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 شكر وعرفان

         

عمائه، وأشكره شكر المعترف بمننهالحمد هللا على جزیل ن  

:وأصلي وأسلم على خیر أنبیاء اهللا وعلى اله وصحبه وأولیائه أما بعد  

بالفضل وتقدیرا للجمیل ال یسعنا ونحن وٕاعترافا منا " ، ال یشكر الناسمن لم یشكر اهللا"

:ننتهي من إعداد هذه المذكرة إال أن نتوجه بجزیل الشكر واإلمتنان إلى  

" كعواش عبد الرؤوف" كتوردنا ومشرفنا  األستاذ والذأستا       

على قبوله اإلشراف على هذه المذكرة ولما منحه لنا من وقت وجهد وتوجیه وٕارشاد 

.مل ودعمه إلنجاز هذا الع  

إلى أساتذتنا  األفاضل الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة، والذین مهدوا لنا طریق العلم 

.الوصول إلى هذه المرحلة  فضل علینا إلتمام هذه المذكرة  و والمعرفة وكان لهم ال  

-الطاهیر–كما نخص بالشكر مسؤولي وعمال الشركة اإلفریقیة للزجاج   

و بعید في إنجاز هذا العملقریب إٔالى  كل من ساعدني من و   

ویستجیب إلى شرط البحث العلمي  ،لعات كل هؤالءفأملي أن یرقى هذا العمل إلى تط 

.یصل إلى الغایة التي رسمت له في بدایتهو   
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  :مقدمة

یعرف العالم في اآلونة األخیرة تغییرات وتطورات متزایدة ومتسارعة في نشاطات ومجاالت عدیدة   

ومختلفة، كان لها األثر الكبیر على مختلف جوانب الحیاة من بینها المؤسسات، فالمؤسسة باعتبارها نظاما 

جیة أي أنها تؤثر فیها وتتأثر مفتوحا حسب ما أقرته نظریة النظم، فإنها في عالقة تبادلیة مع البیئیة الخار 

موضوع التغییر التنظیمي اهتماما متزایدا من قبل العدید من الكتاب والباحثین وذوي اإلختصاص نال . بها

بالبحث والتحلیل لدوره الفاعل في دیمومة المؤسسات ونجاحها واستمرارها، إذ أصبح أحد الوسائل الفاعلة في 

المتزایدة، حیث أن المؤسسات التي تتعامل مع مجموعة من ) ة والخارجیةالداخلی(مجابهة التغیرات البیئیة 

المتغیرات والظروف المحیطة بها تجعلها تحافظ على مكانتها، ألن المؤسسات التي ال تقوم بعملیة تغییر 

 . داخلیة لمواجهة التغیرات الخارجیة، تعرض نفسها للتهدید بالزوال

اص من شدة مقاومة األفراد العاملین له في المؤسسة واالهتمام بالجانب إلنجاح التغییر التنظیمي یجب اإلنق

وخلق جو في عملیة التغییر التنظیمي فمن المهم تطویر الموارد البشریة والتنظیم البشري والجانب التنظیمي 

  .عمل مناسب وتلبیة احتیاجاتهم باعتبارهم رأس مال المؤسسة

یر اإلستراتیجي المهیمن في تحقیق هدف التطویر وكان هذا لطالما اعتبر رأس المال المادي المتغ  

االعتقاد حقیقة مسلم بها، وبفضل إسهامات كل من بیكر ومینسر وصوال إلى نظریة رأس المال البشري 

 لعبه المورد البشري داخل المؤسسة لشولتز تغیرت هذا االعتقاد، حیث أبرزت األهمیة والدور الفاعل الذي ی

 ،فالمورد البشري هو أداة التطویرجر الزاویة ومن أهم وأقوى دعائم المؤسسة العصریة إذ أصبح یعتبر ح

والفرد على جمیع المستویات داخل المؤسسة هو الجهد المحرك لعجلة التقدم في ظل االتجاهات العالمیة 

  .المعاصرة

تنظر إلى ما یمتلكه  تنبع أهمیة دراسة هذا الموضوع إنطالقا من الرؤیا الحدیثة للفكر اإلداري والتي

وهو یشمل القدرات  .األفراد من قدرات وٕامكانات وخبرات وغیرها على أنها رأس المال األكبر للمؤسسة الحدیثة

الفطریة والمكتسبة للمورد البشري ویتضمن التعلم، والمعارف، والتدریب، والتجارب، والخبرات، والقدرات 

  .لجوهریة للموارد البشریة المتوافرة للمؤسسةوالطاقات، والحماس، واإلبداع، والجدارات ا

لمعرفة مدى إسهام التغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري في المؤسسة ومنه فدراستنا الحالیة جاءت 

  .اإلنتاجیة الجزائریة، ولتحقیق ذلك قسمت دراستنا إلى جانبین، جانب نظري وجانب تطبیقي



 مقدمة

 

 
 ح 

  :ل وهي على النحو التالياشتمل الجانب النظري على أربعة فصو 

أهداف الدراسة ، حیث تناولنا فیه أهمیة وأسباب اختیار الموضوع، "موضوع الدراسة"بعنوان  :الفصل األول

  .إشكالیة الدراسة، إضافة إلى تحدید المفاهیم األساسیة، وأخیرا عرض دراسات سابقة حول الموضوع

نظریة (، حیث تناولنا فیه النظریات الكالسیكیة "للموضوعالنظریات المفّسرة "كان بعنوان : الفصل الثاني

قات نظریة العال(اإلدارة العلمیة، نظریة التنظیم اإلداري، النظریة البیروقراطیة، والنظریات النیوكالسیكیة 

، نظریة اإلدارة باألهداف zنظریة (، والنظریات الحدیثة )اإلنسانیة، نظریة الحاجات، نظریة ذات العاملین

  ).سر، إسهامات بیكر، نظریة شولتزینإسهامات م(، وأخیرا نظریات رأس المال البشري )ریة النظمونظ

، تناولنا فیه أهمیة التغییر التنظیمي، أهداف التغییر التنظیمي "التغییر التنظیمي"كان بعنوان  :الفصل الثالث

نظیمي، مراحل التغییر التنظیمي خصائص التغییر التنظیمي، أسباب التغییر التنظیمي، أنواع التغییر الت

مجاالت التغییر التنظیمي، إستراتیجیات التغییر التنظیمي، مبادئ التغییر التنظیمي، ثم مقاومة التغییر 

  .التنظیمي، وأخیرا عوامل نجاح وفشل التغییر التنظیمي

میة رأس المال البشري ، تطرقنا فیه إلى نظرة تاریخیة لتبلور أه"رأس المال البشري"بعنوان : الفصل الرابع

أهمیة رأس المال البشري، خصائص رأس المال البشري، أسباب تزاید االهتمام برأس المال البشري، مكونات 

رأس المال البشري، تصنیفات رأس المال البشري، أسالیب االستثمار في رأس المال البشري، طرق ووسائل 

 البشري العنصرأهمیة قیاس قیمة المال البشري،  أسالیب المحافظة على رأستنمیة رأس المال البشري، 

  .وأخیرا المبادئ األساسیة لقیاس رأس المال البشريبالنسبة للمنظمة، 

  الجغرافي(، حیث تناولنا فیه مجاالت الدراسة "اإلجراءات المنهجیة للدراسة"بعنوان  :الفصل الخامس

  .، فرضیات الدراسة، عینة الدراسة، أدوات جمع البیانات، منهج الدراسة، أسالیب التحلیل)البشري، الزمني

، وفیه تم عرض وتحلیل وتفسیر "عرض وتحلیل وتفسیر البیانات ومناقشة النتائج"بعنوان : الفصل السادس

  لسابقة، ثم في ضوء النظریاتالبیانات، مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات، في ضوء الدراسات ا

یات، وأهم القضایا التي أثارتها الدراسة صومن ثم عرضنا النتائج العامة للدراسة وبعض االقتراحات والتو 

  .الحالیة
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  تمهید 

حول  الباحث اكونه یقدم تصور  علیه البحث یبنى الذي الفكري اإلطارموضوع الدراسة یعتبر 

اختیار  تهأهمیاختیاره،  إلىالتي دفعت  األسبابإبراز  من خالل ، وذلكلمسارهاالدراسة ویرسم الطریق 

الموظفة في الدراسة تحدید المفاهیم  البحثیة المتبناة، فضال عن شكالیةواإلأهدافها ، موضوع الدراسة

 .ضوعالسابقة التي تناولت المو  وعرض الدراسات
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  أهمیه الدراسة وأسباب الموضوع: أوال

  أهمیه الدراسة  - 1

أهمیته في القیمة تبرز كما في إحساس الباحث بموضوع الدراسة قیمة البحث العلمي تكمن 

أهمیه  التي یضیفها في الحقل المعرفي، هدا وتكمنوالمعارف الجدیدة  یقدمها أنالتي یمكن العلمیة 

  :الراهنة في النقاط التالیةدراستنا 

  .المنظمةنجاح أو فشل  ، والدي یعد حجز الزاویة فيأهمیه المورد البشري داخل المنظمة - 

البحث من خالل النتائج التي سنخرج بها من خالل الدراسة المیدانیة والتي قد تأخذ حیزا  أهمیهتظهر  - 

المال البشري على إنجاح التغییر  رأس قدرةإدارة الموارد البشریة من خالل اإلطالع على  اهتماممن 

  .التنظیمي

  .للعدید من الباحثین إلجراء دراسات أخرى حول الموضوع بدایة الدراسةتمثل  - 

  .الدراسات التنظیمیة واإلداریةبوصفها من المتغیرات المعاصرة في  الدراسةمتغیرات أهمیة  - 

  :أسباب اختیار الموضوع - 2

وقع قد ن میوالت ورغبات ودوافع الباحث و إن اختیار الموضوع ال یتم بطریقة عشوائیة وٕانما ینبع م

  :النقاط التالیة عدیدة ألسبابعلى هذا الموضوع  اختیارنا

  :الذاتیةاألسباب  - 1- 2

  .الشخصي بالموضوع االهتمام - 

  .في إثراء معارفنا حول الموضوع الرغبة - 

  .مجال علم اجتماع اإلدارة والتنظیم في معالجه موضوع جدید نسبیا في الرغبة - 
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  :األسباب الموضوعیة - 2- 2

  :وتتمثل في

  .امیدانی تهالموضوع بالتخصص وٕامكانیة دراس ةعالق - 

  .رأس المال البشريراسة أال وهو التغییر التنظیمي و محاولة إثراء البحث حول موضوع الد - 

  .كونه المحرك الرئیس للتنظیمبالعنصر البشري  االهتمامضرورة ب ةاإلدار  زیادة وعي التنظیمات - 

  .تناولتهحداثة الموضوع وقلة الدراسات التي  - 

  .توفر المراجع نسبیا حول الموضوع - 

  أهداف الدراسة :ثانیا

  تسعى دراستنا الراهنة إلى تحقیق مجموعة من األهداف یمكن حصرها في العناصر التالیة

  الكشف عن السیاسات التي تعتمدها المنظمة في إحداث التغییر - 

  التنظیمي عملیة التغییرمع  ةرد البشریاالمو  تعاونمعرفة مدى  - 

  على الموارد البشریةالتنظیمي التعرف على نوع التأثیر الذي یحدثه التغییر  - 

  .التوصل إلى توصیات تفید في جعل عملیة التغییر مقبولة لدى العاملین - 

  اإلشكالیة: ثالثا

، ففي الحیاة الیومیة یالحظ وجود أعداد كبیرة المعاصرة بتوسعها وتعقد أنشطتهامؤسسات التتسم   

تظهر في ى تنظیم العدید من جوانب الحیاة من المؤسسات التي تقوم بتقدیم كافة الخدمات باإلشراف عل

حیث أن فكرة إنشاء تنظیم تظهر  .نشطة واألهداف التي أنشأت ألجلهاأشكال عدیدة ومختلفة باختالف األ

نهائي له، إن البیئات التي إلى الواقع عن طریق تحدید األهداف ورسم السیاسات العامة وٕاقرار التنظیم ال

تعمل فیها المؤسسات تعیش تغییرات مستمرة ومتسارعة بفعل التغیر المتسارع الذي یشهده العالم في شتى 
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المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة والتقنیة وغیرها، فهي في تغیر مستمر وتعتبر نتیجة للتفاعل بین 

تلك المؤسسات إحداث التغییر لمواكبة التطورات المؤسسات والبیئات المحیطة بها، هذا یتطلب من 

  .وضمان بقائها واستمراریتها

تطیع المؤسسة التي تسعى في ظل ظاهرة التغییر الواسع والمتسارع في شتى مجاالت الحیاة ال تس  

لیها التغییر أن تترك األمور والظروف والصدفة تتحكم بمصیر المؤسسة وتملي عتحقیق النجاح إلى 

یتوجب على السعي إلحداث التغییر، إذ أن للتغییر سمة  بل .المطلوب أو المحافظة على الوضع الراهن

اإلیقاع التي شهدها ومازال یشهدها العالم األثر البارز على المؤسسات بجمیع أنواعها والضغوط 

والتحدیات الصادرة عن هذه الحركیة تحتم علیها بین حین وآخر القیام بالعدید من اإلجراءات لتحدیث 

  .ف والظروف بفعالیة وكفاءةأنظمتها بهدف إدارة المواق

حیث تعبر مظاهر التغییر المستمر بالمؤسسة على استمرار التفاعل مع البیئة المحیطة بها، وهذا   

یحدث في الجوانب اإلداریة والتنظیمیة والمجاالت واإلجراءات اإلداریة، ویمكن أن نلمس هذا التغییر من 

لوجیا، وذلك ألن التكنولوجیا التي هي عبارة عن خالل تبدیل أسالیب اإلنتاج أو على مستوى التكنو 

األدوات أو الوسائل التي تستخدم ألغراض علمیة وتطبیقیة وٕانتاجیة، والتي یستعین بها المورد البشري في 

أداء عمله وذلك بإدخال وسائل إنتاج جدیدة، وكذلك یحدث على مستوى الهیكل التنظیمي، وذلك من 

غل جدیدة أو وحدات وأقسام جدیدة أو حذف بعض الوظائف أو خالل استحداث وظائف ومناصب ش

الوحدات واألقسام وهذا حسب ما تقتضیه طبیعة العمل والنشاط الممارس في المؤسسة، كما نجد التغییر 

أیضا على مستوى اإلجراءات والسیاسات التي تعتمدها المؤسسة إذ تعمل المؤسسات على تغییر القوانین 

ولتحقیق هذا . المتعلقة بتنظیم وتقسیم العمل وجودة المنتوج، وغیرها من شؤون العمل واللوائح والتنظیمات

التغییر یجب أن یتوفر مورد مهم وهو المورد البشري الذي یتأثر بالتغییر، إذ أصبح المورد البشري یعتبر 

وره من خالل ثروة كبیرة بالنسبة للمؤسسات، حیث البد على هذه األخیرة أن تهتم به وتحافظ علیه وتط

  .تدریبه وتعلیمه باستمرار باعتباره رأس مال مهم بالنسبة لها

یعتبر تطویر رأس المال البشري أمر مهم وضروري لما له من أهمیة قصوى، فهو ثروة حقیقیة   

ورئیسیة للمؤسسات، فالمؤسسات المتقدمة أیقنت هذه الحقیقة، فالعنصر البشري بما لدیه من قدرة التجدید 
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ع، واالختراع، واإلبتكار، والتطویر یمكنه أن یتغلب على ندرة الموارد الطبیعیة، وأن ال یجعلها عائقا واإلبدا

  .نحو النمو والتقدم عن طریق االستغالل األفضل إن لم یكن األمثل للطاقات البشریة الكامنة

ة في جوانبها صقل وتنمیة القدرات والكفاءات البشریلإن تطویر الموارد البشریة عملیة ضروریة   

فهي وسیلة تمد المورد البشري بمبادئ ومعارف ومعلومات تزید من  ،العملیة والعلمیة والفنیة والسلوكیة

طاقاته على العمل واإلنتاج، وهي أیضا وسیلة تدریبیة تزوده بالطرق العلمیة واألسالیب المتطورة في 

مهارات ذاتیة تعید صقل قدراته العقلیة ومهاراته األداء األمثل، كما أنها وسیلة فنیة تمنحه خبرات إضافیة و 

وتعد عملیتي التعلیم  .نظر في مسلكه الوظیفي واالجتماعيالیدویة إضافة إلى كونها وسیلة سلوكیة تعید ال

والتدریب من الدعائم والمقومات األساسیة لتطویر رأس المال البشري، إن الهدف من وراء سعي المؤسسة 

یة هو االستثمار األمثل لقدراتها من خالل تحسین تلك القدرات والمهارات واالهتمام لتطویر مواردها البشر 

بها عن طریق التأهیل والتحفیز لتمكینها من استیعاب المعنى الحقیقي للتغییر التنظیمي والتوجهات 

ون عنصرا من أهم الجدیدة، إذ أن الكوادر المؤهلة ومعارفها المهنیة والعلمیة والخبرة اإلنتاجیة واإلداریة تك

عناصر النمو والتطور، فالمورد البشري ال یزال من أبرز الجوانب التي تتطلب دراسة وعنایة من جانب 

  .مسؤولي المؤسسة وأن الفهم الحقیقي لإلدارة هو فهم توجهات الذین یعملون فیها أوال

في التكیف مع تؤكد دراسات وبحوث سابقة أن العدید من المؤسسات تعاني من صعوبات كبیرة   

وقد یرجع ذلك لعدم  ،التطورات التي تشهدها بیئتها بالرغم من جهودها المتغیرة إلحداث التغییر المستهدف

وتفادیا . وجود تحلیل كاف لمشاكل العنصر البشري، تطلعاته، واتجاهاته، وهو ما قد یعیق إحداث التغییر

ة، وتدریب، وصیانة، ودفع، وتحفیز العنصر للوقوع في هذه المشكلة البد للمؤسسة أن تعمل على تنمی

البشري بشتى السبل في ضوء التغییر المستمر لتحسین وتطویر القدرات والعوائد والمعرفة المتجددة لرأس 

  :المال البشري، ومن هذا المنطلق نطرح التساؤل الرئیسي التالي

  لمؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة؟التغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري في ا یسهم یفك

  :وینبثق عن هذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة  

  المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة؟الموارد البشریة بإبداع  فيالتغییر في الهیكل التنظیمي یسهم  كیف -1

  مؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة؟الاءات الموارد البشریة العاملة بكف فيالتغییر في التكنولوجیا یسهم  یفك -2
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المؤسسة ئد المرتبطة بالموارد البشریة بالعوا عمل فيالسیاسات واإلجراءات المعتمدة في التسهم  یفك -3

  اإلنتاجیة الجزائریة؟

  تحدید مفاهیم الدراسة: رابعا

مسار البحث تى یتحدد ها تحدیدا دقیقا حتحدیدالتي یتم جملة من المفاهیم  یضم البحث العلمي

 ضبطهاالمفاهیم في مجملها تتفرع وتتشابه في معانیها البد من  نألو  ،صحیحة الوجهة وجیههالعلمي وت

البد من تحدید الهدف  هذاتحقیق  وألجل .حول موضوع الدراسةواللبس الغموض  إلزالة وٕاجرائیانظریا 

  .، المؤسسةالمال البشري رأسالتغییر، التغییر التنظیمي،  في دراستنا وهي الرئیسیةالمفاهیم 

 :التغییر - 1

جعله على غیر ما غیر الشيء بدله و «: التغییر على النحو التالي تعریف الوسیط ورد في المعجم: لغة

حط  غیر فالن بعیره أيبنیتها بناء غیر الذي كان علیه و  يأویقال غیرت دابتي وغیرت داري ، كان علیه

  )6ص ،2006یوسف النمران العطیات، بن  محمد( 1»من شأنه وأصلحعن رحله 

 أيتحول وغیره  أيحاله عن بمعنى تغیر الحال وتغیر الشيء  وتأتيل، دّ بنى ورد فعل غیر بمع

على أنعمها ذلك بان اهللا لم یك مغیرا نعمة « وجاء في القران الكریم كان ما جعل غیر كأنهحوله وبدله 

الغیر اهللا، و  أمرهمما معناه حتى یبدلوا ما  .53 اآلیة األنفال »وان اهللا سمیع علیم بأنفسهمقوم حتى یغیروا ما 

 الدهر أي أحواله اختلفت وغیر األشیاءتغایرت حوله و  أي األمرهو االسم من التغیر وغیر علیه 

2.المتغیرة
  )5ص، 2008 سعید، سعاد جبر( 

  :الحاطإص

في ظل برمجة ذاتیة  األعماقعیة الستخراج الطاقة الكامنة في االو  ةرادیقصد بالتغییر بدل اإل

3.داخلیة
  ) 5ص ،2008 سعاد جبر،( 

یكون فعاال  أن ألجل) المورد البشري( مما سبق فان التغییر عملیة واعیة تنبع من قناعة الفرد

من المورد البشري كنقطة  یبدأوان التغییر . عامة إلیهویخدم مصلحة الفرد خاصة والتنظیم الذي ینتمي 

شيء  إلىفكرة وهي شيء غیر ملموس  منیتم االنطالق  أي. رض الواقعأكفكرة تجسد على  أوانطالق 
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على المورد البشري في حد ذاته وهذا راجع  تأثیرولهذا التغییر  - محسوس على ارض الواقع أوملموس 

  .المورد البشري شخصیته وقناعاته واستعداداته طبیعة إلى

 بأنفسهماهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما  إن ... « :ریمن الكآوقد جاءت فكره التغییر في القر 

  )11آلیة ا ،رعدلا( .»...

  :التغییر التنظیمي/ 2

ویدار من القمة بغیة زیادة فعالیة التنظیم  بأكملهاجهد مخطط یشمل المنظمة «:هبأنّ بیكارد  هیعرف - 

4.»بالصحة من خالل مدخالت مدروسة في عملیات التنظیم وٕاحساسه
، 2003صالح الدین محمد عبد الباقي، ( 

  )382ص 

نه یركز على أ أيالعلیا  اإلدارةعندما تتبناه  یر التنظیمي یكون فعاالغین التإریف فعمن خالل الت

 إحداثالرسمي في  هذا التعریف الدور الفعال الذي یلعبه التنظیم غیر أهملالتنظیم الرسمي بینما 

  .التغییر

عملیة موجهة ومقصودة وهادفة وواعیة تسعى لتحقیق التكیف البیئي بما « :نهأ على أیضاویعرف 

5.»قدرة على حل المشكالت أكثرحالة تنظیمیة  إلىیضمن االنتقال 
  .)349ص  ،2005 محمود سلمان العمیان،(  

مجهود طویل المدى لتحسین قدره المنظمة على حل المشاكل وتجدید «نه أعلى  أیضاویعرف  

6.»تطویر شامل في المناخ السائد في المنظمة إحداثیتم ذلك من خالل  أنعملیاتها على 
سید سالم عرفة،( 

  ) 89ص ،2012

التغییر التنظیمي عملیة موجهة وواعیة للتكیف مع المشكالت والقدرة  أنف على فكرة یركز التعر ی

التغییر التنظیمي الناجح  أنفكرة مهمة وهي  وأهملنه یكون فقط في حال وجود مشكلة أ أي ،على حلها

وما ) األزمة( والفعال یكون وفق برامج مستمرة تتضمن مراحل الصحة التنظیمیة ویشمل مرحلة المشكلة

  .أیضابعدها 

ذلك التحول الذي یحصل في نشاطات المنظمات والعملیات «: نهأعلى  أیضاكما یعرف 

والعاملین استجابة لقوة ضاغطة، غالبا ما تكون خارجیة، ویعتبر التغییر التنظیمي من الظواهر  واألهداف

7.»المؤسسةالصحیة في 
  )13ص ،2013 حمد عریقات،أناصر جرادات ( 
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 األفراد أو اإلدارة وأهدافتعدیالت في سیاسات  إحداثالتغییر التنظیمي هو  أنیتضح من خالل التعریف 

  .لتغیرات البیئیة الخارجیةلالعاملین استجابة 

حاله  إلىالذي یتم بموجبه تحویل من حالتها الراهنة  اإلداري األسلوب« :نهأعلى  أیضاویعرف 

8.»في المستقبل ةكفاءة بین حاالت تطویرها المتوقع أكثر أخرى
  ).392ص ،2011حماد،  إیاد(  

طویلة المدى تمثل مجموع و شاملة ، واعیة، داریة مخططةإالتغییر التنظیمي هو عملیة  :اإلجرائيالتعریف 

التي تعتمدها والهیكل  واإلجراءاتالتحسینات والتعدیالت التي تدرجها المنظمة والتي تمس السیاسات 

  .التنظیمي وكذلك التكنولوجیات المستخدمة في العمل

  :المال البشري رأستعریف / 3

الكفاءات والمعارف ( المال الفكري للمنظمة لرأسالقیم الجماعیة  إلىیشیر « :المال البشري رأس

على  ةویضفي علیها القدر (واالبتكار داعاإلبثابتا من  االمال یشكل للمنظمة مصدر  رأس إن) والمهارات

9.»)التغییر
  )234ص  ،2012روال نایف المعایطة، صالح سلیم الحموي، ( 

 اإلداریةالمتمیزة على شغل الوظائف  اإلمكانیاتجمیع الموارد البشریة ذات « :نهأعلى  أیضایعرف  - 

هذه على معارف العاملین المتطورة  بتكاریة الترقویة، وتشملواإل اإلبداعیةوالفنیة، والتي لدیها القدرات 

الفنیة، فضال عن رضاهم هشام یة والعملیة، مهاراتهم الثقافیة و تالتجارب الحیا علىتها المتراكمة وخبرا

10.ومعنویاتهم وتماسكهم كفریق عمل متكامل
  )126ص  ،2013 ،كلبيمحمد المبیضین وعائض بن شافي األ صفوان(  

كل ما یزید من إنتاجیة العمال «: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي رأس المال البشري بأنهویعرف   

11 »والموظفین من خالل المهارات المعرفیة والتقنیة التي یكتسبونها، أي من خالل العلم والخبرة
عماد الدین (

  )05، ص2005أحمد المصبح، 

بة للموارد البشري من مهارات وكفاءات تسالتعاریف ركزت على الجوانب المك ن هذهأمما سبق یتضح  - 

  .األفرادالجوانب الفطریة كاالستعدادات وقابلیات  وأهملت

ستغالل مجمل الموارد مجموع الطاقات البشریة التي یمكن استخدامها في ا« :بأنه عرفه شولتز - 

12.»البشریة
  )116ص  ،2010 ،مخلف الدمعيعدنان وواد محمد الغذاوي، هدى زویر، ( 
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لفرد مجموع الكفاءات والمؤهالت، مختلف القدرات الممتلكة من طرف ا«: نهأعلى  أیضایعرف  - 

تكون  أو هوجودة في الفرد منذ والدتوهي تكون مكبر، أ وٕانتاجیة إنتاججل تحقیق أالممكن استخدامها من و 

طریق تناقل عن التجارب والخبرات المهنیة  اءوأثنالجماعي  أومكتسبة عن طریق المسار التعلیمي، 

  )16ص  ،2009بن عمارة حسیبة، ( 13.»الكفاءات

ركزت التعریفات على الجوانب الفطریة والمكتسبة لدى المورد البشري واللتان تكمالن بعضهما 

  .بتسكلجانب الفطري تدعم الجانب المالبعض حیث سالمة ا

14.»المعرفیة المتطورةو  اإلبداعیةالمؤسسة ذوي القدرات مجموع العاملین في « :بأنه أیضاوعرف  - 
هاني ( 

  )9ص  ،2008محمد السعید، 

  :اإلجرائيالتعریف 

والكفاءات  المهارات القدرات و مجموع « :بأنهالمال البشري  رأسمن خالل ما سبق یمكن تعریف 

 من خاللمكتسبة ال أو منها التي تم توارثها فطریةالوالخبرات المتوفرة لدي المورد البشري سواء كانت 

  .»م والتدریبالتعل

  :تعریف المؤسسة

مشتقة من الفعل أسس، یؤسس، مؤسس، مؤسسة وتعني جمعیة أو شركة أسست لغایة اجتماعیة، أو  :لغة

15.خیریة، أو اقتصادیة
  ).517، ص1997أمل عبد العزیز محمود، ( 

  : اصطالحا

مفهوم المؤسسة وهذا باختالف مناهجهم، منطلقاتهم الفكریة، ومن اختلف العلماء والمفكرین حول تحدید 

  :بین هذه التعاریف نذكر

جمیع أشكال المنظمات االقتصادیة المستقلة مالیا أو هي وحدة «: بعّرفها اسماعیل عرباجي بأنها

ري، أو اقتصادیة تتجمع فیها الموارد البشریة والمادیة الالزمة لإلنتاج االقتصادي، الصناعي، التجا

16.»الخدماتي
  )15، ص2013إسماعیل عرباجي، ( 
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یتضح من خالل هذا التعریف أن المؤسسة وحدة اقتصادیة وقد رّكز هذا التعریف على الجانب   

  .المادي للمؤسسة فقط وأهمل الجانب البشري

 كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي ولهذا المكان سجالت«: وعرفها أیضا مكتب العمل الدولي بأنها  

  )18، ص2013یوسف مسعداوي، ( 17.»مستقلة

ویتضح من خالل هذا التعریف أن مكتب العمل الدولي اعتبر المؤسسة تنظیم اقتصادي یعمل   

  . بصفة مستقلة، وهذا التعریف أیضا ركز على الجانب االقتصادي للمؤسسة وأهمل الجانب البشري

اقتصادیة واجتماعیة مستقلة نوعا ما تؤخذ فیها منظمة «: كما یعرفها عبد الرزاق بن حبیب على أنها

  )28، ص2009عبد الرزاق بن حبیب، ( 18.»القرارات حول تركیب قیمة مضافة حسب األهداف

اعتبر عبد الرزاق بن حبیب المؤسسة تنظیم اقتصادي واجتماعي ونجد أن هذا التعریف یركز على جانبین 

االجتماعي في آن واحد عكس التعاریف السابقة التي ركزت الجانب االقتصادي والجانب : للمؤسسة هما

  .على الجانب االقتصادي فقط

المؤسسة هي نسق اجتماعي واقتصادي تتفاعل فیه مجموعة من العناصر المادیة : التعریف اإلجرائي

  .والبشریة ألجل تحقیق أهداف معینة

 الدراسة السابقة: خامسا

 الجزائریة اتدراسال - 1

 -لتنظیمي دراسة تحلیلیة التجاهات الموظفین نحو التغییر ا" :تحت عنوان :سوفي نبیلدراسة  - 1- 1

هدفت هذه  .مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر وهي" جیجل ةخزینة والی يحالة موظف

 يرئیسل ؤ من تسا اسةالدانطلقت و  وظفیها نحو التغییر التنظیميمعرفة اتجاهات م محاولة إلىالدراسة 

جیجل خاصة نحو التغییر التنظیمي؟  ةلموظفین عموما وموظفي خزینة والیكیف هي اتجاهات ا: مفاده

 :هذا التساؤل الرئیسي اندرجت تحته تساؤالت فرعیة هي

 ما المقصود بالتغییر التنظیمي؟ - 
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 ما هي مقومات نجاح التغییر التنظیمي؟ - 

 التغییر التنظیمي؟ل یاما هي طبیعة اتجاهات الموظفین ح - 

 جیجل؟ ةوالی خزینةالتغییر التنظیمي من وجهه نظر موظفي  أسبابما هي  - 

 لیها موظفي خزینة والیة جیجل التغیرات؟إهم المزایا والمكاسب التي یتطلع أما هي  - 

 ما مدى مساهمة التغیرات في خلق القیم االیجابیة لدى موظفي خزینة والیة جیجل؟ - 

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي لمالءمته طبیعة الموضوع مع اعتمد الباحث في 

لى إتوصلت ، و راسات سابقة متعلقة بموضوع البحثیز الدعز االعتماد على منهج دراسة حالة بهدف ت

 :النتائج التالیة

ییده أت هو العنصر البشري من خالل التنظیميمفاتیح نجاح التغییر  أهم أن إلىتم التوصل 

التغییر مع ما تتطلبه من المهارات والقدرات ما یكفي لتحقیق  ةخرى قیادأوقبوله ودعمه له من جهة 

نجاح عملیة  كما تعد ثقافة التنظیمیة المرنة والهیكل التنظیمي الداعم من العوامل الحاسمة في ،التغییر

 .التغییر

 واألسالكالتقنیة  األسالكذي یمیز بین وال ،ن التقسیم الذي كانت تسیر علیه خزینة والیة جیجلإ - 

التي أجریت مع غیاب العدالة نتیجة الفوارق الكبیرة بین  ،المشتركة یعاب علیه حسب المقابالت

وهو اعتراف ضمني  ،سباب التغییر التنظیمي هو تحقیق نوع من العدالةأهم أ نأحیث  ن،الموظفی

 .على وجود هذه الفوارق باإلجماع

 ،"ییر التنظیميحداث التغإمساهمة االتصال الداخلي في ": وانتحت عن:  دراسة بلحمدو خولة - 2- 1

ة الحصول على شهاد مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ،"البویرة" ولحاجأكلي محند آدراسة حالة جامعة 

هم أعلى التغییر و التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة  .عمالأدارة إخصص ت ،ماجستیر في علوم التسییر

لى ععرف الت ،سبابه وطرق معالجتهأمجال مقاومة التغییر بالتعریف ب فادة الباحثین فيإ و  ،ونماذجه أسبابه

فراد واتجاهاتهم حتى هداف األأالتغییر و  أهدافداریة الیوم عمله للموازنة بین ما یجب على التنظیمات اإل

ما مدى مساهمة : رئیسي مفاده انطلقت الدراسة من سؤالكما  یسیر التغییر نحو الهدف المرسوم،

 .حداث التغییر التنظیمي؟إاالتصال الداخلي في 
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  :ةالتالی ةتحت هذا السؤال التساؤالت الفرعیویندرج 

  ؟هسبابأ ما المقصود بالتغییر التنظیمي، ماهي - 

  توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین االتصال الداخلي والتغییر التنظیمي؟ - 

  ولحاج؟أحداث التغییر التنظیمي في جامعه الكلي محند إكیف ساهم االتصال الداخلي في  - 

  فراد العینة على استجابتهم لمحاور االستبیان؟هل تؤثر الخصائص الشخصیة والوظیفیة أل - 

ما فیما یخص ألكونه یتوافق مع الدراسة،  دراسة حالة مناهجعلى  هات الباحثة في دراسة موضوعاعتمد - 

استبیان وذلك باستخدام ولحاج وكانت دراسة حالة لهذه الجامعة أكلي محند آتم اختیار جامعة  العینة فقد

  :توصلت هذه الدراسة النتائج التالیةقد و  .حصائیةلى استخدام المعالجة اإلإضافة ومقابالت والوثائق باإل

ملحة لعدة ضغوط داخلیة من مركز جامعي إلى جامعة جاء نتیجة ضرورة  التغییر التنظیميأن  - 

  .وخارجیة، منها الحاجة الماسة إلى إدراج تخصصات جدیدة وتزاید إقبال الطلبة واألساتذة

توتر داخلي استجابة سلوكیة زعاج و إ رباك و إیسببه التغییر من مر حتمي لما قد أ تعتبر مقاومة التغییر - 

  .طبیعیة اتجاه ما یعتبر خطر متوقع یهدد المصالح

حیث  ،مقاومة التغییر ومن بینها االتصال عالج أوتخفیض  بإمكانهاالتي  األسالیبتتوفر مجموعة من  - 

المسائل المطروحة حوله و  األفكارة قشكما یتیح منا ه،وحدودهمیة التغییر أفراد بنه یهدف لتوعیة األأ

كان  فكلما ،و فهمأدراك إي سوء أوهذا ما یمنع ویقف في وجه  ،لیهاإوتوضیح النتائج التي سیؤول 

  .لى مقاومة التغییرإدى ذلك أاالتصال فعال 

دراسة حالة  ،"المال البشري رأسدور التكوین في تنمیة ": تحت عنوان :ىدراسة دریس من - 3- 1

مؤسسة میناء جن جن مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص تسییر الموارد 

كانت البرامج التكوینیة التي یخضع لها العاملین في  إذاالتعرف على ما  إليهدفت هذه الدراسة  .البشریة

التكوین،  إلستراتیجیةالعلیا تبنیها ودعمها  اإلدارةهي برامج جدیدة، ومعرفة مدى التزام " جن جن" میناء

كانت  إذاتكوین، معرفة ما للتكنولوجیا الحدیثة لتطبیق برامج ال" جن جن" بیان ماذا تبنى مؤسسة میناء

  .مالها البشر رأستؤدي لتنمیة " جن جن"البرامج التكوینیة لمؤسسة میناء 
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لتنمیة " میناء جن جن" هل تؤدي البرامج التكوینیة لمؤسسة: ل رئیسيؤ تسا منانطلقت هذه الدراسة      

  المال البشري؟ رأس

  :فرعیة هي أسئلةویندرج ضمن هذا السؤال 

  الجودة؟ب" میناء جن جن" هل تتسم البرامج التكوینیة لمؤسسة - 

  المال البشري؟ رأستنمیة ما المقصود ب - 

  مالها البشري؟ رأسوبین تنمیة معارف " میناء جن جن" لمؤسسةاك عالقة بین البرامج التكوینیة هل هن - 

  .مالها البشري؟ رأسمیة سلوك وبین تن" میناء جن جن" هل هناك عالقة بین البرامج التكوینیة لمؤسسة - 

  .مالها البشري؟ رأس أداءبین تنمیة " میناء جن جن" مؤسسةلهل هناك عالقة بین البرامج التكوینیة  - 

  .مالها البشري؟ رأسوبین تراكم خیرات " میناء جن جن" هل هناك عالقة بین البرامج التكوینیة لمؤسسة - 

مالها  لرأسبین تنمیة المركز الوظیفي و " میناء جن جن" هل هناك عالقة بین البرامج التكوینیة لمؤسسة - 

  البشري؟

منهج  إلى باإلضافة ،النظري منهافي الجانب تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

 120 من ة قد تم اختیار عینةفیما یخص العین أمادراسة الحالة في الجانب التنظیمي من هذه الدراسة، 

