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 المستخلص

هدفت الدراسةةةة  لل التععل علل دار التعليال اتلوتعاوإ ا دارل المواهي فإ يع ي  ممارسةةةة جامعة عدن تسةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة من 

العاحثان المنهج الوصةيإ االتحليلإ  كما اعتمدا اتسةتعيان بوصةيال اتدال العةيلةة لجمع العياوا    ى جع  اجهة وظع أعضةا  هيةة التدري،  اايعع 

( عضةةو ام من أعضةةا  هيةة التدري،  كما اسةةتبدم العاحثان عدد من ا سةةاليي اإلححةةاةية لتحلي   100يوزيعال علل عينة الدراسةةة العالق اوامها 

(  اخعجت الدراسةةة بعدد من النتاةج كان أهمهاأ أن هنات يوافع عالإ لمحور التعليال اتلوتعاوإ فإ  SPSSةإ العياوا  باعتماد الععوامج اتححةةا

الجامعة  فإ حين كان التوافع بدرجة متوسةةة لمحور   دارل المواهي اممارسةا  المنظمة المتعلمة  كما كتةيت النتاةج عن اجود دار لو  من 

فإ يع ي  ممارسةة جامعة عدن تسةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة  افإ ءةو  النتاةج أاصةت الدراسةة بعدد من  التعليال اتلوتعاوإ ا دارل المواهي

 التوصيا .
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Abstract 

         The study aimed to identify the role of E– learning and talent management in promoting the practice of 

the strategies in Aden University of the learning organization from the point of view of the Faculty Members. 
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The researchers followed descriptive and analytical approach. They adopted the questionnaire as the main tool 

for data collection, as it was distributed among the study sample of 100 member. The researchers also used a 

number of statistical methods to analyze data by statistical program (SPSS ). The study brought a number of 

results: There is a huge presence of e– learning in Aden University, otherwise there is a presence of talent 

management and learning organization practices. The results also revealed the existence of a role for both e – 

learning and talent management in promoting Aden University practices of the learning organization's strategies. 

According to the results, the study gives a number of recommendations.   

Keywords: The E-learning, Talent management, Learning Organization, Aden university     

 

 مقدمـــــــــة:

التةورا  المتلةارعة التإ يتةهد المجتمعا  المعاصةعل موجة من  

شةولت فإ مجملها اي ا   ايحوت  ووعية ألقت بظللها علل شةتل 

مناحإ الحيال  فعولمة المجات  اتاتحةادية االلةياسةية  االتنافلةية 

بوة  يعقيةدايهةا  فضةةةةلم عن نهور اتويجةار المععفإ الةا  أفعز مةا 

ميةة   يةلق عليةال ااتحةةةةاديةا   امجتمعةا  المععفةة  االتقنيةا  العا

االتونولوجية العالية  اواهيك عن الدعول  لل التنمية الملةةتدامة اما  

بعد اتسةةةةتدامة  ك  ىلك دفع بالمنظما  القاةمة فإ يلك المجتمعا   

للعحة  عن اللةةةةعة   االمةداخة  الملةمةة التإ يمونهةا من التعةا إ   

 االتحوال بتلك المتغيعا  لتونييها لحالحها.

ىهةةا فإ يونيا ا فوةةار اإلداريةةة  فوجةةد  يلةةك المنظمةةا  مل    

الحديثة بغية رفع كيا يها ايحلةين فاعليتها  امن ءةمن يلك ا فوار  

بةنوهةا يليلةةةةت   [1]محةةةةةلم المنظمةة المتعلمةة  التإ يع   ةاهع  

ا سةةةةلوك ا كثع حةدادةة لفدارل فقي بة  بيةةة عمة  ميتوحةة لليوع 

م  البلقي ا مع الا  يعن إ أوها فللةةية  دارية  ينمن للمنظمة منهاجا

م يعةيهةا اتموةاويةة إليجةاد  اخلق الحلوش للمتةةةةول  التإ  منظمةا

يواجههةا  من خلش اتسةةةةتيةادل من التعاكال المععفإ الةا  يعةيهةا  

 القدرل علل التيويع المعدع االمنةقإ  اىلك كما أشةةةار أبو النحةةةع

وهاي منظمة يعلال أفعادها  ايلةةعل لتةويع ويلةةها  فهإ من كو [2]

يتعلال من خععايهةا  اخععا  العةاملين فيهةا   امن خععا  المنظمةا   

ا خع   ايهتال بةالمععفةة  االمعلومةا  عنةد ممةارسةةةةةة انةاةيهةا   

اينمن بةنهميةة التعليال  االتعلال الملةةةةتمعين لجميع العةاملين فيهةا من  

فوعل اإلدارل بالمععفة  ايلةتجيي أج  يحقيق أدا  ينافلةإ  ايةعق  

للتغيعا  بتةو  ديناميوإ  ايلةتييد من المتةول  التإ يواجهها من  

 أج  التحلين االتةويعي.

أكثع        الجةةامعةةا    مقةةدمتهةةا  افإ  التعليميةةة  المنظمةةا   ايعةةد 

م لميهوم المنظمةة المتعلمةة  تريعةا هةا بميهوم التعليال  المنظمةا  اعبةا

  [3]االتعلال االتةدريةي ااكلةةةةةاك المععفةة امتةةةةةاركتهةا اوقلهةا  

  فةالجةامعةا  شةةةةنوهةا شةةةةنن المنظمةا  ا خع   لال يون بمنةن  عن 

التةورا  المتلةةةةارعةة  االتإ يجلةت بحةةةةورل التغييع فإ أومةا   

التعليال ا عاةقةال ايقنيةايةال..الف  فةاوتقلةت بةالةك من التعليال التقليةد   لل 

ميهوم أكثع حةدادةة امواكعةة للتةورا  بظهور مةا يععل بةالتعليال 

العامإ/ اتلوتعاوإ. اهو ومي يعليمإ يقوم فللةيتال علل أسةام معدأ 

يلقإ التعليال  فإ أ  موةان ازمةان  ايقوم يقنيتةال  يوةافن اليع  فإ  

علل يحقيق فورية اتيحةةاش بين المعلال االمتعلال من خلش شةةعوة أا 

مجموعةة شةةةةعوةا   لوتعاويةة بحية  يحةةةةعم المنظمةة التعليميةة  

 المةدرسةةةةةة/ الجةامعةة( راميةة  ايتحةدد موووةايةال فإ يوافع الموون 

المعاصةةةعل فعءةةةت  التعليمإ االتونولوجإ  ااإلدار .  ن العامية  

علل الجةامعةا  ءةةةةعارل يغييع ممةارسةةةةةايهةا  ا عةادل النظع فإ 

وتةةةةا هةا لعبي التعليال بةالتنميةة  اىلةك من خلش اللةةةةعإ وحو رفع 

معةاييع كيةا يهةا الةداخليةة بغيةة يحقيق أعلل معةاييع الويةا ل البةارجيةة 

يةةة  علل اعتعةار أن   اخلق محةةةةادر للتجةديةد االتيةاعة  مع الع  [4]

الجامعا  كمنظما  يعليمية بايت أدال مهمة فإ ينمين ادرل ينافلةةية 

م علل ىلك ف ن سعإ الجامعة  [5]يواكي ك  هاه التةورا . اينسةيلةا

وحو التحوش  لل الجةامعةة العاميةة يتةلةي منهةا أن يوون منظمةة يعلال 

ا  بما اادرل علل اوتاج ااكتلةةاك المععفة العامية  ايتةةاركها اوقله

يلةةمم لها بتةويع كينووتها فإ اات ي داد فيال التنافلةةية  االتمواع  

م( 2019فإ العيةةة المحيةةة  اهو مةا أكةديةال دراسةةةةةة  علةةةةةال 

م(. االجةديع بةالةاكع  ن معةادرا  2018ا دراسةةةةة العورسةةةةعيةد  

الجامعة وحو التحوش  لل الجامعة المتعلمة يتواا علل العاملين فيها 

مهةارايهال(  كووهال يمثلون المقةدرا  الجوهعيةة   خععايهال  معةارفهال   

وقلم [6]التإ يبلق القيمة لعمليايها  فقد أشةاريا ك  من خلي  احلةن  

( أن المنظمة يينعغإ ان Chen & Hung,2007:104-105عن  

يعتمد علل رأم مالها العتةةةع  لتع ي  مععفتها المنظمية ..ي  كما  
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لةةةةيةاق ىايةال يأن المنظمةة اليةاعلةة يعتمةد علل العةاملين أكةدا فإ ال

المناسةةعيني  افإ ىلك  شةةارل  لل أصةةحاك المواهي اهال مجموعة  

من اتفعاد الةاين يمتلوون المهةارا  االبععا  االمعةارل التإ من  

ها   االتإ اىا ما يال اداري[7]شاوها ان يند   لل زيادل ايمة المنظمة  

م مما سةعق   ف وها يمون المنظمة من التغييع االتجديد االتمي . ااوةلاا

يلةةةعل هاا العح  الل التععل علل دار التعليال اتلوتعاوإ ا دارل  

المواهةي فإ يع ي  ممةارسةةةةا  الجةامعةة تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة 

المتعلمة من اجهة وظع أعضا  هيةة التدري، فيها  اىلك فإ ءو  

 ة وحو التحوش  لل الجامعة العامية.التوجها  الحديث

 

 المبحث األول: منهجية الدراسة: 

ينااش هاا المعح  المنهجية الملةةتبدمة فإ الدراسةةة افق المحاار  

 اآلييةأ

 

يواجال الجامعا  اليمنية يحديا  : مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  1.1

التةورا  التونولوجيةة االعاميةة التإ يغلغلةت فإ شةةةةتل منةاحإ 

الحيةال  امنها العملية التعليمية   ى اكتلةةةةعت يلك التةورا  أهميتها  

بقدريها علل  حداث وقلة ووعية فإ أوما  التعليال  اأسةاليعال ايقنيايال  

العاميةةة    المنةةاهج  التعليال اتلوتعاوإ ميةةاهيال مثةة   فةةاريعي بظهور 

االحةةةةيول اتفتعاءةةةةية  ااسةةةةاة  التدري، العامية...الف  كما  

لك التةورا  بتحلةةين ادرل الجامعا  علل مواجهة  نهع  أهمية ي

  اهو مةا حتال -ازمةة جةاةحةة كوراوةا  –أ  أزمةا  ممونةة الحةداث  

علل الجامعا  اليمنية ءةةةةعارل مواكعة يلك التةورا  حتل يوون  

 اادرل علل التمي  ااتبداع.

اجامعة عدن ليلةةةت اسةةةتثنا م من ىلك  فيإ   ار سةةةعيها وحو      

وةة ينةافلةةةةيةة مقعولةة بين وظيعايهةا من الجةامعةا  التمي  ايحقيق موةا

اليمنيةة ا خع   من خلش محةاالةة ربي العمليةة التعليميةة بةالتنميةة  

المجتمعيةة  فإ نة  نعال سةةةةيةاسةةةةةة اااتحةةةةةاديةة ااجتمةاعيةة  

 عصـــر الرقميةمضةةةةعبة  فنوال من الضةةةعارل بموان أن يواكي  

ووعيةة محةاالةة اتسةةةةتيةادل من اإلموةاويةا  التإ يتيحهةا فإ يحلةةةةين  

البدما  التإ يقدمها بما يضةمن لها اتسةتمعارية ايع ي  ينافلةيتها   

 المنظمة المتعلمةاهو ما يحتال عليها ءةةةةعارل اتوتقاش الل ميهوم 

لتوون بيةةة خلاة لفبداع ااتبتوةار اادرل علل التويا من الظعال  

دراسةةةةةةةةا    -الةةةةمةةةةتةةةةغةةةةيةةةةعل    أكةةةةديةةةةال  مةةةةا  اهةةةةاا 

ملةتغلة    -م(2014سةواإ م( الد2015م( الديحاوإ 2019 علةال 

مقةدريهةا الجوهعيةة المتمثلةة فيمةا يمتلوةال من مواهةي اةادرل علل 

 داريها بغية يحقيق الغاية المنتةودل  اعليال ف ن متةولة العح  يتحدد 

ـما دور التعليم االلكتروني    فإ اإلجةابةة عن اللةةةةناش العةي، اآليإأ

ــتراتيجيات ــة جامعة عدن الســ  وإدارة المواهب في تعزيز ممارســ

المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس في وـوء 

 التوجهات الحديثة نحو بناء الجامعة الرقمية؟

 ايتيعع منال عدد من ا سةلة هإأ         

م من اجهة وظع أعضةا    - ما ملةتو  يوافع متغيعا  الدارسةة ميداويا

 هيةة التدري، فإ الوليا  المعحودة؟

اوإ فإ يع ي  ممةارسةةةةةة جةامعةة عةدن  مةا دار التعليال اتلوتع  -

تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة من اجهةة وظع أعضةةةةةا  هيةةة 

 التدري، فإ كليا  الجامعة المعحودة؟

ه  لعمليا   دارل المواهي دار فإ يع ي  ممارسةةةة جامعة عدن   -

تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة من اجهةة وظع أعضةةةةةا  هيةةة 

 عحودة؟التدري، فإ كليا  الجامعة الم

 ≥ α) ه  يوجد فعاق ىا  دتلة اخحةاةية عند ملةتو  المعنوية -

التعليال  (0.05 العينةةة يجةةاه دار  بين متوسةةةةةةةا   جةةابةةا  أفعاد 

اتلوتعاوإ ا دارل المواهةي فإ يع ي  ممةارسةةةةةة جةامعةة عةدن  

تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة يع    لل  الدرجة العلمية  سنوا  

 البدمة الجامعية(؟

 

 أهداف الدراسة::2.1

 يلعل الدراسة  لل يحقيق ا هدال اآلييةأ 

يقديال   ار وظع  ايةعيقإ يعبي بين التعليال اتلوتعاوإ اعمليا    -

  دارل المواهي ببحاةص المنظمة المتعلمة.

مةمةةارسةةةةةةة   - يةعة ية   فةإ  اتلةوةتةعاوةإ  الةتةعةلةيةال  دار  عةلةل  الةتةعةعل 

معحودةة من اسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة فإ كليةا  الجةامعةة ال

 اجهة وظع أعضا  هيةة التدري،. 

الوتةةةةا عن دار عمليةا   دارل المواهةي فإ يع ي  ممةارسةةةةةة  -

اسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة فإ كليةا  الجةامعةة المعحودةة من 

 اجهة وظع أعضا  هيةة التدري،.

يحةديةد مةا  ىا كةان هنةات فعاق ىا  دتلةة فإ متوسةةةةةةا   جةابةا    -

كة  من التعليال اتلوتعاوإ ا دارل المواهةي    أفعاد العينةة يجةاه دار

لممةارسةةةةةة الجةامعةة تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة يع    لل 

  الدرجة العلمية  سنوا  البدمة الجامعية(.
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 أهمية الدراسة:3.1

فإ   المواهةةي  اتلوتعاوإ ا دارل  التعليال  لةةدار  ينةةاالهةةا  فإ  يومن 

ة بحةةةةيتها مدخلم  يع ي  ممارسةةةةة اسةةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلم

للتغييع االتةويع فإ جامعة عدن خاصةة  االجامعا  اليمنية عامة   

من خلش ينكيد علل ءةةةعارل اسةةةتبدام التعليال اتلوتعاوإ من اع  

العلمإ  اليوم  منتلةةةةعيهةةا كون ان خةةدمةةايةةال أصةةةةعحةةت ج  ام من 

ااتكاديمإ فإ العديد من الجامعا   فضةةةةلم عن ليت اوظار القيادل 

لل اسةتبدام القابليا  العتةعية فإ سعي  يحقيق ىلك  فضلم الجامعية  

علل حد  –عن رفد الموتعة اليمنية بدراسةة يعد من الدراسةا  القليلة  

 التإ وااتت العلاة بين متغيعايها.  -علال العاحثين

 

 مخطط الدراسة: 4.1

م للعنا  النظع  الا  يلةةتند عليال الدراسةةة  يال يحةةميال المبةي   افقا

اتفتعاءةةةةإ اآليإ االةا  يعو،  عيعةة العلاةة بين المتغيعا   

م   . االتإ سيتال اياسها ميداويا

( المخطط االفتراوي للدراسة 1.1شكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منهج الدراسة:5.1 

اسةتبدم العاحثان المنهج الوصةيإ االتحليلإ فإ اصةا اسةتجابا   

أفعاد عينةة الةدراسةةةةة  فضةةةةلم عن يتةةةةبيص علاةا  التةنديع بين 

متغيعا  الةدراسةةةةة  بوصةةةةيةال أكثع منةاهج العحة  العلمإ ملةمةة  

 للعحوث اإلولاوية. 

