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 معوقات استخدام التعمم التنظيمي في منظمات التعميم العالي "من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" 
 دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد في جامعة مصراتة 

 عائشة عمي دقيق
 وجامعة مصرات / والعموم السياسية كمية االقتصاد /األعمالقسم إدارة 

a.dageeg@eps.misuratau.edu.ly 

 
 ممخص البحث

البحث تحميل ومناقشة معوقات استخدام التعمم التنظيمي في بيئة منظمات التعميم العالي وتحديدًا من لقد تناول 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد في جامعة مصراتة، بيدف إبراز معوقات التعمم التنظيمي، 
والتعرف عمى مدى وجود فروقات لمعوقات التعمم التنظيمي تعزى لممتغيرات الديموغرافية، وذلك عن طريق توزيع 

 ة تدريس أساسي.عضو ىيئ 133استمارة استبيان عمى المبحوثين من مجتمع يضم  97عدد 
ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا أنَّ معوقات التعمم التنظيمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية 

( وبما يعادل وزن 0.479االقتصاد داخل جامعة مصراتة موجودة بمستويات مرتفعة داخل الكمية، بمتوسط )
داللة إحصائية لمعوقات التعمم التنظيمي تعود لمتغيرات %.  كما بيَّنت النتائج وجود فروقات ذات 95نسبي 

)النوع، ، المؤىل العممي، القسم العممي التابع لو عضو ىيئة التدريس(، وعدم وجود فروقات تعزى إلى متغيرات 
 )العمر، وسنوات الخبرة(.

والتعمم التنظيمي،   بناًء عمى نتائج البحث فقط أوصى البحث بضرورة خمق ثقافة إيجابية داعمة نحو المعرفة
وتوفير الدعم المادي البلزم لتغطية نفقات التعمم، باإلضافة إلى تخفيف األعباء الوظيفية واإلدارية ألعضاء ىيئة 

 التدريس، وتوزيع الميام بالشكل الذي يتيح فرص لمتعمم.   
 أعضاء ىيئة التدريس. الكممات المفتاحية: التعمم التنظيمي، معوقات، المنظمة المتعممة، جامعة مصراتة،

 مقدمة .1
إن التغير السريع الذي تشيده بيئة عمل المنظمات من حيث التعقيد والتغيير واالنفتاح عمى العالم الخارجي،    

تطمب منيا االعتماد عمى المنافسة والتميز لمواكبة ىذا التغير، ومحاولة التكيف معو في جميع القطاعات بشكل 
خاص، وذلك باعتبار أن المنظمات التعميمية ُتعد الرافد االقتصادي األساسي لبناء عام وقطاع التعميم بشكل 

عمارىا، فالمنظمة أو المؤسسة التعميمية ليس تمك التي تقتصر عمى توليد المعرفة وتعميم األفراد فحسب؛  الدول وا 
تيا، واالستخدام األمثل بل ىي التي تطوِّر نفسيا من خبلل توظيف ىذه المعرفة في تغيير ممارساتيا وسموكيا

 لجميع امكانياتيا سعيًا إلى حدوث عممية التَّعمم سواًء عمى مستوى أفرادىا، جماعاتيا، و تنظيماتيا.
والذي حاز عمى اىتمام   Organizational Learningمن ىذا المنطمق ظير ما ُيسمى بالتَّعمم التنظيمي 
(، وظيرت كتابات عديدة تناولتو من Senge,1990يد )الباحثين منذ نياية تسعينيات القرن الماضي عمى 

الجانب الكتابي أكثر من الجانب الميداني، نظرًا لحساسيتو واعتماده بشكل كبير عمى االدارات، فاإلدارات داخل 
المنظمات ُتعد المسؤول األول لتوفير بيئة داعمة تحول منظماتيا إلى منظمات حديثة تتبنى مفيوم التعمم من 

مشاركة مع األفراد، أو توفر بيئة معوقة تظل فييا منظماتيا تقميدية وراكدة تحت ظل البيروقراطية خبلل ال
 والرسمية. 
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 مشكمة البحث .2
( أن منظمات التعميم العالي بحاجة ماسة أن تكون منظمات تتبنى مفيوم التعمم Senge,1990يرى )     

أعضاء ىيئة التدريس في اكساب المعارف وتحويل الميارات التنظيمي من خبلل مشاركة جميع أفرادىا بما فييم 
إلى سموكيات عن طريق المشاركة، غير أن البنية التحتية لمنظمات التعميم العالي تتكون من شبكة تفاعمية 
متداخمة من األفراد المشكمين لمجموعات وفرق عمل تسعى إلى تحقيق أىداف مشتركة، لذلك يصعب عمى ىذه 

 بين كافة أجزائيا مما قد يعيقيا نحو التعمم. المنظمات الربط
ولمتأكد من مشكمة البحث تمَّ تحميل المستندات والوثائق الخاصة بكمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة 
مصراتة، والتي تبين من خبلليا وجود عدد من المؤشرات أىميا ) عمل إدارة الكمية ضمن ىيكل تنظيمي تقميدي 

تبعية إدارة كمية االقتصاد إلدارة جامعة مصراتة   -حو التحول إلى ىيكل تنظيمي أكثر مرونةومحاولة سعييا ن
ضعف  الثقافة التنظيمية  –مما يفرض مركزية اتخاذ القرارات وصعوبة توفير االمكانيات المادية والبشرية االزمة 

معوقات التعمم التنظيمي وتحديدًا من الداعمة لئلنجاز(،  باإلضافة إلى ذلك فقد ركزت الباحثة عمى النظر إلى 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالكمية، باعتبارىم جزء ميم تعتمد عميو نوعية وكفاءة المخرجات في العممية 
التعميمية، باإلضافة إلى امكانية التعرف عمى معوقات التعمم التنظيمي عمى مستوى األفراد والمنظمة، وبالتالي 

سية لمبحث في اإلجابة عن التساؤل الذي يقوم عمى: ما ىي معوقات استخدام التعمم تحددت المشكمة الرئي
 جامعة مصراتة؟  -التنظيمي في منظمات التعميم العالي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد

 أىداف البحث  .3
م التنظيمي عمى مستوى إن اليدف األساسي من البحث يتمثل في إبراز التعرف عمى معوقات استخدام التعم