 باإلضافةذلك تم االستعانة بكتب ومراجع ومقاالت وتقاریر ودراسات سابقة ومواقع الكترونیة  وألجلمفردة 

النتائج  إلىوقد توصلت هذه الدراسة  اإلحصائیة واألدواتالوثائق والسجالت و المقابلة واالستمارة  إلى

  :التالیة

العمال كثروة  األفرادانطالقا من اعتبار  نشأتالمواضیع الحدیثة التي المال البشري من  رأستنمیة  - 

  .عن طریق تكوینه احقیقیة یجب االستثمار فیه

تنمیة المعارف، تنمیة السلوك، : المال البشري هي رأسلتنمیة  أبعادفي هذه الدراسة تم تحدید خمسة  - 

  .رات، تنمیة المركز الوظیفيب، تراكم الخاألداءتنمیة 

  تم تعلمه في التكوین سوف یطبق في العمل لیس بالضرورة كل ما - 

  .تطبیق المعارف المكتسبة من التكوین في ارض المیدانالمتكون فر عوامل حتى یستطیع االبد من تو  - 
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  :الجزائریةالتعقیب على الدراسات 

قد تناولت ف  ،الدراسةحد متغیري أدراستنا الحالیة في  عتشترك الدراسات المحلیة السابقة الذكر م

دراسة بلحمدو خولة فتناولت  أمادراسة كل من سوفي نبیل اتجاهات الموظفین نحو التغییر التنظیمي، 

في دراستنا الحالیة فتناولت التغییر التنظیمي  أماالتغییر التنظیمي،  إحداثاالتصال الداخلي في  تأثیر

میدان البحث  كوندراستنا في الجانب المیداني  هاتین الدراستین مع وقد اختلفت .المال البشري رأس

من حیث  اختلفتا معها، كما موضوع دراستنا المیدانیة نتاجیةاإلمؤسسة ال على خالفمؤسسة خدماتیة، 

تختلف دراسة بلحمدو خولة مع دراستنا من حیث المنهج المعتمد، والذي یتمثل في . الموقع الجغرافي

د وهو المنهج مفي نبیل فتتفق مع دراستنا من حیث المنهج المعتمنهج دراسة الحالة، أما دراسة سو 

  .الوصفي التحلیلي، كما تختلف أهداف الدراستین مع أهداف دراستنا

المال البشري والذي ربطته  لرأسدراسة دریس منى فقد اشتركت مع دراستنا في تناولها  أما

في مؤسسة  ادراسته أجرتحیث  ،یدانيهذه الدراسة مع دراستنا من حیث الجانب الم تفقبالتكوین وت

مع دراستنا كما تختلف  في حین یكمن االختالف في نوع نشاطها وموقعها الجغرافي، ،إنتاجیة اقتصادیة

في نوع العینة حیث اعتمدت في دراستها العینة الطبقیة العشوائیة واعتمدنا في دراستنا على العینة 

العشوائیة الطبقیة المنتظمة، في حین تتفق مع دراستنا في طبیعة المنهج المعتمد وهو المنهج الوصفي، 

وهي اإلستمارة، المقابلة، المالحظة،  تتفق دراستنا مع دراستها في األدوات المعتمدة في جمع البیانات

  .الوثائق

المراجع التي تضمنت معلومات حول  أهمهذه الدراسات في تحدید بعض مفاهیم، ومعرفة  أفادتنا

  .الراهنة كمراجع في دراستنا تم اعتمادهاموضوع دراستنا، كما 

  :الدراسات العربیة - 2

التغییر وتحدیاته العصریة بالنسبة  إدارة" :عنوانتحت : تیاطالعمحمد بن یوسف النمران  دراسة - 1- 2

اعتمدت الدراسة المیدانیة  .الخطوط الجویة العربیة السعودیة طیران دراسة تطبیقیة على شركة ،"مدیرلل

هذه الدراسة تكمن في كونها  أهمیة أنویرى الباحث  ،حصائىالمسح اإل أسلوبعلى  أهدافهالتحقیق 

التغییر  إدارةمؤسسة الخطوط الجویة العربیة السعودیة اتجاه مفهوم  فيى وجهات نظر المدیرین تستق

  .فعالیة مع تحدیات التغییر العصریة المختلفةبوممارسة ذلك بمهارة والتعامل 
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تم توظیفها في فرضیتي  فان الباحث حدد قضیتین رئیسیتین إیرادهاالتي تم  األهدافولتحقیق 

   :الدراسة اللتین تمثلتا في

بطریقة  إداریةفهوم ومهارة التغییر كم إدارةیجابیة بین ممارسة إهل هناك عالقة  :ولىاأل  الفرضیة

  .حداثها في المؤسسات بفاعلیةإ، وبین نجاح التغییرات المراد نلمدیریا من قبلسلیمة 

تقدم المؤسسات في تقدیم خدمات ممیزة لمن هناك عالقة ایجابیة بین نجاح و  :الفرضیة الثانیة        

  . ها، وبین قدرتها تحدید تحدیات التغییر العصریة الملحة وكیفیة التعامل معها بفعالیةبیطل

فیما یخص عینه الدراسة فقد اختار  أما ،اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التجریبي المیداني     

% 15 بدر العلیا تق اإلدارةحیث كانت نسبة العینة من  ،العلیا والوسطى اإلدارةعینة عشوائیة طبقیة من 

اعتمد على و .الوسطى لإلدارةشخص بالنسبة  344لمجموع % 15ونسبة  أشخاص 109لمجموع 

  :النتائج التالیة إلىوقد توصل  ،لجمع المعلوماتأداة ك االستبیان

التي تعتبر مهمة،  األساسیة األمورالتغییر وتحدیاته العصریة بالنسبة للمدیر هي من  إدارةمفهوم  إن - 

هر من وصف مجتمع ظالعینة كما ی أفراد أنیلم بها كل مدیر یعیش في هذا العصر، كما  أنویجب 

مؤسسة  إنالباحث في هذه الدراسة  أوردمعروف كما  أمروهذا  على تدریب حصلوا  إما أنهمالعینة 

لتقدیم الدورات لموظفیها خالل فترة الخطوط السعودیة تعتبر المؤسسة العاشرة في التدریب العالمي بالنسبة 

للتعرف  لهمتأه% 57نسبة  أنالمؤهالت العلمیة العالیة حیث  أصحابمن  وأنهمتعلمهم في المؤسسة 

 أهمیةخبرتهم العلمیة والتي جعلتهم یدركون  إلى إضافةالتغییر الحاصل في هذا العصر  أهمیةعلى 

هم كمدیرین عصریین مما جعل التباین بینهم قلیال وغیر ذي داللة تالتغییر وتحدیاته بالنسبة لمؤسس

  .إحصائیة

  - "اإلدارة واستجابةالتغییر التنظیمي العوامل المؤثرة ": تحت عنوان :عبد الكریم حسین دراسة - 2- 2

هذه  هدفت .2010غذائیة في سوریا سنة الالمؤسسة العامة للصناعات  في تحلیلیة إحصائیةدراسة 

شركاتها ؤسسة العامة للصناعات الغذائیة و المى مدى وكیفیة استجابة المدیرین و التعرف عل إلىالدراسة 

 أربعواعتمدت هذه الدراسة على  .التغییر إلىالتغییر، والتعرف على طبیعة العوامل التي تؤدي  إلى

  :فرضیات هي
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  .تغیرالمعرفة مدى العالقة بین عوامل التغییر داخلیة ونتائج : األولىالفرضیة 

  .تبیان مدى العالقة بین عوامل التغییر الخارجیة ونتائج التغییر :الثانیة ةالفرضی

  .الترابط بین التغییر ونتائجه دىمعرفة م :الفرضیة الثالثة

  .التغییر ونتائجه إدراكالمتغیرات الدیموغرافیة في  تأثیردى معرفة م :الفرضیة الرابعة

سة العامة اختار المؤس كما تم ،المنهج الوصف التحلیلي علىفقد اعتمدت هذه الدراسة 

 اإلداریینعها على جمیع یوز ت تم ،على االستبانة ، حیث تم االعتمادنة للدراسةللصناعات الغذائیة كعی

  : عدة نتائج منها إلىقد توصلت الدراسة و  .)ایدار إ 463( ومساعدي المدیرین واألقسامورؤساء الشعب 

یالحظ  ،المبحوثین لعوامل التغییر الداخلیة ولعملیة التغییر ذاتها ولنتائج التغییر إدراكعند تحلیل نتائج  - 

من المتوسط المعیاري بشكل  أعلىجابات المبحوثین كانت النسبة الكبرى من المتوسطات الحسابیة إل أن

ولنتائج  ذاتهاتغییر عوامل الداخلیة والخارجیة ولعملیة اللالمبحوثین ل إدراكمعنوي وتؤثر بوضوح على قوه 

  .التغییر

 تغیرات المستقلةبین الم إحصائیة ةدالل ذاتهناك عالقة جوهریة و  أننتائج اختبار الرئیسیة  أوضحت - 

  .والتغییر ونتائجه) والخارجیة الداخلیة عوامل التغییر(

ثر المتغیرات أالختبار  )T-TEST(اختبارو  )ANOUVA( األحاديمن نتائج التحلیل التباین  - 

( عناصر التغییرات الدیموغرافیة باستثناء متغیر تأثیرالتغییر ونتائجه تبین ضعف  إدراكالدیموغرافیة في 

  .)العمر والخبرة

 "التغییر إدارةنحو  األردنیةالعاملین في المؤسسات الحكومیة  اتتجاها" :بعنوان :دراسة اللوزي - 3- 2

 إدارةحول مجاالت  األردنیةالعاملین في المؤسسة  األفرادمعرفة اتجاهات  إلىهدفت و  1997 سنة 

 يالعمر، المسمى الوظیف، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعیة، الجنسبمتغیرات التغییر المختلفة وعالقتها 

وقد خلصت  ،األردنیةالمؤسسات الحكومیة في وعاملة  عامال 603بلغ حجم عینة الدراسة  .رةبالخو 

  :أهمهان النتائج عدد م إلىالدراسة 
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تجاهات ا بین المسمى الوظیفيو  ،المؤهل العلمي ،تعزى لمتغیر الجنس إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  - 

  .التغییر إدارةالعاملین نحو مجاالت 

غیر الحالة االجتماعیة ومتغیر الخبرة والعمر بین اتجاهات تعزى لمت إحصائیةفروق ذات داللة ال توجد  - 

  .التغییر في جمیع المجاالت إدارةالعاملین نحو 

  : التعقیب على الدراسات العربیة

مختلفة عن  أخرىو هناك جوانب مشتركة  أنمن خالل استعراض للدراسات العربیة السابقة یتبین 

لتغییر، فدراسة كل من محمد بن یوسف لنفس المتغیر وهو احیث تعرضت بالدراسة  ؛الحالیة ادراستن

كما تتفق دراسة عبد الكریم ، را للتغییمالكریم حسین تتفقان في دراستنا في تناولهعبد و النمران العطیات 

، كما اعتمد االستمارة كأداة التحلیلي حسیني مع دراستنا في طبیعة المنهج المعتمد وهو المنهج الوصفي

أهداف ن عاختلفت غیر انه اهدافها . تم اعتمادها في دراستنا الراهنةأساسیة في جمع البیانات، كما 

  .ادراستن

. في حین تتفق دراستنا مع دراسته في میدان الدراسة، والذي یتمثل في مؤسسة اقتصادیة إنتاجیة 

المنهج المعتمد حیث اعتمد في من حیث العطیات محمد بن یوسف النمران  وتختلف دراستنا مع دراسة

الوصفي، وتتفق دراستنا مع دراسته في دراسته المنهج التجریبي في حین اعتمدنا في دراستنا على المنهج 

كما كان االختالف في نوع العینة، حیث اعتمد نمران  .األداة األساسیة لجمع البیانات وهي االستمارة

العطیات في دراسته على العینة العشوائیة الطبقیة، واعتمدنا في دراستنا العینة العشوائیة الطبقیة 

ته من حیث میدان الدراسة كونه أجرى دراسته في مؤسسة ، كما تختلف دراستنا مع دراسالمنتظمة

خدماتیة، بینما أجرینا دراستنا في مؤسسة اقتصادیة إنتاجیة، كما كان االختالف بین الدراستین في 

كما ساعدتنا في  .األهداف المسطرة لكل منهما، كما تختلف أهداف دراستنا مع أهداف دراسة اللوزي

نت معلومات حول التغییر التنظیمي، وكذا اعتمدنا علیها كمرجع لدراستنا، معرفة أهم المراجع التي تضم

باإلضافة إلى أنها أفادتنا كذلك في اختیار أدوات الدراسة وفي تنظیم عناصر الفصول النظریة والمیدانیة 

  .لموضوع دراستنا
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  الصة الفصلخ

 ،في هذه الدراسة إلیهواضحا عما نسعى للوصول  احاولنا من خالل هذا الفصل تقدیم تصور 

والتي من خاللها عرضنا ما نرید الوصول  هدافاأل(التي تم عرضها  األساسیةوتجلى ذلك في العناصر 

والتي عرضنا فیها أهم الدوافع التي أدت بنا إلى اختیار  سباباأل ،إلیه من خالل موضوعنا الذي اخترناه

فقد كانت النافدة على الموضوع والتي تعكس وتلم  شكالیةأما فیما یخص اإل ،هذا الموضوع دون غیره

 القیاس خالل مراحل البحث القادمةموضوع الدراسة و  وأبعادوذلك لتوضیح حدود  ،)...انبه بمختلف جو 

  .بحثه ضمن خطوات ثابتة ودقیقة وعلمیة إكمالوهذا الفصل یساعد الباحث على 
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 تمهید

وقد تناولت هذا  ،تغیرات متسارعةن العالم في تطورات و ة مستمرة ألالتغییر التنظیمي عملی

وكذلك اهتمت بالمورد البشري داخل  ،الموضوع العدید من المدارس الفكریة المختلفة بالدراسة والتحلیل

 إلى التطرقفي هذا الفصل سنحاول و . هذا الموضوع ال یزال مستمرابالباحثین والمفكرین  امفاهتمالتنظیم، 

المال  رأس وٕاسهاماتنظریات  أهموكذلك  ،النیوكالسیكیة والحدیثةالنظریات الكالسیكیة و  إسهامات أهم

 .المورد البشري داخل التنظیممنها للتغییر و  ة كلتناول رؤیة ونظر البشري حیث سن
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 النظریات الكالسیكیة: أوال

وذلك  ،القرن العشرین بدایةفي  اإلداريلعبت النظریات الكالسیكیة الدور الفاعل في تطویر الفكر 

في  المؤسسةوالتي توجه نشاط  ،المضبوطة واألسسمن خالل اعتمادها على مجموعه من القواعد 

الرشد والعقالنیة، وركزت اهتمامها على  مبدأعلى  األفرادكم اعتمدت في تعاملها مع . مختلف مستویاتها

بالمحیط  یتأثرمغلقا ال یؤثر وال  انظام المؤسسة، واعتبرت األخرى الجوانب وأهملتالجوانب المادیة 

 .، النظریة البیروقراطیةإلدارياالخارجي، وتمثلت هذه النظریات في النظریة العلمیة، نظریة التقسیم 

 :العلمیة اإلدارةنظریة  - 1

بو الحركة العلمیة، حیث أوالذي یعد  ،فریدریك تایلور  مریكي للمهندس األ ةهذه النظریتسب نت

فنیا إلى تدرج في حیاته المهنیة من عامل و  ،األمریكیةالمتحدة بالوالیات حدید والصلب مل في مصنع الع

عالء الدین عبد الغني محمود ( 1.للنظریة األساسیةساعدته في وضع المرتكزات  ةكسبه خبر أوهذا ما . ثم مهندسا

التي  ،المشكالت إلىمشیرا " العلمیة اإلدارةمبادئ " حیث وثق ذلك في كتابه الشهیر، )76، ص2011

هدر الوقت والجهد  إلىالطریقة التقلیدیة في العمل تؤدي  أن إلىواجهته في حیاته المهنیة، كما یشیر 

2.اإلدارةسوء  إلىرجع ذلك أحیت  ،وهذا ال یخدم المنظمة
وبذلك  ،)51، ص2013 ،مساعده ماجد عبد المهدي( 

 .خضع العامل في المصنع للدراسةأمن  أول" تایلور" یعتبر

، حیث اعتبر هاتین اإلدارةوتحسین كفاءة  اإلنتاجیةزیادة  :هما أساسیتینمشكلتین  علىركز تایلور  - 

 األخیرةوهذه  ،اإلدارةمرتبطة الكفاءة  اإلنتاجیةزیادة  أنمنظمة، ویرى  أيفشل  أوالمشكلتین سبب نجاح 

 .تطبیقها للمبادئ بمدىمرتبطة 

 :نذكرلمیة و الع اإلدارةالطویلة العدید من االنجازات الهامة في مجال  خبراتهتایلور من خالل  قدم - 

 :دراسة الحركة الزمن

 سماهأذا ما وه ،مهامهم المطلوبة منهم أداءالعمال والتكاسل والتهاون في  أداءتراجع  رالحظ تایلو 

لم تحدد المهام المطلوبة من كل عامل بدقة  ألنها األمركانت غافلة على هذا  اإلدارةف" التظاهر بالعمل"

مجموعة  إلى أي ،بسیطة أجزاء إلىنه من الضروري تقسیم العمل أ" تایلور" وألجل حل هذه المشكلة رأى 
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یتم تجاوزه تفادیا للحركات الزائدة غیر  ویكون مدروس بعنایة وال ألدائهاحركات ولكل حركة زمن محدد 

 )77، ص2011 ،عالء الدین عبد الغني(  3.قصر وقتأقل جهد و أبالمطلوب  اإلنتاججل تحقیق ألالضروریة و 

من خالل تجزئة العمل وتحلیل الوظائف بشكل دقیق وتحدید ما  اإلنتاجیة ةعلي زیاد "تایلور" ركز

قل جهد أنتاج بي زیادة اإلأ ،یجب على العاملین انجازه والمدة الالزمة النجاز العمل لتفادي هدر الوقت

 .قلأقل تكلفة وقت أو 

 :جور الممیزةاأل

فوضع ". خطة الدفع المتغیر للقطعة" سماهأو ما أجر لى وضع نظام محدد لألإ" تایلور" عمد

معین من القطع المطلوب ) مستوى( وحدد عدد ،خر مرتفعحدهما منخفض واآلأحدة اجرین للقطعة الو أ

نتاج عدد محدد من القطع ال یتجاوز المستوى المطلوب یكون إحیث في حال  ،نتاجها في كل وظیفةإ

عالء الدین ( 4.جر المرتفع للقطعةوفي حال تجاوزهم للمستوى المطلوب یتقاضون األ ،جر العامل منخفضأ

 )77،78، ص ص2011 ،عبد الغني

الذي  األساسيالمحفز  أنحیث یرى  ؛من خالل هذه الدراسة على الجانب المادي "تایلور"ركز 

كبر قدر ممكن أ إلنتاجلذلك وضع اجرین لقاء القطعة تدفع العمال  ،األجریدفع العمل للعامل هو تقاضي 

 .من القطع

المال البشري وبتطبیقه  رأسالتغییر و  موضوعنافیما یخص النظریة  إلیهبناء على ما تطرقت 

عدد القطاع  زیادةلكبر من طرف العامل أوالتي من خاللها یتم بدل جهد  ،"التشجیعي األجر"سیاسة 

على  ثرألق جو المنافسة بین العاملین ما وخ اإلدارةوهذا لمصلحة  ،قصر وقتأجهد وفي  بأقلالمنتجة 

منع التفاعل و . كآلة اإلنسانتعامله مع و  اإلنسانينطالقا من تجاهله للجانب إعالقة العاملین فیما بینهم 

تعاملهم  أنكما  ،والمعارف لدى العاملین األفكارالجمود وعدم التجدید على مستوى  إلى أدىبین العمال 

وهذا ما  ،األموربسط أ في المشاركةالقانونیة ما منعهم من  اإلجراءات إطارمع المشرفین كان محدودا في 

 األحداثالذي یستوجب التجدید المستمر وفق ما تتطلبه  ،التغییر المطلوب إحداثوقف حائال دون 

  .والمستجدات الحاصلة
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 :اإلدارينظریة التنظیم  - 2

ببعض  وتأثر" تایلور" الذي عاصر "هنري فایول"لمهندس الفرنسي ل النظریةهذه  أصولتعود 

" العلیا ةدار اإل" دراستك علىركز في . نه كان مدیرا ناجحاأعمل مدیرا في شركة مناجم، عرف عنه . أفكاره

لتنفیذیة وكان العنصر البشري دارة االذي اهتم باإل" تایلور" دراء عكسبالعالقة بین الم والوسطى كما اهتم

وقد وضع خبرته . خطاء التي وقع فیها تایلورهمیة كبیرة لتفادي األأعطاه أولویاته في الدراسة حیث أمن 

ماجد عبد المهدي ( 5."دارة الصناعیةدارة العلیا واإلاإل" ه المهنیة في كتابوتجاربه التي اكتسبها في حیات

 .)53، ص2013

العالقة بین المدیرین لعلیا وركز اهتمامه على المدیر و دارة افي دراسته على اإل" هنري فایول"ز رك    

و فشل المنظمة یتوقف على أن نجاح أالذي كان یعمل فیه، وكان یرى بالمنصب ثره أوهذا ما یعكس ت

 .عمد لدراسة الهیكل التنظیميلمنظمة و للعملیات الداخلیة با هتمانه أي أ ،مستوى كفاءة مدیریها

دارة المشروع إن الحكم هو القیام بأجزء من الحكومة، حیث یرى  هي "فایول"ي أدارة في ر فاإل

لى إوقسم العمل داخل المنظمة . مثل للموارد المتاحةهداف الخاصة من خالل االستغالل األلتحقیق األ

 :ستة وظائف وهي

 .التكنولوجیة أوالفنیة  األنشطة -1

 )135، ص 2006 ،سعید مرسي بدر(  6.التجاریة كالشراء والبیع والتبادل األنشطة -2

 .له األمثلستخدام المال واإل رأسالبحث عن كالمالیة  األنشطة -3

 .واألشخاصكحمایة الممتلكات  األمنیة األنشطة -4

 .واإلحصائیاتوالمیزانیة والتكالیف  كاألرصدةالحسابیة  األنشطة -5

 ،2006سعید عبد مرسي بدر، (  7.اآلالتالمواد الخام و ولیس على وهي التي تشرف على العاملین  اإلدارة -6

 )126ص 

 :أهمهامن المبادئ من على مجموعة في دراسته  "فایول"وقد اعتمد 

بسیطة بین شخصین فكلما كان التخصص  أجزاء إلىتفتیت العمل المركب  أي: تقسیم العمل مبدأ -1

 .تقاناإ أكثركان العمل 
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 أنحیث یرى فایول  ،یجب على العاملین احترام القوانین التي تعتمدها المنظمة: اإلیضاحات -2

 .العادلة خاصة ما یتعلق بالحوافز والعقوبات األنظمةاالنضباط في العمل من 

 .رتباك والتخبطاإل یتفادىوذلك لكي  ،واحد مسؤول إشرافالعامل یعمل تحت  أن أي: األمروحدة  -3

 .تقدیم المصلحة العامة للمؤسسة على المصالح الشخصیة لجمیع العاملین فیها -4

تخاذ القرارات الهامة دون تجرید العاملین من إهي المسؤولة عن  اإلدارة أن أي: تخاذ القرارإمركزیة  -5

 .عملهم أداءالصالحیات الممنوحة لهم تمكنهم من 

 .العمل كفاءةالتغییر السریع یؤثر في  أنفاستقرار العامل یزید من والئه للمنظمة كما : ستقراراإل -6

 .وتجربة خططهم الخاصة آراءهمالفرصة لفریق العمل لتقدیم  إتاحة أي: المبادأة -7

زید الفریق في المنظمة وهذا ما یمنح المنظمة طابع الوحدة ویافظة على روح التعاون والتضامن و المح -8

 )56-54، ص ص2005فاروق عبده فلیه، محمد عبد المجید، ( 8.لها وارتباطهم بها األفرادمن انتماء 

 :النظریة البیروقراطیة - 3

من استخدم مصطلح  أولوالذي یعتبر  "ماكس فییر" األلمانيتنتسب هذه النظریة لعالم االجتماع 

 )39، ص2007محمود، وخضیر كاظم  خلیل محمد حسن الشماع،(  9.البیروقراطیة

من وجهة لم یكتب فهو  ،"فایول"و "تایلور"بحاثه ودراساته مختلفة عن دراسات كل من أوكانت 

بحاث ودراسات عدیدة في مجاالت مختلفة كعلم أي كان یشغله كما فعال، فقد قام بنظر المنصب الذ

وبذلك تعتبر البیروقراطیة حصیلة للتحلیالت التي قام بها للتنظیمات الكبرى  ،االجتماع وعلم االقتصاد

 10.)مریكیةمثل الوالیات المتحدة األ(خرى ب تخلف بلده مقارنة بالبلدان األسبل یجاد تفسیروكان یهدف إل

ذ إالمنظمات سالیب توزیع السلطة داخل ألى إوالتي من خاللها توصل . )59، ص2006 ،قاسم القریوتيمحمد (

، 2013براهیم محمد المحاسنة، إ( 11.راسات التي قام بهاهم الدأریته الخاصة بهیاكل السلطة من تعتبر نظ

تنظیم  نأفراد، حیث اعتبر ثیره على سلوك األأداري وكیفیة ت، كما عمل على رسم معالم الجهاز اإل)77ص

م ءالتن تأساس الكفاءة واالستحقاق للوظیفة والبد أمي، والتعیین یكون على الوظائف یخضع للتدرج الهر 

ي وضع أتحدید التسلسل الرئاسي بعنایة، و القدرات واالستعدادات والمستوى العلمي مع نوعیة الوظیفة 

12.الرجل المناسب في المنصب المناسب
 )56، ص2013حمد بن درید، أمنیر بن (
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المعتمدة في اختیار وتعیین  األسسو  على توزیع السلطة داخل التنظیمفي دراسته  "فیبر"ركز 

 إلىحیث قام بتحدید خطوط السلطة والتسلسل الهرمي للوظائف وكان الهدف من ذلك الوصول  األفراد

 :نموذج مثالي للتنظیم یقوم على الرشد والعقالنیة وقد بنى فیبر نظریته على المبادئ التالیة

محددة وكل عمل یقسم بدوره  أعمال إلى واألنشطةحیث یتم تقسیم الوظائف : التقسیم الواضح للعمل - 

 13.األفرادفي التخصص وتطویر مهارات ما یساهم وهذا  ،مهام بسیطة تكون محدده بشكل واضح إلى

خلق التخصص وتحدید واجبات كل عامل بدقة وكیفیة تنفیذها  إن .)65، ص2013صالح عبد القادر النعیمي، (

یر ذاته من خالل كز اهتمامه علیها ویعمل بجدیة ما یمكنه من تطو العامل لیر  أمامجعل الصورة واضحة 

 .طموح الترقي لدیهقدراته وفق استعداداته ما یخلق تحسین مهاراته و 

مدیرین ال من ویخضع لها كل ،وتكون مكتوبة وموثقة صادرة عن السلطة الرسمیة: القواعدو  اإلجراءات - 

 .)65، ص2013صالح عبد القادر النعیمي (  14.عملالسیر الحسن لل ألجلویلتزمون بها  واألفراد

وتوقع  بداعاإلو التجدید واالبتكار أمام والقواعد الصارمة في العمل تقف حائال  اإلجراءاتهذه  إن

 .الوقوع في مشكلة الروتین التي تخفض من معنویات العاملو  األوامرا یسمى بالخوف من مالعامل فی

العامل  إكساب ألجل، البد من الخضوع للتدریب المستمر :والتأهیلمهنة تحتاج للتدریب  اإلدارة -

، 2006، محمد قاسم القریوتي(  15.العمل بطریقة جیدة واكتساب خبرات جدیدة أداء ألجلالمهارات المطلوبة 

 )61ص

وبالتالي تحسین مستوى كفاءتهم وتأدیة  ،األفرادتحسین وتطویر مهارات  إلىالتدریب یؤدي  إن

 .وجه أكملالمهام المطلوبة على 

حیث یتم ترقیتهم  ،موضوعیة وعادلة أساسحیث یتم ترقیة العاملین على  :قدمیةاأل أساسعلى  الترقیة -

، 2013 حمد الدریدي،أمنیر بن ( 16.دائهمألى حسن إضافة إمدة عملهم في المنظمة و تهم قدمیأ أساسعلى 

مستوى الخبرة ل انه یعتبر ذلك مؤشر أل ،قدمیةساس األأال على إال تكون  ةن الترقیإف "فیبر"حسب  .)56ص

یعتبر العامل ذا كفاءة عالیة لعمل زادت خبرات الفرد ومعارفه و فكلما زادت سنوات ا ،التي یكتسبها العامل

 .علىأهله لشغل وظائف أت
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ن العامل یكون تحت هاجس الخوف وعدم إفیبر فما فیما یخص القواعد الصارمة التي وضعها أ - 

كما  ،حسنالتي قد تغیر مسار العمل نحو األ ،فكار الجدیدة واالقتراحاتمام األأیقف كعائق  المشاركة ما

جل الرفع من الكفاءات والمهارات والتي تعتبر عنصرا مهما وفعال أل ،نسانیةهمل العالقات اإلأنه أ

التي و  ،جل تفجیر الطاقات الكامنة داخل المورد البشريوحده ال یكفي أل لتدریبفا ،ضمان التعلم الحسنو 

 ثر فیما بین العاملینأثیر والتألى حد كبیر عالقات التفاعل من خالل التإ تضمنها و 

  النظریات النیوكالسیكیة: ثانیا

  )لتون مایوإ(اإلنسانیة نظریة العالقات  - 1

ذ اعتبرته كیان مستقل إ ،الكالسیكیة في دراستها للعاملنسانیة المداخل اختلفت مدرسة العلوم اإل

  .لةته من فكره الرجل اآلر وحر حاسیس والمشاعر والرغبات بشخصیه له جمله من األ

فضل أنشاء عالقات إلى إن الفرد مخلوق اجتماعي یسعى أهو قامت هذه النظریة على افتراض 

17.التنافسلیس جماعیة هي التعاون و  ةفضل صفأن أو  اآلخرینمع 
  )92ص، 2015 مغمولي نصیرة،( 

االتصال غیر كما شجعت  ،العامل وضعت اعتبارا لوجوده داخل التنظیمباهتمت هذه النظریة 

واعتبارهم یعیشون في جماعات قائمة على التواصل  ةنسانیبحكم الطبیعة اإلو  الرسمي بین العمال

  .والتفاعل والتعاون في ما بینهم

" ثورنهاو " تجارب التي قام بها في مصانعاللتون مایو وزمالئه من إاقترنت هذه النظریة بما قدمه 

لبناء االتجاه  األولىة لبنلاوالتي كانت  ،1932 - 1927مریكیة ما بین األ" وسترن الكثریك " بشركة

الذي یلعبه  ،والدور الفاعل اإلدارةلعنصر البشري في ل الكبیرة األهمیة إظهار إلىعمدت  ثحی ،السلوكي

18وخفض التكالیف، اإلنتاجفي زیادة 
 أهمیة، كما بینت )67ص ،2003، سلیمان الفارسي، ةنینصدیق منصور بوسال( 

وضرورة الحوافز المعنویة  أهمیةجانب ذلك فقد بینت  إلى ،العالقات الرسمیة وغیر الرسمیة داخل التنظیم

جدیدة في  أسالیبالتكوین للمشرفین لتعلم و الحوافز المادیة، كما قالت بحتمیة التدریب  إلى باإلضافة

19.وتقدیم المقترحات آرائهم وٕابداء، كما عملت على دعم االتصال للمشاركة اإلشراف
 ،2006حسین حریم، (  

یجاد كما عمدت إل ،ركزت حدة النظریة في دراستها للعنصر البشري على الجانب السلوكي .)61،62صص 

همالها للحوافز المادیة التي إالتي تدفع العامل للشغل وهي الحوافز المعنویة دون  ،نوع جدید من الحوافز
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كما درست العالقات غیر الرسمیة داخل . نتاجیةاعتبرتها المداخل الكالسیكیة محور ومحرك العملیة اإل

كسابهم خضاع المشرفین للتدریب إلإلى ضرورة لى تركیزها عإضافة إ ،همیة كبیرةأعطتها أالتنظیم و 

كما ركزت على عملیة االتصال التنظیمي لتعزیز الروابط  ،عطائه صیغة الجودةإ و شراف مهارات جدیدة لإل

  .لى مجموعة من النتائج نذكر منهاإوقد خلصت تلك التجارب . بین مختلف مستویات التنظیم

لى النواحي المعنویة التي تعزز إن تحفیز العامل ال یقتصر على النواحي المادیة فقط بل یتعداها إ - /1

  )36،37ص، ص 2005 العتیبي، صبحي خیر( 20.دارة والعاملین معهفیه الشعور باالهتمام واالحترام من قبل اإل

حیث  ،المادیة همیة على الجوانبیث األحن الجوانب المعنویة ال تقل من أترى هذه النظریة 

اته وتدفعه لفرض وجوده ذالتي تعزز احترامه ل ،الحوافز یكون العامل في حاجة دائمة لهذا النوع من

  .همیته داخل التنظیم أوتشعره بمدى 

نینة أالتي یشعر العامل من خاللها بالطم ،ال من خالل مجموعة العملإیكفي  ن التحفیز الفردي الإ - /2

  .ملتزاواالنتماء واال

مر ضروري لدفع الروح ألیها بدورها االیجابي إمجموعة التي ینتمي الهمیته و أشعار العامل بإن إ - /3

  )37، ص2005 العتیبي، صبحي خیر ( 21.المعنویة للعامل

خیر للفریق تذوب حیث بانتماء هذا األ ،وهنا تبرز مكانة فریق العمل داخل التنظیم بالنسبة للعامل

ما  .فراد التنظیمأمصالحه وروحه ضمن مصالح وروح الفریق ما یدعم وینمي روح التعاون والثقة بین 

  . تقانإما لدیهم من جهد والعمل بأقصى یكسبهم خبرات جدیدة ویشجعهم على تقدیم 

ت وجوده ثباعطته الفرصة إلأن هذه النظریة ردت االعتبار للعامل و أمن خالل ما سبق نستنتج 

نسانیة داخل المنظمة، وركزت على تشجیع العالقات اإلصة المشاركة في اتخاذ القرارات و بمنحه فر 

طار التفاعل المستمر ما إنها تساعد على تبادل المعلومات والخبرات في أل ،نشاء جماعات العملإضرورة 

ن االهتمام الزائد به أال إیسمح للمورد البشري بتعلم مهارات جدیدة تساعده على تحسین وتطویر قدراته، 

كما ال یغیر في طبیعة ذلك  ،داء مهامه وال یغیر شیئا من الجهد الذي یبدله العاملأجعله یتكاسل في 

جراءات لتنظیم الرسمي جعل من السیاسات واإللهمالها إن أكما  ،العمل، ما نتج عنه الروتین في العمل

  .التي تعتمدها المنظمة غیر فعالة بالشكل الكافي
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  )زبرغر و ه: (ذات العاملین نظریة - 2

ذ تركز على ظروف العمل ودوره إ ،إنتشار كثر نظریات الدافعیةأتعتبر نظریة ذات العاملین من 

محاسب في مهندس و ) مائتى( 200على  جراء تجربة إزبورغ بر و هحیث قام  ،فراد العاملینفي حیاة األ

ذ اقترح إ ،عمال التي یقومون بهال من خاللها تفسیر شعورهم نحو األمجموعة من المنظمات حاو 

الثانیة ولى بالعوامل الوقائیة و موعة األسمى المجأل التي تؤثر في سلوك الفرد مجموعتین من العوام

  )90،91، ص ص2006، محمد قاسم القزیوني(  22.بالعوامل الدافعة

عن العمل  االعامل من عدم الرض علىوظیفتها المحافظة و  تكون ضمن بیئة العمل :ل الوقائیةعوام/ 1

مان األوتتمثل في السیاسات التنظیمیة العالقات التبادلیة مع الرؤساء والمرؤوسین، شعور العامل ب

  ...جرواالستقرار في العامل، األ

شعورا  ةا توفرها فال یشكل بالضرور أم، الرضللشعور بعدم ا لن عدم وجود هذه العوامل یؤدي بالعامإ - 

  .یمنع حاالت عدم الرضا وٕانما، ابالرض

ومشاعر  امنح الشعور بعدم الرضنما یإ و  ،لق دافعا لدى العامل نحو العملیخ ن توفر هذه العوامل الإ - 

  .ستیاء لدى العاملاإل

كثر نحو العمل وتتمثل هذه العوامل أعطائه دفع إ وهي تعمل على تحفیز العامل و  :ةالعوامل الدافع/ 2

مل العوا هذه ،العوامل المحفزة وغیرها من ،التقدیر وجود فرص التقدم الوظیفي المسؤولیة، االنجاز،: في

ذا استطاع إ "زبرغر هو "ویرى  ، فإذا ما توفرت للفرد تجعله راضي عن عمله وتحفزه،تنتهي محتویات العمل

، كامل محمد المغربي( 23.فضلأدیة مهامه بشكل أن العامل سیقوم بتإالتنظیم تدعیم العمل بهذه العوامل ف

  )25ص ،2007

تعتبر هذه العوامل عوامل محفزة للعامل فهي تخلق لدیه شعور ایجابي نحو عمله وتدفعه لتطویر 

  .كمل وجه أعلى  هاته وبدل جهد اكبر في العمل والقیام بالمهام المطلوبة منذ

ز عز خرین ین طرف اآلن شعور الفرد بالتقدیر مأمن خالل ما سبق عرضه في هذه النظریة یتبین  - 

فضل دائما انطالق من اته ویرفع من معنویاته ویزید ثقة بنفسه ویخلق بداخله الرغبة في تقدیم األذتقدیره ل
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المتسارعة وشعورا منه بالمسؤولیة  لتطوراتارض الواقع ومواكبة ألى االبتكار على إبداعي وصوال الفكر اإل