 حدود الدراسة: 6.1

عليال اشةةتملت علل المتغيعين الملةةتقلين  التالحدود المووــوعية:  -

اتلوتعاوإ اعمليا   دارل الموهعة( االمتغيع المعتمد  ممارسةةةةا   

 المنظمة المتعلمة(.

حدد  اليتعل ال منية للدراسةةة منا العد  بالعح  الحدود الزمانية:   -

ا جعا  الملةم  دبيا  الدراسةة  اايام العاحثين بتوزيع اسةتمارا   

قيام بيححةةةها اتسةةةتعيان علل ا فعاد المعحودين ااسةةةتعجاعها  اال

أغلةةةةة،    -ايحليلهةا  اىلةك كلةال شةةةةمة  اليتعل ال منيةة من يوويو

 م.2020

اوححةةةةع  الةدراسةةةةة فإ كليةا  جةامعةة عةدن  الـحدود المـكانـية:    -

 الوااعة فإ محافظة عدن.

اشةةةتملت الحداد العتةةةعية علل أعضةةةا  هيةة الحدود البشـــرية:  -

 التدري، فإ كليا  جامعة عدن الوااعة فإ محافظة عدن.

 

 أساليب جمع البيانات: 7.1

اعتمد العاحثان فإ جمع العياوا  لجاوعإ الدراسة النظع  االميداوإ  

 علل اتيإأ

كفايات التعليم 
 االلكتروني

استخدامات التعليم 
 االلكتروني

تقييم خدمات 
 التعليم االلكتروني

 
 

التعليم 
 االلكتروني

 
 

عمليات إدارة 
 المواهب

 استقطاب الموهبة

 اختيار الموهبة

 تطوير الموهبة
 

 المتغير التابع
 ممارسات المنظمة المتعلمة

المحافظة على 
 الموهبة

 

التكنولوجياتطبيق  إدارة المعرفة تمكين األفراد بيئة المنظمة فعالية التعلم  

المتغير المستقل  
 الثاني 

المتغير المستقل  
 األول 
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الجةاوةي النظع أ معاجعةة ا دبيةا  اللةةةةابقةة الععبيةة ااتوجلي يةة   -

من كتةي اداريةا  اأبحةاث ارسةةةةاةة  اا ةاريم علميةة  االتإ لهةا  

نا  الجاوي النظع   علاة بموءةوع الدراسةة  بما أسةهال فإ  دعا  اب

 ادعال الجاوي الميداوإ لال.

الجاوي الميداوإأ صةممت اسةتمارل اسةتعيان اسةتبدمت كندال رةيلةة  -

لجمع العيةاوةا  من مجتمع الةدراسةةةةةة  ااةد يال اعتمةاد أبعةاد التعليال 

م( 2020اتلوتعاوإ باتعتماد علل دراسةةا   سةةليمان االجعور  

احلةةةةةةةةيةةةةن 2019 علةةةةةةةةال                                      م(      2018م(  مةةةةحةةةةمةةةةد 

فإ حين ان ا بعةاد المتعلقةة بعمليةا   دارل المواهةي يال اتعتمةاد فيهةا 

دراسةةةةةةا    (  التةةةةةمةع   Harsch @ Festing,2019عةلةل 

(   اما فيما يتعلق بممارسةا   Mondy,2010م(    2016اأخعان 

اتخةةا  م هع  يال  فقةةد  المةتةعةلةمةةة  م(  التةةةةيةبةلةإ 2019المةنةظةمةةة 

 (.  Marquardt,2002م(  2018م( العوسعيد  2018االيتلا  

 

  الوسائل اإلحصائية المستخدمة: 8.1

اسةةةةتعةان العةاحثةان فإ يحلية  بيةاوةا  الةدراسةةةةةة بح مةة الععامج  

 SPSS ) Statistical Packageاإلححةةاةية للعلوم اتجتماعية  

For Social Science   للححةةةةوش علل وتاةج أكثع داة حي  يال

 دخاش العياوا   لل ىاكعل الحاسةةةوك افق مقيام ليوع  البماسةةةإ 

 احلي ا ازان اآليية أ

العأ أ   ااافق بتةدل          ااافق          محايد       ت ااافق    ت 

 ااافق بتدل

 1             2           3             4                5الوزنأ      

ااد كاوت أهال ا ساليي اإلححاةية الملتبدمة فإ هاه الدراسة       

بعاان للتج ةة النحةةةيية  –معام  كعاوعاخ أليا امعام  سةةةعيعمان  

تختعار دعا  أدال الدراسةةةة  التوعارا  االنلةةةي المةوية لوصةةةا  

كعاسةةةواش االي، لمععفة دتلة   خحةةةاةص عينة الدراسةةةة  اختعار

 Tاليعاق بين متوسةةةةا  ءرا  المعحودين فإ جامعة عدن  اختعار 

لعينةة ااحةدل  اختعةار ايلووكلةةةةن لعينةة ااحةدل  اختعةار كعاسةةةةوةاش  

 االي،  كثع من عينتين  يحلي  اتوحدار البةإ المتعدد. 

 

 اختبار ثبات االستبانة: 9.1

بةاسةةةةتبةدام معةامة  كعاوعةاخ أليةا  يال التحقق من دعةا  أدال الةدراسةةةةة  

 Cronbach Alpha  بعاان    -(  اكةالةك بةاسةةةةتبةدام سةةةةعيعمةان

للتج ةة النحةيية  اكاوت أهال النتاةج التإ يال التوصة   ليها موءةحة 

 فإ الجداش أدواهأ

 

التجزئة النصفية ( يبين نتيجة اختبار الفا كرونباخ ومعامل 1.1جدول رقم )  

 معامل كرونباخ ألفا  عدد االستبيانات  عدد الفقرات  المحور 

  –معامل سبيرمان 

براون للتجزئة 

 النصفية

 0.89 0.91 70 17 التعليم االلكتروني 

 0.90 0.96 70 14 عمليات ادارة الموهبة 

 0.94 0.97 70 26 استراتيجيات المنظمة المتعلمة 

 0.94 0.98 70 57 المحاوركافة 

 SPSSالمحدرأ وتاةج اتستعيان باتعتماد علل بعوامج    

     

( أن معام  الثعا   دال الدراسةةة 1.1يتضةةم من وتاةج جداش راال  

كان مقعوت  ححةةةةاةيا  أ  أن أدال الدراسةةةةة يتمتع بحةةةةدق ادعا  

م  عاليين حي  بلغت ايمة معام  الثعا  لمحاار   الدراسةة مجتمعة افقا

( اهو معةامة  او  جةدا يجعة  ا دال  0.98لمعةامة  كعاوعةاخ اليةا  

منةاسةةةةعةة لجمع العيةاوا  المتعلقةة بالدراسةةةةة  كمةا بلغةت ايمةة معةام   

( للمحاار مجتمعة معا اهو معام  او  جدا يجع  0.94الحةةةدق  

 ا دال يتمتع بالحدق فإ جمع العياوا  المتعلقة بالدراسة.

 

 الثاني: اإلطار النظري للدراسة:المبحث 

 يتضمن هاا المعح  المحاار اآلييةأ 
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االةا  يتةةةةتمة  علل   E-Learning)التعليم االلكتروني: )  1.2

 :النقا  اآليية

واألهــداف(:  1.1.2 ــهــو   ــمــف ال  ( ــي  ــرون ــت ــك االل ــم  ــي ــل ــع ــت -Eال

Learning(Concept and Goals)  

هيال التإ ينةاالةت ي خع اتدبيةا  النظعيةة بةالعةديةد من الميةا          

التعليال اتلوتعاوإ  ما شةةةو  عاةق اكتنا جميع المحاات  العامية 

التعليال اتلوتعاوإ  ت سةةةةيمةةا فإ نةة  حةةدادةةة   لل يوحيةةد ميهوم 

فهنات من   الموءةةوع  ايعاين ايجاهايال  االع   المةعاحة بتةةنوال 

يع  أن التعليال اتلوتعاوإ عامة هوي أ  اسةةتبدام لتقنيا  التةةعوة  

  فإ حين وظع  ليةال ءخعان  [8]  إلوتعوةت لبلق خععا  التعلياليأا ا

المتعلال  التعليمإ  لل  المحتو   وقةة   يتال من خللةةال  أوةةال وظةةام  علل 

 لل أوالي   [9] باعتماد الوسةةاةي العامية  فيتةةيع الحةةادق االعو 

وظام شةةام  لعملية التعليال باسةةتبدام أوظمة  لوتعاوية خاصةةة يةلق  

(  أا وظةام  دارل IMS دارل التةدري، عليهةا ملةةةةميةا  مبتليةة مثة   

أ    –(  اهإ  VLE(  أا بيةةة التعليال اتفتعاءةةةةإ LMSالتعلال 

ووع خا  من أوظمة  دارل المحتو  التعليمإ   -ا وظمة اإللوتعاوية

المععافة  االتإ يتةةةةم  المقعرا  اتلوتعاوية  بحةةةةيتال ج  ام ت 

فإ ىا    [10]يتج أ من هاا النظام  كما أءةةةال  بعاهيال اءخعان  

اللةةياق أن يقديال المحتو  التعليمإ اد يتال بحةةورل مت امنة أا غيع  

أن التعليال اتلوتعاوإ ت   [11] اءخعان   Preda    ايع مت امنةة

يقتحةع علل البدما  التعليمية ب   ايتةم  البدما  التدريعية التإ 

-Al اتوتعوةت  اأكةد ىلةك    يتال يوفيعهةا للملةةةةتهلوين النهةاةيين ععع

Taie  [12]   عنةدمةا أشةةةةةار  لل أن التعليال اتلوتعاوإ هوي يقةديال

اد بةاسةةةةتبةدام يونولوجيةا شةةةةعوةا  المعلومةا  االتعليمةا  لرفع

أن التعليال اتلوتعاوإ هوي   [13]كما أاءةةةم سةةةالال   الحاسةةةوكي 

منظومةة يعليميةة لتقةديال الععامج التعليميةة أا التةدريعيةة للمتعلمين أا 

المتدربين فإ أ  اات  افإ أ  موان باسةةةتبدام يقنيا  المعلوما   

ليةة  الععيةد ااتيحةةةةةات  التيةاعليةة مثة   اإلوتعوةت  القنوا  المح

اإللوتعاوإ  ا اعا  الممغنةة  أجه ل الحاسةةةةوك ..الف(  لتوفيع  

بيةةة يعليميةة يعلميةة ييةاعليةة متعةددل المحةةةةادر بةعيقةة مت امنةة فإ 

اليحة  الدراسةإ أا غيع مت امنة عن بعد دان اتلت ام بموان محدد 

م اعتمادا علل التعلال الاايإ  االتياع  بين المتعلال  االمعلالي   اينس يلا

م بمةا يبةدم  علل مةا سةةةةعق يععل العةاحثةان التعليال اتلوتعاوإ  جعاةيةا

أغعا  الةدراسةةةةة بةنوةال ومي يعليمإ ملةةةةتحةدث  يقوم علل يقةديال 

المحتو  التعليمإ مع ما يتضمنال من شعاحا  ايةعيقا   بتونيا  

يقنيةا  الحةاسةةةةوك ابعامجةال اتلوتعاويةة  ممةا يبلق بيةةة يعليميةة 

الةي االتةدريلةةةةإ من وةاحيةة  ابين الةلعةة  راميةة ييةاعليةة بين الةة 

أويلةةةةهال من وةاحيةة أخع   فإ أ  زمةان امن أ  موةان  االمقةام  

( فقعل. ايتحدد 17بيقعا  ا دال التإ أعدها العاحثان  االمنلية من  

 فإ اآليإأ  [14]أهدال التعليال اتلوتعاوإ كما أاردها العاشد 

 يبدم العملية التعليمية.  يوفيع بيةة يعليمية غنية  امتعددل المحادر  -

 عةادل صةةةةيةاغةة ا داار فإ الةعيقةة التإ يتال بهةا عمليةة التعليال   -

 االتعلال  بما يتوافق مع ملتجدا  يونولوجيا  التعليال.

وتةةةةع الثقافة التقنية فإ المجتمع عامة  االمنسةةةةلةةةةا  التعبوية  -

االجامعا  بتةةو  خا   بما يمون من مواكعة الملةةتحددا  العيةية  

 يتهدها العالال. التإ

 عةداد جية  من هيةةة التةدري، الجةامعإ  ا لك الجةامعةا  اةادر    -

علل التعةامة  مع التقنيةة  امةا يتةلعةال من مهةارا  ااةدرا  عةاليةة  

 لمقابلتها.

م للتعليال اتلوتعاوإ يتمثة  فإأ   [15]كمةا حةدد علةةةةةال        أهةدافةا

يحلةةةةين مةدخل  العمليةة التعليميةة  ايحقيق الجودل التعليميةة بمةا 

يضمن رءا الملتييدين من البدمة التعليمية  رفع كيا ل المنسلا   

التعليمية  ايوسةيع العاعة الجغعافية للمنسةلةا  التعليمية تسةيما فإ 

 إ.ن  ازدياد الةلي علل التعليال الجامع

 

ي:  2.1.2 روـن ـت ـك االـل م  ـي ـل ـع ـت اـل -The reasons for e دواعـي 

learning  

من   [16]  أشةةةةةةار   عمةةة        أصةةةةعم  اتلوتعاوإ  التعليال  أن 

 الضعارل بموان لرسعاك اآلييةأ

المععفإ    - الهةةاةةة   ادخولةةال  لل مبتلا   –اتويجةةار  المعلومةةايإ 

يتلن للمتلقإ  الجواوي الحيايية  االحاجة للوصةوش  ليال بلععة حتل  

 مواكعتال االتعام  معال.

زيادل الةلي علل التعليال فإ معاحلال املةتويايال كافة  االحةعوبة   -

م  للتعليال افقةةا اللزمةةة  المعةةاوإ االملةةةةتل مةةا   الوةةامنةةة فإ يوفيع 

 لرسلوك التقليد .

م للتعليال التقليد   لما يقدمال   -  ن استبدام التعليال اتلوتعاوإ يعد دعما

 وما  متعددل امتنوعة.من محادر امعل

حاجة من فايهال التعليال التقليد   لل التعليال اتلوتعاوإ   ى أصةةةعم  -

م لهال  فعموجعةال يمونوا من اتلتحةاق   هةاا النمي من التعليال معوءةةةةةا

بالتعليال دان ايد اا شةةع  اتلت ام االداام المعاشةةع فإ المنسةةلةةة 

 التعليمية.
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-Characteristics of eخصــائص التعليم االلكتروني:  3.1.2

learning 

ينيعد التعليال اتلوتعاوإ بعةدد من البحةةةةاةص الممي ل لةال من       

 [18] [17]أهمهاأ  

م من  التـكاف   - أ  ى أن يةعيق التعليال اتلوتعاوإ يمون أن يحةدث ووعةا

المعلومةا  التوةافن فإ يقةديال البةدمةا  التعليميةة بوسةةةةا ةة يونولوجيةا  

 ااتيحات  لو  الملتييدين.

ة  - اعلـي أ  ى يقةدم مقعرا  التعليال اتلوتعاويةة ييةاعل  أكثع مع  التـف

الةلك  فعلل سةةةةعية  المثةاش الةلك الةاين لةديهال خجة  من  ع  

م مةا ينتهإ خجلهال بمجعد أن يقةدم لهال  ا فوةار فإ اليحةةةةة   غةالعةا

أ  اسةةةةاة  فعدية اليعصةةةةة للتيةاع  ععع الععيد  اتلوتعاوإ  أا 

أخع   اهو مةا يمون التةدريلةةةةإ من يلعيةة اتحتيةاجةا  اليعديةة  

 للمتعلال.

