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الطالبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
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إهداء
حبّا ووفاء إىل من شاركوين احلياة حلوها ومرّها
" أيب وأمّي "
" زوجيت"
" إخويت وأخوايت "
مثرات قليب أطفايل« :عبد الصّمد" و «عبد اجلليل" "أسينات "
إىل روح من رحل من أبنائي ":عبد الكّايف" و «مىن"
إىل املربّني األفاضل الذين هنلت على أيديهم بواكري املعرفة والعلم
إىل اصدقائي الذين طاملا وقفوا معي
إىل روح معلّمي سي املعراج شعييب و أستاذي الرّاحل شوشان رمحة اهلل عليهما

أهدي هلم مجيعاً مثرة جهدي املتواضع سائالً" اهلل تعاىل" التوفيق يل وهلم ،،
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أشكر اهلل املعني القدير على مجيع فضله وتوفيقه إلمتام هذا العمل
أتقدّم بالشّكر اجلزيل
لألستاذ املشرف األستاذ الدكتور رضا نعيجة
على معلوماته القيّمة ،وتوجيهاته النيّرة
لألستاذ الدكتور لعلى بوكميش
أتقدّم بالشّكر اخلالص
لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة لقبوهلم مناقشة هذا العمل.
شكري حملكّمي االستبانة  ،ملا كان هلم من نصح وتوجيه
أشكر مجيع عمال شركة سونلغاز بوالية البيض لتقدميهم يل يد العون
خاصّة بالكحل اجلياليل والشطي يوسف حسني عمران
أزفّ هلم مجيعا أمسى عبارات التقدير واالحترام.
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ّ ّ ّ
ّ
املؤسسة الجزائرية
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي في

ّ
مقدمة

يعترب التعلم بالنسبة لألفراد من األنشطة األكثر طبيعية ،وأساسا يف تكوين التجارب اإلنسانية،
ومن األشياء اليت ال يتوقف الفرد عن القيام هبا طيلة حياته ،ففي يوم واحد ميكن للفرد تعلم أشياء
كثرية ،كما أنه من املمكن أنمتر أيام عديدة بدون أن يكون قد تعلم شيئا")1(.
التعلم يف البداية كان حكرا على األفراد إال أنه انتقل إىل املنظمة يف مخسينيات القرن املاضي على
يد   )2( ." Simonوتزايد االهتمام به  يف السنوات األخرية بوصفه ضرورة اسرتاتيجية ملحة لتقدم
املؤسسات وبقائها ،إذ يسهم بشكل حاسم يف التعامل مع املتغريات احمليطة .
أصبحالقرنقرناملنظمةاليتتتعلممنأفضلماميارسهاألفراد ،وتننقلاملعرفةبنيأجزائها
وتنساب املعلومة بني هياكلها ،مستها العمل التشاركي التعاوين ،ال تدخر جهدا إلجياد حلول ملا
يستعصي عليها من معيقات بطريقة منهجية وعلمية مدروسة ،تسعى لرمسلة معارفها واالحتفاظ
مبقدراهتاالفكريةدونأنتصبحتابعةألفرادها،قادرةعلىاالستفادةمنهذهاملعرفةوقتماشاءت.
وحتتاجاملنظماتيفحاالتاختاذالقراراتاملهمةإىلاملعرفةواخلربةوالتجربةوالدروس ولذلك
فإن التعلمالتنظيميكنظاممتناسقومرتابطجبوانبهاالجتماعيةو اإلنسانية،يعتربكأسلوبجديد
يساعداملنظمةعلىرمسلةمعارفها.ويساعدهالتحويلالتعلمالفرديإىلتعلمتنظيمي،والذييعد
أداةناجعةلتفاعلاملنظمةمعبيئتهاومتكنيالقادةمنتطويرقدراتوقابليةاألعضاءلفهمسري
املنظمة،لتتمكناألخريةمناختاذقراراتترقىلتحقيقأهدافهابكفاءةعالية.
لكن املنظمات ال تستطيع حتقيق التعلم التنظيمي إال بوجود كفاءات تتمتع بالكثري من
اخلصائصظاهرةكانتأمكامنةتتمايزعنباقاملنظمات،واليقتصردورهافقطيفإجنازاملهامبل
هلا بعد اسرتاتيجي ،كفاءات قادرة على التكيف مع ما حييط بغض النظر عن أعمارها وهلا رغبة
جاحمةللتعلم.
فمنذ هناية سبعينات القرن املاضي جتلى التعلم التنظيمي بنمطني مها االعتماد على التجربة
الذاتيةللمنظمةحلل مشاكلهاأواالستفادةمنجتارباملنظماتاألخرىوحتسنيوتعديلما ميلكه
التنظيم.
-David A. Garvin, “Learning in action (A guide to putting the learning organization to work)”, Harvard

()1

business school press, USA, 2000, p3.

-Charlotte Fillol, " Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel une étude de cas chez EDF",

()2

XVème conférence internationale de mangement stratégique, Genève, 13-16 juin, 2006, p4-5.
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ّ ّ ّ
ّ
املؤسسة الجزائرية
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي في

ّ
مقدمة

طوراتوأنتلتزم
وبطبيعةاحلالفقدأصبحمناللزمعلىاملؤسساتاالقتصاديةأنتواكبالت 
بأسلوب مرن للتكيف مع املستجدات وبأن تنقل املعرفة إليها وتنشرها بني أعضائها مهما كان
إىلمصافالريادة.

موقعهمالوظيفي.لتتحولإىلسلوكاتجديدةمنشأهناأنتوصلها
لقدقامالطالببإجراءدراسىةاستطلعيةوتبني فيهاأن التعلمالتنظيميموجود ،وأن تطبيقه
املنالبالرغممنأن شركةسونلغازهلاحجمأعمالكبري،

باملؤسسةحمل الدراسةليسباألمرسهل 
جيعلها يف موقف مؤثر داخل القطاع االقتصادي اجلزائري والدويل ،ما يستوجب عليها ضرورة
التحديثيفشت اجملاالتالتنظيميةواإلداريةوالفنية.كماتعتربسونلغازاملؤسسةالوحيدةيفاجلزائر
املتخصصةيفإنتاجونقلوتوزيعالكهرباءوالغاز.
دا،فأفرادهايتميزونبأهنمداعمونللمعرفة،إال أهناعرضة

الشركةتطلبمستوىتعليمياحمد
للعديد من الضغوط الدولية واالقتصادية نتيجة التوجه حنو العاملية ،وعرضة لكثري من املعيقات
تبطةبنوعالتعلموطبيعةالقيادة السائدة،وطبيعةاهليكلالتنظيميوثقافة

التنظيميةذاتاألبعاداملر
العاملواملنظمة،فأداءشركةسونلغازدالةألداءأفرادها،ذلك أن أداءالفرديتأثربصورةأوبأخرى
بعمليةالتعلم.
رغم أمهية املوضوع والذي أضحى أحد احملاور األساسية لرتقية املنظمات فإن املكتبة احمللية
تفتقرإىلحبوثودراساتيفهذاالشأن يفالبيئةاحملليةما استدعىتناول موضوع التعلمالتنظيمي
وحماولة الت عرفعلىمعيقاتتطبيقه،وقدت تقسيمهاتهالدراسةإىلأربعةفصول،إذتناولنايف
األول مشكلة وأسباب اختيارها وأمهيتها وحتديد مفاهيمها إىل جانب أهدافها وتساؤالهتا
الفصل 
وفرضياهتا،وختمناهذاالفصلبعرضمفصللبعضالدراساتالسابقةاليتتناولتالتعلمالتنظيمي،
أماالفصلالثاينفقدخصصللجانبالنظريمنالبحثمنحيثالتعلمالفرديمفهومهوتعريف
بعض املفاهيم املسا وقة له كالتعليم والتدريب ،شروطه ،مستوياته ،أنواعه وطبيعته ،وختمنا الفصل
الثاينبأهمنظرياتالتعلمالفردي.
كماتطرقنا يفالفصل الثالث ملاهيةالتعلمالتنظيميومعيقاته،انطلقا مبفهومه وأساسياتهث
باملرتكزاتاألساسيةملمارستهوسريورتهانطلقامنخطواتهوصوالملعيقاته.
الرابع خصصناه لإلطار املنهجي للدراسة امليدانية من خلل احلديث عن منهجيتها
الفصل 
وأدوات مجع بياناهتا ،ث احلديث عن حقل الدراسة وجماالهتا وجمتمع البحثوعيناته ،وكذاعرض
وحتليلالبياناتامليدانيةاليتاتبعتبعرضنتائجالدراسةومناقشتهاواقرتاحبعضالتوصياتواآلفاق.
-ب-
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اإلطار املنهجي واملفاهيمي للدراسة هو أحد أهم العناصر اليت يدرجها الباحث يف البحث
العلمي وذلك ملا له من دور يف توضيح وتسهيل وتقريب األفكار العامة وخمتلف جوانب الدراسة،
وتقدمي جل ما ميكن أن حتتويه مما قد يسهل األمر للباحثني ،أو طلبة العلم .وهو طريقة عمل فاعلة،
يعتمدها الباحث يف حتديد وجهة نظره ،من خالل معاجلة اإلشكالية اليت اختارها موضوعا لدراسته،
ومن سياق هذا سيتم التطرق لتحديد موضوع الدراسة ومربرات اختيارها وبيان أمهيتها ،وصوال إىل
التحديد اإلجرائي ألهم املفاهيم الواردة فيها وأهدافها وتساؤالهتا وفرضياهتا ووضع منوذج للدراسة.
ويف آخر الفصل استعرضنا بعض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة ومدى تشاهبها
واختالفها مع الدراسة احلالية ومدى استفادة الطالب منها ،مث تطرقنا أخريا إىل الصعوبات اليت
واجهتنا أثناء قيامنا هبذه الدراسة.

أوال

-

إشكالية ال ّدراسة :

حنن نعيش يف عامل فيه الكثري من التحديات ،عامل الثابت الوحيد فيه هو التغري واشتداد قوة
املنافسة ،عامل مسته االنفجار املعريف ،والتطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وظهور
األنرتنت والعوملة ،جعل من العامل قرية صغرية ال حيدث فيها شيء إال انتشر بسرعة الربق ،مما ضمن
عملية انتقال املعارف وتشارك املعلومات ليس فقط يف املنظمات فحسب بل وانسابت بني العاملني
أنفسهم.
ومع هذا التطور اهلائل تغريت قواعد املنافسة اليت مل يعد فيها التطور التكنولوجي وتنوع اإلنتاج
ومشاكل التكلفة ،العوامل األساسية الوحيدة اليت تضمن بقاء املنظمة واستمراريتها ،فقد بانت يف
األفق مشكلة حقيقية جعلت املنظمات تتساءل من جدوى صرف األموال لتدريب العاملني
وتكوينهم دون أن يكون هلذا التدريب والتكوين أثر مادي أو معريف يعود عليها بالربح ،فربغم وجود
مراكز للتدريب والتكوين ،إال أن العاملني باتوا غري قادرين على تطبيق ماتعلموه ،ألنه بعيد على واقع
عملهم أو هناك عدم رغبة للتعلم والتغيري من طرف قياداهتم التنظيمية الرافضة لتبن أساليب حديثة،
والرافضة للتكيف مع التغريات السريعة يف طرق أداء األعمال وغري املقتنعة بنن التعلم هو مفتاح
دميومة كفاءة املنظمة وفعاليتها وأن التعلم املتواصل هو املصدر الوحيد للميزة التنافسية ،مما أفرز
مشكلة غياب الوعي مبفهوم القيادة.
مشكلة أخرى واجهت املنظمات ،فغياب عامل التحفيز والتثمني لألفراد املبدعني متخض عنه
نزيف حاد ملقدرات وكفاءات املنظمة اليت صرفت على تكوينهم وتدريبهم أمواال طائلة ،فنصبحت
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عاجزة عن االحتفاظ برأس ماهلا الفكري ،فكيف للمنظمات أن حتتفظ مبعارفهم وحصيلة ما تعلموه
داخال وخارجا لتستعني هبم ملعاجلة مشاكلها وعدم تكرار أخطائها ومعرفة نقاط قوهتا وضعفها يف
بيئتها الداخلية ،ومعرفة التهديدات احمليطة ببيئتها اخلارجية.
هنا وجدت املنظمات نفسها أمام معضلة كبرية ،إما أن تبقى تراوح مكاهنا معتمدة على
مهارات عماهلا ومعارفهم السطحية اليت مل تعد كافية لالستمرارية لتنمني تلك القدرة التنافسية اليت
تواكب تطورات العامل اجلديد املشبع باملورد املعلومايت،أو ضرورة قيامها بالبحث عن أساليب ومزايا
تنافسية جديدة بعيدة عن األشكال التقليدية املكتفية بإعادة التجارب واألنظمة القدمية والتغريات
السطحية مبعىن أن تتعلم املنظمات كما يتعلم اإلنسان وأن تعرتف بنن املوارد البشرية هي وحدها
مصدر امليزة واملعرفة واملهارة وأن هذا املورد بيئة خصبة لالستثمار فيه ،وأصل قيمي من أصول املنظمة
وأنه آن األوان للتخلي عن فكرة اعتباره ككلفة إضافية ،و أن هذا املورد ليس فقط آلة مربجمة تتلقى
األوامر والتعليمات وحيرص على تنفيذها وترمجتها إىل أفعال بل عقل أيضا له القدرة على فهم
التغريات البيئية.
كما خيلق التعلم التنظيمي فرصا للتميز والنجاح ،وجيعل املؤسسة تبدو كوحدة للتعلم و متلك
رؤية مشرتكة ،وبالتايل هلا تنثريات على فروع املعرفة املختلفة؛ األمر الذي أدى إىل اهتزاز األساسيات
اجلوهرية لإلدارة التقليدية وأصبح التعلم التنظيمي حتد متارسه مؤسسات اليوم ملواجهة تلك الضغوط .
إن املؤسسات اليت ال توظف التغريات التنظيمية بصورة ناجحة وتفشل يف رعاية مكامنها قد
جتد نفسها من بني اخلاسرين ،وكما أن تبن املؤسسة مفهوم التعلم التنظيمي ميكنها من تثبيت جمموعة
()1
من القيم واألفكار وكذلك سبل أداء األعمال يف ممارستها اليومية.
تعد مؤسسة سونلغاز نظام مفتوح عليها التحول إىل أساليب إدارية أكثر حداثة وفعالية
تساعدها على حتقيق التميز ،ولن يتنتى ذلك إال بإطارات كفؤة ومتعلمة ،فقد بات اليوم من
الضروري فهم عملية التعلم التنظيمي من خالل دمج مجيع العاملني يف هذه العملية وبنسرع الطرق
()2
املتاحة وأن يكون مستوى هذا التعلم أكرب من مستوى التغري احلاصل يف البيئة اخلارجية للمنظمة.
()1
السلوك التنظيمي ،ال ّذاكرة
 -عادل هادي حسني البغدادي ،هاشم فوزي دباس العبادي "،التعلّم التنظيمي والمنظّمة المتعلّمة وعالقتهما بالمفاهيم المعاصرة ) ّ

التنظيمية ،إدارة المعرفة ،إدارة المعلومات ،األداء التنظيمي«  ،ط ،1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، ،ص.11

()2
عمال مديريّة توزيع الكهرباء والغاز باألغواط " ،مذكرة مقدمة لنيل
 -بلقاسم جوادي" ،التّعلّم التّنظيمي وعالقته بتمكين العاملين دراسة ميدانيّة على عيّنة من ّ

شهادة ماجستري يف علم النفس ،قسم العلوم االجتماعية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،5111 .ص.3
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دراسة معيقات تطبيق التعلم التنظيمي يعد من املوضوعات احلديثة يف السلوك التنظيمي وإدارة
املوارد البشرية ،واليت مل حتظ بدراسات ميدانية كافية– خاصة يف البيئة احمللية -على حد علم
الطالب ،-ونظرا للطبيعة اخلدمية والتجارية لقطاع الكهرباء والغاز وانفتاحه على البيئة اخلارجية،
سيحاول الطالب تناول هذا املوضوع بدراسة ميدانية يف شركة سونلغاز-البيض -نظرا ألمهية هذا
القطاع االسرتاتيجي احليوي.
وتشري أدبيات التعلم التنظيمي إىل إن الطريق إىل التعلم التنظيمي ليست ممهدة وسهلة ،بل
يواجهها العديد من املعيقات اليت تقف يف طريقها ،وذلك على صعيد املنظمة واجملتمع.
يوضح سينج( )Sengeأن املنظمات تعاين عادة من معيقات للتعلم التنظيمي تتمثل يف أمناط
سلوكية غري حمابية الكتساب الفكر اجلديد واالستجابة السريعة للمتغريات .فالسلطة ،والسياسة
ليست هي فقط العوائق اليت تقف أمام التعلم التنظيمي فهناك عوائق أخرى متمثلة يف اهليكل
التنظيمي ،املركزية اإلدارية ،التعلم الومهي ،الثقافة التنظيمية ،االستقرار البيئي باإلضافة إىل االفتقار إىل
القيادات الواعية بنمهية التعلم التنظيمي .وإىل حد ما فان هذه العقبات تعمل يف كافة اجملاالت ومجيع
()1
اجلهات الفاعلة التنظيمية.
ومنه فإن اإلشكالية احملورية هلذه الدراسة تكمن يف معرفة املعيقات اليت حتول دون تطبيق التعلم
التنظيمي باملؤسسة اجلزائرية ومن هذا املنطلق نطرح التساؤل الرئيسي الذي مفاده:

أهم المعيقات
ما هي درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في
ّ
المؤسسة الجزائرية و ما هي ّ
المؤسسة الجزائرية ؟
التنظيمية الغير مساندة لتطبيقه في
ّ

مبررات اختيار موضوع ال ّدراسة:
ثانيا – ّ

ت اختيار هذه الدراسة لألسباب التالية واليت صنفت إىل:
ّأوال – األسباب ال ّذاتيّة وتتمثّل فيما يلي:

إن الدافع والسبب الشخصي يتعلق باملوقع اجلغرايف لشركة سونلغاز – مديرية توزيع الكهرباء والغاز
البيض الذي يوفر عامل السهولة يف التنقل كلما استدعت ظروف البحث إىل ذلك ،واستقاء
املعلومات من خمتلف األقسام واملصاحل التابعة للمؤسسة وإجراء جمموعة ال بنس هبا من املقابالت مع
-Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K., Organizational Learning and continuous Improvement. The International Journal

)(1

نقال عن رضا نعيجة of Organizational Analysis, 31, ,1991p
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املسؤولني دون صعوبات وهذا من شننه أن خيفف من أعباء البحث ويوفر املزيد من اجلهد إلمتامه
وحتقيق اهلدف املنشود.
ثانيا – األسباب الموضوعيّة وتتمثّل فيما يلي:
إن اختيارنا ملؤسسة سونلغاز –شركة توزيع الكهرباء والغاز-البيض – مل يكن مبحض الصـدفة أو
التلقائية بل كان مقصودا نظرا ملا تتمتع به هذه املؤسسة من مسات بارزة ومسعة طيبة يف داخل احمليط
املؤسسايت االقتصادي اجلزائري.
تعترب إحدى أكرب الشركات "املستحدثة ملناصب عمل يف اجلزائر" توظف سونلغاز سنويا آالف
()1
اليد العاملة.
تعترب مؤسسة سونلغاز من املؤسسات اهلامة واإلسرتاتيجية على املستوى الوطن حيث تعد واحدة
من املؤسسات اليت يقوم عليها االقتصاد اجلزائري ،كما تعترب املؤسسة الوحيدة يف اجلزائر واملتخصصة
يف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
التحوالت متعددة األبعاد اليت شهدها اجملتمع اجلزائري وتنثرياهتا املباشرة على املنظومة القيمية
االجتماعية ،االقتصادية والعالقاتية على املؤسسات االقتصادية.
القلة الشديدة للدراسات حول هذا املوضوع يف اجلزائر ،وذلك يف حدود اطالعنا وننمل يف تدعيم
املهتمني وإفادهتم هبذه الدراسة.

ثالثا

-أهميّة ال ّدراسة:

إن أمهية الدراسة تنيت انطالقا من مسامهة ودور التعلم التنظيمي يف ضمان دميومة النشاط

االقتصادي للمؤسسات ومع صعوبة حتقيق هذا األخري وتعقد العوامل املؤثرة فيه وتنوع مداخل حتقيقه
فإن سبل الوصول إليه وطلبه ليست متاحة بصورة يسرية لكل مؤسسة ،فهو حيتاج لإلمكانات
والتكنولوجيات واألموال ،إضافة للرأمسال البشري احملفز والفاعل الرئيسي يف هذه العملية .ويف هذا
العامل الذي يتسم بالسرعة والتغيري الدائم فإن املؤسسة اليت ال تقدم اجلديد يف ظل املنافسة الشديدة
فإهنا ال تصمد ال حمالة.
تتناول الدراسة احلالية موضوعا مهما وهو التعرف على مفهوم التعلم التنظيمي ،واملعيقات اليت
تواجه العاملني باملنظمة واليت حتول دون تطبيقه مما يزيد من معرفة املنظمة بنمهية تنثري هذه العوامل
-http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/73917- consulté le 15-07-2019

()1
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على عملية التعلم وكيفية حتويل منظماهتم إىل منظمات تعلمية قادرة على استيعاب التغريات البيئية
املختلفة ،لذلك رأى الباحث ضرورة إجراء هذه الدراسة.

رابعا -التّحديد اإلجرائي لمفاهيم ال ّدراسة:

قبل أن تتحدث معي حدد مصطلحاتك ،هي مقولة مشهورة ل ) (Voltereيستهل الطالب
حديثه وحياول من خالل هذه اجلزئية حتديد مفاهيم دراسته املوسومة بـ"معيقات تطبيق التعلم
التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية " وهذا انطالقا مبصطلح املؤسسة اليت خيلط يف تسميتها العديد من
الباحثني فهناك من يشري إليها بتسمية املنظمة ،أو املصنع ،أو املنشنة ،اجلامعة ،املقاولة ،احملل،
اجلمعية  ،الشركة وغريها من التسميات املختلفة ،وبالرغم من أن هناك من يفرق بني هذه
املصطلحات يف طبيعتها ومعناها ،إال أنه من خالل دراستنا هذه سيعترب الطالب أن ال وجود لفرق
بني التسميات السابقة الذكر ،وأن هلا املعىن نفسه ،ومن ثة سيعتمد على مصطلح الشركة و املؤسسة
وقد استخدمنا يف هذه الدراسة العديد من املفاهيم ،واليت سنتعرض هلا يف الدراسة النظرية
ومنها أيضا ما يتعلق بالدراسة امليدانية وهي:
 .1التّعلّم التّنظيمي:

L’apprentissage organisationnel

هو تلك العملية التفاعلية املتكاملة الذي خيتربه العاملني داخل املنظمات ومن خالله تسعى
املنظمة إىل مساعدة موظفيها على توسيع معارفهم ومهاراهتم من خالل التجارب اليت يعيشوهنا يف
العمل .وبتطوير قدراهتا الكلية وتطوير ذاهتا وعالقاهتا مع بيئتها والتكيف معها داخليا وخارجيا،
وتعبئة العاملني ليكونوا وكالء ملتابعة املعرفة يف املنظمة إلحداث التطور املستمر والكفاءة والفاعلية.
كما يعد التعلم التنظيمي وسيلة لتصحيح أخطاء املنظمة وحتسني أدائها وحتويلها إىل منظمة متعلمة.
 .2درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي:

لقياس درجة تطبيق التعلم التنظيمي بشركة توزيع الكهرباء والغاز بالبيض ،قمنا باعتماد
جماالته الثالث االسرتاتيجي والتنظيمي والثقايف ،ومن خالل قياس مؤشرات كل جمال نستطيع معرفة
درجة مستوى تطبيق التعلم التنظيمي ،وللوصول للنتيجة قمنا باعتماد املتوسط احلسايب لقياس

اجتاهات أفراد العينة واالحنرافات املعيارية والرتب.
 .3تطبيق التعلم
أ-

التنظيميApplication d'apprentissage organisationnel:

تعلّم أحادي الحلقةApprentissage en boucle unique:
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يتموقع العمال يف فرق :تضم تنوع يف تكوينها ،تقسيم للعلم بداخلها ،مشاركة يف حتديد طرق
االتصال بداخلها .هناك تبادل للخربات بني املوظفني دون أي إقصاء.
يساهم العمال يف حتديد حمتوى العمل ،وأهداف العمل ،ويكون للعامل دور يف مراقبة نتائج العمل.
تنظيم العمل :غياب مركزية التسيري وعدم املبالغة يف املستويات اهلريارشية .دوران عمل داخلي
خاص برؤساء املصاحل واألقسام .تسيري تشاركي .يشمل احلوار واحلق يف اخلطن.
تكوين :تبادل اخلربات والكفاءات بني العمال ،تنظيم زيارات ميدانية لوحدات أخرى تنظيم دروس
وملتقيات .التدريب على حل املشكالت بشكل مجاعي .االحتكاك باملوزعني والزبائن .واالحتكاك
خبربات مؤسسات أحرى شبيهة.
ب -تعلم ثنائي الحلقةApprentissage en double boucle:
وجود كل املؤشرات املذكورة أعاله إضافة إىل:

تغيري العامل لطريقة تفكريه ،وطريقة عمله ،وتصرفاته املهنية.

مسامهة العامل يف تقدمي اقرتاحات جديدة نابعة من خربته يف مواجهة مشكالت دعمت خارطته
الذهنية.
تبن أفكار عمل وطرق جديدة نابعة من تعلم العامل ،تقبلها املنظمة اليت ينتمي إليها العامل.
.4

معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي:

Obstacles à la mise en œuvre de l'apprentissage organisationnel

(مصطفى خاطر) يعرف املعيقات بنهنا العوامل اليت تؤدي االحنراف عـن النمـوذج املثـايل للتنميـة
وحتـول دون حتقيـق األهـداف الـيت يسـعى إليهـا التنظـيم " )1(.كما أهنا تعـن اجتاهـا سـلوكيا سـلبيا
فاملخطط الذي يرسم خطط التغيـري قـد يصـطدم بـنفراد اجملتمع وسـلوكاته الـيت قـد تعوقـه عن حتقيـق أي
من أمناط السلوك الذي يريد املخطط أن يسري وفقا له )2( .أمـا ''روبـريت مريتـون'' فـريى بنهنا نتـائج غـري
()3
متوقعـة ،كمـا أكـد علـى فكـرة املعوقـات الوظيفيـة.
ومنه ميكن تعريف المعيقات

التّنظيمية إجرائيا:

 وهي الصعوبات والتحديات اليت حتول دون تطبيق التعلم التنظيمي بشركة توزيع الكهرباء والغاز-
البيض وتتمثل يف معيقات تنظيمية تتمثل يف التايل :
( - )1خاطر أمحد مصطفى '،تنمية الجماعات المحلية  :نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع" ،دط ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر،5111 ،
ص.161
( - )2خاطر أمحد مصطفى  ،المرجع نفسه.

( - )3السيد حلسين "،النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم" ،ط، 4دار املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،1993 ،ص.13
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 معيقات متعلقة بانشغال العاملني بتحقيق التعلم أحادي احللقة بدل التعلم ثنائي احللقة.
 معيقات متعلقة باهلياكل التنظيمية اليت تتصف باجلمود واملرتكزة على تسلسل وظيفي ال يوفر
فضاء مساعدا النسياب املعلومة بني قطاعات التنظيم .وال يوفر مناخا تنظيميا اجيابيا حيقق الرضا عن
العمل والوالء للمنظمة بعيدا عن الصراعات التنظيمية.
 معيقات متعلقة باملواصفات القيادية الغري الواعية بنمهية التعلم التنظيمي واملتمسكة باإلجراءات
الروتينية ومقاومة التغيري واحتكارها املعلومة.
 معيقات متعلقة بثقافة تنظيمية تعيق التعلم وما يساندها من معتقدات تنظيمية ،وقيم سائدة،
ومعايري وتوقعات.
.1

للمؤسسة:
الّتعريف اإلجرائي
ّ

بوريكوBoudon Raymond

حسب املعجم النقدي لعلم االجتماع لـ)رميون بودون ;وفرانسوا
 )Bourricaud Françoisفإن أول من سعى إىل إعطاء كلمة مؤسسة معىن حمدد هم علماءِ
االجتماع التابعني ملدرسة (امييل دوركامي،)Durkheim Émile،مع العلم أنه ت دراستها من قبل
االنرتوبولوجيني مبنظ ٍور تارخيي ومقارن  ،بينما سعى أتباع "دوركامي" إىل حصرها وتكوين مفهومها،
على أهنا أساليب للعمل واإلحساس والتفكري وإىل حد ما ثابتة ،ملزمة ومميزة جملموعة اجتماعية معينة
( ،)1وبالتايل جند أن أتباع "دوركامي" حصروا مفهوم املؤسسة يف اجلانب السلوكي من أساليب
وأحاسيس وفكر للعمل وللمجموعة االجتماعية اليت تنشن هبا وتتغذى بقيمها وثقافتها فتنعكس على
مسعة وهوية املؤسسة ككل.
وعرفها "ماكس فيرب"( )Weber Maxعلى أهنا" :تركيب بريوقراطي وظائفي حيتوي على جمموعة
من القواعد واإلجراءات اليت حتدد شكل املؤسسة يف كل مكتب ويف كل منظمة ،باإلضافة إىل وجود
هيكل تركييب معني حيدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود كل قسم.
فــي املقابــل جن ــد أن "تالكوت بارسونز" ( )Parsons Talcottأح ــد أص ــحاب النظري ــة البنائي ــة
الوظيفية عرفها على أهنا جمموعة مركبـة مـن األمناط التنظيميـة املالئمة ،للتحليـل كوحـدة بنائيـة يف
()3
النسـق االجتماعي ،كمـا أن املؤسسة ميكـن وصـفها كمجموعـة مـن األدوار الثابتـة بصـورة مسـتقرة.
()2

( -)1بودون.ف.بوريكو" ،المعجم النقدي لعلم االجتماع" ،ط ،1تر :سليم حداد ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،1986 ،ص.4
( -)2امحد زكي بدوي"،معجم مصطلحات العلوم اإلدارية" ،دط ،مطبعة النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،1994 ،ص161

( - )3عبد اهلل حممد عبد الرمحان" ،النّظرية في علم االجتماع :النّظرية السوسيولوجية المعاصرة" ،دط ،ج ،5دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،5113 ،ص .35
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فـي املقابـل جنـد أن "أميتـاي إتزيوين"( )Etzioni Amitaiعرف املؤسسة علـى أهنـا" :وحـدة
()1
اجتماعيـة أو جمموعـات إنسـانية بنيـت بقصـد ،وأعيـد بناؤهـا لتحقيـق أهـداف حمـدودة".
بلقاسم سالطنية(ركز يف تعريفه للمؤسسة على اجلانب االقتصادي مما يعن أن املؤسسة اقتصاديا هلا
خصوصيات قانونية واجتماعية واستقاللية مالية وهدف رحبي .فعرفها ب"كل تنظيم اقتصادي
مستقل ماليا ،يف إطار قانوين واجتماعي معني ،هدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل حتويل أو تبادل
السلع واخلدمات مع أعوان اقتصاديني آخرين ،بغرض حتقيق نتيجة مالئمة ،وهذا ضمن شروط
()2
اقتصادية ختتلف باختالف احليز املكاين والزماين الذي توجد فيه ،وتبعا لنوع وحجم نشاطاهتا ".
املفكر) (Briefsركز يف تعريفه للمؤسسة على اجلانب السوسيولوجي هلا ،قائال "هي تلك
اهليكلة واإلطار الذي يتم فيه النشاط البشري (العمال) قصد احلصول على منتج مادي وهذا وفق
قوانني وسلوكيات تتفق وطبيعة األنساق ،فداخل املؤسسة اإلنتاجية جند الوحدات املادية كاآلالت
()3
والعمال واملشرفني ،من خالل التفاعل والنشاط بني العمال يف عملية العمل يتم اإلنتاج.
أما إجرائيا وكون دراستنا تتناول شركة توزيع الكهرباء والغاز بوالية البيض فهي تنظيم اقتصادي

مستقل ماليا ،يف إطار قانوين واجتماعي معني ،مسؤولة عن توزيع الكهرباء والغاز إضافة اىل شراء
الطاقة الكهربائية والغاز وبيعها للزبائن ،ومن مهامها كذلك فصل املهام التجارية والتقنية لديها،
إضافة اىل الفصل بني الطاقة الكهربائية والغازية ،كما هتتم بالبىن التحتية والعمل على تعزيز القدرات
القيادية على مجيع مستويات الشركة.

خامسا -أهداف ال ّدراسة:

يكمن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف الكشف عن مفهوم التعلم التنظيمي واملعيقات اليت
تواجه موظفي شركة توزيع الكهرباء والغاز-البيض واليت حتول دون تطبيق أبعاده لتصبح منظمة متعلمة
قادرة على استيعاب التغيريات البيئية املختلفة ،باإلضافة هلذا اهلدف الرئيسي ميكن ذكر األهداف
التالية :تقدمي إطار نظري للتعلم التنظيمي وتقدمي قراءة تلخيصية لألدبيات السابقة واحلديثة اليت
تناولت املفهوم ومناقشة التداخالت والتكامالت املمكنة بينهما .معرفة نوع التعلم التنظيمي املتوافر

()1
السلوك التنظيمي" ،ج ،5خمرب التطبيقات النفسـية والرتبويـة ،جامعـة منتـوري قسـنطينة ،دار اهلـدى للطباعـة والنشـر والتوزيع ،اجلزائر ،5116،ص 14
 لوكيا اهلامشيّ "،( – )2بلقاسم سالطنية ،العالقات اإلنسانية يف املؤسسة ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،ع ،1ديسمرب  ،2003ص.41

المؤسسة " ،دط ،دي ـوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر ،5111 ،ص.54 ،
( – )3عبد الرزاق بن حبيب" ،اقتصاد وتسيير
ّ
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بالشركة ومستوى تطبيقه .من أهداف الدراسة أيضا استكشاف أهم املعيقات اليت حتول دون تطبيق
التعلم التنظيمي مبؤسسة سونلغاز وأخريا اخلروج بتوصيات مساندة ومساعدة للمؤسسة حمل الدراسة.

سادسا-تساؤالت ال ّدراسة وفرضياتها :

وللمساعدة يف اإلجابة على هذا السؤال الرئيسي قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:

ما درجة تطبيق التعلم التنظيمي كما يراه العاملون ؟ وما النوع املتوافر باملؤسسة اجلزائرية ؟
هل نوع التعلم التنظيمي السائد يعيق تطبيق التعلم التنظيمي باملؤسسة اجلزائرية
هل تساهم طبيعة اهليكل التنظيمي يف تطبيق التعلم التنظيمي باملؤسسة اجلزائرية ؟
هل طبيعة القيادة التنظيمية باملؤسسة اجلزائرية تساهم يف تطبيق التعلم التنظيمي؟
هل هناك ثقافة تنظيمية باملؤسسة اجلزائرية تعيق تطبيق التعلم التنظيمي؟

 -فرضيّات ال ّدراسة:

وبغرض اإلحاطة مبوضوع الدراسة وملساعدتنا يف اإلجابة عن التساؤالت املطروحة قمنا باعتماد
جمموعة من الفرضيات متثلت يف:
الرئيسية األولى مفادها:
 -الفرضيّة ّ

المؤسسة الجزائرية مرتفعة مع وجود معيقات تنظيمية ال تساهم
درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي ب ّ
في تطبيقه .

وتنقسم هذه الفرضية الرئيسية إىل جمموعة من الفرضيات اجلزئية

المؤسسة الجزائرية مرتفعة.
 .1درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي ب ّ




املتمثلة يف:

ويتفرع عن هذه الفرضية األوىل الفرضيات اجلزئية التالية:
درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي باملؤسسة اجلزائرية مرتفعة.
درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال التنظيمي باملؤسسة اجلزائرية متوسطة.
درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال الثقايف باملؤسسة اجلزائرية متوسطة.

 .2انشغال العاملين بتحقيق التّعلّم أحادي الحلقة بدل التّعلّم ثنائي الحلقة ال يساند تطبيق
التّعلّم التّنظيمي.
بالمؤسسة الجزائرية
 .3تساهم طبيعة الهيكل التنظيمي في إعاقة تطبيق التّعلّم التّنظيمي
ّ
بالمؤسسة الجزائرية تطبيق التّعلّم التّنظيمي.
 .4تعيق طبيعة الثقافة التّنظيمية السائدة
ّ
بالمؤسسة الجزائرية تساعد في تطبيق التّعلّم التّنظيمي.
 .5القيادة التّنظيمية
ّ
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سابعا –نموذج ال ّدراسة:

ضح نموذج ال ّدراسة
ال ّ
شكل رقم ) (01يو ّ

المتغيّر التابع
معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي

 نوع التعلّم التنظيمي
 القيادة

 درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي:

 درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال
االسرتاتيجي باملؤسسة اجلزائرية مرتفعة.

 درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال
التنظيمي باملؤسسة اجلزائرية متوسطة.
 درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال
الثقايف باملؤسسة اجلزائرية متوسطة.

 الهياكل التنظيمية
 الثّقافة التنظيمية وهلا أربعة عناصر
أساسية وهي:
 القيم السائدة
 املعتقدات التنظيمية
 األعراف التنظيمية
 التوقعات التنظيمية.

(المصدر :من تصميم الطالب)
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السابقة:
ثامنا –عرض ال ّدراسات ّ

فيما يلي يشري الطالب إىل بعض الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل بعض املوضوعات ذات
العالقة بالدراسة احلالية ،واليت ميكن أن ختدم أو تتصل بإشكالية الدراسة احلالية سواء بصورة مباشرة
أو غري مباشرة ،ولقد ت تناول موضوع التعلم التنظيمي من أكثر من باحث ومن زوايا متعددة ،ومن
جمتمعات خمتلفة ،حيث ت تناوله يف املؤسسات الصناعية ،ومؤسسات األعمال عموما ،هلذا سنحاول
إيراد بعض الدراسات اليت أجريت يف الدول األجنبية ،ويف العامل العريب ،ويف اجلزائر .بالرغم من
األمهية الواضحة لطبيعة املوضوع فإن املكتبة العربية واحمللية على وجه اخلصوص تعاين من قلة
الدراسات يف هذا اجملال ،وخاصة املتعلقة مبجتمع وعينة الدراسة ،حيث تناولت دراسات نادرة التعلم
التنظيمي يف البيئة احمللية على حد علم-الطالب.
سيتم فيما يلي عرض أهم الدراسات )برأي الطالب( اليت تناولت متغريات البحث على حدا

أو العالقة بينها:

ّأوال-ال ّدراسات األجنبيّة:
.1

دراسة قاما بها ( )Donald.A.Schön ،Chris Argyrisسنة ()1919،1996،5115
)(1

" " Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique.

ناقش املفكران موضوع التعلم التنظيمي من خالل طرح أربع أسئلة رئيسية متثلت فيما يلي:
ما هي الشروط األساسية اليت جيب أن توفرها املؤسسة من اجل التعلم؟
ما هي أساليب التعلم يف املؤسسة؟
من بني أساليب التعلم التنظيمي أي أسلوب أفضل بالنسبة للمؤسسة؟
ما هي آليات ووسائل تدعيم قدرات املؤسسة على التعلم؟
وهبدف اإلجابة على األسئلة املطروحة قاما مبعاجلة املوضوع من خالل عرض اإلطار املفاهيمي
ملصطلح التعلم التنظيمي مع اإلشارة إىل العديد من الدراسات التطبيقية ،كما سلطا الضوء حول
تطور البحوث يف هذا اجملال وتطرقا إىل ميكانيزمات التعلم التنظيمي ،ويف األخري ت تقدمي
االستنتاجات والتوجيهات الضرورية.

- Chris Argyris et Donald A. Schon, « Apprentissage Organisationnel : Théorie, méthode, pratique », trad. de la 1ère

)(1

éd. Américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, DeBoeck université, Paris, 2002, p24
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ألاول  :الاطار املنهجي واملفاهيمي

بها ( (Peter Sengeسنة ) )1990عنوانها :

)" LA CINQUIÈME DISCIPLINE, Levier des organisations apprenantes "(1

وضح املفكر من خالل هذا الكتاب كيفية تطوير طرق ديناميكية ملواجهة صعوبات وحتديات
التـعلم اليت هتدد جناح املؤسسات بتبن أمناط التفكري احلديثة ،اسرتاتيجيات تشجع على التعلم ،العمل
اجلماعي ،تقاسم رؤية مشرتكة والتعلم املستمر للموارد البشرية ،كما تطرق أيضا يف هذا الكتاب إىل
املقابالت اليت أجرها مع عشرات من املمارسني يف شركات خمتلفة مثل PB,Unilever,Intel,
 HP,Ford,Saudi Aramco :ومنظمات مثل . Roca, Oxfam :
.3

دراسة قام

بها ( )Corinne Tanguyسنة ( )1996عنوانها:

et innovation dans la firme : la question de la modification des routines

" Apprentissage
)(2

"organisationnelles

هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،واليت ركزت على إبراز العالقة بني
التعلم التنظيمي واالبتكار يف املؤسسة ،وذلك وفق نظرة هتدف إىل أن االبتكار ال يرتبط فقط مبعارف
خاصة ،ذلك كون هذه املعارف ميكن أيضا ختزينها يف ذاكرة املؤسسة وكما تصبح مع مرور الوقت
على شكل روتني تنظيمي.
يف هذا الصدد فاالبتكار يرتبط بتجديد الروتني أو عملية التعلم التنظيمي ،لذا فالروتني ميثل
تراكمات لعدة نشاطات وليس كعامل لتعلم أشياء جديدة خاصة املرتبطة منها باجلانب التقن
والتكنولوجي ،ومنه تغيري الروتني يف إطار عملية التعلم التنظيمي ميثل أيضا مصدر لالبتكار والذي
يتجسد يف شكل إجياد حل ملشكلة معينة .وكما بينت الدراسة طبيعة العالقة بني التعلم واالبتكار

التكنولوجي من خالل أن:
االبتكار التكنولوجي ميثل رهان اسرتاتيجي للمؤسسة.
التعلم التنظيمي عامل أساسي يف عملية االبتكار.
التعلم التنظيمي كعملية لتغيري الروتني.

- Peter Senge, " LA CINQUIÈME DISCIPLINE, Levier des organisations apprenantes ", Groupe Eyrolles, 2016.

)(1

- Corinne Tanguy, " apprentissage et innovation dans la firme : la question de la modification des

)(2

routines organisationnelles ", thèse de doctorat, science économiques, RENNES 1, 1996.
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ألاول  :الاطار املنهجي واملفاهيمي

بها ( )Nadia Tebourbiسنة ( )5111عنوانها:

organisationnel: penser l’organisation comme processus de gestion des
)(1

" L’apprentissage

" connaissances et de développement des théories d’usage

ركزت هذه الدراسة واملتمثلة يف رسالة دكتوراه على دور التعلم يف حتسني األداء وتثمني موارد
املؤسسة من خالل منظور ديناميكي يتضمن إجراء تغيريات يف بنية املؤسسة وضمان قدرهتا على
التحول الدائم ،وكذلك الرتكيز بشكل خاص على املوارد املعرفية منها ومن خالل تبن نظرة جديدة
للمؤسسة تربط بني العمليات والنتائج .
تركز هذه الدراسة على االستفادة من التجارب ووفق املقاربة النظمية حلل املشاكل ،حيث إن
هذه الدراسة تدافع عن وجهة النظر اليت تنظر إىل مفهوم مغاير للمؤسسة من خالل مسامهة عملية
التعلم التنظيمي يف حتسني أداء املؤسسة واعتباره كظاهرة مجاعية الكتساب وتوليد كفاءات من شنهنا
أن تغري يف تسيري الوضعيات وكذلك يف الوضعيات نفسها وتسرتشد بنن قوة املؤسسة مرتبطة بنظرهتا
إىل عملية التعلم التنظيمي وحتديدها ملدى قدرهتا على التعلم وكذلك يف معرفة الوسائل اليت تساهم
يف تطوير املؤسسات وتعزيز قدراهتا على التغيري املستمر.
.1

دراسة قام بها ( (Amédée Pedon, Géraldineسنة ) )2003عنوانها
)(2

:

" " L’apprentissage organisationnel en PME: réalité et déterminants.

والمتوسطة"حقيقة ومحددات "
الصغيرة
«التّعلّم التّنظيمي في
المؤسسة ّ
ّ
ّ

لقد حاولت هذه الدراسة البحث يف معرفة مدى انتشار التعلم التنظيمي يف املؤسسات الصغرية
واملتوسطة وما هي آلياته ومؤشراته الواقعية اليت ميكن االنطالق منها يف حتديد نوعه ومستوياته .من
خالل قياس أمهية عمليات التعلم وحتديد املمارسات الرئيسية.
أما فيما خيص الناحية املنهجية فقد أجريت الدراسة على مرحلتني متثلت األوىل يف إعداد
استمارة أسئلة وزعت على عينة من مسريي الشركات الصغرية واملتوسطة يف لوزان الفرنسية واملقدر
- Nadia Tebourbi, « L’apprentissage organisationnel : penser l’organisation comme processus de gestion des

)(1

connaissances et de développement des théories d’usage », Thèse pour l’obtention du titre Docteur en Sciences de
Gestion, Québec, 2000.

-Pedon Amédée, Schmidt Géraldine. « L'apprentissage organisationnel en PME : réalité et déterminants. », In : XVI
Journées Nationales des IAE, 10-12 septembre 2002, Paris.

)(2

èmes
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عددها بستني شركة ،أين كان اهلدف توضيح ومسح ممارسات املؤسسات يف جمال التعلم التنظيمي

من خالل مقارنة ومقاربة بالتعلم األحادي لشركات تستعمل نفس النمط من التسيري.
-أما النتائج فكانت كالتايل:

األمهية احملدودة ملمارسة التعلم التنظيمي :انتشار ضعيف لتطبيقات التعلم التنظيمي الذي يوصف
بننه من املستوى البسيط "  " Simple boucleأحادي احللقة

إن العوامل احملددة لوجود التعلم التنظيمي ظهرت على أهنا سياقية داخلية" (موقف العمل).
مسامهة منط التسيري يف حتريك عملية التعلم التنظيمي ومسامهة العمال يف اختاذ القرارات.
اتصال صاعد ،وعالقات أحسن مع املدير والعمال يعملون يف جمموعات أو جمتمعات التطبيق.

.6

دراسة قام بها ( ،)Chen Guoquanسنة ( )5111عنوانها:

modèle d'apprentissage organisationnel basé sur les pensées de gestion occidentales et
)(1

"Un

"chinoises et pratiques

متثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف التوصل إىل صياغة منوذج للتعلم التنظيمي ،وقد توصلت

الدراسة إىل تقدمي منوذج للتعلم التنظيمي يتكون من تسعة أنظمة فرعية مرتابطة فيما بينها وهي :
اكتشاف الفرص والتحديات البيئية الداخلية واخلارجية ومن مث خلق وإبداع أفكار جديدة للتعامل
معها ،وبعد ذلك جيري االختيار من بني األفكار املبتكرة للتعامل مع املتغريات مث ننتقل إىل مرحلة
قل األفكار والتجارب عرب املنظمة وبعدها ينيت نظام التنمل
تنفيذ البديل املقرتح أو املختار كما تُـنَ ُ
والتفكري من خالل مراجعة األعمال اليت انتهت واستخالص املعرفة من التجارب السابقة وبعدها
تُ َكتسب املعرفة ،أي ُحتدد وتُ َكتسب املعرفة الضرورية من البيئة اخلارجية ويف النهاية هناك املسامهة يف
املعرفة من قبل املنظمة وأخريا بناء الذاكرة التنظيمية.
.1

دراسة قام
)(2

بها ( )David CAYLAسنة ( )5111عنوانها:

"" L’apprentissage organisationnel entre processus adaptatif et changement dirigé

- Chen G. “An organizational learning model based on western and Chinese management thoughts and practices».

)(1

Management Decision, vol (43), no (04), 2005, pp 479-500.

- David CAYLA, « L’apprentissage organisationnel entre processus adaptatif et changement dirigé », thèse de

)(2

doctorat en sciences économiques, Sorbonne, France 2007.
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متحورت هذه الدراسة حول التعلم التنظيمي ونظرية التنظيم من خالل إسقاط عملية التعلم
على عدة جوانب مرتبطة باهليكل التنظيمي ،أو باملوائمة والتكيف مع احمليط ،أو من خالل القواعد
واللوائح .وكذلك عُنيت هذه الدراسة بالتعرف على مستويات التعلم الثالثة من تعلم على مستوى

األفراد ،تعلم مجاعي ،تعلم على املستوى املنظمي ،وكما خلصت الدراسة إىل ما يلي:

يف حالة تبن املؤسسة قواعد جديدة ،فإن درجة التكيف ترتبط خبصائص موجودة لدى األفراد أو
فرق العمل ،وكذلك قدرهتم على تنمية وتطوير االنتباه اجلماعي هلم ،وال ترتبط بطبيعة القواعد.
من أجل مواجهة التغيري يف بيئة املؤسسة جيب الرتكيز على الثالث مستويات للتعلم التنظيمي،
حيث يرتبط كل مستوى بدرجة التغيري ،ومن ثة اختيار مستوى تعلم مالئم للتغيري احلاصل.
إن الرتكيز على تطوير الكفاءات احملورية يكون يف أعلى مستويات التعلم التنظيمي .وباملقارنة مع
املؤسسة املركزية ،فاهليكلة غري مركزية تتكيف أحسن مع التحوالت اجلزئية لبيئتها.
ترتبط عملية اختاذ القرار باالعتماد على املوارد الداخلية أو اخلارجية ،كذلك على األخذ يف
احلسبان درجة املخاطرة.
.9

دراسة قامت بها ( )Charlotte FILLOLسنة ) )2007عنوانها:
)(1

"" Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel

عبارة على رسالة دكتوراه يف علوم التسيري ،حيث ت فيها التطرق إىل موضوع التعلم التنظيمي
ووفق نظرة حديثة ترتبط باملنظور املبن على املوارد؛ وذلك كونه يعترب املوارد البشرية أهم مصادر
حتقيق ميزة تنافسية يف املؤسسة ،وكما متثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف توفري بيئة مناسبة لتشجيع
عملية التعلم التنظيمي وكذلك التعرف على خصائص هذه البيئة ،وحتديد ما هي أبعاد التعلم
التنظيمي واليت تشجع عملية التعلم ،حيث ت اعتماد دراسة ميدانية على شركة كبرية يف جمال
الصناعة الكهربائية ،وخمتصة يف إنتاج ،نقل وتسويق الكهرباء ،وكما تعمل يف ظل بيئة تنافسية وتواجه
منافسة شرسة ،ومما أوجب عليها أن تعيد النظر يف اسرتاتيجيتها وسياستها للتكيف مع هذه
األوضاع ،حيث عمدت إىل تغيري البنية التنظيمية واالعتماد أكثر فنكثر على اهليكلة الالمركزية ،كما
خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج ومنها:

- -Charlotte Fillol," Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel : Une étude de cas chez EDF",

)(1

Doctorante allocataire-monitrice, Université Paris Dauphine, Paris, France, 2007.
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توجد أربع أبعاد تشجع التعلم التنظيمي وهي البعد الفردي ،البعد التسيريي ،البعد التنظيمي،
والبعد االجتماعي.
الرتكيز على ترسيخ مفهوم التشاركية والتعاون بني أفراد املؤسسة؛ والرتكيز على اهليكلة املرنة أو

األفقية.
.9

دراسة قام بها ( )Gabriel Guallinoسنة) (2010عنوانها:
)(1

"" L’apprentissage organisationnel dans les acquisitions

ركزت هذه الدراسة أساسا على التعلم التنظيمي الذي حيدث نتيجة التحالفات االسرتاتيجية
بني املنظمات سواء تعلق األمر ،بالشراكة أو االحتواء واحليازة ،فاملنظمات اليت تدخل يف شراكة ،أو
تقوم بشراء واحتواء منظمة أخرى ،فهي تكتسبها بعماهلا وعاداهتا وثقافتها ،وبالتايل على كل من
املنظمتني التعلم للتعود والعيش مع املنظمة األخرى ،كما حاولت الرتكيز على فك أو إهناء الشراكة و

التحالف وكيف لغياب اخلربة أن يكون سببا فيه ،وذلك اعتمادا على اإلشكالية التالية" :هل ميكن
للتحالف و الشراكة أن يكون فعال يف حال غياب اخلربة) تراكم اخلربة أو التعلم التنظيمي(؟"،
وخلصت الدراسة إىل أن هذا ال يتحقق إال من خالل التعلم التنظيمي.
 .11دراسة قام بها ( )Chien-Chi Tsengسنة) (2010عنوانها:
effets des pratiques de L’apprentissage organisationnel sur l'organisation Engagement et
)(2

" Les

"efficacité pour les petites et moyennes entreprises à Taiwan

وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التعلم التنظيمي على فعالية املنظمات الصغرية واملتوسطة يف
تايوان .سؤال البحث هو "ما تنثريات ممارسات التعلم التنظيمي على االلتزام التنظيمي والفعالية
التنظيمية للشركات الصغرية واملتوسطة يف تايوان؟" استخدمت الدراسة تصميم البحث الكمي
والتحليل الوصفي للمعلومات .ت مجع البيانات من عينة من  311شركة صغرية ومتوسطة مبا يف ذلك
 115من الشركات الصغرية واملتوسطة املمنوحة املستحقة ( )AOSMEsو 149من الشركات الصغرية
واملتوسطة الناشئة يف مرحلة االحتضان ( )ISSMEsيف تايوان .أشارت النتائج إىل ما يلي:

-- Gabriel Guallino, « L’apprentissage organisationnel dans les acquisitions », thèse pour l’obtention du doctorat en

)(1

science de gestion, université la méditerranée, AIX-Marseille II, France, .

- Chien-Chi Tsen, « Les effets des pratiques de L’apprentissage organisationnel sur l'organisation Engagement et

)(2

efficacité pour les petites et moyennes entreprises à Taiwan », thèse de doctorat, Phylosophie, Faculté de grade de
l »université, université de Minnesota, USA, .
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أن التعلم التنظيمي يعترب عامل مهم يف فعالية املنظمة والتزامها جتاه حتقيق األهداف اليت تسعى
لتحقيقها كما أن العالقة بني التعلم التنظيمي والتزام املنظمة بتحقيق األهداف عالقة طردية وان تعزيز
التعلم التنظيمي أمر ضروري يف املنظمات لتحقيق األهداف حيث أن املنظمة املتعلمة أكثر قدرة من
غريها على حتقيق األهداف.
مل تقدم النتائج اجتاها جديدا فقط للبحث التنظيمي حول املتغريات الرئيسية ،بل ولدت أيضا
تنثريا هاما للممارسة التنظيمية.
 .11دراسة قام بها (  ) Philippe Rauffet, C. Da Cunha, A. Bernardسنة ( )5111عنوانها :
un apprentissage organisationnel durable dans le contexte de groupe d’entreprises:
)"(1

" Vers

comparaison du progrès fonctionnel et de la performance opérationnelle

هذه الدراسة هتدف إىل دراسة مشاكل التعلم التنظيمي يف جمموعة من املؤسسات أو شبكات

األعمال ،وذلك من خالل االنتقال بالتصور من" رصد وتشجيع االبتكار احمللي"؛ ذلك قصد تعلم
جمموعة املؤسسات مع وحداهتا إىل التصور املبن على" :شرح ،تفسري ،وضع معايري ،نقل أفضل

املمارسات وكذلك الرتكيز على الكفاءات احملورية التنظيمية ".حيث إن هذه الدراسة اقرتحت آليات
نظرية لدراسة االزدواجية بني"التعليم والتعلم "يف املؤسسات وذلك بناءا على قاعدة من الربامج واليت
هي مقرتحة للتسيري والتقييم الكلي للتعلم التنظيمي ،وكذلك استعمال هذه الربامج املقرتحة حلل

مشاكل التعلم وتطبيقها يف قطاع حيوي وواعد وهو صناعة السيارات وعلى مستوى عاملي .كذلك
تطرقت هذه الدراسة إىل عملية التطوير املبنية على املوائمة بني التقدم الوظيفي وذلك من خالل
االعتماد على قاعدة الربجميات والقاعدة التشغيلية قصد حتسني االستدامة ،وكذلك تركيزها على
إدماج نظام التعلم يف نظام اإلدارة واألداء للمجموعات الصناعية ،حيث من العناصر اليت ركزت
عليها الدراسة جند:

الربط بني التعلم التنظيمي واألداء من خالل االعتماد على بطاقة األداء املتوازن وضمان حتقيق
تعلم تنظيمي مستدام.
-Philippe Rauffet et autres، «vers un apprentissage organisationnel durable dans le contexte de groupe
Colloque National AIP

ème

)(1

d’entreprises: comparaison du progrès fonctionnel et de la performance opérationnelle» , 12
PRIMECA، France, 29 Mars-1ère Avril 2011.
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حتسني االستدامة املتعلقة بتسيري عملية التعلم التنظيمي وذلك من خالل االعتماد على االبتكار
والتعلم ذو احللقة املزدوجة ،وكذلك من خالل املقاربة بني التقدم الوظيفي واألداء العمليايت أو
التشغيلي

ث ـ ـ ـ ـ ــانيا -ال ّدراسات العربيّة:

على الرغم من اختالف البيئة الثقافية بني البلدان العربية إال أن هذا ال مينع من االستفادة من

اخلربات املتنوعة ،السيما يف ظل االستعداد لتاليف النقائص واعتماد االجيابيات احملصلة من جتارب
اآلخرين ،إذ جند من أهم الدراسات العربية اليت تناولت موضوع التعلم التنظيمي:
.1

الرحمن بن أحمد هيجان) سنة ( )1999عنوانها:
دراسة (عبد ّ

"التّعلّم التّنظيمي :مدخال لبناء المنظّمات القابلة للتّعلم".

()1

وقد هدفت دراسة هيجان ،إىل التعريف مبفهوم التعلم التنظيمي وتقدمي منوذج يوضح عملية
التعلم التنظيمي مع شرح مكوناته ،مث وصف آلية بناء املنظمات القابلة للتعلم مع الرتكيز على منوذج
مراحل التخطيط األربع للتعلم التنظيمي .واستخدمت الدراسة مدخل الدراسات املسحية من مناهج
البحث الوصفي .وقد خلصت الدراسة إىل:
أن التعلم التنظيمي هو إحدى االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبناها املنظمات املعاصرة ملعاجلة
مشكالهتا ،وأن تبن مفهوم التعلم التنظيمي ليس أمرا سهال ،كما ال يوجد أسلوب واحد ميكن أن
تتبناه املنظمات يف عملية التعلم التنظيمي ،مما حيتم على كل منظمة أن تتبىن وتطور األسلوب الذي
يتناسب مع أهدافها وأنشطتها ،ومع املهارات املتوفرة لدى أعضائها ،ومع التقنية اليت تستطيع أن
تستخدمها.
أن هناك عددا من املعوقات اليت حتول دون عملية التعلم التنظيمي.
.5

دراسة (نعيمة البكري) سنة ( )5116عنوانها:
ومعوقات تحقيقه".
" واقع التّعلّم التّنظيمي بمدارس التّعليم الحكومي بسلطنة عمان ّ

()2

( - )1عبد الرمحن بن أمحد هيجان" ،التعلم التنظيمي  :مدخال لبناء املنظمات القابلة للتعلم" ،جملة اإلدارة العامة .، ،الرياض ،السعودية ،مج  ،31ع  ،1999 ،4ص
ص.115-611
()2
ومعوقات تحقيقه " ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف الرتبية ،ختصص
نعيمة البكري" ،واقع التّعلّم التّنظيمي بمدارس التّعليم الحكومي بسلطنة عمان ّإدارة تربوية ،قسم األصول واإلدارة الرتبوية،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.5116، ،
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هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع التعلم التنظيمي مبدارس التعليم احلكومي بسلطنة
عمان ومعوقات حتقيقه  ،وكذلك حتديد ما إذا كانت هناك فروق ( ذات داللة إحصائية ) حول واقع
التعلم التنظيمي ومعوقات حتقيقه تعزى ملتغريات  :النظام التعليمي  ،والوظيفة  ،واملؤهل العلمي،
وسنوات اخلربة العملية  ،ت بناء استبانة تنلفت من ( )11فقرة  ،وقد صنفت فقرات االستبانة إىل
مخسة حماور ممثلة ملوضوع التعلم التنظيمي وهي  :املستويات  ،واألنواع  ،والعمليات ،والعوامل
واملعوقات  ،اليت تعيق حتقيق التعلم التنظيمي .وقد تنلفت عينة الدراسة من ( )111مديرا ومديرة،
و( )399معلما ومعلمة ،مبدارس التعليم العام .أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية:
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة وجود مستويات التعلم التنظيمي ،بني الكبرية واملتوسطة.
أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة وجود أنواع التعلم التنظيمي ،وكذلك عملياته مبدارس
التعليم احلكومي بسلطنة عمان ،بني املتوسطة والضعيفة.
ظهرت العوامل املرتبطة بالقيادة أكثر العوامل توافرا ودعما لتحقيق التعلم التنظيمي مبدارس التعليم
احلكومي بسلطنة عمان من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تليها العوامل املرتبطة بثقافة املدرسة ،بينما
جاءت العوامل املرتبطة بالبيئة املالئمة للتعلم كنقل العوامل تواجدا.
وبالنسبة للمعيقات فقد حصلت مجيع معيقات التعلم التنظيمي مبدارس التعليم احلكومي بسلطنة
عمان على تقديرات ترتاوح بني الكبرية والضعيفة.
فقد توصلت الباحثة إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الوظيفة يف حمور عوامل
التعلم التنظيمي ،وكذلك ملتغري النظام يف حمور العوامل املرتبطة بالقيادة وحمور العوامل املرتبطة بالبيئة
املالئمة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة وكذلك ملتغري املؤهل العلمي يف
حمور مستويات التعلم.
.3

دراسة (محمد بن علي إبراهيم الرشودي) ،سنة ( )5111عنوانها:
السعودية".
" بناء أنموذج للمنظّمة المتعلّمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنيّة بالمملكة العربيّة ّ

()1

دكتوراه هدفت إىل حتديد أهم اخلصائص األساسية للمنظمة املتعلمة وذلك من خالل بناء
منوذج للمنظمة املتعلمة لتطوير األجهزة األمنية بالسعودية ،وكذا معرفة أهم املعوقات الثقافية
والتنظيمية اليت حتول دون تطبيق املنظمة املتعلمة .طبق الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم ثالث
()1
السعوديّة" ،أطروحة دكتوراه الفلسفة يف
 -حممد بن علي إبراهيم الرشودي "،بناء أنموذج للمنظّمة المتعلّمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنيّة بالمملكة العربيّة ّ

العلوم األمنية ،ختصص علوم إدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.5111 ،
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أدوات جلمع املعلومات هي :االستبانة اليت تكونت من ( )111عبارة ،وتطبيق أسلوب دلفاي ،وتطبيق
استمارة مقابلة ،وبلغ جمتمع الدراسة ( )3151قائد ت اختيار عينة عشوائية طبقية منهم قوامها ()116
قائد .وتوصلت هذه الدراسة إىل:
تصميم أمنوذج مقرتح للمنظمة املتعلمة.
أن مستوى جاهزية اإلدارات األمنية لتطبيق املنظمة املتعلمة كان مرتفع ،وان هناك تنثري لتطبيق
أمنوذج املنظمة املتعلمة يف فعالية التطوير التنظيمي لألجهزة األمنية من خالل تنثري فعال للمكونات
الثالثة للمنظمة املتعلمة.
مستوى أمهية العوامل التنظيمية والثقافية الداعمة لتطبيق املنظمة املتعلمة مرتفع.
مستوى أمهية املعوقات التنظيمية والثقافية اليت حتول دون تطبيق املنظمة املتعلمة مرتفع.

 .4دراسة (الكبيسي ودهام) سنة ( )5111عنوانها:
"التّعلّم المنظمي وأثره في نجاح المنظّمات :دراسة ميدانيّة في شركات وزارة األعمار واإلسكان في
العراق"

()1

وهدفت الدراسة إىل حتديد مستوى التعلم التنظيمي والنجاح يف الشركات املبحوثة وتوضيح
وتفسري طبيعة التنثري بينهما إمجاال وعلى مستوى األبعاد ،واعتمدت املنهج الوصفي التحليلي ،وت
مجع البيانات بواسطة االستبانة على عينة متكونة من( )55مديرا وباستعمال األساليب اإلحصائية،
مثل املتوسط احلسايب ومناذج االحندار البسيط ولقد برهنت النتائج أن لدى الشركات مستوى مقبول

من التعلم املنظمي والنجاح ويؤثر التعلم املنظمي معنويا يف جناحها.
.1

دراسة (عبد الوهاب بن شباب الشميالن) سنة ( )5119عنوانها:
السعودية".
" رؤية مقترحة للتّغلب على ّ
معوقات تحقيق التّعلّم التّنظيمي في المؤسسات ّ

()2

هدف البحث إىل الكشف عن أهم معوقات تطبيق التعلم التنظيمي يف املؤسسات السعودية
واقرتاح رؤية جديدة للتغلب على هذه املعوقات وقد ت تطبيق البحث على ( )151باملؤسسات
السعودية (مؤسسة تربوية وتعليمية ومؤسسة إنتاجية ومؤسسة خدمية) .حيث ت استخدام برنامج
املعاجلة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  spssلتحليل بيانات االستمارة .وأوضحت نتائج الدراسة:
()1

-صالح الدين عواد كرمي الكبيسي ،عبد الستار إبراهيم دهام" ،التعلم املنظمي وأثره يف جناح املنظمات :دراسة ميدانية يف شركات وزارة األعمار واإلسكان يف

العراق" ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة بغداد ،العراق ،مج ،13ع  5111 ،41ص .144 -143

( - )2عبد الوهاب بن شباب الشميالن " ،رؤية مقرتحة للتغلب على معوقات حتقيق التعلم التنظيمي يف املؤسسات السعودية ،جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية،
جامعة القصيم ،السعودية ،مج  ،13ع  ،5119 ،5ص .511-511
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أن املتوسطات ملعوقات تطبيق التعلم التنظيمي يف املؤسسات السعودية (معوقات تتعلق برسالة
املؤسسة وسياساهتا التقدمية ،ومعوقات تنظيمية وإدارية ،ومعوقات ترتبط بإدارة وتنمية املوارد البشرية،
ومعوقات تتعلق ببناء ثقافة للتعلم واإلبداع ،ومعوقات تكنولوجية) كانت بدرجة متوسطة.
أشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات التعلم التنظيمي ترجع
الختالف طبيعة العمل ،واملؤهل التعليمي ،وسنوات اخلربة ،وجهة العمل .هذا وقد اقرتح الباحث
رؤية لتخطي هذه املعوقات.

ثالثـ ـ ـ ــا -ال ّدراسات الجزائريّة:
.1

دراسة (خيرة عيشوش) سنة ( )5111عنوانها:
مؤسسة سوناطراك".
"التّعلّم التّنظيمي كمدخل لتحسين أداء
المؤسسة– دراسة حالة ّ
ّ

()1

متحورت اإلشكالية يف السؤال اجلوهري التايل":كيف تستطيع املنظمات حتسني أدائها من
خالل مدخل التعلم التنظيمي؟ وهتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على أبرز املفاهيم املعاصرة واليت
تشكل مرحلة حامسة يف إطار التطور اإلداري والعلمي وكذلك استكشاف العالقة بني التعلم
التنظيمي وأداء املنظمة .وأظهرت نتائج الدراسة:
أن التعلم التنظيمي عملية مستمرة وحتدث تلقائيا كجزء من ثقافة املنظمة.
أن املنظمة املتعلمة هي املنظمة املاهرة يف تكوين املعرفة واكتساهبا ونقلها إىل مجيع املستويات
اإلدارية.
التعلم التنظيمي هو املفتاح األساس لنجاح املنظمات وحتسني أدائها ومتيزها تنافسيا
أما الفرضية األخرية فقد ت نفيها حيث أن ثقافة التعلم التنظيمي منعدمة يف مؤسسة
سوناطراك.
.5

دراسة (رضا نعيجة) سنة ( )5115عنوانها:
بمؤسسة سوناطراك فرع التّنقيب Toutat OC
"التّعلّم التّنظيمي في
المؤسسة الجزائريّة دراسة ميدانيّة ّ
ّ

أدرار".

()2

مؤسسة سوناطراك" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،غري منشورة ،ختصص
( - )1خرية عيشوش" ،التّعلّم التّنظيمي كمدخل لتحسين أداء
المؤسسة :دراسة حالة ّ
ّ

مالية دولية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.،

بمؤسسة سوناطراك فرع التّنقيب  OCToutatأدرار" ،أطروحة دكتوراه العلوم يف علم
( - )2رضا نعيجة" ،التّعلّم التّنظيمي في
المؤسسة الجزائريّة :دراسة ميدانية ّ
ّ
االجتماع ،ختصص تنظيم وعمل (غري منشورة) ،قسم العلوم االجتماعية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر،
.5115
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متحورت اإلشكالية يف السؤال التايل" كيف هو واقع التعلم التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية؟ "
وهذا هبدف معرفة مستوى ونوع التعلم التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية والصعوبات اليت تواجه انتشار

التعلم التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية وأمهية ذلك .قام الباحث بإجراء مسح جملتمع الدراسة باستخدام
العينة القصدية الذي مشل جمموع العمال احملليني ،وت استبعاد العمال األجانب حيث ت توزيع ()91

استمارة واسرتجع منها  64وتوصل الباحث للنتائج التالية:
يصادف سريان التعلم التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية صعوبات مرتبطة أساسا بعوامل نفسية
العامل ومنط التسيري وثقافة التنظيم غري الرمسي النابعة من ثقافة اجملتمع واليت تعترب ثقافة ناقدة داخل
املؤسسة اجلزائرية.
ومن جهة أخرى توصل لوجود تعلم تنظيمي ضعيف باملؤسسة املدروسة وهو ال يعد أن
يكون تعلم أحادي احللقة.
وعي العامل بنمهية انتشار التعلم التنظيمي من خالل ممارساته داخل املنظمة ولكن وعيه مل
يبلغ مستوى األهداف االسرتاتيجية.
.3

جوادي) سنة ( )5111عنوانها:
دراسة (بلقاسم ّ

عمال مديريّة توزيع الكهرباء والغاز
"التّعلّم التّنظيمي وعالقته بتمكين العاملين دراسة ميدانية على عيّنة من ّ
باألغواط"

()1

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني التعلم التنظيمي ومتكني العاملني لدى عينة
من عمال مديرية توزيع الكهرباء والغاز باألغواط  ،وهل هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة
الدراسة تعزى إىل املؤهل العلمي أو التخصص الوظيفي.

ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد املنهج الوصفي التحليلي معتمدا على استبيان للتعلم
التنظيمي وآخر خاص بتمكني العاملني  ،ومشل جمتمع الدراسة مجيع عمال مديرية توزيع الكهرباء
والغاز باألغواط والبالغ عددهم ( )351عامل ،اختريت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ عدد مفرداهتا
( )111وزعت عليها أداة الدراسة  ،وقد ت اسرتجاع ( (15منها  ،وقد جاءت نتائج هذه الدراسة
كاآليت:
وجود عالقة ارتباطيه بني التعلم التنظيمي ومتكني العاملني.
( - )1بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره.
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جاء مستوى التعلم التنظيمي متوسط فيما كان مستوى متكني العاملني مقبوال ،مما يعكسدور وفعالية التعلم التنظيمي يف زيادة اإلحساس بالثقة واحلرية وشعور العمال وتنمية مستوى
التمكني لديهم.
.4

دراسة (يوسف عبايدية) سنة ( )5111عنوانها:

المؤسسة االقتصادية دراسة
"التّعلّم التّنظيمي المستدام كمدخل استراتيجي لتعزيز تنافسيّة
ّ
()1
الصناعيّة".
ميدانيّة لعيّنة من
المؤسسات ّ
ّ

هدفت إىل التعرف على مسامهة التعلم التنظيمي املستدام يف تعزيز تنافسية املؤسسة .باختيار

عينة عشوائية بطريقة منتظمة من املؤسسات الصناعية بوالييت سطيف وباتنة ،تنشط يف قطاعات
صناعية عديدة وخمتلفة ،حيث فيما خيص التعلم التنظيمي ت االعتماد على :التطوير الداخلي

للموارد ،والتوجه بالكفاءات كذلك من التعلم من خالل إقامة حتالفات .يف حني التنافسية يف
املؤسسة ت تناوهلا من خالل أربع مناذج من إنتاج واسع ،ابتكار ،حتسني مستمر ،ومنوذج التكيف
الواسع .ولتحقيق أهداف الدراسة ت تطوير استمارة باملقابلة لعينة من املؤسسات الصناعية بلع

عددها ( )30مؤسسة صناعية ،حيث ت استخدام برنامج املعاجلة اإلحصائية للعلوم االجتماعية spss

لتحليل بيانات االستمارة .وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج وهي:
ال توجد فروق ذات معنوية إحصائية ملتوسط إجابات املؤسسات حمل الدراسة لتعزيز تنافسية هذه
املؤسسات تبعا للمتغريات "درجة توافر املنافسة ،خربة النشاط ،تركيز االسرتاتيجية الفعلية
واملستهدفة".

ال توجد مسامهة ذات داللة معنوية للتعلم من خالل التطوير الداخلي للموارد باالعتماد على
التكنولوجيات احلديثة يف تعزيز تنافسية املؤسسات حمل الدراسة.
توجد مسامهة ذات داللة معنوية إلقامة حتالفات يف تعزيز تنافسية املؤسسات حمل الدراسة.
توجد مسامهة ذات داللة معنوية للتوجه بالكفاءات يف تعزيز تنافسية املؤسسات حمل الدراسة.

الصناعيّة"،
المؤسسة االقتصادية دراسة ميدانيّة لعيّنة من
( - )1يوسف عبايدية" ،التّعلّم التّنظيمي المستدام كمدخل استراتيجي لتعزيز تنافسيّة
المؤسسات ّ
ّ
ّ
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،1اجلزائر.5111،
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تقييم ال ّدراسات السابقة:

وجد الطالب ستة وثالثني دراسة سابقة أجريت خالل الفرتة من 1919م اىل  5119م ،وغطت

جمال التعلم التنظيمي دون اإلشارة إىل الدراسات املتعلقة باملنظمة املتعلمة .استعرض منها  51دراسة
فقط .وجتدر اإلشارة إىل أن معظم الدراسات السابقة اليت استعرضها الطالب ( )%50أجريت يف
بيئات أجنبية ،مقابل ( )%25أجريت يف بيئات عربية ،و( )%20أجريت يف بيئات حملية ،وقد لوحظ أن

الدراسات املتعلقة باملنظمة املتعلمة أكثر من الدراسات اليت تناولت التعلم التنظيمي .وما كتبته
الدراسات األجنبية عن املوضوع أوفر مما كتب يف أدبيات الفكر اإلداري العريب.
كما يالحظ أن الدراسات السابقة اليت تناولت ماهية التعلم التنظيمي ركزت على البعد النظري
والتطبيقي جبوانبه املختلفة يف حني ( )14دراسات (, Senge ، Argyris Schönهيجان,Corinne ،
 ( David Cayla Tanguy, Nadia Tebourbiركزت فقط على البعد النظري بغرض حتديد ماهية
التعلم التنظيمي وأمهيته  ،ومعرفة أمناطه وأبعاده ومربراته باستخدام املدخل الوثائقي.
ومتثلت الدراسات امليدانية مبجال التعلم التنظيمي واليت جعلت من بني أهدافها الكشف عن
العوامل امليسرة أو املعيقة للتعلم التنظيمي يف بيئات خمتلفة ومنظمات خمتلفة ،كدراسة كل من:

 , Chien-Chi Tse, Charlotte Fillol,الكبيسي ،دهام .رضا نعيجة.
ودراسات أخرى قارنت مستويات التعلم التنظيمي مثل دراسة كل من (رضا نعيجة، ،
 ،Amédée, Schmidt Géraldineالرجوب ، Philippe Rauffet et auters،ديوب ،الباي ،الكبيسي،
دهام) ودراسات أخرى حاولت تقدمي تصور مقرتح إلدارة التعلم التنظيمي كمدخل لتطبيق املنظمة
املتعلمة كدراسة كل من ( :هيجان ،الرشودي أبو خضري،Brayn Colleen ، Chen Guoquan،
Pedon

عيشوش ،الكبيسي ، Chien-Chi Tseng،عبايدية ،الشميالن).
وحاولت دراسات أخرى ربط التعلم التنظيمي مبتغريات تنظيمية أخرى ك(التغيري االسرتاتيجي،
بناء املنظمة املتعلمة ،النجاح التنظيمي ،الروتني التنظيمي ،التطوير التنظيمي ،األداء التنظيمي ،املسار
الوظيفي ،ثقافة التميز ،تسيري املشاريع ،متكني العاملني ،تطوير الكفاءات اجلماعية ،االبتكار ،تكوين
رأس املال الفكري) كدراسة  ، David Cayla Charlotte Fillol,عيشوش ،ديوب ،الكبيسي ،دهام،
بلقاسم جوادي ،بريطل ،عبايدية .وتنوعت تبعا الختالف املدخل والزاوية اليت ينظر منها كل باحث
للموضوع ،استندت اىل أدوات ومقاييس قام بتصميمها باحثون أكادمييون وخمتصون يف هذا اجملال،
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كمقياس Marquardtومنوذج لوتكانس ومارسك ....وقد قام جل الباحثني بإعادة تكييف هذه
املقاييس مبا يتالءم وخصائص اجملتمعات املدروسة وعينة البحث اليت مشلتها الدراسة املتعلقة مبتغري
التعلم التنظيمي .وقد جاءت نتائج هاته الدراسات دالة على وجود دور حموري للتعلم التنظيمي مع
املتغريات التنظيمية األخرى ،كما جاء مستوى التعلم التنظيمي يف أغلب عينات البحث يرتاوح بني

املتدين اىل املتوسط وذو احللقة األحادية ونادرا ما يرقى إىل مستوى احللقة الثانية دراسة (نعيجة،
Schmidt

Amédéeفاضل،ديوب) ،فيما كان مستواه مقبوال كدراسة ( ،ديوب،الكبيسي ودهام،

عبابنة) ،فيما كان مستواه مرتفعا يف دراسة  ...كما أشارت بعض الدراسات إىل أن هناك عددا من
املعوقات اليت حتول دون عملية التعلم التنظيمي ،كدراسة Nadia ،Corinne Tanguy ،Peter Senge
 ، Philippe Rauffet, C. Da Cunha, A. Bernard، Tebourbiهيجان ،نعيمة البكري ،الرشودي،
الشميالن ،نعيجة.
السابقة وال ّدراسة الحالية:
 ونبيّن فيما يلي أوجه االختالف واالتفاق بين ال ّدراسات ّ
 أوجه االتفاق:

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث املنهج املستخدم-الوصفي التحليلي-ويف
تناوهلا ألحد متغريي الدراسة والتعرف على مستواه ،كما أهنا تتشابه مع بعض الدراسات يف أداة
الدراسة ،أما من حيث النتائج فإن الدراسة احلالية تتشابه مع دراسة كل من:
جاء مستوى التعلم التنظيمي متوسط:
 ،Amédée Pedon, Géraldineنعيمة البكري ،الكبيسي ودهام ،بلقاسم جوادي
تتفق الدراسة احلالية يف أهدافها مع جل الدراسات السابقة من خالل تقاطعها مع أحد أهداف
الدراسة احلالية واملتمثل يف معرفة مستوى التعلم التنظيمي ، Amédée Pedon, Géraldine.نعيمة
البكري ،الكبيسي ودهام ،بلقاسم جوادي
تتفق الدراسة احلالية يف موضوع الدراسة املعيقات التنظيمية .مع كل من :
 ، Rauffet, C. Da Cunha, A. Bernard ،Peter Sengeهيجان ،نعيمة البكري ،الرشودي،
نعيجة
تتفق الدراسة احلالية يف نتيجة الدراسة املتعلقة بنوع املعيقات التنظيمية اليت ال تسمح بتطبيق التعلم
التنظيمي .مع كل من:
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مسامهة منط التسيري يف حتريك عملية التعلم التنظيمي ومسامهة العمال يف اختاذ القرارات.

((Amédée Pedon, Géraldine

إن الرتكيز على تطوير الكفاءات احملورية يكون يف أعلى مستويات التعلم التنظيمي .وباملقارنة مع
املؤسسة املركزية ،فاهليكلة غري مركزية تتكيف أحسن مع التحوالت اجلزئية لبيئتها.

( David

)CAYLA

الرتكيز على ترسيخ مفهوم التشاركية والتعاون بني أفراد املؤسسة؛ والرتكيز على اهليكلة املرنة أو
األفقية ()Charlotte FILLOL

مستوى أمهية املعوقات التنظيمية والثقافية اليت حتول دون تطبيق املنظمة املتعلمة مرتفع( .الرشوي)
أن املتوسطات ملعوقات تطبيق التعلم التنظيمي يف املؤسسات السعودية (معوقات تتعلق برسالة
املؤسسة وسياساهتا التقدمية ،ومعوقات تنظيمية وإدارية ،ومعوقات ترتبط بإدارة وتنمية املوارد
البشرية ،ومعوقات تتعلق ببناء ثقافة للتعلم واإلبداع ،ومعوقات تكنولوجية) كانت بدرجة متوسطة.
(الشميالن)
وعي العامل بنمهية انتشار التعلم التنظيمي من خالل ممارساته داخل املنظمة ولكن وعيه مل يبلغ
مستوى األهداف االسرتاتيجية( .نعيجة)
ومن جهة أخرى توصل لوجود تعلم تنظيمي ضعيف باملؤسسة املدروسة وهو ال يعد أن يكون
تعلم أحادي احللقة( .نعيجة)
ظهرت العوامل املرتبطة بالقيادة أكثر العوامل اعاقة لتحقيق التعلم التنظيمي تليها العوامل املرتبطة
بثقافة املؤسسة( ،نعيمة البكري).
كما تتفق أيضا مع الدراسات السابقة يف املعاجلات اإلحصائية املستخدمة وهي املتوسطاتاحلسابية ،واالحنرافات املعيارية.
تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام االستبانة واملقابلة كنداة للدراسة.
 أوجه االختالف

كما ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف إطارها النظري حيث أن األدبيات املتعلقة
بالتعلم التنظيمي خاصة العربية منها مل تتعرض كثريا لنظريات التعلم وهو ما مييزها عن بقية
الدراسات.
ثقافة التعلم التنظيمي منعدمة (عيشوش).
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ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف بيئة التطبيق ،حيث تنوعت البيئات اليت طبقت

فيها الدراسات السابقة ما بني بيئات أجنبية وعربية وحملية .كما أنه ال توجد دراسة –على حسب
علم الطالب-تتشابه مع الدراسة احلالية فيما خيص املوضوع والبيئة معا.
انتهجت أغلب الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي واالرتباطي واملسحي ،واتبع البعض
اآلخر املنهج الوصفي الوثائقي ،كما أن أغلبها اعتمدت االستبيان كنداة حبث جلمع البيانات ،فيما
متيزت دراسة ) (Peter Sengeباستخدام املقابلة فقط ،أبوخضري ،عيشوش فتميزوا باستخدام املقابلة
واالستبيان معا .واستخدم أما (الرشودي) ا ثالث أدوات جلمع املعلومات هي :االستبانة ،وتطبيق
أسلوب دلفاي ،وتطبيق استمارة مقابلة.
استفاد الباحث من هذه ال ّدراسات من خالل:

حتديد مسار البحث يف اختيار جمموعة من االختيارات املنهجية  -تصويب اإلشكالية.
صياغة الفرضيات بشكل دقيق -.حتديد املؤشرات اليت ميكن قياسها يف امليدان.
اختبار املنهج واألدوات - .تكوين رصيد نظري مساعد على التحليل والتفسري.
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الرشودي

األجهزة األمنيّة

0229

إميان بنت سعود
أبوخضري

العامة باململكة
معهد اإلدارة ّ
السعودية
العربيّة ّ

0229

رائد عبابنه ،ياسر
العدوان

البلديّات األردنيّة

0229

عواطف العصيمي

جامعة أم القرى مب ّكة
املكّرمة"

0221

نسرين حممود عبد
الرمحن
ّ

شركات االتصال املصريّة

م

00
00

00

00

01

01

" بناء أمنوذج للمنظّمة املتعلّمة كمدخل لتطوير األجهزة
السعوديّة"
األمنيّة باململكة العربيّة ّ
العامة باململكة
"إدارة التعّلم التّنظيمي يف معهد اإلدارة ّ
تصور مقرتح لتطبيق مفهوم املنظّمة
السعوديةّ :
العربيّة ّ
املتعلمة"
ّ

"العوامل املؤثّرة يف ممارسة التّعلّم التّنظيمي يف البلديّات
األردنيّة"
"واقع التّعلّم التّنظيمي ودوره يف عمليّة التّغيري
السعودية  :دراسة تطبيقيّة يف
اإلسرتاتيجي يف اجلامعات ّ
جامعة أم القرى مب ّكة املكّرمة"
"التّعلّم التّنظيمي كمدخل لتحقيق امليزات التّنافسيّة :
دراسة مقارنة على شركات االتصال املصريّة"

00

" التّعلّم التّنظيمي من وجهة نظر اإلداريني يف جامعة
الريموك"

0221

غادا عارف أمحد
الرجوب

اإلداريني يف جامعة الريموك

00

« The Application of Learning Organization
principales to Church Grouwth »,

2009

Brayn Colleen. S,

Churches

01

« Les effets des pratiques de
L’apprentissage organisationnel sur

2010

Chien-Chi Tsen

les petites et moyennes
» entreprises à Taiwan

عمليّات
التّعلّم

أنماط
التّعلّم

مجال ال ّدراسة

طرق

التّعلّم

مستويات
التّعلّم

معيقات
التّعلّم

استراتيجيات
التّعلّم

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*

*
*
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l'organisation Engagement et efficacité pour
les petites et moyennes entreprises à Taiwan
L’apprentissage organisationnel dans les
acquisitions

*
2010

Gabriel Guallino

/

00

" أثر التّعلّم التّنظيمي يف تعزيز أبعاد إعادة هندسة
العامة األردنية"
املؤسسات ّ
العمليّات اإلداريّة اهلندرة )يف ّ

0232

سامل
الزريقات،كاسب
اخلرشة

العامة األردنية
املؤسسات ّ
ّ

00

« organizational learning and sustainability
» in the construction industry

2011

Fortune C,

in the construction
industry

00

00

"تأثري أبعاد التّعلّم التّنظيمي يف توافر أبعاد املنظّمة
املتعلّمة :عيّنة من العاملني يف وزارة التّخطيط العراقيّة"

0233

فاضل مجيل طاهر

*
*

لعاملني يف وزارة التّخطيط
العراقيّة

*

« vers un apprentissage organisationnel
durable dans le contexte de groupe
d’entreprises: comparaison du progrès
fonctionnel et de la performance
» opérationnelle

2011

Philippe Rauffet
et auters

groupe d’entreprises

*

*

املؤسسة :دراسة
"التّعلّم التّنظيمي كمدخل لتحسني أداء ّ
مؤسسة سونطراك"
حالة ّ

0233

خرية عيشوش

مؤسسة سونطراك
ّ

*

*

0230

رضا نعيجة

مبؤسسة سونطراك فرع
ّ
التّنقيب  OC Toutatأدرار

*

0231

أمين حسن ديوب

قطاع املصارف

*

00

"التّعلّم املنظمي وأثره يف جناح املنظّمات :دراسة ميدانيّة
يف شركات وزارة األعمار واإلسكان يف العراق

0232

الكبيسي ،دهام

شركات وزارة األعمار
واإلسكان يف العراق

*

01

"دور التّعلّم التّنظيمي يف دعم و تعزيز تسيري املشاريع:
مؤسسة اتصاالت اجلزائر" .
دراسة حالة ّ

0232

حممد الباي

مؤسسة اتصاالت اجلزائر
ّ

*

00

01
01
00

املؤسسة اجلزائريّة  :دراسة ميدانية
"التّعلّم التّنظيمي يف ّ
مبؤسسة سونطراك فرع التّنقيب  OC Toutatأدرار"
ّ
"أثر التّعلّم التّنظيمي يف تطوير املسار الوظيفي :دراسة
تطبيقيّة يف قطاع املصارف"

*

*

*
*

*

*
*
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مجال ال ّدراسة

الرق

عنوان ال ّدراسة

تاريخها

الباحث

مجتمع ال ّدراسة

00

"التّعلّم التّنظيمي وعالقته بتمكني العاملني دراسة ميدانيّة
عمال مديريّة توزيع الكهرباء والغاز باألغواط "
على عيّنة من ّ

0232

جوادي
بلقاسم ّ

عمال مديريّة توزيع الكهرباء
ّ
والغاز باألغواط

*

0232

سارة عبيدات

*

0231

فطيمة الزهراء
بريطل

مؤسسات األشغال البحريّة
ّ
اجلزائريّة

م

00
00

34

35

" ممارسة التّعلّم التّنظيمي وأثره على تطوير الكفاءات اجلماعيّة
مؤسسات األشغال البحريّة اجلزائريّة "
دراسة ميدانيّة يف ّ
"أمهية التعلم التنظيمي يف تكوين رأس املال الفكري:دارسة
حالة مؤسسة سوناطراك "
"التّعلّم التّنظيمي املستدام كمدخل إسرتاتيجي لتعزيز تنافسيّة
املؤسسات
املؤسسة االقتصادية دراسة ميدانيّة لعيّنة من ّ
ّ
الصناعيّة"
ّ
معوقات حتقيق التّعلّم التّنظيمي
" رؤية مقرتحة للتّغلب على ّ
السعودية".
يف املؤسسات ّ

عمليّات
التّعلّم

مؤسسة سوناطراك

0239

يوسف عبايدية

الصناعيّة
املؤسسات ّ
من ّ

0237

عبد الوهاب بن
شباب الشميالن

ومؤسسة
مؤسسة تربوية وتعليمية ّ
ّ
ومؤسسة خدمية
إنتاجية ّ

أنماط
التّعلّم

طرق

التّعلّم

مستويات
التّعلّم

معوقات
ّ
التّعلّم

استراتيجيات
التّعلّم

*
*
*

المصدر :من إعداد الطالب
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الفصل ّ
ألاول  :الاطار املنهجي واملفاهيمي

رابع عشر -صعوبات ال ّدراسة:

ال ختلوا أي دراسة علميّة من صعوبات سواء يف مرحلة ال ّدراسة النّظريّة أو يف مرحلة مجع
بشّت الطّرق التغلّب عليها ،وقد واجهتنا
لكن الطالب حياول ّ
البيانات – الّدراسة امليدانيّة – و ّ

وخاصة عند القيام بال ّدراسة امليدانيّة:
صعوبات متع ّددة
ّ
السيطرة فيما يتعلّق
الزمين احمل ّدد و ّ
الصعوبات اليت واجهتنا هو اإلطار ّ
أهم ّ
إ ّن من ّ
الشعور بعدم ّ
بتسريع إجابات أفراد العينّة وإكمال الطّباعة واجناز عملية التّحليل اإلحصائي ضمن زمن يتناسب مع
امل ّدة املتاحة لل ّدراسة.
اليت حصلنا عليها
واجهتنا كذلك صعوبات منهجيّة كثرية أبرزها كيفيّة ّ
التصرف يف املعلومات ّ
وتبويبها عرب فصول البحث ،وكذلك اختيار احملاور األساسيّة اليت ميكن يف ظلّها تناول هذا املوضوع.
الركون إليها ملقارنة
قلّة ال ّدراسات اجلزائرية امليدانيّة ّ
السابقة-يف حدود علم الطالب -واليت ميكن ّ
الرغم من أن ذلك يع ّد ميزة لل ّدراسة احلالية إالّ أ ّن غياب أو
نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية وعلى ّ

قلّة هذه ال ّدراسات ّأدى إىل قلّة حاالت املقارنة.
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الفصل ّ
ألاول  :الاطار املنهجي واملفاهيمي

خالصة الفصل :
السابقة ،واملتمثّلة يف اإلجابة على األسئلة البحثية ملاذا اهتم باملوضوع ؟
من خالل اإلجراءات ّ
وما الذي أسعى إىل حتقيقه ؟ وكيف سأح ّقق ما تّ حتديده من أهداف ؟ ت وضع موضوع معيقات
ومربرات ال ّدراسة وأمهّيتها
تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف إطار منهجي مع ّد للبحث ،بعد حتديد إشكالية ّ
أهم مفاهيمها وأهدافها وتساؤالهتا  ،تّ بعد ذلك وضع حجر األساس من أجل البحث
وحتديد ّ
املؤشرات واملفاهيم اليت سيبىن عليها
أهم األبعاد و ّ
النّظري وامليداين للموضوع من خالل حتديد ّ
البحث ،واليت ينطلق وفقها الطّالب يف حترير واجناز الفصول القادمة وحتديد عناصرها.
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ن
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ل
الف ل ا ثاي
ّ ّ
مدخل مفاهيمي للتعلم
تمهيد:

ّ
أوّلاـ  -مفهوم التعلم:

ّ ّ
للتعلم:
ثانياـ  -تعريف املفاهيم املساوقة
ثالثاـ  -شروط ّ
التعلم:
ّ ّ
التعلم:
رابعاـ -خصائص

ّ
خامسا  -مستويات التعلم:
ّ
سادسا  -أنواع التعلم:
ّ
سابعاـ  -طبيعة التعلم:
ّ ّ
ّ
التعلم:
نظريات
ثامناـ -
خالصة الفصل

ّ ّ
ّ
الفصل الثاني  :مدخل مفاهيمي للتعلم

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

ّأوال :مفهوم التعلّم:
التعلم هو العملية اليت كرم اهلل تعاىل هبا اإلنسان فجعله قادرا على االستفادة من اخلربات اليت

يعيشها حيث ورد اجلذر "علم"  484مرة يف القرآن الكرمي  ،ويتضمن معىن التعلم اإلنساين يف العديد
من اآليات القرآنية،
ومنها قوله تعاىل﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ

صَادِقِنيَ﴾(،)1
وقوله تعاىل﴿ :فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾
وقوله تعاىل أيضا ﴿ الرَّحْمَنُ علَّمَ الْقُرْآَنَ ﴾

()3

()2

وقوله يف سورة العلق ﴿اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ

اإلِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ األَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ عَلَّمَ اإلِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم﴾.

()4

(: )5

وقد خلص" حممد إمساعيل إبراهيم" النظرة إىل مفهوم التعلم بأنه اكتساب اإلنسان بالتعلم ما يأيت
 املعلومات املعرفية مثل صفات األشياء واألمساء واملعلومات التارخيية والثقافية املختلفة وغريها.
 القدرات كالقدرة على حل املشكالت اليت تعرتض الفرد والقدرة على اخلطابة مثالا .
 املهارات كاملهارة يف الكتابة أو السباحة وركوب الدراجة وغريها .
 العادات العقلية حيث يتعلم الفرد كيف يفكر.
 العادات احلركية كالطريقة اليت يتناول هبا اإلنسان طعامه أو يلعب كرة سلة وغريها (. )1
 العادات اخللقية حيث يتعلم الفرد الصدق أو الصراحة أو اللياقة واألمانة وغريها.
 العادات االجتماعية حيث يتعلم الفرد خصائص جمتمعه وعاداته :كمعاملة األصدقاء واألرحام
وعادات االحتفال وغريها.
(- )1سورة البقرة :آية 11

(- )2سورة الكهف :آية 56
(- )3سورة الرمحن :آية 2-1
(- )4سورة العلق :آية 4-1

( - )5حممد إمساعيل وآخرون " ،التربية النظرية وعلم النّفس" ط ،1الرئاسة العامة بالرياض ،السعودية  1792،ص. 247
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ّ ّ
ّ
الفصل الثاني  :مدخل مفاهيمي للتعلم

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

 االجتاهات املختلفة حول املواضيع املتنوعة كاالجتاه حنو الوالء للوطن واحرتام الوالدين وقوانني
اجملتمع ونظمه وأمهية العمل هبا.
 تعريف التّعلّم لغة:وقبل سرد بعض التعاريف ملفهوم التعلم جبدر بنا أن نورد جذوره اللغوية .جاء يف لسان العرب
() 1
البن منظور التعلم مبعىن :اإلتقان اإلحكام والتفقه ،علم األمر وأتقنه ،تعلمه
التعلم من الفعل علم ويقال علم تعليما الشخص الشيء :أي جعله يتعلمه أو وضع عالمة أو إمارة
()1
لالهتداء هبا ،والعلم مع (علوم) الشيء ويعين اليقني وإدراك الشيء حبقيقته
وجاءت يف اللغة اإلجنليزية( )learningتعين احلصول على املعرفة أو املهارة بواسطة الدارسة أو اخلربة
أو التفكري أو احلف أو التذكر أو اإلحاطة بالعلم أو معرفة لل ومعرفة كيف.
أما يف اللغة الفرنسية فان كلمة()Apprendreجاءت مبعىن إبالغ أو إخبار بشيء ما ومبعىن اكتساب
املعرفة بواسطة العمل الذهين أو اخلربة ومبعىن هتذيب وتعود وتنبيه وتلقي عقوبة وتصحيح خطأ أو
()2
سلوك.
 -تعريف التّعلّم الفردي

اصطالحا:

عرف التعلم عدة تعريفات باختالف النظريات املفسرة للتعلم ،حيث خيتلف تعريفه من نظرية
ألخرى ،وهذا ال يعد نقصا يف نظرية ما وكمال يف أخرى بقدر ما يدل على نظرة كل خمتص من زاوية
اختصاصه وحتليله وتفسريه للتعلم وفقا للمنطلقات اليت يركز عليها يف فكره ،ولذل سنتطرق للمهم
منها فاالهتمام بالتعلم قدمي قدم اإلنسان نفسه ،ويعد محورايب (1972ق.م 1961-ق.م) أول حاكم يف
التاريخ اهتدى إىل أمهية التعلم .حيث أنشأ أول مدرسة يف بالد ما بني النهرين ولل قبل ألفي عام
قبل امليالد تقريبا وجدد بعده الفيلسوف الصيين كونفوشيوس ( 497ق.م 661-ق.م) الدعوة إىل نشر
املعرفة حيث قال إن املعرفة هي الطريق الوحيد للتقدم والنجاح الدنيوي واألرضي .وكذل عرب
"أفالطون" ( 429ق.م 149-ق.م) عن أمهية املعرفة من خالل دعوته إلقامة املدينة الفاضلة اليت
حيكمها الفالسفة وعشاق املعرفة وقال أنه بدون املعرفة لن يكون اإلنسان قادر على معرفة لاته ،وإن
( - )1جممع اللغة العربية " المعجم الوسيط " نسخة الطالب ،القاهرة ،مصر ،2118 ،ص.246
- Robert, "Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
Éd, librairie Marcel Rivière et Cie, Paris, 2001, p 1986.

ème

)(2

française, 2
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ّ ّ
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حامل املعرفة وحده القادر على فهم عامله احمليط به واملتمثل بالوجود .ومع جميء اإلسالم أصبح طلب
العلم فريضة على كل املسلمني وبات متاحا للجميع وصار العلماء والفقهاء مكلفني بإيصال
معرفتهم ،ونشر علمهم يف حلقات املساجد ودور العلم .ويوما بعد يوم تزداد تغريات العامل وتتنامى
()1
معها أمهية العلم .
يعرف "علي السلمي" التعلم على أنه " :أحد العمليات السلوكية املهمة اليت تساهم يف تشكيل
السلوك اإلنساين" ،حيث يشري علماء السلوك أن املقصود بالتعلم هو" :اكتساب الفرد لسلوك جديد
نتيجة تعرضه لتجارب وخربات اجتماعية "( .)2التعريف السابق ركز على اجلوانب السلوكية من خالل
قيام الفرد بسلوك قابل للمالحظة ومرتبط بالتجربة.
يعرف التعلم أيضا على أنه " تغيري ثابت يف السلوك حيدث نتيجة للتجربة واخلربة .ومعىن لل
(.)3
أن الفرد كلما اكتسب خربة وجتربة أكثر ،كلما أدى لل إىل التغيري يف سلوكه وتصرفاته.
التعلم هو وسيلة فيسيونفسية يتم من خالهلا تطوير معرفة جديدة بزيادة كمية البناء اإلدراكي.
ويلزم التعلم حىت حيدث لدى الفرد إدراك املوضوع مث تكوين االستجابة أو املفهوم أو اخلربة اجلديدة
()4
اخلاصة به.
ويوضح (غثري) :)Gothrie(،أن التعلم هو جمرد تغري سلوكي وال يعين حتسنا بالضرورة.
()5
وبعبارة أخرى ،قد يتعلم الفرد االستجابات اليت تؤدي إىل التالؤم السيئ أو التالؤم اجليد.
ويعرف (حممد فياض اخلزاعلة) التعلم بأنه تغيري وتعديل يف السلوك ثابت نسبيا ،وهو ناتج
عن التدريب ،والتعلم يكون تعلما حينما ال يكون ناجتا بفعل عوامل مثل النمو أو النضج.فهو عملية
يتعرض املتعلم فيها إىل املعلومات أو مهارات تغري سلوكه أو تعدله ويتصف هذا التغيري أو التعديل
( -)1إبراهيم اخللوف امللكاوي" ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم" ،ط ،1الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2119 .ص.126-124
()2
السلوك التّنظيمي" ،ط ،1دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،1788 ،ص.195
 علي السلميّ " ،()3
()4

السلوك التّنظيمي :مدخل تطبيقي معاصر" ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2111 ،ص.61
 -صالح الدين حممد عبد الباقيّ "،

 -محد زياد محدان "،الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم :دراسة فيزيولوجية ملاهيتها ووظائفها وعالقاهتا" ،سلسلة الكتب الرتبوية السريعة ،الرسالة  ،47دار الرتبية

احلديثة ،عمان ،األردن ،1785 ،ص .19 – 15

( -)5جورج ام غازدا وآخرون " ،نظريات التعلم :دراسة مقارنة" ،ترمجة علي حسني حجاج ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،واآلداب ،الكويت،
اجلزء الثاين ،ديسمرب ،1785 ،ص .12
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بثباته نسبيا )1( .أما (جان توما) فيعرف التعلم بأنه تغري وتعديل يف السلوك ناتج عن التدريس والتعلم
()2
يكون تعلما حقيقيا باالستدالل عليه باألداء الذي يصدر عن الفرد.
كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أن هناك أمناطا من السلوك ال تدخل يف نطاق التعلم مثل السلوك
االنعكاسي كتحري اليد لو مت وخزها بإبره أو التغريات السلوكية املؤقتة مثل عدم القدرة على العمل
كنتيجة لإلجهاد أو ظروف نفسية سيئة .كما ال يدخل يف نطاق التعلم أيضا ما حيدث من تغيري
()3
سلوكي نتيجة لنضج أو تدهور جسماين.
وأشار «عبد احلليم حممود" وآخرون إىل هذا بقوهلم أن التعلم " هو العملية اليت مبقتضاها ينشأ
أحد األنشطة أو يتغري من خالل االستجابة ملوقف معني ،بشرط أال ترجع خصائص هذا التغري إىل
عوامل فطرية ،أو عوامل النضج ،أو إىل حاالت عارضة يتعرض هلا الكائن احلي مثل التعب أو
املرض )4( .ركز هذا التعريف على أن التعلم مرتبط بوجود مؤثر مصحوب باستجابة طبيعية وأخرى
شرطية؛ وهي اليت تطرق إليها إيفان بافلوف يف جتربته حتت مسمى املنعكس الشرطي .وسيكون النوع
الثاين من االستجابة الشرطية حمل الرتكيزيف حبثنا.
وهذا التعريف يقودنا إىل ثالث نتائج هي:
 التغري يف السلوك يصاحب عملية التعلم.
 التغري الدائم مسة التعلم.
 هذا التغيري ناتج عن اخلربة واملمارسة والتفاعل الدائم بالظروف احمليطة.
واستنادا إىل التعاريف السابقة ميكن اخلروج بتعريف شامل للتعلم :هو عملية التفاعل املتكامل
()5
احملفز واخلربات واملهارات اجلديدة اليت تؤدي إىل تغري دائم نسبيا يف السلوك ونتائج األعمال

( - )1حممد سلمان فياض اخلزاعلة وآخرون" ،إدارة الصف والمخرجات التربوية" ،ط 1،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2112،ص.191
( - )2جان عبد اهلل توما" ،التعلّم والتّعليم :مدارس وطرائق" ،ط ،1املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،2011،ص .21
()3

السلوك التّنظيمي :مدخل بناء المهارات" ،ط ،7الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1777 ،ص .76
 -أمحد ماهرّ " ،

( - )4عبد احلليم حممود وآخرون" ،علم النّفس العام" ،د.ط ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،1771 ،ص .261
( - )5بالل خلف السكارنة" ،اإلبداع اإلداري" ،ط ،1دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2111 ،ص .116
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ثانيا :تعريف المفاهيم المساوقة للتّعلّم:

إن التطرق ملفهوم التعلم يف سياق تنظيمي أقل ما يقال عنه أنه متشاب ومركب ،كما أنه
يتداخل مع جمموعة من املصطلحات هي :التدريب ،التعليم ،وفيما يلي عرض هلذه املفاهيم وتوضيح
()1
أوجه التشابه واالختالف بينها وبني التعلم التنظيمي.
املنظمات تسعى لتطوير عامليها من خالل التدريب ( )formationواكتساب املهارات،
إضافة إىل التعليم ( )éducationحيث بدأت املنظمات منح العاملني فيها فرصا تعليمية يف املعاهد
واجلامعات لتلبية احتياجاهتا من املوارد البشرية املؤهلة تأهيال عاليا ،وإزاء هذا كان الشكل الثالث
األكثر أمهية وهو التعلم (")apprentissage
ولكن ما الذي يميّز التّعلّم عن التّدريب والتّعليم؟
.1

التّعلّمapprentissage :

خيتلف التعلم عن التدريب الذي يتم خارج املؤسسة أو خارج العمل يف مراكز التدريب أو
داخل موضع ما ،وحيمل بعدا آليا )2( .إل ميكن تعريفه بأنه تنقيح لألفكار وحتويلها إىل معرفة مفيدة
()3
هلا القدرة والتوجيه واختال القرار .كذل ميكن تعريفه بأنه التغري يف السلوك أو األداء نتيجة اخلربة.

ولإلجابة عن السؤال ما الذي مييز التعلم عن الشكلني اآلخرين التدريب والتعليم خلص الدكتور
جنم عبود جنم الفرق يف ثالث نقاط أساسية واليت وضح فيها أن هناك فرقا عميقا بني األمناط الثالثة
()4
الكتساب املعرفة.
 .2التّدريب:

formation

تناول الباحثون تعريفات متعددة للتدريب ولل بسبب اختالف خلفياهتم الثقافية وخرباهتم
العملية ويف هذا اإلطار سوف نقوم بعرض جمموعة من التعريفات املختلفة فيما خيص التدريب منها:

( -)1مؤيد نعمة الساعدي" ،كيف تدار منظمات األلفية الثّالثة :مدخل في فلسفة التّعلم التّنظيمي" ،ط ،1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2111 ،

ص.48
()2

 مجال يوسف ندير "،اتجاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلومات" ،ط ،1دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،0202 ،ص 78- Daft. R.L, « Organization : Theorie and Design », Southe Western, 2000, p 486.

)(3

( -)4جنم عبود جنم " ،إدارة المعرفة :المفاهيم واالستراتيجيات والعمليّات ".ط ،1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2115 ،ص ص 261-241
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ويوضح العامل( )Daftأن التدريب هو أحد املداخل األكثر انتشارا واملستخدم يف املنظمات،
وتقدم املنظمة التدريب لتجعل املدراء والعاملني على معرفة ببعض املوضوعات مثل فرق العمل،
والتنوع ،والذكاء ،وكيفية اإلحاطة باجلودة ،واختال القرارات ،ومهارات االتصال ،واإلدارة باملشاركة
()1
وترمي برامج التدريب إىل تغيري سلوك األفراد ومهاراهتم من خالل املتخصصني يف مراكز التدريب.
يعرف التدريب أنه "اخلربات املنظمة اليت تستخدم لنقل أو تعديل أو صقل كل أو بعض املعلومات،
املهارات ،املعارف واالجتاهات اخلاصة باألفراد يف املنظمة" )2( .كما ميكن تعريفه على أنه "النشاط
(.)3
املستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلربات واالجتاهات اليت جتعله صاحلا ملزاولة عمل ما"
ويعرف التدريب على "أنه اجلهد املنظم واملخطط له لتزويد املوارد البشرية يف املنظمة مبعارف
معينة ،وحتسني وتطوير مهاراهتم وقدراهتم ،وتغيري سلوكاهتم واجتاهاهتم بشكل إجيايب بناء"  (4).ويعرف
أيضا بأنه "جمموعة من النشاطات املصممة واملوجهة ،إما لرفع مستوى مهارات ومعارف وخربات
)(5
األفراد أو التعديل اإلجيايب يف ميوهلم وتصرفاهتم أو سلوكياهتم "
ومن خالل ما سبق ميكن القول أن التدريب عملية تتميز بالتنظيم واالستمرارية والتخطيط
هدفها تنمية مهارات الفرد وقدراته ومعارفه وحتسني سلوكه واجتاهاته ألدء العمل بالكفاءة املطلوبة.
 .3التّعليمenseignement :

التعليم )(Instruireيف الفرنسية مشتق من فعل( )Struereالالتينية وتعين التكوين والتكديس،
وهو يف مفهومه احلريف الضيق ال يعدوا أن يكون تكديسا ملعلومات يف الفكر تعترب غري مفيدة ،أو
جتهيزه جتهيزا خارجيا مبعارف ال تنفذ إىل صميمه )6( .هو مبادرة مجاعية هتدف إىل تطوير فهم
أساليب العمل وتسمح بتطوير املهارات الفردية )7(.والتعليم حمكوم مبجموعة من العناصر
()1
كالطرائق الفعالة اليت تثري دوافع املتعلم فتوجهه حنو اكتساب املعرفة.
- Daft, Richard L, " Management," 5 thed, Harcourt College Publishing, 2001, p392.

)(1

( -)2نوري منري" ،الوجيز في تسيير الموارد البشريّة" ،د.ط ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،0200 ،ص .78

( - )3فريد كورتل ،نوري منري" ،إدارة الموارد البشرية" ،ط ،1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،0200 ،ص .030

المؤسسات التّعليميّة" ،ط ،0دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،0200 ،ص .38
( - )4سعيد عامر أبو شندي" ،إدارة الموارد البشريّة في
ّ
()5

-

عمار بن عيشي" ،اتجاهات التّدريب وتقييم أداء األفراد" ،د.ط ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،0200 ،ص .87

()6
العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين" ،ط ،6دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،1784 ،ص 615
التربية عبر التّاريخ :من ّ
 -عبد اهلل عبد الدائمّ "،

- Eduardo Davel، Diane-Gabrielle Tremblay، Formation et apprentissage organisationnel la vitalité de la pratique.

)(7

Presses de l'université du Québec, Canada, 2011, p31
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 .4تمييز التّعلّم عن التّدريب والتّعليم:
أول ـ ـ ـاّ :يرى الطالب أن احلالة الساكنة اليت يتواجد فيها املتعلم يف التدريب والتعليم ومنط التلقني

والتلقي حيمل بعد آليا يف نقل املهارة اليت تتمثل يف جمموعة احلركات يف التعامل مع اآللة من أجل
اإلنتاج .كذل احلال مع التعليم الذي يتم بالنمط املدرسي لتلقني واكتساب املعلومات .ويف كلتا
احلالتني مثة حالة ساكنة مت نقلها من اخلبري إىل املتدرب أو الطالب بكل ما يعنيه من هرمية واتصال
أحادي االجتاه يف الغالب .ولكن مع التعلم فإن انتقال املعرفة أو اخلربة أو املهارة  -يتم بطريقة
التبادل والتفاعل والتشارك بني الطرفني يف عالقة تتجاوز اجلانب الرمسي إىل الالرمسي ،ومن النقل اآليل
إىل التفاعل اإلنساين.
ثاني ـ ـ ــا :ألن التدريب هو اكتساب مهارة عرب قراءة دليل العمل والتعليم هو اكتساب مهارة
عامة عرب قراءة مقرر دراسي ،أي أن كالمها خارج عن حميط العمل وعن التنظيم .ويتم وفق رؤية أفراد
خارجيني ال عالقة هلم بواقع الشركة .أما التعلم فهو مهارة أو معرفة خاصة عرب (قراءة) وعالقات
خاصة بني أفراد معينني ،وهلذا فإنه ال ميكن أن يتم إال يف داخل العمل وسياقه وبالتفاعل مع أفراده
وأشيائه باللغة والقيم ،وأسرار العمل السائدة فيه بسياق معني خاصة ،فالتدريب والتعليم ميكن
احلصول عليهما خارج موقع العمل يف حني أن التعلم هو معرفة خاصـة ال ميكن أن يتم إال يف داخل
العمل وسياقه وبالتفاعل مع أفراده وأشياءه وقيمه وأسراره .لذا فالتعلم ال ميكن أن يكون إال سياقيا
أما التدريب والتعليم فيعتربان أنشطة غري سياقية.
ثالث ــا  :يرى الطالب أن التدريب و التعليم ينصـبان على املعارف العامة و املهارات  ،ومها
حيمالن قدرا من التعبري املرتبط بالفهم اخلارجي ملا يقوم به الفرد ،وهذا ما ميثله البعد املعلومايت يف
عملية تكوين االجتاهات أو تغيريها  ،إال أن التعليم يظل حيمل الطابع اخلـارجي و بعده العام الذي ال
ميكن متييزه يف هذه املنظمة عن أخرى خالفا عن التعلم الذي ال ميكن أن يتم إال يف سياق عمل
املنظمة و مرتبطا بتارخيها السابق وتطورها الالحق وبالعالقة مع ما مييزها عن املنظمات األخـرى مـن
الثقافة وطريقة التفكري وهو ما جيعلها أكثر تأثريا على متيز املنظمة من جهة وأكثر انعكاس ا على
()2
عائدها.
()1
()2

 بلقاسم سالطنية ،علي بعناقة" ،علم االجتماع التّربوي :مدخل ودراسة قضايا المفاهيم" ،د.ط ،دار اهلدى للطباعة والنشر ،عني مليلة ،اجلزائر د.س،ص71 -جنم عبود جنم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .261 – 241
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ضح التّمييز بين التّعليم ،التّدريب والتّعلّم
ال ّ
شكل رقم ( )20يو ّ

المصدر:

ثالثا :شروط

جنم عبود جنم ،مرجع سابق ،ص .245

التّعلم:

 .1النّضـج كشرط من شروط التّعلّم:

la maturation

يرى "جيزيل" مؤيد" نظرية التفتح الطبيعي للطفل" ،أن الطفل كالزهرة تتفتح ( )déplierيف
الوقت املناسب و ليس قبل لل  ،أي أن القوى الداخلية( النضج (هي اليت حتدد توقيت التعلم
فيتعلم يف الوقت املناسب حسبما متليه طبيعة منوه و القدرة اليت وضعها اهلل فيه)1(.حيث إن اجلهاز
()2
العصيب ينمو وفقا خلصائصه الذاتية و من مث تنشأ عنه أمناط أولية من السلوك" .
يقصد بالنضج التغريات الداخلية يف الكائن احلي أو الفرد اليت ترجع إىل تكوينه الفسيولوجي
والعضوي وخاصة اجلهاز العصيب .فالتغريات اليت ترجع إىل النضج هي تغريات سابقه على اخلربة
والتعلم ،وهي نتيجة التكوين الداخلي يف الفرد وال تلعب العوامل البيئية أي اخلارجية دورا يف خلق
()3
التغيريات ولكن يقتصر دور العوامل البيئية على تدعيمها وتوجيه.


النّضج العضوي:
املتصلة بالوظيفة اليت يتعلم الفرد يف جماله (4).والواقع أن النضج اجلسمي شرط أساسي لعملية
maturité organique

ونقصد به النمو اجلسمي السوي ألعضاء اجلسم

( -)1هدى حممود الناشف "،استراتيجيّات التّعلّم والتّعليم في الطّفولة المب ّكرة"( ،د.ط( ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر ،1771 ،ص .28

()2
()3
()4

 حممود فتحي عكاشة" ،علم النّفس العام"( ،د.ط( ،مطبعة اجلمهورية اإلسكندرية ،مصر( ،د.ت) ،ص .191 جناة إنصورة "،أساسيات وأصول علم النّفس" ،ط ،1دار كنوز للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،2115 ،ص.121 -أيوب دخل اهلل" ،التّعلّم ونظريّاته" ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،2116 ،ص.16

- 45 -

ّ ّ
ّ
الفصل الثاني  :مدخل مفاهيمي للتعلم

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

التعلم فالشخص ال يستطيع اكتساب مهارة حركية معينة ،واالستفادة من اخلربات واملعارف
اال يف حالة الوصول إىل مستوى معني يتناسب مع النضج فتعلم مهارة حركية يتطلب من الفرد
()1
درجة كافية من نضج العضالت ومرونة املفاصل ،ولل للقدرة على أداء هذه احلركة بنجاح.