  .مامه ویعطیه فرصة للتقدم الوظیفيأتح المجال ما یف ،حداث التغییرإوضرورة 

  النظریات الحدیثة  :ثالثا

  :نظریة النظم - 1

حیویة وترى بأن الفرد یتكون من مجموعة من األنظمة الفرعیة التي نظریة هذه النظریة في األصل 

د محم( 24.ر إلى أن یصل إلى أصغر جزء في جسم الفرد وهو الخلیةغجزئیة أصبدورها تنقسم إلى أنظمة 

    ).56، ص2010أحمد فیاض وآخرون، 

'' لدویج بیرتاالنفي''وقد قام مجموعة من العلماء بوضع هذه النظریة وكان من أكثر المهتمین بها 

...) النظام اإلداري(عیة جتماعي متكامل مكون من أنظمة فر إ الذي قال بأن المنظمة عبارة عن نظام و 

هداف أوهذا النظام یسعى إلى تحقیق ...) نظام اإلیرادات(واألنظمة الفرعیة مكونة من أنظمة جزئیة 

  ).72، ص 2013فیصل محمود الشواورة، ( 25.المنظمة

  :ووفق هذا التعریف فإن النظام یتكون من العناصر التالیة

التي تشكل المادة األساسیة لعملیة اإلنتاج، وعناصر  وهي عبارة عن الموارد والعناصر: المدخالت -أ

  .ة وموارد بشریةیالبیئة التي تؤثر في بناء التنظیم وتحدید األهداف والسیاسات وتقسم إلى موارد ماد

وهي العملیات التمویلیة التي تساعد على تغییر طبیعة العناصر بالشكل والمضمون كما  :العملیات - ب

  .وظائف اإلداریة التي لدیها سلطة القرار لتنفیذ عملیة التمویلیدخل في هذا اإلطار ال

وهي النتائج المترتبة على العملیة التمویلیة وعادة ما تأخذ في المنظمات شكل خدمة أو  :المخرجات -ج

  .سلعة

 26.عبارة عن تدفق المعلومات المرتدة بین المنظمة والبیئة أو بین البیئة والمنظمة :التغذیة العكسیة -د

  ).94، ص 2004رعد حسن الصرن، (

  :وفقا لبیرتاالنفي یوجد نوعین من األنظمة
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  ....السیارة: وهو الذي ال یتفاعل مع البیئة وال یؤثر فیها وال یتأثر بها مثل :النظام المغلق

27...المصنع: یتأثر بالبیئة المحیطة به مثل :النظام المفتوح
  .)50، 2008محمد عبد السالم، (

بد وأن یتكیف مع التغیرات ة فإنه یؤثر فیها ویتأثر بها والفي تفاعل مع البیئة الخارجیباعتبار أنه 

رات هو اآلخر تتناسب مع ما هو حادث من تغیرات سریعة ومتوالیة یوذلك بإحداث تغی ،الحاصلة فیها

  .تضمن له البقاء واالستمراریة

  :نظریة النظم من خاللكما تأثر بخصائص الفكر العلمي الحدیث والتي تظهر بوضوح في 

االتجاه نحو الشمولیة والتعمیم والتجدید وهي خصائص أو عناصر یعتمد علیها في بناء النماذج التي  - 

   .تصور الواقع

مما یشیر إلى  ةتفاعلمتقوم النظریة على تمثیل الواقع وهذا األخیر في حركة مستدیمة ودینامكیة 

 28.الواقع تؤثر فیه العدید من المتغیرات الداخلیة منها والخارجیة، كما أن ةسیادة عدم التأكد والمخاطر 

  ).58، ص2010حسین بلعجوز، (

حیث أن التركیبة البیولوجیة للفرد  ،أن المنظمة تشبه الفرد "لدویج"من خالل هذه النظریة یرى 

كذلك المنظمة  صغر جزء وهو الخلیةأالذي یتكون من مجموعة من األجزاء الكبیرة والتي تتجزأ لتصل إلى 

  .تتكون من أنظمة كبیرة تتجزأ لتصل إلى أصغر جزء فیها وهو الفرد هفي نظر 

یر مستمر وفق ما تتطلبه األوضاع ي بالدینامیكیة التي تجعله في تغیتمیز المحیط الخارج

وهذا ما یدفع المؤسسة للتغییر لمسایرة التغیرات المحیطة بها، حیث أن التغییر إذ شمل جزء  ،والظروف

وبالتالي  ،یحدث خلال كبیرا ویؤدي حتما إلى عدم التوازن والتكاملأو أجزاء فقط في المؤسسة فإن هذا 

كامل، لكل المتبد وأن یشمل جمیع األجزاء باعتبارها مكملة لبعضها البعض لتشكل اال التغییرفهذا 

بد وأن یكون مستوى التغییر متناسب ومتساوي في الدرجة بین كل األجزاء حیث ال باإلضافة إلى أنه ال

التغییر في بعض األجزاء جزئیا وفي بعضها اآلخر جذریا فهذا أیضا یؤدي إلى حدوث أن یكون یمكن 

ء وبنفس المستوى ألجل الحصول على بد وأن یكون التغییر في جمیع األجزاوعدم التوازن وبالتالي الخلل 

  .كل متوازن ومتكامل
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  س المال البشريأنظریات ر : رابعا

  سر نسهامات میإ - 1

والذي مهد لظهور العدید من  ،س المال البشريأول من عمل على تطویر نظریة ر أ "سرنمی" یعتبر

محاولة فهم الدور الذي تلعبه لى إوالتي كانت تهدف  ،التي تناولت النظریة بالشرح والتطبیق ،دبیاتاأل

  )4ص  ،2001علي عبد القادر علي، ( 29.ساس السلوك الراشدأوالتي تقوم على  ،القرارات الفردیة

كما یحدده مستوى  ،بین الوظائف یحدد طول الفترة التدریبیة اتن االختالفإف "سرنمی"وحسب 

ة تسمح هله الكتساب خبرة واسعأالبشري تن زیادة عمر المورد أكما . الدخل الذي یتالءم مع تلك الوظائف

باالختالفات  "مینسر"وهذا ما یقصده  ،فاءة عالیةم في الوظیفة الواحدة بككبر من المهاأداء عدد أله ب

حیث تبرز  ،خرى حسب درجه التعقدألى إلى التدریب من وظیفة إوتختلف الحاجة . داخل الوظیفة الواحدة

حیث یسمح للمورد البشري . على من التدریبألى مستوى إتحتاج نتاجیة الوظائف التي إالزیادة في 

 كل وهذا ما یظهر متطلبات ،باكتساب مجموعة جدیدة من المعارف تسمح له بتحسین مهاراته وقدراته

  )75ص  ،2003راویة حسن، ( 30.وظیفة من التدریب والتعلیم

وكذلك االختالفات  ،في الوظیفة الواحدة ةهذا النموذج على االختالفات الموجودفي  "مینسر"ركز    

ن التقدم في العمر هو الذي یحدد االختالفات الموجودة داخل أالموجودة بین الوظائف، حیث یرى 

ذ ال یمكن اعتبار التقدم في العمر إ ،فرادهمل قابلیات واستعدادات األأوبذلك یكون قد  ،الوظیفة الواحدة

االختالفات الموجودة بین الوظائف فتحدد من  أما .ابلیة للتعلم بسرعةفراد لدیهم قمقیاس للخبرة فبعض األ

 ىتغالل الطاقات الكامنة لدمدى قدرة المنظمة على اسنتاجیة و خالل العالقات الموجودة بین زیادة اإل

  .بشرىال دالمور 

  :وهيبحاث والدراسات في مجال االستثمار هداف ینبغي تحقیقها من خالل األأ ةثالث "مینسر"حدد 

  .نللتكوی ةتحدید حجم الموارد المخصص -1

  .ائد من االستثمار في التدریبعتحدید معدل ال -2
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العائد على التدریب في تفسیر بعض خصائص عة المترتبة على تحدید التكلفة و تحدید مدى المنف -3

  .سلوك القوى العاملة

بل یتعداه لیشمل  ،فقطرسمي الن التدریب في العمل ال یقتصر على التدریب أ "مینسر"یرى 

ن لكل منهما الدور الفاعل أحیث اعتبر  ة،ن التعلیم یكون عن طریق الخبر أكما . التدریب غیر الرسمي

  )104ص  ،2015دریس مني، ( 31.نتاجیهإفي الرفع من قدرات المورد البشري ومن ثم زیادة 

  :لى نوعین هماإتكلفة التدریب  "مینسر"قسم 

  .جور المتدربینو أأالت والموارد المستخدمة في التدریب تكلفة اآل :التكلفة المباشرة -أ

یرادات وهي تكلفة غیر ملموسة تتمثل في تكلفة الفرصة الضائعة كاإل :التكلفة غیر المباشرة - ب

  ).76، ص2003راویة حسن ، ( 32.الضائعة

التدریب على ثر االستثمار في أما یتعلق بدراسة لى عدد من االستنتاجات فیإ "مینسر"توصل 

  :فراد منهادخل وسلوك األ

كلما زادت مستویات الفرد التعلیمیة كلما زادت احتماالت حصوله على المزید من التدریب في مجال  - 

  جرهأالعمل وكلما زاد 

  .التكلفة االستثمار في التدریب تالعمل و معدل البطالة كلما زاد نكلما زاد معدل دورا - 

لتدریب خاصة التدریب المتخصص كلما زادت احتماالت بقاء الفرد في كلما زاد االستثمار في ا - 

  ).104ص  ،2015دریس منى، ( 33.المنظمة واحتمال استقرار العمالة

ن الخبرة تولد أحیث اعتبر  ،همیة كبیرة للتدریب بنوعیه الرسمي وغیر الرسميأ "مینسر"ولى أ

الذي یحتاجه الفرد هو الذي یكون على درجة عالیة من  ،الذي یحدد بدوره مستوى التدریب ،التعلم

  .خرىأجره من جهة ویضمن استقراره من جهة أالتخصص ما یسمح بزیادة 

مواكبة التغیرات الحاصلة حیث نستنتج أن المؤسسة تحرص على  خالل عرضنا لهذه النظریةمن 

سالیب من األ ةمجموعلى عوذلك باالعتماد  ،ریةتعمل على تطویر قدرات ومهارات مواردها البش
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حیث كلما زاد عمر  ،مها التدریب والتعلیم فقد ربط التعلم بالخبرةأهن من أ "مینسر"ویرى  . واالستراتیجیات

دائه في العمل ما یزید من أوبالتالي الرفع من مستوى التعلم لدیه وتحسین  ،المورد البشري زادت خبرته

  .تهنتاجیإمستوى 

نه یقر إرسمي غیر رسمي وبذكره للتدریب غیر الرسمي ف :لى نوعینإ "مینسر"التدریب فقسمه  امأ

فكار وتبادل المعلومات بین نسانیة داخل التنظیم ودورها في عملیة التعلم ونقل األدور العالقات اإل

عینة تختلف تدریب بطبیعة الوظیفة فكل وظیفة لدیها مهام ومتطلبات مالربط مینسر نوعیة . العاملین

ستراتیجیات جدیدة إوضع لن تسعى دوما أ مؤسسةطار التغیرات المتواصلة البد للإرجة التعقید في حسب د

  .ؤسساتة تضمن لها مكانتها بین المومتجدد

 ):(BIKERسهامات بیكر إ - 2

حیث تم  ،"بیكر" لس المال البشري أیرجع الفضل في تطویر المقاربة النظریة الشاملة لقضایا ر 

ن متوسط أهم افتراض قامت علیه هو أساسیات و هم األأجل تبسیطه، و أن قبل كتاب كثر من تناوله م

الرعایة و اهتم بدراسة التعلم، الهجرة  .)7ص ،2001علي عبد القادر، ( 34.الدخل للفرد یعتمد على مستوى التعلیم

فعالیة في  هم جوانب االستثمار البشريأواعتبره  ،على وجه الخصوص على التدریب زورك الصحیة،

ن العمر المتوقع للفرد أ "بیكر"یرادات العمال، ویفترض إس المال البشري على أثیر ر أتوضیح ت

 35.س المال البشريأالستثمار في ر لالخطر، السیولة والمعرفة محفزات جور، درجة واالختالفات في األ

  )102ص  ،2015نى،دریس م(

ن االستثمار إیرادات، إذ یرى رادات وتوزیع اإلتفسیرا للعالقة الموجودة بین العمر واإل "بیكر"وقدم 

 ،2003حسن، ةراوی( 36.عمر المورد البشري ةیرادات التي تزید بزیادلى زیادة اإلإس المال البشري یؤدي أفي ر 

  )70،71ص

فالتدریب العام هو  ،الخاصن هناك نوعین من التدریب هما التدریب العام والتدریب أ "بیكر"یرى 

ي منظمة أوكذلك  ،دیة في المنظمة التي تقدم له التدریبحنتاجیة الفرد الإذلك التدریب الذي یزید من 

حیث یمنح أجرا  ،خرى قد یعمل بها، وفي هذا النوع من التدریب الفرد هو الذي یتحمل تكلفة التدریبأ

  .ثناء فترة التدریب وأجره العادي أمخفضا عن 
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دیة للفرد في المنظمة التي تقدم له التدریب بدرجة حنتاجیة الفهو یزید اإل ،ا التدریب المتخصصمأ

ار بومن صور هذا النوع من التدریب اخت خرى،أدیة في حالة عمله في منظمة حنتاجیته الإكبر من أ

وفي هذا النوع  مكانات المحتملة له،و فشله للتعرف على اإلأالمورد البشري وتجربته واحتماالت نجاحه 

خصص من التكنولوجیا المستخدمة في تكتدریب الفرد على نوع م. مة هي التي تتحمل تكلفة التدریبالمنظ

جرا أتلك المنظمة دون غیرها، وهذا ما یزید من قیمة المورد البشري المتدرب بالنسبة للمنظمة فتقدم له 

  )71،73ص، ص 2003 راویة حسن،( 37.كتسبة للمتدربمنتاجیة المرتفعة والمهارات المرتفعة العالیا نسبیا لإل

تدریب عام یتحمل المورد البشري  :لى نوعینإ في دراسته على التدریب الذي قسمه "بیكر"ركز 

هذا یقلل من خسارة المنظمة  ،خرىأ بمنظمة هلى احتمال ترك المتدرب للعمل والتحاقإوذلك راجع  ،عباءهأ

وعدم على للمتدرب لتحافظ على بقائه أجر أدفع  على التي تعملعباءه المنظمة أمل تدریب خاص تتحو 

  .ن تركه للعمل یزید من خسارة المنظمةتركه للعمل، أل

همیة كبیرة للمورد البشري والدور أولى أ "بیكر"ن ألهذه النظریة نستنتج  نامن خالل استعراض

احتمال خسارة  ةالتدریب مع مراعاكیزه على وذلك من خالل تر  ،نتاجیةالفاعل الذي یلعبه في زیادة اإل

تجدید ح بمالتعلم المستمر للمورد البشري یسفثیرها على الدخل الذي یتقاضاه المورد البشري، أالمنظمة وت

، حیث تهدف البتكار في مجال العملوابداع على اإل ةالقدر  هفكار جدیدة تمنحأمعارفه من خالل اكتساب 

یجاد مورد بشري إلى إالتكنولوجیات الجدیدة والمتطورة على  من خالل تدریب موردها البشري ؤسسةلما

المتواصل والمتخصص الذي تقدمه و  فالتدریب المستمر ،ل بكفاءة عالیةلدیه القدرة على التحكم في العم

یجعل المورد یسعى  هم ماتهدافهم وطموحاأوبذلك فهي تهتم ب ،من والئهم لها للعاملین یزید ؤسسةالم

  .هدافهاألتحقیق 

یئتها الداخلیة وفق بحداث تغییرات باستمرار في إعلى تطویر نفسها من خالل  ؤسسةلمتحرص ا

 ةالعتماد على برامج تدریبیة متنوعوذلك با ،ةالتغیرات في البیئة الخارجی ةرااجوضاع ولمما تتطلبه األ

للقضاء على وذلك  ،زیادة خبراتهو من قدرات ومهارات المورد البشري لى الرفع إوتسعى من خاللها 

  .االستمراریةلنمو والتطور ویضمن لها البقاء و ما یسمح لها با ،الروتین والجمود في العمل
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  ):شولتز( س المال البشريأنظریه ر  - 3

حیث الحظ اهتمام الباحثین  ،"شولتز"بحاث أال بإس المال البشري لم تتبلور كنظریة أن نظریة ر إ

ال من خالل ظهور هذه إت أبشریة لن یتصول أن تقییمهم كأو . يبشر الهمالهم للعنصر إ صول المادیة و باأل

الذي شهد ظهور محاوالت عدیدة اهتمت بالعنصر  عشر، لى القرن الثامنإالتي تمتد جذورها و  ،النظریة

  )64، ص2003راویة حسن، ( 38.البشري

ري على ثالثة س المال البشأیجاد تفسیرات علمیة لزیادة الدخل، بنى شولتز مفهوم لر إ "شولتز"حاول 

  :ساسیةأفروض 

لى شغل الزیادة إساسا أن النمو االقتصادي الذي ال یمكن تفسیره بالزیادة في المدخالت المادیة راجع إ -1

  .س المال البشريأفي المخزون المتراكم لر 

س المال البشري المستمر في أیرادات وفقا لالختالفات في مقدار ر یمكن تقسیم االختالفات في اإل -2

  .فراداأل

المال  رأسلى نسبة إشري المال الب رأسیمكن تحقیق العدالة في الدخل من خالل زیادة نسبة  -3

  .التقلیدي

لمزارعین في الوالیات للعمال ا تهنتاجیة من خالل دراسموضوع اإل "شولتز"بحاث أولى أتناولت 

 2003حسن،  ةراوی( 39.فرادفي األنتاجیة ناجمة عن االستثمار ن زیادة اإلأوكنتیجة الحظ  ،مریكیةالمتحدة األ

40 .الذي یتلقاه دعن طریق عملیة التعلیم باعتباره جزء من الفر . )67ص
حدد  ،)225ص ،2015رمین موسى، ن(

  :شولتز نوعین من الموارد التي تدخل في التعلیم وهي

لو لم یكن ملتحقا  فردوال( یلتحق بالتعلیمنه لم أیرادات التي كان یمكن للفرد الحصول علیها لو اإل - 

وبالتالي تقدیم خدمات ذات قیمة  ،مكانه المشاركة في القوى العاملة المنتجةإبالعملیة التعلیمیة لكان ب

  .)جرأیحصل نظیرها على 

  .اتهاذتمام عملیة التعلیم إلالموارد الالزمة  - 
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 41.رادات المرتبطة بعملیة التعلیمواإلنه من الضروري دراسة كل من التكلفة إف "شولتز"وحسب 

  )67ص ،2003حسن،  ةراوی(

  :لى نقطتین هامتین في مجال االستثمار في التعلیم هماإشار شولتز أوقد 

  .س المال البشريأهمال دراسة ر إ تجاهل و  -أ

 ،2003حسن،  ةراوی( 42.مورد البشريو النفسي المتعلق بمعاملة التعلیم استثمار في الأالعامل المعنوي  -ب

  )68ص

كثر جانب اقتصادي وجانب ثقافي حیث تكون العمالة األ :ن للتعلیم جانبینأ "شولتز"كما یرى 

یعد التعلیم استثمار طویل المدى یتجسد في . علىأجور وحوافز أوبذلك تدفع لهم . نتاجاإكثر أتعلیما 

یم في وعلیه یسهم التعل ،المال الماديس أكبر من االستثمار في ر أالثروة البشریة ویدر عوائد اقتصادیة 

كبر أ لمورد البشرينتاجیة لن القدرة اإلأفراد المجتمع، مؤكدا أاالجتماعیة بین تخفیض الفروق االقتصادیة و 

  .خرىمن عناصر الثروة األ

مثل یكون في ن االستثمار األأیرى ب "شولتز"ن أمن خالل عرضنا لمحتوى هذه النظریة نستنتج 

البشري ولیس في المورد المالي، والذي یكون عن طریق عملیة التعلیم حیث اعتبرها محور تنمیة العنصر 

ن هذه المعرفة أداء عمله، حیث أجل هیله وتزویده بالقدرات والمعارف الالزمة ألأجل تالمورد البشري أل

تطلبات العصر المتوالیة لمواكبة مؤسسة كثر تقبال وتجاوبا مع التغییرات التي تحدثها المأالنوعیة تجعله 

  .والمتسارعة
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  خالصة الفصل

نجد  ،فكار التي تبنتهاهم األأالتي تناولت موضوع بحثنا وطرح  ،هم النظریاتأل نامن خالل عرض

دى اهتمامها بالمورد وكذلك م ،نظرتها للتغییر التنظیمين هناك اختالفات بین النظریات في رؤیتها و أ

ما النیوكالسیكیة أ ،مادیه فقط ةلیه نظر إلة ونظرت آالنظریات كالسیكیه اعتبرت العامل مجرد فالبشري، 

ن النظریات أ في حین نجد ،تطویر وتحسین قدراته داخل التنظیم تفقد اهتمت بالعنصر البشري وحاول

س المال أما نظریات ر أحداث التغییر، إكثر للموارد البشري ومدى مساهمته في أعطت قیمة أالحدیثة 

  .هم الوسائل والطرق التي تعتمدها المنظمات لالستثمار في مواردها البشريأالبشري فقد بینت 
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  تمهید

ن التغییر حالة أوذلك  ،"ال یتغیر هو التغییر نفسهن الشيء الوحید الذي أ" جماعاإل ءیقول علما

  .بحكم الظروف وأعن غیر قصد بصورة عفویة تلقائیة مستمرة یحدث عن وقصد 

ق هدافها واعتبرها نسأمختلفة تختلف باختالف نشاطاتها و نواع أشكال و أي المنظمات ف تظهر

وسكون  ةلیست في حالة ثابت ةن المنظمإ، ولذلك فتتأثر بهاو  ثرؤ نها تإمتفاعل مع البیئة المحیط بها ف

التكیف مع المتغیرات الحاصلة في قلم و أوكذلك الت، حقق االستمرار والبقاءنما تتغیر باستمرار لكي تإ و 

ن نتعرف أوفي هذا الفصل سنحاول  .اة فیهایعبر التغییر المستمر في المنظمة عن استمرار الحوی. البیئة

ومجاالت التغییر  نواعهأهدافه وخصائصه، و أهمیته و أتحدید هم محاور عملیة التغییر من خالل أعلى 

  ....)سالیب مقاومة التغییر، وأسباب، األ(لى مقاومة التغییرإوكذلك سنتطرق 
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  همیة التغییر التنظیميأ: والأ

من كونه یعتبر مواكبة للتطورات التغیرات والمستجدات الحاصلة في بیئة  تأتيبالغة  أهمیةللتغییر 

  :التغییر التنظیمي فیما یلي أهمیهتعدیالت من اجل تحسین العمل، وتتمثل  إجراءالعمل والتي تستدعي 

 إلىتجدید الحیویة داخل المنظمة، ویؤدي على حیث یعمل التغییر  :الحفاظ على الحیویة الفاعلة -

1.األمل إنعاش
لى سیادة روح من التفاؤل ومن إ لى تحریك الثوابت و إ و  )314ص ،2011سامح عبد المطلب عامر، (

2.م تظهر المبادرات الفردیة والجماعیةت
، وتظهر روح التقدم والتطور )14ص ،2009عوني فتحي خلیل عبید، (

3.بداعتفي روح عدم االهتمام والسلبیة والروتین الذي یقتل اإلحیث تخ ،ةجدیدالمقترحات ال
خضر مصباح (

  )71ص  ،2011الطیطي، 

و أالتكیف بسواء التعامل االیجابي  لى جهد للتعامل معهإالتغییر یحتاج  :على االبتكار ةتنمیة القدر  -

دوات وطرق مبتكرة أیجاد وسائل و إالتعامل السلبي بالرفض، وكال النوعین من التعامل یحتاج ویتطلب 

4.سالیب وفي الشكل وفي المضمونعلى االبتكار في األ ةتنمیه القدر ومن ثم یعمل التغییر على 
عوني (

  )14ص  ،2009فتحي خلیل عبید، 

ذكاء الرغبات إ عمل التغییر على تفجیر المطالب و ی: ذكاء الرغبة في التطویر والتحسین واالرتقاءإ -

5.وتنمیة الدافع والحافز نحو االرتقاء والتقدم، وما یستدعیه ذلك من تطویر
، 2011سامح عبد المطلب عامر، (

  )314ص 

زكاء الرغبات والدوافع نحو إ على التحفیز و  ةن عملیه التغییر مبنیإ: األفرادغرس روح التغییر بین  -

تجدید وتطویر  صالح ومواجهة المشكالتوذلك من خالل اإل ،یر وتحسین العملتطو الالتغییر واالرتقاء و 

سالیب أوالمتكامل الذي یقوم على تطبیق  نتاج والعمل، التطویر الشاملنتاجیة القادرة على اإلالقوى اإل

سالیب الحدیثة ن التكنولوجیا المتطورة واألأحیث  ،تكنولوجیا جدیدة ومتطورةال دخإنتاج جدیدة من خالل إ

6.نحو التغییر والذاتیةالطبیعیة  بواعثسباب والتوجد وتولد األ
  )70،71ص ص ،2011 ي،طیطخضر مصباح ال(

ضل من أفلى درجه إحیث یعمل التغییر على الوصول  :داءعلى من القوة في األألى درجة إالوصول  -

7.داء التنفیذيالقوة في األ
ط ومجاالت وذلك من خالل اكتشاف نقا ،)15ص  ،2011عوني فتحي خلیل عبید، (

الل معرفة مجاالت ونقاط القوة داء، وذلك من خاأللى انخفاض هذا إدت أالضعف، والثغرات التي 

8.كیدهاأوت
  )315ص  ،2011سامح عبد المطلب عامر، (
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  التغییر التنظیميیوضح أهمیة ): 01(الشكل رقم 

  

  هداف التغییر التنظیميأ: ثانیا

ما هي عملیة مقصودة وهادفة وواعیة ٕانتي بطریقة عفویة و أن عملیه التغییر التنظیمي ال تإ

  :هداف من بینها ما یليط لها، تسعى لتحقیق مجموعة من األومخط

  .على التعامل والتكیف مع البیئة المحیطة بها وتحسین قدرتها على البقاء والنموزیادة مقدرة المنظمة  -1

هداف نجاز األإجل أجموعات المتخصصة من قدرة المنظمة على التعاون بین مختلف المزیادة م -2

  .العامة للمنظمة

  .وتوجیهه بشكل یخدم المنظمة دارةإالكشف عن الصراع بهدف  -3

9.فراد العاملین والمجموعات في المنظمةنفتاح بین األبناء جو من الثقة واال -4
 2005محمود سلمان العمیان، (

  )349ص 

  .المنظمة في عالجها للمشاكل التي تواجهها أسالیب تطویر -5

10.غبة فیهاداري والر بداع اإلتطویر قیادات قادرة على اإل -6
  )16ص  ،2011عوني فتحي خلیل عبید، (

  .حداث التغییر والتطویر المطلوب على تشخیص مشكالتهم وتحفیزهم إل فرادمساعدة األ -7

  .تحقیق الرضا الوظیفي لهم هداف التنظیمیة و فراد العاملین على تحقیق األتشجیع األ -8

  التنظیمي همیه التغییرأ

 الحفاظ على الحیویة الفاعلة

 رتنمیة القدرة على االبتكا

 زكاء الرغبة في التطویرإ

 التوافق مع متغیرات الحیاة

 من القوة أعلىدرجه  إلىالوصول 
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11.دارة التقلیدیةسالیب اإلأتباع إهداف بدال من دارة باألسلوب اإلأتباع إتمكین المدیرین من  -9
زید منیر (

  ).26ص، 2007عبوي، 

  خصائص التغییر التنظیمي :ثالثا

12 .و ارتجالیاأتغییر حركه تفاعل ذكي ال یحدث عشوائیا : ستهدافیةاإل - 1
 ،2009عوني فتحي خلیل عابد، (

13.هداف محددةألى غایة مرجوة و إطار حركة منظمة تتجه إفي بل   )17ص
 ).90ص ،2012سید سالم عرفه، (

   .معلومة هداف وغایاتأن التغییر له إومن هنا ف

14.ن یرتبط التغییر في الواقع العمليأیجب  :الواقعیة - 2
الذي تعیشه  ).22ص ،2007زید منیر عبوي، (

   .مكانیاتها ومواردها وظروفها التي تمر بهاإطار إن یتم في أالمنظمة و 

الواعیة السبیل الوحید لتحقیق ذلك هو المشاركة و یجابي، التفاعل اإل إلى یحتاج التغییر: مشاركةال - 3

15.تتفاعل مع قادة التغییرو ثر أطراف التي تتللقوى واأل
  )90، ص2012 سید سالم عرفة،(

حداث فقط البد من التوافق تي لیتفاعل مع األأفالتغییر ال ی: حداثالقدرة على التكیف السریع مع األ - 4

  .معها والتكیف معها

ن واحد، وكما كان القانون أخالقیة في القانونیة واألطار الشرعیة إن یتم التغییر في أیجب : الشرعیة - 5

جراء إوال تعدیل وتغییر القانون قبل أنه یتعین إالقائم في المنظمة قد یتعارض مع اتجاهات التغیر، ف

16.جل الحفاظ على الشرعیة القانونیةأالتغییر، من 
  )18، ص2009عوني فتحي خلیل، (

فضل مما أحداث مستوى من التطویر إن یعمل على أالتغییر البد ف: على التطویر واالبتكار ةالقدر  - 6

17 .ال فقد مضمونهإ لى الدفع نحو االرتقاء والتقدم و هو قائم حالیا، فالتغییر یعمل ع
 ،2012سید سالم عرفه، (

  ) 91ص

  سباب التغییرأ: رابعا

وذلك  ،من العوامل والدوافع التي تحث المؤسسة على التغییر منها الثقافیة والبنیویة ةهناك جمل

نتاج ومن بین تلك العوامل تحسین في عملیة اإلدخال إو أسلوب التسییر أو تعدیل أصالح خلل إجل أمن 

  :نذكر
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  :سباب الداخلیةاأل - 1

حداث التغییر بمبادرة إلى إدارة بسلطة اتخاذ القرار مما یؤدي تتمتع اإل :دراك المدیرین للتغییرإ وعي و  -أ

  .....دخال التكنولوجیا الحدیثةإ دارة تحسین الجودة و ذ یمكن لإلإدارة المنظمة إذاتیة من القائمین على 

لى التغییر نتیجة لزیادة حاجات وطلبات إالمنظمة ـأ ما تلج ةعاد :زیادة طموحات وحاجات العمال - ب

  .فضلألى وضع إوضاع الحالیة تالي تغییر األالعمل بال

سالیبها بغرض النمو أستراتیجیاتها و إ هدافها، و ألى تغییر إالمنظمة  ألجت :وتطورها ةنمو المنظم -ج

18.و الخارجيأقلم مع التطورات الحاصلة على المستوى الداخلي للمنظمة أنها تتإوالتطور، وبالتالي ف
ماجد (

  )344ص  2013عبد المهدي مساعده، 

  :سباب الخارجیةاأل - 2

یعتبر العصر عصر االنفجار العلمي والتكنولوجي، وذلك لكثرة االكتشافات  :في التكنولوجیا التغییر -أ

درة على توظیف واستخدام ما توصل كثر قأنسان صبح اإلأاعات والبراءات واالبتكارات، بل االختر و العلمیة 

  .شافاتتلیه من معارف واكإ

لى تغییر مماثل في البیئة إ.... التغییر في التكنولوجیاأدى  :ةاالجتماعی ةالبیئالتغیر في  - ب

یجابیا إاالجتماعیة، من خالل التغییر في العادات والتقالید واالهتمامات والمشاعر والعالقات االجتماعیة 

ة التغییر لى ضرورة تكیف المنظمات من خالل ممارسإوسلبیا، ویحتاج التغییر في البیئة االجتماعیة 

  .التنظیمي

فكار ألحاجة لتطبیق للتغیرات الحاصلة زادت ا ةاستجاب :دارةلإل ةفي تطبیق النظریات الحدیث ةالرغب -ج

فكار والنماذج لى موجة من المفاهیم واألإنها نتیجة للتغییر المستمر والمتواصل أكما  وقیم نظریات حدیثة،

19.المنظمة  لكي تتكیف وتتواءم مع التغیرات البیئیة المحیطة حوالنظریات الحدیثة لمحاولة من
حمد ماهر،أ(

  ) 62،63ص ،58ص، 2007

  نواع التغییر التنظیميأ: خامسا

تصنیف موحد  إلىلم یتم التوصل  إذمختلف تصنیفات التغییر التنظیمي كل حسب وجهة نظره 

  :التغییر التنظیمي الشائعة نذكر أنواعومن بین 
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نواع التغییر التي قد یتم تنفیذها في المنظمات، وفي هذا أبسط من هذا النوع األ إن :التطویريالتغییر  - 1

فهذا النوع ال  ،نه تحسین وتطویر للوضع القدیمأبن یتم وصف الوضع الجدید أـالنوع من التغییر، یمكن 

و أزاحة إحیث تكون نتیجة هذا النوع من التغییر  ،یشمل على حلول تتطلب تغییر عمیق في المنظمة

جل النجاح، وهو أمتطلبات السوق التي تحتاجها المؤسسات من أو تغییر بسیط في متطلبات البیئة 

جل مسایرة الظروف أو العمل في المنظمة من أببساطة الحاجة المستمرة لتحسین عملیات التشغیل 

 20.خرىنواع األالنوع من التغییر بسیطة بالمقارنة غیره من األالتكلفة لهذا  ةالمحیطة بها وتعتبر نسب

  )89،90ص، 2011 ي،طیطخضیر مصباح ال(

  التغییر أنواع كثر تعقیدا من باقيأن عملیة التغییر التحولي عملیة إ: التحولي ي أوالتغییر النقل - 2

النوع من التغییر ناجحا بشكل تام مور لكي یكون تنفیذ هذا هذا النوع من التغییر یتطلب العدید من األف

  :منها

  .یتطلب استجابة قویة لمتطلبات السوق - 

  .یتطلب استجابة قویة للتحوالت في قوى البیئة المحیطة بالمنظمة - 

  .عملیة التحسین والتطویرلال یتطلب معرفة ما هو المطلوب  - 

  ) 98ص ،2011، طیطيخضیر مصباح ال(  21.كثر اختالفا وتعقیداأشیاء أیتطلب  - 
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  و التحوليأیوضح نجاح عملیه التغییر النقلي  ): 02(الشكل رقم 

  

  .99ص  ،التغییر التحدیات واالستراتیجیات للمدراء المعاصرین ةدار إخضر مصباح العلمي،  :المصدر

التي تشغل المنظمة وهو  ،جلهذا التغییر بالقضایا الرئیسیة طویلة األ ىیعن :ستراتیجيالتغییر اإل - 3

مؤسسة  أي ستراتیجیة، ویشمل هدفاإل ةخطوة للمستقبل، ولذلك یمكن تعریفه بصفة عامة بمصطلح الرؤی

و منظمة وكذلك رسالتها وفلسفتها المشتركة كل ما یتعلق بعملیات النمو والجودة واالبتكار والقیم التي أ

طاق عدة ، ویحدث هذا التغییر في نةنیات المستخدمتخص العاملین، واحتیاجات الفئات المستفیدة والتق

نظمة واللوائح مكانیات والثقافة والهیاكل واألوالموارد الداخلیة للهیئة، واإل ةعوامل من البیئة الخارجی

كامال لهذه العوامل في مرحلتي التكوین  تغییر االستراتیجي تحلیال وتفهماویتطلب التنفیذ الناجح لل

   .تنفیذالوالتخطیط وبالتالي 

جراءات والهیاكل والتقنیات التي لها الجدیدة واإل ظمالنیرتبط هذا النوع من التغییر ب: التغییر الوظیفي - 4

كبر على العاملین أثرها أهذه التغییرات قد یكون و . ي قطاع من المنظمةأثر مباشر على العمل داخل أ

  )180،181ص  ص ،2011سلمان زیدان، (  22.بدقة نه یجب التعامل معهاإستراتیجیة ولذلك فمن التغییرات اإل

 البیئة

 متطلبات السوق للنجاح

 ةعمال التجاریمتطلبات األ

 متطلبات المنظمة

  سیاسة المنظمةمتطلبات 

 فراد والقادةسلوك األ

  القادةفراد و نفسیة وعقل األ
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و أالتغییر الجزئي هو ذلك التغییر الذي یقتصر على جانب واحد : التغییر الجزئيو التغییر الشامل  - 5

معظم الجوانب و أمل على كافة ما التغییر الشامل الذي یشتأ. جهزةالت واألقطاع واحد كتغییر اآل

   .المجاالت في المنظمةو 

نواع التغییر حسب سرعته، وهو یشمل التغییر خر ألآیوجد تقسیم  :التغییر التدریجيالتغییر السریع و  - 6

كثر وضوحا من أن التغییر التدریجي البطيء یكون عادة أ، وعلى الرغم من عالتغییر السریو البطيء 

 23.على طبیعة الظرفحداث التغییر یعتمد ن اختبار السرعة المناسبة إلأال إالتغییر السریع المفاجئ 

  )350،351ص ،2005محمود سلمان العمیان، (

  مجاالت التغییر التنظیمي: دساسا

خرى حسب طبیعة وظروف المؤسسة ألى إ تختلف من مؤسسةو مجاالت التغییر التنظیمي تتعدد 

ومن بین هذه  وحسب البیئة المحیطة بها، لذلك على المنظمة تحدید المجال الذي سیمسه التغییر،

  :المجاالت نذكر

وهر منظمات العمل نهم جالتغییر التنظیمي، ألو یر هم عناصر التطو أفراد هم ن األإ: فرادتغییر األ -أ

دراك سلوكهم شخصیاتهم، ومن ثم العمل على تطویرها وتغییرها إ فراد المنظمة في تفهم و أتغییر ن مكوی

على تحقیق  ةحسن یساعد المنظماأل لىإالموظفین إن تغییر المنظمة،  ردواألتتالءم مع متطلبات و 

  )128ص  ،2012سید سالم عرفه، ( 24.داء مهامها على الوجه المطلوبوأهدافها أ

تعدیل  أي خرى جدیدةأدخال سیاسات إ لغاء سیاسات و إخذ التغییر هنا شكل أوی :تغییر في السیاسات - ب

