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املقدمة 



 مقدمة
 

  أ
 

  مقدمة

اهتماما واسعا من قبل   Organizational Learning احتل موضوع التعلم التنظيمي            

وظهرت يف هذا اال كتابات كثرية دف حتديد  ، الباحثني  واملمارسني منذ اية سبعينيات القرن املاضي

وعلى الرغم من تنامي الكتابة يف هذا املوضوع ،ال يزال عدد الدراسات امليدانية حمدودا ،و ال .األساسية معامله 

ومن .يزال هنالك عدم إمجاع على طبيعة اخلصائص األساسية اليت ميكن استخدامها لتكوين املنظمة املتعلمة

  .ن نعيش اليوم يف عامل ازدهرت وتشابكت فيه عوامل التغيري والتجديد يف مجيع جماالت احلياة جهة أخرى،حن

ولقد أدى ذلك إىل قيام املنظمات بالبحث عن أساليب ومزايا تنافسية جديدة متكنها من البقاء يف             

عرفة قنية املعلومات واالتصاالت واملالسوق والتكيف مع التغريات السريعة يف طرق أداء األعمال اليت أوجدا ت

. العمل اإلداري فاعلية وكفاءةأساليب مبنية على قناعة تامة من أن التعلم هو املفتاح األساسي لدميومة . احلديثة

 .حيد للميزة التنافسية املستدامة  يف بيئة سريعة التغيري من أجل زيادة أداء املنظمةفالتعلم املتواصل هو املصدر الو

بشرية قادرة على التعلم وراغبة فيه ،بغض  إطاراتاملنظمات ال تستطيع حتقيق ذلك إال بضمان وجود لكن 

وينطبق . النظر عن مراحلها العمرية ،وتكون مسلحة بالقدرة على التكيف الناجح مع املتغريات البيئية املتجددة 

فة خاصة ،إذ أصبحت تتعرض ملزيد هذا التحدي على مجيع املنظمات بصفة عامة وعلى منظماتنا العربية بص

أن تعمل هذه  يتوقعوأصبح املواطن العريب . نتيجة التوجه حنو العاملية   واالقتصاديةمن الضغوط الدولية 

املنظمات مبستوى من القدرات التنافسية يوازي ما تقدمه املنظمات يف الدول املتقدمة من جودة اخلدمة والسعر 

  .املواطنتياجات املالئم والسرعة يف تلبية اح

   

           



 مقدمة
 

  ب
 

  إشكالية الدراسة

يقف العامل على أعتاب عصر جديد تتالشى فيه القضايا اخلاصة بالتأكد وتتحجم فيه األساليب             

ويف مثل هذا العامل البد من وجود منظمات .التقليدية يف أداء األعمال تبعا لذلك ،لتحل حملها أساليب جديدة 

وخبالف ذلك سوف لن تضمن املنظمة .التعلم املتواصل وتؤمن بأمهيته يف ضمان البقاء والتميز قادرة على 

يف مجيع املستويات ويتطلب ذلك أن تتم عملية التعلم  .استمرارية النجاح والتطور لفترة طويلة من الزمن 

  .اإلدارية للحفاظ على كفاءة املنظمة وفاعليتها وقدرا على االستمرار

أمام هذا الواقع على املنظمات اجلزائرية باعتبارها أنظمة مفتوحة تؤثر وتتأثر ببيئتها اخلارجية ،أن             

تعمل بشكل جاد على التخلي عن األساليب اإلدارية التقليدية والتحول إىل أساليب أكثر حداثة وأكثر فعالية، 

أحد أبرز املهارات اليت  تعلم التنظيمي باعتباره النجاح ومن بني هذه األساليب احلديثة التساعدها على حتقيق 

رعاية وتنمية العقول ألن  .أن تنميها املنظمة الراغبة يف النجاح والتميز يف بيئة تنافسية متغرية باستمرارجيب 

ومن أجل حتقيق جناحات مستدامة ،حنتاج .املستقبلاحملبة للبحث والتعلم املتواصل ستكون أساسا للنجاح يف 

  .شكل جيد ومسلحة بالقدرة على التكيف الناجح مع املتغريات البيئية املتواصلة ببشرية  متعلمة  إطاراتإىل 

طراك الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها اجلزائر يف التنمية االقتصادية ،مما يتطلب اوتعد شركة سون            

وسائل حديثة حتتاج إىل أفراد مؤهلني وذوي منها العمل وفق أساليب إدارية متطورة وباستخدام تقنيات و

 .يتم إال مبمارسة عملية التعلم املستمر  وهذا ال.خربات ومهارات خاصة متكنها من حتقيق أهدافها

 ومن هذا املنطلق حتاول هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية   

 

 



 مقدمة
 

  ت
 

  كيف تستطيع املنظمات حتسني أدائها من خالل مدخل التعلم التنظيمي ؟  

  :وانطالقا من هذه اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح جمموعة من األسئلة الفرعية التالية 

  ما املقصود بالتعلم التنظيمي ؟  -

  ما املقصود باألداء التنظيمي ؟  -

 ما خصائص وشروط التعلم التنظيمي ؟ -

  ؟ عة العالقة بني التعلم التنظيمي وأداء املنظمةما طبي  -

  كيف ميكن للمنظمات الوصول  إىل منظمة متعلمة ؟  -

 ما هي وسائل تسيري املنظمة املتعلمة ؟ -

  كيف ميكن االنتقال من مستوى التعلم الفردي إىل املستوى التنظيمي ؟  -

  طراك ؟اسون مبؤسسةما مدى ممارسة التعلم التنظيمي  -

  فرضيات الدراسة 

  :إن اإلجابة عن اإلشكالية العامة واألسئلة الفرعية السابقة الذكر يقودنا إىل صياغة الفرضيات التالية         

  .حتدث تلقائيا كجزء من ثقافة املنظمةو التعلم التنظيمي عملية مستمرة  -

  .ونقلها إىل مجيع املستويات اإلداريةواكتساا املنظمة املتعلمة هي املنظمة املاهرة يف تكوين املعرفة  -

 .التعلم التنظيمي هو املفتاح األساسي لنجاح املنظمات وحتسني أدائها ومتيزها تنافسيا  -

 .ثقافة التعلم التنظيمي منعدمة يف مؤسسة سوناطراك -



 مقدمة
 

  ث
 

  :مكانة املوضوع من الدراسات السابقة

حبثنا هذا يركز على التعلم التنظيمي كوسيلة ومدخل من مداخل حتسني األداء يف املؤسسة وهو بذلك موضوع 

من بني هذه .خيتلف عن الكثري من الدراسات اليت ناقشت موضوع التعلم التنظيمي ولكن بإشكاليات خمتلفة

  : الدراسات نذكر

  الدراسات العربية

إدارة التنظيم التعليمي يف معهد اإلدارة "بعنوان " خضري  أبو" أطروحة دكتوراه مقدمة من طرف الباحث -

جامعة امللك سعود بالرياض "تصور مقترح لتطبيق مفهوم املنظمة املتعلمة :العامة باململكة العربية السعودية 

،فقد هدفت الدراسة إىل تقدمي منوذج مقترح إلدارة التعلم التنظيمي كتطبيق 2006،كلية العلوم اإلدارية،

توافر نظام للتحول اإلستراتيجي وتوافر نظام جاهز :ملفهوم املنظمة املتعلمة ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج منها 

 .للمعرفة وقابل للتطبيق 

بعنوان " عواطف بنت أمحد محاد العصيمي " مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري املقدمة من طرف الباحثة -

ري اإلستراتيجي يف اجلامعات السعودية ،دراسة تطبيقية على جامعة أم التعلم التنظيمي ودوره يف عملية التغي"

دف هذه ،2007  جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط،"القرى مبكة مكرمة 

على  الدراسة إىل حتديد درجة ممارسة التعلم التنظيمي والتغيري اإلستراتيجي يف جامعة أم القرى،ومن مث التعرف

وكانت النتائج أن .يري اإلستراتيجيغتأثري ممارسة التعلم التنظيمي يف تعزيز قدرة اجلامعة على النجاح يف تقدمي الت

إستراتيجية التعلم التنظيمي ،البنية التنظيمية الداعمة للتعلم التنظيمي :مجيع حماور التعلم التنظيمي الثالثة 

 .يف اإلستعداد الدائم جلامعة أم القرى إلحداث التغيري ،والثقافة التنظيمية كان هلا تأثري كبري

 



 مقدمة
 

  ج
 

  الدراسات األجنبية 

 The Application of"بعنوان " Brayn"مقدمة من طرف الباحث  أطروحة دكتوراه -

Learning Organization principales to Church Growth. ، 2009جامعة والدن  ،

التنظيمي يف الكنائس باالعتماد على عدد من املتغريات منها القيادة هدفت الدراسة إىل البحث يف مبادئ التعلم 

ونظام الوظيفة وهيكلها ودرجة منوها وطبقت الدراسة يف والية كنساس وأظهرت النتائج وجود عالقة بني 

 .املتغريات يف عامل واحد فقط هو درجة النمو،أما املتغريات األخرى ،فال توجد بينها عالقات ارتباط دالة 

وبني موضوع  من خالل الدراسات السابقة اليت أشرنا إليها نالحظ أن هناك بعض النقاط املشتركة بينها

حبيث ركزت ال أن كل دراسة ركزت على جانب معني إملوضوع التعلم التنظيمي ،حبثنا يف كوا تطرقت 

املنظمة املتعلمة ، و الدراسة  الدراسة األوىل على تقدمي منوذج مقترح إلدارة التعلم التنظيمي كتطبيق ملفهوم

دور التعلم التنظيمي يف عملية التغيري اإلستراتيجي والدراسة الثالثة على تطبيق مبادئ التعلم  الثانية على

فما بني هذه الدراسات يأيت موضوعنا ملواصلة حلقة البحث حول التعلم التنظيمي .التنظيمي يف الكنائس

  .  اء يف املؤسسة كوسيلة ومدخل من مداخل حتسني األد

 دوافع البحث:

:أهم األسباب اليت دفعتنا للبحث يف هذا املوضوع يف مايليتتمثل       

 .امليول الشخصي للبحث يف املواضيع اإلدارية والتسيريية احلديثة واجلديدة -

التعلم التنظيمي البحث يف إمكانيات املؤسسات اجلزائرية النتهاج األساليب واملفاهيم اإلدارية احلديثة مثل  -

 .واملنظمة املتعلمة

 .ضوع يبني أحد املداخل احلديثة لتحسني األداءإثراء مكتبة اجلامعة مبو -



 مقدمة
 

  ح
 

  أمهية الدراسة

  :تتأكد أمهية الدراسة احلالية من خالل النقاط األساسية التالية           

واملستوى الفرقي املستوى الفردي دراسة عملية التعلم التنظيمي بشكل متكامل جيمع بني  .1

 .والتنظيمي،وربط ذلك ببعض العوامل اليت تساعد يف حتسني أداء املنظمة 

فإن إخضاعه للدراسة  العربية، لذلكال يزال مفهوم التعلم التنظيمي حديث العهد نسبيا يف املنظمات  .2

عارف واملهارات املالتطبيقية يعطيه أمهية واضحة ضمن اإلطار العلمي ألساليب اإلدارة املتقدمة يف اكتساب 

 .املنظماتواستخدامها يف تطوير أداء 

ات اإلدارية بالتعلم إن تطبيق هذه الدراسة على إحدى املنظمات اجلزائرية يساهم يف تعريف القياد .3

من معرفة اإلدارة بأمهية تأثري هذه العوامل على عملية التعلم وكيفية يزيد  املنظمة، مماالتنظيمي وعالقته بأداء 

 .ا عمليا يف تطوير أداء املنظماتتوظيفه

ال ننسى أن تناول هذا املوضوع يف إحدى الشركات املهمة يف االقتصاد ،مثل شركة سونطراك من شئنه  .4

 باحثني واملمارسني يف هذا احلقل إلقاء أضواء جديدة على واقع هذه الشركة ، األمر الذي قد يزيد من اهتمام ال

  أهداف الدراسة  

  :تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف األساسية التالية             

تسليط الضوء على أبرز املفاهيم اإلدارية املعاصرة ،واليت تشكل مرحلة حامسة يف إطار التطور اإلداري  .1

فالتعلم التنظيمي هو املصدر األساسي لنجاح املنظمة يف سلوكها اإلستراتيجي الرامي إىل حتقيق .والعلمي 

 .جوهرية يف بيئة حركية وغامضة إىل حد كبريأهداف 

 .التعرف على حقيقة التعلم التنظيمي يف شركة سونطراك .2



 مقدمة
 

  خ
 

 .استكشاف العالقة بني التعلم التنظيمي وأداء املنظمة   .3

املنظمات اجلزائرية مبا يعزز عملية التعلم واألداء يف  الدراسة، إىلتقدمي مقترحات يف ضوء نتائج  .4

 .املنظماتف شبه تام على أن التعلم ميكن أن يكون امليزة التنافسية الوحيدة يف مجيع اك اعترانفه.املنظمات

  املنهج املتبع يف الدراسة

  :ملعاجلة موضوع دراستنا ولإلجابة عن إشكاليتنا اعتمدنا على منهجني للبحث مها             

بدراسة التعلم التنظيمي واملنظمة هذا يسمح لنا . املنهج الوصفي التحليلي والذي ميثل اجلانب النظري  -

 .املتعلمة و األداء

حيث حاولنا إسقاط الدراسة النظرية على مؤسسة اقتصادية وكانت املديرية العامة  االستداليلاملنهج  -

 .حمطة دراستنا  العاصمة  اجلزائر"حبيدرة " لشركة سونطراك

  لبحث اخطة 

إشكاليتنا والتحقق من صحة فرضياا أو خطأها ،سوف لتحقيق أهداف هذه الدراسة واإلجابة على         

  .يتم تقسيم الدراسة إىل قسمني ،األول يتعلق باجلانب النظري للدراسة والثاين يتعلق باجلانب التطبيقي 

مي واملنظمة املتعلقة بالتعلم التنظيوسيحاول القسم النظري للدراسة استعراض خمتلف املفاهيم النظرية         

   :فصولمن خالل ثالثة .واألداء املتعلمة

أهم احملاور الرئيسية يتناول  املتعلمة، حيثأسس ومفاهيم التعلم التنظيمي واملنظمة  الفصل األول يناقش

املتعلقة ذا املوضوع ،بدءا بالتطرق إىل نظريات التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة ،مث مفاهيم التعلم التنظيمي 

  .املتعلمة،مفاهيم املنظمة 
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فسوف يتناول عموميات حول األداء ،حيث يتم التطرق إىل ماهية األداء ،وتقييم األداء  الفصل الثاينأما      

  .و حتسني األداء ،

وسوف يناقش يف البداية .يتناول موضوع التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املنظمة الفصل الثالثأما 

حسني أداء املنظمة ،مث وسائل لت،مث التطرق إىل التعلم التنظيمي كمدخل  إستراتيجيات بناء املنظمة املتعلمة

  .تسيري املنظمة املتعلمة 

طراك اسون مؤسسةأما القسم الثاين واملتمثل يف اجلانب التطبيقي فسوف يكون عبارة  عن دراسة ميدانية يف 

  .الشركة هذه التعلم التنظيمي يف وسوف دف الدراسة امليدانية إىل التعرف على واقع  ، اجلزائر العاصمة
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  أسس ومفاهيم التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة: الفصل األول

تتعلم كما يتعلم اإلنسان، يف البداية يفهم ما حوله ومن مت يصبح اجلدارة اليت تعتمد عليهـا  املنظمات 

و املنظمات مل تكتفي بالتعلم وإمنا تبحث عن الطرق اليت جتعلها حتقق التعلم األسـرع واألعمـق و   . املنظمة

. بشكل أفضل من املنافسني  األكثر قيمة يف أعماهلا و حتويل ما تعلمه إىل خدمات و منتجات تصل ا للسوق

إذا أن التحول إىل منظمات تعلم ميثل نقلة نوعية جوهرية يف نشاطات املنظمات و األعمال ، بعد أن أصـبح  

  .التعلم مصدرا للميزة التنافسية املستدامة

ن احلايل هو و بقدر ما كان القرن املاضي قرن املنظمة اليت حتتضن اإلنسان من املهد إىل اللحد فإن القر        

قرن املنظمة اليت تتعلم من أفضل ممارسات اآلخرين وتنقل املعرفة بسرعة و فعالية يف كـل كياـا بشـكل    

تشاركي تداؤيب،منظمة مبدعة حتل املشكالت بطريقة منهجية ، منظمة متكن عميلها للعمل وفق مبدأ الفريـق  

 .  لب واكتساب املعرفة و توليدهااملتفاعل وفق تنظيم شبكي و يعتمد املعلومات املفتوحة يف ط

سنحاول إلقاء الضوء يف هذا الفصل على أهم ما جاء حول التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة من خالل         

  :ثالثة مباحث

  .نظريات التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة: املبحث األول

  . املفاهيم األساسية للتعلم التنظيمي: املبحث الثاين

 .املفاهيم األساسية للمنظمة املتعلمة: بحث الثالثامل
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  نظريات التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة  :املبحث األول

إن املتتبع ملسرية الفكر التنظيمي عرب مراحله املتالحقة منذ انطالقته الفعلية يف اية القرن التاسـع عشـر         

يالحظ  يف ذلك الزخم اهلائل من األفكار والنظريات ،"اإلنسان "وبداية القرن العشرين ،وتطور موقع ومكانة 

  .األطروحات على وجه العموم تتابع عدد من القفزات اليت مست املسلمات والتصورات و

، إىل )املدرسة الكالسـيكية  (فقد تطورت النظرة إىل اإلنسان من خالل هذه املسرية من التصور اآليل        

، إىل التصور احلايل الذي يغلب عليه طـابع العقلـي واملعـريف    )مدرسة العالقات اإلنسانية(التصور اإلنساين 

  ).النظريات احلديثة(

وكيف تطـور    نا أن نكتشف من خالل هذه التصورات املتباينة النظرة السائدة ملوضوع التعلم،وميكن       

بتطور نظريات املنظمات، نقترح فيما يلي متابعة ملسرية الفكر التنظيمي بغية الوقوف على مدى مسـامهته يف  

  .تطوير مدلول التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة

   نظريات التسيري: املطلب األول

 املدرسة الكالسيكية  - 1

تشمل املدرسة الكالسيكية على إسهامات رواد الفكر التنظيمي الذين وضعوا األسس األوىل لبناء علم        

صاحب نظرية التنظيم العلمي للعمل  (1915-1856)تايلور :التنظيم ،وقد برز من ضمنهم على اخلصوص 

  .اإلداريصاحب نظرية التنظيم  (1925-1841)وهنري فايول ،
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وترتكز هذه املدرسة على جمموعة من املسلمات مستمدة من التصورات السائدة آنذاك و اليت كرسـها         

وعلى هذا األساس .عدد من العلماء، ممن يرون أن اإلنسان آلة وأن نشاطاته اجلسدية هي ظواهر قابلة للقياس

  :تتبىن املدرسة الكالسيكية مسلمات التالية 

 ة عن آلة ضخمة تتشكل من آالف القطع، والعمال جمرد دواليب يف هذه اآللةاإلنسان عبار. 

 اإلنسان يبحث دائما عن األمن ،وال حيب املسؤولية ،وهو كسول بطبعه ومييل إىل الغش. 

 99-100،ص 2009ثابيت ،بن عبو،(األجر  الدافع الوحيد للعمل هو.( 

   :ا الفكر الكالسيكي انطالقا من هذه األسس ترسم أربعة مبادئ كربى يتميز

 تدرج املنظمة يتمثل يف هرمية السلطة ،هذه األخرية ميكن جتزئتها وتفويضـها إىل  :  التنظيم التدرجيي

 .املستويات الدنيا باستثناء املستوى األخري الذي ال ميكن لشاغليه أن يكونوا إال جمرد منفذين 

 فقط بينما يتوىل معاجلة املشاكل االسـتثنائية اهليئـة    املنفذون يتكفلون باملهام الروتينية: مبدأ االستثناء

 .القيادية

 ال خيضع املنفذ إال لرئيس واحد يتلقى منه كافة األوامر: وحدة القيادة. 

 يقسم العمل إىل حركات بسيطة جدا وسهلة التعلم من قبل يد عاملة قليلة التأهل ،مما :  مبدأ التخصص

 .يسمح بتقليص وقت التعلم ،ويؤدي تكرار نفس احلركات إىل تسريع وترية األداء

كانت هذه صوره مصغرة تربز بعض تفاصيل وقواسم اإلجتاه الكالسيكي ،وأما  أثر ذلك على مفهـوم         

 :جلى فيما يلي التعلم فيت
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 "والتعلم" تايلور : 

هو أول من أرسى مبادئ اإلدارة العلمية ،كان حالة متقدمة يف عصره بعد أن "ريك تايلور فريدي"مع أن       

أخرج اإلدارة ذلك العلم اجلديد ،وأبرز الكفاءة اإلدارية بعد أن كانت كفاءة اقتصادية مادة وجـوهر ،فـإن   

  .املنظمة اهلرمية ذات التخصص الوظيفي اليت تعمل ضد التعلم هو الذي أنتج منط" تايلور"

ولعل مما يؤخذ على تايلور هو طابع الوصاية على العامل حيث العمال يف بداية  القرن املاضـي كـانوا         

هلذا  جيد تايلور طريقة العمل املثلى وتدريب العمال عليها ومن مث االلتزام ا التزامـا  .متدين التعليم واملهارة 

اليت جتعل العامـل  .العائد املايل هو الكلمة السحرية ويف منظور تايلور فإن .حرفيا لكي حنصل على عائد مادي

  .يتدرب ويعمل وفق البيانات القياسية والقواعد احملددة

وميكن أن نالحظ بسهولة أن تايلور مل يكن يف ذهنه أن العامل جيب أن يتعلم خارج الطريقـة املثلـى         

اق ميكن أن نورد املالحظات التالية على منـهج  ويف هذا السي.الواحدة ألنه ذا قد يدمر قواعد العلم اجلديد 

  :تايلور وموقفه من التعلم فيما يأيت

كانت تعين أن هنالك طريقة واحدة  (One Best Way)عن طريقة واحدة مثلى  "تايلور"أن فكرة  :أوال

 جيب التوصل إليها ومن مث فرضها على العمال، وأن كل الطرق األخرى تدخل ضمن عدم الكفاءة وهي غري

  .جمدية وجيب منع العمال من تعلمها والعمل ا 

أن طريقة مثلى واحدة ليست مهمة للعاملني وإمنا هي مهمة مهندس الكفاءة وفيما بعد هي مهمة اإلدارة  :ثانيا

واملشرفني يف فرضها باألوامر الصارمة على العاملني الذين ليس لديهم ما جيب أن يعملوه إال التنفيذ احلـريف  

  .الدقيق
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أن التدريب على الطريقة الوحيدة املثلى يف منهج تايلور كان ذا طابع هرمي أساسه املشرف والعامـل ،  :ثالثا

  . األول هو اخلربة الكاملة والعامل هو عدم اخلربة الكاملة الذي جيب أن يتلقى من األول ما جيب القيام به 

ين ألنه نظر إىل العامل أنه يتعلم لغرض احلصول على يف التعلم كان يفتقر للبعد اإلنسا" تايلور"أن منهج  :بعاار

فهو يتعلم من أجل الكسب وليس بوصفه كينونة إنسانية متعلمـة  . العائد املادي وليس للحاجات اإلنسانية 

 ).265-264،ص2005جنم،(. ومنتجة للمعرفة أي مادة التعلم

 )3-10210،ص 2009ثابيت ،بن عبو،(: مدرسة العالقات اإلنسانية  - 2

يندرج يف إطار هذه املدرسة جمموعة من النظريات دف إىل معاجلة الوضعية التنازعية النامجـة عـن           

عالقات العمل وبناء النشاط االجتماعي ،باملراهنة أساسا على احلاجات االجتماعية ،وقد انتقلت هذه النظرية 

وبذلك فهي مل حتـل مشـكلة النشـاط    .جتماعية بالتفكري التنظيمي من العقالنية االقتصادية إىل العقالنية اال

  .اجلماعي بل جتاهلته يف سياق تبنيها للمسلمة اإلجتماعية

الشهرية اليت كانت منطلقا هلذه املدرسة يف إبراز أمهية   Howthorneوتتمثل أهم مسامهات أحباث         

شراف الفعال الذي من شئنه أن خيلق العالقات بني املشرفني والعمال ودورها يف رفع مردودية العامل ،وأن اإل

جوا مالئما من العالقات اإلنسانية وحتسني أداء األفراد ،هذا اإلشراف يتطلب مهارات خاصـة، ويسـتدعي   

  .إخضاع املشرفني لدورات تكوينية تتعلق بأساليب وطرق اإلشراف 

ة إىل مخسـة مسـتويات   ،احلاجات اإلنساني" هاوثرن"، متأثر  بأحباث  Maslowومن جهته رتب         

 :متدرجة تصاعديا
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 احلاجات الفيزيولوجية  - 1

 حاجات األمن  - 2

 حاجات اإلنتماء - 3

 حاجات التقدير واإلحترام - 4

 .حاجات اإلجناز و حتقيق الذات  - 5

الرغبـة يف املعرفـة والفهـم    :أضاف ماسلو هلرمه نوعني آخرين من احلاجات مها  1943ويف سنة         

هذا التطور أرسى دعائم توجهات جديدة تويل إهتمـام للفـرد وقدراتـه    .باإلضافة إىل احلاجات اجلمالية 

عية وإمنا الشخصية ،الفكرية واملهنية مكانا مرموقا يف البناء التنظيمي ، وتراهن ليس فقط على حاجاته اإلجتما

  .على حاجاته املعرفية،وتراهن هذه التوجهات على االستثمار البشري بالدرجة األوىل

  النظرية التطورية للمؤسسات: املطلب الثاين 

 WINTER و Richard NILSONعرفت النظرية التطورية ظهورها انطالقا من أعمال           

Sedney  مــا املعنـون ب    1982يفمـن خـالل كتا"An Evolutionary Théory of 

Economic Change ". 

حول تطور الكائنات احلية، و من ناحيـة   DARWINهذا االجتاه يف البحث ارتكز على أعمال           

التطور "من خالل نظريته حول  Joseph SCHUMPETERاقتصادية يرتكز هذا االجتاه على أحباث 

  ). Marichal, 1999, P 197(1926يف " االقتصادي
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تنطلق املدرسة التطورية من املبدأ القائل بأن حمرك املؤسسة و الذي يتمثل يف األداء، ال يتأسـس عـن           

 ,Plane)   )سلوك الرضا و ليس تعظيم الربح(طريق الربح و لكن بواسطة قدراا على العيش و االستمرار 

2003, P 153). 

موع الكفاءات التكنولوجية املتميزة و األصول املكملة، و جم" املؤسسة على أا  D.TEECEيعترب         

  ".جمموع الروتينات اليت تشكل القاعدة األساسية للميزة التنافسية ملؤسسة بالنسبة ألخرى يف ميدان معني

تكتسبها املنظمة اليت تنشأ أساسا عن طريق الـروتني و  " كفاءات أساسية أو قاعدية"هذه العناصر تعترب       

هذه الروتينات هي ضمنية و غري قابلة للتحويل، و هي الـيت  . لم الذي ينتج أكرب قدر من املعرفة التنظيميةالتع

  .(Filleau et Marque-Ripoull,1999,P 144)تقود إىل حتقيق أداء متميز

هلا اكتساب أنه العملية اليت يتم من خال "إذا فإن هذه الروتينات هي نتاج عملية التعلم الذي يعرف على       

  ."معارف و مهارات جديدة عن طريق إعادة و تكرار املهام و التجارب

  :و يتميز التعلم خباصيتني أساسيتني مها

 .مبعىن أن كل ما مت تعلمه يف حلظة ما يعتمد على ما مت تعلمه من خالل الفترات السابقة: التعلم تراكمي -1

 .تنظيمية أكثر منها فرديةحيث يستلزم التعلم وجود كفاءات : التعلم شامل -2

تنشأ املعرفة عن طريق التعلم الذي يتجسد يف الروتينات التنظيمية اليت تعرف على أا مناذج للتفاعل اليت تكون 

  .حلول فعالة ملشاكل معينة
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العمليات اليت : "WINTERالروتينات، الكفاءات و التعلم كلها عوامل تسم بتوضيح الفكرة اليت جاء ا 

-Marichale, 1999, P 200)"هلا تكون املعرفة خمزنة داخل املنظمة مهما تغري األفراد داخلهامن خال

201) . 

كذلك فإن النظرية التطورية عاجلت حالة عدم الثبات يف هيكل املنظمة، حيـث أدرجـت الـتعلم      

  .كظاهرة للتجديد و اإلبداع

  :التعلم داخل املنظمة يستلزم حتليل ما يلي

حيث و أنه يف حميط غري مستقر، فـإن  : )أهداف و تغريات سلوك املنظمة(الداخلية للمنظمة اهلياكل  -1

 .قدرات املنظمة على التأقلم متعلقة ياكلها الداخلية

 .يعترب اإلبداع التكنولوجي احملرك الرئيسي لتنافسية املؤسسة: البعد االستراتيجي للمنظمة  - 2

املنظمة تتطـور وفقـا لشـعورها     أن S.WINTERو G.DOSI  ، D.TEECEو يعترب

باحتياجاا اجلزئية حمددة من خالل قدراا املتراكمة يف املاضي مبعىن أصوهلا اخلاصة ، حيث أن التغري بالنسبة 

حيث هو نتيجة الستخدام األصول الثانوية املنظمة و القدرات اليت مل تكن تم : للتطوريني يعترب داخلي املنشأ

ال أساسية تبعا لتغريات احمليط، إذن فإن احمليط و ليس وحده السوق الذي حيدد درجة أداء ا و اليت تصبح أصو

املؤسسات، هنا يوجد تعدد يف أنواع احمليط و ذلك حسب بنية السوق و درجة انفتاحه،طبيعة التشـريعات و  

يار الضعيف، أما الثاين فيعاجل األول يتعلق مبعاجلة االخت: اخل، و مييز التطوريون بني نوعني من احمليط...القوانني

طبيعة الوسط اخلارجي و االختيار الذي ينتج بني خمتلف املنظمات هو مرتبط للغاية مع حمور  .االختيار الضيق

 Filleau et Marque-Ripoull, 1999, P)املوارد املالية اليت تصبح مفتاحا أساسـيا للتطـور   

144-145) 
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  نظرية املوارد:  املطلب الثالث 

الكتابات األوىل "   Resource based view"حسب األجنلوساكسونيون( عرفت نظرية املوارد 

ــا مــــع أعمــــال    ، BERNARD (1938) ،SELZNICK(1957)فيهــ

SCHANDLER(1957)    فيما خيص مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية، هذه البحوث قائمة علـى قـدرة

  .ء االقتصادي املؤسسة على استعمال مواردها و القدرة على رفع األدا

تعترب املؤلف الرائد حول هذه النظرية، يف كتاـا املعنـون    E.T.PENROSEو يف الواقع فإن        

، حيث ركزت على أمهية املوارد 1959سنة "  The theory of the growth of the firm"ب

ـ ) املادية و غري املادية(بنوعيها   ,Berabel et al)اتيف املؤسسة، من أجل شرح وجود و تطور املؤسس

2008, P 63). 

ــنة         ــة س ــه إىل غاي ــرف    1984إال أن ــن ط ــبريا م ــا ك ــة اهتمام ــذه النظري ــت ه الق

، حيـث  Wernerfelt(1984)،  Dicrickx et Cool (1989) ،Barney (1991):املؤلفني

مة للمؤسسة، األصول اإلستراتيجية اليت حتقق ميزة تنافسية دائ:عرفت إدراج ثالثة مصطلحات أساسية و هي

  .شروط احلصول على هذه امليزة التنافسية و توضيح أمهية ظهور نظرية للمنظمة تعتمد على املوارد

تعترب نظرية املوارد املؤسسة على أا جمموعة من املوارد و الكفاءات و القـدرات  ، و  : أسس النظرية - 1

و القدرات و العمليات التنظيمية  املوارد و كفاءات املؤسسة تشمل جمموع األصول Barney(1991)يعترب 

  .(Guedda,2008, P 18)اخلاصة و كذلك املعرفة 
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( .و غري امللموسة) موارد مالية، مادية(املوارد على أا جمموع األصول امللموسة Wernerfel يعرف        

فإنه هنـاك ثالثـة أنـواع مـن      Barney، كما أنه حسب )معارف، براءات االختراع، العالمة التجارية

  .مادية، بشرية، تنظيمية:املوارد

مالية، مادية، بشرية، تكنولوجية، تنظيمية، : فإنه هناك ستة أنواع للموارد و هي Grantبالنسبة لـ         

  .الشهرة

املـوارد  من وجهة نظر أصحاب نظرية املوارد، فإن الكفاءة تعرف على أا قدرات املؤسسة على مجع         

  .من أجل تنفيذ املهام و الوظائف، كما أن كفاءات أي مؤسسة تعترب خاصة ا و غري قابلة للتحويل 

  :ترتكز نظرية املوارد على فرضيتني أساسيتني مها  

 ة و موجودة عند مجيع املؤسسات، حيث أن عدم جتـانس   :املوارد غري متجانسةا ليست متشامبعىن أ

 .املوارد شرط أساسي من أجل اكتساب ميزة تنافسية للمؤسسة

 املوارد غري قابلة للتحويل)immobiles:(     مبعىن ضعف انتقال املوارد تفسـر صـعوبة تقليـدها و

 .امتالكها من طرف مؤسسات أخرى

 نظرية املوارد أن املؤسسة هي املصدر الرئيسي للميزة التنافسية، هذه املوارد تتميز تعترب :خصائص املوارد - 2

  :باخلصائص التالية

 ديـدات  : قيمة املوارد جيب على قيمة املوارد أن متنح املؤسسة القدرة على حتقيق فرص جديدة و جتنبها

 .احمليط

كفاءا، مبعىن آخـر  وستراتيجية حتسن من فعاليتها جيب األخذ بعني االعتبار بأن قيمة املوارد تسمح بوضع إ  

  .قيمة السلع و اخلدمات اجلديدة اليت حتدد قيمة املوارد
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 قيمة املوارد مرتبطة مبعيار الندرة، كما أن املؤسسة متلك أيضا ميزة تنافسية عندما تكتسـب  : ندرة املوارد

 .موارد ناذرة

 املؤسسة متتلك موارد غري قابلة للتقليد، و املنافسون ال ميكنهم حيث أن : الغري قابلية للتقليد و االستبدال

احلصول على هذا النوع من املوارد، كما أا غري قابلـة لالسـتبدال هـذا مـا يعطيهـا ميـزة تنافسـية        

 .(Guedda, 2008, P 19-20)دائمة

  نظرية األنظمة: املطلب الرابع 

مت إدماجها يف املقاربات التجريبية للتسيري، أين أصبحت وسيلة نظرية األنظمة أداة للتحليل حيث  تعترب          

دف نظرية األنظمة إىل إعطاء نظرة شاملة حول نشاط املؤسسة، بارتكازها على جوانب  أكثر منها نظرية، و

علمية فإن نظرية األنظمة شكلت تقدما معتربا يف حتليل املنظمة و ذلك من خالل سعيها لتقدمي مقاربة جديدة 

  .(Plane, 2003, P 102)كثر مشولية للمشاكل أين التحليل يكون متعددا أ

مؤسس هذه النظرية حيث كـان   Ludwing Von BERTALANFFY (1956)يعترب        

 ,Conso, Hémici, 2006)هدفه تقدمي طرق للتحليل الدقيق و الصارم يف جمال علوم اإلنسان

 P 37) .  

  :تعريف األنظمة و نظام التسيري - 3

النظام هو جمموع عناصر يف حالة تفاعل دينـاميكي منتظمـة مـن أجـل حتقيـق هـدف معـني                

(Hounuonou, 2005,P 64).  
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تعطي املنظمة للنظام بنية حمددة، هذه األخرية هي اليت حتدد العالقات الداخلية، ميكن للنظام أن يكون           

  .(Conso, Hémici, 2006, P 37)مفتوحا أو مغلقا بالنسبة للمحيط اخلارجي

نظـام   DUFUYو خاصةJARNIOUو  TABATONIيعترب جمموعة من الباحثني مثل          

التسيري أنه جمموع الوسائل املادية و البشرية و اإلجراءات التنظيمية اليت تشكل فيما بينها النظام و اليت ـدف  

  .(Plane, 2003, P 108)إىل حتقيق نشا ط املؤسسة و زيادة الفعالية 

ميكن وصف املؤسسة عل أا جمموع األنظمة اجلزئية حيث تأقلمت املقاربة النظرية بصفة جيدة مـع            

النظام هي املعلومة امعة و املقدمة من طرف كـل قسـم يف   -املؤسسة: املؤسسة، املادة األساسية للتحليل

عمل الذي يقود إىل حتقيق عدد معني من العمليات اليت املؤسسة، معاجلة املعلومات يف املرحلة االبتدائية لقرار ال

  .تضمن التنفيذ

نظرية األنظمة تقترح منوذجا  لشبكة املعلومات ينشأ عن طريق نشاط املؤسسة، هذه الطريقة ترتكـز            

  (Hémici,2006, P 37أساسا على التأقلم اجليد للمنظمة مع املراجعة األولية لكل قراراا العقالنيـة 

(Conso.  

  :(Hounounou, 2005, P 65)التحليل النظامي للمؤسسة - 4

كل متغري لـه صـلة   : هي طريقة منوذجية لنمذجة إجراءات معقدة أو عدد كبري من الظواهر املتداخلة       

  .مبستوى حمدد و نسبة تغري، كذلك التفاعالت املباشرة فيما بينها تكون مدروسة انفصاليا

  :البارزة الواجب أخدها بعني االعتبار من أجل إجراء التحليل هييف املؤسسة املتغريات 

 غاية املتعامل: التحفيز. 
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 ترمجة الغايات حسب املهمة الرئيسية املنوطة بالنظام: األهداف. 

 الوسط اخلارجي الذي يتطور فيه النظام: احمليط: 

 ة اهلدف احملـدد يف إطـار   موجودات مادية و منهجية منشأة من أجل حتقيق و بأقل تكلفة ممكن: البنية

 :احمليط

 معطيات، مواد من احمليط تكون يف متناول البنية: املدخالت. 

 معطيات، حمصالت نتيجة املعاجلة للمدخالت و توفريها للمحيط من أجل حتقيق األهداف : املخرجات

 .املنوطة بالنظام

 جهاز خمصص ملراقبة مطابقة املخرجات مع أهداف النظام: املراقبة. 

 وسائل متخصصة لضمان تأقلم النظام مع حتديات احمليط: التعديل. 

إذا تغري احمليط بدرجة قليلة جيب العمل على املدخالت و املخرجات، أما يف حالة العكس أي تغري احمليط 

 .بدرجة كبرية جيب تغيري األهداف و حتويل البنية

  

  نظرية املنظمة املؤهلة: املطلب اخلامس 

املنظمة املؤهلة من املصطلحات األكثر تطورا يف التسعينيات، تعترب نقطة انطالق هـذه  يعترب مصطلح 

من جهة ضرورة التكيف الدائم للمنظمة يف مواجهة حميط متحرك و غري مستقر، و من جهة : النظرية مزدوجة

  .يف ظل املعرفةأخرى الوعي بأمهية املعارف يف تسيري املنظمات املعاصرة يف بيئة أعمال معقدة و متنامية 



أسس و مفاهيم التعلم التنظيمي و المنظمة المتعلمة                                       األول الفصل  
 

 

14 
 

املنظمات الـيت تنشـئ   :" ، حيث يعين C.Sauretاالستعمال األول هلذا املصطلح كان من طرف الباحث 

حيث يعرف الكاتـب  " حقيقة ظروف التعلم اليت ميكن أن حتقق على األقل يف حل مشاكل وضعيات العمل

  :املنظمات املؤهلة من خالل التقاء ثالثة خصائص

  على مواجهة حتديات املنافسةهي اليت هلا القدرة. 

 هي اليت تسمح ألفرادها بالتكوين بطريقة واضحة و معروفة. 