النّضج العقلي:



النّضج االنفعاليmaturité émotionnelle:

maturité mentale

النضج العقلي ولل بامتالكه درجة من النمو الكايف يف الوظائف والقدرات العقلية واملهاراتية يف
اجلانب التفكريي واملعريف واليت تسمح للشخص بامتالك شخصية مستقلة غري تابعة لغريها ،تتفاعل
()2
مع اجملتمع بصورة طبيعية تؤثر وتتأثر باآلخرين دون أن تتيح هلم فرصة التحكم هبا.
عرفه إريكسون " "Arecsonبقدرة الفرد على التعبري عن سلوكه بدون إثارة أي انفعال ،وهو منضبط
()3
معتمد على نفسه واثق هبا ومتفائل ومطمئن يف نظرته للمستقبل ومتوافق مع اآلخرين.
وهو أيضا السلوك الدال على قدرة ضبط االنفعال والتعبري عنه بصورة ناضجة ومتزنة بعيدا عن
السلوك الطفويل الذي يتسم بالتهور واالندفاع.


النضج

()4

االجتماعيmaturité sociale :

عملية التكامل والتوازن اخلاصة بالفرد  ،من حيث النمو اجلسمي واحلسي واحلركي ،والذكاء ،وتعلم
املهارات االجتماعية ،واإلبداع ،ومنو الشخصية بصفة عامة ،والنمو العقلي ،والتكيف االجتماعي،
وفهم الفرد لاته ،وتقبل اآلخرين ،ومعرفة العامل احمليط ،والتهيئة حلياته املستقبلية ،وتعلمه وجناحه
دراسيا ،والتخلص من التوتر واالنفعاالت الضارة ،والقدرة على إشباع حاجته بطريقة مقبولة
اجتماعيا ،والبعد عن التمركز حول الذات ،وحتقيق املكانة االجتماعية ،وممارسة مواقف احلياة املختلفة
،والقدرة على حتقيق مهارات التواصل االجتماعي ،وتقبل اخلسارة بروح رياضية ،والقدرة على التعبري
()1
()2

 مرمي سليم" ،علم نفس النّمو" ،ط ،1دار النهضة العربية ،بريوت لبنان ،2112 ،ص.16– رزان صالح" ،النّضج" ،/https://mawdoo3.com ،اطلعت عليه بتاريخ  2117/18/26على الساعة .12:29

( -)3ابتسام سعدون حممد وخالد عبد الرمحن سلطان" ،النضج االنفعايل وعالقته ببعض املتغريات" ،جملة جامعة كربالء العلمية ،جامعة كربالء ،العراق ،مج  ،8ع ،2
 ،2111ص .76

( -)4عون عبد عبود املسعودي" ،قياس االتزان االنفعالي لدى طلبة الجامعة :بناء وتطبيق على طلبة الجامعة" ،رسالة ماجستري يف علم النفس الرتبوي ،ختصص

علم النفس الرتبوي( ،غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد ،العراق 2112 ،ص.46
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عن النفس والثقة هبا ،وعدم اخلوف ،والشعور بالبهجة واملتعة والقدرة على اكتساب العديد من
()1
املعلومات عن العامل احمليط به ،والقدرة على استكشاف ميوله من خالل التجربة وحل مشكالته.


ّأما العالقة بين النّضج والتّعلم فتتمثّل فيما يلي:

 هناك فروق بني التغريات الراجعة للنضج ،والتغريات الراجعة للتعلم .فالعوامل املرتبطة بالنضج
ترجع يف أساسها أىل عوامل داخلية عضوية يف الفرد بينما الثانية ترجع إىل جمموعه العوامل اخلارجية
احمليطة به.
 تتأثر أساليب النشاط الضرورية للكائن احلي تأثريا قليالا بالتدريب واملمارسة إلا كان الفرد مل
يصل إىل النضج اجلسمي والعقلي .فمثالا التدريب املبكر على املشي مثالا يف حوايل مثانية أشهر ال
يؤدي إىل اإلسراع باكتساب املشي بل أنه قد يعقيه ،ولكن التدريب يف الشهر الثاين عشر أو الثالث
()2
عشر من عمر الطفل يفيد يف عملية التناسق بني ساقيه.
 يشري أمحد حساين إىل أن النضج والتعلم متالزمان ال ينفصل أحدمها عن اآلخر حيث يتصل
()3
التعلم بالنضج إىل درجة يعسر فيها الفصل بينهما على حنو ال يبقي وال يذر".
 .2ال ّدافعيّة كشرط من

شروط التّعلّم la motivation

الدافع يشري إىل نزعة للوصول إىل هدف معني ،وهذا اهلدف قد يكون إلرضاء حاجات
داخلية ،أو رغبات داخلية .أما احلاجة ( )besoinفهي حالة تنشأ لدى الكائن احلي لتحقيق الشروط
البيولوجية أو السيكولوجية الالزمة املؤدية حلف بقاء الفرد .أما اهلدف )  (objectifفهو ما يرغب
()4
الفرد يف احلصول عليه ،ويؤدي يف الوقت نفسه إىل إشباع الدافع.
ونظرا للدور اهلام الذي تلعبه الدافعية يف التعلم حاول علماء النفس تقسيم الدوافع إىل فئتني
كبريتني
 فئة الدوافع الفيزيولوجية )فسيولوجية( كاجلوع والعطش والراحة والنوم.
( -)1سعيد سلوى أحممد وإبراهيم عربي مزهري " ،دور األم والسلوك االستهالكي للعب واأللعاب وأثره على النضج االجتماعي لألطفال " ،جملة حبوث الرتبية
النوعية ،جامعة ،املنصورة ،املنصورة ،مصر ،مج  ،2111 ،19ص .449

()2

 -أمحد زكي صاحل ".علم النفس التربوي" ،ط  ،11مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،مصر ،1788 ،ص.111

( -)3أمحد حساين" ،دراسات في اللّسانيّات التّطبيقيّة:حقل تعليميّة اللّغات" ،ط ،2ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،2117 ،ص .62
( -)4يوسف قطامي ،عدس عبد الرمحن "علم النّفس العام" ،ط ،2دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،2116 ،ص .176
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 فئة الدوافع االجتماعية وهي الدوافع النامجة عن التفاعل مع البيئة االجتماعية كاحلاجة إىل
()1
االنتماء واألمن واإلجناز وتقدير الذات وحتقيق الذات.
يرى " أمحد زكي صاحل " أن وظيفة الدافعية يف عملية التعلم هلا ثالثة أبعاد:
 الدوافع أوالا حترر الطاقة االنفعالية الكامنة يف الكائن احلي واليت تثري نشاطا معينا وهذا ينطبق
على الدوافع الفطرية والدوافع املكتسبة على حد سواء .وهذه الدوافع هنا تعد األسس األوىل لعملية
اكتساب املهارات والتعديل من أمناط السلوك األولية وتكمن فيها أسس عملية التعلم
 الدوافع متلي على الفرد أن يستجيب ملوقف معني ويهمل املواقف األخرى كما متلي عليه طريقة
التصرف يف موقف معني .ولنضرب مثالا على لل بأولئ األفراد املهتمني مبشاكل الرتبية والتعليم،
فحينما يقرأون كتابا مثال يعلق بألهاهنم كل ما يتعلق بأمور التعليم ،وحني يقيمون بعض األفراد فإهنم
يضعون مستواهم العلمي قبل كل شيء وحينما يناقشون فإهنم يضعون مشاكل الرتبية قبل كل شيء
وهكذا وبالتايل إن الدافع ميلي نوعا من االجتاه العقلي على األفراد .أي أن الدافع جيعل الكائن احلي
خيتار االستجابات املفيدة وظيفيا له يف عملية تكيفه مع العامل اخلارجي.
 الدوافع توجه السلوك وجهه معينة إل أن التعلم ال يكون مثمرا إال إلا هدف إىل غرض معني وهذا
يظهر أمهية الدافعية يف عملية التعلم من حيث كوهنا وسيلة ميكن استخدامها يف سبيل إجناز أهداف
()2
تعليمية معينة.
 .1الممارسة كشرط من شروط التّعلّم:

la pratique

تعترب املمارسة من الشروط اخلارجية املطلوبة يف عملية التعلم وتعرف أيضا بأهنا تكرار معزز مبعىن
أننا نالح حتسنا تدرجييا يف أداء الفرد نتيجة التعزيز .إن املمارسة وحدها ال حتقق عملية التعلم بل
البد من توافر الشروط األخرى الالزمة للتعلم مثل الدافعيه والنضج الالزم ملستوى العمل أو املهارة
املطلوب اكتساهبا.
ويرى حممود عبد احلليم منسي أن االستماع إىل الشرح النظري أو االقتصار على جمرد املشاهدة
ال يكفي حلدوث التعلم بل جيب أن تتوفر املمارسة العملية ملوضوع التعلم ،واملمارسة العملية جيب أن
()3
يصاحبها إشراف وتوجيه لتصحيح األخطاء وإال ضاع اجلهد دون حدوث التعلم.
( -)1سيد عثمان وآخرون "،التّعلّم وتطبيقاته" ،ط ،2دار الثقافة ،القاهرة ،مصر ،1798 ،ص .142 – 141
( -)2أمحد زكي صاحل ،مرجع سبق ذكره ،ص .119 – 115

( -)3حممود عبد احلميد املنسي "،التعلّم :المفهوم ،النماذج ،التطبيقات" ،د.ط ،املكتبة األجنلومصرية ،القاهرة ،2111 ،ص .67
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 رغبة الفرد يف التعلم واإلفادة من خرباته قدرة الفرد على التعلم وإمكانيته يف اإلفادة مما يتعرض له من مواقف وخربات. معنوية األشياء موضوع التعلم ،كلما كانت األشياء موضوع التعلم هلا معىن واضح يدركه الفرد()1
كانت عملية التعلم أسرع وأسهل.
.4

السابقة.

االستعداد كشرط من شروط التّعلّم:

la préparation

يعين وصول الفرد إىل مستوى من النضج ميكنه من حتصيل اخلربة أو املهارة عن طريق عوامل
التعلم األخرى املؤثرة )2( .جمموعة اخلواص املوجودة عند الفرد جمتمعة مشكلة أرضية تعمل إما لتسهيل
التعلم أو إعاقته ،إل يرتبط االستعداد بعوامل النضج والتدريب ،فالنضج يوفر اإلمكانات اليت تثري
االستعداد لدى األفراد لتعلم مهارة معينة ،بينما التدريب يعمل على تطوير االستعداد وحتفيزه لدى
()3
املتعلم.
وقد تناول علماء النفس والرتبية االستعداد بطرق خمتلفة" فثرانداي " ربطه حبالة التهيؤ النفسي
اليت مير هبا املتعلم؛ أما "جانييه "فريى أن هناك نوعني من االستعداد مها:
أ -االستعداد العام للتعلم املدرسي :هو امتالك األفراد القدرة على االنتفاع من التعلم
()4
والتدرب ،دون أن يعرتضه عائق عقلي أو جسدي أو نفسي مما يؤدي للتقدم.
ب -االستعداد اخلاص :هو قدرة املتعلم على تعلم موضوع ما مستفيدا من خرباته السابقة
()5
املتصلة باملوضوع ،باعتبارها مستلزمات أساسية ال يتم التعلم بدوهنا.
حدد" ثور ندي "ثالث حاالت لتوفر االستعداد عند تبنيه فكرة " االستعداد الفسيولوجي للتعلم "
()6
ويرى أن هذه احلاالت هي :
 أنه عندما يكون املتعلم مستعدا للتعلم ويتقدم للتعلم فإن تعرضه خلربة التعلم جتعله سعيدا.
()1
السلوك اإلنساني في اإلدارة" ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د.ت ،ص. 144
 -علي السلمىّ "،

()2
الص ّفي" ،ط ،4دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،1777 ،ص.46
 -نادر فهمي الزيود وآخرون" ،التعلّم والتّعليم ّ

( -)3نادر فهمي الزيود وآخرون ،المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

()4
التربوية" ،ط ،1الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2111 ،ص .22
-جودت عبد اهلادي "،نظريات التّعلّم وتطبيقاتها ّ

( -)5نادر فهمي الزيود وآخرون ،المرجع نفسه ،ص .92
( -)6رضا نعيجة ،مرجع سبق ذكره ،ص 19

– .18
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جيعله شقيا.

 عندما يكون املتعلم مستعدا للتعلم وال تتاح له فرصة التعلم فإن لل
 عندما يكون املتعلم غري مستعد للتعلم وجيرب على تلقي التعلم فإن إجباره على التعلم يشقيه .وقد
ربط" بياجيه "عامل االستعداد بالنضج.
ضح شروط التّعلّم الفردي
ال ّ
شكل رقم ( )20يو ّ

من إعداد الطالب

رابعا :مستويات التعلّم:
تصنف مستويات التعلم التنظيمي إىل ثالث مستويات أساسية يتم الرتكيز عليها واليت تتمثل يف
التايل:
.1

التّعلّم على المستوى

الفرديApprentissage au niveau individuel :

إن التعلم أساسي لنمو األفراد وتطورهم حيث عرف ( )Noé Daftالتعلم الفردي على أنه
"لل التعلم الذي حيدث تعديالت يف سلوك األفراد وتصرفاهتم من خالل التدريب واخلربة
واملمارسة" ،أما " " Simonفذهب أبعد من لل لتعريف هذا املستوى من التعلم حيث أشار إىل أن
"كل التعلم يأخذ مكانه داخل العقل البشري ،وأن املنظمات ميكن أن تتعلم فقط إما من خالل
()1
تعليم أفرادها ومن خالل استقطاب أفراد جدد لديهم معارف وخربات غري موجودة يف املنظمة".
( -)1رضا نعيجة ،مرجع سبق ذكره ،ص.111
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يرى "نعيجة" أنه باإلضافة ألمهية متكني األفراد وإعطاءهم الفرصة للتعلم بأنفسهم ومن
أخطائهم ،فإنه من الضروري ربط هذا املستوى من التعلم بنظام حوافز يشجع األفراد على اكتساب
()1
معارف جديدة باستمرار.
وأشار "سينج" إىل أمهية هذا املستوى من التعلم يف بناء املنظمة املتعلمة حيث ركز على ضرورة
توفري كل ما يلزم لرفع مستوى تعلم األفراد واكتساهبم معارف وخربات وقيم وسلوكيات جديدة كوهنا
تزيد من قدرهتم يف بناء امليزة التنافسية وترفع من مستوى تعلم املنظمة ،إال أن حتقيق هذا املستوى من
()2
التعلم يتطلب إدراك مبدأين أساسني مها:
 المهارة ال ّذاتيةLa performance personnel :

وهو إجياد أفراد يتمتعون بدرجة عالية من التعلم واخلربة والكفاءة ولديهم الرغبة يف اكتساب
معارف جديدة باستمرار حيث ربط "سينج" حتقيق لل بإعطاء األفراد فرصة أكرب للمشاركة وإجراء
التجارب والتعلم من األخطاء مع مساعدهتم على الوصول إىل فهم أفضل مبا يقومون به .
 النّموذج العقليLe modèle Montale :

وهو أن املنظمة حباجة إىل تطوير منالج عقلية جديدة لدى األفراد توجههم حنو إجياد طرق
جديدة إلجناز املهام ،والبحث عن احللول اإلبداعية يف معاجلة املشاكل املعقدة والغامضة.
طبقا لنظرية التعلم التنظيمي يتعلم الفرد من خالل مخس آليات أو وسائل يسميها بيرت سينج
" "Peter Sengeاملبادئ اخلمس ( )la cinquième disciplineويركز على أمهية كل واحد منها ،وتل
()3
اآلليات هي:
 التعلم ببناء النمولج الفكري ( )le modèle montaleواليت تلخص للفرد العوامل املؤثرة يف ظاهرة
معينة وتفسر حركتها وتأثرياهتا.
 التعلم من خالل تكوين مفاهيم ووجهات نظر مشرتكة مع اآلخرين (.)vision partagée
()1
()2

رضا نعيجة ،مرجع سبق ذكره ،،ص 114 -المرجع نفسه ،ص 114-111

المؤسسي :الطّريق إلى المنافس والتّطور في القرن الحادي والعشرين" ،منشورات املنظمة
( -)3علي حممد اخلوري ،عبد الكرمي درويش ،أمين خمتار غنيم" ،التعلّم
ّ
العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،مصر ،2116 ،ص .11
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 التعلم من خالل تنمية القدرات الفردية المتالك املعرفة يف جماالت التخصص؛ واليت تعرب على
التفوق والرباعة الشخصية (.)maitrise du personnel
 التعلم من خالل العمل يف فريق (.)apprentissage en équipe
 التعلم من خالل تطبيق التفكري املنظومي ( )pensée systèmeالذي يربط العناصر املكونة لظاهرة
معينة وحيدد العالقات بينها ،ويرى اجلزء من خالل الكل.
 متر عملية التعلم الفردي بأي من اآلليات السابقة أو هبا كلها ومبا يطلق عليه "عجلة التعلم" (
 .)la roue de l’apprentissageولل من خالل أعمال( )Revans et Munfordحول أصناف
()1
التعلم ،وكذل ( )Fry et Kolbفعملية التعلم ال تتوقف أبدا ومجيع العمليات تتوقف باستمرار
ضح عجلة التّعلّم الفردي
ال ّ
شكل رقم ( )20يو ّ

المصدر:

سامح عبد املطلب عامر ،عالء حممد سيد قنديل ،مرجع سبق ذكره ،ص .119

( -)1سامح عبد املطلب عامر ،عالء حممد سيد قنديل " ،التطوير التّنظيمي" ،ط ،1دار الفكر للنشر ،عمان ،األردن ،2117 ،ص .119
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فمن خالل الشكل رقم ( )14جند أن املمارسات اليومية الروتينية تعرض شخصا لتجربة معينة،
فتصبح عملية لهنية داخل عقل الفرد،مث ينتقل الفرد إىل مرحلة االستنتاجات واالستقراءات وتكوين
املفاهيم وختضع هذه املفاهيم بعد لل إىل التجربة يف ممارسات جديدة ،وهكذا تبدأ العملية من
جديد مبا يسمى عجلة التعلم.
.2

التّعلّم على المستوى

الجماعيApprentissage au niveau du groupe:

أشار "سينج" إىل ضرورة االهتمام بالتعلم اجلماعي وربطه بالتعلم الفردي يف بناء املنظمة
املتعلمة ولل من خالل الرتويج الستخدام أشكال خمتلفة من اجملموعات والفرق ،وأضاف أنه عندما
يتم تشكيل جمموعة تتضمن أفراد من وظائف خمتلفة لتنفيذ مشروع أو مواجهة مشكلة ما فإن لل
ال يساهم فقط يف انتقال املعارف واخلربات بني األفراد بل إنه سوف يساهم يف إجياد معارف جديدة
نتيجة تل التفاعالت وبالتايل الوصول إىل حلول إبداعية .وقد حظي التعلم اجلماعي باهتمام
"واكينس ومارسي " حيث أشارا إىل ضرورة تصميم العمل بطريقة تسمح باستخدام الفرق كوهنا تعترب
قناة فعالة النتقال املعارف من املستوى الفردي إىل املستوى اجلماعي وأضافا أن التعلم اجلماعي مهم
جدا لبناء املنظمة املتعلمة كوهنا حتتاج إىل أفكار وحلول إبداعية ميكن الوصول إليها من العمل
اجلماعي أكثر من العمل الفردي .كما أن االهتمام بالتعلم اجلماعي ال ينصب على فرق العمل يف
مستوى التنفيذ فحسب بل امتد مفهومه ليشمل الفرق اليت تتكون يف املستويات اإلدارية العليا واليت
تعمل على صياغة اسرتاتيجية املنظمة وأهدافها ،وتوجه املنظمة إىل التعلم واكتساب املعرفة وغريها من
()1
األدوار القيادية.
ومن وجهة نظر ديناميكية جند أن اجلماعة تتمتع بأمهية كبرية نظرا للتأثري املتبادل ،الذي يظهر
يف عالقتها مع املنظمة ،والذي ميكن توضيحه يف النقطتني التاليتني): (2
 تأثري اجلماعة على املنظمة :فهي تعمل على تشكيل اهلوية التنظيمية من خالل التفاعل
الفردي ،حيث حيمل األفراد يف داخلهم جمموعة من القيم واألهداف واملصاحل والقدرات الشخصية
واليت متثل هوية لل الفرد املستقلة ،ومن خالل عمليات التفاعل اجلماعي بني األفراد يف الفريق
()1
()2

 رضا نعجة ،مرجع سبق ذكره ،ص .115- 116-

براء عبد الكرمي حممد بكار" ،إدارة اإلبداع في المنظّمات المتعلّمة" ،رسالة ماجستري يف إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم واإلدارية ،جامعة الريموك،

األردن ،2112 ،ص .41
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والعالقات اليت تربط بينهم يتكون للجماعة هوية أخرى مستقلة ،ومن هنا تتشكل اهلوية التنظيمية
من خالل التفاعل املشرتك والعالقات اليت تربط بني اجلماعات يف خمتلف املستويات التنظيمية،
وتعتمد صحة هذه اهلوية على النوع الثاين من التأثري املعاكس واسرتاتيجيتها .
 تأثري املنظمة على اجلماعة :حيث تتأثر اجلماعة بالنظام الكلي الذي يضم ثقافة املنظمة
وسياساهتا التنظيمية املختلفة ،باإلضافة إىل تأثرها بأمناط القيادة وخصائصها والبنية التحتية
التكنولوجية واملعلوماتية اليت توفرها.
.3

التّعلّم على مستوى

المنظّمةApprentissage organisationnel :

على الرغم من عدم وجود نظرية متكاملة للتعلم على مستوى املنظمة لكن هناك بعض
احملاوالت اجلادة يف هذا اجملال بالرغم من اعتمادها بشكل واضح على التعلم الفردي ،حيث يؤكد
الباحثون بأن جمموع التعلم على مستوى املنظمة يكون أكرب من جمموع التعلم الفردي .ولكي حتقق
املنظمة التميز جيب عليها أن تستفيد من طاقات التعلم لدى مجيع أفرادها وبالتايل زيادة معدل التعلم
فيها عن معدل تغري البيئة اليت تعمل فيها ،والتساؤل األساسي الذي يطرح كيف يتم انتقال تعلم
األفراد إىل املنظمة؟ وعليه فان التعلم يف هذا املستوى ميثل احلالة اليت يتم فيها تبادل املعرفة
واملعلومات واخلربات بني األفراد بغض النظر عن مستوياهتم التنظيمية واالسرتاتيجيات واإلجراءات
()1
والسياسات اليت تعيق عملية التعلم وتسبب املشكالت يف العمل اليومي.
يعتمد جناح املنظمة دائما على مدى قدرهتا على اكتساب املعارف واخلربات باستمرار وتبادهلا
بشكل كبري ،والعمل على اكتشاف طاقات التعلم لدى مجيع أفرادها وتقييمها واالستفادة منها ،مبا
خيدم املصاحل التنظيمية عندها ميكن أن تتعلم املنظمة ،كما أن التعلم عبارة عن حماولة لتوظيف مهارة
جديدة للتعامل مع بعض املتغريات البيئية ،حيث أنه ينبثق من حقيقة احلاجات وينصب على رصد
متغريات البيئة اخلارجية لتشخيص املتاح من الفرص والتوجه حنو استثمار أفضلها لصاحل املنظمة
والعمل يف نفس الوقت على تشخيص أبرز التهديدات أو املشكالت اليت تعرقل عمل املنظمة أثناء
()2
سعيها لتحقيق أهدافها.

( -)1خرية عيشوش ،مرجع سبق ذكره ،ص.21

()2
مؤسسة سوناطراك " ،أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف علوم
الرأس المال الفكري :دراسة حالة ّ
 -فطيمة الزهراء بريطل " ،أهمية التّعلّم التّنظيمي في تموين ّ

التسيري ،غري منشورة ،قسم علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،2115 ،ص.22
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ضح تكامل مستويات التّعلّم التّنظيمي
وال ّ
شكل رقم ( )20الموالي يو ّ

املصدر:
éd, septembre 2006, p399.

ème

Helfer et al , « Management: Stratégie et Organisation »Librairie Vuibert, 6

خامسا :أنواع التعلّم:

ال ميكن بأي حال من األحوال دراسة التعلم التنظيمي مبختلف أبعاده وإمهال األنواع املختلفة
له ،لكن ما جتدر إليه اإلشارة هو أن هنال عدة مداخل لتصنيف التعلم التنظيمي ،فكل باحث
يأخذ جانبا معينا يصنف على أساسه التعلم ،يكون هذا اجلانب مرتبطا بالتوجه العام الذي اعتمده
الباحث يف تفسري التعلم يف األساس ،وبذل يكون عندنا تصنيفات ختتلف باختالف املداخل اليت
اعتمدها الباحثون يف تفسري التعلم ،وكما قلنا سابقا يبقى هذا املصطلح من جماالت البحث املثرية
للجدل ،واليت حتظى بتفسريات خمتلفة ،وسنحاول من خالل عرضنا املوايل حصر أهم املداخل املصنفة
للتعلم فيما يلي:
 تصنيف التعلم التنظيمي حسب توماس كان ()T. Kuhn
 تصنيف التعلم التنظيمي حسب بيرت سينج ()Peter Senge
 تصنيف التعلم التنظيمي حسب ارجريس وشون ()Argyris et Schön
جند ثالثة تصنيفات للتعلم هي (: )1

األول:
 التّصنيف ّ

 .1التّعلّم االعتيادي:Apprentissage habituel :
()1

-

بالل خلف السكارنة" ،اإلبداع اإلداري" ،مرجع سبق ذكره ،ص .117
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هو التعلم املؤلف من قواعد وتقاليد وقيم وتقنيات اليت يطبقها وميارسها متحد من العلماء فقد
مت تأسيسه بعد نشوء ثورة علمية .وهذا التعلم يظل علميا إىل أن خيفق يف حل مشكالت أو
أحجيات علمية طارئة .حالتئذ يسقط عامله ليقوم حمله عامل جديد لو نظرة وبراديغم جديدين أمساه
التعلم العايل .وهدف العلم العادي ليس حتصيل أشياء جديدة جوهرية كربى .ويرى توماس أن النتائج
()1
املكتسبة يف البحث العادي هي مهمة عند العلماء ،ألهنا تزيد من نطاق تطبيق الرباديغم ودقته.
 .2التّعلم االستثنائي أو العالي: Apprentissage exeptionnel:

بتسارع التعلم االستثنائي الذي يكون مبثابة إنشاء للنظام اجلديد يف قلب الفوضى واالضطراب
الذي جاء به التغيري اجلذري يف املنظمة .ولعل التعلم العايل هو مبثابة التعلم اخلالق الذي مييز األفراد
يف الظروف اجلديدة اليت خيلقها التغيري ،كما مييز األفراد الالمعني الذين يتعلمون بسرعة من جتارهبم
()2
اخلاصة مثل أينشتاين () Einsteinيف كشفه العلمي عن السببية .

 التّصنيف الثّاني:

الذي قدمه (بيرت سينج) فقد قسم التعلم إىل تعلم تكييفي وتعلم توليدي.

 .1التّعلّم التّكيفي:

()3

apprentissage adaptif

وهو التعلم الذي يعتمد على االستجابة للظروف املتغرية يف احمليط الداخلي واخلارجي للمنظمة،
حبيث تتكيف املنظمة مع املتغريات البيئية من أجل املوازنة بني األهداف والنتائج ،وتوجيه السلوك حنو
حتقيق األهداف املرغوبة .ويعترب التعلم بالتكيف عملية التعرف على التغيري التنظيمي واجملاالت
التنظيمية األخرى ،فهو عملية التكيف مع تغري البيئة ،وهذا التكيف ينتج على املستوى اجلماعي
للمنظمة ويسلط الضوء على ثالث مراحل لعملية اختال القرار وهي :تكييف األهداف ،تكييف
القواعد العادية ،تكييف القواعد االستثنائية.
هذا املدخل يسمح للمنظمة بتعديل أهدافها مبا يتالءم وخربهتا واعتمادا على خربة املنظمات
األخرى ،حبيث أن املنظمات ترتكب أخطاء ،غري أهنا تكون قادرة على االعرتاف بأخطائها ،وقادرة
()1

-

توماس كاين "،بنية الثّورات العلمية " ترمجة حيدر حاج إمساعيل ،ط ،1املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت ،البنان ،2119 ،ص .161

( - )2جنم عبود جنم ،مرجع سبق ذكره ،ص 267-268

-Rebecca Cors, "what is a learning organization? Reflections on the Literature and Practitioner Perspectives",

)(3

Engineering Professional Development, University of Wisconsin-Madison, USA, 2003, p: 6.
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على تعديل قواعد اختال القرار وتطوير روتني ناجح الختيار البيئة (1).ويرى الباحثون أن البيئة اليت
تتميز باالستقرار والسكون أو حىت البيئة شديدة التغيري ،واليت تتميز مبعدالت عالية من املخاطرة ال
ميكنها حتفيز التعلم ،لذا فهي حباجة إىل نوع من االستقرار والتغيري يف خمتلف املتغريات البيئية ،ويرى
آخرون أن معرفة القادة وفهمهم اجليد ملختلف متغريات البيئة هو حمرك التعلم ،وليس قدرهتم على
حتديد األهداف ،كما يعتربون أن عناصر البيئة الداخلية هي مصدر أيضا للتعلم حيث يتم تقسيمها
إىل عدة متغريات وهي اهلياكل ،فاهليكل كما ستتم اإلشارة إليهم الحقا يعترب حمفزا للتعلم التنظيمي،
حبيث أن اهليكل املرن الذي يتميز بعالقات متشعبة ،وتغيب فيه سطوة السلطة يعترب مشجعا ومصدرا
للتعلم ،باإلضافة إىل نظام املعلومات واالتصال الذي يشرتط أن يكون فعال حىت يسمح بانتقال
املعلومات بكل حرية مما يشجع التعلم ،باإلضافة إىل منط القيادة الذي يتميز بالدميقراطية ،دون أن
ننسى المركزية التسيري.
 .2التّعلّم التّوليدي:apprentissage génératif :

ويركز هذا النوع من التعلم على التجريب املستمر والتغذية العكسية باملالحظة املستمرة لطريقة
املنظمات يف حتديد املشكلة وحلها ،وبالتايل التعلم التكيفي ليس إال مرحلة ممهدة للتعلم التوليدي(،)2
ومن وجهة نظر (سينج) فهو التعلم الذي يتعلق باالبتكار ،أي إجياد أساليب جديدة حلل
املشكالت( )3باإلضافة إىل ابتكار طرق جديدة يف التعامل مع البيئة اليت تنشط فيها املنظمة ،ويسعى
هذا املدخل إىل تغيري النظرة التقليدية اليت تقوم على أن التعلم هو عملية تأيت بعد مرتبة االبتكار ،إمنا
ميكن للتعلم أن يكون ابتكاريا ،ويضيف آخرون أن التعلم قد أصبح الوجه اآلخر لالبتكار ،فال ميكن
تشجيع االبتكار إال من خالل النمط املعريف واملهارى املناسب.
ويرى بيرت دريكر ( )P. Druckerأن املنظمات اليابانية هتتم بالتعلم االبتكاري ،وقد أطلق عليه
اسم التقليد االبتكاري فحسبه االبتكار مهما كان جذري أو تدرجيي فقاعدته احلقيقية هي التعلم
الذي يساهم يف حتويل االبتكار من نشاط فردي إىل منط سلوكي منظمي ،وبالتايل فالتجربة األسوأ
ليست هي التجربة الفاشلة وإمنا هي التجربة اليت مل نتعلم منها ،إل أن أكرب خسارة هي تكرار نفس
- Gabriel Guallino, op-cit, p: 65.

)(1

(-)2أزهار عزيز العبيدي "،أدوات التعلم التنظيمي ودورها في تبني مهارات التسويق أالبتكاري" ،جملة العزي للعلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة الكوفة ،العراق ،مج ،4ع ،2117 ،11ص .166
()3

 -حممد مفضي الكساسبة ،عبري محود الفاعوري "،قضايا معاصرة في اإلدارة" ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن ،2111 ،ص.128
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األخطاء ( .)1ومثال عن التعلم التوليدي ما فعلت مؤسسة ""Mark&Spencerعندما نقلت قدرهتا
وخبارهتا من ميدان جتارة التجزئة الذي برعت فيه إىل ميدان اخلدمات املالية لتحقق بذل قفزة مالية
لقدرهتا احلالية .كما أن بعض املؤسسات لغرض تعلم املفاهيم واألفكار اجلديدة ركزت على استخدام
األجيال اجلديدة من العاملني.

 التّصنيف الثّالث:

يعترب شون وأرجرييس أن تعلم األفراد أثناء التفاعل ضروري للتعلم التنظيمي والذي يؤثر باملقابل
على املستوى الشخصي .حيث يلجأ األفراد يف إطار التعلم إىل إجراء حبوث أو حتقيقات تعطي
منتوجا تعليميا يرتسخ يف شكل ( )un gisement de connaissancesولل على عدة اشكال:
 أن تبقى ممسكة عند األفراد وهذا أمر خطري يف حالة رحيل األفراد.
 أن ختزن يف ملفات
()2
 أن توضع يف شكل أهرامات تنظيمية تفسر التنظيم ألفراده أو احمليط اخلارجي.
كما يرى الباحثان أن التنظيم ميثل جمموعة أجوبة جملموعة من التساؤالت وجمموعة حلول
جملموعة من املشكالت .هذه النظريات متثل نظريات عمل ( )les théories d’actionتساعد عند
مواجهة وضع معني التنظيم على إنتاج اسرتاتيجية متكنها من حتقيق نتائجها املرجوة .لكن املالح أن
كل فرد يبين له تصورا خاصا عن النظرية العامة ( )théorie d’usage généraleيعتربها الباحثان دوما
ناقصة فيحاوالن تكملتها بوصف لاته مقارنة ببقية أفراد التنظيم وفق التغريات احلاصلة .ويشبه
الدارسان التنظيم جبسم حي حتمل كل خلية منه صورة عن نفسها ،خاصة ،جزئية ومتغرية طبقا للكل
الذي تنتمي إليه.
وبالتايل فاملمارسات داخل هذا التنظيم تتولد من هذه الصور :فالنظرية مرتبطة بالتمثيل الذي
يتبناه الفرد.
كما يؤكد الباحثان أن النظريات املستعملة الفردية تساهم يف خلق النظام التعلمي ويف احملافظة
عليه بينما يبقى هو مرتبطا هبذه النظريات الفردية اليت يدجمها األفراد يف عاملهم السلوكي .لكن يف
( - )1عمر أمحد مهشري "،إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة" ،ط ،1دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2111 ،ص .172
- Christine Rousseau, "les fiches de lecture de la chaire D.S.O : Chris Argyris et Donald Schon ; « Apprentissage

)(2

organisationnel ». Théorie, méthode, pratique", Ed de Boeck Université ; 1996, p : 6.
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نفس السياق يؤكد (أرغريس وشون) أنه ال ميكن أن نتحدث عن االستمرارية التنظيمية بربطها فقط
(.)1
بالتمثالت الذهنية الفردية أو اجلماعية .فاألفراد يف حاجة إىل مرجعية خارجية ترشدهم.
يقسم الباحثان (أرغريس وشون) التعلم التنظيمي إىل األصناف التالية :
 .1التعلّم أحادي الحلقة أو احادي

االتجاهL’apprentissage en simple boucle:

سبق وأن أشرنا إىل تعريف(أرغريس)حول مفهوم التعلم الذي عرفه على أنه "عملية اكتشاف
وتصحيح األخطاء يف املنظمة " ،ومسي هذا النوع من التعلم بالتعلم لو احللقة املفردة ألن هناك مفردة
من التغذية املرتدة تربط بني كل من النتائج املكتشفة لألفعال التنظيمية واالسرتاتيجيات واالقرتاحات
كما أن القواعد اخلاصة جبودة املنتج أو املبيعات أو أداء املبيعات تبقى نفسها دون تغيري )2( .ويسمى
أيضا تعلم املستوى األول ،وهناك من يسميه أيضا تعلم احللقة املفردة أو حىت التعلم التكيفي أو التعلم
غري االسرتاتيجي أو التعلم التحسيين ،ويعترب تعلما على املستوى التشغيلي أي حتسينا ألساليب العمل
()3
املستخدمة وبالتايل فهو تعلم على مستوى القواعد.
ويرى (أرغريس وشون) أن التعلم أحادي احللقة هو التعلم الذي يعدل لنا إجراءات العمل
وعادة ما يرتبط بنظريات النشاط) ، (La théorie d’actionوهو نتاج البحث التنظيمي الذي يربط
اخلطأ املكتشف باإلجراءات التنظيمية ،مبعىن نتائج النشاط البعيدة عن مستوى التوقعات واليت عادة
()4
ما حتدث مفاجآت.
ويرى الباحثان أن عملية التعلم التنظيمي أحادي االجتاه حتدث يف املكان الذي تكتشف فيه
األخطاء وتصحح ،ولل عندما ال تصحح املنظمة أخطائها بالشكل الذي يدفعها إىل التغيري يف
األنظمة والسياسات واالفرتاضات اليت تعترب السبب يف حدوث مثل هذه املشاكل )5(.وبصفة عامة
هذا التعلم هو عبارة عن التعلم من خالل األخطاء املكتشفة واليت تؤثر على نتائج املنظمة ،واليت ال
تسمح بتحقيق األهداف احملددة من قبل ولل دون التعديل يف أساليب وقواعد وسياسات العمل
- Christine Rousseau, Op. cit, p.8
- Chris Argyris, Donald A.Shon. Op. cit, pp 641-645.

)(1
)(2
)(3

-Frédéric Garcia et al, «Tensions paradoxales autour des apprentissages exploitation et apprentissage d’exploitation»,

revue management, vol 18, 2/2015.

Chris Argyris, Donald A.Shon, ibid, p 44.

)(4

( -)5رفعت عبد احلليم الفاعوري "،إدارة اإلبداع التنظيمي " ،ط ،1املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،2116 ،ص .111
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ويكون التعلم أحادي احللقة كافيا إلا كان بإمكان املنظمة تصحيح األخطاء عن طريق تعيري
االسرتاتيجيات التنظيمية والنمالج حيث يتعلق بالتوصل على أحسن األهداف املسطرة عن طريق
وضع األداء التنظيمي يف احلدود املرسومة عن طريق القيم واملعايري املتعارف عليها ( هذه القيم
()1
واملعايري ال تتغري منها  :نوعية املنتوج ،نتائج املبيعات ،استقرار العمال ).
ويشار إليه أيضا بالتعلم املتدين املستوى أو التعلم البسيط و اعتبار الباحثني هلذا املستوى على
أنه بسيط ال يعين قطعا أنه تعلم سيء أو غري مرغوب فيه ،وهناك العديد من املنظمات اليت تتبناه
وتعتربه تعلما منولجيا ،السيما البريوقراطية منها واليت تعمل يف بيئة مستقرة وسهلة التكيف وتبعث
على القليل من احلاجة إىل التغيري والتعلم  ،واليت تعتمد على هياكل تنظيمية هرمية ونشاطاهتا متيل
إىل الروتني والتكرار ،وهلذا السبب فإن هذا التعلم مييل ألن حيصل يف اجملال التنظيمي املفهوم جيدا.
يشري (أرغريس وشون) إىل أنه التعلم الذي حياف على املالمح الرئيسية للمنظمة وجمموعة
قوانينها وقيودها املنيعة يف تتبع وتصحيح األخطاء ضمن نظام معني فهو تعلم مييل إىل
االستنساخ.)2(.كما أن التعلم أحادي احللقة يهتم بإجياد حلول فورية ومباشرة للمعيقات اليت تشكل
أسباب ظاهرة للمشكالت التنظيمية واهلدف منه حتقيق احملافظة على تقدم املنظمة واستقرارها ،و
يرتتب عليه تعديال يف السلوك دون التعديل يف القيم واملتغريات احلاكمة لسلوك الفرد ،إل يتعلم
العاملون من جتارهبم وممارستهم وما يرتتب عنه من نتائج وخمرجات  ،ويف ضوء نتائج التغذية الراجعة
( )Rétroactionعن تل املخرجات للعاملني يظهر رضاهم أو عدمه لنتائج قراراهتم وتصرفاهتم
()3
وعندها إما حيرصون على تكرارها أو إعادة النظر فيها وتعديلها مث تطبيقها.
إن وجود التعلم أحادي احللقة يف املنظمة يعين أن هذه األخرية عبارة عن نظام لكي جيب
عليها:




أن تكون قادرة على الشعور مبا جيري حوهلا ومتابعة التغريات اليت حتدث يف حميطها.
القدرة على مجع املعلومات احملصلة من خالل التصاميم اليت تقود سلوكها.
القدرة على اكتشاف االحنرافات.

( - )2مؤيد الساعدي ،2013 ،مرجع سبق ذكره ،ص .214

Chris Argyris, Donald A.Shon. Op. cit, p :45.

)(1

( - )3بالل خلف السكارنة" ،التعلم التنظيمي ودوره يف حتقيق التحسني املستمر يف منظمات األعمال :دراسة ميدانية على شركات التأمني يف األردن" ،ع ،41جملة
كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،جامعة اإلسراء ،األردن ،2114 ،ص .112 – 111
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 القدرة على حتديد الوسائل الالزمة للتعديالت من أجل تدارك االحنرافات.
 إلا مت احرتام هذه املبادئ من طرف املنظمة فإهنا تكون هلا القدرة على التعلم من املستوى األول
()1
يف حلقة أحادية.
ومن االنتقادات املوجهة إىل هذا النوع من التعلم هو ما أشار إليه كل من )برهاالد وبيتيس(
)  " (Prahalad et Bettisإىل أن هذا التعلم حيدث داخل جمموعة من احملددات اليت تعكس
افرتاضات املنظمة وروتينها وأن هذه االفرتاضات أو القواعد تقيد التعلم التنظيمي ليكون تكييفي
وتتابعي ويركز على القضايا والفرص اليت تكون داخل اجملال التقليدي يف أنشطة املنظمة )2( .وأضاف
)ألتمن( إىل أن هذا النوع من التعلم تكون األخطاء مكتشفة ومصححة من خالل عملية حتسني
مستمرة واليت ميكن أن تفشل يف كشف وحتدي الفروض والقوانني القائمة .وكذل (ﺩهالقﺭ)،
 )Dahlgaardفقد وجه انتقادا إىل هذا النوع من أنواع التعلم على أنه ينحصر يف تعلم كيفية حدوث
()3
األشياء وأن قرارات األفراد فيه قد تكون مبنية فقط على القواعد.
ضح الحلقة األحادية للتّعلّم
ال ّ
شكل رقم ( )20يو ّ

نظرية

تطوير املنظمة بعد حتليل النتائج

العمل théorie d’action

القيم القيادية
Valeurs directrices

النتائج المحقّقة

Résultas atteint

النماذج القاعدية

استراتيجية العمل

Paradigmes de base

Stratégie d’action
.

Chris Argyris, Donald A.Shon, Op. cit, p 44

من الشكل السابق نالح أن التعلم أحادي احللقة ميس فقط اسرتاتيجيات العمل وأحيانا بعض
النمالج اليت ال تتغري ،وال ميس القيم القيادية.
-Van Wassenhove Wim, (2004), Définition et opérationnalisation d’une Organisation Apprenante (O.A.) à l’aide du

)(1

Retour d’Expérience, Ecole Nationale Du Genie Rural, Des Eaux Et Des Forets, 20 décembre 2004. P79.

-Prahalad, C.K and Bettis, R., The Dominant Logic: A New Link Between Diversity and Performance. Strategy

)(2

Management journal, Vol. 7 n :6, 1986, pp 485-506.

- Dahlgaard-Park, S.M," Learning From East to West and to east", The TQM Magazine, vol.18,n 2, 2006,

)(3
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 .2الحلقة الثّنائيّة للتّعلّم (:)L’apprentissage en double boucle

يقصد به لل النوع من التعلم الذي يستلزم تغيري القيم اخلاصة بنظرية االستخدام يف املنظمة
ولكن أيضا يف االسرتاتيجيات ومنالج وخمططات اإلنتاج ،حيث تعترب احللقة الثنائية كمرجع حللقيت
التغذية العكسية ،إل أن احللقتان تربطان الظواهر املالحظة من خالل النشاط مع االسرتاتيجيات
()1
وكذل مع القيم املقدمة من طرف هذه االسرتاتيجيات.
إن تعلم احللقة الثنائية يتخذ خطوة أو خطوات إضافية عديدة مقارنة بسابقه ،حيث أشار
(أرغريس وشون) إىل أن هذا املستوى من التعلم يرجع السؤال إىل السائل وال يكتفي باإلجابة عن
السؤال األول ،ويتم من خالل تفاعل ومشاركة مجاعية هتدف إىل تطوير خمططات جديدة وأشكال
لهنية مشرتكة ،مبا يؤدي إىل تغيري القواعد والسياسات واألعراف السائدة داخل املنظمة ويطلق على
هذا املستوى بالتعلم البنائي ،حيث يعاد تقييم التجارب وتغيري القواعد ومراجعة املعايري والقيم
التنظيمية  ،وقد ربط سينج هذا التعلم بالعمل اإلبداعي إل يرتبط بعملية اخللق و االبتكار كما أنه
يتميز أيضا بكونه يرتكز على التفسري املشرتك للمعلومات ،وقد وصف ( )Ghazerهذا املستوى بأنه
()2
وحيدث التعلم
تعلم يتجاوز رد الفعل البسيط للتغريات البينية عامة ،وأنه عملية تغيري مستمرة.
ثنائي احللقة عندما يتم اكتشاف اخلطأ وتصحيحه عن طريق ضبط وتعديل معايري وقيم وأهداف
املنظمة مبعىن أن عملية التكيف مع الظروف تتجاوز تعديل السلوك إىل األعمال إىل تغيريات يف القيم
واملعايري واألهداف اليت تشكل ثقافة املنظمة)3( .وهذا األسلوب من التعلم يستلزم البحث عن
السياسات واإلجراءات الوقائية اليت حتول دون وقوع املشكالت واألزمات ،فهو تعلم مستقبلي

اسرتاتيجي أكثر منه انعكاسات أو ارتداد أو نتيجة أفعال ،وهو يتطلب التفكري والتأمل وتوليد املعرفة
لتحسني األداء ،أو تطوير املنتوج أو حتسني طرق تقدميه خدمة .ويدخل هذا األسلوب من التعلم
()4
ضمن التعلم التنظيمي املعاصر.
هذا النوع من التعلم يفرض تغيريا يف منالج التفكري فمثال ليس تغيري حجم الطلبات بالنسبة
للمؤسسة ولكن تغيري نظام التموين ،فهو يتعلق بتعلم أكثر اسرتاتيجية والذي يشكل انفصاال بالنسبة
- Chris Argyris, Donald A.Shon, Op. cit, p 44.

()2

 -بلقاسم جوادي  ،مرجع سبق ذكره ،ص .16 – 14

()4

 -مجال يوسف بدير ،مرجع سبق ذكره ،ص .71 – 71

)(1

( - )3حممد بن علي إبراهيم الرشودي ،مرجع سبق ذكره ،ص.94
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للمعارف املوجودة يف املنظمة ،حيث تعترب عملية خلق املعارف مصدر رئيسي للميزة التنافسية
بالنسبة للمنظمات املتعلمة )1(.يرى "ألتمن " ( )Altmanأن التعلم لو احللقة املزدوجة أكثر منفعة
للمنظمة ألنه يتضمن مراجعة للنظريات والفروض اليت تسيطر عليها هذه املراجعة تقود إىل فهم أعمق
للمشاكل واحللول وإىل إعادة تقييم للمنافع والفروض اليت حتدد طريقة أعمال املنظمة والتفاعل مع
()2
بيئتها.
أشار (ﺩهالقﺭ)" إىل الفرق بني احللقة األحادية للتعلم واحللقة الثنائية للتعلم على أن األول يركز
على تعلم كيفية حدوث األشياء ،أما الثاين فريكز على فهم الغرض والسبب من حدوث األشياء هبذه
الطريقة املتعلمة )3( .وأنه على الرغم من أن التعلم لو احللقة املفردة يساهم يف رفع مستوى الكفاءة،
()4
فإن التعلم لو احللقة املزدوجة يساهم يف رفع مستوى اإلبداع وظهور أفكار جديدة للمنظمة.
من أجل مساعدة املنظمات لتحوهلا حنو املنظمات املتعلمة وإعادة تقييم أهدافها فإن
(أرغريس) أوصى بأن يقوم املسريين بتشجيع أعضاء املنظمة على مناقشة املنظمة يف مواقفها ،وكذل
قيمها ومبادئها )5(.العائق الرئيسي هلذا التعلم هو وجود الروتينات الدفاعية على مستوى األفراد أكثر
منها على مستوى املنظمة (اهلدف منها هو مقاومة التغيري) ،حيث أن هذه الروتينات متيز طريقة
التطبيق اليت جتنب أعضاء املنظمة من جتاوز أي عقبات أو الشعور بتهديدات اليت متنع يف نفس
()6
الوقت اكتشاف أسباب لتقبل التغيري والتأقلم مع الوضع اجلديد.
وكخالصة ملا جاء به كل من (أرغريس وشون) حول التعلم التنظيمي ،فإن التعلم أحادي
احللقة يعترب ككابح للفعالية التنظيمية ويعيق خاصة التغيريات اليت ميكن أن حتدث يف املنظمة ،هلذا
تركزت حتليالت الباحثني وألمهية التعلم الثنائي ،وحسب الباحثني فإن جناح هذا األخري (التعلم ثنائي
- Helfer J-P, kalika M et Orsoni J," Management : Stratégie Et Organisation", 7ème éd, Vuibert, 2002, p398.

- Altman Yochanan," Learning, leadership, teams: corporate learning and organisational change" , Journal of

)(1
)(2

Management Development, Vol. 18 n : Vol. 17 n :1 ,0997, pp 44-55.

- Su Mi Dahlgaard-Park, "Learning from east to west and west to east", The TQM Magazine, Vol. 18 n : 3, 2115,

)(3

pp.216 - 237

- Ortenbald, Anders, the learning Organization: Towars an Integrated Model. The learning Organisation, Vol. 11 n: 2,

)(4

2004, pp 129-14

- Dupuichi-Rabasse Françoise, "Gestion des compétences et management des connaissances" , éditions Liaisons,

)(5

2002, p 72.

- Van Wassenhove Wim, Op. cit, p45.

)(6
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احللقة) ال يتم إال بالقضاء على الروتينات الدفاعية )1(.كما ميكن للتعلم أحادي احللقة أن يتحول
إىل تعلم ثنائي احللقة إلا مت تغيري من خالله اإلدراك اجلماعي حنو الوضعيات والتعديالت يف املعايري
التنظيمية ،ووضع فرق احلوار وحلقات اجلودة وأيضا اإلرادة بااللتزام باملعايري اجلديدة املوحدة للنشاط
مثل "اإليزو" حىت ميكن أن يصبح يف وقت مالئم من أجل حتفيز التعلم أحادي احللقة ولكن أيضا
()2
ثنائي احللقة وهو ما ميثل التحول حنو منولج املنظمة املتعلمة.
وبالنظر للتصنيفات اليت قدمها كل من (أرغريس وشون) للتعلم فإن هذا األخري (التعلم ثنائي احللقة)
هو أحسن وسيلة إلنشاء املنظمة املتعلمة ،ويرى املؤلفان أنه بواسطة هذان النوعان يتم القضاء على
الروتينات الدفاعية يف الفكر اإلداري ،حيث يتم التعرف عليها من خالل العمل وحتقيق مستمر لقيم
()3
التعلم التنظيمي الذي يعترب مرتبطا بقدرة املنتظمة عل االستمرارية.
ضح الحلقة الثنائية للتّعلّم
ال ّ
شكل رقم ( )27يو ّ

نظرية العمل théorie d’action

تطوير املنظمة بعد حتليل النتائج

القيم القيادية

Valeurs directrices

النتائج المحقّقة
Résultas atteint

استراتيجية العمل

Stratégie d’action

النماذج القاعدية
Paradigmes de base

المصدرChris Argyris, Donald A.Shon, Op.cit p4 .:

من الشكل السابق نالح أن التعلم ثنائي احللقة ميس اسرتاتيجيات العمل والنمالج القاعدية
و القيم القيادية خالف للتعلم أحادي احللقة.

()2

-Chris Argyris, Quand l’entreprise apprend, alternatives économiques, N 271, juillet – août, 2008,p89.
-

)(1

مصطفى حوحو" ،متطلّبات االنتقال من المنظّمات الكالسيكية إلى المنظمات المتعلّمة :دراسة حالة المديرية اإلقليمية لالتصاالت بتلمسان " ،رسالة

ماجستري يف علوم التسيري ،ختصص تسيري املوارد البشرية غري منش ورة ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر،
 ،2111ص.67
()3

-

المرجع نفسه  ،ص.51
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لكرنا يف تعريفنا للتعلم األحادي والثنائي الدورة مصطلحني سنحاول بإجياز توضيح كال منهما:
مصطلح نظرية التصرف هو وسيلة لتوضيح املعارف العملياتية و ميكن لنظريـة التصـرف أن تأخـد
شكلني اثنني  -النظرية املعلنة و اليت تتعلق " مبا نريد فعله" و هذا يعين رسم بياين للنشاط املقرتح.
()1
والشكل الثاين نظرية االستخدام واليت تتعلق مبا أجنز فعالا يعني رسم بياين للنشاط احملقق.
وثنائي الحلقة
ضح مقارنة ما بين التعلّم أحادي الحلقة
الجدول رقم ( )20يو ّ
ّ
وثنائي الحلقة
التّعلّم أحادي
ّ
-

يتولد نتيجة استعمال املعرفة.

-

ال يقوم على الروتني.

-

يقوم على النمالج املوجودة.

-

يقوم على النمالج اجلديدة.

-

حميط متحكم فيه ومستقر.

-

حميط غري أكيد.

-

جنده يف كافة املستويات التنظيمية.

-

يتولد يف املستويات العليا.

-

يسمح بتكييف املهام ،القواعد واهلياكل

-

يتعلق بتطوير هياكل وقواعد خمتلفة (مصدر للميزة

-

يتولد من التكرار

ثنائي الحلقة
التّعلّم ّ

روتيين

التنافسية).

(حتسني ما هو موجود)
-

عملي

-

اسرتاتيجي

-

تقوية وتدعيم املنظمة احلالية.

-

ميثل سبب التغيري التنظيمي

-

كيف؟

-

ملالا؟

المصادر:
Sandra Charreire Petit, L’Apprentissage Organisationnel, Quand Les Expériences Centres Cotoient Les Expériences
Délocalisées, Présntée lors de la cinquième Conférence de L’AIMS, Lille, France, 1996, p 5

- Helfer et al,, Op. cit, p45., p398.
-

من خالل مالحظة الشكل قد يبدو للوهلة األوىل أن هذين النوعني متعارضني لكن ميكن أن يصبحا
متكاملني مع بعضهما عرب الزمن.
Jacques Leplat, Apprentissage Organisationnel, Théorie Méthode Pratique, pistes1, vol 4, N° 01, Mai 2002.

)(1
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 .3التّعلّم ثالثي الحلقة)L’apprentissage en triple boucle( :
إضافة إىل النوعني السابقني ،فقد قدم كل من منولجا ثالثا للتعلم وهو " التعلم الثالثي احللقة"
الذي اعتربه الباحثان كمصدر لتعلم التعلم أي تعلم من الدرجة الثانية الذي يتميز بالنشاط الذي من
خالله املنظمة تنظر إىل نفسها من أجل تشخيص معوقات التعلم (التقليد ،الروتينات الدفاعية،
التدرج الكبري يف السلطة ،احتجاز املعلومات.. .اخل) ،وهو يؤدي أيضا إىل إعادة تقييم قيمها
األساسية اليت هتدف إىل جتاوز التوقعات العادية من أجل إعادة فهم املعىن احملدد للتصرفات (إعادة
التأطري)
حيدث التعلم ثالثي احللقة عندما تتعلم املنظمة الكيفية اليت ميكن هبا حدوث التعلم األحادي
والثنائي احللقة ،حيث يهدف هذا النوع من التعلم إىل مساعدة املنظمة على إدراك آلية التعلم
املناسبة اليت متثل ولل من خالل إعادة  (désapprendre) ،اإلطار الكامل حلدوث عملية التعلم يف
املنظمة أو ما يسمى تقييم األساليب واألنظمة املوجودة ودراستها بنظرة شاملة لتطوير مفاهيم وأسس
جديدة تعمل على صياغة هياكل تنظيمية مالئمة لعملية التعلم ،وأحد أهم األساليب والطرائق اليت
تفيد املنظمة يف التعلم هو تقومي األداء ،فمثال عندما حتدد املنظمة الفجوة بني النتائج املستهدفة
واألداء الفعلي تدرك بأهنا حباجة إىل التعلم إلجياد أساليب وعمليات جديدة ولل لسد هذه الفجوة
.وبالتايل فإن هذا النوع من التعلم يهدف إىل مساندة املنظمة يف التحول إىل حال أفضل عن طريق
فهم الكيفية اليت تتم هبا عملية التعلم من املواقف املختلفة اليت متر هبا وتوضيحها والتأمل فيها وإجياد
طرق جديدة للفهم .من خالل ما سبق ميكن توضيح أهم الفروق اجلوهرية املوجودة بني التعلم أحادي
()1
احللقة والثنائي والثالثي واليت تتمثل يف االيت :
 حيدث التعلم األحادي احللقة عندما يتم تصحيح األخطاء ،ولل من خالل تغيري السلوك املتبع
يف حتقيق اهلدف.
 أما التعلم الثنائي احللقة فيحدث عندما يتطلب تصحيح األخطاء تعديل ملعايري وسياسات
وأهداف املنظمة ،أي أن عملية التكيف مع ظروف البيئة املتغرية تتجاوز تعديل السلوك إىل تغيري يف
القيم واألهداف اليت تشكل ثقافة اجملتمع.
( - )1حممد بن علي إبراهيم الرشودي ،مرجع سبق ذكره ،ص.69
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 وحيدث التعلم الثالثي الدورة عندما يتطلب تصحيح األخطاء حتليل املواقف والتأمل فيها وإجياد
أطر جديدة للفهم.
 وإمجاال ميكن أن نقول إن التعلم الثنائي والثالثي يهتمان (بلمالا وكيف) نستطيع تغيري املنظمة إىل
نطاق أوسع من اخلطط واالسرتاتيجيات ،يف حني يهتم التعلم األحادي بقبول التغيري من خالل
اكتشاف األخطاء وتصحيحها مبا هو متاح من أهداف وسياسات قائمة.
ضح المستويات الثالث للتّعلّم حسب ""Argyris et Schön
ال ّ
شكل رقم ( )20يو ّ
عدم الت ّكي ّف أو الأخطاء

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

نظام الت ّعل ّم

القيم المتحكّمة

التصر ّفات

التّعلم أحادي الحلقة

ثنائي الحلقة

ثالثي الحلقة

تعديلات
تعديلات
تعديلات

من إعداد الطالب
Pesqueux Yvon et Durance Philippe, « Apprentissage Organisationnel, Economie de la connaissance : mode ou
model ? » , Cahiers du LIPSOR Laboratoire d’investigation en perspective, stratégie et organisation, CNAM. Paris ; Série
recherche n°6, Septembre 2004 ; p 21
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سادسا-طبيعة التعلّم:

قبل املضي قدما يف تبيان خاصية كل من التعلم الفردي والتعلم التنظيمي ويف كشف خبايا
التداخل احلاصل بينهما .وجب علينا أن نتوقف عند التعلم كمفهوم جمرد ولل لتحديد طبيعته ومتييز
أهم النقاط اليت خيتص هبا وخيتص هبا كنشاط إنساين.
 .1التّعلم عمليّة نشطة:

فسواء تعلق األمر بالنظرية السلوكية ( )la théorie Behivioristeاليت تعترب التعلم :كتغري للسلوكات
البشرية احلاصلة عندما حيدث تغيري يف احمليط" )1( ،أو النظرية املعرفية اليت ترى فيه " تغيريا يف حالة
املعارف "( )2فإن التعلم عبارة عن عملية نشطة ( .)Processus Actifففي النظرية السلوكية ننطلق من
فرضية أن هناك قوانني عامة تشرح السلوك اإلنساين .إل أن السلوكيني يشبهون الفرد بنظام معزول
متاما ومتأثر مبحيطه عرب عدة سريورات تدعى مؤثرات يتم اإلجابة عنها مبخرجات يف شكل
سلوكات .وعليه فالتعلم هو عبارة عن تغيري ،تكيف للسلوك يتم قياسه من خالل وضع مؤشرات يف
شكل منحنيات للتعلم (.)Courbe d’apprentissage
أما بالنسبة للنظرية املعرفية فإن التعلم عبارة عن تغيري يف حالة املعارف عند الفرد .فما حيدد
سلوك الفرد هو نشاط أو فعل مرتبط باحلالة اخلارجية وبطريقة تأويلها من الفرد وفق جتاربه السابقة.
حيث أن إدماج هذين املصدرين من املعلومات هو الذي يشكل أساس نشاط الفرد يف حالة ما .أي
()3
أن الوضعية وتأويلها هي حمددات السلوك.
 .2التّعلّم نشاط اجتماعي:

ولل أننا نتعلم مجيعا كأفراد ،مع وجود هياكل مدعمة ،كاألسرة ،املدرسة ،العمل ،واليت توفر لنا
كل اهلياكل وأنواع املعرفة .فنحن نستقي معارفنا من هذه اهلياكل بداية من األسرة والعشرية مث تأيت
املؤسسات التعليمية .حيث طورت آليات التعلم النظامية هذه تقليديا منذ وقت اليونانيني لتجعل من
املمكن نقل املعرفة عرب األجيال .ويف النصف األول من القرن املاضي كان يتبع التعلم يف املدارس
انتقال الفرد إىل تنظيمات العمل .وهناك كان األفراد يتقدمون بصفة مستمرة يف السلم الوظيفي
- Corinne Tanguy Op. cit, p .041
- Corinne Tanguy, Ibid, p 146.

- Ibid, p 104.

)(1
)(2
)(3
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اهلرمي ،ألربعني سنة أو ما شابه لل حىت التقاعد .وكانوا حيصلون على املزيد من التعلم .أما حديثا
ونتيجة لعدة تغيريات فرضها " عصر املعلومات" مبا يف لل عوملة املعلومات ،والتدفقات املالية،
وزيادة منافسة األعمال وزيادة املعرفة .أصبح الكثري من األشخاص يف جمتمعنا احلايل حيتاجون إىل
املشاركة يف " التعلم مدى احلياة"( )Apprentissage tout au long de la vie( )1أي أن على األفراد
تعلم مهارات جديدة ،ومعرفة جديدة طوال حياهتم ،مع تواجد أعمال جديدة واختفاء أعمال قدمية.
وقد اختفت اخلطوط اليت تفصل بني التعليم (املعرفة واملهارات املكتسبة) التدريب_ املعرفة
واملهارات املرتبطة بعمل حمدد ،أو مهمة معينة) والتطوير (املعرفة واملهارات اليت توفر وظائف ومناصب
مستقبلية) .كما أن التجزئة بني املعرفة النظرية ،واملعرفة العملية قد تالشت وظهرت باملقابل حتالفات
بني املؤسسات التعلمية واهليئات املهنية وتنظيمات العمل .وباملثل سيحتاج التعلم إىل أن حيدث
ليس فقط على املستوى الفردي ،وإمنا أيضا يف اهلياكل نفسها ،مما يزيد االهتمام مبفهومـ التعلم
()2
التنظيمي.
إن التعلم ال يتم إال فرديا وبالطريقة الذاتية اليت متكن الفرد من االستيعاب والفهم ملا يريد تعلمه
أو جتريبه ،وإن األفراد خيتلفون يف قدرهتم وجدارهتم على التعلم ومهاراته اخلاصة .فمن الواضح أن
املهارات األكثر حرجا اليت يكتسبها الفرد وهي جدارة التعلم الذايت (Compétence d'auto-
 )apprentissageواليت تشري إىل قدرة متميزة لدى األفراد متكنهم من أن يتعلموا بفاعلية يف احلاالت
املختلفة والتعلم الذايت الذي يشري إىل أن الكينونة الفردية هي اليت يتم فيها التعلم ،فالذاكرة وهي
املكون اجلوهري للتعلم هي لاكرة الفرد باألساس .ومع لل فإن التعلم (الضمين على شاكلة املعرفة
الضمنية) ال يتم إال يف إطار اجتماعي أي يف إطار التفاعالت املختلفة مع اآلخرين وسياقات حمددة.
وهذا مضمون نظرية التعلم االجتماعي (.)Théorie d’ apprentissage social.
وهذه النظرية تقوم على األساس أن التعلم يتحقق من خالل التفاعل مع اآلخرين .وإن هذا
التفاعل ال جيري يف الفراغ وإمنا يف إطار عالقات اجتماعية معينة ميكن أن تعمل على تشجيع عملية
التعلم أو إعاقاهتا .ففي الشركات لات البيئات أو الثقافات احملافظة (وكذل يف اجملتمعات) يكون
التعلم السليب هو السائد .وهذا النمط من التعلم مييل إىل احملافظة على احلالة القائمة ومبادئها
()1
()2

-

رحبي مصطفى عليان ،عبد احلاف سالمة "،إدارة مراكز مصادر التعلم" ،ط ،1دار اليازوري العلمية ،عمان ،األردن ،2112 ،ص .14

 -رحبي مصطفى عليان ،المرجع نفسه ،ص .19
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وافرتاضاهتا مما مينع التعلم الالحق لكل ما خيالفه .ومثل هذه البيئة احملافظة يف الشركات جتعلها تعمل
()1
داخل حلقة مفرغة ( )Cercle vicieuxللتعلم السليب املعيق للتغيري .

أهم نظريّات التّعلّم:
سابعاّ -

نظريات التعلم هي حماوالت لتنظيم حقائق التعلم وتبسيطها وشرحها والتنبؤ هبا وتفسريها.
وهناك اختالفات متعددة حول تفسري عملية التعلم .ولقد قادت هذه التفسريات إىل عدد من
املدارس أو الطرق أو النظريات .وقد حاول كل فريق أن يصل إىل مفتاح السلوك البشري عن طريق
إجراء التجارب والتوصل إىل بعض النتائج .ومل تقم أي نظرية حىت األن بعمل مميز يف هذا اجملال.
وال ش أن السبب يعود التساع موضوع التعلم اتساعا هائال وللعدد اهلائل من احلقائق اليت
ينبغي التعامل معها يف هذا اجملال ،أكثر مما يعود إىل االفتقار للجهد املبدع من قبل املنظرين فاألعداد
الكبرية من احملاوالت اليت قام هبا العلماء يف هذا القرن لتقدمي نظريات للتعلم قابلة للتطبيق ،شاهد
على نضال علماء النفس يف سبيل التعامل مع هذا املوضوع اهلام .ويبني تاريخ نظريات التعلم أهنا

تقدمت من التفسريات البسيطة امليكانيكية أو اآللية لتعلم اإلنسان إىل تفسريات أكثر تركيبا
()2
وتعقيدا.
تعترب نظريات التعلم الفردي جذور التعلم التنظيمي وبناء عليه فان فهم آليات وأبعاد تعلم
األفراد يعترب منفذا الزما للعبور إىل نظرية التعلم التنظيمي .وميكن تتبع التطور العلمي للتعلم عرب
مداخل عدة ولكن اإلسهام األبرز يف لل يعود إىل جماالت علم النفس وعلى امتداد زمن طويل.
ويعرف أنسى حممد أمحد قاسم نظريات التعلم بأهنا "طريقة معاجلة جملموعة من العمليات أو
()3
العوامل واملتغريات الوسيطة اليت تفرتضها بطريقة معينة لتفسري عملية التعلم".
إن أصحاب نظريات التعلم مييلون إىل أن يقسمون أنفسهم إىل اجتاهني:



االجتاه األول :النظريات السلوكية:
االجتاه الثاين :النظريات املعرفيةThéorie cognitives :

Théorie du bihaviorisme

()1
والسلوك التنظيمي" ،د.ط ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،العراق ،2111،ص .258
 -عادل داغر ،منقد حممد وحرحوش"،نظرية المنظّمة ّ

( - )2جودت عبد اهلادي ،مرجع سبق ذكره ،ص .24

( - )3أنسى حممد أمحد قاسم" ،علم نفس التعلم") ،د.ط( ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،القاهرة ،2111 ،ص .41
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السلوكية : Théorie de l’apprentissage comportemental

مت تأسيس أوىل نظريات التعلم السلوكية رمسيا مع نشر كتاب جون واطسون الكالسيكي عام 1711

بعنوان علم النفس ،باعتباره وجهة نظر سلوكية ،وغالباا ما ياعد واطسون أباا للسلوكية ،وميكن تلخيص
رأي واطسون من خالل االقتباس الشهري لهِ " :
أيضا عاملا
أعطين
عشرة أطفال ارض اعا أصحاء ،وأعطين ا
َ
ا
حمد ادا من قبلي ألضعهم فيه ،وسأضمن ل أنين سآخذ أيا منهم عشوائيا وأدربه ليصبح من
االختصاصيني الذين قد أختارهم :طبيب أو ٍ
حمام أو فنان أو قائد أو تاجر ،نعم ،بل حىت متسول أو
لص ،بغض النظر عن مواهبه وأوهامه وميوله وقدراته ودعواته ومنجزات أجداده" ،فببساطة ،يعتقد
واطسون أن مجيع السلوكيات ما هي إال نتيجة للتجربة ،)1(.و بذل يكون علم النفس علما
موضوعيا و حمددا )2(.وسرعان ما غدت دارسة السلوك دارسة موضوعية لات شهرة كبرية كوسيلة من
()3
وسائل مجع املعلومات.
ركزت النظرية السلوكية على أمهية البيئة يف التعلم ،و أن ما يستحق دارسته عن تعلم اإلنسان
هو ما ميكن مالحظته فقط ،لذا مل يتطرق السلوكيون إىل األحوال الذهنية و عمليات التفكري و
غريها()4؛ وما ساهم يف لل أن أغلب الدارسات اليت جترى حول كيفية تعلم الكالب قفز
احلواجز مثال ،أو عبور املمرات للوصول إىل اهلدف ما هي إال حماوالت للوصول إىل اهلدف الرئيسي
لعلم النفس ،و هو معرفة اخلصائص العامة للسلوك و حتديد املتغريات الرئيسية اليت تؤثر على هذه
اخلصائص؛ و لل فإن دارسة العالقات بني هذه املتغريات و السلوك تعترب على جانب كبري من
()5
األمهية ألهنا تساعد على معرفة املبادئ الرئيسية للتعلم.
لقد اعتمدت السلوكية على مبدأ املساواة بني اإلنسان واحليوان ،من حيث أهنا تعترب اللغة عبارة
عن جمموعة من العادات الكالمية يكتسبها اإلنسان انطالقا من املفهوم السلوكي لالكتساب؛ ولعل
)(1

- Hasan Bacanlı ,"Learning and teaching : Theories,approches and models " Turkiye, Ankara, 2016,P 19.

( - )2أنور حممد الشرقاوي "،التّعلّم :نظريّات وتطبيقات" ،د.ط ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،مصر ،2114 ،ص .15

( -)3عبد الرمحن حممد العيسوي" ،الوجيز في علم النّفس العام والقدارت العقلية" ،ط ،1دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2114،ص .94
( - )4المرجع نفسه،

( -)5أنور حممد الشرقاوي ،المرجع نفسه ،ص .19
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لل يعترب مثابة إلغاء لعقل اإلنسان من قدرته ودعوة للحد من قدراته ،يف الوقت الذي نعرف بأنه
()1
ميل ما ال هناية من األساليب واأللفاظ بقدر بسيط من األصوات.
 .1نظرية جون .ب .واطسون ) Watson. B Jonـ( (*)2
كان واطسون غري راضي عن املمارسات السائدة يف علم النفس األمريكي (البنيوية ،والوظيفية)
 ،وكان يرى أن احلقائق املتعلقة بالشعور ال ميكن اختبارها وإعادة احلصول عليها بواسطة املالحظني
املدربني ألهنا تعتمد على انطباعات فطرية  ،وعقد العزم علـى جعـل علـم النفس علما جديرا باالحرتام
مثل العلوم الطبيعة  ،ويف عام  1712م بدأ يف إلقـاء حماضـراته والكتابة لنشر آرائه  ،وأعلن ميالد احلركة
السلوكية اليت سادت ملدة ثالثني عامـ ا )3( .وقد تأثر يف حباته بالعلماء الروس ودرس الفلسفة يف
جامعة شيكاغو علـى يد ( جون ديوي ) ولكنه وجده يستعصي على الفهم فاجته إىل علم النفس
وتلقى تدريبه يف إطار النظرية الوظيفة ولكنه وجدها غري كافية ووجد يف أعمـال بـافلوف خمرجـا لعلـم
الـنفس يف أمريكا لالنتقال من املنهج العقلي إىل علم أكثر موضوعة وبذل أطلق صيحته السلوكية
أثناء دراسـاته العليا  ،كـان يتكـسب عـن طريـق االعتنـاء بـالفئران فـي املعامـل واخلدمـة فـي املطاعم .
أصيب بنوبات قلق وخوف شديد وعدم قدرة على النوم بدون إضاءة تعاىف منها بعـد راحة قصرية
واستطاع العودة إىل عمله يف العام الذي حصل فيه على درجته العلمية األولـى ،وقد أثرت عليه هذه
()4
التجربة الشخصية فيما بعد يف جتاربه عن اخلوف وطرق إزالته.
يف سنة  1721حاول ) (Watsonومساعديه أمثال ) (Rayner Rosalieبتوضيح كيف
أنٍ ٍ االنفعاالت مثل :اخلوف ميكن كتساهبا ،انطلق( واطسن) من منطق أو أساس أنه يوجد عالقة
تواصل مباشر بني اجلهاز العصيب واستجابة اخلوف وبعض املثريات اخلاصة مثل :الصوت املرتفع أو
املفاجئ .مالا حيدث إلا وجد مثري حمايد ملثري آخر؟ " )" (Watson et Raynerقاما مبحاولة جتريبية
على الطفل( )Albertالذي يبلغ عمره  7أشهر ،لقد كان الطفل مثل األطفال اآلخرين ال خياف من
( - )1صاحل بلعيد" ،دروس في اللسانيات التطبيقية" ،ط ،6دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2117 ،ص .21
()2

* جون برادوس واطسن() )Watson broadus Johnعامل نفس أمريكي عاش بني)1847م1715-م( ،ابتكر وسيلة لتحديد قدرة احليوان على

التمييز بني املثريات البصرية .يعد متطرفا يف نظرته للعم لية النفسية فيعترب كافة النشاطات اإلنسانية مبثابة سلوك مبا فيها اللغة ،و بعد إصدار كتاب

(السلوكية)ا كتبت الصحيفة اللندنية" :إن هذا الكتاب ال يطمح إىل تطوير علم النفس فحسب ،بل و ميثل منظومة فكرية تدعوا إىل تطوير األخالق و
الدين و التحليل النفسي.
( - )3دافيدوف ،لندال ،ترمجة  :سبد الطواب وآخرون" ،مدخل إلى علم النفس" ط ، ،1الدار العربية ،بريوت ،لبنان  ،1781 ،ص .18
( -)4لطفي فطيم وآخرون ،نظريات التعلم المعاصرة وتطبيقاتها التربوية ،ط ،1مكتبة النهضة املصرية ،1781 ،ص .114
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احليوانات اليت هلا فرو و عندما كان يرى الفأر األبيض كان يفرح .لكن الباحثان سوف يدخالن مثري
آخر الذي هو الصوت املفاجئ املرتفع يف كل مرة يظهر فيها الفأر األبيض وهذا فجر للطفل سلوك
البكاء والصراخ عند رؤية الفأر األبيض .وبعد عدة مرات من احملاوالت أصبح الطفل عندما يرى الفأر
فقط بدون أي صوت خياف منه وهذا ما أدى إىل ظهور اخلوف املكتسب .وهبذا ميكن التفسري
بنفس الطريقة ،ظهور عدة خماوف لدى الطفل من حيوانات هلا فرو ومن أي حيوان آخر بنفس
الطريقة )1( .استطاع فيها أن يزيل اخلوف لدى طفل كان خياف من األرانب كما قام (واطسن)
بتجربة أخرى ولل عن طريق تقدمي أرنب أبيض مبصاحبة مثري يستدعي السرور لدى الطفل (تقدمي
بعض احللوىٍ استطاع تدرجييا التخلص من هذا اخلوف املرضي.
إن هذه الدراسات قدمت(واطسن) دليال على أن السلوك املرضي ميكن ٍا كتسابه كما ميكن
التخلص منه وبالتايل ال يوجد فرق بني طريقة اكتساب السلوك العادي وطريق اكتساب السلوك
املرضي ألن العملية الرئيسية يف كلتا احلالتني هي أصال عملية تعلم وعملية تكوين ارتباطات بني
مثريات واستجابات ،وقد أدى جناح (واطسن) يف جتاربه هذه إىل االعتقاد بأنه يستطيع السيطرة على
()2
مثرياتٍ السلوك بطرائق ال حصر هلا تقريبا عن طريق ترتيب تتابع املثريات واالستجابات.
شرطي إليفان
 .2نظريّة االنعكاس ال ّ

بافلوفClassical Conditioning Theory:

:

هي أول النظريات االختزالية ظهورا وأكثرها شيوعا )3(.يعترب بافلوف من العلماء التجريبيني،
استطاع يف دراسته الفسيولوجية أن يكشف عن القوانني اليت ختضع هلا إفرازات الغدد ،وبني أن هذه
اإلفرازات انعكاسية فطريه تضطرب أحيانا ،وكان علماء الفسيولوجيا يعتقدون أن هذه تغريات نفسية
ال ختضع إىل أصول فسيولوجية فرتكوها ،لكن بافلوف أعتقد أن هذه خاضعة للقوانني طبيعية معينة
قابلة للبحث بواسطة الطرق الفسيولوجية الدقيقة ،باستخدام أسلوب العلم الطبيعي الذي جيمع
()4
الوقائع الالزمة عن طريق املشاهدة واملالحظة.
éd, 2008, p

ème

-Jo. Godefroid. Psychologie, « science humaine et science cognitive » , Deboeck. Bruxelles. Belgique, 2

(- )2عماد عبد الرحيم الزغول" ،نظريّات التّعلّم" ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2111 ،ص .42

)(1

336.

( -)3عبد احلميد عبد اجمليد ،عبد احلميد عبد احلكيم ،نظريات التعلم (رؤية إسالمية) ،جملة جامعة أم درمان ،السودان ،ع  ،2111 ،6ص .11
( -)4أمحد زكي صاحل ،مرجع سبق ذكره ،ص .158 – 159
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تعرف هذه النظرية بتسميات مثل نظرية التعلم االستجايب و هي إحدى أنواع التعلم املهمة،
( )Conditionnement réflexifأو االشراط االنعكاسي؛ و يرجع الفضل يف ظهور هذه النظرية و بلورة
أفكارها يف التعلم إىل العامل الروسي الشهري إيفان بيرتوفيتش بافلوف*() Ivan Petrovich Pavlov( )1
كما ساهم )جون واطسن (أيضا يف تطوير مفاهيمها من خالل أفكاره ،وأحباثه اليت أجراها
على احليوانات واألفراد يف الواليات املتحدة األمريكية )2( .وإن جل اهتمامنا يف هذه النظرية ينصب
حول تفسري بافلوف لعملية التعلم وما تتضمنه من مبادئ ومفاهيم تنبين عليها يف هذا التوجه.


مل ّخص تجربة بافلوف:

()3

كان مهتم ا بدراسة فسيولوجية اهلضم لدى الكالب عندما اكتشف بالصدفة االشرتاط البسيط.
الح بافلوف*( 4عندما كان يدخل غرفة الكالب اليت جيري فيها جتاربه أن لعاب الكالب يسيل
قبل إجراء التجربة واعتقد أن هذه الظاهرة هي نفسية إال أنه الح استمرار هذه الظاهرة ولذل أراد
دراستها للكشف عن أصل هذه االستجابة .وقبل قيامه بالتجارب على هذه الظاهرة قام بافلوف
بعمل جراحة يف صدغ الكلب وثبت فيه أمبوبة اختبار صغريه حىت ميكن قياس كميه اللعاب اليت
يفرزها الكلب .وبعد انتهاء العملية يف احدى جتاربه قام بإصدار صوت من شوكة رنانة ملدة  7أو 8
ثوان ومل حيدث خالل لل إفراز اللعاب وعقب انتهاء صوت الشوكة الرنانة مباشره قام بوضع
مسحوق اللحم يف فم الكلب وحينئذ الح سيل اللعاب وقد استمرت عملية تعاقب تقدمي مسحوق
(-* )1ايفان بيرتوفيتش بافلوف)1715 – 1845( ) Ivan Petrovich Pavlov

عامل نفساين روسي درس الطب ووظائف -األعضاء؛ واهتم بدراسة عملية التعلم يف حماولة منه لفهم آليات اجلهاز العصيب واهلضمي ،بدأ أعماله بعد
تصميمه جلهاز يقيس كمية سيالن اللعاب عندما يوضع الطعام ،واستخدمه لقياس كمية اللعاب املنسابة ملثريات حمايدة اليت تصبح شرطية نتيجة

بردات الفعل االنعكاسية وصياغة مبادئ وقوانني
اقرتاهنا مبثري طبيعي )طعام( يف حماولة منه لتفسري عمليات التعلم .وهبذا كان قد اكتشف ما يعرف َّ
التعلم االشراطي ،أو ما يعرف بقوانني االشراط الكالسيكي؛ وقد فرق بني نوعني من االنعكاسات األولية: 1-انعكاسات بسيطة ،انعكاسات معقدة.

السلوك اإلنساني بين النّظريّة
لالستزادة ينظر :عماد عبد الرحيم الزغول ،2111،مرجع نفسه ،ص  .42وينظر :شعبان علي حسني السيسي ،علم النفس« :أسس ّ
والتّطبيق" ،ط ،1املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية ،مصر ،2111،ص256

( - )2عماد الزغول ،مرجع سبق ذكره ،2111 ، ،ص .41

( - )3ينظر :أنسى حممد أمحد قاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص 141-140

( * )4جيدر بنا أن نتذكر أن بافلوف كان خملصا كل اإلخالص لفهم السلوك عن طريق حماولة فهم وظائف أعضاء جسم الكائن احلي .وأن التعلم مل

يكن موضع اهتمامه احلقيقي .والواقع إن بافلوف نفسه مل يكن متحمسا كثريا الستخدام أفكاره يف خدمة علم النفس .وأنه ظل يؤمن بأن جتاربه هي

دراسة فسيولوجية خالصة للعمليات الدماغية .واجلدير بالذكر أن طريقته االشراطية مل تكن تسمح بإجراء أي قياس مباشر ا جيري يف الدماغ مثل
الكثري من الدراسات األخرى املعاصرة اليت تستخدم أساليب اإلثارة اجلمجمة الداخلية.

لالستزادة ينظر :مصطفى ناصف" ،نظريات التعلم " دراسة مقارنة" ،مراجعة :د .عطية حممود هنا ،عامل املعرفة ،ع  ،91أكتوبر  ،1781ص.95
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اللحم بعد انتهاء صوت الشوكة مباشره إىل حوايل عشرة مرات ،وبعد حوايل  30مره من تعاقب إصدار
الصوت وتقدمي مسحوق اللحم بدأ الكلب يف إفراز كمية كبرية من اللعاب فور مساعه صوت الشوكة
الرنانة فقط بدون تقدمي املسحوق .وقد فسر بافلوف هذه الظاهرة بأن الكلب قد تعلم توقع تقدمي
مسحوق اللحم وإن صوت الشوكة الرنانة قد اكتسب القدرة على إفراز اللعاب .وبذل كانت جتارب
بافلوف مبثابة االختبار التطبيقي "لقانون االقرتان" حيث أن االرتباط بني مساع صوت الشوكة الرنانة
وتقدمي مسحوق اللحم اكتسب خاصية تكوين االشرتاط لدى الكلب مما جعله يستجيب بإفراز
()1
اللعاب حينما يسمع الصوت.
ويف بادئ األمر أطلق بافلوف على هذه االنعكاسات املكتشفة حديثا (اسم إفراز الغدد
النفسي ولكنه أبدله فيما بعد إىل ما أمساه االنعكاس املشروط كي يتجنب ما قد يتضمنه التعبري األول
(إفراز الغدد النفسي) من عالقة باحلياة العقلية للكالب .والواقع أن تعبري االنعكاس اإلشراطي وهو
(ترمجة للتعبري اإلجنليزي) ( )Réflexe conditionnéينطوي على بعض اخلطأ نتيجة الرتمجة من اللغة
الروسية إىل اللغة اإلجنليزية ولرمبا كانت الرتمجة الدقيقة للتعبري الروسي األصلي االنعكاسات الشرطية.
من هذا املنطلق نالح أن التعلم الشرطي التقليدي قد ركز على اقرتان املثري باالستجابة دومنا
اعتبار إلرادة الفرد (.)2


بعض القوانين األساسيّة المستخلصة من نظريّة االشراط الكالسيكي:

تعتمد قوة الرابطة بني املثري واالستجابة على طريقة املزاوجة بني املثري الشرطي وغري الشرطي،
وعلى درجة التقارب الزمين يف تقدميها وهنا بعض القوانني األساسية املستخلصة من نظرية االشراط
الكالسيكي:
أ -قانون تعميم المثير:)Généralisation du stimulis( :
تستجيب الكائنات احلية لعدد من املثريات بـطـريـقـة واحـدة فـي أسـاسـهـا وعلى سبيل املثال فقد
يسيل لعاب الكلب لـعـدة أنـغـام تـشـبـه فـي إيـقـاعـهـا النغمة التي يحدث اإلشراط عند سماعها
فـالـكـلـب ال مييز بني مـخـتـلـف األنغام في مراحل اإلشراط األوليـة ،بـل يـحـدث بـدال مـن للـ مـا
يـسـمـى بانتشار األثر أي أن الكلب يستجيب لعدد من املثريات املتشابهة في طبيعتها على االنتقاء
( - )1سيد عثمان وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .46

()2
السلوك التّنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظّمات األعمال" ،ط ،4دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،2111،ص.141
-حسني حرميّ " ،
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السليم فيما بينها .وهذا ما يطلق عليه اسم تعميم املثري .وكمثال على لل فان اإلنسان الذي
()1
تلسعه نحلة ينظر إلـى جميع احلشرات وكأنها قادرة على إحداث األلم الذي تسببه النحلة.
ب -قانون التّمييز)Discrimination( :
بصورة عامة فقد وجد أنه كلما أمكن متييز اإلشـارة اخلـاصـة كـلـمـا أمكن للكائن احلي
( )2
التعرف عليها واالنتباه إليها وبالتالي أمكنه تعلمها بطريقة أسرع.
ت-

قانون االنطفاء)Exitinction( :

ملا كان من الضروري للكائنات احليـة أن تـتـعمل االرتباطات بني األحداث املعززة للتعلم من جهة
والبيئة التـي حتـدث فـيـهـا والطرق املناسبة هلذه االسـتـجـابـة لـهله األحـداث مـن جـهـة أخـرى ،فـمـن
الضروري لهذه الكائنات كذل أن تتعلم التوقف عن االستجابة للمـثـيـرات التي لم تعد قادرة
على إعطاء التعـزيـز :ويـطـلـق عـلـى هـذه الـظـاهـرة اسـم االنطفاء .فاالنطفاء يعني ببساطة انه عندما
يعطي مثيـر شـرطـي بـصـورة متكررة وال يعقبه املثري غير الشرطي فان االستجابة لهذا املثري أي
()3
(املثري الشرطي) تتوقف في نهاية األمر.
ث -قانون التّنبيه (أو االستثارة) أو ال ّكف)Excitation et inhibition( :
ويعنى هذا بكل بساطة أنه في التعلم البافلوفي عندما يكون املثري الـذي كـان حمايدا يف
األصل قد مت اقترانه مع مثير غير شرطي وبالتايل أصبح مثـيـرا شرطياا فانه يقال عنه أنه قد اكتسب
خاصية التنبيه طاملا أنه قد أصبح قادرا على استدعاء االستجابة الشرطية .ومبدأ التنبيه مضاد ملبدأ
الكف الذي يعني فـشـل مـثـيـر سـبـق أن متت عملية إشراطه فـي اسـتـدعـاء مـثـيـر غـيـر شـرطـي مما
يـؤدي إلـى انـطـفـاءا االستجابة الشرطية .ويعتقد بصورة عامة أن لل يعني أن املثري الذي سبق
إشراطه ال يكون قد فقد أو نسي بل أن الكائن احلي يقوم بكف االستجابة الشرطية بصورة
نشطة عندما يقدم له املثري الشرطي .ومع أن الكف يبدو في مظهره وكـأنـه عـدم نـشـاط الـكـائـن
احلـي فـإن الكثير من الباحثني يعتقدون بأنه جانب من أكبر جوانب اإلشراط أهمية ،ألنه يعني
()1
()2

 مصطفى ناصف ،مرجع سبق دكره ،ص.91-

مصطفى ناصف ،المرجع نفسه  ،ص .92-91

( - )3المرجع نفسه  ،ص.92
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بصورة ما أن الكائن قد تعلم كيف يحول دون املدخالت احلسية قبل أن تصل إلى مرحلة
()1
التعزيز.
إن التعلم الشرطي البسيط يصلح لتفسري التعلم االنفعايل مثل (:اخلوف ،القلق ،احلب ،الكراهيه،
امليل ،النفور( اخل وهذه مهمة أيضا يف عملية التعلم كما مت استخدام نظرية التعلم الشرطي البسيط
()2
يف ميدان" العالج النفسي"
 .3نظرية االشتراط الوصفية الذرائعية إلدوارد لي ثور نديك(  Thorndikeـ

نظريّة التّعلّم بالمحاولة والخطأ ":" Apprentissage par essais et erreurs

كان ( )Thorndikeمن أوائل علماء النفس الذين حاولوا تفسري التعلم حبدوث ارتباطات بني
املثريات واالستجابات ،ويرى أن أكثر التعلم متيزا عند اإلنسان واحليوان على سواء هو" :التعلم
باحملاولة واخلطأ" )3( .وهلذا مسيت هذه النظرية هبذا االسم.
قد ظهرت الصورة التقليدية ألحباث يف نظرية التعلم عامي  1714-1711عندما نشر كتاب "علم النفس
الرتبوي" «الذي حدد فيه مبادئ القانونني األوليني لنظرية االرتباط :قانون التدريب ،وقانون األثر ،ﻭ
وهي املبادئ اليت وضعها يف ضوء أحباثه التجريبية اإلحصائية .أما طريقته يف البحث فقد كانت تقوم
يف األساس على املشاهدة وحل املشكالت.
متتاز جتاربه عن جتارب"بافلوف" أن احليوان فيها ميل شيئا من حرية التصرف فيتحرك بإرادته
بينما كان كلب "بافلوف" مقيدا ،وبينما كان "بافلوف" ،قد اختذ االستجابة الشرطية اليت ال ختضع
إلرادة الكائن احلي مقياسا-مثل سيالن اللعاب فإن (ثورنداي ) قد اختذ األفعال اإلرادية (االستجابة
()4

اإلرادية) مثل القفز أو االجتاه يف السري إىل اليمني أو إىل اليسار مقياسا للتعبري عن السلوك.
تتلخص إحدى أبرز جتاربه اليت كانت على القطة اليت توضع يف قفص له باب ،ميكن فتحه إلا
سحبت القطة اخليط املدىل داخل القفص وكانت مهمة القطة اخلروج من القفص للحصول على
الطعام املوجود خارجه .وقد كرر (ثورنداي ) التجربة عدة مرات ،فوجد أن الوقت الذي تستغرقه
(-)1مصطفى ناصف ،مرجع سبق دكره ،ص.72.

( -)2فائدة صربي اجلوهري" ،المدخل لعلم النّفس التّربوي" د.ط ،الطائف ،السعودية ،د س ،ص .15

( - )3عبد اجمليد نشوايت" ،علم النّفس التّربوي" ،ط ،4دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2111 ،ص .117

( - )4سامي حممد ملحم" ،سيكولوجية التّعلّم والتّعليم :األسس النّظرية والتّطبيقية " ،ط ،1دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،2111،ص .255
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فسر

القطة يتناقص تدرجييا إىل أن أصبحت تسحب اخليط فور دخوهلا القفص؛ وبناء على لل
عملية التعلم كاآليت (: )1
بعد متكن القطة من فتح الباب كوفئت بطبق مس فقويت األربطة بني املثري واالستجابة ،ومن
وأهم املبادئ اليت توصل إليها هي قانون األثر ،ومن خالل إجراء هذه التجارب تساءل
(ثورنداي )حول كيفية التعلم فتساءل :هل يتعلم احليوان عن طريق التفكري؟ أو عن طريق التخبط
األعمى الذي ال يقوم على املالحظة والفهم وإدراك العالقات؟ وقد استبعد االحتمال األول ألنه لو
كان احليوان يتعلم عن طريق التفكري الستطاع أن حيل املشكلة سريعا حني تعاد التجربة؛ واستبعد
أيضا أن احليوان يتعلم عن طريق احملاكاة وانطالقا من هذه االستنتاجات توصل لنتيجة مؤداها :أن
احليوان ال يتعلم عن طريق املالحظة والتفكري ،بل عن طريق احملاوالت اخلاطئة اليت تقل تدرجييا حىت
()2
يأيت احلل مصادفة وقد مساه بالتعلم عن طريق احملاولة واخلطأ.
وطبقا ملا يذهب إليه(ثورنداي ) أن التعلم عملية آلية تقوم على تقوية الروابط بني املثري
واالستجابة وتتشكل هذه الروابط من خالل احملاولة واخلطأ .فالتعلم هو تغري آيل يف السلوك يتجه
تدرجييا إىل االبتعاد عن احملاوالت اخلاطئة ،فعلم النفس عنده هو دارسة السلوك دارسة علمية ،والتعلم
هو تغري يف السلوك ويرى أن التعلم يزداد بازدياد السلوك والروابط بني املثري واالستجابة وأن هذه
()3
الروابط تقوى املران والتدريب وهو بذل ال يؤمن بأن التعلم حيصل بالفهم والتبصر.


قوانين التّعلّم عند ثورنديك:

يعرف ثورنداي *( )4التعلم بقوله "إنه سلسلة من التغريات يف سلوك اإلنسان " )1(.ولقد صاغ
عددا من مبادئ التعلم اعتمادا على نتائج الدارسات التجريبية ،وقد أجرى العديد من التعديالت
( - )1مجيلة سليماين" ،محطّات في علم النّفس العام " ،د.ط ،دار هومة ،اجلزائر ،2114 ،ص .688
( - )2أنسى حممد أمحد قاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص .54

( - )3حمسن علي عطية" ،االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال" ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،2118،ص ،64وينظر أيضا إبراهيم وجيه
حممود« ،التعلّم :أسسه ونظريّاته وتطبيقاته" ،د.ط ،دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،2115 ،ص .122 – 121

( * )4ثورنداي : )1747 - 1894( Thorendike Edward Ieeعامل نفساين أمريكي ،صاحب نظرية التعلم باحملاولة واخلطأ ،بدأ اهتمامه العلمي
بدارسة لكاء احليوان مث موضوع التعلم؛ هو أعظم املنظرين يف جمال التعلم باعتباره مساهم يف اجملال التطبيقي الرتبوي و انتقال أثر التدريب نشر مقال

يوضح فيه مسامهة علم النفس يف حتسني العملية الرتبوية؛ ظهر اهتمامه يف جمال التعلم يف الفرتة ما بني ( ،)1714 – 1711بإصدار كتاب "علم النّفس
التّربوي" موضحا فيه بعض قوانني االرتباط مثل قانون التّدريب و األثر و حدد استخداماهتا الرتبوية يف جمال عمليات التدريس و إعداد املعلمني .نال
شهادة الدكتوراه يف جمال لكاء احليوان باإلضافة إىل دارسته الذكاء اإلنساين فوضع نظرية العوامل املتعددة وفيها يرى أن الذكاء هو حمصلة تفاعل عدد
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على هذه املبادئ يف ضوء املستجدات البحثية اليت توصل إليها ،فلم يكن جامد الفكر ومل يكتف
بصياغة قوانينه يف صورهتا األوىل ،بل عمل على اختبارها بإجناز املزيد من التجارب وكانت النتيجة أن
أعاد قوانينها غري املناسبة منها أكثر من مرة وتعد مثل هذه املبادئ املنطلقات األساسية اليت حاول
()2
من خالهلا تفسري عملية التعلم وفيما يلي عرض هلذه املبادئ.
 )1قانون األثرLoi d’effet :

يعين ﺃﻥ للتعزيز أثر يف تقوية أو ضعف االستجابة .قد أكد "ثورنداي " أن عدم االرتياح لدى الكائن
احلي يضعف االستجابة ويضعف االجتاه حنو االستجابة أيضا.

 )2قانون التّدريب (التّكرار) Loi d’exercice

ثاين القوانني األولية ،وينص على أن تكرار األربطة بني املثري واالستجابة يؤدي إىل تثبيت األربطة

وتقويتها ،إن االرتباطات بني املثري واالستجابة تقوى بفعل التكرار واملمارسة )3( .وبالتايل يصبح التعلم
()4
أكثر رسوخا.
 )3قانون اإلستعداد (ﺍلتّهيّﺅ)Loi de préparation :

اقرتحه (ثورنداي ) كمبدأ إضايف يصف األسس الفيزيولوجية لقانون األثر ،هذا القانون حيدد الظروف
اليت مييل فيها املتعلم إىل الشعور بالرضا أو الضيق ،أو بالقبول أو الرفض.


مساهمة ثورندايك في

التّعلّم:

إن أثر "ثورنداي " على نظرية التعلم احلديثة أثر دائم وله مغز ى كبري .فإصراره على أن مجيع
أشكال التعلم تعين تكوين ارتباطا بني املواقف واالستجابات كان فتحا جديدا بالنسبة لنظريات
التعلم اليت سادت يف عصره وإضافته ملفهوم التعزيز يف التعلم كان مبثابة املالط الالزم لبناء النظريات
اليت جاءت فيما بعد .وقد أعطت جتاربه املختربية على احليوانات احلافز ألعمال علماء النفس يف
من الوصالت العصبية بني املثريات واالستجابات وعليه فهو يرى أن الفروق الفردية يف لكاء األفراد تعزى إىل طبيعة وعدد الوصالت العصبية( .ينظر:

عماد الزغلول :مرجع سابق ،ص ).54

( - )1مصطفى ناصف ،مرجع سبق ذكره ،ص 15

( )2ينظر :عماد الزغول ،مرجع سبق ذكره  ،2111،ص ص  .94 – 59وينظر :إبراهيم وجيه حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  .122-128وينظر :مجيلة سليماين،
مرجع سبق ذكره ،ص ص  .672 – 687وينظر :أنسى حممد أمحد قاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .92- 52
( - )3أنسى حممد أمحد قاسم ،المرجع نفسه ،ص .29

( -)4مسعد أبو الديار وآخرون" ،العمليّات الفنولوجيّة وصعوبات القراءة والكتابة" ،ط ،2مكتبة الكويت الوطنية للنشر ،الكويت ،2111 ،ص .17
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املاضي واحلاضر واملستقبل .وإلا ما أضفنا إىل لل كله اعتقاده الراسخ بأن الرتبية هي علم من العلوم
()1
جلاز لنا القول أن أعماله جعلته حبق األب الروحي لعلم النفس الرتبوي يف أمريكا.

شرطي اإلجرائي لسكنر:
 .4التّعلّم ال ّ

Opérateur de conditionnement

عندما عود كلبا أن جيلس أو يتدحرج ،أو عندما تعلم طفال أن يرقص أو أن يركب دراجة،
فإن عندئذ قد استخدمت طريقة االشرتاط اإلجرائي لل أن ما تفعله غالبا يف هذه احلاالت هو أن
تستدرج الكلب أو الطفل ليقوم مبا تريده أن يقوم به ،مث تكافئه بعد لل إما بقطعة من العظم )
للكلب) أو بقطعة من احللوى (للطفل) أو باإلحسان .وكان أول من قام بدراسة هذا النمولج من
االشرتاط بطريقة منهجية وكتب عنه هو " ب ،ف ،سكنر*( ،( B F Skinner ) )2وبالرغم من أهنقام
مبعظم عمله األصلي على الفئران البيض كموضوعات لتجارب معملية إال أن طريقته صادفت
تطبيقات واسعة املدى.
لقد ادخل العامل األمريكي (سكنر) متغريا جديدا وهو إرادة الفرد وعملياته الفكرية والعقلية اليت
تتوسط بني املثري وما يتبعه من استجابة ،فالفرد حني تعرضه ملثري فهو يفكر ويدرك وحيلل العالقات
والنتائج وخيتار استجابة معينة للحصول على نتائج مرضية إلا فاملتغري الثالث هو نتيجة االستجابة
()3
باإلضافة إىل املتغريين اآلخرين املثري واالستجابة.
لقد أكد أن السلوك اإلنساين ليس جمرد سلوك انعكاسي للمثريات أو املنبهات البينية فقط كما
يعتقد" (بافلوف) بل أن معظم السلوكات هي سلوكات طوعية جيري تشكيلها واحملافظة والسيطرة
عليها بواسطة النتائج أو اآلثار النامجة عنه .تسمى الطريقة اليت استخدمها (سكنر) لتوضيح مفهوم
سلوك االشرتاط العامل بطريقة واليت متثل  a. b. cاحلروف األوىل من الكلمات االجنليزية الثالث :
املقدمات ) (Antecedentوالسلوك ) (Comportementوالنتائج ) (Consequencesيطلق عليها
باملختصر) م س ن) مثال قد تكون  Aمقدمات سلوك معني هي حصول نقاش بني املدير والعاملني
( - )1مصطفى ناصف ،مرجع سبق ذكره ،ص.65
()2

* بورس فردري

سكنر  :)4009-4091( " B.F" Skinnerعامل نفس أمريكي أجرى العديد من التجارب على الفئران يف خمتربات جامعة

هارفارد أوال ،مث انتقل فيما بعد إىل جامعة "مينوسيتا" حيث استمر يف إجراء جتاربه على احليوانات وعلى احلمام بشكل خاص ،وأخريا عاد ليعمل
بصورة دائمة يف قسم علم النفس جبامعة هارفارد ،ومن أشهر كتبه "كتاب السلوك اللفظي "
لالستزادة ينظر :مصطفى ناصف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .148 – 118

()3
السلوك التّنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظّمات األعمال" ،مرجع سبق ذكره ،ص .141-141
 -حسني حرميّ " ،
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خبصوص احلاجة إىل العمل أوقات إضافية ،فإلا قام العاملون هبذا السلوك Bفإن النتائج  Cستكون
()1
تقدير واحرتام الرئيس من مرؤوسيه.


تجارب سكينر:

لقد اشتهر(سكنر) بتجاربه العديدة وقد صمم هلذا الغرض العديد من األجهزة اليت تفي
مبتطلبات تصميماته التجريبية واختلف حجم وشكل اجلهاز باختالف احليوان اجملرب عليه .أجرى
جتاربه الشهرية على الفئران عام  1938بينما كان موضوع التجريب عنده عام  1748هو احلمام  .ميكن
النظر إىل التعزيز على أنه مثري مرغوب فيه يرتبط بعالقة زمنية مع السلوك حبيث يعمل على احملافظة
على قوة هذا السلوك وزيادة احتمالية ظهوره؛ فهو ضروري حلدوث عملية التعلم ،فاملعزز هو نوع من
املكافآت لات التأثري النفسي فقد تكون داخلية املنشأ أو خارجية تعمل على خفض التوتر أو إشباع
()2
الدوافع لدى الفرد.


التّعزيز في نظر (سكينر) نوعان مها :التعزيز اإلجيايب والتعزيز السليب
أ .التعزيز اإليجابي:)Renforcement positif( :

هو املثري الذي يرتتب على إضافته إىل بيئة الكائن احلي إىل تكرار حدوث االستجابة اإلجرائية
()3
يف املستقبل ،كابتسامة املعلم لتلميذه بعد تأدية سلوك مرغوب فيه.
السلبي)Renforcement négatif( :
ب .التعزيز ّ

هو املثري الذي يرتتب على إبعاده عن املوقف إىل احتمال حدوث االستجابة اإلجرائية املرغوب
()4

فيها مباشرة.
فالتعزيز وفقا هلذا اإلجراء يأيت من خالل إزالة مثري غري مرغوب بالنسبة للفرد هبدف تقوية
السلوك الذي يقوم به .والتعزيز عند" سكينر "خيضع جلداول معينة ،حبيث يتحدد النظام الذي تتم فيه،
وهذا النظام إما يعتمد على حتديد الفرتة الزمنية بني ،تقدمي كل تعزيز والتعزيز الذي يليه ،ويسمى يف
()1
()2

والسلوك التّنظيمي ،دار الكتاب للطباعة ،بغداد ،العراق ،2111 ،ص. 3
 منقذ حممد داغرو عادل حرشوش صاحل "،نظريّة المنظّمة ّ-

ينظر :شعبان علي حسني السيسي ،مرجع سبق ذكره ،ص  .219وينظر :سامي حممد ملحم ،مرجع سبق ذكره ،ص .295

( -)3ينظر :أنسى حممد أمحد قاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص . 74وينظر :شعبان علي حسني السيسي ،نفس المرجع ،ص ص .221 – 217
( -)4شعبان علي حسني السيسي ،المرجع نفسه ،ص .221 – 217
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هذه احلالة بالتعزيز الدوري وإما أن حتدث حالة التعزيز بعد عدد حمدد من االستجابات ويسمى هذا
()1
التنظيم بنسبة التعزيز.
أهم نظريات التّعلّم المعرفية:
ثانياّ - :

Théorie de l’apprentissage connitif

ترى أن التعلم عملية تفاعلية يكتسب املتعلم منها رؤية جديدة (بناء معريف جديد) ،أو يعدل
من خالهلا رؤيته السابقة .وتركز املفاهيم املعرفية على أمهية تفكري وتأمل اإلنسان أي أن سلوك
اإلنسان يف موقف ما يتحدد ليس فقط تبعا لتجربته املاضية ،ولكن أكثر من هذا فإن اإلنسان لديه
القدرة على استيعاب املواقف اجلديدة واكتشاف أوجه الشبه أو االختالف بينها وبني املواقف اليت
سبق له التعرض هلا ،وبالتايل يستطيع اختيار منط السلوك الذي حيقق تناسبا مع مقتضيات املوقف
اجلديد .إن اإلنسان لديه القدرة إلن على اكتشاف وفهم العالقات بني عناصر املوقف ويستطيع
بناء على هذا الفهم إعادة تنظيم إدراكه لألمور واختال قرارات السلوك بناء على رؤيته اجلديدة.
ساعد على ظهور النظريات املعرفية تأسيس املدرسة الشكلية أو مدرسة اجلشتالت*()Gestalitisme
وقادة هذه املدرسة األربعة هم ماكس فريهتيم ( ،)Max Wertheimerولفغانغ كوهلر (Cohler
 )Wolfgangوكريت كوفكا ( )Kurt Koffkaوكريت لوين ( ،)Lewin Kurtكلهم ولدوا يف أملانيا
حيث نشأت هذه املدرسة إال أهنم سافروا إىل الواليات املتحدة األمريكية ومحلوا النظرية معهم.
ينظر رواد هذه املدرسة إىل ظاهرة التعلم كظاهرة وثيقة الصلة باإلدراك ومن مث فهم يعرفون التعلم على
()2
أنه إعادة تنظيم اإلدراك أو العامل السيكولوجي عند التعلم ،وهذا ما يسمونه مبجال التعلم.
ظهرت النظرية املعرفية يف النصف األول من القرن العشرين كرد فعل للحركة السلوكية اليت كانت
حتصر التعلم يف مبدأ مثري – استجابة ،خاصة فيما يتعلق بنمو العمليات العقلية ،فاملعرفية جاءت
لتصحيح رؤية السلوكيني يف عملية التعلم .وقد استفادت هذه النظرية من أحباث وآراء تشومسكي
إل تعد امتدادا للنظرية العقلية وهذه النظرية وإن كانت يف الواقع تتعارض مع املرتكزات الفكرية للنظرية
العقلية اليت قال هبا تشومسكي ،خباصة القول بوجود تنظيمات موروثة تساعد على تعلم اللغة"(،)3
ويصر بياجي على أن التعلم احلقيقي هو الذي له معىن ويكون التعزيز مصاحب له وينبع من أفكار
()1
()2

 -أنسى حممد أمحد قاسم ،المرجع نفسه  ،ص .77

 -شريفي مسعودة ،مرجع سبق ذكره ،ص .87

( - )3أمحد حساين ،مرجع سبق ذكره  ،ص.75
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املعلم لاته" فالتعزيز ال يأيت من البيئة كنوع من احللوى على سبيل املثال ،بل إن التعزيز ينبع من أفكار
()1
املتعلم لاته.
مقومات النظريّة:
ّ



تقوم هذه النظرية على االهتمام بالعمليات املعرفية الداخلية ،مثل االنتباه والفهم والذاكرة
واالستقبال ومعاجلة وجتهيز املعلومات ،كما أنه يهتم أيضا بالعمليات العقلية املعرفية والبنية املعرفية
وخصائصها من حيث التمايز والتنظيم واليت من خالهلا حيدث ما يلي(:)2
 االنتباه التلقائي للمعلومات اليت تستقبل. التفسري االنتقائي للمعلومات اليت تستقبل. اسرتجاع أو استعادة املعلومات السابق ختزينها مبا يتالءم مع طبيعة املوقف أو االستثارة.المفاهيم الجشطالتية:



اجلشطالتية تعين أن الكل مرتابط األجزاء باتساق وانتظام ،حبيث تكون األجزاء املكونة له يف
()3
ترابط دينامي فيما بينها من جهة ،ومع الكل لاته من جهة أخرى.
مفاهيم أساسية في النظريّة:

()4

 .1البنية :تتكون من العناصر املرتبطة بقوانني داخلية حتكمها ديناميا ووظيفيا،

 .2االستبصار :كل ما من شأنه اكتساب الفهم من حيث فهم كل األبعاد ومعرفة الرتابطات بني
األجزاء وضبطها،
 .3التنظيم :حتدد سيكولوجيا التعلم اجلشطالتية القاعدة التنظيمية ملوضوع التعلم اليت تتحكم يف
البنية،

 .4إعادة التّنظيم :ينبغي أثناء التعلم العمل على إعادة اهليكلة والتنظيم حنو جتاوز أشكال الغموض
والتناقضات ليحل حملها االستبصار والفهم احلقيقي،

 .5االنتقال :تعميم التعلم على مواقف مشاهبة يف البنية األصلية وخمتلفة يف أشكال التمظهر.
()1
()2

 جودت عبد اهلادي ،مرجع سبق ذكره ،ص .192-

فتحي مصطفى الزيات" ،سيكولوجية التّعلّم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي" ،ط ،1دار النشر للجامعات ،1775 ،ص .156

( -)3عبد الباسط هويدي" ،األصول النظرية السرتاتيجية التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات" ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة أم البواقي ،اجلزائر ،مج ،2ع،4،2116
ص .125
()4

 -المرجع نفسه،
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 .6الدافعيّة األصلية :تعزيز التعلم ينبغي أن يكون نابعا من الداخل،

 .7الفهم والمعنى :يتحقق التعلم عند حتقق الفهم الذي هو كشف مجيع العالقات املرتبطة
باملوضوع ،واالنتقال من الغموض إىل الوضوح.

ثالثا - :النّظريّات

البنائيةThéories constructivistes:

يرى ( )Hewsonأن النظرية البنائية جذورها التارخيية قدمية متتـد إىل عهـد سقراط ،لكنها تبلورت يف
صيغتها احلالية على ضوء نظريات وأفكار كثري من املنظرين أمثال  :أوزبل ،وبياجيه  ،وكيلي إال أن
حمور االرتكاز يف النظرية البنائية يتمثل يف استخدام األفكار اليت تستحول على عقل املتعلم لتكوين
خربات جديدة والتوصل ملعلومات جديدة ،وحيدث التعلم عند تعديل األفكار اليت حبوزة املتعلم ،أو
إضافة معلومات جديدة إىل بنيته املعرفية بإعادة تنظيم األفكار املوجودة يف تل البنية ،وهذا يعين أن
()1
البنائية تركز على البنية املعرفية للفرد وما حيدث فيها من عمليات.
ويرى ( )Wheatleyأن النظرية البنائية تتصل بعدد من النظريات ،أو هي مظلة لعدد من النظريات اليت
تشري إىل أن املعرفة اإلنسانية تستلزم مشاركة الفـرد الفاعلـة يف خمتلـف النشاطات.
إن البنائية تقوم على مبدأين أساسيني يساعدان يف بلورهتا :أوهلما معين باكتساب املعرفـة ،وثانيهما
خيتص بوظيفة املعرفة .
فاألول :يفرتض أن املعرفة ال تكتسب بطريقة سلبية من اآلخرين ،ولكن يتم بناؤها بطريقة
نشطة ،وهذا يعين أن األفكار ال توضع بني يدي الطالب ولكن عليهم بناء مفاهيمهم من خالل
تفاعلهم مع املعارف اجلديدة واخلربات املتوفرة لديهم ،إل يعارض منظـرو البنائيـة نقـل املعرفـة كطريقـة
الكتساهبا حيث يقول منظرهم الكبري( جلسر سفيلد)" :ال يوجد أمهية لنقل املعرفة ،فكل فرد عليه
أن يبنيها بنفسه ،ويفسر اخلربات مكونا عامل ا منتظما .ويقصد هبذا القول أن اإلنسان يكون معرفته
اخلاصة به ومن خرباته ميكن تنظيم تصرفاته وحياته.
ّأما المبدأ الثّاني :فيفرتض أن وظيفة املعرفة هي التكيف ولل
التجرييب ،ومبعىن آخر ،فإن املعرفة تكمن أمهيتها يف أهنا نفعية ،وهذه النفعية تتمثل يف مساعدة الفرد
من خـالل تنظـيم العـامل

- Hewson, et Hewson, Effect of instructional using students prior knowledge and conceptual change strategies on science

)(1

learning, Research in Science Teaching, vol 20, n 8 ,1996, pp 33-35.
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على تفسري ما مير به من خربات حياتية ،أي أهنا تساعد الفرد على التكيف ،وهنا ال جند احلقيقـة،
ولكننا نبين التفسريات خلرباتنا ،وليس لدينا عني خارقة لتبني لنا احلقيقة عن الكون واحلياة ،وميكـن
()1
معرفة العامل من خالل جمموعة اخلربات املرتاكمة
أشار ( )Bereiterبأن (بياجيه) يعد من أشهر العلماء الذين أسسوا اخلطوات األوىل للنظرية البنائية،
فهو يرى أن التعلم املعريف عبارة عن عملية تنظيم لاتية للرتاكيب املعرفيـة للفـرد تستهدف مساعدته
على التكيف ،مبعىن أن الفرد يسعى للتعلم من أجل التكيف مع الضغوط املعرفية املمارسة على خربته
خالل تفاعله مع معطيات العامل احمليط ،ويفرتض بياجيـه أن هنـاك عمليـتني أساسيتني حتدثان أثناء
عملية التعلم هي-1 :التمثل-2 .املوائمة )2( .ويذكر "املومين" أن بنائية بياجيه مل ختتص مبوضوع معني
()3
أو مبحتوى بعينه.
أسس ومبادئ التعلم يف النظرية البنائية:
 يبين الفرد املعرفة داخل عقله وال تنتقل إليه مكتملة.
 يفسر الفرد ما يستقبله ويبين املعىن بناء على ما لديه من معلومات.
 للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد أثر كبري يف بناء املعرفة.
 التعلم ال ينفصل عن التطور النمائي للعالقة بني الذات واملوضوع.
 االستدالل شرط لبناء املفهوم.
 اخلطأ شرط التعلم.
 الفهم شرط ضروري للتعلم.
 التعلم يقرتن بالتجربة وليس بالتلقني.
 التعلم جتاوز ونفي لالضطراب.

- Wheatley. G. H, Constructivist perspectives in science and mathematics learning, Science Education, vol.75 n 1 ,1991,

)(1

p 211.