   .السیاسات المعمول بها وغیرها

 دخالإو أداء شكل تبسیطها لتحقیق السرعة في األیضا أخذ التغییر هنا أوی :جراءات العملإ طرق و  -ج

  )40ص ،2007منیر عبوي، (  25.و غیرهاأفي العمل  ةطرق جدید

و تجهیزات فنیه جدیدة تستخدم في أو طرق أتهیئة معرفة التغییر التكنولوجي و  :تغییر التكنولوجیا -د

و زیادة أو خفض التكلفة أو كالهما أو التسویق أنتاج حسین جودة اإلفي نتاجیة، بما یسهم إعملیات 

خرى تلقائیة استجابة ألى إویعد التغییر التكنولوجي مثل التحول من تجهیزات میكانیكیة . نتاجیةاإل

  .هداف المنظمةأتغییر أو طبیعة النشاط أو و فنیة وقد یكون المتعلق بتغییر الرسالة أمتغیرات اجتماعیة 
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التغییر في  أو األهداف أوالنشاط  أوكنتیجة لتغییر الرسالة  ویأتي :لتنظیميتغییر الهیكل ا -ه

وحدات  إلغاء أو إنشاءحجم عملیات المنظمة، وهكذا قد یتعین مثال  أو العمالةخصائص  أوالتكنولوجیا 

 أوفي هیكل السلطة وتغییر في اختصاصات الوحدات التنظیمیة  أوتغییر خطوط االتصال  أوتنظیمیة 

  )476،477ص ،2005حمد السید مصطفى، أ( 26.المسمیات الوظیفیة وغیرها من التغییرات

 أیضاتمثل ي تضفي على المنظمة خصوصیاتها، و وتتمثل بمنظومة القیم العامة الت :ثقافة المنظمة - و

  )174ص  ،2006زید منیر عبوي، ( 27.المعیاري الذي یحكم حركة المنظمة اإلطار

محمد ( 28.وتحسینها وأنواعهامثل التعدیل في مستوى الجودة المنتجة  :المنظمةتغییر في مخرجات  -ز

  )218ص ، 2007یرفي، صال

  یوضح مساحات التغییر في المنظمات ):03(الشكل رقم 

  

  .162ص  ،التغییر التحدیات واالستراتیجیات للمدراء المعاصرین ةدار إ ،خضر مصباح الطیطي :المصدر

  مراحل التغییر التنظیمي: سابعا

وتتمثل مراحل  هنجاحجل أل أساسیةفهو یمر بمراحل وتنفیذ، تخطیط  إلىالتغییر التنظیمي یحتاج 

  :التغییر التنظیمي في

  

 )األفراد( مصادر القوى البشریة

 المنظمة

منتجات خدمات جدیدة 

 )مخرجات المنظمة(

البنیة التركیبیة للمنظمة 

 )الهیكل التنظیمي(

 )التكنولوجیا(التقنیات 

 ثقافة المنظمة

 سیاسة المنظمة
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  الجلید  إذابة: األولىالمرحلة 

التي  ،في هذه المرحلة یتم العمل على التخلص من االتجاهات والقیم والممارسات والسلوكیات

المالئمة لخلق دوافع جدیدة  األجواءتهیئة العمل على داخل التنظیم في الوقت الحالي، ثم  األفرادیمارسها 

بضرورة استبدال  األشخاصلعمل شيء ما، ثم العمل على تقویة الشعور لدى هؤالء  األشخاصعند 

 إلذابةالقیم واالتجاهات القدیمة بشيء جدید، ومن الممارسات التي یتم استخدامها السلوكیة، و  األنماط

االعتراف و  األداءالجلید في هذه المرحلة الضغط للتخلص من السلوكیات الحالیة، نتیجة تدني مستوى 

 إذابةعلى ضرورة   schein"شین"المبتكرین والمبدعین ویؤكد  األشخاصبوجود مشكلة، وزیادة تشجیع 

العمل  اإلدارةالوضع القائم، من خالل التخلص من القیم واالتجاهات والسلوك الحالي، ثم على  إيالجلید 

عدم جدوى وفاعلیة  إلىاالستعداد وكذلك الرغبة لعمل شيء جدید، والتوصل  وٕایجادالدافعیة  إلیجاد

29.األعمالالقدیمة المطبقة النجاز  األسالیب
  )228ص ،2002موسى اللوزي، ( 

  التغییر: المرحلة الثانیة

خبراء التغییر في المؤسسة التغییر المطلوب، حیث یقوم  إحداثالشروع في  المرحلةهذه  یتم في

 ، وذلك من)العنصر البشري، المهام، الهیكل التنظیمي( وذلك من خالل مكونات التنظیم ،التغییربعملیة 

بعض خبراء التغییر  نأ) كیرت لیفن( تحدید البدائل الممكنة ویعتقدخالل التشخیص المتعمق للمشاكل و 

سبب عدم بى الفشل لإما ینتهون  غالباریعة رغبة في تحقیق التغییر س ةالذین یدخلون هذه المرحلة بصور 

نهم یحدثون ردود فعل معاكسة ومقاومة للتغییر هم أ ةلیه وتكون النتیجإثرین بالتغییر بالحاجة أشعور المت

محمد بن ( 30.استراتیجیات التغییر الفعال واالستعجال في تحقیقه ةفي غنى عنها والسبب الجهل وعدم معرف

سالیب والطرق الالزمة لوضع األإختیار كما تتضمن هذه المرحلة ). 108ص ،2006یوسف النمران العطیات، 

  )22ص ،2007محمد الصیرفي، (  31.مطلوبال التغییر

  التجمیدإعادة : ةالثالث ةالمرحل

ل وذلك من خال ،لحالة الجدیدةلتحقق االستقرار مقویة دخال عوامل إبحیث یقوم المدیر هنا 

لى التدریب ورفع الكفاءات إافة ضت، باإلآالمادیة كالترقیات والمكافبالحوافز تشجیع السلوك الجدید وتثبیته 

 ،2006، زید منیر عبوي(  32.موروضع برامج العمل المناسبة وغیر ذلك من األو وامر والتعلیمات صدار األإ و 

  ).177ص
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 33.معهاالتغییر وتحفیزهم للتفاعل ستراتیجیة بإفراد عالیة من التزام األ ةكما یقصد بها بناء درج

  )220ص ،2007محمد الصیرفي، (

  یوضح مراحل عملیة التغییر التنظیمي): 04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  .370ص  ،األعمالوالجماعات في منظمات  األفرادالسلوك التنظیمي سلوك : حسین حریم: المصدر

  استراتیجیات التغییر التنظیمي: ثامنا

ن الجهل ونقص مستوى الوعي عامالن رادعان أتقوم على افتراض  :نیة المیدانیةستراتیجیة العقال إ - 1

نها تشجع أي أ. كما تشجع البعثات ،الدراساتو لعملیة التغییر وبالتالي فهي تشجع التعلیم والبحث العلمي 

  .نهما الوسیلة الوحیدة لنشر المعرفةالتعلیم والتعلم المستمرین أل

الحاجز الرئیسي  أنمن فكرة مفادها  اإلستراتیجیةتنطلق هذه : ستراتیجیة التثقیف والتوعیة الموجهةإ -2

والمنظمات بضرورة التغییر  األشخاصعدم توفرها، بل عدم اقتناع  أوالتغییر لیس نقص المعلومات  أمام

 األشخاصفقد یكون في التغییر تهدید لمصالح بعض ) 354ص، 2005العمیان،محمود سلمان ( 34.خوفهم منه أو

القائد المحدث للتغییر، ( دور یأتيوال یقبلونه، وهنا  هیقاومون فإنهمتضارب مع قیمهم ومعتقداتهم  أو

 لزیادةالتثقیف اوف والمقاومة من خالل التوعیة و هذه المخ إلزالةهذا التغییر  إحداث أنالمسؤولین ) اإلدارة

تجاهات إتغییر  إلىوذلك عن طریق التدریب الذي یهدف  ،تغییر وزیادة الرغبة فیهمستوى التقبل لل

  )32ص ،2007منیر عبوي،  زید( 35.العاملین

 ألنها إستراتیجیة أفضل اإلنسانیةمن منطلق العالقات  اإلستراتیجیةتعد هذه  :المشاركة إستراتیجیة - 3

  .وبالتالي المشاركة في تحمل المسؤولیةفي التنفیذ سمح بالمشاركة في اتخاذ القرار و ت

  المرحلة الثانیة

  التغییر

  تغییر الناس - 

  تغییر األعمال - 

  تغییر البناء التنظیمي - 

  تغییر التقنیات - 

  المرحلة الثالثة

  إعادة التجمید

  تعزیز النتائج - 

  تقییم النتائج - 

  تعدیالت بناءةإجراء  - 

  

  المرحلة األولى

  إذابة الجلید

  للتغییر ةالحاجبشعور الیجاد إ - 

  تقلیص المقاومة للتغییر - 
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الموارد البشریة  إدارةفي  األساسیةتفویض السلطة من المبادئ  إستراتیجیةتعد  :التفویض إستراتیجیة - 4

 واإلتقان لإلبداعمجاال  أیضاالمبادرة ویعطي  والتخاذ الرأين تفویض السلطة یفتح المجال لحریة أبحكم 

  )20، ص2010ملسم، محمد ( 36.والمهام األعمالفي 

لتغییر في االتغییر ف إلحداث األسالیبعلى كافة  اإلستراتیجیة تعتمد هذه :القوة القسوة اإلستراتیجیة - 5

  .هذه الحالة یفرض بالقوة وفي حالة حدوث الرفض یتم استخدام العقوبات

حداثه وفي حال رفضهم إجل التغییر على المعنیین أل ضنه یتم فر إف ةستراتیجیمن خالل هذه اإل - 

  .سالیب كالعقابلى جملة من األإومقاومتهم له یتم اللجوء 

ستراتیجیة فعالة في جمیع الحاالت فعند تطبیقها في الحاالت الطارئة قد تكون لكن ال یمكن اعتبار هذه اإل

37.نها ال تضمن والء العامل ودعمه للتغییرت عدم نجاعتها ألالطویل تثبالمدى ة لكن وعلى عناج
عوني ( 

  )39ص ،2009فتحي خلیل عبید، 

ستراتیجیة العقالنیة المیدانیة إكن المزج بین حداث التغییر لتباعها إلإستراتیجیة مثلى یتم إتوجد  ال

ستراتیجیة القوة القسوة ال یكون إل لكن تطبیق مثستراتیجیة التثقیف والتوعیة الموجهة قد یكون هو األوإ 

منیر  زید(  38.ذا استدعت الضرورةإال إلیها إ أوقات والمواقف وال نلجواألدائما بل یكون حسب الظروف 

  )32ص ،2007عبوي، 

  مبادئ عملیه التغییر التنظیمي: تاسعا

نه من الضروري إف ،تغییر في مستوى معین من الهیكل التنظیمي للمنظمةال إجراءعند  :الشمولیة - 1

وفي ذات الوقت  ،)المفاصل في الهیكل التنظیم جمیع( یرات تشمل جمیع مستویات التنظیمتغی إجراء

  ...التغییر في السیاسات والبرامج إحداث

ما له من لبعین االعتبار عند انتهاج سیاسة التغییر  وأخذهللتنظیم غیر الرسمي  صوىق أهمیة إعطاء -2

  )373، 372صص  ،2007خلیل محمد حسن الشماع، خظیر كاظم محمود، ( 39.الدور الفاعل الذي یضمن لها النجاح
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، لكن باألعمالالمرؤوسین لدیهم سلطة للقیام  أن أساسعلى  المبدأیقوم هذا : مشاركة المرؤوسین - 3

البد من التعامل معهم بحذر ففي حال وجود عاملین ذوي مهارات وقدرات عالیة یفترض بالمؤسسة 

  :بالتغییر وذلك من خاللالتعامل معهم باعتماد المشاركة في اتخاذ القرارات التي لدیها صلة 

البدائل التي حددها بین ن م األنسبمشاركة المرؤوسین في اختیار العمل  :القرارات الجماعیة أسلوب -أ

الذي  ،الموافقة الجماعیة للمرؤوسین ولضمان االلتزام بالبدیل إلىوذلك بهدف الوصول  ،المدیرون مسبقا

  .تم اختیاره

المشاكل جماعیا وفي هذه الحالة تكون  مناقشةحیث یتم  :ماعیةحل المشاكل بالطریقة الج أسلوب - ب

  .للمجموعة الفرصة في تطویر الحلول المناسبة بعد عملیة االختیار، وتحلیل المشاكل والمصاعب

عتماد خطة التغییر باإل إعدادحیث یعطي الفرصة للعاملین المشاركة في : تقویض السلطة مبدأ - 4

  :على

لمدیرین للنقاش حول موضوع حیث یلتقي كل من العاملین وا :المناقشة الجماعیة للحالة أسلوب -أ

حل معین، مع مراعاة البدائل الممكنة والهدف من هذا هو تحفیز العاملین  إلى، للوصول )التغییر( العمل

  . من خالل المشاركة الفعالة في حل مشاكل المؤسسة

یب العاملین في جماعات صغیرة ویكون التركیز في هذا وذلك بتدر  :التدریب الجماعي أسلوب - ب

التغییر في العالقات ینتج عن التغییر في الشخصیة  أنالذاتي بافتراض  اإلدراك زیادةعلى  األسلوب

40.األفرادتحسین العالقات المتبادلة بین  إلىالذاتي الذي یؤدي  اإلدراكوالهدف من هذا هو تحسین 
محمد ( 

  )104ص ،2006العطیات، بن یوسف النمران 

  :مبادئ وهي 5لتغییر لن فیرى أفي راهیم القإبالدكتور  امأ

  .جعل التغییر قاعدة في حیاتك وحیاة فریق العمل - 

  .منح الفریق الذي یعمل معك شعور بالحریة - 

  .قسام المختلفة بطریقة منظمةنقل المرؤوسین بین األ - 

  .جدیداخذ شكال أجعل االجتماعات واللقاءات ت - 
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  )104ص ،2006محمد بن یوسف النمران العطیات، ( 41.شیاء من حولكماكن األأتغییر  - 

  مقاومة التغییر التنظیمي: عاشرا

  :سباب مقاومة التغییرأ - 1

  :سباب نذكرهم األأخرى ومن بین ألى إسباب مقاومة التغییر تتعدد وتختلف من منظمة أ

ن التغییر سیترتب علیه االستغناء عن بعض الوظائف بسبب أهو الذي یجعل الفرد یعتقد ب :الخوف -

ء بزیادة عب ةدار من قیام اإل وأتخفیض في مستوى الدخل  هو سیترتب عنأاستخدام تكنولوجیا جدیدة 

  )178ص ،2006زید منیر عبوي، ( 42.العمل ومن تشدید الرقابة وتغییرات فترات العمل

 هتصرفتحدد طریقة نماط سلوك أن الفرد یكون عادات و أ ىتعلم المختلفة علتدل نظریات ال :العادات -

نه ال یكون مضطرا للتفكیر في كل موقف جدید كیفیة استجابته للمرافق، ویشعر الفرد باالرتیاح لها أل

  )95ص ،2012سید سالم عرفه، ( 43.لى حد ماإبطریقة جدریة بل یصبح روتینیا ومبرمجا 

ون فال یتق نهمأأو  ساسي للتغییرحیان ال یفهم العاملون الهدف األغلب األأفي  :و الثقةأنقص الفهم  -

المقاومة من جانبهم ستظهر  نإوبالتالي ف ،ذه العملیة بشكل خاطئفهم هتوقد  ،هداف الحقیقیة للتغییرباأل

44.ول مرةأبشكل خفي  أن تبدأبعد  لنللع
  )399ص ،2007صالح مهدي محسن العامري، طاهر محسن منصور الغالي، (

عالقات غیر و الألى تفكیك مجموعات زمر العمل إعندما یؤدي التغییر  :االجتماعیةتفكیك الروابط  -

45.غلب سیقاومون التغییرفراد تلك المجموعات على األأن إالرسمیة والصداقات، ف
ماجد عبد المهدي مساعده، (

  ) 353ص ،2013

ن انخفاضها لدى أثر كبیر في مقاومة التغییر، حیث أتلعب الروح المعنویة  :انخفاض الروح المعنویة -

  .التغییر وما ینطوي علیه من صور جدیدة أقف الفردیة غیر المتعاونة مع مبدفي اتخاذ الموا فراد یساعداأل

لى نوع المقاومة للتغییر الذي ستهدفه إیؤدي عدم مشاركة العاملین في عملیة التغییر  :المشاركة -

46.مشاركتهم تقلل من احتمال المقاومة المنظمة، وبالعكس فان
خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم حمود، (

  )386ص ،2007
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47.جراءات في العملنظمة والقواعد واإل
محمد ( 

هم معارف ومهارات ومشاعر وقیم وطریقة عمل جدیدة، واأل

 إلىالتغییر السریع یكون متالحقا ومتغیر باستمرار، مما یؤدي 

مقاومة  إلىعدم القدرة على التكیف فیؤدي هذا 

تجد بعض  إذ :تام لدى الموظفین برسالة وتصور المنظمة وحاجاتها للتغییر

الموظفون یتخوفون من  إن إذن :التي یحدثها التغییر

الحدیثة لن  واألنظمةن التكنولوجیا أولیات جدیدة واعتقادهم ب

 ،22.(  

  
  .78ص ، التغییر التحدیات االستراتیجیات للمدراء المعاصرین

عالمهم من خالل المناقشات وإ وتتضمن مناقشة موضوع التغییر مسبقا مع العاملین، 
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نظمة والقواعد واإللتي تعود للرقابة غیر المرنة ولألا :القسوة التنظیمیة

230(  

معارف ومهارات ومشاعر وقیم وطریقة عمل جدیدة، واأل إلىیحتاج التغییر  :التغییر سریع ومرهق

التغییر السریع یكون متالحقا ومتغیر باستمرار، مما یؤدي  أن واألكثركل هذا مطلوب وبسرعة، 

عدم القدرة على التكیف فیؤدي هذا  اتهوعدم القدرة على مجار  واإلرهاقبالتعب 

  )74ص  ،2007ماهر، 

تام لدى الموظفین برسالة وتصور المنظمة وحاجاتها للتغییر إلمام

  للموظفین وأهدافهاالمنظمات صعوبة في تحدید وتوضیح رسالتها 

التي یحدثها التغییر واإلجراءاتمعارضه ورفض التكنولوجیا الحدیثة 

ولیات جدیدة واعتقادهم بؤ عمل جدیدة ومس إضافةیسبب 

 21 ص ص ،2010عبد العزیز العسیري، (  49.تساهم في حل مشاكل العمل

  یوضح درجة مقاومة التغییر في المنظمات): 

التغییر التحدیات االستراتیجیات للمدراء المعاصرین إدارة :خضر مصباح الطیطي

  :سالیب التقلیل من مقاومة التغییر

وتتضمن مناقشة موضوع التغییر مسبقا مع العاملین،  :االتصال

  .هدافهأحداثه ومبرراته و إكرات واللقاءات بالتغییر المزمع 

الكامل الرفض

عدم المباالة وعدم االهتمام

اإلستعداد للتفاهم والمناقشة

اختالف الرأي حول نقاط سطحیة

الفصل الثالث                                                                

 

القسوة التنظیمیة -

230ص ،2007الصیرفي، 

التغییر سریع ومرهق -

كل هذا مطلوب وبسرعة،  أن

بالتعب  األفرادشعور 

ماهر،  أحمد( 48.التغییر

إلمامعدم وجود  -

المنظمات صعوبة في تحدید وتوضیح رسالتها 

معارضه ورفض التكنولوجیا الحدیثة  -

یسبب  ألنهغییر الت

تساهم في حل مشاكل العمل

): 05(الشكل رقم 

خضر مصباح الطیطي :المصدر

سالیب التقلیل من مقاومة التغییرأ - 2

االتصالو التعلم  -

كرات واللقاءات بالتغییر المزمع والمذ



 التغییر التنظیمي                         الفصل الثالث                                                                

 72 

جراء إ ةالتغییر وتبین لها ضرور  ةسباب مقاومأدارة تشخیص حسنت اإلأذا ما إ :التفاوض والقبول -

مقاومة التغییر كالنقابة مثال ثیر القوي في أفاوضات مع هذه المجموعات ذات التمت جماعیة و ومامسا

و عدم أها ئو خطأن یكون نقص المعلومات أمر یسهل التغلب على هذه المقاومة، ویمكن األن هذا إف

برامج االتصاالت والتثقیف لتؤدي تي المفاوضات و أثار السلبیة للتغییر، وهنا تتهویل اآلفي  ادقتها سبب

  )354ص ،2013ماجد عبد المهدي مساعدة، ( 50.سباب المقاومةأالتغلب على بدورها االیجابي 

ن عملیة أشعار العاملین إ یجب في هذه المرحلة التمهید لعملیة التغییر و  :العاملین بالتغییر رشعاإ -

ما ثره علیهم، و أخبارهم بكیفیة التغییر و إالتغییر تتم لمصلحة المؤسسة والعاملین على حد سواء كما یجب 

ن معظم حداث هذا التغییر، ألإ ةسلبیة قد یفكرون بها نتیجي اتجاهات أهو متوقع منهم ومحاولة تقلیل 

حیث یكون االلتباس وعدم  ،ولىفترة االنتقالیة األالخالل تكون حداث التغییر إمشاكل الموظفین عند 

. خطاء وعدم انجاز العمل بكفاءة عالیةجراءات وما هو المطلوب بشكل دقیق مما یحدث األكد من اإلأالت

  .ولهذا نجد مقاومة العاملین للتغییر

همیة التغییر لهم للمؤسسة بأعالمهم إدما یشرك العاملون منذ البدایة بعن :شراك العاملین بالتغییرإ -

هدافه أوبذل الجهد للسیر به نحو تحقیق  ن ذلك یساعد في المزید من االلتزامإنجاحه، فإهمیة دورهم في أو 

یجب وهو ما . یهممر قد یؤثر علأي أوالمؤسسات یرغبون بالمشاركة في  داراتن غالبیة العاملین في اإلأل

و أالمؤسسات سواء كانت مؤسسات عامه حداث التغییر في إاالنتباه له وممارسته عند  ةدار على اإل

  )116 ،115ص ص ،2005محمد بن یوسف النمران العطیات، ( 51.خاصة

اسیة، وقد ینجح استخدامها حینما ال تنجح الطرق یوهي عبارة عن فن استخدام الحیل الس :المناورة -

یجابي على إثر أثیر على العاملین من خالل اقتناء معلومات معینة ذات أتعني فن الت نهاأكما . السابقة

نه أ إالسرعة وعدم التكلفة، الب األسلوبوبالرغم من تمیز هذا . العاملین، وربما استخدام بعض الشعارات

  .لهم مناوراتشعر العاملون بما تقوم به المنظمة من  إذانتائج عكسیة  إلىقد یؤدي 

 أواستخدام المنظمة قوتها بالتهدید والعقاب، سواء كان ذلك ضمنیا  إلىوتشیر هذه الطریقة  :القوه -

بالحرمان من (العقاب أو حینما یملك المشرفون على التغییر القوة الكافیة للتهدید  األمریا، وینجح هذا نعل

 األسلوب، ویعتبر هذا )قلأ منصب لىإربما النقل  أوالحرمان من الترقیة،  أوالحوافز، المزایا والخدمات، 

  )77ص ،2007حمد ماهر، أ( 52.مؤقت ویجب عدم استخدامه لمده طویلة تأثیرهسریعا ومؤثرا ولكن 
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ال یقدرون على استیفاء  أنقد یتوقع المستهدفون بالتغییر  :على التكیف والمساعدةالدعم بالوعد  -

الدعم یعد مخططو التغییر بتقدیم  أنا یمكن هنو ، الجدیدةارات متطلبات التغییر مثل اكتساب القدرات والمه

داءا أوظروف العمل المناسبة، بما یهیئ وكذا كافة التجهیزات المادیة  ،تهیئة برامج التدریبالمعنوي و 

  . ال للمشاركین وبرنامج التغییرفعا

یعد هذا المدخل الزما كآخر ورقة في جعبة اإلدارة أو مخطط التغییر، السیما  :النقل والفصل والتعیین -

إذا كان المقاوم على درجة عالیة من التصلب ویتعذر إلزامه بقبول التغییر، وحیث ال یكون هناك فسحة 

  )507، 505، ص ص2005أحمد سید مصطفى، ( 53.من الوقت لتأجیل التغییر

العاملین في  األفرادیوضع العضو المختار من قبل  الطریقةوبموجب هذه  :عضاءاستغالل واختیار األ -

 أنهایجابیاتها إهم أو  ،صادقته على عملیة التغییرمموقع هام في عملیة تصمیم التغییر بهدف ضمان 

شعر  إذاحدوث مشاكل في المستقبل  إلىقد تؤدي  فإنهاسلبیاتها  أماسریعة نوعا ما وغیر مكلفة، 

   .قد استغلوا مأنهالعاملون 

ون فهدفیوبموجب هذه الطریقة یجبر العاملون على قبول التغییر  :غیر الظاهر واإلكراهالظاهر  اإلكراه -

هذه الطریقة في  إلىویتم اللجوء . النقلأو الفصل  أوبحرمانهم من الترقیة  أوعلنا بفقدان وظائفهم  أوسرا 

یجابیاتها سریعة إهم أو . و التغییر قوة كبیرةئعندما یمتلك منش وأیضابالغة،  أهمیةحالة كون السرعة ذات 

وفي نفس الوقت ال تخلو هذه الطریقة من السلبیات . نوع من المقاومة أيولها القدرة على التغلب على 

  )359،ص 2005محمود سلمان العمیان، (  54.التغییر ئيشمن استمرار استیاء العاملین من خطورةها أهم
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  التقلیل من مقاومة التغییر أسالیبیوضح ): 06(الشكل رقم 

  

  .75ص  ،2007 ،التغییر إدارة اإلداريوالتمیز  ألهیكله إلعادةالدلیل العلمي  -تطویر المنظمات: حمد ماهرأ: المصدر

  النجاح والفشل التغییر التنظیمي: حدى عشرة إ

  :عوامل نجاح التغییر التنظیمي - 1

  :ذكرنن نجاح عملیة التغییر التنظیمي تتطلب توفر مجموعة من العوامل من بینها تلك العوامل إ

  .توافر المناخ العام الذي یقبل التغییر وال یعارضه -1

خبراء  نسانیة وفنیة ترتبط بالتغییر، وقد یكونإ ء تغییر یمتلكون مهارات فكریة و و وكالأوجود خبراء  -2

  .و خارجهاأة التغییر من داخل المنظم

  .خطیط وتنفیذهتهدافه والأثرون بالتغییر في رسم أفراد والجماعات الذین یستشراك األإ -3

  )45ص ، 2007زید منیر عبوي، ( 55.فراد العاملینسباب التغییر لألأشرح وتوضیح دوافع و  -4

  التغییر سهلة ومفهومة، وتزوید العاملین بالنشرات والكتیبات الستخدامها كمراجع ةجعل لغ -5

أسالیب تقلیل 

 مقاومة التغییر

  التعلم واالتصال

  التفاوض والقبول

  العاملین بالتغییر إشعار

  العاملین بالتغییر إشراك

  المناورة                     

 القوة

  على التكیفالوعي والدعم والمساعدة 

  النقل والفصل والتعیین

  األعضاءاستغالل واختیار 

  الظاهر وغیر الظاهر اإلكراه
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بداع والتحدي واالستماع سلوب اإلأفضل مدخل للتغییر وتبني أتطویر كالتحدیث وال ةهمیأتوضیح  -6

محمد بن ( 56.ول مرةأناقشتها وتجربتها ولیس رفضها من التفكیر فیها ومراء واالقتراحات النافعة و لجمیع اآل

  )120،121 ص ص ،2005یوسف النمران العطیات، 

  .سلوب علميأغییر وتشخیص المشاكل التنظیمیة بمعرفه مصادر الت -7

  تشخیص عوامل مقاومة التغییر ومركزه -8

  .فرادثیر على سلوك األأالتنظیم غیر الرسمي لما له من ت غفالإعدم  -9

ص ،2012سید سالم عرفة، (  57.فرادستترتب على عملیة التغییر لألبیان الفوائد المادیة والمعنویة التي  - 10

96(  

  .دارة في خلق رؤیة عامة مشتركة في كل منظمةالدور الذي تلعبه اإل - 11

    .داریینالفنیین واإلبین بناء وتوطید العالقات القویة الفعالة  - 12

  ).402ص ،2009معایعة، حمد الخطیب، عادل سالم أ(  58.تطبیق عملیة التغییر على مراحل - 13

  :ل التغییرسباب فشأ - 2

  .س واالستسالم عند المواجهةأالی - 

  .و دوافع شخصیةأسباب العملیة ألاستخدام  - 

  .ةالتكالیف العالی - 

  .مالهمإه أو اآلخرینعزل  - 

  .األفرادو  اإلدارةغیاب التحالف بین  - 

 )13ص ،2005 اإلداریة،ستشارات النخبة اإل( 59.مؤسسة ثقافةعدم ربط التغییر بجذور  - 
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 خالصة الفصل 

في  ؤسسةوباعتبار أن الم) بیئة غیر مستقرة(في ظل التطورات الحاصلة المتوالیة والمتسارعة 

تفاعل مستمر وحتمي مع البیئة الخارجیة صارت عملیة التغییر التنظیمي هي الشغل الشاغل لكل منظمة 

  .ألجل ضمان بقائها واستمراریتها وسعیا منها للتطور والنمو في ظل الفرص والتحدیات المحیطة بها

حالة سكون وهي  وغیابها یجعل المنظمة في ؤسساتر التنظیمي ضروریة لكافة المإن عملیة التغیی

إذ ال نعتبر التغیر التنظیمي غایة في حد ذاتها بل وسیلة للوصول ألفضل  ،تتواجد في بیئة سریعة التغیر

النتائج المتوقعة وذلك باالعتماد على عملیة التخطیط الدقیق باعتبار أن هذا التغیر ال بد وأن یمس 

الفعل التي یبدیها في ذلك العاملین  اتلك ردمختلف الجوانب داخل المؤسسة لضمان التوازن ویراعي في ذ

والتي البد للمؤسسة أن تحتویها وتضع لها حلوال منطقیة وعملیة ذكیة ألجل ضمان الوصول لألهداف 

  .المسطرة
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  تمهید

المال البشري من المواضیع الحدیثة التي لقیت اهتماما كبیرا من قبل العدید من  رأسموضوع  یعد

المال وكذلك  رأسالتقلیدیة لمفهوم  النظرةالمعاصرة مواضیع جدیدة غیرت  األدبیات أظهرتالباحثین، فقد 

المال یقتصر على الجانب المالي فقط، لكن هذه النظرة تجاوزته  رأسالمورد البشري، فقد كان  إلى النظرة

وفي هذا الفصل . ومهارات كراس مال وٕابداعیةباعتبار ما یمتلكه المورد البشري من قدرات معرفیة 

وتصنیفاته ومكوناته وكذا  بهتمام االه وأسبابوخصائص  أهمیةالمال البشري من  رأسهیة سنتطرق لما

مبادئ اس المورد البشري و قی أهمیةالمحافظة علیه و  أسالیبالمال البشري و  رأستنمیه  أسالیبطرق 

  .قیاسه
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  المال البشري رأس أهمیةنظرة تاریخیة لتبلور : أوال

الذي " الفرید مارشال" االقتصادي أراء إلىالمال البشرى في تاریخها  برأستعود بوادر االهتمام 

مارشال  أراء كدؤ فتالقرن العشرین، من  األولفي مطلع النصف  اإلنتاجعاصر بدایة التغییر في فنون 

التعلیم في رفع  أهمیةوتطوره  اإلنتاجالسلع ونمو  إنتاجفي  اإلنسانالذي یؤدیه  األساسيعلى الدور 

یستطیع بالعلم  اإلنسان أنتعیش فقیرة، ذلك  أنیمكن  الناس ال فئة متعلمة من بأنهیقول  إذالفرد  إنتاجیة

یسخر كل قوى  أن واإلبداع، والقدرة على الخلق واإلنتاجالمعرفة والوعي والطموح والقدرة على العمل و 

وتوفیر الحیاة  همعیشتالرفع من مستوى وما فوقها لصالحه و  األرضوالطبیعة ومصادرها وما في باطن 

  .الكریمة له

المال البشري في  رأس "ایرفنج فیشر"المال، وكذلك  رأس أثمن اإلنسانولقد اعتبر كارل ماركس 

 أشار ،المال رأسن هذا الدخل یتولد عن أو  ،شيء یدر دخال عبر فترة من الزمن كأيالمال  رأسمفهوم 

الفكر  أن أساسوكذلك على  ،مر في البشرثالمال هو ما یست رأسضروب  أثمن نأ إلى "لفرید مارشالأ"

یمثل  إنما، واألجهزة اآلالت لهفضب تأذلك الذي نش أوالفنون  أو واآلدابسواء ما تعلق منه بالعلوم 

اختفت من الوجود الثروة المادیة للعالم،  إذانه أالسابقة له، وذلك  األجیالجیل من  إيالذي یتلقاه  اإلنتاج

ر، ولكن لو بقیت الثروة المادیة بدون الفكر فان هذه الثروة كاستعادتها بسرعة بواسطة الف باإلمكانفان 

  )12ص ،2019، إبراهیمعمار ( 1.الفقر والعوز إلىسرعان ما تتضاءل ویعود العالم 

  المال البشري رأس أهمیة: ثانیا

  .نتاج المادیة والبشریةساس التنظیم والتنسیق بین مختلف عناصر اإلأهو  -1

  .بناء امن المجتمع واستقراره من خالل المؤسسات المختلفةالمشاركة الفعلیة في  -2

  .یعتبر طاقة فكریة وقدرة معرفیة -3

  یعتبر قوة محركة لمختلف الموارد المادیة والتقنیة -4

  .هداف وحل المشكالتیعتبر الطاقة لالنجاز وتحقیق األ -5

  و مقاومتهأقوة لدفع وتفعیل التغییر  -6
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 األفكارتقدیم على ساس التسابق أن التنافس یقوم على لتنافسیة للمنظمة، ألقیق المیزة ایساعد في تح -7

  .والمنتجات الجدیدة بالسرعة الممكنة

واحدة من مكونات  ألن أفضلوخدمة  أعلى إنتاجیةویحقق  األصولیساعد في زیادة كفاءة استخدام  -8

قدرة على استخدام  أكثرسیكون  وتأهیالالشخص الذي یمتلك تدریبا فتدریب الالمال البشري هي  رأس

  . أعلى إنتاجاما یحقق  ،المنظمة المختلفة بكفاءة عالیة أصول

من معارف  اإلفرادن ما یمتلكه أل ،األداءالفریدة التي تؤثر على نه یعتبر من المصادر الحرجة و أ -9

فالمنظمة  ،نظماتلما أداءتؤثر بشكل مباشر على  رات وتعلیم وقدرات وجدارات، وغیر ذلك،بومهارات وخ

تتنافس وتبقى وتنمو وتتطور بفعل ما سیضیفه العاملون من  أنیمكنها  مال بشري غني، رأسالتي تمتلك 

  )246، 245صص  ،2011، وآخرونناصر محمد سعود جرادات ( 2.وابتكارات جدیدة إبداعات

  المال البشري رأسخصائص : ثالثا

  .لالستهالك ةالتقلیدیالمال البشري بالطریقة  رأسعدم استهالك - 

ال یمكن تمییزها  فراداألالمعارف والقدرات الممتلكة من طرف  أن أي: المال البشري رأسعدم مرئیة  -

تتعرف على القدرات  أنوهلة حیث انه في بدایة عالقات العمل ال تستطیع المنظمة  أولمعرفتها من  أو

هاما، یمثل  مؤشراهادات العلمیة للفرد، والتي تحمل بعد التعرف على الش إالألفرادها والكفاءات الحقیقیة 

جانب الخبرات والكفاءات والتجربة  إلىوتكوینه  دراستهاالستثمار في التعلیم والتي حملها الفرد طیلة فترة 

  .واإلنتاجیة األداءوالتي تظهر من خالل مستویات  األفرادالمهنیة التي یتمتع بها 

وهو مالزم له، ال یمكن  هالمال البشري ال ینفصل عن مالك رأس إن :المال البشري رأسخصوصیة  -

 یتخذهالقرار الذي بمرهون  ألنه، وهو یتمیز بالخصوصیة فرادلألالشخصیة بالمشاركة الفعلیة و  إالتكوینه 

  .ردفال

المال البشري ترتبط ارتباطا وثیقا بالقدرات  رأستراكم  إمكانیات أن أي :المال البشري رأس محدودیة -

3....نه محدود بدورة حیاة الفردأ أيالجسمیة والعقلیة للفرد 
  )5ص، 2013، إبراهیمينادیه ( 
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ن المعرفة والخبرة التكنولوجیا ألالمنتج أو العملیة أو من دورة حیاة  أطولالمال البشري  رأسدورة حیاة  - 

  .جل تجدید هذه المعرفةأمن  أفضلالمنظمة مما یوفر فرصة  أفرادالمال البشري تتنقل بین  رأسلالمكونة 

  .تولید قیمته المتجددةقدرة وحیویة على تجدید نفسه و  األكثرالمال البشري هو  رأس - 

  )298ص  ،2008نجم عبود نجم، (  4.المال البشري باالستخدام المتكرر رأستزاید  - 

  المال البشري رأسال یمكن نقل حقوق ملكیه  - 

المال  رأسالمال البشري الحاصلة نتیجة لتغیر النفقات بنفس دقة تغیرات  رأسال یمكن قیاس تغیرات  - 

  .المادي

لطول فترة القدرة على العمل، وكلما تم  ةالمال البشري خاضع مباشر  رأسالعطاء من االستثمار في  - 

صص  ،2011جواد كاظم لفته، ( 5.سریعا في العطاء ابتدأتكلما  اإلنسانا في توظیف االستثمارات مبكر 

