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استراتيجيات التعلم التنظيمي وأثرها في اإلبداع باملؤسسة:
د. بلخضر مسعودةدراسة ميدانية في مؤسسة فرتيال بعنابة

ملخص: 
ممار�سة  درجة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
اإ�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي واأثرها يف الإبداع مبوؤ�س�سة فرتيال 
بعنابة، وقيا�ص اأثر العوامل الدميوغرافية والوظيفية يف كل منهما.
عامال   )325( اآراء  با�ستطالع  الباحث  قام  الغاية  هذه  ولتحقيق 
حيث   ،  )%  46.15( بلغت  رد  بن�سبة   )150( منهم  ا�ستجاب 
الأول  اجلزء  تعلق  اأجزاء؛  ثالثة  من  تكونت  ا�ستمارة  ت�سميم  مت 
بالبيانات ال�سخ�سية، وت�سمن اجلزء الثاين جملة من ال�ستف�سارات 
اأما اجلزء الأخري فقد تناول  التنظيمي،  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  حول 
ا�ستف�سارات تهدف اإىل التعرف على مدى توفر الإبداع يف املنظمة 
التحليل  على  العتماد  مت  النتائج  حتليل  اأجل  البحث.ومن  حمل 
املتعدد،  النحدار  لالنحدار،  التباين  حتليل  الو�سفي،  الإح�سائي 
نتائج  اأهم  من  الأحادي.وكان  التباين  وحتليل   T � test اختبار 
التعلم  ل�سرتاتيجيات  اإح�سائية  دللة  ذي  اأثر  وجود  التحليل 
دللة  ذات  فروق  ت�سجيل  اإىل  بالإ�سافة  الإبداع،  على  التنظيمي 
ملتغريي  تعزى  الإبداع  نحو  املبحوثني  ت�سورات  يف  اإح�سائية 
تو�سيات  بتقدمي  الدرا�سة  وختمت  الإداري،  وامل�ستوى  اخلربة 

للم�سوؤولني باملوؤ�س�سة.
التعلم  ا�سرتاتيجيات  التنظيمي،  التعلم  املفتاحية:  الكلمات 

التنظيمي، الإبداع. 

The impact of learning organizational strategies 
on the worker creativity: field study in FERTIAL 

Company - ANNABA - 

Abstract: 

This research aims at investigating the impact 
of the organizational learning strategies on the 
creativity in FERTIAL ANNABA Company, and 
measure the impact of demographic and functional 
factors on both of them. To achieve this goal the 
researcher undertook a field study by interviewing 
a sample represented by (325) workers, which had 
only responded (150) with a response rate (46. 15 %) 
. The questionnaire consists of three parts, the first 
one relates to the personal data, the second relates to 
the organizational learning strategies data, while the 
third explores the implementation of the creativity 
factors in that corporation. Its data analysis was 
based on: descriptive methods, analyze of variance, 
multiple regression, t - test, one way Anova analysis. 
In addition, the results indicated the impact of the 
learning organizational strategies on the creativity. 
On the other hand, the facts that there were a 
significant differences in the employees perceptions 
of creativity concept interpreted to be due to the 
experience and the administrative level. Based on 
these results we proposed some recommendations for 
the managers of the company. 

Keywords: organizational learning, 
organizational learning strategies, organizational 
creativity. 

 



159

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

مقدمة: 	
يعد التعلم التنظيمي والإبداع من املفاهيم املعا�رشة التي 
تعزز الهتمام بها خالل العقدين الأخريين، وا�ستمرا بخطى ثابتة 
ملا لهما من اأثر بارز يف م�ستوى املنظمات.فقد عمد العديد منهما 
اإىل تبني اأ�ساليب اإدارية حديثة كت�سجيع التفكري الإبداعي وتعزيز 
للمعلومات  واإدراكها  وعيها  بزيادة  �سمح  الذي  التنظيمي،  التعلم 
الأطراف  الداخلية واخلارجية ومبختلف  املتعلقة بعنا�رش بيئتها 
الفاعلني بها، كما اأ�سبحت احلاجة اإىل الإبداع مطلبا �رشوريا اإذا 

اأرادت املنظمة الو�سول اإىل التميز واملحافظة على ا�ستمراريتها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تبني  املوؤ�س�سات  اإدارة  على  ال�رشوري  من  اأ�سحى  لقد 
اأ�ساليب عمل حديثة تتوافق مع التغريات البيئية املت�سارعة، الأمر 
الذي يحتم على قادتها والعاملني بها �رشورة التفكري يف التقليل 
من العتماد على املنهج التقليدي القائم على املحاولة واخلطاأ يف 
حل امل�سكالت، وتوظيف املنهج الإبداعي )الهيجان، 1999: 01( 
التعلم  اإطار من  الأفكار والأ�ساليب اجلديدة يف  من خالل ت�سجيع 
تاأثري  مدى  معرفة  حماولة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  امل�ستمر.وتكمن 
من  فرتيال،  مبوؤ�س�سة  الإبداع  يف  التنظيمي  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 

خلل الإجابة على ال�صئلة التالية: 
كما  ● التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ممار�سة  مدى  ما 

يراها العاملون مبوؤ�س�سة فرتيال؟ 
مبوؤ�س�سة  ● العاملون  يراه  كما  الإبداع  توفر  مدى  ما 

فرتيال؟ 
الإبداع  ● يف  التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  توؤثر  هل 

مبوؤ�س�سة فرتيال؟ 
على  ● اأثرا  التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  متار�ص  هل 

الأ�سالة،  املرونة،  »الطالقة،  يف  واملتمثلة  الإبداع  عنا�رش 
احل�سا�سية للم�سكالت واملخاطرة«؟ 

نحو  ● املبحوثني  اجتاهات  يف  فروق  يوجد  هل 
للمتغريات  تعزى  الإبداع  ونحو  التنظيمي  التعلم  اإ�سرتاتيجيات 

الدميوغرافية وال�سخ�سية؟ 

أهمية الدراسة: 
التعلم  مو�سوع  تتناول  كونها  يف  الدرا�سة  اأهمية  تربز 
التنظيمي من خالل ا�ستعرا�ص اإ�سرتاتيجياته املتمثلة يف » التعلم 
على  وبالتاأكيد  البتكار  على  وبالتاأكيد  الكفاءة،  على  بالتاأكيد 
التوجهات، وبالتاأكيد على املهنية، والتعلم بالتاأكيد على الرتكيز« 

ال�ستعداد  ♦ توفر  مدى  معرفة  يف  اأهميتها  تربز  كما 
 “ من  كل  توفر  خالل  من  جديد،  هو  ما  كل  مع  وللتكيف  للتغيري 
الطالقة، واملرونة، والأ�سالة، واحل�سا�سية للم�سكالت واملخاطرة”.

تربز اأهمية الدرا�سة يف حماولة ربط ا�سرتاتيجيات التعلم  ♦
التنظيمي بعنا�رش الإبداع، الذي يعّد موؤ�رشا ومطلبا رئي�سيا ي�ستدل 

به على جناح املنظمات اأو ف�سلها يف حتقيق اأهدافها.
اأثر  ♦ معرفة  حماولة  يف  الدرا�سة  اأهمية  تربز  كما 

موؤ�س�سة  م�ستوى  على  الإبداع  يف  التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات 
اإىل  للتو�سل  الب�رشي  موردها  م�ساءلة  خالل  من  فرتيال، 
ال�سرتاتيجيات التي ميكن العتماد عليها كقاعدة لتنمية الإبداع 

على م�ستواها.
امل�سوؤولني  ♦ اإفادة  اإمكانية  يف  الدرا�سة  اأهمية  تربز 

– والتي حتتاج  النتائج املتو�سل لها  باملوؤ�س�سات اجلزائرية من 
اتخاذ  نحو  وتوجيههم   - تدعمها  اأخرى  درا�سات  اإىل  بالطبع 
لتنمية  حديثة  ادارية  اأ�ساليب  تبني  �رشورة  يخ�ص  فيما  قرارات 

موردها الب�رشي باعتباره امل�سدر الأول للعمل الإبداعي.

أهداف الدراسة: 
ت�صعى الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف التالية: 

التنظيمي  ● التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ممار�سة  مدى  معرفة 
ح�سب اآراء املبحوثني مبوؤ�س�سة فرتيال.

التعرف على ال�ستعداد لالإبداع لدى العاملني من خالل  ●
توفر عنا�رشه مبوؤ�س�سة فرتيال.

يف  ● التنظيمي  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  ممار�سة  اأثر  معرفة 
عنا�رش الإبداع لدى العاملني مبوؤ�س�سة فرتيال.

التعلم  ● يف  والوظيفية  الدميوغرافية  العوامل  اأثر  معرفة 
التنظيمي ويف عنا�رش الإبداع.