 هي اليت تسمح بتحسني تسيري الوظائف و الكفاءات(Filleau et Marque-Ripoull, 1999, 

P 111)  

  :(Livian, 2005, P 198-200)اإلطار العام و أصل النظرية - 1

انطلق هذا التحليل من أشكال حمددة من االنقطاع مع الرغبات القدمية متعلقة بتغريات مناذج اإلنتـاج،          

  :حتت ثالثة أشكال P.Veltzو  P.Zarifianهذا االنقطاع يظهر حسب 

 يف النظام التايلوري مت بلوغ اإلنتاجية احملددة بفضل فصل كل عملية عن أخـرى يف  : أزمة منوذج التطبيق

و اليت تستلزم قدرة األجري ) خاصة تقنية( ل وجود االستقرار و النظام، أما اليوم فالعمل خيضع مليزة االستعارةظ

  .على تفسري ما حيدث و التدخل

 تتعلق اإلنتاجية اليوم بالتفاعالت ما بني عدة عوامل أكثر من سرعة تنفيذ العمليات :  أزمة منوذج التعاون

 .األساسية

 سرعة تطور املعلومات و تسارع و جتدد املنتوجات، كلها عوامل ال تسمح بـإجراء  :  لمأزمة منوذج التع

التكوين أثناء أي وضع جديد للتأقلم مع أي تغري قد حيصل، حيث أنه جيب أن تكون وضعيات العمل و التنفيذ 

 ".تعليمية"
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يركب عدة اجتاهات ظهرت  هذا التحليل و الذي يعترب الغاية الرئيسية و اجلوهرية هلذا التيار، يشكل و

  .مع اية الثمانينات و اليت جتاوبت مع رغبام من خالل منظمة جديدة قادرة على التعلم و التأقلم بسرعة

يتعلق األمر : يعترب حجر األساس هلذا التيار 1987يف " عوملة منوذج اإلنتاج:"حول  Riboudتقرير 

التحسن املستمر من خالل مسـتويات التكـوين   "كية اإلجراء،بإنشاء منظمة مرنة، المركزية، مالئمة لدينامي

  .أين يتم دمج التكوين يف احلياة اليومية" املرغوب فيها

املصطلح األكثر رمسية و الذي يوضح اهلدف الواجب بلوغه، و " املنظمة املؤهلة"لقد أصبح مصطلح           

  ". املنظمة املتعلمة"حول ) مريكينيخاصة مع أعمال االجنليزيني و األ(لكن برز معه اجتاه جديد 

خاصـة يف القطـاع   (التحدث عن املنظمة املؤهلة يعين باألحرى التركيز على املفهوم الواسع للمنظمة 

، واإلجراءات اليت من خالهلا يستطيع األفراد و الفريق مواجهة وضعيات التغري الطارئة، هذا القلـق  )الصناعي

، فاملنظمـة املتعلمـة   ...)التكوين، التوظيف، املكافآت(تسيري األفراد  يؤدي إىل مناقشة و من جانب ملموس

  .تعطي ميزة لإلجراءات اجلماعية خللق، نشر، حتويل املعارف و املهارات داخل املنظمة

و قد ركز كل من االجتاهني السابقني على تطوير البعد اجلماعي للعمل، الذي يؤكد األمهية املتزايدة           

  .تصال و التعاوناليوم لال

  :(Hounounou, 2005, P 61-62)آليات تسيري املنظمة املؤهلة - 2

 : اهلوية يف العمل و مقاربة أهداف املؤسسة من طرف األجراء 

لكل شخص بإعادة ختصيص معىن عملـه، وذلـك   تسمح بتشجيع مماثلة جيدة ألهداف املؤسسة اليت 

  . بإدماج أهداف أكثر مشولية
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أكثر قربا من " الذكاء الفردي و اجلماعي لوضعيات إنتاجية:"املتطلَبة من املستخدمني هيإن الكفاءة           

اخلربة يف التجميع الواحد املرتبط باخلربة، هنا يصبح التعلم التنظيمي كظاهرة اجتماعيـة المـتالك و إعـداد    

  .الكفاءات اليت تغري تسيري الوضعيات نفسها

 :ؤهلةيف نشاط املنظمة امل" األحداث"إدماج  

فعرب األحداث اليت تستدعي ضرورة االستماع لكل فرد قد يتعرض إىل معاناة يف املنظمة أو أي فرد قد متـت  

فهو يتطلب القدرة علـى ردة الفعـل و   : إثارته، كذلك فاألحداث تعين على حد سواء تعثر عملية اإلبداع

العكس جيب دجمه من أجل االستعمال  كذلك ال يتعلق األمر فقط بتقليص ظهور األحداث، لكن على،االبتكار

  .األمثل

 :تهنشاط االتصال و أمهي 

  .يتم إعادة تنظيم النشاط على قاعدة االتصال، و اليت حتدد التنظيم الوظيفي

حيث أنه ال يعترب مضرا بإجناز الوظائف و لكنه خمفف يف ) هرمي(التنسيق ال يقوم مطلقا على تدخل تسلسلي

  .املنظمة

لقد أصبح االتصال أكثر من كونه نقل مبسط للمعلومات، حيث أصبح يف هذا اال منوذجا جديـدا         

للعمل املشترك الذي يقتضي تفسري األهداف اجلماعية، اكتساب لغة مشتركة،و توضيح التحديات لكل قسم 

  .يف املؤسسة

 :إدماج اإلجراء يف جهاز جتميع املهارات 

ة لكل فرد برسم معامل املستقبل ما دمت حتدد األهداف الواجب بلوغها، تشـجيع  تسمح املنظمة املؤهل       

  .إعادة تفعيل الكفاءات و البحث عن استعمال أحسن املهارات املكتسبة أثناء االجناز اليومي للنشاط
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و أخرى هرمية، أين تكون ) املقسمة(تشكل هذه الرؤية أيضا قلقا جد واضح ما بني املنظمات املنفصلة

املنظمات املؤهلة (هارات متحكما فيها بواسطة الروتينات و التأهيل املتحصل عليه من طرف تكوين سابق، امل

أين تكون املهارات يف تطور دائم، كما أا تدمج عددا كبريا من األجراء يف )) املترابطة( و املنظمات املتناسقة

 ). املنظمة املؤهلة( عمليات اإلبداع 

  اهيم األساسية للتعلم التنظيمياملف: املبحث الثاين

اهتماما واسعا من قبل الباحثني و  Organizational Learningاحتل موضوع التعلم التنظيمي  

املمارسني يف جماالت علم النفس و علم االجتماع و علم اإلدارة و نتج عن ذلك تعدد الرؤى و تباين الزوايا و 

باحثون لتفسري التعلم التنظيمي باختالف ختصصام و اهتمامـام و  احملاور و األبعاد اليت قدمها العلماء و ال

  .فلسفام و احلقبة الزمنية اليت ظهرت فيها دراسام و مؤلفام 

  مفهوم التعلم و مستوياته: املطلب األول

  : مفهوم التعلم ومتييزه عن التدريب و التعليم -1

و اكتساب املهـارات، إضـافة إىل   Trainingتسعى املنظمات لتطوير عامليها من خالل التدريب 

حيث بدأت املنظمات مبنح العاملني فيها فرصا تعليمية يف املعاهـد و اجلامعـات أو   .Educationالتعليم 

و إزاءمها كان الشكل الثالث األكثر أمهية .باستخدام اخلرجني لتلبية احتياجاا من املوارد البشرية املؤهلة عاليا

 " Learning" و هو التعلم 
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  ولكن ما الذي مييز التدريب و التعليم عن التعلم ؟

ليا يف نقل املهارة اليت تتمثل يف جمموعة احلركات يف التعامل مع اآللة من أجل آإن التدريب حيمل بعدا 

و يف كال احلالتني  .كذلك احلال مع التعليم الذي يتم بالنمط املدرسي لتلقني و اكتساب املعلومات . اإلنتاج

مثة حالة ساكنة يتم نقلها من اخلبري إىل املتدرب أو الطالب بكل ما يعنيه ذلك من هرمية و اتصـال آحـادي   

ولكن مع التعلم فإن انتقال  املعرفة أو اخلربة أو املهارة يتم بطريقة التبـادل و التفاعـل و   . االجتاه يف الغالب 

.   الالرمسي ، ومن النقل اآليل إىل التفاعل اإلنسـاين التشارك بني الطرفني يف عالقة تتجاوز اجلانب الرمسي إىل

  .)244،ص2005جنم ، (

حيث يرى أن من خالل "the FiFth discpline "يف كتابه الرائد  Sengeو هو ما يؤكده سينج

  . التعلم ال يتم اكتساب املعلومات اجلديدة و إمنا توسيع القدرة على إجناز األهداف

احلصول عليهما خارج موقع العمل يف حني أن التعلم هو معرفة خاصـة ال   إن التدريب و التعليم ميكن

لذا فالتعلم ال ميكن .ميكن أن يتم إال يف داخل العمل و سياقه و بالتفاعل مع أفراده و أشياءه و قيمه و أسراره

لتعليم ينصـبان  أن يكون إال سياقيا أما التدريب و التعليم فيعتربان أنشطة غري سياقية كذلك فإن التدريب و ا

على املعارف العامة و املهارات ، ومها حيمالن قدرا من التعبري املرتبط بالفهم اخلارجي ملا يقوم به الفر د، وهذا 

ما ميثله البعد املعلومايت يف عملية تكوين االجتاهات أو تغيريها ، إال أن التعليم يظل حيمل الطابع اخلـارجي و  

ه يف هذه املنظمة عن أخرى خالفا عن التعلم الذي ال ميكن أن يتم إال يف سياق بعده العام الذي ال ميكن متييز

عمل املنظمة و مرتبطاً بتارخيها السابق وتطورها الالحق وبالعالقة مع ما مييزها عن املنظمات األخـرى مـن   

  .                                                                                   اً على عائدها الثقافة وطريقة التفكري وهو ما جيعلها أكثر تأثريا على متيز املنظمة من جهة وأكثر انعكاس
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وال بد من حتديد مفهوم التعلم، إذ ميكن تعريفه بأنه تنقيح لألفكار وحتويلها إىل معرفة مفيدة هلا قدرة يف 

  .التوجيه واختاذ القرار

كـذلك  Daft,2000,P486)(  لسلوك أو األداء نتيجة اخلـربة  كما ميكن تعريفه بأنه التغيري يف ا

يعرف التعليم بأنه عملية التفاعل املتكامل احملفز باملعرفة واخلربات واملهارات اجلديدة اليت تؤدي إىل تغيري دائم 

 .يف السلوك ونتائج العمل

 :مستويات التعلم -2

إىل تغيري و تطوير اهلياكل التنظيمية، إجـراءات  " املنظمة املؤهلة"أو " املنظمة املتعلمة"يهدف مصطلح        

تنفيذ العمل، نوع تسيري املوارد البشرية من أجل التطوير املستمر و املتناسق للتعلم، هذا األخري لديـه ثالثـة   

  :مستويات و اليت هي

 يتعلق التعلم الفردي بالتعلم الذي يقوم به الفرد بنفسه هذا التعلم يكون أقل تقنينـا و   :املستوى الفردي

و أوقات التعلم غري ) التكوين الكالسيكي، التكوين الذايت( رمسية يف املنظمة، ألنه مييز بني أوقات التعلم الرمسية

 ...).التعلم عرب التراكم، التقليد، اخلربات، التبادل مع األعضاء( الرمسية

   يعين التعلم اجلماعي ذلك التعلم الذي يقوم به األفراد عن طريق فرق العمل من خالل  :املستوى اجلماعي

جتدر اإلشارة إىل أن جمموع الكفـاءات  . األعمال املنفذة على مستوى اجلماعة و بطريقة تعاونية و تشاركية

مشروع مجاعي، يعد دور اإلدارة الزما يف هذا الفردية ال يشكل الكفاءة اجلماعية، حيث أا تنفصل بعد أي 

 .املستوى من التعلم ألنه ال يتمثل يف التنظيم و فرض األوامر،  و إمنا يف املتابعة و تسهيل عملية التعلم

 ا مـن   :املستوى التنظيميا و اكتساالتعلم التنظيمي يعين املنظمة اليت تتعلم عن طريق حفظ نتائج جتار

 .(Ferangu oudet, 2006, P 70-71 ).دهاخالل نشاطات أفرا
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ميثل التعلم يف هذا املستوى احلالة اليت يتم فيها تبادل املعرفة و املعلومات و اخلربات بني األفراد بغـض          

النظر عن مستويام التنظيمية و االستراتيجيات و اإلجراءات و السياسات اليت تعيق عملية التعلم و تسـبب  

 .لعمل اليومياملشكالت يف ا

  :وفيما يلي سنحاول التفصيل يف املستويات الثالثة

 :التعلم الفردي 

هو التغيري الدائم نسبيا يف سلوك الفرد حيدث نتيجة للخربة املكتسبة من التجارب أو املمارسات السابقة        

و اليت يتم تدعيمها عن طريق التغذية العكسية بشكل معني ، و للتعلم مبادئ حمددة، فلكي يتعلم الفرد البد أن 

التعلم و قدرة على التعلم ، إذن التعلم الفـردي   يكون لديه هدف معني يسعى إىل حتقيقه و أن ميتلك رغبة يف

  .هو عملية خلق و اكتساب املعارف من طرف الفرد

 ): اجلماعي (التعلم الفرقي   

هي العجلة اليت حترك عملية التعلم التنظيمي و لعل من أبرز خصائصها هو قـدرا  )Teams(الفرق    

ع األعضاء ففي هذه املناقشات تكون مجيع األشياء مكشوفة على املناقشة املتبادلة بشكل نزيه و صريح بني مجي

يتحاورون عالنية يف احللول )Mental Models(بني األعضاء و هم أعضاء يشتركون يف مناذجهم العقلية 

يتم التعلم بينهم بطريقة تعاونية تشاركية و ميتلكون رؤية مشتركة يسعون مـن خالهلـا   . اليت ال تتفق معهم

أن جناح برنـامج الـتعلم   ) Ryan and Zyber Skerritt(و يرى كل من .موحدللوصول إىل هدف 

  :الفرقي يتحقق عندما

 .تؤمن اإلدارة بأمهية التعلم باملمارسة 

 .يتم تصميمه و تقيمه من قبل خرباء متخصصني 
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 تسود روح الفريق بني العاملني من أجل حل مشكلة مهم مجيعاً 

 .جحةتكافئ املنظمة و تشجع املشاركة النا 

 .سيتم شرح هذا املستوى يف املطلب املوايل :التعلم التنظيمي 

 التعلم الفردي                                                                                                                                                     

  التعلم اجلماعي                                              

  

  التعلم التنظيمي

                      

  

 

 (Hefer et al, 2002, p399) :املصدر

  مستويات التعلم) : 1( ل رقمالشك

  :هذه املستويات الثالثة متكاملة فيما بينها

التعلم الفردي ينمي و يدعم التعلم اجلماعي و العكس صحيح و التعلم اجلماعي يدعم التعلم التنظيمي و        

 .إىل منظمة متعلمةيطور املنظمة و يرتقي ا 

 التكوين الفردي

 العمل اجلماعي

تطوير ثقافة و بنية مشجعة 

 للتعلم
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  تعريف التعلم التنظيمي: املطلب الثاين 

  . يف اللغة العربية يأيت من املصدر علم مبعىن عرف، و استعلم و أعلم: Learningالتعلم لغة : التعلم لغة - 1

التفكري أو أما يف اللغة اإلجنليزية فالتعلم يعين احلصول على املعرفة أو املهارة بواسطة الدراسة و اخلربة و         

، 2009علـي احلكـيم و آخـرون ،    (  كيف احلفظ أو التذكر أو اإلحاطة بالعلم أو معرفة ذلك و معرفة

  ).98.ص

 :  التعلم التنظيمي اصطالحا  -2

يعد التعلم التنظيمي مصطلحا حديثا يف الفكر اإلداري حيث ظهرت أوىل حماوالت حتديد مفهومـه يف         

إذ قدما "  Organizational Learning.. " يف كتاما) Argyris , Schon(من قبل 1974عام 

سؤاال مفاده هل جيب على املنظمات أن تتعلم ؟ ومنذ ذلك السؤال االستكشايف بذلت الكثري مـن اجلهـود   

  .لتعريف و حتديد التعلم يف املنظمات و استكشاف أبعاده املختلفة

ة املهمة اليت تساهم يف تشكيل السلوك التنظيمي و يشـري  فالتعلم التنظيمي هو أحد العمليات السلوكي       

علماء السلوك أن املقصود بالتعلم هو إكساب الفرد لسوك جديد نتيجة تعرضه لتجارب و خربات اجتماعية 

  ).7، ص 2009شريفي ، دويل ، (

ل منتظم للحيازة على ويعرف أيضا على أنه عملية سريورة العمليات املرتبة و املعروفة و اليت تتكرر بشك       

  . ساهم يف التعديل الدائم للتنظيمتجمموعة املعارف و التطبيقات اليت 

و ذا فإن التعلم التنظيمي هو تلك العملية اليت تسعى املنظمة من خالهلا إىل كسب معارف جديـدة         

  .ت أفرادهاتطمح من ورائها إىل حتسني قدراا التنظيمية و تطوير ذاا و الرفع من كفاءا



أسس و مفاهيم التعلم التنظيمي و المنظمة المتعلمة                                       األول الفصل  
 

 

23 
 

و التعلم املستمر اهلادف إىل متكني العاملني و حتسني أداء  اعييرتكز التعلم التنظيمي على التفكري اجلمع       

  . املؤسسة و االرتقاء ا إىل التميز وزيادة قدراا على التكيف مع التحديات العاملية احلالية و املستقبلية

  الباحثون يف تعريفهم للتعلم التنظيميو فيما يلي سنورد أهم ما جاء به 

 تعاريف التعلم التنظيمي : (1)اجلدول رقم 

  املصدر  التـعريـف  الكــاتب

Argyris et Shon 1974 

العملية اليت ميكن من خالهلا ألعضـاء املنظمـة   

كشف األخطاء و تصحيحها من خالل تغـيري  

  .نظريات العمل لديهم

جبميـع   تتعلم املنظمة عندما تكتسب املعـارف 

معلومات، (أشكاهلا أيا كانت الوسائل املستعملة 

  .)مهارات، التقنيات، واملمارسات

)Argyris et 

schon ,2002 

p24(  

  

Fiol et lyles 1985  

عملية حتسني اإلجراءات اليت تقوم ا املنظمة من 

قـة  ياجل استخدام و استيعاب املعلومـات بطر 

  .أفضل

)Fiolet lyles, 

1985,p803(  

1988 levitt et March  
العملية اليت تقوم املنظمة من خالهلا بترميز جتارا 

  .يف املاضي و حتويلها إىل روتينيات

)Levitt et 

March, 

1988, p319(  
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Huper 1991  

توظيف املعلومات و املعارف املكتسبة لتغيري 

 .األمناط السلوكية

  

1991,p89 ) 

Huper, )  

Senge1994  

 

هو الوسيلة اليت من خالهلا : التعلم التنظيمي 

يكتشف األفراد يف املنظمات باستمرار كيف أم 

هم الذين يشكلون الواقع الذي يعملون فيه و 

 .كيف أن باستطاعتهم تغيري ذلك الواقع 

  

) Senge et 

al,1994 ,p 

59(  

Tarondeau 1998  

هو ظاهرة مجاعية ألنه يفترض أن اكتساب 

لديها تأثري على املعارف حىت لو كانت فردية 

  .املنظمة أو على الكثري من أعضاء ها

  Tarondeau( 

 ,1988,p32)  

Guilhon 1998  

و املهارات الالزمة  هو عملية تغيري املعارف

إلنشاء أو احلفاظ على التنسيق بني املنظمة 

   ).واحمليط

Guilhon, 

1998,p98)  
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Leroy 1998 

 

 التعلم التنظيمي هو تعديل لتصرف املنظمة

لالستجابة ملتغريات احمليط ، كما أنه عبارة عن 

حتول يف جمموعة املعارف التنظيمية أو ما بني 

  .األفراد داخل املنظمة

)Leroy,1998, 

p2(  

Gérard 

Koenig 

1994  

ظاهرة مجاعية الكتساب و تطوير الكفاءات اليت 

تكون أكثر استدامة من اجل تغيري إدارة األوضاع 

  .و األفراد أنفسهم

 )Koenig 

1994,p77(  

Goh 1998  
التعلم التنظيمي ميثل نشاط طويل األجل يهدف 

  .إىل بناء املزايا التنافسية على املدى الطويل

(Goh, 1998, 

p15)  

Child 2001  

التعلم التنظيمي هو االكتساب و االحتفاظ و 

خلق املعارف اليت دف إىل تسهيل حتقيق 

  .األهداف املسطرة من طرف املنظمة

) Leblanc et 

al ,2007,p37(  

  2004الكبيسي 

هو تلك العملية اليت تسعي املنظمات من خالهلا 

إىل حتسني قدراا الكلية و تطوير ذاا و تفعيل 

عالقتها مع بيئتها و التكيف مع ظروفها و 

متغرياا الداخلية و اخلارجية و تعبئة العاملني فيها 

عرفة و ليكونوا وكالء ملتابعة و اكتساب امل

  .توظيفها ألغراض التطوير و التميز

الكبيسي، ( 

  )90، ص2004
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  .من إعداد الباحثة باالعتماد على عدة مراجع:  املصدر

بني كثرة التعاريف اليت حاولت حتديد مفهوم التعلم التنظيمي، إمنا يوجد  ضميكن القول أنه ال يوجد تناق      

تكامل بينها يوضح تطويرها و يربز أن اجلوهر التنظيمي يستهدف وصول املنظمة إىل رؤية مشتركة متكنها من 

فسية مع مثيالـا  زيادة تطوير قدراا على التكيف مع التحديات املتسارعة  يف البيئة احمليطة و متكينها من التنا

  .يف إطار خصائص العوملة

أن املنظمة ال تتعلم من تلقاء ذاا و إمنا تتعلم من خالل ما يتعلمه أفرادها عن طريق التجربة و اخلربة و         

التدريب و التفاعل مع اآلخرين وهذا ميكنهم من اكتساب مهارات التركيـز و االسـتقراء و االسـتدالل و    

  .األطر النظرية و البناءات العلمية التحليل و بناء 

أن التعلم التنظيمي هو العمليـة  "ستخلص كتعريف شامل هلذه التعريفات نمن خالل ما سبق ميكن أن         

اليت يتم من خالهلا إحداث تغيري خمطط باملنظمة و إعدادها لتكون قابلة للتكيف مع املتغريات احلاصلة يف البيئة 

مبجموعة من العمليات اليت من أمهها متكـني األفـراد و    املناسبة وذلك من خالل القيام  احمليطة ا بالسرعة

استثمار التجارب و اخلربات السابقة يف مواجهة املستقبل و إدارة واستخدام املعرفة و التقنية بشكل فعال للتعلم 

و حتسني األداء على أن يتم ذلك يف إطار ثقافة تنظيمية مبنية على رؤية مشتركة ألعضاء املنظمة و داعمـة و  

John R. 

Schermerhorn.Jr.2006  

ميكن تعريف التعلم التنظيمي على أنه عملية 

اكتساب املعرفة و استخدام املعلومات اليت متكن 

املنظمة و أعضاءها من التكيف مع البيئة املتغرية 

  .باستمرار

)John,2006, 

p80(  
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شجعة للعمل اجلماعي و التطوير املستمر مما ميكن تلك املنظمات من امتالك ميزة سـرعة الـتعلم وحتقيـق    م

 )12،ص 2006أبو خضري ،( ."أهدافها

  ضرورة التعلم التنظيمي: املطلب الثالث 

اللـه علـى   مع اية القرن العشرين و بداية األلفية الثالثة تغريت مسات العامل تغريا سريعاً ، عكـس ظ        

ااالت االقتصادية و السياسية و الثقافية و التكنولوجية ، وفرض حتديات كثرية على املنظمات اإلدارية ، مما 

  .  دفعها إىل التحول إىل منظمات للمعرفة تنتجها و توظفها يف املنافسة و االستمرار 

ياة ، ظهرت ضـرورة الـتعلم التنظيمـي    ومع الثورة العلمية و التقنية اليت تركت أثارها يف كافة جماالت احل

 .)58، ص2007الرشودي، : (للمنظمات اإلدارية ، وميكن رصد دواعي هذا التعلم يف العناصر التالية

  :  االنفجار املعريف - 1

إن ثورة املعلومات و عصر االلكترونيات املدعم بالعقول املتزايدة و الذكاء ساعدت علـى االنفجـار   

  .صبحت مبوجبه املعارف و األفكار و النظريات تتضاعف كل ثالثة أو أربع سنواتاملعريف املتسارع الذي أ

  :التغري التقين - 2

شهد العامل طفرات هائلة يف اال التقين، أفرزت واقعاً جديداً يقوم على االتصال و التواصل املباشر من 

أن العامل يعيش اليوم عصـر  خالل األقمار الصناعية و البث الفضائي و شبكات املعلومات وترتب على ذلك 

  .املعلومات و مراكز البحوث

وترتب عليها ازدهار التعلم عن بعد وسهولة احلصول على املعلومات و الوصول إىل املعرفة مبجرد الضغط على 

  .  احلاسوب دون عناء
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  :التغيري االجتماعي  - 3

السياسية انعكست على طموح  ترك التغري االقتصادي و الثقايف أثارا واضحة يف التغريات االجتماعية و

  .األفراد و اجلماعات، وتغري القيم و األذواق

وبدأ املستهلكون يبحثون عن السلع و اخلدمات ذات النوعية اجليدة و السعر املناسب و السرعة يف التوصيل و 

  . أما العاملون فقد تزايدت توقعام و طموحام و مطالبهم حنو بيئة عمل هادئة و أمنة. الصيانة

ابل تعهدهم بالوالء و االلتزام للمهن و و حنو مشاركة فاعلة، و تعويضات جمزية أثناء اخلدمة وعند انتهاءها، مق

وهذا يستلزم استمرار تعلمهم ومواكبتهم ملا يستجد يف عامل املعرفة و املهارة و . للمنظمات اليت يعملون فيها

  .السلوك

سواء يف الوسط األكادميي " املنظمات املتعلمة " و " التعلم التنظيمي " إن االهتمام املتزايد مبصطلحات        

  )  Hefer et al , 2002,p391( لميكن تفسريه بثالثة عوام ،املهينأو 

حيث تضطر املنظمات إىل إعادة النظر يف ممارساا  ،من احمليط ةالتغريات السريعة أكثر فأكثر واملفروض .1

  .اإلدارية وتتساءل عن وسائل احلصول على طرق جديدة للتعلم

قادت هذه األخرية إىل  ،الداخلية لتفسري تنافسية املنظماتاملكانة اليت حازت عليها الكفاءات واملوارد  .2

  .نشر واالحتفاظ مبعارفها ومهاراا ،خلقتعميق آليات 

واليت كانت نتيجتها غري املتوقعـة هـي    (Licenciement ) سياسات التوقيف اجلماعي عن العمل .3

ع غري امللموس لبعض الكفـاءات  مما أوجد وعيا بالطاب. فقدان كفاءات اكتسبها العاملون مع مرور السنوات

  .االحتفاظ اكيفية وبضرورة االهتمام ب
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 . و املخطط التايل ميثل أمهية التعلم التنظيمي

 

 

 

 

 

 ) 2Hefer et al , 2002,p39( :املصدر

     أمهية التعلم التنظيمي) : 2( رقم الشكل

التعلم يف املنظمات من أجل متكينها مـن  تفاعلت هذه العوامل مع عوامل أخرى و أدت إىل ضرورة         

و يف هـذا  . السيطرة على املعرفة و التكيف مع املتغريات املتالحقة و التحديات املتسارعة و التنافس الشديد 

أن عنصراً كهذا حيتم على جمتمعه و منظماته و أفراده أن يتابعوا األحداث و يواكبـوا  " اال يذكر الكبيسي 

هنا و هناك يوما بيوم، وأن يطلعوا على كل ما يستجد ، من فكر و معرفة و نظريـات و  التقدم الذي حيصل 

أما إذا كانوا يتطلعون للتميز و النماء فينبغي أن . تقنيات ساعة بساعة ، هذا إن أرادوا جمرد االستمرار و البقاء 

باإلضافة معرفة جديدة أو  يكون هلم إسهام يف توظيف ما يستجد و تطبيق ما يكتشف، ويف إثراءه و تطويره،

 .اكتشاف تقنية متهد لتطبيقها

 

 

كيف نطور أساليب  التغري السريع يف احمليط

املنظمة جيب  التعلم ؟

أن تسري على 
أا منظمة 

 متعلمة

 

كيف حنافظ على 
 .الكفاءات املكتسبة

كيف حندد و ننشئ 
 الكفاءات؟

أمهية الكفاءات يف حتسني 
 الثقافيةامليزة 

النتائج املترتبة عن 

 .تسريح العمال
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  خصائص و شروط التعلم التنظيمي    : املطلب الرابع  

  خصائص التعلم التنظيمي - 1

فيتصف التعلم التنظيمي بالعمل اجلماعي وروح الفريق و يرتبط حباجات أعضاء املنظمة و  :ظاهرة مجاعية 

  .)Koenig,2006,p297(  .اجلماعي يف حل املشكالتدوافعهم و اهتمامام و التفاعل 

مفهـوم الـتعلم    إن عملية التعلم يف املنظمة عملية مستمرة لذا فإن األفراد العاملني يف املنظمة اليت تتـبىن  

سـعيد السـامل ،   ( .التنظيمي ينظرون إىل هذه العملية على أـا جـزء مـن نشـاط و ثقافـة املنظمـة      

 )39،ص2007احلياين،

 .حتتاج عملية التعلم التنظيمي إىل وجود رؤية مشتركة بني أعضاء املنظمة حول هدف و مستقبل املنظمة  

 )39،ص2007سعيد السامل ، احلياين،(

إن التعلم التنظيمي عملية تتضمن عدداً من العمليات الفرعية املتمثلة يف اكتساب املعلومات و ختزينـها يف    

ذاكرة املنظمة مث الوصول إىل هذه املعلومات و تنقيحها لالستفادة منها يف حل مشكالت املنظمة احلاليـة و  

سعيد السامل ، . (ن غريها من املنظمات األخرىاملستقبلية وذلك يف إطار ثقافة تنظيمية اليت متيز كل منظمة ع

 )39،ص2007احلياين،

إن عملية التعلم التنظيمي ال ميكن أن حتقق النتائج املرجوة منها دون مساندة من قيادة املنظمة اليت جيب أن   

 ).39،ص2007سعيد السامل ، احلياين،.(تكون قدوة لآلخرين

  : (Hefer et al , 2002, P 339-400)شروط التعلم التنظيمي  - 2

إذا اعتربنا أن التعلم التنظيمي يتشكل انطالقا من املعارف و الكفاءات اليت تسمح خبلق مؤهالت جديدة       

ملواجهة املنافسة، فاملشكل املطروح هو ما هي الظروف اليت تعمل على تسهيل عملية التعلم يف املنظمة، ميكن 

 :ارجية من خالل اجلدول التايلحتديد يف هذه النقطة الشروط الداخلية و اخل
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  الشروط الداخلية و اخلارجية للتعلم التنظيمي ) :2(اجلدول رقم 

  

  الشروط اخلارجية

 ستقرار و ليس كثري التغرياإلليس كثري ( حميط معتدل( 

  هلا أمهية أكرب من األهداف املوضوعية للمنظمةتصورات املسريين  

  

  

  الشروط الداخلية

 تسيري تشاركي بنية ال مركزية، نظام 

 Plate structure 

 التسيري باألهداف و املشاريع 

 املرونة التنظيمية 

 نشر واسع للمعلومات الرمسية و غري الرمسية حول ما مت تعلمه سابقا 

 مشاركة اإلدارة العامة  

  (Hefer et al , 2002, P 339-400) :املصدر 

خطوات اليت تسعى إىل تطوير نظام خللق املعارف  NonaKa et TaKeuchi07 و يف هذا الصدد حدد

  .(Hefer et al, 2002, p400- 401): و التعلم التنظيمي وهي

على القيادة العامة توفري ألعضاء املنظمة خريطة ذهنية للعامل ، و حتديد اجتاه لنوع  :خلق رؤية للمعرفة  -1

 . املعرفة اليت جيب اكتساا و خلقها وهذا هدف إستراتيجي

خلق املعرفة يعتمد أساسا على األفراد و هلذا جيب جذم و احملافظـة علـيهم يف    :تطوير فريق للمعرفة -2

 .و هنا يعترب عدم تكافؤ األجور حافز لديهم. املؤسسة

هنا بتحويل للمعارف  خلق املعرفة مير: خلق شبكة من التفاعالت ذات كثافة عالية على خط املواجهة -3

تكـون املنظمـة مكانـاً     نإذن جيـب أ ) . لغة رمسية و منهجية(إىل معارف ظاهرة ) أفكار ذاتية( الضمنية 

 .للتفاعالت املتكررة و املكثفة بني أعضاء الفريق
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عملية خلق منتوج جديد هي ميكانيزم مركزي خللق معرفة جديدة للمنظمة : عملية تطوير منتوج جديد -4

 .، هذه العملية جيب أن تسري بفريق املشروع

خلق املعارف التنظيمية يستوجب تسري الوضعيات بنظرة مشتركة ما بـني   :يري التشاركياستخدام التس -5

 .املسريين و العمال

املنظمة املتعلمة جيب أن تكون قادرة على كسب و خلق و  : Hyper Texteاالنتقال إىل منظمة  -6

 .استغالل باستمرار و بطريقة دينامكية للمعارف اجلديدة

خلق املعرفة يفترض االنفتاح على احمليط اخلارجي و كـذا   :العامل اخلارجي بناء شبكة من املعارف مع  -7

 . الزبائن من اجل التقاط التصورات الذهنية

  أمناط التعلم التنظيمي: املطلب اخلامس 

إن استقصاء أدبيات التعلم التنظيمي يكشف عن أمناط متعددة من التعلم التنظيمي ميكـن أن تطبقهـا          

  .     و هلذا سنحاول إلقاء الضوء على األمناط اليت جاء ا أهم الباحثني يف هذا اال. داريةاملنظمات اإل

و الذي مييز فيه بـني  ) بنية الثورات العلمية ( يف كتابه) T-Kuhn(قدمه توماس كان  : التصنيف األول

     ). 298_258،ص2005جنم ، ( )االستثنائي( التعلم االعتيادي و التعلم العايل

هو الذي يسود يف فترات االستقرار التنظيمي و يـدعم   )Normal Learning( التعلم االعتيادي 

 .هذا االستقرار

الذي يظهر يف فترات التغيري و التحول التنظيمي و : )High Learning(التعلم االستثنائي أو العايل 

حيث يترافق مع كل هذا إدخال املفاهيم و املبادئ و القواعد اجلديدة الـيت  . االبتكارات اجلذرية يف الشركة

حترك االستقرار و ز بعمق املفاهيم و املبادئ القدمية السابقة و تدخل الفوضى يف صلب هذه املفاهيم هلـذا  
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لتعلم االستثنائي الذي يكون مبثابة إنشاء للنظام اجلديد يف قلب الفوضى و االضطراب الذي جاء بـه  يتسارع ا

و لعل التعلم العايل هو مبثابة التعلم اخلالق الذي مييز األفراد يف الظروف اجلديـدة  . التغيري اجلدري يف املنظمة

ـ  جنـم،  ( ون بسـرعة مـن جتـارم اخلاصـة ،     اليت خيلقها التغيري، كما مييز األفراد الالمعني الذين يتعلم

 ) .258،259،ص2005

  :(Hefer et al, 2002, p397)التعلم املعريف والتعلم السلوكي : التصنيف الثاين

  (Cognitive Learning)التعلم املعريف 

للمنظمة و نظر ا تو الذي يترجم من خالل تغريات إدراكية و مناذج التفكري اليت تطبق يف الطريقة اليت 

  .احمليط 

 )Behavioral Learning(التعلم السلوكي 

  .يعتمد على تغيري اإلجراءات و الروتينيات التنظيمية يف تطبيق طرق العمل و نشاط املنظمة 

يكـون  . يعترب التعلم املعريف كمرحلة أولية للتعلم السلوكي ، فأثناء عملية تغيري املفاهيم يشترط تغيري السلوك 

  .انب املعرفية و السلوكية للتعلم مترابطة أكثر منها متسلسلة كل من اجلو

إذن يوجد تداخل ما بني اجلانـب املعـريف و   .ففي املنظمة املسري يتخذ قرارات من خالل إدراكا ته و جتاربه 

 :و الشكل التايل يوضح ذلك . اجلانب السلوكي للتعلم 
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  (Hefer et al, 2002, p397) :املصدر

  .إجراءات التعلم املعريف و السلوكي) : 3(الشكل 

فقد قسم التعلم إىل تعلم تكيفي و تعلم و  "Peter Senge "هذا التصنيف الذي جاء به  :التصنيف الثالث

 .توليدي

 "Adaptive Learning: " التعلم التكيفي -1

هذا ما يفرض عليها التأقلم . حيدث التعلم التكيفي عند جمموعة من القيود اليت تواجه املنظمة مع حميطها

 .(Pitta et Franzak,1999,p 236).لالستجابة لألحداث

دى الغـري أو مـن ممارسـام    وهذا النوع من التعلم يدور حول التقليد أو االستنساخ أي التعلم مما ل       

  .األفضل

  » Generative Learning:" التعلم التوليدي -2

 اإلجراءات املعرفية

 اإلجراءات السلوكية

تغيري التصورات و 
 املعارف

 

 تغيري الروتينات التنظيمية
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ـ         ا تطـوير  أهو القدرة على توليد أو خلق أفكار جديدة، أي يقوم على اإلبداع و املفاهيم اليت من ش

 (Voci et young,2001,p 159)املهارات اجلماعية و حتقيق النجاح للمنظمة

و هذا يعين أن التعلم التكيفي يسعى إىل تكييف قدرة املنظمة يف حني أن التعلم التوليدي بقدر ما يوسع        

  .هذه القدرات فإنه يوجه هذه القدرات حنو الفرص املتاحة يف البيئة  

  .)G Argyris (هو الذي قدمه جريس ارجرس  :التصنيف الرابع

ينقسم إىل ثالثة أقسام، التعلم األحادي احللقة، و    نظيميالتعلم الت) Schou et Argyris(حسب        

  .الثنائي و الثالثي احللقة

 " Signal- Loop- Learning " :التعلم األحادي احللقة -1

يعرف على أنه أداة للتعلم الذي يهدف إىل تعديل إستراتيجية التصرف، و تعديالت طفيفـة يف طـرق          

 ) Dunphy et al ,1997,p233.( العمل، دون تغيري يف نظرية االستخدام يف املنظمة

وهو تعلم يتعلق بالتعديالت البسيطة و القصرية األجل اليت حتدث يف ظل القواعد املوجودة، إذن هـو         

  .تعلم من أجل التحسني الذي ليس له تأثري على مناذج التفكري

هو عملية تعديل لإلجراءات من أجل تصحيح األخطاء باالعتماد على املمارسات و السياسـات و   و       

املعلومات املرتدة من التجارب السابقة ، فهو تعلم روتيين يعمل علـى تعـديل يف اإلجـراء    املعايري و على 

  .دون تعديل مصاحب يف القيم و املتغريات احلاكمة لسلوك الفرد) السلوك(

 "Double- Loop Learning: "التعلم الثنائي احللقة -2
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يري القيم اخلاصة بنظريـة االسـتخدام يف   على عكس التعلم األحادي احللقة هو التعلم الذي يستلزم تغ       

 ,Dunphy et al , 1997 )(املنظمة باإلضافة إىل تغيري يف إستراتيجيات و مناذج و خمططات املنظمـة  

P233) 

تغيري يف مناذج التفكري و أطر التفسري، وهو يعترب تعلماً أكثر إستراتيجية ألنه ال يعتمد على املعارف  ينيع       

 Hefer. (املوجودة سابقا يف املنظمة و إمنا يوجد خلق للمعارف و مصدراً للميزة التنافسية للمنظمة املتعلمة

et al ,2002,P398( 

رياً يف املنظمة من التعلم األحادي احللقة، حيث يتجه العاملون إىل إثارة يعد هذا النوع من التعلم أكثر تأث       

تساؤالت عميقة حول األوضاع اخلاطئة اليت متس النظام صالحية القيم و البناء التنظيمي لتحقيق األهـداف  

اليت حتـول دون  املنشودة و بعبارة أخرى التعلم الثنائي الدورة يستلزم البحث عن السياسات املانعة أو الوقائية 

 .        وقوع املشكالت و األزمات فهو تعلم مستقبلي أكثر منه انعكاسي أو انفعايل

 نظرية االستخدام و نظرية التصرف Leplat ,2002 ,p2)(  

  .ذكرنا يف تعريفنا للتعلم األحادي و الثنائي الدورة مصطلحني سنحاول بإجياز توضيح كال منهما

لة لتوضيح املعارف العملياتية و ميكن لنظريـة التصـرف أن تأخـد    مصطلح نظرية التصرف هو وسي  

و الشكل . و هذا يعين رسم بياين للنشاط املقترح " مبا نريد فعله" شكلني اثنني النظرية املعلنة و اليت تتعلق 

 . الثاين نظرية االستخدام و اليت تتعلق مبا أجنز فعالً  يعني رسم بياين للنشاط احملقق
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  "Triple Loop Learning: " التعلم ثالثي احللقة  -3

يأخذ يف االعتبار األسس التنظيمية و أهدافها و . ميثل أعلى شكل من أشكال التحليل الذايت للمنظمة         

 Ben) اليت رمبا تقودها إىل التغيري اجلدري يف بنيتها الداخليـة و ثقافتـها و كـذا يف بيئتـها اخلارجيـة     

Ramalingam, 2008 ,p4).  

على هذا النوع مـن الـتعلم باسـم تعلـم الـتعلم        Argyais et Schonو قد أطلق الباحثات        

Deutro- Learning  أي التعلم الثالثي احللقة يهدف إىل مساعدة املنظمة يف التحول إىل حال أفضل عن

متر ا و توضيحها و التأمل فيها و إجيـاد  طريق فهم الكيفية اليت تتم ا عملية التعلم من املواقف املختلفة اليت 

  . طرق جديدة للفهم

و هذا النوع من التعلم يترتب عليه اكتساب املعرفة و إعادة تقومي األساليب و األنظمة املوجـودة و           

 .دراستها دراسة شاملة لتطوير مفاهيم وأسس جديدة تعمل على تشكيل هياكل تنظيمية مالئمة لعملية التعلم

 لفرق بني األنواع الثالثة من التعلما )  :Rabasse,2002,P72-73.(  

   : التعلم األحادي احللقة

يعترب مبثابة حتسـني  . حيدث التعلم األحادي احللقة عندما نقوم بإدخال حتسينات على القواعد املوجودة        

  .للمنظمة

 : التعلم الثنائي احللقة

عندما نقوم بإعادة هيكلة لسياسات املنظمة و إستراتيجيات و فرضـياا و  حيدث التعلم الثنائي احللقة         

  .يعترب هذا النوع مبثابة جتديد للمنظمة.هذا يستدعي تغيري مبادئ املنظمة و أهدافها
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احللقة تعديل التعلم األحادي   
التصرفات من اجل تصحيح  

االختالل و األخطاء باالعتماد 
على السياسات و  املمارسات 

 و املعايري

 :التعلم الثالثي احللقة

ال جيدي نفعـاً  يستدعي هذا النوع من التعلم تعريف و حتسني املستويني السابقني من التعلم و عندما         

تلجأ املنظمة إىل حماولة إجياد طرق جديدة للتعلم و التغيري اجلدري للمنظمة يعترب هذا النـوع مبثابـة تطـوير    

  .للمنظمة

  

  

  

  

  

 

 

  التعلم الثنائي احللقة تغيري التطبيقات و السياسات و املعايري                         

  

  .الثالثي احللقة ،تغيري األساس واحملتوى التنظيمي التعلم                                                           

 )BenRamalnigam,2008,p4:(املصدر 

 

 املمارسات التصرفات النتائج

و املعايري و   

السياسات   

 األسس 

 التنظيمية

و احملتوى   
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 Argyais et Schonالتعلم األحادي و الثنائي و الثالثي احللقة حسب ) : 4(الشكل رقم 

  املفاهيم األساسية للمنظمة املتعلمة :املبحث الثالث

تعترب املنظمة نظام مفتوح على بيئتها احمليطة تأخذ منها و تعطيها و تتأثر ا و تؤثر فيهـا ، و ختتلـف           

املنظمات يف مدى استجابتها للمتغريات و مواجهتها للتحديات اليت تشهدها من بيئتها الداخلية و اخلارجية ، 

مدى و فائها بتقدمي سلع و خدمات عالية اجلودة تتواءم مع توقعات الزبـائن و طموحـات املسـتثمرين،     و

باختالف نوعية و خصائص مواردها البشرية، ورؤيتها ألمهية التعلم التنظيمي يف بناء املنظمة املتعلمة القـادرة  

 .     ديدة اليت حتقق هلا ميزة تنافسيةعلى االستمرار و التنافس يف بيئة غري مستقرة و كذا توليد أفكار ج

إن املنظمة املتعلمة هي منظمة القرن احلادي و العشرين الذي يتسم بسرعة التغريات، و كثرة التحديات         

، وتقدم التقنية و سبل االتصال، وتوليد املعرفة و إدارا، و االهتمام برأس املال الذكي ، و هو العنصر البشري 

قديراً وثقة ، وحتفيزاً على التعلم و االبتكار و املشاركة يف صياغة الرؤية و بلورة اإلسـتراتيجية و  معاملة و ت

 .  صناعة القرار

  مفهوم املنظمة املتعلمة:املطلب األول 

لكن هذا املفهـوم يكتنفـه   . يشري مفهوم املنظمة املتعلمة إىل املنظمات اليت تشجع التعلم و تسعى إليه        

إىل حد بعيد بسبب حداثته أوال والحتوائه على عدد كبري من املفاهيم و القضايا املتصلة يف جماالت  الغموض

علمية متعددة مثل علم السياسة و االقتصاد و السلوك التنظيمي و األحياء و علم التحكم و نظرية التنظيم، و 

نب خمتلفة، كل حبسب الزاوية أو املنطق على هذا األساس اجته الباحثون إىل دراسته من زوايا متعددة ومن جوا

الذي اعتمده كوسيلة للبناء، كما أن هناك أكثر من مصطلح استخدمه الباحثون للداللة على املنظمة املتعلمـة  

 Thinking" ةو املنظمـات املفكـر   "Knowing Organization. "  مثل املنظمات العارفـة 
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Organitation"  و املنظمات املؤهلة" Qualified Oganisation"و . و املنظمات الساعية للتعلم

ن يف هذا وميكننا فهم هذا املفهوم بشكل أدق من خالل تفحص و مراجعة بعض التعاريف اليت جاء ا املفكر

أول من أرسى مبادئ املنظمة املتعلمة من خالل كتابه   Peter SENGEالباحث األمريكي و يعترب . اال

وفيما يلي تقدمي ألهم التعاريف اليت قـدمها    .1990سنة "  The Fifth Discipline"املعنون ب

 :  الباحثني يف هذا اال

     تعاريف املنظمة املتعلمة) : 3(اجلدول رقم  

    التـعـريف  الكـاتب

Seng(1990)  

  

  

  

املنظمة املتعلمة هي اليت يعمل فيها اجلميع بشكل مستقل و 

باستمرار من أجل حتقيق النتائج متعاون على تطوير قدرام 

اليت يرغبوها، وهي اليت تسعى إىل تطوير أمنـاط جديـدة   

للتفكري،و تضع هلا جمموعة من األهـداف و الطموحـات   

اجلماعية، وحيث يتعلم أفرادها باستمرار كيـف يتعلمـون   

   مجاعي بشكل

)

Senge,2004,

p8  (  

Pedler et al 

(1991)  

املنظمة اليت تسهل التعلم لكـل  يصف املنظمة املتعلمة بأا 

باستمرار من أجـل حتقيـق    أعضائها ويكون فيها التحول

  .اإلستراتيجية أهدافها

Huilien,200

6,P191)  (  

Garvin 

1993  

هي املنظمة املاهرة يف خلق و حيازة و تكـوين املعرفـة و   

اكتساا و نقلها إىل مجيع املستويات اإلدارية، و املاهرة أيضا 

)

Johnson,200
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  )p242,2  يف تكييف سلوكها ليعكس متطلبات التكنولوجية اجلديدة 

 

Nervis et al 

1995 

هي منظمة اليت لديها القدرة على التعلم و التكيف و التغيري 

املستمر يف قيمتها و سياستها و ممارساا وكل أنظمتـها و  

  هياكلها اليت تدعم و تسرع عملية التعلم لكل أعضائها 

(Jamali et al 

,2009, p 

106)  

 

BirleSon 1996  

إا املنظمة اليت تشخص العوائق أمام عملية التعلم الفردي و 

اجلماعي مث حتاول إزالتها، كما تقوم ببناء أسس هيكليـة و  

ثقافية لتدعم عملية التعلم املستمر و عملية التكيف، سعيا حنو 

  .أفراد املنظمةحتقيق األهداف التنظيمية، وحاجات وطموح 

ســعيد ســامل ، (

،ص 2007احلياين،

36(  

Eaterby Smith 

1997  

يصف املنظمة املتعلمة على أا النموذج املثـايل للمنظمـة   

املوجهة بالتغيري و اليت تسعى إىل تعظيم الـتعلم إىل حـده   

  .األقصى

)Porth et 

Mc 

call,1999,p2

13.(  

 

JarShalara 1994  

باستمرار، وتشجع التعلم الفـردي،  هي املنظمة اليت تتكيف 

واجلماعي و التنظيمي و اليت تسعى إىل حتقيـق حاجـات   

الزبائن و اليت تدرك بطريقة منهجية نقاط القوى املعروفة يف 

  .بيئة تنافسية

)Lemyre et 

Despatis,20

06,p8(  

Griego et al 

2000  

املنظمة املتعلمة هي املنظمة اليت حتسن باسـتمرار النتـائج   

املرتكزة على التنفيذ املتزايد و اليت ممكن أن تضمن جناحها و 

(Jamali et al 

,2009, p 



أسس و مفاهيم التعلم التنظيمي و المنظمة المتعلمة                                       األول الفصل  
 

 

42 
 

  (106  تتطور بصورة أكثر مهارة

Rowder 2001  

هي املنظمة اليت يشترك فيها مجيع أفرادها يف حل املشـاكل  

اخلربات باستمرار و التغـيري و   لتمكني املنظمة من اكتساب

حتسني وكذلك زيادة قدرا على النمو و الـتعلم وحتقيـق   

  أهدافها

(Jamali et al 

,2009, p 

106)  

Lewis 2002  

هي املنظمة اليت من خالهلا يكتسب و يتقاسـم املـوظفني    

معارف جديدة بشكل مستمر، ويكونون مهيئون لتطبيـق  

   .و إجناز مهامهمتلك املعارف يف اختاذ القرارات 

(Jamali et al 

,2009, p 

106)  

Armstrang et 

Foley 2003  

الـرؤى،  (املنظمة املتعلمة هلا جوانـب ثقافيـة متناسـبة    

اليت تدعم حميط الـتعلم، و  )القيم،الطموحات، و السلوكات

اإلجراءات اليت تشجع التعلم و تطوير األفراد مـن خـالل   

حتديد احتياجات التعلم و تسهيله، وكذالك اجلوانب اهليكلية 

ميـدان  اليت تسمح للتعلم أن يكون مستمراً و معمول به يف 

  .  العمل

(Jamali et al 

,2009, p 

106)  

Moilanen 2005  

إا منظمة تدار بشكل واع و منظم من خالل التركيز على 

عملية التعلم باعتبارها أحد العناصر اجلوهريـة يف قيمتـها   

ومن أجـل أن  . ورؤاها و أهدافها كما يف عملياا اليومية

حتقق املنظمة ذلك عليها العمل باستمرار على إزالة العوائـق  

(Moilanen 

,2005,p71)  
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  .التنظيمية

 .من إعداد الباحثة باالعتماد على عدة مراجع :املصدر 

من التعاريف السابقة خنلص إىل أن املنظمة املتعلمة متلك فلسفة جديدة يف جمال العمل اإلداري تؤكـد         

