
 المستخلص

بشرى عباس محمد الحسيني. عملية التعلم المنظمي واثرهاا ياي ادبادال المنظمايا ة ا اة 

بغداة ا الجامعة المستنصرية  –ا تطالعية يي كليات الصيدلة ببغداة. )   الة ماجستير( . 

 .   7002ا كلية ادةا ة وادقتصاة ا قسم أةا ة ادعمال، 
راسة العالقة بين عملية التعلم المنظمي واإلبداع المنظمي بوصفهما يتركز الموضوع بد                

متغيرين استراتيجيين لنجاح المنظمة وتفوقها، وأثر عملية التعلم في تحقيق اإلبداعات، وقد اتخذت 

الباحثة من كليات الصيدلة في بغداد مجتمعاً للدراسة بعد أن أدركت ومن خالل االستطالع األولي 

دانية أن لدى هذه الكليات ممارسات لعملية التعلم غير المقصودة أو المرتبطة للزيارات المي

باستراتيجيات محددة للتعلم المنظمي وقد أفضت عنها إبداعات إال أنها ال ترتقي الى مستوى طموح 

 أعضاء الهيئة التدريسية فيها.

مشكلة الدراسة المتمثلة بطرح تساؤالت بناءا على ذلك كانت كليات الصيدلة في بغداد ميداناً الختبار         

عن مستوى عملية التعلم المنظمي واإلبداع وطبيعة العالقة بينهما، وأثر عملية التعلم المنظمي في  

 تحقيق اإلبداعات.

ولغرض تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن التساؤالت التي اثيرت في مشكلة الدراسة تم بناء مخطط        

د طبيعة العالقة بين المتغير المستقل )عملية التعلم المنظمي( وأثر تلك العالقة في تحقيق فرضي يحد

اإلبداع )المتغير المعتمد( وانبثقت عنه فرضيتان رئيستان تتعلق األولى بتحديد شكل ونوع وطبيعة 

رضيتين الرئيستين العالقات االرتباطية و تتعلق الثانية ببيان أثر تلك العالقات وقد اشتق  من هاتين الف

 عدد من الفرضيات الفرعية. 

( كليات تمثل مجتمع الدراسة، 3( عضو هيئة تدريسية من )45وقد تم سحب عينة عشوائية بلغت )      

والختبار صحة هذه الفرضيات تم جمع البيانات المتعلقة بالمتغيرات باعتماد استبانة أعدت لهذا 

ابلة الشخصية كأدوات ساندة لالستبانة، وباستخدام عدد من الغرض فضالً عن اسلوب المالحظة والمق

الوسائل اإلحصائية برهنت النتائج أن لدى الكليات مجتمع الدراسة مستوًى مقبوالً الى حٍد ما من 

عملية التعلم المنظمي واالبداع وأن االرتباط بينهما معنوي، ويؤثر التعلم المنظمي معنوياً في تحقيق 

 اإلبداع المنظمي. 

وقد أوصت الباحثة بضرورة العمل على تطوير ونشر ثقافة التعلم في الكلية، وتوفير بيئة أكثر مالئمة        

ومشجعة وداعمة تدرك أهمية التعلم في تعزيز فرص اإلبداع، ووضع خطط وبرامج تعمل على تفعيل 

 أبعاد عملية التعلم على مستوى الكلية وأقسامها وفروعها العلمية. 

   

 


