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ملخص
 فبعُدا عً حخمُت،وظعى مً دالٌ َرٍ الدزاطت لخجاوش الوابع الىظسي البحذ إلاىكىع اإلاىظمت اإلاخعلمت
 حاءث الدزاطت وبداع ػائي ًسوم جىفير بيُت جإطع لهرا الىمى،الدظلُم بمفهىم أو آدس للمىظمت اإلاخعلمت
، اللُادة الخحىٍلُت، الهُيل الخىظُمي اإلاسن:الخىظُمي مً دالٌ حملت مً اإلاظخلصماث الحاطمت اإلاخمثلت في
. ئدازة الاحخىاء العالي، الخمىين الخىظُمي، ؿىاع اإلاعسفت،الثلافت الخىظُمُت الخىُفُت
. مظخلصماث ججظُد اإلاىظمت اإلاخعلمت، الخعلم الخىظُمي، اإلاىظمت اإلاخعلمت،:الكلمات املفتاحية

Abstract
We seek through this study to transcend the purely theoretical nature of the
subject of the Learning organization. Apart from the inevitability of recognizing one
concept or another of the Learning organization, the study offer aims to provide an
infrastructure that was established or even sought for this organizational pattern
through a number of critical Requirements. as follows:

-

Flexible organizational structure.
Transformational Leadership.
Adaptive organizational culture
Knowledge Workers .
Organizational empowerment.
High containment management.

Keywords: Learning Organization, Organizational Learning, The Requirements Of
Applying Learning Organization, Flexible organizational structure, organizational
culture.
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ملدمة
أظهسث معوُاث علد الدظعُيُاث مً اللسن اإلاىـسم جـاعد الاَخمام باإلاعسفت واإلافاَُم اإلاسجبوت بها
جصامىا مع حعدد وجىىع اإلالامين اإلاعسفُت هىدُجت حخمُت للخوىز الخىىىلىجي اإلاترافم واحخدام اإلاىافظت في مُادًً
ألاعماٌ ،فلال عً شٍادة حالت عدم الخأهد البُئي.
فسق ول َرا واكعا معلدا ومخولباث مخالحلت لم ٌعد مً اإلامىً على اإلاىظماث (على ادخالف أهىاعها
ومجاالث وؼاهها) بمفاَُمها وأطالُب حظُيرَا الخللُدًت مجازاتها .مما أجاح اإلاجاٌ لظهىز ػيل حدًد مً
اإلاىظماث الظاعُت الطدؼساف اإلاظخلبل ،وجىسَع اإلاعسفت ،وفسق ههج الخحظين اإلاظخمس ،ئًماها بأنها -اإلاعسفت-
كمان السٍادة والخميز اإلاسَىن بمدي الاطخعداد واللابلُت لخلم وججظُد الادخالف ؤلاًجابي عً اإلاىافظين (اإلايزة
الخىافظُت).
على حخمُت فلظفت "اإلاىظمت اإلاخعلمت" هىهج حظُيري في ظل زَاهاث اإلاعسفت وججلُاتها الخىظُمُت ،احظمذ
الاحتهاداث الفىسٍت بدىمُى اإلافهىم أهثر مً الظعي لالطترػاد والداللت علُه .وذلً مً دالٌ حملت مً اإلاعاًير -
التي ًمىً أن ججخمع أو جخفسق -اللامىت على هحى الخأهُد ججظُدٍ أو على ألاكل الظعي ئلى ذلً.
بىاء على ما طبم طدىاكؽ َرٍ الىزكت البحثُت ئمياهُت الخأطِع الفعلي للمىظمت اإلاخعلمت مً دالٌ
حملت مً مظخلصماث جفعُل َرا الؼيل الخىظُمي الهادف للسٍادة ،واإلاىخهج لالحترافُت الخىظُمُت الؼاملت ،مً
دالٌ ؤلاػيالُت الخالُت:
هل يؤدي التأسيس الفعلي ملستلشمات ثجسيد املنظمة املتعلمة إشكاالت ثنميط املفهوم؟
إلاىاكؼت ؤلاػيالُت جخلمً الدزاطت اإلاحاوز الخالُت:
 أوال :اإلاىظمت اإلاخعلمت :احتهاداث كبى اإلافهىم. زاهُا :اإلاىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُمي :أًت عالكت؟ زالثا :مظخلصماث ججظُد اإلاىظمت اإلاخعلمت.أوال :املنظمة املتعلمة ) :(Learning Organizationاجتهادات ضبط املفهوم
ٌعد  Peter Singeأوٌ مً وهً مفهىم "اإلاىظمت اإلاخعلمت" في الفىس ؤلادازي .وذلً في دلم البحث عً
أطالُب ئدازٍت هفُلت بالخـدي للخؼيراث الحاؿلت ببِئت ألاعماٌ -حُنها .-ذلً أن حؼير مالمح البِئت اطخىحب
حؼيرا مىاشٍا على مظخىي الفىس الخىظُمي.
للد أطع  Singeإلافهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت وأبعادَا في بداًت حظعُيُاث اللسن اإلااض ي ،وذلً على طبُل
حعظُم فسؾ اإلاىظماث في البلاء وشٍادة كدزاتها الخىافظُت ،في بِئت لم ٌعد وافُا فيها أن حعِؽ/جبلى اإلاىظماث
فلى ،بل ًخحخم عليها أن جخعلم لخبلى "الخعلم للبلاء" ) ( ( Survival Learningهىفل  ،6102ؾ.)26.
.3