جامعة مصراتة، والذي من خبللو  -المنظمات واألفراد  من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد
 تنعكس مجموعة من تتمثل في اآلتي :

 التعرف عمى وجود فروقات في مستوى معوقات التعمم التنظيمي تعزى إلى بعض المتغيرات الشخصية. .1
لتي تساعد القيادات اإلدارية بالكمية، بالنظر إلى معوقات التعمم التنظيمي ومحاولة تقديم بعض التوصيات ا .2

 تفادييا.
 تساؤالت البحث .4

 لقد اعتمد البحث عمى محاولة االجابة عن التساؤل اآلتي:
ما ىي معوقات استخدام التعمم التنظيمي في منظمات التعميم العالي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية  

 جامعة مصراتة؟ -االقتصاد
وينتج عن ىذا التساؤل سؤال فرعي ينص عمى )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمعوقات التعمم 

جامعة مصراتة،  -أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصادالتنظيمي في منظمات التعميم العالي من وجية نظر 
 تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية(.

 فرضيات البحث .5
 بناًء عمى التساؤل أعبله فإن البحث يقوم عمى الفرضية اآلتية:     

( لمعوقات التعمم التنظيمي في منظمات التعميم α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
جامعة مصراتة، تعزى إلى متغيرات )النوع، العمر،  -العالي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد

 الدرجة العممية، القسم العممي، سنوات الخبرة(. 
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 أىمية البحث .6
 -كاآلتي: تنبع أىمية البحث من الناحية النظرية والناحية التطبيقية

اإلسيام العممي في إثراء الجانب النظري من األدب االداري فيما يتعمق بمعوقات من الناحية النظرية:   1.6
التعمم التنظيمي في ظل محدودية دراستو في منظمات التعميم العالي مما قد يساعد متخذي القرار في 

 استخدام نتائج البحث.
التعرف عمى أىم معوقات التعمم التنظيمي التي تواجو اإلدارات في قطاع  من الناحية التطبيقية العممية: 1.6

التعميم وتحديدًا مؤسسات التعميم العالي، والتي تحول دون تحوليا  إلى منظمة متعممة تستوعب التغيرات البيئية 
وتمكن االدارات المحيطة بيا، وذلك عن طريق أداة تقيس معوقات التعمم التنظيمي في مؤسسات التعميم العالي، 

 من االستفادة من نتائج البحث عند دراسة متغيراتيا الداخمية والخارجية والتحول إلى مؤسسات متعممة ومبدعة.
 تصميم البحث 1

تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، فعمى الصعيد الوصفي تم االطبلع عمى الدراسات والبحوث 
عمى الصعيد الميداني التحميمي تم أخذ عينة من مجتمع البحث النظرية المتعمقة بموضوع البحث، أما 

وتحميل كافة البيانات باستخدام المعالجات االحصائية المناسبة واالعتماد عمى استمارة االستبيان كأداة 
 لمبحث وفق منيج التبني.

 مجتمع وعينة البحث 3
القتصاد في جامعة مصراتة، والبالغ يتكون مجتمع البحث من جميع أعضاء ىيئة التدريس األساسيين بكمية ا

( عضو ىيئة تدريس أساسي، واستبعاد أعضاء ىيئة التدريس المتعاونين، نظرًا لصعوبة 133عددىم )
حصرىم واختبلف اعدادىم في كل فصل دراسي، وقد تم االعتماد عمى اختيار عينة عشوائية بسيطة من 

ت عمييم استمارة االستبيان وذلك بناًء عمى ما ( عضو ىيئة تدريس وزع97مجتمع البحث تمثمت في عدد )
بشأن تحديد حجم عينة الدراسة، واستطاعت الباحثة الحصول عمى عدد  1(2006جاء بو الكاتب  سيكران )

% الباقية تنوعت بين 22%، بينما 78استمارة( صالحة لممعالجة االحصائية، بنسبة استرجاع  72)
 حة لممعالجة االحصائية.استبانات بعضيا مفقودة وأخرى غير صال

 أداة البحث 4
تم استخدام االستبانة لجمع بيانات البحث من خبلل االعتماد عمى األدبيات السابقة، وقد تكونت االستبانة 

 من جزأين ىما:
المؤىل  -العمر -تضمن بيانات حول المتغيرات الديموغرافية عن المبحوثين تمثمت في ) النوعالجزء األول:  2.4

 سنوات الخبرة(. -التابع لو  القسم -العممي
انطبلقًا من كون أن أداة االستبيان التي تم توزيعيا تتجو نحو التبني من األدبيات السابقة  الجزء الثاني: 1.4

(، وذلك بعد االطبلع 2019فيما يتعمق بمعوقات التعمم التنظيمي، فقد لجأت الباحثة إلى تبني مقياس )البستنجي،
، وكونو يدرس معوقات التعمم التنظيمي عمى الدراسات واألدبيات السابقة في ىذا المجال، نظرًا لتمتعو بالحداثة

في قطاع التعميم من وجية نظر المعممين. وبالتالي فإن ىذا الجزء يعبر عن معوقات التعمم التنظيمي، ويضم 
 ( فقرة.12مجموعة من الفقرات التي تقيسو ومكون من )

                                                           
  6002حجم العينة بالنسبة لممجتمع حسب أوما سيكاران1
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 اإلجابات من واحدة م صيغةواستخدا ، عبارة لكل درجة ،لتحديد الخماسي ليكرت وقد اعتمد الباحث عمى مقياس
 :التالي في الجدول موضح ىو كما وذلك االستبانو فقرات صيغة مع يتبلءم بما

 ( أوزان مقياس ليكرت الخماسي بالنسبة لمعبارات المستخدمة في البحث2جدول )

غير موافق  اإلجابة
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة
 5 4 3 1 2 الوزن

( لبلستجابة "موافق بشدة" لكافة العبارات، ألنيا 5( لبلستجابة "غير موافق بشدة" ودرجة )1)حيث تشير درجة 
جميعيا إيجابية ولم تتضمن االستبانة عبارات سمبية. وقد تم حساب درجات الموافقة بحسب مقياس ليكرت 

 خماسي التدريج، كما مبين في الجدول التالي:
 ( مقياس ليكرت خماسي التدريج1جدول )

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1.00 ضعيفة جداً 

 51.99 36.00 2.59 1.80 ضعيفة
 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة
 83.99 68.00 4.19 3.40 مرتفعة