م مبتليةة اأداا  عةدل  ونيم للمتعلمين  تنوع األدوات- أ  ى يوفع  عاةا

م  علل اختلل درجايهال فإ الميوش ااتيجاها  ااتسةةةتعدادا  يعلما

ناسةةةعال  جيدام متمي ام  لدرجة يواد يحةةة   لل أن لو  متعلال  عيقة ي

فمنهال ميناسةعال الةعيقة المعةية  اءخعان يناسةعهال الةعيقة الملةموعة  

أا المقعا ل  اأخعان يتناسةةي معهال الةعيقة العملية  اومي التعليال 

اإللوتعاوإ امحةةادره يتيم  مواوية يةعيق المحةةادر بةعق مبتلية 

 ايلمم بتعدد  عاق التدري،.

أن التعليال اتلوتعاوإ فقةد أكةد  العةديةد من الةدراسةةةةا   الـفاعلـية:    -

م فقي بة  ىا فةاعليةة   ى ادعتةت يلةك الةدراسةةةةا  ان التعليال  لي، ملةمةا

اتلوتعاوإ ملةةااف فإ الويا ل للتعليال التقليد    ن لال يون أكثع كيا ل 

 منال.

ــة:  - ايعةةاع   المرون القةةدرل علل  للمتعلمين  اإللوتعاوإ  التعليال  يتيم 

المنتجة  باسةةتبدام أسةةاليعهال ملةةارا  التعليال خلش المواد التعليمية  

الباصة  فضلم عن ادريهال علل اعا ل المحتو  المقدم  ليهال فإ أ  

 اات افإ أ  موان.

ة:  - التعليال اإللوتعاوإ المنةاخ الملةال لوة  من المعلال   يحقق  المالئـم

االمتعلال  حية  يتيم للتةدريلةةةةإ أن يعك  علل ا فوةار الهةامةة أدنةا  

ون المتعلمين الاين يعاوون من صةعوبة   عداده للمحاءةعل  كالك يمم

التعكي  اينظيال المهةام اتسةةةةتيةادل من المةادل   وهةا يوون معيعةة 

 امنلقة بحورل جيدل اسهلة.

يلةاعد التعليال اإللوتعاوإ فإ وتةع دقافة التعلال الاايإ   التعلم الذاتي:-

االتعلال الملتمع فإ المجتمع  االا  يمون المتعلمين االمتدربين من  

  ايحلةةةةين اةدرايهال بةناة  يوليةة ابةندول جهةد  كمةا يتيم  موةاويةة ينميةة

اتسةةةةتمعاريةة فإ يعلمهال  اهو مةا يمونهال من مواكعةة التةورا   

 الملتمعل من حولهال.

 

: والتي تتضــمن   Talent Management)إدارة المواهب )   2.2

 النقاط اآلتية:

ــيــة(:  1.2.2 ــم واأله ــو   ــه ــف ــم )ال ــواهــب  ــم ال  Talent  إدارة 

Management (Concept and Importance) 

يعةاينةت الةعاحةا  اليوعيةة بين العةاحثين بتةةةةةنن محةةةةةلم        

الموهعة  فيإ الوات الا  يتةيع بعضةهال أن التيوق فإ القدرل العقلية 

العامة هإ اللةةةةمة العةيلةةةةة فإ يحديد الموهعة  رك  أخعان علل 

القةدرا  البةاصةةةةة  أا التححةةةةية  ا كةاديمإ أا بع  اللةةةةمةا   

(  لل أن الموهعة هإي اليعد الا  يتمتع Kirkحةية   ى يتةيع  التةب

م للمقيةام 130بقةدرل عقليةة عةاليةة  اولةةةةعةة ىكةا  ي يةد عن  ( افقةا

  [19]العةالمإ  كمةا  وةال يتمتع بملةةةةتو  عةاشف من التيويع اإلبةداعإ  

أن الموهعةة هإ من ييتةةةةوة    Armstrong   [20] فإ حين يع 

فارق فإ ملةتويا  ا دا  فإ المنظمة  عن  عيق يحقيق ملةتويا   

 Bateman & Macadam  [21]أدا  عاليةةي  بينما ينكد ك  من  

 أن الموهعة هإ ياابليا  استثناةية يحقق ايمة مضافة للمنظمةي.

م يلةةعل –ايع  العاحثان أن الموهعة فإ المنظمة          بحةةيتال كياوا

لن يحقق المنموش منها  -للمحةافظةة عليها اعدم التيعيي فإ  مواويايها

مةا لال يتال اتسةةةةتثمةار فيهةا  الن يتلةةةةنل لهةا القيةام بةالةك مةا لال يوفع 

التةةعا  المناسةةعة إلداريال  اهاا ما أدركتال أغلي المنظما  امنها  

فإ إدارة المواهـب    فوةاوةت العةدايةة لظهور محةةةةةلم  الجةامعةا 

التلةةةعينيا  من القعن الماءةةةإ  عندما أ لقت مجموعة ماكين    

اتسةتتةارية ععارل حعك المواهي   فقد احتدمت المنافلةة التةديدل 

بين التةةعكا  الوعيعل   فلجن بعضةةها  لل اسةةتقةاك المونيين من  

حةااش الحيةان علل ىا  المنهل  العةاليةة  ابعضةةةةهال اآلخع كةان ي

ا   ا مهمم كيا ل مواردها العتةعية ايةويعها  فنصةعم هاا الميهوم ج  م

الةتةنةظةيةمةإ   الةتةةةويةع  أوةظةمةةة  اأحةةد  الةحةةديةة    اإلدارل  وةظةةام  مةن 

  ايتةةةةيع ميهوم  دارل المواهي  لل [22] ااسةةةةتعاييجيا  التغييع

ااإلجعا ا  ااتسةةتعاييجيا  التإ يقوم يمجموعة من الممارسةةا   

بهةا  دارل الموارد العتةةةةعيةة من أجة  اسةةةةتقةةاك اجةاك اتفعاد 

الموهوبين  فضةةةةلم عن ينميتهال ايةويعهال بما يمونها من اتحتيان  

بهال  من أجة  يلعيةة اتحتيةاجةا  التنظيميةة من الموارد العتةةةةعيةة 

 [24]  اأكد ال بيد  احلةةين  [23] الموهوبة الحالية االملةةتقعليةي

الموارد   يتعين علل  دارل  جةةديةةدام  دارام  يمثةة   المواهةةي  أن  دارل 
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العتةعية القيام بال  يتةم  أسةاليي يةويع الموارد العتةعية  ااتحتيان  

بهال ايقويمهال ايعويضةهال  مما يولةعهال مقدرا  جوهعية يحقق مي ل  

بنوها يالعمليا  التإ   Duabner [25]ية للمنظمة  كما ععفها  ينافلة 

يتعلق بتةويع ايةعيق أسةة،  دارل الموارد العتةةعية  للوصةةوش  لل 

م علل  ا دا  ا فضةةةة  للمونيين من ىا  المهةارا  العةاليةة  حيةانةا

لتةةمع   المي ل التنافلةةية  للمنظمة اوجاحها الملةةتقعلإي  ايعاها ا

بنوهاي البةوا  ا سةةاسةةية التإ يمارسةةها المنظمة   [26]  اءخعان

من استقةاك اتفعاد الموهوبين  ايةويعهةال  االمحافظة عليهال من  

أجة  يووين رأم مةاش بتةةةةع  موهوك  يعيو  عليةال يةدعيال اةدريهةا  

بتوةار التنةافلةةةةيةة  اييواهةا علل أمثةالهةا  من خلش اسةةةةتبةدام ات

االموهعةة فإ مبتلا جواوةي أعمةالهةا اخةدمةايهةا المقةدمةة لل بةاةني   

ااسةةةتيادلم من المضةةةامين اليوعية للمياهيال اللةةةابق ىكعها  يععل  

ا  العةاحثةان   بمةا يبةدم أغعا  هةاه الةدراسةةةةة   إدارة المواـهب إجرائـي

بنوها مجموع العمليا  العامية لحةةةياغة اسةةةتعاييجية  دارل الموارد  

ليا  الجامعة  بالتعكي  علل يحديد اتحتياجا  اتوية  العتةةعية فإ ك

االملةةةةتقعلية من الموهوبين  االعم  علل اسةةةةتقةابهال ااختيارهال   

م فإ جميع   فضةةةلم عن يتةةةبيص ملةةةتو  جودل المتوافع منها حاليا

الملةةةةتويةا  التنظيميةة  ايةنمين الويييةة التإ يمونهةا من يةويعهال  

ليةة التنظيميةة  بمةا يمونهةا من  االمحةافظةة عليهال  بغيةة يحقيق اليةاع

التوا م مع   اةةدريهةةا  ينةةافلةةةةيةةة ملةةةةتةةدامةةة يعفع من  يحقيق مي ل 

الملةةةةتحةددةا  العيةيةة الحةديثةة فإ التعليال الجةامعإ امنهةا التعليال 

 اتلوتعاوإ.

اينةلق أهميةة  دارل المواهةي فإ المنظمةا  كمةا يتةةةةيعا      

بوصةةيها أدال يمون المنظمة من يحقيق    [27]المجمعإ اععداللةةتار  

مي ل ينافلةةةية ملةةةتدامة  معيو ل علل مورد وادر اصةةةعي التقليد 

اموهوك  االا  يبلق فيها ادرا  اسةةتعاييجية ي يد من اوتاجيتها  

  دارل أهمية اكيةا ل افاعليةة أعمةالهةا  ايوليةد القيمةة داخلهةا  ايظهع

 [28] يلإأ فيما المواهي

 ا همية ىا  الحعجة الونيييةعاك   االم المناصةي علل التعكي  -

 اتستعاييجية.

 الةااا  ااسةةتوتةةال الحعجة للمناصةةي العدت  أسةةما  يحديد -

 .الوامنة

 .المنسلة فإ ينظيمإ ملتو  لو  مواهي أاعية يووين -

 .الموهعإ للستعداد ااءم يحديد -

 المناصي لتاغلإ المياجئ العحي  بلعي العم  اءةعاك يياد  -

 .الحعجة

 لبدمة اإليجابية ملةةةاهمتها اءةةةمان المواهي علل المحافظة -

المنظمةة. ايع  العةاحثةان أن ا هميةة الوعع  إلدارل المواهةي فإ 

الجامعا  القدرل يحقيق ممارسةةةة الجامعة تسةةةتعاييجيا  المنظمة  

للمجتمع  االقدرل  المتعلمة وظعام لبحةةةوصةةةية البدمة التإ يقدمها 

 علل مواكعة ملتجدايال.

 

 2.2.2  ( الـمـواهــب  إدارة   Dimensions of Talentأبـعــاد 

Management  :) أدارل أبعةةاد  أن  العةةاحثين  لل  أغلةةي  يتةةةةيع 

     [32] [31] [30] [29]المواهي يتمث  فإ اتيإأ 

أ يع  العاحثون (Recruitment Talentاســتقطاا المواهب) -

أن اتسةةةةتقةاك بحةةةةيتال بعدام من أبعاد  دارل المواهي يتعلق ببلق  

مورد بتةةةع  منه  للتعشةةةيم لرعماش الباصةةةة  اباسةةةتةاعتال  

  كما  [33] اتشةةةةتعات فإ يحقيق ا هدال اتسةةةةتعاييجية للمنظمة

أن اتسةةةتقةاك يعملية جاك ا شةةةبا   Mondy  [34]أاءةةةم  

القواعةد  ابةنعةداد كةافيةة يمتلوون منهل   افق اةاعةدل ملةمةة من  

م   ينعغإ علل   Chuai  [35]لتنييةا ا عمةاش فإ المنظمةة   ى أوةال افقةا

المنظمة أن يتعع استعاييجية ااةمة علل اعتماد المعادئ ا خلاية فإ 

ك  معحلة من معاح  اتستقةاك  اتمع الا  ينمن لها سمعة اوية 

مة جاىبة للعاملين  اهو ما اممي ل فإ سةةةةوق العم  ما يجعلها منظ

 يمونهةا من مواجهةة المنةافلةةةةةة التةةةةةديةدل علل المواهةي  ابين  

W.carter  [36]   ن وجا  عملية اتستقةاك يقوم علل مد  اعتماد 

المنظمةة لملةةةةار مهنإ ااءةةةةج لوة  الونةاةا ااتعمةاش  امةد   

م علل ما يقدم  يعهدها باتلت ام بالك الملةةار أمام العاملين  اينسةةيلةةا

م بما يبدم أغعا  الدراسةة بنوها يعع ل العاحثان اتسةتقةاك اجعاةيا

عمليةةة جةةاك الجةةامعةةة ا فعاد ا كثع موهعةةة يتمونون من يحقيق  

اسةةةةتعاييجيةة الجةامعةة  يملوون منهل  امهةارا  منةاسةةةةعةة لثقةافةة 

ا عيعةة العمة  الجةامعإ  يتمتعون بقةدرا  فوعيةة اابةداعيةة( افق  

الجةةامعإ   اواعةةد ا جعا ا  أخلايةةة يتل  م مع متةلعةةا  العمةة  

هال اليةةة ا كثع ملةمةة تحتيةاجةا     -أالةةك ا فعاد-بحية  يوووون  

التونيا فإ الواةت الحةالإ االملةةةةتقعلإ  االقةادران علل يموين  

الجامعة من التويا االتنالال مع ملةةةةتجدا  العيةة بوصةةةةيها منظمة  

 يعلال.
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اأخعان   Noeيتةةيع  (:Selecting Talentاختيار المواهب ) -

 لل أن اتختيةار هوي عمليةة يقعر من خللهةا المنظمةة من هو    [37]

سةةةةيوون أا لن يوون ملةةةةمو  لال العم  فإ المنظمةي  ااصةةةةا  

Pruis [38]   أوها عمليةي ييضةي  يونيا ا شةبا  المناسةعين فإ

الوناةا  االتإ يلةةةتل م التيويع اتسةةةتعاييجإ للموارد العتةةةعية   

صةةة اىكية تختيار المواهي الحقيقية  يبتلا اصةةياغة شةةعا  خا

  Dessler عن شةةةةعا  التونيا العةاديةة لرفعاد العةادييني  اأكةد

أن وجةا  عمليةة اتختيةار يتجلل فإ كووةال يند   لل يحقيق   [39]

الويا ل االياعلية التنظيمية  ايقل  من الهدر فإ ا مواش علل اعتعار  

سةعة يلةاعد علل يندية ا عماش أن اختيار العاملين مع المهارا  المنا

أن   [40]بتةةةو  أفضةةة    افإ ىا  اللةةةياق بين العبيعإ اءخعان

عمليةة اتختيةار الويو ل بة موةاوهةا يقلية  يوةاليا عمليتإ التةدريةي  

ااتسةتعداش  افإ ا خيع الححةوش علل موارد بتةعية أكثع  وتاجية  

يال مع ىلك  اأزادا عل  Islam & Siengthai    [41]اأييق كل من  

أن عملية اختيار الموارد العتةةعية المناسةةعة يحقق المي ل التنافلةةية 

الملةةةةتةدامةة  ايعظال من اإلوتةاجيةة التنظيميةة  اهو مةا يحقق العيةادية  

م  م علل ما يقدم يععل العاحثان اتختيار اجعاةيا للمنظما   اينسةةيلةةا

لرفضةة  بما يبدم أغعا  هاه الدراسةةة هإ عملية يحديد الجامعة  

لتةةةةغة  الونييةة  ممن يتوفع فيهال المععفةة االمهةارا   ااتجةدر  

ا عمةاش بويةا ل افةاعليةة  ا عق    االقةابليةا  الضةةةةعاريةة لتنييةا

التةةةةعا  الواجةي يوافعهةا  اتمع الةا     بةداعيةة  اينةعق عليهال

يمونها من يحقيق أهدافها فإ التمي   االتنالال مع الملةةةتجدا  العيةية  

 ايجعلها منظمة يعلال.