- Bereiter, C , Constructivism Socio-culturalism, And Popper's World ,Educational Research,vol 23, n 7,1993,p.84

)(2

( - )3إبراهيم عبدااهلل املومين" ،فاعلية املعلمني يف تطبيق منولج بنائي يف تدريس العلـوم للصف الثالث األساسي يف األردن" ،دراسات العلوم الرتبوية ،ع،2112، 27

ص .46
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االجتماعيةThéories humanistes:

رائد هذه النظرية عامل النفس االجتماعي( )1( )Banduraالذي يرى أن السلوك وتغيريه والتعلم
حتكمهم التفاعالت االجتماعية ،والتعلم حسب (باندورا) ال يتم باحملاولة واخلطأ اللذين يستمران حىت
يكافأ أحد احللول وإمنا عن طريق فعل ما يقلد فيه اإلنسان اآلخرين حيث أن النزعة إىل التقليد هي
نفسها متعلمة من البيئة اخلارجية واليت تتفق مع التعلم الثالثي احللقة الذي يتناول تغيري األطر
الفكرية واملرجعيات األساسية لدى املتعلم ،وباعتبار املنظمة وحدة اجتماعية ونظاما مفتوحا يتفاعل
مع البيئة فإن لل يؤثر يف قاعدة املعرفة لديها ويف شكلها ومنالج تعلمها ،وتربز الثقافة كأحد األبعاد
املهمة يف هذه النظرية ملا هلا من تأثري يف طبيعة وطريقة التعلم التنظيمي ،كثقافة امتالك املعلومات
واستخدامها ،ثقافة األداء التنظيمي ،ثقافة مجاعات العمل ،ثقافة اجلودة الشاملة ،الثقافة التكيفية
()2
وغريها .
ويشري (الساعدي) ،إىل أن الرؤية االجتماعية للتعلم التنظيمي تعود إىل دراسة (Wenger-
 )Laveللتعلم يف إطار مجاعات املمارسة )الفنيون ،الكيميائيون ،....من املمارسات املتشاهبة (،إلا
وجد أن التعلم حيتاج أن يفهم يف إطار تطوير اهلوية اإلنسانية من خالل العضوية يف مجاعات
()3
املمارسة.
تعتمد هذه النظريات على الذات لكوهنا العنصر املهم يف بناء الفرد وشخصيته .ويركز النمولج
اإلنساين على أن املتعلم لديه ميل لتحقيق الذات الذي حيتل عند ( ماسلو) قمة اهلرم التنظيمي
للدافعية ،وهي حاجة تدفع الفرد إىل أن يكون منفتحا على اخلربة وليس اندفاعيا ،وأن حيب اآلخرين
وحيب الذات دون استسالم للعدوان ،وأن يسل سلوكا مقبوال اجتماعيا وطيبا أخالقيا ،وأن يعرب عن
()4
استقالله الذايت وابتكاريته ،وأن يكون مستكشفا وتلقائيا يف تعامله مع البيئة.
( -)1ألربت باندورا ( )Albert Banduraعامل نفس أمرييكي ولد عام 1726م ،اشتهر بدراساته عن التعلم االجتماعي ،التحق جبامعة ستانفورد يف

كاليفورنيا عام 1794م ،وقد انتخب رئيس ا جلمعية علم النفس األمريكية.

) -(2بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره ،ص .41

( -)3مؤيد الساعدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .151
( -)4شريفي مسعودة "،مرجع سبق ذكره ،ص .87
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اقرتح جوليان روتر يف كتابه " التعلم التنظيمي وعلم النفس السريري" سنة أن تأثري السلوك
يلعب دورا يف دفع املرء إىل اختال إجراء جتاه هذا السلوك ،فالناس تنفر من النتائج السلبية ،بينما
()1
ترغب اإلجيابية.
توسع (باندورا) يف فكرة روتر وأفكار من سبقوه ،فنظريته تشمل التعلم السلوكي واإلدراكي.
ويفرتض التعلم السلوكي أن بيئة الشخص احمليطة تدفعه للتصرف بطريقة معينة .أما نظرية التعلم
االجتماعي فتجمع بني العوامل البيئية والعوامل النفسية ،ويتطلب تعلم وتقليد سلوك معني ثالثة
أمور :التذكر (تذكر ما الحظه الشخص) ،اإلنتاج (القدرة على القيام بسلوك معني) ،والدافع (. )2
()3

مكونات النظريةّ:
ّ
 القوة السلوكية :يتوفر لإلنسان عدة خيارات سلوكية عندما يوضع حتت ظرف من الظروف .لكل
خيار من هذه السلوكيات طاقة كامنة جتعل اإلنسان خيلص إىل تل اليت حتوي أكرب طاقة منها.
 التوقع :هي ما يتوقعه اإلنسان من نتائج حيتمل أن يعود هبا سلوك معني .وتعتمد ثقة اإلنسان يف
انتهاج سلوك معني على مقدار احتمالية ظهور نتائج إجيابية عنه ،فإن كان هذا االحتمال عاليا،
زادت التوقعات حبصول التعزيز بناء على هذا السلوك.
 قيمة التعزيز :التعزيز هو الناتج الذي يعود به سلوك معني.

- Bandura.A , "Social learning theory,Englewood Cliffs ",Prentice Hall,1977, p106.

)(1

( - )2عبد اجمليد نشوايت ،مرجع سبق ذكره ، ،ص.227

()3
الممحص في علم النّفس التّربوي" ،ط ،1دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،1789 ،ص .245
 -هشام عليان وآخرونّ "،
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ضح نظريات التعلّم وروادها
ال ّ
شكل رقم ( )20يو ّ

نظر يات الت ّعل ّم وعلماؤها

المعرفية

سلوكية
ال ّ
ثورنداي

بافلوف
واطسون

اجلشتالت

الإنسانية
بياجيه

ماسلو
روجرز

سكينر

باندورا

جاثري
هل
توملان

المصدر:

حممد بن علي إبراهيم الرشودي ،مرجع سبق ذكره ،2119 ،ص.62
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النّظريات المعاصرة للتّعلّم التّنظيمي:

اختلفت وتعددت نظريات التعلم التنظيمي تبعا الختالف وتعدد املداخل اليت نظر منها
الكتاب والباحثون للتعلم التنظيمي ،فهناك املدخل الشخصي ،املدخل االجتماعي ،وأخريا املدخل
النقدي أو البديل ،ويتضمن كل مدخل عددا من النظريات ،وفيما يلي عرض هلذه املداخل وأبرز
النظريات يف كل مدخل.
شخصي:
ّأوال  -نظريّات المدخل ال ّ

يؤكد هذا املدخل على النظريات التقليدية يف علم النفس ،وعلى االجتاه السائد يف الذكاء
االصطناعي ويتضمن هذا املدخل أربع نظريات هي:
.1

نظرية منحى التّعلّم:

Théorie de la tradition de la courbe d'apprentissage

يشري منحىن التعلم إىل شكل التغري يف تكوين وتشكيل العادات والسلوك عرب الزمن ،ولل
من خالل املمارسة واخلربة واحملاوالت املتكررة .مبعىن آخر أنه عرب احملاوالت املتكررة للتعلم يتشكل
ويتغري سلوك الفرد ،إال أنه قد لوح أن اجتاه وشدة السلوك املتعلم ختتلف مع زيادة
()1
احملاوالت املتكررة للتعلم. .
جاء هبذه النظرية ) ،) Argootوقد كانت متأثرة بعلم النفس الشخصي التقليدي ،وتشري إىل أن
منحنيات التعلم تعد تعبريا مبكرا ملفهوم التعلم التنظيمي ،ويعرب هذا املفهوم على أن كلفة العمل
املباشر إلنتاج هيكل طائرة مثال تنخفض مع تكرار التجربة ،وأنه عندما تتضاعف الكمية الكلية من
الوحدات املنتجة ،فإن وقت إنتاج الوحدة الواحدة يتناقص مبعدل ثابت يعرف مبعدل التعلم ( Taux
 ، )d’apprentissageمع كل مرة تتضاعف فيه هذه الكمية ،وتفيد فلسفة منحى التعلم بأن التكرار
هو الكفيل خبلق التعلم سواء أكان صحيحا أم خاطئا ،وهذا يعين أن الفرد سيستفيد من تكرار
العملية لتجاوز أخطائه إىل أدىن حد ،وقد اعتربه كل من ) (Barbara et Levit et marchرمزا قويا
للتعلم التنظيمي ،ألنه يتابع العالقة السببية بني زيادة كمية الوحدات املنتجة واخنفاض كلفة إنتاجها،
وهذا يعين أن شيئا ما جرى تعلمه " ،, " Sengeألن املعرفة الشخصية هي مهمة للمنظمة وجزء من
قدرهتا على حتقيق ميزة تنافسية ومكسب ضمين ال ميكن تقليده من قبل املنظمات املنافسة ،رغم ما
()1
السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات" ،ط ،1الـدار اجلامعيـة ،اإلسكندرية ،مصر ،2114 ،ص .79
 -أمحد ماهرّ " ،
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يعاب على هذا األسلوب يف التعلم من كونه غري قابل لالنتقال إىل القاعدة املعرفية للمنظمة باعتباره
()1
شخصيا.
.2

نظرية معالجة المعلومات:

Théorie du traitement de l'information

يعود االهتمام بنظرية معاجلة املعلومات إىل األربعينيات من القرن السابق ،حيث أخذ علماء
النفس املعريف على عاتقهم حماولة فهم العمليات املعرفية من ترميز وختزين واسرتجاع .ويعد كل من
أتكنسون وسيفرين ) ( Atkinson et Shiffrenمن أوائل علماء علم النفس الذين أسهموا يف صقل
وصياغة منولج معاجلة املعلومات ،ومل يكتف كل منهما بوصف العمليات املعرفية اليت حتدث لدى
اإلنسان فحسب ،بل حاوال تفسري وتوضيح كيفية حدوث هذه العمليات ودورها يف معاجلة
()2
املعلومات وظهور االستجابات.
يرى منولج معاجلة املعلومات أن السلوك ليس جمرد جمموعة استجابات ترتبط على حنو آيل
مبثريات حتدثها كما هو احلال عند املدرسة االرتباطية ،وإمنا هو مبثابة نتاج لسلسلة من العمليات
املعرفية اليت تتوسط بني استقبال هذا املثري وإنتاج االستجابة املناسبة له .ومثل هذه العمليات تستغرق
زمنا من الفرد لتنفيذها ،إل أن زمن الرجع بني استقبال املثري وإنتاج االستجابة املناسبة له يعتمد على
()3
طبيعة املعاجلات املعرفية ونوعيتها باإلضافة إىل خصائص األفراد.
وتعد إسهامات ) (March et Simonمن أوىل اإلسهامات اليت رسخت هذه النظرية ضمن
املدخل الشخصي للتعلم التنظيمي ،إل استندت إسهاماهتم إىل نظريات حل املشكالت واختال
القرارات ،واليت تشري إىل حمدودية القدرات اإلنسانية املعرفية منها واإلدراكية مما حيتم على متخذي
القرار االستعانة باحلاسوب لتطوير طرائق جديدة يف اختال القرارات مبنية على األفعال الداخلية
للحاسوب ،اعتمادا على الفكرة اليت تقول إن هناك كثريا من التشابه بني العقول البشرية ودور
()4
احلواسيب يف التفكري املتشابه ملساندة متخذ القرار.

(- )1مؤيد الساعدي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .191

(-)2عماد عبد الرحيم الزغول "،نظريات التّعلّم " ،ط،1اإلصدار الثاين ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، 2111 ،ص .176
(-)3المرجع نفسه ، ،ص .171

( -)4بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .46
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La théorie interventionniste

قام (أرغريس وشون) بتطوير اجتاهات هذه النظرية ولل بوصف عملية التعلم التنظيمي على
أهنا عملية حتر وتصحيح لألخطاء اليت هي أساس ظهور املعرفة اليت حتدث تعلما جديدا ،ويظهر
االهتمام بالشخص يف عملية التعلم وليس على التعلم التنظيمي .إن عملية تعلم املنظمات حسب
(أرغريس) تعرب عن تناقض ظاهري ،فهي تستطيع التعلم من خالل أعضائها العاملني ،لكنها قد تضع
معيقات متنعهم من التعلم بآليات دفاعية تنظيمية ،كتبين مواقف غري صحيحة من وجهة نظر
األشخاص ،ولكنها صحيحة من وجهة نظر املنظمة ،وهذا ما ينتج عنه اختال قرارات دفاعية شخصية،
ولذل حيتاج الوضع وحل التشاب القائم لنوع من التداخل ،وقد يكون بصيغة استشارة خارجية
للتخلص من السلوك الشخصي الغري مرغوب فيه أو استبداله بالنوع اجلديد املرغوب فيه من قبل
()1
املنظمة.
تعد أفكار (سينج) منولجا متقدما ألفكار النظرية التداخلية ،حينما أشار إىل ضرورة التميز بني التعلم
التكيفي والتعلم التوليدي ،هذا األخري حسبه هو الذي يعد حال حلل مشكلة عدم القدرة على التعلم،
واعتبار األول نوعا من التعلم البدائي الشخصي الذي يعد فيه التعلم استجابة حلالة معينة وقد ال
.
ينجح فيه تعديل السلوك
 .4نظرية التّعلّم

الظرفيThéorie de l'apprentissage situationnel:

تعاملت هذه النظرية مع التعلم التنظيمي بوصفه ظاهرة اجتماعية قائمة وغري مندجمة مع
النظريتني السابقتني ،نظرية معاجلة املعلومات و النظرية التداخلية ،فهي لات جذور نفسية اجتماعية
وقد بني) (Orr.Jأن تبين أعضاء املنظمة األفكار املشرتكة غري الرمسية بصيغ اجتماعية من خالل
معلومات املمارسة الرمسية حينما ينجزون أعماهلم من خالل تبادل الروايات والقصص ،ولهب
) )Dugued et Brownإىل اجتاه مشابه عندما ناقش قابلية األشخاص على التعلم يف جمتمعات العمل
الرمسي بطرائق ال حتددها السياقات الرمسية فقط ،ومها يعنيان هبا السياقات االجتماعية ،وهذه النظرية
الزالت تركز على التعلم الشخصي الذي يكتسبه األشخاص من خالل التفاعل من دون حتديد كيفية
()2
حتويل هذا التعلم إىل تعلم تنظيمي.
(-)1بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .46
(-)2المرجع نفسه ،ص .45
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نظريّات المدخل االجتماعي:

ثانيا-:
ّ
تبحث نظريات هذا املدخل يف اجلذور االجتماعية لعملية التعلم التنظيمي من خالل الرتكيز
على أبعاد املعرفة ومكونات الذاكرة سواء أكانت لاكرة اجملتمع أو املنظمات وتضمنت أربع نظريات
هي:
المؤسسي :
 .1نظرية الفكر
ّ

Théorie de la pensée institutionnelle

إن نظرية التفكري املؤسسايت تعمل على إجياد ظاهرة اإلدراك التنظيمي والذي إن استطاعت
املنظمة امتالكه ،فسوف تذهب ملا هو أكثر من تفكري أعضائها بوصفهم أشخاص ،فهي ال تتصرف
بصورة شخصية اجتاه األشخاص املؤسسني لتل املنظمات ،ولكنها نتاج لتفكريهم وعملهم ،ومن
خالل لل التفاعل بني األشخاص واملنظمات تظهر صيغ جديدة ،وتتحول املعاين القدمية إىل معاين
جديدة بصيغة معرفة جديدة تعكس تطور التفاعل بني األشخاص واملنظمة ،وهكذا يرتبط التعلم
التنظيمي باملعرفة التنظيمية ،فهي تنظر إىل الشعور الشخصي من خالل اجملتمع ،وأن الكل هو حصيلة
نشاط تعاوين ،ميكن من خالله حتديد كيفية تفكري املنظمة وتصرفها ،وقد تبنت )(Mary Douqha
عام 1789هذه النظرية يف أسس التعاون املعرفية ،وأن جزء من مهمة املنظمة هو السيطرة على تل
العملية املعرفية من أفعال حتدد الفعل االجتماعي ،أما اجلزء اآلخر من املهمة فهو السيطرة على العملية
()1
املعرفية لألشخاص ،اليت تعتمد على التبادل االجتماعي.
 .2نظرية البنيان االجتماعي للمعرفة:

Théorie de la structure sociale de la connaissance

أشار ( ) Megalhaesإىل أن املنظمة ميكن أن حتلل وتدرس بوصفها كيان مستهدف رغم
امتالكها ملكونات رمسية وغري رمسية ،وأن املنظمة الغري رمسية تتكون من نتائج البناء احمللي للواقع الذي
تعيشه والذي هو ناتج عن تفاعل جمموعة من التنظيمات خالل تفاعالهتا اليومية والذي جيري إدراكه
بشكل مستقل عن إرادة األشخاص  ،وحتليل بناء األنظمة االجتماعية يعين دراسة األمثلة اليت تولد
اجتماعيا من خالل التفاعل االجتماعي ،فالبناء هو عملية إنتاج وإعادة إنتاج الصيغ االجتماعية عن
طريق النشاط اليومي للمسامهني االجتماعني ،ألنه ال ميكن الفصل بني الواقع االجتماعي والتنظيمي
يف بناء املعرفة  ،فالواقع التنظيمي يأيت من خالل دمج قوى البناء واملعاين املولدة اجتماعيا والنابعة من
( -)1بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .198
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الوجود املستهدف للمنظمة ومن خالل عمليات الواقع االجتماعي ،وهذا يشري ضمنا إىل أن هناك
تداخال بني املكونات الرمسية وغري الرمسية يف تكوين املعاين التنظيمية مما يولد معاين وكلمات جديدة
()1
داخل املنظمة.
 .3نظرية النظم المطبقة على المنظومات

االجتماعية:

Théorie des systèmes appliquée aux systèmes

sociaux:

ال ش أن نظرية النظم قد سامهت يف تغيري الفكر السائد عند ظهورها ،إل أن األنظمة سواء
املفتوحة أو املغلقة حولت األنظار إىل دراسة البيئة احمليطة باملنظمة ،وقد أشارت دراسة ()Megalhaes,
إىل العديد من خصائص نظرية النظم وما يهمنا منها يف هذا السياق هو أن:
 كل األنظمة االجتماعية متثل إىل الثبات تقريبا. هناك فكرة عن املنظمات كوهنا أنظمة مفتوحة.إن هاتني اخلاصيتني يبدو عليهما التعارض بني الثبات والتغيري ،وقد أشار (Pearson )،إىل إمكانية
دمج نظرية النظم مع األنظمة االجتماعية ألي نشاط فكري تنظيمي لايت التوجه ،كما أشار"
)(Walh.Jإىل أن النظام املفتوح يكون أكثر استجابة مع تشغيل املعلومات ونظم احلواسيب يف إطار
الرتابط بني املنظمة وبيئتها ،وأن الرتكيز على ما حتتف به املنظمة يف لاكرهتا فقط يعد تعلما أعمى ،إلا
مل يتعزز مبا يستجد يف حميطها وأضاف إىل أن املاضي إن كان يعرب عن معرفة تنظيمية فإهنا سوف
تتغري بصورة متحركة ألهنا)املعرفة (تكون باألساس متحركة وليست ثابتة  ،كما هو احلال بالنسبة
للظروف البيئية اليت تتغري أيضا وأن املنظمة سوف ال تكون نظاما مفتوحا فحسب بل نظاما تعليميا
()2
كذل .
 .4نظرية النّاتج ال ّذاتي واالجتماع

: Théorie de soi et résultat social

تشري هذه النظرية إىل أن أي نظام حيمل يف مكوناته الداخلية آليات وعمليات تساعده يف إنتاج
وإعادة إنتاج نفسه ،فاملنظمة هي نظام مغلق بصفة عملية ولكنه حيتوي على منظومته اخلاصة اليت
متنحه القدرة على مضاعفة تركيبته يف بيئته ،تعتمد هذه النظرية على نظرية املعرفة يف تطبيقات التعلم
واملعرفة التنظيمية وفيما يلي أهم خصائص أنظمة الناتج الذايت:
()1

 -مؤيد الساعدي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .197 -198

( -)2بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .49
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 االستقالليّة :وتعين احلكم الذايت للنظام يف حتديد قوانينه لوظائفه اخلاصة ،كما أن األنظمة
الذاتية مستقلة عن بيئتها وال تعتمد على عالقات مصممة مع حميطها.


المرجعيّة ال ّذاتية :أي أهنا تستعمل املعرفة أو اخلربة املاضية بشكل آين حىت تستطيع االستمرار



االقتران الهيكلي :وهي أن األنظمة ال تعمل مبعزل عن بيئتها حيث ميكن أن تشوش أو حتفز

باإلنتاج الذايت.

من قبل األحداث خارج النظام .إن األنظمة االجتماعية تقوم بإنتاج املعاين عن طريق األشخاص
باستعمال امللفات والرموز والتفاعل مع أشخاص آخرين يف نظام اجتماعي آخر ،مبا يكون معىن
اجتماعي آخر وخمتلف حول نفس املوضوع أو املفهوم ،وأن اجملموعات االجتماعية تطور أنظمته،
اخلاصة باملعىن وألهنا أنظمة إنتاج لايت تصبح مستقلة وبصورة عملية مغلقة ولاتية اإلشارة )(Brown
وهكذا فإن تطوير هذه املعاين ضمن األنظمة ميثل عملية توليد معرفة جديدة متناقلة بني األشخاص
()1
من خالل عملية التعلم الذايت.
ثالثا - :نظريات المدخل النقدي البديل:
يهتم هذا املدخل بنقد كل من نظريات املدخل الشخصي ونظريات املدخل االجتماعي كما
يتطرق إىل ما جاءت به اإلدارة االسرتاتيجية من أفكار ومفاهيم عكست تأثري البيئة اخلارجية على
وضع املنظمة لتشكل حافزا على تطوير القدرات التنظيمية واملعرفة التنظيمية وأهم هذه النظريات:
 .1النّظرية النّقدية لألنظمة المفتوحةThéorie critique des systèmes ouverts :

تبدو نظرية األنظمة املفتوحة لات تأثري كبري يف علم اإلدارة يف اخلمسني سنة األخرية ،أو ما
يزيد واليت متيل إىل التوازن يف استجاباهتا للتأثريات اخلارجية ،لكن ( )Pandy et Mitrof,أشار إىل أننا
أسأنا فهم طبيعة األنظمة املفتوحة وقمنا بدجمها باألنظمة الطبيعية والبيئة متجاهلني بذل ظواهر
تنظيمية مهمة كتناول التأثريات اخلارجية وعالقتها باهلياكل التنظيمية والسيطرة واملعرفة ،والتعلم
التنظيمي ،وكان كل من ( ،(Katz et Kahnقد ساندا هذا الرأي الذي نظر ألن املنظمة نست بأهنا
تتعامل مع منظمات بشرية وليست جمرد صيغ يؤدي فيها األشخاص أدوارا بوصفهم أجهزة قياس،
ولذا فإهنما قد لهب هبما القول بأنه ينبغي األخذ باحلسبان القابليات اليت ميتلكها األشخاص على
( -)1بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .48
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املعرفة الشخصية يف استخدام اللغة والتعلم من التجارب ،وهم يعاملون اللغة بوصفها نوع من
التكنولوجيا ،ومدى تأثري لل على مدخالت النظام وخمرجاته (. )1
 .2نظرية نقد التّعلّم التّنظيميThéorie de la critique de l'apprentissage organisationnel :

كثريا ما أثريت الشكوك حول قدرة التعلم الشخصي على بناء منولج معريف للمنظمات ،وقد
وصف )  ( Duncan et Weissهذه الشكوك بأهنا منطلقة من مشكلة البحث عن املنطلقات
واملربرات األساسية حلركة التعلم التنظيمي ،واستنادا إىل نظرة هذين الباحثني كل التعامل األكرب
ألدبيات التعلم التنظيمي يقوم على أساس التفكري حول كيفية تصميم املنظمة ،أهو على أسس
بريوقراطية أم على أسس دميوقراطية ،أم على أسس معرفية ،وما هي طبيعة هيكل االتصاالت وهيكل
املعرفة؟ وهل التعلم التنظيمي يرتبط بشكل مباشر برؤية اإلدارة العليا أم أنه ردة فعل لتحديات تشغيلية
معنية؟ وما هي الزيادات احملددة للتعلم التنظيمي؟ ومن يتعلم يف املنظمة ،األشخاص أو املنظمة لاتيا؟
وكيف جيري الدمج بني تعلم األشخاص وتعلم املنظمة؟
إن انتقادات هذه النظرية قد بنيت على أساس تناول التعلم التنظيمي وفق منظور شخصي ال
يتصل بالسياق التنظيمي ،ففي الوقت الذي ينظر فيه للتعلم التنظيمي على أنه عملية تطوير معرفة
تنظيمية موجهة لألشخاص ،فهي يف حقيقتها عملية اجتماعية شخصية مكونة من كفاءة األشخاص
()2
ضمن مؤثرات البيئة االجتماعية.
 .3النّظريّة النّقديّة الستخدامات

الحاسوب: Théorie critique des utilisations informatiques

استخدمت هذه النظرية رؤيتها من طبيعة عمل الدماغ البشري ،متأثرة بفكر ومفاهيم
)(Simon.Hعندما شبه عمل احلاسوب بعمل دماغ اإلنسان ،إل أنه يربمج بأخذ مدخالته من البيئة
ويقوم مبعاجلتها استنادا إىل قواعد سبق حفظها يف الذاكرة جتري معاجلتها وحتويلها ،واإلنسان أيضا
يأخذ مشاهدات البيئة ويعاجلها ليدرك معانيها وأبعادها ،كما أنه خيزن املشاهدات واألحداث حلني
احلاجة إليها ،واملنظمة بنت تفكريها على هذا األساس وترتبط هذه النظرية بشكل مغلق مع املعرفة
لعدم تالؤمها مع اللغة واجملال التنظيمي السائد ،وأن هناك وصف واسع لدور البيانات واملعلومات اليت
()1

 -بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره

( -)2مؤيد الساعدي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .47
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تساهم يف بناء ورسم النمولج املعريف للمنظمة  ،وقد وجهت هلا انتقادات وال سيما يف (البيانات اليت
تعتمدها)  ،ومن بني االنتقادات اليت وجهت هلا:
 ال ميكن تصور منظمة تبىن قراراهتا ومتارس أنشطتها على وفق اكتمال املعلومات احملوسبة ألن
لل يلغي دور القائم بالعملية التنظيمية وال يبقى معىن للحوار والنقاش يف تصور األحداث وإدارهتا،
كما أن نظرية االستخدام اجملازي للحاسوب واجهت هنايات عسرية ومؤملة حيث أهنا فشلت يف
تصوير طاقات اإلنسان وحتجم دوره من خالل حمدودية معاجلة البيانات والقدرة اهلائلة للحاسوب،
كما أن هذا النمولج متشائم حول قابلية اإلنسان ودوره الذي أختصر يف كونه مشغل للمعلومات.
 وصف املعلومات بأهنا لكاء ،والذكاء ميكن حتويله هلدف آخر يتبع رغبة املصمم ،ولذل
فاملصمم كما هو احلال يف برامج الذكاء الصناعي يتحكم باالبتكار ويصبح النشاط اإلنساين ال عالقة
له بعملية خلق املعرفة ،وهنا يصبح التساؤل هل املعرفة تفوق النشاط أم النشاط يفوق املعرفة؟
 وصف املعلومات بأهنا القوة اليت حترك املنظمة وصف خاطئ حيث أن حبس هذه املعلومات
واحتكارها يف يد طائفة قليلة من العمال ال يسهم إال بفقر النمولج املعريف للمنظمة.
 وصف املنظمة على أهنا جمموعة معلومات غري كاف ،بل هي نظام كامل من املعلومات
()1
املتبادلة اليت متنحها حركية أكثر وال حيصر دورها بدور احلاسوب مبعاجلة املعلومات.
 البيانات املخزنة يف قواعد البيانات تفرض أسلوب الربجمة اخلطية وهي غالبا ال تتماشى وال
()2
ختدم املشكالت التنظيمية املتصفة باحلركية والتغري.
تصور اإلدارة
 .4نظريّة المعرفة التّنظيمية من ّ

االستراتيجيّة:

إن هذه النظرية عبارة عن جزء من نظرية واسعة ،تسمى املدخل املستند إىل املوارد"
"  Resources Based Approachواليت من خالهلا جيري البحث عن املوارد املعرفية داخل املنظمة وفق
رؤية اسرتاتيجية تعظم ثقافة التنافس من خالل إدارة املوارد املعرفية ويعود هذا التصور إىل فكرة
)(Penrose.E,واليت مفادها جعل املنظمة تنمو من خالل اخلربة املرتاكمة واملعرفة املوجودة داخلها،
كما أشار) ) Nelson. R. et Winter S,إىل أن املعرفة واملنافسة واحلوار هي موجودات ميكن
The

( -)1بلقاسم جوادي ،مرجع سبق ذكره  ،ص 61
(-)2المرجع نفسه  ،ص61
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استخدامها يف تطوير املعرفة ،وأن تطوير التعلم التنظيمي هو عملية داخلية بإمكاهنا إخراج املنظمة من
تفكري الكفاءة إىل تفكري الفعالية ،وقد أشار اىل أربع خصائص حتكم تل الطاقة البشرية هي:
 الشعور اإلنساين الذي يأخذ باألفعال اجتاه حتقيق األهداف.
 الشعور النظامي املتسلسل الذي حتدث فيه األفعال بطريق مستقيم.
 الشعور بأمهية تطوير القصة أو احلكاية االعتيادية.
 اإلحساس بأمهية األدوار والقصص اليت تروى.
كما أشار)  (Nonka.I.إىل أن دور األشخاص يف املنظمات ليس خمتصرا يف كوهنم مشغلني
لنظم املعلومات ،ولكن األمر يفوق لل بوصفهم مولدين للمعرفة ،ويف إطار هذا الوصف أكد (
) Tenkasi.Rأن هذا املدخل يستند إىل وجود مصدر معريف اجتماعي داخلي ،ويقصد به السرد
القصصي للمعرفة وانتقاهلا ،سيكون مبثابة العمليات املولدة للمعرفة اليت هي يف طريقها إىل مناطق
متعددة للتوليد الذايت للمعرفة يف املنظمة ،وتطرق إىل أمهية املدخل السرد القصصي التنظيمي الذي من
املمكن أن يسهم يف بناء قدرات األشخاص بوصفها التعليمي مبا يؤدي إىل تطوير مهاراهتم اإلدراكية
()1
وأن تعلمهم حيدد موقعهم يف العملية املعرفية ،وما هو دورهم فيها ويعلمهم كيف تنجز األعمال.
واملنهج القصصي له قدرة كبرية على الوصول إىل مدارك اإلنسان العقلية والعاطفية وخلق األثر
()2
التعليمي السريع والفاعل ،وقد اعتمد منذ آالف السنني يف تعليم البشرية.

(- )1مؤيد الساعدي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.171
( - )2سورة يوسف :آية 11
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خالصة الفصل :
قبل أن منضي قدما يف تقدمي تعريف للتعلم التنظيمي توقفنا عند التعلم كمفهوم جمرد بتحديد
طبيعته ،ومتييزه عن مجلة من املصطلحات اليت هلا عالقة وثيقة به ،كالتدريب والتعليم والتعلم وهي عادة
ما ترتبط باألفراد أكثر من ارتباطها باملنظمة ككل.
قادنا تعريفه إىل أن التغري يف السلوك الناتج عن وجود مثريات يصاحب عملية التعلم وأن التغري
الدائم مسة التعلم وأن هذا التغيري ينحصر يف اكتساب معلومات ،مهارات خربات جديدة ،ناشئة
سواء من احمليط أو من التغذية العكسية أي التعلم من التجارب السابقة أو التعلم من األخطاء،وهي
ظاهرة مرتبطة بالطبيعة اإلنسانية  ،وبالتايل فهي عملية تعديل للسلوك.
تعترب نظريات التعلم الفردي جذور التعلم التنظيمي وبناء عليه فان فهم آليات وأبعاد تعلم
األفراد يعترب منفذا الزما للعبور إىل نظرية التعلم التنظيمي.
إن مراجعة أدبيات التعلم أشارت إىل أن األفكار املتعلقة بالتعلم انبثقت من علم النفس ،واليت
اعتمدت نظرياهتم على مفهوم)املثري-االستجابة(،(Stimulus-réponse) ،لينتقل إىل جماالت أخرى،
وأنه لسنوات طويلة احنصر يف مفهوم احلصول على كفاءات من طرف األفراد أو حتصيل
الكفاءات(.)L’acquisition de compétences
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أثّرت ّالتقنيةّاملتسارعة على بيئة األعمال ّمماّأدىّإىل اشتداد املنافسة بني املنظّمات ّ ّوملواكبةّ
غيات ّاجلديدة اضطرت هذه األخية إىل البحث عن أساليب تسيييه تتالءم ّمعهاّو تساهم
هذه التّ ّ
مسامهة مباشرة يف زيادة اإلنتاجية و حتقق مزايا تنافسية جديدةّ،باإلضافة إىل سعيها حنوّاالستخدام
األمثل ملوارد املنظّمةّ ،وكان من بنيّماّجلأتّإليه ما سّيّبالتّعلّم التّنظيمي ،الذيّ يعترب من جماالت
البحثّاخلصبة نظرا الختالف وجهات النّظر حوله بني املختصّني يف خمتلفّالتخصّصات ،و ارتباط
البحث يفّجمال التّعلّم التنظيمي مع جماالت أخرى عديدةّ ّ.ومن الصّعب جدّاّأيضا حتديد إطار نظري
موحّد حيقّق لنا التّعلّم يف خمتلف أنواع املنظّمات ،كون هذا اجملال يرتبط بالفرد والطّبيعة البشرية اليت
تتميّز باالختالف والتّقلّبّمماّجيعلّمنّالعسيّحتديد منوذج شامل هلاّ.
ّلذا سنحاول من خالل فصلنا هذا فهم ّماهية التّعلّم التّنظيمي ّومعيقاته ّمنّخاللّالتّعرض
ألهمّ األطر النّظرية واملفاهيميةّللتعلم التنظيمي ،وحتديدّجماالت البحث املرتبطة به ،واملؤثرة فيهّ.
وذلك من خالل تناولّالعناصرّالتّاليةّوهي:






مدخلّإىلّالتعلمّالتنظيمي
أساسياتّالتعلمّالتنظيميّ
مرتكزاتّالتعلمّالتنظيميّ
مفهوم املعيقات التنظيميةّومصادره
العواملّاملعيقةّللتعلمّالتنظيميّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّأوال :مدخل إلى التعلّم التّنظيمي

سنحاول ّمن ّخالل ّهذا ّاحملور ّالتعرض ّملاهية ّالتعلم ّالتنظيمي ّوخمتلف ّخصائصه ّباعتبارهّ
الوسيلة ّاليت ّتسمح ّبالوصول ّإىل ّأن ّتكون ّاملنظمة ّمتعلمة ّوسنحاول ّإبراز ّتطوره ّالتارخيي ّوأمهيتهّ
ومربراتّتبنيهّوبعضّنظرياته.

 .1مفهوم التّعلّم التنظيمي:
بقيّمفه ّومّالتّعلّمّحكراّعلىّاألفرادّح ىّاخلمسيناتّ،إذّيعتربّساميونّّ (ّ ّ)ّH. Simonأولّ
منّطبّقه ّعلىّالتّنظيمّحسب(ّ )Koenigليفتحّبذلكّاجملال ّواسعاّلعدّةّأعمال ّولتجديد ّاألحباثّ.
وقدّشهدت ّالثالثنيّسنةّاملاضيةّعودةّاهتمام ّغيّمسبوقةّبالتعلم ّالتنظيميّوبنظرياتهّوهوّماّجعلهّ
منّأكثرّاملفاهيمّتعقيداّوأكثرهاّصعوبة ّيفّالتعريفّ )1(ّ .إذّالّيوجدّتعريفّموحّدّللتّعلّمّالتّنظيميّ
نةّفيهّ،ويبينّعليهاّوجهةّنظرهّوهذا ّماّدفعناّإىلّتقدميّ
ّ
وذلكّألن ّكلّ ّباحثّيركّزّعلىّزاويةّمعيّ
جمموعةّمنّالتعاريفّاليت ّحا ّول ّأصحاهباّالتّ ّقربّمنّاملفه ّومـّوإجالءّتقاسيمه ّللمهتمّنيّوالدارسنيّ
وكذاّاملمارسنيّ.
ظهرت ّحماوالت ّلتحديد ّمفهومه ّيف ّعام ّ)ّ )1978من ّقبل ّ(أرغريس ّوشون) ّيف ّكتاهبماّ
(ّ )l’apprentissage organisationnelإذ ّقدّما ّسؤاال ّمفاده ّهل ّجيب ّعلى ّاملنظّمات ّأن ّتتعلم؟ّ
وعرفاه ّعلى ّأنّه"ّ :تلك ّالسّيورة ّاليت ّتساهم ّيف ّحلّ ّاملشكالت ّمن ّخالل ّاكتشاف ّاألخطاءّ
ّ
وتصحيحها"ّ(ّ،)2كماّعرفّالتّعلمّالتّنظيميّبأنهّ"ّ:االكتسابّواالحتفاظّوخلقّاملعارفّاليتّهتدفّ
()3
إىلّتسهيلّحتقيقّاألهدافّاملسطرةّمنّطرفّاملنظمةّ"
كما ّأشار ّكلّ ّمن ّ(كروزييه ّوفريدبارغ ّ)ّ )Crozier et Friedberge(،إىل ّأنّ ّمفهوم ّالتّعلّمّ
التّنظيميّمستعارّمنّعلمّالنّفسّوحيدّدّالعمليّةّاملتشكّلةّمنّ"التّجربةّواخلطأ"ّملعاييّسلوكيّةّجديدةّ
داخلّاملؤسسةّوتصبحّمكوناّلنظامّسلوكيّجديدّوثقافةّتنظيميةّللمنظمةّ)4(ّ.
)(1

ّKoenig G, "Management stratégique, Paradoxes et apprentissage", Edition Nathan, 1996.

(ّ -ّّ )2طارقّحسنّحممدّاألمني"ّ،التعلمّالتنظيميّوتقوميّاألداءّيفّمراكزّخدمةّمراجعيّاملؤسساتّالعامةّاخلدمية"ّ،دوريةّاإلدارةّالعامةّ،معهدّاإلدارةّالعامةّ،
الرياضّ،السعوديةّ،مجّّ،64عّّ،2004ّ،2ص.264

)(3

- Adeline Leblanc et al، " Application des principes de l’apprentissage organisationnel au projet MEMORAE،

Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain ،" Lausanne, 2007، p37
)(4

- Ahmed Bounfour, « le management des ressources immatérielles, maitriser les nouveaux leviers de l’avantage

compétitif », Dunod, Paris, 1998, p184.
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ادّيطورونّقدراهتمّباستمرارّمنّأجلّحتقيقّالنّتائجّاليتّ
وعرفّأيضاّعلىّأنّهّ"جمموعةّمنّاألفر ّ
يرغبونّفيهاّمنّخالل توسيعّأمناطّتفكيهمّ"(ّ.)1
هناكّتعريفّأخرّقدمهّ(أرغريسّوشون)ّبأنه ّ"العمليةّاليتّميكنّمنّخالهلاّألعضاءّاملنظمةّ
كشف ّاألخطاء ّ ّوتصحيحها"(ّ ،)2فهو ّيعتقد ّأن ّاملنظماتّتواجهّصعوبةّيفّالتعلمّ ،ترجع ّيف ّجزءّ
منها ّإىل ّهذه ّاملنظمات ّمن ّالنادر ّأن ّتعيد ّالنظر ّيف ّاملسلمات ّأو ّالسلوك ّالسائد ّفيهاّ ،كما ّأنّ
الكثيّمنهاّحيجمّعنّاالعرتافّبأخطائهاّوتصحيحهاّ،هذهّالفكرةّﲤثلّجوهرّالتعلمّالتنظيميّ)3(.
أماّ(ّ)Brotricفيعتقدّأنّّالتعلمّالتنظيميّ"أكثرّمنّجمردّالتكيفّ،فهوّعمليةّمقصودةّتعكسّ
خربةّوتوقعاتّاملنظمةّ"ّّّّّّ)4(ّ.
وجندّتعريفّآخرّللتّعلّمّالتّنظيميّحسبّقاموسّإدارةّاألعمالّوهوّ"عمليّةّفرديّةّأوّمجاعيّةّ
الكتساب ّوتشكيل ّممارساتّ ،معارفّ ،كفاءات ّوقدارتّ ،فالتّعلّم ّميكن ّأن ّينتج ّمنّ :املالحظةّ،
ّالرتابةّ ،ومن ّخالل ّأثر ّاخلربةّ ،كذلك ّالتّعلم ّيساهم ّيف ّالوصول ّإىلّ
التّقليدّ ،الفعل ّالتكراري ّأو ّ
التعديلّاآليلّللمواقفّوالتكيفّمعّالسلوكياتّاجلديدة"ّ.املنظمةّ"ّّّّّّ)5(ّ.
وقدّعرفّ(ّ)G. Koenigالتعلم ّالتّنظيميّبأنّه ّ"ظاهرةّمجاعيةّالكتسابّوبناءّاملعارف ّواليتّ
()6
تغيّّتسييّاملواقفّأوّاملواقفّنفسهاّبعمقّحمد ّودّوباستمراريةّحمدودة"ّ.
ومؤكدا ّيف ّنفس ّالسّياق ّعلى ّأنّ ّالبعد ّاجلماعي ّللتّنظيم ّيتمّ ّتفعيله ّمن ّجهة ّعرب ّحركيّةّ
املعارفّاجلديدةّومنّجهةّأخرىّعربّتطويرّالعالقاتّبنيّالكفاءاتّاملوجودةّمسبقاّ)7(.
سيوراتّ ّ
هذه ّالتعريفات ّالسّابقة ّوجدت ّ ّآذان ّصاغية ّلدى ّ(سينج)ّ ،الذي ّأوضح ّجوهر ّالتعلمّ
التنظيمي ّبقوله ّّ":هوّحتولّيفّالتّفكي ّمن ّالنظرّإىل ّأنفسناّباعتبارناّمنفصلنيّعنّالعاملّإىلّكونناّ

- Daniel Be , « Entreprise apprenante », édition d’organisations, Paris, 2003, p 49.
- Chris Argyris et Donald A. Schon, op cit, 2002 ,p24.

)(1
)(2

(ّ-ّ)3عبدّالرمحنّأمحدّهيجان"ّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.476،
()4
ّ-بلعليّنسيمةّفريالّ"ّ،املنظماتّاملتعلمةّ:توظيفّللذكاءّواملعارف"ّ،جملةّدراساتّاقتصاديةّ،كليةّالعلومّاالقتصاديةّوالتجاريةّوعلومّالتسييّ،جامعةّعبدّ
احلميدّمهريّ،قسنطينةّ،اجلزائرّ،عّّ،2006ّ،00ص.072

)(5

- Olivier Meier," dico du manager: 500 clés pour comprendre et agir « concepts, theories, pratiques ", Dunod,

Paris, 2009, p:6.

- G. Koeing ; «L’Apprentissage Organisationnel: repérage des lieux، in Revue Française de Gestion، Janvier-Fevrier

)(6

1994, p78
Nadia Tebourbi, op cit, p30

)(7
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متّصلنيّبهّ،ومنّالنظرّإىلّاملشكالتّباعتبارهاّنامجةّعنّتصرفاتّشخصّآخرّ،أوّبسببّحدوثّ
ظرف ّخارجيّ ،إىل ّالنظر ّإليها ّباعتبارها ّنامجة ّعن ّتصرفاتنا ّالذاتية"ّ ،بناء ّعلى ّذلك ّفإن ّالتعلمّ
التنظيمي ّيفّرأيهّهو ّالوسيلةّاليتّمنّخالهلا ّيكتشف ّاألفراد ّيفّاملنظماتّباستمرار ّكيف ّأّنمّهمّ
()1
الذينّيشكلونّالواقعّالذيّيعملونّفيهّ،وكيفّأنّباستطاعتهمّتغييّذلكّالعاملّ.
(سينج) ّيفّتعريفهّهذاّيربزّقدرةّالفردّعلىّتشكيلّالواقعّالتّنظيميّ،منّخاللّإدراكهّلذاتهّ
وارتباطهّبالبيئةّالتّنظيميةّوبإدراكهّلقيمةّاملعلوماتّواخلربةّكأساسّهلذاّالتعلمّ.
ضح بعض تعريفات مصطلح التّعلّم التّنظيمي
الجدول رقم ( )40يو ّ

المؤلف

ّSimon .H

المفهوم
الوعيّاملتناميّباملشكالتّالتّنظيميةّوالنّجاحّيفّحتديدّهذهّاملشكالتّ،وعالجهاّمنّقبلّاألفرادّ
العاملنيّيفّاملنظماتّمباّينعكسّعلىّعناصرّوخمرجاتّاملنظمةّذاهتاّ.

)Cyert et March (1963

تكيف املنظّمة مع حميطهاّ.

Argyris et Schon, 1978.

العملية اليت من خالهلا ميكن للمنظّمة كشف األخطاء وتصحيحها من خاللّتعديل نظريات
العملّ.

)Duncan et Weiss(1979

معرفة العالقات التّبادلية بني نشاطات املنظّمة وردود فعل احمليطّ.

)Kolb(1984
)Fiol et Lyles (1985
March et Levitt,
1988:320.

خلق املعرفة انطالقا من النّشاط التّنظيميّ.
عملية حتسني النّشاطات بفضل املعارف اجلديدة اليت تسمح بالفهم املعمّقّللمنظّمة واحمليطّ.
العملية اليت من خالهلا ميكن للمنظّمة ترميز التّجاوزات ( )ingérenceاخلاصّةّباملاضيّوحتويلها
إىل روتنيّ.

Huber; 1991:22.

كياتّاحملتملةّاملكونةّمنّاكتسابّاملعرفةّوتوزيعهاّوتفسيهاّوالذّاكرةّالتّنظيميةّ.
ّ
هيّجمموعةّمنّالسّلو

)0662(Lee et all

ينظرّإىلّعمليةّالتّعلّمّالتّنظيميّباعتبارهّأحدّحلقاتّاإلجراءاتّالفرديةّاليتّتؤدّيّإىلّتفاعالتّيفّ
املنظّمةّمعّالبيئةّ،ويتمّ ّتفسيّاالستجاباتّالبيئيةّمنّقبلّاألفرادّالذينّيتعلّمونّعنّطريقّحتديثّ
معتقداهتمّحولّعالقاتّالسببّ–ّواألثرّ.

)Dodgson (1993
)Koenig (1994
)0666(et al., Croesan

العملية اليت ميكن للمنظّمة من خالهلا بناء ،وتطوير وتنظيم معارفها اعتمادا على أنشطتها
وخصائصها الثّقافيةّ.
الظّاهرة اجلماعية الدّاعمة للحصول على املعارف وبناء الكفاءات القادرة على تعديل طريقة تسيي
الوضعيات وتعديل الوضعيات يف حدّ ذاهتا.
وسيلةّأوّمبدأّحيقّقّالتّجديدّاالسرتاتيجيّداخلّاملنظّمةّ.

(-ّ)1بلعليّنسيمةّفريالّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.072
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الرموز ،العمليات اليت ﲤكّن املنظّمة من حتويل املعلومات إىل معرفة ذات
نظام من اإلجراءاتّ ،
قيمة على املدى البعيدّ.
أحدّأطرافّاملنظمةّاملهمّةّلتحسنيّاستخدامّاملعرفةّبشكلّمستدامّ.
أداة مناسبة لتحديد الكيفية اليت توظّف هبا املنظّمة مواردها هبدف تعزيز كمية ونوعية املعرفة
وصوال للنّتائج املرغوبةّ.
هيّعمليةّقائمةّعلىّخلقّوتعلّمّاملعرفةّواملعلوماتّ.

دهامّ)2002(ّ:،

عمليةّتتمّّداخلّاملنظّمةّإلدامةّأوّحتسنيّاألداءّاستناداّإىلّاخلربةّ.

Weick 2006

مفهوم يتعلّق مبستوى يقظة العامل وإدراكه لألحداث واملعارف اجلديدة وقدرته على اإلبداع واخللقّ

Kane et al 2007

اخلشايلّوالتميميّ2002ّ،
الضامليّّ0202،

ّLi et al.,2011.
Rivera et al 2012

ّChiva; 2013
Zeng et al, 2015

عملية ديناميكية اجتماعية هتدف خللق معارف جديدة وحتويلها إىل حيث احلاجة هلا اعتمادا على
آليات التّواصل والتّعاون والتّفاعلّ.
جمموعة ّمن ّاألنظمة ّواآلليات ّوالعمليات ّاملستخدمة ّيف ّحتسني ّقدرات ّاألفراد ّبشكل ّمستمرّّ
للوصولّإىلّأهدافّحمدّدةّتتعلّقّباألفرادّواملنظّمةّ.
هيّتلكّالعمليةّاليتّتستطيعّمنّخالهلاّاملنظّمةّحتقيقّقدراهتاّالتّنافسيةّوالتّكيّفّمعّبيئتهاّوظروفهاّ
الدّاخليةّواخلارجيةّواكتسابّاملعرفةّالتّنظيميةّوالقيمّواملهاراتّوتوظيفهاّلغرضّحتقيقّامليزةّالتّنافسيةّ.
قدرةّاملنظّمةّعلىّخلقّواكتسابّونقلّواستيعابّاملعرفةّوكذلكّتغييّسلوكهاّمنّاجلّالتّحسنيّ
املستمرّللمنظّمةّ.
جمموع الدّروس اليت ميكن تعلّمها من كلّ جتربة باكتساب اخلربات العلميةّ.
عمليةّيتمّّمنّخالهلاّتغييّاملنظّماتّأوّالتّعديلّعلىّالنّماذجّالعقليةّوالقواعدّوالعملياتّأوّاملعرفةّ،
احملافظةّعلىّأدائهاّأوّحتسينهّّ.
يقصد به عمليه اكتساب املعارف والسلوكيات واملها ا رت والقيم اجلديدةّعلى مستوي الفرد
وفرص العمل وتعزيز القد ا رت يف االستجابة للظروف والتكيف مع املستجدات ّواملواقف
اجلديدةّ.

المصدرّ:منّإعدادّالطّالبّالباحثّباالعتمادّعلىّاملصادرّالتاليةّ:

-Olivier Millet, « Double contrainte et apprentissage organisationnel : le rôle de la méta communication », thèse de
doctorat en science de gestion, Université de Paris-Descartes, France, 2012, p18.

-Frédéric Leroy, « L’apprentissage organisationnel, une revue critique de la littérature », www.stratégieaime.com/évents/apprentissages-organisationnel. Consulter le 07/12/2017, à 23h, p2-3.

 -هناء جاسم حممد العسكري "،ممارسات التعلم التنظيمي واستراتيجية إدارة المعرفة وعالقتها بأداء إدارة المعرفة )دراسة آلراء عينة من أعضاء

الهيئة التدريسية في كلية الهندسة" ،جامعة القادسية ،جملة املثىن للعلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد ، 1العدد ، 61جامعة املثىن ،العراق ، 2014،ص. 144
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 .2نشأة التّعلّم التنظيمي:
يعترب التّعلّم التّنظيمي كمفهوم قدمي الظّهور حيث يعود أصله إىل مخسينات القرن املاضيّكماّ
سنذكرّهذاّالحقا على يدّ(ّ)Herbert Simonوالذي عرفه على أنه" :الوعي املتنامي باملشكالت
التّنظيمية والنجاح يف حتديدها ،وعالجها من قبل ّاألفراد العاملني يف املنظمات مبا ينعكس على
عناصر املنظمة; وخمرجاهتاّ )1(.ويعترب من املداخل األساسية ملا يسمى عند الكثيين ّبنظرية املوارد
( )Théorie des ressourcesواليت تركّز على حتديد أهمّ مصادر املزايا التنافسية للمنظمات ،وكذا كيفية
حتديد أصوهلا ،ويعتربّالتعلمّالتنظيمي نقطة التقاء للعديد من العلوم أو جماالت البحثّّ)2(ّ.
وتعودّاالستفادةّمنّالتّعلّمّيفّإدارةّاملنظّماتّإىلّعشرينيّاتّالقرنّالعشرينّ.حيثّكانتّبدايةّ
استخدامّمفهومّمنحنياتّالتعلّمّيفّصناعةّالطّائراتّيفّالوالياتّاملتّحدةّاألمريكيّةّ.إذّاتّضحّوقتهاّ
أنّ ّنفقةّإنتاجّالطائراتّميكنّأنّتنخفضّ،إذاّزادّعددّالوحداتّاملنتجةّ .وتنشأّهذه ّجزئياّبسببّ
بذاتّالعملّمراتّمتكررةّ،األمرّالذيّيكسبهمّمهارةّزائدةّ(التّعلّم)ّومنّثّةّفانّّّكميّةّ
ّ
قيامّالعمّالّ
العملّاملطلوبّإلنتاجّوحدةّواحدةّتنخفضّوفقاّلنمطّمنتظمّوميكنّالتّنبؤّبهّ.وقدّأسهمّاستخدامّ
حتليلّمنحنياتّالتّعلّمّيفّرفعّكفاءةّالعمليّاتّاإلداريةّاملتعلّقةّبتحديدّمعدّالتّاألداءّوتقييمّأداءّ
األفرادّ.وأيضاّأصبحّباإلمكانّوضعّجداولّاإلنتاجّعلىّأسسّسليمةّتأخذّيفّاالعتبارّالتّحسّنّيفّ
األداءّنتيجةّلتكرارّاحملاوالتّ)3(.
(هاربرتّسيمون) الباحث ّاألمريكي يف جمال العلوم االجتماعية واالقتصادية صاحب نظرية
القرارات اإلدارية واملتحصّلّعلى جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية سنة ( )0672يف سنوات اخلمسينات
من القرن املاضي ،يعدّ ّأول من سلّط الضّوء على مفهوم التّعلّم التّنظيمي بدل التّعلّم الفردي أو
غيات البيئية ّمن خالل العقول البشرية هي اليت تصنع لنّا
إشارته ّإىل أنّ التّ ّ
اجلماعي ّمن خالل ّ
املنظّمات  ،حيث تنمو فيها هذه العقول ّعن طريق التّعلّم الذي يظهر على شكل هياكل تنظيميّة
متطّورة ،أو صيغ تنظيمية أو إجراءات وقواعد ،وقد ساندّهذا التّحليل كتاب كثيون أمثال (Cyert
)et March, Herschman et lindblom…extوذلك خاللّ -الفرتة ) ّ،)0641ّ–ّ 0626ورغم أنّ كلّ

(ّ -ّ )1حممد حممد مصطفى نصي ،صالح حممد زكي "،أثر عمليات إدارة المعرفة على التعلم التنظيمي بالكليات األساسية في جامعة الزاوية" ،ورقة حبثيةّ

مقدمة للمؤﲤر الدويل حول القيادة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والعقيدة ووسائل اإلعالم ،ماليزياّ22-24 ،أكتوبرّ،2002ّ،صّ.6

- Olivier Meier et al, « Gestion du changement », Dunod éditions, France, 2007, p219.

(ّ-ّ)3عليّالسّلميّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.021-022

)(2
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هذه الدّراسات أشارت إىل مفهوم التّعلّم التنظيمي إال أنّه مل ّيعرف املصطلح بالصّياغة اليت نتعارف
عليها اآلنّ)1(ّ.
بالرتكيزّعلىّاالهتمامّالعمليّ
يفّعامّّ،0641قامّّكلّّمنّ(كيتّومارش)ّ ّّّ)Kyert et March(،
هبذاّاملفهومّيفّإدارةّاملنظّماتّمنّخاللّمفهومّالتّخطيطّاالسرتاتيجيّيفّاملنظّماتّواهلادفّإىلّ
إجيادّاملزاياّالتّنافسيّةّواحملافظةّعليهاّّ)2(ّ،كماّﲤتدّجذورهّإىلّأدبياتّنظرياتّاملنظمةّونظريةّالنظمّ،
إذّأكدّكل ّمنّالباحثنيّ(ّ )Hosley, Lan, Levy et Tan, Foil et Lylesأن ّالتّعلّمّالتنظيميّهوّ
املصدرّاألساسيّللتّغييّاالسرتاتيجيّيفّاملنشآتّاملختلفةّواهلادفةّإىلّإجيادّمزاياّتنافسيةّواحملافظةّ
عليهاّ.وقدّساهمّالعديدّمنّالكتابّيفّمفهومّالتعلّمّالتّنظيميّمنّمثلّالباحثنيّ(Boydell ،Pedler
ّ)3(،)et Burgone
نظيميّبشكلّكبيّإالّ ّبفضلّكلّ ّمنّ
ّ
ّبرغم ّكلّ ّاجلهودّالسّابقةّ،ملّيظهرّمفهومّالتّعلّمّالتّ
(أرغريسّوشون)ّاللذينّأصدراّعامّّّ0672كتاباّبعنوانّ"التّعلّمّالتنظيمي"ّّ)4(.
ويعتربّالباحثّ(سينج)ّمنّأكثرّالكتابّتأثياّيفّالتسعيناتّمنّخاللّمضامنيّكتابهّ،صدرّ
عامّّ0660حتتّعنوان"ّ:املبدأّاخلامسّ:فنّوممارسةّالتعلمّالتنظيميّ(ّ)la cinquième disciplineكانّ
هذاّالكتابّنتاجاّألحباثّواسعةّأجراهاّ(سينج)ّوفريقّعملّمعهّيفّاملركزّاخلاصّبالتعلمّالتنظيميّ،
(ّ)5
التابعّملعهدّماستشوسّللتّكنولوجياّومدرسةّسلونّلإلدارة.
ّنالّهذاّالكتابّاهتماماّّكبياّيفّعاملّاألعمالّواعتربتهّجملّةّاألعمالّيفّجامعةّهارفردّعامّ
اإلدارةّّ)6(ّ.
ّ0667منّأهمّّالكتبّالتّطويريّةّيفّعاملّ ّ
ويعود ّأول استخدام ملصطلح التّعلّم التّنظيمي هبذه الصياغة بالتّحديد وليس مبعناها إىل سنة
( )2001علىّيدّ(أرغريسّوشون) ،اللّذان اعتربا أنّ املنظّمة تتعلّم ،من خالل تعلّم األفراد فيها ،غي أنّ

(ّ-ّ)1مؤيد الساعديّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ60

(ّ-ّ)2صاحلّبنّسليمانّالفائز"ّ،االستراتيجيات القيادية في إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع مقاومته :دراسة ميدانية على قيادات قطاعات وزارة الداخلية
" ّ،أطروحةّدكتوراهّفلسفةّيفّالعلومّاألمنيةّ،ختصصّعلومّإداريةّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،جامعةّنايفّالعربيةّللعلومّاألمنيةّ،الرياضّ،السعوديةّ،2002ّ،صّ.02

(ّ-)3مرميّرواحبيةّوسيةّسطوطاحّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.020

المؤسسة المعاصرة"ّ،مذكرةّماجستيّيفّإدارةّاألعمالّكليــةّالعلومّاالقتصاديةّوعلومّالتسييّ،جامعةّسعدّ
(ّ-ّ )4عقيلةّأقنيين"ّ،إدارة المعرفة :قمة التميّز في
ّ
دحلبّ،البليدةّ،2007،صّّ.060

(ّ-ّ)5عقيلةّأقنيينّ،المرجع نفسهّ،صّ.060

(ّ-ّ)6حممدّعليّعاشور"ّ،تصوراتّاملدراءّواملعلمنيّيفّاملدارسّالثانويةّاحلكوميةّيفّحمافظةّاربدّلتطبيقّضوابطّ(سينج)ّيفّاملنظمةّاملتعلمةّ"ّ،جملةّالسائلّ،جامعةّ
مصراتةّ،مصراتةّ،ليبياّ،تاريخّالنشرّغيّمذكورّ،صّ.1
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تعلّم املنظّمة ليسّجمموع تعلّم األفراد وأشارا إىل أنّ التّعلّم يركّز على حماولة اكتشاف األخطاء ،ومن ثّ
تصحيحها ،أي التّعلّم منّاألخطاءّ.
ويعترب هذا النّموذج األساس الذي يعتمد عليه يف جمال التّعلّم التّنظيمي ،وهو أكمل منوذج،
رغم أنّّالبحوثّتوالت فيما بعد حماولة شرح هذا املصطلح وحمدّدة أهمّ أبعاده ،إالّ أنّ اإلضافات اليت
جاءت هبا ّكانت حمدودة ،وبقيت دراسة (أرغريسّوشون) الدّراسة ّاألساسية اليت اهتمت ّبالتّعلّم
التّنظيمي ّ)1(.أمّا مصطلح املنظّمة املتعلّمة فقد كان ظهوره متأخّرا باملقارنةّمع التّعلّم التّنظيمي على
يد(سينج)ّيف ( ،)0660لينطلق البحث يف جمال إدارة املعرفة من خالل الدّراسات واملقاالت اليتّنشرت
يف سنوات التّسعينات من القرن املاضي وذلك على يد كلّ من (ّ)2(،)ّ Nonaka et Takeuchiوقدّ
وسعّهذاّاألخيّفيماّبعدّمنظورّالباحثّ(سينج)ّمنّخاللّاملعرفةّالضّمنيةّواستخدامّنفاذّبصيتهّ
املتأنيةّمنّأحباثهّوبشكلّخاصّمنّجتاربّالشّركاتّاليابانيةّ )3(ّ.ويعد ّ(ّ)Shrivastavaأولّباحثّ
ميزّبشكلّنظاميّبنيّأربعّوجهاتّنظرّبشأنّالتعلّمّالتّنظيميّهيّ:التعلمّالتّكييفيّوالذيّيسمىّ
باالجتاه ّالواحد ّمن ّالتّفكيّ ،وتقاسم ّاالفرتاض ّوالذي ّيعد ّمن ّاملفاهيم ّاملتأصلة ّيف ّالنّظرياتّ
االجتماعية ّللمعرفةّ ،وتطوير ّالقاعدة ّاملعرفية ّ(ّ)Développement d'une base de connaissances
ويتم ّفيهاّالتشديدّعلىّتطويرّعالقاتّالفعلّبالنّاتجّواملرتبطةّبالنّشاطاتّالتّنظيميةّوأخياّتأثياتّ
اخلربة ّاملؤسساتية ّ(ّ )Effets d'expérience institutionnalisésاليت ّتشمل ّالطرائق ّاملتعلقة ّباخلرباتّ
مّكماّأسلفناّالذكرّسابقاّّ)4(.
ّ
املؤسساتيةّبشأنّمنحنياتّالتّعلّ
وهكذا ّأصبح ّالتّعلّم ّالتّنظيمي ّأحد ّاملصادر ّاهلامّة ّللتّغيي ّاالسرتاتيجي ّيف ّاملنظّماتّ ،حيثّ
أصبح ّمع ّمفهوم ّاملنظّمة ّاملتعلّمة ّأحد ّاملفاهيم ّاألساسية ّاليت ّاهتم ّهبا ّاملديرون ّوالقادة ّوالباحثونّ
واملمارسونّمعّّنايةّتسعينياتّالقرنّالعشرينّحيثّسادّاالعتقادّبأنّ ّقدرةّأيّ ّمنظّمةّعلىّالتّعلّمّ

- David Cayla, op cit, p30, p21.
- Laurence Lehmann-Ortega, « Stratégor», Dunod édition, France, 2005, p751
Senge, P, "The Fifth Discipline : The Art & practice of the Learning Organization", Doubleday, New
()4

ّ  -مرميّرواحبيةّوسيةّسطوطاحّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.020

)(1
)(2
)(3

York,1990,p : 24.
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بصورةّأفضلّمنّمنافسيهاّيعدّشرطاّأساسياّلزيادةّقدراهتاّالتّنافسيةّواالستجابةّبصورّفعّالةّومبتكرةّ
(ّ)1
للتّغيياتّالبيئيةّ.
ّ

 .3التّطور التّاريخي لمفهوم التّعلّم التنظيمي:
يعودّإىلّتطوراتّمهمّةّميكنّإجيازهاّ
ّ
حولّإىلّاملدخلّالقائمّعلىّالتّعلّمّ
إنّ ّممّاّأدّىّإىلّالتّ ّ
فيماّيأيت ّ:
أ .المدخل القائم على العامل :ارتبط بعدة مدارس

منها:

()2

 المدرسة التّقليديةّ:
تطورّالفكرّواخلربةّاإلداريةّمنّخاللّّكتاباتّفريدريكّتايلورّوهنريّفايول Henri Fayol
إنّّ ّ
)ّ،)etTaylor Fredrikواليتّكانّمعظمّأفكارهمّتركزّعلىّأولويةّاملهمّةّ،وهذا ّالتّوجّهّﲤثّلهّمدرسةّ
اإلدارةّالعلميةّوالتّقسيمّاإلداريّللعملّوكذلكّاملدّرسةّالبيوقراطيةّ.
ّ



مدرسة العالقات اإلنسانية والموقفية:

ّ

ّالرتكيز ّعليه ّوبشكل ّخمتلف ّعنّ
سرعان ّما ّكشفت ّالتّجربة ّاإلدارية ّأمهّية ّالعامل ّوضرورة ّ
املدارسّالتّقليدية؛ّمنّخالل ّأعمالّ(ألنتّمايو)ّ،ولكنّهذاّالتّوجّهّكانّيتمّ ّيفّإطارّتقليديّيقومّ
علىّاهلرميةّيفّعالقة ّاملديرّمعّالعاملّالقائمةّعلىّضرورةّالتّجانسّمنّأجلّوحدةّاألهدافّ،ومعّ
الرتكيزّعلىّالعاملّكانّحيملّبذورّمؤسّسةّالتّعلّم؛ّألنّهّّكانّيعرتفّبأنّ ّلدى ّالعاملّماّ
ذلكّفإنّ ّ ّ
ميكنّأنّيسهمّبهّيفّتطويرّاملؤسّسةّ،وليسّاإلدارةّوحدهاّهيّاملسؤولةّعنّهذاّالتّطوير.
ّ
ّ

الزبون:
ب.المدخل القائم على ّ

ّالزبون ّيف ّالبيئة ّالتّنافسية ّو ّاليت ّجتعل ّمن ّهذاّ
ّتطور ّاخلربة ّاإلدارية ّأيضا ّعن ّأمهّية ّ
كشف ّ
العاملّهوّالرقمّ
ّ
الرقمّالصّعبّخارجّاملؤسّسةّ -بنفسّالطّريقةّاليتّاعتربت ّفيهاّاإلدارة ّأنّ ّ
األخي ّ ّ
القائمّعلىّالزبون؛ّخاصّةّوّأنّّ
ّ
الصّعبّداخلهاّ-هلذاّتّّاستكمالّاملدخلّالقائمّعلىّالعاملّباجتاهّ
الزبون ّهو ّمصدر ّملعرفة ّبالغة ّاألمهية؛ ّلذلك ّيتطلّب ّاالهتمام ّوالعناية ّبدراسة ّحاجاته ّورغباتهّ،وّ
ّ
(ّ-ّ )1فيصلّبنّمعيضّآلّسيّالقحطاينّ"ّ،استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز األمن الوطني :دراسة تحليلية التجاهات القيادات

العليا المدنية واألمنية بالمملكة العربية السعوديةّ"ّأطروحةّدكتوراهّفلسفةّيفّالعلومّاألمنيةّ،ختصصّعلومّإداريةّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،جامعةّنايفّالعربيةّللعلومّ

األمنيةّ،الرياضّ،اململكةّالعربيةّالسعوديةّ،2004ّ،صّّ.42
()2
ّّ-عالءّفرحانّطالب"ّ،إدارة المعرفةّ:إدارة معرفة الزبون"ّ،طّ،0دارّالصفاءّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ،2006ّ،ص.42
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وقّأولّماّتظهرّيفّ
غياتّاألوىلّيفّالسّ ّ
بالتّايلّهوّاملصدرّاألكربّواألهمّّيفّالتّنبؤّبالسّوقّوّألنّّالتّ ّ
الغالبّتظهرّلدىّالزبونّسواءّيفّشكاويهّ،مقرتحاتهّأوّمطالبتهّمباّهوّغيّموجودّلدىّاملؤسّسةّإالّّ
ّ
هّموجودّلديهّكحاجاتّورغباتّ،أوّعدمّالرضاّعنّاملنتجاتّواخلدماتّاحلاليةّومن أهمّّروادّهذاّ
ّ
أنّ
ّ)1(.
املدخلّجندّالباحثنيّستيوارتّوكوتلرّ()kotler Stewart
ّ

ج .المدخل القائم على التّعلّم:

ّيفّظلّّتزايدّاالهتمامّباملنافسةّاملعتمدةّعلىّالكفاءاتّ،برزتّإىلّحيزّالوجودّنظريةّجديدةّ
تفرتضّأنّ ّاملعرفةّهيّاملصدرّاألساسي ّللثّرواتّسواءّبالنّسبةّملؤسّسةّمبفردهاّأوّلدولةّمنّالدّولّ،
حبيثّتعدّّهذهّالنّظريةّمنّاملوضوعاتّاحلديثةّيفّجمالّاإلدارةّ،هتدفّإىلّبناءّمؤسّساتّساعيةّحنوّ
التّعلّمّ ّ.ومنهّفقدّظهرّيفّجمالّالتّصنيعّمفهومّالكفاءاتّاملعتمدةّعلىّاملعرفةّوهذه ّتعكسّضرورةّ
اكتساب ّاملؤسّسات ّالصّناعية ّللقدرات ّاحملورية ّواحلثّ ّعلى ّزيادة ّالسّعي ّحنو ّاملعرفة ّقصد ّحتقيقّ
الرتكيزّعلىّإدارةّ
عملياتّالتّصنيعّكفؤةّعلىّاملستوىّاحمللّيّأوّالعامليّ«التّدويل"ّوبالتّايل ّانصب ّ ّ
املؤسّسات ّملعارفها ّبشكل ّأفضل ّمن ّالشّركات ّاملنافسةّ ،والعمل ّعلى ّتنميتها ّوذلك ّمن ّخاللّ
االختيارّألفضل ّالعناصرّالبشريةّوكذلك ّمنّخالل ّاحملافظةّعلىّمستوىّمرتفعّمنّالتّعلّمّاملستمرّ.
فكلّّهذهّاملمارساتّواملنطلقاتّالفكريةّسامهتّيفّظهّورّرّمصطلحّ"مصنعّاملعرفة"؛ّبالتّايلّإظهارّ
ّللرفع ّمن ّاألداء ّوحتقيق ّالوفرة ّيف ّاملؤسّساتّ
مدى ّأمهية ّاحلصول ّعلى ّالكفاءات ّاملرتبطة ّباملعرفة ّ
الصّناعيةّ،لذاّفمصنعّاملعرفةّهوّمؤسّسةّساعيةّحنوّالتّعلّمّوتعدّ ّاملعرفةّمنّأحدّنواجتهّاألساسيّةّ
ّالرتكيز ّيف ّهذا ّاملصنع ّبشكل ّكبي ّعلى ّعملية ّالتّعلّمّ .كما ّأنّ ّاملدخل ّالتّعلّمي ّميثّلّ
وكما ّيكون ّ
ّالزبون ّواملدخل ّالقائم ّعلى ّالعامل ّوحيث ّجيب توسيعهّ
القاسم ّاملشرتك ّبني ّاملدخل ّالقائم ّعلى ّ
(ّ)2
ليشملّاملؤسّسةّككلّّ.
 .4أهمية التّعلّم التّنظيمي:
ميكنّأنّحندّدّأمهيةّالتّعلّمّالتّنظيميّمنّخاللّالعديدّمنّاملستوياتّ،فهناكّمستوىّبالنّسبةّ
لألفرادّ ،مستوى ّبالنّسبة ّللجماعةّ ،واملستوى ّاألخي ّكان ّبالنسبة ّللمنظّمة ّونوضّحها ّيف ّالنّقاطّ
التّاليةّ:

()1

ّّ-عالءّفرحانّطالبّ،مرجع سبق ذكرهّّ،ص.42

()2

ّّ-جنمّعبودّجنمّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.244
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للفرد :

مساعدةّالفردّيفّإدراكّذاتهّوفهمّاآلخرينّوالتّفاعلّمعهمّوبالتّايلّتطويرّشخصيتهّ.
حتسنيّخربتهّيفّاحلياةّوحتقيقّالتّوافقّمعّاملتطلّباتّالثّقافيةّ،االجتماعيةّوالبيئيةّّ)1(.
القوةّ)2(.
وسيلةّلتحقيقّأهدافّاألفرادّيفّاحلصولّعلىّاملكافآتّأوّاملكانةّأوّالسّلطةّو ّاألهمية بالنّسبة
بّ .

للجماعة:

 يسهّلّعمليةّتبادلّاملعارفّاليتّتعتربّغيّموجودةّيفّالتّعلّمّالفرديّ.
 إمكانيةّالتّشاركّيفّاملعارفّ،واحلوارّالبنّاءّوثقافةّالعملّمعّبعضّحللّّاملشكالتّ.
العجلةّاليتّحتركّعمليةّالتّعلّمّالتّنظيميّ،وهوّالوسيطّالذيّيعملّعلىّنقلّاملعرفةّيفّمجيعّأحناءّ
ّ

مةّ،كماّيعتربّالوسيطّالرابطّبنيّتعلّمّاألفرادّواملنظّّمة ّ)3(.
ّ
املنظّ
األهمية بالنّسبة
جّ .

للمنظّمة:

أصبح ّالتّعلّم ّالتّنظيمي ّضرورة ّاسرتاتيجية ّوملحّة ّلبقاء ّواستمرار ّاملنظّمات ّوتقدّمها ّفقد ّزادّ
االهتمامّبهّخاصّةّخاللّالسّنواتّاألخيةّملاّلهّمنّأمهّيّةّميكنّطرحهاّفيماّيليّ)4( :
 يسهمّبشكلّحاسمّيفّالتّعاملّمعّالتّغييّوعدمّالتّأكّدّالبيئيّ.
 للميزةّالتنافسيّةّاملستدامةّخلقّفرصّ.
 جيعلّاملنظّمةّتبدوّكوحدةّتعلّمّﲤلكّرؤيةّمشرتكةّ.
 يعتربّالتّعلّمّالتّنظيميّحتدّياّﲤارسهّمنظّماتّاليومّملواجهةّالضّغوطاتّ،إذّأنّ ّاملنظّماتّاليتّالّ
توظّفّالتّعلّمّالتّنظيميّبصورةّناجحةّجتدّنفسهاّبنيّاخلاسرينّ.
 يساعد ّالتّعلّم ّالتّنظيمي ّعلى ّتثبيت ّجمموعة ّمن ّالقيم ّواألفكار ّوطرق ّألداء ّاألعمال ّيفّ
املمارساتّاليوميّةّلدىّاملنظّمةّاليتّتتبىنّّالتّعلّمّالتّنظيميّ.
(ّ-ّ)1حسنيّوآخرونّ"،تفعيلّعملياتّالتعلمّالتنظيميّباالستنادّإىلّأبعادّإدارةّاملعرفةّ""ّ،جملةّجامعةّبابلّ،العراقّ،العلومّالصرفةّوالتطبيقيةّ،مجّ،26عّ،2004ّ،4
صّ.0460

(-ّ)2كرميّالكبيسيّ،إبراهيمّدهام"ّ،التعلمّالتنظيميّوأثرهّيفّجناحّاملنظماتّ:دراسةّميدانيةّيفّشركاتّوزارةّاألعمارّواإلسكانّيفّالعراق"ّ،جملةّالعلومّاالقتصاديةّ

واإلداريةّ،العراقّ،جامعةّبغدادّ،ع(ّ،)62مج(ّ،2007ّ،)01صّ.060

(ّ -ّ )3فطيمةّالزهرةّبريطلّ"،أمهيةّالتعلمّالتنظيميّيفّبناءّاملعارفّالتنظيمية"ّ،جملةّاألحباثّاالقتصاديةّواإلداريةّ،اجلزائرّ،جامعةّبسكرةّ،عّ(ّ،2002ّ ،)02صّ

.224-222

(ّ-ّ )4عادلّهاديّحسنّالبغداديّ،هاشمّفوزيّدباسّالعباديّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّّ.24
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 يعدّ ّالتّعلّم ّالتّنظيمي ّاملصدر ّاألساسي ّللتّغيّ ّاالسرتاتيجي ّيف ّاملنظّمات ّاهلادفة ّإىل ّإجياد ّاملزاياّ
التّنافسيةّواحملافظةّعليها.
ّ
ّ

 .5أهداف التّعلّم التّنظيمي:
هتدف عمليّة التّعلّم التّنظيمي بصفة عامّة إىل غرس االجتاهات اإلجيابية وتدعيمها وتوظيفها
وترمجتها إىل ّسلوكياتّرائدة وقرارات مبدعة ،من خالل نشر املعرفة وتبادهلا بني األفراد واجلماعات

الزبائن والعمالء الذين يسامهون يف تغذيتها وإثرائهاّ)1(.
داخل املنظّمةّ،والسّعي إليصاهلا إىلّ ّ
وميكن هنا التّمييز بني قسمني أساسيني من األهداف اخلاصّة بالتّعلّم التّنظيمي ،واليت ختتلف
باختالف نوع التّعلّمّ ،فعندما نتحدّث عن التّعلّم املستمر جند أنفسنا أمام هدف التّحسني التدرجييّ
الراديكايلّ
( )un objectif d’amélioration incrementalأو أمام هدف التّحسني اجلذري أو ّ
(ّ)2
(ّ)objectif d’amélioration radicaleسنحاول فيما يلي شرح هذه األهدافّ:
ّ

أ .التّحسين

التّدريجي: L’amélioration incrémentale

يف هذه احلالة ال يتمّ تعديل األهداف اخلاصّة بالتّعلم التنّظيمي جذريا ،إمنا يتمّ التّعديل جزئيا أو
متكررة ومتحكّم فيها مثل :اإلنتاج ،طريقة تقدمي العاملني
تدرجييا ،وذلك ّنظرا لكون األنشطة ّ
خلدماهتم ،أو نتيجة ّكون املنظّمة قدّحققت من خالل أهدافها جناحا وفعالية لذلك حيدث التّعديل
غيات البيئية ،ويف هذه احلالة قد تعطي
يف أهداف التّعلّم التّنظيمي جزئيا وتدرجييا مبا ّيتالءم والتّ ّ
التّغييات الشّاملة نتائج عكسية ويعود االحتفاظ باألهدافّلألسباب التاّليةّ:
ّ

أ.
عندما تعطى األولوية للفعالية احلالية تنتقل أمهّية خلق معرفة جديدة إىل املرتبة الثّانية ،هنا التّعلم يكونّ
هدفه ّاألخذ بعني االعتبار أفضل املمارسات احلالية ،بدال من تطوير أخرى جديدة كون هذه
املرجوة منها ،لذا تسعى املنظّمة لالحتفاظ هبذه
املمارسات ّأثبتت فعاليتها ّوحقّقت األهداف ّ
املمارسات يف ذاكرهتاّالتّنظيمية ،إلعادةّاستخدامها مرة أخرىّ.
األولوية تعطى للفعالية احلاليةLa priorité est donnée à l’efficacité actuel:

(ّ -ّ )1علي حسون الطائي ،علي سامي عبد الزهرة اخلزعلي "،أثر التعلم التنظيمي يف بناء رأس املال الفك ري يف املنظمات العامة" ،جملة العلوم االقتصادية

واإلدارية ،مجّ( ،)20ع( ، )22جامعة بغداد ،العراق ،2002 ،ص .16

- Christian Szylar, « l’apprentissage dans les organisations », édition Lavoisier, France, 2006,p p 46-02

)(2
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ب.
الرئيسي لعملية التّعلم اليت تكون تدرجيية دائما ،هو تكيّف املنظّمة مع حميطها،
هنا يكون اهلدف ّ
فالتّعلّم ّهنا يأيت ّكنتيجة للتّغيات اليت حتدث يف البيئة واليت باتت كثية ،فمثال هنالك مؤسّسات
عديدة ال تعتربّاملنتجات اجلديدةّاليت تطلقها يف احلقيقة إالّ تقليدا ملنتجات املنافسنيّ.
األولوية تعطى للتكيفLa priorité est donnée à l’adaptabilité:

ب.هدف التّحسين الجذريL’amélioration radicale:

وتتطور يف حميط يتميّز بالتّغيّ ،قد ال يكون التّحسني اجلزئي وبالتّايل
مبا أنّ املنظّمات تنشط ّ
غيات ،حبيث أنّ القائمني على التّعلّم يف هذه احلالة ال
فوق على املنافسني ّكافيا ملواجهة هذه التّ ّ
التّ ّ
يسعون فقط لتحقيقّاألهداف ولكنّتطويرها يف نفس الوقت ،فالتّعلّم اعتمادا على املعارف اجلديدة
غيات
يعترب النّموذج املسيطر ،وتركّز املنظّمة هنا على ّصنع مستقبلها بدال من حماولة التّكيّف مع التّ ّ
ويرتكز التّحسني اجلذري على جمالني أساسيني ومها:
ّأ.

إعادة حتديد مهمّة ورؤية املنظّمةRedéfinir la mission et la vision Del ‘organisation:

الرؤية نقطة مرجعية للمنظّمة يف توجيه مستقبلها ،تكون خمتلفة عن ماضيها وحاضرها
تعترب ّ
لتمثّل حافزاّبالنّسبة ّللعاملني يف املنظّمة ،وميكن اعتبارها طموحا للمنظّمة ،وللوصول إىل حتقيق هذه
للرؤية جيب
الطّموحات ّفاملنظّمة حباجة إىل ّاكتساب معارف جديدة ،ويف إعادة حتديدها وصياغتها ّ
األخذ بعني ّاالعتبار االحنراف املوجود بني ّقدراهتا وطموحاهتا ،والفارق أو االحنراف ضروري ،فجذا
كانت املوارد ّمساوية للطّموحات ،فال داعي للعمل واجلدّ ،فهذا االحنراف هو الذي ميثل الدافع
احلقيقي حنو العمل واالجتهاد ،وبالتايل التعلم واالبتكار ملواجهة هذاّاالحنراف.
ّب .صنع املستقبلCréer le futur:

غيات أو ردود الفعل جتاه ما يقوم به
هدف املنظّمة يف هذه احلالة ليس فقط مواجهة التّ ّ
الريادة ،وصناعة املنظّمة ملستقبلها ،لذا جند كلّ من
اآلخرون ،اهلدف األسى ّواألكرب ،هو حتقيق ّ
Brown et Duguidيشيان إىلّاملنظّمة املبادرة ،واملنظّمة املتكيّفة ،حيث أنّ األوىل يكون التّعلّم هبا
ّ()1
راديكايلّ،بينما الثّانيةّيكون التّعلّم هبا تدرجييّاحمليط بغرض االستمرار.
ّ
ّ

- Christian Szylar, op-cit, pp 46-02

)(1
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الربط بين التّعلّم التنظيمي والتّعلّم الفردي:
 .6متطلبات ّ

يعترب التّعلّم بالنّسبة لألفراد من األنشطة األكثر طبيعية ،وأساسا يف تكوين التّجارب اإلنسانية،
ومن األشياء ّاليت ال يتوقّف الفرد عن القيام هبا طيلة حياته ،ففي يوم واحد ميكن للفرد تعلّم أشياء
(ّ.)1
كثية ،كما أنّه من املمكن أنّﲤرّ أيام عديدة بدون أن يكون قد تعلم شيئا.
انتقلّالتّعلّم إىل املنظّمة لتتواىلّالبحوث والدّراسات ّواليتّاختلفت باختالف الباحثني ّلتسلّط
كلّ منها الضّوء على جانب معنيّ من جوانب هذا امليدان البحثي اجلديد سواء من حيث موضوع
التّعلّم ّ(ّ ،)L’objet de l’apprentissageمعلومات ّ( ،)informationمعارف (ّ،)connaissance
كفاءاتّ( ،ّ)compétenceأو من حيث من سيقوم بالتّعلّمّ(()Sujet d’apprentissageفرد أو مجاعة
أو ّمنظّمة)ّ ،وكذا حمفّز التّعلّم (أي سبب نشوء ظاهرة التّعلّم) ،األخطاء (، )erreurs
االبتكار( ،ّ )Innovationوالتّغييات ّالبيئية( )modification de l’environnementأو يدور حول
()2
العملية يف حدّ ذاهتا (:اجتماعية ،ابتكارّتنظيمي ،أو ترميز).
ويرى كلّ من (أرعريس ّوشون) ّمن خالل حبثهما املنشور يف  ، 0672أنّ املستوى الفرديّ
للعاملني يف ّاملنظّمة مرتبط باملستوى التّنظيمي ،فمفهوم التّعلّم التّنظيمي حسبهما ينطلق من التّعلّم
الذيّكثيا ما يتمّ التّعامل
الرتكيز عليه من خالل علم النّفس والبيداغوجيا ّو ّ
الفردي الذي ّتّ دراسته و ّ
مع التّعلّم التّنظيمي على أنّه ّجمموع ما تعلّمه األفراد ،حبيث أنّ املنظّمة ﲤلك أفراد لديهم إمكانياتّ
ثقافية ﲤكّنهم من حتليل ،حلّ واالحتفاظّبالتّعلّمّ.
أشار الباحثان أيضا إىل أنّه ال يوجد تعلّم تنظيمي إالّ إذا كان هناك تعلّم فردي ،حبيث أنّ
األفراد هم ّالذين يتعلّمون ث يدخلون املعرفة للمنظّمة لتصبح معرفة تنظيمية ،إالّ أنّ املعرفة التّنظيمية
ليستّجمموع ما تعلّمهّاألفراد ألنّ معرفة األفراد ال توضع كلّها يف خدمة املنظّمةّ.

- David A. Garvin, “Learning in action (A guide to putting the learning organization to work)”, Harvard business

)(1

school press, USA, 2000, p3.
- Charlotte Fillol, « Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel une étude de cas chez EDF »,

)(2

XVème conférence internationale de mangement stratégique, Genève, 13-16 juin, 2006, p4-5.
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باختصار يرى الباحثان أنّ نقطةّانطالق التّعلّم هيّالفجوة بني النّتائج احملقّقة وتلك املنتظرة،
وختزن يف ذاكرة املنظّمة
ولكي يكون هناك تعلّم تنظيمي جيب أن تشفّر ّاملعرفة اجملمّعة من ّاألفرادّ ،
()1
)الذّاكرة التّنظيمية).
يرى كلّ منّ( )Buehel et Probstأنّ هناك جمموعة من املتطلّبات جيب توافرهاّلالنتقال من
التّعلّم الفردي إىل التّعلّم التّنظيمي هي(ّ:)2


االتصاالت : -Communicationsإنّ املعرفة الشّخصية ال ميكن أن تتاح للمنظّمة وال ميكننا إجيادّ
مناقشة مجاعية تفضي إىل إطار مرجعي مشرتك إالّ إذا وجدت لدينا عمليات ونظم ّاتصاالت
فعالةّ،ﲤكّن الفهم املتبادل بني العاملني.



شفافية
ال ّ



الربط بني التّعلّم الفردي والتّعلّم اجلماعي ال تتمّ إالّ يف ظلّّجعلّ
التّكامل : -Intégrationإنّ عملية ّ

-Transparence

:إنّ فعالية عملية االتصال لن تكون مفيدة دون توافر وإتاحة املعرفةّ

واملعلومات جلميع العمّال ويف مجيع املستويات ،وﲤكينهم من الولوج إىل ذاكرة املنظّمة.

املعرفة الفردية متاحة للجماعة عن طريق تكامل أعمال املوظّفني مع بعضهم البعض ،ممّاّيساعدهمّ
يف تطوير مهارهتم ومعارفهم ويسمح بتسهيل عمل املنظّمة.
الربط بين التّعلّم الفردي والتّعلّم التّنظيمي والتّمييز بينهما
ال ّ
شكل رقم ( )04يو ّ
ضح عملية ّ

ّ
ّ
ّ  األفراد
 التغييّيفّالبناءّاملعريفّواإلدراكي.
املصدرّ:
التّعلّم الفردي





التغيي ّالسلوكي ّمن ّخالل ّالتجربةّ
واخلطأ
إنعكاسّللفكرّالفردي.

التّعلّم التّنظيمي

االتصال
عليّ.
شّفافية
حممد البن
التّّكامل.






جمموعاتّأوّنظمّ.
التغي ّيف ّقاعدة ّاملعرفة ّاجلماعية
والقيمّ.
التغيّيفّمعاييّوأمناطّالسلوكّ.
إنعكاسّللفكرّاجلماعي.

المصدرّّّ:بلقاسمّجواديّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّّ39

- Gilbert J.B. Probst, Bettina S.T Büche, « La pratique de l’entreprise Apprenante », les éditions de l’organisation,
)(2

)(1

France, 1995, p22.

 -بلقاسمّجواديّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّ.12
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من خالل جمموع التّعاريف السابقة للتعلّم التّنظيمي ميكن استنتاج مجلة من اخلصائص املميزة
لعملية التعلم داخلّاملنظمة ،واليت ال ميكن أن يتحقق التعلم بدوّنا وهيّ:
أ.

التّعلّم ظاهرة جماعيةUn phénomène collectif:

عرفّ( )J.C.Trandeauالتّعلّم التّنظيمي كظاهرة مجاعية فرغم أنّ حتصيل املعرفة هو عملية
فردية إال أنّ لديها نتائج على مجيع أفراد ّاملنظّمة ،فاملنظّمة تتعلّم عندما يتحصّل أيّ جزء منها على
معارف جديدة ،وكما ﲤّت اإلشارة إليهّسابقا تعلّم ّاملنظّمة ال يساوي جمموع تعلّم أفرادها ،كما ال
ميكن تقسيمه على األفراد داخلها ّ(ّ.ّ )1فالتعلم ّالتنظيميّيتميزّبأنهّتفكيّمجعيّيسعىّإىلّتكوينّ
إطارّمرجعيّمشرتكّوالتأكيدّوالرتكيزّالّينصبّعلىّدوافعّوحاجاتّاألفرادّوقيمهمّ،ولكنّهّينصبّ
علىّالتجاربّالعلميةّاليتّتفوقّقدراتّالفردّويفّالعملياتّاخلاصةّبالقراراتّاجلماعيةّاليتّتتمّوفقاّ
لألغلبيةّتتكونّلديناّهذهّاألطرّاملرجعيةّاليتّختدمّكأساسّللتغيياتّاملطلوبةّواليتّباإلمكانّالوصولّ
إليهاّمنّقبلّمجيعّالعاملنيّّ)2(ّ.
كذلك ّبالنسبة ّل( )Huberالذي ّاعترب ّاملنظمة ّتتعلم ّإذا ّكانت ّأي ّمن ّوحداهتا ّتكتسبّ
معارفا ّجديدة ّميكن ّاستعماهلا ّمن ّطرف ّاملنظمةّ ،فاملعارف ّالتنظيمية ّختتلف ّعن ّجمموع ّاملعارفّ
الفردية ّألّنا ّميكن ّنشرها ّوجتميعها ّمن ّأجل ّإنتاج ّمعارف ّجديدةّ ،فالطابع ّاجلماعي ّللمعرفةّ
التنظيمية ّيوفر ّطرقا ّلتقييم ّمدى ّفعالية ّالتعلم ّالتنظيميّ ،فبالنسبة ّل ّ(هيرب) ّفإن ّالتعلم ّالتنظيميّ
يتحسنّبّ:
 عددّوحداتّاملنظمةّاليتّتكتسبّاملعارفّواستعمالّماّتراهّمناسباّ.
 عددّالتفسياتّاملختلفةّللوضعياتّيفّاملنظمةّ.
 عددّالوحداتّيفّاملنظمةّاليتّهلاّنفسّاملفاهيمّحولّالتفسياتّاملختلفةّ)3(.
2003,

-Jean-Claude Tarondeau، «Le management des savoirs », 3em édition, Presses universitaire de France, France,

)(1

pp :32-33.

- Walsh , Manage rail and Organizational cognition, Notes Sroma Trip Down Memory lane , Organization Science, 6
(ّّّ)3مصطفىّحوحوّ،مرجع سبق ذكره ،صّّّّّّّّّّّّّ20

)(2

1995,PP 280-321
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إذن ّفالتعلم ّالتنظيمي ّال ّيتحدد ّبعملية ّاكتساب ّاملعارف ّدائماّ ،وإمنا ّبعمليه ّتوزيع ّوتفسيّ
ومطابقةّمبادلةّهذهّاملعارفّمعّاألطرافّاليتّتنشئهاّ )1(.ومنّهناّتربزّضرورةّوجودّنظرةّمشرتكةّ
بنيّأعضاءّاملنظمةّحولّأهدافّومستقبلّاملنظمةّ)2(.
وبالتايل وجود رؤية مشرتكة بني أعضاء املنظّمات حول هدفها ومستقبلها هو عنصر أساسي
حلدوث عمليةّالتّعلّمّ(ّ.ّ)3
ّ

ب .مسارات التّعلّمLes voies d’apprentissage :

من خصائص التّعلّم التّنظيمي أنّه يأخذ عدّة مسارات أو أنّه نتاج لعدّة عمليّات ميكن من
خالهلا للمنظّمة حتصيل املعارف والكفاءات ،وقد تكون من البيئة الدّاخلية أو اخلارجية ،فالتّعلّم قد
الزرع(  )greffe(،أو قد حيدث من خالل
حيدث من خالل التّبادل بني منظّمة وأخرى )أثر التّقليد أو ّ
()4
جتميع اخلربات والتّجارب ،أو من خالل اكتشاف األخطاء وتصحيحها.
مسارتّالتعلمّتعينّاكتسابّمناذجّجديدةّإلنشاءّوحتصيلّاملعارفّمنّخاللّالتعلمّالتنظيميّ.ومنّ
بني ّهذه ّالنماذج ّالتعلم ّمن ّخالل ّحتويل ّاملعارف ّأو ّتقليد ّمناذج ّتطبيقية ّملؤسسات ّأخرى ّوهوّ
يتكونّمنّشكلنيّخمتلفنيّ،األولّمباشرّوالثاينّغيّمباشرّ:
 التعلمّاملباشرّيعملّعلىّاإلدخالّاملباشرّللمعارفّمنّمنظماتّأخرىّمنّأجلّاالعتمادّعليهاّ.
 التعلم ّغي ّاملباشر ّيعمل ّعلى ّالبحث ّعن ّمعلومات ّخاصة ّمبنظمات ّأخرى ّمن ّأجل ّاعتمادّ
سلوك ّمالئم ّيتماشى ّمع ّالتنظيمات ّوالقوانني ّاملؤسساتية ّاليت ّتقلص ّمن ّحجم ّالصراعات ّمعّ
الشركاءّ.
فالتقليدّميكنّأن ّخيفضّالتكاليفّواألخطارّاملرتبطةّبالنشاطّولكنّميكنّأنّحيدثّتأخياتّاليتّ
تكونّمضرةّبالنجاحّ.كذلكّفإنّاملعارفّتكونّإماّمكتسبةّبطريقةّمقصودةّونظاميةّأوّبطريقةّغيّ
مقصودةّوغيّنظاميةّ،ففيّالصنفّاألولّجندّاملنهجّالتجرييبّوالتعلمّمنّخاللّالتقييمّاجلماعيّ
للنشاطّوأيضاّالبحثّاملنهجيّللتكيفّمعّاحمليطّ،فهذهّاألشكالّالثالثةّالكتساب ّاملعارفّتقومّ
علىّأساسّالتقييمّالرجعيّللنشاطّاحملققّأوّاملتوقعّ.

( -ّ)1حممد بن علي إبراهيم الرشوديّ،مرجع سبق ذكره ،صّ.40
(ّ.-ّ)3مؤيد سعيد السامل ،مرجع سبق ذكره ،صّ.20

-Jean-Claude Tarondeau , op-cit, pp : 33-35
- Gérard koeing, op-cit, p299-300.

)(2

)(4
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أما ّبالنسبة ّلالكتساب ّغي ّاملقصود ّللمعارف ّوغي ّالنظامي ّفإنه ّخيلق ّالظروف ّاملشجعة ّعلىّ
استغاللّالفرصّاليتّقدّتتاحّلألفرادّمنّأجلّالتعلمّ)1(ّ،وهوّماّيفسرّأنّالتعلمّالتنظيميّميكنّأنّ
حيدث ّبشكل ّتلقائي ّولكن ّلتعظيم ّالفائدة ّاملرجوة ّواستمرارية ّالتعلم ّجيب ّأن ّتتبىن ّاملنظماتّ
اسرتاتيجياتّحمددةّوواضحةّلضمانّجناحّالتعلمّالتنظيميّ)2(.
ّّّّفالتعلمّهوّنتاجّاخلربةّوالتجاربّالداخليةّواخلارجيةّللمنظمةّ،واخلربةّوحدهاّهيّاليتّتسهمّيفّ
عمليةّالتعلمّالتنظيميّ،وﲤكنّاملنظمةّمنّإدراكّاملعاينّالقيمةّاملستمدةّمنّجتارهباّوممارساهتا.ّ)3(ّ.
ّ
ّ

ج .التّعلّم

عملية هرميةDes effets hiérarchisés :

فالتّعلّم هو عملية اكتشاف وتصحيح األخطاء ،وهذه العملية ختتلف من مستوى إداري إىل
آخرّ(ّ،)4فاكتشافّاألخطاء وتصحيحها يف املستوى األدىن ليس نفسه يف املستويات العلياّ.
ّوالتّعلّم التّنظيميّيشمل جمموعة من العمليات الفرعية املتمثّلة يف اكتساب املعلومات وختزينها
يف ذاكرة املنظّمة ثّ ّ ّالرجوع إىل ّهذه املعلومات وتنقيحها لالستفادة منها يف حلّ املشكالت احلالية
واملستقبليّة وذلك يف إطار الثّقافةّالتّنظيمية اليت ﲤيّز كلّ منظّمة عن غيها من املنظّمات األخرىّّ)5(ّ.
د .مكان وزمان

التّعلّمLieux et temps de l’apprentissage:

التعلّم ّالتّنظيمي ّعملية ّديناميكية ّتسمح ّللمنظمة ّمن ّخالله ّبتخصيص ّمعارف ّجديدةّ،
فاملعارف ّأساسا ّمنشأة ّمن ّطرف ّأفراد ّاملنظمة ّولذلك ّفإن ّاملنظمة ّليست ّقادرة ّعلى ّخلق ّهذهّ
املعارفّدونّأعضائهاّحيثّيعتربّالتعلمّالتنظيميّإجراءّتنظيمياّيعملّعلىّتعظيمّاملعارفّاملنشأةّ
منّطرفّاألفرادّ.
التعلمّالتّنظيميّميكنّأن ّيقدمّكإجراءّدائمّبتوسعّابتداءّمنّالتعلمّالفرديّأينّيكونّهناكّ
تراكم ّللمعارف ّالضمنية ّمن ّأجل ّالوصول ّإىل ّاملستوى ّاجلماعي ّومن ّت ّإىل ّاملنظمة ّوالشبكةّ
التنظيميةّمنّخاللّتبادلّالتفاعالتّبنيّاملعارفّالضمنيةّواملعارفّالظاهرةّ)6(.

)(1

(ّ-ّ)2حممد بن علي إبراهيم الرشوديّ،مرجع سبق ذكره ،صّصّ.40-40

-Jean-Claude Tarondeau , op-cit, pp : 33-35

(ّ-ّ)3مدحتّحممدّابوّالنصر"ّ،ادارة المعرفة ومنظّمات األعمال"ّ،اجملموعةّالعربيةّللتدريبّوالنشرّ،القاهرةّ،2006،مصرّ،صّّ.016
- Gérard koeing, op-cit, p 300.

(ّ-ّ)5رفعت عبد احلكيم الفاعوري "،إدارة اإلبداع التنظيمي" ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ، 2002 ،ص .006

-Jean-Claude Tarondeau , op-cit, p :37-38

)(4

)(6
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مستمرة ما استمرت حياة
ّ
أمّا بالنّسبة لزمان أو وقت التّعلّم ،فعمليّة التّعلّم هي عملية ديناميكيّة
املنظّمةّ،فكلّ ّنايةّعملية تعلّم هي بداية تعلّم أخرى،كون التّعلّم هو نتاج للتّغيات اليت حتصلّعلى
مستوى ّاملنظّمة أو البيئة ّاحمليطة هباّ .التعلمّ ّالتّنظيميّيعدّ ّمنّاملتطلّباتّاألساسيّةّلنجاحّأيّ ّمنظّمةّ
غيات ّالسّريعة ّاليت ّﲤرّ ّهبا ّاجملتمعات ّاحلديثة ّيف ّاجلوانب االجتماعيّةّ
يف ّالوقت ّاحلاضر ّنظرا ّللتّ ّ
واالقتصاديّةّوالسياسيّةّوالتّنظيميةّوغيها (ّ.)1
ه .الثقافة المواتية للتّعلّم Culture propice à l’apprentissage :مباّأن ّالتعلمّالتّنظيميّيتطلبّ
تعلماّفردياّوتعلماّمجاعياّويهدفّإىلّتغييّالسّلوكاتّيفّاملمارسةّالعمليةّفهذاّيستدعيّأنّيكونّ
التعلم ّمدعوما ّبالتزام ّتشجيع ّثقافة ّتنظيمية ّمواتية ّللتعلم ّوكذلك ّعالقات ّجديدة ّللتعلم ّداخليةّ
وخارجيةّوهي:

 وجودّدعمّمنّاإلدارةّللتعلمّوعالقاتّالقوةّاملتوازنةّ.
 تطويرّفهمّمشرتكّللتعلمّوأهدافهّ.
 تشجيعّثقافةّاالنفتاحّوالثقةّ.
 إنشاءّاملساحاتّالرسيةّوغيّالرسيةّللتعلمّ.
 التعرفّعلىّأنواعّخمتلفةّمنّاملعارفّوأنوعّالتعلمّ.
 الوقتّواملرونةّالكافيةّمنّأجلّاملتابعةّوالتأقلمّ.
 تعزيزّتشجيعّالعالقاتّالديناميكيةّللتعلمّعلىّالصعيدينّالداخليّواخلارجيّ.
 الوصولّإىلّمصادرّالتعلمّاخلارجيةّوتعميمّونشرّهذهّاملصادرّ.
()2
 إنشاءّنظامّفعالّللتسييّواالتصال.
ّ

 .2أبعاد التّعلّم التّنظيمي
اقرتحت ناديا حبيب أيوب ثالثة أبعاد للتعلم التنظيمي هي البعد االسرتاتيجي ،والبعدّالتنظيمي
والبعد الثقايف .وتأيت هذه األبعاد كما يلي )ّ:(1

()1

ّ -حممدّالفاتحّاحلنيطي"ّ،التعلمّالتنظيميّيفّاألجهزةّاحلكوميةّباألردنّمنّجهةّنظرّاملشرفنيّ(دراسةّميدانية)"ّ،جملةّاملنارةّ،مجّ،عّ،2000ّ،2صّ.71

-Wrigley Rebecca, (2008), Apprendre à apprendre ensemble, capacity : L’Apprentissage Organisationnel, n 33, avril

)(2

2008, p :13.

- 118 -

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

ّ
ّ ّ ّ
الفصل الثالث  :ماهية التعلم التنظيمي ومعيقاته

أ .البعد االستراتيجي:
ويعين إجياد اسرتاتيجية للتعلم التنظيمي املخطط ،ويشملّ:
 الرؤية املشرتكة بني أعضاء املنظمة ،ملستقبل املنظمة وأهدافها مما يؤدي إىل ترابط عالقات أعضاء
املنظمةّوتوحيد جهودهم يف وضع خطة عمل مشرتكة للوصول إىل املستقبل املنشود وحتقيق األهداف
املرجوة ،كما ّتؤدي الرؤية املشرتكة إىل تزويد العاملني بالطاقة الالزمة للتعلم مبا يتفق مع أهداف
املنظمة وتوجهاتهّاملستقبلية.
 متابعة التغيات البيئية ،وتعين توقع التغيات البيئية واالستعداد لوضع اخلطط للتكيف معها ،ويتمّ
ذلك منّخالل وضع بدائل السيناريوهات املناسبة للتخفيف من حدة تأثي العوامل البيئية املختلفة
وجعلها بقدرّاإلمكانّتعمل ملصلحة املنظمة مما يدعم قدرهتا على التعلم.
 اسرتاتيجية التعلم ،وتعين أن يكون لدى املنظمة خطة تساند التدريب والتعلم واالبتكار بصورةّ
واضحةّوواعية ،وتعترب هذه االسرتاتيجية أحد أنشطة التنظيم الرئيسة وأهم مصادر بناء املزايا التنافسية
واحملافظة عليها.
ب.

البعد التّنظيمي ،ويشمل:

 العمل من خالل الفريق ،حيث إنّ العمل من خالل الفريق يشجع على احلوار بني أعضاء التنظيم
وتبادل ّاألفكار واملعارف واملهارات ،كما يثي القدرة اجلماعية املشرتكة على توليد أفكار جديدة
مبتكرة للتعامل معّاملشاكل واالستجابة للتغيات ،مما يؤدي إىل تعلم الفريق واكتسابه اخلربة من خالل
العمل اجلماعي.
 اهليكل التنظيمي املرن ،وهو أكثر اهلياكل مالئمة للتعلم التنظيمي .ومثاال عن هذا النوع من اهلياكل
هيكلّاملصفوفة أو هيكل الفريق الذي يعطي العاملني احلرية يف التجريب واالبتكار ،باإلضافة ،إىل
اهليكل األفقي ّالذي ّحيتوي على عدد أقلّ من املستويات اإلدارية ،واعتماد الالمركزية يف اختاذ
القرارات ،والبعد عن الروتنيّواإلجراءات الرسية والرقابة املشددة يف بيئة العمل ،على أن تكون فرق
العمل قريبة من مراكز اختاذ وعلىّاتصال دائم معها.

()1

ّّ-أمحد بن قبالن آل فطيح "،عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة األمنية :دراسة مقارنة على المديرية العامة لألمن العام

والمديرية العامة للجوازات بالرياض" ،أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية ،ختصص علوم إدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايفّالعربية للعلوم األمنية،

الرياض ،السعودية ،2001، ،ص صّ22-27
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 إجياد املعرفة ونقلها بني أعضاء املنظمة ،ويتضمن هذا العنصر اكتساب اخلربة واملعارف من خالل
التعلم منّاألخطاء السابقة ،وتبادل املعرفة بني أعضاء املنظمة ،باإلضافة إىل االستفادة من جتارب
املنظمات الناجحة ّواملنافسة ،والتعرف على أفضل املمارسات اإلدارية فيها ،وإيصاهلا إىل مجيع
العاملني يف التنظيم لالستفادةّمنها.
ج .البعد الثّقافي:

ويشمل:

ّ

 التعلم من األخطاء السابقة وجتنب الرتكيز على الفشل ،وذلك من خالل إجياد بيئة عمل تشجع
التعلمّ،وتعتربّأنّ األخطاء اليت يقع فيها األفراد أثناء عملية التنفيذ ال تشكل نقطة ضعف يف أدائهم،
وإمنا تشكلّفرصة ووسيلة للتطوير والتعلم من تلك األخطاء.
 البيئة املساندة للتعلم ،وتشي إىل القدرة على اكتساب املعلومات واملعارف اجلديدة وتنقيحها
وحفظها ث ّالعمل على استخدامها يف التعامل مع الفرص والتحديات اليت تواجه التنظيم ،ومراجعة
الوضع القائم للمنظمةّواملمارسات املستخدمة فيها ،وتشجيع القادة والعاملني على إجياد طرق وأفكار
جديدة ،وإدخال حتسينات يفّأساليب العمل ونوع املنتجات واخلدمات ،ومكافأة األفراد املبدعني.
 اجلودة الكلية للتعلم ،إنّ االهتمام باجلودة الكلية للتدريب والتعلم

يعترب اخلطوة األوىل حنو التعلم.

 .3العوامل المؤ ّدية لالهتمام بالتّعلّم التّنظيمي:
لقدّحظيّالتعلمّباالهتمامّالواسعّوالكبيّيفّالسنواتّاألخية ّح ىّأصبحّهوّوجهّالعملةّ
األخر ّاملكافئّلالبتكار؛ّوذلكّمنّخالل ّنشرّوترسيخّاألفكارّ،العملياتّواملنتجاتّاجلديدة ّيفّ
(ّ)1
املؤسسةّعنّطريقّالتعلمّ.ومنّأهمّالعواملّاملؤديةّالهتمامّبالتعلمّماّيلي:
ّ

شركات القائمة على المعرفة:
أ .االقتصاد وال ّ
الشّيء ّاملتعارف ّيف ّاقتصاد ّاليوم ّهو ّأنّ ّاملعرفة ّهي ّاليت ّتنشئ ّالثّروةّ ،وحتقق ّالعائد ّاحلدّيّ
األعلىّمقارنةّبكلّ ّعواملّاإلنتاج ّاألخرى ّوكماّأنّ ّاملؤسّساتّالقائمةّعلىّاملعرفةّتنفقّعلىّاملعرفةّ
ّاملستمرةّ ،حبوث ّالسّوقّ،
ّ
اجلزء ّاألكرب ّمن ّمواردها ّيف ّ(البحث ّوالتطويرّ ،التصميمّ ،التّحسينات
واملشروعاتّاجلديدةّوغيها)ّ،وحيثّإنّّاملعرفةّاجلديدةّالبدّمنّنشرّميزهتاّيفّكلّّاملؤسّسةّوهذاّماّ
ال ّميكنّأنّيتمّ ّإالّ ّمنّخالل ّالتّعلّمّ.كماّأنّ ّالواقعّيشيّاىلّأنّ ّالتّعلّمّهوّالوسيلةّاألكثر ّفاعليةّ

()1

ّّ-جنمّعبودّجنمّ،مرجع سابقّ،صّصّ.256-254
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وكفاءةّيفّجعلّحتقيقّالوصولّإىلّّكلّ ّمعرفةّجديدةّ،ممارسةّأفضلّ ،نتيجةّأعلىّ ،أوّطريقةّحمسنةّ
يفّأيّّقسمّمنّأقسامّاملؤسّسة؛ّّ
ّ

ب .المنافسة الجديدة:
لقد ّكانت ّاملنافسة ّح ىّ ّإىل ّالنّصف ّاألول ّمن ّالقرن ّالعشرين ّمنافسة ّداخلية ّبني ّشركاتّ
متجانسة ّيف ّاملفاهيم ّواخلرباتّ ،القدرات ّوالتكنولوجيا ّبل ّهي ّتعتمد ّعلى ّنفس ّالقاعدة ّالوطنيةّ
التّكنولوجيةّ،وتتكلّمّنفسّاللّغةّ،وّكذلكّيدرسّمديروهاّيفّنفسّالكليّاتّومدراسّاألعمالّوّكماّ
يتلقّون ّاالستشارات ّمن ّنفس ّالشّركات ّاالستشارية ّهلذا ّكان ّاحلرص ّعلى ّأشده ّيف ّأن ّحتافظّ
املؤسّسةّعلىّمعرفتهاّاخلاصّةّبطريقةّسريةّوحماطةّجبدرانّالتّخصص؛ّمنّخالل ّحتديدّالقسمّأوّ
يتسرب ّإىل ّبقية ّاملؤسّسة ّومن ّثّةّ
العامل ّالذي ّال ّجيوز ّاالحتكاك ّبه ّأو ّالتّحدّث ّمعه ّلكي ّال ّ ّ
خارجهاّ .لكن ّمع ّاملنافسة ّاجلديدة ّوهي ّاملنافسة ّاليت ّتأيت ّمن ّكل ّمكان ّيف ّالعاملّ ،ومن ّأقاليمّ
متعدّدةّخالفاّلإلقليمّالواحدّ،ومنّعدّةّدولّوليسّمنّدولةّواحدةّ،ومنّبيئاتّ،تقاليدّ،أساليبّ،
طرقّ،تفكيّوممارساتّخمتلفةّ.هلذاّالبدّّمنّالتّعلّمّوالتّعلّمّاملتبادلّوالدّيناميكيّالذيّيتّسمّبالسّرعةّ
يف ّالتّبينّ ،اإلجيابية ّيف ّالنّظرة ّواالستعداد ّالعايل ّلألخذ ّبه ّسواء ّكان ّداخل ّاملؤسّسة ّمن ّاألقسامّ
واإلداراتّاألخرىّ،أوّمنّمؤسّساتّأخرىّمنّنفسّالصّناعةّويفّصناعاتّأخرىّ
ّ

الرؤية الخالقة للتّعلّم:
جّ .

للرؤيةّالتّقليديةّالقائمةّعلى ّأنّ ّالتّعلّمّهوّعمليةّمنّالدّرجةّالثّانيةّمقارنةّباالبتكارّ،
خالفا ّ ّ
الرؤيةّاخلالقةّللتّعلّمّترىّأنّ ّالتّعلّمّ
وبأنّ ّالتّعلّمّهوّحركةّالتّابعّمقارنةّبصاحبّاحلركةّاألوىلّ،فإنّ ّ ّ
ميكن ّأن ّيكون ّابتكاريا ّ؛ ّوهذا ّما ّحتدث ّعنه ّبيرت ّدروكر ّ( ّ ( Drucker.Pفيما ّأساه ّبالتّقليدّ

االبتكاري ّالذي ّﲤارسه ّاملؤسّسات ّاليابانيةّ ،وثانيا ّالنّ ّاالبتكار ّمهما ّكان ّجذريا ّكبي ّأو ّحتسيناّ
تدرجيياّصغ ّياّفإنّّقاعدتهّالقويةّهيّالتّعلّمّالذيّحيولّاالبتكارّمنّنشاطّمتخصّصّأوّجتربةّخالقةّ
يفّقسمّالبحثّوالتّطويرّ،أوّممارسةّفرديةّللمبتكرّإىلّطريقةّسلوكّوممارسةّيفّكلّ ّاملؤسّسةّ.كماّ
الروتيناتّالتّنظيميةّاجلديدةّهيّابتكار ّمتعلّمّيفّكلّ ّاملؤسّسةّ،وأنّ ّمثلّهذاّ
أنّ ّالقواعدّاجلديدةّو ّ
التّعلّمّمقبولّوح ىّإنّكانّنتاجّمشروعاتّفاشلةّ.
د .إعادة اكتشاف العجلة:
إنّ ّالتّجربة ّاألسوأ ّليست ّالتّجربة ّالفاشلة ّّوال ّهي ّالتّجربة ّسيئة ّاإلعداد ّواهليكلة؛ ّبل ّهيّ
سابقةّنفسهاّيفّاملرةّ
ّ
التّجربةّاليتّال ّيتمّ ّالتّعلّمّمنهاّ،وأنه ّنتيجةّعدمّالتّعلّمّتستمرّإعادةّالتّجربةّالّ
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القادمةّبكلّّيفّأنّ ّأكربّخسارةّهيّعدمّالتّعلّمّمنّاملاضيّسوئهاّوفشلهاّ.هلذاّفانّّاملؤسّساتّقدّ
وعتّالدّرسّجيداّيفّأنّأكربّخسارةّهيّعدمّالتّعلّمّمنّاملاضيّوبالتّايلّفإّنّاّجتربةّالفشلّالذّريعّ
يف ّإعادة ّفتح ّالباب ّاملفتوح ّأو ّإعادة ّاكتشاف ّالعجلةّ ،وهو ّما ّأشار ّإليه ّديفيد ّجارفنّ
((Garvin.A.Dيف ّمراجعة ّسانتايانا ّ(ّ (review satayanaنسبة ّإىل ّالفيلسوف ّاألمريكي ّجورجّ
هلذاّ
سانتاياناّالذيّصاغّعبارتهّالشّهيةّ"إنّّأولئكّالذينّالّيتذكّرونّاملاضيّحمكومّعليهمّبإعادته"ّ ّ.
كلّهّفإنّاملؤسساتّاليتّعانتّمنّعرضّملّيبتكرّهناّ،فقدّأصبحتّاآلنّتويلّاهتمامّأكربّخلرباتّ
ومهارات ّالتّعلّمّ ،واالستعارة ّاحلماسية ّمن ّاآلخرين ّلكلّ ّما ّهو ّجديد ّوفعّال ّمن ّاألفكارّ
واملمارساتّ.
ّ

طور:
ه .سرعة التّ ّ

ال ّشكّيفّأنّناّنعيشّمنذّعقودّماّأُطلقّعليهّيفّالبدايةّانفجار ّاملنتجاتّوفيماّبعدّمرحلةّ
دوراتّحياةّاملنتجاتّاألقصر ّيفّظلّ ّاملنافسةّالقائمةّعلىّالوقتّ،ويفّاألخي ّاملعرفةّعاليةّالسّرعةّ
الزيادة ّالكبيةّيف ّعدد ّاملتنافسني ّمن ّجهة ّوتعاظم ّاملنافسةّالقائمةّعلىّ
والتّعلّم ّالسّريعّ ،ويف ّظلّ ّ ّ
املعرفةّحيثّالعملياتّاملعرفيةّأسرعّمنّالعملياتّاملاديةّوأن ّاالقتباس ّواالستنسّاخ ّللتّجاربّاملعرفيةّ
أسرعّمنّاالقتباس ّاملاديّمنّجهةّثانيةّ.كماّأنّ ّثورةّاإلنرتنت ّجتعلّالتّعلّمّعنّبعدّعربّالقاراتّ
واألقاليم ّوبني ّالشّركات ّيتمّ ّبسرعة ّشديدةّ ،وجند ّالتّعلّم ّالسّريع ّمكافئ ّللتّطور ّالسّريع ّيفّ
التّكنولوجياّ ،املنتجاتّ ،املعارف ّواخلرباتّ .هلذا ّكلّه ّفإنّ ّاملؤسّسات ّاليت ّأصبحت ّأكثر ّتقبالّ
للتّجارب ّواملشروعات ّاجلديدة ّوتقبال ّللفشل ّكما ّتتقبّل ّالنّجاحّ ،أصبحت ّأكثر ّاهتمام ّبالدّروسّ
املتعلّمةّواليتّالبدّّمنّنشرهاّوتوظيفهاّيفّجتارهباّومشروعاهتاّالالحقةّ،وهذاّكلّهّجيعلّاملرحلةّالقائمةّ
هيّمرحلةّحتولّاملؤسّساتّبشكلّمتزايدّإىلّمؤسّساتّالتّعلّم.
ّ

ّ

ّ
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. .4مبادئ التعلم التنظيمي:
يف ّمايلي ّاملبادئ ّالعامّة ّاليت ّحتكم ّعملية ّالتّعلّم ّالتّنظيمي ّيف ّاحلياة ّالعملية ّواليت ّتتمثّل ّيفّ
(ّ)1
التايلّ:
ّ

 مبدأ الهدفّ:يتحقق ّالتّعلّمّمنّخاللّسعيّاإلنسانّإىلّحتقيقّأهدافّيرغبهاّ(ال ّبدّ ّمنّوجودّهدفّح ىّحيدثّالتعلمّ .