تقدمي اإطار نظري عن التعلم التنظيمي والإبداع. ●
تقدمي تو�سيات ملتخذي القرار مبوؤ�س�سة فرتيال. ●

فرضيات الدراسة: 
متثلت يف ما يلي: 

Ú  الفر�سية الرئي�سية الأوىل: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية
فرتيال  مبوؤ�س�سة  الإبداع  على  التنظيمي  التعلم  لإ�سرتاتيجيات 

بعنابة، وينبثق منها الفر�سيات الفرعية التالية: 
Ú  الفر�سية الفرعية الأوىل: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية

لإ�سرتاجتيات التعلم التنظيمي يف بعد الطالقة.
Ú  الفر�سية الفرعية الثانية: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية

لإ�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي يف بعد املرونة.
Ú  الفر�سية الفرعية الثالثة: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية

لإ�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي يف بعد الأ�سالة.
Ú  الفر�سية الفرعية الرابعة: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية

لإ�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي يف بعد احل�سا�سية للم�سكالت.
Ú  دللة ذو  اأثر  يوجد  ل  اخلام�سة:  الفرعية  الفر�سية 

اإح�سائية لإ�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي يف بعد املخاطرة.
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Ú  دللة ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الرئي�سية  الفر�سية 
التعلم  ا�سرتاتيجيات  نحو  املبحوثني  ت�سورات  يف  اإح�سائية 

التنظيمي تعزى للمتغريات الدميوغرافية وال�سخ�سية.
Ú  دللة ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  الرئي�سة  الفر�سية 

تعزى  الإبداع  عنا�رش  نحو  املبحوثني  ت�سورات  يف  اإح�سائية 
للمتغريات الدميوغرافية وال�سخ�سية.

منوذج الدراسة:

االطار النظري والدراسات السابقة: 
يعد كل من التعلم التنظيمي والإبداع من اأكرث امل�سطلحات 
م�ستوى  على  بارزة  اأهمية  من  لهما  احلالية ملا  الفرتة  تداول يف 

املنظمة.
العملية  ◄ تلك  ميثل  التنظيمي:  التعلم  مفهوم   � اأول 

اإىل  تهدف  التي  املنظمة  اأع�ساء  روؤية  من  النابعة  امل�ستمرة 
يف  مراجعتها  ثم  املعلومات،  ور�سد  والتجارب  اخلربات  ا�ستثمار 
حل م�سكالتها )الهيجان، 1998: 675( ، وتتعلم املوؤ�س�سة نتيجة 
منتجاتها  طرح  خالل  من  اخلربات  وتراكم  املعلومة،  اكت�ساب 
توؤدي  التي  ال�سريورة  خالل  من  اأو   - التعلم  منتج   - وخدماتها 
 ،  )06  :2008 التعلم - )جفال،  –�سريورة  وتقدميها  اإىل طرحها 
و تتعلم املوؤ�س�سة يف كل مرة ت�سيف فيها عن�رشا جديدا ملخزون 
هذا  .وعلى   )Aussanaire and Garcia،2002 : 24( معلوماتها 
يهدف  الأجل  طويل  ن�ساط  باأنه  التنظيمي  التعلم  يعرف  الأ�سا�ص 
 ،  )63  :2004 )اأيوب،  البعيد  املدى  على  تناف�سية  مزايا  لبناء 

وب�سكل عام تتكون ا�سرتاتيجياته من: 
Ú learning strat�  إإ�سرتاتيجية التعلم بالتاأكيد على الكفاءة

egy forused on efficiency: تركز على اإجناز العمل ب�سكل �سحيح 

التكاليف،  تقليل  اإىل  يوؤدي  مما  اأخطاء  ودون  الأوىل  املرة  من 
باأخطائهم  العرتاف  على  العاملني  بت�سجيع  الإدارة  تقوم  كما 

وال�ستفادة منها.
Ú  learning البتكار  على  بالتاأكيد  التعلم  اإ�سرتاتيجية 

على  العاملني  حث  اإىل  ت�سري   :strategy forused on innovation

التفكري واكت�ساف طرائق جديدة لإجناز الأعمال، مما يتطلب توفري 
النظر  وجهات  وتبادل  املناف�سة  على  وامل�ساعد  املنا�سب  املناخ 

بني العاملني.
Ú  learning التوجهات  على  بالتاأكيد  التعلم  اإ�سرتاتيجية 

بالتعلم  الهتمام  مبدى  تتعلق   :strategy forused on direction

لأن�سطة  العاملني  معرفة  خالل  من  البعيد  املدى  على  التنظيمي 
معرفتهم  عن  ف�سال  نظرهم  وجهات  الآخرين  وم�ساركة  املوؤ�س�سة 

بتوجهاتها الإ�سرتاتيجية.
� learning strat�  إإ�سرتاتيجية التعلم بالتاأكيد على املهنية

egy forused on proficiency: تركز هذه الإ�سرتاتيجية على اإك�ساب 

العاملني مهارات من خالل التدريب امل�ستمر.
� learning strate�  إإ�سرتاجتية التعلم بالتاأكيد على الرتكيز

gy forused on concentration ت�سري اإىل الرتكيز على �سوق اخلدمة 

من حيث اإدامة احل�سة ال�سوقية للموؤ�س�سة، من خالل جتريب طرائق 
واأ�ساليب جديدة خلدمة هذه الأ�سواق )اخل�سايل، 2013: 87( 

1 � 1 � فوائد التعلم التنظيمي: للتعلم التنظيمي عدة فوائد 
ميكن اإجمالها يف: 

اأداء  � العاملني ومهاراتهم مبا ميكنهم من  زيادة معرفة 
اأعمالهم بكفاءة اأكرب؛ 

عمله  � اأثناء  الفرد  يرتكبها  التي  الأخطاء  معدلت  تقليل 
مما يوؤدي اإىل توفري يف التكاليف؛ 

ت�سجع  � التي  املنظمات  يف  العاملني  اإنتاجية  حت�سني 
التعلم التنظيمي؛ 

يف  � جتري  التي  للتغريات  املنظمة  ا�ستجابة  درجة  رفع 
البيئة اخلارجية؛ 

)اأيوب،  � وعمليا  علميا  للفرد  الجتماعية  املكانة  تعزيز 
 )134 - 63 :2004

1 � 2 � اأنواع التعلم التنظيمي: ميكن التمييز بني نوعني 
اأ�سا�سيني، وهما: 

Ú  بالتعلم يرتبط   :Adptative Learning التكيفي  التعلم 
التقليدي ويركز على ال�ستفادة من اأفكار الآخرين وممار�ساتهم.

Ú  على يقوم   :Generative Learning التوليدي  التعلم 
تفاعل  كيفية  اإىل  النظر  يف  جديدة  طرقا  يتطلب  لأنه  الإبداع 
املنظمة مع بيئتها، من خالل اإيجاد طرائق اإبداعية حلل امل�سكالت 

)جنم، 2004: 259( 
من  منوذج  و�سع  مت  التنظيمي:  التعلم  مراحل   �  3  �  1
قبل Charreire � Petit بالرتكيز على مقاربة زمنية ل�سريورة التعلم 

املتغري التابعاملتغري امل�صتقل
ا�صرتاتيجيات التعلم 

التنظيمي
-ا�سرتاتيجية التعلم 

بالتاأكيد على الكفاءة.
-ا�سرتاتيجية التعلم 

بالتاأكيد على البتكار.
-ا�سرتاتيجية التعلم 

بالتاأكيد على التوجهات.
-ا�سرتاتيجية التعلم 

بالتاأكيد على املهنية.

الإبداع 
-ال�سالة
-الطالقة
-املرونة

-احل�سا�سية للم�سكالت
-املخاطرة

املتغريات الدميوغرافية وال�صخ�صية
اجلن�ص، العمر، امل�ستوى الدرا�سي، 

املن�سب الإداري، اخلربة
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التنظيمي، ووفق هذا النموذج هناك خم�ص مراحل اأ�سا�سية تتمثل 
يف: 

Ú  مرحلة الك�سف: يتم خاللها الإعالن عن الرغبة يف تطوير
م�رشوع معني، حيث يتم طرح اأو عر�ص هدف التعلم.

Ú  على بامل�رشوع  املكلف  الفريق  يعر�ص  التعبئة:  مرحلة 
الفاعلني تغيري البنية الر�سمية لإدارة امل�رشوع.

