
 

  
 

 

 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي

 بأدرار  أحمد دراية  جامعة
  

 إلاسالمية والاجتماعية والعلومكلّية العلوم إلانسانية 

 قسم العلوم الاجتماعية
 

 
 
 

 
سة اجلزائريةاملؤسّم التّنظيمي يف معيقات تطبيق التّعلّّ  

ضالبيّب ة بشركة سونلغازدراسة ميدانيّ  
 

 

  العلوم الاجتماعية  دكتوراه علوم فيالنيل شهادة ستكمال متطلبات رسالة مقّدمة ل 

نظيم  علم الاجتماع :تخّصص
ّ
 وعملت

                

 

 2021مارس 80ه  املوافق ل  2224رجب  42االثنني : تاريخ املناقشة 
ن:جل ءنة النناقاة  لأعضاــــ

ننلصفلننة ةمعلننلرتبلننلعلميلننلاسمنونللقب
 رئيسا أدرار/ أحمد دراية   أستاذة تنيشهرزاد محمدا
 مشرفا ومقررا أدرار/ أحمد دراية   أستاذ رضا نعيجة

 عضوا مناقشا خنشلة/ عباس لغرور أستاذة سهى حمزاوي
 عضوا مناقشا برج بوعريريج /محمد البشير االبراهيمي ذأستا محمود قرزيز
 عضوا مناقشا المركز الجامعي بتمنراست -أ -محاضر طارق بن نبية
 عضوا مناقشا أدرار/ أحمد دراية   -أ -محاضر أحمد لعريبي

 م 4848 -م 2019:  السّنة اجلامعية                                                

 

ّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبإعداد الط

 محمد بن صفية

 

 

 

ّ:الّدكتوّرّالاستاذ إشراف
ّرضا نعيجةّّّ

 

  

 

 



                  

                       

                    

 

َه َرَمىَٰ  ﴿                  
َ 
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ِكن َ
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ذ ۡ  إ ِ
ت َ   ﴾ َوَما َرَمي ۡ

م                     ي   صدق إلله إلعظ 

 
 



 

 إهداء  

   
 

 حّبا ووفاء إىل من شاركوين احلياة حلوها ومّرها

 "وأّمي أيب  "

 "زوجيت "

 " إخويت وأخوايت"                

 " أسينات" "عبد اجلليل»و " الّصمد دعب»: أطفايلقليب  مثرات

 "مىن»و " عبد الّكايف" :أبنائيإىل روح من رحل من 

 الذين هنلت على أيديهم بواكري املعرفة والعلمىل املرّبني األفاضل إ

 اصدقائي الذين طاملا وقفوا معي  ىلإ

 امشوشان رمحة اهلل عليه الّراحل أستاذي معّلمي سي املعراج شعييب و روحإىل 

 ،،             موهل يل التوفيق "تعاىل اهلل "سائاًل جهدي املتواضع مثرة مجيعًا مهل أهدي

                                                                                                                   

                         

                                                                                                                                                    

 بن صفية  حممد                                                                                           

 

 



 

   اإلهداء

 الّشكر والّتقدير
 

 على مجيع فضله وتوفيقه إلمتام هذا العمل اهلل املعني القديرشكر أ

 كر اجلزيلم بالّشتقّدأ

 نعيجة رضا الدكتوراألستاذ  لألستاذ املشرف

 النّيرة القّيمة، وتوجيهاتهعلى معلوماته 

  لعلى بوكميش الدكتورلألستاذ 

 خلالصا رتقّدم بالّشكأ

 .أعضاء جلنة املناقشة لقبوهلم مناقشة هذا العمللألساتذة األفاضل 

 شكري حملّكمي االستبانة ، ملا كان هلم من نصح وتوجيه

 لتقدميهم يل يد العون البيض بواليةسونلغاز عمال شركة أشكر مجيع 

 خاّصة بالكحل اجلياليل والشطي يوسف حسني عمران

 .واالحترامأمسى عبارات التقدير  مجيعا هلمأزّف 

 

 بن صفية  حممد                                                                       
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                                                                                                                                                                                                                                                 رقم الصفحة                                                                                                                                                          املوضوع  

 إهداء

 وتقديرشكر 

 املحتويات  فهرس

 فهرس الجداول 

 ألاشكال  فهرس

 
 
 راسةص الد  ملخ

  ج-أ.........................................................................................................................................................الدراسة مةقد  م
 

 راسةري للد  صو  ظري والت  القسم الن  

ل الفصل   واملفاهيمي املنهجيإلاطار  :ألاو 
 

 تمهيد
 

 2...................................................................................................................................................راسةالّد  إشكالية-أّوال

 4..................................................................................................................................الّدراسة اختيار  مبّررات -ثانيا 

 5.....................................................................................................................................الّدراسة موضوع أهّمّية-ثالثا 

حديد- ارابع
ّ
 5..................................................................................................................راسةإلاجرائي ملفاهيم الّد  الت

 01............................................................................................................................................ الّدراسة أهداف-خامسا

  01.......................................................................................................................تساؤالت وفرضيات الّدراسة-سادسا

 02...............................................................................................................................................نموذج الّدراسة-سابعا

 01............................................................................................................................عرض الّدراسات السابقة – ثامنا

 15..........................................................................................................................................وبات الدراسةصع-تاسعا
 

اني
 
م :الفصل الث

 
عل  مدخل مفاهيمي للت 

 

 تمهيد

م مفهوم-أّوال 
ّ
  :التعل

علم  -  13 …………………………………………………………….……...............................…:لغةتعريف الت 

علم اصطالحا -  13.:………………………………………………………………………….…....………تعريف الت 

ماملفاهيم املساوقة  تعريف-ثانيا 
ّ
عل

ّ
  :للت

م -
 
عل  42................................................................................................................................... :الت 

دريب -  42................................................................................................................................: الت 

عليم -  41................................................................................................................................. :الت 

عليمت - دريب والت  م عن الت 
 
عل  44......................................................................................مييز الت 
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علم شروط-ثالثا   
ّ
  :الت

ضـج  -  45..................................................................................................................................الن 

ة - افعي   44............................................................................................................................... الد 

 44................................................................................................................................ املمارسة -

 43.............................................................................................................................الاستعداد  -

م مستويات--رابعا 
ّ
 :التعل

م على املستوى الفردي -
 
عل  51.............................................................................................. :الت 

م على املستوى الجماعي -
 
عل  51............................................................................................. :الت 

مة -
 
م على مستوى املنظ

 
عل  54............................................................................................... :الت 

م أنواع-خامسا 
ّ
 :التعل

ل  - صنيف ألاو   . :الت 

م ا -
 
عل  54.................................................................................................................: ديالعتياالت 

علم الاستثنائي أو العالي -  53..................................................................................................: الت 

اني -
 
صنيف الث   :الت 

كيفي - م الت 
 
عل  56....................................................................................................................: الت 

وليدي -  54..................................................................................................................: التعلم الت 

 :ثالتصنيف الثال -

 53.............................................................................الحلقة  أحادي أو الاتجاه أحادي التعلم -

م -
 
عل ة للت  نائي 

 
 62......................................................................................................... الحلقة الث

ما -
 
عل  66...............................................................................................................الحلقة ثالثي لت 

م طبيعة-سادسا 
ّ
 :التعل

علم  -  64...........................................................................................................: نشطة عمليةالت 

م نشاط اجتماعي -
 
عل  64....................................................................................................... :الت 

م نظرّيات أهّم -سابعــــــــا 
ّ
عل

ّ
   :الت

م الس   -
 
عل  40.............................................................................................لوكيةأهم  نظريات الت 

م املعرفية أهم   -
 
عل  42................................................................................................نظريات الت 

ات  - ظري   44..................................................................................................................البنائيةالن 

ات الاجتماعية - ظري   46............................................................................................................الن 

 - ثامنـــــــــــا
ّ
  :نظيميالت للتعلم املعاصرة ظرياتالن

 43................................................................................................. :املدخل الشخص ينظريات  -

ات -  32................................................................................................... :الاجتماعي   املدخل نظري 

 34.........................................................................................: نظريات املدخل النقدي البديل -

 :خالصة الفصل
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الث
 
نظيمي ومع :الفصل الث م الت 

 
عل  قاتهيماهية الت 

 

 تمهيد
 

 

 -لــــــــــــــــــا أوّ 
ّ
 مدخل الى الت

ّ
 عل

ّ
 نظيميم الت

 

م التنظيميمفهوم  -
 
 010 .....................................................................................................التعل

م التنظيمي -
 
عل  015........................................................................................................نشأة الت 

نظيميالتط - م الت 
 
عل ر التاريخي ملفهوم الت   014..........................................................................و 

نظيمي  - م الت 
 
عل  013.....................................................................................................أهمية الت 

نظيمي أهداف الت   - م الت 
 
 000...................................................................................................عل

م الفردي -
 
عل م التنظيمي والت 

 
عل بط بين الت   001..................................................: متطلبات الر 

 

 أ-ثانيـــــــــــــــــــا  
ّ
 ساسيات الت

ّ
 عل

ّ
 نظيميم الت

 

م الت   -
 
عل  005................................................................................................نظيميخصائص الت 

نظيمي - م الت 
 
عل  004........................................................................................................أبعاد الت 

 ية لالهتمام بالت  العوامل املؤد   -
 
 021.....................................................................نظيميم الت  عل

 مبادئ الت   -
 
 021....................................................................................................نظيمي م الت  عل

 

  ملمارسة ألاساسية املرتكزات- ثالثــــــــــــــــــــــــا
ّ
  ّعلمالت

ّ
  نظيميالت

 

 025...................................................................................................... نظيميالت   الهيكل مرونة -

لم على عةاملشج   القيادة -  024...............................................................................................التع 

 عالت   ثقافة -
 
 012........................................................................................................نظيميالت   مل

 

  سيرورة-رابعا 
ّ
علم الت

ّ
 نظيميالت

 

 عالت  خطوات  -
 
 040.................................................................................................. نظيميالت   مل

نظيمي - م الت 
 
عل  042.......................................................................................... استراتيجيات الت 

 عالت  مداخل تسريع  -
 
 045........................................................................................ نظيميالت   مل

نظيمييمع - م الت 
 
عل  044....................................................................... وسبل مواجهتها قات الت 

 

 :خالصة الفصل
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ابعالفصل  راسة امليدانيالقسم  :الر 
 للد 

 

راسة امليدانية - أ
 إلاطار املنهجي للد 

 تمهيد
 

راسة وأدوات جمع البيانات- أّولــــــــــــــــــــــــــــا
  062 .................................................................................................منهج الد 

  041 ......................................................................................................................مجاالتهاو  راسةالد   حقل-ثــــــــــــــــــــــــانيا 

 181 .........................................................................................................................راسةالد   ومجتمع نةعي  -ثــــــــــــــــــــــالثا

 
 

ة - ب  عرض وتحليل البيانات امليداني 
 

راسة   - اــــــــــــــــــــــــــــأّول
نة الد   045 ....................................................................................................وصف خصائص عي 

وزيع  -انيا ـــــــــــــــثـــــــــ
 
نظيمي بشركة ت م الت 

 
عل  031 ........................................ .البيض-والغاز الكهرباء درجة تطبيق الت 

م    -ــــالثاـــــــــــــــثـــ
 
عل م ثنائي الحلقةمدى انشغال العاملين بتحقيق الت 

 
عل  204 .................... .أحادي الحلقة بدل الت 

نظيمي    - اـــــــــــــــــــرابع م الت 
 
عل  224 ................................مدى مساهمة طبيعة الهيكل التنظيمي في إعاقة تطبيق الت 

  -خامسا 
 
عل نظيمي مدى مساهمة القيادة التنظيمية في إعاقة تطبيق الت   241 ...........................................م الت 

نظيمي  -سادسا  م الت 
 
عل  244 ..............................مدى مساهمة طبيعة الثقافة التنظيمية في إعاقة تطبيق الت 

راسة ومناقشتها -ا ــــــــــسابع
   241 ...................................................................................................... عرض نتائج الد 

 

ة خاتمة   244 ..........................................................................................................................عام 

راسة                
 230 .........................................................................................…………اقتراحات وآفاق الد 

 235 .….....................................................................................................قائمة املصادر واملراجع 

 101 .....................................................................................................................................املالحق               
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 فحةالص   عنوان الجدول
 31 موقع الدراسة من الّدراسات الّسابقة 

 65 مقارنة ما بني التعّلم أحادي احللقة وثنائّي احللقة

 103 بعض تعريفات مصطلح الّتعّلم التّنظيمي

 167 .حدود اجملاالت املستخدمة لدرجة املوافقة 

 185 ملتغّّي اجلنس وفًقا توزيع مفردات العيّنة

 186 ملتغّّي العمر وفًقا مفردات العيّنة توزيع 

 781 عليه املتحّصل العلمي املؤّهل ملتغّيّ  وفًقا  توزيع مفردات العيّنة  

 788 ملتغّّي اخلربة املهنية   وفًقا توزيع مفردات العيّنة

 788 الوظيفي املستوى ملتغّيّ  وفًقا العيّنة مفردات توزيع

 190 ".لديه اسرتاتيجية مؤسسة يف نعمل بأننا دراية لدينا فكرة تعزيز على عملهم حول املبحوثني إجابة

 717 والّضعف القّوة نقاط على للّتعرف الّشركة عمل لبيئة اسرتاتيجيا حتليال ألجراء الّشركة ميل

 وليس ككلّ  ركةالشّ  كوهنا مشكلة املشكلة حللّ  واملوظّفني اإلدارة بني مشرتكة وخطّة رؤية وجود مدى حول املبحوثني إجابة
 192 فقط واحد لقسم

 يف التفرد وعدم املخرجات،/ اخلدمة / اإلنتاج أهداف حتديد يف العمال مشاركة على الشركة اعتماد ملدى املبحوثني إجابة
 193 :االسرتاتيجية القرارات اختاذ

 ميدانية زيارات تنظيم وعن طريق بائنوالزّ  باملوّزعني بزمالئه، احتكاكه خالل من العامل تكّون مدى حول املبحوثني إجابة
 193 .ألخرى لوحدات

 194 املشكالت حلّ  على الّتدريب خالل من للّتكوين الشركة سعي مدى حول املبحوثني إجابة

 عّلمالتّ  تطبيق ممارسة مبدى املتعّلقة على العبارات املبحوثني إلجابة والرّتب احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 195 االسرتاتيجي اجملال يف التّنظيمي

 197 مجاعات/فرق يف الّعمال متوقع ملدى املبحوثني إجابة

 198 األفراد إجنازات توثيق اجل من املعلومات تكنولوجيا على الشركة اعتماد مدى حول املبحوثني إجابة

 ونشرها املعلومات اىل للوصول توفّي الّسرعة اجل من املعلومات تكنولوجيا على الشركة اعتماد مدى حول املبحوثني إجابة
 198 وثابت مستمرّ  بشكل واإلدارات األقسام بني

 واملقرتحات األفكار لتبادل بشكل مجاعي األفراد بني والّتواصل للحوار لتشجيع الشركة مسامهة مدى حول املبحوثني إجابة
 199 :العمل لتحسني

 200 اجلميع مع العملية وخرباهتم معارفهم فراداأل مشاركة مدى ملدى املبحوثني إجابة

 201 لفروعها ترسل اليت للتعليمات الشركة تطبيق مدى حول املبحوثني إجابة

 201 لتقدمي االستشارة اخلربة أصحاب من عمل فرق ببناء الشركة قيام ملدى املبحوثني إجابة
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 مبدى املتعّلقة العبارات على إلجابة املبحوثني رّتب وال املعيارية افاتواالحنر  احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 202 التنظيمي اجملال يف الّتنظيمي الّتعّلم تطبيق ممارسة

 205 التعّلم على مشّجعة بيئة إجياد خالل من الفشل على الرّتكيز الّشركة جتّنب مدى حول املبحوثني إجابة

 أو الوظيفي موقعهم عن بغض الّنظر البعض بعضهم نظر وجهات الشركة يف اجملموعة اءأعض احرتام ملدى املبحوثني إجابة
 206 أخرى اختالفات أيّ  أو ثقافتهم

 207 مستمر بشكل الّتكوين خمطط خالل من العاملني مهارات لتطوير الّشركة سعي مدى حول املبحوثني إجابة

 208 هبا املّتبعة بالسياسة املساس دون فيها القصور أوجه الشركة تصحيح حول املبحوثني إجابة

 208 أعماهلم أداء أثناء الشركة يف بالثّقة شعورهم ملدى املبحوثني إجابة

 209 االفراد تعّلم لدعم املاّدية لإلمكانات الشركة توفّي مدى حول املبحوثني إجابة

 210 الزّبون مع الّتعامل خاّصة مفهوم التسويقيلل الكامل بالوعي بالشرّكة املوظّفني مجيع حتّلي ملدى املبحوثني إجابة

 بدرجة املتعّلقة العبارات على املبحوثني والرّتب إلجابة املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 211 الثّقايف اجملال يف التّنظيمي الّتعّلم تطبيق

 يف التنظيمي التعلم تطبيق املتعّلقة بدرجة العبارات على املبحوثني إلجابة والرّتب اريةاملعي واالحنرافات احلسابية املتوّسطات
 215 الثالث اجملاالت

 بنوع املتعّلقة العبارات على إلجابة العاملني والرّتب املعياري واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 217 الّسائد الّتنظيمي الّتعّلم

 بأسلوب املتعّلقة العبارات على إلجابة العاملني والرّتب املعياري واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 223 احللقة الثنائي الّتنظيمي الّتعّلم

 224 للعاملني الّصالحيات من املزيد بتفويض الشركة مساح ملدى املبحوثني إجابة

 سّي لتدّفق الاّلزمة اإلجراءات اختاذ يف جمال األقسام إلدارة أكرب استقاللية ملنح الّشركة مساح عدم ملدى املبحوثني إجابة
 225 العمل

 226 الدنيا اإلدارية تتخذها املستويات اليت القرارات على حمكمة رقابة العليا اإلدارة فرض ملدى املبحوثني إجابة

 221 الّشركة يف الوظيفية املصاحل جلميع وظيفي حتديد وجود عدم ملدى املبحوثني إجابة

 227 مصاحل الّشركة خمتلف بني وثابت مستمرّ  بشكل املعلومات تبادل ملدى املبحوثني إجابة

 228 وأهدافها املنّظمة رؤية وضوح عدم ملدى املبحوثني إجابة

 228 األعمال أداء أثناء التعليمات بتنفيذ املوظّفني التزام ملدى املبحوثني إجابة

 229 هبا خيتّصون اجملاالت اليت يف التكوين خالل من املوظّفني قدرات لتطوير الشركة سعي ملدى املبحوثني إجابة

 230 دون غّيها الوظيفية بتخّصصاهتم الّصلة ذات املهام بتأدية املوظّفون قيام ملدى املبحوثني إجابة

 230 وقدراهتم ختّصصاهتم تناسب اليت باألعمال املوظّفون تكليف ملدى املبحوثني إجابة

 231 املوظّفني طرف من إجنازها املطلوب املهام غموض ملدى املبحوثني إجابة
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 231 والبساطة باملرونة العمل وإجراءات قواعد متّيز ملدى املبحوثني إجابة

 232 حمّددة بوظائف تقوم واليت الشركة يف التخّصصية الوظائف من كبّي عدد وجود ملدى املبحوثني إجابة

 232 الشركة هبا تقوم اليت املهام يف االزدواجية من عالية درجة وجود ملدى املبحوثني إجابة

 باهليكل املتعّلقة العبارات على إلجابة املبحوثني والرّتب ري املعيا واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 233 يالتّنظيم للّتعّلم كمعيق التنظيمي

 على املبحوثني إلجابة والرّتب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوّسطات
 239 التنظيمي اهليكل طبيعة جمال يف التنظيمي التعلم تطبيق معيقات بدرجة املتعّلقة العبارات

 240 الّتطّوري ودورها القيادة مبفهوم ضعيف وعي وجود ملدى املبحوثني إجابة

 240 دى وجود حوافز مرتفعة للقيادات ذات املهارات والقدرات اإلبداعيةإجابة املبحوثني مل

 241 والكفاءة التكوين معيار أساس على يتمّ  ال القيادية املراكز إسناد خبصوص املبحوثني إجابة

 241 لعملا مشكالت حبلّ  يتعّلق مبا بصراحة رأيهم عن للّتعبّي العاملني الشركة قيادة تشجيع ملدى املبحوثني إجابة

 242 مرضية غّي نتائج أو خطأ وجود حالة يف اآلخرين الشركة قيادة لوم ملدى املبحوثني إجابة

 243 أصحاب اخلربة واالداريني بالقادة باالحتفاظ الشركة قيادة حرص ملدى املبحوثني إجابة

 243 للموّظف تنظيمية ثقافة تكوين يف الشركة قيادة مسامهة ملدى املبحوثني إجابة

 244 حتفيزهم يف ودوره باملوظّفني الشركة قيادة ثقة ملدى املبحوثني إجابة

 بالقيادة املتعّلقة العبارات على إلجابة املبحوثني والرّتب املعياري واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 245 التّنظيمي للّتعّلم كمعيق التنظيمية

 248 للموظّفني املستمر الّتعّلم على الشركة يف الّسائدة القيم تشجيع عدم ملدى ثنياملبحو  إجابة يوّضح

 249 للزبائن توفّيها املمكن اخلدمات ألشكال وأنواع مقرتحات وضع يف املوّظف بإشراك الشركة قيام عدم ملدى املبحوثني إجابة

 249 وخططها فهاأهدا حتقيق حنو الشركة يف املوظّفني سعي ملدى املبحوثني إجابة

 250 الّرمسي الّدوام مبواعيد الشركة يف العاملني التزام ملدى املبحوثني إجابة

 251 والشفافية كالنزاهة األخالقية بالقيم الشركة يف املوّظف ارتباط عدم ملدى املبحوثني إجابة

 252 ساسية للّشركةاأل املكّونات إحدى ليست اجلماعي العمل فرق اعتبار مدى ملدى املبحوثني إجابة

 بالقيم املتعّلقة العبارات على إلجابة املبحوثني والرّتب املعياري واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 253 التّنظيمي للّتعّلم كمعيق التنظيمية

 257 القرارات اختاذ يتمّ  ةواملتكامل الّدقيقة املعلومات خالل من أنّه اعتقادهم عدم ملدى املبحوثني إجابة

 258 إضاعته عدم وينبغي مهمّ  الوقت عنصر أنّ  الشركة يف االعتقاد سيادة ملدى املبحوثني إجابة

 258 الوظيفي مستقبلهم لتطوير فرص حقيقية على حيصلوا لن بأهّنم اإلدارية القدرات ذوو األفراد اعتقاد ملدى املبحوثني إجابة

 259 الزّبائن وخدمة إرضاء على الشركة حرص دمع ملدى املبحوثني إجابة

 260 املوظفني بني اجلماعي التعاون لروح الشركة تأصيل عدم ملدى املبحوثني إجابة
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 املتعّلقة العبارات على إلجابة املبحوثني والرّتب املعياري واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 261 الّتنظيمي للّتعّلم كمعيق التنظيمية باملعتقدات

 264 االجتماعية مناسباهتم موظفيها الشركة مشاركة لعدم املبحوثني إجابة

 265 شركتنا أفراد عمل متّيز ال الفريق روح أنّ  عليه املتعارف أنّ  اعتبار ملدى املبحوثني إجابة

 265 الشركة سياسة اريةالّتج واملفاهيم الّرحبية أنّ  األفراد اعتبار ملدى املبحوثني إجابة

 266 الشركة يف ومؤثّر إجيايب دور له بأن املوّظف إثبات عدم ملدى املبحوثني إجابة

 حيتذي كنموذج بينهم فيما وال تنشرها املوظّفني بني األفضل املمارسات تشّجع ال أهّنا الشركة اعتبار ملدى املبحوثني إجابة
 267 به

 باألعراف املتعّلقة العبارات على إلجابة املبحوثني والرّتب املعياري واالحنراف احلسابية توّسطاتوامل املئوية والّنسب الّتكرارات
 268 التّنظيمي للّتعّلم كمعيق التنظيمية

 271 التأهيل بدورات بااللتحاق ذاتيا املوظفون يبادر أال توّقع ملدى املبحوثني إجابة

 272 من العاملني اجملتهدين مكافأة على الشركة حرص عدم توّقع سيادة ملدى املبحوثني إجابة

 بالعمل املتعلقة القرارات معظم فرصة اختاذ معني عمل إجناز عن املسئول وظف امل إتاحة عدم توّقع ملدى املبحوثني إجابة
 273 املباشر رئيسة إىل الرجوع دون

 273 واضح ومعلن تسلسل خالل من ترقيتهم تتمّ  أن املوظّفني توّقع عدم ملدى املبحوثني إجابة

 274 العالقة الوظيفية إطار يف باحرتام املوظف العمل رئيس معاملة عدم توّقع ملدى املبحوثني إجابة

 275 جديد هو ما لكل املوظّفني من للتغّي مقاومة وجود توّقع ملدى املبحوثني إجابة

 املتعّلقة العبارات على املبحوثني والرّتب إلجابة عياريامل واالحنراف احلسابية واملتوّسطات املئوية والّنسب الّتكرارات
 275 الّتنظيمي للّتعّلم كمعيق التنظيمية بالتوّقعات

 التعلم تطبيق معيقات املتعّلقة بدرجة العبارات على املبحوثني إلجابة والرّتب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوّسطات
 278 ظيميةالّتن بالثّقافة املتعّلقة التنظيمي

 التعلم تطبيق معيقات املتعّلقة بدرجة العبارات على املبحوثني إلجابة والرّتب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوّسطات
 280 التنظيمي
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 فحةالص  رقم  عنوان ال رقم الشكل
 12 راسةمنوذج الد   10
 45 يوض ح الت مييز بني التعليم والتدريب والتعلم  10
 50 يوض ح شروط الت عل م الفردي 10
 52 يوض ح عجلة الت عل م الفردي 10
 55 يوض ح تكامل مستويات الت عل م الت نظيمي 10
 61 عل ميوض ح احللقة األحادية للت   10
 64 يوض ح احللقة الثنائية للت عل م 10
 67 "أرغريس وشون"يوض ح املستويات الثالث للت عل م حسب  10
 88 يوض ح نظريات الت عل م وروادها 10
 174 الت نظيمي والت مييز بينهما والت عل م الفردي الت عل م الر بط بني عملية يوض ح 01
 178 يوض ح اهليكل التنظيمي العام جملمع سونلغاز 00
 159 بالبي ض للغرب اهليكل التنظيمي العام لشركة توزيع الكهرباء والغازيوض ح  12
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 اإلنسانية، جاربالت  تكوين يف وأساسا طبيعية، األكثر األنشطة من لألفراد سبةبالن  معل الت  يعترب

 شياءأ متعل  للفرد ميكن واحد يوم ففي حياته، طيلة هبا القيام عن الفرد فيتوق  ال اليتاألشياء ومن

(1)".شيئا متعل  قد يكون أن بدون عديدة امأي  متر أن املمكن من هأن  كما كثرية،
 على املاضي القرن مخسينيات يف مةاملنظ  إىل انتقل هأن  إال  األفراد على حكرا كان البداية يف علمالت 

االهتمام تزايدوSimon."(2) يد لتقد م ملح ة اسرتاتيجية ضرورة بوصفه األخرية الس نوات يف به
ات مع عاملالت  يف حاسم بشكل يسهم إذ وبقائها، املؤس سات  .احمليطة املتغري 

اليتتتعل أصبحالقرنقرناملنظ  ومة األفراد، ميارسه منأفضلما نقلاملعرفةبنيأجزائهاتنم
هي بني املعلومة التشاركياوتنساب العمل مستها تد  كلها، ال ملاالتعاوين، حلول إلجياد جهدا خر

 ميستعصي وعلمية منهجية بطريقة معيقات من واالحتفاظ،دروسةعليها معارفها لرمسلة تسعى
.مبقدراهتاالفكريةدونأنتصبحتابعةألفرادها،قادرةعلىاالستفادةمنهذهاملعرفةوقتماشاءت

ذلكلروسوجربةوالد واخلربةوالت املهمةإىلاملعرفةوحتتاجاملنظماتيفحاالتاختاذالقرارات
وناسقومرتابطجبوانبهميكنظاممتنظيمالت عل الت فإن  يعتربكأسلوبجديداالجتماعية اإلنسانية،

لتحويلالت .مةعلىرمسلةمعارفهايساعداملنظ  يعدوالذيمتنظيمي،مالفرديإىلتعل عل ويساعدها
لتفاعلاملنظ  ناجعة ومتكنيالقادةمنتطويرقدراتوقابليةاألعضاءلفهمسريأداة مةمعبيئتها

.ناألخريةمناختاذقراراتترقىلتحقيقأهدافهابكفاءةعاليةمك ت،لتمةاملنظ 
املنظ  الت لكن حتقيق تستطيع ال الت عل مات إال م نظيمي منبوجود بالكثري تتمت ع كفاءات

اخلصائصظاهرةكانتأمكامنةتتمايزعنباقاملنظ مات،واليقتصردورهافقطيفإجنازاملهامبل
ب اسرتاتيجي،هلا الت كفاءاتعد على حييطكي قادرة ما الن فمع عنأعمارهابغض رغبةظر وهلا

.معل جاحمةللت 
 هناية املاضيسبعيناتفمنذ الت جتل القرن الت عل ى الت م على االعتماد مها بنمطني جربةنظيمي

ميلكهخرىوحتسنيوتعديلماماتاألمشاكلهاأواالستفادةمنجتارباملنظ مةحلل اتيةللمنظ الذ 
.نظيمالت 

                                           
(1)
 -David A. Garvin, “Learning in action (A guide to putting the learning organization to work)”, Harvard 

business school press, USA, 2000, p3. 
(2)
 -Charlotte Fillol, " Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel une étude de cas chez EDF", 

XVème conférence internationale de mangement stratégique, Genève, 13-16 juin, 2006, p4-5. 
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راتوأنتلتزمطو ساتاالقتصاديةأنتواكبالت زمعلىاملؤس وبطبيعةاحلالفقدأصبحمنالل 
للت  مرن املستجد كي بأسلوب مع كانف مهما أعضائها بني وتنشرها إليها املعرفة تنقل وبأن ات
.يادةإىلمصافالر هاشأهناأنتوصلمنلتتحولإىلسلوكاتجديدة.موقعهمالوظيفي

 تطبيقهوأن ،مالتنظيميموجودعل الت فيهاأن لقدقامالطالببإجراءدراسىةاستطلعيةوتبني 
شركةسونلغازهلاحجمأعمالكبري،غممنأن املنالبالر سهلراسةليسباألمرالد سةحمل باملؤس 

مؤث  موقف يف والد جيعلها اجلزائري االقتصادي القطاع داخل م ر ضرورةويل، عليها يستوجب ا
سةالوحيدةيفاجلزائركماتعتربسونلغازاملؤس .ةنظيميةواإلداريةوالفني اجملاالتالت حديثيفشت الت 

.صةيفإنتاجونقلوتوزيعالكهرباءوالغازاملتخص 
هناعرضةأمداعمونللمعرفة،إال زونبأهن يتمي ادهادا،فأفرركةتطلبمستوىتعليمياحمد الش 

الض  من الد للعديد الت غوط نتيجة واالقتصادية املعيقاتوج ولية من لكثري وعرضة العاملية، حنو ه
الت  بنو نظيمية املرتبطة القيادةعل عالت ذاتاألبعاد اهليكلالتنظيميوثقافةالس ائدةموطبيعة ،وطبيعة

أوبأخرىأداءالفرديتأث ن أذلكةألداءأفرادها،مة،فأداءشركةسونلغازدال نظ العاملوامل ربصورة
.معل الت ةبعملي 

أمه  ورغم املوضوع املنظ أضحىالذيية لرتقية األساسية احملاور فإن أحد ةاحمللي ملكتبةامات
نظيميمالت عل الت موضوعتناولاستدعىايةم يفالبيئةاحملل هذاالش أنتفتقرإىلحبوثودراساتيف

وقدت عر ت الوحماولة الد فعلىمعيقاتتطبيقه، يفتقسيمهاته تناولنا إذ فصول، إىلأربعة راسة
األو  وأمه الفصل اختيارها وأسباب مشكلة يتهال أهدافها جانب إىل مفاهيمها اوتساؤالهتوحتديد

نظيمي،مالت عل ابقةاليتتناولتالت راساتالس للبعضالد فص ،وختمناهذاالفصلبعرضماوفرضياهت
مالفرديمفهومهوتعريفعل ظريمنالبحثمنحيثالت صللجانبالن اينفقدخص االفصلالث أم 

املساو املفاهيم كالتقبعض له وختمناوالت عليمة وطبيعته، أنواعه مستوياته، شروطه، الفصلدريب،
.مالفرديعل الت اتري نظاينبأهمالث 

تطر قنا الت الثالثيفالفصلكما أساسياتهث وهمبفهومانطلقانظيميومعيقاته،مالت عل ملاهية
.وصوالملعيقاتهيةملمارستهوسريورتهانطلقامنخطواتهباملرتكزاتاألساس

الر  الفصل ابع خص صناه للد املنهجيلإلطار راسة احلامليداني ة خلل من عن منهجيتهاديث
 مجع ث بياناهتاوأدوات الد ، حقل عن عرضاحلديث وكذا البحثوعيناته، وجمتمع وجماالهتا راسة

.واآلفاقراسةومناقشتهاواقرتاحبعضالتوصياتعرضنتائجالد بعتبوحتليلالبياناتامليدانيةاليتات 



 

صل ّولا الف   لأ 
 

  الاطار املنهجي للّدراسة
 

 :تمهيد

 راسةالّد  إشكالية - اـأوّل
 موضوع الّدراسة اختيار مبّررات - اـثاني
 الّدراسة أهّمّية موضوع -   اـثالث

 الّتحديد إلاجرائي ملفاهيم الّدراسة-        ارابع
 أهداف الّدراسة -خامسا 
 تساؤالت وفرضيات الّدراسة -سادسا 
 نموذج الّدراسة -سابعاـ 

 الّدراسة الحالية  ها معتقاطع و   عرض الّدراسات السابقة  - ثامناـ                

 راسةصعوبات الّد   -تاسـعا                

 :خالصة
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 البحث يف الباحث يدرجها اليت العناصر أهم   أحد هو راسةللد   واملفاهيمي املنهجي اإلطار
 الد راسة، جوانب وخمتلف العام ة األفكار وتقريب وتسهيل يف توضيح من دور له ملا وذلك العلمي
عمل فاعلة، وهو طريقة  .العلم طلبة أو للباحثني، األمر يسه ل قد مم ا أن حتتويه ميكن ما جل   وتقدمي

 ،يعتمدها الباحث يف حتديد وجهة نظره، من خالل معاجلة اإلشكالية اليت اختارها موضوعا لدراسته
ومن سياق هذا سيتم  التطر ق لتحديد موضوع الد راسة ومرب رات اختيارها وبيان أمه يتها، وصوال إىل 

. ا وفرضياهتا ووضع منوذج للد راسةالت حديد اإلجرائي ألهم املفاهيم الواردة فيها وأهدافها وتساؤالهت
 تشاهبها ومدى الدراسة مبوضوع الص لة ذات الد راسات الس ابقة ويف آخر الفصل استعرضنا بعض

استفادة الطالب منها، مث  تطر قنا أخريا إىل الص عوبات اليت  ومدى احلالية الد راسة مع واختالفها
 .  واجهتنا أثناء قيامنا هبذه الدراسة

 

  :الّدراسة  إشكالية  -أوال 
ة  واشتداد قو  غري  ابت الوحيد فيه هو الت  حديات، عامل الث  نعيش يف عامل فيه الكثري من الت   حنن

وظهور  ،ر اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالطو  املنافسة، عامل مسته االنفجار املعريف، والت  
ا ضمن ، مم  الربق انتشر بسرعة ث فيها شيء إال  جعل من العامل قرية صغرية ال حيد ،نرتنت والعوملةاأل

بل وانسابت بني العاملني فحسب  ماتعملية انتقال املعارف وتشارك املعلومات ليس فقط يف املنظ  
 .أنفسهم

نتاج ع اإلولوجي وتنو  كنر التطو  الت   امل يعد فيهيت قواعد املنافسة ال تغري  تر اهلائل طو  ومع هذا الت  
مة واستمراريتها، فقد بانت يف لعوامل األساسية الوحيدة اليت تضمن بقاء املنظ  كلفة، اومشاكل الت  

مات تتساءل من جدوى صرف األموال لتدريب العاملني األفق مشكلة حقيقية جعلت املنظ  
بح، فربغم وجود ي أو معريف يعود عليها بالر  كوين أثر ماد  دريب والت  وتكوينهم دون أن يكون هلذا الت  

ه بعيد على واقع موه، ألن  العاملني باتوا غري قادرين على تطبيق ماتعل   أن   إال   ،كويندريب والت  مراكز للت  
 ، أساليب حديثةافضة لتبن  نظيمية الر  غيري من طرف قياداهتم الت  م والت  عل  عملهم أو هناك عدم رغبة للت  

م هو مفتاح عل  الت    املقتنعة بنن  يف طرق أداء األعمال وغري الس ريعةات غري  ف مع الت  كي  افضة للت  الر  و 
ا أفرز نافسية، مم  ر الوحيد للميزة الت  دم املتواصل هو املصعل  الت   مة وفعاليتها وأن  دميومة كفاءة املنظ  

 .مشكلة غياب الوعي مبفهوم القيادة
ض عنه ثمني لألفراد املبدعني متخ  حفيز والت  مات، فغياب عامل الت  مشكلة أخرى واجهت املنظ  

مة اليت صرفت على تكوينهم وتدريبهم أمواال طائلة، فنصبحت رات وكفاءات املنظ  ملقد   ف حاد  نزي
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موه مات أن حتتفظ مبعارفهم وحصيلة ما تعل  عاجزة عن االحتفاظ برأس ماهلا الفكري، فكيف للمنظ  
ها يف هتا وضعفداخال وخارجا لتستعني هبم ملعاجلة مشاكلها وعدم تكرار أخطائها ومعرفة نقاط قو  

 . هديدات احمليطة ببيئتها اخلارجيةاخلية، ومعرفة الت  بيئتها الد  
ا أن تبقى تراوح مكاهنا معتمدة على مات نفسها أمام معضلة كبرية، إم  هنا وجدت املنظ  

نافسية اليت طحية اليت مل تعد كافية لالستمرارية لتنمني تلك القدرة الت  اهلا ومعارفهم الس  مهارات عم  
أو ضرورة قيامها بالبحث عن أساليب ومزايا ،رات العامل اجلديد املشبع باملورد املعلومايتتواكب تطو  

غريات جارب واألنظمة القدمية والت  بإعادة الت   املكتفيةقليدية تنافسية جديدة بعيدة عن األشكال الت  
البشرية هي وحدها  املوارد م اإلنسان وأن تعرتف بنن  مات كما يتعل  م املنظ  تتعل   طحية مبعىن أن  الس  

مة ل قيمي من أصول املنظ  ورد بيئة خصبة لالستثمار فيه، وأصهذا امل مصدر امليزة واملعرفة واملهارة وأن  
ى هذا املورد ليس فقط آلة مربجمة تتلق   ي عن فكرة اعتباره ككلفة إضافية، و أن  خل  ه آن األوان للت  وأن  
تها إىل أفعال بل عقل أيضا له القدرة على فهم عليمات وحيرص على تنفيذها وترمجوامر والت  األ
 .  ات البيئيةغري  الت  

 

 متلك و للت علم كوحدة تبدو املؤس سة وجيعل والن جاح، للت مي ز فرصا الت نظيمي خيلق الت عل م كما
 ي اتاألساس ى إىل اهتزازأد   الذي األمر املختلفة؛ املعرفة فروع على تنثريات هلا مشرتكة، وبالت ايل رؤية

  .الض غوط تلك ملواجهة اليوم مؤس سات متارسه حتد   الت نظيمي الت عل م وأصبح لإلدارة الت قليدي ة اجلوهري ة
ات توظ ف ال املؤس سات اليت إن    قد مكامنها رعاية يف وتفشل ناجحة بصورة الت نظيمية التغري 

 جمموعة تثبيت من ميك نها الت نظيمي عل مالت   مفهوم تبن  املؤس سة أن   وكما بني اخلاسرين، من نفسها جتد
 (1) .اليومية يف ممارستها األعمال أداء سبل األفكار وكذلكو  القيم من

الت حو ل إىل أساليب إدارية أكثر حداثة وفعالية  اسة سونلغاز نظام مفتوح عليهتعد  مؤس  
ة، فقد بات اليوم من تساعدها على حتقيق الت مي ز، ولن يتنت ى ذلك إال  بإطارات كفؤة ومتعل م

وبنسرع الط رق  هذه العمليةالض روري فهم عملية الت عل م التنظيمي من خالل دمج مجيع العاملني يف 
  (2). أكرب من مستوى الت غري  احلاصل يف البيئة اخلارجية للمنظ مة الت عل م املتاحة وأن يكون مستوى هذا

                                     
 التنظيمي، الّذاكرة الّسلوك (المعاصرة بالمفاهيم وعالقتهما المتعّلمة والمنّظمة التنظيمي لتعّلما "العبادي، دباس فوزي هاشم البغدادي، حسني هادي عادل -( 1)

 .11ص ، األردن، والت وزيع، عم ان، للن شر الور اق مؤس سة ،1، ط» التنظيمي األداء المعلومات، إدارة المعرفة، إدارة التنظيمية،
 لنيل مذك رة مقد مة ،"باألغواط  والغاز الكهرباء توزيع عّمال مديريّة ة منعيّن العاملين دراسة ميدانّية على وعالقته بتمكين الّتنظيمي الّتعّلم"جو ادي،  بلقاسم -(2)

 .3، ص5111. بسكرة، اجلزائر حممد خيضر، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ماجستري يف علم الن فس، قسم العلوم االجتماعي ة، كل ي ة شهادة
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 وإدارة نظيميالت   لوكالس   احلديثة يف املوضوعات من يعد   التنظيمي معل  الت   قات تطبيقيمع دراسة
 علم حد   على- احمللية البيئة يف ةخاص   – كافية ميدانية بدراسات حتظ مل واليت البشرية، املوارد

 ،اخلارجية البيئة على وانفتاحه والغاز الكهرباء لقطاع جاريةوالت   اخلدمية للط بيعةونظرا  ،-البالط  
 هذا نظرا ألمهية -البي ض-سونلغاز شركة يف بدراسة ميدانية املوضوع ذاه تناول البالط   سيحاول

 .احليوي االسرتاتيجي القطاع
دة وسهلة، بل نظيمي ليست ممه  م الت  عل  ريق إىل الت  الط   ن  إنظيمي إىل م الت  عل  وتشري أدبيات الت  
 .واجملتمعمة قات اليت تقف يف طريقها، وذلك على صعيد املنظ  ييواجهها العديد من املع

نظيمي تتمث ل يف أمناط قات للت عل م الت  يمات تعاين عادة من معأن  املنظ   (Senge)يوض ح سينج 
ات فالس لطة، والس ياسة . سلوكي ة غري حمابية الكتساب الفكر اجلديد واالستجابة الس ريعة للمتغري 

أخرى متمث لة يف اهليكل نظيمي فهناك عوائق ليست هي فقط العوائق اليت تقف أمام الت عل م الت  
م الومهي، الث قافة الت نظيمية، االستقرار البيئي باإلضافة إىل االفتقار إىل عل  الت   ،الت نظيمي، املركزي ة اإلدارية

إىل حد  ما فان  هذه العقبات تعمل يف كاف ة اجملاالت ومجيع و . القيادات الواعي ة بنمه ية الت عل م الت نظيمي
 (1).ت نظيميةاجلهات الفاعلة ال
م عل  الت  تطبيق حتول دون  املعيقات اليتاإلشكالية احملوري ة هلذه الد راسة تكمن يف معرفة ومنه فإن  

  :مفادهالر ئيسي الذي  نطرح الت ساؤلاجلزائرية ومن هذا املنطلق  باملؤس سة نظيميالت  
معيقات ال أهمّ  و ما هيما هي درجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي في المؤّسسة الجزائرية 

 ؟ ه في المؤّسسة الجزائرية غير مساندة لتطبيقالتنظيمية ال
 

 : الّدراسة مبّررات اختيار موضوع – ثانيا
 :إىلالت الية واليت صن فت  لألسباب هذه الد راسة اختيار ت  

 

 :فيما يلي الّذاتّية وتتمّثلاألسباب  –أّوال  
توزيع الكهرباء والغاز مديرية  –سونلغاز  لشركةقع اجلغرايف ق باملو خصي يتعل  بب الش  افع والس  الد   إن   

واستقاء ما استدعت ظروف البحث إىل ذلك، ل كل  نق  هولة يف الت  ر عامل الس  يوف   الذيالبي ض 
من املقابالت مع  هبا ال بنس وإجراء جمموعةسة للمؤس   واملصاحل الت ابعةمن خمتلف األقسام  املعلومات

                                     
(1) - Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K., Organizational Learning and continuous Improvement. The International Journal 
of Organizational Analysis, 31, 1991 , p نقال عن رضا نعيجة 
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 هر املزيد من اجلهد إلمتامف من أعباء البحث ويوف  ت وهذا من شننه أن خيف  املسؤولني دون صعوبا
 .املنشودوحتقيق اهلدف 

 :فيما يلي الموضوعّية وتتمّثلاألسباب  –ثانيا 
ـدفة أو مل يكن مبحض الص   – البيض-والغاز لكهرباءا وزيعت  شركة – سونلغاز سةإن اختيارنا ملؤس   
يف داخل احمليط  بةومسعة طي  سة من مسات بارزة ع به هذه املؤس  ملا تتمت  لقائية بل كان مقصودا نظرا الت  

 .اجلزائريسايت االقتصادي املؤس  
ف سونلغاز سنويا آالف توظ  " املستحدثة ملناصب عمل يف اجلزائر"ركات إحدى أكرب الش   تعترب 

 (1) .العاملةاليد 
واحدة  املستوى الوطن حيث تعد   لىع واإلسرتاتيجيةة تعترب مؤسسة سونلغاز من املؤسسات اهلام   

واملتخص صة سة الوحيدة يف اجلزائر عترب املؤس  تسات اليت يقوم عليها االقتصاد اجلزائري، كما من املؤس  
 .والغاز وتوزيع الكهرباءإنتاج ونقل  يف

القيمية  على املنظومة املباشرة وتنثرياهتا اجلزائري اجملتمع شهدها اليت األبعاد متعد دة تالت حو ال 
 .القتصاديةاملؤسسات ا على والعالقاتية ةاالقتصادي ،ةاالجتماعي

تدعيم  وننمل يف حدود اطالعنا وذلك يفراسات حول هذا املوضوع يف اجلزائر، ديدة للد  ة الش  القل   
 .راسةالد   وإفادهتم هبذهني املهتم  

 

 

 :الّدراسة أهمّية-ثالثا 
 الن شاط دميومة ضمان يف ودور الت عل م الت نظيمي امهةمس من انطالقا تنيت الد راسة يةأمه   إن  

 حتقيقه مداخل وتنو ع فيه املؤث رة العوامل وتعق د األخري هذا حتقيق صعوبة ومع االقتصادي للمؤس سات
 لإلمكانات حيتاج فهو مؤس سة، لكل   يسرية بصورة متاحة ليست وطلبه هسبل الوصول إلي فإن  

 هذا ويف .العملية هذه يف الر ئيسي والفاعل احملف ز البشري للرأمسال ضافةإ والت كنولوجيات واألموال،
الشديدة  املنافسة ظل   يف اجلديد تقد م ال اليت املؤس سة فإن الد ائم والت غيري يت سم بالس رعة الذي العامل

ا ال تصمد  .حمالة ال فإهن 
قات اليت ينظيمي، واملعم الت  عل  م الت  ف على مفهو عر  ا وهو الت  راسة احلالية موضوعا مهم  تتناول الد  

ية تنثري هذه العوامل مة بنمه  ا يزيد من معرفة املنظ  مم   هدون تطبيق واليت حتولمة تواجه العاملني باملنظ  
                                     

(1)
 - http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/73917- consulté le 15-07-2019 

http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/73917-2019-07-15
http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/73917-2019-07-15
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ات البيئي  ة حتويل منظماهتم إىل منظ  م وكيفي  عل  ة الت  على عملي   ة مات تعل مي ة قادرة على استيعاب التغري 
 .راسةى الباحث ضرورة إجراء هذه الد  املختلفة، لذلك رأ

 
 

 :الّدراسةاإلجرائي لمفاهيم  الّتحديد- رابعا
الطالب  ستهل  ي  (Voltere)ل  د مصطلحاتك، هي مقولة مشهورة تتحد ث معي حد  قبل أن 

معيقات تطبيق الت عل م "هذه اجلزئية حتديد مفاهيم دراسته املوسومة بـ خاللاول من حيو  حديثه
سة اليت خيلط يف تسميتها العديد من مبصطلح املؤس   انطالقاوهذا " املؤس سة اجلزائرية الت نظيمي يف 

مة، أو املصنع، أو املنشنة، اجلامعة، املقاولة، احملل، الباحثني فهناك من يشري إليها بتسمية املنظ  
 هذه هناك من يفر ق بني غم من أن  وبالر  الت سميات املختلفة، وغريها من ، الش ركة اجلمعية 

وجود لفرق ال أن  الط البعترب يا هذه ستندراسإال  أن ه من خالل   ،املصطلحات يف طبيعتها ومعناها
  املؤس سة و الش ركةعتمد على مصطلح ية س، ومن ث  هلا املعىن نفسه كر، وأن  ابقة الذ  الس   اتسميبني الت  

 

هلا يف الد راسة الن ظرية  نتعر ضسوقد استخدمنا يف هذه الد راسة العديد من املفاهيم، واليت   
  :وهيومنها أيضا ما يتعل ق بالد راسة امليداني ة 

 L’apprentissage organisationnel :الّتنظيمي معلّ التّ  .1
تسعى  ومن خالله ماتخيتربه العاملني داخل املنظ   الذي العملي ة الت فاعلية املتكاملة هو تلك

جارب اليت يعيشوهنا يف يع معارفهم ومهاراهتم من خالل الت  على توس املنظ مة إىل مساعدة موظ فيها
 ،معها داخليا وخارجيا والتكي ف قدراهتا الكل ية وتطوير ذاهتا وعالقاهتا مع بيئتها وبتطوير. العمل

. والفاعلي ة ةالت طو ر املستمر والكفاء املنظ مة إلحداث يف وتعبئة العاملني ليكونوا وكالء ملتابعة املعرفة
 .مةمة متعل  مة وحتسني أدائها وحتويلها إىل منظ  وسيلة لتصحيح أخطاء املنظ   الت عل م الت نظيمي عد  ي اكم

 :التنظيمي معلّ التّ  درجة تطبيق .2
الت نظيمي بشركة توزيع الكهرباء والغاز بالبيض، قمنا باعتماد  الت عل ملقياس درجة تطبيق  

قياس مؤش رات كل  جمال نستطيع معرفة  ومن خالل جماالته الثالث االسرتاتيجي والتنظيمي والثقايف،
التنظيمي، وللوصول للنتيجة قمنا باعتماد املتوس ط احلسايب لقياس الت عل م درجة مستوى تطبيق 

  .واالحنرافات املعيارية والر تبالعينة اجتاهات أفراد 
 

 Application d'apprentissage organisationnel :التنظيمي التعلم تطبيق .3
  Apprentissage en boucle unique:الحلقة أحادي ملّ تع - أ



 

نظيمي
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 واملفاهيمي املنهجي الاطار :الفصل ألاّول                                                  معيقات تطبيق الت

- 9 - 

 

 طرق حتديد يف مشاركة بداخلها، للعلم تقسيم تكوينها، يف عتنو   تضم   :فرق يف الالعم   يتموقع 
 .إقصاء أي دون فنياملوظ   بني للخربات تبادل هناك .بداخلها االتصال

 .العمل نتائج مراقبة يف دور للعامل ويكون العمل، وأهداف العمل، حمتوى حتديد يف الالعم   يساهم 
 داخلي عمل دوران .ةاهلريارشي   املستويات يف املبالغة وعدم سيريالت   ةمركزي   غياب :العمل تنظيم  

 .اخلطن يف واحلق احلوار يشمل .تشاركي تسيري .األقسامو  املصاحل برؤساء خاص  
 دروس تنظيمأخرى  لوحدات ةميداني   زيارات تنظيم ال،العم   بني والكفاءات اخلربات تبادل :ت كوين 

 واالحتكاك .بائنوالز   عنيباملوز   االحتكاك .مجاعي بشكل املشكالت حل   على دريبالت   .وملتقيات
 .شبيهة أحرى ساتمؤس   خبربات

  Apprentissage en double boucle:الحلقة ثنائي تعلم - ب
 :إىل إضافة أعاله املذكورة راتاملؤش   كل وجود  
 .املهني ة وتصر فاته عمله، وطريقة تفكريه، لطريقة العامل تغيري  
 خارطته متدع   مشكالت مواجهة يف خربته من نابعة جديدة اقرتاحات تقدمي يف العاملمسامهة   
 .هنيةالذ  
 .العامل إليها ينتمي اليت املنظمة بلهاتق ،العامل متعل   من نابعة جديدة وطرق عمل أفكار تبن   

 

  Obstacles à la mise en œuvre de l'apprentissage organisationnel: التّنظيميم علّ التّ  تطبيق قاتيمع .4
ا يعر ف املعيقات (مصطفى خاطر) نميـة مـوذج املثـايل للت  ي االحنراف عـن الن  لعوامل اليت تؤد  ا بنهن 

ا   (1)". نظـيموحتـول دون حتقيـق األهـداف الـيت يسـعى إليهـا الت   سـلبيا ـا سـلوكيا تعـن اجتاهكما أهن 
أي حتقيـق  عنوسـلوكاته الـيت قـد تعوقـه اجملتمع غيـري قـد يصـطدم بـنفراد فاملخط ط الذي يرسم خطط الت  

افـريى '' روبـريت مريتـون''أمـا  (2) .ط أن يسري وفقا لهلوك الذي يريد املخط  أمناط الس  من  نتـائج غـري  بنهن 
 (3) .الوظيفيـةاملعوقـات ـد علـى فكـرة عـة، كمـا أك  متوق  

 :إجرائيا التّنظيمية المعيقات تعريف ميكن ومنه
 والغاز لكهرباءا وزيعت  بشركة نظيمي م الت  عل  تطبيق الت   دون حتول اليت ياتحد  والت   عوباتالص   وهي-

 :تتمث ل يف الت ايل ة قات تنظيمي  يل يف معوتتمث   البيض
                                     

(1)
، 5111، دط، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، "نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع: تنمية الجماعات المحلية ' ،خاطر أمحد مصطفى  -
 .161ص

(2)
 .مرجع نفسهال،  خاطر أمحد مصطفى  -

 .13، ص1993،دار املعارف، اإلسكندرية، مصر،  4، ط"اسة التنظيمالنظرية االجتماعية ودر "، حلسين السيد - (3)
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 الت عل م أحادي احللقة بدل الت عل م ثنائي احللقةبانشغال العاملني بتحقيق متعل قة  تمعيقا. 
  باهلياكل الت نظيمي ة اليت تت صف باجلمود واملرتكزة على تسلسل وظيفي ال يوف ر متعل قة  تمعيقا

وال يوف ر مناخا تنظيمي ا اجيابي ا حيق ق الر ضا عن . فضاء مساعدا النسياب املعلومة بني قطاعات الت نظيم
 .منظ مة بعيدا عن الص راعات التنظيميةالعمل والوالء لل

  واملتمس كة باإلجراءات  نظيميم الت  عل  ية الت  ة بنمه  الواعي  باملواصفات القيادي ة الغري متعل قة  معيقات
 .الر وتيني ة ومقاومة الت غيري واحتكارها املعلومة

  نظيمي ة، وقيم سائدة، من معتقدات ت اثقافة تنظيمي ة تعيق التعل م وما يساندهبمتعل قة  معيقات
 .ومعايري وتوق عات

 :للمؤّسسةالّتعريف اإلجرائي  .1
   Boudon Raymond بوريكو وفرانسوا; رميون بودون(لـ االجتماعقدي لعلم حسب املعجم الن  

Bourricaud François  ) د هم علماءِ  سة معىن حمد  ل من سعى إىل إعطاء كلمة مؤس  أو   ن  فإ
من قبل دراستها  ه ت  ،مع العلم أن  (Durkheim Émile،امييل دوركامي)سة ابعني ملدر الت   االجتماع

 حصرها وتكوين مفهومها، إىل "دوركامي" مبنظوٍر تارخيي ومقارن ، بينما سعى أتباع االنرتوبولوجيني 
ا   نةة معيجملموعة اجتماعي   زةملزمة وممي  وإىل حد  ما ثابتة،  فكريحساس والت  اإلأساليب للعمل و على أهن 

لوكي من أساليب سة يف اجلانب الس  حصروا مفهوم املؤس   "دوركامي"أتباع  ايل جند أن  ، وبالت  (1)
ى بقيمها وثقافتها فتنعكس على اليت تنشن هبا وتتغذ   االجتماعيةوأحاسيس وفكر للعمل وللمجموعة 

 . سة ككل  مسعة وهوية املؤس  
ا( Weber Max")ماكس فيرب" فهاوعر   وظائفي حيتوي على جمموعة  بريوقراطي تركيب: "على أهن 

إىل وجود  باإلضافةمة، منظ   مكتب ويف كل   سة يف كل  د شكل املؤس  اليت حتد   واإلجراءاتمن القواعد 
 (2) .قسم لطة وحدود كل  قات الس  قات وتدف  الد الع حيد  هيكل تركييب معني  

 ظريـــة البنائيـــةأحـــد أصـــحاب الن   (Parsons Talcott) "تالكوت بارسونز"فــي املقابــل جنـــد أن 
ا  يف حليـل كوحـدة بنائيـة   ، للت  املالئمةنظيميـة الت   األمناطبـة مـن جمموعة مرك  الوظيفية عر فها على أهن 

 (3) .مسـتقر ةالثابتـة بصـورة  األدوارميكـن وصـفها كمجموعـة مـن    املؤس سة ، كمـا أن  االجتماعي الن سـق

                                     
(1)

 .4، ص1986سليم حداد، املؤس سة اجلامعية للد راسات والن شر والت وزيع، بريوت، لبنان، : ، تر1، ط"المعجم النقدي لعلم االجتماع"بوريكو، .ف.بودون -
(2)

 161، ص1994مطبعة الن هضة العربية، القاهرة، مصر، ، دط، "معجم مصطلحات العلوم اإلدارية"امحد زكي بدوي، -
 .35ص  ،5113 ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 5ج، دط، "الّنظرية السوسيولوجية المعاصرة: الّنظرية في علم االجتماع" ،عبد اهلل حممد عبد الرمحان - (3)
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وحـدة : "ـاعلـى أهن   عر ف املؤس سة( Etzioni Amitai")أميتـاي إتزيوين" ـل جنـد أن  فـي املقاب
 (1) ".نيـت بقصـد، وأعيـد بناؤهـا لتحقيـق أهـداف حمـدودةباجتماعيـة أو جمموعـات إنسـانية 

ديا هلا سة اقتصااملؤس   ا يعن أن  مم   االقتصاديعلى اجلانب رك ز يف تعريفه للمؤس سة )طنيةالبلقاسم س
تنظيم اقتصادي  كل  "فعر فها ب. قانونية واجتماعية واستقاللية مالية وهدف رحبيخصوصيات 

من أجل حتويل أو تبادل  اإلنتاج، هدفه دمج عوامل قانوين واجتماعي معني   إطارماليا، يف  مستقل  
شروط ، وهذا ضمن مالئمةلع واخلدمات مع أعوان اقتصاديني آخرين، بغرض حتقيق نتيجة الس  

 (2)".  نشاطاهتاماين الذي توجد فيه، وتبعا لنوع وحجم ز املكاين والز  احلي   باختالفاقتصادية ختتلف 
هي تلك "قائال هلا،  الس وسيولوجيعلى اجلانب يف تعريفه للمؤس سة  رك ز(Briefs) راملفك   

ج ماد ي وهذا وفق قصد احلصول على منت( العم ال)اهليكلة واإلطار الذي يتم  فيه النشاط البشري 
تت فق وطبيعة األنساق، فداخل املؤس سة اإلنتاجية جند الوحدات املاد ية كاآلالت  تقوانني وسلوكيا

  (3) .والعم ال واملشرفني، من خالل الت فاعل والن شاط بني العم ال يف عملية العمل يتم  اإلنتاج
تنظيم اقتصادي لغاز بوالية البيض فهي وكون دراستنا تتناول شركة توزيع الكهرباء وا إجرائيا أم ا

، مسؤولة عن توزيع الكهرباء والغاز إضافة اىل شراء قانوين واجتماعي  إطارماليا، يف  مستقل   معني 
الطاقة الكهربائية والغاز وبيعها للز بائن، ومن مهامها كذلك فصل املهام الت جارية والت قنية لديها، 

ربائية والغازية، كما هتتم بالبىن الت حتية والعمل على تعزيز القدرات إضافة اىل الفصل بني الط اقة الكه
 .  القيادية على مجيع مستويات الش ركة

 

 :الّدراسة أهداف- خامسا
الكشف عن مفهوم الت عل م الت نظيمي واملعيقات اليت  يف الد راسة هلذه الر ئيسي اهلدف يكمن

لبيض واليت حتول دون تطبيق أبعاده لتصبح منظ مة متعل مة ا-والغاز لكهرباءا وزيعت  تواجه موظ في شركة 
 األهداف ذكر ميكن الر ئيسي اهلدف هلذا باإلضافة قادرة على استيعاب الت غيريات البيئي ة املختلفة،

 اليت واحلديثة لألدبيات الس ابقة ةتلخيصي قراءة تقدميو  الت نظيمي للت عل م نظري تقدمي إطار :الت الية
املتوافر  نظيميالت   معرفة نوع الت عل م .بينهما املمكنة والت كامالت الت داخالت ومناقشة فهومامل تناولت

                                     
(1)

 14، ص 5116النفسـية والرتبويـة، جامعـة منتـوري قسـنطينة، دار اهلـدى للطباعـة والنشـر والتوزيع، اجلزائر،، خمرب الت طبيقات 5، ج"الّسلوك التنظيمي" لوكيا اهلامشي، -
 .41، ص2003، ديسمرب 1حممد خيضر، بسكرة، ع جامعة، جمل ة العلوم اإلنسانيةبلقاسم سالطنية، العالقات اإلنسانية يف املؤس سة،  – (2)
 .54ص،  ،5111دط، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر،  ،" قتصاد وتسيير المؤّسسةا"عبد الرز اق بن حبيب،  – (3)
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 تطبيق دون حتول املعيقات اليت أهم   فاستكشامن أهداف الد راسة أيضا . بالش ركة ومستوى تطبيقه
 .الدراسة حمل   سةللمؤس   ومساعدة مساندة بتوصيات اخلروج وأخريا سونلغاز مبؤس سة الت نظيمي الت عل م

 

 : هاوفرضيات تساؤالت الّدراسة-سادسا
 :اليةالت   الفرعية األسئلة بطرح قمنا ئيسيالر   ؤالالس   هذا على اإلجابة يف وللمساعدة

 ؟ باملؤس سة اجلزائرية وع املتوافر ن  الما و  كما يراه العاملون ؟  نظيميم الت  عل  الت   ما درجة تطبيق 
 باملؤس سة اجلزائرية ي الس ائد يعيق تطبيق التعلم التنظيمي هل نوع الت عل م الت نظيم 
 ؟ باملؤس سة اجلزائرية الت نظيمي  هل تساهم طبيعة اهليكل التنظيمي يف تطبيق الت عل م 
 الت نظيمي؟  تساهم يف تطبيق الت عل مباملؤس سة اجلزائرية  نظيميةالت  طبيعة القيادة  هل 
 الت نظيمي؟ تعيق تطبيق الت عل ماجلزائرية باملؤس سة هل هناك ثقافة تنظيمية  

 

  :فرضّيات الّدراسة -
 باعتماد قمنا املطروحة ساؤالتالت   عن اإلجابة يف وملساعدتنا راسةالد   مبوضوع اإلحاطة وبغرض

 :يف لتمتث   اتالفرضي   من جمموعة
 :الفرضّية الّرئيسية األولى مفادها -

معيقات تنظيمية ال تساهم  مرتفعة مع وجود  ة الجزائريةالمؤّسسبدرجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي 
 . هفي تطبيق

 :يف املتمثلة اجلزئية الفرضيات من جمموعة إىل الر ئيسية الفرضية هذه وتنقسم
 .مرتفعة المؤّسسة الجزائريةبدرجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي  .1

 :ويتفر ع عن هذه الفرضية األوىل الفرضي ات اجلزئية التالية
 مرتفعةاملؤس سة اجلزائرية بتطبيق الت عل م الت نظيمي يف اجملال االسرتاتيجي  درجة. 
 متوس طةاملؤس سة اجلزائرية ب درجة تطبيق الت عل م الت نظيمي يف اجملال الت نظيمي. 
 متوس طةاملؤس سة اجلزائرية ب درجة تطبيق الت عل م الت نظيمي يف اجملال الثقايف. 
لّتعّلم أحادي الحلقة بدل الّتعّلم ثنائي الحلقة ال يساند تطبيق انشغال العاملين بتحقيق ا .2

 .الّتنظيمي الّتعّلم
  بالمؤّسسة الجزائريةالتّنظيمي  تساهم طبيعة الهيكل التنظيمي في إعاقة تطبيق الّتعّلم .3
 .التّنظيمي تطبيق الّتعّلم بالمؤّسسة الجزائريةالسائدة  نظيميةالتّ تعيق طبيعة الثقافة  .4
 .الّتنظيمي تساعد في تطبيق الّتعّلم بالمؤّسسة الجزائريةالّتنظيمية  القيادة .5
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 :الّدراسةنموذج –سابعا 

 يوّضح نموذج الّدراسة (01) الّشكل رقم
       

 المتغّير التابع                                             
           
      

    
 

 
 
 
 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

                         
 

 (الطالبمن تصميم  :المصدر)
 
 

 نوع التعّلم التنظيمي 
     القيادة 
 تنظيميةالهياكل ال 
  وهلا أربعة عناصر الثّقافة التنظيمية

 :أساسي ة وهي
 الس ائدة   القيم 
  املعتقدات الت نظيمي ة 
  األعراف التنظيمية 
 الت وق عات الت نظيمية . 

 الّتنظيمي تطبيق الّتعّلم قاتيمع    

 درجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي: 
  درجة تطبيق الت عل م الت نظيمي يف اجملال

 .مرتفعةاملؤس سة اجلزائرية بتيجي االسرتا
  درجة تطبيق الت عل م الت نظيمي يف اجملال

 .متوس طةاملؤس سة اجلزائرية ب الت نظيمي
  درجة تطبيق الت عل م الت نظيمي يف اجملال

 .متوس طةاملؤس سة اجلزائرية ب الثقايف
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 :الّدراسات الّسابقةعرض – ثامنا
إىل بعض الد راسات الس ابقة اليت  تطر قت إىل بعض املوضوعات ذات الط الب فيما يلي يشري 

شرة صل بإشكالية الد راسة احلالية سواء بصورة مباميكن أن ختدم أو تت   احلالية، واليتالعالقة بالد راسة 
 ومن ،متعد دة زوايا ومن باحث من أكثر موضوع الت عل م الت نظيمي من تناول ت   ولقد مباشرة،أو غري 

هلذا سنحاول  عموما، ومؤس سات األعمال ،الص ناعي ةاملؤس سات  يف تناوله ت   حيث ،خمتلفةجمتمعات 
 من غمبالر   .ويف اجلزائر ريب،الع العامل األجنبي ة، ويفيف الد ول  أجريت اليت الد راسات بعض إيراد

 قلة من تعاين اخلصوص وجه على ةواحمللي   العربية املكتبة فإن   املوضوع لطبيعة الواضحة األمهية
 معل  الت   نادرة دراسات تناولت حيث ،الد راسة نةوعي   مبجتمع قةاملتعل   ةوخاص   ،اجملال هذا يف راساتالد  
 .الطالب-لمع حد على ةي  احملل   البيئة يف نظيميالت  

ات تناولت اليت) الط الب برأي (الد راسات أهم   عرض يلي فيما سيتم    على حدا البحث متغري 
 :أو العالقة بينها

 

 : الّدراسات األجنبّية-أّوال
 (5115،1996،1919) سنة (Chris Argyris ،Donald.A.Schön) دراسة قاما بها .1

" Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique. "  (1) 
 :يلي فيما متث لت رئيسي ة أسئلة أربع طرح خالل من التنظيمي التع لم موضوع املفكران ناقش

 الت عل م؟ اجل من املؤس سة توف رها أن جيب اليت األساسي ة الش روط هي ما 
 املؤس سة؟ يف الت عل م أساليب هي ما 
 للمؤس سة؟ بالن سبة فضلأ أسلوب أي   الت نظيمي الت عل م أساليب بني من 
 الت عل م؟ على املؤس سة قدرات تدعيم ووسائل آليات هي ما 

 املفاهيمي اإلطار عرض خالل من املوضوع مبعاجلة قاما املطروحة األسئلة على اإلجابة وهبدف
 حول الضوء س لطا كما الت طبيقية، الد راسات من العديد إىل اإلشارة مع الت نظيمي الت عل م ملصطلح

 تقدمي ت   األخري ويف الت نظيمي، الت عل م ميكانيزمات إىل وتطر قا اجملال هذا البحوث يف طو رت
 .والت وجيهات الض روري ة االستنتاجات

 
                                     

(1) - Chris Argyris et Donald A. Schon, « Apprentissage Organisationnel : Théorie, méthode, pratique », trad. de la 1ère 
éd. Américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, DeBoeck université, Paris, 2002, p24 
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 : عنوانها ((1990 سنةPeter Senge) ) دراسة قام بها .5
 

" LA CINQUIÈME DISCIPLINE, Levier des organisations apprenantes "  (1) 
 وحتد يات صعوبات ملواجهة ديناميكية طرق تطوير كيفي ة الكتاب هذا خالل من فك رامل وض ح 
 العمل الت عل م، على تشج ع اسرتاتيجيات احلديثة، الت فكري أمناط بتبن   املؤس سات اليت هتد د جناح التـ ع لم

 إىل الكتاب هذا يف ضاأي تطر ق كما البشري ة، للموارد املستمر   والت عل م تقاسم رؤية مشرتكة اجلماعي،
 ,PB,Unilever,Intel مثل خمتلفة شركات املمارسني يف من أجرها مع عشرات اليت املقابالت

HP,Ford,Saudi Aramco :   مات مثلومنظ  Roca, Oxfam :. 
 

 

 :عنوانها (1996) سنة (Corinne Tanguy) دراسة قام بها .3

" Apprentissage et innovation dans la firme : la question de la modification des routines 
organisationnelles"  (2) 

 بني العالقة إبراز على زترك   واليت ،االقتصادي ة العلوم يف دكتوراه رسالة عن عبارة الد راسة هذه
 فمبعار  فقط يرتبط ال االبتكار أن   إىل هتدف نظرة وفق وذلك سة،املؤس   يف واالبتكار نظيميالت   معل  الت  

 الوقت مرور مع تصبح وكما سةاملؤس   ذاكرة يف ختزينها أيضا ميكن املعارف هذه كون ذلك ة،خاص  
 .تنظيمي روتني شكل على

 لميث   وتنيفالر   لذا نظيمي،الت   معل  الت   ةعملي   أو وتنيالر   بتجديد يرتبط فاالبتكار ددالص   هذا يف 
 قنالت   باجلانب منها املرتبطة ةخاص   دةجدي أشياء ملتعل   كعامل وليس نشاطات ةلعد   تراكمات

 والذيلالبتكار  مصدر أيضا لميث   نظيميالت   معل  الت   ةعملي   إطار يف وتنيالر   تغيري ومنه كنولوجي،والت  
 واالبتكار معل  الت   بني العالقة طبيعة الد راسة نتبي   اوكم .معي نة ملشكلة حل   إجياد شكل يف ديتجس  

 :أن   خالل من كنولوجيالت  
 

 .سةللمؤس   اسرتاتيجي رهان لميث   كنولوجيالت   االبتكار 
 .االبتكار عملية يف أساسي عامل نظيميالت   معل  الت   
 .الر وتني غيريتل ةكعملي   نظيميالت   معل  الت   

 
                                     

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

(2) - Corinne Tanguy, " apprentissage et innovation dans la firme : la question de la modification des 
routines organisationnelles ", thèse de doctorat, science économiques, RENNES 1, 1996. 
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 :عنوانها (5111) سنة (Nadia Tebourbi) دراسة قامت بها .4
" L’apprentissage organisationnel: penser l’organisation comme processus de gestion des 

connaissances et de développement des théories d’usage "  (1) 
 موارد وتثمني األداء حتسني يف معل  الت   دور على دكتوراه رسالة يف لةواملتمث   الد راسة هذه زترك  

 على رهتاقد وضمان سةاملؤس   بنية يف إجراء تغيريات نيتضم   ديناميكي منظور خالل من سةاملؤس  
 جديدة نظرة تبن   خالل ومن منها ةاملعرفي   املوارد على خاص بشكل كيزالرت   وكذلك ائم،الد   لحو  الت  

  .تائجوالن   اتالعملي   بني تربط سةللمؤس  
 إن   حيث املشاكل، حلل   ظميةالن   املقاربة وفقو  جاربالت   من االستفادة على الد راسة هذه زترك  

 ةعملي   مسامهة خالل من سةللمؤس   مغاير مفهوم إىل تنظر اليت ظرالن   وجهة عن تدافع سةالد را هذه
 شنهنا من كفاءات وتوليد الكتساب ةمجاعي   كظاهرةاملؤسسة واعتباره   أداء حتسني يف نظيميالت   معل  الت  
 بنظرهتا مرتبطة سةاملؤس   ةقو   بنن   وتسرتشد نفسها اتالوضعي   يف وكذلك اتالوضعي   تسيري يف تغري   أن
 تساهم اليت الوسائل معرفة يف وكذلك معل  الت   على قدرهتا ملدى وحتديدها نظيميالت   معل  الت   ةعملي   إىل
 .املستمر   غيريالت   على راهتاقد وتعزيز ساتاملؤس   تطوير يف

 

 : عنوانها ((2003 سنةAmédée Pedon, Géraldine) ) دراسة قام بها .1
" L’apprentissage organisationnel en PME: réalité et déterminants. "  (2) 

 " ومحددات حقيقة"والمتوّسطة الّصغيرة المؤّسسة في الّتنظيمي الّتعّلم»
 غريةالص   ساتاملؤس   يف نظيميالت   علمالت   انتشار مدى البحث يف معرفة راسةالد   هذه حاولت لقد

 نم. ومستوياته نوعه حتديد يف منها االنطالق ميكن اليت ةالواقعي   راتهومؤش   آلياته هي وماة طواملتوس  
 .خالل قياس أمه ية عملي ات الت عل م وحتديد املمارسات الر ئيسية

 إعداد يف األوىل لتمتث   مرحلتني على راسةالد   أجريت فقد ةاملنهجي   احيةالن   خيص   فيما اأم  
واملقد ر  ةالفرنسي   لوزان يف طةواملتوس   غريةالص   ركاتالش   يمسري   من نةعي   على عتوز   أسئلة استمارة

                                     
(1) - Nadia Tebourbi, « L’apprentissage organisationnel : penser l’organisation comme processus de gestion des 
connaissances et de développement des théories d’usage », Thèse pour l’obtention du titre Docteur en Sciences de 
Gestion, Québec, 2000. 

(2) -Pedon Amédée, Schmidt Géraldine. « L'apprentissage organisationnel en PME : réalité et déterminants. », In : XVI 
èmes Journées Nationales des IAE, 10-12 septembre 2002, Paris. 
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 نظيميالت   معل  الت   جمال يف ساتاملؤس   ممارسات ومسح توضيح اهلدف كان أين عددها بستني شركة،
 .الت سيري من مطالن   نفس تستعمل لشركات األحادي معل  بالت   ومقاربة مقارنة خالل من

 :كالت ايل فكانت تائجالن   أما-
 يوصف الذي نظيميالت   معل  الت   لتطبيقات ضعيف انتشار :الت نظيمي معل  الت   مارسةمل احملدودة األمهية 
 احللقة حاديأ"  Simple boucle "البسيط  املستوى من هبنن  
 (.العمل موقف) " ةداخلي   ةسياقي   اأهن   على ظهرت نظيميالت   معل  الت   لوجود دةاحملد   العوامل إن   
 .القرارات اختاذ يف العمال مسامهةالتنظيمي و  التعلم ةعملي حتريك يف التسيري منط مسامهة 
 .طبيقالت   جمتمعات أو جمموعات يف يعملون الالعم  و  املدير مع أحسن وعالقات صاعد، اتصال 

 

  :عنوانها (5111) سنة ،(Chen Guoquan) دراسة قام بها .6
"Un modèle d'apprentissage organisationnel basé sur les pensées de gestion occidentales et 

chinoises et pratiques  "  (1) 
 توص لت وقد الت نظيمي، للت عل م منوذج صياغة إىل الت وص ل يف للد راسة الر ئيسي اهلدف متث ل

 :وهي فيما بينها مرتابطة فرعي ة أنظمة تسعة من يتكو ن الت نظيمي للت علم منوذج تقدمي إىل الد راسة
 جديدة للت عامل أفكار وإبداع خلق مث   ومن واخلارجي ة الد اخلي ة البيئي ة ياتوالت حد   الفرص اكتشاف

 إىل مرحلة ننتقل مث   املتغري ات مع للت عامل املبتكرة األفكار بني من االختيار جيري ذلك وبعد معها،
 نظام الت نمل ينيت وبعدها املنظ مة عرب والت جارب األفكار تـَُنقلُ  كما املختار أو املقرتح البديل تنفيذ

 الس ابقة وبعدها الت جارب من املعرفة واستخالص انتهت اليت األعمال مراجعة خالل من والت فكري
 يف هناك املسامهة الن هاية ويف اخلارجي ة البيئة من الض رورية املعرفة وُتَكتسب حُتد د أي املعرفة، ُتَكتسب

 .ت نظيمي ةال الذ اكرة بناء وأخريا   املنظ مة قبل من املعرفة
 

 :عنوانها (5111) سنة (David CAYLA) دراسة قام بها .1
" L’apprentissage organisationnel entre processus adaptatif et changement dirigé  "   (2) 

                                     
(1) - Chen G. “An organizational learning model based on western and Chinese management thoughts and practices». 
Management Decision, vol (43), no (04), 2005, pp 479-500. 

(2) - David CAYLA, « L’apprentissage organisationnel entre processus adaptatif et changement dirigé », thèse de 
doctorat en sciences économiques, Sorbonne, France 2007. 
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 علمالت   ةعملي   إسقاط خالل من نظيمالت   ونظرية نظيميالت   معل  الت   حولالد راسة  هذه متحورت
 القواعد خالل من أو احمليط، مع فكي  والت   باملوائمة أو نظيمي،الت   باهليكل ةمرتبط جوانب ةعد   على
 مستوى على متعل   من الثةالث   معل  الت   مستويات على فعر  بالت   الد راسة هذه ُعنيت وكذلك .وائحوالل  

  :يلي ما إىل الد راسة خلصت وكما املنظمي، املستوى على متعل   مجاعي، متعل   ،األفراد
 أو األفراد لدى موجودة خبصائص ترتبط كيفالت   درجة فإن   جديدة، قواعد سةاملؤس   تبن   ةحال يف 
 . القواعد بطبيعة ترتبط وال هلم، اجلماعي االنتباه وتطوير تنمية على قدرهتم وكذلك العمل، فرق
 نظيمي،لت  ا معل  للت   مستويات الثالث   على كيزالرت   جيب سةاملؤس   بيئة يف غيريالت   مواجهة أجل من 

 .احلاصل غيريللت   مالئم متعل   مستوى اختيار ةث   ومن غيري،الت   بدرجة مستوى كل   يرتبط حيث
 مع باملقارنةو . نظيميالت   معل  الت   مستويات أعلى يف يكون ةاحملوري   الكفاءات تطوير على كيزالرت   إن   

  .لبيئتها ةاجلزئي   التحو الت   مع أحسن فتتكي   ةمركزي   غري فاهليكلة ة،املركزي   سةاملؤس  
 يف األخذ على كذلك ة،اخلارجي   أو ةاخلي  الد   املوارد على باالعتماد القرار اختاذ ةعملي   ترتبط 

 .املخاطرة درجة احلسبان
 

 :عنوانها ((2007 سنة (Charlotte FILLOL) دراسة قامت بها .9
" Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel  "   (1) 

 نظيميالت   معل  الت   موضوع إىل قطر  الت   فيها ت   حيث سيري،الت   علوم يف راهدكتو  رسالة على عبارة  
 مصادر أهم   ةالبشري   املوارد يعترب كونه وذلك املوارد؛ على املبن باملنظور ترتبط حديثة نظرة ووفق
 لتشجيع مناسبة بيئة توفري يف راسةللد   ئيسيالر   اهلدف لمتث   وكما سة،املؤس   يف ةتنافسي   ميزة حتقيق
 معل  الت   أبعاد هي ما وحتديد البيئة، هذه خصائص على فعر  الت   وكذلك نظيميالت   معل  الت   ةعملي  

 جمال يف كبرية شركة على ةميداني   دراسة اعتماد ت   حيث علم،الت   ةعملي   عتشج   واليت نظيميالت  
 وتواجه ةتنافسي   بيئة ظل   يف تعمل وكما الكهرباء، وتسويق قلن إنتاج، يف ةوخمتص   ة،الكهربائي   ناعةالص  

 هذه مع فكي  للت   وسياستها اسرتاتيجيتها يف ظرالن   تعيد أن عليها أوجب اومم   شرسة، منافسة
 كما مركزية،الال   اهليكلة على فنكثر أكثر واالعتماد نظيميةالت   البنية تغيري إىل عمدت حيث األوضاع،
 :ومنها تائجالن   من مجلة إىل ةسار الد   هذه خلصت

                                     
(1) - -Charlotte Fillol," Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel : Une étude de cas chez EDF", 
Doctorante allocataire-monitrice, Université Paris Dauphine, Paris, France, 2007. 
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 نظيمي،الت   البعد سيريي،الت   البعد الفردي، البعد وهي نظيميالت   معل  الت   عتشج   أبعاد أربع توجد 
 .االجتماعي البعدو 

 أو املرنة اهليكلة على كيزالرت  و  سة؛املؤس   رادأف بني عاونوالت   ةشاركي  الت   مفهوم ترسيخ على كيزالرت   
 .األفقية

 :عنوانها (2010) سنة (Gabriel Guallino) ام بهادراسة ق .9
(1)   "L’apprentissage organisationnel dans les acquisitions   " 

 االسرتاتيجية حالفاتالت   نتيجة حيدث الذي نظيميالت   معل  الت   على أساسا راسةالد   هذه زترك  
 أو شراكة، يف تدخل اليت ماتفاملنظ   يازة،واحل االحتواء أو راكةبالش   األمر، قتعل   سواء ماتاملنظ   بني

 من كل   على ايلوبالت   وثقافتها، وعاداهتا بعماهلا تكتسبها فهي أخرى، مةمنظ   واحتواء بشراء تقوم
 و راكةالش   إهناء أو فك   على كيزالرت   حاولت كما األخرى، مةاملنظ   مع والعيش دعو  للت   معل  الت   متنياملنظ  

 ميكن هل" :اليةالت   اإلشكالية على اعتمادا وذلك فيه، سببا يكون أن اخلربة لغياب وكيف حالفالت  
 ،"؟)نظيميالت   معل  الت   أو اخلربة تراكم( اخلربة غياب حال يف الفع   يكون أن راكةالش   و حالفللت  

 .نظيميالت   معل  الت   خالل من إال   قيتحق   ال هذا أن   إىل راسةالد   وخلصت
 

 :عنوانها (2010) سنة (Chien-Chi Tseng) دراسة قام بها .11
" Les effets des pratiques de L’apprentissage organisationnel sur l'organisation Engagement et 

efficacité pour les petites et moyennes entreprises à Taiwan   "  (2) 
طة يف غرية واملتوس  مات الص  املنظ  نظيمي على فعالية م الت  عل  الت   أثرمعرفة  إىل الد راسةوقد هدفت 

على االلتزام الت نظيمي والفعالي ة نظيمي م الت  عل  الت  ما تنثريات ممارسات "سؤال البحث هو . تايوان
استخدمت الد راسة تصميم البحث الكم ي " الت نظيمية للش ركات الص غرية واملتوس طة يف تايوان؟

 شركة صغرية ومتوس طة مبا يف ذلك 311 انات من عي نة منت  مجع البي. والت حليل الوصفي للمعلومات
من الش ركات الص غرية  149و( AOSMEs) من الش ركات الص غرية واملتوس طة املمنوحة املستحق ة 115

  :أشارت النتائج إىل ما يلي. يف تايوان (ISSMEs)واملتوس طة الن اشئة يف مرحلة االحتضان 
                                     

(1) -- Gabriel Guallino, « L’apprentissage organisationnel dans les acquisitions », thèse pour l’obtention du doctorat en 
science de gestion, université la méditerranée, AIX-Marseille II, France, .  
(2) - Chien-Chi Tsen, « Les effets des pratiques de L’apprentissage organisationnel sur l'organisation Engagement et 
efficacité pour les petites et moyennes entreprises à Taiwan », thèse de doctorat, Phylosophie, Faculté de grade de 
l »université, université de Minnesota, USA, . 



 

نظيمي
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 واملفاهيمي املنهجي الاطار :الفصل ألاّول                                                  معيقات تطبيق الت

- 20 - 

 

عامل مهم  يف فعالية املنظ مة والتزامها جتاه حتقيق األهداف اليت تسعى أن  الت عل م الت نظيمي يعترب  
لتحقيقها كما أن  العالقة بني الت عل م الت نظيمي والتزام املنظ مة بتحقيق األهداف عالقة طردي ة وان  تعزيز 

أكثر قدرة من الت عل م الت نظيمي أمر ضروري يف املنظ مات لتحقيق األهداف حيث أن  املنظ مة املتعل مة 
 .غريها على حتقيق األهداف

ا فقط للبحث الت نظيمي حول املتغري ات الر ئيسي ة، بل ول دت أيض ا   مل تقد م الن تائج اجتاه ا جديد 
 .تنثري ا هام ا للممارسة الت نظيمية

 

  : عنوانها (5111) سنة (  Philippe Rauffet, C. Da Cunha, A. Bernard)دراسة قام بها  .11
" Vers un apprentissage organisationnel durable dans le contexte de groupe d’entreprises: 

comparaison du progrès fonctionnel et de la performance opérationnelle "(1) 
 شبكات أو ساتاملؤس   من جمموعة يف نظيميالت   معل  الت   مشاكل دراسة إىل هتدف الد راسة هذه
 متعل   قصد ذلك ؛"احملل ي االبتكار وتشجيع رصد" من صوربالت   االنتقال خالل من ذلكو  األعمال،

 أفضل نقل معايري، وضع تفسري، ،شرح" :على املبن صورالت   إىل وحداهتا مع ساتاملؤس   جمموعة
 تآليا راسة اقرتحتالد هذه إن   حيث ."الت نظيمية احملوري ة الكفاءات على الرت كيز املمارسات وكذلك

 واليتامج الرب  من قاعدة على بناءا وذلك ساتاملؤس   يف "والت عل م الت عليم"بني لدراسة االزدواجية نظرية
 حلل   املقرتحة امجالرب  هذه استعمال وكذلك نظيمي،الت   معل  للت   يالكل   قييموالت   سيريللت   مقرتحة هي

 كذلك .عاملي مستوى وعلى راتالسي ا صناعة وهو وواعد حيوي قطاع يف وتطبيقها معل  الت   مشاكل
 خالل من وذلك الوظيفي مقد  الت   بني املوائمة على ةاملبني   الت طوير عملي ة إىل راسةالد   هذه قتتطر  

 على تركيزها وكذلك ،االستدامة حتسني قصد ةشغيلي  الت  والقاعدة  الربجميات قاعدة على االعتماد
 زترك   اليت العناصر من حيث ة،ناعي  الص   للمجموعات واألداء اإلدارة نظام يف معل  الت   نظام إدماج
 :جند الد راسة عليها
حتقيق  وضمان املتوازن األداء بطاقة على االعتماد خالل من واألداء نظيميالت   معل  الت   بني بطالر   
 .مستدام تنظيمي متعل  

                                     
(1) -  Philippe Rauffet et autres، «vers un apprentissage organisationnel durable dans le contexte de groupe 
d’entreprises: comparaison du progrès fonctionnel et de la performance opérationnelle» , 12 ème Colloque National AIP 
PRIMECA، France, 29 Mars-1ère Avril 2011.  
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 االبتكار على عتماداال خالل من وذلك نظيميالت   معل  الت   ةعملي   بتسيري قةاملتعل   االستدامة حتسني 
 أو العمليايت واألداء الوظيفي مقد  الت   بني املقاربة خالل من وكذلك املزدوجة، احللقة ذو معل  والت  
 شغيليالت  

 
 

 

 : الّدراسات العربّية-ثـــــــــــانيا 
 من ادةاالستف من مينع ال هذا أن   إال   ةالعربي   البلدان بني قافيةالث   البيئة اختالف من غمالر   على

 جتارب من لةاحملص   اتاالجيابي   واعتماد قائصالن   لتاليف االستعداد ظل   يف السيما عة،املتنو  اخلربات 
 :الت عل م التنظيمي موضوع تناولت اليت ةالعربي   راساتالد   أهم   من جند إذ اآلخرين،

 

 :عنوانها (1999) سنة (عبد الّرحمن بن أحمد هيجان)دراسة  .1
 (1) ."مدخال لبناء المنّظمات القابلة للّتعلم :ميالّتنظي الّتعّلم"

يوضح عملية منوذج  وتقدمي الت نظيميم عل  الت   الت عريف مبفهومإىل  ،هيجاندراسة  هدفتوقد 
للتعلم مع الرت كيز على منوذج مات القابلة بناء املنظ   آليةوصف مث  ، الت علم التنظيمي مع شرح مكو ناته

الد راسة مدخل الد راسات املسحي ة من مناهج  تواستخدم. تعل م الت نظيميمراحل الت خطيط األربع لل
 :راسة إىلوقد خلصت الد   .البحث الوصفي

أن  الت عل م التنظيمي هو إحدى االسرتاتيجي ات اليت ميكن أن تتبن اها املنظ مات املعاصرة ملعاجلة  
ال، كما ال يوجد أسلوب واحد ميكن أن مشكالهتا، وأن  تبن  مفهوم الت عل م الت نظيمي ليس أمرا سه

حيت م على كل  منظ مة أن تتبىن  وتطو ر األسلوب الذي  اتتبن اه املنظ مات يف عملي ة الت عل م الت نظيمي، مم  
يتناسب مع أهدافها وأنشطتها، ومع املهارات املتوف رة لدى أعضائها، ومع الت قني ة اليت تستطيع أن 

 .تستخدمها
 .عملية التعلم الت نظيمياليت حتول دون  قاتمن املعو   هناك عددا   أن   

 

 :عنوانها (5116) سنة( البكري نعيمة) دراسة .5
 (2)".قات تحقيقهعليم الحكومي بسلطنة عمان ومعوّ نظيمي بمدارس التّ م التّ علّ واقع التّ  "

                                     
، ص 1999، 4، ع 31الر ياض، الس عودية، مج . ، ،جملة اإلدارة العام ة ،"مدخال لبناء املنظ مات القابلة للت عل م:  الت علم الت نظيمي"عبد الر محن بن أمحد هيجان،  - (1)

 .115-611ص
بية، ختص ص  شهادة لنيل مقد مة مذك رة ،"لطنة عمان ومعّوقات تحقيقه واقع الّتعّلم الّتنظيمي بمدارس الّتعليم الحكومي بس"البكري،  نعيمة- (2) ماجستري يف الرت 

بوي ة،كل ي ة بية، جامعة إدارة تربوي ة، قسم األصول واإلدارة الرت   .5116سلطنة عمان، ، السلطان قابوس، الرت 
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بسلطنة  عليم احلكومينظيمي مبدارس الت  م الت  عل  على واقع الت   فعر  راسة الت  الد  هذه هدفت  
حول واقع ( ذات داللة إحصائية ) قات حتقيقه ، وكذلك حتديد ما إذا كانت هناك فروق عمان ومعو  

ل العلمي، عليمي ، والوظيفة ، واملؤه  ظام الت  الن  : ات قات حتقيقه تعزى ملتغري  نظيمي ومعو  م الت  عل  الت  
فت فقرات االستبانة إىل ة ، وقد صن  فقر  (11) فت منتنل   استبانةبناء  ة ، ت  وسنوات اخلربة العملي  

ات، والعوامل املستويات ، واألنواع ، والعملي  : نظيمي وهي م الت  عل  لة ملوضوع الت  مخسة حماور ممث  
 ،ومديرةمديرا  (111) راسة مننة الد  فت عي  وقد تنل  . نظيميم الت  عل  قات ، اليت تعيق حتقيق الت  واملعو  

  :امليداني ةراسة لت إليها الد  تائج اليت توص  أهم الن   .العامعليم الت  مبدارس  ومعل مة،ما معل   (399)و
  .واملتوسطةبني الكبرية  الت نظيمي،م عل  راسة لدرجة وجود مستويات الت  نة الد  تقديرات أفراد عي   
وكذلك عملياته مبدارس  الت نظيمي،م عل  راسة لدرجة وجود أنواع الت  نة الد  تقديرات أفراد عي   أن   
  .والض عيفةطة بني املتوس   عمان،عليم احلكومي بسلطنة الت  

عليم نظيمي مبدارس الت  م الت  عل  ظهرت العوامل املرتبطة بالقيادة أكثر العوامل توافرا ودعما لتحقيق الت   
بينما  املدرسة،راسة تليها العوامل املرتبطة بثقافة نة الد  احلكومي بسلطنة عمان من وجهة نظر أفراد عي  

 .تواجداالعوامل  م كنقل  عل  عوامل املرتبطة بالبيئة املالئمة للت  جاءت ال
عليم احلكومي بسلطنة ظيمي مبدارس الت  م التن  عل  قات الت  ي  قات فقد حصلت مجيع معيسبة للمعوبالن   

 .عمان على تقديرات ترتاوح بني الكبرية والضعيفة
 الوظيفة يف حمور عوامل تعزى ملتغري   ةه توجد فروق ذات داللة إحصائي  لت الباحثة إىل أن  فقد توص   
ظام يف حمور العوامل املرتبطة بالقيادة وحمور العوامل املرتبطة بالبيئة  الن  وكذلك ملتغري   الت نظيمي،م عل  الت  

ل العلمي يف  املؤه   اخلربة وكذلك ملتغري  ة تعزى ملتغري  وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائي   املالئمة،
 .عل مالت  حمور مستويات 

 

   :عنوانها (5111) ، سنة(الرشودي إبراهيم علي بن محمد) دراسة .3
 (1) ".الّسعودية بالمملكة العربّية األمنّية األجهزة لتطوير كمدخل المتعّلمة للمنّظمة أنموذج بناء "

اخلصائص األساسية للمنظ مة املتعل مة وذلك من خالل بناء  دكتوراه هدفت إىل حتديد أهم  
معرفة أهم  املعوقات الث قافية  اظ مة املتعل مة لتطوير األجهزة األمنية بالس عودية، وكذمنوذج للمن

طب ق الباحث املنهج الوصفي، واستخدم ثالث . والت نظيمية اليت حتول دون تطبيق املنظ مة املتعل مة
                                     

 يف الفلسفة دكتوراه أطروحة ،"الّسعوديّة بالمملكة العربّية األمنّية األجهزة لتطوير كمدخل المتعّلمة للمنّظمة أنموذج بناء "الرشودي، إبراهيم علي بن حممد - (1)
 .5111العربي ة للعلوم األمني ة، الر ياض، الس عودي ة،  نايف جامعة العليا، الد راسات كل ية إداري ة، علوم ختص ص األمني ة، العلوم
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اي، وتطبيق عبارة، وتطبيق أسلوب دلف (111) االستبانة اليت تكو نت من: أدوات جلمع املعلومات هي
 (116)قائد ت  اختيار عي نة عشوائية طبقي ة منهم قوامها  (3151) استمارة مقابلة، وبلغ جمتمع الد راسة

 :وتوص لت هذه الدراسة إىل. دقائ
 .املتعل مة للمنظ مة تصميم أمنوذج مقرتح 
تنثري لتطبيق  هناك نأن  مستوى جاهزية اإلدارات األمنية لتطبيق املنظمة املتعلمة كان مرتفع، وا 

أمنوذج املنظمة املتعلمة يف فعالية التطوير التنظيمي لألجهزة األمنية من خالل تنثري فعال للمكونات 
 . الثالثة للمنظمة املتعل مة

 .مستوى أمه ية العوامل الت نظيمي ة والث قافي ة الد اعمة لتطبيق املنظ مة املتعل مة مرتفع 
 .ة والث قافي ة اليت حتول دون تطبيق املنظ مة املتعل مة مرتفعمستوى أمه ية املعو قات الت نظيمي   

 

 :عنوانها (5111) سنة( دهامو  الكبيسي)دراسة  .4
 في واإلسكان األعمار وزارة شركات في دراسة ميدانّية: المنّظمات نجاح في وأثره ظميمنال معلّ التّ "

 (1) "العراق
 وتوضيح املبحوثة ش ركاتال يف جاحوالن   ميالت نظي معل  الت   مستوى حتديد إىل د راسةال وهدفت

 وت   ،الت حليلي الوصفي املنهج واعتمدت األبعاد، مستوى وعلى إمجاال بينهما نثريالت   طبيعة وتفسري
 ة،اإلحصائي   األساليب وباستعمال مديرا (55)من نةمتكو   نةعي   على االستبانة بواسطة البيانات مجع
 مقبول مستوى ركاتالش   لدى أن   تائجالن   برهنت ولقد البسيط حنداراال ومناذج احلسايب طاملتوس   مثل
 .جناحها يف امعنوي   املنظمي معل  الت   رويؤث   جاحوالن   املنظمي معل  الت   من

 

 :  عنوانها (5119) سنة( النعبد الوهاب بن شباب الشمي)دراسة  .1
 (2) ."عوديةالسّ  المؤسسات فينظيمي م التّ علّ التّ  تحقيققات غلب على معوّ للتّ  مقترحةرؤية  "

عودية الس   املؤس سات يفنظيمي م الت  عل  قات تطبيق الت  معو   الكشف عن أهم   إىلهدف البحث 
 باملؤس سات (151)تطبيق البحث على  ت  وقد واقرتاح رؤية جديدة للت غل ب على هذه املعو قات 

 برنامج استخدام ت   حيث. (ميةسة خدسة إنتاجية ومؤس  تربوية وتعليمية ومؤس   مؤس سة)الس عودية 
 :وأوضحت نتائج الد راسة. بيانات االستمارة لتحليل spss االجتماعي ة للعلوم اإلحصائي ة املعاجلة

                                     
 يف واإلسكان األعمار وزارة شركات يف دراسة ميداني ة: املنظ مات جناح يف وأثره املنظمي الت عل م"براهيم دهام، صالح الد ين عواد كرمي الكبيسي، عبد الست ار إ- (1)

 .144- 143ص  5111، 41، ع 13العراق، مج ، جامعة بغداد،جمل ة العلوم االقتصادي ة واإلداري ة ،"العراق

 ،جمل ة العلوم اإلدارية واالقتصادية لب على معو قات حتقيق الت عل م الت نظيمي يف املؤسسات الس عودية،رؤية مقرتحة للت غ" عبد الوهاب بن شباب الشميالن،  - (2)
 .511-511، ص 5119، 5 ، ع13 مج الس عودية، جامعة القصيم،
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برسالة  معو قات تتعل ق)تطبيق الت عل م الت نظيمي يف املؤس سات الس عودية  قاتعو  أن  املتوس طات مل 
البشرية،  املواردوتنمية  بإدارةقات ترتبط نظيمية وإدارية، ومعو  قات تمية، ومعو  التقد   وسياساهتا املؤس سة

 .متوسطةكانت بدرجة   (تكنولوجيةومعوقات واإلبداع، علم ثقافة للت   ببناءقات تتعلق ومعو  
نظيمي ترجع م الت  عل  قات الت  إحصائية حول معو   داللةوجود فروق ذات  إىل ضاأشارت النتائج أي 

الباحث  اقرتحهذا وقد . وجهة العمل اخلربة،عليمي، وسنوات الت   ؤه لواملطبيعة العمل،  الختالف
 .املعو قاتي هذه رؤية لتخط  

 

 :الجزائريّة الّدراسات-ثالثــــــــا 
 
 

   :عنوانها (5111) سنة( عيشوش خيرة) دراسة .1
 (1) ."سوناطراك سةمؤسّ  حالة دراسة– سةالمؤسّ  أداء لتحسين كمدخل الّتنظيمي الّتعّلم"

 من أدائها حتسني املنظمات تستطيع كيف":التايل اجلوهري السؤال يف اإلشكالية حورتمت
 واليت املعاصرة املفاهيم أبرز على وءالض   تسليط إىل راسةالد   وهتدف نظيمي؟الت   معل  الت   مدخل خالل
 معل  الت   بني العالقة استكشاف وكذلك والعلمي اإلداري طورالت   إطاريف  حامسة مرحلة لتشك  

 :راسةالد   نتائج وأظهرت  .مةاملنظ   وأداء نظيميالت  
 .املنظ مة ثقافة من كجزء اتلقائي   وحتدث ةمستمر   ةعملي   نظيميالت   معل  الت   أن   
 املستويات مجيع إىل ونقلها واكتساهبا املعرفة تكوين يف املاهرة مةاملنظ   هي مةاملتعل   مةاملنظ   أن   

 .ةاإلداري  
 اتنافسي   زهاومتي   أدائها وحتسني ماتاملنظ   لنجاح األساس املفتاح هو نظيميالت   معل  الت   
 سةمؤس   يف منعدمة نظيميالت   معل  الت   ثقافة أن   حيث نفيها ت   فقد األخرية ةالفرضي   اأم   

 .كسوناطرا
 

 : عنوانها (5115) سنة( نعيجة رضا)دراسة  .5
 OC Toutatفرع الّتنقيب  كسوناطرا بمؤّسسة ةميدانيّ  الجزائريّة دراسة المؤّسسة الّتنظيمي في الّتعّلم"

 (2)."أدرار

                                     
 املاجستري، غري منشورة، ختصص شهادة يللن مذك رة ،"سوناطراك مؤّسسة دراسة حالة: المؤّسسة أداء لتحسين كمدخل الّتنظيمي الّتعّلم"عيشوش،  خرية - (1)

 .اجلزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أيب الت سيري، جامعة وعلوم والت جاري ة االقتصادي ة العلوم كل ي ة دولي ة، مالي ة
، أطروحة دكتوراه العلوم يف علم "أدرار OCToutat دراسة ميدانية بمؤّسسة سوناطراك فرع الّتنقيب: الّتعّلم الّتنظيمي في المؤّسسة الجزائريّة"رضا نعيجة،  - (2)

، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنساني ة واالجتماعي ة والعلوم اإلسالمي ة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، (غري منشورة)االجتماع، ختص ص تنظيم وعمل 
5115. 
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 "؟اجلزائري ة سةاملؤس  يف  نظيميالت   معل  الت   واقع هو كيف" الت ايل ؤالالس   يف ةاإلشكالي   متحورت
 انتشار تواجه اليت عوباتوالص   ةاجلزائري   سةاملؤس   يف نظيميالت   معل  الت   ونوع مستوى معرفة هبدف وهذا

 باستخدام راسةالد   جملتمع مسح بإجراء ام الباحثق .ذلك يةوأمه   اجلزائرية سةاملؤس   يف نظيميالت   علمالت  
 (91) توزيع ت   حيث األجانب الالعم   استبعاد وت   يني،احملل   الالعم   جمموع مشل الذي ةالقصدي   نةالعي  

 :اليةالت   تائجللن   الباحثوتوص ل  64 منها واسرتجع استمارة
 ةنفسي   بعوامل أساسا مرتبطة صعوبات ةاجلزائري   سةاملؤس   يف نظيميالت   معل  الت   سريان يصادف 

 داخل ناقدة ثقافة تعترب واليت اجملتمع ثقافة من ابعةالن   مسيالر   غري نظيمالت   وثقافة سيريالت   ومنط العامل
 .ةاجلزائري   سةاملؤس  

 أن يعد   ال وهو ملدروسةا سةباملؤس   ضعيف تنظيمي متعل   لوجود لتوص   أخرى جهة ومن 
 .احللقة أحادي متعل   يكون

 مل وعيه ولكن مةاملنظ   داخل ممارساته خالل من نظيميالت   معل  الت   انتشار ةبنمهي   العامل وعي 
 .االسرتاتيجية األهداف مستوى يبلغ

 

 

 :عنوانها( 5111) سنة( بلقاسم جّوادي)دراسة  .3
 والغاز الكهرباء توزيع ةمديريّ  العمّ  من نةعيّ  دراسة ميدانية على نالعاملي تمكينوعالقته ب نظيميالتّ  معلّ التّ "

 (1) "باألغواط
 نةعي   لدى العاملني ومتكني نظيميالت   معل  الت   بني العالقة عن الكشف إىل الد راسة هذه هدفت

 نةعي   لدى ةإحصائي   داللة ذات فروق هناك وهل ، باألغواط والغاز الكهرباء توزيع ةمديري   العم   من
 . الوظيفي خصصالت   أو العلمي لاملؤه   إىل تعزى الد راسة
 معل  للت   استبيان على معتمدا حليليالت   الوصفي املنهج اعتمد الد راسةأهداف  ولتحقيق 

 الكهرباء توزيع ةمديري   العم   مجيع الد راسة جمتمع ومشل ، العاملني بتمكني خاص   وآخر نظيميالت  
 مفرداهتا عدد بلغ بسيطة ةعشوائي   نةعي   منهم اختريت عامل، (351)  عددهم والبالغ باألغواط والغاز

الد راسة   نتائج هذه جاءت وقد ، منها) 15) د ت  اسرتجاعوق ، الد راسةأداة  عليها عتوز   (111)
 :كاآليت

 .العاملني ومتكني نظيميالت   معل  الت   بنيارتباطيه  عالقة وجود 
                                     

 .مرجع سبق ذكرهبلقاسم جو ادي،  - (1)
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 يعكس مما ،مقبوال العاملني متكني مستوى كان فيما طمتوس   نظيميالت   معل  الت   مستوى جاء-
 مستوى وتنمية العمال وشعور واحلرية بالثقة اإلحساس زيادة يف التنظيمي التعلم وفعالية دور

 .لديهم التمكني
 

 

 :  عنوانها (5111) سنة( عبايدية يوسف)دراسة  .4
 االقتصادية دراسة المؤّسسة فسّيةتنا لتعزيز استراتيجي كمدخل المستدام الّتنظيمي الّتعّلم"
 (1) ."المؤّسسات الّصناعّية من لعّينة ميدانّية

باختيار  .املؤس سة تنافسي ة تعزيز يف املستدام الت نظيمي الت عل م مسامهة على الت عرف إىل هدفت
ت قطاعا يف تنشط وباتنة، سطيف بوالييت الص ناعية املؤس سات من بطريقة منتظمة عشوائي ة عي نة

 الد اخلي الت طوير :على ت  االعتماد الت نظيمي الت عل م خيص   فيما حيث وخمتلفة، عديدة صناعي ة
 الت نافسية يف حني يف .حتالفات إقامة خالل من الت علم من كذلك بالكفاءات للموارد، والت وجه

 الت كي ف ومنوذج ،مستمر حتسني ابتكار، واسع، إنتاج من مناذج أربع من خالل تناوهلا ت   املؤس سة
 بلع الص ناعية املؤس سات لعين ة من باملقابلة استمارة تطوير ت   أهداف الد راسة ولتحقيق .الواسع

 spss االجتماعي ة للعلوم اإلحصائي ة املعاجلة برنامج استخدام ت   حيث صناعية، مؤس سة (30)عددها 
 :وهي الن تائج من وعةجمم إىل توص لت الد راسة وقد .بيانات االستمارة لتحليل

 هذه تنافسي ة لتعزيز الد راسة حمل   املؤس سات إجابات ملتوس ط إحصائي ة معنوي ة ذات فروق توجد ال 
ات تبعا   املؤس سات الفعلي ة  االسرتاتيجية تركيز الن شاط، خربة توافر املنافسة، درجة "للمتغري 
 ."واملستهدفة

على  باالعتماد للموارد الد اخلي الت طوير خالل من ل مللت ع معنوي ة داللة ذات مسامهة توجد ال 
 .الد راسة حمل   تنافسي ة املؤس سات تعزيز يف احلديثة الت كنولوجي ات

 . الد راسة حمل   املؤس سات تنافسي ة تعزيز يف حتالفات إلقامة معنوي ة داللة ذات مسامهة توجد 
 .الد راسة حمل   املؤس سات تنافسي ة تعزيز يف بالكفاءات للتوج ه معنوي ة داللة ذات توجد مسامهة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ،"المؤّسسات الّصناعّية من لعّينة ميدانّية االقتصادية دراسة المؤّسسة تنافسّية لتعزيز استراتيجي كمدخل المستدام الّتنظيمي الّتعّلم" ،عبايدية يوسف - (1)

 .5111اجلزائر، ،1سطيف عب اس، فرحات الت سيري، جامعة وعلوم والت جاري ة االقتصادي ة العلوم االقتصادي ة، كل ي ة العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقد مة أطروحة
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 الّدراسات السابقة تقييم: 
 

وغط ت ، م 5119م اىل 1919 وجد الط الب ستة وثالثني دراسة سابقة أجريت خالل الفرتة من
دراسة  51ا استعرض منه. جمال الت عل م الت نظيمي دون اإلشارة إىل الد راسات املتعل قة باملنظ مة املتعل مة

أجريت يف ( 50%) وجتدر اإلشارة إىل أن  معظم الد راسات الس ابقة اليت استعرضها الط الب .فقط
أجريت يف بيئات حمل ية، وقد لوحظ أن   (20%)، وأجريت يف بيئات عربي ة (25%) بيئات أجنبي ة، مقابل

وما كتبته . ناولت الت عل م الت نظيميالد راسات املتعل قة باملنظ مة املتعل مة أكثر من الد راسات اليت ت
 .الد راسات األجنبية عن املوضوع أوفر مما كتب يف أدبيات الفكر اإلداري العريب

كما يالحظ أن  الد راسات الس ابقة اليت تناولت ماهية الت عل م الت نظيمي رك زت على البعد الن ظري 
 Corinne,، نهيجا, Argyris Schön، Senge )دراسات ( 14) والت طبيقي جبوانبه املختلفة يف حني

Tanguy, Nadia Tebourbi David Cayla  (  رك زت فقط على الب عد النظري بغرض حتديد ماهية
 .الت عل م الت نظيمي وأمه يته ، ومعرفة أمناطه وأبعاده ومرب راته باستخدام املدخل الوثائقي

ظيمي واليت جعلت من بني أهدافها الكشف عن ومتث لت الد راسات امليداني ة مبجال الت عل م الت ن
 :العوامل امليس رة أو املعيقة للت عل م الت نظيمي يف بيئات خمتلفة ومنظ مات خمتلفة، كدراسة كل  من

Chien-Chi Tse, Charlotte Fillol, , رضا نعيجة .الكبيسي، دهام. 
 Pedon ، ،رضا نعيجة)من ودراسات أخرى قارنت مستويات الت عل م الت نظيمي مثل دراسة كل  

Amédée, Schmidt Géraldine، الرجوب، Philippe Rauffet et auters،  ،الكبيسي، ديوب، الباي
ودراسات أخرى حاولت تقدمي تصو ر مقرتح إلدارة الت عل م الت نظيمي كمدخل لتطبيق املنظ مة ( دهام

 ،Chen Guoquan  ،Brayn Colleen ،خضري أبوهيجان ،الرشودي : )املتعل مة كدراسة كل  من 
 (.النالشمي عبايدية،  ، Chien-Chi Tseng،الكبيسيعيشوش ،

ات تنظيمي ة أخرى ك الت غيري االسرتاتيجي، )وحاولت دراسات أخرى ربط التعل م الت نظيمي مبتغري 
اء التنظيمي، املسار بناء املنظ مة املتعل مة، الن جاح الت نظيمي، الر وتني الت نظيمي، الت طوير الت نظيمي، األد

تكوين اجلماعي ة، االبتكار،  الكفاءات ، تطويرالعاملني متكنيالوظيفي، ثقافة الت مي ز، تسيري املشاريع، 
، الكبيسي، دهام، عيشوش، ديوب ، ,David Cayla Charlotte Fillolكدراسة ( رأس املال الفكري
املدخل والز اوية اليت ينظر منها كل  باحث وتنو عت تبعا الختالف . ، عبايديةبريطل بلقاسم جو ادي،

للموضوع، استندت اىل أدوات ومقاييس قام بتصميمها باحثون أكادمييون وخمتص ون يف هذا اجملال،  
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وقد قام جل  الباحثني بإعادة تكييف هذه .... ومنوذج لوتكانس ومارسك  Marquardt كمقياس
وعي نة البحث اليت مشلتها الد راسة املتعل قة مبتغري   املقاييس مبا يتالءم وخصائص اجملتمعات املدروسة

وقد جاءت نتائج هاته الد راسات دال ة على وجود دور حموري للت عل م الت نظيمي مع . الت عل م الت نظيمي
ات الت نظيمي ة األخرى، كما جاء مستوى الت عل م الت نظيمي يف أغلب عي نات البحث يرتاوح بني  املتغري 

 ،نعيجة)ىل املتوس ط وذو احللقة األحادي ة ونادرا ما يرقى إىل مستوى احللقة الث انية دراسة املتدين  ا
Amédée Schmidtديوب،الكبيسي ودهام، ) فيما كان مستواه مقبوال كدراسة ، (فاضل،ديوب،

ن هناك عددا  م أن  كما أشارت بعض الد راسات إىل  ...، فيما كان مستواه مرتفعا يف دراسة (عبابنة
 Peter Senge ،Corinne Tanguy ،Nadiaعملية التعلم الت نظيمي، كدراسة اليت حتول دون  قاتاملعو  

Tebourbi ، Philippe Rauffet, C. Da Cunha, A. Bernard ، ،البكري، الرشودي،  نعيمةهيجان
 .الن، نعيجةالشمي

 

  والّدراسة الحاليةونبّين فيما يلي أوجه االختالف واالتفاق بين الّدراسات الّسابقة: 
 أوجه االتفاق: 

ويف -الوصفي الت حليلي-تتشابه الد راسة احلالية مع الد راسات الس ابقة من حيث املنهج املستخدم 
ا تتشابه مع بعض الد راسات يف أداة  ي الد راسة والت عرف على مستواه، كما أهن  تناوهلا ألحد متغري 

 :راسة احلالية تتشابه مع دراسة كل  منالد راسة، أم ا من حيث الن تائج فإن  الد  
 : طمتوس   نظيميالت   معل  الت   مستوى جاء  
 Amédée Pedon, Géraldine، بلقاسم جو ادي ،الكبيسي ودهام ،نعيمة البكري 
أحد أهداف الد راسة احلالية يف أهدافها مع جل  الد راسات الس ابقة من خالل تقاطعها مع  تتفق 

نعيمة  ،Amédée Pedon, Géraldine .مستوى الت عل م التنظيمييف معرفة  لالدراسة احلالية واملتمث  
 بلقاسم جو ادي ،الكبيسي ودهام ،البكري

 : كل  من   عم. املعيقات التنظيمية موضوع الدراسةالد راسة احلالية يف  تتفق 
 Peter Senge، Rauffet, C. Da Cunha, A. Bernard  ، ،البكري، الرشودي،  نعيمة هيجان

 عيجةن
نتيجة الدراسة املتعل قة بنوع املعيقات التنظيمية اليت ال تسمح بتطبيق الت عل م الد راسة احلالية يف  تتفق 

 : كل  من  عم. الت نظيمي
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. القرارات اختاذ يف العمال مسامهةالتنظيمي و  التعلم عملية حتريك يف التسيري منط مسامهة  
((Amédée Pedon, Géraldine 

 مع باملقارنةو . نظيميالت   معل  الت   مستويات أعلى يف يكون ةاحملوري   الكفاءات تطوير ىعل كيزالرت   إن   
 David) .لبيئتها ةاجلزئي   حوالتالت   مع أحسن فتتكي   ةمركزي   غري فاهليكلة ة،املركزي   سةاملؤس  

CAYLA) 
 أو املرنة اهليكلة على كيزالرت  و  سة؛املؤس   رادأف بني عاونوالت   ةشاركي  الت   مفهوم ترسيخ على كيزالرت   

 (Charlotte FILLOL) األفقية
 (الرشوي. )مستوى أمه ية املعو قات الت نظيمي ة والث قافي ة اليت حتول دون تطبيق املنظ مة املتعل مة مرتفع 
برسالة  معو قات تتعل ق)تطبيق الت عل م الت نظيمي يف املؤس سات الس عودية  قاتعو  أن  املتوس طات مل 

 املواردوتنمية  بإدارةقات ترتبط قات تنظيمية وإدارية، ومعو  مية، ومعو  التقد   وسياساهتا املؤس سة
. متوسطةكانت بدرجة   (تكنولوجيةومعوقات واإلبداع، علم ثقافة للت   ببناءقات تتعلق البشرية، ومعو  

 ( النالشمي)
 يبلغ مل وعيه ولكن مةاملنظ   داخل ممارساته خالل من نظيميالت   معل  الت   انتشار ةبنمهي   العامل وعي  

 (نعيجة) .االسرتاتيجية األهداف مستوى
 يكون أن يعد   ال وهو املدروسة سةباملؤس   ضعيف تنظيمي متعل   لوجود لتوص   أخرى جهة ومن  

 (نعيجة) .احللقة أحادي متعل  
العوامل املرتبطة نظيمي تليها م الت  عل  لتحقيق الت   اعاقةظهرت العوامل املرتبطة بالقيادة أكثر العوامل  

 (.البكري نعيمة)املؤس سة، بثقافة 
 وهي املتوس طات املستخدمة اإلحصائية املعاجلات يف الس ابقة الد راسات مع أيضا تت فق كما-

 .املعيارية تاحلسابي ة، واالحنرافا
 .راسةللد   واملقابلة كنداة ستبانةالا استخدام الس ابقة يف الد راسات مع احلالي ة تتفق الد راسة 
 أوجه االختالف 

كما ختتلف هذه الد راسة عن الد راسات الس ابقة يف إطارها النظري حيث أن  األدبيات املتعل قة  
بالت عل م الت نظيمي خاص ة العربي ة منها مل تتعر ض كثريا لنظري ات الت عل م وهو ما ميي زها عن بقية 

 .الد راسات
 .(عيشوش) منعدمة نظيميالت   معل  الت   ثقافة 
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 طب قت اليت   البيئات تنو عت الت طبيق، حيث بيئة يف الس ابقة الد راسات مع احلالية الد راسة ختتلف 
على حسب –كما أنه ال توجد دراسة  .وحمل ي ةوعربي ة  أجنبي ة بيئات بني ما الس ابقة الد راسات فيها

 .اتتشابه مع الد راسة احلالية فيما خيص  املوضوع والبيئة مع-علم الطالب
انتهجت أغلب الد راسات الس ابقة املنهج الوصفي الت حليلي واالرتباطي واملسحي، وات بع البعض  

اآلخر املنهج الوصفي الوثائقي، كما أن  أغلبها اعتمدت االستبيان كنداة حبث جلمع البيانات، فيما 
باستخدام املقابلة  ، عيشوش فتمي زواأبوخضريباستخدام املقابلة فقط،  (Peter Senge) متي زت دراسة

االستبانة، وتطبيق : ا ثالث أدوات جلمع املعلومات هي( لرشوديا)واستخدم أم ا . واالستبيان معا
 .أسلوب دلفاي، وتطبيق استمارة مقابلة

 

 :خاللراسات من الباحث من هذه الدّ  استفاد
 .ليةاإلشكاتصويب  - يف اختيار جمموعة من االختيارات املنهجية البحثحتديد مسار  
 .امليدانرات اليت ميكن قياسها يف حتديد املؤش   -.دقيقصياغة الفرضيات بشكل   
  . فسريحليل والت  تكوين رصيد نظري مساعد على الت   - .واألدواتاختبار املنهج  
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 ابقة راسات السّ راسة الحالية مع الدّ الدّ  يوّضح تقاطع( 1)الجدول رقم 
 

 الّدراسة مجتمع الباحث تاريخها الّدراسة عنوان الرقم
 الّدراسة مجال

أنماط  عملّيات الّتعّلم
 الّتعّلم

طرق 
 الّتعّلم

مستويات 
 الّتعّلم

قات معي
 الّتعّلم

استراتيجيات 
 الّتعّلم

  * *  *  توزيع الكهرباء والغاز بالبّيضشركة  حمّمد بن صفّية  0202 ّتعّلم التّنظيمي يف املؤّسسة اجلزائريّةقات تطبيق اليمع" 

10 , « Apprentissage Organisationnel : 

Théorie, méthode, pratique  » 

3791-

3771-0220 
Chris Argyris et 

Donald A. Schon /     *  

10 
« LA CINQUIÈME  DISCIPLINE, Levier 

des organisations apprenantes la firme : la 

question de la modification des routines 
organisationnelles » 

1990 Peter Senge / *  *  
*  

10 
« apprentissage et innovation dans la firme 

: la question de la modification des 

routines organisationnelles» 
1996 Corinne Tanguy / *    

  

 3771 "مدخال لبناء املنّظمات القابلة للّتعّلم: الّتعلم التّنظيمي" 10
عبد الّرمحن بن أمحد 

 هيجان
/ * * *  

*  

10 
« L’apprentissage organisationnel : penser 

l’organisation comme processus de gestion 

des ،connaissances et de développement 

des théories d’usage 

2000 Nadia Tebourbi, / *  *  
  

06 « Learning within Organizations: Linking the 
Theoretical and Empirical Perspectives. » 2000 Ronald Yeo / *  *    

07 « L'apprentissage organisationnel en PME 

: réalité et déterminants. » 
2003 

Pedon Amédée, 

Schmidt 

Géraldine 
/ *   * 

  

10 
« Organizational learning vs. the learning 

organization: a conversation with a 

practitioner. » 
2005 Gorelick C / *    

 * 

10 
« An  organizational learning model based 

on western and Chinese management 

thoughts and practices.» 
2005 Chen Guoquan. /   *  

  

01 
عليم احلكومي بسلطنة نظيمي مبدارس التّ م التّ علّ واقع التّ "

 *   * عليم احلكوميمدارس التّ  البكري نعيمة 0221 " قات حتقيقهعمان ومعوّ 
*  
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الرق
 م

 الّدراسة مجتمع الباحث تاريخها الّدراسة عنوان
 الّدراسة مجال

عملّيات 
 الّتعّلم

أنماط 
 الّتعّلم

طرق 
 عّلمالتّ 

مستويات 
 الّتعّلم

قات يمع
 الّتعّلم

استراتيجيات 
 الّتعّلم

00 « L’apprentissage organisationnel entre 

processus adaptatif et changement dirigé. » 
2007 David Cayla / *   *   

00 
« Apprentissage organisationnel et 

contexte organisationnel: Une étude de cas 

chez EDF. 
2007 Charlotte Fillol, Une étude de cas chez 

EDF * *   
 

 

* 

00 
 األجهزة لتطوير كمدخل املتعّلمة للمنّظمة أمنوذج بناء "

 0229 "الّسعوديّة باململكة العربّية األمنّية
 ابراهيم علي بن حممد

     األمنّية األجهزة الرشودي
 

* 
 

00 
 باململكة ةالعامّ  اإلدارة معهد يف نظيميالتّ  التّعلم إدارة"

 مةاملنظّ  مفهوم لتطبيق مقرتح رتصوّ  :عوديةالسّ  ةالعربيّ 

 "املتّعلمة
0229 

سعود  بنت إميان
 أبوخضري

 باململكة ةالعامّ  اإلدارة معهد

   * * عوديةالسّ  ةالعربيّ 

  

00 
املؤثّرة يف ممارسة الّتعّلم التّنظيمي يف البلديّات العوامل "

 0229 "األردنّية
ياسر  رائد عبابنه،
     البلديّات األردنّية العدوان

 

* 
 

01 
غيري التّ واقع الّتعّلم التّنظيمي ودوره يف عملّية "

 يفة دراسة تطبيقيّ : عودية اإلسرتاتيجي يف اجلامعات السّ 
 "مةرّ كة املجامعة أم القرى مبكّ 