 -مبدأ االستجابةّ :إنّ ّالتّعلّمّيتضّمنّتغييّاإلنسانّلسلوكّماّواستبدالهّبسلوكّآخرّاستجابةّملؤثّرّ

ماّ(يفعلّشيئاّماّمقابلّاحلصولّعلىّماّيريد)ّ .

 -مبدأ التّكاملّ :تتكامل ّجمموعةّمنّالعواملّلكيّحيدثّالتّعلّمّوذلكّمنّخاللّاخلرباتّالسّابقةّ،

اإلدراكّاجليدّ،وضوحّالنّتائجّاملرتتّبةّعلىّالسّلوكّاجليدّ،مقارنةّبنتائجّالسّلوكّاحلايلّ .

 -مبدأ الوضوحّ:كلماّّكانتّاألشياءّواملواقفّوالعالقاتّبينهاّواضحةّكلّماّكانتّقدرةّاإلنسانّ

وسرعتهّيفّالتّعلّمّأكربّ.

الرغبةّ:تتحددّسرعةّالتّعلّمّمبدىّرغبةّاإلنسانّيفّحتقيقّالنّتائجّاليتّيسعىّإليهاّ .
 -مبدأ ّ

 -مبدأ الطّاقةّ:لكلّّإنسانّطاقةّحمدودةّعلىّالتعلمّ(مبعىنّقدرةّحمدودةّيفّتغييّأمناطّالسّلوك)ّ.

 -مبدأ التّوافقّ:يستطيعّاإلنسانّحتويلّخرباتهّوالسّلوكّاملستفادّمنهاّبنيّاجملاالتّاملتوافقةّأيّيلجأّ

للسّلوكّاجلديدّيفّاملواقفّذاتّالعالقةّ .

 مبدأ الجماعةّ :رغم ّأنّ ّالتّعلّمّعمليةّفرديةّيفّاألساسّ،إالّ ّأّنا ّتتأثرّ(سلباّوإجيابا)ّباجلماعة ّأوّالفريقّاليتّينتميّإليهاّالفردّّ.

 -مبدأ معرفة النّتائجّ:إنّمعرفةّاإلنسانّبنتائجّالسّلوكّاجلديدّﲤثّلّحافزاّلسرعةّالتعلّمّواملثابرةّعلىّ

السلوكّاجلديدّأوّاالبتعادّعنه.
ّ

ّّّّّّّّكماّأنّ ّهناكّجمموعةّمنّاملبادئّاألخرىّاليتّجيبّأخذهاّبعنيّاالعتبارّإلحداثّعمليةّ
التّعلّمّلدىّاألفرادّ،حيثّتعتربّمعظمّأشكالّالسّلوكّاليتّميارسهاّالفردّهيّنتيجةّللتّعلّمّ،لذلكّ
جيبّمراعاةّاملبادئّالتّالية ّ)1(:

()1
السلوك اإلنساني في (منظّمات األعمال الحديثة)ّ"ّ،دارّالصفاءّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ،2001ّ،صّصّ
ّّ-فتحيّأمحدّذيابّعوادّ ّ"ّ،

ّ.061-062
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كلّماّتوافرّلدىّالفردّرغبةّنابعةّمنّدوافعهّيفّالدّاخلّكلّماّكانتّعمليةّالتّعلّمّأسرعّ.
يتوافر ّلدى ّالفرد ّطاقة ّكبية ّولكن ّاستغالل ّهذه ّالطّاقة ّتتوقّف ّعلى ّرغبة ّالفرد ّوإميانهّ
ّتعرض ّألنواع ّجديدة ّمن ّاملعرفةّ
وقناعته ّبالتّعلّمّ ،حيث ّتزداد ّقدرات ّالفرد ّوخرباته ّكلّما ّ
ورغبّيفّتعلمهاّ(أيّاهتمّهبا)ّ.
قدراتّورغباتّالفردّعلى ّتعلّمّ ّأشياءّجديدةّتتوقّفّعلىّمقدارّماّتوفّرّلديهّمنّمعارفّ
نةّيفّجمتمعاتّوبيئاتّمتنوعة ّ.
ّ
وخرباتّيفّبيئةّمعيّ
يستطيعّالفردّاستخدامّماّتوفّرّلديهّمنّمعارفّوخرباتّيفّبيئةّمعيّنةّ
تساعدّمجاعةّالعملّعلىّزيادةّقدرةّالفردّيفّتعلّمّأفكارّومفاهيمّجديدةّقدّتكونّاجيابيةّ
أوّسلبية .
معرفةّالفردّلنتائجّعملهّتساعدهّوحتفّزهّعلىّاإلسراعّيفّعمليّةّالتّعلّم.

()1
السلوك التنّظيمي (مفاهيم معاصرة)"ّ،إثراءّللنّشرّوالتّوزيعّ،عمانّ،
ّّ -خضيّكاضمّمحودّالفرجياتّ،موسىّسالمةّاللوزيّ،أنعامّالشهايبّ "،
األردنّ،2006ّ،صّصّّ.207ّ–ّ204
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ثالثـ ـ ـ ــا  -:المرتكزات األساسية لممارسة التّعلّم التّنظيمي
إنّ ممارسة عملية التعلّم التّنظيمي بنجاح تتطلب هتيئة بيئة عمل ذات جودة تشجع على خلق املعرفة،
طورات احلاصلة يف كافة اجملاالت ،وهذا ما فرض
نشرهاّوتعلمها بصفة مستمرة من أجل مواجهة التّ ّ
على املؤسّسةّضرورة توفي مجلة من املرتكزاتّ.

ّأوال  -:مرونة الهيكل التّنظيمي :
 .1مفهوم الهيكل التّنظيمي المرن:

قدّتناولّمفهومّاهليكلّالتّنظيميّالكثيّمنّعلماءّالتّنظيمّاألوائلّواملعاصرينّ،وأيضاً ّعدداًّ
يفاتّاليتّتعكسّتطورّالنّظرةّإىلّاهليكلّالتنظيميّ
ّ
غيّقليلّمنّاملمارسنيّ،فيما ّيليّأهمّ ّهذهّالتّعر
يعرف اهليكل التنظيمي حسب قاموس املوارد البشرية على أنه "جمموعة الوظائف والعالقات اليت حتدد
رسيًاّاملهام الواجب إجنازها من طرف كلّ وحدة يف املؤسسة ،وكذلك يوضح طرق التّعاون بني تلك
الوحدات"ّ)1( ،
(ّ ) Max Weberيشي ّإىلّاهليكلّعلىّأنّهّ"جمموعةّالقواعدّواللّوائحّالبيوقراطيةّاليتّتعطيّ
قّالرشدّوالكفاءة"ّّ،ويعدّ ّاهليكلّ
احلقّ ّجملموعةّاألفرادّأنّتصدرّاألوامرّألفرادّآخرينّعلىّحنوّحيقّ ّ
التّنظيميّاالنسيايبّأفضلّهيكلّللمنظّمةّاملتعلّمةّ،ألنّ ّهذاّالنّوعّمنّاهلياكلّالّحيويّحواجزّبنيّ
(ّ)2
اإلداراتّمماّّيسهّلّعمليّةّاالتصالّوانسيابّاملعلوماتّ،والتّعاونّداخلّالتّنظيمّوخارجهّ.
اهليكل أو التنظيم يعرب ّعن ّتقسيم وترتيب األعمال داخل املنظّمة ،وطريقة انسياب
االتصاالت ،وهرمية العالقات ،اليت ّتربط بني أجزاء املنظّمة املختلفة ،وبصفة عامّة يركّز اهليكل على
إعادة ترتيب املنظّمة من الدّاخل ،أي إعادة ّجتميع وتقسيم املهام وذلك بغرض حتسني النّتائج
()3
املتوقّعة.
نظيميّيتكونّمنّجمموعةّمنّعناصرّرئيسيّةّ
ّ
ومنّخاللّهذهّالتّعاريفّالسّابقةّيتّضحّأنّ ّاهليكلّالتّ
وهيّ:

()2

-Jean Marie Peretti," Dictionnaire des ressources humaines ", Vuibert, 6émeéd, 2011, Paris, p 233.

)(1

ّّ-حممدّبنّعليّإبراهيمّالرشوديّ،مرجع سبق ذكرهّ،2007ّ،ص.004

-ّ )3(-Jhon R .Schermerhorn, David S.Chapell, et autres, « Principe de management », Bibliothèque et archive nationales
du Québec, canada, 2008, p111.
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حيتويّعلىّتقسيماتّتنظيميةّووحداتّخمتلفة.
التخصصّيفّالعملّأيّوجودّمهامّحمددة.
نطاقّاإلشرافّوخطوطّالسلطةّواملسؤوليةّ.
مواقعّاختاذّالقرارّمنّحيثّاملركزيّةّوالالّمركزيّة.

وربط ّ()Anssofمفهوم اهليكل التنظيمي بدور التنسيق والتجميع لألنشطة ،بينما ركز املفكر
اإلداري(ّ )Podra Gleoعلى توزيع املهام واملسؤولياتّ )1(،أما بالنسبةّلّ(ّ ) Ivacevichوزمالئهّفإنّ
اهليكل التنظيمي ميثل ذلك اإلطار الذي يتكون من الوظائف والوحدات حيث يوجهّسلوك األفراد
واجلماعات حول حتقيق أهداف املؤسسة )2(.وبالرغم من االختالف يف التعاريف إال أنه ميكن القول
بأنّ اهليكل التنظيمي ليس غاية يف حد ذاته أمهية بل أداة تستخدم للمسامهة يف حتقيق أهداف
املؤسسة اليت وجدت من أجلهاّ )3(.ولقد حددّ( ) Peter Druckerأمهيةّاهليكل التنظيمي يف ثالثة
جماالت رئيسيةّّّّ)4(ّ.
 املساعدة يف تنفيذ اخلطط بنجاح؛



تسهيل حتديد أدوار األفراد يف املؤسسة؛
املساعدة يف اختاذ القرارات.

التعلم:
 .2خصائص الهياكل التنظيمية
المشجعة على ّ
ّ

عترب اهليكل التنظيمي من أهم اآلليات الضرورية لتدعيم عملية التعلم ،فبني التخصصات
الوظيفية وعلى خمتلف ّمستويات املؤسسة البدّ أن يكون هناك تشارك يف املعلومات بني املوظفنيّ
وتعاون إلجناز املشاريع ،ملن املهمّجتاوز احلواجز املادية واهليكلية من خالل خلق بيئة عمل منفتحة
تشجع على املشاركة والتعلّم من اآلخرين)5(.وّهنا تربز العالقة الوطيدة املوجودة بني اهلياكل التّنظيمية
االقتصاديةّنظرا ألنّ هذه األخية تتأثّر بطبيعة ونوعية اهلياكل
وعملية التعلّم التّنظيمي يف املؤسّسات
ً
املعتمدة ،فالتّنظيم اهلرمي التّقليدي يعمل ضدّ التعلّمّالتّنظيمي بسبب تركز املعلومات يف قمة املؤسّسة
(ّ-ّ)ّ1زيد مني عبوي"،االتجاهات الحديثة في المنظمات اإلدارية"ّ،ط ،0دار الشروق للنشر ،عمانّ،األردنّ،2004ّ،صّ.16
() 2

ّ ّّ-حسني حرمي"،مبادئ اإلدارة الحديثة :النظريات ،العمليات اإلدارية ،وظائف المنظمة"ّ،ط ،2دار حامد للّنشرّ،عمّانّ،األردنّ،2007،صّ062

() 3

ّ ّّ-زيد مني عبويّ،المرجع نفسهّ،ط ،0الصفحةّنفسها.

(ّ-ّ)4حسني حرمي"،تصميم المنظّمة :الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل"ّ،ط ،1دار حامد للنشرّ،عمانّ،األردنّ،2004ّ،صّ.62
- Stephen Robbins, et, al ,"Management -L’essentiel des concepts et des pratiques",9 éd, Pearson,2008,Paris,2016,p 177.

)(5
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دون تقاسها مع املستويات الدّنيا يف حني التّنظيم احلديثّتكون املعلومات واملعارف من خالله سهلة
التّدوير وميكن الوصول إليها دون أي عقبات .اهلياكل التّنظيميةّاملشجّعة على التّعلم هي تلك اهلياكلّ
اليتّتتبىنّ على أساس إنشاء فرق العمل وتتميّز باملرونة أي القدرة علىّالتكيف مع املستجدات ،كما
تعتمد على التّمكني اإلداري للعاملني وزيادة املشاركة يف املعلومات واملعارفّ.
إنّ ّتغيّ ّاهلياكل ّالتّنظيمية ّإىل ّهياكل ّمرنة ّتعكس ّرؤية ّّوأهداف ّاإلدارة ّالعليا ّيف ّحتويلّ
املنظّمةّمنّوضعهاّاهلرميّالتّقليديّإىل ّهيكلّمرنّمتفاعلّمعّمتطلّباتّاملنظّمةّاملتعلّمةّمنّحيثّ
حتويلّأثرّالتعلمّالفرديّواجلماعيّإىلّالقاعدةّاملعرفيةّللمنظمةّ(ّّ.)1
ويتميّز اهليكل التنظيمي املرن باخلصائص التّالية(: )2
غيات البيئيةّوكذاّمشاركة العاملني يف عملية اختاذ
 يوفّر للمؤسسة القدرة على التكيف السريع مع التّ ّ
القرار.




واالبتكارّويضمنّمستويات إدارية قليلة.

تشجيع األفراد وحتفيزهم على اإلبداع
يستخدم فرق العمل املؤلفة من إدارات ومستويات خمتلفةّويشتمل على شبكة اتصاالت شاملة.
()3
-ميكن األفراد من إحداث التغييات ،وتشجيعهم على التعلم.

ولقد أشار يف هذا السياق(ّّ)Inghamإىل أنّ ضمان مستوى عال من التعلم يتطلّب بناء هيكل
تنظيمي يعتمد على الالّمركزية ،املشاركة ،استخدام فرق املشروع ،املرونة التّنظيمية ،تشجيع االتصاالت
غي الرسية ّونظم معلومات توفّر املعلومات الصّحيحة يف الوقت املناسبّ)4(ّ.
التعلم:
 .3أنواع الهياكل التّنظيمية
المشجعة على ّ
ّ

يوجد يف الواقع أكثر من شكل للهياكل التنظيمية ،وكلّ منها تعرف مبيزاهتا حيث أنه ال ميكن
احلديث عن هيكلّتنظيمي مثايل ألنّ أي مؤسسة تصمم هيكلها وف ًقا ألهدافها وإمكانياهتا وظروفها
وبالتّايل فإنّ املؤسسات اليت ّتسعى إىل تبين منهج التعلم التنظيمي البد أن تعتمد على اهلياكل
التنظيمية احلديثة اليت تتسم باملرونة ،وفيماّيلي أبرزهاّ:
ّ

()1

ّّ -مؤيد ّنعمة ّالساعدي"ّ ،التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية وأثرها في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية"ّ ،دراسة ّتشخيصية ّوحتليلية ّيف ّعينة ّمنّ

املنظماتّالصحيةّ،أطروحةّدكتوراهّغيّمنشورةّ،قسمّإدارةّاألعمالّ،كليةّاإلدارةّواالقتصادّ،جامعةّبغدادّ،2004ّ،صّ.16

(ّ-ّ)2حسني حرمي "ّ،مبادئ اإلدارة الحديثة :النّظريات ،العمليات اإلدارية ،وظائف المنظّمة"ّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.064

( ّ-ّ)3مؤيد سعيد السامل "،منظمات التعلم ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية"ّ،طّ،2القاهرةّ،مصرّ،2002ّ،صّ.004

(ّ-ّ)4زكريا مطلك الدوري "ّ،اإلدارة االستراتيجية  :مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةّ" ،دار اليازوري العلميةّللنشر ،عمانّ،األردنّ،2002،صّ.027
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حسب فرق العمل:

أ .التّنظيم
هو نوع حديث من التّنظيم تلجأ إليه املؤسسات املعاصرة ملواجهة التحدياتّوالتغيات السريعة
واملنافسةّالشديدة ،وقد تكون هذه الفرق دائمة أو مؤقتة إذ تتكون من جمموعة من األفرادّذوي
معارف وخربات خمتلفة حيدد هلم هدف معني لتحقيقه يف زمن معنيّ كما يتحملون مسؤولية مشرتكةّ.
ويفرتض يف هذا النوع من التنظيم حتقيق التنسيقّوالتفاهم بني األعضاء والفهم اجليد من كلّ فرد
لدوره ودورّزمالئهّ)1(..
ّ

ب.هيكل التّحالفات:

يتطلب هذا النوع من التنظيم وجود حتالف اسرتاتيجي بني مؤسستني مستقلتني إلجنازّأهداف
مشرتكة من خالل التكامل بني الطرفني ،وميزته األساسية تتمثل يف كونه عبارة عن أسلوب للتعلم
يشجعّالتبادل املعريف واملهاري بني مؤسسة وأخرى هدفه حتفيز االبتكار والتطور من خالل تكامل
()2
املعلوماتّواملعارفّ.
ومهما كان نوع اهليكل التنظيمي املستخدم فإنه جيب أن يساعد األفراد على إجناز مهامهم
()3
وتشجيعهم علىّالقدرة على حتقيق األهدافّ ّ.
ّ

التعلّم:
ثانيا-القيادة
المشجعة على ّ
ّ
التعلّم التّنظيمي:
 .1مفهوم قيادة ّ

قبل التعرض إىل مفهوم قيادة التعلم التنظيمي البدّ من اإلشارة إىل أن ّمفهوم القيادةّتعددتّ
تعاريفهّإىلّحدّعدمّالقدرةّعلىّحصرهاّ،وهذاّنظراّألمهيتهاّوتداخلهّمعّالعديدّمنّاالختصاصاتّ،
إذ ال يوجد اتفاق على تعريفّموحد لهّ،وقدّذكرّ"فيدلر")Fidler(ّ،إىلّأن ّهناكّأكثرّمنّعشرينّ
تعريفّملصطلحّالقيادةّ،وكل ّمنّهذهّالتعاريفّيعكسّوجهةّنظرّصاحبهاّبالنسبةّللجوانبّاليتّ
()4
يعتقدّأّناّأساسيةّوهامة .وفيما يلي بعض التعريفات:
عرفّ( )Rensis Likertالقيادة بأّناّ"قدرةّالقائدّعلىّالتأثيّعلىّشخصّأوّمجاعةّوتوجيههمّ
وإرشادهم ّلنيل ّتعاوّنمّ ،وحتفيزهم ّللعمل ّبأعلى ّدرجة ّمن ّالكفاءة ّمن ّأجل ّحتقيق ّاألهدافّ
المؤسسة االقتصادية :دراسة نظرية وتطبيقية"ّ،دارّاحملمديةّ،اجلزائرّ،2006ّ،صّ.62
(ّ-ّ)1ناصرّداديّعدون"ّ،االتصال ودوره في كفاءة
ّ

(ّ-ّ)2عبدّالعزيزّصاحلّبنّحبتور"ّ،اإلدارة االستراتيجية :إدارة جديدة في عالم متغيّر"ّ،طّ،0دارّاملسيةّللنشرّ،عمانّ،األردنّ،2006ّ،صّ.24
(ّ-ّ)3حسني حرمي "ّ،مبادئ اإلدارة الحديثة :النظريات ،العمليات اإلدارية ،وظائف المنظمة"ّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.202-206
(ّ-ّ)4حممدّحسّعالوي"ّ،سيكولوجية القيادة الرياضية"ّ،طّ،0مركزّالكتابّللنشرّ،القاهرةّ،0662ّ،صّ.72
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املرسومة"( )1وهذا يعين أنّ املؤسسات اليت تريد التميز والتجدد باستمرار ال ّميكن إدارهتا بطريقة
تقليدية بل جيب ممارسة قيادة قادرة على تكوين بنية اجتماعية ترتكز على عمال املعرفةّوتقود عملية
اإلبداع واالبتكار وتوظيف اخلربات بأساليب متجددة )2(.إن ّاملؤسسات اليت تتبىنّ منوذج التعلمّ،
هبدف مواجهة بيئة عمل متغية ومتطورة بفاعلية أصبحت ترتكز على تثمني وتطوير التعلم الفردي
واجلماعيّالذي يتطلب منط قيادي حديث ورؤية عصرية من طرف املسئولني( وهذاّعن طريقّ:قيادة
التعلمّّ)3(ّ.
عرفهاّهالني ّ(ّ )Halineأّنا ّظاهرةّاجتماعيةّمعقّدةّالّميكنّالتّعاملّمعهاّبطريقةّهادفةّمبعزلّ
ّ
بدلّالرتكيزّعلىّ
ّ
عنّالعواملّاملوقفيةّاملتّصلةّهباّ.ولذلك ّنراهّيفضّل ّاستخدامّتعبيّسلوكّقيادي ّ
()4
ظاهرةّالقيادةّ.
ويف األخي ميكن القول إن ّقائد التعلم يساهم يف تطوير قدرة املؤسسة والتكيف عن طريق ردود
األفعالّوتطبيق اسرتاتيجيات االبتكار الستباق األحداث وبالتايل تدعيم التنافسية والفعاليةّ.
التعلم التنظيمي:
 .2أدوار قيادة ّ

إنّ عملية التعلم التنظيمي حتتاج إىل قيادة هلا القدرة على القيام بعمليات التغيي ،وقدّحددّ"
 "ّSengeاألدوارّاجلديدةّلقائد التعلمّفيما يليّ)5(:
المصمم :ويتمّ ذلك من خالل صياغة األغراض ،حتديد الرؤية والقيم الرئيسية؛ تصميم

ّ
االسرتاتيجياتّ،السياسات ،واهلياكل اليت توجه األفراد حنو كيفية التفكي واختاذ القرارات؛ التأثي يف
عمليات التعلم.
المعلم :يقوم مبساعدة أيّ شخص يف املؤسسة الكتساب املعرفة وتكوين مناذج ذهنية لألفراد
ّ 
هبدف مواجهة ّالقضايا اهلامة عن كيفية إدراك املشكالت والتمييز بني أنواع األنشطة املختلفة
واالختيار من بينها ،فالقائد هناّمسؤول عن مساعدة األفراد يف هيكلة وجهات نظرهم وتعريفهم
بأساليب جديدة لصياغة املستقبل.
ّ

(ّ-ّ)1حسني حرمي "ّ،السلوك التّنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظّمات األعمال"ّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.061
()2

ّّ-مؤيدّسعيدّالساملّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.020

-Jean Marie Peretti, "Tous leaders", Editions d’organisation, 2011, Paris., p 57-58.

)(3

(ّ-ّ)4ماهرّحممدّصاحلّحسنّ”،القيادة:أساسيات ونظريات ومفاهيمّ“ّ،طّ،0دارّالكنديّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ،2007ّ،صّ.06
(ّ-ّ)5شاكر جار اهلل اخلشايل وإياد فاضل حممد التميميّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.066-062
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الراعيّ:وهنا يرتكز عمله يف مستويني مها:
 القائد ّ
-

-

أفكارا وممارسات
املستوى ّ
األولّ:كراع لألفراد الذين يقودهم ،فهو يرعى املبادرين الذين يقدمون ً
جديدة حيثّيقدمّالدّعم املادّي والعاطفي للمحتاجني إىل ذلك.
املستوى الثّاينّّ:كراع لرسالة تريد املؤسّسة حتقيقها ،فهو يسعى إىل حتقيق أعلى مستويات النّجاح
التّنظيميّوحتقيق رضا العاملني ،كما أنّه راع لرؤية املؤسّسة وااللتزام هبا إذ تتمحور مهمّته يف
الرؤيةّملنفعة اآلخرين حيث جيب أن يتعلّم كيفية االستماع لرؤى األفراد وتغيي رؤيته
إدارة هذه ّ
إذا كان ذلك ممكنًا.

وبنظرة أكثر مشولية يرىّ"ّ" Marquardtأنّ هناك سبعة أدوار رئيسية البدّ من أدائها ح ى تتحقق
أهداف املؤسسة من التعلم التنظيمي ،وهي كالتايل ّ)1(ّ :
مفكر نظميّ-وسيط للتغيّ-مبدع ومييل للمخاطرةّ-خادم أو مدبرّ-منسق لعدة أمور يف آن واحدّ
املعلم والناصح واملدبرّ

التعلم التّنظيمي:
 .3متطلّبات قيادة ّ

إنّ جناح قيادة التعلّم التّنظيمي ترتبط بتوفي عدة شروط تساعد على حتقيق أهداف عمليات التعلّم،
وهي علىّالنّحو التايل ّ)2(:


المشاركة في صنع القرار :جيب أن تكون عمليات صنع القرار مجاعية ،أي نتيجة جهد مشرتك

يعتمد علىّمجع املعلومات وتوليد البدائل ث اختيار األنسب من بينها ،وتشي األدبيات إىلّأنّ قدرة
املؤسسات على التعلمّتقاس بقدرهتا على صنع القرار الرشيد من خالل املشاركة اجلماعية.


السلطة :على القائد أن يتميز بالقدرة على منح العاملني السلطة ألداء املهام وتوفي املعرفة
تفويض ّ



الفعال :حيقق االتصال الفعال التفاهم املتبادل ويشيع الثقة واالحرتام ،وينمي العالقات
االتصال ّ

الالزمةّعن كيفية أداء تلك املهام ومناقشة أكثر األساليب فعالية ألدائها.

اإلنسانية مماّحيفز على األداء اجليد وفعالية التّعلّم التنظيمي تتطلب تنشيط عملية االتصال وتطويرها
(ّ-ّ)1مؤيد سعيد السامل ،مرجع سبق ذكرهّ،صّصّ.027-022

(ّ -ّ )2مقدم وهيبة” ،الممارسات اإلدارية الالزمة للتحول من منظمة تقليدية إلى منظمة متعلمة” ،املنتدى اخلامسّللمؤسّسات حول إدارة التعلم وتنمية
املوارد البشريةّحتدّي كبي من أجل تنافسية املؤسّسات االقتصادية يفّاجلزائر ،يومي  7و 8ديسمرب ، 2010قسم علوم التّسيي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم

التّسيي ،جامعة باجيّخمتار ،عنابةّ.صّ.00-00
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مبا يساعد على تدفقّاملعلومات ونقل املعرفة واخلربات .فمن خالل االتصال يستطيع القائد تعديل
سلوكيات العاملني واجتاهاهتمّوتغييها مبا يتالءم مع األهداف املرغوب حتقيقها ،كما ﲤكنه من احلفاظ
على السلوكيات املرغوبة وتعزيزهاّ،وكذلك تنمية روح الفريق والعمل اجلماعي وتكوين رؤية مشرتكة.


تقويم األداء :تتضح أمهية تقومي األداء يف عملية التعلم من خالل مسامهتها يف توفي التغذية

العكسية علىّاألداء ومستواه ،وتوجيه العمل حنو األهداف احملددة وكذلك التعرف على املشكالت
وﲤييز الكفاءات القادرةّعلى التعامل معها وحتديد مدى احلاجة إىل تدريب املوارد البشرية.
 .4القيادة التّحويلية كنّمط قيادي مالئم للتّعلّم التّنظيمي:

فقدّحاولّالكثيونّمنّاملتخصصنيّرصدّمتطلباتّالتحولّإىل ّمنظمةّمتعلمةّﲤاشياّمعّ
روحّالعصرّ،ورغبةّيفّإجيادّبيئةّعملّتعززّدوراّإجيابياّللعاملنيّ،الذينّميثلونّالركيزةّاحلقيقيةّملاّتقومّ
بهّأيةّمنظمةّمنّعملّأوّخدمةّ،وتلكّاملتطلباتّكاآليتّّّ:
 وجودّقياداتّلديهاّقدرةّعلىّالتعاملّمعّاملخاطرّوحتويلهاّإىلّجتاربّومعارف.
 وجود ّقيادات ّلديها ّالقدرة ّعلى ّالتحول ّمن ّاملركزية ّيف ّصنع ّالقرار ّاىل ّﲤكني ّالعاملني ّمنّ
املشاركةّيفّعمليةّصنعّالقرارّواختاذهّ،مماّيشعرهمّبالرضاّوحتملّاملسئوليةّّ.
 وجودّقياداتّهلاّالقدرةّومعرفةّوحصرّمهاراتّورغباتّالعاملنيّداخلّاملنظمةّ،واالستفادةّمنهاّ
يفّإجنازّاألعمالّبطريقةّأفضلّتوفرّالوقتّواجلهدّّ.
 وجودّقياداتّلديهاّالرغبةّيفّتبينّاملبادراتّاليتّيتقدمّهباّالعاملونّيفّاملنظمةّّ.
 وجودّقياداتّلديهاّالنظرةّاالسرتاتيجيةّالواعيةّلربطّاألعمالّاآلنيةّمبستقبلّاملنظمة.
 وجودّقياداتّهلاّقدرةّعلىّقدرةّعلىّتدويرّالوظائفّواالعمالّبشكلّدائمّومستمرّوكسرّ
الروتنيّالذيّيؤديّإىلّاحندارّالروحّاملعنويةّلدىّالعاملنيّداخلّاملنظمةّّ.
 ابتعاد ّالقيادات ّعن ّالتمييز ّالعنصري ّبش ى ّانواعهّ ،وتقبل ّالعاملني ّعلى ّاختالف ّمرجعياهتمّ
()1
الفكريةّوالعقديةّ.
 إنّ املؤسسات اليت تريد أن تتعلم بصفة مستمرة تركز بشكل متزايد على مفهوم القيادة التحويلية،
وهي تلكّالقيادة القادرة على وضع رؤية واضحة للمؤسسة وتعمل على خلق أنظمة جديدة

(ّ -ّ )1سيةّحسنّاحلاجيّحممدّ«متطلباتّتطويرّاملدرسةّالثانويةّمبنطقةّاألحساءّيفّضوءّاملنظمةّاملتعلمة"ّ،جملةّكليةّالرتبيةّ،جامعةّاألزهرّ،القاهرةّ،مصرّ،عّ

ّ،072جّ،2007ّ،2صّ.227-224
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تتوافق مع متطلبات املستقبلّ.فهي عملية تغيي تعمل على بناء اهتمامات مشرتكة بني العاملني
والقادة لبلوغ رؤية مجاعية مشرتكة من خاللّخلق عالقة تعاونية فيما بينهم ّ.وتشي أغلب
األدبيات إىل أنّ هذا النوع من القيادة ترتبط أنشطتها بإدارة التغييّوالتطوير ،وبناء قيم ورؤى
تنظيمية مشرتكة ،كما تركز على بناء الثقافة التنظيمية املالئمة لعمليات التعلم.)1(ّ.
فالقيادة التّحويلية ترتكز على ثالثة عناصر أساسية تتمثل فيما يأيت )ّ :(2

التّغيي :أي حتويل املؤسّسة الفعّالةّإىلّمؤسسةّأكثرّفاعلية.
االبتكار :التّفكي اإلبداعي حللّ املشكالت املعقّدة من خالل اإلميان بأنّ اإلبداع هو جوهر
االبتكار.
روح املخاطرة اليت يتميّز هبا القائد التحويلي :أي القدرة على خوض املغامرات وقبول التحديّ
واالستمتاعّباملواقف املعقدة.
ّ

التعلم التّنظيمي:
ثالثا -ثقافة ّ

التعلّم التّنظيمي:
 .1مفهوم ثقافة ّ

يف البداية قبل التطرق إىل مفهوم ثقافة التعلم التنظيمي البدّ من اإلشارة إىل مفهوم وأمهّية
الثقافة التنظيميةّكااليتّ:
عرفها()Wheelenبأّنا ّعبارة ّعن" ّجمموعة ّمن ّاالعتقادات ّوالتّوقّعات ّوالقيم ّاليت ّيشرتك ّهباّ
ّّ
()3
أيضا على أّنا "ظاهرة حللّ املشكالت يتم تعلمهاّونقلها،
أعضاءّالتنظيمّالواحد"ّّ ُّ ،وتعرف ً
وتكون متميزةّيف إطار كل سياق تنظيمي"ّ)4(ّ.
ّأماّ( ) Gibsonوزمالؤهّفعرفوهاّعلىّأّناّ"تعينّشيئاّمشاهباّلثقافةّاجملتمع"ّ ) (1وأساس الثّقافةّ
التّنظيمية تلك القيم املشرتكة اليت جيب على القادة ترسيخها وتطويرها بطريقة تتناسب مع اسرتاتيجية

(ّ-ّ)1مؤيد سعيد السامل ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.026

(ّ -)2إياد محاد وتيسي زاهر "،أثر القيادة التحويلية يف إدارة التغيي :دراسة ميدانية على مشفى اهلالل األمحر ،دمشق ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية

والقانونية ،مجّّ،27عّّ،2000، 06صّ.162

()3
السلوك التّنظيمي سيكولوجيا وإداريا للعاملين والجمهور "ّ،طّ،0املركزّالعريبّللخدماتّالطالبيةّ،عمانّ،األردنّ،
ّّ -املدهونّاجلزراويّوآخرون"ّ،تحليل ّ
ّ،0662صّ.167

-David Autissier , Isabelle Vandangeon-Derumez et Alain Vas, "Condition du changement- concepts clés ",Dunod,

)(4

2010 , Paris p 203.
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املؤسسة ّوهيكلها .وح ى يصبح األفراد فاعلني البد من حتقيق االندماج وتعلم تلك القيم ّ(ّ )2ومنّ
األمهّيةّمبكانّإدراكّأنّهّالّتوجدّثقافةّمنظّمةّمشاهبةّلثقافةّمنظّمةّأخرىّح ىّلوّكانتّتعملّيفّ
نفسّالقطاعّفهناكّجوانبّعديدةّختتلفّفيهاّثقافةّاملنظّماتّفكلّ ّمنظّمةّحتاولّتطويرّثقافتهاّ
اخلاصّةّهباّّ)3(.
أما فيما خيص ثقافة التعلّم التّنظيمي فقد عرفهاّ( ّّ )Heskettّ (ّ،ّ )Kotterعلى أّنا تلك
الثقافة اليتّتدعم االبتكارّ،فهيّمثالية كوّنا ﲤنح املؤسسات القدرة على متابعة االبتكارات وحتسني
األداء على املدى الطويل يف ظل ّبيئةّأعمال ديناميكية  ّ،كماّتعرف على أّنا تلك القيم والقواعد
اليت تعرب عن طريقة عمل املؤسسة واليت تتميز ّبالتفكي ّالنظمي العميق اهلادف إىل حتقيق أعلى
مستوى من التعلم ،وكذلك هي عبارة عن جمموعة منّاملواقف والقيمّواملمارسات املقبولة اليت تدعم
التعلم املستمر يف املؤسسة ،وتوصف أيضا على أّنا تلك ّالثقافة اليت تسمح بالتبادل ّاملفتوح
للمعلومات واألفكار أي بطريقة تسهل التعلم وتنفيذه بشكل إبداعي ،فهيّامليسر احلاسم لإلبداع
واالبتكار كوّنا تدعم املخاطرة والتجريب ّ.)4(ّ.
ّ

التعلم التنظيمي:
 .2أهمية ثقافة ّ
كانّكل ّمنّ(ّ )weteman Robertو(ّ )deal Teeranceو( )Allan Kennedyهمّالسباقنيّيفّ
إبرازّأمهيةّالقيمّالثقافيةّللتنظيمّيفّالنّجاحّاملؤسسيّوالفاعليةّالتنظيميةّّ)5(.
 التّكامل والتّناسق الدّاخلي  :وذلك من خالل تأسيس نظام العمل اجلماعي ،طرق االتصال
()6
وتوضيح السّلوكّاملقبول وغي املقبولّ.
 حتقيق التكيف بني العاملني يف املؤسسة والبيئة اخلارجيةّ)1(ّ.

(ّ-)1حسني حرميّوآخرون "ّ،الثقافةّالتنظيميةّوتأثيهاّيفّبناءّاملعرفةّالتنظيميةّ"ّ،دراسةّتطبيقيةّيفّالقطاعّاملصريفّاألردينّ،اجمللةّاألردنيةّيفّإدارةّاألعمالّ،مجّ،2
ع،2004ّ،02صّ.127

(ّ-)2مؤيد سعيد السامل ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.62

(ّ-ّ)3عبدّاملعطيّحممدّعساف "،السلوكات التنظيمية واإلدارية في المنظمات المعاصرة"ّ،د.طّ،مكتبةّاحملتسبّ،عمانّ،األردنّ،0666ّ،ص.024

()4
مؤسسات األشغال البحريّة الجزائرية"ّ،أطروحةّدكتوراهّمقدمةّ
ّّ-سارةّعبيدات"ّ،التعلّم التنظيمي وأثره على تطوير الكفاءات الجماعية :دراسة ميدانية في ّ

لنيلّشهادةّدكتوراهّالطورّالثالثّ،كليةّالعلومّاالقتصاديةّوعلومّالتسييّ،قسمّعلومّالتسييّ،جامعةّباجيّخمتارّ،عنابةّ،اجلزائرّ،2002ّ،صّ.70
(ّ-ّ)5شوقيّناجيّجوادّ"ّ،السلوك التنظيمي"ّ،طّ،0دارّاحلامدّللنشرّوالتوزيع2000،عمانّ،األردنّ،2000ّ،صّ.240

(ّ-)6عبد اللطيف عبد اللطيف و حمفوظ أمحد جودة "ّ،دور الثقافة التنظيمية يف التنبؤ بقوة اهلوية التنظيمية :دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس يفّاجلامعات
األردنية اخلاصة" ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجّّ 2010،24عّ،2،2000دمشق،سوريا ،ص. 125
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 إعطاء خصوصية وهويةّخاصةّ ﲤيز املؤسسات يف احمليط ،ويف هذا اجملال يؤكد(ّ )Porterعلىّ
أمهيةّالثقافة التنظيمية يف كسب امليزة التنافسية ّ)2(ّ.
 للثّقافةّالتّنظيميةّأمهّيةّيفّجعلّسلوكّاألفرادّضمنّشروطهاّوخصائصهاّ.كذلكّفإنّ ّأيّ
اجهّبالرفضّ.وبناءّعلىّذلكّفإنّّللثّقافةّدوراًّّ
ّ
اعتداءّعلىّأحدّبنودّالثّقافةّأوّالعملّبعكسهاّسيو
كبياًّيفّمقاومةّمنّيهدفّإىلّتغييّأوضاعّاألفرادّيفّاملنظّماتّمنّوضعّإىلّآخرّ.وتعملّالثّقافةّ
علىّتوسيعّأفقّومداركّاألفرادّالعاملنيّحولّاألحداثّاليتّحتدثّيفّاحمليطّالذيّيعملونّبهّ،أيّ
أنّّثقافةّاملنظّمةّتشكّلّإطاراًّمرجعياًّيقومّاألفرادّبتفسيّاألحداثّواألنشطةّيفّضوئهّ.فضالًّعنّ
ذلكّتساعدّيفّالتّنبؤّبسلوكّاألفرادّواجلماعاتّ.فمنّاملعروفّأنّ ّالفردّعندماّيواجه ّموقفاًّمعيناًّ
هّيتصرفّوفقاًّلثقافتهّ،أيّبدونّمعرفةّالثّقافةّاليتّينتميّإليهاّالفردّيصعبّ
أوّمشكلةّمعينّةّفإنّ ّ
()3
التّنبؤّبسلوكهّ.
 أّنّا ّتساعد ّعلى ّاالنتظام ّيف ّالسّلوك ّوالتّقيّد ّبه ّنتيجة ّالتّفاعل ّبني ّأفراد ّاملنظّمة ّفإّنّمّ
يستخدمونّلغةّومصطلحاتّوعباراتّمشرتكةّذاتّعالقةّبالسّلوكّمنّحيثّاالحرتامّوالتّصرفّ،
الّتعملّ
ّ
وتفرضّنوعاًّمنّاملعاييّفهناكّمعاييّسلوكيّةّفيماّيتعلّقّحبجمّالعملّوالواجبّإجنازهّ(
كثياًّجداًّ،والّقليالًّجدّاً)ّوقيمّمتحكّمةّحيثّيوجدّقيمّأساسيةّتتبناهاّاملنظّمةّويتوقّعّمنّكلّّ
عضوّفيهاّااللتزامّهباّ،مثلّجودةّعاليةّ،نسبةّمتدنّيةّمنّالغيابّ،االنصياعّلألنظمةّوالتّعليماتّ.
وجمموعةّمنّالقواعد ّاليتّهيّعبارةّعنّتعليماتّتصدرّعنّاملنظّمةّوختتلفّيفّشدّهتاّمنّمنظّمةّ
إىلّأخرىّ.والفردّيعملّيفّاملنظّمةّوفقاًّللقواعدّاملرسومةّلهّ.وتساعدّعلىّتأسيسّمناخّتنظيميّ
وهوّعبارةّعنّجمموعةّمنّاخلصائصّاليتّﲤيّزّالبيئةّالدّاخليةّللمنظّمةّاليتّيعملّاألفرادّضمنهاّ
فتؤثّر ّعلى ّقيمهم ّواجتاهاهتم ّوإدراكاهتم ّوذلك ّألّنّا ّتتمتّع ّبدرجة ّعالية ّمن ّاالستقرار ّوالثّباتّ
النّسيبّ ،وتتضمّن ّجمموعة ّمن ّاخلصائص ّمثل ّاهليكل ّالتّنظيميّ ،النّمط ّالقياديّ ،السّياساتّ
واإلجراءاتّوالقواننيّوأمناطّاالتصالّ...اخل.

(ّ-)1مخيس ناصر حممد "ّ،تأثي الثقافة التنظيمية يف تبينّ نظام اإلدارة البيئيةّ, ISO14000دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لصناعة الزجاج والسياميكّ،جملة جامعة

األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،مجّ ، 06عّ،2002،ّ02بغدادّّ،العراقّ،صّّ.202
(ّ-ّ)2زين الدين بروش وحلسن هدار ،مرجع سبق ذكره ،صّ.26
(ّ-ّ)3عبدّاملعطيّحممدّعسافّّ،مرجع سبق ذكرهّّ،ص.026
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التعلم التنظيمي:
 .3خصائص ثقافة ّ
تعدّ الثقافة التنظيمية من العوامل الضرورية واملهمة لنجاح تبين أي مفهوم إداري ،مبا فيها التعلم
التنظيميّ،فالثقافة التنظيمية تعربّ عن البيئة تتخذ ُوتَنفذ فيها القرارات اخلاصة باألعمال ،لذلك جيب
على املؤسسة أن ّتكون مرنة وﲤتلك ثقافة تشاركية لتعزيز تدفق املعلومات بشكلّحر وتسهل خلق
املعرفة ونقلها وبالتايل البد ّمن الرتكيز على إجياد ثقافة تشجع على التعلم( )1يسودها االقتناع بأمهية
التساؤل ،طرح األفكار ،تشجيع املبادرةّوتؤكد على أمهية القيم املشرتكة.
المشجعة على التّعلّم:
مواصفات الثّقافة التّنظيمية
ّ
()2

ويف هذا اجملال حددّ() Edgar Sheinمواصفات الثقافة التنظيمية املشجعة على التعلم كاآليتّ:
 ثقافة توازن بني اهتمامات خمتلف أصحاب املصلحة؛
 ثقافة تركز على األفراد أكثر مما تركز على النظم؛
 ثقافة ﲤنح الوقت الكايف للتعلم؛
 ثقافة تتبع منهج الشمولية يف النظر إىل املشكالت؛
 ثقافة تشجع على االتصاالت املفتوحة وشفافية احلوار؛
 ثقافة تركز على العمل ضمن فريق؛
 ثقافة يستطيع العاملون من خالهلا الوصول والتواصل مع القادة بسهولة دون تعقيدات.
 .4عناصـر الثّقافة التنظيمية:

لقدّذكرّاملدهونّواجلزراويّيفّكتاهبماّ"حتليلّالسّلوكّالتّنظيمـي"ّأنّ ّعناصـرّالثّقافةّالتّنظيميةّأربعةّ
عناصرّهيّكماّيليّ:
أ .القيم

التّنظيميةLes valeurs organisationnellesّ:

ّّقدّأختلفّالباحثنيّواملفكّرينّيفّحتديدّمعىنّالقيمّأوّالوقوفّعلىّمفهومّموحّدّوذلـكّ
راجـعّإلـىّالنّشـأةّالفلسفيّةّمنّجهةّهلذاّاملفهومّ،فظهورهّكانّمرتبطّبالفلسفةّاملثاليّةّمنّجهةّ،كماّ
أنّ ّدراسةّمفهومّالقيمّمرتبطّبشـكلّوثيقّبدراسةّاألفرادّلكونّالقيمّذاتّخاصّيةّإنسانيّةّوتنسبّ
(ّ-ّ)1سامي املدان ،صباح حممد موسى وشوقي ناجي جواد "ّ،قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية يف تنفيذ إدارة املعرفة يف جمموعة االتصاالت األردنيةّأورانجّ:دراسةّ
حالةّ،جملةّالعلومّاإلنسانيةّ،السنةّالسابعةّ،عّّ،2000ّ،06بتصرفّ،صّ.2

(ّ-ّ)2عليّالسلمي "،إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة" ،دار غريب للطباعة والنشرّ،القاهرةّ،مصرّ،2002ّ،صّ.207-204
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إالّ ّلبين ّالبشر ّالذين ّيتميّزون ّباختالف ّإدراكاهتم ّوبنيـتهم ّاملعرفيّة ّوﲤايزهم ّيف ّاالنتساب ّالثّقايفّ،
()1
إضافةّإىلّالتّوجّهاتّالفكريّةّوالتّباينّيفّاحلقولّاملعرفيّةّواملدارسّالفكريـةّ.
إنّّّكلمةّقيمّتعينّوجودّتفاهمّمشرتكّبنيّماّهوّمرغوبّوماّهوّغيّمرغوبّبنيّأعضاءّأيّّ
فيعرفّالقيمةّعلىّأّنّاّ"عبارةّعنّ
تنظيمّكانّ،وماّهوّمناسبّوغيّمناسبّ)2(.أمّا"ّحامدّزهرانّ"ّ ّ
تنظيمات ّألحكام ّعقليّة ّانفعاليّة ّوهي ّمفهوم ّضـمين ّغالبـا ّيعربّ ّعن ّالفضل ّأو ّاالمتياز ّأو ّدرجةّ
()3
الفضلّالذيّيرتبطّباألشخاصّأوّاألشياءّأوّاملعاينّأوّأوجهّالنشـاطّ".
ّوتعكسّالقيمّالتنظيميّةّاخلصائصّالداخليةّللمنظمةّفهيّاليتّحتددّاخلطوطّالعريضةّلتوجيهّ
السلوك ّووضع ّالقراراتّ ،فقد ّعرفها ّحممود ّسلمان ّالعميان ّبأّنا ّ" ّاتفاقات ّمشرتكة ّبني ّأعضاءّ
التّنظيمّحولّماّهوّمرغوبّأوّغيّمرغوبّيفّمكانّأوّبيئةّالعملّ،حبيثّتعملّهذهّالقيمّعلىّ
توجيه ّسلوك ّالعاملني ّضمن ّالظروف ّالتنظيمية ّاملختلفة ّومن ّهذه ّالقيمّ :املساواة ّبني ّالعاملنيّ،
()4

االهتمامّبإدارةّالوقتّ،االهتمامّباألداءّ،احرتامّاالخرينّ...اخل".
والقيمّنسبيةّمكاناّوزماناّأيّأّناّختتلفّوّتتغي ّيفّاجملتمعّالواحدّمباّيطرأّعلىّنظمهّمنّ
تطورّوّتغييـرّ،وهيّيفّتطويرهاّوّتغيهاّختضعّللمناسباتّاالجتماعيّةّيفّالتاريخّكماّختضعّلظروفّ
الوسطّالثقايفّالـذيّتوجـدّفيهّ،وّذلكّألنّالقيمّليستّواحدةّأوّعامةّيفّمجيعّاجملتمعاتّالبشريةّ
وّإمناّهيّنسبيةّختتلفّباختالفّاجلماعـاتّاإلنسانيةّوّمناذجهاّالثقافيةّوّالدينيةّوّالسياسيةّوّ
اجلمالية ّو ّالقول ّبأن ّالقيم ّنسبية ّال ّيعنـي ّأّنـا ّختتلـف ّبـاختالف ّالثقافات ّفحسب ّبل ّيعين ّأّناّ
ختتلفّيفّالثقافةّالواحدةّوّيفّاجملتمعّالواحدّباختالفّأقاليمهّاحملليـةّأيّبـاختالفّثقافاتهّالفرعيةّوّ
بـاختالف ّالطبقـات ّاالجتماعيـة ّواجلماعـات ّاملهنية(ّ ."ّ )5(.فدوركامي)ّ )Durkheim.E(،يعتربها ّمنّ

(ّ -ّ )1بكوشّليلىّ،القيمّالتنظيميةّ،مدخلّمفاهيميّ،جملةّالعلومّاإلنسانيةّواالجتماعيةّ،جامعةّقاصديّمرباحّ،ورقلةّ،اجلزائر،عّ(ّ،2007ّ،)10صّ
.240

(ّ-ّ)2موسىّتوفيقّاملدهونّ،إبراهيمّحممدّعلـيّاجلزراويّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.166
(ّ ّ -ّ )3لوكيا ّاهلامشي"،مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي"ّ ،دار ّاهلدى ّللطباعة ّوالنشر ّوالتوزيعّ ،خمرب ّالتطبيقات ّالنفسـية ّوالرتبويـةّ ،جامعة ّمنتوريّ،
قسنطينةّ،جلزائرّ،2004ّ،ص.041
()4
السلوك التنظيمي في منظّمات األعمال"ّ،طّ،4دارّوائلّللنشرّ،عمانّ،األردنّّ،2001،ص.102
ّّ-حممودّسلمانّالعميانّ "ّ،

()5
المؤسسات التّعليمية"ّ،طّ،0دارّاملسيةّللنشرّوالتوزيعّ،عمـانّ،األردنّ،
السلوك التّنظيمي في إدارة
ّ
ّّ -فاروقّعبدةّفليهّوعبدّاجمليدّالسيدّ "،
ّ،2002صّ.022
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مقتضياتّالوعيّاالجتماعي،أماّ(ّ)Marx.Kفياهاّمنّإنتاجّالبيئةّاالقتصاديّةّ،وّ(فرويد)ّFreud.S(,
()1
)يراهاّمنّإسقاطاتّالغريزةّاجلنسيّة.
ويرى ّ(سالطنية) ّأّنا ّختتلف ّمن ّفرد ّآلخر ّداخل ّالتّنظيم ّعلى ّاختالف ّرغبات ّأعضائهّ
()2
وظروفهمّمنّجهـةّوالخـتالفّثقافـةّالتنظيمّالسائدةّمنّجهةّأخرى.
ّّوالّتأيتّالقيمّمنّفراغّفهيّمستمدةّمنّالبيئةّ ،ومصادرّالقيمّالتّعاليمّالدّينيةّوالتّنشئةّاالجتماعيّةّ
واخلربةّالسّابقةّواجلماعةّاليتّينتميّإليهاّالفردّّ)3(.
ويعدّ ّاملصدر ّالدّيين ّللقيم ّأكثر ّاملصادر ّأمهّية ّوثباتا ّيف ّهذا ّاخلصوص ّإذ ّأنّ ّالقرآن ّالكرميّ
يفةّلعبتّدوراّعندّ
ّ
أساسيّاّيفّترسيخّالقيمّاالجتماعيةّواألخالقيةّيفّبناءّاجملتمعّوالسنةّالنبوية ّالشر
املسلم ّكالصّدق ّواألمانة ّواإلخالص ّوالكرم ّوالشّجاعة ّهي ّمن ّالقيم ّاإلسالميّة ّاليت ّتدعو ّاملسلمّ
بالرغمّمنّوجودّالعالقةّبنيّ
للتّعاملّمعّاآلخرينّوفقّمعطياتّالفكرّاإلمياينّاملخلصّيفّالعطاءّ ّّ)4(.
املصدرّاالجتماعيّللقيمّومصدرّمجاعاتّالعملّإىل ّأن ّمصدرّمجاعةّالعملّيعتربّمصدراّللقيمّ
يقرر ّاعتياديا ّمن ّقبل ّمجاعة ّأو ّفريق ّالعمل ّواليت ّتتعلق ّبالعمل ّذاته ّوظروفه ّوليس ّباألخالقياتّ
االجتماعيةّالعامةّ،حيثّأنّمجاعةّالعملّيتكونّلديهاّمبرورّالزمنّتقاليدّوعاداتّوقيمّخاصةّهباّ،
وتفرضهاّعلىّأعضائهاّ،فالفردّالذيّيعيشّيفّوسطّمجاعةّالعملّيتعرضّلضغوطّنفسيةّمتعددةّ
ﲤارسهاّمجاعةّالعملّعليهّمثلّعزلهّأوّعدمّالتعاملّمعهّوعدمّدعوتهّجللساهتمّ،مماّجيعلهّاعتيادياّ
ينصهرّيفّبوتقةّالقيمّاليتّتؤمنّهباّاجلماعةّيفّميدانّالعملّولذاّفإنّمجاعةّالعملّتعدّأحدّاملصادرّ
()5
األساسيةّلرتسيخّالقيمّلدىّاألفرادّ.
والتنشئة ّاالجتماعية ّوالتّنظيمية ّتعترب ّأيضا ّمن ّمصادر ّالقيم ّالتّنظيمية ّإذ ّأن ّالفرد ّيكتسبّ
قيمهّبشكلّأساسيّمنّقبلّأفرادّأسرتهّ،ويعملونّعلىّتلقني ّاألفـرادّقيماّمعينةّ،وفــيّمقابــلّذلــكّ
تعمــلّاملنظمــةّ-باعتبارهــاّجمتمــعّمصــغرّ-مــنّخــاللّعمليةّالتنشــئةّالتنظيميةّبتثبيتّالقيمّالضروريةّ

(ّ -ّ )1وردة ّلعمور"ّ ،قيم الزواج لدى الطالب الجامعي"ّ،مذكرة ّمقدمة ّلنيل ّشهادة ّاملاجستي ّ(غي ّمنشورة)ّ ،يف ّعلم ّاجتماع ّالتنميةّ ،قسم ّعلم ّاالجتماعّ،
االجتماعيةّ،جامعةّمنتوريّ،قسنطينةّ،اجلزائرّ،2002ّ،ص.12

المؤسسة :مدخل سوسيولوجي"ّ،طّ،0دارّاجلزائريةّللنشرّوالتوزيعّ،بيّخادمّ،اجلزائرّ،2001ّ،صّ.20
(ّ-ّ)2بلقاسمّسالطنيةّوآخرون"ّ،الفعالية التّنظيمية في
ّ
()3

ّّ-حممدّقاسمّالقريويت"ّ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظّمات المختلفة"ّ،طّ،1دارّالشروقّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،

األردنّ،2000،صّصّ.040-026

()4
السلوك التّنظيمي :مفاهيم معاصرة"ّ،طّ،0إثراءّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ،2006ّ،صّ.24
ّّ-خيضرّكاظمّمحودّالفرحياتّوآخرونّ "ّ،

(ّ-ّ)5خيضرّكاظمّمحودّالفرحياتّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّصّ.27-24
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للعمــلّ،وذلــكّبتدريبّالعاملنيّوتعليمهمّالكثيّعــنّاملنظمةّوّأهدافهاّوّقيمهاّوكل ّماّمييزهاّعنّ
غيها ّمـن ّالتنظيمات ّاألخـرىّ ،و ّغالبـا ّمـا ّيتم ّذلـك ّمـن ّخـالل ّدورات ّتدريبيّة ّتوجيهيّة ّتسـتمرّّ
سـاعاتّأوّأيامّحسـبّنوعيةّوّحجـمّاملنظمـةّ،وّيتعرفّالعـاملونّمـنّخالهلــاّعلــىّحقوقهــمّوّ
واجبـاهتمّوّمزاياّعملهـمّحتـىّصبحواّأقــدرّعلــىّالعمــلّوّالتعامــلّوفقــاّللقيمّالتنظيميةّالســائدة(ّ)1
ّ،وعمليةّالتنشــئةّالتنظيميةّﲤرّبثالثّمراحلّهيّ:ماّقبلّالدخولّ،املواجهةّ،التحولّ.
وتلعب ّاخلربات ّالسابقة ّوالتجارب ّاليت ّمر ّهبا ّاألفراد ّخالل ّحياهتم ّدورا ّبارزا ّيف ّتشكيلّ
جمموعةّمنّالقيمّويظهرّدورّاخلربةّالشخصيةّمنّخاللّاألحكامّاليتّيصدرهاّ،وكذلكّاألوزانّاليتّ
يعطيها ّلألشياء ّاليت ّواجهته ّخالل ّحياتهّ ،فالشخص ّالذي ّعاش ّجتارب ّقاسية ّيتشكل ّلديه ّقيمّ
حيتفظ ّهبا ّالفرد ّيف ّعقله ّالباطن ّويقوم ّباستخدامها ّإلصدار ّأحكامه ّواجتهاداته ّفالشخص ّالذيّ
ّ()2
عاىنّمنّاجلوعّواحلرمانّيشكلّلهّتوفرّالطعامّقيماّعلىّدرجةّكبيةّمنّاألمهية.
ّويريّالطالبّإن ّتعاليمّالدينّاإلسالميّميكنّاعتبارهاّمصدراّأساسياّللقيمّالتنظيميةّ،ألّناّ
تساهمّيفّترسيخّالقيمّأثناءّتنشئةّالفردّ،أمـا ّاخلبـرةّالسّابق ــةّوالتنشـئةّاالجتماعية ّوالتنظيميةّميكنّ
اعتبارمهـا ّمصـدران ّثانويان ّالن ّاخلبـرة ّالسـابقة ّال ّميكنها ّأن ّتكشف ّعن ّقيم ّختالف ّتعاليم ّالدينّ
اإلسـالميّ.
فقدّميزّالسّاملّبنيّنوعنيّمنّالقيمّ،قيمّوسيليه؛ّوقيمّّنائيةّ،فالقيمّالوسيليةّتـسعىّاملنظّمةّ
لنشرها ّبني ّالعاملني ّوتستخدم ّكوسيلة ّلتحقيق ّهدف ّما ّيكون ّيف ّالغالب ّهو ّمن ّضمن ّالقيمّ
النّهائيةّ،كااللتزامّيفّالعملّ،والتّمـسّكّبـالقواننيّواحرتامهـاّوتطبيقهـاّهكذا...يف ّسبيلّالوصولّإىلّ
ّ(ّ)3
القيمّالنهائية؛ّكالرحبيّةّ،اإلبداعّ،والتّميّزّ،حسبّهـدفّكلّّمنظّمةّوماّتسعىّلتحقيقه.
أهمية القيم التّنظيميةّفيماّيلي:
وتكمنّ ّ
ّ حتتلّالقيمّالتنظيميةّاملرتبةّاألوىلّيفّقائمةّالعناصرّالثقافيةّاملؤثرةّعلىّالسلوكّالتنظيمي)4(ّ.
تعززّاستقرارّالنّظامّاالجتماعيّيفّاملنظّمة.
ّ ّ

(ّ-ّ)1حممدّقاسمّالقريويتّ،مرجع سبق ذكرهّّ،ص.044
()2

السلوك التّنظيمي :مفاهيم معاصرة"ّ،طّ،0إثراءّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ،2006ّ،صّ.041
ّّّ-خيضرّكاظمّمحودّالفرحياتّوآخرونّ "ّ،

(ّ-ّ)3مؤيدّسعيدّالساملّ"ّ،تنظيم المنظّمات :دراسة في تطوير الفكر التّنظيمي خالل مائة عامّ"ّ،طّ،0دارّعاملّالكتابّاحلديثّ،إربدّ،األردنّ,2002ّ،صّ

.070

(ّ-ّ)4ديفّفرانسيسّومايكّوودّكوكّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّصّ.22ّ–ّ27
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 هيّأساسّفهمّاالحتياجاتّوالدوافعّوتؤثرّعلىّإدراكاتنا.
 ﲤنحّالعاملنيّباملنظمةّشعوراّباهلويةّاخلاصة)1(ّ.
 حتددّاألهدافّوالسياساتّ،حبيثّجيبّأنّتكونّمتوافقةّمعّالقيمّ.
ّ حتتكمّإليهاّاملنظمةّيفّتقوميّسلوكياتّالعاملني.
القيمّمتدرجة ّومعينّتدرجّالقيمّأّنّا ّتنتظمّيفّسلّمّقيميّمتغي ّومتفاعلّ،حيثّترتبّالقيمّ
ّ

ّ()2
عندّالفردّترتيباّهرمياّهتيمنّبعضّالقيمّعلىّبعضهاّاآلخر.
 تبـرز ّالقـيم ّاالختالفـات ّاحلضارية ّبـني ّاجملتمعـات ّممـا ّيـؤثر ّبشـكل ّواضـح ّعلـى ّالسلوكّ
()3
التنظيميّاملتوقعّمنّاألفراد.
ّ حتددّمستوىّإجنازّإذاّكانّمرضيّأوّغيّمرضي.
ّ تنميةّوعيّاملوظّفنيّوالتزامهمّوتعزيزّانتمائهمّممّاّيؤثرّإجيابياّعلىّأدائهم.
()4

 تعتب ــرّالقيمّالعامــلّاألساســيّلتوحــدّوﲤاس ــكّالثقافــةّالعام ـة(الرئيسية)ّداخ ــلّالتنظيم.
ّ التّقاربّوالتفاعلّاإلجيايبّبنيّالرؤساءّواملرؤوسنيّمماّيضاعفّفرصّالثقةّواملشاركةّاجلماعيةّ
وإجناز ّاألهداف ّاملرسومة ّويف ّتدعيم ّفرص ّالعدالة ّواحليادية ّاإلدارية ّيف ّالعالقات ّاالجتماعيةّ
داخلّالتنظيمّ.وبالتايلّاالبتعادّقدرّاإلمكانّعنّمظاهرّاحملسوبيةّوالفسادّاإلداري.
ب .المعتقدات التّنظيميّة:ّ)Les croyances organisationnelle( :

هيّعبارةّعنّأفكارّمشرتكةّحولّطبيعةّالعملّواحلياةّاالجتماعيةّيفّبيئةّالعملّ،وكيفيةّإجنازّ
العمل ّواملهام ّالتّنظيميةّ ،ومن ّهذه ّاملعتقدات ّأمهّية ّاملشاركة ّيف ّعمليّة ّصنع ّالقرارات ّواملسامهة ّيفّ
العملّاجلماعيّوأثرّذلكّيفّحتقيقّاألهدافّالتنظيمية(ّ )5(ّ .ويقولّتوماسّواطسونّاملديرّبشركةّ

(ّ-ّ)1أمحـدّعطاّاهللّقطـامني"ّ،التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية :مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية"ّ،د.طّ،دارّجمدالويّ،عمانّ،األردنّ،0664ّ،

ص.72

(ّ-ّ)2ماجدّزكيّاجلالد"ّ،تعلّم القيم وتعليمها"ّ،طّ،6دارّاملسيةّللطباعةّوالنشرّ،عمانّ،األردنّ،2001ّ،ص.10
(ّ-ّ)3حممودّسلمانّالعميانّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.006

()4
السلوك اإلداري التّنظيمي فـي منظمـات األعمـال"ّ،د.طّ،دارّزهـرانّ،عمـانّ،األردنّ،0666ّ،ص.066
ّّ-عبدّاملعطيّحممدّععسافّ "ّ،

(ّ-ّ)5حممودّسلمانّالعميانّ،المرجع نفسهّ،ص.101
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ّ IBMيفّكتابةّمنظّمةّالعملّومعتقداهتا ّّ A Beliefs its and Businessتنبثقّاملعتقداتّاليتّتشكّلّ
ّ()1
املنظّماتّالعظيمةّعنّشخصيةّوخرباتّوقناعـاتّشـخصّواحـد.
ج .األعراف التّنظيميّة (ّ:)Les normes organisationnelles

ّ(ّ)2

يقصدّباألعرافّتلكّاملعاييّاملدركةّوغيّامللموسةّاليتّيلتزمّهباّالعاملونّداخلّاملنظمة.
وهيّما ّتّ ّالتّعارفّعليهّداخلّأيّ ّمنظّمـةّعمـلّدونّاحلاجـةّلكتابـةّتلـكّاألعرافّ،حيثّتسودّ
ويلتزمّاجلميعّهباّ،وإنّملّتكنّمكتوبةّ.فاجلميعّيرىّأّنّاّواجبةّالتنّفيذّوااللتزامّهباّعلىّاعتبارّأّنّاّ

مفيدةّللمنظّمةّولبيئةّالعمل؛ّوذلكّبغضّالنّظرّإنّكانتّتلكّاألعرافّفعالً ّهلاّفائدةّأوّعدميةّ
الفائدةّمثلّعدمّتوظيفّاثنانّمـنّنفـسّالعائلةّيفّمكانّعملّواحدّأوّعدمّالسّماحّملنّيشغلّ
ـةّبالزواجّمنّجنسيةّأجنبيةّ)3(ّ.
منصبّحسّاسّفـيّاحلكوم ّ
هيّعبارةّعنّمعاييّيلتزمّهباّالعاملونّيفّاملنظّمةّعلىّاعتبارّأّناّمعـاييّمفيـدةّللمنظمةّ،مثالّ
ذلكّالتزامّاملنظّمةّبعدمّتعينيّاألب ّواالبنّيفّنفسّاملنظمةّ ،ويفتـرضّأنّتكونّهذهّاألعراف ّغيّ
مكتوبةّوواجبةّاالتباعّ )4(.ويعتربّمفهومّاملعاييّمنّأحدّأهمّ ّاملفاهيمّاملهمّةّيفّالعلومّالسّلوكيةّإىلّ
طرقّالعملّوأنّّمعظمّماّيقومّبهّاألفرادّمنّأعمالّ
ّ
جانبّأمهّيتهّيفّعلمّاالجتماعّ،حيثّيشيّإىلّ
وماّميتنعونّعنّالقيامّبهّباعتبارهمّأعضاءّيفّجمتمعّثقايفّيفّخواصهّومكوناتـهّ ،والعلـومّالسّلوكيةّ
تعىنّبدراسةّالسّلوكّاملقبولّاجتماعيّاّوتنظيميّاّّ)5(.
د .التّوقّعات التّنظيميّة (:ّ)Les expectatives organisationnelles
وهيّالتّوقّعاتّاليتّيتوقّعهاّالفردّمنّاملنظّمةّأوّبالعكسّماّتتوقّعهّاملنظّمةّمـنّاألفرادّالعاملنيّ
هبا ّخاللّفرتةّعملّالفردّيفّاملنظّمةّ،فكلّ ّيسعىّهلدفّماّفالفردّقـدّيكونّتوقّعهّأنّتقومّاملنظّمةّ
ّالرفاهيةّ
بتبينّ ّإبداعاته ّأو ّبإعطائه ّوضعاً ّاجتماعياً ّمعيّنـاً ّأو ّقـد ّيكون ّهدفه ّحتقيق ّمستوى ّمن ّ
ألوالدهّ،وباملقابلّتتوقّعّاملنظّمةّمنهّأنّيعطيّأفضلّماّلديهّأوّأنّيطيع ّالقواننيّواللّوائحّاملتّبعةّيفّ
()1
تهتم بالعاملين"ّ،ترمجةّ:عبدّالقويّ،عالّعبدّ
شركات األمريكية :دروس نتعلّمهـا من ال ّ
ّّ -ووترمانّ،جّرّ،.روبرتّ،هـ"ّ،براعة اإلدارة في ال ّ
شركات التي ّ
املـنعمّ،طّ،0الدارّالدوليةّللنشرّوالتوزيعّ،القـاهرةّ،مصرّ،0666ّ،صّ.046
()2

المؤسسات
ّّ -أمحدّبوشنافةّ،أمحدّبوسهمنيّ"،أهمية البّعد الثّقافي وأثره على فعالية التّسيير" ،مداخلة ضمن الملتقى ال ّدولي حول التّسيير الفعاّل في
ّ

االقتصاديةّ"ّ،كليةّالعلومّاالقتصاديةّوالتجاريةّوعلومّالتسييّ،جامعةّاملسيلةّ،صّ.01

(ّ-ّ)3موسىّتوفيقّاملدهونّ،إبراهيمّحممدّعلـيّاجلزراويّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.600
(ّ-ّ)4حممودّسلمانّالعميانّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.101

(ّ-ّ)5جوادّشوقيّناجي"ّ،سلوك تنظيمي"ّ،طّ،0دارّاحلامدّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّّ،2000ّ,صّ.227
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املنظّمةّ،وقدّتتوقّعّمنهّاإلبداع؛ّوهذاّخيتلفّباختالفّاملنظّمةّواألفرادّورغباهتمّوتطلّعاهتم؛ّكذلكّ
()1
يتوقـّعّاملوظّـفّتوفيّبيئةّتنظيميـّةّتـساعدّوتـدعمّاحتياجـاتّاملوظـّفّالنّفـسيّةّواالقتـصاديّة.
ّوتتمثّل ّالتوقّعات ّالتّنظيمية ّبالتّعاقد ّالسّيكولوجي ّغي ّاملكتوب ّوالذي ّيعين ّجمموعة ّمنّ
التّوقّعاتّحيدّدهاّأوّيتوقّعهاّالفردّأوّاملنظّمةّ،كلّّمنهماّمنّاآلخرّخاللّفرتةّعملّالفردّيفّاملنظّمةّ.
الزمالءّاآلخرينّواملتمثلّةّبالتّقديرّ
عاتّالرؤساءّمنّاملرؤوسنيّ،واملرؤوسنيّمنّالرؤساءّ،و ّ
ّ
مثالّذلكّتوقّ
واالحرتام ّاملتبادلّ ،وتوفي ّبيئة ّتنظيميّة ّومناخ ّتنظيمي ّيساعد ّويدعم ّاحتياجات ّالفرد ّوالعواملّ
النّفسيةّواالقتصاديّةّ.

– رابعا :سيرورة التعلّم التنظيمي:

سنحاولّمنّخاللّهذاّاحملورّالتعرفّعلىّسيورةّالتعلمّالتنظيميّمنّخاللّالتعرضّخلطواتهّ
وإبراز ّاسرتاتيجياته ّومداخل ّتسريعه ّومرتكزاته ّوالعوامل ّالداعمة ّواملعيقة ّللتعلم ّالتنظيمي ّوكيفيةّ
التغلبّعلىّهذهّاملعيقاتّ.
ّ

التّنظيمي :

 .1خطوات التّعلّم
ذكرّالكبسيّبأنّعمليّةّالتّعلّمّالتّنظيميّﲤرّّبعدّةّمراحلّوهيّ(ّ:)2
ّ



إدراك الهواة أو الفجوة:

واليتّتشيّاىلّالتناقضّأوّعدمّاملالئمةّبنيّماّهوّقائمّومطبّقّفعّالّ،وبنيّماّتدعوّلهّاملعاييّ
ارّهبدفّالتعرفّ
ّ
والقواعدّوهذهّالفجوةّقدّتضيقّوقدّتتسعّ،وميكنّانّنكشفّعنهاّبواسطةّاحلو
علىّالنقائصّ،وتشجيعّالوضعّوالوصولّإىل ّاملعلوماتّوإجابات ّحمدّدةّواكتشافّاهلوهّوالتناقضّ
يعدّّاخلطوةّاألوىلّلبدءّعمليةّالتعلمّالتنظيميّ
 انطالق علمية التحقيق والتّح ّققّ:
اهرّواالحنرافاتّوالوقوفّعلىّأسباب ّاملشكالت ّمنّخاللّ
وذلكّبتحليلّالواقعّوتفسيّالظو ّ
ماّتّ ّاحلصولّعليهّباخلطوةّالسّابقةّعنّطريقّمجعّاملعلوماتّبواسطةّاملالحظةّ،املعايشةّواستطالعّ
اآلراءّأوّبواسطةّمسحّاالجتاهاتّبطرقّموضوعيةّوكلّّماّمنّشأنهّتفسيّالوضعّاحلايلّ.
ّ
ّ

(ّ-ّ)1موسىّتوفيقّاملدهونّ،إبراهيمّحممدّعلـيّاجلزراويّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.600

()2
السلوك اإلنساني في (منظّمات األعمال الحديثة)ّ"ّ،دارّالصّفاءّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ،2001ّ،صّصّ.061-062
ّّّّ-فتحيّأمحدّذيابّعوادّ ّ"ّ،
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تطوير أو اكتشاف فكرة ،نموذج أو مقترحّ:

التحولّحنوّصورةّ
تصميمّتصورّإحداثّالتغيّّاملنشودّ،و ّ
ّ
بعدماّتّّيفّاخلطوتنيّالسّابقتنيّ،فانّّ
ذهنيةّتسعىّلقيادةّاملنظّمةّوالعاملنيّفيهاّإىل ّحتقيقّوالقضاءّعلىّالفجوةّاليتّتّ ّتشخيصهاّوجعلّ
ماّهوّقائمّأقربّملاّينبغيّأنّيكونّعليهّاحلالّ.
زيادةّعلىّماّذكرهّالكبيسيّيرىّامللكاويّخطواتّالتعّلّمّالتنظيميّباآليتّ(ّ:)1




املتنوعةّداخلّاملنظّمةّوخارجها.
اخلرباتّاملتعدّدةّو ّ
مهاراتّعاليةّيفّالتواصلّواالتصالّباآلخرينّ،ومشاورهتمّوتبادلّاآلراءّوإثرائها.
احلرصّعلىّتفوقّاملنظّمةّاليتّيعملونّفيها.
ّ

ولتطبيق التعلم التنظيميّوجبّتتبعّمراحلّعدةّأمههاّ:
نظيميّلتتحولّاملؤسّسةّ
ّ
 تنميةّوعيّوإدراكّالقياداتّبأمهّيةّاحلاجةّلتبينّ ّمفهومّالتّعلّمّالتّ
إىلّمنظّمةّمتعلّمةّ.
 التّهيئة ّالثّقافية ّوالتنظيمية ّلتطبيق ّاملفهومّ ،ومن ّث ّإعادة ّصياغة ّرؤية ّاملؤسسة ّإلبرازّ
اهتمامهاّبأنّتصبحّمؤسّسةّمتعلّمةّ.
 تطويرّوحتسنيّإمكانياتّاملنظّمةّذاتّالصّلةّبالتّعلّمّالتّنظيميّورفعّمستوياتّالتّدريبّ
اإلداريّاملستمرّ.
 خلقّاجتاهاتّاجيابيةّحنوّالوظيفةّممّاّيؤدّيّإىلّتنميةّوالءّالعاملنيّ.
ّالرأي ّالعام ّوزيادة ّقدرهتا ّعلى ّاإلبداعّ
 حتسني ّاالنطباع ّالذّهين ّوسعة ّاملؤسّسة ّلدى ّ
والتعلم.
 .2استراتيجيات التّعلم التّنظيمي:
ال توجد اسرتاتيجية حمددة ميكن للمنظمة تطبيقها يف كلّ الظروف من أجل إحداث التعلم
التنظيميّ،وإمناّعليها -أي املنظمةّأن تفاضل بني العديد من االسرتاتيجيات ،وختتار منها األفضل
واألنسب ،وألنّهناك الكثي من هذه االسرتاتيجية سيتمّ عرض جمموعة منها فيما يليّ(ّ:ّ)2
ّ

(ّ-ّ)1خيضرّعامرّالكبيسيّ،إدارة المعرفة وتطوير المنظّمات"ّ،املكتبّاجلامعيّاحلديثّ،اإلسكندريةّ،مصرّ،2006ّ،صّ.006

(ّ-ّ)2سلطان كرماللي ،ترمجة هيثم علي حجازي "،إدارة المعرفة :مدخل تطبيقي" ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان :األردن ،ط ،2002 ،0ص.002ّ–ّ006
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باألوامرApprentissage par instructionّ:

 التّعلّم
حيدث هذا النوع من التعلم حينما يقدم املدرس أو أي مصدر آخر من مصادر املعرفة املنظمة،
املادة إىلّاملتعلم ،الذي خيتار احلقائق ذات العالقة ،أو حيول املعرفة املقدمة إليه إىل أشكال أكثر
فائدةّ.
 التّعلّم بالتّالطم :أو الغرس المباشر للتّعلّم
وهو حالة متطرفة من التعلم ،إذ يتقبل املتعلم املعرفة الواردة إليه عندما تلتطم به دون فحصها أو
احلكمّعليها أو مناقشتهاّ.
باالستداللApprentissage par déduction ّ:

 التّعلّم
حيدث هذا النوع من التعلم حني تقدم املادة إىل املتعلم حمتوية بشكل ضمين على موضوع من املعرفةّ،
فيقوم املتعلم باالستدالل على املعرفة من خالل املادة املقدمة إليهّ.


التّعلّم باالستقراءّ



التّعلم بالتّناظر الوظيفيّ:

Apprentissage par induction

حيدث هذا النوع من التعلم حني يكتسب املتعلم املعرفة من خالل سحب استنتاجات استقرائية من
املادةّاملقدمة إليهّ.
Apprentissage par analogie

هذا النوع من التعلم ميكن املتعلم من توليد معرفة جديدة من خالل تعديل تفصيالت تتعلق
مبفاهيمّمعروفة سابقاً ،هبدف مضاهاة املادة املقدمة إليه .ويعترب هذا النوع من التعلم مزجيّاً من التعلم
االستداليلّوالتعلم االستقرائيّ.
بالمثالApprendre par l’exemple:

 التّعلّم
حيدث هذا النوع من التعلم عندما يتبع التعلم مفهومّاً جديدّاً من خالل األمثلة املقدمة إليه ،ورمبا منّ
األمثلة املعاكسة .ويعترب هذا النوع أحد أنواع التعلم االستقرائي ،كما أنه يتضمن استخدام التفكي
املستند إىلّاحلالةّ.
ّ



التّعلّم بالمالحظة

واالكتشافّApprendre par l’observation et la découverte

حيدث هذا النوع من التعلم حينما يقوم املتعلم بتحليل كينونات ﲤت مالحظتها أو تقدميها يف املادةّ
جزءً من هذه الكينونات ميكن تصنيفها يف بنية منظميه جديدة أو
الواردة إليه ،ليقرر بعدها أنّ ّ
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موجودة سابقاًّيف شأّنا أن تصف املادة أو تفسرها .ويعترب هذا النوع من التعلم أحد أنواع التعلم
االستقرائيّ.
ّ



تعزيز التّعلّم المستمرّ Promouvoir l'apprentissage continu:

تسخر املنظمة يف هذه االسرتاتيجية كلّ إمكانياهتا املادية والبشرية لتتعلم باستمرار ،بشكل
يتناسبّويتوافق مع بيئتها الداخلية واخلارجية ،ألنّ التعلم املستمر يعدّ أهمّ مكون للتعلم التنظيمي .
واملنظمات املتعلمةّتؤمن بعدم وجود حدّ للمعرفة فهي تعزز تعلم أفرادها وقادهتا وتشجيع املثابرة على
حتليل التجارب اليت مرتّهباّواالستفادة منها .تقوم املنظمة بتأمني التعلم املستمر من خالل برامج
التعليم الرسية يف اجلامعات ،الندواتّواحملاضرات ،وكذلك عن طريق املشاركة يف املؤﲤرات عن بعد .
وينتج عن تطبيق هذه االسرتاتيجية احملافظةّعلىّمستوى عايل من التعلم يف املنظمة ،والتزامها بالتعليم
مدى احلياة على مجيع املستويات التنظيمية ،ودعمهاّلتطوير مجيع أعضائها(ّ.)1
ّ



تشجيع

التّعلّم التّعاونيEncourager l'apprentissage collaboratifّ:

يشي التعلم التعاوين إىل هيكلية تنظيمية أو خطة تعليمية لعمل جمموعة من الطلبة غي
املتجانسني يفّالقدراتّواملهارات واالجتاهات ،حبيث يتعاون كلّ أعضاء اجملموعة بشكل فعلي للتعلم
كلّ حسب دورهّلتحقيقّاألهداف املوضوعة يف إطار من التعاون األكادميي )2(.إنّ هذه االسرتاتيجية
ميكن تطبيقها يف كل ّاملواقف ّالتعليمية من خالل أساليب تدريس تستند إىل االستقصاء والتعلم
الفرقي القائم على التنافس ،إذّيشرتك األفراد يف عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقومي للمهام
(ّ)3
التعليمية.
ّ



تحفيز القادة للتّعلّم الفردي والجماعي:

تدعم القيادة الناجحة يف املنظمات املعاصرة التعلم على مستوى الفرد واجلماعة واملنظمةّ ،
وتعد
التعلمّجزء من مهام أداء الوظيفة اليت يؤديها الفرد وعليه أن يطلق معرفته وأرائه وأفكاره ألداء العمل
بأحسن ماّميكن .تستهدف هذه االسرتاتيجية جعل التعلم جزء من الوظيفة اليت يؤديها الفرد ،وأنّ
عليه أثناء تأديته هلذهّالوظيفة أن يتعلم كيف يقوم مبهامها بصورة أفضل ،وعليه أن يبادر بتقدمي آرائه
(ّ-ّ)1حممد بن علي إبراهيم الرشودي"ّ،التّعلم التّنظيمي  :مدخال لبناء المنظّمات القابلة للتّعلّم"ّمرجع سبق ذكرهّ،ص.00

الً عن :حممود عطا عقل وحممد أمحد أبو غزالة" ،دليل المعلم في التعلم التعاوني للمرحلة األساسية" ،مكتب الرتبيةّالعريب لدول
(ّ–ّ )2المرجع نفسه ّ ،نق ّ
اخلليج ،الرياض ،السّعودية ،2002 ،صّ.24

( ّ-ّ)3مرجع سبق ذكره ،ص.20ّ–ّ20
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وأفكاره لتحسني األداء ،وأن ّيطبق املعارف اجلديدة اليت حصل عليها ،واالجتاهات اإلجيابية اليت
اكتسبها من التجارب املختلفة يف حتسني ّإجنازاته ،على أن يتوفر لألفراد حوافز مادية ومعنوية
ّ(ّ)1
تشجعهم على التعلم الفردي أو التعلم الذايت.
ّ



تطوير أنماط تفكيريّة حديثة:

يتطلب بناء املنظمة واستمرارها أمناط تفكيية حديثة تؤدي إىل إدراك العالقات والتفاعالت بني
وحداتّالتنظيم وأنشطته ،وﲤكني األفراد من النظر إىل املشاكل نظرة مشولية ،وتقدمي احللول من منظور
العالقاتّالقائمة بني العمليات .تدرك املنظمة اليت تطبق اسرتاتيجية تطوير أمناط تفكيية جديدة أنّ
هناك عدة أمناطّحديثة للتفكي جتعل كل من يف املنظمة أكثر استعدادّاً للتكيف مع املشاكل غي
املتوقعة ،وأن ّالتنوع يفّمداخلّالتفكي يعزز التعلم التنظيمي .ويأيت التفكي النظمي يف مقدمة األمناط
التفكيية اليت ميكن أن تطبقهاّاملنظمةّاملتعلمة ،إذ يساعد على حتديد ّوتوضيح أكثر النماذج فعالية يف
إحداث التغيي املطلوبّ.
ّ

 .3مداخل تسريع التعلم التنظيمي:
ّّّّّّالتّعلّم التّنظيمي هو تعلّم فردي يتمّ تداوله وانتشاره داخل املنظّمة .ويالحظ أنّ املنظّمات يف
املتغيات واالستفادة ممّا تعود به من فرص وجتنّب ما ينشأ عنها منّ
سعيها ّلتكون أقدر على التّعامل ّ
هتديداتّ ،تستخدم العديد من املداخل لتسريع عملية التّعلّم التّنظيمي ،ومنها املداخل اليت تأيت فيماّ
يليّ )2(ّ:
 تيسي وتوسيع دوائر وحلقات االتصاالت يف املنظّمة ،حبيث يتاح لألفراد تبادل اخلربات ومناقشةّ
التّجاربّالفردية وتكوين مفاهيم ورؤى مشرتكة تقود إىل أمناط جديدة من املمارسة والسّلوك يف مواقعّ
العمل.
 تنمية وتعميق استخدام أساليب العمل اجلماعي وفرق العمل كأساس لألداء يف خمتلف عملياتّ
املنظّمة.

(ّ-ّ)1حممد بن علي ابراهيم الرشودي"ّ،التّعلم التّنظيمي  :مدخال لبناء المنظّمات القابلة للتّعلّم"ّّ،مرجع سبق ذكرهّ ،ص .20

(ّ-ّ )2علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص صّّ.202ّ–ّ201
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 تنمية آليات وحوافز التّفكي يف مشاكل العمل وظروفه ،وذلك من خالل حلقات البحث وورشّ
العملّ ،جلسات العصف الذّهين وغيها من اآلليات اليت تعتمدها اإلدارة حلفز العاملني على التّفكيّ
والتّدبّرّ.ومن ثّالتّوصّل إىل مستوى متقدّم من التّعلّم.
 االنفتاح وإتباع منهجية شفافية اإلدارة ،وذلك بتوفي املعلومات الكاملة عن كلّ ما جيب علىّ
العاملني ّمعرفته وفهمه عن ظروف املنظّمة وأهدافها ونظمها ونتائج العمل فيها من أرباح وخسائر
ومستويات ّالتّكلفة ّوغيها من املوضوعات اليت اعتادت اإلدارة عدم اإلفصاح عنها للعاملني دون
مستوياتّتنظيمية معيّنة.
 تنمية فرص وإمكانيات استخدام منهجية التّفكي املنظومي وتشجيع العاملني على التّفكي يف
قضايا العمل ّومشكالته من خالل فكرة النّظام والبحث عن عناصره والكشف عن العالقات
والتّأثياتّمتبادلة.
 إجياد ثقافة تنظيمية حمابية للتّعلّم ،يسودها االقتناع بأمهية السّؤال وطرح األفكار وعدم االنطواءّ
الرؤى املشرتكةّ
على الذّاتّ ،وتشجيع املبادرات الفكرية واحلفز على اجلدليّة اإلجيابية وتأكيد أمهية ّ
للقضايا واملشكالت ذاتّالصّفة العامّة اليت ﲤسّ كيان املنظّمة كلّها وتؤثّر على مصاحل العاملني فيها
يف آن واحد .وتؤدّي القيادة اإلدارية ّالدّور األهمّ يف إجياد هذه الثّقافة وتشجيعها والتحفيز على
االخنراط فيها وذلك بإدماج عناصر تفعيلها يفّتصميم العمل والعمليات ،ونظم تقومي األداء.
ويف نفس اإلطار ،يشي ماركردت ّ)(ّ Marquardtإىل أنّ أهمّ عوامل جناح التّعلّم التّنظيمي
تتعلّق ّبوجود ّقيادة داعمة ومساندة للتّعلّم ،وﲤكني العاملني وحرية اختاذ القرار ،وتطبيق وربط التّعلّمّ
بعمليات ونشاطات ّاملنظّمة ،وتوفي التّقنيات واملعدّات الالّزمة لتوظيف ما يتعلّمه األفراد ،والتّطويرّ
(ّ)1
والتّكيّف املستمر معّاملستجدّات والتّحديات ،ودعم مبادرات التّعلّم الفردية واجلماعية واملؤسسية .
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

()1

ّّ -رائد إساعيل عبابنة وياسر مناع العدوان "،العوامل املؤثرة يف ممارسة التعلم التنظيمي يف البلديات األردنية" ،دورية اإلدارة العامة ،معهدّاإلدارة العامةّ،

الرياضّ،السعودية ،اجمللد  ، 62العدد  ،1جويلية  ،2002صّ.664
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 .4المعيقات التّنظيمية للتّعلّم التّنظيمي
من ّمزايا ّاملؤسّسات ّاملعاصرة ّتبنيها ّللتعلم ّالتنظيمي ّكمدخل ّمهم ّللتكيف ّالسريع ّمعّ
مستجداتّالعصرّاملتغي ّواملتسارعّوالذيّفرضّحتميةّالتحديّواملواجهةّلتحقيقّالتميزّوالتنافسيةّ
ساتّالراغبةّ
ّ
واالستمراريةّيفّبيئةّستهاّاالضطرابّ ،إالّأن ّهناكّمعيقات ّحتولّدونّتطبيقهّيفّاملؤسّ
حولّاىلّمؤسساتّمتعلمةّّّ.
يفّالتّ ّ
فلقــد ّاتفــق ّ)هيبــرت ّســيمون( ّمع)رّوبــيت ّميتــون( ّيف ّرفــض ّالــنّمط ّالتّقليــدي ّيف ّوضــعّ
القواعدّاملنظّمةّللسّلوكّاإلداريّلكلّ ّتنظيمّ،فلقدّأمهلّ)فيرب( ّحسبّرأيهمّحمتوياتـهّاالجتماعيـةّ،
ولـيسّالتّنظـيمّشـيئاّجامـداّأوّنسـقاّثابتـاّعلـىّمـاّتـوهّمّ)فيرب( ّيفّتصـوراتهّالعسـكريةّالـيتّتـأثّرّهباّ
حبكـم ّعملـهّوممارسـتهّلوظيفتـهّيفّتنظـيمّجـيشّاألملـانّذوّالتّقاليـدّالصّـارمةّ )1(ّ .وعلـىّهـذاّاألسـاسّ
ف)بيسـونز(يـرىّبـأنّاملعوقـاتّالتنظيميـةّشيء ّغيّمألوفّوحالةّعرضية)ّ .بيسونز(قدّاستبعدّأوّ
أغفلّأبعـادّالتغـيّ ّوالصّـراعّواملعيقـاتّيفّالتّنظيمـاتّوأكّـدّفقـطّعلــىّالثّبــاتّوالتكامــلّوالتّســاندّ،
حيــثّرأىّبــأنّّالقــيمّالسّــائدةّيفّالتّنظــيمّهــيّالــيتّﲤن ـحّأهــدافّالتنّظيمّطابعاّشرعياّ...اخلّ،وهذاّ
يفرض ّبـدوره ّتـوافر ّقـدر ّمـن ّاالنسـجام ّبـني ّقـيم ّالّتنظـيم ّوقـيم ّاجملتمـع ّالـذي ّيوجـد ّفيـهّ ،فالنّسـقّ
القيمـيّيفّالتّنظـيمّهـوّالـذيّحيـدّدّكـلّ ّالظـّروفّالدّاخليـةّواخلارجيـةّالـيتّيواجههاّالتّنظيمّ،كماّقدمّ
)بيسونز(ّتفسياّلتكاملّاألفـرادّواجلماعـاتّيفّالتّنظـيمّذاهبـاّإىلّأنّّهـذاّالتّكاملّيتحقّقّمنّخاللّ
النّسقّالقيميّالسّائدّيفّاجملتمعّومنّخاللّأهدافّالتنظـيمّذاهتاّهـذاّمـنّجهـةّومـنّجهـةّأخـرىّيفّ
ظيمّ،األولّيتمّّمنّ
ّ
حماولتـهّلدراسـةّالتّغـيّ ّمـنّمنظـورّالتـّوازنّرأىّبـأنّ ّهنـاكّمصـدرينّللتّغـيّيفّالتنّ
اخلارج ّحينما ّﲤارس ّالبيئة ّضغوطا ّعلـى ّالتنّظـيم ّوالثّـاين ّيـتمّ ّمـن ّالـدّاخل ّحينما ّتنشأ ّمن ّداخلّ
التّنظيمّذاتهّ،وحينماّينشأ ّهذانّاملصدرانّيتعنيّ ّعلىّالتّنظيمّأنّيواجههماّإذاّأرادّأنّحيقّـقّأقصـرّ
ّ(ّ)2
درجـاتّالفعاليـة.
ّ
ّ

ّ
ّ

(-ّّ )1إّساعيلّقباريّحممد"ّ،المدخل إلى علم االجتماع المعاصر مشكالت التنظيم واإلدارة والعلوم السلوكية"ّ،د.طّ،منشأةّاملعارفّ،اإلسكندريةّ،مصرّ،
ّ،0620ص.100

(ّ-ّ)2إّساعيلّقباريّحممدّ،المرجع نفسهّ،ص.260
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(وظيفية):

أوال-المصادر الخارجية (البيئة

الخارجية):

ـيّأولّمصـدرّالـذيّتواجهـهّاملنظّمـاتّيفّأيّ ّجمتمـعّيفّهـذاّالعـاملّففـيّالبيئـةّاحمليطـةّ
البيئـةّه ّ
باملنظمة ّتوجــد ّقــوى ّاجتماعيــة ّوعــادات ّوتقاليــد ّحضــاريةّ ،كمــا ّتوجــد ّمنظّمــات ّومؤسّســاتّ
حكوميـةّوسـلطاتّتشـريعيةّووسـائلّلإلعـالمّالتّعليميـةّوالثّقافيـةّفالبيئـةّتشـملّكـلّ ّالعناصـرّالـيتّتقـعّ
خـارجّحـدودّاملنظّمـةّوالـيتّمـنّاحملتمـلّأنّيكـونّهلـاّتـأثياّعلـىّاملنظّمـةّككـلّأوّعلـىّجـزءّمنهـاّ
واملنظّمةّهلاّبيئـةّخاصّـةّتتفاعـلّمعهـاّبشـكلّمباشـرّوتأثيهـاّمباشـرةّعلـىّالقـدرةّعلـىّحتقيـقّأهـدافهاّ
ماتّاألخرىّّ)1(ّ .
ّ
1وبيئةّعامّةّتأثرّبشكلّغيّمباشرّعلىّاملنظّمةّكماّتأثّرّعلىّغيهاّمنّاملنظّ
(ميتون)ّقـدّأكـّدّعلـىّوجـودّالضّـغوطّالـيتّتفـرضّعلـىّالتّنظـيمّمـنّاخلـارجّعـنّطريـقّتدخّلّالدّولةّ
ّ(ّ)2
أوّاحلكومة.
عليّعبدّالرزاقّجليب)أنّّالتّنظــيمّالّيوجــدّيفّف ـراغّفهــوّخيضــعّجملتمعّويتبــىنّّإيديولوجيــةّ
ّ
ّّّّّيرىّ(
عامـّـة ّتــنعكس ّبالضّــرورة ّعلــى ّإيديولوجيــة ّخاصّــةّيتبناهــا ّالتّنظــيم ّخــالل ّأدائــه ّلنشــاطاته ّووظائفـهّ
وهـوّخيضـعّلبيئـةّهـيّمصـدرّمـواردهّالبّشـريةّوالتّكنولوجيـةّواملاديـةّ،وهـوّأخـياّخيضـعّلثقافـةّتلعبّ
دوراّخطياّيفّتشكيلّقيمّومعتقداتّوتوقّعـاتّأفـرادهّ(ّ)3فضـالّعـنّسـلوكهّالتّنظيمـيّالـذيّيـؤثّرّمنّ
غيّشكّعلىّكثيّمماّيبدواّيفّالتنظيمّولقدّمكنهّاالنطالقّمنّمفهـومّالنّسـقّاملفتـوحّإىلّدراسـةّ
الضّـغوطّالـيتّخضـعّهلـاّهــذاّالتّنظـيمّتلـكّالضّـغوطّالـيتّهــيّبطبيعتهـاّخارجـةّعـنّنطـاقّحــدودهّ
اجلغرافيـةّاإلداريـةّوبـدونّاالنطـالقّمـنّهـذاّاملفهـومّكـانّمـنّالعسـيّحتليـلّاملشـكالتّالدّاخليـةّهلـذاّ
التّنظـيمّمـنّمنظـورّواسـعّ،حبيـثّتّ ّربـطّإيديولوجيـةّاجملتمعّبإيدي ّولوجيـةّالتّنظـيمّوحتليـلّمشــكالتّ
التّنظــيمّيفّضــوءّمشــكالتّالبيئــةّوتفســيّالظّ ـواهرّالثّقافيــةّالسّــائدةّيفّالتّنظــيمّيفّضــوء الظّواهرّ
ّ(ّ)4
الثّقافيةّالسّائدةّيفّاجملتمع.
ّ

ّ
ّ

(ّ-ّ)1علي عبد اهلادي مسلم" ،تحليل وتصميم المنظمات" ،الدار اجلامعيةّ،اإلسكندرية ،مصر ، 2002،ص. 187
(ّ-ّ)2إّساعيلّقباريّحممدّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.260

(ّ-ّ)3عليّعبدّالرزاقّجليب "،علم اجتماع التنظيم النظرية والتطبيق"ّ،دارّاملعرفةّاجلامعيةّ،اإلسكندرية.120،ّ0626،
(ّ-ّ)4عليّعبدّالرزاقّجليبّ،المرجع نفسهّ،ص.120
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ثانيا-المصادر الداخلية (البيئة الداخلية):
يعتربّكلّنوعّمنّأنواعّاملدخالتّاليتّتتفاعـلّمعهـاّشركةّسونلغازّمصـدراّللمعيقـاتّالوظيفيـةّ
مـنّنـوعّخـاصّ،ولكـنّيـأيتّيفّمقـدمتهاّالعنصـرّالبشـريّالـذيّعـادةّمـاّيسـببّللتنظيمّأخطـرّوأهمّ
املعيقات ّاليت ّتتبلـور ّيف ّتأثياهـا ّعلـى ّاملـورد ّالبشـري ّوذلـك ّبكونـه ّيتمتـع ّبـإرادة ّمسـتقلة ّعـن ّإرادةّ
املنظمــةّ،وكــذلكّيتمتــع ّـبهذهّاإلرادةّاملتمثلــةّيفّالثقافــةّالتنظيميــةّالــيتّتعــرب ّعــنّالقــيمّواملعتقــداتّ
واملفـاهيمّواألعـرافّالسـائدةّبـنيّالعـاملنيّيفّاملنظمـةّ،وهـيّغالبـاّمـاّتكـونّغـيّمكتوبـةّولكـنّميكـنّ
التعـرفّعليهـاّمـنّخـاللّمالحظـةّاللغـةّوتقاليـدّالتعامـلّالسـائدةّبـنيّالعـاملنيّيفّاملنظمـةّوأيضـاّمـنّ
خـاللّمـدىّالتـزامّأعضـاءّاملنظمـةّبقـيمّأخالقيـةّوأمنـاطّمعينـةّللسـلوك(ّ )1(ّ .ميتون) ّقـدّأكـدّعلـىّ
وجـودّالتغـيّالـذيّيفـرضّنفسـهّوينبثـقّمـنّداخـلّالتنظـيمّ)2(ّ.
هناكّعدداّمنّاملعوقاتّاليتّتواجه التّعلّمّ
ّ
فقدّأشار(لوكّوجان))ّ (Jain et Lockeإىلّأنّ ّ
على ّاملستويات ّاملختلفةّ ،فعلى ّسبيل ّاملثال ّإن ّرغبة ّاألفراد ّيف ّالتعلم ّوالبحث ّعن ّاملعرفة ّإلجيادّ
احللول ّاإلبداعية ّوالتميز ّعن ّاآلخرين ّميكن ّأن ّيشكل ّالتحدي ّاألكرب ّالذي ّيواجه ّالتعلم ّعلىّ
املستوى ّالفرديّ ،ّ ،أمّا ّالعائق ّبالنسبة ّللتعلّم ّعلى ّاملستوى ّاجلماعي ّفهو ّإجياد ّفرق ّعمل ّتتمتّعّ
بدرجةّعاليةّمنّاالنسجامّمعّوجودّثقافةّوحوافزّوتشجيعّعلىّالعملّاجلماعيّ،وأخياّإنّ ّأهمّ
املعوقات ّاليت ّتواجه ّالتّعلمّ ّعلى ّمستوى ّالتّنظيم ّهو ّفشل ّاملنظّمة ّيف ّترمجة ّاملعارف ّواخلربات ّيفّ
ّ
الروتني ّوقضاء ّالكثي ّمن ّالوقت ّيف ّتطوير ّوحتسني ّالقدرات ّوالفرصّ
السّياسات ّواإلجراءات ّو ّ
()3
والسياساتّاملوجودةّأصال.
ّويوضح ّ(سينج) ّأنّ ّاملنظّمات ّتعاين ّأيضا ّمن ّأمناط ّسلوكيّة ّغي ّحمابية ّالكتساب ّالفكر ّاجلديدّ
للمتغياتّ.فالسّلطةّ،والسّياسةّليستّهيّفقطّالعوائقّاليتّتقفّأمامّالتّعلّمّ
واالستجابةّالسّريعةّ ّ
التّنظيميّ ،فهناك ّعوائق ّأخرى ّمتمثّلة ّيف ّاهليكل ّالتّنظيميّ ،املركزية ّاالداريةّ ،التعلم ّالومهيّ ،الثّقافةّ
التّنظيميّةّ،االستقرارّالبيئيّباإلضافةّاىلّاالفتقارّاىلّالقياداتّالواعيةّبأمهّيةّالتّعلّمّالتّنظيميّاىلّحدّّ
ّ
ماّفانّّهذهّالعقباتّتعملّيفّكافةّاجلهاتّالفاعلةّالتنظيميةّ)4( .
(ّ-)1علي عبد اهلادي مسلم" ،تحليل وتصميم المنظمات" ،الدار اجلامعيةّ،اإلسكندرية ،مصر ، 2002،ص. 187
(ّ-ّ)2إّساعيلّقباريّحممدّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.260

)(3

-Locke, Edwin A. and Jain, Viand K. Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K., Organizational Learning and continuous

نقالّعنّرضاّنعيجة Improvement. The International Journal of organizational Analysis, 3(1),1995, p
نقالّعنّرضاّنعيجة Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K., ibid, p

)(4
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يشيّ(إبراهيمّاخللوفّامللكاوي)ّإىلّأنّّغالبيةّاملنظماتّوغالبيةّالعاملنيّهباّينشغلونّبتحقيقّ
التعلمّاألحاديّاالجتاهّوليسّالثنائيّاالجتاهّأوّاملزدوجّّ.نظراّلسهولةّوسرعةّنتائجهّامللموسةّ )1(ّ.وال
يوجد اتفاق بني املنظرين حول عدد ومسميات هذه املعيقات وان كان هناكّتكامل فيما بينهم يف
هذا اجلانب حيث يغطي كلّ باحث منهم جوانب النقص لدىّالباحث اآلخر فيما يتعلق هبذه
املعيقات وسنكتفي بالرتكيز على تسعة معيقات اليتّسيتم حبثها ب كما يليّ:
ّ

 .1جمود الهياكل التّنظيمية:

إن ّاهلياكلّالتنظيميةّالتقليديةّمبستوياهتاّالتنظيميةّاملتعددةّوتنظيمّاتصاالهتاّالرأسيةّوحتديدّ
سلطاهتاّالرئيسيةّ،حتولّدونّانسيابّاملعلوماتّوتدفقهاّعربّالوحداتّواألقسامّاإلدارية ّ(ّ )2تسببّ
العديد ّمن ّاملشاكل ّمثل ّعدم ّالتنسيق ّوعدم ّالرتابط ّمما ّيعرقل ّانتقال ّاملعلومات ّعرب ّالوحداتّ
واألقسام ّواإلداريةّ ،كما ّال ّتسمح ّاهلياكل ّالتنظيمية ّاجلامدة ّللعاملني ّباملبادرة ّواإلبداع ّوذلكّ
لتقييدهمّبالصالحياتّاملوكلةّهلمّضمنّأعماهلمّفقطّ.وهذاّماّيؤثرّسلباًّعلىّالعاملنيّ،ومستوىّ
إدراكهمّللمشاكلّاليتّحتدثّيفّاملنظمةّ،كماّأن ّاحلواجزّواحلدودّالفاصلةّبنيّالوحداتّاإلداريةّ
املختلفةّ ،والتخصص ّالضيق ّالذي ّتتميز ّبه ّاهلياكل ّالتنظيمية ّاجلامدة ّيقف ّدون ّتبادل ّاملعارفّ
واملعلوماتّواخلرباتّبنيّاألفرادّّ)3(ّ.
إن اهليكل التنظيمي املرن هو ذلك التنظيم الذي حيدّ من مركزية القرار ومينح استقاللية أكرب
ملختلف الوحدات
املكونةّللمؤسسة ولألفراد العاملني يف ش ىّ املستوياتّ)4(،
يشي ّ(ّ )Scheinإىل ّأنّ ّاملشاكلّاحمليطةّبأداءّاهلياكلّالتّنظيميةّتستمرّجبذبّانتباهّالعديدّمنّ
الباحثنيّ،وخصوصاّيفّضوءّالفشلّيفّإعادةّاهليكلةّواملعلنّبشكلّجيدّ.ويوجدّالعديدّمنّاألدلةّ
بأنّّجمردّالتّغييّباهليكلّاملنظميّالّيضمنّالنّجاحّوهذاّماّيزيدّفجواتّإعادةّاهلندسةّاليتّغالباّماّ
تفشل.

(ّ-ّ)1إبراهيمّاخللوفّامللكاويّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.027

(ّ-ّ)2محدّبنّقبالنّالّفطيحّ،مرجع سبق ذكرهّصّص12ـّ.16

(ّ-ّ)3حممدّبنّعليّابراهيمّالرشوديّ،مرجع سبق ذكرهّصّصّ.24ّ–ّ22:

(ّ-ّ )4احلبيبّثابيت واجلياليلّبن عبو "ّ،تطوير وتنمية الموارد البشرية :دعائم النجاح األساسية لمؤسسات األلفية الثالثة "ّ،طّ،0مؤسسةّالثقافيةّاجلامعيةّ،
اإلسكندريةّ،2006ّ،ص.026
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كماّأشار ّ(ّ )Levitt ; March et Senge,إىل ّأن ّحتديدّالعواملّبدالّمنّاهليكلّوالذيّقدّ
(ّ.)1
يساهمّبالنّجاحّعلىّاملدىّالطّويلّللمنظّمةّقدّأصبحّمسألةّحبثيةّمهمة.
ّ

 .2االفتقار إلى القيادات التّنظيمية الواعية:

تعرف ّالقيادة ّالتنظيميةّ :بأّنا ّالنّشاط ّالذي ّميارسه ّالقائد ّاإلداري ّيف ّجمال ّاختاذ ّإصدارّ
ّّ ّ
ّالرسية ّوعن ّطريق ّالتّأثيّ
القرارات ّواألوامر ّواإلشراف ّاإلداري ّعلى ّاآلخرين ّباستخدام ّالسّلطة ّ
واالستمالةّبقصدّحتقيقّهدفّمعنيّّّّ)2(ّ.
وتعد ّالقيادةّمعيقاّللتعلمّالتنظيميّحبسبّماّجاءّبدراسةّ( ّ،ّ )Anlal et Wangإذّوصفتّ
رّيفّاجتاهنيّّ،اجتاهّ
ّ
الدراسةّإن ّالنقصّيفّالقيادةّاجليدةّ،يعد ّعامالّمعيقاّلعمليةّالتعلمّّ،إذّتؤث
كميّعندماّالّيكونّهناكّقادةّكافينيّإلدارةّالتعلمّالتنظيميّ،واجتاهّنوعيّعندماّيكونّسلوكّ
القادةّاملوجودينّالّيساعدّعلىّالتعلمّالتنظيميّ،فالقادةّالذينّالّتتوافرّلديهمّالشجاعةّيفّهتيئةّ
الفرص ّللتعلم ّواشرتاك ّالعاملنيّ ،أو ّقد ّال ّيكونوا ّمستعدين ّللتخلص ّمن ّالصيغ ّالقدمية ّونسياّناّ
ومواكبة ّمستجدات ّاملعرفة ّاجلديدةّ ،فإّنم ّسوف ّيشجعون ّتأثيات ّاإلجراءات ّالدفاعيةّ ،وتكرارّ
النماذج ّالسلوكية ّالقدمية ّ ّويكونوا ّباألحرى ّقادة ّميايل ّإىل ّاللوم ّوالتوبيخ ّحيال ّأية ّحالةّ ،تكسرّ
إجراءاتّالعملّاحملددةّ،وتكرسّمنطقّاخلربةّعلىّحسابّاحلكمةّّ )3(ّّ.غياب ّقيادةّواعيةّبأمهّيةّ
التعلم ّالتنظيمي ّوإجيابياتهّ ،وغي ّملتزمة ّبتبنيهّ ،وعدم ّتوفي ّاملناخ ّاملالئم ّللتعلم ّوعدم ّإتاحة ّفرصّ
لتكريسهّبنيّالعاملنيّ،كلهاّعواملّتؤديّإىلّانتشارّالسلبيةّبنيّالعاملنيّداخلّاملنظمةّ،وإضعافّ
محاسهمّللتعلمّ،وهذاّماّيفشلّعمليةّالتعلمّالتنظيمي.
وتتصف ّهذه ّالقيادة ّغي ّالواعية ّبأمهية ّالتعلم ّالتنظيمي ّبتمسكها ّباإلجراءات ّالروتينيةّ
ومقاومتها ّللتغييّ ،وضعف ّتشجيع ّاحلوار ّوعدم ّاالنفتاح ّعلى ّاآلخرين ّوضعف ّالشفافية ّلديهاّ
وابتعادهاّعنّعملّالفريقّ،وعدمّثقتهاّبالغيّوضعفّتفويضهاّللصالحياتّواحتكارهاّللمعلوماتّ،
أوّبفئةّحمدودةّجداّمنّاألشخاصّوضعفّرغبتهاّيفّالتعاملّمعّالتكنولوجياّاحلديثةّ،مماّيؤديّإىلّ
عدمّإقباهلاّعلىّالتعلمّ،أوّح ى ّتشجيعهّيفّاملنظمةّ،وعليهّيتطلبّالتعلمّالتنظيميّقياداتّحتويليةّ
()1

ّّ-عادلّهاديّحسنّالبغداديّ،هاشمّفوزيّدباسّالعباديّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّصّ.62ّ–ّ64

()2
السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرةّ“ّ.األردنّ.دارّإثراءّللنشرّوالتوزيعّ،األردنّّ،2006،
ّّ-خضيّكاظمّمحودّالفرجياتّ،موسىّسالمةّاللوزي"،أنعام الشهابي ّ

صّ.217

(ّ-ّ)3عادلّهاديّحسنّالبغداديّ،هاشمّفوزيّدباسّالعباديّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّ.61
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مرنةّتشجعّعلىّالتعلمّوتتفتحّعليهّّ)1(ّ.والقيادةّالتحويليةّهيّالقيادةّاليتّهلاّقدرةّفائقةّيفّاإلحياءّ
للمرؤوسنيّللقيامّبأفضلّماّميكنّمنّجهودّلصاحلّاملنظمةّلالرتقاءّباألداءّ.وأهمّماّمييزهاّهوّاألثرّ
االستثنائيّاخلارقّعلىّاملرؤوسنيّّ.
ّالقيادة ّالتحويلية ّتشبه ّالقيادة ّالكاريزمية ّلكنها ّتتميز ّبكوّنا ّذات ّقدارت ّخاصة ّألحداثّ
التغييّوحتقيقّاإلبداعّعنّطريقّتنظيمّحاجاتّاملرؤوسنيّواهتماماهتمّومساعدهتمّعلىّاستخدامّ
طرقّجديدةّحللّاملشاكلّالقدميةّوتشجيعهمّعلىّمناقشةّاحلالةّالراهنةّدائماّ.القيادةّالتحويليةّختلقّ
تغييا ّمهما ّعلى ّصعيد ّاملرؤوسني ّواملنظمة ّفضال ّعن ّقدرهتا ّعلى ّقيادة ّالتغيي ّيف ّرسالة ّاملنظمةّ
واسرتاتيجياهتاّوهيكلهاّوثقافتهاّّّ.
إنّ ّالقيادةّالتحويليةّتواجهّحتدياتّإداريةّمستمرةّحتاولّباستمرارّأنّتطورّجوانبّشخصيةّ
للتعاملّمعّهذهّالتحدياتّ،وهناّفإنّامتالكّالسماتّالقياديةّواملعرفةّبالسلوكياتّالقياديةّوالعواملّ
املوقفيةّالّيكفيّلوحدهّللنجاحّيفّمهماتّأصبحتّمعقدةّوهذاّيعينّأن ّاملديرّجيبّأنّيكونّ
متهيئا ّللقيام ّلدور ّإحيائي ّروحي ّباألداء ّوبناء ّالثقة ّيفرتض ّأن ّتتمتع ّباخلصائص ّالتاليةّ :الرؤيةّ،
()2
الكاريزماّ،الرمزيةّلتمكنيّاألخرينّ،خصوبةّاخليالّ.
ّ

 .3نمط التّسيير المركزي:

البُد ّلنا ّمن ّتعريف ّاملركزية ّاإلداريةّ ،حيث ّت ّتعريفها ّعلى ّأّنا"ّ :حصر ّصالحيات ّالقرارّ،
وجتميعها ّيف ّيد ّسلطة ّواحدة ّرئيسيةّ ،تنفرد ّبالبتّ ّيف ّمجيع ّاالختصاصات ّالدّاخلة ّيف ّالوظيفةّ
ٍ
نةّ،أوّشخصّ
جتميعّالس
اإلداريةّعنّطريقّممثليها"ّ،كماّتّتعريفهاّعلىّأّناّ:
لطاتّيفّيدّهيئةّمعيَّ
ُّ
ُ
واحدّّ)3(ّ.
ّ

من الجدير بالذكر أ ّن لإلدارة المركزيّة العديد من العيوب ،ومنّأبرزهاّماّيأيتّّ :
()4

 قد ّتؤدي ّاملركزية ّإىل ّنشوء ّاالتكالية ّلدى ّاألعضاءّاملوجودين ّيف ّاملستويات ّاإلدارية ّالدُّنياّ ،مماّ
يساعدّعلىّضياعّاألفكارّ،وتعطيلّاالبتكاراتّ.
 يؤثِّرّالقرارّالفاشلّعلىّاملنظَّ
مةّبأكملهاّ،أوّقطاعّكب ٍيّمنهاّ.
ٍ
ُ
(ّ-ّ)1عمرّامحدّاهلمشري"ّ،إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة "ّ،ط ،0دارّالصفاءّللنشرّوالتوزيعّّ،األردنّ،2001ّ،ص.166

(ّ-ّ)2حممودّالسيدّأبوّالنيل“ّ،علم النفس الصناعي والتنظيمي :عربيا وعالميا”ّ،طّ،2دارّالفكرّالعريبّ،اّلقاهرةّ،مصرّ،2006ّ،صّ.422

(ّ-ّ)3محديّخدجيةّ،وبلحاجّھجية"ّ،التنظيم اإلداري في الجزائر"ّ،جامعةّمصطفىّإسطنبويلّ،معسكرّ،اجلزائرّ،2007ّ،صّصّّ.02-06بتصرف.
(ّ-ّ)4خالدّبنّفيحانّاملنديلّ،مرجع سبق ذكرهّ،صّصّّ،02-07بتصرف.
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قدّينسىّمتَّخذّالقرارّيفّاملستوياتّالعُلياّبعضّالعواملّاملهمةّلدىّاملستوياتّالدُّنياّ.

ُ
 تؤديّاملركزيةّإىلّخفضّالروحّاملعنويةّلدىّالرؤساءّيفّاملستوياتّاألدىنّ.
 حتدُّّاملركزيةّمنّتكوينّجمموعةّبديلةّمنّمت ي
َّخذيّالقرارّيفّاملنظَّمةّ.
ُ
ُ
ومنّسلبيات المركزيةّأيضاّ:




تتسبَّبّاملركزيةّيفّوجودّمشاكلّماليةّ،وروتينيةّمنّشأّناّتقليلّفرصّالنجاحّ.
شجعّاملركزيةّعلىّحتقيقّاالستقاللّالذايتّيفّاإلدارةّ.
الّتُ ِّ
تدعوّاملركزيةّإىلّالسلبيةّ،والّتساعدّعلىّحتقيقّاملشاركةّاإلجيابيةّبنيّاإلداراتّ)1(ّ.

املركزية ّاملفرطة ّظاهرة ّغي ّصحية ّتعاين ّمنها ّالعديد ّمن ّاملنظماتّ ،وذلك ّألن ّاإلفراط ّيفّ
املركزيةّيعينّاإلبقاءّعلىّمسافةّكبيةّبنيّاإلدارةّالعلياّوباقيّاملستوياتّاإلداريةّاألخرىّ،وضعفّ
عملية ّاالتصالّ ،وهذا ّما ّيؤدي ّإىل ّاخنفاض ّالروح ّاملعنوية ّللعاملنيّ ،وقتل ّطموحاهتم ّوإبداعاهتمّ،
وجتاهل ّأمهية ّعملية ّالتفويضّ ،مما ّحيد ّمن ّعملية ّﲤكني ّالعاملنيّ ،هذه ّالعملية ّاليت ّتعد ّمن ّأهمّ
الركائزّاليتّيقومّعليهاّبناءّاملنظمةّاملتعلمة.
باإلضافةّإىلّجتاهلّالفروقّالفرديةّبنيّاألشخاصّللتّعاملّمعهمّيفّضوءّأنظمةّشاملةّوعامةّ،
(ّ)2
وجتاهلّأمهّيةّتفويضّالسّلطاتّ،ممّاّحيدّّمنّعمليّةّﲤكنيّاملوظّفنيّوطرحّمبادرهتمّوأفكارهمّ.
 .4ثقافة المنظّمة:

إن ّالثقافة ّالتنظيمية ّكوّنا ّقوة ّتوجه ّسلوك ّاآلشخاصّ ،فإّنّا ّقد ّتكون ّمعيقة ّلعملية ّالتعلمّ
عندماّتكونّثقافةّغيّداعمةّ،إال ّإن ّ(ّ )Mabey et allعرفهاّعلىّأّنا ّتعبيّعنّقيمّاألفرادّذويّ
النّفوذّيفّمنظّمةّماّ،هذهّالقيمّتؤثّرّبدورهاّيفّاجلوانبّامللموسةّمنّاملنظّمةّ،ويفّسلوكّاألفرادّ،كماّ
ّ()3
حتدّدّاألسلوبّالذيّينتهجهّهـؤالءّاألفـرادّفـيّقـراراهتمّوإداراهتـمّملرؤوسـيهمّومنظمـاهتم.