 100.00 84.00 5.00 4.20 مرتفعة جداً 
فحسب لمحكم عمى نتيجة كل تساؤل، ألن الباحثة  ولم يتم االعتماد عمى تحديد فترات مقياس ليكرت

 اعتمدت عمى كل من المتوسطات ومقدار التشتت في تفسير النتائج.
أما فيما يتعمق بصدق وثبات األداة، وأن أسئمة االستبيان تقيس ما وضعت لقياسو فعبًل، فقد تم التأكد من 

ين في عمم اإلدارة، وتم االستجابة صدق األداة باستخدام الصدق الظاىري وعرض األداة عمى متخصص
آلرائيم واجراء بعض التعديبلت البلزمة، وكذلك التأكد من ثبات االستبانة وأنيا تعطي نفس النتائج إذا تم 
توزيعيا عمى أقراد العينة خبلل فترات زمنية معينة، عن طريق االعتماد عمى معامل ألفا كرنوباخ لقياس 

 (، مما يعني أنيا صالحة لمقياس.0.680ل )ثبات االستبانة والذي ظير بمعد
 متغيرات البحث 2

 -تكون البحث من المتغيرات اآلتية :
متغيرات مستقمة وىي )النوع، العمر، المؤىل العممي، القسم العممي التابع  5: تضمن البحث المتغيرات المستقمة
 لو، وسنوات الخبرة(.

 نظيمي.: تمثل في معوقات تطبيق التعمم التالمتغير التابع
 األساليب االحصائية المستخدمة في البحث 1

 تم تفريغ وتحميل االستبانة باستخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:
النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: وذلك لمعرفة تكرار فئات كل متغير مما يفيد الباحث في  . أ

 وصف العينة.
 نة.اختبار ألفا كرنوباخ: لغرض معرفة ثبات االستبا . ب
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 :  لمعرفة وسيط درجة الموافقة حول العبارات. T-Testاختبار  . ت
: يستخدم لمعرفة درجة االختبلف بين فروق متوسطات أفراد العينة حول بعض ANOVAتحميل التباين  . ث

 المتغيرات الديموغرافية.
 مراجعة األدبيات السابقة 3

ُيعد التعمم التنظيمي من المفاىيم التي القت اىتمام الباحثين في المجال اإلداري، كونو يضم الكثير من 
( فمنيم من (Learning Organizationالمفاىيم في مجاالت متنوعة، ولقد اختمف الباحثون في ترجمة 

نظمة المتعممة، وبغض النظر عن يرى أنيا المنظمة الذكية، والبعض يرى  أنيا المنظمة التعمِمية، وكذلك الم
ترجمة ىذه الُمسمَّيات إالَّ أن  التعمم التنظيمي والمنظمة المتعممة متبلزمان وكبلىما يقود إلى نفس المعنى. 

 (2013)الرفاعي واخرون،
( أوجو االختبلف بين التعمم التنظيمي 2015؛ حامي 2017؛ لزىر2018حيث بيًّن كل من )البوسعيدي،  

متعممة في أنَّ التعمم التنظيمي ىو عبارة عن أساليب وطرق وأدوات تساعد عمى حدوث عممية والمنظمة ال
التعمم من خبلل تحرى وتصحيح األخطاء، وتقود إلى ُمحصمة خبرات التعمم الناتجة عن تعمم األفراد، أماَّ 

تعمم من خبلل توفير المنظمة المتعممة فيي عمميات وممارسات وتطبيقات عممية تدعم قدرة المنظمة عمى ال
بيئة مثالية وداعمة متوافقة مع أىداف المنظمة، أي أنَّ التعمم التنظيمي ُيعد جزء من المنظمة المتعممة وىو 
داراتيا وتنظيماتيا، ويؤكد ذلك ما جاء بو  الذي يقود المنظمة إلى أن تصبح ُمتعممة عن طريق أفرادىا وا 

Senge (2004بأنَّ المنظمة تتعمم فقط من )  خبلل أفرادىا الذين يتعمَّمون، إال أنَّ التعَمم الفردي ال يضمن
 حدوث تعمم تنظيمي، والكن بدونو ال يحدث التعمم، أي أن تعمم األفراد ىو جزء من أساسي لتعمم المنظمات.

ولم يقتصر الجدل لدى البحاث حول مفيومي التعمم التنظيمي والمنظمة المتعممة فحسب؛ بل إنو تعمَّق نحو 
مفيوم" التعمم التنظيمي" وما إذا كان التعمم التنظيمي عممية أم قدرة تمارسيا المنظمات لتحقيق أىدافيا، 

ح اليدلة ) ( بأن الجدل العممي حول التعمم التنظيمي يعود بشكل أساسي إلى الجدل حول 2013حيث وضَّ
حدوث تغير في السموك حتى يصبح مفيوم التعمم الفردي وما إذا كان يحتاج إلى حدوث تغير في اإلدراك أم 

نقطة انطبلقة نحو التعمم التنظيمي، ورغم ذلك الجدل إالَّ أن اتفاق البحاث جاء بتصنيف التعمم التنظيمي 
إلى ثبلثة مستويات ساىمت في تحميل عممية التعمم داخل المنظمات وىي ) التعمم الفردي، التعمم الجماعي، 

( أن التعمم الفردي ينحصر عمى 2019؛ و البستنجي 2015)جوادي،  التعمم التنظيمي(ـ حيث يتفق كل من
األفراد العاممين في المنظمة ويشير  إلى تعمم األفراد عن طريق الخبرات والتجارب وتوظيفيا في حل 
المشكبلت داخل المنظمة، وبالتالي تصحيح األخطاء الناجمة عن ممارسة ىذه الخبرات والتجارب، مما 

يم معارف جديدة، وبالتالي فإن ىذا النوع من التعمم يرى بأن االندماج في مشكبلت العمل يؤدي إلى اكتساب
ُتعد فرص لمتعمم يتمكن فييا الفرد من إعطاء معارفو الظاىرية والضمنية لآلخرين، مما يسيل عميو انسيابية 