ة جامعة أم القرى مبكّ  عواطف العصيمي 0229
     "مةرّ كامل

  

* 

01 
 : التّنافسّية امليزات لتحقيق كمدخل التّنظيمي الّتعّلم"

 0221 "املصريّة شركات االتصال على دراسة مقارنة
 عبد حممود نسرين

  * * * املصريّة شركات االتصال الرمّحن
  

00 
 جامعة يف اإلداريني نظر وجهة من نظيميالتّ الّتعّلم  "

 0221 "الريموك
عارف أمحد  غادا

 *    الريموك جامعة يف دارينياإل الرجوب
  

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 »       
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l'organisation Engagement et efficacité pour 

les petites et moyennes entreprises à Taiwan  
* 

00 L’apprentissage organisationnel dans les 

acquisitions 
2010 Gabriel Guallino /       

00 
 هندسة إعادة أبعاد تعزيز يف نظيميالتّ  معلّ التّ  أثر "

 0232 "يةاألردن ةالعامّ  ساتاملؤسّ  يف (اهلندرة ةاإلداريّ  اتالعمليّ 
سامل 

الزريقات،كاسب 
 اخلرشة

     يةاألردن ةالعامّ  ساتاملؤسّ 

  

* 

00 « organizational learning and sustainability 

in the construction industry » 
2011 Fortune C, 

in the construction 

industry   *    

00 
تأثري أبعاد الّتعّلم التّنظيمي يف توافر أبعاد املنّظمة "

 "عيّنة من العاملني يف وزارة الّتخطيط العراقّية: املتعّلمة

 
لعاملني يف وزارة الّتخطيط  رفاضل مجيل طاه 0233

 *    العراقّية

  

* 

00 

« 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 *  * * 

  

01 
 دراسة: سةاملؤسّ  أداء لتحسني كمدخل التّنظيمي الّتعّلم"

  *  * سونطراك سةمؤسّ  عيشوش خرية 0233 "سونطراك سةمؤسّ  حالة
  

01 
دراسة ميدانية  :ة سة اجلزائريّ نظيمي يف املؤسّ م التّ علّ التّ "

سة سونطراك فرع مبؤسّ  نعيجة رضا 0230 "أدرار OC Toutat نقيبسة سونطراك فرع التّ مبؤسّ 
 *  *  أدرار OC Toutat نقيبالتّ 

 

* 
 

00 
 دراسة: الوظيفي املسار تطوير يف التّنظيمي الّتعّلم أثر"

 * * *  املصارف قطاع ديوب حسن أمين 0231 "املصارف قطاع يف تطبيقّية
  

00 
 دراسة ميدانّية: املنظّمات جناح يف وأثره ظمينامل معلّ التّ "

 األعمار وزارة شركات الكبيسي، دهام 0232 العراق يف واإلسكان األعمار وزارة اتشرك يف

 *    العراق يف واإلسكان
  

* 

01 
: املشاريع تسيري تعزيز و دعم التّنظيمي يف دور الّتعّلم"

 *    اجلزائر اتصاالت مؤّسسة الباي حممد 0232 . "اجلزائر اتصاالت مؤّسسة حالة دراسة
  

 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22فاضل%20جميل%20طاهر%22&uiLanguage=ar


-13- 
 

 
 

 من إعداد الطالب :المصدر
 

 
 

 
الرق
 م

 الّدراسة مجتمع الباحث تاريخها الّدراسة عنوان
 الّدراسة مجال

عملّيات 
 الّتعّلم

أنماط 
 الّتعّلم

طرق 
 الّتعّلم

مستويات 
 الّتعّلم

معّوقات 
 الّتعّلم

استراتيجيات 
 الّتعّلم

00 
دراسة ميدانّية  العاملني تمكنيوعالقته ب نظيميالتّ  معلّ التّ "

 الكهرباء توزيع ةمديريّ  العمّ  بلقاسم جّوادي 0232 " باألغواط والغاز الكهرباء وزيعت ةمديريّ  العمّ  من نةعيّ  على

 *    باألغواط والغاز
  

00 
اجلماعّية  الكفاءات تطوير على التّنظيمي وأثره الّتعّلم ممارسة "

 البحريّة الاألشغ مؤّسسات عبيدات سارة 0232 " اجلزائريّة البحريّة األشغال مؤّسسات يف ميدانّية دراسة

 *    اجلزائريّة
  

00 
دارسة :أمهية التعلم التنظيمي يف تكوين رأس املال الفكري"

 0231 "حالة مؤسسة سوناطراك 
فطيمة الزهراء 

   *    مؤسسة سوناطراك بريطل
34 

 تنافسّية لتعزيز إسرتاتيجي كمدخل املستدام التّنظيمي الّتعّلم"

املؤّسسات  من لعيّنة ةميدانيّ  االقتصادية دراسة املؤّسسة
 "الّصناعّية

    * املؤّسسات الّصناعّية من عبايدية يوسف 0239
  

35 
نظيمي م التّ علّ التّ  حتقيققات غلب على معوّ للتّ  مقرتحةرؤية  "

 0237 ."عوديةالسّ  املؤسسات يف
عبد الوهاب بن 

 النشباب الشمي
سة تربوية وتعليمية ومؤسّ  مؤّسسة

     سة خدميةإنتاجية ومؤسّ 
*  
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 : الّدراسة صعوبات-رابع عشر 
ال ختلوا أي دراسة علمّية من صعوبات سواء يف مرحلة الّدراسة الّنظريّة أو يف مرحلة مجع 

 وقد واجهتناحياول بشّّت الطّرق التغّلب عليها، الطالب ولكّن  –اّلدراسة امليدانّية  –البيانات 
 :ّيةامليدانلّدراسة با القيامصعوبات متعّددة وخاّصة عند 

هو اإلطار الّزمين احملّدد والّشعور بعدم الّسيطرة فيما يتعّلق  ناإّن من أهّم الّصعوبات اليت واجهت 
بتسريع إجابات أفراد العيّنة وإكمال الطّباعة واجناز عملية الّتحليل اإلحصائي ضمن زمن يتناسب مع 

 .للّدراسةاملّدة املتاحة 
زها كيفّية التصّرف يف املعلومات اليّت حصلنا عليها واجهتنا كذلك صعوبات منهجّية كثرية أبر  

 .وتبويبها عرب فصول البحث، وكذلك اختيار احملاور األساسّية اليت ميكن يف ظّلها تناول هذا املوضوع
ميكن الرّكون إليها ملقارنة  واليت-حدود علم الطالب يف -الّدراسات اجلزائرية امليدانّية الّسابقة قّلة 

الّرغم من أن ذلك يعّد ميزة للّدراسة احلالية إاّل أّن غياب أو  احلالية وعلىئج الدراسة نتائجها مع نتا
 .املقارنةهذه الّدراسات أّدى إىل قّلة حاالت  قّلة
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 :خالصة الفصل 
من خالل اإلجراءات الّسابقة، واملتمثّلة يف اإلجابة على األسئلة البحثية ملاذا اهتم باملوضوع ؟ 

حتديده من أهداف ؟ ت وضع موضوع معيقات  وما الذي أسعى إىل حتقيقه ؟ وكيف سأحّقق ما تّ 
ّدراسة وأمهّيتها تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف إطار منهجي معّد للبحث، بعد حتديد إشكالية ومربّرات ال

وحتديد أهّم مفاهيمها وأهدافها وتساؤالهتا ، ّت بعد ذلك وضع حجر األساس من أجل البحث 
الّنظري وامليداين للموضوع من خالل حتديد أهّم األبعاد واملؤّشرات واملفاهيم اليت سيبىن عليها 

 .حتديد عناصرهاالبحث، واليت ينطلق وفقها الطّالب يف حترير واجناز الفصول القادمة و 
 



 
 

صل ي  ا الف 
ان   لث 

 

 

م
ّ
 مدخل مفاهيمي للّتعل

 

 :تمهيد

م - اـأوّل
ّ
 :مفهوم التعل

م - اـثاني
ّ
 :تعريف املفاهيم املساوقة للّتعل

 :الّتعلم شروط -   اـثالث
م - اـرابع

ّ
 :خصائص الّتعل

م -خامسا 
ّ
 :مستويات التعل

م -سادسا 
ّ
 :أنواع التعل

م - سابعاـ
ّ
 :طبيعة التعل

م نظرّيات  - ثامناـ
ّ
 :الّتعل

 

 خالصة الفصل
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 :مفهوم التعّلم: أّوال
 

 ة اليت كر م اهلل تعاىل هبا اإلنسان فجعله قادرا على االستفادة من اخلربات اليتعل م هو العملي  الت  
مر ة يف القرآن الك رمي ، ويتضم ن معىن الت عل م اإلنساين يف العديد  484"  علم"ورد اجلذر  يعيشها حيث

 من اآليات القرآني ة، 
تُمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُن ﴿ومنها قوله تعاىل  

 ، (1)﴾صَادِقِنيَ
 (2) ﴾دُنَّا عِلْمًافَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّ﴿: وقوله تعاىل

اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ﴿وقوله يف سورة العلق  (3) ﴾ الرَّحْمَنُ  علَّمَ الْقُرْآَنَ ﴿وقوله تعاىل أيضا  

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

 ( :5) ما يأيتبالت عل م  اإلنسان اكتساب بأن ه الت عل م مفهوم إىل الن ظرة "إبراهيم إمساعيل حممد "خل ص وقد
 وغريها املختلفة والث قافية الت ارخيية واملعلومات واألمساء األشياء صفات مثل املعرفي ة املعلومات. 
 اخلطابة مثالا  على والقدرة دالفر  تعرتض اليت املشكالت حل   على كالقدرة القدرات.  
 وغريها الد ر اجة الس باحة وركوب أو الكتابة يف كاملهارة املهارات.  
 يفك ر كيف الفرد يتعل م حيث العقلي ة العادات. 
 (1) وغريها سل ة كرة يلعب أو طعامه اإلنسان هبا يتناول اليت كالط ريقة احلركي ة العادات . 
 وغريها واألمانة الل ياقة أو الص راحة أو الص دق الفرد يتعل م حيث اخللقي ة العادات. 
 واألرحام األصدقاء كمعاملة :وعاداته جمتمعه خصائص الفرد يتعل م حيث االجتماعي ة العادات 

 .وغريها االحتفال وعادات
                                     

 11آية : سورة البقرة-( 1)
 56آية : سورة الكهف- (2)
 2-1آية : سورة الر محن-( 3)
 4-1آية : سورة العلق-( 4)
 .247 ص 1792بالر ياض، الس عودية ، العام ة الرئاسة ،1ط "الّنفس وعلم النظرية التربية " وآخرون، إمساعيل حممد - (5)
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 وقوانني واحرتام الوالدين للوطن الوالء حنو كاالجتاه املتنو عة املواضيع حول املختلفة االجتاهات 
 .هبا العمل وأمه ية ونظمه اجملتمع

 : م لغةالّتعلّ تعريف  -
جاء  يف لسان العرب . الل غوية هوقبل سرد بعض الت عاريف ملفهوم الت عل م جبدر بنا أن نورد جذور 

 (1) علم األمر وأتقنه، تعل مه ،هق  اإلتقان اإلحكام والتف :البن منظور التعل م مبعىن
أي جعله يتعل مه أو وضع عالمة أو إمارة : م تعليما الش خص الش يءالتعل م من الفعل علم ويقال عل   

  (1) الشيء ويعين الي قني وإدراك الشيء حبقيقته( علوم)لالهتداء هبا، والعلم مع 
تعين احلصول على املعرفة أو املهارة بواسطة الد ارسة أو اخلربة  (learning)وجاءت يف الل غة اإلجنليزية 

 .ف  أو التذك ر أو اإلحاطة بالعلم أو معرفة لل  ومعرفة كيفأو الت فكري أو احل
جاءت مبعىن إبالغ أو إخبار بشيء ما ومبعىن اكتساب (Apprendre)أم ا يف الل غة الفرنسي ة فان  كلمة  

املعرفة بواسطة العمل الذ هين أو اخلربة ومبعىن هتذيب وتعو د وتنبيه وتلق ي عقوبة وتصحيح خطأ أو 
 (2) . سلوك

 

 :م الفردي اصطالحاتعريف الّتعلّ   -
عر ف الت عل م عد ة تعريفات باختالف الن ظريات املفس رة للت عل م، 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 

نطلقات اليت يرك ز عليها يف فكره، ولذل  سنتطر ق للمهم اختصاصه وحتليله وتفسريه للت عل م وفقا للم
أو ل حاكم يف  (م.ق 1961-م.ق1972) منها فاالهتمام بالت علم قدمي قدم اإلنسان نفسه، ويعد  محورايب

حيث أنشأ أول مدرسة يف بالد ما بني الن هرين ولل  قبل ألفي عام . الت اريخ اهتدى إىل أمهي ة الت عل م
الد عوة إىل نشر ( م.ق 661-م.ق 497)قريبا وجد د بعده الفيلسوف الص يين كونفوشيوس قبل امليالد ت

وكذل  عرب  . املعرفة حيث قال إن  املعرفة هي الط ريق الوحيد للت قدم والن جاح الدنيوي واألرضي
يت عن أمهي ة املعرفة من خالل دعوته إلقامة املدينة الفاضلة ال( م.ق 149-م.ق 429)   "أفالطون"

حيكمها الفالسفة وعش اق املعرفة وقال أن ه بدون املعرفة لن يكون اإلنسان قادر على معرفة لاته، وإن  
                                     

 .246، ص2118نسخة الط الب، القاهرة، مصر، "  المعجم الوسيط" جممع الل غة العربية  -( 1)
(2)- Robert, "Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, 2 ème Éd, librairie Marcel Rivière et Cie, Paris, 2001, p 1986. 
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ومع جميء اإلسالم أصبح طلب . حامل املعرفة وحده القادر على فهم عامله احمليط به واملتمث ل بالوجود
فقهاء مكل فني بإيصال العلم فريضة على كل  املسلمني وبات متاحا للجميع وصار العلماء وال

ويوما بعد يوم تزداد تغريات العامل وتتنامى . معرفتهم، ونشر علمهم يف حلقات املساجد ودور العلم
  (1) .العلممعها أمه ي ة 
أحد العملي ات الس لوكية املهم ة اليت تساهم يف تشكيل : " الت عل م على أن ه "لميعلي الس  "يعر ف 

اكتساب الفرد لسلوك جديد : " علماء الس لوك أن  املقصود بالتعلم  هو، حيث يشري"الس لوك اإلنساين
على اجلوانب الس لوكية من خالل  الت عريف الس ابق رك ز   .(2)"نتيجة تعر ضه لتجارب وخربات اجتماعية 

  .قيام الفرد بسلوك قابل للمالحظة ومرتبط بالت جربة
ومعىن لل  . لس لوك حيدث نتيجة للت جربة واخلربةتغيري ثابت يف ا" يعر ف التعل م أيضا على أن ه 

 .(3) .إىل الت غيري يف سلوكه وتصر فاتهأن  الفرد كل ما اكتسب خربة وجتربة أكثر، كل ما أد ى لل  

. الت عل م هو وسيلة فيسيونفسي ة يتم  من خالهلا تطوير معرفة جديدة بزيادة كم ي ة البناء اإلدراكي 
دث لدى الفرد إدراك املوضوع مث  تكوين االستجابة أو املفهوم أو اخلربة اجلديدة ويلزم الت عل م حىت  حي

 (4) .اخلاص ة به
. أن  الت عل م هو جمرد تغري  سلوكي وال يعين حتس نا بالض رورة: (Gothrie)،(غثري)ويوض ح   

       (5) .لت الؤم اجلي دوبعبارة أخرى، قد يتعلم  الفرد االستجابات اليت تؤد ي إىل الت الؤم الس ي ئ أو ا
التعل م بأن ه تغيري وتعديل يف الس لوك ثابت نسبيا، وهو ناتج  (حممد فياض اخلزاعلة)ويعر ف   

فهو عملي ة .عن الت دريب، والتعل م يكون تعل ما حينما ال يكون ناجتا بفعل عوامل مثل الن مو أو الن ضج
تغري  سلوكه أو تعد له ويت صف هذا الت غيري أو الت عديل  يتعر ض املتعل م فيها إىل املعلومات أو مهارات

                                     
 .126-124، ص2119. ، الور اق للن شر والت وزيع، عم ان، األردن1، ط"الممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفة"إبراهيم اخللوف امللكاوي،  -(1)
 .195، ص1788مصر،  ، دار غريب للط باعة والن شر والت وزيع، القاهرة،1، ط"ظيميالّسلوك الّتن"علي الس لمي،  - (2)
 .61، ص2111، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندري ة، مصر، "مدخل تطبيقي معاصر: الّسلوك الّتنظيمي" صالح الد ين حممد عبد الب اقي، - (3)
دار الرتبية ، 47، الر سالة سلسلة الكتب الرتبوية الس ريعة، "دراسة فيزيولوجية ملاهيتها ووظائفها وعالقاهتا: مالد ماغ واإلدراك والذ كاء والت عل" ،محد زياد محدان - (4)

 .19 – 15، ص 1785احلديثة، عم ان، األردن، 
وطين للثقافة والفنون، واآلداب، الكويت، ، ترمجة علي حسني حجاج، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس ال"دراسة مقارنة: نظريات التعلم"  جورج ام غازدا وآخرون، -(5)

 .12، ص 1785اجلزء الثاين، ديسمرب، 
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فيعر ف الت عل م بأن ه تغري  وتعديل يف الس لوك ناتج عن الت دريس والت عل م ( جان توما)أم ا  (1) .بثباته نسبي ا
 (2). يكون تعل ما حقيقي ا باالستدالل عليه باألداء الذي يصدر عن الفرد

أن  هناك أمناطا من الس لوك ال تدخل يف نطاق التعل م مثل الس لوك  كما جتدر اإلشارة أيضا إىل
االنعكاسي كتحري  اليد لو مت  وخزها بإبره أو الت غريات الس لوكية املؤق تة مثل عدم القدرة على العمل  

كما ال يدخل يف نطاق التعلم  أيضا ما حيدث من تغيري . كنتيجة لإلجهاد أو ظروف نفسي ة سي ئة
 (3). تيجة لنضج أو تدهور جسماينسلوكي ن

هو العملي ة اليت مبقتضاها ينشأ " وآخرون إىل هذا بقوهلم أن  التعل م " عبد احلليم حممود»وأشار 
، بشرط أال ترجع خصائص هذا الت غري إىل  أحد األنشطة أو يتغري  من خالل االستجابة ملوقف معني 

ارضة يتعر ض هلا الكائن احلي مثل الت عب أو عوامل فطرية، أو عوامل الن ضج، أو إىل حاالت ع
رك ز هذا الت عريف على أن  التعل م مرتبط بوجود مؤث ر مصحوب باستجابة طبيعي ة وأخرى  (4) .املرض

الن وع  وسيكون. شرطي ة؛ وهي اليت تطر ق إليها إيفان بافلوف يف جتربته حتت مسم ى املنعكس الش رطي
 .يف حبثناحمل  الرت كيز  الث اين من االستجابة الشرطي ة

 :وهذا الت عريف يقودنا إىل ثالث نتائج هي  
 التغري  يف السلوك يصاحب عملية الت عل م. 
 التغري  الدائم مسة الت عل م. 
 هذا الت غيري ناتج عن اخلربة واملمارسة والت فاعل الد ائم بالظ روف احمليطة. 

هو عملي ة التفاعل املتكامل : يف شامل للتعل مواستنادا إىل التعاريف الس ابقة ميكن اخلروج بتعر 
 (5) األعمالاحملف ز واخلربات واملهارات اجلديدة اليت تؤد ي إىل تغري  دائم نسبيا يف الس لوك ونتائج 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .191، ص2112دار صفاء للن شر والتوزيع، عم ان، األردن، 1، ط،"إدارة الصف والمخرجات التربوية"حممد سلمان فياض اخلزاعلة وآخرون،  - (1)
 .21، ص 2011املؤس سة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ،1ط ،"ئقمدارس وطرا: التعّلم والّتعليم"جان عبد اهلل توما،  - (2)
 .76، ص 1777الد ار اجلامعية، اإلسكندري ة، مصر،  ،7ط، "مدخل بناء المهارات: الّسلوك الّتنظيمي"أمحد ماهر،  -  (3)
 .261، ص 1771وزيع، القاهرة، مصر، ط، دار غريب للط باعة والن شر والت  .، د"علم الّنفس العام"عبد احلليم حممود وآخرون،  - (4)
 .116، ص 2111، دار املسرية للن شر والت وزيع، عم ان، األردن، 1ط، "اإلبداع اإلداري"بالل خلف السكارنة،  - (5)
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 :تعريف المفاهيم المساوقة للّتعّلم: ثانيا
 متشاب  ومرك ب، كما أن هإن  الت طر ق ملفهوم الت عل م يف سياق تنظيمي أقل  ما يقال عنه أن ه  

الت دريب، الت عليم، وفيما يلي عرض هلذه املفاهيم وتوضيح : يتداخل مع جمموعة من املصطلحات هي
 ( 1). أوجه الت شابه واالختالف بينها وبني الت عل م الت نظيمي

واكتساب املهارات، ( formation)املنظ مات تسعى لتطوير عامليها من خالل الت دريب   
حيث بدأت املنظ مات منح العاملني فيها فرصا تعليمي ة يف املعاهد ( éducation)ة إىل الت عليم إضاف

واجلامعات لتلبية احتياجاهتا من املوارد البش رية املؤه لة تأهيال عاليا، وإزاء هذا كان الش كل الث الث 
 ("   apprentissage)األكثر أمهي ة وهو الت علم 

 

 لّتعّلم عن الّتدريب والّتعليم؟ولكن ما الذي يمّيز ا
 

 apprentissage :الّتعّلم .1
خيتلف الت عل م عن الت دريب الذي يتم  خارج املؤس سة أو خارج العمل يف مراكز الت دريب أو  

إل ميكن تعريفه بأن ه تنقيح لألفكار وحتويلها إىل معرفة مفيدة  (2). داخل موضع ما، وحيمل بعدا آليا
 (3). اخلربة كذل  ميكن تعريفه بأن ه التغري  يف الس لوك أو األداء نتيجة. يه واختال القرارهلا القدرة والت وج

ولإلجابة عن الس ؤال ما الذي ميي ز الت عل م عن الش كلني اآلخرين الت دريب والت عليم خلص  الدكتور 
ا بني األمناط الث الثة الفرق يف ثالث نقاط أساسية واليت وض ح فيها أن  هناك فرقا عميق جنم عبود جنم

   (4). الكتساب املعرفة
 

 formation: الّتدريب .2
تناول الباحثون تعريفات متعد دة للت دريب ولل  بسبب اختالف خلفياهتم الث قافية وخرباهتم 
 :العملي ة ويف هذا اإلطار سوف نقوم بعرض جمموعة من الت عريفات املختلفة فيما خيص الت دريب منها

                                     
، 2111 ،شر والت وزيع، عم ان، األردن، مؤس سة الور اق للن  1، ط"مدخل في فلسفة الّتعلم الّتنظيمي: كيف تدار منظمات األلفية الثّالثة"مؤيد نعمة الس اعدي،  -(1)
 .48ص
 78، ص 0202، دار كنوز املعرفة العلمي ة للن شر والت وزيع، عم ان، األردن، 1، ط"اتجاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلومات" ،مجال يوسف ندير -(2)

(3)  -  Daft. R.L, « Organization : Theorie and Design », Southe Western, 2000, p 486. 
 261-241، ص ص 2115 ،مؤس سة الور اق للن شر والت وزيع، عم ان، األردن ،1ط." المفاهيم واالستراتيجيات والعمليّات: إدارة المعرفة" جنم عب ود جنم،  -(4)
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دريب هو أحد املداخل األكثر انتشاراا واملستخدم يف املنظ مات، أن  الت   (Daft)ويوضح العامل
م املنظ مة الت دريب لتجعل املدراء والعاملني على معرفة ببعض املوضوعات مثل فرق العمل، وتقد  
اركة كاء، وكيفية اإلحاطة باجلودة، واختال القرارات، ومهارات االتصال، واإلدارة باملشع، والذ  والتنو  

 (1) .دريبالت  دريب إىل تغيري سلوك األفراد ومهاراهتم من خالل املتخص صني يف مراكز وترمي برامج الت  
اخلربات املنظ مة اليت تستخدم لنقل أو تعديل أو صقل كل أو بعض املعلومات، "يعرف الت دريب أن ه 

الن شاط "كما ميكن تعريفه على أن ه  (2)". املهارات، املعارف واالجتاهات اخلاص ة باألفراد يف املنظ مة
 (.3)"املستمر  لتزويد الفرد باملهارات واخلربات واالجتاهات اليت جتعله صاحلا ملزاولة عمل ما

أن ه اجلهد املنظ م واملخط ط له لتزويد املوارد البشري ة يف املن ظمة مبعارف "ويعرف الت دريب على 
ويعر ف  .(4) "إجيايب بن اء واجتاهاهتم بشكل، وتغيري سلوكاهتم وقدراهتم وحتسني وتطوير مهاراهتممعي نة، 

ومعارف وخربات ، إم ا لرفع مستوى مهارات واملوج هةجمموعة من الن شاطات املصم مة "أيضا بأن ه 
  (5) " أو الت عديل اإلجيايب يف ميوهلم وتصر فاهتم أو سلوكي اهتم األفراد

تتميز بالتنظيم واالستمرارية والت خطيط  ريب عمليةومن خالل ما سبق ميكن القول أن  الت د
 .ألدء العمل بالكفاءة املطلوبةوحتسني سلوكه واجتاهاته  ومعارفه هوقدرات الفرد هاراتمتنمية  هدفها
 

  enseignement :الّتعليم .3
تيني ة وتعين الت كوين والت ك (Struere)يف الفرنسي ة مشتق  من فعل (Instruire)الت عليم  ديس، الال 

وهو يف مفهومه احلريف الضي ق ال يعدوا أن يكون تكديسا ملعلومات يف الفكر تعترب غري مفيدة، أو 
  هو مبادرة مجاعية هتدف إىل تطوير فهم   (6)  .جتهيزه جتهيزا خارجي ا مبعارف ال تنفذ إىل صميمه

 من العناصر ةمبجموع حمكوم والت عليم (7).أساليب العمل وتسمح بتطوير املهارات الفردية
 (1) .املعرفة اكتساب حنو فتوجهه املتعلم دوافع تثري اليت الفع الة كالط رائق

                                     
(1) -  Daft, Richard L, " Management," 5 thed, Harcourt College Publishing, 2001, p392. 

 .78، ص 0200ط، ديوان املطبوعات اجلامعي ة، اجلزائر، .، د"الوجيز في تسيير الموارد البشريّة"، نوري منري -(2)
 .030، ص 0200مكتبة اجملتمع العريب للن شر والت وزيع، عما ن، األردن،  ،1، ط"إدارة الموارد البشرية"فريد كورتل، نوري منري،  - (3)
 .38، ص 0200، دار أسامة للن شر والت وزيع، عما ن، األردن، 0، ط"د البشريّة في المؤّسسات الّتعليمّيةإدارة الموار "سعيد عامر أبو شندي،  - (4)
 .87، ص 0200ط، دار أسامة للن شر والت وزيع، عم ان، األردن، .، د"اتجاهات الّتدريب وتقييم أداء األفراد"عمار بن عيشي،   - (5)
 615، ص 1784، لبنان، للماليني، بريوت، دار العلم 6ط، "ور القديمة حتى أوائل القرن العشرينالعصّ  نم: الّتاريخر التّربية عب" عبد اهلل عبد الدائم، -(6)

(7) -  Eduardo Davel، Diane-Gabrielle Tremblay، Formation et apprentissage organisationnel la vitalité de la pratique. 
Presses de l'université du Québec, Canada, 2011, p31 
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 :مييز الّتعّلم عن الّتدريب والّتعليمت .4
 

لقني الت   ومنط والتعليم التدريب يف املتعلم فيها يتواجد اليت الساكنة أن  احلالة الط الب يرى :أولــــــاّ 
لة من أجل عامل مع اآلنقل املهارة اليت تتمث ل يف جمموعة احلركات يف الت   ي حيمل بعد آلي ا يفلق  والت  

ويف كلتا . مط املدرسي لتلقني واكتساب املعلوماتكذل  احلال مع الت عليم الذي يتم  بالن  . اإلنتاج
واتصال  الب بكل  ما يعنيه من هرمي ةاحلالتني مث ة حالة ساكنة مت  نقلها من اخلبري إىل املتدر ب أو الط  

يتم  بطريقة  -ولكن مع الت عل م فإن  انتقال املعرفة أو اخلربة أو املهارة . أحادي االجتاه يف الغالب
مسي إىل الال رمسي، ومن الن قل اآليل شارك بني الط رفني يف عالقة تتجاوز اجلانب الر  فاعل والت  بادل والت  الت  

 . فاعل اإلنساينإىل الت  
 

عليم هو اكتساب مهارة دريب هو اكتساب مهارة عرب قراءة دليل العمل والت  ت  ألن  ال :ثانيـــــــا
ويتم  وفق رؤية أفراد . نظيمعام ة عرب قراءة مقر ر دراسي، أي أن  كالمها خارج عن حميط العمل وعن الت  

القات وع( قراءة)م فهو مهارة أو معرفة خاص ة عرب أم ا الت عل  . ركةخارجيني ال عالقة هلم بواقع الش  
فاعل مع أفراده بالت  و خاص ة بني أفراد معي نني، وهلذا فإن ه ال ميكن أن  يتم  إال  يف داخل العمل وسياقه 

عليم ميكن دريب والت  ة، فالت  غة والقيم، وأسرار العمل الس ائدة فيه بسياق معني  خاص  وأشيائه بالل  
يف داخل  إال   ـة ال ميكن أن يتم  رفة خاص  م هو مععل  الت   احلصول عليهما خارج موقع العمل يف حني أن  

سياقيا  لذا فالتعلم ال ميكن أن يكون إال  . العمل وسياقه وبالتفاعل مع أفراده وأشياءه وقيمه وأسراره
 .عليم فيعتربان أنشطة غري سياقيةدريب والت  ا الت  أم  

 

ة و املهارات ، ومها لعام  عليم ينصـبان على املعارف ادريب و الت  أن  الت   الط البيرى :  ثالثـــا
له البعد املعلومايت يف د، وهذا ما ميث  بالفهم اخلارجي ملا يقوم به الفر عبري املرتبط حيمالن قدرا من الت  

ابع اخلـارجي و بعده العام الذي ال حيمل الط   عليم يظل  الت   أن   عملية تكوين االجتاهات أو تغيريها ، إال  
يف سياق عمل  إال   م الذي ال ميكن أن يتم  عل  ن أخرى خالفا عن الت  مة عميكن متييزه يف هذه املنظ  

مات األخـرى مـن زها عن املنظ  حق وبالعالقة مع ما ميي  ها الال  ابق وتطور  مة و مرتبطاا بتارخيها الس  املنظ  
على  مة من جهة وأكثر انعكاساا ز املنظ  فكري وهو ما جيعلها أكثر تأثريا على متي  قافة وطريقة الت  الث  

 (2).عائدها
 

                                                                                                                 
 71 س،ص.اجلزائر د مليلة، والن شر، عني للط باعة اهلدى دار ط،.، د"المفاهيم قضايا ودراسة مدخل :الّتربوي االجتماع علم"بعناقة،  علي سالطنية، بلقاسم -(1)
 .261 – 241، ص ص مرجع سبق ذكرهجنم عب ود جنم،  -  (2)
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 يوّضح الّتمييز بين الّتعليم، الّتدريب والّتعّلم( 20)الّشكل رقم 

 
  .245جنم عبود جنم، مرجع سابق، ص  :المصدر

 :الّتعلم شروط: ثالثا
 

  la maturation: الّتعّلم شروط من الّنضـج كشرط .1
يف (  déplier)تتفت ح  الز هرةك الط فل أن   ،"للط فل الط بيعي التفت ح نظري ة" مؤي د" جيزيل"يرى 

الت عل م  توقيت حتد د اليت هي)الن ضج  )الد اخلي ة القوى أي أن   لل ، قبل ليس و الوقت املناسب
 اجلهاز إن   ح يث(1).فيه اهلل وضعها اليت القدرة و منو ه طبيعة متليه حسبما الوقت املناسب يف فيتعل م
اتية خلصائصه وفقا ينمو العصيب  (2).  "من الس لوك أ ولي ة أمناط تنشأ عنه مث   من و الذ 

ات بالن ضج يقصد  الفسيولوجي تكوينه إىل ترجع اليت الفرد أو احلي   الكائن يف الد اخلية الت غري 
ات .العصيب اجلهاز وخاص ة والعضوي ات هي الن ضج إىل ترجع اليت فالت غري   اخلربة على سابقه تغري 
 خلق يف دوراا  اخلارجية أي البيئية العوامل تلعب وال الفرد يف الد اخلي الت كوين نتيجة وهي والت عل م،
  (3) .وتوجيه تدعيمها على البيئية العوامل دور يقتصر ولكن الت غيريات

 

 العضوي الّنضج:maturité organique  اجلسم ألعضاء الس وي   اجلسمي الن مو به ونقصد 
 لعملية أساسي شرط اجلسمي الن ضج أن   والواقع(4) .الهجم يف الفرد يتعل م اليت بالوظيفة املت صلة

                                     
 .28، ص 1771القاهرة، مصر،  العريب، الفكر دار ،)ط.د)، "المبّكرة الطّفولة في والّتعليم ات الّتعّلماستراتيجيّ " الن اشف، حممود هدى -(1)
 .191، ص (ت.د)مصر،  اإلسكندرية، اجلمهوري ة ، مطبعة)ط.د) ،"العام الّنفس علم" عكاشة، فتحي حممود -(2)
 .121، ص2115شر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، دار كنوز للن1، ط"أساسيات وأصول علم الّنفس" جناة إنصورة، -(3)
 .16، ص2116، دار الكتب العلمي ة، بريوت، لبنان، 1، ط"الّتعّلم ونظريّاته"أي وب دخل اهلل،  -(4)
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خص ال يستطيع اكتساب مهارة حركي ة معي نة، واالستفادة من اخلربات واملعارف فالش   الت عل م
م مهارة حركية يتطل ب من الفرد يف حالة الوصول إىل مستوى معني  يتناسب مع الن ضج فتعل  اال   

 (1). ة املفاصل، ولل  للقدرة على أداء هذه احلركة بنجاحدرجة كافية من نضج العضالت ومرون
 

 العقلي الّنضج :maturité mentale 
النضج العقلي ولل  بامتالكه درجة من النمو الكايف يف الوظائف والقدرات العقلية واملهاراتية يف 

ا، تتفاعل اجلانب التفكريي واملعريف واليت تسمح للشخص بامتالك شخصية مستقلة غري تابعة لغريه
 (2) .مع اجملتمع بصورة طبيعية تؤثر وتتأثر باآلخرين دون أن تتيح هلم فرصة التحكم هبا

 

 االنفعالي الّنضج:maturité émotionnelle  
بقدرة الفرد على الت عبري عن سلوكه بدون إثارة أي  انفعال، وهو منضبط " Arecson"عر فه إريكسون 

 (3) .ومطمئن يف نظرته للمستقبل ومتوافق مع اآلخرينمعتمد على نفسه واثق هبا ومتفائل 
وهو أيضا الس لوك الد ال على قدرة ضبط االنفعال والت عبري عنه بصورة ناضجة ومت زنة بعيدا عن 

 (4) .الس لوك الط فويل الذي يت سم بالت هور واالندفاع
 

 النضج االجتماعي :maturité sociale 
كاء، وتعل م مو اجلسمي واحلس ي واحلركي، والذ  ة بالفرد ، من حيث الن  وازن اخلاص  كامل والت  عملية الت  

ف االجتماعي، كي  مو العقلي، والت  ة، والن  خصية بصفة عام  ،ومنو الش   واإلبداعاملهارات االجتماعية ،
حه هيئة حلياته املستقبلية، وتعل مه وجنا، ومعرفة العامل احمليط، والت  اآلخرينل وفهم الفرد لاته ،وتقب  

ار ة ،والقدرة على إشباع حاجته بطريقة مقبولة ر واالنفعاالت الض  وت  ص من الت  خل  دراسيا، والت  
ات ،وحتقيق املكانة االجتماعية، وممارسة مواقف احلياة املختلفة  مركز حول الذ  اجتماعيا، والبعد عن الت  

عبري ح رياضية ،والقدرة على الت  ل اخلسارة برو واصل االجتماعي، وتقب  على حتقيق مهارات الت   والقدرة،
                                     

 .16، ص2112، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، 1، ط"علم نفس الّنمو"مرمي سليم،  -(1)
 .12:29على الساعة  26/18/2117اطلعت عليه بتاريخ ، /https://mawdoo3.com، "الّنضج"، رزان صالح –(2)
ات"ابتسام سعدون حممد وخالد عبد الر محن سلطان،  -(3) ، 2 ، ع8 مج العراق، ،ءجامعة كربال ،جمل ة جامعة كربالء العلمي ة ،"الن ضج االنفعايل وعالقته ببعض املتغري 

 .76، ص 2111
بوي، ختص ص "بناء وتطبيق على طلبة الجامعة: زان االنفعالي لدى طلبة الجامعةقياس االت" عون عبد عبود املسعودي، -(4) ، رسالة ماجستري يف علم الن فس الرت 

بوي،   .46ص 2112، كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق، (غري منشورة)علم الن فس الرت 
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عور بالبهجة واملتعة والقدرة على اكتساب العديد من قة هبا، وعدم اخلوف، والش  فس والث  عن الن  
مشكالتهاملعلومات عن العامل احمليط به، والقدرة على استكشاف ميوله من خالل الت    (1).جربة وحل  

 يلي والّتعلم فتتمّثل فيما الّنضج بين أّما العالقة: 
 ات بني فروق هناك ات للن ضج، الر اجعة الت غري  فالعوامل املرتبطة بالنضج  .للت عل م الر اجعة والت غري 

 اخلارجي ة العوامل جمموعه إىل ترجع انيةالث   بينما ترجع يف أساسها أىل عوامل داخلية عضوية يف الفرد
 .به احمليطة
 مل كان الفرد واملمارسة إلا بالت دريب قليالا  تأثرياا  احلي للكائن روري ةالض   الن شاط أساليب تتأث ر 
 ال أشهر مثانية يف حوايل مثالا  املشي على املبك ر الت دريب فمثالا  .والعقلي اجلسمي الن ضج إىل يصل
 الث الث أو عشر الث اين ولكن  الت دريب يف الش هر يعقيه، قد أن ه بل املشي باكتساب اإلسراع إىل يؤد ي
 (2) .ساقيه بني الت ناسق عملية يف يفيد الط فل عمر من عشر
  ينفصل أحدمها عن اآلخر حيث يت صل ال يشري أمحد حساين إىل أن  النضج والتعل م متالزمان

 (3)".يبقي وال يذرال الت عل م بالن ضج إىل درجة يعسر فيها الفصل بينهما على حنو 
 

   la motivationالّتعّلم شروط من كشرط الّدافعّية .2
، وهذا اهلدف قد يكون إلرضاء حاجات افع يشري إىل نزعة للوصول إىل هدف معني  د  ال

روط حالة تنشأ لدى الكائن احلي لتحقيق الش  فهي  (besoin) ا احلاجةأم  . داخلية، أو رغبات داخلية
ب يرغ   فهو ما ( objectif) ا اهلدفأم  . ية حلف  بقاء الفردزمة املؤد  يكولوجية الال  البيولوجية أو الس  

   (4) .افعي يف الوقت نفسه إىل إشباع الد  الفرد يف احلصول عليه، ويؤد  
فئتني   إىل الد وافع تقسيم الن فس علماء حاول الت عل م يف الد افعية تلعبه الذي اهلام   للد ور ونظراا      
  كبريتني

 والن وم والر احة والعطش كاجلوع) فسيولوجية (الفيزيولوجية الد وافع فئة. 
                                     

بية ة حبوث الرت  جمل  ، "ضج االجتماعي لألطفال كي للعب واأللعاب وأثره على الن  دور األم والسلوك االستهال  "سعيد سلوى أحممد وإبراهيم عربي مزهري،  -(1)
 .449، ص 2111، 19، جامعة، املنصورة، املنصورة، مصر، مج وعيةالن  
 .111، ص1788، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، 11 ط ،"التربوي النفس علم" .صاحل زكي أمحد -(2)
 .62، ص 2117، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 2ط، "حقل تعليمّية الّلغات:في الّلسانّيات الّتطبيقّية دراسات"أمحد حساين،  -(3)
 .176، ص 2116، األردن، عم ان، دار الفكر للط باعة والن شر، 2ط، "علم الّنفس العام" عدس عبد الرمحن ،يوسف قطامي -(4)
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 كاحلاجة إىل االجتماعي ة البيئة مع الت فاعل عن الن امجة الد وافع وهي االجتماعية الد وافع فئة 
 (1) .الذ ات وحتقيق الذ ات وتقدير واإلجناز واألمن االنتماء
 :الت عل م هلا ثالثة أبعاد عملي ة يف الد افعية أن  وظيفة" زكي صاحل  أمحد "يرى    
 وهذا ينطبق معيناا  نشاطاا  تثري واليت احلي   الكائن يف الكامنة االنفعالي ة اقةالط   حتر ر أوالا  الد وافع 

األوىل لعملي ة  تعد  األسس هنا الد وافع وهذه .سواء حد   على املكتسبة والد وافع الفطري ة الد وافع على
  الت عل م عملية فيها أسس األولية وتكمن الس لوك أمناط من والت عديل املهارات اكتساب

 طريقة متلي عليه كما األخرى املواقف ويهمل معني   ملوقف يستجيب أن الفرد على متلي الد وافع 
 والتعليم، الرت بية املهتمني مبشاكل األفراد بأولئ  لل  على مثالا  ولنضرب .معني   موقف يف الت صر ف
م األفراد بعض يقي مون وحني بأمور الت عليم، يتعل ق ما كل بألهاهنم يعلق مثال كتاباا  يقرأون فحينما  فإهن 
م شيء وحينما يناقشون كل قبل العلمي مستواهم يضعون  شيء كل   قبل الرت بية مشاكل يضعون فإهن 
 احلي الكائن جيعل الد افع أن   أي   .األفراد على العقلي االجتاه نوعاا من ميلي الد افع إن   وبالت ايل وهكذا
 .اخلارجي العامل مع تكي فه عملي ة يف له وظيفي اا  االستجابات املفيدة خيتار
 وهذا معني   غرض إىل هدف إلا إال مثمراا  يكون ال الت عل م أن   إل معي نة وجهه الس لوك توج ه الد وافع 

افعي ة أمه ية يظهر  أهداف إجناز سبيل ميكن استخدامها يف وسيلة كوهنا حيث من الت عل م عملي ة يف الد 
 (2) .معي نة تعليمي ة

 

 la pratique: الّتعّلم شروط من كشرط سةالممار  .1
ا الت عل م عملي ة يف املطلوبة اخلارجية الش روط من املمارسة تعترب  مبعىن معز ز تكرار وتعرف أيضا بأهن 

 بل الت عل م عملي ة حتق ق ال وحدها املمارسة إن   .الت عزيز نتيجة الفرد يف أداء تدرجيي اا  حتس ناا  نالح  أن نا
افعي ه والن ضج مثل الال زمة للت عل م األخرى الش روط فرتوا من البد    املهارة أو العمل ملستوى الال زم الد 

 .اكتساهبا املطلوب
 املشاهدة جمرد االقتصار على أو النظري الش رح إىل االستماع احلليم منسي أن   عبد ويرى حممود

 أن جيب واملمارسة العملي ة وضوع الت عل م،مل العملي ة املمارسة تتوف ر أن جيب بل الت علم حلدوث يكفي ال
  (3) .الت عل م حدوث دون اجلهد وإال ضاع األخطاء لتصحيح وتوجيه إشراف يصاحبها

                                     
 .142 – 141ص  ،1798 مصر، القاهرة، الثقافة، دار ،2ط ،"وتطبيقاته مالّتعلّ  "وآخرون، عثمان سيد -(1)
 .119 – 115ص  ،مرجع سبق ذكرهصاحل،  زكي أمحد -(2)
 .67، ص 2111القاهرة،  األجنلومصرية، املكتبة ط،.، د"التطبيقات النماذج، المفهوم، :التعّلم "املنسي، احلميد عبد حممود -(3)
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 :وسهولته الت علم سرعة على يساعد ومما
 .الس ابقة خرباته من واإلفادة الت عل م يف الفرد رغبة -
 .وخربات مواقف من له تعر ضي مم ا اإلفادة يف وإمكانيته الت عل م على الفرد قدرة -
 الفرد واضح يدركه معىن هلا الت عل م موضوع األشياء كانت كل ما الت عل م، موضوع األشياء معنوي ة -

 (1). وأسهل أسرع الت عل م عملي ة كانت
 

 la préparation: الّتعّلم شروط من االستعداد كشرط .4
اخلربة أو املهارة عن طريق عوامل يعين وصول الفرد إىل مستوى من الن ضج ميك نه من حتصيل 

 جمتمعة مشك لة أرضي ة تعمل إم ا لتسهيل عند الفرد املوجودة اخلواص جمموعة (2) .التعل م األخرى املؤث رة
 تثري اإلمكانات اليت يوف ر الن ضج والت دريب، فالن ضج بعوامل االستعداد يرتبط إل إعاقته، أو الت عل م

لدى  وحتفيزه االستعداد تطوير الت دريب يعمل على بينما معين ة، مهارة ملتعل   األفراد لدى االستعداد
 (3).املتعل م
 فسيالن   التهيؤ حبالة ربطه "فثرانداي  "خمتلفة بطرق االستعداد النفس والرتبية علماء تناول وقد
 :مها االستعداد من نوعني هناك أن   فريى "جانييه" املتعل م؛ أم ا هبا مير   اليت

هو امتالك األفراد القدرة على االنتفاع من التعل م  :املدرسي للت علم العام داداالستع  - أ
 (4) .والتدر ب، دون أن يعرتضه عائق عقلي أو جسدي أو نفسي مم ا يؤد ي للتقد م

مستفيدا من خرباته الس ابقة  ما موضوع على تعل م املتعل م قدرة هو :اخلاص   االستعداد  - ب
 (5) .بدوهنا التعل م يتم   ال أساسي ة مستلزمات ارهاباعتب باملوضوع، املت صلة
 "للت عل م الفسيولوجي االستعداد " فكرة عند تبن يه االستعداد لتوف ر حاالت ثالث "ندي  ثور" حد د

 : (6)هي احلاالت هذه ويرى أن  
 ا املتعل م يكون عندما أن ه  .سعيدا جتعله مالت عل   خلربة تعر ضه فإن   للت عل م ويتقد م للت عل م مستعد 

                                     
(1)

 .144 ت، ص.د القاهرة، غريب، مكتبة ،"اإلدارة في اإلنساني الّسلوك "الس لمى، علي -
(2)

 .46، ص1777 ، دار الفكر للط باعة والن شر، عم ان، األردن،4، ط"التعّلم والّتعليم الّصّفي"نادر فهمي الزي ود وآخرون،  -
(3)

 .الصفحة نفسها، المرجع نفسهنادر فهمي الزي ود وآخرون،  -
(4)

 .22 ،ص2111 ار العلمية الد ولي ة ودار الث قافة للنشر والت وزيع، عم ان، األردن،، الد  1، ط"التّربوية وتطبيقاتها الّتعّلم ياتنظر  "اهلادي، عبد جودت-
(5)

 .92 ، صالمرجع نفسهنادر فهمي الزي ود وآخرون،  -
(6)

 .18 – 19، ص سبق ذكره مرجعرضا نعيجة،  -
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 ا املتعل م يكون عندما  .شقي ا جيعله لل  فإن   الت عل م فرصة له تتاح وال للت عل م مستعد 
 وقد .الت عل م يشقيه على إجباره فإن   الت عل م تلق ي على وجيرب للت عل م مستعد   غري املتع ل م يكون عندما 
 .بالن ضج االستعداد عامل "بياجيه" ربط

 

 الفردي الّتعّلم شروط يوّضح( 20)الّشكل رقم 

 
 من إعداد الط الب

 

 

 :مستويات التعّلم: رابعا
 

تصن ف مستويات الت علم الت نظيمي إىل ثالث مستويات أساسية يتم  الرت كيز عليها واليت تتمث ل يف 
 :الت ايل

 

  Apprentissage au niveau individuel :الّتعّلم على المستوى الفردي .1
على أن ه الت عل م الفردي ( Noé Daft) رهم حيث عر فاألفراد وتطو   لنمو  إن التعلم أساسي 

لل  الت عل م الذي حيدث تعديالت يف سلوك األفراد وتصر فاهتم من خالل الت دريب واخلربة "
فذهب أبعد من لل  لتعريف هذا املستوى من الت عل م حيث أشار إىل أن   "Simon " ، أم ا"واملمارسة

يأخذ مكانه داخل العقل البشري، وأن  املنظ مات ميكن أن تتعل م فقط إم ا من خالل  كل  الت عل م"
 (1) ."جدد لديهم معارف وخربات غري موجودة يف املنظ مة تعليم أفرادها ومن خالل استقطاب أفراد

                                     
(1)

 .111، صمرجع سبق ذكرهرضا نعيجة،  -
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باإلضافة ألمه ية متكني األفراد وإعطاءهم الفرصة للت عل م بأنفسهم ومن  هأن  " نعيجة"يرى  
الض روري ربط هذا املستوى من الت عل م بنظام حوافز يشج ع األفراد على اكتساب  ائهم، فإن ه منأخط

 (1) .معارف جديدة باستمرار
إىل أمه ية هذا املستوى من الت عل م يف بناء املنظ مة املتعل مة حيث رك ز على ضرورة  "سينج"وأشار  

ساهبم معارف وخربات وقيم وسلوكي ات جديدة كوهنا توفري كل ما يلزم لرفع مستوى تعل م األفراد واكت
تزيد من قدرهتم يف بناء امليزة الت نافسية وترفع من مستوى تعل م املنظ مة، إال  أن حتق يق هذا املستوى من 

 (2):الت علم يتطل ب إدراك مبدأين أساسني  مها
 

  الّذاتيةالمهارة: La performance personnel  
مت عون بدرجة عالية من الت علم واخلربة والكفاءة ولديهم الر غبة يف اكتساب وهو إجياد أفراد يت 

حتقيق لل  بإعطاء األفراد فرصة أكرب للمشاركة وإجراء  "سينج"معارف جديدة باستمرار حيث ربط 
  .الت جارب والت عل م من األخطاء مع مساعدهتم على الوصول إىل فهم أفضل مبا يقومون به

  العقليالّنموذج :Le modèle Montale  
مة حباجة إىل تطوير منالج عقلية جديدة لدى األفراد توجههم حنو إجياد طرق وهو أن  املنظ  

 .جديدة إلجناز املهام، والبحث عن احللول اإلبداعي ة يف معاجلة املشاكل املعق دة والغامضة
وسائل يسم يها بيرت سينج  طبقا لنظري ة الت عل م الت نظيمي يتعل م الفرد من خالل مخس آليات أو

"Peter Senge "اخلمس  املبادئ(la cinquième discipline )  ويرك ز على أمه ي ة كل واحد منها، وتل
 ( 3):اآلليات هي

  الت علم  ببناء الن مولج الفكري(le modèle montale ) واليت تلخ ص للفرد العوامل املؤث رة يف ظاهرة
 .هتامعي نة وتفس ر حركتها وتأثريا

  الت عل م من خالل تكوين مفاهيم ووجهات نظر مشرتكة مع اآلخرين(vision partagée.) 
                                     

 114ص ، ،مرجع سبق ذكرهضا نعيجة، ر -(1)
 114-111، ص المرجع نفسه - (2)
(3)

، منشورات املنظ مة "الّطريق إلى المنافس والّتطور في القرن الحادي والعشرين: التعّلم المؤّسسي"علي حممد اخلوري، عبد الكرمي درويش، أمين خمتار غنيم،  -
 .11، ص 2116ي ة، القاهرة، مصر، العربي ة للت نمية اإلدارية، جامعة الد ول العرب
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  الت عل م من خالل تنمية القدرات الفردي ة المتالك املعرفة يف جماالت التخص ص؛ واليت تعرب  على
 (.maitrise du personnel)الت فو ق والرباعة الشخصية 

  الت عل م من خالل العمل يف فريق(apprentissage en équipe.) 
  الت عل م من خالل تطبيق الت فكري املنظومي(pensée système ) الذي يربط العناصر املكون ة لظاهرة

 . معي نة وحيد د العالقات بينها، ويرى اجلزء من خالل الكل  
  عجلة الت عل م"متر  عملي ة الت علم الفردي بأي  من اآلليات الس ابقة أو هبا كل ها ومبا يطلق عليه" ( 

la roue de l’apprentissage .)ولل  من خالل أعمال( Revans et Munford) حول أصناف
تتوق ف أبدا ومجيع العملي ات تتوق ف باستمرار الت عل م ال فعملية (Fry et Kolb) الت عل م، وكذل 

(1) 
 

 يوّضح عجلة الّتعّلم الفردي ( 20)الّشكل رقم 

 
  .119ص  ،ذكرهسبق  مرجعملطلب عامر، عالء حممد سيد قنديل، سامح عبد ا: المصدر

                                     
  .119، ص 2117دار الفكر للن شر، عم ان، األردن، ، 1ط، "التطوير الّتنظيمي" سامح عبد املطلب عامر، عالء حممد سيد قنديل،  -(1)
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تعر ض شخصا لتجربة معي نة،  جند أن  املمارسات اليومي ة الر وتينية (14)فمن خالل الش كل رقم 
فتصبح عملية لهنية داخل عقل الفرد،مث  ينتقل الفرد إىل مرحلة االستنتاجات واالستقراءات وتكوين 

وهكذا تبدأ العملية من يف ممارسات جديدة، ملفاهيم بعد لل  إىل الت جربة املفاهيم وختضع هذه ا
  .عجلة الت عل م جديد مبا يسم ى

 

 Apprentissage au niveau du groupe :الّتعّلم على المستوى الجماعي .2
إىل ضرورة االهتمام بالتع ل م اجلماعي وربطه بالت عل م الفردي يف بناء املنظ مة  "سينج"أشار 

ويج الستخدام أشكال خمتلفة من اجملموعات والفرق، وأضاف أن ه عندما امل تعل مة ولل  من خالل الرت 
يتم  تشكيل جمموعة تتض من أفراد من وظائف خمتلفة لتنفيذ مشروع أو مواجهة مشكلة ما فإن  لل  

معارف جديدة  ال يساهم فقط يف انتقال املعارف واخلربات بني األفراد بل إن ه سوف يساهم يف إجياد
وقد حظي الت عل م اجلماعي باهتمام  .نتيجة تل  الت فاعالت وبالت ايل الوصول إىل حلول إبداعي ة

حيث أشارا إىل ضرورة تصميم العمل بطريقة تسمح باستخدام الفرق كوهنا تعترب  "واكينس ومارسي "
وأضافا أن  الت عل م اجلماعي مهم   قناة فع الة النتقال املعارف من املستوى الفردي إىل املستوى اجلماعي

ا لبناء املنظ مة املتعل مة كوهنا حتتاج إىل أفكار وحلول إبداعي ة ميكن الوصول إليها من العمل  جد 
كما أن  االهتمام بالت عل م اجلماعي ال ينصب  على فرق العمل يف  .اجلماعي أكثر من العمل الفردي

يشمل الفرق اليت تتكو ن يف املستويات اإلداري ة العليا وال يت مستوى الت نفيذ فحسب بل امتد  مفهومه ل
املنظ مة إىل الت عل م واكتساب املعرفة وغريها من  تعمل على صياغة اسرتاتيجية املنظ مة وأهدافها، وتوج ه

 (1) .األدوار القيادي ة
املتبادل، الذي يظهر  ومن وجهة نظر ديناميكية جند أن  اجلماعة تتمت ع بأمه ية كبرية نظرا للت أثري

  :(2) يف عالقتها مع املنظ مة، والذي ميكن توضيحه يف الن قطتني الت اليتني
  فهي تعمل على تشكيل اهلوي ة الت نظيمي ة من خالل الت فاعل :تأثري اجلماعة على املنظ مة

لش خصي ة الفردي، حيث حيمل األفراد يف داخلهم جمموعة من القيم واألهداف واملصاحل والقدرات ا
واليت  متث ل هوي ة لل  الفرد املستقل ة، ومن خالل عملي ات الت فاعل اجلماعي بني األفراد يف الفريق 

                                     
 .115- 116، ص مرجع سبق ذكرهرضا نعجة،  - (1)
(2)

، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلي ة االقتصاد والعلوم واإلدارية، جامعة الريموك، "لمتعّلمةإدارة اإلبداع في المنّظمات ا"براء عبد الكرمي حممد بكار،  -
 .41، ص 2112األردن، 
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والعالقات اليت تربط بينهم يتكو ن للجماعة هوي ة أخرى مستقل ة، ومن هنا تتشك ل اهلوي ة الت نظيمي ة 
ات يف خمتلف املستويات الت نظيمي ة، من خالل الت فاعل املشرتك والعالقات اليت تربط بني اجلماع
 .واسرتاتيجيتها  وتعتمد صح ة هذه اهلوي ة على الن وع الث اين من الت أثري املعاكس

 حيث تتأث ر اجلماعة بالن ظام الكل ي الذي يضم  ثقافة املنظ مة : تأثري املنظ مة على اجلماعة
أمناط القيادة وخصائصها والبنية الت حتي ة وسياساهتا الت نظيمي ة املختلفة، باإلضافة إىل تأث رها ب

 .الت كنولوجي ة واملعلوماتي ة اليت توف رها
 

  Apprentissage organisationnel :الّتعّلم على مستوى المنظّمة .3
على الر غم من عدم وجود نظري ة متكاملة للت علم على مستوى املنظ مة لكن هناك بعض  

الر غم من اعتمادها بشكل واضح على الت علم الفردي، حيث يؤك د احملاوالت اجلاد ة يف هذا اجملال ب
ولكي حتق ق . الباحثون بأن  جمموع الت عل م على مستوى املنظ مة يكون أكرب من جمموع الت عل م الفردي

م املنظ مة الت مي ز جيب عليها أن تستفيد من طاقات الت عل م لدى مجيع أفرادها وبالت ايل زيادة معد ل الت عل  
فيها عن معد ل تغري البيئة اليت تعمل فيها، والت ساؤل األساسي  الذي يطرح كيف يتم  انتقال تعل م 

وعليه فان  الت عل م يف هذا املستوى ميث ل احلالة اليت يتم  فيها تبادل املعرفة  األفراد إىل املنظ مة؟ 
ظيمية واالسرتاتيجيات واإلجراءات ظر عن مستوياهتم الت نواملعلومات واخلربات بني األفراد بغض الن  

 (1) .والس ياسات اليت تعيق عملي ة الت علم وتسب ب املشكالت يف العمل الي ومي
يعتمد جناح املنظ مة دائما على مدى قدرهتا على اكتساب املعارف واخلربات باستمرار وتبادهلا 

ييمها واالستفادة منها، مبا بشكل كبري، والعمل على اكتشاف طاقات الت علم لدى مجيع أفرادها وتق
عبارة عن حماولة لتوظيف مهارة  الت عل م ميكن أن تتعل م املنظ مة ،كما أن   اخيدم املصاحل الت نظيمي ة عنده

ات البيئي ة، حيث أن ه ينبثق من حقيقة احلاجات وينصب على رصد  جديدة للت عامل مع بعض املتغري 
ات البيئة اخلارجي ة لتشخيص املتا  ح من الفرص والت وج ه حنو استثمار أفضلها لصاحل املنظ مة متغري 

والعمل يف نفس الوقت على تشخيص أبرز الت هديدات أو املشكالت اليت تعرقل عمل املنظ مة أثناء 
 (2).سعيها لتحقيق أهدافها

 

                                     
(1)

 .21، صمرجع سبق ذكرهخرية عيشوش،  -
(2)

دكتوراه الط ور الث الث يف علوم  ة، أطروح" اكدراسة حالة مؤّسسة سوناطر : أهمية الّتعّلم الّتنظيمي في تموين الّرأس المال الفكري" فطيمة الزهراء بريطل،  -
 .22، ص2115الت سيري، غري منشورة، قسم علوم الت سيري، كل ية العلوم االقتصادية والت جارية وعلوم الت سيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 



 

نظيمي  
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
اني                                                 معيقات تطبيق الت

ّ
م :الفصل الث

ّ
عل

ّ
 مدخل مفاهيمي للت

 

- 55 - 

 

  الموالي يوّضح تكامل مستويات الّتعّلم الّتنظيمي( 20)والّشكل رقم 

 
 :املصدر

 Helfer et al , « Management: Stratégie et Organisation »Librairie Vuibert, 6 ème éd, septembre 2006, p399. 

 : أنواع التعّلم: خامسا
 املختلفة األنواع وإمهال عادهأب مبختلف التنظيمي التعلم دراسة األحوال من حال بأي ميكن ال
 باحث فكل   نظيمي،الت   معل  الت   لتصنيف مداخل ةعد   هنال  أن   هو اإلشارة إليه ما جتدر لكن له،
 اعتمده الذي العام هوج  بالت   مرتبطا اجلانب هذا يكون م،عل  الت   أساسه ف علىيصن   نامعي   جانبا يأخذ
 اليت املداخل باختالف ختتلف تصنيفات عندنا يكون األساس، وبذل  يف معل  الت   تفسري يف الباحث
 املثرية البحث من جماالت املصطلح هذا سابقا يبقى قلنا وكما م،عل  الت   تفسري يف الباحثون اعتمدها
 املصنفة املداخل أهم   حصر عرضنا املوايل خالل من وسنحاول خمتلفة، بتفسريات حتظى واليت للجدل،
 :يلي فيما للتعلم

 توماس كان  حسب نظيميالت   معل  الت   تصنيف(T. Kuhn) 
 سينج حسب بيرت  نظيميالت   معل  الت   تصنيف(Peter Senge) 
 وشون حسب ارجريس نظيميالت   معل  الت   تصنيف (Argyris et Schön) 
 : (1)هي للت عل م  ثالثة تصنيفاتجند 

 

 الّتصنيف األّول: 
 : Apprentissage habituel: ديالعتياالّتعّلم ا .1

                                     
 .117، ص سبق ذكره مرجع، "اإلبداع اإلداري"السكارنة، خلف ل بال  - (1)

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-pierre-helfer-15431
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قها وميارسها مت حد من العلماء فقد ف من قواعد وتقاليد وقيم وتقنيات اليت يطب  م املؤل  عل  ت  ال هو
علم  يظل  علميا إىل أن  خيفق يف حل  مشكالت أو وهذا الت  . مت  تأسيسه بعد نشوء ثورة علمية

ن أمساه حالتئذ يسقط عامله ليقوم حمل ه عامل جديد لو نظرة وبراديغم جديدي. أحجيات علمية طارئة
ويرى توماس أن  النتائج . وهدف العلم العادي ليس حتصيل أشياء جديدة جوهرية كربى. الت عل م العايل

ا تزيد من نطاق تطبيق الرباديغم    (1) .ودق تهاملكتسبة يف البحث العادي هي مهمة عند العلماء، ألهن 
 

  :Apprentissage exeptionnel :الّتعلم االستثنائي أو العالي .2
تسارع التعل م االستثنائي الذي يكون مبثابة إنشاء للن ظام اجلديد يف قلب الفوضى واالضطراب ب

ولعل  الت عل م العايل هو مبثابة التعل م اخلال ق الذي ميي ز األفراد . الذي جاء به التغيري اجلذري يف املنظ مة
معني الذين يتعل مون بسرعة من جتارهبم يف الظ روف اجلديدة اليت خيلقها الت غيري، كما ميي ز األفراد الال  

 (2). كشفه العلمي عن السببية  يف (Einstein)اخلاص ة مثل أينشتاين 
 

 الّتصنيف الثّاني: 
 (3) .توليديم تكييفي وتعل م م إىل تعل  عل  فقد قس م الت   (بيرت سينج) الذي قد مه 

 

  apprentissage adaptif: الّتعّلم الّتكيفي .1
 مة،للمنظ   واخلارجي اخليالد   احمليط يف ةاملتغري   روفللظ   االستجابة على يعتمد لذيا معل  الت   وهو
 حنو لوكالس   وتوجيه تائج،والن   األهداف بني املوازنة أجل من البيئية اتاملتغري   مع مةاملنظ   فتتكي   حبيث
 واجملاالت نظيميالت   غيريالت   على فعر  الت   عملية فكي  بالت   علمالت   ويعترب .املرغوبة األهداف حتقيق
 اجلماعي املستوى على ينتج فكي  الت   وهذا البيئة، تغري   مع فكي  الت   عملية فهو األخرى، نظيميةالت  

 تكييف األهداف، تكييف :وهي القرار اختال لعملية مراحل ثالث على وءالض   طويسل   مةللمنظ  
 .االستثنائية القواعد تكييف العادية، القواعد

 ماتاملنظ   خربة على واعتمادا وخربهتا يتالءم مبا أهدافها بتعديل مةللمنظ   سمحي املدخل هذا
 وقادرة بأخطائها، االعرتاف على قادرة تكون اأهن   غري أخطاء، ترتكب ماتاملنظ   أن حبيث األخرى،

                                     
 .161، ص 2119، املنظ مة العربية للرتمجة، بريوت، البنان، 1ترمجة حيدر حاج إمساعيل، ط"  بنية الّثورات العلمية" اس كاين،توم  - (1)
 267-268ص  ذكره،سبق  مرجعجنم عبود جنم،  - (2)

(3) - Rebecca Cors, "what is a learning organization? Reflections on the Literature and Practitioner Perspectives", 
Engineering Professional Development, University of Wisconsin-Madison, USA, 2003, p: 6. 
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 اليت البيئة أن   الباحثون ويرى.(1) البيئة الختيار ناجح روتني وتطوير القرار اختال قواعد تعديل على
 ال املخاطرة من عالية التمبعد   زتتمي   واليت غيري،الت   شديدة البيئة حىت أو كونوالس   باالستقرار زتتمي  
 ويرى البيئية، اتاملتغري   خمتلف يف غيريوالت   االستقرار من نوع إىل حباجة فهي لذا م،عل  الت   حتفيز ميكنها
 على قدرهتم وليس علم،الت   كحمر   هو البيئة اتمتغري   ملختلف داجلي   وفهمهم القادة معرفة أن   آخرون
 تقسيمها يتم   حيث معل  للت   أيضا مصدر هي اخليةالد   البيئة عناصر أن   يعتربون كما األهداف، حتديد
 نظيمي،الت   معل  للت   زاحمف   يعترب الحقا إليهم كما ستتم  اإلشارة فاهليكل اهلياكل، وهي اتمتغري   ةعد   إىل
 ومصدرا عامشج   يعترب لطةالس   سطوة فيه وتغيب بة،متشع   بعالقات زيتمي   الذي املرن اهليكل أن   حبيث
 بانتقال يسمح حىت الفع   يكون أن يشرتط الذي واالتصال املعلومات نظام إىل باإلضافة م،عل  للت  

 أن دون طية،ميقرابالد   زيتمي   الذي القيادة منط إىل باإلضافة م،عل  الت   عيشج   امم   ةحري   بكل   املعلومات
 .سيريالت   المركزية ننسى

 

  :apprentissage génératif: م الّتوليديعلّ التّ  .2
 لطريقة املستمرة باملالحظة العكسية والتغذية املستمر الت جريب على الت علم من الن وع هذا وير كز
 ،(2)الت وليدي للت عل م ه دةمم مرحلة إال   ليس الت كيفي الت عل م وبالت ايل وحل ها، املشكلة يف حتديد املنظ مات
 حلل   جديدة أساليب إجياد أي باالبتكار، يتعل ق الذي الت علم فهو (سينج) نظر وجهة ومن

 ويسعى املنظ مة، فيها تنشط اليت مع البيئة عاملالت   يف جديدة ابتكار طرق إىل باإلضافة (3)املشكالت
ا االبتكار، مرتبة بعد تأيت عملية هو الت عل م أن   لىتقوم ع اليت الت قليدية الن ظرة تغيري إىل املدخل هذا  إمن 
 ميكن فال لالبتكار، اآلخر الوجه أصبح الت عل م قد أن   آخرون ويضيف ابتكاريا، يكون أن للت عل م ميكن
  .املناسب واملهارى املعريف الن مط خالل من إال االبتكار تشجيع
 عليه أطلق وقد االبتكاري، بالت علم هتتم اليابانية املنظ مات أن   (P. Drucker) دريكر بيرت ويرى

 الت عل م هي احلقيقية فقاعدته تدرجيي أو جذري كان مهما االبتكار فحسبه الت قليد االبتكاري اسم
 األسوأ الت جربةف  وبالت ايل منظمي، سلوكي منط إىل فردي نشاط من حتويل االبتكار يف يساهم الذي
نفس  تكرار هي خسارة أكرب أن   إل منها، نتعل م مل اليت الت جربة وإمنا هي الفاشلة الت جربة هي ليست

                                     
(1) - Gabriel Guallino, op-cit, p: 65. 

(2)
 واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، قتصاديةاال للعلوم العزي جملة ،"أالبتكاري التسويق مهارات تبني في ودورها التنظيمي التعلم أدوات" العبيدي، عزيز أزهار-
 .166، ص 2117، 11، ع4مج الكوفة، العراق، جامعة

 .128ص ،2111 األردن، والتوزيع، للنشر احلامد دار ،"اإلدارة في معاصرة قضايا" الفاعوري، محود عبري الكساسبة، مفضي حممد - (3)
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عندما نقلت قدرهتا "Mark&Spencer"سة عل م التوليدي ما فعلت مؤس  ومثال عن الت   .(1) األخطاء
وخبارهتا من ميدان جتارة الت جزئة الذي برعت فيه إىل ميدان اخلدمات املالية لتحق ق بذل  قفزة مالية 

بعض املؤس سات لغرض تعل م املفاهيم واألفكار اجلديدة رك زت على استخدام . رهتا احلاليةلقد كما أن  
 .األجيال اجلديدة من العاملني

 

  ّالثصنيف الثّ الت: 
ر باملقابل نظيمي والذي يؤث  م الت  عل  فاعل ضروري للت  يعترب شون وأرجرييس أن  تعلم األفراد أثناء الت  

م إىل إجراء حبوث أو حتقيقات تعطي عل  حيث يلجأ األفراد يف إطار الت   .خصيعلى املستوى الش  
 :اشكالولل  على عد ة ( un gisement de connaissances) خ يف شكلمنتوجا تعليميا يرتس  

 أن تبقى ممسكة عند األفراد وهذا أمر خطري يف حالة رحيل األفراد. 
   ات ن يف ملف  أن ختز 
 (2) .نظيم ألفراده أو احمليط اخلارجير الت  مية تفس  أن توضع يف شكل أهرامات تنظي 

كما يرى الباحثان أن  التنظيم ميثل جمموعة أجوبة جملموعة من التساؤالت وجمموعة حلول 
تساعد عند  (les théories d’action) ات عملل نظري  ظريات متث  هذه الن  . جملموعة من املشكالت
لكن املالح  أن    .ةاتيجية متكنها من حتقيق نتائجها املرجو   التنظيم على إنتاج اسرت مواجهة وضع معني  

يعتربها الباحثان دوما  (théorie d’usage générale)ة ة العام  ظري  ا عن الن  را خاص  فرد يبين له تصو   كل  
ويشب ه . ات احلاصلةغري  نظيم وفق الت  ناقصة فيحاوالن تكملتها بوصف لاته مقارنة ببقية أفراد الت  

ة طبقا للكل خلية منه صورة عن نفسها، خاص   نظيم جبسم حي حتمل كل  ان الت  ارسالد   ة، جزئية ومتغري 
 . الذي تنتمي إليه

مثيل الذي فالن ظرية مرتبطة بالت  : ورنظيم تتول د من هذه الص  ايل فاملمارسات داخل هذا الت  وبالت  
 . اه الفرديتبن  

مي ويف احملافظة عل  ظام الت  الفردية تساهم يف خلق الن  ات املستعملة ظري  كما يؤ كد الباحثان أن  الن  
لكن يف . لوكيات الفردية اليت يدجمها األفراد يف عاملهم الس  ظري  عليه بينما يبقى هو مرتبطا هبذه الن  

                                     
 .172، ص 2111 عم ان، األردن، ، دار صفاء للط باعة والن شر والت وزيع،1ط ،"والريادة التميز إلى الطريق المعرفة إدارة "،مهشري أمحد عمر - (1)

(2)- Christine Rousseau, "les fiches de lecture de la chaire D.S.O : Chris Argyris et Donald Schon ; « Apprentissage 
organisationnel ». Théorie, méthode, pratique", Ed de Boeck Université ; 1996, p : 6. 
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نظيمية بربطها فقط أن ه ال ميكن أن  نتحد ث عن االستمرارية الت   (أرغريس وشون) دياق يؤك  لس  انفس 
 .(1) .ترشدهمفاألفراد يف حاجة إىل مرجعية خارجية . هنية الفردية أو اجلماعيةبالتمث الت الذ  

  :التالية األصناف إىل نظيميالت   علمالت    (أرغريس وشون) الباحثان ميقس  
 

 L’apprentissage en simple boucle       :التعّلم أحادي الحلقة أو احادي االتجاه .1
عملي ة اكتشاف "عل م الذي عر فه على أن ه ول مفهوم الت  ح(أرغريس)سبق وأن أشرنا إىل تعريف

ن  هناك مفردة مس ي هذا الن وع من الت عل م بالت عل م لو احللقة املفردة ألو ، "مة وتصحيح األخطاء يف املنظ  
ت  من الت غذية املرتد ة تربط بني كل  من الن تائج املكتشفة لألفعال الت نظيمية واالسرتاتيجي ات واالقرتاحا

 ويسمى (2) .تغيريكما أن  القواعد اخلاص ة جبودة املنتج أو املبيعات أو أداء املبيعات تبقى نفسها دون 
 معل  أو الت   فيكي  الت   معل  الت   حىت   أو املفردة احللقة متعل   أيضا يهيسم   من وهناك األول، املستوى متعل   أيضا
العمل  ألساليب حتسينا أي شغيليالت   املستوى على ماتعل   ويعترب حسيين،الت   معل  الت   أو االسرتاتيجي غري

 ( 3) .القواعد مستوى على متعل   فهو ايلوبالت   املستخدمة
 العمل إجراءات لنا ليعد   الذي معل  الت   هو احللقة أحادي معل  الت   أن   (أرغريس وشون)ويرى 

 يربط الذي نظيميالت   حثالب نتاج ، وهو(La théorie d’action) الن شاط بنظريات ما يرتبط وعادة
 عادة واليت وقعاتالت   مستوى عن البعيدة شاطالن   نتائج مبعىن نظيمية،الت   املكتشف باإلجراءات اخلطأ
 (4) .مفاجآت حتدث ما

 فيه تكتشف الذي املكان يف حتدث االجتاه أحادي نظيميالت   معل  الت   عملية أن   الباحثان ويرى 
 يف غيريالت   إىل يدفعها الذي كلبالش   أخطائها املنظمة ححتص   ال عندما ولل  ح،وتصح   األخطاء
 ةعام   وبصفة (5).املشاكل هذه مثل حدوث يف ببالس   تعترب اليت واالفرتاضات ياساتوالس   األنظمة
 ال واليت مة،املنظ   نتائج على رتؤث   واليت املكتشفة األخطاء خالل من معل  الت   عن عبارة هو معل  الت   هذا
العمل  وسياسات وقواعد أساليب يف عديلالت   دون ولل  قبل من دةاحملد   األهداف يقبتحق تسمح

                                     
(1) - Christine Rousseau, Op. cit, p 8.  
(2)  - Chris Argyris, Donald A.Shon. Op. cit, pp 641-645. 
(3)-Frédéric Garcia et al, «Tensions paradoxales autour des apprentissages exploitation et apprentissage d’exploitation», 
revue management, vol 18, 2/2015. 
(4) Chris Argyris, Donald A.Shon, ibid, p 44. 

 .111، ص 2116 مصر، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،1ط ،" التنظيمي اإلبداع إدارة" الفاعوري، احلليم عبد رفعت  -(5)
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عل م أحادي احللقة كافيا إلا كان بإمكان املنظ مة تصحيح األخطاء عن طريق تعيري ويكون الت  
مالج حيث يتعل ق بالتوص ل على أحسن األهداف املسط رة عن طريق نظيمية والن  االسرتاتيجيات الت  

هذه القيم ) نظيمي يف احلدود املرسومة عن طريق القيم واملعايري املتعارف عليها ألداء الت  وضع ا
 (1)(.نوعية املنتوج، نتائج املبيعات، استقرار العم ال : واملعايري ال تتغري  منها 

توى على و اعتبار الباحثني هلذا املس يشار إليه أيضا بالت عل م املتدين  املستوى أو الت عل م البسيطو  
ء أو غري مرغوب فيه، وهناك العديد من املنظ مات اليت تتبناه  أن ه بسيط ال يعين قطعا أن ه تعل م سي 
وتعتربه تعل ما منولجي ا، السيما البريوقراطية منها واليت تعمل يف بيئة مستقر ة وسهلة الت كي ف وتبعث 

مد على هياكل تنظيمي ة هرمي ة ونشاطاهتا متيل على الق ليل من احلاجة إىل الت غيري والت علم ، واليت تعت
 .إىل الر وتني والت كرار، وهلذا الس بب فإن  هذا الت علم مييل ألن حيصل يف اجملال الت نظيمي املفهوم جي دا

إىل أن ه الت عل م الذي حياف  على املالمح الر ئيسي ة للمنظ مة وجمموعة  (أرغريس وشون)يشري 
يعة يف تتب ع وتصحيح األخطاء ضمن نظام معني  فهو تعل م  مييل إىل قوانينها وقيودها املن

قات اليت تشك ل يكما أن  الت علم أحادي احللقة يهتم  بإجياد حلول فورية ومباشرة للمع.(2).االستنساخ
منه حتقيق احملافظة على تقد م املنظ مة واستقرارها، و  تنظيمية واهلدفأسباب ظاهرة للمشكالت ال  

ات احلاكمة لسلوك الفرد، إل يتعل م لوك دون الت  عليه تعديال يف الس  يرتت ب  عديل يف القيم واملتغري 
جعة اغذية الر ب عنه من نتائج وخمرجات ، ويف ضوء نتائج الت  العاملون من جتارهبم وممارستهم وما يرتت  

(Rétroaction)   م وتصر فاهتم عن تل  املخرجات للعاملني يظهر رضاهم أو عدمه لنتائج قراراهت
 (3). ظر فيها وتعديلها مث  تطبيقهاا حيرصون على تكرارها أو إعادة الن  وعندها إم  
م أحادي احللقة يف املنظ مة يعين أن  هذه األخرية عبارة عن نظام لكي جيب وجود الت عل   إن  
 :عليها
   ات اليت حتدث عور مبا جيري حوهلا ومتابعة الت  أن  تكون قادرة على الش  .يف حميطهاغري 
   صاميم اليت تقود سلوكهاالقدرة على مجع املعلومات احملص لة من خالل الت. 
 القدرة على اكتشاف االحنرافات. 

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

 . 214، ص مرجع سبق ذكره ،2013اعدي، مؤيد الس   - (2)
جملة  ، 41، ع"دراسة ميدانية على شركات الت أمني يف األردن: الت عل م الت نظيمي ودوره يف حتقيق الت حسني املستمر  يف منظ مات األعمال"بالل خلف السكارنة،  - (3)

 .112 – 111، ص 2114، جامعة اإلسراء، األردن، كلية بغداد للعلوم االقتصادية
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   عديالت من أجل تدارك االحنرافاتزمة للت  القدرة على حتديد الوسائل الال. 
 ا تكون هلا القدرة على الت عل م من املستوى األو ل إلا مت  احرتام هذه املبادئ من طرف املنظمة فإهن 

  (1) .أحاديةيف حلقة 
 )برهاالد وبيتيس(ومن االنتقادات املوج هة إىل هذا الن وع من التعل م هو ما أشار إليه كل  من  

(Prahalad et Bettis )  " إىل أن  هذا الت عل م حيدث داخل جمموعة من احملد دات اليت تعكس
فرتاضات أو القواعد تقي د الت عل م الت نظيمي ليكون تكييفي مة وروتينها وأن  هذه االافرتاضات املنظ  

وأضاف  (2) .قليدي يف أنشطة املنظ مةوتتابعي ويرك ز على القضايا والفرص اليت تكون داخل اجملال الت  
حتسني عملي ة وع من الت عل م تكون األخطاء مكتشفة ومصح حة من خالل إىل أن  هذا الن   )ألتمن(

 ،(دهالقر) وكذل . كن أن  تفشل يف كشف وحتد ي الفروض والقوانني القائمةمستمر ة واليت مي
Dahlgaard)   وع من أنواع الت عل م على أن ه ينحصر يف تعل م كيفي ة حدوث فقد وج ه انتقادا إىل هذا الن

 (3) .القواعداألشياء وأن  قرارات األفراد فيه قد تكون مبني ة فقط على 

 لحلقة األحادية للّتعّلميوّضح ا (20)الّشكل رقم 
 théorie d’actionنظري ة العمل                                     تطوير املنظ مة بعد حتليل النتائج               

 
 
 
 
 

.  

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

فقط اسرتاتيجيات العمل وأحيانا بعض ميس   نالح  أن  الت عل م أحادي احللقةكل الس ابق من الش  
 .ال ميس  القيم القياديةو  ،الن مالج اليت ال تتغري  

 
 

                                     
(1) - Van Wassenhove Wim, (2004), Définition et opérationnalisation d’une Organisation Apprenante (O.A.) à l’aide du 
Retour d’Expérience, Ecole Nationale Du Genie Rural, Des Eaux Et Des Forets, 20 décembre 2004. P79. 
(2) - Prahalad, C.K and Bettis, R., The Dominant Logic: A New Link Between Diversity and Performance. Strategy 
Management journal, Vol. 7 n :6, 1986, pp 485-506. 
(3)  - Dahlgaard-Park, S.M," Learning From East to West and to east", The TQM Magazine, vol.18,n 2, 2006,  
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 (:L’apprentissage en double boucle) الحلقة الثّنائّية للّتعّلم .2
يقصد به لل  الن وع من الت عل م الذي يستلزم تغيري القيم اخلاصة بنظرية االستخدام يف املنظ مة 

نائية كمرجع حللقيت سرتاتيجيات ومنالج وخمط طات اإلنتاج، حيث تعترب احللقة الث  ولكن أيضا يف اال
شاط مع االسرتاتيجيات غذية العكسية، إل أن  احللقتان تربطان الظواهر املالحظة من خالل الن  الت  

 (1) .االسرتاتيجياتوكذل  مع القيم املقد مة من طرف هذه 
ة أو خطوات إضافية عديدة مقارنة بسابقه، حيث أشار إن  تعل م احللقة الث نائية يتخذ خطو 

إىل أن  هذا املستوى من الت عل م يرجع الس ؤال إىل الس ائل وال يكتفي باإلجابة عن  (أرغريس وشون)
الس ؤال األو ل، ويتم  من خالل تفاعل ومشاركة مجاعي ة هتدف إىل تطوير خمط طات جديدة وأشكال 

ىل تغيري القواعد والس ياسات واألعراف الس ائدة داخل املنظ مة ويطلق على لهني ة مشرتكة، مب ا يؤ دي إ
هذا املستوى بالت عل م البنائي، حيث يعاد تقييم الت جارب وتغيري القواعد ومراجعة املعايري والقيم 

ا أن ه هذا الت عل م بالعمل اإلبداعي إل يرتبط بعملي ة اخللق و االبتكار كم سينج الت نظيمية ، وقد ربط 
هذا املستوى بأن ه ( Ghazer)يتمي ز أيضا بكونه يرتكز على الت فسري املشرتك للمعلومات، وقد وصف 

وحيدث الت علم       ( 2).تعل م يتجاوز رد  الفعل البسيط للتغريات البيني ة عام ة، وأن ه عملي ة تغيري مستمر ة
ضبط وتعديل معايري وقيم وأهداف  ثنائي احللقة عندما يتم  اكتشاف اخلطأ وتصحيحه عن طريق

املنظ مة مبعىن أن  عملية التكي ف مع الظروف تتجاوز تعديل السلوك إىل األعمال إىل تغيريات يف القيم 
وهذا األسلوب من الت عل م يستلزم البحث عن (3) .املنظ مةواملعايري واألهداف اليت تشكل ثقافة 

ون وقوع املشكالت واألزمات، فهو تعل م مستقبلي السياسات واإلجراءات الوقائية اليت حتول د
اسرتاتيجي أكثر منه انعكاسات أو ارتداد أو نتيجة أفعال، وهو يتطل ب التفكري والتأم ل وتوليد املعرفة 

ويدخل هذا األسلوب من التعل م . لتحسني األداء، أو تطوير املنتوج أو حتسني طرق تقدميه خدمة
 (  4) .راملعاصضمن الت علم التنظيمي 

سبة لبات بالن  فكري فمثال ليس تغيري حجم الط  عل م يفرض تغيريا يف منالج الت  وع من الت  هذا الن  
سبة موين، فهو يتعل ق بتعل م أكثر اسرتاتيجية والذي يشك ل انفصاال بالن  للمؤس سة ولكن تغيري نظام الت  

                                     
(1)- Chris Argyris, Donald A.Shon, Op. cit, p 44. 

 .16 – 14، ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم جو ادي ،    - (2)
 .94، صمرجع سبق ذكره الرشودي، إبراهيم علي بن حممد - (3)
 .71 – 71، ص مرجع سبق ذكرهمجال يوسف بدير،   - (4)
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نافسية مصدر رئيسي للميزة الت  للمعارف املوجودة يف املنظ مة، حيث تعترب عملية خلق املعارف 
م لو احللقة املزدوجة أكثر منفعة أن  الت عل  ( Altman" )ألتمن "يرى  (1).سبة للمنظ مات املتعل مةبالن  

هذه املراجعة تقود إىل فهم أعمق  يهالن ظري ات والفروض اليت تسيطر علللمنظ مة ألن ه يتضم ن مراجعة ل
للمنافع والفروض اليت حتد د طريقة أعمال املنظ مة والتفاعل مع ىل إعادة تقييم إللمشاكل واحللول و 

   (2) .بيئتها

إىل الفرق بني احللقة األحادية للت عل م واحللقة الث نائية للت عل م على أن  األو ل يرك ز " (دهالقر)أشار  
ث األشياء هبذه بب من حدو ا الث اين فريك ز على فهم الغرض والس  على تعل م كيفي ة حدوث األشياء، أم  

وأن ه على الر غم من أن  الت عل م لو احللقة املفردة يساهم يف رفع مستوى الكفاءة،  (3) .املتعل مةريقة الط  
 (4).فإن  الت عل م لو احللقة املزدوجة يساهم يف رفع مستوى اإلبداع وظهور أفكار جديدة للمنظ مة

 املتعل مة وإعادة تقييم أهدافها فإن  من أجل مساعدة املنظمات لتحو هلا حنو املنظ مات  
ين بتشجيع أعضاء املنظ مة على مناقشة املنظ مة يف مواقفها، وكذل  ( أرغريس) أوصى ب أن يقوم املسري 

فاعية على مستوى األفراد أكثر وتينات الد  ئيسي هلذا الت عل م هو وجود الر  العائق الر    (5).قيمها ومبادئها
وتينات متي ز طريقة ، حيث أن  هذه الر  (غيرياهلدف منها هو مقاومة الت  )منها على مستوى املنظ مة 

عور بتهديدات اليت متنع يف نفس طبيق اليت جتن ب أعضاء املنظ مة من جتاوز أي  عقبات أو الش  الت  
 (6) .اجلديدغيري والت أقلم مع الوضع الوقت اكتشاف أسباب لتقب ل الت  

حول الت عل م التنظيمي، فإن  الت عل م أحادي   (يس وشونأرغر )من  وكخالصة ملا جاء به كل  
نظيمية ويعيق خاص ة التغيريات اليت ميكن أن  حتدث يف املنظمة، هلذا احللقة يعترب ككابح للفعالية الت  

علم ثنائي الت  )ترك زت حتليالت الباحثني وألمهية الت عل م الثنائي، وحسب الباحثني فإن  جناح هذا األخري 
                                     

(1) -  Helfer J-P, kalika M et Orsoni J," Management : Stratégie Et Organisation", 7ème éd, Vuibert, 2002, p398. 
(2)  - Altman Yochanan," Learning, leadership, teams: corporate learning and organisational change" , Journal of 
Management Development, Vol. 18 n :  Vol. 17 n :1  ,0997, pp 44-55. 
(3)-  Su Mi Dahlgaard-Park, "Learning from east to west and west to east", The TQM Magazine, Vol. 18 n : 3, 2115, 
pp.216 - 237 
(4)  - Ortenbald, Anders, the learning Organization: Towars an Integrated Model. The learning Organisation, Vol. 11 n: 2, 
2004, pp 129-14 
(5) -  Dupuichi-Rabasse Françoise, "Gestion des compétences et management des connaissances  " , éditions Liaisons, 
2002, p 72. 
(6) - Van Wassenhove Wim, Op. cit, p45.  

https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/40/vuibert/
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كما ميكن للتعل م أحادي احللقة أن  يتحو ل    (1).وتينات الدفاعيةال يتم  إال  بالقضاء على الر  ( احللقة
عديالت يف املعايري إىل تعل م ثنائي احللقة إلا مت  تغيري من خالله اإلدراك اجلماعي حنو الوضعيات والت  

شاط باملعايري اجلديدة املوح دة للن   التنظيمية، ووضع فرق احلوار وحلقات اجلودة وأيضا اإلرادة بااللتزام
ولكن أيضا  احللقةحىت ميكن أن  يصبح يف وقت مالئم من أجل حتفيز الت عل م أحادي " اإليزو"مثل 

 (2).حو ل حنو منولج املنظ مة املتعل مةثنائي احللقة وهو ما ميث ل الت  
( الت عل م ثنائي احللقة)ن  هذا األخري للتعل م فإ  (أرغريس وشون)صنيفات اليت قد مها كل من ظر للت  وبالن  

وعان يتم  القضاء على هو أحسن وسيلة إلنشاء املنظ مة املتعل مة، ويرى املؤلفان أن ه بواسطة هذان الن  
فاعية يف الفكر اإلداري، حيث يتم  التعر ف عليها من خالل العمل وحتقيق مستمر لقيم وتينات الد  الر  
 (3). رب مرتبطا بقدرة املنتظ مة عل االستمراريةنظيمي الذي يعتم الت  عل  الت  

 

 يوّضح الحلقة الثنائية للّتعّلم( 27)الّشكل رقم 
 théorie d’actionنظري ة العمل                         تطوير املنظ مة بعد حتليل النتائج               

 
 
 
 
 
 

Chris Argyris, Donald A.Shon, Op.cit p4 . :لمصدرا   

 اسرتاتيجيات العمل والن مالج القاعدية كل الس ابق نالح  أن  الت عل م ثنائي احللقة ميس  من الش  
  .خالف للت عل م أحادي احللقة القيم القيادية و

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

، رسالة " دراسة حالة المديرية اإلقليمية لالتصاالت بتلمسان: متطّلبات االنتقال من المنّظمات الكالسيكية إلى المنظمات المتعّلمة"مصطفى حوحو،  - (2)
ورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، ماجستري يف علوم التسيري، ختص ص تسيري املوارد البشرية غري منش

 .67، ص2111
 .51، ص المرجع نفسه  - (3) 
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  :اني سنحاول بإجياز توضيح كال منهمورة مصطلحنائي الد  م األحادي والث  عل  لكرنا يف تعريفنا للت  
ف أن تأخـد صـر  ف هو وسيلة لتوضيح املعارف العملياتية و ميكن لنظريـة الت  صر مصطلح نظرية الت  
. شاط املقرتحو هذا يعين رسم بياين للن  " مبا نريد فعله" ق ظرية املعلنة و اليت تتعل  الن   -شكلني اثنني 

 (1) .قحملق  شاط اق مبا أجنز فعال ا يعني رسم بياين للن  اين نظرية االستخدام واليت تتعل  كل الث  والش  
 

 مقارنة ما بين التعّلم أحادي الحلقة وثنائّي الحلقة يوّضح (20) رقم الجدول
 

 الّتعّلم ثنائّي الحلقة الّتعّلم أحادي وثنائّي الحلقة

 يتول د من الت كرار -

 روتيين  -
 .يقوم على النمالج املوجودة -

 .               حميط متحك م فيه ومستقر   -

 .التنظيمية جنده يف كافة املستويات -

يسمح بتكييف املهام، القواعد واهلياكل  -
 (حتسني ما هو موجود)
 عملي  -
 .تقوية وتدعيم املنظ مة احلالية -
 كيف؟ -

 .يتول د نتيجة استعمال املعرفة -

 .ال يقوم على الر وتني -
 .يقوم على النمالج اجلديدة -

 .حميط غري أكيد -

 .يتول د يف املستويات العليا -

مصدر للميزة )عد خمتلفة يتعل ق بتطوير هياكل وقوا -
 (.التنافسية

 اسرتاتيجي -
 ميث ل سبب الت غيري الت نظيمي -
 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 الش كل قد يبدو للوهلة األوىل أن  هذين الن وعني متعارضني لكن ميكن أن  يصبحا 
 .متكاملني مع بعضهما عرب الز من

                                     
(1) Jacques Leplat, Apprentissage Organisationnel, Théorie Méthode Pratique, pistes1, vol 4, N° 01, Mai 2002. 
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 ( boucle tripleL’apprentissage en) :الحلقة ثالثي الّتعّلم .3
 

" الثي احللقةم الث  الت عل  " إضافة إىل الن وعني الس ابقني، فقد قد م كل من منولجا ثالثا للت علم وهو 
شاط الذي من انية الذي يتمي ز بالن  رجة الث  الذي اعتربه الباحثان كمصدر لتعل م الت علم أي تعل م من الد  

وتينات الد فاعية، قليد، الر  الت  )م خالله املنظ مة تنظر إىل نفسها من أجل تشخيص معو قات الت عل  
، وهو يؤد ي أيضا إىل إعادة تقييم قيمها (اخل. ..لطة، احتجاز املعلوماتالت در ج الكبري يف الس  

إعادة )األساسية اليت هتدف إىل جتاوز الت وق عات العادية من أجل إعادة فهم املعىن احملد د للتصر فات 
 (أطريالت  

األحادي  الت عل م هبا حدوث ميكن اليت الكيفي ة املنظ مة تتعل م عندما لقةاحل ثالثي الت عل م حيدث
 الت عل م آلية إدراك على املنظ مة مساعدة إىل الت عل م من النو ع هذا يهدف حيث والث نائي احللقة،

 يف الت عل م عملية حلدوث الكامل اإلطار (désapprendre) ، إعادة خالل من متث ل ولل  اليت املناسبة
 وأسس مفاهيم لتطوير شاملة بنظرة ودراستها املوجودة واألنظمة األساليب يسم ى تقييم ما أو املنظ مة
 اليت والط رائق األساليب أهم   وأحد الت عل م، لعملية مالئمة صياغة هياكل تنظيمي ة على تعمل جديدة
 املستهدفة الن تائج بني الفجوة ظ مةاملن حتد د فمثال عندما تقومي األداء، هو الت عل م يف املنظ مة تفيد
ا تدرك الفعلي واألداء  الفجوة هذه لسد   ولل  جديدة أساليب وعملي ات الت عل م إلجياد إىل حباجة بأهن 

 طريق عن أفضل حال إىل يف الت حو ل املنظ مة إىل مساندة يهدف الت عل م من الن وع هذا فإن   وبالت ايل.
 وإجياد فيها والت أم ل هبا وتوضيحها متر   اليت املختلفة املواقف من الت عل م عملي ة هبا  تتم   اليت الكيفي ة فهم
 أحادي الت عل م بني اجلوهري ة املوجودة توضيح أهم  الفروق ميكن سبق ما خالل من .للفهم جديدة طرق
 (1) :االيت يف تتمث ل واليت والث الثي والث نائي احللقة

 املتب ع الس لوك تغيري خالل من ولل  األخطاء، تصحيح يتم   عندما احللقة األحادي الت عل م حيدث 
 .حتقيق اهلدف يف
 وسياسات ملعايري تعديل األخطاء تصحيح يتطل ب عندما فيحدث احللقة الث نائي الت عل م أما 

ة البيئة ظروف مع الت كي ف عملية أن   املنظ مة، أي وأهداف  يف تغيري إىل الس لوك تعديل تتجاوز املتغري 
 .اجملتمع تشك ل ثقافة اليت واألهداف القيم

                                     
 .69، صسبق ذكره مرجع الرشودي، إبراهيم علي بن حممد - (1)
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 وإجياد فيها والت أمل املواقف حتليل األخطاء تصحيح يتطل ب عندما الد ورة الث الثي الت عل م وحيدث 
  .جديدة للفهم أطر
 ثي الث نائي الت عل م إن   نقول أن ميكن وإمجاال  إىل املنظ مة تغيري نستطيع (وكيف بلمالا) يهتم ان والثال 

 خالل من الت غيري بقبول األحادي الت عل م يهتم   حني يف واالسرتاتيجيات، من اخلطط أوسع نطاق
 .قائمة وسياسات أهداف من متاح مبا هو وتصحيحها األخطاء اكتشاف

 
 "Argyris et Schön" يوّضح المستويات الثالث للّتعّلم حسب( 20)الّشكل رقم 

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ثالثي الحلقة        ثنائي الحلقة         الّتعلم أحادي الحلقة                                    
                       
                                                           

 

 
 

 

 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 

 
 
 
 

 التّعلّم نظام 

 تعديلات   

 

 القيم المتحكّمة التصرّفات  الأخطاء عدم التّكيّف أو

 تعديلات   

 

 تعديلات   
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 : التعّلم طبيعة-سادسا
ا يف تبيان خاصي ة كل  من الت عل م الفردي والت عل م الت نظيمي ويف كشف خبايا قبل املضي قدم  

وجب علينا أن نتوق ف عند الت عل م كمفهوم جمرد ولل  لتحديد طبيعته ومتييز . الت داخل احلاصل بينهما
 .أهم الن قاط اليت خيتص هبا وخيتص هبا كنشاط إنساين

 

 : الّتعلم عملّية نشطة .1
 

كتغري  للس لوكات : ليت تعترب الت عل ما( la théorie Behivioriste)األمر بالن ظري ة الس لوكية فسواء تعل ق 
تغيريا يف حالة " أو الن ظرية املعرفي ة اليت ترى فيه  (1)، "البشري ة احلاصلة عندما حيدث تغيري يف احمليط

ففي الن ظري ة الس لوكي ة ننطلق من (. Actif Processus) فإن الت عل م عبارة عن عملي ة نشطة (2)"املعارف 
إل أن  الس لوكيني يشبهون الفرد بنظام معزول . فرضي ة أن  هناك قوانني عام ة تشرح الس لوك اإلنساين

متاما ومتأث ر مبحيطه عرب عد ة سريورات تدعى مؤث رات يتم  اإلجابة عنها مبخرجات يف شكل 
، تكي ف للس لوك يتم  قياسه من خالل وضع مؤش رات يف وعليه فالت عل م هو عبارة عن تغيري. سلوكات

 (.Courbe d’apprentissage) شكل منحنيات للت عل م
فما حيدد . أم ا بالن سبة للن ظري ة املعرفي ة فإن  الت عل م عبارة عن تغيري يف حالة املعارف عند الفرد 

. تأويلها من الفرد وفق جتاربه الس ابقةسلوك الفرد هو نشاط أو فعل مرتبط باحلالة اخلارجي ة وبطريقة 
أي . حيث أن  إدماج هذين املصدرين من املعلومات هو الذي يشك ل أساس نشاط الفرد يف حالة م ا

 (3) .الس لوكأن  الوضعي ة وتأويلها هي حمد دات 
 :الّتعّلم نشاط اجتماعي .2

 

ة، املدرسة، العمل، واليت توف ر لنا  ولل  أن نا نتعل م مجيعا كأفراد، مع وجود هياكل مدع مة، كاألسر  
فنحن نستقي معارفنا من هذه اهلياكل بداية من األسرة والعشرية مث  تأيت . كل  اهلياكل وأنواع املعرفة

حيث طو رت آليات الت عل م الن ظامي ة هذه تقليديا منذ وقت اليونانيني لتجعل من . املؤس سات الت عليمية
ويف الن صف األو ل من القرن املاضي كان يت بع الت عل م يف املدارس . يالاملمكن نقل املعرفة عرب األج

وهناك كان األفراد يتقد مون بصفة مستمر ة يف الس ل م الوظيفي . انتقال الفرد إىل تنظيمات العمل
                                     

(1)- Corinne Tanguy Op. cit, p 041.  
(2)  - Corinne Tanguy, Ibid, p 146.  
(3)- Ibid, p 104. 
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ا أم ا حديث. وكانوا حيصلون على املزيد من الت عل م. اهلرمي، ألربعني سنة أو ما شابه لل  حىت الت قاعد
مبا يف لل  عوملة املعلومات، والتدف قات املالية، " عصر املعلومات" ونتيجة لعد ة تغيريات فرضها 

أصبح الكثري من األشخاص يف جمتمعنا احلايل حيتاجون إىل . وزيادة منافسة األعمال وزيادة املعرفة
أي أن  على األفراد ( Apprentissage tout au long de la vie) (1)"الت عل م مدى احلياة" املشاركة يف 

 .  تعل م مهارات جديدة، ومعرفة جديدة طوال حياهتم، مع تواجد أعمال جديدة واختفاء أعمال قدمية
املعرفة _ الت دريب( املعرفة واملهارات املكتسبة)وقد اختفت اخلطوط اليت تفصل بني الت عليم  

املعرفة واملهارات اليت توف ر وظائف ومناصب )طوير والت  ( واملهارات املرتبطة بعمل حمد د، أو مهم ة معي نة
كما أن  الت جزئة بني املعرفة الن ظري ة، واملعرفة العملي ة قد تالشت وظهرت باملقابل حتالفات (. مستقبلي ة

وباملثل سيحتاج الت عل م إىل أن حيدث .   بني املؤس سات الت علمي ة واهليئات املهني ة وتنظيمات العمل
لى املستوى الفردي، وإمن ا أيضا يف اهلياكل نفسها، مما يزيد االهتمام مبفهومـ الت عل م ليس فقط ع
 (2) .الت نظيمي
مه ن الفرد من االستيعاب والفهم ملا يريد تعل  اتية اليت متك  ريقة الذ  فرديا وبالط   إال   م ال يتم  عل  الت   إن  

 فمن الواضح أن  . ةم ومهاراته اخلاص  عل  لى الت  األفراد خيتلفون يف قدرهتم وجدارهتم ع أو جتريبه، وإن  
-Compétence d'auto) ايتم الذ  عل  املهارات األكثر حرجا اليت يكتسبها الفرد وهي جدارة الت  

apprentissage )  موا بفاعلية يف احلاالت هم من أن يتعل  زة لدى األفراد متكن  واليت تشري إىل قدرة متمي
اكرة وهي م، فالذ  عل  فيها الت   الكينونة الفردية هي اليت يتم   لذي يشري إىل أن  ايت ام الذ  عل  املختلفة والت  

مين على شاكلة املعرفة الض  )م عل  الت   ومع لل  فإن  . م هي لاكرة الفرد باألساسعل  ن اجلوهري للت  املكو  
. دةسياقات حمد  فاعالت املختلفة مع اآلخرين و يف إطار اجتماعي أي يف إطار الت   إال   ال يتم  ( منيةالض  

 (. ’apprentissage social. Théorie d) م االجتماعيعل  وهذا مضمون نظرية الت  
هذا  وإن  . فاعل مع اآلخرينق من خالل الت  م يتحق  عل  الت   ظرية تقوم على األساس أن  وهذه الن  

تشجيع عملية  ن تعمل علىأا يف إطار عالقات اجتماعية معينة ميكن فاعل ال جيري يف الفراغ وإمن  الت  
يكون ( وكذل  يف اجملتمعات)قافات احملافظة ركات لات البيئات أو الث  ففي الش  . م أو إعاقاهتاعل  الت  
م مييل إىل احملافظة على احلالة القائمة ومبادئها عل  مط من الت  وهذا الن  . ائدليب هو الس  م الس  عل  الت  

                                     
 .14، ص 2112، دار اليازوري العلمية، عم ان، األردن، 1، ط"إدارة مراكز مصادر التعلم" رحبي مصطفى عليان، عبد احلاف  سالمة،  - (1)
 .19، ص المرجع نفسهرحبي مصطفى عليان،  - (2)
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ركات جتعلها تعمل ومثل هذه البيئة احملافظة يف الش  . الفهما خي حق لكل  م الال  تعل  ا مينع ال  وافرتاضاهتا مم  
 (1). غيريليب املعيق للت  م الس  عل  للت   (Cercle vicieux)داخل حلقة مفرغة 

 

 

    :الّتعّلم نظريّات أهمّ -سابعا
. نظري ات الت عل م هي حماوالت لتنظيم حقائق الت علم وتبسيطها وشرحها والت نبؤ هبا وتفسريها

ولقد قادت هذه الت فسريات إىل عدد من . تالفات متعد دة حول تفسري عملية التعل موهناك اخ
حاول كل  فريق أن يصل إىل مفتاح الس لوك البشري عن طريق  دوق. الن ظري اتاملدارس أو الط رق أو 

 . اجملالومل تقم أي  نظري ة حىت  األن بعمل ممي ز يف هذا . إجراء الت جارب والت وص ل إىل بعض النتائج
وال ش   أن  الس بب يعود التساع موضوع الت عل م اتساعا هائال وللعدد اهلائل من احلقائق اليت 
ينبغي الت عامل معها يف هذا اجملال، أكثر مم ا يعود إىل االفتقار للجهد املبدع من قبل املنظ رين فاألعداد 

تقدمي نظري ات للتعل م قابلة للت طبيق، شاهد الكبرية من احملاوالت اليت قام هبا العلماء يف هذا القرن ل
ويبني  تاريخ نظري ات ال تعل م أهن ا . على نضال علماء الن فس يف سبيل الت عامل مع هذا املوضوع اهلام

تقد مت من الت فسريات البسيطة امليكانيكي ة أو اآللية لتعل م اإلنسان إىل تفسريات أكثر تركيبا 
   (2).وتعقيدا

نظيمي وبناء عليه فان  فهم آليات وأبعاد تعل م م الت  ل  عات الت علم الفردي جذور الت  ظري  تعترب ن
وميكن تتب ع الت طو ر العلمي للت عل م عرب . األفراد يعترب منفذا الزما للعبور إىل نظري ة الت علم الت نظيمي
 .متداد زمن طويللم الن فس وعلى امداخل عد ة ولكن اإلسهام األبرز يف لل  يعود إىل جماالت ع

ا  أمحد حممد ويعر ف أنسى  أو العملي ات من جملموعة معاجلة طريقة"قاسم نظري ات الت عل م بأهن 
ات الوسيطة العوامل  (3) ".الت عل م عملي ة لتفسري معي نة بطريقة تفرتضها اليت واملتغري 
  :اجتاهني إىل أنفسهم يقسم ون أن إىل مييلون الت عل م نظري ات أصحاب إن  

 الس لوكية الن ظري ات: االجتاه األو ل :Théorie du bihaviorisme 
 الن ظري ات املعرفي ة: االجت اه الث اين: Théorie cognitives  

 
                                     

 .258، ص 2111عليم العايل والبحث العلمي، بغداد، العراق،ط، وزارة الت  .، د"لوك التنظيميمة والسّ نظرية المنظّ "،عادل داغر، منقد حممد وحرحوش - (1)
 .24 ، صمرجع سبق ذكرهاهلادي،  عبد جودت - (2)
 .41، ص 2111القاهرة،  للكتاب، اإلسكندرية ، مركز)ط.د (،"التعلم نفس معل" قاسم، أمحد حممد أنسى - (3)
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     Théorie de l’apprentissage comportemental :أهّم نظريات الّتعّلم السلوكية -أّوال 
 

 1711ا مع نشر كتاب جون واطسون الكالسيكي  عام مت  تأسيس أوىل نظريات التعلم السلوكية رمسي   
بعنوان علم النفس، باعتباره وجهة نظر سلوكية، وغالباا ما ياعد  واطسون أباا للسلوكي ة، وميكن تلخيص 

ا : "رأي واطسون من خالل االقتباس الشهري له
ا
أعِطين عشَرة أطفال راض عاا أصح اء، وأعطين أيضاا عامل

عهم فيه، وسأضمن ل  أنين سآخذ أي ا منهم عشوائي ا وأدربه ليصبح من حمد داا من قبلي ألض
طبيب أو حماٍم أو فن ان أو قائد أو تاجر، نعم، بل حىت  متسو ل أو : االختصاصيني الذين قد أختارهم

، بغض النظر عن مواهبه وأوهامه وميوله وقدراته ودعواته ومنجزات أجداده ، فببساطة، يعتقد "لص 
 ، و بذل  يكون علم النفس علما(1).مجيع السلوكيات ما هي إال نتيجة للتجربة واطسون أن

وسرعان ما غدت دارسة السلوك دارسة موضوعية لات شهرة كبرية كوسيلة من  (2).موضوعيا و حمددا
 (3).وسائل مجع املعلومات

ارسته عن تعل م اإلنسان رك زت الن ظري ة الس لوكي ة على أمه ية البيئة يف الت عل م، و أن  ما يستحق د
هو ما ميكن مالحظته فقط، لذا مل يتطر ق الس لوكي ون إىل األحوال الذ هني ة و عملي ات الت فكري و 

؛ وما ساهم يف لل   أن  أغلب الد ارسات اليت   جترى حول كيفي ة تعل م الكالب قفز (4)غريها
إال  حماوالت للوصول إىل اهلدف الر ئيسي ات للوصول إىل اهلدف ما هي احلواجز مثال، أو عبور املمر  

لعلم الن فس، و هو معرفة اخلصائص العام ة للس لوك و حتديد املتغريات الر ئيسي ة اليت تؤث ر على هذه 
اخلصائص؛ و لل  فإن  دارسة العالقات بني هذه املتغريات و الس لوك تعترب على جانب كبري من 

ا تساعد على معرفة امل  (5). بادئ الر ئيسي ة للت عل ماألمه ية ألهن 
اواحليوانلقد اعتمدت الس لوكية على مبدأ املساواة بني اإلنسان  تعترب الل غة عبارة  ، من حيث أهن 

ولعل عن جمموعة من العادات الكالمي ة يكتسبها اإلنسان انطالقا من املفهوم الس لوكي لالكتساب؛ 
                                     

(1)  - Hasan Bacanlı ,"Learning and teaching :  Theories,approches and models "  Turkiye, Ankara, 2016,P 19. 
 . 15، ص 2114ة، القاهرة، مصر، ط، مكتبة األجنلو املصري  .، د"نظريّات وتطبيقات: الّتعّلم" أنور حممد الش رقاوي، - (2)
(3)

 .94، ص 2114، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،1، ط"الوجيز في علم الّنفس العام والقدارت العقلية"عبد الر محن حممد العيسوي،  -
 ، المرجع نفسه - (4)
(5)

 .19، ص المرجع نفسهأنور حممد الش رقاوي،  -
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من قدراته، يف الوقت الذي نعرف بأن ه  ودعوة للحد   يعترب مثابة إلغاء لعقل اإلنسان من قدرته لل 
   (1) .األصواتبسيط من  واأللفاظ بقدرميل  ما ال هناية من األساليب 

   

 *(2) )ـ  (Watson. B Jonواطسون. ب. نظرية جون .1
 

 (والوظيفية البنيوية،)فس األمريكي ائدة يف علم الن  كان واطسون غري راضي عن املمارسات الس  
عور ال ميكن اختبارها وإعادة احلصول عليها بواسطة املالحظني قة بالش  احلقائق املتعل   يرى أن   ، وكان
فس علماا جديراا باالحرتام بني ألهنا تعتمد على انطباعات فطرية ، وعقد العزم علـى جعـل علـم الن  املدر  

بة لنشر آرائه ، وأعلن ميالد احلركة م بدأ يف إلقـاء حماضـراته والكتا 1712بيعة ، ويف عام مثل العلوم الط  
وس ودرس الفلسفة يف وقد تأثر يف حباته بالعلماء الر   (3). لوكية اليت سادت ملدة ثالثني عامـاا الس  

فس ه وجده يستعصي على الفهم فاجته إىل علم الن  ولكن  ( جون ديوي ) جامعة شيكاغو علـى يد 
ه وجدها غري كافية ووجد يف أعمـال بـافلوف خمرجـاا لعلـم ظرية الوظيفة ولكن  قى تدريبه يف إطار الن  وتل  
لوكية فس يف أمريكا لالنتقال من املنهج العقلي إىل علم أكثر موضوعة وبذل  أطلق صيحته الس  الـن  

 . ب عـن طريـق االعتنـاء بـالفئران فـي املعامـل واخلدمـة فـي املطاعم أثناء دراسـاته العليا ، كـان يتكـس  
وم بدون إضاءة تعاىف منها بعـد راحة قصرية بنوبات قلق وخوف شديد وعدم قدرة على الن  أصيب 

رت عليه هذه واستطاع العودة إىل عمله يف العام الذي حصل فيه على درجته العلمية األولـى، وقد أث  
  (4).إزالتهخصية فيما بعد يف جتاربه عن اخلوف وطرق جربة الش  الت  

بتوضيح كيف  (Rayner Rosalie) ومساعديه أمثال (Watson)  حاول 1721يف سنة 
ٍ ٍ االنفعاالت مثل من منطق أو أساس أنه يوجد عالقة  (واطسن) اخلوف ميكن كتساهبا، انطلق: أن 

وت املرتفع أو الص  : ة مثلتواصل مباشر بني اجلهاز العصيب واستجابة اخلوف وبعض املثريات اخلاص  
مبحاولة جتريبية  اقام" (Watson et Rayner) "آخر؟ ري حمايد ملثري مالا حيدث إلا وجد مث .املفاجئ
مثل األطفال اآلخرين ال خياف من  كان الطفلأشهر، لقد   7الذي يبلغ عمره  (Albert)فلعلى الط  

                                     
 .21، ص 2117، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع، اجلزائر، 6، ط"لسانيات التطبيقيةدروس في ال"صاحل بلعيد،  - (1)
، ابتكر وسيلة لتحديد قدرة احليوان على )م1715-م1847(عامل نفس أمريكي عاش بني( (Watson broadus John)جون برادوس واطسن *  (2)

لية النفسية فيعترب كافة النشاطات اإلنسانية مبثابة سلوك مبا فيها اللغة، و بعد إصدار كتاب يعد متطرفا يف نظرته للعم .التمييز بني املثريات البصرية
 األخالق وإىل تطوير علم النفس فحسب، بل و ميثل منظومة فكرية تدعوا إىل تطوير  ال يطمحإن هذا الكتاب : "ا كتبت الصحيفة اللندنية(السلوكية)

 .الدين و التحليل النفسي
 .18، ص 1781بريوت، لبنان ،  ، ، الدار العربية،1ط" مدخل إلى علم النفس"سبد الطواب وآخرون، :  وف، لندال، ترمجةدافيد  -(3)
(4)

 .114، ص 1781، مكتبة النهضة املصرية، 1ط نظريات التعلم المعاصرة وتطبيقاتها التربوية،لطفي فطيم وآخرون،  -
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لكن الباحثان سوف يدخالن مثري . احليوانات اليت هلا فرو و عندما كان يرى الفأر األبيض كان يفرح
مرة يظهر فيها الفأر األبيض وهذا فج ر للطفل سلوك  وت املفاجئ املرتفع يف كل  آخر الذي هو الص  

ة مرات من احملاوالت أصبح الطفل عندما يرى الفأر وبعد عد  . راخ عند رؤية الفأر األبيضالبكاء والص  
فسري وهبذا ميكن الت  . ى إىل ظهور اخلوف املكتسبفقط بدون أي صوت خياف منه وهذا ما أد  

فل من حيوانات هلا فرو ومن أي حيوان آخر بنفس ريقة، ظهور عدة خماوف لدى الط  الط  بنفس 
 (واطسن) ستطاع فيها أن يزيل اخلوف لدى طفل كان خياف من األرانب كما قام ا (1) .الط ريقة

تقدمي )فل رور لدى الط  بتجربة أخرى ولل  عن طريق تقدمي أرنب أبيض مبصاحبة مثري يستدعي الس  
 .املرضيستطاع تدرجييا التخلص من هذا اخلوف الوى ٍ بعض احل

كتسابه كما ميكن   (واطسن)راسات قدمتإن  هذه الد   دليال على أن الس لوك املرضي ميكن ا ٍ
لوك لوك العادي وطريق اكتساب الس  ايل ال يوجد فرق بني طريقة اكتساب الس  الت خل ص منه وبالت  

احلالتني هي أصال عملية تعل م وعملية تكوين ارتباطات بني  ئيسية يف كلتاالعملية الر   املرضي ألن  
يف جتاربه هذه إىل االعتقاد بأن ه يستطيع الس يطرة على  (واطسن)مثريات واستجابات، وقد أد ى جناح 

 (2) .واالستجاباتلوك بطرائق ال حصر هلا تقريبا عن طريق ترتيب تتابع املثريات مثرياتٍ الس  
 

 :    Classical Conditioning Theory:بافلوفرطي إليفان نظريّة االنعكاس الشّ  .2
 جريبيني،الت   العلماء بافلوف من يعترب  (3).هي أو ل النظري ات االختزالية ظهورا وأكثرها شيوعا

 هذه أن   وبني   الغدد، إفرازات هلا ختضع اليت عن القوانني يكشف أن الفسيولوجية دراسته يف استطاع
 نفسية أن  هذه تغريات يعتقدون الفسيولوجيا علماء وكان تضطرب أحيانا، فطري ه انعكاسية اإلفرازات

 معي نة طبيعية للقوانني خاضعة أن  هذه أعتقد بافلوف لكن   فسيولوجية فرتكوها، أصول إىل ختضع ال
 جيمع الذي الطبيعي العلم أسلوب باستخدام الدقيقة، الط رق الفسيولوجية بواسطة للبحث قابلة
 (4).واملالحظة املشاهدة عن طريق الال زمة عالوقائ

                                     
(1) -  Jo. Godefroid. Psychologie, « science humaine et science cognitive » , Deboeck. Bruxelles. Belgique, 2 ème éd, 2008, p 
336. 