أ يعةد التةويع من  (Development Talentاـهب)تطوير المو  -

اإلجعا ا  اليةاعلةة للحيةان علل الموارد العتةةةةعيةة الموهوبةة فإ 

فيع    ااسةةةةتعقةةاةهةةا   التةويع يهو    Dessler [42]المنظمةةة   ن 

محةاالةة يحلةةةةين  دارل ا دا  الحةالإ االملةةةةتقعلإ من خلش يقة   

مةا ىهةي  المععفةة  يغييع التوجهةا   زيةادل المعةارل اغيعهةاي  في

Mondy  [43]   لل أن التةويع هو ييتةةةةويلة من التعلال االبععا 

التإ يلةةةةهال فإ رفع المهةارا  االمععفةة المةلوبةة للموااع الحةاليةة  

 ن عمليةة    [44]اأخعان     Noeاالملةةةةتقعليةة فإ المنظمةة  ابين

التةويع هإ ياكتلاك المععفة  االمهارا   االللوكيا  التإ يتيع  

املين لمقابلة التغيعا  فةةةةةةةةةإ متةلعا  العم    لل يحلن اابلية الع

املةتويا  الةلي لد  ال باةن  ايتةيع  لل التعلال العسةمإ  خععا  

العم   العلاا   يقويال التةةبحةةية االقعليا  التإ يلةةاعد العاملين  

 لل اوال اع    [45]اأخعان  W.carter للسةتعداد للملةتقع ي  اأشةار

يةويع العةاملين  الموهعين   أن ييوع المنظمةة بةالتبةيي لتةدريةي ا

فةنوةال يجةي أن يوون لةديهةا اةاعةدل معلومةا  عن الويةا ا  ا المنهل  

المةلوبة لو  انيية فإ المنظمة  فضةةةلم عن يوفع ااعدل معلوما   

عن الععامج التةدريعيةة المتةاحةة لةديهةا  امن دال يحةديةد اليجول بين مةا 

ن التبةيي  هو مةلوك امتةا  من الععامج التةدريعيةة بمةا يمونهةا م

م علل  بتةو  منهاجإ سةليال  امنلةجال مع متةلعا  التةويع  اينسةيلةا

مةا يقةدم يععل العةاحثةان يةويع المواهةي بةنوةال اسةةةةتثمةار الجةامعةة فإ 

يع ي  رأم مالها العتةةع   من خلش حعصةةها علل يحلةةين أداةال  

م امتةلعةا  العمة  الةا  يقوم بةال  بةاعتمةاد التةدريةي اينميةة  افقةا

واكعةة  حةدث التةورا  التونولوجيةة  كنهج  المهةارا  بحةةةةورل م

أسةةةام لتحقيق ىلك  ا مع الا  ينمن لها أسةةةعاك المحافظة عليهال 

من واحية  امن واحية أخع  يلةهال فإ  حداث وقلة ووعية فإ عملية 

 التعلال.

اـلـمواهــب)- ـعـل)  أجةمةع (Maintaining Talentاـلـمحــاـفظــة  أ 

هةي يعةد من أكثع العةديةد من العةاحثين أن بعةد المحةافظةة علل الموا

اتبعاد أهمية اصةةةةعوبة فإ ىا  الوات   ى يومن أهميتها كما يع   

فإ أوها يعد من وقا  القول فإ المنظمة     [46]المجمعإ اععداللةتار  

ما ينمن لها مي ل ينافلةةية ملةةتدامة  فإ حين يتحدد صةةعوبتها فإ 

  - كيييةة  يجةاد محي ا  المحةافظةة ااإلبقةا  علل الموارد العتةةةةعيةة

تسةةيما فإ ن  التقدم اتاتحةةاد   االتنافلةةية اللاين يوفعان فع   

الموهوبين  اهو مةا    عمة  بةديلةة خةارج المنظمةة  فإ نة  الةة ا فعاد

 فيع  كة  من  -يند   لل حتميةة الحةةةةعاع بين المنظمةا  عليهال

James & Cannon  [47]    ان هنةات محي ا  ااةاةيةة كةالمنةافع

ااتمتيازا   االتعويضةةةا  المعاشةةةعل اغيع المعاشةةةعل  ايع ي   

التةةعور باتوتما   االمواع الونييإ الا  لال أدع معاشةةع علل وجا  

  من فقةدان أا يهعك المواهةي من العمة  لةديهةا   المنظمةة فإ التقلية 

المحةافظةة علل المواهةي بةنوهةاي القةدرل علل   [48]ايععل الجميلإ  

الةمةنهةل   ىا   مةن  الةمةنةظةمةةة  فةإ  الةمةوهةوبةيةن  بةةا فةعاد  اتحةتةيةةان 

العةةاحثةةان المحةةافظةةة علل المواهةةي  االقةةدرا  العةةاليةةةي  ايععل 

م بما يبدم أغعا  الدراسةةة بنوها  مواوية الجامعة فإ اإلبقا    اجعاةيا

علل الموهوبين اىا  المنهل  العةاليةة االبععل فإ مجةاش العمة  

الجامعإ  عن  عيق التحيي  الماد  االمعنو   يتةةجيع اتسةةتثمار  

فإ الموهوبين بما ينمن يةويعهال اينميتهال  ابالتالإ يع ز دافعيتهال 

وحو الجةامعةة  ايحقق أهةدال الجةامعةة فإ الوصةةةةوش  لل اللةةةةلوت  

 عغوك االمتواع اتحتيان(.الم
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ـــمل  Learning organization المنظـمة المتعلـمة: 3.2 وتشــ

 النقاط اآلتية:

واالهميــة(:  1.3.2 )الـمـفهو   الـمـتـعـلمــة   Learning الـمـنـظمــة 

organization concept and importance 

أارد كثيع من العاحثين يععييا  مبتلية لمحةةةةلم المنظمة            

م لع اهال اليوعية االيللةةةيية اوقا  المعالجة التإ المتعلمة  اىلك ي ععا

أوهةا   [49]  فيإ الواةت الةا  يعاهةا م هع  ،ينةاالوهةا فإ دراسةةةةايهال

منظمةي يعتمد علل اتبداع  ااتبتوار  اا فوار  االتعلال الملةةةتمع  

من كة  الظعال التنظيميةة االعيةيةة المحيةةة  كمةا يقوم بوءةةةةع  

تعاييجيا   ااآلليا  بهدل زيادل البةي  اا  ع التنظيمية  ااتسة 

اةدريهةا علل التويا مع التغيعا  اللةةةةعيعةة امواجهةة التحةديةا  

منظمةة    أنـها   [50]  ايحقيق أهةدافهةا بنجةا ي  بين محمود اءخعان

يوون أداةهةا كعيع فإ دعال ايتةةةةجيع العةاملين لةديهةا علل يةويع  

أفوةارهال  اينميةة اةدرايهال  االمتةةةةةاركةة فإ يتةةةةبيص  ايحلية  

المتةاك  احلها  باسةتبدام أفضة  التةورا  التونولوجية  مع يهيةة  

العيةة الملةاعدل إلحداث التغييع االتحلةين فإ معارفهال ايووين اول 

ضةة  خدمة للملةةتييد التحقيق أهدافهاي   عم  أكثع مععفة لتقديال ا ف

أن المنظمةة    [51]كةالةك أاءةةةةم كة  من المجمعإ اععةداللةةةةتةار  

المتعلمة هإي منظمة يمنم اليعصةةة لرفعاد العاملين فيها الملةةاهمة  

فإ ح  المتاك   االمتاركة فإ ايباى القعارا  من خلش يتجيعهال  

 Mardini  لعلل التعلال الملةةتمع  ايوليد ا فوار الجديدلي  اأءةةا

التويا   [52] بقةةدريهةةا علل  المنظمةةة المتعلمةةة يمنظمةةة يتمي   ان 

االتغييع الملةةتمع  االلةةما  للعاملين بالمتةةاركة االتحعت بمعاوة  

افعالية ايتةةجيع التعلال االحوار االتعاان بين المعاملين علل جميع  

الملةةةةتويةا  اإلداريةة  امنحهال المهةارا  اللزمةة التإ يمونهال من  

اةهالي  ا مع الا  يمون المنظمةا  بموجي ىلك من يحقيق  يةويع أد

فيما أشةةةةار  ليال فإ   [53]التيوق التنافلةةةةإ اهو ما أكده جاد العك 

اتبةةداع   يعتمةةد علل  منظمةةة  بقولةةالأي  المتعلمةةة  المنظمةةة  يععيا 

ااتبتوةار اا فوةار االتعلال الملةةةةتمع من كة  الظعال التنظيميةة  

مع التغيعا  المحليةة االةداليةة  االعيةيةة  بهةدل التويا ااتولةةةةجةام  

 لل اوها   Marquardt [54] ايحقيق التمي  التنافلةةةةإي  اأشةةةةار

م  ابتةةو  فعاش  ايعم  باسةةتمعار علل  المنظمة التإي يتعلال جماعيا

يحلةةةةين ادريها فإ  دارل ااسةةةةتبدام المععفة  ايموين ا فعاد من  

ال التعلال خلش التعلال داخة  اخةارج المنظمةة ااسةةةةتبةدام التقنيةة لتنظي

م ابمةا  ااإلوتةاجي  اهو التععيا الةا  اعتمةديةال هةاه الةدراسةةةةة اجعاةيةا

 يحقق أغعاءها.

أن أهميةة   [56]  االةةاةإ  55]  ايحةدد كة  من حمةد احمةاد       

 المنظمة المتعلمة يومن فإ اآليإأ

الوصةوش  لل ا دا  المتمي  االمي ل التنافلةية  اهو أمع يلةهال فإ -

 ع الملتييدين من خدمايها.يةويع علاا  المنظمة م

يحلةةةةين جودل البةدمةا  االمنتوجةا   ايةويع ايع ي  اإلبةداع    -

 لتع ي  ايةويع العا  اإلولاوية. 

يةجةةاه   - ااتدرات  الةيةهةال  ايةوسةةةةيةع  الةتةغةيةيةع  اةةدرا   دارل  يةعة ية  

 الملتحددا  العيةية

 النظع  لل العمليا  ايواص  النتا  فإ بيةة ا عماش.  -

المعةةارل    - لتوليةةد  الوعيع  االنوعإ  االومإ  المععفإ  التلةةةةةةارع 

ايحةديثيةا افتم ءفةاق مععفيةة جةديةدل.  نهور التعليال اتلوتعاوإ كنمي  

 جديد للتعليال(.

التنافلةإ الدالإ ااتاليمإ بين المنظما  فإ العلدان المبتلية علل  -

اق أا علل الموارد تسةةيما فإ ن  نهور العولمة بنشةةوالها  ا سةةو

 المبتلية.

 لل ان أهمية المنظمة المتعلمة يتمث  فإ  [57] ايتةيع العيلةاا     

العقةةا  فقي    النجةةا  الي، لمجعد  لتحقيق  التنظيال االهيولةةة   عةةادل 

التعليال  من خلش  االعةةاملين  ا فعاد  مهةةارا   زيةةادل  فضةةةةلم عن 

ل  فضةةةلم عن يةويع المعارل الموتلةةةعة لد  ااكتلةةةاك المعار

 ا فعاد  االعح  عن معارل موتلعة.

 

مــة:  2.3.2 ـل ـع ـت ـم اـل مــة  ـظ ـن ـم اـل عــاد   Dimensions of the أـب

learning organization 

يعةدد  النمةاىج التإ ينةاالةت أبعةاد المنظمةة المتعلمةة  ااةد يعنةت        

(  بعةاد المنظمةة المتعلمةة  اهو  Marquardtالةدراسةةةةةة وموىج  

( أبعاد رةيلةةةةة لعنا  المنظمة المتعلمة يوصةةةة  5وموىج ااةال علل  

 ليهةا بعةد يجةاربةال الةويلةة فإ مجةالإ التةويع التنظيمإ  االتعلال 

التنظيمإ  اهإ أوظمةة فععيةة يتوةامة  عملهةا مع بعضةةةةهةا لتع ز  

لمنظمةة    ايةدعال عمليةة التعلال بمةا يجعة  المنظمةة اةادرل علل التحوش

   ايتمث  هاه ا وظمة فإ اآليإأ [58] يعلال 

النظةام اليععإ للتعلالأ يعةد من ا وظمةة اليععيةة الجوهعيةة التإ   -

( فإ Marquardtينسة، عليها فوعل المنظمة المتعلمة  اأاءةم  

وموىجال عتةع اسةتعاييجيا  للتعلال يعدأ من خةي التعلال القابلة إلعادل 

ام علل التعلال اكيييةة التعلال  ايةويع  اتسةةةةتبةدام  ازيةادل اةدرل النة 

اةةدرل  أسةةةةةام  التحةةةةميال علل  التنظيمإ  اخةي يةويع  الحوار 

المونيين  اينييا مهارا  التعلال النظامية  ايتةةةةجيع اينييا التيويع  
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النظمإ  ااسةةةةتبدام يبةيي اللةةةةيناريو للتعلال  ايوسةةةةيع اوتةةةةع  

  . المععفة  ازيادل ادخاش المونيين ااسةةةةهامهال فإ اءةةةةع الععامج

[59] 

ة  - ة المنظـم ا  الفري لبيـئ أ يتوون وظةام بيةةة المنظمةة اليععإ  النـظ

من الع يةة ااتسةةةةتعاييجيةة  االثقةافةة  االهيوة  التنظيمإ  اهإ  

موووا  ىا  ينديع كعيع علل سةلوكيا  ايحةعفا  العاملين االقادل 

فإ المنظمة  كما اوها يحدد ومي القيادل الا  يمارسةال القادل فإ  دارل 

  [60] هال امنظمايهال.  مع اسي

يعةد رأم المةاش العتةةةةع  أحةد   النظـا  الفرعي لتمكين األفراد:  -

المتعلمةةة بعين اتهتمةةام   التإ يةةنخةةاهةةا المنظمةةة  ا وظمةةة اليععيةةة 

االععةايةة  بوصةةةةيةال اسةةةةيلةة التعلال اغةايتهةا  فقةدرل المنظمةة علل 

اتبةداع االنمو االتنةاف، معهووةة بةاسةةةةتثمةارهةا اليعةاش فإ الموارد  

تةةةةعية  االا  يتةلي فإ المقاب  زيادل ادريهال علل التعلال  اهو  الع

  ايقحةةةد بالتموين جع  ا فعاد  [61]ما يلةةةتل م يموين العاملين. 

امةنةحةهةال   خةلش  مةن  امةعاوةةة  بةحةعيةةة  الةتحةةةةعل  عةلةل  اةةادريةن 

الحةلحيا   اي ايدهال بالمععفة االمهارا  االمعلوما   االلةما   

را   ايتةةم  وظام ا فعاد ك  لهال للمتةةاركة فإ عملية ايباى القعا

العمل     المحلإ   المجتمع  فإ  االمنظمةةا   االعةةاملين   القةةادل  من 

 [62] اجميع الجها  الملتييدل ىا  العلاة.

ة:    - ا  الفرعي إلدارة المعرـف هو وظةام يةديع عمليةا  المععفةة النـظ

خلق المععفةة  اكتلةةةةابهةا   ):فإ المنظمةة  ايتحةدد يلةك العمليةا  فإ

يلها  االعم  علل وقلها اوتةةعها  ايةعيقها االمحةةاداة  خ وها ايحل

عليهةا(  ايعةد  دارل المععفةة عمليةة حيويةة امحةةةةيعيةة للمنظمةة  

م علل يوجيال المععفة ععع عمليايها   م ايقنيا المتعلمةة التإ يعم  ينظيميا

 اللابق ىكعها.