كما متتلك أهدافاً تنظيمية . على ضرورة خلق و اكتساب املعرفة و نقلها بسرعة إىل مجيع املستويات اإلدارية 

الذي حيتم مشاركة مجيع العاملني يف املخزون املعريف اخلاص ا و العمل على تعزيزه مبا لديها مـن  من الواقع 

ميزة هذه املنظمة قدرا على التعلم املتواصل، ونقل نفسـها مـن    و. جتارب و خربات اكتسبوها عرب الزمن

  .مستوى معني من األداء إىل مستوى أفضل يف األداء و النمو و التميز

  :   العالقة بني التعلم التنظيمي و املنظمة املتعلمة: ب الثايناملطل

فاملنظمة املتعلمة . العالقة بني املنظمة املتعلمة و التعلم التنظيمي بأا عالقة احتواء "ماركردت"يوضح           

حتقيق املرونـة و   تركز اهتمامها على بنية العملية التعليمية ، وتعمل باستمرار على زيادة قدرات أعضائها على

أما التعلم التنظيمي فريكـز علـى   . احلرية يف التفكري، وذلك يؤدي إىل ابتكار مناذج و طرق جديدة للتفكري

الكيفية اليت حيدث ا التعلم و يكتسب األعضاء املعلومات و املهارات و االجتاهات اليت تؤدي إىل االرتقـاء  

جددة يف البيئة املتغرية ، وذلك جيعل التعلم التنظيمي عنصراً أساسـيا  باملنظمة و حتقيق تكيفها مع املتغريات املت

   (Marquardt ,2002,p19).من عناصر بناء املنظمة املتعلمة  

و يشري هيجان إىل أن العالقة بني املنظمة املتعلمة و التعلم التنظيمي ميكن توضيحها من خالل ارتبـاط          

ن أن تكون هناك عملية تعلم تنظيمي صحيحة دون أن يترتب عليـه بنـاء   نه ال ميكأحيث " السبب بالنتيجة 

 ).681،ص 1998هيجان،("منظمة قابلة للتعلم
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  خصائص املنظمة املتعلمة : املطلب الثالث 

مسات عديدة متيز املنظمة املتعلمة عن غريها من املنظمات، ومع ذلك جيمع معظـم علمـاء اإلدارة و           

م على أن التغيري و االبتكار، هي السمة املميزة للمنظمة املتعلمة، و على هذا األساس ما هي الباحثني يف التنظي

  اخلصائص اليت متيز منظمة التعلم و اليت تشجع على التغيري و التجديد؟

 ,Poth et al)ثالثة خصائص للمنظمـة املتعلمـة و هـي     Easterby Smith  1997فقد حدد  

1999,p 213-214):  

 :التطوير الذايت للعاملني و التعلم املستمر    - 1

هي واحدة من اخلصائص اليت و صفها مسيت و اهلدف منها هو التنمية البشرية يف إطار تنظيمي و هذا        

يرتكز على تعلم األفراد و مراحل عملية التعلم و كذا األساليب املعرفية و معرفة معوقات الـتعلم، فاملنظمـة   

  .على العامل الذي ينمو و يتطور على الوظيفة املتعلمة تعتمد

   :تقاسم املعلومات بني األفراد و التعاون فيما بينهم - 2

اخلاصية الثانية هي التعاون و املشاركة بني األفراد و تقاسم املعلومات و هي واحدة من مبادئ الـتعلم ،        

و أن االبتكار و التغيري يتطلب مشـاركة و   فقد أكد الباحثون على أن التغيري التنظيمي هو مسؤولية مشتركة

  .تعاون العاملني

 :بناء فريق العمل و اهلدف املشترك  - 3

أندلسون حتدث يف كثري من املسامهات عن التعلم التنظيمي ، فهو يرى أن بناء فريق العمل هـو مـن           

ام من الصعب احلفاظ علـى األداء و  دما ال يكون يف املنظمة الثقة و االحترعناألمور األساسية ملنظمة التعلم ف

  .كذا صعوبة يف خلق الشعور باهلدف املشترك ، وروح العمل اجلماعي 
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 :االويف ما يلي سنحاول عرض خصائص املنظمة املتعلمة لبعض الباحثني يف هذا  

  خصائص املنظمة املتعلمة): 4(اجلدول رقم  

  املصدر  اخلصـائـص  الكـاتب

 

Watkrids 

And Marsick 

1996  

 خلق فرص للتعلم املستمر  

 .تطوير االستفسار و احلوار 

 تشجيع تعلم الفريق و التعاون 

 .زيادة  قدرة األفراد على الرؤية املشتركة 

 .ارتباطها ببيئتها التنظيمية 

   إنشاء نظم إلكساب و مشاركة التعلم 

) Dymock et 

Mccarthy,2006,  

P529(  

 

 

 

 

Marquardt 

 

2002  

املستقبلية يف البيئة و القدرة على توقع التغريات  

 التكيف مع تأثرياا

تطوير واستحداث إجـراءات و عمليـات و    

 .خدمات جديدة بشكل سريع 

نقل املعرفة بني أجزاء املنظمة و بينها و بـني   

  . غريها من املنظمات بسرعة و سهولة

استثمار مواردها البشرية يف مجيع املسـتويات   

 .ةاإلدارية بأقصى طاقة ممكن

Marquardt,2002 (

),P32  
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  .من إعداد الباحثة باالعتماد على عدة مراجع: املصدر 

تتباين اآلراء حول العناصر الرئيسية اليت متيز املنظمة املتعلمة عن املنظمة التقليدية، حيث تنظـر بعـض           

الدراسات إىل املنظمة املتعلمة من خالل ما تقدمه و تنتجه من أنشطة معرفية تتمثـل يف حتصـيل املعرفـة و    

خرى أن املنظمة املتعلمة بنمط قيادـا  توزيعها، و خزا و توثيقها، مث تفسريها و توظيفها و ترى دراسات أ

التعليمية اليت حترص على تعلم أساليب التفكري و التحليل و التحاور و تبادل األفكار و املعلومات مع اآلخرين 

و يكلها التنظيمي التعليمي الذي يساعد على إثراء املعرفة و نشرها يف كافة املستويات التنظيمية و تشـكيل  

عمل و بطاقاا البشرية اليت متتلك املهارة و الثقة بالنفس و قوة التأثري على اآلخرين و القدرة اللجان و فرق ال

  . على التصرف و التحرك بفاعلية

 االنتقال من التعلم الفردي إىل التعلم التنظيمي : املطلب الرابع 

تفاعـل عملياـا الداخليـة     املنظمة املتعلمة كنظام مفتوح يستجيب للتغريات البيئية من خاللتعرف       

 .وديناميكية التعلم الفردي والتنظيمي، وتدعمها رؤية مشتركة وهيكل إداري شبه هرمي

  ما مدى تعايش عمليات التعلم الفردية والتنظيمية؟: وبالنظر ملفهوم املنظمة املتعلمة يتبادر لنا سؤال

  .التفاعل بني هذين املستوينيفالعمليات الداخلية للمنظمة املتعلمة تعتمد يف الواقع على  

إثارة و حتفيز عمليات التحسـني يف مجيـع    

 جوانب املنظمة 

  . استقطاب أفضل الطاقات البشرية املؤهلة 



أسس و مفاهيم التعلم التنظيمي و المنظمة المتعلمة                                       األول الفصل  
 

 

47 
 

واإلجابة على هذا السؤال يدفعنا ملعرفة آليات االنتقال من مستوى من التعلم إىل مستوى آخر، من معـارف  

  .، إىل تنظيميةفردية إىل معارف مجاعية

 الفرد والتعلم التنظيمي  

األحباث يف هذا اال جدد  سنة كان التعلم يدرس يف جمال علوم التسيري، ومع كثرة 30منذ أكثر من        

االهتمام مبفهوم التعلم، و فرقوا بني التعلم الفردي ألعضاء املنظمة والتعلم التنظيمي، وأمجعوا على أن الـتعلم  

  .الفردي يعترب كمنبع للتعلم التنظيمي

يظهر الترابط بني التعلم الفردي والتنظيمي واجلماعي ، فهذا التفاعل مؤسس بصـفة واسـعة ويقبلـه           

النظريون ، حبيث يعترب العديد من الكتاب أن املنظمات تتعلم بواسطة أعضائها الذين يشكلون التعلم اجلماعي 

  (Fillol, 2004, p 36) .الذي جيد مصدره من الفرد

  .التعلم التنظيمي حيدث عن طريق أعضاء املنظمة (Shrisvastava 1983)يقول 

(Cohen 1991)  :أساس الكفاءات التنظيمية املهارات الفردية ألعضائها.(Fillol,2006,p85)  

يف مقالة يربط بني التعلم الفردي والتنظيمي يف هذا السياق يرى أنا األفراد أساس التعلم اجلماعي   Kimأيضا

  .ويقول املنظمات تتعلم عن طريق أعضائها 

وهو مؤسس على )  OADI,SMMمنوذج (وحاول اإلجابة على هذا السؤال بتنمية منوذج معقد         

  .(Fillol, 2006, p85-86) .النماذج العقلية املشتركة

يتبعان نفس الطريق التعلم الفردي يؤسس التعلم التنظيمي الـذي    (Schon et Argyris)كذلك         

  (Fillol, 2004, p 37) ..بدوره يغذي التعلم الفردي 



أسس و مفاهيم التعلم التنظيمي و المنظمة المتعلمة                                       األول الفصل  
 

 

48 
 

 التعلم الفردي والتنظيمي عمليتان متكاملتان. 

التكامل بني هذين املستويني مـن   بعد تعرفنا أن التعلم الفردي مصدر للتعلم التنظيمي ،حناول توضيح

 .(Fillol, 2006, p87)ومعرفة دور الفرد يف عملية االنتقال من التعلم الفردي إىل اجلماعي , التعلم 

حتليل عملية االنتقال من مستوى من التعلم إىل مستوى آخر ترتكز أساسا علـى التفـاعالت االجتماعيـة    

 (Fillol, 2006, p88) . (Socialization)" املشاركة" جتمع يف املصطلح املشترك  والروتينات اليت

  .،وهي عملية التفاعل وتبادل اخلربات بني األفراد عن طريق التقليد والروتينات

 .(Fillol, 2006, p88-89): الفرد أساس الروتني .1

والغـرض مـن   الروتني هو مفهوم مميز لدراسة املنظمة ووظائفها وعمليات اختاذ لقرار ،وأيضا التعلم،        

  .دراستنا هو عرض الروتني كأحد أساسيات التعلم  التنظيمي، وتوضيح الدور الفعال للفرد يف خلق الروتينات

  .ترتكز على مبدأ الروتني هو نتيجة خلربة الفرد ) (March et Levitt1988 ففي أعمال

راتيجيات، والتكنولوجيات الـيت  ومصطلح الروتني جيمع بني القواعد واإلجراءات واالتفاقيات ، االست        

  .انطالقا منها تبىن وتعمل املنظمات

ويشمل أيضا بنية املعتقدات والرموز والثقافات واملعارف اليت تدعم وتحضر وتتناقض مع اإلجـراءات          

  .الرمسية

عياريـة  أو عمليـة م ,الروتني هو خمزون املعارف التنظيمية  « Argyris et Schon »وحسب          

 . (Fillol,2006,p 91) ملواجهة وضعية ما 
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وتنتقل هذه الروتينات يف املنظمة بواسطة األفراد،وحيدث هذا النشر عن طريق التفاعالت واملشـاركة          

بني األفراد واحلوار،  فاحلوار هو الوسيلة اليت تفتح مناخا للتفاهم املشترك وزيادة التعلم اجلماعي ، ونقل التعلم 

وبالتايل تنتقل هذه الروتينات من ذاكرة األفراد لتنتقـل إىل ذاكـرة   .اص بفرد معني إىل مجيع أفراد املنظمةاخل

 .املنظمة 

  :والشكل التايل يوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  (Edmondson et Moingeon 1998)عن  (Fillol,2006,p 90) :املصدر 

  بناء الروتينات )  : 5(الشكل رقم 

 (Fillol,2006,p 93) :الفرد أساس املشاركة .2

الفرد يكون يف قلب التعلم التنظيمي بواسطة عمليتني تقاسم الروتينات اليت ختلق عن طريـق الفـرد ،         

واملشاركة هذه األخرية تعتمد على تبادل املعلومات وتقامسها ما بني األفراد اليت تنشر يف املنظمة بطرق رمسية 

  .ملشاركة هي اليت تضمن تقاسم الروتيناتوا).جمتمعات املمارسة(و غري رمسية )االجتماعات،فرق العمل(

 تطوير النماذج الذهنية

 روتينات تنظيمية عملية الترمجة يف املنظمة
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هذه املقاربة لنشر املعلومات واملعارف بالتبادالت والعالقات بني أعضاء املنظمـة بـرزت يف أعمـال          

(Nonaka et Takeuchi)  حيث أوضح أن التعلم التنظيمي هو عملية خلق وتقاسم املعارف التنظيمية

   :ويتم هذا األخري بواسطة بعدين 

  البعد اإلبستيمولوجيEpistemological dimension:  يف هذا البعد  قسم الكتاب املعرفـة إىل

  .نوعني ، الصرحية و الضمنية

  البعد األنتولوجي: Ontological dimension  انتقال املعرفة من األفراد ،إىل اجلماعة إىل املنظمة

 .،مابني املنظمات

تفاعل املعرفة الصرحية مع الضمنية بشكل ديناميكي من خالل االنتقال من  مستوى أدىن  أنتولوجي إىل         

 & Nonaka) .(The Spiral of Knowledge)مستويات أعلى هو ما يشكل حلقـة املعرفـة   

Takeuchi, 1995, p. 57).  

 Modes of Knowledge Conversion تتكون هذه احللقة من أربعة أمناط لتحويل املعـارف، 

  ).237-236،ص 2009ثابيت ،بن عبو،:(

 Socialization :املشاركة  -1

يبين أعضاء الفريق بواسطتها متثالت وأشكال  متقامسـة   interactif  Processusهي مسار تفاعلي      

سم التجارب واخلربات، ومـن أهـم وسـائل التقاسـم،     اللتجارب ،وبذلك فإن املشاركة ترتكز على تق

االجتماعات املتعلقة باملشاريع يف طور اإلجناز ،كما يتم التشارك يف املعارف الضمنية بواسطة املالحظة ،التقليد 

  .،أو احملاكاة واملمارسة
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  Externalizationاإلخراج  -2

يتمثل يف حتويل املعارف الضمنية إىل معارف صرحية ،ويرتكز على احلوار ،التفكري اجلماعي باسـتعمال         

  اخل...نماذج والقياسات ال

  Combinationالتركيب  -3

هو مسار يسمح لألعضاء بالتنسيق والتصريح عن معارفهم اخلاصة بغرض صياغة معارف مشتركة ،ويتم       

املكاملات اهلاتفية والشبكات املعلوماتيـة  ,تبادل املعارف بني األفراد وتركيبها بواسطة الوثائق و االجتماعات 

  .لالتصال

  Internalizationل اإلدخا -4

ويتمثل يف تطبيق املعارف الصرحية إلثراء املعارف الضمنية اخلاصة باملستعمل، مثل حتويل املعرفة التنظيمية       

 ).43،ص2006العلى وآخرون،(إىل روتني عمل يومي وعمليات وثقافة املنظمة ومبادرات إستراتيجية

الوثائق : ما يسهل حتويل املعارف الصرحية إىل أشخاص آخرينوهو شديد الصلة بالتعلم التنظيمي، وهو        

وبذلك فإن منط اإلدخال يرتكز على الوسائل اليت تساعد بعض أعضاء املنظمة . والعروض الشفوية باخلصوص

  .على الوصول إىل خربات أعضاء آخرين
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  (Nonaka et Takeuchi)عن  (Starkey et al,2004,p 175) :املصدر

 حلقة خلق املعارف التنظيمية) : 6(الشكل رقم 

املرحلتني املفتاحة هلذا النموذج هي املعرفة اخلارجية واملعرفة الداخلية حبيث األوىل تضمن ترمجة املعرفة         

الصرحية إىل الضمنية ، والثانية تضمن نشر املعارف الضمنية يف املنظمة وتدمج هذه املعـارف  يف الروتينـات   

وكالمها يتطلب مشاركة شخصية ووضع الفرد داخل التعلم التنظيمي وهذا األخري .ة لألفراد والنماذج الذهني

جيب أن يفهم على أنه عملية مجع املعارف الفردية ونشرها على مستوى اجلماعة بواسطة احلـوار واملناقشـة   

-Fillol, 2004, p 37) والتفاعالت االجتماعية ، وهو مشروط بتوافر املعرفة الفردية ،صرحية وضمنية 

38). 

 للتعلم النظامية املقاربة(Fillol,2004, P 41-43): 

توضح املقاربة النظامية التكامل بني التعلم الفردي والتنظيمي، أي أن التعلم الفردي مصدر للـتعلم            

  .التنظيمي
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 أنـه  مبعىن املفتوح، النظام خصائص كل يقدم اجتماعي نظام هي املنظمة أن Khan و Katz يعترب        

 اآلثار نتبع الطريقة ذه.حميطهم يف يتفاعلون الذين أفرادها جمموع من املكونة و بينها املتداخلة العناصر جمموع

 .للمنظمة املفتوح النظام خصائص إشراك ملعرفة الدائمة

 املدخالت،( :هي و املفتوح للنظام الرئيسية اخلصائص Rojet حيدد حيث التعلم، عملية على نركز        

 ) .العكسية الرجوع التغذية املخرجات، املعاجلة،

 يف تستخدم األنظمة نظرية .اخلارجي احمليط من معلومات أو مادية مبدخالت تتعلق :املدخالت :األول احملدد

 مصـدرا  يعترب األخري هذا التعلم، منظمة إىل يؤدي الذي "La Néguentropie" مصطلح الصدد هذا

 .للمعلومات

 :االجتماعي النظام يف التحول يسمى Rojetحسب ألنه ، يترجم النظام يف للمعلومات اإلدخال هذا       

 هو :اخلارج من يأيت املعلومات إشراك و التحول ،"تنظيمها إعادة و املدخلة الطاقات حتول املفتوحة األنظمة"

 املنظمة لخدا التغيري و للتطور وسيلة أيضا يشكل الذي التنظيمي التعلم

 الـتعلم  مت من و املعرفة إنتاجية أن حيث للنظام الديناميكية و املتطورة الطبيعة يربز املعاجلة مفهوم إن        

 .التعلم على القدرة ظهور هو آخر عنصر تدخل تتطلب التنظيمي

 للعـامل  تصدر املفتوحة األنظمة" :Rojet ل بالنسبة :معلومات أو طاقة من النظام خمرجات : الثاين احملدد

  "أخرى أشكال أو طاقة عن عبارة املنتوج اخلارجي

 .التعلم و الرجعية يف املنطق بني التشابه مالحظة بالتايل و بالرجعية يتميز املفتوح النظام جيعل ما هذا        
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 الرئيسي العنصر هو الفرد أن إىل اإلشارة جتدر أيضا منتوج، عن عبارة تعلمه مت ما أن إىل اإلشارة جيب        

  .املنظمة داخل األفراد معارف تصحيح و إثراء يف يساهم األخري هذا التنظيمي، للتعلم

  :التايل الشكل خالل من ذلك إبراز ميكن و التنظيمية، املقاربة مفهوم لتطبيق مفضل جمال هم التعلم إن
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 التغذية العكسية                                                        

          حمليط اخلارجيا

(Fillol,2006,p 133) ا :املصدر  

نظرية األنظمة للتعلم التنظيمي) :   7(رقم  الشكل  

 املنظمة املتعلمة

 التعلم التنظيمي          

القدرة على التعلمظهور   

 

فحتويل املعار  

 والروتينات التنظيمية

 فرد

 

 فرد

 

 فرد

 

 املدخالت
 املخرجات
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  الفصل األول امتةخ

أحدثت  التحوالت اليت أفرزا أحداث املرحلة الراهنة قناعة شاملة بأمهية وضرورة التعلم كأجنع وسيلة        

 التعلم التنظيمي ينصب على رصد متغريات البيئـة اخلارجيـة  فللتكيف مع املستجدات ومواجهة التحديات ، 

و التوجه حنو استثمار أفضلها لصاحل املنظمة، و العمل يف " opportunities"لتشخيص املتاح من الفرص 

سعيها  اليت تعرقل عمل املنظمة أثناء" Threats"آو املشكالت  الوقت نفسه على تشخيص ابرز التهديدات

ل التعلم التنظيمي لضمان البقاء وبات لزاما على خمتلف املنظمات اقتحام جما. حنو حتقيق أهدافها اإلستراتيجية

  .مستقبال حتقيق ميزة تنافسيةوالنمو ، و

أهم ما يلفت اإلنتباه عند التعرض هلذا املوضوع هو أن التعلم التنظيمي يشكل وسـيلة لتحسـني أداء         

كـل  كمـا أشـار إىل ذلـك    , املنظمة  ومثرة من مثاره لكونه ميكن املنظمة من اإلرتقاء إىل منظمة متعلمة 

  .  يف اعتبارمها للتعلم كناتج وكمسار يسمح بتحصيل هذا الناتج Argyris et Schonمن

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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  أسس ومفاهيم األداء: الفصل الثاين

يف ظل األوضاع العاملية الراهنة اليت تتنامى فيها اجتاهات العوملة االقتصادية وتزايد فيها معدالت النمو           

يف موقف صعب يتطلب منها حتسـني أدائهـا مـن    االقتصادي وحدة املنافسة ،أصبحت املنظمة االقتصادية 

املستويات العادية إىل املستويات العالية واملتميزة من خالل التنمية الدائمة ملختلف مواردها البشرية واالقتصادية 

 .بغرض ضمان البقاء واالستمرار يف السوق

ة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتـها  لقد أصبح األداء التنظيمي منظومة متكاملة لنتائج  أعمال املنظم          

الداخلية واخلارجية ،فقدرة املنظمة على حتقيق الكفاءة والفعالية يعتمد أساسا على ضرورة بناء تنظيم مؤسسي 

ميكنها من حتقيق أداء متميز يتوافق مع الطبيعة الديناميكية املتجددة لنشاطاا ويضمن هلا االستمرارية اسـتنادا  

 .نظمة واملؤشرات لقياس األداء على جمموعة من األ

يتناول هذا الفصل موضوع األداء، وسوف يتم إلقاء الضوء على خمتلف جوانب هذا املوضـوع مـن           

  :خالل ثالثة مباحث

 .ماهية األداء:املبحث األول

 .تقييم األداء:املبحث الثاين

 .حتسني األداء:املبحث الثالث
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 ماهية األداء: املبحث األول

يشغل موضوع األداء يف املنظمات اهتمام الباحثني سواء على املستوى الكلي أو على املستوى اجلزئي         

وهذا االهتمام راجع إىل أن البحث عن األداء املرتفع باعتباره مقياس النجاح هو ما تسعى املؤسسة إىل حتقيقه 

وم األداء ورغم ذلك يبقى يعاين من صـعوبة  لذلك تولد عن هذا االهتمام الكثري من الدراسات لتحديد مفه

  .التحديد هلذا سنحاول يف هذا املبحث معاجلة مفهوم األداء ومتييزه عن باقي املفاهيم

      تعريف األداء: املطلب األول

فاللغة االجنليزية هي اليت أعطت له معىن واضح وحمدد  "Performance"أصل مصطلح األداء التيين         

)to perform ( مبعىن تأدية عمل أو اجناز نشاط أو تنفيذ مهمة) ،5ص، 1999عبد اهللا.(  

وهناك فرق بني األداء والسلوك واالجناز، فالسلوك هو ما يقوم به األفراد من أعمال يف املؤسسة ، أما               

األداء فهو التفاعل بـني السـلوك   االجناز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل، أما 

  ).64،ص 2007عبادي، (واالجناز إذن هو جمموع السلوك والنتائج اليت حتققت معا 

هذا بصفة عامة، أما األداء على مستوى املؤسسة فيشري إىل قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف التنظيمية        

  ).359 ص،2007طارق طه، (

ن األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها أي أنه مفهوم يربط بني أوجه النشاط وهو مفهوم يعكس كال م       

  ).3، ص2006عبد احملسن،(نشطة إىل حتقيقها داخل املؤسسة وبني األهداف اليت تسعى هذه األ

ـ          Les: واألداء مفهوم متعدد األبعاد، يرتبط مبختلف الشركاء املتعاملني مع املؤسسة أو ما يعرف بـ

parties prenantes  ،اخل ...مثل املسامهني، الزبائن، العمال 
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تعريفا لألداء التنظيمي بأنه قدرة املؤسسة على خلـق   Patrice Rousselومن هذا املنطلق قدم          

، ومدى قدرا على حتقيق التوازن بـني  )املسامهني، العمال، الزبائن واتمع( القيمة لألطراف املشاركة فيها 

    (Roussel, 2007, 18)  :خمتلف هذه األبعاد حبيث

 ة عوائدهم مقارنة مبا يستثمرونه يف جهات األداء التنظيمي يترجم من خالل رفع قيم: بالنسبة للمسامهني

 .أخرى

 نوعية مناخ العمل متثل واجهة مهمة ألداء املؤسسة: بالنسبة للعمال. 

 يتمثل األداء التنظيمي يف جودة املنتجات أو اخلدمات املعروضة : بالنسبة للزبائن. 

 .االجتماعي والبيئيفيتمثل يف مشاركة املؤسسة يف تنمية احمليط : أما بالنسبة للمجتمع

بأنه قدرة املؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التوازن بني رضا املسامهني  P. Druckerيعرفه          

  .(Drucker, 1999, p73) والعمال

األداء بكونـه  " حيث يعترب أن  Wiersemanو  Robbinsويتفق معه يف هذا التعريف كل من         

ويستمد من هذا العريف انه  )231،ص2000فالح حسن، (  قدرة املؤسسة على حتقيق أهداف طويلة األجل

  .يف البقاء والنمو -باتفاق معظم الباحثني -مت التركيز على األهداف الطويلة األمد واليت تتمثل 

عن األداء يف املؤسسة إال إذا متكنا من حتسني الثنائية أننا ال ميكننا أن نتحدث  PH Lorinoويقول        

تكلفة، مبعىن حتسني خلق الثروة وال يعين هذا بأن نعمل على رفع القيمة أو ختفيض التكاليف مبعزل عن  -قيمة 

 ..p 331 ) (Khemkhem, 1992بعضها، هذه الثنائية ميكن التعبري عنها مبصطلح القيمة املضافة

إىل أن األداء هو التعبري عن املسؤولية الكلية للمديرين أمام منظمام )   Daft, 2001,p 12(ويشري       

.  
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ال ميكننا أن نتحدث عن أداء املؤسسة إال إذا متكنا من حتقيق األهداف اإلسـتراتيجية،   Bartoliيقول       

يق األهداف املسطرة واملعرب عنها بالنتـائج  ة هي املؤسسة اليت تتمكن من حتقحوهو ما يعين أن املؤسسة الناج

 ,Bartoli, 1997)املتوصل إليها مقارنة مبنافسيها يف القطاع، أخدا بعني االعتبار املوارد الالزمة لـذلك  

p78).   

.  وبالتايل فاألداء يعكس قدرة املنظمة علـى جتسـيد اسـتراتيجياا ومواجهـة القـوى التنافسـية              

(Angelier, 1993,p 168).  

حتقيق األهداف، استخدام املوارد، أمثليـة العمليـات    Camronواألداء الشامل إذن يغطي حسب         

  .(De la Villarmois ,2001,P 10 ) الداخلية، وإرضاء األطراف الفاعلة يف املنظمة

ؤسسة على استغالل من خالل استعراض التعاريف السابقة ميكن النظر إىل األداء بأنه يعكس قدرة امل          

مواردها وقابليتها يف حتقيق أهدافها املوضوعية من خالل أنشطتها املختلفة وفقا ملعايري تالءم املؤسسة وطبيعـة  

وبالرغم من تقارب وجهات نظر الباحثني حول األداء بوصفه مفهوما عاما يعكس جنـاح أو فشـل    . عملها

املؤسسة ومدى قدرا على حتقيق أهدافها، إال أم مل يتفقوا على وضع صيغة حمددة ودقيقة  ملفهـوم األداء  

ائها  فيها وإىل اختالف هـذه  التنظيمي ، ويعود هذا إىل كثرة وتنوع ااالت اليت تسعى املؤسسة إىل قياس أد

  .ااالت من مؤسسة إىل أخرى حسب طبيعة نشاطها
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  األداء مرادف للكفاءة والفعالية : املطلب الثاين

  .كثريا ما يعرف األداء أو يرد مقرونا إىل مصطلحني الكفاءة والفعالية 

بأا قدرة املنظمة على حتقيق األهداف اليت تكون قد سطرت من : (L’efficacité) الكفاءةحيث تعرف  

  .(Cohen,2000,p 130)طرف مسؤوليها 

 .تعرف على أا تقرير بني وسائل اإلنتاج املستخدمة والنتائج احملققة  (L’efficience)لفعالية أما ا

(Charles Martinet,2005,p224).  

  .نه العالقة بني املوارد املخصصة والنتائج احملققةوعلى هذا األساس يعرف األداء بأ        

  .ومنهم من يرى أن األداء هو األهداف أو املخرجات اليت يسعى النظام إىل حتقيقها، أو النتائج املتحصل عليها 

إن النظر إىل األداء إما بكفاءة وإما بفعالية يعين املعاجلة اجلزئية، ألن االهتمام مثال بالنتائج أكثر يعين  ولو       

  .نسبيا إمهال التصرف يف املوارد وهو ما جيعل األداء يعجز عن تفسري إجنازات املنظمة ككل

غ املنظمة أهدافها من جهة ، و مدى االقتصاد يف ومن هذا املنظور يربط أغلب الباحثني األداء مبدى بلو       

وبعبارة أخرى يتجسد األداء مبستويات الكفـاءة  . استخدام مواردها املتميزة بالندرة النسبية من جهة أخرى 

  .(Barillot, 2001, p 136)والفعالية اليت حتققها املنظمة 
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  عناصر األداء: املطلب الثالث

لألداء عناصر أو مكونات أساسية بدوا ال ميكن التحدث عن وجود أداء فعال، وميكن تلخيص هـذه        

  )86 -85،ص2008الفايدي ،(كما يلي  HAYNESالعناصر كما حددها هايرت 

 املوظف : 

  .من حيث ما ميتلكه املوظف من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم واجتاهات ودوافع

 الوظيفة: 

تتصف به الوظيفة من متطلبات وحتديات وما تقدمه من فرص عمل ممتع فيه حتد وحيتوي علـى   من حيث ما

  .عناصر التغذية اإلسترجاعية كجزء منه

 املوقف : 

من حيث ما تتصف به البيئة التنظيمية حيث تؤدى الوظيفة واليت تتضمن مناخ العمل واإلشراف ووفرة املوارد 

  . ميواألنظمة اإلدارية واهليكل التنظي
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  أنواع األداء: املطلب الرابع

بعد ما مت التعرض إىل مفهوم األداء ننتقل إىل عرض أنواع األداء يف املنظمة، وحتديد أنواع األداء يفرض        

معيار مصدر األداء، معيار الشمولية، : علينا اختيار معايري التقسيم، هذه األخرية ميكن حتديدها يف أربعة أشكال

  .يقدم جمموعة من أنواع األداء يف املنظمة كل معيار على حدة. املعيار الوظيفي، ومعيار الطبيعة

    حسب معيار املصدر  -1

  .وفقا هلذا املعيار، ميكن تقسيم أداء املؤسسة إىل نوعني، األداء  الذايت  أو الداخلي واألداء اخلارجي   

  األداء الداخلي -1.1

كذلك يطلق  عليه اسم أداء الوحدة أي أنه ينتج بفضل ما متلكه املؤسسة من املوارد فهو  ينتج أساسـا          

  :(Martory,1999,p 236 )من التوليفة التالية

وهو أداء أفراد املؤسسة الذين  ميكن اعتبارهم  مورد  استراتيجي قادر على صنع القيمـة  : األداء البشري -

  .التنافسية من خالل  تسيري مهاراموحتقيق األفضلية 

  .ويتمثل يف قدرة املؤسسة  على استعمال  استثماراا بشكل فعال: األداء التقين  -

  .ويكمن يف فعالية تعبئة واستخدام  الوسائل املالية املتاحة:  األداء املايل -

وارد بشرية، موارد مالية، مـوارد  فاألداء الداخلي هو أداء متأيت من مواردها  الضرورية  لسري نشاطها من م

  .مادية

 األداء اخلارجي -2.1

 Martory,1999,p ). هواألداء الناتج عن التغريات  اليت حتدث يف احمليط  اخلـارجي للمؤسسـة        

236)  
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فهذا النوع بصفة عامة يظهر يف . فاملؤسسة ال تتسبب يف إحداثه ولكن  احمليط اخلارجي هو الذي يولده       

النتائج اجليدة اليت  تتحصل عليها املؤسسة كارتفاع رقم األعمال نتيجة الرتفاع سعر البيع أو انسحاب أحـد  

فكـل  . يجة الخنفاض أسعار املواد واللوازم واخلدماتاملنافسني، ارتفاع القيمة املضافة مقارنة بالسنة املاضية نت

  .هذه التغريات تنعكس على األداء سواء باإلجياب أو بالسلب

إن هذا النوع من األداء  يفرض على املؤسسة حتليل نتائجها وهذا سهل إذا تعلق األمر  مبتغريات  كمية       

وميكن توضيح . الظواهر طريقة اإلحالل املتسلسل أين  ميكن  قياسها وحتديد أثرها ولعل من أهم طرق حتليل

  :النوعني السابقني يف الشكل التايل 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  األداء الذايت واألداء اخلارجي  ) : 8(شكل رقم 

  

(  Martory , 1999, p. 237)   املصدر:  

 

 

 

 

 احمليط

ظمةأداء  المن   

 األداء  البشري

جياألداء الخار  

 أداء  مقاس

  اإلمجايلالفائض 

 األداء  املايل األداء  التقين
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من الشكل يتضح أن قياس األداء عملية ضرورية ملعرفة عوامل الفائض احملقق أن يعود للمنظمة وحدها        
وبقاء املؤسسة مرهون باألداء . ففكرة قياس األداء تسمح للمؤسسة مبعرفة وضعيتها احلقيقية. أم للمحيط وحده

كن أن يصري خطر على املنظمة بعـد  الداخلي الذي ميكن احلفاظ عليه وتطويره عكس األداء اخلارجي الذي مي
  .أن كان فرصة

  حسب  معيار الشمولية  -2

 . )86-85،ص 2001مزهودة،(حسب هذا املعيار يقسم األداء داخل املنظمة إىل أداء كلي وأداء جزئي

 األداء الكلي -1.2  

يتمثل األداء الكلي للمؤسسة يف النتائج  اليت سامهت مجيع عناصر املؤسسة  أو األنظمة التحتيـة  يف          

فالتعرض لألداء الكلي  للمؤسسة يعين احلديث عـن  . تكوينها  دون  انفراد جزء أو عنصر لوحده يف حتقيقها

ومثال  األهداف الرئيسية الرحبية اليت  ال  .قدرة املؤسسة على حتقيق  أهدافها الرئيسية بأدىن التكاليف املمكنة

ميكن  لقسم أو وظيفة لوحدها  حتقيق ذلك بل تتطلب تضافر مجيع املصاحل أو الوظائف، فمصلحة املالية جيب 

أن توفر األموال الضرورية بأقل التكاليف وأقل املخاطر، ومصلحة اإلنتاج جيب أن تقـدم منتوجـات بأقـل    

صلحة األفراد جيب أن حتقق أفضل مردود، واملصلحة التجارية جيب عليها تسويق التكاليف وأحسن  جودة، وم

  .أقصى ما ميكن تسويقه وتوفري املواد لعملية التصنيع بأقل تكلفة وأحسن جودة

 األداء اجلزئي  -2.2

 التكاليفعلى خالف األداء الكلي، فإن األداء اجلزئي هو قدرة النظام التحيت على حتقيق أهدافه بأدىن        

وبتحقيق  جممـوع  .فالنظام التحيت يسعى إىل حتقيق  أهدافه  اخلاصة به، ال أهداف األنظمة األخرى .املمكنة

أداءات األنظمة التحتية يتحقق األداء الكلي للمنظمة، وكما سبق  اإلشارة إليه،أهداف املؤسسة جيب أن تكون 

  .متكاملة ومتسلسلة  تشكل  فيما بينها شبكة
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  عيار الوظيفيحسب امل  -3

يرتبط هذا املعيار وبشدة بالتنظيم، ألن هذا األخري هو الذي حيدد الوظائف والنشاطات الـيت متارسـها         

إذن ينقسم األداء يف هذه احلالة حسب الوظائف املسندة إىل املؤسسة اليت ميكن حصرها يف الوظائف  .املؤسسة

وظيفة األفراد، وظيفة التسويق، وظيفة التموين، ويضيف البعض وظيفة املالية، وظيفة اإلنتاج، : اخلمس التالية

  .اآلخر وظيفة البحث والتطوير ووظيفة العالقات العمومية

  أداء  الوظيفة املالية -1. 3

يتمثل هذا األداء  يف قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية بأقل التكاليف املمكنـة، فـاألداء املـايل            

 يتجسد يف قدرا على حتقيق التوازن املايل وتوفري السيولة  الالزمة  لتسديد  ما عليها، وحتقيق معدل  مردودية 

 (Laflame, 1981, p356).  جيد وتكاليف منخفض 

  أداء وظيفة اإلنتاج - 2. 3

يتحقق األداء اإلنتاجي للمؤسسة عندما تتمكن من حتقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة مبثيالـا أو         

 بنسبة القطاع الذي تنتمي  إليه، وإنتاج منتجات جبودة عالية وبتكاليف منخفضة تسمح هلا مزامحة  منافسيها  

  .(Laflame, 1981, p357) يف تلبية الطلبياتوختفيض نسبة توقف اآلالت والتأخر  .

  أداء وظيفة األفراد -3.3

قبل حتديد ماهية هذا األداء، يتوجب اإلشارة إىل أمهية املوارد البشرية داخل املؤسسة، فـتكمن هـذه           

ؤسسة فضمان استخدام موارد امل. األمهية يف قدرا على حتريك املوارد األخرى وتوجيهها حنو هدف املؤسسة

كذلك وجود املؤسسة وإستمراريتها أو زواهلا مرتبط بنوعية وسلوك األفراد .بفعالية ال يتم إال عن طريق األفراد

الذين  توظفهم  املؤسسة فلكي تضمن املؤسسة بقاؤها جيب أن توظف  األكفاء وذوي املهـارات العاليـة    



 مقدمة
 

67 
 

كون إال إذا كان الشخص املناسب يف املكان املناسب وتسريهم تسيريا فعاال، وحتقيق  فعالية املورد البشري ال ت

يتجلى أداء وظيفة األفراد  املناسب إلجناز عمله (Terry et Franklin, 1985, p 325).ويف الوقت 

  : من خالل جمموعة من املؤشرات واملعايري ميكن ذكر منها اموعة التالية

 : (Laflame, 1981, p356-357) 

  .عائد األفراد - 

  .عدد احلوادث واإلجراءات  التأديبية  اليت  كلما  قل  عددها  دل  ذلك  على األداء اجليد -

  .ويقصد ا فقدان املواظبة على العمل الذي يشترط احلضور  إىل مكان  العمل: التغيبية 

(Le Duff et al,1999,p 2) وقياسها يتم مبجموعة من املؤشرات هي:  

  .الساعات املطلوب عملها/ بساعات الغيا= معدل  اخلطورة  

  .عدد املأجورين/ أيام أو ساعات الغياب= التغيبية لكل أجري 

  .عدد الغيابات/ ساعات التغيبية= املدة املتوسطة للتغيبية  

  . واألداء حسب هذا  املعيار  يتحقق كلما اخنفضت نسبة مؤشرات التغيبية واجتهت حنو الصفر  

. وميكن تفسري هذه املعيار بعدد اإلضرابات احلاصلة داخـل املؤسسـة  : عالقات أرباب العمل والنقابات  -

  . وانعدام اإلضراب يعكس  اجلو املالئم الذي توفره املؤسسة ملستخدميها
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  أداء  وظيفة  التموين  4. 3

عن املوردين، واحلصول علـى املـواد    يتمثل أداؤها يف القدرة على حتقيق درجة عالية من االستقاللية        

جبودة عالية ويف اآلجال احملددة وبشروط دفع مرضية واحلصول على آجال تسديد املوردين تفـوق اآلجـال   

  .Laflame, 1981, p35) 8(املمنوحة للعمالء، وحتقيق استغالل جيد ألماكن التخزين 

  أداء  وظيفة  البحث  والتطوير  5. 3

 ,Laflame)  :ميكن  دراسة أداء  وظيفة البحث والتطوير بدراسة املؤشرات التالية       

)8 1981, p35 .  