 .42ص  ،2111، دار الش روق للن شر والت وزيع، عم ان، األردن، 1، ط"الّتعّلم نظريّات" ،الز غول عبد الر حيم عماد- (2)
 .11، ص 2111، 6، الس ودان، ع جملة جامعة أم درمان، (رؤية إسالمية)ت الت عل م عبد احلميد عبد اجمليد، عبد احلميد عبد احلكيم، نظري ا -(3)
 .158 – 159، ص مرجع سبق ذكره صاحل، زكي أمحد -(4)



 

نظيمي  
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
اني                                                 معيقات تطبيق الت

ّ
م :الفصل الث

ّ
عل

ّ
 مدخل مفاهيمي للت

 

- 74 - 

 

 املهم ة، الت علم أنواع إحدى هي االستجايب و الت علم نظري ة مثل بتسميات الن ظرية هذه تعرف
(Conditionnement réflexif )بلورة و الن ظرية هذه ظهور يف الفضل يرجع و االشراط االنعكاسي؛ أو 

 (Ivan Petrovich Pavlov ) (1)*بافلوف بيرتوفيتش إيفان الش هري وسيالر   العامل إىل الت عل م يف أفكارها
 أجراها اليت وأحباثه أفكاره، خالل من مفاهيمها تطوير يف أيضا )واطسن جون (ساهم كما

 ينص ب الن ظرية هذه يف وإن  جل  اهتمامنا (2) .األمريكي ة املت حدة الواليات يف واألفراد احليوانات على
 .التوج ه هذا يف عليها تنبين ومفاهيم من مبادئ تتضم نه وما الت عل م لعملي ة فلوفبا تفسري حول

 

 (3):بافلوف تجربة ملّخص  
 

. االشرتاط البسيط بالصدفة اكتشف عندما الكالب لدى اهلضم فسيولوجية بدراسة مهتم اا  كان
يسيل  الكالب لعاب أن   جتاربه فيها جيري اليت الكالب غرفة يدخل كان عندما 4)*بافلوف الح 
 ولذل  أراد الظ اهرة هذه استمرار الح  أن ه إال   نفسي ة هي الظ اهرة هذه أن واعتقد الت جربة إجراء قبل

 بافلوف قام الظاهرة هذه على بالت جارب قيامه وقبل .االستجابة هذه أصل عن دراستها للكشف
 اليت الل عاب كميه قياس ميكن حىت صغريه اختبار فيه أمبوبة وثب ت الكلب يف صدغ جراحة بعمل
 8 أو 7 ملد ة رن انة شوكة من صوت بإصدار قام جتاربه يف احدى العملية وبعد انتهاء .الكلب يفرزها
 بوضع قام مباشره الرن انة الش وكة صوت انتهاء وعقب إفراز الل عاب خالل لل  حيدث ثوان ومل
 مسحوق تقدمي تعاقب عملي ة استمرت وقد الل عاب سيل الح  الكلب وحينئذ فم يف الل حم مسحوق

                                     
 Ivan Petrovich Pavlov (1845 – 1715) (بافلوف بيرتوفيتش ايفان-* (1)

بعد  بدأ أعماله واهلضمي، العصيب اجلهاز آليات لفهم منه حماولة يف مالتعل عملية بدراسة واهتم األعضاء؛- ووظائف الطب روسي درس نفساين عامل
 نتيجة شرطية تصبح حمايدة اليت ملثريات املنسابة اللعاب كمية لقياس واستخدمه الطعام، يوضع عندما اللعاب سيالن كمية يقيس جلهاز تصميمه
 وقوانني مبادئ وصياغة الفعل االنعكاسية بردَّات يعرف اكتشف ما قد كان وهبذا .التعلم عمليات لتفسري منه حماولة يف) طعام (طبيعي مبثري اقرتاهنا
 .معقدة بسيطة، انعكاسات انعكاسات-1 :األولية االنعكاسات من بني نوعني فرق وقد الكالسيكي؛ االشراط بقوانني يعرف ما أو االشراطي، التعلم
 الّنظريّة بين اإلنساني الّسلوك أسس»: النفس السيسي، علم حسني علي شعبان :وينظر .42 ، صنفسه مرجع ،2111،الز غول عبد الر حيم عماد: ينظر لالستزادة       

 256 ص، 2111، املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية، مصر،1، ط"والّتطبيق
 .41، ص 2111،  ،مرجع سبق ذكرهالزغول،  عماد - (2)
 141-140، ص مرجع سبق ذكرهقاسم،  أمحد حممد أنسى: ينظر - (3)
 مل وأن  الت عل م .احلي جسم الكائن أعضاء وظائف فهم حماولة طريق عن الس لوك لفهم اإلخالص خملصا كل   كان بافلوف أن   نتذك ر أن بنا جيدر * (4)

 هي جتاربه بأن   يؤمن ظل   وأن ه .علم الن فس خدمة يف أفكاره الستخدام كثرياا  متحم سا يكن مل نفسه إن  بافلوف والواقع .احلقيقي اهتمامه موضع يكن
 مثل الدماغ يف جيري ا مباشر قياس أي   تسمح بإجراء تكن مل االشراطي ة طريقته أن   بالذ كر واجلدير .الد ماغي ة خالصة للعملي ات فسيولوجية دراسة
اخلية اجلمجمة اإلثارة أساليب تستخدم اليت الد راسات األخرى املعاصرة من الكثري  .الد 
 .95، ص1781، أكتوبر 91، ع عامل املعرفة عطية حممود هنا،. د: ، مراجعة"دراسة مقارنة" نظريات التعلم "مصطفى ناصف، : ينظر لالستزادة       
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 إصدار تعاقب من مر ه 30 حوايل وبعد مر ات، عشرة حوايل إىل صوت الش وكة مباشره انتهاء بعد الل حم
 الش وكة صوت مساعه فور الل عاب من كبرية كمي ة إفراز يف بدأ الكلب الل حم وتقدمي مسحوق الص وت
 تقدمي توق ع تعل م قد الكلب بأن   الظ اهرة هذه بافلوف قد فس رو  .املسحوق تقدمي فقط بدون الر ن انة

 جتارب كانت وبذل  .الل عاب إفراز على القدرة قد اكتسب الر ن انة الش وكة صوت الل حم وإن   مسحوق
الر ن انة  الش وكة صوت مساع بني االرتباط أن   حيث" االقرتان لقانون"التطبيقي  االختبار بافلوف مبثابة

بإفراز  يستجيب جعله مم ا الكلب تكوين االشرتاط لدى خاص ية اكتسب الل حم مسحوق وتقدمي
 ( 1) .الص وت يسمع حينما الل عاب
 الغدد إفراز اسم)حديثا  االنعكاسات املكتشفة هذه على بافلوف أطلق األمر بادئ ويف

األو ل  يتضم نه الت عبري قد ما يتجن ب كي املشروط االنعكاس إىل ما أمساه بعد فيما أبدله الن فسي ولكن ه
 وهو اإلشراطي االنعكاس تعبري والواقع أن   .للكالب العقلي ة باحلياة عالقة من (الن فسي الغدد إفراز)
مجة نتيجة بعض اخلطأ على ينطوي( Réflexe conditionné( )اإلجنليزي للت عبري ترمجة) الل غة  من الرت 

مجة كانت اولرمب   اإلجنليزي ة الل غة إىل الر وسية  . الش رطية الر وسي األصلي االنعكاسات لل تعبري الد قيقة الرت 
 دومنا املثري باالستجابة اقرتان على رك ز قد الت قليدي الش رطي الت عل م أن   نالح  املنطلق هذا من
  .(2) الفردإلرادة  اعتبار

 
 
 

 يبعض القوانين األساسّية المستخلصة من نظريّة االشراط الكالسيك : 
 

تعتمد قو ة الر ابطة بني املثري واالستجابة على طريقة املزاوجة بني املثري الش رطي وغري الش رطي، 
وعلى درجة الت قارب الز مين يف تقدميها وهنا بعض القوانني األساسي ة املستخلصة من نظري ة االشراط 

 :الكالسيكي
 

 (:Généralisation du stimulis: )قانون تعميم المثير - أ
 فقد املثال سبيل علىو اـهـاسـسأ يـف ةدـحوا ةـقـريـطـب املثريات من دلعد حلي ةت الكائنااتستجيب  

 سماعها عند اطإلشرا ثيحد لتيا لن غمةا اـهـاعـقـيإ يـف هـبـشـت ماـغـنأ ةد ـعـل لكلبا بلعا يسيل
ا ـ  مـللن ـدال مـبث دـحـل يـب، ةـلي وألاط اإلشراحل افي مرم ألنغاا فـلـتـخـم بني ميي ز ال بـلـكـالـف
ء النتقاابهة في طبيعتها على املثريات املتشامن د لكلب يستجيب لعدأي  أن  األثر ر اى بانتشاـم ـسـي

                                     
 .46 ص ،مرجع سبق ذكرهوآخرون،  عثمان سيد - (1)
 .141ص ،2111األردن، عم ان احلامد للن شر والت وزيع، ار، د4، ط"األعمال منّظمات في والجماعات األفراد سلوك :الّتنظيمي الّسلوك " حرمي، حسني- (2)
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ي لذن اإلنسان  ال  فالعلى ل كمثاو. تعميم املثريسم اما يطلق عليه ا هذو. لس ليم فيما بينهاا
 (1). لن حلةا تسبب ه يلذا أللما اثحدإ على درةقا كأن هاو اتحلشراى جميع ـلإتلسعه نحلة ينظر 

 

 (Discrimination): قانون الّتمييز - ب
 

حلي امكن للكائن أا ـمـل ـة كـاص ـخلرة ااـإلشمتييز امكن أن ه كل ما أجد وعام ة فقد رة بصو
 (2) .عسرأمكنه تعل مها بطريقة أبالت الي وليها نتباه إالواعليها ف لت عر ا
 

  (Exitinction): قانون االنطفاء  - ت
 

للت عل م من جهة اث املعز زة ألحدت بني اتباطارالمل  اعـتـتأن ة ـحلي ت اللكائناوري لض رامن ن كامل ا 
ن ـمـفى، رـخأة ـهـن جـماث دـألحله اهـة لـابـجـتـالسق املناسبة هلذه الط رواا ـهـيـفث دـي حتـلتالبيئة وا
درة لتي لم تعد قاات ارـيـثـللمالستجابة الت وق ف عن اتتعل م أن كذل  ت لكائناهذه الوري لض را

ن ه عندما ايعني ببساطة ء فاالنطفا. ءالنطفاام ـسة ارـاهـظ ـلـذه اى هـلـق عـلـطـيو: زـزيـلت عء اعطاإعلى 
ا املثري أي الستجابة لهذن  الش رطي فااغير املثري ال يعقبه رة ومتكر رة وـصـي بـرطـر شـيعطي مثي

 (3).مرألاتتوق ف في نهاية ( لش رطياملثري ا)
 

 (Excitation et inhibition: )أو الّكف( رةالستثاأو ا)لّتنبيه قانون ا - ث
 

ن حمايدا يف اـكي ذـلن املثري البافلوفي عندما يكوا الت عل مفي أنه بساطة ا بكل  يعنى هذو     
كتسب اقد ه ن  أعنه ل يقان ه فاا شرطيا ا رـيـمثصبح تايل أبالونه مع مثير غير شرطي اقترمت  اقد األصل 
د ملبدأ مضانبيه أ الت  مبدو  .رطيةالش  الستجابة ء استدعادرا على اصبح قاأه قد ن طاملا أنبيه لت ية اص  خا
مم ا ي ـرطـر شـيـر غـيـثـمء اـدعـتـساي ـطه فاشرأن مت ت عملي ة إق ـبـر سـيـثـل مـشـيعني في لذالكف  ا
سبق ي لذأن  املثري ال  يعني مة أن  لعاة ر بصوويعتقد . الشرطيةالستجابة ءا ااـفـطـناى ـلد ي إؤـي
رة لش رطية بصواالستجابة ابكف  م حلي يقوالكائن أن  انسي بل أو قد فقد ن طه ال يكواشرإ

ن ـائـكـلط ااـشـنم دـه عـ  أنـكمظهره وفي و لكف  يبدأن  امع و. املثري الشرطيله م نشطة عندما يقد 
يعني ن ه أل، هم ي ةاط أإلشرانب اكبر جوأجانب من  ن هبأون يعتقدحثني لباالكثير من ن اإـي فـحلا

                                     
(1)

 .91، صسبق دكرهمرجع مصطفى ناصف،  -
(2)

 .92-91 ، ص المرجع نفسهمصطفى ناصف،   -
 .92، ص المرجع نفسه - (3)
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لى مرحلة إتصل أن قبل ل دون املدخالت احلسية كيف يحوتعلم لكائن قد أن  اما رة بصو
 (1). التعزيز
، القلق، اخلوف،) :مثل االنفعايل الت عل م لتفسري يصلح البسيط الش رطي الت عل م إن     الكراهيه، احلب 

 البسيط الش رطي الت عل م نظري ة مت  استخدام كما الت عل م عملي ة يف أيضاا  مهم ة ذهوه اخل) الن فور امليل،
  (2)" الن فسي العالج" ميدان يف

 

 ـ  ) Thorndikeنظرية االشتراط الوصفية الذرائعية إلدوارد لي ثور نديك .3
 :" Apprentissage par essais et erreurs" نظريّة الّتعّلم بالمحاولة والخطأ

 

من أوائل علماء الن فس الذين حاولوا تفسري التعل م حبدوث ارتباطات بني ( Thorndike)ن كا
التعل م : "املثريات واالستجابات، ويرى أن  أكثر الت عل م متي زا عند اإلنسان واحليوان على سواء هو

 . ظرية هبذا االسموهلذا مس يت هذه الن   (3) ".باحملاولة واخلطأ
علم الن فس "عندما نشر كتاب  1714-1711ت قليدي ة ألحباث يف نظري ة الت عل م عامي قد ظهرت الص ورة ال

بوي و قانون الت دريب، وقانون األثر، : الذي حد د فيه مبادئ القانونني األوليني لنظري ة االرتباط»" الرت 
حث فقد كانت تقوم أم ا طريقته يف الب .وهي املبادئ اليت وضعها يف ضوء أحباثه الت جريبي ة اإلحصائية

 .يف األساس على املشاهدة وحل  املشكالت
أن  احليوان فيها ميل  شيئا من حر ي ة الت صر ف فيتحر ك بإرادته  "بافلوف"متتاز جتاربه عن جتارب

، قد اختذ االستجابة الش رطي ة اليت ال ختضع "بافلوف"مقي دا، وبينما كان  "بافلوف"بينما كان كلب 
االستجابة )قد اختذ األفعال اإلرادية  (ثورنداي )مثل سيالن الل عاب فإن  -ي مقياساإلرادة الكائن احل

 (4).مثل القفز أو االجتاه يف الس ري إىل اليمني أو إىل اليسار مقياسا للت عبري عن الس لوك( اإلرادي ة
ه إلا تتلخ ص إحدى أبرز جتاربه اليت كانت على القط ة اليت توضع يف قفص له باب، ميكن فتح

سحبت القط ة اخليط املدىل  داخل القفص وكانت مهم ة القط ة اخلروج من القفص للحصول على 
الت جربة عدة مر ات، فوجد أن  الوقت الذي تستغرقه  (ثورنداي )وقد كر ر . الط عام املوجود خارجه

                                     
(1)

 ..72، صسبق دكرهمرجع مصطفى ناصف، -
(2)

 .15ائف، السعودية، د س، ص ط، الط.د "المدخل لعلم الّنفس الّتربوي"فائدة صربي اجلوهري،  -
 .117، ص 2111، دار الفرقان للن شر والت وزيع، عم ان، األردن، 4، ط"علم الّنفس الّتربوي"عبد اجمليد نشوايت،  - (3)
 .255، ص 2111األردن، عم ان، باعة،والط   والت وزيع للن شر امليسرة دار ،1، ط" والّتطبيقية الّنظرية األسس :والّتعليم الّتعّلم سيكولوجية" ملحم، حممد سامي - (4)
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  فس ر القط ة يتناقص تدرجييا إىل أن أصبحت تسحب اخليط فور دخوهلا القفص؛ وبناء على لل
 :  (1) كاآليتعملي ة الت عل م  

بعد متك ن القط ة من فتح الباب كوفئت بطبق مس  فقويت األربطة بني املثري واالستجابة، ومن 
ومن خالل إجراء هذه الت جارب تساءل  ،وأهم  املبادئ اليت توص ل إليها هي قانون األثر

وان عن طريق الت فكري؟ أو عن طريق الت خب ط هل يتعل م احلي: حول كيفي ة الت عل م فتساءل(ثورنداي )
األعمى الذي ال يقوم على املالحظة والفهم وإدراك العالقات؟  وقد استبعد االحتمال األو ل ألن ه لو  
كان احليوان يتعل م عن طريق الت فكري الستطاع أن حيل  املشكلة سريعا حني تعاد الت جربة؛ واستبعد 

أن  : طريق احملاكاة وانطالقا من هذه االستنتاجات توص ل لنتيجة مؤد اهاأيضا أن  احليوان يتعل م عن 
احليوان ال يتعل م عن طريق املالحظة والت فكري، بل عن طريق احملاوالت اخلاطئة اليت تقل  تدرجييا حىت  

 (2) .واخلطأيأيت احلل  مصادفة وقد مس اه بالت عل م عن طريق احملاولة 
أن  الت عل م عملي ة آلي ة تقوم على تقوية الر وابط بني املثري  (نداي ثور )وطبقا ملا يذهب إليه

فالت عل م هو تغري  آيل يف الس لوك يت جه . واالستجابة وتتشك ل هذه الر وابط من خالل احملاولة واخلطأ
والت عل م  تدرجيي ا إىل االبتعاد عن احملاوالت اخلاطئة، فعلم الن فس عنده هو دارسة الس لوك دارسة علمي ة،

هو تغري  يف الس لوك ويرى أن  الت عل م يزداد بازدياد الس لوك والر وابط بني املثري واالستجابة وأن  هذه 
 (3) .والتبص رالر وابط تقو ى املران والت دريب وهو بذل  ال يؤمن بأن  الت عل م حيصل بالفهم 

 

 قوانين الّتعّلم عند ثورنديك : 
 

 

ات يف سلوك اإلنسان "عل م بقوله الت   (4)*يعر ف ثورنداي  ولقد صاغ  (1)".إن ه سلسلة من الت غري 
عددا من مبادئ الت عل م اعتمادا على نتائج الد ارسات الت جريبية، وقد أجرى العديد من الت عديالت 

                                     
 .688، ص 2114ط، دار هومة، اجلزائر، .، د" محطّات في علم الّنفس العام"مجيلة سليماين،  - (1)
 .54، ص مرجع سبق ذكره قاسم، أمحد حممد أنسى - (2)
، وينظر أيضا إبراهيم وجيه 64، ص2118لتوزيع، عم ان، االردن،، دار صفاء للنشر وا1، ط"االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال"حمسن علي عطية،  - (3)

 .122 – 121، ص 2115ط، دار املعرفة اجلامعي ة للن شر والت وزيع، اإلسكندرية، مصر، .، د"أسسه ونظريّاته وتطبيقاته: التعّلم»حممود، 
حب نظرية الت عل م باحملاولة واخلطأ، بدأ اهتمامه العلمي  عامل نفساين أمريكي، صاThorendike Edward Iee (1894 - 1747: )ثورنداي  *  (4)

بوي و انتقا ل أثر الت دريب  نشر مقال بدارسة لكاء احليوان مث  موضوع الت علم؛ هو أعظم املنظ رين يف جمال الت عل م باعتباره مساهم يف اجملال الت طبيقي الرت 
علم الّنفس "، بإصدار كتاب (1714 – 1711)بوية؛ ظهر اهتمامه يف جمال الت عل م يف الفرتة ما بني   يوض ح فيه مسامهة علم الن فس يف حتسني العملي ة الرت  

نال . و حد د استخداماهتا الرتبوية يف جمال عمليات الت دريس و إعداد املعل مني قانون الّتدريب و األثرموض حا فيه بعض قوانني االرتباط مثل " الّتربوي
 جمال لكاء احليوان باإلضافة إىل دارسته الذ كاء اإلنساين فوضع نظرية العوامل املتعد دة وفيها يرى أن  الذ كاء هو حمص لة تفاعل عدديف  الدكتوراهشهادة 
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على هذه املبادئ يف ضوء املستجد ات البحثي ة اليت توص ل إليها، فلم يكن جامد الفكر ومل يكتف 
ة قوانينه يف صورهتا األوىل، بل عمل على اختبارها بإجناز املزيد من الت جارب وكانت الن تيجة أن بصياغ

أعاد قوانينها غري املناسبة منها أكثر من مر ة وتعد  مثل هذه املبادئ املنطلقات األساسي ة اليت حاول 
 (2). من خالهلا تفسري عملي ة الت عل م وفيما يلي عرض هلذه املبادئ

 

   Loi d’effet :نون األثرقا (1
أن  عدم االرتياح لدى الكائن " ثورنداي "قد أك د . للت عزيز أثر يف تقوية أو ضعف االستجابةأن  يعين 

 .احلي يضعف االستجابة ويضعف االجتاه حنو االستجابة أيضا
 

  Loi d’exercice (الّتكرار)قانون الّتدريب  (2
تكرار األربطة بني املثري واالستجابة يؤد ي إىل تثبيت األربطة ثاين القوانني األولي ة، وينص  على أن  

وبالت ايل يصبح الت عل م  (3) .واملمارسةوتقويتها، إن  االرتباطات بني املثري واالستجابة تقوى بفعل الت كرار 
 ( 4) .رسوخاأكثر 

 

 Loi de préparation (:الّتهّيؤ)قانون اإلستعداد  (3
ايف يصف األسس الفيزيولوجية لقانون األثر، هذا القانون حيد د الظ روف إض أكمبد( ثورنداي )اقرتحه 

 . اليت مييل فيها املتعل م إىل الش عور بالر ضا أو الض يق، أو بالقبول أو الر فض
 

 في الّتعّلم مساهمة ثورندايك: 
 

أن  مجيع  فإصراره على. على نظرية التعلم احلديثة أثر دائم وله مغز ى كبري" ي اندرثو"ثر إن  أ
أشكال التعل م تعين تكوين ارتباطا بني املواقف واالستجابات كان فتحا جديدا بالنسبة لنظريات 
الت عل م اليت سادت يف عصره وإضافته ملفهوم الت عزيز يف الت علم كان مبثابة املالط الال زم لبناء النظريات 

وانات احلافز ألعمال علماء النفس يف وقد أعطت جتاربه املختربي ة على احلي. اليت جاءت فيما بعد
                                                                                                                 

: ينظر) .صبيةمن الوصالت العصبي ة بني املثريات واالستجابات وعليه فهو يرى أن  الفروق الفردية يف لكاء األفراد تعزى إىل طبيعة وعدد الوصالت الع
 .(54، ص مرجع سابق: عماد الزغلول

 15، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى ناصف،  - (1)
مجيلة سليماين، : وينظر. 122-128، ص ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم وجيه حممود، : وينظر. 94 – 59، ص ص 2111، مرجع سبق ذكرهعماد الز غول، : ينظر (2)

 .92- 52، ص ص مرجع سبق ذكره قاسم، أمحد مدحم أنسى: وينظر. 672 – 687، ص ص مرجع سبق ذكره
 .29، ص المرجع نفسه قاسم، أمحد حممد أنسى - (3)
(4)

 .17، ص 2111، مكتبة الكويت الوطني ة للن شر، الكويت، 2، ط"العمليّات الفنولوجّية وصعوبات القراءة والكتابة"مسعد أبو الديار وآخرون،  -
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وإلا ما أضفنا إىل لل  كل ه اعتقاده الراسخ بأن  الرتبية هي علم من العلوم . املاضي واحلاضر واملستقبل
 (1) .أمريكاجلاز لنا القول أن  أعماله جعلته حبق  األب الروحي لعلم النفس الرتبوي يف 

 ur de conditionnementOpérate: لسكنر اإلجرائي الّشرطي الّتعّلم .4
 

 يركب در اجة، أن أو يرقص أن طفال تعل م عندما أو يتدحرج، أو جيلس أن كلبا عو د عندما
 أن هو هذه احلاالت يف غالبا تفعله ما أن لل  اإلجرائي االشرتاط طريقة استخدمت عندئذ قد فإن  
 (العظم من إم ا بقطعة لل  بعد تكافئه مث به، يقوم أن تريده مبا ليقوم الط فل أو الكلب تستدرج
 من الن مولج هذا قام بدراسة من أو ل وكان .باإلحسان أو (للط فل) احللوى من بقطعة أو (للكلب
 قامأهن من وبالر غم ، ( B F Skinner )(2)*سكنر ف، ب، " هو عنه وكتب منهجي ة بطريقة االشرتاط
 صادفت طريقته أن   إال معملي ة بلتجار  البيض كموضوعات على الفئران األصلي عمله مبعظم

 .املدى واسعة تطبيقات
ا (سكنر) األمريكي العامل ادخل لقد  اليت والعقلي ة الفكري ة الفرد وعمليات ه إرادة وهو جديدا متغري 
 العالقات وحيل ل ويدرك يفك ر فهو ملثري حني تعر ضه فالفرد استجابة، من يتبعه وما املثري تتوس ط بني
 االستجابة نتيجة هو الث الث فاملتغري   إلا مرضي ة نتائج على معي نة للحصول تار استجابةوخي والن تائج
ين باإلضافة  (3) .واالستجابة املثري اآلخرين إىل املتغري 
 كما فقط املنب هات البيني ة أو للمثريات انعكاسي سلوك جمر د ليس اإلنساين الس لوك أن   أك د لقد
 والس يطرة تشكيلها واحملافظة جيري طوعي ة سلوكات هي الس لوكات معظم أن   بل (بافلوف) " يعتقد

 مفهوم لتوضيح (سكنر) اليت استخدمها الط ريقة تسم ى .عنه الن امجة اآلثار أو الن تائج عليها بواسطة
 :الث الث االجنليزية الكلمات من األوىل احلروف a. b. c متثل بطريقة واليت العامل سلوك االشرتاط

 عليها يطلق (Consequences) والن تائج (Comportement) والس لوك  (Antecedent) د مات املق
 والعاملني املدير بني نقاش حصول هي معني   سلوك مقد مات A تكون قد مثال (م س ن (باملختصر

                                     
 .65، صمرجع سبق ذكرهمصطفى ناصف،  - (1)
عامل نفس أمريكي أجرى العديد من الت جارب على الفئران يف خمتربات جامعة : B.F" Skinner (4091-4009) "بورس فردري  سكنر  *  (2)

، وأخريا عاد ليعم" مينوسيتا"هارفارد أو ال، مث انتقل فيما بعد إىل جامعة  ل حيث استمر يف إجراء جتاربه على احليوانات وعلى احلمام بشكل خاص 
 "كتاب السلوك اللفظي "بصورة دائمة يف قسم علم الن فس جبامعة هارفارد، ومن أشهر كتبه 

 .148 – 118، ص ص مرجع سبق ذكرهمصطفى ناصف، : ينظر لالستزادة       
 .141-141، ص مرجع سبق ذكره، "األعمال منّظمات في والجماعات األفراد سلوك :الّتنظيمي الّسلوك " حرمي، حسني - (3)
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 ستكون C الن تائج فإن  Bالس لوك  هبذا العاملون قام إضافية، فإلا أوقات إىل العمل احلاجة خبصوص
 (1) .مرؤوسيه من الر ئيس واحرتام تقدير

 تجارب سكينر: 
 

 اليت تفي األجهزة من العديد الغرض هلذا صم م وقد العديدة بتجاربه (سكنر)اشتهر لقد
 أجرى .عليه احليوان اجملر ب باختالف اجلهاز وشكل حجم واختلف الت جريبية مبتطل بات تصميماته

 ميكن.  احلمام هو 1748 عام عنده موضوع الت جريب كان بينما 1938 عام الفئران على الش هرية جتاربه
احملافظة  على يعمل حبيث الس لوك زمني ة مع بعالقة يرتبط فيه مرغوب مثري أن ه على الت عزيز إىل الن ظر
من  نوع هو فاملعز ز الت علم، عملي ة حلدوث ضروري ظهوره؛ فهو احتمالية وزيادة الس لوك هذا قو ة على
إشباع  أو الت وت ر خفض على تعمل خارجية أو املنشأ داخلي ة فقد تكون الن فسي الت أثري لات آتاملكاف
 (2) .الفرد لدى الد وافع
 الس ليب والت عزيز اإلجيايب الت عزيز :مها نوعان (سكينر) نظر في الّتعزيز 

 

 (: Renforcement positif): اإليجابي التعزيز . أ
 اإلجرائية االستجابة حدوث تكرار احلي إىل الكائن بيئة إىل افتهإض على يرتت ب الذي املثري هو

 (3) .فيهمرغوب  سلوك تأدية بعد لتلميذه املعلم املستقبل، كابتسامة يف
 (Renforcement négatif: )الّسلبي التعزيز .ب
 باملرغو  اإلجرائية االستجابة حدوث احتمال إىل املوقف عن إبعاده على يرتت ب الذي املثري هو
 (4) .مباشرة فيها

تقوية  هبدف للفرد بالن سبة مرغوب غري مثري خالل إزالة من يأيت اإلجراء هلذا فالت عزيز وفقا  
 فيه، تتم   الذي الن ظام حبيث يتحد د معي نة، جلداول خيضع "سكينر" عند والت عزيز .به الذي يقوم الس لوك
 يف ويسم ى يليه، الذي والت عزيز تعزيز كل   تقدمي بني، ةالز مني الفرتة حتديد على يعتمد الن ظام إم ا وهذا

                                     
 .3 ص ،2111دار الكتاب للط باعة، بغداد، العراق، الّتنظيمي،  والّسلوك المنّظمة نظريّة "صاحل، حرشوش عادل داغرو حممد منقذ - (1)
 .295، ص مرجع سبق ذكره ملحم، حممد سامي: وينظر. 219، ص مرجع سبق ذكره السيسي، حسني علي شعبان: ينظر  -(2)
 .221 – 217، ص ص نفس المرجع الس يسي، حسني علي شعبان :وينظر .74 ص ،مرجع سبق ذكره ،قاسم أمحد حممد أنسى: ينظر -(3)
 .221 – 217، ص المرجع نفسهالسيسي،  حسني علي شعبان -(4)
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 هذا ويسمى االستجابات من حمد د عدد بعد الت عزيز حالة حتدث أن الد وري وإم ا بالت عزيز احلالة هذه
 (1) .الت عزيز الت نظيم بنسبة

   Théorie de l’apprentissage connitif :نظريات الّتعّلم المعرفية أهمّ -: ثانيا
 
 

، أو يعدل (بناء معريف جديد)ترى أن  الت عل م عملي ة تفاعلي ة يكتسب املتعل م منها رؤية جديدة 
وترك ز املفاهيم املعرفي ة على أمه ية تفكري وتأمل اإلنسان أي أن  سلوك . من خالهلا رؤيته الس ابقة

هذا فإن  اإلنسان لديه اإلنسان يف موقف ما يتحد د ليس فقط تبعا لتجربته املاضية، ولكن أكثر من 
القدرة على استيعاب املواقف اجلديدة واكتشاف أوجه الش به أو االختالف بينها وبني املواقف اليت 
سبق له الت عرض هلا، وبالتا يل يستطيع اختيار منط الس لوك الذي حيق ق تناسبا مع مقتضيات املوقف 

م العالقات بني عناصر املوقف ويستطيع إن  اإلنسان لديه القدرة إلن على اكتشاف وفه.  اجلديد
 .بناء على هذا الفهم إعادة تنظيم إدراكه لألمور واختال قرارات الس لوك بناء على رؤيته اجلديدة

( Gestalitisme*)ساعد على ظهور الن ظري ات املعرفي ة تأسيس املدرسة الش كلية أو مدرسة اجلشتالت
 Cohler)، ولفغانغ كوهلر (Max Wertheimer)يم وقادة هذه املدرسة األربعة هم ماكس فريهت

Wolfgang ) وكريت كوفكا(Kurt Koffka ) وكريت لوين(Lewin Kurt) كل هم ولدوا يف أملانيا ،
 . حيث نشأت هذه املدرسة إال  أهن م سافروا إىل الواليات املت حدة األمريكية ومحلوا الن ظرية معهم

لت عل م كظاهرة وثيقة الص لة باإلدراك ومن مث  فهم يعر فون الت عل م على ينظر رو اد هذه املدرسة إىل ظاهرة ا
 (2) .التعل مأن ه إعادة تنظيم اإلدراك أو العامل الس يكولوجي عند التعل م، وهذا ما يسم ونه مبجال 

انت ظهرت الن ظري ة املعرفي ة يف الن صف األو ل من القرن العشرين كرد فعل للحركة الس لوكي ة اليت ك
استجابة، خاص ة فيما يتعل ق بنمو العملي ات العقلي ة، فاملعرفي ة جاءت  –حتصر الت عل م يف مبدأ مثري 

وقد استفادت هذه الن ظري ة من أحباث وآراء تشومسكي .  لتصحيح رؤية الس لوكيني يف عملي ة الت عل م
واقع تتعارض مع املرتكزات الفكري ة للن ظري ة إل تعد  امتدادا للنظري ة العقلي ة وهذه النظري ة وإن كانت يف ال

، (3)"العقلي ة اليت قال هبا تشومسكي، خباص ة القول بوجود تنظيمات موروثة تساعد على تعل م الل غة
بياجي على أن  الت عل م احلقيقي هو الذي له معىن ويكون التعزيز مصاحب له وينبع من أفكار  ويصر  

                                     
 .77 ص ، المرجع نفسهقاسم،  أمحد حممد أنسى - (1)
 .87ص  ،ذكرهمرجع سبق شريفي مسعودة،  - (2)
 .75ص ، مرجع سبق ذكرهأمحد حساين،  - (3)
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يت من البيئة كنوع من احللوى على سبيل املثال، بل إن  الت عزيز ينبع من أفكار فالتعزيز ال يأ" املعل م لاته
 (1) .لاتهاملتعل م 

 

 مقّومات النظريّة: 
 

تقوم هذه النظرية على االهتمام بالعمليات املعرفية الداخلية، مثل االنتباه والفهم والذاكرة 
ضا بالعمليات العقلية املعرفية والبنية املعرفية واالستقبال ومعاجلة وجتهيز املعلومات، كما أن ه يهتم  أي

 :(2)وخصائصها من حيث التمايز والتنظيم واليت من خالهلا حيدث ما يلي
 .االنتباه التلقائي للمعلومات اليت تستقبل -
 .التفسري االنتقائي للمعلومات اليت تستقبل -
 .ة املوقف أو االستثارةاسرتجاع أو استعادة املعلومات السابق ختزينها مبا يتالءم مع طبيع -

 
 

 المفاهيم الجشطالتية: 
اجلشطالتية تعين أن  الكل  مرتابط األجزاء باتساق وانتظام، حبيث تكون األجزاء املكو نة له يف 

 (3) .ترابط دينامي فيما بينها من جهة، ومع الكل  لاته من جهة أخرى
 

 (4) :مفاهيم أساسية في النظريّة
 ،املرتبطة بقوانني داخلية حتكمها ديناميا ووظيفيا تتكون من العناصر: البنية .1
كل  ما من شأنه اكتساب الفهم من حيث فهم كل األبعاد ومعرفة الرتابطات بني : االستبصار .2

 ،األجزاء وضبطها
حتدد سيكولوجيا التعل م اجلشطالتية القاعدة الت نظيمية ملوضوع الت عل م اليت تتحك م يف : التنظيم .3

 ،البنية
ينبغي أثناء الت عل م العمل على إعادة اهليكلة والت نظيم حنو جتاوز أشكال الغموض : تّنظيمإعادة ال .4

 ،والتناقضات ليحل  حمل ها االستبصار والفهم احلقيقي
 .تعميم الت عل م على مواقف مشاهبة يف البنية األصلية وخمتلفة يف أشكال التمظهر: االنتقال .5

                                     
 .192 ، صمرجع سبق ذكرهاهلادي،  عبد جودت - (1)
 .156، ص 1775، دار النشر للجامعات، 1، ط"سيكولوجية الّتعّلم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي"فتحي مصطفى الزي ات،   -(2)
، 2116،4، ع2، جامعة أم البواقي، اجلزائر، مججمل ة العلوم اإلنسانية، "اءاتاألصول النظرية السرتاتيجية التدريس عن طريق املقاربة بالكف"عبد الباسط هويدي،  -(3)

 .125ص 
  ،المرجع نفسه  - (4)
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 ،ينبغي أن يكون نابعا من الداخلتعزيز الت عل م : الدافعّية األصلية .6
يتحق ق الت عل م عند حتق ق الفهم الذي هو كشف مجيع العالقات املرتبطة : الفهم والمعنى .7

  .الوضوح إىلباملوضوع، واالنتقال من الغموض 
 

 

 Théories constructivistes :البنائيةالّنظريّات  -: ثالثا
 
 

التارخيية قدمية متتـد إىل عهـد سقراط، لكنها تبلورت يف  أن  النظرية البنائية جذورها( Hewson)يرى 
أوزبل، وبياجيه ، وكيلي إال أن : صيغتها احلالية على ضوء نظريات وأفكار كثري من املنظرين أمثال 

حمور االرتكاز يف النظرية البنائية يتمثل يف استخدام األفكار اليت تستحول على عقل املتعلم لتكوين 
توصل ملعلومات جديدة، وحيدث التعلم عند تعديل األفكار اليت حبوزة املتعلم، أو خربات جديدة وال

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

أن  النظرية البنائية تتصل بعدد من النظريات، أو هي مظلة لعدد من النظريات اليت  (Wheatley)ويرى 
 .تشري إىل أن املعرفة اإلنسانية تستلزم مشاركة الفـرد الفاعلـة يف خمتلـف النشاطات

أوهلما معين باكتساب املعرفـة، وثانيهما : إن البنائية تقوم على مبدأين أساسيني يساعدان يف بلورهتا
  .بوظيفة املعرفة خيتص

يفرتض أن  املعرفة ال تكتسب بطريقة سلبية من اآلخرين، ولكن يتم  بناؤها بطريقة : فاألول
نشطة، وهذا يعين أن  األفكار ال توضع بني يدي الطالب ولكن عليهم بناء مفاهيمهم من خالل 

البنائيـة نقـل املعرفـة كطريقـة تفاعلهم مع املعارف اجلديدة واخلربات املتوف رة لديهم، إل يعارض منظـ رو 
ال يوجد أمه ية لنقل املعرفة، فكل  فرد عليه : "(جلسر سفيلد) الكتساهبا حيث يقول منظ رهم الكبري
ويقصد هبذا القول أن  اإلنسان يكو ن معرفته  .نا عاملاا منتظماأن يبنيها بنفسه، ويفسر اخلربات مكو  
 .فاته وحياتهاخلاص ة به ومن خرباته ميكن تنظيم تصر  

فيفرتض أن  وظيفة املعرفة هي الت كيف ولل  من خـالل تنظـيم العـامل : انيأّما المبدأ الثّ  
ا نفعية، وهذه النفعية تتمث ل يف مساعدة الفرد  التجرييب، ومبعىن آخر، فإن  املعرفة تكمن أمهيتها يف أهن 

                                     
(1)- Hewson, et Hewson, Effect of instructional using students prior knowledge and conceptual change strategies on science 
learning, Research in Science Teaching, vol 20, n 8 ,1996, pp 33-35. 



 

نظيمي  
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
اني                                                 معيقات تطبيق الت

ّ
م :الفصل الث

ّ
عل

ّ
 مدخل مفاهيمي للت

 

- 85 - 

 

ا تساعد الف رد على التكي ف، وهنا ال جند احلقيقـة، على تفسري ما مير  به من خربات حياتية، أي أهن 
ولكن نا نبين الت فسريات خلرباتنا، وليس لدينا عني خارقة لتبني  لنا احلقيقة عن الكون واحلياة، وميكـن 

 (1)معرفة العامل من خالل جمموعة اخلربات املرتاكمة 
ات األوىل للن ظرية البنائية، يعد  من أشهر العلماء الذين أس سوا اخلطو ( بياجيه)بأن   (Bereiter) أشار

اكيب املعرفيـة للفـرد تستهدف مساعدته  فهو يرى أن  الت عل م املعريف عبارة عن عملية تنظيم لاتية للرت 
على الت كي ف، مبعىن أن  الفرد يسعى للت عل م من أجل الت كي ف مع الض غوط املعرفية املمارسة على خربته 

حمليط، ويفرتض بياجيـه أن  هنـاك عمليـتني أساسيتني حتدثان أثناء خالل تفاعله مع معطيات العامل ا
أن  بنائية بياجيه مل ختتص مبوضوع معني  " املومين"ويذكر  (2) .املوائمة-2. التمث ل-1: عملية الت عل م هي
 (3) .أو مبحتوى بعينه

 :أسس ومبادئ الت عل م يف النظرية البنائية
   وال تنتقل إليه مكتملةيبين الفرد املعرفة داخل عقله. 
 يفسر الفرد ما يستقبله ويبين املعىن بناء على ما لديه من معلومات. 
 للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد أثر كبري يف بناء املعرفة. 
 الت عل م ال ينفصل عن التطور النمائي للعالقة بني الذات واملوضوع. 
 االستدالل شرط لبناء املفهوم. 
 اخلطأ شرط الت عل م. 
  لفهم شرط ضروري للت عل ما. 
 التعل م يقرتن بالتجربة وليس بالتلقني. 
 الت عل م جتاوز ونفي لالضطراب. 
 
 

 

                                     
(1) - Wheatley. G. H, Constructivist perspectives in science and mathematics learning, Science Education, vol.75 n 1 ,1991, 
p 211. 
(2)-  Bereiter, C , Constructivism Socio-culturalism, And Popper's World ,Educational Research,vol 23, n 7,1993,p 84.  

، 2112، 27،ع دراسات العلوم الرتبوية، "فاعلية املعلمني يف تطبيق منولج بنائي يف تدريس العلـوم للصف الثالث األساسي يف األردن"إبراهيم عبدااهلل املومين،  -( 3)
 .46ص 
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  Théories humanistes:الّنظريّات االجتماعية :رابعا
 

والت علم  وتغيريه الس لوك أن   يرى الذي (1) (Bandura)االجتماعي الن فس عامل النظرية هذه رائد
حىت  يستمران اللذين واخلطأ باحملاولة يتم   ال (باندورا) حسب والت عل م الجتماعية،ا الت فاعالت حتكمهم
هي  الت قليد إىل الن زعة أن   حيث اآلخرين اإلنسان فيه يقل د ما فعل طريق عن وإمنا احللول أحد يكافأ
 تغيري األطر ناوليت الذي  احللقة الث الثي الت عل م مع تت فق واليت اخلارجية البيئة من متعل مة نفسها
 مفتوحا يتفاعل ونظاما اجتماعية وحدة املنظ مة وباعتبار املتعل م، لدى األساسية واملرجعيات الفكرية
 كأحد األبعاد الث قافة وتربز تعل مها، ومنالج شكلها ويف لديها املعرفة قاعدة يف يؤث ر لل  فإن   البيئة مع

 امتالك املعلومات كثقافة الت عل م الت نظيمي، وطريقة طبيعة يف تأثري من هلا ملا الن ظرية هذه يف املهم ة
 الثقافة التكي فية الش املة، اجلودة ثقافة العمل، مجاعات ثقافة التنظيمي، األداء ثقافة واستخدامها،

 (2) . وغريها
-Wenger) دراسة إىل تعود نظيميالت   معل  االجتماعية للت   ؤيةالر   أن   إىل ،(يالس اعد) ويشري

Lave)   إلا )املمارسات املتشاهبة من ،....الفنيون، الكيميائيون (املمارسة مجاعات إطار يف معل  للت، 
 مجاعات يف العضوية خالل من اهلوية اإلنسانية تطوير إطار يف يفهم أن حيتاج التعلم أن وجد

  (3).املمارسة
ويركز الن مولج . فرد وشخصيتهتعتمد هذه الن ظري ات على الذ ات لكوهنا العنصر املهم  يف بناء ال
قم ة اهلرم التنظيمي  (ماسلو) اإلنساين على أن املتعل م لديه ميل لتحقيق الذات الذي حيتل عند 

للد افعية، وهي حاجة تدفع الفرد إىل أن يكون منفتحا على اخلربة وليس اندفاعيا، وأن حيب  اآلخرين 
كا مقبوال اجتماعي ا وطي با أخالقيا، وأن يعرب عن وحيب  الذات دون استسالم للعدوان، وأن يسل  سلو 

 (4).استقالله الذايت وابتكاريته، وأن يكون مستكشفا وتلقائيا يف تعامله مع البيئة
                                     

اشتهر بدراساته عن التعلم االجتماعي، التحق جبامعة ستانفورد يف   م،1726عامل نفس أمرييكي ولد عام  (Albert Bandura)  ألربت باندورا -(1)
 . م، وقد انتخب رئيساا جلمعية علم النفس األمريكية1794كاليفورنيا عام 

 .41، ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم جو ادي،  -(2)
 .151، ص مرجع سبق ذكرهمؤيد الس اعدي،  -(3)
(4)

 .87، ص مرجع سبق ذكره" شريفي مسعودة، -
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سنة أن  تأثري السلوك " الت عل م التنظيمي وعلم الن فس السريري" اقرتح جوليان روتر يف كتابه 
اه هذا السلوك، فالناس تنفر من النتائج السلبي ة، بينما يلعب دورا يف دفع املرء إىل اختال إجراء جت

 (1).اإلجيابيةترغب 
. فكرة روتر وأفكار من سبقوه، فنظريته تشمل الت علم السلوكي واإلدراكي يف (باندورا) توس ع 

أم ا نظرية الت عل م . يطة تدفعه للتصر ف بطريقة معي نةويفرتض التعل م السلوكي أن  بيئة الشخص احمل
ويتطل ب تعل م وتقليد سلوك معني  ثالثة  ،الجتماعي فتجمع بني العوامل البيئية والعوامل النفسيةا

 . (2)افع والد  ، (القدرة على القيام بسلوك معني  )، اإلنتاج (تذك ر ما الحظه الشخص)التذك ر : أمور
 (3):مكّونات النظريةّ 

 لكل  . عندما يوضع حتت ظرف من الظروف يتوف ر لإلنسان عد ة خيارات سلوكية: القو ة السلوكية
 .خيار من هذه السلوكيات طاقة كامنة جتعل اإلنسان خيلص إىل تل  اليت حتوي أكرب طاقة منها

 وتعتمد ثقة اإلنسان يف . هي ما يتوق عه اإلنسان من نتائج حيتمل أن  يعود هبا سلوك معني  : الت وق ع
نتائج إجيابية عنه، فإن كان هذا االحتمال عاليا،  انتهاج سلوك معني  على مقدار احتمالية ظهور

 .زادت التوق عات حبصول الت عزيز بناء على هذا السلوك
 الت عزيز هو الناتج الذي يعود به سلوك معني: قيمة الت عزيز . 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 .227، ص ،مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد نشوايت،  - (2)
 .245، ص 1789، دار الفكر للن شر والت وزيع، عم ان، األردن، 1، ط"علم الّنفس الّتربوي في الممّحص"هشام عليان وآخرون، - (3)
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 يوّضح نظريات التعّلم وروادها( 20)الّشكل رقم 

 

 
 

 .62ص ،2119 ،سبق ذكره جعمر  الرشودي، إبراهيم علي بن حممد :المصدر

 
 
 
 
 
 

 ّ يات الت  وعلماؤها علّمنظر
 

 لوكيةالسّ  الإنسانية

 بافلوف

 واطسون سكينر

 ثورنداي 

 جاثري

 اجلشتالت بياجيه

 هل

 توملان

 ماسلو

 روجرز

 باندورا

 المعرفية
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 :نظيميالتّ  معلّ للتّ  المعاصرة ظرياتالنّ  -ثامنا 
منها  نظر اليت املداخل دوتعد   الختالف تبعا نظيميالت   معل  الت   اتنظري   دتوتعد   اختلفت

وأخريا املدخل  االجتماعي، املدخل خصي،الش   املدخل فهناك نظيمي،الت   معل  والباحثون للت   ابالكت  
وأبرز  املداخل هلذه عرض يلي وفيما ظريات،الن   من عددا مدخل كل   نالبديل، ويتضم   أو قديالن  
 .مدخل كل   يف ظرياتالن  

 

 :خصيالمدخل الشّ ات نظريّ  -أّوال 
كاء الذ   يف ائدالس   االجتاه وعلى فس،الن   علم يف قليديةالت   ظرياتالن   على املدخل هذا ديؤك  

 :هي نظريات أربع خلاملد هذا ناالصطناعي ويتضم  
 

 Théorie de la tradition de la courbe d'apprentissage: الّتعّلم منحى نظرية .1
 

من، ولل  لوك عرب الز  غري يف تكوين وتشكيل العادات والس  م إىل شكل الت  عل  شري منحىن الت  ي
كل علم يتش  رة للت  املتكر   ه عرب احملاوالتمبعىن آخر أن  . رةمن خالل املمارسة واخلربة واحملاوالت املتكر  

م ختتلف مع زيادة لوك املتعل  ة الس  اجتاه وشد   ه قد لوح  أن  أن    سلوك الفرد، إال  ويتغري  
 (1). .معل  للت   املتكر رة احملاوالت
 أن   وتشري إىل قليدي،الت   خصيالش   فسالن   بعلم رةمتأث   كانت ،وقد( ( Argoot ظريةالن   هبذه جاء
 كلفة العمل أن   على املفهوم هذا ويعرب   التنظيمي، معل  الت   را ملفهومتعبريا مبك   عد  ت معل  الت   منحنيات

 ة منالكلي   يةالكم   تتضاعف عندما هوأن   جربة،الت   تكرار مع تنخفض مثال طائرة هيكل املباشر إلنتاج
 Taux) معل  ت  ال لمبعد   يعرف ثابت لمبعد   يتناقص الواحدة الوحدة إنتاج وقت ،فإن   الوحدات املنتجة
d’apprentissage) كرارالت   بأن   معل  الت   منحى فلسفة وتفيد ة،الكمي   هذه فيه تتضاعف ةمر   كل   ، مع 

 تكرار من سيستفيد الفرد أن   يعين وهذا خاطئا، أم صحيحا سواء أكان معل  الت   خبلق هو الكفيل
 قويا رمزا (Barbara et  Levit et march) من كل   وقد اعتربه حد، أدىن إىل أخطائه العملية لتجاوز

 إنتاجها، كلفة واخنفاض املنتجة الوحدات يةكم   بني زيادة ببيةالس   العالقة يتابع هألن   نظيمي،م الت  عل  للت  
من  وجزء مةللمنظ   ةمهم   هي خصيةالش   املعرفة ألن   ، ,"Senge " مهتعل   جرى ما شيئا أن   وهذا يعين
ما  رغم املنافسة، ماتاملنظ   قبل من تقليده ميكن ال ضمين ومكسب ةتنافسي   ميزة حتقيق على قدرهتا

                                     
 .79، ص 2114، الـد ار اجلامعيـة، اإلسكندرية، مصر، 1، ط"الّسلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات"أمحد ماهر،  -  (1)
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باعتباره  مةللمنظ   املعرفية القاعدة لالنتقال إىل قابل غري كونه من معل  الت   يف األسلوب هذا على يعاب
 (1).شخصيا

 

 du traitement de l'information orieéhT :المعلومات معالجة نظرية .2
 

ابق، حيث أخذ علماء معاجلة املعلومات إىل األربعينيات من القرن الس   يعود االهتمام بنظري ة
ويعد  كل من . الن فس املعريف على عاتقهم حماولة فهم العملي ات املعرفية من ترميز وختزين واسرتجاع

من أوائل علماء علم الن فس الذين أسهموا يف صقل   (Atkinson et Shiffren )أتكنسون وسيفرين 
ولج معاجلة املعلومات، ومل يكتف كل  منهما بوصف العملي ات املعرفية اليت حتدث لدى وصياغة من

اإلنسان فحسب، بل حاوال تفسري وتوضيح كيفية حدوث هذه العملي ات ودورها يف معاجلة 
 (2).املعلومات وظهور االستجابات

بط على حنو آيل يرى منولج معاجلة املعلومات أن  الس لوك ليس جمر د جمموعة استجابات ترت
ا هو مبثابة نتاج لسلسلة من العملي ات  مبثريات حتدثها كما هو احلال عند املدرسة االرتباطية، وإمن 

ومثل هذه العملي ات تستغرق . املعرفية اليت تتوس ط بني استقبال هذا املثري وإنتاج االستجابة املناسبة له
ستقبال املثري وإنتاج االستجابة املناسبة له يعتمد على زمنا من الفرد لتنفيذها، إل أن  زمن الر جع بني ا

 (3). طبيعة املعاجلات املعرفي ة ونوعيتها باإلضافة إىل خصائص األفراد
ضمن  ظريةالن   هذه خترس   اليت اإلسهامات أوىل من (March et Simon)إسهامات  تعد  و  

 واختال املشكالت حل   نظريات إىل إسهاماهتم استندت إل نظيمي،الت   معل  للت   خصياملدخل الش  
 متخذي على محيت   امم   واإلدراكية منها املعرفية اإلنسانية القدرات حمدودية تشري إىل القرارات، واليت
 اخليةالد   األفعال على ةمبني   القرارات اختال يف جديدة طرائق باحلاسوب لتطوير القرار االستعانة

 ودور شريةالب   العقول بني التشابه من كثريا هناك ن  إ اليت تقول الفكرة على للحاسوب، اعتمادا
 (4). القرارمتخذ  ملساندة املتشابه فكرييف الت   احلواسيب

 
 

                                     
 .191، ص  مرجع سبق ذكرهمؤيد الس اعدي ، - (1)
 .176، ص  2111دن، روق للن شر والت وزيع، عم ان، األر ،اإلصدار الثاين، دار الش  1، ط" نظريات الّتعّلم" عماد عبد الرحيم الزغول،-(2)
 .171، ص  المرجع نفسه،-(3)
 .46، ص  مرجع سبق ذكرهبلقاسم جو ادي،  -(4)
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  La théorie interventionniste :نظريّة التدّخل .3
 على نظيميالت   معل  الت   عملية بوصف ولل  ظريةالن   هذه اجتاهات بتطوير (أرغريس وشون) قام

 ويظهر جديدا، ماتعل   حتدث اليت املعرفة ظهور أساس هي اليت لألخطاء وتصحيح حتر   عملية اأهن  
 حسب ماتاملنظ   متعل   عملية إن   .نظيميالت   معل  الت   على وليس معل  الت   عملية يف خصبالش   االهتمام

 تضع قد هالكن   العاملني، أعضائها خالل من معل  الت   تستطيع فهي ظاهري، تناقض عن تعرب   (أرغريس)
 نظر وجهة من صحيحة غري مواقف كتبين   تنظيمية، دفاعية بآليات معل  الت   من متنعهم معيقات

 ة،شخصي   ةدفاعي   قرارات اختال عنه ينتج ما وهذا مة،املنظ   نظر وجهة من صحيحة هاولكن   األشخاص،
 رجيةخا بصيغة استشارة يكون وقد داخل،الت   من لنوع القائم شاب الت   وحل الوضع حيتاج ولذل 
 قبل من املرغوب فيه اجلديد وعبالن   استبداله أو فيه مرغوب الغري خصيالش   لوكالس   من خلصللت  

 (1). املنظ مة
 معل  الت   بني ميزالت   ضرورة إىل أشار حينما داخلية،الت   ظريةالن   ألفكار مامتقد   منولجا (سينج) أفكار تعد   
 الت عل م، على القدرة عدم مشكلة حلل   حال   يعد   الذي هو هحسب األخري هذا وليدي،الت   معل  والت   كيفيالت  

 ال وقد نةمعي   حلالة استجابة معل  الت   فيه يعد   الذي خصيالش   البدائي معل  الت   من نوعا لاألو   واعتبار
الس لوك تعديل فيه ينجح

. 
 

 Théorie de l'apprentissage situationnel :نظرية الّتعّلم الظرفي .4
 

مع  مندجمة وغري قائمة اجتماعية ظاهرة بوصفه التنظيمي التعلم مع لنظريةا هذه تعاملت
اجتماعية  نفسية جذور لات فهي التداخلية، النظرية و املعلومات معاجلة نظرية النظريتني السابقتني،

 خالل اجتماعية من بصيغ الرمسية غري املشرتكة األفكار املنظمة أن تبين أعضاء (Orr.J)بني   وقد
 والقصص، ولهب الروايات تبادل خالل من أعماهلم حينما ينجزون الرمسية ت املمارسةمعلوما

Dugued et Brown)) العمل  جمتمعات التعلم يف على األشخاص قابلية ناقش عندما اجتاه مشابه إىل
 ريةالنظ وهذه السياقات االجتماعية، هبا يعنيان ،ومها فقط السياقات الرمسية حتددها ال بطرائق الرمسي
 كيفية حتديد دون من خالل التفاعل من األشخاص الذي يكتسبه الشخصي التعلم على تركز الزالت
 (2)  .تنظيمي تعلم إىل التعلم هذا حتويل

 
 

                                     
 .46، ص  مرجع سبق ذكرهبلقاسم جو ادي، -(1)
 .45، ص المرجع نفسه-(2)
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 :االجتماعيّ  المدخل نظريّات -:ثانيا
 كيزخالل الرت   من نظيميالت   معل  الت   لعملية االجتماعية اجلذور يف املدخل هذا نظريات تبحث

 أربع نظريات نتوتضم   ماتاملنظ   أو اجملتمع لاكرة أكانت سواء اكرةالذ   ناتومكو   أبعاد املعرفة على
 :هي

 

 Théorie de la pensée institutionnelle  : نظرية الفكر المؤّسسي .1
 

استطاعت   إن والذي التنظيمي اإلدراك ظاهرة إجياد على تعمل املؤس سايت الت فكري نظرية إن     
تتصرف  ال فهي أشخاص، بوصفهم أعضائها تفكري من أكثر هو ملا تذهب فسوف امتالكه، املنظمة

 ومن وعملهم، لتفكريهم نتاج ولكنها املنظمات، لتل  املؤسسني األشخاص اجتاه بصورة شخصية
 معاين إىل القدمية املعاين وتتحول جديدة، صيغ تظهر واملنظمات األشخاص بني خالل لل  التفاعل

 التعلم يرتبط وهكذا واملنظمة، األشخاص بني التفاعل تطور تعكس جديدة غة معرفةجديدة بصي
 حصيلة هو الكل وأن اجملتمع، خالل من الشخصي الشعور إىل تنظر ،فهي التنظيمي باملعرفة التنظيمية

 (Mary Douqha)تبنت وقد وتصرفها، املنظمة تفكري كيفية حتديد خالله ميكن من نشاط تعاوين،
 تل  على السيطرة هو املنظمة مهمة من جزء وأن املعرفية، التعاون يف أسس النظرية هذه 1789عام

 العملية على السيطرة فهو املهمة من اآلخر اجلزء أما االجتماعي، حتدد الفعل أفعال من املعرفية العملية
 (1). االجتماعي التبادل تعتمد على اليت لألشخاص، املعرفية

 

 Théorie de la structure sociale de la connaissance: للمعرفة اعياالجتم البنيان نظرية .2
 

 مستهدف رغم كيان بوصفها وتدرس حتل ل أن ميكن املنظمة أن إىل (Megalhaes ) أشار
 الذي احملل ي للواقع البناء نتائج من تتكو ن رمسي ة الغري املنظ مة وأن   رمسي ة، وغري رمسي ة ملكو نات امتالكها
إدراكه  والذي جيري الي ومية تفاعالهتا خالل الت نظيمات من جمموعة تفاعل عن ناتج هو الذيو  تعيشه
 تولد األمثلة اليت دراسة يعين االجتماعية األنظمة بناء وحتليل ، إرادة األشخاص عن مستقل بشكل
 عن جتماعيةالصيغ اال إنتاج وإعادة إنتاج عملية هو فالبناء االجتماعي، التفاعل خالل من اجتماعيا
 والتنظيمي الواقع االجتماعي بني الفصل ميكن ال ألنه االجتماعني، اليومي للمسامهني النشاط طريق
 من والنابعة اجتماعيا واملعاين املولدة البناء قوى دمج خالل من يأيت فالواقع التنظيمي ، املعرفة بناء يف
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 هناك أن إىل ضمنا وهذا يشري اعي،االجتم الواقع عمليات خالل للمنظمة ومن املستهدف الوجود
 جديدة وكلمات معاين يولد التنظيمية مما املعاين تكوين يف وغري الرمسي ة الرمسية املكونات بني تداخال
 (1). املنظمة داخل

 

des systèmes appliquée aux systèmes  orieéTh :االجتماعية المنظومات على المطبقة النظم نظرية .3
sociaux: 

 

 األنظمة سواء أن   إل ظهورها، عند الس ائد الفكر تغيري يف سامهت قد الن ظم نظرية ن  أ ش    ال
 (,Megalhaes) دراسة أشارت وقد باملنظ مة، احمليطة دراسة البيئة إىل األنظار حو لت أو املغلقة املفتوحة
 :أن   هو الس ياق هذا يف منها يهم نا وما الن ظم نظري ة خصائص من العديد إىل

 .تقريبا الثبات إىل متث ل االجتماعي ة األنظمة كل   -
 .مفتوحة أنظمة كوهنا املنظمات عن فكرة هناك -

 إمكانية إىل Pearson) (،أشار وقد والت غيري، الثبات بني الت عارض عليهما يبدو اخلاص يتني هاتني إن
        " أشار ، كماالت وج ه تنظيمي لايت فكري نشاط ألي   االجتماعية األنظمة مع ظمالن   نظرية دمج

(Walh.J)إطار احلواسيب يف ونظم تشغيل املعلومات مع استجابة أكثر يكون املفتوح ظامالن   أن   إىل 
 إلا ما أعمى،تعل   يعد   فقط لاكرهتا يف به املنظمة حتتف  ما على الرتكيز وأن وبيئتها، مةاملنظ   بني ابطالرت  
 سوف افإهن   تنظيمية معرفة عن يعرب   كان إن املاضي أن   إىل وأضاف حميطها يف يستجد   مبا زيتعز   مل

 سبةبالن   احلال هو كما ، ثابتة وليست كةمتحر   تكون باألساس )املعرفة(األهن   كةمتحر   بصورة تتغري  
 تعليميا نظاما بل فحسب مفتوحا نظاما تكون ال مة سوفاملنظ   وأن   أيضا تتغري   اليت البيئية روفللظ  

 (2) . كذل 
 

 : Théorie de soi et résultat social واالجتماع الّذاتي الّناتج ةنظري .4
 

 يف إنتاج تساعده وعملي ات آليات الد اخلية مكو ناته يف حيمل نظام أي   أن   إىل الن ظرية هذه تشري
 اخلاص ة اليت منظومته على حيتوي ولكن ه عملي ة بصفة مغلق نظام هي فاملنظ مة نفسه، وإعادة إنتاج

 تطبيقات الت عل م يف املعرفة نظري ة على الن ظري ة هذه تعتمد بيئته، يف تركيبته مضاعفة القدرة على متنحه
 :الذ ايت الن اتج أنظمة خصائص أهم   يلي وفيما الت نظيمي ة واملعرفة
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 األنظمة  أن   كما اخلاص ة، لوظائفه قوانينه حتديد يف للن ظام الذ ايت احلكم وتعين: االستقاللّية
 .حميطها مع مصم مة عالقات على تعتمد وال بيئتها مستقل ة عن اتي ةالذ  

 ا أي: الّذاتية المرجعّية االستمرار  تستطيع حىت   آين بشكل املاضية اخلربة أو املعرفة تستعمل أهن 
 .الذ ايت باإلنتاج
 زحتف   أو تشو ش أن ميكن حيث بيئتها عن مبعزل تعمل ال األنظمة أن   وهي :الهيكلي االقتران 

األشخاص  طريق عن املعاين بإنتاج تقوم االجتماعي ة األنظمة إن   .الن ظام خارج من قبل األحداث
معىن  يكو ن مب ا آخر، اجتماعي نظام يف آخرين أشخاص مع والت فاعل امللف ات والر موز باستعمال
 أنظمته، طو رت االجتماعي ة اجملموعات وأن   املفهوم، أو املوضوع حول نفس وخمتلف آخر اجتماعي
ا باملعىن اخلاص ة  (Brown) اإلشارة ولاتي ة مغلقة عملي ة وبصورة مستقل ة تصبح إنتاج لايت أنظمة وألهن 
 بني األشخاص متناقلة جديدة معرفة توليد عملي ة ميث ل األنظمة ضمن املعاين هذه تطوير فإن   وهكذا
 (1). الذ ايت الت عل م عملي ة خالل من
 

 : المدخل النقدي البديل نظريات -: ثالثا
 
 

كما  االجتماعي   املدخل ونظريا ت الش خصي املدخل نظريا ت من كل   بنقد املدخل هذا يهتم  
على  اخلارجي ة البيئة تأثري عكست ومفاهيم أفكار من االسرتاتيجية اإلدارة به جاءت إىل ما يتطر ق
 :الن ظريات هذه وأهم   التنظيمية ملعرفةوا التنظيمية القدرات تطوير على حافزا املنظ مة لتشكل وضع

 

 critique des systèmes ouverts Théorie :المفتوحة لألنظمة الّنقدية الّنظرية .1
 

 أو ما األخرية، سنة اخلمسني يف اإلدارة علم يف كبري تأثري لات املفتوحة األنظمة نظري ة تبدو
 أن نا إىل أشار (,Pandy et Mitrof)لكن  اخلارجي ة، تللت أثريا استجاباهتا يف الت وازن متيل إىل واليت   يزيد
 ظواهر متجاهلني بذل  والبيئة الطبيعي ة باألنظمة بدجمها وقمنا املفتوحة األنظمة فهم طبيعة أسأنا
 والت علم واملعرفة، والسيطرة الت نظيمي ة باهلياكل وعالقتها اخلارجي ة الت أثريات مهم ة كتناول تنظيمي ة
ا املنظ مة نست ألن   نظر الذي الرأي هذا ساندا قد ،Katz et Kahn))  من كل   وكان الت نظيمي،  بأهن 
قياس،  أجهزة بوصفهم أدوارا األشخاص فيها يؤد ي صيغ جمرد وليست منظ مات بشري ة مع تتعامل
 على اليت ميتلكها األشخاص القابليات باحلسبان األخذ ينبغي بأن ه القول هبما لهب قد مافإهن   ولذا
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 من نوع الل غة بوصفها يعاملون وهم الت جارب، من والت عل م الل غة استخدام الش خصية يف املعرفة
 . (1)وخمرجاته  الن ظام مدخالت لل  على تأثري ومدى الت كنولوجيا،

 

 Théorie de la critique de l'apprentissage organisationnel :الّتنظيمي الّتعّلم نقد نظرية .2
وقد  للمنظ مات، معريف منولج بناء على الش خصي مالت عل   قدرة حول الش كوك أثريت ما كثريا
ا الش كوك هذه ( Duncan et Weiss ) وصف  املنطلقات عن البحث مشكلة من منطلقة بأهن 

 األكرب الت عامل كل   الباحثني هذين نظرة إىل واستنادا الت نظيمي، الت عل م حلركة واملرب رات األساسي ة
 أسس على أهو املنظ مة، تصميم كيفي ة حول الت فكري أساس على يقوم الت عل م الت نظيمي بي اتألد

 وهيكل االت صاالت هيكل طبيعة هي وما معرفي ة، أسس أم على دميوقراطية، على أسس أم بريوقراطي ة
 تشغيلية لتحد يات فعل د ةر  أن ه أم العليا اإلدارة برؤية بشكل مباشر يرتبط الت عل م الت نظيمي وهل املعرفة؟
 لاتيا؟ املنظ مة أو األشخاص املنظ مة، يف يتعل م ومن للت عل م الت نظيمي؟ احملد دة هي الز يادات وما معني ة؟
 املنظ مة؟ األشخاص وتعل م تعل م بني جيري الد مج وكيف

 شخصي ال ظورمن وفق الت نظيمي الت عل م تناول أساس على بنيت قد الن ظرية هذه انتقادات إن  
معرفة  تطوير عملي ة أن ه على الت نظيمي للت علم فيه ينظر الذي الوقت ففي الت نظيمي، بالس ياق يت صل
األشخاص  كفاءة من مكو نة شخصي ة اجتماعي ة عملي ة حقيقتها يف فهي لألشخاص، موج هة تنظيمي ة
 (2) .االجتماعي ة البيئة مؤث رات ضمن

 

 : Théorie critique des utilisations informatiquesالحاسوب تخداماتالس الّنقديّة الّنظريّة .3
 

 ومفاهيم بفكر متأث رة البشري، الد ماغ عمل طبيعة من رؤيتها الن ظرية هذه استخدمت
(Simon.H) من البيئة مدخالته بأخذ يربمج أن ه إل اإلنسان، دماغ بعمل احلاسوب عمل شب ه عند ما 

 واإلنسان أيضا وحتويلها، معاجلتها جتري الذ اكرة يف حفظها سبق قواعد إىل ااستناد مبعاجلتها ويقوم
 واألحداث حلني املشاهدات خيز ن أن ه كما وأبعادها، معانيها ليدرك ويعاجلها البيئة مشاهدات يأخذ
 مع املعرفة مغلق بشكل الن ظرية هذه وترتبط األساس هذا على تفكريها بنت واملنظ مة إليها، احلاجة
 اليت   البيانات واملعلومات لدور واسع وصف هناك وأن   الس ائد، الت نظيمي واجملال الل غة مع تالؤمها لعدم
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 اليت البيانات) يف سيما وال انتقادات هلا وج هت وقد ، للمنظ مة املعريف الن مولج ورسم بناء يف تساهم
 :هلا وج هت اليت االنتقادات بني ومن ، (تعتمدها
 ألن   احملوسبة املعلومات اكتمال وفق على أنشطتها ومتارس قراراهتا تبىن منظ مة تصو ر ميكن ال
 األحداث وإدارهتا، تصو ر يف والن قاش للحوار معىن يبقى وال الت نظيمية بالعملي ة القائم دور يلغي لل 
ا فشلت  حيث ومؤملة عسرية هنايات واجهت للحاسوب اجملازي االستخدام نظري ة أن   كما  يفأهن 
اهلائلة للحاسوب،   والقدرة البيانات معاجلة حمدودي ة خالل من دوره وحتج م اإلنسان طاقات تصوير
 .للمعلومات كونه مشغ ل يف أختصر الذي ودوره اإلنسان قابلي ة حول متشائم الن مولج هذا أن   كما
 م، ولذل املصم   رغبة يتب ع آخر هلدف حتويله ميكن والذ كاء لكاء، بأهن ا املعلومات وصف 

ال عالقة  اإلنساين الن شاط ويصبح باالبتكار يتحك م الص ناعي الذ كاء برامج يف احلال هو فاملصم م كما
 املعرفة؟ يفوق الن شاط أم الن شاط تفوق املعرفة هل الت ساؤل يصبح املعرفة، وهنا خلق له بعملية
 ا املعلومات وصف املعلومات  هذه حبس أن   يثح خاطئ وصف املنظ مة حتر ك اليت القو ة بأهن 

 .للمنظ مة املعريف الن مولج بفقر إال يسهم ال العم ال من قليلة طائفة يد يف واحتكارها
 املعلومات  من كامل نظام هي بل كاف، غري معلومات جمموعة أهن ا على املنظ مة وصف
 (1) .علوماتامل مبعاجلة احلاسوب بدور دورها حيصر وال أكثر حركي ة اليت متنحها املتبادلة
 وال تتماشى ال غالبا وهي اخلطية الربجمة أسلوب تفرض البيانات قواعد يف املخزنة البيانات 
 (2) .والتغري باحلركية املتصفة التنظيمية املشكالت ختدم

 

    :االستراتيجّية اإلدارة تصّور من الّتنظيمية المعرفة نظريّة .4
 

 The "املوارد إىل املستند املدخل تسم ى سعة،وا نظري ة من جزء عن عبارة الن ظرية هذه إن
Resources Based Approach " املنظ مة وفق داخل املعرفي ة املوارد عن البحث جيري خالهلا من واليت 

 فكرة إىل الت صور هذا ويعود املعرفي ة املوارد إدارة خالل من الت نافس ثقافة رؤية اسرتاتيجية تعظ م
(Penrose.E,) واملعرفة املوجودة داخلها، املرتاكمة اخلربة خالل من تنمو املنظ مة جعل امفاده واليت 

 ميكن هي موجودات واحلوار واملنافسة املعرفة أن   إىل ((,Nelson. R. et Winter S أشار كما
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 من املنظمة بإمكاهنا إخراج داخلية عملية هو التنظيمي التعلم تطوير وأن املعرفة، تطوير يف استخدامها
 :هي الط اقة البشري ة تل  حتكم خصائص اىل أربع أشار وقد الفعالي ة، تفكري إىل الكفاءة تفكري

 األهداف حتقيق اجتاه باألفعال يأخذ الذي اإلنساين الشعور. 
 مستقيم بطريق األفعال فيه حتدث الذي املتسلسل النظامي الشعور. 
 االعتيادية احلكاية أو القصة تطوير بأمهية الشعور. 
 تروى اليت والقصص األدوار بأمهية ساإلحسا. 

 كوهنم مشغلني يف خمتصرا ليس املنظ مات يف األشخاص دور أن   إىل .Nonka.I) (أشار كما
 )  أك د الوصف هذا إطار ويف للمعرفة، مول دين بوصفهم لل  يفوق األمر ولكن لنظم املعلومات،

Tenkasi.R)   به الس رد ويقصد داخلي، تماعياج معريف مصدر وجود إىل يستند املدخل هذا أن 
 إىل مناطق طريقها يف هي اليت للمعرفة املول دة العملي ات مبثابة سيكون وانتقاهلا، للمعرفة القصصي
 من الذي القصصي الت نظيمي الس رد املدخل أمه ية إىل وتطر ق املنظ مة، يف للمعرفة الذ ايت للت وليد متعد دة
 اإلدراكيةتطوير مهاراهتم  إىل يؤد ي مبا الت عليمي بوصفها ألشخاصا قدرات بناء يف يسهم أن املمكن
 (1) .األعمال كيف تنجز ويعل مهم فيها دورهم هو وما املعرفي ة، العملي ة يف موقعهم حيد د تعل مهم وأن

 األثر وخلق والعاطفي ة العقلي ة اإلنسان إىل مدارك الوصول على قدرة كبرية له القصصي واملنهج
 (2). البشري ة تعليم الس نني يف آالف منذ اعتمد وقد والفاعل، الس ريع ميالت علي
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 :  خالصة الفصل 
تحديد بد جمر   فهومم كمعل  عند الت   توق فنانظيمي م الت  عل  قدما يف تقدمي تعريف للت  أن منضي قبل 

 عادة وهي مالتعل  و  عليمالت  و  بريدالت  كوثيقة به،   عالقةهلا اليت بيعته، ومتييزه عن مجلة من املصطلحات ط
 .ككل مةباملنظ   ارتباطها من أكثر رادباألف ترتبط ما

يصاحب عملية الت عل م وأن  الت غري   اتج عن وجود مثرياتالن   لوكالتغري  يف الس  ىل أن  قادنا تعريفه إ
 ناشئة جديدة، خربات مهارات معلومات، اكتساب يف صرينحهذا الت غيري وأن   الت عل مالد ائم مسة 

 األخطاء،وهي من معل  الت   أو ابقةالس   جاربالت   من معل  الت   أي العكسية غذيةالت   من أو احمليط من سواء
 .لوكللس   تعديل عملية فهي ايلوبالت   ، اإلنسانية بيعةبالط   مرتبطة ظاهرة

ات وأبعاد تعل م تعترب نظري ات الت علم الفردي جذور التع لم التنظيمي وبناء عليه فان  فهم آلي
 .األفراد يعترب منفذا الزما للعبور إىل نظري ة الت علم الت نظيمي

اليت و  فس،من علم الن   تم انبثقعل  قة بالت  املتعل   األفكار إىل أن   أشارتم عل  مراجعة أدبيات الت   إن   
، أخرى تجماال إىل لينتقل، (Stimulus-réponse)،)االستجابة-املثري(مفهوم على نظرياهتم اعتمدت

 حتصيل أو األفراد طرف من كفاءات على احلصول مفهوم يفوأن ه لسنوات طويلة احنصر 
 (.L’acquisition de compétences)الكفاءات
 
 



 

صل الث  ا الف   لث 
 
 

م الّتنظيمي ومع
ّ
 قاتهيماهية الّتعل

 

 
 :تمهيد

 

ّمدخل الى التّّ -    أوّلاـ
ّ
 نظيميم التّّعل

ّأساسيات التّّ -   اـثاني
ّ
 نظيميم التّّعل

 نظيميالتّّ ّعلمالتّّ ملمارسة ألاساسية املرتكزات -   اـثالث
ّالّتعلم الّتنظيمي سيرورة  - رابعاـ

 

 

 

 

 خالصة الفصل
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ّاملتسارعةّرتأثّ  ّأد ىّّاألعمال بيئة على الت قنية ملواكبةّّوّماتملنظّ ا بني املنافسة اشتداد إىلمم ا

 تساهم ومعهاّّتتالءم تسيييه أساليب نع البحث إىل األخية هذه اضطر ت اجلديدةّاتغيّ التّ  هذه
 االستخدامّحنو سعيها إىل باإلضافةّجديدة، تنافسية مزايا ق قحت و اإلنتاجية زيادة يف مباشرة مسامهة
 جماالت من يعترب الذيّ نظيمي،التّ  معلّ بالتّ ّيسّ  ما بنيّماّجلأتّإليه من كانوّ مة،املنظّ  ملوارد األمثل
 ارتباط و صات،التخصّ ّخمتلف يف نياملختصّ  بني حوله ظرالنّ  وجهات الختالف نظرا اخلصبةّالبحث
 نظري إطار حتديد أيضاّاجدّ  عبالصّ  منّوّ.عديدة أخرى جماالت مع التنظيمي معلّ التّ  جمالّيف البحث

 اليت البشرية بيعةوالطّ  بالفرد يرتبط اجملال هذا كون مات،املنظّ  أنواع خمتلف يف معلّ التّ  لنا قحيقّ  دموحّ 

ّ.هلا شامل منوذج حتديدّمنّالعسيمم اّجيعلّبّقلّ والتّ  باالختالف زتتميّ 
 عرضالتّ منّخاللّّومعيقاتهّنظيميالتّ  معلّ التّ  ماهيةّفهم هذا فصلنا خالل من سنحاول لذاّ

ّ.فيه واملؤث رة به، املرتبطة البحث جماالتوحتديدّ الت نظيمي، للت عل مواملفاهيميةّ ظريةالنّ  األطر ألهمّ 
 

 :وهياليةّتناولّالعناصرّالتّ  خالل من وذلك
 مدخلّإىلّالتعلمّالتنظيمي 

 ّأساسياتّالتعلمّالتنظيمي
 ّمرتكزاتّالت عل مّالت نظيمي
 التنظيميةّومصادره املعيقات مفهوم 

 ّالعواملّاملعيقةّللت عل مّالت نظيمي

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
ّ
ّ
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 مدخل إلى التعّلم الّتنظيمي: أّوال
ّباعتبارهّّسنحاول ّخصائصه ّوخمتلف ّالتنظيمي ّالت عل م ّملاهية ّالتعر ض ّاحملور ّهذا ّخالل من

ّوأمه يتهّ ّالتارخيي ّتطو ره ّإبراز ّوسنحاول ّمتعل مة ّاملنظ مة ّتكون ّأن ّإىل ّبالوصول ّتسمح ّاليت الوسيلة
 .ومرب راتّتبنيهّوبعضّنظرياته

 : الّتعّلم التنظيمي مفهوم .1
ّلأوّ ّ(H. Simonّ) ساميونّّفرادّح ىّاخلمسينات،ّإذّيعتربّمّحكراّعلىّاألعلّ التّ ّمبقيّمفهّو 
ّلعدّ ّلليفتحّبذلكّاجملاّ(Koenig)نظيمّحسبعلىّالتّ ّهقمنّطبّ  ّأعماواسعا .ّاألحباثّولتجديدّلة

ّهجعلّوبنظرياتهّوهوّماالتنظيميّّمسبوقةّبالتعلمغيّّاهتمامسنةّاملاضيةّعودةّالثالثنيّّوقدّشهدت
نظيميّمّالتّ علّ دّللتّ الّيوجدّتعريفّموحّ إذّّ(1)ّ.التعريفيفّّوأكثرهاّصعوبةيمّتعقيداّهمنّأكثرّاملفا

ّكلّ وذلكّ ّّوزّعلىّزاويةّمعيّ باحثّيركّ ّألن  ّّهذانةّفيه،ّويبينّعليهاّوجهةّنظره ّدفعنا ّإىلّتقدميما
ّمبّمنّاملفهّوقرّ أصحاهباّالتّ ّلحاّوّالت عاريفّاليتجمموعةّمنّ والد ارسنيّنيّللمهتمّ ّوإجالءّتقاسيمهـ

ّ.وكذاّاملمارسني
ّحماوالت ّّتحديدلّظهرت ّعام ّيف ّ(1978مفهومه ّوشون)ّقبلّمن( ّأرغريس ّكتاهبماّ( يف

(l’apprentissage organisationnel)ّ ّّقد ّاملنظّ إذ ّعلى ّجيب ّهل ّمفاده ّسؤاال ّما ّأن ّتتعل م؟مات

ّوعرّ  ّعلى ّالسّ "ّ:هن ّأفاه ّحلّ تلك ّيف ّتساهم ّاليت ّخالّيورة ّمن ّاألخطاءّاملشكالت ّاكتشاف ل
ّكماّعر فّالتّ (2)"ّوتصحيحها االكتسابّواالحتفاظّوخلقّاملعارفّاليتّهتدفّ:ّ"ّنظيميّبأن هعل مّالتّ ،

 (3)"ّإىلّتسهيلّحتقيقّاألهدافّاملسط رةّمنّطرفّاملنظ مة
ّكلّ  ّأشار ّّكما ّ)من ّوفريدبارغ Crozier et Friedbergeّ)،(كروزييه ّالتّ ّأنّ ّإىل( مّعلّ مفهوم

ةّجديدةّملعاييّسلوكيّ "ّواخلطأّجربةالتّ "لةّمنّةّاملتشكّ دّالعمليّ فسّوحيدّ نظيميّمستعارّمنّعلمّالنّ التّ 
ّ(4)ّ.لمنظ مةلداخلّاملؤس سةّوتصبحّمكو ناّلنظامّسلوكيّجديدّوثقافةّتنظيمي ةّ

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

،ّمعهدّاإلدارةّالعام ة،ّدوري ةّاإلدارةّالعام ة،ّ"الت عل مّالت نظيميّوتقوميّاألداءّيفّمراكزّخدمةّمراجعيّاملؤس ساتّالعام ةّاخلدمي ة"طارقّحسنّحمم دّاألمني،ّّ-ّّ(2)
 .264،ّص2ّ،2004،ّع64ّالر ياض،ّالس عودية،ّمجّ

(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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تائجّاليتّباستمرارّمنّأجلّحتقيقّالنّ ّهتمرونّقدراجمموعةّمنّاألفرادّيطوّ "هّأنّ علىّأيضاّوعر فّ
ّ.(1)"مّتوسيعّأمناطّتفكيه منّخاللفيهاّيرغبونّ

العملي ةّاليتّميكنّمنّخالهلاّألعضاءّاملنظ مةّ"ّبأن ه(ّأرغريسّوشون)هناكّتعريفّأخرّقد مهّ
ّاملنظ ماتّتواجهّصعوبةّيفّالت عل م،ّيعتقدّفهوّ،(2)"تصحيحهاّوّءألخطااّكشف ّءجزّيفّترجعّأن 

ّاملنظ ماتّمنها ّهذه ّأنلن ااّمنّإىل ّأن ّّأوّاملسل ماتّيفّلن ظراّتعيدّدر ّكما ّفيها، ّالس ائد الس لوك
ّ(3).الت نظيميّالت علمّجوهرّمتث لّةلفكراّالكثيّمنهاّحيجمّعنّاالعرتافّبأخطائهاّوتصحيحها،ّهذه

ّتعكسّدةمقصوّعملي ةّفهوّ،لت كيفاّجمردّمنّكثرأ"الت عل مّالتنظيميّّأنّ ّفيعتقدّ(Brotric)م اّأ
ّّّّّّ(4)".ّاملنظ مةّّتتوق عاوّةخرب

ةّةّأوّمجاعيّ ةّفرديّ عمليّ "وهوّنظيميّحسبّقاموسّإدارةّاألعمالّمّالتّ علّ خرّللتّ آوجندّتعريفّ
ّفالتّ ّالكتساب ّوقدارت، ّكفاءات ّمعارف، ّممارسات، ّأنعلّ وتشكيل ّميكن ّمنّم ّينتج املالحظة،ّ:

ّالتّ  ّالفعل ّالرّ ّالت كراريقليد، ّأو ّأثر ّخالل ّومن ّالتّ تابة، ّكذلك ّاخلربة، ّإىلّعلم ّالو صول ّيف يساهم
 ّّّّّّ(5)".ّاملنظ مةّ".ّالت عديلّاآليلّللمواقفّوالت كي فّمعّالس لوكي اتّاجلديدة

G. Koenigّ)وقدّعر فّ ّاملعارفرةّمجاعيةّالكتسابّهظا"ّهنظيميّبأنّ التّ ّلت عل ما( واليتّّوبناء
 (6)ّ".وباستمراري ةّحمدودةدّنفسهاّبعمقّحمدّواملواقفّتسييّاملواقفّأوّّتغي ّ

ّيف ّالسّ ّومؤك دا ّأّقيانفس ّللتّ ّنّ على ّاجلماعي ّيتمّ البعد ّحركيّ ّهتفعيلّنظيم ّعرب ّجهة ةّمن
ّ(7).قاتّبنيّالكفاءاتّاملوجودةّمسبقاأخرىّعربّتطويرّالعالّومنّجهةاجلديدةّفّاملعاّرّسيورات

ّا ّالسّ ّتلت عريفاهذه ّوجدت ّّابقة ّآذان ّلدى ّّالذيّ،(سينج)صاغية ّأوضح الت عل مّجوهر
ّكونناّّإىللن ظرّاّمنّفكيهوّحتو لّيفّالتّ :"ّّبقولهّالتنظيمي أنفسناّباعتبارناّمنفصلنيّعنّالعاملّإىل

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

 .476،،ّصّمرجع سبق ذكره"عبدّالر محنّأمحدّهيجان،ّّ-ّ(3)
ّكل يةّالعلومّاالقتصاديةّوالت جاريةّوعلومّالتسيي،ّجامعةّعبدّجملةّدراساتّاقتصادية،ّ"توظيفّللذ كاءّواملعارف:ّاملنظ ماتّاملتعل مة"ّبلعليّنسيمةّفريال،ّ-ّ(4) ،

 .072،ّص00ّ،2006احلميدّمهري،ّقسنطينة،ّاجلزائر،ّعّ
(5)  -  Olivier Meier," dico du manager: 500 clés pour comprendre et agir « concepts, theories, pratiques ", Dunod, 
Paris, 2009, p:6. 
(6)  - G. Koeing ; «L’Apprentissage Organisationnel: repérage des lieux، in Revue Française de Gestion، Janvier-Fevrier 
1994, p78   
(7) Nadia Tebourbi, op cit, p30 
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بسببّحدوثّ،ّأوّشخصّآخرتصر فاتّنامجةّعنّهاّرباعتباّاملشكالتّإىللن ظرّاّومن،ّصلنيّبهمتّ 
ّخارجي ّظرف ّاّإىل، ّلن ظر ّرباعتباإليها ّّعنّنامجةها ّ"الذاتيةتصر فاتنا ،ّ ّبناء ّفإن  ّذلك الت عل مّعلى

مّّكيفّباستمراراملنظ ماتّيفّّاألفرادّيكتشفّالوسيلةّاليتّمنّخالهلاّرأيهّهويفّّالتنظيمي ّهمأّن 
 (1)ّ.باستطاعتهمّتغييّذلكّالعاملأن ّّوكيف،ّيعملونّفيهّالذيّالواقعّالذينّيشكلون

ّيربزّقدرةّالفردّعلّ(سينج) نظيمي،ّمنّخاللّإدراكهّلذاتهّىّتشكيلّالواقعّالتّ يفّتعريفهّهذا
ّكأساسّهلذاّالتعل مّنظيميةّوبإدراكهّلقيمةوارتباطهّبالبيئةّالتّ  ّ.املعلوماتّواخلربة

 نظيميبعض تعريفات مصطلح الّتعّلم التّ  يوّضح( 40)رقم  الجدول
 

                                     
 .072،ّصمرجع سبق ذكرهبلعليّنسيمةّفريال،ّ-ّ(1)

 المفهوم المؤلف

Simon .Hّ ّجاحّيفّحتديدّهذهّاملشكالت،ّوعالجهاّمنّقبلّاألفرادّنظيميةّوالنّ الوعيّاملتناميّباملشكالتّالت
ّ.العاملنيّيفّاملنظ ماتّمباّينعكسّعلىّعناصرّوخمرجاتّاملنظ مةّذاهتا

Cyert et March (1963) حميطها مع مةاملنظّ  تكيف.ّ
Argyris et Schon, 1978. نظريات تعديلخاللّ من وتصحيحها األخطاء كشف مةللمنظّ  ميكن خالهلا من اليت العملية 

ّ.العمل
Duncan et Weiss(1979) احمليط فعل وردود مةاملنظّ  نشاطات بني بادليةالتّ  العالقات معرفة.ّ

Kolb(1984)  نظيميالتّ  شاطالنّ  من انطالقا املعرفة خلق.ّ
Fiol et Lyles (1985) واحمليط مةللمنظّ قّاملعمّ  بالفهم تسمح اليت اجلديدة املعارف بفضل شاطاتالنّ  حتسني عملية.ّ
March et Levitt, 

1988:320. 
 ةّباملاضيّوحتويلهااخلاصّ  (ingérence) جاوزاتالتّ  ترميز مةللمنظّ  ميكن خالهلا من اليت العملية

ّ.روتني إىل
Huber; 1991:22.  ّنظيميةاكرةّالتّ نةّمنّاكتسابّاملعرفةّوتوزيعهاّوتفسيهاّوالذّ لوكياتّاحملتملةّاملكوّ هيّجمموعةّمنّالس.ّ

Lee et all(0662) 
يّإىلّتفاعالتّيفّنظيميّباعتبارهّأحدّحلقاتّاإلجراءاتّالفرديةّاليتّتؤدّ مّالتّ علّ ينظرّإىلّعمليةّالتّ 

مونّعنّطريقّحتديثّتفسيّاالستجاباتّالبيئيةّمنّقبلّاألفرادّالذينّيتعلّ ّمةّمعّالبيئة،ّويتمّ املنظّ 
ّ.واألثرّ–معتقداهتمّحولّعالقاتّالس ببّ

Dodgson (1993) أنشطتها على اعتمادا معارفها وتنظيم وتطوير بناء، خالهلا من مةللمنظّ  ميكن اليت العملية 
ّ.قافيةالثّ  وخصائصها

Koenig (1994)  ّتسيي طريقة تعديل على القادرة الكفاءات وبناء املعارف على للحصول اعمةالدّ  اجلماعية اهرةالظ 
 .ذاهتا حدّ  يف الوضعيات وتعديل الوضعيات

Croesan  et al., (0666)  ّمةجديدّاالسرتاتيجيّداخلّاملنظّ قّالتّ وسيلةّأوّمبدأّحيق.ّ
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ّ:الت اليةعلىّاملصادرّّباالعتمادالباحثّالبّالطّ ّإعدادمنّّ:المصدر
-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.stratégie-
aime.com/évents/apprentissages-organisationnel. Consulter le 07/12/2017, à 23h, p2-3. 

 أعضاء من عينة آلراء دراسة (المعرفة إدارة بأداء وعالقتها المعرفة إدارة واستراتيجية التنظيمي التعلم ممارسات" العسكري، حممد جاسم هناء -
 . 144ص ، 2014،العراق املثىن، جامعة ، 61العدد ، 1اجمللد ،واإلدارية االقتصادية للعلوم املثىن جملة ،القادسية جامعة ،"الهندسة كلية في التدريسية الهيئة

 
 

Schwandt (2000) ذات معرفة إىل املعلومات حتويل من مةاملنظّ  نمتكّ  اليت العمليات موز،الرّ  اإلجراءات، من نظام 
ّ.البعيد املدى على قيمة

Clarke et Wilcock son, 

ّ.ةّلتحسنيّاستخدامّاملعرفةّبشكلّمستدامأحدّأطرافّاملنظمةّاملهمّ  .(2000)

Chio et Lee (2002) املعرفة ونوعية كمية تعزيز هبدف مواردها مةاملنظّ  هبا فتوظّ  اليت الكيفية لتحديد مناسبة أداة 
ّ.املرغوبة تائجللنّ  وصوال

Wang et 
Ahmed,(2003).  ّاملعرفةّواملعلوماتمّهيّعمليةّقائمةّعلىّخلقّوتعل.ّ

ّ.مةّإلدامةّأوّحتسنيّاألداءّاستناداّإىلّاخلربةداخلّاملنظّ ّعمليةّتتمّ ّ(2002:ّ)دهام،
Weick 2006 ّواخللق اإلبداع على وقدرته اجلديدة واملعارف لألحداث وإدراكه العامل يقظة مبستوى قيتعلّ  مفهوم

Kane et al 2007 على اعتمادا هلا احلاجة حيث إىل وحتويلها جديدة معارف خللق هتدف اجتماعية ديناميكية عملية 
ّ.فاعلوالتّ  عاونوالتّ  واصلالتّ  آليات

ّمستمرّ 2002ّاخلشايلّوالتميمي،ّ ّبشكل ّاألفراد ّقدرات ّحتسني ّيف ّاملستخدمة ّوالعمليات ّواآلليات ّاألنظمة ّمن ّجمموعة
ّ.مةقّباألفرادّواملنظّ دةّتتعلّ للوصولّإىلّأهدافّحمدّ 

فّمعّبيئتهاّوظروفهاّكيّ نافسيةّوالتّ مةّحتقيقّقدراهتاّالتّ هيّتلكّالعمليةّاليتّتستطيعّمنّخالهلاّاملنظّ 0202ّالضامليّ،
ّ.نافسيةنظيميةّوالقيمّواملهاراتّوتوظيفهاّلغرضّحتقيقّامليزةّالتّ اخليةّواخلارجيةّواكتسابّاملعرفةّالتّ الدّ 

Li et al.,2011.ّ ّحسنيّواكتسابّونقلّواستيعابّاملعرفةّوكذلكّتغييّسلوكهاّمنّاجلّالتّ مةّعلىّخلقّقدرةّاملنظ
ّ.مةاملستمرّللمنظّ 

Rivera et al 2012 العلمية اخلربات باكتساب جتربة كلّ  من مهاتعلّ  ميكن اليت روسالدّ  جمموع.ّ

Chiva; 2013ّ ّاملعرفة،ّّوالقواعدّوالعملياتّأوماذجّالعقليةّعديلّعلىّالنّ ماتّأوّالتّ ظّ نمنّخالهلاّتغييّاملّعمليةّيتم
ّّ.احملافظةّعلىّأدائهاّأوّحتسينه

Zeng et al, 2015 
ّعلى والقيم رت ا واملها والسلوكيات املعارف اكتساب عمليه به يقصد  الفرد مستوي اجلديدة
ّواملواقف مع والتكيف للظروف االستجابة يف رت ا القد وتعزيز العمل وفرص  املستجدات

ّ.اجلديدة
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 :نشأة الّتعّلم التنظيمي .2
ّكماّ القرن مخسينات إىل أصله يعود حيث هورالظّ  قدمي كمفهوم نظيميالتّ  معلّ التّ  يعترب املاضي

ّالحقا Herbert Simonّ)يدّ على سنذكرّهذا  باملشكالت املتنامي الوعي" :أنه على عر فه والذي(
ّاألفراد من وعالجها حتديدها، يف والن جاح نظيميةالتّ   على ينعكس مبا املنظ مات يف العاملني قبل

ّ عند يسم ى ملا األساسية املداخل من ويعتربّ(1).وخمرجاهتا; املنظ مة عناصر  املوارد بنظريةالكثيين
(Théorie des ressources) كيفية وكذا للمنظ مات، التنافسية املزايا مصادر أهمّ  حتديد على زتركّ  واليت 

ّّ(2)ّ.البحث جماالت أو العلوم من للعديد التقاء نقطة ويعتربّالت عل مّالت نظيمي أصوهلا، حتديد
حيثّكانتّبدايةّ.ّتّالقرنّالعشريناماتّإىلّعشرينيّ مّيفّإدارةّاملنظّ علّ االستفادةّمنّالتّ ّوتعود

ضحّوقتهاّإذّاتّ .ّةحدةّاألمريكيّ ائراتّيفّالوالياتّاملتّ مّيفّصناعةّالطّ استخدامّمفهومّمنحنياتّالتعلّ 
بسببّجزئياّّوتنشأّهذهّ.إذاّزادّعددّالوحداتّاملنتجة،ّنفقةّإنتاجّالطائراتّميكنّأنّتنخفضّأنّ 

ةّكميّ ّّفانّ ّةومنّثّ ّ(معلّ التّ )الذيّيكسبهمّمهارةّزائدةّّمتكر رة،ّاألمراتّبذاتّالعملّمرّ ّالقيامّالعمّ 
وقدّأسهمّاستخدامّّ.نبؤّبهمنتظمّوميكنّالتّ لنمطّتنخفضّوفقاّّةاملطلوبّإلنتاجّوحدةّواحدّالعمل

ّكفاءةّالعمليّ علّ حتليلّمنحنياتّالتّ  التّاألداءّوتقييمّأداءّقةّبتحديدّمعدّ اتّاإلداريةّاملتعلّ مّيفّرفع
نّيفّحسّ وأيضاّأصبحّباإلمكانّوضعّجداولّاإلنتاجّعلىّأسسّسليمةّتأخذّيفّاالعتبارّالتّ ّ.األفراد

ّ(3).لتكرارّاحملاوالتّاألداءّنتيجة
 نظرية صاحب واالقتصادية االجتماعية العلوم جمال يف مريكياألّباحثال (هاربرتّسيمون)
 اخلمسينات سنوات يف (0672)  سنة االقتصادية العلوم يف نوبل جائزة علىّلتحصّ وامل اإلدارية القرارات

 أو الفردي معلّ التّ  بدل نظيميالتّ  معلّ التّ  مفهوم على وءالضّ  طسلّ  من لأوّ  يعدّ  املاضي، القرن من
ّإشاّر خالل منّاجلماعي ّمن اتغيّ التّ  أنّ  إىلته  النّ  تصنع اليت هي البشرية العقول خالل البيئية

 ةتنظيميّ  هياكل شكل على يظهر الذي معلّ التّ  طريق عنّالعقول هذه فيها تنمو حيث ، ماتاملنظّ 
 Cyert) أمثال كثيون كتاب حليلالتّ  هذاّساند وقد وقواعد، إجراءات أو تنظيمية صيغ أو ورة،متطّ 

et March, Herschman et lindblom…ext) كلّ  أنّ  ورغم،ّ(0641ّ–0626ّ ( الفرتة -خاللّ وذلك 

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

 .6،ّص2002ّأكتوبر،22ّّ-24 ماليزيا، اإلعالم، ووسائل والعقيدة اإلنسانية والعلوم اإلسالمية القيادة حول الد ويل للمؤمتر مقدمة
(2)  - Olivier Meier et al, « Gestion du changement », Dunod éditions, France, 2007, p219. 

 .021-022،ّصّمرجع سبق ذكرهلمي،ّعليّالسّ ّ-ّ(3)
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 نتعارف اليت ياغةبالصّ  املصطلح يعرفّمل هأنّ  إال التنظيمي معلّ التّ  مفهوم إىل أشارت راساتالدّ  هذه
ّ(1).ّاآلن عليها

العمليّّعلىّاالهتمامكيزّبالرت ّّّّ(Kyert et March)،(كيتّومارش)منّّكلّ ّّ،ّقام0641يفّعامّ
ّاملنظّ  ّاملفهومّيفّإدارة ّالتّ هبذا ماتّواهلادفّإىلّخطيطّاالسرتاتيجيّيفّاملنظّ ماتّمنّخاللّمفهوم

كماّمتتدّجذورهّإىلّأدبياتّنظرياتّاملنظ مةّونظريةّالن ظم،ّّّ(2)،ّةّواحملافظةّعليهانافسيّ إجيادّاملزاياّالتّ 
ّمنّالباحث ّكل  ّالتّ  (Hosley, Lan, Levy et Tan, Foil et Lyles)ّنيّإذّأك د مّالت نظيميّهوّعلّ أن 

ّتنافسيةّواحملافظةّاملصدرّاألساسيّللتّ  غييّاالسرتاتيجيّيفّاملنشآتّاملختلفةّواهلادفةّإىلّإجيادّمزايا
 Pedler، Boydell)نظيميّمنّمثلّالباحثنيّمّالتّ وقدّساهمّالعديدّمنّالكت ابّيفّمفهومّالت علّ .ّعليها

et Burgone)،(3)ّ
ّالسّ ّكلّ ّبرغمّ ّالتّ اجلهود ّمفهوم ّملّيظهر ّالتّ علّ ابقة، ّكلّ ّكبيّإالّ نظيميّبشكلّّم منّّبفضل

ّّ(4)."الت نظيميمّعلّ التّ "بعنوانّكتابا0672ّّّعامّأصدراّّالل ذينّ(أرغريسّوشون)
ّكتابه،ّصدرّّ(سينج)ويعتربّالباحثّ منّأكثرّالكت ابّتأثياّيفّالتسعيناتّمنّخاللّمضامني

كانّ(la cinquième disciplineّ)ّوممارسةّالتعلمّالتنظيميّفن:ّاخلامساملبدأّ":ّحتتّعنوان0660ّّعام
وفريقّعملّمعهّيفّاملركزّاخلاصّبالت عل مّالت نظيمي،ّّ(سينج)ألحباثّواسعةّأجراهاّّهذاّالكتابّنتاجا

ّ(5).لإلدارةكنولوجياّومدرسةّسلونّملعهدّماستشوسّللتّ بعّالت ا

ّّّنالّهذاّالكتابّاهتماماّ ّةّاألعمالّيفّجامعةّهارفردّعامعتربتهّجملّ عاملّاألعمالّوايفّكبيا
ّّ(6)ّ.ةاإلداّرةّيفّعاملّطويريّ الكتبّالتّ ّمنّأهمّ 0667ّ

 سنة إىل مبعناها وليس حديدبالتّ  الصياغة هبذه نظيميالتّ  معلّ التّ  ملصطلح استخدام لأوّ  ويعود
 أنّ  غي ،فيها األفراد متعلّ  خالل من م،تتعلّ  مةاملنظّ  أنّ  اعتربا ذاناللّ  ،(أرغريسّوشون)يدّّعلى (2001)

                                     
 60،ّصّمرجع سبق ذكرهالساعدي،ّ مؤيدّ-ّ(1)
دراسة ميدانية على قيادات قطاعات وزارة الداخلية : االستراتيجيات القيادية في إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع مقاومته"بنّسليمانّالفائز،ّصاحلّّ-ّ(2)
ّكليةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّنايفّالعربيةّللعلومّاألمنية،ّال"  .02،ّص2002ّرياض،ّالسعودية،ّ،ّأطروحةّدكتوراهّفلسفةّيفّالعلومّاألمنية،ّختصصّعلومّإدارية،
 .020،ّصّمرجع سبق ذكرهمرميّرواحبيةّوسيةّسطوطاح،ّّ-(3)
ّكليــةّالعلومّاالقتصاديةّوعلومّالت سيي،ّجامعةّسعدّ"قمة التمّيز في المؤّسسة المعاصرة: إدارة المعرفة"عقيلةّأقنيين،ّّ-ّ(4) ،ّمذك رةّماجستيّيفّإدارةّاألعمال

 .060ّ،ّص2007ّدحلب،ّالبليدة،
 .060،ّصّالمرجع نفسهعقيلةّأقنيين،ّّ-ّ(5)
جامعةّّجملةّالسائل،،ّ"يفّاملنظمةّاملتعلمةّ(ّسينج)تصوراتّاملدراءّواملعلمنيّيفّاملدارسّالثانويةّاحلكوميةّيفّحمافظةّاربدّلتطبيقّضوابطّ"حممدّعليّعاشور،ّّ-ّ(6)

 .1مصراتة،ّمصراتة،ّليبيا،ّتاريخّالنشرّغيّمذكور،ّصّ
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 ثّ  ومن األخطاء، اكتشاف حماولة على زيركّ  معلّ التّ  أنّ  إىل وأشارا األفراد متعلّ  جمموعّليس مةاملنظّ  متعلّ 
ّ.األخطاءّمن معلّ التّ  أي تصحيحها،
 منوذج، أكمل وهو نظيمي،التّ  معلّ التّ  جمال يف عليه يعتمد الذي األساس موذجالنّ  هذا ويعترب

 اليت اإلضافات أنّ  إالّ  أبعاده، أهمّ  دةوحمدّ  املصطلح هذا شرح حماولة بعد فيما توالتّالبحوثّأنّ  رغم
 معلّ بالتّ ّاهتمت اليت األساسيةّراسةالدّ  (أرغريسّوشون) دراسة وبقيت حمدودة، كانتّهبا جاءت

 على نظيميالتّ  معلّ التّ  معّباملقارنة رامتأخّ  ظهوره كان فقد مةاملتعلّ  مةاملنظّ  مصطلح اأمّ  ّ(1).ينظيمالتّ 
 نشرتّاليت واملقاالت راساتالدّ  خالل من املعرفة إدارة جمال يف البحث لينطلق ،(0660) يفّ(سينج)يد
وقدّّ(2)،(Nonaka et Takeuchiّ ) من كلّ  يد على وذلك املاضي القرن من سعيناتالتّ  سنوات يف

منيةّواستخدامّنفاذّبصيتهّمنّخاللّاملعرفةّالضّ ّ(سينج)وسعّهذاّاألخيّفيماّبعدّمنظورّالباحثّ
ّّ(3).ّركاتّاليابانيةاملتأن يةّمنّأحباثهّوبشكلّخاصّمنّجتاربّالشّ  أو لّباحثّ(Shrivastavaّ)ويعد 

كييفيّوالذيّيسم ىّالت عل مّالتّ :ّنظيميّهيمّالتّ بنيّأربعّوجهاتّنظرّبشأنّالت علّ مي زّبشكلّنظاميّ
ّالتّ  ّمن ّالواحد ّالنّ باالجتاه ّيف ّاملتأص لة ّاملفاهيم ّمن ّيعد  ّوالذي ّاالفرتاض ّوتقاسم ظرياتّفكي،

ّ ّاملعرفي ة ّالقاعدة ّوتطوير ّللمعرفة، (Développement d'une base de connaissancesّ)االجتماعية
ّفيهاّالتشديدّعلىّتطويرّعالقاتّالفعلّبالنّ  ّتأثياتّشاطاتّالتّ اتجّواملرتبطةّبالنّ ويتم  نظيميةّوأخيا

ّ ّاملؤس ساتية Effets d'expérience institutionnalisésّ)اخلربة ّباخلرباتّ( ّاملتعل قة ّالطرائق ّتشمل اليت
ّ(4).كرّسابقاّمّكماّأسلفناّالذّ علّ املؤس ساتيةّبشأنّمنحنياتّالتّ 

ّالتّ  ّأصبح ّالتّ علّ وهكذا ّاهلامّ م ّاملصادر ّأحد ّللتّ نظيمي ّاملنظّ ة ّيف ّاالسرتاتيجي ّحيثّغيي مات،
ّاملنظّ  ّمفهوم ّمع ّاملتعلّ أصبح ّوالباحثونّمة ّوالقادة ّاملديرون ّهبا ّاهتم ّاليت ّاألساسية ّاملفاهيم ّأحد مة

مّعلّ مةّعلىّالتّ منظّ ّقدرةّأيّ ّواملمارسونّمعّّنايةّتسعينياتّالقرنّالعشرينّحيثّسادّاالعتقادّبأنّ 

                                     
(1)  - David Cayla, op cit, p30, p21. 
(2)  - Laurence Lehmann-Ortega, « Stratégor», Dunod édition, France, 2005, p751 
(3) Senge, P, "The Fifth Discipline : The Art & practice of the Learning Organization", Doubleday, New 
York,1990,p : 24. 

 .020،ّصّمرجع سبق ذكرهمرميّرواحبيةّوسيةّسطوطاح،ّ - ّ(4)



 
نظيمي         

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
الث               معيقات تطبيق الت

ّ
نظيمي ومعيقاته :الفصل الث

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 ماهية الت

- 108 - 

 

الةّومبتكرةّنافسيةّواالستجابةّبصورّفعّ قدراهتاّالتّ ّيعد ّشرطاّأساسياّلزيادةّبصورةّأفضلّمنّمنافسيها
ّ(1)ّ.البيئي ةغيياتّللتّ 

ّ

 :الّتطور الّتاريخي لمفهوم الّتعّلم التنظيمي .3
ةّميكنّإجيازهاّراتّمهمّ يعودّإىلّتطوّ مّعلّ لّإىلّاملدخلّالقائمّعلىّالتّ حوّ ىّإىلّالتّ اّأدّ ممّ ّإنّ  

ّ :فيماّيأيت

 (2) :بعدة مدارس منها ارتبط :المدخل القائم على العامل .أ 
 

  ّقليديةالمدرسة الت:ّ 
 Henri Fayol كتاباتّفريدريكّتايلورّوهنريّفايولّّخاللمنّّاإلداريةرّالفكرّواخلربةّتطوّ ّإنّ 

etTaylor Fredrik))ّّكانّمعظمّأفكارهم لهّمدرسةّهّمتثّ وجّ التّ ّوهذاة،ّتركزّعلىّأولويةّاملهمّ ،ّواليت
 ّ.رسةّالبيوقراطيةاملدّ ّوكذلكللعملّّاإلداريقسيمّالعلميةّوالتّ ّاإلدارة

ّ

 والموقفية اإلنسانيةقات المدرسة الع: 
ّ

ّالتّ  ّكشفت ّما ّسرعان ّالرت ّأمهّ ّاإلداريةجربة ّوضرورة ّالعامل ّعنّية ّخمتلف ّوبشكل ّعليه كيز
ّالتّ (ألنتّمايو)أعمالّّخاللقليدية؛ّمنّاملدارسّالتّ  ّكانّيتمّ وجّ ،ّولكنّهذا يفّإطارّتقليديّيقومّّه

،ّومعّاألهدافجانسّمنّأجلّوحدةّاملديرّمعّالعاملّالقائمةّعلىّضرورةّالتّ ّالقةعلىّاهلرميةّيفّع
ّكانّحيملّبذورّمؤسّ الرتّ ّذلكّفإنّ  العاملّماّّلدىّكانّيعرتفّبأنّ ّّهألنّ م؛ّعلّ سةّالتّ كيزّعلىّالعامل

 .طويروحدهاّهيّاملسؤولةّعنّهذاّالتّ ّاإلدارةسة،ّوليسّميكنّأنّيسهمّبهّيفّتطويرّاملؤسّ 
ّ

ّ

 : بونالمدخل القائم على الزّ  .ب 
ّتطوّ  ّكشف ّاخلربة ّأمهّ ّاإلداريةر ّعن ّالزّ أيضا ّالتّ ية ّالبيئة ّيف ّبون ّجتعل ّاليت ّو ّهذاّنافسية من

ّاليتّالطّ بنفسّّ-سةعبّخارجّاملؤسّ قمّالصّ الرّ ّاألخي ّّاعتربتريقة ّالرّ ّأنّ ّاإلدارةفيها قمّالعاملّهو
ّةّوّأنّ بون؛ّخاصّ القائمّعلىّالزّ ّباجتاهاملدخلّالقائمّعلىّالعاملّّاستكمالّهلذاّتّ ّ-عبّداخلهاالصّ 
ّالزّ  ّبالغة ّملعرفة ّمصدر ّيتطلّ األمهيةبونّهو ّلذلك ّوّالبّا؛ ّورغباته، ّحاجاته ّبدراسة ّوالعناية هتمام

                                     
دراسة تحليلية التجاهات القيادات : استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز األمن الوطني"ّفيصلّبنّمعيضّآلّسيّالقحطاين،ّّ-ّ(1)

ّكليةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّنايفّالعربيةّللعلومّ"ّّالعليا المدنية واألمنية بالمملكة العربية السعودية أطروحةّدكتوراهّفلسفةّيفّالعلومّاألمنية،ّختصصّعلومّإدارية،
ّ.42،ّص2004ّاألمنية،ّالرياض،ّاململكةّالعربيةّالسعودية،ّ

 .42،ّص2006مان،ّاألردن،ّ،ّدارّالصفاءّللنشرّوالتوزيع،ّع0،ّط"إدارة معرفة الزبونّ:إدارة المعرفة"عالءّفرحانّطالب،ّّ-ّ(2)
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لّماّتظهرّيفّوقّأوّ يفّالسّ ّاألوىلاتّغيّ التّ ّنّ ألوقّوّنبؤّبالسّ يفّالتّ ّواألهمّ ّاألكرباملصدرّايلّهوّبالتّ 
ّالّ إسةّبونّسواءّيفّشكاويه،ّمقرتحاتهّأوّمطالبتهّمباّهوّغيّموجودّلدىّاملؤسّ الغالبّتظهرّلدىّالزّ 

ّكحاجاتّورغبات،ّأوّعدمّالرّ أنّ  روادّهذاّّأهمّ  احلاليةّومنضاّعنّاملنتجاتّواخلدماتّهّموجودّلديه
ّ(1).(kotler Stewart)ّاملدخلّجندّالباحثنيّستيوارتّوكوتلر

ّ

 :معلّ المدخل القائم على التّ  .ج 
باملنافسةّاملعتمدةّعلىّالكفاءات،ّبرزتّإىلّحيزّالوجودّنظريةّجديدةّّاالهتمامتزايدّّيفّظلّ ّ

ول،ّسةّمبفردهاّأوّلدولةّمنّالدّ سبةّملؤسّ رواتّسواءّبالنّ للثّ ّاألساسياملعرفةّهيّاملصدرّّتفرتضّأنّ 
ساتّساعيةّحنوّهتدفّإىلّبناءّمؤسّ ّ،اإلدارةظريةّمنّاملوضوعاتّاحلديثةّيفّجمالّهذهّالنّ ّحبيثّتعدّ 

تعكسّضرورةّّوهذهصنيعّمفهومّالكفاءاتّاملعتمدةّعلىّاملعرفةّمنهّفقدّظهرّيفّجمالّالتّ ّو.ّمعلّ التّ 
ّالصّ املؤسّ ّاكتساب ّلسات ّقدلناعية ّاحملورية ّالسّ ّواحلثّ رات ّزيادة ّحتقيقّعلى ّقصد ّاملعرفة ّحنو عي

ّعلىّاملستوىّاحمللّ عملياتّالتّ  ّكفؤة ّدويلالتّ »العامليّيّأوّصنيع ّعلىّإدارةّالرت ّّانصبّايلوبالتّ " كيز
ّالشّ املؤسّ  ّمن ّأفضل ّبشكل ّملعارفها ّسات ّمن ّوذلك ّتنميتها ّعلى ّوالعمل ّاملنافسة، ّخاللركات

.ّمّاملستمرعلّ احملافظةّعلىّمستوىّمرتفعّمنّالتّ ّخاللمنّّوكذلكعناصرّالبشريةّالّألفضلختيارّاال

ايلّإظهارّ؛ّبالتّ "مصنعّاملعرفة"رّمصطلحّّرظهّوهذهّاملمارساتّواملنطلقاتّالفكريةّسامهتّيفّّفكلّ 

ّللرّ  ّباملعرفة ّاملرتبطة ّالكفاءات ّعلى ّاحلصول ّأمهية ّمدى ّمن ّّاألداءفع ّّالوفرةوحتقيق ّساتؤسّ امليف
ّمؤسّ الصّ  ّهو ّاملعرفة ّفمصنع ّلذا ّالتّ ناعية، ّحنو ّساعية ّّمّوتعدّ علّ سة ّنواجته ّمنّأحد ّةاألساسيّ املعرفة

ّالرت ّّوكما ّالتّ يكون ّعملية ّعلى ّكبي ّبشكل ّاملصنع ّهذا ّيف ّمعلّ كيز ّأنّ . ّالتّ ّكما ّميثّ علّ املدخل لّمي
ّالزّ  ّعلى ّالقائم ّاملدخل ّبني ّاملشرتك ّاالقاسم ّعلى ّالقائم ّواملدخل ّبون توسيعهّ جيبّوحيثلعامل

ّككلّ ليشملّاملؤسّ  ّ(2).ّسة
 

 :الّتنظيميم علّ أهمية التّ  .4

سبةّنظيميّمنّخاللّالعديدّمنّاملستويات،ّفهناكّمستوىّبالنّ مّالتّ علّ دّأمهيةّالتّ ميكنّأنّحندّ 
ّبالنّ  ّمستوى ّلألفراد، ّكان ّاألخي ّواملستوى ّللجماعة، ّللمنظّ سبة ّالنّ ونوضّ ّمةبالنسبة ّيف قاطّحها

ّ:اليةالتّ 

                                     
 .42،ّصّمرجع سبق ذكرهعالءّفرحانّطالب،ّّ-ّ(1)
 .244،ّصمرجع سبق ذكرهجنمّعب ودّجنم،ّّ-ّ(2)
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  :للفردسبة ية بالنّ ألهمّ ا .أ 
  ّايلّتطويرّشخصيتهفاعلّمعهمّوبالتّ مساعدةّالفردّيفّإدراكّذاتهّوفهمّاآلخرينّوالت.ّ
  ّ(1).البيئيةّواالجتماعية،قافيةّباتّالثّ وافقّمعّاملتطلّ حتسنيّخربتهّيفّاحلياةّوحتقيقّالتّّ
 -ّ(2).ةلطةّوالقوّ املكانةّأوّالسّ وسيلةّلتحقيقّأهدافّاألفرادّيفّاحلصولّعلىّاملكافآتّأوّ

 :للجماعةسبة ية بالنّ األهمّ  .ب 
  ّمّالفرديعلّ لّعمليةّتبادلّاملعارفّاليتّتعتربّغيّموجودةّيفّالتّ يسه.ّ
  ّاملشكالتّاءّوثقافةّالعملّمعّبعضّحللّ شاركّيفّاملعارف،ّواحلوارّالبنّ إمكانيةّالت.ّ
  ّالوسيطّالذيّيعملّعلىّنقلّاملعرفةّيفّمجيعّأحناءّنظيمي،ّوهوّمّالتّ علّ كّعمليةّالتّ العجلةّاليتّحتر

ّكماّيعتربّالوسيطّالرّ املنظّ  ّّ مّاألفرادّابطّبنيّتعلّ مة، ّ(3) .مةواملنظ 

 :مةللمنظّ سبة ية بالنّ األهمّ  .ج 

ّالتّ  ّالتّ علّ أصبح ّم ّضرورة ّاملنظّ وملحّ ّاسرتاتيجيةنظيمي ّواستمرار ّلبقاء ّوتقدّ ة ّزادّمات ّفقد مها
ّ(4) :ةّميكنّطرحهاّفيماّيلييّ نواتّاألخيةّملاّلهّمنّأمهّ السّ ّةّخاللاالهتمامّبهّخاصّ 

  ّدّالبيئيأكّ غييّوعدمّالتّ عاملّمعّالتّ يسهمّبشكلّحاسمّيفّالت.ّ
  ّفرصةّاملستدامةّخلقّللميزةّالتنافسي.ّ
 مشرتكةمّمتلكّرؤيةّمةّتبدوّكوحدةّتعلّ املنظّ ّجيعل.ّ
  ّّمتارسهّمنظّ نظيميّحتدّ مّالتّ علّ يعتربّالت ماتّاليتّالّاملنظّ ّغوطات،ّإذّأنّ اليومّملواجهةّالضّ ماتّيا

ّ.نظيميّبصورةّناجحةّجتدّنفسهاّبنيّاخلاسرينمّالتّ علّ فّالتّ توظّ 
  ّّالت ّالتّ علّ يساعد ّيفّم ّاألعمال ّألداء ّوطرق ّواألفكار ّالقيم ّمن ّجمموعة ّتثبيت ّعلى نظيمي

ّ.نظيميمّالتّ علّ ّالتّ مةّاليتّتتبىن ّةّلدىّاملنظّ املمارساتّاليوميّ 

                                     
،4ّ،2004ّ،ّع26العراق،ّالعلومّالصرفةّوالتطبيقية،ّمجّجملةّجامعةّبابل،،ّ""تفعيلّعملياتّالتعلمّالتنظيميّباالستنادّإىلّأبعادّإدارةّاملعرفةّ"ّحسنيّوآخرون،ّ-ّ(1)

 .0460صّ
جمل ةّالعلومّاالقتصاديةّ،ّ"دراسةّميدانيةّيفّشركاتّوزارةّاألعمارّواإلسكانّيفّالعراق:ّالت علمّالتنظيميّوأثرهّيفّجناحّاملنظمات"كرميّالكبيسي،ّإبراهيمّدهام،ّ-ّ(2)

 .060،ّص2007ّ،ّ(01)،ّمج(62)،ّالعراق،ّجامعةّبغداد،ّعواإلدارية
،ّص2002ّّ،(02)،ّاجلزائر،ّجامعةّبسكرة،ّعّجمل ةّاألحباثّاالقتصاديةّواإلدارية،ّ"أمهيةّالتعلمّالتنظيميّيفّبناءّاملعارفّالتنظيمية"ّفطيمةّالزهرةّبريطل،ّ-ّ(3)

222-224. 
ّ.24،ّصّمرجع سبق ذكرهعادلّهاديّحسنّالبغدادي،ّهاشمّفوزيّدباسّالعبادي،ّّ-ّ (4)
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  ّّالتّ علّ التّ ّيعد ّللتّ م ّاألساسي ّاملصدر ّاملنظّ غي ّنظيمي ّيف ّاملزاياّّاالسرتاتيجي ّإجياد ّإىل ّاهلادفة مات
 .عليهانافسيةّواحملافظةّالتّ 

ّ
ّ

 :التّنظيمي الّتعّلم أهداف .5
 

 وتوظيفها وتدعيمها اإلجيابية االجتاهات غرس إىل ةعامّ  بصفة نظيميالتّ  معلّ التّ  ةعمليّ  هتدف
 واجلماعات األفراد بني وتبادهلا املعرفة نشر خالل من مبدعة، وقرارات رائدةسلوكياتّّإىل وترمجتها

ّ(1).وإثرائها تغذيتها يف يسامهون الذين والعمالء بائنالزّ ّإىل إليصاهلا عيوالسّ ّمة،املنظّ  داخل
 ختتلف واليت نظيمي،التّ  معلّ بالتّ  ةاخلاصّ  األهداف من أساسيني قسمني بني مييزالتّ  هنا وميكن

الت درجييّ حسنيالتّ  هدف أمام أنفسنا جند املستمر معلّ التّ  عن ثنتحدّ  فعندماّم،علّ التّ  نوع باختالف
(un objectif d’amélioration incremental) ّاديكايلالرّ  أو اجلذري حسنيالتّ  هدف أمام أو
(objectif d’amélioration radicaleّ)(2):ّاألهداف هذه شرح يلي فيما سنحاولّ

ّ

 L’amélioration incrémentale :الّتدريجي الّتحسين .أ 
 

 أو جزئيا عديلالتّ  يتمّ  إمنا جذريا، ظيميالتنّ  علمبالتّ  ةاخلاصّ  األهداف تعديل يتمّ  ال احلالة هذه يف
 العاملني تقدمي طريقة اإلنتاج، :مثل فيها مومتحكّ  رةمتكرّ  األنشطة لكون نظراّوذلك تدرجييا،

 عديلالتّ  حيدث لذلك وفعالية جناحا أهدافها خالل من قدّحقق ت مةاملنظّ  كونّنتيجة أو خلدماهتم،
 تعطي قد احلالة هذه ويف البيئية، اتغيّ والتّ  يتالءمّمبا وتدرجييا جزئيا نظيميالتّ  معلّ التّ  أهداف يف
ّ:ليةالتاّ  لألسبابّباألهداف االحتفاظ ويعود عكسية نتائج املةالشّ  غيياتالتّ 

ّ

  La priorité est donnée à l’efficacité actuel:احلالية للفعالية تعطى األولوية .أ 
ّيكون علمالتّ  هنا انية،الثّ  املرتبة إىل جديدة معرفة خلق يةأمهّ  تنتقل احلالية للفعالية األولوية تعطى عندما
 هذه كون جديدة أخرى تطوير من بدال احلالية، املمارسات أفضل االعتبار بعني األخذّهدفه

 هبذه لالحتفاظ مةاملنظّ  تسعى لذا منها، ةاملرجوّ  األهداف قتوحقّ ّفعاليتها أثبتتّاملمارسات
ّ.أخرى مرة استخدامهاّإلعادة نظيمية،التّ ّذاكرهتا يف املمارسات

 

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

 .16 ص ،2002 العراق، بغداد، جامعة ، (22)ع ،(20)مجّ ،واإلدارية
(2)  - Christian Szylar, « l’apprentissage dans les organisations », édition Lavoisier, France, 2006,p p 02-46  
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  La priorité est donnée à l’adaptabilité:للت كي ف تعطى األولوية .ب 
 حميطها، مع مةاملنظّ  فتكيّ  هو دائما، تدرجيية تكون اليت علمالتّ  لعملية ئيسيالرّ  اهلدف يكون هنا
 ساتمؤسّ  هنالك فمثال كثية، باتت واليت البيئة يف حتدث اليت غياتللتّ  كنتيجةّيأيت هناّمعلّ فالتّ 

ّ.املنافسني ملنتجات تقليدا إالّ  احلقيقة يف تطلقها اليتّاجلديدة املنتجاتّتعترب ال عديدة
 

 L’amélioration radicale :الجذري الّتحسين هدف .ب 
 ايلوبالتّ  اجلزئي حسنيالتّ  يكون ال قد ،غي ّبالتّ  زيتميّ  حميط يف روتتطوّ  تنشط ماتاملنظّ  أنّ  مبا

 ال احلالة هذه يف معلّ التّ  على القائمني أنّ  حبيث ات،غيّ التّ  هذه ملواجهة كافياّاملنافسني على قفوّ التّ 
 اجلديدة املعارف على اعتمادا معلّ فالتّ  الوقت، نفس يف تطويرهاّولكن األهدافّلتحقيق فقط يسعون

 اتغيّ التّ  مع فكيّ التّ  حماولة من بدال مستقبلها صنعّعلى هنا مةاملنظّ  زوتركّ  املسيطر، موذجالنّ  يعترب
 :اومه أساسيني جمالني على اجلذري حسنيالتّ  ويرتكز

  Redéfinir la mission et la vision Del ‘organisation:مةاملنظّ  ورؤية ةمهمّ  حتديد إعادة .أّ
 وحاضرها ماضيها عن خمتلفة تكون مستقبلها، توجيه يف مةللمنظّ  مرجعية نقطة ؤيةالرّ  تعترب

 هذه حتقيق إىل وللوصول مة،للمنظّ  طموحا اعتبارها وميكن مة،املنظّ  يف للعاملنيّسبةبالنّ ّحافزا للتمثّ 
 جيب ؤيةللرّ  وصياغتها حتديدها إعادة ويف جديدة، معارف اكتسابّإىل حباجة مةفاملنظّ ّموحاتالطّ 

 فجذا ضروري، االحنراف أو والفارق وطموحاهتا، قدراهتاّبني املوجود االحنراف االعتبارّبعني األخذ
 الدافع ميثل الذي هو االحنراف فهذاّواجلد، للعمل داعي فال موحات،للطّ  مساويةّاملوارد كانت

 .االحنرافّهذا ملواجهة واالبتكار التعلم وبالتايل واالجتهاد، العمل حنو احلقيقي
  Créer le futur:املستقبل صنع .بّ

 به يقوم ما جتاه الفعل ردود أو اتغيّ التّ  مواجهة فقط ليس احلالة هذه يف مةاملنظّ  هدف
 من كلّ  جند لذا ،ملستقبلها مةاملنظّ  وصناعة يادة،الرّ  حتقيق هو واألكرب،ّاألسى اهلدف اآلخرون،

Brown et Duguid هبا معلّ التّ  يكون األوىل أنّ  حيث فة،املتكيّ  مةواملنظّ  املبادرة، مةاملنظّ إىلّ يشيان 
 (1)ّ.االستمرار بغرض احمليطّتدرجيي هبا معلّ التّ  يكونّانيةالثّ  بينماّراديكايل،

 

ّ
ّ

                                     
(1)  - Christian Szylar, op-cit, pp 02-46  
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 : متطلبات الّربط بين الّتعّلم التنظيمي والّتعّلم الفردي .6
 اإلنسانية، جاربالتّ  تكوين يف وأساسا طبيعية، األكثر األنشطة من لألفراد سبةبالنّ  معلّ التّ  يعترب

 أشياء متعلّ  للفرد ميكن واحد يوم ففي حياته، طيلة هبا القيام عن الفرد فيتوقّ  ال اليتّاألشياء ومن
ّ.(1).شيئا تعلم قد يكون أن بدون عديدة أيام مترّ ّأن املمكن من هأنّ  كما كثية،

 طلتسلّ ّالباحثني باختالف ختلفتاليتّاّو راساتوالدّ  البحوثلتتواىلّ مةاملنظّ  إىل معلّ انتقلّالتّ 

ّ جانب على وءالضّ  منها كلّ   موضوع حيث من سواء اجلديد البحثي امليدان هذا جوانب من معني 
ّ(L’objet de l’apprentissage)ّمعلّ التّ  ّ،(connaissance) معارف ،(information)ّمعلومات،

 مجاعة أو فرد()Sujet d’apprentissage)ّمعلّ بالتّ  سيقوم من حيث من أو ،(compétenceّ)ّكفاءات
 ، (erreurs) ألخطاءا ،(معلّ التّ  ظاهرة نشوء سبب أي) معلّ التّ  زحمفّ  وكذاّ،(مةمنظّ ّأو

Innovationّ)االبتكار ّوالتّ  ،(  حول يدور أو (modification de l’environnement)البيئيةغييات
 (2).(ترميز أو تنظيمي،ّابتكار اجتماعية،) :ذاهتا حدّ  يف العملية

ّوشون) من كلّ  ويرى ّأرعريس ّالفردي املستوى أنّ  ، 0672 يف املنشور حبثهما خالل من(
 معلّ التّ  من ينطلق حسبهما نظيميالتّ  معلّ التّ  فمفهوم نظيمي،التّ  باملستوى مرتبط مةاملنظّ ّيف للعاملني
 عاملالتّ  يتمّ  ما كثياالذيّّّو والبيداغوجيا فسالنّ  علم خالل من عليه كيزوالرتّ  دراسته تّ ّالذي الفردي

إمكانياتّ لديهم أفراد متلك مةاملنظّ  أنّ  حبيث األفراد، مهتعلّ  ما جمموعّهأنّ  على نظيميالتّ  معلّ التّ  مع
ّ.معلّ بالتّ ّواالحتفاظ حلّ  حتليل، من نهممتكّ  ثقافية

 أنّ  حبيث فردي، متعلّ  هناك كان إذا إالّ  تنظيمي متعلّ  يوجد ال هأنّ  إىل أيضا الباحثان أشار 
 نظيميةالتّ  املعرفة أنّ  إالّ  تنظيمية، معرفة لتصبح مةللمنظّ  املعرفة يدخلون ث مونيتعلّ  الذينّهم األفراد
ّ.مةاملنظّ  خدمة يف هاكلّ  توضع ال األفراد معرفة ألنّ  األفرادّمهتعلّ  ما جمموعّليست

                                     
(1)  - David A. Garvin, “Learning in action (A guide to putting the learning organization to work)”, Harvard business 
school press, USA, 2000, p3. 
(2)  -  Charlotte Fillol, « Apprentissage organisationnel et contexte organisationnel une étude de cas chez EDF », 
XVème conférence internationale de mangement stratégique, Genève, 13-16 juin, 2006, p4-5. 
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 املنتظرة، وتلك قةاحملقّ  تائجالنّ  بني الفجوةّهي معلّ التّ  انطالقّنقطة أنّ  الباحثان يرى باختصار 
 مةاملنظّ  ذاكرة يف نوختزّ  األفراد،ّمن عةاجملمّ  املعرفةّرتشفّ  أن جيب تنظيمي متعلّ  هناك يكون ولكي

 (1).(نظيميةالتّ  اكرةالذّ (
 من لالنتقالّتوافرها جيب باتاملتطلّ  من جمموعة هناك أنّ  (Buehel  et  Probst)منّ كلّ  يرى

ّ:(2)هي نظيميالتّ  معلّ التّ  إىل الفردي معلّ التّ 
 

 االتصاالت: -Communications  ّّإجياد ميكننا وال مةللمنظّ  تتاح أن ميكن ال خصيةالشّ  املعرفة إن
 اتصاالتّونظم عمليات لدينا وجدت إذا إالّ  مشرتك مرجعي إطار إىل تفضي مجاعية مناقشة
 .العاملني بني املتبادل الفهم نمتكّ ّفعالة،

 

 الّشفافية: -Transparence  ّّاملعرفة وإتاحة توافر دون مفيدة تكون لن االتصال عملية فعالية إن
 .مةاملنظّ  ذاكرة إىل الولوج من ومتكينهم املستويات، مجيع ويف الالعمّ  جلميع واملعلومات

 
 

 الّتكامل: -Intégration  ّّجعلّظلّ  يف إالّ  تتمّ  ال اجلماعي معلّ والتّ  الفردي معلّ التّ  بني بطالرّ  عملية إن
ّيساعدهمّاممّ  البعض، بعضهم مع فنياملوظّ  أعمال تكامل طريق عن للجماعة متاحة الفردية املعرفة

  .مةاملنظّ  عمل بتسهيل ويسمح ومعارفهم مهارهتم تطوير يف
 

 الّتنظيمي والّتمييز بينهما والّتعّلم الفردي الّتعّلم الّربط بين عملية يوّضح( 04)رقم  الّشكل
ّ
ّ
ّ

ّ:املصدر
ّعلي بن حممد

ّ
 
 

39ّ،ّصّّمرجع سبق ذكرهبلقاسمّجو ادي،ّ:ّّّالمصدر

                                     
(1)  - Gilbert J.B. Probst, Bettina S.T Büche, « La pratique de l’entreprise Apprenante », les éditions de l’organisation, 
France, 1995, p22. 