ر مكمل لمتعمم الفردي وفي التعمم الجماعي، وىو الذي يتعمق باألقسام والوحدات االدارية وفرق العمل، ويعتب
ذات الوقت مفتاح لمتعمم التنظيمي الذي يتعمق بالمنظمة ككل، ويستيدف تغيير في النماذج الفكرية المشتركة 
بين األفراد وتوفير قاعدة بيانات تحدد األداء الحالي لممنظمة وتقارنو باألداء المتوقع أو المستقبمي، وذلك 

الموظفين ودعم المبدعين منيم. وأخيرًا فإن العرض السابق لمستويات  عن طريق تبادل الخبرات بين جميع
 التعمم التنظيمي يؤكد بأن أساسو ىو التعمم الفردي وتحويمو إلى تعمم جماعي ومن ثم إلى تنظيمي.
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وباعتبار أن لمتعمم التنظيمي عدة مستويات مرتبطة مع بعضيا البعض بشكل تراتبي فإن معوقات التعمم 
النسبة لمتعمم الفردي مؤثرة عمى حدوث عممية التعمم في النوعين اآلخرين، وسيتم في العرض التنظيمي ب

اآلتي توضيح مفيوم التعمم التنظيمي ومن ثم بيان أىم معوقات اكتسابو داخل المنظمة، باإلضافة إلى 
 .توضيح أىمية التعمم التنظيمي في المؤسسات التعميمية وتحديدًا مؤسسات التعميم العالي

 مفيوم التعمم التنظيمي 2.21
لقد أصبحت المنظمات في الوقت الحالي تيتم بالتعمم التنظيمي من منطمق أنو يمكنيا من التعرف عمى      

المشكبلت ومحاولة عبلجيا عن طريق التأقمم مع البيئة المحيطة بيا، ومما الشك فيو اعتمادىا بالدرجة 
من في، كيف يمكن لممنظمة أن األولى عمى التعمم الفردي والجماعي داخل المنظمة، ولكن السؤال ىنا يك

 تتعمم؟
لئلجابة عمى ىذا التساؤل يجب إخذ مستويات التعمم التنظيمي بعين االعتبار كونو يمثل المستوى الثالث من 
مستويات التعمم التي يمكن أن تحدث داخل المنظمة، وبالرغم من أن مفيوم المنظمة المتعممة موجود إالًّ أنو 

 Marsickو Watkins المنظمة المتعممة كما يراىا عدد من المفكرين أمثال يصعب تحقيقو بشكل مطمق، ف
( تختمف عن التعمم التنظيمي في أنيا شكل من أشكال التنظيم، 2013؛ واليدلة، 2015نقبًل عن )زايدي، 

بينما التعمم التنظيمي ىو مجموعة من األنشطة تقود إلى ىذا الشكل التنظيمي، كما أن التعمم التنظيمي 
حدث بشكل مستمر وقابل لمتطبيق، في حين أن المنظمة المتعممة صيغة مثالية تحتاجإلى جيود عالية ي

لموصول إلييا، والفاصل األساسي لمتفرقة بينيما ىو النظر إلى عاممين أساسيين ىما )موقع المعرفة، من 
ت والمنظمة، باإلضافة إلى الذي سيتعمم( ففي المنظمة المتعممة يكون التعمم عمى مستوى األفراد والجماعا

أن المعرفة تكون بحوزة األفراد والذاكرة التنظيمية معًا، بينما في التعمم التنظيمي يكون التعمم عمى مستوى 
األفراد وكذلك تكون المعرفة بحوزة األفراد، والذين بدورىم سينقمونيا إلى الجماعات ومن ثم إلى المنظمة. من 

 تعريفات لمتعمم التنظيمي كما يأتي:ىنا يمكن توضيح مجموعة من ال
( بأنَّ التعمم التنظيمي ىو جيد متواصل تمارسو المنظمة في 2018؛ عفيف، 2013يرى كل من )ديوب،

 بناء معارفيا بيدف تحسين قدراتيا وتكييفيا مع الظروف المحيطة بيا.
عممية تسعى المنظمات إلى ( بأنَّ التعمم التنظيمي ىو 2015؛ و.بوسعيد، 2015كما يرى كل من ) زايدي، 

تحقيقيا من خبلل تعديل سموكيات أفرادىا واكسابيم ميارات تمكنيم من األداء الفعال؛ لغرض استثمار 
خبراتيم وتجاربيم والخروج بمعمومات يمكن رصدىا في ذاكرة المنظمة ومراجعتيا لبلستفادة منيا في حل 

 المشكبلت.
بأنو اختبار ومراجعة مستمرة لمخبرات  Sengeمي كما يراه ( يعرف التعمم التنظي2015أماَّ جوادي )

 التنظيمية وتحويميا إلى معرفة تستطيع المنظمة الحصول عمييا وتوظيفيا ألغراضيا الرئيسية.
( بأنو " التعمم الذي ال يقتصر عمى ما يتم اكتسابو 12: 2019باإلضافة إلى ذلك عرفَّو فنيش وطمحاوي )

عداىا إلى التعمم والتطور في العمميات العقمية واإلدراكية، فيو قادر عمى أن من خبرات وميارات، بل يت
 يحول المنظمات إلى إطار مؤسسي لتعمم األفراد". 

من خبلل ذلك يمكن النظر إلى التعمم التنظيمي بأنو عممية مستمرة نابعة من قدرة المنظمة عمى دعم أفرادىا 
يمواحتوائيا عن طريق المشاركة الفعالة معيم في حل مشكبلت وجماعاتيا واالستفادة من خبراتيم وتجارب

 المنظمة والتكيف مع الظروف الداخمية والخارجية المحيطة بيا.
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 معوقات التعمم التنظيمي 1.21
إن انفتاح بيئة عمل المنظمات والتغيرات المتسارعة في حقل اإلدارة،  باإلضافة إلى المنافسة الشديدة      

رة تبني المنظمات اتجاىات ايجابية تمكنيا من فيم العبلقة بين محدداتيا الثقافية وطبيعة بيا أدى إلى ضرو 
أفرادىا لمواكبة ىذا االنفتاح، وُيعد التعمم التنظيمي من أبرز العمميات التي تستند إلييا المنظمات لمتمكن من 

دون تطبيق التعمم التنظيمي في الوصول إلى األداء الفعال ليا، غير أنَّ ىناك بعض المعوقات التي تحول 
؛ البستنجي، 2013؛ الرفاعي وآخرون،2011مختمف المستويات التنظيمية، وضحيا كل من )جبران، 

 ( كما يأتي:2019
 ومن أبرزىا : المعوقات عمى مستوى المنظمة 2.1.21

عمومات لدى غياب القيادات الواعية بأىمية التعمم والتمسك باإلجراءات القديمة، واحتكار جميع الم .أ
 اإلدارات وعدم االعتراف باألخطاء.