  .اجلو املالئم لالختراع واالبتكار والتجديد -

  .وترية التجديد مقارنة باملنافسني -

  .نسبة وسرعة حتويل االبتكارات إىل املؤسسة -

  .جديدةالتنويع  وقدرة املؤسسة  على إرسال منتجات  -

  .درجة التحديث ومواكبة التطور -

  أداء  وظيفة  التسويق  6. 3

هذا األداء ميكن معرفته من . يتمثل يف قدرة وظيفة  التسويق  على بلوغ أهدافها بأقل التكاليف املمكنة       

 Laflame) , منها يف اموعة التاليـة  ذكرخالل جمموعة من املؤشرات املتعلقة بوظيفة التسويق اليت ميكن 

1981, p357) .  
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مؤشر مستعمل بكثرة لتحديد الوضعية  التنافسية ملنتوج أو لعالمة أو ملؤسسة وحيسـب  : حصة السوق  -

ويعرب عـن هـذه النسـبة    .املبيعات اإلمجالية / مبيعات منتوج أو عالمة= حصة السوق :بالعالقة التالية

  (Lendrevie et Lindon,2000,p 64) . بوحدات عينية أو بالقيم 

ميكن حساب هذا املؤشر من خالل حساب عدد شكاوى العمـالء أو حتديـد مقـدار    : إرضاء العمالء -

 .مردودات املبيعات

  .  . وتقيس حضور أو تواجد اسم العالمة لدى ذهن األفراد  (NOTORIETE)السمعة  -

  أداء وظيفة العالقات العمومية  7.3

الوظيفة ميكن أن يتجسد بعض أبعاد مفهوم األداء اليت مت التطرق هلا يف املبحث السابق فـاألداء  يف هذه        

بالنسبة للمسامهني، . يف هذه الوظيفة يأخذ بعني االعتبار املسامهني، املوظفني، العمالء، املوردين وأخريا الدولة

أما املوظفني، األداء هـو  . األرباح املوزعةيتحقق األداء عندما حيصلوا على عائد مرتفع لألسهم واستقرار يف 

توفري أو خلق جو عمل مالئم ومعنويات مرتفعة، أما املوردين، األداء هو احترام املؤسسة آجـال التسـديد   

واالستمرار يف التعامل يف حني األداء من وجهة نظر العمالء هو احلصول على مدد تسديد ما عليهم طويلـة  

  .بة واجلودة  العاليةومنتوجات يف اآلجال املناس
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  حسب  معيار  الطبيعة. 4

تبعا هلذا املعيار الذي من خالله تقسم املؤسسة أهدافها إىل أهداف اقتصادية، أهداف اجتماعية، أهداف       

ميكن تصنيف األداء إىل أداء اقتصادي، أداء اجتماعي، أداء تكنولـوجي، أداء  …تكنولوجية، أهداف سياسية

 )90-89،ص 2001ة،مزهود( .سياسي

  ياألداء االقتصاد. 1.4

يعترب األداء االقتصادي املهمة األساسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية إىل بلوغها ويتمثل يف الفـوائض        

اإلنتاج، الربح، القيمة املضافة، رقم األعمال، حصـة  (االقتصادية اليت جتنيها املؤسسة من وراء تعظيم نواجتها 

 )…ال، العمل، املواد األولية، التكنولوجيارأس امل(وتدنيه استخدام مواردها ) …السوق، املردودية

  األداء االجتماعي.2.4

يف حقيقة األمر، األهداف االجتماعية اليت  ترمسها املؤسسة أثناء عملية التخطيط كانت قبل ذلك قيودا  يف حقيقة األمر، األهداف االجتماعية اليت  ترمسها املؤسسة أثناء عملية التخطيط كانت قبل ذلك قيودا                

جيـب  أن  جيـب  أن  وحتقيق هذه األهداف  وحتقيق هذه األهداف  . . أو شروطا فرضها عليها أفراد املؤسسة أوال، وأفراد اتمع اخلارجي ثانياأو شروطا فرضها عليها أفراد املؤسسة أوال، وأفراد اتمع اخلارجي ثانيا

االجتماع مشـروط  االجتماع مشـروط  « « يتزامن مع حتقيق األهداف األخرى وخاصة منها  االقتصادية كما يقول  أحد الباحثنييتزامن مع حتقيق األهداف األخرى وخاصة منها  االقتصادية كما يقول  أحد الباحثني

  ..ويف بعض احلاالت ال يتحقق األداء االقتصادي إال بتحقق األداء االجتماعيويف بعض احلاالت ال يتحقق األداء االقتصادي إال بتحقق األداء االجتماعي» » باالقتصادباالقتصاد
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  األداء التكنولوجياألداء التكنولوجي..3.43.4

يكون للمؤسسة أداء تكنولوجياً عندما تكون قد حددت أثناء عملية التخطـيط أهـدافا تكنولوجيـة    يكون للمؤسسة أداء تكنولوجياً عندما تكون قد حددت أثناء عملية التخطـيط أهـدافا تكنولوجيـة                  

كالسيطرة على جمال تكنولوجي معني، ويف أغلب األحيان تكون األهداف التكنولوجية اليت ترمسها املؤسسـة  كالسيطرة على جمال تكنولوجي معني، ويف أغلب األحيان تكون األهداف التكنولوجية اليت ترمسها املؤسسـة  

  . . أهدافا  إستراتيجية نظرا ألمهية  التكنولوجياأهدافا  إستراتيجية نظرا ألمهية  التكنولوجيا

  األداء السياسياألداء السياسي. . 4.44.4

وميكن للمؤسسة أن تتحصل على مزايـا  وميكن للمؤسسة أن تتحصل على مزايـا  . . يتجسد األداء  السياسي يف بلوغ املؤسسة أهدافها السياسيةيتجسد األداء  السياسي يف بلوغ املؤسسة أهدافها السياسية                

واألمثلة يف هذا اال عديـدة  واألمثلة يف هذا اال عديـدة  . . من خالل حتقيق أهدافها السياسية اليت تعترب كوسائل لتحقيق أهدافها األخرىمن خالل حتقيق أهدافها السياسية اليت تعترب كوسائل لتحقيق أهدافها األخرى

حلمالت االنتخابية من اجـل إيصـال   حلمالت االنتخابية من اجـل إيصـال   متويل امتويل ا: : واملثال التايل يوضح أمهية األهداف السياسية لبعض املؤسساتواملثال التايل يوضح أمهية األهداف السياسية لبعض املؤسسات

  . . أشخاص معينني إىل احلكم أو مناصب سامية الستغالهلم فيما بعد لصاحل املؤسسةأشخاص معينني إىل احلكم أو مناصب سامية الستغالهلم فيما بعد لصاحل املؤسسة

بعد استعراض معظم معايري تصنيف األداء نشري إىل أن خمتلف أنواع األداء غري متنافية املفهوم، فقد جند بعد استعراض معظم معايري تصنيف األداء نشري إىل أن خمتلف أنواع األداء غري متنافية املفهوم، فقد جند                 

يضم األداء املايل، وكذلك نفس املعىن ينطبـق علـى   يضم األداء املايل، وكذلك نفس املعىن ينطبـق علـى     األداء االقتصادي الذي صنف حسب معيار الطبيعة قداألداء االقتصادي الذي صنف حسب معيار الطبيعة قد

  ..األنواع األخرىاألنواع األخرى

  العوامل املؤثرة يف األداء  :اخلامساملطلب 

إن تعدد العوامل املؤثرة قي أداء املؤسسات االقتصادية جعل مهمة حتديدها بدقة واالتفاق عليهـا مـن         

طرف الباحثني أمرا صعبا للغاية، وخاصة إذا كان األمر يتعلق بتحديد مقدار التأثري وكثافته، وفضـال عـن   

شكل دوال فيما بينها، وكل التعقيدات السـابقة  كفاءا يف التأثري يف األداء فهي مترابطة فيما بينها، أي أا ت

فقد صنفها الدكتور علي السلمي إىل جممـوعتني مهـا   . متخض عنها عدة تصنيفات للعوامل املؤثرة يف األداء

جمموعة العوامل التقنية والتكنولوجية وجمموعة العوامل البشرية املتمثلة أساسا يف املعرفـة، الـتعلم، اخلـربة،    
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ة، القدرة الشخصية، التكوين النفسي، ظروف العمل، حاجات ورغبات األفراد، كما صنفها التدريب، املهار

العوامل املؤثرة يف األداء إىل جمموعتني مها جمموعة العوامل املوضـوعية وتشـمل    Kukolecaالربوفسور 

ظيميـة  العوامل االجتماعيـة والعوامـل الفنيـة، وجمموعـة العوامـل الذاتيـة املتمثلـة يف العوامـل التن        

  ) .16،ص1987خنشور،(

إىل عوامل غري خاضعة لتحكم املؤسسـة واملتمثلـة يف    يف األداء وجيمع أغلب الباحثني العوامل املؤثرة        

 .متغريات احمليط اخلارجي، وعوامل خاضعة لتحكم املؤسسة تتمثل يف العوامل التقنية والعوامل البشرية

 :العوامل اخلاضعة لتحكم املؤسسة نسبيا -1

إن حتكم املؤسسة يف العوامل الداخلية هو حتكم نسيب وهذا نظرا لترابط العوامل الداخلية فيما بينـها          

فتحكم املؤسسة يف العوامل الداخلية له حدود إال يف بعض . وتأثرها أيضا بعوامل أو متغريات احمليط اخلارجي

اا ودور املسري اجتاه هذه العوامل هو تعظـيم  احلاالت أين تتمكن املؤسسة من التحكم الكلي يف بعض متغري

تأثرياا االجيابية وختفيض تأثرياا السلبية، وحصر هذه العوامل بدقة يعد من األمور الصعبة التحقيق، لـذلك  

  .سوف يتم التعرض إىل أمهها وإىل اليت تبدو األكثر ارتباطا باألداء وتأثريا فيه

ة يف احلاجة أو الطاقة الداخلية اليت تدفع الفرد إىل العمل يف اجتاه موجه ويتمثل التحفيز يف املؤسس :التحفيز 

  . (Terry et Franklin, 1985, p 348) حنو اهلدف 

يتبني من التعريف أن حتفيز العمال يكون من خالل معرفة حاجام وحماولة تلبيتها أو بإشعارهم أو تنبيههم   

فاملؤسسة عن طريق التحفيز اجليد ملختلف العمال قد تتمكن من   .همإىل طاقتهم اليت متكنهم من حتقيق أهداف

بلوغ أهدافها ومن مت حتقيق األداء اجليد، وال ميكن أن تتم عملية التحفيز إال بتوفر احلوافز اليت قد تكون مادية 

  .أو معنوية
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 :ميكن تنظيم املهارات يف ثالثة مستويات: املهارات 

 از أو القيام بالنشاطات املتكررة حسب إجراءات حمددة مسبقاومتكن من اجن: مهارة التقليد.  

 تسمح انطالقا من وضعية معطاة ملواجهة وضعيات أخرى شبيهة إىل حد معني بالوضعية  :مهارة اإلسقاط

 .األوىل

 متكن هذه املهارة من مواجهة شكل جديد، فالفرد جمرب أن يعـود إىل رصـيده املعـريف    : مهارة اإلبداع

إجياد احللول فحسب هذه احلالة جيب على الفرد أن يكون مبدع يف التصرف والتعامل مع حاالت ويستغله يف 

 .جديدة مل يسبق له مواجهتها

  .األنواع الثالثة مهمة إال أن مهارة اإلبداع أهم، وهذا ملا ميكن أن تؤثر يف أداء املؤسسة

ميكن القيام به لتحسني األداء الكلـي   يعد التكوين نوع من االستثمار يف العنصر البشري الذي :التكوين 

 :للمؤسسة ويظهر دوره يف حتسني أداء املؤسسة عرب النقاط التالية

 رفع مستوى معارف األفراد ونشرها وحتسني تقنيتهم يف العمل.  

 يسمح التكوين بتحسني التنظيم وتنسيق املهام. 

 تسهل عملية االتصال وحترك املعلومات يف كل االجتاهات. 

  :االجتاهات غري خاضعة لتحكم املؤسسة -2

تتمثل يف جمموعة التغريات والقيود اليت ال تستطيع املؤسسة التحكم فيها، فهي بذلك تنتمي إىل احملـيط        

اخلارجي الذي هو مصدر للفرص اليت حتاول املؤسسة استغالهلا، ومصدر للمخاطر اليت تفرض على املؤسسـة  

احمليط اخلارجي له تأثري كبري يف األداء، وميكن تقسيم هذه العوامل إىل عوامـل  ف. التأقلم للتخفيض من حدا

  .اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية، سياسية وقانونية
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تتمثل يف جمموعة العوامل كالنظام االقتصادي الذي تتواجد فيه املؤسسة، الظـرف  : العوامل االقتصادية 

اخل فالظرف االقتصادي قد ...عار وارتفاع الطلب اخلارجياالقتصادي كاألزمات االقتصادية وتدهور األس

يتيح عناصر اجيابية للمؤسسة، كحالة تلك اليت يرتكز نشاطها على التصدير وتستفيد من ارتفاع الطلـب  

 .(Bressy et Konkuyt,1990,p 16) اخلارجي، كذلك األسواق واملنافسني

املرتبطة بتغريات سلوك املستهلكني، بالعالقات بني خمتلف تتمثل يف العناصر اخلارجية : العوامل االجتماعية 

. (Bergeron, 1999, p38) جمموعات اتمع وبالتأثري الذي متارسه تلك العناصر على املؤسسات

من التعريف يتبني أن العوامل االجتماعية شديدة الصلة بالعامل البشري، ومن هذه العوامل نذكر النمـو  

، األقسام االجتماعية، ودراسة العوامل االجتماعية تقدم معلومات مفيدة للوظيفـة  الدميغرايف، فئات العمر

 .التجارية داخل املؤسسة كإطالق منتوج جديد استهداف حصة من السوق

تتمثل يف التغريات والتطورات اليت حتدثها التكنولوجيا كإجياد طرق جديدة لتحويل : العوامل التكنولوجية 

 .، اختراع آالت جديدة من شأا ختفيض تكاليف اإلنتاج أو وقت الصناعةاملوارد إىل سلع وخدمات

 دور املسري اجتاه هذه العوامل هو اليقظة وتشجيع اإلبداع والتجديد داخل املؤسسة

هي األخرى عناصر خارجية ال ميكن التحكم فيهـا، تتمثـل عمومـا يف     :العوامل السياسية والقانونية 

للدولة، نظام احلكم، العالقات مع العامل اخلارجي، القوانني والقرارات، وكل االستقرار السياسي واألمين 

هذه العوامل قد تشكل فرصا تستفيد منها املؤسسة لتحسني أدائها اإلمجايل أو خماطر تفرض على املؤسسة 

 .التأقلم للتخفيض من حدا

ل أن األداء هو دالة للعديد من املتغريات من خالل ما مت عرضه حول العوامل املؤثرة يف األداء ميكن القو      

 .الكمية والنوعية، املتحكم يف بعض منها وغري متحكم يف البعض اآلخر
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  تقييم األداء: املبحث الثاين

إن عملية تقييم األداء يف املنظمة يعد من األنشطة اليت تقوم مبمارستها اإلدارة لتحقيق مدى قدرا علـى        

حتقيق األهداف اليت تطلب منها، ويعترب تقييم األداء من العوامل املساعدة على تنمية قدرات العاملني واستثمار 

  .طاقام مما ينعكس على زيادة فعالية املنظمة

 مفهوم تقييم األداء: لب األولاملط

فحص حتليلي انتقادي شامل خلطط و أهداف و طرق التشغيل و استخدام املوارد " هو ) *(تقييم األداء        

البشرية دف التحقق من كفاءة و اقتصادية املوارد و استخدامها أفضل استخدام و أعلى كفاءة  حبيث يؤدي 

  ) . 189،ص  1999جاسم عبد اهللا، " (رسوم هلا ذلك إىل حتقيق األهداف و اخلطط امل

و تقييم األداء التنظيمي هو عملية دف إىل قياس ما مت إجنازه من قبل مؤسسة ما خالل فترة زمنيـة          

حمددة مقارنة مبا مت التخطيط له كما و نوعا ، و باستخدام جمموعة من املعايري و املؤشرات ، مع حتديد أوجه 

  ) .حممد الطعامنة ( حنراف إن وجدت و سبل عالجها يف احلاضر و املستقبل القصور و اال

  

  

وكلمة تقومي موجودة يف اللغة العربيـة  " لتقييم األداء"كمرادف " تقومي األداء"كثريا ما يستخدم مصطلح (*) 

ع اللغـة العربيـة   إال أن جمم. مبعىن استقامة واعتدال الشيء واستوائه، وهناك معىن آخر هو حتديد قيمة الشيء

أجاز استعمال كلمة تقييم النتشار استعماهلا، لذلك سوف نستخدم كلمة تقييم على مدار البحث النتشارها 

  .بني الباحثني وكثرة استخدامها
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  :من خالل التعريفني نستنتج أن مفهوم تقييم األداء يعكس اجلوانب الرئيسية التالية        

 رف على مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها املقررة و اخلطط املوضوعةتقييم األداء عملية هادفة للتع . 

  دف إىل استخالص النتائج اليت يتعني إتباعها لتصحيح االحنرافات و حتسني األداء خالل عملية مستمرة

 .الفترات الزمنية القادمة

  اإلجنـاز   هو عملية تساعد يف وضع أهداف جديدة و تعديل اخلطط القائمة لتخدم أفضل مستوى مـن

 .املمكن

  :ستويات لتقييم األداء يف املؤسسة يوضحها الشكل التايلوهناك ثالثة م

  

  

  

  

  

  

 

 ) 15ص  ، 2001ثابت ، ( :املصدر 

  مستويات تقييم األداء يف املؤسسة   ) : 9(الشكل رقم 

 

 ثالث مستويات لتقييم الداء

  التقييم على المستوى الكلي

 )تقييم أداء المؤسسة ( 

التقييم على المستوى الوظيفي الجزئي                          
 )القسم / تقييم اإلدارة ( 

  تقييم على المستوى الفردي

)تقييم أداء العاملين (  
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والنظرة التكاملية لألداء تعين ارتباط كل مستوى ببقية املستويات يف إطار الكل و ليس االهتمام باألجزاء       

  .املنفردة دف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة

و عملية التقييم ذا تكون شاملة لكل جزيئات و أقسام النشاط يف املؤسسة لتصل إىل التقييم الشامل         

 ). 15، ص1999عبد اهللا، (سة ككل للمؤس

  عالقة تقييم األداء بالرقابة : املطلب الثاين

الرقابة هي عملية متابعة األنشطة للتأكد من أن األداء الفعلي يسري وفقا ملا هو خمطط له ، لتحقيق النتائج       

 ). 206، ص 2006طارق طه ، ( املستهدفة 

يقتصر على ما وقع من أخطاء أو احنرافات يف املؤسسة بل يقوم باسـتكمال  و دور الرقابة و املتابعة ال         

عملية التقييم و البناء من خالل تصور الظرف املستقبلي و احتماالت اخلطأ أو االحنراف املتوقع حدوثه علـى  

 ضوء دراسة لتجارب الواقع احلايل و يستفاد منها بتجنب أخطاء حدثت سابقا و أخذ احليطة ملنـع تكـرار  

 ) . 206،ص  2002العدلوين ،(حدوثها 

  :فالرقابة إذن تنطوي على    

 متابعة مجيع أنشطة املؤسسة بغرض التأكد من أن األداء يسري حنو حتقيق النتائج املستهدفة. 

   عدم االنتظار حىت حيدث احنراف بني األداء الفعلي و األداء املرغوب ، بل اختاذ اإلجراءات التصـحيحية

 .  لتجنب ظهوره ، و ذلك من خالل القياس املستمر لألداء 

  اختاذ التصرف اإلداري حال ظهور االحنراف . 
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 قياس األداء الفعلي اتخاذ التصرف اإلداري

 األهداف

 التنظيمية

 مقارنة األداء الفعلي

 باألداء المرغوب

عبد اهللا، (أوسع وأمشل هي الرقابة  إداريةوظيفة مما سبق يتضح لنا أن تقييم األداء هو عملية جزئية يف نطاق    

 ).15، ص1999

  :حيث أن العملية الرقابية ختتص أساسا بوظيفتني   

  .حماولة دفع األنشطة يف االجتاهات احملققة لألهداف ومنعها من االحنراف :األوىل

  .تصحيح مسارات هذه األنشطة وهذا هو تقييم األداء: والثانية

 :العالقة اليت تربط الرقابة بتقييم األداء يف الشكل املوايلوميكن توضيح    

  

  

  

  

  

 

 ).367، ص2007طارق طه، :( املصدر

 آلية عملية الرقابة التنظيمية) : 10(الشكل رقم
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 الفرق بني قياس وتقييم األداء: املطلب الثالث

القياس عبارة عن مجع معلومات ومالحظات كمية عن املوضوع املراد قياسه، وهو تقـدير األشـياء          

واملستويات تقديرا كميا وفق إطار معني من املقاييس املدرجة، أما التقييم فهو عملية منظمـة ينـتج عنـها    

قييم إىل معرفة مدى النجاح أو معلومات تفيد يف اختاذ قرار أو إصدار حكم على قيمة معينة، وترمي عملية الت

الفشل يف حتقيق األهداف وكذلك نقاط القوة أو الضعف حىت ميكن حتقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة 

  ).187،ص 2002العدلوين، (ممكنة 

يتضح جليا من هذا التعريف أن هناك فرقا يف عملية القياس والتقيـيم لـألداء، رغـم أن الكـثريين            

فالقياس يهدف إىل التشخيص أما التقييم فيهدف إىل العالج أو . صطلحني للتعبري عن نفس املعىنيستخدمون امل

 :وميكن أن نوضح هذا الفرق أكثر من خالل اجلدول املوايل. التعزيز

  الفرق بني قياس وتقييم األداء) : 5(اجلدول رقم

  التقييم  القياس

  يهتم بوصف السلوك -1

  الرقميةيهتم بالوسائل والدقة  -2

  الكمي للسلوك) الوصف(التقدير  -3

  )بعض املعلومات عن املوضوع املقاس(حمدودا  -4

 .إعطاء وصف للموضوع املراد قياسه - 4

 

  

  حيكم على قيمة السلوك -1

  يهتم باملعايري واملبادئ واألسس -2

  التقدير الكمي والنوعي للسلوك -3

  عملية تشخيصية عالجية يف آن واحد -4

 وم على مقارنة الشخص مـع نفسـه ومـع   يق - 5

 .اآلخرين
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وهو جـزء  (القياس أكثر موضوعية من التقومي  -6

  .)منه

وهو يسـتخدم  (التقومي أكثر مشوال من القياس  -6

  .)القياس كأداة

 ).188-187، ص2002العدلوين، : (من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

الذي يعترب أكثر مشوال، حبيث ال ميكن تقييم بدون أن نقيس خنلص مما سبق  أن القياس جزء من التقييم        

  ).نبدأ بالقياس مث نقيم(

  :مؤشرات قياس األداء:  املطلب الرابع

  تعريف املؤشرات -1

املؤشر بصفة عامة هو عبـارة  : " كان كما يلي Dictionnaire de gestionالتعريف الوارد يف       

عــن معلومــة يف شــكل رقمــي، تســمح مبتابعــة التوقعــات الــيت تنــتج عــن تســيري املؤسســة 

"(Burlaud,1995,p216) 

هو أداة لقياس األداء، ويكون عادة يف شكل رقمـي ليسـمح ملسـؤويل     "املؤشرمن التعريف نستخلص أن 

  ."املؤسسة مقارنة نتائجها باملعايري املرجعية

 :أنواع املؤشرات -2

  :هناك العديد من املؤشرات، ختتلف حسب زاوية النظر أو املعيار املعتمد، وسنحاول تقدمي جمموعة منها       

 :املوضوعيةاملؤشرات الشخصية واملؤشرات 1-2 

املؤشرات الشخصية هي اليت ترتبط أو ترجع إىل تصورات وتقييمات األفراد الذين هم يف عالقـة مـع          

فرأي العمال يف ظروف العمل داخل املؤسسة يعد من املؤشرات الشخصية، أما املؤشرات املوضوعية . املؤسسة
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أا تؤدي إىل نفس النتيجة مهما كان املقيم، ومثال هي اليت ال ميكن أن تولد تناقض لدى األطراف املعنية، أي 

  .اخل...على ذلك مؤشر اإلنتاجية، عدد حوادث العمل داخل املؤسسة، معدل التغيبية

 : املؤشرات النوعية واملؤشرات الكمية2-2 

رضا العمال عـن  : املؤشرات النوعية هي مؤشرات يصعب قياسها يف أغلب احلاالت ومن أمثلة ذلك      

وف العمل، القدرة على االتصال، رضا العمالء عن خدمات املؤسسة، أما املؤشرات الكمية فتسهل عملية ظر

النوع األول يعرب عنه ). العينية(واملؤشرات غري النقدية ) النقدية(املؤشرات املالية : حساا، وهي على نوعني

وهـذا  ) طارات، الوظائف، املصاحلاإل(يف شكل تكاليف وموازنات، وهي تصلح للمستوى العلوي للتنظيم 

يرجع إىل طول مدة حساب التكاليف من جهة، ومن جهة أخرى إىل طبيعة انشغال اإلطارات العليا الذي ال 

أما املؤشـرات  . فوريا بل التفكري يف اإلجراءات اليت متنعها مستقبال) Ecarts(يتمثل يف معاجلة االحنرافات 

 .عة تتالءم مع املستوى التشغيلي الذي يبحـث عـن التـأقلم بسـرعة    العينية اليت يتم احلصول عليها بسر

(Gervais, 2000, p609-611) 

 :وميكن كذلك قياس املؤشرات العينية إىل جمموعة أخرى نذكر منها ما يلي       

 الوقت احملقق والوقت املعياري :مؤشرات أداء اليد العاملة املباشرة.  

 العدد املتوسط أليام التوقف بسبب احلوادثعدد حوادث العمل، : مؤشرات األمن. 

 عدد القطع املصنوعة يوميا، عدد القطع املصنوعة يف الوقت احملدد، عدد األعطال: مؤشرات أداء اآلالت. 

 ا يقدم نظرة كلية عـن أداء املؤسسـة   : املؤشرات الشاملة واملؤشرات اجلزئيةاملؤشرات الشاملة حسا

 ).27ص، 1987خنشور،(جلزئية فتسمح بقياس كفاءة وفعالية األنظمة التحتية أما املؤشرات ا) النظام الكلي(
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  مؤشرات قياس أداء العمليات الداخلية والتعلم : املطلب اخلامس

 مؤشرات قياس أداء العمليات الداخلية -1

الزبائن، من خالل يتعلق األمر هنا بضرورة تقييم العمليات الداخلية و اليت يكون هلا انعكاس على رضا        

قدرا على توفري منتجات ذات جودة عالية وزيادة اإلنتاجية و تقييم الكفاءات وسـهولة تبـادل وانتقـال    

 Magakian et Payaud, 2007, p)املعلومات زيادة على حتويل املمارسات بني املصاحل واألقسـام 

رافـات وتطـوير أداء العمليـات    وحتديد احللقات اليت سوف حتسن األهداف ومعاجلة االحن .(203-204

 ). 147،ص 2006تركمان،و  عبد اللطيف(الداخلية 

فالبد من جتديد العمليات الداخلية مع ضرورة متييز . من أجل خلق قيمة للزبائن وزيادة ثروة املسامهني       

 )االستغالل الفـردي (املهمةومنطق ) االقتصاد أو االستغالل اجلماعي(األطراف الفاعلة بني منطق العمليات 

(Magakian et Payaud, 2007, p 203-204)   .  

  ) عبد الفتاح املغريب ( :يتكون مؤشر العمليات الداخلية من ثالثة أبعاد فرعية هي

  .تتعلق خبلق املنتجات و اخلدمات و العمليات اليت تليب احتياجات الزبائن: عملية االبتكار -أ

  .عمليات اإلنتاج و توصيل املنتج و اخلدمة للزبائنمتثل : عملية التشغيل -بـ

  .تعمل على توفري اخلدمة ومساندة الزبون بعد البيع: خدمة توصيل املبيعات -ـج

  ) :درغام،أبو فضة ( ويتضمن هذا احملور املقاييس التالية

  .دف إىل الوصول إىل الكمية املستهدفة مقابل أقل وقت أو أقل تكلفة :الفاعلية اإلنتاجية - 1

حيسب النسبة املثلى املقبولة من اجلودة يف الوحدات و اخلدمات املنتجة أو أقل نسـبة  :اجلودة و النوعية -2

  .عيب مسموح به

  .املعايري العاملية دف حتقيق مستوى من التقنية ينافس :اإلتقان يف املنتجات و اخلدمات املصرفية – 3
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   االختراق والنفاذ -4

  .مستوى االستخدام للموارد املتاحة مقارنة باألهداف املوضوعة -5

  .حتديد مستوى االستفادة من الطاقة االستيعابية املتوفرة:  الكفاءة يف معاجلة املوارد املتاحة -6

  (Huteau,2006,p 223):وميكن إضافة مؤشرات أخرى مثل  

 تقارير باآلجال املتوسطة للحواالتآجال إعداد  .1

 عدد املشاريع االبتكارية و املصرفية .2

 مستوى تقدم املشاريع .3

  :مؤشرات قياس أداء  النمو و التعلم  -2

،ص 2006عبد اللطيف ،تركمـان ، (يضمن هذا املؤشر للمنظمة قدرا على التجديد يف املدى البعيد       

، ففي ظل التطورات الراهنة يف البيئة أصبح بقاء املنظمة واستمراريتها يعتمد على قدرا على االبتكار )147

دائمة على االبتكار ميكنها خلـق  والتطوير والتحسني املستمر بامتالكها طاقات بشرية  هلا استعداد و قدرات 

  .(Magakian et Payaud, 2007, p 203-204). القيمة

أي يتم ضمن هذا املؤشر حتديد القدرات اليت جيب أن تنمو فيها املنظمة من أجل حتقيق عمليات داخلية       

س ضمن هذا املؤشر مـا  ومن بني املؤشرات اليت تعتمد يف القيا, عالية املستوى ختلق قيمة للعمالء واملسامهني

  (Huteau,2006,p223) : :يلي

على املنظمة أن متتلك القدرة على جدب املوارد البشرية ذات الكفاءات العالية  :كفاءات املوارد البشرية - 1

وتثمني معارفها و تطوير خرباا و مهاراا من خالل االستثمار يف التدريب املستمر وتنمية الكفاءات من أجل 

ومتكينها من التكيف مع ...قدرات هذه املوارد يف جمال االبتكار واإلبداع، اختاذ القرار، القيادة، االتصالتطوير 

 .التغيري و إدارته و مواجهة املشاكل و ابتكار احللول 
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  : ويتم تصميم برامج التدريب يف ضوء نتائج التقييم الذي يشمل ثالثة عناصر أو معايري هي  

 )410،ص 2005عقيلي،( 

يقصد ا املزايا الشخصية اإلجيابية اليت جيب أن يتحلى ا الفرد أثناء  :معايري متعلقة بالصفات الشخصية-2

 )373، ص 2003ماهر،(  :و من أمهها. عمله حىت ميكنه من أدائه بنجاح وكفاءة

 املبادأة، االنتباه،   الدافعية،  االتزان االنفعايل   

يقصد بالسلوك السلوكيات اإلجيابية اليت تصدر عن الفرد فتشري إىل نواحي جيدة  :معايري متعلقة بالسلوك-3

 )377-375،ص 2002حممد عبد الباقي ،: ( ومن هذه السلوكيات. يف أدائه

 .املواظبة ، درجة االعتماد عليه ، استعمال وقت العمل ،  التعاون     

 :فرد من إجنازات ميكن قياسها من خالل العوامل التاليةتوضح ما يراد حتقيقه من ال :معايري متعلقة بالنتائج-4

 )98، ص2001ثابث ،( 

 .حجم ما مت اجنازه مقارنة باملتوقع :الكمية -

 .نوعية العمل الذي أجنز مقارنة مع النوعية املتوقعة :النوعية -

 .اجناز العمل يف الوقت احملدد ومدى التأخري يف اإلجناز وأسبابه :الوقت -

 .تكلفة حتقيق النتائج و مدى االحنراف بني التكلفة الفعلية و املستهدفة :التكلفة -

إن جدب وتنمية املوارد والكفاءات البشرية غري كاف لتحقيق التميز يف األداء واالستمرارية، بل  :التحفيز -5

تقرار الوظيفي جيب القدرة على االحتفاظ ذه املوارد والكفاءات بالتأثري على مؤشرات الرضا الوظيفي واالس

  :والروح املعنوية و ذلك من خالل

تصميم أنظمة فعالة للمكافآت واحلوافز تقوم على معايري الكفاءة و نتائج التقييم من أجل تشجيع املـوارد   -

  .البشرية على استغالل معارفهم وطاقام وقدرام 
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عدد اقتراحـات كـل   (احلاكمة  مشاركة العاملني يف وضع سياسات و أنظمة العمل و قراراته: التمكني -

  )موظف و معدل تطبيق االقتراحات

صحة وسالمة ظروف العمل و العناية برفاهية العاملني و حل مشاكلهم خارج بيئة : يئة بيئة العمل املناسبة -

  .   العمل واليت تؤثر على مستوى فعالية األداء 

وصول املعلومات إىل العاملني يف كافة املستويات  توفري نظام معلومايت يضمن: نظام املعلومات واالتصاالت -

ويف مجيع االجتاهات من أجل أداء العمل يف ظل درجة عالية من التأكد و توفري نظام اتصاالت لضمان نقـل  

  .آرائهم و مقترحام إىل اإلدارة العليا

  حتسني األداء: املبحث الثالث

عملية حتسني األداء من الوظائف األساسية واإلستراتيجية يف املنظمة، دف املنظمة من خالهلـا إىل أداء        

وهي يف الواقع تشكل نظام يتم عرب خطوات مترابطة ،ونظرا ألمهية هذا . مواردها البشرية ومن مت أدائها العام

يتوجب على املنظمة بصفة عامة وإدارة املوارد البشرية  النظام وتأثريه على عدد من األطراف الفاعلة يف املنظمة

بشكل خاص القيام مبراقبة األداء والبحث يف سبيل حتسينه ،والتأكد من قيامه باألهداف املرجوة منـه علـى   

أكمل وجه ،وهذا من خالل التأكد من توفره على الشروط الواجبة يف أنظمة التقييم والتحسـني السـليمة   

  .والفعالة 

  تعريف حتسني األداء:ب األول املطل

حتسني األداء هو استخدام مجيع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات وإنتاجية العمليات، وحتقيق التكامـل        

  ).11،ص 1999اخلزامي،(بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطريقة املثلى 
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  :ببعض العمليات التطويرية اليت تتركز يف ما يلييتطلب حتقيق التطوير يف أداء املؤسسة القيام 

  ):147،ص 2002السلمي،( 

 حتديد املستوى املطلوب من األداء يف مجيع قطاعات املؤسسة.  

 قياس املستوى الفعلي من األداء يف مجيع جماالت النشاط باملؤسسة. 

 ورصد مصادرها حتديد مدى الفجوة الفاصلة بني املستويني املستهدف والفعلي، وحتليل تطورها. 

 رسم الربامج اهلادفة إىل سد الفجوة، مبعىن حتسني وتطوير األداء. 

  دوافع حتسني األداء املستمر: املطلب الثاين 

تكمن أهم القوى الدافعة لتحسني أداء املؤسسات يف كل من معدالت التغري السريعة املنافسة، التقـدم         

  ).10، ص 2003زايد، (التكنولوجي، احلفاظ على املكانة، االهتمام باجلودة و اليت سيتم توضيحها كما يلي

 معدالت التغري السريعة -أ

معه املؤسسات، ويعود السبب الرئيسي حلدوثه هو تغري ظـروف  التغري هو الثابت الوحيد الذي تتعامل       

البيئة اخلارجية، واليت متثل جمموعة القوى اخلارجية اليت تؤثر على نشاط وقرارات املؤسسة وتتأثر ا والبيئـة  

اخلارجية هي نقطة البداية و النهاية للمؤسسة، فمن حيث كوا نقطة البداية فهي املصدر األساسي للحصول 

لى املوارد التنظيمية مثل املواد اخلام، رؤوس األموال، العمالة واملعلومات عن السوق، أما من حيث كوـا  ع

نقطة النهاية فإن بيئة األعمال هي املستهلك األساسي ملنتجات وخدمات املؤسسة؛ فكلما متيزت البيئة بعـدم  

ندها تعمل املؤسسات على حتسني أداءها ملواجهة استقرارها، ع التأكد نتيجة لكثرة عدد املتغريات البيئية وعدم 

  .وض البيئي وذلك من خالل االبتكارظروف الغم
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 املنافسة -ب

اعتادت العديد من الدول توفري احلماية ملنتجاا احمللية من املنافسة اخلارجية، وقد ساد هذا الفكر خالل       

الفترة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، حيث جلأت إىل إعادة بناء اقتصادها عن طريق تنمية الصناعات الوطنيـة  

ر رواجا شديدا خاصة بني الدول اليت اعتنقت مبادئ الفكـر  مبا حيقق النمو االقتصادي هلا، وقد لقي هذا الفك

االشتراكي، فقد كانت الفلسفة األساسية هلذا النظام هو التخطيط املركزي ومحاية األسواق، غـري أن تغـري   

موازين القوى العاملية الكربى عقب ايار الكتلة الشرقية، أدى إىل منو فكر االقتصاد املفتوح و انتشار فكـر  

فسة التامة، تلك الظروف اجلديدة تفرض على املؤسسات ضرورة العمل على حتسني أداءهـا باسـتمرار   املنا

  لضمان حتقيق بقائها، منوها واستمراريتها؛

 احلفاظ على املكانة -ج

تعكس املكانة املوقع التنافسي للمؤسسة بني بقية املؤسسات العاملة يف نفس اال، و ميكن هلا أن حتقق       

تنافسية عندما تقوم بتطبيق اإلستراتيجيات اليت ختلق القيمة للمستهلك واليت ال ميكن للمنافسني احلاليني أو  ميزة

  : املرتقبني تطبيقها، وميكن حتقيق ذلك باالعتماد على مصدرين أساسني مها

يف املؤسسة و الذي  التفوق املهاري واملوارد التنظيمية، أما التفوق املهاري فيقصد به مستوى مهارات العاملني

مييزهم عن غريهم من العاملني يف املؤسسات املنافسة، يف حني يقصد باملوارد التنظيمية كافة األصول املادية غري 

البشرية اليت متلكها املؤسسة و بغض النظر عن نوعها وطبيعة نشاطها، فإن املؤسسة ميكن أن متلك ميزة تنافسية 

املهارات البشرية واألصول املادية بطريقة فريدة تـؤدي إىل حتقيـق امليـزة     دائمة من خالل املزج الدقيق بني

  التنافسية املنشودة؛
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 االهتمام باجلودة -د

تفاعلت كل املتغريات السابقة لتضع على املؤسسات مسؤولية البحث عن الذات وحماولة حتسني أدائها        

رار ومضاعفة فرص بقاءها واستمرارها، فهناك اجتـاه  عن املؤسسات املنافسة، حيث تتمكن من حتقيق االستق

متزايد حنو تطبيق املفاهيم املختلفة اخلاصة باجلودة كحلقات اجلودة واجلودة الشاملة، ويعكس هذا االجتاه رغبة 

املؤسسة يف الرفع من قدرا التنافسية بالتركيز على اجلودة والعمل على ترقيتها؛ و منه فإن كل من الـتغريات  

ريعة اليت حتيط بنشاط املؤسسات خاصة اهلادفة للربح واشتداد املنافسة، حتتم على هذه املؤسسات أن جتد الس

لنفسها األسلوب الذي ميكنها من دمج معارفها و مواردها املختلفة لتحقيق مستوى عايل من األداء، وذلك مع 

ينطلق منه استهداف ذلك املستوى من  احلرص على التركيز على اجلودة الشاملة واليت تعرب عن األساس الذي

 . األداء

  مداخل حتسني األداء: املطلب الثالث

إن هدف حتسني األداء ال يتحقق إال من خالل الدراسة الشاملة لعناصره وحمتوياتـه وحتليـل العوامـل          

وفلسفة حتسني األداء متثـل  . التنظيمية املؤثرة فيه والبحث عن األساليب الفعالة لتحسني وتطوير تلك العوامل

ة التحسني والتطوير املستمر لكافة العوامل سياسة عامة تنتهجها املنظمات احلديثة حيث يسود االقتناع بضرور

التنظيمية املتبعة يف املنظمة اليت تؤثر على األداء بدءا بالقيادات العليا وانتهاءا باملستويات التنظيميـة يف كـل   

  .جماالت النشاط 

  )147، ص2002السلمي، (: وحيدد هايرت ثالثة مداخل لتحسني األداء وهي
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  فحتسني املوظ: املدخل األول

إن حتسني املوظف أكثر العوامل صعوبة يف التغيري، وإذا مت التأكد بعد حتليل األداء كامال بأن املوظـف        

  :حباجة إىل تغيري أو حتسني يف األداء فهناك عدة وسائل إلحداث التحسني يف أداء املوظف وهي

 واختاذ اجتاه اجيايب عن املوظف مبا يف وتتمثل يف التركيز على نواحي القوة وما جيب عمله أوال: الوسيلة األوىل

ذلك مشاكل األداء اليت تعاين منها واالعتراف بأنه ليس هناك فرد كامل وإدراك حقيقة بأنه ال ميكن القضـاء  

على مجيع نواحي القصور والضعف لدى املوظف وتركيز جهود التحسني يف األداء مـن خـالل أسـاليب    

  .جديدة وتنميتها االستفادة مما لدى املوظف من مواهب

تتمثل يف التركيز على التوازن بني ما يرغب الفرد يف عمله وبني ما يؤديه بامتياز وأن وجـود   :الوسيلة الثانية

العالقة السببية بني الرغبة واألداء تؤدي إىل احتماالت األداء املمتاز من خالل السماح لألفراد بأداء األعمـال  

وهذا يعين توفري االنسجام بني األفراد واهتمامام والعمل الذي يـؤدى يف   اليت يرغبون أو يبحثون عن أدائها

  .املنظمة

الربط باألهداف الشخصية، حيث جيب أن تكون جمهودات حتسني األداء مرتبطة ومنسـجمة   :الوسيلة الثالثة

سوف يساهم  مع اهتمامات وأهداف املوظف واالستفادة منها من خالل إظهار أن التحسني املرغوب يف األداء

  .يف حتقيق التحسينات املرغوبة للموظف

  حتسني الوظيفة: املدخل الثاين

إن التغيري يف مهام الوظيفة يوفر فرصا لتحسني األداء حيث تساهم حمتويات الوظيفة يف تـدين مسـتوى         

األداء إذا كانت مملة أو إذا كانت تفوق مهارات املوظف، أو حتتوي على مهام غري مناسبة أو غري ضرورية، إن 
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معرفة مدى ضرورة كل مهمـة مـن مهـام    نقطة البداية يف دراسة وسائل حتسني األداء يف وظيفة معينة هي 

يف أداء بعض املهام حىت بعد زوال منفعتها وتكرار أداء مهام خاصة بـإدارة  الوظيفة خصوصا مع االستمرار  

معينة بني إدارات وأقسام داخل املنظمة، بسبب عدم ثقة اإلدارات واألقسام فيما بينها يف أداء املهام على وجه 

الوظيفة إىل عناصرها األساسية فقط، ومن وسائل حتسني الوظيفـة إتاحـة   صحيح وعلى ذلك جيب تقليص 

الفرصة للموظفني من وقت آلخر للمشاركة يف فرق عمل أو توفري هلم الوقت للمسامهة يف حـل مشـاكل   

  .املنظمة

  مدخل املوقف أو البيئة: املدخل الثالث

إن املوقف أو البيئة اليت تؤدى فيها الوظيفة تعطي فرصا للتغيري الذي يؤدي إىل حتسني األداء من خـالل        

معرفة مدى مناسبة عدد املستويات التنظيمية والطريقة اليت يتم ا تنظيم اجلماعة، ومدى مناسـبة ووضـوح   

  .ات األخرى ومع اجلمهور املستفيد من اخلدمةخطوط االتصال واملسؤولية وفعالية التفاعل املتبادل مع اإلدار
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  منوذج حتسني األداء: املطلب الرابع 

من أجل حتقيق التطوير تستخدم املؤسسة منوذج حتسني األداء الذي يركز على مبدأ حتليـل الفجـوة أو         

ح الكيفية أو الوسائل اليت احنراف األداء الفعلي عن األداء املستهدف، والبحث عن مصادر هذا االحنراف واقترا

  :ميكن أن تقضي على هذا االحنراف، وفيما يلي شكل يوضح منوذج حتسني األداء

  

 ).147، ص2002السلمي، ( :املصدر

  منوذج حتسني األداء) : 11(الشكل رقم 

  :استخدام أدوات منوذج حتسني األداء:املطلب اخلامس

يتاح لإلدارة تطبيق أدوات خمتلفة لتطبيق منوذج حتسني األداء وحتليل الفجوة، ولكن هذه األدوات مجيعا        

  ):814، ص2002السلمي، (تعتمد على املنطق نفسه والذي يرتكز على ما يلي

 

مستوى 
األداء 
 املطلوب

مستوى 
األداء 
.الفعلي  

 فجوة األداء

املأزق (
)اإلداري  

حتليل 
 الفجوة

حتديد 
أبعاد 
 الفجوة

البحث 
.عن حل  

برنامج 
العمل 

لتحسني 
.األداء  
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 هناك عمل حمدد مت ختطيطه وحتديد عناصره من مدخالت وعمليات وخمرجات.  

  االلتزام به يف أداء العمل سواء بالنسبة للمدخالت املسـتخدمة، أو األنشـطة   مث حتديد املستوى املطلوب

واملمارسات اليت يؤديها العامل حني يستخدم تلك املدخالت، أو املخرجات اليت جيب االنتهاء إليهـا يف  

 .اية األداء

  رجاتاملدخالت، العمليات، املخ(متتلك اإلدارة أدوات مناسبة لقياس عناصر األداء الفعلي.( 

 تتم مقارنة مقاييس األداء الفعلي باملستويات املناظرة هلا يف خطة األداء لتحديد االحنرافات. 

 ايتم حتليل االحنرافات والبحث عن أسبا. 

 تبحث اإلدارة عن أساليب ملعاجلة أسباب االحنراف ومن مت يتحقق حتسني األداء. 

ل الدراسة الشاملة لعناصره ومستوياته، وحتليل العوامـل  إن هدف حتسني األداء ال يتحقق إال من خال        

التنظيمية املؤثرة فيه، والبحث عن األساليب الفعالة لتحسني وتطوير تلك العوامل وفلسفة حتسني األداء متثـل  

سياسة عامة تنتهجها املنظمات احلديثة حيث يسود االقتناع بضرورة التحسني والتطوير املستمر لكافة العوامل 

نظيمية املتبعة يف املنظمة اليت تؤثر على أداء العاملني فيها بدءا بالقيادات العليا وانتهاء باملستويات التنظيمية يف الت

  .كل جماالت النشاط
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 الفصل الثاين امتةخ

  

شغل موضوع األداء حيزا كبريا يف البحوث والدراسات ، واكتسب أمهية كبرية ملا له من أمهية بالغة يف        

املنظمة ،إذ أن تقدم املنظمات واستمرارها بفعالية يف اتمع يعتمد على أدائها وبالتايل حتقيق أهدافها ولـذلك  

  .انعكاس إجيايب على املنظمة ككل  البد من إبالء أداء العاملني يف املنظمة أمهية ، ملا له من

ومن املهم اليوم يف االقتصاد العاملي التنافسي ، فهم الكيفية اليت يتم ا خلق القيمة يف املنظمات وقـد         

أدركت احلاجة إىل مستوى أعلى من التركيز على العميل ،فهم أوضح لعمليات املشروع األساسـية ،حتفيـز   

،والتغيري بصورة مستمرة باإلضافة إىل تنفيذ إستراتيجية فعالة تؤدي شفافية يف قياس  املوظفني وضمان التزامام

  .اخل....األداء وحتديد حمركات القيمة
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 التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املنظمة : الفصل الثالث

إن الوضع الذي تعيشه املنظمات يف الوقت الراهن وما صاحبه من متغريات وحتديات سواء داخليـة أو         

جتلى ذلك يف التخلي عن بعـض   خارجية أدى ملزيد من الضغط عليها إلجراء الكثري من التغريات يف أنظمتها

 .األساليب التقليدية يف اإلدارة مثل املركزية الشديدة والفردية يف اختاذ القرارات ومعاجلة املشكالت 

ويف نفس الوقت برزت الكثري من األساليب اليت حتمل يف مضامينها العديد من املفاهيم احلديثـة مثـل          

  .يادة التشاركية وإىل غري ذلك من املفاهيم اليت مل تكن دارجة من قبلالتفويض والتمكني والدميقراطية والق

ويعد التعلم التنظيمي إحدى هذه التوجهات اإلدارية احلديثة اليت تتبناها املنظمات على اختالف أنواعها        

تاجها املنظمات حىت وبرزت أمهيته كونه يوفر املرونة التنظيمية اليت حت, من أجل تطوير تنظيماا وحتسني أدائها 

تتمكن من مواجهة التحديات املتنامية يف بيئة العمل املعاصرة اليت تشمل العوملة واملنافسة الشـديدة والثـروة   

 املعلوماتية وختفيف القيود التنظيمية ، كما يؤدي تبين مفهوم التعلم التنظيمي إىل توفري فرص واسعة ملشاركة

اع واملسامهة يف بناء منظمة متعلمة قادرة على مواجهة التحديات املعاصرة و العاملني يف العمل واألداء واإلبد

  .  حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة

من خالل ماسبق سنحاول يف هذا الفصل توضيح دور التعلم التنظيمي يف حتسني أداء املنظمة من خالل         

  :ثالثة مباحث 

  تعلمة إستراتيجيات بناء املنظمة امل :املبحث األول 

  التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني األداء : املبحث الثاين

  .وسائل تسيري املنظمة املتعلمة: املبحث الثالث 
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  إستراتيجيات بناء املنظمة املتعلمة: املبحث األول

بتطوير دراسة  (MIT)قام سينج  مع جمموعة من الباحثني مبركز دراسات التعلم التنظيمي جبامعة       

نظرية بنيت على ااالت اخلمس اليت قدمها سينج ، وذلك لتحديد القدرات الالزمـة لبنـاء منظمـة    

  .متعلمة،وكيفية متثيلها على الصعيد العملي 

ونظرا لشمولية طرحها مقارنة مع ما طرحه غريهم من الباحثني، ونظرا التفاق الكثري من الباحثني على         

 يف كتابه  Sengeوا على أا متثل استراتيجيات اليت أسهمت يف بناء منظمة املتعلمة و قد وضعها أمجع, عليها

The FiFth discipline. 

