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يتناول هذا البحث دراسة موضوع الفعالية التنظيمية وعالقتها مبختلف  مشاريع التغيري اليت تتبناها 
خرى حتقيق أكرب قدر من الفعالية  ، املؤسسة ا بطريقة أو  وهي يف األساس مشاريع تنظيمية يقصد 

لدراسة االب ، وقد وجدبغض النظر عن مفاهيمها املختلفة  مؤسسة اإلستطالعيةيف حث أثناء شروعه 
ALVER  هاته حني شرعت ، الذي اعتمده  املوضوعال  او مطابق احي إلنتاج الزجاج مثاال

 الفعاليةاستدعتها احلاجة الكبرية إىل حتقيق ، جية تغيري تنظيمي حقيقي تييف تطبيق اسرتاؤسسة امل
  .التنظيمية

  :و قد كانت إشكالية البحث

عناصر وحماور تنظيمية، وقدرة بني مشروع التغيري مبا حيمله من ما طبيعة العالقة املوجودة 
  ؟املطلوبةالتنظيمية الفعالية املؤسسة على حتقيق 

  :  يف حني كانت الفرضية العامة للدراسة كالتايل

و حنو مشروع التغيري اجتاهات أفراد التنظيم طبيعة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  -

  .قدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية التنظيمية
  

لنظر إىل طبيعة املوضوع جلأ إىل استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل مجع أكرب قدر من  و 
ت و حتليله   ل الدراسة  ا ليعطي وصفا واضحا عن الظاهرة حمالبيا

  

لـــيت اهتمـــت كمـــا  مت االعتمـــاد يف صـــياغة أداة الدراســـة علـــى بعـــض الدراســـات و األحبـــاث الســـابقة ا
،خاصــة احملــور )1975(Steersو  )Campbell)1974مبوضــوع الفعاليــة كدراســيت كمبــال وســتريس 

  والذي يتناول أهم املعايري املستخدمة من قبل الباحثني يف عملية تشخيص الفعالية. الرابع من اإلستمارة



 

 

 ز
 

مج الباحث على واعتمد هذا  ت ومن أهم النتائج احملصل حتليل البيايف spss]ة[االحصائياحلزم بر
  عليها:

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد التنظيم حنو أهداف مشروع التغيري و الربامج و 
م حنو قدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية  اإلسرتاتيجيات املتبعة يف سبيل إجناحه من جهة ، واجتاها

 التنظيمية املطلوبة.
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، عامل التطورات السريعة املعاصر نايف عامل احلساسةمن القضا  تاصبح التغيري قد مسألةالشك ان 
 .من ال ينتبه هلذا القانون ويندثر خرأيتف، الذي ال يتوقف فيه شيئ عن التغيري

مع التغيريات  التأثر واالستجابة هلذه لهالبد كان   ,يعد جزءا ال يتجزأ من هذه الصريورة اإلنسانمبا أن و 
مبا حيمله من خصائص نفسية وإجتماعية حتدد يف وقت الحق درجة إستيعابه ،مراعاة اجلانب التكويين له

وحىت تكون الصورة واضحة البد من وجود عملية التأثر والتأثري  وتفاعله مع جممل التغريات اليت حتدث،
ت املقبلة.حىت ال خيتل توازن العالقة،   وهو ما يتطلب حتما التحضري واإلعداد اجليدين ، ملختلف التحد

إن التغريات املتكررة واملفاجئة اليت تتعرض هلا التنظيمات تساعد على تعميق التناقضات والصراعات 
، داخله،وهو ماحيتم إستعمال طرق علمية حلل املشاكل التنظيمية عن طريق التعاون مع مجيع أفراد املنظمة

والعمل على احلصول على ثقتهم وإلتزامهم بتنفيذ التغيريات الضرورية وإجناحها، أو على األقل املساعدة 
دف خمتلف برامج التطوير لتجسيده، عن طريق إتباع سبل ومناهج  يف تنفيذها وعدم مقاومتها،وهو ما 

اية األمر إىل حتقيق الفعالية التنظيمي   ة املطلوبةعلمية مدروسة ألجل الوصول يف 
) وهو عامل نفساين أمريكي يف مقاله الشهري "العالقات بني املستخدمني" 1978وقد كتب كارل روجر (

)les relations interpersonnelles(،  أن أكرب املشاكل اليت ستواجه اإلنسان يف السنوات
السكاين ونتائجه املفزعة بل هو مشكل  القادمة، ليست يف القنبلة اهليدروجينية املرهبة، وليس يف اإلنفجار

قل ما نتحدث عنه، واملتمثل يف كمية التغيري اليت يتقبلها اإلنسان وميتصها ويستوعبها يف أقل ممكن . 
ا  ديدا فهي معروفة بكو املشكل طرح من طرف عامل أمريكي من اجلهة الغربية األكثر حركية واالكثر 

  ا.أكثر انفتاحا للتغري مقارنة بغريه
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صارت عرضة لضغط  امنتلك فكرة واضحة عن حياة مؤسساتنا خاصة خالل السنوات األخرية، فأغلبه
ا ا وبنيا واملعايري اليت تقوي عالقات  التغيري، فأصبحت نتيجة لذلك مرغمة على تبديل وتعديل تقنيا

  املستخدمني فيها وفق ما يقتضيه ويفرضه هذا التغيري.

ام يف درجة يبدو هذا الطرح مهم  ت واإل حية مغايرة يضع كثريا من الصعو وجدي، لكن من 
لنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة ألي مؤسسة كانت يف مستوى جماراة هذه التحوالت التقنية  استيعابه 
إلضافة إىل عجزها عن وضع طرق وأساليب تنظيمية موافقة ألهداف متجددة على الدوام  والتنظيمية 

  يدعو للبحث جد يف طبيعة املوضوع وحدوده. وهو ما

ري التنظيمي ليس بنظرية واحدة أو أسلو موحدا، وإمنا هو عدد من التوجهات واألفكار يإن التغ   
دارته، وإن اجلماعات البشرية وخمتلف املنظمات ال تتوقف عن عمليات التغيري   واألساليب اخلاصة 

سه يف هذا الصدد هو ليس ضرورة حدوث التغيري من عدمه، إمنا هو والتطوير، والسؤال الذي يطرح نف
طبيعة هذا التغيري وصيغته ،ولعل ما يفسر فشل بعض املؤسسات يف حتقيق القفزة املطلوبة هو عدم 

ا احليوية.   إدراكها حملتوى العملية وإطالعها على متطلبا

ختطيط مسبق وشروط إلزامية يتحدد بنسبة كبرية فالتغيري ليس بعملية عشوائية عفوية، وإمنا هي تستند إىل 
لتالـي حتقيق أهداف املؤسسة من خالل ذلك  ولعل أهم هذه  ،على إثرها درجة جناح مشروع التغيري و

م بدراية كبرية، وفهم دقيق ألمهية  الشروط يكمن يف ضرورة حتلي القائمني على املشروع  يف منظما
ت التنظيمية، ولكن املشروع وكيفية جتسيده حىت يتمكن وا بعد ذلك من إيصال الفكرة ملختلف املستو

أهم عامل جيب الرتكيز عليه من أجل حتقيق النجاح والفاعلية هو حشد الطاقات واجلهود والقوى الداعمة 
 واملؤازرة لعملية التغيري واختاذ اإلجراءات والرتتيبات اليت تكفل توفري الظروف املفضلة واملواتية للتغيري،

  إلضافة إىل ذلك فإن حتييد القوى املضادة وتقليص املقاومة يسهل حتما من تنفيذ املشروع.

  



 

 

                  - 3 -              
 

  

إن التغيري الذي يشهده عصر هذا ما هو إال صريورة طبيعية حلياة اإلنسان، وهو يشمل يف حقيقة األمر  
االت وامليادين، فمنذ بدء احلياة واإلنسان يشهد تغريات مستمرة ما كان له إال أن جيد السبل  كل ا

  الكفيلة مبسايرته هلا.

قد أصبح إذا التغيري أمرا البد منه، فهذه التحوالت السريعة اليت يواجهها اإلنسان والتنظيمات أدت إىل 
رها سواء كانت سلبية أو إجيابية. ا والرتصد آل   ضرورة متابعتها ومراقبتها عن قرب رغبة يف مساير

  هي:أساسية  فصولمخس النظري على الدراسة يف جانبها  مشلتوقد 

   .يف إطار املوضوع ةيتضمن إشكالية البحث و الفرضيات و كدا الدراسات السابقو  األولالفصل 

   .التغيري التنظيمي و التطوير أبعاده و حماوره و كذا جماالته و مراحله فيشملالفصل الثاين 

  . جوانبهاالتنظيمية يف كافة لفعالية  فيتعلقأما الفصل الثالث 

تغريات التنظيمية اخلاصة اليت هلا عالقة مباشرة و رمبا مؤثرة يف عملية التغيري امل يتناولالفصل الرابع يف حني أن 
ائية كأدا عنصر ملؤسسة و مناخها التنظيمي و بيئتها و كذا ا ءو حىت يف حتقيق الفعالية التنظيمية كنتيجة 

ألهداف   .التسيري 

  .لفصل اخلامس تطرقنا فيه إىل مراحل تسيري املؤسسة اجلزائريةا

  .للبحث املنهجيةاإلجراءات  تضمنالفصل السادس يف حني أن 

  التوصيات.و كذا إعطاء بعض  مناقشتهاالسابع مت فيه عرض النتائج و  الفصلأما 



 

 

 

 

 

 

الـية  الدراســة   إشـ

ســاؤالت   ال

ــداف الدراسـة    أ

ميــة املـوضـوع    أ

 أسبـاب إختيار املوضوع  

ات  ي  للمصط ف اإلجـرا  التعر
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  إشكـاليـة البحـث: -1
ــــاالت تســـيري املـــوارد البشــــرية تســـعى يف غالبيتهــــا إىل  إن البحـــوث احلديثـــة والتوجهــــات احلاليـــة 

مـل ، دراسات معمقة حول التغيري  ائيـة  ت  وكـذلك مشـاريع تطـوير املنظمـات كأهـداف وغـا
(غيــات، » إن تطــوير التنظــيم هــو جــواب للتغيــري« )Bennisبنــيس (بــرامج التغيــري، فكمــا قــال 

  )  ،ص2003
، ومتعـــددة يف أغلـــب الـــدول  وعليـــه مازالـــت اجلهـــود املبذولـــة ألجـــل تطـــوير املنظمـــات متســـارعة

ن، مـــن طـــرف أصـــحاب اإلختصـــاص، أصــــحاب  ت املتحـــدة األمريكيـــة واليـــا األوروبيـــة والـــوال
املؤسسات واخلرباء يف جمال التنظيمات، يف حني أننا يف الدول النامية الزلنا نعـيش املراحـل األوىل 

  اإلكتشاف والرتصد. من
ايـة  يعترب تطوير املنظمات عملية خمططة شاملة تستهدف كـل جوانـب املنظمـة ، الغايـة منهـا يف 
األمـر هــي رفـع فعاليــة الفــرد واملنظمـة، ولــن يتــأتى ذلـك إال عــن طريــق التغيـري املخطــط ، املتضــمن 

لـــى أن تكـــون هـــذه ع، موعـــة مـــن الـــربامج واخلطـــط الكفيلـــة بتحقيـــق خمتلـــف أهـــداف املنظمـــة 
 األهــداف يف غايــة مــن الوضـــوح واملرونــة والواقعيــة، فهـــي تعــرب عــن أقصـــى درجــات رشــد التنظـــيم

الغالب أن فعالية التنظيم ميكن أن تقاس من خالل درجة حتقيقه ألهدافه املسـطرة، بغـض النظـر و 
عــــن طبيعــــة هــــذه األهـــــداف وخصائصــــها ســــواء كانــــت تنظيميـــــة ،إنتاجيــــة، تســــويقية، أو حـــــىت 

كمـا   ،إسرتاتيجية، فهي يف األخري تضع حدودا لنشـاط التنظـيم ، وترسـم معـامل خططـه املسـتقبلية 
ا تعطيه أكثر مصـداقية وسـببا مقنعـا لوجـوده ، ومـن خالهلـا ميكـن للفـرد العـادي داخـل التنظـيم  أ

ة تقــيم مـسـتوى فعاليتــه ، فالفعاليــة هــي قــدرة املنظمــة علــى حتقيــق أهــدافها ، وتعتمــد هــذه القـــدر 
ــــا مــــا  واملعــــايري املســــتخدمة يف قياســــها علــــى النمــــوذج املســــتخدم يف دراســــات املنظمــــات ، وغالب

بعا ملتغريات أخرى    ).305،ص2003،ابراهيم (حممديستخدم هذا املتغري بوصفه متغريا 
سـتمرار علـى مسـتوى  فحقيقة احلياة التنظيمية املعاصرة أصـبحت تفـرض علينـا التجديـد والتغيـري 

واملنتجات ، ويف أساليب اإلنتاج والتسويق والتوزيع يف حماولة ملواكبة الريتم  توالسلوكيا العالقات
ال.   والوترية، اليت تفرض من قبل عناصر وتنظيمات تقامسنا نفس ا
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ولكـــن إذا كـــان حقيقـــة اهلـــدف مـــن وراء مشـــروع التغيـــري هـــو تطـــوير املنظمـــة والرفـــع مـــن مســـتوى 
اإلقتصـادية، نـتكلم الفعالية التنظيمية مبختلف أشكاهلا، فإننا يف املقابل، ويف ظل واقـع مؤسسـاتنا 

عــن هــذه العالقــة بنــوع مــن الــتحفظ، جــراء فشــل كثــري مــن املشــاريع والــربامج يف حتقيــق أهــدافها 
التســـاؤل حـــول الـــدور الـــذي يلعبـــه مشـــروع التغيـــري يف حتقيـــق فعاليـــة حلقيقيـــة، وعليـــه ميكننـــا ا

الــــربامج املعــــربة عــــن مضــــمون التغيــــري خمتلــــف التنظــــيم وعــــن طبيعــــة العالقــــة املوجــــودة بــــني 
بـوهران    ALVER(يف مؤسسـة وطنيـة مثـل مؤسسـة  وخطوات وجماالت تطوير فعالية التنظيم

  .كمثال)
لضــرورة العمــل علــى تطـــوير ومــن جانــب آخــر  هــل أن قيمــة وضــرورة إحــداث التغيــري، تقتضــي 

مــوارد املؤسســة البشــرية، وهــل أن جنــاح مشــروع التغيــري يف حتقيــق األهــداف املســطرة يتوقــف علــى 
حيـة  طبيعة املناخ التنظيمي داخل املؤسسـة، وحـدود العمـال يف التجـاوب مـع هـذا التغيـري، ومـن 

لتغيــري حتقيــق الفعاليــة يف ظــل واقــع مؤسســاتنا التنظيميــة أم أن األمــر أخــرى كيــف ميكــن ملشــروع ا
 يتطلب دعم املشروع من خالل آليات وميكانيزمات جديدة ؟

  

  فرضيات الدراسة: -2
من خالل املشكل املطروح، والذي هو حمل الدراسـة يف موضـوعنا هـذا، فضـلنا التطـرق إىل بعـض 

  الهلا إعطاء توجها حمددا للدراسة، متثلت يف:النقاط التوضيحية يف شكل فرضيات حناول من خ
 :الفرضية العامة -2-1

حنــــو مشـــروع التغيــــري  املؤسســـةذات داللــــة إحصـــائية بــــني اجتاهـــات أفــــراد ارتباطيـــة توجـــد عالقــــة 
م حنو    قدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية التنظيمية املطلوبة.واجتاها

  الفرضيات اجلزئية 2-2
مشــروع أهــداف حنــو املؤسســة ذات داللــة إحصــائية بــني اجتاهــات أفــراد ارتباطيــة توجـد عالقــة  أ)

م حنو و ، التغيري    قدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية املطلوبة.اجتاها
ـــــني  ارتباطيـــــة توجـــــد عالقـــــة ب) حجـــــم اجتاهـــــات أفـــــراد املؤسســـــة حنـــــو ذات داللـــــة إحصـــــائية ب

  خمتلـــــف األهـــــداف املســـــطرة اإلمكانيـــــات والوســـــائل الـــــيت توفرهـــــا املؤسســـــة ألجـــــل الوصـــــول إىل
م حنو و  ا على حتقيق الفعالية املطلوبة.اجتاها  قدر
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـني اجتاهـات العمـال حنـو خمتلـف الـربامج واإلسـرتاتيجيات    )ج
املتبعـة مـن طـرف املؤسسـة يف إطـار إجنـاح مشـروع التغيـري وقـدرة املؤسسـة علـى حتقيـق الفعاليـة 

 املطلوبة.
  