هو التةةةعوا  االمعدا  التونولوجية   النظا  الفرعي للتكنولوجيا: -

الداعمة االمتواملة  اا داا  التإ يلةمم بالوصةوش  لل المعلوما   

ايعةادلهةا  ايتةةةةمة  العمليةا  التقنيةة  اهيوة  للتعةاان  االتةدريةي 

الموووةةا    ينلا  التإ  ا خع    المععفةةة  امهةةارا   االتنلةةةةيق  

لقةاةال علل العةيلةةةةةة الثلدةة  اهإ يونولوجيةا المعلومةا   االتعلال ا

 [63] التونولوجيا  اأوظمة دعال ا دا . 

 

  المبحث الثالث: االطار الميداني للدراسة:

 يتضمن هاا المعح  المحاار اآلييةأ

 

 وصف عينة الدراسة:  1.3

 غعا  هاه الدراسةة يال اختيار عينة من أعضةا  الهيةة التدريلةية 

م للةدراسةةةة  ة   ى جع   فإ كليةا  جةامعةة عةدن ليووووا مجةاتم يةعيقيةا

( 80( عضةةوام  يال اسةةتعادل 100يوزيع اسةةتمارل اتسةةتيعان علل  

( 10%(  ايال اسةةتععاد 80اسةةتعاوة  أ  أن بنلةةعة اتسةةتجابة بلغت 

( يعين اصةةةا  1.3لعدم صةةةلحيتها  غعا  التحلي   االجداش  

 ا فعاد المعحودينأ

 N=70فراد المبحوثين ( يبين وصف األ1.3جدول رقم)

 الدرجة العلمية 

 معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارك  أستاذ

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

9 12.9 18 25.7 21 30.0 18 25.7 4 5.7 

 سنوات الخدمة الجامعية/ سنة

 سنة فاكثر  15 15إل)  10من  10إل)  5من  5إل) 1من 

9 12.9 25 35.7 15 21.4 21 30.0 

 . SPSSالمحدرأ التحلي  اإلححاةإ باتعتماد علل يعوامج       

    

الجةةداش   المعحودين هال  94.0( أن  1.3يتعين من  %( من ا فعاد 

بةدرجةة مةدرم فةنكثع  مةا يةدش علل أن العينةة المبتةارل هال من ىا  

االبععل فإ مجةاش عملهال   المنهل  ا علل مةا يولةةةةعهال المععفةة  

ايوووون أكثع اسةةةةتجةابةة للتيةاعة  مع اتسةةةةتعيةان  اأن مةا ولةةةةعتةال 

( سنوا  5%( من ا فعاد المعحودين ما ي يد خدمتهال عن الة 87.1 

اهإ فتعل كافية يوتلةي فيها التدريلةإ المهارل فإ كييية التعام  مع  

 المتول  االقدرل علل التعلال.
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لفجابة عن يلةا ت  الدراسةة     لدراـسة:اإلجابة عن تـساؤالت ا  2.3

اام العاحثان باسةةةةتبدام اسةةةةلوك يحلي  اتوحدار البةإ العلةةةةيي  

لمععفة أدع ك  من التعليال اتلوتعاوإ اادارل الموهعةة العتةةةةعية فإ 

يع ي  ممارسةةةة جامعة عدن تسةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة ك  

تختعار معنوية علل حدل  كما يال اسةتبدام اختعار كعاسةواش االي، 

اليعاق بين اجابا  افعاد عينة الدراسة يجاه متغيعا  الدراسة يعود 

تختلل الدرجة العلمية اسنوا  البدمة فإ الجامعة  ايعد اليعاق  

( اصةةغع من ملةةتو  .Sigمعنوية اىا كاوت ايمة ملةةتو  الدتلة  

 االعو، صحيم . 0.05المعنوية المعتمد فإ هاه الدراسة 

 

ما مـستو  توافر متييرات الدارـسة من وجهة نظر   ألول:التـساؤل ا

 أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة المبحوثة؟

الفجابة عن هاا التلةا ش أعتمد العاحثان علل ا اسةا  الحلةابية     

لتحةديةد  وش خليةا مقيةام  العةامةة ااتوحعافةا  المعيةاريةة  كمةا أوةال  

(  4=5-1( يال حلةاك المد   ليوارد البماسةإ  الحداد الدويا االعليا

دال الةةةمتال علل أكعع ايمة فإ المقيام للححةةةوش علل  وش البلية 

(  بعد ىلك يال  ءةةافة هاه القيمة  لل 0.80=    5÷    4الحةةحيم أ   

أا  ايمة فإ المقيام  أا بداية المقيام اهو الواحد الحةحيم( اىلك 

كمةا  لتحةديةد الحةد ا علل لهةاه البليةة  اهوةاا أصةةةةعم  وش البليةا  

 ينيإأ 

 لل     1.80يمث  غيع متوافع   لاا  أكعع من  1.80 لل   1مةةةةةةةةةةن

  3.40 لل      2.60يمثة  متوافع بةدرجةة ءةةةةعييةة  أكعع من    2.60

يمثة    4.20 لل    3.40يمثة  متوافع بةدرجةة متوسةةةةةةة  أكعع من  

يمث  متوافع بدرجة   5.00 لل    4.20متوافع بدرجة عالية  أكعع من  

 النتاةج كما يعينها الجداش اآليإأ عالية جدا  ااد جا  

( مستو  التوافر لمتييرات الدراسة باالعتماد عل) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية العامة 2.3جدول )  

 

 م
 المحاور

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف  

 المعياري

الوزن 

 النسبي

مستو  

 التوافر 

مستو  

 الداللة 

(P.value) 

 0.00 عالي 75.6 0.81 3.78 التعليم االلكتروني  1

 0.00 متوسط 59.6 0.96 2.98 إدارة المواهب 2

 0.00 متوسط 58.6 0.92 2.93 المنظمة المتعلمة  3

 . SPSSالمحدرأ التحلي  اإلححاةإ باتعتماد علل يعوامج

 ( اتيإأ2.3يعين وتاةج الجداش           

بلق المتوسةةةي الحلةةةابإ العام إلجابا  افعاد عينة الدراسةةةة عن   - 

التعليال اتلوتعاوإ فإ جةةامعةةة عةةدن   اهةةاا يعنل أن 3.78  يوافع 

التعليال اتلوتعاوإ درجةة  درات افعاد عينةة الةدراسةةةةةة عن يوافع  

م يقع عند الملةةةتو  ومتوافع بدرجة  عالية” حي  ينتمإ مجتمعة معا

(   كما  4.20-3.40ايمة الوسةةةي الحلةةةابإ العام الل فةة المقيام  

يتةةةيع ايمة اتوحعال المعيار  العام الل يقارك اآلرا  ايجاولةةةها  

 . 0.81حوش التعليال اتلوتعاوإ حي  بلغت ايمتال 

بلق المتوسةةةي الحلةةةابإ العام إلجابا  افعاد عينة الدراسةةةة عن   -

  اهةاا يعنل أن  2.98  ل المواهةي فإ جةامعةة عةدنيوافع عمليةا  ادار

عمليا  ادارل المواهي  درجة  درات افعاد عينة الدراسةةة عن يوافع 

م يقع عند الملةةةةتو  ومتوافع بدرجة متوسةةةةةة” حي   مجتمعة معا

(    3.40-2.60ينتمإ ايمة الوسةي الحلةابإ العام الل فةة المقيام  

ا العةةام  المعيةةار   ايمةةة اتوحعال  يتةةةةيع  اآلرا  كمةةا  يقةةارك  لل 

 . 0.96ايجاولها حوش عمليا  ادارل الموهعة حي  بلغت ايمتال 

بلق المتوسةةةي الحلةةةابإ العام إلجابا  افعاد عينة الدراسةةةة عن   -

  اهةاا 2.93  يوافع ممةارسةةةةا  المنظمةة المتعلمةة فإ جةامعةة عةدن

ممةارسةةةةا   يعنل أن درجةة  درات افعاد عينةة الةدراسةةةةة عن يوافع 

م يقع عنةد الملةةةةتو  ومتوافع بةدرجةة  المنظمةة المتعلمةة   مجتمعةة معةا

متوسةةةة” حي  ينتمإ ايمة الوسةةي الحلةةابإ العام الل فةة المقيام  

(  كمةا يتةةةةيع ايمةة اتوحعال المعيةار  العةام الل 2.60-3.40 

ولةةةةها حوش ممارسةةةةا  المنظمة المتعلمة حي  يقارك اآلرا  ايجا

 . 0.92بلغت ايمتال 

مةا دار التعليال اتلوتعاوإ فإ يع ي  ممةارسةةةةة  التســــاؤل الـثاني: 

جامعة عدن تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة من اجهة وظع أعضا  

 هيةة التدري، فإ كليا  الجامعة المعحودة؟

لي  اتوحدار البةإ الفجابة عن هاا التلةا ش يال اسةتبدام يح       

العلةةةةيي لمععفة دار اادع التعليال اتلوتعاوإ فإ يع ي  ممارسةةةةة  

النموىج  المتعلمةةة افق  المنظمةةة  جةةامعةةة عةةدن تسةةةةتعاييجيةةا  

y=a+bx  حي  ان 
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Y يع ي  ممارسة جامعة عدن تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة 

   X التعليال اتلوتعاوإ 

𝑏    معام  اتوحدار البةإ العليي 

   𝑎  دابت اتوحدار 

ااةد كةاوةت وتيجةة اتوحةدار البةإ العلةةةةيي كمةا يظهعهةا الجةداش 

 3.3) 

 منظمة المتعلمة( أهم نتائج االنحدار الخطي لمعرفة أثر التعليم االلكتروني في تعزيز ممارسة جامعة عدن الستراتيجيات ال 3.3جدول رقم )

 المتيير المستقل
ثابت  

 االنحدار

معامل 

 Bاالنحدار

 T قيمة

 المحسوبة

معامل 

 Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد

  Fقيمة 

 المحسوبة

مستو  

 المعنوية 

 0.000 29.37 0.30 0.55 5.42 0.73 1.16 التعليم االلكتروني 

 . SPSSالمحدر أ التحلي  اإلححاةإ باتعتماد علل        

الل اجود علاةة يةنديع  يجةابيةة (   3.3يتةةةةيع وتةاةج الجةداش      

 عدية  اىا  دتلة معنوية للمتغيع الملةةةةتق  المتمث  بةةةةةةةةالتعليال  

اتلوتعاوإ  فإ المتغيع التابع المتمث  بتع ي  ممارسةة جامعة عدن  

اافقا لهاا النموىج يلةةةاهال التعليال   تسةةةتعاييجية المنظمة المتعلمة

اتلوتعاوإ فإ يع ي  ممارسةة جامعة عدن تسةتعاييجيا  المنظمة  

اهاا يتيع الل اوال كلما زاد التعليال اتلوتعاوإ   0.73المتعلمة بمقدار

بمقدار احدل ايام ااحدل يند  الل زيادل فإ يع ي  ممارسة جامعة  

( من الوحةدل 0.73ار  عةدن تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة بمقةد

( ان معامل   T مع دعا  بقية العوام  اتخع (  كما يتيع اختعار 

اتوحةدار ىا  دتلةة معنويةة  فإ حين بلغةت ايمةة معةامة  اتريعةا  

( اهو معةامة  اريعةا   عد  معنو  متوسةةةةي ايتةةةةيع الل 0.55 

اجود علاة اريعا   عدية متوسةة بين التعليال اتلوتعاوإ ايع ي  

سةة جامعة عدن تسةتعاييجية المنظمة المتعلمة أ  اوال كلما زاد  ممار

دار التعليال اتلوتعاوإ فإ جةامعةة عةدن يند   لل زيةادل فإ يع ي  

ممةارسةةةةة جةامعةة عةدن تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة االعو،  

صةةحيم  أما القابلية التيلةةيعية لنموىج اتوحدار أعله االمتمثلة فإ 

%( من 30( ممةا يتةةةةيع  لل  ن 0.30غةت معةامة  التحةديةد فقةد بل

التغيعا  االتةنديعا  التإ يةعأ علل يع ي  ممةارسةةةةة جةامعةة عةدن  

تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة يعود  لل دار التعليال اتلوتعاوإ 

بينمةةا   دةةابتةةة(  اتخع   العوامةة   بقيةةة  بقةةا   % من  70احةةده  مع 

امعة عدن  التنديعا  االتغييعا  التإ يةعا علل  يع ي  ممارسةةةة ج

المتعلمةةة يعود الل عوامةة  اخع  غيع   تسةةةةتعاييجيةةا  المنظمةةة 

( الةا  بلغةت ايمتةال   Fمةدرجةة فإ النموىج  ااةد أشةةةةةار اختعةار 

(  لل  ن وموىج اتوحدار أعله ىا دتلة معنوية حي  بلغت 29.37 

صةةةغع من ملةةةتو  الدتلة  أ( اهإ  F  )0.00ايمة ملةةةتو  دتلة 

 ( 0.05المعتمد فإ هاه الدراسة 

الثــاني:   المواهةةي دار فإ يع ي  التســـــاؤل  هةة  لعمليةةا   دارل 

ممارسةةةةة جامعة عدن تسةةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة من اجهة  

 وظع أعضا  هيةة التدري، فإ كليا  الجامعة المعحودة؟

الفجابة علل التلةا ش الثاوإ يال اسةتبدام يحلي  اتوحدار البةإ     

العلةيي لمععفة دار اادع ادارل المواهي فإ يع ي  ممارسةة جامعة  

   y=a+bxعةدن تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة افق النموىج  

 حي  أن

    Y    يع ي  ممةارسةةةةةا  جةامعةة عةدن تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة

 المتعلمة

   X هيادارل الموا 

𝑏    معام  اتوحدار البةإ العليي 

   𝑎  دابت اتوحدار 

ااةد كةاوةت وتيجةة اتوحةدار البةإ العلةةةةيي كمةا يظهعهةا الجةداش     

 4.3) 
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 الستراتيجيات المنظمة المتعلمة(أهم نتائج االنحدار الخطي لمعرفة أثر إدارة المواهب في تعزيز ممارسة جامعة عدن 4.3جدول رقم )

 المتيير المستقل
ثابت  

 االنحدار

معامل 

 Bاالنحدار

 T قيمة

 المحسوبة

معامل 

 Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد

  Fقيمة 

 المحسوبة

مستو  

 المعنوية 

 0.000 321.08 0.83 0.91 17.92 0.90 1.05 ادارة المواهب

 . SPSSباالعتماد عل)المصدر : التحليل اإلحصائي    

الل اجود علاة ينديع  يجابية  عدية   (  4.3يتيع وتاةج الجداش     

اىا  دتلةة معنويةة للمتغيع الملةةةةتقة  المتمثة  بة دارل المواهةي  فإ 

المتغيع التابع المتمث  بتع ي  ممارسةةة جامعة عدن تسةةتعاييجيا   

قةا لهةاا النموىج يلةةةةاهال ادارل المواهةي فإ المنظمةة المتعلمةة  ااف

يع ي  ممةارسةةةةةة جةامعةة عةدن تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة 

اهاا يتةةةةيع الل اوال كلمةا زاد  ادارل المواهي بمقدار    0.90بمقةدار

احدل ايام ااحدل يند  الل زيادل  فإ يع ي  ممارسةة جامعة عدن  

الوحدل مع دعا    ( من0.90تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة بمقدار  

( ان معامل  اتوحدار Tبقية العوام  اتخع    كما يتةةيع اختعار 

(  0.91ىا  دتلةة معنويةة  فإ حين بلغةت ايمةة معةامة  اتريعةا   

اهو معةامة  اريعةا   عد  معنو  او  جةدا ايتةةةةيع الل اجود  

علاة اريعا   عدية اوية جدا بين ادارل المواهي ايع ي  ممارسةةة  

عةدن تسةةةةتعاييجيةة المنظمةة المتعلمةة أ  اوةال كلمةا زاد دار جةامعةة  

ادارل المواهي فإ جامعة عدن يند   لل زيادل فإ يع ي  ممارسةةة  

جامعة عدن تسةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة االعو، صةةحيم  أما 

القةابليةة التيلةةةةيعيةة لنموىج اتوحةدار أعله االمتمثلةة فإ معةامة   

%( من التغيعا  83تةةةةيع  لل  ن ( ممةا ي0.83التحةديةد فقةد بلغةت 

عةةدن   جةةامعةةة  ممةةارسةةةةةةة  يع ي   علل  يةعأ  التإ  االتةةنديعا  

تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة المتعلمةة يعود  لل دار ادارل المواهةي  

% من التةنديعا  17احةدهةا مع دعةا  بقيةة العوامة  اتخع ( بينمةا  

عةةدن  جةةامعةةة  ممةةارسةةةةةةة  يع ي   علل   يةعا  التإ  االتغييعا  

المتعلمةةة يعود الل عوامةة  اخع  غيع  تسةةةةتعاييجيةةا  الم نظمةةة 

( الةا  بلغةت ايمتةال Fمةدرجةة فإ النموىج  ااةد أشةةةةةار اختعةار 

(  لل  ن وموىج اتوحةدار أعله ىا دتلةة معنويةة حية  321.08 

صةةةغع من ملةةةتو   أ( اهإ F  )0.00بلغت ايمة ملةةةتو  دتلة 

ن  (   ابهةاا يمةت اإلجةابةة ع0.05الةدتلةة المعتمةد فإ هةاه الةدراسةةةةة 

التلةةةةا ش بوجود دار إلدارل المواهي فإ يع ي  ممارسةةةةة جامعة  

 عدن تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة.