()1

ّّ -رشيدّخالدّراشدّمنصور"ّ،المركزية والالمركزية في اإلدارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكوميّة في محافظات
شمال الض ّفة الفلسطينيّة"ّ،مذكرةّمقدمة لنيل شهادة ماجستيّيفّاإلدارةّالرتبويةّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،جامعةّالنجاحّالوطنيةّ،نابلسّ،فلسطنيّّ،2006،صّصّ
ّ.40-27بتصرف.

(ّ-ّ)2عامرّخضيّالكبيسيّ"،إدارةّاملعرفةّوتطويرّاملنظمات"ّ،معهدّاإلدارةّالعامةّ،مجّ(ّ،)66عّ(ّ،2006ّ،)6صّ.006

(ّ-ّ)3عبدّالرمحنّأمحدّهيجانّ".أمهيةّقيمّاملديرينّفـيّتـشكيلّثقافـةّمنظمتنيّسعوديتنيّ:اهليئةّامللكيةّللجبيلّوينبعّوشركةّسابل"ّ،جملـةّاإلدارةّالعامةّ،عّ(ّ,ّ)76

ّ,0662صّ.06
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إنّ ّمفهومّالثّقافةّالتّنظيميّة؛ّميثّلّحتدّياًّكبياًّأليّ ّتنظيمّ،وينبثقّهذاّالتّحدّيّمنّكوّناّغيّ
ـة؛ّوإنّكانتّتتميّزّبالثّباتّالنّسيبّ،
ّ
ظاهرةّللعيانّوإنّكانتّمدركةّ،وهيّيفّتغيّّمستمرّّوحركةّدائم
نظيماتّالرسيةّوغيّ
ّ
وهيّرغمّعموميتهاّوكلّيتهاّإالّ ّأّنّاّتتميّزّبالتّعدّدّ،وبتنّـوعّالثّقافاتّالفرعيّةّللتّ
ّ()1
ّالرسيةّاليتّقدّتكونّمتضادّةّأحيانـاًّوغيـرّموضوعيّةّأحيانًاّأخرىّممّاّيهدّدّاملنظمة.
ّوتتمثّل ّالثقافةّالتنظيمية ّيفّطبيعةّاملناخّالتّنظيميّوالعالقاتّالسّائدةّبنيّأعضاءّاملنظّمةّومنطّ
القيادة ّالسّائدةّ ،ومنط ّاالتصالّ ،والعادات ّوالتّقاليد ّوالقيم ّالسّائدةّ ،ودرجة ّمساندة ّهذه ّالثّقافةّ
للتّعلّمّالتّنظيميّ،فقدّتعملّهذهّالثّقافةّمباّحتويهّمنّمفرداتّوقيمّوعاداتّسلبيّةّعلىّمنعّعمليّةّ
التّعلّمّأوّإعاقتهاّ،فمنّاملفروضّعلىّاملنظّمةّتكوينّثقافةّتنظيميّةّداعمةّلربامجّإدارةّاملعرفةّوالتّعلّمّ
التّنظيميّ،وأنّتعملّعلىّنشرّالقيمّاليتّتدلّّعلىّتعظيمّأمهّيةّالتّعلّمّالتّنظيميّ)2(ّ.
ّقيمةّظهور ّثقافة ّتنظيميّةّقويّةّتعملّعلىّالوحدةّالتّنظيميةّ ،أن ّهذهّالثّقافةّالقويّةّالّتسمحّ
بتعدّد ّثقافات ّفرعيّة ّمتباينة ّألنّه ّإذا ّمل ّتثق ّالثّقافات ّالفرعيّة ّاملتعدّدة ّاملوجودة ّيف ّاملنظّمة ّببعضهاّ
البعض ّومل ّتتعاون ّفإنّ ّذلك ّسيقود ّإىل ّصراعات ّتنظيميّة ّوبالتّأكيد ّستؤثّر ّعلى ّالفاعليّة ّواألداءّ
للمنظّمة.
وقدّأكّدّمارتولّومارتنّأنّ ّالثّقافةّالتّنظيميّةّهلاّتأثيّإجيايبّعلىّاملنظّمةّوالسّلوكّالتنّظيميّ
والفعاليّةّالتّنظيميةّ،وعندماّتكونّمشرتكةّبنيّالعاملنيّحبيثّيؤمنّهباّإمياناًّعميقّاًّ )3(ّ .قدّتصبحّ
الثّقافة ّالتّنظيمية ّمعّيقا ّللتعلم ّيف ّاملنظمةّ ،عندما ّتعتقد ّاملنظمة ّأن ّثقافة ّاالعرتاف ّباخلطأ ّوحماولةّ
تصحيحهّ ،تقللّمنّشأّناّ،فثقافةّتنظيميةّتفتقرّلالنفتاحّواملشاركةّوالشّفافيةّواملصداقيّة ّالّتساعدّ
البتةّيفّمنوّوانتشارّالتعلمّالتنظيميّ ّ.أم ـّاّ(خليــلّحســنّحممــدّالشــماع) ّوّ(خضــيّكــاظمّمحــود)ّ
فقــدّدرس ـواّمفهــومّاملعيقــاتّالتّنظيميـةّيفّضـوءّالـدّورّالـذيّتلعبـهّالقـيمّالثّقافيـةّوالعـاداتّوالتّقاليـدّ
يفّاجملتمعّومـاّيـنجمّعنـهّمـنّالتأثيّعنهّيفّسلوكّاملنظّماتّإذّيرونّأنّّالبناءّاالجتمـاعيّوالعالقـاتّ
السّـائدةّفيـهّوالقـيمّواألعـرافّوالتّقاليـدّتـؤثّرّبشـكلّكبـيّيفّطبيعــةّسـلوكّاملنظّمـاتّواألفـرادّعلـىّ
ـاملتغياتّواآلثـارّاالجتماعيـةّ،فاجملتمعـاتّالنّاميـةّ
حــدّ ّسـواءّ،كمـاّتتـأثّرّاهلياكــلّالتّنظيميـةّعمومـاّب ّ
تتّسـمّعمومـاّبسـيادةّالعالقـاتّالشّخصـيةّنظـراّإىلّأنّ ّالطّـابعّاملميّـزّللعالقـاتّاالجتماعيـةّالقائمـةّ
(ّ-)1عزميّطهّالسيدّ،وآخرون"،الثقافة اإلسالمية :مفهومها ،مصادرها ،خصائصها ،مجاالتها"ّ،طّ،6دارّاملناهجّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ,2002ّ,صّ.24
(ّ-ّّ)2زيدّمنيّعبوديّ"،التنظيم االداري"ّ،دارّاسامةّللنشرّوالتوزيعّ،طّ،0عمانّ،األردنّ،2004،ص.022
(ّ-ّ)3عبدّاملعطيّحممدّعسافّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.027
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كذلكّتلعبّاملتغياتّالثّقافيةّيفّاجملتمع ّدوراّمهمّاّيفّالتّأثيّعلىّ
ّ
يـرتبطّبالعائلـةّوالعشـيةّوالقبيلـةّو
سلوكّاملنظّماتّمنّحيثّقدراّهتاّعلـىّحتقيـقّأهـدافهاّواختـاذّالقـراراتّفيهـاّ،فاملنظّمـةّهـيّوليـدةّ
الثّقافـة ّالسّـائدة ّيف ّاجملتمعّّكمـا ّأنّ ّ األفراد ّالعاملني ّفيها ّأنفسهم ّهم ّنتاج ّواقع ّالتّكوين ّالثّقايفّ
للمجتمعّّ)1(ّ.
يؤثّرّذلكّالتّكوينّإذاّيفّقراراهتم ّوسلوكهمّوكيفيةّمعاجلتهمّللمشـكالتّوالظّـواهرّالسّـائدةّ،
وهـذاّمـاّيـدعواّالعديـدّمـنّاملـدراءّيفّاملنظّمـاتّإىلّانتهـاجّسـبلّمتباينـةّيفّمعاجلـةّاملشـكلةّالواحـدةّ
حيـثّأنّ ّالقــيمّالثّقافيــةّالـيتّيــؤمن ّـبها ّالفــردّأوّيـدينّهلاّ ّبالــوالءّتشـكّلّحصــيلةّحضــاريةّوثقافيــةّ
اســتمدّهاّوآمــنّهبا ّمــنّخــاللّاحلقبــةّالتّارخييــةّالــيتّعاشــهاّيفّكنــفّاألســرةّأوّالقبيلــةّأوّاجملتمعّ
عموماّ ّ(ّ ،)2كماّأّنّاّتشكّلّاإلطارّالفكريّوالسّلوكّالذيّميارسّالفردّفيهّأثـرهّالـدّائمّيفّحقـلّ
احليـاةّاإلنسانيةّ،فاملنظمةّكجـزءّمـنّالنظـامّاألكـربّتسـتجيبّملتغـياتّاحلضـارةّوالـرتاثّيفّاجملتمعّ
الرتبويــةّ
وغالبـاّمـاّتعــاجلّالظّ ـواهرّواملشــكالتّاإلداري ـةّيفّإطــارّالقــيمّواألع ـرافّوالتّقاليــدّالثّقافيــةّو ّ
السّــائدةّ،فاملعاجلــةّمبعــزلّعــنّهــذهّاملتغ ـياتّتتجــاوزّاالســتجابةّوالتّكيّــفّاملطلــوبّمنهــاّومــنّثّّالّ
تســتطيع ّّ ،ومـن ّهنـا ّيتّضـح ّجبـالء ّأنّ ّاملنظّمـة ّال ّتسـتطيع ّ ّحتقيـق ّالنّجـاح ّ(الفعاليـة) ّوالكفـاءةّ
(ّ.)3
املطلوبـةّ.
ّ

المادية:
 .5ضعف اإلمكانيات ّ

إذّتؤدّيّاإلمكاناتّاملاديةّدوراّبالغاّيفّالتّعلّمّالتّنظيميّ،فاملنظّماتّاليتّلديهاّوفرةّماليةّتقومّ
بعمل ّمجيع ّما ّيلزم ّخدمة ّللتّعلّم ّالتّنظيميّ ،حيث ّتقوم ّجبلب ّالتّقنيات ّالالّزمة ّلذلك ّوتقدميّ
التّسهيالتّكافّةّ،وتوظيفّأفرادّللتّعلمّ(وكالءّالتعلم)ّ*ّلنقلّالتّعلمّإىلّمجيعّأفرادّاملنظّمةّ،فتعملّ
على ّتشجيع ّالتّعلم ّبشكل ّعام ّمن ّخالل ّتوفي ّفرص ّالتّعلم ّاجملاين ّألفرادها ّومنح ّالوقت ّالالّزمّ
لذلكّ،ومكافأةّاإلجنازّواإلبداعّ،...وعكسّذلكّاملنظّمةّذاتّاإلمكاناتّاملاديةّاحملدودةّ)4(ّ.
يؤدّيّتوافرّامليزانيّاتّاملناسبةّدوراّمهمّاّيفّجناحّبرامجّالتّعلّمّالتّنظيميّوتطويرهّ،إذّتساعدّ
هذهّامليزانيّاتّعلىّتوفيّالتّقنياتّواألجهزةّالالّزمةّ،وتطويرّالبحثّالعلميّالذيّيعدّ ّأساساّيفّ

(ّ-ّ)1خليلّحسنّالشماعّ،محودّخيضرّكاظمّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.062
(ّّ-ّ)2المرجع نفسهّ،الصفحة نفسها.
(ّ-ّ)3المرجع نفسهّّ،ص.066

(ّ-ّ)4حممدّبنّعليّإبراهيمّالرشوديّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّ.022
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التّعلّمّالتّنظيميّ،وكذاّتوظيفّاألفرادّلنقلّالتّعلّمّإىلّمجيعّأفرادّاملنظّمةّ،وعلىّبناءّمنظّمةّالتعّلّمّ
وتشجيعّالتّعلّمّمنّخاللّفرصّالتّعليمّألفرادهاّ،ومكافأةّاإلجنازّواإلبداعّ،وعلىّعكسّذلكّتكونّ
املنظّمّةّذاتّإمكانياتّمادّيةّحمدودةّ.عدمّتوافرّالبنيّةّالتّحتيةّ،وخاصّةّالتّكنولوجيةّمنهاّّوالالّزمةّ
لتحسنيّعمليةّالتّعلّمّالتّنظيميّوبناءّمنظّمةّمتعلمة.
ّ
ّ

 .6عدم رغبة المنظّمة بالتّعلّم التّنظيمي:

ّحيثّالّتريدّاملنظّمةّتبينّ ّالتّعلمّالتّنظيميّ،والّتريدّأنّتصبحّمنظمّةّمتعلّمةّ،فهيّراضيةّ
تستلزمّتغياتّمهمّةّيفّإجراءاتّ
ّ
وقانعةّمباّلديهاّ )1(ّ ّ.إذّيتطلّبّالتّعلّمّتطبيقّأفكارّجديدةّ،قدّ
العملّوآلياتهّ،أوّيفّبعضّالعالقاتّالقائمةّ،أوّيفّطريقّنقلّاملعلوماتّوإيصاهلاّإىلّاآلخرينّ،ممّاّّ
ّ

قد ّيولّد ّنوعا ّمن ّاملقاومة ّهلذا ّالتّغيي ّلدى ّاألفرادّ ،ث ّمقاومة ّعملية ّالتّعلمّ .على ّمستوىّ
()2

اجملتمعّوالبيئةّاخلارجيّةّ.
ومنّأهمّّمعيقاتّالتّعلّمّالتّنظيميّيفّهذاّاجملالّنذكرّعلىّاّلتوايلّ:ضعفّاهتمامّاملنظّماتّ
املماثلةّيفّالتّعلمّواكتفائهاّبالنّسخّوالتقليدّ .قلّةّاملواردّوحمدوديتهاّ،ممّاّيضعفّمنّبرامجّالتّدريبّ
والتّعليمّاملستمرّ .الظّروفّالسّياسيةّ،واالجتماعيةّ،واالقتصاديةّ،والقانونيةّالسّائدةّيفّالبيئةّاخلارجيةّ
(ّ.)3
للمنظّمةّ،واليتّقدّتعيقّعمليّةّنقلّاملعلوماتّ،ونشرهاّبنيّاملنظّماتّداخلّالقطرّأوّخارجهّ.
ّ

 .7التّعلّم الوهمي:

منّأكثرّالعقباتّاليتّتواجهّالتّعلّمّالتّنظيميّبوجهّعامّهوّوقوعّاملنظّماتّفيماّيسميهّليفيتّ
ومارش ّالتعلم ّالومهيّ )4(ّ ،ويظهر ّهذا ّالتّعلّم ّعندما ّتلجأ ّاملنظّمات ّ– ّعن ّجهل ّأوّقصد ّ– ّإىلّ
تفسي ّالنّتائج ّاليت ّتّ ّالتوصّل ّإليها ّ– ّبطريقة ّخاطئة ّ– ّعلى ّأّنّا ّجناحّ ،أو ّعندما ّتتوهّم ّالنّجاحّ
الراهنةّ،أوّعندماّتصرّ ّعلىّجعلّهذهّالنّتائجّخربةّناجحةّوقابلةّ
وحتاولّاحلفاظّعلىّأوضاعها ّ ّ
للتّكرارّواحملاكاةّخالفاًّللواقعّالفعليّ.وهذاّالوهمّيعوقّالتّعلّمّالتّنظيميّوينشرّالتّعلّمّالومهيّويدعوّ

(ّ-ّّ)1إبراهيمّاخللوفّامللكاويّ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.022
(ّ-ّ)2عمرّامحدّاهلمشري ،مرجع سبق ذكرهّ،ص.164
(ّ-ّّ)3المرجع نفسهّ،صّصّ.167-164

(ّ-ّ)4فطيمةّالزهرةّبريطلّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّ.06
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ّوهذا ّما ّيسمى ّبفخ ّالكفاءة ّ(Trap

ّ )Competencyأوّ

اآلخرين ّإىل ّتطبيق ّالتّجارب ّالفاشلة.
(ّ)2
النّجاحّالذيّيقودّاىلّالتّعلمّالومهيّ.
قدّمييلّاالفرادّحلمايةّصورهمّاإلجيابيةّ(ّ)positive imageواإلبالغّعنّجناحاهتمّواعتقادّبعضّ
عمال ّاملنظمة ّأن ّاملعرفة ّملكية ّفردية ّومصدر ّللقوة ّوالتفاوت ّباإلضافة ّاىل ّتنوع ّحاجات ّاألفرادّ
النفسيةّوالختالفهمّمنّحيثّالقدرةّعلىّالتمكنيّيفّبعضّأنواعّاملعرفةّوصعوبةّتغييّالطرقّاملعتادةّ
ّ()3
للعملّعندّالتشاركّوالقلقّمنّحدوثّالفوضىّوفقدانّاالستقرار.
فتحدثّومهيةّالتعليمّمنّخاللّالتجربةّحيثّأن ّاملنظمةّالّتفسرّسوىّنادراّنتائجّاألفعالّ
األكثرّومهيةّواليتّغالباّماّيتحملهاّجزءّمنّالنظامّ،فعلىّسبيلّاملثالّفإن ّالعمالّالّيع ّودونّاىلّ
ّ(ّ.)4
التصميمّعندماّيكونّهناكّقلقّحولّسعرّمنتوجّموجود.
ّ

شاملة:
الرؤية ال ّ
 .8افتقاد ّ

(ّ)5

ّّّّّالرؤىّاليتّحيملهاّاملوظفونّاملتعلقةّباملنظمةّوبشأنّاألفرادّأنفسهمّالّتتفقّمعّنظرةّاملنظمةّ
وقد ّترتّبّعلىّافتقادّالنظرةّالشاملةّتوليدّشعورّداخليّبالنفوذّواملقدرةّ،مما ّجيعلّاألفرادّيتنازعونّ

حولّمصادرّاملعلوماتّوالسلطةّوالتحكمّ،وهذاّيعيقّالتعلمّالتنظيميّالذيّيتطلبّاملشاركةّوالعملّ
اجلماعيّالتعاوينّ)6(ّ.
ّّّّّإن ّاملنظمة ّاملتعلمة ّتتّسم ّبالرؤية ّاملشرتكة ّبطريقة ّجتعل ّهذه ّالرؤية ّمشرتكة ّبني ّاجلميعّ .وهذاّ
خالفاّللمنظماتّاليتّتكونّالرؤيةّفيهاّمبعثرةّمثلّصورةّمقطعةّمماّيبددّجهودّالشركةّيفّاجتاهاتّ
متعارضةّومتضاربةّ )7(ّ .إن ّالرؤيةّاملشرتكةّهيّحمركّوحمفزّقويّجلميعّاألفرادّ،فقدّالّتكونّرؤيةّ

(ّ-ّّ)1حممدّبنّعليّإبراهيمّالرشوديّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّ،22ّ:نقالًّعنّ:عامرّخضيّالكبيسيّ،مرجع سبق ذكرهّّ،ص.006

*ّ وكالءّالتعلمّهمّأولئكّالذينّيشغلونّاملواقعّاألماميةّواملدراءّالتنفيذينيّالذينّجيمعونّاملعرفةّويولدوّناّوجيددوّناّوهؤالءّخيفوّناّحيناًّويظهروّناّ
أحياناًّأخرىّ.نقالًّعنّ:إبراهيمّاخللوفّامللكاويّ،مرجع سبق ذكرهّّ،ص.021
(ّ-ّ)2عامرّخضيّالكبيسيّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّ.006
(ّ-ّ)3عليّحممدّجربان"ّ،املدرسةّكمنظمةّمتعلمةّواملديرّكقائدّتعليميّمنّوجهةّنظرّاملعلمنيّيفّاألردن"ّ،جملةّاجلامعةّاإلسالميةّ،جامعةّاليموكّ،إربدّ،األردنّ،

مجّ،06عّ2،2000ّ،صّصّ.612ّ–ّ616
éd, Edition d’Organisation, 2003, p 458.

5 · n 4, 1998, p193.

ème

- Brilman Jean," Les meilleures pratiques de management" , 4

)(4
)(5

.- Steiner Lars, Organizational dilemmas as barriers to learning, The Learning Organization, v

(ّ-ّّ)6حممدّبنّعليّإبراهيمّالرشوديّ،مرجع سبق ذكرهّّ،ص.26

(ّ-ّ)7عادلّهاديّحسنّالبغداديّ،هاشمّفوزيّدباسّالعباديّ،مرجع سبق ذكرهّّ،صّ.76
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القائدّمشرتكةّمعّأولئكّالذينّيقودهمّ،فاألساسّيفّاملنظماتّاملتعلمةّأنّيتم ّحتريرّوترسيخّهدهّ
الرؤيةّواملتعلقةّمبستقبلّاملنظمةّجلميعّأفرادّالتنظيمّ،فالرؤىّالّميكنّإمالؤهاّعلىّاالفرادّ.
ّ

سبل مواجهة معيقات التّعلّم التّنظيمي:

اخلطوات تأيت
يوصي(سينج) مبجموعة من اخلطوات للحدّ من معيقات التّعلّم التّنظيمي ،وهذه ّ
()1
كماّيليّ:
 إجراء مسح حول التّوقّعات واالحتماالت الدّاخلية واخلارجية اليت ستشهدها بيئة املنظّمات ،ويفّ
حتوالت مستقبلية ميكن أن حتدث يف املستقبلّ
ضوئها يتمّّتشخيص أية مشكلة أو أية مستجدات أو ّ
القريب أو البعيدّ ،وما يرتتّب عليها من مواقف ،وقيام املنظّمة بوضع ودراسة جمموعة من احللولّ
الالّزمة ،وما ميكن أن تقوم بهّجتاه التّغيات املتوقّعة.
 إجياد ثقافة تنظيمية تشجّع العاملني على السّؤال والتّشكيك بالفرضيات واملعايي واألمناط
واألساليب ّالسّائدة وطرق العمل وطرق حلّ املشاكل ومدى مالءمتها وفاعليتها ملا هو متوقّع أن
حيدث ،حيثّتعترب هذهّمفاتيح للمعرفة واالكتشاف ولكن جيب أن تكون باحلدود املعقولة واملنطقية
وأن تكون احللول املطروحةّمعقولة ،كما جيب حثّ العاملني على اتباع الشّفافية وعدم التّسرتّ على أية
مشكلة تواجههم مهما كانتّ ّ.
 اعتماد عمليات التّعلّم احلديثة الثّنائية النّظرة واالبتعاد ما أمكن عن أساليب التّعلّم التّقليدية أحادية
حرر من املمارسات اليت تعيق التّحديثّّ.
النّظرةّ،والتّ ّ
 التّطلّع إىل اخلطط واالجتاهات االسرتاتيجية اليت تعتمد على االنفتاح والفكر احلديث الوقائي
واالستباقي ّالذي يسهم يف ّصياغة املستقبل وحتديد معامله ،وإخراج املنظّمات التّقليدية من دائرة
السّلوكيات الدّفاعية جتاهّواملشاكلّاليت تواجهها.

 ومنّهناّيرىّالطالبّأنّ ّالثّقافةّالتّنظيميةّهيّعبارةّعنّمجيعّمدخالتّالعمليةّاالداريةّاحلديثةّ
املرجوةّ،وهذهّاملدخالت ّتشملّ:القيمّ
اليتّتعملّعلىّختريجّبيئةّعملّمناسبةّلتحقيقّاألهداف ّ ّ
التّنظيميةّ،واملعتقداتّالتّنظيميةّّ،االجتاهاتّالتّنظيميةّ،التوقّعاتّالتنظيميةّ،األعرافّالتّنظيميةّ.
ّ
(ّ )1إبراهيم اخللوف امللكاويّ،مرجع سبق ذكرهّ ،ص صّ.040ّ–ّ040
-Peter Senge & others, The Dance of Change: The challenges of Sustaining Momentum in Learning

organizations, Doubleday, New York: USA, 1995, p: 155.
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

ّ
ّ ّ ّ
الفصل الثالث  :ماهية التعلم التنظيمي ومعيقاته

خالصة الفصل:
منّالصعبّجداّحتديدّإطارّنظريّموحدّحيققّلناّالتعلمّيفّخمتلفّأنواعّاملنظماتّ،كونّهذاّ
اجملالّيرتبطّبالفردّوالطبيعةّالبشريةّاليتّتتميزّباالختالفّوالتقلبّمماّجيعلّمنّالعسيّضمانّحريةّ
مةّ،كون ّبعضّاألفرادّيعتربونّمشاركةّمعارفهمّ،مهاراهتمّوخرباهتمّ
نشرّوتبادلّاملعارفّداخلّاملنظ ّ
الطريقّاألولّللتخليّعنهمّ،فبامتالكهمّاملعرفةّفهمّميتلكونّالقوةّ،لذاّتظل ّجماالتّالبحثّاملرتبطةّ
باألفراد ّبصفة ّعامة ّشديدة ّالتعقيد ّويصعب ّالتكهن ّبنتائجهاّ ،كما ّيعترب ّحتديد ّمنوذج ّشامل ّهلاّ
شديدّالتعقيد أيضاّ.
من ّخالل ّهذا ّالفصل ّحاولنا ّالتفصيل ّأكثر ّيف ّعملية ّوآليات ّالتعلم ّالتنظيميّ ،وبالتايل ّحتديدّ
األدواتّالالزمةّإلجناحّعمليةّنشرّ،تبادلّوتشاركّاملعرفةّ،والتعلمّمنّاألخطاءّالذيّيعتربّالسبيلّ
األمثلّلتحقيقّالتعلمّالفرديّواجلماعيّّ.
طرقّإىلّاألصلّواجلذورّالنّظريةّملصطلحّالتّعلّمّالتّنظيميّ،غيّأنّهّالّميكنّبأيّحالّ
ّوحاولناّأيضاّالتّ ّ
منّاألحوالّ،إثباتّأصلّاملصطلحّبدقّةّوالّح ىّفرتةّظهورهّ،فاألفكارّاليتّتّعرضهاّعبارةّعنّ
جمهوداتّلباحثنيّحاولواّمنّخالهلاّإرساءّاألسسّالنظريةّملفهومّالتّعلمّالتنظيميّ،إالّّأنّّإسهاماتّ
هذهّاحملاوالتّتظلّّحمدودةّنظراّالختالفّوجهاتّنظرّالباحثنيّبعضهاّعنّبعضّّ،
ملمارستهّ
ّ
وحاولناّحصرّأساسياتّالتعلمّمنّخواصّوأبعادّوعواملّاالهتمامّبهّّ،واملرتكزاتّاألساسيةّ
كمرونة ّاهليكل ّالتنظيمي ّوالقيادة ّاملشجعة ّعلى ّالتّعلّم ّوكذا ّثقافته ّالتّنظيميةّ .منتقلني ّبعد ّذلكّ
خلطواتّتطبيقهّومداخلّتسريعهّوانتهاءّمبعيقاتّتطبيقهّّ.
ّ
ّ
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ّ
ب
ص
ل
الف ل ا را ع
ّ
القسم امليداني للدراسة
 إلاطار املنهجي ّ
للدراسة امليدانية
أوّلاـ  -منهج ّ
الدراسة وأدوات جمع البيانات
الدراسة ّومجاالتها
ثانياـ  -حقل ّّ
ثالثاـ ّ -
الدراسةّ
عينة ومجتمع ّّ
ّ
امليدانية
 عرض وتحليل البيانات
خالصة الفصل

ّ

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تطرقنا يف الفصول السابقة إىل اإلطار املنهجي والتصور النظري للدراسة ،حيث ت طرح املفاهيم
األساسية للتعلم التنظيمي ،مع تقدمي منوذج الدراسة.
للتحقق من فرضيات الدراسة والوصول إىل إجابات هنائية لألسئلة املطروحة ،ت إسقاط تلك
املضامني النظرية على الواقع امليداين ،بدراسة معيقات تطبيق التعلم التنظيمي ،وسيتم تقسيم هذا
الفصل إىل:
.1

اإلجراءات المنهجية للدراسة؛




.2

منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات
حقل الدراسة وجماالهتا.
عينة وجمتمع الدراسة.

عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية؛

يف هذا الفصل سيعرض الطالب نتائج الدراسة امليدانية اليت توصل إليها بعد تطبيق أداهتا ،من
خالل عرض إجابات أفراد العينة على تساؤالت الدراسة امليدانية ،ومعاجلتها إحصائيا باستخدام
مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه اإلحصائية ،وصوال إىل النتائج وحتليلها وتفسريها يف ضوء اإلطار
النظري للدراسة ،وأخريا تقدمي بعض اآلفاق واالقرتاحات.
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

أوال -منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:

سنحاول حتديد املنهج املتبع والطريقة واملنهجية اليت ت اعتمادها يف بناء أداة الدراسة،
باإلضافة لتحديد مكوناهتا وحماورها ،مشريين اىل االدوات االحصائية املستخدمة يف حتليلها ،دون أن
ننسى قياس صدقها وثباهتا.
"ماذا نعرف لحد اآلن ؟"( )1هو أحد األسئلة اليت حددها موريس أجنرس يف كتابه "منهجية

البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية تدريبات عملية" لتدقيق مشكلة البحث أو موضوع الدراسة،
إضافة إىل ثالث أسئلة أخرى ،يرجى املقصد منها حتديد موضوع حبث مضبوط ودقيق من أجل
االنطالق السليم يف البحث والقدرة على إجرائه ،واحلصول على نتائج سليمة ألنه بصالح البدايات
تصلح النهايات ،واإلجابة على هذا السؤال تتطلب عمال استطالعيا لكل من املستوى النظري
وامليداين للظاهرة  ،والسؤال يف حقيقته يبحث عن ماذا نعرف عن الظاهرة نظريا (الدراسات
واملؤلفات)؟ وماذا نعرف عن الظاهرة يف ميدان الواقع ؟
وعليه ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال ،وبعد حتديد املوضوع مباشرة قام الطالب
باالستطالع المكتبي على البحوث والدراسات املتعلقة بالظاهرة اليت تكون اإلرث النظري ،الذي

أفادنا يف حتديد وتدقيق املوضوع ،وبناء الفروض املتعلقة باإلشكالية املستمدة من البناء الفكري
السوسيولوجي املتحصل عليه من الرتاث النظري ،كما أفادنا يف حتديد األبعاد واملفاهيم املرتبطة
باملوضوع وتشكيل اهليكل النظري للموضوع ،وحتديد اإلشكالية من خالل املقاربات النظرية املتحصل
عليها من األحباث والدراسات ،وحتديد املقاربة املنهجية للموضوع ،اليت متكن الطالب من معاجلة
املوضوع وضبطه وتدقيقه من جهة ومن جهة أخرى وضع حجر األساس ونقطة االنطالق يف
البحث ،على املستوى النظري واملستوى امليداين ،من خالل تكوين اإلشكالية وتوضيح الفروض،
وعليه قام الطالب باالستطالع الميداني بشكل مستمر مستعمال املالحظة باملشاركة يف ذلك واليت

من خالهلا متكنا من مقارنة ما تبلور لدينا من اإلرث النظري ،للمفاهيم واألبعاد واملؤشرات اليت
ساعدت فيما بعد يف بناء أدوات البحث ،كما متت مالحظة خمتلف السلوكيات الدالة على الظاهرة
حمل الدراسة ،ومجع املعلومات املتعلقة باإلطار املكاين للبحث.

( - )1موريس أجنرس" ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات عملية" ،ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون ،دار القصبة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،4002،
ص.321
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 -1منهج الدراسة:
عند حتديدنا ملوضوع أو ظاهرة معينة بغية البحث والتحقيق للدراسة ،فإن أول ما يتبادر إىل أذهاننا
هو كيف سندرس هذه الظاهرة ؟ وهذا يعين ما هي ؟ الطرق والسبل ،واإلجراءات ،واملبادئ والقواعد
اليت نتبعها من أجل توجيه البحث وحتديد خطواته يف دراسة الظاهرة ،ويتحقق ذلك من خالل املنهج
العلمي الذي يعد عنصرا أساسيا للوصول إىل حقيقة املوضوع حمل الدراسة.
دراستنا هذه دراسة وصفية تتحرى التحليل والتفسري الذي يهتم بشكل دقيق بواقع مؤسسة
سونلغاز وحقيقة مستوى تطبيق التعلم التنظيمي داخلها وحماولة كشف املعيقات التنظيمية اليت حتول
دون تطبيق التعلم التنظيمي هبا ،هلذا اعتمدنا على رصد تاريخ شركة سونلغاز واالطالع على هيكلها
التنظيمي وقانوهنا الداخلي  ،وألن مصاحلها متشعبة وفيها تعدد للفئات السوسيومهنية انتهجنا املنهج
الوصفي طابعا لدراستنا فهو طريقة منظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو أفراد يف أوضاع
معينة هبدف اكتشاف حقائق جديدة والتحقق من صحة حقائق قدمية ،فهذا املنهج يسمح بدراسة
الواقع كميا وكيفيا.
 .2أدوات جمع البيانات:
تتعدد أدوات مجع البيانات ولكل أداة نوع معني من البيانات واملعطيات اليت تكون فيه األداة
فعالة عن غريها من األدوات وألن املعلومات واملعطيات األساسية املتعلقة بالظاهرة متنوعة فقد
اعتمدنا على ثالث أدوات جلمع البيانات ،استمارة االستبيان كأداة رئيسية واملقابلة واملالحظة
باملشاركة كأدوات مساعدة  ،وفيما يلي توضيح لكيفية استعمال كل أداة معتمدة.
.I

استمارة االستبيان

يعترب الباحث( )Galton Francisأول من قدم أداة حبثية تتضمن سلسلة من األسئلة و الفقرات
و العبارات الفورية املتعلقة مبوضوع معني خالل فرتة حمددة  ،وذلك هبدف مجع املعلومات من
املبحوثني يف امليدان عن الظاهرة أو املشكلة قيد الدراسة ،ويتم استخدام هذه االستمارة يف التحليل
()1
اإلحصائي للخروج بنتائج معينة عن هذه الظاهرة.

()1

 -مصطفى طويطي  ،ميلود وعيل "،أساليب تصميم و إعداد الدراسات الميدانية – منظور إحصائي" -مطبوعة ،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيري،

جامعة أكلي حمند أوحلاج ،البويرة  ،اجلزائر.4031 ،
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تعترب األداة املستخدمة يف الدراسة الوسيلة املنهجية اليت يعتمد عليها الباحث يف مجع البيانات
واملعلومات من عينة الدراسة ،ومفتاح االجابة عن التساؤالت املطروحة ،وبناء على طبيعة الدراسة
وأهدافها فقد ت االعتماد على استمارة االستبيان كأداة أساسية جلمع بياناهتا.
إن األسئلة اليت حتتويها وثيقة االستمارة ترتبط ارتباطا مباشرا بفرضيات الدراسة اليت متثل أبعاد
الظاهرة من خالل ترمجة تلك األبعاد إىل جمموعة من األسئلة اليت متثل مؤشرات الظاهرة يف امليدان،
وعليه فقد ارتبطت أسئلة االستمارة بكل من مستوى تطبيق التعلم التنظيمي يف الشركة حمل البحث
ومعيقات تطبيقه ،واللتان حتتويان فرضيات  ،أما عن كيفية بناء واستعمال االستمارة.
-

خطوات بناء أداة الدراسة :ت تصميم االستبيان وبناؤه وفقا للخطوات التالية:

 تكوين جمموعة من األفكار والتساؤالت حول موضوع الدراسة باالعتماد على جمموعة من املراجع
والدراسات السابقة واعتمادا على النتائج املنتظرة من البحث.
 بلورة األفكار والتساؤالت يف عبارات ، ،ومن ث صياغة االستبيان يف شكله األويل.
 بعد حتديد أبعاد الدراسة وترمجتها إىل جمموعة من املؤشرات ت ترتيبها بطريقة استدراجية وصياغتها
على شكل أسئلة ،ت تقسيمها على حماور ،واليت من خالهلا ميكن قياس متغريات الدراسة مع
االعتماد على العبارات ذات العالقة بالظاهرة املدروسة ت بناء استمارة جتريبية ،فحسب ما جاء يف
كتاب" أسس البحث العلمي ل بلقاسم سالطنية وحسان اجليالين" أنه بعد القيام ببناء االستمارة
وترتيب أسئلتها وفقا للمبادئ العامة لالستمارة " جيب جتريب االستمارة املبدئية على جمموعة من
أفراد العينة واليت ال جيب أن تسأل فيما بعد ضمن العينة وال تتعرض هلذه االستمارة باحلديث عنها
()1
لآلخرين" .
إن االستمارة التجريبية متكننا من بناء أداة حبث متوافقة مع الواقع االمربيقي للظاهرة يف ميدان
الدراسة ،وتنقيح وتدقيق أسئلة االستمارة من ناحية أخرى.
 عرض استمارة االستبيان على جمموعة من األساتذة للتأكد من مصداقيتها ،ولتقدمي جمموعة من
االقرتاحات ذات أمهية يف دراسة املوضوع.


عن طريق التسليم باليد :قام الطالب بتقدمي استمارات االستبيانات؛ من خالل مقابلته

للمبحوثني ،ومن ث قام بتوزيع النماذج عليهم ،وانتظر حلني االنتهاء من اإلجابة ،ث قام جبمع
( - )1بلقاسم سالطنية وحسان اجليالين ،أسس البحث العلمي(،الكتاب األول) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون اجلزائر ، 2009 ،ص.98
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

األوراق مرة أخرى ،مبساعدة رئيس قسم املوارد البشرية ورئيس قسم املالية واحملاسبة وكذا
رؤساء الوكاالت التجارية املنتشرة على مستوى الوالية (  3وكاالت)وهذه الطريقة هلا جوانب
إجيابية متعددة ،حيث إن الطالب تعرف على بعض االنطباعات اليت ظهرت على مجوع
املبحوثني عند تدوين إجاباهتم ،كما أن هذه الطريقة صاحبها االهتمام باإلجابة من جانب
املبحوثني




عن طريق المواقع اإللكترونية :وتعد هذه الطريقة هي األسلوب املثايل يف الظروف اليت

مرت بالبحث يف ظل وباء كوفيد  11عند إعداد استمارة االستبيان  ،وت القيام هبذا من
خالل التعامل بشكل شخصي مع بعض املبحوثني عن طريق كثري من التطبيقات املتعلقة
بالتواصل االجتماعي ،مثل املاسنجر أو واتساب ..إخل. ،
إجراء التعديالت والتصحيحات اللغوية اليت أشار إليها األساتذة احملكمني لالستبيان ،ومن ث
إخراج االستبيان يف صورته النهائية .هذا فيما خيص كيفية بناء استمارة البحث.

محاور أداة الدراسة:

-

تتكون أداة الدراسة يف شكلها النهائي*( )1من حماور أساسية:

أ .المحور األول :خصص للمعلومات العامة واملتضمنة اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة
الدراسة
اجلغرايف).

)

اجلنس ،العمر ،عدد سنوات اخلدمة ،املستوى الوظيفي ،املؤهل العلمي ،االنتماء

ب .المحور الثاني :خصص لدراسة درجة تطبيق التعلم التنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي والتنظيمي
والثقايف ،يضم عبارات موزعة على

ثالثة أبعاد كما يلي:

-

أوال :البعد االستراتيجي وخصصت له  00عبارات

-

ثانيا :البعد التنظيمي وخصصت له  00عبارات

-

ثالثا :البعد

الثقافي وت ختصيص  09عبارات هلذا البعد.

ج .المحور الثالث :ومن خالل هذا احملور حاولنا حتديد معيقات تطبيق التعلم التنظيمي وذلك
من خالل اعتماد أربع ركائز أساسية ،وقد اشتمل احملور يف اجملموع على  20عبارة موزعة كالتايل:

(-* )1لالطالع على حمتوى االستبيان يف شكله النهائي أنظر امللحق رقم ()01
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

أوال :نوع التعلم كمعيق لتطبيق التعلم التنظيمي وقد قمنا بتخصيص

04

عبارات لدراسة هذا

البعد،
-

ثانيا :الهيكل التنظيمي كمعيق لتطبيق التعلم التنظيمي وقد خصص هلذا البعد  32عبارات ،وقمنا

يف هذا اجلزء بدمج أربعة ركائز هي املركزية والرمسية والتخصص والتعقيد.
-

ثالثا :القيادة التنظيمية كمعيق لتطبيق التعلم التنظيمي وت ختصيص

09

عبارات لدراسة هذا

البعد.
-

رابعا :الثقافة التنظيمية كمعيق لتطبيق التعلم التنظيمي وقد افردنا هلذا البعد أربعة ركائز هي:
القيم واملعتقدات واألعراف وأخريا التوقعات التنظيمية وقد خصص هلذا البعد  44عبارة.

-

المقياس المستخدم

في أداة الدراسة:

لقد ت استخدام املقياس كأداة أساسية جلمع البيانات من عينة الدراسة ،وهو عبارة عن مقياس
مخاسي وجه ملوظفي شركة توزيع الكهرباء والغاز-البيض من أجل حتديد مستوى تطبيق التعلم
التنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي والتنظيمي والثقايف والصعوبات والتحديات اليت حتول دون تطبيقه
وكذا نوع التعلم التنظيمي املتوفر.
وقد أقرتح احملكمون استخدام مقياس "ليكرت" )  ( likertاخلماسي ألنه يتيح حرية أكرب
للمستجيب يف اختيار نوعية ودرجة اإلجابة اليت يريدها  .والذي يتكون من مخس نقاط تندرج تنازليا
لقياس درجة اإلجابة على عبارات االستبيان واملأخوذة حسب أوزان اخليارات كالتايل
أوزان اخليارات كالتايل:
دائما = 5درجات
 غالبا = 2درجات أحيانا = 1درجات نادرا = 4درجات أبدا = 3درجاتوبناء على املعادلة اإلحصائية :طول فئة املستوى = (احلد األعلى – احلد األدىن)  /عدد
املستويات حنصل على املعادلة التالية  0.9=5/2=3-5:وهو املدى بني مستوى وأخر أو طول فئة
املستوى .ولتحديد داللة املقياس فقد ت وضع مخسة حدود للمجاالت املستخدمة لدرجة املوافقة
على النحو التايل:
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للدراسة

الجدول رقم ( )05يوضح حدود المجاالت المستخدمة لدرجة الموافقة
المـدى

مجال المتوسط الحسابي

درجة التوفر

األول

[[3.9_ 3

ضعيفة جدا

الثاني

[[4.0_3.8

ضعيفة

الثالث

[[1.2 _4.7

متوسطة

الرابع

[[2.4 _1.5

مرتفعة

الخامس

[[5 _2.1

مرتفعة جدا

املصدر :من إعداد الطالب

-

أدوات المعالجة اإلحصائية في أداة الدراسة:

بناء على طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها ،ت حتليل بياناهتا من خالل استخدام
برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )spssحيث كانت األدوات اإلحصائية املستعملة تتمثل
يف:


استخدام التوزيع التكراري والنسب المئوية لوصف مفردات الدراسة وحتديد نسب إجابتهم.



المتوسط الحسابي الذي ت استعماله ملعرفة مدى ارتفاع واخنفاض استجابات أفراد العينة على
كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة ،ولرتتيب إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبيان
حسب درجة املوافقة،



االنحراف المعياري ملعرفة مدى جتانس أو تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة عن املتوسط

احلسايب ،فكلما اقرتب االحنراف املعياري من الصفر ،كلما كانت استجابات األفراد أكثر جتانسا
والعكس صحيح،


المدى الذي نستعني به يف حتديد درجات املقياس الذي نعتمده يف

الدراسة.

* اختبار كرونباخ ألفا " :" Alpha Cronbachقام الطالب باالعتماد على معامل" ألفا كرونباخ"

والذي يعد من أكثر مقاييس الثبات عملية من خالل قياس االتساق الداخلي أين ميكن أن يعطي
صورة عن اتساق األسئلة مع بعضها البعض ومع كل األسئلة بصفة عامة حبيث ترتاوح قيمته (من 0
إىل، )3و عندما تكون القيمة اقل من( )0.0فان املصداقية ضعيفة ،وعندما تكون القيمة مساوية ()0.7
فان املصداقية مقبولة ،وتكون القيمة جيدة إذا كان يساوي أو يفوق ((0.9و يعد أكرب معامل هو()3
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

( .)1وعليه فقد ت االعتماد على استجابات  40فردا من عينة الدراسة ت اختيارهم بطريقة عشوائية أين
ت تسجيل استجاباهتم على مرحلتني بعد ذلك ت صب بياناهتم يف برنامج احلزم اإلحصائية
االجتماعية  apssأين وجدنا قيمة  0.17=αويف هذه احلالة فإن  αثبات أداة مجع البيانات ميكن أن
نقول أنه ثابت بشكل مقبول.


الصدق الظاهري (صدق المحتوى) :عرض املقياس يف صورته األولية –بعد موافقة األستاذ

املشرف وعدد من احملكمني( .)2وذلك للحكم على مدى صالحية املقياس وصدقه ومالءمته لقياس
ما وضع ألجله.

 .IIالمالحظة دون المشاركة:
وفيها حيرص الطالب على مالحظة اجلماعة دون مشاركتها يف أنشطتها ودون إثارة اهتمام
املبحوثني ،ويكون االتصال بأعضاء اجلماعة مباشرا دون شعورهم بأهنم حتت املالحظة.
.III

المقابلة:

وتعد املقابلة إحدى أهم الوسائل اليت ت من خالهلا مجع املعطيات الالزمة للدراسة ،واجلدير
بالذكر أن كثري من مسؤويل الشركة فضلوا املقابلة على االستبيان لرغبتهم يف الشرح والتحليل ،وقد
لقي أسلوب املقابلة جتاوبا كبريا.
أجريت أغلب املقابالت احلرة مع العمال الذي يعملون يف الشركة باإلضافة إىل بعض
املقابالت األخرى كقسم املوارد البشرية وقسم تسيري األنظمة املعلوماتية  DGISوأيضا قسم احملاسبة
واملالية DFC.لقد كان اهلدف من هذه الزيارات االستطالعية األوىل هو حماولة تنسيق األفكار النظرية
مع امليدانية ومعرفة العديد من املعلومات إلمتام اجلوانب الفكرية والنظرية حول معيقات تطبيق التعلم
التنظيمي داخل شركة توزيع الكهرباء والغاز-البيض.

( -)1حمفوظ جودة "،التحليل االحصائي األساسي باستخدام ،" spssدار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ، 2008 ،ص. 300
(( -)*( ))2ملحق رقم ( )03يوضح قائمة بأمساء حمكمي أداة الدراسة
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.IV

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

السجالت والوثائق:

سامهت هذه األداة الرئيسية يف احلصول على الكثري من املعطيات املتعلقة بدراستنا من خالل
االطالع على جمموعة من الوثائق والبيانات اإلدارية وكذا أرشيف املؤسسة من بينها:
بيانات حول موقع ونشأة وتطور مؤسسة سونلغاز.
بيانات حول جمتمع الدراسة.
بيانات تتعلق باهليكل التنظيمي للشركة.
بيانات حول اختصاصات ومهام رؤساء األقسام واملصاحل.
االطالع على االتفاقية اجلماعية والقانون الداخلي للمؤسسة.
بيانات حول إمكانات سونلغاز املادية والتقنية.
االطالع على املواقع االلكرتونية للشركة.
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

ثانيا -حقل الدراسة ومجاالتها:

 .1حقل الدراسة :التعريف بميدان الدراسة (سونلغاز):

تعترب سونلغاز من أهم املؤسسات الوطنية قياسا للقطاع الذي متارسه حيث ميس نشاطها
أغلب السكان وتغطي معظم الرتاب الوطين كما تأيت يف املرتبة الثالثة بعد سوناطرا
SONATRACHو نفطال  NAFTALمن حيث رقم أعماهلا.
أوال-ماهية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
-3نشأة ونشاطات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز":
إن سونلغاز هو املتعامل التاريـخي يف ميدان التموين بالطاقة الكهربائية والغازية فـي اجلزائــر،
مســامهته فــي جتســيد السياســة الوطنيــة للطاقــة مــن خالل الب ـرامج املهمــة اخلاصــة بــالربط بالطاقــة
الكهربائيــة وتلــك اخلاصــة بــالربط بقن ـوات الغــاز والتــي ســمحت برفــع نســبة التغطية من الكهرباء إىل
% 88.2ونسبة انتشار الغاز إىل حدود . % 04نشاطه األساسي هو :إنتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و
()1
توزيعها و نقل الغاز و توزيعه.


سنة

:3820

ت يف سنة  3820إنشاء املؤسسة العمومية "كهرباء وغاز اجلزائر "املعروفة اختصارا باحلروف الرامزة
» ،(EGA)،«Electricité et Gaz d’Algérieاليت أسند إليها احتكار إنتاج الكهرباء ونقله وتوزيعها
وكذلك توزيع الغاز ،وتضم  E.G.Aاملؤسسات السابقة لإلنتاج والتوزيع ،وهي تنتمي إىل قانون
أساسي خاص منها لوبون ) (LEBONوشركائه( ) (SAEالشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز) ث وقعت
()2
حتت مفعول قانون التأميم الذي أصدرته الدولة الفرنسية سنة. 1946.


سنة

:3808

تـمت يف  49جويلية
 3808تأسيس سونلغازl’Électricité et du GAZ u
3808



سنة :3891

عن طريق املرسوم  08-58الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ

""Société National de

03

أوت

( -)1معمر سعاد شدري" ،التقارير المالية للمراجع و آثارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية حالة تقرير المراجع حول سونلغاز" ،أطروحة
دكتوراه يف علوم التسيري ،ختصص مالية املؤسسة( ،غري منشورة) ،قسم العلوم االجتماعية ،كليــة العلــوم االقتصادية و التجــارية و علــوم التسييـر  ،جــامعـة أحممد بوقــرة
،بومـ ــرداس ،اجلزائر ،4035 ،ص .444

(2

https://ar.wikipedia.org/wiki/sonelgaz consulté le 11/01/2018 à 23:27
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

متت أول إعادة هيكلة شهدهتا املؤسسة بإنشاء فروع خاصة باألشغال
كهريف  :KAHRIFلإلنارة وايصال الكهرباء الريفية.
كهركيب  :KAHRAKIBللرتكيبات واملنشئات الكهربائية.
قناغاز  :KANAGAZإلنشاء شبكة لنقل الغاز.
إينرغا  :INERGAللهندسة املدنية.
الرتكيب  :ETTERKIBللرتكيب الصناعي



وهي:

سنة :3883

حتولت سونلغاز إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري (.)EPIC

( Entreprise

) )1(Publique à caractère Industriel et Commercialموضوعة حتت وصاية وزارة الطاقة و
الـمناجم ،مع العلم اهنا تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية الـمالية )2(.وكان اهلدف املقصود من
حتويل الشركة هو إعطاء املؤسسة قدرات تنظيمية وتسيريية لكي يكون يف مقدورها مرافقة ومساندة
()3
التنمية االقتصادية للبالد.


سنة :4004

مبوجب القانون رقم  03/04املؤرخ يف  00فيفري  4004املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة
القنوات ت فتح نشاطات انتاج الكهرباء على املنافسة .وأصبحت املؤسسة يف سنة  2002شركة مسامهة
) .(SPAت حتويل نظامها األساسي إىل شركة ذات أسهم وهذا ما مسح هلا بتوسعة نشاطها يف
()4
جماالت خمتلفة وحىت خارج حدود البالد.
وبالرغم من فتح جمال املنافسة يف جمال الكهرباء والغاز وبالرغم من رفع االحتكار تبقى شركة
()5

سونلغاز املوزع الوحيد يف السوق للطاقة الكهربائية والغازية إىل يومنا هذا.


()1

سنة :4002

-املرسوم التنفيذي رقم  83-275املؤرخ يف  32ديسمرب 3883

()2

-القانون رقم  85-490الصادر يف  37سبتمرب 3885

()4

-وزارة الطاقة و املناجم،القانون رقم  03/04املؤرخ يف  00فيفري  ،4004اجلريدة الرمسية ،عدد 9

- Sonelgaz 40 ans d’histoire, sonelgaz , revue NOOR , n° 8 , juillet 2009, P.23

()3

()5

-Saléha bellout Sekhri , processus de restructuration de sonelgaz , ECHO Sonelgaz, numéro spécial , juillet

2009, P.4.
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أصبحت سونلغاز جممع شركات ( )sociétés de holdingمنها من متارس املهن األساسية
املتعلقة بنشاط املؤسسة وهي : SPEشركة إنتاج الكهرباء GRTE ،شركة تسيري شبكة نقل الكهرباء،
()1
GRTGشركة تسيري شبكة نقل الغاز SDC ،شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط.


سنة :4000

()2

 2فروع كربى :

يف هذه السنة ت أعادة هيكلتها إىل أربع
منطقة اجلزائر  -منطقة الوسط - .منطقة الشرق  - .منطقة الغرب.


سنة :4037

لقد أقر املخطط التنظيمي اجلديد إنشاء الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز املسماة اختصارا
SDCشركة ذات أسهم كنتيجة لضم شركات التوزيع للشرق والوسط والغرب من جهة وإحلاق شركة
التوزيع للجزائر  SDAمن جهة أخرى ،وكان ذلك يف  4037/02/02برأمسال يفوق  02مليار دينار
جزائري ،يتواجد مقرها االجتماعي بـ  40هنج مـحـمـد بوضياف بالبليدة تسهر على تسيري  54مديرية
()3
توزيع متفرقة على  29والية.
 سنة :4040
شركة سونلغاز تفرعت على ضوء القانون املؤرخ يف  5فرباير  4040املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز
بواسطة القنوات .ويف  31اوت  4040ت التوقيع على عقود إدماج وتكتل أربعة شركات فرعية تابعة
جملمع سونلغاز إلحلاقها بالشركة األم وذلك هبدف مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها يف ظل األزمة
املالية والصحية.ويتعلق األمر بكل من شركة املراجعة واالستشارات القانونية ) (CASEGومركز البحث
وتطوير الكهرباء والغاز ) (CREDEGوشركة طب العمل ) (SMTوالشركة اجلزائرية لتقنيات االتصال
) ،(Sat-Infoكما ت أيضا توقيع على اتفاقيات إطار لتحويل موظفي هذه الشركات إىل الشركة
()4
األم.

-Saléha bellout Sekhri, op. cit, p.5
( -)3معمر سعاد شدري ،مرجع سبق ذكره ،ص .09

-ibid, p.5

()1
()2

( .)4بوخلراص ،إدماج و تكتل أربعة شركات فرعية إللحاقها بمجمع سونلغاز ،العدد  3877الصادر يوم 31أوت  ،4040النسخة اإللكرتونية ،املوقع الرمسي لالذاعة

اجلزائرية  / https://www.radioalgerie.dz/news/arاطلعت عليه ب تاريخ  4040/09/32على الساعة ، 34:37
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.4مكونات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز":
يكرس النظام األساسي اجلديد لشركة سونلغاز مبدأ المجمع الصناعي املكون من

(SPA-

 )SONELGAZوالفروع التابعة له ،ومبا أن األنشطة التشغيلية قد ت حتويلها إىل شركاهتا ،فإن جممع
( )SONELGAZيدير اآلن اجملموعة من خالل ممارسة مهام السياسة واالسرتاتيجية ،وهبذه الصفة
يقوم بإعداد وتنفيذ اسرتاتيجية التطوير اخلاصة باجملمع ككل ،وكذلك سياسة املوارد املالية والبشرية،
كما يهدف إىل إدارة احملفظة ومراقبة تطبيق اللوائح وتنفيذ مهام التدقيق الداخلي والتفتيش.
ومن أجل ضمان مهامه اجلديدة ،لدى ( ()SONELGAZهيكل تنظيمي عام جديد سنة 4037
من خالل جتميع الفروع وتشكيلها يف أربعة أقطاب رئيسية وهي:
قطب الصناعات الطاقويةPôle des Industries Energétiques :
قطب اخلدمات واألشغالPôle des Travaux et Services :
قطب النشاطات الصناعيةPôle des Activités Industriels :
قطب أنشطة االمن الداخليPôle des Activités de Sûreté Interne :
ثانيا-المهام والسياسات المنتهجة من طرف المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز :.

-3مهام المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز :.

سونلغاز عبارة عن شركة مسامهة وهي مؤسسة حمتكرة لثالث وظائف أساسية وهي :إنتاج
()1
وهي ذات أسهم تتوفر على رأمسال 350
الكهرباء ،نقل الكهرباء والغاز ،توزيع الكهرباء والغاز.
مليار دينار جزائري موزعة على 350ألف سهم طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  385-04املتضمن القانون
()2
األساسي للشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز املسماة" سونلغاز ش.ذ.أ "اليت هتدف إىل:
أ-اإلنتاج :إن طبيعة الكهرباء كمنتوج غري قابل للتخزين أجرب مؤسسة سونلغاز على اندماج

كامل لكل نشاطاهتا من اإلنتاج إىل غاية االستهال النهائي ،اإلنتاج هو عملية حتويل الطاقة احلرارية
أو املائية إىل طاقة ميكانيكية ،ث إىل طاقة كهربائية ويشمل اإلنتاج على الفروع التالية:

()1

 فرع الديزل :يتكون من  391مولدا بطاقة ترتاوح بني  0.15ميغاواط و 9ميغاواط للمولد

الواحد.

 الفرع المائي :يتكون من  12مولدا بطاقة ترتاوح من  3ميغاواط إىل  5ميغاواط للمولد

الواحد.

-القانون رقم  07-95املؤرخ يف  00أوت  3895واخلاص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك توزيع الغاز الطبيعي إىل غاية سنة 4004

Saléha bellout Sekhri, op. cit, p.4

-

()2
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10

مولد ،حيس طاقة كل مولد ترتاوح من

40

ميغاواط

و 430ميغاواط.

 الفرع الحراري البخاري :يتكون من  48مولد بطاقة ترتاوح من  38ميغاواط

و 300ميغاواط.

ب-النقل :خيص نشاط النقل كل من نقل الكهرباء والغاز فنقل الكهرباء يتم عرب خطوط
ذات الضغط ( 00باإلضافة إىل خطوط ذات الضغط املتوسط  .440العايل ،) KV,400 KV KVأما فيما
خيص نقل الغاز فتقوم مؤسسة سونلغاز بتزويد السوق بالكميات الالزمة من غاز مؤسسة سونطرا ،
حيث أنشأت سونلغاز شبكة هامة لنقل الغاز سواء كان الضغط العايل املوجه للمشرتكني الصناعيني،
أو املتوسط أو املنخفض.
ج-التوزيع :تقوم مؤسسة سونلغاز بتوزيع كل من الكهرباء والغاز خبطوط وكابالت ذات

ضغط منخفض ومتوسط تلبية الحتياجات زبائنها الصغار بالطاقة الكهربائية والغازية .تزود سونلغاز
فيما خيص توزيع الكهرباء شركائها الصناعيني بشبكات ذات ضغط مرتفع يف حني أن الزبائن
الصناعيني ذوي األمهية املتوسطة تزودهم بشبكات الضغط املتوسط ،أما العائالت واحلرفيني فتزودهم
بضغط منخفض .
- 4السياسات المنتههجة من طرف سونلغاز(:)1

أ .التنمية المستدامة  :خــالل الــثالث عش ـريات املاضــية تــم تطبيــق خمطــط لكهربــة األريــاف كنتيجــة
لسياســة التنمي ـة االقتصادية و االجتماعية للنهــوض هبــذا القطــاع ،فخــالل ســنوات الســبعينات تبنــت
اجلزائــر الربنــامج الــوطين للكهربــة و حتســني الظــروف املعيشــية للم ـواطنني ،حتــى قامــت بتحــديث
م ـوارد البحــث و الدراســات و اإلجنــاز مــن أجــل املســامهة فــي توضــيح املعــا م االسرتاتيجية الصــناعية
املنتهجــة للدولــة فيمــا خيــص التصــنيع احملل ـي للم ـوارد األساســية للصــناعة الكهربائيــة  ،مــن حمــوالت،
أعمــدة ،ألياف ...إخل .
كـانت للشركة نظـرة ذات أبعـاد أمجاعيـة وإنسـانية هتـدف إلـى توصـيل الكهربـاء إىل خمتلف
املنـاطق الريفيـة مـن أجـل استصالح األراضـي عـن طريـق وصـول امليـاه و تشــغيل حمطــات الضــخ و
تزويــد املرافــق الصــحية الريفيــة بالكهربــاء و الغــاز ،حيــث مكنــت هــذه السياســة مــن ارتفــاع نســبة
التغطيــة الكهربائيــة من ( 55سنة  (3877اىل ( 77سنة

(4000

خــالل هــذه املرحلــة اكتسب عمــال

( -)1معمر سعاد شدري ،مرجع سبق ذكره ،ص .73-70
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وإطــارات املؤسســة خب ـرات مهنيــة معتبــرة فــي اإلدارة و تســيري وقيــادة املشــاريع و تقــدمي خــدماهتا و
منتجاهتا مــن أجــل كهربــة أفريقيا.
ب .السياسة التجارية :تعمــل مؤسســة ســونلغاز علــى رفــع التحــدي فــي اجملــال التجــاري مــن خــالل
تطبيـق سياسـة التقـارب اجتاه زبائنهـا عـن طريـق دراسـة حاجيـاهتم وتطلعاهتم مـن أجــل الوصــول هبــم
إلــى مرحلــة الوفــاء ،فتــأمني التعامــل املهنــي واحملتــرم وعــدم التمييــز فــي التعامــل واخلــدمات والنصــائح
التــي توج ـه هلــم علــى شــكل محــالت إعالمية وحتسيسية لنشاط الفوترة واجلانب األمين للزبائن.
فـي هــذا اإلطــار ومــن أجــل حتسـني اخلدمــة العموميــة تقــوم ســونلغاز بتكــوين العمــال
واإلطــارات فــي شــىت التخصصــات مــن أجــل ترقيــة النشــاطات التجاريــة ،كــالتكوين فــي جمــال
االستقبال ،اإلعــالم ،والتحصــيل ،وتقــدمي اخلــدمات والنصــائح فيما خيص استعماالت الطاقة.

ج .سياسة الشراكة :مــن أجــل حتقيــق األهــداف املســطرة عمــدت الشركة إلــى وض ـع ب ـرامج

تنفيذيــة متكنهــا مــن املشــاركة فــي خمتلــف التجمعــات مــن أجــل اكتساب خب ـرات ومهــارات أخــرى
فــي اجملــال التســيريي والتنظيمــي وأن هــذه النظــرة املتفتحــة حنــو احملــيط تعترب عنصر مهم يف سياستها
العامة .مـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـات عمـدت إلـى االستثمار فـي عـدة جمـاالت غيـر نفعية أو ما تطلق
عليه االستثمارات االجتماعية.
د .األعمال الخيرية والرعاية :تعترب الرعايــة واألعمــال اخلرييــة مــن بــني أهــم الوســائل االتصالية

املســتعملة مـن طـرف مؤسسـة سـونلغاز ،وذلـك عـن طريـق املسـامهة املاليـة التـي تقـدمها إلـى العديــد
مــن التنظيمــات ،حتــى تضــفي علــى نفســها الصــبغة االجتماعية وتبــرز مســؤوليتها اجتاه الســلطات
العموميــة فيمــا خيــص التظــاهرات وأن هــذه النظــرة هــي خيار اسرتاتيجي لتحسني صورة املؤسسة: -
االحرتام والتقدير للزبائن. -اإلصغاء اجلواري . -العصرنة.
ترتكز األعمـال اخلرييـة علـى مخـس حمـاور أساسـية مـن خالهلـا تبـرز مؤسسـة ســونلغاز مســؤوليتها
االجتماعية واإلنســانية والبيئيــة ،إضــافة إلــى خدمــة الرياضــة والثقافة.
ه .التضامن :تقــوم ســونلغاز بــاملوازاة مــع اجلهــود التــي تبــذهلا الســلطات العموميــة باالهتمام

بالش ـرائح االجتماعية احملرومــة ،والتــي تعرضــت إلــى ح ـوادث خمتلفــة مثــل املســاعدات التــي تقــدم إلــى
اجلمعيــات ،كجمعيــة مرضــى الســرطان ودور العجــزة ،كمـا تسـاعد السـلطات احملليـة فـي إجنـاز بعـض
املنشآت الرتبويـة (مكتبـات) ،حيـث أهنـا تقـوم باألعمـال اخلرييـة مـن  1إلـى  2مشـاريع فـي السـنة ومـن
أجـل ترسـيخ ثقافة التبادل واحلوار لدى األطفال والبحث العلمي والتظاهرات الثقافية :التغي ـرات
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احلديثــة فــي اجملــاالت االقتصادية والتكنولوجيــة والعلميــة جعلــت سـونلغاز تبـذل جهـود كبيـرة فـي جمـال
ترقيـة وتشـجيع البحـث العلمـي فقـد مولـت امللتقيـات والنـدوات العلميـة خاصـة التـي ختـدم جمـال
نشـاطاهتا أو احملـيط والتطـور التكنولوجي ،إضافة اىل متويل النشاطات ذات الطابع اخلريي
ي .حماية المحيط :تعمل سـونلغاز مـع العديـد مـن اجلمعيـات التـي تـويل اهتمامـ بالبيئـة ،كمـا

تبنـت العديــد مــن املشــاريع ذات الصــبغة البيئيــة مــع العديــد مــن املتعــاملني االقتصاديني الذين يعملون
يف نفس جمال التخصص :هتيئة وحتديث مناجم الفحم ببشار . -التشجري على ضفاف السدود
الكربى . الشراكة مع املديرية العامة

للغابات .

ن .الفنون والثقافة :يــأيت تــدعيم الفنــون واألدب علــى شــكل تربعــات خرييــة لــيس لفنــانني النخبــة

أو النجوم فحسب بـل أمتـد حتـى تشـجيع املواهـب الشـابة عـن طريـق تقـدمي الـدعم لـبعض التظــاهرات
س ـواء املدرســية أو اجلامعيــة وحتــى اجلمعويــة ،فقــد ســامهت فــي نشــر العديد من األعمال الفنية
والثقافية . -نشر كتب الفنون ،إنتاج وإخراج األفالم ،تنظيم املهرجانات اليت هتدف إىل ترقية الرتاث
الفين و الثقايف للجزائر .
ل .تشجيع الحركة الرياضية الجزائرية :تقـوم سـونلغاز بـدعم العديـد مـن النشـاطات الرياضـية فـي
العديـد مـن منـاطق الـوطن و ذلـك حسـب أمهيـة القـيم التـي حتتويهـا تلـك الرياضـات و مبـا أن كـرة
القـدم هـي األكثـر شـعبية فـي اجلزائـر فقـد كـان هلـا حصـة األسد مـن األعمـال اخلرييـة  ،فمــثال سونلغاز
تعتبــر املمــول الت ـارخيي الحتــاد العاصــمة   USMAإضــافة إلــى تـدعيمها للعديـد مـن أنديـة النخبـة،
سـواء حتـت غطـاء منافسـة الكـأس أو البطـوالت ،و للعديد أيضـا مـن الرياضـيات األخـرى  ،كمـا تقـدم
الـدعم فـي بعـض املنافسـات الدوليـة بطلب من الفدراليات املخولة.

 .3التعريف بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبيض (ميدان الدراسة)

شركة توزيع الكهرباء والغاز للبيض تغطي مخس دوائر هي تابعة هلا وهي :البيض ،بوقطب،
لبيض سيد الشيخ ،بوعالم ،الرقاصة ،مهمتها الرئيسية هي ضمان واستمرارية وجودة اخلدمة املقدمة،
توظف الشركة  125عامال يف مجيع الفئات املهنية وعرب كل الوحدات كما حتوي ثالث وكالت جتارية
للبيع ومكاتب للخدمات التقنية.
ميثل شكل  Zاملائلة ،الصاعقة الكهربائية وترمز للكهرباء . -املخروطني املائلني فريمزان إىل
()1
شعلتا الغاز.
( -)1انظر امللحق رقم 7
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مالحظـة :لقـد تـم تغييـر رمـز املديريـة فـي شـكل جديـد أثنـاء الدراسـة و ألن النشـاطات اليت
جاءت فـي شـكل مؤشـرات و التـي كانـت موضـوع الدراسـة كانـت حتمـل العالمـة املذكورة أعاله.
-

غايتها:

تعترب وكاالت التوزيع – اليت سنوضحها الحقاً يف اهليكل التنظيمي ملديرية التوزيع – الوحدات
التنظيمية الالمركزية واملتواجدة على املستوى احمللي ،قصد التقرب من املستهلك واالستجابة لطلباته
والسهر على استمرارية تقدمي املنتوج جبودة ونوعية وأمان.
من أهم املهام املوكلة هلذه الوكاالت نذكر:
متابعة ملفات الزبائن.
معاينة عدادات استهال الطاقة.
متابعة حتصيل فواتري الدفع.
قطع وإعادة التموين بالكهرباء والغاز.
إجناز أشغال الربط البسيط من املنبع إىل العمود.
متابعة وصيانة شبكة الكهرباء والغاز.
()1
االستماع إىل انشغاالت الزبائن والرد عليها.

- Saléha bellout Sekhri, op. cit, p.6

()1
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الشكل رقم ( )33يوضح الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز

مجم ّع سونلغاز

قطب الصناعات
الطاقو ية

قطب الاشغال

ال كهرباء

والخدمات

الشركة الجزائر ية إلنتاج ال كهرباء SPE

قطب أنشطة الأمن

قطب النشاطات

الد ّاخلي

الصناعية

الشركة الجزائر ية لتوز يع ال كهرباء والغاز SDO
المدير ية العامة -الجزائر العاصمة-

الشركة الجزائر ية لتوز يع ال كهرباء والغاز SDC
الشركة الجزائر ية لتسير شبكة نقل ال كهرباء GRTE
الشركة الجزائر ية لتسير شبكة نقل الغاز GRTG
شركة ال كهرباء والطاقات المتجددة SKTM

قسنطينة

البليدة

وهران

مسير منظومة ال كهرباءOS

شركة ال كهرباء والهندسة ال كهربائيةCEEG
شركة كهرباء سكيكدة SKS
شركة كهرباء ترقة SKT

المدير ية الجهو ية
الشرق RDE

المدير ية الجهو ية

المدير ية الجهو ية

للوسط RDC

للغرب RDO

شركة كهرباء البروقيةSKB

شركة كهرباء كدية الدروشSKD

مدير ية التوز يع لل كهرباء
والغاز -البيض

المصدر :مصلحة الموارد البشر ية 4038
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الشكل رقم ( )34يوضح الهيكل التنظيمي لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بالبيض
مدير مدير ية الت ّوز يع

الأمانة

مكلف بالشؤون القانونية

مكلف بالأمن الداخلي

مكلف بالاتصال

مكلف بالإعلام

قسم الدراسات

قسم الموارد

والأشغال

البشر ية

المعلوماتية

قسم المالية والمحاسبة

قسم استغلال

قسم استغلال

ال كهرباء

ال كهرباء

 3مصالح:

المالية  /الاستغلال/
الميزانية ومراقبة التسيير

قسم تسيير المنظومة

شبكات ال كهرباء

شبكات الغاز

مصلحة الوسائل
العامة

قسم العلاقات
التجار ية

 3مصالح تقنية:

 3مصالح تقنية:

 3وكالات تجار ية:

لبيض سيد الشيخ

لبيض سيد الشيخ

لبيض سيد الشيخ

البيض /بوقطب/

البيض /بوقطب/

البيض /بوقطب/

المصدر :مصلحة الموارد البشر ية 4038

-179-

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 .2مجاالت الدراسة:
أ-

المجال الموضوعي :تركزت الدراسة على شركة توزيع الكهرباء والغاز-البيض ،أين ت اختبار

جمموعة من املفاهيم متمثلة يف مستويات التعلم التنظيمي ومعيقاته من حيث األبعاد اليت
تعكسها االستبانة.
ب-

المجال المكاني :يف سبيل حتقيقنا ألهداف الدراسة مبوضوعية ت اختيار والية البيض،

ومنه فقد أجريت الدراسة يف اجملال املكاين من جمتمع موظفي شركة توزيع الكهرباء والغاز-
البيض مبا يف ذلك وكاالهتا التجارية بكل من وكالة البيض –وسط املدينة ،-بوقطب واألبيض
سيد الشيخ.
ت-

المجال البشري :تكون جمتمع هذه الدراسة من ( )125موظف مبديرية توزيع الكهرباء

والغاز لوالية البيض.
ث-

المجال الزمني :انطلقت الدراسة منذ حتديد موضوع البحث يف مارس  ، 4030حيث قام

الطالب يف هذا العام جبمع املراجع األساسية وتكوين وبلورة اإلشكالية العامة للدراسة ،ليتم
حترير الفصول النظرية يف  4038من جهة ومن جهة ثانية االستطالع امليداين املستمر ومالحظة
أبعاد ومؤشرات البحث يف املؤسسة حمل الدراسة ومقارنة ما يتم اجنازه يف اجلانب النظري
للبحث مبا هو موجود فعليا يف الواقع االمربيقي من اجل التنسيق بني اجلانبني وموازاة الفعل
العلمي لكل منهما ،وبعد احلصول على املعلومات والبيانات الكافية لالنطالق يف الدراسة ت
أخذ طلب التماس املساعدة من القسم يف هناية السداسي الثاين للعام نفسه ،واخذ املوافقة
إلجراء الدراسة يف شركة سونلغاز.
بعد أخذ املوافقة من شركة سونلغاز تفرغ الطالب لتحضري بناء أداة الدراسة  ،أما اإلجراء
الفعلي للدراسة امليدانية فبعد بناء أداة البحث اختار الطالب الوقت الذي تكون فيه املؤسسة يف
ظروف عادية،خاصة الفرتة املسائية  ،وبالتايل فقد ت توزيع االستمارة بداية من هناية شهر جانفي

.4040

()1

قد ت تطبيق األداة ومجع البيانات ،ليتم فيما بعد تفريغ االستمارات باستعمال برنامج
واستخراج اجلداول وحتليلها واخلروج بنتائج الدراسة ابتداء من شهر جوان.
()1

APSS

 Arab processor in Social Statistiqueاملعاجل العريب يف االحصاء االجتماعي للدكتور عبان عبد القادر http:// www.apss. »oloum.com/from
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ثالثا-عينة ومجتمع الدراسة:
 .1مجتمع الدراسة:

"إن الظاهرة اليت يأخذها الباحث بالدراسة تعلمنا إىل حد ما على من ستتم الدراسة تلك هل
هم أشخاص؟ أم هم أشياء ؟ حبيث يتم التحقق من الظاهرة على هذا العا م الذي يضم األشخاص
أو األشياء ،أي كل األشخاص الذين ينطوون حتت الظاهرة حمل الدراسة أو كل األشياء اليت تغطيها
الظاهرة ،فعندما خيتار الباحث ظاهرة ما فإنه حدد عا م البحث أو جمتمع البحث أواجملتمع األم والذي
ميكن تعريفه على أنه خيص جمموعة من األفراد أو األشياء أي حسب" كريستوف غوريرو "جمموعة من
()1
الوحدات األساسية اليت جيري عليها البحث.
قدم" موريس أجنرس "توجيهات عامة حول حتديد طبيعة البحث والذي يتكون من جمموعة من
العناصر تتميز عن جمموعات أخرى من خالل مقياس معني ،وعليه وفقا هلذا ت حتديد عناصر جمتمع
البحث للموضوع حمل الدراسة واليت متثل حجمه يف موظفي شركة سونلغاز بوالية البيض والذي ت
حتديده وفقا ملا يلي:
بعد حتديد معيقات تطبيق التعلم التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية كموضوع للدراسة ،وحتديد أبعاد
وفرضيات الدراسة ت حتديد اإلطار املكاين للدراسة وهو والية البيض ،ووفقا لفرضيات الدراسة اليت
ترتبط بأبعاد مستوى تطبيق التعلم التنظيمي ومعيقاته يف الشركة  ،ت وضع مقياس اختيار عناصر
ومفردات جمتمع البحث الذين يتميزون خبصائص مشرتكة متيزهم عن غريهم من املوظفني يف شركات
أخرى ،وهذا املقياس هو العمل يف شركة سونلغاز ،وهذا املقياس ينطبق على املوظفني املوجودين يف
مديرية توزيع الكهرباء والغاز والوكاالت التجارية املوجودة بكل من الدوائر الثالث  :بوقطب ،
االبيض سيد الشيخ وبوعالم ،وبالتايل فإن مفردات جمتمع البحث من خالل هذا املقياس الذي مييزهم
عن باقي املوظفني هم خمتلف اإلداريني والعمال التقنيني وعمال التحكم يف شركة سونلغاز البيض،
والبالغ عددهم ( )125عامل ،اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة املوارد البشرية يف الشركة.
هذا فيما خيص جمتمع البحث ،أما األفراد أو العناصر املراد تطبيق الدراسة عليهم فإنه من
الشائع أخذ جمموعة معينة من جمتمع البحث إلجراء الدراسة عليهم وهو ما يعرف منهجيا باملعاينة يف
العلوم االجتماعية" وهي" تلك اجملموعة من الوحدات والعناصر اليت يتم استخراجها من جمتمع البحث

( )1سعيد سبعون ،الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع ،ط ،1دار القصبة للنشر ،اجلزائر ، 2012،ص 311-314
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وجيرى عليها االختبار أو التحقق ،على اعتبار أن الباحث ال يستطيع موضوعيا التحقق من كل جمتمع
()1
البحث وعليه فالعينة هي جمموعة فرعية من عناصر جمتمع البحث.
مبا أن جمتمع حبثنا ال يتميز حبجم كبري جدا ووكاالته ال تتميز بالبعد كثريا (أبعد وكالة 390كم)
من حيث التوزيع اجلغرايف فقد استغىن الطالب عن استخدام املعاينة والعينة وقام حبصر مجيع مفردات
جمتمع البحث لالختبار والتحقق ،كوحدة أساسية للدراسة ،وهو ما يعرف بأسلوب احلصر الشامل ،
أي حصر مجيع مفردات جمتمع البحث لالختبار والتحقق.
عموما تعددت التعريفات ألسلوب احلصر الشامل أو املسح الشامل ،فهنا من يعتربه أحد
املناهج يف العلوم االجتماعية ،ومنهم من يصنفه كأحد أنواع البحوث والدراسات الوصفية ،واملغزى
من املسح أو احلصر الشامل هو أخذ مجيع مفردات جمتمع البحث لالختبار والتحقق ،وعليه اعتمدنا
على احلصر الشامل كأسلوب لتحديد املفردات اليت سيتم إجراء البحث  ،وذلك لصغر حجم جمتمع
البحث ،وتفادي صغر حجم العينة الذي سيؤثر فيما بعد على نتائج التحليل اإلحصائي من جهة،
وعلى النتائج املتوصل عليها ،وكذا على تعميم هذه النتائج ،فالعينة صغرية احلجم يف الدراسة الوصفية
تكون نسبة متثيلها جملتمع الدراسة ضئيلة أو غري ممكنة ،وعليه ت إجراء االختبار والتحقق على مجيع
املفردات احملصورة واملوزعة عرب الشركة ووكاالهتا.
 .2عينة الدراسة:

يتوقف اختيار عينة الدراسة بشكل أساسي على طبيعة املوضوع املدروس واألهداف املراد
حتقيقها من الدراسة .فقد قام الطالب بأسلوب احلصر الشامل ) (recensementوفيه مجع البيانات
.

عن كل مفرده من مفردات جمتمع الدراسة من موظفي شركة توزيع الكهرباء والغاز-البيض
واختار الباحث هذا األسلوب بدل املعاينة لألسباب التالية :
وجود إمكانية مادية ( ناسخة  -فاكس – وسيلة نقل متكن من وصول الطالب إىل أفراد اجملتمع
األصلي – قرب الشركة من مكان عمل الطالب).
تكفل رئيس قسم املوارد البشرية واحملاسبة املالية ورؤساء الوكاالت التجارية جبمع االستبيان من
العاملني.
هلذا رأى الطالب أن اختيار هذا األسلوب هو األفضل لتمثيل جمتمع البحث.

( - )1سعيد سبعون  ،مرجع سبق ذكره ،ص13
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ت تزويدنا بالعدد اإلمجايل للعمال أي عدد اجملتمع الكلي هلذه املؤسسة ،من طرف رئيس قسم
املوارد البشرية بشركة سونلغاز ،حيث قدر هذا العدد بـ ( )345عامل.
بعد ذلك ت توزيع االستمارة على مجيع العاملني والبالغ عددهم ( )345موظفا وبعد القيام
بتجميع االستمارات املوزعة ،استطاع الباحث احلصول على( )321استمارة صاحلة ألغراض التحليل
وبنسبة اسرتجاع بلغت ( )% 93.04فقد وجد الطالب االستمارات املسرتجعة والغري صاحلة ألغراض
التحليل متعلقة مبرتبصني يف الشركة والبعض االخر فارغا .
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ت
ل
حل
عرض و يل الييانات اميدانية
عينة ّ
أوّلا -وصف خصائص ّ
الدراسة
ّ ّ ّ
ّ
باملؤسسة الجزائرية.
ثانيا -درجة تطبيق التعلم التنظيمي
ّ ّ
ّ ّ
ثالثا-مدى انشغال العاملين بتحقيق التعلم أحادي الحلقة بدل التعلم ثنائي الحلقة.
ّ ّ
ّ
رابعا-مدى مساهمة طبيعة الهيكل التنظيمي في إعاقة تطبيق التعلم التنظيمي
ّ
باملؤسسة الجزائرية.
ّ ّ ّ
ّ
باملؤسسة
خامسا-مدى مساهمة القيادة التنظيمية في إعاقة تطبيق التعلم التنظيمي

الجزائرية.

ّ ّ ّ
سادسا -مدى مساهمة طبيعة الثقافة التنظيمية في إعاقة تطبيق التعلم التنظيمي
ّ
باملؤسسة الجزائرية.
سابعا – عرض نتائج ّ
الدراسة ومناقشتها
-

ّ
التوصيات
خاتمة ّ
عامة
اقتراحات وآفاق ّ
الدراسة

ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

أوال-وصف خصائص عيّنة ال ّدراسة:

 )1توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر الجنس:

ضح توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر الجنس:
الجدول رقم ( )60يو ّ

المتغيّر
الجنس

الفئات

التكرارات

النّسبة%

ذكر

046

% 68.86

أنثى

01

% 31.06

اجملموع

103

% 100

فيما يتعلّق بتوزيع عيّنة ال ّدراسة حول اجلنس ،يالحظ أ ّن ال ّذكور يش ّكلون ()%68.86من عيّنة
املتممة والبالغة ( ،)%31.06ويرى الطّالب أ ّن طبيعة العمل يف
ال ّدراسةّ ،أما اإلناث فيش ّكلون النّسبة ّ
خاصة املتعلّقة بنقل أعمدة
القطاع املدروس يعتمد على املمارسة امليدانية اليت تتناىف والطّبيعة األنثوية ّ
الصعوبة والقسوة يف اخلارج واالستعداد
أنابيب الغاز ،وإنتاج املولّدات وتركيبها والذي يتفاوت بني ّ
السري احلسن لشبكات التّوزيع والنّقل .فقد
ال ّدائم للتّ ّ
دخل وإصالح األعطال يف أي وقت لضمان ّ
الحظنا أثناء معاينتنا امليدانية أ ّن العنصر النّسوي ال يوجد إطالقا كعامل تنفيذ مقارنة ب  06عاملة
تقنية ،وأغلب العامالت متمركزات باملديرية والوكاالت التّجارية لطبيعة الوظائف اإلدارية اليت تفوق
تصورنا ،واليت امت ّدت كذلك
الوظائف التّقنية ،وهذا ما ميكن ارجاعه اىل عامل ثقايف ورؤية جندرية يف ّ
املؤسسات االقتصادية كنسق اجتماعي شحن بتلك الفواصل اجلنسية واليت ح ّددت تلك الفواصل
اىل ّ
الوظيفية.
الرقمي جيعلنا نقف لدى مسالة ذكورية و أنوثية توزيع املناصب واليت حتدث
إن هذا الوصف ّ

الشركات املتع ّددة اجلنسيات ( ،)1ففي الثّقافات
عنها" هوفستاد "يف دراسته ألبعاد الثقافات الوطنية يف ّ
الرجال على ّأّنم أكثر ضمانا ،وينظر إىل النّساء
اليت متتاز بدرجة ذكورية مرتفعة غالبا ما تنظر إىل ّ
الضعيفة ال تشهر فيها تلك التّفرقة
على أّنن أكثر رفعة وأدبا ،ويرى أ ّن الثّقافات ذات درجة ال ّذكورية ّ
الرجال ،وان درجة حصول النّساء على مواطن شغل تقنية يف الثّقافات ال ّذكورية كاليابان
بني النّساء و ّ

)(1

املؤسسات اليت تتواجد هبا  ،من خالل أبعاد ع ّدة ،واليت ختتلف باختالف
 -خلص" هوفستاد "من خالل دراسته إىل نتيجة مفادها أ ّن للمجتمعات تأثري على ّ

املؤسسة ،وا ّن تلك األبعاد املختلفة مت ّكن يف حاالت عديدة من الكشف عن بعض أسرار
كل جمتمع ،حبيث تنتقل كمضامني قيمية تشكل سلوك األفراد داخل ّ
ّ

والمؤسسة"،ط ،3منظمة املرأة العربية  ،مصر،
املؤسسة .انظر عائشة التايب "،النّوع وعلم اجتماع العمل
ّ
املعتقدات والفرضيّات األساسية اليت تتح ّكم يف ثقافة ّ
 ،2011ص .40
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

السويد والنّرويج أو
اقل بكثري مما حيصلن عليه يف الثّقافات النّسوية كما هو شان ّ
والنّمسا مثال هي ّ
()1
هولندا،
 )2توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر العمر:

ضح توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر العمر:
الجدول رقم ( )60يو ّ

المتغيّر

العمر

الفئات

التكرارات

النّسبة%

أقل من  00سنة

63

% 0,31

من  03إىل 34سنة

90

% 28.03

من  13إىل 44سنة

191

% 59.50

من  03إىل 04سنة

04

%8.41

أكثر من  36سنة

30

%3.74

اجملموع

103

%366

يالحظ أ ّن أعلى شرحية للعمر ألفراد العيّنة ترتاوح ما بني  13إىل 44سنة بلغت ( )% 59.50ثّ
الرتبة الثّالثة فتحتلها نسبة األفراد الذين يرتاوح
يليها ما بني  25إىل  10سنة بنسبة (ّ ،)%28.03أما ّ
الرابعة فتحتلها نسبة األفراد الذين يرتاوح
الرتبة ّ
أعمارهم من  45إىل 49سنة تعادل (ّ ,)%8.41أما ّ
قل شرحية فهي ممثّلة يف فئتني  ،الفئة األوىل ممثّلة
أعمارهم من  03إىل 04سنة بنسبة ( ّ , )% 8,41أما أ ّ
أقل من  00سنة
يف األفراد الذين أعمارهم أكثر من  36سنة بنسبة (ّ ) % 1.41أما آخر فئة فهي ّ
بنسبة (.)% 0,31
مؤسسة ذات أمهية اسرتاتيجية تتطلّب أفراد ذوي
مؤسسة سونلغاز ّ
من هنا نستطيع القول أ ّن ّ
خاصة ميارسون الوظائف اإلدارية كرؤساء األقسام واملصاحل وهذا ما ّأدى إىل ارتفاع
كفاءات وخربات ّ
توضح أ ّن خمطّط
أقل من  30سنة) فهي ّ
نسبة الفئة الثّانية و الثّالثة ( 00-03سنة)ّ ،أما النّسبة األخرية ( ّ
حتصلت على
التّوظيف املعمول به حاليا يعتمد على استقطاب وتوظيف الفئات وا ّ
ملؤهلة واليت ّ
خاصة يف ميدان التّسيري وأيضا توظيف حاملي شهادة
شهادات جامعية وال يتع ّدى سنّها  16سنة ّ
()2
مهندس دولة يف الكهرباء والغاز.

) -(1عائشة التايب ،مرجع سبق ذكره ،ص .41
)(2

الساعة 33:16
– مقابلة مع مسؤول املوارد البشرية بشركة سونلغاز يوم  30فيفري  .0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

المتحصل عليه:
المؤهل العلمي
 )3توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر ّ
ّ

المتحصل عليه:
الجدول رقم ( )10توزيع العينة وف ًقا لمتغيّر المستوى التعليمي
ّ

المتغيّر

المستوى التّعليمي

الفئات

التكرارات

النّسبة%

ابتدائي

0

% 66

متوسط

2

% 6.80

ثانوي

109

% 11.48

جامعي

210

% 83.00

اجملموع

321

% 366

لشهادات اجلامعية متثل
العمال حاملي ا ّ
من خالل نتائج اجلدول رقم ( ،)10نالحظ أ ّن نسبة ّ
أعلى نسبة ( )%83.00ما بني مهندسني ومحلة ليسانس وشهادة ماسرت ،شهادة ، DUEAإذا ما قورنت
بالنّسبة املوالية ( )% 11.48واملرتبطة بذوي املستوى الثّانوي كما ،يالحظ وجود معدوم لذوي املستوى
االبتدائي.
ّأما نسبة األشخاص ذوي التّعليم متوسط فهي ( )%6.80ومتثّل العامالن املقبالن على

التّقاعد ،هذه النّسب هي الطّبيعية لتسلسل اإلدارة بني املستويات املنخفضة من العمل اإلداري.
املؤسسة ذات النّشاط املايل على
غالبية املوظّفني من أصحاب املستوى اجلامعي سببه حرص ّ
السياسات احلديثة ،كم أ ّن خمطّط
استقطاب العمالة ّ
املؤهلة علميًا ،واليت ّ
تسهل مهمة تطبيق األسس و ّ
صلت على
التّوظيف املعمول به حاليا يعتمد على استقطاب وتوظيف الفئات ّ
املؤهلة واليت حت ّ
خاصة يف ميدان التّسيري وأيضا توظيف حاملي شهادة مهندس دولة يف الكهرباء
شهادات جامعية ّ
مؤهالت علمية يف كثري من أنشطتها اإلدارية والفنية
والغاز .كما أّّنا ّ
املؤسسة إىل ّ
تدل على حاجة ّ
()1
السوق.
ّ
املتخصصة ملواكبة التّنافس واقتصاد ّ
أهم احلاجات اليت ختلق التّحفيز يف
فالتوافق بني املستوى العلمي وطبيعة العمل حي ّقق للفرد أحد ّ
العمل لدى املوظّف ،واليت حتدث عنها" أبراهام ماسلو "يف نظريته سلم احلاجات وهي احلاجة إىل
إثبات ال ّذات.

)(1

الساعة 38:16
– مقابلة مع رئيس قسم احملاسبة واملالية بشركة سونلغاز يوم  30فيفري  0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 )4توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر عدد سنوات الخدمة:

الجدول رقم ( )60توزيع العيّنة وف ًقا لمتغيّر عدد سنوات الخدمة:

المتغيّر

عدد سنوات الخبرة

الفئات

التكرارات

النّسبة%

أقل من  0سنوات

48

% 29,91

من  3إىل  4سنوات

300

% 38,63

من  36إىل  06سنة

63

% 26,48

 06سنة فأكثر

38

% 4,98

اجملموع

103

% 100

مبراجعة نتائج اجلدول رقم ) (08جند أ ّن ما نسبته ( )% 46من مفردات العيّنة املدروسة يتمتّعون
السنوات األخرية.
خبربة عمل تفوق اخلمس سنوات ،و هذا ّ
يدل على أ ّن مع ّدالت التّوظيف زادت يف ّ
نسبة األشخاص احلاملني للخربات داخل سونلغاز ألقل من()0سنوات تعادل ( )% 29,91وهي
نسبة طبيعية بالنظر إىل أ ّن شركة سونلغاز يف  0638أطلقت أكرب مسابقة توظيف يف خمتلف
وضخ دماء جديدة فيها ،متاشيا مع املخطّط الذي سطّرته
خصصات من أجل تعزيز قدراهتا البشرية ّ
التّ ّ
تقل خربهتم عن  36سنوات ق ّدرت نسبتهم
ّ
الشركة لتعزيز قدراهتا اإلنتاجية  ،نالحظ أيضا ا ّن الذين ّ
ب ( )% 86.30وهم ميثّلون يف الغالب خمرجات التّعليم العايل أي احلاصلني على شهادات جامعية ،
القوة العاملة أل ّن عامل اخلربة له ال ّدور األساسي يف
ويعكس هذا كلّه سياسة ّ
الشركة يف احلفاظ على ّ
الشابة ذات
الشركة باستمرار حباجتها من العناصر ّ
مؤسسة ،مع االهتمام بتطعيم ّ
جناح واستمرارية كل ّ
جممع
الكفاءةّ .أما من تزيد مدة خربهتم عن 06سنة وهم ميثّلون مرحلة ما قبل اإلصالحات اليت عرفها ّ
كل
سونلغاز .هذه النّسب ميكن أن تعطينا صورة رقمية وعددية عن وجود جيلني خمتلفني حيمل ّ
مؤسسة على تكوينه القاعدي ،واآلخر
منهما منطني خمتلفني من املعرفة ،األ ّول حيمل معارف ظاهرية ّ
حيمل معارف كامنة حبكم م ّدة خدمته الطّويلة وجتاربه املختلفة ،ميكن أن ميثّل تكاملهما رافعة أساسيّة
يف بناء تكوين تكاملي.
 )5توزيع مفردات العينّة وف ًقا لمتغيّر المستوى الوظيفي:

الجدول رقم ( )09توزيع العيّنة وف ًقا لمتغيّر المستوى الوظيفي:

المتغيّر
المستوى الوظيفي

الفئات

التكرارات

النّسبة%

إطارات Cadres

41

%00.40

عمال التح ّكم Maîtrise

383

%06.63

عمال التنفيذ Exécution

334

% 18.03
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة
اجملموع

103

% 366

عمال التّح ّكم تعادل (06.63
منط خمتلف من خالل هذه اإلحصائيات نكتشف أن نسبة ّ
)%وهي أعلى إذا ما قورنت مع نسبة التّنفيذيني ( )% 18.03يعترب هذا التّوزيع طبيعي بالنّظر إىل

عمال التّح ّكم والتّنفيذ على بقيّة األصناف األخرى ،حيث
طبيعة جمتمع ال ّدراسة حبيث يطغى عدد ّ
خاصة مصلحة احملاسبة والكهرباء والغاز.
ي ّ
توزع أفراد عيّنة التّح ّكم على خمتلف املصاحل واألقسام ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

كل عبارة بشيء من
 سنحاول يف هذا العنصر اختبار ّ
صحة الفرضيّة األوىل من خالل الوقوف عند ّ
ككل.
التّحليل ،ث نقوم بتقدمي حتليل عام للفرضيّة ّ
الرئيسية األولى مفادها:
 -الفرضيّة ّ

بالمؤسسة الجزائرية مرتفعة.
درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي
ّ

ويتفرع عن هذه الفرضية األوىل الفرضيّات اجلزئية التالية:
ّ

.1

باملؤسسة اجلزائرية مرتفعة.
درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال االستراتيجي ّ

.3

متوسطة.
باملؤسسة اجلزائرية ّ
درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال الثقافي ّ

.2



متوسطة.
باملؤسسة اجلزائرية ّ
درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي ّ

الفرضيّة الجزئية األولى:

باملؤسسة اجلزائرية مرتفعة.
 درجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجال االستراتيجي ّ

مؤسسة لديها استراتيجية:
 )1مدى دراية المبحوثين على أنّهم يعملون في ّ

ضح إجابة المبحوثين حول عملهم على تعزيز فكرة لدينا دراية بأننا نعمل في مؤسسة لديها
جدول رقم ( )12يو ّ
استراتيجية".

رقم العبارة

64

العبارة

دلينا دراية بأننا نعمل يف
مؤسسة اسرتاتيجية
ّ

ت
%

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

303

46

00

03

11

103

14,84

16.31

31343

4344

36.06

366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.00

االنحراف
المعياري

1.1

يتبني من اجلدول رقم ( )12أ ّن العبارة اليت تقيس مدى دراية املبحوثني على أ ّّنم يعملون يف
ّ
قدر ب ( 1.46ينتمي جملال املدى الرابع:
مؤسسة لديها اسرتاتيجية حصلت على ّ
ّ
متوسط حسايب عام ّ
املوضحة يف
[ّ [0.0_1.3
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .من خالل النّتائج ّ
اجلدول أعاله ،يرى ما نسبته ( )%14,84من املبحوثني أ ّن لديهم ال ّدراية الكافية بأ ّّنم يعملون يف
شركة اسرتاتيجية .ما نسبته ( )%16.30من املبحوثني يرون أنّه غالبا ما تسري شركتهم وفق اسرتاتيجية
عامة.
ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

العامة لمجموعة سونلغاز
ويرى أحد اإلطارات أ ّن الشركة تعتبر وحدة تنفيذية للخطّة االستراتيجية ّ
()1
وأ ّن هذه الخطّة تأخذ بعين االعتبار مجموعة من األهداف االستراتيجية والعمليّة.

عامة وهي
يف حني يرى ما نسبته ( )%36.06من املبحوثني أ ّن شركتهم ال تسري وفق اسرتاتيجية ّ
نسبة ضئيلة مع أ ّّنا تؤخذ بعني االعتبار ،فعدم االطالع على حمتوى االسرتاتيجية من قبل ( )11عامل
رد بعض
العمال على األهداف االسرتاتيجية الواجب حتقيقها ،وكان ّ
راجع لعدم مشاركة واضطالع ّ
()2
خاصة تشرح المسار االستراتيجي لها.
اإلطارات أ ّن ال ّ
شركة تصدر ع ّدة دوريات ونشرات ّ
ضعف:
 )2مدى ميل ال ّ
القوة وال ّ
شركة ألجراء تحليال استراتيجيا لبيئتها للتّعرف على نقاط ّ

ضعف:
شركة ألجراء تحليال استراتيجيا لبيئة عمل ال ّ
ضح ميل ال ّ
القوة وال ّ
جدول رقم ( )13يو ّ
شركة للتّعرف على نقاط ّ

رقم
العبارة

66

العبارة

جتري ّ
الّشكة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة معل
ّ
القوة والضّ عف
الّشكة للتّعرف عىل نقاط ّ

دائما

غالبا

43
ت 360
06313 13346 %

االنحراف

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

المتوسط
ّ
الحسابي

المعياري

63
0330

18
3330

33
1301

103
366

3.07

1.12

الشركة ألجراء حتليال اسرتاتيجيا
يتبني من اجلدول رقم ( )13أ ّن العبارة اليت تقيس مدى ميل ّ
ّ
قدر ب
لبيئة عمل ّ
القوة و ّ
الضعف  ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
الشركة للتّعرف على نقاط ّ
الرابع[0.0_1.3[ :يد ّل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
( )1.40ينتمي جملال املدى ّ
الشركة جتري حتليال اسرتاتيجيا مقارنة بنسبة
يرى ما نسبته ( )%13,46من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة بإجراء هذا التّحليل االسرتاتيجي.
( )%1,01نافية قيام ّ
شركة تستعمل أداة " » SWOT Analysisللّتحليل االستراتيجي لمعرفة
صرح أحد اإلطارات أ ّن ال ّ
ّ

ضعف ( (Weaknessesوالفرص) (Opportunitiesوالتّهديدات
القوة ((Strengthsوال ّ
نقاط ّ
مجرد فكرة فقط) ووضعها موضع ال ّدراسة والتّحليل.
)( (Threatsسواء كانت قائمة فعالً ،أو ّ

الشركة ال جتري حتليال اسرتاتيجيا لبيئة عمل
وأيضا يرى ما نسبته ( )%1,01من املبحوثني أ ّن ّ
()3
الضعف ،وهذا التحليل ال يتع ّدى أن يكون حتليال شكليا.
ّ
القوة و ّ
الشركة للتّعرف على نقاط ّ

)(1

الساعة 33:03
–مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  30فيفري  0606على ّ

)(3

الساعة 33:03
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  30فيفري  0606على ّ

)(2

الساعة 33:03
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  30فيفري  0606على ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

ككل
شركة
حل المشكلة كونها مشكلة ال ّ
ّ
 )3مدى وجود رؤية وخطّة مشتركة بين اإلدارة والموظّفين ل ّ
وليس لقسم واحد فقط:
لحل المشكلة كونها
جدول رقم ( )14يو ّ
ضح إجابة المبحوثين حول مدى وجود رؤية وخطّة مشتركة بين اإلدارة والموظّفين ّ
ككل وليس لقسم واحد فقط:
مشكلة ال ّ
شركة ّ

رقم
العبارة

64

العبارة

هناك رؤية ّ
وخطة مشرتكة بني الإدارة
وامل ّ
وّيني لح ّل املشةلة وواها مشةلة ّ
الّشكة
كلكّ وليس لقسم واحد فقط.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

46

330

66

30

33

103

10364 16331 %

0430

1340

1301

366

ت

المتوسط
ّ

الحسابي

3,85

االنحراف
المعياري

1.01

يتبني من اجلدول رقم ( )14أ ّن العبارة اليت تقيس مدى وجود رؤية وخطّة مشرتكة بني اإلدارة
ّ
ككل وليس لقسم واحد فقط ،حصلت العبارة على
واملوظّفني حل ّل املشكلة كوّنا مشكلة ّ
الشركة ّ
يدل على درجة
قدر ب ( .)%1.63ينتمي جملال املدى الرابع[0.0_1.3[ :و ّ
ّ
متوسط حسايب عام ّ
مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
حلل املشكلة من
يرى ( )%16,31أ ّن إلدارة ّ
الشركة رؤية وخطّة مشرتكة بينها وبني املوظّفني ّ
الضوء على مشاكل العمل إلجياد حلول هلا.
خالل عقد لقاءات دورية إللقاء ّ
الشركة رؤية وخطّة
العمال أنّه غالبا ما تكون إلدارة ّ
يف حني يرى ما نسبته ( )%10.64من ّ
حلل املشكلة من خالل تفضيل االتصال املباشر باملسؤول.
مشرتكة بينها وبني املوظّفني ّ
الشركة ليست هلا رؤية وخطّة مشرتكة بينها وبني
العمال أ ّن إدارة ّ
ويرى ما نسبته ( )%1,01من ّ
يضطرهم يف كثري من األحيان لالتصال بالنقابة لطرح املشكل أو االتصال
حلل املشكلة مما
ّ
املوظّفني ّ
للتوسط من أجل حلّه .
باملعارف ّ
يؤدي إىل
العمال ،ممّا ّ
ويرى البعض أنّه يف كثري من األحيان جند أ ّن املسؤول يتفادى احلوار مع ّ
حىت وان كانت هناك
انتشار ّ
الشائعات ،وتع ّدد املشاكل و ّ
الصراعات النّاجتة عن سوء االتصال ّ
املقصرين لتفادي اّنيار العالقات
اجتماعات فهي عقيمة .وهناك من مييل إىل عدم إثارة املشاكل مع ّ
املؤسسة ،ال ّن أغلبيتهم
ّ
ألّنا متشابكة مع االرتباطات األسرية والقبلية والعالقات االجتماعية خارج ّ
السائدة يف اجملتمع اجلزائري ،جيعل اإلدارة متيل إىل
من أبناء املنطقة .وأل ّن واقع الثّقافة االجتماعية ّ
املقصرين ،وحماولة إخفاء األمر عن اإلدارة العليا ....اخل .وهو األمر
التّسامح
ّ
وغض الطّرف عن ّ
يهتم
الذي جيعل من املوظّف مثلما أ ّكده" ارجريس "مستهرتا غري عابئ بشيء ،فيتكاسل ويرتاخى وال ّ
بالتّنظيم وأهدافه"
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

العمال في تحديد أهداف اإلنتاج  /الخدمة  /المخرجات ،وعدم
 )4مدى اعتماد الشركة على مشاركة ّ

التفرد في اتخاذ القرارات االستراتيجية:
ّ

العمال في تحديد أهداف اإلنتاج  /الخدمة /
جدول رقم ( )15يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى اعتماد الشركة على مشاركة ّ
التفرد في اتخاذ القرارات االستراتيجية:
المخرجات ،وعدم ّ

رقم

العبارة

العبارة

تعمتد رشكتنا عىل مشاركة ّ
املوّيني يف حتديد
أهداف الإنتاج  /اخلدمة  /اخملرجات .وعدم
التيرد يف اختاذ القرارات

36

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

8

3

33

33

060

103

1301

0384

66304

366

3338 3364 %

المتوسط
ّ

الحسابي

1.47

االنحراف
المعياري

0.75

متوسط
ّ
االول[3.6_ 3[ :حصلت على ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )15أ ّن العبارة تنتمي جملال املدى ّ
ويدل على درجة ضعيفة جدا من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
قدر ب (ّ )3.00
حسايب عام ّ
من خالل النتائج املقدمة جند أ ّن الفئة املمثّلة بنسبة ( )%66304وهي نسبة عالية ج ّدا ترى بأ ّن
العمال يف حتديد األهداف ،ويرون أ ّن املدراء يتمتّعون بدرجات عالية من
شركة ال تعتمد مشاركة ّ
ال ّ
الصورية اليت ال
القدرة على التّنظيم واإلقناع ،األمر الذي ينتهي بوجود املوظّفني اآلخرين للمشاركة ّ
للعمال املشاركني.
حت ّقق احلماس للقرارات املتّخذة وهذا يفرض وجود مستوى ثقايف مرتفع ّ

سرية القرارات المتعلّقة باستراتيجية المؤ ّسسة ال يمكن
يرى رئيس قسم الموارد البشرية أ ّن ّ
والرأس المف ّكر والمهيمن
السلطة العليا في المشروع ّ
مشاركتها ،فإنّها من صالحيات مجلس اإلدارة ،وهي ّ
العامة وتصريف أموره بما يح ّقق أهدافه المنشودة ويمكن أن يكون
السياسات ّ
على وضع الخطط ورسم ّ
()1
إشراك المرؤوسين في أمور بسيطة طلبا لالقتراحات.

العمال يف حتديد
الشركة تعتمد على مشاركة ّ
ث تأيت نسبة ( )%3.64اليت ترى العكس وأ ّن ّ
الرفض.
األهداف وهو أمر بعيد عن الواقع بالنظر لنسبة ّ
تكون العامل من خالل احتكاكه بزمالئه:
 )5مدى ّ

والزبائن وعن
جدول رقم ( )16يو ّ
تكون العامل من خالل احتكاكه بزمالئه ،بالموّزعين ّ
ضح إجابة المبحوثين حول مدى ّ
طريق تنظيم زيارات ميدانية لوحدات ألخرى.
رقم
العبارة

33

)(1

العبارة

يتكون العامل من خالل احتاككه
يف رشكتنا ّ
بزمالئه

دائما

غالبا

ت 364 336
11,11 18348 %

الساعة 30:13
– .مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  03فيفري  0606على ّ

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

84
0634

34
331

30
1341

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.47

1.06
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تكون العامل من خالل احتكاكه
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )16أ ّن العبارة اليت تقيس مدى ّ
املتوسط احلسايب جند أنّه
قدر ب ( )1.40من خالل ّ
بزمالئه ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .
الرابع [0.0_1.3[ :وهو ّ
ينتمي جملال املدى ّ
يرى ما نسبته ( )% 18,48من العمال أنّه من خالل احتكاك العامل مع زمالئه سيستفيد
ختص أهداف املؤسسة وبيئتها وهيكلها التّنظيميّ ،أما أهمية التّكوين من
املتكون من معلومات أساسية ّ
ّ

العامة المصروفة على مواردها
بالزمالء بالنّسبة
خالل االحتكاك ّ
للمؤسسة فهي تتض ّمن تقليل التّكاليف ّ
ّ
()1
البشرية من خالل تكوينهم ومتابعتهم ،والمحافظة على التّجهيزات من التّلف وتقليل الغياب عن العمل.

كون له باع وخربة يف
يف حني رأى ( )% 1,41من العمال أ ّن هذا النّوع من التّكوين حيتاج مل ّ
الزمالء قد ال
العمال ذكر أ ّن االحتكاك مع ّ
التّكوين ألنّه نشاط متغ ّري ومتج ّدد .ويف مقابلة مع أحد ّ
يفيد إالّ اجلدد الذين ال ميلكون خربة.
حل مشكالت العمل:
 )6مدى سعي ال ّ
شركة للتّكوين من خالل التّدريب على ّ

حل المشكالت:
جدول رقم ( )17يو ّ
ضح إجابة المبحوثين حول مدى سعي الشركة للتّكوين من خالل التّدريب على ّ
رقم

العبارة

العبارة

30

يف رشكتنا يكون التّكوين من خالل التّدريب
عىل ح ّل مشالكت العمل.

دائما

غالبا

48
ت 366
04343 11380 %

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

86
03,36

08
6336

01
4334

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.07

1.21

قدر ب (.)1.43
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )17أ ّن العبارة حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .
الرابع [0.0_1.3[ :وهو ّ
ينتمي جملال املدى ّ
حل مشكالت العمل
يؤمن ( )% 11,80من املوظّفني بأ ّن التّكوين من خالل التّدريب على ّ
مينح الفرصة لعقد دورات تدريبية مشرتكة وعمل نشاطات مجاعية لتعزيز مهارات العمل بالفريق من
حلل مشكالت العمل.
جهة ،ومن جهة أخرى فرصة ّ
العمال،
( )% 4.34من العمال يرون أ ّن ّ
هتم معظم ّ
املؤسسة ال تعمل على حتديد املشاكل اليت ّ
حلل مشاكل العمل من خالل العمل اجلماعي ال ميكن أن يرقى إىل حتليل املشاكل
وأ ّن التّكوين ّ
التعمق إالّ من خالل اخلربة واملعرفة.
بدرجة من ّ

)(1

الساعة 33:16
– .مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  03فيفري  0606على ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 عرض النّتائج المتعلّقة بالفرضيّة الجزئيّة األولى:
والرتب إلجابة المبحوثين على
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )18يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية ّ

العبارات المتعلّقة بمدى ممارسة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجال االستراتيجي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز
رقم

العبارة

بوالية البيّض.

العبارات

دلينا دراية بأننا نعمل يف رشكة دلاهيا
4
اسرتاتيجية
جتري ّ
الّشكة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة
 6معل ّ
القوة
الّشكة للتّعرف عىل نقاط ّ
والضّ عف
هناك رؤية ّ
وخطة مشرتكة بني الإدارة
 4و ّ
املوّيني لح ّل املشةلة وواها مشةلة
ّ
الّشكة كلكّ وليس لقسم واحد فقط.
تعمتد رشكتنا عىل مشاركة العامل يف
حتديد أهداف الإنتاج  /اخلدمة /
36
اخملرجات .وعدم التيرد يف اختاذ
القرارات الاسرتاتيجية.
يتكون العامل من خالل
يف رشكتنا ّ
33
احتاككه بزمالئه.
يف رشكتنا يكون التّكوين من خالل
 30التّدريب عىل ح ّل مشالكت العمل
بشلك جامعي.

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

303

46

00

03

11

103

3134

36.06 4344

16.30 14384 %

63

18

33

103

06313 13346 %

0330

3330

1301

366

330

66

30

33

103

10364 16331 %

0430

1340

1301

366

ت

8

3

33

33

060

103

%

3364

3338

1301

66304 0384

366

ت

336

ت

ت

360

46

43

366

364

84

34

30

103

11311 18348 %

0634

33,

1341

366

86

08

01

103

03336

6336

4334

366

ت

366

48

04343 11380 %

درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجال االستراتيجي

المتوسط

الحسابي

3.00
3,74

3,85

االنحراف
المعياري

1.3
1.14

1.61

الترتيب

3
7

4

الدرجة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

1,24

6.07

0

ضعيفة

3,94

1.60

1

مرتفعة

3,75

1.41

3.30

1.70

7

مرتفعة
متوسطة

املؤشرات املرتبطة
الرقم  12إىل الرقم  )36ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
الشركة حمل ال ّدراسة ،يتّضح:
بدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال االستراتيجي يف ّ

قدر ب ( )1.16وباحنراف معياري ق ّدر ب
أ ّن العبارات حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالث[1.0_0.4[ :وهو ّ
( .)3.08من خالل ّ
متوسط من املوافقة ألفراد عينة ال ّدراسة.
مستوى ّ
سجلنا وجود مخس استجابات مرتفعة من طرف املبحوثني متثّلت يف "دراية املبحوثني أّنم يعملون
ّ 
الشركة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة عملها للتّعرف على نقاط
يف شركة لديها بعد اسرتاتيجي" ،و"جتري ّ
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حلل ما
تكون العامل من خالل احتكاكه بزمالئه" ،وعمل ّ
القوة و ّ
الضعف" وأيضا " ّ
ّ
الشركة املشرتك ّ
حل مشكالت العمل بشكل
وتعزز ّ
يعرتضها من مشاكل"ّ .
الشركة التّكوين من خالل "التّدريب على ّ
مجاعي" ،والذي من شأنه تعزيز التّعلّم التنظيمي.
الشركة هبذه املفاهيم وأمهية تطبيقها ليتم من خالهلا
 يعزو الطّالب هذه النّتيجة إىل إميان إدارة ّ
العمال اجلدد.
العمال ذو اخلربة العالية لرفع كفاءة ّ
استثمار كفاءات وقدرات ومهارات ّ
الشركة املنتهجة وبدرجة مرتفعة
 من النّاحية االسرتاتيجيّة يتوافر لدى املوظّف وعي بإسرتاتيجية ّ
القوة
جلميع النّظم ّ
اخلاصة باملوارد البشريّة من إجراء حتليل اسرتاتيجي لبيئة عملها للتّعرف على نقاط ّ
العامة ال ّداخلية واخلارجية
و ّ
الضعف ،وإجراء رؤية وخطّة مشرتكة بني اإلدارة واملوظّفني لتنمية العالقات ّ
عامة قائمة
وجعل هذا اهلدف من ضمن أهدافها االسرتاتيجية .وأ ّن هذه األخرية هلا خطّة اسرتاتيجية ّ
على التّنويع يف األنشطة سواء كان ذلك حملّيا ،إقليميا وحىت دوليا .واهلدف من ذلك حتقيق
االستمرارية والنّجاح.
العمال يف مراقبة نتائج العمل وعدم ومسامهتهم يف حتديد حمتواه،
 من ناحية االرتباط بني مشاركة ّ
وأهدافه من حيث اخلدمات واملخرجات فهو بعيد املنال يف الوقت احلايل ،فاملستويات اإلدارية العليا
الرؤى .فهي تسعى للحفاظ على الوضع
يف ّ
الشركة ال تسعى ملشاركة ّ
العمال يف حتديد األهداف أو ّ
تنجر عنه نتائج سلبية ،هلذا فهي ال هتتم كثريا بتنمية املشاركة وجعلها
احلايل وتفادي التّغيري ،اليت قد ّ
اسرتاتيجية ،فاملشاركة اجلماعية ميكن أن تكون أفضل من املشاركة الفردية يف اختاذ القرارات ،الن رأي
تضم العديد من اخلربات املتنوعة
اجلماعة ميثّل خالصة ألفكار األعضاء املتع ّددة اجلوانب واليت ّ
واألفكار ،وهذا هو األسلوب املمارس يف كثري من األنظمة احلديثة.
مبؤشر تنمية وتدريب األفراد وتكوينهم من خالل احتكاكهم بزمالئهم .فهذا من
ّ أما ما تعلّق ّ
املؤسسة وطبيعة عملهم وكيفية أدائهم ،وسرعة
شأنه تزويد املوظّف مبعلومات حول سياسة األفراد يف ّ
الرغبة يف العمل وحتسني الروح املعنوية وتقليل األخطاء .ممّا
ارتباط الفرد اجلديد بالشركة ممّا يولد ّ
العامة ال ّداخلية وهذه األخرية سوف تكون حافزا أمام
ّ
يسهل بدون شك حتقيق تنمية العالقات ّ
التّسريع بتطبيق التعلّم التّنظيمي يف هذا اجملال.
حل مشكالت العمل
 ويف نفس املنحى فإن ما تعلّق بنقل املعرفة واخلربة من خالل التّدريب على ّ
ألّنا
ظل مجاعات ّ
بشكل مجاعي ،فقد أبدى املوظّفون من خالل معاينتنا امليدانية رغبة يف العمل يف ّ
وتقوي التفاهم واملشاركة الوجدانية
تشبع احتياجاهتم االجتماعية ،وحتميهم من أي أخطار خارجيةّ ،
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املؤسسة أن
يتم حتقيق التّوازن بني إنتاجية الفرد وإشباع حاجاته .يف كثري من األحيان حتاول ّ
وبذلك ّ
ختلق من أفراد أقسامها مجاعات متماسكة لتجنّب فرصة ظهور مجاعة أو مجاعات عمل "غري رمسية"
قد تعرقل جهودها يف العمل.
تدل النّتائج اليت متّ عرضها سابقا واليت تتعلّق مبحتوى الفرضيّة الفرعيّة األوىل من فرضيّات هذه
ّ
ال ّدراسة أ ّن األطراف الفاعلة ،الذين مشلتهم ال ّدراسة مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق التّعلّم
السلوكيات متارس بصورة مرتفعة.
التّنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي بصورة ّ
متوسطة وإ ّن كانت أغلبية ّ
نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض يف اجملال
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة اجلزئية األوىل اليت مفادها :درجة تطبيق التّعلّم
االسرتاتيجي مورس بدرجة ّ
التّنظيمي يف المجال االستراتيجي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض مرتفعة مل تتح ّقق.