  :الرئيسية ملوضوع البحث التعريف اإلجرائي للمصطلحـات -3
  

  التغيري التنظيمي: 3-1
نه عملية إحداث التعـديالت يف األهـداف واهلياكـل واألنشـطة، ويف أسـاليب العمـل       يعرف 

التنظيمــي مــن أجــل أمــرين: أوهلمــا مالئمــة أوضــاع التنظــيم وأســاليب عمــل اإلدارة وأنشــطتها مــع 
نيهما استحداث أوضاع تنظيمية وأسـاليب تغريات األوضاع  لتنظيم, و اجلديدة يف املناخ احمليط 

إداريــة وأوجــه نشــاط جديــدة حتقــق للتنظــيم ســبقا علــى غــريه، متكنــه مــن احلصــول علــى مكاســب 
  )256، ص1983(السلمي، وعوائد أكرب 

امج املعتمــدة اإلجرائــي للمفهــوم فنقصــد بــه خمتلــف اخلطــوات والــرب التعريــف ســتوى أمــا علــى م    
ا العامـــة )ALVER(علـــى مســـتوى الشـــركة الوطنيـــة للزجـــاج بـــوهران  ، مـــن خـــالل التغيـــري يف سياســـا

ــــدة إلحــــداث قطيعــــة مــــع  واســــرتاتيجيتهما التســــيريية والتنظيميــــة، واالعتمــــاد علــــى خطــــوات جدي
ال إىل األســاليب القدميــة مــن جهــة وحماولــة حتقيــق أكــرب قــدر مــن الفعاليــة التنظيميــة ، كالتوجــه مــث

ألهداف والشروع يف اإلجراءات امليدانية للحصول على شهادة    .ISOتبين أسلوب التسيري 
  التطوير التنظيمي: 3-2

 Organization(تشــري خمتلــف اإلجتاهــات املعاصــرة إلســتخدام مصــطلح التطــوير التنظيمــي 

development ( ويرمـــز لـــه إختصـــارا)OD( واملهـــارات ، إىل جممـــوع وســـائل التـــدخل للتغيـــري
والنشـــاطات واألدوات واألســـاليب املســـتخدمة ملســـاعدة العنصـــر البشـــري واملنظمـــة لتكـــون أكثـــر 

  فعالية.
دة الفعاليـــة التنظيميـــة عـــن طريـــق توحيـــد حاجـــات األفـــراد للنمـــو « هـــو عمليـــة تســـعى إىل ز

  ). 64، ص 1991(أندرو و واالس،» والتطوير مع األهداف التنظيمية
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لتطــــوير التنظيمــــي خمتلــــف اجلهــــود والنشــــاطات املخططــــة أمــــا مــــن الناحيــــة اإلج رائيــــة فنقصــــد 
مـن أجـل حتقيـق أهـداف املنظمـة الـيت يتضـمنها مـن قبـل مصـنع الزجـاج بـوهران واآلليات املعتمـدة 

 مشروع التغيري.
  الفعـالية التنظيميـة: 3-3

ــ       ه يف نفــس الوقــت ميثــل مفهــوم الفعاليــة أمهيــة كبــرية خاصــة، لفهــم الســلوك التنظيمــي، ولكن
املصــطلح الــذي يعــين أمــرا معقــدا وجــدال كبــريا، وهــو مــا يصــعب الحقــا مــن مهمــة قيــاس فعاليــة 

خـــتالف املـــدارس واإلجتاهـــات، فهنـــاك مـــن يربطهـــا مبســـتوى الرضـــا ومفهومهـــا خيتلـــف  .التنظـــيم
يعرفهـا  يوجـد كـذلك إجتــاه ؛ الوظيفي داخل املؤسسة وهناك من يربطها بدرجة اإلنتاج واإلنتاجية

ــا مســتوى تناســق العمليــات التنظيميـــة، وهــو مــا جيعــل مــن عمليــة حتديــد املفهــوم معقــدة  علــى أ
حية أخرى رمبا يعطي للباحث أكـرب حريـة يف معاجلـة املوضـوع وتوجيـه الدراسـة  للغاية، لكن من 

  على حسب حدودها سواء كانت مكانية أو زمانية.
ن الفعالية أما من الناحية اإلجرائية إعتمد       مـدى «هـي: التنظيميـة الباحث التعريف القائل 

ألهداف احملققةللمؤسسة املسطرة التنظيمية حتقيق األهداف    ) 103، ص 2001(بن حبيب،» مقارنة 

ألهــــداف مـــن خـــالل شـــروعها يف تنفيــــذ  إنطالقـــا مـــن كـــون املؤسســــة اعتمـــدت منـــط التســـيري 
ملسـطرة، سـواء كانــت ألهـدافها اسياسـتها اجلديـدة وهـو مـا يـربط فعاليتهـا التنظيميــة مببـدأ حتقيقهـا 

  أو إنتاجية. ةأهدافا تنظيمي
  

  :اهلـدف مـن الدراسـة  -4
  

ذه    الدراسة يف:تكمن األهداف املتوخاة من وراء القيام 
  التعرف على حقيقة التغيري التنظيمي وعالقته بواقع مؤسساتنا اإلقتصادية. )1
الوقــوف علــى حجــم ومســتوى العالقـــة الــيت تشــكل وتــربط كـــل عناصــر مشــروع التغيــري بغـــض  -

  النظر عن أسبابه وأهدافه.
روع التغيــري يف التأكــد مــن مــدى جنــاح الــربامج الــيت تتبناهــا املؤسســة اإلقتصــادية يف إطــار مشــ) 2

  حتقيق األهداف املسطرة.
 حماولة إجياد املقاربة الفعلية بني حمتوى مشروع التغيري، وخطوات تطوير التنظيم. )3
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 التعرف كذلك على اجتاهات العاملني ومواقفهم من خمتلف مشاريع التغيري. )4
التعـرف علـى مـدى إدراك و مسـامهة العــاملني يف مؤسسـتهم يف تطويرهـا مـن خـالل األهــداف  )5

 املسطرة
السعي إىل معرفة خمتلف العوامـل والظـروف الـيت حيملهـا مشـروع التغيـري، والـيت تـؤثر مباشـرة أو ) 6

 بطريقة غري مباشرة يف مدى جناح املشروع.
يت تشــكل أساســيات وآليــات تنفيــذ مشــاريع التغيــري أخــريا حماولــة اســتنتاج النقــاط والعناصــر الــ )7

 واليت تكفل املؤسسة حتقيق الفعالية املطلوبة.
  أمهيــة الدراســة: -5

ــــاول موضــــوعا شــــكل كثــــريا مــــن  ــــا تتن ــــع أساســــا مــــن كو لغــــة تنب ــــة  تكتســــي هــــذه الدراســــة أمهي
لــى أســاس التســاؤالت واحملــاوالت للكشــف عــن خمتلــف أبعــاده. يتعلــق مبشــروع تطــوير املنظمــة ع

مكانيــة حتقيــق الفعاليــة التنظيميــة مــن عــدمها،  أهــداف حمــددة مســبقا خاصــة إذا ربطنــا املوضــوع 
ت  ومــن خــالل مراحــل تنــاول املوضــوع الوقــوف علــى خمتلــف العناصــر اإلجيابيــة والعوائــق والصــعو

  لتالية:اليت تقف يف طريق حتقيق هذه الفعالية، ومنه ميكننا أن نلخص هذه األمهية يف النقاط ا
ن موضــوع التغيــري والفعاليــة هلمــا  - حــدود املوضــوع النظريــة؛ فــال خيفــى علــى كثــري مــن املهتمــني 

لتنظيمـــات، وهـــ مـــا يـــدعو الباحـــث بـــل  وعالقـــة مباشـــرة وطيـــدة مـــع خمتلـــف الدراســـات اخلاصـــة 
ملوضـــوع، وهـــ يـــة مـــا يعطـــي الدراســـة أمه ووجيـــربه للتطـــرق للكثـــري مـــن اجلوانـــب التنظيميـــة املتعلقـــة 

  لنسبة للطالب املهتمني. امرجعية قيمة السيم
كذلك تربز هذه الدراسة الكثري من املصادر واملراجع اليت تطرقت للموضوع والـيت تعطيـه أكثـر   -

  أمهية خاصة على املستوى التنظريي.
ــــيت وصــــلت إليه - ــــل الدراســــة فرصــــة مناســــبة ملســــؤويل املؤسســــة للوقــــوف علــــى النتــــائج ال ا ـــــــــمتث

علــى بعــض التوصــيات الــيت تســاعد مســتقبال يف حتســني آليــات إدارة خمتلــف املشــاريع  عالواإلطــ
التطويريـــة خاصــــة التنظيميــــة منهــــا، والـــيت ترمــــي أساســــا لتســــجيل أكـــرب قــــدر مــــن حتقيــــق خمتلــــف 

 األهداف املسطرة من قبل التنظيم.
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  أسبـاب إختيـار املوضـوع:  -6
  هذا املوضوع: من بني األسباب اليت دفعت بنا إىل إختيار

  طبيعة املوضوع يف حد ذاته، فهو يعد جمال ثري للدراسة والبحث. - 
لرغم من أنه موضوع  -   .لغ األمهيةقلة البحوث والدراسات اليت تناولت املوضوع 
واقـع املؤسســات اجلزائريــة الــيت مل تعــد يف منــآى عــن هـذا التغيــري بكافــة أشــكاله بفعــل مــا فرضــه  -

  ة السياسية واالقتصاديةعلينا منطق العومل
ـــــــــع التنظيمـــــــــي لنمـــــــــوذج مـــــــــن مؤسســـــــــاتنا اإلقتصـــــــــادية. - ـــــــــى الواق ـــــــــرب عل اإلطـــــــــالع عـــــــــن ق



 

 

 
 

ــوم التغبيــر    مف

اجـة للتغي     ا

عــاد مشروع التغي   أ

 مـراحـل مشروع التغييـر  

 مجاالت التغييـر و خصائصھ   

داف التغييـر و خصـائـصـھ   أ

ا   مقـاومـة التغييـر و أسبابـ

ـر التنظيــ  ـوم التطو  مف

ـر   ـداف  التطو  أ

 خصـائصھ و مجـاالتـھ 

ـر    مراحـل التطــو
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ت اليت تواجه منظمات العمل يف  ال تزال إدارة التغيري و مشاريع التطوير، من أهم التحد
وقتنا هذا، و املضي فيها ال يعتمد فقط على تدريب و تطوير األفراد ملسايرة هذه التغريات و 

لتطوير املستمر يف كل جماالت النشاط و املدخالت و املخرجات يف  إمنا األمر يتعلق 
يف حماولة للتفاعل اإلجيايب مع التغريات املتكررة على مستوى بيئيت العمل الداخلية  ،نظمةامل

ثري التهديدات اخلارجية.   و اخلارجية، من خالل اغتنام مجيع الفرص املتوفرة و التقليل من 
كملها حىت لو اقتصر التغيري على جزء من  و األكيد أن عملية التطوير تستهدف املنظمة 

على كامل الوحدات يف شكل انعكاسات أو نتائج تؤثر على األداء العام  يؤثرئها أجزا
ا على حتقيق األهداف املسطرة و هو ما يعطي للعملية صبغة  إلضافة إىل قدر للمنظمة 

  التعقيد.
إىل تبين األساليب العلمية أثناء القيام مبشروع التغيري واحرتام مجيع املراحل اليت من  مما يدعــو

املفروض أن يتم من خالهلا تطوير املؤسسة إضافة إىل اشرتاك مجيع الفاعلني يف املنظمة، من 
 أجل القضاء على كل مسببات الفشل أو على ألقل حماولة التقليل منها.
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  مـفـهوم الـتـغـيري: -1
 

ـــراهن ـــا ال ضـــمن حلقـــة دوران شـــاملة  -إن مل نقـــل كلهـــا -جنـــد أغلـــب املنظمـــات واملؤسســـات يف وقتن
ــا البقــاء لألفضــل و الــدوام لألكثــر فعاليــة، هــي حلقــة تطــوير عاليــة الســرعة، تفــرض علــى كــل  عنوا
ــــا، سياســــتها  ــــري املســــتمر يف بنيا عناصــــرها (املنظمــــات اإلدارات املؤسســــات،..إخل) التبــــديل والتغي

ـــا اإلســـرتاتيجية، رغبـــة يف حتقيـــق الفعاليـــة امل النظـــر عـــن الطـــرق  ضطلوبـــة، بغـــالعامـــة، وكـــل مكو
حتما هـو عصـر التغيـريات السياسـية   ؛ واألساليب املنتهجة، أو حىت على األقل حتقيق عنصر البقاء

  االجتماعية، االقتصادية والثقافية.
نه التحول والتبديل، أ اخلروج عـن املـألوف سـواء كـان هـذا اخلـروج  ويعرف التغيري يف معناه اللغوي 

ـــا تلقائيـــ أو بـــدون ختطـــيط أو تـــدبري، أو كـــان تغيـــريا مفروضـــا مرغمـــا صـــاحبه علـــى انتهاجـــه  ،اطوعي
ن األكثـر شـيوعا مـن خـالل حفاظا على بقائه، وقد شكل هـذا مسـة مـن مسـات عاملنـا هـذا، ورمبـا كـا

  من قبل السياسيني املفكرين، أو حىت األفراد العاديني. استعماله
االنتقــال مــن حالــة إىل أخــرى  «نــه: ويمصــطفى عشــأمـا عنــد أصــحاب االختصــاص، فقــد عرفــه 

مغايرة هلا، وعادة ما يفرتض أن يكون التغيري ملا هو أحسن من الوضعية السـابقة ويهـدف إىل إجنـاز 
سست مـن أجلهـا  املهام عن طريق إتباع إسرتاتيجية االنتقال من اجلزئي إىل الكلي واألهداف اليت 

شــــباع احلاجــــات املاديــــة واملعنويــــة لألفــــراد الــــذين املنظمــــة مبنهجيــــة أحســــن وفعاليــــة أفضــــل لغــــرض إ
  ). 54، ص 1992(عشوي،  »ينشطون داخل املؤسسة

إدخــال حتســني أو تطــوير علــى املنظمــة حبيــث  «ــا: موســى اللــوزيكمــا يؤكــد يف نفــس الســياق 
، ص 2000(اللـوزي،  »تكون خمتلفـة عـن وضـعها احلـايل وحبيـث تـتمكن مـن حتقيـق أهـدافها بشـكل أفضـل

228 .(  
وهــو مــا يعــين أن التغيــري الــذي خيــص خمتلــف التنظيمــات، يقصــد بــه أساســا التحــول إىل أفضــل مــا 
ميكــن، بغيــة حتقيــق الفعاليــة املطلوبــة، وذلــك مــن خــالل إحــداث تعــديالت يف أهــداف وسياســات 

يف أي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر العمـــــل التنظيمـــــي وحـــــىت يف هيكلهـــــا التنظيمـــــي أو طبيعـــــة  واإلدارة، أ
  نشاطها.