 .12،ّصّّمرجع سبق ذكرهبلقاسمّجو ادي،ّ - (2)

 الّتعّلم الّتنظيمي
 
 

 الّتعّلم الفردي
 

 جمموعاتّأوّنظم.ّ
 ّامل ّقاعدة ّيف  اجلماعي ةّعرفةالت غي

ّ.والقيم
 الت غيّيفّمعاييّوأمناطّالس لوك.ّ
 نعكاسّللفكرّاجلماعيإ. 

 

 األفراد 
 الت غييّيفّالبناءّاملعريفّواإلدراكي. 
 ّّالت جربة ّخالل ّمن ّالس لوكي الت غيي

 واخلطأ
 الفرديّنعكاسّللفكرإ. 

 االتصال

 .الشّفافية

 .التّكامل
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ّ

 أساسيات التعّلم الّتنظيمي: ثانيا –
 :الّتعّلم التنظيمي خصائص .1

 املمي زة اخلصائص من مجلة استنتاج ميكن نظيميالتّ  مللت علّ  الس ابقة عاريفالتّ  جمموع خالل من
ّ:وهي بدوّنا الت عل م يتحق ق أن ميكن ال واليت داخلّاملنظ مة، الت عل م لعملية

 Un phénomène collectif :جماعية ظاهرة الّتعّلم .أ 
 عملية هو املعرفة حتصيل أنّ  فرغم مجاعية كظاهرة نظيميالتّ  معلّ التّ  (J.C.Trandeau)عر فّ 

 على منها جزء أيّ  ليتحصّ  عندما متتعلّ  مةفاملنظّ  مة،املنظّ ّأفراد مجيع على نتائج لديها أنّ  إال فردية
 ال كما أفرادها، متعلّ  جمموع يساوي ال مةاملنظّ ّمتعلّ  سابقاإليهّ اإلشارة تمتّ  وكما جديدة، معارف

ّالت نظيميّيتمي زّبأن هّتفكيّمجعيّيسعىّإىلّتكوينّ.ّّ(1)ّداخلها األفراد على تقسيمه ميكن فالت علم 
ّعلىّدوافعّوحاجاتّاألفرادّوقيمهم،ّولكنّ  ينصبّّهإطارّمرجعيّمشرتكّوالت أكيدّوالرت كيزّالّينصب 

علىّالت جاربّالعلمي ةّاليتّتفوقّقدراتّالفردّويفّالعملي اتّاخلاص ةّبالقراراتّاجلماعي ةّاليتّتتم ّوفقاّ
ّكأساسّللت غيياتّاملطلوبةّواليتّباإلمكانّالوصولّ لألغلبيةّتتكو نّلديناّهذهّاألطرّاملرجعي ةّاليتّختدم

 ّّ(2)ّ.إليهاّمنّقبلّمجيعّالعاملني
ّل ّبالن سبة ّتكتسبّ (Huber)كذلك ّوحداهتا ّمن ّأي  ّكانت ّإذا ّتتعل م ّاملنظ مة ّاعترب الذي

ّاملعارفّ ّجمموع ّعن ّختتلف ّالت نظيمية ّفاملعارف ّاملنظ مة، ّطرف ّمن ّاستعماهلا ّميكن ّجديدة معارفا
ّللمعرفةّ ّاجلماعي ّفالط ابع ّجديدة، ّمعارف ّإنتاج ّأجل ّمن ّوجتميعها ّنشرها ّميكن ا ّألّن  الفردي ة

ّيوف ر ّّالت نظيمية ّل ّفبالنسبة ّالتنظيمي، ّالت عل م ّفعالية ّمدى ّلتقييم ّهيرب)طرقا ّالت نظيميّ( ّالت عل م فإن 
ّ:يتحس نّب
 عددّوحداتّاملنظ مةّاليتّتكتسبّاملعارفّواستعمالّماّتراهّمناسبا.ّ
 عددّالت فسياتّاملختلفةّللوضعياتّيفّاملنظ مة.ّ
 (3).الوحداتّيفّاملنظ مةّاليتّهلاّنفسّاملفاهيمّحولّالت فسياتّاملختلفةّعددّ

                                     
(1) -  Jean-Claude Tarondeau، «Le management des savoirs », 3em édition, Presses universitaire de France, France, 2003, 
pp :32-33. 
(2)  - Walsh , Manage rail and Organizational cognition, Notes Sroma Trip Down Memory lane , Organization Science, 6 
1995,PP 280-321 

 20ّّّّّّّّّّّّصّ ،ذكره سبق مرجعمصطفىّحوحو،ّّّّ(3)
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ّوتفسيّ ّتوزيع ّبعمليه ا ّوإمن  ّدائما، ّاملعارف ّاكتساب ّبعملية ّيتحد د ّال ّالت نظيمي ّفالت عل م إذن
ومنّهناّتربزّضرورةّوجودّنظرةّمشرتكةّّ(1).ومطابقةّمبادلةّهذهّاملعارفّمعّاألطرافّاليتّتنشئها

ّ(2).عضاءّاملنظ مةّحولّأهدافّومستقبلّاملنظ مةبنيّأ
 أساسي عنصر هو ومستقبلها هدفها حول ماتاملنظّ  أعضاء بني مشرتكة رؤية وجود وبالت ايل

ّ.ّ(3)ّمعلّ التّ ّعملية حلدوث
ّ

 Les voies d’apprentissage :الّتعّلم مسارات .ب 
 من ميكن اتعمليّ  ةلعدّ  نتاج هأنّ  أو مسارات ةعدّ  يأخذ هأنّ  نظيميالتّ  معلّ التّ  خصائص من 
 قد معلّ فالتّ  اخلارجية، أو اخليةالدّ  البيئة من تكون وقد والكفاءات، املعارف حتصيل مةللمنظّ  خالهلا
 خالل من حيدث قد أو (greffe)،) رعالزّ  أو قليدالتّ  أثر (وأخرى مةمنظّ  بني بادلالتّ  خالل من حيدث
 (4) .وتصحيحها األخطاء اكتشاف خالل من أو جارب،والتّ  اخلربات جتميع

ّومن.ّمسارتّالت عل مّتعينّاكتسابّمناذجّجديدةّإلنشاءّوحتصيلّاملعارفّمنّخاللّالت عل مّالت نظيمي
ّوهوّ ّأخرى ّملؤس سات ّتطبيقية ّمناذج ّتقليد ّأو ّاملعارف ّحتويل ّخالل ّمن ّالت عل م ّالن ماذج ّهذه بني

ّ:يتكو نّمنّشكلنيّخمتلفني،ّاألو لّمباشرّوالث اينّغيّمباشر
 الت عل مّاملباشرّيعملّعلىّاإلدخالّاملباشرّللمعارفّمنّمنظ ماتّأخرىّمنّأجلّاالعتمادّعليها.ّ
 ّاملباش ّغي ّاعتمادّالت عل م ّأجل ّمن ّأخرى ّمبنظ مات ّخاص ة ّمعلومات ّعن ّالبحث ّعلى ّيعمل ر

ّمعّ ّالص راعات ّحجم ّمن ّتقل ص ّاليت ّاملؤس ساتية ّوالقوانني ّالت نظيمات ّمع ّيتماشى ّمالئم سلوك
ّ.الش ركاء

ّخيف ضّالت كاليفّواألخطارّاملرتبطةّبالن شاطّولكنّميكنّأنّحيدثّتأخياتّاليتّ فالت قليدّميكنّأن 
كذلكّفإن ّاملعارفّتكونّإم اّمكتسبةّبطريقةّمقصودةّونظاميةّأوّبطريقةّغيّ.ّضر ةّبالن جاحتكونّم

ّففيّالص نفّاألو لّجندّاملنهجّالت جرييبّوالت عل مّمنّخاللّالت قييمّاجلماعيّ ّوغيّنظامية، مقصودة
املعارفّتقومّّللن شاطّوأيضاّالبحثّاملنهجيّللتكي فّمعّاحمليط،ّفهذهّاألشكالّالث الثةّالكتساب

ّ.علىّأساسّالت قييمّالر جعيّللن شاطّاحملق قّأوّاملتوق ع

                                     
 .40صّ ،ذكره سبق مرجع،ّالرشودي إبراهيم علي بن حممد -ّ(1)

(2) - Jean-Claude Tarondeau , op-cit, pp : 33-35 
 .20صّ ،ذكره سبق مرجع الس امل، سعيد مؤيدّ.-ّ(3)

(4) - Gérard koeing, op-cit, p299-300. 
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ّعلىّ ّاملشج عة ّالظ روف ّخيلق ّفإن ه ّالن ظامي ّوغي ّللمعارف ّاملقصود ّغي ّلالكتساب ّبالن سبة أم ا
ّالت عل مّالت نظيميّميكنّأّ(1)استغاللّالفرصّاليتّقدّتتاحّلألفرادّمنّأجلّالت عل م،ّ نّوهوّماّيفس رّأن 

ّاملنظ ماتّ ّتتبىن  ّأن  ّجيب ّالت عل م ّواستمرارية ّاملرجو ة ّالفائدة ّلتعظيم ّولكن ّتلقائي ّبشكل حيدث
ّ(2).اسرتاتيجياتّحمد دةّوواضحةّلضمانّجناحّالت عل مّالت نظيمي

فالت عل مّهوّنتاجّاخلربةّوالت جاربّالد اخلي ةّواخلارجي ةّللمنظ مة،ّواخلربةّوحدهاّهيّاليتّتسهمّيفّّّّّ
 .ّ(3)ّ.لي ةّالتعل مّالت نظيمي،ّومتك نّاملنظ مةّمنّإدراكّاملعاينّالقي مةّاملستمد ةّمنّجتارهباّوممارساهتاعم

ّ
ّ

  Des effets hiérarchisés :هرمية عملية الّتعّلم .ج 
 

 إىل إداري مستوى من ختتلف العملية وهذه األخطاء، وتصحيح اكتشاف عملية هو معلّ فالتّ 
ّ.العليا املستويات يف نفسه ليس األدىن املستوى يف وتصحيحها األخطاءّفاكتشاف،ّ(4)ّآخر

 وختزينها املعلومات اكتساب يف لةاملتمثّ  الفرعية العمليات من جمموعة يشملّنظيميالتّ  معلّ والتّ ّ
 احلالية املشكالت حلّ  يف منها لالستفادة وتنقيحها املعلومات هذهّإىل جوعالرّ ّثّ  مةاملنظّ  ذاكرة يف

ّّ(5)ّ.األخرى ماتاملنظّ  من غيها عن مةمنظّ  كلّ  زمتيّ  اليت نظيميةالتّ ّقافةالثّ  إطار يف وذلك ةواملستقبليّ 
 

 Lieux et temps de l’apprentissage :الّتعّلم وزمان مكان .د 
ّالتّ الت علّ  ّجديدة،ّم ّمعارف ّبتخصيص ّخالله ّمن ّللمنظ مة ّتسمح ّديناميكية ّعملية نظيمي

ّ ّأساسا ّهذهّفاملعارف ّخلق ّعلى ّقادرة ّليست ّاملنظ مة ّفإن  ّولذلك ّاملنظ مة ّأفراد ّطرف ّمن منشأة
املعارفّدونّأعضائهاّحيثّيعتربّالت عل مّالت نظيميّإجراءّتنظيمياّيعملّعلىّتعظيمّاملعارفّاملنشأةّ

ّ.منّطرفّاألفراد
ّكإجراءّدائمّبتوس عّابتداءّمنّالتعل مّالفردالت عل مّالتّ  ّيقدم يّأينّيكونّهناكّنظيميّميكنّأن 

ّوالشبكةّ ّاملنظ مة ّإىل ّت  ّومن ّاجلماعي ّاملستوى ّإىل ّالوصول ّأجل ّمن ّالض منية ّللمعارف تراكم
ّ(6).التنظيميةّمنّخاللّتبادلّالتفاعالتّبنيّاملعارفّالضمنيةّواملعارفّالظاهرة

                                     
(1)-Jean-Claude Tarondeau , op-cit, pp : 33-35 

 .40-40صّصّ ،ذكره سبق مرجع،ّالرشودي إبراهيم علي بن حممدّ-ّ(2)
ّ.016،ّمصر،ّص2006ّ،ّاجملموعةّالعربي ةّللت دريبّوالن شر،ّالقاهرة،"ادارة المعرفة ومنّظمات األعمال"مدحتّحممدّابوّالن صر،ّّ-ّ(3)

(4)  - Gérard koeing, op-cit, p 300. 
 .006 ص ، 2002 مصر، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،"التنظيمي اإلبداع إدارة" الفاعوري، احلكيم عبد رفعتّ-ّ(5)

(6) - Jean-Claude Tarondeau , op-cit, p :37-38 
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 حياة استمرت ما ةمستمرّ  ةديناميكيّ  عملية هي معلّ التّ  ةفعمليّ  م،علّ التّ  وقت أو لزمان سبةبالنّ  اأمّ 
 علىحتصلّ اليت غياتللتّ  نتاج هو معلّ التّ  أخرى،كون متعلّ  بداية هي متعلّ  عمليةّّناية فكلّ ّمة،املنظّ 

مةّمنظّ ّةّلنجاحّأيّ باتّاألساسيّ منّاملتطلّ ّنظيميّيعدّ التّ ّالتعلمّ ّ.هبا احمليطةّالبيئة أو مةاملنظّ ّمستوى
ّللتّ  ّنظرا ّاحلاضر ّالوقت ّالسّ غيّ يف ّمترّ ريات ّاليت ّاجملتمعاتّعة ّاجلوانبّهبا ّيف ةّاالجتماعيّ  احلديثة

ّ.(1) انظيميةّوغيهةّوالتّ ةّوالسياسيّ واالقتصاديّ 
ّالت عل مّالتّ    Culture propice à l’apprentissage: الثقافة المواتية للّتعّلم .ه  نظيميّيتطل بّمباّأن 

لوكاتّيفّاملمارسةّالعمليةّفهذاّيستدعيّأنّيكونّتعل ماّفردي اّوتعل ماّمجاعياّويهدفّإىلّتغييّالسّ 
ّداخلي ةّ ّللت علم ّجديدة ّعالقات ّوكذلك ّللت عل م ّمواتية ّتنظيمية ّثقافة ّتشجيع ّبالتزام ّمدعوما الت عل م

 :وخارجي ةّوهي
 وجودّدعمّمنّاإلدارةّللتعلمّوعالقاتّالقو ةّاملتوازنة.ّ
 تطويرّفهمّمشرتكّللت عل مّوأهدافه.ّ
 ثقافةّاالنفتاحّوالثقةّتشجيع.ّ
 إنشاءّاملساحاتّالر سيةّوغيّالر سيةّللت عل م.ّ
 الت عر فّعلىّأنواعّخمتلفةّمنّاملعارفّوأنوعّالت علم.ّ
 الوقتّواملرونةّالكافيةّمنّأجلّاملتابعةّوالت أقلم.ّ
 تعزيزّتشجيعّالعالقاتّالديناميكيةّللت عل مّعلىّالصعيدينّالداخليّواخلارجي.ّ
 الوصولّإىلّمصادرّالت عل مّاخلارجيةّوتعميمّونشرّهذهّاملصادر.ّ
 (2).إنشاءّنظامّفع الّللتسييّواالتصال 

ّ

 الّتنظيمي مالّتعلّ  أبعاد .2
 والبعدّالت نظيمي االسرتاتيجي، البعد هي الت نظيمي للت عل م أبعاد ثالثة أيوب حبيب ناديا اقرتحت

ّ (1):يلي كما األبعاد هذه وتأيت .الث قايف والبعد

                                     
 .71،ّص2ّ،2000ّمج،ّعّجملةّاملنارة،،ّ("دراسةّميدانية)التعلمّالتنظيميّيفّاألجهزةّاحلكوميةّباألردنّمنّجهةّنظرّاملشرفنيّ"حممدّالفاتحّاحلنيطي،ّ -ّ(1)

(2) - Wrigley Rebecca, (2008), Apprendre à apprendre ensemble, capacity : L’Apprentissage Organisationnel, n 33, avril 
2008, p :13. 
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 :االستراتيجي البعد .أ 
ّ:ويشمل املخط ط، الت نظيمي للت عل م اسرتاتيجي ة إجياد ويعين 

 

 أعضاء عالقات ترابط إىل يؤد ي مما وأهدافها املنظ مة ملستقبل املنظ مة، أعضاء بني املشرتكة الر ؤية 
 األهداف وحتقيق املنشود املستقبل إىل للوصول مشرتكة عمل خط ة وضع يف جهودهم املنظ مةّوتوحيد

ّتؤد ي املرجو ة،  أهداف مع يت فق مبا للت علم الالزمة بالط اقة العاملني تزويد إىل املشرتكة الرؤي ة كما
 .وتوج هاتهّاملستقبلي ة املنظ مة
 ات متابعة  ويتمّ  معها، للت كي ف اخلطط لوضع واالستعداد البيئية الت غيات توق ع وتعين البيئية، الت غي 

 املختلفة البيئية العوامل تأثي حد ة من للت خفيف املناسبة السيناريوهات بدائل وضع منّخالل ذلك
 .الت عل م على قدرهتا يدع م مما املنظ مة ملصلحة بقدرّاإلمكانّتعمل وجعلها

 بصورةّ واالبتكار والت علم الت دريب تساند خط ة املنظ مة لدى يكون أن وتعين الت عل م، اسرتاتيجي ة
 الت نافسي ة املزايا بناء مصادر وأهم الرئيسة الت نظيم أنشطة أحد االسرتاتيجي ة هذه وتعترب واضحةّوواعية،

 .عليها واحملافظة
 

 :ويشمل ،الّتنظيمي البعد .ب 
 

 الت نظيم أعضاء بني احلوار على يشج ع الفريق خالل من العمل إنّ  حيث الفريق، خالل من العمل 
ّاألفكار  جديدة أفكار توليد على املشرتكة اجلماعي ة القدرة يثي كما واملهارات، واملعارف وتبادل

ات، واالستجابة معّاملشاكل للت عامل مبتكرة  خالل من اخلربة واكتسابه الفريق تعل م إىل يؤد ي مم ا للت غي 
 .اجلماعي العمل
 اهلياكل من النوع هذا عن ومثاال .الت نظيمي للت عل م مالئمة اهلياكل أكثر وهو املرن، الت نظيمي اهليكل 

 إىل باإلضافة، واالبتكار، الت جريب يف احلر ي ة العاملني يعطي الذي الفريق هيكل أو هيكلّاملصفوفة
ّحيتوي اهليكل ّالذي  اختاذ يف الال مركزي ة واعتماد اإلدارية، املستويات من أقلّ  عدد على األفقي

 فرق تكون أن على العمل، بيئة يف املشد دة والر قابة الر سية واإلجراءاتالر وتنيّ عن والبعد القرارات،
 .معها دائم وعلىّاتصال اختاذ مراكز من قريبة العمل

                                                                                                                 
 لألمن العام العامة المديرية على مقارنة دراسة :األمنية األجهزة في التنظيمي بالتعلم التحويلية القيادة تطبيقات عالقة "فطيح، آل قبالن بن أمحدّ-ّ(1)

 األمنية، للعلوم نايفّالعربية جامعة العليا، الدراسات كلية إدارية، علوم ختصص األمنية، العلوم يف فلسفة دكتوراه أطروحة ،"بالرياض للجوازات العامة والمديرية
 22-27صّ ص ،2001، السعودية، الرياض،
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 خالل من واملعارف اخلربة اكتساب العنصر هذا ويتض من املنظ مة، أعضاء بني ونقلها املعرفة إجياد 
 جتارب من االستفادة إىل باإلضافة املنظ مة، أعضاء بني املعرفة وتبادل الس ابقة، منّاألخطاء الت عل م

ّواملنافسة، املنظ مات  مجيع إىل وإيصاهلا فيها، اإلدارية املمارسات أفضل على والت عر ف الن اجحة
 .لالستفادةّمنها الت نظيم يف العاملني

 :ويشمل :الثّقافي البعد .ج 
ّ

 تشج ع عمل بيئة إجياد خالل من وذلك الفشل، على الرت كيز وجتن ب الس ابقة األخطاء من الت علم 
 أدائهم، يف ضعف نقطة تشك ل ال الت نفيذ عملية أثناء األفراد فيها يقع اليت األخطاء الت عل م،ّوتعتربّأنّ 

 .األخطاء تلك من والت عل م للت طوير ووسيلة تشك لّفرصة وإمنا
 وتنقيحها اجلديدة واملعارف املعلومات اكتساب على القدرة إىل وتشي للت عل م، املساندة البيئة 

 ومراجعة الت نظيم، تواجه اليت والت حديات الفرص مع الت عامل يف استخدامها على ث ّالعمل وحفظها
 وأفكار طرق إجياد على والعاملني القادة وتشجيع فيها، املستخدمة للمنظ مةّواملمارسات القائم الوضع

 .املبدعني األفراد ومكافأة واخلدمات، املنتجات ونوع العمل يفّأساليب حتسينات وإدخال جديدة،
 الت عل م حنو األوىل اخلطوة يعترب والت عل م للتدريب الك لية باجلودة االهتمام إنّ  للت عل م، الكل ية اجلودة. 

 

 :العوامل المؤّدية لالهتمام بالّتعّلم الّتنظيمي .3
ّالعملةّّاألخيةهتمامّالواسعّوالكبيّيفّالسنواتّاللقدّحظيّالتعلمّبا  ح ىّأصبحّهوّوجه
ّالعملياتّاألفكارنشرّوترسيخّّخالل؛ّوذلكّمنّلالبتكاراملكافئّّاألخر يفّّواملنتجاتّاجلديدة،

ّ(1):ماّيليبالتعلمّّالهتمامومنّأهمّالعواملّاملؤديةّ.ّطريقّالتعلمعنّاملؤسسةّ
ّ

 : المعرفة ركات القائمة علىوالشّ  داالقتصا .أ 
ّالشّ  ّيف ّاملتعارف ّأنّ ّاقتصاديء ّهو ّالثّ ّاليوم ّتنشئ ّاليت ّهي ّاملعرفة ّاحلدّ ّوحتق قروة، يّالعائد

ملعرفةّتنفقّعلىّاملعرفةّاساتّالقائمةّعلىّاملؤسّ ّوكماّأنّ ّاألخرىّاإلنتاجعواملّّعلىّمقارنةّبكلّ األ
ّ ّمواردهاّاألكرباجلزء ّّمن ّ)يف ّاملستمرّ التّ ّالت صميم،ّوالت طوير،البحث ّالسّ حسينات ّحبوث وق،ّة،

ّكلّ ّالبداملعرفةّاجلديدةّّ،ّوحيثّإنّ (واملشروعاتّاجلديدةّوغيها سةّوهذاّماّاملؤسّ ّمنّنشرّميزهتاّيف
فاعليةّّاألكثرمّهوّالوسيلةّعلّ التّ ّالواقعّيشيّاىلّأنّ ّكماّأنّ .ّمعلّ التّ ّخاللمنّّإالّ ّميكنّأنّيتمّ ّال

                                     
 .254-256،ّصّصّمرجع سابقجنمّعبودّجنم،ّّ-ّ(1)
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أوّطريقةّحمسنةّّ،نتيجةّأعلىّأفضل،معرفةّجديدة،ّممارسةّّكلّ ّّإىلقّالوصولّيوكفاءةّيفّجعلّحتق
ّسة؛ّقسمّمنّأقسامّاملؤسّ ّيفّأيّ 

ّ

  :المنافسة الجديدة .ب 

ّح ىّ  ّاملنافسة ّكانت ّالنّ ّلقد ّإىل ّشركاتّّاألو لصف ّبني ّداخلية ّمنافسة ّالعشرين ّالقرن من
ّ ّيف ّّواخلربات،ّاملفاهيممتجانسة ّتعتمّوالت كنولوجياالقدرات ّهي ّالوطنيةّبل ّالقاعدة ّنفس ّعلى د

ّكذلكّيدرسّمديروهاّيفّنفسّالكليّ مّنفسّاللّ كنولوجية،ّوتتكلّ التّ  ّكماّّاألعمالاتّومدراسّغة،ّو و
ّيتلقّ  ّالشّ ّتاالستشاراون ّنفس ّمن ّأالاركات ّعلى ّاحلرص ّكان ّهلذا ّحتافظّّشد هستشارية ّأن يف

ّاخلاصّ املؤسّ  ّعلىّمعرفتها ّوحماطةّجبدرانّسة ّسرية ّبطريقة ّمنّالتّ ة ّالقسمّأوّّخاللخصص؛ حتديد
ّالذي ّّالّالعامل ّالتّ ّكاالحتكاجيوز ّأو ّحدّ به ّلكي ّمعه ّاملؤسّ يتسرّ ّالث ّبقية ّإىل ّثّ ب ّومن ةّسة

ّخارجها ّأقاليمّ. ّومن ّالعامل، ّيف ّمكان ّكل ّمن ّتأيت ّاليت ّاملنافسة ّوهي ّاجلديدة ّاملنافسة ّمع لكن
منّدولةّواحدة،ّومنّبيئات،ّتقاليد،ّأساليب،ّّةّدولّوليسالواحد،ّومنّعدّ ّلإلقليمّخالفاّدةمتعدّ 

رعةّسمّبالسّ يناميكيّالذيّيتّ مّاملتبادلّوالدّ علّ مّوالتّ علّ منّالتّ ّالبدّ هلذاّ.ّطرق،ّتفكيّوممارساتّخمتلفة
ّالتّ  ّيف ّالنّ ّاإلجيابيةبين، ّيف ّّدواالستعداظرة ّاملؤسّ ّلألخذالعايل ّداخل ّكان ّسواء ّبه ّمن ّاألقسامسة

ّناعةّويفّصناعاتّأخرىساتّأخرىّمنّنفسّالصّ ،ّأوّمنّمؤسّ األخرىّواإلدارات
ّ

  :معلّ ؤية الخالقة للتّ الرّ  .ج 
ّالتّ للرّ ّخالفا ّالقائمةّعلىؤية ّالثّ مّهوّعمليةّمنّالدّ علّ التّ ّأنّ ّقليدية ّمقارنةّرجة ،ّرباالبتكاانية

مّعلّ التّ ّمّترىّأنّ علّ اخلالقةّللتّ ؤيةّالرّ ّ،ّفإنّ األوىلابعّمقارنةّبصاحبّاحلركةّمّهوّحركةّالتّ علّ التّ ّوبأنّ 
ّ ّيكون ّأن ّبيرتّابتكارياميكن ّعنه ّحتدث ّما ّوهذا ّبالتّ  Drucker.Pّ ))ّدروكرّ؛ ّأساه قليدّفيما

ّمتارسهالا ّالذي ّاليابانيةاملؤسّ ّبتكاري ّّ،سات ّحتسيناّّراالبتكاّالنّ وثانيا ّأو ّكبي ّكانّجذريا مهما
ّخال قةصّأوّجتربةّمنّنشاطّمتخصّ ّراالبتكامّالذيّحيولّعلّ قاعدتهّالقويةّهيّالتّ ّفإنّ ّاتدرجيياّصغّي

ّكلّ يفّقسمّالبحثّوالتّ  كماّ.ّسةاملؤسّ ّطوير،ّأوّممارسةّفرديةّللمبتكرّإىلّطريقةّسلوكّوممارسةّيف
ّوالرّ ّأنّ  ّاجلديدةّهيّوتيناتّالتّ القواعدّاجلديدة ّكلّ متعلّ ّابتكارنظيمية ّاملؤسّ ّمّيف مثلّهذاّّنّ وأسة،
ّ.إنّكانّنتاجّمشروعاتّفاشلةّوح ىبولّمّمقعلّ التّ 

 

 :العجلة اكتشافإعادة  .د 
ّالتّ ّإنّ   ّالتّ ّاألسوأجربة ّّوليست ّالفاشلة ّالتّ ّالجربة ّهي ّسيئة ّهيّّاإلعدادجربة ّبل واهليكلة؛

ةّسابقةّنفسهاّيفّاملرّ جربةّالّ مّتستمرّإعادةّالتّ علّ نتيجةّعدمّالتّ ّوأن همّمنها،ّعلّ التّ ّيتمّ ّالجربةّاليتّالتّ 
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ساتّقدّاملؤسّ ّهلذاّفانّ .ّمّمنّاملاضيّسوئهاّوفشلهاعلّ أكربّخسارةّهيّعدمّالتّ ّيفّأنّ ّالقادمةّبكلّ 
ريعّاّجتربةّالفشلّالذّ ايلّفإّنّ مّمنّاملاضيّوبالتّ علّ رسّجيداّيفّأنّأكربّخسارةّهيّعدمّالتّ وعتّالدّ 

ّإلي ّأشار ّما ّوهو ّالعجلة، ّاكتشاف ّإعادة ّأو ّاملفتوح ّالباب ّفتح ّإعادة ّجارفنيف ّديفيد ّه
((Garvin.A.Dّ ّمراجعة review satayanaّّ))ّسانتايانايف ّالفيلسوف ّإىل جورجّّاألمريكينسبة

هلذاّّ".ّرونّاملاضيّحمكومّعليهمّبإعادتهيتذكّ ّالأولئكّالذينّّإنّ "هيةّسانتاياناّالذيّصاغّعبارتهّالشّ 
أكربّخلرباتّّاهتمامتويلّّاآلناليتّعانتّمنّعرضّملّيبتكرّهنا،ّفقدّأصبحتّّاملؤس ساتهّفإنّكلّ 

ّالتّ  ّعلّ ومهارات ّّواالستعارةم، ّمن ّوفعّ ّلكلّ ّاآلخريناحلماسية ّجديد ّهو ّما ّمن ّاألفكارال
ّ.واملمارسات

ّ

 :رطوّ سرعة التّ  .ه 
املنتجاتّوفيماّبعدّمرحلةّّانفجارناّنعيشّمنذّعقودّماّأُطلقّعليهّيفّالبدايةّشكّيفّأنّ ّال

رعةّاملعرفةّعاليةّالسّ ّاألخياملنافسةّالقائمةّعلىّالوقت،ّويفّّيفّظلّ ّاألقصردوراتّحياةّاملنتجاتّ
ّالسّ علّ والتّ  ّم ّعلىّالزّ ّظلّ ّويفريع، ّالقائمة ّاملنافسة ّوتعاظم ّجهة ّمن ّاملتنافسني ّيفّعدد ّالكبية يادة

ّاالقتباساملعرفةّحيثّالعملياتّاملعرفيةّأسرعّمنّالعملياتّاملاديةّ ملعرفيةّجاربّاللتّ ّخواالستنسّاّوأن 
ّأنّ .ّاملاديّمنّجهةّثانيةّساالقتباأسرعّمنّ مّعنّبعدّعربّالقاراتّعلّ جتعلّالتّ ّاإلنرتنتثورةّّكما

ّالشّ ّواألقاليم ّيتمّ وبني ّّركات ّشديدة، ّالسّ علّ التّ ّوجندبسرعة ّللتّ م ّمكافئ ّالسّ ريع ّيفّطور ريع
ّواخلرباتالتّ  ّاملعارف ّاملنتجات، ّكنولوجيا، ّكلّ . ّفإنّ هلذا ّّساتاملؤسّ ّه ّأكثر ّأصبحت ّتقب الاليت
ّللتّ  ّاجلديدة ّواملشروعات ّتتقبّ ّوتقب الجارب ّكما ّالنّ للفشل ّل ّأكثر ّأصبحت روسّبالدّ ّاهتمامجاح،

ّكلّ الال حقةمنّنشرهاّوتوظيفهاّيفّجتارهباّومشروعاهتاّّالبدّ ّواليتمةّاملتعلّ  هّجيعلّاملرحلةّالقائمةّ،ّوهذا

 .معلّ ساتّالتّ مؤسّ ّإىلساتّبشكلّمتزايدّلّاملؤسّ هيّمرحلةّحتوّ 
 
 
 
 
 
ّّ
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 :مبادئ التعلم التنظيمي. .4
ّ ّالعامّ مايف ّاملبادئ ّالتّ يلي ّعملية ّحتكم ّاليت ّالتّ علّ ة ّتتمثّ م ّواليت ّالعملية ّاحلياة ّيف ّيفّنظيمي ل

ّ(1)ّ:التا يل
ّ

منّوجودّّبدّ ّال)يرغبهاّمّمنّخاللّسعيّاإلنسانّإىلّحتقيقّأهدافّعلّ التّ ّيتحق ق:ّالهدفمبدأ  -
ّ .الت عل مهدفّح ىّحيدثّ

رّمنّتغييّاإلنسانّلسلوكّماّواستبدالهّبسلوكّآخرّاستجابةّملؤثّ مّيتضّ علّ التّ ّإنّ ّ:االستجابةمبدأ  -
ّ (.يفعلّشيئاّماّمقابلّاحلصولّعلىّماّيريد)ماّ

بقة،ّامّوذلكّمنّخاللّاخلرباتّالسّ علّ جمموعةّمنّالعواملّلكيّحيدثّالتّ ّتتكاملّ:الّتكاملمبدأ  -
ّ .لوكّاحلايللوكّاجليد،ّمقارنةّبنتائجّالسّ بةّعلىّالسّ تائجّاملرتتّ اإلدراكّاجليد،ّوضوحّالنّ 

ّالوضوحمبدأ  - ّكلّ ّّكل ما: ّواضحة ّواملواقفّوالعالقاتّبينها ّاإلنسانّكانتّاألشياء ّكانتّقدرة ما
ّ.مّأكربعلّ وسرعتهّيفّالتّ 

ّ .تائجّاليتّيسعىّإليهااإلنسانّيفّحتقيقّالنّ مّمبدىّرغبةّعلّ سرعةّالتّ ّتتحد دّ:الّرغبةمبدأ  -
ّ(.لوكقدرةّحمدودةّيفّتغييّأمناطّالسّ ّمبعىن)الت عل مّإنسانّطاقةّحمدودةّعلىّّلكلّ ّ:الطّاقةمبدأ  -
املتوافقةّأيّيلجأّّاجملاالتلوكّاملستفادّمنهاّبنيّاإلنسانّحتويلّخرباتهّوالسّ ّيستطيعّ:الّتوافقمبدأ  -

ّ .واقفّذاتّالعالقةلوكّاجلديدّيفّاملللسّ 
ّ)تتأث رّّّن اأّمّعمليةّفرديةّيفّاألساس،ّإالّ علّ التّ ّأنّ ّرغمّ:الجماعةمبدأ  - أوّّباجلماعة(ّوإجياباسلبا

ّّ.الفردالفريقّاليتّينتميّإليهاّ
مّواملثابرةّعلىّلّحافزاّلسرعةّالتعلّ لوكّاجلديدّمتثّ إنّمعرفةّاإلنسانّبنتائجّالسّ ّ:الّنتائجمبدأ معرفة  -

 .عنهاجلديدّأوّاالبتعادّالس لوكّ
ّ

ّأنّ ّّّّّّّّ ّبعنيّاالعتبارّإلحداثّعمليةّّكما هناكّجمموعةّمنّاملبادئّاألخرىّاليتّجيبّأخذها
ّالفردّهيّنتيجةّللتّ مّلدىّاألفراد،ّحيثّتعتربّمعظمّأشكالّالسّ علّ التّ  م،ّلذلكّعلّ لوكّاليتّميارسها

ّ(1) :اليةجيبّمراعاةّاملبادئّالتّ 

                                     
،ّصّص2001ّ،ّدارّالص فاءّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،ّاألردن،ّ"ّ(منّظمات األعمال الحديثة)الّسلوك اإلنساني في "ّفتحيّأمحدّذيابّعواد،ّّ-ّ (1)

062-061.ّ
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  ّّكلّ توافرّلدىّالفردّرغبةّنابعةّمنّدوافعهّيفّالدّ ّماكل ّكانتّعمليةّالتّ اخل ّ.أسرعمّعلّ ما
  ّّالط ّهذه ّاستغالل ّولكن ّكبية ّطاقة ّالفرد ّلدى ّتتوقّ يتوافر ّوإميانهّاقة ّالفرد ّرغبة ّعلى ف

ّبالتّ  ّكلّ علّ وقناعته ّوخرباته ّالفرد ّقدرات ّتزداد ّحيث ّتعرّ م، ّاملعرفةّما ّمن ّجديدة ّألنواع ض
ّ(.اهتم ّهباأيّ)تعل مهاّّورغبّيف

 رّلديهّمنّمعارفّارّماّتوفّ دفّعلىّمقأشياءّجديدةّتتوقّ ّمّ تعلّ ّقدراتّورغباتّالفردّعلى
ّ .عةنةّيفّجمتمعاتّوبيئاتّمتنوّ وخرباتّيفّبيئةّمعيّ 

  ّّنةرّلديهّمنّمعارفّوخرباتّيفّبيئةّمعيّ يستطيعّالفردّاستخدامّماّتوف
 ّمّأفكارّومفاهيمّجديدةّقدّتكونّاجيابيةّالفردّيفّتعلّ تساعدّمجاعةّالعملّعلىّزيادةّقدرة

  .سلبيةأوّ
  ّمعلّ ةّالتّ زهّعلىّاإلسراعّيفّعمليّ معرفةّالفردّلنتائجّعملهّتساعدهّوحتف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
ّالشهايب،ّ-ّ (1) ّأنعام ّاللوزي، ّموسىّسالمة ّالفرجيات، ّكاضمّمحود ّللنّ "(مفاهيم معاصرة)ظيمي لوك التنّ السّ "خضي ّإثراء ّوالتّ ، ّعم ان،ّشر وزيع،

ّ.207ّ–204ّ،ّصّص2006ّاألردن،ّ
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 الّتنظيمي الّتعّلم لممارسة األساسية المرتكزات -:ثالثــــــــا 
 

 ،املعرفة خلق على تشجع جودة ذات عمل بيئة هتيئة تتطلب بنجاح نظيميالتّ  مالتع لّ  عملية ممارسة إنّ 
 فرض ما وهذا اجملاالت، كافة يف احلاصلة اتطورّ التّ  مواجهة أجل من مستمرة بصفة نشرهاّوتع لمها

ّ.املرتكزات من مجلة توفي سةّضرورةاملؤسّ  على
 

 :نظيمي التّ  الهيكل مرونة -:أّوال 
 :المرن نظيميالتّ  الهيكل مفهوم .1

ّاهليكلّالتّ قدّ ّالتّ تناولّمفهوم ّعدداًّنظيميّالكثيّمنّعلماء ّوأيضًا نظيمّاألوائلّواملعاصرين،
الت نظيميّظرةّإىلّاهليكلّرّالنّ عريفاتّاليتّتعكسّتطوّ هذهّالتّ ّيليّأهمّ ّاملمارسني،ّفيماغيّقليلّمنّ

 حتد د اليت والعالقات الوظائف جمموعة" أ نه على البشرية املوارد قاموس حسب التنظيمي اهليكل يعر ف
 تلك بني عاونالتّ  طرق يوض ح وكذلك املؤس سة، يف وحدة كلّ  طرف من إجنازها الواجب رسًياّاملهام
ّ(1) ،"الوحدات
( Max Weber)ّّإىلّاهليكلّعلىّأنّ ّيشي ّالقواعدّواللّ "ه ّاليتّتعطيّجمموعة وائحّالبيوقراطية

اهليكلّّيعدّ ّوّ،"شدّوالكفاءةقّالرّ جملموعةّاألفرادّأنّتصدرّاألوامرّألفرادّآخرينّعلىّحنوّحيقّ ّاحلقّ 
وعّمنّاهلياكلّالّحيويّحواجزّبنيّهذاّالنّ ّمة،ّألنّ مةّاملتعلّ نظيميّاالنسيايبّأفضلّهيكلّللمنظّ التّ 

ّ(2)ّ.نظيمّوخارجهالتّ عاونّداخلّوالتّ ّاملعلومات،ةّاالتصالّوانسيابّلّعمليّ يسهّ ّاإلداراتّمماّ 

ّّيعرب التنظيم أو اهليكل  انسياب وطريقة مة،املنظّ  داخل األعمال وترتيب تقسيمعن
 على اهليكل زيركّ  ةعامّ  وبصفة املختلفة، مةاملنظّ  أجزاء بني تربطّاليت العالقات، وهرمية االتصاالت،

 تائجالنّ  حتسني بغرض وذلك املهام وتقسيم جتميعّإعادة أي اخل،الدّ  من مةاملنظّ  ترتيب إعادة
 (3).عةاملتوقّ 

ةّنّمنّجمموعةّمنّعناصرّرئيسيّ نظيميّيتكوّ اهليكلّالتّ ّضحّأنّ ابقةّيتّ عاريفّالسّ ومنّخاللّهذهّالتّ 
ّ:وهي

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

 .004،ّص2007ّ،ذكرهمرجع سبق حممدّبنّعليّإبراهيمّالرشودي،ّّ-ّ(2)
- (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. 
 التخص صّيفّالعملّأيّوجودّمهامّحمد دة. 
 نطاقّاإلشرافّوخطوطّالسلطةّواملسؤولية.ّ
  ّةمركزيّ ةّوالالّ مواقعّاختاذّالقرارّمنّحيثّاملركزي. 

 

ّ  املفكر رك ز بينما لألنشطة، والت جميع الت نسيق بدور الت نظيمي اهليكل مفهوم(Anssof)وربط
 وزمالئهّفإنّ ّ(Ivacevich )بالنسبةّلّ أماّ(1)واملسؤوليات، املهام توزيع علىّ(Podra Gleo)اإلداري
 األفراد سلوكيوج هّ حيث والوحدات الوظائف من يتكون الذي اإلطار ذلك ميثل التنظيمي اهليكل

 القول ميكن أ نه إال التعاريف يف االختالف من وبالرغم (2).املؤسسة أهداف حتقيق حول واجلماعات
 أهداف حتقيق يف للمسامهة تستخدم أداة بل أمهية ذاته حد يف غاية ليس التنظيمي اهليكل بأنّ 

 ثالثة يف التنظيمي أمه يةّاهليكل( Peter Drucker )حد دّ ولقدّ(3).أجلها من وجدت اليت املؤسسة
  ّّّّ(4).ّرئيسية جماالت

 بنجاح؛ اخلطط تنفيذ يف املساعدة 
 ؛املؤسسة يف األفراد أدوار حتديد تسهيل 
 القرارات اختاذ يف املساعدة. 

 

 :التّعلم على المشّجعة التنظيمية الهياكل خصائص .2
 الت خصصات فبني التع لم، عملية لتدعيم الضرورية اآلليات أهم من التنظيمي اهليكل عترب

ّمستويات وعلى الوظيفية املوظفنيّ بني املعلومات يف تشارك هناك يكون أن البدّ  املؤس سة خمتلف
 منفتحة عمل بيئة خلق خالل من واهليكلية املادية احلواجز املهمّجتاوز ملن املشاريع، إلجناز وتعاون
 نظيميةالتّ  اهلياكل بني املوجودة الوطيدة العالقة تربز وّهنا(5).اآلخرين من موالتع لّ  املشاركة على تشج ع
 اهلياكل ونوعية بطبيعة رتتأثّ  األخية هذه ألنّ  االقتصاديةّنظرًا ساتاملؤسّ  يف نظيميالتّ  مالتع لّ  وعملية

 سةاملؤسّ  قمة يف املعلومات ترك ز بسبب نظيميمّالتّ التع لّ  ضدّ  يعمل قليديالتّ  اهلرمي نظيمفالتّ  املعتمدة،

                                     
 .16،ّص2004ّعم ان،ّاألردن،ّ للنشر، الشروق دار ،0ط،ّ"اإلدارية المنظمات في الحديثة االتجاهات"عبوي، مني زيدّ-ّ(1ّ)
 062،ّص2007ّان،ّاألردن،نشر،ّعمّ للّ  حامد دار ،2،ّط"المنظمة وظائف اإلدارية، العمليات النظريات، :الحديثة اإلدارة مبادئ"حرمي، حسنيّ-ّ(2ّ)
 .الصفحةّنفسها ،0،ّطالمرجع نفسهعبوي،ّ مني زيدّ-ّ(3ّ)
 .62،ّص2004ّللنشر،ّعم ان،ّاألردن،ّ حامد دار ،1،ّط"الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل: تصميم المنّظمة"حرمي، حسنيّ-(4ّ)

(5)  - Stephen Robbins, et, al ,"Management -L’essentiel des concepts et des pratiques",9 éd, Pearson,2008,Paris,2016,p 177. 
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 سهلة خالله من واملعارف املعلومات احلديثّتكون نظيمالتّ  حني يف نياالدّ  املستويات مع تقاسها دون
اهلياكلّ تلك هي معلالتّ  على عةنظيميةّاملشجّ التّ  اهلياكل .عقبات أي دون إليها الوصول وميكن دويرالتّ 

 كما املستجدات، مع علىّالت كي ف القدرة أي باملرونة زوتتميّ  العمل فرق إنشاء أساس على اليتّتتبىن ّ
ّ.واملعارف املعلومات يف املشاركة وزيادة للعاملني اإلداري مكنيالتّ  على تعتمد

ّالتّ تغي ّّنّ إ ّّاهلياكل ّّوّإىلنظيمية ّرؤية ّتعكس ّمرنة ّحتويلّأهياكل ّيف ّالعليا ّاإلدارة هداف
مةّمنّحيثّمةّاملتعلّ باتّاملنظّ هيكلّمرنّمتفاعلّمعّمتطلّ ّإىلقليديّوضعهاّاهلرميّالتّ مةّمنّاملنظّ 

ّّ.(1)للمنظ مةّالقاعدةّاملعرفيةّّإىلحتويلّأثرّالتعل مّالفرديّواجلماعيّ
 : (2)اليةالتّ  باخلصائص املرن التنظيمي اهليكل زويتميّ 

  ّاختاذ عملية يف العاملني البيئيةّوكذاّمشاركة اتغيّ التّ  مع الس ريع التك يف على القدرة للمؤس سة ريوف 
 .القرار

 قليلة إدارية واالبتكارّويضمنّمستويات اإلبداع على وحتفيزهم األفراد تشجيع. 
 شاملة اتصاالت شبكة على خمتلفةّويشتمل ومستويات إدارات من املؤل فة العمل فرق يستخدم. 
 -(3).الت عل م على وتشجيعهم الت غييات، إحداث من األفراد ميك ن 

 

 هيكل بناء بيتطلّ  التع لم من عال مستوى ضمان أنّ  إىلّ(Inghamّ)السياق هذا يف أشار ولقد
 االتصاالت تشجيع نظيمية،التّ  املرونة املشروع، فرق استخدام املشاركة، مركزية،الالّ  على يعتمد تنظيمي

ّ(4)ّ.املناسب الوقت يف حيحةالصّ  املعلومات رتوفّ  معلومات نظمّو الرسية غي
 :التّعلم على المشّجعة الّتنظيمية الهياكل أنواع .3

 ميكن ال أ نه حيث مبيزاهتا تعرف منها وكلّ  الت نظيمية، للهياكل شكل من أكثر الواقع يف يوجد
 وظروفها وإمكانياهتا ألهدافها وفًقا هيكلها تصم م مؤس سة أي ألنّ  مثايل هيكلّتنظيمي عن احلديث

ّتسعى املؤس سات فإنّ  ايلوبالتّ   اهلياكل على تعتمد أن البد التنظيمي التع لم منهج تبين إىل اليت
ّ:أبرزها يليّماوفي باملرونة، تتسم اليت احلديثة التنظيمية

ّ

 

                                     
(1)ّ-ّّ ّالس اعدي، ّنعمة ّمنّ"التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية وأثرها في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية"مؤيد ّعينة ّيف ّوحتليلية ّتشخيصية ّدراسة ،

ّكليةّاإلدارةّواالقتصاد،ّجامعةّبغداد،ّ  .16،ّص2004ّاملنظماتّالصحية،ّأطروحةّدكتوراهّغيّمنشورة،ّقسمّإدارةّاألعمال،
 .064،ّصّمرجع سبق ذكره،ّ"مةالمنظّ  وظائف اإلدارية، العمليات ظريات،النّ  :الحديثة اإلدارة مبادئ "حرمي،ّ حسنيّ-ّ(2)
 .004،ّص2002ّ،ّالقاهرة،ّمصر،2ّ،ّط"اإلدارية للتنمية العربية المنظمة منشورات التعلم، منظمات "السامل، سعيد مؤيد ّ-ّ(3)
 .027،ّص2002ّعمان،ّاألردن، العلميةّللنشر، اليازوري دار ،"ّدراسية وحاالت وعمليات مفاهيم : االستراتيجية اإلدارة "الدوري،ّ مطلك زكرياّ-ّ(4)



 
نظيمي         

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
الث               معيقات تطبيق الت

ّ
نظيمي ومعيقاته :الفصل الث

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 ماهية الت

- 128 - 

 

  :العمل فرق حسب نظيمالتّ  .أ 
ات ملواجهة املعاصرة املؤس سات إليه تلجأ نظيمالتّ  من حديث نوع هو  الس ريعة الت حد ياتّوالت غي 

ّالش ديدة، ّذوي من جمموعة من تتكو ن إذ مؤق تة أو دائمة الفرق هذه تكون وقد واملنافسة  األفراد
ّ زمن يف لتحقيقه معني هدف هلم حيد د خمتلفة وخربات معارف ّ.مشرتكة مسؤولية يتحم لون كما معني 

 فرد كلّ  من اجليد والفهم األعضاء بني الت نسيقّوالت فاهم حتقيق الت نظيم من الن وع هذا يف ويفرتض
ّ(1)..ودورّزمالئه لدوره

ّ

 :الّتحالفات هيكل .ب 
 إلجنازّأهداف مستقلتني مؤس ستني بني اسرتاتيجي حتالف وجود الت نظيم من النو ع هذا يتطل ب  
 للتع لم أسلوب عن عبارة كونه يف تتمث ل األساسية وميزته الط رفني، بني الت كامل خالل من مشرتكة

 تكامل خالل من والت ط ور االبتكار حتفيز هدفه وأخرى مؤس سة بني واملهاري املعريف يشج عّالت بادل
 (2)ّ.املعلوماتّواملعارف

 مهامهم إجناز على األفراد يساعد أن جيب فإن ه املستخدم الت نظيمي اهليكل نوع كان ومهما
ّ(3).ّاألهداف حتقيق على علىّالقدرة وتشجيعهم

ّ

 :مالتّعلّ  على عةالمشجّ  القيادة-ثانيا
 :  الّتنظيمي مالتّعلّ  قيادة مفهوم .1

ّمفهوم إىل اإلشارة من البدّ  الت نظيمي الت عل م قيادة مفهوم إىل التعر ض قبل القيادةّتعد دتّ أن 
تعاريفهّإىلّحد ّعدمّالقدرةّعلىّحصرها،ّوهذاّنظراّألمه يتهاّوتداخلهّمعّالعديدّمنّاالختصاصات،ّ

ّهناكّأكثرّمنّعشرينّ(Fidler)،ّ"فيدلر"له،ّوقدّذكرّ تعريفّموحد على اتفاق يوجد ال إذ إىلّأن 
ّبالن سبةّللجوانبّاليتّ ّالت عاريفّيعكسّوجهةّنظرّصاحبها ّمنّهذه تعريفّملصطلحّالقيادة،ّوكل 

اّأساسيةّوهام ة  :الت عريفات بعض يلي وفيما  (4).يعتقدّأّن 
اّ يادةالق (Rensis Likert)عر فّ قدرةّالقائدّعلىّالت أثيّعلىّشخصّأوّمجاعةّوتوجيههمّ"بأّن 

ّاألهدافّ ّحتقيق ّأجل ّمن ّالكفاءة ّمن ّدرجة ّبأعلى ّللعمل ّوحتفيزهم ّتعاوّنم، ّلنيل وإرشادهم

                                     
 .62،ّص2006ّ،ّدارّاحملم دية،ّاجلزائر،ّ"دراسة نظرية وتطبيقية: االتصال ودوره في كفاءة المؤّسسة االقتصادية"ناصرّداديّعدون،ّّ-ّ(1)
 .24،ّص2006ّ،ّدارّاملسيةّللن شر،ّعم ان،ّاألردن،0ّ،ّط"إدارة جديدة في عالم متغّير: اإلدارة االستراتيجية"عبدّالعزيزّصاحلّبنّحبتور،ّّ-ّ(2)
  .202-206،ّصّمرجع سبق ذكره،ّ"المنظمة وظائف اإلدارية، العمليات النظريات، :الحديثة اإلدارة مبادئ "حرمي،ّ حسنيّ-ّ(3)
 .72،ّص0662ّ،ّمركزّالكتابّللنشر،ّالقاهرة،0ّ،ّط"سيكولوجية القيادة الرياضية"حممدّحسّعالوي،ّّ-ّ(4)
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ّميكن باستمرار والتجد د التمي ز تريد اليت املؤس سات أنّ  يعين وهذا (1)"املرسومة  بطريقة إدارهتا ال
 عملية املعرفةّوتقود عم ال على ترتكز اجتماعية بنية تكوين على قادرة قيادة ممارسة جيب بل تقليدية
ّاملؤس سات (2).متجد دة بأساليب اخلربات وتوظيف واالبتكار اإلبداع الت عل م،ّ منوذج تتبىنّ  اليت إن 
ة عمل بيئة مواجهة هبدف  الفردي التع لم وتطوير تثمني على ترتكز أصبحت بفاعلية ومتطو رة متغي 

 قيادةّ:طريق وهذاّعن) املسئولني طرف من عصرية ورؤية حديث قيادي منط يتطل ب واجلماعيّالذي
ّّ(3).ّالت عل م

اّ(Haline)ّفهاّهالنيعرّ  عاملّمعهاّبطريقةّهادفةّمبعزلّدةّالّميكنّالتّ ظاهرةّاجتماعيةّمعقّ ّأّن 
ّاملتّ  ّعنّالعواملّاملوقفية ّهباصلة ّيفضّ ّولذلك. ّتعبيّّلنراه ّبدلّالرت ّّسلوكّقيادياستخدام ّعلىكيز

 (4)ّ.ظاهرةّالقيادة
ّ القول ميكن األخي ويف  ردود طريق عن والت كي ف املؤس سة قدرة تطوير يف يساهم التع لم قائدإن 

ّ.والفعالية الت نافسية تدعيم وبالت ايل األحداث الستباق االبتكار اسرتاتيجيات األفعالّوتطبيق
 :التنظيمي التّعلم قيادة أدوار .2

 "وقدّحد دّ الت غيي، بعمليات القيام على القدرة هلا قيادة إىل حتتاج الت نظيمي الت علم عملية نّ إ
Sengeّ" (5):يلي ماالت عل مّفي األدوارّاجلديدةّلقائدّ

 

 تصميم الر ئيسية؛ والقيم الر ؤية حتديد األغراض، صياغة خالل من ذلك ويتمّ  :المصّمم 
 يف الت أثي القرارات؛ واختاذ الت فكي كيفية حنو األفراد توج ه اليت واهلياكل االسرتاتيجيات،ّالس ياسات،

 .التع لم عمليات
 

 لألفراد ذهنية مناذج وتكوين املعرفة الكتساب املؤس سة يف شخص أيّ  مبساعدة يقوم :المّعلم 
ّالقضايا هبدف  املختلفة األنشطة أنواع بني والت مييز املشكالت إدراك كيفية عن اهلام ة مواجهة

ّمسؤول فالقائد بينها، من واالختيار  وتعريفهم نظرهم وجهات هيكلة يف األفراد مساعدة عن هنا
 .املستقبل لصياغة جديدة بأساليب

ّ

 

                                     
 .061،ّصّمرجع سبق ذكره،ّ"سلوك األفراد والجماعات في منّظمات األعمال: الّتنظيمي السلوك "حرمي،ّ حسنيّ-ّ(1)
 .020،ّصّمرجع سبق ذكرهمؤي دّسعيدّالس امل،ّّ-ّ(2)

(3) -  Jean Marie Peretti, "Tous leaders", Editions d’organisation, 2011, Paris., p 57-58. 
 .06،ّص2007ّ،ّدارّالكنديّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،0ّ،ّط“ّأساسيات ونظريات ومفاهيم:القيادة”ّماهرّحممدّصاحلّحسن،ّ-ّ(4)
 .066-062،ّصّمرجع سبق ذكرهالتميمي،ّ حممد فاضل وإياد اخلشايل اهلل جار شاكرّ-ّ(5)
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 مها مستويني يف عمله يرتكز وهنا:ّالّراعي القائد: 
 وممارسات أفكارًا يقد مون الذين املبادرين يرعى فهو يقودهم، الذين لألفراد كراع:ّلاألوّ  املستوى -

 .ذلك إىل للمحتاجني والعاطفي ياملادّ  عمالدّ حيثّيقد مّ جديدة
 جاحالنّ  مستويات أعلى حتقيق إىل يسعى فهو حتقيقها، سةاملؤسّ  تريد لرسالة كراعّّ:اينالثّ  املستوى -

 يف تهمهمّ  تتمحور إذ هبا وااللتزام سةاملؤسّ  لرؤية راع هأنّ  كما العاملني، رضا نظيميّوحتقيقالتّ 
 رؤيته وتغيي األفراد لرؤى االستماع كيفية ميتع لّ  أن جيب حيث اآلخرين ؤيةّملنفعةالرّ  هذه إدارة

 .ممكًنا ذلك كان إذا
 تتحق ق ح ى أدائها من البدّ  رئيسية أدوار سبعة هناك أنّ "Marquardtّ "يرىّ مشولية أكثر وبنظرة

ّ(1)ّ : كالت ايل وهي الت نظيمي، الت عل م من املؤس سة أهداف
 

واحدّ آن يف أمور لعد ة منس ق-مدب رّ أو خادم-للمخاطرةّ ومييل مبدع-للت غيّ وسيط-نظميّ مفك ر
  واملدبر والناصح املع لم-

ّ

 :التّنظيمي التّعلم قيادة متطّلبات .3
 م،لّ الت ع عمليات أهداف حتقيق على تساعد شروط عد ة بتوفي ترتبط نظيميالتّ  مالتع لّ  قيادة جناح إنّ 

ّ(2): الت ايل حوعلىّالنّ  وهي
 

 مشرتك جهد نتيجة أي مجاعية، القرار صنع عمليات تكون أن جيب :القرار صنع في المشاركة 
 قدرة إىلّأنّ  األدبيات وتشي بينها، من األنسب اختيار ث البدائل وتوليد املعلومات علىّمجع يعتمد

 .اجلماعية املشاركة خالل من الر شيد القرار صنع على بقدرهتا الت عل مّتقاس على املؤسسات
 املعرفة وتوفي املهام ألداء الس لطة العاملني منح على بالقدرة يتمي ز أن القائد على :الّسلطة تفويض 

 .ألدائها فع الية األساليب أكثر ومناقشة املهام تلك أداء كيفية الال زمةّعن
 العالقات وينم ي واالحرتام، الث قة ويشيع املتبادل الت فاهم الفع ال االتصال حيق ق :الفّعال االتصال 

 وتطويرها االتصال عملية تنشيط تتطل ب الت نظيمي معلّ التّ  وفعالية اجلي د األداء على مم اّحيف ز اإلنسانية

                                     
 .027-022،ّصّصّمرجع سبق ذكره السامل، سعيد مؤيدّ-ّ(1)
 وتنمية التعلم إدارة حول ساتاخلامسّللمؤسّ  املنتدى ،”متعلمة منظمة إلى تقليدية منظمة من للتحول الالزمة اإلدارية الممارسات” ،وهيبة مقدمّ-ّ(2)

 وعلوم االقتصادية العلوم كلية سيي،التّ  علوم قسم ،2010 ديسمرب 8و 7 يومي يفّاجلزائر، االقتصادية ساتاملؤسّ  تنافسية أجل من كبي يالبشريةّحتدّ  املوارد
 .00-00صّّ.عنابة باجيّخمتار، جامعة سيي،التّ 
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 تعديل القائد يستطيع االتصال خالل فمن .واخلربات املعرفة ونقل تدف قّاملعلومات على يساعد مبا
 احلفاظ من متك نه كما حتقيقها، املرغوب األهداف مع يتالءم مبا واجتاهاهتمّوتغييها العاملني سلوكيات

 .مشرتكة رؤية وتكوين اجلماعي والعمل الفريق روح تنمية وتعزيزها،ّوكذلك املرغوبة الس لوكيات على
 الت غذية توفي يف مسامهتها خالل من الت عل م عملية يف األداء تقومي أمهية تت ضح :األداء تقويم 

 املشكالت على الت عر ف وكذلك احملد دة األهداف حنو العمل وتوجيه ومستواه، علىّاألداء العكسية
 .البشرية املوارد تدريب إىل احلاجة مدى وحتديد معها الت عامل القادرةّعلى الكفاءات ومتييز

 

 :نظيميالتّ  معلّ للتّ  الئمم قيادي مطكنّ  حويليةالتّ  القيادة .4
منظ مةّمتعل مةّمتاشياّمعّّإىلحاولّالكثيونّمنّاملتخص صنيّرصدّمتطل باتّالت حو لّفقدّ

ورغبةّيفّإجيادّبيئةّعملّتعز زّدوراّإجيابياّللعاملني،ّالذينّميث لونّالر كيزةّاحلقيقيةّملاّتقومّّالعصر،روحّ
 :ّّّاملتطل باتّكاآليتبهّأي ةّمنظ مةّمنّعملّأوّخدمة،ّوتلكّ

 ّومعارفوجودّقياداتّلديهاّقدرةّعلىّالت عاملّمعّاملخاطرّوحتويلهاّإىلّجتارب. 
 ّّمن ّالعاملني ّمتكني ّاىل ّالقرار ّصنع ّيف ّاملركزية ّمن ّالت حو ل ّعلى ّالقدرة ّلديها ّقيادات وجود

 .ّّاملشاركةّيفّعمليةّصنعّالقرارّواختاذه،ّمم اّيشعرهمّبالر ضاّوحتم لّاملسئولية
 ّورغباتّالعاملنيّداخلّاملنظمة،ّواالستفادةّمنهاّّوحصرّمهاراتوجودّقياداتّهلاّالقدرةّومعرفة

 .ّّيفّإجنازّاألعمالّبطريقةّأفضلّتوف رّالوقتّواجلهد
 ّ  .ّّيفّاملنظ مةّهباّالعاملوناليتّيتقد مّّاملبادراتوجودّقياداتّلديهاّالر غبةّيفّتبين 
 سرتاتيجي ةّالواعيةّلربطّاألعمالّاآلنيةّمبستقبلّاملنظ مةوجودّقياداتّلديهاّالن ظرةّاال. 
 ّّوكسر ّالوظائفّواالعمالّبشكلّدائمّومستمر ّعلىّتدوير ّعلىّقدرة ّقدرة ّقياداتّهلا وجود

 .ّّالروتنيّالذيّيؤديّإىلّاحندارّالروحّاملعنويةّلدىّالعاملنيّداخلّاملنظمة
 ّ ّبش ى ّالعنصري ّالتمييز ّعن ّالقيادات ّمرجعياهتمّابتعاد ّاختالف ّعلى ّالعاملني ّوتقبل انواعه،

 (1)ّ.الفكريةّوالعقدية
  ّالتحويلية، القيادة مفهوم على متزايد بشكل تركز مستمرة بصفة تتع لم أن تريد اليت املؤس سات إن 

 جديدة أنظمة خلق على وتعمل للمؤسسة واضحة رؤية وضع على القادرة تلكّالقيادة وهي

                                     
ّكليةّالرتبية،ّ"متطلباتّتطويرّاملدرسةّالثانويةّمبنطقةّاألحساءّيفّضوءّاملنظمةّاملتعلمة»سيةّحسنّاحلاجيّحممدّّ-ّ(1) ّعمصر،ّ،ّجامعةّاألزهر،ّالقاهرة،ّجمل ة

 .227-224،ّص2ّ،2007ّ،ّج072
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 العاملني بني مشرتكة اهتمامات بناء على تعمل تغيي عملية فهيّ.املستقبل متطلبات مع تتوافق
 أغلب وتشي .ّبينهم فيما تعاونية عالقة خاللّخلق من مشرتكة مجاعية رؤية لبلوغ والقادة

 ورؤى قيم وبناء التغييّوالتطوير، بإدارة أنشطتها ترتبط القيادة من النوع هذا أنّ  إىل األدبيات
 .(1)ّ.التع لم لعمليات املالئمة التنظيمية الثقافة بناء على ترك ز كما مشرتكة، تنظيمية

 

ّ (2): يأيت فيما تتمثل أساسية عناصر ثالثة على ترتكز حويليةالتّ  فالقيادة
  .الةّإىلّمؤس سةّأكثرّفاعلي ةالفعّ  سةاملؤسّ  حتويل أي :غييالتّ  
 جوهر هو اإلبداع بأنّ  اإلميان خالل من دةاملعقّ  املشكالت حللّ  اإلبداعي فكيالتّ  :االبتكار 

 .االبتكار
الت حد يّ وقبول املغامرات خوض على القدرة أي :الت حويلي القائد هبا زيتميّ  اليت املخاطرة روح 

 .املعقدة باملواقفّواالستمتاع
ّ

 :نظيميالتّ  التّعلم ثقافة -ثالثا
 :نظيميالتّ  مالتّعلّ  ثقافة مفهوم .1

 

 يةوأمهّ  مفهوم إىل اإلشارة من البدّ  الت نظيمي الت عل م ثقافة مفهوم إىل الت طر ق قبل البداية يف
ّكااليت الث قافة ّ:الت نظيمية

اب(Wheelen)هافعرّ ّ ّّأّن  ّّ"عنعبارة ّوقّ والتّ ّالعتقاداتاّمنجمموعة ّهباّعات ّيشرتك ّاليت والقيم
ّالت نظيمّالواحد ّأعضاء ّ ّونقلها، يتم املشكالت حللّ  ظاهرة" أ ّنا على أيًضا ُوتعر ف ،ّ(3)"  تع لمها

ّ(4)".ّتنظيمي سياق كل إطار متمي زةّيف وتكون
اّ (Gibson )أم اّّ قافةّالثّ  وأساس (1) ّ"عينّشيئاّمشاهباّلثقافةّاجملتمعت"وزمالؤهّفعر فوهاّعلىّأّن 

 اسرتاتيجية مع تتناسب بطريقة وتطويرها ترسيخها القادة على جيب اليت املشرتكة القيم تلك نظيميةالتّ 

                                     
 .026،ّصّمرجع سبق ذكره السامل، سعيد مؤيدّ-ّ(1)
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة دمشق، األمحر، اهلالل مشفى على ميدانية دراسة :التغيي إدارة يف التحويلية القيادة أثر "زاهر، وتيسي محاد إيادّ-(2)

 .162،ّص2000ّ، 06،ّع27ّمجّ ،والقانونية
،ّاملركزّالعريبّللخدماتّالطال بية،ّعم ان،ّاألردن،0ّ،ّط"نظيمي سيكولوجيا وإداريا للعاملين والجمهور تحليل الّسلوك التّ "املدهونّاجلزراويّوآخرون،ّّ-ّ(3)

 .167،ّص0662ّ
(4) - David Autissier , Isabelle Vandangeon-Derumez et Alain Vas, "Condition du changement- concepts clés " ,Dunod, 
2010 , Paris p 203. 
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ّوهيكلها ّ تلك وتع لم االندماج حتقيق من البد فاعلني األفراد يصبح وح ى .املؤس سة ومنّّ(2)القيم
ّكانتّتعملّيفّمةّمشاهبةّلثقافةّمنظّ هّالّتوجدّثقافةّمنظّ يةّمبكانّإدراكّأنّ األمهّ  مةّأخرىّح ىّلو

ّاملنظّ  ّثقافة ّختتلفّفيها ّثقافتهاّمنظّ ّفكلّ ماتّنفسّالقطاعّفهناكّجوانبّعديدة مةّحتاولّتطوير
ّّ(3).ةّهبااخلاصّ 

ّ فقد نظيميالتّ  مالتع لّ  ثقافة خيص فيما أما ّّ(Kotterّ)عر فها ،(ّHeskett) ّتلك أ ّنا على 
 وحتسني االبتكارات متابعة على القدرة املؤس سات متنح كوّنا االبتكار،ّفهيّمثالية اليتّتدعم الث قافة
 والقواعد القيم تلك أ ّنا على كماّتعر ف ،ّ ديناميكية ظل ّبيئةّأعمال يف الطويل املدى على األداء

ّالن ظمي واليت املؤس سة عمل طريقة عن تعرب اليت ّبالت فكي  أعلى حتقيق إىل اهلادف العميق تتمي ز
 تدعم اليت املقبولة والقيمّواملمارسات منّاملواقف جمموعة عن عبارة هي وكذلك  الت عل م، من مستوى

ا على أيضا وتوصف  املؤس سة، يف املستمر التع لم ّالث قافة أّن  ّاملفتوح تسمح اليت تلك  بالتبادل
 لإلبداع احلاسم فهيّامليس ر إبداعي، بشكل وتنفيذه التع لم تسه ل بطريقة أي واألفكار للمعلومات

ّ.(4).ّ والتجريب املخاطرة تدعم كوّنا واالبتكار
ّ

 :التنظيمي التّعلم ثقافة أهمية .2
 

ّمنّ ّكل  همّالسب اقنيّيفّ (Allan Kennedy)وّ(deal Teerance)وّ(weteman Robert)كان
ّ(5).جاحّاملؤس سيّوالفاعليةّالت نظيميةّإبرازّأمه يةّالقيمّالثقافيةّللت نظيمّيفّالنّ 

  ّاالتصال طرق اجلماعي، العمل نظام تأسيس خالل من وذلك : اخليالدّ  ناسقوالتّ  كاملالت 

 (6).ّاملقبول وغي لوكّاملقبولالسّ  وتوضيح

 (1).ّاخلارجية والبيئة املؤس سة يف العاملني بني الت كي ف حتقيقّ

                                                                                                                 
،2ّ،ّمجاجملل ةّاألردنيةّيفّإدارةّاألعمال،ّدراسةّتطبيقيةّيفّالقطاعّاملصريفّاألردين،ّ"الثقافةّالت نظيميةّوتأثيهاّيفّبناءّاملعرفةّالتنظيميةّ "حرميّوآخرون،ّ حسنيّ-(1)

 .127،ص02ّ،2004ّع
 .62،ّصّمرجع سبق ذكره السامل، سعيد مؤيدّ-(2)
 .024،ّص0666ط،ّمكتبةّاحملتسب،ّعم ان،ّاألردن،ّ.،ّد"التنظيمية واإلدارية في المنظمات المعاصرةالسلوكات  "عبدّاملعطيّحممدّعساف،ّ-ّ(3)
،ّأطروحةّدكتوراهّمقد مةّ"دراسة ميدانية في مؤّسسات األشغال البحريّة الجزائرية: التعّلم التنظيمي وأثره على تطوير الكفاءات الجماعية"سارةّعبيدات،ّّ-ّ(4)

ّكل يةّالعلومّاالقتصاديةّوعلومّالت سيي،ّقسمّعلومّالتسيي،ّجامعةّباجيّخمتار،ّعنابة،ّاجلزائر،ّّلنيلّشهادةّدكتوراه  .70،ّص2002ّالط ورّالثالث،
 .240،ّص2000ّعم ان،ّاألردن،2000ّ،ّدارّاحلامدّللن شرّوالت وزيع،0،ّط"تنظيميالسلوك ال"ّشوقيّناجيّجواد،ّّ-ّ(5)
 يفّاجلامعات الت دريس هيئة أعضاء على ميدانية دراسة :الت نظيمية اهلوية بقوة الت نبؤ يف الت نظيمية الث قافة دور "جودة،ّ أمحد حمفوظ و اللطيف عبد اللطيف عبدّ-(6)

 . 125ص ،ّدمشق،سوريا،2000،2عّ 24،2010مجّ ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،"اخلاص ة األردنية
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 يؤك د اجملال هذا ويف احمليط، يف املؤس سات متي ز وهوي ةّخاص ةّ خصوصية إعطاء(Porter) ّّعلى
ّ(2).ّ الت نافسية امليزة كسب يف الت نظيمية أمه يةّالث قافة

  ّّالتّ للث ّأمهّ قافة ّيةّيفّجعلّسلوكّاألفرادّضمنّشروطهاّوخصائصهانظيمية أيّّكذلكّفإنّ .
قافةّدوراًّّللثّ ّوبناءّعلىّذلكّفإنّ .ّفضقافةّأوّالعملّبعكسهاّسيواجهّبالرّ اعتداءّعلىّأحدّبنودّالثّ 

قافةّالثّ وتعملّ.ّماتّمنّوضعّإىلّآخركبياًّيفّمقاومةّمنّيهدفّإىلّتغييّأوضاعّاألفرادّيفّاملنظّ 
علىّتوسيعّأفقّومداركّاألفرادّالعاملنيّحولّاألحداثّاليتّحتدثّيفّاحمليطّالذيّيعملونّبه،ّأيّ

فضاًلّعنّ.ّلّإطاراًّمرجعيًاّيقومّاألفرادّبتفسيّاألحداثّواألنشطةّيفّضوئهمةّتشكّ ثقافةّاملنظّ ّأنّ 
موقفًاّمعيناًّّيواجهلفردّعندماّاّفمنّاملعروفّأنّ .ّنبؤّبسلوكّاألفرادّواجلماعاتذلكّتساعدّيفّالتّ 

ّلثقافته،ّأيّبدونّمعرفةّالثّ هّيتصرّ ةّفإنّ أوّمشكلةّمعينّ  ّالفردّيصعبّفّوفقًا قافةّاليتّينتميّإليها
 (3).ّنبؤّبسلوكهالتّ 

  ّّالسّ أّن ّيف ّاالنتظام ّعلى ّتساعد ّوالتّ ا ّالتّ قيّ لوك ّنتيجة ّبه ّاملنظّ د ّأفراد ّبني ّفإّنّ فاعل مّمة
صرف،ّلوكّمنّحيثّاالحرتامّوالتّ ومصطلحاتّوعباراتّمشرتكةّذاتّعالقةّبالسّ يستخدمونّلغةّ

ّمنّاملعاييّفهناكّمعاييّسلوكيّ  ّيتعلّ وتفرضّنوعًا الّتعملّّ)قّحبجمّالعملّوالواجبّإجنازهّةّفيما
ّكلّ مةّويتوقّ مةّحيثّيوجدّقيمّأساسيةّتتبناهاّاملنظّ وقيمّمتحكّ (ّكثيًاّجداً،ّوالّقلياًلّجداًّ ّعّمن

.ّعليماتيةّمنّالغياب،ّاالنصياعّلألنظمةّوالتّ عضوّفيهاّااللتزامّهبا،ّمثلّجودةّعالية،ّنسبةّمتدنّ 
مةّهتاّمنّمنظّ مةّوختتلفّيفّشدّ اليتّهيّعبارةّعنّتعليماتّتصدرّعنّاملنظّ ّالقواعدوجمموعةّمنّ

ّللقواعدّاملرسومةّلهوالفردّيعملّيفّاملنظّ .ّإىلّأخرى يسّمناخّتنظيميّوتساعدّعلىّتأس.ّمةّوفقًا
ّمنّاخلصائصّاليتّمتيّ  ّعنّجمموعة ّالدّ وهوّعبارة ّالبيئة ّللمنظّ ز ّاليتّيعملّاألفرادّضمنهاّاخلية مة

ّألّنّ فتؤثّ  ّوذلك ّوإدراكاهتم ّواجتاهاهتم ّقيمهم ّعلى ّتتمتّ ر ّوالثّ ا ّاالستقرار ّمن ّعالية ّبدرجة باتّع
ّوتتضمّ النّ  ّالتّ سيب، ّاهليكل ّمثل ّاخلصائص ّمن ّجمموعة ّن ّالسّ النّ نظيمي، ّالقيادي، ياساتّمط

 .اخل...واإلجراءاتّوالقواننيّوأمناطّاالتصالّ

 
 

                                                                                                                 
 جامعة جملةوالسياميك،ّ الزجاج لصناعة العامة الشركة يف تطبيقية دراسةISO ,14000ّالبيئية اإلدارة نظام تبين ّ يف الت نظيمية الث قافة تأثي "حممد،ّ ناصر مخيسّ-(1)

ّ.202،ّبغدادّ،ّالعراق،ّص02ّ،2002ّع ، 06مجّ ،واإلدارية االقتصادية للعلوم األنبار
 .26صّ ،ذكرهسبق  مرجع هدار، وحلسن بروش الدين زينّ-ّ(2)
 .026،ّصّسبق ذكره مرجع،ّّعبدّاملعطيّحممدّعسافّ-ّ(3)
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 :التنظيمي التّعلم ثقافة خصائص .3
 

 الت عل م فيها مبا إداري، مفهوم أي تبين لنجاح واملهم ة الض رورية العوامل من الت نظيمية الث قافة تعدّ 
 جيب لذلك باألعمال، اخلاص ة القرارات فيها ُوتَنفذ تتخذ البيئة عن تعرب ّ الت نظيمية الت نظيمي،ّفالث قافة

ّتكون املؤس سة على  خلق وتسهل بشكلّحر املعلومات تدف ق لتعزيز تشاركية ثقافة ومتتلك مرنة أن 
ّمن وبالت ايل ونقلها املعرفة  بأمه ية االقتناع يسودها (1)الت عل م على تشجع ثقافة إجياد على الرت كيز البد 

 .املشرتكة القيم أمه ية على املبادرةّوتؤك د تشجيع األفكار، طرح الت ساؤل،
 :الّتعّلم على المشّجعة التّنظيمية الثّقافة مواصفات 

 (2):ّكاآليت الت عل م على املشج عة الت نظيمية الث قافة مواصفات(Edgar Shein )حد دّ اجملال هذا ويف 
 املصلحة؛ أصحاب خمتلف اهتمامات بني توازن ثقافة 
 الن ظم؛ على ترك ز مما أكثر األفراد على ترك ز ثقافة 
 للت عل م؛ الكايف الوقت متنح ثقافة 
 املشكالت؛ إىل الن ظر يف الش مولية منهج تتبع ثقافة 
 احلوار؛ وشفافية املفتوحة االتصاالت على تشج ع ثقافة 
 فريق؛ ضمن العمل على ترك ز ثقافة 
 تعقيدات دون بسهولة القادة مع والت واصل الوصول خالهلا من العاملون يستطيع ثقافة. 

 

  :عناصـر الثّقافة التنظيمية .4
ّكتاهبماّ نظيميةّأربعةّقافةّالتّ عناصـرّالثّ ّأنّ "ّنظيمـيلوكّالتّ حتليلّالسّ "لقدّذكرّاملدهونّواجلزراويّيف

ّ:عناصرّهيّكماّيلي
 

 Les valeurs organisationnellesّ:القيم التّنظيمية .أ 
ّموحّ الباحثنيّواملفكّ قدّأختلفّّّ ّالوقوفّعلىّمفهوم ّأو دّوذلـكّرينّيفّحتديدّمعىنّالقيم

ّكانّمرتبطّبالفلسفةّاملثاليّ شـأةّالفلسفيّ راجـعّإلـىّالنّ  ّكماّةّمنّجهةّهلذاّاملفهوم،ّفظهوره ةّمنّجهة،
وتنسبّةّيةّإنسانيّ دراسةّمفهومّالقيمّمرتبطّبشـكلّوثيقّبدراسةّاألفرادّلكونّالقيمّذاتّخاصّ ّأنّ 

                                     
دراسةّ:ّاألردنيةّأورانج االتصاالت جمموعة يف املعرفة إدارة تنفيذ يف التنظيمية الثقافة عوامل أثر قياس "جواد،ّ ناجي وشوقي موسى حممد صباح املدان، ساميّ-ّ(1)

 .2،ّبتصر ف،ّص06ّ،2000ّ،ّالسنةّالسابعة،ّعّجملةّالعلومّاإلنسانيةحالة،ّ
 .207-204،ّص2002ّوالنشر،ّالقاهرة،ّمصر،ّ للطباعة غريب دار ،"المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج :التميز إدارة "عليّالسلمي،ّ-ّ(2)
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ّيتميّ ّإالّ  ّالذين ّالبشر ّلبين ّباختالف ّاملعرفيّ ّإدراكاهتمزون ّالثّ وبنيـتهم ّاالنتساب ّيف ّومتايزهم قايف،ّة
 (1)ّ.الفكريـ ةةّواملدارسّباينّيفّاحلقولّاملعرفيّ ةّوالتّ هاتّالفكريّ وجّ التّ ّإىلإضافةّ

ّكلمةّقيمّتعينّوجودّتفاهمّمشرتكّبنيّماّهوّمرغوبّوماّهوّغيّمرغوبّبنيّأعضاءّأيّ ّّإنّ 
ّكان،ّوماّهوّمناسبّوغيّمناسب عبارةّعنّ"اّفّالقيمةّعلىّأّنّ فيعرّ "ّحامدّزهرانّ"ّامّ أّ(2).تنظيم

ّعقليّ  ّألحكام ّانفعاليّ تنظيمات ّيعرب ّة ّغالبـا ّضـمين ّمفهوم ّوهي ّة ّأو ّاالمتياز ّأو ّالفضل درجةّّعن
 (3)".الفضلّالذيّيرتبطّباألشخاصّأوّاألشياءّأوّاملعاينّأوّأوجهّالنشـاطّ

ةّاخلصائصّالد اخليةّللمنظ مةّفهيّاليتّحتد دّاخلطوطّالعريضةّلتوجيهّوتعكسّالقيمّالتن ظيميّ ّ
ّ ّووضع ّّ،القراراتالس لوك ا ّبأّن  ّالعميان ّسلمان ّحممود ّعر فها ّفقد ّأعضاءّ" ّبني ّمشرتكة اتفاقات

نظيمّحولّماّهوّمرغوبّأوّغيّمرغوبّيفّمكانّأوّبيئةّالعمل،ّحبيثّتعملّهذهّالقيمّعلىّالتّ 
ّ ّهذه ّومن ّاملختلفة ّالت نظيمية ّالظ روف ّضمن ّالعاملني ّسلوك ّالعاملني،ّّ:القيمتوجيه ّبني املساواة

 (4)."اخل...ّاالهتمامّبإدارةّالوقت،ّاالهتمامّباألداء،ّاحرتامّاالخرين
ّعلىّنظمهّمنّوالقيمّنسبي ةّمكا ّيطرأ ّيفّاجملتمعّالواحدّمبا ّختتلفّوّتتغي  ّأيّأّن ا ّوزمانا نا

هاّختضعّللمناسباتّاالجتماعيّ  ةّيفّالت اريخّكماّختضعّلظروفّتطو رّوّتغييـر،ّوهيّيفّتطويرهاّوّتغي 
ّالقيمّليستّواحدةّأوّعام ةّيفّمجيعّاجملتمعاتّا لبشري ةّالوسطّالث قايفّالـذيّتوجـدّفيه،ّوّذلكّألن 

ينيةّوّالس ياسيةّوّ ّالث قافيةّوّالد  وّإمن اّهيّنسبيةّختتلفّباختالفّاجلماعـاتّاإلنسانيةّوّمناذجها
ّأّن اّ ّيعين ّبل ّفحسب ّالث قافات ّبـاختالف ّختتلـف ّأّنـا ّيعنـي ّال ّنسبية ّالقيم ّبأن  ّالقول ّو اجلمالية

بـاختالفّثقافاتهّالفرعي ةّوّّاحملليـةّأيّيمهأقالوّيفّاجملتمعّالواحدّباختالفّالواحدةّّختتلفّيفّالث قافة
ّاملهني ة ّواجلماعـات ّاالجتماعيـة ّالط بقـات ّّ(5).بـاختالف ّمنّّ(Durkheim.E)،(فدوركامي)". يعتربها

                                     
،ّص2007ّ،ّ(10)جامعةّقاصديّمرباح،ّورقلة،ّاجلزائر،عّ،ّجملةّالعلومّاإلنسانيةّواالجتماعيةبكوشّليلى،ّالقيمّالتنظيمية،ّمدخلّمفاهيمي،ّّ-ّ(1)

240. 
 .166،ّصمرجع سبق ذكرهموسىّتوفيقّاملدهون،ّإبراهيمّحممدّعلـيّاجلزراوي،ّّ-ّ(2)
(3)ّ-ّ ّاهلامشي،ّ ّمنتوري،ّ"مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي"لوكيا ّجامعة ّوالرتبويـة، ّالنفسـية ّالتطبيقات ّخمرب ّوالت وزيع، ّوالن شر ّللط باعة ّاهلدى ّدار ،

 .041،ّص2004قسنطينة،ّجلزائر،ّ
 .102،ّص2001،ّدارّوائلّللن شر،ّعم ان،ّاألردنّ،4،ّط"الّسلوك التنظيمي في منّظمات األعمال"حممودّسلمانّالعميان،ّّ-ّ(4)
ّفليهّوعبدّاجمليدّالسيد،ّ-ّ(5) ّللن شرّوالت وزيع،ّعمـ ان،ّاألردن،0ّ،ّط"الّسلوك الّتنظيمي في إدارة المؤّسسات الّتعليمية"فاروقّعبدة ،ّدارّاملسية

 .022،ّص2002ّ



 
نظيمي         

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
الث               معيقات تطبيق الت

ّ
نظيمي ومعيقاته :الفصل الث

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 ماهية الت

- 137 - 

 

Freud.Sّ),(فرويد)ّة،ّوياهاّمنّإنتاجّالبيئةّاالقتصاديّ فّ(Marx.K)أم اّ،االجتماعيمقتضياتّالوعيّ
 (1).ةاجلنسيّ يراهاّمنّإسقاطاتّالغريزةّ(

ّ اّ(سالطنية)ويرى ّالتّ ّأّن  ّداخل ّآلخر ّفرد ّمن ّأعضائهّختتلف ّرغبات ّاختالف ّعلى نظيم
 (2).وظروفهمّمنّجهـةّوالخـتالفّثقافـةّالت نظيمّالس ائدةّمنّجهةّأخرى

ةّنشئةّاالجتماعيّ ينيةّوالتّ عاليمّالدّ ومصادرّالقيمّالتّ ّالبيئة،والّتأيتّالقيمّمنّفراغّفهيّمستمدةّمنّّّ

 ّّ(3).الفردّإليهاابقةّواجلماعةّاليتّينتميّواخلربةّالسّ 
ّالدّ ّويعدّ  ّأمهّ املصدر ّاملصادر ّأكثر ّللقيم ّأنّ يين ّإذ ّاخلصوص ّهذا ّيف ّوثباتا ّالكرميّّية القرآن

اّعندّالش ريفةّلعبتّدوّرّوالس نةّالنبوي ةاّيفّترسيخّالقيمّاالجتماعيةّواألخالقيةّيفّبناءّاجملتمعّأساسيّ 
ّكا ّوالشّ لصّ املسلم ّوالكرم ّواإلخالص ّواألمانة ّاإلسالميّ دق ّالقيم ّمن ّهي ّاملسلمّجاعة ّتدعو ّاليت ة

غمّمنّوجودّالعالقةّبنيّبالرّ ّّ(4).عاملّمعّاآلخرينّوفقّمعطياتّالفكرّاإلمياينّاملخلصّيفّالعطاءللتّ 
ّاالجتماعيّللقيمّومصدرّمجاعاتّالعملّ ّللقيمّّإىلاملصدر ّالعملّيعتربّمصدرا ّمصدرّمجاعة أن 

ّباألخالقياتّ ّوليس ّوظروفه ّذاته ّبالعمل ّتتعل ق ّواليت ّالعمل ّفريق ّأو ّمجاعة ّقبل ّمن ّاعتياديا يقر ر
ّمجاعةّالعملّيتكو نّلديهاّمبرورّالز منّتقاليدّوعاداتّوقيمّخاص ةّهبا،ّ االجتماعيةّالعام ة،ّحيثّأن 

ّعلىّأعضائها،ّفالفردّا ّالعملّيتعر ضّلضغوطّنفسي ةّمتعد دةّوتفرضها لذيّيعيشّيفّوسطّمجاعة
متارسهاّمجاعةّالعملّعليهّمثلّعزلهّأوّعدمّالت عاملّمعهّوعدمّدعوتهّجللساهتم،ّمم اّجيعلهّاعتيادياّ
ينصهرّيفّبوتقةّالقيمّاليتّتؤمنّهباّاجلماعةّيفّميدانّالعملّولذاّفإن ّمجاعةّالعملّتعد ّأحدّاملصادرّ

 (5)ّ.لرتسيخّالقيمّلدىّاألفرادّاألساسية
ّوالتّ  ّاالجتماعية ّالتّ والت نشئة ّالقيم ّمصادر ّمن ّأيضا ّتعترب ّنظيمية ّيكتسبّّإذنظيمية ّالفرد أن 

األفـرادّقيماّمعي نة،ّوفــيّمقابــلّذلــكّّويعملونّعلىّتلقنيقيمهّبشكلّأساسيّمنّقبلّأفرادّأسرته،ّ
الض روريةّّالقيمّمــنّخــاللّعمليةّالت نشــئةّالت نظيميةّبتثبيتّ-صــغ رباعتبارهــاّجمتمــعّم-تعمــلّاملنظ مــةّ

                                     
(1)ّ-ّّ ّلعمور، ّ"قيم الزواج لدى الطالب الجامعي"وردة ّاملاجستي ّلنيلّشهادة ّمقدمة ّمذكرة ّ(غيّمنشورة)، ّعلم ّيف ّاالجتماع،ّ، ّعلم ّقسم ّالتنمية، اجتماع

 .12،ّص2002االجتماعية،ّجامعةّمنتوري،ّقسنطينة،ّاجلزائر،ّ
 .20،ّص2001ّ،ّدارّاجلزائريةّللنشرّوالت وزيع،ّبيّخادم،ّاجلزائر،0ّ،ّط"مدخل سوسيولوجي: الفعالية الّتنظيمية في المؤّسسة"بلقاسمّسالطنيةّوآخرون،ّّ-ّ(2)
،ّدارّالش روقّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،1ّطّ،"دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنّظمات المختلفة: السلوك التنظيمي"القريويت،ّحممدّقاسمّّ-ّ(3)

 .040-026،ّصّص2000ّاألردن،
ّكاظمّمحودّالفرحياتّوآخرون،ّّ-ّ(4)  .24،ّص2006ّع،ّعم ان،ّاألردن،ّ،ّإثراءّللن شرّوالت وزي0،ّط"مفاهيم معاصرة: الّسلوك الّتنظيمي"خيضر
ّكاظمّمحودّالفرحيات،ّّ-ّ(5)  .27-24،ّصّصّمرجع سبق ذكرهخيضر
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للعمــل،ّوذلــكّبتدريبّالعاملنيّوتعليمهمّالكثيّعــنّاملنظ مةّوّأهدافهاّوّقيمهاّوكل ّماّميي زهاّعنّ
ّ ّتدريبيّ غيها ّدورات ّخـالل ّمـن ّذلـك ّيتم  ّمـا ّغالبـا ّو ّاألخـرى، ّالت نظيمات ّتوجيهيّ مـن ّتسـتمرّ ّةة

ّعلــىّحقوقهــمّوّ سـاعاتّأوّأيامّحسـبّنوعيةّوّحجـمّاملنظ مـة،ّوّيتعر فّالعـاملونّمـنّخالهلــا
ــائدة ّ(1)واجبـاهتمّوّمزاياّعملهـمّحتـىّصبحواّأقــدرّعلــىّالعمــلّوّالت عامــلّوفقــاّللقيمّالت نظيميةّالس 

ّبثالثّمرا  .ّماّقبلّالد خول،ّاملواجهة،ّالت حو ل:ّحلّهي،ّوعملي ةّالت نشــئةّالت نظيميةّمتر 
ّتشكيلّ ّيف ّبارزا ّدورا ّحياهتم ّخالل ّاألفراد ّهبا ّمر  ّاليت ّوالت جارب ّالس ابقة ّاخلربات وتلعب
جمموعةّمنّالقيمّويظهرّدورّاخلربةّالش خصيةّمنّخاللّاألحكامّاليتّيصدرها،ّوكذلكّاألوزانّاليتّ

ّخاللّحيات ّواجهته ّاليت ّلألشياء ّقيمّيعطيها ّلديه ّيتشك ل ّقاسية ّجتارب ّعاش ّالذي ّفالش خص ه،
ّالذيّ ّفالش خص ّواجتهاداته ّأحكامه ّإلصدار ّباستخدامها ّويقوم ّالباطن ّعقله ّيف ّالفرد ّهبا حيتفظ

ّكبيةّمنّّعلىعاىنّمنّاجلوعّواحلرمانّيشك لّلهّتوف رّالط عامّقيماّ  (2)ّ.األمهيةدرجة
ّتعاليمّالدينّاإلسالميّميريّيّو اّالطالبّإن  ّأساسياّللقيمّالتنظيمية،ّألّن  كنّاعتبارهاّمصدرا

ّالسّ ّتساهمّيفّترسيخّالقيمّأثناءّتنشئةّالفرد،ّأمـا ّوالتنظيميةّميكنّوالت نشـئةّاالجتماعيةابقـــةّاخلبـرة
ّ ّمصـدران ّاعتبارمهـا ّالن  ّثانويان ّختالف ّقيم ّعن ّتكشف ّأن ّميكنها ّال ّالسـابقة الدينّّتعاليماخلبـرة

ّ.اإلسـالمي

مةّ؛ّوقيمّّنائية،ّفالقيمّالوسيليةّتـسعىّاملنظّ وسيليهاملّبنيّنوعنيّمنّالقيم،ّقيمّفقدّمي زّالسّ 
ّالقيمّ ّضمن ّمن ّهو ّالغالب ّيف ّيكون ّما ّهدف ّلتحقيق ّكوسيلة ّوتستخدم ّالعاملني ّبني لنشرها

ّكااللتزامّيفّالعمل،ّوالتّ النّ  سبيلّالوصولّإىلّّيف...كّبـالقواننيّواحرتامهـاّوتطبيقهـاّهكذامـسّ هائية،
ّكالرحبيّ  ّ(3)ّ.لتحقيقهمةّوماّتسعىّمنظّ ّز،ّحسبّهـدفّكلّ ميّ ة،ّاإلبداع،ّوالتّ القيمّالنهائية؛

 

 :فيماّيليّنظيميةية القيم التّ أهمّ ّوتكمن
 ّّ(4).ّالت نظيميحتتلّالقيمّالت نظيميةّاملرتبةّاألوىلّيفّقائمةّالعناصرّالث قافي ةّاملؤث رةّعلىّالس لوك 

 ّ ّمةظامّاالجتماعيّيفّاملنظّ استقرارّالنّ زّتعز. 

                                     
 .044،ّصّمرجع سبق ذكرهحممدّقاسمّالقريويت،ّّ-ّ(1)
ّكاظمّمحودّالفرحياتّوآخرون،ّّ-ّّ(2)  .041،ّص2006ّ،ّإثراءّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،ّاألردن،0ّطّ،"مفاهيم معاصرة: الّسلوك الّتنظيمي"خيضر
صّ,2002ّ،ّدارّعاملّالكتابّاحلديث،ّإربد،ّاألردن،0ّ،ّط"ّدراسة في تطوير الفكر الّتنظيمي خالل مائة عام: تنظيم المنّظمات"ّمؤيدّسعيدّالسامل،ّّ-ّ(3)

070. 
ّكوك،ّّ-ّ(4)  .22ّ–27ّ،ّصّصّّمرجع سبق ذكرهديفّفرانسيسّومايكّوود
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 هيّأساسّفهمّاالحتياجاتّوالد وافعّوتؤث رّعلىّإدراكاتنا. 

 ّ(1).ّاخلاص ةمتنحّالعاملنيّباملنظ مةّشعوراّباهلوي ة 

 ّحتد دّاألهدافّوالسياسات،ّحبيثّجيبّأنّتكونّمتوافقةّمعّالقيم. 

 ّحتتكمّإليهاّاملنظ مةّيفّتقوميّسلوكي اتّالعاملني. 

  ّّومتفاعل،ّحيثّترت بّالقيمّتنتظمّيفّسلّ ّاومعينّتدرجّالقيمّأّنّ ّةجالقيمّمتدر مّقيميّمتغي 
 (2)ّ.اآلخربعضهاّّعلىعندّالفردّترتيباّهرمي اّهتيمنّبعضّالقيمّ

 ّّالس لوك ّعلـى ّواضـح ّبشـكل ّيـؤث ر ّممـ ا ّاجملتمعـات ّبـني ّاحلضاري ة ّاالختالفـات ّالقـيم تبـرز
 (3).املتوق عّمنّاألفرادالت نظيميّ

 ّّكانّمرضيّأوّغيّمرضي  .حتد دّمستوىّإجنازّإذا
 ّ ّاّيؤث رّإجيابياّعلىّأدائهمفنيّوالتزامهمّوتعزيزّانتمائهمّممّ تنميةّوعيّاملوظ. 
 ّــدّومتاســـكّالث قافــةّالعامــ ةّالقيمتعتبـــر  (4).التنظيمداخـــلّ(ّالرئيسية)العامــلّاألساســيّلتوح 
 ّ ّقاربّوالت فاعلّاإلجيايبّبنيّالر ؤساءّواملرؤوسنيّمم اّيضاعفّفرصّالث قةّواملشاركةّاجلماعيةّالت

ّاالجتماعي ةّ ّالعالقات ّيف ّاإلداري ة ّواحليادي ة ّالعدالة ّفرص ّتدعيم ّويف ّاملرسومة ّاألهداف وإجناز
 .داريوبالت ايلّاالبتعادّقدرّاإلمكانّعنّمظاهرّاحملسوبي ةّوالفسادّاإل.ّداخلّالت نظيم

 

 :ّ(Les croyances organisationnelle) :المعتقدات الّتنظيمّية .ب 
ّإجنازهيّعبارةّعنّأفكارّمشرتكةّحولّطبيعةّالعملّواحلياةّاالجتماعيةّيفّبيئةّالعمل،ّوكيفيةّ

ّالتّ  ّواملهام ّأمهّ العمل ّاملعتقدات ّهذه ّومن ّعمليّ نظيمية، ّيف ّاملشاركة ّيفّية ّواملسامهة ّالقرارات ّصنع ة
ّبشركة)ّ(5)ّ.الت نظيميةالعملّاجلماعيّوأثرّذلكّيفّحتقيقّاألهدافّ ّويقولّتوماسّواطسونّاملدير

                                     
،0664ّط،ّدارّجمدالوي،ّعم ان،ّاألردن،ّ.،ّد"مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية: طيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجيةالتخ"أمحـدّعطاّاهللّقطـامني،ّّ-ّ(1)

 .72ص
 .10،ّص2001ّ،ّدارّاملسيةّللطباعةّوالنشر،ّعم ان،ّاألردن،6،ّط"تعّلم القيم وتعليمها"ماجدّزكيّاجلالد،ّّ-ّ(2)
 .006،ّصذكرهمرجع سبق حممودّسلمانّالعميان،ّّ-ّ(3)
 .066،ّص0666ط،ّدارّزهـران،ّعمـ ان،ّاألردن،ّ.،ّد"الّسلوك اإلداري الّتنظيمي فـي منظمـات األعمـال"عبدّاملعطيّحممدّععس اف،ّّ-ّ(4)
 .101،ّصالمرجع نفسهحممودّسلمانّالعميان،ّّ-ّ(5)
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IBMّ ّّكتابةّمنظ لّتنبثقّاملعتقداتّاليتّتشكّ A Beliefs its and Businessّّمةّالعملّومعتقداهتايف
 (1)ّ.واحـدماتّالعظيمةّعنّشخصيةّوخرباتّوقناعـاتّشـخصّاملنظّ 

 ّ(:Les normes organisationnelles) األعراف الّتنظيمّية .ج 
ّالعاملونّداخلّاأليقصدّب ّ(2)ّ.املنظ مةعرافّتلكّاملعاييّاملدركةّوغيّامللموسةّاليتّيلتزمّهبا

مـةّعمـلّدونّاحلاجـةّلكتابـةّتلـكّاألعراف،ّحيثّتسودّمنظّ ّعارفّعليهّداخلّأيّ التّ ّتّ ّوهيّما
اّفيذّوااللتزامّهباّعلىّاعتبارّأّنّ اّواجبةّالتنّ فاجلميعّيرىّأّنّ .ّاجلميعّهبا،ّوإنّملّتكنّمكتوبةويلتزمّ

ّللمنظّ  ّالعمل؛ّوذلكّبغضّالنّ مفيدة ّولبيئة ّأوّعدميةّمة ّفائدة ّهلا ّكانتّتلكّاألعرافّفعاًل ظرّإن
ماحّملنّيشغلّسّ الفائدةّمثلّعدمّتوظيفّاثنانّمـنّنفـسّالعائلةّيفّمكانّعملّواحدّأوّعدمّال

 ّ(3)ّ.أجنبيةواجّمنّجنسيةّاسّفـيّاحلكومـةّبالزّ منصبّحسّ 
امةّعلىّاعتبارّهيّعبارةّعنّمعاييّيلتزمّهباّالعاملونّيفّاملنظّ  مثالّّللمنظ مة،معـاييّمفيـدةّّأّن 

غيّّاألعرافنّتكونّهذهّأويفتـرضّّاملنظ مة،واالبنّيفّنفسّّاألبمةّبعدمّتعينيّذلكّالتزامّاملنظّ 
ّإىللوكيةّةّيفّالعلومّالسّ املفاهيمّاملهمّ ّهمّ أحدّأويعتربّمفهومّاملعاييّمنّّ(4).االتباعمكتوبةّوواجبةّ

عمالّأمنّّاألفرادمعظمّماّيقومّبهّّنّ أطرقّالعملّّوّإىلحيثّيشيّّاالجتماع،يتهّيفّعلمّمهّ أجانبّ
ّميتنعونّعنّالقيامّبهّباعتبارهمّ ّالسّ ّومكو ناتـه،خواصهّعضاءّيفّجمتمعّثقايفّيفّأوما لوكيةّوالعلـوم

ّّ(5).ااّوتنظيميّ لوكّاملقبولّاجتماعيّ تعىنّبدراسةّالسّ 
 

 :(Les expectatives organisationnellesّ) الّتوّقعات الّتنظيمّية .د 
 

مةّمـنّاألفرادّالعاملنيّعهّاملنظّ مةّأوّبالعكسّماّتتوقّ عهاّالفردّمنّاملنظّ عاتّاليتّيتوقّ وقّ وهيّالتّ 
مةّعهّأنّتقومّاملنظّ يسعىّهلدفّماّفالفردّقـدّيكونّتوقّ ّمة،ّفكلّ خاللّفرتةّعملّالفردّيفّاملنظّ ّهبا

ّمعيّ بتبين ّ ّاجتماعيًا ّوضعًا ّبإعطائه ّأو ّالرّ ّإبداعاته ّمن ّمستوى ّحتقيق ّهدفه ّيكون ّقـد ّأو فاهيةّنـًا
بعةّيفّوائحّاملتّ القواننيّواللّ ّمةّمنهّأنّيعطيّأفضلّماّلديهّأوّأنّيطيععّاملنظّ ألوالده،ّوباملقابلّتتوقّ 

                                     
عبدّالقوي،ّعالّعبدّ:ّ،ّترمجة"دروس نتعّلمهـا من الّشركات التي تهتّم بالعاملين: براعة اإلدارة في الّشركات األمريكية"،ّروبرت،ّهـ،ّ.ووترمان،ّجّرّ-ّ(1)

 .046،ّص0666ّ،ّالدارّالد وليةّللن شرّوالت وزيع،ّالقـاهرة،ّمصر،0ّاملـنعم،ّط
ّدولي حول الّتسيير الفعّال في المؤّسسات ، مداخلة ضمن الملتقى ال"أهمية الّبعد الثّقافي وأثره على فعالية الّتسيير"ّأمحدّبوشنافة،ّأمحدّبوسهمني،ّ-ّ(2)

ّكلي ةّالعلومّاالقتصادية ّوالت جاريةّوعلومّالت سيي،ّجامعةّاملسيلة،ّصّ"االقتصاديةّ  ،01. 
 .600،ّصمرجع سبق ذكرهموسىّتوفيقّاملدهون،ّإبراهيمّحممدّعلـيّاجلزراوي،ّّ-ّ(3)
 .101صّ،ذكرهمرجع سبق حممودّسلمانّالعميان،ّّ-ّ(4)
 .227،ّص2000ّ,ّ،ّدارّاحلامدّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،ّاألردن0ّ،ّط"سلوك تنظيمي"جوادّشوقيّناجي،ّّ-ّ(5)
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ّكذلكّمةّواألفرادّورغباهتمّوتطلّ عّمنهّاإلبداع؛ّوهذاّخيتلفّباختالفّاملنظّ مة،ّوقدّتتوقّ املنظّ  عاهتم؛
 (1).ةةّواالقتـصاديّ فـسيّ فّالنّ ةّتـساعدّوتـدعمّاحتياجـاتّاملوظّـ ـفّتوفيّبيئةّتنظيميّـ عّاملوظّ يتوقّـ 

ّالتوقّ تتمثّ ّو ّالتّ ل ّبالتّ نظيميعات ّالسّ ة ّمنّعاقد ّجمموعة ّيعين ّوالذي ّاملكتوب ّغي يكولوجي
ّكلّ عهاّالفردّأوّاملنظّ دهاّأوّيتوقّ عاتّحيدّ وقّ التّ  .ّمةمنهماّمنّاآلخرّخاللّفرتةّعملّالفردّيفّاملنظّ ّمة،

قديرّةّبالتّ مالءّاآلخرينّواملتمثلّ والزّ ّالرؤساء،ؤساءّمنّاملرؤوسني،ّواملرؤوسنيّمنّعاتّالرّ مثالّذلكّتوقّ 
ّتنظيميّ  ّبيئة ّوتوفي ّاملتبادل، ّوالعواملّواالحرتام ّالفرد ّاحتياجات ّويدعم ّيساعد ّتنظيمي ّومناخ ة

ّ.ةفسيةّواالقتصاديّ النّ 
 :سيرورة التعّلم التنظيمي: رابعا –

 

الت عر فّعلىّسيورةّالت عل مّالت نظيميّمنّخاللّالت عر ضّخلطواتهّّسنحاولّمنّخاللّهذاّاحملور
ّاسرتات ّالت نظيميوإبراز ّللتعل م ّواملعيقة ّالد اعمة ّوالعوامل ّومرتكزاته ّتسريعه ّومداخل وكيفيةّّيجياته

ّ.قاتيالتغلبّعلىّهذهّاملع
ّ

  :نظيميم التّ علّ خطوات التّ  .1
ّ:(2)ّوهيةّمراحلّبعدّ ّنظيميّمترّ مّالتّ علّ ةّالتّ عمليّ ّذكرّالكبسيّبأن

ّ

 إدراك الهواة أو الفجوة: 
ال،ّوبنيّماّتدعوّلهّاملعاييّقّفعّ بنيّماّهوّقائمّومطبّ الئمةّعدمّاملواليتّتشيّاىلّالتناقضّأوّ

فّوالقواعدّوهذهّالفجوةّقدّتضيقّوقدّتتسع،ّوميكنّانّنكشفّعنهاّبواسطةّاحلوارّهبدفّالتعرّ 
ّالوضعّوالوصولّ ّوتشجيع ّواكتشافّحمدّ ّوإجاباتاملعلوماتّّإىلعلىّالنقائص، ّوالتناقضدة ّاهلو ه

ّلبدءّعمليةّالتعلمّالتنظيميّاألوىلاخلطوةّّيعدّ 
 ّقحقّ التحقيق والتّ  انطالق علمية: 

لّالمنّخّالتاملشكّأسبابرافاتّوالوقوفّعلىّاالحنوذلكّبتحليلّالواقعّوتفسيّالظواهرّّو
ّالعظة،ّاملعايشةّواستطالحابقةّعنّطريقّمجعّاملعلوماتّبواسطةّاملاحلصولّعليهّباخلطوةّالسّ ّماّتّ 
ّ.ماّمنّشأنهّتفسيّالوضعّاحلايلّاهاتّبطرقّموضوعيةّوكلّ االجتّأوّبواسطةّمسحّاآلراء

ّّ

                                     
 .600،ّصمرجع سبق ذكرهموسىّتوفيقّاملدهون،ّإبراهيمّحممدّعلـيّاجلزراوي،ّّ-ّ(1)
 .061-062،ّصّص2001ّفاءّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،ّاألردن،ّ،ّدارّالصّ "ّ(منّظمات األعمال الحديثة)الّسلوك اإلنساني في "ّفتحيّأمحدّذيابّعواد،ّّ-ّّّ(2)
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 ّتطوير أو اكتشاف فكرة، نموذج أو مقترح: 
لّحنوّصورةّّاملنشود،ّوالتحوّ داثّالتغي ّحرّإتصميمّتصوّ ّابقتني،ّفانّ يفّاخلطوتنيّالسّ ّبعدماّتّ 

تشخيصهاّوجعلّّحتقيقّوالقضاءّعلىّالفجوةّاليتّتّ ّإىلمةّوالعاملنيّفيهاّذهنيةّتسعىّلقيادةّاملنظّ 
ّ.ماّهوّقائمّأقربّملاّينبغيّأنّيكونّعليهّاحلال

 

ّ:(1)ّباآليتمّالتنظيميّلّ خطواتّالتعّ ّامللكاويزيادةّعلىّماّذكرهّالكبيسيّيرىّ
 

  ّمةّوخارجهاعةّداخلّاملنظّ دةّواملتنوّ اخلرباتّاملتعد. 
 ّاآلراءّوإثرائها،ّومشاورهتمّوتبادلّباآلخرينّواالتصالمهاراتّعاليةّيفّالتواصل. 
  ّمةّاليتّيعملونّفيهاقّاملنظّ احلرصّعلىّتفو. 