  :ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل و        

  إستراتيجيات بناء املنظمة املتعلمة) : 6(اجلدول رقم 

    املفـهوم  األنظـمة

  1النظام 

ــول ــى  احلص عل

  الفرديالتحكم 

يقصد به التفوق أو الرباعة الذاتية إذا تشري إىل قيـام أعضـاء   

املنظمة بتوضيح رؤيتهم املستقبلية و تعميمها بشكل مستمر و 

التركيز على الطاقات و القدرات، وزيادة القدرة على حتمل و 

  .الصرب و العمل مبنتهى املوضوعية

(Senge, 

2004, P10)  

  2النظام 

  الذهنيةبناء النماذج 

وهي افتراضات و صور خيتزا أعضاء املنظمة يف عقـوهلم و  

تؤثر يف الطريقة اليت يفهمون ا األشياء من حوهلم و يتصرفون 

من خالهلا أي أا تؤثر على فهمهم لألشياء و على تصرفام، 

(Senge, 

2004, P11)  
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  .أي تؤثر على أسلوب أداء العمل يف املنظمات

  3النظام 

  نظرة مشتركةبناء 

و تشري إىل قدرة أعضاء املنظمة على بناء صـورة مشـتركة   

  ملستقبل املنظمة اليت يسعون الوصول إليها و حتقيقها

.  (Senge, 

2004, P11)  

  4النظام 

  التعلم الفرقي

ميكن للفرق أن تتعلم ليس فقط من أجل حتقيق نتائج جيدة من 

حول القضـايا و  خالل احلوار و تبادل اآلراء ووجهات النظر 

املواضيع املختلفة و لكن أيضا إتاحة الفرصة ألعضاء املنظمـة  

  .لتطوير أنفسهم أحسن مما حيققونه من عملهم الفردي

(Senge, 

2004, P12)  

  5النظام 

  التفكري النظامي

هي جمموعة املعارف و الوسائل اليت استحدثت علـى مـدى   

   .جمملها سنوات اخلمسينات املاضية لفهم الظواهر يف 

(Senge, 

2004, P10)  

  the FiFth discipline  "Senge" من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر  

لبناء منظمة متعلمة و سنعرض كل واحـدة     Sengeهذا اجلدول مبسط لإلستراتيجيات اليت جاء ا      

  . حتسني أداء املؤسسةئ من التفصيل ملا هلا من أمهية يف يمنها بش

   Personal Mastery إستراتيجية احلصول على التحكم الشخصي: املطلب األول 

(Senge, 1990, P 124-158) 

، فالتركيز على التعلم .التمكن الشخصي روح املنظمة املتعلمة ألن املنظمات ال تتعلم إال إذ تعلم أفرادها      

الرئيس )Bill obrien(سريين، فحسب الفردي للمنظمة يستدعي طريقة تفكري جديدة جذرياً من طرف امل

جيب على املدراء التخلي على املعتقدات القدميـة للتخطـيط و   : يقول  فإنه) Hanover(التنفيذي لشركة 

  . التنظيم و الرقابة 
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فاألفراد الذين ميتلكون مستوى عال من التحكم الشخصي ينجحون باستمرار يف حتسني قدرام علـى         

الوصول إىل حتقيق أهدف جديدة، وذلك ألن األفراد األذكياء يف املنظمات املتعلمة يـدركون حاجـام إىل   

  .التعلم املستمر

 التحكم الشخصي و الكفاءة: 

يعين أن يعيش الفرد حياته لتحقيق الفعل اإلبـداعي بـدال مـن االسـتجابة     إثبات التحكم الشخصي       

 :لألحداث، فعندما يصبح التحكم الفردي جزءاً ال يتجزأ من حياة الفرد فإنه يتحول إىل سلوك يشمل  املوقفني

 ) الرؤية(توضيح باستمرار ما هو مهم حقيقة بالنسبة له  

  .التحليل بشكل عقالين للواقع اليومي 

الفرق بني هذين املوقفني يشكل الضغط اخلالق الذي يسمح للفرد بتطوير قدراته على التعلم، و ذلك ألن    

  .هذا الضغط يتشكل من منطلق أن الفرد يرغب يف رؤية املوقفني معا

فالتحكم الشخصي هو أساس القدرة على توليد و إدامة الضغط اخلالق يف املنظمة، ويف هذا السـياق          

ن التعلم ال يعين تراكم املعارف و إمنا تطوير قدرات الفرد على حتقيق األهداف، فهذا السلوك يساعد املنظمة فإ

 .على التعلم يف مجيع املستويات

كذلك فإن البحث عن التحكم الشخصي يعمل على تطوير العالقة ما بني الفرد و املنظمـة ، فهـذه           

  .تعمل على تقليص املقاومة اليت يظهرها االفردالعالقة تكون أكثر عمقاً وواقعية 
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  :مجيع األفراد الذين ميتلكون التحكم الشخصي يف املنظمة لديهم صفات مشتركة و هي

 .تنفيذ املهام انطالقا من األفكار اجلديدة: لديهم عدة تصميمات   - 1

 .الواقع اليومي بالنسبة هلم هو نقطة انطالق و ليس حاجز  - 2

 صر التغيري لصاحلهم بدالً من مقاومتها استخدام قوى و عنا  - 3

 .البحث الدائم عن الفهم الدقيق للمحيط اخلارجي   - 4

 . العمل على حتقيق التضامن مع اآلخرين و ذلك متاشيا مع جوانب احلياة  - 5

 .العمل على أم جزء مهم يف عملية اإلبداع حيث ميكنهم التأثري عليها و لكن ليس التحكم فيها  - 6

 .نقص لديهم و حتسني كفاءم انطالقا من ثقتهم بأنفسهمتطوير جوانب ال  - 7

  :جمموعة من املبادئ اليت جيب تطبيقها  Peter Sengeو لتطوير التحكم الشخصي اقترح  

 :تطوير الرؤية  الشخصية -1

قليل من األفراد الدين يدركون الرؤية احلقيقية للظواهر واألشياء، حيث لديهم ميوالت للتركيز علـى          

الوسائل بدال من النتائج ، ولكن باألحرى جيب التركيز على اهلدف النهائي الذي يعتـرب أسـاس الـتحكم    

فالرؤية الشخصية هي . قيقها الشخصي ،حيث يعترب اهلدف النهائي الغاية اليت يسعى كل أعضاء املنظمة إىل حت

عبارة عن التقدمي والتمثيل املستقبل املرغوب فيه وال جيب اخللط بينها وبني اهلدف الذي ميثل اجتاه املنظمـة ،  

ومع دلك  فإما مرتبطان مع بعضها ، كذلك فان املستوى العايل من التحكم الشخصي يعمل على التوفيـق  

  .  املكلف باجنازهابني رؤية الفرد الشخصية واملهام 
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  :احلفاظ على الضغط اخلالق -2

مابني الرؤية والواقع ، حيت ميـنح فرصـا    )الفجوة(حيت يعترب هدا املصدر للطاقة كنتيجة لالحنراف         

جـل  أللعمل ،فهو خيتلف عن الضغط النفسي الذي هو نتيجة لالحنرافات مابني الرؤية واجلهود املبذولة مـن  

ظمة وبالتايل فان هده الفجوة آو االحنراف تصبح مصدرا للتعلم من اجـل فهـم أحسـن    حتقيق أهداف املن

سني الضغط اخلالف البد من استمرارية  األفـراد يف  حتلألوضاع أو لتطوير استراتيجيات املنظمة ،ومن أجل 

سـتقرار  التعلم ، كذلك فان للمنظمات أساسا حساسيات جتاه الضغوط النفسية  اليت تعترب مصدرا لعـدم اال 

داخلها ويعطي صورة سلبية عن نشاطها ،ومع ذلك فإا تعطي للفشل صورة اجيابية حيث تعتـرب مصـدرا   

 .للتحسن وكشف األخطاء

  :الصراع اهليكلي  -3

لديهم قناعات عميقة واليت تعمـل   )حىت أولئك الذين حيققون جناحات(كثري من األفراد داخل املنظمة 

ىت يتغلب عامل العجز آو الشعور بأم ال يستحقون ذلـك ،حيـث   على كبح التحكم الشخصي لديهم ح

ب   Robert Fritzيكونون على ثقة تامة بعدم قدرم على حتقيق أهدافهم وإرضاء رغبام،وهو ما يسميه

حيث يقول أن األفراد يرغبون يف حدوت التغري ولكن قناعام ومعتقدام تشـكل قـوة   " الصراع اهليكلي "

املؤلف استراتيجيات فعالة للتغلب على هذا الصـراع   ث هذا التغيري، ومن هذا املنطلق اقترحملنعهم من حدو

  :واليت هي

 وضع رؤية أقل طموحا. 

  نشر أقصى اجلهود لتجنب عواقب ما سيحدث يف حالة ما مل يتم التوصـل إىل  (اعتماد وجهة نظر سلبية

  ). األهداف املرجوة

 االعتماد على قوة اإلرادة. 
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 : البحت عن احلقيقة  -4

ال يتعلق األمر بالبحت عن احلقيقة وإمنا  احلصول على املعرفة وتعميق  مفـاهيم األفـراد األساسـية            

للهياكل الرئيسية لألحداث ، فأول شيء جيب اعتماده حلل الصراعات اهليكلية هو حتديد السلوك  اليت تنـتج  

 .مرار عن احلواجز اليت متنع املنظمة من حتقيق أهدافها عن هذا الصراع،وهو ما يؤدي إىل الكشف باست

 ):Le Subconscient(الوعي اخللفي استخدام -5

فالتحكم الشخصي يقترح النشاط الضمين للوعي اخللفي، فإذا ما متكنت املنظمة من تسيري األوضـاع          

شخصيا قويا يكونون قادرين حقيقة املعقدة بداخلها عن طريق الوعي الداخلي، فاألفراد الذين ميتلكون حتكما 

  .على تطوير العالقة ما بني مناذج التفكري و الوعي الداخلي

من التركيز على الوسائل و استخدام النظرة الثاقبـة يف إطـار    جيب التركيز على النتائج املرجوة بدال        

فعالية عندما يركز على رؤية دقيقة االختيارات الواضحة، فمبدأ الضغط اخلالق يظهر بأن الوعي الداخلي أكثر 

و معلومات واضحة حول الواقع، حيث أن التحكم يف الوعي الداخلي يرجع إىل قدرة الفرد على اكتسـابه  

  . للتحكم الشخصي

   )بالتصرف132-131،ص    2007الرشودي ،(  إستراتيجية بناء النماذج الذهنية:  املطلب الثاين 

ر و االفتراضات اليت حيملها األفراد يف خميلتهم حـول أنفسـهم، و حـول    النماذج الذهنية هي الصو      

  .  األشخاص اآلخرين، و حول املنظمات اليت يعملون ا

و النماذج الذهنية تكون يف العادة ضمنية و غري مرئية و هناك أمثلة عديدة على تأثري النماذج العقلية على       

ه الراسخ بني املديرين بالشركات التصنيعية حنو اجلودة الرديئة يف اإلنتاج سلوكيات األفراد و املنظمات، فاالجتا
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بسبب كل العمال الذين يستخدمون مبادئ خاطئة عن حتسني اجلودة ، هذا التأمل يوجه النمـاذج الذهنيـة   

يف ذاكـرم   بشكل مباشر إىل التأثري السليب يف اخلرائط الذهنية الضمنية الشبه الدائمة اليت حيتفظ ا األفـراد 

الطويلة و تشكل ردود األفعال والتصورات قصرية األجل اليت حتدد العمليات التعليمية اليومية اليت يقوم ـا  

  .األفراد

  :و هناك نوعان من املهارات الالزمة لبناء النماذج الذهنية 

 ـا     الذي يترتب عليه اإلبطاء يف عمليات التفكري من أجل زيادة الوعي بالطريقة :التأمل الـيت تشـكل

 .النماذج الذهنية

 الذي يترتب عليه إجراء احملادثات و تقاسم الرؤى و تطوير املعرفة حول افتراضات الفـرد و   :االستفسار

 .    اآلخرين

  )بالتصرف128،ص 2007الرشودي ،(إستراتيجية بناء نظرة مشتركة: املطلب الثالث

إن بناء نظرة مشتركة للمنظمة املتعلمة يستند إىل النظر للمنظمة املتعلمة على أا نسق من اجلماعـات        

املتداخلة اليت تتألق حول معىن مشترك و تتقاسم هدف مشترك و يتعامل أعضاؤها كمتطوعني ال تفرض عليهم 

األفراد من خالل االتصال الشخصي اعتمادا على  اإلدارة العليا سلطة رمسية ، و إمنا تنتشر الرؤية املشتركة بني

  .الشبكات غري الرمسية اليت تسمح باحلديث حبرية و سهولة و تؤدي إىل إحداث تغريات عميقة يف الثقافة 

إن التحول الناجح إىل املنظمة متعلمة يتطلب وجود رؤية مشتركة مستقبلية يسهل نشرها بني األعضاء و       

  .  كسب والءهم هلا
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  )بالتصرف134-133،ص    2007الرشودي ،( إستراتيجية  التعلم الفرقي: املطلب الرابع

لضرورة األسر بالنسبة للمجتمع، فالفرق هي الـيت تكـون     ةضرورة الفرق ملنظمات التعلم مساوي تعد      

الروابط بني الفرد و املنظمة املتعلمة، و هي اليت متكن املنظمة املتعلمة من إدراك و استخدام املوارد الكامنة لدى 

نظمـات و  وهناك طرق عديدة تتعلم ا امل. كما تربز أمهية التعلم الفرقي يف بناء منظمة متعلمة .القوى العاملة

 . منها توليد املعرفة من خالل حتليل القضايا املعقدة، و حل املشكالت بأسلوب مجاعي

  :تعلم الفريق دعمو اخلطوات التالية سوف ت

 .مكافئة الفرق على التعلم الذي سامهوا به يف املنظمة 

 .تطوير أنشطة تعلم الفريق و ممارستها 

تح مناخاً للتفاهم املشترك يتصف باهلدوء، و يشـمل علـى   فتح باب احلوار، فاحلوار هو الوسيلة اليت تف 

 .      االستفهام و التأمل، و يؤدي إىل فهم االفتراضات اجلماعية و الوصول إىل املعاين العقلية

 إستراتيجية التفكري النظامي: املطلب اخلامس 

سمح بدراسة العالقات يف املنظمة فيقصد به النظام الذي ميكننا من رؤية الظواهر يف جمملها، وهو الذي ي      

 .بدال من رؤية كل جزء على حدى أي أن املنظمة نظام كلي يتكون من أنظمة فرعية تؤثر يف بعضها

 ) .Senge, 1990, P42-52( : القواعد األساسية للتفكري النظامي

نفسها يف حرية مـن  ففي كثري من األحيان جتد املنظمة : مشاكل اليوم تأيت من حلول املشاكل السابقة  -1

أسباب مشاكلها، حيث تكفي جمرد النظر إىل حلول السابقة اخلاصة مبشاكل أخرى من أجـل معرفـة   

 .أسباب املشاكل احلالية
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وهو ما ينتج عنه ردود أفعـال  : كلما كان االندفاع حنو اجتاه معني فإن النظام يدفع يف االجتاه املعاكس  -2

اليت تستوجب ضرورة بدل املزيد من اجلهد لتحسـني وضـعية   " ة التغذية املرتد"تنظيمية أو ما يعرف ب

 .املنظمة

ففي مواجهة أي وضع فإن املنظمة تقدم يف الغالب حلوال : التطور الضئيل يسبق العديد من نقاط الضعف  -3

على املدى القصري و اليت تنتج يف املدى الطويل أثاراً غالبا ما تسبب مشكال ألا ال تكون معروفة وقـت  

 .اذ القراراخت

و ذلك الن احلل من السهل رؤيته و تطبيقه و : البحث عن احلل األسهل يعود باملنظمة إىل املشكل األصلي -4

لكن باملقابل فإن املشاكل تزداد تفاقما، و دائما ما يعترب تطبيق احللول التقليدية للمشاكل اجلوهرية اليت ال 

 .تزال قائمة مثال منوذجي لعدم التفكري املنهجي

يف بعض األحيان فإن احللول السهلة ليست غري فعالة فقط، و إمنا : العالج ميكن أن يكون أسوء من املرض -5

 .ميكن أن تكون ضارة للمنظمة

وذلك أن معدل النمو األمثل هو أقل بكثري من النمو يف أسرع وقت ممكن، : من يسري بتأن يصل بسرعة   -6

 .إىل إحداث التوازن اخلاص به عن طريق اإلبطاء ىسعفعندما يكون معدل النمو مرتفعا فإن النظام ي

هناك عدم تطابق بني طبيعة الواقع يف األنظمة املعقدة : األسباب و النتائج ليست متباعدة من حيث العالقة -7

و النظام السائد يف طرق التفكري حول هذا الواقع، ولتصحيح عدم التطابق جيب التخلي عن الفكرة القائلة 

 .تيجة مها مترابطان يف الزمان و املكانأن السبب و الن

فالتفكري النظامي يرتكز على اإلجراءات اليت ميكـن يف  : التغريات الصغرية ميكن أن تسفر عن نتائج كبرية -8

 .بعض األحيان أن حتقق حتسنا ملحوظا و دائما
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ينبغي علـى   قد يكون صحيحا أنه: ميكن أن يتوفر للمنظمة الوسائل و املنفذين لكن ليس يف نفس الوقت -9

املنظمة اختيار عنصر واحد، لكن النفوذ احلقيقي ميكن يف رؤية كيف ميكن هلا احلصول على االثـنني يف  

نفس الوقت، فالتفكري النظامي يسعى إىل جتاوز هذا العائق و تعويضه بتفعيل هذه العناصر، فعلى سـبيل  

ا بني اجلودة العالية و اخنفاض السـعر، و  املثال فإن املنظمة يف كثري من األحيان لديها خيارات ضرورية م

 .لكن مع ذلك فإنه ينبغي عليها توفري خدمات عالية اجلودة بأقل التكاليف

فالنسبة للمنظمات فـإن فهـم معظـم    : تقسيم املسائل اإلدارية إىل قسمني ال ينتج مسألتني إداريتني  - 10

الل تفادي وجود االنقسامات الداخلية حتديات املسائل اإلدارية يتطلب رؤية النظام بأكمله و ذلك من خ

 .  اليت متنع حتقيق النتائج املرجوة، و لفهم التحديات اليت تواجه املنظمة جيب عليها النظر يف جمملها

حيث جيب على املنظمة عدم امليول حنو الظروف اخلارجية، حيث أن التفكري : االنتقادات ليست مناسبة - 11

 .خارجي مؤثر و أن املنظمة هي نفسها سبب مشاكلها النظامي يوضح هلا أنه ال يوجد حميط

فالتفكري النظامي يرتكز على تغيري العقليات، و يسعى إىل حتقيق مصلحة عامة للنظام، فهـو يسـاعد          

أعضاء التنظيم على حتديد و توضيح أكثر الطرق و النماذج فعالية يف إحداث التغيري املطلوب ألنه يتطلب فهم 

العالقات اليت تربط بني التصرفات املختلفة، و بالتايل اكتشاف األسباب الكامنـة وراء النجـاح و   و إدراك 

  .الفشل، و لن تستطيع أي منظمة أن تتحول إىل منظمة متعلمة ما مل يدرك أعضاؤها أمهية التفكري النظامي

الرؤية و العمل مع تدفق احليـاة   إن التفكري النظامي يعد ضرورة ملحة للمنظمة املتعلمة ألنه ميكنها من      

وسوف تكون عناصر التفكري النظامي التالية أكثـر قيمـة   .  كنظام بدال من فحص و حماولة تصحيح األجزاء

  .عندما متارس من خالل املنظمة

  التركيز على معدل التعلم املرتفع. 
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  جتنب احللول العرضية و التركيز على األسباب غري الواضحة . 

  ات املتبادلة و ليست األشياءرؤية العالق. 

  رؤية العملية الشاملة و ليست اللقطات . 

 زأإدراك الفرق بني التفكري النظامي و التفكري ا. 

وقد ركز الباحث على وجود ترابط بني هذه اإلستراتيجيات و اليت تستلزم ضرورة وجودهـا بصـفة         

  .عن أية واحدة منها لضمان جناح بناء منظمة متعلمة متكاملة و غري قابلة للفصل فيما بينها، حيث ال غىن

  :والشكل التايل يوضح ذلك

 

   the FiFth discipline  "Senge" من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر

  إستراتيجيات بناء املنظمة املتعلمة): 21(الشكل رقم 

 

 

التفكري املظامي 

التحكم الفردي 

التعلم الفرقي النماذج الذهنية

النظرة املشتركة
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  التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املنظمة: املبحث الثاين

ال شك أن هنالك عالقة مباشرة بني التعلم التنظيمي واألداء ، إذ أن اهلدف من التعلم التنظيمـي هـو         

حتسني األداء وتطويره دف التغلب على مشكالت العمل ، فضال عن زيادة اإلنتاجية والرحبية ، من خـالل  

سام سلوكات جديدة وحثهم على التفكري تغيري سلوكات العاملني لديها وزيادة مهارام املختلفة وحماولة إك

  .اإلجيايب واإلبداع وإكسام املرونة الكافية يف التعامل مع مشكالت العمل املتغرية باالستمرار

  دور التعلم التنظيمي يف حتسني األداء : املطلب األول 

 Goh et)على الرغم من أن العالقـة بـني الـتعلم التنظيمـي واألداء هـي عالقـة ضـمنية ،               

Ryan ,2008 ,p 227) ،  ا حتتاج إىل معاجلةريبية من خالل األحباث الستكشاف العالقة بينهماجتإال أ  

 (Jashapara,2003,p34) .  

تفترض الدراسات أن التعلم التنظيمي حيسن أداء املنظمة من خالل حتسني قدرات العـاملني وإطـالق         

ير طرق العمل واستحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إداريـة حتقـق   طاقام ومعارفهم وتاليف العيوب وتطو

    (Pérez Lopez et al, 2005, p230) .للمنظمة سبقا على غريها

ويسعى التعلم التنظيمي إىل إجراء حتسينات يف املنظور اإلنساين باستخدام معارف العلوم السـلوكية ،        

  .حيث يعتمد التعلم التنظيمي على مبدأ العالقات اإلنسانية كأساس لرفع كفاءة أداء املنظمة

والعمـل علـى إشـباع    ألن رفع ثقة املرؤوسني بأنفسهم وتفويضهم سلطات إجناز األعمال واملهام ،       

 .حاجام ورغبام جيعلهم يقبلون على العمل وتزيد معدالت رضاهم الوظيفي ووالئهم وانتمائهم
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فاهلدف األمسى من التعلم التنظيمي هو حتسني آليات حل املشاكل التنظيمية املعقدة اليت تعاين منها املنظمة       

عاملني وخلق ثقافة تنظيمية حمفزة للتعلم بتوظيـف املعرفـة   دف جلب بيئة مناسبة لإلبتكار واإلبداع بني ال

السلوكية والعلمية املتاحة وتطبيق تقنيات التدخل والتجريب دف حتسني األداء ، وزيادة فعالية العاملني فيها 

يف إسعاد  ، وحتسني نوعية احلياة الوظيفية واتمعية والبيئية اليت تساهم يف بقاء وإمناء املنظمات وتنشيط دورها

  .األفراد واجلماعات 

اليت حددت  Motorola وكمثال عن املنظمات اليت اعتمدت التعلم التنظيمي كوسيلة لتحسني أداءها حالة 

كهدف استراتيجي ضرورة التعلم مدى احلياة من أجل التكيف السريع مع رغبات الزبون ، واإلبداع ، ممـا   

  :  تكوين ، وختصص لكل عامل على ال من كتلتها األجرية  %4جعلها تنفق 

  .تكوين ميداين أثناء أداء املهام والوظائف  -

  .ساعة تكوين رمسي يف العمل  40أكثر من  -

دوالر لكل دوالر واحد ، مما دفعهـا   30تقدر ب  Motorola لدىن مردودية التكوين أ وقد تبني       

  . Motorola Universityجامعتها اخلاصةإنشاء  

تصبح عملية التعلم بشكل متزايد مسؤولية املوظف الفرد ،وتوفر الشـركة بيئـة    Nokiaويف شركة       

 .، وميكن للعمال فيها التجريب والتعلم دون خوف من العقاب على ارتكاب األخطاءمساعدة على التعلم

لتحديد تـأثري العمليـة    ،منظمة يف القطاع اخلاص واحلكومي 300أجريت على ة ويف دراسة أمريكي      

قد أدت إىل زيادة يف %  10وقد كانت النتيجة أن زيادة االستثمار يف التعليم بنسبة . التعليمية على اإلنتاجية

يف اإلنتاجية نامجة عـن  %  3.4 ،%  5.6مقارنة بزيادة قدرها %  11إنتاجية املنظمات احلكومية قدرها 
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االستثمار يف التعليم هـو  وبالتايل تأكد أن . على الترتيب %10 ةزيادة عدد ساعات العمل ورأس املال بنسب

  )70-60، 2002فاتن أمحد أبو بكر، ( .األفضل يف زيادة اإلنتاجية

كما أجرت وزارة العمل األمريكية دراسة أخرى حول مواقع العمل ذات األداء املرتفع  يف حماولة إلجياد       

ن بني املعايري يوجد معيار تنمية املهارات واملعلومات من خالل التدريب أن م تفوجد .نقاط مميزة هلذه املواقع 

  ).70،71، 2002فاتن أمحد أبو بكر، (والتعلم املستمر وكذا التشارك يف املعلومات

  التعلم الفرقي واألداء  :املطلب الثاين 

تستمد فرق العمل أمهيتها يف املنظمات من خالل تكاملية مساا بوصفها قوة أدائية وحركـة تطوريـة         

مستمرة يف البيئة التنظيمية ، تساهم يف دفع املنظمة حنو استيعاب التغريات والتعامل مع التقنية وتطوير أساليب 

نظمة ، وتتيح هلا التحول إىل املنظور اإلستراتيجي األداء ، والتخلص من العوائق اليت تتخلل أنشطة وعمليات امل

  .يف الربط بني التخطيط والتنفيذ وبالتايل حتسني األداء

فقد أثبتت الدراسات اليت أجرها الباحثون على وجود عالقة وثيقة بني التعلم الفرقـي وحتسـني أداء          

يها أن تصحيح األخطاء الطبية يتم للمستشفيات كشف ف  « Edmondson »املنظمة ، ففي دراسة أجراها

 Power et) .مبسامهة التعلم الفرقي، وأن التعلم الفرقي له تأثري على عملية التعلم التنظيمي والفعالية الشاملة 

Waddell, 2004, p 246-)  

مستشفى جلراحة القلب لتقييم الـتعلم   16وآخرون ل    « Edmondson »ويف دراسة أجراها        

خل املستشفى ، أتبثت النتائج على أن التعلم الفرقي ومتكني فرق العمل هلا تأثري على قدرة املنظمـة  الفرقي دا

  . (Power et Waddell, 2004, p 247)على التعلم واإلبتكار وبالتايل حتسني أداء املنظمة   
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طلبها طبيعة األعمال فاستخدام التعلم الفرقي يساعد يف توفري مهارات واختصاصات وخربات خمتلفة تت       

يف املنظمات احلديثة واليت ال تتوفر يف التعلم الفردي من خالل مبدأ التداؤبية ، كما أن فرق العمل تساعد يف 

  .زيادة اإلعتمادية بني وحدات املنظمة واألفراد إلجناز األعمال اخلاصة بكل واحد منهم

وتساعد يف الربط بني الفعاليات اليت تستهدف تطوير املنظمة وحتسني كفاءا وفعاليتها والفعليات اليت        

  .دف إىل تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملني فيها 

  :مايليالفوائد املترتبة عن التعلم الفرقي من و  

ويف مساندة أحدهم اآلخر ألم يتواجدون  التعاون هو الفائدة األساسية حيث يرغب األعضاء يف العمل معا -

هو أكثر من التعاون مـع   كما يريد األعضاء ما. مع الفريق ويريدون له أن ينجح وبذلك تقل املنافسة الفردية

  .بعضهم من أجل مصلحة الفريق ويقدم كل مشارك معارفه وخرباته للفريق 

بعضهم البعض حبرية ويدركون مدى أمهيـة تبـادل   ينقل أعضاء الفريق الذين تعلموا تقدمي الدعم والثقة ب -

من (املعلومات املطلوبة بينهم للعمل بطريقة أكثر فعالية ، كما تتدفق املعلومات حبرية من األسفل إىل األعلى 

، وبني اإلدارة والوحدات وبالتايل )من اإلدارة إىل املوظفني (، ومن األعلى إىل األسفل )املوظفني إىل اإلدارة 

  .لتحاور فائدة أخرى يف حتسني أداء املنظمة يكون ل

اإلستخدام األكثر فاعلية للموارد والقوى والذي يقوم به األعضاء حبرية تامة مبشـاركة أعضـاء آخـرين     -

بالفريق، فعندما يوجد خلل يف معلومة حمددة ، أو مهارة خاصة لدى األعضاء فهناك آخر سد هذه الثغـرة ،  

  .فيزا ويدفع إىل املنافسة لتحقيق األهداف كما أن العمل يكون أكثر حت
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اختاذ القرارات واحللول يف وقت واحد حيث أن كل عضو يستخلص ويقدم اختيارات أكثر مما يستطيع أن  -

يقوم به فرد واحد ، فيقل بذلك الوقت املطلوب إلجناز العمل وتتخذ القـرارات مجاعيـا ، كمـا تكـون     

  .عضاء الفريق أكثر سهولة االقتراحات والتوصيات املقدمة من أ

املرونة التنظيمية ، فكل فرد ميكنه تغيري وتبديل وظيفته داخل نطاق الفريق كما ميكن إعادة تنظيم العمـل   -

وإعادة توزيع األعضاء طبقا الحتياجات األنشطة واخلدمات وذلك مبرونة كبرية وهذا ما جيعل للتعلم الفرقي 

غريات التكنولوجية وتفويض فعال للصالحيات وحتسني مستوى مهـارات  فائدة تتمثل يف سرعة االستجابة للت

  .األعضاء 

  )217-216، ص 2002السلمي ،(  دور التعلم التنظيمي يف حتقيق إدارة التميز: املطلب الثالث

يثري مفهوم التعلم التنظيمي أمهية كربى يف املنظمات الساعية إىل حتقيق إدارة التميـز ، إذ يرشـدها إىل          

الطريق األهم واألسرع إلستثمار و تفعيل أهم ثرواا على اإلطالق وهي ثروة الفكر والطاقة الذهنية للموارد 

  .البشرية ا

يق عناصر املنظمة وتشغيلها يف تكامل وترابط لتحقيق أعلـى  فإدارة التميز هي القدرة على توفيق وتنس      

معدالت الفعالية، والوصول بذلك إىل مستوى خمرجات الذي حيقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب املصلحة 

  .املرتبطني باملنظمة

عمليـات   وترتكز إدارة التميز على عناصر التعلم واإلبتكار والتجديد والتحديث املستمر ، وغريها من      

  .تعتمد يف األساس على عقول البشر وقدرام الفكرية 

 ويؤدي تعميق وتنمية فرص التعلم التنظيمي إىل يئة مناخ ليصل باملنظمة إىل مستوى التميز من خالل ما       

  :يلي 
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ا تتوافق إستثمار طاقات البشر وإزكاء رغبتهم يف التعلم من أجل حتسني أدائهم واحلصول على منافع ومزاي -

  .مع مستويات األداء األفضل اليت حيققوا ، وبطريقة غري مباشرة حيدث التعلم التنظيمي

تيسري تعلم األفراد للمعرفة أو املفاهيم واألسس الفكرية والنظرية ملوضوع ما، وكذلك تعلـم املهـارات    -

ق خمرجات تتسم باجلودة نتيجة هذا التطبيقية أي القدرة على تطبيق املفاهيم والنظريات يف مواقع العمل وحتقي

  . التطبيق

يئة مواقع العمل لتكون حقوال خصبة للتعلم حيث تتاح الفرص لألفراد التفاعل وتبادل اخلربات والتواصل  -

مع الرؤساء واملشرفني واالنفتاح على مصادر املعرفة اخلارجية ، وجتديد معارفهم ومهارام من خالل املمارسة 

وكذا ردود أفعال . رباء والتعرف املستمر على نتائج تقومي اإلدارة ألدائهم و مظاهر اخللل فيه حتت إشراف اخل

  .العمالء واملتعاملني، بشأن ما ينتجه العاملون من سلع وخدمات ودرجات رضائهم عنها

تقـال  خلق جو إجتماعي يف مواقع العمل الذي ييسر التفاعل بني األفراد واجلماعات ، ومن مث تيسـري ان  -

 .اخلربات ومناقشتها وتنمية الرؤى املشتركة والنماذج الفكرية املتناسقة وتبادهلا بني األفراد 

ختطيط وتيسري تدفق املعلومات حبيث تصل إىل كل العاملني بدرجات تتوازى مع مطالب العمل وضـرورة   -

  .إتاحة الفرص هلم للتعلم واكتساب املعرفة وتنمية املهارات

  مزايا التعلم التنظيمي  :املطلب الرابع

يسمح التعلم التنظيمي للمنظمة بالبقاء دوما نشطة وقادرة على مواجهة التحديات، كما جيعلها يف حالـة    -

  .  يقظة مستمرة وواعية ومدركة ملا يكتنف نشاطاا من تغريات 

وتطوير مهارام املختلفة التعلم التنظيمي ميكن املنظمة من تغيري سلوكات العاملني لديها وزيادة معارفهم  -

  .وحماولة إكسام سلوكات جديدة وحثهم على التفكري اإلجيايب واإلبداع
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إن التعلم التنظيمي يؤدي إىل حتويل معرفة األفراد إىل قاعدة تنظيمية للمعارف النافعـة يف جمـال اختـاذ     -

 . القرارات

ل إىل منظمة متعلمة ويئة مناخ يصل ا إضافة إىل ذلك تستطيع املنظمة من خالل التعلم التنظيمي التحو -

  :إىل حتسني أدائها من خالل

مرونـة يف   املشاركة الفعالة يف اكتساب املهارات املختلفة ومنها اإلدارية ، وتعلمها مما يؤدي إىل اكتساب -

  .األداء

  .تقليل التكاليف نتيجة تقليل احتمال التجربة واخلطـأ -

  .ملطلوبةرفع مستوى األداء باجلودة ا  -

  معــوقـــات التعــلم التنظيمــي: املطلب اخلامس 

إن الطريق إىل التعلم التنظيمي ليست ممهدة و سهلة بل تواجهها العديد من املعوقـات الـيت تقـف يف          

  .طريقها، ذلك على صعيد املنظمة و على مستوى األفراد أنفسهم

 على مستوى املنظمة -1

  :يوجد العديد من املعوقات التنظيمية اليت حتول دون التعلم التنظيمي و التأثري السليب فيه و منها ما يلي       

 :اهليكل التنظيمي  1-1

ال سيما اهليكل التنظيمي التقليدي الذي يؤكد على إتباع اهلرمية و التسلسل الوظيفي الذي يأخذ الكثري       

املعلومات بانسيابية و عدم إتاحتها للجميع، ويؤكد علـى إتبـاع الرمسيـة و    من الوقت و حيول دون تدفق 

  ).  157،ص2007امللكاوي، (   التمسك احلريف باإلجراءات
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كما أن احلدود الفاصلة بني اإلدارات حتول دون تبادل اخلربات و املعلومات و املهـارات بـني أفـراد          

  .التنظيم

لصالحيات وفقا لسلم الوظائف حيد من التفاعل و التعامل بني العـاملني و  و يرى الكبيسي أن توزيع ا      

مشاركتهم ووصوهلم ملراكز حفظ املعلومات و اختاذ القرارات ، كما أن كثرة األبعاد الوظيفيـة وحمدوديـة   

  .)109،ص2004الكبيسي، .(الوقت املتاح إلجنازها يقلل من فرص التفرغ للتعلم و اإلطالع

  :التقليديةالقيادة 2   1-

وهي القيادة اليت تتمسك باإلجراءات القدمية وترفض التغيري، ومل تتعود على االنفتاح و الشفافية و الفكر       

اإلداري  احلديث، و تؤكد دائما إتباع اإلجراءات التنظيمية التقليدية، وتبتعد عن تشكيل فرق العمل و عـدم  

يها إضافة إىل ذلك فإن العديد من القيادات التقليدية القدمية الزالت الثقة بالغري، و احتكار مجيع املعلومات لد

امللكـاوي،  .( احلاسـب اآليل و الشـبكة العامليـة    : ال تستطيع التعامل مـع التقنيـات احلديثـة  مثـل    

  ). 157،ص2007

 :ثقافة املنظمة  3-1

تركة، و طرق التفكري السائد بـني  تعكس ثقافة املنظمة املعارف و املعتقدات و القيم و السلوكيات املش      

بأا تركيب من العناصر املترابطة اليت تتفاعل كل يوم لتشـكل ثقافـة   " أعضائها و تعرف الثقافة التنظيمية 

و يرى شاين أن الثقافة التنظيمية نظام من القيم و املفاهيم  املشتركة    )Gaplin, 1996, P85" (املنظمة 

و ثقافـة  ) 85، ص2007الرشـودي،  ( مييز منظمة عن غريها من املنظمات الذي ينشأ بواسطة األفراد و 

املنظمة بتأثرها بالعادات و التقاليد و القيم احلضارية السائدة يف جمتمع معني تؤدي دوراً مهماً يف انتعاش التعلم 

 ) . West, 1994, P30( أو إعاقته
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 : ضعف اإلمكانات املادية 4-1 

ملادية دور بالغ األثر يف التعلم التنظيمي ، فاملنظمات اليت لديها وفرة ماليـة تقـوم   إذ تلعب اإلمكانات ا      

بعمل مجيع ما يلزم خدمة للتعلم التنظيمي، حيث تقوم جبلب التقنيات الالزمة لذلك وتقدمي التسهيالت كافة ، 

قت الالزم لذلك، مكافأة و تعمل على تشجيع التعلم بشكل عام من خالل توفري فرصاً لتعلم أفرداها و منح الو

  .اخل ، وعكس ذلك املنظمة ذات اإلمكانات املادية احملدودة ... اإلجناز و اإلبداع 

 :عدم رغبة املنظمة بالتعلم التنظيمي5-1 

حيث ال تريد املنظمة تبين التعلم التنظيمي، و ال تريد أن تصبح منظمة متعلمة، فهي راضية و قانعة مبـا         

 .لديها

  ى مستوى األفرادعل  -2

  :ميكن إمجال هذه املعوقات مبا يلي  

 ,Lorino)عدم توفر األفراد املؤهلني القادرين على القيام جبميع األعمال  ذات العالقة بالتعلم التنظيمي1-2

1996 ,p265).  قد يعود السبب يف ذلك إىل سوء الوضع املايل يف املنظمة و عدم رصدها للميزانية الكافية

 .التأهيل الالزم فيما خيص التعلم و املعرفة ،للتعلم و التدريب لتأهيل األفراد 

 .  عدم رغبة األفراد يف التعلم و ضعف إقباهلم عليه، حيث إم غري مبادرين و ال يريدون تطوير أنفسهم  2-2

مجيع  هذه العوامل و غريها تساهم و بشكل مباشر يف تشجيع التعلم أو إعاقته، و للحد من أثار هذه         

العوامل السلبية املعوقة للمعرفة، البد من وضع الربامج و اخلطط اليت من شأا أن تعمـل علـى تشـخيص    

  : األسباب و معاجلتها، ومن احللول الناجعة يف هذا اال ما يلي 
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 .و اإلعالم املوجه الذي يبني أمهية التعلم و البحث العلمي و املعرفةالتوعية  -

خلق ثقافة إجيابية جتاه املعرفة و التعلم التنظيمي و داعمة هلا و احلث عليه، و نشر القيم اليت تدل علـى    -

 .أمهية املعرفة و التعلم التنظيمي 

 .  ت البحث و التعلم و التجارب العلميةتوفري الدعم املايل الالزم بتخصيص جزء مناسب لتغطية نفقا -

  مداخل تسريع  عملية التعلم التنظيمي : املطلب السادس 

تستخدم املنظمة العديد من املداخل لتسريع عملية التعلم التنظيمي والتكيـف مـع مـتغريات احملـيط            

 2002السلمي ،( واالستفادة من الفرص وجتنب ما ينشأ عنها من ديدات وقد ذكرها السمي وهي كالتايل 

  ).215-213، ص

ح لألفراد تبادل اخلربات ومناقشـة التجـارب   تيسري وتوسيع دوائر وحلقات االتصال يف املنظمة حبيث يتا -

  .الفردية وتكوين مفاهيم ورؤى مشتركة تقود إىل أمناط جديدة من املمارسة والسلوك يف مواقع العمل 

  .تنمية وتعميق استخدام أساليب العمل اجلماعي وفرق العمل كأساس لألداء يف خمتلف عمليات املنظمة -

العصف مشكالت العمل وظروفه وذلك من خالل حلقات وورش جلسات  تنمية آليات وحوافز التفكري يف -

وغريها  من اآلليات اليت تعتمدها اإلدارة حلفز العاملني على التفكري و التدبر،   Brain Storning1الذهين 

  .ومن مث التوصل إىل مستوى متقدم من التعلم

جيب على العاملني معرفته  مات الكاملة عن كل مااالنفتاح وإتباع منهجية شفافية اإلدارة وذلك بتوفري املعلو -

وفهمه عن ظروف املنظمة وأهدافها ونظمها ونتائج العمل فيها من أرباح وخسائر ومستويات التكلفة وغريها 
                                                             

هو عبارة عن إحدى عمليات املناقشة اجلماعية اليت يشجع فيها األفراد اموعة بإشراف  : العصف الذهين   
  .                                رئيس هلا على توليد أكرب قدر من األفكار املقترحة اخلالقة حلل املشكالت يف حدود زمن قصري
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من املوضوعات اليت اعتادت اإلدارة أن تعتربها من األسرار اليت ال جيوز اإلفصاح عنها للعاملني دون مستويات 

  .تنظيمية معينة

وتشجيع العاملني على الـتفكري يف قضـايا العمـل     تنمية فرص وإمكانيات استخدام التفكري املنظومي ، -

  .ومشكالته من خالل فكرة النظام والبحث عن عناصره والكشف عما بينهما من عالقات و تأثريات متبادلة

األفكار وعدم االنطواء على الذات  خلق ثقافة تنظيمية حمابية للتعلم ، يسودها اقتناع بأمهية التساؤل وطرح -

وتشجيع املبادرات الفكرية واحلفز على اجلدلية اإلجيابية ،وتأكيد أمهية الرؤى املشتركة للقضايا واملشـكالت  

وتلعـب القيـادة   . ذات الصفة العامة ، اليت متس كيان املنظمة كلها وتؤثر على مصاحل العاملني يف آن واحد 

 خلق هذه الثقافة وتشجيع واحلفز على االخنراط فيها ،وذلك بإدماج عناصر تفعيلها يف اإلدارية الدور األهم يف 

مواصفات الثقافة التنظيمية     Schein Edgarتصميم العمل والعمليات ونظم األداء ويف هذا اال حيدد  

  :احملابية للتعلم على النحو التايل 

 ثقافة توازن بني اهتمامات خمتلف أصحاب املصلحة. 

 م ميكنهم تغيري مناخ العملثقافة تسمح لألفراد باالعتقاد أ.  

 ثقافة تسمح بوقت كاف للتعلم.  

    ثقافة تتبع منهجية الشمولية يف النظر إىل املشكالت من كافة جوانبها دون االحنصـار يف بعـض

  .اجلوانب دون األخرى

 ثقافة تشجع على االتصاالت املفتوحة وشفافية احلوار.  

  مفاهيم وفرص عمل الفريق والتواصل مع القادة بسهولة ودون تعقيداثقافة ترسخ. 

 



التعلم التنظيمي كمدخل لتحسين أداء المنظمة:                                       الفصل الثالث  
 

117 
 

  وسائل تسيري املنظمة املتعلمة : املبحث الثالث

تعد وسائل تسيري املنظمة املتعلمة من الوسائل اليت تساهم يف بناءها وتساعدها يف الرفـع مـن أدائهـا          

  .ومواكبة التغريات اليت أفرزا بيئة األعمال

ويف هذا مييز الباحثني بني نوعني من الوسائل اليت تسري املنظمة املتعلمة ، وسائل تنظيمية مرتبطة بالتنظيم       

وأخرى تكنولوجية ترتكـز   )إدارة اجلودة الشاملة ،جمتمعات املمارسة، الذاكرة التنظيمية (والتعاون يف املنظمة

نظـام املعلومـات واليقظـة     ي ،الوسائل احلديثة للتكوين ،التعلم الفردي و التنظيم( على تكنولوجيا اإلعالم

  .) اإلستراتيجية ،إدارة املعرفة ، رأس املال الفكري واإلبداع 

 وسائل تنظيمية : املطلب األول 

 :إدارة اجلودة الشاملة .1

يقوم أسلوب إدارة اجلودة الشاملة على فلسفة األداء املستمر إلنتاج للسلع واخلدمات بوفرة أعلى وأقل        

تكلفة مع اخللو من العيوب والشوائب، من أول مرة ويف كل مرة وإرضاء العمالء داخل املنظمة وخارجهـا  

ل ، يعتمد على القدرات املشـتركة  ،ويرى أوكالند بأن إدارة اجلودة الشاملة هي شكل تعاوين ألداء  األعما

  .لكل من اإلدارة والعاملني دف حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فرق العمل

 ,Robbins et Coulter).إذ تعترب فرق العمل من اخلصائص األساسية إلدارة اجلودة الشـاملة         

1999, p473).  