املنظمة املتعلمة :محورية التعلم

عسف مىكىع "اإلاىظمت اإلاخعلمت" مىر حظعُيُاث اللسن اإلااض ي شدما هبيرا فُما ًذف احتهاداث محاولت
كبوه مفاَُمُا للىؿىٌ ئلى مفهىم ًحخمل الؼمىلُت والخعمُم ،وفُما ًلي بعم مً َرٍ اإلاحاوالث.
عسفها  Peter Singeفي هخابه الؼهير "البعد الخامع" ( )Fifth Disciplineعلى أنها" :اإلاىظمت التي حعمل
باطخمساز على زفع كدزاتها لدؼىُل اإلاظخلبل اإلاسػىب ،وبالخالي ئمياهُت الخيبإ بالخؼُير والاطخعداد له؛ فهي جلً
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اإلاىظمت التي حعمل على اهدظاب كدزاث جمىنها مً الخعامل مع الخعلُد .باإلكافت ئلى مىح العاملين كدزا مً
اإلاسوهت في الخفىير ،مما ًىلد لديهم الدافع والومىح للعمل بؼيل حماعي البخياز هماذج وهسق حدًدة للخفىير"
(محمد  ،6102ؾ).01.
هما وضح  Marquardtفي حعسٍفه للمىظمت اإلاخعلمت بأنها" :اإلاىظمت التي جخعلم بلىة وبؼيل حماعي،
وحظخفُد مً الخوىزاث الخلىُت الهدظاب اإلاعسفت ،وئدازتها ،واطخذدامها بؼيل أفلل لخخىُف مع ظسوف
البِئت اإلاخؼيرة" (ػسبخجي  ،2010ؾ.).44.
فُما زأي  Foleyبأنها" :حىاهب زلافُت مخىاطبت (زؤي ،كُم ،همىحاث ،طلىهُاث) جدعم محُى الخعلم
بفلل ما جخبىاٍ مً ئحساءاث حشجع حعلم وجوىٍس ألافساد ،مً دالٌ جحدًد احخُاحاث الخعلم وجِظير طبل
بلىػه بفلل ما لها مً حىاهب َُيلُت حظمح وجدُح اطخمسازٍت الخعلم" (بً شزعت  ،2014ؾ. )91.
عسفذ أًلا بأنها" :اإلاىظمت التي حعلم وحشجع الخعلُم بين أعلائها ،وجسوج جبادٌ اإلاعلىماث بين العاملين
ومً زم دلم كىة عمل أهثر معسفت ،ما ًإدي ئلى دلم مىظمت مسهت للؼاًت ،حُث ًلبل العاملىن على ألافياز
الجدًدة وٍخىُفىن معها وٍدبادلىنها مً دالٌ زؤٍت مؼترهت" (ؿلس  ،2003ؾ.).131.
ول الخعازٍف اإلاروىزة -وما لم ًدظع اإلاجاٌ لرهسَا -حؼترن –ػالبا -في جىؿُفها للمىظمت اإلاخعلمت على
أنها اإلاىظمت اإلاسجىصة على الخعلم اإلاظخمس والاطدثماز اإلاعسفي(اهدظاب ،دلم ومً زم وؼس اإلاعسفت ) بخوىَع
الخىىىلىحُا لبلىغ أَدافها اإلايؼىدة ،الاطخجابت بمعسفُت عالُت على الخؼيراث اإلاحُوت بها .لىً َرٍ الخـائف
–على محىزٍتها -ال جىفل ججظُد "اإلاىظمت اإلاخعلمت" ما لم حظدىد لجملت مً العىامل الحاطمت (َُيلُت ،كُمُت،
بؼسٍت ،)...جسطم وجحدد بدكت مالمح "اإلاىظمت اإلاخعلمت" ،أو اإلاىظمت الظاعُت لبلىغ مـاف الخعلم الخىظُمي .لرا
ًجب الدظلُم بأن اإلاىظمت اإلاخعلمت لِظذ همىذحا مىحدا بل هي مجمىعت دـائف ومعاًير جىفل جحلم
ألاَداف اإلاسحىة مً َرا الؼيل مً الخىظُم ،ولما جىافس ألاهثر حظما منها شادث فسؾ ججظُدٍ.
.8

خصائص املنظمة املتعلمة

حدد  Brandtجىلُفت مً الخـائف واإلاميزاث اإلامىً الاطخعاهت بها لالطترػاد على مفهىم "اإلاىظمت
اإلاخعلمت" وهي والخالي( :البؼدادي ،ؾ ؾ .)06-06
-