نـــه: ويف إجـــراء تعـــديالت يف عناصـــر العمـــل التنظيمـــي كأهـــداف  « الســـياق نفســـه يعـــرف التغيـــري 
لـــــإلدارة أو سياســـــتها،يف حماولـــــة حلـــــل مشـــــاكل التنظـــــيم، وأي ظـــــروف بيئيـــــة جديـــــدة تتحقـــــق مـــــن 

  ). 46، ص1990(حلواين،»حوله
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الـــذي حيـــدث  و يف هـــذا الصـــدد فـــرق الطـــرح الســـابق بـــني التغـــري والتطـــوير، فـــالتغري العشـــوائي هـــو
مصادفة بدون تدخل من أحد، وإمنا يرجع إىل اختالل يف التوازن بني عدد مـن العوامـل الطبيعيـة أو 

لتــايل فهــو لـــيس لديــه خطــة مرســومة، ويطلـــق عليــه   اري، أمـــاســم التغــالتكنولوجيــة أو الدميغرافيــة، و
  وجماالته وسرعته.التغيري املخطط فهو الذي يتحكم فيه ويف مساره وخيطط له، فيحدد أهدافه 

كد أنه قد يستعمل التغيري التنظيمي لرياد بـه التطـوير التنظيمـي، مـع أن لكـل  ملوضوع  ويف عالقة 
ّف نـــه: " جهـــود خمططـــة علـــى نطـــاق  بيكهـــارد منهمـــا تعريفـــه اخلـــاص، إذ يعـــر التطـــوير التنظيمـــي 

دة فاعليــــة وحيويــــة املنظ ت لــــز كملهــــا تــــدار مــــن أعلــــى املســــتو مــــة مــــن خــــالل التــــدخل املنظمــــة 
ســــتخدام العلــــوم واملعــــارف الســــلوكية  ، كمــــا )37، ص 1998"(الكبيســــي،احملســــوب، يف إجــــراءات املنظمــــة 

م يف نطــــاق  م وعالقــــا يتضــــمن هــــذا عــــادة أســــاليب وإجــــراءات العمــــل، ســــلوك العــــاملني واجتاهــــا
  التنظيم.

تنظـيم أو رغبــة يف حتقيـق الفعاليــة  ومبعـىن آخـر تغيــري اهليكـل التنظيمـي يكــون انعكاسـا لتغيــري حجـم ال
نتيجـة إدخــال آالت وتقنيـات حديثـة، وهـو مـا يفـرض إعــادة  يكـون تغيـري املهـام والوظـائفأن كمـا 

  تقييم العمل.
ــا للتحــول والتطــور  مــن خــالل مــا ســبق يتبــني جليــا أن التغيــري أصــبح ظــاهرة عامليــة مرادفــة يف دالال

تحــتم مــن خاللــه علــى كــل مؤسســة تنشــد التطــور االقتصــادي املفــروض مــن قبــل عناصــر أخــرى، ي
والتقـدم التفكــري جبديــة يف كيفيـة التكيــف مــع الــوترية الـيت تفرضــها مــن خـالل تبــين بــرامج وخمططــات 
اســتباقية توضــح فيهــا كــل جوانــب التغيــريات املتوقعــة وعلــى كافــة األصــعدة ، فعمليــة اإلعــداد متثــل 

لنسبة للمؤسسة، متكنها من مباش فكلمـا كـان ، رة سياستها املستقبلية يف وضـع مـريح عامال مهما 
  مشروع التغيري مدروسا ومضبوطا، كلما كانت النتائج متوقعة.

 وعادة ما يشمل مشروع التغيري يف معناه اإلجرائي على العوامل التالية:
  

 .الرتكيز على البعد التكنولوجي يف العمليات اإلدارية  
 وقيم األفراد العاملني. العمل على تغيري اإلجتاهات 
 .تغيري املهام والوظائف يف اجلوانب الوظيفية 
 229،ص1998(الكبيسي، الرتكيز على تطوير وتنمية اهلياكل التنظيمية.( 
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  :)230(املرجع السابق، صيف ثالث نقاط مهمة هي  القريويتوهو ما خلصه 
 اهي.تكوين قيم وأمناط سلوكية جديدة تساعد على إحداث التغيري اإلجت  
 .العمل على ضرورة التخلص من القيم واألمناط السلوكية غري املالئمة 
 .تطوير وتنمية أساليب عمل جديدة تساعد على تنمية وتطوير العمليات التنظيمية 

  

 إسرتاتيجيـة دعم التغيري من خالل املـوارد البشرية: -2
  

يف تنفيــذ مشــاريع التغيــري صــارت أغلــب املؤسســات والتنظيمــات يف وقتنــا هــذا منشــغلة علــى الــدوام 
بغض النظر على اختالف أحجامها وأهدافها؛ هـذه املشـاريع الـيت تسـتدعي تكيفـا وتعـديال ضـرور 
لتسهيل إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، واليت جيب أن تصبح جزءا متمما لعملية التكييف وتعديل 

  املؤسسة نفسها لتتماشى مع أهدافها اجلديدة.
ــا مثــل هــذه التغيــريات علــى اإلطــار تعتمــد علــى الدرجــة الــيت ســيتغري إليهـــا إن الطريقــة الــ يت تــؤثر 

الوضــع القــانوين للمؤسســة آخــذين بعــني االعتبــار ظــروف وحالــة كــل فــرد، فاألكيــد أن اإلطــار يعــد 
يئـــة اإلطـــارات مـــن أجـــل تغيـــري  عـــامال أساســـيا يف جنـــاح مشـــروع التغيري،وعليـــه كـــان مـــن الواجـــب 

ع املقـــرتح ، فعنـــدما جيـــب إجيـــاد طريقـــة مـــن أجـــل التوفيـــق بـــني األهـــداف املشـــرتكة مشـــرتك مـــن النـــو 
  وأهداف اإلجنازات الفردية للقوى العاملة.

إذا اعتربت السياسة اليت تنشد األهداف املذكورة أعاله مفيدة للمؤسسة، عندئذ جيب القيام بتغيـري 
جتــاه تلـك األهــداف مـع د ت خمطـط ومضــبوط بطريقـة تضــمن التحـرك  عــم اإلطـار مــن كـل املســتو

لعامـــ ولكـــن  ل البشـــري فقـــط اهلرميـــة والثقافيـــة ضـــمن املؤسســـة، وهـــذا ال يعـــين ســـلوك طريـــق يهـــتم 
خذ يف حسبانه العامل اإلنساين ضمن هذه املؤسسة.   سلوك طريق عمل 

يئـــة ودعـــم عاملهـــا مقابـــل  ويف هـــذا الصـــدد تتبـــىن أغلـــب املؤسســـات أســـلوب االحتـــواء يف طريقـــة 
لتنبـــؤ مبـــا تتطلبـــه املرحلـــة مـــن طموحـــات مشـــ روع التغيـــري، وهـــو أســـلوب هجـــومي يف الغالـــب يقـــوم 

حلكمـة واحلنكـة حنـو حتقيـق األهـداف برويـة وتـوازن، وهـذا  وآمال ومـا متتلكـه مـن قـدرات وتوجههـا 
ج مث حتقيــق النتــائ نيتطلــب مــن املــدراء توقــع التغيــري، بــل والتنبــؤ بــه ليمكــنهم مــن التعامــل معــه، ومــ

  األفضل.
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هـــذا األســـلوب يتطلـــب مـــن اإلدارة املبـــادرة الختـــاذ خطـــط وبـــرامج مـــن جانبهـــا إلحـــداث التغيـــري أو 
تنظيمــه وضــبطه ليصــبح يف خدمــة الصــاحل العــام، هــذا يف البعــد اإلجيــايب، أمــا يف البعــد الســليب فإنــه 

  يتطلب منا اختاذ اإلجراءات الوقائية ملنع التغيري السليب املتوقع أو جتنبه.
وهــو مــا وقـــف عليــه كثـــري مــن البـــاحثني واملفكــرين، مـــن خــالل إجنـــاز بعــض املبـــادئ والعناصــر الـــيت 

ختصار:   تساعد على إحداث التغيري وتدعيمه، إذا توفرت معه، وهي 
  أن تصـــاحب عمليـــة التغيـــري يف منصـــب عمـــل معـــني أو يف موقـــع خـــاص دراســـة ودرايـــة كافيـــة

  ما يستأثر به.شاملة، لكل ما يتصل بذلك املوقع، ولكل 
  حية املهام واألدوار،  يفرتض وجود تغيري على مستوى مهـام أي تغيري خيص أحد العمال من 

لنسبة للسلم الرتيب.  الرتب اليت تليه واليت تعلوه 
  أن ميــس التغيــري كخطــوة أوىل اجلوانــب األقــل تقــبال مــن طــرف العمــال والــيت يشــعر مــن خالهلــا

كثر تقبل منهم.العامل بعدم الرضا، وذلك حىت    يالقى هذا التغيري 
  لضــغوط والتــأثرات، فهــي تعكــس لــدى أن يتجنـب التغيــري يف البدايــة كــل املراكــز الــيت تتصــف 

 العامل أكرب قدر من الكراهية وجتنب التغري علي مستواها.
  أن يشــمل التغــري وبصــورة فعليــة صــانعي القــرار والسياســات علــي املســتوى التنظــيم، وال يقتصــر

 على جمموع اإلجراءات والقوانني.فقط 
 غـــري الرمسيـــة يف ماعـــات مـــا لـــوحظ يف املخططـــات الســـابقة لـــربامج التغيـــري، هـــو إغفاهلـــا عـــن اجل

املنظمــة وهــو مــا جعلهــا أكــرب عــائق لعمليــة التغيــري، وهــو مــا أشــري إليــه مــؤخرا، مــن أن عمليـــة 
موعات غري الرمسية.  التغيري جيب أن تشمل كذلك ا

 م الوظيفيــــة يف إعــــداد الــــربامج واملخططــــات جتســــيد مشــــاركة   العمــــال علــــى اخــــتالف مســــتو
كرب مصداقية وسط العمال.   فكلما كانت هذه املشاركة واسعة متيز مشروع التغيري 

ت الـيت تناولـت املوضـوع        يتميز التغيري املخطط كونـه حلقـة وصـل بـني خمتلـف املعـارف والنظـر
ن متغـــريات ومعوقـــات للعمليـــة، وهـــو مـــا أعطـــاه تلـــك األمهيـــة حـــني وواقـــع املؤسســـات مبـــا حتملـــه مـــ

ـــــــــات منهـــــــــا  ـــــــــري مـــــــــن احملاســـــــــن واإلجيابي إلضـــــــــافة إىل كونـــــــــه يتمتـــــــــع بكث ـــــــــه،  الشـــــــــروع يف إحداث
 :)158،ص1981(دره،أنه

  أ . يركز على املشكلة اليت تستدعى التغيري بصورة مباشرة وحقيقية.
  ملبدأ املشاركة اليت تبث الثقة وروح اإلنتماء واخلضوع للعمل. ب. تبنيه
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  ج. توجهه املباشر واألساسي هو تطوير وحتسني األوضاع الراهنة.
كثــــر مرونــــة وفعاليــــة، وذلــــك حســــب اخــــتالف درجــــة التعقيــــد والبســــاطة لــــدى  ــــع  د. يتمت

  املنظمات.
ــا األمهيــة القصــوى لعامــل ختطــ       ّ يط وتــدعيم مشــروع التغيــري قبــل مــن خــالل كــل هــذا يتضــح جلي

دة علـى ضـمان القابليـة املطلوبـة مـن  نوأثناء التنفيذ، م أجل ضمان أكثر جناعـة وفعاليـة لرباجمـه،  ز
قبـــل العمـــال ملتطلباتـــه واالســـتجابة هلـــا، حمافظـــة يف ذلـــك علـــى التـــوازن املطلـــوب بـــني ضـــرورة التغيـــري 

ا إىل التكيـــف النفســـي االجتمـــاعي عمومـــا. ودرجـــة االســـتجابة لـــه والتـــأثر بـــه وهـــو مـــا يـــؤدي الحقـــ
)Barbichon , 1968 , p17  .(  
  

  أبعـاد مشـروع التغييـر: -3
املعاصرة تفرض منطا ووترية خاصة ، تدفع عناصرها إىل التجديـد والتطـوير  ةأصبحت احلياة التنظيمي

ق والتوزيـــع  والتغيـــري علـــى مســـتوى العالقـــات والســـلوكيات واملنتجـــات، ويف أســـاليب اإلنتـــاج والتســـوي
ال.   يف حماولة ملواكبة هذا الريتم املفروض من قبل تلك العناصر اليت تقامسنا نفس ا

ـا جـزء مـن عمليـة تطـوير واسـعة ، وألن  وألن املؤسسات ال تتغري ألجل التغيري،  ولكنهـا تتغـري لكو
ط فيهــا، كـذلك جتــد عليهـا التفاعـل مــع التغيـريات واحملـددات واملتطلبــات والفـرص يف البيئــة الـيت تنشـ

نفسها جمربة على التغيري بداعي توفري املنتجات واخلدمات اجلديدة ، وبسبب استخدام التكنولوجيـا 
يمن وتستخدم بشكل واسع.   اجلديدة اليت أصبحت 

  

موع هذه التغيريات أن تشمل   :)205،ص1991(عبد الوهاب،ويف هذا السياق ميكن 
ــة،  ويف مصـادر التمويــل ويف   أ. أســاس املؤسســة: َ مثـل طبيعــة ومسـتوى األعمــال واخلـدمات املقدم

ملؤسسات األخرى.. اخل.   األعمال الدولية،  وتنوع النشطات أو العالقات 
  : مثل نوعية املنتجات يف اخلدمات املقدمة.ب. طبيعة املهام والنشطات

كذلك  والطاقة املستخدمة واآلالت: مثل األجهزة، املعدات ج. مستوى التكنولوجيا املستعملة
  العمليات التكنولوجية أو تكنولوجيا املكاتب.

: مثــل هيكليــة العمــل يف نظــام اإلجراءات،املراقبــة د.التغيــريات علــى املســتوى اهليكليــة والعمليــات
  واختاذ القرار.
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ل املؤسسة مع : مثل النواحي املالية واالقتصادية، واالجتماعية،كيفية تفاع. األداء العام ملؤسسةه
تمع،  وكيف تكتسب ميزان الفرص املتجددة. ...اخل. ا، ودورها يف ا   البيئة اليت توجد 

نـه األسـاس يف أي مشـروع تغيـري، حيـث أنـه يشـكل السـلوك . البعد الشخصـيو : نستطيع اجلـزم 
غيـــري الشخصـــي إلدارة املؤسســـات ولتقنيـــات شـــؤون األفـــراد واملســـتخدمني، والـــذي حيـــدد طبيعـــة الت

التنظيمي الذي ميكن حدوثه، وما هي الفوائد الفعلية املتوقعة منه،وهذا لكون املؤسسات أوال وقبـل 
شيء أنظمة إنسـانية، وعلـى النـاس أن يفهمـوا ويكونـوا مسـتعدين وقـادرين علـى التنفيـذ، فـالتغيريات 

خفاليت تبدوا ألول وهلة تقنية حبتة أو هيكلية،    رى.سوف تؤثر عليهم بطريقة أو 
، فعلــــى النــــاس أيضــــا أن يتغــــريوا، وعلــــيهم إكتســــاب مهــــارات جديــــدة ةوإضــــافة للتغــــريات التنظيميــــ

م، ومـــواقفهم لكيفيـــة إجنـــاز  داء مهـــام جديـــد وتطـــوير اجتاهـــا واســـتيعاب معلومـــات أكثـــر، والقيـــام 
  األعمال داخل املؤسسة.

