالحأخرىجھةمنواإلداریینجھةمنالكلیةإدارةبین

منالكلیةتُمّكنالتيوالمھاراتوالوسائلباألسالیبتختصبالكلیةللعاملینتدریبیةبرامج

الفرصةوبإتاحةالمتعلمة،المنظمةوخصائصمقوماتجمیعبھاتتوافرمرحلةإلىالوصول

اإلداریةاإلجراءاتوتسھیلالالزمةالمواردتوفیرطریقعنالمستمرللتعلمالعاملینلجمیع

لذلك، ومنح الكلیة مزیدا من الصالحیات اإلداریة لتكون الكلیة منظمة متعلمة.

توصیات الدراسة

بناء على ما توصلت إلیھ الدراسة الحالیة من نتائج، فإنَّ الباحث یوصي باآلتي:

ترسیخ مفھوم المنظمة المتعلمة لدى القیادات اإلداریة وجمیع العاملین في الكلیة●

من خالل تعریفھم بالمعلومات المتعلقة بالمنظمة المتعلمة مثل الخصائص

والمعوقات.

تنفیذ برامج تدریبیة إلدارات الكلیة والموظفین تعني باألسالیب والوسائل●

والمھارات التي تمكنھم من الوصول بالكلیة إلى مرحلة تتوافر بھا جمیع مقومات

وخصائص المنظمة المتعلمة.

منح الكلیة مزیدا من الصالحیات اإلداریة بما یمكنھا من الوصول بالكلیة لتكون●

منظمة متعلمة.

إتاحة الفرصة لجمیع منسوبي الكلیة للتعلم المستمر عن طریق توفیر الموارد●

الالزمة وتسھیل اإلجراءات اإلداریة لذلك.
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منح الموظفین المجیدین حوافز ومكافآت مجزیة لتشجیعھم وتحفیزھم على بذل●

المزید من الجھد والعمل من أجل دعم وتحقیق أھداف الكلیة بما یؤھلھا ألن

تكون منظمة متعلمة.

العمل على تطبیق أنظمة تساعد على قیاس أداء الموظفین الحالي واألداء●

المتوقع.

دعم اإلدارة لحریة التعبیر وطرح األفكار وتسخیر اإلمكانات المتاحة لرعایة●

المبادرات اإلبداعیة من قبل جمیع العاملین بالكلیة.

بذل إدارة الكلیة مزیدا من العنایة واالھتمام بمعرفة أثر قراراتھا في أداء●

الموظفین، ویتم ذلك عن طریق معرفة آراء العاملین باستمرار قبل وبعد تطبیق

القرارات اإلداریة.

العمل على تقلیل الضغوط اإلداریة والمھنیة الموجھة للعاملین في الكلیة من●

خالل تفعیل فرق العمل وتوزیع المھام بشكل متوازن على أعضاء فرق العمل.

مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث یقترح إجراء البحوث اآلتیة:

برنامج تدریبي مقترح للعاملین في كلیة السلطان قابوس لتعلیم اللغة العربیة للناطقین●

بغیرھا لتنمیة مھاراتھم وقدراتھم وتھیئتھم لتحویل الكلیة إلى منظمة متعلمة.

العالقة بین خصائص المنظمة المتعلمة وبعض المتغیرات مثل الرضا الوظیفي●

للموظفین، والتحصیل الدراسي للطالب، والدافعیة للعمل، والتخطیط االستراتیجي.
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