اإلاىظمت اإلاخعلمت جمخلً َُيل جىظُمي جحفيزي ًحث على الظلىن الخىُفي.
اإلاىظمت اإلاخعلمت جمخلً ئزادة الخحدي وأَداف حظعى لخحلُلها.
اإلاىظمت اإلاخعلمت ججمع ،حعالج وحعمل بمعسفت وبؼيل ًخىافم وأَدافها( .جوىَع اإلاعسفت أو ئدلاع
اإلاعسفت لألَداف اإلاسحىة)
جمخلً اإلاىظمت اإلاخعلمت أطع معسفت جىظُمُت وعملُاث لخلم ألافياز الجدًدة.
َىان عملُت جبادٌ مظخمسة للمعلىماث بين اإلاىظمت وبِئتها الخازحُت.
جحـل اإلاىظمت اإلاخعلمت –وتهخم -بالخؼرًت الساحعت مً بِئتها الدادلُت والخازحُت.
َىان عملُاث ئعادة هظس ومساحعت مظخمس للعملُاث ألاطاطُت في اإلاىظمت اإلاخعلمت.
جمخلً اإلاىظمت اإلاخعلمت زلافت جىظُمُت داعمت ومظاهدة للخعلم الخىظُمي.
اإلاىظمت اإلاخعلمت جىظُم مفخىح ،مخفاعل مع بُئخه الخازحُت.
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وٍلُف  Marquardtأن اإلاىظمت اإلاخعلمت جخـف بما ًلي( :حىادي  ،5662ؾ.).05.
جىكع الخؼيراث البُئُت وئمياهُت الخىُف معها.
الخوىٍس اإلاظخمس للعملُاث وؤلاحساءاث والخدماث اإلالدمت للعمالء.
العمل على هلل اإلاعسفت دادل اإلاىظمت والخعاون مع اإلاىظماث ألادسي على هللها بظسعت وَظس.
الاطدثماز ألامثل إلاىازدَا البؼسٍت وفي حمُع مظخىٍاث اإلاىظمت.
العمل على الخحظين والخحفيز اإلاظخمس لجمُع العاملين في اإلاىظمت.
الترهيز على اطخلواب أفلل الواكاث البؼسٍت اإلاإَلت وكمها ئلى اإلاىظمت.

-

واهذ َرٍ حملت مً الخـائف الدالت على "اإلاىظمت اإلاخعلمت" ،كد ًخىافس بعلها أو ولها بىُان جىظُمي
ما لُيىن "مىظمت مخعلمت" .ومً أحل جىافس الخـائف الظابلت ًلخض ي الخحىٌ مً اإلاىظمت الخللُدًت ئلى
اإلاىظمـت اإلاخعلمت "الخحىٌ مً الهُاول العمىدًت ئلى ألافلُت ،ومً اإلاهام السوجُيُت ئلـى أدواز الخمىين .ومً أهظمت
السكابت السطمُت ئلى مؼازهت اإلاعلىماث .ومً ئطتراجُجُت اإلاىافـظت ئلـى ئطتراجُجُت الخعاون .ومً الثلافت
اإلاخـلبت ئلى الثلافـت اإلاخىُفـت (أبى حؼِؽ  ،5666ؾ.).933.
وٍجمع أػلب الباحثين على أن حروز اإلاىظمت اإلاخعلمت جسحع ئلى عهد مدزطت ؤلادازة العلمُت ( Scientific
 )Managementوباللبى ئلى ئطهاماث  Henri Fayolو  frederick taylorاللرًً أهدا على كسوزة حعلم العامل
لُىجص عمله على أهمل وحه .ذلً أن للعامل مهازاث جمىىه مً أن ٌظهم في جوىٍس اإلاىظمت (وشوش ،2013
ؾ.).24.
ئذن ،فالدظلُم بأن الخعلم ًصٍد مً فسؾ هفاءة وحىدة العمل كدًمت جازٍذُا لىً اإلالامين جذخلف؛
فالخعلم الري عىاٍ ً taylor & Fayolذخلف ولُا عً الخعلم الخىظُمي اإلاعسوف حالُا باإلالمىن .هما بىُفُت
جحـُله ،ؿُاهخه والاطدثماز فُه وحتى بالؼاًت مىه .حُث لم ٌعد وافُا للمىظماث "أن حعِؽ" ()To survireأو ما
ٌظمى "الخعلم للبلاء" ،لىً اإلاولىب منها -لدظخمس وجبلى" -الخعلم اإلاخىُف" ( ،)Adaptive Learningبل ألاهثر مً
ذلً أن ًسبى "الخعلم اإلاخىُف" ب ـ "الخعلم الخجمُعي" أو "الخىلُدي" ( .)Generative Learningوَى الري مً
ػأهه حعصٍص فسؿها الخىظُمُت هحى الاكخداز اإلاعسفي ومً زم ؤلابداع والسٍادة (السػدان  ،2011ؾ.).502.
ثاهيا :املنظمة املتعلمة والتعلم التنظيمي :أية عالكة؟
ئن البحث في هبُعت العالكت بين "اإلاىظمت اإلاخعلمت" و "الخعلم الخىظُمي" ًلخض ي مىا ؤلاحاهت بالخعسٍف
للمفهىمين ،طبم الخعسق إلافهىم اإلاىظمت اإلاخعلمت ،وفُماًلي بعم احتهاداث حعسٍف "الخعلم الخىظُمي".
.1