Ú  التعلم، حيث �سريورة  قلب  اإنتاج اخلربات: متثل  مرحلة 
عالقة  ذات  خربات  اخلربات،  من  نوعني  ظهور  خاللها  ميكن 
مبا�رشة مبو�سوع امل�رشوع وت�سمى اخلربات املركزية واأخرى لي�ص 

لها عالقة مبا�رشة ت�سمى اخلربات غري مركزية.
Ú  مرحلة الختبار: تتمثل يف حتليل التغريات احلا�سلة يف

املنظمة �سواء يف املمار�سات اأو يف اخلطط املعرفية التي تقودها.
Ú  التنظيمية الذاكرة  تعديل  خاللها  يتم  الرتميز:  مرحلة 

وتقا�سم  تعميم  يتم  كما  وال�سمنية،  ال�رشيحة  املعارف  وت�سجيل 
اخلربات التي مت اإنتاجها )جفال، 2008: 10( 

تت�سمن  ◄ عملية  باأنه  يعرف  الإبداع:  مفهوم   � ثانيا 
اإليها بروؤية جديدة وغري ماألوفة يف  التعامل مع املواقف والنظر 
مبا  والكلية،  التنظيمية  والبيئة  الفرد  بني  جتمع  تفاعلية  عالقة 
 )Jean François, 2008 : 210( يوؤدي اإىل اإيجاد �سيء جديد واأ�سيل
، كما يعرف الإبداع باأنه عملية خلق اأ�سكال تنظيمية وممار�سات 
اإىل  اإدارية جديدة )Leed and Looise, 2005 : 109( ، مبا يوؤدي 
واحل�سا�سية  والأ�سالة  واملرونة  الطالقة  من  قدر  باأكرب  الإنتاج 
باأفراد  خا�سة  ولي�ست  عامة،  قدرة  وهي  مثري،  موقف  اأو  مل�سكلة 

دون غريهم )الهيجان، 1999: 21( 
2 � 1 � عنا�رش الإبداع: تعددت ت�سنيفات الباحثني حول 
اأ�سا�سيا  التي تعد عوامل �رشورية و�رشطا  الإبداع  حتديد عنا�رش 

لوجوده، ويتفق اأغلبهم على عوامل تتمثل يف: 
الطالقة: متثل القدرة على اإنتاج عدد كبري من الأفكار يف  �

فرتة زمنية معينة.
طريقة  � تغيري  على  العامل  قدرة  بها  يق�سد  املرونة: 

تفكريه ووجهة نظره نحو امل�سكلة وعدم تبني طريقة تفكري موحدة 
وجامدة.
اأ�سيلة،  � اأفكار  اإنتاج  على  القدرة  بها  يق�سد  الأ�سالة: 

فكلما قلت درجة �سيوع الفكرة زادت درجة اأ�سالتها.
موقف  � روؤية  على  القدرة  متثل  للم�سكالت:  احل�سا�سية 

معني ينطوي على م�سكلة اأو عدة م�سكالت حتتاج اإىل حل، يف حني 
ي�سعب على الآخرين تبينها واقرتاح حلول لها.

يف  � املبادرة  زمام  ال�سخ�ص  اأخذ  بها  يق�سد  املخاطرة: 
وا�ستعداده  لها  حلول  عن  والبحث  جديدة  واأ�ساليب  اأفكار  تبني 

لتحمل املخاطر الناجتة عنها )الزعبي، 2006: 47 - 48( 
مناذج  عدة  ظهرت  الإبداعية:  العملية  مراحل   �  2  �  2
لتعداد مراحل الإبداع متثل اأهمها يف منوذج وال�ص 1926، ووفق 

ذلك فاإن العملية الإبداعية تق�سم اإىل خم�ص مراحل اأ�سا�سية وهي: 

اأو  � بالهتمام  الإبداع  عملية  تبداأ  الهتمام:  مرحلة 
ال�سعور باحلاجة.

امل�سكلة  � حول  املعلومات  جمع  عملية  الإعداد:  مرحلة 
التي متثل حمور اهتمام املبدع.

�سعورية  � عوامل  خاللها  تتداخل  الحت�سان:  مرحلة 
ول�سعورية يف �سخ�سية املبدع.

الفكرة اجلوهرية، حيث  � الإلهام: تعرب عن ظهور  مرحلة 
يتمكن الفرد من اإعادة ترتيب اأفكاره مبا ي�سمح له بالو�سول اإىل 

ما ميثل حال منوذجيا.
مرحلة التحقق: ت�سمل عملية التب�رش والتحقق من الفكرة  �

)بطر�ص وعبوي، 2006: 42( 

الدراسات السابقة: 
عمل الباحث على الوقوف على بع�ص الدرا�سات التي يعتقد 
اأكرث  اأو  باأن لها �سلة باملو�سوع، حيث ناق�ص بع�سهم منها بعدا 

من الأبعاد املكونة للتعلم التنظيمي اأو لالإبداع.
Den-( درا�سة  يف  التنظيمي: بالتعلم  املتعلقة   للدرا�صات 
ton, 1998( تناولت العوامل التي اأ�سهمت يف تطور مفهوم التعلم 
اأبعاد  ثالثة  من  يتاألف  له  مقرتحا  منوذجا  وقدمت  التنظيمي، 
وتو�سلت  والثقايف،  والتنظيمي،  الإ�سرتاتيجي،  البعد  يف  تتمثل 
تطبيق  يتطلب  املنظمة  تعلم  يف  الرئي�سي  العامل  اأن  اإىل  الدرا�سة 
منوذج يحتوي على الأبعاد الثالثة املقرتحة، التي يتطلب اإيجادها 

دعما من الإدارة العليا.
العالقة  تناولت   )Crossan and Berdrow,2003( درا�سة 
تقدمي  اإىل  وهدفت  الإ�سرتاتيجي،  والتجديد  التنظيمي  التعلم  بني 
اإطار عام ميكن تعميمه لفهم هذه العملية بجميع املنظمات وفهم 
ال�ستجابة املطلوبة للتغيري عند التحول من اأ�سلوب تقليدي اإىل اآخر 
حديث.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة بني منوذج التعلم يف 
عند  ين�ساأ  الذي  التوتر  اإدارة  كيفية  تف�سري  وا�ستطاعت  املوؤ�س�سة 

اكت�ساف وا�ستثمار ما قد مت تعلمه �سابقا.
اأما يف درا�سة قامت بها )اأيوب، 2004( بعنوان “دور ممار�سة 
املن�ساآت  يف  ال�سرتاتيجي  التغيري  م�ساندة  يف  التنظيمي  التعلم 
النتائج  من  جمموعة  اإىل  الباحثة  فتو�سلت  الكربى«،  ال�سعودية 
اأكرث  التنظيمي كان  التعلم  الثقايف ملمار�سة  البعد  اأن  اأهمها  كان 
املتغريات ارتباطا بالتغيري الإ�سرتاتيجي يليه البعد الإ�سرتاتيجي، 

وجاء البعد التنظيمي يف املرتبة الثالثة.
ويف درا�سة )Gorelick 2005( هدفت اإىل التعرف على اأهمية 
املنظمة  خلق  يف  ي�سهم  اأنه  اإىل  تو�سلت  حيث  التنظيمي،  التعلم 
املتعلمة، كما وتكون فعالة اإذا مت الفهم العميق لدورة التعلم اأول 
ثم حتديد ال�سرتاتيجيات الإدارية التي يتم من خاللها فهم ظروف 

وبيئة املنظمة.
اأبعاد جودة اخلدمة  “دور  2012( بعنوان  )اخلالدي،  درا�سة 
تكون  وقد  التميز”،  ثقافة  تطوير  يف  التنظيمي  التعلم  وقدرات 
املجتمع من ال�رشكات ال�سناعية املدرجة يف �سوق الكويت لالأوراق 
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عالقة  وجود  اإىل  نتائجها  وتو�سلت  �رشكة،   72 وعددها  املالية 
التميز،  ثقافة  تطوير  وبني  امللمو�ص  املادي  البعد  بني  ارتباطية 
التنظيمي نظرا مل�ساهمته  اأو�ست ب�رشورة الهتمام بالتعلم  كما 

يف تطوير ثقافة التميز.
درا�سة )ديوب، 2013( بعنوان اأثر التعلم التنظيمي يف تطوير 
الباحث  الوظيفي يف قطاع امل�سارف بدم�سق، حيث وزع  امل�سار 
90 ا�ستمارة بواقع 15 ا�ستمارة يف كل م�رشف، وقد جاءت نتائج 
التعلم  دالة على وجود عالقة ذات دللة معنوية بني منط  البحث 

التنظيمي وتطوير امل�سار الوظيفي للعاملني.
 Amabile( يف درا�سة اأجراها الدرا�صات املتعلقة بالإبداع: 
التي  العوامل  لتحديد  منوذج  لو�سع   )and Sensabaugh,1992
نتائجها  تو�سلت  باملنظمات،  الإبداع  يف  �سلبا  اأو  اإيجابا  توؤثر 
اإىل اأن العوامل ذات التاأثري الإيجابي يف الإبداع هي تلك املتعلقة 
لأفكارهم  الإدارة  ودعم  واهتمام  الت�رشف  بحرية  الأفراد  ب�سعور 
توفري  وكذلك  تنفيذها،  يتم  التي  للم�رشوعات  اجليدة  واإدارتها 

الوقت الكايف واملوارد املطلوبة.
اأما درا�سة )Searle and Ball,2003( فقد هدفت اإىل حتديد 
الب�رشية  مواردها  و�سيا�سة  للمنظمات  الإبداع  اأهمية  بني  العالقة 
تويل  املنظمات  اأن  اإىل  النتائج  وتو�سلت  املتحدة،  الوليات  يف 
اأنها ف�سلت يف ترجمة هذه الأهمية اإىل  اأهمية كبرية لالإبداع غري 
الإداريني  غري  املوظفني  تكافئ  التي  الب�رشية،  املوارد  �سيا�سة 
على الإبداع، ويعّد هذا التناق�ص م�سدر املقاومة التي متنع توليد 