ه  يوجد فعاق ىا  دتلة اخحةاةية عند ملةتو   التســاؤل الرابع:

بين متوسةةا   جابا  أفعاد العينة يجاه دار  (α ≤ 0.05) المعنوية

رسةةة جامعة عدن  التعليال اتلوتعاوإ ا دارل المواهي فإ يع ي  مما

تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة يع    لل  الدرجة العلمية  سنوا  

 البدمة الجامعية(؟

لفجةابةة عن التلةةةةا ش الثةالة  اةام العةاحثةان بةاسةةةةتبةدام اتختعةارا  

لمععفةة دتلةة  اللمعلميةة االمتمثلةة فإ اختعةار كعاسةةةةوةاش االي،  

حي  أعتمد اليعاق افق الدرجة العلمية اسةنوا  البدمة الجامعية  

ايعد اليعاق دالة  ححةاةيا  ىا (   α=   0.05العاحثان ملةتو  دتلة  

( أصغع من ملتو  الدتلة  .Sigتلة اتختعار  كاوت ايمة ملتو  د

الا  اعتمده العاحثان فإ دراسةتهما  االعو، صةحيم  الفجابة عن  

 التلا ش يال اختعار التلا ت  المتيععة منال ك  علل حدل كما ينيإأ

ه  يوجد فعاق ىا  دتلة اححةةةاةية بين التســـاؤل الفرعي االول: 

الدراسةة يجاه دار التعليال اتلوتعاوإ متوسةةا  اجابا  افعاد عينة  

اادارل المواهي فإ يع ي  ممةارسةةةةة جامعةة عدن تسةةةةتعاييجيةا  

العلميةةة  فعاد عينةةة   الةةدرجةةة  المتعلمةةة يع   تختلل  المنظمةةة 

 الدراسة.

اتختعار معنوية اليعاق بين  درات افعاد عينة الدراسةةةةة يجاه       

فإ يع ي  ممارسةةةة جامعة    دار التعليال اتلوتعاوإ اادارل المواهي

عدن تسةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة يعود للختلل فإ درجايهال  

 – KRUSKALالعلمية يال اسةةةتبدام اختعار كعاسةةةواش االي،  

WALLIS    كثع من عينتين ملةتقلتين  كون الدرجة العلمية أكثع 

(   α=   0.05من ملةةةةتويين( حي  أعتمد العاحثان ملةةةةتو  دتلة  

دالة  ححةةةاةيا  ىا كاوت ايمة ملةةةتو  دتلة اتختعار ايعد اليعاق  

 Sig أصةةةةغع من ملةةةةتو  الةدتلةة الةا  اعتمةده العةاحثةان فإ ).

دراسةةتهما  االعو، صةةحيم   ااد جا   النتاةج كما يعينها الجداش 

 4.3) 
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داللة الفروق بين متوسطات إجابات افراد العينة تجاه دور التعليم االلكتروني وادارة أهم نتائج تحليل التباين االحادي لمعرفة   (5.3جدول رقم )

 المواهب في تعزيز ممارسة جامعة عدن الستراتيجيات المنظمة المتعلمة تعز  إل) ) الدرجة العلمية(

 الدرجة العلمية 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة كروسكال 

 واليس 

 الداللةمستو  

Sig. 
 النتيجة اإلحصائية 

 1.07 3.50 استاذ دكتور

 غير دالة  0.35 4.48

 0.38 3.39 استاذ مشارك دكتور

 0.64 3.06 استاذ مساعد دكتور

 0.82 3.20 مدرس

 0.48 2.93 معيد 

 . SPSSالمصدر : التحليل اإلحصائي باالعتماد عل)                

أنهع  وتاةج اختعار كعاسةواش االي، الموءةحة فإ جداش          

( عةدم اجود فعاق ىا  دتلةة معنويةة بين متوسةةةةةةا   جةابةا   5.3

المعحودين يجةاه دار التعليال اتلوتعاوإ اادارل المواهةي فإ يع ي   

ممارسةةةة جامعة عدن تسةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة يع    لل 

(  ايمون  رجاع    0.05ملةةتو  الدتلة  متغيع الدرجة العلمية عند 

ىلك  لل ان ك  القواوين االبةي االععامج المعموش بها سةةوا  علل 

ملةةتو  الجامعة أا الولية أا حتل القلةةال العلمإ يبضةةع لها جميع  

أعضةةةا  التدري، علل اختلل ريعهال العلمية  فضةةةلم عن يتةةةابال 

ينمية ادرايهال    ا وتةة التإ يقومون بها  ابالتالإ فهال مجععان علل

امواهعهال ليتمونوا من التويا من ملةةةةتحةددةا  العمليةة التعليميةة 

  عيعةة التعليال اتلوتعاوإ يحتال علل عضةةةةو هيةة التدري، مواكعة 

التةورا ( بةنن يوون لةديهال المهةارل االمععفةة التإ يمونهال من أن  

 يحعحوا مواهي يتحقق بهال أهدال كليايهال.

ــاؤل الفرعي الثاني:   يوجد فعاق ىا  دتلة اححةةاةية بين ه  التس

متوسةةا  اجابا  افعاد عينة الدراسةة يجاه دار التعليال اتلوتعاوإ 

اادارل المواهي فإ يع ي  ممةارسةةةةة جامعةة عدن تسةةةةتعاييجيةا  

المنظمةة المتعلمةة يع   تختلل سةةةةنوا  البةدمةة الجةامعيةة  فعاد 

 عينة الدراسة.

ت افعاد عينةة الةدراسةةةةة يجةاه اتختعةار معنويةة اليعاق بين  درا    

دار التعليال اتلوتعاوإ ا دارل المواهي فإ يع ي  ممارسةةةة جامعة  

عدن تسةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة يعود للختلل فإ سةةةنوا  

البدمة الجامعية للمعحودين  يال اسةةةتبدام اختعار كعاسةةةواش االي،  

KRUSKAL – WALLIS    كثع من عينتين ملةةتقلتين  كون 

لبدمة أكثع من ملةةةتويين( حي  أعتمد العاحثان ملةةةتو   سةةةنوا  ا

(  ايعةد اليعاق دالةة  ححةةةةةاةيةا  ىا كةاوةت ايمةة α=    0.05دتلةة  

.( أصةةةغع من ملةةةتو  الدتلة الا  Sigملةةةتو  دتلة اتختعار  

اعتمده العاحثان فإ دراسةتهما  االعو، صةحيم  ااد جا   النتاةج 

 كما ينيإأ

أهم نتائج تحليل التباين االحادي لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات إجابات افراد العينة تجاه دور التعليم االلكتروني   ( 6.3جدول رقم ) 

 الخدمة الجامعيةوادارة المواهب في تعزيز ممارسة جامعة عدن الستراتيجيات المنظمة المتعلمة تعز  إل) سنوات 

 سنوات الخدمة الجامعية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

قيمة 

كروسكال 

 واليس 

 مستو  الداللة

Sig. 
 النتيجة اإلحصائية

 0.76 3.12 سنوات  5ال) اقل من  1من 

 غير دالة 0.79 1.03
 0.66 3.31 اقل من سنوات10ال)  5من 

 0.66 3.21 سنة 15ال)  اقل من  10من 

 0.79 3.20 سنة فاكثر  15

 . SPSSالمصدر : التحليل اإلحصائي باالعتماد عل)      
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أنهع  وتاةج اختعار كعاسةةةواش االي، الموءةةةحة فإ جداش       

( عةدم اجود فعاق ىا  دتلةة معنويةة بين متوسةةةةةةا   جةابةا   6.3

المعحودين يجةاه دار التعليال اتلوتعاوإ اادارل المواهةي فإ يع ي   

ممارسةةةة جامعة عدن تسةةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة يع    لل 

لمعحودين عنةد ملةةةةتو  الةدتلةة  متغيع سةةةةنوا  البةدمةة الجةامعيةة ل

(  ايع   العاحثان هاه النتيجة  لل أن أعضا  هيةة التدري،  0.05 

علل اختلل سةةةنوا  خدمتهال ينعغإ عليهال مواكعة التةورا  علل 

ملةةةتو  العملية التعليمية سةةةوا  من حي  أسةةةاليي التعليال ايقنيايال  

العملية  ااوما ال  ايلبيع يونولوجيا المعلوما  ااتيحات  لبدمة

التعليميةة  فهال بةالةك ينموا مواهعهال  ا مع الةا  يلةةةةهال فإ يحوية  

 كليايهال  لل منظما  متعلمة. 

من خلش اتجةابةة عن التلةةةةا ت  اليععيةة التإ يال من خللهةا      

التوصةةة   لل عدم اجود فعاق ىا  دتلة معنوية بين متوسةةةةا   

دارل الموهعة العتةعية  اجابا  ا فعاد يجاه دار التعليال اتلوتعاوإ اا

فإ يع ي  ممارسةةا  جامعة عدن تسةةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة 

 سنوا  البدمة الجامعية(. -يع   لو  من  الدرجة العلمية

 

  المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات:

 يتضمن هاا المعح  المحاار اآلييةأ

 

 االستنتاجات: 1.4

 :كتيت وتاةج الدراسة عن اتيإ 

 ن ملتو  يوافع متغيعا  الدراسة الثلدة من اجهة وظع أعضا    -

هيةةة التةدري، ييةاايةت  فقةد كةاوةت بةدرجةة عةاليةة للتعليال اتلوتعاوإ  

 امتوسةة لو  من  دارل المواهي االمنظمة المتعلمة.

 ن هنةات علاةة يةنديع  يجةابيةة  عديةة للتعليال اتلوتعاوإ فإ يع ي     -

جيا  المنظمة المتعلمة   ى بلق معام   ممارسةة جامعة عدن تسةتعايي

(  فإ حين كاوت علاة اتريعا   عدية متوسةةة  ى 0.73اتوحدار 

 (, 0.55بلق معام  اتريعا  

 ن هنةات علاةة يةنديع  يجةابيةة  عديةة اويةة إلدارل المواهةي فإ   -

يع ي  ممارسةة جامعة عدن تسةتعاييجيا  المنظمة المتعلمة   ى بلق 

(  كمةا كةاوةت علاةة اتريعةا   عديةة اويةة  ى 0.90 معةامة  اتوحةدار

 (.0.91بلق معام  اتريعا  

كتةةةيت الدراسةةةة عن عدم اجود فعاق ىا  دتلة  ححةةةاةية بين  -

متوسةةا   جابا  أفعاد عينة الدراسةة يجاه دار التعليال اتلوتعاوإ 

ا دارل المواهي فإ يع ي  ممةارسةةةةة جامعةة عدن تسةةةةتعاييجيةا  

مة  يع    لل متغيعا   الدرجة العلميةة  اسةةةةنوا   المنظمةة المتعل

 البدمة(.

 

 التوصيات:  2.4

 اولجاما مع ما يوصلت  ليال الدراسة  يوصإ العاحثان باتيإأ

يوفيع المتةلعا  ا سةاسةية للوتقاش من التعليال التقليد   لل التعليال  -

اتلوتعاوإ  باعتماد اسةةةةتعاييجية يحةةةةات علل ملةةةةتو  الجامعة  

  ايتضةةةةمن خةةهةا ار يتهةا ارسةةةةالتهةا اأهةدافهةا ايجةاه اكليةايهةا

الجامعة الملةةتقعلإ ل يادل اتسةةتثمار فإ التعليال اتلوتعاوإ  يعليال  

بحة   خدمة المجتمع(  ااتوتقةاش التةدريجإ وحو اعتمةاده كنسةةةةلوك  

للتعليال التقليةةد  الي، بةةديلم عنةةال  علل أن يتال اتوتقةةاش   ملةةةةةاوةةد 

مقعرايةال بتةةةةوة  متوازن مع  موةاويةا  المعحلإ فإ يةعيق يقنيةايةال ا

الجةامعةة فإ يوفيع متةلعةايةال من وةاحيةة  ا زالةة البول االتعدد من  

اسةةةتبدامال من اع  بع  أعضةةةا  هيةة التدري، من واحية أخع    

اهو أمع سيلهال فإ يع ي  ممارسة الجامعة تستعاييجيا  المنظمة  

العةةاملين   ايموين  التونولوجيةةا  يةعيق  ا دارل  المتعلمةةة ت سةةةةيمةةا 

 المععفة.

ءةةةعارل اهتمام الجامعة بنبعاد  دارل المواهي خاصةةةة بالنلةةةعة  -

لععةد  يةويع الموهعةة االمحةافظةة علل الموهعةة  عن  عيق دعال 

اييعي  بعامج التدريي االتةويع فإ مبتلا التبحةةةحةةةا  داخ  

اخارج العلد  من أج  ينمية ايحلةةةين معارفهال امداركهال علل ك  

تعليميةة  اهو مةا يمونهةا من  بقةا  المواهةي ملةةةةتجةدا  العمليةة ال

ممةةارسةةةةتهةةا   يع ي   الجةةامعةةة من  يمون  مةةا  االمحةةافظةةة عليهةةا  

 تستعاييجيا  المنظمة المتعلمة.

 يل  الجامعة اكليايها اتهتمام ا كعع لممارسةةةةة اسةةةةتعاييجيا   -

المنظمةة المتعلمةة  خةاصةةةةةة فإ بعةد  يموين العةاملين  ايةعيق  

التونولوجيا  ا دارل المععفة  ااتسةتيادل من دار التعليال اتلوتعاوإ 

ا دارل المواهي فإ يع ي  ممارسةةتها ت سةةيما اأن وتاةج الدراسةةة  

ادعتةت اجود علاةة يةنديع اويةة  اهو مةا يمون الجةامعةة من يحقيق  

 أهدافها فإ التمي  االتيوق التنافلإ.

 

 الهوامش: 

ع ابعةاد التعلال المنظمإ فإ يوافع   ةاهع  فةاءةةةة  جمية   ييةندي  [1]

ابعاد المنظمة المتعلمةأ دراسةةةة يحليلية ترا  عينة من العاملين فإ 
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ازارل التبةيي الععااية ي مجلة العلوم اتدارية ااتاتحةادية  كلية 

(   64( العةدد 17جةامعةة بغةداد  المجلةد   -اتدارل ااتاتحةةةةةاد

127  2011. 

المععفة امنظما  التعلال  القاهعل  ابو النحةع  مدحت  اتدارل ب [2]

جمهورية محةةةةع الععبيةأ المجموعة الععبية للتدريي االنتةةةةع    -

 م.2008  85-87 

علةال محمود ععدالمجيد   يدار التعليال اتلوتعاوإ فإ يع ي   [3]

ممةارسةةةةة جةامعتإ اتزهع ااتسةةةةلميةة تسةةةةتعاييجيةا  المنظمةة  

المجلةة الععبيةة   المتعلمةة من اجهةة وظع أعضةةةةا  هيةةة التةدري، ي

    6(   40(   العدد 12لضةةةةمةان جودل التعليال الجامعإ  المجلد 

2019. 