مفهوم التعلم التنظيمي ()Organizational Learning

عسف  Simonالخعلم الخىظُمي بأهه " :الىعي اإلاخىامي باإلاؼىالث الخىظُمُت والىجاح في جحدًد َرٍ
اإلاؼىالث وعالحها مً كبل ألافساد العاملين في اإلاىظماث ،بما ًىعىع على عىاؿس ومذسحاث اإلاىظمت ذاتها"
(الىجاش ي  ،2017ؾ .)10.فهي العملُت "الخـي حـظهل جوـىیس زؤي حدیـدة وعسكـها مـً دـالٌ اطـتراجیجیاث
وئحساءاث حدیــدة ،وممازط ــت وجوبی ــم ألافىــاز اإلاىخ ــظبت حـدیثا لخجعــل دوزة الــخعلم وامل ــت .عملی ــت اط ــدثماز
دب ـساث وججـازب اإلاىظمـت وألافساد العـاملين بهـا ،وزؿـد اإلاعلىمـاث الىاحمـت عـً َـرٍ الخبـساث والخجـازب فـي
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ذاهـسة اإلاىظمت ،زم مساحعتها مً حين ألدس لالطخفادة منها في حـل اإلاـؼىالث الخـي جىاحههـا"( .العبُدي والجبىزي
 ،2014ؾ.)234.
وعسف  Thomas & Alleالخعلم الخىظُمي على أهه" :العملُت التي جإدي ئلى حعلم اإلاىظمت وبؼيل مظخمس".
(الخؼالي وجمُم  ،2008ؾ .)196.هما زأي  Duguidأن الخعلم الخىظُمي َى "عملُت جدفم للمعسفت مً ؤلادزان
والفعل الفسدًين ،ئلى جذصًٍ اإلاعسفت اإلاخجلى في اإلامازطاث الخىظُمُت"( .الحىُم والخفاجي  ،6115ؾ.)54.
مً دالٌ العسق الظابم إلافهىم الخعلم الخىظُمي ًخطح أن مفهىم الخعلم الخىظُمي ٌعجى بصٍادة فسؾ
الاكخداز اإلاعسفي للمىظماث لتزوٍدَا بيل ممىىاث الخىُف وبِئتها اإلادظمت بالخؼير اإلاظخمس.
.8

التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة :حدود ارثباط أو مكامن التفزكة؟