244،245(  

  : اآلتيالمال المادي بالجدول  رأسالمال البشري مع خصائص  رأسیمكن مقارنة خصائص 

  مقارنة خصائص رأس المال البشري مع خصائص رأس المال المادي): 01(الجدول رقم 

  المال البشريرأس   رأس المال المادي  البیان

  غیر ملموس –غیر مادي   مادي ملموس  المیزة األساسیة

  في عقول األفراد العاملین في المنظمة  ضمن البیئة الداخلیة للمنظمة  موقع التواجد

  األفراد ذوي المعارف والخبرات  اآللة، المعدات، المباني  التمثیل النموذجي

  باالبتكارمتزایدة   باالندثارمتناقصة   القیمة

  والخیال الواسع واالنتباهبالتركیز   المادي باالستخدام  نمط خلق الثروة

  العمل المعرفي  العمل العضلي  المستخدمون له

  یتوقد عند حدوث المشاكل  یتوقف عند حدوث المشاكل  الواقع التشغیلي

  لیس له عمر مع تزاید القدرات اإلبداعیة  بالطاقة صله عمر إنتاجي وتناق  الزمن

  .14ص  ،2014ة، شأعلى كفاءة المن وأثرهالمال البشري  رأستنمیة : إبراهیمعمر : المصدر
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  المال البشري رأسبزیادة االهتمام  أسباب: رابعا

  :من بینها أسبابالمال البشري لعدة  برأسیرجع ازدیاد االهتمام 

علمي ما زاد من  وٕاعدادتدریب و  ،خاصةكبر حجم العمالة الصناعیة وما تتطلبه من مواصفات  -1

مستمرة تقوم على  وٕاجراءاتالمال البشري وتدریبه والمحافظة علیه من خالل نظم  رأسجذب  أهمیة

  .متخصصة مسؤولة إدارةتنفیذها 

وعیا من ذي قبل  أكثرغیر من خصائص العنصر البشري وجعله تارتفاع مستویات التعلیم والثقافة  -2

  .في التعامل معهم األسالیبحدث أالمال البشري وتبني  رأس ةإدار مما تطلب وجود خبراء ومختصین في 

لتغطیة تكلفته، من خالل االهتمام بهذا  إنتاجیةالمال البشري زاد من ضرورة رفع  رأسارتفاع تكلفة  -3

  .الكامنة لطاقاتهالمورد وتفجیر 

، كفاءاتهم وكذا ثقافاتهماالتجاه المتزاید نحو كبر حجم المنظمات واستخدامها لعمال مختلفین في  -4

  .ةعلمیة عالیمهارات وكفاءات ذوي  أفرادجنسیاتهم مما حتم توظیف 

المنظمات العمالیة والنقابیة في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وزیادة حدة  أهمیةدور و  زیادة -5

  )2017، بن زاید سارة( 6.خاصة بالعاملین للوفاء بمتطلباتهم إدارة إنشاءتطلب  واإلدارةالصراع بین العاملین 

تمكنت من خلق  تمهم، كلمامال بشري  رأسمنظمة ال فكلما امتلكتضرورة خلق معارف جدیدة،  -6

، وآخرونناصر محمد سعود جرادات ( 7.على البحث والتحلیل والتفكیر األفرادنتیجة قدرة  جدیدةمعارف  وٕانشاء

  )246ص  ،2011

  المال البشري رأسمكونات : خامسا

  :المال البشري من رأسیتكون 

وتتضمن القیادة اإلستراتیجیة إلدارة المنظمة درجة جودة العاملین، وٕامكانیة التعلم  :مقدرة العاملین -

  .ومدى مساهمة العاملین في اتخاذ القرار

  .الذكیة للعاملین األفكارلدى العاملین، والعائد المحقق من  اإلبداعتضمن قدره تو  :العاملین إبداع -
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هات العاملین مع قیم المنظمة، درجة رضا العاملین، ومعدل اجإت توافقوتتضمن  :إتجاهات العاملین -

  )74ص  ،2016فرحاتي لویزة، ( 8.خدمه العاملین بالمنظمة) معدل( متوسط وأیضاالدوران، 

  :أساسیین ینجزئكما یتكون من 

  "الجزء المكتسب" أماالفطریة التي تولد مع الفرد  أوویعبر عن االستعدادات الجسمیة والعقلیة  :جزء فطري

والذي یعبر عن مجمل المعارف، الكفاءات، المؤهالت، القدرات  األهموالذي یعتبر  :جزء مكتسب

، فهي تمتد وفاته إلىعملیة اكتسابها من میالد الفرد  أات والتجارب المكتسبة، والتي تبدالجسمانیة، الخبر 

  :إلىمدى الحیاة، وتتطور مع تطور المراحل التي یمر بها والتي یمكن تصنیفها 

  .عن طریق السماع، الكالم، القراءة، والكتابة: كفاءات االتصال -

  .التي تتجسد في قدرة الفرد على التعلم، على االنضباط الذاتي :الكفاءات الفردیة -

  اإلداراتروح الفریق وفن : الكفاءات الجماعیة -

  واالتصال والمعارف الضمنیة والحساب اإلعالممثل سهولة استعمال تقنیات  :األخرىالكفاءات  -

  .إنتاجه زیادةیحصل علیها الفرد والتي تساهم في تطویره و  يالعلمیة التالشهادات  :المؤهالت العلمیة -

  :والكفاءات والتجارب من خاللالمؤهالت والخبرات ویكتسب الفرد هذه المعارف و 

  .قبل فتره المدرسة األطفالوكل من یستقبل  :العائلة

  ......)التعلیم االبتدائي( الدولیةلم بكل مؤسسات التعلیم الوطنیة و التع - 

  .التدریب والتطویر في مكان العمل - 

  )43،45ص ص ،2015شادي جمال الغرباوي، ( 9.الیومیة للشخص ومستوى عالقاتها االجتماعیة ةالحیا - 

  المال البشري رأستصنیفات : سادسا

  :كما یلي األداءفئات بحسب مستویات  إلىالمال البشري  رأستجزأت یمكن 
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مستوى  إلىوظائف جدیدة لم یصلوا  إلىالذین تمت ترقیتهم  أوالتعیین  حدیثوهم  :تحت التجربة األفراد -

  .مع بیئة المؤسسة فالتكیالزالوا في مرحلة االندماج و  مالمطلوب، كونه األداء

 ات واسعة، یتحركون بسرعة نحو قمةعال جدا لهم قدرات وخبر  أدائهمالذین مستوى  األفرادهم  :النجوم -

  .علیهماتهم والمحافظة یالهرم التنظیمي وهنا تهتم المنظمات بوضع برامج لتطویر كفا

، األعمالمعظم  ونذینفهم یشكلون الغالبیة العظمى من العاملین  :تعلیم دیعتمالعاملون الذین  -

  .اعتیادیا ومقبوال أدائهممستوى و 

یكونون غیر منتجین ویشبهون  أداؤهمهم الذین ینضب  :)المیتة ةالخشب(العاملون غیر المنتجین  -

  .الشجرة المیتة أغصان

التكوین الرسمي في : فئات هي ستةالمال البشري في  رأس)  (Blaug/1976كما یصنف 

 ألغراضاسترجاع المعلومات  ةمكانیإ، الوظیفةغور الكلیات، التكوین في العمل، سبر  المدارس، المعاهد،

لوظائف المناسبة، وتحسین لتحویل المهارات  بقصد فائدة المنظمة ومصلحتها، التنقل بین الوظائف

  .الوضع الصحي للعاملین

موجودة في  أنهاواقع  كأمرین، وكیف تتراكم، ولیس أل طبقاالمال  برأسلقد اعتمدت تلك الفئات 

دریس منى،( 10.المال البشري لرأسالمؤسسة المستثمرة  إنتاجیةعلى  ثرؤ لتسوق العمالة یمكن استخدامها 

  )84ص ،2015

  المال البشري رأساالستثمار في  أسالیب: سابعا

  :األسالیبالمال البشري ومن بین هذه  رأساالستثمار في  أسالیبتتعدد 

  .التعلیم والتدریب - 

  .المتفوقین األفراد ةدار إ - 

  .ضمانا الستمراریة التعلیم عدتشجیع التعلیم وی - 

  .العاملین أداءتنظیم دورات تدریبیة وتكوینیة لرفع مستوى  - 
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  .كسب میزة تنافسیةن تمكن المؤسسة من أنها أالتي من شو  ،بتكاریة المفیدةاإل األفكاردعم  - 

  )2017، ةبن زاید سار ( 11.عمهم مادیا ومعنویاتحفیز العاملین ود - 

  المال البشري رأسطرق ووسائل تنمیة : ثامنا

مواهبها لمكاناتها المتعددة و تعبئة للطاقات البشریة وبلورة إل المال البشري عبارة عن رأستنمیة  إن

 واألسالیبالعقلیة والجسدیة لزیادة قیمتها ورفع مكانتها وتعتمد المنظمة على مجموعة مختلفة من الطرق 

  :المال البشري، سنتناول بالذكر بعضها والتي تتمثل في رأستنمیة ل

  :التعلیم والتكوین-

یتلقون قدرا كافیا من التربیة والتعلیم  الذین األفرادالمال البشري على  رأسیطلق مصطلح 

 اإلنسانیةالرعایة الصحیة واالجتماعیة ثانیا، والنواحي التنظیمیة والعالقات و التكوین، نظریا وتطبیقیا، و 

  ....ثالثا،

 إلىالمال البشري فهي تهدف  رأسفي تنمیة  األساسیةالركیزة  ةوتشكل سیاسات التعلیم الجید

ات التي ترسم لهم الخطوط العریضة وتكون نقطه انطالق لكل منهم حسب بالمعلوم األفرادتزوید 

  .التخصص ذلك حسب تعدد مجاالت العمل

 هالمعارف والمهارات حسب ما تتطلب تؤثر السیاسات التعلیمیة على العاملین من خالل نوعیة

  .الموازنة بین العرض والطلب جلألسوق العمل وذلك 

  :التدریب  -

وذلك وفق ما تتطلبه الحاجة  ،راتیكسبه معارف وقدرات ومها رد البشريالتدریب المستمر للمو  إن

  .معها بسرعة التأقلمللتحكم في التكنولوجیا الجدیدة و لیكون مؤهال  الحاصلةمواكبة للتطورات و 

عملیة التوظیف بحیث یتم  إلىیمتد االهتمام بالمورد البشري بدءا من عملیة االستقطاب وصوال 

باع خطط إتالمعنویة وذلك ب هوالرفع من روح معارف وتقنیات جدیدة إكسابهمن خالل  تأهیله إعادة

  .الحیاةالتعلیم مدى بطبقا لما یعرف  مستمرةتدریبیة 
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  :الرعایة االجتماعیة -

، ما یؤثر على والرعایة الصحیة التعددیةكوتتمثل في توفر شروط ومتطلبات الحیاة المختلفة 

ن متوسط على الرفع م نایساعد األمراضالرعایة الصحیة والحمایة من  أن، كما وٕانتاجیته أدائهمستوى 

تكون للمنظمة فرصة اكبر ) طول الفترة(وبالتالي. تخفیض نسبة الوفیاتو  العمر لدى المورد البشري

  .لالستفادة من طاقة الموارد البشري

  : اإلعالم -

الدوري الفاعل في تنمیة الوعي لدى المورد البشري من خالل القضایا الواقعیة والمتعددة  لإلعالم

ص ص ،2013 ،إبراهیمي نادیة( 12......السلوكیاتات، و یخالقحها والتي تمس مختلف الجوانب كاألالتي یطر 

12، 13(  

 ،االختیارذات نظام فعال في عملیة تكون المنظمة  أن أي :المواهب بشریة أفضلاستقطاب  - 1

  .المتعاقبة من العاملین األجیالالتعلم ونقل الخبر بین  أسسواستخدام العاملین الجدد وتوفیر 

برامج لوذلك یتم من خالل تشجیع العاملین وتحفیزهم على االنضمام : المال البشري رأسغناء إ - 2

  .التدریب وتشارك المعرفة واكتسابها وتوزیعها داخل المنظمة

تشجیع القائمة على الثقة و  اإلدارة وأسالیبویتم ذلك بتوفیر نظم : على العاملین المتمیزین ةمحافظ - 3

  .الجدیدة األفكارو  اإلبداع

ن الذین یغادرون س مالها في عقول العاملیأن ر أتمیز المنظمات المعرفیة بت: تعلمبیئة ال إیجاد - 4

یجاد بیئة إخرى ولذلك البد من أن تستقطبهم منظمات منافسة أوالذین یمكن  ،الیوم ةالمنظمة في نهای

  )9ص ،2008عبد الستار حسین یوسف، ( 13.لتقویة وترسیخ قواعد الوالء التنظیمي

كل واضح وكبیر في تنمیة العنصر البشري بشكل بشتسهم هم الوسائل التي أویعتبر التعلیم من 

  .و غیر مباشرأمباشر 

دراكا إ كثر وعیا و ألجعلهم .....لى تطویر وعي وثقافة الفرد إلتي تؤدي تزوید الفرد بالمعلومات ا - 

  ....الحتیاجاتهم
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14....هفرد القدرات الالزمة للقیام بعملتزوید الفرد بالمعارف والمهارات التي تتیح لل - 
 ،2015نرمین موسى، ( 

  )223ص

  س المال البشريأتنمیة ر بعاد أیوضح ): 07(الشكل رقم 

  

  .9ص ،2015المال البشري،  رأسدور التكوین في تنمیة : دریس مني :المصدر

  المال البشري رأسالمحافظة على  أسالیب: تاسعا

  :ومن بینها ما یلي آلخرالمال البشري من باحث  رأسالمحافظة على  أسالیبتختلف 

هم أمن ) و ایجابیةأاعیة، سلبیة و جمأو معنویة، فردیة أمادیة، (  نواعهاأبتعتبر الحوافز : الحوافز - 1

لها ما یخفض من  ئهالعوامل التي تساعد المنظمة في الحفاظ على الكادر البشري والتي ترفع من وال

  .دوران العمل

وهو مرتبط بالعوامل التي  األشیاءو السبب لعمل أنه الدافع أ"  "Armstrongیمكن تعریف الحافز حسب

الذي یرتبط بالحاجة التي لم  فالحافز هو سلوك الفرد ،ات لهمتلك التي تشكل حاج ،األفرادتؤثر في 

في مقابل الحصول على ما یرغب به من  األشیاءالرغبة لدیه لعمل هذه الحاجة و  ختلفوت."هاییلب

  ."حاجات

  :نوعین إلىفقد قسم الحوافز " هرزبرغ" أما

التي تؤثر  الذاتیةهي العوامل المتولدة عن طریق و  بأنفسهم األفرادتحفیز  أي ):داخلي(الحافز الجوهري  -

  .اتجاه معین أومن خالل تصرف على نحو  األفرادفي 

 تنمیة المركز الوظیفي المعارفتنمیة 

 تنمیة تراكم الخبرات

 تنمیة األداء
 تنمیة السلوك

أبعاد تنمیة رأس 

 المال البشري
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: وتكون هذه الحوافز على شكل جوائز مثل لألفراد اإلدارةوهو تحفیز  ):خارجي(الحافظ العرضي  -

 بأنواعهاالحوافز  إن. تأدیبیة إجراءات أوعقوبات  أوالترقیة  أوحفیز المعنوي، الت أو، األجورالزیادة في 

 إحساسهمعدم ( عمل وانتمائهم للمنظمةالالرضا عن شعور العاملین بفي زیادة بالغة  أهمیةذات 

القیام بعملهم على و  أدائهم، واستقرارهم، وهو ما یجعلهم یقللون من الغیاب وتحسین مستوى )باالغتراب

  .یكون فعاالل أدائهموجه وهذا ما یضمن بقائهم و الرفع من مستوى  أكمل

بهدف  اإلدارةالخدمات التي تقدمها و  اإلجراءاتجمیع  إلىیشیر مفهوم الصحة المهنیة : ةصحال - 2

عمل ناجح، وهي حمایة حیاة الفرد العامل  أي أساستعتبر العمل و  إصاباتالعاملین فیها من حمایة 

االستثمار في الصحة هو صنف من  أنإلى شولتز  أشارحیث . ثروة المنظمةو  اإلنتاجزیادة  وأیضا

  .المال البشري رأستراكم  أصناف

  :یوجد نوعان من الخدمات الصحیة هي  

من  للتأكدوتتم من خالل تقدیم خدمات وقائیة تتضمن الفحوصات الطبیة  :الخدمات الصحیة الجسمیة -أ

  .الحمایة في العملل سالمة العمال وتوفیر وسائ

نفسیة من اجل الوقایة من  إرشاداتوهذا النوع من الخدمات یقوم بتقدیم  :الخدمات الصحیة النفسیة - ب

العمل والظروف االجتماعیة  ةلق والتوتر الناجمین عن ظروف بیئالنفسیة الناتجة عن الق األمراض

15.األخرى
  )2016ربیع قوادریة،  عیسى خلیفي،(  

ال یملك السیطرة على  بأنهاالغتراب الوظیفي هو شعور العامل : الغتراب الوظیفيتقلیل فرص ا - 3

في  ما یؤثر.... مفیدا أون عملهم لیس مهما أالعاملین ب وٕادراكفي العمل  األموربها  ىطریقة التي تجر ال

تواجهها  هم المشاكل التيأغتراب من ة في العمل، ویعتبر اإلغتراب من الرغبذ یقلل اإلإنتائج العمل، 

جل الحفاظ على أل ن تحاول التقلیل منهألى دوران العمل فعلى المنظمات إالتي قد تؤدي و  ،المنظمات

تراب غة في التقلیل من فرص اإلالمهارات والخبرات ومن بین الطرق المستخدمو  المعارف أصحاب

  )2016عیسى خلیفي، ربیع قوادریه، (  16.ندماجالتحفیز، الثقة، التكیف، اإل: الوظیفي
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المكانة تاحة الفرصة و التي ترتكز على العنصر البشري إل ستراتیجیاتیعتبر التمكین من اإل :التمكین - 4

س المال البشري هو المحدد أنظرا لكون ر ة و عكس مرونة المنظمله بما یحفزه، ویدعم قدراته وینمیها ما ی

  .هم ما تحوزه وتسعى لتنمیته والحفاظ علیهأساسي لفاعلیتها و األ

التخطیط  ةالخاصة في عملی بأفكارهمشراك العاملین إنه أالتمكین على  "Goetsh & Davis" یعرف

التغییر الالزم فیها، دون تخلي المدیرین عن  ٕاحداثو ومنح الموظفین ملكیة وظائفهم،  تنظیم،الالمتعلق ب

الحریة للعاملین في  إعطاءالتمكین ال یعني  أن  "Umiker "وفي هذا السیاق یرى. سلطتهم أومسؤولیتهم 

السلطة للقیام بما هم قادرین على فعله  األفرادوالرقابة، بل هو منح  األوامرفعل ما یشاؤون خارج نطاق 

  )262ص ،2017كیسري مسعود، دایرة عبد الحفیظ، ( 17.واتخاذ القرارات األحكام إصدارما یشجعهم على 

  المال البشريس أعلى ر  ةسالیب المحافظأ یوضح): 08(الشكل رقم 

  

المعرفة في المؤسسة االقتصادیة  وٕادارةالمال البشري  رأسعلى  ةبین المحافظ ةالعالق: سى خلیفي، ربیحة قوادریةعی :المصدر

  )2016الجزائریة، 

  المنظمة إلىقیاس قیمه العنصر البشري بالنسبة  أهمیه: عاشرا

بمستویاتها  اإلدارة وباألخصكبیرة في مختلف جوانب المنظمة  أهمیةنال قیاس العنصر البشري 

  :في األهمیةالمختلفة مما یساهم في مساعدتها على القیام بوظائفها المختلفة، وتتمثل هذه 

المحافظة على رأس 

 المال البشري
 التمكین

 الحوافز

 الصحة

تقلیل فرص اإلغتراب 

 الوظیفي
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عملیه التخطیط ورسم التصورات المستقبلیة تتطلب توفر  إن :تخطیط الموارد البشریة في المنظمة - 1

في اتخاذ القرارات  اإلدارةفة موارد المنظمة المتاحة لدیها وذلك لمساعدة البیانات والمعلومات عن كا

 اإلدارةالبشریة، وهذا بدوره یساعد  األصولالمناسبة من خالل توفیر ما تحتاجه من معلومات وبیانات عن 

ى عل اإلنفاقترشید  إلى إضافةعلى تخصیص الموارد البشریة الوظائف والمهارات المتاحة في المنظمة، 

  .من االحتیاجات البشریة األمثلتحدید الحجم الموارد البشریة و 

الرفع من كفاءته وقدرته علیها االهتمام بالعنصر البشري و فرض ت ةن المسؤولیة االجتماعیة للمنظمإ -2

  .صقل قدراتهمل وكذلك التدریب المستمر لرفع و للع ةمن خالل تهیئة البیئة المناسب األداءعلى 

وذلك من خالل  ،المتواجدة بهارات المتعلقة بالموارد البشریة و المنظمة في عملیه اتخاذ القراتساعد  -3

  .على الوضع المالي فیها تأثیرهاالبشریة التي تتواجد بداخلها ومدى  األصولمعرفة قیم 

 ةوسیل إیجاد أخرى ةها من جهة، ومن جهنیفیة وعدم تصالبشر  أصولهاسعي المنظمة للمحافظة على  -4

 األمثلاالستغالل واستثمار و  إدارةمدى نجاحها في  بالمحافظة علیها، وذلك لمعرفة اإلدارةلتقییم مدى قیام 

  )19ص ،2014 ،إبراهیمعمار ( 18.للموارد البشریة المتاحة

  المال البشري رأسلقیام  األساسیةالمبادئ : إحدى عشر

  القوة الدافعة القتصاد المعرفة اهموالمعلومات  األفراد: األول المبدأ

الموارد، فبدونه ال یمكن  أهمالعنصر البشري هو  أننحن الیوم في عصر المعلومات الذي یعتبر 

، وهذا یتطلب تغییر أنشطتهاكل  ةبمیكن وتقوم المنظمات الیوم. األعمالاالحتفاظ بالنمو في كل مجاالت 

 األفرادنقل المعرفة والمشاركة  فیها وربط  واألسالیبالثقافات السائدة بداخلها بحیث تدور حول االتصاالت 

  .بسرعة بالتكنولوجیا

  ندیر بدون بیانات أنال یمكن : الثاني المبدأ

غلب القرارات أن إورغم ذلك ف ،تصاالتنا بالزمالءوا أعمالنا أداءنحن نجمع بیانات یومیا من خالل 

عة التجاوب مع الحاالت بیئة العمل المعقدة الیوم والتي تتطلب سر لتتخذ بدون بیانات دقیقة، ونظر 
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من یملك  أنحیث  ،التقاریر إلعدادالمال البشري ونظم  لرأسقاعدة بیانات  إنشاءن ذلك یحتم إف ،الطارئة

  .المعلومات هو الذي سیفوز في النهایة

  كل نجاح أساسالمال البشري هي  رأسیانات ب: الثالث المبدأ

ن سلوكیاتهم هي سبب إالوحید القادر على اتخاذ القرارات هو العنصر البشري، ف األصل أنبما 

نعرف كیف یتعامل الناس مع  أننطور شیئا فیجب  أنسلبي، ولكي نستطیع  أویجابي إحدوث كل شيء 

  .المال البشري بالمنظمة رأس هذا الشيء من خالل قواعد البیانات الخاصة بتكلفة ووقت وعدد وجودة

  المال البشري رأسقوة وصحة مقاییس : الرابع المبدأ

المال البشري وعدم دقتها وتماسكها مثل المقاییس المالیة، ویرجع  رأسمقاییس لیوجد بعض النقد 

كل فرض یعدل فیها لكي  أدقتها وبد أواستخدام بعض القیاسات الخارجیة التي لم یثبت صحتها  إلىذلك 

ختبار مدى دقتها حتى وااستخدامها لفترات طویلة ته، لهذا یجب وضع مقاییس ثابتة و مع احتیاجا تتالءم

  )301،302، ص ص2004، إتحاد الخبراء الدولیون( 19.تصبح بنفس دقة المقاییس المستخدمة في النظام المالي

  سباب والنتائجبین األ ةالعالق: الخامس أالمبد

سباب عتقاد بعدم معرفة العالقة بین األس المال البشري هو االأحد العقبات في القیاس النوعي لر أ

ن تؤثر أوذلك لوجود الكثیر من القوى المتداخلة التي ال یمكن معرفتها ویمكن  ،المقاییسفي هذه والنتائج 

یجابیة ویتطلب ذلك ضرورة تحدید الهدف من القیاس بوضوح مع معرفة القوى اإل .نتائج القیاساتعلى 

  .سباب والنتائجفي وضوح عالقات االرتباط بین األ والسلبیة المؤثرة

  المضافة ةس المال البشري هو القوة الدافعة للقیمأر : السادس أالمبد

س المال أبدون تدخل ر س المال الفكري فأو حتى ر أو العملیات أمهما كانت جودة المعدات 

لتي یمتلكونها ا ةمهارة العاملین وخبراتهم والمعرفن ي قیمة للمنظمة، وذلك ألأضافة إالبشري ال یمكن 

فضل تكلفة أس المال الهیكلي بأدارة توفر ر المضافة، فاإل ةهي التي تخلق القیم مداخلهودرجه التحفیز ب

  .مالس أالر والعاملون یعطون الحیاة لهذا 
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  النجاح یتطلب االلتزام: السابع أالمبد

ن تنجح وتتمیز في جمیع مجاالت أستراتیجیة مهما كانت قویة إي بدون االلتزام ال یمكن أل

ساس التمیز عبر أن والعمالء والمنتفعین جمیعا هو خالص في التعامل مع العاملیعمال فالتفاني واإلاأل

  .التاریخ

  هو األساسالمدیر : الثامن أالمبد

یتوقع العاملون  داء العاملینساسي ألالعالقات الشخصیة هي الركن األ أنتشیر كل الدالئل على 

ساس أفالمدیر هو  ،في المسار الوظیفي ذوي الكفاءات العالیة من المدیرین التدعیم والتوجیه والتطویر

، 2004إتحاد الخبراء الدولیون، ( 20.ورغباتهمالممر الذي یشبع طموحات العاملین ذو االتجاهین وهو االتصال 

  )303،304ص ص

  سمال البشريأمخطط الر یوضح ): 09(الشكل رقم 

  

  .243ص ،2011التعلیم العالي، ةمنظوملالحدیثة  ةدار اإل: جواد كاظم :المصدر

  

 المورد البشري

 القدرات المعارف المهارات الدوافع الحالة االجتماعیة

 القیمة االقتصادیة

 حقوق الملكیة الفاعلیة االقتصادیة

 المهنيظروف النشاط 

 اإلندثار التراكم

 الرأس مال البشري
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  خالصة الفصل

هم أس المال الحقیقي ألى ر إتجهت إن المنظمات أمن خالل ما تم عرضه في هذا الفصل نستنتج 

قدرة على الوبقائها وكذلك لتحقیق الریادة و  هاتس المال البشري من اجل ضمان استمراریأمورد وهو ر 

 ةالمحافظس المال البشري وتنمیته و أالعنصر البشري من خالل استقطاب ر دارة إالتنافس، فكان البد من 

حداث تغییر وتطورات تحقق من خاللها إ لذي من شانه تحقیق فروق ملموسة و نه المورد الوحید اعلیه أل

ي منظمة أستراتیجیة تتبناها إي أفي  ةالبشري یعتبر من الموارد المهمل س الماأفر . المنظمة التمیز

ن إهداف، فنتاجیة وتحدید األقدرة اإلتعزیز الخیرة بتحدیث التجهیزات و فمهما اهتمت هذه األ لتحقیق النمو،

  .كل هذا لن یتحقق دون وجود العنصر البشري
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 :الهوامش
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  تمهید

تحتل اإلجراءات المنهجیة مكانة هامة في أي بحث أو دراسة سوسیولوجیة وتحدیدها أساسا للربط   

للمزج بین ما هو نظري ومیداني  بین جوانب الدراسة بهدف الوصول إلى أدق النتائج بشكل موضوعي

إلى مجموعة من الخطوات المنهجیة  التطرق للدراسةاإلطار المنهجي الموسوم بهذا الفصل  فيسنحاول و 

والتي تناولنا فیها حدود ومجاالت الدراسة، أدوات جمع البیانات ومجتمع الدراسة ومنهج البحث وأسالیب 

  .التحلیل
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  مجاالت الدراسة: أوال

وقد حصر الباحثون هذه  ،علمي تحدید مجاالت الدراسةمن أهم الخطوات المنهجیة ألي بحث 

  .المجال البشري والمجال الزمني، الت رئیسیة وهي المجال الجغرافيالمجاالت في ثالث مجا

  : المجال الزمني - 1

نبیها النظري والمیداني، حیث استغرقت أكثر اویتمثل في المدة الزمنیة التي استغرقتها دراستنا بج

و نواعها سواء كانت تابعة للجامعة أأشهر وبدایة كانت بجمع المادة العلمیة من المكتبات بمختلف أ 5من 

 2018وقد امتدت هذه المرحلة من بدایة جانفي غیر تابعة لها بهدف اإلحاطة بالجانب النظري للموضوع 

جریناه الذي أو ى الجانب التطبیقي للدراسة ، ثم انتقلنا بعد ذلك إل2018إلى غایة منتصف شهر مارس 

  :للزجاج بالطاهیر، وكان ذلك عبر مراحل وهي بالشركة اإلفریقیة

سسة بغیة طلب التسهیالت إلجراء وهي أول زیارة لنا للمؤ  ،2018أفریل  4كانت بتاریخ  :المرحلة األولى

  .التربص بها، لكننا لم نجد المسؤول من أجل الموافقة علیه

وهي ثاني زیارة لنا للمؤسسة وخالل هذه الزیارة تمت  ،2018أفریل  10كانت بتاریخ  :المرحلة الثانیة

  .الموافقة على طلب التسهیل من قبل إدارة المؤسسة

أین قمنا بجمع الوثائق والمعلومات المختلفة عن  ،2018أفریل  22كانت بتاریخ  :المرحلة الثالثة

كما سمحت لنا الفرصة بلقاء أحد  ،المؤسسة باإلضافة إلى حصولنا على الهیكل التنظیمي للمؤسسة

المسؤولین بالمؤسسة وٕاجراء حوار معه حول موضوع الدراسة، إذ أعطانا فكرة حول عملیة التغییر 

  .داخل المؤسسة والتي أفادتنا في بناء استمارة الدراسةالتنظیمي 

خالل هذه الفترة قمنا بتوزیع  2018ماي  16ماي إلى غایة  15امتدت هذه المرحلة من  :المرحلة الرابعة

بعد أن  2018ماي  16، ثم قمنا بجمعها یوم 2018ماي  15االستمارة على عینة الدراسة وذلك بتاریخ 

  .، ولم یتم استرجاعها كاملة، حیث تم فقد إستمارتینأجاب علیها المبحوثین

وفي هذه المرحلة قمنا بتفریغ  2018 جوان 04ماي إلى غایة  21امتدت من تاریخ  :المرحلة الخامسة

البیانات في الجداول اإلحصائیة وتحلیلها وتفسیرها من أجل الوصول إلى النتائج ثم مناقشة هذه األخیرة 

وفي ضوء الدراسات السابقة وأخیرا في ضوء النظریات، ومن ثم عرض  في ضوء فرضیات الدراسة،
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النتائج العامة للدراسة والخروج بمجموعة من االقتراحات والتوصیات، والقیام بإدخال بعض التعدیالت 

  .على بعض العناصر كاإلشكالیة

  :لمكانياالمجال  - 2

  :نبذة تاریخیة عن المؤسسة - 1- 2

ه ئیتم إعطا تعد الشركة اإلفریقیة للزجاج امتداد لوحدة الزجاج المسطح ثم مركب الزجاج قبل أن

لتصبح منذ ذلك التاریخ فرع  1996عام وذلك في إطار إعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة  ،التسمیة الحالیة

   .)GROUPE-ENAVA( للزجاج والمواد الكاشطةمن فروع مجمع المؤسسة الوطنیة 

  :ویمكن تلخیص أهم مراحل تطور الشركة زمنیا في ثالث مراحل هي

 في إطار دراسة قام بها مكتب إنجلیزي مختص: 1987- 1982ة النشأ مرحلة - 1- 2-1

)PELKINGTON( تم إبرام عقد إنجاز بین الشركة الوطنیة  تهد السبعینات وبناءا على استنتاجافي عق

نجاز وحدة الزجاج وذلك إل ،1982نة س) TECHANI(والشركة الفرنسیة  )SNIC(للصناعات الكیمائیة 

وحدة من زجاج السیارات األمامي،  44.000جاج البناء الشفاف و س من ز /ط 20.000األمني بطاقة 

، وقد عرف بعض التأخر ألسباب تقنیة 1986- 1982نجاز مشروع الزجاج المسطح بین سنتي إثم 

ثالث مؤسسات وطنیة تواكبت نجاز اإل، خالل مدة 1987أوت  1ومالیة وانطلق عملیا في اإلنتاج في 

  .نجازل اإلعلى متابعة أشغا

بعد انطالق وحدة الزجاج المسطح في النشاط ووفقا  :1996 - 1987مرحلة التوسع  - 2- 1- 2

نجاز إتشمل  لسیاسة تنمیة وتطویر معتمدة آنذاك تم تسطیر برنامج توسیع الوحدة إلى وحدات جدیدة

نواع متعددة من الزجاج بمختلف استعماالته وأنواعه تمثلت هذه المشاریع في مشاریع أخرى لصناعة أ

  .وحدة  للزجاج األمني،  وحدة جدیدة للزجاج السائل، وحدة إنتاج ومعالجة المواد األولیةجاز إن

للزجاج استقاللیتها عن الشركة  اإلفریقیةالشركة  أخذت :1997مرحلة االستغالل منذ سنة  - 3- 1- 2

  .مة مالیة وشخصیة معنویة، حیث أصبح لدیها ذ1997جانفي األم في 

المنطقة المسماة أوالد بهي الشركة اإلفریقیة للزجاج الطاهیر والیة جیجل : تعریف المؤسسة - 2- 2

 17هكتار، وهي تقع شمال شرق مدینة جیجل وتبعد عنها بمسافة حوالي  18صالح تبلغ مساحتها حوالي 
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وهي شركة عمومیة ذات . كلم عن مطار فرحات عباس 3كلم عن میناء جن جن، و 5كلم وتبعد بحوالي 

أس مال قیمته حوالي بر  1982نشأت سنة  ).EDA-SPA(بأسهم مستقلة  طابع اقتصادي

لوحدة الزجاج المسطح ثم مركب الزجاج قبل أن یتم إعطائها  داتعد هذه الشركة امتدا ،دج500.000.00

منذ ذلك التاریخ فرع لتصبح  1996التسمیة الحالیة وذلك في إطار إعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة عام 

  .المؤسسة الوطنیة للزجاج والمواد الكاشطة من فروع مجمع

  :أهمیة وأهداف الشركة اإلفریقیة للزجاج - 3- 2

  :أهمیة الشركة -أ

ل في تطویر اقتصادیات الدول بسبب االستعماالت المتعددة لهذه اعلعب صناعة الزجاج الدور الفت

اج السیارات، الصناعات المادة التي تدخل في عدة نشاطات صناعیة وتجاریة كقطاع البناء، صناعة زج

  .الكهرومنزلیة

كما تلعب الشركة دورا اجتماعیا واقتصادیا هاما لما لها من أثر فعال في بعض النشاطات التجاریة  - 

  .والصناعیة، إذ تعتبر مجاال خصبا للتشغیل خاصة في القطاع الجغرافي

أنواعه تدخل كمادة أولیة مكملة لها نفس األهمیة في المجال الصناعي حیث أن مادة الزجاج بمختلف  - 

  .لبعض الصناعات األخرى

خرى ذات أتبرز األهمیة في المجال االقتصادي الوطني وذلك باعتبارها الممول الرئیسي لعدة شركات  - 

، المؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال العمومیة )رویبة(للسیارات الصناعیة الشركة الوطنیة : أهمیة بالغة مثل

  ).هنكل(تنظیف ة الشرك ،)قسنطینة(

   :الشركة أهداف - ب

  :تهدف الشركة اإلفریقیة للزجاج لتحقیق ما یلي

  .تنمیة صناعة الزجاج في الجزائر - 

تلبیة حاجیات وطلبات االقتصاد الوطني في مواد الزجاج في قطاع البناء، قطاع صناعة وتركیب  - 

  .السیارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلیة
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  .التكنولوجيمواكبة التطور  - 

  .المنتوجات وٕادخالها في السوق الدولیة صدیرالعمل على ت - 

  .تحسین رأس مال الشركة - 

  .وضع سیاسة تجاریة فعالة القتحام السوق الوطني والدولي على حد سواء - 

  .المساهمة في ترقیة السوق الوطني - 

  .تدعیم منتوج الزجاج وفتح ورشات في مختلف أنحاء الوطن - 

  :البشريالمجال  - 3

فراد العاملین في الشركة اإلفریقیة للزجاج ل البشري لدراستنا فیتمثل في األوفیما یخص المجا

  .بالطاهیر والتي أجرینا فیها دراستنا المیدانیة

  :عامل موزعین بالشكل التالي 195بلغ عدد عمالها 

  30: فئة اإلطارات - 

  .30: فئة أعوان التحكم - 

  .135: فئة أعوان التنفیذ - 

  فرضیات الدراسة: انیثا

إن إعداد البحث العلمي یمر بمراحل مختلفة من أجل الوصول إلى نتائج عملیة وموضوعیة، كما 

  في إعداد البحث العلميیكتسب صفة العلمیة، وتعتبر مرحلة وضع الفروض من المراحل األساسیة 

 1بة لها،عن فكرة مبدئیة تربط بین الظاهرة موضوع الدراسة والعوامل المرتبطة أو المسبتعبر فالفرضیة 

التي یدرسها  )المشكلة(كما یعرف الفرض على أنه الحل المؤقت للظاهرة  .)145، ص2008رشید زرواتي، (

الباحث وهي تخضع للتجریب والتأكد من صحتها، فهي لیست حلول نهائیة، وبالتالي فهي تفسیر مؤقت 

ال تتصف و حتها علمیا، للظاهرة المدروسة، كما یجب أن تكون واقعیة قابلة للتجسید والتحقق من ص

  .)61، ص2009عبد الیمین عطاء اهللا أحمد،  بوداود( 2.بالخیال الذي یستحیل تطبیقه

  :وفي ضوء اإلشكالیة المطروحة سلفا نحاول اإلجابة علیها من خالل الفرضیات الثالثة
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  :الفرضیة العامة

المؤسسة اإلنتاجیة في تطویر رأس المال البشري في بشكل كبیر یسهم التغییر التنظیمي 

  .الجزائریة

  :الفرضیات الفرعیة

زیادة مستوى إبداع الموارد البشریة في المؤسسة  بشكل كبیر في التغییر في الهیكل التنظیمي یسهم -1

  .اإلنتاجیة الجزائریة

دعم كفاءات الموارد البشریة في المؤسسة اإلنتاجیة بشكل كبیر في التغییر في التكنولوجیا  یسهم -2

  .الجزائریة

عوائد الموارد بشكل كبیر في زیادة السیاسات واإلجراءات المعتمدة في العمل یسهم التغییر في  -3

  .البشریة في المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة

  عینة الدراسة :ثالثا

شترط االتصال بكل أفراد لدراسة ایة ظاهرة اجتماعیة كونه یالشامل  المسحتطبیق صعوبة  بسبب

یأخذ الكثیر من الوقت والجهد والتكلفة، یلجأ الباحث إلى العینة  و ماوه ،والحصول على إجاباتهم لمجتمعا

حث وفق شروط معینة، ابیختاره ال، موضوع الدراسةمفردات الظاهرة التي هي عبارة عن ذلك الجزء من و 

  ).78، ص2004مساعد بن عبد اهللا النوح، ( 3.لتمثل المجتمع األصلي للدراسة

المتوصل إلیها على المجتمع تعمیم النتائج  ایمكن من خالله ،فالعینة هي جزء من مجتمع الدراسة

  .هشرط أن تحمل نفسه خصائصككل 

د أسلوب العینة العشوائیة موبما أن مجتمع الدراسة یتكون من مجموعات غیر متجانسة فإننا سنعت

الطبقیة ألن مجتمع البحث مقسم إلى طبقات وتكون مفردات كل طبقة متجانسة بقدر اإلمكان من أجل 

إجمالي مجتمع البحث من % 25أخذ نسبة تالوصول إلى النتائج بدقة وتعمیمها وعلیه فعینة دراستنا س

  :مفردة، وتم حسابها كما یلي 49أي ما یقابل ) عامل 195(
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%100          195  

25% n  

49 ⋍ 48.75  =
���×��

���
  =

�×��

���
  =n           

  : حیث أن

N :یمثل عدد أفراد المجتمع الكلي.  

n :یمثل عدد أفراد العینة.  