 .6علال محمود ععدالمجيد   المحدر اللابق   [ 4]

التعليال العةالإ     [5] ليتةة  جواد كةانال  اتدارل الحةديثةة لمنظومةة 

المملوة اتردوية الهاشةةةميةأ دار صةةةيا  للنتةةةع االتوزيع     -عمان

 م.2011  23 

خلي   بتةةةع  ععد ا سةةةعد  دويا حلةةةن  يدار عمليا  ادارل  [6]

المواهةي فإ التحوش  لل المنظمةة الةاكيةةأدراسةةةةة اسةةةةتةلعيةة فإ 

اتدارل  مةجةلةةة  االةتةةةويةع ي  الةتةةدريةةي  داةةعل  الةوةهةعبةةا   ازارل 

جامعة الملةتنحةعية  الععاق    -ااتاتحةاد  كلية اتدارل ااتاتحةاد

 م.2019  165(     120(  العدد 42المجلد 

الععةاد  هةاشةةةةال فوز   يادارل الموهعةة فإ منظمةا  ا عمةاشأ [  7]

ر   اوماىج مقتعحة ي مجلة الغع  للعلوم اتاتحةةادية ااتدارية  

 م.2011  97(   20(  العدد 7المجلد 

سةةليمان  ءماش سةةعحان االجعور   علإ جاسةةال  يدار التعليال  [8]

إ المنسةلةا  التعبوية اتلوتعاوإ فإ يع ي   دارل الجودل التةاملة ف

االتعليميةأدراسةة اسةتةلعية ترا  عينة من مونيإ مديعية يعبية 

كليةةة اتدارل  العلوم اتاتحةةةةةاديةةة ااتداريةةة   وينو  ي مجلةةة  م/ 

  307(   119(  العةدد  26جةامعةة بغةداد  المجلةد   -ااتاتحةةةةاد

 م.2020

 الحةادق  حايال ععدالماجد االعو   رحاك بتةيع  يالمتةلعا  [9]

اللزمةة تسةةةةتبةدام التعليال اتلوتعاوإ لةد  عضةةةةو هيةةة التةدري، 

بوليةا  التعبيةة فإ الجةامعةا  اللةةةةوداويةة ي المجلةة الععبيةة للعلوم 

(   3اوتةةةةع اتبحةاث  مجلةة العلوم التعبويةة االنيلةةةةيةة  المجلةد 

 م.2019  109(   21العدد 

 بعاهيال  أحمد امدهوش  ععدالقادر افعحان  بعا   يمعواا     [10]

جةامعةة ى  اةار ي مجلةة   -يةعيق التعليال اتلوتعاوإ فإ كليةة اتعلم

المجلةةد  لليللةةةةيةةة االللةةةةةاويةةا  االعلوم اتجتمةةاعيةةة   (   2ترت 

 م.2019  307(    33العدد 

]11[ Preada, A. M ,Crisan, D. A. and Samuel, A. N., 

"Implementing Elearning in the Romanian 

Educational systemApriority in content of 

EUintegration," Journal of information system & 

operations Management, Vol.(2), p1,2008. 

]12[ Al-Taie, Nadia, "Using e-learning in Teaching 

stories,," AL-Ma"mon college Journal, Vol.(24). 

p316, 2014. 

اتلةوةتةعاوةإ      [13] االةتةعةلةيةال  الةتةعةلةيةال  يةوةنةولةوجةيةةا  أحةمةةد   سةةةةةةالةال  

   289المملوةة الععبيةة اللةةةةعوديةةأ موتعةة العاشةةةةةد    -العيةا 

 م.2004

العاشةةد  فارم ابعاهيال  يالتعليال اتلوتعاوإ اااع ا مو  ي  [  14]

اراة عم  مقدمة لندال التعليال اتلوتعاوإ فإ مدارم الملك فيحةة   

المملوةة الععبيةة   -م  العيةا 23/4/2003-21المنعقةدل خلش اليتعل  

 م.2003  6اللعودية   

 .9علال محمود ععدالمجيد   محدر سابق   [ 15]

 عمة  منتهل شةةةةوكال  ياااع التعليال اتلوتعاوإ فإ الجامعة    [16]

الملةتنحةعية من اجهة وظع أعضةا  الهيةة التدريلةية فإ كليايها ي 

  556(   36(  العدد 1جامعة ااسةةي  الج    -مجلة كلية التعبية

 .م2019  

 .10علال محمود ععدالمجيد   محدر سابق    [17]

 يمةان محمةد  يفةاعليةة التعليال   الغةامةد   ايمةان امعةارت ااةةي [  18]

اتلوتعاوإ فإ ينميةة مهةارا  العحة  العلمإ لةد   ةالعةا  المعحلةة 

الثاووية بالمملوة الععبية اللعودية ي مجلة العلوم التعبوية االنيلية  

 م.2020  105 -103(   32(  العدد 4المجلد 

 بعاهيال وور اسةةةةعةد  خةالةد  يمتةلعةا   دارل الموهعةة فإ   [19]

العلوم منظمةةا ازارل  فإ  ميةةداويةةة  العةةالإأدراسةةةةةةة  ا حتوا     

االتونولوجيةا ي مجلةة العلوم اتاتحةةةةةاديةة ااتداريةة  كليةة اتدارل 

  551(   86(  العةدد 21ااتاتحةةةةةاد  جةامعةة بغةداد  المجلةد 

 م.2015

]20[ Armstrong, M.," Ahandbook Of Human 

Resource Management Practice, 10th Edition, 

Britain: Kogan page,Great Britain Cambridge 

UNIV.,Press.,p 168, 2006.                                                                                              
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]21   [ Bateman,H. and McAdam, K.," A Dictionary 

Of Human Resource & Personel Management, 3th 

Edition, Italy: A & C Black Publishers Ltd., p253, 

2006.                                                                                                   

 ] 22[ ALmaaitaha, M., Alsafdi, Y., Altahat, S. and 

Yousfi, A., "The Effect Of Talent Management On 

Organizational Performance Improrement: The 

mediating role of organizational commitment", 

Management Science Letters,No.(10) ,  p2938, 

2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ع   أحمد حلةين يمد  اسةهام  حلةن  محمد محمود االجعج[  23]

التلةةويق الداخلإ فإ  دارل المواهي العتةةعيةأدراسةةة اسةةتةلعية  

آلرا  بع  القيادا  فإ جامعة الموصة  ي مجلة العلوم اتاتحةادية  

(   25ااتداريةة  كليةة اتدارل ااتاتحةةةةةاد  جةامعةة بغةداد  المجلةد 

 م.2019  180(   110العدد 

حلةةةن اليد  ياسةةةتبدام ادارل   ال بيد   غنل دحام احلةةةين   [24]

الموهعة كبيار لتع ي  المي ل التنافلةةةية للمنظما أبح  ميداوإ فإ 

الةجةةامةعةةة    الةتةعاث  كةلةيةةة  مةجةلةةة  الةجةةامةعةإ ي  اتدا   احةةدا  

 م.2013  92-91(    13العدد 

]25   [ Daubner-Siva, D., Ybema, S. , Vinkenburg, C. 

and Beech, N., "The talent paradox: talent 

management as a mixed blessing," Journal of 

Organizational Ethnography, VoI.(7), No.(1),  P. 

75, 2018.                                  

التةةةمع   أحمد االموسةةةو   لميا  االتةةةمع   سةةةعمد        [26]

ييةنديع عمليةا   دارل الموهعةة فإ المنظمةا  العيةاديةةأ دراسةةةةةة 

را  عينة من مديع  كورت لليحةةةات  المتنقلة ي اسةةةتةلعية آل

مجلة الغع  للعلوم اتاتحةادية ااتدارية  كلية اتدارل ااتاتحةاد   

 م.2016  238(   37(  العدد 1جامعة الووفة  المجلد 

المجمعإ عليا  اععداللةةتار  أحمد  يمتةلعا   دارل الموهعة    [27]

اأدعها فإ يع ي  خحةةاةص المنظمة المتعلمةأ دراسةةة اسةةتةلعية 

ترا  عينة من ر اسةا  اتالةام العلمية فإ جامعة سةامعا  ي ينليا 

بحة  مقةدم  لل المنيمع العلمإ التبحةةةةحةةةةإ العابع للوليةة التقنيةة 

الةية  خةلش  الةمةنةعةقةةد  مةن  اتداريةةة  يةحةةت  29/11/2018-28تةعل  م 

الملةةةةتقعليةةة لمنظمةةا   شةةةةعةةارياتبةةداع اتدار  لتحقيق الع يةةة 

 م.2018   373الععاق   -اتعماشي  بغداد

الةيةي  محمةد الحميةد   ياتسةةةةتثمةار فإ التةدريةي اادارل    [28]

  - الموهيةةأ يجعبةة دالةة اتمةارا  الععبيةة المتحةدل ي كليةة التةةةةع ةة 

دالةة اتمةارا  الععبيةة   -معهةد يةدريةي الضةةةةعةا   رأم البيمةة

 م.2011  6المتحدل  

العبيعإ  رشةةا ععام االجنابإ  ي ن سةةالال االيتلا   ميثاق    [29]

ةص التحيي  الةااييةة لةد  صةةةةنةاع المععفةة فإ هةايا  يدار خحةةةةا

يع ي  عمليةا   دارل الموهعةةأ دراسةةةةة اسةةةةتةلعيةة يحليلية ترا  

جامعة كعبل  ي مجلة  -عينة من يدريلةةإ كلية اتدارل ااتاتحةةاد

جةامعةة كعبل  العلميةة  كليةة اإلدارل ااتاتحةةةةاد  جةامعةة كعبل    

 م.2019  107-106(   12(  العدد 17المجلد 

التةمع   أحمد االموسةو   لميا  االتةمع   سةعمد   محةدر    [30]

 .244 -242سابق  

]31   [ Mondy, J.," Human Resource Management, 

11th Edition, NewJersey: Prentice Hall,p p127- 

158, 2010. 

]32[ Harsch,K.& Festing, M.,"Dynamic talent 

management Capabilities & organizational agility- 

A qualitative exploration Human Resource 

Management & intercultural leadership," ESCP 

Europe, Berlin Germany, No(59),  P60, 2019 .                                                                                                                                                

]33[Hartel, Charmine et. al., "Human Resource 

Management:Transforming Theory into innovative 

practice, Australia, pearson prentice Hall, p 

278,2007.  

]34[ Mondy, J, op . cit,p127. 

]35[Chuai, X., "Is talent management just old win 

in the bottles?: the case of multinational 

corporations in Beijing," Athesis University of 

Teesside for the degree of Doctor of 

Philosophy,p.19, 2008. 

 ] 36[ W.Carter, Gray, W.Cook, Kerin & W.Dorsay, 

David, "Career Baths Success for organizations and 

their Employees,," John Wiley & Sons, U. S. 

A.,p38, 2009. 
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]37[Noe,Raymmond et. al., "Human Resource 

Management: Gaining A Competitive Advantage,  

6th Edition, NewYork: McGraw-Hill,p227, 2008. 

]38[ Pruis, E., "The Five Key Principles for talent 

development," Industrial @ Commercial Training, 

Vol.(43),p216, 2011. 

]39[Dessler, G.,"A Framework For Human 

Resource Management", 6thEdition, NewYork: 

International edition pearson,p121, 2011. 

العبيعإ  رشةةا ععام االجنابإ  ي ن سةةالال االيتلا   ميثاق    [40]

 .107هايا  محدر سابق  

]41[ Islam,M.& Siengthai,S., "Human Resource 

Management Practices & Firm Performance 

Improvement in Dhaka Export Processing Zone," 

Research & Practice in Human Resource 

Management, Vol.(18), No.(1).,p61 2010. 

]42  [ Dessler, G op . cit,p373. 

]43  [ Mondy, J, op . cit,p209. 

]44[ Noe,Raymmond et. al, op . cit, p 400. 

]45[W.Carter, Gray, op . cit, pp63- 68 

محةةةةدر سةةةةابق     المجمعإ عليا  اععداللةةةةتار  أحمد   [46]

 374-375. 

]47   [ James,A.& Cannon,R.," Talent Management 

& Succession Planning, London-U.K.: Chartered 

Institute of Personnel & Development, p162, 2011. 

الجميلإ  معاان خلا  ي دارل الموهعة ااوعواسةةها فإ يع ي     [48]

متةلعا  بنا  المنظمة المتعلمةأ دراسةةة اسةةتةلعية آلرا  عينة من  

تكةاديميةة فإ عةدد من الجةامعةا  الععاايةة ي رسةةةةةالةة القيةادا  ا

الةةةةال  دارل ا عمةةاش  كليةةة اتدارل  مةةاجلةةةةتيع غيع منتةةةةورل  

 م.2013  50الععاق.    -جامعة يوعيت.  بغداد  -ااتاتحاد

فإ   [  49] المتعلمةةة  المنظمةةة  أبعةةاد  يأدع  م هع  رم   عةيةةال  

م ي م جلة فللةةين  اللةلوت اتبداعإ للعاملينأ جامعة فللةةين وموىجا

 م.2019  400 -374(   6التقنية للبحاث االدراسا   العدد 

محمود  وةاجإ اداووت  أحمةد ايةاسةةةةين  مثنل  يدار دقةافةة   [50]

الجودل فإ بنا  المنظمة المتعلمةأ دراسة استةلعية آلرا  عينة من  

القيةةادا  اإلداريةةة فإ جةةامعةةة كعكوت/جةةامعةةة يوعيةةت ي المجلةةة  

ات لةلةعةلةوم  الةمةجةلةةد الةعةعااةيةةة  الةعةةدد 14داريةةة     )58   )40  

 م.2018

 .375محدر سابق       المجمعإ عليا  اععداللتار  أحمد  [51]

]52[ Mardini,T., "Components & Obstacles 

Organization Afield study at king Abdullah 

University Hospital," European Journal of Business 

& Management, Vol.(7), No(10),p200, 2015.  

جاد العك  سيد محمد   اتيجاها  الحديثة فإ  دارل ا عماش    [53]

  569جمهوريةة محةةةةع الععبيةةأ الةدار الهنةدسةةةةيةة    -القةاهعل

 م.2010

]54[ Marquardt M., "Building the learning 

organization: mastering the five elements corporate 

learning", U.S.A- Davies: Palo Alto, Black inc, 

p2,2002.  

حمد  عامع احماد  أحمد  يدار خحةةاةص المنظمة المتعلمة [55]

ن  فإ يع ي  جودل البةدمةة المحةةةةعفيةةأدراسةةةةة يحليليةة فإ عينةة م

المحةةةةارل ا خليةة فإ م/ كعكوت ي مجلةة جةامعةة كعكوت للعلوم 

اتدارية ااتاتحةةةةادية  كلية اتدارل ااتاتحةةةةاد  جامعة كعكوت   

 م.2018  147-146(     1( العدد 8المجلد 

الةاةإ  علإ حلةةةون  يخحةةةاةص المنظمة المتعلمة ا دارل    [56]

الوهعباةية ي    العيادل العلاة ااتدع فإ التةةةعكة العامة للحةةةناعا 

مجلة القادسية للعلوم اتدارية ااتاتحادية  كلية اتدارل ااتاتحاد  

 م.2008  155(   1(  العدد 15جامعة القادسية  المجلد 

العيلةةاا   هاد  معاان  يدار خحةةاةص المن مة المتعلمة   [57]

فإ يحلةين جودل البدمة المحةعفيةأ دراسةة يحليلية آلرا  عينة من 

ل صةةةحة صةةةل  الدين ي مجلة يوعيت للعلوم اتدارية مونيإ داةع

(  4ااتاتحةةادية  كلية اتدارل ااتاتحةةاد  جامعة يوعيت  المجلد 

 م.2018  147   2( ج44العدد 

 .375م هع  رم   عةيال  محدر سابق   [58]

]59[ Marquardt M., op . cit,pp24-25. 