أساسيا وبدونه لن يكون هنالك تغيري فعلي، من املهم اإلقرار  تويعترب التغيري يف القيم واإلجتاها
ن هذا املتطلب ينطبق على األفراد كافة على اختالف مناصبهم الوظيفية، فعلى املدير الذي يريد 

  من مرؤوسيه وزمالئه التغيري حتضري نفسه لعملية حتليل وتعديل سلوكه وطرق عمله واجتاهاته.
أن عملية التغيري يف طبيعتها عملية غري مرغوب فيها من قبل العمال  وما جيب اإلشارة إليه هو

هول والركون للمألوف واالستقرار، فهو يعتقد أنه  فطبيعة اإلنسان تدفعه دائما إىل احلذر من ا
، فقد يرى العامل مثال أن غري جمرب على خوض عالقات جديدة وتبين أمناط سلوكية مفروضة

تطورا ميثل تعويضا تدرجييا له على مستوى منصبه، وقد يرى يف أجهزة إدخال آالت جديدة أكثر 
ته الشخصية وتفرض عليه  ا عملية بريوقراطية رقابية حتد من حر املراقبة اإللكرتونية لدوام العمل أ

  القلق والالأمن على مستوى منصبه ما يبعث فيه كثريا من ومزيدا من القيود، وه
الوقوف يف وجه هذا املشروع، كأن خيرب اآللة اليت يشتغل عليها يف ما يدفعه بصورة عفوية إىل 

  أبسط حاالت املقاومة.
حملافظــة علــى  وعليــه كــان مــن الضــروري الرتيــث والتخطــيط املســبق يف تنفيــذ مشــروع التغيــري وذلــك 
التــوازن املطلــوب بــني بيئــة العمــل مبــا حتملــه مــن ظــروف خاصــة وحتميــة إجــراء التغيــري، حــىت تتجنــب 

ت واملعوقات.ا  ملؤسسة أكرب قدر من الصعو
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  أنــواع التغييــر: -4
لتغيـــري، وذلــك حســب املعيـــار املســتخدم للتصــنيف وعليـــه  ميكــن التمييــز بـــني التصــنيفات اخلاصــة 

  يوجد:
وذلــك انطالقــا مــن مــدة الشــروع يف إحداثــه، وتلعــب  :التغــري الســريع والتغيــري التدرجيـــي -4-1

يف اختيـــار أي النـــوعني مالئمـــة، ففـــي كثـــري مـــن األحيـــان يكـــون التغيـــري  الظـــروف احمليطـــة دورا هامـــا
الســـريع مفضـــال ألصـــحاب املشـــروع، إال أن التغيـــري التـــدرجيي يكـــون أكثـــر قبـــوال ومســـاندة مقارنـــة 
لسـريع، وهــو مـا يعطيــه أكثـر فعاليــة فيمــا خيـص حتقيــق األهـداف املرجــوة، ويالحـظ كثــريا اإلعتمــاد 

جلانــب اإلنســاين داخــل املنحــني يتعلــق اعلــى التغيــري التــدرجيي  ،علــى )Heller,1999,p12(ظمــة ألمــر 
جلانـب التقـين أو التجـاري فهـي تعتمـد التغيـري اجلـذري أو السـريع لـربح  عكس احلـال عنـدما يتعلـق 

  أكثر وقت.
  كما ميكن تصنيف أنواع التغيري على حسب مصادره أو أسبابه وعليه يوجد:   -4-2
ويكــون اســتجابة ملصــادر خارجيــة ال ميكــن الــتحكم فيهــا أو الســيطرة عليهــا،ويف  :تغيــري مفــروضأ. 

هذه احلالة تكون اإلستجابة له أمـرا حتميـا مـن أجـل ضـمان البقـاء واالسـتمرار أو التطـور، وكثـريا مـا 
  يكون هذا النوع متبوعا بلوائح أو قوانني حكومية أو سياسات جديدة.

درا مـن السـلطة الداخليـة للمنظمـة، يف صـورة اختياريـة ورمبـا ويكـون صـا :تغيري إختياري متعمدب. 
  استباقية، كما ميكن أن يكون اهلدف منه هو حماولة السيطرة أو حىت الـتأثري على حميط املؤسسة.

: يعرب عن حماولة مواجهة مشكلة داخلية، غالبا ما تكون تنظيمية تتسـبب تغيري تكيفي داخليج. 
ة مثال، كما ميكـن أن خيـص هـذا النـوع املرؤوسـني، فيحـدث بنـاءا علـى يف تدين مستوى أداءه املنظم

 اقتناع شخصي منهم، وحىت بدون علم املسؤول، وعادة ما حيدث من أجل:
 العمل تتطوير بعض إجراءا  
 جعل أنشطة األداء أكثر مالئمة  
 مواجهة موقف إستثنائي  

  يتم كذلك تصنيف مشاريع التغيري على حسب درجة الشمول فهناك: -4-3
يشــــمل كــــل مصــــاحل التنظــــيم وجماالتــــه، كــــالتغيري مــــثال يف سياســــة املؤسســـــة أو  :تغيــــري شــــامل -أ

كمله.إسرتاجتيا دف دعم املشروع  ت التنظيم    ا، وهنا يتطلب األمر التغيري يف كثري من مستو
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التســويقي، كــأن تلجــأ املؤسســة إىل  التقــين جبانــب معــني كاجلانــب : يتعلــق أساســاتغيــري جزئــي -ب
إدخــال آالت جديــدة أو االعتمــاد علــى تكنولوجيــا حديثــة يف اإلنتــاج، ومــا يعــاب علــى هــذا النــوع 
األخـــري أنـــه يركـــز يف إجنـــازه علـــى جانـــب معـــني دون اجلوانـــب األخـــرى وهـــو مـــا حيـــدث حالـــة مـــن 

ــا ســلوكات جديــدة األمــر الــذي يعطــي للمشــروع الالتــوازن، فالتكنولوجيــا اجلديــدة غال بــا مــا تقــرتن 
  أكثر فعالية.

: فاملــــادي هــــو ذلــــك التغيـــري الــــذي حيــــدث يف اجلانــــب التغيـــري املــــادي والتغيــــري املعنــــوي -4-5
مثـــل اآلالت واملعــدات....اخل، يف حـــني أن التغيـــري املعنــوي فهـــو الــذي خيـــص اجلانـــب  يالتكنولــوج

وقـــد تلجـــأ بعـــض املنظمـــات إىل الرتكيـــز علـــى اجلانـــب التكنولـــوجي أو  الســـلوكي والنفســـي للعـــاملني
مــل اجلانــب النفســي والســلوكي للعــاملني، فتحــدث هنــاك فجــوة بــني مــا هــو موجــود مــن  املــادي، و

م فيصبح التغيري شكلي وغري فعال.   تكنولوجيا متقدمة، وبني سلوك العاملني واجتاها
ـــــدف حتقيقـــــــاملضــــمون والعمــــق الــــذي يستهكمــــا ميكــــن تصــــنيف التغيــــري علــــى حســــب  -4-6  هــــ

(Heller, 1999,p12):  
؛ وهـذا التغيـري ينفـذ إىل اجلـذور والقواعـد األساسـية للكيـان هيكلي عميـق املضـمونفهناك تغيري  أ.

لتــايل فإنـــه حيتـــاج إىل جهــود جبـــارة وتكـــاليف عاليــة، يســـتنفذ وقتـــا  التنظيمــي املســـتهدف تغيـــريه، و
ثــريه عميقـا، ألنــه يتعـدى الســلوك للوصـول إىل األفكــار والقــيم طـويال لتنفيــذه، وهـ ذا التغيــري يكـون 

  واالجتاهات السائدة يف املنظمة.
يكون اهلدف منه تغيري إجرائي وهـو تغيـري وقـيت ظـريف يتطلـب  ؛شكلي غري عميقتغيري ب. وهناك 

لتايل يبقى سطحيا وال ينفذ إىل عمق التنظيم.   حدث معني أو ظرف معني، و
هــذا ونشــري أنــه ميكننــا تصــنيف التغيــري إىل أشــكال أخــرى وفقــا لتــدرج التعقيــد والتشــابك أو        

وفقــا للمرحلــة الــيت تعــد تنفيــذه فيهــا، وكــذا وفــق الــزمن الــذي يســتغرقه،ولكن عمومــا اتفــق كثــري مــن 
  املفكرين على وجود نوعني أساسيني ميكن اإلمجاع عليها:
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  :أ. تغييـر خمـطط
جراء إداري يهدف إىل تعديل أو إضافة أو إحداث تغيري يف العناصر األساسية للمنظمة وفقا وهو إ

لتدبري وتقدير حمددين لكلفة التغيري ومتطلباته من جهـة، والقواعـد الـيت ميكـن احلصـول عليهـا نتيجـة 
  ). 54(السلمي، ص  أخرىهلذا التغيري من جهة 

  

  . تغيري عشوائي غري خمطط:ب
انفعالية أو ردود أفعال ملعاجلة حاالت مفاجئـة،  تبعض املنشآت واملنظمات كإجراءا تقوم به غالبا

وطارئــة كــالتغيريات يف بعــض عناصــرها نتيجــة لضــغوط خارجيــة، ممــا يســفر عنــه نتــائج غــري مطلوبــة 
  وسلبية.

علـى عـدد مـن الدراسـات السـابقة، يتضـح أن اغلـب املؤسسـات تعتمـد تغيـريا  ومـن خـالل اإلطـالع
خمططـــا مســـتمرا يتضـــمن عـــدد مـــن املشـــاريع التغرييـــة تـــتالءم فيمـــا بينهـــا نســـقيا، يف شـــكل تطـــوري 
ا التنظيميـــة وســـلوكيات أعضـــائها،  تصـــاعدي يهـــدف أساســـا إىل حتقيـــق ديناميكيـــة جممـــل مســـتو

 املؤسسـة مشـروع الشـاملة وظـاهرة اجلودة من نظام ن التعبري أن كالوميكن أن جند يف هذا السياق م
 Lucas (يندرجان ضمن هذا النوع من التغيري حيـث يهـدفان إىل حتقيـق الكفـاءة والفعاليـة للمؤسسـة 

et Boyer,1993,p31,32( 
  

 مراحــل مشــروع التغييــر: -5
تعتمد عملية التغيري أساسا على إرادة وتعبئة املوارد والطاقات الداخلية لضـمان جنـاح العمليـة،       

مج التغيـــري ميثـــل يف جـــوهره عمليـــة مســـرية (مبعـــىن أن تكـــون عمليـــة  وحتقيـــق األهـــداف املســـطرة فـــرب
رب الرتتيــب إدخــال التغيــري منظمــة) وألجــل ذلــك يتوجــب مــرور املشــروع يف تنفيــذه بعــدة مراحــل، يعتــ

  فيها هاما للغاية.
  تتضمن ثالث مراحل أساسية هي:  -إن مل تقل كلها-أغلب مشاريع التغيري  
  

  مرحلة التجريب -
  مرحلة اإلمتداد (االتساع)    -
    مرحلة التعميم  -
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ملشاريع الكربى املستمرة واليت غالبا ما تتطلب إستثمارات مهمة، وقـد طـرح يف  وهي تتعلق عموما 
العديد من املفكـرين املهتمـني منـاذج عـدة عـن تطـور مراحـل التغيـري، كـان أشـهرهم علـى هذا السياق 

 فقــــد حظــــي هــــذا النمــــوذج املقــــدم *Kurt Levin* اإلطــــالق النمــــوذج الــــذي قدمــــه كــــريت لــــيفن
ــال ،وميكـــن أن نقـــول أنـــه إذا مــا طبـــق ومراحلـــه بصـــورة ســـليمة  هتمــام أغلـــب البـــاحثني يف هـــذا ا

 ميكن أن حيقق الفعالية املطلوبة وميكن تلخيص النموذج يف الشكل اآليت:
  

  لتطور مراحل التغيري Kurt Levin): منوذج 1(شكـل                          
  
  
  
  
  
  
  

  ). 49، ص1997(حرمي، : املصدر 

  
  ):مرحلة التهيؤ: (إذابة اجلليد -5-1

وهي مرحلة إجياد األرضية املناسبة إلحداث التغيري، وذلك من خـالل اإلعـداد اجليـد لكـل الظـروف 
تـــتم هـــذه املرحلـــة علـــى أحســـن وجـــه  والعوامــل الـــيت تســـاهم يف تشـــكيل إســـرتاتيجية التـــدخل، وإن مل

لعمليـة  فسيكون من الصعب حتما الشروع يف اإلنتقـال إىل فعـل التغيـري؛ وعـادة مـا يقـوم املكلفـون 
إلضـاف  ةمبحاولة إظهار جممل مساوئ التنظيم وعيوبه لفـرض واقـع جديـد يتمثـل يف ضـرورة التغيـري، 
 لإىل تكثيــف جممــوع اإلتصـــاالت داخــل التنظــيم، مـــع حماولــة حتســني العالقـــات بــني أفــراده، وعوامـــ

يئة األرض مج التغيري.أخرى تعد ضرورية من أجل    ية املناسبة للشروع يف بر
  
 

  

يدـة الجلـإذاب  

حلاجة لل - تغيري إجتاه الشعور   

تقليص املقاومة للتغيري -   

ىـة األولـالمرحل  

 التغييــر 

  تغيري الناس و األعمال -

تغيري البناء التنظيمي -   

تغيري التقنيات -   

الثانيـةة ـالمرحل  

 إعـادة التجميــد

  تعزيز النتائج  -

تقييم النتائج  -   

إجـراء تعديالت بناءة -   

الثالثـة ة ـالمرحل  
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  مرحلة التغيري: -5-2
بعد اإلنتهاء من توفري جممل الظروف املسـاعدة علـى إحـداث التغيـري، تبـدأ مرحلـة الشـروع يف تنفيـذ 
ت املؤسسـة (العنصـر البشـري، املهـام، اهليكــل  اسـرتاتيجية التغيـري، مـن خـالل تسـخري خمتلــف إمكـا

لدرجــة األوىل التنظيمــي، العنصــر ال تكنولــوجي)، والبــد مــن مالحظــة أن جنــاح هــذه اخلطــة يعتمــد 
إىل ضـرورة   )Levin(على مدى جناح املرحلة السابقة وتوفري احلوافز املناسبة لذلك،  ويشري ليفـني 

التغيــــري  عــــدم الــــدخول يف هــــذه املرحلــــة بســــرعة، وأخــــذ الوقــــت املطلــــوب واســــتخدام إســــرتاتيجيات
فالعمليــة مســرية بدقــة، يعــين أن تكــون  .املناســبة، وذلــك لتجنــب حــدوث مقاومــة مــن قبــل العــاملني

  .)  Drucker, 1999,p87(منظمة للغاية 
  

  مرحلة االستقرار (إعادة التجميد): -5-3
  

نة هي آخر مرحلة من مراحل التغيري التنظيمي يعمل فيها على إجياد نوع من التثبيت لألوضاع الراه
ـــة خلـــق الظـــروف املناســـبة  ـــائج احملصـــل عليهـــا واألهـــداف احملققـــة، مـــع حماول واإلســـتقرار، جلميـــع النت
إلضـافة إىل  ستخدام احلوافز واملكافآت املادية  لالستمرار يف الوضع احلايل واحملافظة عليه، وذلك 

أن  دج التغيــري، واألكيــاألمــر الــذي يســاعد علــى تقيــيم نتــائ ،تقــدمي املعلومــات املرتــدة خلــرباء التغيــري
حدوث أي خلل يف هذه املرحلة يؤدي إىل التخلـي إىل مـا توصـل إليـه مـن تغيـري، أو إمهالـه بسـهولة 

  مما يعين فشل املشروع، وعدم حتقيق أهدافه.
  كما يستند هذا النموذج على بعض االفرتاضات منها:

اإلجتاهـــات والســـلوكات إن اهلـــدف مـــن تقنيـــة التغيـــري هـــو تعلـــم مهـــارات جديـــدة، أو تغيـــري  -
  القدمية.