 

ّ:أمههاوجبّتتبعّمراحلّعدةّّولتطبيق التعلم التنظيمي
  ّّلتبينّ تنميةّوعيّوإدراكّالقياداتّبأمه ّالتّ ّيةّاحلاجة سةّلّاملؤسّ نظيميّلتتحوّ مّالتّ علّ مفهوم

ّ.مةمةّمتعلّ إىلّمنظّ 
  ّّالثّ ّهيئةالت ّلتطبيققافية ّّاملفهوم،ّوالت نظيمية ّصياغة ّإعادة ّث  ّاملؤس سةومن إلبرازّّرؤية

ّ.مةسةّمتعلّ اهتمامهاّبأنّتصبحّمؤسّ 
  ّّذاتّالصّ تطويرّوحتسنيّإمكانياتّاملنظ ّبالتّ مة ّالتّ علّ لة دريبّنظيميّورفعّمستوياتّالتّ م

ّ.اإلداريّاملستمر
  ّيّإىلّتنميةّوالءّالعاملنياّيؤدّ خلقّاجتاهاتّاجيابيةّحنوّالوظيفةّمم.ّ
  ّّالذ ّاالنطباع ّاملؤسّ حتسني ّوسعة ّالرّ هين ّلدى ّاإلبداعّسة ّعلى ّقدرهتا ّوزيادة ّالعام أي

 .والت عل م
 

 :الّتنظيمي الّتعلم استراتيجيات .2
 

 الت عل م إحداث أجل من الظ روف كلّ  يف تطبيقها للمنظ مة ميكن حمد دة اسرتاتيجية توجد ال
 األفضل منها وختتار االسرتاتيجي ات، من العديد بني تفاضل أناملنظ مةّ أي- عليهاالت نظيمي،ّوإمن اّ

ّ:ّ(2)يليّ فيما منها جمموعة عرض سيتمّ  االسرتاتيجية هذه من الكثي وألن ّهناك واألنسب،
ّ

                                     
 .006،ّص2006ّاملكتبّاجلامعيّاحلديث،ّاإلسكندرية،ّمصر،ّّ،"إدارة المعرفة وتطوير المنّظماتخيضرّعامرّالكبيسي،ّّ-ّ(1)
 .002ّ–006ّص ،2002 ،0ط األردن، :عمان والتوزيع، للنشر األهلية ،"تطبيقي مدخل :المعرفة إدارة "حجازي، علي هيثم ترمجة كرماللي، سلطانّ-ّ(2)
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 باألوامر الّتعّلم:ّApprentissage par instruction 
 املنظ مة، املعرفة مصادر من آخر مصدر أي أو املدر س يقد م حينما الت عل م من الن وع هذا حيدث

 أكثر أشكال إىل إليه املقد مة املعرفة حيول أو العالقة، ذات احلقائق خيتار الذي إىلّاملتعل م، املاد ة 
ّ.فائدة

 

 للّتعّلم المباشر الغرس أو: بالّتالطم الّتعّلم 
 أو فحصها دون به تلتطم عندما إليه الواردة املعرفة املتعل م يتقب ل إذ الت عل م، من متطر فة حالة وهو

ّ.مناقشتها أو احلكمّعليها
 

 باالستدالل الّتعّلم:ّApprentissage par déduction  
املعرفة،ّ من موضوع على ضمين بشكل حمتوية املتعل م إىل املاد ة تقد م حني الت عل م من الن وع هذا حيدث
ّ.إليه املقد مة املاد ة خالل من املعرفة على باالستدالل املتعل م فيقوم

 

 ّباالستقراء الّتعّلمApprentissage par induction   

 من استقرائية استنتاجات سحب خالل من املعرفة املتعل م يكتسب حني الت عل م من الن وع هذا حيدث
ّ.إليه املاد ةّاملقد مة

 

 الوظيفي بالّتناظر الّتعلم:ّ                       Apprentissage par analogie   
 تتعل ق تفصيالت تعديل خالل من جديدة معرفة توليد من املتعل م ميك ن الت علم من الن وع هذا

 الت عل م من مزجياًّ الت عل م من الن وع هذا ويعترب .إليه املقد مة املاد ة مضاهاة هبدف سابقاً، مبفاهيمّمعروفة
ّ.االستقرائي والت عل مّاالستداليل

 

 بالمثال الّتعّلم: Apprendre par l’exemple 
ا إليه، املقد مة األمثلة خالل من جديداًّ مفهوماًّ الت عل م يت بع عندما الت عل م من الن وع هذا حيدث منّ ورمب 
 الت فكي استخدام يتضم ن أن ه كما االستقرائي، الت عل م أنواع أحد الن وع هذا ويعترب .املعاكسة األمثلة
ّ.إىلّاحلالة املستند

ّ

 ّالّتعّلم بالمالحظة واالكتشافApprendre par l’observation et la découverte 
املاد ةّ يف تقدميها أو مالحظتها مت ت كينونات بتحليل املتعل م يقوم حينما الت عل م من الن وع هذا حيدث
 أو جديدة منظميه بنية يف تصنيفها ميكن الكينونات هذه من جزءًّ أنّ  بعدها ليقر ر إليه، الواردة
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ّيف موجودة  الت علم أنواع أحد الت عل م من الن وع هذا ويعترب .تفس رها أو املاد ة تصف أن شأّنا سابقًا
ّ.االستقرائي

ّ

 المستمر الّتعّلم تعزيز: Promouvoir l'apprentissage continuّ
 بشكل باستمرار، لتتعل م والبشري ة املاد ية إمكانياهتا كلّ  االسرتاتيجية هذه يف املنظ مة تسخ ر

 .الت نظيمي للت علم مكو ن أهمّ  يعدّ  املستمر الت عل م ألنّ  واخلارجي ة، الد اخلية بيئتها مع يتناسبّويتوافق
 على املثابرة وتشجيع وقادهتا أفرادها تعل م تعز ز فهي للمعرفة حدّ  وجود بعدم املتعل مةّتؤمن واملنظ مات

 برامج خالل من املستمر الت عل م بتأمني املنظ مة تقوم .منها مر تّهباّواالستفادة اليت الت جارب حتليل
 .بعد عن املؤمترات يف املشاركة طريق عن وكذلك الن دواتّواحملاضرات، اجلامعات، يف الر سي ة الت عليم
 بالت عليم والتزامها املنظ مة، يف الت علم من عايل احملافظةّعلىّمستوى االسرتاتيجي ة هذه تطبيق عن وينتج
ّ.(1)أعضائها مجيع ودعمهاّلتطوير الت نظيمية، املستويات مجيع على احلياة مدى

ّ

 ّالّتعاوني الّتعّلم تشجيع:Encourager l'apprentissage collaboratif 
 غي الط لبة من جمموعة لعمل تعليمي ة خط ة أو تنظيمي ة هيكلية إىل الت عاوين الت عل م يشي
 للت عل م فعلي بشكل اجملموعة أعضاء كلّ  يتعاون حبيث واالجتاهات، يفّالقدراتّواملهارات املتجانسني

 االسرتاتيجي ة هذه إنّ (2) .األكادميي الت عاون من إطار يف املوضوعة دورهّلتحقيقّاألهداف حسب كلّ 
ّالت عليمية يف تطبيقها ميكن ّاملواقف  والت عل م االستقصاء إىل تستند تدريس أساليب خالل من كل 

 للمهام والت قومي والت نفيذ والت صميم الت خطيط عمليات يف األفراد إذّيشرتك الت نافس، على القائم الفرقي
ّ(3).الت عليمية

ّ

 والجماعي الفردي للّتعّلم القادة تحفيز: 
 وتعدّ  واملنظ مة، واجلماعة الفرد مستوى على الت عل م املعاصرة املنظ مات يف الن اجحة القيادة تدعم
 العمل ألداء وأفكاره وأرائه معرفته يطلق أن وعليه الفرد يؤد يها اليت الوظيفة أداء مهام من الت علمّجزء

 وأنّ  الفرد، يؤد يها اليت الوظيفة من جزء الت عل م جعل االسرتاتيجي ة هذه تستهدف .ماّميكن بأحسن
 آرائه بتقدمي يبادر أن وعليه أفضل، بصورة مبهامها يقوم كيف يتعل م أن هلذهّالوظيفة تأديته أثناء عليه

                                     
 .00،ّصمرجع سبق ذكره"ّمدخال لبناء المنّظمات القابلة للّتعّلم:  الّتعلم الّتنظيمي"الرشودي،ّ إبراهيم علي بن حممدّ-ّ(1)
 لدول الرتبيةّالعريب مكتب ،"األساسية للمرحلة التعاوني التعلم في المعلم دليل" غزالة، أبو أمحد وحممد عقل عطا حممود :عن نقالًّ ،ّالمرجع نفسهّ–ّ(2)

 .24صّ ،2002 عودية،السّ  الرياض، اخلليج،
 .20ّ–20ّص ،مرجع سبق ذكره ّ-ّ(3)
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ّيطب ق األداء، لتحسني وأفكاره  اليت اإلجيابي ة واالجتاهات عليها، حصل اليت اجلديدة املعارف وأن
ّإجنازاته، يف املختلفة الت جارب من اكتسبها  ومعنوي ة مادي ة حوافز لألفراد يتوف ر أن على حتسني

ّ(1)ّ.الذ ايت الت عل م أو الفردي الت عل م على تشجعهم
ّ

 حديثة تفكيريّة أنماط تطوير: 
 بني والت فاعالت العالقات إدراك إىل تؤد ي حديثة تفكيي ة أمناط واستمرارها املنظ مة بناء يتطل ب

 منظور من احللول وتقدمي مشولية، نظرة املشاكل إىل الن ظر من األفراد ومتكني وأنشطته، وحداتّالت نظيم
 أنّ  جديدة تفكيي ة أمناط تطوير اسرتاتيجية تطب ق اليت املنظ مة تدرك .العملي ات بني العالقاتّالقائمة

 غي املشاكل مع للت كي ف استعداداًّ أكثر املنظ مة يف من كل جتعل للتفكي أمناطّحديثة عد ة هناك
الت نو ع وأن املتوق عة،  األمناط مقد مة يف الن ظمي الت فكي ويأيت .الت نظيمي الت عل م يعز ز يفّمداخلّالت فكي ّ 
 يف فعالي ة الن ماذج أكثر توضيحّو حتديد على يساعد إذ تطب قهاّاملنظ مةّاملتعل مة، أن ميكن اليت الت فكيية
ّ.املطلوب الت غيي إحداث

ّ

 :التنظيمي التعلم تسريع مداخل .3
 

 يف ماتاملنظّ  أنّ  ويالحظ .مةاملنظّ  داخل وانتشاره تداوله يتمّ  فردي متعلّ  هو نظيميالتّ  معلّ التّ ّّّّّّ
ّمن عنها ينشأ ما بوجتنّ  فرص من به تعود اممّ  واالستفادة اتاملتغيّ  عاملالتّ  على أقدر لتكونّسعيها

ّفيما تأيت اليت املداخل ومنها نظيمي،التّ  معلّ التّ  عملية لتسريع املداخل من العديد تستخدمّهتديدات،
ّ (2)ّ:ييل

 

 ّومناقشة اخلربات تبادل لألفراد يتاح حبيث مة،املنظّ  يف االتصاالت وحلقات دوائر وتوسيع تيسي
ّمواقع يف لوكوالسّ  املمارسة من جديدة أمناط إىل تقود مشرتكة ورؤى مفاهيم وتكوين الفرديةّجاربالتّ 

 .العمل
 ّعمليات خمتلف يف لألداء كأساس العمل وفرق اجلماعي العمل أساليب استخدام وتعميق تنمية
 .مةاملنظّ 

                                     
 .20 ص ،ّمرجع سبق ذكره،ّ"ّمدخال لبناء المنّظمات القابلة للّتعّلم:  الّتعلم الّتنظيمي"الرشودي،ّ ابراهيم علي بن حممدّ-ّ(1)
ّ.202ّ–201ّصّ ص ،مرجع سبق ذكره السلمي، عليّ-ّ (2)



 
نظيمي         

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
الث               معيقات تطبيق الت

ّ
نظيمي ومعيقاته :الفصل الث

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 ماهية الت

- 146 - 

 

 ّوورش البحث حلقات خالل من وذلك وظروفه، العمل مشاكل يف فكيالتّ  وحوافز آليات تنمية
ّفكيالتّ  على العاملني حلفز اإلدارة تعتمدها اليت اآلليات من وغيها هينالذّ  العصف جلساتّالعمل،

 .معلّ التّ  من ممتقدّ  مستوى إىل لوصّ التّ ّث ومنّ.ردبّ والتّ 
 ّعلى جيب ما كلّ  عن الكاملة املعلومات بتوفي وذلك اإلدارة، شفافية منهجية وإتباع االنفتاح

 وخسائر أرباح من فيها العمل ونتائج ونظمها وأهدافها مةاملنظّ  ظروف عن وفهمه معرفتهّالعاملني
 دون للعاملني عنها اإلفصاح عدم اإلدارة اعتادت اليت املوضوعات من وغيهاّكلفةالتّ ّومستويات
 .نةمعيّ  تنظيميةّمستويات
 يف فكيالتّ  على العاملني وتشجيع املنظومي فكيالتّ  منهجية استخدام وإمكانيات فرص تنمية 
 العالقات عن والكشف عناصره عن والبحث ظامالنّ  فكرة خالل من ومشكالتهّالعمل قضايا

 .متبادلةّأثياتوالتّ 
 ّاالنطواء وعدم األفكار وطرح ؤالالسّ  بأمهية االقتناع يسودها م،علّ للتّ  حمابية تنظيمية ثقافة إجياد
ّاملشرتكة ؤىالرّ  أمهية وتأكيد اإلجيابية ةاجلدليّ  على واحلفز الفكرية املبادرات وتشجيعّات،الذّ  على

 فيها العاملني مصاحل على روتؤثّ  هاكلّ  مةاملنظّ  كيان متسّ  اليت ةالعامّ  فةالصّ ّذات واملشكالت للقضايا
 على ت حفيزوال وتشجيعها قافةالثّ  هذه إجياد يف األهمّ  ورالدّ ّاإلدارية القيادة يوتؤدّ  .واحد آن يف

 .األداء تقومي ونظم والعمليات، العمل تصميمّيف تفعيلها عناصر بإدماج وذلك فيها االخنراط
 نظيميالتّ  معلّ التّ  جناح عوامل أهمّ  أنّ  إىل)ّ(Marquardtّماركردت يشي اإلطار، نفس ويف

ّمعلّ التّ  وربط وتطبيق القرار، اختاذ وحرية العاملني ومتكني م،علّ للتّ  ومساندة داعمة قيادةّبوجودّقتتعلّ 
ّطويروالتّ  األفراد، مهيتعلّ  ما لتوظيف زمةالالّ  اتواملعدّ  قنياتالتّ  وتوفي مة،املنظّ ّونشاطات بعمليات

ّ(1) .واملؤس سية واجلماعية الفردية معلّ التّ  مبادرات ودعم حديات،والتّ  اتاملستجدّ ّمع املستمر فكيّ والتّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

                                     
العامة،ّ معهدّاإلدارة ،العامة اإلدارة دورية ،"األردنية البلديات يف التنظيمي التعلم ممارسة يف املؤثرة العوامل "العدوان، مناع وياسر عبابنة إساعيل رائدّ-ّ (1)

ّ.664ص ،2002 جويلية ،1 العدد ، 62 اجمللد الرياض،ّالسعودية،
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  الّتنظيمي للّتعّلم نظيميةالمعيقات التّ  .4
 

ّ ّمزايا ّاملعاصرةملؤسّ امن ّمعّّسات ّالس ريع ّللت كي ف ّمهم  ّكمدخل ّالت نظيمي ّللت عل م تبنيها
ّواملتسارعّوالذيّفرضّحتميةّالتحد يّواملواجهةّلتحقيقّالتمي زّوالت نافسيةّ مستجد اتّالعصرّاملتغي 

ّّّ إالّواالستمراريةّيفّبيئةّستهاّاالضطراب، اغبةّساتّالرّ حتولّدونّتطبيقهّيفّاملؤسّ ّمعيقاتهناكّأن 
ّّّ.متعل مةلّاىلّمؤس ساتّحوّ يفّالتّ 

ّ ّاتفــق ّســيمون(فلقــد ّميتــونرّو(معّ)هيبــرت ّالــنّ ّ)بــيت ّرفــض ّالتّ يف ّوضــعمط ّيف ّقليــدي
ّ،حسبّرأيهمّحمتوياتـهّاالجتماعيـةّ)فيرب(تنظيم،ّفلقدّأمهلّّلوكّاإلداريّلكلّ مةّللسّ القواعدّاملنظّ 

ّأوّنسـقاّولـيسّالتّ  هباّرّيفّتصـوراتهّالعسـكريةّالـيتّتـأثّ ّ)فيرب(مّثابتـاّعلـىّمـاّتـوهّ نظـيمّشـيئاّجامـدا
وعلـىّهـذاّاألسـاسّّ(1)ّ.ـارمةقاليـدّالصّ عملـهّوممارسـتهّلوظيفتـهّيفّتنظـيمّجـيشّاألملـانّذوّالتّ ّحبكـم

استبعدّأوّقدّ)بيسونز(ّ.عرضيةغيّمألوفّوحالةّّالتنظيميـةّشيءيـرىّبـأنّاملعوقـاتّ)بيسـونز(ف
ّالتغـي ّ ســاند،ّبــاتّوالتكامــلّوالتّ ـدّفقـطّعلــىّالثّ نظيمـاتّوأكّ تّ قـاتّيفّاليـراعّواملعّوالصّ أغفلّأبعـاد

اخل،ّوهذاّ...ّظيمّطابعاّشرعياأهــدافّالتنّ ّحنظــيمّهــيّالــيتّمتنــــائدةّيفّالتّ القــيمّالسّ ّحيــثّرأىّبــأنّ 
ّقـد ّتـوافر ّبـدوره ّالّ مـّريفرض ّقـيم ّبـني ّاالنسـجام ّن ّوقـيم ّفالنّ اجملتتنظـيم ّفيـه، ّيوجـد ّالـذي سـقّمـع

ّكـلّ نظـيمّهـوّالـذيّحيـدّ القيمـيّيفّالتّ  ّكماّقدمّاخليـةّواخلارجيـةّالـيتّيواجههاّالتّ روفّالدّ الظّـ ّد نظيم،
قّمنّخاللّكاملّيتحقّ التّ ّهـذاّنظـيمّذاهبـاّإىلّأنّ تفسياّلتكاملّاألفـرادّواجلماعـاتّيفّالتّ ّ)بيسونز(
هـذاّمـنّجهـةّومـنّجهـةّأخـرىّيفّّذاهتاومنّخاللّأهدافّالتنظـيمّاجملتمعّائدّيفّسقّالقيميّالسّ النّ 

منّلّيتمّّ ظيم،ّاألوّ غـيّيفّالتنّ هنـاكّمصـدرينّللتّ ّوازنّرأىّبـأنّ ّمـنّمنظـورّالتّـ غـي ّحماولتـهّلدراسـةّالتّ 
ّ ّالبيئة ّمتارس ّحينما ّالتنّ اخلارج ّعلـى ّوالثّ ضغوطا ّيـتمّ ظـيم ّالـدّ ّـاين ّحمـن ّاخل ّداخلّينما ّمن تنشأ

ّاملصدرانّهذانّّأنظيمّذاته،ّوحينماّينشالتّ  ـقّأقصـرّنظيمّأنّيواجههماّإذاّأرادّأنّحيقّ ّعلىّالتّ يتعني 
ّ(2)ّ.درجـاتّالفعاليـة

ّ

ّ

ّ
ّ

                                     
ط،ّمنشأةّاملعارف،ّاإلسكندرية،ّمصر،ّ.،ّد"المدخل إلى علم االجتماع المعاصر مشكالت التنظيم واإلدارة والعلوم السلوكية"إّساعيلّقباريّحممد،ّ-ّّ(1)

 .100،ّص0620
 .260،ّصالمرجع نفسهإّساعيلّقباريّحممد،ّّ-ّ(2)
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 :(وظيفية)مصادر المعوقات التنظيمية  .1
 

 :(البيئة الخارجية)المصادر الخارجية -أوال
جمتمـعّيفّهـذاّالعـاملّففـيّالبيئـةّاحمليطـةّّمـاتّيفّأيّ لّمصـدرّالـذيّتواجهـهّاملنظّ البيئـةّهـيّأوّ 

ّمنظّ ّباملنظ مة ّتوجــد ّكمــا ّحضــارية، ّوتقاليــد ّوعــادات ّاجتماعيــة ّقــوى ّومؤسّ توجــد ســاتّمــات
ّكـلّ عليميـةّوالثّ مّالتّ حكوميـةّوسـلطاتّتشـريعيةّووسـائلّلإلعـال العناصـرّالـيتّتقـعّّقافيـةّفالبيئـةّتشـمل

ّاملنظّ  ّعلـىّاملنظّ خـارجّحـدود ّتـأثيا ّوالـيتّمـنّاحملتمـلّأنّيكـونّهلـا ّككـلّأوّعلـىّجـزءّمنهـاّمـة مـة
ـىّحتقيـقّأهـدافهاّـةّتتفاعـلّمعهـاّبشـكلّمباشـرّوتأثيهـاّمباشـرةّعلـىّالقـدرةّعلمةّهلاّبيئـةّخاصّ واملنظّ 

ّعامّ  1 ّتأثرّبشكلّغيّمباشرّعلىّاملنظّ وبيئة ّتأثّ ة ّكما ّمنّاملنظّ مة ّّ(1)ّ.ىماتّاألخّررّعلىّغيها
ولةّلّالدّ تدخّ طريـقّنظـيمّمـنّاخلـارجّعـنّـغوطّالـيتّتفـرضّعلـىّالتّ دّعلـىّوجـودّالضّ قـدّأكّـ ّ(ميتون)

ّ(2)ّ.أوّاحلكومة

إيديولوجيــةّّويتبــىنّ ّجملتمعنظــيمّالّيوجــدّيفّفــراغّفهــوّخيضــعّالتّ ّأنّ (جليبّزاقعليّعبدّالرّ )يرىّّّّّّ
ّبالضّ عامّـ  ّتــنعكس ّخاصّ ـة ّإيديولوجيــة ّعلــى ّالتّ ــرورة ّيتبناهــا ّووظائفـهّــة ّلنشــاطاته ّأدائــه ّخــالل نظــيم

ّالبّ  ّخيضـعّلثقافـةّتلعبّكنولوجيـةّشـريةّوالتّ وهـوّخيضـعّلبيئـةّهـيّمصـدرّمـوارده واملاديـة،ّوهـوّأخـيا
رّمنّنظيمـيّالـذيّيـؤثّ فضـالّعـنّسـلوكهّالتّ ّ(3)ّعـاتّأفـرادهدوراّخطياّيفّتشكيلّقيمّومعتقداتّوتوقّ 

ّيفّالتنظيمّولقدّمكنهّاالنطالقّمنّمفهـومّالنّ  ّيبدوا ّكثيّمما سـقّاملفتـوحّإىلّدراسـةّغيّشكّعلى
ّالتّ ـغوطّالـيتّخضـعّهلالضّ  ـغوطّالـيتّهــيّبطبيعتهـاّخارجـةّعـنّنطـاقّحــدودهّنظـيمّتلـكّالضّ ـاّهــذا

ّكـانّمـنّالعسـيّحتليـلّاملشـكالتّالدّ  اخليـةّهلـذاّاجلغرافيـةّاإلداريـةّوبـدونّاالنطـالقّمـنّهـذاّاملفهـوم
نظـيمّوحتليـلّمشــكالتّلوجيـةّالتّ بإيديّواجملتمعّربـطّإيديولوجيـةّّتّ ـثّينظـيمّمـنّمنظـورّواسـع،ّحبالتّ 
ّوتفســيّالظّ التّ  ّمشــكالتّالبيئــة ّالثّ نظــيمّيفّضــوء ّالسّ ــواهر ّيفّالتّ قافيــة واهرّالظّ  نظــيمّيفّضــوءــائدة
ّ(4)ّ.اجملتمعائدةّيفّقافيةّالسّ الثّ 

ّ

ّ
ّ

                                     
 .187 ص ،2002 مصر، امعية،ّاإلسكندرية،اجل الد ار ،"المنظمات وتصميم تحليل" مسلم، اهلادي عبد عليّ-ّ(1)
 .260،ّصمرجع سبق ذكرهإّساعيلّقباريّحممد،ّّ-ّ(2)
 .0626ّ،120،ّدارّاملعرفةّاجلامعية،ّاإلسكندرية،"علم اجتماع التنظيم النظرية والتطبيق" ،عليّعبدّالرزاقّجليبّ-ّ(3)
 .120،ّصالمرجع نفسهعليّعبدّالرزاقّجليب،ّّ-ّ(4)
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 :(الداخلية البيئة)الداخلية  المصادر-ثانيا
ّكل ّنوعّمنّأنواعّ املدخالتّاليتّتتفاعـلّمعهـاّشركةّسونلغازّمصـدراّللمعيقـاتّالوظيفيـةّيعترب

مـنّنـوعّخـاص،ّولكـنّيـأيتّيفّمقـدمتهاّالعنصـرّالبشـريّالـذيّعـادةّمـاّيسـب بّللتنظيمّأخطـرّوأهم ّ
ّمسـتقل ّبـإرادة ّيتمتـع ّبكونـه ّوذلـك ّالبشـري ّاملـورد ّعلـى ّتأثياهـا ّيف ّتتبلـور ّاليت ّإرادةّاملعيقات ّعـن ة

ّعــنّالقــيمّواملعتقــداتّ املنظمــة،ّوكــذلكّيتمتــعّـبهذهّاإلرادةّاملتمثلــةّيفّالث قافــةّالت نظيميــةّالــيتّتعــرب 
واملفـاهيمّواألعـرافّالس ـائدةّبـنيّالعـاملنيّيفّاملنظ مـة،ّوهـيّغالبـاّمـاّتكـونّغـيّمكتوبـةّولكـنّميكـنّ

مـنّخـاللّمالحظـةّالل غـةّوتقاليـدّالت عامـلّالس ـائدةّبـنيّالعـاملنيّيفّاملنظ مـةّوأيضـاّمـنّالت عـر فّعليهـاّ
قـدّأكـدّعلـىّّ(ميتون)ّ(1)ّ.خـاللّمـدىّالتـزامّأعضـاءّاملنظ مـةّبقـيمّأخالقيـةّوأمنـاطّمعي نـةّللس ـلوك

ّالـذيّيفـرضّنفسـهّوينبثـقّمـنّداخـلّالت نظـ ّ(2).ّيموجـودّالتغـي 
ّمنّاملعوّ ّإىلّأنّ ّ(Jain et Locke) (لوكّوجان)أشارفقدّ مّعلّ التّ   قاتّاليتّتواجههناكّعددا

ّإلجيادّ ّاملعرفة ّعن ّوالبحث ّالتعلم ّيف ّاألفراد ّرغبة ّإن ّاملثال ّسبيل ّفعلى ّاملختلفة، ّاملستويات على
ّ ّالذي ّاألكرب ّالتحدي ّيشكل ّأن ّميكن ّاآلخرين ّعن ّوالتميز ّاإلبداعية ّعلىّاحللول ّالتعلم يواجه

ّالفردي، ّأمّ ّاملستوى ّللتعلّ ، ّبالنسبة ّالعائق ّتتمتّ ا ّعمل ّفرق ّإجياد ّفهو ّاجلماعي ّاملستوى ّعلى عّم
ّإنّ  ّوأخيا ّوحوافزّوتشجيعّعلىّالعملّاجلماعي، ّثقافة ّمعّوجود ّمنّاالنسجام ّعالية أهمّّبدرجة

ّالتّ املعوّ  ّتواجه ّاليت ّالتّ ّعلمّ قات ّمستوى ّاملنظّ على ّفشل ّهو ّيفّنظيم ّواخلربات ّاملعارف ّترمجة ّيف مة

ّوالرّ السّ  ّواإلجراءات ّوالفرصّياسات ّالقدرات ّوحتسني ّتطوير ّيف ّالوقت ّمن ّالكثي ّوقضاء وتني
 (3).والسياساتّاملوجودةّأصال

ّّو ّاملنظّ ّأنّ ّ(سينج)يوضح ّتعاين ّمنمات ّسلوكيّ ّأيضا ّاجلديدّأمناط ّالفكر ّالكتساب ّحمابية ّغي ة

ّالسّ  ّاتللمتغيّ ريعةّواالستجابة ّوالسّ فالسّ . ّالتّ لطة، ّليستّهيّفقطّالعوائقّاليتّتقفّأمام مّعلّ ياسة
ّمتمثّ التّ  ّأخرى ّعوائق ّفهناك ّالتّ نظيمي، ّاهليكل ّيف ّلة ّاملركزية ّالت عل منظيمي، ّالثّ ّاالداري ة، قافةّالومهي،
ّنظيميّاىلّحدّ مّالتّ علّ يةّالتّ ة،ّاالستقرارّالبيئيّباإلضافةّاىلّاالفتقارّاىلّالقياداتّالواعيةّبأمهّ نظيميّ التّ 

 ّ(4)ّ.الت نظيمي ةهذهّالعقباتّتعملّيفّكافةّاجلهاتّالفاعلةّّماّفانّ 
                                     

 .187 ص ،2002 مصر، اجلامعية،ّاإلسكندرية، الد ار ،"المنظمات وتصميم تحليل" مسلم، اهلادي عبد عليّ-(1)
 .260،ّصمرجع سبق ذكرهإّساعيلّقباريّحممد،ّّ-ّ(2)

(3)-Locke, Edwin A. and Jain, Viand K. Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K., Organizational Learning and continuous 
Improvement. The International Journal of organizational Analysis, 3(1),1995, p نقالّعنّرضاّنعيجة 
(4) Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K., ibid, p نقالّعنّرضاّنعيجة 
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غالبيةّاملنظ ماتّوغالبيةّالعاملنيّهباّينشغلونّبتحقيقّّإىلّأنّ ّ(إبراهيمّاخللوفّامللكاوي)يشيّ
 الّو (1)ّ.امللموسةولةّوسرعةّنتائجهّنظراّلسه.ّّالت عل مّاألحاديّاالجتاهّوليسّالث نائيّاالجتاهّأوّاملزدوج

 يف بينهم فيما هناكّتكامل كان وان املعيقات هذه ومسم يات عدد حول املنظ رين بني اتفاق يوجد
 هبذه يتعل ق فيما اآلخر لدىّالباحث الن قص جوانب منهم باحث كلّ  يغط ي حيث اجلانب هذا

ّ:يلي كما ب حبثها سيتماليتّ معيقات تسعة على بالرت كيز وسنكتفي املعيقات
ّ

 : الّتنظيمية الهياكل جمود .1
ّاهلياكلّالت نظيميةّالت قليدي ةّمبستوياهتاّالت نظيمي ةّاملتعد دةّوتنظيمّاتصاالهتاّالرأسي ةّوحتديدّ إن 

تسب بّّ(2)ّاإلداريةسلطاهتاّالر ئيسية،ّحتولّدونّانسيابّاملعلوماتّوتدف قهاّعربّالوحداتّواألقسامّ
ّامل ّمن ّالوحداتّالعديد ّعرب ّاملعلومات ّانتقال ّيعرقل ّمم ا ابط ّالرت  ّوعدم ّالت نسيق ّعدم ّمثل شاكل

ّوذلكّ ّواإلبداع ّباملبادرة ّللعاملني ّاجلامدة ّالت نظيمية ّاهلياكل ّتسمح ّال ّكما ّواإلداري ة، واألقسام
ّعلىّالعاملني،ّوم.ّلتقييدهمّبالص الحياتّاملوكلةّهلمّضمنّأعماهلمّفقط ّماّيؤث رّسلبًا ستوىّوهذا

ّاحلواجزّواحلدودّالفاصلةّبنيّالوحداتّاإلداريةّ ّأن  ّكما إدراكهمّللمشاكلّاليتّحتدثّيفّاملنظ مة،
ّاملعارفّ ّتبادل ّدون ّيقف ّاجلامدة ّالت نظيمية ّاهلياكل ّبه ّتتمي ز ّالذي ّالض ي ق ّوالت خص ص املختلفة،

ّّ(3)ّ.واملعلوماتّواخلرباتّبنيّاألفراد
 أكرب استقاللية ومينح القرار مركزية من حيدّ  الذي التنظيم ذلك هو املرن التنظيمي اهليكل إن
 الوحدات ملختلف

 ّ(4)املستويات، ش ى ّ يف العاملني ولألفراد للمؤس سةاملكو نةّ
نظيميةّتستمرّجبذبّانتباهّالعديدّمنّاملشاكلّاحمليطةّبأداءّاهلياكلّالتّ ّنّ أّإىلّ(Schein)ّيشي

ويوجدّالعديدّمنّاألدلةّ.ّيفّإعادةّاهليكلةّواملعلنّبشكلّجي دوخصوصاّيفّضوءّالفشلّ،ّالباحثني
جاحّوهذاّماّيزيدّفجواتّإعادةّاهلندسةّاليتّغالباّماّغييّباهليكلّاملنظميّالّيضمنّالنّ جمر دّالتّ ّبأنّ 

 .تفشل

                                     
 .027،ّصمرجع سبق ذكرهإبراهيمّاخللوفّامللكاوي،ّّ-ّ(1)
 .16ـ12ّصّصّذكرهمرجع سبق محدّبنّقبالنّالّفطيح،ّّ-ّ(2)
 .24ّّ–22ّ:صّصّمرجع سبق ذكرهحممدّبنّعليّابراهيمّالرشودي،ّّ-ّ(3)
،ّمؤس سةّالثقافيةّاجلامعية،0ّ،ّط"األلفية الثالثة  لمؤسسات األساسية النجاح دعائم :البشرية الموارد وتنمية تطوير "ّعبو، واجلياليلّبن احلبيبّثابيتّ-ّ(4)

 .026،ّص2006اإلسكندرية،ّ
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ّأشار ّالعواملّبدالّمنّاهليكلّوالذيّقدّّإىلّ(,Levitt ; March et Senge)ّكما ّحتديد أن 
ّ.(1).مسألةّحبثيةّمهم ةّأصبحمةّقدّويلّللمنظّ جاحّعلىّاملدىّالطّ يساهمّبالنّ 

ّ

 

 :         نظيمية الواعيةاالفتقار إلى القيادات التّ  .2
ّتعرّ ّّ ّالقيادة ّالت نظيميةف ا: ّالنّ ّبأّن  ّجمال ّيف ّاإلداري ّالقائد ّميارسه ّالذي ّإصدارشاط ّاختاذ

ّ ّّواإلشرافّواألوامرالقرارات ّالسّ ّاآلخرينّعلىاإلداري ّالرّ باستخدام ّالتّ لطة ّطريق ّوعن أثيّسية
ّ  ّّّ(2).ّواالستمالةّبقصدّحتقيقّهدفّمعني 

ّالقيادةّمعيقاّللت عل مّالت نظيميّحبسبّماّجاءّبدراسةّ ،ّإذّوصفتّّ( Anlal et Wang)وتعد 
ّاجتاهّّ ّإذّتؤث رّيفّاجتاهنيّ، ّالت عل مّ، ّلعملية ّعامالّمعيقا ّاجلي دة،ّيعد  ّالن قصّيفّالقيادة ّإن  الد راسة
ّيكونّسلوكّ ّنوعيّعندما ّواجتاه ّالت نظيمي، ّالت عل م ّكافينيّإلدارة ّالّيكونّهناكّقادة كميّعندما

ّاملوجودينّالّيساعدّعلىّالت عل مّالت نظيمي،ّفال ّالذينّالّتتوافرّلديهمّالش جاعةّيفّهتيئةّالقادة قادة
ّونسياّناّ ّالقدمية ّالص يغ ّمن ّللت خل ص ّمستعد ين ّيكونوا ّال ّقد ّأو ّالعاملني، ّواشرتاك ّللت عل م الفرص
ّوتكرارّ ّالد فاعية، ّاإلجراءات ّتأثيات ّيشج عون ّسوف م ّفإّن  ّاجلديدة، ّاملعرفة ّمستجد ات ومواكبة

ّّو ّالقدمية ّالس لوكية ّتكسرّالن ماذج ّحالة، ّأي ة ّحيال ّوالت وبيخ ّالل وم ّإىل ّمي ايل ّقادة ّباألحرى يكونوا
يةّقيادةّواعيةّبأمهّ ّغيابّّ(3).ّّإجراءاتّالعملّاحملد دة،ّوتكر سّمنطقّاخلربةّعلىّحسابّاحلكمة

ّإتاح ّوعدم ّللت عل م ّاملالئم ّاملناخ ّتوفي ّوعدم ّبتبني ه، ّملتزمة ّوغي ّوإجيابياته، ّالت نظيمي ّفرصّالت عل م ة
ّكل هاّعواملّتؤد يّإىلّانتشارّالس لبي ةّبنيّالعاملنيّداخلّاملنظ مة،ّوإضعافّ لتكريسهّبنيّالعاملني،

 .محاسهمّللت عل م،ّوهذاّماّيفشلّعملي ةّالت عل مّالت نظيمي
ّالت نظيميّوتت صف ّالت عل م ّبأمه ية ّالواعية ّغي ّالقيادة ّالر وتيني ةّّهذه ّباإلجراءات بتمس كها

ّلديهاّومقاومت ّالش فافية ّوضعف ّاآلخرين ّعلى ّاالنفتاح ّوعدم ّاحلوار ّتشجيع ّوضعف ّللت غيي، ها
وابتعادهاّعنّعملّالفريق،ّوعدمّثقتهاّبالغيّوضعفّتفويضهاّللص الحياتّواحتكارهاّللمعلومات،ّ

إىلّّأوّبفئةّحمدودةّجد اّمنّاألشخاصّوضعفّرغبتهاّيفّالت عاملّمعّالت كنولوجياّاحلديثة،ّمم اّيؤد ي
ّتشجيعهّيفّاملنظ مة،ّوعليهّيتطل بّالت عل مّالت نظيميّقياداتّحتويلي ةّ عدمّإقباهلاّعلىّالت عل م،ّأوّح ى 

                                     
 .62ّ–64ّ،ّصّصّمرجع سبق ذكرهعادلّهاديّحسنّالبغدادي،ّهاشمّفوزيّدباسّالعبادي،ّّ-ّ(1)
ّكاظمّمحودّالفرجيات،ّموسىّسالمةّاللوزي،ّ-ّ(2) ،2006ّدارّإثراءّللنشرّوالتوزيع،ّاألردنّ،.ّاألردن.ّ“ّأنعام الشهابي الّسلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة"خضي

 .217صّ
 .61،ّصّمرجع سبق ذكرهعادلّهاديّحسنّالبغدادي،ّهاشمّفوزيّدباسّالعبادي،ّّ-ّ(3)
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والقيادةّالت حويليةّهيّالقيادةّاليتّهلاّقدرةّفائقةّيفّاإلحياءّّّ(1).ّمرنةّتشج عّعلىّالت عل مّوتتفت حّعليه
وأهم ّماّميي زهاّهوّاألثرّ.ّاملنظ مةّلالرتقاءّباألداءّللمرؤوسنيّللقيامّبأفضلّماّميكنّمنّجهودّلصاحل

ّ.ّاالستثنائيّاخلارقّعلىّاملرؤوسني
ّألحداثّّ ّخاص ة ّقدارت ّذات ّبكوّنا ّتتمي ز ّلكن ها ّالكاريزمي ة ّالقيادة ّتشبه ّالت حويلي ة القيادة

ىّاستخدامّالتغ ييّوحتقيقّاإلبداعّعنّطريقّتنظيمّحاجاتّاملرؤوسنيّواهتماماهتمّومساعدهتمّعل
القيادةّالت حويليةّختلقّ.ّطرقّجديدةّحلل ّاملشاكلّالقدميةّوتشجيعهمّعلىّمناقشةّاحلالةّالر اهنةّدائما

ّاملنظ مةّ ّرسالة ّيف ّالت غيي ّقيادة ّعلى ّقدرهتا ّعن ّفضال ّواملنظ مة ّاملرؤوسني ّصعيد ّعلى ّمهم ا تغييا
ّ.ّّواسرتاتيجياهتاّوهيكلهاّوثقافتها

القيادةّالتحويليةّتواجهّحتد ياتّإداريةّمستمرةّحتاولّباستمرارّأنّتطو رّجوانبّشخصي ةّّإنّ 
ّامتالكّالس ماتّالقياديةّواملعرفةّبالس لوكياتّالقياديةّوالعواملّ للت عاملّمعّهذهّالت حد يات،ّوهناّفإن 

ّامل ّيعينّأن  ّوهذا ّللن جاحّيفّمهم اتّأصبحتّمعقد ة ّالّيكفيّلوحده ديرّجيبّأنّيكونّاملوقفية
ّّمتهيئا ّباخلصائص ّتتمت ع ّأن ّيفرتض ّالث قة ّوبناء ّباألداء ّروحي ّإحيائي ّلدور الر ؤية،ّّ:التا ليةللقيام

 (2)ّ.اخليالّاألخرين،ّخصوبةالر مزيةّلتمكنيّّالكاريزما،
ّ

 :نمط الّتسيير المركزي .3
ا ّأّن  ّعلى ّتعريفها ّت  ّحيث ّاإلداري ة، ّاملركزي ة ّتعريف ّمن ّلنا ّالقرار،ّ"ّ:البُد  ّصالحي ات حصر

ّبالبتّ  ّتنفرد ّرئيسي ة، ّواحدة ّسلطة ّيد ّيف ّالدّ ّوجتميعها ّاالختصاصات ّمجيع ّالوظيفةّيف ّيف اخلة
ا"اإلداري ةّعنّطريقّممث ليها ّكماّت ّتعريفهاّعلىّأّن  جتميعّالسُّلطاتّيفّيدّهيئةُّمعيَّنة،ّأوّشخٍصّ:ّ،

ّّ(3)ّ.واحد
ّ

ّّ(4):ومنّأبرزهاّماّيأيتالجدير بالذكر أّن لإلدارة المركزيّة العديد من العيوب،  من
 

 ّّمم ا نيا، ّالدُّ ّاإلداري ة ّاملستويات ّيف ّاملوجودين ّاألعضاء ّلدى ّاالت كالية ّنشوء ّإىل ّاملركزي ة ّتؤد ي قد
 .ّيساعدّعلىّضياعّاألفكار،ّوتعطيلّاالبتكارات

 ّكبٍيّمنها نظَّمةّبأكملها،ّأوّقطاٍع
ُ
 .ّيؤثِّرّالقرارّالفاشلّعلىّامل

                                     
 .166،ّص2001ّ،دارّالصفاءّللنشرّوالتوزيعّ،ّاألردن ،0،ّط" إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة"عمرّامحدّاهلمشري،ّّ-ّ(1)
 .422،ّص2006ّ،ّدارّالفكرّالعريب،ّاّلقاهرة،ّمصر،2ّ،ّط”وعالميا عربيا: علم النفس الصناعي والتنظيمي“حممودّالسيدّأبوّالنيل،ّّ-ّ(2)
 .بتصر ف.02ّ-06،ّصّص2007ّ،ّجامعةّمصطفىّإسطنبويل،ّمعسكر،ّاجلزائر،ّ"التنظيم اإلداري في الجزائر"ّجية،ھمحديّخدجية،ّوبلحاجّّ-ّ(3)
 .،ّبتصر ف02-07،ّصّصّمرجع سبق ذكرهخالدّبنّفيحانّاملنديل،ّّ-ّ(4)
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 نيا  .ّقدّينسىُّمتَّخذّالقرارّيفّاملستوياتّالُعلياّبعضّالعواملّاملهم ةّلدىّاملستوياتّالدُّ
 ّتؤد يّاملركزي ةّإىلّخفضّالروحّاملعنوي ةّلدىّالرؤساءّيفّاملستوياتّاألدىن. 
 نظَّمةحتدُّّاملركزي ةّمنّتكوينّجم

ُ
 .ّموعةّبديلةّمنُّمتَّخذييّالقرارّيفّامل

 

ّ:أيضاّسلبيات المركزيةومنّ
 

 ّتتسبَّبّاملركزي ةّيفّوجودّمشاكلّمالي ة،ّوروتيني ةّمنّشأّناّتقليلّفرصّالنجاح. 
 ّالُّتشجِّعّاملركزي ةّعلىّحتقيقّاالستقاللّالذايت ّيفّاإلدارة. 
 ّ(1)ّ.اإلداراتتدعوّاملركزي ةّإىلّالسلبي ة،ّوالّتساعدّعلىّحتقيقّاملشاركةّاإلجيابي ةّبنيّ 

 

ّيفّ ّاإلفراط ّألن ّوذلك ّاملنظمات، ّمن ّالعديد ّمنها ّتعاين ّصحية ّغي ّظاهرة ّاملفرطة املركزية
ّ ّوباقيّاملستوياتّاإلدارية ّالعليا ّبنيّاإلدارة ّكبية ّيعينّاإلبقاءّعلىّمسافة األخرى،ّوضعفّاملركزية

ّوإبداعاهتم،ّ ّطموحاهتم ّوقتل ّللعاملني، ّاملعنوية ّالروح ّاخنفاض ّإىل ّيؤدي ّما ّوهذا ّاالتصال، عملية
ّأهمّ ّمن ّتعد ّاليت ّالعملية ّهذه ّالعاملني، ّمتكني ّعملية ّمن ّحيد ّمما ّالتفويض، ّعملية ّأمهية وجتاهل

 .الركائزّاليتّيقومّعليهاّبناءّاملنظمةّاملتعلمة
وعام ة،ّعاملّمعهمّيفّضوءّأنظمةّشاملةّللتّ ّاألشخاصجتاهلّالفروقّالفرديةّبنيّّإىلباإلضافةّ

ّ(2).ّفنيّوطرحّمبادرهتمّوأفكارهمةّمتكنيّاملوظّ منّعمليّ ّاّحيدّ لطات،ّممّ يةّتفويضّالسّ أمهّ ّلوجتاه
 

 :المنّظمةثقافة  .4
ّفإّنّ  ّاآلشخاص، ّسلوك ّتوج ه ّقو ة ّكوّنا ّالت نظيمية ّالث قافة ّإن  ّا ّتكون ّالت عل مّقد ّلعملية معيقة

ّ اّ(Mabey et all)عندماّتكونّثقافةّغيّداعمة،ّإال ّإن  تعبيّعنّقيمّاألفرادّذويّّعر فهاّعلىّأّن 
ّكماّرّبدورهاّيفّاجلوانبّامللموسةّمنّاملنظّ مةّما،ّهذهّالقيمّتؤثّ فوذّيفّمنظّ النّ  مة،ّويفّسلوكّاألفراد،

 (3)ّ.ومنظ مـاهتمدّاألسلوبّالذيّينتهجهّهـؤالءّاألفـرادّفـيّقـراراهتمّوإداراهتـمّملرؤوسـيهمّحتدّ 

                                     
المركزية والالمركزية في اإلدارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومّية في محافظات "رشيدّخالدّراشدّمنصور،ّّ-ّ(1)

ّكليةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّالنجاحّالوطني ة،ّنا شهادة لنيل ،ّمذك رةّمقد مة"شمال الضّفة الفلسطينّية ،ّصّص2006ّبلس،ّفلسطنيّ،ماجستيّيفّاإلدارةّالرتبوية،
 .بتصر ف.27-40ّ

 .006،ّص2006ّ،ّ(6)،ّعّ(66)،ّمجّمعهدّاإلدارةّالعام ة،ّ"إدارةّاملعرفةّوتطويرّاملنظمات"ّعامرّخضيّالكبيسي،ّ-ّ(2)
,ّ(76ّ)،ّعّجملـةّاإلدارةّالعام ة،ّ"اهليئةّامللكيةّللجبيلّوينبعّوشركةّسابل:ّأمهيةّقيمّاملديرينّفـيّتـشكيلّثقافـةّمنظمتنيّسعوديتني."ّعبدّالرمحنّأمحدّهيجانّ-ّ(3)

 .06صّ,0662ّ
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ّالثّ ّإنّ  ّالتّ مفهوم ّميثّ نظيميّ قافة ّأليّ لّحتدّ ة؛ ّكبيًا ّالتّ ّيًا ّوينبثقّهذا ّغيّحدّ تنظيم، ّكوّنا يّمن
سيب،ّباتّالنّ زّبالثّ كانتّتتميّ وحركةّدائمـة؛ّوإنّّّّمستمرّ ظاهرةّللعيانّوإنّكانتّمدركة،ّوهيّيفّتغي ّ

سيةّوغيّنظيماتّالرّ ةّللتّ قافاتّالفرعيّ عّالثّ د،ّوبتنـوّ عدّ زّبالتّ اّتتميّ أّنّ ّيتهاّإالّ وهيّرغمّعموميتهاّوكلّ 

 (1)ّ.املنظ مةدّاّيهدّ ةّأحيانًاّأخرىّممّ ةّأحيانـاًّوغيـرّموضوعيّ سيةّاليتّقدّتكونّمتضادّ الرّ 
مةّومنطّائدةّبنيّأعضاءّاملنظّ نظيميّوالعالقاتّالسّ يفّطبيعةّاملناخّالتّ ّالث قافةّالت نظيميةّلتتمثّ ّو

ّالسّ  ّوالتّ القيادة ّوالعادات ّاالتصال، ّومنط ّالسّ ائدة، ّوالقيم ّالثّ قاليد ّهذه ّمساندة ّودرجة قافةّائدة،
ةّةّعلىّمنعّعمليّ اتّسلبيّ قافةّمباّحتويهّمنّمفرداتّوقيمّوعادنظيمي،ّفقدّتعملّهذهّالثّ مّالتّ علّ للتّ 
مّعلّ ةّداعمةّلربامجّإدارةّاملعرفةّوالتّ مةّتكوينّثقافةّتنظيميّ مّأوّإعاقتها،ّفمنّاملفروضّعلىّاملنظّ علّ التّ 
ّ(2).ّنظيميمّالتّ علّ يةّالتّ علىّتعظيمّأمهّ ّنظيمي،ّوأنّتعملّعلىّنشرّالقيمّاليتّتدلّ التّ 

ّهذهّّ،نظيميةالوحدةّالتّ ةّتعملّعلىّةّقويّ تنظيميّ ّثقافةّقيمةّظهورّ ةّالّتسمحّقافةّالقويّ الثّ أن 
ّفرعيّ بتعدّ  ّثقافات ّألنّ د ّمتباينة ّالثّ ة ّتثق ّمل ّإذا ّالفرعيّ ه ّاملتعدّ قافات ّاملنظّ ة ّيف ّاملوجودة ّببعضهاّدة مة

ّفإنّ  ّتتعاون ّومل ّتنظيميّ ّالبعض ّصراعات ّإىل ّسيقود ّوبالتّ ذلك ّستؤثّ ة ّالفاعليّ أكيد ّعلى ّواألداءّر ة
 .مةللمنظّ 

ّالتّ الثّ ّدّمارتولّومارتنّأنّ وقدّأكّ  ّتأثيّإجيايبّعلىّاملنظّ نظيميّ قافة ّهلا ّوالسّ ة ظيميّلوكّالتنّ مة
ّالتّ والفعاليّ  ّة ّإميانًا ّبنيّالعاملنيّحبيثّيؤمنّهبا ّتكونّمشرتكة ّوعندما ّتصبحقدّّ(3)ّ.عميقاًّنظيمية،

ّالتّ الثّ  ّقافة ّاملنظ مة،يمعّ نظيمية ّيف ّللت عل م ّّقا ّثقافة ّأن  ّاملنظ مة ّتعتقد ّوحماولةّعندما ّباخلطأ االعرتاف
الّتساعدّّةفافيةّواملصداقيّ النفتاحّواملشاركةّوالشّ تقل لّمنّشأّنا،ّفثقافةّتنظيميةّتفتقرّلّتصحيحه،

ّكــاظمّمحــود)وّّ(خليــلّحســنّحممــدّالشــماع)اّأمّــ ّ.ّالبتةّيفّمنوّوانتشارّالتعل مّالت نظيمي ّ(خضــي
قاليـدّقافيـةّوالعـاداتّوالتّ ورّالـذيّتلعبـهّالقـيمّالثّ نظيميـةّيفّضـوءّالـدّ قــاتّالتّ يقــدّدرســواّمفهــومّاملعف

البناءّاالجتمـاعيّوالعالقـاتّّماتّإذّيرونّأنّ ومـاّيـنجمّعنـهّمـنّالتأثيّعنهّيفّسلوكّاملنظّ ّاجملتمعيفّ

ّفيـهّوالقـيمّواألعـرافّوالتّ السّ  ّكبـيّيفّطبيعــةّسـلوكّاملنظّ قاليـدّتـؤثّ ـائدة مـاتّواألفـرادّعلـىّرّبشـكل
ّتتـأثّ ّحــدّ  ّكمـا ّاهلياكــلّالتّ سـواء، ّبـاملتغيّ ر ّعمومـا ّفانظيميـة اميـةّمعـاتّالنّ جملتاتّواآلثـارّاالجتماعيـة،

ّبسـيادةّالعالقـاتّالشّ تتّ  ّإىلّأنّ سـمّعمومـا لعالقـاتّاالجتماعيـةّالقائمـةّـزّلـابعّاملميّ الطّ ّخصـيةّنظـرا

                                     
(1)

 .24صّ,2002ّ,ّاملناهجّللنشرّوالتوزيع،ّعم ان،ّاألردنّ،ّدار6طّ،"مفهومها، مصادرها، خصائصها، مجاالتها: الثقافة اإلسالمية"عزميّطهّالسيد،ّوآخرون،ّ-
 .022،ّص2004،ّعم ان،ّاألردن،0،ّدارّاسامةّللنشرّوالتوزيع،ّط"التنظيم االداري"ّزيدّمنيّعبودي،ّ-ّّ(2)
 .027ص،ّسبق ذكرهمرجع عبدّاملعطيّحممدّعساف،ّّ-ّ(3)
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أثيّعلىّاّيفّالتّ دوراّمهمّ ّاجملتمعقافيةّيفّاتّالثّ يـرتبطّبالعائلـةّوالعشـيةّوالقبيلـةّوكذلكّتلعبّاملتغيّ 
مـةّهـيّوليـدةّعلـىّحتقيـقّأهـدافهاّواختـاذّالقـراراتّفيهـا،ّفاملنظّ هتاّماتّمنّحيثّقدراّسلوكّاملنظّ 

ّالسّ الثّ  ّقافـة ّـائدة ّأنّ ّّاجملتمعيف ّالتّ  ّكمـا ّواقع ّنتاج ّهم ّأنفسهم ّفيها ّالعاملني ّالثّ األفراد قايفّكوين
ّّ(1)ّ.مجتمعلل

ـائدة،ّـواهرّالسّ وسلوكهمّوكيفيةّمعاجلتهمّللمشـكالتّوالظّ ّهتمكوينّإذاّيفّقرارارّذلكّالتّ يؤثّ 
متباينـةّيفّمعاجلـةّاملشـكلةّالواحـدةّمـاتّإىلّانتهـاجّسـبلّوهـذاّمـاّيـدعواّالعديـدّمـنّاملـدراءّيفّاملنظّ 

لّحصــيلةّحضــاريةّوثقافيــةّالــوالءّتشـكّ بّهلاّالفــردّأوّيـدينّّبهاقافيــةّالـيتّيــؤمنّـالقــيمّالثّ ّحيـثّأنّ 
ّوآمــنّاســتمدّ  ّالتّ ّهباها ّأوّالقبيلــةّأوّمــنّخــاللّاحلقبــة ّكنــفّاألســرة ّالــيتّعاشــهاّيف ّاجملتمعارخييــة

ّ ّ(2)ّعموما ّأّنّ ، ّتشكّ كما ّالفكريّوالسّ ا ّالـدّ لّاإلطار ّأثـره ّفيه ائمّيفّحقـلّلوكّالذيّميارسّالفرد
ّوالـرتاثّيفّ ّكجـزءّمـنّالنظـامّاألكـربّتسـتجيبّملتغـياتّاحلضـارة ّفاملنظمة ّاإلنسانية، اجملتمعّاحليـاة

ّتعــاجلّالظّ  ّمـا بويــةّقافيــةّوالرتّ قاليــدّالثّ ةّيفّإطــارّالقــيمّواألعــرافّوالتّ ــواهرّواملشــكالتّاإلداريــوغالبـا

الّّــفّاملطلــوبّمنهــاّومــنّثّ كيّ ــائدة،ّفاملعاجلــةّمبعــزلّعــنّهــذهّاملتغــياتّتتجــاوزّاالســتجابةّوالتّ السّ 
ّيتّ  ّهنـا ّومـن ،ّ ّأنّ تســتطيع ّجبـالء ّاملنظّ ّضـح ّحتقيـق ّ ّتسـتطيع ّال ّالنّ مـة ّالفعاليـة)جـاح والكفـاءةّ(

ّ.(3)ّ.املطلوبـة
ّ

 :الماّدية اإلمكانياتضعف  .5
ماتّاليتّلديهاّوفرةّماليةّتقومّنظيمي،ّفاملنظّ مّالتّ علّ يّاإلمكاناتّاملاديةّدوراّبالغاّيفّالتّ تؤدّ ّإذ

ّللتّ  ّخدمة ّيلزم ّما ّمجيع ّالتّ علّ بعمل ّالتّ م ّجبلب ّتقوم ّحيث ّالالّ نظيمي، ّقنيات ّلذلك وتقدميّزمة
ّكافّ التّ  مة،ّفتعملّعلمّإىلّمجيعّأفرادّاملنظّ لنقلّالتّ *ّ(ّالت علموكالءّ)علمّة،ّوتوظيفّأفرادّللتّ سهيالت

ّالتّ  ّتشجيع ّالتّ على ّفرص ّتوفي ّخالل ّمن ّعام ّبشكل ّالالّ علم ّالوقت ّومنح ّألفرادها ّاجملاين زمّعلم
ّ(4)ّ.مكاناتّاملاديةّاحملدودةمةّذاتّاإل،ّوعكسّذلكّاملنظّ ...لذلك،ّومكافأةّاإلجنازّواإلبداع

ّامليزانيّ يؤدّ  ّمهمّ يّتوافر ّدورا ّيفّجناحّبرامجّالتّ اتّاملناسبة ّالتّ علّ ا ّتساعدّم ّإذ نظيميّوتطويره،
ّامليزانيّ  ّالالّ اتّعلىّتوفيّالتّ هذه ّالبحثّالعلميّالذيّيعدّ قنياتّواألجهزة ّوتطوير ّيفّّزمة، أساسا

                                     
ّكاظم،ّّ-ّ(1)  .062،ّصمرجع سبق ذكرهخليلّحسنّالشماع،ّمحودّخيضر
 .الصفحة نفسها،ّالمرجع نفسهّّ-ّ(2)
 .066،ّصّالمرجع نفسهّ-ّ(3)
 .022،ّصّّمرجع سبق ذكرهحممدّبنّعليّإبراهيمّالرشودي،ّّ-ّ(4)
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ّتوظيفّاألفرامّالتّ علّ التّ  ّالتعّ مة،ّوعلىّبناءّمنظّ مّإىلّمجيعّأفرادّاملنظّ علّ دّلنقلّالتّ نظيمي،ّوكذا مّلّ مة
عليمّألفرادها،ّومكافأةّاإلجنازّواإلبداع،ّوعلىّعكسّذلكّتكونّمّمنّخاللّفرصّالتّ علّ وتشجيعّالتّ 

ّيةّحمدودةةّذاتّإمكانياتّمادّ مّ املنظّ  ّالبنيّ . ّتوافر ّالتّ عدم ّالتّ حتية،ّوخاصّ ة ّة زمةّالالّ ّوكنولوجيةّمنها
 .متعل مةّمةنظيميّوبناءّمنظّ مّالتّ علّ لتحسنيّعمليةّالتّ 

ّ

 
ّ

 :نظيميم التّ علّ مة بالتّ عدم رغبة المنظّ  .6
مة،ّفهيّراضيةّةّمتعلّ نظيمي،ّوالّتريدّأنّتصبحّمنظمّ علمّالتّ التّ ّمةّتبينّ حيثّالّتريدّاملنظّ ّ

ةّيفّإجراءاتّاتّمهمّ تستلزمّتغيّ مّتطبيقّأفكارّجديدة،ّقدّعلّ بّالتّ إذّيتطلّ ّ(1)ّ.ّوقانعةّمباّلديها
ّاّالعملّوآلياته،ّأوّيفّبعضّالعالقاتّالقائمة،ّأوّيفّطريقّنقلّاملعلوماتّوإيصاهلاّإىلّاآلخرين،ّممّ 

ّ

ّيولّ  ّالتّ قد ّهلذا ّاملقاومة ّمن ّنوعا ّالتّ د ّعملية ّمقاومة ّث ّاألفراد، ّلدى ّعلمغيي ّمستوىّ. على
 (2).ّةاجملتمعّوالبيئةّاخلارجيّ 

ماتّضعفّاهتمامّاملنظّ :ّلتوايلنظيميّيفّهذاّاجملالّنذكرّعلىّاّ مّالتّ علّ قاتّالتّ يمعّومنّأهمّ 
ّبالنّ املماثلةّيفّالتّ  ّاملواردّوحمدوديتها،ّممّ قلّ ّ.والت قليدسخّعلمّواكتفائها ّيضعفّمنّبرامجّالتّ ة دريبّا

ائدةّيفّالبيئةّاخلارجيةّوالقانونيةّالسّ ياسية،ّواالجتماعية،ّواالقتصادية،ّروفّالسّ الظّ ّ.املستمرعليمّوالتّ 
ّ.(3).ّماتّداخلّالقطرّأوّخارجهةّنقلّاملعلومات،ّونشرهاّبنيّاملنظّ مة،ّواليتّقدّتعيقّعمليّ للمنظّ 

ّ

 : الّتعّلم الوهمي .7
ماتّفيماّيسميهّليفيتّنظيميّبوجهّعامّهوّوقوعّاملنظّ مّالتّ علّ منّأكثرّالعقباتّاليتّتواجهّالتّ 

ّ ّالت عل م ّالتّ ّ(4)ّ،الومهيومارش ّهذا ّاملنظّ علّ ويظهر ّتلجأ ّعندما ّّ–ماتّم ّقصد ّأو ّجهل إىلّّ–عن
ّالنّ  ّتّ تفسي ّاليت ّالتوصّ ّتائج ّإليها ّّ–ل ّخاطئة ّأّنّ ّ–بطريقة ّتتوهّ على ّعندما ّأو ّجناح، ّالنّ ا جاحّم

ّتصرّ الرّ ّعلىّأوضاعهاوحتاولّاحلفاظّ ّعندما ّأو ّالنّ ّاهنة، ّعلىّجعلّهذه ّناجحة وقابلةّتائجّخربة
مّالومهيّويدعوّعلّ نظيميّوينشرّالتّ مّالتّ علّ وهذاّالوهمّيعوقّالتّ .ّكرارّواحملاكاةّخالفًاّللواقعّالفعليللتّ 

                                     
 .022،ّصمرجع سبق ذكرهإبراهيمّاخللوفّامللكاوي،ّّ-ّّ(1)
 .164،ّصمرجع سبق ذكره عمرّامحدّاهلمشري،ّ-ّ(2)
 .167-164،ّصّصّالمرجع نفسهّ-ّّ(3)
 .06،ّصّّمرجع سبق ذكرهفطيمةّالزهرةّبريطل،ّّ-ّ(4)
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ّالتّ  ّتطبيق ّإىل ّبفخّّ(1)ّ.الفاشلةجاربّاآلخرين ّيسمى ّما أوّّ(Competency Trap)ّالكفاءةوهذا
ّ(2).ّعلمّالومهيجاحّالذيّيقودّاىلّالتّ النّ 

واإلبالغّعنّجناحاهتمّواعتقادّبعضّّ(positive image)ّمييلّاالفرادّحلمايةّصورهمّاإلجيابيةّقد
ّاألفرادّ ّحاجات ّتنو ع ّاىل ّباإلضافة ّوالت فاوت ّللقو ة ّومصدر ّفردية ّملكية ّاملعرفة ّأن  ّاملنظ مة عمال

تغييّالط رقّاملعتادةّالن فسيةّوالختالفهمّمنّحيثّالقدرةّعلىّالت مكنيّيفّبعضّأنواعّاملعرفةّوصعوبةّ
 (3)ّ.للعملّعندّالت شاركّوالقلقّمنّحدوثّالفوضىّوفقدانّاالستقرار

ّنتائجّاألفعالّ ّاملنظمةّالّتفسرّسوىّنادرا فتحدثّومهيةّالتعليمّمنّخاللّالتجربةّحيثّأن 
ّالعم الّالّيعّو ّيتحملهاّجزءّمنّالنظام،ّفعلىّسبيلّاملثالّفإن  ّما دونّاىلّاألكثرّومهيةّواليتّغالبا

ّ.(4)ّ.التصميمّعندماّيكونّهناكّقلقّحولّسعرّمنتوجّموجود
ّ

 : املةؤية الشّ افتقاد الرّ  .8
ّ(5)ّالر ؤىّاليتّحيملهاّاملوظ فونّاملتعل قةّباملنظ مةّوبشأنّاألفرادّأنفسهمّالّتت فقّمعّنظرةّاملنظ مةّّّّّ

بالن فوذّواملقدرة،ّمما ّجيعلّاألفرادّيتنازعونّبّعلىّافتقادّالن ظرةّالش املةّتوليدّشعورّداخليّترتّ ّوقد
حولّمصادرّاملعلوماتّوالس لطةّوالت حك م،ّوهذاّيعيقّالت عل مّالت نظيميّالذيّيتطل بّاملشاركةّوالعملّ

ّ(6).ّاجلماعيّالت عاوين
ّتتّ ّّّّّ ّاملتعل مة ّاملنظ مة ّاجلإن  ّبني ّمشرتكة ّالر ؤية ّهذه ّجتعل ّبطريقة ّاملشرتكة ّبالر ؤية ّميعسم وهذاّ.

خالفاّللمنظ ماتّاليتّتكونّالر ؤيةّفيهاّمبعثرةّمثلّصورةّمقط عةّمما ّيبد دّجهودّالش ركةّيفّاجتاهاتّ
ّ ّفقدّالّتكونّرؤيةّّ(7)ّ.ومتضاربةمتعارضة ّاألفراد، ّقويّجلميع ّهيّحمر كّوحمف ز ّاملشرتكة ّالر ؤية إن 

                                     
 .006،ّصّمرجع سبق ذكرهعامرّخضيّالكبيسي،ّ:ّ،ّنقالًّعن22:ّ،ّصّمرجع سبق ذكرهحممدّبنّعليّإبراهيمّالرشودي،ّّ-ّّ(1)

ّالتنفيذينيّالذينّجيمعونّاملعرفةّويولد*ّ ّالتعلمّهمّأولئكّالذينّيشغلونّاملواقعّاألماميةّواملدراء ّويظهروّناّوكالء ّحينًا وّناّوجيددوّناّوهؤالءّخيفوّنا
 .021،ّصّمرجع سبق ذكرهإبراهيمّاخللوفّامللكاوي،ّ:ّنقالًّعن.ّأحياناًّأخرى

 .006،ّصّّمرجع سبق ذكرهعامرّخضيّالكبيسي،ّّ-ّ(2)
ّكقائدّتعليميّمنّوجهةّنظرّاملعلمنيّيفّاألردن"عليّحممدّجربان،ّّ-ّ(3) ّكمنظمةّمتعل مةّواملدير ،ّجامعةّاليموك،ّإربد،ّاألردن،ّجملةّاجلامعةّاإلسالمية،ّ"املدرسة

  .612ّ–616ّصّص2000،2ّّ،ّع،06ّمج
(4)  - Brilman Jean," Les meilleures pratiques de management  " , 4 ème éd, Edition d’Organisation, 2003, p 458. 
(5)  -.  Steiner Lars, Organizational dilemmas as barriers to learning, The Learning Organization, v 5 · n 4, 1998, p193. 

 .26،ّصّمرجع سبق ذكرهحممدّبنّعليّإبراهيمّالرشودي،ّّ-ّّ(6)
 .76،ّصّّمرجع سبق ذكرهعادلّهاديّحسنّالبغدادي،ّهاشمّفوزيّدباسّالعبادي،ّّ-ّ(7)
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ّحتريرّوترسيخّهدهّالقائدّمشرتكةّمعّأولئكّالذينّيقودهم،ّفاألساسّيفّ املنظ ماتّاملتعل مةّأنّيتم 
ّ.الر ؤيةّواملتعل قةّمبستقبلّاملنظ مةّجلميعّأفرادّالت نظيم،ّفالر ؤىّالّميكنّإمالؤهاّعلىّاالفراد

ّ

 

 :الّتنظيمي الّتعّلم معيقاتسبل مواجهة 
 تأيت اتاخلطّو وهذه نظيمي،التّ  معلّ التّ  قاتيمع من للحدّ  اخلطوات من مبجموعة (سينج)يوصي

 (1):ّيليّكما
 ّويف مات،املنظّ  بيئة ستشهدها اليت واخلارجية اخليةالدّ  واالحتماالت عاتوقّ التّ  حول مسح إجراء

ّاملستقبل يف حتدث أن ميكن مستقبلية التحتوّ  أو مستجدات أية أو مشكلة أية تشخيصّيتمّ  ضوئها
ّاحللول من جمموعة ودراسة بوضع مةاملنظّ  وقيام مواقف، من عليها بيرتتّ  وماّالبعيد، أو القريب

 .عةاملتوقّ  غياتالتّ  جتاهّبه تقوم أن ميكن وما زمة،الالّ 
 واألمناط واملعايي بالفرضيات شكيكوالتّ  ؤالالسّ  على العاملني عتشجّ  تنظيمية ثقافة إجياد 

 أن عمتوقّ  هو ملا وفاعليتها مالءمتها ومدى املشاكل حلّ  وطرق العمل وطرق ائدةالسّ ّواألساليب
 واملنطقية املعقولة باحلدود تكون أن جيب ولكن واالكتشاف للمعرفة مفاتيحهّهذ تعتربّحيث حيدث،

 أية على سرت ّالتّ  وعدم فافيةالشّ  اتباع على العاملني حثّ  جيب كما معقولة،ّاملطروحة احللول تكون وأن
ّ ّ.كانت مهما تواجههم مشكلة

 أحادية قليديةالتّ  معلّ التّ  أساليب عن أمكن ما واالبتعاد ظرةالنّ  نائيةالثّ  احلديثة معلّ التّ  عمليات اعتماد 
ّّ.حديثالتّ  تعيق اليت املمارسات من رحرّ والتّ ّظرة،النّ 
  ّالوقائي احلديث والفكر االنفتاح على تعتمد اليت االسرتاتيجية واالجتاهات اخلطط إىل عطلّ الت 

 دائرة من قليديةالتّ  ماتاملنظّ  وإخراج معامله، وحتديد املستقبل صياغةّيف يسهم الذيّواالستباقي

 .تواجهها اليتواملشاكلّّجتاه فاعيةالدّ  لوكياتالسّ 
 ّاريةّاحلديثةّاالدتّالعمليةّالنظيميةّهيّعبارةّعنّمجيعّمدخقافةّالتّ الثّ ّأنّ الطالبّومنّهناّيرى

ّلتحقيقّ ّاملرجوّ ّاألهدافاليتّتعملّعلىّختريجّبيئةّعملّمناسبة ّوهذه ّتشملّخالتاملدة، القيمّ:
 .نظيميةّالتّ ّالت نظيمية،ّاألعرافعاتّنظيمية،ّالتوقّ جتاهاتّالتّ اال،ّّنظيميةنظيمية،ّواملعتقداتّالتّ التّ 

ّ

                                     
 .040ّّ–040ّص ص ،ّمرجع سبق ذكرهامللكاوي،ّ اخللوف إبراهيمّ (1)

-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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 :خالصة الفصل        
 

ّكونّهذاّ منّالص عبّجد اّحتديدّإطارّنظريّموح دّحيق قّلناّالت عل مّيفّخمتلفّأنواعّاملنظ مات،
اجملالّيرتبطّبالفردّوالط بيعةّالبشريةّاليتّتتمي زّباالختالفّوالت قل بّمم اّجيعلّمنّالعسيّضمانّحر يةّ

معارفهم،ّمهاراهتمّوخرباهتمّبعضّاألفرادّيعتربونّمشاركةّّكوننشرّوتبادلّاملعارفّداخلّاملنظ مة،ّّ
الط ريقّاألولّللت خل يّعنهم،ّفبامتالكهمّاملعرفةّفهمّميتلكونّالقو ة،ّلذاّتظل ّجماالتّالبحثّاملرتبطةّ
ّهلاّ ّشامل ّمنوذج ّحتديد ّيعترب ّكما ّبنتائجها، ّالت كه ن ّويصعب ّالت عقيد ّشديدة ّعام ة ّبصفة باألفراد

ّ.أيضا شديدّالت عقيد
ّ ّالفصل ّهذا ّخالل ّحتديدّّاولناحمن ّوبالت ايل ّالت نظيمي، ّالت عل م ّوآليات ّعملية ّيف ّأكثر الت فصيل

األدواتّالال زمةّإلجناحّعمليةّنشر،ّتبادلّوتشاركّاملعرفة،ّوالت علمّمنّاألخطاءّالذيّيعتربّالسبيلّ
ّ.األمثلّلتحقيقّالت عل مّالفرديّواجلماعيّ

هّالّميكنّبأيّحالّن ّأنظيمي،ّغيّمّالتّ علّ ملصطلحّالتّ ّظريةصلّواجلذورّالنّ األقّإىلّطرّ التّ ّأيضاّحاولناّو
ّإثباتّأصلّاملصطلحّبدقّ  ّعنّمنّاألحوال، ّعبارة ّاليتّتّعرضها ّفاألفكار ّظهوره، ةّوالّح ىّفرتة

إسهاماتّّأنّ ّعلمّالتنظيمي،ّإالّ جمهوداتّلباحثنيّحاولواّمنّخالهلاّإرساءّاألسسّالنظريةّملفهومّالتّ 

ّدودةّنظراّالختالفّوجهاتّنظرّالباحثنيّبعضهاّعنّبعض،ّحمّهذهّاحملاوالتّتظلّ 
ملمارستهّّاملرتكزاتّاألساسيةّّو،ّمنّخواصّوأبعادّوعواملّاالهتمامّبهّالت عل مّأساسياتوحاولناّحصرّ

ّالتنظيميّكمرونة ّاملشجعةّاهليكل ّّوالقيادة ّثقافعلّ التّ على ّوكذا ّذلكّّ.ةنظيميالتّ ّتهم ّبعد منتقلني
ّ.ّريعهّوانتهاءّمبعيقاتّتطبيقهسومداخلّتخلطواتّتطبيقهّ

ّ
ّ
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 املفاهيمطرح  راسة، حيث ت  ظري للد  الن  الت صور و  املنهجي اإلطارإىل  ةابقالس   ولتطرقنا يف الفص

 .راسة، مع تقدمي منوذج الد  للت عل م الت نظيمي األساسية
إسقاط تلك  ، ت  املطروحة لألسئلةراسة والوصول إىل إجابات هنائية ق من فرضيات الد  للتحق  

تقسيم هذا  وسيتم   ،الت عل م الت نظيمي تطبيقمعيقات ، بدراسة امليدايناقع لو ظرية على االن   املضامني
 :إىلالفصل 
 راسة؛للد  المنهجية  اإلجراءات .1

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

 

  الميدانية؛ راسةعرض وتحليل نتائج الد   .2
 

من  ،نتائج الد راسة امليدانية اليت توص ل إليها بعد تطبيق أداهتاالب لط  ا يف هذا الفصل سيعرض    
ومعاجلتها إحصائيا باستخدام  ،نة على تساؤالت الد راسة امليدانيةأفراد العي   إجاباتخالل عرض 

وتفسريها يف ضوء اإلطار  تائج وحتليلهاالن  وصوال إىل  اإلحصائية،مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه 
 .اآلفاق واالقرتاحات، وأخريا تقدمي بعض راسةظري للد  الن  
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 :منهج الد راسة وأدوات جمع البيانات-أو ال 
 الدراسة، أداة بناء يف اعتمادها ت   اليت واملنهجية حتديد املنهج املتبع والط ريقة سنحاول

 نأ دون حتليلها، يف املستخدمة االحصائية االدوات اىل مشريين وحماورها، مكوناهتا باإلضافة لتحديد
 .صدقها وثباهتا قياس ننسى

 منهجية" كتابه يف أجنرس موريس دهاحد   اليت األسئلة أحد هو (1)"؟ اآلن لحد نعرف ماذا"
 راسة،الد   موضوع أو البحث مشكلة لتدقيق "عملية تدريبات اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث
 أجل من ودقيق مضبوط حبث موضوع حتديد منها ملقصدا يرجى أخرى، أسئلة ثالث إىل إضافة

 البدايات بصالح ألنه سليمة نتائج على واحلصول إجرائه، على والقدرة البحث يف السليم االنطالق
 النظري املستوى من لكل استطالعيا عمال تتطلب السؤال هذا على واإلجابة النهايات، تصلح

 راساتالد  ) نظريا اهرةالظ   عن نعرف ماذا عن يبحث حقيقته يف ؤالوالس   ، للظاهرة وامليداين
 ؟ الواقع ميدان يف اهرةالظ   عن نعرف وماذا ؟(فاتواملؤل  

 البالط   قام مباشرة املوضوع حتديد وبعد ؤال،الس   هذا على اإلجابة أجل ومن وعليه
 الذي ظري،لن  ا اإلرث نتكو   اليت اهرةبالظ   املتعلقة راساتوالد   البحوث على المكتبي باالستطالع

 الفكري البناء من املستمدة باإلشكالية قةاملتعل   الفروض وبناء املوضوع، وتدقيق حتديد يف أفادنا
 املرتبطة واملفاهيم األبعاد حتديد يف أفادنا كما ظري،الن   اثالرت   من عليه لاملتحص   وسيولوجيالس  

 لاملتحص   النظرية املقاربات خالل من اإلشكالية وحتديد للموضوع، ظريالن   اهليكل وتشكيل باملوضوع
 معاجلة من البالط   متكن اليت للموضوع، املنهجية املقاربة وحتديد راسات،والد   األحباث من عليها

 يف االنطالق ونقطة األساس حجر وضع أخرى جهة ومن جهة من هوتدقيق هضبطو  املوضوع
 الفروض، وتوضيح اإلشكالية كوينت خالل من امليداين، واملستوى ظريالن   املستوى على البحث،

 واليت ذلك يف باملشاركة املالحظة مستعمال مستمر بشكل الميداني باالستطالع الطالب قام وعليه
 اليت راتواملؤش   واألبعاد للمفاهيم ظري،الن   اإلرث من لدينا تبلور ما مقارنة من امتكن   خالهلا من

 اهرةالظ   على ةال  الد   لوكياتالس   خمتلف مالحظة تمت   كما البحث، أدوات بناء يف بعد فيما ساعدت
 .للبحث املكاين باإلطار قةاملتعل   املعلومات ومجع ،الد راسة حمل  

 
                                              

، 4002،وزيع، اجلزائر شر والت  ، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للن  "منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات عملية"موريس أجنرس،    -(1)
 .321ص
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   :منهج الد راسة -1
 أذهاننا إىل يتبادر ما لأو   ن  إف راسة،للد   حقيقوالت   البحث بغية نةمعي   ظاهرة أو ملوضوع حتديدنا عند
 والقواعد واملبادئ واإلجراءات، بل،والس   رقالط   ؟ هي ما يعين وهذا ؟ اهرةالظ   هذه سندرس كيف هو
 املنهج خالل من ذلك قويتحق   اهرة،الظ   دراسة يف خطواته وحتديد البحث توجيه جلأ من بعهانت   اليت

 .راسةالد   حمل   املوضوع حقيقة إىل للوصول أساسيا عنصرا يعد   الذي العلمي
ى الت حليل والت فسري الذي يهتم  بشكل دقيق بواقع مؤس سة دراستنا هذه دراسة وصفية تتحر  

سونلغاز وحقيقة مستوى تطبيق الت عل م الت نظيمي داخلها وحماولة كشف املعيقات الت نظيمية اليت حتول 
دون تطبيق الت عل م الت نظيمي هبا، هلذا اعتمدنا على رصد تاريخ شركة سونلغاز واالطالع على هيكلها 

انوهنا الد اخلي ، وألن  مصاحلها متشع بة وفيها تعد د للفئات السوسيومهنية انتهجنا املنهج الت نظيمي وق
الوصفي طابعا لدراستنا فهو طريقة منظ مة لدراسة حقائق راهنة متعل قة بظاهرة أو أفراد يف أوضاع 

بدراسة معي نة هبدف اكتشاف حقائق جديدة والت حق ق من صحة حقائق قدمية، فهذا املنهج يسمح 
 .الواقع كمي ا وكيفي ا

 

 :أدوات جمع البيانات .2
 األداة فيه تكون اليت واملعطيات البيانات من معني   نوع أداة ولكل   البيانات مجع أدوات دتتعد  

 دفق عةمتنو   اهرةبالظ   قةاملتعل   األساسية واملعطيات املعلومات ن  وأل األدوات من عن غريها فعالة
 ةواملقابلة واملالحظ رئيسية كأداة االستبيان استمارة البيانات، جلمع أدوات ثالث على اعتمدنا

 .معتمدة أداة كل استعمال لكيفية توضيح يلي وفيما ، مساعدة باملشاركة كأدوات
 

I. استمارة االستبيان 
 

ن سلسلة من األسئلة و الفقرات م أداة حبثية تتضم  ل من قد  أو   (Galton Francis)ثيعترب الباح
دف مجع املعلومات من هب ، وذلك ةد خالل فرتة حمد  قة مبوضوع معني  الفورية املتعل   و العبارات

حليل يف الت   االستمارةاستخدام هذه  ، ويتم  راسةاهرة أو املشكلة قيد الد  املبحوثني يف امليدان عن الظ  
 (1).اهرةنة عن هذه الظ  اإلحصائي للخروج بنتائج معي  

                                              
 ،التجارية وعلوم التسيري وكلية العلوم اإلقتصادية  ،مطبوعة" -منظور إحصائي –صميم و إعداد الدراسات الميدانية أساليب ت" ميلود وعيل، مصطفى طويطي ،  -(1)

 .4031، اجلزائر،  البويرة ،جامعة أكلي حمند أوحلاج
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 البيانات مجع يف الباحث عليها يعتمد اليت املنهجية الوسيلة راسةالد   يف املستخدمة األداة تعترب
 الد راسة طبيعة وبناء على املطروحة، الت ساؤالت عن االجابة ومفتاح الدراسة، من عي نة واملعلومات

 .بياناهتا جلمع أساسية كأداة االستبياناستمارة على  االعتماد ت   فقد وأهدافها
 أبعاد متثل اليت راسةالد   بفرضيات مباشرا ارتباطا ترتبط االستمارة ثيقةو  حتتويها اليت األسئلة إن
 امليدان، يف اهرةالظ   مؤشرات متثل اليت األسئلة من جمموعة إىل األبعاد تلك ترمجة خالل من الظاهرة

 البحث حمل   مستوى تطبيق الت علم التنظيمي يف الش ركة من بكل االستمارة أسئلة ارتبطت فقد وعليه
 .االستمارة واستعمال بناء كيفية عن أما ،فرضيات  حتتويان واللتان ،عيقات تطبيقهوم
 :التالية للخطوات وفقا وبناؤه االستبيان تصميم ت: الد راسة أداة بناء خطوات -
 من املراجع جمموعة على باالعتماد الدراسة موضوع حول والتساؤالت األفكار من جمموعة تكوين 

 .البحث من املنتظرة النتائج على عتماداوا السابقة والدراسات
 األويل شكله يف االستبيان صياغة ث   ومن ، عبارات، يف والتساؤالت األفكار بلورة. 
 وصياغتها استدراجية بطريقة ترتيبها ت   راتاملؤش   من جمموعة إىل وترمجتها راسةالد   أبعاد حتديد بعد 

 مع راسةالد   اتمتغري   ميكن قياس خالهلا نم ليتاو  حماور، على تقسيمها ت أسئلة، شكل على
 يف جاء ما فحسب جتريبية، استمارة بناء ت   املدروسة اهرةبالظ   العالقة ذات العبارات على االعتماد

 االستمارة ببناء القيام بعد هأن   "اجليالين وحسان سالطنية بلقاسم ل العلمي البحث أسس "كتاب
 من جمموعة على املبدئية االستمارة جتريب جيب " لالستمارة ةالعام   للمبادئ وفقا أسئلتها وترتيب

 عنها باحلديث االستمارة هلذه ضتتعر   وال نةالعي   ضمن بعد فيما تسأل أن جيب ال واليت نةالعي   أفراد
 (1) " .لآلخرين

 ميدان يف اهرةللظ   االمربيقي الواقع مع متوافقة حبث أداة بناء من ننامتك   جريبيةالت   االستمارة إن  
  .أخرى ناحية من االستمارة أسئلة وتدقيق وتنقيح راسة،الد  
 من  جمموعة ولتقدمي مصداقيتها، من للتأكد األساتذة من جمموعة على االستبيان استمارة عرض

 .املوضوع دراسة يف أمهية ذات االقرتاحات
 ل مقابلته بتقدمي استمارات االستبيانات؛ من خال قام الط الب :عن طريق التسليم باليد

جبمع  قامحلني االنتهاء من اإلجابة، ث  انتظربتوزيع النماذج عليهم، و  قامللمبحوثني، ومن ث 

                                              
 .98ص ، 2009 ،اجلزائر نونعك بن اجلامعية، املطبوعات ديوان ،(األول الكتاب)،العلمي البحث أسس اجليالين، وحسان سالطنية بلقاسم  -(1)
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مبساعدة رئيس قسم املوارد البشرية ورئيس قسم املالية واحملاسبة وكذا األوراق مرة أخرى، 
ة هلا جوانب الطريق هذهو (وكاالت 3) رؤساء الوكاالت التجارية املنتشرة على مستوى الوالية 

على مجوع  ظهرتاالنطباعات اليت بعض على  تعر ف الطالبإجيابية متعددة، حيث إن 
الطريقة صاحبها االهتمام باإلجابة من جانب  هذهاملبحوثني عند تدوين إجاباهتم، كما أن 

 املبحوثني
 يف الظروف اليتالطريقة هي األسلوب املثايل  هذهوتعد  :عن طريق المواقع اإللكترونية 

من  ذاالقيام هب وت  عند إعداد استمارة االستبيان ،  11مر ت بالبحث يف ظل  وباء كوفيد 
عن طريق كثري من التطبيقات املتعلقة  بعض املبحوثنيخالل التعامل بشكل شخصي مع 

 .إخل، .. واتساببالتواصل االجتماعي، مثل املاسنجر أو 
 ث ومن لالستبيان، احملكمني ار إليها األساتذةأش اليت الل غوية والت صحيحات التعديالت إجراء 

 .البحث استمارة بناء كيفية خيص   فيما هذا .النهائية صورته يف إخراج االستبيان
 : راسةمحاور أداة الد   -

 :من حماور أساسية (1)*تتكون أداة الد راسة يف شكلها الن هائي
 عي نة ألفراد والوظيفية الش خصية ائصاخلص واملتضم نة العام ة للمعلومات خص ص :األول المحور .أ

العمر، عدد سنوات اخلدمة، املستوى الوظيفي، املؤه ل العلمي ،االنتماء  اجلنس، ( الد راسة
  .(اجلغرايف

درجة تطبيق الت عل م التنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي والتنظيمي  لدراسة خصص :الثاني المحور .ب
 :يلي كما أبعاد ثةعلى ثال موزعة عبارات يضم ،والثقايف

 عبارات 00 له وخص صت البعد االستراتيجي :أوال -
 عبارات 00 له وخص صت البعد التنظيمي :ثانيا -
 .البعد هلذا عبارات 09 ختصيص وت البعد الثقافي :ثالثا -

 معيقات تطبيق الت عل م التنظيمي وذلك حتديد حاولنا احملور هذا خالل ومن :الثالث المحور .ج
 :كالت ايل موز عة عبارة 20 على اجملموع يف احملور اشتمل وقد أساسية، أربع ركائز ماداعت خالل من

                                              
 (01) رقم امللحق أنظر الن هائي شكله يف االستبيان حمتوى على لالطالع-* (1)
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 هذا لدراسة عبارات 04 بتخصيص قمنا وقدنوع التعل م كمعيق لتطبيق الت عل م التنظيمي  :أوال -
 البعد،

 رات، وقمناعبا 32 البعد هلذا خص ص وقدالهيكل الت نظيمي كمعيق لتطبيق الت عل م الت نظيمي  :ثانيا -
 .أربعة ركائز هي املركزية والر مسية والت خص ص والت عقيد بدمج اجلزء هذا يف

 هذا لدراسة عبارات 09 ختصيص وتالقيادة التنظيمية كمعيق لتطبيق الت عل م الت نظيمي  :ثالثا -
 .البعد

: أربعة ركائز هي بعدال افردنا هلذا وقدالث قافة الت نظيمية كمعيق لتطبيق الت عل م الت نظيمي : رابعا -
 .عبارة 44 البعد هلذا خص ص القيم واملعتقدات واألعراف وأخريا الت وقعات التنظيمية وقد

 :الدراسة أداة في المستخدم المقياس -
وهو عبارة عن مقياس  لقد ت  استخدام املقياس كأداة أساسية جلمع البيانات من عي نة الد راسة،

البي ض من أجل حتديد مستوى تطبيق الت عل م -والغاز الكهرباء مخاسي وج ه ملوظ في شركة ت وزيع
تطبيقه  دون حتول اليت والت حد يات الت نظيمي يف اجملال االسرتاتيجي والت نظيمي والث قايف والص عوبات

 .وكذا نوع الت عل م الت نظيمي املتوف ر
ن ه يتيح حر ية أكرب اخلماسي أل ( likert )  "ليكرت" مقياس وقد أقرتح احملك مون استخدام

 تنازليا تندرج نقاط مخس من يتكون والذي . للمستجيب يف اختيار نوعي ة ودرجة اإلجابة اليت يريدها
 كالتايل اخليارات حسب أوزان واملأخوذة االستبيان عبارات على اإلجابة درجة لقياس

 :كالتايل اخليارات أوزان
 درجات 5 =دائما               

 اتدرج 2 =غالبا -
 درجات 1 =أحيانا -
 درجات 4 =نادرا -
 درجات 3 =أبدا -

عدد ( / احلد األدىن –احلد األعلى ) =طول فئة املستوى : اإلحصائي ة املعادلة على وبناء
وأخر أو طول فئة  مستوى بني املدى وهو 0.9=2/5=3-5: الت الية املستويات حنصل على املعادلة

لدرجة املوافقة  املستخدمة للمجاالت وضع مخسة حدودولتحديد داللة املقياس فقد ت  . املستوى
 :على النحو الت ايل
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 لدرجة الموافقة المستخدمة المجاالت حدود يوض ح (05)رقم  الجدول
 درجة الت وف ر مجال المتوس ط الحسابي المـدى
 ضعيفة جدا ]3.9_ 3] األول
 ضعيفة ]4.0_3.8] الثاني
 متوس طة ]1.2_ 4.7] الثالث
 مرتفعة ]2.4_ 1.5] الر ابع

 مرتفعة جدا ]5_ 2.1] الخامس

  من إعداد الط الب: املصدر
 :راسةاإلحصائية في أداة الد   المعالجة أدوات -

 بناء على طبيعة الد راسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، ت  حتليل بياناهتا من خالل استخدام
 لتتمث   املستعملة اإلحصائية األدوات كانت ثحي( spss) االجتماعية للعلوم احلزمة اإلحصائية برنامج

  :يف
 لوصف مفردات الد راسة وحتديد نسب إجابتهم استخدام الت وزيع الت كراري والن سب المئوية. 
 على العي نة أفراد استجابات واخنفاض ارتفاع مدى ملعرفة استعماله ت الذي المتوس ط الحسابي 

رتتيب إجابات مفردات الد راسة لعبارات االستبيان الدراسة، ول متغريات من عبارات عبارة كل
 حسب درجة املوافقة،

 الد راسة عن املتوس ط  أفراد عي نة استجابات تشتت أو جتانس مدى ملعرفة االنحراف المعياري
 أكثر جتانسا األفراد استجابات كانت كلما الص فر، من االحنراف املعياري اقرتب احلسايب، فكلما

 صحيح، والعكس
 الذي نستعني به يف حتديد درجات املقياس الذي نعتمده يف الد راسة دىالم. 

 "خألفا كرونبا  "معامل على باالعتماد قام الط الب :"Alpha Cronbach "ألفا اختبار كرونباخ * 
 يعطي أن ميكن االتساق الد اخلي أين قياس خالل من عملية الث بات مقاييس أكثر من يعد   الذيو 

 0من )بصفة عام ة حبيث ترتاوح قيمته  األسئلة كل   ومع البعض بعضها مع سئلةاأل اتساق عن صورة
( 0.7)فان  املصداقية ضعيفة، وعندما تكون القيمة مساوية  (0.0)،و عندما تكون القيمة اقل  من( 3إىل

 (3)و يعد أكرب معامل هو)0.9)فان  املصداقية مقبولة، وتكون القيمة جي دة إذا كان يساوي أو يفوق 
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 أين عشوائية بطريقة اختيارهم ت   الد راسة عين ة من فردا 40 استجابات على االعتماد ت فقد وعليه .(1)
ت  تسجيل استجاباهتم على مرحلتني بعد ذلك ت  صب  بياناهتم يف برنامج احلزم اإلحصائية 

 أن ميكن البيانات عمج أداة ثبات αويف هذه احلالة فإن   α0.17=أين وجدنا قيمة   apssاالجتماعية 
 .مقبول بشكل ثابت أنه نقول
 بعد موافقة األستاذ –عرض املقياس يف صورته األولية  :(المحتوى صدق) الظاهري الصدق

وذلك للحكم على مدى صالحي ة املقياس وصدقه ومالءمته لقياس  .(2)املشرف وعدد من احملك مني
 .ما وضع ألجله

II. المالحظة دون المشاركة: 
الطالب على مالحظة اجلماعة دون مشاركتها يف أنشطتها ودون إثارة اهتمام وفيها حيرص 

م حتت املالحظة  . املبحوثني، ويكون االتصال بأعضاء اجلماعة مباشرا دون شعورهم بأهن 
III. المقابلة:  

 واجلدير للد راسة، الال زمة املعطيات خالهلا مجع من ت   اليت الوسائل أهم   إحدى املقابلة وتعد  
 وقد والت حليل، الش رح يف لرغبتهم االستبيان على املقابلة فض لوا من مسؤويل الشركة كثري أن   ربالذك
 .كبريا جتاوبا املقابلة أسلوب لقي

باإلضافة إىل بعض  الش ركةأجريت أغلب املقابالت احلر ة مع العم ال الذي يعملون يف  
وأيضا قسم احملاسبة  DGIS نظمة املعلوماتيةقسم تسيري األو قسم املوارد البشرية كاملقابالت األخرى  

لقد كان اهلدف من هذه الز يارات االستطالعية األوىل هو حماولة تنسيق األفكار الن ظرية DFC .واملالية
مع امليدانية ومعرفة العديد من املعلومات إلمتام اجلوانب الفكرية والن ظرية حول معيقات تطبيق التعل م 

 .البيض-والغاز الكهرباء وزيعالت نظيمي داخل شركة ت  
 
 
 
 

                                              
 300 . ص ، 2008 ردن،األ وزيع،والت   شرللن   وائل دار،" spss باستخدام األساسي االحصائي حليلالت  " ،جودة حمفوظ  -(1)
 مي أداة الد راسةبأمساء حمك   يوض ح قائمة (03)ملحق رقم  -)*( ((2))
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IV. السجال ت والوثائق:  
سامهت هذه األداة الرئيسية يف احلصول على الكثري من املعطيات املتعل قة بدراستنا من خالل 

 :االطالع على جمموعة من الوثائق والبيانات اإلدارية وكذا أرشيف املؤس سة من بينها
 .نلغازبيانات حول موقع ونشأة وتطو ر مؤس سة سو  
 .بيانات حول جمتمع الد راسة 
 .بيانات تتعل ق باهليكل الت نظيمي للش ركة 
 .بيانات حول اختصاصات ومهام رؤساء األقسام واملصاحل 
 .االطالع على االتفاقية اجلماعية والقانون الداخلي للمؤس سة 
 .بيانات حول إمكانات سونلغاز املاد ية والت قنية 
 .ونية للش ركةاالطالع على املواقع االلكرت  
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 :ومجاالتها الد راسة حقل-ثانيا 
 (:سونلغاز)الت عريف بميدان الدراسة : الد راسة حقل .1

تعترب سونلغاز من أهم املؤسسات الوطنية قياسا للقطاع الذي متارسه حيث ميس  نشاطها 
اب الوطين كما تأيت يف امل  رتبة الثالثة بعد سوناطرا  أغلب السكان وتغط ي معظم الرت 

SONATRACH نفطال  وNAFTAL من حيث رقم أعماهلا.  
 

  ماهية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز-أو ال
 ":سونلغاز"نشأة ونشاطات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز -3

ـي اجلزائــر، إن سونلغاز هو املتعامل التاريـخي يف ميدان التموين بالطاقة الكهربائية والغازية ف 
مســامهته فــي جتســيد السياســة الوطنيــة للطاقــة مــن خالل البــرامج املهمــة اخلاصــة بــالربط بالطاقــة 
الكهربائيــة وتلــك اخلاصــة بــالربط بقنــوات الغــاز والتــي ســمحت برفــع نســبة التغطية من الكهرباء إىل 

إنتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و : نشاطه األساسي هو % .04إىل حدود ونسبة انتشار الغاز % 88.2
 (1).توزيعها و نقل الغاز و توزيعه

  3820سنة:  
 املعروفة اختصارا باحلروف الرامزة "اجلزائر كهرباء وغاز"إنشاء املؤسسة العمومية  3820 ت يف سنة

«Electricité et Gaz d’Algérie» ،(EGA)ونقله وتوزيعها  الكهرباء ، اليت أسند إليها احتكار إنتاج
املؤسسات السابقة لإلنتاج والتوزيع، وهي تنتمي إىل قانون  E.G.A توزيع الغاز، وتضم وكذلك

ث وقعت ( الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز) (SAE) وشركائه (LEBON) أساسي خاص منها لوبون
 (2) . 1946.سنة الفرنسية حتت مفعول قانون التأميم الذي أصدرته الدولة

  3808سنة: 
أوت  03الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  08-58عن طريق املرسوم  3808جويلية  49تـمت يف 

 "" l’Électricité et du GAZ u Société National de زسونلغا تأسيس 3808
  3891سنة: 

                                              
، أطروحة "للمراجع و آثارها على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية حالة تقرير المراجع حول سونلغازالتقارير المالية "، معمر سعاد شدري -(1)

جــامعـة أحممد بوقــرة ، العلــوم االقتصادية و التجــارية و علــوم التسييـر كليــة ، قسم العلوم االجتماعية،  (غري منشورة) مالية املؤس سة،، ختص ص يف علوم الت سيريدكتوراه 
 .444، ص 4035، اجلزائر، بومــــرداس،

  (2 https://ar.wikipedia.org/wiki/sonelgaz consulté le 11/01/2018 à 23:27 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/sonelgaz%20consulté%20le%2011/01/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/sonelgaz%20consulté%20le%2011/01/2018
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 :متت أول إعادة هيكلة شهدهتا املؤس سة بإنشاء فروع خاص ة باألشغال وهي 
 .لإلنارة وايصال الكهرباء الريفية : KAHRIFكهريف  
 .للرتكيبات واملنشئات الكهربائية: KAHRAKIBكهركيب  
 .إلنشاء شبكة لنقل الغاز:  KANAGAZقناغاز  
 .للهندسة املدنية:  INERGA إينرغا 
 للرتكيب الصناعي:  ETTERKIBالرتكيب  

  3883سنة: 
 Entreprise )(.EPIC) حتولت سونلغاز إىل مؤس سة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري

Publique à caractère Industriel et Commercial)  (1)  موضوعة حتت وصاية وزارة الطاقة و
وكان اهلدف املقصود من  (2).متع بالشخصية املعنوية و االستقاللية الـماليةالـمناجم، مع العلم اهنا تت

حتويل الش ركة هو إعطاء املؤس سة قدرات تنظيمية وتسيريية لكي يكون يف مقدورها مرافقة ومساندة 
  (3).التنمية االقتصادية للبالد

  4004سنة : 
لق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة املتع 4004فيفري  00املؤرخ يف  04/03مبوجب القانون رقم 

شركة مسامهة  2002وأصبحت املؤس سة يف سنة . القنوات ت فتح نشاطات انتاج الكهرباء على املنافسة
(SPA) . ت  حتويل نظامها األساسي إىل شركة ذات أسهم وهذا ما مسح هلا بتوسعة نشاطها يف

 (4) .جماالت خمتلفة وحىت خارج حدود البالد
من فتح جمال املنافسة يف جمال الكهرباء والغاز وبالر غم من رفع االحتكار تبقى شركة وبالرغم 

 (5).سونلغاز املوز ع الوحيد يف الس وق للط اقة الكهربائية والغازية إىل يومنا هذا
  4002سنة : 

                                              
  3883ديسمرب  32املؤرخ يف  83-275املرسوم التنفيذي رقم -  (1)
 3885سبتمرب  37الصادر يف  85-490القانون رقم  - (2)

(3)  - Sonelgaz 40 ans d’histoire, sonelgaz , revue NOOR , n° 8 , juillet 2009, P.23     
 9، اجلريدة الرمسية، عدد 4004فيفري  00ؤرخ يف امل 04/03وزارة الطاقة و املناجم،القانون رقم -  (4)

 (5) -Saléha bellout Sekhri , processus de restructuration de sonelgaz , ECHO Sonelgaz, numéro spécial , juillet 
2009, P.4. 
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منها من متارس املهن األساسية  (sociétés de holding) أصبحت سونلغاز جمم ع شركات
 شركة تسيري شبكة نقل الكهرباء، GRTE شركة إنتاج الكهرباء، SPE :بنشاط املؤس سة وهي املتعل قة

GRTG ،شركة تسيري شبكة نقل الغاز SDC (1).شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط  
  4000سنة : 

 (2) :فروع كربى 2يف هذه السنة ت أعادة هيكلتها إىل أربع 
 .منطقة الغرب -  .الشرق منطقة - .منطقة الوسط - منطقة اجلزائر 

  4037سنة : 
 لقد أقر املخط ط الت نظيمي اجلديد إنشاء الش ركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز املسم اة اختصارا

SDC   شركات الت وزيع للش رق والوسط والغرب من جهة وإحلاق شركة  شركة ذات أسهم كنتيجة لضم
مليار دينار  02برأمسال يفوق  02/02/4037ذلك يف من جهة أخرى، وكان  SDA الت وزيع للجزائر

مديرية  54هنج مـحـمـد بوضياف بالبليدة تسهر على تسيري  40جزائري، يتواجد مقرها االجتماعي بـ 
 (3).والية 29توزيع متفرقة على 

  4040سنة : 
توزيع الغاز املتعلق بالكهرباء و  4040فرباير  5شركة سونلغاز تفر عت على ضوء القانون املؤرخ يف 

ت  التوقيع على عقود إدماج وتكتل أربعة شركات فرعية تابعة  4040اوت  31ويف . بواسطة القنوات
جملمع سونلغاز إلحلاقها بالش ركة األم وذلك هبدف مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها يف ظل  األزمة 

ومركز البحث  (CASEG) القانونيةويتعل ق األمر بكل من شركة املراجعة واالستشارات .املالية والص حية
 والش ركة اجلزائرية لتقنيات االتصال (SMT) وشركة طب العمل (CREDEG) وتطوير الكهرباء والغاز

(Sat-Info) كما ت  أيضا توقيع على اتفاقيات إطار لتحويل موظفي هذه الشركات إىل الشركة ،
 (4).األم

 

 

                                              
(1) -Saléha bellout Sekhri, op. cit, p.5 
(2) -ibid, p.5 

 .09، ص همرجع سبق ذكر ، معمر سعاد شدري -(3)
لالذاعة ، النسخة اإللكرتونية، املوقع الرمسي 4040 وتأ31الصادر يوم  3877 العدد ،سونلغاز عمجم  ب إللحاقها فرعية شركات أربعة تكتل و إدماج بوخلراص، .(4)

 ، 34:37على الساعة  32/09/4040تاريخ  اطلعت عليه ب /  https://www.radioalgerie.dz/news/ar اجلزائرية

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/
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 ":سونلغاز"مكونات الش ركة الوطنية للكهرباء والغاز .4
-SPA)املكو ن من  مبدأ المجم ع الص ناعييكر س الن ظام األساسي اجلديد لشركة سونلغاز  

SONELGAZ) والفروع الت ابعة له، ومبا أن  األنشطة الت شغيلية قد ت  حتويلها إىل شركاهتا، فإن  جمم ع 
(SONELGAZ)  اتيجية، وهبذه الص فة يدير اآلن اجملموعة من خالل ممارسة مهام الس ياسة واالسرت

يقوم بإعداد وتنفيذ اسرتاتيجية الت طوير اخلاص ة باجملم ع ككل، وكذلك سياسة املوارد املالية والبشرية،  
 .كما يهدف إىل إدارة احملفظة ومراقبة تطبيق الل وائح وتنفيذ مهام الت دقيق الد اخلي والت فتيش

 4037يكل تنظيمي عام جديد سنة ه) (SONELGAZ)ومن أجل ضمان مهامه اجلديدة، لدى 
 :من خالل جتميع الفروع وتشكيلها يف أربعة أقطاب رئيسية وهي

 Pôle des Industries Energétiques: قطب الصناعات الطاقوية 
 Pôle des Travaux et Services: قطب اخلدمات واألشغال 
 Pôle des Activités Industriels: قطب النشاطات الص ناعية 
 Pôle des Activités de Sûreté Interne: ة االمن الداخليقطب أنشط 

 : .المهام والسياسات المنتهجة من طرف المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز-ثانيا
 : .مهام المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز-3

إنتاج : سونلغاز عبارة عن شركة مسامهة وهي مؤس سة حمتكرة لثالث وظائف أساسية وهي
 350وهي ذات أسهم تتوفر على رأمسال  (1) .نقل الكهرباء والغاز، توزيع الكهرباء والغاز الكهرباء،

املتضمن القانون  385-04ألف سهم طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 350مليار دينار جزائري موزعة على 
 (2):اليت هتدف إىل"أ .ذ.سونلغاز ش" األساسي للش ركة اجلزائرية للكهرباء والغاز املسم اة

إن طبيعة الكهرباء كمنتوج غري قابل للت خزين أجرب مؤس سة سونلغاز على اندماج  : اإلنتاج-أ
كامل لكل  نشاطاهتا من اإلنتاج إىل غاية االستهال  النهائي، اإلنتاج هو عملية حتويل الط اقة احلرارية 

 :فروع الت اليةأو املائية إىل طاقة ميكانيكية، ث  إىل طاقة كهربائية ويشمل اإلنتاج على ال
 ميغاواط للمول د الواحد 9ميغاواط و 0.15مول دا بطاقة ترتاوح بني  391يتكو ن من : فرع الديزل. 
 ميغاواط للمول د الواحد 5ميغاواط إىل  3مول دا بطاقة ترتاوح من  12يتكو ن من : الفرع المائي. 

                                              
 4004واخلاص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك توزيع الغاز الطبيعي إىل غاية سنة  3895أوت  00املؤرخ يف  07-95القانون رقم  -(1)

(2)   - Saléha bellout Sekhri, op. cit, p.4 
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 ميغاواط  40اوح من مولد، حيس طاقة كل مولد ترت  10يتكو ن من : الفرع الحراري الغازي
 .ميغاواط 430و

 ميغاواط 300ميغاواط و 38مولد بطاقة ترتاوح من  48يتكون من : الفرع الحراري البخاري. 
خيص نشاط الن قل كل  من نقل الكهرباء والغاز فنقل الكهرباء يتم  عرب خطوط  :الن قل-ب

أم ا فيما  ،(KV,400 KV KV يلالعا. 440باإلضافة إىل خطوط ذات الض غط املتوس ط  00)ذات الض غط 
خيص  نقل الغاز فتقوم مؤس سة سونلغاز بتزويد الس وق بالكم يات الالزمة من غاز مؤس سة سونطرا ، 
حيث أنشأت سونلغاز شبكة هام ة لنقل الغاز سواء كان الض غط العايل املوج ه للمشرتكني الص ناعيني، 

 .أو املتوس ط أو املنخفض
سة سونلغاز بتوزيع كل  من الكهرباء والغاز خبطوط وكابالت ذات تقوم مؤس   :التوزيع-ج

تزو د سونلغاز  .ضغط منخفض ومتوس ط تلبية الحتياجات زبائنها الص غار بالط اقة الكهربائية والغازية
فيما خيص  توزيع الكهرباء شركائها الص ناعيني بشبكات ذات ضغط مرتفع يف حني أن  الز بائن 

مهية املتوس طة تزو دهم بشبكات الض غط املتوس ط، أم ا العائالت واحلرفيني فتزو دهم الص ناعيني ذوي األ
  .بضغط منخفض

 :(1)هجة من طرف سونلغازنتهالس ياسات الم- 4
خــالل الــثالث عشــريات املاضــية تــم تطبيــق خمطـ ـط لكهربــة األريــاف كنتيجــة   :التنمية المستدامة . أ

ــبعينات تبنــ ت لسياســة التنميــ ة االقتصادية و االجتماعية للنهــوض هبــذا القطــاع، فخــالل ســنوات الس 
اجلزائــر الربنــامج الــوطين للكهربــة و حتســني الظــ روف املعيشــية للمــواطنني، حتــى قامــت بتحــديث 

ة فــي توضــيح املعــا م االسرتاتيجية الص ــناعية مــوارد البحــث و الد راســات و اإلجنــاز مــن أجــل املســامه
املنتهجــة للد ولــة فيمــا خيــص  الت صــنيع احمللــ ي للمــوارد األساســية للص ــناعة الكهربائيــة ، مــن حمــو الت، 

  .إخل...أعمــدة، ألياف 
وصـيل الكهربـاء إىل خمتلف نظـرة ذات أبعـاد أمجاعيـة وإنسـانية هتـدف إلـى ت للش ركة تكـان

املنـاطق الر يفيـة مـن أجـل استصالح األراضـي عـن طريـق وصـول امليـاه و تشــغيل حمطـ ـات الض ــخ و 
تزويــد املرافــق الصــحية الر يفيــة بالكهربــاء و الغــاز، حيــث مك نــت هــذه الس ياســة مــن ارتفــاع نســبة 

خــالل هــذه املرحلــة اكتسب عمــ ال  ) 4000سنة ) 77اىل ) 3877سنة ) 55ــة من التغطيــة الكهربائي

                                              
 .73-70، ص ذكره مرجع سبق، معمر سعاد شدري -(1)
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وإطــارات املؤس ســة خبــرات مهنيــة معتبــرة فــي اإلدارة و تســيري وقيــادة املشــاريع و تقــدمي خــدماهتا و 
 .منتجاهتا مــن أجــل كهربــة أفريقيا

ســة ســونلغاز علــى رفــع الت حــد ي فــي اجملــال الت جــاري مــن خــالل تعمــل مؤس  : السياسة الت جارية . ب
تطبيـق سياسـة الت قـارب اجتاه زبائنهـا عـن طريـق دراسـة حاجيـاهتم وتطل عاهتم مـن أجــل الوصــول هبــم 

ــز فــي الت عامــل واخلــدمات والن صــائح إلــى مرحلــة الوفــاء، فتــأمني الت عامــل املهنــي واحملتــرم وعــدم الت ميي
 .التــي توجــ ه هلــم علــى شــكل محــالت إعالمية وحتسيسية لنشاط الفوترة واجلانب األمين للز بائن

ــال  فـي هــذا اإلطــار ومــن أجــل حتسـني اخلدمــة العموميــة تقــوم ســونلغاز بتكــوين العم 
الت خصصــات مــن أجــل ترقيــة الن شــاطات الت جاريــة، كــالت كوين فــي جمــال  واإلطــارات فــي شــىت  

 .االستقبال، اإلعــالم، والتحصــيل، وتقــدمي اخلــدمات والنصــائح فيما خيص استعماالت الطاقة
ع بــرامج مــن أجــل حتقيــق األهــداف املســط رة عمــدت الش ركة إلــى وضــ :سياسة الشراكة. ج

تنفيذيــة متك نهــا مــن املشــاركة فــي خمتلــف الت جمعــات مــن أجــل اكتساب خبــرات ومهــارات أخــرى 
فــي اجملــال الت ســيريي والت نظيمــي وأن هــذه الن ظــرة املتفت حــة حنــو احملــيط تعترب عنصر مهم  يف سياستها 

الغايـات عمـدت إلـى االستثمار فـي عـد ة جمـاالت غيـر نفعية أو ما تطلق  مـن أجـل حتقيـق هـذه .العام ة
 .عليه االستثمارات االجتماعية

تعترب الر عايــة واألعمــال اخلرييــة مــن بــني أهــم  الوســائل االتصالية  :األعمال الخيرية والر عاية. د 
ريـق املسـامهة املاليـة التـي تقـد مها إلـى العديــد املســتعملة مـن طـرف مؤسسـة سـونلغاز، وذلـك عـن ط

مــن الت نظيمــات، حتــى تضــفي علــى نفســها الص ــبغة االجتماعية وتبــرز مســؤوليتها اجتاه الس ــلطات 
- :العموميــة فيمــا خيــص  الت ظــاهرات وأن  هــذه الن ظــرة هــي خيار اسرتاتيجي لتحسني صورة املؤس سة

 .العصرنة - .اإلصغاء اجلواري- .االحرتام والت قدير للزبائن
ترتكز األعمـال اخلرييـة علـى مخـس حمـاور أساسـية مـن خالهلـا تبـرز مؤسسـة ســونلغاز مســؤوليتها 

 .االجتماعية واإلنســانية والبيئيــة، إضــافة إلــى خدمــة الرياضــة والثقافة
ـونلغاز بــاملوازاة مــع اجلهــود التــي تبــذهلا الســلطات العموميــة باالهتمام تقــوم سـ: الت ضامن .ه 

بالشــرائح االجتماعية احملرومــة، والتــي تعر ضــت إلــى حــوادث خمتلفــة مثــل املســاعدات التــي تقــدم إلــى 
عد السـ لطات احملليـة فـي إجنـاز بعـض اجلمعيــات، كجمعيــة مرضــى الس ــرطان ودور العجــزة، كمـا تسـا

ـا تقـوم باألعمـال اخلرييـة مـن (مكتبـات)املنشآت الرتبويـة  مشـاريع فـي الس ـنة ومـن  2إلـى  1، حيـث أهن 
الت غيــرات  :والبحث العلمي والت ظاهرات الثقافية أجـل ترسـيخ ثقافة التبادل واحلوار لدى األطفال
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ـاالت االقتصادية والت كنولوجيــة والعلميــة جعلــت سـونلغاز تبـذل جهـود كبيـرة فـي جمـال احلديثــة فــي اجملـ
ترقيـة وتشـجيع البحـث العلمـي فقـد مو لـت امللتقيـات والنـ دوات العلميـة خاصـة التـي ختـدم جمـال 

 ذات الط ابع اخلريي نشـاطاهتا أو احملـيط والت طـو ر الت كنولوجي، إضافة اىل متويل الن شاطات
تعمل سـونلغاز مـع العديـد مـن اجلمعيـات التـي تـويل اهتمامـ بالبيئـة، كمـا : حماية المحيط. ي 

تبن ـت العديــد مــن املشــاريع ذات الص ــبغة البيئيــة مــع العديــد مــن املتعــاملني االقتصاديني الذين يعملون 
الت شجري على ضفاف الس دود  - .ديث مناجم الفحم ببشارهتيئة وحت :يف نفس جمال الت خصص

  .الش راكة مع املديرية العام ة للغابات  .الكربى
يــأيت تــدعيم الفنــون واألدب علــى شــكل ترب عــات خرييــة لــيس لفنــانني الن خبــة  :الفنون والثقافة. ن

شـ ابة عـن طريـق تقـدمي الـد عم لـبعض الت ظــاهرات أو الن جوم فحسب بـل أمتـد حتـى تشـجيع املواهـب ال
ســواء املدرســية أو اجلامعيــة وحتــى اجلمعويــة، فقــد ســامهت فــي نشــر العديد من األعمال الفني ة 

اث  إنتاج وإخراج األفالم، نشر كتب الفنون، - .والث قافية تنظيم املهرجانات اليت هتدف إىل ترقية الرت 
  .و الث قايف للجزائر الفين  
تقـوم سـونلغاز بـدعم العديـد مـن الن شـاطات الر ياضـية فـي  :تشجيع الحركة الرياضية الجزائرية. ل

العديـد مـن منـاطق الـوطن و ذلـك حسـب أمهيـة القـيم التـي حتتويهـا تلـك الر ياضـات و مبـا أن  كـرة 
قـد كـان هلـا حص ـة األسد مـن األعمـال اخلرييـة ، فمــثال سونلغاز القـدم هـي األكثـر شـعبية فـي اجلزائـر ف

إضــافة إلــى تـدعيمها للعديـد مـن أنديـة الن خبـة،   USMA تعتبــر املمــو ل التــ ارخيي الحتــاد العاص ــمة
خـرى ، كمـا تقـد م سـواء حتـت غطـاء منافسـة الكـأس أو البطـوالت، و للعديد أيضـا مـن الر ياضـيات األ

 .الـد عم فـي بعـض املنافسـات الد وليـة بطلب من الفدراليات املخو لة
 (ميدان الدراسة)التعريف بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبيض  .3

البيض، بوقطب، : شركة توزيع الكهرباء والغاز للبيض تغط ي مخس دوائر هي تابعة هلا وهي
اصة، مهمتها الرئيسية هي ضمان واستمرارية وجودة اخلدمة املقد مة، لبيض سيد الشيخ، بوعالم، الرق

عامال يف مجيع الفئات املهنية وعرب كل الوحدات كما حتوي ثالث وكالت جتارية  125توظ ف الشركة 
 .للبيع ومكاتب للخدمات التقنية

ني فريمزان إىل املخروطني املائل - .للكهرباء وترمز املائلة، الصاعقة الكهربائية  Z ميثل شكل
 (1) .شعلتا الغاز

                                              
 7انظر امللحق رقم  -(1)
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لقـد تـم تغييـر رمـز املديريـة فـي شـكل جديـد أثنـاء الدراسـة و ألن النشـاطات اليت  :مالحظـة
 .جاءت فـي شـكل مؤشـرات و التـي كانـت موضـوع الدراسـة كانـت حتمـل العالمـة املذكورة أعاله

 :غايتها -
الوحدات  –الحقاً  يف اهليكل الت نظيمي ملديرية التوزيع  اليت سنوضحها –تعترب وكاالت التوزيع 

التنظيمية الال مركزية واملتواجدة على املستوى احملل ي، قصد الت قر ب من املستهلك واالستجابة لطلباته 
 . والس هر على استمرارية تقدمي املنتوج جبودة ونوعية وأمان

 :من أهم املهام املوكلة هلذه الوكاالت نذكر
 .عة ملفات الزبائنمتاب 
 .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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
(1) - Saléha bellout Sekhri, op. cit, p.6 
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 يوض ح الهيكل التنظيمي العام للمؤس سة الوطنية للكهرباء والغاز( 33)كل رقم الش  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية  مصلحة: المصدر  4038الموارد البشر

 مجمّع سونلغاز

شعبة الوسائل 

 العامة
قسم أنظمة اإلعالم 

 اآليل
قطب أنشطة الأمن 

 الدّاخلي
 

قطب النشاطات 
 الصناعية

 
 

قطب الاشغال 
 والخدمات

 

قطب الصناعات 
ية  الطاقو

 ال كهرباء
 

شعبة الوسائل 

 العامة
قسم أنظمة اإلعالم 

 اآليل
باء والغاز الشرك يع ال كهر ية لتوز  SDOة الجزائر

ية العامة   -الجزائر العاصمة-المدير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية إلنتاج ال كهرباء   SPE الشركة الجزائر
يع ال كهرباء والغاز ية لتوز  SDC الشركة الجزائر

ية لتسير شبكة نقل ال كهرباء  GRTEالشركة الجزائر
ية لتسير شبكة نقل الغاز   GRTGالشركة الجزائر

  SKTM المتجددةكة ال كهرباء والطاقات شر 
 OS مسير منظومة ال كهرباء

 CEEG شركة ال كهرباء والهندسة ال كهربائية 
  SKS سكيكدةشركة كهرباء  

  SKT شركة كهرباء ترقة
 SKB شركة كهرباء البروقية

 SKD شركة كهرباء كدية الدروش 

ية  ية الجهو المدير
 RDEالشرق 

 وهران 
 

  البليدة
 

 قسنطينة
 

ية  ية الجهو المدير
 RDO للغرب

ية  ية الجهو المدير
 RDC للوسط

باء  يع لل كهر ية التوز مدير
 البيض-والغاز 
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 يوض ح الهيكل التنظيمي لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بالبيض( 34)كل رقم الش  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ية  مصلحة: المصدر  4038الموارد البشر
 

 

شعبة الوسائل 

 العامة

ية 3 : وكالات تجار
/ بوقطب /البيض

 لبيض سيد الشيخ
 

قسم أنظمة اإلعالم 

 اآليل

يع ية التّوز  مدير مدير

 الأمانة

 اتصالمكلف بال الداخلي مكلف بالأمن
 

 مكلف بالشؤون القانونية

مصلحة الوسائل 
 العامة
 

قسم تسيير المنظومة 
 المعلوماتية

 
 

 الموارد قسم 
يةال  بشر

 

قسم الدراسات 
 والأشغال
 ال كهرباء

 
شعبة الوسائل 

 العامة
إلعالم قسم أنظمة ا

 اآليل
قسم العلاقات 

ية  التجار
 

قسم استغلال 
 شبكات الغاز

 

قسم استغلال 
باء   شبكات ال كهر

 

 المالية والمحاسبةقسم 
 ال كهرباء

 

 مكلف بالإعلام
 

 :مصالح تقنية 3
/ بوقطب /البيض

 لبيض سيد الشيخ
 

 :مصالح تقنية 3
/ بوقطب /البيض

 لبيض سيد الشيخ
 

 :مصالح 3
/ الاستغلال/ المالية 

 الميزانية ومراقبة التسيير
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 :مجاالت الد راسة .2
البي ض، أين ت  اختبار -والغاز الكهرباء ترك زت الد راسة على شركة ت وزيع :الموضوعي المجال - أ

اليت  األبعاد حيث مي ومعيقاته منجمموعة من املفاهيم متمث لة يف مستويات التعل م التنظي
 .االستبانة تعكسها

البيض،  والية ت  اختيار مبوضوعية الد راسة ألهداف حتقيقنا سبيل يف: المجال المكاني - ب
-والغاز الكهرباء موظفي شركة ت وزيع جمتمع من يف اجملال املكاين الد راسة ومنه فقد أجريت

، بوقطب واألبيض -وسط املدينة–ن وكالة البيض البيض مبا يف ذلك وكاالهتا التجارية بكل م
 .سيد الشيخ

موظ ف مبديري ة توزيع الكهرباء ( 125) تكو ن جمتمع هذه الد راسة من :المجال البشري - ت
 .والغاز لوالية البي ض

 قام حيث ، 4030 مارس يف البحث موضوع حتديد منذ الد راسة انطلقت :المجال الز مني - ث
 ليتم   للد راسة، العام ة اإلشكالية وبلورة وتكوين األساسية املراجع عجبم العام هذا يف الط الب

 ومالحظة املستمر امليداين االستطالع ثانية جهة ومن جهة من 4038 يف الن ظرية الفصول حترير
 الن ظري اجلانب يف اجنازه يتم   ما ومقارنة الد راسة حمل املؤس سة يف البحث راتومؤش   أبعاد

 الفعل وموازاة اجلانبني بني الت نسيق اجل من االمربيقي الواقع يف فعليا ودموج هو مبا للبحث
 ت   الد راسة يف لالنطالق الكافية والبيانات املعلومات على احلصول وبعد ،منهما لكل   العلمي

 املوافقة واخذ نفسه، للعام الثاين داسيالس   هناية يف القسم من املساعدة التماس طلب أخذ
 .يف شركة سونلغاز سةالدرا إلجراء

 اإلجراء اأم   ،الد راسة  أداة بناء لتحضريالط الب  غتفر   شركة سونلغاز من املوافقة أخذ بعد
 يف سةاملؤس   فيه تكون الذي الوقت البالط   اختار البحث أداة بناء بعدف امليدانية راسةللد   الفعلي
 شهر جانفيهناية بداية من  االستمارة زيعتو  ت   فقد ايلوبالت   ، خاص ة الفرتة املسائيةعادية، ظروف

4040. 
  APSS(1)االستمارات باستعمال برنامج تفريغ بعد فيما ليتم   ،البيانات ومجع األداة تطبيق ت   قد

 . جوان شهر من ابتداء راسةالد   بنتائج واخلروج وحتليلها اجلداول واستخراج
                                              

(1)Arab processor in Social Statistique    املعاجل العريب يف االحصاء االجتماعي  للدكتور عبان عبد القادرhttp:// www.apss. »oloum.com/from 
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 :الد راسة ومجتمع عي نة-ثالثا
 : راسةمجتمع الد   .1

 هل تلك راسةالد   ستتم   من على ما حد   إىل مناتعل   راسةبالد   الباحث يأخذها اليت اهرةالظ   إن  "
 األشخاص يضم   الذي العا م هذا على اهرةالظ   من قحق  الت   يتم   حبيث ؟ أشياء هم أم أشخاص؟ هم
 يهاتغط   اليت ءاألشيا كل   أو راسةالد   حمل   اهرةالظ   حتت ينطوون الذين األشخاص كل   أي األشياء، أو

 والذي األم تمعاجملأو  البحث جمتمع أو البحث عا م دحد   هفإن   ما ظاهرة خيتار الباحث فعندما اهرة،الظ  
 من جمموعة "غوريرو كريستوف" حسب أي األشياء أو األفراد من جمموعة خيص   هأن   على تعريفه ميكن

 (1).البحث عليها جيري اليت األساسية الوحدات
طبيعة البحث والذي يتكو ن من جمموعة من  حتديد حول ةعام   توجيهات "جنرسأ موريس" قدم

 جمتمع عناصر حتديد ت   هلذا وفقا وعليه ،معني   مقياس خالل من أخرى جمموعات عن العناصر تتمي ز
 ت والذي شركة سونلغاز بوالية البيض موظفي يف حجمه لمتث   واليت راسةالد   حمل   للموضوع البحث
 :يلي ملا قاوف حتديده

 أبعاد وحتديد راسة،للد   كموضوعمعيقات تطبيق الت عل م الت نظيمي يف املؤس سة اجلزائرية   حتديد بعد 
 اليت راسةالد   لفرضيات ووفقا ،والية البيض وهو راسةللد   املكاين اإلطار حتديد ت   راسةالد   وفرضيات

 عناصر اختيار مقياس وضع ت   ، الش ركة يف مستوى تطبيق الت عل م الت نظيمي ومعيقاته بأبعاد ترتبط
شركات  يف فنياملوظ   من غريهم عن زهممتي   مشرتكة خبصائص زونيتمي   الذين البحث جمتمع ومفردات

يف  املوجودين املوظفني على ينطبق املقياس وهذا ،يف شركة سونلغاز العمل هو املقياس وهذا ،أخرى
بوقطب ، : التجارية املوجودة بكل من الدوائر الثالث مديرية توزيع الكهرباء والغاز والوكاالت 

 مييزهم الذي املقياس هذا خالل من البحث جمتمع مفردات ن  إف ايلوبالت   ،االبيض سيد الشيخ وبوعالم
قنيني وعم ال الت حك م يف شركة سونلغاز البيض، ال الت  خمتلف اإلداريني والعم   هم فنياملوظ   باقي عن

 .عامل، اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة املوارد البشرية يف الش ركة (125)والبالغ عددهم 
 من هفإن   عليهم راسةالد   تطبيق املراد العناصر أو األفراد اأم  ، البحث   جمتمع خيص   فيما هذا

 يف املعاينةب منهجيا يعرف ما وهو عليهم راسةالد   إلجراء البحث جمتمع من نةمعي   جمموعة أخذ ائعالش  
 البحث جمتمع من استخراجها يتم   اليتاجملموعة من الوحدات والعناصر  تلك "وهي" االجتماعية العلوم

                                              
 311-314، ص 2012 ،اجلزائر ،للنشر القصبة دار، 1ط ،االجتماع علم في الجامعية والرسائل المذكرات إعداد في المنهجي الدليل سبعون، سعيد (1)
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 جمتمع كل   من قحق  الت   موضوعيا يستطيع ال الباحث أن   اعتبار على ق،حق  الت   أو االختبار عليها وجيرى
 (1).البحث جمتمع عناصر من فرعية جمموعة هي نةفالعي   وعليه البحث

 (كم390أبعد وكالة )وكاالته ال تتمي ز بالبعد كثريا و  حبجم كبري جد ا زيتمي   ال  حبثنا جمتمع أن   مبا
 مفردات مجيع حبصر وقام نةوالعي   املعاينة عن استخدام البالط   استغىن فقد اجلغرايف وزيعالت   حيث من

 ، الشامل احلصر أسلوبب يعرف ما وهو راسة،للد   أساسية كوحدة حقق،والت   لالختبار البحث جمتمع
 .قحق  والت   لالختبار البحث جمتمع مفردات مجيع حصر أي

 أحد يعتربه من فهنا  امل،الش   املسح أو املالش   احلصر ألسلوب عريفاتالت   تعددت عموما
 واملغزى الوصفية، راساتوالد   البحوث أنواع كأحد فهيصن   من ومنهم االجتماعية، العلوم يف املناهج

 اعتمدنا وعليه ق،حق  والت   لالختبار البحث جمتمع مفردات مجيع أخذ هو الشامل احلصر وأ املسح من
 جمتمع حجم لصغر وذلك ، البحث إجراء سيتم   اليت املفردات لتحديد كأسلوب الشامل احلصر على

 جهة، من اإلحصائي حليلالت   نتائج على بعد فيما رسيؤث   الذي نةالعي   حجم صغر وتفادي البحث،
 الوصفية راسةالد   يف احلجم صغرية نةفالعي   تائج،الن   هذه تعميم على وكذا عليها، لاملتوص   تائجالن   وعلى
 مجيع على قحق  والت   االختبار إجراء ت   وعليه ممكنة، غري أو ضئيلة جملتمع الد راسة متثيلها نسبة تكون

 .عرب الشركة ووكاالهتا ةواملوزع   احملصورة املفردات
 

  :سةعينة الد را .2
يتوق ف اختيار عي نة الد راسة بشكل أساسي على طبيعة املوضوع املدروس واألهداف املراد 

وفيه مجع البيانات  (recensement) فقد قام الطالب بأسلوب احلصر الشامل. حتقيقها من الد راسة
 . البيض-والغاز الكهرباء عن كل  مفرده من مفردات جمتمع الد راسة من موظ في شركة ت وزيع

 :واختار الباحث هذا األسلوب بدل املعاينة لألسباب الت الية 
وسيلة نقل متكن من وصول الط الب إىل أفراد اجملتمع  –فاكس  -ناسخة ) وجود إمكانية مادية  

 (.قرب الشركة من مكان عمل الط الب –األصلي 
جارية جبمع االستبيان من رئيس قسم املوارد البشرية واحملاسبة املالية ورؤساء الوكاالت الت لتكف   

 .العاملني
 .هلذا رأى الط الب أن  اختيار هذا األسلوب هو األفضل لتمثيل جمتمع البحث 

                                              
 13 ص ،سبق ذكره مرجع ، سبعون سعيد  - (1)
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قسم من طرف رئيس ت  تزويدنا بالعدد اإلمجايل للعم ال أي عدد اجملتمع الكل ي هلذه املؤس سة، 
 .عامل (345)حيث قدر هذا العدد بـ ، سونلغازاملوارد البشرية بشركة 
موظ فا وبعد القيام ( 345) توزيع االستمارة على مجيع العاملني والبالغ عددهم بعد ذلك ت  

استمارة صاحلة ألغراض الت حليل ( 321)بتجميع االستمارات املوز عة، استطاع الباحث احلصول على
غراض فقد وجد الطالب االستمارات املسرتجعة والغري صاحلة أل (% 93.04) وبنسبة اسرتجاع بلغت

 .التحليل متعلقة مبرتبصني يف الشركة والبعض االخر فارغا 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ات   عرض ان  ي  ل الي  حلي 
ة   وت  ي  دان   المي 

 

 خصائص عّينة الّدراسة وصف- أوّلا

نظيمي - ثانيا
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 .باملؤّسسة الجزائريةدرجة تطبيق الت

م ثنائي الحلقة-ثالثا
ّ
عل

ّ
م أحادي الحلقة بدل الت

ّ
عل

ّ
 .مدى انشغال العاملين بتحقيق الت

ممدى مساهمة طبيعة الهيكل التنظيمي في إعا-رابعا
ّ
عل

ّ
نظيمي  قة تطبيق الت

ّ
الت

 .باملؤّسسة الجزائرية

م-خامسا
ّ
عل

ّ
نظيمي  مدى مساهمة القيادة التنظيمية في إعاقة تطبيق الت

ّ
باملؤّسسة الت

 .الجزائرية

م- سادسا
ّ
عل

ّ
نظيمي  مدى مساهمة طبيعة الثقافة التنظيمية في إعاقة تطبيق الت

ّ
الت

 .باملؤّسسة الجزائرية

 عرض نتائج الّدراسة ومناقشتها  – سابعا

 

وصيات -
ّ
 الت

 خاتمة عاّمة -

 اقتراحات وآفاق الّدراسة -

 

 

 

 



  
نظيمي                              

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
    القسم امليداني للّدراسة :الّرابع الفصل  معيقات تطبيق الت

- 185 - 

 

 

 

 :الّدراسةخصائص عّينة  وصف-أوال
 

 :لمتغّير الجنس وفًقا توزيع مفردات العيّنة (1
 :لمتغّير الجنس وفًقا توزيع مفردات العيّنة يوّضح( 60)رقم  الجدول

 

من عّينة (%68.86)عّينة الّدراسة حول اجلنس، يالحظ أّن الذّكور يشّكلون  فيما يتعّلق بتوزيع
 يف أّن طبيعة العمل الطّالب ويرى، (%31.06)أّما اإلناث فيشّكلون الّنسبة املتّممة والبالغة  الّدراسة،

قة بنقل أعمدة املدروس يعتمد على املمارسة امليدانية اليت تتناىف والطّبيعة األنثوية خاّصة املتعلّ  القطاع
 واالستعدادأنابيب الغاز، وإنتاج املوّلدات وتركيبها والذي يتفاوت بني الّصعوبة والقسوة يف اخلارج 

فقد  .قلوالنّ  وزيعالتّ  لشبكات احلسن ريالسّ  لضمان وقت أي وإصالح األعطال يف لدخّ للتّ  ائمالدّ 
عاملة  06جد إطالقا كعامل تنفيذ مقارنة ب سوي ال يو العنصر النّ  أثناء معاينتنا امليدانية أنّ  الحظنا

الوظائف اإلدارية اليت تفوق  لطبيعة الّتجاريةوالوكاالت  غلب العامالت متمركزات باملديريةأو  ،تقنية
، وهذا ما ميكن ارجاعه اىل عامل ثقايف ورؤية جندرية يف تصّورنا، واليت امتّدت كذلك الّتقنيةالوظائف 

كنسق اجتماعي شحن بتلك الفواصل اجلنسية واليت حّددت تلك الفواصل اىل املؤّسسات االقتصادية  
 .الوظيفية
 حتدث واليت املناصب توزيع أنوثية و ذكورية مسالة لدى نقف جيعلنا قميالرّ  الوصف هذا إن

 قافاتالثّ  ففي ،(1) اجلنسيات دةاملتعدّ  ركاتالشّ  يف الوطنية الثقافات ألبعاد دراسته يف "هوفستاد" عنها
ساء إىل النّ  وينظر ضمانا، أكثرى أّّنم عل جالالرّ  إىل تنظر ما غالبا مرتفعة ذكورية بدرجة متتاز يتال

 فرقةالتّ  تلك فيها تشهر ال عيفةالضّ  كوريةالذّ  درجة ذات قافاتالثّ  أنّ  ويرى وأدبا، رفعة أكثرعلى أّنن 
 كاليابان كوريةالذّ  قافاتالثّ  يف يةتقن شغل مواطن على ساءالنّ  حصول درجة وان جال،والرّ  ساءالنّ  بني 

                                                 
 باختالف ختتلف واليت ،أبعاد عّدة خالل من ، هبا تتواجد اليت ساتاملؤسّ  على تأثري للمجتمعات أنّ  مفادها نتيجة إىل دراسته خالل من "هوفستاد" خلص - (1)
  أسرار بعض عن الكشف من عديدة حاالت يف نمتكّ  املختلفة األبعاد تلك وانّ  سة،املؤسّ  داخل األفراد سلوك تشكل قيمية كمضامني تنتقل حبيث جمتمع، كلّ 

 ،مصر ، العربية املرأة منظمة ،3،ط"سةوالمؤسّ  لعملا اجتماع وعلم وعالنّ  "التايب، عائشة انظر. سةاملؤسّ  ثقافة يف متتحكّ  اليت األساسية اتوالفرضيّ  املعتقدات
 .40ص  ،2011

 

 %الّنسبة التكرارات الفئات المتغّير

 الجنس
 % 68.86  046 ذكر

 % 31.06 01 أنثى

 % 100 103 اجملموع
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 أو رويجوالنّ  ويدالسّ  شان هو كما سويةالنّ  قافاتالثّ  يف عليه حيصلن مما بكثري اقلّ  هي مثال مساوالنّ 
 (1)،هولندا

 
 

 :العمرلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  (2
 :لمتغّير العمر وفًقا توزيع مفردات العيّنة يوّضح( 60)الجدول رقم 

 

 ثّ  (% 59.50)سنة بلغت 44إىل  13 ما بنينة ترتاوح أعلى شرحية للعمر ألفراد العيّ  يالحظ أنّ 
الثة فتحتلها نسبة األفراد الذين يرتاوح تبة الثّ ا الرّ أمّ ،  (28.03%)سنة بنسبة  10إىل  25 يليها ما بني

ابعة فتحتلها نسبة األفراد الذين يرتاوح تبة الرّ ا الرّ أمّ ,(8.41%)سنة تعادل 49إىل  45أعمارهم من 
لة ممثّ  وىلاأل، الفئة  فئتنيلة يف شرحية فهي ممثّ  قلّ أا أمّ , (%  8,41)سنة بنسبة 04إىل  03ن مأعمارهم 

سنة  00من  خر فئة فهي أقلّ آأّما (  %  1.41)سنة بنسبة  36يف األفراد الذين أعمارهم أكثر من 
  .(% 0,31)بنسبة  

  ب أفراد ذويتتطلّ  اسرتاتيجيةسة ذات أمهية سة سونلغاز مؤسّ مؤسّ  من هنا نستطيع القول أنّ 
كفاءات وخربات خاّصة ميارسون الوظائف اإلدارية كرؤساء األقسام واملصاحل وهذا ما أّدى إىل ارتفاع 

فهي توّضح أّن خمّطط ( سنة 30أقّل من )أّما الّنسبة األخرية  ،(سنة 00-03)نسبة الفئة الثّانية و الثّالثة 
ملؤّهلة واليت حتّصلت على الّتوظيف املعمول به حاليا يعتمد على استقطاب وتوظيف الفئات وا

 ةسنة خاّصة يف ميدان الّتسيري وأيضا توظيف حاملي شهاد 16شهادات جامعية وال يتعّدى سّنها 
 (2) .مهندس دولة يف الكهرباء والغاز

 

 

 

                                                 
 .41ص  ،مرجع سبق ذكره، التايب عائشة -(1)

 33:16على الّساعة  .0606فيفري  30مقابلة مع مسؤول املوارد البشرية بشركة سونلغاز يوم  – (2)
 

 %الّنسبة التكرارات الفئات غّيرالمت

 العمر

 0,31 % 63 سنة 00أقل من 

 28.03 % 90 سنة34إىل  03من 

 59.50 % 191 سنة44إىل  13من 

 8.41% 04 سنة04إىل  03من 

  3.74% 30 سنة  36أكثر من 

% 103 اجملموع  366  
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 :هالمتحّصل علي المؤّهل العلميلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  (3
 :المستوى التعليمي المتحّصل عليه لمتغّير توزيع العينة وفًقا( 10)الجدول رقم 

 

معية متثل هادات اجلالشّ ااملي حال نسبة العمّ نالحظ أّن ، (10) نتائج اجلدول رقممن خالل 
إذا ما قورنت ، DUEAيسانس وشهادة ماسرت، شهادة لمهندسني ومحلة  ما بني( %83.00)أعلى نسبة 

ستوى املذوي ل معدوم يالحظ وجود ،انوي كماذوي املستوى الثّ بواملرتبطة  (% 11.48)سبة املوالية بالنّ 
 .بتدائياال

ّثل العامالن املقبالن على ومت  (%6.80)فهي  متوسطالّتعليم األشخاص ذوي  أّما نسبة 
 .تويات املنخفضة من العمل اإلداريبيعية لتسلسل اإلدارة بني املسقاعد ،هذه الّنسب هي الطّ التّ 

 على املايل شاطالنّ  ذات سةاملؤسّ  حرص سببه أصحاب املستوى اجلامعي من فنياملوظّ  غالبية
ط خمطّ  أنّ كم احلديثة،   ياساتوالسّ  ألسسا تطبيق مهمة لتسهّ  واليت علمًيا، املؤّهلة العمالة استقطاب

على  تلصّ لة واليت حتوظيف املعمول به حاليا يعتمد على استقطاب وتوظيف الفئات املؤهّ التّ 
دولة يف الكهرباء  مهندس ةسيري وأيضا توظيف حاملي شهادة يف ميدان التّ خاصّ  شهادات جامعية

 والفنية اإلدارية أنشطتها من كثري يف علمية   الت  مؤهّ  إىلسة املؤسّ  حاجة على تدلّ  ّأّنا كما .والغاز
 (1) .وقالسّ  دنافس واقتصاواكبة التّ ملصة املتخصّ 

 يف حفيزالتّ  ختلق اليت احلاجات أهمّ  أحد للفرد قحيقّ  العمل وطبيعة العلمي املستوى بني التوافقف
 إىل احلاجة وهي جاتاحلا سلم نظريته يف "ماسلو أبراهام" عنها حتدث واليت ف،املوظّ  لدى العمل
 .اتالذّ  إثبات

 

 
 

 

 

                                                 
 38:16على الّساعة  0606يفري ف 30بشركة سونلغاز يوم  رئيس قسم احملاسبة واملاليةمقابلة مع  – (1)
 

 %الّنسبة التكرارات الفئات المتغّير

 عليميالمستوى التّ 

 % 66 0 ابتدائي

 % 6.80 2 متوسط

 % 11.48  109 ثانوي

 % 83.00 210 جامعي

 % 366 321 اجملموع
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 :عدد سنوات الخدمةلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيتوز  (4
 :لمتغّير عدد سنوات الخدمة نة وفًقاتوزيع العيّ ( 60)الجدول رقم 

 عونيتمتّ  املدروسة نةالعيّ  مفرداتمن (  %46)ما نسبته  أنّ  جند (08) رقم اجلدول نتائج مبراجعة
 .خريةاأل نواتالسّ  يف زادت وظيفالتّ  التمعدّ  أنّ  على يدلّ  هذا و سنوات، اخلمس تفوق عمل خبربة

وهي  (% 29,91) تعادل سنوات (0)قل منأل للخربات داخل سونلغاز احلاملنينسبة األشخاص 
أكرب مسابقة توظيف يف خمتلف أطلقت  0638أّن شركة سونلغاز يف بالنظر إىل نسبة طبيعية 

رته ط الذي سطّ ، متاشيا مع املخطّ هادماء جديدة في البشرية وضخّ  اقدراهت تعزيز من أجلصات خصّ التّ 
قّدرت نسبتهم سنوات  36، نالحظ أيضا اّن الذين تقّل خربهتم عن ركة لتعزيز قدراهتا اإلنتاجية الشّ 
 ،لون يف الغالب خمرجات الّتعليم العايل أي احلاصلني على شهادات جامعية وهم ميثّ (  % 86.30)ب 

ور األساسي يف خلربة له الدّ عامل ا ألنّ  ويعكس هذا كّله سياسة الّشركة يف احلفاظ على القّوة العاملة
الّشابة ذات  من العناصر، مع االهتمام بتطعيم الّشركة باستمرار حباجتها سةجناح واستمرارية كل مؤسّ 

اليت عرفها جمّمع اإلصالحات  لما قبلون مرحلة سنة وهم ميثّ 06من تزيد مدة خربهتم عن  اأمّ . الكفاءة
حيمل كّل قمية وعددية عن وجود جيلني خمتلفني سب ميكن أن تعطينا صورة ر النّ  ههذ. سونلغاز
خر القاعدي، واآل هّول حيمل معارف ظاهرية مؤّسسة على تكوينمنطني خمتلفني من املعرفة، األمنهما 

ويلة وجتاربه املختلفة، ميكن أن ميّثل تكاملهما رافعة أساسّية حيمل معارف كامنة حبكم مّدة خدمته الطّ 
 .يف بناء تكوين تكاملي

 

 :المستوى الوظيفيلمتغّير  وفًقا مفردات العيّنة عيز تو  (5
 :لمتغّير المستوى الوظيفي نة وفًقاتوزيع العيّ ( 09)الجدول رقم 

 %الّنسبة التكرارات الفئات المتغّير

 عدد سنوات الخبرة

 29,91 % 48 سنوات 0أقل من 

 38,63 % 300 سنوات 4إىل  3من 

 26,48 % 63 سنة 06إىل  36من 

 4,98 % 38 سنة فأكثر 06

 100 % 103 اجملموع

 %الّنسبة التكرارات الفئات المتغّير

 المستوى الوظيفي

 Cadres 41 00.40%   إطارات

Maîtrise  عمال التحّكم  383 06.63% 

 % Exécution 334 18.03 عمال التنفيذ 
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 06.63) تعادل حّكمال التّ عمّ من خالل هذه اإلحصائيات نكتشف أن نسبة منط خمتلف 
 إىل ظربالنّ  طبيعي وزيعالتّ  هذا يعترب (% 18.03)نفيذيني مع نسبة التّ إذا ما قورنت  وهي أعلى(%

 ثاألخرى، حي األصناف ةبقيّ  ىنفيذ علوالتّ  حّكمال التّ عمّ  عدد يطغى حبيث راسةالدّ  جمتمع طبيعة
 .والغازمصلحة احملاسبة والكهرباء  واألقسام خاّصةعلى خمتلف املصاحل  الّتحّكمنة ع أفراد عيّ توزّ ي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % 366 103 اجملموع
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 عبارة بشيء من  عند كلّ نحاول يف هذا العنصر اختبار صّحة الفرضّية األوىل من خالل الوقوف س
  .ككلّ للفرضّية  حتليل عام  ث نقوم بتقدمي الّتحليل،

 

 :الفرضّية الّرئيسية األولى مفادها -
 .مرتفعة بالمؤّسسة الجزائريةدرجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي 
 

 :ويتفرّع عن هذه الفرضية األوىل الفرضّيات اجلزئية التالية
 .عةمرتف باملؤّسسة اجلزائرية االستراتيجيدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال  .1
 .متوّسطة باملؤّسسة اجلزائرية التّنظيميدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال  .2
 .متوّسطة باملؤّسسة اجلزائرية الثقافيدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال  .3

 
 

 الفرضّية الجزئية األولى: 
  مرتفعة باملؤّسسة اجلزائرية المجال االستراتيجيدرجة تطبيق التعلم التنظيمي في. 