الأفكار اجلديدة، وتنفيذها باملنظمة.
درا�سة )Carmen, 2006( : هدفت اإىل معرفة اأثر اإدارة املوارد 
وباإجراء  الإ�سبانية،  ال�رشكات  يف  الإبداعي  الأداء  يف  الب�رشية 
درا�سة ا�ستق�سائية على 670 ابتكارا و�سعتها ال�رشكات الإ�سبانية 
اإدارة  وظائف  ممار�سات  اأن  اإىل  وتو�سلت  ال�سناعي،  القطاع  يف 
املوارد الب�رشية لها تاأثري اإيجابي يف الأداء الإبداعي يف ال�رشكات 

ال�سبانية.
درا�سة )نع�صاين: 2008( هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اأثر 
اأبعاد القيادة التحويلية يف الإبداع، و�سمل جمتمع البحث جمموعة 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  العاملني  الإداريني  املوظفني  من 
اأهمها  كان  النتائج  من  عدد  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  �سوريا، 
وجود عالقة طردية موجبة بني ال�سمات الأربعة للقيادة التحويلية 

والإبداع.
درا�سة )امل�صوط: 2011( هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اأثر 
بيئة العمل يف الإبداع الإداري، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من 
النتائج كان اأهمها وجود تاأثري ذي دللة معنوية للهيكل التنظيمي 
على  واملكافاآت  واحلوافز  القرارات،  يف  وامل�ساركة  والتدريب، 
الإبداع، وعدم وجود تاأثري ذي دللة معنوية لالأنظمة والتعليمات 

على الإبداع الإداري.

الدراسة التطبيقية: 

منهج  ● على  الدرا�سة  اعتمدت  امل�صتخدم:  البحث  منهج 
البحث الو�سفي ال�ستدليل يف جمع بياناتها حيث مت اإجراء امل�سح 

املكتبي والطالع على الأدبيات املتعلقة بكل من التعلم التنظيمي 
امليداين  البحث  �سعيد  على  اأما  لهما،  املكونة  والأبعاد  والإبداع 
اأ�سلوب ال�ستبيان  التحليلي فقد مت جمع البيانات بالعتماد على 

وحتليلها اإح�سائيا لختبار �سحة فر�سيات الدرا�سة.
جمتمع وعينة الدرا�صة: مت اإجراء الدرا�سة امليدانية على  ●

م�ستوى موؤ�س�سة فرتيال بولية عنابة، حيث تاأ�س�ست �سنة 2005 
واملجموعة  اأ�سميدال  اجلزائرية  املجموعة  بني  اتفاق  مبوجب 
رائد  فرتيال  موؤ�س�سة  ’’VILLARMIR‹‹.تعد  فيالرمير  الإ�سبانية 
نذكر  منتجاتها  اأهم  ومن  باجلزائر،  البرتوكيميائية  لل�سناعة 
الأمونياك، حم�ص النرتيك، الأ�سمدة الفو�سفاتية الب�سيطة، الأ�سمدة 

املركبة الثنائية والثالثية، نرتات الأمونيوم، الفو�سفات الب�سيط.
مت اختيار عينة ع�سوائية قدرت بـ )325( عامال بن�سبة )50 
اأفرادها  على  ال�ستمارات  وزعت  حيث  الدرا�سة،  جمتمع  من   )%
كافة، ا�سرتجع منها )214( مع ا�ستبعاد )64( منها غري م�ستوفية 
للبيانات، وبذلك خ�سعت )150( ا�ستمارة مثلت ما ن�سبته )70.09 
%( من ال�ستمارات امل�سرتجعة و )46.15 %( من عينة الدرا�سة 

وهي ن�سبة مقبولة لأغرا�ص البحث.
ثالثة  ● من  مكونة  ا�ستمارة  ا�ستخدام  مت  الدرا�صة:  اأداة 

وال�سخ�سية  الوظيفية  اخل�سائ�ص  حول  الأول  متحور  حماور، 
ا�سرتاتيجيات  لتحديد  الثاين فخ�س�ص  اأما  الدرا�سة،  حول مفردات 
خالل  من  لالإبداع  فخ�س�ص  الثالث  املحور  اأما  التنظيمي،  التعلم 
طرح اأ�سئلة حول عنا�رشه.وقد مت العتماد يف املحورين الأخريين 
على مقيا�ص ليكرت اخلما�سي الذي تتفاوت درجاته ح�سب درجة 
املوافقة على كل فقرة من فقرات املحورين كالآتي: موافق ب�سدة 
)5( ، موافق )4( ، حمايد )3( ، غري موافق )2( ، غري موافق ب�سدة 

. )1(
�صدق الأداة وثباتها: للتاأكد من ثبات الأداة مت ا�ستخراج  ●

معامل الت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة وبا�ستخدام معامل كرونباخ 
- الفا، واجلدول رقم )01( يو�سح ذلك كالآتي: 

الجدول رقم )01( : 
قيم معامل كرونباخ - الفا لكل بعد من أبعاد الدراسة

اأبعاد متغريات متغريات الدرا�صة
الدرا�صة

معامل الثبات 
لكل بعد

ا�سرتاتيجيات 
التعلم التنظيمي

بالتاأكيد على 
0.87الكفاءة

بالتاأكيد على 
0.83البتكار 

بالتاأكيد على 
0.99التوجهات

بالتاأكيد على 
0.99املهنية

بالتاأكيد على 
0.92الرتكيز

عنا�رش 
0.97الطالقةالإبداع 
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اأبعاد متغريات متغريات الدرا�صة
الدرا�صة

معامل الثبات 
لكل بعد

عنا�رش 

0.97املرونة

0.98الإبداع

احل�سا�سية 
0.97للم�سكالت

0.96املخاطرة

الثبات  معامالت  جميع  اأن   )01( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
كانت اأعلى من 0.80 فبالن�سبة للمتغري امل�ستقل نالحظ باأن اأعلى 
قيمة �سجلت لبعدي التعلم بالتاأكيد على التوجهات وعلى املهنية، 
اأقل  لكل منهما، وكانت   )0.99( بلغ معامل كرونباخ–الفا  حيث 
فيما  اأما   ،  )0.83( بـ  البتكار  على  بالعتماد  التعلم  لبعد  قيمة 
 )0.95( تفوق  ثبات  معامالت  ت�سجيل  مت  فقد  الإبداع  يخ�ص 
وكان اأكرثها ارتفاعا بعد الأ�سالة )0.98( واأقلها بعد املخاطرة 
)0.96( ، وبالتايل فاإن جميع قيم كرونباخ - األفا جلميع الأبعاد 

تعد مرتفعة ومنا�سبة لأغرا�ص الدرا�سة.
اأ�صاليب التحليل الإح�صائي: مت ا�ستخدام برنامج الرزم  ●

الإح�سائية للعلوم الجتماعية SPSS الن�سخة 20، لتحليل اأ�سئلة 
الإح�سائية  الأ�ساليب  با�ستخدام  فر�سياتها  واختبار  الدرا�سة 

الآتية: 
1 . Descriptive statistic الو�سفي  الإح�ساء  مقايي�ص 

mesures لو�سف خ�سائ�ص املبحوثني من خالل الو�سط احل�سابي، 
النحراف املعياري، والن�سب املئوية.

لختبار . 2  analys of variance لالنحدار  التباين  حتليل 
مدى �سالحية منوذج للدرا�سة.

لختبار . 3  Multiple regression املتعدد  النحدار  حتليل 
اأثر ا�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي على اإبداع العاملني.

ممار�سة . 4 نحو  الفروق  لختبار   T � test اختبار 
ا�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي والإبداع والتي تعزى ملتغري اجلن�ص.

للمتغريات . 5 الفروق  لختبار  الأحادي  التباين  حتليل 
املتغري  اإزاء  املبحوثني  ت�سورات  يف  والوظيفية  الدميوغرافية 

التابع وامل�ستقل وخمتلف اأبعادهما.
التي تعزى . 6 البعدية  الفروق  LSD ملعرفة م�سدر  اختبار 

للمتغريات الدميوغرافية والوظيفية.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

خ�صائ�س عينة الدرا�صة: اجلدول رقم )02( يو�سح ذلك  ●
كالآتي: 

جدول رقم )02( : 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية والوظيفية