ججمع ألادبُاث ؤلادازٍت على الخمُيز بين مفهىمي اإلاىظمت اإلاخعلمت والخعلم الخىظُمي ،وٍمىً اًجاش حدود
الازجبان وميامً الخفسكت بين اإلافهىمين للبى هبُعت العالكت بُنهما ،فُما ًلي( :هىفل  ،6102ؾ.ؾ.)24-23.
 مً حُث هبُعت اإلافهىمٌ :ؼير الخعلم الخىظُمي ئلى العملُت التي حعمل على جىفير البِئت اإلاىاطبت لخعلم حمُعألافساد وبيل اإلاظخىٍاث .أما اإلاىظمت اإلاخعلمت فهي اإلايان الري ٌعمل بؼيل كىي وحماعي على جوىٍس هفظه
وألاَداف اإلاىىهت به وبمعسفت عالُت.
 مً حُث ؤلاهاز الفىسيٌ :ؼير الخعلم الخىظُمي ئلى الىُفُت ( ،)Howأي ئلى اإلاهازاث والعملُاث التي جلىد ئلىالخعلم .أما اإلاىظمت اإلاخعلمت فخلىم بالترهيز على بيُت العملُت الخعلُمُت ( ،)Whatأي مباديء ودـائف
اإلاىظماث التي جخعلم وىحدة حماعُت.
 مً حُث مجاٌ الاَخمام :الخعلم الخىظُمي ًسهص على الجاهب ألاوادًمي الىؿفي ،أما اإلاىظمت اإلاخعلمت فُؼلبعليها الوابع العملي اإلامازطاحي.
وٍرَب عدد مً الباحثين في الخفسٍم اإلافهىمين ئلى اإلالابلت بين عملُت واإلاىخ ؛ ئذ أن اإلاىظمت اإلاخعلمت هي
ؿىزة للهدف اإلايؼىد ،بِىما الخعلم الخىظُمي ًخملً العملُاث الدًىامُىُت اإلاولىبت لصٍادة الظعت ؤلادزاهُت
للمىظمت (الاكخداز اإلاعسفي)( .الؼىوي  ،2016ؾ.)75.
أهد  Marquardtعلى أن العالكت بين الخعلم الخىظُمـي واإلاىظمت اإلاخعلمت عالكت مبيُت على الاحخىاء حُث
جسهص ألاديرة اَخمامها على دلم بِئت جىظُمُت حعلُمُت ،وحعمل باطخمساز على جوىٍس هفاءاث أعلائها بما ًإدي
ئلى جحلُم الىخائ اإلاسػىبت (عبُداث  ،2015ؾ.)36.
واضح أن العالكت بين اإلافهىمين جحخمل الازجبان أهثر مً البحث عً ميامً الخفسكت؛ فهي عالكت ازجبان
طببي فأحدَما ًفض ي لألدس ،لخيىن الىدُجت الحخمُت للخعلم الخىظُمي هي الخأطِع للمىظماث اللابلت للخعلم،
وان اإلاىظمت اإلاخعلمت هي الحاكىت الحافصة واإلاىخجت للخعلم الخىظُمي .فاذا وان الخعلم الخىظُمي َى مـدز اللُم
واإلاهازاث التي ججعل مً الخعلم كُمت ملافت للعمل في ول اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت بمىظماث الخعلم ،فان مىظماث
الخعلم دصاهاث جىظُمُت فائلت اإلاعسفت جىسض للخعلم وحظدثمس في هىاججه على هحى مظخدًم.
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ثالثا :مستلشمات ثجسيد املنظمة املتعلمة
هحاوٌ في َرا اإلاحىز الخأطِع لجملت مً اإلاظخلصماث الىفُلت ببىاء "مىظمت مخعلمت" وأهثرَا داللت على
مدي حعلمُتها ،والتي حعجى بأهثر الجىاهب الخىظُمُت حظما .وهسؿد على اإلاظخىي الهُىلي الهُيل الخىظُمي اإلاسن
هأحد أَم العىامل الهُيلُت داللت على اإلاىظمت اإلاخعلمت ،ومظاَمت في ججظُدَا .وعلى مظخىي اللُادي جيىن
اللُادة الخحىٍلُت –الحافصة -عامال حاطما لخعظُم فسؾ جحىٌ اإلاىظمت مً مىظمت جللُدًت ئلى مىظمت مخعلمت.
باإلكافت ئلى اإلاظخىي اللُمي اإلاجظد في الثلافت الخىظُمُت ذاث الوبُعت الخىُفُت باعخبازَا عامال محفصا
لخجظُد اإلاىظمت اإلاخعلمت 3أما على اإلاظخىي البؼسي فُعد ؿىاع اإلاعسفت أَم اإلاىحىداث الخىظُمُت محىزٍت في
الظعي لخجظُد اإلاىظمت اإلاخعلمت .وعلى مظخىي الظُاطاث والاطتراججُاث فُيىن الخفىٍم أو الخمىين
الخىظُمي وطُاطت الاحخىاء العالي أَم الاطتراججُاث الخىظُمُت مظاَمت في اإلاض ي هحى حعلمُت اإلاىظماث.
 .3الهيكل التنظيمي املزن Flexible Structure
ٌعجي الهُيل الخىظُمي ؿىزة اإلاىظمت أو ػىال ًىضح بالسطم وافت الىظائف السئِظت والىحداث ؤلادازٍت
والعالكاث التي جسبى جلً الىحداث ببعلها البعم ،وهرا دوىن الظلوت واإلاظإولُت التي جسبى بين أحصاء
اإلاىظمت ،وألابعاد ألافلُت لىواق ؤلاػساف .بما ٌعجي أن الهُيل الخىظُمي ٌعبر عً الىظام السطمي لللىاعد
واإلاهام والعالكاث الظلوىٍت التي جخحىم بأطالُب حعاون اإلاسؤوطين وهُفُت اطخذدامهم للمىازد مً أحل جحلُم
ألاَداف الخىظُمُت بيل جفىق وجميز .وبالخالي فىجاح اإلاىظمت في بىاء َُيل جىظُمي مخميز ًخىكف على كدزتها على
ئًجاد بِئت عمل مىاطبت ،وجحلُم دزحت عالُت مً اإلاىائمت والخوابم بين َُيلها الخىظُمي وأَدافها( .بىطالم
 ،5662ؾ ؾ.)77-77.
هدُجت للخؼيراث اإلادظازعت التي حدزذ –وماشالذ -ببِئت ألاعماٌ والخوىز في الجاهب الخىىىلىجي ،فان
العدًد مً اإلاىظماث أؿبحذ جدبجى وبؼيل واطع ػىال حدًدا مً الهُاول ٌظمى الهُيل العلىي أو الهُيل
اإلاسن ،الري ًخمخع بدزحت كلُلت مً اإلاسهصٍت والسطمُت وبدزحت هبيرة باإلاسوهت والخفاعل .فالهُاول البد مً
حؼىُلها باإلاىظماث لبىاء وحشجُع الابخيازاث وجبادٌ اإلاعسفت وجخدفم فيها الاجـاالث واإلاعلىماث بحسٍت في ول
أزحاء اإلاىظمت (وشوش  ،5669ؾ.)06.
یىاطب الھیيل الخىظُمي اإلاسن البیئت الدًىامُت ،ویخـف بذوىن اجـاٌ طلظت وجذـف عمل ػير
واضح وػير محدد ،وواحباث ػير محددة .وٍيىن الاجـاٌ أكسب لالطدؼازة مىه إلعواء ألاوامس .ویخـف ھرا
ً
الھیيل بأهه بظیى وظبیا ،وػير زطمي ،وال مسهصي یمىح ألافساد حسیت جـسف واطعت في أداء مھماجھمً( .ىطف،
ؾ.)563.
ئن الهُيل الخىظُمي اإلاسن أحد أهثر العىامل حظما للخحىٌ هحى اإلاىظمت اإلاخعلمت؛ ففي ظل َرٍ البِئت
ػير اإلاظخلسة وػير اإلاإهدة فان اإلاىظمت الظاعُت للخعلم هي ألاكل زطمُت وألاهثر ال مسهصٍت وألاكدز على الخىُف
(وشوش  ،6102ؾ.)62.
 .8الليادة التحويلية Transformational Leadership