 

 :استراتيجيةسة لديها في مؤسّ  يعملون أنّهم المبحوثين على درايةمدى  (1
يوّضح إجابة المبحوثين حول عملهم على تعزيز فكرة لدينا دراية بأننا نعمل في مؤسسة لديها ( 12)جدول رقم 

 ."استراتيجية

أّن العبارة اليت تقيس مدى دراية املبحوثني على أّّنم يعملون يف  (12) يتبنّي من اجلدول رقم
: الرابع جملال املدىينتمي  1.46)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  اسرتاتيجيةمؤّسسة لديها 

خالل الّنتائج املوّضحة يف  من. الّدراسةيدّل على درجة مرتفعة من املوافقة ألفراد عّينة ]0.0_1.3]
الّدراية الكافية بأّّنم يعملون يف  لديهمأّن من املبحوثني  (%14,84) نسبتهيرى ما  ،أعاله اجلدول

 اسرتاتيجيةشركتهم وفق  ما تسريه غالبا أنّ يرون من املبحوثني  (%16.30) نسبتهما . اسرتاتيجيةة شرك
 .عاّمة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

64 

دلينا دراية بأ ننا نعمل يف   

 اسرتاتيجيةمؤّسسة 
 103 11 03 00 46 303 ت

3.00 1.1 
% 14,84 16.31 31343 4344 36.06 366 
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 أّن الشركة تعتبر وحدة تنفيذية للخطّة االستراتيجية العاّمة لمجموعة سونلغازأحد اإلطارات  ويرى

 (1).والعملّية االستراتيجيةالخطّة تأخذ بعين االعتبار مجموعة من األهداف هذه  أنّ و 
وهي  ةعامّ  اسرتاتيجيةتسري وفق ال  شركتهم أنّ من املبحوثني ( %36.06)يف حني يرى ما نسبته 

 عامل (11)من قبل  االسرتاتيجيةعلى حمتوى  االطالععدم ف، ا تؤخذ بعني االعتبارنسبة ضئيلة مع أّنّ 
وكان رّد بعض  ،ب حتقيقهاالواج االسرتاتيجيةعلى األهداف  العّمال عواضطال عدم مشاركةل راجع

 (2) .لها االستراتيجيتشرح المسار  ونشرات خاّصةة دوريات عدّ أّن الّشركة تصدر اإلطارات 
 

 :للّتعرف على نقاط القّوة والّضعف تهامدى ميل الّشركة ألجراء تحليال استراتيجيا لبيئ (2
 :ل الّشركة للّتعرف على نقاط القّوة والّضعفيوّضح ميل الّشركة ألجراء تحليال استراتيجيا لبيئة عم( 13)جدول رقم 

 

مدى ميل الّشركة ألجراء حتليال اسرتاتيجيا اليت تقيس  ةأّن العبار ( 13) من اجلدول رقم يتبنّي 
حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ، لبيئة عمل الّشركة للّتعرف على نقاط القّوة والّضعف

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةّل على يد]0.0_1.3: ]الرّابع جملال املدىينتمي ( 1.40)
من املبحوثني أّن الّشركة جتري حتليال اسرتاتيجيا مقارنة بنسبة ( %13,46)يرى ما نسبته 

 .قيام الّشركة بإجراء هذا الّتحليل االسرتاتيجي نافية (1,01%)
لمعرفة  االستراتيجي لّلتحليل «SWOT Analysis " الّشركة تستعمل أداة أنّ صرّح أحد اإلطارات 

 هديداتوالتّ  (Opportunities) والفرص Weaknesses)) عفوالضّ Strengths)) القّوةنقاط 
(Threats) ( ّد فكرة فقطسواء كانت قائمة فعاًل، أو مجر ) ّحليلراسة والتّ ووضعها موضع الد.  

يال اسرتاتيجيا لبيئة عمل من املبحوثني أّن الّشركة ال جتري حتل( %1,01)وأيضا يرى ما نسبته 
 (3) .التحليل ال يتعّدى أن يكون حتليال شكليا وهذا ،والّضعفالّشركة للّتعرف على نقاط القّوة 

 
 
 
 
 

 

                                                 
 33:03على الّساعة  0606فيفري  30يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع – (1)
 33:03على الّساعة  0606فيفري  30يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  – (2)
 33:03الّساعة  على 0606فيفري  30يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  – (3)
 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

66 
جتري الّّشكة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة معل 

 الّّشكة للتّعرف عىل نقاط القّوة والّضعف
 103 33 18 63 43 360 ت

3.07 1.12 % 13346 06313 0330 3330 1301 366 
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 ككلّ  ركةالشّ  مشكلة كونها المشكلة حلّ ل فينوالموظّ  اإلدارة بين مشتركة ةوخطّ  رؤية مدى وجود (3
 :فقط واحد لقسم وليس

لمبحوثين حول مدى وجود رؤية وخطّة مشتركة بين اإلدارة والموظّفين لحّل المشكلة كونها يوّضح إجابة ا( 14)جدول رقم 
 :مشكلة الّشركة ككّل وليس لقسم واحد فقط

 اإلدارة بني مشرتكة ةوخطّ  رؤية مدى وجوداليت تقيس  ةأّن العبار ( 14) من اجلدول رقم يتبنّي 
على  العبارة حصلت فقط، واحد لقسم وليس ككلّ  ركةالشّ  كلةمش كوّنا املشكلة لّ حل فنيواملوظّ 

 درجةيدّل على و ]0.0_1.3: ]الرابع جملال املدىينتمي  .(%1.63)متوّسط حسايب عام قدّر ب 
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة

ملشكلة من وبني املوظّفني حلّل ا ادارة الّشركة رؤية وخطّة مشرتكة بينهإلأّن  (%16,31)يرى 
 .هلاخالل عقد لقاءات دورية إللقاء الّضوء على مشاكل العمل إلجياد حلول 

من العّمال أنّه غالبا ما تكون إلدارة الّشركة رؤية وخطّة  (%10.64)يف حني يرى ما نسبته 
 .وبني املوظّفني حلّل املشكلة من خالل تفضيل االتصال املباشر باملسؤول امشرتكة بينه

وبني  اإدارة الّشركة ليست هلا رؤية وخطّة مشرتكة بينهال أّن من العمّ  (%1,01)ته ويرى ما نسب
االتصال  وأالتصال بالنقابة لطرح املشكل ليضطّرهم يف كثري من األحيان  املشكلة ممااملوظّفني حلّل 

 . هأجل حلّ باملعارف للتوّسط من 
ممّا يؤّدي إىل  العّمال،تفادى احلوار مع كثري من األحيان جند أّن املسؤول ي  أنّه يف البعضويرى  
وتعّدد املشاكل والّصراعات الّناجتة عن سوء االتصال حىّت وان كانت هناك  الّشائعات،انتشار 

من مييل إىل عدم إثارة املشاكل مع املقّصرين لتفادي اّنيار العالقات  كوهنا. عقيمةاجتماعات فهي 
والقبلية والعالقات االجتماعية خارج املؤّسسة، الّن أغلبيتهم ألّّنا متشابكة مع االرتباطات األسرية 

جيعل اإلدارة متيل إىل  اجلزائري،وألّن واقع الثّقافة االجتماعية الّسائدة يف اجملتمع . من أبناء املنطقة
 األمر وهو. اخل.... وحماولة إخفاء األمر عن اإلدارة العليا املقّصرين،الّتسامح وغّض الطّرف عن 

 يهتمّ  وال ويرتاخى فيتكاسل بشيء، عابئ غري مستهرتا "ارجريس" دهأكّ  مثلما فاملوظّ  من جيعل الذي
 "وأهدافه نظيمبالتّ 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

64 

هناك رؤية وخّطة مشرتكة بني الإدارة 

يني لحّل املشةلة وواها مشةلة الّّشكة وامل ّّ و

 .كلّك وليس لقسم واحد فقط

 103 33 30 66 330 46 ت

3,85 1.01 % 16331 10364 0430 1340 1301 366 
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 وعدم المخرجات،/ الخدمة / ال في تحديد أهداف اإلنتاج مشاركة العمّ  مدى اعتماد الشركة على (4
 :االستراتيجية القرارات اتخاذ في دالتفرّ 

 

/ الخدمة / ال في تحديد أهداف اإلنتاج مشاركة العمّ  يوّضح إجابة المبحوثين لمدى اعتماد الشركة على( 15)قم جدول ر 
 :االستراتيجية القرارات اتخاذ في دالتفرّ  وعدم المخرجات،

 

حصلت على متوّسط ]3.6_ 3]: االّول جملال املدىتمي تن العبارةأّن ( 15) من اجلدول رقم يتبنّي 
 .الّدراسةنة ألفراد عيّ  من املوافقة ضعيفة جدا درجة ويدّل على (3.00)قدّر ب حسايب عام 

 نّ أب جّدا ترىوهي نسبة عالية  (%66304)بنسبة لة املمثّ  الفئة من خالل النتائج املقدمة جند أنّ 
ن بدرجات عالية م ويرون أّن املدراء يتمّتعون ،هدافاألال يف حتديد تعتمد مشاركة العمّ  الكة شّر ال

 كة الّصورية اليت الللمشار  اآلخرين فنيوجود املوظّ بنظيم واإلقناع، األمر الذي ينتهي القدرة على التّ 
 .وهذا يفرض وجود مستوى ثقايف مرتفع للعّمال املشاركني خذةق احلماس للقرارات املتّ حتقّ 

ّسسة ال يمكن المؤ  باستراتيجية ةالقرارات المتعّلقية سرّ يرى رئيس قسم الموارد البشرية أّن 
اإلدارة، وهي الّسلطة العليا في المشروع والّرأس المفّكر والمهيمن من صالحيات مجلس  مشاركتها، فإنّها

يكون ويمكن أن  على وضع الخطط ورسم الّسياسات العاّمة وتصريف أموره بما يحّقق أهدافه المنشودة
 (1) .لالقتراحاتطلبا  في أمور بسيطةالمرؤوسين  إشراك

ال يف حتديد تعتمد على مشاركة العمّ  كةالشّر  ترى العكس وأنّ اليت  (%3.64)يت نسبة تأ ث
 .فضالرّ  ةوهو أمر بعيد عن الواقع بالنظر لنسب هدافاأل

 

 :من خالل احتكاكه بزمالئه مدى تكّون العامل (5
الموزّعين والّزبائن وعن يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى تكّون العامل من خالل احتكاكه بزمالئه، ب( 16)جدول رقم 

 .طريق تنظيم زيارات ميدانية لوحدات ألخرى
 

                                                 
 30:13على الّساعة  0606فيفري  03يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  .– (1)

رقم 
 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا مادائ العبارة العبارة

المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

36 

ينيتعمتد رشكتنا عىل مشاركة  ّّ يف حتديد  املو

نتاج  وعدم . اخملرجات/ اخلدمة / أ هداف الإ

 التيرد يف اختاذ القرارات

 103 060 33 33 3 8 ت

1.47 0.75 % 3364 3338 1301 0384 66304 366 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

33 
يف رشكتنا يتكّون العامل من خالل احتاككه 

 بزمالئه

 103 30 34 84 364 336 ت
3.47 1.06 % 18348 11,11 0634 331 1341 366 
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من خالل احتكاكه  مدى تكّون العاملاليت تقيس  ةأّن العبار ( 16) من اجلدول رقم يتبنّي 
من خالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ( 1.40)بزمالئه، حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب 

 .نة الّدراسة املوافقة ألفراد عيّ من  مرتفعة درجةوهو يدّل على ]   0.0_1.3: ]الرّابع جملال املدىينتمي 
من العمال أنّه من خالل احتكاك العامل مع زمالئه سيستفيد ( % 18,48)يرى ما نسبته 
من  كوينا أهمية التّ أمّ نظيمي، أهداف املؤسسة وبيئتها وهيكلها التّ  أساسية ختصّ املتكّون من معلومات 

ة المصروفة على مواردها كاليف العامّ قليل التّ تن مّ تتضفهي سة سبة للمؤسّ بالنّ  خالل االحتكاك بالّزمالء
 (1) .لف وتقليل الغياب عن العملجهيزات من التّ البشرية من خالل تكوينهم ومتابعتهم، والمحافظة على التّ 

كّون له باع وخربة يف مل حيتاجمن العمال أّن هذا الّنوع من الّتكوين ( % 1,41)يف حني رأى 
العّمال ذكر أّن االحتكاك مع الّزمالء قد ال  أحدويف مقابلة مع  .د ومتجدّ رّي نشاط متغ ألنّه الّتكوين

 .يفيد إالّ اجلدد الذين ال ميلكون خربة
 

 :العملمشكالت  دريب على حلّ كوين من خالل التّ تّ لل مدى سعي الّشركة (6
 :المشكالتب على حّل يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى سعي الشركة للّتكوين من خالل الّتدري( 17)جدول رقم 

 (.1.43)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ةأّن العبار ( 17) من اجلدول رقم يتبنّي 
 .نة الّدراسة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةوهو يدّل على  ]0.0_1.3: ]الرّابع جملال املدىنتمي ي

الّتكوين من خالل الّتدريب على حّل مشكالت العمل  بأنّ فني املوظّ من ( % 11,80) يؤمن
من  مشرتكة وعمل نشاطات مجاعية لتعزيز مهارات العمل بالفريق تدريبيةعقد دورات لح الفرصة مين

  .العملومن جهة أخرى فرصة حلّل مشكالت ،جهة 
من العمال يرون أّن املؤّسسة ال تعمل على حتديد املشاكل اليت هتّم معظم العّمال، ( % 4.34)

عمل اجلماعي ال ميكن أن يرقى إىل حتليل املشاكل وأّن الّتكوين حلّل مشاكل العمل من خالل ال
 .واملعرفةاخلربة  إالّ من خاللبدرجة من التعّمق 

 
 

                                                 
 33:16على الّساعة  0606فيفري  03يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  .– (1)

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

30 
يف رشكتنا يكون التّكوين من خالل التّدريب 

 .العملعىل حّل مشالكت 

 103 01 08 86 48 366 ت
3.07 1.21 % 11380 04343 03,36 6336 4334 366 
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 األولىالجزئّية بالفرضّية  قةالمتعلّ  تائجالنّ  عرض: 
يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية والّرتب إلجابة المبحوثين على ( 18)الجدول رقم 

متعّلقة بمدى ممارسة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي في المجال االستراتيجي بشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز العبارات ال
 .بوالية البّيض

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

4 
اهيا دل رشكةدلينا دراية بأ ننا نعمل يف 

 اسرتاتيجية

 103 11 03 00 46 303 ت
 مرتفعة 3 1.3 3.00

% 14384 16.30 3134 4344 36.06 366 

6 

جتري الّّشكة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة 

معل الّّشكة للتّعرف عىل نقاط القّوة 

 والّضعف

 103 33 18 63 43 360 ت

 مرتفعة 7 1.14 3,74
% 13346 06313 0330 3330 1301 366 

4 

هناك رؤية وخّطة مشرتكة بني الإدارة 

يني لحّل املشةلة وواها مشةلة  ّّ واملو

 .الّّشكة كلّك وليس لقسم واحد فقط

 103 33 30 66 330 46 ت

 مرتفعة 4 1.61 3,85
% 16331 10364 0430 1340 1301 366 

36 

تعمتد رشكتنا عىل مشاركة العامل يف 

نتاج  / دمة اخل/ حتديد أ هداف الإ

وعدم التيرد يف اختاذ . اخملرجات

 .الاسرتاتيجيةالقرارات 

 103 060 33 33 3 8 ت

 ضعيفة 0 6.07 1,24
% 3364 3338 1301 0384 66304 366 

33 
يف رشكتنا يتكّون العامل من خالل 

 .احتاككه بزمالئه

 103 30 34 84 364 336 ت
 مرتفعة 1 1.60 3,94

% 18348 11311 0634 33, 1341 366 

30 

يف رشكتنا يكون التّكوين من خالل 

التّدريب عىل حّل مشالكت العمل 

 .جامعيبشلك 

 103 01 08 86 48 366 ت

 مرتفعة 7 1.41 3,75
% 11380 04343 03336 6336 4334 366 

 1.70 3.30 االستراتيجي درجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي في المجال
 متوسطة 

 املؤّشرات املرتبطة مجلة حتليل خالل ومن( 36الرقم  إىل 12من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من
 :راسة، يّتضحالدّ  حمل الّشركة يف االستراتيجي بدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال

 وباحنراف معياري قّدر ب( 1.16)أّن العبارات حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب 
يدّل على  وهو]1.0_0.4: ]الثّالث جملال املدىخالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي من (. 3.08)

 .مستوى متوّسط من املوافقة ألفراد عينة الّدراسة
  دراية املبحوثني أّنم يعملون "سّجلنا وجود مخس استجابات مرتفعة من طرف املبحوثني متثّلت يف

ركة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة عملها للّتعرف على نقاط جتري الشّ "، و"يف شركة لديها بعد اسرتاتيجي
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حلّل ما  الّشركة املشرتك ، وعمل"بزمالئهتكّون العامل من خالل احتكاكه "وأيضا " القّوة والّضعف
الّتدريب على حّل مشكالت العمل بشكل "وتعّزز الّشركة الّتكوين من خالل ". يعرتضها من مشاكل

 .الّتعّلم التنظيمي والذي من شأنه تعزيز ،"مجاعي
 خالهلا ليتم من تطبيقها وأمهية هبذه املفاهيم ركةإدارة الشّ  إميان إىل تيجةالنّ  هذه الطّالب يعزو 

 .اجلدد العّمال كفاءة لرفع اخلربة العالية ذو وقدرات ومهارات العّمال كفاءات استثمار
  وبدرجة مرتفعة  املنتهجة كةالشّر  بإسرتاتيجيةمن الّناحية االسرتاتيجّية يتوافر لدى املوّظف وعي
ميع الّنظم اخلاّصة باملوارد البشريّة من إجراء حتليل اسرتاتيجي لبيئة عملها للّتعرف على نقاط القّوة جل

لتنمية العالقات العاّمة الّداخلية واخلارجية  والّضعف، وإجراء رؤية وخطّة مشرتكة بني اإلدارة واملوظّفني
وأّن هذه األخرية هلا خطّة اسرتاتيجية عاّمة قائمة . هدافها االسرتاتيجيةوجعل هذا اهلدف من ضمن أ

واهلدف من ذلك حتقيق . على الّتنويع يف األنشطة سواء كان ذلك حمّليا، إقليميا وحىت دوليا
  .االستمرارية والّنجاح

 ديد حمتواه،العمل وعدم ومسامهتهم يف حت نتائج مشاركة العّمال يف مراقبة بني من ناحية االرتباط 
 العليا اإلدارية ملستوياتفا ،وأهدافه من حيث اخلدمات واملخرجات فهو بعيد املنال يف الوقت احلايل

الوضع  على فهي تسعى للحفاظ. ؤىالرّ  أو األهداف حتديد يف الالعمّ  ملشاركة تسعى ال الّشركة يف
هتتم كثريا بتنمية املشاركة وجعلها  هي السلبية، هلذا ف نتائج عنه تنجرّ  قد اليت الّتغيري، وتفادي احلايل

فاملشاركة اجلماعية ميكن أن تكون أفضل من املشاركة الفردية يف اختاذ القرارات، الن رأي  اسرتاتيجية،
اجلماعة ميّثل خالصة ألفكار األعضاء املتعّددة اجلوانب واليت تضّم العديد من اخلربات املتنوعة 

 .مارس يف كثري من األنظمة احلديثةواألفكار، وهذا هو األسلوب امل
 من فهذا . بزمالئهمتنمية وتدريب األفراد وتكوينهم من خالل احتكاكهم  أّما ما تعّلق مبؤّشر

املوّظف مبعلومات حول سياسة األفراد يف املؤّسسة وطبيعة عملهم وكيفية أدائهم، وسرعة  شأنه تزويد
ممّا . يف العمل وحتسني الروح املعنوية وتقليل األخطاء ارتباط الفرد اجلديد بالشركة ممّا يولد الّرغبة

بدون شك حتقيق تنمية العالقات العاّمة الّداخلية وهذه األخرية سوف تكون حافزا أمام يسّهل 
 . الّتسريع بتطبيق التعّلم الّتنظيمي يف هذا اجملال

 لى حّل مشكالت العمل واخلربة من خالل الّتدريب ع املعرفة قلبن قتعلّ  ما املنحى فإن نفس ويف
يف ظّل مجاعات ألّّنا  بشكل مجاعي، فقد أبدى املوظّفون من خالل معاينتنا امليدانية رغبة يف العمل

تشبع احتياجاهتم االجتماعية، وحتميهم من أي أخطار خارجية، وتقّوي التفاهم واملشاركة الوجدانية 
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يف كثري من األحيان حتاول املؤّسسة أن . اجاتهوبذلك يتّم حتقيق الّتوازن بني إنتاجية الفرد وإشباع ح
" غري رمسية"ختلق من أفراد أقسامها مجاعات متماسكة لتجّنب فرصة ظهور مجاعة أو مجاعات عمل 

 .قد تعرقل جهودها يف العمل
 هذه من فرضّيات الفرضّية الفرعّية األوىل مبحتوى تتعّلق واليت سابقا مّت عرضها اليت الّنتائج تدلّ 

الّدراسة مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق الّتعّلم  الفاعلة، الذين مشلتهم األطراف أنّ  اسةالّدر 
 .الّتنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي بصورة متوّسطة وإّن كانت أغلبية الّسلوكيات متارس بصورة مرتفعة

اجملال  يفغاز بوالية البّيض الّتوزيع للكهرباء وال بشركةأّن درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي  نستنتج
درجة تطبيق الّتعّلم : فالفرضّية اجلزئية األوىل اليت مفادها وبالّتايل االسرتاتيجي مورس بدرجة متوّسطة

 .مل تتحّقق مرتفعةبشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض  المجال االستراتيجيالّتنظيمي يف 
 
 الفرضّية الجزئية الثانية: 

 .متوّسطة بالمؤّسسة الجزائريةبيق التعلم التنظيمي في المجال التنظيمي درجة تط
 عند كلّ سنحاول يف هذا العنصر اختبار صّحة الفرضّية اجلزئية الثانية من خالل الوقوف           

 .ككلّ  اجلزئية ةللفرضيّ  ث نقوم بتقدمي حتليل عامّ  الّتحليل،عبارة بشيء من 
 :جماعات/مدى تموقع الّعمال في فرق (1

 :جماعات/الّعمال في فرق تموقعيوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 19)جدول رقم 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

31 
ال يف فرق العمّ  يمتوقعيف رشكتنا 

 وجامعات

 103 13 03 03 60 336 ت
3.07 1.30 % 18,48 03333 30363 30344 36346 366 

 مجاعات بشركة/مدى متوقع الّعمال يف فرقاليت تقيس  ةأّن العبار ( 19) من اجلدول رقم يتبنّي 
جملال ينتمي  .(1.80)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  البّيض،-الّتوزيع للكهرباء والغاز 

 .نة الّدراسة من املوافقة ألفراد عيّ  ةمرتفع درجةوهو يدّل على   ]0.0_ 1.3: ]الرابع املدى
لطبيعة عمل الّشركة الذي يعملون يف فرق ومجاعات  من املبحوثني أّّنم( % 18.48)يرى ما نسبته     

من العمال أّّنم غالبا ما يعملون يف ( % 03.33)ويرى . يفرض هذا خاّصة طبيعة عمل عّمال الّتنفيذ
 .ومجاعاتفرق 
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أّنم ال يعملون يف فرق ومجاعات لطبيعة املهام اإلدارية خاصة يف (   % 36.46)يف حني ترى نسبة 
 .مل املكتيبالعكاالت التجارية اليت يغلب عليها والو  مقّر املديرية

 

 :   توثيق إنجازات األفراد اجل من المعلومات تكنولوجيا علىمدى اعتماد الشركة  (2
اد الشركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توثيق إنجازات يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى اعتم( 20)جدول رقم 

 :   األفراد
رقم 
العبار 

 ة
 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة

المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

30 
املعلومات من تكنولوجيا نعمتد يف رشكتنا عىل 

جنازات ال فرادجل ا  .توثيق اإ

 103 300 38 01 13 03 ت

4.33 1.70 % 
30360 36346 31306 

3430

3 
00300 366 

 املعلومات تكنولوجيا علىمدى اعتماد الشركة اليت تقيس  العبارةأّن ( 20) من اجلدول رقم يتبنّي 
 جملال املدىينتمي ( 0.11)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  توثيق إجنازات األفراد،جل امن 

 .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ  ضعيفة من درجةعلى  يدلّ و ]  0.8_ 3.4: ]الثاين
املعلومات من  تكنولوجياعلى من املبحوثني أّن الّشركة تعتمد دائما ( %30.60)يرى ما نسبته 

  .توثيق إجنازات األفرادجل أ
تكنولوجيا املعلومات من ل أأّن الّشركة نادرا ما تلج من املبحوثني( %34.03)يرى ما نسبته و 

  .ثيق إجنازات األفرادتو جل أ
أّن الّشركة ال حتتفظ أبدا خبربات أفرادها وإجنازاهتم أي أّن الشركة  من املبحوثني( %00.00)عرّب 

 .وختزين املعرفةر على آلية لالحتفاظ ال تتوفّ راسة حمّل الدّ 
 

ت توفير الّسرعة للوصول إلى المعلوما اجل من المعلومات تكنولوجيا علىمدى اعتماد الشركة  (3
 :   بشكل مستمّر وثابت واإلدارات األقسام بينونشرها 

يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى اعتماد الشركة على تكنولوجيا المعلومات من اجل توفير ( 21)جدول رقم 
 : الّسرعة للوصول الى المعلومات ونشرها بين األقسام واإلدارات بشكل مستمّر وثابت

رقم 
العبار 

 ة
 المجموع أبدا نادرا أحيانا اغالب دائما العبارة

المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

33 

املعلومات من تكنولوجيا نعمتد يف رشكتنا عىل 

ىلالرسعة للوصول  اجل توفري املعلومات  اإ

 بشلك مس متر واثبت ال قسامونّشها بني 

 103 6 30 14 43 343 ت

7.37 6.03 % 
30333 04386 30333 1340 6366 366 

 املعلومات تكنولوجيا علىركة مدى اعتماد الشّ اليت تقيس  العبارةأّن ( 21) من اجلدول رقم تبنّي ي
 ،وثابتبشكل مستمّر  واإلدارات األقسام بنيتوفري الّسرعة للوصول إىل املعلومات ونشرها  اجل من
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]  3_ 0.1: ]ــــــامساخلــــــــــــــ جملال املدىينتمي  .(0.13)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب 
 .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ  من مرتفعة جدا درجةعلى  يدلّ و 

املعلومات من  تكنولوجياعلى  تعتمد دائما من املبحوثني أّن الّشركة( %30.33)يرى ما نسبته 
 .وثابت بشكل مستمرّ  األقساماملعلومات ونشرها بني  إىلرعة للوصول جل توفري السّ أ

ال يمكن الولوج إليه إاّل عن طريق  ،"NOVA" يسّمىة عّدة أنظمة معلوماتية كنظام تبّنت الشرك
 "Tansik" غيره، أيضا وجود برنامج تنسيقألنّها شبكة داخلية تخّص فقط مجمع سونلغاز دون  المؤّسسة،

   Malia "مالية"إضافة الى برنامج  (1)وسهولةللتواصل بين المصالح ونقل الملّفات والمعطيات بأسرع وقت 
بتسيير األجور وهو يمكن اعتباره آلية تكنولوجية لتخزين كل المعلومات المرتبطة بالمسار المهني  المرتبط

أّن الّشركة غالبا  املبحوثنيمن ( %16.31)يرى ما نسبته  .(2)ككلوالتكويني للمنتسبين لمجّمع سونلغاز  
حني أنّه ال يوجد  يف والتكنولوجية العاليةتصادية من األمهية االقملا هلا تكنولوجيا املعلومات ل أما تلج

 .ذلكعكس أّي من املبحوثني من يرى 
 

 :جماعي بشكل األفراد بين واصلتّ وال حوارالتشجيع في مدى مساهمة الشركة  (4
يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى مساهمة الشركة لتشجيع للحوار والّتواصل بين األفراد بشكل ( 22)جدول رقم 

 :تبادل األفكار والمقترحات لتحسين العملجماعي ل
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

38 

يف رشكتنا هناك تشجيع للحوار والتواصل بني 

 ال فاكربشلك جامعي لتبادل  ال فراد

 .واملقرتحات لتحسني العمل

 103 84 31 13 44 63 ت

3.10 1.74 % 
08306 00383 36346 38333 03336 366 

 .(1.36)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ةأّن العبار ( 22) من اجلدول رقم يتبنّي 
نة من املوافقة ألفراد عيّ  متوّسطة درجةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4: ]الثــــــــــــــالثّ  املدى-جملال ينتمي 
 هاواصل بينحلوار والتّ على ا عسونلغاز تشجّ  شركة من املبحوثني أنّ ( %08.06)يرى ما نسبته  .الّدراسة

 .العملواملقرتحات لتحسني  األفكاربشكل مجاعي لتبادل  وبني موظّفيها
على احلوار والتواصل  عتشجّ غالبا ما  الشركة من املبحوثني يرون أنّ ( %34.41)يف حني أّن 

فسي ر على اجلانب النّ اسة، فهي تؤثّ ة وحسّ مهمّ  مسالة جدّ  دّ أي تعمسألة اإلدالء بالرّ  باعتبار أنّ 
. سةه عضو فاعل ومشارك يف املؤسّ بأنّ  يكولوجي للعامل حبيث قد ترفع من معنوياته وجتعله حيسّ والسّ 

                                                 
 :30:3على الّساعة  0606فيفري  03يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع – (1)
 30: 14على الّساعة  0606فيفري 25يوم  DGIS DRHاألنظمة املعلوماتية ارئيس قسم مقابلة مع  – (2)
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ته نظرية العالقات اإلنسانية ة بينه وبني مسؤوليه، وهذا ما أكدّ د لديه عالقة طيبّ ريقة تتولّ وهبذه الطّ 
سة ومدى فسي للعامل داخل املؤسّ كثريا بالبعد اإلنساين والنّ   الذي اهتمّ  "إلتون مايو"ا وعلى رأسه

سة وأيضا حتسني عالقات العمل وهي بطبيعة احلال جزء عالقة هذا البعد بتحسني اإلنتاجية للمؤسّ 
 .ةأ من العالقات العامّ ال يتجزّ 

 فالّشركة، اصلو حلوار والتّ على ا عتشجّ  الشركة ال من املبحوثني أنّ ( %38,33)ويرى ما نسبته 
منها يكون اهتمامها باجلمهور  االسرتاتيجيةة سات اجلزائرية خاصّ املؤسّ  شأّنا شأن جلّ  حسبهم

  .اخلياخلارجي على حساب اجلمهور الدّ 
 

 :الجميع عمدى مشاركة األفراد معارفهم وخبراتهم العملية م (5
 .الجميعمشاركة األفراد معارفهم وخبراتهم العملية مع  يوّضح إجابة المبحوثين لمدى مدى( 23)جدول رقم 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

34 
معارفهم وخرباهتم  ال فراديف رشكتنا يشارك 

 العملية مع امجليع

 103 31 61 88 33 80 ت

4.40 1.30 % 3434

1 
3433

1 
06338 

0336

3 
38333 366 

 

مدى مشاركة األفراد معارفهم وخرباهتم العملية اليت تقيس  ةأّن العبار ( 23) من اجلدول رقم يتبنّي      
: الثــــــــــــــالثّ  املدى-جملال ينتمي  .(0.46)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  اجلميع، عم
 .الّدراسةنة وافقة ألفراد عيّ من امل متوّسطة درجةعلى  يدلّ و ]1.0_ 0.4]
من شأنه أن 1*أّن مشاركة اخلربات واملعارف العملية واجب مهينمن املبحوثني يرون ( 34.41%) 

املسامهة يف حتسني عالقات وأيضا  ،املؤّسسةايت خلدمة ه الذّ وجّ يساهم يف تنمية وتطوير عملية التّ 
ميكن لسونلغاز يقول إطار يف املؤّسسة أنّه  ؤساءالرّ فني و فني فيما بينهم وبني املوظّ االتصال بني املوظّ 

أن تعتمد على أفرادها الذين كّونتهم باستدعائهم لدورات تكوينية يكون فيها هؤالء العّمال هم 
 (2) .املكّونني جلماعة أخرى
د املشرف قد يرتدّ العّمال أنّه  بعضيرى و  عكس ذلك،من املبحوثني ( %38.33)ويرى ما نسبته 

خشية من أن يصبح هذا -وهذا خطأ مهين -ا لعدم قدرته أو لعدم رغبته بذلك ه العامل إمّ يف توجي
                                                 

1
جأ املؤّسسة إىل يف األيام األوىل من استالم املوّظف اجلديد ملنصبه ومهامه يتحّصل على معلومات من أطراف عديدة داخل الشركة بطرق غري رمسية، لذلك تل *

 سة بتنظيم دورة تكوينية قصرية املدى لتزويدهم باملعلومات الكافية أّوال حول املؤّسسة وتارخيها وجمال عملها وأهدافها ومنط الّتسيريداخل املؤسّ  عملية تكوينه سواء
مكوناهتا واملنح والعالوات وكيفية احلصول عليها والّرؤساء والّنظام الّداخلي هلا، وتوقيت العمل وأيام الّراحة والعطل الّسنوية واملرضية واالستثنائية وإجراءاهتا واألجور و 

على الّساعة  0606فيفري  03يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  .وقد تكون آلية من خالل مشاركة املوظّفني خربهتم .والرّتقيات والّتأمينات االجتماعية
30:13 

 .12ص، 0634 اجلزائر، مارس ،S.D.C" اخلي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغارمن النظام الد 70 المادة مديرية املوارد البشرية، - (2)
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 داخل شمهمّ  هأنّ  حيسّ  يالذ لالعام أنّ  وسبب آخر هو منافسا له على املركز الذي يشغله األخري
 .معلّ لتّ ل تقييدا يعترب ممّا ،اآلخرين مع تشاركها وعدم احتكار خاللالستعادة تأثريه من يسعى  ،الشركة

 :مدى تطبيق الشركة للتعليمات التي ترسل لفروعها (6
 :يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى تطبيق الشركة للتعليمات التي ترسل لفروعها( 24)جدول رقم 

ترسله الّشركة ّتعليمات اليت المدى تطبيق اليت تقيس  ةأّن العبار ( 24) من اجلدول رقم يتبنّي 
_ 0.4: ]الثــــــــــــــالثّ  املدى-جملال ينتمي  (.1.00)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  لفروعها،

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  متوّسطة درجةعلى  يدلّ و ]1.0
، واألوامروائح املسؤولني يصدرون جمموعة من اللّ  من املبحوثني أنّ ( %83.86)نسبته ما  يرى
فأّي  مي،الّتنظياهليكل  واألعوان تسهيل انتقاهلا وتطبيقها بشكل مرّتب عرب مستوياتال وعلى العمّ 

من  ،االقتصادية سةاملؤسّ داخل  عملية إدارية مهّمة القرار وتطبيقهعملية اختاذ  منّظمة ناجحة تعترب
بني من خالل الثقافة التنظيمية الّسائدة املبنية على العالقة التبادلية الّرمسّية  هاشأّنا حتقيق أهداف

 .واملرؤوسئيس الرّ 
 

 :حاب الخبرة لتقديم االستشارةمدى قيام الشركة ببناء فرق عمل من أص (7
 يوّضح إجابة المبحوثين لمدى قيام الشركة ببناء فرق عمل من أصحاب الخبرة لتقديم ( 25)جدول رقم 

 :االستشارة

مدى قيام الشركة ببناء فرق عمل من اليت تقيس  ةأّن العبار ( 25) من اجلدول رقم يتبنّي 
جملال تمي ني(. 1.86)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  االستشارة،أصحاب اخلربة لتقدمي 

 .نة الّدراسة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةوهو يدّل على  ]0.0_1.3: ]الرّابع املدى
اخلربة لتقدمي  أصحاببناء فرق عمل من الّشركة  يتّم يفيرون أنّه  املوظّفنيمن ( 14%)

هو جعل األعضاء  د للفريق يف البدايةكوين اجليّ ة اليت تساعد على التّ من العوامل اهلامّ ف االستشارة،
عضو الفريق يكون  ز الفريق عن اجلماعة هو أنّ ما مييّ  بعضهم، وأهمّ حني لتكوين الفريق خيتارون املرشّ 

رقم 
 العبارة

 غالبا دائما العبارة
أحيا
 نا

 المجموع أبدا نادرا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

36 
يف رشكتنا تطبق التعلاميت اليت ترسل 

 .ليروعها

 103 33 16 43 63 40 ت
3.47 1.30 % 83386 04340 8363 0366 6,41 366 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

34 
اخلربة  أ حصابن يف رشكتنا يمت بناء فرق معل م

 لتقدمي الاستشارة

 103 83 34 00 46 303 ت
3.06 1.77 % 14 06.61 8.63 3.34 06.00 366 
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عليمات ظم والتّ وائح والنّ مة اليت يعمل فيها من حيث االلتزام باللّ نظيمي للمنظّ أكثر ارتباطاً باملفهوم التّ 
 أصحاببناء فرق عمل من يف الّشركة  يتمّ غالبا ما أنّه يرون  املوظّفنيمن ( %06.61)أيضا  .املكتوبة

هو أمر فريق عمل بناء  ما ال يدركه الكثريون هو أنّ أّن وصرّح إطار بالشركة  االستشارة،اخلربة لتقدمي 
حتقيق أهداف ألي من املشاكل اليت تعرتض طريق  بالغ األمهية ويبلغ يف صعوبته صعوبة إجياد حلّ 

 . الشركة
 بالفرضّية الجزئّية الثانية والتي مفادها المتعلقة جالنتائ عرض: 

يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والّرتب إلجابة ( 26)الجدول رقم 
 .ة الجزائريةبالمؤّسسالمبحوثين على العبارات المتعّلقة بمدى ممارسة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي في المجال التنظيمي 

رقم 
املتوسط  اجملموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 الدرجة الرتتيب املعياري

 العامل يف فرق وجامعات يمتوقعيف رشكتنا  31
 103 13 03 03 60 336 ت

 مرتفعة 0 3.14 1.80
% 18348 03333 

30363

64 

30344

0 
36346 366 

30 

 تكنولوجياعمتد يف رشكتنا عىل ن 

اجنازات  توثيقاملعلومات من اجل 

 .ال فراد

 103 300 38 01 13 03 ت

 ضعيفة 4 3.04 0.11
% 30360 36346 31306 34303 00300 366 

33 

 تكنولوجيانعمتد يف رشكتنا عىل 

املعلومات من اجل توفري الرسعة 

ىلللوصول  املعلومات ونّشها بني  اإ

 بشلك مس متر واثبت ال قسام

 103 6 30 14 43 343 ت

 مرتفعة  3 6.61 0.13
% 30333

4 
04386 30333 1340 6366 366 

38 

يف رشكتنا هناك تشجيع للحوار 

بشلك جامعي  ال فرادوالتواصل بني 

واملقرتحات لتحسني  ال فاكرلتبادل 

 .العمل

 103 84 31 13 44 63 ت

 متوسطة 3 3.30 1.36
% 08306 00383 36346 38333 03336 366 

34 
معارفهم  ال فراديف رشكتنا يشارك 

 .امجليعوخرباهتم العملية مع 

 103 31 61 88 33 80 ت
 متوسطة 8 3.14 0.46

% 34341 34331 06338 03363 38333 366 

36 
يف رشكتنا تطبق التعلاميت اليت ترسل 

 .ليروعها

 103 33 16 43 63 40 ت
 متوسطة 0 3.16 1.00

% 00301 03301 01318 33361 34331 366 

34 
 أ حصابيف رشكتنا يمت بناء فرق معل من 

 اخلربة لتقدمي الاستشارة

 103 1 4 00 64 346 ت
 مرتفعة 1 3.30 1.8

% 83386 04340 8363 0366 6341 366 

 1.30 3.33 درجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي في المجال التنظيمي
 متوسطة 
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املؤّشرات  مجلة حتليل خالل ومن( 08الرقم  إىل 19من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من
 :أنّ  لنا الدراسة، يّتضح حمل الّشركة يف الّتنظيمي بدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال املرتبطة

حصلت على  ،باملؤّسسة اجلزائرية ميالّتنظي مدى تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملالالعبارات اليت تقيس 
من خالل املتوّسط احلسايب (. 3.14)وباحنراف معياري قّدر ب ( 1.11)متوّسط حسايب عام قدّر ب 

من املوافقة ألفراد عينة  متوّسطيدّل على مستوى  وهو]1.0_0.4: ]الثّالث جملال املدىجند أنّه ينتمي 
 االستراتيجي مي يف اجملالمستوى تطبيق الّتعّلم الّتنظي علىالّدراسة 

  :استجابات مرتفعة من طرف املبحوثني متثّلت يف ثالثسّجلنا وجود 
 " العمال يف فرق ومجاعات يتموقعيف شركتنا  "-
املعلومات ونشرها  إىلرعة للوصول املعلومات من اجل توفري السّ  تكنولوجيانعتمد يف شركتنا على  "- 

 "  بشكل مستمر وثابت األقسامبني 
 ." اخلربة لتقدمي االستشارة أصحاببناء فرق عمل من  يتمّ  ايف شركتن "-
  االستجابة هذه ، فحسب مالحظاتنا تعودفين في فرق وجماعاتالموظّ  تموقعمستوى على 

أكثر  أنّ  ذتنفيذها، إ وشروط األعمال طبيعة امليدانية هو راسةالدّ  حمل الّشركةيف  ائدالسّ  العام للجو
 واحد ويفن من جمموعة أفراد تربطهم عالقات عمل يف موقع تاجية هي اليت تتكوّ الفرق جناحًا وإن

يرى أّن هناك شرحية كبرية من املستجوبني يتمركزون يف املديرية  الطالبإاّل أّن  .واحدةمة منظّ 
 .والوكاالت الّتجارية ذاتا الطّابع اإلداري والّتجاري الذي ال حيّتم العمل الفرقي

  وثابترعة للوصول إلى المعلومات ونشرها بين األقسام بشكل مستمر السّ  رتوافعن مؤّشر ،
 املعرفة لتبادل الّتنظيم داخل سلس للمعلومات تناقل يضمن ممّا مرتفعة،جاءت اجتاهات العاملني ف

تطّور الوسائل التكنولوجية مل يكن بّد  عوم، مالحظّ وهذا  اآلخرين جتارب من واالستفادةواخلربات 
البيض هذا الّتطور الّسريع واملتسارع بل تبّنت أحد هذه  -كب شركة الكهرباء والغاز من أن توا 

األساليب ووظّفتها يف مجيع أقسامها ومحل قسم املوارد البشرية على عاتقه تبيّن نظام معلومايت ختّزن 
 تبادلألّن ( اليةاحملاسبة وامل/ مسار الّتكوين/احلياة الّشخصية )فيه مجيع املعلومات اخلاّصة بالعّمال 

 .  هلا عملية ضرورة يعترب فيها الفاعلني خمتلف بني املعلومات
 والمقترحات  األفكاربشكل جماعي لتبادل  األفرادلحوار والتواصل بين اتشجيع بتعّلق ما أّما

ة تعاين من اجلزائرية بصفة عامّ  ةفاملؤّسس. تشجيع بدرجة متوّسطةهناك أّن  تبنّي  قدف. لتحسين العمل
حيول دون إشباع احتياجات أفراد  وهذا ماة اخلي املبين على املعايري العلميّ دم تطبيق لغة احلوار الدّ ع
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ا يزيد من ثقة رورة حافزا ممّ ل بالضّ رت هذه األخرية أصبحت تشكّ سة من املعلومات فإذا توفّ املؤسّ 
سة سبة لواقع مؤسّ بالنّ  ما نستطيع قوله إنّ  .سةاملؤسّ  واسرتاتيجياتوترابط هؤالء األفراد بأهداف 

مطالبة بإقامة سياسة اتصالية واضحة ضرورية من أجل أّّنا  بالبيض التوزيع شركةسونلغاز وحتديدا 
طريق  وهذا عني يف حتقيق مصاحلها الكلّ  وبالّتايل اإلخفاقناقضات تفادي الوقوع يف جمموعة من التّ 

، وأال يرتك احلوار املؤّسسةة داخل ر األساسيّ سياسة احلوار مع مجيع األطراف اليت تلعب األدوا تبينّ 
  .والّتلقائية للصدفة
  األفرادانجازات  توثيقالمعلومات من اجل  تكنولوجياعلى ركة باعتماد الشّ أّما ما تعّلق 

 .املعرفةوختزين ر على آلية لالحتفاظ راسة ال تتوفّ الدّ  حملّ  ركةفالشّ ، ضعيفةبدرجة فكانت االستجابة 
منية املتعّلقة خبربات نظيمية الضّ اهرية أو التّ ليات تكنولوجية لتخزين املعارف الظّ آوجود من  مفبالّرغ

هبا لنقلها من أصحاب اخلربة  العاملني وجتارب ابقةالسّ  جتارهبا لتخزين جمهودا تبذل ال العاملني، فهي
 و باملعرفة لالحتفاظ سعىت تقنية فهي الاإلدارة مبا متلكه من  أنّ  مبعىن .ركةيثي العهد بالشّ داىل ح

 كون الشركة يف ةتنظيميّ  ذاكرة توجدال  هأنّ  نقول يلوبالتاّ  ،باحلجم املتوّقع منها ونشرها تطويرها
 ،)املعارف وتطوير خزن يف اإلدارة تبذهلا اليت اجلهود(  املنظمية باجلهود أساسا ترتبط التنظيمية اكرةالذّ 

  .األساس ليست هالكنّ  التنظيمية اكرةالذّ  قيحتق على عدامسا عامال تعترب اليت الفردية اجلهود وليس
 يتشاركون المدروسة نةالعيّ  أفرادأّن الميدانية  راسةالدّ  معطيات أثبتت ذلك مقابل يف 

 من املعرفة احتكار يتمّ  ما فكثريا طة أيضامتوسّ  ة، بدرجبينهم فيما المختلفة ويتبادلون المعارف
الكّل يرغب يف  ، ألنّ املنافسة من خوفا أو ،األسبقيةو  زميّ التّ  ّنمفقدا من خوفا بعض املوظّفني طرف

 ما هذا املوظفونبني  بنية تساهم يف انسياب املعرفة وانتقاهلا إلجيادركة تسعى فالشّ . الرّتقية الّسريعة
 الةاحل هذه يف اآلخرين هبا إشراك وعدم املعرفة فحيازة للتعلم ملناسبةا بالبيئة يعرف ما إطار يف يدخل
 .الّداخلي للشركة النظام عليه يعاقب مهين خطأ يعدّ  أن ميكن
  ركة تسعى فالشّ  كان بدرجة متوّسطة ركةالشّ  عليمات التي ترسل لفروعق التّ يتطبكما اّتضح أّن

يدّل وهذا  ،ؤساء واملرؤوسنيتعاون الرّ  وذلك من خاللاخلية، ة الدّ بالعالقات العامّ  الّتدرجيي لالهتمام
ئيس واملرؤوس داخل سونلغاز حتظى جبانب من االهتمام من طرف مسؤويل عالقة بني الرّ ال أنّ  على

ذكرنا  واملبذولة كماة احملاوالت اجلادّ  إال أّن نتائج هذا املؤّشر ليست قوية واجيابية برغمسة، هذه املؤسّ 
 .ة داخل سونلغازتحسني وتنمية العالقات العامّ سابقا ل
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 فقد مورس هذا املؤّشر بدرجة  الخبرة لتقديم االستشارة حابأصبناء فرق عمل من  وخبصوص
ورشات توّفر  األخصائيني وأصحاب اخلربة وأيضانني ص جمموعة من املكوّ سونلغاز ختصّ مرتفعة ف

 .وتدريب مواردها البشرية والوسائل لتكويناإلمكانيات  زة بكلّ ة جمهّ خاصّ  وخمابر وقاعات
  

 هذه من فرضّيات الثانيةالفرضّية الفرعّية  مبحتوى قتتعلّ  واليت بقاسا عرضها متّ  اليت تائجالنّ  تدلّ 
مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق الّتعّلم  الّدراسة ممشلته الذين ،الفاعلة األطراف أنّ  الّدراسة

 .الّتنظيمي بصورة متوّسطة الّتنظيمي يف اجملال
يف  الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض بشركةدرجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي  أنّ  نستنتجومنه  

درجة تطبيق : وبالّتايل فالفرضّية اجلزئية الثاّنية اليت مفادها اجملال الّتنظيمي مورس بدرجة متوّسطة
 .متوّسطة قد حتّققت الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال الّتنظيمي بشركة

 
  ّة الجزئية الثالثةالفرضي: 

البّيض -بشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز  المجال الثقافيدرجة تطبيق التعلم التنظيمي في   
 .متوّسطة

 عند كلّ سوف حناول يف هذا العنصر اختبار صّحة الفرضّية اجلزئية الثالثة من خالل الوقوف       
 .ككلّ  اجلزئية ةفرضيّ لل ث نقوم بتقدمي حتليل عامّ  الّتحليل،عبارة بشيء من 

 :الثقافيالمجال 
 :مدى تجّنب الشركة الّتركيز على الفشل من خالل إيجاد بيئة مشّجعة على التعّلم (1

يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى تجّنب الّشركة الّتركيز على الفشل من خالل إيجاد بيئة مشّجعة على ( 27)جدول رقم 
 :التعّلم

مدى جتّنب الّشركة الرّتكيز على الفشل من  تقيس اليت ةأّن العبار  (27) من اجلدول رقم يتبنّي 
حصلت على متوّسط  البّيض،-والغازالّتوزيع للكهرباء  خالل إجياد بيئة مشّجعة على التعّلم بشركة

رقم 
 العبارة

 أبدا نادرا أحيانا لباغا دائما العبارة
المجمو 

 ع
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

06 
تتجنّب رشكتنا الرّتكزي عىل اليشل من  

جياد بيئة مشّجعة عىل التعلّ   .خالل اإ
 103 36 30 00 368 64 ت

3.76 1.77 % 04341 11360 8363 38360 33336 366 
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من  طةمتوسّ  درجةيدّل على ]1.0_0.4]: الثالث جملال املدىينتمي  . (1.06) حسايب عام قدّر ب
  نة الّدراسةاملوافقة ألفراد عيّ 

بيئة مشّجعة على  وحتاول إجيادالرّتكيز على الفشل  تتجّنبمن املبحوثني أّن الّشركة ( %04.41) رىي
وصرّح إطار بأّن الشركة تتجّنب الرتّكيز على فشل بعض العاملني ااّل أّّنا جتد نفسها مضطّرة . التعّلم

 .يف كثري من األحيان للّتدخل عندما يتكّرر نفس اخلطأ
خاّصة عندما الرّتكيز على الفشل غالبا  تتجّنبمن املبحوثني أّن الّشركة ( %11.60)يف حني يرى 

لتجّنب هذه األخطاء  إجياد بيئة مشّجعة على التعّلم ركة وحتاوليتعّلق اخلطأ بعنصر التحق حديثا بالشّ 
 .مستقبال

 عة على التعّلمإجياد بيئة مشجّ  وال حتاولعلى الفشل  ترّكزمن املبحوثني أّن الّشركة ( %33.36)يرى 
 .العاملنييضعف مستوى  من شأنه أنوهذا  ف من ارتكاب األخطاءخوّ تتو 

 

وجهات نظر بعضهم البعض بغض الّنظر عن موقعهم  في الشركة المجموعة مدى احترام أعضاء   (2
 :أخرى الفاتتخا أيّ  أوالوظيفي أو ثقافتهم 

بة المبحوثين لمدى احترام أعضاء المجموعة في الشركة وجهات نظر بعضهم البعض بغض يوّضح إجا( 28)جدول رقم    
 :الّنظر عن موقعهم الوظيفي أو ثقافتهم أو أّي اختالفات أخرى

وجهات نظر  يف الشركة اجملموعة مدى احرتام أعضاءاليت تقيس  ةأّن العبار  (28) من اجلدول رقم يتبنّي 
حصلت على  ، أخرى الفاتتخا أيّ  أوقعهم الوظيفي أو ثقافتهم بعضهم البعض بغض الّنظر عن مو 

 املدى-جملال من خالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي  .(0.63) متوّسط حسايب عام قدّر ب
  .الّدراسةنة ألفراد عيّ  من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4] :الثّالث

 .الّشركة يف العاملز هبا ام هو أحد القيم احلميدة اليت يتميّ االحرت  من املبحوثني يرون أنّ ( % 38,0 )
ااّل أنّه الّشركة املوجود يف  ع الوظيفينوّ التّ  أّن االحرتام غري موجود برغم من املبحوثني(  %06,38)يرى 

تكّتل  فهناك ع عرقي وجنسي وثقايف ضمن بيئة العمل الواحدةبعني االعتبار وجود تنوّ  يأخذ ال
وكذلك اجلهوية اليت تتمّثل يف امليول حنو ابن املنطقة  ،(العرش)باعتبار العرق والقبيلة -اجلماعات 

 .احرتامه نادرا ما يكون هناك من املبحوثني أنّ ( %00.04)يرى  .اجلغرافية
 

رقم 
 العبارة

 موعالمج أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

03 

وهجات نظر  اجملموعة حيرتم أ عضاء رشكتنا يف

ييي  بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم الّو

 .أ خرى الفاتتخ ا أ يّ  أ وأ و ثقافهتم 

 103 88 46 66 03 30 ت

2,81 1.35 % 
3830 30360 00340 00304 06338 366 
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 :سعي الّشركة لتطوير مهارات العاملين من خالل مخّطط الّتكوين بشكل مستمر مدى   (3
سعي الّشركة لتطوير مهارات العاملين من خالل مخطط الّتكوين  يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى( 29)جدول رقم 

 :بشكل مستمر

مدى سعي الّشركة لتطوير مهارات العاملني بشكل اليت تقيس  ةأّن العبار ( 29) من اجلدول رقم يتبنّي 
 (.1.33)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ،البّيض-والغازالّتوزيع للكهرباء  مستمر بشركة

 درجة مرتفعةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3: ]الرّابع املدى-املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال من خالل 
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ 

ومن خالل  مستمّر،من املبحوثني أّن الّشركة تسعي لتطوير مهارات عامليها بشكل ( %11.11)يرى 
دائمة وأبدية وال ميكن  اسرتاتيجيةلتكوين إجابات املسؤولني بشركة سونلغاز فهم يعتربون أّن ا

 (1) . ااالستغناء عنه
من املبحوثني أّن الّشركة تسعي غالبا لتطوير مهارات عامليها بشكل مستمر، ذلك ( %16.31)ويرى 

وجود  فبرغم، (2) اجلماعيةأّن التكوين حّق لكّل عامل يف سونلغاز وهو حق مكفول يف االتفاقية 
إاّل أّن أغلبية اإلطارات لديهم قناعة أّن الّتكوين الجامعي يبقى نظرياّ، وأّن توظيف  شريحة كبيرة متعّلمة

األفراد في الّشركة يجب أن يخضع لتكوين يتأقلم مع الواقع المؤّسسي من أجل اكتساب خبرة أكبر 
  (3) .ومجهود كاف وراض

رئيس وكان رد  ،كوينية ربامج التّ حوا بعدم استفادهتم من الالذين صرّ (%38,33)نسبة املخالفة قدرت بـ 
الحّق له  عامل  فكلتوّفرها في المترّشحين للّتكوين في سونلغاز  ، شروطا يجب هناكالموارد البشرية أنّه 

                                                 
مركز  - .خاّص بالّتقنيني الكهرباء والغاز .مركز البليدة -. مركز بن عكنون لإلطارات :تقوم سونلغاز بتكوين موظّفيها األعوان واإلطارات باملراكز الوطنية الّتالية - (1)

خاص بالّتقنيني كذلك، باإلضافة إىل تكوين خارج الوطن مع مؤّسسات عاملية خاّصة إذا كان هناك تكنولوجيا جديدة أو وسائل وقوانني عمل  (مليلة)أم البواقي 
اإلدارية لسونلغاز  وجود هذه املراكز دليل على وجود رغبة لدى القيادة. جديدة إضافة إىل ذلك هناك أيّام وملتقيات تكوينية ولقاءات وحماضرات بالّشركة وخارجها

 لتحقيق اخلّطة التكوينية

اليت تنّص و .12ص ،9102 اجلزائر، مارس ،S.D.C)" النظام الداخلي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغارمن  84 املادة البشرية،مديرية املوارد  - (2)
حتسني املستوى اليت تنّظمها اهليئة املستخدمة، قصد حتسني وتعميق أو زيادة املعامالت يتعنّي على كّل عون متابعة دروس دورات وأعمال الّتكوين أو : »على ما يلي 

 "العاّمة أو املهنّية أو الّتكنولوجية للعامل، دون أن يطالب هذا األخري برتقية آلية على إثر ذلك الّتكوين

 33:16 على الّساعة 0606فيفري  29يوم DRHرئيس قسم املوارد البشرية مقابلة مع  – (3)

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

00 
تسعى رشكتنا لتطوير همارات العاملني من 

 .خالل خمطط التكوين بشلك مس متر

 103 31 04 10 46 364 ت
3,55 1.77 % 11311 16331 36334 4361 38333 366 
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رؤية المؤسسة في الّتكوين من خالل  في الّتكوين ، ولكن عليهم الّصبر حّتى يحين دورهم وكذا هناك
 (1) .نظرتها المستقبلية لكّل وظيفة وكيفية المتطّلباتو  ترتيب األولويات

وهناك من رأى أّن أولوية الّتكوين ملن يتعّرض للمخاطر يوميا فتطوير مهارات عّمال التنفيذ أوىل من 
مهارات اإلطار الذي مهامه واضحة ومستندة على قوانني حمّددة ولوائح ونظام داخلي فهي عملية 

ن بإصالح كوابل الغاز واألنابيب ويصادفون دائما حوادث متكّررة دوما ، أّما أعوان التنفيذ  فيقومو 
وظواهر جديدة ،من خالهلا يكتسبون أكرب خربة ومهارة ولكّنها غري كافية، فمن خالل الّتكوين 

 .واالحتكاك مع الّزمالء داخل املؤّسسة أو يف وحدات أخرى  قد يتجّنبون هذه احلوادث املميتة
 :   بعة بهامدى تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون المساس بالسياسة المتّ    (4

 .يوّضح إجابة المبحوثين حول تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون المساس بالسياسة المّتبعة بها( 30)جدول رقم 
مدى تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون اليت تقيس  ةأّن العبار ( 30) من اجلدول رقم يتبنّي 

 املدى-ينتمي جملال  (.1.43)ام قدّر ب حصلت على متوّسط حسايب ع هبا،ياسة املّتبعة املساس بالسّ 
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  درجة مرتفعةعلى  يدلّ ]0.0_ 1.3: ]الرّابع
ياسة املّتبعة من املبحوثني أّن الشركة تصّحح أوجه القصور دون املساس بالسّ ( %11.60) هما نسبتيرى 

أّن من املبحوثني ( %16.03) هما نسبتيرى  ،فتعاجل مشاكلها باستخدام النماذج الذهنية نفسها هبا
عون غالبا بدرجه عالية من ركة ال يتمتّ يف الشّ  ّن املرؤوسنياملّتبعة ذلك أل ةياسركة حتافظ على السّ الشّ 

 هما نسبتيرى  .االستقاللية لتجريب أساليب جديدة وأّنم ال يستطيعون نبذ أساليب العمل الّسابقة
 هبا وتركزكة تصّحح أوجه القصور من خالل املساس بالّسياسة املتّبعة من املبحوثني أّن الّشر ( 8%)

 .املشكالتعلى طريقة مواكبة الظّروف والّتعايش معها وعلى حّل 
 

 :مدى شعور األفراد بالثّقة في الشركة أثناء أداء أعمالهم   (5
 :أعمالهميوّضح إجابة المبحوثين لمدى شعورهم بالثّقة في الشركة أثناء أداء ( 31)جدول رقم 

                                                 
 33:16على الّساعة  0606 جانفي 12يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  – (1)

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

01 
تصّحح رشكتنا أ وجه القصور دون املساس 

 .ابلس ياسة املتّبعة هبا

 103 06 14 34 97 106 ت
3.72 1.22 % 33.02 30.21 36316 30333 8 366 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

00 
يشعر ال فراد ابلثّقة أ ثناء أ داء  رشكتنا يف

 .أ عامهلم

 103 17 04 46 98 363 ت
3.74 1.14 % 13308 30.52 24.29 8.41 5.29 100 
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كة أثناء أداء مدى شعور األفراد بالثّقة يف الشّر اليت تقيس  ةأّن العبار ( 31) من اجلدول رقم يتبنّي 
 ]0.0_ 1.3: ]الرّابع املدى-ينتمي جملال  (1.40)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  أعماهلم،

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  درجة مرتفعةعلى  يدلّ 
مناخ عمل مالئم ملواصلة مهامهم على  توّفر هلما ما غالب من املبحوثني أّن الشركة( %13.08)يرى 

من املبحوثني أّن الشركة ( %16.30)ويرى  .شجيعقة والتّ عنصر الثّ  من خالل توفريأكمل وجه، 
حث عن يبأن كّل فرد  علىجيب  همبعىن أنّ  للخوف،اإلجيايب  تعترب الوجه قةالثّ تشعرهم غالبا أّن 

 الم من املبحوثني أّنّ ( %4.03)ويرى .الذي يعمل معه الفريقيف  هلذات هوتقدير  هوعن مركز  هنفس
  .أعماهلميشعرون بالثّقة أثناء أداء 

 

 :األفراد متعلّ  لدعم مدى توفير الشركة لإلمكانات الماّدية   (6
 :يوّضح إجابة المبحوثين حول مدى توفير الشركة لإلمكانات الماّدية لدعم تعّلم االفراد( 32)جدول رقم 

األفراد  متعلّ  لدعم مدى توفري اإلمكانات املاّديةاليت تقيس  ةأّن العبار ( 32)دول رقم  من اجليتبنّي 
_ 1.3: ]الرّابع املدى-ينتمي جملال  (.1.86)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ركة،بالشّ 
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  درجة مرتفعةعلى  يدلّ  ]0.0

من الوسائل احلديثة  أشكاال وألوانًا جديدةً دائما  توّفر هلم أّن الشركةمن املبحوثني ( %13.08)يرى 
ما متليه العوملة من  فهم جمربون على مواكبةكنولوجية قنيات واالستكشافات التّ يف عامل التّ  تصبّ  واليت

 توفري الوسائل احلديثة لدعممن املبحوثني أّن ( %16.31)ويرى .احلديثةوالوسائل  األجهزةاستخدام 
، يعترب حمور أساسي من حماور مهام الّشركة من خالل بشكل مستمر ممهاراهت وتطوير تعّلم األفراد
كنولوجيات احلديثة من أجل البقاء دوما على استعداد لتلبية بكات احلالية مع التّ تكييف الشّ 
 .بائنحاجيات الزّ 

 وتطوير همل احلديثة لدعم تعّلمالوسائ ال توّفر هلم من املبحوثني أّن الّشركة( %4.44)يف حني يرى 
ذهب إليه  البّيض ال يعكس ما –سونلغاز  واقع شركةأّن  الطالب يرى. مستمربشكل  ممهاراهت

مبعىن  أو" غيريمقاومة التّ "سألة فهذا يرجع رمّبا مل .لوسائل احلديثةل املبحوثني الذين نفوا توفري الّشركة
، "اخلطر"مبنظار  إليه البعض ينظروالذي  استخدامه،از سونلغ الذي تتبىّن " جديدواقع التّ "آخر رفض 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

03 
ا يمّت توفري الوسائل الحديثة دلمع تعّل يف رشكتن

 .بشلك مس متر مهماراهت وتطوير ال فراد

 103 03 13 88 46 363 ت
3,68 1.23 % 13308 16331 06338 4383 4344 366 
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ه الفئة من الّتطبيقات والّتكوينات اخلاّصة بالّتكنولوجيا ذذلك إىل عدم استفادة ه الطّالبيعزو  اورمبّ 
بط العّمال الّتقنيني وال متّس كّل العاملني بالّشركة وإمّنا ختّص من واألجهزة احلديثة ألّّنا ختّص بالضّ 

 .عالقة بالّتكنولوجيا اليت تّتسم بالّتغرّي املتسارع واملستمر لديهم 
 

 :مع الّزبون خاّصة الّتعاملالكامل للمفهوم التسويقي  بالوعي بالشرّكة فينالموظّ  جميعمدى تحّلي    (7
يوّضح إجابة المبحوثين لمدى تحّلي جميع الموظّفين بالشرّكة بالوعي الكامل للمفهوم ( 33)جدول رقم 

 .مع الّزبون خاّصة الّتعاملي التسويق
 

 بالوعي بالشرّكة فنياملوظّ  مجيعمدى حتّلي اليت تقيس  ةأّن العبار ( 33) من اجلدول رقم يتبنّي 
على متوّسط حسايب عام قدّر ب  تحصل. الزّبونمع  خاّصة الّتعاملسويقي الكامل للمفهوم التّ 

نة من املوافقة ألفراد عيّ  ضعيفة جدا درجةى عل ويدلّ ]  3.6_ 3: ]األّول املدى-جملالينتمي  (.3.18)
 .الّدراسة 

بون إىل الزّ  للوصولإلصغاء ملتطلبات عمالئها الشركة تدعوا لمن املبحوثني أّن ( %1,01)يرى 
ضرورة االهتمام  فرضتالقيادة العليا يف سونلغاز أّن الزّيادة يف الّسّكان  وترى. املنافسنيأسرع من 

واالستماع  واستقبال شكاويهمبائن ة بالزّ اء العديد من املصاحل اخلاصّ مبستهلكيها من خالل إنش
    .إليهم

خاّصة سويقي الكامل للمفهوم التّ  بالوعيال يتحّلون  املوظّفنيمن املبحوثني أّن ( %34.63)فيما يرى 
 تطبيقه الذي مّت الّشروع يف وعيةط التّ يف تطبيق خمطّ  شرعت زسونلغا. الّزبونالّتعامل مع خيّص  فيما
ي خلفض صيحة للمستهلكني من أجل ترشيد االستهالك الذي يؤدّ تقدمي النّ والذي يدعم  0638منذ 

املواطن يستهلك منتوجنا بطريقة »: آنذاك املدير العام لسونلغاز وقال الرّئيسفاتورة الكهرباء والغاز، 
لنصحه من أجل ترشيد ال الوكاالت ال يبذلون جهدا ا جيعل فاتورته مرتفعة، وعمّ عشوائية ممّ 
 .واصل مع املستهلكالتّ عدم أغلب االحتجاجات على غالء الفاتورة سببها  مربزا أنّ « االستهالك

ظر يف عالقة أعوان سونلغاز مع املستهلك اليت هي مرتكزة حاليا مثلما د على ضرورة إعادة النّ شدّ و 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

08 
يني  ّّ  ابلوعي الاكمليف رشكتنا يتحىّل مجيع املو

 .مع الّزبون خاّصة التّعاملللميهوم التسويقي 
 103 192 96 4 31 33 ت

1.61 0.97 % 3.43 0363 0366 29.9 59.81 366 



  
نظيمي                              

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
    القسم امليداني للّدراسة :الّرابع الفصل  معيقات تطبيق الت

- 211 - 

 

 

سة من خالل ت باملؤسّ يت أضرّ قال على تسديد الفاتورة وعمليات القطع وغريها من املمارسات ال
 (1) .تشويه صورهتا وتضييع موارد مالية من خزينتها

غائب  الّتعامل مع الّزبونفيما يخّص سويقي خاّصة  الكامل للمفهوم التّ  الوعيأّن  إطار باملؤّسسةصرّح 
ء  المصالح فقط ورؤسا واألعوانالوكاالت التجارية  فانحصر التقّرب من الّزبون والّتعامل معه من مهام

الذين لهم احتكاك مباشر بالّزبائن وكأّن الموظفين اآلخرين ورؤساء المصالح األخرى ال عالقة لهم بهذا 
كيف ننتظر من العون أن " فاقد الّشيء ال يعطيه"، وصرّح عامل آخر بقوله (2)المفهوم الّتسويقي

بتحسني سوى  هتتمّ اليت ال  الّشركةيتقّرب من الزّبون يف حني أنّه هو ذاته حيتاج إىل هذا القرب من 
 .اخليةة الدّ ظر إىل حتسني وتنمية العالقات العامّ ة اخلارجية دون النّ وتنمية العالقات العامّ 

 :الثةبالفرضّية الجزئّية الثّ  قةالمتعلّ  تائجالنّ  عرض
المعيارية والّرتب يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحرافات ( 34)الجدول رقم 

تطبيق الّتعّلم التّنظيمي في المجال الثّقافي بشركة الّتوزيع  بدرجةإلجابة المبحوثين على العبارات المتعّلقة 
 .للكهرباء والغاز بوالية البّيض

رقم 
املتوسط  اجملموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 لدرجةا الرتتيب املعياري

06 
تتجنّب رشكتنا الرّتكزي عىل اليشل من  

جياد بيئة مشّجعة عىل التعلّ   .خالل اإ

 103 36 30 00 368 64 ت
 متوّسطة 3 3.00 1.06

% 04341 11360 8363 38360 33336 366 

03 

يف رشكتنا حيرتم أ عضاء اجملموعة وهجات 

نظر بعضهم البعض بغض النّظر عن 

ثقافهتم أ و أ ّي موقعهم الوّييي أ و 

 .اختالفات أ خرى

 103 88 46 66 03 30 ت

 متوّسطة 8 3.13 2,81
% 3830 30360 00340 00304 06338 366 

00 

تسعى رشكتنا لتطوير همارات العاملني 

من خالل خمطط التكوين بشلك 

 .مس متر

 103 31 04 10 46 364 ت

 % مرتفعة 4 3.03 1.33
11311 16331 36334 4361 

38,,
3 

366 

01 
تصّحح رشكتنا أ وجه القصور دون 

 .املساس ابلس ياسة املتّبعة هبا

 103 06 14 34 44 368 ت
 % مرتفعة 0 3.00 1.40

10343 16331 36316 30333 8 366 

00 
يف رشكتنا يشعر ال فراد ابلثّقة أ ثناء أ داء 

 .أ عامهلم

 103 34 04 46 46 363 ت
 % مرتفعة 3 3.30 1.40

13308 04341 00304 6303 6364 366 

03 
يف رشكتنا يمّت توفري الوسائل الحديثة 

بشلك  مهماراهت وتطوير دلمع تعّل ال فراد

 103 03 13 88 46 363 ت

 مرتفعة  1 3.01 3,68
% 13308 16331 06338 

43834

1 
4344 366 

                                                 
 الّرئيس املدير العام لسونلغاز خالل كلمته اليت ألقاها أمام إطارات سونلغاز باجّلهة الغربية للوطن وهذا بفندق املوّحدين - (1)

 36:04 على الّساعة 03/60/0634 ه بتاريخاطلعت علي /https://www.annasronline.comبوهران،

 .33:16على الّساعة  0606 جانفي 36يوم  إطار بالشركةمقابلة مع  – (2)
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 .مس متر

08 

يني يتحلّو ا رشكتنا مجيع يف  ّّ املو

خاّصة للميهوم التسويقي  اكملابلوعي ال

 .مع الّزبون التّعامل

 103 340 48 4 31 33 ت

3.83 6.44 4 
 ضعيفة
 % جّدا

1301 0363 0366 04.43 34.63 366 

 1.40  3.44 الثقافي درجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجال
 

 متوّسطة

 

 املؤّشرات املرتبطة مجلة حتليل خالل نوم( 10الرقم  إىل 27من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من
 :أنّ  لنا راسة، يّتضحالدّ  حملّ  الّشركة يف الثّقايف بدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال

الّتوزيع للكهرباء والغاز  الثّقايف بشركة مدى تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملالالعبارات اليت تقيس  -
(. 3.08)وباحنراف معياري قّدر ب ( 1.00)ط حسايب عام قدّر ب حصلت على متوسّ  البّيض،بوالية 

يدّل على مستوى  ]1.0_0.4: ]الثّالث جملال املدىمن خالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي 
 الثّقايف مستوى تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال علىمن املوافقة ألفراد عينة الّدراسة  متوّسط

 :استجابات مرتفعة من طرف املبحوثني متثّلت يفسّجلنا وجود ثالث -
 ، "تسعى شركتنا لتطوير مهارات العاملني من خالل خمطط التكوين بشكل مستمر " -
 "  .تصّحح شركتنا أوجه القصور دون املساس بالسياسة املتّبعة هبا " -
 ".يف شركتنا يشعر األفراد بالثّقة أثناء أداء أعماهلم "-
 ".بشكل مستمر ممهاراهت وتطوير توفري الوسائل احلديثة لدعم تعّلم األفراد يف شركتنا يتمّ " -
 تجاء،التعّلمالرّتكيز على الفشل من خالل إجياد بيئة مشّجعة على بتجّنب الّشركة  ما تعّلق 

 املكان يف نظيميالتّ  معلّ التّ  عمليةب استجابة املبحوثني متوّسطة، فشركة توزيع الكهرباء والغاز تقوم
 األنظمة يف غيريالتّ  إىل يدفعهاال  الذي كلبالشّ وتقوم بتصحيح أخطائها  األخطاء فيه تكتشف يالذ

 يف ببالسّ  تعترب اليت العمل وسياسات وقواعد أساليب يف عديلالتّ  دونو ياسات واالفرتاضات والسّ 
 .املشاكل  هذه مثل حدوث
 تحقيقإعاقة الّشركة ل شأّنا نم األخطاء حدوث إىل يتؤدّ  اليت األسباب على فعرّ التّ  إّن عدم

 إىل ييؤدّ  ، ممّاعليها تعارفامل قواعدال وفقتلك املشكالت  سبابأ معاجلةيقتضي  أهدافها، ممّا
 الذي وهو وتيين،الرّ  معلّ بالتّ  ىيسمّ  ما وهو دة،واحملدّ  املعروفة األهداف حتقيق على مةاملنظّ  قدرة حتسني

 اأحادي ماتعلّ  يعترب ما هو وأفرادها، مةللمنظّ  هنيةالذّ  ماذجوالنّ  األساسية االفرتاضات لتغيري يسعى ال
 .االجتاه
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  أعضاء اجملموعة وجهات نظر بعضهم البعض بغض الّنظر عن موقعهم  احرتامأّما عن صورة
 مع تتعاملفهي ملزمة بأن  بدرجة متوّسطة تأخرى فجاءالوظيفي أو ثقافتهم أو أّي اختالفات 

 .خارجهاو  الّشركة داخل حياهتم يف تواجههم اليت واملعّوقات منها أتوا اليت بيئةال إمهال دون العاملني
 .إداري دميقراطي يف بيئة العمل جوّ  ة حسنة مرتبط بتواجدعالقات عامّ  ومن ثّ فوجود

 شركة القول أنّ  فجاءت استجابات املبحوثني مرتفعة، ونستطيع رتبط مبؤّشر الّتكوينا أّما ما 
ة من خالل حماولة اته مالمح العالقات العامّ حيمل يف طيّ  املؤّشر الذيهبذا  مهتّمة البّيض- سونلغاز

كما حترص على  .واألقسامسة باإلضافة إىل العالقات مع الفروع بناء عالقات داخل وخارج املؤسّ 
هم تزويدباحلوار، و  وكيفية االهتمامسة تكوينية اهلدف منها مشاركة العمال يف املؤسّ  ياتتنظيم ملتق

 .جديد ويصّب يف فائدة املوظف عونا كان أم إطارا وما هبكل 
من االتفاقية اجلماعية واليت حتّدد عمليات الّتكوين املوجودة على  330إذا نظرنا إىل املاّدة 

مستوى سونلغاز فإنّنا نلمس جّدية مسؤوليها وحرصهم على رعاية عملية الّتكوين وتشجيعها مماّ خيدم 
  (1) .تطّورةإسرتاتيجيتها امل

  من خالل معاجلة األخطاء تصّحح أوجه القصور يف مقابل ذلك أثبتت الّدراسة امليدانية أّن الّشركة
ز على تركّ وال هبا ياسة املتّبعة املساس بالسّ  ضمن جمال املمارسات والّنماذج الّسلوكية للشركة دون

أو كيف تتعّلم حّل املشكالت ريقة الّتأمل يف ط وال تستغلطريقة مواكبة الظّروف والّتعايش معها 
 .وأّن هذا الّتعّلم يساعد الّشركة على البقاء واالستمرارية بدليل انّه وّفر هلا امليزة الّتنافسّية  منها،

حديثة وعندما تتغري املعتقدات واملفاهيم الّتقليدية وتستبدل بأساليب  ه عندماأنّ  طّالبيرى ال
 .يتحّقق التعّلم لنماذج الذهنية اليت تعّودت عليها الشركة تصمم الّشركة أساليب تفكري خارج ا

  ركة فالشّ  ،، فجاءت استجابات املبحوثني مرتفعةأثناء أداء أعماهلمما تعّلق بشعور األفراد بالّثقة
املوظّفني وتطويرها ولن يتأّتى هذا إاّل من خالل بعث  مسؤولة ومعنّية باحلفاظ على العالقة ما بني

أّن مستوى الثّقة التنظيمية  الطّالبيرى  .وظّفني، وإن كانت هذه الثقة تبىن بصفة بطيئةالثّقة بني امل
اذا مل يتعّد مناخ العمل املالئم الذي يبعث الثقة والتشجيع الختاذ قرارات مشّجعة ترتقي بالّشركة فإن 

 . هذه الثقة تبقى غري كافية وحباجة اىل تطوير 

                                                 
 .01ص، 0664 ،الجزائر الجماعية،من االتفاقية  330 المادةشركة توزيع الكهرباء والغاز، مديرية املوارد البشرية،  - (1)
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 نالحظ أّن  ،مرتفعةفقد جاءت اجتاهات العاملني ، نحسّ كيز على التّ لرّت ل الشركة سعىأّما بالنسبة ل
م وأن خيطو خطوات إىل علّ أن حيدث لديه فعل التّ  عاملنتظر من التالبيض  –شركة سونلغاز للّتوزيع 

 .األمام
 هذا  فجاء بشكل مستمر ممهاراهت وتطوير توفري الوسائل احلديثة لدعم تعّلم األفرادما ارتبط ب

 . مرتفعةبدرجة  املؤّشر
سق النّ في هذه األجهزة الحديثة  تجد سونلغاز نفسها مجبرة بحسب أحد االطارات على توفير الهذ

طّور الّسريع في الوسائل لمواكبة هذا التّ  جديدمن أشكال التّ  شكاليمّثل فهو  ،كشركة سونلغاز  المفتوح
كنولوجية بمعطياتها جهزة والوسائل التّ ل األحيث تشكّ  ،قاشغير قابلة للنّ   ضرورة حتميةفهو ، الحديثة 

ويزيد من مشاركته في عملية ، بشكل مستمر هممهارات وتطوير تعّلم األفراددعم ة قدرة فاعلة في الفنيّ 
 (1) .الّتعّلم
 فيما خيص جانب  سويقي خاّصةللمفهوم التّ  بالوعي الكامل ركةه على مستوى حتّلي موظّفي الشّ نّ إ

املفروض أّن الّتعامل مع الزّبون والّتقّرب . اءت اجتاهات املوظّفني ضعيفة جدافج الّتعامل مع الزّبون
 (2)منه وفهم حاجاته يعطي قيمة للمجتمع ويزيد من أرباح الشركة، وهو قبل كّل شيء واجب مهين

 ملزمون هبذا الّسلوك سونلغاز مستخدمي كلّ وضرورة تقتضيها الّشركة ويفرضها الّنظام الّداخلي وأّن  
 .واعتباره ملك من سياسات الّشركة وتوعيتهاستقبال املواطن وتوجيهه فظرفية  تمتواصلة وليس فةبص

فالوعي .  أنساتنا العمومية االقتصادية من هذا الشّ كل هذا جيعلنا نتساءل عن وضعية مؤسّ 
ئيسها حني صرّح ر  الّتسويقي غائب عند املوّظف يف هذه املؤّسسات العمومية بشهادة قيادهتا العليا

ا ال تسمع نوات بأّنّ خت عرب السّ سة سونلغاز اليت ترسّ أريد تغيري صورة مؤسّ "ومديرها العام قائال 
 (3) "النشغاالت املواطن وال تتواصل معه

درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف اجملال الثقايف مورس  أنّ  نستنتج( 43)من خالل اجلدول رقم
درجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال : اجلزئية الثالثة اليت مفادهاوبالّتايل فالفرضّية  بدرجة متوّسطة

 .قد حتّققت متوّسطة الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض بشركة الثقافي
 

 

                                                 
 .0606فيفري  30بشركة سونلغاز يوم  مةرئيس مصلحة الوسائل العامقابلة مع  – (1)

 -
، 0634 ، اجلزائر، مارسS.D.C)" من النظام الداخلي للشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغار 18المادة مديرية املوارد البشرية، شركة توزيع الكهرباء والغاز، (2)
 "تهم، أن يتحّلوا، تجاه المواطن والّزبائن بسلوك يشّرف انتمائهم للّشركة يجب على عّمال الّشركة، مهما كانت رتب» : واليت تنّص على ما يلي .36ص

 -
(3)

 - https://www.annasronline.com/index.php ."01:06على الساعة  0634أطلعت عليه بتاريخ ديسمرب  0638اكتوبر  63نشر بتاريخ    

 

https://www.annasronline.com/index.php
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- والغاز لكهرباءا بشركة ّتوزيعث نظيمي في المجاالت الثاّل م التّ علّ تقييم مدى درجة تطبيق التّ 
 .البّيض

يوّضح المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والّرتب إلجابة المبحوثين على العبارات المتعّلقة ( 35) الجدول رقم 
 مرتّبة تنازليا البّيض-الكهرباء والغاز  بشركة ّتوزيعبدرجة تطبيق التعلم التنظيمي في المجاالت الثالث 

 

 درجة الّتطبيق الّرتبة االنحراف المعياري بيالمتوّسط الحسا المجـــــــــــــــــــــــــــــــال الرقم

 متوّسطة األولى 1.04 1.16 االستراتيجي 3

 متوّسطة الثّانية 1.36 1.11 ـميــــــــــالتنظيــ 0

 متوّسطة الثّالثة 1.27 1.00 ــافيـــــــــــــــــــالثقــ 1

 متوّسطة 3.04 1.13 يـــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألداء الكل
 

 على حصلاالسرتاتيجي  اجملال نظيمي يفم التّ علّ درجة تطبيق التّ  أنّ  (35) رقم اجلدول من يالحظ
 نظيــــميالتّ  اجملال أّما متوّسطة، بدرجةو  (1.04)وباحنراف معياري قدره (1.16)مبتوّسط  األوىل الرّتبة

 اجملال أّما متوّسطة، بدرجةو  (1.36)قدرهوباحنراف معياري  (1.11)الرّتبة الثانية مبتوّسط  على حصل
متوّسطة  بدرجةو  (3.04)وباحنراف معياري قدره (1.00)الرّتبة الثالثة مبتوّسط  على فحصل الثقايف
 (3.04)وباحنراف معياري قدره (1.13)األداء الكّلي حصل على متوّسط حسايب قدره  أماّ . أيضا

 .متوّسطة بدرجةو 
 الث بشركة نظيمي في المجاالت الثّ م التّ علّ تطبيق التّ  درجة أن إىل الدراسة نتائج أشارت

 ضمن كانت راسةنة الدّ عيّ  نظر وجهة من ككل األداة حملاور بالنسبة البّيض-ّتوزيع الكهرباء والغاز 
 وهذه طة،متوسّ  تطبيق على درجة حصل يالكلّ  اجملموع أنّ  وتبني والقليلة، املتوسطة طبيقالتّ  درجة

نظيمي بشركة ّتوزيع م التّ علّ تطبيق التّ درجة  يف القصور من نوع وجود إىل ةعامّ  صورةب تشري نتيجةالّ 
 درجة إىل تصل مل اأّنّ  حيث راسةاملوظّفني بالّشركة حمّل الدّ  نظر من وجهةالبّيض -الكهرباء والغاز 

 الّتعّلم الّتنظيمي ترسيخ أبعاد  على الّشركة تشجيع ةقلّ  إىل تيجةهذه النّ  تعزى وقد ،طبيق املرتفعة التّ 
مجيع  وتسخري يف الّشركة العاملة البشرية املوارد تنمية على تركيزها لقلة راجع يكون ذلك ورمبا فيها،

 من مواكبة هممتكنّ  إبداعية أفكار وتقدمي والعملية، العلمية وقدراهتم مهاراهتم لتنمية املتاحة اإلمكانات
 على محيتّ  وهذا ي،أو احمللّ  اإلقليمي أو العاملي املستوى على سواء عملهم جمال يف املتسارعة راتطوّ التّ 

 غيرياتالتّ  بعض بإجراء أيضا وهي مطالبة رات،طوّ التّ  هذه مع تعاملها أسلوب يف تغرّي  أن إدارة الّشركة
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لزبائنها  وإتقان جودة ذات خدمات لتقدمي وذلك واملتنامية ةريعالسّ  راتطوّ التّ  مواكبة من نهامتكّ  اليت
 .والعاملية احمللية االقتصادية ساتاملؤسّ  وجودها بني باتإلث

 

 بشركة ّتوزيعأّن درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي  نستنتج( 35)ومنه ومن خالل اجلدول رقم
درجة : فالفرضّية العامة األوىل اليت مفادها وبالتّايل متوّسطةمورس بدرجة  البّيض-الكهرباء والغاز 

 .تتحّققمرتفعة مل  البّيض-الكهرباء والغاز  بشركة ّتوزيعي تطبيق الّتعّلم الّتنظيم
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 الفرضّية الثانية مفادها: 
انشغال العامل بتحقيق الّتعّلم أحادي الحلقة بدل الّتعّلم ثنائي الحلقة ال يساند تطبيق الّتعّلم 

 المؤّسسة الجزائريةب الّتنظيمي
 :ايلالتّ  املبدئي ساؤلالتّ  على إجابة جاءت واليت األوىل الفرضية إىل بالرجوع

والذي أسفرت نتائجه عن  ؟البّيض- والغاز لكهرباءا بشركة ّتوزيعنظيمي التّ  تطبيق الّتعّلمدرجة  ما-
  ادها ولإلجابة على الفرضية الثّانية اليت مف. وجود درجة متوسطة من الّتطبيق

 انشغال العاملني بتحقيق الّتعّلم أحادي احللقة بدل الّتعّلم ثنائي احللقة ال يساند تطبيق الّتعّلم-
 .البّيض- والغاز لكهرباءا الّتنظيمي بشركة ّتوزيع

المتوافر  نظيميالتّ  ما نوع الّتعّلم-: من هذه الفرضية سنحاول اإلجابة على الّتساؤل الّتايل اوانطالق
 ثنائي؟ متعلّ  أم الحلقة؟ أحادي متعلّ  هو هل-البّيض؟ -ّتوزيع للكهرباء والغاز ال بشركة

 

  يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة ( 18) الجدول رقم
 البّيض-ع الكهرباء والغاز العاملين على العبارات المتعّلقة بنوع الّتعّلم الّتنظيمي الّسائد بشركة ّتوزي

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات العبارة

المجمو 
 ع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 الترتيب

04 

 :الحلقة أحادي التعلم
Apprentissage simple 

boucle  يتعلم العاملون من نتائج
وخمرجات أعماهلم وممارساهتم، فإذا 

، فإن العاملني حيرصون كانت إجيابية
على ممارسة تلك األفعال وتكرارها، 

وإذا كانوا غري راضني يتم التوقف عن 
 .تلك األفعال

 103 04 00 34 61 68 ت

1.13 3.0 

 
 
 

 
 

 

 متوّسطة

% 08.44 03.68 36.16 31.43 33.08 366 

3 

06 

 :الحلقة ثنائي التعلم
Apprentissage double 

boucle  ن إىل توسيع يتجه العاملو
دائرة التعلم، ويبحثون عن وسائل 

عن حلول و  جديدة للتعلم
املشكالت أو معاجلة االحنرافات، 
وعن القرارات البديلة اليت ميكن أن 

 .حتول دون وقوعها،

 103 301 04 36 04 00 ت

0.36 3.08 

 
 
 
 

 

 ضعيفة 0

% 31.4 30.8 36.64 33.08 16 366 
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 احللقة األحاديأّن العبارة املتعّلقة مبمارسة الّتعّلم  جنستنت (18)رقم  من خالل مالحظتنا للجدول 
من خالل . (3.0)وباحنراف معياري قّدر ب  (1.13)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب 

يدّل على مستوى متوّسط من املوافقة ]1.0_0.4]: املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي جملال املدى الثّالث
 .راسةاحللقة يف املنّظمة حمّل الدّ  األحاديالّتعّلم تطبيق أسلوب الّدراسة على  ألفراد عينة

 من املبحوثني ( %08.44) يرى ما نسبته املدروسةاجلزائرية  سةاملؤسّ املبحوثني ب إجابة خالل من
 حيرصون فنيللموظّ من نتائج وخمرجات أعماهلم وممارساهتم، فإذا كانت إجيابية، فإن  أّّنم يتعّلمون

ت اىل ذلك وتكرارها، لتصبح فيما بعد قرارات مربجمة تتخذ دّ أعلى ممارسة تلك األفعال نفسها اليت 
تائج أو املخرجات، رة بدون بذل جهد أو مراجعة، وإذا كانوا غري راضني عن النّ يف املواقف املتكرّ 

 اكتشاف على لقدرةا من ثّ و ي إىل ذلكوقف عن تلك األفعال واملمارسات اليت تؤدّ التّ  عندها يتمّ 
 نتائج حتقيق أجل من سلوكهم املهين تكييف ميكنهم كما املهنية، والّنقائص األخطاء وتصحيح

 اكتشاف على القدرة غالبا ما تكون هلم الشركة يف فنيملوظّ من املبحوثني أّن ا( %03.68) ورأى.أفضل
الشركة  يف فنيملوظّ ني أّن امن املبحوث( %33.08) يف حني رأى املهنية، والنقائص األخطاء وتصحيح

 املتوّسطةاّن االستجابة  املهنية، والنقائص األخطاء وتصحيح اكتشاف على لقدرةليست هلم 
 إالّ  ذلك يتجلّ  ومل ، احللقة أحادي تشري اىل وجود تعّلم نظيميالتّ  معلّ التّ للمبحوثني جتاه تطبيق  

ومن خالل الّرجوع اىل أبعاد ومؤّشرات  أعاله اجلدول يف مبنّي  هو كما معلّ التّ  حمتوى شرح متّ  بعدما
 :تطبيق أسلوب الّتعّلم األحادي احللقة واملتمثّلة يف 

 

   العمل العمال في تحديد محتوى العمل، وأهداف  عد مساهمةب  - فرق في الالعمّ  تموقععد ب
 . العملتنظيم عد ب  -  كوينالتّ عد ب  –

نة باجلداول اليت مّت حتليلها سابقا أثناء تعّرضنا للبحث عد باالستعاسنحاول اإلشارة اىل مؤّشرات كل ب  
عن مستوى تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملاالت الثالث االسرتاتيجي والتنظيمي والثقايف وكذا بعض 

 .رات املتعّلقة مبعيقات تطبيق الّتعّلم التنظيمياملؤشّ 
 

   للعلم بداخلها، مشاركة في تضم تنوع في تكوينها، تقسيم : فرق في الالعمّ  تموقععد ب
 .هناك تبادل للخبرات بين الموظفين دون أي إقصاء. تحديد طرق االتصال بداخلها

 مرتفعة ملؤّشر متوقع الّعمال جابة إح يوضّ  والذي (34) رقم من خالل الّرجوع اىل نتائج اجلدول
ن أصحاب اخلربة تنوع مرتفع ملؤّشر تكوين هذه الفرق مح يوضّ  (03) جدول رقم مجاعات،/يف فرق
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 تبادل يوّضح وجود مؤّشر (01)رقم  كذلك اجلدول . بداخلها للعلم لتقدمي االستشارة وتقسيم
 طرق حتديد يف متوّسطة مشاركة .اجلميع عملشاركة األفراد معارفهم وخرباهتم العملية م متوّسط

 علىرة مرتفعة اعتماد الشركة بصو ح يوضّ  (03)جدول رقم  ،(15)دول رقم من خالل اجل االتصال
 . بشكل مستمّر وثابت واإلدارات األقسام بنينشر املعلومات  مؤّشر

 

  العمال في تحديد محتوى العمل،  عد مساهمةب  أيضا وجود مؤّشر ضعيف جّدا ملدى
حنو حتقيق أهدافها  الشركةموظّفني يف سعي مرتفع للب ،(33)دول رقم يوّضحه اجل العملوأهداف 

يف وضع مقرتحات ألشكال وأنواع  فموظّ ضعيف لل إشراكح يوضّ  (20)دول رقم اجل. وخططه
 .بائناخلدمات املمكن توفريها للزّ 

 

  زيارات تنظيم ال،العمّ  بين والكفاءات الخبرات تبادلفي  والمتمّثل كوينالتّ عد ب  أيضا 
 وملتقيات،  دروس تنظيمأخرى  لوحدات ةميدانيّ 

 ركةالشّ  مشكلة كوّنا املشكلة لّ حل فنيواملوظّ  إلدارةا بني مشرتكة ةوخطّ  رؤية مؤّشر مرتفع لوجود
خالل الّتدريب  تكوين مرتفع من اوأيض (.30)فقط يوّضحه اجلدول رقم  واحد لقسم وليس ككلّ 

مؤّشر مرتفع لتكّون ح يوضّ  (38)جدول رقم  (.34)العمل يوّضحه اجلدول رقم على حّل مشكالت 
تنظيم زيارات ميدانية لوحدات  عن طريقعني والزّبائن و ، باملوزّ من خالل احتكاكه بزمالئه العامل
ط يربز سعي مرتفع من الّشركة لتطوير مهارات العاملني من خالل خمطّ  (04)جدول رقم  .ألخرى

 كوين،التّ  يف عنوّ التّ  مستوى أن إىل كوينبعد التّ  نتائج حتليل خالل من توصلنا .الّتكوين املستمر
 .يف املنّظمة املدروسةذاته مرتفع  حد يف كوينوالتّ 

 

   دوران  ،في المستويات الهيرارشية وعدم المبالغةغياب مركزية التسيير : تنظيم العملعد ب
يشمل الحوار والحق في  ،تسيير تشاركي ،واألقسامعمل داخلي خاص برؤساء المصالح 

 .الخطأ
 

  مجلة املؤّشرات املرتبطة ومن خالل حتليل ( 13إىل الرقم  04من الرّقم )من خالل اجلداول الّسابقة
كان بدرجة مرتفعة، مما يدّل أّن هناك حضور قوي   هذا الّبعد جند  باملركزية يف الّشركة حمل الّدراسة

مع  يف املستويات اهلريارشية بتفويض قليل لصنع القرار، واملبالغة نملركزية التسيري، واليت غالبا ما تقرت 
االتصال و وارالتشاركي، ومساندة بصورة متوّسطة لعملية احلوجود بيئة تنظيمية غري حمّفزة للتسيري 
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كما  لتبادل األفكار واملقرتحات لتحسني العمل ، مجاعي بشكل األفراد بنيوالتفاعل االجتماعي 
تواجه سري حلول للعقبات اليت  إلجياداالستمرار  ة متوّسطة يفحماولهناك .( 15)دول رقم يربزه اجل

  ( 15)دول رقم كما يوضحه اجلطاء  أو التعلم من األخ العمل
يتضح أّن الّشركة تتجنب بشكل متوّسط الرّتكيز على الفشل من خالل ( 04) من اجلدول رقم يتبنّي 

 .إجياد بيئة مشّجعة على التعّلم
  ّطها نفا وحساب احنرافاهتا املعيارية جند أّن متوسّ آطات اجلداول املذكورة من خالل اعتماد متوس

: ينتمي جملال املدى الثّالث ،(3.3)وباحنراف معياري قّدر ب  (1.00)دّر ب ق احلسايب العام
الّتعّلم تطبيق أسلوب وهو يدّل على مستوى متوّسط من املوافقة ألفراد عينة الّدراسة على ]1.0_0.4]

 .(18)دول رقم اجلاحللقة يف املنّظمة حمّل الدراسة ممّا جيعل هذه الّنتيجة تنسجم مع نتائج  األحادي
ّن هذا الّتعّلم وأ بدرجة متوّسطة أحادي احللقة  نظيميوهده كّلها مؤّشرات لوجود الّتعّلم التّ 

مازال قيد االستخدام، وهو يشري إىل تصحيح األخطاء املكتشفة بواسطة االسرتاتيجيات الّتنظيمية 
يح مسارها من م عندما تكتشف األخطاء ويتّم تصحضمن إطار ثابت ومعايري حمّددة؛ فاملؤسسة تتعلّ 

دون املساس بسياساهتا وأهدافها، وهذا الّنمط من الّتعّلم يضيف قاعدة معرفية جديدة إىل أنشطة 
املؤّسسة من أجل تقوية اختصاصها وزيادة كفاءهتا وفاعليتها، وال يطالب بتغيري الّسياسات املرسومة 

 .واألهداف القائمة، وإمّنا يساهم يف عملية حتقيقها بسهولة
 

 :الحلقة ثنائيالم علّ تّ ال
 :إضافة إلى المرتبطة بالّتعلم األحادي الحلقةرات المؤشّ  كلّ   توّفر-أ 
 وتصرفاته المهنية، وطريقة عمله تفكيره،العامل لطريقة  نقد. 
 العامل في تقديم اقتراحات جديدة نابعة من خبرته في مواجهة مشكالت دعمت  مساهمة

 .الذهنيةخارطته 
 نابعة من تعلم العامل، تقبلها المنظمة التي ينتمي  وطرق جديدةل أفكار عم أهّمية تبني

 .العاملإليها 
  الكامل للمفهوم بالوعي  بالشرّكة فنياملوظّ  مجيعمؤّشر حتّلي أّن ( 11) من اجلدول رقم يتبنّي
ال يسعى جاهدا ملوّظف اضعيفة جدا، و  درجةعلى  تحصل. الزّبونمع  خاّصة الّتعاملسويقي التّ 

 من اجلدول يتبنّي  اأيض .(44)كما يوّضحه اجلدول رقم  ركةيف الشّ  دور إجيايب ومؤثّر ت أّن لهيثب بأن
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وجهات نظر بعضهم البعض بغض الّنظر عن موقعهم  يف الشركة اجملموعة احرتام أعضاءأّن (06)رقم
  من اجلدول رقميتبنّي  .درجة متوّسطةعلى  حصلت أخرى الفاتتخا أيّ  أوالوظيفي أو ثقافتهم 

حصلت  ليس من أولويات املوّظف، مبواعيد الّدوام الّرمسي اعتبار االلتزاماليت تقيس  ةأّن العبار  (88)
مهّم الوقت غري أّن عنصر باالعتقاد أّن أيضا  (43) من اجلدول رقميتبنّي  اأيض .درجة متوّسطةعلى 

من  للّتغيريمقاومة  وجود (64)  من اجلدول رقميتبنّي  .درجة متوّسطةحصلت على  إضاعته،وينبغي 
العامل لطريقة  نقدمما يستدعي ضرورة  .درجة متوّسطةحصلت على  جديد،ما هو  فني لكلّ املوظّ 

  .وتصرفاته المهنية، وطريقة عمله تفكيره،
  موظّفيها وال تنشرهااملمارسات األفضل بني ع ركة ال تشجّ الشّ أّن  (66)  من اجلدول رقميتبنّي 

 .ا من املوافقةحصلت على درجة مرتفعة جدّ  .به فيما بينهم كنموذج حيتذي
ال تتاح له اطالقا فرصة  إجناز عمل معنّي  املسئول عناملوّظف أّن نستنج  (60) من اجلدول رقم -

 .مرتفعة درجةحصلت على  ،رئيسة املباشر جوع إىلبالعمل دون الرّ  اختاذ معظم القرارات املتعلقة
 ومعلن،تسلسل واضح  من خالل تهأن تتّم ترقيامل ال يتوّقع العأّن  (63)  من اجلدول رقميتبنّي -

العامل في تقديم اقتراحات  هذه مؤّشرات تبرز عدم مساهمة .درجة متوّسطةحصلت على 
 .الذهنيةجديدة نابعة من خبرته في مواجهة مشكالت دعمت خارطته 

  لعاملني للّتعبري عن رأيهم ركة لهناك تشجيع متوّسط من قيادة الشّ أّن  (34)  من اجلدول رقميتبنّي
 .درجة متوّسطةحصلت على  بصراحة مبا يتعّلق حبّل مشكالت العمل

 اخلربة من أصحاب واالداريني االحتفاظ بالقادة علىركة حرص قيادة الشّ  يظهر (34) اجلدول رقم -
 .عات املوّظفتطلّ لال ترقى  درجة متوّسطةواملهارة حصلت على 

على  يعتقدون باستحالة احلصولالقدرات اإلدارية  يذو  األفرادأّن  (60)  من اجلدول رقميتبنّي  -
مما يعكس فقدان  ضعيفة درجةحصلت على  بالّشركة،فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي 

 .قةالثّ 
مدى تصحيح الشركة أوجه القصور فيها دون اليت تقيس  ةأّن العبار  (16) من اجلدول رقم يتبنّي  -

 يهذه المؤّشرات تدعوا الى أهّمية تبنّ  .درجة مرتفعةحصلت على  املّتبعة هبا، ياسةاملساس بالسّ 
 .العاملمة التي ينتمي إليها م العامل، تقبلها المنظّ نابعة من تعلّ  وطرق جديدةأفكار عمل 

 وجود مؤّشرات الّنوع  إىلولكن بدرجة ضعيفة  نظيميالتّ  معلّ التّ  من اينالثّ  وعالنّ  وجود يرجع قد
 يف ونيسهمال  الالعمّ  إضافة إىل مؤّشرات أخرى ختّص غياب الّنوع الثّاين واملتمثّلة يف أنّ  األّول
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وهناك مركزية .العمل نتائج مراقبة يف دور للعامل يكونال و  العمل، وأهداف ،العمل حمتوى حتديد
 ينتمي اليت املنظمة تقبلها ،العامل متعلّ  من نابعة جديدة وطرق عمل أفكار تبينّ ال يوجد .التسيري

 .واملؤلفني الباحثني خمتلفة باختالف تسميات عليه أطلق الّتعّلم من الّنمط وهذا .إليها
 اليت ((Amédée Pedon, Géraldine 2003,  دراسة نم كل نتيجة معهذه النتيجة  تواتفق

 الذي نظيميتّ ال معلّ التّ  لتطبيقات ضعيف انتشار :الّتنظيمي معلّ التّ  ملمارسة احملدودة ت األمهيةر هظأ
، ونتيجة دراسة رضا نعيجة احللقة أحادي" Simple boucle"البسيط املستوى من هبأنّ  يوصف

 أحادي متعلّ  يكون أن يعدّ  ال وهو املدروسة سةباملؤسّ  تنظيمي متعلّ  لوجود لتتوصّ واليت ( 0630)
 .احللقة

لّتنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي مثّلت حمور درجة تطبيق الّتعّلم ا للجداول اليت رجوعنا خالل من إذ-
 لكهرباءا بشركة ّتوزيع نظيميالتّ  معلّ التّ  تطبيق أنّ  على محتليله نتائج تدلّ  الذي و والّتنظيمي والثّقايف

 الذيو   (10) رقم اجلدولإىل وبالّنظر  املبحوثني، نظر وجهة منكان بدرجة متوّسطة  البّيض- والغاز
االعتماد على الّسلوكيات التنظيمية املوجودة داخل املؤّسسة حمّل وب نتائجه حتليل خالل من لناتوصّ 

 :اليةالتّ  النتيجة إىلالدراسة توّصلنا 
 وأّن الّتعّلم البّيض - والغاز لكهرباءا بشركة ّتوزيعمتوّسطة  بدرجة تنظيميال معلّ تّ لل تطبيق وجود   

  .جاء بدرجة متوّسطة احللقة أحادي
 متكلّ  نظيمي الذيالتّ  معلّ التّ  من اينالثّ  مطالنّ  وجود اشارت إىل نياملبحوث إجابات أنّ  حني يف

من  (%31.4) أنّ  حيث( 0.36)لكن بدرجة ضعيفة " Chris Argiris " أرجريس كريس" عنه
 .املهنية والّنقائص األخطاء وتصحيح اكتشاف على القدرة الشرّكة يف فنيللموظّ املبحوثني يرون أّن 

 أفكار وتبيّن  اقرتاح ميكنهم كما فاهتم،وتصرّ  وعملهم، تفكريهم، طريقة يف رظالنّ  إعادة ميكنهم كما
  .من املبحوثني عكس ذلك( %16) يف حني رأى .جديدة طرق أو
  ّنائي م الثّ علّ اليت تشري اىل مؤّشرات أسلوب التّ  (14)اجلدول رقم طات من خالل اعتماد متوس

وباحنراف معياري  (0.38)قدّر ب  طها احلسايب العامسّ احللقة وحساب احنرافاهتا املعيارية جند أّن متو 
 ويدلّ ] 0.8_ 3.4] :الثاين جملال املدىينتمي من خالل املتوّسط احلسايب جند أنّه . (3.18)قّدر ب 

الّتعّلم الثنائي احللقة يف املنّظمة تطبيق أسلوب على  الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ  ضعيفة من درجةعلى 
 .(18)رقم  ممّا جيعل هذه الّنتيجة تنسجم مع نتائج اجلدول حمّل الدراسة 
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يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة ( 30) الجدول رقم 
 البّيض-والغاز  بشركة ّتوزيع الكهرباء الثنائي الحلقة الّتعّلم التّنظيمي بأسلوبالعاملين على العبارات المتعّلقة 

رقم 
 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

3 
مبيهوم التّعّل التنظميي  وعييف رشكتنا هناك 

 من قبل القيادة التنظميية

 103 08 08 26 03 86 ت

 ضعيفة 3.8 0.04
% 18,69 14,02 8,10 14,33 44,86 366 

0 
ف بأ ن هل دور  للرغبةاثبات  هناك ّّ اجلادة للمو

جيايب ومؤثّر  .اإ

 103 44 88 33 04 48 ت

 متوسطة 3.3 0.41
% 23,68 14,64 17,13 20,56 23,99 366 

1 

يف رشكتنا حيرتم أ عضاء اجملموعة وهجات نظر 

بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم 

 .الفات أ خرىالوّييي أ و ثقافهتم أ و أ ّي اخت

 103 88 46 66 03 30 ت

0.63 3.13 

 متوسطة

% 16,20 14,02 24,92 24,30 20,56 366 

0 
مبواعيد ادّلوام الّرمسي من  رشكتنا الالزتاميف  

فأ ولوايت  ّّ  .املو

 103 46 06 55 86 86 ت
0.66 3.30 

 متوسطة

% 21,18 18,69 17,13 12,46 30,53 366 

3 
 يف رشكتنا أ ّن عنرص الوقت الاعتقاد ديسو  

ضاعتهل همّم و  .ينبغي اإ

 103 333 33 47 00 80 ت
0.84 3.33 

 متوسطة

% 19,94 13,71 14,64 17,13 34,58 366 

8 

املتعارف عليه أ ّن الّّشكة تعمل عىل تشجيع 

املامرسات ال فضل بني املوّيني وتنّشها فامي 

 .بيهنم كمنوذج حيتذي به

 103 044 4 1 3 4 ت

3.34 6.40 
ضعيفة 

 366 93,15 2,18 0,93 1,56 2,18 % جدا

4 

جناز معل معني  يتاح للموّف املس ئول عن اإ

فرصة اختاذ معظم القرارات املتعلقة ابلعمل 

ىل رئيسة املبارش  .دون الرجوع اإ

 103 384 60 03 01 00 ت

 ضعيفة 3.01 3.4
% 6,85 7,17 7,79 25,55 52,65 366 

6 
ينيكتنا أ توقّع أ ن تمّت ترقية يف رش  ّّ مضن  املو

 .تسلسل واحض ومعلن

 103 46 44 11 36 43 ت
 متوسطة 3.30 0.83

% 23,36 5,61 10,28 30,22 30,53 366 

4 
للتّعبري عن رأ اهيم  رشكتنا تشجع العاملنيقيادة  

 .برصاحة مبا يتعلّق حبّل مشالكت العمل

 103 44 83 55 30 40 ت
 سطةمتو  3.3 0.48

% 23,05 16,82 17,13 19,00 23,99 366 

36 
رشكتنا حترص عىل الاحتياظ ابلقادة   

 والاداريني أ حصاب اخلربة واملهارة

 103 363 64 66 00 03 ت
 ضعيفة 3.10 0.00

% 12,77 7,48 20,56 27,73 31,46 366 

33 

دارية   ـأ اهم بأ اهميعتقد ال فراد ذوو القدرات الإ

عىل فرص حقيقية لتطوير  س يحصلون

 .مس تقبلهم الوّييي

 103 306 46 38 03 00 ت

 ضعيفة 3.03 0.38
% 6,85 7,79 17,45 30,53 37,38 366 

30 
تصّحح رشكتنا أ وجه القصور دون املساس 

 .ابلس ياسة املتّبعة هبا
 103 06 14 34 44 368 ت

 مرتفعة 3.00 1.40
% 

33,02 30,22 18,38 12,15 6,23 366 

 ضعيفة 1.30 4.70 م ثنائي الحلقةعلّ أسلوب التّ 
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 :اليةالتّ تيجة ومنه نصل اىل النّ 
  البّيض-بشركة ّتوزيع الكهرباء والغاز نائي احللقة ثوجود ضعيف ألسلوب الّتعّلم . 
 حتققت الفرضية الثانية ذلك فقدب و. بدرجة متوّسطةو  هو الّنوع الّسائد الّتعّلم أحادي احللقة 

انشغال العاملني بتحقيق الّتعّلم أحادي احللقة بدل الّتعّلم ثنائي احللقة ال يساند : مفادها واليت
 .الّتنظيمي تطبيق الّتعّلم

 

  ّالثةالفرضّية الث : 
 

  نظيميالهيكل التّ معيقات متعّلقة بطبيعة  المؤّسسة الجزائريةبيواجه تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي 

 :عنصر تقديم تحليل عام للفرضّية الثالثةسوف نحاول في هذا ال          
 وزيعتّ الّتنظيمي بشركة  مدى مسامهة طبيعة اهليكل التنظيمي يف إعاقة تطبيق الّتعّلم لقياس

  عبارات، 63 اعتمدناالبيض -والغاز لكهرباءا
 :اإلدارة العليا مهّمة صياغة رؤية واستراتيجية الشركةي تولّ مدى    (1

 :بة المبحوثين لمدى سماح الشركة بتفويض المزيد من الّصالحيات للعاملينيوّضح إجا( 30)جدول رقم   

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

04 
الإدارة العليا همّمة صياغة رؤية  توىّل ت 

 واسرتاتيجية الّشكة

 103 4 3 6 30 064 ت
7.00 6.00 % 46361 1340 0304 3338 0336 366 

اإلدارة العليا مهّمة صياغة رؤية  تويّل مدى اليت تقيس  ةأّن العبار  (16) من اجلدول رقم يتبنّي 
 املدى-جملال ينتمي  .(0.46) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب الّشركة،واسرتاتيجية 

 .الّدراسةنة فقة ألفراد عيّ من املواجّدا  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]3_ 0.1]: اخلامس
مهّمة صياغة رؤية  توىّل دائما ما تاإلدارة العليا من املبحوثني أّن  (% 46.61)يرى ما نسبته 

 استيفاءعلى  من خالل قدرتها، القيادة الّتنظيمية العليابفكر وفلسفة فهي مشّبعة ة، واسرتاتيجية الشرك
أيضا، فاإلدارة العليا هي ركة، وعبر بيئتها الخارجية المستويات داخل الش المعلومات األساسية من كلّ 

 (1) .المصدر األساسي لكل المعلومات

                                                 
 30:13على الّساعة  0606فيفري  03يوم  DRHاملوارد البشرية رئيس قسم مقابلة مع  .– (1)
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مهّمة صياغة رؤية  توىّل للّشركة غالبا ما تاإلدارة العليا من املبحوثني أّن  (%1.41)ما نسبته  ىير 
مهّمة  توىّل ة ال تللّشركاإلدارة العليا من املبحوثني أّن ( %0.36)حني رأى  يف. الشركةواسرتاتيجية 

 صياغة رؤية واسرتاتيجية الشركة
منح استقاللية أكبر إلدارة األقسام في مجال اتخاذ اإلجراءات الاّلزمة الّشركة ل مدى عدم سماح   (2

 :لتدّفق سير العمل
يوّضح إجابة المبحوثين لمدى عدم سماح الّشركة لمنح استقاللية أكبر إلدارة األقسام في  (34)جدول رقم   
 :جال اتخاذ اإلجراءات الاّلزمة لتدّفق سير العملم