الفرضيّة الجزئية الثانية:

متوسطة.
درجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجال التنظيمي
بالمؤسسة الجزائرية ّ
ّ

كل
سنحاول يف هذا العنصر اختبار ّ
صحة الفرضيّة اجلزئية الثانية من خالل الوقوف عند ّ
ككل.
عبارة بشيء من التّحليل ،ث نقوم بتقدمي حتليل ّ
عام للفرضيّة اجلزئية ّ
العمال في فرق/جماعات:
 )1مدى تموقع ّ
رقم
العبارة

31

ضح إجابة المبحوثين لمدى تموقع العّمال في فرق/جماعات:
جدول رقم ( )19يو ّ
العبارة

يف رشكتنا يمتوقع الع ّمال يف فرق
وجامعات

دائما

ت
%

336
18,48

غالبا

60
03333

أحيانا

03
30363

نادرا

03
30344

أبدا

13
36346

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.07

االنحراف
المعياري

1.30

العمال يف فرق/مجاعات بشركة
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )19أ ّن العبارة اليت تقيس مدى متوقع ّ
قدر ب ( .)1.80ينتمي جملال
التّوزيع للكهرباء والغاز -البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .
املدى الرابع [0.0 _1.3[ :وهو ّ
الشركة الذي
يرى ما نسبته ( )% 18.48من املبحوثني ّأّنم يعملون يف فرق ومجاعات لطبيعة عمل ّ
عمال التّنفيذ .ويرى ( )% 03.33من العمال ّأّنم غالبا ما يعملون يف
يفرض هذا ّ
خاصة طبيعة عمل ّ
فرق ومجاعات.
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يف حني ترى نسبة ( )% 36.46أّنم ال يعملون يف فرق ومجاعات لطبيعة املهام اإلدارية خاصة يف
مقر املديرية والوكاالت التجارية اليت يغلب عليها العمل املكتيب.
ّ
 )2مدى اعتماد الشركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توثيق إنجازات األفراد:

ضح إجابة المبحوثين حول مدى اعتماد الشركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توثيق إنجازات
جدول رقم ( )20يو ّ
األفراد:

رقم
العبار

دائما

العبارة

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ة

30

نعمتد يف رشكتنا عىل تكنولوجيا املعلومات من
اجل توثيق اإجنازات الفراد.

ت
%

03

13

01

30360

36346

31306

38
3430
3

300

103

00300

366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.33

االنحراف
المعياري

1.70

يتبني من اجلدول رقم ( )20أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتماد الشركة على تكنولوجيا املعلومات
ّ
قدر ب ( )0.11ينتمي جملال املدى
من اجل توثيق إجنازات األفراد ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الثاين [0.8 _3.4[ :و ّ
الشركة تعتمد دائما على تكنولوجيا املعلومات من
يرى ما نسبته ( )%30.60من املبحوثني أ ّن ّ
أجل توثيق إجنازات األفراد.
الشركة نادرا ما تلجأ لتكنولوجيا املعلومات من
ويرى ما نسبته ( )%34.03من املبحوثني أ ّن ّ
أجل توثيق إجنازات األفراد.
الشركة ال حتتفظ أبدا خبربات أفرادها وإجنازاهتم أي أ ّن الشركة
عرب ( )%00.00من املبحوثني أ ّن ّ
ّ
حمل ال ّدراسة ال تتوفّر على آلية لالحتفاظ وختزين املعرفة.
ّ
السرعة للوصول إلى المعلومات
 )3مدى اعتماد الشركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توفير ّ
مستمر وثابت:
ونشرها بين األقسام واإلدارات بشكل
ّ
ضح إجابة المبحوثين حول مدى اعتماد الشركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توفير
جدول رقم ( )21يو ّ

رقم
العبار
ة

33

مستمر وثابت:
السرعة للوصول الى المعلومات ونشرها بين األقسام واإلدارات بشكل
ّ
ّ
العبارة

دائما

غالبا

43
نعمتد يف رشكتنا عىل تكنولوجيا املعلومات من ت 343
%
اجل توفري الرسعة للوصول اإىل املعلومات
04386 30333
ونّشها بني القسام بشلك مس متر واثبت

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

14

30

6

103

30333

1340

6366

366

المتوسط
ّ

الحسابي

7.37

االنحراف
المعياري

6.03

الشركة على تكنولوجيا املعلومات
تبني من اجلدول رقم ( )21أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتماد ّ
ي ّ
مستمر وثابت،
السرعة للوصول إىل املعلومات ونشرها بني األقسام واإلدارات بشكل
ّ
من اجل توفري ّ
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قدر ب ( .)0.13ينتمي جملال املدى اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامس[3 _0.1[ :
حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة جدا من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
و ّ
الشركة تعتمد دائما على تكنولوجيا املعلومات من
يرى ما نسبته ( )%30.33من املبحوثني أ ّن ّ
مستمر وثابت.
السرعة للوصول إىل املعلومات ونشرها بني األقسام بشكل
ّ
أجل توفري ّ
يسمى " ،"NOVAال يمكن الولوج إليه إالّ عن طريق
تبنّت الشركة ع ّدة أنظمة معلوماتية كنظام ّ
تخص فقط مجمع سونلغاز دون غيره ،أيضا وجود برنامج تنسيق ""Tansik
المؤسسة ،ألنّها شبكة داخلية
ّ
ّ
للتواصل بين المصالح ونقل المل ّفات والمعطيات بأسرع وقت وسهولة( )1إضافة الى برنامج "مالية"Malia
المرتبط بتسيير األجور وهو يمكن اعتباره آلية تكنولوجية لتخزين كل المعلومات المرتبطة بالمسار المهني

()2
الشركة غالبا
والتكويني للمنتسبين
لمجمع سونلغاز ككل  .يرى ما نسبته ( )%16.31من املبحوثني أ ّن ّ
ّ
ما تلجأ لتكنولوجيا املعلومات ملا هلا من األمهية االقتصادية والتكنولوجية العالية يف حني أنّه ال يوجد
أي من املبحوثني من يرى عكس ذلك.
ّ

 )4مدى مساهمة الشركة في تشجيع الحوار والتّواصل بين األفراد بشكل جماعي:
ضح إجابة المبحوثين حول مدى مساهمة الشركة لتشجيع للحوار والتّواصل بين األفراد بشكل
جدول رقم ( )22يو ّ
جماعي لتبادل األفكار والمقترحات لتحسين العمل:

رقم
العبارة

38

العبارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

يف رشكتنا هناك تشجيع للحوار والتواصل بني ت
%
الفراد بشلك جامعي لتبادل الفاكر

63

44

13

31

84

103

03336

366

واملقرتحات لتحسني العمل.

38333 36346 00383 08306

المتوسط
ّ

الحسابي

3.10

االنحراف
المعياري

1.74

قدر ب (.)1.36
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )22أ ّن العبارة حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة
ينتمي جملال -املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالثّ [1.0 _0.4[ :
يدل على درجة ّ
تشجع على احلوار والتّواصل بينها
ال ّدراسة .يرى ما نسبته ( )%08.06من املبحوثني أ ّن شركة سونلغاز ّ
وبني موظّفيها بشكل مجاعي لتبادل األفكار واملقرتحات لتحسني العمل.
تشجع على احلوار والتواصل
يف حني أ ّن ( )%34.41من املبحوثني يرون أ ّن الشركة غالبا ما ّ
وحساسة ،فهي تؤثّر على اجلانب النّفسي
بالرأي تع ّد مسالة ج ّد ّ
باعتبار أ ّن مسألة اإلدالء ّ
مهمة ّ
املؤسسة.
حيس بأنّه عضو فاعل ومشارك يف ّ
و ّ
السيكولوجي للعامل حبيث قد ترفع من معنوياته وجتعله ّ
)(1
)(2

الساعة 30:3:
–مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  03فيفري  0606على ّ

الساعة 14 :30
– مقابلة مع رئيس قسم ااألنظمة املعلوماتية  DRH DGISيوم 25فيفري  0606على ّ
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الفصل ّ
للدراسة

وهبذه الطّريقة تتولّد لديه عالقة طيبّة بينه وبني مسؤوليه ،وهذا ما أك ّدته نظرية العالقات اإلنسانية
املؤسسة ومدى
اهتم كثريا بالبعد اإلنساين والنّفسي للعامل داخل ّ
وعلى رأسها "إلتون مايو" الذي ّ
للمؤسسة وأيضا حتسني عالقات العمل وهي بطبيعة احلال جزء
عالقة هذا البعد بتحسني اإلنتاجية
ّ
العامة.
ال ّ
يتجزأ من العالقات ّ
فالشركة
تشجع على احلوار والتّواصلّ ،
ويرى ما نسبته ( )%38,33من املبحوثني أ ّن الشركة ال ّ
خاصة االسرتاتيجية منها يكون اهتمامها باجلمهور
املؤسسات اجلزائرية ّ
جل ّ
حسبهم شأّنا شأن ّ
اخلارجي على حساب اجلمهور ال ّداخلي.
 )5مدى مشاركة األفراد معارفهم وخبراتهم العملية مع الجميع:
ضح إجابة المبحوثين لمدى مدى مشاركة األفراد معارفهم وخبراتهم العملية مع الجميع.
جدول رقم ( )23يو ّ
رقم

العبارة

34

العبارة

يف رشكتنا يشارك الفراد معارفهم وخرباهتم
العملية مع امجليع

ت
%

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

80
3434
1

33
3433
1

88

61
0336
3

31

103

38333

366

06338

المتوسط
ّ

الحسابي

4.40

االنحراف
المعياري

1.30

يتبني من اجلدول رقم ( )23أ ّن العبارة اليت تقيس مدى مشاركة األفراد معارفهم وخرباهتم العملية
ّ
قدر ب ( .)0.46ينتمي جملال -املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالث:
مع اجلميع ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[[1.0 _0.4و ّ
يدل على درجة ّ
( )%34.41من املبحوثني يرون أ ّن مشاركة اخلربات واملعارف العملية واجب مهين*1من شأنه أن
املؤسسة ،وأيضا املسامهة يف حتسني عالقات
يساهم يف تنمية وتطوير عملية التّ ّ
وجه ال ّذايت خلدمة ّ
املؤسسة أنّه ميكن لسونلغاز
الرؤساء يقول إطار يف ّ
االتصال بني املوظّفني فيما بينهم وبني املوظّفني و ّ
العمال هم
كونتهم باستدعائهم لدورات تكوينية يكون فيها هؤالء ّ
أن تعتمد على أفرادها الذين ّ
()2
املكونني جلماعة أخرى.
ّ
يرتدد املشرف
العمال أنّه قد ّ
ويرى ما نسبته ( )%38.33من املبحوثني عكس ذلك ،ويرى بعض ّ
يف توجيه العامل ّإما لعدم قدرته أو لعدم رغبته بذلك -وهذا خطأ مهين -خشية من أن يصبح هذا
املؤسسة إىل
 *1يف األيام األوىل من استالم املوظّف اجلديد ملنصبه ومهامه
ّ
يتحصل على معلومات من أطراف عديدة داخل الشركة بطرق غري رمسية ،لذلك تلجأ ّ
املؤسسة وتارخيها وجمال عملها وأهدافها ومنط التّسيري
املؤسسة بتنظيم دورة تكوينية قصرية املدى لتزويدهم باملعلومات الكافية ّأوال حول ّ
عملية تكوينه سواء داخل ّ
السنوية واملرضية واالستثنائية وإجراءاهتا واألجور ومكوناهتا واملنح والعالوات وكيفية احلصول عليها
الراحة والعطل ّ
الرؤساء والنّظام ال ّداخلي هلا ،وتوقيت العمل وأيام ّ
وّ

الساعة
وّ
الرتقيات والتّأمينات االجتماعية .وقد تكون آلية من خالل مشاركة املوظّفني خربهتم .مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  03فيفري  0606على ّ
30:13
) - (2مديرية املوارد البشرية ،المادة  70من النظام الداخلي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغار"  ،S.D.Cاجلزائر ،مارس  ،0634ص12.
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الفصل ّ
للدراسة

مهمش داخل
حيس أنّه ّ
األخري منافسا له على املركز الذي يشغله وسبب آخر هو أ ّن العامل الذي ّ
الشركة ،يسعى الستعادة تأثريه من خالل احتكار وعدم تشاركها مع اآلخرين ،ممّا يعترب تقييدا للتّعلّم.
 )6مدى تطبيق الشركة للتعليمات التي ترسل لفروعها:
ضح إجابة المبحوثين حول مدى تطبيق الشركة للتعليمات التي ترسل لفروعها:
جدول رقم ( )24يو ّ
رقم
العبارة

36

العبارة

يف رشكتنا تطبق التعلاميت اليت ترسل
ليروعها.

دائما

غالبا

أحيا

نادرا

أبدا

المجموع

16 43
63
ت 40
0366 8363 04340 83386 %

33
6,41

103
366

نا

المتوسط
ّ

الحسابي

3.47

االنحراف
المعياري

1.30

الشركة
يتبني من اجلدول رقم ( )24أ ّن العبارة اليت تقيس مدى تطبيق التّعليمات اليت ترسله ّ
ّ
قدر ب ( .)1.00ينتمي جملال -املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالث_0.4[ :
لفروعها ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[1.0و ّ
يدل على درجة ّ
يرى ما نسبته ( )%83.86من املبحوثني أ ّن املسؤولني يصدرون جمموعة من اللّوائح واألوامر،
فأي
وعلى ّ
العمال واألعوان تسهيل انتقاهلا وتطبيقها بشكل مرتّب عرب مستويات اهليكل التّنظيميّ ،
املؤسسة االقتصادية ،من
مهمة داخل ّ
منظّمة ناجحة تعترب عملية اختاذ القرار وتطبيقه عملية إدارية ّ
الرمسيّة بني
السائدة املبنية على العالقة التبادلية ّ
شأّنا حتقيق أهدافها من خالل الثقافة التنظيمية ّ
الرئيس واملرؤوس.
ّ
 )7مدى قيام الشركة ببناء فرق عمل من أصحاب الخبرة لتقديم االستشارة:
ضح إجابة المبحوثين لمدى قيام الشركة ببناء فرق عمل من أصحاب الخبرة لتقديم
جدول رقم ( )25يو ّ
االستشارة:

رقم
العبارة

34

العبارة

يف رشكتنا يمت بناء فرق معل من أحصاب اخلربة
لتقدمي الاستشارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

34 00
ت 46 303
3.34 8.63 06.61 14 %

أبدا

المجموع

83
06.00

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.06

1.77

يتبني من اجلدول رقم ( )25أ ّن العبارة اليت تقيس مدى قيام الشركة ببناء فرق عمل من
ّ
قدر ب ( .)1.86ينتمي جملال
أصحاب اخلربة لتقدمي االستشارة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .
الرابع [0.0_1.3[ :وهو ّ
املدى ّ
الشركة بناء فرق عمل من أصحاب اخلربة لتقدمي
يتم يف ّ
( )%14من املوظّفني يرون أنّه ّ
اهلامة اليت تساعد على التّكوين اجليّد للفريق يف البداية هو جعل األعضاء
االستشارة ،فمن العوامل ّ
أهم ما مييّز الفريق عن اجلماعة هو أ ّن عضو الفريق يكون
ّ
املرشحني لتكوين الفريق خيتارون بعضهم ،و ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

أكثر ارتباطاً باملفهوم التّنظيمي للمنظّمة اليت يعمل فيها من حيث االلتزام باللّوائح والنّظم والتّعليمات
الشركة بناء فرق عمل من أصحاب
يتم يف ّ
املكتوبة .أيضا ( )%06.61من املوظّفني يرون أنّه غالبا ما ّ
وصرح إطار بالشركة أ ّن ما ال يدركه الكثريون هو أ ّن بناء فريق عمل هو أمر
اخلربة لتقدمي االستشارةّ ،
حل ألي من املشاكل اليت تعرتض طريق حتقيق أهداف
بالغ األمهية ويبلغ يف صعوبته صعوبة إجياد ّ
الشركة.

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضيّة الجزئيّة الثانية والتي مفادها:

والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )26يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ّ
رقم
العبارة

بالمؤسسة الجزائرية.
المبحوثين على العبارات المتعلّقة بمدى ممارسة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجال التنظيمي
ّ
العبارات

 31يف رشكتنا يمتوقع العامل يف فرق وجامعات
30

33

38

34
36

نعمتد يف رشكتنا عىل تكنولوجيا
املعلومات من اجل توثيق اجنازات
الفراد.
نعمتد يف رشكتنا عىل تكنولوجيا
املعلومات من اجل توفري الرسعة
للوصول اإىل املعلومات ونّشها بني
القسام بشلك مس متر واثبت
يف رشكتنا هناك تشجيع للحوار
والتواصل بني الفراد بشلك جامعي
لتبادل الفاكر واملقرتحات لتحسني
العمل.
يف رشكتنا يشارك الفراد معارفهم
وخرباهتم العملية مع امجليع.
يف رشكتنا تطبق التعلاميت اليت ترسل
ليروعها.

يف رشكتنا يمت بناء فرق معل من أحصاب
 34اخلربة لتقدمي الاستشارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

اجملموع

13

103

03
03
60
ت 336
30344 30363
36346
03333 18348 %
0
64
300
38
01
13
ت 03

103

00300 34303 31306 36346 30360 %

366

ت

343

30333 %
4
ت

63

43

6

103

1340 30333 04386

6366

366

31

84

103

44

14

13

30

03336 38333 36346 00383 08306 %
ت

80

33

88

61

31

38333 03363 06338 34331 34341 %
ت

40

63

43

16

33

34331 33361 01318 03301 00301 %
ت

346

366

64

00

8363 04340 83386 %

درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجال التنظيمي

366
103
366
103
366

4

1

103

0366

6341

366

املتوسط
احلسايب

1.80

0.11

0.13

1.36

0.46
1.00

االحنراف
املعياري

3.14

3.04

6.61

3.30

3.14
3.16

1.8

3.30

3.33

1.30

الرتتيب الدرجة

0

4

3

3

8
0
1

مرتفعة

ضعيفة

مرتفعة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

مرتفعة

متوسطة
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املؤشرات
الرقم  19إىل الرقم  )08ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
الشركة حمل الدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
املرتبطة بدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي يف ّ
باملؤسسة اجلزائرية ،حصلت على
العبارات اليت تقيس مدى تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي ّ
املتوسط احلسايب
قدر ب ( )1.11وباحنراف معياري ق ّدر ب ( .)3.14من خالل ّ
ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسط من املوافقة ألفراد عينة
جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالث[1.0_0.4[ :وهو ّ
يدل على مستوى ّ
ال ّدراسة على مستوى تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال االستراتيجي

سجلنا وجود ثالث استجابات مرتفعة من طرف املبحوثني متثّلت يف:
ّ
" يف شركتنا يتموقع العمال يف فرق ومجاعات "السرعة للوصول إىل املعلومات ونشرها
" نعتمد يف شركتنا على تكنولوجيا املعلومات من اجل توفري ّبني األقسام بشكل مستمر وثابت "
يتم بناء فرق عمل من أصحاب اخلربة لتقدمي االستشارة ".
 "-يف شركتنا ّ

 على مستوى تموقع الموظّفين في فرق وجماعات ،فحسب مالحظاتنا تعود هذه االستجابة
الشركة حمل ال ّدراسة امليدانية هو طبيعة األعمال وشروط تنفيذها ،إذ أ ّن أكثر
السائد يف ّ
للجو العام ّ
تتكون من جمموعة أفراد تربطهم عالقات عمل يف موقع واحد ويف
الفرق جناحاً وإنتاجية هي اليت ّ
منظّمة واحدة .إالّ أ ّن الطالب يرى أ ّن هناك شرحية كبرية من املستجوبني يتمركزون يف املديرية
والوكاالت التّجارية ذاتا الطّابع اإلداري والتّجاري الذي ال حيتّم العمل الفرقي.
السرعة للوصول إلى المعلومات ونشرها بين األقسام بشكل مستمر وثابت،
 عن ّ
مؤشر توافر ّ

فجاءت اجتاهات العاملني مرتفعة ،ممّا يضمن تناقل سلس للمعلومات داخل التّنظيم لتبادل املعرفة
تطور الوسائل التكنولوجية مل يكن ب ّد
واخلربات واالستفادة من جتارب اآلخرين وهذا مالح ّ
ظ ،ومع ّ
السريع واملتسارع بل تبنّت أحد هذه
من أن تواكب شركة الكهرباء والغاز  -البيض هذا التّطور ّ
ختزن
تبين نظام معلومايت ّ
األساليب ووظّفتها يف مجيع أقسامها ومحل قسم املوارد البشرية على عاتقه ّ
الشخصية /مسار التّكوين /احملاسبة واملالية) أل ّن تبادل
فيه مجيع املعلومات
بالعمال (احلياة ّ
ّ
اخلاصة ّ
املعلومات بني خمتلف الفاعلني فيها يعترب ضرورة عملية هلا.
ّ أما ماتعلّق بتشجيع الحوار والتواصل بين األفراد بشكل جماعي لتبادل األفكار والمقترحات

عامة تعاين من
لتحسين العمل .فقد ّ
فاملؤسسة اجلزائرية بصفة ّ
متوسطةّ .
تبني أ ّن هناك تشجيع بدرجة ّ

عدم تطبيق لغة احلوار ال ّداخلي املبين على املعايري العلميّة وهذا ما حيول دون إشباع احتياجات أفراد
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بالضرورة حافزا ممّا يزيد من ثقة
املؤسسة من املعلومات فإذا توفّرت هذه األخرية أصبحت تش ّكل ّ
ّ
مؤسسة
املؤسسة .إ ّن ما نستطيع قوله بالنّسبة لواقع ّ
وترابط هؤالء األفراد بأهداف واسرتاتيجيات ّ
سونلغاز وحتديدا شركة التوزيع بالبيض أ ّّنا مطالبة بإقامة سياسة اتصالية واضحة ضرورية من أجل
تفادي الوقوع يف جمموعة من التّناقضات وبالتّايل اإلخفاق الكلّي يف حتقيق مصاحلها وهذا عن طريق
املؤسسة ،وأال يرتك احلوار
تبين سياسة احلوار مع مجيع األطراف اليت تلعب األدوار األساسيّة داخل ّ
ّ
للصدفة والتّلقائية.

شركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توثيق انجازات األفراد
ّ أما ما تعلّق باعتماد ال ّ
حمل ال ّدراسة ال تتوفّر على آلية لالحتفاظ وختزين املعرفة.
فكانت االستجابة بدرجة ضعيفةّ ،
فالشركة ّ
الضمنية املتعلّقة خبربات
فبالرغم من وجود آليات تكنولوجية لتخزين املعارف الظّاهرية أو التّنظيمية ّ
ّ
السابقة وجتارب العاملني هبا لنقلها من أصحاب اخلربة
العاملني ،فهي ال تبذل جمهودا لتخزين جتارهبا ّ
بالشركة .مبعىن أ ّن اإلدارة مبا متلكه من تقنية فهي ال تسعى لالحتفاظ باملعرفة و
اىل حديثي العهد ّ
تطويرها ونشرها باحلجم املتوقّع منها ،وبالتاّيل نقول أنّه ال توجد ذاكرة تنظيميّة يف الشركة كون
ال ّذاكرة التنظيمية ترتبط أساسا باجلهود املنظمية ) اجلهود اليت تبذهلا اإلدارة يف خزن وتطوير املعارف(،
وليس اجلهود الفردية اليت تعترب عامال مساعدا على حتقيق ال ّذاكرة التنظيمية لكنّها ليست األساس.
 يف مقابل ذلك أثبتت معطيات ال ّدراسة الميدانية أ ّن أفراد العيّنة المدروسة يتشاركون
يتم احتكار املعرفة من
ويتبادلون المعارف المختلفة فيما بينهم ،بدرجة ّ
متوسطة أيضا فكثريا ما ّ

الكل يرغب يف
طرف بعض املوظّفني خوفا من فقداّنم التّميّز واألسبقية ،أو خوفا من املنافسة ،أل ّن ّ
فالشركة تسعى إلجياد بنية تساهم يف انسياب املعرفة وانتقاهلا بني املوظفون هذا ما
السريعةّ .
ّ
الرتقية ّ
يدخل يف إطار ما يعرف بالبيئة املناسبة للتعلم فحيازة املعرفة وعدم إشراك اآلخرين هبا يف هذه احلالة
ميكن أن يع ّد خطأ مهين يعاقب عليه النظام ال ّداخلي للشركة.

فالشركة تسعى
 كما اتّضح أ ّن تطبيق التّعليمات التي ترسل لفروع ال ّ
متوسطة ّ
شركة كان بدرجة ّ

يدل
الرؤساء واملرؤوسني ،وهذا ّ
لالهتمام التّدرجيي بالعالقات ّ
العامة ال ّداخلية ،وذلك من خالل تعاون ّ
الرئيس واملرؤوس داخل سونلغاز حتظى جبانب من االهتمام من طرف مسؤويل
على أ ّن العالقة بني ّ
اجلادة واملبذولة كما ذكرنا
املؤسسة ،إال أ ّن نتائج هذا املؤ ّشر ليست قوية واجيابية برغم احملاوالت ّ
هذه ّ
العامة داخل سونلغاز.
سابقا لتحسني وتنمية العالقات ّ
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املؤشر بدرجة
 وخبصوص بناء فرق عمل من أصحاب الخبرة لتقديم االستشارة فقد مورس هذا ّ

املكونني األخصائيني وأصحاب اخلربة وأيضا توفّر ورشات
مرتفعة فسونلغاز ّ
ختصص جمموعة من ّ
بكل اإلمكانيات والوسائل لتكوين وتدريب مواردها البشرية.
خاصة ّ
وخمابر وقاعات ّ
جمهزة ّ
تدل النّتائج اليت متّ عرضها سابقا واليت تتعلّق مبحتوى الفرضيّة الفرعيّة الثانية من فرضيّات هذه
ّ
ال ّدراسة أ ّن األطراف الفاعلة ،الذين مشلتهم ال ّدراسة مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق التّعلّم
متوسطة.
التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي بصورة ّ
ومنه نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض يف
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة اجلزئية الثاّنية اليت مفادها :درجة تطبيق
اجملال التّنظيمي مورس بدرجة ّ
متوسطة قد حت ّققت.
التّعلّم التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض ّ


الفرضيّة الجزئية الثالثة:

درجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجال الثقافي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز -البيّض
متوسطة.
ّ
كل
سوف حناول يف هذا العنصر اختبار ّ
صحة الفرضيّة اجلزئية الثالثة من خالل الوقوف عند ّ
ككل.
عبارة بشيء من التّحليل ،ث نقوم بتقدمي حتليل ّ
عام للفرضيّة اجلزئية ّ

المجال الثقافي:

مشجعة على التعلّم:
 )1مدى تجنّب الشركة التّركيز على الفشل من خالل إيجاد بيئة ّ
مشجعة على
ضح إجابة المبحوثين حول مدى تجنّب ال ّ
جدول رقم ( )27يو ّ
شركة التّركيز على الفشل من خالل إيجاد بيئة ّ
التعلّم:

رقم

العبارة

06

العبارة

تتجنّب رشكتنا ّالرتكزي عىل اليشل من
خالل اإجياد بيئة مش ّجعة عىل ّ
التعل.

دائما

ت 64
04341 %

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

368
11360

00
8363

30
38360

36
33336

المجمو

المتوسط
ّ

الحسابي

المعياري

103
366

3.76

1.77

ع

االنحراف

الرتكيز على الفشل من
يتبني من اجلدول رقم ( )27أ ّن العبارة اليت تقيس مدى جتنّب ّ
الشركة ّ
ّ
متوسط
خالل إجياد بيئة ّ
مشجعة على التعلّم بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض ،حصلت على ّ
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الفصل ّ
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متوسطة من
قدر ب ( . )1.06ينتمي جملال املدى الثالثّ [1.0_0.4[ :
يدل على درجة ّ
حسايب عام ّ
املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة
مشجعة على
يرى ( )%04.41من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة تتجنّب ّ
الرتكيز على الفشل وحتاول إجياد بيئة ّ
مضطرة
الرتكيز على فشل بعض العاملني االّ ّأّنا جتد نفسها
وصرح إطار بأ ّن الشركة تتجنّب ّ
ّ
التعلّمّ .
يتكرر نفس اخلطأ.
يف كثري من األحيان للتّدخل عندما ّ
خاصة عندما
يف حني يرى ( )%11.60من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة تتجنّب غالبا ّ
الرتكيز على الفشل ّ
مشجعة على التعلّم لتجنّب هذه األخطاء
يتعلّق اخلطأ بعنصر التحق حديثا ّ
بالشركة وحتاول إجياد بيئة ّ
مستقبال.
مشجعة على التعلّم
يرى ( )%33.36من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة ترّكز على الفشل وال حتاول إجياد بيئة ّ
خوف من ارتكاب األخطاء وهذا من شأنه أن يضعف مستوى العاملني.
وتت ّ

 )2مدى احترام أعضاء المجموعة في الشركة وجهات نظر بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم
أي اختالفات أخرى:
الوظيفي أو ثقافتهم أو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى احترام أعضاء المجموعة في الشركة وجهات نظر بعضهم البعض بغض
جدول رقم ( )28يو ّ
أي اختالفات أخرى:
النّظر عن موقعهم الوظيفي أو ثقافتهم أو ّ

رقم
العبارة

03

العبارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

يف رشكتنا حيرتم أعضاء اجملموعة وهجات نظر ت
بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم الوّييي %

30

03

66

46

88

103

06338

366

أو ثقافهتم أو أ ّي اختالفات أخرى.

00304 00340 30360 3830

المتوسط
ّ

الحسابي

2,81

االنحراف
المعياري

1.35

يتبني من اجلدول رقم ( )28أ ّن العبارة اليت تقيس مدى احرتام أعضاء اجملموعة يف الشركة وجهات نظر
ّ
أي اختالفات أخرى  ،حصلت على
بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم الوظيفي أو ثقافتهم أو ّ

املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال -املدى
قدر ب ( .)0.63من خالل ّ
ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الثّالثّ [1.0 _0.4[ :
يدل على درجة ّ
الشركة.
(  )% 38,0من املبحوثني يرون أ ّن االحرتام هو أحد القيم احلميدة اليت يتميّز هبا العامل يف ّ
الشركة االّ أنّه
يرى ( ) %06,38من املبحوثني أ ّن االحرتام غري موجود برغم التّ ّنوع الوظيفي املوجود يف ّ
تنوع عرقي وجنسي وثقايف ضمن بيئة العمل الواحدة فهناك تكتّل
ال يأخذ بعني االعتبار وجود ّ
اجلماعات -باعتبار العرق والقبيلة (العرش) ،وكذلك اجلهوية اليت تتمثّل يف امليول حنو ابن املنطقة
اجلغرافية .يرى ( )%00.04من املبحوثني أنّه نادرا ما يكون هناك احرتام.
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للدراسة

شركة لتطوير مهارات العاملين من خالل مخطّط التّكوين بشكل مستمر:
 )3مدى سعي ال ّ
شركة لتطوير مهارات العاملين من خالل مخطط التّكوين
ضح إجابة المبحوثين حول مدى سعي ال ّ
جدول رقم ( )29يو ّ
بشكل مستمر:

رقم

العبارة

00

العبارة

تسعى رشكتنا لتطوير همارات العاملني من
خالل خمطط التكوين بشلك مس متر.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

04
10
46
ت 364
4361 36334 16331 11311 %

أبدا

المجموع

31
38333

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

3,55

1.77

الحسابي

المعياري

الشركة لتطوير مهارات العاملني بشكل
يتبني من اجلدول رقم ( )29أ ّن العبارة اليت تقيس مدى سعي ّ
ّ
قدر ب (.)1.33
مستمر بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة
الرابعّ [0.0 _1.3[ :
من خالل ّ
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال -املدى ّ
من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
مستمر ،ومن خالل
الشركة تسعي لتطوير مهارات عامليها بشكل
يرى ( )%11.11من املبحوثني أ ّن ّ
ّ
إجابات املسؤولني بشركة سونلغاز فهم يعتربون أ ّن التكوين اسرتاتيجية دائمة وأبدية وال ميكن
()1
االستغناء عنها .
الشركة تسعي غالبا لتطوير مهارات عامليها بشكل مستمر ،ذلك
ويرى ( )%16.31من املبحوثني أ ّن ّ
لكل عامل يف سونلغاز وهو حق مكفول يف االتفاقية اجلماعية ( ،)2فبرغم وجود
أ ّن التكوين ّ
حق ّ

شريحة كبيرة متعلّمة إالّ أ ّن أغلبية اإلطارات لديهم قناعة أ ّن التّكوين الجامعي يبقى نظرياّ ،وأ ّن توظيف
المؤسسي من أجل اكتساب خبرة أكبر
شركة يجب أن يخضع لتكوين يتأقلم مع الواقع
األفراد في ال ّ
ّ

ومجهود كاف وراض.
صرحوا بعدم استفادهتم من الربامج التّكوينية  ،وكان رد رئيس
نسبة املخالفة قدرت بـ ()%38,33الذين ّ
()3

الموارد البشرية أنّه هناك شروطا يجب توفّرها في المتر ّشحين للتّكوين في سونلغاز ،فكل عامل له الح ّق

)(1
خاص بالتّقنيني الكهرباء والغاز - .مركز
 -تقوم سونلغاز بتكوين موظّفيها األعوان واإلطارات باملراكز الوطنية التّالية :مركز بن عكنون لإلطارات - .مركز البليدة ّ .

خاصة إذا كان هناك تكنولوجيا جديدة أو وسائل وقوانني عمل
مؤسسات عاملية ّ
أم البواقي (مليلة) خاص بالتّقنيني كذلك ،باإلضافة إىل تكوين خارج الوطن مع ّ
بالشركة وخارجها .وجود هذه املراكز دليل على وجود رغبة لدى القيادة اإلدارية لسونلغاز
جديدة إضافة إىل ذلك هناك أيّام وملتقيات تكوينية ولقاءات وحماضرات ّ
لتحقيق اخلطّة التكوينية
)(2
تنص
 مديرية املوارد البشرية ،املادة  84من النظام الداخلي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغار"  ،(S.D.Cاجلزائر ،مارس  ،9102ص 12.واليت ّكل عون متابعة دروس دورات وأعمال التّكوين أو حتسني املستوى اليت تنظّمها اهليئة املستخدمة ،قصد حتسني وتعميق أو زيادة املعامالت
على ما يلي «ّ :
يتعني على ّ

العامة أو املهنيّة أو التّكنولوجية للعامل ،دون أن يطالب هذا األخري برتقية آلية على إثر ذلك التّكوين"
ّ

)(3

الساعة 33:16
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية DRHيوم  29فيفري  0606على ّ
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الصبر حتّى يحين دورهم وكذا هناك رؤية المؤسسة في التّكوين من خالل
في التّكوين  ،ولكن عليهم ّ
()1
لكل وظيفة.
ترتيب األولويات والمتطلّبات وكيفية نظرتها المستقبلية ّ

عمال التنفيذ أوىل من
يتعرض للمخاطر يوميا فتطوير مهارات ّ
وهناك من رأى أ ّن أولوية التّكوين ملن ّ
مهارات اإلطار الذي مهامه واضحة ومستندة على قوانني حم ّددة ولوائح ونظام داخلي فهي عملية
متكررة دوما ّ ،أما أعوان التنفيذ فيقومون بإصالح كوابل الغاز واألنابيب ويصادفون دائما حوادث
ّ
وظواهر جديدة ،من خالهلا يكتسبون أكرب خربة ومهارة ولكنّها غري كافية ،فمن خالل التّكوين
املؤسسة أو يف وحدات أخرى قد يتجنّبون هذه احلوادث املميتة.
واالحتكاك مع ّ
الزمالء داخل ّ
 )4مدى تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون المساس بالسياسة المتّبعة بها:
رقم
العبارة

01

العبارة

تص ّحح رشكتنا أوجه القصور دون املساس
ابلس ياسة املتّبعة هبا.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

14
34
97
ت 106
30333 36316 30.21 33.02 %

أبدا

المجموع

06
8

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.72

االنحراف
المعياري

1.22

ضح إجابة المبحوثين حول تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون المساس بالسياسة المتّبعة بها.
جدول رقم ( )30يو ّ

يتبني من اجلدول رقم ( )30أ ّن العبارة اليت تقيس مدى تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون
ّ
قدر ب ( .)1.43ينتمي جملال -املدى
بالسياسة املتّبعة هبا ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
املساس ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابعّ [0.0 _1.3[ :
ّ
بالسياسة املتّبعة
يرى ما نسبته ( )%11.60من املبحوثني أ ّن الشركة ّ
تصحح أوجه القصور دون املساس ّ
هبا فتعاجل مشاكلها باستخدام النماذج الذهنية نفسها ،يرى ما نسبته ( )%16.03من املبحوثني أ ّن
الشركة ال يتمتّعون غالبا بدرجه عالية من
السياسة املتّبعة ذلك أل ّن املرؤوسني يف ّ
ّ
الشركة حتافظ على ّ
السابقة .يرى ما نسبته
االستقاللية لتجريب أساليب جديدة وأّنم ال يستطيعون نبذ أساليب العمل ّ
بالسياسة املتّبعة هبا وتركز
( )%8من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة ّ
تصحح أوجه القصور من خالل املساس ّ
حل املشكالت.
على طريقة مواكبة الظّروف والتّعايش معها وعلى ّ
 )5مدى شعور األفراد بالثّقة في الشركة أثناء أداء أعمالهم:
ضح إجابة المبحوثين لمدى شعورهم بالثّقة في الشركة أثناء أداء أعمالهم:
جدول رقم ( )31يو ّ
رقم
العبارة

00
)(1

العبارة

يف رشكتنا يشعر الفراد ابلث ّقة أثناء أداء
أعامهلم.

نادرا

أبدا

المجموع

دائما

غالبا

04
46
98
ت 363
8.41 24.29 30.52 13308 %

17
5.29

103
100

الساعة 33:16
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  12جانفي  0606على ّ

أحيانا

المتوسط
ّ

الحسابي

3.74

االنحراف
المعياري

1.14
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ّ ّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة أثناء أداء
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )31أ ّن العبارة اليت تقيس مدى شعور األفراد بالثّقة يف ّ
الرابع[0.0 _1.3[ :
أعماهلم ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( )1.40ينتمي جملال -املدى ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
ّ
يرى ( )%13.08من املبحوثني أ ّن الشركة غالبا ما توفّر هلم مناخ عمل مالئم ملواصلة مهامهم على
أكمل وجه ،من خالل توفري عنصر الثّقة والتّشجيع .ويرى ( )%16.30من املبحوثني أ ّن الشركة
كل فرد أن يبحث عن
تشعرهم غالبا أ ّن الثّقة تعترب الوجه اإلجيايب للخوف ،مبعىن أنّه جيب على ّ
نفسه وعن مركزه وتقديره لذاته يف الفريق الذي يعمل معه.ويرى ( )%4.03من املبحوثني أ ّّنم ال
يشعرون بالثّقة أثناء أداء أعماهلم.
 )6مدى توفير الشركة لإلمكانات الما ّدية لدعم تعلّم األفراد:
المادية لدعم تعلّم االفراد:
جدول رقم ( )32يو ّ
ضح إجابة المبحوثين حول مدى توفير الشركة لإلمكانات ّ
رقم

العبارة

العبارة

03

يف رشكتنا ي ّمت توفري الوسائل الحديثة دلمع ّ
تعل
الفراد وتطوير هماراهتم بشلك مس متر.

نادرا

أبدا

المجموع

دائما

غالبا

أحيانا

13
88
46
ت 363
4383 06338 16331 13308 %

03
4344

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

3,68

1.23

الحسابي

المعياري

املادية لدعم تعلّم األفراد
يتبني من اجلدول رقم ( )32أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توفري اإلمكانات ّ
ّ
الرابع_1.3[ :
ّ
بالشركة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( .)1.86ينتمي جملال -املدى ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
ّ [0.0
يرى ( )%13.08من املبحوثني أ ّن الشركة توفّر هلم دائما أشكاال وألواناً جديد ًة من الوسائل احلديثة
تصب يف عامل التّقنيات واالستكشافات التّكنولوجية فهم جمربون على مواكبة ما متليه العوملة من
واليت ّ
استخدام األجهزة والوسائل احلديثة.ويرى ( )%16.31من املبحوثني أ ّن توفري الوسائل احلديثة لدعم
الشركة من خالل
تعلّم األفراد وتطوير مهاراهتم بشكل مستمر ،يعترب حمور أساسي من حماور مهام ّ
الشبكات احلالية مع التّكنولوجيات احلديثة من أجل البقاء دوما على استعداد لتلبية
تكييف ّ
الزبائن.
حاجيات ّ

الشركة ال توفّر هلم الوسائل احلديثة لدعم تعلّمهم وتطوير
يف حني يرى ( )%4.44من املبحوثني أ ّن ّ
مهاراهتم بشكل مستمر .يرى الطالب أ ّن واقع شركة سونلغاز – البيّض ال يعكس ما ذهب إليه
الشركة للوسائل احلديثة .فهذا يرجع رّمبا ملسألة "مقاومة التّغيري" أو مبعىن
املبحوثني الذين نفوا توفري ّ
تتبىن سونلغاز استخدامه ،والذي ينظر إليه البعض مبنظار "اخلطر"،
آخر رفض "واقع التّجديد" الذي ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

اخلاصة بالتّكنولوجيا
ورّمبا يعزو الطّالب ذلك إىل عدم استفادة هذه الفئة من التّطبيقات والتّكوينات ّ
ختص من
كل العاملني ّ
ختص ّ
بالشركة وإّمنا ّ
واألجهزة احلديثة أل ّّنا ّ
بالضبط ّ
متس ّ
العمال التّقنيني وال ّ
غري املتسارع واملستمر .
لديهم عالقة بالتّكنولوجيا اليت تتّسم بالتّ ّ
)7

الزبون:
خاصة التّعامل مع ّ
بالشركة بالوعي الكامل للمفهوم التسويقي ّ
مدى تحلّي جميع الموظّفين ّ
بالشركة بالوعي الكامل للمفهوم
جدول رقم ( )33يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى تحلّي جميع الموظّفين ّ
الزبون.
خاصة التّعامل مع ّ
التسويقي ّ

رقم

العبارة

08

العبارة

يف رشكتنا ّ
يتحىل مجيع ّ
املوّيني ابلوعي الاكمل
خاصة التّعامل مع ّالزبون.
للميهوم التسويقي ّ

ت
%

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

33
3.43

31
0363

4
0366

96
29.9

192
59.81

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

1.61

0.97

الحسابي

المعياري

بالشركة بالوعي
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )33أ ّن العبارة اليت تقيس مدى حتلّي مجيع املوظّفني ّ
قدر ب
خاصة التّعامل مع ّ
الكامل للمفهوم التّسويقي ّ
الزبون .حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
ويدل على درجة ضعيفة جدا من املوافقة ألفراد عيّنة
األولّ [ 3.6 _3[ :
( .)3.18ينتمي جملال-املدى ّ
ال ّدراسة .
الزبون
يرى ( )%1,01من املبحوثني أ ّن الشركة تدعوا لإلصغاء ملتطلبات عمالئها للوصول إىل ّ
الس ّكان فرضت ضرورة االهتمام
أسرع من املنافسني .وترى القيادة العليا يف سونلغاز أ ّن ّ
الزيادة يف ّ
بالزبائن واستقبال شكاويهم واالستماع
مبستهلكيها من خالل إنشاء العديد من املصاحل
اخلاصة ّ
ّ
إليهم.
خاصة
فيما يرى ( )%34.63من املبحوثني أ ّن املوظّفني ال يتحلّون بالوعي الكامل للمفهوم التّسويقي ّ
الشروع يف تطبيقه
الزبون .سونلغاز شرعت يف تطبيق خمطّط التّوعية الذي متّ ّ
خيص التّعامل مع ّ
فيما ّ
يؤدي خلفض
منذ  0638والذي يدعم تقدمي النّصيحة للمستهلكني من أجل ترشيد االستهالك الذي ّ
الرئيس املدير العام لسونلغاز آنذاك« :املواطن يستهلك منتوجنا بطريقة
فاتورة الكهرباء والغاز ،وقال ّ
وعمال الوكاالت ال يبذلون جهدا لنصحه من أجل ترشيد
عشوائية ممّا جيعل فاتورته مرتفعةّ ،
االستهالك» مربزا أ ّن أغلب االحتجاجات على غالء الفاتورة سببها عدم التّواصل مع املستهلك.
وش ّدد على ضرورة إعادة النّظر يف عالقة أعوان سونلغاز مع املستهلك اليت هي مرتكزة حاليا مثلما
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ّ ّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

باملؤسسة من خالل
أضرت
ّ
قال على تسديد الفاتورة وعمليات القطع وغريها من املمارسات اليت ّ
()1
تشويه صورهتا وتضييع موارد مالية من خزينتها.
الزبون غائب
خاصة فيما
يخص التّعامل مع ّ
باملؤسسة أ ّن الوعي الكامل للمفهوم التّسويقي ّ
ّ
صرح إطار ّ
ّ

الزبون والتّعامل معه من مهام الوكاالت التجارية واألعوان فقط ورؤساء المصالح
التقرب من ّ
فانحصر ّ
بالزبائن وكأ ّن الموظفين اآلخرين ورؤساء المصالح األخرى ال عالقة لهم بهذا
الذين لهم احتكاك مباشر ّ

()2
الشيء ال يعطيه" كيف ننتظر من العون أن
،
المفهوم التّسويقي
وصرح عامل آخر بقوله "فاقد ّ
ّ
هتتم سوى بتحسني
الزبون يف حني أنّه هو ذاته حيتاج إىل هذا القرب من ّ
يتقرب من ّ
الشركة اليت ال ّ
ّ
العامة ال ّداخلية.
العامة اخلارجية دون النّظر إىل حتسني وتنمية العالقات ّ
وتنمية العالقات ّ

عرض النّتائج المتعلّقة بالفرضيّة الجزئيّة الثّالثة:

والرتب
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )34يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ّ

رقم
العبارة

إلجابة المبحوثين على العبارات المتعلّقة بدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجال الثّقافي بشركة التّوزيع
للكهرباء والغاز بوالية البيّض.
العبارات

تتجنّب رشكتنا ّالرتكزي عىل اليشل من
خالل اإجياد بيئة مش ّجعة عىل ّ
التعل.
يف رشكتنا حيرتم أعضاء اجملموعة وهجات
نظر بعضهم البعض بغض النّظر عن
موقعهم الوّييي أو ثقافهتم أو أ ّي
اختالفات أخرى.
تسعى رشكتنا لتطوير همارات العاملني
من خالل خمطط التكوين بشلك
مس متر.
تص ّحح رشكتنا أوجه القصور دون
املساس ابلس ياسة املتّبعة هبا.

06

03

00
01

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

اجملموع

64

368

00

30

36

103

33336 38360 8363 11360 04341 %
ت

30

%

06338 00304 00340 30360 3830

ت
%
ت
%

364

03

46

66

10

46

04

88

366

366

31
38,,
3

366

06

103

8

366

04

34

103

6303 00304 04341 13308

6364

366

03

103

368

44

34

14

30333 36316 16331 10343
363

46

46

يف رشكتنا يشعر الفراد ابلث ّقة أثناء أداء
00
أعامهلم.

ت
%

يف رشكتنا ي ّمت توفري الوسائل الحديثة
 03دلمع ّ
تعل الفراد وتطوير هماراهتم بشلك

13
88
46
ت 363
43834
4344
06338 16331 13308 %
1

1.06

3.00

3

متوسطة
ّ

103

103

4361 36334 16331 11311

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

366

2,81

3.13

8

متوسطة
ّ

1.33

3.03

4

مرتفعة

1.40

3.00

0

مرتفعة

1.40

3.30

3

مرتفعة

3,68

3.01

1

مرتفعة

)(1
املوحدين
الرئيس املدير العام لسونلغاز خالل كلمته اليت ألقاها أمام إطارات سونلغاز باجلّهة الغربية للوطن وهذا بفندق
ّ
 ّالساعة 36:04
بوهران /https://www.annasronline.com،اطلعت عليه بتاريخ  0634/60/03على ّ
)(2

الساعة .33:16
– مقابلة مع إطار بالشركة يوم  36جانفي  0606على ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

مس متر.
يف رشكتنا مجيع ّ
املوّيني يتحلّو ا
خاصة
 08ابلوعي الاكمل للميهوم التسويقي ّ
ال ّتعامل مع ّالزبون.

ت
%

33

31

1301

0363

4

48

340

34.63 04.43 0366

درجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجال الثقافي

103
366

3.83

6.44

3.44

1.40

4

ضعيفة
ج ّدا

متوسطة
ّ

املؤشرات املرتبطة
الرقم  27إىل الرقم  )10ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
حمل ال ّدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
بدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال الثّقايف يف ّ
الشركة ّ
 العبارات اليت تقيس مدى تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال الثّقايف بشركة التّوزيع للكهرباء والغازقدر ب ( )1.00وباحنراف معياري ق ّدر ب (.)3.08
بوالية البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على مستوى
من خالل
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالثّ [1.0_0.4[ :
ّ
متوسط من املوافقة ألفراد عينة ال ّدراسة على مستوى تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال الثّقايف
ّ
سجلنا وجود ثالث استجابات مرتفعة من طرف املبحوثني متثّلت يف:
 ّ " تسعى شركتنا لتطوير مهارات العاملني من خالل خمطط التكوين بشكل مستمر"،تصحح شركتنا أوجه القصور دون املساس بالسياسة املتّبعة هبا" .
" ّ" يف شركتنا يشعر األفراد بالثّقة أثناء أداء أعماهلم".يتم توفري الوسائل احلديثة لدعم تعلّم األفراد وتطوير مهاراهتم بشكل مستمر".
 "يف شركتنا ّمشجعة على التعلّم،جاءت
 ما تعلّق بتجنّب ّ
الشركة ّ
الرتكيز على الفشل من خالل إجياد بيئة ّ
متوسطة ،فشركة توزيع الكهرباء والغاز تقوم بعملية التّعلّم التّنظيمي يف املكان
استجابة املبحوثني ّ
بالشكل الذي ال يدفعها إىل التّغيري يف األنظمة
الذي تكتشف فيه األخطاء وتقوم بتصحيح أخطائها ّ
السبب يف
السياسات واالفرتاضات ودون التّعديل يف أساليب وقواعد وسياسات العمل اليت تعترب ّ
و ّ
حدوث مثل هذه املشاكل .
الشركة لتحقيق
تؤدي إىل حدوث األخطاء من شأّنا إعاقة ّ
عرف على األسباب اليت ّ
إ ّن عدم التّ ّ
يؤدي إىل
أهدافها ،ممّا يقتضي معاجلة أسباب تلك املشكالت وفق القواعد املتعارف عليها ،ممّا ّ
الروتيين ،وهو الذي
حتسني قدرة املنظّمة على حتقيق األهداف املعروفة واحمل ّددة ،وهو ما ّ
يسمى بالتّعلّم ّ

ال يسعى لتغيري االفرتاضات األساسية والنّماذج ال ّذهنية للمنظّمة وأفرادها ،هو ما يعترب تعلّما أحاديا
االجتاه.
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الفصل ّ
للدراسة

ّ أما عن صورة احرتام أعضاء اجملموعة وجهات نظر بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم
متوسطة فهي ملزمة بأن تتعامل مع
أي اختالفات أخرى فجاءت بدرجة ّ
الوظيفي أو ثقافتهم أو ّ

الشركة وخارجها.
املعوقات اليت تواجههم يف حياهتم داخل ّ
العاملني دون إمهال البيئة اليت أتوا منها و ّ
جو إداري دميقراطي يف بيئة العمل.
ومن ثّ فوجود عالقات ّ
عامة حسنة مرتبط بتواجد ّ
مبؤشر التّكوين فجاءت استجابات املبحوثني مرتفعة ،ونستطيع القول أ ّن شركة
ّ أما ما ارتبط ّ
العامة من خالل حماولة
مهتمة هبذا ّ
املؤشر الذي حيمل يف طيّاته مالمح العالقات ّ
سونلغاز -البيّض ّ
املؤسسة باإلضافة إىل العالقات مع الفروع واألقسام .كما حترص على
بناء عالقات داخل وخارج ّ
املؤسسة وكيفية االهتمام باحلوار ،وتزويدهم
تنظيم ملتقيات تكوينية اهلدف منها مشاركة العمال يف ّ
ويصب يف فائدة املوظف عونا كان أم إطارا.
بكل ما هو جديد
ّ
املادة  330من االتفاقية اجلماعية واليت حت ّدد عمليات التّكوين املوجودة على
إذا نظرنا إىل ّ
مستوى سونلغاز فإنّنا نلمس ج ّدية مسؤوليها وحرصهم على رعاية عملية التّكوين وتشجيعها مماّ خيدم
()1
تطورة.
إسرتاتيجيتها امل ّ
تصحح أوجه القصور من خالل معاجلة األخطاء
 يف مقابل ذلك أثبتت ال ّدراسة امليدانية أ ّن ّ
الشركة ّ
بالسياسة املتّبعة هبا وال ترّكز على
السلوكية للشركة دون املساس ّ
ضمن جمال املمارسات والنّماذج ّ
حل املشكالت أو كيف تتعلّم
طريقة مواكبة الظّروف والتّعايش معها وال تستغل التّأمل يف طريقة ّ
الشركة على البقاء واالستمرارية بدليل انّه وفّر هلا امليزة التّنافسيّة .
منها ،وأ ّن هذا التّعلّم يساعد ّ
يرى الطّالب أنّه عندما تتغري املعتقدات واملفاهيم التّقليدية وتستبدل بأساليب حديثة وعندما
تعودت عليها الشركة يتح ّقق التعلّم.
تصمم ّ
الشركة أساليب تفكري خارج النماذج الذهنية اليت ّ
فالشركة
 ما تعلّق بشعور األفراد بالثّقة أثناء أداء أعماهلم ،فجاءت استجابات املبحوثني مرتفعةّ ،
مسؤولة ومعنيّة باحلفاظ على العالقة ما بني املوظّفني وتطويرها ولن يتأتّى هذا إالّ من خالل بعث
الثّقة بني املوظّفني ،وإن كانت هذه الثقة تبىن بصفة بطيئة .يرى الطّالب أ ّن مستوى الثّقة التنظيمية
بالشركة فإن
مشجعة ترتقي ّ
اذا مل يتع ّد مناخ العمل املالئم الذي يبعث الثقة والتشجيع الختاذ قرارات ّ
هذه الثقة تبقى غري كافية وحباجة اىل تطوير .

) - (1شركة توزيع الكهرباء والغاز ،مديرية املوارد البشرية ،المادة  330من االتفاقية الجماعية ،الجزائر ،0664 ،ص.01
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

حسن ،فقد جاءت اجتاهات العاملني مرتفعة ،نالحظ أ ّن
ّ أما بالنسبة لسعى الشركة ل ّ
لرتكيز على التّ ّ
شركة سونلغاز للتّوزيع – البيض تنتظر من العامل أن حيدث لديه فعل التّعلّم وأن خيطو خطوات إىل
األمام.
 ما ارتبط بتوفري الوسائل احلديثة لدعم تعلّم األفراد وتطوير مهاراهتم بشكل مستمر فجاء هذا
املؤشر بدرجة مرتفعة.
ّ
لهذا تجد سونلغاز نفسها مجبرة بحسب أحد االطارات على توفير هذه األجهزة الحديثة في النّسق
السريع في الوسائل
المفتوح كشركة سونلغاز ،فهو يمثّل شكال من أشكال التّجديد لمواكبة هذا التّ ّ
طور ّ

الحديثة  ،فهو ضرورة حتمية غير قابلة للنّقاش ،حيث تش ّكل األجهزة والوسائل التّكنولوجية بمعطياتها
الفنيّة قدرة فاعلة في دعم تعلّم األفراد وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر ،ويزيد من مشاركته في عملية

التّعلّم.
خاصة فيما خيص جانب
 إنّه على مستوى حتلّي موظّفي ّ
الشركة بالوعي الكامل للمفهوم التّسويقي ّ
قرب
الزبون فجاءت اجتاهات املوظّفني ضعيفة جدا .املفروض أ ّن التّعامل مع ّ
التّعامل مع ّ
الزبون والتّ ّ
()2
كل شيء واجب مهين
منه وفهم حاجاته يعطي قيمة للمجتمع ويزيد من أرباح الشركة ،وهو قبل ّ
السلوك
وضرورة تقتضيها ّ
كل مستخدمي سونلغاز ملزمون هبذا ّ
الشركة ويفرضها النّظام ال ّداخلي وأ ّن ّ
الشركة.
بصفة متواصلة وليست ظرفية فاستقبال املواطن وتوجيهه وتوعيته واعتباره ملك من سياسات ّ
الشأن .فالوعي
مؤسساتنا العمومية االقتصادية من هذا ّ
كل هذا جيعلنا نتساءل عن وضعية ّ
صرح رئيسها
التّسويقي غائب عند املوظّف يف هذه ّ
املؤسسات العمومية بشهادة قيادهتا العليا حني ّ
السنوات بأ ّّنا ال تسمع
مؤسسة سونلغاز اليت ّ
ومديرها العام قائال "أريد تغيري صورة ّ
ترسخت عرب ّ
()3
النشغاالت املواطن وال تتواصل معه"
من خالل اجلدول رقم( )43نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي يف اجملال الثقايف مورس
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة اجلزئية الثالثة اليت مفادها :درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال
بدرجة ّ
()1

متوسطة قد حت ّققت.
الثقافي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض ّ
)(1

– مقابلة مع رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة سونلغاز يوم  30فيفري .0606

) -(2شركة توزيع الكهرباء والغاز ،مديرية املوارد البشرية ،المادة  18من النظام الداخلي للشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغار"  ،(S.D.Cاجلزائر ،مارس ،0634
شركة "
يشرف انتمائهم لل ّ
عمال ال ّ
شركة ،مهما كانت رتبتهم ،أن يتحلّوا ،تجاه المواطن ّ
تنص على ما يلي « :يجب على ّ
والزبائن بسلوك ّ
ص .36واليت ّ

نشر بتاريخ  63اكتوبر  0638أطلعت عليه بتاريخ ديسمرب  0634على الساعة - - https://www.annasronline.com/index.php".01:06
)(3
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الثالث بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -
تقييم مدى درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجاالت ّ
البيّض.

والرتب إلجابة المبحوثين على العبارات المتعلّقة
ضح
الجدول رقم (  )35يو ّ
ّ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ّ
بدرجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجاالت الثالث بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض مرتّبة تنازليا

الرقم

المج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

المتوسط الحسابي
ّ

االنحراف المعياري

الرتبة
ّ

درجة التّطبيق

3

االستراتيجي

1.16

1.04

األولى

متوسطة
ّ

0

التنظي ـ ـ ـ ـ ـ ــمي

1.11

1.36

الثّانية

متوسطة
ّ

1

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي

1.00

1.27

الثّالثة

متوسطة
ّ

األداء الكل ـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

1.13

3.04

متوسطة
ّ

يالحظ من اجلدول رقم ( )35أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي حصل على
متوسطةّ ،أما اجملال التّنظيـ ــمي
مبتوسط ( )1.16وباحنراف معياري قدره( )1.04وبدرجة ّ
الرتبة األوىل ّ
ّ
متوسطةّ ،أما اجملال
مبتوسط ( )1.11وباحنراف معياري قدره( )1.36وبدرجة ّ
الرتبة الثانية ّ
حصل على ّ
متوسطة
مبتوسط ( )1.00وباحنراف معياري قدره( )3.04وبدرجة ّ
الرتبة الثالثة ّ
الثقايف فحصل على ّ
متوسط حسايب قدره ( )1.13وباحنراف معياري قدره()3.04
أيضا .أماّ األداء الكلّي حصل على ّ
متوسطة.
وبدرجة ّ

 أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجاالت الثّالث بشركة
تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض بالنسبة حملاور األداة ككل من وجهة نظر عيّنة ال ّدراسة كانت ضمن

متوسطة ،وهذه
درجة التّطبيق املتوسطة والقليلة ،وتبني أ ّن اجملموع الكلّي حصل على درجة تطبيق ّ
عامة إىل وجود نوع من القصور يف درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع
الّنتيجة تشري بصورة ّ
حمل ال ّدراسة حيث ّأّنا مل تصل إىل درجة
الكهرباء والغاز -البيّض من وجهة نظر املوظّفني ّ
بالشركة ّ
الشركة على ترسيخ أبعاد التّعلّم التّنظيمي
التّطبيق املرتفعة  ،وقد تعزى هذه النّتيجة إىل قلّة تشجيع ّ
الشركة وتسخري مجيع
فيها ،ورمبا يكون ذلك راجع لقلة تركيزها على تنمية املوارد البشرية العاملة يف ّ
اإلمكانات املتاحة لتنمية مهاراهتم وقدراهتم العلمية والعملية ،وتقدمي أفكار إبداعية متكنّهم من مواكبة
طورات املتسارعة يف جمال عملهم سواء على املستوى العاملي أو اإلقليمي أو احمللّي ،وهذا حيتّم على
التّ ّ
طورات ،وهي مطالبة أيضا بإجراء بعض التّغيريات
إدارة ّ
الشركة أن ّ
تغري يف أسلوب تعاملها مع هذه التّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

السريعة واملتنامية وذلك لتقدمي خدمات ذات جودة وإتقان لزبائنها
اليت مت ّكنها من مواكبة التّ ّ
طورات ّ
املؤسسات االقتصادية احمللية والعاملية.
إلثبات وجودها بني ّ
ومنه ومن خالل اجلدول رقم( )35نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي بشركة تّوزيع
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة العامة األوىل اليت مفادها :درجة
الكهرباء والغاز -البيّض مورس بدرجة ّ
تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض مرتفعة مل تتح ّقق.
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 الفرضيّة الثانية مفادها:

انشغال العامل بتحقيق التّعلّم أحادي الحلقة بدل التّعلّم ثنائي الحلقة ال يساند تطبيق التّعلّم
المؤسسة الجزائرية
التّنظيمي ب ّ

بالرجوع إىل الفرضية األوىل واليت جاءت إجابة على التّساؤل املبدئي التّايل:

ما درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض؟ والذي أسفرت نتائجه عنوجود درجة متوسطة من التّطبيق .ولإلجابة على الفرضية الثّانية اليت مفادها
انشغال العاملني بتحقيق التّعلّم أحادي احللقة بدل التّعلّم ثنائي احللقة ال يساند تطبيق التّعلّمالتّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض.
وانطالقا من هذه الفرضية سنحاول اإلجابة على التّساؤل التّايل- :ما نوع التّعلّم التّنظيمي المتوافر

بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز -البيّض؟ -هل هو تعلّم أحادي الحلقة؟ أم تعلّم ثنائي؟

والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
 الجدول رقم (  )18يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ
السائد بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض
العاملين على العبارات المتعلّقة بنوع التّعلّم التّنظيمي ّ

رقم
العبارة

دائما

العبارات

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجمو المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ع

الدرجة

الترتيب

التعلم أحادي الحلقة:
Apprentissage simple

 boucleيتعلم العاملون من نتائج

04

ت

68

وخمرجات أعماهلم وممارساهتم ،فإذا
كانت إجيابية ،فإن العاملني حيرصون
على ممارسة تلك األفعال وتكرارها،
وإذا كانوا غري راضني يتم التوقف عن 08.44 %
تلك األفعال.

61

34

00

04

103
1.13

3.0

3

متوسطة
ّ

366 33.08 31.43 36.16 03.68

التعلم ثنائي الحلقة:

Apprentissage double

boucleيتجه العاملون إىل توسيع

06

دائرة التعلم ،ويبحثون عن وسائل
جديدة للتعلم وعن حلول
املشكالت أو معاجلة االحنرافات،

ت

00

وعن القرارات البديلة اليت ميكن أن 31.4 %

04

36

04

301

103
0.36

30.8

33.08 36.64

16

3.08

0

ضعيفة

366

حتول دون وقوعها.،
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الفصل ّ
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 من خالل مالحظتنا للجدول رقم ( )18نستنتج أ ّن العبارة املتعلّقة مبمارسة التّعلّم األحادي احللقة
قدر ب ( )1.13وباحنراف معياري ق ّدر ب ( .)3.0من خالل
حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسط من املوافقة
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالثّ [1.0_0.4[ :
يدل على مستوى ّ
ّ
حمل ال ّدراسة.
ألفراد عينة ال ّدراسة على تطبيق أسلوب التّعلّم األحادي احللقة يف املنظّمة ّ
املؤسسة اجلزائرية املدروسة يرى ما نسبته ( )%08.44من املبحوثني
 من خالل إجابة املبحوثني ب ّ
أ ّّنم يتعلّمون من نتائج وخمرجات أعماهلم وممارساهتم ،فإذا كانت إجيابية ،فإن للموظّفني حيرصون
على ممارسة تلك األفعال نفسها اليت أ ّدت اىل ذلك وتكرارها ،لتصبح فيما بعد قرارات مربجمة تتخذ
املتكررة بدون بذل جهد أو مراجعة ،وإذا كانوا غري راضني عن النّتائج أو املخرجات،
يف املواقف ّ
تؤدي إىل ذلك ومن ثّ القدرة على اكتشاف
يتم التّوقف عن تلك األفعال واملمارسات اليت ّ
عندها ّ

وتصحيح األخطاء والنّقائص املهنية ،كما ميكنهم تكييف سلوكهم املهين من أجل حتقيق نتائج
أفضل.ورأى ( )%03.68من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف الشركة غالبا ما تكون هلم القدرة على اكتشاف
وتصحيح األخطاء والنقائص املهنية ،يف حني رأى ( )%33.08من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف الشركة
املتوسطة
ليست هلم لقدرة على اكتشاف وتصحيح األخطاء والنقائص املهنية ،ا ّن االستجابة
ّ
يتجل ذلك إالّ
للمبحوثني جتاه تطبيق التّعلّم التّنظيمي تشري اىل وجود تعلّم أحادي احللقة  ،ومل ّ
ومؤشرات
الرجوع اىل أبعاد ّ
بعدما متّ شرح حمتوى التّعلّم كما هو ّ
مبني يف اجلدول أعاله ومن خالل ّ
تطبيق أسلوب التّعلّم األحادي احللقة واملتمثّلة يف :
العمال في فرق -بعد مساهمة العمال في تحديد محتوى العمل ،وأهداف العمل
 بعد تموقع ّ
–بعد التّكوين  -بعد تنظيم العمل.

تعرضنا للبحث
سنحاول اإلشارة اىل ّ
مؤشرات كل بعد باالستعانة باجلداول اليت متّ حتليلها سابقا أثناء ّ
عن مستوى تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملاالت الثالث االسرتاتيجي والتنظيمي والثقايف وكذا بعض
املؤشرات املتعلّقة مبعيقات تطبيق التّعلّم التنظيمي.
ّ
العمال في فرق :تضم تنوع في تكوينها ،تقسيم للعلم بداخلها ،مشاركة في
 بعد تموقع ّ
تحديد طرق االتصال بداخلها .هناك تبادل للخبرات بين الموظفين دون أي إقصاء.
العمال
يوضح إجابة مرتفعة ّ
الرجوع اىل نتائج اجلدول رقم ( )34والذي ّ
ملؤشر متوقع ّ
 من خالل ّ
ملؤشر تكوين هذه الفرق من أصحاب اخلربة
يوضح تنوع مرتفع ّ
يف فرق/مجاعات ،جدول رقم (ّ )03
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مؤشر تبادل
يوضح وجود ّ
لتقدمي االستشارة وتقسيم للعلم بداخلها  .كذلك اجلدول رقم (ّ )01
متوسطة يف حتديد طرق
متوسط ملشاركة األفراد معارفهم وخرباهتم العملية مع اجلميع .مشاركة ّ
ّ
يوضح اعتماد الشركة بصورة مرتفعة على
االتصال من خالل اجلدول رقم ( ،)15جدول رقم (ّ )03
مستمر وثابت.
مؤشر نشر املعلومات بني األقسام واإلدارات بشكل
ّ
ّ
مؤشر ضعيف ج ّدا ملدى بعد مساهمة العمال في تحديد محتوى العمل،
 أيضا وجود ّ
يوضحه اجلدول رقم ( ،)33بسعي مرتفع للموظّفني يف الشركة حنو حتقيق أهدافها
وأهداف العمل ّ

يوضح إشراك ضعيف للموظّف يف وضع مقرتحات ألشكال وأنواع
وخططه .اجلدول رقم (ّ )20
للزبائن.
اخلدمات املمكن توفريها ّ
العمال ،تنظيم زيارات
 أيضا بعد التّكوين والمتمثّل في تبادل الخبرات والكفاءات بين ّ
ميدانيّة لوحدات أخرى تنظيم دروس وملتقيات،

الشركة
ّ
مؤشر مرتفع لوجود رؤية وخطّة مشرتكة بني اإلدارة واملوظّفني حل ّل املشكلة كوّنا مشكلة ّ
يوضحه اجلدول رقم ( .)30وأيضا تكوين مرتفع من خالل التّدريب
ككل وليس لقسم واحد فقط ّ
ّ
لتكون
يوضح ّ
يوضحه اجلدول رقم ( .)34جدول رقم (ّ )38
حل مشكالت العمل ّ
مؤشر مرتفع ّ
على ّ
الزبائن وعن طريق تنظيم زيارات ميدانية لوحدات
العامل من خالل احتكاكه بزمالئهّ ،
باملوزعني و ّ
الشركة لتطوير مهارات العاملني من خالل خمطّط
ألخرى .جدول رقم ( )04يربز سعي مرتفع من ّ
التّكوين املستمر .توصلنا من خالل حتليل نتائج بعد التّكوين إىل أن مستوى التّ ّنوع يف التّكوين،
والتّكوين يف حد ذاته مرتفع يف املنظّمة املدروسة.
 بعد تنظيم العمل :غياب مركزية التسيير وعدم المبالغة في المستويات الهيرارشية ،دوران
عمل داخلي خاص برؤساء المصالح واألقسام ،تسيير تشاركي ،يشمل الحوار والحق في
الخطأ.
املؤشرات املرتبطة
الرقم  04إىل الرقم  )13ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
 من خالل اجلداول ّ
يدل أ ّن هناك حضور قوي
الشركة حمل ال ّدراسة جند هذا البّعد كان بدرجة مرتفعة ،مما ّ
باملركزية يف ّ
ملركزية التسيري ،واليت غالبا ما تقرتن بتفويض قليل لصنع القرار ،واملبالغة يف املستويات اهلريارشية مع

متوسطة لعملية احلوار واالتصال
وجود بيئة تنظيمية غري حم ّفزة للتسيري التشاركي ،ومساندة بصورة ّ
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والتفاعل االجتماعي بني األفراد بشكل مجاعي لتبادل األفكار واملقرتحات لتحسني العمل  ،كما
متوسطة يف االستمرار إلجياد حلول للعقبات اليت تواجه سري
يربزه اجلدول رقم (. )15هناك حماولة ّ
العمل أو التعلم من األخطاء كما يوضحه اجلدول رقم ()15
الرتكيز على الفشل من خالل
يتبني من اجلدول رقم ( )04يتضح أ ّن ّ
متوسط ّ
ّ
الشركة تتجنب بشكل ّ
مشجعة على التعلّم.
إجياد بيئة ّ
متوسطها
متوسطات اجلداول املذكورة آنفا وحساب احنرافاهتا املعيارية جند أ ّن ّ
 من خالل اعتماد ّ
در ب ( )1.00وباحنراف معياري ق ّدر ب ( ،)3.3ينتمي جملال املدى الثّالث:
احلسايب العام ق ّ
متوسط من املوافقة ألفراد عينة ال ّدراسة على تطبيق أسلوب التّعلّم
[[1.0_0.4وهو ّ
يدل على مستوى ّ
حمل الدراسة ممّا جيعل هذه النّتيجة تنسجم مع نتائج اجلدول رقم (.)18
األحادي احللقة يف املنظّمة ّ
متوسطة وأ ّن هذا التّعلّم
وهده كلّها ّ
مؤشرات لوجود التّعلّم التّنظيمي أحادي احللقة بدرجة ّ
مازال قيد االستخدام ،وهو يشري إىل تصحيح األخطاء املكتشفة بواسطة االسرتاتيجيات التّنظيمية
ويتم تصحيح مسارها من
ضمن إطار ثابت ومعايري حم ّددة؛ فاملؤسسة تتعلّم عندما تكتشف األخطاء ّ
دون املساس بسياساهتا وأهدافها ،وهذا النّمط من التّعلّم يضيف قاعدة معرفية جديدة إىل أنشطة
السياسات املرسومة
ّ
املؤسسة من أجل تقوية اختصاصها وزيادة كفاءهتا وفاعليتها ،وال يطالب بتغيري ّ
واألهداف القائمة ،وإّمنا يساهم يف عملية حتقيقها بسهولة.
التّعلّم الثنائي الحلقة:

كل المؤ ّشرات المرتبطة بالتّعلم األحادي الحلقة إضافة إلى:
أ-توفّر ّ

 نقد العامل لطريقة تفكيره ،وطريقة عمله ،وتصرفاته المهنية.

 مساهمة العامل في تقديم اقتراحات جديدة نابعة من خبرته في مواجهة مشكالت دعمت
خارطته الذهنية.
أهمية تبني أفكار عمل وطرق جديدة نابعة من تعلم العامل ،تقبلها المنظمة التي ينتمي
ّ 
إليها العامل.
بالشركة بالوعي الكامل للمفهوم
يتبني من اجلدول رقم ( )11أ ّن مؤ ّشر حتلّي مجيع املوظّفني
ّ 
ّ
الزبون .حصلت على درجة ضعيفة جدا ،و املوظّف ال يسعى جاهدا
خاصة التّعامل مع ّ
التّسويقي ّ
يتبني من اجلدول
بأن يثبت أ ّن له دور إجيايب ومؤثّر يف ّ
الشركة كما ّ
يوضحه اجلدول رقم( .)44أيضا ّ
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رقم()06أ ّن احرتام أعضاء اجملموعة يف الشركة وجهات نظر بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم
يتبني من اجلدول رقم
متوسطةّ .
أي اختالفات أخرى حصلت على درجة ّ
الوظيفي أو ثقافتهم أو ّ
الرمسي ليس من أولويات املوظّف ،حصلت
( )88أ ّن العبارة اليت تقيس اعتبار االلتزام مبواعيد ال ّدوام ّ
مهم
متوسطة .أيضا ّ
على درجة ّ
يتبني من اجلدول رقم( )43أيضا أ ّن االعتقاد بأ ّن عنصر الوقت غري ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )64وجود مقاومة للتّغيري من
متوسطةّ .
وينبغي إضاعته ،حصلت على درجة ّ
متوسطة .مما يستدعي ضرورة نقد العامل لطريقة
لكل ما هو جديد ،حصلت على درجة ّ
املوظّفني ّ
تفكيره ،وطريقة عمله ،وتصرفاته المهنية.
تشجع املمارسات األفضل بني موظّفيها وال تنشرها
يتبني من اجلدول رقم ( )66أ ّن ّ
ّ 
الشركة ال ّ
فيما بينهم كنموذج حيتذي به .حصلت على درجة مرتفعة ج ّدا من املوافقة.
معني ال تتاح له اطالقا فرصة
 من اجلدول رقم ( )60نستنج أ ّن املوظّف املسئول عن إجناز عمل ّالرجوع إىل رئيسة املباشر ،حصلت على درجة مرتفعة.
اختاذ معظم القرارات املتعلقة بالعمل دون ّ
تتم ترقيته من خالل تسلسل واضح ومعلن،
 ّيتبني من اجلدول رقم ( )63أ ّن العامل ال يتوقّع أن ّ

متوسطة .هذه مؤ ّشرات تبرز عدم مساهمة العامل في تقديم اقتراحات
حصلت على درجة ّ
جديدة نابعة من خبرته في مواجهة مشكالت دعمت خارطته الذهنية.
الشركة للعاملني للتّعبري عن رأيهم
متوسط من قيادة ّ
ّ 
يتبني من اجلدول رقم ( )34أ ّن هناك تشجيع ّ
متوسطة.
حبل مشكالت العمل حصلت على درجة ّ
بصراحة مبا يتعلّق ّ
الشركة على االحتفاظ بالقادة واالداريني من أصحاب اخلربة
 اجلدول رقم ( )34يظهر حرص قيادة ّمتوسطة ال ترقى لتطلّعات املوظّف.
واملهارة حصلت على درجة ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )60أ ّن األفراد ذوي القدرات اإلدارية يعتقدون باستحالة احلصول على
 ّبالشركة ،حصلت على درجة ضعيفة مما يعكس فقدان
فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي ّ
الثّقة.
يتبني من اجلدول رقم ( )16أ ّن العبارة اليت تقيس مدى تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون
 ّأهمية تبنّي
بالسياسة املتّبعة هبا ،حصلت على درجة مرتفعة .هذه المؤ ّشرات تدعوا الى ّ
املساس ّ
أفكار عمل وطرق جديدة نابعة من تعلّم العامل ،تقبلها المنظّمة التي ينتمي إليها العامل.
مؤشرات النّوع
 قد يرجع وجود النّوع الثّاين من التّعلّم التّنظيمي ولكن بدرجة ضعيفة إىل وجود ّ
العمال ال يسهمون يف
األول إضافة إىل مؤ ّشرات أخرى ّ
ختص غياب النّوع الثّاين واملتمثّلة يف أ ّن ّ
ّ
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حتديد حمتوى العمل ،وأهداف العمل ،وال يكون للعامل دور يف مراقبة نتائج العمل.وهناك مركزية
تبين أفكار عمل وطرق جديدة نابعة من تعلّم العامل ،تقبلها املنظمة اليت ينتمي
التسيري.ال يوجد ّ
إليها .وهذا النّمط من التّعلّم أطلق عليه تسميات خمتلفة باختالف الباحثني واملؤلفني.

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من دراسة  )2003) ,Amédée Pedon, Géraldineاليت

أظهرت األمهية احملدودة ملمارسة التّعلّم التّنظيمي :انتشار ضعيف لتطبيقات التّعلّم التّنظيمي الذي
يوصف بأنّه من املستوى البسيط" "Simple boucleأحادي احللقة ،ونتيجة دراسة رضا نعيجة
باملؤسسة املدروسة وهو ال يع ّد أن يكون تعلّم أحادي
( )0630واليت ّ
توصلت لوجود تعلّم تنظيمي ّ
احللقة.
إذ من خالل رجوعنا للجداول اليت مثّلت حمور درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال االسرتاتيجيوالتّنظيمي والثّقايف و الذي دلّت نتائج حتليلهم على أ ّن تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء
متوسطة من وجهة نظر املبحوثني ،وبالنّظر إىل اجلدول رقم ( )10والذي
والغاز -البيّض كان بدرجة ّ
حمل
ّ
السلوكيات التنظيمية املوجودة داخل ّ
توصلنا من خالل حتليل نتائجه وباالعتماد على ّ
املؤسسة ّ

توصلنا إىل النتيجة التّالية:
الدراسة ّ
متوسطة بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز  -البيّض وأ ّن التّعلّم
وجود تطبيق للتّعلّم التنظيمي بدرجة ّ
متوسطة.
أحادي احللقة جاء بدرجة ّ
يف حني أ ّن إجابات املبحوثني اشارت إىل وجود النّمط الثّاين من التّعلّم التّنظيمي الذي تكلّم
عنه" كريس أرجريس " " Chris Argirisلكن بدرجة ضعيفة ( )0.36حيث أ ّن ( )%31.4من
الشركة القدرة على اكتشاف وتصحيح األخطاء والنّقائص املهنية .
املبحوثني يرون أ ّن للموظّفني يف ّ
وتبين أفكار
وتصرفاهتم ،كما ميكنهم اقرتاح ّ
كما ميكنهم إعادة النّظر يف طريقة تفكريهم ،وعملهمّ ،
أو طرق جديدة .يف حني رأى ( )%16من املبحوثني عكس ذلك.
مؤشرات أسلوب التّعلّم الثّنائي
متوسطات اجلدول رقم ( )14اليت تشري اىل ّ
 من خالل اعتماد ّ
قدر ب ( )0.38وباحنراف معياري
احللقة وحساب احنرافاهتا املعيارية جند أ ّن متو ّسطها احلسايب العام ّ
ويدل
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثاينّ [0.8 _3.4[ :
ق ّدر ب ( .)3.18من خالل ّ
على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة على تطبيق أسلوب التّعلّم الثنائي احللقة يف املنظّمة
حمل الدراسة ممّا جيعل هذه النّتيجة تنسجم مع نتائج اجلدول رقم (.)18
ّ
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والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم (  )30يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ
العاملين على العبارات المتعلّقة بأسلوب التّعلّم التّنظيمي الثنائي الحلقة بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض

رقم
العبارة

3

العبارات

يف رشكتنا هناك وعي مبيهوم التّ ّعل التنظميي
من قبل القيادة التنظميية

هناك اثبات للرغبة اجلادة ّ
للموّف بأن هل دور
0
اإجيايب ومؤث ّر.
يف رشكتنا حيرتم أعضاء اجملموعة وهجات نظر
بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم
1
الوّييي أو ثقافهتم أو أ ّي اختالفات أخرى.
يف رشكتنا الالزتام مبواعيد ادلّ وام ّالرمسي من
0
أولوايت ّ
املوّف.
3

8

4

6

يسود الاعتقاد يف رشكتنا أ ّن عنرص الوقت
همم ول ينبغي اإضاعته.
ّ
املتعارف عليه أ ّن ّ
الّشكة تعمل عىل تشجيع
املامرسات الفضل بني املوّيني وتنّشها فامي
بيهنم كمنوذج حيتذي به.
يتاح للموّف املس ئول عن اإجناز معل معني
فرصة اختاذ معظم القرارات املتعلقة ابلعمل
دون الرجوع اإىل رئيسة املبارش.
يف رشكتنا أتوقّع أن ت ّمت ترقية ّ
املوّيني مضن
تسلسل واحض ومعلن.

قيادة رشكتنا تشجع العاملني لل ّتعبري عن رأاهيم
 4برصاحة مبا يتعلّق حب ّل مشالكت العمل.
36

رشكتنا حترص عىل الاحتياظ ابلقادة
والاداريني أحصاب اخلربة واملهارة

يعتقد الفراد ذوو القدرات الإدارية ـأاهم بأاهم
 33س يحصلون عىل فرص حقيقية لتطوير
مس تقبلهم الوّييي.
تص ّحح رشكتنا أوجه القصور دون املساس
30
ابلس ياسة امل ّتبعة هبا.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

86

03

26

08

08

103

%

18,69

ت

48

%

23,68

ت

30

%

16,20

ت

86

%

21,18

ت

80

%

19,94

44,86 14,33 8,10 14,02
04

33

88

44

23,99 20,56 17,13 14,64
03

66

46

88

20,56 24,30 24,92 14,02
86

55

06

46

366
103
366

366
103

30,53 12,46 17,13 18,69
333

103

34,58 17,13 14,64 13,71

366

044

103
366

00

47

ت

4

3

1

%

2,18

1,56

0,93

93,15 2,18

ت

00

01

03

384

103

%

6,85

7,17

52,65 25,55 7,79

366

ت

43

36

%

23,36

ت

40

%

23,05

ت

03

%

12,77

11

4

60

44

46

30,53 30,22 10,28 5,61
30

55

83

44

103
366
103

23,99 19,00 17,13 16,82

366

363

103

31,46 27,73 20,56 7,48

366

ت

00

03

306

103

%

6,85

37,38 30,53 17,45 7,79

366

ت

368

%

33,02

00

44

66

38

46

06

103

6,23 12,15 18,38 30,22

366

أسلوب التّعلّم ثنائي الحلقة

34

64

14

الحسابي

المعياري

0.04

3.8

0.41

ضعيفة
متوسطة

3.3

103

366

33

المتوسط

االنحراف

3.13 0.63
3.30 0.66
3.33 0.84

6.40 3.34

3.4

الدرجة

3.01

متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة
جدا

ضعيفة

3.30 0.83

متوسطة

3.3

متوسطة

0.48

3.10 0.00

ضعيفة

3.03 0.38

ضعيفة

3.00 1.40

مرتفعة

 1.30 4.70ضعيفة
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

ومنه نصل اىل النّتيجة التّالية:
 وجود ضعيف ألسلوب التّعلّم ثنائي احللقة بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض .
متوسطة .و بذلك فقد حتققت الفرضية الثانية
السائد وبدرجة ّ
 التّعلّم أحادي احللقة هو النّوع ّ
واليت مفادها :انشغال العاملني بتحقيق التّعلّم أحادي احللقة بدل التّعلّم ثنائي احللقة ال يساند
تطبيق التّعلّم التّنظيمي.

الفرضيّة الثّالثة:



المؤسسة الجزائرية معيقات متعلّقة بطبيعة الهيكل التّنظيمي
 يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي ب ّ
سوف نحاول في هذا العنصر تقديم تحليل عام للفرضيّة الثالثة:

لقياس مدى مسامهة طبيعة اهليكل التنظيمي يف إعاقة تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع
الكهرباء والغاز-البيض اعتمدنا  63عبارات،
مهمة صياغة رؤية واستراتيجية الشركة:
 )1مدى تولّي اإلدارة العليا ّ

الصالحيات للعاملين:
جدول رقم ( )30يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى سماح الشركة بتفويض المزيد من ّ

رقم

العبارة

04

العبارة

ت ّ
توىل الإدارة العليا هم ّمة صياغة رؤية
واسرتاتيجية الّشكة

ت
%

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

064
46361

30
1340

6
0304

3
3338

4
0336

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

7.00

6.00

الحسابي

المعياري

مهمة صياغة رؤية
يتبني من اجلدول رقم ( )16أ ّن العبارة اليت تقيس مدى ّ
ّ
تويل اإلدارة العليا ّ
قدر ب ( .)0.46ينتمي جملال -املدى
واسرتاتيجية ّ
الشركة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة ج ّدا من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
اخلامسّ [3 _0.1[ :
مهمة صياغة رؤية
يرى ما نسبته ( )% 46.61من املبحوثني أ ّن اإلدارة العليا دائما ما ت ّ
توىل ّ
واسرتاتيجية الشركة ،فهي مشبّعة بفكر وفلسفة القيادة التّنظيمية العليا ،من خالل قدرتها على استيفاء

كل المستويات داخل الشركة ،وعبر بيئتها الخارجية أيضا ،فاإلدارة العليا هي
المعلومات األساسية من ّ
()1
المصدر األساسي لكل المعلومات.

)(1

الساعة 30:13
– .مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية  DRHيوم  03فيفري  0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

مهمة صياغة رؤية
للشركة غالبا ما ت ّ
يرى ما نسبته ( )%1.41من املبحوثني أ ّن اإلدارة العليا ّ
توىل ّ
مهمة
للشركة ال ت ّ
واسرتاتيجية الشركة .يف حني رأى ( )%0.36من املبحوثني أ ّن اإلدارة العليا ّ
توىل ّ
صياغة رؤية واسرتاتيجية الشركة
الالزمة
شركة لمنح استقاللية أكبر إلدارة األقسام في مجال اتخاذ اإلجراءات ّ
 )2مدى عدم سماح ال ّ
لتدفّق سير العمل:
شركة لمنح استقاللية أكبر إلدارة األقسام في
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم سماح ال ّ
جدول رقم ( )34يو ّ

الالزمة لتدفّق سير العمل:
مجال اتخاذ اإلجراءات ّ
رقم

العبارة

30

العبارة

دائما

غالبا

أحيا
نا

نادرا

أبدا

رشكتنا ل متنح اس تقاللية أكرب لإدارة القسام ت
يف جمال اختاذ الإجراءات ّالالزمة لتدفّق سري
%
00.40 06303 8363 34313 16.60
العمل
44

80

00

83

44

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.17

االنحراف
المعياري

1.74

يتبني من اجلدول رقم ( )14أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم منح الشركة استقاللية أكرب إلدارة
ّ
قدر
األقسام يف جمال اختاذ اإلجراءات ّ
الالزمة لتدفّق سري العمل ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة
ب ( .)1.33ينتمي جملال املدى الثّالثّ [1.0_0.4[ :
يدل على درجة ّ
ال ّدراسة.
الشركة ال تقوم دائما مبنح استقاللية أكرب إلدارة
يرى ما نسبته ( )% 16.60من املبحوثني أ ّن ّ
الصالحيات
األقسام يف جمال اختاذ اإلجراءات ّ
الالزمة لتدفّق سري العمل من خالل تفويض املزيد من ّ
الشركة متنح استقاللية أكرب إلدارة األقسام يف جمال
هلم .يرى ما نسبته ( )% 00.40من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة ال تسمح
اختاذ اإلجراءات ّ
الالزمة لتدفّق سري العمل يف حني رأى ( )%06.03من العاملني أن ّ
الصالحيات هلم.
إالّ نادرا بتفويض املزيد من ّ
خصوصا تلك التي تختص بها
أمورا ال يجوز التّفويض فيها،
أحد إطارات ال ّ
ً
صرح أ ّن هناك ً
شركة ّ
بالرقابة،
السياسات ّ
مجالس اإلدارة ،األمور المالية ّ
العامة ،المسائل المتعلّقة ّ
الرئيسة في ّ
الهامة ،التّغييرات ّ

المقررة من سلطات عليا ،إقرار التّنظيم األساسي أو
أيضا التّغييرات األساسية في البرامج واإلجراءات ّ
()1
تعديله.

الروتني للجهاز البريوقراطي والذي ح ّدده
أهم مظاهر ّ
هذا املنحى من التّحليل يقودنا إىل احلديث عن ّ
"ميشال كروزيه "وهو " تركيز املسؤوليات يف أعلى املستويات اإلدارية بعيدا عن جماالت االحتكاك
)(1

الساعة .30:16
– .مقابلة مع رئيس قسم املالية واحملاسبة DGISيوم  36جانفي 0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

اليومي مع اجلماهري ،والنّتيجة أ ّن األشخاص الذين يتعاملون مع اجلماهري وهم املوظّفون الذين يعمد
هامة من املعلومات ال يفيدون هبا أل ّّنم ال ميلكون سلطة اختاذ
تتجمع لديهم حصيلة ّ
هلم بالتّنفيذ ّ
()1
القرارات.
 )3مدى فرض اإلدارة العليا رقابة محكمة على القرارات التي تتخذها المستويات اإلدارية الدنيا.
ضح إجابة المبحوثين لمدى فرض اإلدارة العليا رقابة محكمة على القرارات التي تتخذها
جدول رقم ( )06يو ّ
المستويات اإلدارية الدنيا:

رقم
العبارة

31

العبارة

تيرض الإدارة العليا رقابة حممكة عىل القرارات
اليت تتخذها املس توايت الإدارية ادلنيا.

أحيا

دائما

غالبا

ت

334

46

%

38360 8363 16331 14364

نا

00

نادرا

أبدا

المجموع

30

06

103

6340

366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.06

االنحراف
المعياري

1.37

يتبني من اجلدول رقم ( )06أ ّن العبارة اليت تقيس مدى فرض اإلدارة العليا رقابة حمكمة على
ّ
قدر ب (.)1.46
القرارات اليت تتخذها املستويات اإلدارية الدنيا ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابعّ [0.0_1.3[ :
ينتمي جملال املدى ّ
يرى ( )% 14.64من املبحوثني أ ّن اإلدارة العليا تفرض رقابة حمكمة على القرارات اليت تتخذها
الرقابة املطبّق هذا لصيق وصارم.
املستويات اإلدارية الدنيا ،وأ ّن أسلوب ّ
يف حني رأى ( )%16.31من املبحوثني أنّ اإلدارة العليا تفرض غالبا رقابة حمكمة على القرارات
اليت تتخذها املستويات اإلدارية ال ّدنيا .ويف املقابل رأى ( )%6.40من املبحوثني أنّ اإلدارة العليا ال
تفرض رقابة حمكمة على القرارات اليت تتخذها املستويات اإلدارية الدنيا.

شركة:
 )4مدى عدم وجود تحديد وظيفي لجميع المصالح الوظيفية في ال ّ
شركة:
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم وجود تحديد وظيفي لجميع المصالح الوظيفية في ال ّ
جدول رقم ( )03يو ّ
رقم

العبارة

32

العبارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ل يوجد توصيف وّييي مجليع املصاحل ت
الوّييية يف ّ
الّشكة
16331 04336 31306 33303 34348 %
34

18

01

64

46

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

4.74

1.70

الحسابي

المعياري

يتبني من اجلدول رقم ( )03أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم وجود حتديد وظيفي جلميع املصاحل
ّ
قدر ب ( .)0.34ينتمي جملال املدى الثّاين:
الوظيفية يف ّ
الشركة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[ّ [0.8_3.4
)(1

تطور الفكر التّنظيمي" ،ط ،0دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،القاهرة ،مصر ،0660 ،ص.38
السلميّ " ،
– علي ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة أنّه يوجد دائما توصيف وظيفي جلميع املصاحل الوظيفية
يرى ( )%16.31من املبحوثني يف ّ
الشركة فأ ّكدوا أ ّن هذا التّوصيف ملسوه من ّأول يوم تق ّدموا فيه للوظيفة وهو يشمل واجبات
يف ّ
املؤهالت العلمية ،االهلية ،مكان العمل ،املسؤول املباشر وغريه ،يف حني يرى ()%04.36
الوظيفةّ ،
الشركة.
الشركة أنّه نادرا ماال يوجد توصيف وظيفي جلميع املصاحل الوظيفية يف ّ
من املبحوثني يف ّ
الشركة.
ونسبة ( )%34.48من املبحوثني رأت أنه ال يوجد توصيف وظيفي جلميع املصاحل الوظيفية يف ّ
الشركة ملسنا هذا التوصيف ،ويرجع الطّالب نسبة من رأو
من خالل معاينتنا امليدانية بني مصاحل ّ
عكس ذلك إىل عدم فهمهم ملعىن العبارة
شركة:
 )5مدى تبادل المعلومات بشكل
مستمر وثابت بين مختلف مصالح ال ّ
ّ
مستمر وثابت بين مختلف مصالح
ضح إجابة المبحوثين لمدى تبادل المعلومات بشكل
جدول رقم ( )00يو ّ
ّ
شركة:
ال ّ

رقم

العبارة

العبارة

33

يف رشكتنا معلية نبادل املعلومات ل جتري
بشلك مس متر واثبت بني خمتلف مصاحل
الّشكة.

دائما

ت
%

غال

أحيا

36

00

نادرا

أبدا

المجموع

343

363

103

30330 8363 3383 3338

13308

366

3

با

نا

المتوسط
ّ

الحسابي

1.41

االنحراف
المعياري

0.86

مستمر
يتبني من اجلدول رقم ( )00أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم تبادل املعلومات بشكل
ّ
ّ
قدر ب ( .)3.43ينتمي جملال
وثابت بني خمتلف مصاحل ّ
الشركة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة ضعيفة من املوافقة.
املدى الثّـ ـ ـ ـاين [0.8_3.4[ :و ّ
تتم بشكل مستمر وثابت بين
يرى ( )% 13.08من المبحوثين يف الشركة أ ّن عملية تبادل المعلومات ّ
شركة
مهمتها إرسال واستقبال ا ّلرسائل بين أقسام ال ّ
ويتم ذلك من خالل علبة حوار ّ
مختلف مصالحهاّ .
الرسائل
ومصالحها وبين المديريات وبين ال ّ
شركة األم ،يسمى هذا تطبيق ّ .NOVA
وإما عن طريق ّ
االلكترونية (تنسيق).

()1

وإما
يتم باستخدام اهلاتف أو الفاكس ّ
تدفّق املعلومات بني مديرية التّوزيع والوكاالت التّجارية ّ
عن طريق نظم المعلومات ( )SCGو ذلك بربط جهاز الكمبيوتر املضيف الواقع يف مصلحة أنظمة

)(1
خصيصا الستخدامه يف أقسام ومصاحل املالية واحملاسبية يعمل وفق النّظام املايل
 يعتمد قسم املالية واحملاسبة يف ّموجه ّ
الشركة على نظام املعلومات " حساب" ّ

احملاسيب "SCFيتوفّر على واجهة إلدخال البيانات آليا مع ثالث أنظمة فرعية للتّسيري وهي (واجهة تسيري الزبائن Système De Gestion De La

يتكون نظام املعلومات احملاسيب  HISSABمن مدخالت و معاجلة و
Clientele SGCواجهة تسيري املورد البشري  ،NOVAواجهة تسيري املخزون ّ .) -
الساعة .30:16
خمرجات .مقابلة مع رئيس قسم املالية واحملاسبة DGISيوم  36جانفي 0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

يتم انتقال
اإلعالم اآليل باملديرية مع الوكاالت التّجارية املتواجدة يف خمتلف دوائر الوالية ،وعليه ّ
املعلومات فيما بينهم بسرعة قياسيّة.
حني رأى ( )%3.38من املبحوثني أ ّن كثرة املستويات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي تسبّب الكثري
من املشاكل وال تسمح بعملية تبادل املعلومات بسبب نزول وصعود املعلومات وأ ّن كثرة تغيري املديرين
كل منهم يف طريقة االتصال.
يسبب العديد من املشاكل بسبب اختالف أسلوب ّ
 )6مدى عدم وضوح رؤية المنظّمة وأهدافها:
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم وضوح رؤية المنظّمة وأهدافها:
جدول رقم ( )01يو ّ
رقم

العبارة

34

العبارة

رؤية ّ
املنظمة وأهدافها ليست واحضة
وحمدّ دة وغري معلنة ّ
للموّيني

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

364

33

10

01

00

103

8363 4334 36,,, 34331 36308 %

366

ت

المتوسط
ّ

االنحراف

7.13

1.40

الحسابي

المعياري

يتبني من اجلدول رقم ( )01أ ّن العبارة اليت تقيس مدى وضوح رؤية املنظّمة وأهدافها بشركة
ّ
قدر ب ( .)0.31ينتمي جملال
التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابعّ [0.0_1.3[ :
املدى ّ
يرى ( )%8.63من املبحوثني يف الشركة أ ّن رؤية املنظّمة وأهدافها واضحة وحم ّددة ومعلنة
للشركة فالتّوصيف الذي
الشركة أنّه ليس هناك دائما رؤية ّ
للموظّفني ويرى ( )%36.08من املبحوثني يف ّ
الشركة لتحقيقه يف فرتة زمنية مستقبلية غري واضح للموظّفني .يف حني يرى ما نسبته ()%34.31
تسعى ّ
من املبحوثني يف الشركة أنّه ليس هناك وضوح رؤية املنظّمة وأهدافها.
 )7مدى التزام الموظّفين بتنفيذ التعليمات أثناء أداء األعمال:
ضح إجابة المبحوثين لمدى التزام الموظّفين بتنفيذ التعليمات أثناء أداء األعمال:
جدول رقم ( )00يو ّ
رقم
العبارة

35

العبارة

يلزتم ّ
املوّيون بتنييذ التعلاميت أثناء
أداء العامل

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

361

80

00

00

06

103

4306

4306

6340

366

34313 34363 %

المتوسط
ّ

الحسابي

7.60

االنحراف
المعياري

1.31

يتبني من اجلدول رقم ( )00أ ّن العبارة اليت تقيس مدى التزام املوظّفني بتنفيذ التعليمات أثناء
ّ
قدر ب
أداء األعمال بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابعّ [0.0_1.3[ :
( .)0.66ينتمي جملال املدى ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الرئيس
يرى ( )%34.63من املبحوثني يف ّ
الشركة أ ّن املوظّفون يلتزمون باالمتثال والطاعة عندما يصدر ّ
()1
الرمسية لتنفيذ التّعليمات أثناء أداء األعمال.
أمرا وبالتّايل فهو ميارس سلطته ّ
للمسريين اجلزائريني يصرح" ناصر قاسيمي"بأ ّن "املنظّمات متارس
يف دراسته للخصائص الفكرية
ّ
الرمسي ،ومن خالل هذا العنف
الرمسي وغري ّ
وحىت اإلطارات بتنظيمها ّ
العنف ّ
الرمزي على العاملني ّ
حتاول ترويضهم وإخضاعهم من خالل اللّوائح والقواعد التّنظيمية بكل ما حتمله من جزاءات
()2
وعقوبات مباشرة وغري مباشرة.
ويرى ( )%34.13من املبحوثني أنّه هناك غالبا التزام بتنفيذ التّعليمات أثناء أداء األعمال ،يف
الشركة أنّه ليس هناك التزام بتنفيذ التعليمات أثناء أداء
حني يرى ما نسبته ( )%6.40من املبحوثني يف ّ
األعمال ،فكثرياً ما خيلط املوظّفون بني «األوامر» و«التّعليمات» و«التّوجيهات» و«الطّلبات»،
()3
الشركة امللزمة.
وهذا اخللط يدفع البعض إىل التّساهل يف مسألة التّفاعل اجل ّدي مع «أوامر» ّ
يختصون بها:
شركة لتطوير قدرات الموظّفين من خالل التّكوين في المجاالت التي
 )8مدى سعي ال ّ
ّ
شركة لتطوير قدرات الموظّفين من خالل التّكوين في المجاالت
ضح إجابة المبحوثين لمدى سعي ال ّ
جدول رقم ( )03يو ّ
رقم
العبارة

36

يختصون بها:
التي
ّ

العبارة

لتطوير قدرات ّ
ّ
املوّيني
الّشكة ل تسعى ّ
من خالل التكوين يف اجملالت اليت
خيتصون هبا.
ّ

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

00

01

01

30

344

103

%

8363

4334

4334

38360

83344

366

المتوسط
ّ

الحسابي

1.06

االنحراف
المعياري

1.47

يتبني من اجلدول رقم ( )03أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم سعي الشركة لتطوير قدرات
ّ
خيتصون هبا بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض،
املوظّفني من خالل التكوين يف اجملاالت اليت ّ
يدل على
األول[3.6_3[ :و ّ
حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( .)3.66ينتمي جملال املدى ّ
درجة ضعيفة ج ّدا من املوافقة.
لتطوير قدرات املوظّفني من
يرى ( )%8.63من املبحوثني يف الشركة أ ّن ّ
الشركة ال تسعى دائما ّ
الشركة أنّه نادرا ما
خيتصون هبا ،ويرى ( )%38.60من املبحوثني يف ّ
خالل التكوين يف اجملاالت اليت ّ
)(1
تنص على ما يلي:
 -مديرية املوارد البشرية ،املادة  33من النظام الداخلي للشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغار"  ،(S.D.Cاجلزائر ،مارس  ،0634ص 64.واليت ّ

املخول إلدارته
السلمي ّ
«جيب على العامل املوضوع حتت رابطة املرؤوسية املهنية ،مهما تكن رتبته يف السلّم القيام مبا يأيت :االمتثال بصرامة لتعليمات املسؤول ّ
وحراسته ومراقبة تنفيذ االعمال املوكلة اله يف إطار االلتزامات التعاقديّة "
) -(2ناصر قاسيمي ،سوسيولوجيا املنظّمات ،مرجع سبق ذكره ،ص- 22
)(3

الساعة .30:16
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية يوم 18جانفي  0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

خيتصون هبا ،يف حني
تتخلّى الشركة عن تطوير قدرات املوظّفني من خالل التكوين يف اجملاالت اليت ّ
لتطوير قدرات املوظّفني من خالل التكوين
يرى ما نسبته ( )%83.44من املبحوثني أ ّن ّ
الشركة تسعى ّ
يقرون بأ ّن للتّكوين أمهّية كبرية ويعترب استثمار طويل
يف اجملاالت اليت ّ
خيتصون هبا .حيث جندهم ّ
لمؤسسة يف مواردها البشرية.
املدى ل ّ
بتخصصاتهم الوظيفية دون غيرها:
الصلة
ّ
 )9مدى قيام الموظّفون بتأدية المهام ذات ّ
بتخصصاتهم الوظيفية دون
الصلة
جدول رقم ( )08يو ّ
ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى قيام الموظّفون بتأدية المهام ذات ّ
غيرها:

رقم
العبارة

37

العبارة

يقوم ّ
الصةل
املوّيون بتأدية املهام ذات ّ
بتخصصاهتم الوّييية دون غريها.
ّ

دائما
ت
%

061
81300

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

غالبا

33
46
1301 00316

34
3316

30
1340

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

7.30

االنحراف
المعياري

1.67

الصلة
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )08أ ّن العبارة اليت تقيس مدى قيام املوظّفون بتأدية املهام ذات ّ
متوسط
ّ
بتخصصاهتم الوظيفية دون غريها بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض ،حصلت على ّ
يدل على درجة مرتفعة ج ّدا
قدر ب ( .)0.16ينتمي جملال املدى اخلامس[3_0.1[ :وهو ّ
حسايب عام ّ

من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
بتخصصاهتم
الصلة
ّ
يرى ( )%81.00من املبحوثني يف الشركة ّأّنم يقومون بتأدية املهام ذات ّ
الوظيفية دون غريها ،حيث أ ّكد لنا أحد املبحوثني بأنه ال يأمر مبهام زائدة وخارجة عن نطاق عمله
تتضمن زياد ًة أو اخنفاضاً يف املهام اليت
دون استشارة مسبقة وأ ّن رؤسائه يكلّفونه مبسؤوليات ومهام ال ّ
الصلة
يكلّف هبا املوظف .ويرى ( )%00.16من املبحوثني أ ّّنم غالبا ما يقومون بتأدية املهام ذات ّ
بتخصصاهتم الوظيفية دون غريها ،يف حني يرى ما نسبته ( )%1.40من ّأّنم يقومون بتأدية املهام
ّ
بتخصصاهتم الوظيفية.
الصلة
ّ
ليست ذات ّ
تخصصاتهم وقدراتهم:
 )11مدى تكليف الموظّفون باألعمال التي تناسب ّ
تخصصاتهم وقدراتهم:
جدول رقم ( )04يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى تكليف الموظّفون باألعمال التي تناسب ّ
رقم

العبارة

38

العبارة

يةلّف ّ
املوّيون ابلعامل اليت تناسب
ختصصاهتم وقدراهتم.
ّ

11

13

103

0363 1301 1340 04303 83314 %

366

ت

دائما

غالبا

197

88

أحيا

نادرا

أبدا

المجموع

نا

12

المتوسط
ّ

الحسابي

7.34

االنحراف
المعياري

1.66

يتبني من اجلدول رقم ( )04أ ّن العبارة اليت تقيس مدى قيام املوظّفون باألعمال اليت تناسب
ّ
قدر
ّ
ختصصاهتم وقدراهتم ،بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز-البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

يدل على درجة مرتفعة ج ّدا من املوافقة ألفراد
ب ( .)0.14ينتمي جملال املدى اخلامس[3_0.1[ :وهو ّ
عيّنة ال ّدراسة.
ختصصاهتم
يرى ( )%83.14من املبحوثني يف ّ
الشركة ّأّنم يكلّفون دائما باألعمال اليت تناسب ّ
الشركة أ ّّنم غالبا ما يكلّفون دائما باألعمال اليت تناسب
وقدراهتم ،ويرى ( )%04.03من املبحوثني يف ّ
ختصصاهتم وقدراهتم ،يف حني يرى ما نسبته ( )%0.63من املبحوثني يف الشركة ّأّنم ال يكلّفون دائما
ّ
ختصصاهتم وقدراهتم.
باألعمال اليت تناسب ّ
 )11مدى فعالية التواصل بين الشركة وفروعها المنتشرة جغرافيا:
رقم
العبارة

39

شركة وفروعها المنتشرة جغرافيا
ضح إجابة المبحوثين لمدى فعالية التّواصل بين ال ّ
جدول رقم ( )06يو ّ
العبارة

دائما

هناك تواصل ف ّعال بني الّشكة وفروعها ت 178
املنتّشة جغرافيا.
33303 %

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

71
00330

22
8363

23
4334

27
6303

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

7.64

االنحراف
المعياري

1.44

الشركة وفروعها املنتشرة
يتبني من اجلدول رقم ( )06أ ّن العبارة اليت تقيس فعالية التّواصل بني ّ
ّ
الرابع:
جغرافيا ،حصلت على
ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( .)0.64ينتمي جملال املدى ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .يرى ( )%33.03من املبحوثني يف
[ّ [0.0_1.3
الشركة وفروعها املنتشرة عرب كامل الوالية.
فعال بني ّ
ّ
الشركة أ ّن هناك تواصل ّ
فعال بني
يف حني يرى ما نسبته ( )%00.30من العاملني يف ّ
الشركة أ ّن هناك غالبا تواصل ّ
كل من بوقطب اليت ال تبعد
ّ
الشركة وفروعها املنتشرة عرب كامل الوالية ونقصد الوكاالت التّجارية يف ّ
سوى  366كم واألبيض سيد الشيخ اليت ال تبعد سوى  336كم وهي وكاالت ليست معزولة وتتواجد
يف طرق وطنية ورئيسية والتّواصل معها ليس صعبا.
 )12مدى تميّز قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطة.
جدول رقم ( )04يوضح إجابة المبحوثين لمدى تميز قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطة.
رقم
العبارة

06

العبارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

ت ّمتزي قواعد وإاجراءات العمل ابملرونة ت
والبساطة.
38360 31306 30333 00340 10364 %
330

41

14

01

30

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.77

االنحراف
المعياري

1.74

يتبني من اجلدول رقم ( )04أ ّن العبارة اليت تقيس مدى متيّز قواعد وإجراءات العمل باملرونة
ّ
قدر ب ( )1.03ينتمي جملال املدى الثّالث:
والبساطة ،حصلت على
ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[[1.0_0.4وهو ّ
يدل على درجة ّ
- 231 -

ّ ّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة أ ّن قواعد وإجراءات العمل تتميّز باملرونة والبساطة ،وأ ّن
يرى ( )%10.64من املوظّفني يف ّ
سلسلة األعمال واخلطوات واملراحل هذه واليت جيب إتباعها لتنفيذ عمل ما ،ال تتسم بالتّع ّقد
الشركة يرون أ ّن قواعد وإجراءات العمل غالبا ما
الصعوبة .يف حني أ ّن ( )%00.40من املوظّفني يف ّ
و ّ
تتميّز دائما باملرونة والبساطة.
الشركة ال تتميّز قواعدها وإجراءاهتا باملرونة والبساطة بل
ورأى ( )%38.60من املوظّفني أيضا أن ّ
إ ّن سلسلة اإلجراءات كثريا ما ّأدت إىل تأخريها.
التخصصية في الشركة والتي تقوم بوظائف مح ّددة:
 )13مدى وجود عدد كبير من الوظائف
ّ

التخصصية في الشركة والتي تقوم
ضح إجابة المبحوثين لمدى وجود عدد كبير من الوظائف
جدول رقم ( )76يو ّ
ّ
بوظائف مح ّددة:

رقم
العبارة

03

العبارة

يوجد يف الّشكة عدد وبري من الوّائف
التخصصية اليت تقوم بوّائف حمدّدة.
ّ

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

336

64

00

03

34

103

3316 8330 31343 04341 08341 %

366

ت

المتوسط
ّ

الحسابي

7.67

االنحراف
المعياري

1.10

يتبني من اجلدول رقم ( )36أ ّن العبارة اليت تقيس مدى وجود عدد كبري من الوظائف
ّ
قدر ب ()0.60
ّ
التخصصية يف الشركة واليت تقوم بوظائف حم ّددة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابعّ [0.0_1.3[ :
ينتمي جملال املدى ّ
الشركة عدد كبري من الوظائف
يرى ( )%08.41من املبحوثني يف الشركة أنّه يوجد دائما يف ّ
التخصصية اليت تقوم بوظائف حم ّددة .يف حني أ ّن ( )%04.01من املبحوثني يف الشركة يرون أنّه يوجد
ّ
التخصصية اليت تقوم بوظائف حم ّددة .ورأى ( )%3.16من
غالبا يف الشركة عدد كبري من الوظائف
ّ
التخصصية اليت تقوم بوظائف
املبحوثني أيضا أنّه ال يوجد أبدا يف الشركة عدد كبري من الوظائف
ّ
حم ّددة.
 )14مدى وجود درجة عالية من االزدواجية في المهام التي تقوم بها الشركة:

شركة:
ضح إجابة المبحوثين لمدى وجود درجة عالية من االزدواجية في المهام التي تقوم بها ال ّ
جدول رقم ( )71يو ّ

رقم
العبارة

00

العبارة

دائما

غال

أحيا

با

نا

نادرا

أبدا

هناك درجة عالية من الازدواجية يف املهام ت
اليت تقوم هبا ّ
الّشكة
33330 01363 6340 3340 4334 %
23

19

28

74

177

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

1.00

االنحراف
المعياري

1.43

يتبني من اجلدول رقم ( )33أ ّن العبارة اليت تقيس درجة االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا الشركة،
ّ
يدل على
األول [3.6_.3[ :و ّ
حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( )3.64ينتمي جملال املدى ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة أ ّن هناك درجة عالية من
درجة ضعيفة جدا من املوافقة.يرى ( )%4.34من املبحوثني يف ّ
الشركة يرون أنّه
الشركة .يف حني أ ّن ( )%33.30من املبحوثني يف ّ
االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا ّ
الشركة .فاملهام حم ّددة وواضحة الرتباطها
ليس هناك درجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا ّ
الشركة فاملهام املتعلّقة بالكهرباء منفصلة عن املهام املرتبطة بالغاز .ورأى
بتخصصات مصاحل ّ
ّ
( )%01.63من املبحوثني أيضا أنّه نادرا ما يكون هناك درجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت تقوم
مؤخرا قد عمدت اىل تكوين أعوان مزدوجي املهام(كهرباء وغاز) فقط
الشركة .وإن كانت ّ
هبا ّ
الشركة ّ
ملعاجلة األعطال البسيطة.
في هذا العنصر سنق ّدم تقييم عام للفرضيّة الثالثة:والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )74يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ
رقم
العبارة

29
16

13

المبحوثين على العبارات المتعلّقة بالهيكل التنظيمي كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض
العبارات

ّ
تتوىل الإدارة العليا هم ّمة صياغة رؤية
واسرتاتيجية الّشكة
رشكتنا ل متنح اس تقاللية أكرب لإدارة
القسام يف جمال اختاذ الإجراءات ّالالزمة
لتدفّق سري العمل
تيرض الإدارة العليا رقابة حممكة عىل
القرارات اليت تتخذها املس توايت الإدارية
ادلنيا

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 064

30

6

3

4

103

1340 46361 %

0304

3338

0336

366

80

00

83

41

103

44

ت

00340 06303 8363 34313 16360 %
46

00

30

06

ت 334
%
6340 38360 8363 16331 14364

366

10
11

34
35

ل يوجد حتديد وّييي مجليع املصاحل
الوّييية يف ّ
الّشكة
يف رشكتنا معلية نبادل املعلومات ل جتري
بشلك مس متر واثبت بني خمتلف مصاحل
الّشكة.
رؤية ّ
املنظمة وأهدافها ليست واحضة
وحمدّدة وغري معلنة ّ
للموّيني
يلزتم ّ
املوّيون بتنييذ التعلاميت أثناء أداء
العامل

ت
%
ت
%

366

4,78
3,15

6348
3.34

3
36

3,70

3.13

6

18

01

64

46

103

16331 04336 31306 33303 34348
3

36

00

363

103

3338

3383

13308 30330 8363

366

343

33

10

01

ت 364
%
4334 36334 34331 36308

8363

80

00

00

06

103

4306

6340

366

ت 361
%
4306 34313 34363

مرتفعة
جدا

متوسطة

00

103
366

مرتفعة
مرتفعة

1.43 3.00
366

الرسميّة
ّ

الحسابي

المعياري

103

المركزية
34

المتوسط

االنحراف

الترتيب

الدرجة

2,59

1,46

33

ضعيفة

1,91

6.68

30

ضعيفة

0

مرتفعة

4,13
4,08

1,26
3.13

1.44 3.10

8

مرتفعة
متوسطة
ّ
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36

37
38

الّشكة قدرات ّ
تطور ّ
املوّيني من
ل ّ
خيتصون
خالل التكوين يف اجملالت اليت ّ
هبا
يقوم ّ
املوّيون بتأدية املهام ذات الصةل
بتخصصاهتم الوّييية دون غريها.
ّ
يةلّف ّ
املوّيون ابلعامل اليت تناسب
ختصصاهتم وقدراهتم.
ّ

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة
ت
%

00

01

01

344

103

30

8363

4334

83344 38360 4334

366

46

33

ت 061
%
1301 00316 81300

3316

88

12

11

13

1301

0363

ت 197
%
1340 04303 83314

34

30

103

1340

366
103
366

التخصص
ّ

0.16

3.60

1

مرتفعة

0.14

3

0

23

27

103

39

هناك تواصل ف ّعال بني الّشكة وفروعها
املنتّشة جغرافيا.