ثقافة المنظمة التي تشجع المحافظة عمى الوضع الراىن ومقاومة التغيير، ومحدودية المشاركة   .ب
الجماعية، باإلضافة إلى نمط االتصاالت، والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى عدم التركيز عمى 

 أىمية التعمم التنظيمي.
اليياكل التنظيمية اليرمية التي تؤكد عمى ضرورة اليرمية وزيادة مستوى المركزية بين المستويات   .ت

اإلدارية مما يعرقل انسيابية تدفق المعمومات، وعدم الشفافية، باإلضافة إلى التمسك الحرفي 
لتالي يعيق باإلجراءات والقوانين، مما يؤدي إلى عدم اتاحة المعمومات لجميع أفراد المنظمة، وبا

عممية التعمم، لذلك يجب عمى المنظمات الميل إلى تبني ىياكل تنظيمية عضوية تتمتع بالمرونة 
 والتكيف.

ضعف االمكانيات المادية وعدم انفتاح المنظمات عمى العمل بشكل حضاري، وعدم قدرة المنظمة عمى   .ث
 ء مكافآت االنجاز واالبداع.توفير التقنيات البلزمة لمعمل، وتطوير البحث العممي، وكذلك إعطا

 ومن أبرزىا:المعوقاتعمى مستوى األفراد  1.1.21
اعتقاد األفراد أن المعرفة ممكية فردية ومصدر قوة وتفاوت يحمي صورتيم االيجابية داخل العمل  .أ

 والتركيز عمى التعمم احادي االتجاه وليس مزدوج االتجاه. 
طبيعة المناخ السمبي السائد وعدم الرضا عن  القمق من حدوث فوضى وفقدان االستقرار، بسبب .ب

 العمل.
 عدم الرغبة في بناء فرق عمل، ضعف االتصاالت بين العاممين  .ت
 اعتقاد األفراد بأن التعمم التنظيمي يتطمب عقد دورات لذلك.  .ث
عدم توفر أفراد مؤىمين لمعمل بالشكل المطموب، وقد يكون السبب في ذلك تركيز اإلدارات إلى  .ج

 التوظيف والتعيين بخبرات متدنية، وميارات محدودة. 
 عدم رغبة األفراد في التعمم  وانخفاض روح المبادرة لدييم نحو التطوير. .ح

ي تحول دون تطبيق أبعاد التعمم التنظيمي، تتمثل معوقات التعمم التنظيمي في الصعوبات والتحديات الت
وباعتبار أن البحث ركَّز عمى دراسة معوقات التعمم التنظيمي لجأت الباحثة إلى التعرف عمى معوقات التعمم 
التنظيمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد، بالنسبة لكبل المستويين )عمى مستوى 

 .المنظمة، عمى مستوى األفراد(
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 التعمم التنظيمي في مؤسسات التعميم العالي 3.21
تعتبر مؤسسات التعمم العالي وتحديدًا "الجامعات" مؤسسات بحثية تعميمية تستمد ىويتيا وشرعبة وجودىا في 
المجتمع من رسالتيا المعرفية التي تستند عمى أمرين أساسيين ىما ) نشر المعرفة، واكتشاف معارف عممية 

ى منفعة المجتمع وتمبي احتياجاتو ومتطمباتو، وال يتم ذلك إالَّ إذا كان جميع أفراد ىذه جديدة( تيدف إل
المؤسسات بما فييم أعضاء ىيئة التدريس قادرين إكساب المعارف واتقان الميارات واالستفادة من الخبرات 

ب الدراسات السابقة (. لقد بينت أغم2010من خبلل التعايش مع تغيرات بيئة التعميم وتسارعيا )النقيب، 
المتعمقة بممارسة التعمم التنظيمي داخل الجامعات في المجتمع العربي أن تطبيق التعمم التنظيمي جاء 

؛ 2011؛ خضر وخصاونة،2008؛ العصيمي، 2014بمستويات متوسطة ومنخفضة، كدراسة ) ذياب، 
متع بالمعارف إالَّ أنيا لم تنجح ( وغيرىا من الدراسات األخرى، فبالرغم من أن الجامعات تت2015فطيح، 

بالقدر الكافي في توظيف معارفيا عمميًا، واالستفادة منيا في تغيير ممارساتيا وسموكياتيا المختمفة، كما أنيا 
لم تستفد في توظيف المعمومات المتاحة لدييا في توجيو عممياتيا، وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود 

و التعميم العالي تبدأ من التغير المتسارع والمعقد، وتنتيي بأساليب التعامل مع العديد من التحديات التي تواج
( أنو "أصبح من البلزم أن تواكب المؤسسات التعميمية كل 4: 2018المستفيدين، ويرى البوسعيدي )

التطورات في جميع المجاالت، وأن تتكيف مع  التغير بأسموب مرن، من خبلل تطوير سمسمة التفكير 
فاعل مع الغير، ومن ثم تحويميا إلى ممارسات جديدة في المؤسسة، وتحقيق التوافق االجتماعي والرؤية والت

 المشتركة لتحقيق األىداف، وكل ىذا ال يتم إالَّ بوجود تعمم مستمر وبيئة مشجعة عمى ذلك".
 تحميل بيانات البحث ومناقشتيا 4

لقد ىدف البحث إلى التعرف عمى معوقات التعمم التنظيمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية    
االقتصاد في جامعة مصراتة، ولضمان الوصول إلى ىذا اليدف سيتم عرض خصائص أفراد العينة، واالجابة 

  -عن أسئمة الدراسة واختبار فرضية البحث وذلك حسب ما يمي:
 أفراد العينة تحميل خصائص 2.23

إن الوصف اإلحصائي لعينة البحث يقوم وفق الخصائص والسمات الشخصية لممبحوثين، ففي ظل معرفة 
معوقات التعمم التنظيمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد والعموم السياسية، توجب القيام 