الن�صبة  % العددم�صتويات املتغريمتغريات الدرا�صة

اجلن�ص
9966.00ذكر

5134.00اأنثى

الن�صبة  % العددم�صتويات املتغريمتغريات الدرا�صة

العمر

3724.70اأقل من 30 �سنة

305436.00 - 40 �سنة

413724.70 – 50 �سنة

2214.60اأكرث من 50 �سنة 

امل�ستوى الدرا�سي

1912.80ثانوية فاأقل

4127.30دبلوم

8053.30جامعي

0805.30ماج�ستري

0201.30دكتوراه

امل�ستوى الإداري

1510.00اإدارة عليا

7147.30اإدارة و�سطى

6442.70اإدارة دنيا

اخلربة 
الوظيفية

1409.30اأقل من 5 �سنوات

054228.00 - 10 �سنوات

114932.70 - 16 �سنة

173926.00 - 22 �سنة

0604.00اأكرث من 22 �سنة

يالحظ من اجلدول رقم )02( اأن ن�سبة الذكور اأعلى من ن�سبة 
 ،  )%  66.00( �سجلت  حيث  اجلن�ص  مبتغري  يتعلق  فيما  الإناث 
وبالن�سبة ملتغري العمر فقد كانت اأعلى ن�سبة للعاملني الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 30 اإىل 40 �سنة بن�سبة )36.00 %( ، وبالتايل فاإن 
ت�ستقطب  املوؤ�س�سة  باأن  يدل  مما  ال�سباب  فئة  من  العاملني  اغلب 
كانت  فقد  الدرا�سي  امل�ستوى  بالن�سبة ملتغري  اجلديدة.اأما  العمالة 
للمتح�سلني  واأقلها   )%  53.30( بن�سبة  للجامعيني  ن�سبة  اأعلى 
على �سهادة الدكتوراه بـ )01.30 %( وهي اأقل ن�سبة مقارنة مع 
جميع الن�سب املئوية جلميع املتغريات.وبالن�سبة ملتغري امل�ستوى 
اأما  الو�سطى،  لالإدارة   )%  47.30( ن�سبة  ت�سجيل  فقد مت  الإداري 
متغري اخلربة الوظيفية فقد كانت اأعلى ن�سبة للذين ترتاوح خربتهم 
من 11 اإىل 16 �سنة بـ )32.70 %( ، يليها العمال ذوو اخلربة من 
05 اإىل 10 �سنة بـ )28.00 %( يف املن�سب مما يدل على وجود 

خربات مرتاكمة باملوؤ�س�سة ووجود ا�ستقرار وظيفي بها.
الإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة:  ●
ا�سرتاتيجيات  ◄ ممار�سة  مدى  »ما  مفاده  الأول:  ال�سوؤال 

لالإجابة  فرتيال«،  العاملون مبوؤ�س�سة  يراها  التنظيمي كما  التعلم 
املعيارية  النحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  اإيجاد  مت  فقد  عليه 
والأهمية الن�سبية، و�سيتم التعامل مع قيم املتو�سطات احل�سابية، 

لتف�سري البيانات كالتايل: 
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منخف�سمتو�صطمرتفع

اأعلى من 2.5 من 3.5 فاأعلى
2.5 فما دون- 3.49

الجدول رقم )03( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول مدى ممارسة استراتيجيات التعلم 

التنظيمي 

ا�سرتاتيجيات التعلم 
التنظيمي

الو�سط 
احل�سابي

النحراف 
امل�ستوىالأهميةاملعياري

متو�سط3.301.023بالتاأكيد على الكفاءة

متو�سط3.291.024بالتاأكيد على البتكار
بالتاأكيد على 

متو�سط2.521.125التوجهات

مرتفع3.760.961بالتاأكيد على املهنية

متو�سط3.381.112بالتاأكيد على الرتكيز

متو�سط - 3.240.46الدرجة الكلية

اأن  اإىل   )03( رقم  اجلدول  يف  الإح�سائية  املعطيات  ت�سري 
املتو�سط الكلي لأبعاد ا�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي كان متو�سطا 
حيث بلغ )3.24( وبانحراف معياري يقدر بـ )0.46( لأن جميع 
التعلم بالتاأكيد  املتو�سطات �سجلت درجة متو�سطة با�ستثناء بعد 
 )3.76( بـ  يقدر  مرتفع  متو�سط ح�سابي  �سجل  الذي  املهنية  على 
تويل  املوؤ�س�سة  اأن  على  يدل  وهذا  الأوىل،  املرتبة  بذلك  حمتال 
اهتماما كبريا بتزويد العاملني مبهارات وخربات عن طريق برامج 
التدريب.اأما املرتبة الأخرية من حيث درجة الأهمية فكانت لبعد 
التعلم بالتاأكيد على التوجهات، حيث مت ت�سجيل متو�سط ح�سابي 
 ،  )1.12( معياري  وانحراف  متو�سطة  بدرجة   )2.57( بـ  يقدر 
بتوجهاتها  عمالها  بتعريف  تهتم  ل  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�سري  مما 

الإ�سرتاتيجية.
الإبداع  ◄ عنا�رش  توفر  مدى  »ما  مفاده  الثاين:  ال�سوؤال 

املتو�سطات  احت�ساب  مت  فقد  باملوؤ�س�سة«،  املبحوثون  يراها  كما 
احل�سابية والنحرافات املعيارية، وهي مو�سحة باجلدول التايل: 

جدول رقم )04( : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعناصر اإلبداع

الو�صط عنا�رش الإبداع
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىالأهميةاملعياري

مرتفع3.601.222الطالقة

مرتفع3.931.191املرونة

متو�سط3.061.384الأ�سالة
احل�سا�سية 
متو�سط3.341.383للم�سكالت

منخف�ص2.451.355املخاطرة

الو�صط عنا�رش الإبداع
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىالأهميةاملعياري

متو�سط - 3.280.69الدرجة الكلية

لأبعاد  الكلي  املتو�سط  اأن  اإىل  الإح�سائية  املعطيات  ت�سري 
الإبداع كان متو�سطا اإذ بلغ )3.28( وبانحراف معياري )0.69( 
متو�سط  ت�سجيل  مت  حيث  الأوىل  املرتبة  املرونة  بعد  احتل  وقد   ،
ح�سابي مرتفع قّدر بـ )3.93( مما يدل على اأن املبحوثني لديهم 
قدرة على تغيري اأفكارهم وا�ستيعاب كل ما هو جديد.واحتل املرتبة 
وبالتايل   ،  )3.60( بـ  قدر  مرتفع  مبتو�سط  الطالقة  بعد  الثانية 
متنوعة.واحتل  اأفكار  تقدمي  على  بقدرة  يتمتعون  املبحوثني  فاإن 
املرتبة الثالثة والرابعة بعدا احل�سا�سية للم�سكالت والأ�سالة على 
التوايل مبتو�سط ح�سابي يقدر بـ )3.34( و )3.06( ، مما ي�سري اإىل 
قدرة املبحوثني على اكت�ساف الأخطاء وامل�سكالت وقدرة مرتفعة 
تقدمي  على  القدرة  من  متو�سط  م�ستوى  اإىل  بالإ�سافة  حلها  على 
لبعد  كانت  فقد  الأخرية  املرتبة  متكررة.اأما  وغري  جديدة  اأفكار 
عدم  على  يدل  مما   )2.45( بـ  يقدر  ح�سابي  مبتو�سط  املخاطرة 

رغبة املبحوثني يف املخاطرة وحتمل م�سوؤولية مبادرات فردية.
اختبار فر�صيات الدرا�صة:  ●

الفر�سية الرئي�سية الأوىل: »ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية 
ل�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي على الإبداع باملوؤ�س�سة«.مت حتليل 
الفر�سية  النموذج لختبار  للتاأكد من �سالحية  التباين لالنحدار 

الرئي�سة الأوىل واجلدول رقم )05( يو�سح ذلك: 
الجدول رقم )05( : 

نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية نموذج الدراسة

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

 F
املح�صوبة

م�صتوى 
F دللة

24.39460.530النحدار

11.34*0.029 48.1681030.468اخلطاأ

 - 72.558149الكلي

 R=0.122 ) 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي*
 )R2=0.014

يتبني من معطيات اجلدول رقم )05( ثبات �سحة النموذج 
لختبار الفر�سية الرئي�سية الأوىل حيث بلغت قيمة )F( املح�سوبة 
امل�ستقل  املتغري  اأبعاد  اأن  نف�سه  اجلدول  من  ويت�سح   )11.34(
)التعلم التنظيمي( – جمتمعة - تف�رش ما مقداره 01.40  % فقط 
من التباين يف املتغري التابع )الإبداع( وهي قوة تف�سريية �سعيفة 
اأقل من  جدا.كما مت ت�سجيل قيمة احتمالية بلغت )0.029( وهي 
دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  ي�سري  مما  الإح�سائية،  الدللة  م�ستوى 
مبوؤ�س�سة  الإبداع  على  التنظيمي  التعلم  ل�سرتاتيجيات  اإح�سائية 
اأثر هذه الأبعاد يف املتغري التابع فاإن  فرتيال، ومن اأجل اختبار 

اجلدول رقم )06( يو�سح ذلك: 
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جدول رقم )06( : 

االنحدار المتعدد الختبار أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في اإلبداع