  البد من توفر الرغبة يف التغيري لدى اإلدارة والعاملني. -
م  - لتــــايل البــــد مــــن تغيــــري اجتاهـــــا إن العــــاملني هــــم احملــــور األساســــي يف عمليــــة التغيــــري، و

م.   وسلوكا
خذ يف اإلعتبار أن التغيري يقاوم من قبل األفراد  -  ). 49، ص1997(حرمي،البد أن 

يوضـــح الشـــكل املــــوايل العالقـــة بـــني تغيــــري النـــاس والتغيـــري التنظيمــــي، حيـــث يوجـــد أربــــع كمـــا 
ت من التغيري كما هـو مبيـن:   مستو

  التغيري يف املعرفة .1
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 التغيري يف املوقف .2
 التغيري يف سلوك األفراد .3
موعات أو املؤسسة ككل .4  التغيري يف سلوك ا

  

 

  ري األفراد والتغري التنظيمي: العالقة بني تغ )2(شكل                   
 
  
  
  
  
  
  
  
  

كثـري مـن املفكـرين، رمبـا كانــت   هـذا ال مينـع مـن وجـود منــاذج أخـرى ملراحـل مشـروع التغيـري إعتمــدها
لنمــوذج الســابق، علــى غــرار النمــوذج الــذي إعتمــده   لــورنس ولــورشأكثــر مشــوال وتفصــيال مقارنــة 

  :)381-379،ص2000(الشماع ،والذي يتضمن من خالله مشروع التغيري على أربع مراحل هي 
  مرحلة التشخيص 
 مرحلة التخطيط 
 مرحلة التنفيذ 
 مرحلة التقييم 

 

 Hell Riegel(هيـل ريغـل وسـلوكوم كمـا أورد مصـطفى أمحـد تركـي النمـوذج الـذي تبنـاه كـل مـن 

et slocum( :والذي يتكون من ست خطوات على النحو التايل  
  

فقـــــد يكـــــون البيئـــــة اخلارجيـــــة أو هيكـــــل املنظمـــــة وعالقـــــات الســـــلطة    معرفـــــة مصـــــادر التغيـــــري، -1
ا، كما قد يكون املناخ    ي.تنظيمالواإلتصال 

 سلوك المجموعــات

 سلوك األفـــراد

 المواقــــف 

ــةـالمعرفـ  
قالوقت المستغر  

 درجة الصعوبة
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  تقدير احلاجة إىل التغيري يف املنظمة. -2
  تشخيص مشكالت املنظمة. -3
  التعرف على مصادر مقاومة التغيري -4
  ختطيط اجلهود الالزمة للتغيري -5
  )368، ص،1985(تركي،وضع إسرتاتيجيات للتغيري -6

 Rankel et Schumuch( رانكـل وشـوموش اه كـل مــننـوقـد أورد سـعيد الغامـدي منوذجـا تب

  منوذج حيتوي على أربع مراحل هي: )1974
  مرحلة البدء 
  مرحلة التحول 
  مرحلة الصيانة أو املؤسسية 
  ).43،ص1993(الغامدي، األثرمرحلة  

  

أخريا ميكننا احلصول على منوذج أكثر شيوعا واستخداما، فيه كثري من التفصيل والشـمولية يتضـمن 
  :) 112، ص1995رمضان،بدر (أربع مراحل هي 

  

  مرحلة اإلعداد للتغيري: أ)
 .حتديد احلاجة للتغري  
 .تشخيص الوضع احلايل وحتديد املشاكل  
 .حتديد التنظيم الذي يقود التغيري  
 .حتديد أسباب مقاومة التغيري والتفكري يف كيفية عالجها  
 .إقناع األفراد بضرورة التغيري  

  

  :مرحلة التخطيط للتغيري ب)
وأهدافـه، وحتديـد الـزمن الـذي يـتم فيـه االنتهـاء مـن التغيـري وتوزيـع    ويتم خالهلا حتديد جماالت التغيري 

  املهام على اجلهة املنفذة، إىل غري ذلك من متطلبات املشروع.
  

  : وفيها:مرحلة تنفيذ خطة التغيري ج)
 .شرح الربامج للعاملني  
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 .جتريب املشروع على نطاق ضيق  
 .تنفيذ التغيري على نطاق اخلطة املوضوعة  
  التغيري.تدعيم  
 .املتابعة والتوجيه  

  مرحلة تقييم التغيري: د)
وفيها يتم التأكد من مدى حتقيق األهداف املوضوعة واملسطرة من خالل الشروع يف التغيـري ومعرفـة 

عتبار أن التغيري عملية مستمرة  أسباب الفشل إن وجدت، لالستفادة منها مستقبال، 
  

  :ومداخلهخصـائص التغيري  -6
التغيري مبجموعة مـن امليـزات واخلصـائص والـيت تعطيـه صـبغة املشـروع، وهـي خصـائص يتميز مشروع 

  نوجزها يف نقاط أساسية أمهها:
 

 التغيري عملية شاملة: -6-1
مج التغيـري املعتمـد مـن قبـل أي منظمـة بكـل  لشمولية املعىن اللغـوي لـه، وهـو أن خيـتص بـر يقصد 

ت التنظيم، فال ميكن التعامل معها كل على حدى، واألصـح أن ينظـر إليهـا كوحـدة  عناصر ومكو
مج التغيــري أكثــر فعاليــة وجناعــة علــى مســتوى حتقيــق األهــداف، مــن  ومتكاملــة، وهــ مــا يكســب بــر

وعالقــات العمــل، وكــذا خمتلــف اهلياكــل التنظيميــة  ةخــالل اســتهدافه لكافــة القــوى العاملــة، وأنظمــ
ا،فاألكيــد أن أي تغيـــري ميـــس جانــب مـــن جوانـــب املؤسســة يـــؤثر ولـــو واللــوائح والقـــوانني املعمـــول 

ت التنظيم.   بشكل غري مباشر على أغلب مستو
  التغيري عمل خمطط: -6-2

مج أكـــرب نســـب  مج التغيـــري مـــن بـــني أهـــم اخلصـــائص الـــيت تعطـــي للـــرب يعـــد التخطـــيط املســـبق لـــرب
يف التخطـيط كانـت النتـائج عاليـة، فالبـد لتحقيق األهداف املتوخاة منه،وكلما توفر عنصـر املشـاركة 

قيـل الشـروع يف أي خطـوة تغيرييــة أن نعـاين الوضـع الراهن،ونرصــد أهـم السـلبيات واملشــاكل،لنحدد 
  أشكال التدخل املناسبة،وهي النقطة اليت متيزه عن التخطيط العشوائي أو التلقائي.

  التغيري عملية مستمرة: -6-3
غــري الظـاهرة الوحيـدة ولعلـه  -إن مل يكـن أمههـا -ملنـا املعاصــريعـد التغيـري مـن السـمات األساسـية لعا

ســتمرار، ونرتصــده علــى الــدوام؛ ومــن جهــة أخــرى حيــتم علــى امل عرضــة للــزوال، وهــو جيعلنــا نتوقعــه 
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حداثـه يف فــرتة  اإلداريـني والعمـال علـى حـد ســواء لتهيـأة الظـروف املناسـبة للتغيــري، وعـدم اإلكتفـاء 
  امل الزمن، بل هو عملية مستمرة،حىت ولو من حولنا.حمددة، فهو اليرتبط بع

  

 التغيري مسؤولية إدارية: -6-4
ت العليــــا يف التنظــــيم، مــــع عــــدم إعفــــاء خمتلــــف  ملســــتو ــــادة التغيــــري  عــــادة مــــا تــــرتبط مســــؤولية قي

ت األخرى من مسؤولية اإلحداث أو اإلسـتجابة والتكيـف علـى األقـل، فـإن مل تكـن اإلدارة  املستو
لتنفيذ الفعلي، فهي علـى األقـل تتخـذ القـرار النهـائي، وتعمـل علـى مسـاندته يف  العليا هي القائمة 

ومــع أن مســؤولية التغيــري مجاعيــة داخــل املؤسســة، إال أنــه غالبــا مــا تســند بــرامج ، املراحــل املختلفــة 
خمتص أو جهـاز معـني داخـل املؤسسـة ليقـوم بـدور عنصـر التغيري يف املؤسسات الكربى إىل شخص 

 التغيري.
 

دف إىل حتسني فعالية التنظيم: -6-5   عملية التغيري 
ـــدف جممـــل بـــرامج التغيـــري إن مل نقـــل كلهـــا إىل حتقيـــق الفعاليـــة التنظيميـــة مـــن خـــالل الوصـــول إىل 

جية أو إجرائيـة أو حـىت األهداف املسطرة مسبقا، على اختالف هذه األهـداف سـواء كانـت اسـرتتي
  تشغيلية.

ـــة حتقيـــق  وممـــا ال شـــك فيـــه أن هـــذا العامـــل األخـــري يعـــد أهـــم خصـــائص التغيـــري التنظيمـــي، فمحاول
ييــدا مـن طــرف عناصــر  الفعاليـة التنظيميــة هــي مـا قــد يعطــي ملشـروع التغيــري أكثــر مصـداقية وأكثــر 

  التنظيم.
ظــي موضــوع جمــاالت ُ الهتمــام مــن قبــل املهتمــني مبجــال التغيــري التغيــري بكثــري مــن ا ومــداخل كمــا ح

التنظيمي فيمكن ملشروع التغيري أن يشتمل على جانب واحد، كما ميكنه أن يتضـمن عـدة مـداخل 
  نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:

  
  
  

  املدخل اإلسرتاتيجي: -6-6
الفرعيـة، والوظيفيـة ومبـا  وفيه يكون التغيري على مستوى إسرتاتيجية املؤسسة مبـا فيهـا اإلسـرتاتيجيات

أن اإلســرتاتيجية عبـــارة عــن جمموعـــة القــرارات املتعلقـــة بتخصــيص املـــوارد والوســائل الالزمـــة لتحقيـــق 
أهــداف حمــددة علــى املــدى البعيــد، فــإن التغيــري ميكــن أن يشــمل حــىت اإلســرتاجتية الكليــة للمنظمــة، 
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نظمـــة املتعلقـــة بعمليـــة ختصـــيص املـــوارد،  وعليـــه يكـــون التغيـــري اإلســـرتاتيجي هـــو التغيـــري يف قـــرارات امل
  وأيضا تغيري األهداف املسطرة.

 313، ص1999حسـن،راويـة (ة ملنتجات حديثة، أو دخول أسواق جديدةومن أمثلة هذا التغيري تقدمي املنظم

ملدخل الوظيفي، وهو يعرب عـن القـيم العامـة للمؤسسـة الـيت كما يطلق على هذا ، ) املدخل أحيا 
قــي املؤسســات، يعــرب كــذلك عــن رســالتها وإســرتاتيجيتها، وأهــدافها الكليــة والفرعيـــة،  مييزهــا عــن 
ويكــون التغيــري يف فلســفة املؤسســة ضــرور نتيجــة لتغــري الرســالة واألهــداف واإلســرتاجتيات، وبشــكل 

دة تطــوير املــوارد وترشــيد اســـتخدامها مبــا يســهم يف حتســني بلــوغ أهــداف جديـــدة، مســتقل هــو إعــا
دة اإلنتاجيــة، ومــن الطبيعــي أن التغيــري الــوظيفي يرتتــب عليــه  وختفــيض الكلفــة وحتســني اجلــودة أو ز

بعــة يف األهــداف املتفرعــة عــن الرســالة واملرتمجــة هلــا،  ومــن مث يف اإلســرتاجتيا عتبارهــا  تتغيــريات 
  اهج  تُتبع لبلوغ األهداف.من

  

  املدخـل اإلنساين: -6-7
ــــه العمليــــة  ــــذي ترتكــــز علي يشــــكل اجلانــــب اإلنســــاين أو البشــــري يف املنظمــــة العنصــــر األساســــي ال
اإلنتاجيــة، وكـــذا الشــأن فيمـــا خيـــص مشــروع التغيـــري فهـــو احملــرك الرئيســـي لـــه،  حيــث يتوقـــف جنـــاح 

م وعليـــه فقـــد ركـــز الكثـــري مـــن املفكـــرين علـــى املشـــروع مـــن عدمـــه علـــى درجـــة قبـــول األفـــراد وتعـــ او
ال البشري للمنظمة وذلك من خالل شكلني أساسني مها:   إحداث التغيري من خالل ا

الستغناء عن بعضهم وإحالل غريهم يف مناصبهم. -أ   تغيري العاملني 
م وتعـديل أمنـاط وسـلوكا -ب م وتنمية قـدرا عـن طريـق  متغيري نوعي؛ من خالل الرفع من مهارا

  ). 258، ص،1998(السلمي،برامج تدريب أو تطبيق قواعد املكافآت واجلزاءات التنظيمية
لتنميــة اإلداريــة، كمــ ميكــن تغيــري  اويطلــق علــى هــذا النــوع مــن التغيــري يف جمــال الدراســات اإلداريــة 

دة   ـــدف ز ملؤسســـة مـــن خـــالل االتصـــال وحـــل املشـــاكل وذلـــك  اجتاهـــات وســـلوكيات العـــاملني 
  ) 64، ص،2003(العطية،كفاءة وفعالية املنظمة

  

  املدخل اهليكلي: -6-8
وهو كما يظهر من خـالل اإلسـم، عمليـة التغيـري الـيت تـتم علـى مسـتوى اهليكـل التنظيمـي للمؤسسـة 

نــه  مبــا فيهــا اهلياكــل ــرف اهليكــل التنظيمــي  ّ ت «املتفرعــة عنــه، ويع اإلطــار املؤســس الواضــح ملكـــو
ت الـــــيت تنـــــدرج عليهـــــا  املنظمـــــة ومـــــا تضـــــعه مـــــن األقســـــام والفـــــروع الـــــيت تتبعهـــــا واحملـــــدد للمســـــتو
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ت  ــــــا واملســــــتو ــــــيت تــــــنهض  ــــــيت ينبغــــــي أن تتفاعــــــل عــــــن طريقهــــــا، ولألنشــــــطة ال ولالتصــــــاالت ال
  .) 19، ص،1998(الكبيسي،» اوالصالحيات اليت تعطى هل

أساســـا مـــن جمموعـــة مـــن العناصـــر، منهـــا نطـــاق اإلدارة، تصـــميم العمـــل  يويتكـــون اهليكـــل التنظيمـــ
والتخصـص، التفــويض، التكـوين التنظيمــي؛ ومـن مث فــإن أي تغيـري علــى مسـتوى عناصــره يــدخل يف 

نظيمــي قــد تــتم مــن خــالل يــرى الســلمي أن عمليــة التغيــري يف اهليكــل الت اجمــال التغيــري اهليكلــي، كمــ
إعــادة توزيــع اإلختصاصــات وجتميــع الوظــائف، وإعــادة تصــميم خطــوط اإلتصــاالت وقنــوات تــدفق 

ــــة والالرمسيــــة  الســــلطة واملســــؤولية كمــــا ميكــــن أن يشــــمل مصــــادر إختــــاذ القــــرارات، درجــــة الرمسي
)Brilman,2000,p363 ( 
  

  املدخل التكنولوجي: -6-9
(التقنية) وهي تعرب عن أنواع املعرفة الفنيـة والعمليـة والتطبيقيـة الـيت التكنولوجيا مصطلح معرب يعين 

ـــــ ـــــوفري الوســـــائل واملعـــــدات واآلالت واألجهـــــزة امليكانيكي ـــــة ذات  ةميكـــــن أن تســـــهم يف ت واإللكرتوني
  الكفاءة العالية واألداء األفضل، مما يوفر على اإلنسان جهده ووقته، وحيقق للمنظمات أهدافها.