71

ت 178
%
8363 00330 33303

6303

366

4334

103

06

قواعد وإاجراءات العمل ت ّمتزي ابملرونة
والبساطة

41

14

01

30

34

يوجد يف الّشكة عدد وبري من الوّائف
التخصصية اليت تقوم بوّائف حمدّدة.
ّ

64

00

03

ت 336
%
8330 31343 04341 08341

34

103

3316

366

هناك درجة عالية من الازدواجية يف املهام
00
اليت تقوم هبا الّشكة

23

19

28

74

177

103

4334

3340

33330 01363 6340

366

ت 330
%
38360 31306 30333 00340 10364

366

0.64

1,29

مرتفعة
مرتفعة

1.16 3.74
22

ت
%

3.66

3.03

30

ضعيفة

3

مرتفعة

1.03

3.04

4

مرتفعة

0.60

1,16

4

مرتفعة

1,87

1,23

31

ضعيفة
ج ّدا

التّعقيد

1.44 3.30

متوسطة
ّ

طبيعة الهيكل التنظيمي كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي

1.41 3.74

متوسطة
ّ

املؤشرات املرتبطة
الرقم  16إىل الرقم  )30ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
الشركة حمل ال ّدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
باهليكل التّنظيمي كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ

العبارات اليت تقيس املعيقات التنظيمية املتعلّقة باهليكل التنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية
قدر ب ( )1.04وباحنراف معياري ق ّدر ب ( ،)3.03من
البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالثّ [1.0_0.4[ :
يدل على درجة ّ
خالل ّ
املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
 المركزيّة:

املؤشرات املرتبطة
الرقم  16إىل الرقم  )06ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
 من خالل اجلداول ّالشركة حمل ال ّدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
ببعد املركزية كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
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العبارات اليت تقيس املعيقات التنظيمية املتعلّقة
قدر
البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

ببعد املركزية بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية
ب ( )1.66وباحنراف معياري ق ّدر ب ( .)3.01من

يدل على درجة مرتفعة من
الرابعّ [0.0_1.3[ :
خالل ّ
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى ّ
املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الشركة اتّضح أ ّن املوظّفون ليست
فمن ناحية االرتباط بني اإلدارة العليا وصياغة رؤية واسرتاتيجية ّمهمة صياغة
لديهم الفرصة للتّعبري عن آرائهم وأفكارهم واليت من شأّنا تعزيز جهود اإلدارة العليا يف ّ
الشركة .وأنّه على مستوى عدم منح استقاللية أكرب إلدارة األقسام يف جمال اختاذ
رؤية واسرتاتيجية ّ
خاصة ما تعلّق بالقرارات والفعاليات اليت تدعم التّعلّم
الالزمة لتدفّق سري العمل
اإلجراءات ّ
ّ
التّنظيمي.

الشركة من شأنه أالّ جيعل العاملني حي ّققون إجنازات أكثر
متوسط يف ّ
اتّضح أ ّن هناك تفويض ّوخيلقون الفرصة والوقت لإلجناز والتّفّرغ لألنشطة اإلدارية .كما اتّضح أ ّن أسلوب الرقابة املطبّق لصيق
حلل اخلالفات وتصحيح األخطاء.
وصارم واإلدارة العليا حازمة للتدخل ّ
املؤسسات العمومية يف اختاذ القرارات واإلجراءات
مسريي ّ
أيضا أفرزت املركزية املفرطة يف التّسيري كبح ّ
العمال
العمال من املشاركة الفعلية يف التّسيري ،حيث اقتصرت أدوار ّ
اليت يروّنا مالئمة ،كما أبعد ّ
()1
على تنفيذ املهام دون إبداء مطالبتهم مبا يرونه ضروري للقيام مبهامهم على أحسن وجه.
ومنه:
تعزز جهودا لصياغة رؤيتها واسرتاتيجيتها بإشراك املوظّفني ،وتفويض غري كاف
اإلدارة العليا ال ّ
للموظّفني لسري االعمال ،وهناك أيضا رقابة مركزية حمكمة ممارسة من قبل اإلدارة العليا على القرارات
حمل ال ّدراسة تعتمد على املركزية
اليت تتّخذها املستويات اإلدارية ال ّدنيا .وهذا ّ
يدل على أ ّن ّ
الشركة ّ
لتسيري مهامها ،واليت غالبا ما تقرتن بتفويض قليل لصنع القرار ،مع وجود بيئة تنظيمية غري حم ّفزة
العمالية ،وغري مساندة لعملية االتصال والتّفاعل االجتماعي ،هذا فضال عن أ ّّنا معيقة
للمشاركة ّ
حمل الدراسة .ويدعم ذلك اخنفاض قيمة االحنراف املعياري
لدعم تطبيق التّعلّم التنظيمي يف ّ
الشركة ّ
يؤشر اتساق إجابات املبحوثني خبصوص البعد املذكور.
( )3.01ممّا ّ
مؤسسة كنوز احلكمة للنّشر والتّوزيع  ،اجلزائر،
) -(1علي زكاز ونصر الدين بوشيشة "،ال ّديناميكيات االجتماعية للعمل في
المؤسسة ّ
ّ
الصناعية الجزائرية"،طّ ،1

،2013ص55.
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الرسمية:
ّ 

املؤشرات املرتبطة هبذا
الرقم  03إىل الرقم  )00ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
الشركة حمل ال ّدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
بالرمسيّة كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
البعد املتعلّق ّ
الرمسية بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية
العبارات اليت تقيس املعيقات التنظيمية املتعلّقة ببعد ّقدر ب ( )1.36وباحنراف معياري ق ّدر ب ( .)3.00من
البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالثّ [1.0_0.4[ :
يدل على درجة ّ
خالل ّ
املوافقة ألفراد عينة ال ّدراسة.

حمل ال ّدراسة وقفنا على وجود توصيف وظيفي بدرجة مرتفعة
 من خالل معاينتنا امليدانية ّللشركة ّ
الشركة .فمتطلّبات أداء العمل على حنو مرض حيتّم التوصيف الوظيفي
جلميع املصاحل الوظيفية يف ّ
الشركة على
فالرمسية مسة مه ّمة تتمثّل يف اعتمـاد ّ
الذي تفرضه طبيعة العمل ومسؤولياته وظروفهّ .
القوانني ،التّعليمات ،القرارات ،اإلجراءات واملعايري التّفصيلية يف توجيه وضبط سـلوك الفـرد وأفعاله
بالضرورة أن تكون هاته القوانني واألنظمة والتّعليمات مكتوبة بل
وتصرفاته أثناء أداء عمله ،وليس ّ
يكفي أن يعيها العاملون.
الشركة ،من
ّ -أما ما تعلّق بفعالية عملية نبادل املعلومات بشكل مستمر وثابت بني خمتلف مصاحل ّ

يتم بفعالية مرتفعة ،وهذا ما ميكن أن يعطي صورة
خالل معطيات ال ّدراسة امليدانيّة ّ
تبني أ ّن التّبادل ّ
للشركة.
مرتفعة عن نظام نقل املعلومة وانتشارها يف الفضاء التّنظيمي ّ
عامة قائمة
خبصوص رؤية املنظّمة وأهدافها ،اتّضح أّنا بدرجة ضعيفة فرغم وجود خطّة اسرتاتيجية ّعلى التّنويع يف األنشطة سواء كان ذلك حملّيا ،إقليميا وحىت دوليا .فرؤية املنظّمة وأهدافها ليست
واضحة وحم ّددة وغري معلنة للموظّفني.
 ما تعلّق بالتزام املوظّفني بتنفيذ التّعليمات أثناء أداء األعمال ففيه إشارة اىل أ ّن املسؤول ميارسالرمسية لتنفيذ التّعليمات أثناء أداء األعمال.
سلطته ّ
الشركة ،مع منظومة اتصالية مرنة على
وجود توصيف وظيفي مرتفع جلميع املصاحل الوظيفية يف ّ
مستوى الفضاء التنظيمي .كما أ ّن رؤية املنظّمة وأهدافها ليست واضحة وغري حم ّددة وغري معلنة
مهمة تتمثّل يف
الرمسية مسة ّ
للموظّفني ،والتزام عال للموظّفني بتنفيذ التعليمات أثناء أداء األعمالّ .
الشركة على القوانني والتعليمات والقرارات واإلجراءات واملعايري التّفصيلية يف توجيه وضبط
اعتمـاد ّ
بالضرورة أن تكون هاته القوانني واألنظمة
سـلوك الفـرد وأفعاله وتصرفاته أثناء أداء عمله وليس ّ
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الشركة لكنّها تقلّل من االبداع وتبطئ من عملية
والتّعليمات مكتوبة بل يكفي أن يعيها العاملون يف ّ
يدل على
حرية كبرية للموظّف ممّا حيول دون تطبيق التّعلّم التنظيمي  .هذا ّ
اختاذ القرارات وال تعطي ّ
متوسطة ،ويدعم ذلك
أ ّن ّ
متوسط مع وجود معيقات بدرجة ّ
الرمسية بشكل ّ
حمل الدراسة تعتمد ّ
الشركة ّ
الرمسيّة.
اخنفاض قيمة االحنراف املعياري ( )3.00ممّا ّ
يؤشر اتساق إجابات أفراد العيّنات خبصوص بعد ّ
التخصص:

ّ

املؤشرات املرتبطة هبذا
الرقم  03إىل الرقم  )04ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
الشركة حمل ال ّدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
خصص كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
البعد املتعلّق بالتّ ّ
خصص بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية
 العبارات اليت تقيس املعيقات التنظيمية املتعلّقة ببعد التّ ّقدر ب ( )1.30وباحنراف معياري ق ّدر ب ( )3.36من
البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من
الرابعّ [0.0_1.3[ :
خالل ّ
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى ّ
املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.

خيتص هبا املوظّفون فدلّت النّتائج أ ّّنا بدرجة مرتفعة،
 ما تعلّق بفعالية التّكوين يف اجملاالت اليتّ
ختصصهم إلكساهبم
وهذا راجع إىل طبيعة التّكوين اهلادفة إىل م ّد األفراد باملعلومات املتعلّقة مبجال ّ
املعارف وصقل مهاراهتم اليت تع ّد من خمرجات التكوين.
بتخصصاهتم الوظيفية دون غريها.
الصلة
 ّأما ما ارتبط ّّ
مبؤشر قيام املوظّفني بتأدية املهام ذات ّ
متت بصلة
فكانت استجابات املبحوثني مرتفعة ،فهم يتفادون اخلوض يف أعمال أخرى ال ّ
كل مصلحة هلا أعماهلا احمل ّددة لتنفيذها
لتخصصهم وتكوينهم فطبيعة العمل يف ّ
الشركة تتّسم بالدقّة و ّ
فال جمال للمجازفة.
ختصصاهتم وقدراهتم .فكانت
عرف على مدى تكليف املوظّفون باألعمال اليت تناسب ّ
 -وبغرض التّ ّ

معني ،أو توكل إليه مهام تتناسب
االستجابة مرتفعة ،فعادة ما يطلب من املوظّف تأدية واجب ّ
الروتني وامللل الوظيفي بالتّسلّل إىل عقل املوظّف،
وقدراته العلمية أو خرباته ،لكن مع الوقت ،يبدأ ّ
من جراء تكرار هذه املهام يوميا فهناك العديد من الوظائف اليت ال تتّسم بالتّج ّدد ،وال تعطي أي
حافز لإلبداع واالبتكار.
ختصصات املوظّفون وقدراهتم .وكذا وجود
وجود آلية منظّمة للتّكوين يف اجملاالت اليت تناسب ّ
بالتخصص الوظيفي .كما الحظنا من خالل معاينتنا امليدانية أ ّن
تقيّد حمدود للمهام املتشاهبة متّصل
ّ
خصص العايل الذي يشري إىل مدى سيطرة أو حتكم املوظّف بالعمل املسند
هناك اعتماد ألسلوب التّ ّ
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الفصل ّ
للدراسة

الرتابة والتّشابه يف أداء املهام وامللل والتّعب الذي ال يساعد بوضع
إليه ،مما قد يسبّب نوع من ّ
يؤدي اىل ضعف األنشطة والفعاليات األخرى
تصورات وآراء ووجهات نظر تتّسم ّ
بالشمولية ،ممّا ّ
ّ
حمل الدراسة تعتمد
الشركة .هذا ّ
يدل على أ ّن ّ
الصلة بالتّعلّم على مستوى العاملني و ّ
ذات ّ
الشركة ّ
خصص بشكل مرتفع مع وجود معيقات بدرجة مرتفعة تعيق تطبيق التّعلّم التّنظيمي .ويدعم ذلك
التّ ّ
يؤشر اتساق إجابات أفراد العيّنات خبصوص بعد
اخنفاض قيمة االحنراف املعياري ( )3.36ممّا ّ
خصص.
التّ ّ
 التّعقيد:

املؤشرات املرتبطة هبذا
الرقم  06إىل الرقم  )33ومن خالل حتليل مجلة ّ
السابقة (من ّ
من خالل اجلداول ّ
الشركة حمل ال ّدراسة ،يتّضح لنا أ ّن:
البعد املتعلّق بالتّعقيد كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
 العبارات اليت تقيس املعيقات التنظيمية املتعلّقة ببعد التّعقيد بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بواليةقدر ب ( )1.18وباحنراف معياري ق ّدر ب ( .)3.04من
البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة
املتوسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالث[1.0_0.4[ :وهو ّ
يدل على درجة ّ
خالل ّ

من املوافقة ألفراد عينة ال ّدراسة.
الشركة وفروعها املنتشرة جغرافيا ،فقد كان واضحا درجة
 ّأما ما ارتبط ّمبؤشر فعالية التّواصل بني ّ
كل موظّف
ارتفاع هذا املؤشر .برغم التّباعد املكاين بني الوحدات التّنظيمية ّ
للشركة وبني األفرادّ ،

ختصصه وحسب موقفه الوظيفي احمل ّدد ،بغض النّظر عن املوقع
يقوم بالعمل املطلوب منه حسب ّ
اجلغرايف لعمله .
تبني أ ّن مؤ ّشر "قواعد وإجراءات
 وبغرض التّعرف على طبيعة قواعد وإجراءات العمل ّبالشركة فقد ّ
العمل تتميّز باملرونة والبساطة ".حصل على درجة مرتفعة من املوافقة ممّا يعكس الفلسفة اإلدارية
الشك والريبة جتاه
السلطة وجتاه املتعاملني معها وهي نظرة ال تقوم على ّ
ّ
للشركة جتاه الوقت ،وجتاه ّ
الشروط والوثائق املطلوبة.
املتعاملني وال تغايل يف وضع ّ
الشركة" اثبتت ال ّدراسة أنّه ليس
خبصوص "وجود درجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا ّالشركة فاملهام حم ّددة وواضحة الرتباطها
هناك درجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا ّ
الشركة فاملهام املتعلّقة بالكهرباء منفصلة عن املهام املرتبطة بالغاز.
بتخصصات مصاحل ّ
ّ

للشركة ميت ّد بشكل أفقي أكثر منه عمودي ،مع وجود عدد
السلم الوظيفي يف اهليكل التنظيمي ّ
ّ
خصص وتع ّدد املهام واختالف
كل قسم ،ممّا يعين أ ّن هناك متايز أفقي مرتبط بالتّ ّ
كايف للموظّفني يف ّ
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السلطة
طبيعتها ،فضال عن اختالف مستوى ونوع تكوين املوظّف .هناك فصل للمهام ومركز ّ
جغرافيا .كما أ ّن املرونة والبساطة مسة قواعد وإجراءات العمل .ليس هناك درجة عالية من االزدواجية
حمل الدراسة إالّ أ ّن يعترب
يف املهام .وبناء عليه يتّضح أ ّن مستوى التّعقيد وإن كان ّ
متوسطا يف الشركة ّ
معيقا لتطبيق التّعلّم التنظيمي .ويدعم ذلك قيمة االحنراف املعياري البالغة ( ،)3.04ممّا يعين تقارب
وقوة اتساقها.
إجابات املبحوثني ّ
المؤسسة الجزائرية
تقييم معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي في مجال طبيعة الهيكل التنظيمي
ّ
والرتب إلجابة المبحوثين على
ضح
الجدول رقم ( )31يو ّ
ّ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ّ

العبارات المتعلّقة بدرجة معيقات تطبيق التعلم التنظيمي في مجال طبيعة الهيكل التنظيمي بشركة تّوزيع
الكهرباء والغاز -البيّض مرتّبة تنازليا

الرقم

االبعد

المتوسط الحسابي
ّ

االنحراف المعياري

الرتبة
ّ

درجة التّطبيق

3

المركزية

1.66

3.01

األولى

مرتفعة

0

الرسمية
ّ
التخصص
ّ

1.36

3.00

الرابعة

1.30

3.36

الثّانية

متوسطة
ّ
مرتفعة

1.18

3.04

الثّالثة

متوسطة
ّ

1
0

التعقيد

األداء الكلي

3.74

1.41

متوسطة
ّ

ميكن اخلروج بنتيجة مفادها أ ّن هناك بنية هيكليّة مرتبطة بوجود منظومة اتصالية مرنة
وبالشكل الذي يش ّكل عائقا أمام إجياد بيئة
مساندة ،إالّ أنّنا سجلنا ممارسة للمركزية بدرجة عالية ّ
متوسط من التّعقيد اهليكلي.
الرمسية ّ
ّ
وختصص عايل ومستوى ّ
مشجعة على التّعلّم .درجة ّ
متوسطة من ّ
للشركة ال
متوسطة من املعيقات املرتبطة بطبيعة اهليكل التنظيمي ّ
ومنه ميكن القول أ ّن هناك درجة ّ
يدعم تطبيق التّعلّم التّنظيمي.

الرابعة:
في هذا العنصر سنق ّدم تحليل عام للفرضيّة الفرعيّة ّ
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الفصل ّ
للدراسة

بالمؤسسة الجزائرية معيقات متعلّقة بالقيادة التّنظيميّة.
يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي
ّ

لقياس درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعلّقة بالقيادة التّنظيميّة كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة
تّوزيع الكهرباء والغاز بوالية البيّض .اعتمدنا ( )66عبارات:

 )15مدى وجود وعي ضعيف بمفهوم التّعلّم التنظيمي من قبل القيادة التنظيمية.
طوري:
جدول رقم ( )77يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى وجود وعي ضعيف بمفهوم القيادة ودورها التّ ّ
رقم العبارة

01

العبارة

يف رشكتنا هناك ضعف الوعي
مبيهوم التّ ّعل التنظميي من قبل
القيادة التنظميية

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

300

08

08

03

86

103

%

00368

30311

6336

30360

36384

366

المتوسط
ّ

الحسابي

1.31

االنحراف
المعياري

1.6

يتبني من اجلدول رقم ( )30أ ّن العبارة اليت تقيس مدى وجود وعي ضعيف مبفهوم التّعلّم
ّ
قدر ب ( .)1.31ينتمي جملال -
التنظيمي من قبل القيادة التّنظيمية حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
املدى ّ
يرى ما نسبته ( )%36.84من املبحوثني أ ّن هناك إدراك وترويج ملفهوم التعلم التنظيمي من قبل القيادة
التنظيمية ،ما اكتشفناه من خالل املعاينة امليدانية أن هذا املفهوم موجود ليس كمصطلح لكن من
يدل عليه من آثار التّعلّم .يف حني أ ّن ما نسبته ( )%00.68من املبحوثني يرون أ ّن هناك
خالل ما ّ
ضعف الوعي مبفهوم التّعلّم التّنظيمي من قبل القيادة التّنظيمية.
 )16مدى وجود حوافز ضعيفة للقيادات ذات المهارات والقدرات اإلبداعية:
ضح إجابة المبحوثين لمدى وجود حوافز مرتفعة للقيادات ذات المهارات والقدرات اإلبداعية:
جدول رقم ( )33يو ّ
رقم العبارة

00

دائما

العبارة

ت

غالبا

يف رشكتنا هناك حوافز ضعيية
للقيادات ذات املهارات والقدرات
03336 43383 %
الإبداعية
016

86

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

30

8

3

103

1340

3364

3338

366

المتوسط
ّ

الحسابي

0.86

االنحراف
المعياري

6.44

يتبني من اجلدول رقم ( )33أ ّن العبارة اليت تقيس مدى وجود حوافز مرتفعة للقيادات ذات
ّ
قدر ب ( .)0.86ينتمي جملال املدى
املهارات والقدرات اإلبداعية حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة ج ّدا من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
اخلامس [3_0.1[ :و ّ
يرى ما نسبته ( )%43.83من املبحوثني أ ّن هناك حوافز ضعيفة للقيادات ذات املهارات
والقدرات اإلبداعية ،ما نسبته ( )%03.36من املبحوثني يرون أنّه غالبا ما ال يكون هناك نوع من
الشركة وهذا ما وقفنا عليه
التثمني ميكن االعتداد به من طرف القيادة العليا حنو املبدعني من قيادة ّ
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من خالل املقابالت امليدانية ،حيث أقروا أن القيادة العليا ال حتاول االحتفاظ مبق ّدراهتا املعرفية من
قيادة كفؤة ،ممّا يضطرهم لالنتقال اىل شركات أخرى منافسة بسبب الالّمباالة ملهاراهتم وقدراهتم
جممع سونلغاز .وهناك نسبة ضعيفة
االبداعيّة ،وأيضا بسبب اختالل نظام األجور بني شركات ّ
( )%3.38من املبحوثني رأت عدم وجود حوافز ضعيفة للقيادات ذات املهارات والقدرات اإلبداعية.
يتم على أسـاس معيـار التكـوين والكفـاءة
 )17إسناد المراكز القيادية ال ّ
يتم على أسـاس معيـار التكـوين والكفـاءة:
جدول رقم ( )38يو ّ
ضح إجابة المبحوثين بخصوص إسناد المراكز القيادية ال ّ
رقم العبارة

03

العبارة

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

348

86

30

30

13

103

1340

0318

4388

366

اإس ناد املراكز القيادية ل ي ّمت عىل
أسـاس معيـار التكـوين والكيـاءة 03336 83368 %

المتوسط
ّ

الحسابي

0.06

االنحراف
المعياري

3.04

يتبني من اجلدول رقم ( )38أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم إسناد املراكز القيادية على أسـاس
ّ
قدر ب ( .)0.06ينتمي جملال -املدى
معيـار التّكـوين والكفـاءة حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
ّ
أجاب ما نسبته ( )%83.68من املبحوثني أ ّن إسناد املراكز القيادية ال يستند على أسس علمية
صرح الكثري من العاملني أ ّن االسناد مرهون بوجود شبكة عالقات مع
كالتّكوين والكفاءة وإّمنا كما ّ
للمجمع.
القيادة العليا يف اإلدارة املركزية
ّ
ما نسبته ( )%03.36من املبحوثني يرون أنّه غالبا ما يعتمد أسناد املراكز القيادية على أسس
غامضة يف كثري من األحيان .يف حني يرى ( )%4.88من املبحوثني أ ّن إسناد املراكز القيادية يستند
على أسس علمية كالتّكوين والكفاءة.
بحل مشكالت العمل:
 )18مدى تشجيع قيادة الشركة العاملين للتّعبير عن رأيهم بصراحة بما يتعلّق ّ

بحل
جدول رقم ( )70يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى تشجيع قيادة الشركة العاملين للتّعبير عن رأيهم بصراحة بما يتعلّق ّ
مشكالت العمل:

رقم العبارة

08

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

دائما

العبارة

قيادة رشكتنا ل تشجع العاملني
للتّعبري عن رأاهيم برصاحة مبا يتعلّق
34331 34366 01344 %
حب ّل مشالكت العمل.

54

74

103

38360

01363

366

ت

77

غالبا

61

55

المتوسط
ّ

الحسابي

1.60

االنحراف
المعياري

3.3
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة العاملني للتّعبري عن
يتبني من اجلدول رقم ( )34أ ّن العبارة اليت تقيس مدى تشجيع قيادة ّ
ّ
قدر ب (.)1.60
حبل مشكالت العمل حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
رأيهم بصراحة مبا يتعلّق ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالثّ [1.0_ 0.4[ :
يدل على درجة ّ
عرب ما نسبته ( )%01.63من املبحوثني أ ّن "قيادة الشركة تستمع القرتاحات وآراء عماهلم خبصوص
ّ
نشجع العمال إلبداء اقتراحاتهم بخصوص العمل عن
مشكالت العمل" ،حيث عرب لنا أحد القادةّ " :
()1
طريق المقابالت أو عقد اجتماعات".
حل املشكالت من
( )%01.44من املبحوثني عربوا أنّه غالبا ما ال تساهم القيادة بشكل أو بآخر يف ّ
خالل مشاركة زمالئهم.
يشجعون العاملني إلبداء آرائهم
يرى ( )%01.63من املبحوثني أ ّن القادة يف كثري من األحيان ال ّ
خيص مشاكل العمل وان حدث فهم ال يأخذون اقرتاحات وآراء مرؤوسيهم بعني االعتبار كما
فيما ّ
صرح أحد العاملني.
ّ
شركة اآلخرين في حالة وجود خطأ أو نتائج غير مرضية:
 )19مدى لوم قيادة ال ّ

ضح إجابة المبحوثين لمدى لوم قيادة الشركة اآلخرين في حالة وجود خطأ أو نتائج غير مرضية:
جدول رقم ( )70يو ّ

رقم العبارة

04

دائما

العبارة

ت

غالبا

يف حاةل وجود خطأ أو نتاجئ غري
مرضية قيادة رشكتنا تلقي اللوم
01386 04331 %
عىل الاخرين.
159

76

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

31

24

31

103

4388

4306

4388

366

المتوسط
ّ

الحسابي

1.48

االنحراف
المعياري

3.11

الشركة العاملني يف حالة
يتبني من اجلدول رقم ( )36أ ّن العبارة اليت تقيس مدى لوم قيادة ّ
ّ
قدر ب (.)1.48
ارتكاهبم لألخطاء أو وجود نتائج غري مرضية حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
ينتمي جملال -املدى ّ
عرب ما نسبته ( )%04.31من املبحوثني أ ّن "قيادة الشركة تقوم بإلقاء اللوم على اآلخرين أو الظّروف
ّ
لتربير فشلهم ،بدال من حماول االستمرار وإجياد حلول للعقبات اليت واجهتهم أو التّعلّم من األخطاء
اليت اقرتفوها.
( )%01.86من املبحوثني عربوا أنّه غالبا ما تقوم القيادة بشكل أو بآخر بإلقاء اللّوم على اآلخرين.
يتحملون مسؤولية
يرى( )%4.88من املبحوثني أ ّن القادة ال يقومون بإلقاء اللّوم على اآلخرين وأنّهم ّ
)(1

– مقابلة مع مسؤول املوارد البشرية بشركة سونلغاز يوم  30فيفري .0606
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

جميع النّتائج ،ذلك أنّه ال يوجد أي شخص معصوم من الخطأ ولكنّه يستطيع التّعلّم من أخطائه كي
()1
يتفاداها مستقبال.
شركة لالحتفاظ بالقادة واإلداريين أصحاب الخبرة والمهارة:
 )21مدى عدم حرص قيادة ال ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم حرص قيادة الشركة لالحتفاظ بالقادة واإلداريين أصحاب الخبرة
جدول رقم ( )34يو ّ
رقم العبارة

العبارة

رشكتنا ل حترص عىل الاحتياظ
ابلقادة والاداريني من أحصاب
اخلربة واملهارة

06

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

101

89

66

24

41

103

%

31.46

27.73

20.56

7.48

12.77

366

لمتوسط
ا ّ

الحسابي

1.36

االنحراف
المعياري

3.10

يتبني من اجلدول رقم ( )34أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم حرص قيادة الشركة على
ّ
قدر ب
االحتفاظ بالقادة واالداريني من أصحاب اخلربة واملهارة حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
ويدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة
الرابعّ [0.0_ 1.3[ :
( .)1.36ينتمي جملال املـ ـ ــدى ّ
الدراسة.
عرب ما نسبته ( )%13.08من املبحوثني أ ّن "قيادة الشركة ال حترص لالحتفاظ بالقادة واالداريني
ّ
الرواتب
من أصحاب اخلربة واملهارة من خالل عدم تشجيعهم ممّا يضطرهم الغتنام الفرص اجلديدة و ّ
العليا ،اليت حت ّفزهم على االنتقال إىل شركة أخرى مبا يناسب مهاراهتم على حنو أفضل )%04.41( ،من
املبحوثني عربوا أنّه غالبا ما ال حترص قيادة الشركة باالحتفاظ بالقادة واالداريني من أصحاب اخلربة
واملهارة ،يرى ( )%30.44من املبحوثني أ ّن القيادة حترص لالحتفاظ بالقادة واالداريني من أصحاب
اخلربة واملهارة.
 )21مدى مساهمة قيادة الشركة في تكوين ثقافة تنظيمية للموظّف:
ضح إجابة المبحوثين لمدى مساهمة قيادة الشركة في تكوين ثقافة تنظيمية للموظّف
جدول رقم ( )86يو ّ
رقم العبارة

العبارة

القيادة التنظميية ل تسامه يف
تكوين ثقافة تنظميية ّ
للموّف

04

)(1

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

85

51

49

49

87

103

%

08306

33364

33308

33308

04336

366

المتوسط
ّ

الحسابي

0.44

االنحراف
المعياري

3.34

الساعة .30:16
– مقابلة مع رئيس قسم املالية واحملاسبة DGISيوم  64جانفي 0606على ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة يف تكوين ثقافة تنظيمية
يتبني من اجلدول رقم ( )86أ ّن العبارة اليت تقيس مدى مسامهة قيادة ّ
ّ
قدر ب ( .)0.44ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالث0.4[ :
للموظّف حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
_ّ [1.0
ويدل على درجة ّ
عرب ما نسبته ( )%08.06من املبحوثني أ ّن "قيادة الشركة ال تساهم يف تكوين ثقافة تنظيمية للموظّف،
ّ
عربوا أنّه غالبا ما تساهم القيادة بشكل أو بآخر يف تكوين ثقافة تنظيمية
يرى ( )%33.64من املبحوثني ّ
الشركة تساهم يف تكوين ثقافة تنظيمية
للموظّف ،بينما يرى ( )%04.36من املبحوثني أ ّن قيادة ّ
يتجسد في تعزيز القيم واألعراف
للموظّف حيث ّ
عرب لنا أحد القادة " :مساهمتنا في تكوين ثقافة تنظيمية ّ
للمؤسسة وتشجيع العمل الجماعي ،الحوار البنّاء
والمعتقدات التّنظيمية ،االحترام الفعلي للنّظام ال ّداخلي
ّ
()1
والعمال ،مواكبة كل ماهو جديد في الميدان." ،
بين القيادة ّ
شركة بالموظّفين ودوره في تحفيزهم:
 )22مدى عدم ثقة قيادة ال ّ
شركة بالموظّفين ودوره في تحفيزهم
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم ثقة قيادة ال ّ
جدول رقم ( )83يو ّ
رقم العبارة

36

دائما

العبارة

غالبا

القيادة التّنظميية ل تثق ابملوّيني
مما ل حييّزمه عىل الابتاكر
04341 03330 %
ت

132

89

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

18

27

55

103

3383

6303

34331

366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.00

االنحراف
المعياري

1.7

الشركة باملوظّفني ودورها
يتبني من اجلدول رقم ( )83أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم ثقة قيادة ّ
ّ

الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:
يف حتفيزهم حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( .)1.84ينتمي جملال -املدى ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[ّ [0.0 _1.3
عرب ما نسبته ( )%03.30من املبحوثني أ ّن "قيادة الشركة ال تثق باملوظّفني ممّا ال حي ّفزهم على
ّ
الضغوطات على العاملني
العمال" :هناك فرض لرقابة دائمة وممارسة ّ
االبتكار " ،حيث ّ
عرب لنا أحد ّ
الشعور بالتّعب وعدم االبتكار ".
ما يرتك لدى العامل امللل و ّ
( )%00.40من املبحوثني عربوا أنّه غالبا ما ال تساهم القيادة بشكل أو بآخر يف زرع الثّقة بني
العاملني .يرى ( )%34.31من املبحوثني أ ّن القادة دائما ما يعتربون عامل الثقة بينهم وبني العاملني
عامال لالبتكار.

)(1

– مقابالت مع إطارات بالشركة يوم  04فيفري .0606على الساعة 33:04
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

المؤسسة الجزائرية
تقييم معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي في مجال القيادة التّنظيمية ب ّ

والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )80يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ

رقم
العبارة

73

77

المبحوثين على العبارات المتعلّقة بالقيادة التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركةّ توزيع الكهرباء والغاز  -البيّض.
العبارات

يف رشكتنا هناك ضعف الوعي
مبيهوم التّ ّعل التنظميي من قبل
القيادة التنظميية
يف رشكتنا هناك حوافز ضعيية
للقيادات ذات املهارات
والقدرات الإبداعية

اإس ناد املراكز القيادية ل ي ّمت عىل
 77أسـاس معيـار التكـوين والكيـاءة
70

70

06

04

76

قيادة رشكتنا ل تشجع العاملني
للتّعبري عن رأاهيم برصاحة مبا
يتعلّق حب ّل مشالكت العمل.
يف حاةل وجود خطأ أو نتاجئ غري
مرضية قيادة رشكتنا تلقي اللوم
عىل الاخرين.
رشكتنا ل حترص عىل
الاحتياظ ابلقادة والاداريني
أحصاب اخلربة واملهارة
القيادة التنظميية ل تسامه يف
تكوين ثقافة تنظميية ّ
للموّف
القيادة التّنظميية ليست لها ثقة
ابملوّيني مما حييّزمه عىل
الابتاكر

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 144

46

26

45

60

103

30360

36384

366

6

5

103

1340 03336 43383 %

3364

3338

366

12

14

31

103

1340 03336 83368 %

0318

4388

366

55

54

74

103

38360

01363

366

31

24

31

103

4388 01386 04331 %

4306

4388

366

66

24

41

103

4306

30344

366

49

87

103

33308

04336

366

18

27

55

103

3383 04341 03330 %

6303

34331

366

6336 30311 00368 %
ت 230

ت 196
ت 77

68

68

61

12

34331 34366 01344 %
ت 159

ت 101

76

89

06338 04341 13308 %
ت 85

51

49

33308 33364 08306 %
ت 132

89

القيادة التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي

المتوسط

االنحراف

الترتي

الحسابي

المعياري

ب

3,53

4,60

4,20

3,04

3,96

3,58

2,99

3.8

6.44

3.04

3.3

3.11

3.10

3.34

3,67

3.3

3.06

1.30

8

3

0

4

1

3

6

0

الدرجة

مرتفعة

مرتفعة جدا

مرتفعة جدا

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة

 ما تعلّق بضعف الوعي مبفهوم التّعلّم التّنظيمي من قبل القيادة التّنظيمية ،جاءت استجابة
املبحوثني مرتفعة ،فشركة توزيع الكهرباء والغاز غري مدركة للمفهوم وال تقوم بنشره على كافة أعضاء
السابقة جلميع مراحل تطبيق
التّنظيم واملستويات التنظيمية فإدراك هذا املفهوم يعترب املرحلة األولية ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

التّعلّم الّتنظيمي ،واليت تساعد يف استجالء املتطلّبات الالّزمة لتطبيق وتنظيم املمارسة وتسلسل
اخلطوات وتكامل اجلهود.

مبؤشر عدم حتفيز القيادة لألفراد املبدعني ،جاءت استجابة املبحوثني مرتفعة
 كذلك ما تعلّق ّ
جدا ،واتّضح هذا من خالل معطيات ال ّدراسة ال ّدالة على أنّه ليس هنالك تثمني أو حوافز كبرية
للشركات هذا أيضا ما وقفنا عليه من خالل مقابالتنا مع
لألفراد املبدعني الذين ميثّلون رأمسال فكري ّ
الشركة حنو شركات أخرى.
أقروا أ ّن هنالك نزيف ملقدرات وكفاءات ّ
املستجوبني حيث ّ

مبؤشر إسناد املراكز القيادية فجاءت استجابات املبحوثني هلذا املعيق مرتفعة ج ّدا،
ّ أما ما ارتبط ّ
يتم على أسـاس معيـار التكـوين والكفـاءة بل معايري غامضة ال تستند على أسس علمية
ّ
فتبني أنّه ال ّ
يؤدي إىل
ممّا جيعل عناصر املراكز القيادية ال تتمتّع بالكفاءة املطلوبة مع بروز ظاهرة احملسوبية ممّا ّ
ضعف قدرة هذه العناصر على قيادة املنظّمات.
حبل
ّ أما عن صورة عدم تشجيع قيادة الشركة العاملني للتّعبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعلّق ّ

متوسطة ،ممّا يعطينا كذلك صورة عن شكل
مشكالت العمل .جاءت استجابة املبحوثني هلذا املعيق ّ
صراعية املعيقة
املؤسسة بني الثّقافة التنظيمية ال ّ
السائدة يف ّ
العالقة بني أفراد العينة وطبيعة الثّقافة ّ
ملنظومة التّعلّم التّنظيمي وبني الثّقافة التّعاونية التّبادلية ،وعليه فإ ّن نتائج اجلدول رقم ( )38تؤّكد وجود
الشركة العاملني
فروق ليست ذات داللة إحصائية يف استجابات األفراد حنو ّ
مؤشر عدم تشجيع قيادة ّ
حبل مشكالت العمل.
للتّعبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعلّق ّ
الشركة يف حالة وجود خطأ أو نتائج غري مرضية
 يف مقابل ذلك أثبتت ال ّدراسة امليدانية أ ّن قيادة ّ

الصعب على القادة
تلقي اللّوم على اآلخرين .فجاءت استجابة املبحوثني هلذا املعيق مرتفعة ،فمن ّ
تعودوا على أن يكونوا على صواب طوال الوقت ،وقد بات
أن يقبلوا حقيقة ّأّنم على خطأّ ،
ألّنم ّ
ذلك األمر جزءاً من شخصيتهم ،حىت ّأّنم يشعرون بأ ّن أحداً يهامجهم شخصياً إذا قال هلم :أنتم

خمطئون .وجيدون صعوبة يف تقبل النّصح والنّقد .فهم يقلّلون من آراء اآلخرين ،األمر الذي يعين أ ّّنم
مؤهل لتقدمي النّصيحة هلم.
ال يعتقدون بأ ّن أحداً ّ

مؤشر عدم احتفاظ القيادة اإلدارية باملوظّفني أو القادة اإلداريني
 ما تعلّق مبحاولة ال ّدراسة فهم ّ
تبني أنّه هنالك اجتاه واضح يف استجابات املبحوثني المرتفعة جتاه هذا
أصحاب املهارة واخلربةّ ،

الراتب الستقطاب املوظّف األكفأّ ،أما حتقيق التّوازن بني
املعيق ،سونلغاز مطالبة ب ّ
الرتكيز أكثر على ّ

الرتقية والنّمو ،والتّوازن بني العمل واحلياة ،فهي مفاتيح احلفاظ على
الراتب املناسب ،وفرص ّ
ّ
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شعورا بالتّقدير واالمتنان ،وأّنم
الكفاءات .فإذا ما جنحت ّ
الشركة يف حتقيق ذلك ،ومنحت املوظّفني ً
معا.
كل من املوظّف و ّ
الشركة سيتم ّكنان من النّمو بشكل متوائم ً
رأمساهلا املعريف ،فإ ّن ّ
ّ أما بالنّسبة لعدم مسامهة القيادة التّنظيمية يف تكوين ثقافة تنظيمية للموظّف ،فقد جاءت
تبني أنّه ليس هنالك اجتاه واضح يف استجابات
اجتاهات العاملني ّ
متوسطة خبصوص هذا املعيق ،فقد ّ

توزعت االستجابات بني النّفي والتّأكيد على ذلك .فسونلغاز حتاول
املبحوثني حول هذا ّ
املؤشر أين ّ
أن هتيئ البيئة اخلصبة اليت تسمح بنمو ومتيز الثّقافة التّنظيمية القوية وستتوصل حبكمتها ومقدرهتا على
استثمار تلك الثقافات املتنوعـة إجيابـا حنـو مصاحل املنظمة أو املؤسسة لتتكامل ألهدافها مع أهداف
العاملني.
- إنّه على مستوى عدم حتلّي القيادة التّنظيمية بوضع الثّقة يف العاملني ،فقد جاءت اجتاهات
فالشركة تفتقر إىل القيادة املتفتّحة واليت تقود املوظّفني حنو
العاملني مرتفعة خبصوص هذا املعيقّ ،
تشجع االبداع واالبتكار.
االنفتاح على مبادئ بناء الثّقة وممارسات جديدة يف التّنظيم ّ

املؤشرات املرتبطة ببعد
السابقة فإ ّن ما ميكن اخلروج به من خالل مجلة ّ
 وكاستنتاج عام للّنتائج ّ
القيادة كمعيق لتطبيق التعلّم التّنظيمي:
 أ ّن املنظومة القيادية ال تتوفّر على مستوى عايل من الوعي مبفهوم القيادة ،إضافة إىل غياب عاملالشركة حنو شركات أخرى
متخض عنه نزيف ملقدرات وكفاءات ّ
التّحفيز والتّثمني لألفراد املبدعني ممّا ّ
الشركة للعاملني للتّعبري
وعدم حماولة االحتفاظ هبا ،وجود حالة هجينة بني التّشجيع والتّثبيط لقيادة ّ
حبل مشكالت العمل .كذلك غياب آلية موضوعية مرتبطة بإسناد املراكز
عن رأيهم بصراحة مبا يتعلّق ّ
يؤدي إىل
توجه من القيادة للوم اآلخرين ممّا ّ
تتم على أسـاس معيـار التّكـوين والكفـاءة ،هناك ّ
القيادية ّ
الشخصي واملهين .كما أنّه ليس هنالك اجتاه واضح يف سعي
الصعيدين ّ
ظهور عالقات مسمومة على ّ
الشركة لتعزيز ممارسات تسهم يف ّناية األمر حنو تطوير ثقافة املوظّفني .وكذلك غياب الثّقة بني
ّ
القيادة واملوظّفني تكبح االبتكار.
حمل
 وبناء عليه يتّضح أ ّن مستوى القيادة التّنظيمية كمعيق للتّعلم التّنظيمي جاء مرتفعا يف ّ
الشركة ّ
الدراسة ممّا ميكن اعتباره معيقا وغري مساند للتّعلّم .ويدعم ذلك قيمة االحنراف املعياري البالغة
وقوة اتساقها .ومنه فالفرضية القائلة بوجود معيقات
( ،)3.18ممّا يعين تقارب إجابات املبحوثني ّ
مرتبطة بالقيادة التنظيمية حت ّققت.
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الفرضية الخامسة:



المؤسسة الجزائرية يواجه معيقات متعلّقة بالثّقافة التّنظيميّة
تطبيق التّعلّم التّنظيمي ب ّ
السائدة.
ّ

 الفرضيّة الجزئية األولى مفادها:

المؤسسة الجزائرية ال يواجه معيقات متعلّقة بالقيم التّنظيمية
 .1تطبيق التّعلّم التّنظيمي ب ّ
السائدة.
ّ

سنحاول يف هذا العنصر تقدمي حتليل عام للفرضيّة اجلزئية األوىل و لقياس درجة إجابة املبحوثني على
العبارات املتعلّقة بالقيم التّنظيميّة كمعيق للتّعلّم اعتمدنا ( )68عبارات:

السائدة في الشركة على التّعلّم المستمر للموظّفين:
 )1مدى عدم تشجيع القيم ّ
السائدة في الشركة على التّعلّم المستمر للموظّفين:
جدول رقم ( )03يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم تشجيع القيم ّ
رقم
العبارة

33

العبارة

السائدة يف رشكتنا ل تش ّجع
القمي ّ
ملس
ّ
عىل التّعل ا متر ّ
للموّيني.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 04
6303 %

16
4313

84
06364

46
03363

304
14338

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.47

االنحراف
المعياري

1.44

السائدة يف الشركة
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )81أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم تشجيع القيم ّ
قدر ب ( .)0.03ينتمي جملال -
على التّعلّم املستمر للموظّفني حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاينّ [0.8_3.4[ :
تشجع على التّعلّم املستمر
السائدة يف الشركة ّ
يرى ما نسبته ( )%14.38من املبحوثني أ ّن القيم ّ
ويتم ذلك من خالل تعلي ِم األفراد العديد ِمن املعلومات حول الكثري ِمن اجملاالت ،كدعم
للموظّفنيّ ،
التطور يف وظيفتهم ،وقادرين على
مهاراهتم ّ
الشخصية ممّا يزيد يف ثقتهم بأنفسهم وجيعلهم يواكبون ّ
التّكيّف مع مستجدات العصر .أ ّكد أحد اإلطارات أ ّن الشركة تتيح للجميع بدون استثناء التّعلّم
()1
المستمر بدون أي شروط أو قيود تطبيقا لقاعدة "التّعلّم للجميع."،
تشجع على التّعلّم
السائدة يف الشركة ال ّ
يف حني يرى ما نسبته ()%6,03من املبحوثني أ ّن القيم ّ
املستمر للموظّفني.
)(1

الساعة .30:16
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية يوم  36جانفي 0606على ّ
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 )2مدى قيام الشركة بعدم إشراك الموظّف في وضع مقترحات ألشكال وأنواع الخدمات الممكن توفيرها
للزبائن:
ّ

شركة بإشراك الموظّف في وضع مقترحات ألشكال
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم قيام ال ّ
جدول رقم ( )80يو ّ
وأنواع الخدمات الممكن توفيرها للزبائن:

رقم

العبارة

30

العبارة

ل يوجد إارشاك ّ
للموّف يف وضع مقرتحات
لشاكل وأنواع اخلدمات املمكن توفريها للزابئن

المجم

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

ت 316

66

30

04

00

103

06336 %

04303

38360

6303

8363

366

وع

المتوسط
ّ

االنحراف

3.00

1.43

الحسابي

المعياري

الشركة بإشراك املوظّف يف
يتبني من اجلدول رقم ( )80أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم قيام ّ
ّ
متوسط حسايب عام
وضع مقرتحات ألشكال وأنواع اخلدمات املمكن توفريها ّ
للزبائن حصلت على ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
ّ
قدر ب ( .)1.68ينتمي جملال -املدى ّ
عيّنة ال ّدراسة.
الشركة تقوم بإشراك املوظّف لتحسني أفضل عالقات
يرى ما نسبته ( )%8.63من املبحوثني أ ّن ّ
بالشركة من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية ،وغريها.
الزبائن ،وكذا التّعريف ّ
جتارية مع ّ
صرح
ومع ذلك فنسبة ( )%06.36من املبحوثني ترى العكس وأنّه ال يوجد إشراك للموظّف ،فقد ّ
أحد املوظّفني أ ّن تدريب املوظّفني اآلخرين أصبح مفروضا للمساعدة يف تعزيز عالقات قوية مع
الشركة اشراكهم يف وضع مقرتحات
الزبون ومن ثّ تستطيع ّ
الزبائن لكي يستطيعوا فهم متطلبات ّ
ّ
ألشكال وأنواع اخلدمات املمكن توفريها للزبائن.
شركة نحو تحقيق أهدافها وخططها:
 )1مدى سعي الموظّفين في ال ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى سعي الموظّفين في الشركة نحو تحقيق أهدافها وخططها:
جدول رقم ( )83يو ّ
رقم
العبارة

31

العبارة

أهداف وخطط الّشكة ليست من
اهامتمات ّ
املوّيني

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

27

52

55

80

107

103

%

6303

38306

34331

00340

11311

366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.71

االنحراف
المعياري

1.34

يتبني من اجلدول رقم ( )83أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم سعي املوظّفني يف الشركة حنو
ّ
قدر ب ( .)0.03ينتمي جملال -املدى
حتقيق أهدافها وخططها ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
ويدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاينّ [0.8_3.4[ :
الشركة ليست من اهتمامات
يرى ما نسبته ( )%6.03من املبحوثني أ ّن أهداف وخطط ّ
صرح أحد العاملني.
املوظّفنيّ ،
ألّنم ال ميلكون دافعا للمسامهة يف حتقيق أهداف ّ
الشركة ،كما ّ
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يرى ما نسبته ( )%11.11من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف شركتنا يسعون حنو حتقيق أهدافها وخططها
بأقل جهد
املؤسسة يساعد على التّح ّقق من أ ّن املوظّف يسري يف الطريق ّ
فتحقيق أهداف ّ
الصحيحّ ،
للشركة تسعى جلعل أهدافها واقعية وقابلة
وطاقة وبأكثر فعالية .هذه النّسبة ترى أ ّن القيم التّنظيمية ّ
لإلدارة والتنفيذ.
يرى ما نسبته ( )%00.40من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف شركتنا نادرا ما يعتربون أ ّن أهداف
الشركة ليست من اهتمامات املوظّفني فدعم املوظّفني الذين يشرتكون معهم يف أهداف
وخطط ّ
الشركة.
مماثلة ،حي ّفزهم للبقاء يف مسار حتقيق اهداف وخطط ّ
الرسمي ليست من أولويات الموظّف:
 )2مدى اعتبار االلتزام بمواعيد ال ّدوام ّ
الرسمي:
جدول رقم ( )88يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم التزام العاملين في الشركة بمواعيد ال ّدوام ّ
رقم

العبارة

30

العبارة

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

98

40

55

60

68

103

30308

34331

36384

03336

366

يف رشكتنا الالزتام مبواعيد ادلّ وام
ّالرمسي ليست من أولوايت ّ
املوّف16331 % .

المتوسط
ّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.14

1.77

الرمسي ليس من
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )88أ ّن العبارة اليت تقيس اعتبار االلتزام مبواعيد ال ّدوام ّ

قدر ب ( .)1.30ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالث:
أولويات املوظّف ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
[ّ [1.0_ 0.4
يدل على درجة ّ
الرمسي ليست من أولويات
يرى ما نسبته ( )%16.31من املبحوثني أ ّن االلتزام مبواعيد ال ّدوام ّ
ويتأخرون يف حني أن من يقطن بعيدا
املوظّف والغريب أن بعض العاملني يقطنون بالقرب من ّ
الشركة ّ
صرح أحد العاملني ،ومن خالل زياراتنا امليدانية الحظنا أ ّن االلتزام
عن ّ
الشركة حيضر باكرا كما ّ
الرمسي مرتبط بنوع القيادة التّنظيمية املسؤولة عن املصلحة فالتّساهل يف ردع غري
مبواعيد ال ّدوام ّ
الرمسي يعطي الفرصة لآلخرين بعدم االلتزام.
امللتزمني بال ّدوام ّ
الرمسي ليس من
يف حني ( )%30.08من املبحوثني يرون أنّه غالبا ما يكون االلتزام مبواعيد ال ّدوام ّ
الصيام
حبجة ّ
الرمسي تنعدم يف رمضان ّ
أولويات املوظّف .يرى أحد العاملني أن قيمة االلتزام بال ّدوام ّ
املؤسسات االقتصادية وهو أمر خمالف للقيم اليت يستمدها العامل من دينه.
وهو حال أغلب ّ
الرمسي من أولويات املوظّف .وأ ّن
ومع ذلك فنسبة ( )%03.36من املبحوثني ترى االلتزام مبواعيد ال ّدوام ّ
هذا اللتزام واجب وظيفي.
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للدراسة

تنم عن
ا ّ
لشركة تق ّدر االلتزام باملواعيد ،يرى إطار بالشركة أ ّن االلتزام بالمواعيد صفة تنظيمية ّ
()1
انضباط الموظّف في عمله والتزامه بقيم دينية ( االبتعاد عن السحت) وصورة أخالقية الحترام االخرين.

الشركة ميكنها أن توفّر بيئة أكثر مرونة للموظّفني بعدم الرتكيز على
البعض اآلخر يرى أ ّن ّ
املقررة لكن خارج املكاتب .
الساعات ّ
احلضور للشركة بقدر االجناز والعمل نفس ّ

 )3مدى عدم ارتباط الموظّف في الشركة بالقيم األخالقية كالنزاهة والشفافية:
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم ارتباط الموظّف في الشركة بالقيم األخالقية كالنزاهة والشفافية:
جدول رقم ( )84يو ّ
رقم
العبارة

33

العبارة

ّ
املوّف يف رشكتنا ل يرتبط ابلقمي
الخالقية اكلزناهة والشيافية

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

43

75

59

79

65

103

%

31306

11360

03344

10366

06381

366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.07

االنحراف
المعياري

1.37

يتبني من اجلدول رقم ( )84أ ّن العبارة اليت تقيس مدى ارتباط املوظّف يف الشركة بالقيم
ّ
قدر ب ( .)0.63ينتمي جملال املـ ـ ــدى
األخالقية كالنّزاهة و ّ
الشفافية حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الثالثّ [1.0_ 0.4[ :
يدل على درجة ّ
الشركة
يرى أيضا ما نسبته ( )%31.06من املبحوثني أنّه ليس هناك ارتباطا بالقيم األخالقية يف ّ
ذلك أ ّن بعض األفراد يف خمتلف املواقع ،قد خيرجون عن هذه القيم يف تفاصيل حياهتم اليومية؛
بال ّذات العملية منها.
الشركة بالقيم األخالقية
يرى ما نسبته ( )%06.81من املبحوثني أ ّن هناك ارتباطا للعمل يف ّ
لكل األشكال اإلجرامية ،اليت قد
كالنّزاهة و ّ
الشفافية والعدالة واملصداقية ،واألمانة الوظيفية ،والتّص ّدي ّ
تؤثّر يف تلك القيم واألخالق ،يرى أيضا ما نسبته ( )%10.66من املبحوثني أ ّن نادرا ما يرتبط العمل
يؤدي واجبه ألن رقابته لنفسه
يعتزون بالعامل النّزيه الذي ّ
عمال ال ّشركة ّ
بالقيم الغري أخالقية ،مما جيعل ّ
ذاتية.

)(1

الساعة .30:16
– مقابلة مع رئيس قسم املوارد البشرية يوم  36جانفي 0606على ّ
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الفصل ّ
للدراسة

شركة:
 )4مدى اعتبار فرق العمل الجماعي ليست إحدى
المكونات األساسية لل ّ
ّ
المكونات األساسية
ضح إجابة المبحوثين لمدى مدى اعتبار فرق العمل الجماعي ليست إحدى
جدول رقم ( )86يو ّ
ّ
شركة:
لل ّ

رقم
العبارة

38

العبارة

يف رشكتنا فرق العمل امجلاعي ل ّ
تشلك
املكوانت الساس ية ّ
للّشكة.
اإحدى ّ

دائما

ت 0
3303 %

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

06
30308

30
38306

60
03333

301
00333

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.66

االنحراف
المعياري

1.1

يتبني من اجلدول رقم ( )86أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتبار فرق العمل اجلماعي ليست
ّ
قدر ب ( )0.66ينتمي جملال -
املكونات األساسية ّ
للشركة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
إحدى ّ
يدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاينّ [0.8_3.4[ :
يرى ما نسبته ( )%00.33من املبحوثني أ ّن اعتبار فرق العمل اجلماعي كقيمة اجتماعية
ويؤدي العمل بأسلوب الفريق إىل حتقيق التّعاون
املكونات األساسية ّ
بالشركةّ ،
وتنظيمية يعترب إحدى ّ
بني أعضاء اجملموعة ممّا حي ّفزهم ملساندة بعضهم البعض للنّجاح ممّا يقلّل من املنافسة الفرديّة .كما
تتيح هذه القيمة الفعالية يف عملية تبادل املعلومات.
ويرى ما نسبته ( )%03.33من املبحوثني أ ّن اعتبار فرق العمل اجلماعي كقيمة تنظيمية نادرا ما
الشركة ممّا خيلق بيئة ومناخ مناسب للعمل والتّحفيز ،ويزيد من إحساس املوظّفني باهلوية
تغيب يف ّ
السلبية
السلوكيات ّ
املشرتكة .ويشعر العاملني بالفخر بأدائهم اجلماعي من خالل االبتعاد عن ّ
الصراعات التنظيمية.
كحاالت الغياب واإلمهال والكسل و ّ
يف حني يرى ما نسبته ( )%3.03من املبحوثني أ ّن اعتبار فرق العمل اجلماعي كقيمة اجتماعية
خاصة ما تعلّق بالعمل اإلداري ،ذلك أ ّن احلديث
املكونات األساسية ّ
بالشركةّ ،
ال يعترب أبدا إحدى ّ
كل البعد عن اإلملام بفوائده أو وجود ال ّدافع للعمل به.
عن فرق العمل ّ
يتم كمفهوم سطحي بعيد ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تقييم معيقات بعد القيم التنظيمية على تطبيق التّعلّم التّنظيمي:

والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )84يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ

رقم
العبارة

المبحوثين على العبارات المتعلّقة بالقيم التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز -البيّض.
العبارات

السائدة يف رشكتنا ل تش ّجع
القمي ّ
 33عىل التّ ّعل املس متر ّ
للموّيني.
ل يوجد إارشاك للموّف يف
 74وضع مقرتحات لشاكل وأنواع
اخلدمات املمكن توفريها للزابئن.
31

أهداف وخطط الّشكة ليست
من اهامتمات ّ
املوّيني.

يف رشكتنا الالزتام مبواعيد
ادلّ وام ّالرمسي ليست من
30
أولوايت ّ
املوّف.
ّ
املوّف يف رشكتنا ل يرتبط
ابلقمي الخالقية اكلزناهة
33
والشيافية.
يف رشكتنا فرق العمل امجلاعي ل
ّ
املكوانت
38
تشلك اإحدى ّ
الساس ية ّ
للّشكة.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 04

16

84

46

304

103

6303 %

06364 4313

03363

14338

366

04

00

103

6303

8363

366

80

107

103

00340

11311

366

60

68

103

36384

03336

366

79

65

103

10366

06381

366

60

301

103

03333

00333

366

ت 316

66

30

38360 04303 06336 %
ت 27

52

55

34331 38306 6303 %
ت 98

40

55

34331 30308 16331 %
ت 43

75

59

03344 11360 31306 %
ت

0

06

30

38306 30308 3303 %

تقييم معيقات بعد القيم التنظيمية على تطبيق التّعلّم التّنظيمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2,25

3.04

3,86

2,41

3,12

2,85

3.01

3.10

3.30

3.10

2,00

3.3

4.07

1.31

الترتيب

الدرجة

3

ضعيفة

3

0

0

1

8

مرتفعة
ضعيفة
متوسطة
ّ
متوسطة
ّ
ضعيفة
متوسطة
ّ

يتبني من اجلدول رقم ( )84أ ّن العبارات اليت تقيس القيم التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة
ّ 
قدر ب ( . )0.43ينتمي جملال
تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
املـ ـ ــدى الثالث[1.0_ 0.4[ :و ّ
يدل على درجة ّ
الرقم  )38املتعلّقة ببعد القيم التّنظيمية ومجلة
ّ 
السابقة (من الرقم  33اىل ّ
تبني من خالل اجلداول ّ
املؤشرات املرتبطة بتطبيق التّعلّم التّنظيمي أ ّن:
ّ
السائدة للتّعلّم املستمر للموظّفني فقد جاءت استجابة املبحوثني
 على مستوى عدم ّ
تشجيع القيم ّ
تشجع غالبا التّعلّم املستمر للموظّفني و جتعلهم
السائدة يف الشركة ّ
بدرجة ضعيفة ،اتّضح أ ّن القيم ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

فالشركة تسعى لتعلي ِم األفراد العديد ِمن املعلومات
يشاركون يف مجيع العمليات اإلدارية بفعاليةّ ،
الشخصية والزيادة يف ثقتهم بأنفسهم .
حول الكثري ِمن اجملاالت ،كدعم مهاراهتم ّ

للزبائن
 من ناحية عدم إشراك املوظّف يف وضع مقرتحات ألشكال وأنواع اخلدمات املمكن توفريها ّ
ومن خالل معطيات ال ّدراسة امليدانية ،فهي بدرجة مرتفعة ،وهذا ما ميكن أن يعطي صورة غري مرضية
الشركة املزيد عن مجاهريها املستهدفة وكيفية تقدمي أفضل تلبية
بشكل عام عن نظام معرفة ّ
الحتياجاهتم .مبعىن أ ّن القيمة االجتماعية بإشراك املوظّف يف وضع مقرتحات ألشكال وأنواع
للزبائن مازالت بعيدة املنال.
اخلدمات املمكن توفريها ّ
الشركة بكوّنا ليست من اهتمامات املوظّفني ،فقد جاء
ّ أما ما ارتبط ّ
مبؤشر أهداف وخطط ّ

بدرجة ضعيفة وكان واضحا من خالل معطيات ال ّدراسة امليدانية ،أ ّن هذه القيمة التّنظيمية ليست
العمال.
حاضرة عند ّ
الرمسي فقد اتّضح أ ّن عدم اعتباره
عرف على عدم التزام موظّفي سونلغاز مبواعيد ال ّدوام ّ
 وبغرض التّ ّ

الرمسي وأ ّن
كأولويّة كان بدرجة ّ
أقروا أ ّن هناك التزام نسيب للعاملني مبواعيد ال ّدوام ّ
متوسطة ،األفراد ّ
السلوك حيتاج اىل تعزيز أكثر من خالل وقوف القيادة التّنظيمية على تطبيق النّظام ال ّداخلي
هذا ّ
الشركة اليت تعكس
الرمسي واجب وظيفي ومظهر حضاري وهو من أمسي قيم ّ
ّ
للشركة ،فااللتزام بال ّدوام ّ
السلوك.
اخلصائص ال ّداخلية فيها ،فهي اليت حت ّدد اخلطوط العريضة لتوجيه ّ
املهم هنا هو االجناز واحملافظة على مواعيد
يف حني أ ّن االلتزام باملواعيد يأخذ املقعد اخللفي أل ّن ّ
الشركة
املقررة .ومن هنا إن مسالة احرتام وقت العمل يف ّ
الساعات ّ
التّسليم النّهائية والعمل نفس ّ
السلوك احلقيقي للموظّفني وبني
تفرض علينا حتليلها من ناحية ازدواجية الواقع ومثالية ّ
التوجهات ،بني ّ
اجتاهاهتم حنو احرتام قيم الوقت وهي املسألة اليت حلّلها" ناصر قاسيمي "يف كتابه" سوسيولوجيا
يصرح "إ ّن ما نالحظه داخل املنظّمات ذلك التناقض
السلوك ّ
املنظّمات "من خالل عنصر القيم �و ّ

بني ما حيمله األفراد يف أذهاّنم -نظريّا -وما يقومون به فعال يف الواقع ،فإذا سألتهم عن الوقت
قالوا :الوقت من ذهب وإذا سألتهم عن العمل قالوا :العمل عبادة ،وإذا سألتهم عن إتقان العمل

السائدة -
قالوا :إ ّن اهلل ّ
لكل سؤال جوابه الذي يتناسب مع القيم ّ
حيب من يتقن العمل وهكذا فا ّن ّ
للمؤسسة والتّضامن وهي يف
حب العمل والتّغيّب عن العمل واالنضباط والغش والوالء
ّ
نظريا -عن ّ
()1
احلقيقة قيم مهجورة عمليا إىل ح ّد ما يف الواقع الفعلي وبقيت على مستوى التّجريد واألفكار"
) -(1ناصر قاسيمي"،سوسيولوجيا المنظمات :دراسات نظرية وتطبيقية" ،د.ط ،ديوان املطبوعات اجلامعيّة ،اجلزائر ،4102،ص.011
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الشركة ميكنها أن توفّر بيئة أكثر
.وكانت هناك نظرة استشرافية من البعض اآلخر الذي يرى أ ّن ّ
اخلاصة به مثل اإلجنازات واخلروج حبلول
مرونة للموظّفني من خالل تقييم املوظّف على النّاحية املهنيّة ّ
الصندوق.
خالّقة خارج ّ
الشفافية فدرجته كانت
ّ أما ما ارتبط ّ
شركة بالقيم األخالقية كالنّزاهة و ّ
مبؤشر عدم ارتباط العمل يف ال ّ

يعتزون هباته
متوسطة ،االفراد رأوا أ ّن هناك ارتباطا نسيب بالقيم االخالقية يف ّ
ّ
عماهلا ّ
الشركة ،مما جيعل ّ

القيم اإلجيابية فالنّزاهة والشفافية قيمتان معنويتان ذاتا أثر مادي تسكنان شعور الفرد ،وحتثّانه على
الصواب ،وهذه القيمة املعنوية ،يستم ّدها الفرد من دينه وفضائل جمتمعه.
فعل ّ
مكون أساسي ،فجاءت ضعيفة،
 إنّه على مستوى اعتبار ّ
الشركة أ ّن فرق العمل اجلماعي ليست ّ

يؤدي إىل
املكونات األساسية هبا ،فالعمل بأسلوب الفريق ّ
فأغلبية األفراد رأوا أ ّّنا تعترب كإحدى ّ
حتقيق التّعاون بني أعضاء اجملموعة ممّا حي ّفزهم للرغبة على العمل معا ،وجيعلهم يساندون بعضهم
تقل .كما يتيح أسلوب
البعض ّ
ألّنم ّ
يتوحدون يف فريق ويريدون له النّجاح ممّا جيعل املنافسة الفردية ّ
إدارة وبناء فرق العمل بفعالية فرص تبادل املعلومات املطلوبة حبريّة وبطريقة انسيابية.
ؤشرات املتعلّقة بالقيم التنظيمية كمعيق للتّعلّم
 إذا من خالل النتائج اليت ارتبطت جبملة من امل ّ
الشركة فقد أمكن إدراك ذلك التّوجه الغالب للقيم التنظيمية للموظّف كالتّعلّم املستمر
التّنظيمي يف ّ
باجلو العام
للموظّفني وسعيهم لتحقيق أهداف ّ
الشركة ،إضافة اىل أ ّن قيمة أداء العمل الفرقي مرتبط ّ
تؤدى إالّ عن طريق عمل فرقها وتعاوّنا ،هناك
السائد يف ّ
الشركة وطبيعة األعمال اليت ال ميكن أن ّ
ّ
الشفافية ،وما تعلّق بإشراك املوظف لوضع املقرتحات
متسك للعاملني بالقيم األخالقية كالنّزاهة و ّ
ّ
للزبائن مازالت بعيده املنال وحتتاج لغرس يف نفوس العاملني .هناك عدم التزام مبواعيد
املمكن توفريها ّ
الشركة.
الرمسي واليت تعترب من القيم اليت جيب االلتزام هبا يف ّ
ال ّدوام ّ
املؤسسة اجلزائرية
أهم الباحثني اجلزائريني الذين اهتموا ّ
مبتغري القيم يف ّ
يع ّد " بوفلجة غياث "من ّ
وتأثريها على فعالية املنظّمات اجلزائرية ذات الطّابع العمومي أكثر  ،ومشاكل التّسيري حيث يرى
املؤسسات اجلزائرية تعاين من غياب قيم ثقافية صناعية ،تتماشى ومتطلّبات
بوفلجة غياث" بأ ّن ّ
التّنظيمات احلديثة "
العمال ال تنطلق من عدم ،وإمنّا تكون نتيجة تراكم جمموعة من األفكار
تصرفات ّ
كما يرى أ ّن ّ
واملعارف واخلربات اليت تسمح للفرد باحلكم على ما يدور حوله من أمور مادية واجتماعية وحضارية،
صرف إزاءها تبعا لطبيعة تلك األفكار واألحكام
وبالتّايل يكون احلكم على األمور وتقييمها والتّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

يكون نظرة شاملة لدى
والقيم ،تنظّم هذه القيم بطريقة منسجمة ومتناسقة يف صورة مرتابطة ،ممّا ّ
()1
يؤدي إىل تكوين النّسق القيمي للعامل.
كل اجملاالت ،مما ّ
الفرد وحت ّدد ّ
تصرفاته يف ّ
وتوجهات
بيئة عمل ال تساند بشكل مطلق على ّ
تبين معايري حتكم سلوك األفراد وقواعد ّ
شك فيه أ ّن تطبيق التّعلّم التّنظيمي هو نتيجة
الصحيح واخلطأ ،ومما ال ّ
مت ّكن املوظّف من التّمييز بني ّ
السائدة يف
السائدة  ،وهنا تربز إحدى القيم ّ
مباشرة من نتائج احلرص على تنفيذ القيم التّنظيمية ّ
يتم إالّ من
ّ
الشركة وهي ضرورة التّطوير املستمر من املستوى الفردي واجلماعي للموظّفني ،والذي ال ّ
حمل ال ّدراسة
خالل التّعلّم املستمر و ال ّدورات التّكوينية اليت تدعم تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
الشركة ّ
السائدة فيها.
ممّا يستلزم حرص ّ
الشركة واستمرارها يف تنفيذ القيم التّنظيمية ّ
لمتوسطة لبعد القيم التّنظيمية كمعيق للتّعلّم
وعليه فإنّه وبالنّظر إىل درجة استجابة املبحوثني ا ّ
صحة االفرتاض اجلزئي األ ّول والقائل بعدم وجود معيقات متعلّقة بالقيم
التّنظيمي ،فإنّه ميكن نفي ّ
التّنظيمية حتول دون تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيّض.

) .-(1غياث بوفلجة "،القيم الثقافية وفعالية التنظيمات" ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ، 4100،ص .41-01
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

كل عبارة
سوف حناول يف هذا العنصر اختبار ّ
صحة الفرضيّة اجلزئية الثانية من خالل الوقوف عند ّ
ككل.
بشيء من التّحليل ،ث نقوم بتقدمي حتليل عام للفرضيّة ّ

 الفرضيّة الجزئية الثّانية مفادها:

.2يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي معيقات متعلّقة بالمعتقدات التّنظيمية تحول دون تطبيقه في
المؤسسة الجزائرية.
ّ

لقياس درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعلّقة باملعتقدات التّنظيميّة كمعيق للتّعلّم التّنظيمي
بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض .اعتمدنا ( )68عبارات:

يتم من خالل المعلومات ال ّدقيقة
 )1مدى عدم اعتقاد الموظّفين في ال ّ
شركة أ ّن اتخاذ القرارات ال ّ
والمتكاملة:
يتم اتخاذ
جدول رقم ( )46يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم اعتقادهم أنّه من خالل المعلومات ال ّدقيقة والمتكاملة ّ
القرارات.

رقم
العبارة

34

العبارة

ل يعتقد ّ
املوّف يف رشكتنا أن ّه من خالل
املعلومات ادلّ قيقة واملتاكمةل ي ّمت اختاذ
القرارات.

دائما

ت

03

غال
با

10

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

81

64

48

103

04343 04341 34381 4344 30344 %

366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.70

االنحراف
المعياري

1.37

الشركة أنّه من خالل
يتبني من اجلدول رقم ( )46أ ّن العبارة اليت تقيس عدم اعتقاد املوظّفني يف ّ
ّ
يتم اختاذ القرارات بشركة توزيع الكهرباء والغاز -البيّض ،حصلت على
املعلومات ال ّدقيقة واملتكاملة ّ
يدل على درجة
متوسط حسايب عام قد ّر ب ( .)0.06ينتمي جملال -املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاينّ [0.8_3.4[ :
ّ
ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الشركة يعتقدون أنّه من خالل املعلومات
يرى ما نسبته ( )%04.43من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
يتم اختاذ القرارات .يرى ما نسبته ( )%04.41من املبحوثني أنّه نادرا ما ال يعتقد
ال ّدقيقة واملتكاملة ّ
يتم اختاذ القرارات ،فلم تعد أجهزة احلاسوب
املوظّف أنّه من خالل املعلومات ال ّدقيقة واملتكاملة ّ
أجهزة مساعدة بل أصبحت ضرورية بسبب الطّلب املتزايد على املعلومات يف دنيا األعمال سواء من
البيئة ال ّداخلية أو البيئة اخلارجية.
ويرى ما نسبته ( )%30.44من املبحوثني يعتقدون عكس ذلك فحسب قول أحد املنتمني
للشركة فإ ّن القيادة التّنظيمية يف كثري من االحيان تتّخذ قرارات سيّئة بناء على معلومات غري دقيقة
ّ
جراء ترقيات وتعيينات ال يستحقها أصحاهبا وال جتعل املوظّف املناسب يف املكان املناسب.
ومغلوطة ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

مهم وينبغي إضاعته.
 )2مدى سيادة االعتقاد في ال ّ
شركة أ ّن عنصر الوقت غير ّ
مهم وينبغي عدم إضاعته.
جدول رقم ( )43يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى سيادة االعتقاد في الشركة أ ّن عنصر الوقت ّ
رقم

العبارة

36

دائما

العبارة

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

64
44
47
55
ت 111
34340 31343 30380 34331 10336 %

يسود الاعتقاد عند العاملني أ ّن عنرص
الوقت غري هم ّم وينبغي اإضاعته.

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

االنحراف

3.33

1.77

الحسابي

المعياري

مهم
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )43أ ّن العبارة اليت تقيس مدى االعتقاد أ ّن عنصر الوقت غري ّ
قدر ب ( .)1.11ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثّالث:
وينبغي إضاعته ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[ّ [1.0_ 0.4
يدل على درجة ّ
بالشركة هو إجناز املهام يف الوقت
يرى ما نسبته ( )%34.40من املبحوثني أ ّن من أهداف العمل ّ
فحىت وإن مل تكن هذه القيم راسخة من خالل التّنشئة
وبأقل التكاليف وجبودة عاليةّ ، ،
احمل ّدد ّ
الشركة ومتطلّبات سري املهام والتّح ّكم يف العمل هو الذي
للعمال ،فإ ّن طبيعة نشاط ّ
ّ
املؤسساتية ّ
ألّنا ال تتعامل مع زبائن حملّيني فقط بل إ ّن
املؤسسة ذلك ،لتحافظ على مسعتها ّ
يفرض على ّ
تتم على مستوى عاملي أيضا.
تعامالهتا ّ

الشركة نادرا ما يعتقدون أ ّن عنصر
يرى ما نسبته ( )%13.46من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
مهم وينبغي إضاعته.يرى الطّالب أ ّن القيمة االجتماعية والثقافية للوقت يجب ترسيخها
الوقت غري ّ

لتصبح سلوكا حضاريا عند الموظفين.
الشركة ال يعتقدون أبدا أ ّن
يف حني يرى ما نسبته ( )%10.36من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
فصرح أحد العاملني أّنّم ال يبذلون قصارى جهدهم إلّناء
مهم وينبغي عدم إضاعته ّ
عنصر الوقت ّ
شىت املسالك هلدر الوقت وغريها من الوسائل غري املتناهية واحليل املدبّرة يف
األعمال ،ويسلكون ّ
ذلك ،وهذا كله يؤّكد على عدم التّفاعل بني عنصر الوقت والعامل.

 )3مدى اعتقاد األفراد ذوو القدرات اإلدارية بأنّهم سيحصلون على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم
الوظيفي:
ضح إجابة المبحوثين لمدى اعتقاد األفراد ذوو القدرات اإلدارية بأنّهم لن يحصلوا على فرص
جدول رقم ( )40يو ّ
حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي.

رقم
العبارة

34

العبارة

يعتقد الفراد ذوو القدرات الإدارية ـأاهم لن
حيصلوا عىل فرص حقيقية لتطوير مس تقبلهم
الوّييي.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

306

46

38

03

00

103

8363 4344 34303 16331 14316 %

366

ت

المتوسط
ّ

الحسابي

3.07

االنحراف
المعياري

1.41
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

يتبني من اجلدول رقم ( )40أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتقاد األفراد ذوي القدرات اإلدارية
ّ
متوسط
بأ ّّنم لن حيصلوا على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي ّ
بالشركة ،حصلت على ّ
يدل على درجة مرتفعة من
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
حسايب عام ّ
قدر ب ( )1.60ينتمي جملال -املدى ّ
املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الشركة يعتقدون بأ ّّنم سيحصلون على
يرى ما نسبته ( )%8.63من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
ألّنم ذوو قدرات إدارية.
فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي ّ
الشركة غالبا ما يعتقدون بأ ّّنم لن
يف حني يرى ما نسبته ( )%16.31من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
حيصلوا على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي أل ّّنم ذوو قدرات إدارية.
الشركة ال يعتقدون بأ ّّنم سيحصلون على فرص حقيقية لتطوير
( )%14.16من املبحوثني يف ّ
ألّنم ذوي قدرات إدارية ،فالكثري منهم أ ّكدوا ا ّن الكثري من القدرات غادرت
مستقبلهم الوظيفي ّ
الشركة األم والقت املساندة والتّحفيز من طرف شركات أخرى.
الشركة وأخرى مل تلق التشجيع يف ّ
ّ
الزبائن
 )4مدى عدم حرص ال ّ
شركة على إرضاء وخدمة ّ
الزبائن:
جدول رقم ( )41يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم حرص الشركة على إرضاء وخدمة ّ
رقم

العبارة

86

العبارة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

يسود الاعتقاد أ ّن رشكتنا ت
ل تكرتث إلرضاء وخدمة
%
ّالزابئن.

4

33

33

363

303

103

0366

1301

34331

13308

03334

366

المتوسط
ّ

الحساببي

1.00

االنحراف
المعياري

1

يتبني من اجلدول رقم ( )41أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتقاد األفراد أ ّن الشركة ال تكرتث
ّ
قدر ب ( .)3.64ينتمي جملال -املدى
إلرضاء وخدمة ّ
الزبائن ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
ويدل على درجة ضعيفة ج ّدا من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
األ ّولّ [3.6_3[ :
الزبائن،
يرى ما نسبته ( )%03.34من املبحوثني ّأّنم يعتقدون حبرص ّ
الشركة على إرضاء وخدمة ّ
بالمؤسسة
صرح إطار
ويعزو الطّالب هذا باالهتمام البالغ الذي تبديه ّ
ّ
الزبـون ،حيث ّ
الشركة جتـاه إرضـاء ّ
بالزبائن مع تسوية نزاعاتهم مع شركات التّوزيع.
إلى دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تقوم بالتّك ّفل ّ

)(1

()1

الساعة .30:16
– مقابلة مع رئيس قسم املالية واحملاسبة DGISيوم  64جانفي 0606على ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الشركة
يف حني يرى ما نسبته ( )%13.08من املبحوثني ّأّنم نادرا ما يعتقدون بعدم اكرتاث ّ
صرح إطار بالشركة حترص بكل قواها على إرضاء الزبون*1 .
إلرضاء وخدمة ّ
الزبائن ،فالدولة كما ّ
الشركة على إرضاء
يف حني يرى ما نسبته ( )%0.66من املبحوثني أ ّن املوظّفني ال يعتقدون حبرص ّ
الزبون.
الزبائن نظرا ّ
للشكاوى الكثرية من نوع خدماهتا املق ّدمة ،واليت ال ترقى لتطلّعات ّ
وخدمة ّ
 )5مدى عدم تأصيل الشركة لروح التعاون الجماعي بين الموظفين:
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم تأصيل الشركة لروح التعاون الجماعي بين الموظفين:
جدول رقم ( )40يو ّ
رقم
العبارة

83

العبارة

دائما

غال
با

أحيانا

نادرا

أبدا

310
41
33
يف رشكتنا هناك عدم تأصيل لروح التعاون ت 04 38
امجلاعي بني املوّيني.
03340 06344 33,64 6303 0346 %

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.60

االنحراف
المعياري

1.10

تعزز روح التّعاون
يتبني من اجلدول رقم ( )40أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتقاد األفراد من أ ّن ّ
ّ
الشركة ّ
قدر ب ( )0.68ينتمي جملال -املدى
اجلماعي بني املوظّفني ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
ويدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة .يرى ما نسبته ()%03,40
الثاينّ [0.8_3.4[ :
تعزز روح التّعاون اجلماعي من خالل حتفيز روح العمل
من املبحوثني ّأّنم يعتقدون أ ّن ّ
الشركة ّ
اجلماعي لدى فريق العمل ملا له من أمهية كبرية يف بناء العالقات ما بني أعضاء الفريق وتعزيز الثّقة
بينهم.
الشركة نادرا ما يكون هناك عدم تأصيل
يرى ما نسبته ( )%06,44من املبحوثني ّأّنم يعتقدون أ ّن ّ
كل شخص ضمن الفريق
لتشجيع روح التّعاون اجلماعي بني موظّفيها .فهي تعمل لتوضيح دور ّ
فعالة.
وتتأ ّكد من فهم األشخاص ألدوارهم وتضع آلية حتفيز ّ

يف حني يرى ما نسبته ( )%0,46من املبحوثني يعتقدون أ ّن هناك عدم تأصيل لروح التّعاون اجلماعي،
الشركة ال تقوم بالتّشجيع ال ّدائم واإلعداد النّفسي االجيايب اليومي ألفراد الفريق ،معدوم وال يناله
أل ّن ّ
الفريق حسب قول أحد املوظّفني.

1
كل زمان ومكان ،بالتّوافق التّام مع القوانني والنّصوص التّنظيمية ،مع
*ّ -
يتم تسيري شركات الكهرباء والغاز املستفيدة من االمتيازات (املسندة إىل جممع سونلغاز) يف ّ
مراعاة األهداف اليت متّ حتديدها خبصوص تلبية احلاجيات الطّاقوية للمواطنني اجلزائريني يف مجيع اجملاالت ،من ناحية النّوعية والوفرة والتّكاليف ،وحترص الشركة على
الزبائن ملعرفة حجم فواتريهم ،عن طريق االتصال مبراكز االتصال الوطنية عرب الرقم األخضر ( ،)3333كما ستسمح هذه املراكز للزبائن بتسجيل
تسهيل إعالم ّ
شكاويهم املتعلّقة باخلدمات.
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تقييم معيقات بعد المعتقدات التنظيمية على تطبيق التّعلّم التّنظيمي:

والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )43يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ

رقم
العبارة

34

36

34

86
83

المبحوثين على العبارات المتعلّقة بالمعتقدات التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز -البيّض.
العبارات

ل يعتقد ّ
املوّف يف رشكتنا أن ّه
من خالل املعلومات ادلّ قيقة
واملتاكمةل ي ّمت اختاذ القرارات.
يسود الاعتقاد يف رشكتنا أ ّن
همم وينبغي
عنرص الوقت غري ّ
اإضاعته.
يعتقد الفراد ذوو القدرات
الإدارية ـأاهم لن حيصلوا عىل
فرص حقيقية لتطوير مس تقبلهم
الوّييي.
رشكتنا ل تكرتث ابإرضاء وخدمة
ّالزابئن.
يف رشكتنا هناك عدم تأصيل
لروح التعاون امجلاعي بني
املوّيني.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 03

10

81

64

48

103

04341

04343

366

44

64

103

31343

34340

366

03

00

103

4344

8363

366

363

303

103

13308

03334

366

41

310

103

06344

03340

366

34381 4344 30344 %
ت 111

55

47

30380 34331 10336 %
ت 306

46

38

34303 16331 14316 %
ت

4

0366 %

33

33

34331 1301

ت 38

04

0346 %

33364 6303

33

تقييم معيقات بعد المعتقدات التنظيمية على تطبيق التعلم التنظيمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2,48

3,33

3.13

3.33

الترتيب

3

2

3,84

3.03

1,87

3

5

2,06
4.04

1.47

ضعيفة
متوسطة

1

3.34

الدرجة

4

مرتفعة
ضعيفة
جدا

ضعيفة
متوسطة
ّ

يتبني من اجلدول رقم ( )43أ ّن العبارات اليت تقيس المعتقدات التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي
ّ
قدر ب ( . )0.40ينتمي
بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ

متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
جملال املـ ـ ــدى الثالثّ [1.0_ 0.4[ :
يدل على درجة ّ
الرقم  )30املتعلّقة ببعد املعتقدات التّنظيمية ومجلة
ّ
السابقة (من الرقم  46اىل ّ
تبني من خالل اجلداول ّ
املؤشرات املرتبطة بتطبيق التّعلّم التّنظيمي ،أ ّن:
ّ
الشركة ال يتم من خالل املعلومات ال ّدقيقة واملتكاملة.
 على مستوى االعتقاد أ ّن اختاذ القرارات يف ّ
ّ

فقد حصل على درجة ضعيفة من املوافقة .فقد اتّضح أ ّن الشركة غالبا ما حتتاج إىل املعلومات كي
وحىت تتمكن من التّكيّف مع
تتم ّكن من التّنسيق بني مصاحلها املختلفة لتحقيق األهداف املسطّرة ّ
الصائبة.
مناخها التنظيمي ،وأ ّن قيمة املعلومات ودقّتها هي من تصنع القرارات ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

مهم وينبغي إضاعته ومن خالل معطيات ال ّدراسة
 من ناحية االعتقاد أ ّن عنصر الوقت غري ّ
اهلامة
امليدانية ،فقد اتّضح أنّه بدرجة ّ
متوسطة ،وميكن القول أ ّن الوقت هو أحد املوارد املتاحة و ّ
باملؤسسات واستثماره يتوقّف على القيمة اليت يعطيها األفراد للوقت ليس كمورد
للعمال ّ
بالنّسبة ّ
فقط بل كقيمة .من جانب آخر نؤّكد على تكهناتنا اليت انطلقنا منها من خالل اعتقاد راسخ مفاده
كهنات
املؤسسات اجلزائرية ،هي خارجة عن منظومة احرتام الوقت وتثمينه ،وقد تأ ّكدت هذه التّ ّ
أ ّن ّ
مؤشرات هذا العنصر.
نتيجة غياب ّ

مبؤشر اعتقاد األفراد أصحاب القدرات اإلدارية بأ ّّنم لن حيصلوا على فرص حقيقية
ّ أما ما ارتبط ّ
لتطوير مستقبلهم الوظيفي .فقد جاء بدرجة مرتفعة وكان واضحا من خالل معطيات ال ّدراسة

العمال.
امليدانية ،أ ّن هناك غياب هلذا االعتقاد التّنظيمي عند ّ
الزبائن .فإجابات املبحوثني
عرف على االعتقاد بعدم اكرتاث ّ
الشركة إلرضاء وخدمة ّ
 وبغرض التّ ّ
يوسـع
أقروا أ ّن االعتقاد بإرضاء ّ
الزبائن مـن شـأنه أن ّ
كانت بدرجة ضعيفة ج ّدا ،فأغلبية االفراد ّ
بأّنا تزداد جناحا إذا رّكـزت علـى التّعـامالت االجتماعيـة والتّحلّي
الشركة ّ
مفهـوم القـائمني علـى هـذه ّ
بالوعي الكامل للمفهوم التّسويقي.
الشركة لروح التّعاون اجلماعي بني املوظّفني كعقيدة تنظيمية فقد نال
ّ أما على مستوى عدم تأصيل ّ

الشركة تسعى لتأصيل
درجة ضعيفة من االستجابات ألفراد عيّنة ال ّدراسة ،فأغلبية االفراد رأوا أ ّن ّ
الشركة ،و يساعد على
التّعاون بني أعضاء فريق العمل ،ألنّه يلعب دوراً فعاالً يف حتقيق رؤية وأهداف ّ
حتسني األداء العام للموظّفني وتعزيز مستوى الكفاءة واإلنتاجية ،كما يساهم التّعاون يف استفادة
يؤدي إىل التّقليل
ّ
كل عضو من أعضاء الفريق ،فضالً عن أنّه ميكن أن ّ
الشركة من نقاط ّ
القوة لدى ّ
الضعف الفردية ،وهبذه الطّريقة يكمل أعضاء الفريق بعضهم البعض ،وهو ما يساعد بدوره
من نقاط ّ
على ختطّي األزمات واملشكالت.
املؤشرات املتعلّقة ببعد املعتقدات التّنظيمية يف
إذا من خالل النّتائج اليت ارتبطت جبملة من ّ
الشركة فقد أمكن إدراك سيادة بعض املعتقدات التّنظيمية اليت من شأّنا إعاقة تطبيق التّعلّم
ّ
التّنظيمي:
يعتقد األفراد ذوو القدرات اإلدارية ـأّنم لن حيصلوا على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهمالوظيفي.
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

مهم وينبغي إضاعته .فالوقت ال يعترب فقط
يسود االعتقاد يف شركتنا أ ّن عنصر الوقت غري ّكمورد بل كقيمة وترسيخ هذا املعتقد يف الفضاء التنظيمي للشركة من األمهّية مبكان.
الزبائن ،وتعزز روح التّعاون
أ ّن ا ّخاصة خدمة ّ
لشركة تعتقد بالوعي الكامل للمفهوم التّسويقي و ّ
اجلماعي بني املوظّفني كعقيدة تنظيمية لتحقيق رؤيتها وأهدافها.
املتوسطة ،لبعد املعتقدات التنظيمية ،واليت
وعليه فإنّه وبالنّظر اال درجة استجابة املبحوثني ّ
متوسطة من املعيقات حالت دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف شركة توزيع
قد ّ
تدل على وجود درجة ّ
الكهرباء والغاز – البيض ،وعلى الطرف االخر قد تشري هذه النتيجة اىل وجود بيئة عمل ال تساند
تبين تفاهم حول األفكار املشرتكة لطبيعة العمل واحلياة االجتماعية وكيفية إجناز
بشكل مطلق على ّ
العمل واملهام التنظيمية يف الشركة وحتتاج اىل تطوير مما يساعد على تطبيق التّعلّم التّنظيمي
صحة االفرتاض اجلزئي الثاين والقائل بوجود معيقات متعلّقة باملعتقدات
وبالتايل ميكن إثبات ّالتنظيمية حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض
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ّ ّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 الفرضيّة الجزئية الثالثة مفادها:

.3يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي معيقات متعلّقة باألعراف التنظيمية تحول دون تطبيقه في
المؤسسة الجزائرية.
ّ

كل عبارة
سوف حناول يف هذا العنصر اختبار ّ
صحة الفرضيّة اجلزئية الثالثة من خالل الوقوف عند ّ
ككل.
بشيء من التّحليل ،ث نقوم بتقدمي حتليل عام للفرضيّة اجلزئية ّ
لقياس درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعلّقة باألعراف التّنظيميّة كمعيق للتّعلّم التّنظيمي
بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض .اعتمدنا ( )63عبارات
شركة موظّفيها مناسباتهم االجتماعية:
 )1مدى عدم مشاركة ال ّ
ضح إجابة المبحوثين لعدم مشاركة الشركة موظفيها مناسباتهم االجتماعية:
جدول رقم ( )48يو ّ
رقم العبارة

80

العبارة

املتعارف عليه أ ّن ّ
الّشكة ل
تشارك ّموّيهيا مناس باهتم
الاجامتعية.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

46

80

13

33

43

103

%

00316

34313

36346

33364

04386

366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.43

االنحراف
المعياري

1.70

الشركة موظّفيها مناسباهتم
يتبني من اجلدول رقم ( )48أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم مشاركة ّ
ّ
قدر ب ( .)0.41ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالث0.4[ :
االجتماعية ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
_ّ [1.0
يدل على درجة ّ
الشركة تشارك موظّفيها مناسباهتم
يرى ما نسبته ( )%04.86من املبحوثني أ ّن املتعارف عليه أ ّن ّ
تبني أ ّن العالقات ال ّداخلية منسجمة وهذا ما الحظناه من خالل معاينتنا امليدانية
االجتماعية حيث ّ
ويتجسد ذلك يف  :تكرمي املتفوقني من ابنائهم  ،وتكرمي املتقاعدين منهم ،تنظيم رحالت مجاعية
ّ
الصيف،عيد املرأة  ،منحة العيد األضحى ،اخلدمات االجتماعية،
خاصة يف ّ
للموظّفني مع عائالهتم ّ
مؤسسة
العامة داخل ّ
و الهدف من ذلك كما يرى جل رؤساء األقسام واإلطارات هو تنمية العالقات ّ
السابقة.
بالمحافظة على امتداد األجيال الالحقة مع األجيال ّ

الشركة نادرا ما تغفل عن مشاركة
يرى ما نسبته ( )%04.86من املبحوثني أ ّن املتعارف عليه أ ّن ّ
موظّفيها مناسباهتم االجتماعية.
من خالل احتكاكنا باملبحوثني واحملادثات اليت أجريناها مع بعض املوظّفني أ ّكدوا لنّا أ ّن الشركة
الشركة ال تشارك أبدا
تقوم هبذا العرف.ويرى ما نسبته ( )%00.16من املبحوثني أ ّن املتعارف عليه أ ّن ّ
موظّفيها مناسباهتم االجتماعية.
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ّ ّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 )2مدى اعتبار أ ّن المتعارف علية أ ّن روح الفريق ال تميّز عمل أفراد شركتنا:
ضح إجابة المبحوثين لمدى اعتبار أ ّن المتعارف عليه أ ّن روح الفريق ال تميّز عمل أفراد شركتنا:
جدول رقم ( )44يو ّ
رقم

العبارة

81

العبارة

املتعارف عليه أ ّن روح اليريق ل ّمتزي
معل أفراد رشكتنا.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

63

04

13

80

48

103

%

08306

04343 34313 4388 30380

366

المتوسط
ّ

االنحراف

4.00

1.01

الحسابي

المعياري

يتبني من اجلدول رقم ( )44أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتبار روح الفريق ليست ميزة عمل
ّ
قدر ب ( )0.66ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالث[1.0_ 0.4[ :
ّ
بالشركة ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة الدراسة.
ّ
يدل على درجة ّ
يرى ما نسبته ( )%04.43من املبحوثني أنّه متعارف لديهم أ ّن روح الفريق ميزة عمل األفراد يف
ديين وإنساين ،وال ميكن أن تستقيم احلياة بدونه.ويرى ما نسبته ()%34.13
ّ
الشركة ،وأ ّن التعاون مبدأ ٌّ
الشركة ،فالعمل
من املبحوثني أنّه متعارف لديهم أ ّن روح الفريق نادرا ما تغيب عن عمل األفراد يف ّ
مؤسسة
بروح الفريق كما أشار أغلبية االطارات هو مؤشر للتّعاون في البيئة الداخلية يقيس مدى ِ
نجاح ِّ
أي ّ

أو إخفاقها بمقدار التّعاون القائم بين أفرادها .
يف حني يرى ما نسبته ( )%08.06من املبحوثني أ ّن املوظّفني ليس متعارف لديهم أ ّن روح الفريق
الشركة.
ميزة عمل األفراد يف ّ
الربحية والمفاهيم التّجارية سياسة الشركة:
 )3مدى اعتبار األفراد أ ّن ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى اعتبار األفراد أ ّن قدرات العاملين هي مصدر نجاح الشركة.
جدول رقم ( )46يو ّ

الرحبية واملفاهيم
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )46أ ّن العبارة اليت تقيس مدى اعتبار األفراد أ ّن ّ
قدر ب ( ، )0.36ينتمي جملال -املدى
التّجارية سياسة الشركة  ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
ّ
رقم

العبارة

80

العبارة

املتعارف عليه أ ّن ّالرحبية
واملياهمي التّجارية س ياسة
الّشكة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

340

04

03

00

13

103

%

86300

33308

4344

8363

4388

366

المتوسط
ّ

الحسابي

7.16

االنحراف
المعياري

1.37

الرحبية واملفاهيم التّجارية سياسة الشركة .يف حني
يرى ما نسبته ( )%86.00من املبحوثني أ ّن ّ
الشركات
للشركة سياسات اقتصادية كباقي ّ
يرى ما نسبته ( )%33.08من املبحوثني أنّه غالبا ما يكون ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الربح وتقلّل من اخلسارة .املتعارف عليه نادرا ما يكون مصدر جناح
االقتصادية األخرى تبحث عن ّ
املكونة من خربات ومهارات العامل باإلضافة إىل املواقف يف
ّ
الشركة ليس قدرات املوظّفني .فالتّوليفة ّ
تؤدي إىل حتقيق اإلبداع وإنتاج معرفة جديدة.
امليدان واستغالل الفرص املتاحة كلّها ّ
الرحبية واملفاهيم التّجارية سياسة الشركة لكنّها
يف حني يرى ما نسبته ( )%4.88من املوظّفني أ ّن ّ
للشركة
ليست هدفها الوحيد فهي ترى أ ّن املوظّف هو مصدر جناح ّ
 )4مدى عدم إثبات الموظّف بأن له دور إيجابي ومؤثّر في الشركة:
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم إثبات الموظّف بأن له دور إيجابي ومؤثّر في الشركة:
جدول رقم ( )44يو ّ
رقم
العبارة

83

العبارة

ت

عدم اثبات الرغبة اجلادة
ّ
للموّف بأن هل دور اإجيايب
%
ومؤثّر.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

48

88

33

04

44

103

01386

06338

34331

30380

01344

366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.67

االنحراف
المعياري

1.7

يتبني من اجلدول رقم ( )44أ ّن العبارة اليت تقيس مدى عدم إثبات املوظّف بأ ّن له دور إجيايب
ّ

قدر ب ( )1.63ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالث0.4[ :
ومؤثّر يف ّ
الشركة حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
_ّ [1.0
ويدل على درجة ّ

لكل عامل دور
يرى ما نسبته ( )%01.44من املبحوثني أنّه متعارف لديهم أ ّن ّ
الشركة تعترب أ ّن ّ
بغض النّظر عن ثقافته واملنطقة اليت جاء منها ،وهو ما يساعد املوظّف
إجيايب ومؤثّر ،ومييل للتّفاؤل ّ
على أن يكون لديه احلافز.
الشركة
يف حني يرى ما نسبته ( )%30.80من املبحوثني وهي أكرب النّسب أنّه متعارف لديهم أ ّن ّ
كل األحاديث
لكل عامل ليس له دور إجيايب ومؤثّر ،وترى املوظّف االجيايب يرتك ّ
نادرا ما تعترب أ ّن ّ
ال ّدائرة حول سلبية الوظيفة ،وجتده مرّكزا على اإلجناز ومستمتعا به.
اجلادة عند املوظّف إلثبات
الرغبة ّ
يف حني يرى ما نسبته ( )%01.86من املبحوثني أنّه ال توجد ّ
أ ّن له دور إجيايب ومؤثّر ،وهم يرون أ ّن اإلفراط يف التّفاؤل والتّفكري اإلجيايب قد جيعل العامل يستهني
من حجم األخطار ممّا يشكل إعاقة لتحقيق أهداف املنظّمة.

شركة للممارسات األفضل بين الموظّفين وعدم نشرها فيما بينهم كنموذج يحتذي
 )5مدى عدم تشجيع ال ّ

به:
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ّ ّ ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تشجع الممارسات األفضل بين الموظّفين وال
جدول رقم ( )66يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى اعتبار الشركة أنّها ال ّ
تنشرها فيما بينهم كنموذج يحتذي به:

رقم
العبارة

88

العبارة

املتعارف عليه أ ّن ّ
الّشكة ل تعمل عىل
تشجيع املامرسات الفضل بني املوّيني ول
تنّشها فامي بيهنم كمنوذج حيتذي به.

ت

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

044

4

1

3

4

103

0336

6341

3338

0336

366

41333 %

المتوسط
ّ

الحسابي

7.03

االنحراف
المعياري

6.04

الشركة املمارسات األفضل بني
يتبني من اجلدول رقم ( )66أ ّن العبارة اليت تقيس عدم تشجيع ّ
ّ
قدر ب
موظّفيها وال تنشرها فيما بينهم كنموذج حيتذي به .احصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة جدا من املوافقة.
( )0.61ينتمي جملال -امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى اخلامس [ّ [3 _0.1
الشركة ال تعمل على تشجيع
يرى ما نسبته ( )%41.33من املبحوثني أ ّن املتعارف عليه أ ّن ّ
تفضل الطرق
املمارسات األفضل بني املوظفني وال تنشرها فيما بينهم كنموذج حيتذي به فالشركة ّ
بدال من
املجربة اليت ميكن التنبؤ بنتائجها دون خماطرة .وينتهي األمر إىل خنق حماوالت االبتكار ً

دعمها.

الشركة تعمل على تشجيع
يف حني يرى ما نسبته ( )%0.36من املبحوثني أ ّن املتعارف عليه أ ّن ّ
املمارسات األفضل بني املوظفني وتنشرها فيما بينهم كنموذج حيتذي به فهذه النسبة ضعيفة جدا وال
تشري اال انتشار هذا العرف يف الشركة.
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

تقييم معيقات بعد األعراف التنظيمية على تطبيق التّعلّم التّنظيمي:

والرتب إلجابة
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )63يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ

رقم
العبارة

المبحوثين على العبارات المتعلّقة باألعراف التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز -البيّض.
العبارات

املتعارف عليه أ ّن ّ
الّشكة ل
تشارك ّ
موّيهيا مناس باهتم
80
الاجامتعية.
املتعارف عليه أ ّن روح اليريق ل
81
ّمتزي معل أفراد رشكتنا.
املتعارف عليه أ ّن ّالرحبية
 07واملياهمي التّجارية س ياسة الّشكة
83

00

عدم اثبات الرغبة اجلادة
ّ
للموّف بأن هل دور اإجيايب
ومؤث ّر.
املتعارف عليه أ ّن ّ
الّشكة ل
تعمل عىل تشجيع املامرسات
الفضل بني املوّيني وتنّشها
فامي بيهنم كمنوذج حيتذي به.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 46

80

13

33

43

103

33364

04386

366

80

48

103

34313

04343

366

03

00

13

103

4344 33308 86300 %

8363

4388

366

33

04

44

103

30380

01344

366

1

3

4

103

6341

3338

0336

366

36346 34313 00316 %
ت 63

04

13

4388 30380 08306 %
ت 340
ت 48

04

88

34331 06338 01386 %
ت 044

4

0336 41333 %

تقييم معيقات بعد األعراف التنظيمية على تطبيق التّعلّم التّنظيمي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.93

3.36

الترتيب

0

الدرجة

متوسطة
ّ

2.88

3.83

3

متوسطة
ّ

4.10

3.13

0

مرتفعة

3.05

3.3

4,83

6.40

3.56

1.37

1

3

متوسطة
ّ
مرتفعة
جدا

مرتفعة

يتبني من اجلدول رقم ( )63أ ّن العبارات اليت تقيس الأعراف التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي
ّ
قدر ب ( )1.38ينتمي جملال
بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
-املدى ّ

الرقم ) 63املتعلقة ببعد األعراف التّنظيمية ومجلة
السابقة (من الرقم  48اىل ّ
 من خالل اجلداول ّ
تبنيّ :
ّ
املؤشرات املرتبطة بتطبيق التّعلّم التّنظيميّ ،

الشركة ملوظّفيها
لمتوسطة ّ
ملؤشر "عدم مشاركة ّ
 نستطيع القول بالنظر الستجابة املبحوثني ا ّ
املادي ،إالّ
الربح ّ
بالرغم من أ ّن ثقافة سونلغاز االقتصادية هتدف لتحقيق ّ
مناسباهتم االجتماعية" .أنّه ّ
أّنّا مطالبة باالهتمام جبمهورها ال ّداخلي من خالل مشاركة موظّفيها مناسباهتم االجتماعية وأن تبذل

- 268 -
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

جهدا من أجل تنمية جانبها الثّقايف واإلنساين ،باالهتمام ببيئتها ممّا ينعكس على صورهتا كشركة
مؤشرات اجتماعية ونفسية على مواردها البشرية.
متارس هذا العرف التّنظيمي ملا له من ّ

متوسطة فالشركة مطالبة باحلفاظ على
" املتعارف عليه أ ّن روح الفريق ليست ميزة" جاءت بدرجة ّ

ميزة العمل الفرقي من خالل تفعيل قناة اتصال مفتوحة لتشجيع أفراد الفريق على مشاركة
السعي إلعالم كل فرد من أفراد الفريق مبسؤولياته بتوصف
استفساراهتم أو مهومهم يف حال ظهورها .و ّ
الشركة إىل ربط أهداف األفراد يف الفريق مع أهدافهم الشخصية.
دقيق وأن تعمد ّ

الرحبية واملفاهيم التّجارية سياسة الشركة" ،و ّأّنا غالبا
 استجابة املبحوثني المرتفعة خبصوص أ ّن " ّ
مؤسسة اقتصاديّة أخرى
كأي ّ
بأقل التكاليف ّ
ما ترتكز ثقافتها االقتصادية أساسا على حتقيق ّ
الربح ّ
مؤشر مهم يف تقييم كفاءة أداءها لكن
وتسعى جلين األرباح عند ممارسة نشاطاهتا املختلفة ،فهو ّ
الشركة الوحيدة ،فيجب ان تضع نصب اعينها أ ّن املوظّف
الرحبية واملفاهيم التّجارية ليست أهداف ّ
ّ
الشركة جيب أن يكون يف صدارة أولوياهتا ،وأن تكون حريصة كل احلرص على فهم ما الذي حي ّفزه
يف ّ
يهتم به ،والطّرق املنتهجة يف تسيري أعمال الشركة .
ويزيد من قدرة متكينه ،واملواءمة بني ما ّ
الرغبة إلثبات بأ ّن له دور إجيايب ومؤثّر" .فقد جاءت
ّ أما ما ارتبط ّ
مبؤشر أ ّن "املوظّف ليست له ّ

متوسطة ،املطلوب أن مييل املوظّف اىل التّفاؤل بغض النّظر عن ثقافته
استجابة املوظّفني هبذا ّ
الشأن ّ
واملنطقة اليت جاء منها ،وهو ما يساعده على أن يكون لديه احلافز ملواجهة التح ّديات.
الشركة ال تعمل على تشجيع املمارسات األفضل بني املوظفني وال
 من ناحية املتعارف عليه أ ّن " ّ

فالشركة بتبنّيها الطّرق
تنشرها فيما بينهم كنموذج حيتذي به".جاءت استجابة املبحوثني مرتفعة ج ّدا ّ
الروتني التنظيمي ،ال حتبّذ املخاطرة اليت ال ميكنها أن تتنبّأ مبخاطر نتائجها ،ممّا
اجملّربة املبنيّة على ّ
بدال من دعمها.
يؤدي إىل خنق حماوالت االبتكار ً
ّ

 األعراف التّنظيمية هي عبارة عن معايري يلتزم هبا العاملون يف شركة توزيع الكهرباء والغاز على
اعتبار أ ّّنا مفيدة للمنظّمة ،وغالبا ما تكون هذه األعراف غري مكتوبة وواجبة االتباع .إذا من خالل
الشركة فقد أمكن إدراك
النتائج اليت ارتبطت جبملة من ّ
املؤشرات املتعلّقة ببعد االعراف التنظيمية يف ّ
مؤشرات من شأّنا إعاقة تطبيق التّعلّم التنظيمي:
سيادة ّ
الشركة ال تعمل على تشجيع املمارسات األفضل بني املوظفني وال تنشرها فيما
املتعارف عليه أ ّن ّبينهم كنموذج حيتذي به.

الرحبية واملفاهيم التّجارية سياسة الشركة.
-املتعارف عليه أ ّن ّ
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

وعليه وبالنّظر إىل درجة استجابة املوظّفني المرتفعة على فقرات هذا احملور ،مبعىن أ ّن املوظّفني
تدل على وجود درجة مرتفعة من املعيقات حالت
ال يلتزمون يف بيئة العمل مبعايري وأعراف واليت قد ّ
دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.
صحة االفرتاض اجلزئي الثالث والقائل بوجود معيقات متعلّقة مبمارسة األعراف
وبالتايل ميكن إثبات ّ

التنظيمية حتول دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.
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الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الرابعة مفادها:
 الفرضيّة الجزئية ّ

.4يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي معيقات متعلّقة بالتوقّعات التّنظيمية تحول دون تطبيقه في
المؤسسة الجزائرية.
ّ

كل
سوف حناول يف هذا العنصر اختبار ّ
صحة الفرضيّة اجلزئية ّ
الرابعة من خالل الوقوف عند ّ
ككل.
عبارة بشيء من التّحليل ،ث نقوم بتقدمي حتليل عام للفرضيّة اجلزئية ّ
لقياس درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعلّقة بالتوقّعات التّنظيميّة كمعيق للتّعلّم التّنظيمي
بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض .اعتمدنا ( )68عبارات
 )1مدى توقّع عدم مبادرة الموظف ذاتيا للتّكوين:
ضح إجابة المبحوثين لمدى توقّع أالّ يبادر الموظّفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التّأهيل:
جدول رقم ( )60يو ّ
رقم
العبارة

84

دائما

العبارة

ت

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

أتوقّع أل يبادر املوّيون ذاتيا ابللتحاق
بدورات التأهيل
1340 33303 34331 16331 14316 %
306

46

33

18

30

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

3.00

االنحراف
المعياري

1.17

يتبني من اجلدول رقم ( )60أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توقّع عدم مبادرة املوظف ذاتيا لاللتحاق
ّ
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع_1.3[ :
بالتّكوين ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( .)1.64ينتمي جملال -املدى ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
ّ [0.0
يرى ما نسبته ( )%14.16من املبحوثني ّأّنم ال يتوقّعون أبدا أن يبادر املوظّفون لاللتحاق
مرده إلمكانياهتم احملدودة وإمنّا
بالتّكوين ذاتيا فامتناع الكثري من املوظّفني عن اختاذ املبادرات ليس ّ
العتبارات اجتماعية وتكوين نفسي خاص.
يرى ما نسبته ( )%1.40من املبحوثني أ ّن املوظفون أحيانا يبادرون ذاتيا لاللتحاق بدورات
الزيادة والتّحسني املستمر يف عملهم ،رغبة منهم يف
التّأهيل فهم يسعون بشكل مستمر لتحقيق ّ
الصلة بأعماهلم.
اسـتيعاب التّط ّـورات التّقنيـة والتّكنولوجية ذات ّ
يرى ما نسبته ( )%16.31من املبحوثني ّأّنم يتوقعون غالبا أالّ يبادر املوظّفون لاللتحاق
الشركة وتذليل العقبات واملعيقات املالية
بالتّكوين ذاتيا ممّا يدفع اإلدارة لتـوجيههم حنـو تلبية حاجات ّ
صرح أحد العاملني.
والوظيفية واملكانية أمامهم ،كما ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 )2مدى توقّع عدم حرص الشركة على مكافأة المجتهدين من العاملين
ضح إجابة المبحوثين لمدى سيادة توقّع عدم حرص الشركة على مكافأة المجتهدين من
جدول رقم ( )61يو ّ
العاملين

رقم

العبارة

العبارة

86

أتوقّع من رشكتنا أن ل حترص عىل
ماكفأة اجملهتدين من العاملني.

دائما

ت 189
36366 %

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

98
16331

12
1340

10
1330

12
1340

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

7.30

االنحراف
المعياري

6.40

الشركة على مكافأة
يتبني من اجلدول رقم ( )61أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توقّع عدم حرص ّ
ّ
قدر ب ( .)0.16ينتمي جملال -امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
اجملتهدين من العاملني ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة ج ّدا من املوافقة .
اخلامس [ّ [3 _0.1
يرى ما نسبته ( )%1.40من املبحوثني أ ّن الشركة حترص على مكافأة اجملتهدين من العاملني ،من

لكل موظّف ح ّقق أهدافا نيطت له.
خالل نقاط التّقييم والعالوات اليت ترتجم كمكسب مادي ّ
الشركة ال حترص غالبا باإلشادة باملوظّف اجملتهد يف عمله
ويرى ما نسبته ( )%16.31من املبحوثني أ ّن ّ
وتشجيعه لعمل املزيد مع مكافئته مبا يناسب مكان العمل.
الشركة ال يتوقّعون أبدا حصوهلم
يف حني يرى ما نسبته ( )%36.66من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
على مكافآت فربغم وجود نظام للحوافز إالّ أنّه ال حيدث فارقا كبريا بني اجملتهد والبليد ،فاجملتهد
الشكر والثّناء
أحوج ما يكون اىل احلفز املعنوي ليدفعه لتقدمي األفضل ومن هذه احلوافز عبارات ّ
والتّقدير واالحتفاء ،وتأيت بعد ذلك ال ّدروع ،اجلوائز ،املكافآت املالية ،العالوات التّشجيعية
الرتقيات.
وّ
أيضا إتاحة اجملال للتّطوير املهين حبضور املؤمترات واأليّام الدراسيّة ذات العالقة بالعمل
تفرق بني اجملتهدين
وال ّدورات التّدريبية واألولوية يف مواصلة ال ّدراسة ،وفق ضوابط ومعايري دقيقة ّ
املقصرين.
و ّ

املقصرين يف العمل ،كذلك ال ميكن جزاء اجملتهدين وهو ما ّأدى إىل
فكما أنّه ال ميكن معاقبة ّ
املقصرين يف مهامهم ،وهي بعض املمارسات اليت انتشرت يف تلك املرحلة ممّا ّأدى
تقليد املتهاونني و ّ
()1
إىل تراكم مشاكل املؤسسات العمومية واألمثلة كثرية عن ذلك.

) .-(1غياث بوفلجة ،القيم الثقافية وفعالية التنظيمات ،مرجع سبق ذكره  ،اجلزائر  ، 4100،ص 14-10
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

 )3مدى توقّع عدم إتاحة الموظّف المسئول عن إنجاز عمل معيّن فرصة اتخاذ معظم القرارات المتعلّقة

الرجوع إلى رئيسه المباشر.
بالعمل دون ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى توقّع عدم إتاحة الموظّف المسئول عن إنجاز عمل معيّن فرصة
جدول رقم ( )60يو ّ
الرجوع إلى رئيسه المباشر:
اتخاذ معظم القرارات المتعلّقة بالعمل دون ّ

رقم

العبارة

دائما

العبارة

غالبا

ل يتاح ّ
للموّف املس ئول عن اإجناز معل
معني فرصة اختاذ معظم القرارات املتعلقةّ
ّ
03333 30383 %
ابلعمل دون ّالرجوع اإىل رئيسة املبارش.
ت

84

384

60

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

03

01

00

103

8363 36331

366

4344

المتوسط
ّ

الحسابي

7.16

االنحراف
المعياري

1.43

يتبني من اجلدول رقم ( )60أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توقّع عدم إتاحة املوظّف املسئول عن إجناز
ّ
الرجوع إىل رئيسه املباشر ،حصلت على
عمل ّ
معني فرصة اختاذ معظم القرارات املتعلّقة بالعمل دون ّ
يدل على درجة
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
ّ
متوسط حسايب عام ّ
قدر ب ( )0.36ينتمي جملال -املدى ّ
مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
الشركة يتوقّعون اختاذ القرارات املتعلّقة بالعمل
يرى ما نسبته ( )%8.63من املبحوثني أ ّن املوظّفني يف ّ
الرجوع إىل رئيسهم املباشر .يف حني يرى ما نسبته ( )%30.83من املبحوثني أ ّن املوظّف مفروض
دون ّ
عليه أثناء إجنازه ألعماله الوظيفية املتابعة مـع مـسئوليه وأخذ تعليمات منهم ،رغم معرفته باإلجراءات
املتّبعة .
تتم ترقيتهم من خالل تسلسل واضح ومعلن:
 )4مدى توقّع الموظّفين أن ال ّ
تتم ترقيتهم من خالل تسلسل واضح
جدول رقم ( )63يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى عدم توقّع الموظّفين أن ّ
رقم

العبارة

46

العبارة

يف رشكتنا أتوقّع أل ت ّمت ترقية
ّ
املوّيني يف ّالرتب مضن تسلسل
واحض ومعلن.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت

46

44

11

36

43

103

%

16331

16300

36306

3383

01318

366

المتوسط
ّ
الحساببي

3.34

االنحراف
المعياري

1.77

ومعلن

تتم ترقيتهم من
ّ
يتبني من اجلدول رقم ( )63أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توقّع العاملني أن ال ّ
قدر ب ( .)1.14ينتمي جملال
خالل تسلسل واضح ومعلن ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
املـ ـ ــدى الثالثّ [1.0_ 0.4[ :
يدل على درجة ّ
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

الرتقية-االنتقال من رتبة اىل أخرى
يرى ما نسبته ( )%16.31من املبحوثني ّأّنم يتوقّعون أ ّن ّ
تتم ضمن تسلسل واضح ومعلن ،ويرجع ذلك إىل أ ّن املعايري
وليس املقصود ّ
الرتقية يف ال ّدرجات-ال ّ
واألساليب املتّبعة يف عملية ترقية األفراد ليست على قدر من ال ّدقّة واملوضوعية اليت ميكن أن حت ّدد
مدى صالحية الفرد واستعداده هلا.
تتم ضمن
يف حني يرى ما نسبته ( )%16.00من املبحوثني أ ّّنم غالبا ما يتوقّعون أ ّن ّ
الرتقية ال ّ
تسلسل واضح ومعلن ،فا ّلرتقية تعترب من أقدم أساليب التّحفيز اليت جتد قبوالً من العاملني.
تتم ضمن تسلسل واضح
ما نسبته ( )%01.18من املبحوثني يرون ّأّنم يتوقّعون دائما أ ّن ّ
الرتقية ّ
للرتقية على أسس حم ّددة ومتّفق عليها بني اإلدارة والعاملني حسب األسس
يتم االختيار ّ
ومعلن ،ف ّ
املؤهالت العلميّة
اجملازة يف الئحة ّ
الرتقيات ،ومعظم هذه األسس تتمركز حول اجلدارة واالقدمية و ّ
وتقارير األداء ال ّدورية ،والرتقية جتمع بني احلوافز املادية ،يف زيادة األجر ،واحلوافز املعنوية املتمثّلة يف
الوضع االجتماعي.
 )5مدى توقّع عدم معاملة رئيس العمل الموظّف باحترام في إطار العالقة الوظيفية:
ضح إجابة المبحوثين لمدى توقّع عدم معاملة رئيس العمل الموظّف باحترام في إطار العالقة
جدول رقم ( )68يو ّ
الوظيفية:

رقم
العبارة

43

العبارة

يف رشكتنا أتوقّع من رئييس أن ل يعاملين
ابحرتام يف اإطار العالقة الوّييية اليت بيننا.