ا�صرتاتيجيات 
اخلطاأ Aالتعلم التنظيمي

Beta Tاملعياري
املح�صوبة

م�صتوى 
T دللة

بالتاأكيد على 
0.018*0.0780.0580.1141.346الكفاءة

بالتاأكيد على 
0.019*0.0750.0580.1101.296البتكار

بالتاأكيد على 
0.009*0.0060.0510.0100.122التوجهات

بالتاأكيد على 
0.012*0.0930.0590.1281.564املهنية

بالتاأكيد على 
0.043*0.0420.0540.0660.777الرتكيز

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

ومن   )06( رقم  اجلدول  يف  الإح�سائية  النتائج  من  يتبني 
متابعة معامالت Beta وقيم )T( اأن اأبعاد املتغري امل�ستقل املتمثلة 
التوجهات،  على  البتكار،  على  الكفاءة،  على  بالتاأكيد  التعلم  يف 
اإح�سائية  دللة  ذو  اأثرا  متار�ص  الرتكيز،  على  وبالتاأكيد  املهنية 
على اإبداع العاملني بدليل ارتفاع معامالت Beta والتي كانت على 
التوايل )0.114( ، )0.110( ، )0.010( ، )0.128( ، )0.066( 
 ،  )0.019(  ،  )0.018( بـ  التوايل  على  تقدر  احتمالية  وبقيم 
الدللة  م�ستوى  من  اأقل  وهي   )0.043(  ،  )0.012(  ،  )0.009(
0.05.وبناء على ذلك تقبل الفر�سية البديلة التي تن�ص على وجود 
اأثر ذي دللة اإح�سائية ل�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي على اإبداع 

العاملني باملوؤ�س�سة.
Ú  اختبار الفر�سيات الفرعية: �سيتم درا�سة اأثر ا�سرتاتيجيات

التعلم التنظيمي على كل بعد من اأبعاد الإبداع، من خالل اختبار 
الفر�سيات الفرعية بالعتماد على مقيا�ص النحدار املتعدد.

Ú  اختبار الفر�سية الفرعية الأوىل: »ل يوجد اأثر ذو دللة
الطالقة«،  بعد  على  التنظيمي  التعلم  ل�سرتاتيجيات  اإح�سائية 

واجلدول رقم )07( يو�سح ذلك: 
الجدول رقم )07( : 

االنحدار المتعدد الختبار أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي على الطالقة

ا�صرتاتيجيات 
اخلطاأ Aالتعلم التنظيمي

Beta Tاملعياري
املح�صوبة

م�صتوى 
T دللة

بالتاأكيد على 
الكفاءة

 - 
0.167

0.098
 - 

0.139
1.694 - 

 - 
0.092

بالتاأكيد على 
0.0980.099البتكار

 - 
0.082

0.985 - 
 - 

0.326

بالتاأكيد على 
0.040*0.1820.0870.1672.078التوجهات

بالتاأكيد على 
0.1530.1010.1211.5200.131املهنية

بالتاأكيد على 
0.039*0.1900.0910.1742.087الرتكيز

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

بالتاأكيد  التعلم  من  كال  اأن   )07( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
املهنية  على  وبالتاأكيد  البتكار،  على  وبالتاأكيد  الكفاءة،  على 
منخف�سة  قيم  ت�سجيل  مت  حيث  الطالقة  بعد  على  تاأثري  لها  لي�ص 
ملعامالت Beta لكل منها على التوايل ) - 0.139( ، ) - 0.082( 
، )0.121( ، ومب�ستوى دللة يقدر بـ )0.092 -( ، ) - 0.326( 
 ،0.05 الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  من  اأكرب  وهي   ،  )0.131(  ،
اجلدول  من  يت�سح  كما  ال�سفرية،  الفر�سية  قبول  اإىل  يوؤدي  مما 
التوجهات، والتعلم بالتاأكيد على  التعلم بالتاأكيد على  نف�سه باأن 
الرتكيز ميار�سان تاأثريا ذا دللة اإح�سائية على بعد الطالقة حيث 
بلغ م�ستوى دللة T لكل منهما على التوايل )0.040( و )0.039( 
، وهي اأقل من م�ستوى الدللة مما يوؤدي اإىل قبول الفر�سية البديلة 
التي تن�ص على وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية لبعد التعلم بالتاأكيد 

على التوجهات وبالتاأكيد على الرتكيز على الطالقة.
Ú  اختبار الفر�سية الفرعية الثانية: التي مفادها” ل يوجد

بعد  يف  التنظيمي  التعلم  ل�سرتاتيجيات  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر 
املرونة”، واجلدول رقم )08( يو�سح ذلك: 
الجدول رقم )08( : 

االنحدار المتعدد الختبار أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في المرونة

ا�صرتاتيجيات 
اخلطاأ Aالتعلم التنظيمي

Beta Tاملعياري
املح�صوبة

م�صتوى 
T دللة

بالتاأكيد على 
الكفاءة

 - 
0.203

0.098
 - 

0.173
2.066 - *0.041

بالتاأكيد على 
البتكار

 - 
0.108

0.099
 - 

0.092
1.091 - 0.277

بالتاأكيد على 
0.0920.0870.0861.0530.294التوجهات

بالتاأكيد على 
0.1450.1010.1171.4340.154املهنية

بالتاأكيد على 
0.0570.0910.0530.6260.532الرتكيز

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

 )08( رقم  اجلدول  يف  الإح�سائية  املعطيات  خالل  من 
نالحظ باأن كال من بعد التعلم بالتاأكيد على البتكار، والتوجهات، 
الدللة  م�ستوى  من  اأكرب  معنوية  بقيم  �سجلت  والرتكيز  واملهنية، 
 )0.154( ،  )0.294( ، 0.05 التي كانت على التوايل )0.277( 
اإح�سائية  دللة  ذي  اأثر  وجود  عدم  على  يدل  مما   ،  )0.532(  ،
ذي  اأثر  وجود  نف�سه  اجلدول  املرونة.�سجل  بعد  على  الأبعاد  لهذه 
يف  الكفاءة  على  بالتاأكيد  التعلم  لإ�سرتاتيجية  اإح�سائية  دللة 
 )0.041( بـ  يقدر  دللة  م�ستوى  ت�سجيل  مت  حيث  املرونة،  بعد 
اإىل رف�ص  يوؤدي  الإح�سائية مما  الدللة  م�ستوى  اأ�سغر من  وهي 
الفر�ص ال�سفري، وقبول الفر�ص البديل الذي مفاده وجود اأثر ذي 
دللة اإح�سائية لإ�سرتاتيجية التعلم بالتاأكيد على الكفاءة يف بعد 

املرونة.
ذو  � اأثر  يوجد  ل   « الثالثة:  الفرعية  الفر�سية  اختبار 

الأ�سالة  بعد  التنظيمي يف  التعلم  اإح�سائية ل�سرتاتيجيات  دللة 
واجلدول رقم )09( يو�سح ذلك: 
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الجدول رقم )09( : 
االنحدار المتعدد ألثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في بعد األصالة

ا�صرتاتيجيات 
اخلطاأ Aالتعلم التنظيمي

Beta Tاملعياري
املح�صوبة

م�صتوى 
T دللة

بالتاأكيد على 
0.1530.1100.1131.3840.169الكفاءة

بالتاأكيد على 
0.5000.1110.0370.4520.652البتكار

بالتاأكيد على 
التوجهات

 - 
0.313

0.980
 - 

0.254
3.198 - *0.02

بالتاأكيد على 
املهنية

 - 
0.166

0.113
 - 

0.116
1.471 - 0.143

بالتاأكيد على 
الرتكيز

 - 
0.193

0.102
 - 

0.155
1.887 - 0.061

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

على  بالتاأكيد  التعلم  ا�سرتاتيجيات  اأن  اجلدول  من  يت�سح 
بعد  يف  تاأثري  لها  لي�ص  والرتكيز  املهنية،  البتكار،  الكفاءة، 
 )0.652(  ،  )0.169( بـ  الحتمالية  الأ�سالة، حيث قدرت قيمها 
ال�سفرية  الفر�سية  قبول  اإىل  يوؤدي  مما   )0.061(  ،  )0.143(  ،
التي مفادها عدم وجود اأثر للتعلم بالتاأكيد على الكفاءة، البتكار، 
اإ�سرتاتيجية  باأن  يالحظ  كما  الأ�سالة،  بعد  يف  والرتكيز  املهنية 
 )0.02( دللة  م�ستوى  �سجلت  التوجهات  على  بالعتماد  التعلم 
البديلة  الفر�سية  تقبل  وبالتايل  املقبول،  امل�ستوى  من  اأقل  وهو 
بعد  يف  الإ�سرتاتيجية  لهذه  دللة  ذي  اأثر  وجود  على  تن�ص  التي 

الأ�سالة.
دللة  ذو  اأثر  يوجد  »ل  الرابعة:  الفرعية  الفر�سية  اختبار 
احل�سا�سية  بعد  على  التنظيمي  التعلم  ل�سرتاتيجيات  اإح�سائية 

للم�سكالت«، لختبار �سحتها اجلدول رقم )10( يو�سح ذلك: 
الجدول رقم )10( : 

االنحدار المتعدد ألثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في الحساسية للمشكالت