  :وفیما یلي تحدید لمفردات العینة بكل طبقة على حدى

  :فئة اإلطارات

%100   30  

%25    x 

8 ⋍ 7.5 =
��	×	��

���
   =x  

  .إطارات 8أي 

  :قة التالیةیبالطر  مختیارهإوقد تم اختیار أفراد هذه العینة بطریقة عشوائیة منتظمة وتم 

  .195إلى  1م تصاعدیا من م ترتیبهمعین ثبرقم عامل تم الرمز لكل  - 1

  :حساب المدى - 2

 4 ⋍ 3.75 =    	
30

8
  

  .2یتم سحب المفردة األولى عشوائیا ولتكن  - 

  .30، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2: كالتالي الذین أرقامهمهم العاملین مفردات العینة  ومنه

  :فئة أعوان التحكم

%100     30  

%25     x     
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8 ⋍ 7.5= 
��	×	��

���
  =x             

  .ن تحكماعو أ 8 :يأ

ختیار مفردات العینة إبها وتم اختیارهم أیضا بطریقة عشوائیة منتظمة وبإتباع نفس الطریقة التي تم 

  .ن عدد أفراد المجتمع متساويفئة اإلطارات أل في

  .1وكانت المفردة األولى تحمل رقم  - 

  .29، 25، 21، 17، 13، 9، ،5، 1: الذین أرقامهم العمال ومنه مفردات العینة هم

  : فئة أعوان التنفیذ

%100  135  

%25     x   

33 ⋍ 33.75= 
���	×	��

���
  =x           

  عون تنفیذ 33 :أي

  .هذه العینة تم اختیارهم أیضا بطریقة عشوائیة منتظمة وبنفس الطریقتین السابقتینمفردات 

  :حساب المدى

4 ⋍ 4.04  =
���

��
  

  .1كانت تحمل الرقم عشوائیا فالمفردة األولى تم سحب و 

، 37، 33، 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1: ومنه مفردات العینة هم العمال الذین أرقامهم

...113 ،117 ،121.  

  جمع البیاناتأدوات  :رابعا

  :اإلستمارة - 1

جتماعیة على الرغم من تعتبر االستمارة من بین أكثر أدوات جمع البیانات استخداما في البحوث اإل

كما تمكن  ،ویمكن تطبیقها على عدد كبیر من المبحوثین ،قوة األدوات األخرى وذلك العتبارها أقل تكلفة
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الباحث من الوصول إلى معلومات حساسة ال یمكن الوصول إلیها عن طریق الوسائل األخرى حیث 

تسمح للباحث بطرح العدید من األسئلة في كل محور تسمح له باإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع من 

األساسیة في بحثنا خالل المعلومات المهمة التي تقدمها حول الظاهرة، ولهذا ستكون االستمارة األداة 

لجمع البیانات إلى جانب المقابلة والمالحظة كأداتین مكملتین ومدعمتین للمعلومات التي یتم الحصول 

مجموعة من األسئلة المكتوبة یقوم '' : علیها عن طریق هذه االستمارة، واالستمارة تعرف على أنها

ومعرفة على البیانات من المبحوثین مباشرة المجیب باإلجابة عنها، وهي أداة أكثر استخداما في الحصول 

  : على أنها یعرفها مروان عبد المجید إبراهیمو ). 93، ص2004ساعد بن عبد اهللا النوح، م( 4.أرائهم واتجاهاتهم

  ".هي شكل من أشكال البحث یستخدم فیها مجموعة من األسئلة حول موضوع معین"

مجوعة من االقتراحات، لها نوع معین من الشكل والتنظیم : "على أنها  Mucchielliكما عرفها 

 5".والتي یسعى من خاللها الباحث إلى معرفة موقف أو حكم أو تقییم لموضوع ما من طرف المبحوث

  .)179، ص 2013، جمال معتوق(

لیكرت سؤاال موجهة للمبحوثین، وقد اعتمدنا في إعدادها على سلم  30ستمارتنا إلقد تضمنت 

  :الخماسي، قسمت إلى ثالثة محاور تماشیا مع فروض البحث وهي كاآلتي

  .تناولنا فیه البیانات الشخصیة، وجاء فیه ستة أسئلة بدون ترقیم :المحور األول

إلى السؤال  1أسئلة حول المتغیر المستقل وهو التغییر التنظیمي من السؤال رقم تدور  :المحور الثاني

  .15رقم 

إلى السؤال  16تدور أسئلة حول المتغیر التابع وهو رأس المالي البشري من السؤال رقم  :الثالمحور الث

  .30رقم 

إن صیاغة استمارة بحثنا بشكلها النهائي المذكور سالفا وحتى تكون أسئلتها واضحة وتسهل على 

دم لنا جملة من المبحوث فهمها ویجیب عنها بوضوح، قمنا بعرض االستمارة على األستاذ المشرف الذي ق

   .وٕاضافة وحذف بعض األسئلة المالحظات أفادتنا في تعدیل

  :وحیث قمنا بتعدیل األسئلة التالیة
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  :2 السؤال رقم

تعمل المؤسسة على تطویر الهیكل التنظیمي وفقا لمتطلبات العمل بإتاحة الفرصة لك  :قبل التعدیل

  .دم العملتخالبتكار أفكار جدیدة 

  .ات العمل ومواكبة التطوراتلبطتعلى تطویر الهیكل التنظیمي وفقا لم ؤسسةتعمل الم :بعد التعدیل

  :3السؤال رقم 

  .تقوم المؤسسة بتغییر خطوط االتصال بین كافة أقسامها بدقة :قبل التعدیل

  .تقوم المؤسسة بتغییر طرق االتصال بین أقسامها ومصالحها :بعد التعدیل

  :18السؤال رقم 

  .تتاح لك الفرصة الستثمار خبراتك للمبادأة واإلبداع :قبل التعدیل

  .خبراتك  ومهاراتك في اإلبداع عملكلتوظیف تتاح لك الفرصة  :بعد التعدیل

  :19السؤال رقم

  .أتسعى للتعلم باستمرار ألجل تقدیم أفكار إبداعیة متجددة :قبل التعدیل

  .تسعى للتعلم باستمرار ألجل تقدیم أفكار جدیدة في العمل :بعد التعدیل

  :تم إضافة األسئلة التالیة كما

  .یتم تغییر الهیكل التنظیمي في المؤسسة عند استحداث أقسام أو وظائف جدیدة :05السؤال رقم 

  .تعمل المؤسسة على استیعاب التقدم الهائل في الوسائل واآلالت التكنولوجیة :10السؤال رقم 

  .تعمل المؤسسة على توفیر الظروف البیئیة المناسب للرفع من مستوى اإلنتاج :15السؤال رقم 

  .تعمل اإلدارة على تحفیز العاملین البتكار أفكار جدیدة في العمل :20 رقم السؤال

  .تراعي المؤسسة التطورات التكنولوجیة الحدیثة عند تطویر مواردها البشریة :25 رقم السؤال

  .كتسابك لمهارات جدیدة یزید من فرصتك في الترقیةإ: 30قم ر السؤال 

  :كما تم حذف األسئلة التالیة      

  .تعمل المؤسسة على تغییر البرامج التكنولوجیا المستخدمة وتحدیثها - 

  .تسمح مرونة الهیكل التنظیمي بتشجیع سیاسة االبتكار والتجدید - 
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  : الخصائص السیكومتریة ألداة اإلستمارة

األدوات على الباحث أن یتأكد من أنها صالحة لتحقیق األهداف التي أعدت من عند تصمیم 

صورة الواقع البحثي، بحیث یمكن االعتماد على هذه الصورة في أجلها، وأنها ستنقل بدقة وموضوعیة 

داة للدراسة التفسیر والتعمیم، لذلك سنقوم في بحثنا هذا بإجراء اختبار الثبات للتحقق من مدى مالءمة األ

  .الحالیة

یتصف االختبار الجید للثبات واالختبار الثابت هو االختبار الذي یعطي : یعرف الثبات كما یلي

دوقان عبیدات وآخرون، ( 6.نتائج متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة في ظروف مماثلة

  ).160، ص2012

لحساب الثبات الكلي لإلستمارة " ألفا كرونباخ"لحساب معامل  Spssوقد تم االستعانة ببرنامج 

  :وكانت النتیجة كما یلي

NOMBRE D’ELEMENT ALPHA DE CRONBACHE  

30  0,926  

  .ما یمكننا من القول أن االستمارة ثابتة) 0,926(قیمة ثبات االختبار 

  :المالحظة - 2

والبیانات التي یتطلبها موضوع البحث، وتفید تعتبر المالحظة وسیلة من وسائل جمع المعلومات 

  .في جمع البیانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي في مواقف مختلفة في حال إبدائهم نوع من المقاومة

مروان عبد المجید إبراهیم، ( 7.مشاهدة مقصودة، دقیقة ومنظمة، موجهة، هادفة عمیقة: وتعرف المالحظة بأنها

 8.توجیه الحواس ومراقبة سلوك معین وتسجیل جوانب ذلك السلوك :هاكما تعرف بأن، )174، ص2000

   )95، ص2009وداود عبد الیمین وعطاء اهللا أحمد، ب(

ومن  .وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المالحظة المباشرة من خالل احتكاكنا المباشر بالمیدان

بیئة العمل والظروف الفیزیقیة التي  مالحظةخالل الزیارات المتعددة للمؤسسة والتنقل بین أقسامها أین تم 

  .یؤدي فیها العمال مهامهم
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وقد الحظنا أن فئة الذكور أكبر من فئة اإلناث واقتصار عمل المرأة في العمل اإلداري وغیابها في 

  .وجود بعض اآلالت الجدیدة لم یتم استعمالها بعد العمل اإلنتاجي، كما الحظنا

  :وقد أفادتنا المالحظة في

  .والتي لها عالقة بموضوع الدراسة مؤسسةات األفراد داخل الالكشف عن سلوك - 

كما  ،ساعدتنا المالحظة البسیطة كأداة بحث على التعرف عن التركیبة البشریة ومختلف أقسامها - 

سمحت لنا بمعرفة طبیعة العمل الشاق نوعا ما إضافة إلى أن الظروف الفیزیقیة صعبة، حیث یتواجد 

إضافة إلى أن وحدات المصنع تتربع على مساحة شاسعة ومتباعدة عن  ،الضجیج والحرارة المرتفعة

  .بعضها البعض

ف العمال فیما بینهم داخل بیئة كما سمحت لنا بمعرفة طبیعة العالقة وأسلوب التعامل المتبع من طر  - 

عالقة العمال فیما بینهم جیدة وكان هناك تواصل بحیث كانت  ،لمشرفین في حد ذاتهموكذا مع ا ،العمل

  .فیما بینهم

  :المقابلة - 3

التي یستخدمها البد للباحث أن یتعمدها في البحوث االجتماعیة هي المقابلة  األدواتهم أمن بین 

وبذلك فهي تكشف عن أشیاء كثیرة  ،ألنها تسمح للباحث بالتفاعل مع المبحوث ومراقبة سلوكه وتصرفاته

لحصول على معلومات مكلمة أو تسد الثغرات الموجودة في تسمح باكما أنها  ،ال تكشف عنها الكتابة

مكن الباحث من اإلجابة على تساؤالت تتمارة وتعرف المقابلة على أنها أداة لجمع المعلومات التي االس

البحث واختبار فرضیاته، وتعتمد على مقابلة الباحث للمستجیب وجها لوجه بغرض طرح عدد من األسئلة 

  ).257، ص2010بو عواد، محمد بكر نوفل، فلایر  محمد أ( 9.وتعتبر المقابلة استبیانا شفویا لإلجابة عنها

وقد استخدمنا المقابلة في دراستنا بطریقة نصف مفتوح كإجراء مكمل لمعرفة صدى صدق الواقع 

المؤسسة وطریقة سیر العمل اإلداري  نعللحصول على بعض المعلومات  هاناالمدروس وقد استعمل

یرات، وقد تم یالبشري مع هذه التغومدى اهتمام اإلدارة بعملیة التغییر التنظیمي وكیفیة تعامل المورد 

مع بعض المسؤولین في قسم المحاسبة ألنهم الوحیدین الذین كانت لدیهم الرغبة في إجراء  اجراؤهإ

كما أنه القسم الذي على درایة تامة بما تصرفه المؤسسة من أموال على المقتنیات الجدیدة  ،المقابلة
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 ،وقد أفادتنا هذه المقابلة في بناء االستمارة ،ة لألجور والمنحوكذلك المیزانیة المخصص ،والبرامج التدریبیة

واشتملت المقابلة على مجموعة من  .باإلضافة إلى شرح بعض األسئلة لبعض العمال عند توزیع االستمارة

  :األسئلة منها

  هل فعال المؤسسة أجرت تغیرات على مستوى الهیكل التنظیمي؟ - 

  اآلالت المستعملة؟هل تعمل المؤسسة على تحدیث  - 

  هل تعتمد المؤسسة على األقدمیة في العمل ألجل الترقیة؟ - 

  هل تعتمد المؤسسة أسلوب الحوافز عند قیامك بعمل جید؟ - 

  هل تخطط المؤسسة إلجراء برامج تدریبیة؟  - 

  ما طبیعة العالقة بین اإلطارات؟ - 

  :الوثائق والسجالت - 4

البیانات وفیها یرجع الباحث إلى البیانات حول تعتبر الوثائق والسجالت إحدى أدوات جمع 

الموضوع أو فقط بعض المحاور من الوثائق والسجالت اإلداریة ویشترط عدم التكرار في جمع البیانات 

فإما أن تكون البیانات المجموعة من الوثائق والسجالت اإلداریة بیانات تكمیلیة لإلستمارة أو المقابلة أو 

بعض، ووظیفتها التكمیلیة في التحلیل والتعلیل وٕاما أن تكون البیانات المجموعة المالحظة أو لبعضها ال

، 2008رشید زرواتي، ( 10.تتعلق ببعض محاور البحث التي ال تمسها أدوات جمع البیانات األخرى

  )223ص

وقد استعنا في الدراسة بالوثائق والسجالت الرسمیة للمؤسسة من أجل التعرف أكثر على المؤسسة 

وقد تحصلنا عند زیارتنا لها على مجموعة من  - الطاهیر - الدراسة وهي الشركة اإلفریقیة للزجاج  محل

  :الوثائق والسجالت والتي تمثلت فیما یلي

 .وثائق حول نشأة وتطور المؤسسة - 

 .الهیكل التنظیمي - 

  .وثیقة خاصة بكیفیة توزیع العمال داخل المؤسسة - 
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  نهج الدراسةم: خامسا

جل الوصول أمعینة یجب أن یعتمد على منهج معین من  ةیامه بإجراء دراسأي باحث عند ق إن

  .المرجوة بدقة، فالمنهج هو الذي یوجه الباحث خالل مراحل بحثه المختلفة إلى النتائج

جها أي دارس أو باحث في دراسته وتحلیله هتلك الطریقة العلمیة التي ینت'' :بأنه ویعرف المنهج

حث محددة من أجل الوصول إلى معرفة الیقینیة بلظاهرة معینة أو لمعالجة مشكلة معینة وفق خطوات 

  ).14، ص 2010عبد الناصر جندلي، ( 11.بشأن موضوع الدراسة والتحلیل

ي یتناولها الباحثون الت ،اضیعتتعدد المناهج في علم االجتماع وتختلف وذلك لتنوع وتعدد المو 

بالدراسة إذ یجب على الباحث أن یختار المنهج المناسب لدراسته؛ أي أن طبیعة المواضیع والمشكالت 

ة وأهداف الدراسة هي التي تحدد للباحث المنهج الذین سیعتمد علیه في دراسته، وفي دراستنا هذه المدروس

الظواهر صل هو یهدف إلى و "تحلیل أبعادها، سنعتمد على المنهج الوصفي قصد دراسة واقع الدراسة و 

، "في زمن الحاضر ویقوم بوصف ما هو موجود ویهتم بتحدید الظروف والعالقات القائمة بین الظواهر

، كما هي قائمة في الوقت الحاضر، بقصد تشخیصها "....استقصاء ینصب على الظاهرة" :ویعرف بأنه

قف عند حدود الظاهرة موضوع ، فالمنهج الوصفي ال یوكشف جوانبها ولتحدید العالقة بین عناصرها

م األدلة من أجل الوصول إلى تعلیمات یأبعد من ذلك، فیحلل ویفسر ویقارن ویق ىالبحث، ولكنه یذهب إل

  .)100، ص2013جمال معتوق، ( 12.نى تزید من رصید معارفنا للدراسةذات مع

في العلوم االجتماعیة فهو یصور الظاهرة كما ویعد هذا المنهج من أكثر المناهج انتشارا واستخداما 

هي في الواقع، كما یقوم على جمع البیانات بنوعیها الكمیة والكیفیة من اجل تحلیل وتفسیر الظواهر 

  .واستخالص النتائج التي تساعد على فهم الظاهرة موضوع الدراسة

  أسالیب التحلیل: سادسا

  :التحلیل الكیفي - 1

 عن نتائج التحلیلي بصور غیر كمیةالتحلیل یتم التعبیر عن البیانات الخام و  في مثل هذا النوع من

على الرغم من أن التعبیرات الكمیة العامة واإلجمالیة یمكن أن تكون داخلة كمكون أساسي في هذه 

13...ن معظم الوثائق تذكر كذا، أالصیاغات الكیفیة كأن یقال 
  .)170، ص2009محمد محمود الجوهري، (
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 ،على الترابط وتكامل أجزاء البحث ومختلف عناصره مع بعضها البعض لیل الكیفي یساعدفالتح

فهو یقوم بإعطاء تحلیالت  ،كما یساهم في تدعیم البحث من خالل االستشهاد بالحقائق والمعطیات

  .وتفسیرات للبیانات بعد تجمیعها وتصنیفها

  :التحلیل الكمي - 2

الذي یسمح للباحث بأن یستخرج  ،هو ذلك النوع من التحلیل التحلیل الكمي للبیانات غیر الكمیة

إحصائیات تصنف السلوك في موقف اجتماعي أو في نسق اجتماعي معین من مادة غیر كمیة مثل 

محمد ( 14.دانیة أو سجالت األرشیف بأنواعهاالمقابلة أو االستبیان أو مذكرات تسجیل المالحظات المی

  ).168، ص2005، الجوهري محمود

ستمارة من أجل وفي دراستنا هذه اعتمدنا على جداول بسیطة وأخرى مركبة لتفریغ بیانات محاور اإل

ستمارة التكرارات معالجتها واستخالص النتائج المتحصل علیها منها، وقد استعملنا في تكمیم بیانات اإل

  .والثبات ، اختبار الصدقTواختبار  2ختبار كااویة وكذلك المتوسط الحسابي و ئوالنسب الم
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  خالصة الفصل

تم في هذا الفصل تحدید اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة وهذا بدءا بالتطرق إلى مجاالت 

، معتمدین في ذلك )المجال الجغرافي، المجال البشري، المجال الزمني(الدراسة على المستویات الثالثة 

في وصف وتحلیل مشكلة الدراسة، وذلك من خالل على المنهج الوصفي التحلیلي لما له من أهمیة كبیرة 

، إضافة إلى )اإلستمارة، المالحظة، المقابلة، الوثائق والسجالت(اإلستعانة بجملة من األدوات البحثیة 

  ).الكمي والكیفي(اختیار عینة البحث ووضع فرضیات الدراسة، وأخیرا أسالیب التحلیل 
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عرض وتحلیل وتفسیر البیانات : سادسالفصل ال

  ومناقشة النتائج

  تمهید

مناقشة نتائج الدراسة و  عرض وتحلیل وتفسیر البیانات:أوال

  في ضوء الفرضیات

  ضوء الدراسات السابقةمناقشة نتائج الدراسة في : نیاثا

  النتائج العامة للدراسة: ثالثا

  االقتراحات والتوصیات: رابعا

 خالصة الفصل
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  تمهید

وتحلیل وتفسیر البیانات الخاصة بدراستنا سنتطرق في هذا الفصل السادس واألخیر إلى عرض   

من أجل ) Spss(باالستناد إلى ما تم الحصول علیه من خالل دراستنا المیدانیة وباالعتماد على برنامج 

تلك النتائج في ضوء الفرضیات من أجل  ل المؤسسة محل الدراسة، ومناقشةإلى نتائج عامة حو  الوصول

التأكد من صحتها، ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة من خالل إبراز نقاط التشابه واالختالف بینهما 

اسة والقضایا التي وفي األخیر نخلص إلى نتائج عامة للدراسة وتقدیم بعض االقتراحات الخاصة بهذه الدر 

 .تثیرها
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  الفرضیاتمناقشة نتائج الدراسة في ضوء و عرض وتحلیل وتفسیر البیانات : أوال

  البیانات الشخصیة: المحور األول

  النوع): 02(الجدول رقم 

  

وهذا  %85,1 بنسبتهم أن غالبیة أفراد العینة ذكور والمقدرة ) 02(الجدول رقم یتضح من بیانات   

راجع إلى طبیعة نشاط هذه المؤسسة اإلنتاجیة التي تحتاج إلى قوة تحمل عالیة للظروف الفیزیقیة على 

نسبتهن مستوى الوحدات اإلنتاجیة، وهذا ألن الذكور لدیهم قوة تحمل عالیة عكس اإلناث اللواتي بلغت 

الحرارة العالیة، الضجیج درجة (ألنهن ال یستطعن العمل في ظل الظروف الفیزیقیة القاسیة  14,9%

العمل اإلنتاجي داخل الوحدات اإلنتاجیة وبالتالي من جهة، ومن جهة أخرى ال یفضلن ....) المرتفع، 

  .ا للطبیعة الفیزیولوجیة لهناقتصرت وظیفتهن في األقسام اإلداریة للمؤسسة بما یتوافق مع قدراتهن نظر 

  العمر): 03(الجدول رقم 

  

إلى أقل من  25أن أغلب مفردات العینة یتراوح سنهم مابین  )03(الجدول رقم یتضح من خالل   

ویمكن إرجاع ذلك إلى تركیز المؤسسة على فئة الشباب في عملیة  %38,3سنة، وذلك بنسبة  35

85%

15%

النوع

ذكر

أنثى

9%

38%

21%

32%

العمر سنة 25أقل من 

إلى أقل من  25من 
سنة 35

إلى أقل من  35من 
سنة 45

سنة فما فوق 45 

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  85,1  40  ذكر

  14,9  07  أنثى

  100  47  المجموع

النسبة   التكرارات  االحتماالت

  المئویة

  8,5  4  سنة 25أقل من 

  38,3  18  سنة 35إلى أقل من  25من 

  21,3  10  سنة 45إلى أقل من  35من 

  31,9  15  سنة فما فوق 45

  100  47  المجموع
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التوظیف ألن طبیعة العمل اإلنتاجي في المؤسسة یحتاج إلى جهد وقوة تحمل كبیرین ورغبة كبیرة في 

 45ا الحظناه عند زیارتنا لمختلف وحدات المؤسسة تلیها فئة العمال الذین تفوق أعمارهم العمل، وهذا م

إلى سعي المؤسسة للمحافظة على العمال ذوي الخبرات العالیة من وهذا راجع  %31,9سنة وذلك بنسبة 

لعدم  جهة ومن جهة أخرى إلتحاقهم بالمؤسسة في سنوات مبكرة وشعورهم باالستقرار في العمل ما أدى

  .تركهم لوظائفهم أي وجود استقرار وظیفي للعاملین في المؤسسة

  المستوى التعلیمي): 04(الجدول رقم 

  

ثین یتضح أن أغلبیة المبحو ) 04(اإلحصائیة الموضحة في الجدول رقم من خالل البیانات   

، ویمكن إرجاع %46,8من ذوي المستوى التعلیمي الثانوي وذلك بنسبة  مبالمؤسسة اإلفریقیة للزجاج ه

ذلك إلى طبیعة نشاط المؤسسة الذي یتطلب مؤهالت وقدرات علمیة وذهنیة لمزاولة العمل داخل الوحدات 

المؤسسة وبالتالي فهو یعتمد على آالت بسیطة بشكل كبیر یمكن التحكم فیها بسهولة، اإلنتاجیة ب

القوانین والتعلیمات التي یسیر بها العمل  م من فهم طریقة إنجاز العمل، وكذافالمستوى العلمي لهم یمكنه

جع إلى طبیعة وذلك را %29,8بسهولة تلیها في المرتبة الثانیة المستوى التعلیمي الجامعي وذلك بنسبة 

بعض الوظائف التي تحتاج إلى مؤهالت علمیة وقدرات ذهنیة عالیة جدا لتسییر شؤون المؤسسة تلیها 

المستوى التعلیمي لفئة المبحوثین ذوي المستوى التعلیمي المتوسط، مع شبه إنعدام لذوي  %21,3نسبة 

  .اإلبتدائي

  

  

  

2%

21%

47%

30%

المستوى التعلیمي

إبتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  2,1  07  إبتدائي

  21,3  10  متوسط

  46,8  22  ثانوي

  29,8  14  جامعي

  100  47  المجموع
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  الحالة العائلیة): 05(الجدول رقم 

  

ویمكن  %61,7 بأن أغلبیة أفراد العینة متزوجون وقدرت نسبتهم ) 05(یوضح الجدول رقم   

ن المتزوج یبحث عن العمل مهما اتجاه أسرته أللتي یحملها المتزوج إرجاع ذلك إلى المسؤولیة الكبیرة ا

ومن جهة أخرى أغلب المبحوثین ینتمون كانت طبیعته فالمهم أن یكون مستقرا في وظیفته هذا من جهة، 

الذي یمثل توزیع األفراد ) 2(سنة، وما یؤكد ذلك الجدول رقم  35إلى أقل من  25إلى الفئة العمریة من 

وهي نسبة منخفضة نوعا ما مقارنة بنسبة المتزوجین  %38,3بنسبة  تلیهم فئة العزابحسب العمر، 

الشباب یمیلون لممارسة التجارة ألنها تحقق مكاسب كبیرة في فترة قصیرة في ع ذلك إلى أن معظم جویر 

  .حین اتضح لنا أنه ال یوجد من بین أفراد العینة أرامل أو مطلقون

  الوظیفة): 06(الجدول رقم 

  

أن أعلى نسبة من العاملین تتمثل في فئة أعوان التنفیذ والتي قدرت ) 06(یبین الجدول رقم 

ویمكن إرجاع ذلك إلى طبیعة نشاط المؤسسة الذي یحتاج إلى وجود العدید من  %70,2 بنسبتهم 

المنتوج في صورته النهائیة وهذا العملیات على مستوى األقسام أو الوحدات اإلنتاجیة للحصول على 

ثم تلیهم فئة أعوان التحكم واإلطارات بنسبة بطبیعة الحال یتحقق بوجود فئة كبیرة من أعوان التنفیذ، 

لكل فئة وذلك راجع إلى كون اإلشراف واسع بالمؤسسة إذ نجد عون واحد من أعوان التحكم  14,9%

38%

62%

0% 0%

الحالة العائلیة

أعزب

متزوج

أرمل

مطلق

15%

15%

70%

الوظیفة

إطار 

عون تحكم

عون تنفید

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  38,3  18  أعزب

  61,7  29  متزوج

  00  00  أرمل

  00  00  مطلق

  100  47  المجموع

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  14.9  07  إطار

  14.9  07  عون تحكم

  70.2  33  ذعون تنفی

  100  49  المجموع
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یشرف على عدد كبیر من العمال فمهمتهم عادة ما تنحصر بتزوید فئة المنفذین بالتعلیمات واإلرشادات 

  .الالزمة للعمل أما فئة اإلطارات تقوم بتسییر شؤون العمل

  األقدمیة في العمل): 07(الجدول رقم 

  

 سنوات 5قدمیتهم بالمؤسسة أقل من أن أغلبیة أفراد العینة أ) 07(یتضح من خالل الجدول رقم   

ویرجع ذلك لكون المؤسسة تركز على عملیات التوظیف على فئة الشباب  %34 بحیث قدرت نسبتهم 

ي أخبرنا أن وأنهم التحقوا بالمؤسسة حدیثا وهذا ما یمكن تأكیده من خالل المقابلة مع أحد المسؤولین الذ

باب ترة على فتح مناصب جدیدة أمام الشمعظم العمال تم توظیفهم حدیثا، إذ أن المؤسسة تعمل في كل ف

سنوات إلى أقل  5العاملین الذین تتراوح أقدمیتهم بالمؤسسة ما بین  ول الشغل بنسبة كبیرة، تلیها فئتيلدخ

وذلك راجع إلى أن أغلبیة العمال تتراوح  لكل فئة، %27,7بنسبة  سنة فما فوق 20و فئة  سنوات 10من 

) 6(سنة وهذا ما یؤكده الجدول رقم 40رهم سنة، والذین تفوق أعما 35إلى أقل من  25أعمارهم ما بین 

هذا من جهة ومن جهة أخرى راجع إلى سیاسة المؤسسة في التوظیف التي تجعل العامل یقضي عدة 

في التوظیف في بناء ید عاملة و مؤهلة ومستقرة بالمؤسسة  سنوات بالمؤسسة وذلك كاستراتیجیة إستشرافیة

  .ما یخلق الوالء لدى عمالها

  

  

34%

28%4%

6%

28%

األقدمیة في العمل

سنوات 5أقل من 

سنوات إلى  5من 
سنوات 10أقل من 

سنوات إلى  10من 
سنة 15أقل من 

سنة إلى  15من 
سنة 20أقل من 

فما فوق 20

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  34  15  سنوات 5أقل من 

سنوات إلى أقل  5من 

  سنوات 10من 

13  27,7  

سنوات إلى  10من 

  سنة 15أقل من 

2  4,2  

سنة إلى أقل  15من 

  سنة 20من 

3  6,4  

  27,7  13  سنة فما فوق 20

  100  47  المجموع
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  ألجرا): 08(الجدول رقم 

  

یتبین أن غالبیة العمال یتقاضون أجور تنتمي إلى المجال من ) 08(من خالل الجدول رقم   

، ویرجع ذلك لكون أغلب أفراد العینة هم عمال تنفیذ %34دج وذلك بنسبة 28000 أقل من إلى 23000

التي تمثل فئة العمال الذین یتقاضون  %25,5العمل، ثم تلیها نسبة  ممن أمضوا فترة ال بأس بها في

دج فما فوق، ویمكن إرجاع 33000دج وكذا 33000إلى أقل من  28000أجور تنتمي إلى المجالین 

ذلك إلى فئة اإلطارات بالمؤسسة التي تأخذ أعلى أجر بالمؤسسة نظرا لمستواها العلمي ومسؤولیاتها 

ون العمل إلى جانب وجود فئة العمال ذوي الخبرات واألقدمیة في العمل الذین الكبیرة في إدارة شؤ 

یتقاضون أجور مرتفعة نظرا لمجهوداتهم وخبراتهم الطویلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى سیاسة األجور 

  .التي تعتمدها المؤسسة والتي تعتمد على المردودیة

  

  

  

  

  

  

15%

34%
25%

26%

األجر

إلى  18000من 
23000أقل من 

إلى  23000من 
28000أقل من 

إلى  28000من 
33000أقل من 

33000أكثر من 

  النسب المئویة  التكرارات   االحتماالت

إلى أقل  18000من 

  دج23000من 

7  15  

إلى أقل  23000من 

  دج28000من 

16  34  

إلى أقل  28000من 

  دج33000من 

12  25,5  

  25,5  12  دج33000أكثر من 

  100  47  المجموع
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  الهیكل التنظیمي في إبداع وابتكار الموارد البشریةمدى إسهام التغییر في ): 09(الجدول رقم 

  العبارات

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

موافق 

  بشدة

غیر 

  موافق

المتوسط   المجموع

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

جة ر د  tقیمة

  المعنویة

أجرت المؤسسة تغییرات في   01

  الهیكل التنظیمي

  0.129  1.54-  1.13  2.74  47  5  6  12  20  4  ت

% 8.5  42.6  25.5  12.8  10.6  100  

تعمل المؤسسة على تطویر   02

الهیكل التنظیمي وفقا 

لمتطلبات العمل ومواكبة 

  التطورات

 0.051  2.44  1.13  3.40  47  12  7  0  16  12  ت

% 25.5  34  0  14.9  25.5  100  

تقوم المؤسسة بتغییر طرق   03

االتصال بین أقسامها 

  ومصالحها

 0.00  2.00  1.02  3.30  47  5  15  13  11  1  ت

% 2.1  23.4  27.7  36.2  10.6  100  

یمتاز الهیكل التنظیمي بدرجة   04

عالیة من التنسیق والتكامل 

بین األقسام والمصالح لتحقیق 

  التغییر المطلوب

 0.003  4.18  1.01  3.62  47  10  16  15  5  1  ت

% 2.1  10.6  31.9  34  21.3  100  

تقدیم أفكار  لدیك القدرة على  16

  جدیدة تسهم في تطویر العمل

 0.000  5.04-  0.95  2.3  47  2  3  9  26  7  ت

% 14.9  55.3  19.1  6.4  4.3  100  

یمكنك تقدیم حلول مبتكرة   17

وجدیدة للمشاكل التي تواجهك 

  في العمل

 0.000  4.81-  0.93  3.24  47  2  4  7  29  5  ت

% 10.6  61.7  14.9  8.5  4.3  100  

تتاح لك الفرصة لتوظیف   18

خبراتك ومهاراتك لإلبداع في 

  عملك

 0.269  1.11-  1.17  2.81  47  6  6  12  19  4  ت

% 8.5  40.4  25.5  12.8  12.8  100  

تسعى للتعلم باستمرار من   19

أجل تقدیم أفكار جدیدة في 

  العمل

 0.000  4.81-  0.93  2.34  47  2  3  10  26  6  ت

% 12.8  55.3  21.3  6.4  4.3  100  

تعمل اإلدارة على تحفیز   20

  العاملین

 0.000  4.53  1.06  3.70  47  12  18  8  9  0  ت

% 0  19.1  17  38.3  25.5  100  

  )Spss(من إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

  : یوضح الجدول أعاله نتائج الفرضیة األولى وفق مایلي  

المتعلقة بإجراء المؤسسة تغییرات والهیكل التنظیمي أفادت أغلبیة أفراد العینة ) 1(فیما یتعلق بالعبارة 

على أن المؤسسة تقوم بإجراء تغییرات ) موافق، موافق بشدة(أنهم موافقون  %51.1 بوالذین تقدر نسبتهم 

من  %23.4من إجمالي أفراد العینة لدیهم اتجاه محاید، في حین  %25.5في الهیكل التنظیمي، حیث 

 2.74وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي ) غیر موافق، غیر موافق بشدة(أفراد العینة لدیهم اتجاه سلبي 

وهذا  0.05بمستوى داللة أكبر من  1.54-بلغت  t.testغیر أن قیمة  1.13 ببانحراف معیاري یقدر 
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قة عینة البحث على هذا العنصر، والذي یفید بأن المؤسسة قد غیرت هیكلها التنظیمي ما یوضح عدم مواف

وهي نتیجة تؤكد ما تم جمعه من المقابالت التي تم إجراؤها مع بعض المسؤولین بالمؤسسة والتي أقروا 

  .سنة 23من خاللها باإلبقاء على الهیكل التنظیمي للمؤسسة لمدة تزید عن 

وعة من الصعوبات المالیة وهي تسعى بشكل دائم إلى اإلستمرار في العمل فالمؤسسة تعرف مجم  

  .وتحمل ضغوط المنافسة وهذا ما صرف اإلدارة عن االهتمام بالتغییر في الهیكل التنظیمي

المتعلقة بتطویر المؤسسة للهیكل التنظیمي أفاد أغلبیة أفراد العینة والذین ) 2(أما فیما یخص العبارة 