فروقات تعزى إلى ىذه المتغيرات، وقد تم بتحميل المتغيرات الديموغرافية، لغرض التعرف عمى مدى وجود 
 توضيح نتائجيا بناًء عمى تسمسل استمارة االستبيان، وفقًا لآلتي:

 ( التكرارات والنسب المئوية لخصائص أفراد العينة3جدول )
 النسبة المئوية % التكرار الفئة المتغيرات الديموغرافية

 النوع
 %75 54 ذكر

 %25 18 أنثى

 العمر

سنة 35أقل من  إلى 25من   14 19% 
سنة 45إلى أقل من  35من   45 63%  
سنة 55إلى أقل من  45من   9 13%  
سنة 60إلى أقل من  55من   3 4%  

سنة فأكثر 60من   1 1%  
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 -العديد من الدالئل التي أظيرىا الجدول أعبله سيتم تمخصييا في النقاط اآلتية:ىناك 
مفردة أي ما نسبتو  18%، وبمغ عدد اإلناث 75مفردة أي ما نسبتو  54أن عدد العينة من الذكور بمغ  .1

%، مما يعني أن عدد الذكور يمثل ثبلثة أضعاف عدد اإلناث، وقد يعود السبب في ذلك إلى نوع 25
ميا في ليبيا الوظيفة )عضو ىيئة تدريس جامعي( وامكانية الحصول عمييا، حيث أن مجال الدراسات الع

فرع مصراتة عام  -بشكل عام، ومدينة مصراتة بشكل خاص تمتع بالحداثة، حيث افتتحت األكاديمية الميبية
م( ألغمب التخصصات لمرحمة الماجستير والبعض القميل منيا لمرحمة الدكتوراه، مما سيل األمر 2008)

 بلد أو خارجيا. بالنسبة لمذكور في الحصول عمى الدراسات العميا سواء داخل الب
سنة( أي ما  45إلى أقل من  35مفردة من الذين أعمارىم )من  45أن عدد العينة من حيث العمر بمغ  .2

%، 5فأكثر( أي ما نسبتو  60إلى  55%، وىم األعمى نسبة، بينما بمغت األقمية من ىم بين )63نسبتو 
 Lin et( 2006لين وآخرين ) ( والذي بدوره اتفقت نتيجتو مع2014وتتفق ىذه النتيجة مع سميم )

al,2006 35التي أوجدت عبلقة بين العمر وطبيعة العمل، ووضحت أن أفضل عمر لمعمل ىو بين- 
من  43سنة فأكثر( تحديد مادة  60إلى  55سنة، وقد يكون السبب في أن األصغر سنًا ىم من بين ) 45

 سنة.   65يبدأ من ( لعبلقات العمل الذي يحدد فيو أن سن التقاعد 12قانون رقم )
%، وىم 78مفردة من حممة الماجستير أي ما نسبتو  56أن عدد العينة من حيث المؤىل العممي  بمغ  .3

%، وىم األقل نسبة، وقد يرجع السبب 22مفردة من حممة الدكتوراه أي ما نسبتو  16األعمى نسبة، وبمغ 
( في البيئة الميبية، بينما محدودية توفر في ذلك إلى توفر فرص الحصول عمى اإلجازة العالية )الماجستير

فرص الحصول عمى اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه( لتخصصات معينة، باإلضافة إلى صعوبة الحصول عمى 
 كمييما من خارج الدولة خبلل السنوات األخيرة.

 المؤىل العممي
%78 56 ماجستير  
%22 16 دكتوراه  

 القسم العممي التابع لو

%23 17 اقتصاد  
%14 10 إدارة أعمال  

%11 8 دوليةتجارة   
%15 11 محاسبة  
%10 7 إدارة عامة  
%11 8 عموم سياسية  

%6 4 تسويق  
%4 3 تمويل واستثمار  
%6 4 القسم العام  

 سنوات الخبرة

%35 25 سنوات 5أقل من   
%46 33 سنوات 10إلى أقل من  5من   
%12 9 سنة 15إلى أقل من  10من   

%7 5 سنة فأكثر 15من   
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مفردة  11 %، وبمغ23مفردة من قسم االقتصاد أي ما نسبتو  17أن عدد العينة من األقسام العممية  بمغ  .4
مفردات من قسم إدارة األعمال أي ما نسبتو  10%، وكذلك بمغ 15من قسم المحاسبة أي ما نسبتو 

%، وىم يمثمون األقسام العممية األعمى نسبة، وتعزى غالبية أعضاء ىيئة التدريس منيم، كون أن ىذه 14
 القتصاد. األقسام تتمتع باألصالة وتضم أكبر عدد من أعضاء ىيئة التدريس بكمية ا

 10إلى أقل من  5مفردة من الذين مارسوا أعماليم )من  33أن عدد العينة من حيث سنوات الخبرة بمغ  .5
 5سنة فأكثر(  15% وىم األكثر نسبة، بينما بمغ عدد الذين يتمتعون بخبرة )من 46سنوات( أي ما نسبتو 
( المتعمقة ب"العمر"، 2ع النتيجة رقم )%، وىم األقل نسبة، وتتوافق ىذه النتيجة م7مفردات، أي ما نسبتو 

 سنة. 45إلى أقل من  35والتي توضح أن أغمب أعضاء ىيئة التدريس بالكمية تتراوح أعمارىم من 
 تحميل إجابات أفراد العينة حول تساؤل البحث      1.23

لقد تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية لتحميل استجابات المبحوثين واالجابة عن تساؤل البحث 
  -سيتم توضيحيا كاآلتي:

تساؤل البحث "ماىي معوقات استخدام التعمم التنظيمي في منظمات التعميم العالي من وجية نظر  1.23.2
 اتة؟" جامعة مصر  -أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد

(، 3.56( أن المتوسط العام لمعوقات التعمم التنظيمي، جاء بدرجة مرتفعة بمتوسط )4يبين الجدول رقم )
(، وقد تدل ىذه النتيجة عمى وجود درجة مرتفعة من معوقات التعمم التنظيمي 0.479وانحراف معياري قدره )

راتة، والتي حالت إلى ضعف قدرة كمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس داخل كمية االقتصاد بجامعة مص
االقتصاد بجامعة مصراتة أن تصبح منظمة متعممة قادرة عمى استيعاب التغيرات في البيئة المحيطة بيا، كما قد 
تشير ىذه النتيجة إلى وجود درجات مرتفعة من المعوقات بنوعييا الفردية والجماعية، مما أثر عمى التعمم 