يري التكنولـوجي قـد يشـتمل جوانـب عـدة يف املنظمـة تتمثـل خاصـة يف وسـائل اإلنتـاج  وعليه فإن التغ
ت...) طــرق املعـامالت اإلداريــة  طـرق اإلنتـاج، وســائل وآليـات االتصــال داخـل املؤسســة (األنـرتا

، هـذه -التجارة اإللكرتونيـة-واملالية (التحويالت النقدية، الصفقات التجارية عرب شبكة اإلنرتنت) 
االت مثل تقدمي برامج التعليم والتدريب الشب   ) 220، ص2002(الدراركة،كة اليت ختدم مجيع ا

كثــريا مــا يــتم الرتكيــز علــى التكنولوجيــا كمــدخل ألحــداث التغيــري مــن خــالل إعــادة تركيــب وتــدفق 
العمـــل وأســـاليبه وطرقـــه، أو الوســـائل املســـتخدمة يف ذلـــك فالعوامـــل التنافســـية فرضـــت علـــى وكـــالء 

ري إبتــداع معــدات ووســائل وأســاليب عمــل جديــدة متكــنهم مــن إحــراز الســبق علــى غــريهم مــن التغيــ
  ). 349،ص2003(العطية،املنظمات املنافسة

  

ت  عموما تعتـرب نقطـة الـدخول للتغيـري فعـل التغيـري االبتـدائي ولديـه عـدة مؤشـرات علـى كـل املسـتو
قي جوانب املؤسسة مما يعين  را متتالية على  ت يكون على مستويني:ولديه أ   أن تفاعل املكو

  

قي جوانب املؤسسة. التغيري يف ميدان معني: -أ  را حساسة غالبا ما تقاس على    حيدث أ
مكـــان التغيـــري يف ميـــدان معـــني أن حيقـــق التحســـيس بضـــرورة إدخـــال تغـــريات أخـــرى مكملـــة  -ب

 لباقي امليادين.
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  مقــاومة التغييــر: -7
نـــه:  )1990(يعـــرف حلـــواين  ألوضـــاع اإلداريـــة الســـائدةمتســـك أفـــراد ال«مقاومـــة التغيـــري   تنظـــيم 

لسـلوك الـوظيفي الـذي تعـودوا عليـه، وحيـاولون مق ومـة التغيـري وبشـدة خلشـيتهم اوميلهم إىل اإللتزام 
 )59(ص» أخرىاإلنتقال إىل أوضاع 

هـــذا وتعـــد مقاومـــة التغيـــري أهـــم املشـــاكل الـــيت توجـــه مشـــروع التطـــوير، وهـــو مـــا اتفـــق حولـــه أغلـــب 
ّف حـرمي  ـا: )1997(الباحثني يف املوضوع، وقـد عـر اسـتجابة عاطفيـة، سـلوكية  «مقاومـة التغيـري 

وهـي تعـين أي سـلوك أو تصـرف هدفـه  ،) 384(ص» اجتاه خطر حقيقي يهدد أسـلوب العمـل احلـايل 
لــة اإلبقــاء واحملافظــة علــى الوضــع القــائم، عنــد حماولــة الضــغط لتغيــريه أو هــو الرســالة الــيت تنقلهــا حماو 

  املنظمة أو أعضائها لآلخرين حول رؤيتهم للتغيري.
فاملقاومـــة إذن متثـــل عمليـــة رفـــض تقبـــل اجلديـــد يف املنظمـــة مـــن قبـــل عناصـــر داخلهـــا نظـــرا ألســـباب 

ر،  وتظهـــر مقاومـــة العـــاملني ملشـــروع التغيـــري يف عـــدة شخصـــية أو تنظيميـــة خمتلفـــة مـــن عنصـــر آلخـــ
  أشكال لعل أخطرها املقاومة السلبية والعدوانية منها كذلك:

 .عدم اإللتزام بقواعد وإجراءات العمل  
 .كثرة الشكاوي والتذمر  
 .مهامجة املقرتحات واألفكار اجلديدة واإلنتقاد بطريقة سلبية  
 ل   تغيري.عدم املشاركة يف األنشطة املتعلقة 
 .إنتشار اإلشاعات  
 .إرتفاع نسب الغياب بدون سبب  
 .إخنفاض معدل اإلنتاجية  
 دة الصراعات التنظيمية   )197،ص1997رمضان،القذايف (ز
 .تقليل األفراد من أمهية احلاجة إىل التغيري  
 قناعهم أن الوضع احلايل أحسن من حماولة التغيري  حماولة التأثري على اآلخرين 
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  مقاومة التغيري التنظيمي:أسباب  -7-1
ألفــراد إىل حماولــة عرقلــة ومقاومــة مشــروع التغيــري،  ميكننــا أن نصــنفها   هنــاك عوامــل عديــدة تــدفع 

  كاآليت:
  :عوامل شخصية )أ

لفرد العامل كمستوى إدراكه لفكرة التغيري،  مبعـىن نظرتـه إىل أي وضـع  وهي أسباب تتعلق أساسا 
اإلختيـاري، وهـذا اإلدراك مـن الصـعب تغيـريه، إذا كانـت إجتاهـات  أو موقف اليت تستند إىل إدراكه

الفـرد أصـال ســلبية اجتـاه التنظــيم، يضـاف إىل ذلــك قلـة الفهـم والثقــة يف حمتـوى العمليــة واخلـوف مــن 
نتائج هذا التغيري كفقدان اإلعتبار والسلطة، وكذا عدم الثقة يف األشـخاص القـائمني علـى العمليـة، 

طبيعة اإلنسان اليت متيـل إىل اإلسـتقرار والثبـات وكلهـا عوامـل تـتلخص يف اجتـاه يضاف إىل هذا كله 
  الفرد لتغليب املصلحة الشخصية على مصلحة التنظيم.

  )95،96،ص1996(اتكنسون، اعيــة:عوامــل إجتم )ب
  تتلخص يف:

 . الرغبة يف اإلبقاء على  العالقات القائمة  
 بني أفراد التنظيم. الوالء والتضامن اإلجتماعي  
 .حاجة الفرد دوما إىل عالقات إجتماعية مستقرة  
 .عدم التوافق مع القيم اإلجتماعية 

  

  عوامل تنظيمية موضوعية:)ج
التنظيمــي املناســب حتقيقــه، فعــدم  تعــين ختــوف العــاملني مــن أن التغيــري املقــرتح ال يقابلــه اإلســتعداد

وضـــوح اإلجـــراءات والتعليمـــات واألمـــور الفنيـــة لكافـــة املشـــاركني يف املشـــروع يشـــعرهم بعـــدم اجلديـــة 
يضاف إىل ذلك سوء الفهم بني العاملني ورؤسائهم حول حمتوى وتفاصيل خطة التطوير التنظيمـي، 

ســتلزم معرفـــة ومهــارات جديــدة غــري الـــيت وكــذا التكــاليف املرتفعــة للمشــروع، هـــذا إذا كــان التغيــري ي
حيوزها الفرد حاليا،  فإنه حيس كأن ما تكبده مـن نفقـات مل يعطـي العائـد املطلـوب، كمـا أن التغيـري  

 ). 218، ص1994عامر،سعد بن (كثريا ما يفرض أعباء وضغوط عمل كبرية
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  عوامل إجرائية تنسيقية: )د
واملتطلبــــات الفنيــــة الالزمــــة لتحقيقـــه، وهــــو مــــا يتطلــــب للتغيـــري جمموعــــة مــــن اخلطــــوات والتعليمـــات 

وضـــوحا يف اإلجـــراءات والتعليمـــات لكـــل املشـــاركني يف عمليـــة تنفيـــذه، وأن يكـــون كـــل عضـــو مـــن 
ـــأثرين واملنفـــذين علـــى علـــم مبـــا هـــو مطلـــوب مـــنهم، كـــذل ضـــعف مســـتوى اإلتصـــال  كاألعضـــاء املت

ا يســبب ســوء فهــم للمشــروع، وعــدم اإلدراك والتنســيق بــني القــائمني علــى التغيــري واملنفــذين لــه، ممــ
  الكايف ألهدافه ومقاصده.  األمر الذي يؤدي إىل مقاومته من قبل العمال.

  

ـا، ولكنهـا تتعـزز مـن خـالل اخلـربة  عموما جنـد أن أسـباب املقاومـة هلـا جـذور يف الطبيعـة البشـرية ذا
الذين لديهم خربات واسعة يف تغـريات  (مثل اإلجيابيات والسلبيات لنتائج التغيريات القدمية).األفراد

غـــري الزمـــة (مـثــل إعـــادة التنظـــيم املتكـــرر و عـــدمي الفائـــدة)، أو الـــذين يقاومونـــه بســـبب مصــــاحلهم 
  الشخصية.

ويعتــرب ذلــك مهمــا حيــث أن مســببات املشــكالت ينــتج عنهــا مقاومــة التغيــري، وتكــون عــادة مرتبطــة 
ا اجلديــدة،  أو الظــروف التنظيميــة الــيت تــؤثر مــع عوامــل أخــرى مثــل اإلختيــار الضــعيف للتكنولوجيــ

ـــا ويف مثـــل هـــذه احلـــاالت تكـــون مقاومـــة التغيـــري ببســـاطة عرضـــية فيجـــب إكتشـــاف  علـــى تطبيقا
ا وإزالتهــا، ولســوء احلــظ فــإن هــؤالء األكثــر حاجــة للتغبــري هــم األكثــر مقاومــة لــه، وهــو مــا  مســببا

تمعات كما ين موعات واملؤسسات وا   طبق على األفراد.ينطبق على ا
لكن وعلى الـرغم مـن الصـورة السـلبية الـيت تتخـذها املقاومـة إال أن هلاتـه األخـرية نقـاط إجيابيـة ميكـن 

  :)61،ص1990(حلواين،أن يكون هلا احلسم يف جناح مشروع التغيري مثل
 .الضغط على اإلدارة العليا لتوضيح األهداف والنتائج املتوقعة  
 لضـعف داخـل املنظمـة كانعـدام قنـوات اإلتصـال وهشاشـتها الكشف عن الكثـري مـن نقـاط ا

ـــــات إختـــــاذ القـــــرارات وإســـــرتاتيجيات إدارة األزمـــــات، وهـــــو مـــــا يـــــدعو إىل املســـــارعة  وعملي
 لتصحيحها.

 .التعرف على مدى إشراك األطراف املهمة يف عملية التغيري 
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 مواجهـة املقـاومـة: -7-2
ا -يف مقابــل هــذه املقاومــة  يتوجــب علــى اإلدارة إعــداد إســرتاتيجية مناســبة  -وعلــى اخــتالف حــد

  وخلصها يف النقاط التالية: ألساليب املواجهة، )1979كوتر(تعرض ملواجهتها وقد 
 .التعليم، التدريب و اإلتصاالت  
 .املشاركة والتفعيل 
 .التيسري والدعم 
 .التفاوض واإلتفاق 
 اركة البديلة.املعاجلة واملش 
  

  وهي عموما تصنف حسب طبيعتها إىل أربع إسرتاتيجيات أساسية هي:
ــا جممــوع التــدابري املانعــة لظهــور املقاومــة واحلــد مــن أســـباب  :اإلســرتاتيجية اإلحتوائيــة  )أ يقصــد 

 ظهورها و تنقسم إىل قسمني:
ايـة األمـ هاإلتصال والتثقيف مـن خـالل التوعيـة الكافيـة ملـزا التغيـري واهلـدف منـ -1 ر علـى أنـه يف 

مصاحل العاملني فيها واإلجابـة علـى كافـة األسـئلة و اإلسـتفهامات  حتقيق ملصلحة املنظمة، و من مث
  ) Heller, 1999, p39(حول حيثيات املشروع وزرع الثقة يف نفوس العمال 

املناسـب إلجـراء  و كسب ثقة التنظيمات النقابية مع توفري احلوافز املاديـة واملعنويـة لتهيئـة اجلـو  -2
  التغيري.

  إسرتاتيجية املشاركة واإلقناع: -ب 
ـــا عمليـــة التغيـــري فـــإن ذلـــك يســـاعد يف تســـيري  عنـــد مشـــاركة العـــاملني يف خمتلـــف املراحـــل الـــيت متـــر 
دة يف التــزام عناصــر التنظــيم بعمليــة التغيــري بوصــفه هــدفا  العمليــة والتقليــل مــن حجــم املقاومــة،  والــز

هدافه والتعرف علـى أساسيا مشرتكا،  فبإشراك األفراد يف عملية التخطيط للتغيري،  ورمبا يف حتديد أ
لنســـبة هلـــم وملؤسســـتهم،  مـــع  مهيـــة وضـــرورة التغيـــري  م بشـــأن تنفيـــذه يشـــعرهم  م واقرتاحـــا تصـــورا
مالحظة أن هذه اإلسرتاتيجية تتناسب خاصة مع برامج التغيري طويلة األمد حني حتتاج إىل خمتلـف 

  اجلهود واإلمكانيات.
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  إسرتاتيجية التمويه واملراوغة: -ج
ىل هــذه اإلســرتاتيجية عنــد ظهــور معارضــة ومقاومــة شــديدتني مــن خــالل اســتعمال األســلوب يلجــأ إ

الــدفاعي، اإلقنــاع الســابق ألوانــه، النقــد واإلنكــار للمقاومــة، إســداء النصــح لألفــراد مبــا جيــب فعلــه، 
اإلكثــار مــن احلــوافز املاديــة خاصـــة، وحماولــة التقــرب أكثــر مـــن األفــراد واإلســتماع إلــيهم والتفـــاوض 

  معهم.
  