على أن المؤسسة تعمل على تطویر الهیكل ) موافق، موافق بشدة(أنهم موافقون  %95.5 بقدرت نسبتهم 

غیر الموافقون لهذا العنصر التنظیمي وفقا لمتطلبات العمل لمواكبة التطورات، وقد بلغت نسبة أفراد العینة 

ف معیاري بانحرا 3.40، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %40.5 ب

، حیث أن 0.05عند مستوى الداللة  2.44 بالتي قدرت  T.Testباإلضافة إلى قیمة  1.13 بقدر 

  .المؤسسة قامت باستحداث بعض األقسام كقسم التسویق

أفراد العینة أنهم غیر المتعلقة بتغییر طرق االتصال أجاب أغلبیة ) 3(أما فیما یتعلق بالعبارة   

، على أن المؤسسة تقوم بتغییر طرق )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %46.8 بموافقون وقدرت نسبتهم 

من المبحوثین نجدهم محایدین لهذه العبارة،  %27.7االتصال بین األقسام والمصالح المختلفة، في حین 

بانحراف  3.30، وبلغت درجة المتوسط الحسابي )موافق، موافق بشدة( %25.5وقد بلغت نسبة موافقون 

وهذا راجع إلى  0.05، بمستوى داللة أقل من T=2 ب T.Test، كما قدرت قیمة 1.02 بقدر معیاري 

استقرار وبقاء المسؤولین وعدم تغییرهم، عدم تغییر أدوات ووسائل االتصال، عدم االهتمام بإدخال 

فراد العینة وهذا ما یوضح موافقة أ.... الوسائل والتكنولوجیات الحدیثة لالتصال كالكمبیوتر، األنترنات، 

  .على هذه العبارة

المتعلقة بالتنسیق والتكامل بین األقسام والمصالح فإن غالبیة ) 4(بالعبارة أما فیما یتعلق 

على أن الهیكل ) غیر موافق، غیر موافق بشدة(غیر موافقون  %55.3 بالمبحوثین الذین قدرت نسبتهم 

األقسام والمصالح المختلفة لتحقیق التغییر  التنظیمي یمتاز بدرجة عالیة من التنسیق والتكامل بین

أنهم  %12.7ت نسبة من إجمالي أفراد العینة لدیهم اتجاه محاید بینما أفاد 31.9المطلوب، في حین نجد 

، كما بلغت قیمة 1.01بانحراف معیاري قدره  3.62موافقون، حیث بلغت درجة المتوسط الحسابي 
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T=4.18  وهذا ما یوضح موافقة أفراد عینة البحث على هذا العنصر وهذا  0.05بمستوى داللة أقل من

راجع إلى كون الموارد البشریة في المؤسسة ذوي خبرة عالیة في العمل تأهلهم للتنسیق ما بینهم إلحداث 

  .تكامل في العمل وبالتالي تحقیق التكامل والتنسیق بین اإلدارات داخل المؤسسة

والتي تفید بأن للموارد البشریة القدرة على تقدیم أفكار جدیدة تسهم ) 16(فیما یتعلق بالعبارة أما 

موافق، موافق (أنهم موافقون  %70.2 بفي تطویر العمل، أفاد أغلبیة المبحوثین والذین قدرت نسبتهم 

موافقون فقد بلغت  ذوي اتجاه محاید، أما نسبة غیر %19.1على هذه العبارة، في حین نجد نسبة ) بشدة

 ببانحراف معیاري قدر  2.30، وقد بلغ المتوسط الحسابي )غیر موافق، غیر موافق بشدة( 10.7%

وهذا راجع إلى كون مواردها البشریة  0.05بمستوى داللة أقل من  T=-5.04، وقد بلغت قیمة 0.95

مجال العمل ویعملون في شباب حاملین لشهادات جامعیة، باإلضافة إلى امتالكهم لخبرات عالیة في 

  . مناصب تتناسب مع كفاءاتهم

والتي تفید بأن المورد البشري بإمكانه تقدیم حلول مبتكرة وجدیدة ) 17(أما فیما یخص العبارة 

للمشاكل التي تواجهه في العمل، فقد أفاد أغلبیة المبحوثین على أنهم موافقون على هذه العبارة وقدرت 

 ب، في حین نجد أن نسبة غیر موافقون تقدر %14.9 بالمحایدین فقدرت  ، أما نسبة%72.3 بنسبتهم 

بانحراف معیاري  2.34، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي )غیر موافق، غیر موافق بشدة( 12.8%

وهذا راجع إلى الخبرة العالیة التي  0.05بمستوى داللة أقل من  T=-4.81وقد بلغت قیمة  0.93قدره 

  .في مجال التخصص یمتلكها العاملون

والتي تفید بأن الفرصة تتاح للمورد البشري لتوظیف خبراته ومهاراته ) 18(أما فیما یتعلق بالعبارة 

موافق، موافق ( %48.9لإلبداع في عمله قد أفاد أغلبیة أفراد العینة بأنهم موافقون، والذین بلغت نسبتهم 

على أن المؤسسة تتیح لهم ) غیر موافق، غیر موافق بشدة(غیر موافقون  %25.6، ونجد نسبة )بشدة

، وقد بلغ المتوسط الحسابي %25.5الفرصة لتوظیف خبراتهم، أما نسبة ذوي االتجاه المحاید فقد بلغت 

وهذا ما  0.05بمستوى داللة أكبر من 1.11-  بقدرت  T، كما أن قیمة 1.17بانحراف معیاري  2.81

قة أفراد عینة البحث على هذه العبارة، وهذا راجع إلى أن المطلوب من المورد البشري هو یوضح عدم مواف

اتباع القوانین واإلجراءات الرسمیة التي تضعها اإلدارة، والقیام بما هو مطلوب دون االهتمام بإدخال تغییر 

  .في طرق أو أهداف العمل
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ورد البشریة للتعلم باستمرار فنجد أن والتي تتعلق بسعي الم) 19(أما فیما یتعلق بالعبارة   

أما نسبة المحایدین فقد بلغت ) موافق، موافق بشدة( %68.1 بأغلبیة أفراد العینة موافقون بنسبة قدرت 

وقد بلغت ، )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %10.7 ب، في حین نجد نسبة غیر الموافقون تقدر 21.5%

بمستوى  4.81- بقدرت  T، غیر أن قیمة 0.93اري قدره بانحراف معی 2.34درجة المتوسط الحسابي 

وهذا ما یوضح موافقة عینة البحث على هذه العبارة ألن العاملون یرغبون في  0.05داللة أصغر من 

  .تطویر كفاءاتهم ومهاراتهم من أجل التقدم في العمل وٕاتقانه والتمیز في األداء لتحقیق أهداف المؤسسة

نجد أن أغلبیة أفراد العینة أفادوا بأنهم غیر موافقون على عمل ) 20(أما فیما یخص العبارة 

غیر موافق، غیر ( %63.8 باإلدارة على تقدیم تحفیز للعاملین البتكار أفكار جدیدة، وقدرت نسبتهم 

المحاید فقد أما نسبة ذوي االتجاه ) موافق( %19.1 ب، في حین نجد نسبة موافقون تقدر )موافق بشدة

 4.53-  بقدرت  T، غیر أن قیمة 1.06بانحراف معیاري 3.70 ، وقد بلغ المتوسط الحسابي%17بلغت 

وهذا ما یوضح موافقة عینة البحث على هذه العبارة حیث تعمل المؤسسة  0.05بمستوى داللة أصغر من 

  .لتحفیز عمالها للعمل بجد على تقدیم منح األداء والعالوات

 : الفرضیة األولىالدراسة في ضوء مناقشة نتائج 

 كرت الخماسي تمیلمقیاس لوفقا وبالرجوع إلى المتوسط المرجح العام  ،بالنظر إلى النتائج السابقة

المؤسسة، حیث بلغ المتوسط  فير في الهیكل التنظیمي یتغیال مستوى متقدم منالتوصل إلى وجود 

 T-Testنتائج اختبار تهاأكد نتیجةهي و ) 0.83(بانحراف معیاري قدره ) 3.30(الحسابي العام

)T=2.51,sig=0.01.( الخاصة بها.  

بالرجوع إلى المتوسط ، فثم التوصل كذلك إلى وجود مستوى مرتفع من كفاءات الموارد البشریة

 بانحراف معیاري) 2.69(مرجح العام وقفا لمقیاس لیكرت الخماسي حیث بلغ المتوسط الحسابي العام ال

  .الخاصة بها) T=3.89,sig=0.00( T-Testنتائج اختبار تهاأكد نتیجةهي و  ،)0.66(

التغییر في یسهم بینت النتائج التي تم جمعها والمتعلقة بالفرضیة اإلجرائیة األولى والتي مفادها 

إلنتاجیة الجزائریة، ابشكل كبیر في دعم كفاءات الموارد البشریة العاملة في المؤسسة هیكل التنظیمي ال

 )0.12( رسون للعالقة بین متغیري التغییر التكنولوجي وٕابداع الموارد البشریة بلغتبی اراختببأن قیمة 
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هام التغییر في إسین المتغیرین وهي نتیجة تؤكد وجود عالقة متوسطة ب) 0.42(وبدرجة معنویة قدرت بــ 

 .هذه الفرضیة بشكل جزئي األمر الذي یؤدي إلى قبولٕابداع وابتكار الموارد البشریة و الهیكل التنظیمي 

  التغییر في التكنولوجیا في تطویر كفاءات الموارد البشریة مساهمةمدى  ):10(الجدول 

  العبارات

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

موافق 

  بشدة

غیر 

  موافق

المتوسط   المجموع

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

جة ر د  tقیمة

  المعنویة

أدخلت المؤسسة آالت جدیدة   6

  على العمل

  0.000  6.11-  0.88  2.21  47  1  4  6  29  7  ت

% 14.9  61.7  12.8  5.8  2.5  100  

تستفید المؤسسة من تجارب   7

المؤسسات المتقدمة في مجال 

  التكنولوجیا

 0.79  1.79  1.05  3.28  47  7  12  16  11  1  ت

% 2.1  23.4  34  25.5  14.9  100  

التكنولوجیا المستخدمة أدت   8

  .إلى السرعة في إنجاز العمل

 0.907  0.17  1.24  3.02  47  8  8  12  15  4  ت

% 8.5  31.9  25.5  17  17  100  

تسعى المؤسسة إلى تغییر   9

اآلالت المستخدمة وتطویرها 

  لمواكبة التغییرات

 0.272  1.11-  1.04  2.63  47  3  9  15  15  4  ت

% 8.5  31.9  34  19.1  6.4  100  

تعمل المؤسسة على استیعاب   10

واآلالت التقدم في الوسائل 

  التكنولوجیة

 0.543  0.61  0.95  3.09  47  4  10  20  12  1  ت

% 2.1  25.5  42.6  21.3  8.5  100  

تقدم المؤسسة برامج تدریبیة   21

  تمكنك من تطویر كفاءتك 

 0.70  1.85  1.18  3.32  47  8  15  11  10  3  ت

% 6.4  21.3  23.4  31.9  17  100  

تتماشى البرامج التدریبیة التي   22

تضعها المؤسسة مع 

  احتیاجات مواردها البشریة 

 0.005  2.91  1.10  3.47  47  10  14  11  12  0  ت

% 0  25.5  23.4  29.8  21.3  100  

تسمح الخبرات العلمیة   23

المتراكمة للمورد البشري 

  بزیادة مستوى كفاءة أداءهم 

 0.420  0.81  1.07  3.13  47  6  9  20  9  3  ت

% 6.4  19.1  42.6  19.1  12.8  100  

تعتمد المؤسسة على الخبراء   24

المتمرسون في وضع البرامج 

التدریبیة لضمان مستوى أداء 

  المورد البشري

 0.02  3.37  1.08  3.53  47  10  15  13  8  1  ت

% 2.1  17  27.7  31.9  21.3  100  

تراعي المؤسسة التطورات    25

التكنولوجیة الحدیثة عند 

  تطویر مواردها البشریة

 0.01  3.65  1.03  3.55  47  10  15  13  9  0  ت

% 0  19.1  27.7  31.9  21.3  100  

  :یوضح الجدول أعاله نتائج الفرضیة الثانیة وفق مایلي

 %76.6 بأفاد غالبیة المبحوثین أنهم موافقون حیث قدرت نسبتهم  :)6(یتعلق بالعبارة فیما   

ذوي االتجاه المحاید، أما غیر  الموافقون فقدرت  %12.8في حین نجد نسبة ) موافق، موافق بشدة(

بانحراف معیاري  2.21، وقد بلغ المتوسط الحسابي )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %11 بنسبتهم 
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ویمكن إرجاع ذلك إلى كون  0.05عند مستوى داللة أقل من  T=-6.11 ، كما بلغت قیمة 0.88

المؤسسة تحرص على توفیر أحدث الوسائل التكنولوجیة عن طریق شراء معدات جدیدة من تكنولوجیا 

  .االتصال بین األقسام والوحدات وكذلك شراء آالت جدیدة معتمدة في العمل لتسریعهالشبكات من أجل 

غیر ( %40.4أفاد غالبیة المبحوثین أنهم غیر موافقون بنسبة بلغت ): 7(وفیما یخص العبارة   

ذوي اإلتجاه المحاید، أما نسبة الموافقون فقد بلغت  %34، في حین نجد نسبة )موافق، غیر موافق بشدة

، 1.05بانحراف معیاري قدره  3.27، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي )موافق، موافق بشدة( 25.5%

وهذا راجع لكون المؤسسة لم تبرم اتفاقیات  0.05عند مستوى داللة أكبر من  T=1.79كما بلغت قیمة 

  .المتقدمة في مجال التكنولوجیارات التكنولوجیة مع المؤسسة بادل الخبتعاون في مجال التكنولوجیا وت

لعینة االمتعلقة بتسریع التكنولوجیا المستخدمة في إنجاز العمل أفاد غالبیة أفراد  :)8(فیما یخص العبارة 

 بقدرت  فقدموافقون ال، أما نسبة غیر )موافق، موافق بشدة( %40.4 بأنهم موافقون، حیث قدرت نسبتهم 

 3.02ذوي االتجاه المحاید، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي  %25.5نجد نسبة في حین  34%

وهذا راجع  0.05عند مستوى داللة أكبر من  t=0.17، كما بلغت قیمة 1.24بانحراف معیاري قدره 

ل بتشغیل لكون التكنولوجیات المستخدمة في العمل متقدمة وتعمل بشكل آلي ویدوي، حیث یقوم العام

  .فقط اآلالت ومتابعة العمل علیها

المتعلقة بتغییر اآلالت وتطویرها لمواكبة التغییر أفاد غالبیة أفراد  :)9(أما فیما یتعلق بالعبارة   

 بالمحایدین تقدر نسبة ، في حین نجد )موافق، موافق بشدة( %40.4 بالعینة أنهم موافقون بنسبة قدرت 

، وقد بلغ المتوسط )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %25.5ن فقد بلغت ، أما نسبة غیر الموافقو 34%

 0.05عند مستوى داللة أكبر من  t=-1.11، كما بلغت قیمة 1.04بانحراف معیاري  2.03الحسابي 

وهذا راجع لكون المؤسسة ال تقوم بتغییر اآلالت بسبب الصعوبات المالیة االقتصادیة التي تعرفها 

  .المؤسسة

، %42.6فإن غالبیة المبحوثین أفادوا أنهم محایدین بنسبة بلغت  :)10(خص العبارة أما فیما ی

نجد نسبة في حین ، )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %29.8أما غیر الموافقون فقد بلغت نسبتهم 

 %27.6 بالموافقون على أن المؤسسة تعمل على استیعاب التقدم في الوسائل واآلالت التكنولوجیة تقدر 

، كما بلغت 0.95بانحراف معیاري قدره  3.09وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي  ،)موافق، موافق بشدة(
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وهذا راجع لكون المؤسسة ال تهتم بإدخال العمل بأجهزة  0.05عند مستوى داللة أكبر من  t=0.61قیمة 

  .لذي عرفه المجالالكومبیوتر والشبكات والبرمجة اآللیة لآلالت الشيء الذي أبعدها عن التقدم ا

 بفإن غالبیة المبحوثین أفادوا أنهم غیر موافقون بنسبة قدرت  :)21(أما فیما یخص العبارة 

موافق، موافق ( %27.7، في حین بلغت نسبة الموافقون )غیر موافق، غیر موافق بشدة( 48.9%

بانحراف  3.32لعام ، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي ا%23.4 ب، أما نسبة المحایدین فقدرت )بشدة

وهذا راجع لكون المؤسسة  0.05عند مستوى داللة أكبر من  t=1.85كما بلغت قیمة  1.18معیاري قدره 

لدیها محدودیة في برامج التدریب، كما أن لدیها قلة من المسؤولین فقط بسبب الصعوبات المالیة وعدم 

  .وجود رؤیة واضحة لتطویر الكفاءات والمهارات

المتعلقة بتماشي البرامج التدریبیة التي تضعها المؤسسة مع ): 22(علق بالعبارة أما فیما یت  

 %31.1 باحتیاجات مواردها البشریة فقد أفاد غالبیة أفراد العینة أنهم غیر موافقون، حیث قدرت نسبتهم 

، في حین نجد نسبة )موافق( %25.5، أما نسبة الموافقون فقد بلغت )غیر موافق، غیر موافق بشدة(

، كما 1.1بانحراف معیاري قدره  3.74ذوي االتجاه المحاید، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي  23.4%

وهذا راجع الهتمام المؤسسة بوضع برامج تدریب مناسبة  0.05عند مستوى الداللة  t=2.91بلغت قیمة 

  .المطلوب لما یحتاجه المدراء والمشرفون من أجل القیام بالعمل

، حیث بلغت نسبتهم محایدونفإن أغلبیة المبحوثین أفادوا بأنهم ): 23(أما فیما یتعلق بالعبارة   

، في حین نجد )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %27.4، أما نسبة غیر الموافقون فقد بلغت 42.6%

 %25.5 بئهم تقدر نسبة الموافقون على أن الخبرات تسمح للمورد البشري بزیادة مستوى كفاءة أدا

، كما بلغت قیمة 1.07بانحراف معیاري قدره  3.13وقد بلغ المتوسط الحسابي ) موافق، موافق بشدة(

t=0.81  وهذا راجع إلى كون التراكم المعرفي للموارد البشریة في  0.05عند مستوى داللة أكبر من

  .اللها بالشكل المطلوبالمؤسسة ال یقابله تطویر في طرق العمل وهو ما یؤدي إلى عدم استغ

المتعلقة باعتماد المؤسسة على خبراء متمرسین في وضع البرامج ): 24(أما فیما یخص العبارة   

التدریبیة لضمان رفع مستوى أداء المورد البشري فقد أفاد غالبیة المبحوثین أنهم غیر موافقون، حیث 

في حین  %27.7 بأما نسبة المحایدین فتقدر  ،)غیر موافق، غیر موافق بشدة( %53.2 بقدرت نسبتهم 

بانحراف  3.53كما بلغ المتوسط الحسابي  ،)موافق، موافق بشدة( %19.1 بنجد نسبة الموافقون تقدر 
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وهذا راجع إلى كفاءة  0.05عند مستوى داللة أصغر من  t=3.37، كما بلغت قیمة 1.08معیاري قدره 

ختیار البرامج التدریبیة التي تناسب احتیاجات الموارد البشریة المسؤولین على التدریب في المؤسسة في ا

  .لتطویر وتحسین قدراتهم ومهاراتهم ألداء العمل بالشكل المطلوب منهم

غیر ( %53.2أفاد غالبیة المبحوثین أنهم غیر موافقون بنسبة ): 25(أما فیما یخص العبارة   

، في حین نجد نسبة الموافقون %27.7 بفقد قدرت  ، أما ذوي االتجاه المحاید)موافق، غیر موافق بشدة

 %19.1 بعلى أن المؤسسة تراعي التطورات التكنولوجیة الحدیثة عند تطویرها مواردها البشریة فقد قدرت 

 t=3.65، كما بلغت قیمة 1.03بانحراف معیاري قدره  3.55درجة المتوسط الحسابي وقد بلغت  )موافق(

، وهذا راجع لكون المؤسسة تقوم بتدریب مواردها البشریة باالعتماد 0.05عند مستوى داللة أصغر من 

على التكنولوجیات الحدیثة، حیث یتم تدریبهم على تشغیل البرمجیات وتوظیف نتائجها ضمن شبكات 

  .في المؤسسة ةاتصال تنظیمي لبناء شبكة اتصال فعال

 : الفرضیة الثانیةالدراسة في ضوء مناقشة نتائج 

بالنظر إلى النتائج السابقة وبالرجوع إلى المتوسط المرجح العام وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي تم 

المؤسسة، حیث بلغ المتوسط التوصل إلى وجود مستوى متوسط من التغییر في التكنولوجیة التي تعتمدها 

 ,t=1.00( T-Testرنتیجة أكدتها نتائج إختبا) 0.78( ، بانحراف معیاري قدره)2.88(الحسابي العام 

sig=0.31 (الخاص بها.  

تم التوصل كذلك إلى وجود مستوى متوسط لتطویر الكفاءات بالرجوع إلى المتوسط المرجح العام 

وهي  ،)0.84(، بانحراف معیاري )4.3(لمتوسط الحسابي العام وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي حیث بلغ ا

          .الخاصة بها )T-Test )t=3.24, sig=0.00 إختبارنتیجة أكدتها نتائج 

تعلقة بالفرضیة اإلجرائیة الثانیة والتي مفادها یسهم التغییر في مبینت النتائج التي تم جمعها وال

التكنولوجیا بشكل كبیر في دعم كفاءات الموارد البشریة العاملة في المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة بأن قیمة 

، )0.49(إختبار بیرسون للعالقة بین متغیري التغییر في التكنولوجیا ودعم كفاءات الموارد البشریة بلغت 

مساهمة یرین تغموهي نتیجة تؤكد وجود عالقة دالة متوسطة  بین ال) 0.00(بوبدرجة معنویة قدرت 

األمر الذي یؤدي إلى قبول هذه الفرضیة بشكل التغییر في التكنولوجیا وتطویر كفاءات الموارد البشریة 

  .جزئي
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في زیادة عوائد ومكاسب یوضح مدى إسهام التغییر في السیاسات واإلجراءات ): 11(الجدول رقم

  الموارد البشریة

  : یوضح الجدول أعاله نتائج الفرضیة الثالثة وفق ما یلي

غیر ( %53.2أفادت أغلبیة أفراد العینة أنهم غیر موافقون بنسبة قدرت ): 11(فیما یتعلق بالعبارة  - 

ذوي االتجاه المحاید، أما نسبة األفراد  الموافقون  %23.4، في حین نجد نسبة )موافق، غیر موافق بشدة

 %21.2على اهتمام المؤسسة بوضع برامج كفوءة تساعد العاملین على فهم طرق أداء العمل قد بلغت 

، كما )1.03(عیاري قدره بانحراف م) 3.36(، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي )، موافق بشدةموافق(

وهذا ما یوضح موافقة عینة البحث  )0.05(بمستوى داللة اصغر من ) 2.40(بـــ  T-Testبلغت قیمة 

  العبارات

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

موافق 

  بشدة

غیر 

  موافق

المتوسط   المجموع

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   tقیمة

  المعنویة

تهتم المؤسسة بوضع برامج   11

كفؤة تساعد العاملین على فهم 

  طرق أداء العمل

  0.20  2.40  1.03  3.36  47  7  14  16  9  1  ت

% 2.1  19.1  23.4  31.9  21.3  100  

المؤسسة أسلوب تعتمد   12

مشاركة العاملین في اتخاذ 

  القرارات عند إحداث التغییر

 0.008  2.77  1.15  3.47  47  10  15  11  9  2  ت

% 4.3  19.1  23.4  31.9  21.3  100  

تقوم المؤسسة بالتركیز على   13

تدریب الموارد البشریة من 

  أجل تحسین الجودة

 0.015  2.53  1.26  3.47  47  13  11  11  9  3  ت

% 6.4  19.1  23.4  23.4  27.7  100  

تعتمد المؤسسة أسلوب تنظیم   14

وتقسیم العمل لتوضح 

  المسؤولیات والمهام بدقة

 0.015  2.52  1.09  3.40  47  9  13  14  10  1  ت

% 2.1  21.3  29.8  27.7  19.1  100  

تعمل المؤسسة على توفیر   15

الظروف المادیة المناسبة 

  للرفع من مستوى اإلنتاج

  0.00  5.31  0.95  3.83 47 18 8 16 5 0  ت

%  0  10.6  34  17  38.3  100  

األسلوب الذي تمنح به   26

الترقیات یخضع لمقاییس 

  محددة

 0.05  2.92  1.19  3.51  47  11  15  11  7  3  ت

% 6.4  14.9  23.4  31.4  23.4  100  

یتناسب األجر مع الدرجة   27

  العلمیة التي تحملها

 0.000  6.17  1.06  3.96  47  18  16  6  7  0  ت

% 0  14.9  12.8  34  38.3  100  

توجد سیاسة واضحة لتخطیط   28

  وتطویر المسار الوظیفي

 0.000  5.29  1.10  3.85  47  18  10  14  4  1  ت

% 2.1  8.5  29.8  21.3  38.3  100  

الحوافز التي تقدمها المؤسسة   29

ترفع من مستوى أدائك في 

  العمل

 0.000  8.44  0.88  4.09  47  18  17  10  2  0  ت

% 0  4.3  21.3  36.2  38.3  100  

إكتسابك لمهارات جدیدة یزید   30

  من فرصتك في الترقیة

 0.007  2.80  1.19  3.49  47  11  15  9  10  2  ت

% 4.3  21.3  19.21  31.9  23.4  100  
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على هذه العبارة، ویمكن إرجاع ذلك إلى كون المشرفین داخل المؤسسة عادة ما یساعدون مرؤوسیهم في 

 .المطلوب عملهم من خالل شرح طریقة العمل وتوجیههم نحو سلوك األداء

المتعلقة باهتمام المؤسسة بوضع برامج كفوءة أفادت أغلبیة أفراد العینة ): 12(فیما یتعلق بالعبارة  - 

أنهم غیر موافقون على أن تهتم بوضع ) غیر موافق، غیر موافق بشدة( %53.2والذین تقدر نسبتهم بــ 

تجاه المحاید فقد بلغت نسبتهم برامج كفوءة تساعد العاملین على فهم طرق أداء العمل، أما ذوي اال

، وقد بلغت درجة المتوسط )موافق، موافق بشدة( %21.2، في حین نجد نسبة الموافقون بلغت 23.4%

عند مستوى داللة اصغر  )T=2.77(، كما بلغت قیمة )1.03(بانحراف معیاري قدره ) 3.36(الحسابي 

اعتماد المؤسسة  إلىلى هذه العبارة وهذا راجع ، وهذا ما یوضح موافقة أغلبیة أفرادا لعینة ع)0.05(من 

على لجان مختلفة حیث یقوم المسؤولون بعقد اجتماعات بشكل رسمي أو مقابلة العاملین أثناء قیامهم 

 .بأعمالهم من أجل سؤالهم عن الصعوبات التي یتلقونها في عملهم

وافقون على تركیز المؤسسة على أفاد أغلبیة أفراد العینة أنهم غیر م): 13(أما فیما یخص العبارة  - 

،أما نسبة الموافقون فقد بلغت )غیر مواق،غیر موافق بشدة(%51.1تدریب الموارد البشریة بنسبة بلغت 

وقد بلغت درجة  ،%23.4، في حین نجد أن نسبة المحایدین قد بلغت )موافق، موافق بشدة( 25.5%

عند مستوى ) T=2.53(، كما بلغت قیمة )1.15(بانحراف معیاري قدره ) 3.47(االنحراف المتوسط 

وهذا راجع إلى اعتماد المؤسسة برامج تدریبیة متنوعة داخلیة وخارجیة لتحسین ) 0.05(داللة اقل من 

 .أداء العمال وبالتالي تحسین جودة اإلنتاج

المتعلقة باعتماد المؤسسة أسلوب تنظیم وتقسیم العمل لتوضیح ): 14(أما فیما یتعلق بالعبارة  - 

غیر موافق، غیر ( %46.8لمسؤولیات قد أفادت غالبیة  المبحوثین أنهم غیر موافقون بنسبة قدرت بــ ا

 %23،4فقد بلغت نسبته  ما الموافقونذوي االتجاه المحاید، أ %29.8نسبة في حین نجد  ،)موافق بشدة

، وقد بلغت قیمة )1.09(معیاري  بانحراف) 3.40(المتوسط الحسابي  قد بلغو  )موافق، موافق بشدة(

)2.52=T(  عند مستوى داللة أقل من)ذلك لكون المؤسسة تعمل على تقسیم ، ویمكن ارجاع )0.05

فهم المهام المطلوبة من األعمال بشكل رسمي وواضح ما یحدد المهام والمسؤولیات بدقة ما یمكن العمال 

 .منهم 
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غیر (،%55.3المبحوثین أنهم غیر موافقون وقدرت نسبتهم بـ أغلبیة أفاد): 15(أما فیما یتعلق بالعبارة  - 

، أما نسبة الموافقون فقد بلغت %34، في حین نجد نسبة المحایدین بلغت )موافق، غیر موافق بشدة

، وقد بلغت قیمة )0.95(بانحراف معیاري قدره ) 3.84(، وقد بلغ المتوسط الحسابي )موافق( 10.6%

)5.31=T (قل من عند مستوى داللة أ)ویمكن إرجاع ذلك إلى حرص المؤسسة على توفیر ) 0.05

شروط النظافة المطلوبة، كما تعمل على توفیر أدوات الوقایة والسالمة المهنیة ووجود مستوى مقبول من 

 .الضجیج والحرص على توفیر التهویة المطلوبة 

رقیات فإن أغلبیة المبحوثین غیر األسلوب الذي تمنح به التبالمتعلقة ): 26(أما فیما یتعلق بالعبارة  - 

بة س، أما ن%23.4، وقد بلغت نسبة المحایدین )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %54.8موافقون بنسبة 

بانحراف ) 3.51(، وقد بلغت درجة المتوسط الحسابي )موافق، موافق بشدة( %21.3الموافقون فقدرت بــ 

وهذا لوضوح  )0.05(ند مستوى داللة اقل من ع )T=2.92(، وقد بلغت قیمة )1.19(معیاري قدره 

قدمیة بشكل رئیسي، مع االهتمام باالنجاز تمدها المؤسسة والتي تركز على األمعاییر الترقیة التي تع

 .كمعیار ثان، إضافة إلى وضوح اإلجراءات اإلداریة المطلوبة للحصول علیها

درجة العلمیة ،فقد أفاد غالبیة المبحوثین المتعلقة بتناسب األجر مع ال): 27(أما فیما یخص العبارة  - 

، في حین بلغت نسبة )غیر موافق، غیر موافق بشدة( %72.3أنهم غیر موافقون حیث قدرت نسبتهم بـــ 

، وقد بلغت درجة %12.8، في حین قدرت نسبة دوي االتجاه المحاید بـــ )موافق( %14.9الموافقون 

عند مستوى داللة )T=6.17(، وقد بلغت قیمة )1.06(قدره بانحراف معیاري ) 3.96(المتوسط الحسابي 

، وهذا راجع لكون شبكة األجور التي تعتمدها المؤسسة تثمن الشهادات العلمیة التي )0.05(أقل من 

یمتلكها العاملون، حیث یتم التفرقة بین حاملي شهادات تقني سامي، لیسانس، ماستر، مهندس في وضع 

 .ساب المنح المرتبطة بهااألجور القاعدیة وكذلك احت

غیر  %59.6بنسبة فإن غالبیة المبحوثین أفادوا بأنهم غیر موافقون ): 28(أما فیما یتعلق بالعبارة  -

، أما نسبة الموافقون %29.8، في حین نجد نسبة ذوي االتجاه المحاید تقدر بـ )موافق، غیر موافق بشدة

بانحراف معیاري ) %3.85(، وقد بلغ المتوسط الحسابي )موافق، موافق بشدة( %10.6فقد بلغت 

، وهذا راجع لكون إدارة المؤسسة )0.05(عند مستوى داللة اقل من )T=5.29(، وقد بلغت قیمة )1.10(

  .مسالك رسمیة للمسارات الوظیفیة وكذلك شروط وكیفیات الصعود ضمن هذه المراكز التنظیمیة دتحد
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المتعلقة بالحوافز التي تقدمها المؤسسة ورفعها لمستوى األداء فإن غالبیة ): 29(یخص العبارة أما فیما  -

، )غیر موافق، غیر موافق بشدة(، % 74.5أفراد العینة أفادوا بأنهم غیر موافقون حیث قدرت نسبتهم بـ 

وقد بلغت  ،)فقموا( %4.3نسبة الموافقون قدرت بـ  حین ، في%21.3أما نسبة المحایدین فقد بلغت 

عند ) T=8.44(، كما بلغت قیمة )0.88(بانحراف معیاري قدره ) 4.09(درجة المتوسط الحسابي 

كون الحوافز التي تقدمها المؤسسة مناسبة وتتالءم مع ما ل، وهذا راجع )0.05(مستوى داللة اقل من 

 .انجاز فردي یطلبه الموارد البشري حیث أن منحة األداء الفردي تقابل ما تم تحقیقه من

فقد أفاد غالبیة المبحوثین أنهم غیر موافقون على أن اكتساب المهارات ): 30(أما فیما یخص العبارة  -

نجد نسبة  حین في) غیر موافق، غیر موافق بشدة(%55.3الجدیدة یزید من فرص الترقیة بنسبة بلغت 

وقد  %19.21، أما نسبة ذوي االتجاه المحاید فقد بلغت )موافق، موافق بشدة( %25.6 بالموافقون تقدر 

عند ) T=2.80(، كما بلغت قیمة )1.19(بانحراف معیاري قدره ) 3.49(بلغت درجة المتوسط الحسابي 

ن حصول الموارد البشریة على المؤسسة ثمأن ، ویمكن إرجاع هذا إلى )0.05(مستوى داللة اقل من 

 .التي تحددها اإلدارةظیفیة ءات في العمل عبر تدرجهم في المسارات الو وكفاات خبر 

 : الفرضیة الثالثةالدراسة في ضوء مناقشة نتائج 

بالنظر إلى النتائج السابقة وبالرجوع إلى المتوسط المرجح العام وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي تم 

التوصل إلى وجود عالقة مستوى مرتفع من التغییر في السیاسات واإلجراءات التي تعتمدها المؤسسة، 

 دتها نتائج إختباروهي نتیجة أك) 0.89(بانحراف معیاري قدره  ،)3.50(حیث بلغ المتوسط الحسابي العام

 T-Test )t=3.89, sig=0.00( الخاصة بها.                 

تم التوصل كذلك إلى وجود مستوى مرتفع من العوائد والمكاسب للموارد البشریة بالرجوع إلى 

بانحراف  ،)3.77(المتوسط المرجح العام وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي حیث بلغ المتوسط الحسابي 

               .بها الخاصة )t=5.98, sig=0.00( T-Testإختبار وهي النتیجة التي أكدتها نتائج ) 0.89(معیاري 

بینت النتائج التي تم جمعها والمتعلقة بالفرضیة اإلجرائیة الثالثة والتي مفادها تسهم السیاسات 

بالموارد البشریة في المؤسسة اإلنتاجیة وإلجراءات في العمل بشكل كبیر في زیادة العوائد المرتبطة 

الجزائریة، بأن قیمة إختبار بیرسون للعالقة بین متغیري السیاسات واإلجراءات والعوائد المرتبطة بالمورد 

وهي نتیجة تؤكد وجود عالقة دالة قویة بین المتغیرین ) 0.00(، وبدرجة معنویة )0.55(البشري بلغت 
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األمر الذي یؤدي إلى اسب للموارد البشریة العوائد والمكو  ي السیاسات واإلجراءاتمدى إسهام التغییر ف

  .الفرضیة  بشكل كلي  قبول هذه

 : مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة العامة

بالنظر إلى النتائج السابقة وبالرجوع إلى المتوسط المرجح العام وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي  تم 

 ،)3.23(التوصل إلى وجود مستوى قوي من التغییر التنظیمي في المؤسسة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

الخاصة ) t=2.22, sig=0.31( T-Test إختباروهي نتیجة أكدتها نتائج ) 0.71(بانحراف معیاري 

                .بها

تم التوصل كذلك إلى وجود تطویر لرأس المال البشري في المؤسسة حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 ,t=3.18( T-Testوهي نتیجة أكدتها نتائج إختبار ) 0.62(بانحراف معیاري  ،)3.29(العام 

sig=0.00 ( الخاصة بها.  