ا�صرتاتيجيات 
اخلطاأ Aالتعلم التنظيمي

Beta Tاملعياري
املح�صوبة

م�صتوى 
T دللة

بالتاأكيد على 
الكفاءة

 - 
0.239

0.115
 - 

0.177
2.087 - *0.039

بالتاأكيد على 
البتكار

 - 
0.073

0.116
 - 

0.054
0.636 - 0.526

بالتاأكيد على 
0.0600.1020.0490.5910.555التوجهات

بالتاأكيد على 
0.0580.1170.0410.4960.621املهنية

بالتاأكيد على 
0.0350.1060.0280.3290.742الرتكيز

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

بالكفاءة  التعلم  اإ�سرتاتيجية  اأن  ال�سابق  اجلدول  نالحظ من 
للم�سكالت،  احل�سا�سية  بعد  على  اإح�سائية  دللة  ذا  اأثرا  �سجلت 

على  عاٍل  بح�ص  يتمتعون  الكفاءة  ذوي  العمال  اأن  على  يدل  مما 
اكت�ساف امل�سكالت وحلها، حيث مت ت�سجيل م�ستوى معنوية يقدر 
بـ0.039 وهي اأقل من م�ستوى الدللة 0.05، مما يوؤدي اإىل قبول 
اأثر ذي دللة لإ�سرتاتيجية  البديل الذي ين�ص على وجود  الفر�ص 
التعلم بالتاأكيد على الكفاءة على بعد احل�سا�سية للم�سكالت، فيما 
بدليل  البعد  هذا  يف  ال�سرتاتيجيات  لباقي  اأثر  اأي  ت�سجيل  يتم  مل 
ارتفاع م�ستويات دللتها عن م�ستوى املعنوية 0.05، الأمر الذي 
اأثر  الذي ين�ص على عدم وجود  ال�سفري  الفر�ص  اإىل قبول  يوؤدي 
ذي دللة اإح�سائية ل�سرتاتيجيات التعلم بالتاأكيد على البتكار، 

والتوجهات، واملهنية، والرتكيز على بعد احل�سا�سية للم�سكالت.
ذو  � اأثر  يوجد  ل   « اخلام�سة:  الفرعية  الفر�سية  اختبار 

دللة اإح�سائية ل�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي يف بعد املخاطرة 
»، ولختبار �سحتها اجلدول رقم )11( يو�سح ذلك: 

جدول رقم )11( : 
االنحدار المتعدد الختبار أثر استراتيجيات التعلم التنظيمي في المخاطرة

ا�صرتاتيجيات 
اخلطاأ Aالتعلم التنظيمي

Beta Tاملعياري
املح�صوبة

م�صتوى 
T دللة

بالتاأكيد على 
0.0680.1110.510.6090.543الكفاءة

بالتاأكيد على 
البتكار

 - 
0.1480.112 - 

0.112
 - 

1.3240.188

بالتاأكيد على 
0.0110.0990.0090.1110.912التوجهات

بالتاأكيد على 
0.018*0.2730.1140.1952.403املهنية

بالتاأكيد على 
0.1190.1030.0981.1540.250الرتكيز

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

من خالل املعطيات الإح�سائية باجلدول رقم )11( نالحظ 
باأن هناك اأثرا لبعد التعلم بالتاأكيد على املهنية على بعد املخاطرة، 
بـ  بـ )0.195( وبقيمة معنوية تقدر   Beta حيث مت ت�سجيل قيمة 
)0.018( وهي اأقل من م�ستوى الدللة الإح�سائية 0.05، اأما فيما 
يخ�ص باقي الإ�سرتاتيجيات فلم يتم ت�سجيل اأثر لها يف هذا البعد 
الدللة  م�ستوى  عن  الإح�سائية  دللتها  م�ستويات  ارتفاع  بدليل 
املعنوية، الأمر الذي يوؤدي اإىل قبول الفر�سية ال�سفرية التي تن�ص 
اإ�سرتاتيجيات  من  لكل  اإح�سائية  دللة  ذي  اأثر  وجود  عدم  على 
التعلم التنظيمي املتعلقة بالتعلم بالتاأكيد على الكفاءة، والبتكار، 
البديل  الفر�ص  وقبول  املخاطرة،  بعد  على  والرتكيز  والتوجهات 
لإ�سرتاتيجية  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  اأنه  على  ين�ص  الذي 
التعلم التنظيمي من خالل التاأكيد على املهنية على بعد املخاطرة.
ذات  فروق  توجد  “ل  الثانية:  الرئي�سية  الفر�سية  اختبار 
ا�سرتاجتيات  ممار�سة  نحو  املبحوثني  اجتاه  يف  اإح�سائية  دللة 
من  والوظيفية”،  الدميوغرافية  للمتغريات  تعزى  التنظيمي  التعلم 
ملعرفة   T � test معامل  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  اختبار  اأجل 
ا�سرتاتيجيات  ممار�سة  نحو  املبحوثني  بني  فروق  وجود  مدى 
حتليل  اإىل  بالإ�سافة  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  التنظيمي  التعلم 
لعوامل  تعزى  التي  الفروق  ملعرفة   Anova الأحادي  التباين 
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الإداري. وامل�ستوى  الوظيفية  واخلربة  الدرا�سي،  وامل�ستوى  العمر، 
واجلدولن رقم )12( و )13( يو�سحان ذلك: 

جدول رقم )12( : 
اختبار T - test للفروق في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة استراتيجيات التعلم 

التنظيمي تعزى لمتغير الجنس

الو�صط اجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 F
املح�صوبة

م�صتوى 
F دللة

3.2550.462ذكر
0.0470.774

3.2320.448اأنثى

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

اجتاهات  يف  فروق  وجود  عدم  نالحظ   )12( اجلدول  من 
املح�سوبة   F قيمة  بلغت  حيث  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  املبحوثني 
م�ستوى  من  اأكرب   )0.774( دللة  م�ستوى  ت�سجيل  )0.047( ومت 
الدللة الإح�سائية 0.05، مما يوؤدي اإىل قبول الفر�سية التي تن�ص 
على عدم وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية يعزى ملتغري اجلن�ص نحو 
ممار�سة ا�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي مبوؤ�س�سة فرتيال، واجلدول 

رقم )13( يدر�ص الفروق التي تعزى لباقي املتغريات كالآتي: 
الجدول رقم )13( : 

التباين األحادي للفروق في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة استراتيجيات التعلم التنظيمي 
تعزى للعمر، والمستوى الدراسي، والخبرة، والمستوى اإلداري

اأبعاد املتغري
املتغري

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 F
دللة Fاملح�صوبة

العمر

3.2300.483اأقل من 30

0.6240.601
 40 - 303.1920.453

50 - 413.3060.464

3.310.414اأكرث من 50

امل�ستوى 
الدرا�سي

3.2350.419ثانوية فاأقل

1.1670.328

3.2420.340دبلوم

3.2670.507جامعي

2.9910.516ماج�ستري

3.700.329دكتوراه

اخلربة 
الوظيفية

 )بال�سنة( 

3.2950.514اأقل 05

1.3390.258

10 - 53.1630.413

 16 - 113.1950.542

 22 - 173.3690.336

3.3550.466اكرث من 22

املن�سب 
الداري

3.2660.592اإدارة عليا

0.6640.516 3.2020.479اإدارة و�سطى

3.3920.394اإدارة دنيا

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

ت�سجيل  )13( نالحظ عدم  رقم  اجلدول  من خالل معطيات 
فروق تعزى ملتغري العمر، وامل�ستوى الدرا�سي، واخلربة، وامل�ستوى 
كانت  حيث  التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ممار�سة  نحو  الإداري 
 ،  )1.167(  ،  )0.624( التوايل  على  منهم  لكل  منخف�سة   F قيم 
اإح�سائية  .كما مت ت�سجيل م�ستويات دللة   )0.664(  ،  )1.339(
 ،  )0.258(  ،  )0.328(  ،  )0.601( التوايل  على  منها  لكل 
)0.516( وهي جميعها اأكرب من م�ستوى الدللة 0.05 مما يوؤدي 
ذي  اأثر  وجود  عدم  على  تن�ص  التي  ال�سفرية  الفر�سية  قبول  اإىل 
تعزى  التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ملمار�سة  اإح�سائية  دللة 

للمتغريات الدميوغرافية والوظيفية.
Ú  اختبار الفر�سية الرئي�سة الثالثة: “ ل توجد فروق ذات

تعزى  الإبداع  املبحوثني نحو ممار�سة  اإح�سائية يف اجتاه  دللة 
هذه  اختبار  اأجل  ومن  والوظيفية”،  الدميوغرافية  للمتغريات 
الفر�سية مت ا�ستخدام معامل T � test ملعرفة مدى وجود فروق بني 
بالإ�سافة  اجلن�ص،  تعزى ملتغري  الإبداع  املبحوثني نحو ممار�سة 
الفروق  ملعرفة   Anova الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  اإىل 
الوظيفية  واخلربة  الدرا�سي،  وامل�ستوى  العمر،  لعوامل  تعزى  التي 

وامل�ستوى الإداري واجلدولن رقم )14( و )15( يو�سحان ذلك: 
جدول رقم )14( : 

اختبار T - test للفروق في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة اإلبداع تعزى لمتغير الجنس