حظخىحب بیئت الخعلم واهدظاب اإلاعسفت أهمىذحا مظخحدزا لللیادة یظدىد ئلى جفىير هظمي ًخولب الخحىٌ
مً ألاػساق ئلى العالكاث ،ومً الىمیت ئلى الجىدة .ما ٌعجي وحىد كائد كادز على مجابھت الخحدیاث
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والخھدیداث ،ومخلبل لفىسة جىطُع مهامه وعدم حـسَا في اإلالامين الخللُدًت للخذویى والخىظیم والخىحیه
والسكابت.
عسف  Burnsاللُادة الخحىٍلُت بأنها عملُت "ٌظعى مً داللها اللائد والخابعىن ئلى النهىق ول منهم باآلدس
للىؿىٌ ئلى أعلى مظخىٍاث الدافعُت " (آٌ فوُح ، 6102ؾ .)02.وحظدىد اللُادة الخحىٍلُت باألطاض على
فلظفت ومفاَُم اللُادة بالخحفيز .ذلً أن اللادة الخحىٍلُىن ًىفسون جحفيزاث ػير اعخُادًت إلاسؤوطيهم
(أجباعهم) جسفع السوح اإلاعىىٍت ،وجيؼى طُادة اللُم ،وجثير الخفىير هحى ئًجاد معالجاث حدًدة وئبداعُت
للمؼىالث الخىظُمُت التي جىاحههم (عباض ،6101ؾ .)03.ئذا ال حعجي اللُادة الخحىٍلُت حظب Feenan
جمسهصا للظلوت ،بل جفىٍم للـالحُاث وجمىين للعاملين لخحلُم هخائ كابلت لللُاض مً دالٌ جحفيزَم
(الصزٍلاث وهىز ،6106ؾ.)1.
في العالكت بين أبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت واللُادة الخحىٍلُت ًإهد الىثير مً الباحثين أن لللُادة الخحىٍلُت
وأبعادَا دوزا مهما ومإزسا في جحلُم أبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت في مإطظاث ألاعماٌ اإلاذخلفت حُث حعمل َرٍ
العالكت الازجباهُت الاًجابُت بين أبعاد اإلاىظمت اإلاخعلمت واللُادة الخحىٍلُت على تهُئت اللُادًين وألاجباع للعمل
معا وجبادٌ اإلاعسفت ،والاطخمساز في الخعلم والترهيز على أَداف مؼترهت في بِئت العمل (الدًجاوي  ،6101ؾ.)65.
.1

الثلافة التنظيمية التكيفية Adaptive Organizational Culture

حعسف الثلافت الخىظُمُت بأنها" :مجمىعت مً اللُم واإلاعخلداث التي جإزس في جفىير العاملين وئدزاههم
وجفظيرَم لألػُاء دادل اإلاىظمت ودازحها ،مما ًىعىع على ممازطاث ؤلادازة وأطلىبها في جحلُم أَداف
اإلاىظمت وئطتراجُجُاتها" ( عخابىت وحخاملت  ،6102ؾ.)211.
بهرا اإلاعجى ،حؼيل الثلافت الخىظُمُت العامل الحاطم الري ًحدد ما ئذا وان اليؼان الخىظُمي دائم
الخوىز بما ًبلؼه دزحاث السٍادة والخميز ،أم أن اإلاىظمت جخدَىز وآًلت ئلى الفؼل (هىز  ،6114ؾ .)2.هما أنها
جإدي دوز اإلاحدد الحاطم لظلىن ول أفساد الخىظُم (بلىبير وبىفوُمت  ،6111ؾ)646.؛ فهي ما ًىظب
اإلاىظمت َىٍتها وٍجظد فلظفتها وجىحهاتها مً دالٌ جصوٍدَا بممىىاث الخىُف مع الخؼيراث البُئُت –الدادلُت
والخازحُت .-حُث حعخبر الثلافت الخىظُمُت الخىُفُت حاكىت اطخدامت الخفىق وؤلابداع باإلاىظمت (مهدًد ،6101
ؾ.)2.
جلعب الثلافت الخىظُمُت دوزا حىَسٍا في جىمُت وجوىٍس اإلاىظماث وبلىػها مـاف السٍادة؛ فهي جمثل
ألاؿل الظلىوي في اإلاىظمت الري ًمىً مً دالله جىكع ألاحدار والخىُف معها .هما أنها اإلاحسن ألاطاس ي
للواكاث واللدزاث ؤلاهخاحُت اإلاسجفعت .وهي هلوت الازجياش للخؼُير الخىظُمي؛ فاذا ما جم ئحدار الخؼُير في ؤلاهاز
اللُمي والظلىوي (زلافت اإلاىظمت) ،فاهه ًيسحب ئلى باقي الجىاهب الخىظُمُت والهُيلُت والخىىىلىحُت (جسوي
وئبساَُم  ،6101ؾ.)612.
.4