رقم 
 العبارة

 غالبا دائما العبارة
أحيا
 نا

 المجموع أبدا نادرا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

30 

متنح اس تقاللية أ كرب لإدارة ال قسام  رشكتنا ل

يف جمال اختاذ الإجراءات الاّلزمة لتدفّق سري 

 العمل

 103 44 83 00 80 44 ت

3.17 1.74 % 
16.60 34313 8363 06303 00.40 366 

استقاللية أكرب إلدارة  مدى عدم منح الشركةاليت تقيس  ةأّن العبار  (14) من اجلدول رقم يتبنّي 
حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر  العمل،األقسام يف جمال اختاذ اإلجراءات الاّلزمة لتدّفق سري 

نة من املوافقة ألفراد عيّ  متوّسطة درجةيدّل على ]1.0_0.4]: الثّالث املدىجملال ينتمي  (.1.33) ب
  .الّدراسة

استقاللية أكرب إلدارة مبنح من املبحوثني أّن الّشركة ال تقوم دائما ( % 16.60)يرى ما نسبته 
الحيات من خالل تفويض املزيد من الصّ  العملاألقسام يف جمال اختاذ اإلجراءات الاّلزمة لتدّفق سري 

استقاللية أكرب إلدارة األقسام يف جمال نح ركة متمن املبحوثني أّن الشّ ( % 00.40)يرى ما نسبته   .هلم
من العاملني أن الّشركة ال تسمح ( %06.03)يف حني رأى العمل اختاذ اإلجراءات الاّلزمة لتدّفق سري 

  .إالّ نادرا بتفويض املزيد من الّصالحيات هلم
فويض فيها، خصوًصا تلك التي تختص بها هناك أمورًا ال يجوز التّ أّن  صّرح ّشركةأحد إطارات ال

قابة، المسائل المتعّلقة بالرّ ، ةياسات العامّ ئيسة في السّ غييرات الرّ التّ  ،ةاألمور المالية الهامّ  ،مجالس اإلدارة
نظيم األساسي أو إقرار التّ رة من سلطات عليا، غييرات األساسية في البرامج واإلجراءات المقرّ التّ أيضا 
 (1) .تعديله

 دهحدّ  والذي البريوقراطي للجهاز وتنيالرّ  مظاهر أهمّ  عن احلديث إىل يقودنا حليلالتّ  من املنحى هذا
 االحتكاك جماالت عن بعيدا اإلدارية املستويات أعلى يف املسؤوليات تركيز " وهو "كروزيه ميشال"

                                                 
 .30:16على الّساعة  0606جانفي 36يوم DGIS رئيس قسم املالية واحملاسبةمقابلة مع  .– (1)
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 يعمد الذين فوناملوظّ  وهم اجلماهري مع يتعاملون الذين األشخاص أنّ  تيجةوالنّ  اجلماهري، مع اليومي
 اختاذ سلطة ميلكون ال هبا ألّّنم يفيدون ال املعلومات من ةهامّ  حصيلة لديهم عتتجمّ  نفيذبالتّ  هلم

(1) .القرارات
  

 .االدنياإلدارة العليا رقابة محكمة على القرارات التي تتخذها المستويات اإلدارية  مدى فرض   (3
المبحوثين لمدى فرض اإلدارة العليا رقابة محكمة على القرارات التي تتخذها يوّضح إجابة ( 06)جدول رقم 

 :المستويات اإلدارية الدنيا
رقم 
 العبارة

 غالبا دائما العبارة
أحيا
 نا

 المجموع أبدا نادرا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

31 
عىل القرارات تيرض الإدارة العليا رقابة حممكة 

 .ادلنيااليت تتخذها املس توايت الإدارية 
 103 06 30 00 46 334 ت

3.06 1.37 % 14364 16331 8363 38360 6340 366 

اإلدارة العليا رقابة حمكمة على  مدى فرضاليت تقيس  ةأّن العبار  (06) من اجلدول رقم يتبنّي 
 (.1.46) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب ا،الدنيالقرارات اليت تتخذها املستويات اإلدارية 

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ مرتفعة  درجةيدّل على ]0.0_1.3]: الرّابع جملال املدىينتمي 
اإلدارة العليا تفرض رقابة حمكمة على القرارات اليت تتخذها أّن  من املبحوثني (% 14.64)يرى 

 .وصارملصيق  هذا ققابة املطبّ أسلوب الرّ وأّن  ،الدنيااملستويات اإلدارية 
رقابة حمكمة على القرارات  غالبااإلدارة العليا تفرض أنّ من املبحوثني ( %16.31) يف حني رأى

ال اإلدارة العليا أنّ من املبحوثني ( %6.40)ويف املقابل رأى . نياالدّ اليت تتخذها املستويات اإلدارية 
 . الدنيااليت تتخذها املستويات اإلدارية تفرض رقابة حمكمة على القرارات 

 :تحديد وظيفي لجميع المصالح الوظيفية في الّشركةمدى عدم وجود    (4
 :يوّضح إجابة المبحوثين لمدى عدم وجود تحديد وظيفي لجميع المصالح الوظيفية في الّشركة( 03)جدول رقم 

 

رقم 
 العبارة

 عالمجمو  أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

32 
ييي مجليع املصاحل  توصيفل يوجد  ّو

ييية يف الّّشكة  الّو
 103 46 64 01 18 34 ت

4.74 1.70 
% 34348 33303 31306 04336 16331 366 

حتديد وظيفي جلميع املصاحل مدى عدم وجود اليت تقيس  ةأّن العبار ( 03) من اجلدول رقم يتبنّي 
: الثّاين جملال املدىينتمي  (.0.34) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب الّشركة،لوظيفية يف ا
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ ضعيفة  درجةيدّل على ]0.8_3.4]

                                                 
 .38، ص0660، مصر ، دار غريب للطّباعة والّنشر والّتوزيع، القاهرة،0، ط"تطّور الفكر الّتنظيمي"علي الّسلمي،  – (1)
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وظيفي جلميع املصاحل الوظيفية  توصيف دائما يوجدالّشركة أنّه يف  من املبحوثني( %16.31)يرى 
وصيف ملسوه من أّول يوم تقّدموا فيه للوظيفة وهو يشمل واجبات وا أّن هذا التّ فأّكد يف الّشركة

( %04.36)الوظيفة، املؤّهالت العلمية، االهلية، مكان العمل، املسؤول املباشر وغريه، يف حني يرى 
 .وظيفي جلميع املصاحل الوظيفية يف الّشركة الّشركة أنّه نادرا ماال يوجد توصيفيف  من املبحوثني

. الّشركةوظيفي جلميع املصاحل الوظيفية يف  من املبحوثني رأت أنه ال يوجد توصيف( %34.48)ونسبة 
نسبة من رأو  الطّالبخالل معاينتنا امليدانية بني مصاحل الّشركة ملسنا هذا التوصيف، ويرجع  نم

 إىل عدم فهمهم ملعىن العبارةعكس ذلك 
 :بت بين مختلف مصالح الّشركةمدى تبادل المعلومات بشكل مستمّر وثا   (5

يوّضح إجابة المبحوثين لمدى تبادل المعلومات بشكل مستمّر وثابت بين مختلف مصالح ( 00)جدول رقم 
 :الّشركة

رقم 
 العبارة

 دائما العبارة
غال
 با

أحيا
 نا

 المجموع أبدا نادرا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

33 

ل جتري  يف رشكتنا معلية نبادل املعلومات

بشلك مس متر واثبت بني خمتلف مصاحل 

 .الّشكة

 103 363 343 00 36 3 ت

1.41 0.86 % 3338 3383 8363 30330 13308 366 

مدى عدم تبادل املعلومات بشكل مستمّر اليت تقيس  ةأّن العبار ( 00) من اجلدول رقم يتبنّي 
ينتمي جملال  (.3.43)  عام قدّر بحصلت على متوّسط حسايب وثابت بني خمتلف مصاحل الّشركة،

 .من املوافقةضعيفة  درجةعلى  يدلّ و  ] 0.8_3.4]: اينـــــــاملدى الثّ 
بشكل مستمر وثابت بين  بادل المعلومات تتمّ ت عملية الشركة أنّ يف  من المبحوثين( % 13.08) يرى

لّرسائل بين أقسام الّشركة علبة حوار مهّمتها إرسال واستقبال اويتّم ذلك من خالل  .هامختلف مصالح
وإّما عن طريق الّرسائل .  NOVAتطبيق هذا  ومصالحها وبين المديريات وبين الّشركة األم، يسمى

 (1) .(تنسيق)االلكترونية 
ا وإمّ باستخدام اهلاتف أو الفاكس  يتمّ  والوكاالت الّتجاريةوزيع ق املعلومات بني مديرية التّ تدفّ 

 أنظمةو ذلك بربط جهاز الكمبيوتر املضيف الواقع يف مصلحة  (SCG) المعلوماتطريق نظم  عن

                                                 
موّجه خّصيصا الستخدامه يف أقسام ومصاحل املالية واحملاسبية يعمل وفق الّنظام املايل " حساب" يعتمد قسم املالية واحملاسبة يف الّشركة على نظام املعلومات  -(1)

 Système De Gestion De La ة تسيري الزبائنواجه)يتوّفر على واجهة إلدخال البيانات آليا مع ثالث أنظمة فرعية للّتسيري وهي  SCF"احملاسيب
Clientele SGC  واجهة تسيري املورد البشريNOVA، يتكّون نظام املعلومات احملاسيب - (.واجهة تسيري املخزون HISSAB  من مدخالت و معاجلة و

 .30:16على الّساعة  0606جانفي 36يوم DGIS رئيس قسم املالية واحملاسبةمقابلة مع  .خمرجات
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انتقال  جارية املتواجدة يف خمتلف دوائر الوالية، وعليه يتمّ اإلعالم اآليل باملديرية مع الوكاالت التّ 
 .قياسّيةاملعلومات فيما بينهم بسرعة 

ب الكثري يكل التنظيمي تسبّ يف اهل اإلداريةكثرة املستويات   أنّ من املبحوثني ( %3.38) حني رأى
كثرة تغيري املديرين وأّن   بسبب نزول وصعود املعلوماتاملعلومات بادل ت ال تسمح بعمليةو من املشاكل 

 .االتصالمنهم يف طريقة  أسلوب كلّ  اختالفيسبب العديد من املشاكل بسبب 
 :وأهدافهارؤية المنّظمة مدى عدم وضوح    (6

 :بحوثين لمدى عدم وضوح رؤية المنظّمة وأهدافهايوّضح إجابة الم( 01)جدول رقم 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

34 
رؤية املنّظمة وأ هدافها ليست واحضة 

يني ّّ  وحمّددة وغري معلنة للمو
 103 00 01 10 33 364 ت

7.13 1.40 
% 36308 34331 36,,, 4334 8363 366 

 وأهدافها بشركةرؤية املنّظمة مدى وضوح اليت تقيس  ةأّن العبار ( 01) من اجلدول رقم يتبنّي 
جملال ينتمي  (.0.31) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب البّيض،-والغازالّتوزيع للكهرباء 

  .الّدراسةنة عيّ  من املوافقة ألفرادمرتفعة  درجةيدّل على ]0.0_1.3]: الرّابع املدى
ومعلنة رؤية املنّظمة وأهدافها واضحة وحمّددة الشركة أّن يف  من املبحوثني( %8.63)يرى 

وصيف الذي ركة فالتّ الّشركة أنّه ليس هناك دائما رؤية للشّ يف  من املبحوثني( %36.08)للموظّفني ويرى 
 (%34.31)حني يرى ما نسبته يف . فنيتسعى الّشركة لتحقيقه يف فرتة زمنية مستقبلية غري واضح للموظّ 

 .وأهدافهارؤية املنّظمة وضوح الشركة أنّه ليس هناك يف  من املبحوثني
 :األعمالبتنفيذ التعليمات أثناء أداء  ينالموظّف مدى التزام   (7

 :يوّضح إجابة المبحوثين لمدى التزام الموظّفين بتنفيذ التعليمات أثناء أداء األعمال( 00)جدول رقم 
قم ر 

 العبارة
 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة

المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

35 
يون ّّ بتنييذ التعلاميت أ ثناء  يلزتم املو

 ال عاملأ داء 
 103 06 00 00 80 361 ت

7.60 1.31 
% 34363 34313 4306 4306 6340 366 

بتنفيذ التعليمات أثناء  نياملوظّف مدى التزاماليت تقيس  ةأّن العبار ( 00) من اجلدول رقم يتبنّي 
 حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب البّيض،-والغازالّتوزيع للكهرباء  األعمال بشركةأداء 

  .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ مرتفعة  درجةيدّل على ]0.0_1.3]: الرّابع جملال املدىينتمي  (.0.66)
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ئيس ركة أّن املوظّفون يلتزمون باالمتثال والطاعة عندما يصدر الرّ الشّ يف  املبحوثني من( %34.63)يرى 
 (1) .األعمالعليمات أثناء أداء تنفيذ التّ ايل فهو ميارس سلطته الّرمسية لأمرا وبالتّ 
 متارس ماتاملنظّ  "بأنّ "قاسيمي ناصر" يصرح اجلزائريني ينللمسريّ  الفكرية للخصائص دراسته يف

 العنف هذا خالل ومن مسي،الرّ  وغري مسيالرّ  بتنظيمها اإلطارات وحىتّ  العاملني على مزيالرّ  العنف
 جزاءات من حتمله ما بكل نظيميةالتّ  والقواعد وائحاللّ  خالل من وإخضاعهم ترويضهم حتاول
 (2) .مباشرة وغري مباشرة اتبوعقو 

يف األعمال، عليمات أثناء أداء ذ التّ بتنفي أنّه هناك غالبا التزام من املبحوثني( %34.13)ويرى 
بتنفيذ التعليمات أثناء أداء  ركة أنّه ليس هناك التزامالشّ يف  من املبحوثني (%6.40)حني يرى ما نسبته 

، «لباتالطّ »و« وجيهاتالتّ »و« عليماتالتّ »و« األوامر»فون بني كثريًا ما خيلط املوظّ األعمال، ف
 (3) .امللزمة الّشركة« أوامر»ي مع فاعل اجلدّ هل يف مسألة التّ ساوهذا اخللط يدفع البعض إىل التّ 

 :ن بهاو كوين في المجاالت التي يختصّ قدرات الموظّفين من خالل التّ ركة لتطوير مدى سعي الشّ    (8
كوين في المجاالت ركة لتطوير قدرات الموظّفين من خالل التّ يوّضح إجابة المبحوثين لمدى سعي الشّ ( 03)جدول رقم 

 :ي يختّصون بهاالت
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

36 

يني  تسعى لتطّوير الّّشكة ل ّّ قدرات املو

من خالل التكوين يف اجملالت اليت 

 .ن هباوخيتّص 

 103 344 30 01 01 00 ت

1.06 1.47 % 
8363 4334 4334 38360 83344 366 

قدرات مدى عدم سعي الشركة لتطوير اليت تقيس  ةأّن العبار ( 03) من اجلدول رقم يتبنّي 
 البّيض،-والغازالّتوزيع للكهرباء  بشركة ن هباو املوظّفني من خالل التكوين يف اجملاالت اليت خيتصّ 

على  يدلّ و ]3.6_3]: األّولاملدى ينتمي جملال  (.3.66) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب
 .من املوافقةضعيفة جّدا  درجة

قدرات املوظّفني من  الشركة أّن الّشركة ال تسعى دائما لتطّويريف  من املبحوثني( %8.63)يرى 
الّشركة أنّه نادرا ما يف  من املبحوثني( %38.60)ويرى  هبا،ن و خالل التكوين يف اجملاالت اليت خيتصّ 

                                                 
(1)

: واليت تنّص على ما يلي 64.، ص0634، اجلزائر، مارس S.D.C)" من النظام الداخلي للشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغار 33مديرية املوارد البشرية، املادة  -
ل بصرامة لتعليمات املسؤول الّسلمي املخّول إلدارته االمتثا: جيب على العامل املوضوع حتت رابطة املرؤوسية املهنية، مهما تكن رتبته يف السّلم القيام مبا يأيت»

 "وحراسته ومراقبة تنفيذ االعمال املوكلة اله يف إطار االلتزامات التعاقديّة 
(2)

 22 -ص ،ذكره سبق مرجع املنّظمات، سوسيولوجيا قاسيمي، ناصر  -
 .30:16 على الّساعة 0606جانفي 18 املوارد البشرية يوم  رئيس قسممقابلة مع  – (3)
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حني يف ، ن هباو املوظّفني من خالل التكوين يف اجملاالت اليت خيتصّ قدرات تطوير  تتخّلى الشركة عن
قدرات املوظّفني من خالل التكوين  تسعى لتطّويرالّشركة  أنّ  من املبحوثني (%83.44)يرى ما نسبته 

طويل  ويعترب استثمارية كبرية كوين أمهّ للتّ  ون بأنّ جندهم يقرّ  ثحي. ن هباو يف اجملاالت اليت خيتصّ 
 .البشريةسة يف مواردها لمؤسّ املدى ل

 :غيرهالة بتخّصصاتهم الوظيفية دون بتأدية المهام ذات الصّ مدى قيام الموظّفون    (9
يوّضح إجابة المبحوثين لمدى قيام الموظّفون بتأدية المهام ذات الّصلة بتخّصصاتهم الوظيفية دون ( 08)جدول رقم 

 :غيرها
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

37 
يون بتأ دية املهام ذات الّص  ّّ ةل يقوم املو

ييية دون   .غريهابتخّصصاهتم الّو
 103 30 34 33 46 061 ت

7.30 1.67 % 81300 00316 1301 3316 1340 366 

لة بتأدية املهام ذات الصّ املوظّفون  مدى قياماليت تقيس  ةأّن العبار ( 08) من اجلدول رقم يتبنّي 
حصلت على متوّسط  البّيض،-والغازالّتوزيع للكهرباء  غريها بشركةبتخّصصاهتم الوظيفية دون 

مرتفعة جّدا  درجةيدّل على  هوو]3_0.1]: اخلامس جملال املدىينتمي  (.0.16) حسايب عام قدّر ب
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ 

لة بتخّصصاهتم بتأدية املهام ذات الصّ  ونيقومالشركة أّّنم يف  من املبحوثني (%81.00)يرى 
يأمر مبهام زائدة وخارجة عن نطاق عمله بأنه ال لنا أحد املبحوثني  أّكدحيث غريها، الوظيفية دون 

 ام اليتاملهزيادًة أو اخنفاضاً يف ومهام ال تتضّمن فونه مبسؤوليات رؤسائه يكلّ  أنّ و دون استشارة مسبقة 
لة بتأدية املهام ذات الصّ  ونيقومأّّنم غالبا ما  من املبحوثني( %00.16)ويرى  .املوظف اف هبيكلّ 

بتأدية املهام  ونيقوممن أّّنم  (%1.40)غريها، يف حني يرى ما نسبته بتخّصصاهتم الوظيفية دون 
  .الوظيفيةلة بتخّصصاهتم ذات الصّ ليست 

 :التي تناسب تخّصصاتهم وقدراتهم لباألعماالموظّفون  مدى تكليف   (11
 :يوّضح إجابة المبحوثين لمدى تكليف الموظّفون باألعمال التي تناسب تخّصصاتهم وقدراتهم( 04)جدول رقم   

 

رقم 
 العبارة

 غالبا دائما العبارة
أحيا
 نا

 المجموع أبدا نادرا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

38 
يون  ّّ ليت تناسب ا ابل عامليةلّف املو

 .وقدراهتمختّصصاهتم 
 103 13 11 12 88 197 ت

7.34 1.66 
% 83314 04303 1340 1301 0363 366 

اليت تناسب  مدى قيام املوظّفون باألعمالاليت تقيس  ةأّن العبار ( 04) من اجلدول رقم يتبنّي 
متوّسط حسايب عام قدّر حصلت على  البّيض،-والغازالّتوزيع للكهرباء  وقدراهتم، بشركةختّصصاهتم 
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من املوافقة ألفراد مرتفعة جّدا  درجةيدّل على  وهو]3_0.1]: اخلامس جملال املدىينتمي  (.0.14) ب
 .الّدراسةنة عيّ 

اليت تناسب ختّصصاهتم  ركة أّّنم يكّلفون دائما باألعمالالشّ يف  من املبحوثني( %83.14)يرى 
اليت تناسب  الّشركة أّّنم غالبا ما يكّلفون دائما باألعمال يف من املبحوثني( %04.03)ويرى ، وقدراهتم

الشركة أّّنم ال يكّلفون دائما يف  من املبحوثني (%0.63)حني يرى ما نسبته يف  ،وقدراهتمختّصصاهتم 
 .وقدراهتماليت تناسب ختّصصاهتم  باألعمال

 :مدى فعالية التواصل بين الشركة وفروعها المنتشرة جغرافيا   (11
 ركة وفروعها المنتشرة جغرافياواصل بين الشّ فعالية التّ يوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 06)قم جدول ر 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

39 
تواصل فّعال بني الّشكة وفروعها هناك 

 .املنتّشة جغرافيا
 103 27 23 22 71 178 ت

7.64 1.44 % 33303 00330 8363 4334 6303 366 

ركة وفروعها املنتشرة واصل بني الشّ فعالية التّ اليت تقيس  ةأّن العبار ( 06) من اجلدول رقم يتبنّي 
: الرّابع جملال املدىينتمي  (.0.64) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب جغرافيا،

يف  من املبحوثني( %33.03)يرى  .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ  منمرتفعة  درجةيدّل على ]0.0_1.3]
 .ركة وفروعها املنتشرة عرب كامل الواليةركة أّن هناك تواصل فّعال بني الشّ الشّ 

ركة أّن هناك غالبا تواصل فّعال بني الشّ يف  من العاملني (%00.30)حني يرى ما نسبته يف  
من بوقطب اليت ال تبعد  جارية يف كلّ الوالية ونقصد الوكاالت التّ ركة وفروعها املنتشرة عرب كامل الشّ 

كم وهي وكاالت ليست معزولة وتتواجد   336كم واألبيض سيد الشيخ اليت ال تبعد سوى   366سوى 
 .واصل معها ليس صعبايف طرق وطنية ورئيسية والتّ 

 .مدى تمّيز قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطة   (12
 .المبحوثين لمدى تمي ز قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطةجابة إح يوض  ( 04)جدول رقم 

 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

06 
جراءات العمل ابملرونة  تمتزّي قواعد واإ

 .والبساطة
 103 30 01 14 41 330 ت

3.77 1.74 
% 10364 00340 30333 31306 38360 366 

مدى متّيز قواعد وإجراءات العمل باملرونة اليت تقيس  ةأّن العبار ( 04) من اجلدول رقم يتبنّي 
: الثّالث جملال املدىينتمي ( 1.03) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب والبساطة،

 .الّدراسةنة عيّ  من املوافقة ألفراد متوّسطة درجةيدّل على  وهو]1.0_0.4]
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وأّن  ركة أّن قواعد وإجراءات العمل تتمّيز باملرونة والبساطة،الشّ يف  من املوظّفني( %10.64)يرى 
ما، ال تتسم بالّتعّقد لتنفيذ عمل  إتباعهااليت جيب و  هذه سلسلة األعمال واخلطوات واملراحل

أّن قواعد وإجراءات العمل غالبا ما  ركة يرونالشّ يف  من املوظّفني( %00.40)يف حني أّن . عوبةوالصّ 
  .تتمّيز دائما باملرونة والبساطة

والبساطة بل تتمّيز قواعدها وإجراءاهتا باملرونة الّشركة ال أيضا أن  املوظّفنيمن ( %38.60)ورأى 
  .إىل تأخريهاكثريا ما أّدت سلسلة اإلجراءات  إّن 

 

 :بوظائف محّددة شركة والتي تقومفي ال عدد كبير من الوظائف التخّصصية مدى وجود   (13
يوّضح إجابة المبحوثين لمدى وجود عدد كبير من الوظائف التخّصصية في الشركة والتي تقوم ( 76)جدول رقم 

 :بوظائف محّددة
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

03 
ائف يوجد يف الّشكة ع دد وبري من الّو

ائف حمّددة  .التخّصصية اليت تقوم بّو
 103 34 03 00 64 336 ت

7.67 1.10 
% 08341 04341 31343 8330 3316 366 

عدد كبري من الوظائف  مدى وجوداليت تقيس  ةأّن العبار ( 36) من اجلدول رقم يتبنّي 
( 0.60) ى متوّسط حسايب عام قدّر بحصلت عل حمّددة،بوظائف  يف الشركة واليت تقوم التخّصصية

  .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ مرتفعة  درجةيدّل على ]0.0_1.3]: الرّابع جملال املدىينتمي 
ركة عدد كبري من الوظائف يف الشّ دائما يوجد الشركة أنّه يف  من املبحوثني( %08.41)يرى 

يوجد الشركة يرون أنّه يف  من املبحوثني (%04.01)حني أّن  يف. حمّددةالتخّصصية اليت تقوم بوظائف 
من ( %3.16)ورأى  . حمّددةيف الشركة عدد كبري من الوظائف التخّصصية اليت تقوم بوظائف غالبا 

يف الشركة عدد كبري من الوظائف التخّصصية اليت تقوم بوظائف أبدا  ديوج أنّه الأيضا  املبحوثني
 .حمّددة

 :االزدواجية في المهام التي تقوم بها الشركة درجة عالية منمدى وجود    (14
 :ركةدرجة عالية من االزدواجية في المهام التي تقوم بها الشّ المبحوثين لمدى وجود جابة إح يوضّ ( 71)جدول رقم 

 

رقم 
 العبارة

 دائما العبارة
غال
 با

أحيا
 نا

 المجموع أبدا نادرا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

00 
عالية من الازدواجية يف املهام هناك درجة 

 كةاليت تقوم هبا الّّش 
 103 177 74 28 19 23 ت

1.00 1.43 
% 4334 3340 6340 01363 33330 366 

 الشركة،اليت تقيس درجة االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا  ةأّن العبار ( 33) من اجلدول رقم يتبنّي 
على  يدلّ و  ] 3.6_.3] :األّولاملدى ينتمي جملال  (3.64) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب



  
نظيمي                              

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
    القسم امليداني للّدراسة :الّرابع الفصل  معيقات تطبيق الت

- 233 - 

 

 

هناك درجة عالية من ركة أّن الشّ يف  من املبحوثني( %4.34)يرى .ملوافقةامن ضعيفة جدا  درجة
ركة يرون أنّه الشّ يف  من املبحوثني( %33.30)يف حني أّن  .ركةاالزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا الشّ 

دة وواضحة الرتباطها حمدّ  مفاملها. ركةالشّ االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا هناك درجة عالية من ليس 
ورأى . ركة فاملهام املتعّلقة بالكهرباء منفصلة عن املهام املرتبطة بالغازبتخّصصات مصاحل الشّ 

تقوم  هناك درجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت نأنّه نادرا ما يكو أيضا  من املبحوثني( 01.63%)
فقط ( ازكهرباء وغ)كانت الّشركة مؤّخرا قد عمدت اىل تكوين أعوان مزدوجي املهام  نوإ. ركةهبا الشّ 

 .ملعاجلة األعطال البسيطة
 
 

 :سنقّدم تقييم عام للفرضّية الثالثة في هذا العنصر-
 

المعياري والّرتب إلجابة يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف ( 74)الجدول رقم 
  البّيض-المبحوثين على العبارات المتعّلقة بالهيكل التنظيمي كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي بشركة ّتوزيع الكهرباء والغاز 

رقم 
 العبارة

المتوسط  المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

29 
دارة العليا همّمة صياغة رؤية تتوىّل  الإ

 واسرتاتيجية الّشكة

 103 4 3 6 30 064 ت

4,78 6348 3 
مرتفعة 

 366 0336 3338 0304 1340 46361 % جدا

16 

رشكتنا ل متنح اس تقاللية أ كرب لإدارة  

جراءات الاّلزمة  ال قسام يف جمال اختاذ الإ

 لتدفّق سري العمل

 103 41 83 00 80 44 ت

 متوسطة 36 3.34 3,15
% 16360 34313 8363 06303 00340 366 

13 

دارة العليا رقابة حممكة عىل  تيرض الإ

دارية  القرارات اليت تتخذها املس توايت الإ

 ادلنيا

 103 06 30 00 46 334 ت

 % مرتفعة 6 3.13 3,70

14364 16331 8363 38360 6340 366 

 مرتفعة  1.43 3.00 المركزية 

10 
ل يوجد حتديد وّييي مجليع املصاحل  

 الوّييية يف الّّشكة

 103 46 64 01 18 34 ت
 % ضعيفة 33 1,46 2,59

34348 33303 31306 04336 16331 366 

11 

يف رشكتنا معلية نبادل املعلومات ل جتري 

بشلك مس متر واثبت بني خمتلف مصاحل 

 .الّشكة

 ت
3 36 00 343 363 103 

 ضعيفة 30 6.68 1,91
% 

3338 3383 8363 30330 13308 366 

34 
رؤية املنّظمة وأ هدافها ليست واحضة 

يني ّّ  وحمّددة وغري معلنة للمو
 103 00 01 10 33 364 ت

 مرتفعة 0 1,26 4,13
% 

36308 34331 36334 4334 8363 366 

35 
يون بتنييذ التعلاميت أ ثناء أ داء  ّّ يلزتم املو

 لال عام
 103 06 00 00 80 361 ت

 مرتفعة 8 3.13 4,08
% 

34363 34313 4306 4306 6340 366 

 متوّسطة  1.44 3.10 الّرسمّية



  
نظيمي                              

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
    القسم امليداني للّدراسة :الّرابع الفصل  معيقات تطبيق الت

- 234 - 

 

 

36 

يني من  ل تطّور  ّّ الّّشكة قدرات املو

ن وخالل التكوين يف اجملالت اليت خيتّص 

 هبا

 103 344 30 01 01 00 ت

 % ضعيفة 30 3.03 3.66
8363 4334 4334 38360 83344 366 

37 
يون بتأ دية املهام ذات الصةل  ّّ يقوم املو

 .غريهابتخّصصاهتم الوّييية دون 
 103 30 34 33 46 061 ت

 مرتفعة 1 3.60 0.16
% 

81300 00316 1301 3316 1340 366 

38 
يون  ّّ اليت تناسب  ابل عامليةلّف املو

 .وقدراهتمختّصصاهتم 
 103 13 11 12 88 197 ت

 مرتفعة 0 3 0.14
% 

83314 04303 1340 1301 0363 366 

 مرتفعة  1.16 3.74 التخّصص

39 
تواصل فّعال بني الّشكة وفروعها هناك 

 .املنتّشة جغرافيا
 103 27 23 22 71 178 ت

 مرتفعة 3 1,29 0.64
% 

33303 00330 8363 4334 6303 366 

06 
جراءات العمل تمتزّي  ابملرونة قواعد واإ

 والبساطة
 103 30 01 14 41 330 ت

 مرتفعة 4 3.04 1.03
% 

10364 00340 30333 31306 38360 366 

43 
يوجد يف الّشكة عدد وبري من الوّائف 

 .التخّصصية اليت تقوم بوّائف حمّددة
 103 34 03 00 64 336 ت

 مرتفعة 4 1,16 0.60
% 

08341 04341 31343 8330 3316 366 

00 
هناك درجة عالية من الازدواجية يف املهام 

 اليت تقوم هبا الّشكة
 103 177 74 28 19 23 ت

1,87 1,23 31 
ضعيفة 

 % جّدا                               
4334 3340 6340 01363 33330 366 

 متوّسطة  1.44 3.30 الّتعقيد

  1.41 3.74 م الّتنظيميطبيعة الهيكل التنظيمي كمعيق لتطبيق الّتعلّ 
 متوّسطة 

 

 املؤّشرات املرتبطة مجلة حتليل خالل ومن( 30الرقم  إىل 16من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من
 :أنّ  لنا الّدراسة، يّتضح حمل باهليكل الّتنظيمي كمعيق لتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف الّشركة

الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية  تعّلقة باهليكل التنظيمي بشركةاملعيقات التنظيمية املالعبارات اليت تقيس 
من  ،(3.03) وباحنراف معياري قّدر ب (1.04) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب البّيض،

من  متوّسطة درجةيدّل على ]1.0_0.4]: الثّالث جملال املدىينتمي جند أنّه خالل املتوّسط احلسايب 
 .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ 

 المركزيّة: 
املؤّشرات املرتبطة  مجلة حتليل خالل ومن( 06الرقم  إىل 16من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من -
 :أنّ  لنا الّدراسة، يّتضح حمل كمعيق لتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف الّشركة  ةبعد املركزيب
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الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية  املركزية بشركة املعيقات التنظيمية املتعّلقة ببعدالعبارات اليت تقيس 
من . (3.01) وباحنراف معياري قّدر ب (1.66) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب البّيض،

من  مرتفعة درجةيدّل على ]0.0_1.3]: الرّابع جملال املدىخالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي 
  .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ 

املوظّفون ليست  من ناحية االرتباط بني اإلدارة العليا وصياغة رؤية واسرتاتيجية الّشركة اّتضح أنّ ف-
مهّمة صياغة يف اإلدارة العليا أفكارهم واليت من شأّنا تعزيز جهود و عبري عن آرائهم لديهم الفرصة للتّ 

إلدارة األقسام يف جمال اختاذ استقاللية أكرب  وأنّه على مستوى عدم منح .ركةرؤية واسرتاتيجية الشّ 
خاّصة ما تعّلق بالقرارات والفعاليات اليت تدعم الّتعّلم  اإلجراءات الاّلزمة لتدّفق سري العمل

 . الّتنظيمي
إجنازات أكثر  العاملني حيّققون جيعل يف الّشركة من شأنه أالّ  متوّسطاّتضح أّن هناك تفويض -
ق لصيق أسلوب الرقابة املطبّ كما اّتضح أّن  .غ لألنشطة اإلداريةرّ فالفرصة والوقت لإلجناز والتّ  ونخيلقو 

  .اخلالفات وتصحيح األخطاء لتدخل حللّ ل ةحازم واإلدارة العلياوصارم 
 واإلجراءات القرارات يف اختاذ العمومية ساتاملؤسّ  يمسريّ  كبح سيريالتّ  يف املفرطة املركزية أفرزتأيضا 

 الالعمّ  أدوار اقتصرت حيث سيري،التّ  يف الفعلية املشاركة من الالعمّ  أبعد كما ّنا مالئمة،يرو  اليت
 (1) .أحسن وجه على مبهامهم للقيام ضروري يرونه مبا مطالبتهم إبداء دون املهام تنفيذ على
 :ومنه

صياغة رؤيتها واسرتاتيجيتها بإشراك املوظّفني، وتفويض غري كاف ل ااإلدارة العليا ال تعّزز جهود
رقابة مركزية حمكمة ممارسة من قبل اإلدارة العليا على القرارات هناك أيضا و  ني لسري االعمال،للموظّف
ركة حمّل الّدراسة تعتمد على املركزية يدّل على أّن الشّ  اوهذ. نياالدّ خذها املستويات اإلدارية اليت تتّ 

د بيئة تنظيمية غري حمّفزة بتفويض قليل لصنع القرار، مع وجو  نلتسيري مهامها، واليت غالبا ما تقرت 
ا معيقة أّنّ فاعل االجتماعي، هذا فضال عن للمشاركة العّمالية، وغري مساندة لعملية االتصال والتّ 

ذلك اخنفاض قيمة االحنراف املعياري  مويدع. الّشركة حمّل الدراسة دعم تطبيق الّتعّلم التنظيمي يفل
 .وص البعد املذكورممّا يؤّشر اتساق إجابات املبحوثني خبص (3.01)

                                                 
(1)

 ،، اجلزائر والّتوزيع للّنشر احلكمة كنوز مؤّسسة ،1،ط"الجزائرية الّصناعية المؤّسسة في للعمل االجتماعية الّديناميكيات "بوشيشة، الدين ونصر زكاز علي - 
 55 .،ص 2013
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 الّرسمية: 
املؤّشرات املرتبطة هبذا  مجلة حتليل خالل ومن( 00الرقم  إىل 03من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من

 :أنّ  لنا الّدراسة، يّتضح حمل بالّرمسّية كمعيق لتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف الّشركة املتعّلقالبعد 
الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية  ظيمية املتعّلقة ببعد الّرمسية بشركةاملعيقات التنالعبارات اليت تقيس -

من . (3.00) وباحنراف معياري قّدر ب (1.36) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب البّيض،
من  متوّسطة درجةيدّل على ]1.0_0.4] :الثّالث جملال املدىخالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي 

 .الّدراسةد عينة املوافقة ألفرا
 مرتفعةبدرجة  وظيفي توصيف ركة حمّل الّدراسة وقفنا على وجودمن خالل معاينتنا امليدانية للشّ  -

فمتطّلبات أداء العمل على حنو مرض حيّتم التوصيف الوظيفي . الّشركةاملصاحل الوظيفية يف  جلميع
على  الّشركةاعتمـاد  ّمة تتمّثل يففالّرمسية مسة مه .وظروفه تهطبيعة العمل ومسؤوليا تفرضه الذي

سـلوك الفـرد وأفعاله  طتوجيه وضب اإلجراءات واملعايري الّتفصيلية يف،القرارات ،عليمات التّ ،القوانني 
مكتوبة بل  عليماتوالتّ  واألنظمة القوانني هاته نتكو  نرورة أوليس بالضّ  ،عمله ءأدا أثناءوتصرفاته 

 .نيعيها العاملو  نيكفي أ
، من ركةعملية نبادل املعلومات بشكل مستمر وثابت بني خمتلف مصاحل الشّ ما تعّلق بفعالية أّما -

أن يعطي صورة  ن، وهذا ما ميكمرتفعة بفعاليةأّن الّتبادل يتّم  تبنّي راسة امليدانّيةخالل معطيات الدّ 
 . ركةمرتفعة عن نظام نقل املعلومة وانتشارها يف الفضاء التّنظيمي للشّ 

ة قائمة عامّ  اسرتاتيجيةة خطّ فرغم وجود  ضعيفةوأهدافها، اّتضح أّنا بدرجة رؤية املنّظمة خبصوص -
رؤية املنّظمة وأهدافها ليست ف. يا، إقليميا وحىت دوليانويع يف األنشطة سواء كان ذلك حملّ على التّ 

 .واضحة وحمّددة وغري معلنة للموظّفني
ففيه إشارة اىل أّن املسؤول ميارس  ليمات أثناء أداء األعمالعبتنفيذ التّ ما تعّلق بالتزام املوظّفني  -

 .األعمالعليمات أثناء أداء تنفيذ التّ سلطته الّرمسية ل
منظومة اتصالية مرنة على  مع ،الّشركةاملصاحل الوظيفية يف  مرتفع جلميع وظيفي توصيف وجود 

 حمّددة وغري معلنةغري واضحة و رؤية املنّظمة وأهدافها ليست أّن  اكم. مستوى الفضاء التنظيمي
 الّرمسية مسة مهّمة تتمّثل يف .األعمالبتنفيذ التعليمات أثناء أداء التزام عال للموظّفني و ، للموظّفني
 طتوجيه وضب على القوانني والتعليمات والقرارات واإلجراءات واملعايري الّتفصيلية يف الّشركةاعتمـاد 

 واألنظمة القوانني هاته نتكو  نرورة أعمله وليس بالضّ  ءأدا ناءأثسـلوك الفـرد وأفعاله وتصرفاته 
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ركة لكّنها تقّلل من االبداع وتبطئ من عملية ن يف الشّ يعيها العاملو  نمكتوبة بل يكفي أ عليماتوالتّ 
هذا يدّل على .  ول دون تطبيق الّتعّلم التنظيمياختاذ القرارات وال تعطي حرّية كبرية للموّظف ممّا حي

ذلك  موجود معيقات بدرجة متوّسطة، ويدع معأّن الّشركة حمّل الدراسة تعتمد الّرمسية بشكل متوّسط 
  .ممّا يؤّشر اتساق إجابات أفراد العّينات خبصوص بعد الّرمسّية (3.00)اخنفاض قيمة االحنراف املعياري 

 التخّصص: 
املؤّشرات املرتبطة هبذا  مجلة حتليل خالل ومن( 04الرقم  إىل 03من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من

 :أنّ  لنا الّدراسة، يّتضح حمل بالّتخّصص كمعيق لتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف الّشركة املتعّلقالبعد 
الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية  بشركة الّتخّصصاملعيقات التنظيمية املتعّلقة ببعد العبارات اليت تقيس  -
من  (3.36) وباحنراف معياري قّدر ب (1.30) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب لبّيض،ا

من  مرتفعة درجةيدّل على ]0.0_1.3]: الرّابع جملال املدىينتمي جند أنّه خالل املتوّسط احلسايب 
  .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ 

، مرتفعةتائج أّّنا بدرجة املوظّفون فدّلت النّ  اكوين يف اجملاالت اليت خيتّص هبالتّ  ما تعّلق بفعالية -
كساهبم إل  ختّصصهمقة مبجال باملعلومات املتعلّ  األفراد إىل مدّ  اهلادفةكوين التّ  طبيعةوهذا راجع إىل 

 .التكوينمن خمرجات  اليت تعدّ وصقل مهاراهتم ملعارف ا
. غريهالة بتخّصصاهتم الوظيفية دون بتأدية املهام ذات الصّ  نياملوظّف أّما ما ارتبط مبؤّشر قيام -

استجابات املبحوثني مرتفعة، فهم يتفادون اخلوض يف أعمال أخرى ال متّت بصلة  تفكان
ة وكّل مصلحة هلا أعماهلا احملّددة لتنفيذها ركة تّتسم بالدقّ لتخصصهم وتكوينهم فطبيعة العمل يف الشّ 

 .فال جمال للمجازفة
 تفكان. وقدراهتماليت تناسب ختّصصاهتم  باألعمالاملوظّفون ف وبغرض الّتعّرف على مدى تكلي -

، أو توكل إليه مهام تتناسب ف تأدية واجب معنّي عادة ما يطلب من املوظّ ، فمرتفعةاالستجابة 
 ف،ل إىل عقل املوظّ سلّ وتني وامللل الوظيفي بالتّ وقدراته العلمية أو خرباته، لكن مع الوقت، يبدأ الرّ 

د، وال تعطي أي جدّ سم بالتّ هناك العديد من الوظائف اليت ال تتّ فيوميا ذه املهام من جراء تكرار ه
  .حافز لإلبداع واالبتكار

وكذا وجود . املوظّفون وقدراهتم ختّصصات تناسبيف اجملاالت اليت  منّظمة للّتكوين ةوجود آلي 
خالل معاينتنا امليدانية أّن  كما الحظنا من. صل بالتخّصص الوظيفيتقّيد حمدود للمهام املتشاهبة متّ 

حتكم املوّظف بالعمل املسند  وخّصص العايل الذي يشري إىل مدى سيطرة أهناك اعتماد ألسلوب التّ 
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عب الذي ال يساعد بوضع شابه يف أداء املهام وامللل والتّ تابة والتّ إليه، مما قد يسّبب نوع من الرّ 
خرى ا يؤّدي اىل ضعف األنشطة والفعاليات األراء ووجهات نظر تّتسم بالّشمولية، ممّ آرات و تصوّ 

هذا يدّل على أّن الّشركة حمّل الدراسة تعتمد . ذات الّصلة بالّتعّلم على مستوى العاملني والّشركة
ذلك  مويدع. وجود معيقات بدرجة مرتفعة تعيق تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي معالّتخّصص بشكل مرتفع 

ممّا يؤّشر اتساق إجابات أفراد العّينات خبصوص بعد  (3.36) اخنفاض قيمة االحنراف املعياري
  .الّتخّصص
 الّتعقيد : 

املؤّشرات املرتبطة هبذا  مجلة حتليل خالل ومن( 33الرقم  إىل 06من الرّقم )الّسابقة  اجلداول خالل من
 :أنّ  لنا ، يّتضحالّدراسة حمل كمعيق لتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف الّشركة  عقيدبالتّ  املتعّلقالبعد 

الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية  املعيقات التنظيمية املتعّلقة ببعد الّتعقيد بشركةالعبارات اليت تقيس  -
من . (3.04) وباحنراف معياري قّدر ب (1.18) حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب البّيض،

 متوّسطة درجةيدّل على  وهو]1.0_0.4] :ثالثّال جملال املدىخالل املتوّسط احلسايب جند أنّه ينتمي 
 .الّدراسةمن املوافقة ألفراد عينة 

كان واضحا درجة   دفق ،ركة وفروعها املنتشرة جغرافياواصل بني الشّ تّ ال فعاليةأّما ما ارتبط مبؤّشر -
موّظف  ركة وبني األفراد، كلّ نظيمية للشّ باعد املكاين بني الوحدات التّ برغم التّ  .هذا املؤشرارتفاع 

ظر عن املوقع يقوم بالعمل املطلوب منه حسب ختّصصه وحسب موقفه الوظيفي احملّدد، بغض النّ 
  .اجلغرايف لعمله 

قواعد وإجراءات "ركة فقد تبنّي أّن مؤّشر بالشّ  قواعد وإجراءات العملعلى طبيعة  وبغرض الّتعرف -
دارية اإلفلسفة الاملوافقة ممّا يعكس  منمرتفعة حصل على درجة " .العمل تتمّيز باملرونة والبساطة

جتاه ك والريبة تقوم على الشّ نظرة ال هي و لطة وجتاه املتعاملني معها جتاه الوقت، وجتاه السّ ركة للشّ 
 .املطلوبةروط والوثائق يف وضع الشّ ال تغايل و املتعاملني 

أنّه ليس  اثبتت الّدراسة "ةركدرجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا الشّ  وجود"خبصوص -
دة وواضحة الرتباطها حمدّ  مفاملها ركةهناك درجة عالية من االزدواجية يف املهام اليت تقوم هبا الشّ 

 .ركة فاملهام املتعّلقة بالكهرباء منفصلة عن املهام املرتبطة بالغازبتخّصصات مصاحل الشّ 
كل أفقي أكثر منه عمودي، مع وجود عدد  الّسلم الوظيفي يف اهليكل التنظيمي للّشركة ميتّد بش

 فكايف للموظّفني يف كّل قسم، ممّا يعين أّن هناك متايز أفقي مرتبط بالّتخّصص وتعّدد املهام واختال
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لطة هناك فصل للمهام ومركز السّ  .فطبيعتها، فضال عن اختالف مستوى ونوع تكوين املوظّ 
هناك درجة عالية من االزدواجية ليس . العملإجراءات قواعد و مسة ملرونة والبساطة كما أّن ا .جغرافيا

طا يف الشركة حمّل الدراسة إاّل أّن يعترب عليه يّتضح أّن مستوى الّتعقيد وإن كان متوسّ  ءوبنا. املهاميف 
ممّا يعين تقارب ، (3.04)ويدعم ذلك قيمة االحنراف املعياري البالغة . م التنظيميمعيقا لتطبيق الّتعلّ 

 .بحوثني وقّوة اتساقهاإجابات امل
 

 المؤّسسة الجزائريةتقييم معيقات تطبيق الّتعّلم التّنظيمي في مجال طبيعة الهيكل التنظيمي 
يوّضح المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والّرتب إلجابة المبحوثين على ( 31)الجدول رقم 

ي في مجال طبيعة الهيكل التنظيمي بشركة ّتوزيع العبارات المتعّلقة بدرجة معيقات تطبيق التعلم التنظيم
 البّيض مرتّبة تنازليا-الكهرباء والغاز 

 درجة الّتطبيق الّرتبة االنحراف المعياري المتوّسط الحسابي االبعد الرقم

 مرتفعة األولى 3.01 1.66 المركزية 3
 متوّسطة الرابعة 3.00 1.36 الّرسمية 0
 مرتفعة ةالثّاني 3.36 1.30 التخّصص 1
 متوّسطة الثّالثة 3.04 1.18 التعقيد 0

 متوّسطة 1.41 3.74 األداء الكلي
ميكن اخلروج بنتيجة مفادها أّن هناك بنية هيكلّية مرتبطة بوجود منظومة اتصالية مرنة 

كل الذي يشّكل عائقا أمام إجياد بيئة مساندة، إاّل أنّنا سجلنا ممارسة للمركزية بدرجة عالية وبالشّ 
. عقيد اهليكليط من التّ مسية وختّصص عايل ومستوى متوسّ متوّسطة من الرّ  ةدرج. عة على الّتعّلممشجّ 

ركة ال ميكن القول أّن هناك درجة متوّسطة من املعيقات املرتبطة بطبيعة اهليكل التنظيمي للشّ  هومن
 .نظيميم التّ علّ يدعم تطبيق التّ 

 

 
 
 
 

 :ابعةالرّ رضّية الفرعّية للف سنقّدم تحليل عام في هذا العنصر
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 .معيقات متعّلقة بالقيادة التّنظيمّية بالمؤّسسة الجزائريةيواجه تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي 
 بشركةكمعيق للّتعّلم الّتنظيمي بالقيادة الّتنظيمّية  درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعّلقة  لقياس

 :عبارات( 66) مدنااعت. البّيضكهرباء والغاز بوالية الّتوزيع 
 .من قبل القيادة التنظيميةالّتعّلم التنظيمي بمفهوم  ضعيف عيو  وجودمدى   (15

 :بمفهوم القيادة ودورها الّتطّوري وعي ضعيفيوّضح إجابة المبحوثين لمدى وجود ( 77)جدول رقم 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

01 

يف رشكتنا هناك ضعف الوعي 

مبيهوم التّعّل التنظميي من قبل 

 القيادة التنظميية

 103 86 03 08 08 300 ت

1.31 1.6 % 00368 30311 6336 30360 36384 366 

الّتعّلم مبفهوم  وعي ضعيف وجودمدى اليت تقيس  العبارةأّن  (30)  من اجلدول رقميتبنّي 
-جملال ينتمي  (.1.31)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  نظيميةن قبل القيادة التّ التنظيمي م

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ ] 0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى
يمي من قبل القيادة إدراك وترويج ملفهوم التعلم التنظهناك  من املبحوثني أنّ  (%36.84)ما نسبته  ىير  

التنظيمية، ما اكتشفناه من خالل املعاينة امليدانية أن هذا املفهوم موجود ليس كمصطلح لكن من 
 يرون أّن هناك من املبحوثني (%00.68)ما نسبته حني أّن  يف. من آثار الّتعّلم عليه ما يدلّ خالل 

 . ظيميةنظيمي من قبل القيادة الّتنالّتعّلم التّ ضعف الوعي مبفهوم 
 :للقيادات ذات المهارات والقدرات اإلبداعية ضعيفةمدى وجود حوافز    (16

 :للقيادات ذات المهارات والقدرات اإلبداعية مرتفعةيوّضح إجابة المبحوثين لمدى وجود حوافز ( 33)جدول رقم 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

00 

يف رشكتنا هناك حوافز ضعيية 

للقيادات ذات املهارات والقدرات 

بداعية  الإ

 103 3 8 30 86 016 ت

0.86 6.44 % 43383 03336 1340 3364 3338 366 

للقيادات ذات  مرتفعة وجود حوافزمدى اليت تقيس  العبارةأّن  (33)  من اجلدول رقميتبنّي 
املدى ينتمي جملال  (.0.86)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  بداعيةاملهارات والقدرات اإل

  .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  جّدا مرتفعة درجةعلى  يدلّ و ]  3_0.1] :اخلامس

للقيادات ذات املهارات  ضعيفة حوافزهناك  من املبحوثني أنّ  (%43.83)ما نسبته  ىير 
نوع من  هناك ما ال يكون ه غالبايرون أنّ  من املبحوثني (%03.36)ما نسبته  اإلبداعية،والقدرات 

ركة وهذا ما وقفنا عليه التثمني ميكن االعتداد به من طرف القيادة العليا حنو املبدعني من قيادة الشّ 
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من خالل املقابالت امليدانية، حيث أقروا أن القيادة العليا ال حتاول االحتفاظ مبقّدراهتا املعرفية من 
ملهاراهتم وقدراهتم  ةمباالم لالنتقال اىل شركات أخرى منافسة بسبب الالّ ا يضطرهة كفؤة، ممّ قياد

وهناك نسبة ضعيفة  .االبداعّية، وأيضا بسبب اختالل نظام األجور بني شركات جمّمع سونلغاز
  .ةللقيادات ذات املهارات والقدرات اإلبداعي ضعيفةمن املبحوثني رأت عدم وجود حوافز  (3.38%)

 والكفـاءةعلى أسـاس معيـار التكـوين يتّم القيادية ال إسناد المراكز    (17
 :يتّم على أسـاس معيـار التكـوين والكفـاءةالقيادية ال إسناد المراكز  بخصوص يوّضح إجابة المبحوثين( 38)جدول رقم 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

03 
س ناد املراكز   يمّت عىل  القيادية لاإ

 أ سـاس معيـار التكـوين والكيـاءة

 103 13 30 30 86 348 ت
0.06 3.04 % 83368 03336 1340 0318 4388 366 

إسناد املراكز القيادية على أسـاس  عدم مدىاليت تقيس  العبارةأّن  (38)  من اجلدول رقميتبنّي 
 املدى-جملال ينتمي  .(0.06)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  والكفـاءةكـوين ار التّ معيـ

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع
  علمية ال يستند على أسسإسناد املراكز القيادية  من املبحوثني أنّ  (%83.68)ما نسبته  أجاب

مع عالقات االسناد مرهون بوجود شبكة  وإمّنا كما صرّح الكثري من العاملني أنّ  كوين والكفاءةكالتّ 
  .للمجّمع القيادة العليا يف اإلدارة املركزية

أسناد املراكز القيادية على أسس  ده غالبا ما يعتميرون أنّ  من املبحوثني (%03.36)ما نسبته 
يستند إسناد املراكز القيادية  من املبحوثني أنّ  (%4.88)يف حني يرى  .غامضة يف كثري من األحيان

 .كوين والكفاءةعلى أسس علمية كالتّ 
 :مدى تشجيع قيادة الشركة العاملين للّتعبير عن رأيهم بصراحة بما يتعّلق بحّل مشكالت العمل   (18

ين للّتعبير عن رأيهم بصراحة بما يتعّلق بحّل لمدى تشجيع قيادة الشركة العامل يوّضح إجابة المبحوثين( 70)جدول رقم 
 :مشكالت العمل

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

08 

 رشكتنا ل تشجع العاملنيقيادة  

للتّعبري عن رأ اهيم برصاحة مبا يتعلّق 

 .حبّل مشالكت العمل

 103 74 54 55 61 77 ت

1.60 3.3 % 01344 34366 34331 38360 01363 366 
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ركة العاملني للّتعبري عن تشجيع قيادة الشّ مدى اليت تقيس  العبارةأّن  (34)  من اجلدول رقميتبنّي 
 .(1.60)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  رأيهم بصراحة مبا يتعّلق حبّل مشكالت العمل

 .ألفراد عّينة الدراسة من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ ]1.0_ 0.4]: ثالثال ىجملال املــــــدينتمي 
خبصوص  ستمع القرتاحات وآراء عماهلمت قيادة الشركة" من املبحوثني أنّ  (%01.63)ما نسبته  عرّب 

عن  لالعماقتراحاتهم بخصوص  إلبداءالعمال نشّجع "  :القادةحيث عرب لنا أحد  ،"مشكالت العمل
 (1) ."المقابالت أو عقد اجتماعات طريق

من املشكالت  حلّ خر يف آأو ب تساهم القيادة بشكلال عربوا أنّه غالبا ما  من املبحوثني (01.44%)
 .خالل مشاركة زمالئهم

ال يشّجعون العاملني إلبداء آرائهم  يف كثري من األحيان أّن القادة من املبحوثني (%01.63) يرى
االعتبار كما ال يأخذون اقرتاحات وآراء مرؤوسيهم بعني  وان حدث فهم فيما خيّص مشاكل العمل

 .أحد العاملني حصرّ 
 

 :مرضية رغي نتائج أو أطخ دو وج حالة فياآلخرين ركة قيادة الشّ  لوممدى    (19
 :مرضية غير نتائج أو خطأ وجود حالة لوم قيادة الشركة اآلخرين فيلمدى  يوّضح إجابة المبحوثين( 70)جدول رقم 

 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

04 

 غري نتاجئ أ و أ  طخ دو وج حاةل يف

قيادة رشكتنا تلقي اللوم    ضيةر م

 .عىل الاخرين

 103 31 24 31 76 159 ت

1.48 3.11 % 04331 01386 4388 4306 4388 366 

 

العاملني يف حالة ركة قيادة الشّ  لوممدى اليت تقيس  العبارةأّن  (36) اجلدول رقم من يتبنّي 
 .(1.48)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب ارتكاهبم لألخطاء أو وجود نتائج غري مرضية 

 .الّدراسةنة عيّ من املوافقة ألفراد  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي 
روف بإلقاء اللوم على اآلخرين أو الظّ  تقوم قيادة الشركة" من املبحوثني أنّ  (%04.31)ما نسبته  عرّب 

م من األخطاء علّ أو التّ  ملتربير فشلهم، بدال من حماول االستمرار وإجياد حلول للعقبات اليت واجهته
 .هاو اليت اقرتف

 .وم على اآلخرينبإلقاء اللّ خر آأو ب القيادة بشكلقوم تلبا ما عربوا أنّه غا من املبحوثني (01.86%) 
مسؤولية وأنّهم يتحّملون  وم على اآلخرينبإلقاء اللّ  يقومون  القادة ال أّن  من املبحوثني (%4.88)يرى

                                                 
 .0606فيفري  30مقابلة مع مسؤول املوارد البشرية بشركة سونلغاز يوم  – (1)
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يستطيع الّتعّلم من أخطائه كي ه ولكنّ  معصوم من الخطأه ال يوجد أي شخص أنّ  ذلك، تائججميع النّ 
 (1) .مستقباليتفاداها 

 

 :أصحاب الخبرة والمهارة واإلداريينالحتفاظ بالقادة لركة حرص قيادة الشّ عدم مدى    (21
 أصحاب الخبرة واإلداريينالحتفاظ بالقادة لحرص قيادة الشركة عدم لمدى  يوّضح إجابة المبحوثين( 34)جدول رقم 

 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
لمتوّسط ا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

06 

الاحتياظ  رشكتنا ل حترص عىل

 من أ حصاب والاداريني ابلقادة

 واملهارة اخلربة

 103 41 24 66 89 101 ت

1.36 3.10 % 31.46 27.73 20.56 7.48 12.77 366 

 

 علىة قيادة الشرك حرصعدم  مدى اليت تقيس  العبارةأّن  (34)  من اجلدول رقميتبنّي 
حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  واملهارة اخلربة من أصحاب واالداريني االحتفاظ بالقادة

ألفراد عّينة  من املوافقة مرتفعةدرجة على  ويدلّ ]0.0_ 1.3]: الرّابع جملال املــــــدىينتمي  .(1.36)
 .الدراسة

 واالداريني الحتفاظ بالقادةل صحتر ال  قيادة الشركة" من املبحوثني أنّ  (%13.08)ما نسبته  عرّب 
واتب الفرص اجلديدة والرّ غتنام المن خالل عدم تشجيعهم ممّا يضطرهم واملهارة  اخلربة من أصحاب

من  (%04.41) مهاراهتم على حنو أفضل، ناسبي شركة أخرى مبازهم على االنتقال إىل العليا، اليت حتفّ 
 اخلربة من أصحاب واالداريني الحتفاظ بالقادةدة الشركة باقيا صحتر ما ال عربوا أنّه غالبا  املبحوثني

 من أصحاب واالداريني الحتفاظ بالقادةالقيادة حترص لأّن  من املبحوثني (%30.44) واملهارة، يرى
  .واملهارة اخلربة

 

 :في تكوين ثقافة تنظيمية للموّظفقيادة الشركة  مساهمةمدى    (21
 مساهمة قيادة الشركة في تكوين ثقافة تنظيمية للموّظفلمدى  نيوّضح إجابة المبحوثي( 86)جدول رقم 

 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

04 
يف  ل تسامهالتنظميية القيادة 

ف ّّ  تكوين ثقافة تنظميية للمو

 103 87 49 49 51 85 ت
0.44 3.34 % 08306 33364 33308 33308 04336 366 
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يف تكوين ثقافة تنظيمية ركة قيادة الشّ  مسامهةمدى اليت تقيس  العبارةأّن  (86)  من اجلدول رقميتبنّي 
 0.4]: ثالثال جملال املــــــدىينتمي  (.0.44)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  للموّظف

 .فراد عّينة الدراسةأل من املوافقة درجة متوّسطةعلى  ويدلّ ]1.0_
، للموّظفيف تكوين ثقافة تنظيمية  مال تساه قيادة الشركة" من املبحوثني أنّ  (%08.06)ما نسبته  عرّب 

يف تكوين ثقافة تنظيمية خر آأو ب تساهم القيادة بشكلوا أنّه غالبا ما من املبحوثني عربّ  (%33.64)يرى 
يف تكوين ثقافة تنظيمية  متساه ركةقيادة الشّ  أنّ  من املبحوثني (%04.36)يرى بينما  للموّظف،
تعزيز القيم واألعراف  مساهمتنا في تكوين ثقافة تنظيمية يتجّسد في"  :القادة لنا أحد حيث عرّب  للموّظف

 الحوار البّناء ،العمل الجماعي عسة وتشجيللمؤسّ  اخليالدّ االحترام الفعلي للّنظام  نظيمية،والمعتقدات التّ 
(1) ." ،مواكبة كل ماهو جديد في الميدان، الوالعمّ بين القيادة 

 
 

 :بالموظّفين ودوره في تحفيزهمركة قيادة الشّ  ثقةعدم مدى    (22
 ركة بالموظّفين ودوره في تحفيزهمثقة قيادة الشّ عدم لمدى  يوّضح إجابة المبحوثين( 83)جدول رقم 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

36 
يني ل تثق القيادة التّنظميية  ابملّو

 حييّزمه عىل الابتاكر لمما 

 103 55 27 18 89 132 ت
3.00 1.7 % 03330 04341 3383 6303 34331 366 

 

 افني ودورهكة باملوظّ ر ثقة قيادة الشّ مدى عدم اليت تقيس  العبارةأّن  (83)  من اجلدول رقميتبنّي 
: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي  .(1.84)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  يف حتفيزهم

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]
حيّفزهم على ممّا ال فني باملوظّ  ال تثق الشركةقيادة " من املبحوثني أنّ  (%03.30)ما نسبته  عرّب 
 العاملني على غوطاتالضّ  وممارسة دائمة رقابةل فرض هناك" :العّمال لنا أحد حيث عرّب  ،"االبتكار 

 ." االبتكار وعدم عببالتّ  عوروالشّ  امللل العامل لدى يرتك ما
الثّقة بني  زرعخر يف آأو ب القيادة بشكل متساه العربوا أنّه غالبا ما  من املبحوثني (00.40%) 

عامل الثقة بينهم وبني العاملني  نما يعتربو  دائما أّن القادة من املبحوثني (%34.31)يرى  .عاملنيال
 .لالبتكار عامال
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 المؤّسسة الجزائريةب نظيميةالتّ  يادةالقتقييم معيقات تطبيق الّتعّلم التّنظيمي في مجال 
ات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسط( 80)الجدول رقم 

 .البّيض -المبحوثين على العبارات المتعّلقة بالقيادة التنظيمية كمعيق للّتعّلم التّنظيمي بشركةّ توزيع الكهرباء والغاز 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لترتيا
 ب

 الدرجة

73 

يف رشكتنا هناك ضعف الوعي 

مبيهوم التّعّل التنظميي من قبل 

 القيادة التنظميية

 103 60 45 26 46 144 ت

3,53 3.8 8 
 

 366 36384 30360 6336 30311 00368 % مرتفعة

77 

يف رشكتنا هناك حوافز ضعيية 

للقيادات ذات املهارات 

بداعية  والقدرات الإ

 103 5 6 12 68 230 ت

 مرتفعة جدا 3 6.44 4,60
% 43383 03336 1340 3364 3338 366 

77 
س ناد املراكز   يمّت عىل  القيادية لاإ

 أ سـاس معيـار التكـوين والكيـاءة

 103 31 14 12 68 196 ت

 مرتفعة جدا 0 3.04 4,20
% 83368 03336 1340 0318 4388 366 

70 

 ع العاملنيرشكتنا ل تشجقيادة  

للتّعبري عن رأ اهيم برصاحة مبا 

 .يتعلّق حبّل مشالكت العمل

 103 74 54 55 61 77 ت

طة 4 3.3 3,04  متوس 
% 01344 34366 34331 38360 01363 366 

70 

 غري نتاجئ أ و أ  طخ دو وج حاةل يف

قيادة رشكتنا تلقي اللوم    ضيةر م

 .عىل الاخرين

 103 31 24 31 76 159 ت

 مرتفعة 1 3.11 3,96
% 04331 01386 4388 4306 4388 366 

06 

رشكتنا ل حترص عىل   

الاحتياظ ابلقادة والاداريني 

 أ حصاب اخلربة واملهارة

 103 41 24 66 89 101 ت

 مرتفعة 3 3.10 3,58
% 13308 04341 06338 4306 30344 366 

04 
يف  القيادة التنظميية ل تسامه

ف تكوين ثقافة ّّ  تنظميية للمو

 103 87 49 49 51 85 ت
طة 6 3.34 2,99  متوس 

% 08306 33364 33308 33308 04336 366 

76 

القيادة التّنظميية ليست لها ثقة 

ابملوّيني مما حييّزمه عىل 

 الابتاكر

 103 55 27 18 89 132 ت

 مرتفعة 0 3.3 3,67
% 03330 04341 3383 6303 34331 366 

 مرتفعة  1.30 3.06 قيادة التنظيمية كمعيق للّتعّلم الّتنظيميال
 

  استجابة  تجاء، نظيميةنظيمي من قبل القيادة التّ ضعف الوعي مبفهوم الّتعّلم التّ بما تعّلق
على كافة أعضاء  فشركة توزيع الكهرباء والغاز غري مدركة للمفهوم وال تقوم بنشره، مرتفعة املبحوثني

تطبيق ابقة جلميع مراحل املرحلة األولية السّ هذا املفهوم يعترب  التنظيمية فإدراك وياتنظيم واملستالتّ 
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زمة لتطبيق وتنظيم املمارسة وتسلسل بات الالّ واليت تساعد يف استجالء املتطلّ  تنظيمي،الّ  معلّ التّ 
  .اخلطوات وتكامل اجلهود

 مرتفعة استجابة املبحوثني  تجاء ،املبدعني لألفراد القيادة حتفيزعدم  رمبؤشّ  قتعلّ  ما كذلك
حوافز كبرية  أو تثمني هنالك أنّه ليس الة علىراسة الدّ الدّ  معطيات خالل منهذا  ضحاتّ ، و جدا

 مع خالل مقابالتنا من عليه وقفنا ما أيضا هذا كاتللشّر  فكري لون رأمسالميثّ  املبدعني الذين لألفراد
 .أخرى شركات حنو رات وكفاءات الّشركةنزيف ملقد هنالك أنّ  واأقرّ  حيث املستجوبني

  مرتفعة جّدافجاءت استجابات املبحوثني هلذا املعيق القيادية إسناد املراكز أّما ما ارتبط مبؤّشر ،
بل معايري غامضة ال تستند على أسس علمية  يتّم على أسـاس معيـار التكـوين والكفـاءة فتبنّي أنّه ال

ة ال تتمّتع بالكفاءة املطلوبة مع بروز ظاهرة احملسوبية ممّا يؤّدي إىل ممّا جيعل عناصر املراكز القيادي
 .ضعف قدرة هذه العناصر على قيادة املنّظمات

  للّتعبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعّلق حبّل  الشركة العاملنيقيادة تشجيع عدم أّما عن صورة
يعطينا كذلك صورة عن شكل ا ممّ ، متوّسطةاستجابة املبحوثني هلذا املعيق  تجاء .مشكالت العمل

عيقة املراعية صّ التنظيمية القافة ثّ ال بنيسة ائدة يف املؤسّ السّ  قافةوطبيعة الثّ العالقة بني أفراد العينة 
وجود  تؤّكد (38)رقم نتائج اجلدول  فإنّ وعليه  بادلية،التّ عاونية تّ القافة ثّ الوبني  نظيميم التّ علّ ملنظومة التّ 

 ركة العاملنيالشّ قيادة عدم تشجيع  مؤّشرلة إحصائية يف استجابات األفراد حنو ذات دالليست فروق 
 .للّتعبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعّلق حبّل مشكالت العمل

  مرضية غري نتائج أو أطخ دو وج حالة يفالّشركة قيادة يف مقابل ذلك أثبتت الّدراسة امليدانية أّن 
 القادةعب على الصّ  فمن، مرتفعةهلذا املعيق  ابة املبحوثنياستج تجاءف. اآلخرينوم على اللّ  تلقي

على أن يكونوا على صواب طوال الوقت، وقد بات تعّودوا م على خطأ، ألّنّ  محقيقة أّنّ  واأن يقبل
 مأنت: أحدًا يهامجهم شخصيًا إذا قال هلم م يشعرون بأنّ ذلك األمر جزءًا من شخصيتهم، حىت أّنّ 

م خرين، األمر الذي يعين أّنّ لون من آراء اآلفهم يقلّ  .قدصح والنّ  تقبل النّ دون صعوبة يفوجي .خمطئون
  .صيحة هلمل لتقدمي النّ أحداً مؤهّ  ال يعتقدون بأنّ 

  اإلداريني القادة أو فنيباملوظّ  اإلدارية القيادة عدم احتفاظ رمؤشّ  فهم راسةمبحاولة الدّ تعّلق ما 
جتاه هذا المرتفعة  املبحوثني استجابات يف حاجتاه واض لكهنا هأنّ  ، تبنّي اخلربةو  املهارة أصحاب

وازن بني ا حتقيق التّ ف األكفأ، أمّ اتب الستقطاب املوظّ كيز أكثر على الرّ الرّت ب سونلغاز مطالبة ،املعيق
وازن بني العمل واحلياة، فهي مفاتيح احلفاظ على مو، والتّ قية والنّ اتب املناسب، وفرص الرتّ الرّ 
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م وأّن واالمتنان،قدير بالتّ فني شعورًا ركة يف حتقيق ذلك، ومنحت املوظّ ذا ما جنحت الشّ فإ. الكفاءات
 .مو بشكل متوائم مًعانان من النّ ركة سيتمكّ ف والشّ من املوظّ  كلّ   فإنّ  املعريف،رأمساهلا 

  ّفقد جاءت نظيمية يف تكوين ثقافة تنظيمية للموّظفالقيادة التّ  لعدم مسامهة سبةأّما بالن ،
 استجابات يف اجتاه واضح هنالك ليس هأنّ  تبنّي  فقد ،خبصوص هذا املعيق متوّسطةاهات العاملني اجت

فسونلغاز حتاول  .ذلك على والّتأكيد الّنفي بني االستجابات توّزعت أين املؤّشر هذا حول املبحوثني
وصل حبكمتها ومقدرهتا على نظيمية القوية وستتقافة التّ البيئة اخلصبة اليت تسمح بنمو ومتيز الثّ  أن هتيئ

استثمار تلك الثقافات املتنوعـة إجيابـا حنـو مصاحل املنظمة أو املؤسسة لتتكامل ألهدافها مع أهداف 
 .العاملني

 - فقد جاءت اجتاهات العاملني يف قةالثّ  الّتنظيمية بوضع القيادةحتّلي  مستوى عدمإنّه على ،
 حنواملوظّفني  تقود واليت حةاملتفتّ  القيادة تفتقر إىل ركةفالشّ ، املعيقخبصوص هذا  مرتفعةالعاملني 
  .االبداع واالبتكار نظيم تشّجعالتّ  يف جديدة وممارسات قةبناء الثّ  مبادئ على االنفتاح

 
 ببعد املرتبطة راتاملؤشّ  مجلة خالل من به اخلروج ميكن ما فإنّ  ابقةالسّ  نتائجللّ  عام كاستنتاجو 

 : لتعّلم الّتنظيميكمعيق لتطبيق ا  القيادة
 عامل غياب إىل وى عايل من الوعي مبفهوم القيادة، إضافةر على مستال تتوفّ  القيادية املنظومة أنّ  -
أخرى  شركات حنو ملقدرات وكفاءات الّشركة متّخض عنه نزيف ممّا املبدعني لألفراد ثمنيوالتّ  حفيزالتّ 

للّتعبري  عاملنيللالّشركة قيادة ل شجيع والّتثبيطهبا، وجود حالة هجينة بني التّ وعدم حماولة االحتفاظ 
إسناد املراكز موضوعية مرتبطة ب آلية غياب كذلك  .عن رأيهم بصراحة مبا يتعّلق حبّل مشكالت العمل

ي إىل يؤدّ  توّجه من القيادة للوم اآلخرين ممّا والكفـاءة، هناككـوين على أسـاس معيـار التّ  القيادية تتمّ 
يف سعي  واضحاجتاه  هنالك أنّه ليس اكم  .واملهينخصي عيدين الشّ ومة على الصّ ظهور عالقات مسم

غياب الثّقة بني  كوكذل .املوظّفنيتسهم يف ّناية األمر حنو تطوير ثقافة  الّشركة لتعزيز ممارسات
 .القيادة واملوظّفني تكبح االبتكار

 م الّتنظيمي جاء مرتفعا يف الّشركة حمّل عليه يّتضح أّن مستوى القيادة التّنظيمية كمعيق للّتعل ءوبنا
ويدعم ذلك قيمة االحنراف املعياري البالغة . الدراسة ممّا ميكن اعتباره معيقا وغري مساند للّتعّلم

فالفرضية القائلة بوجود معيقات  هومن. ممّا يعين تقارب إجابات املبحوثني وقّوة اتساقها، (3.18)
 .مرتبطة بالقيادة التنظيمية حتّققت
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 الفرضية الخامسة: 
 

قافة الّتنظيمّية معيقات متعّلقة بالثّ يواجه  المؤّسسة الجزائريةبتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي 
 .ائدةالسّ 

  مفادها ولىاألالفرضّية الجزئية: 
القيم الّتنظيمية بمعيقات متعّلقة يواجه  ال المؤّسسة الجزائريةبتطبيق الّتعّلم التّنظيمي  .1

 .ائدةالسّ 
درجة إجابة املبحوثني على  لقياس و هذا العنصر تقدمي حتليل عام للفرضّية اجلزئية األوىل سنحاول يف

 :عبارات( 68) العبارات املتعّلقة بالقيم التّنظيمّية كمعيق للّتعّلم اعتمدنا
 :تشجيع القيم الّسائدة في الشركة على الّتعّلم المستمر للموظّفينعدم مدى   (1

 :تشجيع القيم الّسائدة في الشركة على الّتعّلم المستمر للموظّفين عدم المبحوثين لمدى يوّضح إجابة( 03)جدول رقم 
 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

33 
القمي الّسائدة يف رشكتنا ل تشّجع 

يني ّّ  .عىل التّعّل املس متر للمو
 103 304 46 84 16 04 ت

4.47 1.44 % 6303 4313 06364 03363 14338 366 

الشركة ع القيم الّسائدة يف يتشج مدى عدماليت تقيس  العبارةأّن  (81)  من اجلدول رقميتبنّي 
-ينتمي جملال  (.0.03)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  على الّتعّلم املستمر للموظّفني

 .الّدراسةنة ألفراد عيّ  من املوافقةضعيفة  درجةعلى  يدلّ  ]0.8_3.4] :اينـــــــــــــــــــــــالثّ  املدى
تشّجع على الّتعّلم املستمر يف الشركة  القيم الّسائدة من املبحوثني أنّ  (%14.38)نسبته  يرى ما

دعم ك االت،اجملتعليِم األفراد العديد ِمن املعلومات حول الكثري ِمن ذلك من خالل ويتّم  للموظّفني،
على  ينقادر و ، جيعلهم يواكبون التطّور يف وظيفتهمو  ثقتهم بأنفسهم يزيد  يفممّا خصية الشّ  ممهاراهت

م علّ التّ ّن الشركة تتيح للجميع بدون استثناء أأحد اإلطارات  دأكّ . العصرف مع مستجدات كيّ التّ 
 (1) ."،م للجميععلّ التّ "قاعدة تطبيقا ل المستمر بدون أي شروط أو قيود

تشّجع على الّتعّلم يف الشركة ال  القيم الّسائدة من املبحوثني أنّ (%6,03)حني يرى ما نسبته  يف
 .للموظّفنياملستمر 

 

                                                 
 .30:16على الّساعة  0606جانفي 36  يومرئيس قسم املوارد البشرية مقابلة مع  – (1)
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وضع مقترحات ألشكال وأنواع الخدمات الممكن توفيرها  الموّظف في إشراكبعدم  الشركة مدى قيام (2
 :بائنللزّ 

ركة بإشراك الموّظف في وضع مقترحات ألشكال قيام الشّ  عدم ين لمدىيوّضح إجابة المبحوث( 80)جدول رقم         
 :وأنواع الخدمات الممكن توفيرها للزبائن

رقم 
 العبارة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المجم

 وع
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

30 
رشاك  ف يفل يوجد اإ ّّ وضع مقرتحات  للمو

 املمكن توفريها للزابئن ل شاكل وأ نواع اخلدمات
 103 00 04 30 66 316 ت

3.00 1.43 % 06336 04303 38360 6303 8363 366 

ف يف املوظّ  بإشراك الّشركة قياممدى عدم اليت تقيس  العبارةأّن  (80)  من اجلدول رقميتبنّي 
حسايب عام  حصلت على متوّسط بائنوضع مقرتحات ألشكال وأنواع اخلدمات املمكن توفريها للزّ 

من املوافقة ألفراد  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي  .(1.68)قدّر ب 
 .الّدراسةنة عيّ 

تحسني أفضل عالقات لف املوظّ  بإشراك الّشركة تقوم من املبحوثني أنّ  (%8.63)يرى ما نسبته 
 .وغريها، وسائل اإلعالم االجتماعيةركة من خالل ف بالشّ عريوكذا التّ ، الزّبائنجتارية مع 

فقد صرّح  للموّظف،ال يوجد إشراك وأنّه  العكس بحوثني ترىاملمن  (%06.36)فنسبة  ومع ذلك 
للمساعدة يف تعزيز عالقات قوية مع أصبح مفروضا فني اآلخرين تدريب املوظّ  أنّ  املوظّفنيأحد 

يف وضع مقرتحات  اشراكهم ركةتستطيع الشّ بون ومن ّث لكي يستطيعوا فهم متطلبات الزّ  بائنالزّ 
 .للزبائنمكن توفريها ألشكال وأنواع اخلدمات امل

 :نحو تحقيق أهدافها وخططها الّشركةالموظّفين في مدى سعي  (1
 :يوّضح إجابة المبحوثين لمدى سعي الموظّفين في الشركة نحو تحقيق أهدافها وخططها( 83)جدول رقم    

 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

31 
أ هداف وخطط الّشكة ليست من 

يني ّّ  اهامتمات املو

 103 107 80 55 52 27 ت
4.71 1.34 % 6303 38306 34331 00340 11311 366 

 

حنو  الشركةاملوظّفني يف سعي مدى عدم اليت تقيس  ةأّن العبار  (83)  من اجلدول رقميتبنّي 
 املدى-ينتمي جملال  (.0.03)يب عام قدّر ب حصلت على متوّسط حسا وخططها،حتقيق أهدافها 

 .الّدراسةنة ألفراد عيّ  من املوافقةضعيفة  درجةعلى  ويدلّ ]0.8_3.4]: اينـــــــــــــــــــــــالثّ 
ركة ليست من اهتمامات أهداف وخطط الشّ من املبحوثني أّن  (%6.03)يرى ما نسبته 

 .ركة، كما صرّح أحد العاملنيهداف الشّ أ حتقيق للمسامهة يف دافعا ال ميلكون ماملوظّفني، ألّنّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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وخططها حنو حتقيق أهدافها يسعون املوظّفني يف شركتنا من املبحوثني أّن  (%11.11)يرى ما نسبته 
بأقّل جهد حيح، يف الطريق الصّ ّن املوّظف يسري ق من أحقّ على التّ  فتحقيق أهداف املؤّسسة يساعد

واقعية وقابلة  بة ترى أّن القيم التّنظيمية للّشركة تسعى جلعل أهدافهاهذه الّنس .فعالية وطاقة وبأكثر
 . لإلدارة والتنفيذ

أهداف أّن يعتربون ما  نادرااملوظّفني يف شركتنا من املبحوثني أّن  (%00.40)يرى ما نسبته 
يف أهداف  همالذين يشرتكون معفدعم املوظّفني  املوظّفنيركة ليست من اهتمامات وخطط الشّ 

 .ركةللبقاء يف مسار حتقيق اهداف وخطط الشّ هم حيّفز مماثلة، 
 :الموّظفبمواعيد الّدوام الّرسمي ليست من أولويات  مدى اعتبار االلتزام (2

 :التزام العاملين في الشركة بمواعيد الّدوام الّرسميعدم يوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 88)جدول رقم 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا ياناأح غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

30 
مبواعيد ادّلوام  رشكتنا الالزتاميف  

فالّرمسي ليست من أ ولوايت  ّّ  .املو

 103 68 60 55 40 98 ت
3.14 1.77 % 16331 30308 34331 36384 03336 366 

 

ليس من  مبواعيد الّدوام الّرمسي تبار االلتزاماعاليت تقيس  ةأّن العبار  (88)  من اجلدول رقميتبنّي 
: ثالثال جملال املــــــدىينتمي  (.1.30)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  أولويات املوّظف،

 .ألفراد عّينة الدراسة من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4]
د الّدوام الّرمسي ليست من أولويات مبواعي االلتزاممن املبحوثني أّن  (%16.31)يرى ما نسبته 

أن من يقطن بعيدا والغريب أن بعض العاملني يقطنون بالقرب من الّشركة ويتأّخرون يف حني  املوّظف
، ومن خالل زياراتنا امليدانية الحظنا أّن االلتزام ركة حيضر باكرا كما صرّح أحد العاملنيعن الشّ 

يادة الّتنظيمية املسؤولة عن املصلحة فالّتساهل يف ردع غري مبواعيد الّدوام الّرمسي مرتبط بنوع الق
 .امللتزمني بالّدوام الّرمسي يعطي الفرصة لآلخرين بعدم االلتزام

ليس من  مبواعيد الّدوام الّرمسي االلتزامما يكون من املبحوثني يرون أنّه غالبا  (%30.08)يف حني 
يام ة الصّ مسي تنعدم يف رمضان حبجّ وام الرّ لتزام بالدّ أحد العاملني أن قيمة اال ىير  .أولويات املوّظف

 .وهو حال أغلب املؤّسسات االقتصادية وهو أمر خمالف للقيم اليت يستمدها العامل من دينه
أّن و  .املوّظفمبواعيد الّدوام الّرمسي من أولويات  االلتزام ترى من املبحوثني (%03.36)فنسبة  ومع ذلك

  .واجب وظيفي هذا اللتزام
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صفة تنظيمية تنّم عن   أّن االلتزام بالمواعيد باملواعيد، يرى إطار بالشركة ر االلتزام تقدّ ة ركلشّ ا
 (1). وصورة أخالقية الحترام االخرين( االبتعاد عن السحت) انضباط الموّظف في عمله والتزامه بقيم دينية 

بعدم الرتكيز على فني ة للموظّ ر بيئة أكثر مرونتوفّ  يرى أّن الّشركة ميكنها أن البعض اآلخر
 . لكن خارج املكاتب املقّررةاعات االجناز والعمل نفس السّ احلضور للشركة بقدر 

 

 :بالقيم األخالقية كالنزاهة والشفافية الشركةفي  الموّظفارتباط  مدى عدم (3
 :القية كالنزاهة والشفافيةفي الشركة بالقيم األخ الموّظف عدم ارتباط يوّضح إجابة المبحوثين لمدى( 84)جدول رقم 

 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

33 
ف ّّ  يرتبط ابلقمييف رشكتنا ل  املو

 ال خالقية اكلزناهة والشيافية

 103 65 79 59 75 43 ت
4.07 1.37 % 31306 11360 03344 10366 06381 366 

 

 

بالقيم  الشركةيف  املوّظفمدى ارتباط اليت تقيس  ةأّن العبار  (84)  من اجلدول رقميتبنّي 
 جملال املــــــدىينتمي  .(0.63)فافية حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب زاهة والشّ األخالقية كالنّ 

 .راسةألفراد عّينة الدّ  من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4]: ثالثال
كة يف الشّر  من املبحوثني أنّه ليس هناك ارتباطا بالقيم األخالقية (%31.06)يرى أيضا ما نسبته 

بعض األفراد يف خمتلف املواقع، قد خيرجون عن هذه القيم يف تفاصيل حياهتم اليومية؛  أنّ  ذلك
 .ات العملية منهابالذّ 

بالقيم األخالقية  ركة للعمل يف الشّ  من املبحوثني أّن هناك ارتباطا (%06.81)يرى ما نسبته 
األشكال اإلجرامية، اليت قد  ي لكلّ صدّ واألمانة الوظيفية، والتّ ، والعدالة واملصداقيةوالّشفافية  ةزاهكالنّ 
ما يرتبط العمل  نادرامن املبحوثني أّن  (%10.66)يرى أيضا ما نسبته  واألخالق،ر يف تلك القيم تؤثّ 

ي واجبه ألن رقابته لنفسه يؤدّ الذي زيه النّ  لعاملبا ركة يعتّزونشّ الجيعل عّمال  امم الغري أخالقية، بالقيم
 .ذاتية

 
 
 

 

                                                 
 .30:16على الّساعة  0606جانفي 36  يومالبشرية رئيس قسم املوارد مقابلة مع  – (1)

 
 



  
نظيمي                              

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
    القسم امليداني للّدراسة :الّرابع الفصل  معيقات تطبيق الت

- 252 - 

 

 

 :األساسية للّشركة المكّونات ليست إحدى مدى اعتبار فرق العمل الجماعي (4
إحدى المكّونات األساسية ليست يوّضح إجابة المبحوثين لمدى مدى اعتبار فرق العمل الجماعي ( 86)جدول رقم 

 :للّشركة
 

 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

38 
يف رشكتنا فرق العمل امجلاعي ل تشلّك 

حدى املكّوانت ال ساس ية للّّشكة  .اإ

 103 301 60 30 06 0 ت
4.66 1.1 % 3303 30308 38306 03333 00333 366 

 

 ليست مدى اعتبار فرق العمل اجلماعياليت تقيس  ةأّن العبار  (86) من اجلدول رقم يتبنّي 
-ينتمي جملال  (0.66)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ،للّشركةاألساسية  املكّونات إحدى
 .لّدراسةانة ألفراد عيّ  من املوافقةضعيفة  درجةعلى  يدلّ  ]0.8_3.4] :اينـــــــــــــــــــــــالثّ  املدى

 من املبحوثني أّن اعتبار فرق العمل اجلماعي كقيمة اجتماعية (%00.33)يرى ما نسبته  
عاون حتقيق التّ إىل العمل بأسلوب الفريق  بالّشركة، ويؤّدياألساسية  املكّونات إحدى وتنظيمية يعترب

كما   .ن املنافسة الفرديّةل مجاح ممّا يقلّ ملساندة بعضهم البعض للنّ  همممّا حيّفز بني أعضاء اجملموعة 
 .املعلومات تبادل عملية تتيح هذه القيمة الفعالية يف

نادرا ما  تنظيميةمن املبحوثني أّن اعتبار فرق العمل اجلماعي كقيمة  (%03.33)ويرى ما نسبته 
 باهلوية املوظّفني من إحساس والّتحفيز، ويزيدلق بيئة ومناخ مناسب للعمل خيا تغيب يف الّشركة ممّ 

الّسلبية   لوكياتالسّ من خالل االبتعاد عن  العاملني بالفخر بأدائهم اجلماعيويشعر . املشرتكة
 . التنظيمية راعاتالصّ و  حاالت الغياب واإلمهال والكسلك

من املبحوثني أّن اعتبار فرق العمل اجلماعي كقيمة اجتماعية  (%3.03)يف حني يرى ما نسبته 
أّن احلديث  ذلكخاّصة ما تعّلق بالعمل اإلداري،  ،بالّشركةاألساسية  املكّونات إحدى ال يعترب أبدا

 .بهافع للعمل أو وجود الدّ  هالبعد عن اإلملام بفوائد كمفهوم سطحي بعيد كلّ   يتمّ  عن فرق العمل
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 :على تطبيق الّتعّلم التّنظيمي القيم التنظيمية معيقات بعد تقييم
ارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة يوّضح الّتكر ( 84)الجدول رقم 

 .البّيض-الّتوزيع للكهرباء والغاز  بشركةالمبحوثين على العبارات المتعّلقة بالقيم التنظيمية كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

33 
القمي الّسائدة يف رشكتنا ل تشّجع 

يني ّّ  .عىل التّعّل املس متر للمو

 103 304 46 84 16 04 ت
 ضعيفة 3 3.04 2,25

% 6303 4313 06364 03363 14338 366 

74 

رشاك    للموّف يفل يوجد اإ

وضع مقرتحات ل شاكل وأ نواع 

  .املمكن توفريها للزابئن اخلدمات

 103 00 04 30 66 316 ت

 مرتفعة 3 3.01 3,86
% 06336 04303 38360 6303 8363 366 

31 
أ هداف وخطط الّشكة ليست 

يني ّّ  .من اهامتمات املو

 103 107 80 55 52 27 ت

 ضعيفة 0 3.10 2,41
% 6303 38306 34331 00340 11311 366 

30 

مبواعيد  لزتامرشكتنا الايف  

ادّلوام الّرمسي ليست من 

فأ ولوايت  ّّ  .املو

 103 68 60 55 40 98 ت

 متوّسطة 0 3.30 3,12
% 16331 30308 34331 36384 03336 366 

33 

ف يف رشكتنا ل   ّّ يرتبط املو

ال خالقية اكلزناهة  ابلقمي

 .والشيافية

 103 65 79 59 75 43 ت

 متوّسطة 1 3.10 2,85
% 31306 11360 03344 10366 06381 366 

38 

يف رشكتنا فرق العمل امجلاعي ل 

حدى املكّوانت  تشلّك اإ

 .ال ساس ية للّّشكة

 103 301 60 30 06 0 ت

 ضعيفة 8 3.3 2,00
% 3303 30308 38306 03333 00333 366 

 1.31 4.07 تقييم معيقات بعد القيم التنظيمية على تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي
 متوّسطة  

 

  بشركةكمعيق للّتعّلم الّتنظيمي  القيم التنظيميةأّن العبارات اليت تقيس  (84)  من اجلدول رقميتبنّي 
جملال ينتمي  .( 0.43)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  البّيض،-لكهرباء والغاز اّتوزيع 
 .ألفراد عّينة الدراسة من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ و]1.0_ 0.4]: ثالثال املــــــدى
  ببعد القيم الّتنظيمية ومجلة  املتعّلقة (38اىل الرّقم  33من الرقم )ابقة من خالل اجلداول السّ تبنّي

 :أنّ  الّتنظيمياملرتبطة بتطبيق الّتعّلم املؤّشرات 
  تجابة املبحوثني فقد جاءت اس لّتعّلم املستمر للموظّفنيل  ع القيم الّسائدةيتشجّ عدم على مستوى

 مجتعله و للموظّفنيالّتعّلم املستمر   غالباتشّجع   يف الشركة القيم الّسائدةاّتضح أّن  ،ضعيفةبدرجة 
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تعليِم األفراد العديد ِمن املعلومات ل تسعىركة  فالشّ  ،بفعالية اإلداريةيف مجيع العمليات يشاركون 
 .بأنفسهم يف ثقتهم  والزيادة خصيةالشّ  مدعم مهاراهتك اجملاالت،حول الكثري ِمن 

 

 بائنف يف وضع مقرتحات ألشكال وأنواع اخلدمات املمكن توفريها للزّ شراك املوظّ إ عدم من ناحية 
أن يعطي صورة غري مرضية  ن، وهذا ما ميكمرتفعةبدرجة  فهيراسة امليدانية، ومن خالل معطيات الدّ 

تقدمي أفضل تلبية ا املستهدفة وكيفية بشكل عام عن نظام معرفة الّشركة املزيد عن مجاهريه
يف وضع مقرتحات ألشكال وأنواع  املوّظف القيمة االجتماعية بإشراك أنّ  مبعىن. الحتياجاهتم

 .املنال ةمازالت بعيد بائناخلدمات املمكن توفريها للزّ 
  فقد جاءاملوظّفني، ليست من اهتمامات بكوّنا ركة أهداف وخطط الشّ أّما ما ارتبط مبؤّشر 

 ليست ةذه القيمة الّتنظيميهمن خالل معطيات الّدراسة امليدانية، أّن  وكان واضحا ضعيفةبدرجة 
 .العّمال عند حاضرة
 اعتباره   أّن عدممسي فقد اّتضح الرّ مبواعيد الّدوام  التزام موظّفي سونلغاز على عدم وبغرض الّتعّرف

 نّ أو  مبواعيد الّدوام الّرمسيللعاملني  نسيب التزامأقّروا أّن هناك  األفراد متوّسطة، كان بدرجةكأولويّة  
اخلي لوك حيتاج اىل تعزيز أكثر من خالل وقوف القيادة الّتنظيمية على تطبيق الّنظام الدّ السّ هذا 

تعكس واجب وظيفي ومظهر حضاري وهو من أمسي قيم الّشركة اليت وام الّرمسي ، فااللتزام بالدّ للّشركة
 .الّسلوكفهي اليت حتّدد اخلطوط العريضة لتوجيه ، افيهاخلصائص الّداخلية 

على مواعيد  واحملافظةهنا هو االجناز  املهمّ  نّ االلتزام باملواعيد يأخذ املقعد اخللفي أل يف حني أنّ 
 الّشركة يف العمل وقت احرتام مسالة إن هنا ومن .املقّررةاعات والعمل نفس السّ  هائيةالنّ سليم التّ 

 وبني فنيللموظّ  احلقيقي لوكالسّ  بني هات،التوجّ  ومثالية الواقع ازدواجية ناحية من هاحتليل علينا تفرض
 سوسيولوجيا" كتابه يف "قاسيمي ناصر" لهاحلّ  اليت املسألة وهيهتم حنو احرتام قيم الوقت اجتاها
 ناقضالت ذلك ماتاملنظّ  داخل نالحظه ما إنّ  "حيصرّ  لوكوالسّ  �القيم عنصر خالل من "ماتاملنظّ 
 الوقت عن سألتهم فإذا الواقع، يف فعال به يقومونوما  -نظريّا-ّنم أذها يف األفراد حيمله ما بني
 العمل إتقان عن سألتهم وإذا عبادة، العمل :الو قا العمل عن سألتهم وإذا ذهب من الوقت :قالوا
 -ائدةالسّ  القيم مع سبيتنا الذي جوابه سؤال لكلّ  فانّ  وهكذا العمل يتقن من حيبّ  اهلل إنّ  :قالوا

 يف وهي ضامنوالتّ  سةللمؤسّ  والوالء والغش واالنضباط العمل عن بغيّ والتّ  العمل حبّ  عن -نظريا
 (1) "واألفكار جريدالتّ  مستوى على وبقيت الفعلي الواقع يف ما حدّ  إىل عمليا مهجورة قيم احلقيقة

                                                 
(1)

 .011ص ،4102ط، ديوان املطبوعات اجلامعّية، اجلزائر،.د ،"وتطبيقية نظرية دراسات: المنظمات سوسيولوجيا"قاسيمي، ناصر - 
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ر بيئة أكثر توفّ  الّشركة ميكنها أن الذي يرى أنّ  اآلخروكانت هناك نظرة استشرافية من البعض .
ة به مثل اإلجنازات واخلروج حبلول ة اخلاصّ املهنيّ  الّناحيةف على املوظّ  فني من خالل تقييمللموظّ مرونة 

 .ندوقخارج الصّ  ةقخالّ 
  فدرجته كانت فافيةزاهة والشّ بالقيم األخالقية كالنّ  ةكشّر ال ارتباط العمل يفعدم أّما ما ارتبط مبؤّشر 

هباته  يف الّشركة، مما جيعل عّماهلا يعتّزون االخالقيةبالقيم  نسيب أّن هناك ارتباطا ااالفراد رأو متوّسطة، 
انه على ثّ شعور الفرد، وحت انمادي تسكن أثر اذات تانمعنوي والشفافية قيمتان زاهةلنّ فاالقيم اإلجيابية 

 .جمتمعهينه وفضائل ها الفرد من ديستمدّ  وهذه القيمة املعنوية، الّصواب،فعل 
  ضعيفةاجلماعي ليست مكّون أساسي، فجاءت فرق العمل أّن ركة الشّ  مستوى اعتبارإنّه على ،

إىل  الفريق يؤّديالعمل بأسلوب ف، هبااألساسية  املكّونات إحدىك عتربت أّّنا افراد رأو األفأغلبية 
عمل معا، وجيعلهم يساندون بعضهم لعلى اممّا حيّفزهم للرغبة عاون بني أعضاء اجملموعة حتقيق التّ 
كما يتيح أسلوب . تقلّ  املنافسة الفردية جيعلا جاح ممّ دون يف فريق ويريدون له النّ م يتوحّ ألّنّ البعض 

 .نسيابيةاة وبطريقة إدارة وبناء فرق العمل بفعالية فرص تبادل املعلومات املطلوبة حبريّ 
 

 كمعيق للّتعّلم   ؤّشرات املتعّلقة بالقيم التنظيميةإذا من خالل النتائج اليت ارتبطت جبملة من امل
الّتعّلم املستمر ك للقيم التنظيمية للموّظففقد أمكن إدراك ذلك الّتوجه الغالب ركة يف الشّ  الّتنظيمي

العام  مرتبط باجلوّ  الفرقي إضافة اىل أّن قيمة أداء العمل ،الّشركةلتحقيق أهداف  للموظّفني وسعيهم
هناك  ،وتعاوّنا هان تؤّدى إالّ عن طريق عمل فرقأعمال اليت ال ميكن ركة وطبيعة األائد يف الشّ السّ 

قرتحات امل بإشراك املوظف لوضع ما تعّلقو والّشفافية، زاهة بالقيم األخالقية كالنّ متّسك للعاملني 
مبواعيد التزام  عدم هناك.  وحتتاج لغرس يف نفوس العاملني املنالمازالت بعيده  بائنتوفريها للزّ  املمكن
 .من القيم اليت جيب االلتزام هبا يف الّشركة واليت تعترب مسيالرّ الّدوام 

 اجلزائرية سةاملؤسّ  يف القيم مبتغرّي  اهتموا الذين اجلزائريني الباحثني أهمّ  من "غياث بوفلجة"  يعدّ 
 يرى حيث سيريالتّ  لومشاك ، أكثر العمومي ابعالطّ  ذات اجلزائرية ماتاملنظّ  فعالية على وتأثريها
 باتومتطلّ  تتماشى صناعية، ثقافية قيم غياب من تعاين اجلزائرية ساتاملؤسّ  نّ أب" غياث بوفلجة

  "احلديثة نظيماتالتّ 
 األفكار من جمموعة تراكم نتيجة تكون اوإمنّ  عدم، من تنطلق ال الالعمّ  فاتتصرّ  أنّ  يرى كما

 وحضارية، واجتماعية مادية أمور من حوله يدور ما على باحلكم للفرد تسمح اليت واخلربات واملعارف
 واألحكام األفكار تلك لطبيعة تبعا إزاءها فصرّ والتّ  وتقييمها األمور على احلكم يكون ايلوبالتّ 
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 لدى شاملة نظرة نيكوّ  اممّ  صورة مرتابطة، يف ومتناسقة منسجمة بطريقة القيم هذه متنظّ  والقيم،
  (1) .للعامل القيمي سقالنّ  تكوين إىل ييؤدّ  مما ،جملاالتا كلّ  يف فاتهتصرّ  دوحتدّ  الفرد

 
 وتوّجهات وقواعد األفرادمعايري حتكم سلوك  تبيّن  على عمل ال تساند بشكل مطلق  بيئة

نظيمي هو نتيجة الّتعّلم التّ  ومما ال شّك فيه أّن تطبيقحيح واخلطأ، مييز بني الصّ من التّ  املوّظفن متكّ 
ائدة يف ، وهنا تربز إحدى القيم السّ  ائدةنظيمية السّ التّ  احلرص على تنفيذ القيمئج مباشرة من نتا

من  إالّ ، والذي ال يتّم موظّفنيطوير املستمر من املستوى الفردي واجلماعي للركة وهي ضرورة التّ الشّ 
راسة الدّ  حملّ ركة الشّ  يفنظيمي الّتعّلم التّ  تطبيق تدعماليت  كوينيةورات التّ الدّ  الّتعّلم املستمر و خالل

 .تنفيذ القيم التّنظيمية الّسائدة فيهايف  واستمرارها يستلزم حرص الّشركة ممّا
لبعد القيم الّتنظيمية كمعيق للّتعّلم  لمتوّسطةوعليه فإنّه وبالّنظر إىل درجة استجابة املبحوثني ا

بالقيم معيقات متعّلقة  بعدم وجودوالقائل  ّولاجلزئي األ صّحة االفرتاض نفيميكن  فإنّهالّتنظيمي، 
 .ضالبيّ  –نظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز دون تطبيق الّتعّلم التّ حتول  ةنظيميالتّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
(1)

 .41-01، ص  4100، اجلزائر ، اجلامعية املطبوعات ديوان ،"التنظيمات وفعالية الثقافية القيم "بوفلجة، غياث .- 
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الثانية من خالل الوقوف عند كّل عبارة  الفرضّية اجلزئيةسوف حناول يف هذا العنصر اختبار صّحة 
 .  حتليل عام للفرضّية ككلّ بشيء من الّتحليل، ث نقوم بتقدمي

  ّانية مفادهاالفرضّية الجزئية الث: 
 في  هنظيمية تحول دون تطبيقمعتقدات التّ باليواجه تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي معيقات متعّلقة  .2

 .المؤّسسة الجزائرية
م الّتنظيمي كمعيق للّتعلّ  درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعّلقة باملعتقدات الّتنظيمّية لقياس
 :عبارات( 68) اعتمدنا. البّيضالّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية  بشركة

من خالل المعلومات الّدقيقة اتخاذ القرارات ال يتّم ركة أّن في الشّ  فيناعتقاد الموظّ عدم مدى  (1
 :والمتكاملة

ت الّدقيقة والمتكاملة يتّم اتخاذ أنّه من خالل المعلوما عدم اعتقادهميوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 46)جدول رقم 
 .القرارات

رقم 
 العبارة

 دائما العبارة
غال
 با

 المجموع أبدا نادرا أحيانا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

34 

ف يعتقد ل   ّّ يف رشكتنا أ نّه من خالل املو

املعلومات ادّلقيقة واملتاكمةل يمّت اختاذ 

 .القرارات

 103 48 64 81 10 03 ت

4.70 1.37 % 30344 4344 34381 04341 04343 366 

أنّه من خالل  ركةالشّ يف  املوظّفني اعتقاد عدماليت تقيس  ةأّن العبار  (46)  من اجلدول رقميتبنّي 
حصلت على  ،البّيض-كهرباء والغاز ال توزيع بشركةاملعلومات الّدقيقة واملتكاملة يتّم اختاذ القرارات 

 درجةعلى  يدلّ  ]0.8_3.4]: اينـــــــــــــــــــــــالثّ  املدى-ينتمي جملال  (.0.06)ّر ب متوّسط حسايب عام قد
 .الّدراسةنة ألفراد عيّ  من املوافقةضعيفة 

أنّه من خالل املعلومات  ونيعتقد الّشركةاملوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%04.43)يرى ما نسبته 
 يعتقدما ال  أنّه نادرامن املبحوثني  (%04.41)يرى ما نسبته  .راتالّدقيقة واملتكاملة يتّم اختاذ القرا

تعد أجهزة احلاسوب  فلم، أنّه من خالل املعلومات الّدقيقة واملتكاملة يتّم اختاذ القرارات املوّظف
املتزايد على املعلومات يف دنيا األعمال سواء من  الطّلبأجهزة مساعدة بل أصبحت ضرورية بسبب 

 .ةاخلية أو البيئة اخلارجيالبيئة الدّ 
فحسب قول أحد املنتمني  يعتقدون عكس ذلكمن املبحوثني  (%30.44)ويرى ما نسبته 

معلومات غري دقيقة  بناء علىات سّيئة خذ قرار تّ ت يف كثري من االحيان القيادة الّتنظيميةّن فإركة للشّ 
 .ف املناسب يف املكان املناسبملوظّ اء ترقيات وتعيينات ال يستحقها أصحاهبا وال جتعل اجرّ ومغلوطة 
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 .مهّم وينبغي إضاعتهغير ركة أّن عنصر الوقت مدى سيادة االعتقاد في الشّ  (2
 .يوّضح إجابة المبحوثين لمدى سيادة االعتقاد في الشركة أّن عنصر الوقت مهّم وينبغي عدم إضاعته( 43)جدول رقم 

رقم 
 العبارة

 المجموع اأبد نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

36 
أ ّن عنرص  عند العاملنييسود الاعتقاد 

ضاعتهغري الوقت   .همّم وينبغي اإ
 103 64 44 47 55 111 ت

3.33 1.77 % 10336 34331 30380 31343 34340 366 
 

مهّم الوقت غري نصر أّن عاالعتقاد مدى اليت تقيس  ةأّن العبار  (43)  من اجلدول رقميتبنّي 
: الثثّ ال جملال املــــــدىينتمي  (.1.11)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  إضاعته،وينبغي 

 .راسةألفراد عّينة الدّ  من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4]
 الوقت يف املهام إجناز هو ركةبالشّ  العمل أهداف منمن املبحوثني أّن  (%34.40)يرى ما نسبته 

نشئة التّ  خالل من راسخة القيم هذه تكن مل وإن فحىّت  ، عالية، وجبودة التكاليف وبأقلّ  احملّدد
 الذي هو العمل يف والّتحّكم املهام سري فإّن طبيعة نشاط الّشركة ومتطّلبات للعّمال، املؤّسساتية

ن حمّليني فقط بل إّن لتحافظ على مسعتها ألّّنا ال تتعامل مع زبائ، ذلك املؤّسسة على يفرض
 .تعامالهتا تتّم على مستوى عاملي أيضا

أّن عنصر  نما يعتقدو  نادرا الّشركةاملوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%13.46)يرى ما نسبته 
القيمة االجتماعية والثقافية للوقت يجب ترسيخها     أنّ  يرى الطّالب.مهّم وينبغي إضاعتهغري الوقت 

  .عند الموظفين لتصبح سلوكا حضاريا
 ال يعتقدون أبدا أنّ  الّشركةاملوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%10.36)يف حني يرى ما نسبته 

أّنّم ال يبذلون قصارى جهدهم إلّناء  فصرّح أحد العاملني عنصر الوقت مهّم وينبغي عدم إضاعته
 يف املدبّرة واحليل تناهيةامل غري الوسائل من وغريها الوقت هلدر املسالك شىّت يسلكون و  األعمال،

 .العاملو  الوقت عنصر بني الّتفاعل عدم على يؤّكد كله وهذا ذلك،
سيحصلون على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم  بأنّهمذوو القدرات اإلدارية  األفراد مدى اعتقاد (3

 :الوظيفي
لن يحصلوا على فرص دارية بأنّهم يوّضح إجابة المبحوثين لمدى اعتقاد األفراد ذوو القدرات اإل( 40)جدول رقم    

 .حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

34 

 ـأ اهم لنيعتقد ال فراد ذوو القدرات الإدارية 

حيصلوا عىل فرص حقيقية لتطوير مس تقبلهم 

ييي  .الّو

 103 00 03 38 46 306 ت

3.07 1.41 % 14316 16331 34303 4344 8363 366 
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القدرات اإلدارية  يذو  مدى اعتقاد األفراداليت تقيس  ةأّن العبار  (40)  من اجلدول رقميتبنّي 
حصلت على متوّسط  ،بالّشركةعلى فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي  لن حيصلوا مّنّ بأ

من  مرتفعة درجةعلى  يدلّ   ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي ( 1.60)حسايب عام قدّر ب 
 .الّدراسةنة املوافقة ألفراد عيّ 

م سيحصلون على ّنّ بأ ونيعتقد الّشركةاملوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%8.63)يرى ما نسبته 
 .داريةإات قدر  ذووألّّنم  فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي

لن  مّنّ بأ ونيعتقد ماغالبا الّشركة املوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%16.31)يف حني يرى ما نسبته 
 .داريةإقدرات  ذووألّّنم  على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي حيصلوا
ر م سيحصلون على فرص حقيقية لتطويّنّ بأ يعتقدون الّشركة اليف من املبحوثني  (14.16%) 

أّكدوا اّن الكثري من القدرات غادرت هم فالكثري من ،داريةإقدرات  يذو ألّّنم  مستقبلهم الوظيفي
 .أخرى شركات حفيز من طرفم والقت املساندة والتّ الّشركة وأخرى مل تلق التشجيع يف الّشركة األ

 على إرضاء وخدمة الّزبائنركة حرص الشّ عدم مدى  (4
 :حرص الشركة على إرضاء وخدمة الّزبائنعدم مبحوثين لمدى يوّضح إجابة ال( 41)جدول رقم   

 
 

 ال تكرتثالشركة  أنّ  مدى اعتقاد األفراداليت تقيس  ةأّن العبار ( 41)  من اجلدول رقميتبنّي 
 املدى-ينتمي جملال  (.3.64)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  الزّبائن،وخدمة  إلرضاء

 .الّدراسةنة عيّ ألفراد  من املوافقةضعيفة جّدا  درجةعلى  ويدلّ ]3.6_3]: ّولاأل
الزّبائن، على إرضاء وخدمة  الّشركةرص حب ونيعتقد ممن املبحوثني أّنّ  (%03.34)ما نسبته  ىير 

 حيث صّرح إطار بالمؤّسسةبـون، الزّ  إرضـاء جتـاه ركةتبديه الشّ باالهتمام البالغ الذي  هذا الطّالب ويعزو
 (1) .وزيعبائن مع تسوية نزاعاتهم مع شركات التّ بالزّ  لكفّ لتّ تقوم با التيإلى دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

                                                 
 .30:16على الّساعة  0606جانفي 64يوم DGIS رئيس قسم املالية واحملاسبةمقابلة مع  – (1)
 
 

 رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
 المتوّسط

 بيبالحسا
 االنحراف

 المعياري 

86 

رشكتنا يسود الاعتقاد أ ّن 

وخدمة  رضاءلإ تكرتث ل 

 .الّزابئن

 103 303 363 33 33 4 ت

1.00 1 % 0366 1301 34331 13308 03334 366 
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 الّشركة بعدم اكرتاث ونيعتقد ما نادرا ممن املبحوثني أّنّ  (%13.08)يف حني يرى ما نسبته  
  *1 .إرضاء الزبون حترص بكل قواها على بالشركة إطارصرّح  افالدولة كم ،رضاء وخدمة الزّبائنإل

على إرضاء  الّشركةرص حب ونيعتقد الاملوظّفني من املبحوثني أّن  (%0.66)يف حني يرى ما نسبته 
 .بونواليت ال ترقى لتطّلعات الزّ ، كاوى الكثرية من نوع خدماهتا املقّدمةنظرا للشّ  الزّبائنوخدمة 

 :روح التعاون الجماعي بين الموظفينالشركة لعدم تأصيل مدى  (5
 :الشركة لروح التعاون الجماعي بين الموظفين تأصيل عدميوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 40)جدول رقم 

رقم 
 العبارة

 دائما العبارة
غال
 با

 المجموع أبدا نادرا أحيانا
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

83 
يف رشكتنا هناك عدم تأ صيل لروح التعاون 

يني  .امجلاعي بني املّو

 103 310 41 33 04 38 ت
4.60 1.10 % 0346 6303 33,64 06344 03340 366 

عاون ز روح التّ تعزّ  الّشركةمن أّن  مدى اعتقاد األفراداليت تقيس  ةأّن العبار  (40)  من اجلدول رقميتبنّي 
 املدى-ينتمي جملال  (0.68)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  املوظّفني،اجلماعي بني 

 (%03,40)يرى ما نسبته  .الّدراسةنة فراد عيّ أل من املوافقةضعيفة  درجةعلى  ويدلّ ]0.8_3.4]: الثاين
حتفيز روح العمل خالل  نمعاون اجلماعي ز روح التّ تعزّ الّشركة أّن  ونيعتقد ممن املبحوثني أّنّ 

قة اجلماعي لدى فريق العمل ملا له من أمهية كبرية يف بناء العالقات ما بني أعضاء الفريق وتعزيز الثّ 
 .بينهم

يكون هناك عدم تأصيل ما نادرا  الّشركةأّن  ونيعتقد ممن املبحوثني أّنّ  (%06,44)يرى ما نسبته 
شخص ضمن الفريق  توضيح دور كلّ ل فهي تعمل. فيهاموظّ عاون اجلماعي بني روح التّ لتشجيع 

 .فّعالةضع آلية حتفيز وت من فهم األشخاص ألدوارهم تتأّكدو 
، عاون اجلماعيروح التّ هناك عدم تأصيل ل أنّ  ونيعتقدمن املبحوثني  (%0,46)يف حني يرى ما نسبته 

معدوم وال يناله  ،اليومي ألفراد الفريق فسي االجيايبالنّ  واإلعداد ائمشجيع الدّ لتّ ال تقوم با الّشركة ألنّ 
  .املوظّفنيحسب قول أحد  الفريق

 
 
 

                                                 
1

مع  بالّتوافق الّتام مع القوانني والّنصوص الّتنظيمية، يف كّل زمان ومكان،( املسندة إىل جممع سونلغاز)والغاز املستفيدة من االمتيازات  يتّم تسيري شركات الكهرباء-* 
اجملاالت، من ناحية الّنوعية والوفرة والّتكاليف، وحترص الشركة على  مّت حتديدها خبصوص تلبية احلاجيات الطّاقوية للمواطنني اجلزائريني يف مجيع مراعاة األهداف اليت

، كما ستسمح هذه املراكز للزبائن بتسجيل (3333)ضر تسهيل إعالم الّزبائن ملعرفة حجم فواتريهم، عن طريق االتصال مبراكز االتصال الوطنية عرب الرقم األخ
 .شكاويهم املتعّلقة باخلدمات
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 :على تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي التنظيمية المعتقدات معيقات بعد تقييم
يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة ( 43)م الجدول رق

 .البّيض-المبحوثين على العبارات المتعّلقة بالمعتقدات التنظيمية كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي بشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا درانا أحيانا غالبا دائما العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

34 

ف يف رشكتنا أ نّه   ّّ ل يعتقد املو

من خالل املعلومات ادّلقيقة 

 .واملتاكمةل يمّت اختاذ القرارات

 103 48 64 81 10 03 ت

 ضعيفة 3 3.13 2,48
% 30344 4344 34381 04341 04343 366 

36 

عتقاد يف رشكتنا أ ّن الا ديسو  

همّم وينبغي  غري عنرص الوقت

ضاعته  .اإ

 103 64 44 47 55 111 ت

 متوسطة 2 3.33 3,33
% 10336 34331 30380 31343 34340 366 

34 

يعتقد ال فراد ذوو القدرات 

حيصلوا عىل  ـأ اهم لنالإدارية 

فرص حقيقية لتطوير مس تقبلهم 

 .الوّييي

 103 00 03 38 46 306 ت

 مرتفعة 1 3.03 3,84
% 14316 16331 34303 4344 8363 366 

86 
رضاءرشكتنا ل  وخدمة  تكرتث ابإ

 .الّزابئن

 103 303 363 33 33 4 ت

1,87 3 5 
ضعيفة 

 366 03334 13308 34331 1301 0366 % جدا

83 

يف رشكتنا هناك عدم تأ صيل 

لروح التعاون امجلاعي بني 

 .املوّيني

 103 310 41 33 04 38 ت

 ضعيفة 4 3.34 2,06
% 0346 6303 33364 06344 03340 366 

 1.47 4.04  على تطبيق الت عل م الت نظيمي التنظيمية المعتقدات بعدمعيقات  تقييم
 متوّسطة  

 

ي كمعيق للّتعّلم الّتنظيم التنظيمية المعتقداتأّن العبارات اليت تقيس  (43)  من اجلدول رقميتبنّي 
ينتمي  .( 0.40)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  البّيض،-لكهرباء والغاز اّتوزيع  بشركة

 .ألفراد عّينة الدراسة من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4]: ثالثال جملال املــــــدى
الّتنظيمية ومجلة ملعتقدات اببعد  املتعّلقة (30اىل الرّقم  46من الرقم )ابقة من خالل اجلداول السّ تبنّي 

 :املؤّشرات املرتبطة بتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي، أنّ 
 من خالل املعلومات الّدقيقة واملتكاملة ال يتمّ  ركةالشّ اختاذ القرارات يف أّن  عتقاداال على مستوى. 