  إستـراجتية القـوة واإلكـراه: -د
ـدف إىل تنفيـذ  دف هذه اإلسرتاتيجية إىل فـرض عمليـة التغيـري مـن خـالل القيـام بعـدة خطـوات 
ـدف إىل  التغيري والتطوير دون إعتبار للمواجهة مـن قبـل العـاملني، فهـي ليسـت إسـرتاتيجية سـابقة 

ملوقــف الــذي متــر فيــه عمليــة التغيــري. ميكننــا توضـــيح احلــد مــن مقاومــة التغيــري وإمنــا هــدفها معاجلــة ا
ه.   خمتلف أساليب مواجهة املقاومة يف اجلدول املبني أد

  

  ): أساليب مواجهة مقاومة التغيري03جـــدول رقم (
  العيوب  املميزات  املواقف اليت تستخدم فيها  األسلوب

  التعليم والتبليغ
املعلومات أو عندما تكـون  حينما التتوفر

  املعلومات قليلة غري دقيقة
م  لتغيــــــري فــــــإ حاملـــــــا يقتنــــــع النــــــاس 

  سيساعدون يف ذلك
تســـــتغرق وقتـــــا طـــــويال خصوصـــــا إذا  

  كان عدد األفراد كبريا

املشاركة يف اإلدارة 
  وصياغة التغيري

لتغيــري كــ  لعنــدما التتــوفر عنــد املبــادرين 
ـــــــــا لتخطـــــــــيط  املعلومـــــــــات الـــــــــيت حيتاجو
التغيـــــــري، ويكـــــــون لآلخــــــــرين قـــــــوة كبــــــــرية 

  للمقاومة

ســـــيكون املشـــــاركون ملتـــــزمني بتنفيـــــذ 
التغيــــــــــري، وســــــــــيتم اإلســــــــــتفادة مــــــــــن 

  معلومات األفراد

من املمكن أن يكـون مضـيع للوقـت 
خصوصـــــــــــــــا إذا قــــــــــــــــام املشــــــــــــــــاركون 
  بتخطيط تغيري ال يتالءم مع احلاجة

  
  التسهيل والدعم

  
املواقــــف الــــيت يقــــاوم النــــاس فيهــــا التغيــــري 

  بسبب مشكالت التغيري
  

يســــــتخدم عنــــــدما اليوجــــــد أســــــلوب 
أفضـــــل ملعاجلـــــة مشـــــكالت التكيـــــف 
لتغيـري إىل  ومىت إطمأن املسـتهدفون 
جديـــة الوعـــد وكفايــــة الـــدعم تقــــل أو 

  تتالشى املقاومة

خـــــذ وقتـــــا أطـــــول  مـــــن املمكـــــن أن 
  وهذا مكلف مع احتمال فشله

  
  التفاوض واإلتفاق

عندما يتعرض شخص أو مجاعة 
للخسارة من جراء التغيري ويكون هلذه 

  اجلماعة قوى املقاومة
  

طريقة سهلة نسبيا لتفادي أكرب قدر 
  من املقاومة

مكلف خاصة يف احلاالت اليت 
يتجه فيها اآلخرون إىل تفاوض 

  للمواكبة واملسايرة
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املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورة 
  واإلستقطاب

عنـــدما تفشـــل الوســـائل األخـــرى أوتكـــون 
  عالية الكلفة

ممكـــــــن أن يكـــــــون حـــــــال عامـــــــا غـــــــري 
مكلــــــف نســــــبيا ملشــــــكالت مقاومــــــة 

  التغيري

حيــــــــــدث مشــــــــــكالت يف املســـــــــــتقبل 
ــــم مســــتغلون  عنــــدما حيــــس النــــاس أ

ملناورة م مستهدفون    وأ
ــــب الصــــريح  الرتهي

  أو الضمين
عندما تكون هناك حاجة لإلسراع 

لألشخاص الذين يسعون  لتغيري،وتتوفر
  واسعة ومركز تنظيمي مؤثر ةللتغيري سلط

سريع وميكن من التغلب على أي 
نوع من أنواع املقاومة ويتيح ردع 

  مقاومني آخرين

أسلوب حتفه املخاطر إذا ما أدى 
رة  الناس على من يبادر إىل إ
تفقد اإلدارة كفاءات  لتغيري وقد

  بشرية مؤثرة
 44، ص1997: السحيم، املصدر

  
  

  التطـويـر التنظيمــي: -8
هتمام علماء السلوك التنظيمي والباحثني يف جمال تسيري التنظيمات على  حظي موضوع التطوير 
لغة،سيما وقد ازدادت حدة املنافسة بني خمتلف املنظمات  اخلصوص ملا للموضوع من أمهية 

ير على الدوام من أجل البقاء الراهن يفرض التجديد والتطو  الناشطة يف نفس البيئة،  فالوقت
ت  واالستمرار، ومن البديهي عند تناول موضوع التطوير التنظيمي الوقوف على خمتلف النظر

  ملوضوع.اواألدبيات اليت عاجلت 
تغيـري ملمـوس يف الـنمط  عمليـة«إن أساس مدخل التطوير التنظيمـي الـذي يعـين يف ابسـط معانيـه:

الســلوكي للعــاملني، وإحــداث تغيــري جــذري يف الســلوك التنظيمــي ليتوافــق مــع متطلبــات منــاخ 
وبيئــــة التنظــــيم الداخليــــة واخلارجيــــة وإن احملصــــلة النهائيــــة لتغيــــري ســــلوك التنظــــيم هــــي تطــــويره 

  ) 56، ص1995(ويلسون،» وتنميته

  

املفكــرين والبــاحثني يف جمــال إدارة التنظيمــات فهــو لطاملــا شــكل مفهــوم التطــوير نقطــة اخــتالف بــني 
مفهــوم موســع ميكــن أن يتضــمن املــداخل التكنولوجيــة والفنيــة وطــرق التصــنيع، واجلوانــب الســلوكية 

ا. قلم املنظمة مع البيئة احمليطة  إلضافة إىل    واهلياكل التنظيمية، ومجاعات العمل، هذا 
وم التغيــري، ولكــن اغلــب الدراســات واألحبــاث كانــت شــكل كــذلك نقطــة اخــتالف يف عالقتــه مبفهــ

تشري إىل كـون التطـوير امشـل مـن التغيـري، ففـي حـني ميثـل التطـوير وظيفـة إداريـة تنظيميـة ميثـل التغيـري 
أداة مـن أدوات التنظــيم ويف هــذا الشـأن يعتقــد الباحــث أن التطـوير هــو هــدف مـن أهــداف املنظمــة 

ية،  أمـا التغيـري فهـو وســيلة أو أداة مـن أدوات مشـروع التطــوير يف خمتلـف مشـاريعها وبراجمهـا التســيري 
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ويف كثــري مــن األحيــان يــتم التطــوير مــن خــالل تعزيــز بعــض األســاليب واخلطــط والقــيم يف حــني أن 
  التغيري ميكن أن يكون من خالل إلغائها واستبداهلا.

حلداثــة، ومنــع الرتاجــع فــالتطوير إذا عمليــة للتجديــد الــذايت، تســعى املؤسســة مــن خاللــه إىل بعــث ا
وإزاحــة اجلليــد الــذي يــرتاكم علــى الــنظم واللــوائح وخمتلــف عالقــات التنظــيم، وكــل مــا يصــيب الفــرد 

ا ومصداقيتها   واجلماعة واملعدات، لتظل املنظمة حمافظة على حيويتها وثبا
يف مــن قــادرة علــى التكيــف والتجــاوب مــع خمتلــف األزمــات والتغيــريات، رغبــة يف حتقيــق القــدر الكــا

  الفعالية التنظيمية، واليت عن طريقها ميكن للمنظمة بلوغ األهداف والنتائج املرجوة.
 

  

  مفهوم التطوير التنظيمي: -8-1
أن التطــوير التنظيمــي: " جهــد خمطــط علــى مســتوى التنظــيم ككــل، تدعمــه  ريتشــارد بيكهــارديــرى 

دة فاعلية التنظـيم وعافيتـه مـن خـالل تـدخالت خمططـة (وسـائل) يف العمليـات الـيت  اإلدارة العليا لز
  ) 10،ص1987(محور،جتري يف التنظيم مستخدمني يف ذلك املعارف اليت تقدمها العلوم السلوكية" 

أن الفعاليـة التنظيميـة تشـكل الغايـة النهائيـة  -كما يف كثري من التعاريف-يؤكد وهو التعريف الذي 
مل برامج ومشاريع التطوير اليت تنتهجهـا املؤسسـة، فالتوجـه إىل إعـادة التنظـيم والتطـوير التنظيمـي 
لتطور وسرعة التجديد، جتد املنظمات نفسها أمام متغريات وعناصر تفـرض عليهـا  يف عصر يتميز 

ـــدف تـــوفري منـــاخ تنظيمـــي يالئـــم البيئـــة املتطـــورة بـــل ويف كثـــري مـــن إجـــ راء التغيـــري والتطـــوير وذلـــك 
الفــرص، تســـعى بعــض املنظمـــات إىل حتقيــق الســـبق والتمييـــز عــن البقيـــة مــع تـــوفري أكــرب درجـــة مـــن 

لتـايل الفاعلية، فالتطوير التنظيمي هو أحد املداخل التنظيمية األساسية لتحقيق التغري التنظيمي، و
دة فاعليـــة املنظمـــة ويشـــمل  هـــو تـــدخل خمطـــط مســـتمر يســـتند إىل العلـــوم الســـلوكية ويســـتهدف ز

كمله، أو جزء  إذا فالتطوير هو نشاط خمطط يهدف إىل إحداث تغيريات سـواء يف   ،  منهالتنظيم 
املنظمــة  الفــرد أو اجلماعة،متضــمنا املعلومــات واملهــارات واخلــربات، وطــرق العمــل والســلوك،مبا يؤهــل

،كــذلك يعتــرب عمليــة طويلـــة )6،ص1991(عبــد الوهــاب،للتجديــد واحليويــة ومواجهــة التغــريات الــيت تواجههـــا
إلعتمــاد علــى أســاليب وطــرق  ــدف إىل رفــع كفــاءة التنظــيم عــن طريــق عــدد مــن املراحــــل و املــدى 

موعـة أو التنظيم بشكــل عــا م، وهنـا يظهـر الفـرق متنوعة إلحداث التطوير على مستوى الفرد أو ا
  بني تقنيات التطوير التنظيمي وغريها من أساليب ومناهج التغيري 
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عتباره نظام متكامل تتفاعل فيـه العديـد مـن العناصـر ذات العالقـة  "وهو الرتكيز على التنظيم 
ة فـالتطوير التنظيمـي هــو تطبيـق ملـنهج الـنظم علــى الوظـائف، اهليكـل التنظيمـي العنصــر ـاملتبادلـ

  ) 103، ص2000(الطجم، كنولوجي، والعالقات اإلنسانية يف التنظيم"الت
ّف ليبيـت  نـه اسـتخدام املعرفـة وتقنيـات  )Lippit(من خـالل هـذا الطـرح يعـر التطـوير التنظيمـي:" 

دة فعاليـة  ت املنظمـة لـز العلوم السلوكية للمزج بني رغبات األفراد يف النمو والتطور، وأهـداف وغـا
  ).544،ص1991سيزالقي وواالس،(التنظيم. 

ويف نفــس الســياق هــو جممــوع وســائل وتقنيـــات التــدخل للتغيــري واملهــارات والنشــاطات واألســـاليب 
املســتخدمة ملســاعدة األفــراد واجلماعــات، ومنــه املنظمــة لتكــون أكثــر كفــاءة، كــذلك يــدخل يف هــذا 

ـــال اإلهتمـــام بثقافـــة املنظمـــة، والرتكيـــز علـــى اجلوانـــب الســـلوكية دة الـــوعي مـــن قبـــل  ا املتمثلـــة يف ز
آلخــرين وكــذلك قــدرة العــاملني علــى التفاعــل واإلتصــال فيمــا بيــنهم، ويفــرتض  نفســهم و العــاملني 

دة يف هذا االتصال والتفاعل بصورة واضحة كلما زادت فاعلية املنظمة.   أنه كلما كان هناك ز
ل   نـه: يف  )Bell et French(وهو ما عرب عنـه كـل مـن فـرنش و  تعريفهمـا للتطـوير التنظيمـي 

"جهــد طويــل املــدى يــدار ويــدعم مــن قبــل اإلدارة العليــا لتطــوير الرؤيــة املســتقبلية للمنظمــة والــتمكن 
والتعلم وعمليات حل املشكالت مـن خـالل العمليـات اجلماعيـة املسـتمرة إلدارة ثقافـة املنظمـة، مـع 

 .ل الفــرق واســتخدام دور املستشــار أو اخلبــريالرتكيــز بصــفة خاصــة علــى ثقافــة فــرق العمــل، وتشــكي
  ) 62،ص2000(وندل وآخرون،

  

إلعتماد على ما سبق من بعض التعاريف للمفهوم، يظهر جليـا أن التطـوير التنظيمـي أصـبح أحـد 
أهــم عوامــل جنــاح خمتلــف املنظمــات وتقــدمها، ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة كونــه أصــبح مطلبــا 

االت ل كي تستطيع املنظمة مواكبة التغيـريات السـريعة و املتالحقـة، وهـو جممـوع رئيسا يف خمتلف ا
ـــدف إحــداث تغيــريات نوعيـــة  اجلهــود املخططــة واملدروســة، للتـــدخل يف أســلوب عمــل املنظمــات 
ـدف حتسـني  ـاالت السـلوكية والتنظيميـة واإلجرائيـة والتقنيـة والقانونيـة والتنظيميـة كافـة  وكميـة يف ا

كرب ممكـن مـن التقنيـات بيئة العمل، وت نمية قدرات العاملني وحتسني اهلياكل التنظيمية واالستفادة 
ــــذا  لتــــايل رفــــع الكفــــاءة اإلنتاجيــــة للمنظمــــات، وهــــو  والتكنولوجيــــا احلديثــــة يف حتســــني األداء، و

ألجـل وشـاملة للمنظمـة ككـل  الشكل عبـارة عـن تغيـري منظمـي خمطـط، وهـو عمليـة مسـتمرة طويلـة ا
دة كفــاءة األداء الـوظيفي وفعاليــة وحتســني قـدرة املنظمــة علـى التغيــري والتجديــد ميكـن ا ملنظمــة مـن ز

والتكييــف مــع خمتلــف التغيــريات اخلارجيــة وهــو مــا يــؤدي خاصــة إىل خلــق املنــاخ التنظيمــي النــاجح 
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دة يف الرضــا الــوظيفي واإلنتاجيــة  )  17، ص1999(اللــوزي،القــائم علــى الثقــة والتعــاون والــذي يــؤدي إىل ز

اية األمر إىل حتقيق الفعالية التنظيمية املطلوبة.   وهي أهداف أولوية تؤدي يف 
  

  

  

  أهـداف التطـوير التنظيمـي: -8-2
ميثل التطوير التنظيمي توجها ومنهجا حتافظ املنظمات من خالله على خاصية التجديد والتحـديث 

بــرامج ومشــاريع مميــزة وفعالــة، ومــن خــالل التطــرق علــى الــدوام وتغيــري النظــام القــائم فيهــا مــن خــالل 
ملفهـوم التطــوير ميكننــا أن نســتنتج أهدافــه والــيت متثــل يف حقيقــة األمــر خاصــة مــن الناحيــة التطويريــة، 
مظاهر ومسات للمنظمات الفعالة، وذلك عند حتقيق هذه األهـداف ويف هـذا الشـأن حيمـل مشـروع 

ألفـــ لتنظـــيم تطــوير املنظمـــة جمموعـــة أهــداف تتعلـــق  راد العــاملني، وآخـــر يعـــرب عــن أهـــداف تتعلـــق 
مباشــرة، وأهــدافا تتعلــق بقــدرة التنظــيم علــى التعامــل مــع البيئــة الداخليــة و اخلارجيــة، كمــا أن هنــاك 
جلوانـب السـلوكية واإلداريـة الـيت تنطـوي حتـت بنـد  جمموعة أخرى من األهداف ترتبط بقـرة التنظـيم 

  تغيري ثقافة املؤسسة.
العمــــوم مــــن خــــالل األهــــداف الــــيت يرمــــي إىل حتقيقهــــا، يعــــد أهــــم اإلســــرتاتيجيات الــــيت  وهــــو علــــى

دة قـدرات اجلماعــات علــى حــل  دة التنظــيم، عــن طريــق ز تسـتهدف الســلوك التنظيمــي سـعيا إىل ز
تنميـــة قـــدرات األفـــراد املهاريـــة والفكريـــة، وإىل حتســـني أدائهـــم لتـــدعيم   إىلاملشـــكالت، فهـــو يهـــدف 

دة فعاليتهـا، مث يسـهل املواءمـة بـني أهـداف األفـراد وأهـداف املؤسسـات إلجيـاد كفاءة املؤسس ة، وز
نـــوع مـــن التكامـــل بـــني أهـــداف وحاجـــات املؤسســـة واألفـــراد العـــاملني، وهـــذا يـــؤدي إىل تنميـــة روح 

  التعاون واملشاركة بني كل عناصر التنظيم. 
تطـوير، عـن املنظمـات األخـرى، تبعـا ويف هذا الشأن ختتلف أهداف كـل منظمـة يف تبنيهـا ملشـروع ال

لتنظــيمالخـتالف حجــم وطبيعــة نشــاط املؤسسـة، تبعــا كــذلك ملختلــف ال  ظـروف والعوامــل املتعلقــة 
  لكن يوجد أهداف عامة مشرتكة ملشاريع التطوير التنظيمي

تنطبق على أغلب املنظمات مع كل تلك االختالفـات، وميكننـا أن نـوجز هاتـه األهـداف يف نقـاط  
  ية هي:أساس

  

  دة فعاليتهـا وحتسـني مسـتوى دة قدرة املنظمة على التكيف مع املتغـريات البيئيـة املختلفـة، وز ز
  عمل الفريق فيما بني أعضائه وفيما بني الفرق األخرى.
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 .سلوب علمي  متكني املنظمة من التعرف على املشكالت اليت تقابلها وحلها 
  ألهداف دة درجة إحساس العاملني  التنظيمية، وتعويدهم على ممارسة الرقابة الذاتية كبديل ز

سية   )25،ص1995(العمري، للرقابة الر
 .خلق مناخ صحي وفعال يف املنظمة ككل 
 .دة درجة ديناميكية الفريق  ز
 .تعظيم كفاءة التنظيمات الرمسية وغري الرمسية 
 ات التنظيميـــة كـــالرفع مـــن حتقيـــق درجـــة عاليـــة مـــن التعـــاون، وتقليـــل املنافســـة بـــني أفـــراد الوحـــد

ت اإلنتاج.  مستو
  دة درجـة االنتمـاء للمنظمـة ألهـداف وز مساعدة مديري املنظمات على تبين أساليب اإلدارة 

 ). 346، ص2001(صالح، وألهدافها
 ا.التعامل مع جزء من البيئة اليت حت كما يساعد التنظيمات على اختالف أنواعها على  يط 
   دة دافعية األفراد املسامهة يف حتقيـق أغـراض التنظـيم، مبـا حيقـق  نوعـا مـن التكامـل املسامهة يف ز

 بني هذه املصاحل وحاجات األفراد وأهدافهم.
  ـا ونقـاط ضـعفها، وتنميـة بيئـة العمـل الـيت تسـاعد علـى تنمية وعي أفضل للمنظمـة ومـواطن قو

اتيـــة والتطـــور الشخصـــي الـــذي يـــؤدي إىل الســـلوك اإلبـــداع واإلنفتـــاح وحتقيـــق فـــرص للتنميـــة الذ
القـــومي، وخفــــض الســــلوكيات الناجتـــة عــــن اخللــــل الـــوظيفي، وبنــــاء الثقــــة واالنفتـــاح بــــني األفــــراد 

 واجلماعات.
  