دائما

غالبا

42
ت 45
31366 30360 %

أحيانا

25
4344

نادرا

أبدا

120
89
14316 04341

المجموع

103
366

المتوسط
ّ

الحسابي

4.34

االنحراف
المعياري

1.77

يتبني من اجلدول رقم ( )68أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توقّع معاملة رئيس العمل املوظّف
ّ
قدر ب ( )0.14ينتمي جملال -
باحرتام يف إطار العالقة الوظيفية ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة ضعيفة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
املدى الثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاينّ [0.8_3.4[ :

يرى ما نسبته ( )%14.16من املبحوثني ّأّنم يتوقّعون أ ّن رئيس العمل يعامل باحرتام املوظّفني يف
الشعور باالحرتام من قبل رئيس العمل هو أكثر ما يتص ّدر قائمة
إطار العالقة الوظيفية اليت بينهمّ .
صرح أحد العاملني.
توقّعات العامل كما ّ
يرى ما نسبته ( )%30.60من املبحوثني ّأّنم غالبا ما يتوقّعون من رئيس العمل عدم االحرتام.
يؤدي إىل إحلاق ضرر حقيقي ،حيث
وعلى النّقيض ،ميكن أن يكون غياب االحرتام ّ
السلوك السيئ،
أ ّن املوظّفني الذين يعاملون بشكل غري حمرتم يقضون وقتًا ً
كبريا يف العمل يف ّكرون يف ّ
ويتعمدون تقليل جهدهم ونشاطهم.
ّ
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معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة

لكل ما هو جديد:
 )6أتوقّع وجود مقاومة للتّغير من الموظّفين ّ
لكل ما هو جديد:
جدول رقم ( )64يو ّ
ضح إجابة المبحوثين لمدى توقّع وجود مقاومة للتّغير من الموظّفين ّ
رقم

العبارة

العبارة

40

أتوقع وجود مقاومة للتغيري من
املوّيني للكّ ما هو جديد

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

101

68

69

16

67

103

03,36

0,46

06,64

ت

03,36 13,08 %

366

االنحراف

المتوسط
ّ

المعياري

الحسابي

1.41

3.30

يتبني من اجلدول رقم ( )64أ ّن العبارة اليت تقيس مدى توقّع وجود مقاومة للتّغيري من املوظّفني
ّ
قدر ب ( )1.14ينتمي جملال املـ ـ ــدى الثالث:
لكل ما هو جديد ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
ّ
متوسطة من املوافقة ألفراد عيّنة ال ّدراسة.
[ّ [1.0_ 0.4
يدل على درجة ّ
يرى ما نسبته ( )%13.08من املبحوثني ّأّنم يتوقّعون وجود مقاومة للتّغيري من املوظّفني ،أل ّن
هناك اعتقاد من األفراد واملستويات اإلدارية أ ّن التّغيري حيمل يف ثنياه هتديد لنمطية سريورة حياهتم
بالشركة.
صرح أحد اإلطارات ّ
الوظيفية ومصاحلهم القائمة كما ّ
بالرغم من أ ّن اهلدف من التّغيري هو الوصول باملنظّمة إىل حال أفضل وحتسني ظروف العمل،
ّ
إالّ يرى أ ّن ( )%06.64من املبحوثني ال يتوقّعون وجود مقاومة للتّغيري من املوظّفني.
تقييم معيقات بعد التوقّعات التنظيمية على تطبيق التّعلّم التّنظيمي:

والرتب
ضح التّكرارات والنّسب المئوية
الجدول رقم ( )66يو ّ
ّ
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ّ

إلجابة المبحوثين على العبارات المتعلّقة بالتوقّعات التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء
رقم
العبارة

00
00

04

46

والغاز بوالية البيّض.

العبارات

أتوقّع أل يبادر املوّيون ذاتيا
ابللتحاق بدورات التأهيل
أتوقّع من رشكتنا أن ل حترص
عىل ماكفأة اجملهتدين من
ّ
املوّيني.
ل يتاح للموّف املس ئول عن
اإجناز معل معني فرصة اختاذ
معظم القرارات املتعلقة ابلعمل
دون الرجوع اإىل رئيسة املبارش.
يف رشكتنا أتوقّع أن ل ت ّمت ترقية
ّ
املوّيني مضن تسلسل واحض
ومعلن.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

المجموع

ت 306

46

33

18

30

103

34,31

33,03

1,40

366

12

10

12

103

1,40

1,30

1,40

366

03

01

00

103

4,44

36,31

8,63

366

11

36

43

103

36,06

3,83

01,18

366

16,31 14,16 %
ت 189

98

16,31 36,66 %
ت 384

60

03,33 30,83 %
ت 46

44

16,00 16,31 %

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3,87

3.33

4,38

4,10

3,39

6.44

3.00

3.30

الترتيب

1
3

0

0

الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
ج ّدا

مرتفعة

متوسطة
ّ
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يف رشكتنا أتوقّع من رئييس أن ل
 43يعاملين ابحرتام يف اإطار العالقة
الوّييية اليت بيننا.
40

أتوقع وجود مقاومة للتغري من
املوّيني للك ما هو جديد

ت 45

الرابع  :القسم امليداني ّ
الفصل ّ
للدراسة
42

31,66 30,60 %
ت 101

68

03,36 13,08 %

25

89

120

103

4,44

04,41

14,16

366

69

16

67

103

03,36

0,46

06,64

366

التوقّعات التنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي

2,39

3.03

8

ضعيفة

1.14

3.03

3

متوسطة
ّ

3.70

1.40

مرتفعة

يتبني من اجلدول رقم ( )66أ ّن العبارات اليت تقيس اجتاهات العاملني جتاه استخدام التّوقّعات
ّ
قدر ب
التّنظيمية كمعيق للتّعلّم التّنظيمي بشركة سونلغاز ،حصلت على ّ
متوسط حسايب عام ّ
يدل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عيّنة
الرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ [0.0 _1.3[ :
( .)1.36ينتمي جملال -املدى ّ
ال ّدراسة.
الرقم  )66واملتعلّقة ببعد التّوقّعات التّنظيمية ومجلة
 من خالل اجلداول السابقة (من الرقم  60اىل ّ
تبني:
امل ّ
ؤشرات املرتبطة بتطبيق التّعلّم التّنظيميّ ،
 على مستوى عدم مبادرة املوظّفني ذاتيا لاللتحاق بدورات التّكوين ،فقد اتّضح أ ّن درجة استخدام

فالشركة تتوقّع من األفراد أن يتع ّدوا يف عملهم نطاق الواجبات،
الشركة مرتفعّ ،
هذا التّوقّع يف ّ
الشركة ،فهم ال يفعلون فقط ما يطلب منهم ،بل يبحثون عن فرص ألخذ زمام
ويصنعوا فرقاً فعلياً يف ّ
حل املشاكل ،فهم يستطيعون العمل بشكل مستقل وال حيتاجون إىل إشراف مباشر
املبادرة أو ّ
الشركة فإّنم سيسهمون يف تطبيق عمليّة التّعلّم
ومتابعة دقيقة .فإذا توفّر مثل هكذا أفراد يف ّ
التّنظيمي.
الشركة أن حترص على مكافأهتم ،فمن خالل
 من ناحية ا ّن اجملتهدين من املوظّفني ال يتوقّعون من ّ

مدعوة لتعزيز ذلك
معطيات ال ّدراسة امليدانية ،فقد كانت استجابات العاملني مرتفعة ج ّداّ ،
فالشركة ّ
التفوق واالمتياز يف جمال العمل واملنافسة ،وحسب مقابالتنا
السلوك الذي ّ
يصب مباشرة حنو دعم ّ
ّ
فالشركة ملزمة بضرورة استحداث نظام حوافز يكفل
فقد غاب التحفيز واملادي واملعنوي للمجتهدينّ ،
الشركة بالنّتائج اإلجيابية ،وتتفادى هجرة
للموظّف اجملتهد مواصلة جهوده وعطاءاته مبا يعود على ّ
الكفاءات.
مبؤشر توقّع املوظّفني أن ال يعاملوا باحرتام من طرف رؤسائهم يف إطار العالقة
ّ أما ما ارتبط ّ
الوظيفية اليت جتمعهم ،فقد جاءت استجابات العاملني بدرجة ضعيفة ،وكان واضحا من خالل
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الشركة ،فهو جيعل العامل
صحة سلوكيات ّ
معطيات ال ّدراسة امليدانية ،أ ّن شعور االحرتام هذا يثبت ّ
تياحا وأكثر امتنانًا لشركته ،ومواليا هلا ،وأكثر مرونة ،ويتعاون بشكل أكرب مع اآلخرين،
أكثر ار ً
ويؤدي أداءً أفضل.
ّ
تتم ضمن تسلسل واضح ومعلن ،فقد جاءت
عرف على توقّع العاملني أ ّن ترقيتهم ال ّ
 وبغرض التّ ّ
للشركة يسعى جاهدا أن يراعي املعايري
متوسطة ،فالفضاء التّنظيمي ّ
استجابات املوظّفني بدرجة ّ
املؤهالت.
املتخذة املوضوعية ّ
تتم يف حدود ّ
للرتقيات ّ
خاصة تلك اليت ّ
متوسطة ،الرتباطها بنمط حياة االفراد
 خبصوص مقاومة التغيري كانت استجابات املبحوثني ّ
واخلشية على مصاحلهم.
املؤشرات املتعلّقة ببعد التوقّعات التّنظيمية يف ال ّشركة
 إذا من خالل النّتائج اليت ارتبطت جبملة من ّ
مؤشرات من شأّنا إعاقة تطبيق التّعلّم التّنظيمي:
فقد أمكن إدراك سيادة ّ
أتوقّع من شركتنا أال حترص على مكافأة اجملتهدين من املوظّفني.
ال يتاح للموظف املسئول عن إجناز عمل معني فرصة اختاذ معظم القرارات املتعلقة بالعمل دون
الرجوع إىل رئيسة املباشر.
أتوقّع أال يبادر املوظفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التأهيل

العينة على فقرات هذا احملال ممّا يعين بأ ّن
وعليه وبالنّظر لدرجة االستجابة المرتفعة ألفراد ّ
الشركة من املوظّفني العاملني هبا يف بيئة العمل
الشركة وما تتوقّعه ّ
التّوقّعات اليت يتوقّعها املوظّفني من ّ

تدل على وجود درجة مرتفعة من املعيقات حالت دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف
ضعيفة ،واليت قد ّ

شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.
املؤشرات املتعلّقة ببعد
السابقة فإ ّن ما ميكن اخلروج به من خالل مجلة ّ
وكاستنتاج عام للنّتائج ّ
تبني أ ّن ما تتوقّعه الشركة من
التوقّعات التّنظيمية كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
الشركة فقد ّ
املادي واملعنوي
العاملني كسلوك املبادرة والتّحفيز غائب وما يتوقّعه العاملني من ّ
الشركة كالتحفيز ّ
وجو طارد للكفاءات وكذا وجود جو يسوده االحرتام
للمجتهدين غائب أيضا ممّا ش ّكل عامل نزيف ّ
للتدرج يف السلّم الوظيفي بعيد عن املقتضيات
بني الرئيس واملرؤوس وأيضا وجود آلية موضوعية ّ
ال ّذاتية غري العلميّة.
الرابع والقائل بوجود معيقات متعلّقة بالتوقّعات
وبالتايل ميكن إثبات ّصحة االفرتاض اجلزئي ّ
التنظيمية حتول دون تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.
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تقييم درجة معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي في مجال الثّقافة التّنظيمية بشركة تّوزيع
الكهرباء والغاز -البيّض.

والرتب إلجابة المبحوثين على العبارات المتعلّقة
ضح
الجدول رقم ( )64يو ّ
ّ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ّ
بدرجة معيقات تطبيق التعلم التنظيمي في مجال الثّقافة التّنظيمية بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض مرتّبة تنازليا

ا ّلرقم

المج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

المتوسط
ّ

االنحراف

3

القيم التنظيمية

0.43

3.13

الثّالثة

0

المعتقدات التنظيمية

0.40

3.03

الرابعة

1

األعراف التنظيمية

1.38

3.13

الثّانية

مرتفعة

0

التوقعات التنظيمية

1.36

3.08

األولى

مرتفعة

األداء الكلي

الحسابي

1.33

المعياري

3.04

الرتبة
ّ

درجة التّطبيق
متوسطة
ّ
متوسطة
ّ

متوسطة

املؤشرات املتعلّقة بطبيعة الثقافة التّنظيمية السائدة يف
من خالل النّتائج اليت ارتبطت جبملة من ّ
شركة توزيع الكهرباء والغاز –البيض وحتديدا ما تعلّق بوجود معيقات لتطبيق التّعلّم التّنظيمي مرتبطة
بالقيم واملعتقدات واألعراف والتّوقعات التنظيمية.
السائدة كمعيقات فإنّه
 وعليه وبالنّظر إىل درجة استجابة العاملني ّ
املتوسطة جتاه القيم التنظيمية ّ
تدل على وجود درجة متوسطة من املعوقات حالت دون تطبيق التّعلّم
ميكن القول أ ّن هذه النتيجة ّ
متوسط يف بيئة العمل على معايري حتكم سلوك االفراد،
التّنظيميّ ،
وتدل أيضا على وجود تفاهم ّ
الصحيح واخلطأ ،وأ ّن هذه القيم حباجة إىل تطوير.
وتوجهات متكن املوظّف من التّمييز بني ّ
وقواعد ّ
السائدة
 وعليه وبالنّظر إىل درجة استجابة العاملني
ّ
املتوسطة جتاه بعد املعتقدات التّنظيمية ّ
تدل على وجود درجة متوسطة من املعيقات حالت دون
كمعيقات فإنّه ميكن القول أ ّن هذه النتيجة ّ
متوسط يف بيئة العمل حول األفكار املشرتكة
تطبيق التّعلّم التّنظيميّ ،
وتدل أيضا على وجود تفاهم ّ
لطبيعة العمل واحلياة االجتماعية وكيفية إجناز العمل واملهام التنظيمية يف الشركة ،وأ ّن هذه املعتقدات

حباجة إىل تطوير.
املؤشرات املتعلّقة ببعد األعراف التّنظيمية يف
املتوسطة املرتبطة جبملة من ّ
 درجة استجابة العاملني ّ
وتدل أيضا على
الشركة بيّنت وجود درجة مرتفعة من املعيقات حالت دون تطبيق التّعلّم التّنظيميّ ،
ّ
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وجود تفاهم ضعيف يف بيئة العمل على معايري غالبا ما تكون غري مكتوبة وواجبة االتباع ،يلتزم هبا
الشركة حباجة إىل أن
العاملون يف شركة توزيع الكهرباء والغاز على اعتبار ّأّنا مفيدة للمنظّمة ،وأ ّن ّ
تت ّبىن هذه املعايري.
العينة على فقرات جمال التوقّعات التّنظيمية بيّنت وجود درجة
 درجة االستجابة املرتفعة ألفراد ّ
وتدل أيضا على وجود تفاهم ضعيف يف
مرتفعة من املعوقات حالت دون تطبيق التّعلّم التّنظيميّ ،
الشركة من املوظّفني العاملني
الشركة وما تتوقّعه ّ
بيئة العمل على التوقعات اليت يتوقّعها املوظّفني من ّ
هبا .
املتوسط العام للمعيقات املتعلّقة بالثّقافة التّنظيمية قد جاء بدرجة
ّ
يبني اجلدول رقم ( )64أ ّن ّ
تدل هذه النّتيجة على وجود
مبتوسط حسايب قدره ( )3.17وباحنراف معياري قدره (ّ )1.44
متوسطةّ ،
ّ
متوسطة من املعيقات حالت دون تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز-
درجة ّ
البيّض ،وعلى الطّرف اآلخر قد تشري هذه النّتيجة أيضا إىل وجود ثقافة تنظيمية غري ّداعمة بشكل
متوسطة من هذه املعيقات قد تعطي
لتبين التّعلّم التّنظيمي مفهوما وممارسة ،ولكن وجود درجة ّ
مطلق ّ
جيدا إىل حماولة التّخلّص منها باجل ّد والعمل .
ّ
مؤشرا ً
استجابات أفراد العيّنة على فقرات جمال معيقات التّعلّم التّنظيمي املتعلّقة بالثّقافة التنظيمية جاءتالشركة يلتزم هبا املوظّفني داخلها لتطويرها مبا يالءم
بدرجة متوسطة مما يعين أ ّن هلا دور يف بيئة عمل ّ
صحة االفرتاض القائل بأ ّن طبيعة الثّقافة
تطبيق التعلّم التّنظيمي .وبناء على ما ذكر ميكن إثبات ّ
السائدة يف شركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيض تعيق تطبيق التّعلّم التّنظيمي.
التّنظيمية ّ
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نتائج ال ّدراسة :

والرتب لمعيقات تطبيق التعلم التنظيمي بشركة سونلغاز
ضح
جدول ( )91يو ّ
ّ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ّ
-البيّض مرتّبة تنازليا

الرقم
ّ
3
0
1
0

ّ
الت ّعلم ألاحادي الحلقة

المتوسط الحسابي
ّ

االنحراف المعياري

الرتبة
ّ

درجة التّطبيق

المج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

1.13

3.06

الثّالثة

الهيكل التنظيمي
ّ
القيادة التنظيمية
ّ
ّ
الثقافة التنظيمية
ّ
الدرجة الكل ّية

1.04

3.03

الثّانية

متوسطة
ّ

1.46

3.18

األولى

مرتفعة

1.33

3.04

الرابعة
ّ

متوسطة
ّ

1.13

1.40

متوسطة
ّ

متوسطة
ّ

ما درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي كما يراه العاملون بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز-البيض؟
الرئيسية األولى مفادها:
 -الفرضيّة ّ

بالمؤسسة الجزائرية مرتفعة.
درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي
ّ

ويتفرع عن هذه الفرضية األوىل الفرضيّات اجلزئية التالية:
ّ

 .Iدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال االستراتيجي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز-البيض مرتفعة.
تدل النّتائج اليت متّ عرضها سابقا واليت تتعلّق مبحتوى الفرضيّة الفرعيّة األوىل من فرضيّات هذه
ّ
ال ّدراسة أ ّن األطراف الفاعلة ،الذين مشلتهم ال ّدراسة مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق التّعلّم
السلوكيات متارس بصورة مرتفعة.
التّنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي بصورة ّ
متوسطة وإ ّن كانت أغلبية ّ
نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض يف اجملال
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة اجلزئية األوىل اليت مفادها :درجة تطبيق التّعلّم
االسرتاتيجي مورس بدرجة ّ
التّنظيمي يف المجال االستراتيجي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض مرتفعة مل تتح ّقق.
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متوسطة.
 .IIدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز-البيض ّ
تدل النّتائج اليت متّ عرضها سابقا واليت تتعلّق مبحتوى الفرضيّة الفرعيّة الثانية من فرضيّات هذه
ّ
ال ّدراسة أ ّن األطراف الفاعلة ،الذين مشلتهم ال ّدراسة مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق التّعلّم
متوسطة.
التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي بصورة ّ
ومنه نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض يف
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة اجلزئية الثاّنية اليت مفادها :درجة تطبيق
اجملال التّنظيمي مورس بدرجة ّ
متوسطة قد حت ّققت.
التّعلّم التّنظيمي يف اجملال التّنظيمي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض ّ
متوسطة.
 .IIIدرجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال الثقايف بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز-البيض ّ

وجودّ تعلّم ّروتيين ال يسعى لتغيري االفرتاضات األساسية والنّماذج ال ّذهنية للمنظّمة وأفرادها ،مع
جو إداري دميقراطي يف بيئة العمل.
وجود عالقات ّ
عامة حسنة مرتبطة بتواجد ّ
العامة من خالل
مهتمة هبذا ّ
املؤشر الذي حيمل يف طيّاته مالمح العالقات ّ
شركة سونلغاز -البيّض ّ
الشركة بالوعي
حماولة بناء عالقات الثقة ما بني املوظّفني تبىن بصفة بطيئة مع ضرورة حتلّي موظّفي ّ
الكامل للمفهوم التّسويقي .
من خالل اجلدول رقم( )43نستنتج أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي يف اجملال الثقايف مورس
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة اجلزئية الثالثة اليت مفادها :درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف اجملال
بدرجة ّ
متوسطة قد حت ّققت.
الثقافي بشركة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض ّ
ومنه ومن خالل اجلدول رقم( )35استنتجنا أ ّن درجة تطبيق التّعلّم التنظيمي بشركة تّوزيع
متوسطة وبالتّايل فالفرضيّة العامة األوىل اليت مفادها :درجة
الكهرباء والغاز -البيّض مورس بدرجة ّ
تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيّض مرتفعة مل تتح ّقق.
بالمؤسسة الجزائرية معيقات تنظيمية ال تساهم في تطبيق التّعلّم التّنظيمي.
هل تتوافر
ّ

يبني اجلدول رقم ( )46أ ّن املتوسط العام للمعيقات ككل قد جاء بدرجة متوسطة(،)1.13
ّ
متوسطة من املعيقات حالت دون
وباحنراف معياري قدره (ّ ، )3.04
تدل هذه النتيجة على وجود درجة ّ
تطبيق التّعلّم التّنظيمي ،على الطّرف اآلخر تشري إىل وجود ضعيف للثّقافة التّنظيمية ال ّداعمة بشكل
متوسطة من هذه املعيقات قد تعطي
مطلق ّ
لتبين التّعلّم التّنظيمي مفهوما وممارسة ،لكن وجود درجة ّ
جيدا إىل حماولة التخلّص منها باجل ّد والعمل.
ّ
مؤشرا ً
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بالمؤسسة الجزائرية ؟ -هل هو تعلّم أحادي الحلقة؟ أم تعلّم
ما نوع التّعلّم التّنظيمي المتوافرّ
ثنائي؟
 -1انشغال العاملني بتحقيق التّعلّم أحادي احللقة بدل التّعلّم ثنائي احللقة ال يساند تطبيق التّعلّم
التّنظيمي.
متوسطة وأ ّن هذا التّعلّم مازال قيد
هناك ّ
مؤشرات لوجود التّعلّم التّنظيمي أحادي احللقة بدرجة ّ
االستخدام ،وهو يشري إىل تصحيح األخطاء املكتشفة بواسطة االسرتاتيجيات التّنظيمية ضمن إطار

ويتم تصحيح مسارها من دون
ثابت ومعايري حم ّددة؛ فاملؤسسة تتعلّم عندما تكتشف األخطاء ّ
املؤسسة
املساس بسياساهتا وأهدافها ،وهذا النّمط من التّعلّم يضيف قاعدة معرفية جديدة إىل أنشطة ّ
السياسات املرسومة واألهداف
من أجل تقوية اختصاصها وزيادة كفاءهتا وفاعليتها ،وال يطالب بتغيري ّ
القائمة ،وإّمنا يساهم يف عملية حتقيقها بسهولة .و بذلك فقد حتققت الفرضية الثانية واليت مفادها:

انشغال العاملني بتحقيق التّعلّم أحادي الحلقة بدل التّعلّم ثنائي احللقة ال يساند تطبيق التّعلّم
التّنظيمي.

بالمؤسسة الجزائرية ؟
هل تساهم طبيعة الهيكل التنظيمي في تطبيق التّعلّم التّنظيميّ
 -2يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة تّوزيع الكهرباء والغاز-البيض معيقات متعلّقة بطبيعة اهليكل
التّنظيمي
تعزز جهودا لصياغة رؤيتها واسرتاتيجيتها بإشراك املوظّفني ،وتفويض غري كاف
اإلدارة العليا ال ّ
للموظّفني لسري األعمال وهناك أيضا رقابة مركزية حمكمة ممارسة من قبل اإلدارة العليا على القرارات
حمل ال ّدراسة تعتمد على املركزية
اليت تتّخذها املستويات اإلدارية ال ّدنيا .وهذا ّ
يدل على أ ّن ّ
الشركة ّ
لتسيري مهامها ،واليت غالبا ما تقرتن بتفويض قليل لصنع القرار ،مع وجود بيئة تنظيمية غري حم ّفزة
العمالية ،وغري مساندة لعملية االتصال والتّفاعل االجتماعي ،هذا فضال عن أ ّّنا معيقة
للمشاركة ّ
حمل الدراسة .ويدعم ذلك اخنفاض قيمة االحنراف املعياري
لدعم تطبيق التّعلّم التنظيمي يف ّ
الشركة ّ
( )3.01ممّا يؤ ّشر اتساق إجابات املبحوثني خبصوص البعد املذكور.
متوسط من التعقيد اهليكلي .ومنه ميكن
الرمسية ّ
وختصص عايل ومستوى ّ
درجة ّ
متوسطة من ّ
للشركة ال تدعم تطبيق
متوسطة من املعيقات املرتبطة بطبيعة اهليكل التنظيمي ّ
القول أ ّن هناك درجة ّ
التّعلّم التّنظيمي.
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بالمؤسسة الجزائرية تساهم في تطبيق التّعلّم التّنظيمي؟
هل طبيعة القيادة التّنظيميةّ
 -4يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي مبديريّة التّوزيع للكهرباء والغاز بوالية البيّض معيقات متعلّقة
بالقيادة التّنظيميّة.
 أ ّن املنظومة القيادية ال تتوفّر على مستوى عال من الوعي مبفهوم القيادة ،إضافة إىل غياب عاملالشركة حنو شركات أخرى
متخض عنه نزيف ملقدرات وكفاءات ّ
التّحفيز والتّثمني لألفراد املبدعني ممّا ّ
الشركة للعاملني للتّعبري
وعدم حماولة االحتفاظ هبا ،وجود حالة هجينة بني التّشجيع والتّثبيط لقيادة ّ
حبل مشكالت العمل .كذلك غياب آلية موضوعية مرتبطة بإسناد
عن رأيهم بصراحة مبا يتعلّق ّ
توجه من القيادة للوم اآلخرين ممّا
تتم على أسـاس معيـار التّكـوين والكفـاءة ،هناك ّ
املراكز القيادية ّ
الشخصي واملهين .كما أنّه ليس هنالك اجتاه
الصعيدين ّ
ّ
يؤدي إىل ظهور عالقات مسمومة على ّ
الشركة لتعزيز ممارسات تسهم يف ّناية األمر حنو تطوير ثقافة املوظّفني .وكذلك غياب
واضح يف سعي ّ
الثّقة بني القيادة واملوظّفني تكبح االبتكار.
حمل
 وبناء عليه يتّضح أ ّن مستوى القيادة التّنظيمية كمعيق للتّعلم التّنظيمي جاء مرتفعا يف ّ
الشركة ّ
الدراسة ممّا ميكن اعتباره معيقا وغري مساند للتّعلّم .ويدعم ذلك قيمة االحنراف املعياري البالغة
وقوة اتساقها .ومنه فالفرضية القائلة بوجود معيقات
( ،)3.18ممّا يعين تقارب إجابات املبحوثني ّ
مرتبطة بالقيادة التنظيمية حت ّققت.
المؤسسة الجزائرية تعيق تطبيق التّعلّم التّنظيمي؟
هل هناك ثقافة تنظيمية فيّ
 -3تطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة توزيع الكهرباء والغاز ب-البيّض يواجه معيقات متعلّقة بالثّقافة
السائدة.
التّنظيميّة ّ
إ ّن املتوسط العام للمعيقات املتعلّقة بالثقافة التنظيمية ال سيما تلك املعيقات املرتبطة بالقيم
واملعتقدات واألعراف والتّوقعات التنظيمية .قد جاء بدرجة متوسطة ،مبتوسط حسايب قدره ()1.33
تدل هذه النتيجة على وجود درجة متوسطة من املعوقات حالت دون
وباحنراف معياري قدره (ّ ،)3.04
تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف شركة سونلغاز-البيّض ،ولكن وجود درجة متوسطة من هذه املعوقات قد
جيدا إىل حماولة التخلّص منها باجل ّد والعمل.
تعطي ّ
مؤشرا ً

وبناء على ما ذكر ميكن االستنتاج بأنّه ميكن اإلجابة على التساؤل الثالث بالقول أ ّن هناك ثقافة
تنظيمية يف شركة سونلغاز –البيض تعيق تطبيق التّعلّم التّنظيمي.
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 .Iتطبيق التّعلّم التّنظيمي بشركة توزيع الكهرباء والغاز ب-البيّض ال يواجه معيقات متعلّقة بالقيم
السائدة.
التّنظيمية ّ
وتوجهات
بيئة عمل ال تساند بشكل مطلق على ّ
تبين معايري حتكم سلوك األفراد وقواعد ّ
شك فيه أ ّن تطبيق التّعلّم التّنظيمي هو نتيجة
الصحيح واخلطأ ،ومما ال ّ
مت ّكن املوظّف من التّمييز بني ّ
السائدة  ،وهنا تربز إحدى القيم ال ّسائدة يف
مباشرة من نتائج احلرص على تنفيذ القيم التّنظيمية ّ
يتم إالّ من
ّ
الشركة وهي ضرورة التّطوير املستمر من املستوى الفردي واجلماعي للموظّفني ،والذي ال ّ
حمل ال ّدراسة
خالل التّعلّم املستمر و ال ّدورات التّكوينية اليت تدعم تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
الشركة ّ
السائدة فيها.
ممّا يستلزم حرص ّ
الشركة واستمرارها يف تنفيذ القيم التّنظيمية ّ
لمتوسطة لبعد القيم التّنظيمية كمعيق للتّعلّم
وعليه فإنّه وبالنّظر إىل درجة استجابة املبحوثني ا ّ
األول والقائل بعدم وجود معيقات متعلّقة بالقيم
التّنظيمي ،فإنّه ميكن نفي ّ
صحة االفرتاض اجلزئي ّ
التّنظيمية حتول دون تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيّض.
.II

يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي معيقات متعلّقة ب املعتقدات التّنظيمية حتول دون تطبيقه يف شركة

.III

يواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي معيقات متعلّقة باألعراف التنظيمية حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع
الكهرباء والغاز – البيض

توزيع الكهرباء والغاز – البيّض
املتوسطة ،لبعد املعتقدات التنظيمية ،واليت
وعليه فإنّه وبالنّظر اال درجة استجابة املبحوثني ّ
متوسطة من املعيقات حالت دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف شركة توزيع
قد ّ
تدل على وجود درجة ّ
الكهرباء والغاز – البيض ،وعلى الطرف االخر قد تشري هذه النتيجة اىل وجود بيئة عمل ال تساند
تبين تفاهم حول األفكار املشرتكة لطبيعة العمل واحلياة االجتماعية وكيفية إجناز
بشكل مطلق على ّ
العمل واملهام التنظيمية يف الشركة وحتتاج اىل تطوير مما يساعد على تطبيق التّعلّم التّنظيمي
صحة االفرتاض اجلزئي الثاين والقائل بوجود معيقات متعلّقة باملعتقدات
وبالتايل ميكن إثبات ّالتنظيمية حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض

وعليه وبالنّظر إىل درجة استجابة املوظّفني المرتفعة على فقرات هذا احملور ،مبعىن أ ّن املوظّفني
تدل على وجود درجة مرتفعة من املعيقات حالت
ال يلتزمون يف بيئة العمل مبعايري وأعراف واليت قد ّ
دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.
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صحة االفرتاض اجلزئي الثالث والقائل بوجود معيقات متعلّقة مبمارسة األعراف
وبالتايل ميكن إثبات ّ

التنظيمية حتول دون تطبيق التّعلّم التنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.

 .IVيواجه تطبيق التّعلّم التّنظيمي معيقات متعلّقة بالتوقّعات التّنظيمية حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع
الكهرباء والغاز – البيّض
املؤشرات املتعلّقة ببعد التوقّعات التّنظيمية كمعيق لتطبيق
ما ميكن اخلروج به من خالل مجلة ّ
تبني أ ّن ما تتوقّعه الشركة من العاملني كسلوك املبادرة والتّحفيز غائب
التّعلّم التّنظيمي يف ّ
الشركة فقد ّ
املادي واملعنوي للمجتهدين غائب أيضا ممّا ش ّكل عامل
وما يتوقّعه العاملني من ّ
الشركة كالتحفيز ّ
وجو طارد للكفاءات وكذا وجود جو يسوده االحرتام بني الرئيس واملرؤوس وأيضا وجود آلية
نزيف ّ
للتدرج يف السلّم الوظيفي بعيد عن املقتضيات ال ّذاتية غري العلميّة.
موضوعية ّ
الرابع والقائل بوجود معيقات متعلّقة بالتوقّعات
وبالتايل ميكن إثبات ّصحة االفرتاض اجلزئي ّ
التنظيمية حتول دون تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز – البيض.
-استجابات أفراد العيّنة على فقرات جمال معيقات التّعلّم التّنظيمي املتعلّقة بالثّقافة التنظيمية جاءت

الشركة يلتزم هبا املوظّفني داخلها لتطويرها مبا يالءم
بدرجة متوسطة مما يعين أ ّن هلا دور يف بيئة عمل ّ
صحة االفرتاض القائل بأ ّن طبيعة الثّقافة
تطبيق التعلّم التّنظيمي .وبناء على ما ذكر ميكن إثبات ّ
السائدة يف شركة تّوزيع الكهرباء والغاز -البيض تعيق تطبيق التّعلّم التّنظيمي.
التّنظيمية ّ

الراهنة ،فإنّه يمكن
إذا وكنتيجة ّ
الرئيسي الذي انطلقت منه ال ّدراسة ّ
السؤال ّ
عامة وإجابة على ّ

المؤسسة الجزائرية على معيقات تنظيمية ال تساهم في
قبول االفتراض العام القائل بتوافر
ّ
متوسطة.
تطبيق التّعلّم التّنظيم،وبأ ّن درجة تطبيقه ّ
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خاتمة ّ
عامة

خاتمة البحث:
قد حاولت هذه الدراسة الراهنة واليت تبحث يف موضوع معيقات تطبيق التعلم التنظيمي يف
املؤسسة اجلزائرية ،حاولت معرفة مستوى تطبيق التعلم التنظيمي تأسيسا على قناعة مفادها أن التعلم
التنظيمي موجود باملؤسسة اجلزائرية ،واملعيقات اليت تواجه تطبيقه ليست متعلقة برؤوس األموال
والوسائل التكنولوجية بقدر ما هي مشكله كفاءة وتدريب وتكوين ورغبة يف املنافسة والتميز والتعلم.
وعليه فقد تبي يف ضوء هذه الدراسة ،وحتديدا يف شقها النظري الذي اشتمل على فصلي،
أن معىن التعلم التنظيمي ال ميكن بأي حال من األحوال إثبات أصل مصطلحه بدقة وال حىت فتة
ظهوره ،وأن فهم أبعاد وآلية تعلم األفراد يعترب منفذا الزما للعبور إىل نظرية التعلم التنظيمي وأن التعلم
اهلادف ال حيدث دون شروط معينة كالنضج املرتبط بالوقت املناسب ،وكذا الدافعية كوسيله إلجناز
أهداف تعليمية حمددة ،وهناك املمارسة كتكرار معزز لالستجابات يف وجود املثري وأخريا االستعداد
كشرط للوصول إىل مستوى من النضج ميكن الفرد من حتصيل اخلربات واملهارات.
كما تبي أن تسارع التقنية يف بيئة األعمال واشتداد املنافسة جعل املنظمات تبحث عن
أساليب جديده لزيادة اإلنتاج والبحث عن التميز واالستخدام االفضل للموارد البشرية ،ومن بي ما
جلأت إليه ما سي بالتعلم التنظيمي .وتبي أيضا أنه من الصعب حتديد إطار نظري موحد حيقق لنا
التعلم التنظيمي يف خمتلف أنواع املنظمات كون هذا اجملال مرتبط بالفرد والطبيعة البشرية اليت تتسم
بالتغري والتقلب؛ فكان البد من اإلشارة إىل التطور التارخيي للتعلم ،مربرات تبنيه وبعض نظرياته.
أوضح سينج "  "singeأن للفرد قدرة على تشكيل الواقع التنظيمي من خالل إدراكه لذاته وارتباطه
بالبيئة التنظيمية وإدراكه لقيمة املعلومات واخلربة كأساس هلذا التعلم.
حاولنا حصر أساسيات التعلم التنظيمي من خواص وأبعاد وعوامل االهتمام به .ولقد تبي
أيضا يف ضوء هذه الدراسة أن تطبيق التعلم التنظيمي يتطلب بيئة عمل تشجع على خلق املعرفة
ونشرها وتعلمها باستمراريه ،ما استوجب توفري مجلة من املرتكزات املتعلقة أوال باهليكل التنظيمي
املتميز بالالمركزية والذي يسهل عملية االتصال وانسياب املعلومة داخل التنظيم وخارجه .هذا اهليكل
يعترب من أهم اآلليات الضرورية لدعم عملية التعلم ،ث ثانيا قيادة تنظيمية مالئمة وقادرة على القيام
بعمليات التغري واملشاركة يف صنع القرار وتفويض السلطة و االتصال الفعال وتقومي األداء ثالثا ثقافة
تنظيمية قوية ومتميزة يف إطار سياقها التنظيمي يتشارك هبا أعضاء التنظيم الواحد جمموعة من
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ّ ّ ّ
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خاتمة ّ
عامة

االعتقادات والقيم والتوقعات واألعراف واليت تدعم حتقيق التعلم التنظيمي وتسمح بالتبادل املفتوح
للمعلومات واألفكار .
كما تبي كذل أن التعلم التنظيمي املتكامل هو تظافر اجلهود الكتساب املعرفة العلمية
والعملية املتخصصة وتوزيعها ونقلها وحفظها وتغذيتها وتوظيفها التوظيف الذي حيقق التطور واالرتقاء
باملنظمة.
إن هذه الدراسة الراهنة وتأسيسا على ما سلف من مفاهيم؛ ال ريب أّنا ستواجه معيقات
تنظيمية حتول دون حتقيق أهدافها كالبيئة اليت تشمل كل العناصر اليت تقع خارج حدودها واليت ميكن
أن يكون هلا تأثريا على املنظمة ككل او على جزء منها ،فاملنظمة ال تعيش يف فراغ فهي تؤثر وتتأثر.
بغرض الكشف عن معيقات تطبيق التعلم التنظيمي باملؤسسة اجلزائرية ،تأيت الدراسة امليدانية اليت
اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي .وتضمنت االستمارة واملقابلة والوثائق والسجالت كأدوات
حبثية ،كما ت االعتماد على األساليب اإلحصائية لتحصيل البيانات املستقاة من امليدان أين كانت
وحده التحليل األساسية هي الفرد.
أجريت الدراسة امليدانية بشركه توزيع الكهرباء والغاز بوالية البيض ،وقد كانت طبيعة النشاط
الذي متارسه سببا الختيارها ،وكذا طبيعة خمرجاهتا اليت تتميز بقدر كبري من امتالك املعرفة وتوزيعها،
ووجود آلية للتدريب والتكوين وتطبيق التعلم ،عينة الدراسة هي احلصر الشامل جلميع العاملي من
إداريي وعمال تقنيي وعمال حتكم والبالغ عددهم  543عامال.
الراهنة إلى مجموعة من النتائج استندت على خمسة محاور أساسية أين تبيّن:
ّ
توصلت ال ّدراسة ّ
 وجود درجة متوسطة من املعيقات حالت دون تطبيق التعلم التنظيمي ،وعلى الطرف اآلخر قد
جيدا حملاولة التخلص منها باجلد والعمل .إجابة على السؤال
تشري هذه النتيجة إىل وجود مؤشرا ً
الرئيسي الذي انطلقت منه الدراسة الراهنة ،فإنه ميكن اجلزم بتوافر شركة سونلغاز-البيض على
معيقات تنظيمية ال تساهم يف تطبيق التعلم التنظيمي.
 أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى تطبيق التّعلّم التّنظيمي في المجاالت الثّالث
االستراتيجي والتّنظيمي والثّقافي ،كانت ضمن درجة التطبيق املتوسطة والقليلة ،مما يشري بصورة

عامة إىل وجود نوع من القصور يف درجة تطبيق التّعلّم التّنظيمي من وجهة نظر املوظفي بالشركة
حمل الدراسة حيث أّنا مل تصل إىل درجة التطبيق املرتفعة  ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل قلة تشجيع
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

خاتمة ّ
عامة

الشركة على ترسيخ أبعاد التعلم التنظيمي فيها ،ورمبا يكون ذل راجع لقلة تركيزها على تنمية املوارد
البشرية العاملة يف الشركة ،وتسخري مجيع اإلمكانات املتاحة لتنمية مهاراهتم وقدراهتم العلمية
والعملية ،وتقدمي أفكار إبداعية متكنهم من مواكبة التطورات املتسارعة يف جمال عملهم سواء على
املستوى العاملي أو اإلقليمي أو احمللي.
 هناك مؤشرات لوجود نوع التّعلّم التّنظيمي أحادي احللقة بدرجة متوسطة وأن هذا التعلم مازال

قيد االستخدام ،وهو يشري إىل تصحيح األخطاء املكتشفة بواسطة االستاتيجيات التنظيمية وهذا
النمط من التعلم يضيف قاعدة معرفية جديدة إىل أنشطة املؤسسة من أجل تقوية اختصاصها وزيادة
كفاءهتا وفاعليتها ،وال يطالب بتغيري السياسات املرسومة واألهداف القائمة ،وإّنا يساهم يف عملية
حتقيقها بسهولة ،كما سجل وجود ضعيف ألسلوب التعلم ثنائي احللقة.
 هناك درجة متوسطة من املعيقات املرتبطة بطبيعة الهيكل التّنظيمي للشركة ال تدعم تطبيق التعلم

التنظيمي .وجود بنية هيكلية مرتبطة بوجود منظومة اتصالية مرنة مساندة ،ممارسة بدرجة عالية
للمركزية وبالشكل الذي يشكل عائقا أمام إجياد بيئة مشجعة على التعلم وال تعزز جهود صياغة رؤية
الشركة واستاتيجيتها بإشراك املوظفي .وال تعطى حرية كبرية للموظف يف عملية اختاذ القرارات.
وسجلنا ختصص عايل لوجود آلية منظمة للتكوين يف اجملاالت اليت تناسب ختصصات املوظفون
وقدراهتم .وكذا وجود تقيد حمدود للمهام املتشاهبة متصل بالتخصص الوظيفي .ومستوى متوسط من
التعقيد اهليكلي مع متايز أفقي أكثر منه عمودي مرتبط بالتخصص وتعدد املهام واختالف طبيعتها،
فضال عن اختالف مستوى ونوع تكوين املوظف ،كما أن هناك فصل للمهام ومركز السلطة جغرافيا.
وأن املرونة والبساطة سة قواعد وإجراءات العمل مع درجة منخفضة من االزدواجية يف املهام.
 تبي أن المنظومة القيادية ال تتوفر على مستوى عايل من الوعي مبفهوم القيادة ،وال تقوم بنشره
بي أعضاء التنظيم ومستوياته التنظيمية فإدراك هذا املفهوم يساعد يف استجالء املتطلبات الالزمة
لتطبيق وتنظيم املمارسة وتسلسل اخلطوات وتكامل اجلهود .إضافة إىل غياب عامل التحفيز والتثمي
لألفراد املبدعي الذين ميثلون رأسال فكري للشركات وعدم حماولة االحتفاظ هبم .وجود حالة هجينة
بي التشجيع والتثبيط لقيادة الشركة للعاملي للتعبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعلق حبل مشكالت
العمل .هناك أيضا توجه من القيادة للوم اآلخرين مما يؤدي إىل ظهور عالقات مسمومة على
الصعيدين الشخصي واملهين .كذل غياب آلية موضوعية مرتبطة بإسناد املراكز القيادية تتم على
أسـاس معيـار التكـوين والكفـاءة.
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خاتمة ّ
عامة

 تبي وجود درجة متوسطة من املعيقات متعلقة بالثّقافة التّنظيمية حالت دون تطبيق التعلم
التنظيمي .على الطرف اآلخر قد تشري هذه النتيجة أيضا إىل وجود ثقافة تنظيمية غري داعمة بشكل
مطلق لتبين التعلم التنظيمي مفهوما وممارسة ،لكن وجود درجة متوسطة من هذه املعيقات قد تعطي
جيدا إىل حماولة التخلص منها باجلد والعمل وإدراك أن هلا دور يف بيئة عمل الشركة يلتزم به
مؤشرا ً
املوظفي داخلها لتطويرها مبا يالئم تطبيق التعلم التنظيمي.
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الاقتراحات وآفاق ّ
الدراسة

االقتراحات وآفاق ال ّدراسة:
املؤسسة اجلزائريّة واستنادا إىل ما
حاولت ال ّدراسة توصيف معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي يف ّ
خاصة على املستوى امليداين فإنّه ميكن اخلروج جبملة من املقرتحات
التوصل إليه من استنتاجات ّ
تّ ّ
حمل استفادة من طرف املؤ ّسسات االقتصادية بتشخيص ومعاجلة معيقات
واليت ميكن أن تكون ّ
تطبيق التّعلّم علميا وعمليا بتبين أفكار عمل وطرق جديدة نابعة من تعلم العامل ،تقبلها املنظّمة اليت
ينتمي إليها.

 ضرورة تطبيق التّعلّم التّنظيمي بدرجة مرتفعة.

متوسطة غري هأَّنا ال تع ّد كافية أل هَّنا ال
يسود التّعلّم التّنظيمي يف ا ّ
حمل ال ّدراسة بنسبة ّ
لشركة ّ
تنسجم مع حدة اجملال التنافسي .وفيما يتعلّق بأمناط التّعلّم الب ّد من االعتماد على التّعلّم ثنائي و
الشركة ويف طرائق أداء العمل فيها والعمل باستمرار
ثالثي احللقة من خالل االبتكار يف خدمات ّ
مرت هبا.
بتقييم مدى قدرهتا على التّعلّم من الظّروف اليت ّ

 تكييف الهياكل التّنظيمية بما يتناسب وتطبيق التّعلّم التّنظيمي:

مشجعة على
ويكون ذلك بالتّخفيف من ممارسة املركزية ّ
حّت ال تش ّكل عائقا أمام إجياد بيئة ّ
الشركة واسرتاتيجيتها وإعطاء حرية أكرب للموظّفني
تعزز جهود لصياغة رؤية ّ
التّعلّم وبإشراك املوظّفني ّ
الختاذ القرارات اليت تساهم يف اإلبداع.

 توفير مستوى عال من الوعي بمفهوم القيادة:
حيث يكون ذلك من خالل قيام املنظومة القيادية بنشر الوعي مبفهوم القيادة بني أعضاء
التّنظيم ومستوياته التّنظيمية وبإدراك هذا املفهوم سيكون هناك استجالء للمتطلّبات الالّزمة لتطبيق
وتنظيم املمارسة وتسلسل اخلطوات وتكامل اجلهود ،واليت تقود املوظّفني حنو االنفتاح على مبادئ
تشجع اإلبداع واالبتكار.
بناء الثّقة وممارسات جديدة يف التّنظيم ّ
 ربط منظومة الحوافز والتّرقيات بالتّدريب والتّكوين وتحسن المعارف:

للشركات وحماولة
وضع أنظمة لتحفيز وتثمني األفراد املبدعني الذين ميثّلون رأمسال فكري ّ
الراتب الستقطاب املوظّف األكفأ ومنحهم القدرة للتّعبري عن
االحتفاظ هبم ،ب ّ
الرتكيز أكثر على ّ
حبل مشكالت العمل .وترسيخ آلية موضوعية مرتبطة بالرتقيات وبإسناد
رأيهم بصراحة مبا يتعلّق ّ
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الاقتراحات وآفاق ّ
الدراسة

تتم على أسـاس معيـار التّكـوين والكفـاءة ،بعيدا عن املقتضيات ال ّذاتية غري العلميّة.
املراكز القيادية ّ
املؤهالت.
تتم يف حدود ّ
ّ
خاصة تلك اليت ّ

 إشراك الموظّف في وضع مقترحات ألشكال وأنواع الخدمات

الشركة املزيد عن مجاهريها املستهدفة وكيفية تقدمي أفضل تلبية الحتياجاهتم.
ويتم ذلك مبعرفة ّ
ّ
الزبون هو امللك" وتوسيع مفهـوم النّجاح املرتبط بالتّعـامالت االجتماعيـة والتّحلّي
وّ
الرتكيز على مقولة " ّ
بالوعي الكامل للمفهوم التّسويقي.

 تشجيع الممارسات األفضل بين الموظفين كنموذج يحتذي به:
إ ّن تشجيع أفضل املمارسات بني املوظّفني ونشرها كنموذج حيتذي به يكفل للموظّف اجملتهد
الشركة بالنتائج اإلجيابية ،وتتفادى هجرة الكفاءات ،والذي
مواصلة جهوده وعطاءاته مبا يعود على ّ
التفوق واالمتياز يف جمال العمل واملنافسة.
ّ
يصب مباشرة حنو دعم ّ
السعي لالهتمام بجمهورها ال ّداخلي وجعل الموظّف في صدارة اهتماماتها:
ّ 

مؤسسة
الربح ّ
كأي ّ
بأقل التكاليف ّ
رغم أ ّن ثقافة سونلغاز االقتصادية هتدف لتحقيق ّ
املادي ّ
مهم يف تقييم كفاءة أداءها ،لكن جيب أن تضع نصب أعينها أ ّن
اقتصاديّة أخرى فهو ّ
مؤشر ّ
كل احلرص على فهم ما
املوظّف يف ّ
الشركة جيب أن يكون يف صدارة أولوياهتا ،وأن تكون حريصة ّ
يهتم به ،والطّرق املنتهجة اليت تسيري أعمال
الذي حي ّفزه ويزيد من قدرة متكينه ،واملواءمة بني ما ّ
الشركة  .و تبذل جهدا من أجل تنمية جانبها الثّقايف واإلنساين ،باالهتمام ببيئتها ممّا ينعكس على
مؤشرات اجتماعية ونفسية على مواردها
صورهتا كشركة متارس هذا العرف التّنظيمي ملا له من ّ
البشرية.

 ال ّسعي لتعزيز الممارسات التي تسهم في تطوير ثقافة الموظّفين.

يتم بتهيئة البيئة اخلصبة اليت تسمح بنمو ومتيّز الثّقافة التّنظيمية القوية واستثمار تلك الثقافات
ّ
املتنوعـة إجيابـا حنـو مصاحل املنظمة لتتكامل أهدافها مع أهداف العاملني.
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ّ ّ ّ
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي

الاقتراحات وآفاق ّ
الدراسة

آفاق ال ّدراسة:

رغم حماولة االحاطة باملوضوع ،واإلشارة ملختلف جوانبه ،ت اكتشاف أ ّن هنالك جمموعة من
املفاهيم واملتغريات اليت مازالت حباجة إىل دراسة ،لذا متثلت آفاق ال ّدراسة فيما يلي:
دور التعلم التنظيمي يف دعم االبتكار التكنولوجي باملؤسسة االقتصادية.
املؤسسة االقتصادية ملنظمات متعلّمة.
بناء منوذج متكامل لتحول ّ
للمؤسسة.
التّعلّم التّنظيمي أساس خللق امليزة التنافسية
ّ
أثر الصراع التنظيمي على تطبيق وانتشار التّعلّم التّنظيمي.
باملؤسسة اجلزائرية
سبل معاجلة معيقات تطبيق التّعلّم التّنظيمي ّ
متغريات دميوغرافية وقطاعات وظيفية
إجراء دراسات مستقبلية مماثلة لل ّدراسة احلالية تتناول ّ
أخرى.
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ل
ج
قائمة المصادر وا مرا ع

قائمة املصادر واملراجع

 -القرآن الكريم

ّأوال – المراجع العربية:

أ -الكتب:

عمان ،األردن.5002 .
 .1إبراهيم خلف امللكاوي" ،إدارة املعرفة :املمارسات واملفاهيم" ،طّ ،1
الوراق للنّشر والتّوزيعّ ،

 .2إبراهيم وجيه حممود« ،التعلّم :أسسه ونظريّاته وتطبيقاته" ،د.ط ،دار املعرفة اجلامعيّة للنّشر والتّوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.5002 ،

 .1أمحد حساين" ،دراسات يف اللّسانيّات التّطبيقيّة:حقل تعليميّة اللّغات" ،ط ،5ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر.5009 ،
 .2أمحد زكي صاحل ".علم النفس الرتبوي" ،ط  ،10مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،مصر.1911 ،

عمان ،األردن
 .3أمحـد عطا اهلل قطـامنی" ،التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية :مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية" ،د.ط ،دار جمدالويّ ،
السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات" ،ط ،1الـ ّدار اجلامعيـة ،اإلسكندرية ،مصر.5012 ،
 .4أمحد ماهرّ " ،

السلوك التّنظيمي :مدخل بناء املهارات" ،ط ،2ال ّدار اجلامعية ،اإلسكندريّة ،مصر.1999 ،
 .5أمحد ماهرّ " ،
 .6إمساعيل قباري حممد" ،املدخل إىل علم االجتماع املعاصر مشكالت التنظيم واإلدارة والعلوم السلوكية" ،د.ط ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
مصر،1910 ،
 .7إمساعيل حممود علي الشرقاوي" ،إدارة األعمال من منظور اقتصادي" ،ط ،1دار اغيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،5012 ،
 .8أنسى حممد أمحد قاسم" ،علم نفس التعلم" )،د.ط( ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،القاهرة.5000 ،

الشرقاوي "،التّعلّم :نظريّات وتطبيقات" ،د.ط ،مكتبة األجنلو املصريّة ،القاهرة ،مصر.5012 ،
 .9أنور حممد ّ
.11أيّوب دخل اهلل" ،التّعلّم ونظريّاته" ،ط ،1دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان.5012 ،

عمان ،األردن.5011 ،
.11بالل خلف السكارنة" ،اإلبداع اإلداري" ،ط ،1دار املسرية للنّشر والتّوزيعّ ،

املؤسسة :مدخل سوسيولوجي" ،ط ،1دار اجلزائرية للنشر والتّوزيع ،بري خادم ،اجلزائر،5012 ،
.12بلقاسم سالطنية وآخرون" ،الفعالية التّنظيمية يف ّ
.13بلقاسم سالطنية وحسان اجليالين ،أسس البحث العلمي(،الكتاب األول) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون

اجلزائر.2119 ،

الرتبوي :مدخل ودراسة قضايا املفاهيم" ،د.ط ،دار اهلدى للطّباعة والنّشر ،عنی مليلة ،اجلزائر
.14بلقاسم سالطنية ،علي بعناقة" ،علم االجتماع ّ
د.س.

.15توماس كاين "،بنية الثّورات العلمية " ترمجة حيدر حاج إمساعيل ،ط ،1املنظّمة العربية للرتمجة ،بريوت ،البنان،
املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان. 2011،
.16جان عبد اهلل توما" ،التعلّم والتّعليم :مدارس وطرائق" ،طّ ،1

5002

عمان ،األردن.0202 ،
.17مجال يوسف ندير "،اجتاهات حديثة يف إدارة املعرفة واملعلومات" ،ط ،1دار كنوز املعرفة العلميّة للنّشر والتّوزيعّ ،
.18مجيلة سليماين" ،حمطّات يف علم النّفس العام " ،د.ط ،دار هومة ،اجلزائر.5012 ،
عمان ،األردن ،5000 ,
.19جواد شوقي ناجي" ،سلوك تنظيمي" ،ط ،1دار احلامد للنّشر والتّوزيعّ ،

عمان ،األردن.5000 ،
.21جودت عبد اهلادي "،نظريات التّعلّم وتطبيقاهتا ّ
الرتبوية" ،ط ،1ال ّدار العلمية ال ّدوليّة ودار الثّقافة للنشر والتّوزيعّ ،

.21جورج ام غازدا وآخرون " ،نظريات التعلم :دراسة مقارنة" ،ترمجة علي حسنی حجاج ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون،
واآلداب ،الكويت ،اجلزء الثاين ،ديسمرب.1912 ،
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مؤسسة الثقافية
.22احلبيب ثابيت واجلياليل بن عبو " ،تطوير وتنمية املوارد البشرية :دعائم النجاح األساسية ملؤسسات األلفية الثالثة " ،طّ ،1
اجلامعية ،اإلسكندرية5009 ،
عمان األردن.5012،
السلوك التّنظيمي :سلوك األفراد واجلماعات يف منظّمات األعمال" ،ط ،2دار احلامد للنّشر والتّوزيعّ ،
.23حسنی حرميّ " ،
عمان ،األردن،
.24حسنی حرمي"،تصميم املنظّمة :اهليكل التنظيمي وإجراءات العمل" ،ط ،2دار حامد للنشرّ ،

5002

.25حسنی حرمي"،مبادئ اإلدارة احلديثة :النظريات ،العمليات اإلدارية ،وظائف املنظمة" ،ط ،2دار حامد للنشر ،عمان ،األردن،5012،
.26حسنی حممود حرمي ،تصميم املنظمة :اهليكل التنظيمي وإجراءات العمل،ط ،5دار احلامد للنشر ،اجلبيهة ،األردن،

5000

.27محدي خدجیة ،وبلحاج ھجرية" ،التنظيم اإلداري يف اجلزائر" ،جامعة مصطفى إسطنبويل ،معسكر ،اجلزائر،5012 ،

.28خاطر أمحد مصطفى '،تنمية اجلماعات احمللية :منوذج املشاركة يف إطار ثقافة اجملتمع" ،دط ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر،
.5002
عمان ،األردن،
السلوك التنّظيمي (مفاهيم معاصرة)" ،إثراء للنّشر والتّوزيعّ ،
 .29خضري كاضم محود الفرجیات ،موسى سالمة اللوزي ،أنعام الشهايبّ "،
5009

السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة “ .األردن .دار إثراء للنشر والتوزيع،
 .31خضري كاظم محود الفرجیات ،موسى سالمة اللوزي"،أنعام الشهايب ّ
األردن ،5009،
.31خيضر عامر الكبيسي ،إدارة املعرفة وتطوير املنظّمات" ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر.5019 ،

عمان ،األردن.5009 ،
السلوك التّنظيمي :مفاهيم معاصرة" ،ط ،1إثراء للنّشر والتّوزيعّ ،
.32خيضر كاظم محود الفرحيات وآخرونّ " ،
.33دافيدوف ،لندال ،ترمجة  :سبد الطواب وآخرون" ،مدخل إىل علم النفس" ط ، ،2الدار العربية،بريوت ،لبنان .1912 ،

عمان ،األردن.1929 ،
.34راضي الوقفي "،التخطيط الدراسي" ،طّ ،2
عمان ،األردن.5005 ،
.35رحبي مصطفى عليان ،عبد احلافظ سالمة "،إدارة مراكز مصادر التعلم" ،ط ،1دار اليازوري العلميةّ ،
.36رفعت عبد احلكيم الفاعوري "،إدارة اإلبداع التنظيمي" ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ، 5002 ،ص .109

.37زكريا مطلك الدوري " ،اإلدارة االسرتاتيجية – مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية " ،دار اليازوري العلمية للنشر ،عمان ،األردن،5002،
عمان،
.38زيد منري عبودي "،التنظيم االداري" ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،طّ ،1

األردن5002،

عمان ،األردن،
.39زيد منري عبوي"،االجتاهات احلديثة يف املنظمات اإلدارية" ،ط ،1دار الشروق للنشرّ ،

5002

عمان ،األردن.2119 ،
.41سامح عبد املطلب عامر ،عالء حممد سيد قنديل " ،التطوير التّنظيمي" ،دار الفكر للنّشرّ ،

عمان ،األردن.5001،
.41سامي حممد ملحم" ،سيكولوجية التّعلّم والتّعليم :األسس النّظرية والتّطبيقية " ،ط ،1دار امليسرة للنّشر والتّوزيع والطّباعةّ ،
.42سعيد سبعون "،الدليل املنهجي يف إعداد املذكرات والرسائل اجلامعية يف علم االجتماع" ،ط ،1دار القصبة للنشر ،

اجلزائر. 2012،

املؤسسات التّعليميّة" ،ط ،0دار أسامة للنّشر والتّوزيع ،عماّن ،األردن.0200 ،
.43سعيد عامر أبو شندي" ،إدارة املوارد البشريّة يف ّ

.44سلطان كرماللي ،ترمجة هيثم علي حجازي "،إدارة املعرفة :مدخل تطبيقي" ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان :األردن ،ط،5002 ،1
.45السيد احلسيين "،النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم" ،ط، 2دار املعارف ،اإلسكندرية ،مصر.1912 ،
.46سيد عثمان وآخرون "،التّعلم وتطبيقاته" ،ط ،5دار الثقافة ،القاهرة ،مصر.1921،

السلوك اإلنساين بنی النّظريّة والتّطبيق" ،ط ،1املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية،
.47شعبان علي حسنی السيسي ،علم النفس« :أسس ّ
مصر.5010،

-592-

قائمة املصادر واملراجع
عمان ،األردن،5000 ،
.48شوقي ناجي جواد " ،سلوك تنظيمي" ،ط ،1دار احلامد للنّشر والتّوزيعّ 5000،

.49صاحل بلعيد" ،دروس يف اللسانيات التطبيقية" ،ط ،2دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،اجلزائر.5009 ،

السلوك التّنظيمي :مدخل تطبيقي معاصر" ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندريّة ،مصر.5002 ،
.51صالح ال ّدين حممد عبد البّاقيّ "،

.51عادل داغر ،منقد حممد وحرحوش"،نظرية املنظمة والسلوك التنظيمي" ،د.ط ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،العراق.5000،

السلوك التنظيمي،
 .52عادل هادي حسنی البغدادي ،هاشم فوزي دباس العبادي "،التعلّم التنظيمي واملنظّمة املتعلّمة وعالقتهما باملفاهيم املعاصرة) ّ
عمان ،األردن.5010 ،
ال ّذاكرة التنظيمية ،إدارة املعرفة ،إدارة املعلومات ،األداء التنظيمي " ،طّ ،1
مؤسسة ّ
الوراق للنّشر والتّوزيعّ ،

املؤسسة"،ط ،1منظمة املرأة العربية ،
.53عائشة التايب "،النّوع وعلم اجتماع العمل و ّ

مصر. 2011،

.54عبد احلليم حممود وآخرون" ،علم النّفس العام" ،د.ط ،دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،القاهرة ،مصر.1990 ،

الرمحن حممد العيسوي" ،الوجيز يف علم النّفس العام والقدارت العقلية" ،ط ،1دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.5002،
.55عبد ّ
املؤسسة " ،دط ،دي ـوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر.5000 ،
.56عبد ّ
الرزاق بن حبيب" ،اقتصاد وتسيري ّ

عمان ،األردن،
.57عبد العزيز صاحل بن حبتور" ،اإلدارة االسرتاتيجية :إدارة جديدة يف عامل ّ
متغري" ،ط ،1دار املسرية للنّشرّ ،

5002

العصور القدمية حىت أوائل القرن العشرين" ،ط ،2دار العلم للمالينی ،بريوت ،لبنان.1912 ،
الرتبية عرب التّاريخ :من ّ
.58عبد اهلل عبد الدائمّ "،

.59عبد اهلل حممد عبد الرمحان" :النّظرية يف علم االجتماع :النّظرية السوسيولوجية املعاصرة" ،دط ،ج ،5دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
.5002
عمان ،األردن.5002 ،
.61عبد اجمليد نشوايت" ،علم النّفس ّ
الرتبوي" ،ط ،2دار الفرقان للنّشر والتّوزيعّ ،

عمان ،األردن.1992 ،
.61عبد املعطي حممد عساف« ،السلوكات التنظيمية واإلدارية يف املنظمات املعاصرة»  ،د.ط ،مكتبة احملتسبّ ،
السلوك اإلداري التّنظيمي فـي منظمـات األعمـال" ،د.ط ،دار زهـران ،عمـّان ،األردن،
ععسافّ " ،
.62عبد املعطي حممد ّ

.1999

عمان ،األردن,
.63عزمي طه السيد ،وآخرون" ،الثقافة اإلسالمية :مفهومها ،مصادرها ،خصائصها ،جماالهتا" ،ط ،2دار املناهج للنشر والتوزيعّ ،
.5005
.64عالء فرحان طالب" ،إدارة املعرفة :إدارة معرفة الزبون" ،ط ،1دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.5009 ،
السلوك اإلنساين يف اإلدارة" ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د.ت.
السلمىّ "،
.65علي ّ

السلوك التّنظيمي" ،ط ،2دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،القاهرة ،مصر.1911 ،
السلميّ " ،
.66علي ّ
تطور الفكر التّنظيمي" ،ط ،5دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،القاهرة ،مصر.5005 ،
السلميّ " ،
.67علي ّ

.68علي السلمي "،إدارة التميز :مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة" ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر.5005 ،
.69علي عبد الرزاق جليب "،علم اجتماع التنظيم النظرية والتطبيق" ،دار املعرفة اجلامعية،
.71علي عبد اهلادي مسلم" ،حتليل وتصميم املنظمات" ،ال ّدار اجلامعية ،اإلسكندرية،

اإلسكندرية1919،

مصر. 2002،

املؤسسي :الطّريق إىل املنافس والتّطور يف القرن احلادي والعشرين" ،منشورات
.71علي حممد اخلوري ،عبد الكرمي درويش ،أمين خمتار غنيم" ،التعلّم ّ
املنظّمة العربيّة للتّنمية اإلدارية ،جامعة ال ّدول العربيّة ،القاهرة ،مصر.5012 ،

عمان ،األردن.5002 ،
الزغول" ،نظريّات التّعلّم" ،ط ،1دار ّ
الرحيم ّ
الشروق للنّشر والتّوزيعّ ،
.72عماد عبد ّ

عمان ،األردن. 5010 ،
.73عماد عبد الرحيم الزغول "،نظريات التّعلّم " ،ط،1اإلصدار الثاين ،دار الشروق للنّشر والتّوزيعّ ،
عمان ،األردن.0200 ،
.74عمار بن عيشي" ،اجتاهات التّدريب وتقييم أداء األفراد" ،د.ط ،دار أسامة للنّشر والتّوزيعّ ،
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عمان ،األردن.5012 ،
.75عمر أمحد مهشري "،إدارة املعرفة الطريق إىل التميز والريادة" ،ط ،1دار صفاء للطّباعة والنّشر والتّوزيعّ ،
.76غياث بوفلجة ،القيم الثقافية وفعالية التنظيمات ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر .5012،
املؤسسات التّعليمية" ،ط ،1دار املسرية للنّشر والتّوزيع ،عمـّان ،األردن،
السلوك التّنظيمي يف إدارة ّ
.77فاروق عبدة فليه وعبد اجمليد السيدّ ".5002( ،
.5002

الرتبوي" د.ط ،الطائف ،السعودية ،د س.
.78فائدة صربي اجلوهري" ،املدخل لعلم النّفس ّ

عمان ،األردن،5012 ،
السلوك اإلنساين يف (منظّمات األعمال احلديثة) " ،دار ّ
الصفاء للنّشر والتّوزيعّ ،
.79فتحي أمحد ذياب عوادّ " ،
عمان ،األردن،
السلوك اإلنساين يف (منظّمات األعمال احلديثة) " ،دار ّ
الصفاء للنّشر والتّوزيعّ ،
.81فتحي أمحد ذياب عوادّ " ،

.5012

.81فتحي مصطفى الزيّات" ،سيكولوجية التّعلّم بنی املنظور االرتباطي واملنظور املعريف" ،ط ،1دار النشر للجامعات.1992 ،
.82فريد كورتل ،نوري منري" ،إدارة املوارد البشرية" ،ط ،1مكتبة اجملتمع العريب للنّشر والتّوزيع ،عماّن ،األردن.0200 ،
 .83لطفي فطيم وآخرون ،نظريات التعلم املعاصرة وتطبيقاهتا الرتبوية ،ط ،1مكتبة النهضة املصرية.1911 ،

السلوك التنظيمي" ،ج ،5خمرب التّطبيقات النفسـية والرتبويـة ،جامعـة منتـوري قسـنطينة ،دار اهلـدى للطباعـة والنشـر والتوزيع،
.84لوكيا اهلامشيّ "،
اجلزائر.5002 ،
.85لوكيا اهلامشي"،مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي" ،دار اهلدى للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،خمرب التطبيقات النفسـية والرتبويـة ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،جلزائر،

.5002

عمان،
.86ماجد زكي اجلالد" ،تعلّم القيم وتعليمها" ،ط ،2دار املسرية للطباعة والنشرّ ،

األردن.5012،

.87ماهر حممد صاحل حسن ”،القيادة-أساسيات ونظريات ومفاهيم “ ،ط ،1دار الكندي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،

.5012

عمان ،االردن.5001،
.88حمسن علي عطية" ،االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال" ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيعّ ،
 .89حمفوظ جودة "،التّحليل االحصائي األساسي باستخدام"  ، spssدار وائل للنّشر والتّوزيع،

األردن.2008 ،

السعودية . 1925،
.91حممد إمساعيل وآخرون " ،الرتبية النظرية وعلم النّفس" ط ،2الرئاسة ّ
بالرياضّ ،
العامة ّ

مؤسسة حورس ال ّدولية ،اإلسكندرية ،مصر.5002 ،
.91حممد الصرييف " ،العالقات العامة من منظور إداري" ،طّ ،1
.92حممد حس عالوي" ،سيكولوجية القيادة الرياضية" ،ط ،1مركز الكتاب للنشر ،القاهرة،1991 ،

عمان،
.93حممد سلمان فياض اخلزاعلة وآخرون" ،إدارة الصف واملخرجات الرتبوية" ،ط 1،دار صفاء للنّشر والتوزيعّ ،
الشروق للنّشر والتّوزيع،
.94حممد قاسم القريويت" ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف املنظّمات املختلفة" ،ط ،2دار ّ
عمان ،األردن.5000،
ّ
األردن5015،

العامة ،السعودية :جامعة أم القرى.5002 ،
.95حممد حممد جاهنی ،مق ّدمة يف اإلدارة ّ

.96حممد مفضي الكساسبة ،عبري محود الفاعوري "،قضايا معاصرة يف اإلدارة" ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.5010 ،

.97حممود السيد أبو النيل“ ،علم النفس الصناعي والتنظيمي :عربيا وعامليا” ،ط ،2دار الفكر العريب ،ا لقاهرة ،مصر.5009 ،
عمان ،األردن،
السلوك التنظيمي يف منظّمات األعمال" ،ط ،2دار وائل للنّشرّ ،
.98حممود سلمان العميانّ " ،

.5012

.99حممود عبد احلميد املنسي "،التعلّم :املفهوم ،النماذج ،التطبيقات" ،د.ط ،األجنلومصرية ،القاهرة.5002 ،

السلوك اإلداري التّنظيمي فـي منظمـات األعمـال" ،د.ط ،دار زهـران ،عمـّان ،األردن،
عسافّ " ،
 .111حممود عبد املعطي حممد ّ

.1999
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 .111حممود عطا عقل وحممد أمحد أبو غزالة" ،دليل املعلم يف التعلم التعاوين للمرحلة األساسية" ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرياض،
السعودية.5002 ،
 .112حممود فتحي عكاشة" ،علم النّفس العام"( ،د.ط( ،مطبعة اجلمهوريّة اإلسكندرية ،مصر( ،د.ت).
 .113مدحت حممد ابو النّصر" ،ادارة املعرفة ومنظّمات األعمال" ،اجملموعة العربيّة للتّدريب والنّشر،

القاهرة ،مصر.5012،

عمان،
السلوك التّنظيمي سيكولوجيا وإداريا للعاملنی واجلمهور " ،ط ،1املركز العريب للخدمات الطالّبيةّ ،
 .114املدهون اجلزراوي وآخرون" ،حتليل ّ
األردن.1992 ،
 .115مرمي سليم" ،علم نفس النّمو" ،ط ،1دار النهضة العربية ،بريوت لبنان.5005 ،

 .116مسعد أبو الديار وآخرون" ،العمليّات الفنولوجيّة وصعوبات القراءة والكتابة" ،ط ،5مكتبة الكويت الوطنيّة للنّشر ،الكويت.5010 ،

 .117مصطفى طويطي  ،ميلود وعيل "،أساليب تصميم و إعداد الدراسات امليدانية – منظور إحصائي" -مطبوعة ،كلية العلوم اإلقتصادية و
التجارية وعلوم التسيري ،جامعة أكلي حمند أوحلاج ،البويرة  ،اجلزائر.5012 ،
السلوك التّنظيمي ،دار الكتاب للطّباعة ،بغداد ،العراق.5000 ،
 .118منقذ حممد داغرو عادل حرشوش صاحل "،نظريّة املنظّمة و ّ
 .119مؤيد سعيد السامل " ،تنظيم املنظّمات :دراسة يف تطوير الفكر التّنظيمي خالل مائة عام " ،ط ،1دار عامل الكتاب احلديث ،إربد ،األردن،
5005

 .111مؤيد سعيد السامل "،منظمات التعلم ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية" ،ط ،5القاهرة ،مصر،

.5001

عمان،
الساعدي" ،كيف تدار منظمات األلفية الثّالثة :مدخل يف فلسفة التّعلم التّنظيمي" ،طّ ،1
مؤسسة ّ
الوراق للنّشر والتّوزيعّ ،
 .111مؤيد نعمة ّ
األردن.5012 .

عمان ،األردن.1999 ،
 .112نادر فهمي الزيّود وآخرون" ،التعلّم والتّعليم ّ
الص ّفي" ،ط ،2دار الفكر للطّباعة والنّشرّ ،
احملمدية ،اجلزائر.5002 ،
 .113ناصر دادي عدون" ،االتصال ودوره يف كفاءة ّ
املؤسسة االقتصادية :دراسة نظرية وتطبيقية" ،د.ط ،دار ّ
 .114جناة إنصورة "،أساسيات وأصول علم النّفس" ،ط ،1دار كنوز للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.5012 ،

عمان ،األردن.5002 .
 .115جنم عبّود جنم " ،إدارة املعرفة :املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليّات" ،طّ ،1
مؤسسة ّ
الوراق للنّشر والتّوزيعّ ،
 .116نوري منري" ،الوجيز يف تسيري املوارد البشريّة" ،د.ط ،ديوان املطبوعات اجلامعيّة ،اجلزائر،

5011

 .117هدى حممود النّاشف "،اسرتاتيجيّات التّعلّم والتّعليم يف الطّفولة املب ّكرة"( ،د.ط( ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر.1992 ،
عمان ،األردن.1912 ،
املمحص يف علم النّفس ّ
 .118هشام عليان وآخرونّ "،
الرتبوي" ،ط ،2دار الفكر للنّشر والتّوزيعّ ،

هتتم بالعاملنی" ،ترمجة :عبد القوي ،عال
الشركات األمريكية :دروس نتعلّمهـا من ّ
 .119ووترمان ،ج ر ،.روبرت ،هـ" ،براعة اإلدارة يف ّ
الشركات اليت ّ
عبد املـنعم ،ط ،1الدار ال ّدولية للنّشر والتّوزيع ،القـاهرة ،مصر،

.1999

عمان ،األردن،
 .121يوسف قطامي ،عدس عبد الرمحن "علم النّفس العام" ،ط ،5دار الفكر للطّباعة والنّشرّ ،

.5002

ب -القواميس والمعاجم:
 .1ابن منظور "،لسان العرب" ،ط  ،1دار صادر للطّباعة والنّشر ،مج ،2ج  ،22بريوت ،لبنان.1992 ،

 .2امحد زكي بدوي"،معجم مصطلحات العلوم اإلدارية" ،دط ،مطبعة النّهضة العربية ،القاهرة ،مصر.1912 ،
 .3جممع اللّغة العربية " المعجم الوسيط " نسخة الطّالب ،القاهرة ،مصر.5001 ،
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ج -المجالّت العلمية:
املتغريات" ،جملّة جامعة كربالء العلميّة ،جامعة كربالء،
الرمحن سلطان" ،النّضج االنفعايل وعالقته ببعض ّ
 .1ابتسام سعدون حممد وخالد عبد ّ
العراق ،مج  ،1ع .5010 ،5
 .2إبراهيم عبدااهلل املومين" ،فاعلية املعلمنی يف تطبيق منوذج بنائي يف تدريس العلـوم للصف الثالث األساسي يف األردن" ،دراسات العلوم الرتبوية
،ع. 59
 .3أزهار عزيز العبيدي "،أدوات التعلم التنظيمي ودورها يف تبين مهارات التسويق أالبتكاري" ،جملة العزي للعلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق ،مج ،2ع.5009 ،12
 .4إياد محاد وتيسري زاهر "،أثر القيادة التحويلية يف إدارة التغيري :دراسة ميدانية على مشفى اهلالل األمحر ،دمشق ،جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،مج  ،52ع .5011، 02
 .5بكوش ليلى ،القيم التنظيمية ،مدخل مفاهيمي ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،ع (.5012 ،)20
املستمر يف منظّمات األعمال :دراسة ميدانية على شركات التّأمنی يف
 .6بالل خلف السكارنة" ،التّعلّم التّنظيمي ودوره يف حتقيق التّحسنی
ّ
األردن" ،ع ،20جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،جامعة اإلسراء ،األردن.5012 ،
 .7بلعلي نسيمة فريال " ،املنظّمات املتعلّمة :توظيف لل ّذكاء واملعارف" ،جملة دراسات اقتصادية ،كلّية العلوم االقتصادية والتّجارية وعلوم التسيري،
جامعة عبد احلميد مهري ،قسنطينة ،اجلزائر ،ع .5012 ،01
املؤسسة ،جملّة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،ع ،2ديسمرب .2003
 .8بلقاسم سالطنية ،العالقات اإلنسانية يف ّ
 .9حسنی حرمي وآخرون " ،الثقافة التّنظيمية وتأثريها يف بناء املعرفة التنظيمية " ،دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف األردين ،اجمللّة األردنية يف إدارة

األعمال ،مج ،5ع.5002 ،05

 .11حسنی وآخرون "،تفعيل عمليات التعلم التنظيمي باالستناد إىل أبعاد إدارة املعرفة "" ،جملة جامعة بابل ،العراق ،العلوم الصرفة والتطبيقية،
مج ،52ع.5012 ،2
الرسالة
السريعةّ ،
 .11محد زياد محدان "،ال ّدماغ واإلدراك وال ّذكاء والتّعلم :دراسة فيزيولوجية ملاهيتها ووظائفها وعالقاهتا" ،سلسلة الكتب الرتبوية ّ
عمان ،األردن.1912 ،
 ،29دار الرتبية احلديثةّ ،
تبين نظام اإلدارة البيئية , ISO14000دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لصناعة الزجاج
 .12مخيس ناصر حممد " ،تأثري الثّقافة التّنظيمية يف ّ
والسرياميك ،جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،مج  ، 02ع ،5015، 01بغداد  ،العراق.

 .13رائد إمساعيل عبابنة وياسر مناع العدوان "،العوامل املؤثرة يف ممارسة التعلم التنظيمي يف البلديات األردنية" ،دورية اإلدارة العامة ،معهد اإلدارة
العامة ،الرياض ،السعودية ،اجمللد  ، 21العدد  ،2جويلية .5001
 .14سامي املدان ،صباح حممد موسى وشوقي ناجي جواد " ،قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية يف تنفيذ إدارة املعرفة يف جمموعة االتصاالت
بتصرف.
األردنية أورانج :دراسة حالة ،جملة العلوم اإلنسانية ،السنة السابعة ،ع ّ ،5010 ،02
 .15سعيد سلوى أحممد وإبراهيم عربي مزهري " ،دور األم والسلوك االستهالكي للعب واأللعاب وأثره على النّضج االجتماعي لألطفال " ،جملّة
الرتبية النّوعية ،جامعة ،املنصورة ،املنصورة ،مصر ،مج .5010 ،12
حبوث ّ
 .16مسرية حسن احلاجي حممد «متطلبات تطوير املدرسة الثانوية مبنطقة األحساء يف ضوء املنظمة املتعلمة" ،جملّة كلية الرتبية ،جامعة األزهر،
القاهرة ،مصر ،ع  ،125ج.5012 ،5
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 .17صالح ال ّدين عواد كرمي الكبيسي ،عبد الستّار إبراهيم دهام" ،التّعلّم املنظمي وأثره يف جناح املنظّمات :دراسة ميدانيّة يف شركات وزارة األعمار

واإلسكان يف العراق" ،جملّة العلوم االقتصاديّة واإلداريّة ،جامعة بغداد ،العراق ،مج ،12ع . 5002 ،22

العامة ،معهد
العامة اخلدميّة" ،دوريّة اإلدارة ّ
املؤسسات ّ
حممد األمنی" ،التّعلّم التّنظيمي وتقومي األداء يف مراكز خدمة مراجعي ّ
 .18طارق حسن ّ
السعودية ،مج  ،22ع .5002 ،5
اإلدارة ّ
الرياضّ ،
العامةّ ،
 .19طالل بن عايد األمحد ،التنظيم وأداء املنظمات ،جملّة التنظيم وأداء املنظمات حبوث حمكمة منتقاة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة،
مصر.5010 ،
العامة ،مج ( ،)29ع (.5002 ،)2
 .21عامر خضري الكبيسي "،إدارة املعرفة وتطوير املنظمات" ،معهد اإلدارة ّ
 .21عبد الباسط هويدي" ،األصول النظرية السرتاتيجية التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات" ،جملّة العلوم اإلنسانية ،جامعة أم البواقي ،اجلزائر،
مج ،5ع.2،5012
السودان ،ع . 5002 ،2
 .22عبد احلميد عبد اجمليد ،عبد احلميد عبد احلكيم ،نظريّات التّعلّم (رؤية إسالمية) ،جملة جامعة أم درمانّ ،
 .23عبد الرمحن أمحد هيجان ".أمهية قيم املديرين فـي تـشكيل ثقافـة منظمتنی سعوديتنی :اهليئة امللكية للجبيل وينبع وشركة سابل" ،جملـة اإلدارة

العامة ،ع (.1995 , )22
ّ

السعودية ،مج  ،22ع
الرمحن بن أمحد هيجان" ،التّعلم التّنظيمي  :مدخال لبناء املنظّمات القابلة للتّعلّم" ،جملة اإلدارة ّ
الرياضّ ،
العامةّ .، ،
 .24عبد ّ
.1991 ،2
 .25عبد اللطيف عبد اللطيف و حمفوظ أمحد جودة " ،دور الثّقافة التّنظيمية يف التّنبؤ بقوة اهلوية التّنظيمية :دراسة ميدانية على أعضاء هيئة
اخلاصة" ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مج
التّدريس يف اجلامعات األردنية ّ

2010،52

ع ،5،5010دمشق،سوريا.

السعودية ، .جملّة العلوم اإلدارية
 .26عبد الوهاب بن شباب الشميالن " ،رؤية مقرتحة للتّغلب على ّ
معوقات حتقيق التّعلّم التّنظيمي يف املؤسسات ّ

واالقتصادية ،جامعة القصيم ،السعودية ،مج  ،12ع .5019 ،5

 .27علي حسون الطائي ،علي سامي عبد الزهرة اخلزعلي "،أثر التعلم التنظيمي يف بناء رأس املال الفك ري يف املنظمات العامة" ،جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،مج ( ،)51ع( ، )12جامعة بغداد ،العراق.5012 ،
 .28علي حممد جربان" ،املدرسة كمنظمة متعلّمة واملدير كقائد تعليمي من وجهة نظر املعلمنی يف األردن" ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،جامعة
الريموك ،إربد ،األردن ،مج ،19ع.5011 ،2
 .29فطيمة الزهرة بريطل "،أمهية التعلم التنظيمي يف بناء املعارف التنظيمية" ،جملّة األحباث االقتصادية واإلدارية ،اجلزائر ،جامعة بسكرة ،ع (،)11
.5012
 .31كرمي الكبيسي ،إبراهيم دهام" ،التّعلم التنظيمي وأثره يف جناح املنظمات :دراسة ميدانية يف شركات وزارة األعمار واإلسكان يف العراق" ،جملّة
العلوم االقتصادية واإلدارية ،العراق ،جامعة بغداد ،ع( ،)22مج(.5002 ،)12

الصاحل دشاش" ،دراسة حتليلية لدور نظام املعلومات االسرتاتيجية للموارد البشرية كنموذج حديث يف حتقيق فعالية التّعلّم التّنظيمي
 .31حممد ّ
للمؤسسة االقتصادية ،جملة الباحث االقتصادي ،جامعة برج بوعريريج ،اجلزائر ،ع  ،2مج. 5019، 1
ّ
 .32حممد الفاتح احلنيطي" ،التّعلّم التّنظيمي يف األجهزة احلكومية باألردن من وجهة نظر املشرفنی (دراسة ميدانية)" ،جملّة املنارة ،مج،ع.5001 ،5
 .33حممد علي عاشور" ،تصورات املدراء واملعلمنی يف املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اربد لتطبيق ضوابط (سينج) يف املنظمة املتعلمة " ،جملة
السائل ،جامعة مصراتة ،مصراتة ،ليبيا ،تاريخ النشر غري مذكور.
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 .34مصطفى ناصف" ،نظريات التعلم " دراسة مقارنة" ،مراجعة :د .عطية حممود هنا ،عامل املعرفة ،ع  ،20أكتوبر .1912

والرسائل:
د -األطروحات ّ

 .1أمحد بن قبالن آل فطيح "،عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة األمنية :دراسة مقارنة على المديرية العامة
لألمن العام والمديرية العامة للجوازات بالرياض" ،أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية ،ختصص علوم إدارية ،كلية الدراسات العليا،

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية،5012، ،

 .2معمر سعاد شدري" ،التقارير المالية للمراجع و آثارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية حالة تقرير المراجع حول
املؤسسة( ،غري منشورة) ،قسم العلوم االجتماعية ،كليــة العلــوم االقتصادية و التجــارية
سونلغاز" ،أطروحة دكتوراه يف علوم التّسيريّ ،
ختصص مالية ّ
و علــوم التسييـر  ،جــامعـة أحممد بوقــرة ،بومـ ــرداس،

اجلزائر.5012 ،

 .3براء عبد الكرمي حممد بكار" ،إدارة اإلبداع في المنظّمات المتعلّمة" ،رسالة ماجستري يف إدارة األعمال ،كليّة االقتصاد والعلوم واإلدارية،
جامعة الريموك ،األردن.5005 ،
 .4بعاج اهلامشي" ،دور العملية التدريبية يف رفع الفعالية التنظيمية للمؤسسة" " ،مذ ّكرة مق ّدمة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر
 ،2اجلزائر .5010،
عمال مديريّة توزيع الكهرباء والغاز باألغواط "،
جوادي" ،التّعلّم التّنظيمي وعالقته بتمكين العاملين دراسة ميدانيّة على عيّنة من ّ
 .5بلقاسم ّ
مذ ّكرة مق ّدمة لنيل شهادة ماجستري يف علم النّفس ،قسم العلوم االجتماعيّة ،كلّيّة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة،
اجلزائر.5012 .
مؤسسة سوناطراك" ،مذ ّكرة لنيل شهادة املاجستري ،غري
 .6خرية عيشوش" ،التّعلّم التّنظيمي كمدخل لتحسين أداء
المؤسسة :دراسة حالة ّ
ّ
منشورة ،ختصص ماليّة دوليّة ،كلّيّة العلوم االقتصاديّة والتّجاريّة وعلوم التّسيري ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.5010،
 .7رشيد خالد راشد منصور" ،المركزية والالمركزية في اإلدارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكوميّة في
محافظات شمال الض ّفة الفلسطينيّة" ،مذ ّكرة مق ّدمة لنيل شهادة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنيّة،
نابلس ،فلسطنی.5002 ،

بمؤسسة سوناطراك فرع التّنقيب  OCToutatأدرار" ،أطروحة
 .8رضا نعيجة" ،التّعلّم التّنظيمي في
المؤسسة الجزائريّة :دراسة ميدانية ّ
ّ
ختصص تنظيم وعمل (غري منشورة) ،قسم العلوم االجتماعية ،كلية العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة والعلوم
دكتوراه العلوم يف علم االجتماعّ ،
اإلسالميّة ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر.5015 ،

مؤسسات األشغال البحريّة الجزائرية" ،أطروحة
 .9سارة عبيدات" ،التعلّم التنظيمي وأثره على تطوير الكفاءات الجماعية :دراسة ميدانية في ّ
دكتوراه مق ّدمة لنيل شهادة دكتوراه الطّور الثالث ،كلّية العلوم االقتصادية وعلوم التّسيري ،قسم علوم التسيري ،جامعة باجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر،

 .11صاحل بن سليمان الفائز" ،االستراتيجيات القيادية في إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع مقاومته :دراسة ميدانية على قيادات قطاعات
وزارة الداخلية " ،أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية ،ختصص علوم إدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،

الرياض ،السعودية،

5001

المؤسسة المعاصرة" ،مذ ّكرة ماجستري يف إدارة األعمال كليــة العلوم االقتصادية وعلوم التّسيري،
 .11عقيلة أقنيين" ،إدارة المعرفة :قمة التميّز في
ّ
جامعة سعد دحلب ،البليدة.5002،
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 .12عون عبد عبود املسعودي" ،قياس االتزان االنفعالي لدى طلبة الجامعة :بناء وتطبيق على طلبة الجامعة" ،رسالة ماجستري يف علم النّفس
الرتبوي( ،غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد ،العراق. 5005 ،
ختصص علم النّفس ّ
ّ
الرتبويّ ،
مؤسسة سوناطراك " ،أطروحة دكتوراه الطّور
الرأس المال الفكري :دراسة حالة ّ
 .13فطيمة الزهراء بريطل " ،أهمية التّعلّم التّنظيمي في تموين ّ

الثّالث يف علوم التّسيري ،غري منشورة ،قسم علوم التّسيري ،كلّية العلوم االقتصادية والتّجارية وعلوم التّسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر،
.5012

 .14فيصل بن معيض آل مسري القحطاين " ،استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز األمن الوطني :دراسة تحليلية
التجاهات القيادات العليا المدنية واألمنية بالمملكة العربية السعودية " أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية ،ختصص علوم إدارية ،كلية

الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،

5002

السعوديّة" ،أطروحة
 .15حممد بن علي إبراهيم الرشودي "،بناء أنموذج للمنظّمة المتعلّمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنيّة بالمملكة العربيّة ّ
السعوديّة.5002 ،
دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنيّةّ ،
الرياضّ ،
ختصص علوم إداريّة ،كلّية ال ّدراسات العليا ،جامعة نايف العربيّة للعلوم األمنيّةّ ،

 .16مصطفى حوحو" ،متطلّبات االنتقال من المنظّمات الكالسيكية إلى المنظمات المتعلّمة :دراسة حالة المديرية اإلقليمية لالتصاالت
ختصص تسيري املوارد البشرية غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،جامعة
بتلمسان " ،رسالة ماجستري يف علوم التسيريّ ،
أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.5010 ،

الساعدي" ،التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية وأثرها في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية" ،دراسة تشخيصية وحتليلية يف
 .17مؤيد نعمة ّ
عينة من املنظمات الصحية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.5002 ،
ومعوقات تحقيقه " ،مذ ّكرة مق ّدمة لنيل شهادة ماجستري
 .18نعيمة البكري" ،واقع التّعلّم التّنظيمي بمدارس التّعليم الحكومي بسلطنة عمان ّ
الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.5002، ،
الرتبويّة،كلّيّة ّ
ختصص إدارة تربويّة ،قسم األصول واإلدارة ّ
يف ّ
الرتبيةّ ،

 .19وردة لعمور" ،قيم الزواج لدى الطالب الجامعي" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري (غري منشورة) ،يف علم اجتماع التنمية ،قسم علم
االجتماع ،االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر.5005 ،

المؤسسة االقتصادية دراسة ميدانيّة لعيّنة من
 .21يوسف عبايدية" ،التّعلّم التّنظيمي المستدام كمدخل استراتيجي لتعزيز تنافسيّة
ّ
الصناعيّة" ،أطروحة مق ّدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصاديّة ،كلّيّة العلوم االقتصاديّة والتّجاريّة وعلوم التّسيري ،جامعة
المؤسسات ّ
ّ
فرحات عبّاس ،سطيف ،1اجلزائر.5012،

ه -الملتقيات:
املؤسسات
 .1أمحد بوشنافة ،أمحد بوسهمنی "،أمهية البّعد الثّقايف وأثره على فعالية التّسيري" ،مداخلة ضمن امللتقى ال ّدويل حول التّسيري الفعاّل يف ّ
االقتصاديةّ" ،كليّة العلوم االقتصاديةّ والتّجارية وعلوم التّسيري ،جامعة املسيلة.
 .2مقدم وهيبة :املمارسات اإلدارية الالزمة للتحول من منظمة تقليدية إىل منظمة متعلمة ،املنتدى اخلامس للمؤسسات حول إدارة التعلم وتنمية
املوارد البشرية حتدي كبري من أجل تنافسية املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ،يومي  7و 8ديسمرب ، 2010قسم علوم التسيري ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة باجي خمتار ،عنابة.
 .3حممد حممد مصطفى نصري ،صالح حممد زكي "،أثر عمليات إدارة املعرفة على التعلم التنظيمي بالكليات األساسية يف جامعة الزاوية" ،ورقة حبثية
مقدمة للمؤمتر ال ّدويل حول القيادة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والعقيدة ووسائل اإلعالم ،ماليزيا 51-52 ،أكتوبر.5012 ،
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و -المواقع اإللكترونية:
1. https://www.annasronline.com
2. https://www.echoroukonline.com.
3. https://www.sonelgaz.dz/fr.
4. https://www.annasronline.com/index.php
5. https://www.sudhorizons.dz/ar
6. https://mawdoo3.com
7. https://ar.wikipedia.org/wiki/sonelgaz

ز -النّصوص القانونية :

.1
.2
.3
.4
.5

القانون رقم  92-510الصادر يف  12سبتمرب 1992
القانون رقم  01/05املؤرخ يف  02فيفري  ، 5005اجلريدة الرمسية ،ع 5005 ،55
القانون رقم  02-12املؤرخ يف  02أوت . 1912
النظام الداخلي للشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغار"  ،S.D.Cاجلزائر ،مارس . 5019
املرسوم التنفيذي رقم  91-222املؤرخ يف  12ديسمرب 1991
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:ثانيا – المراجع باللّغات األجنبية

a) Livres:

1. Adeline Leblanc et al، Application des principes de l’apprentissage organisationnel au projet
MEMORAE، Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain، Lausanne, 2007.

2. Ahmed Bounfour, « le management des ressources immatérielles, maitriser les nouveaux leviers de
l’avantage compétitif », Dunod, Paris, 1998.

3. Bandura.A , "Social learning theory,Englewood Cliffs ",Prentice Hall,1977.
4. Brilman Jean," Les meilleures pratiques de management" , 4 ème éd, Edition d’Organisation, 2003.
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ملحق رقم ( )10يوضّح قائمة بأمساء حمكّمي أداة الدّراسةملحق رقم ( )10يوضّح دليل املقابلةملحق رقم ( )10يوضّح أداة الدّراسة يف صورهتا النّهائيةملحق رقم ( )10النظام الداخلي لشركة سونلغازملحق رقم ( )10احصائيات عن شركة سونلغاز-ملحق رقم ( )06يوضّح التّوزيع اجلغرايف لشركات التوزيع للكهرباء والغاز

ضح قائمة بأسماء مح ّكمي أداة ال ّدراسة
ملحق رقم ( )10يو ّ
مح ّكم

االسم واللّقب

التخصص
ّ

الجامعة

10

أ.د  /شوشان حممد الطاهر

10

أ.د  /رضا نعيجة

علم االجتماع تنظيم وعمل

10

أ.د  /كمال بوقرة

علم االجتماع تنظيم وعمل

جامعة باتنة1

10

د /عبان عبد القادر

علم اإلجتماع اإلدارة والعمل

جامعة بسكرة

(رمحه اهلل)

علم التّربية وعلم النّفس

جامعة أدرار
جامعة أدرار
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ضح دليل المقابلة
ملحق رقم ( )10يو ّ
 .0طلب اهليكل التنظيمي اخلاص بالشركة واالستفسار عن الطاقم البشري من حيث ( العدد ،الشهادات
العلمية،والتخصص والتأهيل املهين املتحصل عليه؟
 .0هل نستطيع القول أن مؤسسة سونلغاز مؤسسة ذات أمهية اسرتاتيجية؟
 .0ما هي أهم األهداف االسرتاتيجية والعملية؟ وهل تصدر دوريات ونشرات خاصة تشرح املسار االسرتاتيجي هلا؟
 .0هل جتري الشركة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة عملها للتعرف على نقاط القوة والضعف؟
.5
.6
.7
.8

هل الشركة تعتمد على مشاركة العمال يف حتديد األهداف؟
ما أسباب عدم تواجد اجلنس األنثوى يف فرق التحكم والتنفيذ؟
هل حترص الشركة على عملية التكوين؟
هل يعترب تشارك و تبادل املعرفة من خصائص العاملني يف الشركة وكيف ذلك؟

 .9أذكر أربعة )  ( 04من أهم العادات احلسنة اليت تساهم يف تعزيز اللحمة و التضامن بني أعضاء مؤسسة سونلغاز ؟
 .01ما أمهية التكوين من خالل االحتكاك بالزمالء يف املؤسسة؟
 .00هل توفر شركة سونلغاز األجهزة احلديثة ؟
 .00هل الشركة تعتمد دائما على تكنولوجيا املعلومات من أجل توفري السرعة للوصول إىل املعلومات ونشرها بني األقسام
بشكل مستمر وثابت؟  -وما هي التقنية املستعملة يف ختزين معلومات قاعدة املعطيات؟
 .00هل يتحصل عمال سونلغاز باختالف مستوياهتم على املعلومات الكافية ألداء مهامهم ؟
 .00هل لك كان تعطي لنا نظرة وجيزة عن منظومة التعيني والتكوين مبؤسسة سونلغاز ؟ و هل تؤثر على نوعية العالقات
العامة الداخلية باملؤسسة؟
 .05هل تتم معاجلة أسباب املشكالت يف العمل؟
 .06هل هناك نوع من التثمني ميكن االعتداد به من طرف القيادة العليا حنو املبدعني من قيادة الشركة؟
.07
.08
.09
.01

هل تشجع قيادة الشركة العاملني للتعبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعل لحل مشكالت العمل؟
هل يقوم القادة بإلقاء اللوم على اآلخرين وحتميلهم مسؤولية الفشل ؟
من خالل ماذا تشجع الشركة موظفيها على التعلم املستمر للموظفني؟
هل حترص سونلغاز على إرضاء زبائنها ؟

 .00هل تشارك الشركة موظفيها مناسباهتم االجتماعية؟
 .00هل تتجه ثقافة مؤسسة سونلغاز حنو حتقي أهداف رلحية فقط ؟
 .00هل هناك احرتام لعنصر الوقت والدوام ؟
 .00هل هناك إدراك ملفهوم التعلم التنظيمي؟

 .05هل تعتربشركة سونلغاز اليت تنتمي اليها منظمة متعلمة و مشجعة على التعلم؟نعم ال
شكرا على حسن تعاونكم
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ضح أداة ال ّدراسة في صورتها النّهائية
ملحق رقم ( )03يو ّ
ّ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أحمد دراية بأدرار
ّ
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية والعلوم إلاسالمية
قسم العلوم الاجتماعية

ّ
ّ
تحية ّ
املوظفةّ :
طيبة وبعد،،
أخي املوظف ،أختي

استمارة استبيان بعنوان:
ّ ّ
ّ
ّ
املؤسسة الجزائرية
معيقات تطبيق التعلم التنظيمي في
ميدانية بشركة سونلغاز بوالية ّ
ّ
البيض.
دراسةنحن بصدد إعداد د اسة ميدانية ّ
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع
ر
ّ
ّ
تخصص تنظيم وعمل هدفها ،الت ّ
عرف على:

ّ
التعلم ّ
التنظيمي في ّ
املؤسسة الجزائرية "
" معيقات تطبيق

املؤسسة ،أ جو منكم ّ
ونظرا لخبرتكم وموقعكم الوظيفي في ّ
التفضل باإلجابة على بنود
ر
ّ
ّ
صحة نتائج ّ
نتمكن من تحقيق نتائج مفيدة؛ مع العلم ّ
بأن ّ
الدراسة تتوقف
الاستبانة أدناه حتى
ّ
املقدمة من قبلكمّ ،
دقة البيانات ّ
وبأن هذه البيانات لن تستخدم إال بغرض البحث العلمي
تماما على
شاكرين لكم مسبقا حسن تعاونكم.
مالحظة :ضع عالمة  xعلى إلاجابة املناسبة

إعداد الطّالب:

حتت إشراف:

حممد بن صفية

أ.د /رضا نعيجة
السّنة اجلامعية  2019:م 0101 -م
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املحور ألاول :معلومات ّ
عامة حول املبحوث:
ذكر

 -0اجلنس

من  02إلى  42سنة

-0العمر:أقل من  02سنة

-4عدد سنوات الخدمة :أقل من  2سنوات
-2المستوى الوظيفي
- 2المؤه ّل العلمي:

-6الانتماء الجغرافي:

أنثى

من  42إلى  22سنة

من  2إلى 9سنوات
إطار

ثالثة ثانوي

عامل تحكم

تقني سامي

مقيم بالولاية

من  42إلى  22سنة
من 01إلى 01سنة

 21سنة فأكثر

 01سنةفـأكثر

عامل تنفيذ

ثانوي

قادم من ولاية أخرى

جامعي

بدون إجابة

ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
والت ّ
كيف
التعلم التنظيمي :هو مجموع العمليات وإلاجراءات والوسائل التي تتخذها املنظمة لزيادة مقدرتها على التغيير املستمر
التغيرات ّ
ّ
الداخلية والخارجية لتحقيق أقص ى درجة ممكنة من ألاهداف املرغوب فيها.
مع
المحور الث ّاني :درجة تطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي
درجة تطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي في المجال الاستراتيجي:
العبارة

ّالرمق

7
8
9

01
00
01

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

لدينا دراية بأننا نعمل في شركة استراتيجية

تجري الش ّركة تحليلا استراتيجيا لبيئة عمل الش ّركة للت ّعرف على نقاط القو ّة والضّ عف.
ل
ل المشكلة كونها مشكلة الش ّركة كك ّ
هناك رؤ ية وخطّة مشتركة بين الإدارة والموظّ فين لح ّ
وليس لقسم واحد فقط.
تعتمد شركتنا على مشاركة العمال في تحديد أهداف الإنتاج  /الخدمة  /المخرجات .وعدم
التفرد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

في شركتنا يتكو ّن العامل من خلال احتكاكه بزملائه.
ل مشكلات بشكل جماعي سواء
في شركتنا يكون الت ّكوين من خلال الت ّدريب على ح ّ
كانت واقعية أو مفتعلة

درجة تطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي في المجال الت ّنظيمي:
العبارة

ّالرمق

01
01

01
01

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

في شركتنا يتموقع الع ّمال في فرق/جماعات
نعتمد في شركتنا على تكنولوجيا المعلومات من اجل توثيق إنجازات الأفراد وتوفير
الس ّرعة للوصول إلى المعلومات ونشرها بين الأقسام والإدارات بشكل مستمر ّ وثابت.
في شركتنا هناك تشجيع للحوار والت ّواصل بين الأفراد بشكل جماعي لتبادل الأفكار
والمقترحات لتحسين العمل.
في شركتنا يشارك الأفراد معارفهم وخبراتهم العملية مع الجميع سواء كانوا قدماء أو جدد
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بدون تحفّظ.
07

في شركتنا تطب ّق الت ّعليمات التي ترسل لفروعها.

08

في شركتنا يتم ّ بناء فرق عمل من أصحاب الخبرة لتقديم الاستشارة.

درجة تطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي في المجال الث ّقافي:
العبارة

ّالرمق

09
11

تتجن ّب شركتنا الت ّركيز على الفشل من خلال إ يجاد بيئة مشجّ عة على التعل ّم.
في شركتنا يحترم أعضاء المجموعة وجهات نظر بعضهم البعض بغض الن ّظر عن موقعهم
الوظيفي أو ثقافتهم أو أيّ خلافات أخرى.

10

تسعى شركتنا لتطوير مهارات العاملين من خلال مخطط التكوين بشكل مستمر.

11

ن أخطاء العاملين لا تشكّل نقطة ضعف في أدائهم وإنّما فرصة للت ّعل ّم.
تعتبر شركتنا أ ّ

11

تصحّ ح شركتنا أوجه القصور دون المساس بالسياسة المت ّبعة بها.

11

في شركتنا يشعر الأفراد بالث ّقة أثناء أداء أعمالهم.

11

في شركتنا يتم ّ توفير الإمكانات المادّية لدعم تعل ّم الأفراد.

11

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

في شركتنا يتحلّى جميع الموظّ فين بالوعي الكامل للمفهوم الت ّسو يقي خاصّة الت ّعامل مع
الز ّبون

المحور الث ّالث :معيقات تطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي
نوع الت ّعل ّم كمعيق لتطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي
ظمات ،هل يمكنك إخبارنا بمدى وجودها من عدمه
نتكلم عادة عن نوعين من الت ّعل ّم داخل المن ّ

العبارة

ّالرمق

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

التعلم أحادي الحلقة Apprentissage simple boucle :يتعلم العاملون من نتائج ومخرجات أعمالهم
17

وممارساتهم ،فإذا كانت إ يجابية ،فإن العاملين يحرصون على ممارسة تلك الأفعال وتكرارها ،وإذا

كانوا غير راضين يتم التوقف عن تلك الأفعال

التعلم ثنائي الحلقة Apprentissage double boucle :يتجه العاملون إلى توسيع دائرة التعلم،
18

ويبحثون عن وسائل جديدة للتعلم وعن حلول المشكلات أو معالجة الانحرافات ،وعن القرارات
البديلة التي يمكن أن تحول دون وقوعها.

الهيكل الت ّنظيمي كمعيق لتطبيق الت ّعل ّم الت ّنظيمي
ّالرمق

العبارة

19

تتول ّى الإدارة العليا مهمّة صياغة رؤ ية واستراتيجية الشركة

11

شركتنا لا تمنح استقلالية أكبر لإدارة الأقسام في مجال اتخاذ الإجراءات الل ّازمة لتدف ّق

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا
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سير العمل
10

تفرض الإدارة العليا رقابة محكمة على القرارات التي تتخذها المستو يات الإدار ية الدنيا.

11

لا يوجد توصيف وظيفي لجميع المصالح الوظيفية في الش ّركة

11

في شركتنا عملية نبادل المعلومات لا تجري بشكل مستمر وثابت بين مختلف مصالح

الشركة.

11

رؤ ية المنظّمة وأهدافها ليست واضحة ومحدّدة وغير معلنة للموظّ فين

11

يلتزم الموظّ فون بتنفيذ التعليمات أثناء أداء الأعمال

11

الش ّركة لا تسعى لتطو ّير قدرات الموظّ فين من خلال التكوين في المجالات التي يختصّ ون
بها.

17

يقوم الموظّ فون بتأدية المهام ذات الصّ لة بتخصّ صاتهم الوظيفية دون غيرها.

18

يكل ّف الموظّ فون بالأعمال التي تناسب تخصّ صاتهم وقدراتهم.

19

هناك تواصل فع ّال بين الشركة وفروعها المنتشرة جغرافيا.

11

تتمي ّز قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطة.

10

يوجد في الشركة عدد كبير من الوظائف التخصّ صية التي تقوم بوظائف محدّدة.

11

هناك درجة عالية من الازدواجية في المهام التي تقوم بها الشركة

القيادة التنظيمية كمعيق لتطبيق التعل ّم التنظيمي
العبارة

ّالرمق

11

في شركتنا هناك ضعف الوعي بمفهوم الت ّعل ّم التنظيمي من قبل القيادة التنظيمية

11

في شركتنا هناك حوافز ضعيفة للقيادات ذات المهارات والقدرات

11

إسناد المراكز القيادية لا يتم ّ على أساـس معياـر التكـوين والـكفاـءة

11

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

ل مشكلات
قيادة شركتنا لا تشجع العاملين للت ّعبير عن رأيهم بصراحة بما يتعل ّق بح ّ
العمل.

17

في حالة وجود خطأ أو نتائج غير مرضية قيادة شركتنا تلقي اللوم على الاخرين.

18

شركتنا لا تحرص على الاحتفاظ بالقادة والادار يين من أصحاب الخبرة والمهارة

19

القيادة التنظيمية لا تساهم في تكوين ثقافة تنظيمية للموظّ ف

11

القيادة الت ّنظيمية لا تثق بالموظفين مما لا يحفّزهم على الابتكار

الث ّقافة الت ّنظيمية كمعيق لتطبيق التعل ّم التنظيمي
القيم التنظيمية :تمثل تفاهما مشتركا في بيئة العمل حول سلوكيات وتوجيهات معينة متعارف عليها لدى الموظفين.
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ّالرمق

العبارة

10

القيم السّائدة في شركتنا لا تشجّ ع على الت ّعل ّم المستمر للموظّ فين.

11

دامئا

غالبا

أحياان

أبدا

اندرا

لا يوجد إشراك للموظّ ف في وضع مقترحات لأشكال وأنواع الخدمات الممكن توفيرها
للزبائن

11

أهداف وخطط الشركة ليست من اهتمامات الموظّ فين

11

في شركتنا الالتزام بمواعيد الد ّوام الر ّسمي ليست من أولو يات الموظّ ف.

11

العمل في شركتنا لا يرتبط بالقيم الأخلاقية كالنزاهة والشفافية

11

في شركتنا فرق العمل الجماعي لا تشكّل إحدى المكو ّنات الأساسية للش ّركة.
المعتقدات التنظيمية :هي أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة الاجتماعية في بيئة العمل وكيفية انجاز العمل والمهام التنظيمية.

العبارة

ّالرمق

17
18
19

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

لا يعتقد الموظّ ف في شركتنا أن ّه من خلال المعلومات الد ّقيقة والمتكاملة يتم ّ اتخاذ
القرارات.
م وينبغي إضاعته.
ن عنصر الوقت غير مه ّ
يسود الاعتقاد عند العاملين أ ّ
يعتقد الأفراد ذوو القدرات الإدار ية ـأنهم لن يحصلوا على فرص حقيقية لتطوير

مستقبلهم الوظيفي.

11

ن شركتنا لا تكترث لإرضاء وخدمة الز ّبائن.
يسود الاعتقاد أ ّ

10

في شركتنا هناك عدم تأصيل لروح التعاون الجماعي بين الموظفين.
الأعراف التنظيمية :هي معايير يلتزم بها الموظفون في الشركة على انها معايير تخدم الشركة وبيئة العمل.

العبارة

ّالرمق

11

ن الش ّركة لا تشارك مو ّظفيها مناسباتهم الاجتماعية.
المتعارف عليه أ ّ

11

ن روح الفر يق لا تمي ّز عمل أفراد شركتنا.
المتعارف عليه أ ّ

11

ن الر ّبحية والمفاهيم الت ّجار ية سياسة الشركة
المتعارف عليه أ ّ

11

عدم اثبات الرغبة الجادة للموظّ ف بأن له دور إ يجابي ومؤث ّر.

11

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا

ن الش ّركة لا تعمل على تشجيع الممارسات الأفضل بين الموظفين
المتعارف عليه أ ّ

وتنشرها فيما بينهم كنموذج يحتذي به.

الت ّوق ّعات التنظيمية :وهو ما يتوق ّعه الموظّ فون من الش ّركة أو ما تتوقعه الش ّركة منهم
ّالرمق

العبارة

17

أتوق ّع ألا يبادر الموظفون ذاتيا بالالتحاق بدورات التأهيل

18

أتوق ّع من شركتنا أن لا تحرص على مكافأة المجتهدين من العاملين.

دامئا

غالبا

أحياان

اندرا

أبدا
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19

لا يتاح للموظّ ف المسئول عن إنجاز عمل معي ّن فرصة اتخاذ معظم القرارات المتعل ّقة
بالعمل دون الر ّجوع إلى رئيسة المباشر.

71

في شركتنا أتوق ّع ألا تتم ّ ترقية الموظّ فين في الر ّتب ضمن تسلسل واضح ومعلن.

70

في شركتنا أتوق ّع من رئيسي أن لا يعاملني باحترام في إطار العلاقة الوظيفية التي بيننا.

71

ل ما هو جديد
أتوقع وجود مقاومة للتغيير من الموظفين لك ّ
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ضح النّظام ال ّداخلي لشركة سونلغاز
ملحق رقم ( )12يو ّ
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ضح احصائيات عن شركة سونلغاز
ّ ) يو12( ملحق رقم
29237Collaborateurs
7491Cadres
12821Maitrise
8919Agents qualifiés
42Moyenne d' âge

https://www.sadeg.dz/
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ضح التّوزيع الجغرافي لشركات التوزيع الكهرباء والغاز
ملحق رقم ( )16يو ّ

https://www.sadeg.dz/
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ضح رمز شركة سونلغاز
ملحق رقم ( )10يو ّ

-321-

ّ
ّ ملخص
الدراسة
ّ
: ملخص
ّ ّ
ّ علم
ّ حاولت هذه
ّ التنظيمي في
وتحديدا تلك املرتبطة، املؤسسة الجزائرية
الدراسة مالمسة موضوع معيقات تطبيق الت
ّ ّ
ّ  وأيضا الثقافة، التنظيمية
ّ  وكذا القيادة،التنظيمي
ّ  وبالهيكل، التنظيمي
ّ علم
ّ التنظيمية
السائدة من وجهة نظر
بنوع الت
ّ
ّ  حيث،-سونلغاز-بالبيض
ّ العاملين بشركة توزيع الكهرباء والغاز
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي باإلضافة الى تطوير
ّ ّ
ّ ) فقرة27 ( استبانة مكونه من
ّ علم
التنظيمي ومجال معيقات تطبيق التعلم
 مستوى تطبيق الت: موزعة على مجالين اثنين هما
ّ ،وتم التأكد من صدقها وثباتها
ّ ،التنظيمي
. ) عامل وعاملة173( وطبقت على
ّ
ّ
ّ
الخاصة
إحصائيا للوصول إلى ألاجوبة
أساسية لجمع البيانات وتحليلها
استخدم الباحث مقياس" ليكرت" كوسيلة
ّ
ّ التعلم
ّ أن مستوى تطبيق
ّ :الد اسة ما يلي
ّ
ّ بأسئلة
ّ
التنظيمي كان بدرجة متوسطة
الدراسة واختبار
 وأظهرت نتائج ر.فرضياتها
ّ ّ
ّ علم
ّ  كما أظهرت النتائج،)1313( بمتوسط حسابي قدره
ّ
،متوسطة
التنظيمي قد جاء بدرجة
أن مستوى معيقات تطبيق الت
ّ
.)1313(بمتوسط حسابي قدره
ّ ّ
ّ علم
ّ الد اسة بمجموعة من
ّ
التنظيمي بوضع آليات
 العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية الت:التوصيات منها
وخلصت ر
ّ ّ
ّ لتعزيزه في
 و تشجيع أفضل املمارسات بين،التعلم الجماعي
املؤسسة الجزائرية من خالل استحداث برامج تدريبية تع ّزز ثقافة
.املوظفين كنموذج يحتذى به
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
. القيادة التنظيمة–الثقافة التنظيمية-التعلم أحادي الحلقة – الهيكل التنظيمي-  التعلم التنظيمي:الكلمات املفتاحية
Résumé :
Cette étude a tenté d'aborder le sujet des obstacles à l'application de l'apprentissage organisationnel dans

l'entreprise algérienne, en particulier ceux liés au type d'apprentissage organisationnel, à la structure

organisationnelle, ainsi qu'au leadership organisationnel, ainsi qu'à la culture organisationnelle dominante du
point de vue des employés de la société de distribution d'électricité et de gaz (Sonelgaz) .
L'approche descriptive et analytique a été utilisée en plus de l'élaboration d'un questionnaire composé de

(72) items répartis dans deux domaines: le niveau d'application de l'apprentissage organisationnel et le

domaine des obstacles à l'application de l'apprentissage organisationnel, et sa validité et sa cohérence ont été
confirmées, et il a été appliqué aux (321) travailleurs.
Le chercheur a utilisé l'échelle de Likert comme méthode principale de collecte et d'analyse statistique des
données pour atteindre les réponses aux questions de l'étude et tester ses hypothèses. Les résultats de l'étude ont
montré ce qui suit: que le niveau de mise en œuvre de l'apprentissage organisationnel était à un degré moyen

avec une moyenne arithmétique de (3,33), et les résultats ont également montré que le niveau d'obstacles à
l'application de l'apprentissage organisationnel venait à un degré moyen, avec une moyenne de (3,35).
L'étude s'est conclue par un ensemble de recommandations, parmi lesquelles:

-

Travailler pour approfondir et sensibiliser à l'importance de l'apprentissage organisationnel en mettant en
place des mécanismes pour le valoriser dans l'institution algérienne à travers le développement de
programmes de formation qui valorisent la culture de l'apprentissage en groupe

-

Encourager les meilleures pratiques parmi les employés comme model.
Mots clés: apprentissage organisationnel - apprentissage en - structure organisationnelle - leadership
organisationnel - culture organisationnelle.