ات كي تاج إىل املعلومحت غالبا مااّتضح أّن الشركة  فقد. فقد حصل على درجة ضعيفة من املوافقة
ف مع كيّ تتمكن من التّ  وحىتّ  األهداف املسطّرةاملختلفة لتحقيق  مصاحلها من الّتنسيق بنين تتمكّ 

 .مناخها التنظيمي، وأّن قيمة املعلومات ودقّتها هي من تصنع القرارات الّصائبة
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  راسة ومن خالل معطيات الدّ  مهّم وينبغي إضاعته الوقت غريأّن عنصر االعتقاد من ناحية
 واهلاّمة املتاحة املوارد أحد هو الوقت أنّ  القول وميكن ،متوّسطةبدرجة  يدانية، فقد اّتضح أنّهامل

 كمورد ليس للوقت األفراد يعطيها اليت القيمة على يتوّقف باملؤّسسات واستثماره للعّمال بالّنسبة
 مفاده راسخ عتقادا خالل من منها انطلقنا اليت تكهناتنا على نؤّكد آخر جانب من .كقيمة بل فقط

 كّهناتالتّ  هذه تأّكدت وقد وتثمينه، الوقت احرتام منظومة عن خارجة هي املؤّسسات اجلزائرية، أنّ 
 .ذا العنصره مؤّشرات غياب نتيجة
  على فرص حقيقية ا حيصلو  لن مّنّ بأالقدرات اإلدارية  أصحاباألفراد اعتقاد أّما ما ارتبط مبؤّشر

وكان واضحا من خالل معطيات الّدراسة  مرتفعةفقد جاء بدرجة  .لتطوير مستقبلهم الوظيفي
 .عند العّمالالّتنظيمي  ذا االعتقادامليدانية، أّن هناك غياب هل

  فإجابات املبحوثني  . الزّبائنوخدمة  إلرضاء الّشركة بعدم اكرتاثاالعتقاد وبغرض الّتعّرف على
ـع مـن شـأنه أن يوسّ  بائناالعتقاد بإرضاء الزّ  االفراد أقّروا أنّ  ةفأغلبيكانت بدرجة ضعيفة جّدا، 

ي حلّ التّ و عـامالت االجتماعيـة ـزت علـى التّ تزداد جناحا إذا ركّ  ابأّنّ  ةركمفهـوم القـائمني علـى هـذه الشّ 
 .سويقيبالوعي الكامل للمفهوم التّ 

 فقد نال  تنظيميةدة عقيك فنيعاون اجلماعي بني املوظّ روح التّ لالّشركة  عدم تأصيلعلى مستوى  أّما
 لتأصيلركة تسعى الشّ  أنّ  ااالفراد رأو  فأغلبية درجة ضعيفة من االستجابات ألفراد عّينة الّدراسة،

يساعد على  و، الّشركةيلعب دوراً فعاالً يف حتقيق رؤية وأهداف  ألنّه ،عاون بني أعضاء فريق العمللتّ ا
يف استفادة  عاونالتّ  ءة واإلنتاجية، كما يساهمفني وتعزيز مستوى الكفاحتسني األداء العام للموظّ 

قليل ي إىل التّ ه ميكن أن يؤدّ عضو من أعضاء الفريق، فضاًل عن أنّ  ة لدى كلّ من نقاط القوّ  الّشركة
ريقة يكمل أعضاء الفريق بعضهم البعض، وهو ما يساعد بدوره عف الفردية، وهبذه الطّ من نقاط الضّ 

  .ي األزمات واملشكالتعلى ختطّ 
نظيمية يف التّ  عتقداتملببعد اتائج اليت ارتبطت جبملة من املؤّشرات املتعّلقة إذا من خالل النّ 

اليت من شأّنا إعاقة تطبيق الّتعّلم نظيمية سيادة بعض املعتقدات التّ الّشركة فقد أمكن إدراك 
 :نظيميالتّ 

ية لتطوير مستقبلهم حيصلوا على فرص حقيق ـأّنم لنيعتقد األفراد ذوو القدرات اإلدارية -
 .الوظيفي
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 يعترب فقطفالوقت ال  .مهّم وينبغي إضاعته غري االعتقاد يف شركتنا أّن عنصر الوقت ديسو -
 .  التنظيمي للشركة من األمهّية مبكان ءكقيمة وترسيخ هذا املعتقد يف الفضا بل كمورد
عاون التّ  وتعزز روح ،الزّبائنخدمة خاّصة و سويقي لوعي الكامل للمفهوم التّ اب تعتقدركة لشّ اأّن -

 .هاوأهداف تهارؤي كعقيدة تنظيمية لتحقيق  فنياملوظّ  اجلماعي بني
واليت  التنظيمية،لبعد املعتقدات  املتوّسطة، املبحوثنيوعليه فإنّه وبالّنظر اال درجة استجابة 

يف شركة توزيع قد تدّل على وجود درجة متوّسطة من املعيقات حالت دون تطبيق الّتعّلم التنظيمي 
عمل ال تساند  بيئة البيض، وعلى الطرف االخر قد تشري هذه النتيجة اىل وجود –الكهرباء والغاز 

 إجناز وكيفية االجتماعية العمل واحلياة لطبيعة املشرتكة األفكارحول  تفاهمتبيّن  علىمطلق بشكل 
 على تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي الشركة وحتتاج اىل تطوير مما يساعد  يف التنظيمية واملهام العمل

 عتقداتباملوجود معيقات متعّلقة والقائل ب الثاين االفرتاض اجلزئيصّحة  إثباتوبالتايل ميكن -
 البيض –يف شركة توزيع الكهرباء والغاز ه حتول دون تطبيق ةالتنظيمي
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 الفرضّية الجزئية الثالثة مفادها: 
في  هتحول دون تطبيق ةألعراف التنظيميباقات متعّلقة ينظيمي معالتّ  الّتعّلم تطبيقيواجه  .3

  .المؤّسسة الجزائرية
عبارة  عند كلّ سوف حناول يف هذا العنصر اختبار صّحة الفرضّية اجلزئية الثالثة من خالل الوقوف 

  .ككلّ   اجلزئية للفرضّيةث نقوم بتقدمي حتليل عام  الّتحليل،بشيء من 
كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي  درجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعّلقة باألعراف الّتنظيمّية لقياس

 عبارات( 63) اعتمدنا. بشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض
 :موظّفيها مناسباتهم االجتماعية مشاركة الّشركة مدى عدم (1

 :موظفيها مناسباتهم االجتماعية كة الشركةمشار  عدمليوّضح إجابة المبحوثين ( 48)جدول رقم 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة رقم العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

80 

الّّشكة ل املتعارف عليه أ ّن 

تشارك مّوّيهيا مناس باهتم 

 .الاجامتعية

 103 43 33 13 80 46 ت

4.43 1.70 % 00316 34313 36346 33364 04386 366 

فيها مناسباهتم موظّ  مشاركة الّشركةمدى عدم اليت تقيس  ةأّن العبار  (48)  من اجلدول رقميتبنّي 
 0.4]: ثالثال جملال املــــــدىينتمي  (.0.41)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  االجتماعية،

 .راسةألفراد عّينة الد من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_
موظّفيها مناسباهتم  تشارك أّن الّشركةمن املبحوثني أّن املتعارف عليه  (%04.86)يرى ما نسبته 

 من خالل معاينتنا امليدانية  هاخلية منسجمة وهذا ما الحظناالدّ العالقات   أنّ حيث تبنّي االجتماعية 
رحالت مجاعية  تنظيم، هممنتكرمي املتقاعدين و ،  تكرمي املتفوقني من ابنائهم :يف   ويتجّسد ذلك

، اخلدمات االجتماعية، منحة العيد األضحى عيد املرأة ،خاّصة يف الّصيف، فني مع عائالهتمللموظّ 
سة ة داخل مؤسّ تنمية العالقات العامّ اإلطارات هو جل رؤساء األقسام و كما يرى و الهدف من ذلك  

 .بقةامتداد األجيال الالحقة مع األجيال الّساالمحافظة على ب
 تغفل عن مشاركةما  نادرامن املبحوثني أّن املتعارف عليه أّن الّشركة  (%04.86)يرى ما نسبته 

  .االجتماعيةموظّفيها مناسباهتم 
 أّن الشركة النّ  أّكدوا املوظّفنيبعض  حوثني واحملادثات اليت أجريناها معبمن خالل احتكاكنا بامل

تشارك أبدا  الّشركة المن املبحوثني أّن املتعارف عليه أّن  (%00.16)ويرى ما نسبته .ذا العرفهبتقوم 
 .االجتماعيةموظّفيها مناسباهتم 
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 :تمّيز عمل أفراد شركتنا الروح الفريق  أنّ  أّن المتعارف عليةاعتبار مدى  (2
 :أفراد شركتناالفريق ال تمّيز عمل  لمدى اعتبار أّن المتعارف عليه أّن روحيوّضح إجابة المبحوثين ( 44)جدول رقم  
 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

81 
متزّي  اليريق لاملتعارف عليه أ ّن روح 

 .معل أ فراد رشكتنا

 103 48 80 13 04 63 ت
4.00 1.01 % 08306 30380 4388 34313 04343 366 

 

ميزة عمل ليست مدى اعتبار روح الفريق اليت تقيس  ةأّن العبار  (44) ل رقم من اجلدو يتبنّي 
 ]1.0_ 0.4]: ثالثال جملال املــــــدىينتمي  (0.66)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ركة،بالشّ 
 .ألفراد عّينة الدراسة من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ 

متعارف لديهم أّن روح الفريق ميزة عمل األفراد يف ه من املبحوثني أنّ  (%04.43)يرى ما نسبته 
 (%34.13)ويرى ما نسبته .التعاون مبدأ ديينٌّ وإنساين، وال ميكن أن تستقيم احلياة بدونه وأنّ  ،الّشركة

العمل فاألفراد يف الّشركة،  نادرا ما تغيب عن عملمتعارف لديهم أّن روح الفريق ه املبحوثني أنّ  من
سة مدى نجاِح أيِّ مؤسّ هو مؤشر للّتعاون في البيئة الداخلية يقيس  االطارات أغلبيةا أشار كم  بروح الفريق

 . أفرادهاعاو ن القائم بين أو إخفاقها بمقدار التّ 
ليس متعارف لديهم أّن روح الفريق املوظّفني من املبحوثني أّن  (%08.06)حني يرى ما نسبته  يف

 .الّشركةيف ميزة عمل األفراد 
 :والمفاهيم الّتجارية سياسة الشركة الّربحية اعتبار األفراد أنّ مدى  (3

  .يوّضح إجابة المبحوثين لمدى اعتبار األفراد أّن قدرات العاملين هي مصدر نجاح الشركة( 46)جدول رقم    
واملفاهيم  الّرحبية اعتبار األفراد أنّ مدى اليت تقيس  ةأّن العبار  (46)  من اجلدول رقميتبنّي 

 املدى-جملال ينتمي  ، (0.36)على متوّسط حسايب عام قدّر ب حصلت  ، الّتجارية سياسة الشركة
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع

يف حني . الشركةواملفاهيم الّتجارية سياسة  الّرحبية أنّ من املبحوثني  (%86.00)ما نسبته  ىير 
ركات ركة سياسات اقتصادية كباقي الشّ للشّ  نمن املبحوثني أنّه غالبا ما يكو  (%33.08)يرى ما نسبته 

 رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
 المتوّسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

80 

 أ ّن الّرحبيةاملتعارف عليه 

واملياهمي التّجارية س ياسة 

 الّشكة

 103 13 00 03 04 340 ت

7.16 1.37 % 86300 33308 4344 8363 4388 366 
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مصدر جناح  نما يكو نادرا  عليه فاملتعار . بح وتقّلل من اخلسارةاالقتصادية األخرى تبحث عن الرّ 
يف  اقفاملو إىل  العامل باإلضافة نة من خربات ومهاراتوليفة املكوّ التّ ف .املوظّفنيقدرات ليس  ركةالشّ 

  .إىل حتقيق اإلبداع وإنتاج معرفة جديدةتؤّدي  املتاحة كّلها واستغالل الفرصامليدان 
ها لكنّ  واملفاهيم الّتجارية سياسة الشركة الّرحبية أنّ املوظّفني  من (%4.88)يف حني يرى ما نسبته 

 ركة للشّ مصدر جناح  الوحيد فهي ترى أّن املوّظف هو ليست هدفها
 

 :في الشركة لموّظف بأن له دور إيجابي ومؤثّرت امدى عدم إثبا (4
 :عدم إثبات الموّظف بأن له دور إيجابي ومؤثّر في الشركةيوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 44)جدول رقم 

 

له دور إجيايب  ملوّظف بأنّ امدى عدم إثبات اليت تقيس  ةأّن العبار  (44)  من اجلدول رقميتبنّي 
 0.4]: ثالثال جملال املــــــدىينتمي ( 1.63)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ركةالشّ يف  ومؤثّر

 .راسةألفراد عّينة الدّ  من املوافقة درجة متوّسطةعلى  ويدلّ  ]1.0_
عامل دور تعترب أّن لكّل  الّشركة أنّ متعارف لديهم  همن املبحوثني أنّ  (%01.44)يرى ما نسبته 

 املوّظفوهو ما يساعد  منها،جاء  اليت واملنطقةثقافته ظر عن النّ  فاؤل بغضّ مييل للتّ ، و إجيايب ومؤثّر
  .على أن يكون لديه احلافز

الّشركة  أنّ متعارف لديهم  همن املبحوثني وهي أكرب الّنسب أنّ  (%30.80)يف حني يرى ما نسبته 
األحاديث  رتك كلّ ترى املوّظف االجيايب يو ، دور إجيايب ومؤثّر ليس له عاملتعترب أّن لكّل  مانادرا 

 .ومستمتعا بهعلى اإلجناز وجتده مرّكزا ول سلبية الوظيفة، ائرة حالدّ 
غبة اجلاّدة عند املوّظف إلثبات الرّ  ه ال توجدمن املبحوثني أنّ  (%01.86)يف حني يرى ما نسبته  

 يستهني العامل قد جيعل اإلجيايب والّتفكري فاؤلاإلفراط يف التّ ، وهم يرون أّن إجيايب ومؤثّر أّن له دور
 .املنّظمة تحقيق أهدافممّا يشكل إعاقة ل خطارمن حجم األ

 
 

فيما بينهم كنموذج يحتذي  وعدم نشرها فينلممارسات األفضل بين الموظّ ل عدم تشجيع الّشركةمدى  (5
 :به

 رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
 المتوّسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

83 

ة اجلادة عدم اثبات الرغب

جيايب  ف بأ ن هل دور اإ ّّ للمو

 .ومؤثّر

 103 44 04 33 88 48 ت

3.67 1.7 % 01386 06338 34331 30380 01344 366 
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اعتبار الشركة أنّها ال تشّجع الممارسات األفضل بين الموظّفين وال يوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 66)جدول رقم 
 :بينهم كنموذج يحتذي بهتنشرها فيما 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

88 

تعمل عىل ل املتعارف عليه أ ّن الّّشكة 

يني و ل تشجيع املامرسات ال فضل بني املّو

 .تنّشها فامي بيهنم كمنوذج حيتذي به

 103 4 3 1 4 044 ت

7.03 6.04 % 41333 0336 6341 3338 0336 366 

املمارسات األفضل بني ركة الشّ  عدم تشجيعاليت تقيس  ةأّن العبار  (66)  من اجلدول رقميتبنّي 
حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب ا .فيما بينهم كنموذج حيتذي به موظّفيها وال تنشرها

  .يدّل على درجة مرتفعة جدا من املوافقة]3_ 0.1]ــــــدى اخلامس املـــــــــــــــــــــ-ينتمي جملال ( 0.61)
تعمل على تشجيع  ال املتعارف عليه أّن الّشركةمن املبحوثني أّن  (%41.33)يرى ما نسبته 

الطرق فالشركة تفّضل  تنشرها فيما بينهم كنموذج حيتذي بهوال املمارسات األفضل بني املوظفني 
جربة اليت مي كن ال

 
وينتهي األمر إىل خنق حماوالت االبتكار بداًل من . خماطرة تنبؤ بنتائجها دونامل

 .دعمها
تعمل على تشجيع  املتعارف عليه أّن الّشركةمن املبحوثني أّن  (%0.36)نسبته  يف حني يرى ما

 فهذه النسبة ضعيفة جدا وال بينهم كنموذج حيتذي به وتنشرها فيمااملمارسات األفضل بني املوظفني 
 .تشري اال انتشار هذا العرف يف الشركة
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 :على تطبيق الّتعّلم التّنظيمي التنظيمية األعراف معيقات بعد تقييم
يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب إلجابة ( 63)الجدول رقم 

 .البّيض-التنظيمية كمعيق للّتعّلم التّنظيمي بشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز  عرافباألالمبحوثين على العبارات المتعّلقة 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

80 

ل املتعارف عليه أ ّن الّّشكة 

يهيا مناس باهتم  تشارك ّّ مو

 .الاجامتعية

 103 43 33 13 80 46 ت

 متوّسطة 0 3.36 2.93
% 00316 34313 36346 33364 04386 366 

81 
 اليريق لاملتعارف عليه أ ّن روح 

 .متزّي معل أ فراد رشكتنا

 103 48 80 13 04 63 ت

  متوّسطة 3 3.83 2.88
% 08306 30380 4388 34313 04343 366 

07 
 حبيةأ ّن الرّ املتعارف عليه 

 واملياهمي التّجارية س ياسة الّشكة

 103 13 00 03 04 340 ت

 مرتفعة  0 3.13 4.10
% 86300 33308 4344 8363 4388 366 

83 

عدم اثبات الرغبة اجلادة 

جيايب  ف بأ ن هل دور اإ ّّ للمو

 .ومؤثّر

 103 44 04 33 88 48 ت

 متوّسطة 1 3.3 3.05
% 01386 06338 34331 30380 01344 366 

00 

املتعارف عليه أ ّن الّّشكة ل 

تعمل عىل تشجيع املامرسات 

ال فضل بني املوّيني وتنّشها 

 .فامي بيهنم كمنوذج حيتذي به

 103 4 3 1 4 044 ت

4,83 6.40 3 
مرتفعة 

 366 0336 3338 6341 0336 41333 % جدا

 مرتفعة  1.37 3.56  م الّتنظيميعلى تطبيق الّتعلّ  التنظيمية األعراف معيقات بعد تقييم
 

كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي  التنظيمية الأعرافأّن العبارات اليت تقيس  (63)  من اجلدول رقميتبنّي 
جملال ينتمي  (1.38)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  البّيض،-لكهرباء والغاز اّتوزيع  بشركة

 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-
  الّتنظيمية ومجلة  األعرافببعد املتعلقة  ( 63اىل الرّقم 48من الرقم )من خالل اجلداول الّسابقة

 :املؤّشرات املرتبطة بتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي، تبنّي ّ 
  وظّفيها ملالّشركة  عدم مشاركة"ملؤّشر  لمتوّسطةاستجابة املبحوثني ال بالنظرنستطيع القول

 إالّ  ،يبح املادّ هتدف لتحقيق الرّ أّن ثقافة سونلغاز االقتصادية  أنّه بالّرغم من ."االجتماعيةمناسباهتم 
 أن تبذل و اخلي من خالل مشاركة موظّفيها مناسباهتم االجتماعية جبمهورها الدّ  الهتمامبامطالبة ا أّنّ 
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ا ينعكس على صورهتا كشركة باالهتمام ببيئتها ممّ  ،قايف واإلنسايننبها الثّ جهدا من أجل تنمية جا
 .البشريةمواردها  ونفسية علىرات اجتماعية مؤشّ متارس هذا العرف التّنظيمي ملا له من 

 " على  حلفاظامطالبة بالشركة ف متوّسطةجاءت بدرجة  "ميزة الفريق ليستاملتعارف عليه أّن روح
مفتوحة لتشجيع أفراد الفريق على مشاركة  اتصالقناة  خالل تفعيل من ميزة العمل الفرقي

وصف تعالم كل فرد من أفراد الفريق مبسؤولياته بإل الّسعيو . أو مهومهم يف حال ظهورها استفساراهتم
  .الفريق مع أهدافهم الشخصيةيف ربط أهداف األفراد  وأن تعمد الّشركة إىل دقيق
  غالبا  وأّّنا ،"الشركةواملفاهيم الّتجارية سياسة  الّرحبية"أّن خبصوص  ةالمرتفعاستجابة املبحوثني

بح بأقّل التكاليف كأّي مؤّسسة اقتصاديّة أخرى االقتصادية أساسا على حتقيق الرّ  ثقافتها زما ترتك
 لكنها أداء كفاءة تقييم يف مهم رمؤشّ  فهو ،تسعى جلين األرباح عند ممارسة نشاطاهتا املختلفةو 

يجب ان تضع نصب اعينها أّن املوّظف ف  ركة الوحيدة، ليست أهداف الشّ واملفاهيم الّتجارية  حبيةالرّ 
 هز على فهم ما الذي حيفّ  وأن تكون حريصة كل احلرصيف صدارة أولوياهتا، جيب أن يكون  يف الّشركة

  .عمال الشركةرق املنتهجة يف تسيري أوالطّ  به، ويزيد من قدرة متكينه، واملواءمة بني ما يهتمّ 
  جاءت  دفق. "ومؤثّرله دور إجيايب  بأنّ  املوّظف ليست له الّرغبة إلثبات" مبؤّشر أنّ أّما ما ارتبط

عن ثقافته  ظرالنّ  فاؤل بغضاىل التّ املوّظف أن مييل  املطلوب ،متوّسطةأن استجابة املوظّفني هبذا الشّ 
 .ملواجهة التحّديات ديه احلافزعلى أن يكون ل هوهو ما يساعد واملنطقة اليت جاء منها،

  ال تعمل على تشجيع املمارسات األفضل بني املوظفني و الّشركة ال "املتعارف عليه أّن من ناحية
رق الطّ يها تبنّ بكة فالشّر  جّدا مرتفعة جاءت استجابة املبحوثني".تنشرها فيما بينهم كنموذج حيتذي به

 ممّا ،نتائجهاحتّبذ املخاطرة اليت ال ميكنها أن تتنّبأ مبخاطر  الاملبنّية على الّروتني التنظيمي، بة رّ اجمل
 .إىل خنق حماوالت االبتكار بداًل من دعمهاي يؤدّ 
  ّهي عبارة عن معايري يلتزم هبا العاملون يف شركة توزيع الكهرباء والغاز على  ةنظيمياألعراف الت

من خالل  اإذ. غري مكتوبة وواجبة االتباعهذه األعراف  ناعتبار أّّنا مفيدة للمنّظمة، وغالبا ما تكو 
إدراك  التنظيمية يف الّشركة فقد أمكن االعرافالنتائج اليت ارتبطت جبملة من املؤّشرات املتعّلقة ببعد 

 :إعاقة تطبيق الّتعّلم التنظيمي امن شأّن اتسيادة مؤّشر 
تنشرها فيما ال املوظفني و  املتعارف عليه أّن الّشركة ال تعمل على تشجيع املمارسات األفضل بني-

 .بينهم كنموذج حيتذي به
 .املتعارف عليه أّن الّرحبية واملفاهيم الّتجارية سياسة الشركة-
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 فنياملوظّ  ، مبعىن أنّ احملور هذا فقرات على المرتفعة فنياملوظّ درجة استجابة  إىلوعليه وبالّنظر 
من املعيقات حالت  مرتفعةعلى وجود درجة  واليت قد تدلّ وأعراف مبعايري  العمل بيئة يف تزمونال يل

  .البيض –دون تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز 
 األعرافوجود معيقات متعّلقة مبمارسة والقائل ب لثالثا االفرتاض اجلزئيصّحة  إثباتوبالتايل ميكن 

 .البيض –ع الكهرباء والغاز حتول دون تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف شركة توزي ةالتنظيمي
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  مفادها الّرابعةالفرضّية الجزئية: 
تحول دون تطبيقه في  ةنظيميالتّ  لتوّقعاتباقات متعّلقة ينظيمي معالتّ  تطبيق الّتعّلميواجه  .4

 .المؤّسسة الجزائرية
 عند كلّ خالل الوقوف  من الرّابعةسوف حناول يف هذا العنصر اختبار صّحة الفرضّية اجلزئية 

 .ككلّ   اجلزئية للفرضّيةث نقوم بتقدمي حتليل عام  الّتحليل،عبارة بشيء من 
كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي  الّتنظيمّية لتوّقعاتدرجة إجابة املبحوثني على العبارات املتعّلقة با لقياس

 عبارات( 68) اعتمدنا. بشركة الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض
 :كوينمبادرة الموظف ذاتيا للتّ عدم مدى توّقع  (1

 :أهيلفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التّ يبادر الموظّ  توّقع أالّ يوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 60)جدول رقم 
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

84 
يون ذاتيا ابللتحاق يبأ توقّع أ ل  ادر املّو

 بدورات التأ هيل

 103 30 18 33 46 306 ت
3.00 1.17 % 14316 16331 34331 33303 1340 366 

لاللتحاق  مبادرة املوظف ذاتيا توّقع عدممدى اليت تقيس  ةأّن العبار  (60)  من اجلدول رقميتبنّي 
_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي . (1.64)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ،كوينبالتّ 
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0

عون أبدا أن يبادر املوظّفون لاللتحاق من املبحوثني أّّنم ال يتوقّ  (%14.16) يرى ما نسبته
ا احملدودة وإمنّ  إلمكانياهتمه املبادرات ليس مردّ عن اختاذ  املوظّفنيامتناع الكثري من كوين ذاتيا فبالتّ 

 . العتبارات اجتماعية وتكوين نفسي خاص
اللتحاق بدورات لذاتيا  ونيبادر  أحيانا املوظفونمن املبحوثني أّن  (%1.40)يرى ما نسبته 

يف  ة منهمرغب ،حسني املستمر يف عملهميادة والتّ يسعون بشكل مستمر لتحقيق الزّ  أهيل فهمالتّ 
 .لة بأعماهلمكنولوجية ذات الصّ قنيـة والتّ رات التّ طـوّ اسـتيعاب التّ 

يبادر املوظّفون لاللتحاق  غالبا أالّ  نيتوقعو م من املبحوثني أّنّ  (%16.31)يرى ما نسبته  
وتذليل العقبات واملعيقات املالية  ركةالشّ ا يدفع اإلدارة لتـوجيههم حنـو تلبية حاجات ممّ كوين ذاتيا بالتّ 
 .، كما صرّح أحد العاملنيلوظيفية واملكانية أمامهموا
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 مكافأة المجتهدين من العاملينحرص الشركة على  توّقع عدممدى  (2
حرص الشركة على مكافأة المجتهدين من توّقع عدم يوّضح إجابة المبحوثين لمدى سيادة ( 61)جدول رقم 

 العاملين
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

86 
حترص عىل ل أ توقّع من رشكتنا أ ن 

 .ماكفأ ة اجملهتدين من العاملني
 103 12 10 12 98 189 ت

7.30 6.40 % 36366 16331 1340 1330 1340 366 

 

مكافأة ركة على حرص الشّ  توّقع عدممدى اليت تقيس  ةأّن العبار  (61)  من اجلدول رقميتبنّي 
 املـــــــــــــــــــــــــــدى-ينتمي جملال  .(0.16)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ،اجملتهدين من العاملني

 . من املوافقة امرتفعة جدّ  درجةعلى  يدلّ ]3_ 0.1] اخلامس
من ، عاملنيعلى مكافأة اجملتهدين من الالشركة حترص من املبحوثني أّن  (%1.40)يرى ما نسبته 
 .له نيطتقييم والعالوات اليت ترتجم كمكسب مادي لكّل موّظف حّقق أهدافا خالل نقاط التّ 
عمله  يف اجملتهد باملوّظفاإلشادة ال حترص غالبا ب من املبحوثني أّن الّشركة (%16.31)ويرى ما نسبته 
 .مع مكافئته مبا يناسب مكان العملاملزيد  وتشجيعه لعمل

أبدا حصوهلم  يتوّقعونال  الّشركةاملوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%36.66)نسبته  يف حني يرى ما
فاجملتهد  ،ه ال حيدث فارقا كبريا بني اجملتهد والبليدنّ أ الّ إفربغم وجود نظام للحوافز على مكافآت 

ناء الثّ كر و ومن هذه احلوافز عبارات الشّ أحوج ما يكون اىل احلفز املعنوي ليدفعه لتقدمي األفضل 
 شجيعيةالتّ العالوات ، املاليةاملكافآت ،اجلوائز ، روع، وتأيت بعد ذلك الدّ ءقدير واالحتفاوالتّ 
  .قياتوالرتّ 

 بالعملذات العالقة  واأليّام الدراسّية طوير املهين حبضور املؤمتراتإتاحة اجملال للتّ أيضا 
ق بني اجملتهدين وابط ومعايري دقيقة تفرّ وفق ض ،راسةالدّ واألولوية يف مواصلة  دريبيةالتّ ورات والدّ 

  .رينواملقصّ 
 إىل جملتهدين وهو ما أّدىا جزاء ميكن ال كذلك العمل، يف ريناملقصّ  معاقبة ميكن ال هأنّ  فكما

 ىأدّ  اممّ  املرحلة تلك يف انتشرت اليت املمارسات بعض وهي مهامهم، يف رينواملقصّ  املتهاونني تقليد
 (1) .ذلك عن كثرية واألمثلة العمومية سساتاملؤ  مشاكل تراكم إىل

 

                                                 
(1)

 14-10، ص  4100، اجلزائر ، ذكره سبق مرجع ،التنظيمات وفعالية الثقافية القيم بوفلجة، غياث .- 
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 قةاتخاذ معظم القرارات المتعلّ  ن فرصةإنجاز عمل معيّ  ف المسئول عنموظّ إتاحة العدم  توّقعمدى  (3
   .المباشر هرئيس جوع إلىبالعمل دون الرّ 

ن فرصة مل معيّ ف المسئول عن إنجاز عتوّقع عدم إتاحة الموظّ يوّضح إجابة المبحوثين لمدى  (60)جدول رقم  
 :المباشر هجوع إلى رئيسقة بالعمل دون الرّ اتخاذ معظم القرارات المتعلّ 

 رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

84 

ّّ ل   جناز معل  ف املس ئول عنيتاح للمو اإ

 قةاملتعلّ  اختاذ معظم القرارات  فرصةمعنّي 

ىلابلعمل دون الرّ   .رئيسة املبارش جوع اإ

 103 00 01 03 60 384 ت

7.16 1.43 % 30383 03333 4344 36331 8363 366 

 

إجناز  ف املسئول عنوظّ امل عدم إتاحة مدى توّقعاليت تقيس  ةأّن العبار  (60)  من اجلدول رقميتبنّي 
حصلت على  ،املباشر هرئيس جوع إىلمل دون الرّ بالع قةاختاذ معظم القرارات املتعلّ   فرصةعمل معنّي 

 درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي  (0.36)متوّسط حسايب عام قدّر ب 
 .الّدراسةنة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة

بالعمل  قةالقرارات املتعلّ  ختاذيتوّقعون ا الّشركةاملوظّفني يف من املبحوثني أّن  (%8.63)يرى ما نسبته 
مفروض  املوّظفمن املبحوثني أّن  (%30.83)يف حني يرى ما نسبته  .املباشر همرئيس جوع إىلدون الرّ 

باإلجراءات  رغم معرفته منهم،خذ تعليمات أو أثناء إجنازه ألعماله الوظيفية املتابعة مـع مـسئوليه  عليه
 .بعة املتّ 

 

 :ومعلنتسلسل واضح  من خالل تهمتتّم ترقي الأن  الموظّفينمدى توّقع  (4
تسلسل واضح  من خاللأن تتّم ترقيتهم  الموظّفينتوّقع  لمدى عدميوّضح إجابة المبحوثين ( 63)جدول رقم   

 ومعلن
 

من  تهمتتّم ترقيال أن  العاملني توّقع مدىاليت تقيس  ةأّن العبار  (63)  من اجلدول رقميتبنّي  
جملال ينتمي  .(1.14) لى متوّسط حسايب عام قدّر بحصلت ع ومعلن،تسلسل واضح  خالل

 .راسةألفراد عّينة الدّ  من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4] :ثالثال املــــــدى

 رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
 المتوّسط

 بيبالحسا
 االنحراف

 المعياري 

46 

تمّت ترقية أ ل أ توقّع يف رشكتنا 

يني يف الّرتب ّّ مضن تسلسل  املو

 .واحض ومعلن

 103 43 36 11 44 46 ت

3.34 1.77 % 16331 16300 36306 3383 01318 366 
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االنتقال من رتبة اىل أخرى -قيةالرتّ  أنّ  عونيتوقّ  ممن املبحوثني أّنّ  (%16.31)يرى ما نسبته 
املعايري  نّ أ إىلويرجع ذلك ، ضمن تسلسل واضح ومعلن تتمّ  ال-ترجاقية يف الدّ وليس املقصود الرتّ 

د ن حتدّ أاليت ميكن  واملوضوعيةة قّ األفراد ليست على قدر من الدّ  ترقيةبعة يف عملية واألساليب املتّ 
 .هلامدى صالحية الفرد واستعداده 
ضمن  تتمّ ال  قيةالرتّ  أنّ  عونيتوقّ غالبا ما  أّّنممن املبحوثني  (%16.00)يف حني يرى ما نسبته 

 .العاملنيحفيز اليت جتد قبوالً من أقدم أساليب التّ  من تعترب قيةلرتّ ، فاومعلنتسلسل واضح 
تسلسل واضح  قية تتّم ضمنالرتّ  أنّ  دائما يتوّقعون يرون أّّنممن املبحوثني  (%01.18)ما نسبته 

ا بني اإلدارة والعاملني حسب األسس فق عليهدة ومتّ أسس حمدّ  ىقية علاالختيار للرتّ  يتمّ فومعلن، 
األسس تتمركز حول اجلدارة واالقدمية واملؤّهالت العلمّية ومعظم هذه  الرّتقيات،اجملازة يف الئحة 

لة يف واحلوافز املعنوية املتمثّ  ،جريف زيادة األ املادية،والرتقية جتمع بني احلوافز ، وريةالدّ  وتقارير األداء
  .االجتماعيالوضع 

 

 :ف باحترام في إطار العالقة الوظيفيةمعاملة رئيس العمل الموظّ عدم توّقع  مدى (5
ف باحترام في إطار العالقة معاملة رئيس العمل الموظّ عدم توّقع يوّضح إجابة المبحوثين لمدى ( 68)جدول رقم 

 :الوظيفية
رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

43 
يعاملين أ ن ل يف رشكتنا أ توقّع من رئييس 

ييية اليت بيننا طار العالقة الّو  .ابحرتام يف اإ
 103 120 89 25 42 45 ت

4.34 1.77 % 30360 31366 4344 04341 14316 366 
 

ف ل املوظّ مدى توّقع معاملة رئيس العماليت تقيس  ةأّن العبار  (68)  من اجلدول رقميتبنّي 
-ينتمي جملال  (0.14)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  باحرتام يف إطار العالقة الوظيفية،

 .الّدراسةنة ألفراد عيّ  من املوافقةضعيفة  درجةعلى  يدلّ  ]0.8_3.4]: اينـــــــــــــــــــــــالثّ  املدى
يف  املوظّفنييس العمل يعامل باحرتام رئأّن  عونيتوقّ  من املبحوثني أّّنم (%14.16)يرى ما نسبته 

ر قائمة ما يتصدّ  رهو أكث ئيس العملعور باالحرتام من قبل ر الشّ . إطار العالقة الوظيفية اليت بينهم
 .العامل كما صرّح أحد العاملني توّقعات

 .العمل عدم االحرتاممن رئيس  غالبا ما يتوّقعون من املبحوثني أّّنم (%30.60)يرى ما نسبته 
حيث  ،إحلاق ضرر حقيقي إىل ييؤدّ االحرتام  يكون غيابقيض، ميكن أن النّ  ىعلو 

لوك السيئ، رون يف السّ الذين يعاملون بشكل غري حمرتم يقضون وقًتا كبريًا يف العمل يفكّ  املوظّفني أنّ 
 . ونشاطهم جهدهم ويتعّمدون تقليل
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 :ما هو جديد فين لكلّ غير من الموظّ وجود مقاومة للتّ  أتوّقع (6
 :ما هو جديد غير من الموظّفين لكلّ وجود مقاومة للتّ يوّضح إجابة المبحوثين لمدى توّقع ( 64)جدول رقم 

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

40 
 من يريأ توقع وجود مقاومة للتغ 

 ما هو جديد املوّيني للكّ 

 103 67 16 69 68 101 ت
3.30 1.41 % 13,08 03,36 03,36 0,46 06,64 366 

فني من املوظّ  للّتغيريتوّقع وجود مقاومة مدى اليت تقيس  ةأّن العبار ( 64)  من اجلدول رقميتبنّي 
: ثالثال جملال املــــــدىينتمي  (1.14)حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  جديد،ما هو  لكلّ 

 .راسةألفراد عّينة الدّ  من املوافقة درجة متوّسطةعلى  يدلّ  ]1.0_ 0.4]
ّن أل، املوظّفنيري من يغوجود مقاومة للتّ عون يتوقّ  من املبحوثني أّّنم (%13.08)يرى ما نسبته 

حياهتم هتديد لنمطية سريورة  أّن الّتغيري حيمل يف ثنياه  فراد واملستويات اإلداريةاأل اعتقاد من هناك
 .ركةكما صرّح أحد اإلطارات بالشّ  ومصاحلهم القائمة الوظيفية

العمل، غم من أّن اهلدف من الّتغيري هو الوصول باملنّظمة إىل حال أفضل وحتسني ظروف بالرّ 
  .فني من املوظّ يريغوجود مقاومة للتّ  يتوّقعونال  من املبحوثني (%06.64)أّن يرى إالّ 

 
 

 

 :تطبيق الّتعّلم التّنظيمي على ةالتنظيمي التوّقعات معيقات بعد تقييم
يوّضح الّتكرارات والّنسب المئوية والمتوّسطات الحسابية واالنحراف المعياري والّرتب ( 66)الجدول رقم 

التنظيمية كمعيق للّتعّلم التّنظيمي بشركة الّتوزيع للكهرباء توّقعات إلجابة المبحوثين على العبارات المتعّلقة بال
 .ّيضوالغاز بوالية الب

رقم 
 العبارة

 المجموع أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

00 
أ توقّع أ ل يبادر املوّيون ذاتيا 

 ابللتحاق بدورات التأ هيل

 103 30 18 33 46 306 ت
3,87 3.33 1 

 
 366 1,40 33,03 34,31 16,31 14,16 % مرتفعة

00 

أ توقّع من رشكتنا أ ن ل حترص 

عىل ماكفأ ة اجملهتدين من 

يني ّّ  .املو

 103 12 10 12 98 189 ت

4,38 6.44 3 
مرتفعة 

 366 1,40 1,30 1,40 16,31 36,66 % جّدا

04 

ل يتاح للموّف املس ئول عن  

جناز معل معني فرصة اختاذ  اإ

معظم القرارات املتعلقة ابلعمل 

ىل  .رئيسة املبارش دون الرجوع اإ

 103 00 01 03 60 384 ت

 مرتفعة  0 3.00 4,10
% 30,83 03,33 4,44 36,31 8,63 366 

46 

يف رشكتنا أ توقّع أ ن ل تمّت ترقية 

يني ّّ مضن تسلسل واحض  املو

 .ومعلن

 103 43 36 11 44 46 ت

 متوّسطة 0 3.30 3,39
% 16,31 16,00 36,06 3,83 01,18 366 
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43 

يف رشكتنا أ توقّع من رئييس أ ن ل 

طار العالقة  يعاملين ابحرتام يف اإ

 .الوّييية اليت بيننا

 103 120 89 25 42 45 ت

 ضعيفة 8 3.03 2,39
% 30,60 31,66 4,44 04,41 14,16 366 

40 
أ توقع وجود مقاومة للتغري من 

 املوّيني للك ما هو جديد

 103 67 16 69 68 101 ت
 متوّسطة 3 3.03 1.14

% 13,08 03,36 03,36 0,46 06,64 366 

 مرتفعة  1.40 3.70  التوّقعات التنظيمية كمعيق للّتعّلم التّنظيمي
 

 اجتاهات العاملني جتاه استخدام الّتوّقعات أّن العبارات اليت تقيس (66)  من اجلدول رقميتبنّي 
حصلت على متوّسط حسايب عام قدّر ب  ،زسونلغا نظيمية كمعيق للّتعّلم الّتنظيمي بشركةالتّ 
نة من املوافقة ألفراد عيّ  مرتفعة درجةعلى  يدلّ  ]0.0_ 1.3]: الرّابــــــــــــــــــع املدى-جملال ينتمي  .(1.36)

 .الّدراسة
  الّتنظيمية ومجلة  عاتوقّ ببعد التّ  واملتعّلقة (66اىل الرّقم  60من الرقم )من خالل اجلداول السابقة
 :ؤّشرات املرتبطة بتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي، تبنّي امل
  درجة استخدام  فقد اّتضح أنّ  كوين،ذاتيا لاللتحاق بدورات التّ  املوظّفني مبادرةعدم  مستوىعلى

، يف عملهم نطاق الواجبات او يتعدّ أن األفراد ع من ركة تتوقّ فالشّ  ،مرتفعركة وّقع يف الشّ هذا التّ 
فهم ال يفعلون فقط ما يطلب منهم، بل يبحثون عن فرص ألخذ زمام  الّشركة، يففعلياً  ويصنعوا فرقاً 

يستطيعون العمل بشكل مستقل وال حيتاجون إىل إشراف مباشر فهم املشاكل،  املبادرة أو حلّ 
سيسهمون يف تطبيق عملّية الّتعّلم فإّنم  الّشركة ر مثل هكذا أفراد يففإذا توفّ  .ومتابعة دقيقة

 .الّتنظيمي
 

 من خالل ف مكافأهتم،أن حترص على الّشركة من  يتوّقعونال  املوظّفنياجملتهدين من اّن ن ناحية م
ذلك  مدعّوة لتعزيزركة فالشّ ، مرتفعة جّدافقد كانت استجابات العاملني راسة امليدانية، معطيات الدّ 

ة، وحسب مقابالتنا الّسلوك الذي يصّب مباشرة حنو دعم التفّوق واالمتياز يف جمال العمل واملنافس
استحداث نظام حوافز يكفل  ضرورةركة ملزمة بفالشّ  للمجتهدين،فقد غاب التحفيز واملادي واملعنوي 

اإلجيابية، وتتفادى هجرة تائج بالنّ  ركةالشّ ف اجملتهد مواصلة جهوده وعطاءاته مبا يعود على للموظّ 
 .الكفاءات

  يف إطار العالقة  من طرف رؤسائهم باحرتام واامليعال أن  املوظّفني توّقعأّما ما ارتبط مبؤّشر
واضحا من خالل  وكان، ضعيفة ت استجابات العاملني بدرجةجتمعهم، فقد جاءالوظيفية اليت 
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فهو جيعل العامل  ،الّشركةة سلوكيات يثبت صحّ ذا راسة امليدانية، أّن شعور االحرتام همعطيات الدّ 
، ويتعاون بشكل أكرب مع اآلخرين، وأكثر مرونةهلا،  ياموالو ته، أكثر ارتياًحا وأكثر امتنانًا لشرك

 .أفضلأداًء  يويؤدّ 
 فقد جاءت  ،ومعلنضمن تسلسل واضح  ترقيتهم ال تتمّ توّقع العاملني أّن  وبغرض الّتعّرف على

املعايري  ييراع نأ يسعى جاهداركة نظيمي للشّ التّ الفضاء فمتوّسطة، استجابات املوظّفني بدرجة 
 .التيف حدود املؤهّ قيات خاّصة تلك اليت تتّم للرتّ  ةاملوضوعياملتخذة 

  خبصوص مقاومة التغيري كانت استجابات املبحوثني متوّسطة، الرتباطها بنمط حياة االفراد
 . واخلشية على مصاحلهم

 ّشركة نظيمية يف الالتّ  التوّقعاتتائج اليت ارتبطت جبملة من املؤّشرات املتعّلقة ببعد من خالل النّ  اإذ
 :نظيميفقد أمكن إدراك سيادة مؤّشرات من شأّنا إعاقة تطبيق الّتعّلم التّ 

 .حترص على مكافأة اجملتهدين من املوظّفني أالأتوّقع من شركتنا  
ال يتاح للموظف املسئول عن إجناز عمل معني فرصة اختاذ معظم القرارات املتعلقة بالعمل دون  

 .الرجوع إىل رئيسة املباشر
 أال يبادر املوظفون ذاتيا بااللتحاق بدورات التأهيلأتوّقع  

 يعين بأنّ ممّا  احملالألفراد الّعينة على فقرات هذا  المرتفعةوعليه وبالّنظر لدرجة االستجابة 
عات اليت يتوّقعها املوظّفني من الّشركة وما تتوّقعه الّشركة من املوظّفني العاملني هبا يف بيئة العمل وقّ التّ 

ليت قد تدّل على وجود درجة مرتفعة من املعيقات حالت دون تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف ، واضعيفة
  .البيض –شركة توزيع الكهرباء والغاز 

تائج الّسابقة فإّن ما ميكن اخلروج به من خالل مجلة املؤّشرات املتعّلقة ببعد كاستنتاج عام للنّ و 
ّتنظيمي يف الّشركة فقد تبنّي أّن ما تتوّقعه الشركة من التوّقعات الّتنظيمية كمعيق لتطبيق الّتعّلم ال

ركة كالتحفيز املاّدي واملعنوي وما يتوّقعه العاملني من الشّ  غائبالّتحفيز العاملني كسلوك املبادرة و 
وكذا وجود جو يسوده االحرتام  للكفاءاتممّا شّكل عامل نزيف وجّو طارد  أيضاللمجتهدين غائب 

وأيضا وجود آلية موضوعية للتدرّج يف السّلم الوظيفي بعيد عن املقتضيات  سواملرؤو بني الرئيس 
 .اتية غري العلمّيةالذّ 
وجود معيقات متعّلقة بالتوّقعات ابع والقائل بصّحة االفرتاض اجلزئي الرّ  إثباتوبالتايل ميكن -

 .البيض – نظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغازحتول دون تطبيق الّتعّلم التّ  ةالتنظيمي
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 بشركة ّتوزيع مجال الثّقافة الّتنظيميةتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي في  معيقات تقييم درجة
 .البّيض-الكهرباء والغاز 

يوّضح المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والّرتب إلجابة المبحوثين على العبارات المتعّلقة ( 64)الجدول رقم 
 البّيض مرتّبة تنازليا-بشركة ّتوزيع الكهرباء والغاز  مجال الثّقافة الّتنظيميةلم التنظيمي في تطبيق التع معيقات بدرجة

 المجـــــــــــــــــــــــــــــــال لّرقما
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الّتطبيق الّرتبة المعياري

 متوّسطة الثّالثة 3.13 0.43 التنظيمية القيم 3
 متوّسطة الرابعة 3.03 0.40 نظيميةالت المعتقدات 0
 مرتفعة الثّانية  3.13 1.38 التنظيمية األعراف 1
 مرتفعة األولى 3.08 1.36 التنظيمية التوقعات 0

طة 3.04 1.33 األداء الكلي  متوس 
جبملة من املؤّشرات املتعّلقة بطبيعة الثقافة الّتنظيمية السائدة يف  ارتبطتتائج اليت من خالل النّ 

البيض وحتديدا ما تعّلق بوجود معيقات لتطبيق الّتعّلم الّتنظيمي مرتبطة –ركة توزيع الكهرباء والغاز ش
 .التنظيميةبالقيم واملعتقدات واألعراف والّتوقعات 

  فإنّهكمعيقات ائدة  السّ درجة استجابة العاملني املتوّسطة جتاه القيم التنظيمية  إىلوعليه وبالّنظر 
الّتعّلم  تطبيق دون حالت املعوقات من متوسطة درجة وجود على تدلّ  النتيجة ذهه ميكن القول أنّ 

معايري حتكم سلوك االفراد،  على العمل بيئة يفمتوّسط تفاهم وتدّل أيضا على وجود  ،الّتنظيمي
 .تطوير إىل حباجةهذه القيم  حيح واخلطأ، وأنّ مييز بني الصّ من التّ  املوّظفمتكن  وقواعد وتوّجهات

 نظيمية الّسائدة  درجة استجابة العاملني املتوّسطة جتاه بعد املعتقدات التّ  إىلليه وبالّنظر وع
 دون حالت قاتياملع من متوسطة درجة وجود على تدلّ  النتيجة هذه كمعيقات فإنّه ميكن القول أنّ 

 املشرتكة فكاراألحول  العمل بيئة يفوتدّل أيضا على وجود تفاهم متوّسط  ،الّتعّلم الّتنظيمي تطبيق
املعتقدات هذه  وأنّ  الشركة، يف التنظيمية واملهام العمل إجناز وكيفية االجتماعية العمل واحلياة لطبيعة
 .تطوير إىل حباجة
  نظيمية يف عراف التّ جبملة من املؤّشرات املتعّلقة ببعد األدرجة استجابة العاملني املتوّسطة املرتبطة

وتدّل أيضا على  ،الّتعّلم الّتنظيمي تطبيق دون حالت قاتياملع من ةمرتفع درجة وجود بيّنتالّشركة 
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غري مكتوبة وواجبة االتباع، يلتزم هبا  نعلى معايري غالبا ما تكو  العمل بيئة يفضعيف تفاهم وجود 
الّشركة حباجة إىل أن  وأنّ العاملون يف شركة توزيع الكهرباء والغاز على اعتبار أّّنا مفيدة للمنّظمة، 

 .املعايريهذه بىّن تت
  درجة وجود بّينت الّتنظيمية توّقعاتال لفقرات جما على الّعينة فرادأل املرتفعةدرجة االستجابة 

 يفوتدّل أيضا على وجود تفاهم ضعيف  ،الّتعّلم الّتنظيمي تطبيق دون حالت املعوقات من مرتفعة
وما تتوّقعه الّشركة من املوظّفني العاملني  التوقعات اليت يتوّقعها املوظّفني من الّشركةعلى  العمل بيئة
 .هبا 

 ةبدرج جاء قدنظيمية قافة التّ املتعّلقة بالثّ  قاتيللمع العام طاملتوسّ ّن أ (64) رقم اجلدول يبنّي 
على وجود  تيجةتدّل هذه النّ  (1.44) قدرهباحنراف معياري و  (3.17)حسايب قدره  طمبتوسّ  ،ةطمتوسّ 
 -يف شركة توزيع الكهرباء والغازالّتنظيمي تطبيق الّتعّلم  دون حالت تقاياملع من طةمتوسّ  درجة

 بشكل اعمةدّ غري  تنظيمية ثقافة وجود إىل أيضا تيجةالنّ  هذه تشري قد اآلخر رفالطّ  وعلى ،البّيض
 تعطي قد قاتياملع هذه من طةمتوسّ  درجة وجود ولكن وممارسة، مفهوما الّتعّلم الّتنظيمي لتبينّ  مطلق
 . والعمل باجلدّ  منها صخلّ التّ  حماولة إىل جيًدا رامؤشّ 

 جاءت قافة التنظيميةالثّ معيقات الّتعّلم الّتنظيمي املتعّلقة ب جمال فقرات ىعل نةالعيّ  أفراد ستجاباتا-
 يالءم مبا لتطويرها هاداخل فنياملوظّ  اهب يلتزمكة عمل الشّر  بيئة يف دور هلا أنّ  مما يعين متوسطة بدرجة

قافة طبيعة الثّ صّحة االفرتاض القائل بأّن إثبات  ميكن ذكر ما على وبناء .الّتنظيميالتعّلم تطبيق 
 . الّتنظيميالبيض تعيق تطبيق الّتعّلم - والغاز الكهرباء ائدة يف شركة ّتوزيعالّتنظيمية السّ 
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 :راسة نتائج الدّ 
لمعيارية والّرتب لمعيقات تطبيق التعلم التنظيمي بشركة سونلغاز يوّضح المتوّسطات الحسابية واالنحرافات ا( 91)جدول 

 البّيض مرتّبة تنازليا-

 درجة الّتطبيق الّرتبة االنحراف المعياري المتوّسط الحسابي المجـــــــــــــــــــــــــــــــال الّرقم

ّعلم ألاحادي الحلقة 3
ّ
 متوّسطة الثّالثة 3.06 1.13 الت

 متوّسطة  الثّانية 3.03 1.04 ميالهيكل التنظي 0
 القيادة  1

ّ
 مرتفعة األولى  3.18 1.46 نظيميةالت

نظيمية 0
ّ
قافة الت

ّ
 متوّسطة الّرابعة 3.04 1.33 الث

ّية
ّ
 متوّسطة 1.40 1.13 الدرجة الكل

 
 البيض؟-والغاز لكهرباءا وزيعتّ كما يراه العاملون بشركة   نظيميم التّ علّ التّ  ما درجة تطبيق 

 

 :لفرضّية الّرئيسية األولى مفادهاا -
 .مرتفعة بالمؤّسسة الجزائريةدرجة تطبيق الّتعّلم التّنظيمي 
 

 :ويتفرّع عن هذه الفرضية األوىل الفرضّيات اجلزئية التالية
I.  مرتفعة البيض-والغاز لكهرباءا وزيعتّ بشركة  االستراتيجيدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال. 

 هذه من فرضّيات الفرضّية الفرعّية األوىل مبحتوى تتعّلق واليت سابقا مّت عرضها اليت جالّنتائ تدلّ 
الّدراسة مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق الّتعّلم  الفاعلة، الذين مشلتهم األطراف أنّ  الّدراسة

 .متارس بصورة مرتفعة الّتنظيمي يف اجملال االسرتاتيجي بصورة متوّسطة وإّن كانت أغلبية الّسلوكيات
اجملال  يفالّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض  نستنتج أّن درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي بشركة

درجة تطبيق الّتعّلم : فالفرضّية اجلزئية األوىل اليت مفادها وبالّتايل االسرتاتيجي مورس بدرجة متوّسطة
 .مل تتحّقق مرتفعةوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض بشركة التّ  المجال االستراتيجيالّتنظيمي يف 
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II.  متوّسطة البيض-والغاز لكهرباءا وزيعتّ بشركة  الّتنظيميدرجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال. 
 هذه من فرضّيات الثانيةالفرضّية الفرعّية  مبحتوى قتتعلّ  واليت سابقا عرضها متّ  اليت تائجالنّ  تدلّ 

مييلون إىل استخدام سلوكات باعثة لتطبيق الّتعّلم  الّدراسة ممشلته الذين ،الفاعلة األطراف أنّ  ةالّدراس
 .الّتنظيمي بصورة متوّسطة الّتنظيمي يف اجملال

يف  الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي بشركة أنّ  نستنتجومنه  
درجة تطبيق : وبالّتايل فالفرضّية اجلزئية الثاّنية اليت مفادها رجة متوّسطةاجملال الّتنظيمي مورس بد

 .متوّسطة قد حتّققت الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال الّتنظيمي بشركة
 

III. متوّسطة بيضال-والغاز لكهرباءا وزيعتّ بشركة  درجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال الثقايف. 
مع  وأفرادها، مةللمنظّ  هنيةالذّ  ماذجوالنّ  األساسية االفرتاضات لتغيري يسعى ال وتيينرّ  معلّ توجود ّ 
 .إداري دميقراطي يف بيئة العمل جوّ  بتواجد ةة حسنة مرتبطعالقات عامّ  وجود
ة من خالل العامّ اته مالمح العالقات حيمل يف طيّ  هبذا املؤّشر الذي مهتّمة البّيض- سونلغاز شركة

ركة بالوعي حتّلي موظّفي الشّ مع ضرورة  املوظّفني تبىن بصفة بطيئة ما بني الثقة حماولة بناء عالقات
 .سويقي للمفهوم التّ  الكامل

درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف اجملال الثقايف مورس  أنّ  نستنتج( 43)من خالل اجلدول رقم
درجة تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف اجملال : ة اجلزئية الثالثة اليت مفادهاوبالّتايل فالفرضيّ  بدرجة متوّسطة

 .قد حتّققت متوّسطة الّتوزيع للكهرباء والغاز بوالية البّيض بشركة الثقافي
بشركة ّتوزيع أّن درجة تطبيق الّتعّلم التنظيمي  استنتجنا( 35)ومنه ومن خالل اجلدول رقم

درجة : فالفرضّية العامة األوىل اليت مفادها وبالتّايل متوّسطةبدرجة مورس البّيض -الكهرباء والغاز 
 .البّيض مرتفعة مل تتحّقق-تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي بشركة ّتوزيع الكهرباء والغاز 

 .الّتنظيمي معيقات تنظيمية ال تساهم في تطبيق الّتعّلم بالمؤّسسة الجزائريةهل تتوافر  
 ،(1.13)متوسطة   بدرجة   جاء للمعيقات ككل قد العام ملتوسطأّن ا( 46)يبنّي اجلدول رقم 

 دون حالت على وجود درجة متوّسطة من املعيقات تدّل هذه النتيجة ، (3.04) وباحنراف معياري قدره
 بشكل الّداعمة الّتنظيمية ثّقافةلل وجود ضعيف إىل تشري اآلخر على الطّرف تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي،

 تعطي قد املعيقات هذه من درجة متوّسطة وجود لكن وممارسة، مفهوما عّلم الّتنظيميالتّ  لتبيّن  مطلق
  .والعمل باجلدّ  منها التخّلص إىل حماولة جيًدا مؤّشرا
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 متعلّ  أم الحلقة؟ أحادي متعلّ  هو هل-؟  بالمؤّسسة الجزائريةالمتوافر  نظيميالتّ  ما نوع الّتعّلم-
 ثنائي؟

 الّتعّلم أحادي احللقة بدل الّتعّلم ثنائي احللقة ال يساند تطبيق الّتعّلمانشغال العاملني بتحقيق  -1
 .الّتنظيمي

ّن هذا الّتعّلم مازال قيد وأ بدرجة متوّسطة أحادي احللقة  نظيميمؤّشرات لوجود الّتعّلم التّ  هناك
ضمن إطار االستخدام، وهو يشري إىل تصحيح األخطاء املكتشفة بواسطة االسرتاتيجيات الّتنظيمية 

م عندما تكتشف األخطاء ويتّم تصحيح مسارها من دون ثابت ومعايري حمّددة؛ فاملؤسسة تتعلّ 
املساس بسياساهتا وأهدافها، وهذا الّنمط من الّتعّلم يضيف قاعدة معرفية جديدة إىل أنشطة املؤّسسة 

اسات املرسومة واألهداف من أجل تقوية اختصاصها وزيادة كفاءهتا وفاعليتها، وال يطالب بتغيري الّسي
: واليت مفادها حتققت الفرضية الثانية ذلك فقدب و .القائمة، وإمّنا يساهم يف عملية حتقيقها بسهولة

 بدل الّتعّلم ثنائي احللقة ال يساند تطبيق الّتعّلم الّتعّلم أحادي الحلقةانشغال العاملني بتحقيق 
 .الّتنظيمي

 ؟ بالمؤّسسة الجزائريةي تطبيق الّتعّلم التّنظيمي هل تساهم طبيعة الهيكل التنظيمي ف-
البيض معيقات متعّلقة بطبيعة اهليكل -والغاز الكهرباء يواجه تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي بشركة ّتوزيع -2
 نظيميالتّ 

صياغة رؤيتها واسرتاتيجيتها بإشراك املوظّفني، وتفويض غري كاف ل ااإلدارة العليا ال تعّزز جهود
رقابة مركزية حمكمة ممارسة من قبل اإلدارة العليا على القرارات هناك أيضا و  األعمالسري للموظّفني ل

ركة حمّل الّدراسة تعتمد على املركزية يدّل على أّن الشّ  اوهذ. نياالدّ خذها املستويات اإلدارية اليت تتّ 
ة تنظيمية غري حمّفزة بتفويض قليل لصنع القرار، مع وجود بيئ نلتسيري مهامها، واليت غالبا ما تقرت 

ا معيقة أّنّ فاعل االجتماعي، هذا فضال عن للمشاركة العّمالية، وغري مساندة لعملية االتصال والتّ 
ذلك اخنفاض قيمة االحنراف املعياري  مويدع. الّشركة حمّل الدراسة دعم تطبيق الّتعّلم التنظيمي يفل
 .بعد املذكورممّا يؤّشر اتساق إجابات املبحوثني خبصوص ال (3.01)

ميكن  هومن. متوّسطة من الّرمسية وختّصص عايل ومستوى متوّسط من التعقيد اهليكلي ةدرج
القول أّن هناك درجة متوّسطة من املعيقات املرتبطة بطبيعة اهليكل التنظيمي للّشركة ال تدعم تطبيق 

 .الّتعّلم الّتنظيمي
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 الّتنظيمي؟ تساهم في تطبيق الّتعّلم ةبالمؤّسسة الجزائري نظيميةالتّ طبيعة القيادة  هل-
البّيض معيقات متعّلقة  بوالية والغاز للكهرباء الّتوزيع يواجه تطبيق الّتعّلم التّنظيمي مبديريّة -4

 .بالقيادة الّتنظيمّية
 عامل غياب إىل من الوعي مبفهوم القيادة، إضافة وى عالر على مستالقيادية ال تتوفّ  املنظومة أنّ  -
أخرى  شركات حنو ملقدرات وكفاءات الّشركة متّخض عنه نزيف ممّا املبدعني لألفراد ثمنيتّ وال حفيزالتّ 

للّتعبري  الّشركة للعاملنيقيادة وعدم حماولة االحتفاظ هبا، وجود حالة هجينة بني الّتشجيع والّتثبيط ل
إسناد ب موضوعية مرتبطة آلية غياب كذلك. عن رأيهم بصراحة مبا يتعّلق حبّل مشكالت العمل

 والكفـاءة، هناك توّجه من القيادة للوم اآلخرين ممّاكـوين على أسـاس معيـار التّ  القيادية تتمّ املراكز 
اجتاه  هنالك أنّه ليس اكم  .واملهينخصي عيدين الشّ ي إىل ظهور عالقات مسمومة على الصّ يؤدّ 

غياب  كوكذل .املوظّفنير ثقافة تسهم يف ّناية األمر حنو تطوي يف سعي الّشركة لتعزيز ممارسات واضح
 .الثّقة بني القيادة واملوظّفني تكبح االبتكار

 عليه يّتضح أّن مستوى القيادة التّنظيمية كمعيق للّتعلم الّتنظيمي جاء مرتفعا يف الّشركة حمّل  ءوبنا
ي البالغة ويدعم ذلك قيمة االحنراف املعيار . الدراسة ممّا ميكن اعتباره معيقا وغري مساند للّتعّلم

فالفرضية القائلة بوجود معيقات  هومن. ممّا يعين تقارب إجابات املبحوثني وقّوة اتساقها، (3.18)
 .مرتبطة بالقيادة التنظيمية حتّققت

 

 التّنظيمي؟ تعيق تطبيق الّتعّلم المؤّسسة الجزائريةهل هناك ثقافة تنظيمية في -
قافة البّيض يواجه معيقات متعّلقة بالثّ -ب والغاز ءالكهربا توزيع تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي بشركة -3

 .ائدةالّتنظيمّية السّ 
 
 

املتعّلقة بالثقافة التنظيمية ال سيما تلك املعيقات املرتبطة بالقيم  قاتيللمع العام املتوسطإّن 
 (1.33)حسايب قدره  مبتوسط متوسطة ، بدرجة   جاء قد. واملعتقدات واألعراف والّتوقعات التنظيمية

 دون حالت املعوقات من متوسطة درجةعلى وجود  تدّل هذه النتيجة ،(3.04) قدرهباحنراف معياري و 
 قد املعوقات هذه من متوسطة درجة وجود ولكن ،البّيض-الّتنظيمي يف شركة سونلغازتطبيق الّتعّلم 

 .والعمل باجلدّ  منها صالتخلّ  حماولة إىل جيًدا مؤّشرا تعطي
بأنّه ميكن اإلجابة على التساؤل الثالث بالقول أّن هناك ثقافة  االستنتاج ميكن ذكر ما على وبناء

 .الّتنظيمي البيض تعيق تطبيق الّتعّلم– تنظيمية يف شركة سونلغاز
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I. البّيض ال يواجه معيقات متعّلقة بالقيم -ب والغاز الكهرباء توزيع تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي بشركة
 .ائدةالّتنظيمية السّ 

 وتوّجهات معايري حتكم سلوك األفراد وقواعد على تبيّن  ال تساند بشكل مطلق  عمل بيئة
نظيمي هو نتيجة الّتعّلم التّ  ومما ال شّك فيه أّن تطبيقحيح واخلطأ، مييز بني الصّ من التّ  املوّظفن متكّ 

ّسائدة يف مباشرة من نتائج احلرص على تنفيذ القيم الّتنظيمية الّسائدة ، وهنا تربز إحدى القيم ال
من  الّشركة وهي ضرورة الّتطوير املستمر من املستوى الفردي واجلماعي للموظّفني، والذي ال يتّم إالّ 

راسة الدّ  حملّ ركة نظيمي يف الشّ الّتعّلم التّ  تطبيق تدعماليت  خالل الّتعّلم املستمر و الّدورات الّتكوينية
 .يم التّنظيمية الّسائدة فيهاممّا يستلزم حرص الّشركة واستمرارها يف تنفيذ الق

لبعد القيم الّتنظيمية كمعيق للّتعّلم  لمتوّسطةوعليه فإنّه وبالّنظر إىل درجة استجابة املبحوثني ا
معيقات متعّلقة بالقيم  صّحة االفرتاض اجلزئي األّول والقائل بعدم وجود نفيميكن  فإنّهالّتنظيمي، 

 .البّيض –نظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز حتول دون تطبيق الّتعّلم التّ  ةالّتنظيمي
 

II.  حتول دون تطبيقه يف شركة  ةالّتنظيمي املعتقدات بقات متعّلقة ينظيمي معالتّ  تطبيق الّتعّلميواجه
 البّيض –توزيع الكهرباء والغاز 

واليت  لبعد املعتقدات التنظيمية، وعليه فإنّه وبالّنظر اال درجة استجابة املبحوثني املتوّسطة،
قد تدّل على وجود درجة متوّسطة من املعيقات حالت دون تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف شركة توزيع 

عمل ال تساند  بيئة البيض، وعلى الطرف االخر قد تشري هذه النتيجة اىل وجود –الكهرباء والغاز 
 إجناز وكيفية جتماعيةاال العمل واحلياة لطبيعة املشرتكة األفكارحول  تفاهمتبيّن  علىبشكل مطلق 

 الشركة وحتتاج اىل تطوير مما يساعد على تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي  يف التنظيمية واملهام العمل
وجود معيقات متعّلقة باملعتقدات وبالتايل ميكن إثبات صّحة االفرتاض اجلزئي الثاين والقائل ب-

 البيض – حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع الكهرباء والغاز ةالتنظيمي
 

III.  حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع  ةباألعراف التنظيميقات متعّلقة ينظيمي معالتّ  تطبيق الّتعّلميواجه
 البيض –الكهرباء والغاز 

 فنياملوظّ  احملور، مبعىن أنّ  هذا فقرات على المرتفعةفني درجة استجابة املوظّ  إىلوعليه وبالّنظر 
أعراف واليت قد تدّل على وجود درجة مرتفعة من املعيقات حالت مبعايري و  العمل بيئة يف ال يلتزمون

  .البيض –دون تطبيق الّتعّلم التنظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز 



  
نظيمي                              

ّ
م الت

ّ
عل

ّ
    القسم امليداني للّدراسة :الّرابع الفصل  معيقات تطبيق الت

- 285 - 

 

 

وجود معيقات متعّلقة مبمارسة األعراف صّحة االفرتاض اجلزئي الثالث والقائل ب إثباتوبالتايل ميكن 
 .البيض –نظيمي يف شركة توزيع الكهرباء والغاز حتول دون تطبيق الّتعّلم الت ةالتنظيمي

 

IV.  حتول دون تطبيقه يف شركة توزيع  ةبالتوّقعات الّتنظيميقات متعّلقة ينظيمي معالتّ  تطبيق الّتعّلميواجه
 البّيض –الكهرباء والغاز 

يق ما ميكن اخلروج به من خالل مجلة املؤّشرات املتعّلقة ببعد التوّقعات الّتنظيمية كمعيق لتطب
الّتحفيز غائب الّتعّلم الّتنظيمي يف الّشركة فقد تبنّي أّن ما تتوّقعه الشركة من العاملني كسلوك املبادرة و 

ركة كالتحفيز املاّدي واملعنوي للمجتهدين غائب أيضا ممّا شّكل عامل وما يتوّقعه العاملني من الشّ 
الرئيس واملرؤوس وأيضا وجود آلية نزيف وجّو طارد للكفاءات وكذا وجود جو يسوده االحرتام بني 

 .اتية غري العلمّيةموضوعية للتدرّج يف السّلم الوظيفي بعيد عن املقتضيات الذّ 
وجود معيقات متعّلقة بالتوّقعات ابع والقائل بصّحة االفرتاض اجلزئي الرّ  إثباتوبالتايل ميكن -

 .البيض –لكهرباء والغاز نظيمي يف شركة توزيع احتول دون تطبيق الّتعّلم التّ  ةالتنظيمي
 جمال معيقات الّتعّلم الّتنظيمي املتعّلقة بالثّقافة التنظيمية جاءت فقراتى عل نةالعيّ  أفراد ستجاباتا-

 يالءم مبا لتطويرها هاداخل هبا املوظّفني يلتزمعمل الشرّكة  بيئة يف دور هلا أنّ  مما يعين متوسطة بدرجة
قافة طبيعة الثّ إثبات صّحة االفرتاض القائل بأّن  ميكن ذكر ما لىع وبناء .تطبيق التعّلم الّتنظيمي

  .الّتنظيميالبيض تعيق تطبيق الّتعّلم - والغاز الكهرباء ائدة يف شركة ّتوزيعالّتنظيمية السّ 
 

 
 يمكن هاهنة، فإنّ الرّ  راسةمنه الدّ  انطلقت الذي ئيسيالرّ  ؤالالسّ  على وإجابة ةعامّ  وكنتيجة إذا

على معيقات تنظيمية ال تساهم في  المؤّسسة الجزائريةبتوافر  القائل العام راضاالفت قبول
 .التّنظيم،وبأّن درجة تطبيقه متوّسطة تطبيق الّتعّلم
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 :خاتمة البحث
نظيمي يف م الت  عل  واليت تبحث يف موضوع معيقات تطبيق الت   اهنةالر   راسةالد  قد حاولت هذه 

م عل  الت   ن  أمفادها  ةعلى قناع تأسيسانظيمي م الت  عل  مستوى تطبيق الت   ةمعرفحاولت  اجلزائرية، سةاملؤس  
موال برؤوس األ قةمتعل  ه تطبيقه ليست واملعيقات اليت تواج ،اجلزائرية سةباملؤس  نظيمي موجود الت  

 .معل  ز والت  مي  والت   املنافسةيف ة ورغب وتدريب وتكوين ةما هي مشكله كفاء بقدر كنولوجيةالت  والوسائل 
 ،ظري الذي اشتمل على فصليالن   اهحتديدا يف شق  و  ،راسةالد   يف ضوء هذه وعليه فقد تبي   

ة وال حىت فت  ةبدق   مصطلحه إثبات أصلحوال حال من األ ي  أنظيمي ال ميكن بم الت  عل  معىن الت   ن  أ
م عل  الت   ن  أو  نظيميالت  م عل  الت   ةىل نظريإفراد يعترب منفذا الزما للعبور م األتعل  وآلية بعاد أفهم  ن  أو  ،هظهور 

 إلجنازكوسيله   افعيةالد  وكذا  ،املرتبط بالوقت املناسب ضجكالن   ةناهلادف ال حيدث دون شروط معي  
  الستعدادا خرياأيف وجود املثري و  اتز لالستجابعز  متكرار ك املمارسةوهناك  ،ةدحمد   ةهداف تعليميأ

 .ن الفرد من حتصيل اخلربات واملهاراتضج ميك  ىل مستوى من الن  إللوصول  كشرط
مات تبحث عن جعل املنظ   واشتداد املنافسةعمال األ بيئةيف  قنيةالت   أن  تسارع كما تبي    

ومن بي ما ، البشريةستخدام االفضل للموارد الاو ز مي  نتاج والبحث عن الت  اإل لزيادةب جديده ساليأ
لنا  موح د حيق قطار نظري إعب حتديد ه من الص  ن  أيضا أ وتبي   .نظيميم الت  عل  ي بالت  ليه ما س  إت أجل
سم اليت تت   البشرية بيعةوالط   دبالفر  مرتبطهذا اجملال  مات كوناملنظ  نواع أنظيمي يف خمتلف م الت  عل  الت  
 .نظرياته بعضو  هيرات تبن  مرب   ،للت عل م ارخيير الت  طو  ت  إىل ال شارةاإلمن  كان البد  ف ؛بقل   والت  غري  بالت  

 ارتباطهو دراكه لذاته إخالل من نظيمي الواقع الت   على تشكيل ةقدر  أن  للفرد  " singe" أوضح سينج
 .معل  هلذا الت   كأساس واخلربةاملعلومات  ةقيموإدراكه ل نظيميةالت   بالبيئة
 ولقد تبي   .الهتمام بها وأبعاد وعواملخواص من نظيمي م الت  عل  ساسيات الت  أحاولنا حصر  

 املعرفةخلق  علىع عمل تشج   بيئةب نظيمي يتطل  م الت  عل  تطبيق الت   ن  أ راسةالد  يضا يف ضوء هذه أ
نظيمي اهليكل الت  ب الو  أ املتعل قة  املرتكزات من ةتوفري مجل جباستو  ما ،استمراريهبمها ونشرها وتعل  

هذا اهليكل . هوخارج نظيمالت  داخل  املعلومةاالتصال وانسياب  ةل عمليالذي يسه  و  مركزيةبالال  ز املتمي  
القيام  على ةقادر مالئمة و  ةتنظيمي   ةقياد ثانيا ث   ،معل  الت   ةلدعم عملي   روريةالض  ليات اآل هم  أيعترب من 
 ةثقاف ثالثا ألداءاتقومي و ال تصال الفع  االو  لطةالس  يف صنع القرار وتفويض  واملشاركة غري  ات الت  بعملي  
من  ةجمموع الواحدنظيم عضاء الت  أشارك هبا تنظيمي يطار سياقها الت  إيف  ةز ومتمي   ةقوي   ةتنظيمي
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بادل املفتوح سمح بالت  وتنظيمي م الت  عل  الت  تدعم حتقيق اليت عراف و عات واألوق  والت   االعتقادات والقيم
 .فكار للمعلومات واأل
 العلمية املعرفةكتساب ال افر اجلهود ظنظيمي املتكامل هو تم الت  عل  الت  أن    كذل كما تبي  

واالرتقاء  طورالت  ق وظيف الذي حيق  وتوزيعها ونقلها وحفظها وتغذيتها وتوظيفها الت   صةاملتخص   والعملية
 .مةباملنظ  
ا س ؛على ما سلف من مفاهيموتأسيسا  اهنةالر   راسةالد  هذه  ن  إ  تواجه معيقاتال ريب أّن 
 ميكنالعناصر اليت تقع خارج حدودها واليت  اليت تشمل كل   ةالبيئكهدافها  أحتول دون حتقيق ة تنظيمي
        .وتتأثرر اغ فهي تؤث  ال تعيش يف فر  ةاملنظمف ،او على جزء منها ككل    ةمعلى املنظ   تأثريايكون هلا  أن

اليت  امليدانية تأيت الد راسة ،اجلزائرية باملؤس سةنظيمي م الت  عل  بغرض الكشف عن معيقات تطبيق الت  
 كأدواتت  جال  الوثائق والس  و  واملقابلة االستمارةنت وتضم   .حليلياعتمدت على املنهج الوصفي الت  

ين كانت أمن امليدان  ةلتحصيل البيانات املستقا حصائيةاإلساليب االعتماد على األ ت   حبثي ة، كما
 .الفردهي  األساسيةحليل وحده الت  
شاط الن   طبيعة وقد كانت ،ضالبي   بواليةبشركه توزيع الكهرباء والغاز  امليدانية الد راسةجريت أ

 ،وتوزيعها املعرفةمن امتالك بقدر كبري  اليت تتمي ز خمرجاهتا طبيعةوكذا  ،ختيارهاال االذي متارسه سبب
ميع العاملي من جلامل احلصر الش  هي  الد راسة ةنعي   ،عل مكوين وتطبيق الت  دريب والت  آلية للت  وجود و 
 .عامال 543م والبالغ عددهم ال حتك  عم  و ال تقنيي عم  و داريي إ

 :بّينتوّصلت الّدراسة الّراهنة إلى مجموعة من النتائج استندت على خمسة محاور أساسية أين ت
  قد اآلخر رفالط   وعلى الت نظيمي،تطبيق الت عل م  دون حالت قاتياملع منمتوس طة  درجةوجود 

 الس ؤال على إجابة .والعمل باجلد   منها صالتخل   اولةحمل جيًدا مؤش را وجود إىل تيجةالن   هذه تشري
البي ض على -بتوافر شركة سونلغاز ميكن اجلزم الر اهنة، فإن ه منه الد راسة انطلقت الذي الر ئيسي

 .الت نظيمي معيقات تنظيمية ال تساهم يف تطبيق الت عل م
 الث نظيمي في المجاالت الثّ م التّ علّ تطبيق التّ  مستوى أن   إىل راسةالد   نتائج أشارت

 بصورة شريي ، مم اوالقليلة طةاملتوس   طبيقالت   درجة ضمن كانت قافي،االستراتيجي والتّنظيمي والثّ 
املوظ في بالش ركة  نظر من وجهةنظيمي م التّ علّ تطبيق التّ درجة  يف القصور من نوع وجود إىل ةعام  

 تشجيع ةقل   إىل تيجةهذه الن   تعزى وقد طبيق املرتفعة ،الت   درجة إىل تصل مل أّنا حيث حمل  الدراسة
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 املوارد تنمية على تركيزها لقلة جعرا يكون ذل  ورمبا فيها، ترسيخ أبعاد الت عل م الت نظيمي  على الش ركة
 العلمية وقدراهتم مهاراهتم لتنمية املتاحة مجيع اإلمكانات وتسخري ،يف الش ركة العاملة البشرية
 على سواء عملهم جمال يف املتسارعة التطورات من مواكبة متكنهم إبداعية أفكار وتقدمي والعملية،
 .أو احمللي اإلقليمي أو العاملي املستوى

 ن  هذا الت عل م مازال وأ بدرجة متوس طة أحادي احللقة نظيميالّتعّلم التّ نوع مؤش رات لوجود  اكهن
قيد االستخدام، وهو يشري إىل تصحيح األخطاء املكتشفة بواسطة االستاتيجيات الت نظيمية وهذا 

تصاصها وزيادة  الن مط من الت عل م يضيف قاعدة معرفية جديدة إىل أنشطة املؤس سة من أجل تقوية اخ
ا يساهم يف عملية  كفاءهتا وفاعليتها، وال يطالب بتغيري الس ياسات املرسومة واألهداف القائمة، وإّن 

 .وجود ضعيف ألسلوب الت عل م ثنائي احللقةسج ل  بسهولة، كماحتقيقها 
  يق الت عل م للش ركة ال تدعم تطب نظيميالهيكل التّ هناك درجة متوس طة من املعيقات املرتبطة بطبيعة

بدرجة عالية بنية هيكلي ة مرتبطة بوجود منظومة اتصالية مرنة مساندة، ممارسة وجود  .الت نظيمي
 وال تعز ز جهود صياغة رؤية عة على الت عل مللمركزية وبالش كل الذي يشك ل عائقا أمام إجياد بيئة مشج  

  .عملية اختاذ القرارات يف ة للموظ فحر ية كبري  ىوال تعط. واستاتيجيتها بإشراك املوظ فيالش ركة 
املوظ فون  ختص صات تناسبيف اجملاالت اليت  منظ مة للت كوين ةوجود آليلختص ص عايل سج لنا و 

ومستوى متوس ط من . وكذا وجود تقي د حمدود للمهام املتشاهبة متصل بالتخص ص الوظيفي. وقدراهتم
طبيعتها،  فدي مرتبط بالت خص ص وتعد د املهام واختالمع متايز أفقي أكثر منه عمو  عقيد اهليكليالت  

 .لطة جغرافيافضال عن اختالف مستوى ونوع تكوين املوظف، كما أن هناك فصل للمهام ومركز الس  
 . املهاممن االزدواجية يف  منخفضة العمل مع درجةقواعد وإجراءات سة ملرونة والبساطة أن  او 
   ر على مستوى عايل من الوعي مبفهوم القيادة، وال تقوم بنشره توف  ال ت القيادية المنظومةتبي  أن

نظيمية فإدراك هذا املفهوم يساعد يف استجالء املتطل بات الال زمة نظيم ومستوياته الت  بي أعضاء الت  
 والت ثمي الت حفيز عامل غياب إىل إضافة. لتطبيق وتنظيم املمارسة وتسلسل اخلطوات وتكامل اجلهود

وجود حالة هجينة . هبموعدم حماولة االحتفاظ  فكري للش ركات ميث لون رأسال املبدعي الذين لألفراد
للت عبري عن رأيهم بصراحة مبا يتعل ق حبل  مشكالت  الش ركة للعامليقيادة بي الت شجيع والت ثبيط ل

مسمومة على ي إىل ظهور عالقات يؤد   توج ه من القيادة للوم اآلخرين مم ا أيضا هناك. العمل
على  القيادية تتم  إسناد املراكز موضوعية مرتبطة ب آلية غياب كذل . واملهينخصي عيدين الش  الص  

 .والكفـاءةكـوين أسـاس معيـار الت  
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   تطبيق الت عل م  دون حالت نظيميةقافة التّ الثّ ب متعل قة قاتياملع من طةمتوس   درجةوجود  تبي
 بشكل غري داعمة تنظيمية ثقافة وجود إىل أيضا النتيجة هذه شريت قد اآلخر رفالط   على. الت نظيمي
 تعطي قد قاتياملع هذه من طةمتوس   درجة وجود لكن وممارسة، مفهوما الت نظيمي الت عل م لتبين مطلق
به  يلتزمة عمل الش رك بيئة يف دور هلا أن   إدراكوالعمل و  باجلد منها صخل  الت   حماولة إىل جيًدا مؤش را
 . تطبيق التعل م الت نظيمي مئيال مبا لتطويرها هاداخل فياملوظ  
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 :االقتراحات وآفاق الّدراسة

ما ىل إاستنادا و  حاولت الّدراسة توصيف معيقات تطبيق الّتعّلم الّتنظيمي يف املؤّسسة اجلزائريّة
ليه من استنتاجات خاّصة على املستوى امليداين فإنّه ميكن اخلروج جبملة من املقرتحات إالتوّصل  تّ 

 تشخيص ومعاجلة معيقاتب ّسسات االقتصاديةواليت ميكن أن تكون حمّل استفادة من طرف املؤ 
مة اليت نابعة من تعلم العامل، تقبلها املنظّ  وطرق جديدةأفكار عمل  تبينبيا الّتعّلم علميا وعمل تطبيق
  .إليهاينتمي 

 الّتنظيمي بدرجة مرتفعة ضرورة تطبيق الّتعّلم. 
ا غري طةمتوسّ  بنسبة لّشركة حمّل الّدراسةا يف نظيميالتّ  معلّ التّ  يسود ا كافية تعدّ  ال أَّنه  ال ألَّنه

 ثنائي و معلّ التّ  على االعتماد من البدّ  معلّ التّ  بأمناط قيتعلّ  اوفيم .التنافسي اجملال حدة مع تنسجم
 باستمراروالعمل  فيها العمل أداء طرائق ويف الّشركة خدمات يف االبتكار خالل من احللقة ثالثي
 .هبا تمرّ  اليت روفالظّ  من معلّ التّ  على اقدرهت مدى بتقييم

 تكييف الهياكل الّتنظيمية بما يتناسب وتطبيق الّتعّلم التّنظيمي: 
خفيف من ممارسة املركزية حّّت ال تشّكل عائقا أمام إجياد بيئة مشّجعة على ويكون ذلك بالتّ 

رية أكرب للموظّفني إعطاء حو  الّتعّلم وبإشراك املوظّفني تعّزز جهود لصياغة رؤية الّشركة واسرتاتيجيتها
   .بداعالختاذ القرارات اليت تساهم يف اإل

 توفير مستوى عال من الوعي بمفهوم القيادة: 
بني أعضاء  الوعي مبفهوم القيادة القيادية بنشر املنظومة حيث يكون ذلك من خالل قيام

بات الاّلزمة لتطبيق تطلّ للماستجالء  سيكون هناكإدراك هذا املفهوم وبالّتنظيم ومستوياته الّتنظيمية 
 مبادئ على االنفتاح حنواملوظّفني  تقود واليت ،وتنظيم املمارسة وتسلسل اخلطوات وتكامل اجلهود

  .بداع واالبتكارالّتنظيم تشّجع اإل يف جديدة وممارسات بناء الثّقة
 كوين وتحسن المعارفدريب والتّ رقيات بالتّ افز والتّ و ربط منظومة الح: 

حماولة و  فكري للّشركات ميثّلون رأمسال املبدعني الذين ألفرادا وتثمني زحفيوضع أنظمة لت
للّتعبري عن  ومنحهم القدرة ف األكفأاتب الستقطاب املوظّ كيز أكثر على الرّ الرّت ب ،االحتفاظ هبم

إسناد ببالرتقيات و  موضوعية مرتبطة آليةوترسيخ . رأيهم بصراحة مبا يتعّلق حبّل مشكالت العمل
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 .العلمّية غري اتيةالذّ  املقتضيات عن ، بعيداوالكفـاءةكـوين على أسـاس معيـار التّ  القيادية تتمّ املراكز 
 .التيف حدود املؤهّ تلك اليت تتّم  ةخاصّ 
 في وضع مقترحات ألشكال وأنواع الخدمات الموّظف إشراك 

 .الحتياجاهتمتلبية تقدمي أفضل مبعرفة الّشركة املزيد عن مجاهريها املستهدفة وكيفية  ويتّم ذلك
ي حلّ التّ و عـامالت االجتماعيـة التّ ب الّنجاح املرتبطمفهـوم وتوسيع  "امللك هوالزّبون "والرّتكيز على مقولة 

  .سويقيبالوعي الكامل للمفهوم التّ 
 كنموذج يحتذي به تشجيع الممارسات األفضل بين الموظفين: 

 اجملتهد للموّظف يكفل كنموذج حيتذي بهونشرها   فنياملمارسات بني املوظّ أفضل تشجيع إّن 
 الذيو  ،الكفاءات هجرة وتتفادى اإلجيابية، بالنتائج الّشركة على يعود مبا وعطاءاته جهوده مواصلة
 .واملنافسة العمل جمال يف واالمتياز التفّوق دعم حنو مباشرة يصبّ 

 هاوجعل الموّظف في صدارة اهتمامات الّسعي لالهتمام بجمهورها الّداخلي: 
بأقّل التكاليف كأّي مؤّسسة  رغم أّن ثقافة سونلغاز االقتصادية هتدف لتحقيق الرّبح املاّدي

عينها أّن أن تضع نصب أها، لكن جيب أداء كفاءة تقييم يف مهمّ  رمؤشّ  اقتصاديّة أخرى فهو
م ما على فه وأن تكون حريصة كّل احلرصيف صدارة أولوياهتا، جيب أن يكون  املوّظف يف الّشركة

تسيري أعمال  اليترق املنتهجة والطّ  به، ويزيد من قدرة متكينه، واملواءمة بني ما يهتمّ  هز الذي حيفّ 
و تبذل جهدا من أجل تنمية جانبها الثّقايف واإلنساين، باالهتمام ببيئتها ممّا ينعكس على   .الشركة

ونفسية على مواردها عية رات اجتمامؤشّ صورهتا كشركة متارس هذا العرف الّتنظيمي ملا له من 
 .البشرية

 الموظّفينتطوير ثقافة تسهم في التي  ممارساتالعي لتعزيز سّ ال.  
الثقافات  واستثمار تلكنظيمية القوية قافة التّ ز الثّ البيئة اخلصبة اليت تسمح بنمو ومتيّ  ةتهيئب يتمّ 

 . ملنياملتنوعـة إجيابـا حنـو مصاحل املنظمة لتتكامل أهدافها مع أهداف العا
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 :آفاق الّدراسة

 من جمموعة هنالك أنّ  اكتشاف ت جوانبه، ملختلف واإلشارة باملوضوع، االحاطة حماولة رغم
 :يلي فيما راسةالدّ  آفاق متثلت لذا دراسة، ىلإ حباجة مازالت اليت واملتغريات املفاهيم
 .ديةاالقتصا باملؤسسة التكنولوجي االبتكار دعم يف التنظيمي التعلم دور 
 .مةمتعلّ  ملنظمات املؤّسسة االقتصادية لتحول متكامل منوذج بناء 
 .سةللمؤسّ  التنافسية امليزة خللق أساسالّتنظيمي  معلّ التّ  
 .أثر الصراع التنظيمي على تطبيق وانتشار الّتعّلم الّتنظيمي 
 الّتعّلم الّتنظيمي باملؤّسسة اجلزائريةتطبيق سبل معاجلة معيقات  
 وظيفية وقطاعات غرافيةو دمي اتمتغريّ  تتناول احلالية راسةللدّ  مماثلة مستقبلية دراسات إجراء 

 .أخرى
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 .5002دار احملّمدية، اجلزائر،  ،ط.د ،"دراسة نظرية وتطبيقية: االتصال ودوره يف كفاءة املؤّسسة االقتصادية"ناصر دادي عدون،  .113
 .5012، دار كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1، ط"أساسيات وأصول علم الّنفس" جناة إنصورة، .114
  .5002. مؤّسسة الورّاق للّنشر والّتوزيع، عّمان، األردن ،1ط ،"املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليّات: إدارة املعرفة" جنم عّبود جنم،  .115
 5011ط، ديوان املطبوعات اجلامعّية، اجلزائر، .، د"الوجيز يف تسيري املوارد البشريّة"نوري منري،  .116
 .1992القاهرة، مصر،  العريب، الفكر دار ،)ط.د)، "املبّكرة الطّفولة يف والّتعليم الّتعّلماسرتاتيجيّات " الّناشف، حممود هدى .117
 .1912، دار الفكر للّنشر والّتوزيع، عّمان، األردن، 2، ط"علم الّنفس الرّتبوي يف املمّحص"هشام عليان وآخرون، .118
عبد القوي، عال : ، ترمجة"دروس نتعّلمهـا من الّشركات اليت هتتّم بالعاملنی: براعة اإلدارة يف الّشركات األمريكية"، روبرت، هـ، .ووترمان، ج ر .119

 .1999، الدار الّدولية للّنشر والّتوزيع، القـاهرة، مصر، 1عبد املـنعم، ط
 .5002، دار الفكر للطّباعة والّنشر، عّمان، األردن، 5، ط"علم الّنفس العام"يوسف قطامي، عدس عبد الرمحن  .121

 

 :معاجمالقواميس وال -ب 
 

 .1992، بريوت، لبنان، 22، ج 2، دار صادر للطّباعة والّنشر، مج1، ط "لسان العرب" ابن منظور، .1
     .1912، دط، مطبعة الّنهضة العربية، القاهرة، مصر، "معجم مصطلحات العلوم اإلدارية"امحد زكي بدوي، .2
 .5001ر، نسخة الطّالب، القاهرة، مص"  المعجم الوسيط" جممع الّلغة العربية  .3
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 :المجاّلت العلمية -ج 
 

 جامعة كربالء، ،جمّلة جامعة كربالء العلمّية ،"الّنضج االنفعايل وعالقته ببعض املتغرّيات"ابتسام سعدون حممد وخالد عبد الّرمحن سلطان،  .1
 .5010، 5 ، ع1 مج العراق،

 دراسات العلوم الرتبوية، "يس العلـوم للصف الثالث األساسي يف األردنفاعلية املعلمنی يف تطبيق منوذج بنائي يف تدر "إبراهيم عبدااهلل املومين،  .2
 . 59،ع
، كلية اإلدارة واإلدارية االقتصادية للعلوم العزي جملة ،"أالبتكاري التسويق مهارات تبين يف ودورها التنظيمي التعلم أدوات "العبيدي، عزيز أزهار .3

 .5009، 12، ع2مج الكوفة، العراق، جامعة واالقتصاد،
 للعلوم دمشق جامعة جملة دمشق، األمحر، اهلالل مشفى على ميدانية دراسة :التغيري إدارة يف التحويلية القيادة أثر "زاهر، وتيسري محاد إياد .4

 .5011، 02، ع 52مج  ،والقانونية االقتصادية
 .5012، (20)معة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ع ، جاجملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةبكوش ليلى، القيم التنظيمية، مدخل مفاهيمي،  .5
دراسة ميدانية على شركات الّتأمنی يف : الّتعّلم التّنظيمي ودوره يف حتقيق الّتحسنی املستمّر يف منّظمات األعمال"بالل خلف السكارنة،  .6

 .5012، جامعة اإلسراء، األردن، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، 20، ع"األردن
، كلّية العلوم االقتصادية والّتجارية وعلوم التسيري، جملة دراسات اقتصادية، "توظيف للذّكاء واملعارف: املنّظمات املتعّلمة" لي نسيمة فريال، بلع .7

 .5012، 01جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة، اجلزائر، ع 
 .2003، ديسمرب 2حممد خيضر، بسكرة، ع جامعة، نيةجمّلة العلوم اإلنسابلقاسم سالطنية، العالقات اإلنسانية يف املؤّسسة،  .8
اجملّلة األردنية يف إدارة ، دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف األردين، "الثقافة التّنظيمية وتأثريها يف بناء املعرفة التنظيمية  "حرمي وآخرون،  حسنی .9

 .5002، 05، ع5، مجاألعمال
العراق، العلوم الصرفة والتطبيقية،  جملة جامعة بابل،، ""ي باالستناد إىل أبعاد إدارة املعرفة تفعيل عمليات التعلم التنظيم" حسنی وآخرون، .11
 .5012، 2، ع52مج
، الّرسالة سلسلة الكتب الرتبوية الّسريعة، "دراسة فيزيولوجية ملاهيتها ووظائفها وعالقاهتا: الّدماغ واإلدراك والذّكاء والّتعلم" ،محد زياد محدان .11
 .1912لرتبية احلديثة، عّمان، األردن، ، دار ا29
 الزجاج لصناعة العامة الشركة يف تطبيقية دراسةISO14000 , البيئية اإلدارة نظام تبيّن  يف الّتنظيمية الثّقافة تأثري "حممد،  ناصر مخيس .12

 .راق، بغداد ، الع5015، 01ع ، 02مج  ،واإلدارية االقتصادية للعلوم األنبار جامعة جملةوالسرياميك، 
 معهد اإلدارة ،العامة اإلدارة دورية ،"األردنية البلديات يف التنظيمي التعلم ممارسة يف املؤثرة العوامل "العدوان، مناع وياسر عبابنة إمساعيل رائد .13

 .5001 جويلية ،2 العدد ، 21 اجمللد العامة، الرياض، السعودية،
 االتصاالت جمموعة يف املعرفة إدارة تنفيذ يف التنظيمية الثقافة عوامل أثر سقيا "جواد،  ناجي وشوقي موسى حممد صباح املدان، سامي .14

 .، بتصّرف5010، 02، السنة السابعة، ع جملة العلوم اإلنسانيةدراسة حالة، : األردنية أورانج
جمّلة ، "ج االجتماعي لألطفال دور األم والسلوك االستهالكي للعب واأللعاب وأثره على الّنض "سعيد سلوى أحممد وإبراهيم عربي مزهري،  .15

 .5010، 12، جامعة، املنصورة، املنصورة، مصر، مج حبوث الرّتبية الّنوعية
، جامعة األزهر، جمّلة كلية الرتبية، "متطلبات تطوير املدرسة الثانوية مبنطقة األحساء يف ضوء املنظمة املتعلمة»مسرية حسن احلاجي حممد  .16

 .5012، 5، ج125القاهرة، مصر، ع 
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 األعمار وزارة شركات يف دراسة ميدانّية: املنّظمات جناح يف وأثره املنظمي الّتعّلم"صالح الّدين عواد كرمي الكبيسي، عبد الستّار إبراهيم دهام،  .17
 . 5002، 22، ع 12العراق، مج ، جامعة بغداد،جمّلة العلوم االقتصاديّة واإلداريّة ،"العراق يف واإلسكان

، معهد دوريّة اإلدارة العاّمة، "الّتعّلم التّنظيمي وتقومي األداء يف مراكز خدمة مراجعي املؤّسسات العاّمة اخلدمّية"منی، طارق حسن حمّمد األ .18
 .5002، 5، ع 22اإلدارة العاّمة، الرّياض، الّسعودية، مج 

 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،ة منتقاةجمّلة التنظيم وأداء املنظمات حبوث حمكمطالل بن عايد األمحد، التنظيم وأداء املنظمات،  .19
 .5010مصر، 

 .5002، (2)، ع (29)، مج معهد اإلدارة العاّمة، "إدارة املعرفة وتطوير املنظمات" عامر خضري الكبيسي، .21
، جامعة أم البواقي، اجلزائر، اإلنسانيةجمّلة العلوم ، "األصول النظرية السرتاتيجية التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات"عبد الباسط هويدي،  .21
 .5012،2، ع5مج
 . 5002، 2، الّسودان، ع جملة جامعة أم درمان، (رؤية إسالمية)عبد احلميد عبد اجمليد، عبد احلميد عبد احلكيم، نظريّات الّتعّلم  .22
جملـة اإلدارة ، "يئة امللكية للجبيل وينبع وشركة سابلاهل: أمهية قيم املديرين فـي تـشكيل ثقافـة منظمتنی سعوديتنی." عبد الرمحن أمحد هيجان .23

 .1995, ( 22)، ع العاّمة
، ع 22الرّياض، الّسعودية، مج . ، ،جملة اإلدارة العاّمة ،"مدخال لبناء املنّظمات القابلة للّتعّلم:  الّتعلم التّنظيمي"عبد الّرمحن بن أمحد هيجان،  .24
2 ،1991. 

 هيئة أعضاء على ميدانية دراسة :التّنظيمية اهلوية بقوة الّتنبؤ يف التّنظيمية الثّقافة دور "جودة،  أمحد ظحمفو  و اللطيف عبد اللطيف عبد .25
 .، دمشق،سوريا5010،5ع  52،2010مج  ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،"اخلاّصة األردنية يف اجلامعات الّتدريس

جمّلة العلوم اإلدارية  ،. رؤية مقرتحة للّتغلب على معّوقات حتقيق الّتعّلم التّنظيمي يف املؤسسات الّسعودية" عبد الوهاب بن شباب الشميالن،  .26
 .5019، 5 ، ع12 مج السعودية، جامعة القصيم، ،واالقتصادية

 العلوم جملة ،"العامة ملنظماتا يف ري الفك املال رأس بناء يف التنظيمي التعلم أثر "اخلزعلي، الزهرة عبد سامي علي الطائي، حسون علي .27
 .5012 العراق، بغداد، جامعة ، (12)ع ،(51)مج  ،واإلدارية االقتصادية

، جامعة جملة اجلامعة اإلسالمية، "املدرسة كمنظمة متعّلمة واملدير كقائد تعليمي من وجهة نظر املعلمنی يف األردن"علي حممد جربان،  .28
  .5011، 2، ع19الريموك، إربد، األردن، مج

، (11)، اجلزائر، جامعة بسكرة، ع جمّلة األحباث االقتصادية واإلدارية، "أمهية التعلم التنظيمي يف بناء املعارف التنظيمية" فطيمة الزهرة بريطل، .29
5012. 
جمّلة ، "سكان يف العراقدراسة ميدانية يف شركات وزارة األعمار واإل: الّتعلم التنظيمي وأثره يف جناح املنظمات"كرمي الكبيسي، إبراهيم دهام،  .31

 .5002، (12)، مج(22)، العراق، جامعة بغداد، عالعلوم االقتصادية واإلدارية
نظيمي عّلم التّ دراسة حتليلية لدور نظام املعلومات االسرتاتيجية للموارد البشرية كنموذج حديث يف حتقيق فعالية التّ "احل دشاش، حممد الصّ  .31

 . 5019، 1، مج2، جامعة برج بوعريريج، اجلزائر، ع ث االقتصاديجملة الباحسة االقتصادية، للمؤسّ 
 .5001، 5مج،ع ة املنارة،جملّ ، ("دراسة ميدانية)جهة نظر املشرفنی و نظيمي يف األجهزة احلكومية باألردن من م التّ علّ التّ "حممد الفاتح احلنيطي،  .32
جملة ، "يف املنظمة املتعلمة ( سينج)احلكومية يف حمافظة اربد لتطبيق ضوابط  تصورات املدراء واملعلمنی يف املدارس الثانوية"حممد علي عاشور،  .33

 .جامعة مصراتة، مصراتة، ليبيا، تاريخ النشر غري مذكور السائل،
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 .1912، أكتوبر 20، ع عامل املعرفة عطية حممود هنا،. د: ، مراجعة"دراسة مقارنة" نظريات التعلم "مصطفى ناصف،  .34
 

 

 

 :ائلاألطروحات والّرس -د 
 

 العامة المديرية على مقارنة دراسة :األمنية األجهزة في التنظيمي بالتعلم التحويلية القيادة تطبيقات عالقة "فطيح، آل قبالن بن أمحد .1
 يا،العل الدراسات كلية إدارية، علوم ختصص األمنية، العلوم يف فلسفة دكتوراه أطروحة ،"بالرياض للجوازات العامة والمديرية لألمن العام

  ،5012، السعودية، الرياض، األمنية، للعلوم نايف العربية جامعة
المالية العالمية حالة تقرير المراجع حول  األزماتالتقارير المالية للمراجع و آثارها على اتخاذ القرارات في ظل "معمر سعاد شدري،  .2

، قسم العلوم االجتماعية، كليــة العلــوم االقتصادية و التجــارية (ري منشورةغ)، أطروحة دكتوراه يف علوم الّتسيري، ختّصص مالية املؤّسسة، "سونلغاز
 .5012، اجلزائر، ،بومــــرداسو علــوم التسييـر ، جــامعـة أحممد بوقــرة 

تصاد والعلوم واإلدارية، ، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلّية االق"إدارة اإلبداع في المنّظمات المتعّلمة"براء عبد الكرمي حممد بكار،  .3
 .5005جامعة الريموك، األردن، 

، مذّكرة مقّدمة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر " "دور العملية التدريبية يف رفع الفعالية التنظيمية للمؤسسة"بعاج اهلامشي،  .4
 .5010، اجلزائر ،2

 ،"باألغواط  والغاز الكهرباء توزيع عّمال مديريّة عّينة من العاملين دراسة ميدانّية على كينوعالقته بتم التّنظيمي الّتعّلم"بلقاسم جّوادي،  .5
بسكرة،  حممد خيضر، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ماجستري يف علم الّنفس، قسم العلوم االجتماعّية، كلّّية شهادة لنيل مذّكرة مقّدمة

 .5012. اجلزائر
املاجستري، غري  شهادة لنيل مذّكرة ،"سوناطراك مؤّسسة دراسة حالة: المؤّسسة أداء لتحسين كمدخل الّتنظيمي مالّتعلّ "عيشوش،  خرية .6

 .5010اجلزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أيب الّتسيري، جامعة وعلوم والّتجاريّة االقتصاديّة العلوم كّلّية دولّية، مالّية منشورة، ختصص
كزية والالمركزية في اإلدارة التربوية في فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومّية في المر "رشيد خالد راشد منصور،  .7

ماجستري يف اإلدارة الرتبوية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنّية،  شهادة لنيل ، مذّكرة مقّدمة"محافظات شمال الضّفة الفلسطينّية
 .5002 نابلس، فلسطنی،

، أطروحة "أدرار OCToutat دراسة ميدانية بمؤّسسة سوناطراك فرع الّتنقيب: الّتعّلم الّتنظيمي في المؤّسسة الجزائريّة"ة، رضا نعيج .8
، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية والعلوم (غري منشورة)دكتوراه العلوم يف علم االجتماع، ختّصص تنظيم وعمل 

 .5015جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر،  اإلسالمّية،
، أطروحة "دراسة ميدانية في مؤّسسات األشغال البحريّة الجزائرية: التعّلم التنظيمي وأثره على تطوير الكفاءات الجماعية"سارة عبيدات،  .9

 قسم علوم التسيري، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر،  دكتوراه مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه الّطور الثالث، كلّية العلوم االقتصادية وعلوم الّتسيري،
دراسة ميدانية على قيادات قطاعات : االستراتيجيات القيادية في إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع مقاومته"صاحل بن سليمان الفائز،  .11

كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ، أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية، ختصص علوم إدارية،  "وزارة الداخلية 
 5001الرياض، السعودية، 

، مذّكرة ماجستري يف إدارة األعمال كليــة العلوم االقتصادية وعلوم الّتسيري، "قمة التمّيز في المؤّسسة المعاصرة: إدارة المعرفة"عقيلة أقنيين،  .11
  .5002جامعة سعد دحلب، البليدة،
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، رسالة ماجستري يف علم الّنفس "بناء وتطبيق على طلبة الجامعة: قياس االتزان االنفعالي لدى طلبة الجامعة"عبود املسعودي،  عون عبد .12
 . 5005، كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق، (غري منشورة)الرّتبوي، ختّصص علم الّنفس الرّتبوي، 

، أطروحة دكتوراه الّطور " دراسة حالة مؤّسسة سوناطراك: ي في تموين الّرأس المال الفكريأهمية الّتعّلم الّتنظيم" فطيمة الزهراء بريطل،  .13
بسكرة، اجلزائر، الثّالث يف علوم الّتسيري، غري منشورة، قسم علوم الّتسيري، كّلية العلوم االقتصادية والّتجارية وعلوم الّتسيري، جامعة حممد خيضر، 

5012. 
دراسة تحليلية : استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز األمن الوطني" طاين، فيصل بن معيض آل مسري القح .14

أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األمنية، ختصص علوم إدارية، كلية "  التجاهات القيادات العليا المدنية واألمنية بالمملكة العربية السعودية
 5002ة للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، الدراسات العليا، جامعة نايف العربي

 أطروحة ،"الّسعوديّة بالمملكة العربّية األمنّية األجهزة لتطوير كمدخل المتعّلمة للمنظّمة أنموذج بناء "الرشودي، إبراهيم علي بن حممد .15
 .5002العربّية للعلوم األمنّية، الرّياض، الّسعوديّة،  نايف جامعة العليا، تالّدراسا كّلية إداريّة، علوم ختّصص األمنّية، العلوم يف الفلسفة دكتوراه

دراسة حالة المديرية اإلقليمية لالتصاالت : متطّلبات االنتقال من المنّظمات الكالسيكية إلى المنظمات المتعّلمة"مصطفى حوحو،  .16
لبشرية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة ، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، ختّصص تسيري املوارد ا" بتلمسان

 .5010أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
، دراسة تشخيصية وحتليلية يف "التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية وأثرها في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية"مؤيد نعمة الّساعدي،  .17

 .5002ات الصحية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، عينة من املنظم
ماجستري  شهادة لنيل مقّدمة مذّكرة ،"واقع الّتعّلم التّنظيمي بمدارس الّتعليم الحكومي بسلطنة عمان ومعّوقات تحقيقه "البكري،  نعيمة .18

 .5002سلطنة عمان، ، السلطان قابوس، الرّتبية، جامعة يّة، قسم األصول واإلدارة الرّتبويّة،كلّّيةيف الرّتبية، ختّصص إدارة تربو 
، يف علم اجتماع التنمية، قسم علم (غري منشورة)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري "قيم الزواج لدى الطالب الجامعي"وردة لعمور،  .19

 .5005ينة، اجلزائر، االجتماع، االجتماعية، جامعة منتوري، قسنط
 من لعّينة ميدانّية االقتصادية دراسة المؤّسسة تنافسّية لتعزيز استراتيجي كمدخل المستدام الّتنظيمي الّتعّلم" ،عبايدية يوسف .21

 الّتسيري، جامعة وعلوم اريّةوالّتج االقتصاديّة العلوم االقتصاديّة، كلّّية العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقّدمة أطروحة ،"المؤّسسات الّصناعّية
 .5012اجلزائر، ،1سطيف عّباس، فرحات

 

 :الملتقيات -ه 
 

، مداخلة ضمن امللتقى الّدويل حول الّتسيري الفعاّل يف املؤّسسات "أمهية الّبعد الثّقايف وأثره على فعالية الّتسيري" أمحد بوشنافة، أمحد بوسهمنی، .1
 .لّتجارية وعلوم الّتسيري، جامعة املسيلة، كلّية العلوم االقتصاديّة وا"االقتصاديةّ 

 وتنمية التعلم إدارة حول اخلامس للمؤسسات املنتدى متعلمة، منظمة إىل تقليدية منظمة من للتحول الالزمة اإلدارية املمارسات :وهيبة مقدم .2
 العلوم كلية التسيري، علوم قسم ،2010 ربديسم 8و 7 يومي يف اجلزائر، االقتصادية املؤسسات تنافسية أجل من كبري البشرية حتدي املوارد

 .عنابة باجي خمتار، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية
حبثية  ورقة ،"الزاوية جامعة يف األساسية بالكليات التنظيمي التعلم على املعرفة إدارة عمليات أثر" زكي، حممد صالح نصري، مصطفى حممد حممد .3

 .5012أكتوبر،  51-52 ماليزيا، اإلعالم، ووسائل والعقيدة اإلنسانية والعلوم إلسالميةا القيادة حول الّدويل للمؤمتر مقدمة
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 :المواقع اإللكترونية -و 
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 
 

 

 :الّنصوص القانونية  -ز 
 

 1992سبتمرب  12الصادر يف  92-510القانون رقم  .1
  5005، 55ع  اجلريدة الرمسية،،  5005فيفري  02املؤرخ يف  05/01القانون رقم  .2
 . 1912أوت  02املؤرخ يف  02-12القانون رقم  .3
.5019 اجلزائر، مارس، S.D.C" ائرية لتوزيع الكهرباء والغارالنظام الداخلي للشركة اجلز  .4

  
 1991ديسمرب  12املؤرخ يف  91-222املرسوم التنفيذي رقم  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.echoroukonline.com./
https://www.sonelgaz.dz/fr
https://www.annasronline.com/index.php
https://mawdoo3.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/sonelgaz
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7. Christine Rousseau, les fiches de lecture de la chaire D.S.O « Chris Argyris et Donald Schon ; « Apprentissage 
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11. David Autissier , Isabelle Vandangeon-Derumez et Alain Vas, « Condition du changement- concepts clés » 

,Dunod, , Paris 2010. 
12. Dupuichi-Rabasse Françoise, " Gestion des compétences et management des connaissances », éditions 
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5. Dahlgaard-Park, S.M," Learning From East to West and to east", The TQM Magazine, vol.18,n 2, 2006.  
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 بأمساء حمكّمي أداة الدّراسة يوضّح قائمة (10)ملحق رقم -                                         

 يوضّح دليل املقابلة (10)ملحق رقم -                  

 يوضّح أداة الدّراسة يف صورهتا النّهائية (10)ملحق رقم -                 

 النظام الداخلي لشركة سونلغاز (10)ملحق رقم -                 

                                   احصائيات عن شركة سونلغاز (10)ملحق رقم -                

 لكهرباء والغازلالتّوزيع اجلغرايف لشركات التوزيع  يوضّح (06)ملحق رقم -                 
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 أداة الّدراسة بأسماء محّكمي يوّضح قائمة(  10)ملحق رقم 

 
 

 

 الجامعة التخّصص االسم والّلقب محّكم

 جامعة أدرار فسربية وعلم النّعلم التّ (رمحه اهلل)الطاهر حممدشوشان / د .أ 10

 جامعة أدرار علم االجتماع تنظيم وعمل رضا نعيجة / د .أ 10

 1جامعة باتنة جتماع تنظيم وعملعلم اال كمال بوقرة / د .أ 10

 بسكرةجامعة  علم اإلجتماع اإلدارة والعمل عبان عبد القادر/ د 10
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 يوّضح دليل المقابلة( 10)ملحق رقم 
 

 الشهادات العدد، ) حيث من البشري الطاقم عن واالستفسار بالشركة اخلاص التنظيمي اهليكل طلب .0
 ؟عليه املتحصل املهين لتأهيلوا ،والتخصصالعلمية

  ؟سة ذات أمهية اسرتاتيجيةسة سونلغاز مؤس  مؤس   نستطيع القول أن   هل .0
 هلا؟ االسرتاتيجيتشرح املسار  ونشرات خاص ةدوريات ؟ وهل تصدر األهداف االسرتاتيجية والعملي ةما هي أهم  .0
 ؟القو ة والض عفللت عرف على نقاط  هاجتري الش ركة حتليال اسرتاتيجيا لبيئة عمل هل .0
 ؟ هدافاألال يف حتديد تعتمد على مشاركة العم  هل الشر كة  .5
 ما أسباب عدم تواجد اجلنس األنثوى يف فرق الت حكم والتنفيذ؟ .6
 هل حترص الشركة على عملية التكوين؟ .7
 ذلك؟ وكيف الشركة يف العاملني خصائص من املعرفة تبادل و تشارك يعترب هل .8
 ؟ سونلغاز مؤسسة أعضاء بني التضامن و اللحمة تعزيز يف تساهم اليت احلسنة العادات أهم من ( 04 ) أربعة أذكر .9
 من خالل االحتكاك بالز مالء  يف املؤس سة؟ كوينأمهية الت   ما .01
 ؟األجهزة احلديثة هل توف ر شركة سونلغاز  .00
 األقساماملعلومات ونشرها بني  إىلرعة للوصول جل توفري الس  أاملعلومات من  تكنولوجياعلى هل الش ركة تعتمد دائما  .00

 املعطيات؟ قاعدة معلومات ختزين يف املستعملة التقنية يه ماو  - وثابت؟ بشكل مستمر  
 ؟ مهامهم ألداء الكافية املعلومات على مستوياهتم باختالف سونلغاز العم   ليتحص   هل .00
 العالقات نوعية على تؤثر هل و ؟ ونلغازس مبؤسسةوالت كوين   عينيالت   منظومة عن وجيزة نظرة لنا تعطي كان لك هل .00

 ؟باملؤسسة اخليةالد   العامة
 املشكالت يف العمل؟ سبابأ معاجلةهل تتم  .05
 نوع من الت ثمني ميكن االعتداد به من طرف القيادة العليا حنو املبدعني من قيادة الش ركة؟ هل هناك .06
 ا يتعل   لحل  مشكالت العمل؟هل تشج ع قيادة الش ركة العاملني للت عبري عن رأيهم بصراحة مب .07
 وحتميلهم مسؤولية الفشل ؟ وم على اآلخرينبإلقاء الل  هل يقوم القادة  .08
 للموظ فني؟على الت عل م املستمر الش ركة موظ فيها تشج ع من خالل ماذا  .09
 هل حترص سونلغاز على إرضاء زبائنها ؟ .01
 هل تشارك الشركة موظ فيها مناسباهتم االجتماعية؟ .00
 ؟ فقط رلحية أهداف حتقي  حنو سونلغاز مؤسسة افةثق تتجه هل .00
 هل هناك احرتام لعنصر الوقت والدوام ؟ .00
 هل هناك إدراك ملفهوم الت عل م الت نظيمي؟ .00
 ال نعمالتعلم؟ على مشجعة و متعلمة منظمة اليها تنتمي اليت شركة سونلغازتعترب  هل .05

 تعاونكم حسن على شكرا
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 يوّضح أداة الّدراسة في صورتها الّنهائية( 03)ملحق رقم                                              

                                     

عليم العالي والبحث العلمي                
ّ
 وزارة الت

 بأدرار  أحمد دراية  جامعة                                                                                             
 

 إلاسالمية والاجتماعية والعلومكلّية العلوم إلانسانية          

 قسم العلوم الاجتماعية                              
 
 

فة                            
ّ
ف، أختي املوظ

ّ
 تحّية طّيبة وبعد،،: أخي املوظ

 

 

 :بعنوان استبيان استمارة

نظيمي في املؤّسسة الجزائريةمعّيقات تطبيق ال
ّ
م الت

ّ
 تعل

 .دراسة ميدانّية بشركة سونلغاز بوالية البّيض-
 

نحن بصدد إعداد دراسة ميدانية مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع          

 : تخّصص تنظيم وعمل هدفها، الّتعّرف على

م الّتنظيمي في املؤّسسة ا" 
ّ
 "لجزائرية معيقات تطبيق التعل

            
 
 بنود على باإلجابة الّتفضل منكم أرجو املؤّسسة، في الوظيفي وموقعكم لخبرتكم ونظرا

ن من   تحقيق نتائج مفيدة؛ الاستبانة
ّ
ف الّدراسة نتائج صّحة العلم بأّن  مع أدناه حتى نتمك

ّ
 تتوق

 على
 
ة تماما

ّ
العلمي  البحث بغرض إال تستخدم لن البيانات هذه وبأّن  قبلكم، من املقّدمة البيانات دق

 .شاكرين لكم مسبقا حسن تعاونكم

 على إلاجابة املناسبة  xضع عالمة : مالحظة

 

 

 :حتت إشراف                                                                                                                          : إعداد الطّالب                                             

  رضا نعيجة/ د.أ                                                                                                                    حممد بن صفية         

 

 م 0101 -م 2019:  السّنة اجلامعية                                                                                  
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 :معلومات عاّمة حول املبحوث: املحور ألاول 

    أنثى                                     ذكر                             اجلنس  -0        
 سنة فأكثر 21ة           سن 22إلى  42من          سنة   22إلى  42من   سنة     42إلى  02من        سنة 02أقل من :العمر-0       
 سنةفـأكثر 01        سنة    01إلى 01من سنوات           9إلى 2من        سنوات 2أقل من  :عدد سنوات الخدمة-4       
 تنفيذ               عامل      عامل تحكم                      إطار                         المستوى الوظيفي   -2       
 جامعي                      تقني سامي            ثانوي         ثالثة ثانوي       :       المؤهّل العلمي- 2       
      بدون إجابة             قادم من ولاية أخرى      مقيم بالولاية              :       الانتماء الجغرافي-6       

                

نظيمي  
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
كّيف : الت

ّ
غيير املستمر والت

ّ
مة لزيادة مقدرتها على الت

ّ
هو مجموع العمليات وإلاجراءات والوسائل التي تتخذها املنظ

 .مع التغّيرات الّداخلية والخارجية لتحقيق أقص ى درجة ممكنة من ألاهداف املرغوب فيها

 
 

ّ ا ّ : انيلمحور الث   نظيميدرجة تطبيق التّعلّم الت
 ّ  :نظيمي في المجال الاستراتيجيدرجة تطبيق التّعلّم الت

 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

      لدينا دراية بأننا نعمل في شركة استراتيجية   7

      .ف على نقاط القوّة والّضعفتجري الشّركة تحليلا استراتيجيا لبيئة عمل الشّركة للتّعر 8

9 
ية وخّطة مشتركة بين الإدارة والموّظفين لحّل المشكلة كونها مشكلة الشّركة ككّل  هناك رؤ

 . وليس لقسم واحد فقط
     

01 
 وعدم .المخرجات/ الخدمة / مشاركة العمال في تحديد أهداف الإنتاج  على شركتنا تعتمد
 .إستراتيجيةال القرارات اتخاذ في التفرد

     

      .في شركتنا يتكوّن العامل من خلال احتكاكه بزملائه 00

01 
في شركتنا يكون التّكوين من خلال التّدريب على حّل مشكلات بشكل جماعي سواء 

 كانت واقعية أو مفتعلة
     

 ّ ّ درجة تطبيق التّعلّم الت  :نظيمينظيمي في المجال الت
 أ بدا اندرا أ حياان اغالب دامئا العبارة الّرمق

      جماعات /في شركتنا يتموقع العّمال في فرق 01

01 
توثيق إنجازات الأفراد وتوفير  اجل من المعلومات تكنولوجيا على شركتنا في نعتمد

 .بشكل مستمرّ وثابت والإدارات الأقسام بينالسّرعة للوصول إلى المعلومات ونشرها 
     

01 
ّ وال حوارللهناك تشجيع  شركتنا في لتبادل الأفكار  جماعي بشكل الأفراد بين واصلت

 .والمقترحات لتحسين العمل
     

     الجميع سواء كانوا قدماء أو جدد  عشركتنا يشارك الأفراد معارفهم وخبراتهم العملية م في 01
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 .بدون تحّفظ

      .في شركتنا تطبّق التّعليمات التي ترسل لفروعها 07

      . يتمّ بناء فرق عمل من أصحاب الخبرة لتقديم الاستشارة اشركتن في 08

 ّ ّ درجة تطبيق التّعلّم الت  :قافينظيمي في المجال الث
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

      .تتجنّب شركتنا التّركيز على الفشل من خلال إيجاد بيئة مشّجعة على التعلّم 09

11 
وجهات نظر بعضهم البعض بغض النّظر عن موقعهم  المجموعة م أعضاءيحتر شركتنا في

 .أخرى خلافات أيّ  أوالوظيفي أو ثقافتهم 
     

      .تسعى شركتنا لتطوير مهارات العاملين من خلال مخطط التكوين بشكل مستمر 10

      . للتّعلّم تعتبر شركتنا أّن أخطاء العاملين لا تشكّل نقطة ضعف في أدائهم وإنّما فرصة 11

      .تصّحح شركتنا أوجه القصور دون المساس بالسياسة المتّبعة بها 11

      .يشعر الأفراد بالثّقة أثناء أداء أعمالهم شركتنا في 11

ّ  لدعم يتمّ توفير الإمكانات المادّية شركتنا في 11       .الأفراد متعل

11 
ّ  بالوعي الكاملفي شركتنا يتحلّى جميع الموّظفين  يقي للمفهوم الت مع  خاّصة التّعاملسو

 الزّبون
     

 
 
 

ّ : المحور الثّالث  نظيميمعيقات تطبيق التّعلّم الت
 ّ  كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيميعلّم نوع الت

ّ  من نوعين عن عادة نتكلم ّ الت  عدمه من وجودها بمدى اإخبارن هل يمكنك مات،المنظّ  داخل معل
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

17 

يتعلم العاملون من نتائج ومخرجات أعمالهم  cleApprentissage simple bou :الحلقة أحادي التعلم
وممارساتهم، فإذا كانت إيجابية، فإن العاملين يحرصون على ممارسة تلك الأفعال وتكرارها، وإذا 

 كانوا غير راضين يتم التوقف عن تلك الأفعال

     

18 
دائرة التعلم،  يتجه العاملون إلى توسيع Apprentissage double boucle :الحلقة ثنائي التعلم

عن حلول المشكلات أو معالجة الانحرافات، وعن القرارات و ويبحثون عن وسائل جديدة للتعلم
 .البديلة التي يمكن أن تحول دون وقوعها

     

  ّ  كمعيق لتطبيق التّعلّم التّنظيمي نظيميالهيكل الت

 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

ّ ت 19 ية واستراتيجية الشركةى تول       الإدارة العليا مهمّة صياغة رؤ

     تمنح استقلالية أكبر لإدارة الأقسام في مجال اتخاذ الإجراءات اللّازمة لتدفّق  شركتنا لا 11
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 سير العمل

ية تفرض الإدارة  10 يات الإدار       .الدنياالعليا رقابة محكمة على القرارات التي تتخذها المستو

      وظيفي لجميع المصالح الوظيفية في الشّركة توصيفلا يوجد  11

11 
في شركتنا عملية نبادل المعلومات لا تجري بشكل مستمر وثابت بين مختلف مصالح 

 .الشركة
     

ية المنّظمة وأهدافها  11       ليست واضحة ومحّددة وغير معلنة للموّظفينرؤ

      الأعمالبتنفيذ التعليمات أثناء أداء  يلتزم الموّظفون 11

11 
ن وقدرات الموّظفين من خلال التكوين في المجالات التي يختصّ  تسعى لتطوّير الشّركة لا

 .بها
     

      .غيرهاالوظيفية دون لة بتخّصصاتهم يقوم الموّظفون بتأدية المهام ذات الصّ  17

      .وقدراتهمالتي تناسب تخّصصاتهم  بالأعماليكلّف الموّظفون  18

      .تواصل فعّال بين الشركة وفروعها المنتشرة جغرافياهناك  19

      .تتميّز قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطة 11

      .ة التي تقوم بوظائف محّددةيوجد في الشركة عدد كبير من الوظائف التخّصصي 10

      هناك درجة عالية من الازدواجية في المهام التي تقوم بها الشركة 11

 كمعيق لتطبيق التعلّم التنظيمي القيادة التنظيمية
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

      ل القيادة التنظيميةفي شركتنا هناك ضعف الوعي بمفهوم التّعلّم التنظيمي من قب 11

      في شركتنا هناك حوافز ضعيفة للقيادات ذات المهارات والقدرات 11

      يتمّ على أساـس معياـر التكـوين والـكفاـءة القيادية لاإسناد المراكز  11

11 
للتّعبير عن رأيهم بصراحة بما يتعلّق بحّل مشكلات  شركتنا لا تشجع العاملينقيادة 
 .العمل

     

      .قيادة شركتنا تلقي اللوم على الاخرين   ضيةرم رغي نتائج أو أطخ دووج حالة في 17

يين الاحتفاظ بالقادة شركتنا لا تحرص على 18       والمهارة الخبرة من أصحاب والادار

      في تكوين ثقافة تنظيمية للموّظف مالقيادة التنظيمية لا تساه 19

      يمية لا تثق بالموظفين مما لا يحّفزهم على الابتكارالقيادة التّنظ 11
 

 كمعيق لتطبيق التعلّم التنظيمي الثّقافة التّنظيمية
 .تمثل تفاهما مشتركا في بيئة العمل حول سلوكيات وتوجيهات معينة متعارف عليها لدى الموظفين: القيم التنظيمية
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    اأ بد اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

      .القيم الّسائدة في شركتنا لا تشّجع على التّعلّم المستمر للموّظفين 10

11 
وضع مقترحات لأشكال وأنواع الخدمات الممكن توفيرها  للموّظف فيلا يوجد إشراك 

 للزبائن
     

      أهداف وخطط الشركة ليست من اهتمامات الموّظفين 11

يات بمواعيد  شركتنا الالتزامفي  11       .الموّظفالدّوام الرّسمي ليست من أولو

      الأخلاقية كالنزاهة والشفافية يرتبط بالقيمفي شركتنا لا  العمل 11

      .في شركتنا فرق العمل الجماعي لا تشكّل إحدى المكوّنات الأساسية للشّركة 11

 .الاجتماعية في بيئة العمل وكيفية انجاز العمل والمهام التنظيمية هي أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة: المعتقدات التنظيمية
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

17 
ّ اتخاذ الموّظف يعتقد لا  في شركتنا أنّه من خلال المعلومات الدّقيقة والمتكاملة يتم

 .القرارات
     

      .مهّم وينبغي إضاعتهغير أّن عنصر الوقت  عند العاملينيسود الاعتقاد  18

19 
ية  يحصلوا على فرص حقيقية لتطوير  ـأنهم لنيعتقد الأفراد ذوو القدرات الإدار

 .مستقبلهم الوظيفي
     

ّبائن تكترث لإرضاءشركتنا لا يسود الاعتقاد أّن  11       .وخدمة الز

      .نفي شركتنا هناك عدم تأصيل لروح التعاون الجماعي بين الموظفي 10

 .هي معايير يلتزم بها الموظفون في الشركة على انها معايير تخدم الشركة وبيئة العمل: الأعراف التنظيمية
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

      .تشارك موّظفيها مناسباتهم الاجتماعيةالشّركة لا المتعارف عليه أّن  11

يق لااالمتعارف عليه أّن روح  11       .تميّز عمل أفراد شركتنا لفر

ّبحيةالمتعارف عليه  11 ية سياسة الشركة أّن الر       والمفاهيم التّجار

      .عدم اثبات الرغبة الجادة للموّظف بأن له دور إيجابي ومؤثّر 11

11 
تعمل على تشجيع الممارسات الأفضل بين الموظفين لا المتعارف عليه أّن الشّركة 

 .رها فيما بينهم كنموذج يحتذي بهوتنش
     

 ّ  الموّظفون من الشّركة أو ما تتوقعه الشّركة منهم هوهو ما يتوقّع: وقّعات التنظيميةالت
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبارة الّرمق

      يبادر الموظفون ذاتيا بالالتحاق بدورات التأهيلأتوقّع ألا  17

      .تحرص على مكافأة المجتهدين من العاملينلا ن أتوقّع من شركتنا أ 18
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19 
ّ  ف المسئول عنيتاح للموظّ لا  ّ  ن فرصةإنجاز عمل معي  قةاتخاذ معظم القرارات المتعل

 ّ  .رئيسة المباشر جوع إلىبالعمل دون الر
     

      .ضمن تسلسل واضح ومعلن الموّظفين في الرّتبتتمّ ترقية ألا في شركتنا أتوقّع  71

      .يعاملني باحترام في إطار العلاقة الوظيفية التي بينناأن لا في شركتنا أتوقّع من رئيسي  70

      ما هو جديد ر من الموظفين لكلّ ييأتوقع وجود مقاومة للتغ 71
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 اخلي لشركة سونلغازظام الدّ النّ يوّضح  (12)ملحق رقم 
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 احصائيات عن شركة سونلغاز يوّضح (12)ملحق رقم           
 

29237Collaborateurs 
7491Cadres 

12821Maitrise 

8919Agents qualifiés 
42Moyenne d' âge 

 

 

 
https://www.sadeg.dz/ 

 

https://www.sadeg.dz/
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 شركات التوزيع الكهرباء والغازلالّتوزيع الجغرافي  يوّضح (16)ملحق رقم 
 

 
 

 

https://www.sadeg.dz/ 
 
 
 

 

https://www.sadeg.dz/
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 رمز شركة سونلغازيوّضح ( 10)ملحق رقم 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ص الّدراسة                                                                                                                                                                                         
ّ
        ملخ

  

 

 

 

 

 

ص 
ّ
 :ملخ

م الّتنظيمي  حاولت هذه الّدراسة مالمسة موضوع
ّ
في املؤّسسة الجزائرية ،وتحديدا تلك املرتبطة   معيقات تطبيق الّتعل

م الّتنظيمي ، وبالهيكل الّتنظيمي، وكذا القيادة الّتنظيمية ، وأيضا الثقافة الّتنظيمية الّسائدة 
ّ
من وجهة نظر بنوع الّتعل

تطوير ، حيث تّم استخدام املنهج الوصفي الّتحليلي باإلضافة الى -سونلغاز-ع الكهرباء والغاز بالبّيضالعاملين بشركة توزي

م الّتنظيمي ومجال : هما  مجالين اثنينعة على فقرة موّز  (27 )استبانة مكونه من 
ّ
قات تطبيق التعلم يمع مستوى تطبيق الّتعل

  .عامل وعاملة( 173) ت علىقالتأكد من صدقها وثباتها، وطبّ  التنظيمي، وتّم 

كوسيلة أساسّية لجمع البيانات وتحليلها إحصائّيا للوصول إلى ألاجوبة الخاّصة " ليكرت" استخدم الباحث مقياس

م الّتنظيمي تطبيق مستوى أّن : وأظهرت نتائج الّدراسة ما يلي .بأسئلة الّدراسة واختبار فرضّياتها
ّ
 متوسطة   بدرجة   كان الّتعل

م الّتنظيمي قد جاء بدرجة متوّسطة، أّن  النتائج أظهرت كما ،(1313) قدره سابي  ح بمتوسط  
ّ
مستوى معيقات تطبيق الّتعل

 (.1313)بمتوّسط حسابي قدره

م الّتنظيمي بوضع آليات : وخلصت الّدراسة بمجموعة من الّتوصيات منها
ّ
العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية الّتعل

م الجماعيلجزائرية من خالل استحداث برامج تدريبية تعلتعزيزه في املؤّسسة ا
ّ
تشجيع أفضل املمارسات بين  ، و ّزز ثقافة الّتعل

 .املوظفين كنموذج يحتذى به

م التنظيمي : الكلمات املفتاحية
ّ
م أحادي الحلقة -التعل

ّ
 .الثقافة الّتنظيمية–القيادة الّتنظيمة -الهيكل الّتنظيمي –الّتعل

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. 