صناع املعزفة Knowledge workers

وحه مفهىم مىظماث الخعلم اهدباٍ اللائمين على ئدازة اإلاىظماث ئلى أَمُت ئدازة أؿىلها اإلاعسفُت ،لِظلى
اللىء على مـدز حدًد للمعسفت وَى ما أهلم علُه حظمُت "اإلاعسفت اليامىت" لدي العاملين .جيىن اإلاعسفت
اليامىت في ػيل معسفت ذَىُت ػير مادًت وػير مسجلت ،وال حتى مخاحت .ما فسق حخمُت تهُئت البِئت اإلاىاطبت
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الهدؼافها ،شٍادتها ومً زم جحىٍلها ئلى معسفت جىظُمُت طهلت الخداوٌ والخذصًٍ .ألامس الري حعل مً "ؿىاع
اإلاعسفت" أحد أَم اإلاىحىداث الخىظُمُت على ؤلاهالق.
حؼير أدبُاث الفىس ؤلادازي -على هحى ؤلاحماع -أن مـولح "ؿىاع اإلاعسفت" مً بين أَم اإلافاَُم التي
جحظى بمياهت مسمىكت في دزاطاث باحثي وممازس ي ئدازة ألاعماٌ في ظل الدظلُم بمحىزٍت اإلاىزد البؼسي في
دلم فسؾ للسٍادة والخميز على كىء جداعُاث اإلاىافظت الفائلت ( )Hyper Competationلبِئت ألاعماٌ.
ٌعخبر  Peter Druckerأوٌ مً أوفد مـولح ؿىاع اإلاعسفت ألدبُاث ؤلادازة وذلً في دمظُيُاث اللسن
العؼسًٍ ،وعسفه حُنها بأهه" :الشخف الري ًمخلً معسفت مهمت باليظبت للخىظُم ،وػالبا ما ًيىن َى الشخف
الىحُد الري ًمخلً َرٍ اإلاعسفت وٍمىىه اطخذدامها جىظُمُا" (حمد  ،2017ؾ .)83.وفي محاوالث جدكُلُت
عسف "ؿىاع اإلاعسفت" مً دالٌ ئبساش مجمىع مصاًاٍ؛ ئذ ًخميزون بيىنهم " ًمخليىن مظخىي عاٌ مً مهازاث
الخعلُم ،الواكت ؤلادزاهُت العالُت ،الخفىير ،الخفظير وجىلُف البُاهاث ،الخحىم بخلىُاث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث،
فلال عً اللدزة على اجذاذ كسازاث أهثر فاعلُت" ( العصاوي وَاػم  ،2015ؾ.)128.
ئن عالكت ؿىاع اإلاعسفت باإلاىظماث اإلاخعلمت ػدًدة الازجبان ،ذلً أنها مىظماث ال جخعامل بالعللُت التي
جفترق بأن َىان مً ًفىس وَىان مً ٌعمل ، Thinkers & Doersوئهما جلدم جحدًا ليل أفساد الخىظُم بؼم
الىظس عً مظخىٍاتهم ودبراتهم بأن ٌظهمىا في عملُاث الخفىير والابداع ،بداًت باهدظاب اإلاعسفت وؿىال
لـىاعتها (السػدان  ،6100ؾ.)116.
.5

التمكين التنظيمي Organizational Empowerment

ًثير مىكىع الخمىين ؤلادازي اَخماما هبيرا لدي ممازس ي ؤلادازة ومىظسيها مىر بداًت زماهِىاث اللسن
اإلااض ي ،مً دالٌ الاَخمام أهثر بخذفُم الخدزج البيروكساهي الخللُدي والخىحه هحى حظوُح الهُيل الخىظُمي
(.)Flattening
وٌعسف الخمىين الخىظُمي بأهه "أطلىب ئدازي ٌؼترن مً دالله اإلادزاء وأعلاء الخىظُم آلادسون للخأزير
في عملُت اجذاذ اللساز .بمعجى آدس َى الخعاون في عملُت اجذاذ اللسازاث التي ال جحدد بمىاكع اللىة السطمُت بلدز
ما جحدد بىظم اإلاعلىماث وهظم الخدزٍب ،واإلايافئت واإلاؼازهت في الظلوت وأطلىب اللُادة والثلافت الخىظُمُت"
( .)pp102-108 bruce 2003وٍخم ذلً مً دالٌ عملُت " جـب في اججاٍ شزع الثلت بىفع العامل ،وئػعازٍ
بأهه عامل مهم في جحلُم أَداف اإلاىظمت وزٍادتها ،وأن العاملين على ادخالف مىاكعهم ئهما َم ػسواء لهم
كُمت وأَمُت زفُعت في زطم زطالت اإلاىظمت وججظُد َرٍ السطالت على أزق الىاكع"( .عفاهت  ،2013ؾ.)10.
فالهُيل الخىظُمي اإلاسن وطُلت اإلاىظمت هحى شٍادة فسؾ الاكخداز اإلاعسفي باعخبازٍ أحد أَم اإلاإزساث
اإلاحفصة على جميز ألافياز وئجاحت الفسؾ أمام بسوش وجبلىز الومىحاث الفسدًت ،وحظهُل أطالُب العمل بما ًىفل
الاطخفادة اللـىي مً الواكاث واللدزاث (طُما اإلاعسفُت منها).
.6