الو�صط اجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 F
املح�صوبة

م�صتوى 
F دللة

3.2860.647ذكر
4.8570.833

3.2610.792اأنثى

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

من خالل اجلدول )14( يالحظ عدم وجود فروق يف اجتاهات 
املبحوثني تعزى ملتغري اجلن�ص نحو ممار�سة الإبداع، حيث بلغت 
قيمة F املح�سوبة )4.857( ومت ت�سجيل م�ستوى دللة )0.833( 
التايل  0.05، واجلدول  الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  اأكرب من  وهو 
التباين  باحت�ساب  املتغريات  لباقي  تعزى  التي  الفروق  يدر�ص 

الأحادي كالآتي: 
الجدول رقم )15( : 

تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات المبحوثين نحو اإلبداع تعزى للعمر، والمستوى 
الدراسي، والخبرة، والمستوى اإلداري

اأبعاد املتغري
املتغري

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 F
دللة Fاملح�صوبة

العمر

3.3170.328اأقل من 30

0.6760.568
 40 - 303.3350.818

50 - 413.1360.729

3.3090.577اأكرث من 50

امل�ستوى 
الدرا�سي

3.5710.707ثانوية فاأقل

1.410
 

0.234
3.2710.588دبلوم

3.2400.730جامعي
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اأبعاد املتغري
املتغري

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 F
دللة Fاملح�صوبة

امل�ستوى 
الدرا�سي

3.1500.819ماج�ستري

2.6330.329دكتوراه

اخلربة 
الوظيفية

 )بال�سنة( 

3.5040.544اأقل 05

2.742*0.031

10 - 53.2650.676

 16 - 113.3900.746

 22 - 173.1860.643

2.5220.690اكرث من 22

املن�سب 
الداري

2.8440.673اإدارة عليا

3.517*0.032 3.2920.749اإدارة و�سطى

3.3640.611اإدارة دنيا

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي 0.05

من  كل  يف  فروق  ت�سجيل  عدم  اجلدول  خالل  من  يالحظ 
ت�سجيل  مت  حيث  الإبداع،  ممار�سة  نحو  الدرا�سي  وامل�ستوى  العمر 
 )0.234( و   )0.568( التوايل  على  منهما  لكل  دللة  م�ستويات 
فروق  ت�سجيل  مت  حني  0.05.يف  الدللة  م�ستوى  من  اأكرب  وهي 
مت  حيث  الإداري  وامل�ستوى  اخلربة  ملتغري  تعزى  املبحوثني  بني 
ت�سجيل درجات دللة اأقل من م�ستوى الدللة، وكانت على التوايل 
)0.031( ، )0.032( .ومن اأجل معرفة م�سدر الفروق مت احت�ساب 
معامل LSD للمقارنات البعدية لكل متغري ملعرفة م�سدر التباين 

يف كل منهما، كالآتي: 
الجدول رقم )16( : 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية في اتجاهات المبحوثين نحو ممارسة اإلبداع تعزى 
لمتغير الخبرة

الو�صط 
 (2.522)  (3.186)  (3.390)  (3.265)  (3.504) احل�صابي 

�صنوات 
17 - 1122 - 516 - 10اأقل من 5اخلربة

اأكرث من 
22

0.04*____اأقل من 5

10 - 5____*0.014

16 - 11____*0.04

22 - 17____*0.028

اأكرث من 
22*0.04*0.014*0.04*0.028_

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل او يساوي 0.05

يالحظ ت�سجيل فروق بني العمال الذين ترتاوح خربتهم من 
22 �سنة فاأكرث، وكل فئات اخلربة الأقل منها، وقد كانت جميعها 
ل�سالح هذه الأخرية ب�سبب ت�سجيل متو�سطات ح�سابية مرتفعة عن 
املتو�سط احل�سابي لفئة 22 �سنة فاأكرث والذي يقدر بـ )2.522( ، 

وهو اأقل متو�سط ح�سابي مت ت�سجيله.

الجدول رقم )17( : 
اختبار LSD للمقارنات البعدية نحو اإلبداع تعزى للمستوى اإلداري

املتو�صطات 
 (3.364)  (3.292)  (2.844) احل�صابية

امل�صتوى 
اإدارة دنيااإدارة و�سطى اإدارة عليا الداري

0.009*__اإدارة عليا

___اإدارة و�صطى

__0.009*اإدارة دنيا

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل او يساوي 0.05

باأن اجتاهات املبحوثني نحو ممار�سة   )17( يبني اجلدول 
الإبداع الذين ينتمون اإىل م�ستوى الإدارة الدنيا يف موؤ�س�سة فرتيال 
ارتفاع  بدليل  العليا  الإدارة  اإىل  ينتمون  الذين  اأعلى من زمالئهم 
متو�سطها احل�سابي الذي قدر بـ )2.844( .مما ي�سري اإىل اأنهم اأكرث 
ا�ستعدادا لالإبداع ورمبا يرجع ذلك اإىل احتكاكهم املبا�رش مبراحل 

الإنتاج.

نتائج الدراسة: 
اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن املتو�سطات احل�سابية لت�سورات . 1

املبحوثني مبوؤ�س�سة فرتيال فيما يخ�ص مدى ممار�سة ا�سرتاتيجيات 
التعلم التنظيمي وعنا�رش الإبداع كانت متو�سطة.

اإح�سائية . 2 دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 
الكفاءة،  على  بالتاأكيد  وهي  التنظيمي  التعلم  ل�سرتاتيجيات 

والبتكار، والتوجهات، واملهنية والرتكيز على اإبداع العاملني.
اإح�سائية . 3 دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 

على  وبالتاأكيد  الرتكيز  على  بالتاأكيد  التعلم  لإ�سرتاتيجيتي 
التوجهات يف بعد الطالقة.

اإح�سائية . 4 دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 
التعلم  باإ�سرتاتيجية  املتعلقة  التنظيمي  التعلم  لإ�سرتاتيجية 

بالتاأكيد على الكفاءة يف بعد املرونة.
اإح�سائية . 5 دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 

لإ�سرتاتيجية التعلم بالتاأكيد على التوجهات يف بعد الأ�سالة.
اإح�سائية . 6 دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 

التعلم  باإ�سرتاتيجية  املتعلقة  التنظيمي  التعلم  لإ�سرتاتيجية 
بالتاأكيد على الكفاءة يف بعد احل�سا�سية للم�سكالت.

اإح�سائية . 7 دللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 
التعلم  باإ�سرتاتيجية  املتعلقة  التنظيمي  التعلم  لإ�سرتاتيجية 

بالتاأكيد على املهنية يف بعد املخاطرة.
اأ�سارت الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية . 8

للمتغريات  تعزى  التنظيمي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ممار�سة  نحو 
الدميوغرافية والوظيفية.
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دللة . 9 ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 
وامل�ستوى  العمر  ملتغريي  تعزى  الإبداع  ممار�سة  نحو  اإح�سائية 
الوظيفية  اخلربة  ملتغري  تعزى  فروق  ت�سجيل  مت  بينما  الدرا�سي، 

وامل�ستوى الإداري.

التوصيات: 
بناء على نتائج الدرا�سة يت�سح باأن ممار�سة اإ�سرتاتيجيات 
التاأثري  غياب  مع  متو�سط  مب�ستوى  كان  التنظيمي  التعلم 
عنا�رش  جميع  يف  البتكار  على  بالتاأكيد  التعلم  لإ�سرتاتيجية 
الإ�سرتاتيجية  هذه  تفعيل  ب�رشورة  نو�سي  يجعلنا  مما  الإبداع، 

باملوؤ�س�سة.
�رشورة تر�سيخ اإ�سرتاتيجيات التعلم التنظيمي يف اإطار . 1

من التكامل والرتابط من اأجل تفعيل العمل الإبداعي.
�رشورة التقرب من العمال بامل�ستويات التنفيذية لأنهم . 2

اأكرث ا�ستعدادا لالإبداع وهذا ما اأو�سحته نتائج الدرا�سة، وبالتايل 
نو�سي ب�رشورة فتح املجال للحوار وال�ستماع لهذه الفئة.

�رشورة ا�ستغالل اخلربات املرتاكمة باملوؤ�س�سة ومناق�سة . 3
اأفكارهم وتبادل الآراء مع الأكرث خربة نظرا لت�سجيل درجة مرتفعة 

من ال�ستعداد لتقدمي الأفكار الإبداعية من قبل هذه الفئة.
اخلوف من . 4 الأفكار وعدم  تقدمي  الت�سجيع على  �رشورة 

املبادرات ومن الف�سل.
�رشورة ال�سعي لتطبيق اأ�ساليب جديدة يف العمل يف ظل . 5

ا�ستعدادا  الدرا�سة  ا�ستعداد من قبل املبحوثني حيث �سجلت  وجود 
مرتفعا لتقدمي املقرتحات وا�ستعدادا اأكرب لتبني الأفكار اجلديدة.

�رشورة تكثيف الدرا�سات فيما يتعلق مبو�سوعي التعلم . 6
واملمار�سات  الإ�سرتاتيجيات  اأهم  عن  والبحث  والإبداع  التنظيمي 

امل�ساحبة لهما واأهم الأبعاد امل�ساهمة يف تكوينهما.
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