  159،ص 2005ي ،هاد(مبادئ إدارة اجلودة الشاملة(  

 التركيز على العميل 
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 التحسني املستمر 

  التعلم اجلماعي بدال من املنافسة 

  الوقاية بدال من التفتيش 

 املشاركة الكاملة 

  اختاذ القرار بناءا على حقائق 

من خالل التعرف على مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ميكن اعتبار هذا األسلوب اإلداري احلديث كفلسفة        

تتبناها املنظمة املتعلمة الساعية إىل التغيري وتطوير اهلياكل التنظيمية ، وإجراءات تنفيد العمل ونوع تسيري املوارد 

  .مجيع مستوياته الفردية واجلماعية والتنظيمية  البشرية من أجل التطوير املستمر واملتناسق للتعلم يف

تعترب إدارة اجلودة الشاملة أسلوب تنظيمي مهم يف تسيري املنظمة املتعلمة من خالل خلق ثقافـة عامـة         

  .متكاملة تشجع على االبتكار والتطوير والتحسني املستمر وتبين مفاهيم العمل اجلماعي واإلدارة باملشاركة

 Sohal et) ىل أن إدارة اجلودة الشاملة هـي جـزء مـن التحـول إل منظمـة متعلمـة      خنلص إ      

Marrison,1995,p32). 

 إنشاء جمتمعات املمارسة .2

إن املعرفة بوصفها املورد األكثر أمهية من  بني موارد املنظمة املتعلمة ، هذا ما أدى إىل االهتمام بشـكل        

ويف هذا السياق من االهتمام فإن مجاعات املمارسة املشتركة .ء املعرفة متزايد باألشكال املختلفة لتقاسم وإنشا

(Communities of Practice)     متثل شكال جديدا من أشكال تقاسم املعرفة ويف بعـض احلـاالت

أا متثل مفهوما جديدا يف جمال العمل، وأن النظريات املتعلقة ا ال تزال جديدة .ميكن أن تساهم يف إنشائها 
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إن دور وأمهية هذه اجلماعات يف نقل وتقاسم املعرفة والتعلم ال زالت تستكشف .وهي يف مرحلة التطوير جدا

  .للوصول إىل أفضل الطرق إلنشاء مثل هذه اجلماعات وكيف يتم دعمها وتشجيعها

سـوية   بأا جمموعة من األفراد الذين يقومون ) (APQCويعرفها املركز األمريكي لإلنتاجية واجلودة      

أا تشترك باالهتمامات املشتركة مبيدان املعرفة واليت تنبع من .بالتقاسم والتعلم من بعضهم البعض وجها لوجه

  ).426،ص2008جنم،(الرغبة واحلاجة لتقاسم املشكالت، اخلربات، الرؤى، األدوات، واملمارسات األفضل 

تاريخ معا ، وتتفاعل يف كـثري مـن األحيـان     تعرف أيضا على أا جمموعات من األفراد الذين لديهم      

 ،وتتقاسم املعارف ،وداخل نفس املنظمة وقبل كل شيء يعملون معا وحيققون األنشطة املشتركة واملكملـة 

(Dameron et Josserand,2005,p 4) .  

 املنظمة املتعلمة وجمتمعات املمارسة:  

تسمح املشاركة يف جمتمعات املمارسة لكل فرد التعلم حسب سياق عمله، حيث يتم احلصـول علـى         

املعرفة واستثمارها، فيحدث التفاعل بتبادل املعلومات واملناقشة بني الزمالء حلل املشاكل اليت تـواجههم يف  

  .العمل

بني املوظفني ذوي الكفاءة واخلربة وعـدميي  كما تسمح املشاركة يف جمتمعات املمارسة بتبادل املعارف       

  .اخلربة، وتشجع إنشاء ذاكرة مشتركة ورمسية يف اال، من أجل تسهيل انتقال املعلومات لألفراد اجلدد

(Hautdidier,2006 ,p54) .  ا وإشباع الـتعطشوتشجيع املثابرة على التعلم  املستمر ألفرادها وقاد

  .اليت متر ا املنظمة للتعلم واالستفادةو حتليل التجارب  للمعرفة ،
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وجتدر اإلشارة إل أن الفرق بني فرق العمل وجمتمعات املمارسة ،األوىل مجاعات عمل رمسية والثانيـة          

  .غري رمسية

هذا ما جعل الباحثني يصنفوا جمتمعات املمارسة ضمن الوسائل التنظيمية اليت تساعد يف بنـاء املنظمـة          

 .لمة، واعتربوها أحد الوسائل اليت تساعد يف تشجيع عملية التعلماملتع

  Organizational Memory الذاكرة التنظيمية .3

  .ليس كل تعلم يهم منظمة التعلم، فتعلم األفراد ألشياء ال عالقة هلا بأعماهلا لن يكون له داللة تنظيمية      

املعرفة (هم هو ما يتجسد يف منتجاا وخدماا وعملياا وال تعلم تنظيمي بدون ذاكرة تنظيمية، ألن امل      

  ).املعرفة الضمنية (أو يف أنشطتها وطريقة تفكريها )الصرحية

  .وتعرف الذاكرة التنظيمية بأا املستودع الذي خيزن معرفة الشركة من أجل االستخدام املستقبلي      

أو هي التعلم املخزون من تاريخ الشركة الذي ميكـن اسـتخدامه يف صـنع القـرارات واألغـراض            

  )264،ص 2008جنم، (األخرى

أطر من املعاين املشتركة "وهي عبارة عن املعرفة املختزنة يف الوسائط التنظيمية ،ويعرفها رويب على أا        

اشتراك أعضاء املنظمة يف فهم هذه املعاين ،فـذاكرة املنظمـة   حيث يؤكد على ضرورة " بني أعضاء املنظمة 

ليست مبعزل عن ذاكرة األفراد اليت تضم خربام وجتارم ، فهي تتكون من اهلوية التنظيمية واليت تشـري إىل  

الفهم املشترك خلصائص وحدود ومهام املنظمة وسياساا ، والصور العرضية واليت تشري إىل نتائج السـلوك  

نظيمي والعالقات املشتركة داخل املنظمة وخارجها وانطباعاا ،كما أا متثل الروتني التنظيمي الذي يصور الت

 .الطريقة اليت يتصرف ا األفراد ويؤدون املهام املوكلة إليهم
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هذا املستودع كان ذلك مؤشرا داال علـى الـتعلم   ) أو تذكر(وكلما كانت املنظمة فعالة يف استخدام       

  .لتنظيمي من جهة والفعالية العالية من جهة أخرىا

  :والذاكرة التنظيمية ميكن أن توجد يف محلة املعرفة التالية

 م املاضية يف املنظمة مباشرة: األفرادوال حيد من ذلك . وهم أصحاب الذاكرة الفعالة الذين يوظفون جتار

 .إال الرغبة يف ذلك أو تسرم من املنظمة

 واليت تضم ذلك الكل من املعتقدات والقيم والطقوس والشعائر والقصص اليت متثل ذاكرة  : ثقافة املنظمة

وهذه الثقافة مع خربات األفراد يشـكالن املعرفـة الضـمنية    . املنظمة الالرمسية وخصائص شخصيتها 

 .للمنظمة

 ـا   و هي اليت توجد يف وثائق وسجالت الشركة ، وق:  املعرفة الصرحية املسجلة يف املنظمةواعـد بيانا

 .وبرجمياا كما توجد يف استراتيجياا وسياساا وقواعد وأدلة العمل وغريها

وتزداد كفاءة هذا اجلزء كلما . وهذا اجلزء من الذاكرة التنظيمية هو أكثر استخداما ووضوحا يف التعبري       

الغرض مما يسهل الوصول إليها واسترجاعها كانت املنظمة تم بالتوثيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات هلذا 

 .وإعادة استخدامها

الذاكرة الداخلية . الذاكرة التنظيمية إىل ذاكرة داخلية وأخرى خارجية   (Dixon)ويقسم ديكسون        

األنظمة اخلـبرية، قواعـد   : وهذه تتضمن (Intentional)تقسم بدورها إىل ذاكرة مستهدفة أو مقصودة 

  .البيانات، السجالت، التقارير، الدروس املتعلمة إضافة إىل السياسات واملنتجات والعمليات التحويلية

وتتمثل يف ثقافة املنظمة بضـمنها األسـاطري    (Unintentional) والذاكرة الداخلية غري املقصودة       

  ).اهلياكل ونظريات األنشطة( أدوار املهام والرقابة والقصص، اللغة ، الرموز،إضافة إىل
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ومع أا ليست جزء من ذاكرة ,أما الذاكرة اخلارجية فإا توجد يف املعرفة املوجودة يف أرشيف خارجي       

وهـذه  .املنظمة حبد ذاا ،إال أا حتتفظ باملعلومات حول ماضي املنظمة الذي ميكن استرجاعه واسـتخدامه 

التقارير املالية للشركة،واألعضاء السابقون يف املنظمة ، املنافسون ، سجالت احلكومة : صادر التالية تتضمن امل

  .، والشكل التايل يوضح هذا التقسيم

  

   

   

     

   

   

   

 

 

                                                                                      

 Per-Olof M.Severlinger :Managing Knowledge inعــن )267،ص2008جنــم،(:املصــدر

Professional Service Organizations, Chalmers University of Technology, 

Sweden,2000,p67.   

الذاكرة 
 التنظيمية

 داخلية

 خارجية 

 مقصودة

 غير مقصودة

    السياسات 

 الثقافة
 اهلياكل

 بيئة العمل
)مناذج عقلية(نظريات النشاط  

 التقارير المالية

  السجالت احلكومية
 األعضاء السابقون

 األعضاء السابقون

  السجالت والتقارير

  االنظمة الخبيرة

 الجذرية الجوهرة

 العمليت التحويلية
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 الذاكرة التنظيمية ومكوناا) : 13(الشكل رقم 

  كيف ميكن للمنظمة املتعلمة االستفادة من الذاكرة التنظيمية ؟: والسؤال الذي يطرح نفسه هو

  )268،ص2008جنم،(:املصدر :واإلجابة على هذا السؤال يتم من خالل مايلي

ذاكرا التنظيمية يف ضـوء   التوثيق الفعال لتجارب وخربات املنظمة مبا جيعلها قادرة على تكوين وتطوير -

 .جتارا املختلفة

ويف حالـة  . احملافظة على أفرادها األساسيني مبا جيعل اخلصائص احلية هلذه الذاكرة مستمرة ومتواصـلة  -

 .اضطرار املنظمة للتخلي عن بعض هؤالء العاملني فإن عليها أن توثق معرفتها حىت ولو اضطرت لشرائها

وهذا ميكن أن يتم باستخدام تكنولوجيا املعلومات اليت حتسن الوصول :املنظمةحتسني عملية الوصول ملعرفة  -

 .كما ميكن تشجيع تقاسم املعرفة بني أفراد الشركة من خالل حوافز موجهة هلذا الغرض .هلذه املعرفة

حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية وأن يكون ذلك جزء أساسي من سياسـات الشـركة يف دعـم     -

وهذا يتطلب اهتمام الشركة بربامج تنمية وحتسـني والء العـاملني للمنظمـة    .اكرا التنظيميةوتطوير ذ

  .واستمرارهم فيها

،الـتعلم الفـردي   ) E-Learning et Coaching) (الطرق احلديثة للتكوين: (املطلب الثاين 

  :والتنظيمي

1. E-Learning  :  

جديدة للتكوين  ، ويعترب التعلم عن بعد  من الوسائل لقد أدى التطور التكنولوجي إىل ظهور وسائل         

 .احلديثة
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يعترب التعلم عن بعد كوسيلة مقدمة للمتعلمني املوزعني جغرافيا المتالك وسائل بيداغوجية باإلضافة إىل       

 .مباشرة مسارام التكوينية يف املكان املرغوب فيه واملناسب هلم

وين للمتعلمني مبساعدة تقنيات جديدة يعين أننا نستعمل وسائل اإلعـالم  ويعرف على أنه استدراج التك      

  .اخل...األنترنت ،القرص) الشبكة الداخلية(من أجل التكوين 

  :أصناف التعلم عن بعد   1-1

  : E-Learningالتكوين الذايت الصايف أو املنعزل   1-1 -1

وبالطريقة اليت يفضلها عن طريق اإلطالع على حمتويـات  يعين أن يكون الفرد نفسه مىت شاء ذلك           

  اخل...املصادر البيداغوجية على شبكة األنترنت،أو األقراص 

  : E-learningاملدعم2-1-1 

الذي يواجه املتعلم أثناء مساره، حيث ) أو مكون(وكما يشري امسه ، إنه موجه عن بعد بواسطة دعامة       

  .تدخل أيضا كأستاذ خاص ، ويكون ذلك عن طريق األنترنتيشجعه ،يصحح تطبيقاته ،فهو ي

يقوم التعلم عن بعد بإعادة تطوير التكوين من خالل تقليص إجبارات الوقت واملكان ، األمـر الـذي         

  .يساعد على سرعة احلصول على املعرفة وهو ما يساهم يف دعم تعلم األفرد داخل املنظمة

  (Fillol,2009,p176) :ون مساعدة لعملية التعلم التنظيمي بطريقتنيوسيلة التعلم عن بعد ميكن أن تك

 ميكن النظر إىل التعلم عن بعد على أنه زيادة املخزون املعريف لألفراد األوىل

    .بوصفه التمويل التعليمي  لزيادة املخزون املعريف للمنظمةوالثانية  
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فالتعلم عن بعد يضمن لألفراد نتائج إجيابية من خالل مسامهته يف تكييف ممتاز للعمال مع مناصبهم، مع       

توسيع يف كفاءم اإلنتاجية وكذا تطوير كفاءام وترقية وتقدم مؤهالم وهذا ما يوفر للمنظمـة املتعلمـة   

  .يط اخلارجي اكتساب معارف متجددة باستمرار متكنها من سرعة التكيف مع احمل

2. Coaching: 

املنظمة تتعلم حقيقتا عندما تكون قادرة على خلق املستقبل الذي يرغب أعضـاء املنظمـة وأصـحاب          

املصلحة حتقيقه، وكذا عندما تستطيع التوقع والتكيف مع بيئة دائمة التغيري ، تدريب القادة وأعضاء املنظمـة  

  .لة تطوير التعلم يف مجيع املستويات الفردي واجلماعي والتنظيميميكن أن يكون وسيلة قوية لتسريع ودفع عج

 (Gauthier, 2008, p1). 

املنظمة تكتسب ميزة تنافسية مستدامة عندما تشجع ثقافتها وبيئتها وعملياا على التعلم أكثر وأفضـل        

  .وأسرع عن منافسيها

يف ميدان ) األفراد( من خالله يتم الدعم النفسي للمهنيني) إجراء(هو عملية " Coachingيعرف           

وهو موجه للفرد ،وميكن من خالله حتقيق مستوى من التوازن واألداء األمثل ومعرفة أفضـل عـن    .عملهم 

  .الذات

 (Higy –Lance et Gellman, 2002, p7).  

تطوير الطاقات وتعزيـز أمنـاط األداء، الكفـاءات    مالزمة فردية تسعى إىل  Coachingيعترب           

  .Coach واملهارات يف إطار مهين وهذا باستعمال عدة طرق كاالستجواب من طرف شخص يدعى

 . Coaching:  . (Gauthier, 2008 p 2-6) ويوجد ثالثة وأنواع لـ  
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2. Coaching Individuel 1 

يسمح بتطوير التحكم الفردي وكذا النماذج الذهنية والتفكري النظامي عن طريق طرح تسـاؤالت            

لتوضيح رؤيتـه الشخصـية   ) املتعلم(Coachéيساعد  Coach) املدرب(مفتوحة دون أحكام ضمنية، 

  .وأهدافه على املدى الطويل والقصري والوعي باخلرائط الذهنية اليت حتدد إدراكها للواقع

 Le Coach       ميكن أن يدفعCoaché  يف طريق اإلبداع  اليت تسمح لCoaché   الفهم األفضـل

طرح األسئلة وإعطاء ردود فعل دون معارضة وتطـوير   الطريق لألهداف اليت يريد حتقيقها من خالل وحتديد

 .طاقاته من  أجل أن يصبح مدرب لزمالئه 

2  . 2 Coaching collectif:   

يسمح ألعضاء الفريق استخدام الفريق كحقل جتربة وتطبيق لتغيري شخصيام ويكون للمدرب دور           

 . من ردود أفعال زمالئه نظرا اللتزامام املتبادلة يستفيد Coachéفعال بسبب معرفته للفريق و 

2   . Coaching Organisationel 3:   

تلف املستويات اإلدارية مما يساعد على إعداد البنيـة  ميكن أن يأخذ عدة أشكال، تدريب عدة فرق وخم      

  .التحتية للمتعلمني والتغريات الثقافية املقابلة 

تدريب فرق متعددة ،أو يف وقت واحد،أو على التوايل أو الشبكات فرصة الختبار ونشر وسائل جديدة       

افة املنظمة من خالل العمل أوال مع الفريق للتفكري والسلوك اليت من شئنها تساعد يف التغيري بطريقة منتظمة ثق

الذي لديه نسبة أعضاء كافية مستعدة للتعلم والتغيري ومن املمكن خلق داخليا حوافز للعمل ونتائج اليت تلفت 

  .انتباه الفرق األخرى
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حكم التدريب الفردي واجلماعي والتنظيمي متكاملني يف تأثريهم يف سلوك الفرد األول يرتكز على الـت       

  .الفردي واخلرائط الذهنية لألفراد، واالثنني الباقيني يرتكزان على الثقافة واهليكل أو البنية

تعرض املستويات الثالثة للتدريب فرصة للمسريين للتفكري يف العمل يف جمموعة وأنه من املمكن أن جند       

  .نظمة املتعلمةوامل االجتماعيأكثر من طريق لتطوير الفرد بل وأيضا تطوير الذكاء 

 التعلم الفردي والتنظيمي .3

تعترب مستويات التعلم الثالثة العجلة اليت تسري املنظمة املتعلمة وبدوا ال تعمل املنظمة ويعتـرب الـتعلم         

الفرقي املفتاح التكتيكي لتحسني عملية التعلم التنظيمي من خالل احلوارات واملناقشات املفتوحة  اليت تفضي 

  .ق عليه بالتداؤبيةإىل تكوين كل أكرب من حاصل مجع األجزاء وهو ما يطل

 إدارة املعرفة: املطلب الثالث 

إن املتبصر يف املنظمة املتعلمة جيد أن عناصرها ومقوماا عديدة ولكن تبقى املعرفـة هـي املكـون            

األساسي وهي العصب احملرك هلا ،كما تعترب املعرفة من حيث إدارا وخلقها وتبادهلا ووضعها موضع التطبيق 

للمنظمة املتعلمة ،وهذه األخرية ال ميكن أن يكتب هلا دميومة ما مل تقوم على أساس معريف واضح هي املكون 

وسوف نتعرض يف هذا املطلب إىل جوانب إدارة املعرفة .وبالتايل فإن املعرفة هي أساس وجوهر املنظمة املعلمة.

  .ملا هلا من إرتباط وثيق بعملية التعلم التنظيمي وبناء منظمة متعلمة 

  تعريف املعرفة  -1

ينظر للمعرفة على أا أصل من أصول املنظمة اجلديدة واملعقدة ، كما أا أصبحت متثل حقال مستقال         

للدراسة ، ويعتقد الكثري من الباحثني أا تساعد يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة ، وبالتايل فإن إمتالك املنظمة 
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 Kang)للميزة التنافسية يرتبط بامتالكها للمعرفة وذلك من خالل حتويلها إىل تكنولوجيا ومنتجات جديدة 

,2007,p128).  

يواجه الباحثون صعوبة يف تعريف املعرفة لكوا من أصول املنظمة غري امللموسة ، كما أا مركبة من العديد 

 .من املكونات ،كاألفكار واألنظمة واإلجراءات واملعلومات 

املعرفة على أا جتديد جدري أو تغـيري يف عمليـات    (De gooijer ,2000, p306)يعرف         

ويشري الكثري من املهتمني باملعرفة إىل أن التسلسل اهلرمـي  . فق مع التداخالت الثقافية للمنظمة املنظمة ومبا يت

،وحتويل املعلومات  Information،واليت يتم حتويلها إىل معلومات Dataللمعرفة يبدأ من توافر البيانات 

 .Knowledge (Hicks,et al, 2006,p 23)إىل معرفة 

أن املعرفة ليست بيانات وال معلومات ، ولكنها مرتبطة مـا  (Hicks ,et al,2007,p7)يشري         

ووفقا هلذا املعىن ال تتوفق املعرفـة عنـد مجـع    .،وأن االختالف بني هذه املصطالحات هو يف املستوى فقط 

 Maguire et)  وإمنا يف اسـتخدامها وكيفيـة اسـتجابة املسـتخدم هلـذه املعلومـات       .املعلومات 

Koh,2007,p40).  

  أنواع املعرفة-2

الذي ميز بني نوعني من املعرفة  Polanyiتعود فكرة تصنيف املعرفة من الناحية النظرية إىل الباحث         

،  Nonakaاليت استخدمت يف جانبها التطبيقي يف جمال األعمال واإلدارة من قبل الكاتب اإلداري الياباين 

  :وهذان النوعان مها 
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 :Tacit knowledgeاملعرفة الضمنية -

تقريبا من معرفة املنظمة ، وهي موجودة يف أذهـان  ) %42(وتشكل  هي من موارد املنظمة املهمة ،       

ويستند هذا النوع من املعرفة إىل األفراد و أساليب تقاسم .  ( Clark,et Rallo,2001,p209).األفراد

كيد على العالقات اجلماعية اليت يسـودها التـرابط   نوعية املعرفة بطريقة مشتركة ومتبادلة   حيث يكون التأ

  .العميق بني األفراد 

وهناك من يسمي هذا النوع  باملعرفة الداخلية لكوا متثل اجلانب الفين املوجود على شكل مدركات يف       

ـ .  (Politis, 2003, p 60)أذهان األفراد ال ومن أهم العناصر اليت تساعد على التعلم هي قنوات االتص

  .اليت تشجع األفراد على االستفسار واحلوار 

 : Explicit knowledgeاملعرفة الصرحية-

هي املعرفة الرمسية النظامية القابلة للنقل والتعلم ، وتسمى باملعرفة املتسربة ،حيث ميكن أن تتسرب إىل        

 .اخل....العمل واخلطط واملعايري خارج املنظمة ،وتأخد أشكاال خمتلفة مثل منتجات املنظمة وأدلة وإجراءات 

وعملية إدارة املعرفة حتتاج إىل نوعني من املعرفة الضمنية والصرحية، وكالمها يعطي القيمة اإلضـافية          

 .كما يساعد يف إجياد جو من املناقشة بني األفراد واجلماعات والتواصل بني اخلرباء’للمنظمة 

  إدارة املعرفة -3

  تعترب إدارة املعرفة من املفاهيم احلديثة نسبياً ، واليت اختلف الباحثون يف تقدمي تعريف هلا       

(Gorolik et Tantaway-Monsou,2005 ,p 130) . ، تسعى املنظمات لتطبيق مفهوم املعرفة

تلفة إلدارة املعرفـة  أورد الباحثون تعريفات خم. ويستوجب ذلك من إدارا امتالك املهارات الالزمة إلدارا 
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على أا عملية تسهيل األنشطة املتعلقة باملعرفة من حيـث خلقهـا    ) (Bhatt, 2002,p33فقد عرفها.

واحلصول عليها ونقلها واستخدامها ، ويتضمن ذلك عمليات التعلم والتجريب والتعاون وتكامل اموعات 

كمـا  .  (Internet,Externet,Intranet)املختلفة واستخدام أنظمة املعلومات وشبكات االتصـال  

الوظيفة اإلدارية اليت تم خبلق وحتديد املعرفة، والتأكد من أن املعرفة تسـتخدم  "عرفت إدارة املعرفة على أا 

ــل    ــدى الطوي ــى امل ــة عل ــة للمنظم ــق املنفع ــة، لتحقي ــاءة وفعالي  Darroch et )"بكف

McNaughton,2002,p212) .  

أمهية املعرفة وإدارا يف كوا تساعد يف إجياد بيئة تعاونية ،وذلك من خالل احلصول  يشري الباحثون إىل       

على املعرفة املتوافرة وتقامسها وخلق الفرص وتوليد معرفة جديدة ،والتزود باألدوات واملداخل الالزمة لتطبيق 

 .ما تعرفه املنظمة سعيا لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية 

(Gorolik et Tantaway-Monsou,2005,p 133).  

كما ميكن النظر إىل املعرفة بأا مصدر من مصادر كفاءة املنظمة من ناحية ، وهذا يتطلـب مـن إدارة         

املنظمة احلصول على أكرب قدر منها ، ومن الناحية األخرى فهي تقوم بوظيفة املساندة عندما تستخدم كآليـة  

كما أا تلعب دورا أساسـياً يف خلـق    (Darroch,2005,p 103)تنسيق لتحويل املوارد إىل قدرات 

حيث غالبا ما تذكر إدارة املعرفة كمرحلة سابقة لعملية  ، (Nieto et Perez-Cano)معارف جديدة 

كما تساعد املعرفة على تعظيم عمل األفراد واجلماعـات وتقـدمي   . (Ju,et al,2006 ,p859)اإلبتكار

  .فة إىل أنشطة التحسني املستمر وحل املشكالتالنصائح حملتاجيها ،باإلضا
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  مراحل إدارة املعرفة -4

  :تتضمن إدارة املعرفة أربعة مراحل رئيسية وهي      

  توليد املعرفة Generation of knowledge  : وتتضمن مجيع األنشطة املتعلقة باكتشاف معرفة

 .جديدة

  حيازة املعرفةknowledge capture :وتتضمن املسح املستمر وتنظيم ومجع املعرفة بعد توليدها. 

   تصنيف املعرفةcodification of knowled  :  وتشري إىل متثيل املعرفة باألسلوب الذي يسـهل

 .عملية نقلها

  نقل املعرفةknowledge transfer  :  وتتضمن إرسال املعرفة من شخص إىل آخر ،أو من جمموعـة

 .إىل جمموعة أخرى دف استيعاب املعرفة

تظهر عالقة إدارة املعرفة باملنظمة املتعلمة من خالل توفري املعرفة للمنظمة املتعلمة ، فعن طريق عمليات       

 املتاحة واكتساب أو إنتاج معـارف جديـدة    إدارة املعرفة تستطيع املنظمة املتعلمة إحصاء و رمسلة املعارف

(Cavaleri,2004,p162) . 

أن احلديث عن التعلم التنظيمي يفترض وجود و رمسلة للمعـارف يف ذاكـرة     F. Charueويؤكد       

يوجد تعلم تنظيمي عندما يبين أعضاء املنظمة معارف فعالة بالنسبة ملهمـة املنظمـة   "املنظمة وذلك يف قوله 

  ".ه املعارف خمزنة يف ذاكرة املنظمة وتكون هذ
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 نظام املعلومات واليقظة اإلستراتيجية : املطلب الرابع 

 :نظام املعلومات .1

يعترب نظام املعلومات أسلوبا معاصر من األساليب اإلدارية احلديثة اليت تساعد يف ترشيد العملية اإلدارية       

ملواجهة التحديات ، فنظم املعلومات تقدم للمنظمة املتعلمة ما حتتاجه من قوة االتصاالت والتحليل اليت حتقق 

  .هلا النجاح وتضمن فعاليتها 

علومات على أنه نظام يقوم بتجميع البيانات واملعلومات وحفظها وحتليلها ووضعها يف ويعرف نظام امل       

قاعدة متكاملة للمعلومات وبطريقة تساعد يف حتقيق اإلجابة على جمموعة من األسئلة اإلستراتيجية والتشغيلية 

  ).32،ص 1997طارق احلاج وآخرون،(.

املادية وغري املادية املتكاملة واملتجانسة فيما بينـها الـيت   ويعرف كذلك على أنه جمموعة من املكونات       

تسمح بتوفري املعلومات من داخل وخارج املنظمة قصد تنظيم العملية اإلنتاجية يف اختاذ القرار وذلك جبمـع  

  .وختزين وتبويب وفرز املعلومات حيث تسمح ملتخذ القرار باختاذ القرار يف الوقت املناسب

املعلومات وسيلة للحصول على املعلومات واالتصال أكثر سرعة و جناعة بني األفراد وختلق  تعترب أنظمة      

هذا ما جيعل املنظمة متتاز باملرونة التنظيمية ما جيعلها قادرة على االستجابة ملتغريات .ذاكرة مشتركة بني األفراد 

  .احمليط اخلارجي لضمان بقاءها 

ري وظهور مفاجئ ألشكال جديدة للتنظيم وتسهل هذه املرونة القدرة على تسهل هذه املرونة نظام التغي      

كذلك أنظمة املعلومات تساعد يف عمليـة  .التعلم بسرعة جلميع أفراد املنظمة، مما يرتقي ا إىل منظمة متعلمة

  .التعلم التنظيمي من خالل الذاكرة التنظيمية والتبليغ الذي يعترب أساس عملية التعلم التنظيمي
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هذا ما جيعل أنظمة املعلومات الوسيلة األساسية لتسيري املنظمة املتعلمة والذي يرتكز عليه مجيع الوسائل       

األخرى فهو يسمح بالتدفق املستمر للمعلومات اليت تعمل على الربط بني خمتلف أنشطة املنظمة ،مما يسـاعد  

  .من أجل حتقيق أهداف املنظمةعلى العمل اجلماعي واملشاركة بني األفراد ألداء األعمال 

 :اليقظة اإلستراتيجية .2

تعترب املنظمة املتعلمة نظام مفتوح على بيئتها احمليطة تأخذ منها وتعطيها وتتأثر ا وتؤثر فيها ، مما جيعلها       

حتتاج إىل درجة عالية من اليقظة والفعالية والوعي التام والقدرة على اكتشاف الفرص وجتنـب التهديـدات   

احمليطة ا ، ولن يتحقق ذلك إال من خالل اليقظة أو الترصد واليت أقل ما يقال عنها أا مبثابة عيـون وأذان  

  :املنظمة وقد حظيت اليقظة كمفهوم عام بعدة تعاريف نذكر منها 

Michel cart     ا ذلك النشاط الذي ميكننا من البقاء علـى علـم بكـليعترب اليقظة اإلستراتيجية على أ

  ).71،ص2003حناسية،(ستجدات يف القطاع الذي نشغله امل

 ,Ait El HADJ,1993).كما تعرف على أا مدى احليطة اليت توليها املنظمة اجتاه عاملها املـتغري       

p89) 

  . اخل...وهلا عدة أنواع اليقظة التنافسية، التكنولوجية، التجارية، البيئية

وتعترب اليقظة اإلستراتيجية مبثابة النشاط الشامل واجلامع ملختلف عمليات اليقظة وهي العملية التوقعيـة         

  .والتنبؤية املسبقة من املالحظة والتحليل الدقيقني لبيئة املنظمة متبوعة بنشر مستهدف للمعلومات املنتقاة 

ي تسمح بوصول املعلومات إىل خمتلف املسـتويات  هذا ما جيعلها من أدوات تسيري املنظمة املتعلمة، فه      

  .التنظيمية كذلك تسمح بالتحذير والتنبؤ للعراقيل املستقبلية اليت سوف تواجه املنظمة
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 رأس املال الفكري واإلبداع : املطلب اخلامس 

 :رأس املال الفكري .1

يعرب رأس املال الفكري من بني املوضوعات املعاصرة والذي يرتكز على الطاقات اإلبتكارية واإلبداعيـة        

املوجودة عند العاملني يف املنظمة وكيفية اكتشافها واستثمارها واحملافظة عليها باعتبار أن املنظمات املعاصـرة  

ر املوجودات قيمة ، واملنظمة املتعلمة كمنظمة معاصـرة  تنظر إىل مواردها البشرية على أا أغلى املوارد وأكث

  .تعترب رأس املال الفكري أساس تكوينها وهلذا سنحاول التعرف على هذا العنصر 

أنه قدرات متميزة يتمتع ا عدد حمدود من األفراد العاملني يف " Youndt" رأس املال الفكري فيعرفه      

كرية متكن املنظمة من زيادة إنتاجيتها وحتقيق مستويات أداء عالية مقارنة املنظمة متكنهم من تقدمي إسهامات ف

  .(Youndt et al, 1996, p 839)باملنظمات املماثلة 

تعرف رأس املال الفكري على بأنه القيمة االقتصادية لفئتني من   (OECD)كما أن منظمة األوسيد       

  ).289،ص 2008جنم،(و رأس املال البشري ) اهليكلي( رأس املال التنظيمي : األصول غري امللموسة هي 

أما رأس املال اهليكلي .رأس املال البشري يتمثل يف جمموع مهارات وخربات ومعارف العاملني يف املنظمة      

  ).اخل...قواعد البيانات ، بطاقات الزبائن ،برجميات ،دراسات سوقية ، هياكل تنظيمية (فهو يتضمن ، 

املال الفكري عنصرا جوهريا يف بناء املنظمة املتعلمة، فاملنظمة املتعلمة دف إىل إحداث تغيريا يعد رأس       

وتعترب إحدى مرتكـزات املنظمـة   ,فكريا وسلوكيا يف املنظمة وهذا ال حيدث إال بنخبة ذوي القدرات العالية

السبق على املنافسني وهذا ال يتوفر املتعلمة تبين ميزة تنافسية وقبول املنافسة كواقع ضروري والسعي لتحقيق 

ما مل يتوفر رأس مال فكري له القدرة على إنتاج فكار جديدة أو تطوير األفكار القدمية وإخراجها جبودة عالية 

  .ألن اجلودة اليوم تعد سالحا تنافسيا إستراتيجيا .ومالئمة 
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مبهارات متنوعة وهذا يسهل العمل بروح  ويتميز رأس املال الفكري بقدرات فكرية عالية فضال عن إملامه      

  . الفريق الواحد فضال عن ختفيض تكاليف التدريب الالزمة إلعداد املوارد البشرية املطلوبة لبناء منظمة متعلمة

 اإلبداع واالبتكار  .2

تعلمة هي اليت أن املنظمة امل"يعترب اإلبداع واالبتكار قاعدة املنظمة املتعلمة فقد أكد ميلز وفرسني يف قوله       

تدعم اإلبداع داخل املنظمة من خالل إضفاء اجلودة وتقوية العالقة بني املنظمة وكل من املستهلكني واملوردين 

  .وتنفيذ إستراتيجيات املنظمة بفعالية دف زيادة الرحبية 

ركوا فيهـا  يقول أن املنظمة املتعلمة هي املنظمة اليت حتفز أفرادها ألن يشـا  (Sugarman)وكذلك       

  .كمبدعني من خالل عمليات التعديل والتغيري لقواعد العمل

وقد عرف اإلبداع على أنه قدرة عقلية تظهر على مستوى الفرد واجلماعة واملنظمـة وهـذه القـدرة          

  .اإلبداعية ميكن تطويرها حسب قدرات وإمكانات األفراد واجلماعات واملنظمات 

ة تناول أفكار جديدة فعالة إلشباع حاجات الزبائن وهو عمليـة جتديـد   بأنه عملي (Adam)ويعرفه      

  ).11،ص2005الفاعوري،( .مستمرة تشمل كل املنظمة

أما االبتكار يعرف على أنه التطبيق العملي لإلبداع أي عملية صنع سلع جديدة وتطويرها جلعلها أكثـر        

  ).11،ص2005الفاعوري،( .قبوال من الناحية االقتصادية

وعند أمابيل فإن اإلبداع هو عملية عقلية خالقة تؤدي إىل إنتاج أفكار جديدة مفيدة وغري مألوفـة وأن        

  ).11،ص2005الفاعوري،(االبتكار ينشأ ويبىن على األفكار املبدعة اليت تعترب األساس يف عملية االبتكار
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تداخالن وكالمها يتضمن تغيريا جـدريا يف  وميكن القول أن اإلبداع واالبتكار مصطلحان مترادفان وم       

  .األساليب واألمناط التقليدية على املستوى الفردي والتنظيمي

وميكن القول أن املنظمة املتعلمة ترتكز على القدرات واخلربات الفردية واجلماعية ،وقـد أشـر أحـد           

الفـاعوري  (املنظمـة املتعلمـة   الباحثني إىل وجود مخسـة إسـتراتيجيات إلدارة العمليـة اإلبداعيـة يف     

  ).93-94،ص2005،

 .اعتبار اإلبداع أحد املوارد الرئيسية يف املنظمة املتعلمة .1

 .جيب االعتقاد بأن اإلبداع ال يقتصر على الفرد دون اآلخر وإمنا للجميع القدرة على اإلبداع .2

 .اإلبداعجعل اإلبداع عملية واضحة وسهلة لألفراد مع ضرورة اقتناعهم بقدرام على  .3

 .توجيه العملية اإلبداعية لتصبح إحدى احلاجات الرئيسية واإلستراتيجية للمنظمة املتعلمة .4

 .صناعة بيئة ثقافية ترفع من قيمة ومكانة اإلبداع واعتباره أحد معايري جودة وكفاءة املوظف .5

مل على خلق وتنمية بيئـة  وبناءا على ما تقدم تصبح املنظمة املتعلمة حاضنة للمبدعني وأفكارهم إذ تع       

حتتضن وتشجع اإلبداع ويصبح ذلك جزءا من ثقافتها اليت تنقلها من جيل إىل آخر ويـنعكس ذلـك علـى    

مستقبال على أنظمتها وهياكلها ،وإجراءاا ومنظومة احلوافز اليت تتبناها ومن هنا تنتقل املنظمة من تلقي املعرفة 

تبنيها ويصبح تأثريها بالزبائن واملتعاملني ليس ردود أفعال بل تؤثر م  إىل خلقها ومن نقل األفكار املبدعة إىل

الفـاعوري  . (أكثر مما يؤثرون ا وبالنهاية تنتقل من منظمة تسعى للقيـادة إىل منظمـة تسـعى للريـادة    

 ).98،ص2005،
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 .من إعداد الباحثة :املصدر 

  وسائل تسيري املنظمة املتعلمة) : 14(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

وسائل تسيري املنظمة 
املتعلمة 

تنظيمية 

مجتمعات 
الممارسة

إدارة  
الجوذة  
الشاملة

الذاكرة 
التنظيمة

تكنولوجية

الوسائل 
احلديثة 
للتكوين

التعلم 
الفردي  
والتنظيمي

رأس املال 
الفكري  
واإلبداع

نظام 
املعلومات  
واليقضة 

اإلستراتيجية 

إدارة 
املعرفة
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  خالصة الفصل الثالث 

تسعى املؤسسات املعاصرة جاهدة الرتقاء مبستوى أداء العاملني ،لتمكينهم و بالتايل متكني املؤسسة           

ككل من  أجل مواكبة التطورات  املتالحقة اليت يشهدها العامل بصفة عامة و بيئة األعمال بشكل خـاص،و  

املفاهيم اإلدارية احلديثة املتطورة تركز على خدمة العمالء،و حتقيق لتكريس و تعزيز قدرة املؤسسة على تطبيق 

رضاهم و تنمية املوارد و توفري بيئة العمل املناسبة و ألن قوة أي مؤسسة اليوم تقاس جبودة و أصوهلا املعنويـة  

صول جلل األسـاليب  املتمثلة يف املوارد البشرية العاملة ا ، أصبح املورد البشري حمط اهتمام و نقطة بداية وو

احلديثة اليت تنتهجها املؤسسات و من بني هذه األساليب التعلم التنظيمي الذي يهدف من خالل عملياتـه إىل  

زيادة متكني العاملني داخل املؤسسة و حتسني أدائهم و تعزيز قدرة املؤسسة على مواجهة التحديات العامليـة  

  .احلالية و املستقبلية 

س التعلم التنظيمي داخل املؤسسة إىل حتويل هذه األخرية إىل مؤسسة متعلمة متميزة بقوة يؤدي تكري          

مواردها البشرية عالية املعرفة ، و تتمكن هذه املؤسسة من خلق بيئة مشجعة على التعلم و تبادل املعـارف و  

قيادة واعية بأمهية التعلم اخلربات و بيئة تسود فيها الروح اجلماعية و روح الفريق ، و كل هذا يف ظل وجود 

املستمر ، و اعتباره السبيل الوحيد يف هذا العصر الذي ميكن له أن حيقق حتسني يف األداء و يرتقي ا إىل أداء 

  .متميز 

   

 



 

 

 
 

الفصل الرابع
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 )حالة مؤسسة سوناطراك( واقع التعلم التنظيمي باجلزائر :الفصل الرابع

بعدما مت وضع اإلطار النظري ملوضوع التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املؤسسة و عرض كل         
املفاهيم املرتبطة به يف الفصول السابقة،يتم إسقاط األسس واملبادئ اليت مت التعرف عليها ،على املؤسسة الوطنية 

، من أجل معرفة مدى تطبيق هذه املؤسسة ملبادئ الكربى واليت متثل القطاع اإلستراتيجي يف اجلزائر سوناطراك 
التعلم التنظيمي ،و مدى التوافق بني ما مت تقدميه يف الفصول النظرية واملمارسة على أرض الواقع ولتحقيق ذلك 

   :سوف نتناول يف هذا الفصل النقاط الرئيسية التالية

  عرض عام ملؤسسة سوناطراك: املبحث األول 

  ار املنهجي للدراسة التطبيقيةاإلط: املبحث الثاين 

  عرض ومناقشة نتائج الدراسة :املبحث الثالث
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  عرض عام ملؤسسة سوناطراك: املبحث األول 

متثل مؤسسة سوناطراك األداة الرئيسية اليت عمدت إليها اجلزائر من اجل استرجاع سيادا على         

  .مواردها الوطنية من اجل إبراز مدى أمهية هذه املؤسسة يف النهوض بالتنمية االقتصادية للبالد 

سويق احملروقات من حيث من خالل هذا املبحث سنتعرض لبعض النقاط األساسية للمؤسسة الوطنية لنقل و ت

  .تقدمي تعريف عنها

  ) الوثائق الداخلية للمؤسسة(نشأة مؤسسة سوناطراك : املطلب األول 

بوعيها الدور الذي تلعبه يف بناء االقتصاد الوطين ، قررت اجلزائر قبل االستقالل أن تعري اهتماما هلذا 
يهتم بتقدمي احللول املمكنة ملشاكل النفط  القطاع ، و على هذا الشأن فقد أنشأت اجلزائر تنظيم صحراوي

  .1962باجلزائر ، و ذلك حتت اتفاقية ايفيان يف مارس 
، و يف السجل التجاري رقم  491/63و حتت املرسوم الوزاري  1963ديسمرب  31بعد االستقالل يف  

تابعة لوزارة  وهي مؤسسة"  sonatrach"تقرر إنشاء املؤسسة الوطنية لنقل و تسويق احملروقات  843438

و كتجربة أوىل قامت شركة سونطراك بإنشاء و تشغيل أنبوب النقل الذي يربط بني ارزيو و حوض . الطاقة 

كلم ، و هذا يعترب خرق التفاقية ايفيان بالنسبة للفرنسيني األمر الذي دفع  805احلمراء الذي يبلغ طوله 

تقتضي بتسوية املسائل اليت تتعلق باحملروقات و التطور  29/07/68الفرنسيني و اجلزائريني إىل إبرام اتفاقية يف 

  .الصناعي باجلزائر

أصبحت مؤسسة سوناطراك املؤسسة الوطنية  292/66و وفقا للمرسوم  1966سبتمرب  22و يف  

  .للبحث ، اإلنتاج ، النقل ، التحويل و تسويق احملروقات 

جديدا من العالقات بني املؤسسات البترولية العامة   جاءت االتفاقية اليت أعطت نوعا  1968و يف أكتوبر  

  .باجلزائر ، هذا ما منح لشركة سوناطراك الفرصة لتقوية مواقفها 
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  " .OPEC"أنظمت اجلزائر إىل منظمة الدول املصدرة للنفط  1969و يف سنة  

  .ة أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين عن تأميم مجيع املمتلكات الوطني 1974و يف فيفري  

  )الوثائق الداخلية للمؤسسة(التعريف باملؤسسة و هيكلها التنظيمي : املطلب الثاين 

هي املؤسسة الوحيدة يف اجلزائر املسؤولة عن استغالل املصادر النفطية و الغازية يف البالد و كذا عن         

  .1963ديسمرب  31بيعها أنشأت يوم 

كما متثل نشاطاا . من إمجايل صادرات اجلزائر % 95 متثل مبيعات مؤسسة سوناطراك حوايل        

شخص يف املؤسسة األم  49000من إمجايل الناتج احمللي يف البالد ، و هي توظف أكثر من % 30إىل 25%

  .2010شخص يف اموعة ككل حسب إحصائيات  1300000و أكثر من 

  :اهليكل التنظيمي العام الوظيفي لسوناطراك

منذ نشأة سونطراك ،عرفت عدة حتويالت و تعديالت وظيفية يف هيكلها التنظيمي ، و هذا طبقا         

حلركة التطور فالتنظيم اجلديد لسونطراك سطر بطريقة تسعى باملعطيات اجلديدة و الزيادة يف فعالية جممل 

  التنظيمي اجلديد مع سونطراك  و فيما يلي اهليكل. امع 
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 الوثائق الداخلية للمؤسسة : املصدر

المدير -لرئيسا  

االمين العاما  

 امن المؤسسة الداخلي

 اللجنة التنفيذية

 مدير المكتب

 لجنة الفحص و التنفيذ

نشاط النقل عبر  نشاط المنبع 
 األنابيب

 نشاط التسويق نشاط المصب

الشركة القابضة 
للخدمات النفطية و 

 الشبه نفطية

 

 

 

الشركة القابضة 
لالستثمار و 

 المساهمة

الشركة القابضة 
للتكرير و كمياء 

 المحروقات 

 

الشركة القابضة 
لترقية تسويق 

 المحروقات

-موارد البشريةال–إدارة تنسيق المجموعة   اإلستراتيجية و التخطيط و االقتصاد 

 

 الماليــــــــــة

 اإلدارة المركزية القانونية

 

 النشاطات المركزيـــــــــة

 النشاطات الدوليـــــــــة

 تدقيق الحسابات

 الصحة و السالمة و البيئة

 التنسيق الفني و التطوير
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  اهليكل التنظيمي العام الوظيفي لسوناطراك:  (15)الشكل رقم

  نشاطات سوناطراك : املطلب الثالث 

  :سوناطراك جمموعة طاقوية مهمتها األساسية البترول و الغاز هلا أربعة أنشطة و هي 

 Activité Amont) (:نشاط املنبع  -1

جيمع نشاط املنبع عمليات البحث و التنقيب و اإلنتاج املرتبطة حبقول احملروقات و هو ما تقوم به         