 .376م هع  رم   عةيال  محدر سابق   [60]

 .150حمد  عامع احماد  أحمد  محع سابق     [61]

النلةةور  سةةالال  يأدع خحةةاةص المنظمة المتعلمة فإ يحقيق    [62]

التمي  المنظمإأدراسةةةةة يةعيقيةة فإ ازارل التعليال العةالإ االعحة  

العلمإ اتدروية  رسةةالة ماجلةةتيع غيع منتةةورل ي جامعة التةةعق  

 م.2010  56المملوة اتردوية الهاشمية     -ا اسي  عمان



 

 
315 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........  دور التعليم –  عبير و محمد 318-296صفحات     

يالةتةوجةةال   [63] مةحةمةةد   االةيةتةلا    عةعةةدالةعزاق  التةةةةةيةبةلةإ  

اتسةتعاييجإ ااوعواسةال علل المنظمة المتعلمةأبح  اسةتةلعإ فإ 

ازارل اتيحةةةات  الععااية ي مجلة العلوم اتاتحةةةادية ااتدارية  

(  108(  العدد 24جامعة بغداد  المجلد  -كلية اتدارل ااتاتحةةةةاد

 م.2018  12 

 

 المصادر:

 كتب باللية العربية:أوال : ال

ابو النحةع  مدحت  اتدارل بالمععفة امنظما  التعلال  القاهعل   [1]

جمهورية محةةةةع الععبيةأ المجموعة الععبية للتدريي االنتةةةةع    -

 م.2008

جاد العك  سةةيد محمد   اتيجاها  الحديثة فإ  دارل ا عماش   [ 2]

 م.2010جمهورية محع الععبيةأ الدار الهندسية    -القاهعل

  - سةةالال  أحمد  يونولوجيا التعليال االتعليال اتلوتعاوإ   العيا  [3]

 م.2004المملوة الععبية اللعوديةأ موتعة العاشد  

التعليال العةالإ     [4] ليتةة  جواد كةانال  اتدارل الحةديثةة لمنظومةة 

المملوة اتردوية الهاشةةةميةأ دار صةةةيا  للنتةةةع االتوزيع     -عمان

 م.2011

 

 ثانيا : الرسائل واالطاريح العلمية:

العورسةةةعيد   سةةةالال بن سةةةلمان  يدرجة يوافع ألعاد المنظمة   [1]

لغةة الععبيةة للنةا قين  المتعلمةة فإ كليةة اللةةةةلةةان اةابوم لتعليال ال

بغيعها ي رسةةالة ماجلةةتيع غيع منتةةورل  الةةال التعبية االدراسةةا   

 م.2018اتسلمية  كلية اتداك  جامعة و ا   سلةنة عمان   

الجميلإ  معاان خلا  ي دارل الموهعة ااوعواسةةةةها فإ يع ي    [2]

متةلعا  بنا  المنظمة المتعلمةأ دراسةةة اسةةتةلعية آلرا  عينة من  

ادا  اتكةاديميةة فإ عةدد من الجةامعةا  الععاايةة ي رسةةةةةالةة القية 

الةةةةال  دارل ا عمةةاش  كليةةة اتدارل  مةةاجلةةةةتيع غيع منتةةةةورل  

 م.2013الععاق.    -جامعة يوعيت.  بغداد  -ااتاتحاد

الةدسةةةةواإ  اردل  يدرجةة يوافع معةاييع المنظمةة المتعلمةة فإ   [3]

تهةا بةاتوتةاج كليةا  التعبيةة بةالجةامعةا  اليللةةةةةينيةة بغ ل اعلا

المععفإ  عضةا  هيةة التدري، ي رسةالة ماجلةتيع غيع منتةورل   

 م.2014فللةين     -جامعة اتزهع  غ ل

النلةةةور  سةةةالال  يأدع خحةةةاةص المنظمة المتعلمة فإ يحقيق   [4]

التمي  المنظمإأدراسةةةةة يةعيقيةة فإ ازارل التعليال العةالإ االعحة  

ورل ي جامعة التةةعق  العلمإ اتردوية  رسةةالة ماجلةةتيع غيع منتةة 

 م.2010المملوة اتردوية الهاشمية    -ا اسي  عمان

 

 ثالثا : المجالت والدوريات:

 بعاهيال  أحمةد امةدهوش  ععةدالقةادر افعحةان  بعا   يمعواةا     [1]

جةامعةة ى  اةار ي مجلةة   -يةعيق التعليال اتلوتعاوإ فإ كليةة اتعلم

المجلةةد  لليللةةةةيةةة االللةةةةةاويةةا  االعلوم اتجتمةةاعيةةة   (   2ترت 

 م.2019  315 -306(     33العدد 

الموهعةةة فإ  [2]   بعاهيال وور اسةةةةعةةد  خةةالةةد  يمتةلعةةا   دارل 

العلوم  ازارل  فإ  ميةةداويةةة  العةةالإأدراسةةةةةةة  ا حتوا   منظمةةا  

االتونولوجيةا ي مجلةة العلوم اتاتحةةةةةاديةة ااتداريةة  كليةة اتدارل 

 -442(   86(  العةدد 21ااتاتحةةةةةاد  جةامعةة بغةداد  المجلةد 

  م.2015  576

حلةةن  محمد محمود االجعجع   أحمد حلةةين يمد  اسةةهام  [ 3]

 دارل المواهي العتةةعيةأدراسةةة اسةةتةلعية  التلةةويق الداخلإ فإ 

آلرا  بع  القيادا  فإ جامعة الموصة  ي مجلة العلوم اتاتحةادية  

(   25ااتداريةة  كليةة اتدارل ااتاتحةةةةةاد  جةامعةة بغةداد  المجلةد 

 م.2019  189 -174(   110العدد 

حمد  عامع احماد  أحمد  يدار خحةةةةاةص المنظمة المتعلمة [ 4]

جودل البةدمةة المحةةةةعفيةةأدراسةةةةة يحليليةة فإ عينةة من  فإ يع ي   

المحةةةةارل ا خليةة فإ م/ كعكوت ي مجلةة جةامعةة كعكوت للعلوم 

اتدارية ااتاتحةةةةادية  كلية اتدارل ااتاتحةةةةاد  جامعة كعكوت   

 م2018  162 -141(   1( العدد 8المجلد 

خلي   بتةةةع  ععد ا سةةةعد  دويا حلةةةن  يدار عمليا  ادارل [ 5]

ي فإ التحوش  لل المنظمةة الةاكيةةأدراسةةةةة اسةةةةتةلعيةة فإ المواهة 

اتدارل  مةجةلةةة  االةتةةةويةع ي  الةتةةدريةةي  داةةعل  الةوةهةعبةةا   ازارل 

جامعة الملةتنحةعية  الععاق    -ااتاتحةاد  كلية اتدارل ااتاتحةاد

 م.2019  176 - 159(      120(  العدد 42المجلد 

لمةة االقيةادل الةديحةاوإ  سةةةةلةةان غةالةي  يأبعةاد المنظمةة المتع  [6]

التحويليةة االعلاةة بينهمةا لةد  القيةادا  الجةامعيةة فإ جةامعةة الوويةت 

من اجهة وظع أعضةةةا  هيةة التدري، ي المجلة التعبوية  الوويت   

 م.2015  102 -15(     116(  العدد 29المجلد 

العبيعإ  رشةةةا ععام االجنابإ  ي ن سةةةالال االيتلا   ميثاق   [7]

حيي  الةااييةة لةد  صةةةةنةاع المععفةة فإ هةايا  يدار خحةةةةاةص الت

يع ي  عمليةا   دارل الموهعةةأ دراسةةةةة اسةةةةتةلعيةة يحليلية ترا  

جامعة كعبل  ي مجلة  -عينة من يدريلةةإ كلية اتدارل ااتاتحةةاد
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جةامعةة كعبل  العلميةة  كليةة اإلدارل ااتاتحةةةةاد  جةامعةة كعبل    

 م.2019  117 -98(   12(  العدد 17المجلد 

 بيد   غنل دحام احلةةةين  حلةةةن اليد  ياسةةةتبدام ادارل ال[ 8]

الموهعة كبيار لتع ي  المي ل التنافلةةةية للمنظما أبح  ميداوإ فإ 

الةجةةامةعةةة    الةتةعاث  كةلةيةةة  مةجةلةةة  الةجةةامةعةإ ي  اتدا   احةةدا  

 م.2013  131 -76(  13العدد 

سةةليمان  ءماش سةةعحان االجعور   علإ جاسةةال  يدار التعليال  [9]

ع ي   دارل الجودل التةاملة فإ المنسةلةا  التعبوية اتلوتعاوإ فإ ي

االتعليميةأدراسةة اسةتةلعية ترا  عينة من مونيإ مديعية يعبية 

كليةةة اتدارل  العلوم اتاتحةةةةةاديةةة ااتداريةةة   وينو  ي مجلةةة  م/ 

المجلةةد   -ااتاتحةةةةةاد بغةةداد   العةةدد  26جةةامعةةة    )119    )

 م.2020  322 -305 

االموسةةةو   لميا  االتةةةمع   سةةةعمد      التةةةمع   أحمد [  10]

ييةنديع عمليةا   دارل الموهعةة فإ المنظمةا  العيةاديةةأ دراسةةةةةة 

اسةةةتةلعية آلرا  عينة من مديع  كورت لليحةةةات  المتنقلة ي 

مجلة الغع  للعلوم اتاتحةادية ااتدارية  كلية اتدارل ااتاتحةاد   

 م.2016  267 -233(   37(  العدد 1جامعة الووفة  المجلد 

التيبلإ  ععدالعزاق االيتلا   محمد  يالتوجال اتستعاييجإ [11]

ااوعوةاسةةةةةال علل المنظمةة المتعلمةةأبحة  اسةةةةتةلعإ فإ ازارل  

اتيحةةةةات  الععاايةة ي مجلةة العلوم اتاتحةةةةاديةة ااتداريةة  كليةة 

 -1(   108(  العدد 24جامعة بغداد  المجلد   -اتدارل ااتاتحاد

 م.2018  33

الحةةةةةادق  حةةايال ععةةدالمةةاجةةد االعو   رحةةاك بتةةةةيع     [12]

يالمتةلعا  اللزمة تسةةةتبدام التعليال اتلوتعاوإ لد  عضةةةو هيةة 

التةدري، بوليةا  التعبيةة فإ الجةامعةا  اللةةةةوداويةة ي المجلةة الععبية 

(  3للعلوم اوتةةع اتبحاث  مجلة العلوم التعبوية االنيلةةية  المجلد 

 م.2019  120 -106(   21العدد 

 اهع  فاءةةةة  جمي   يينديع ابعاد التعلال المنظمإ فإ يوافع    [13]

ابعاد المنظمة المتعلمةأ دراسةةةة يحليلية ترا  عينة من العاملين فإ 

ازارل التبةيي الععااية ي مجلة العلوم اتدارية ااتاتحةادية  كلية 

(   64( العةدد 17جةامعةة بغةداد  المجلةد   -اتدارل ااتاتحةةةةةاد

 11 - 142  2011. 

الةاةإ  علإ حلةةةون  يخحةةةاةص المنظمة المتعلمة ا دارل    [14]

العيادل العلاة ااتدع فإ التةةةعكة العامة للحةةةناعا  الوهعباةية ي  

مجلة القادسية للعلوم اتدارية ااتاتحادية  كلية اتدارل ااتاتحاد  

 م.2008(  1(  العدد 15جامعة القادسية  المجلد 

ثمةار فإ التةدريةي اادارل  الةيةي  محمةد الحميةد   ياتسةةةةت  [15]

  - الموهيةةأ يجعبةة دالةة اتمةارا  الععبيةة المتحةدل ي كليةة التةةةةع ةة 

دالةة اتمةارا  الععبيةة   -معهةد يةدريةي الضةةةةعةا   رأم البيمةة

 م.2011المتحدل  

 عمة  منتهل شةةةةوكال  ياااع التعليال اتلوتعاوإ فإ الجامعة    [16]

فإ كليايها ي   الملةتنحةعية من اجهة وظع أعضةا  الهيةة التدريلةية

(    36(  العةدد 1جةامعةة ااسةةةةي  الج     -مجلةة كليةة التعبيةة

 .م2019  580 -547 

الععاد  هاشةةةال فوز   يادارل الموهعة فإ منظما  ا عماشأ [  17]

ر   اوماىج مقتعحة ي مجلة الغع  للعلوم اتاتحةةادية ااتدارية  

 م.2011(  20(  العدد 7المجلد 

التعليال اتلوتعاوإ فإ [18] علةةةةةال محمود ععةةدالمجيةةد   يدار 

يع ي  ممارسةة جامعتإ اتزهع ااتسةلمية تسةتعاييجيا  المنظمة  

المتعلمةة من اجهةة وظع أعضةةةةا  هيةةة التةدري، ي المجلةة الععبيةة 

(    40(   العةدد 12لضةةةةمةان جودل التعليال الجةامعإ  المجلةد 

 3- 31  2019. 

اان  يدار خحةةاةص المن مة المتعلمة العيلةةاا   هاد  مع  [19]

فإ يحلةين جودل البدمة المحةعفيةأ دراسةة يحليلية آلرا  عينة من 

مونيإ داةعل صةةةحة صةةةل  الدين ي مجلة يوعيت للعلوم اتدارية 

(  4ااتاتحةةادية  كلية اتدارل ااتاتحةةاد  جامعة يوعيت  المجلد 

 م.2018  159 -134  2( ج44العدد 

مةان امعةارت ااةةي   يمةان محمةد  يفةاعليةة التعليال الغةامةد   اي[  20]

اتلوتعاوإ فإ ينميةة مهةارا  العحة  العلمإ لةد   ةالعةا  المعحلةة 

الثاووية بالمملوة الععبية اللعودية ي مجلة العلوم التعبوية االنيلية  

 م.2020  124 -98(   32(  العدد 4المجلد 

فإ   [21] المتعلمةةة  المنظمةةة  أبعةةاد  يأدع  عةيةةال   رم    م هع  

م ي مجلة فللةةين   اللةلوت اتبداعإ للعاملينأ جامعة فللةةين وموىجا

 م.2019  400 -365(   6التقنية للبحاث االدراسا   العدد 

محمود  وةاجإ اداووت  أحمةد ايةاسةةةةين  مثنل  يدار دقةافةة   [22]

سة استةلعية آلرا  عينة من  الجودل فإ بنا  المنظمة المتعلمةأ درا

القيةةادا  اإلداريةةة فإ جةةامعةةة كعكوت/جةةامعةةة يوعيةةت ي المجلةةة  

  51  -33(   58(  العةدد 14الععاايةة للعلوم اتداريةة  المجلةد 

 م.2018

 

 

 



 

 
317 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........  دور التعليم –  عبير و محمد 318-296صفحات     

 رابعا : الم تمرات:  

العاشةةةةد  فةارم ابعاهيال  يالتعليال اتلوتعاوإ اااع ا مو  ي  [  1]

التعليال اتلوتعاوإ فإ مدارم الملك فيحةة   اراة عم  مقدمة لندال  

المملوةة الععبيةة   -م  العيةا 23/4/2003-21المنعقةدل خلش اليتعل  

 م.2003اللعودية  

المجمعإ عليةا  اععةداللةةةةتةار  أحمةد  يمتةلعا   دارل الموهعة   [2]

اأدعها فإ يع ي  خحةةاةص المنظمة المتعلمةأ دراسةةة اسةةتةلعية 

ترا  عينة من ر اسةا  اتالةام العلمية فإ جامعة سةامعا  ي ينليا 

بحة  مقةدم  لل المنيمع العلمإ التبحةةةةحةةةةإ العابع للوليةة التقنيةة 

الةية  خةلش  الةمةنةعةقةةد  مةن  اتداريةةة  يةحةةت  29/11/2018-28تةعل  م 

الملةةةةتقعليةةة لمنظمةةا   شةةةةعةةارياتبةةداع اتدار  لتحقيق الع يةةة 

 م.2018  389-368الععاق   -اتعماشي  بغداد
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