ظمة ككل، حيث جاءت جميع الدرجات مرتفعة باستثناء أن الييكل التنظيمي يساىم التنظيمي عمى مستوى المن
في تقميل انسيابية المعمومات، وكذلك أن إدارة الكمية تقاوم التغيير وتسعى لممحافظة عمى الوضع الحالي، حيث 

مي وىو التعمم جاءت نتيجة كبلىما بدرجة متوسطة، مما يشير إلى عدم توفر نقطة االنطبلقة لمتعمم التنظي
( و البستنجي 2013( وتختمف ىذه النتيجة مع الرفاعي واخرين )2014الفردي، وتتفق ىذه النتيجة مع ذياب )

 ( في أن معوقات التعمم التنظيمي تحول دون تطبيق المنظمة المتعممة بدرجة متوسطة.2019)
تعمم التنظيمي من وجية نظر أعضاء ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات ال4جدول رقم )

 جامعة مصراتة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية -ىيئة التدريس بكمية االقتصاد

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.693 3.94 ضعف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في عممية صنع القرار. 11 2
 مرتفعة 0.969 3.82 ىناك ضعف في توظيف التقنية داخل الكمية. 6 1
 مرتفعة 1.006 3.79 كثرة األعباء الوظيفية المكمف بيا أعضاء ىيئة التدريس. 3 3

يتجنب أعضاء ىيئة التدريس االعتراف بأخطائيم عند القصور  7 4
 مرتفعة 0.911 3.76 في العمل.

النجاح بجيودىم الفردية  حرص أعضاء ىيئة التدريس عمى ربط 12 5
 مرتفعة 1.013 3.71 والفشل بتقصير غبرىم.

 مرتفعة 1.117 3.64 ميل اإلدارة إلى الموم والتوبيخ عند حدوث األخطاء داخل الكمية. 4 6
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سيطرة األىداف الشخصية ألعضاء ىيئة التدريس عمى حساب  10 7
 مرتفعة 1.031 3.58 أىداف الكمية.

 مرتفعة 1.098 3.57 التعاون في بيئة عمل الكمية.غياب روح  5 8
 مرتفعة 1.035 3.51 حجب اإلدارة لبعض المعمومات عن أعضاء ىيئة التدريس. 2 9
 مرتفعة 0.960 3.42 عدم وجود تقبل من أعضاء ىيئة التدريس آلراء زمبلئيم. 8 20

متوسط 1.012 3.07 يعيق الييكل التنظيمي اليرمي تدفق المعرفة داخل الكمية. 1 22
 ة

متوسط 1.086 2.94 تقاوم الكمية التغيير من أجل المحافظة عمى الوضع الحالي. 9 21
 ة

 مرتفعة 0.479 3.56 المعوقات ككل
( في ≥0.05αتحميل فرضية البحث ومناقشتيا" توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللة )1.23.1

نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد في جامعة مصراتة،  مستوى معوقات التعمم التنظيمي من وجية
 تبعًا لمتغيرات )النوع، العمر، المؤىل العممي، القسم العممي التابع لو، سنوات الخبرة(

لمعوقات التعمم التنظيمي من وجية  T-test تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
 تبعًا لمتغيرات )النوع، العمر، المؤىل العممي، القسم العممي التابع لو، سنوات الخبرة( التدريسنظر أعضاء ىيئة 

 (، وأظيرت النتائج ما يأتي:5كما موضح في الجدول رقم )
(، مما يعني أنو توجد فروقات 0.05( وىو أقل من )0.031أن مستوى المعنوية لمتغير النوع يساوي ) .1

بات المبحوثين عمى معوقات التعمم التنظيمي تعزى لمتغير النوع، وكانت ذات داللة إحصائية في إجا
لصالح اإلناث، ولعلَّ السبب في ذلك طبيعة العمل وقمة مبلئمتو لئلناث مقارنة باألعباء والميام 

( كما تختمف ىذه النتيجة مع 2019الوظيفية التي تفرضيا اإلدارات، وتتفق ىذه النتيجة مع البستنجي )
 (.2013وآخرون ) الرفاعي

(، مما يعني أنو ال توجد 0.05( وىو أكبر من )0.337أن مستوى المعنوية لمتغير العمر يساوي ) .2
فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين عمى معوقات التعمم التنظيمي تعزى لمتغير العمر، 

 (.2013وتتفق ىذه النتيجة مع و تختمف ىذه النتيجة مع الرفاعي وآخرون )
(، مما يعني أنو توجد 0.05( وىو أقل من )0.029أن مستوى المعنوية لممؤىل العممي يساوي ) .3

فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين عمى معوقات التعمم التنظيمي تعزى لمتغير المؤىل 
يرون وجود العممي، وذلك لصالح حممة الدكتوراه، أي أن أعضاء ىيئة التدريس من حممة الدكتوراه 

لسبب في ذلك ىو زيادة الدرجة  معوقات لمتعمم التنظيمي داخل الكمية أكثر من حممة الماجستير. ولعبلَّ
العممية والنظر إلى أن مينة عضو ىيئة التدريس يجب أن تركز عمى الجوانب العممية والبحثية أكثر 

 (.2019) من الجوانب التنظيمية والتقميدية، وتتفق ىذه النتيجة مع البستنجي
( وىو أقل من 0.040أن مستوى المعنوية لنوع القسم العممي التابع لو عضو ىيئة التدريس يساوي ) .4

(، مما يعني أنو توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين عمى معوقات التعمم 0.05)
 (.2019التنظيمي تعزى لمتغير القسم أو التخصص، وتختمف ىذه النتيجة مع البستنجي )
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(، مما يعني أنو ال 0.05( وىو أكبر من )0.371أن مستوى المعنوية لمتغير سنوات الخبرة يساوي ) .5
توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين عمى معوقات التعمم التنظيمي تعزى لمتغير 

 (.2019سنوات الخبرة، وتختمف ىذه النتيجة مع البستنجي )
بول فرضية البحث فيما يتعمق ب ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ومن ىنا فإنو سيتم ق

( لمعوقات التعمم التنظيمي في منظمات التعميم العالي من وجية نظر أعضاء ىيئة α≤0.05الداللة )
ع جامعة مصراتة، تعزى إلى متغيرات )النوع، ، المؤىل العممي، القسم العممي التاب -التدريس بكمية االقتصاد