سوناطراك ، و تنجز ذلك مبفردها أو بالشراكة مع شركات بترولية دولية و تركز على إضفاء طابع دويل على 

  .نشاطاا ، و يتم ذلك خارج الوطن و داخله

ملنبع ، مت توقيع عدة عقود مشاركة للتنقيب و اإلنتاج مسحت لسوناطراك بتركيز ضمن نشاطات ا        

موقعها يف منطقة الساحل اإلفريقي ، و خاصة يف مايل و يف موريتانيا ، و يف ليبيا و يف مصر ، حيث تعمل 

" بية ، يف ، كما تعمل أيضا يف أمريكا اجلنو" ستات أويل هيدرو" سوناطراك يف املناطق البحرية مبشاركة 

  .مع  االهتمام عن قرب بالسوق الفرتويلي و الربازيلي" البريو 
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 نائب الرئيس

 

 

 

 

الرئيس    

 مستشارون

 منسق األمن الداخلي  مساعدون

 منســــــق

إدارة األمن 
الصحة و 

 البيئة

إدارة الموارد 
 البشرية

اإلدارة 
 القضائية

إدارة 
التخطيط و 

 المالية

إدارة 
الدراسات 
 االقتصادية

إدارة 
 التدقيـــــــــق

إدارة األمن و 
 الصحة

 إدارة البيئة

إدارة التكوين و 
د التنمية للموار

 البشرية

إدارة العقد و 
 التامين

إدارة الدراسات  إدارة المالية
االقتصادية و 

 التركيبية

اإلدارة المالية 
 و القانونية 

إدارة عالقة 
الشغل و 
 التشغيل 

إدارة 
الدراسات و 

 التنظيم

إدارة  إدارة اإلنتاج
الدراسات 
 االقتصادية

إدارة تدقيق 
 األساليب

إدارة تدقيق 
الموارد البشرية 

 و التنظيم

إدارة التحليل  
 و التقييم

إدارة   
 المنازعات 

 األقســـــام 

إدارة 
 الجمعـــــــــــــــية

ادارة الهندسة و 
 البناء

ادارة التجارة و 
 التنمية

إدارة 
 االكتشــــــــــــاف

إدارة 
 الحفـــــــــــر

إدارة 
 اإلنــــــــــــــــتاج

ادارة الهندسة 
 البترولية و التنمية

 ادارة التنمية 



 مقدمة
 

145 
 

  

  .الوثائق الداخلية للمؤسسة: املصدر

  اهليكل التنظيمي لنشاط املنبع:   (16)الشكل رقم

 TRC :(Activité TRansport par Canalisatio(نشاط النقل عرب القنوات  -2

يرتبط نشاط النقل عرب األنابيب بإيصال احملروقات من البترول خام و غاز و مكثفات حنو املوانئ         

البترولية و صيانة و تطوير شبكة األنابيب و منشآت الضخ و التخزين لالستجابة إىل إحتياطات سوناطراك 

كما يدير نشاط النقل املرتبطة باملشاريع ضمن أفضل الشروط االقتصادية و النوعية و السالمة و احترام البيئة، 

  .الدولية للمجمع مبفرده أو عرب الشراكة

خالفة ملفهوم النقل التقليدي ، و يف بعض األحيان ، الذي يكون فيه املادة املنقولة ثابتة بينما تكون         

هي اليت تتحرك ، ) حملروقاتا(فاملادة : وسيلة النقل متحركة ، فإن نقل احملروقات يعكس أحيانا هذه الوظائف 

  .)الوثائق الداخلية للمؤسسة(هي الثابتة)  األنابيب(بينما وسيلة النقل 

كلم ، تتضمن خطني ألنابيب الغاز العابرة  16197تدير سوناطراك أنابيب يبلغ طوهلا إمجاليا حوايل         

ألخر حنو ايطاليا عرب صقيليا ، و ا) MEDGAZميدغار (للمحيطات ، خط يتجه حنو إسبانيا عرب املغرب 

كما يوجد مشروع قيد االجناز لريبط اجلزائر عرب سردينيا باإلضافة إىل دراسة ألنابيب ) .GALSIغالسي (

 )40-38ص  2006،التقرير السنوي للمؤسسة ). ( TSGP(غازه عابرة إلفريقيا حنو نيجرييا 
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  الوثائق الداخلية للمؤسسة  :املصدر

  اهليكل التنظيمي لنشاط النقل عرب القنوات): 17(الشكل رقم 

 

  

 نائب الرئيــــــس

المنسق المكلف بأمانة نائب 
 الرئيس 

 مستشــــــــارون

 إدارة االتصــــــــــال

 مـــــــــــساعدون

 منسق األمن الداخلي

 خلية االتصـــــــــال

قســـــــــم  قســــــــم الدراسة و التنمية 
 االستثمار

قســــــــــم 
 اإلمداد

اإلدارة 
 القانونية 

إدارة 
 المالية

إدارة 
الدراسات 
 و التخطيط 

إدارة 
الموارد 
 البشرية 

إدارة 
تدقيق 

 الحسابات

إدارة 
الصحة و 
األمن و 
 البيئة 

إدارة تنظيم 
 األجهزة 

إدارة 
)المقر(  



 مقدمة
 

147 
 

لقد طورت سوناطراك خربة ذات شهرة عاملية يف ميدان نقل الغاز عرب األنابيب على املسافات طويلة         

منذ ما يقارب مخسة و عشرين عاما ، تستثمر اموعة خط النقل عرب البحر . يف املناطق الربية و البحرية 

  .  (ENI)خط للغاز عابر للقارات مت بناؤه باالشتراك مع اموعة االيطالية  األبيض ، و هو

كلم من أنابيب نقل احملروقات اليت تربط  16200قامت سوناطراك بإنشاء شبكة أساسية يفوق طوهلا         

  .بني وحدات اإلنتاج و التخزين و املرافئ البترولية على األراضي الوطنية

 :activité aval)  (نشاط املصب -3

تعمل سوناطراك بشكل ذايت يف جتميع الغاز الطبيعي و فصل غازات البترول املميع ، عرب فروعها         

أو بالشراكة مع مؤسسات أجنبية تعمل يف جمال التكرير و البتروكيمياء و تقييم % 100اململوكة بنسبة 

  .تجددة و حتلية ماء البحراملنتجات املشتقة و توليد الكهرباء و تويل الطاقات امل

  :يشمل نشاط املصب نشاطات حتويل احملروقات حول مخس مهن أساسية 

 (le rafinage)التكرير - 1

 (la pétrochimie)البتروكيمياء  - 2

 (la liquéfaction du gaz naturel)متييع الغاز الطبيعي  - 3

 (la séparattion du GPL )فصل غاز البترول املميع  - 4

  les gaz industrteles) هليوم و أزوت(الغازات الصناعية   - 5

م ، بإطالق مشاريع كربى  من بينها حمطة  2007قامت سوناطراك بعد إبرام عقود الشراكة عام         

معاجلة امليثان البخارية يف ارزيو ، و مصانع األمونياك يف ارزيو و بين صاف و حمطات التكرير يف سكيكدة 
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التنويع االستراتيجي لنشاطاا حيث قامت بإبرام عالقات شراكة من اجل اجناز كما التزمت سوناطراك مبسار 

  )48،57، ص  2007التقرير السنوي للمؤسسة ، . (منشآت صناعية إلنتاج األملنيوم

  :و هناك مشاريع أخرى قيد التطوير من بينها

 مشروع معاجلة االيتان البخارية 

 مشروع هيليوم سكيكدة 

 ة يف إدرارمصفاة التكرير اجلديد 

 جممع غاز طبيعي جديد 

 وحدة استخراج االيتلن 

 املشتقات سطيف/جممع املونياك 

  .مصفاة التكرير اجلديدة يف تيارت 
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 نائب المديـــــر

منسق امن المؤسسة 
)األمن الداخلي للمؤسسة(  

 خلية تنسيق مستشارون مساعدون

منسق مكلف بأمانة 
 نائب الرئيس

إدارة 
ADM 

إدارة 
QHS 

الخاصة (
 بالصحة و
األمن و 

 البيئة

إدارة 
 الموارد

إدارة 
 المالية

إدارة 
تدقيق 

 الحسابات

إدارة 
اإلعالم و 

نظام 
 التكوين

إدارة 
االقتصاد 

و 
 التخطيط

وحدة 
المركز 

vic    ) خاص
بعمال 

سوناطرا
 ك

اإلدارة 
 القانونية

Holding RCH قطاع الدراسات و التنمية قطاع تمييع الغاز و فصله 

 مساعــــــــــــــــــــــدون

 خلية تنسيق الوسائل

 إدارة الهندسة

 إدارة المتابعة و التحقيق

 إدارة التجارب

 المساعدون 

 إدارة التنسيق الوسائل  اإلدارة التقنية

اإلمدادإدارة  إدارة االستغالل  

 الخلية القانونية

مركب 
GL1Z 

مركب 
GL2Z 

مركب 
GL4Z 

 

مركب 
GP2Z 

مركب 
GP1Z 

مركب 
GL1K 
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  )الوثائق الداخلية للمؤسسة: (املصدر

   اهليكل التنظيمي لنشاط املصب): 18(الشكل رقم 

 )الوثائق الداخلية للمؤسسة( (Activité Commercialisation)نشاط التسويق -4

  :يعترب فرع التسويق من أهم الفروع يف الشركة حيث انه يتكفل بـ 

 التسويق اخلارجي -

 التسويق داخل السوق الداخلية -

 النقل البحري للمحروقات -

فتحت سياسة مشاركة األسواق الدولية أمام سوناطراك ، و مسحت هلا بتسويق احملروقات يف أوروبا  و         

أمريكا و أسيا ، و أن الزيادة املنتظمة للصادرات و املشاركة املتنامية يف املصب الغازي قد مسحت لسوناطراك 

 .يف حقل الطاقة على الصعيد العاملي بالتخطي التدرجيي لوضعها كمصدر متوين لتصبح عامال أساسيا 
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 املصادر الداخلية للمؤسسة: املصدر 

 اهليكل التنظيمي لنشاط التسويق): 19(الشكل رقم 

 

 

  

 

 المدير العام المساعد

 مساعــــــــــــــــــد

نــــــــــمنسق األم  لجنة تطوير المشاريع 

 الخلفية القانونيــــــــــــــة

مديرية الشؤون 
 االجتماعيـــــــة

مديرية المالية و 
 التخطيط

و مديرية الدراسات 
 نظام المعلومات

مديرية الموارد 
 البشريـــــــــة

قسم تسويق البترول الخام و المواد  قسم تسويق السائل النفطي و النفط
 المكررة

مديرية تسويق 
 الغاز

مديرية تسويق 
 الخام

مديرية تسويق 
 المواد المكررة

مديرية تسويق 
 النفط
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  الفروع الداخلية و اخلارجية ملؤسسة سوناطراك: املطلب الرابع 

سوناطراك اليوم من خالل جتربتها الطويلة يف ممارسة مجيع مهن صناعة البترول و الغاز ، فهي تتواجد         

اليوم عرب نشاطاا و املتمثلة يف فروعها املختلفة داخليا و على الصعيد الدويل ، و هذا للبحث عن حتقيق قيمة 

  .مضافة

 :املؤسسات التابعة للمنبع -1

 :(ENPT)دمات اآلباراملؤسسة الوطنية خل1 -1

هي املتعاقد األول للحفر يف اجلزائر و هي فرع من  (ENPT)إن املؤسسة الوطنية خلدمات اآلبار         

تكمن مهمتها يف اجناز عمليات . SPPمن خالل شركتها القابضة % 51سوناطراك ، متتلك سوناطراك ، 

تقرير السنوي للمؤسسة ، ( إنتاج الزيت و الغازحفر و تنقيب و استغالل احملروقات و كذلك صيانة آبار 

  ).32، ص  2004

 : (ENAGEO)املؤسسسة الوطنية للجيوفيزياء 1-2

حققت هذه .من خالل شركتها القابضة  ENAGEOمن شركة % 100متتلك سوناطراك         

  .مليار دينار جزائري   7.2و رقم مبيعات إمجايل  2005األخرية عام 

 :(ENSP)الوطنية ملصاحل اآلباراملؤسسة  3 -1

أا تغطي .  SPPمن خالل شركتها القابضة  ENSPمن شركة % 51متتلك شركة سوناطراك ،         

  ) .35ص .  2005التقرير السنوي للمؤسسة ، ( نشاطات حفر و استغالل اآلبار املنتجة للمحروقات
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 :(GCB)الشركة الوطنية للهندسة املدنية  4- 1  

يشمل . SPP، من خالل شركتها القابضة  GCBمن شركة % 100متتلك شركة سوناطراك ،         

نشاطها اجنازات تتعلق باال النفطي مثل بناء منصات احلفر و األنابيب و كذلك بناء املنشآت الصناعية و 

  ).33، ص 2004ة ،التقرير السنوي للمؤسس( املعدنية و اهليدروليكية و الطرقات ، و الطرق السريعة 

  :(ENGTP)الشركة الوطنية لالستغالالت البترولية الكربى5 -1

تؤمن هذه .  SPP، من خالل شركتها القابضة ENGTPمن الشركة %100متتلك سوناطراك،         

األخرية خدمات بناء املنشآت الصناعية املخصصة إلنتاج و حتويل و توزيع النفط ، أا تعمل على مد األنابيب 

  .للمسافات البعيدة و على شبكات مجع النفط 

من حجم أعماهلا حيث شكل التركيب الصناعي % 95تبقى سوناطراك الزبون األول للشركة بنسبة         

  ). 31 ، ص2005التقرير السنوي للمؤسسة ،( نشاطها األساسي 

 :(ENAFOR)املؤسسة الوطنية للحفر 6 -1

تقوم هذه . SPP، من خالل شركتها القابضة ENAFORمن شركة % 100متتلك سوناطراك         

  ).30 ، ص2005التقرير السنوي للمؤسسة ،( األخرية باجناز أعمال احلفر و األعمال امللحقة 

 :املؤسسات التابعة للنقل  عرب القنوات -2

 :(ENAC)الشركة الوطنية لألنابيب  1- 2

من  .SPPمن شركة الوطنية لألنابيب ، من خالل شركتها القابضة % 100متتلك شركة سوناطراك         

التقرير السنوي ( متر طويل من األنابيب  616167م قامت املؤسسة الوطنية لألنابيب مبد 2005خالل سنة 
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متر طويل من  106181م قامت الشركة بتركيب  2006و خالل العام ).38 ، ص2005للمؤسسة ،

  .األنابيب من خمتلف القيلسات 

 :(TMPC)شركة االنابيب العابرة للبحر املتوسط 2-2

م ، و هدفه 1975من هذا الفرع ، و الذي أنشئ سنة % 50إن شركة سوناطراك الدولية حتوز على         

  .األساسي هو تركيب و استغالل أنابيب الغاز العابرة للبحر األبيض املتوسط

  :املشاريع العابرة للقارت 2-3

 :(MEDGAZ)مدغاز  -

االسبانية ،  CEPSAم ، أبرمت اتفاقية ما بني شركة سوناطراك و شركة 2000أوت سنة  19يف         

" MEDGAZميدغاز " اهلدف من هذا هو إنشاء شركة مكلفة بدراسة و ترقية أنشئت شركة املسامهة 

 (% 20، تساهم سوناطراك فيها ب ) MADRID(اململوكة من طرف اسبانيا و املسجلة يف مدريد 

  ).42 ، ص2006التقرير السنوي للمؤسسة ،

 (projet GALSI)مشروع قالسي  

 بتمديد أنابيب غاز يف خط مباشر بني اجلزائر و ايطاليا عرب سردينيا  (GALSI) يتعلق مشروع 

  ):38، ص2006التقرير السنوي للمؤسسة ،(  معامل القناة

  ايطاليا/اجلزائر : املوقع 

  .العام حنو ايطاليا عرب سردينيا / مكعب مليارات متر  8تصدير : اهلدف
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  :الوصف 

  )حبري( كاغلياري-الكال

  م 2840: العمق األقصى " . 24: القطر . كلم 280: الطول

  ) بري( اولبيا –كاغلياري 

  "42:القطر. كلم 300:الطول 

  "42:القطر 

  ):حبري( كاربونيفري –اولبيا 

  م  900:العمق األقصى " . 22: القطر . كلم 270:الطول 

 :(TSGP)خط أنبوب الغاز عرب الصحراء حنو أوروبا 

إىل واري ) اجلزائر(يتعلق ببناء خط أنابيب عابر للصحراء ميتد من وهران ) TSGP(مشروع         

مليار متر 30اىل 20بتصدير ، و اهلدف منه انه يسمح بالتطور االقتصادي على مستوى إفريقيا و ) نيجرييا(

  ) .37، ص2005التقرير السنوي للمؤسسة ،( مكعب يف العام من نيجرييا حنو أوروبا عرب اجلزائر

  ).40، ص2006التقرير السنوي للمؤسسة ،( معامل القناة

  )نيجرييا(واري : االنطالق 

  ).اجلزائر(بين صاف أو الكال :/ ائي الوصول 
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" النيجر" كلم على أراضي  840كلم على األراضي اجلزائرية و  2310ا كلم من ضمنه 4188: الوصول 

  . كلم على أراضي  نيجرييا 1037و 

  "48:القطر 

  بار100: الضغط 

 :الشركات التابعة للمصب -3

 :(NAFTEC)الشركة الوطنية للتكرير 1 -3

أا . SPP، من خالل شركتها القابضة  NAFTECمن شركة % 100متتلك شركة سوناطراك         

  :هي ) أربع مصايف(تقوم بنشاطات التكرير و متارس نشاطها يف أربعة مواقع إنتاج 

، و ذلك عرب hassi massoud، حاسي مسعود arzew، ارزيو  skikda، سكيكدة   algerاجلزائر

  ).48، ص2005التقرير السنوي للمؤسسة ،( طن يف السنة  24000000طاقة انتاجية تبلغ 

 :(ENIP)الوطنية للبتروكيمياءالشركة  2 -3

أا .  RCH، من خالل شركتها القابضة  ENIPمن شركة % 100متتلك شركة سوناطراك         

  .تقوم بنشاطات بتروكميائية تستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية

) CP1K(متلك الشركة جممعي بيتروكيمياء يف اجلزائر ، يقع النشاط األول هلذه الشركة يف سكيكدة 

و   (CPIZ)و امع الثاين . من توقعاته% 56خمصص لإلتلني و مشتقاته ، حيث حقق إنتاجا بنسبة 

  .من توقعاته % 94حقق
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 :(HELIOS)هيليوس  3-3

( منها إىل شركة % 49، و تعود % 51هيليوس شركة خمتلطة مسامهة ، متلكها سوناطراك بنسبة         

" و شركة % 50بنسبة "  air liquidايرليكد " شركة فرنسية متلكها شركة )  HELAPهيالب

  %.50بنسبة "  air prodactsايربروداكت 

لقد أصبحت هيليوس املزود األول لغاز اهلليوم األوروبية و لتسويق الغازات الصناعية ، و هي تقوم         

باالستفادة من هيليوس املزود األول لغاز اهلليوم املوجود يف الغازات اليت يطلقها جممع متييع الغاز الطبيعي 

GL2Z  ارزيو" يفarzew  . "ني ، بطاقة سنوية تصل إىل يتكون مصنع هيليوس من خطي إنتاج متشا

يتم تسليم ). 52، ص2005التقرير السنوي للمؤسسة ،( طن من االزوت 33000مليون مكعب و  600

كما يتم . اليت تقوم بيعه يف السوق الدولية و األوروبية بشكل خاص " HELEPهيالب " اهلليوم إىل شركة 

  .اليت تقوم ببيعه يف السوق الوطنية و املغاربية  تسليم األزوت على شكل سائل و غازي إىل سوناطراك

 :(SARPI)الشركة اجلزائرية لتنفيذ املشاريع الصناعية  3-4

تكمن املهمة األساسية . SIP، خالل شركتها القابضة  SARPIمن شركة %51متتلك سوناطراك         

نشاطات بناء املنشآت الصناعية يف حقل النفط و الطاقة ،  SARPIللشركة يف تصليح أنابيب النقل ، متارس 

 :جماالت عملها هي 

 .تركيب حمطات الضغط ووحدات معاجلة الزيت و الغاز 

 معاجلة املياه الصناعية 

 .وصل شبكات األنابيب و تركيب التجهيزات امللحقة ا 

 .بناء و جتديد وحدات ختزين النفط 
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 .ر تركيب حمطات كهربائية عالية التوت 

 .حتديث حمطات الضغط 

 .بناء املنشآت املتعلقة 

 .خدمات عامة 

 :(AEC)الشركة اجلزائرية للطاقة اجلديدة  3-5

من اجل تسهيل و تطوير ) ، لكل واحد% 50(أا شركة تابعة مشتركة بني سوناطراك و سونالغاز     

  .املصب ، إا تعمل كمتعمد للمشاريع و تقوم بالبحث عن مستثمرين كما تقوم بتنظيم تنفيذ األعمال

 :(NAFTAL)الشركة اجلزائرية اجلديدة للطاقة  3-6

، " سيم" باالشتراك بني سوناطراك و سونالغاز و اموعة اخلاصة 2002مت إنشاء هذه الشركة سنة         

تكمن مهمتها يف تشجيع إنتاج الطاقة املتجددة ، و لقد مسحت دراسة السوق احملتمل بالتركيز على سوق 

ن حول الكهرباء و توزيع الغاز عرب تندرج هذه املشاريع ضمن إطار القانو. حمتمل و مثمر على املدى الطويل 

 . األنابيب ، الذي يهدف إىل حتمل املصاريف اإلضافية املرتبطة بالتكنولوجيات اجلديدة 

 :الشركات التابعة للتسويق4-

  :(NAFTAL)الشركة الوطنية لتسويق و توزيع املنتجات البترولية  4-1

زيع املنتجات البترولية يف السوق الوطنية ، و و متكن مهمتها يف تو% 100نفطال شركة تابعة لسوناطراك 

  :تتمثل يف 

 (carburant terre)احملروقات االرضية  



 مقدمة
 

159 
 

 (carburants  aviation)حمروقات الطريان  

 (carburants marin)احملروقات البحرية   

 (gaz de p »trole liquéfiés)غاز البترول املميع  

 (lubrifiant terre)مواد تشحيم أرضية  

 (lubrifiants AVM)تشحيم للطريانمواد  

 (produits spéciaux )منتجات خاصة  

 (pneumatiques)مواد مطاطية  

 (bitume)الزفت  

م يف اجلريدة الرمسية ، ينص على فتح الباب أمام  2008أكتوبر  14مبوجب مرسوم تنفيذي صدر يف         

، من خالل السماح هلا )م2008أكتوبر  14ابتداء من (عالمات جتارية جديدة لتوزيع الوقود يف اجلزائر 

ملعمول ا يف دفتر الشروط ، وفقا للشروط ا" نفطال"بإنشاء حمطات للوقود يف كل مكان ، ليتنافس حمطات 

كما ينص املرسوم على الشركات اخلاصة اليت ترغب يف االستثمار ذا اال ، جيب أن تتحصل على ترخيص 

اليت تشرف على تنظيم السوق ، و مراقبة التوزيع ، و التأكد من احترام كل " وكالة ضبط احملروقات " من 

  .الشركات لبنود دفتر الشروط

 :(COGIZ)هيز و تسويق الغازات الصناعية شركة جت 4-2

م ، أا أول مزود باهليليوم يف اجلزائر و هي تابعة لسوناطراك 1998أنشئت هذه الشركة سنة         

تغطي الشركة تقريبا كامل احتياجات . ، تقوم بتجهيز و ختزين وتسويق و نقل الغازات الصناعية 100%

  إن اهلدف املباشر للشركة هو جتهيز . ر منتجاا حنو بلدان أخرى السوق اجلزائري و تعمل من اجل تصدي



 مقدمة
 

160 
 

  ".HELIOSهيليوس "األزوت الذي تنتجه شركة 

 :(HYPROC)شركة الشحن هيربوك 4-3

  :، تقوم هذه الشركة بـ% 100تابعة لسوناطراك " HYPROCهيربوك"شركة 

   transport du GPL شحن البترول املميع -

   transport des produits raffines شحن املنتجات املكررة -

  transport des produit chimique شحن املنتجات الكيميائية -

  transport des brut et condast شحن اخلام املكثف -

 . transport des produit hors hydrocarbure شحن املنتجات غري احملروقات -

  )  الوثائق الداخلية للمؤسسة( مهام و أهداف سوناطراك: املطلب اخلامس 

  مهام سوناطراك -  1

 .التنقيب عن احملروقات و البحث عنها و استغالهلا - 1

 .تطوير شبكات نقل احملروقات و ختزينها، شحنها و استغالهلا  - 2

 .توزيع و بيع احملروقات و خمتلف املواد ملشتقة منها يتم يف اجلزائر قبل اخلارج  - 3

 .تسويق احملروقات  - 4

 .حتويل احملروقات على أرض الوطن و إقامة صناعة بتروكيمياويةمعاجلة و  - 5

املشاركة يف كل عملية صناعية ، جتارية ،مالية أو عقارية كانت مرتبطة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  - 6

 . مبهامها

 .نشاطات االستكشاف و البحث عن احملروقات  - 7
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 .نشاطات التنمية و استغالل حقوق احملروقات  - 8

 .حملروقات عرب األنابيب نشاطات نقل ا - 9

 .متييع و حتويل الغاز  -10

  "سوناطراك"أهداف املؤسسة الوطنية  -2

 .التنقيب عن احملروقات و البحث عنها و استغالل  - 1

 .حتويل البترول و تكريره  - 2

 .تطوير شبكات نقل احملروقات و ختزينها و شحنها و استغالل هذه الشبكات و تسيريها - 3

 .معاجلته و تقومي احملروقات الغازيةمتيع الغاز الطبيعي و  - 4

 .تسويق احملروقات  - 5

 .متوين البالد باحملروقات على األمدين املتوسط و البعيد - 6

 .دراسة كل األشكال ة املصادر األخرى للطاقة و ترقيتها و تقوميها  - 7

عنه فائدة تطوير كل نشاط له عالقة مباشرة او غري مباشرة ببضاعة احملروقات و كل عمل ميكن أن يترتب  - 8

 .سوناطراك 

 .إاء خمتلف أشكال األعمال املشتركة يف اجلزائر أو يف اخلارج مع شركات أجنبية أو جزائرية  - 9

  اإلطار املنهجي للدراسة التطبيقية : املبحث الثاين  

ألدوات بعدما قمنا بتحديد املنهج العلمي املتبع هلذا البحث يف املقدمة ،نقوم يف هذا الفصل بتحديد ا        

األساسية املستعملة يف مجع البيانات و أساليب التحليل املستعملة يف دراستنا امليدانية إضافة إىل حتديد جمال 

  .الدراسة و اختيار عينة البحث ،مث القيام بعرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية
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  األدوات املستخدمة يف مجع البيانات :املطلب األول 

سة جمموعة من األدوات عند مجع املعلومات و البيانات عن مؤسسة سوناطراك تستخدم يف هذه الدرا

  .اليت متكننا من معرفة واقع أو ميدان الدراسة ، ويف موضوع حبثنا هذا سوف نستعمل أربعة أدوات 

 :املقابالت والزيارات امليدانية -1

لبحث واحلصول على مت القيام ببعض املقابالت مع إطارات ومسؤويل املؤسسة لغرض شرح موضوع ا

  .العديد من املعلومات عن املؤسسة وخاصة اليت يصعب احلصول عليها من مصادر أخرى

 :املالحظة  -2

وهلذه الوسيلة دور كبري يف إثراء البحث بالعديد من املعلومات حيث سجل الباحث على إثر زياراته 

العديدة إىل مقر املؤسسة بعض املالحظات اليت استخدمت كبيانات تساعد يف الوصول إىل النتائج املرجوة من 

  . البحث

 :االت والوثائق اخلاصة باملؤسسة   -3

الوثائق الداخلية اخلاصة باملؤسسة ،حيث مت احلصول على معلومات مفيدة  مت اإلطالع على العديد من

  .من جراء فحص االت واملطبوعات اليت تصدرها املؤسسة

 :اإلستبيان   -4

صمم اإلستبيان حيتوي على جمموعة من األسئلة واليت يدور حمورها حول موضوع البحث ،ليجيب 

نتائج هذا اإلستبيان ،وكل املعلومات اليت مت احلصول عليها عليها إطارات وعمال املؤسسة ،بعدها تستخدم 

  .بواسطة األدوات السابقة يف الوصول إىل إجابة عن اإلشكالية املدروسة 
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  بناء اإلستبيان   -41

مت تقسيم االستبيان إىل مخسة أقسام ، شكل القسم األول املعلومات العامة اخلاصة بأفراد العينة ،و         

م الثاين احلاجة إىل التعلم التنظيمي ، و اختص القسم الثالث خبصائص التعلم التنظيمي و املنظمة يتناول القس

املتعلمة و اختص القسم الرابع باملستويات الثالثة للتعلم التنظيمي ، أما القسم اخلامس اختص بدراسة عالقة 

  .يرها لتتالءم مع واقع عمل املؤسسةفقرة مت حتو) 45(يتكون املقياس من .التعلم التنظيمي بأداء املؤسسة 

يف إعداد و تصميم االستبيان الذي   « Closed questionnaire »و قد مت تبين الشكل املغلق         

حيدد اإلجابات احملتملة عن كل حمور كما مت استخدام مقياس ليكرت للتدرج الثالثي إلجابات أفراد العينة على 

  :وتكون اإلجابات وفقا للسلم التايل .عبارات حماور االستبيان

 .أوافق : 2غري متأكد ،  :  1 ال أوافق ، :0

  س صدق و ثبات املقيا 2-  4

لضمان صدق املقياس وزعت اإلستبانة على  عدد من األساتذة العاملني يف جامعات كل من تلمسان و         

اجلزائر العاصمة، و كذا بعض املسؤولني مبؤسسة سوناطراك دف التعرف على درجة وضوح األسئلة و 

  .سهولة فهمها و معرفة مدى انسجام عباراا و تطابقها مع أهداف الدراسة

 Cronbach"كما مت حساب درجة ثبات املقياس .و قد أعيدت صياغة بعض الفقرات تبعا لذلك        

Alpha "ملعرفة االتساق الداخلي بني فقراته.  
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 :حدود الدراسة:املطلب الثاين 

  :حتددت الدراسة التطبيقية بااالت التالية

البحث و قد يتكون هذا اتمع من مجلة أفراد ، أو و يقصد باال البشري حتديد جمتمع : اال البشري  - 1

اقتصر اال البشري يف هذه الدراسة على العاملني يف مؤسسة سوناطراك ، من خمتلف .  عدة مجاعات

  .املستويات اإلدارية و خمتلف جهات العمل 

 اجلزائر العاصمةتركزت الدراسة على املديرية العامة ملؤسسة سوناطراك حبيدرة ، : اال املكاين  - 2

و يقصد باال الزمين حتديد الوقت الذي جيمع فيه البيانات ، و قد استغرقت هذه : اال الزماين  - 3

 .2010الدراسة أفريل و ماي من عام 

اقتصر اال املوضوعي يف هذه الدراسة على تناول األسباب اليت تدفع مؤسسة :اال املوضوعي  - 4

م التنظيمي ، و كذا خصائص التعلم التنظيمي و املنظمة املتعلمة ، ممارسة التعلم سوناطراك تتبىن مفهوم التعل

  .مبستوياته الثالثة يف املؤسسة ، عالقة التعلم التنظيمي باألداء

 جمتمع و عينة الدراسة :املطلب الثالث

لدراسة املتمثلة يف و مت حصر كافة جمتمع ا. مت اختيار عينة عشوائية من العاملني مبؤسسة سوناطراك         

عامال بعد ذلك مت اختيار عينة    1000العاملني باملديرية العامة باجلزائر العاصمة و قد بلغ عددهم حوايل 

استبيان على العاملني ، و قد ) 120(مفردة ، و مث توزيع  120عشوائية لتطبيق الدراسة و قد بلغت العينة 

استبيان و هو ما يعادل نسبة  100مع الدراسة و مث استرجاع  من جمت"  12%" كانت هذه العينة متثل نسبة 

  .من جمتمع الدراسة "  % 10" 
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 أساليب التحليل اإلحصائي :املطلب الرابع 

يف حتليل البيانات و استخراج "  17" اإلصدار اجلديد " SPSS"استخدمت احلزمة اإلحصائية         

من األساليب اإلحصائية كالنسب املئوية و املتوسطات احلسابية و قد استخدمت يف التحليل جمموعة . النتائج

كما مت استخدام حتليل التباين األحادي و . لتحديد متوسط إجابات العينة على مجيع فقرات التعلم التنظيمي

استخدام أيضا معامل ارتباط بريسون للتعرف على طبيعة العالقة و معنوياا بني مستويات التعلم الثالثة و 

  .يف اختبار بعض فرضيات الدراسة ) t_ test(كما مت استخدام . ستوى األداءم

  مناقشة وحتليل النتائج :املبحث الثالث 

يتناول هذا املبحث عرض نتائج الدراسة التطبيقية اليت توصل إليها الباحث وحتليلها وتفسريها وربطها     

 .باإلطار النظري
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  منوذج ومتغريات الدراسة : املطلب األول 

  منوذج الدراسة - 1

     

 

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات اإلستبيان :املصدر 

 منوذج الدراسة): 20(الشكل رقم 

 

 

  

  

 

 األداء التنظيمي

 

 

 

 املتغريات الشخصية

 العمر                                 سنوات اخلربة

املستوى الدراسي                     الوظيفة               

                      

 مسوات ال

 

 التعلم التنظيم إيلاحلاجة 

خصائص التعلم التنظيمي 

 واملنظمة املتعلمة

 التعلم الفردي

 التعلم اجلماعي

 التعلم التنظيمي
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  املقابلة هلامتغريات البحث والعبارات 2-

 متغريات الدراسة) :7(اجلدول رقم    

  أرقام العبارات املقابلة  احملاور  متغريات البحث

 (Q1-Q6)  احملور األول  احلاجة إىل التعلم  التنظيمي

خصائص التعلم التنظيمي واملنظمة 

  املتعلمة

  (Q7-Q17)  احملور الثاين

  (Q18-Q22)  احملور الثالث  التعلم الفردي

  (Q23-Q27)  احملور الرابع  اجلماعيالتعلم 

  (Q28-Q36)  احملور اخلامس  التعلم التنظيمي

  (Q37-Q45)  احملور السادس  األداء

  من إعدادالباحثة:  املصدر 

  تقدير الثبات باستخدام معامل االتساق ألفا كرونباخ-3

وكانت , فقراتهملعرفة االتساق الداخلي بني ) cronbach alpha(مت حساب درجة ثبات املقياس 

وهي تتجاوز كثريا احلد األدىن املطلوب للتحليل اإلحصائي  0.96إىل  0.73النتائج عالية إذ تراوحت بني 

األمر الذي يشري إىل ثبات النتائج اليت ميكن أن تسفر عنها أداة الدراسة عند تطبيقها  0.60والذي هو حبدود 

  :واجلدول التايل ميثل ذلك 
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  يم معامل كرونباخ ألفا للمقاييس املستخدمة يف اإلستبيان ق) : 8(اجلدول رقم 

  معامل الثبات   عدد العبارات  احملاور

  0.7302  6  احملور األول

  0.7702  11  احملور الثاين 

  0.8973  5  احملور الثالث 

  0.8431  5  احملور الرابع 

  0.9622  9  احملور اخلامس

  0.8898  9  احملور السادس

   spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر

 :كالتايلوهو  0.8175أما معامل كرونباخ آلفا لالستمارة  ككل هو 

Reliability 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

        N of Cases =        98.0  

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    

Max/Min   Variance 

                   1.2583      .3878     1.9898     1.6020     5.1316      .1769 
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Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    

Max/Min   Variance 

                    .5595      .0102      .9667      .9564    94.7320      .0561 

Reliability Coefficients    45 items 

Alpha =   .8175      Standardized item alpha = .8348   

  عرض ومناقشة نتائج الدراسة: املطلب الثاين 

م التنظيمي ،البد من قبل عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبدى تطبيق مؤسسة سوناطراك ملفهوم التعل

تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانات الشخصية وباالعتماد على نتائج اجلزء األول من 

ذلك بوصف بعض البيانات الشخصية ألفراد العينة من حيث السن اإلستبيان ميكن وصف خصائص العينة ،و

  .،املستوى الدراسي ،سنوات اخلربة ، الوظيفة

 :وصف خصائص العينة   -1

من خالل مايلي نستعرض خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغريات الشخصية املستخدمة يف 

  :اإلستبيان وهي على النحو التايل
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 :توزيع أفراد العينة حسب السن  1-1

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للسن    (9) :اجلدول رقم

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid  9.0 9.0 9.0 9  سنة 30أقل مـن 
 40.0 31.0 31.0 31  سنة 35سنة إىل أقل من 30من 
 69.0 29.0 29.0 29  سنة 40سنة إىل أقل من  35من 
 89.0 20.0 20.0 20  45سنة إىل أقل من  40من 
 100.0 11.0 11.0 11  سنة فأكثر 45من 

Total 100 100.0 100.0  

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر

 %31سنة بنسبة  35- 30من خالل اجلدول   يتضح أن غالبية أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بني 

وهي نسب متقربة ،تليها نسبة  %29سنة بنسبة  40-35،تليها نسبة األفراد الذين تتراوح أعمارهم مابني 

،يف حني بلغت نسبة األفراد اللذين  %20سنة حيث بلغت   -4045ذين تتراوح أعمارهم مابني األفراد ال

  .سنة 30،ويف األخري نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن %11سنة  45تتجاوز أعمارهم 

  

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

أقل مـن 30 سنة من 30 سنة إلى
أقل من35 سنة

من 35 سنة إلى
أقل من 40 سنة

من 40 سنة إلى
أقل من 45

من 45 سنة
فأكثر

الفئات العمرية

سب
الن
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   spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : املصدر

  متثيل أفراد العينة حسب السن: (21)الشكل رقم 

 :توزيع أفراد العينة حسب املستوى الدراسي  2- 1

 توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى الدراسي   (10) :اجلدول رقم 

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : املصدر

) ليسانس وهندسة: اجلامعي ( الدراسة هو مؤهليتضح من اجلدول أن املؤهل العلمي الشائع بني أفراد 

،   %21من إمجايل أفراد العينة ،أما نسبة األفراد من مستوى  ماجستري أو دوكتوراه بلغت %68إذ ميثل 

فقط مستواهم اقل من بكالوريا وهي نسبة ضئيلة هذا ما يعكس املستوى  %3مستوى بكالوريا و %8ونسبة 

رجاع ذلك إىل رغبة املؤسسة يف تطوير كفاءاا نظرا ملوقعها اإلستراتيجي يف وميكن إ.العايل ألفراد العينة 

  . اإلقتصاد

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.0 3.0 3.0 3 البكالوريا من أقل 

 11.0 8.0 8.0 8 يكالوريا  

 79.0 68.0 68.0 68 هندسة أو ليسانس  

 أو ماجيستري  

 دكتوراه

21 21.0 21.0 100.0 

  Total 100 100.0 100.0   
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    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : املصدر

  متثيل أفراد العينة حسب املستوى الدراسي :  (22)الشكل رقم

 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة 1-3

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لسنوات اخلربة   (11) :رقماجلدول 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

أقل من البكالوريا  يكالوريا ليسانس أو هندسة ماجيستير أو دكتوراه

المستوى الدراسي

سب
الن

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18.0 18.0 18.0 18 سنوات 5  من أقل 

 إىل سنوات 5 من  

 سنوات 9

29 29.0 29.0 47.0 

 إىل سنوات 10 من  

 سنة 14

18 18.0 18.0 65.0 

 100.0 35.0 35.0 35 فأكثر سنة 15 من  

  Total 100 100.0 100.0   
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   spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : املصدر

سنوات  10أن عدد سنوات اخلربة الشائعة بني أفراد الدراسة هي من ) 11(يتضح من اجلدول رقم 

لكل من 18% ،ويف األخري نسبة  %29سنوات  بنسبة  9إىل  5، يليها فئة  من %35فأكثر إذ مثلو نسبة 

 .سنوات  5سنة والفئة ذات اخلربة أقل من  14إىل  10الفئتني ذات اخلربة من 

  

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر

  متثيل أفراد العينة وفقا لسنوات اخلربة:    (23)الشكل رقم

  توزيع أفراد العينة حسب الوظائف 4 -1

  

  

  

  

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

أقل من  5 سنوات من 5 سنوات إلى 9
سنوات

من 10 سنوات إلى
14 سنة

من 15 سنة فأكثر

سنوات الخ�برة 

سب
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 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لوظائفهم   (12) :اجلدول رقم

    Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cadre 

Supérieur 

25 25.0 25.0 25.0 

  Cadre 53 53.0 53.0 78.0 

  Maîtrise 14 14.0 14.0 92.0 

  Exécution 8 8.0 8.0 100.0 

  Total 100 100.0 100.0   

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : املصدر

  

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : املصدر

  متثيل أفراد العينة حسب الوظائف : (24)الشكل رقم 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Cadre
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الوظيفة
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 :املتعلقة بأسئلة الدراسة عرض النتائج  -2

  حتليل أسئلة احملور األول من اإلستبيان  -21

  احلاجة اىل التعلم التنظيمي 

يف هذا احملور سيتم حتليل البيانات األساسية واليت متثل استجابات أفراد العينة حول األسباب اليت تدفع 

عبارات متثل األسباب  6هذا احملور  مؤسسة سوناطراك تتبىن مفهوم التعلم التنظيمي وقد بلغ عدد عبارات

  . الداخلية واخلارجية اليت تدفع أي مؤسسة للتغيري وتبين فلسفة التعلم التنظيمي

من خالل التحليل الوصفي الستجابات أفراد العينة  تبني أن هناك تفاوت واختالفا يف استجابات أفراد العينة 
  :العينة وهذا ما أشارت إليه قيمة املتوسط احلسايب ألفراد

  األسباب اليت تدفع املؤسسة تتبىن مفهوم التعلم التنظيمي : (13)اجلدول رقم   

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 100 .00 2.00 1.3900 .86334 

Q2 100 .00 2.00 1.2700 .91954 

Q3 100 .00 2.00 1.6300 .70575 

Q4 100 .00 2.00 1.8700 .41815 

Q5 100 .00 2.00 1.0400 .77746 

Q6 100 .00 2.00 1.4600 .68785 

AXE1 100 .83 2.00 1.4433 .24983 

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر

يبني حتليل األسباب حسب ترتيب أمهيتها من وجهة نظر أفراد العينة أن غزو تكنولوجيا املعلومات لكل 

األعمال والوظائف يعد السبب األول  واألهم الذي يدفع سوناطراك إىل تبين التعلم التنظيمي وهذا ما أشارت 

،ويأيت يف املرتبة الثانية تطور وعي  1وهو أعلى من املتوسط الفرضي  1.87إليه قيمة الوسط احلسايب البالغة 
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وهذا يعين أن استجابات أفراد العينة تتجه  1.63العاملني وزيادة طموحام وحاجام مبتوسط حسايب بلغ 

يدفع إىل تبين التعلم التنظيمي ،ويأيت يف املرتبة الثالثة  اضطراب البيئة  " حنو اعتبار هذا السبب سببا مهما أيضا

ها بالتغيري الدائم حيث فئة كبرية من العينة ترى أن هذا السبب هو اآلخر يدفع بشكل كبري إىل اخلارجية ومتيز

،ويأيت يف املرتبة الرابعة  1.46تبين مفهوم التعلم التنظيمي حسب ما تشري إليه قيمة املتوسط احلسايب البالغة 

أما السبب املتمثل يف  1.39حلسايب اخنفاض أداء العاملني وتدين روحهم املعنوية حيث بلغت قيمت متوسطه ا

، ويأيت يف  1.27ارتفاع حدة املنافسة بني الشركات احتل املرتبة اخلامسة حيث بلغت قيمة متوسطه احلسايب 

وهذا يعين أن استجابات أفراد العينة  1.04املرتبة األخرية سبب زيادة توقعات العمالء مبتوسط حسايب بلغ 

  .لتبين مفهوم التعلم التنظيمي اسبب هلذا السبب ضعيفة يف اعتباره

ويف األخري ميكن القول أن استجابات أفراد العينة حول هذا احملور املتمثل  يف أسباب تبين مفهوم التعلم 

التنظيمي توحي بوجود قابلية عالية نسبيا تساعد وتشجع على التعلم داخل املنظمة هذا ما ميثله الوسط احلسايب 

  .1وهذا أعلى من املتوسط الفرضي1.44ت قيمته موع احملور حيث بلغ

  :حتليل أسئلة احملور الثاين من اإلستبيان  2-2 

  :خصائص التعلم التنظيمي و املنظمة املتعلمة  

ويف هذا احملور سيتم حتليل البيانات األساسية واليت متثل استجابات أفراد العينة ورؤيتهم ملدى توفر خصائص 

  . ة املتعلمة يف املؤسسةالتعلم التنظيمي واملنظم
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 خصائص التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة: (14)اجلدول رقم   
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من خالل حتليل استجابات أفراد العينة يالحظ أن غالبية أفراد العينة بوجه عام توافق على وجود مسات 

  .التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة يف املؤسسة

وهو ما يدل على وجود ثقافة التعلم  1اكرب من الواحد  1.22وهذا ما ميثله املتوسط احلسايب للمحور 

وهذا ما توضحه اجلهود اليت تبدهلا مؤسسة سوناطراك من أجل تطوير كفاءات أفرادها .داخل املؤسسة

جزء كبري من ميزانيتها  ،فسياسة التكوين اليت تتبعها تساهم يف رفع مستوى التعلم لدى أفرادها ،فهي ختصص

كذلك Coachingو   E- Learningللتكوين ،باإلضافة إىل ذلك تتبع الطرق احلديثة للتكوين مثل 

  .امللتقيات اليت تنظمها مؤسسة سوناطراك فيما خيص التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q7 100 .00 2.00 1.0000 .89893 