یسهم التغییر التنظیمي بشكل  التي مفادهاو  المتعلقة بالفرضیة العامةبینت النتائج التي تم جمعها و 

قة بین للعال إختبار بیرسونالجزائریة، بأن قیمة  ال البشري في المؤسسة اإلنتاجیةكبیر في تطویر رأس الم

) 0.00(ب، وبدرجة معنویة قدرت )0.61(بلغت  وتطویر رأس المال البشريمتغیري التغییر التنظیمي 

  .مر الذي یؤدي إلى قبول هده الفرضیة بشكل قوي وهي نتیجة تؤكد وجود عالقة دالة قویة األ

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: انیاث

إلى " في تطویر رأس المال البشريإسهام التغییر التنظیمي "توصلنا في دراستنا الراهنة حول   

  .جملة من النتائج، وفیما یلي استعراض لمجمل نقاط التشابه واالختالف مع نتائج الدراسات السابقة

اتفقت مع دراستنا في أن موضوع تنمیة " دریس منى"فیما یخص الدراسات المحلیة نجد أن دراسة   

اعتبار األفراد العمال كثروة یجب االستثمار فیها رأس البشري من المواضیع الحدیثة ونشأت انطالقا من 

عن طریق التكوین ألجل التحسین من مستواهم بإكسابهم مهارات جدیدة وقدرات عالیة ألجل الوصول إلى 

األداء المتمیز في العمل، وهذا ما یتفق مع ما توصلنا إلیه في دراستنا حیث توصلنا إلى أن رأس المال 

ولیه المؤسسة أهمیة كبیرة وتسعى جاهدة لتطویره والمحافظة علیه من خالل البشري یعد ثروة كبیرة ت

  .التدریب والتحفیز
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مع دراستنا فیما توصلت إلیه حول أن مفاتیح نجاح التغییر " سوفي نبیل"كما اختلفت دراسة   

غییر یؤدي التنظیمي هو العنصر البشري من خالل تأیده وقبوله ودعمه، ألن قبول المورد البشري لفكرة الت

وهذا عكس ما . إلى عدم عرقلتها وتقدیم ما لدیهم من طاقات في ظل ارتفاع مستوى االستعداد لدیهم

توصلنا إلیه في دراستنا إلى أن التغییر التنظیمي یسهم في تطویر رأس المال البشري في المؤسسة، فمن 

فإنها تضع برامج تكوینیة خالل خطة التغییر التي تضعها المؤسسة والتي تشمل مختلف المستویات 

  .تتالءم مع نوعیة ودرجة التغییر ألجل أن تتوافق خبرات ومعارف المورد البشري مع ما یتطلبه العمل

فیما توصلت إلیه حول أن مفاتیح نجاح التغییر التنظیمي " سوفي نبیل"اتفقت دراستنا مع دراسة   

راجع إلى رغبة المورد البشري في التجدید هو العنصر البشري من خالل تأیده وقبوله ودعمه له وهذا 

كما توصلنا في دراستنا إلى أن هذا هناك . للخروج من الروتین وتطویر ذاته ألن هذا ما یتطلبه العصر

استجابة وتعاون كبیرین للمورد البشري مع عملیة التغییر التنظیمي حیث ال یكون التركیز على فكرة 

التجاوب مع المستجدات التي تم إدخالها على العمل ومحاولة إتقانه التغییر في حد ذاتها بل على كیفیة 

  .باالستفادة من البرامج التدریبیة المسطرة

في أن المورد البشري یتقبل " اللوزي"أما بالنسبة للدراسات العربیة فقد اختلفت دراستنا مع دراسة   

ة منها المؤهل العلمي، المسمى ویؤید عملیة التغییر ویسعى إلنجاحها، ویرجع هذا إلى عوامل كثیر 

الوظیفي والجنس باعتبار أن المؤسسة التي یعملون بها تهتم بجوانب كثیرة لدعم عملیة التغییر كالتدریب 

إلكساب العامل مهارات وخبرات وكفاءات تجعل استجابته وتفاعله مع عملیة التغییر إیجابي، في حین 

الدور الفاعل في تطویر المورد البشري من خالل إكسابه توصلنا إلى أن عملیة التغییر التنظیمي لها 

  .المهارات والخبرات والمعارف

فقد اختلفت مع دراستنا في أن المورد البشري مدرك ألهمیة التغییر وتحدیاته " العطیات"أما دراسة   

عملیة  في هذا العصر ولذلك فهو یعمل على تأییده والعمل على إنجاحه من خالل االستجابة السریعة مع

التغییر والسعي إلكتساب ما یؤهلهم من معارف في إطار التطویر الذاتي ألجل إنجاح عملیة التغییر أي 

أن المورد البشري یسعى للتطویر من نفسه إلنجاح التغییر، أما في دراستنا فقد توصلنا إلى أن التغییر 

  .التنظیمي له الدور الفاعل في تطویر رأس المال البشري

  



 السادس                                                       عرض وتحلیل وتفسیر البیانات ومناقشة النتائجالفصل 

 

 
137 

  نتائج العامة للدراسةال: الثاث

من خالل الفحص اإلمبریقي للفرضیات الفرعیة والفرضیة العامة لدراستنا بالشركة اإلفریقیة للزجاج   

  :بالطاهیر تم التوصل إلى جملة من النتائج تتمثل في

  .بینت الدراسة أن هناك اهتمام بالتغییر التنظیمي داخل المؤسسة بشكل كبیر -1

  .ن مهم للمورد البشري مع عملیة التغییر التنظیمي في المؤسسةهناك استجابة وتعاو  -2

التغییر التنظیمي یسهم في تطویر رأس المال البشري للمؤسسة باالعتماد على التدریب والتحفیز ورسم  -3

  .سیاسات وٕاجراءات عمل واضحة

إجراءات العمل عند تعتمد المؤسسة على التغییر في الهیكل التنظیمي، التغییر التكنولوجي وتغییر  -4

  .إحداث التغییر

  .تقوم المؤسسة بتقدیم الحوافز لمواردها البشریة ألجل دفعهم للعمل بجد -5

إدراك المؤسسة ألهمیة التغییر التنظیمي وحرصها على مواكبة التطورات والتغیرات التكنولوجیة  -6

  .الحاصلة في بیئة العمل

  .ي عند استحداث أنشطة ووظائف وأقسام جدیدةالمؤسسة تعمل على تغییر الهیكل التنظیم -7

  التوصیات واالقتراحات: ابعار 

من خالل نتائج الدراسة المتوصل إلیها سنورد فیما یلي أهم التوصیات المتعلقة بها والتي من   

شأنها العمل على زیادة إسهام التغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري للعاملین في شركة الزجاج 

  :یقیة وهي كما یلياإلفر 

  .ضرورة إعالم المؤسسة لمواردها البشریة عند إدخال تغیرات تناسبها -1

  .ضرورة تدریب المورد البشري على اآلالت التكنولوجیة المستخدمة في العمل -2

  .ضرورة عمل المؤسسة على استیعاب التقدم الهائل في المجال التكنولوجي -3

بشري لتوظیف خبراته ومهاراته لإلبداع في عمله وتقدیم أفكار جدیدة ضرورة إتاحة الفرصة للمورد ال -4

  .وعدم تقییده بالقوانین الصارمة
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  :القضایا التي تثیرها الدراسة

لقد أثارت الدراسة الحالیة مجموعة من القضایا التي تستدعي التوقف عندها وٕاخضاعها للدراسة،   

  :وفیما یلي استعراض لبعض القضایا

  .نظیمي ورأس المال البشرياإلبداع الت •

  .التغییر التنظیمي ورضا العاملین •

  .مقاومة التغییر التنظیمي في المؤسسات اإلنتاجیة •

  .رأس المال البشري وٕاسهامه في إنجاح عملیة التغییر التنظیمي •
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  خالصة الفصل

واستخالص النتائج في بعد عرض نتائج الفرضیات وتحلیل نتائجها الكمیة وتحویلها إلى دالالت 

یسهم التغیر التنظیمي "ضوء الفرضیات والدراسات السابقة توصلنا إلى مدى صدق الفرضیة العامة القائلة 

لك من خالل صدق ویتجلى ذ،"بشكل كبیر في تطویر رأس المال البشري في المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة

رد البشریة شكل كبیر في زیادة مستوى إبداع الموابر في الهیكل التنظیمي ییسهم التغی:  الفرضیات القائلة

في  یسهم التغییر في التكنولوجیا بشكل كبیر في دعم كفاءات الموارد البشریة ،في المؤسسة اإلنتاجیة

 یسهم التغییر في السیاسات واإلجراءات المعتمدة في العمل بشكل كبیر في، المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة

  .زیادة عوائد الموارد البشریة في المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة
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  :خاتمة

دراستنا الراهنة حول موضوع التغییر وٕاسهامه في تطویر رأس المال البشري، وذلك  تلقد تمحور   

نظرا ألهمیته البالغة في تحقیق فعالیة المؤسسة، فهو مطلب أساسي ألي مؤسسة مهما كان حجمها أو 

ه نوعها في ظل التغیرات والتطورات الحاصلة في البیئة المحیطة بها ولحتمیة تفاعل تلك المؤسسة مع هذ

ومن هذا األخیرة فهناك عالقة تأثیر وتأثر بینهما، باعتبار المورد البشري رأس مال مهم بالنسبة لها، 

المنطلق ولدراسة هذا الموضوع ارتأینا الوقوف على هذه الظاهرة بجانبیها النظري والتطبیقي بحیث 

تغییر التنظیمي ورأس تعرضنا في الجانب النظري لمختلف العناصر التي من شأنها أن توضح عملیة ال

المال البشري في فصلین، إلى جانب عنصر تحدید المفاهیم والوقوف على مختلف النظریات المفسرة 

ثم الوقوف على واقع الظاهرة بالمؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة، حیث قمنا بدراسة میدانیة بالشركة للموضوع، 

ع هذه قفرضیات الدراسة والتعرف على وااإلفریقیة للزجاج بالطاهیر من أجل التأكد من مدى صدق 

على مجموعة من اإلجراءات المنهجیة الضروریة ألي بحث علمي، دراسته  الظاهرة بها، واالعتماد في

بشكل كبیر، األمر وضح  التي تحققت توصلنا إلى مجموعة من النتائج أكدت لنا صدق هذه الفرضیات

سهام التغییر إالبشري، لنا أن التغییر التنظیمي في الشركة اإلفریقیة للزجاج یسهم في تطویر رأس المال 

ویر في الهیكل التنظیمي في إبداع وابتكار الموارد البشریة، وكذلك إسهام التغییر في التكنولوجیا في تط

  .واإلجراءات في زیادة عوائد ومكاسب الموارد البشریة في السیاسات كفاءاتهم وأیضا إسهام التغییر

وعلیه یمكن القول أن التغییر التنظیمي یعتبر جهد منظم یعتمد على تحقیق التمیز في مواكبة   

للتنمیة وآلیة الحاصلة فهذه األخیرة تعتبر طریقة التغیرات المستجدات التي تفرضها العصرنة، ومع زیادة 

شریة وتطویرها، حیث یعد هذا األخیر من أبرز الموارد في المؤسسة، بما یمتلكه للحفاظ على الموارد الب

ساعده على االبتكار في إدارة أي مؤسسة ما یجعله رأس رف ومهارات وخبرات علمیة وكفاءات تمن معا

 .مال مهم بالنسبة لها، مما یساعد على استمراریتها وبقائها وتحقیق األهداف التي أنشأت من أجلها
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  :ملخص الدراسة

تعد عملیة التغییر التنظیمي عملیة مهمة وضروریة ألي مؤسسة لمواكبة ومسایرة التغیرات الحاصلة   

 داخلها التيه یتأثر بأي عملیة تحدث أهم عنصر في المؤسسة فإنفي بیئة العمل وباعتبار المورد البشري 

  .تسعى للحفاظ علیه وتطویر قدراته ومهاراته لتقدیم أداء جید

فدراستنا الراهنة تناولت موضوع إسهام التغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري بالمؤسسة   

  :وقد انطلقت من تساؤل رئیسي مفاده - شركة الزجاج اإلفریقیة بالطاهیر –اإلنتاجیة الجزائریة 

  تغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري في المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة؟هل یسهم ال- 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن السیاسات التي تعتمدها المؤسسة في إحداث التغییر، معرفة مدى  - 

  .على المورد البشريتأثیر التغییر التنظیمي  ،تعاون الموارد البشریة مع عملیة التغییر التنظیمي

ولتحقیق أهداف البحث قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي، أما فیما یخص عینة الدراسة فقد تم  - 

مفردة، كما تم االعتماد في الدراسة على أداة االستمارة كأداة رئیسیة  49 باختیار عینة طبقیة منتظمة قدرت 

، الوثائق والسجالت، أما عن أسالیب في جمع البیانات إلى جانب ذلك اعتمدنا على أداة المالحظة والمقابلة

  .)Spss(التحلیل فقد جمعت الدراسة بین األسلوب الكیفي والكمي باالعتماد على مخرجات 

   :ائج أهمهالنتخلصت الدراسة إلى جملة من ا  

على التدریب والتحفیز ورسم السیاسات  یسهم التغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري باإلعتماد- 

  . الواضحة

إدراك المؤسسة ألهمیة التغییر التنظیمي وحرصها على مواكبة التطورات والتغیرات الحاصلة في بیئة - 

  . العمل

  .لمواردها البشریة ألجل دفعهم للعمل بجد األزمةتقوم المؤسسة بتقدیم الحوافز - 
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 Study Summary: 

The process of organizational change is an important and necessary process 

for any organization to keep pace with changes in the work environment. As the 

human resource is the most important element in the organization, it is affected by 

any process within it that seeks to maintain it and develop its abilities and skills to 

perform well. 

Our current study dealt with the contribution of organizational change in the 

development of human capital in the Algerian production institution - African 

Glass Company - and started from the main question: 

- Does organizational change contribute to the development of human capital in the 

Algerian productive establishment? 

- This study aimed to reveal the policies adopted by the institution in bringing 

about change, to know the extent of cooperation of human resources with the 

process of organizational change, the impact of organizational change on the 

human resource. 

In order to achieve the objectives of the research, we used the analytical 

descriptive method. As for the sample of the study, a systematic sample was 

selected with 49 variables. The questionnaire was also used as a main tool in data 

collection. In addition, we relied on the observation tool, , And the methods of 

analysis, the study collected between the qualitative and quantitative method 

depending on the output (Spss). 

The study concluded with a number of results: 

- Organizational change contributes to the development of human capital based on 

training, motivation and clear policy formulation. 

- The organization's awareness of the importance of organizational change and its 

keenness to keep abreast of developments and changes in the work environment. 

- The Foundation provides crisis incentives to its human resources to push them to 

work hard. 
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2008/2009.  

دراسة وتقییم رأس المال الفكري في شركات األعمال، قسم إدارة  :حسین یوسف عبد الستار - 03

  . 2004/2005 األردن، جامعة الزیتونة األردنیة، األعمال، كلیة اإلقتصاد والعلوم اإلداریة،

" واقع إدارة التغییر وأثره على أداء العاملین في وزارة الصحة الفلسطینیة :لیل عبید عوني فتحيخ - 04

، ،الجامعة اإلسالمیة كلیة التجارةستیر في إدارة األعمال ، مذكرة ماج"دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي 

  .  2008/2009 فلسطین،

دراسة حالة مؤسسة میناء جن جن، مذكرة  –البشري دور التكوین في تنمیة رأس المال  :دریس منى - 05

البشریة، جامعة الصدیق بن یحى  ستیر في علوم التسییر تخصص تسییر المواردمكملة لنیل شهادة الماج

  .  2014/2015 كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جیجل،



 المراجعقائمة 
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، "السوري دراسة میدانیة في الساحل"تنمیة رأس المال البشري وأثره على كفاءة النشأة : عمار إبراهیم - 06

،إختصاص سكان قسم اإلحصاء والبرمجة ستیر جامعة تشرین، كلیة اإلقتصاد،مذكرة لنیل درجة الماج

  .  2014 وتنمیة،

مكملة  أثر رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي في فلسطین، أطروحة: الغرباوي شادي جمال - 07

 الجامعة اإلسالمیة، غزة، ي إقتصادیات التنمیة، كلیة التجارة،ستیر فلمتطلبات الحصول على الماج

2014/2015 .  

دور رأس المال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة في المؤسسة اإلقتصادیة في ظل : فرحاتي لویزة  - 08

وم ه في علاعین توتة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتور  ،"دراسة حالة شركة اإلسمنت " المعرفة إقتصاد

التسییر، تخصص موارد بشریة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة محمد خیضر، 

  . 2015/2016 الجزائر،

لجزائریة من وجهة نظر واقع التطویر التنظیمي في المؤسسة اإلقتصادیة القومیة ا" :مغمولي نصیرة - 09

كرة مكملة ذم جیجل، -الجزائریة إلنتاج الكهرباءدراسة میدانیة بالشركة  -  "أعوان التحكماإلطارات و 

، جامعة محمد الصدیق بن یحیى ،ل على درجة ماجستیر علم اإلجتماع تخصص تنظیم وعملو للحص

2014/2015  .  

   المؤتمرات العلمیة-د

 .2005 ،- مفاهیم وأساسیات-إدارة التغییر ،النخبة اإلستشاریة - 01

    عاجممالقوامیس وال- ه

   . 1997 لبنان، الدار الجامعیة للنشر، القاموس العربي الشامل، :محمود أمل عبد العزیز - 01

  

 



 

 المالحق
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  )01(الملحق رقم 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -جیجل - جامعة محمد الصدیق بن یحي

  واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم 

  قسم علم االجتماع

  

  

  :بعنوان بحث إستمارة

  

  

 

  لنیل شهادة الماستر في علم اجتماع تنظیم وعملمذكرة مكملة 

  

  :إشراف األستاذ                                       :                     إعداد الطالبتین

  كعواش رؤوف                                                          بوشموخة أسماء - 

  فـــــــــــــروج آسیـــــــــــــا - 

  

  : مالحظة

  .أمام العبارة المناسبة إلجابتكم) X(الرجاء منكم وضع عالمة  - 

  .لتأكد من اإلجابة على كل األسئلةالرجاء ا - 

  .إن هذه المعلومات سریة وال تستخدم إال لغرض علمي - 

  -وحسن تفهمكم كرا لتعاونكمش - 

  إسهام التغییر التنظیمي في تطویر رأس المال البشري 

  في المؤسسة اإلنتاجیة الجزائریة

 جیجل - الطاهیر - بالشركة اإلفریقیة للزجاج دراسة میدانیة  -
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 2018- 2017: السنة الجامعیة

  للمبحوثین البیانات الشخصیة: المحور األول

  أنثى        ذكر                        النوع

  العمر
        35إلى أقل من  25سنة                        من  25أقل من 

  سنة فما فوق 45من                 45إلى أقل من  35من 

المستوى 

  التعلیمي

  متوسط -إبتدائي                                - 

  جامعي -ثانوي                                  - 

الحالة 

  العائلیة

  متزوج   -أعزب                            -

  أرمل -مطلق                            -

  عون تنفیذ -عون تحكم                -إطار            -  الوظیفة

األقدمیة 

  في العمل

  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  -سنوات             5أقل من  -

  سنة 20سنة إلى أقل من  15من  - سنة            15من سنوات إلى أقل  10من  - 

  سنة فما فوق  20من  - 

  األجر
دج                28000إلى أقل من  23000من        دج   23000إلى أقل من  18000من 

  دج 33000أكثر من          دج   33000إلى أقل من 28000من 
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  التغییر التنظیمي: المحور الثاني

  العبارة  ت
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

  التغییر في الهیكل التنظیمي

            أجرت المؤسسة تغییرات في هیكلها التنظیمي  1

2  
على تطویر الهیكل التنظیمي وفقا  المؤسسة تعمل

  .لمتطلبات العمل ومواكبة التطورات
          

3  
تقوم المنظمة بتغییر طرق االتصال بین أقسامها 

  .ومصالحها
          

4  

یمتاز الهیكل التنظیمي بدرجة عالیة من التنسیق 

والتكامل بین األقسام والمصالح المختلفة لتحقیق التغییر 

  .المطلوب

          

  في التكنولوجیا التغییر

            .أدخلت المؤسسة آالت جدیدة على العمل  5

6  
تستفید المؤسسة من تجارب المؤسسات المتقدمة في 

  .مجال التكنولوجیا
          

7  
التكنولوجیا المستخدمة أدت إلى السرعة في إنجاز 

  .العمل
          

8  
تسعى المؤسسة إلى تغییر اآلالت المستخدمة وتطویرها 

  .التغییراتلمواكبة 
          

9  
تعمل المؤسسة على استیعاب التقدم في الوسائل 

  .واآلالت التكنولوجیة
          

  التغییر في السیاسات واإلجراءات

10  
تهتم المؤسسة بوضع برامج كفوءة تساعد العاملین على 

  .فهم طرق أداء العمل
          

11  
أسلوب مشاركة العاملین في اتخاذ  تعتمد المؤسسة

  .القرارات عند إحداث التغییر
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12  
تقوم المؤسسة بالتركیز على تدریب الموارد البشریة من 

  .أجل تحسین الجودة
          

13  
تعتمد المؤسسة أسلوب تنظیم وتقسیم العمل لتوضیح 

  .المسؤولیات والمهام بدقة
          

14  
المناسبة  المادیة تعمل المؤسسة على توفیر الظروف

  .للرفع من مستوى اإلنتاج
          

  أبعاد رأس المال البشري: المحور الثالث

  العبارة  ت
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

  جدید واإلبتكارتال

15  
لدیك القدرة على تقدیم أفكار جدیدة تسهم في تطویر 

  .العمل
          

16  
وجدیدة للمشاكل التي یمكنك تقدیم حلول مبتكرة 

  .تواجهك في العمل
          

17  
تتاح لك الفرصة لتوظیف خبراتك ومهاراتك في اإلبداع 

  .في عملك
          

18  
تسعى للتعلم باستمرار ألجل تقدیم أفكار جدیدة في 

  .العمل
          

            .العملعلى تعمل اإلدارة على تحفیز العاملین   19

  تطور الكفاءات

            .برامج تدریبیة تمكنك من تطویر كفاءتكتقدم المؤسسة   20

21  
تتماشى البرامج التدریبیة التي تضعها المؤسسة مع 

  .احتیاجات مواردها البشریة
          

22  
تسمح الخبرات العلمیة المتراكمة للمورد البشري بزیادة 

  .مستوى كفاءة أدائهم
          

23  

المؤسسة على الخبراء المتمرسین في وضع تعتمد 

رفع مستوى أداء المورد البرامج التدریبیة لضمان 

  .البشري
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24  
تراعي المؤسسة التطورات التكنولوجیة الحدیثة عند 

  .تطویر مواردها البشریة
          

  العوائد والمكاسب

25  
األسلوب الذي تمنح به الترقیات یخضع لمعاییر 

  .محددة
          

            .یتناسب األجر مع الدرجة العلمیة التي تحملها  26

27  
توجد سیاسة واضحة لتخطیط وتطویر المسار 

  .الوظیفي
          

28  
الحوافز التي تقدمها المؤسسة ترفع من مستوى أدائك 

  .في العمل
          

            .إكتسابك لمهارات جدیدة یزید من فرصتك في الترقیة  29

 



 
158 

  أسئلة المقابلة): 02(الملحق رقم 

  

  هل فعال المؤسسة أجرت تغییرات على مستوى الهیكل التنظیمي؟ -1

  هل تعتمد المؤسسة على تحدیث اآلالت المستعملة؟ -2

  المؤسسة على األقدمیة في العمل ألجل الترقیة؟ هل تعتمد -3

  هل تعتمد المؤسسة أسلوب الحوافز عند قیامك بعمل جید؟ -4

  هل تخطط المؤسسة إلجراء برامج تدریبیة؟ -5

 ما طبیعة العالقة بین اإلطارات؟ -6
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 Spss مخرجات برنامج  نتائج): 03(الملحق رقم 

    :والنسب المئویةالنتائج الخاصة بالتكرارات 

 النوع

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 85,1 85,1 85,1 40 دكر 

 100,0 14,9 14,9 7 انثى

Total 47 100,0 100,0  
 العمر

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,8 46,8 46,8 22 35الىاقلمن 25من 

 68,1 21,3 21,3 10 45 الىاقلمن 35من

 100,0 31,9 31,9 15 سنةفمافوق 45 من

Total 47 100,0 100,0  
 المستوى

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 ابتدائي 

 23,4 21,3 21,3 10 متوسط

 70,2 46,8 46,8 22 ثانوي

 100,0 29,8 29,8 14 جامعي

Total 47 100,0 100,0  
 الحالةالعائایة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 38,3 38,3 38,3 18 اعزب 

 100,0 61,7 61,7 29 متزوج

Total 47 100,0 100,0  
 الوظیفة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,0 34,0 34,0 16 إطار 

 59,6 25,5 25,5 12 عونتحكم

 100,0 40,4 40,4 19 عونتنفید

Total 47 100,0 100,0  
 االقدمیة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,0 34,0 34,0 16 سنوات 5 اقلمن 

 61,7 27,7 27,7 13 سنوات 10 سنواتالىاقلمن5من

 66,0 4,3 4,3 2 سنة 15 سنواتالىاقلمن 10من

 72,3 6,4 6,4 3 سنة 20سنةالىاقلمن15من

 100,0 27,7 27,7 13 سنةفمافوق20 من

Total 47 100,0 100,0  
الجرا  

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 1800014,9 14,9 14,9 7 دج23000الىاقلمن 

 48,9 34,0 34,0 16 دج28000 الىاقلمن23000 من

 74,5 25,5 25,5 12 دج33000الىاقلمن28000 من

 100,0 25,5 25,5 12 دج33000 تكثرمن

Total 47 100,0 100,0  
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 1س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,5 8,5 8,5 4 موافقبشدة 

 51,1 42,6 42,6 20 موافق

 76,6 25,5 25,5 12 محاید

 89,4 12,8 12,8 6 غیرموافق

 100,0 10,6 10,6 5 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 2س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,5 25,5 25,5 12 موافق 

 59,6 34,0 34,0 16 محاید

 74,5 14,9 14,9 7 غیرموافق

 100,0 25,5 25,5 12 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 3س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 25,5 23,4 23,4 11 موافق

 53,2 27,7 27,7 13 محاید

 89,4 36,2 36,2 17 غیرموافق

 100,0 10,6 10,6 5 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
 4س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 12,8 10,6 10,6 5 موافق

 44,7 31,9 31,9 15 محاید

 78,7 34,0 34,0 16 غیرموافق

 100,0 21,3 21,3 10 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 6س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,9 14,9 14,9 7 موافقبشدة 

 76,6 61,7 61,7 29 موافق

 89,4 12,8 12,8 6 محاید

 97,9 8,5 8,5 4 غیرموافق

 100,0 2,1 2,1 1 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 7س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 25,5 23,4 23,4 11 موافق

 59,6 34,0 34,0 16 محاید

 85,1 25,5 25,5 12 غیرموافق

 100,0 14,9 14,9 7 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
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 8س
 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,5 8,5 8,5 4 موافقبشدة 

 40,4 31,9 31,9 15 موافق

 66,0 25,5 25,5 12 محاید

 83,0 17,0 17,0 8 غیرموافق

 100,0 17,0 17,0 8 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 9س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,5 8,5 8,5 4 موافقبشدة 

 40,4 31,9 31,9 15 موافق

 74,5 34,0 34,0 16 محاید

 93,6 19,1 19,1 9 غیرموافق

 100,0 6,4 6,4 3 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
 10س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 27,7 25,5 25,5 12 موافق

 70,2 42,6 42,6 20 محاید

 91,5 21,3 21,3 10 غیرموافق

 100,0 8,5 8,5 4 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
 11س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 21,3 19,1 19,1 9 موافق

 55,3 34,0 34,0 16 محاید

 85,1 29,8 29,8 14 غیرموافق

 100,0 14,9 14,9 7 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
 12س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 2 موافقبشدة 

 23,4 19,1 19,1 9 موافق

 46,8 23,4 23,4 11 محاید

 78,7 31,9 31,9 15 غیرموافق

 100,0 21,3 21,3 10 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 13س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,4 6,4 6,4 3 موافقبشدة 

 25,5 19,1 19,1 9 موافق

 48,9 23,4 23,4 11 محاید

 72,3 23,4 23,4 11 غیرموافق

 100,0 27,7 27,7 13 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
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 14س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 23,4 21,3 21,3 10 موافق

 53,2 29,8 29,8 14 محاید

 80,9 27,7 27,7 13 غیرموافق

 100,0 19,1 19,1 9 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
 15س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,6 10,6 10,6 5 موافق 

 44,7 34,0 34,0 16 محاید

 61,7 17,0 17,0 8 غیرموافق

 100,0 38,3 38,3 18 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 16س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,9 14,9 14,9 7 موافقبشدة 

 70,2 55,3 55,3 26 موافق

 89,4 19,1 19,1 9 محاید

 95,7 6,4 6,4 3 غیرموافق

 100,0 4,3 4,3 2 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 17س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,6 10,6 10,6 5 موافقبشدة 

 72,3 61,7 61,7 29 موافق

 87,2 14,9 14,9 7 محاید

 95,7 8,5 8,5 4 غیرموافق

 100,0 4,3 4,3 2 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 18س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,5 8,5 8,5 4 موافقبشدة 

 48,9 40,4 40,4 19 موافق

 74,5 25,5 25,5 12 محاید

 87,2 12,8 12,8 6 غیرموافق

 100,0 12,8 12,8 6 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
 

 19س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,8 12,8 12,8 6 موافقبشدة 

 68,1 55,3 55,3 26 موافق

 89,4 21,3 21,3 10 محاید

 95,7 6,4 6,4 3 غیرموافق

 100,0 4,3 4,3 2 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
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 20س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 19,1 19,1 19,1 9 موافق 

 36,2 17,0 17,0 8 محاید

 74,5 38,3 38,3 18 غیرموافق

 100,0 25,5 25,5 12 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 21س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,4 6,4 6,4 3 موافقبشدة 

 27,7 21,3 21,3 10 موافق

 51,1 23,4 23,4 11 محاید

 83,0 31,9 31,9 15 غیرموافق

 100,0 17,0 17,0 8 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 22س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,5 25,5 25,5 12 موافق 

 48,9 23,4 23,4 11 محاید

 78,7 29,8 29,8 14 غیرموافق

 100,0 21,3 21,3 10 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 23س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,4 6,4 6,4 3 موافقبشدة 

 25,5 19,1 19,1 9 موافق

 68,1 42,6 42,6 20 محاید

 87,2 19,1 19,1 9 غیرموافق

 100,0 12,8 12,8 6 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 24س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 19,1 17,0 17,0 8 موافق

 46,8 27,7 27,7 13 محاید

 78,7 31,9 31,9 15 غیرموافق

 100,0 21,3 21,3 10 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 25س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 19,1 19,1 19,1 9 موافق 

 46,8 27,7 27,7 13 محاید

 78,7 31,9 31,9 15 غیرموافق

 100,0 21,3 21,3 10 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
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 26س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,4 6,4 6,4 3 موافقبشدة 

 21,3 14,9 14,9 7 موافق

 44,7 23,4 23,4 11 محاید

 76,6 31,9 31,9 15 غیرموافق

 100,0 23,4 23,4 11 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 27س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,9 14,9 14,9 7 موافق 

 27,7 12,8 12,8 6 محاید

 61,7 34,0 34,0 16 غیرموافق

 100,0 38,3 38,3 18 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 
 

 28س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,1 2,1 2,1 1 موافقبشدة 

 10,6 8,5 8,5 4 موافق

 40,4 29,8 29,8 14 محاید

 61,7 21,3 21,3 10 غیرموافق

 100,0 38,3 38,3 18 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 29س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 2 موافق 

 25,5 21,3 21,3 10 محاید

 61,7 36,2 36,2 17 غیرموافق

 100,0 38,3 38,3 18 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  

 30س

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 2 موافقبشدة 

 25,5 21,3 21,3 10 موافق

 44,7 19,1 19,1 9 محاید

 76,6 31,9 31,9 15 غیرموافق

 100,0 23,4 23,4 11 غیرموافقبشدة

Total 47 100,0 100,0  
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  :نتائج اختبار ألفاكرونباخ

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,926 30 

  

  :T-Testنتائج اختبار 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 4403, 0845, 26241, 005, 46 2,969 الكل
 4431, 0221, 23262, 031, 46 2,224 التغییر التنظیمي 1م
 4771, 1073, 29220, 003, 46 3,181 رأس المال البشري 2م

التغییر في 1ب
 التنظیمي_الھیكل

2,513 46 ,016 ,30638 ,0609 ,5518 

التغییر في  2ب
 التكنولوجیا

-1,007 46 ,319 -,11489 -,3445 ,1147 

التغییر في  3ب
 السیاسات واإلجراءات

3,899 46 ,000 ,50638 ,2450 ,7678 

إبداع وابتكار  4ب
 الموارد البشریة

-3,093 46 ,003 -,30213 -,4988 -,1055 

 6479, 1521, 40000, 002, 46 3,248 تطویر الكفاءات 5ب
 1,0408 5166, 77872, 000, 46 5,980 العوائد والمكاسب 6ب

  

 :نتائج اختبار معامل اإلرتباط بیرسون
Corrélations 

 الكل 
التغییر  1م

 التنظیمي
رأس المال  2م

 البشري

Corrélation de Pearson 1 ,913 الكل
**

 ,885
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 47 47 47 

التغییر  1م
 التنظیمي

Corrélation de Pearson ,913
**

 1 ,618
**

 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 47 47 47 

رأس  2م
المال 

 البشري

Corrélation de Pearson ,885
**

 ,618
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  
N 47 47 47 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

  
Corrélations 

التغییر في الھیكل التنظیمي  -1 -  إبداع و إبتكار المورد البشري-4 -   

التغییر -1
في الھیكل 
 التنظیمي

Corrélation de Pearson 1 ,120 

Sig. (bilatérale)  ,421 

N 47 47 

إبداع و -4
إبتكار 
المورد 
 البشري

Corrélation de Pearson ,120 1 

Sig. (bilatérale) ,421  
N 47 47 
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Corrélations 

التغییر في التكنولوجیا-2 -  تطویر الكفاءات - 5 -   

- 2-
التغ

ییر 
في 
التك
نولو
 جیا

Corrélation de Pearson 1 ,499
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 

47 47 

- 5-
تطو

یر 
الك
فاءا
 ت 

Corrélation de Pearson ,499
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 

47 47 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 
Corrélations 

التغییر في السیاسات و اإلجراءات -3 -  العوائد و المكاسب -6   

التغییر -3
في  

السیاسات 
و 

 اإلجراءات

Corrélation de Pearson 1 ,550
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 
47 47 

العوائد -6
 والمكاسب

Corrélation de Pearson ,550
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 47 47 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 :نتائج المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري
 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 60595, 3,2624 47 الكل
 71693, 3,2326 47 التغییر التنظیمي 1م
 62978, 3,2922 47 رأس المال البشري 2م

 83599, 3,3064 47 التنظیمي_الھیكلالتغییر في  1ب
 78213, 2,8851 47 التغییر في التكنولوجیا 2ب

 89038, 3,5064 47 التغییر في السیاسات واإلجراءات 3ب

 66968, 2,6979 47 إبداع وابتكار الموارد البشریة 4ب
 84442, 3,4000 47 تطویر الكفاءات 5ب
 89271, 3,7787 47 العوائد والمكاسب 6ب

 1,132 2,74 47  1س
 1,136 3,40 47 2س
 1,020 3,30 47 3س

 1,012 3,62 47 4س
 1,018 3,47 47 5س

     
 883, 2,21 47 6س
 1,057 3,28 47 7س
 1,242 3,02 47 8س
 1,049 2,83 47 9س
 952, 3,09 47 10س
 1,031 3,36 47 11س
 1,158 3,47 47 12س
 1,266 3,47 47 13س
 1,097 3,40 47 14س
 1,070 3,83 47 15س
 954, 2,30 47 16س
 939, 2,34 47 17س
 1,173 2,81 47 18س
 939, 2,34 47 19س
 1,061 3,70 47 20س
 1,181 3,32 47 21س
 1,100 3,47 47 22س
 1,076 3,13 47 23س
 1,080 3,53 47 24س
 1,039 3,55 47 25س
 1,196 3,51 47 26س
 1,062 3,96 47 27س
 1,103 3,85 47 28س
 880, 4,09 47 29س
 1,196 3,49 47 30س

N valide (liste) 47   
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  :T-Testنتائج اختبار 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 08, 59,- 255,- 129, 46 1,546- 1س
 74, 07, 404, 019, 46 2,441 2س
 60, 00, 298, 051, 46 2,003 3س
 91, 32, 617, 000, 46 4,180 4س
 77, 17, 468, 003, 46 3,151 5س
 53,- 1,05- 787,- 000, 46 6,112- 6س
 59, 03,- 277, 079, 46 1,794 7س
 39, 34,- 021, 907, 46 117, 8س
 14, 48,- 170,- 272, 46 1,112- 9س
 36, 19,- 085, 543, 46 613, 10س
 66, 06, 362, 020, 46 2,406 11س
 81, 13, 468, 008, 46 2,771 12س
 84, 10, 468, 015, 46 2,535 13س
 73, 08, 404, 015, 46 2,527 14س
 1,14 52, 830, 000, 46 5,318 15س
 42,- 98,- 702,- 000, 46 5,048- 16س
 38,- 94,- 660,- 000, 46 4,816- 17س
 15, 54,- 191,- 269, 46 1,119- 18س
 38,- 94,- 660,- 000, 46 4,816- 19س
 1,01 39, 702, 000, 46 4,535 20س
 67, 03,- 319, 070, 46 1,852 21س
 79, 14, 468, 005, 46 2,916 22س
 44, 19,- 128, 420, 46 814, 23س
 85, 21, 532, 002, 46 3,375 24س
 86, 25, 553, 001, 46 3,652 25س
 86, 16, 511, 005, 46 2,928 26س
 1,27 65, 957, 000, 46 6,179 27س
 1,17 53, 851, 000, 46 5,290 28س
 1,34 83, 1,085 000, 46 8,449 29س
 84, 14, 489, 007, 46 2,806 30س
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 توزیع العمال في المؤسسة): 04(الملحق رقم 

 

 

 

 

  

 A/Départs  1 agents 

  
Motif des départs 

  
RETRAITE 

 

 

 

 B/Recrutements internes  1 agents 

 

 

 C/Mouvements internes  Permanisation des CDD  

     
 

 

 

                                

Production 103 agents 

Maintenance 71 agents 

Admistration 21 agents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE ENAVA 

Filiale AFRICAVER 

Exercice 2018 

Mois MARS 

EFFSCTIFS DEBUT DU MOIS  195 CDI 163 

   CDD 32 

EFFSCTIFS FIN DU MOIS  195 CDI 194 

   CDD 1 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR GROUPE 

Cadre 30 agents 

Maitrise 30 agents 

Exécution 135 agents 
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  الهیكل التنظیمي للمؤسسة): 05(الملحق رقم 

  

  

  

 المدیر

مساعد المدیر العام مكلف بالنوعیة 

 والنظافة واألمن والبیئة

 مسؤول مراقبة النوعیة

 رئیس خلیة المراقبة والتسییر

 مدقق داخلي

بالسكریتاریةمساعد المدیر العام مكلفة   

 سائق المدیریة العامة

 مسؤول اإلعالم اآللي

 مكلف بالمنازعات

مدیریة الموارد 

 البشریة

مدیریة المالیة 

 والمحاسبة

مدیریة 

 االستغالل

مدیریة اإلمداد 

 والصیانة

المدیریة 

 التجاریة




