
 

 

4-قام العتيبي عام )1002( 
بإعداد نموذج للمنظمة المتعلمة يتكون من 
 ثالثة أنظمة فرعية للمنظمة المتعلمة هي:

: نظام البناء التنظٌمً  .2

 وٌتضمن ثمانٌة أبعاد 
)هوٌة المنظمة ، رؤٌتها، 

استراتٌجٌتها، بناؤها الهٌكلً، 
لمنظمة، نظامها، العاملون با

 المهارات، أهداف العاملٌن(.
: وٌتضمن أربعة  التعلمنظام  .2

أبعاد هً )التوجه نحو 
التعلم بالمنظمة ، إدارة 

مستوٌات التعلم و المعرفة ، 
أنواعه، تسهٌالت التعلم 

 المتوافرة بالمنظمة(.
: وهً القٌم الثقافة االجتماعٌة .3

والمعتقدات والعادات التً 
ؤثر فً طرٌقة التفكٌر ت

والتصرف والتفاعل مع اآلخر 
ومع العالم الخارجً ، وهً 

مصدر أولً لثقافة المنظمة ، 
وتؤثر على الممارسات 

اإلدارٌة واألنشطة التنظٌمٌة 
 مثل التعلم.
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Model Marquardt 
 
 

 توصل ماركواردت

Marquardt  إلى نموذج

م 2991للمنظمة المتعلمة عام 

 :هيخمسة أنظمة من يتكون 

 

 التعلم 
 التنظٌم 

 األفراد 
 المعرفة 

 التقنٌة 
 

 Marsick وواتكنزنموذج مارسك  -2
and Watkins Model 

 

 Peterنموذج بٌتر سٌنج   -1
Senge Model 

 

 قدمت كل من مارسك وواتكنز

Marsick & Watkins ام ع

م نموذجاً متكامالً للمنظمة 1993

 من سبعة أبعادتعلمة مكون الم
 متمثلة فً:

  خلق فرص للتعلم
 المستمر

  تشجٌع االستفهام
 والحوار

  تشجٌع التعاون والتعلم
 الجماعً

  تمكٌن العاملٌن لجمعهم
 نحو رؤٌة مشتركة

  أنظمة لمشاركة إنشاء
 المعرفة والتعلم

  ربط المنظمة بالبٌئة
 الخارجٌة

 .القٌادة اإلستراتٌجٌة 
 

ُوِضَع هذا النموذج بواسطة بٌتر سنج 

(Senge عام )ٌعد  م والذي1991

مبتكر فكرة المنظمة المتعلمة, وقد 
 لمنظمةلوضع سنج خمسة أسس 

 :متعلمة وهًال
القدرة  : .1 التنظٌمًالتفكٌر 

على تكوٌن رؤٌة واضحة 
 للعالقات المتداخلة للنظام.

مدى توافر  : .2 التمٌز الذاتً
براعة شخصٌة تعزز 
الدوافع الذاتٌة للتعلم 

المستمر عن كٌفٌة تأثٌر 
 أفعالنا على البٌئة المحٌطة.

أي مدى  : .3 النماذج الذهنٌة
االنفتاح المطلوب بٌن 

 العاملٌن.
أي :  .4 الرؤٌة المشتركة

ة التزام العاملٌن حول الرؤٌ
المؤسسٌة وكٌف ٌنظرون 
إلى مستقبل المنظمة بشكل 

 متشابه.
القدرة :  .5 التعلم الجماعً

 على العمل بروح الفرٌق.
 

 (5ة)نماذج المنظمة المتعلم
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 للمنظمة المتعلمة مكون من خمسة أبعاد وهً:م نموذجاً 2001عام  Moilanenاقترح ماٌلونٌن
 

وٌقصد بها مدى سعً قٌادة المنظمة إلى وضع الهٌاكل واألنظمة والعملٌات التً تساعد األفراد وتشجعهم على تطوٌر  الدوافع المحركة:.1
 عترض سبٌل االستفادة من معارفهم وخبراتهم.مهاراتهم فً عملٌات التعلم، وتزٌل العوائق التً من الممكن أن ت

المنظمة، كما تشٌر إلى ارتباط أهداف المنظمة  تكون مرتبطة بإستراتٌجٌة  مدى وجود رؤٌة تنظٌمٌة وأهداف مشتركة،:  تحدٌد الهدف.2
 برغبة األفراد فً تعلم مهارات وأشٌاء جدٌدة.

على طبٌعة البٌئة التنظٌمٌة الداخلٌة ومدى وجود العوامل التً تساعد األفراد على تصحٌح نماذجهم  للتعرف: االستطالع واالستفهام .3
 الذهنٌة وتحسٌن مستوى تعلمهم الفردي والجماعً.

العمل وكٌفٌة مدى استخدام األسالٌب المناسبة التً تمنح األفراد فرًصا للتعلم، وتعمل على تعزٌز عملٌة التعلم ضمن فرق  :التمكٌن .4
 االستفادة من معارف األفراد وخبراتهم.

وٌعنً االهتمام بنتائج التصرفات واألعمال التً تتالءم مع خطط التطوٌر التنظٌمً، ومدى إفساح المجال لفرق العمل بتقٌٌم  :التقٌٌم .5

ٌُا.  2001) نتائج أعمالها ذات