Q8 100 .00 2.00 1.2300 .88597 

Q9 100 .00 2.00 .8100 .93954 

Q10 100 .00 2.00 .6300 .82456 

Q11 100 .00 2.00 1.1100 .89775 

Q12 100 .00 2.00 1.3300 .79207 

Q13 100 .00 2.00 1.2800 .72586 

Q14 100 .00 2.00 1.3100 .86100 

Q15 100 .00 2.00 1.4800 .74508 

Q16 100 .00 2.00 1.6700 .69711 

Q17 
 

98 .00 2.00 1.6224 .65038 

AXE2 100 0.27 1.91 1.2242  0.44701 
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 INFORUM التابع لسوناطراك ندوة   " CPE“نظم مركز تأهيل املؤسسات 2006ففي سنة 

 -E تسيري املعارف والكفاءات ،:من تسيري املعلومات إىل تسيري املعارف عرض من خالله "بعنوان 

Learningللموارد البشرية سوناطراك جملة .(،الذاكرة التنظيمية ،التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة

  )  23ص،2006،

ا التكوين  وعرض من خالله ثالثة نظم نفس املركز ندوة حول تقنيات وتكنولوجي 2007ويف سنة 

جملة سوناطراك للموارد البشرية ( .التكوين ،إدارة املعرفة ،التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة :حماور 

  ) 4ص ،2006،

اخلاص بإشتراك مجيع األفراد يف صناعة القرار فقد كانت النتائج سلبية هذا " 3"وإذا ما دققنا يف السؤال 

ميكن إرجاع ذلك إىل املركزية يف إختاد القرارات ،أما فيما  1أقل من و 0.81توسط احلسايب ما أكدته قيمة امل

اخلاص بتوجيه املؤسسة إستراتيجيتها حنو احلوار املستمر بني أعضائها نالحظ أن غالبية " 4"يتعلق بالسؤال 

السلطة واليت تكون من  أفراد العينة ال يؤيدون ذلك  وميكن إرجاع ذلك إىل طريقة إختاد القرارات داخل

ختصص املسريين  دون إشراك باقي املوظفني فيها ،وبالتايل فإن املؤسسة ال تفتح فضاء للحوار واملناقشة إال يف 

  .     حالة تعرضها لوضعية جديدة ختتلف عن الروتني اليومي

  :حتليل أسئلة احملاور الثالث والرابع واخلامس من اإلستبيان  2-3

  مدى ممارسة التعلم التنظيمي يف املؤسسة   

مستويات  3لغرض التعرف على مدى ممارسة التعلم التنظيمي يف املؤسسة مت تصنيف ممارسة التعلم إىل 

املستوى الفردي واملستوى االجتماعي واملستوى التنظيمي  ومن اجل التعرف على درجة ممارسة التعلم يف : 
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حتليل متوسط إجابات أفراد العينة خبصوص كل مستوى وفيما يلي نتائج  كل مستوى من هذه املستويات مت

  :عملية التحليل

 التعلم الفردي   ممارسة 2-3-1

  مدى  ممارسة التعلم الفردي يف املؤسسة:  (15)اجلدول رقم 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q18 100 .00 2.00 1.2200 .82364 

Q19 100 .00 2.00 .6800 .91982 

Q20 100 .00 2.00 1.3400 .78135 

Q21 100 .00 2.00 1.0900 .82993 

Q22 100 .00 2.00 1.3600 .85894 

AXE3 100 .00 1.80 1.1380 .40372 

   spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : راملصد

إىل أن املتوسط العام إلجابات أفراد العينة يفوق املستوى ) 7- 4(وتشري البيانات الواردة يف اجلدول رقم 

،كما أن اغلب املتوسطات اخلاصة بفقرات هذا املستوى كانت هي  1.13حيث كان  1الفرضي البالغ 

األخرى أعلى من املتوسط الفرضي، ويف ذلك إشارة إىل إتفاق أفراد العينة بشكل عام على ممارسة التعلم 

يشري إىل تدين ) 19(ناطراك ، غري أن التدقيق يف املتوسط احلسايب اخلاص بالفقرة التنظيمي يف مؤسسة سو

ممارسة التعلم الفردي ومرد ذلك كما يشري حمتوى الفقرة هو عدم قدرة العاملني على احلصول على األموال 

ما فائدة تعلم الفرد واملوارد األخرى اليت متكنهم من التعلم اآلمر الذي أوجد لديهم عزوف عن التعلم الذايت، ف

 .يف إطار عمله الوظيفي إذا كانت اإلدارة ال تشجع ذلك
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  ممارسة التعلم الفرقي - 2-3-2

 مدى ممارسة التعلم اجلماعي يف املؤسسة: (16)اجلدول رقم

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q23 100 .00 1.00 .5300 .50161 

Q24 100 .00 1.00 .6400 .48242 

Q25 100 .00 1.00 .3800 .48783 

Q26 100 .00 1.00 .6700 .47258 

Q27 100 .00 2.00 1.5400 .82168 

AXE4 100 .00 1.20 .7520 .33408 

   spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر

يوضح لنا املتوسطات ) 16(اجلدول رقم فان ) اجلماعي(أما فيما يتعلق مبدى ممارسة التعلم الفرقي 

ويعين ذلك غياب العمل  0.75احلسابية إلجابات أفراد العينة ويالحظ من اجلدول أن املتوسط العام هو 

وهو ما ميكن تفسريه بوجود مركزية وبريوقراطية يف املؤسسة اليت متنع األفراد من .اجلماعي يف املؤسسة

غري أن الغريب هو املوقف االجيايب ألفراد  العينة . ل اليت تعترض املؤسسةاملشاركة وتقدمي آرائهم حول املشاك

  .حول مرافقتهم على تغيري آرائهم نتيجة ملناقشات اموعة

 ممارسة التعلم التنظيمي  2-3-3

أما فيما يتعلق مبمارسة التعلم على مستوى املنظمة بصورة عامة أي مدى إتاحة املؤسسة تلك املمارسة 

للعاملني من خالل براجمها وسياساا التعليمية يف املؤسسة فنجد تدين املتوسط العام إلجابات أفراد ودعمها 

،حيث يرى الغالبية أن ما تقوم به املؤسسة يف هذا  1وهو اقل من املتوسط الفرضي  0.99عينة الدراسة إىل 

 كثري األحيان أحيانا وليس دائما أو يفاإلطار ال يزال بعيدا عن املمارسة املتواصلة إذ أن هذه األمور حتدث 
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نالحظ أيضا أن اغلب أفراد العينة يشعرون بضعف ممارسة التعلم ضمن هذا املستوى ) 16(ومن اجلدول رقم 

  . التعليمى

هذه النتيجة تثري الكثري من عالمات االستفهام خبصوص إدارة املؤسسة يف تعزيز عملية  التعلم التنظيمي 

تشري إىل ) 36, 34, 33, 29(ن التدقيق يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بالفقرات بصورة عامة ، غري أ

اخلاصة بتسهيل املؤسسة لألفراد عملية احلصول على املعلومات  29ارتفاع ممارسة التعلم التنظيمي، ففي الفقرة 

دها على تكنولوجيا املطلوبة بسرعة وسهولة يف أي وقت مرد ذلك إىل توفر نظام معلومايت يف املؤسسة واعتما

  .اإلعالم واالتصال يف كل مهامهم، هذا ما رأيناه من خالل املقابلة اليت متت مع بعض مسؤويل املؤسسة 

تقيس املؤسسة النتائج اخلاصة بالوقت واملوارد اليت أنفقت على التدريب ) 33(كذلك بالنسبة للفقرة 

ا من خالل تقييم التكوين داخل املؤسسة من حيث الحظنا من خالل املقابلة صدق إجابات أفراد العينة وهذ

  .املكون واملتكون والنتائج املتحصل عليها من التكوين

متيز إدارة املؤسسة األفراد على أساس املبادرات اليت يقدمها كل منهم خلدمة ) 34( أما عن الفقرة

                                                         املؤسسة،                                                              

يثبت صدق إجابات أفراد العينة ،نظام األجور الذي استحدثته سوناطراك من أجل تقييم الكفاءات داخل 

املؤسسة ،ومن خالل هذا النظام يتكون اجر املوظف من جزئني جزء ثابت و جزء متغري واجلزء املتغري يعتمد 

  .يق املوظف لألهداف اليت سطرها له الرئيسعلى مدى حتق

أما فيما يتعلق بتعاون املؤسسة مع اجلهات اخلارجية وتبادل املنافع هذا أمر طبيعي بالنسبة لنشاط  

 .مؤسسة سوناطراك من خالل تعاملها مع شركات أجنبية
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 مدى ممارسة التعلم التنظيمي يف املؤسسة: (17)اجلدول رقم
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q28 100 .00 2.00 .9100 .88871 

Q29 100 .00 2.00 1.0400 .90207 

Q30 100 .00 2.00 0.8200 .70058 

Q31 100 .00 1.00 .4000 .49237 

Q32 100 .00 2.00 0.7500 .98365 

Q33 100 .00 2.00 1.2700 .96248 

Q34 100 .00 2.00 1.7600 .65320 

Q35 100 .00 1.00 .5500 .50000 

Q36 100 1.00 2.00 1.4200 .10000 

AXE5 100 .44 1.67 0.9911 .28588 

    spss version 17. 0إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج من : راملصد

  العالقة بني املستويات الثالثة للتعلم يف املؤسسة  2-4

تبني من التحليل السابق أن التعلم بصورة عامة ميارس مبستوى يفوق املتوسط الفرضي على املستوى        

الفردي لكنه دون ذلك على مستوى التعلم الفرقي والتنظيمي ولعله من املفيد هنا التعرف على العالقة بني 

  .يمي مستويات التعلم الثالثة واليت تشكل يف جمموعها عملية التعلم التنظ

ومن أجل التحقق من قوة العالقة مت استخدام معامل ارتباط بريسون كما يف اجلدول   ،ويالحظ من      

هذا اجلدول وجود عالقة  جيدة بني مستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم الفرقي حيث بلغ اإلرتباط 

(0.657)  

كذلك توجد عالقة جيدة بني مستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم   0.01وهو معنوي عند مستوى داللة 

كما وجدت عالقة .أيضا  0.01وهو معنوي عند مستوى داللة  (0.691)التنظيمي ،حيث كان االرتباط 
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معنوية بني التعلم على مستوى اجلماعة والتعلم على مستوى املنظمة ،حيث يبني اجلدول أن أعلى ارتباط 

  .0.01وهو معنوي عند مستوى داللة  (0.726)املستويني موجود بني هذين 

إن قوة العالقة بني املستويات الثالثة تشري أيضا إىل مدى تداخل هذه املستويات مع بعضها ،وهو ما       

يعزز الرؤية القائلة إن تعزيز تعلم الفرد ينعكس إجيابيا على تعلم الفرق ،وكذلك على املنظمة باعتبارها احللقة 

ويف هذا الصدد املنظمة املتعلمة هي اليت .فالفرد هو األساس األول يف عملية التعلم .وسع يف هذا السياق األ

تسهل عملية تطوير قدرات األفراد اجلماعية واإلبداعية فيما بينها من جهة ،وبينهم وبني املنظمة من جهة 

اعي وتعمل على إزالتها ،وتقوم ببناء وهي اليت تشخص العوائق اليت حتول دون التعلم الفردي واجلم.أخرى 

  أسس هيكلية وثقافية من شئنها تدعيم عملية التعلم املستمر ،وعملية التكيف سعيا حنو حتقيق أهدافها وحتقيق 

  .حاجات وطموحات العاملني

  مصفوفة ارتباط بريسون بني مستويات التعلم الثالثة)  18( اجلدول رقم  

  )الفردي، اجلماعي، التنظيمي(                                      

  الفرقي  التنظيمي   الفردي  مستويات التعلم

  -----   -----   -----   الفردي

  -----   -----   0,657  الفرقي

  -----   0,726  0,691  التنظيمي

  0.01معنوي عند مستوى 

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر
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  :عالقة التعلم التنظيمي بأداء املؤسسة 2-5

  عالقة التعلم التنظيمي بأداء املؤسسة:(19)اجلدول رقم

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q37 100 .00 2.00 1.7900 .51825 

Q38 100 .00 2.00 1.8300 .49349 

Q39 100 .00 2.00 1.7600 .62150 

Q40 100 .00 2.00 1.7300 .56595 

Q41 100 .00 2.00 1.5600 .76963 

Q42 100 .00 2.00 1.4200 .83097 

Q43 100 .00 2.00 1.5400 .75772 

Q44 100 .00 2.00 1.1300 .83672 

Q45 100 .00 2.00 1.3700 .78695 

AXE6 100 .00 2.00 1.5700 .50946 
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أن املتوسط احلسايب العام حملور عالقة التعلم التنظيمي بأداء املؤسسة بلغ  )19(رقم  يتضح من اجلدول

عبارات تضمنها هذا حمور وكل  9،كما كشف اجلدول أن هناك  1يفوق املتوسط الفرضي البالغ  1.57

 متوسطات هذا احملور أعلى من املتوسط الفرضي ،مما يشري إىل أن كل هذه العناصر هي مبثابة عناصر مهمة يف

  :توضيح عالقة التعلم التنظيمي باألداء وهي على النحو التايل 

 1.83حتسني كفاءة أداء املؤسسة وجاءت هذه العبارة يف املركز األول لترتيب األمهية النسبية مبتوسط  

 .،حيث وافق على ذلك أغلب أفراد العينة 

كز الثاين لترتيب األمهية النسبية املساعدة يف رفع قدرات ومهارات العاملني وجاءت هذه العبارة يف املر 

 . 1.79مبتوسط 

 . 1.76زيادة فعالية أداء املؤسسة وجاءت هذه العبارة يف املركز الثالث لترتيب األمهية النسبية مبتوسط  
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 .1.73الدقة يف إجناز العمل وجاءت هذه العبارة يف املركز الرابع لترتيب األمهية النسبية مبتوسط  

 .1.56مل وجاءت هذه العبارة يف املركز اخلامس لترتيب األمهية النسبية مبتوسط السرعة يف إجناز الع 

املساعدة على زيادة قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها املتغرية وجاءت هذه العبارة يف املركز الرابع  

 .1.54لترتيب األمهية النسبية مبتوسط 

عبارة يف املركز الرابع لترتيب األمهية النسبية مبتوسط حتفيز العاملني على اإلبداع واإلبتكار وجاءت هذه ال 

1.42. 

توفري نظام معلومايت يضمن وصول املعلومات إىل العاملني يف كافة املستويات اإلدارية وجاءت هذه  

 .1.37العبارة يف املركز الرابع لترتيب األمهية النسبية مبتوسط 

 .1.13األخري  لترتيب األمهية النسبية مبتوسط رفع احلصة السوقية وجاءت هذه العبارة يف املركز  

 .ويف ضوء ما سبق  ميكن استنتاج أن هناك عالقة قوية بني التعلم التنظيمي وأداء املؤسسة

  :اختبار الفرضيات  2-6

العالقة بينهما ،حناول اآلن اختبار ) قوة(بعد أن مت التعرف على مستويات ممارسة التعلم وطبيعة    

اعتمدا الدراسة واخلاصة بطبيعة العالقة بني كل من مستويات التعلم ومستوى أداء املؤسسة الفرضيات اليت 

  .كذلك سنبحث فيما إذا كانت هناك عالقة معنوية بني سنوات اخلربة ألفراد العينة وممارسة التعلم يف املؤسسة.

 اختبار العالقة بني مستويات التعلم وأداء املؤسسة   1-  6- 2 

  :الرئيسية األوىلالفرضية 

H0: بني مستويات التعلم  (0.05)اليوجد عالقة معنوية عند مستوى داللة

  .وأداء املؤسسة ) الفردي،اجلماعي،التنظيمي(
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H1  : بني مستويات التعلم  (0.05)يوجد عالقة معنوية عند مستوى داللة

  .وأداء املؤسسة) الفردي،اجلماعي،التنظيمي(

لبيان معنوياا عند  (t)ولغرض اختبار قوة هذه العالقة مت استخدام ارتباط بريسون ، واختبار   

(0.05).  

  (t)معامل ارتباط بريسون بني مستويات التعلم وأداء املؤسسة واختبار ): 20(جدول رقم

 tقيمة   االرتباط  مستويات التعلم

  0.068     0.210        الفردي

  0.502  0.078  الفرقي

  0.045*  0.231  التنظيمي

  O5.0معنوي عند مستوى *

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج : راملصد

وجود عالقة بني مجيع مستويات التعلم التنظيمي وأداء املؤسسة ،لكن العالقة  (20) ويبني اجلدول رقم

،ومبستوى معنوي  (0.231)حيث بلغت قوا .املعنوية الوحيدة كانت بني التعلم التنظيمي و أداء املؤسسة 

ويفهم من ذلك عدم وجود عالقة معنوية بني كل من . (0.05)،وهي معنوية عند مستوى (0.045)قدره 

وميكن تفسري هذه احلالة بالقول إن إدارة .  ستوى التعلم الفردي ومستوى التعلم الفرقي وأداء املؤسسةم

  .املؤسسة هي املسؤلة عن التعلم التنظيمي يف إطار وضع السياسات العامة ذا اخلصوص 
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اختبار العالقة بني جمموع سنوات خربة الفرد وممارسة التعلم يف املؤسسة وفقا للمستويات   2- 2-6

   للتعلم الثالثة 

  :الفرضية الثانية

H0 : ال يوجد عالقة بني مستويات التعلم اليت تعود إىل متغري سنوات اخلربة.  

H1 :ربة يوجد عالقة بني مستويات التعلم اليت تعود إىل املتغري سنوات اخل.  

 One Wayيتكون من فئات نستخدم اختبار التباين األحادي ) سنوات اخلربة (مبا أن املتغري املستقل 

Anova.  
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  ملستويات التعلم وفقا للمتغري املستقل (ANOVA)حتليل التباين األحادي ):21(جدول رقم

   )سنوات اخلربة( 

    spss version 17. 0من إعداد الباحثة باستخدام خمرجات برنامج  :املصدر

   Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig.   

AXE3 Betwee

n 

Groups 

.841 3 .280 1.759 .160   

  Within 

Groups 

15.295 96 .159       

  Total 16.136 99         

AXE4 Betwee

n 

Groups 

.186 3 .062 .549 .650   

  Within 

Groups 

10.863 96 .113       

  Total 11.050 99         

AXE5 Betwee

n 

Groups 

.163 3 .054 .658 .580   

  Within 

Groups 

7.928 96 .083       

  Total 8.091 99         
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اخلاص بتحليل التباين األحادي،عدم وجود تباين معنوي بني مستوى التعلم )  21(يوضح اجلدول رقم 

الفردي ومستوى التعلم اجلماعي ومستوى التعلم التنظيمي على أساس سنوات اخلربة التراكمية ،حيث جند 

على التوايل ،يقابلها مستويات معنوية  (0.859)،(0.549)،(1.759)احملسوبة هي  (F)قيمة 

وبالتايل نرفض الفرضية . (0.05)على التوايل ،وهي غري معنوية عند مستوى  (0.58)،(0.65)،(0.16)

  .،أي ال يوجد عالقة بني مستويات التعلم وسنوات اخلربة H0ونقبل   H1البديلة

من خالل ما سبق نستنج أن مؤسسة سوناطراك تنظر للتعلم التنظيمي على أنه ضرورة حتمية بالنسبة 

لرفع من أدائها ، إذ تقوم املؤسسة بتشجيع أفرادها على التعلم من خالل الدورات للمؤسسة ويساهم يف ا

غري أن أهم ما يعيق ممارسة التعلم التنظيمي يف املؤسسة .التكوينية اليت تنظمها من أجل تطوير كفاءات أفرادها 

تمر وعملية التكيف سعيا هو غياب الرؤية املشتركة والعمل اجلماعي واليت من شئنها تدعيم عملية التعلم املس

  .     حنو حتقيق أهداف املؤسسة وحتقيق حاجات وطموحات العاملني
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  الفصل الرابعامتة خ

من خالل هذا الفصل مت التطرق إىل واقع التعلم التنظيمي مبؤسسة سوناطراك كمدخل من مداخل 

  حتسني  

  :وتوصلنا إىل النتائج التالية

توجد بعض املؤشرات اإلجيابية اليت توحي ببداية االهتمام مبفهوم التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة  وهذا من  

 .التابع هلا " CPE"خالل امللتقيات اليت تنظمها شركة سوناطراك يف مركز التأهيل املؤسسات 

لتكوين اليت تتبعها واليت تعمل مؤسسة سوناطراك على تطوير كفاءات وخربات أفرادها من خالل سياسة ا 

 .تساهم بشكل كبري يف رفع مستوى التعلم لدى أفرادها 

تتبع مؤسسة سوناطراك طرقا حديثة يف التكوين كتكوين املكونني الذين يعملون على نقل معارفهم اجلديدة  

الوسائل احلديثة إىل باقي املوظفني وبالتايل توسيع مطاق التعلم لديهم وكذلك التكوين عن بعد من خالل توفري 

املعهد اجلزائري " IAP"وختصص املؤسسة معهد  Coachingاليت تساعدهم يف حتصيل املعارف ،وكذا 

 .للبترول من أجل تدريب أفرادها 

تستخدم مؤسسة سوناطراك تكنولوجيا األعالم واالتصال وأنظمة املعلومات يف أداء مهامها  هذا ما   

خالل  تسهيل عملية احلصول على املعلومات يف أي وقت وكذا خلق  يساعدها يف تطوير قدرات أفرادها من

 .معارف جديدة

نقص ثقافة العمل اجلماعي يف تنفيذ املهام وهذا بسبب تدين مستوى التبادالت بني  أقسام املؤسسة إذ أا   

عملية مجاعية  وهو ما يؤثر على عملية التعلم التنظيمي واليت تعترب.ال حتدث إال أحيانا ويف حالة الضرورة

 .تتكامل فيها جهود مجيع العاملني من أجل تعزيز فرص التعلم وتعميمه يف مجيع أرجاء املؤسسة 
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غياب الرؤية املشتركة لدى مؤسسة  سوناطراك وهذا بسبب وجود مركزية يف إختاذ القرارات ،واليت متنع  

 .يعيق عملية التعلم داخل املؤسسة  األفراد من املشاركة ومناقشة املشاكل اليت تعترض املؤسسة وهذا ما

تعتمد املؤسسة يف تقييم أداء أفرادها على أساس نظام األجور الذي استحدثته والذي يعطي أمهية كربى  

 .للتعلم والكقاءات داخل املؤسسة وهو ما يساهم يف حتسني مستويات األداء يف املؤسسة
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  خاتمة عامة

  ملخص الرسالة 

وتباين  رورة حتمية بالنسبة لكل املؤسسات باختالفها وتنوع جماالت عملهاميثل التعلم التنظيمي ض            

أهدافها ،وذلك بسبب الظروف الديناميكية الراهنة اليت تفرض على املؤسسة أن تكون مرنة وتتكيف باستمرار 

هذا التعلم . مع التغريات اجلديدة ،هذه املرونة ال تتحقق إال بتعلم املؤسسة باستمرار واكتساا ملعارف متجددة

  .ويساهم أيضا يف ترسيخ مبادئ و أسس املؤسسة املتعلمة. يساهم إجيابيا يف حتسني أداء األفراد واملؤسسة

أداء مؤسسة سوناطراك ،انطالقا من إمياننا بلقد حاولنا يف هذه الدراسة استكشاف عالقة التعلم التنظيمي    

وأن املؤسسات مبا فيها سوناطراك موضوع الدراسة البد .بأن التعلم هو امليزة التنافسية األساسية يف عامل اليوم 

من أن تؤمن بأمهية التعلم املتواصل والعمل على نشره بني العاملني مع احلرص يف الوقت نفسه على تكوين 

ومن جهة أخرى البد أن تدرك القيادات اإلدارية العليا أن عدم التعلم عملية تقود إىل .ذاكرة تنظيمية متطورة 

رص املتواصل على إجياد آليات حتفز الفرد تدهور وضمور املعرفة من ذاكرة العاملني ،األمر الذي يتطلب احل

  .على التعلم وتساعده على جتنب حالة عدم التعلم

  :من خالل ما سبق ميكن إبراز أهم النتائج والتوصيات اليت مت إستخالصها

  نتائج الدراسة

اءت كما توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من خالل قسميها النظري والتطبيقي ،وهذه النتائج ج       

  :يلي 
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التعلم التنظيمي هو جهد متواصل متارسه املؤسسة يف بناء وتنظيم املعرفة وحتسينها، دف الوصول إىل  

معان مشتركة ميكن االستفادة منها يف حل املشكالت اليومية اليت تواجهها،وميزة هذا اجلهد املتواصل 

صحة ذه النتيجة ميكن إثبات من خالل ه.أنه مشتق أساسا من خربات وجتارب أعضاء املؤسسة 

  .)التعلم التنظيمي عملية مستمرة و حتدث تلقائيا كجزء من ثقافة املنظمة(الفرضية األوىل

املنظمة املتعلمة هي اليت يعمل فيها اجلميع بشكل مستقل أو متعاون على تطوير قدرام باستمرار من   

أجل حتقيق النتائج اليت يرغبوا ،وهي اليت تسعى إىل تطوير أمناط جديدة للتفكري ،وتضع هلا جمموعة 

 .ون بشكل مجاعيمن األهداف والطموحات اجلماعية ،وحيث يتعلم أفرادها باستمرار كيف يتعلم

املنظمة املتعلمة هي املنظمة املاهرة يف ( صحة الفرضية الثانيةمن خالل هذه النتيجة ميكن تأكيد 

  ).تكوين املعرفة واكتساا ونقلها إىل مجيع املستويات اإلدارية

 العاملني سلوك وتعديل تغيري إىل يسعىفهو التعلم التنظيمي يساهم يف حتسني أداء املؤسسة،    

 اجلديدة األعمال بيئة معطيات مع والتعامل للتوافق الالزمة املهارات وإكسام ومتكينهم وممارسام

 التطور بسباق الفوز خالله مننظمة للم ميكن بشكل وفرص ديدات من البيئة هذه حتمله وما

لتنظيمي ليس ولكن جناح املنظمة يف تبين أسلوب التعلم ا .املتميزة املؤسسات مصايف إىل واالرتقاء

باألمر اهلني بل يتطلب دراسة دقيقة وعميقة، كما يتطلب تفاعل كل من يعمل باملنظمة بشكل إجيايب 

 .ومساند للتعلم التنظيمي

 بقوة متميزة متعلمة مؤسسة إىل األخرية هذه حتويل إىل املؤسسة داخل التنظيمي التعلم تكريس يؤدي 

 املعارف وتبادل التعلم على مشجعة بيئة خلق من املؤسسة هذه وتتمكن. املعرفة عالية البشرية مواردها

 واملرونة الشاملة الرؤية على ترتكز الفريق، وروح اجلماعية الروح فيها تسود بيئة واملهارات، واخلربات

 وجود طل يف هذا وكل. للمؤسسة اخلارجية والبيئة الداخلية البيئة ظروف مع التكيف على الكبرية
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 العصر هذا يف الوحيد السبيل واعتباره املستمر التعلم بأمهية العايل وعيها بدرجة متميزة قيادة ورعاية

من خالل ما سبق ميكن تأكيد .التميز إىل ا ويرتقي املؤسسة األداء يف حتسني حيقق أن له ميكن الذي

أدائها ومتيزها التعلم التنظيمي هو املفتاح األساسي لنجاح املنظمات وحتسني (صحة الفرضية الثالثة

 .)تنافسيا

توجد بعض املؤشرات اإلجيابية اليت توحي ببداية االهتمام مبفهوم التعلم التنظيمي واملنظمـة املتعلمـة     

 "CPE"وهذا من خالل امللتقيات اليت تنظمها شركة سوناطراك يف مركز التأهيل املؤسسات 

 .التابع هلا  

وخربات أفرادها من خالل سياسة التكوين اليت تتبعها تعمل مؤسسة سوناطراك على تطوير كفاءات  

 .واليت تساهم بشكل كبري يف رفع مستوى التعلم لدى أفرادها 

تتبع مؤسسة سوناطراك طرقا حديثة يف التكوين كتكوين املكونني الذين يعملون على نقل معـارفهم   

التكوين عن بعد من خـالل   اجلديدة إىل باقي املوظفني وبالتايل توسيع مطاق التعلم لديهم وكذلك

وختصـص املؤسسـة    Coachingتوفري الوسائل احلديثة اليت تساعدهم يف حتصيل املعارف ،وكذا 

 .املعهد اجلزائري للبترول من أجل تدريب أفرادها " IAP"معهد 

تستخدم مؤسسة سوناطراك تكنولوجيا األعالم واالتصال وأنظمة املعلومات يف أداء مهامها  هذا ما   

عدها يف تطوير قدرات أفرادها من خالل  تسهيل عملية احلصول على املعلومات يف أي وقـت  يسا

 .وكذا خلق معارف جديدة

نقص ثقافة العمل اجلماعي يف تنفيذ املهام وهذا بسبب تدين مستوى التبادالت بني أقسام املؤسسة إذ   

ة التعلم التنظيمي واليت تعترب عملية وهو ما يؤثر على عملي.أا ال حتدث إال أحيانا ويف حالة الضرورة
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مجاعية تتكامل فيها جهود مجيع العاملني من أجل تعزيز فرص التعلم وتعميمه يف مجيع أرجاء املؤسسة 

. 

غياب الرؤية املشتركة لدى مؤسسة  سوناطراك وهذا بسبب وجود مركزية يف إختاذ القرارات ،واليت  

كل اليت تعترض املؤسسة وهذا ما يعيق عملية الـتعلم داخـل   متنع األفراد من املشاركة ومناقشة املشا

 .املؤسسة 

تعتمد املؤسسة يف تقييم أداء أفرادها على أساس نظام األجور الذي استحدثته والذي يعطـي أمهيـة    

 .كربى للتعلم والكقاءات داخل املؤسسة وهو ما يساهم يف حتسني مستويات األداء يف املؤسسة

   .  )ثقافة التعلم التنظيمي منعدمة يف مؤسسة سوناطراك( نفي الفرضية الرابعة من النتائج أعاله ميكن

كيف تستطيع املنظمات حتسني أدائها من خالل مدخل " ويف اخلتام ميكن اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية

  "التعلم التنظيمي ؟

  :وميكن القول أن 

املؤسسة، وذلك ألن تطبيقه حيسن من وضع التعلم التنظيمي مدخل مهم من مداخل حتسني أداء  

املؤسسة و أفرادها وبذلك ينقل املؤسسة من الوضع احلايل إىل وضع اجلديد يقوي مركزها التنافسي يف 

 :السوق وحيسن من صورا لدى العمالء ،ولكن فعالية هذا املدخل مقترنة بتوفر جمموعة من املقومات 

 .متكامل ومترابط األجزاء تبين مدخل النظم والنظر للمؤسسة ككل  

 .اقتناع ودعم اإلدارة العليا حبتمية التعلم والتحول إىل منظمة متعلمة  

 هيكلتوفر  يتطلب ، ولكن هذا املدخلالتنظيمي التعلم مدخل تبين خالل من األداء حتسني ميكن 

  .والروتني البريوقراطية عن ويبتعد الالمركزية على يرتكز اإلدارية، املستويات قليل مرن، تنظيمي
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 على تركز تنظيمية ثقافة وبناء التعليم، على وحمفز مشجع عمل مناخ يئة أيضا التنظيمي التعلم يتطلب 

  .الفريق وروح اجلماعي العمل إىل وتدعو األفراد

 فاشلة كانت ولو حىت السابقة جتارا من تتأمل أن املؤسسة على جيب التعلم عملية تكريس أجل من 

 األخرى للمؤسسات الناجحة التجارب إىل النظر ضرورة إىل إضافة والعرب، الدروس منها وتستنبط

 .واالستفادة اخلربة أجل من جيد بشكل وحتليلها ودراستها

  توصيات الدراسة

توصلت إليها الدراسة ميكن اقتراح جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف تفعيل يف ضوء النتائج اليت   

  .وتسهيل تطبيق التعلم التنظيمي

  :ومن بني أهم التوصيات املقترحة ما يلي

ضرورة اهتمام املؤسسات اجلزائرية بالتعلم التنظيمي ملا له من أمهية كبرية يف حتسني أداء املؤسسة  

 .والرفع من تنافسيتها 

يمي واملنظمات املتعلمة إخضاع القيادة اإلدارية يف املؤسسة إىل دورات تدريبية مكثفة يف التعلم التنظ 

 .إذ البد من وقوف القيادات العليا على املكونات األساسية للتعلم التنظيمي 

العمل على غرس التعلم بني العاملني وبصورة ال جتعلهم يعتربونه عبئا مضافا إىل أعبائهم اليوميـة ،أن   

 فشلهم يف حتليل وتقييم ثقافة العديد من املشكالت اليت تواجه املدراء يف يومنا هذا ميكن إرجاعها إىل

 .املؤسسات اليت يعملون فيها 

اإلميان بالقدرات اإلبداعية للعاملني وأم قادرون على تقدمي مقترحات تسهم إجيابيا يف حتسني أداء  
 .وميكن تعزيز هذه النقطة من خالل اللقاءات الفردية واجلماعية .املؤسسة
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ة ونشرها بني العاملني والتأكيد على أمهيتها، نظرا ألا من الضروري وضع رؤية مشتركة يف املؤسس 
 .تعمل على تعزيز أداء العاملني وتوحيد جهودهم حنو أهداف مشتركة

وضع احلوافز الكفيلة بتشجيع املبادرات الفردية واجلماعية واألداء اجليد لكي تستطيع املؤسسة من  
فتمييز العاملني على أساس املبادرات .داء جيد خالهلا التمييز بني من يقدم أداء جيد ومن ال يقدم أ

 .شيء ضروري يف جماالت التعلم التنظيمي

وضع برامج تدريبية من واقع احتياجات املؤسسة، وتسهيل مشاركة العاملني فيها يف ضوء التوصيات  

العاملني يف  وميكن لإلدارة االسترشاد بتقارير أداء.املوضوعية لألقسام لتساهم يف زيادة إنتاجية العاملني

 . اجلانب أيضا

تعزيز ثقة العاملني يف إدارة املؤسسة و إزالة  املعوقات التنظيمية واإلدارية اليت تعوق عمليـة الـتعلم    

رص على حتوالتأكيد املتواصل على أن املؤسسة ال تعرقل عملية التعلم الفردي واجلماعي للعاملني ،بل 

التعلم التنظيمي ال ميكن أن حتقق النتائج املرجوة دون مساندة أم عملية .دعمها فعليا وتكافئ من يتعلم 

ومن الواضح أن للسلوك القيادي أثر كبري على .قيادة املؤسسة اليت جيب أن تكون قدوة يف هذا اال 

والبد ملن يقود .أداء العاملني ،إذ بإمكانه أن يكون معوقا أو حمفزا ،مقيدا أو حمرر للمواهب والكفاءات 

تسعى إىل حتقيق النجاح املتواصل أن يكون فعاال يف تشجيع التعلم بني العاملني وقادرا علـى  منظمة 

 .التصرف الكفء 

  :آفاق الدراسة 

التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني "ويف اخلتام ميكن القول أن املوضوع الذي تناولته هذه الدراسة واملتمثل يف 

جبانبيه النظري والتطبيقي أفرز جمموعة من النتائج اإلجيابية املتعلقة ذا املوضوع ،ولكن تبقى "أداء املؤسسة 

سبب اإلطار الزمين احملدود للدراسة أو اإلمكانيات جمموعة من النقاط اليت قد أغفلتها هذه الدراسة سواء ب

املادية احملدودة أو غريها من األسباب ،وبالتايل يشكل هذا النقص حافزا للقيام بدراسات مستقبلية أكثر دقة 
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وتفصيال،وانطالق من هذا ميكن اقتراح جمموعة من الدراسات اليت ميكن أن يتناوهلا باحثون آخرون يف 

  :ميكن  أن تكون تكملة هلذا املوضوع ومن بني هذه الدراسات مايلي املستقبل واليت 

 .إجراء دراسات تتناول موضوع دور التعلم التنظيمي يف تطوير الكفاءات 

 .إجراء دراسات تتناول موضوع دور التعلم التنظيمي يف حتقيق ميزة تنافسية 

لم التنظيمي يف املؤسسات إجراء دراسات تتناول موضوع املعوقات اليت حتول دون تطبيق التع  

 . اجلزائرية

 .إجراء دراسات تتناول موضوع حتويل اجلامعات إىل مؤسسات متعلمة 

  صعوبات الدراسة

  :الصعوبات اليت واجهت هذه الدراسة يف مجلة النقاط التالية  مميكن تلخيص أه

 .عدم توفر املكتبات الوطنية على دراسات حول هذا املوضوع  

 .قة بالتعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة وخاصة العربية منها قلة املراجع املتعل 
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Annexe n° 1 

Fiche d’évaluation  

(l’évaluation est anonyme) 

 

                         

 

 

         1.le programme  

         -      le contenu du programme est riche  

Bon                       moyen                      insuffisant                                                              

- Les notions et concepts sont en relation avec  les objictifs. affichés et 
ont été clairement définis . 

- Les thémes sont harmonieusement liés.  
- Le contenu peut être utilisé dans votre activité professionnelle.  
- Pensez-vous avoire  pris part à cette formation ?  
- Vous allez pouvoir mettre en œuvre vos connaissances. 
- Les objectifs pédagogiques ont était raisonnable. 

2. l’animation 

- le rythme des intervenants était raisonnable. 
- La démarche pédagogiques vous a aidé à mieux comprendre les notion 

étudiées  
- La durée des séances est adaptée.  
- La charge des ensignements est convenable. 
- Les notions et concepts étaient-ils convenablement  expliqués ? 

3.appréciation generale 

- Points forts du programme. 
- Points faibles  du programme. 
- Vos commentaires et appréciation sur chacune des journées 

 

 

  

Théme …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
Date………………………………………………………………………………………. 
Animateurs……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

 املتغريات  العبارت املقابلة هلا يف اإلستبيان
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اخنفاض أداء العاملني وتدين روحهم املعنوية -  Q1 

ارتفاع حدة املنافسة بني الشركات-  Q2 

 Q3  .تطور وعي العاملني وزيادة طموحهم وحاجام -

غزو تكنولوجيا املعلومات لكل األعمال والوظائف -  Q4 

زيادة توقعات العمال ء -  Q5 

الدائمإضطراب البيئة اخلارجية ومتيزها بالتغيري -  Q6 

 Q7  .حيرص مجيع أفراد اإلدارة حضور االجتماع باستمرار -

 Q8  .يشارك األفراد يف حتديد أهداف العمل -

.يشترك مجيع أفراد اإلدارة يف صناعة القرار -  Q9 

 Q10  . توجه الشركة إستراتيجيتها حنو احلوار املستمر بني أعضائها -

 Q11  .طاقات ابتكاريه لدى أعضائهاتركز رؤية الشركة على توليد  -

 Q12  .يسود بني أعضاء الشركة اجتاه اجيايب حنو الرغبة يف التمييز -

 Q13  .تؤكد رؤية الشركة على تبادل املعرفة بني أعضائها -

 Q14  .حيتل التعلم املستمر قمة األولويات يف الشركة -

البيئة احمليطة   توجه الشركة أهدافها حنو حتقيق التكيف مع املتغريات اليت تشهدها  -

.ا  

Q15 

 Q16  .حتفز الشركة مشاركة أعضائها يف الدورات التدريبية -

.تتحمل الشركة تكاليف التعلم عن بعد اليت يشارك فيها أعضائها -  Q17 

.من أجل التعلم واالستفادة منهايف الشركة، يناقش العاملون بصراحة األخطاء  -  Q18 
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يف الشركة ،يستطيع العاملون احلصول على األموال واملوارد األخرى لدعم تعلمهم  -

. 

Q19 

 Q20  .يف الشركة خيصص العاملون بعض الوقت للتعلم -

موقعهم   بغض النظر عن) ملاذا( يف الشركة يصغي العاملون على إثارة األسئلة  -

    .الوظيفي

Q21 

 Q22  .يف الشركة يذكر العاملون وجهات نظرهم ويستفيدون أيضا من رأي اآلخرين -

.يف الشركة تستخدم فرق العمل حلل املشكالت اليت تواجه اإلدارة -  Q23 

.تلجأ الشركة الستخدام فرق العمل يف جمال وضع اخلطط اإلستراتيجية -  Q24 

بالتساوي بغض النظر عن وظائفهم ثقافام أو يف الشركة يتعامل أعضاء الفريق  -

.أي اختالفات أخرى  

Q25 

يف الشركة يركز أعضاء الفريق على مهمتهم كمجموعة وكيف ميكن أن تعمل  -

.اموعة بشكل جيد  

Q26 

يف الشركة يغري األعضاء آرائهم نتيجة ملناقشات اموعة أو املعلومات اليت مت  -
.مجعها مؤخرا  

Q27 

 Q28  .تستخدم الشركة االتصاالت بشكل اعتيادي -

تسهل الشركة لألفراد العاملني عملية احلصول على املعلومات املطلوبة بسرعة  -

  .يف آي وقت وسهولة

Q29 
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 Q30  .حتتفظ الشركة ببيانات حديثة عن مهارات العاملني -

.املتوقع تبتكر الشركة النظم لقياس الفجوة بني األداء احلايل و األداء -  Q31 

تتيح الشركة الدروس و الدورات  التعليمية جلميع العاملني -  Q32 

تقيس الشركة النتائج اخلاصة بالوقت و املوارد اليت أنفقت على التدريب -  Q33 

متيز إدارة الشركة األفراد على أساس املبادرات اليت يقدمها كل منهم خلدمة  -
-  . الشركة  

Q34 

العاملني على مبدأ مشولية التفكري عند معاجلة املشكالت املختلفة اليت تشجع الشركة 
.تواجههم يف مواقع العمل  

Q35 

.تتعاون الشركة مع اجلهات اخلارجية من اجل تبادل املنافع -  Q36 

 Q37  .املساعدة يف رفع قدرات ومهارات العاملني -

. حتسني كفاءة أداء الشركة -   Q38 

أداء الشركةزيادة فعالية  -  Q39 

 Q40  .الدقة يف اجناز العمل -

 Q41  .السرعة يف اجناز العمل -

حتفيز العاملني على اإلبداع واالبتكار -  Q42 

املساعدة على زيادة قدرة الشركة على التكيف مع بيئتها املتغرية  -  Q43 

 Q44  .رفع احلصة السوقية للشركة -
 

وصول املعلومات إىل العاملني يف كافة املستويات توفري نظام معلومايت يضمن  -
.اإلدارية  

Q45 
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:ملخص   
حدإتعد اليقظة اإلستراتيجية   المفاهيم الحديثة في علوم التسيير فهي أسلوب منظم في اإلدارة  ى 

اإلستراتيجية للمؤسسة ، تركز على تحسين تنافسيتها من خالل التتبع و المراقبة و التحليل للمحيط 
العلمي و التقني ، التكنولوجي و المؤثرات االقتصادية الحاضرة و المستقبلية الكتشاف الفرص المتاحة 

المحتملة و كل هذا في طابع استباقي تطوعي و بالتالي فاليقظة اإلستراتيجية توفر  و التهديدات
للمؤسسة معلومات إستراتيجية حول ما يحدث أو سيحدث في محيطها ، و انطالقا من هذه المعلومات 

تقوم المؤسسة بإجراء تغييرات حتى تتماشى و المستجدات الخارجية ،و التغيير يعني االنتقال من وضع 
قائم إلى وضع آخر مستهدف أفضل من خالل إجراء تعديالت في عناصر العمل التنظيمي ،كأهداف 
اإلدارة ،أو سياستها و أساليبها في محاولة لحل مشاكالت التنظيم أو إليجاد أوضاع تنظيمية أفضل و 

.  ة بهاأكثر كفاءة ،أو إليجاد توافق أكبر بين وضع المؤسسة و الظروف البيئية المستجدة المحيط  

نظام معلوماتي ، اليقظة اإلستراتيجية، بيئة المؤسسة،التغيير  :الكلمات المفتاحية  
Résumé : 
La veille stratégique est considérée comme l'un des concepts modernes de science de gestion . Or 
c'est une approche structurée de gestion stratégique de l'institution .Elle est axée sur l'amélioration 
de la compétitivité à travers le suivi, le contrôle et l'analyse de l'environnement scientifique, 
technique et technologique ainsi que les influences économiques actuelles et futures afin de 
découvrir toute opportunité potentielle ainsi que les menaces probables tout ceci dans un cadre 
proactif volontaire. Donc la veille stratégique procure des informations stratégiques à l'institution 
concernant ce qui se passe au présent, et à l'avenir dans son environnement. A partir de ces 
informations l'institution effectue des changements, afin d'être compatible avec les rénovations 
extérieures. Le changement signifie le passage d'un état actuel à un autre état ciblé meilleur à travers 
des modifications sur les éléments de travail structuré,par exemple les objectifs de l'administration , 
sa politique, ses méthodes,ses essais pour résoudre les problèmes d'organisation ou de trouver de 
meilleures positions plus compétentes et plus efficaces, ou de trouver une cohérence meilleure entre 
la position de l 'insti tution et les conditions environnementales qui  l 'entourent.  
Mot clé : Système d'information, La veille stratégique, Environnement de l'entreprise, Changement.  
Abstract  :  
Strategic see sight is considered as one of the most recent concepts in management sciences .In fact, 
it is an organized style in strategic management of an institution . Strategic see sight focuses on 
improving its competitiveness through: supervising ,controlling ,analyzing scientific , technical and 
technological areas, it also analyses the present and future economic influences to discover the 
offered opportunities and the possible threats in a proactive voluntary type. Therefore, strategic see 
sight provides the organization with strategic information   about what is happening or what will 
happen in its area. From these information, the institution makes some changes in order to conform 
with foreign updates. In this context, the change means moving from an upright position to another 
better targeted position. This is done through making amendments in elements of regulatory work, 
such as administration targets or its policies and methods in trying to solve the problem of 
regulation, or to find better and  more sufficient regulatory situations, or to find greater consistency 
between the situation of the institution and the renewed environmental conditions surrounding it. 

  

Keyword : Information system , Strategic see sight, Environnement ,Change . 