إدارة إلاحتواء العالي High Involvement Management

ٌعخبر مددل "ئدازة ؤلاحخىاء العالي" أحد مذسحاث جوىز مفاَُم وملامين ئدازة اإلاىازد البؼسٍت دالٌ
فترة زماهُيُاث اللسن اإلااض ي .وَعبر عً مجمىعت مً الظُاطاث واإلامازطت الاحترافُت إلدازة اإلاىازد البؼسٍت حعجى
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بخوىٍس وجحفيز اإلاىزد البؼسي لصٍادة معدالث هفاءجه وجأَُله مً دالٌ مظخىي عاٌ مً ؤلاوسجام بين العاملين
وبِئت عملهم بوسٍلت ًلتزم فيها العاملين للمىظماث الطدُفاء مخولباث ألاداء العالي وجحلُم اإلايزة الخىافظُت
اإلاظخدامت.
ظهس مفهىم ئدازة الاحخىاء العالي ) (HIMفي بداًت زماهِىاث اللسن العؼسًٍ ،وَعىد الفلل في ظهىز
اإلافهىم ومً زم اهدؼازٍ ئلى  Lawler Waltonو  Beerوعبرا عىه أهران ب ـ "ئدازة ؤلالتزام العالي" High
 .Commitment Managementلُيىها بهرا كد مهدا إلاددل ئدازي حدًد كابل لإلحالٌ محل الىمىذج الخاًلىزي
الري وؿفه  Waltonباإلاددل السكابي .وزأي أن ئدازة الاحخىاء العالي اإلاددل ؤلادازي ألاهثر جىاءمُت للمىظماث
الظاعُت للخعلم إلاا جىاحهه مً مىافظت وعدم جأهد ػدًدًً (وزد وحظً ،ؾ.)86.
الخاثمة
هذلف في ألادير ئلى أن "اإلاىظمت اإلاخعلمت" هي همىح جىظُمي له مً اإلاميزاث والخـائف ما ًىفي إلاىاحهت
جحدًاث وزَاهاث بِئت ألاعماٌ ما حعل مً أمس الخحىٌ ئلُه حخمُت داؿت للمىظماث الظاعُت للبلاء.
ئن أػلب الدزاطاث والبحىر التي جىاولذ مىكىع "اإلاىظمت اإلاخعلمت" لم تهخم بسؿد معاًير ودـائف
ًمىً الاحخيام ئليها للفـل في مدي حعلمُت اإلاىظمت .وحاءث َرٍ الدزاطت همحاولت للخأطِع إلاعاًير اطترػادًت
لخجظُد اإلاىظمت اإلاخعلمت جمىىىا مً الخعسف على اإلاىظمت اإلاخعلمت وامياهُت جحدًد حعسٍف جلسٍبي لها.
اَخمذ الدزاطت بمحاولت الخأطِع لبيُت جمثل وؿفت ازػادًت لخفعُل وججظُد مىظماث الخعلم مً
دالٌ جىلُفت مظخلصماث حاطمت حؼمل زلافت اإلاىظمت التي حشجع على ؤلاكباٌ على اإلاعسفت ،جفاعال ،اهدظابا
ودللا .ومً زم اإلاؼازهت بها مً دالٌ ئدازة علُا-كُادة -جإمً بأن اللُمت اإلالافت للعمل في ظل زَاهاث
اإلاعسفت هي السؿُد اإلاعسفي ،وجىفير َُيل جىظُمي مسن ٌظمح بدبادٌ اإلاعسفت وحؼازهها بين ول أعلاء الخىظُم،
بخىفير مظاحاث جالق لألفساد لخبادٌ اإلاعازف .وجبجي اطتراججُاث حظُيرًت حعجى بخمىين اإلاىزد البؼسي وجحسٍس
هاكاجه ؤلابداعُت .لخيىن اإلاىظمت اإلاخعلمت هي بِئت العمل الاًجابُت والخالكت التي ًخم فيها اطخذدام (اطخؼالٌ)
ول اإلاىاد على جىىعها وحعلدَا في الخبادٌ الفعاٌ للمعسفت بين اللُاداث والعاملين.
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