 لو عضو ىيئة التدريس( ورفضيا فيما يتعمق بمتغير )العمر، سنوات الخبرة(.
-T( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأسموب تحميل التباين األحادي واختبار "5جدول رقم )

testتبعًا لمتغيرات النوع، العمر، المؤىل العممي، القسم العممي التابع لو، سنوات الخبرة " 
المتوسط  الفئة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االختبار 
 االحصائي

مستوى 
 الداللة 

 النوع
 0.439 3.52 ذكر

T=4.819 0.031 
 0.573 3.67 أنثى

 العمر

 4110. 3.63 سنة35إلى أقل من  25من

F=1.160 0.337 
 0.479 3.52 سنة 45إلى أقل من  35من 
 0.423 3.78 سنة 55إلى أقل من  45من 
 0.866 3.16 سنة 60إلى أقل من  55من 

 - 3.58 سنة فأكثر 60من 
المؤىل 
 العممي

 5100. 3.51 ماجستير
T=4.949 0.029 

 0.309 3.72 دكتوراه

القسم 
العممي 
 التابع لو

 3890. 3.56 اقتصاد

F=2.190 0.040 

 0.546 3.56 إدارة أعمال
 3930. 3.25 تجارة دولية
 3720. 3.81 محاسبة
 4050. 3.79 إدارة عامة
 6650. 3.78 عموم سياسية

 4150. 3.10 تسويق
 2670. 3.38 تمويل واستثمار
 3780. 3.25 القسم العام

سنوات 
 الخبرة

 0.483 3.59 سنوات 5أقل من 

F=1.062 0.371 
 

 0.479 3.51 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 0.447 3.49 سنة 15إلى أقل من  10من 

 0.501 3.90 سنة فأكثر 15من 
 -ويمكن تمخيص نتائج البحث كما يأتي:

وجود درجة مرتفعة من معوقات التعمم التنظيمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس داخل كمية االقتصاد  .1
 بجامعة مصراتة.



 

 1029 نوفمبر12-11الموافق                  لكمية االقتصاد والتجارة    لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التنمية في الدول النامية )ليبيا أنموذجًا(           INSD2019              المؤسسات وا 

  insd. elmergib. edu.ly                                                                                                  132 
 

التنظيمي في منظمات التعميم العالي من وجية نظر  وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعوقات التعمم .2
جامعة مصراتة، تعزى إلى متغيرات )النوع، ، المؤىل العممي،  -أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد

 القسم العممي التابع لو عضو ىيئة التدريس(.
عالي من وجية نظر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعوقات التعمم التنظيمي في منظمات التعميم ال .3

 أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغيرات )العمر، سنوات الخبرة(.
بناًءعمىالنتائجالمستخرجةمنالبحثوالمتعمقةبمعوقات التعمم التنظيميفيظممؤسسات التعميم العالي، ىناكمجموعةمن 

 -التوصيات متمثمة في اآلتي:
يس، وتوزيع الميام بالشكل الذي يتيح فرص تخفيف األعباء الوظيفية واإلدارية ألعضاء ىيئة التدر  .1

 لمتعمم. 
 خمق ثقافة إيجابية داعمة نحو المعرفة والتعمم التنظيمي. .2
 توفير الدعم المادي البلزم لتغطية نفقات التعمم. .3
 تقبل القيادات ألخطاء أعضاء ىيئة التدريس في نطاق التعمم، وتحفيزىم بشكل مستمر. .4
 ىيئة التدريس باألمان الوظيفي حتى يتسنى ليم التعمم.محاولة الرفع من شعور أعضاء  .5
 تبني نظام فعال مرن يمكن من تدفق المعمومات بشكل انسيابي داخل الكمية. .6

 المراجع  5
مستوى تطبيق المنظمة المتعممة ومعوقاتيا كما يراىا (، 2013الرفاعي. محمد، الشياب. أحمد، الروابدة. محمد)

، المجمة األردنية في إدارة األعمال، العدد األردنية في محافظة اربدالعاممون في المؤسسات العامة 
 األول، المجمد التاسع، األردن.

درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة العاصمة عمان (، 2019البستنجي. رزان)
نشورة، جامعة رسالة ماجستير غير ملمتعمم التنظيمي ومعيقات تطبيقو من وجية نظر المعممين، 

 الشرق األوسط، عمان.
درجة توفر أبعاد المنظمة المتعممة في كمية السمطان قابوس لتعميم المغة العربية (، 2018البوسعيدي. سالم)

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نزوى، نزوى.لمناطقين بغيرىا، 
ستراتيجي في الجامعات التعمم التنظيمي ودوره في عممية التغيير اال(، 2008العصيمي. عواطف)
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كمية التربية، مكة المكرمة.السعودية،

، مجمة مكتبة الممك فيد، العدد األول، اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر(، 2015النقيب. متولي)
 المجمد السادس عشر، الرياض.

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تنظيمي في المرونة االستراتيجية، أثر التعمم ال(، 2013اليدلة. مصطفى)
 دمشق، دمشق. 

،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دور إدارة فرق العمل في تحقيق التعمم التنظيمي(، 2015بوسعيد. رقية)
 أم البواقي، أم البواقي. 

يمي من وجية نظر المعممين في المدرسة كمنظمة متعممة والمدير كقائد تعم(، 2011جبران. عمي)
 مجمة الجامعة االسبلمية، العدد األول، المجمد التاسع عشر، غزة.األردن،
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Research Abstract  

This research discusses obstacles of applying Organizational Learning (OL) in higher 

education institutions from the viewpoints of academic staff of Faculty of Economics 

at Misurata University. It aims to identify differences in obstacles of OL from the 

academic staff due to the their demographic data. The research has applied a 

quantitative research methodology through using a questionnaire. A total of 97 

surveys were distributed from a population size of 133. Results showed that obstacles 

of OL are exists from the viewpoint of academic staff in average (0.47)  with a 

percentage of 95%. Results also showed that there are statistical differences for 

obstacles of OL due to sex, qualification, academic department. However, results did 

not show any differences due to age and experience.  

Key words: Organizational Learning, obstacles, Learning Organization, Misurata 

University,academic staff. 

 