  هدفني آخرين مها: )szilogy et wallace( جي و واالسالز سيهذا ويضيف كل من 
 

ــــري يف املعــــارف واملهــــارات واإلجتاهــــات والعمليــــات    -أ اســــتخدام الطــــرق املعــــدة إلحــــداث تغي
 واألمناط السلوكية وتصميم الوظائف وهياكل املنظمة.

لقـــدر الـــذي   -ب    االســـتناد إىل فرضـــية أن مســـتوى الفاعليـــة التنظيميـــة واألداء الفـــردي يرتقيـــان 
 ) 544، ص1991،جي وواالسال(سيز  ينتج حتقيق التكامل األمثل

 

إختصارا لكل هذه العناصر، وبتعبري شامل يتلخص اهلـدف األساسـي ملشـروع التطـوير التنظيمـي يف 
دة يف فعالية التنظيمات من خالل إعادة تنظيمها.   الز
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وهكذا فإن األهداف الرئيسية إلحداث التطوير التنظيمي متباينة يف سعتها وطموحهـا فقـد تنحصـر 
ت املنافســة أو يتجــاوز ذلــك املنظمــة مهــر حــني تكــون يف البقــاء واالســتمرا ددة خبطــر الــزوال، وحتــد

إىل النمـــو مبعـــدالت اعتياديـــة بـــدال مـــن الركـــود واجلمـــود، يف حـــني قـــد يصـــبح اهلـــدف هـــو التجديـــد 
  والتنشيط وبعث الفعالية للمنظمة على العموم.

  
  

  خصـائص التطويـر وجماالتـه: -8-3
واهليكــل  تتكــون املنظمــات مــن منظــور التطــوير التنظيمــي مــن العنصــر البشــري، العنصــر التكنولــوجي ٍ
التنظيمي واألساليب التشغيلية واألهداف. ومفهـوم التطـوير التنظيمـي ينصـب علـى التطـوير والتغيـري 
مبفهومـــه الشـــمويل وهـــو مـــا يفســـر حـــاالت الفشـــل يف حتقيـــق جنـــاح بعـــض مشـــاريع التطـــوير بســـبب 

عتمـاد علـى تغيـري واحــد مـن العناصـر املــذكورة بـدون مراعـاة طبيعـة التكامــل والشـمولية الـيت جتمــع اإل
  خمتلف العناصر.

ا:  التخطيط الكلي الـذي حيـاول «من خالل ما سبق ميكن تعريف إسرتاتيجية التطوير التنظيمي 
ويـة مـن خـالل فـرتة زمنيـة أن يوجد بني خمتلف األنظمة التطويريـة املوجهـة حنـو حتقيـق األهـداف التنم

  ) 197(غيات،دت، ص» معينة
لتنظيم وذلك من خالل:   وعليه فعملية التطوير التنظيمي حتاول أن تشمل العناصر اخلاصة 

  مدخل التغيري للهياكل التنظيمية  
 مدخل التغيري للجوانب التكنولوجية  
  مدخل التغيري للجوانب السلوكية  

  

ـــه مدخالتـــه وخمرجاتـــه ينظـــر إىل مشـــروع التطـــوير مبفهومـــ ه الشـــامل علـــى أنـــه نظـــام متكامـــل ل
لتــايل حتقيــق الفعاليــة التنظيميــة واالرتقــاء  وأنشــطته ليتحقــق اهلــدف الــرئيس مــن خمرجــات النظــام، و

  مبعدالت األداء.
، 1988(نبيــل،وعمليــة التطــوير التنظيميــة البــد وأن تشــمل العديــد مــن احلــاالت املختلفــة للتطــوير منهــا 

  :) 111ص
 

  التطوير يف األهداف والسياسات  
 التطوير يف هيكل العمالة  
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  التطوير يف القوانني واللوائح  
 التطوير يف السياسات اإلدارية  
 التطوير يف طرق وأساليب العمل  
 

  

وال ميكـن ملشـروع التطـوير التنظيمـي أن يكـون كـذلك إال إذا كـان حيمـل بعـض اخلصـائص الـيت متيــزه 
والعمليات اليت تتبناها املنظمـة يـراد منهـا حتقيـق الفعاليـة التنظيميـة، ولكنهـا يف عن كثري من املشاريع 

  حقيقة األمر تفتقر إىل هذه املقومات اليت تعطيها أكثر مصداقية ومشروعية.
مج خمطــط وطويــل  فــالتطوير التنظيمــي يطغــى عليــه الطــابع العملــي اهلــادف إىل تغيــري فعلــي وهــو بــر

املعلومــات للتغيــري ويشــمل عديــدا مــن العناصــر واملتغــريات ومــن أهــم  األجــل يقــوم علــى قاعــدة مــن
  :)320،321،ص1996(القحطاين،منها على اخلصوص  خصائص التطوير التنظيمي نذكر

لتنظـيم الـداخلي الشمولية )1 لقـوى البشـرية العاملـة و : وتعين الشمول جلميع العناصر واإلهتمـام 
ساليب العمل والقوانني واللوائح    املطبقة يف املنظمة.و

اية األمـر إىل  اإلستمرارية: )2 ذلك أن مشروع التطوير يتطلب الدميومة واالستمرارية ويهدف يف 
  حتسني املناخ العام بشكل مستمر ودائم وحتقيق الفعالية التنظيمية.

بـــع مـــن تشـــخيص دقيـــق التـــدخل والتخطـــيط )3 : فـــالتطوير حيـــدث نتيجـــة جلهـــد خمطـــط دوري 
  التنظيم.ملشكالت 

: تعـــين ضـــرورة مشــاركة مجيـــع عناصـــر املنظمــة يف إعـــداد وتنفيـــذ مشــروع التطـــوير عـــرب  املشــاركة -4
  كامل مراحله

م ومـن اإلعتماد على مفاهيم التجربـة يف التعلـيم )5 : وهـذا يعـين أن املشـاركني يتعلمـون مـن جتـار
  خالل ما يواجهونه من مشاكل حقيقة.

لقــيم اإلنســانية) 6 حتــرص بــرامج التطــوير التنظيمــي علــى إجيــاد منــاخ تنظيمــي يســوده  :اإلهتمــام 
التعــاون واملصــارحة والثقــة املتبادلــة وتوزيــع الســلطة ومجيــع مــا جيعــل التنظــيم يســتجيب لإلحتياجــات 

 ) 94(الطجم، صاإلنسانية مما ينعكس إجيا على حتقيق األهداف التنظيمية 
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  مداخل التطوير التنظيمي: -8-4
مية التنظيمات وتطويرها عملية شاملة خمتلطة تسـتهدف حتسـني قـدرة هـذه التنظيمـات علـى تعترب تن

، وذلـك مـن خـالل اإلعتمـاد علـى مشـاريع التطـوير الـيت حتمـل يف ) 56، ص2002(لعويسـات،حتقيق أهدافها
مدققــة تعتمــد  حماورهــا كــل أشــكال التغيــريات الــيت متــس املنظمــة وذلــك وفــق منهجيــة أو إســرتاتيجية

على أسـاليب وخطـط ضـرورية لـدعم مفهـوم التطـوير وتسـاعد علـى إجناحهـا. ميكـن أن تلخـص كمـا 
  يلي:

  

دة فاعليـة اجلماعـة عـن طريـق حتسـني بناء فريـق العمـل -8-4-1 : يهـدف هـذا األسـلوب إىل ز
عـــن عالقـــات العمـــل وتوضـــيح األهـــداف وأدوار العـــاملني وتوضـــيح األهـــداف، ميثـــل بدايـــة للتخلـــي 

األســـلوب الفـــردي يف التـــدريب حيـــث العمـــل مـــع اجلماعـــة وتنميـــتهم عـــن طريـــق تعـــريض األعضـــاء 
خـذ شـكل جمموعـات الــزمالء « معــا حبريـة: خلـربات عمليـة ونظريـة متكـنهم مـن التحـدث وميكـن أن 

لضـــرورة مـــن الـــزمالء يف العمـــل   ) 336، ص2000(القريـــويت،» يف العمـــل أو أي مجاعـــة أخـــرى ال تتشـــكل 
و يعمــل علــى تنميتــه وتغيــري ثقافتــه، وقــيم األعضـاء املشــاركني عــن طريــق تعــريفهم خبــربات عمليــة ،وهـ

  ونظرية ينعكس إجيا على سلوكهم وتعاملهم أثناء العمل.
يقــوم هـذا األســلوب علــى اإلســتطالع ومــن مث حتديــد املشــاكل العالقــة حبــوث العمــل:  -8-4-2

لتعــرف علــى رأي العـــاملني يف منــط اإلشــراف والقيـــادة ا عـــنومــن مث صــياغة البـــدائل املناســبة فضــال 
  اإلدارية وقد تتم من خالل دراسات املنهج االجتماعي الشامل وعن طريق دراسة حالة. 

فهــــو عبــــارة عــــن سلســــلة متصــــلة مــــن األعمــــال والنشــــاطات الــــيت تتضــــمن مجــــع املعلومــــات بصــــورة 
   ).42،ص1998(الكبيسي،منظمة

 

لوظيفـة، اإلثراء الوظيفي -8-4-3 إلثراء الـوظيفي تـوفري الرغبـة والتحفيـز لـدى الفـرد  : يقصد 
ا ومســتوعبة لطاقاتــه ومهارتــه، فهــو حماولــة إعطــاء املــوظفني الثقــة يف ممارســة  وجعلهــا غنيــة مبســؤوليا
العمل وجعله أكثر إستجابة للمتغريات ويشتمل اإلثراء الوظيفي على إعادة تصميم مهام املـوظفني، 

ـــيم نشـــاطات العمـــل، وهـــو مـــا يشـــكل للعامـــل ليكـــون لـــدي هم مســـؤوليات التخطـــيط والتصـــميم وتقي
إضـــافة إىل مهــــام إشرافــــه وغالبـــا مـــا تشـــكل هـــذه اإلضـــافات دفعـــا قـــو للعـــاملني ملزيـــد مـــن حتمـــل 
ت العمــــل  املســـؤوليات وهــــو مــــا يعطــــيهم دافعــــا ليكونــــوا أكثــــر إحرتامــــا للتغــــريات الــــيت تصــــنع حتــــد

  )561،ص1995(العديلي،
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يظهـر هــذا األسـلوب عـادة يف اجلماعـة الصــغرية ومـن أحـد معانيــه  :تـدريب احلساسـية -8-4-4
ـــدف إىل تنميـــة بعـــض اجلوانـــب يف  ـــة  تعزيـــز الثقـــة وتنميـــة مهـــارات العالقـــات اإلنســـانية وهـــي تقني
ثريا داخل اجلماعـة ويـتم ذلـك مـن خـالل جعـل املتـدرب مـع بقيـة  شخصية الفرد حىت يصبح أكثر 

ومــا جتــري حــوهلم وهــو يهــدف إىل تنميــة التبصــر الــذايت ملهــارة املتــدربني حيــاول إكتشــاف األخطــاء 
العالقة الشخصية وأيضا الوعي واإلدراك ملا حيدث للجماعة، ويعود حتقيق هذه األهداف إىل وعي 

لتغيـري، والقـدرة علــى التعـاون مـع أي تغيــريات أخـرى،  مج التــدريب يعـرض كــل «م  ايــة بـر يف 
كيــــف يســـتطيع اإلســــتفادة منهـــا يف التعامــــل مـــع املشــــكالت عنصـــر اخلـــربات الــــيت اكتســـبها و 

  ) 47عبد الوهاب، صعلي (»واملواقف اليت تقابله يف حياته اليومية
  

دة العمـــــل اإلداري  :اإلستشـــــارات اإلجرائيـــــة  -8-4-5 وهـــــو أســـــلوب يركـــــز خاصـــــة علـــــى ز
ـة اإلجـراءات  اجلماعي وميثل جمموعة من األنشطة اليت يبذهلا اخلبري ملساعدة املنظمة على فهـم وجما

  كز على مخسة أنشطة تنظيمية هي:ر والتغيريات اليت حتدث يف بيئة املنظمة وهو ي
  اإلتصال  
  دور وعمل أعضاء اجلماعة  
  شكالت واختاذ القراراتكيفية حل امل 
  تنمية معايري وقيم اجلماعة  
  السلطة والقيادة  

ويســـاعد اخلبــــري يف حتقيــــق األنشــــطة عـــن طريــــق التــــدخل والتوجيــــه حبيـــث يكــــون هدفــــه أن تتعــــرف 
ا.   اجلماعة على حقيقة األعمال واإلجراءات واملمارسات اليت تقوم 

ومناذجــــا وجمموعــــة مــــن اإلجــــراءات : يتضــــمن هــــذا املــــدخل أمناطــــا الشــــبكة اإلداريــــة -8-4-6
 )Black et Mouton(وقـد ابتكـر هــذا األسـلوب كـل مــن بليـك وموتــون ، القياسـية واألهـداف احملــددة 

علــــى افــــرتاض أن تصــــبح املنظمــــات واألفــــراد واجلماعــــات:أكثر فاعليــــة مــــن خــــالل مرورهــــا مبراحــــل 
ركـــز علـــى العنايـــة واإلهتمـــام الشـــبكة املختلفـــة ويركـــز هـــذا النمـــوذج علـــى عـــاملني رئيســـني أحـــدمها ي

جلانـــب البشـــري أو العـــاملني ويتضـــمن هـــذا النمـــوذج ســـت  إلنتـــاج واآلخـــر يركـــز علـــى اإلهتمـــام 
  : )44-41،ص1998(الكبيسي،مراحل أساسية هي
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احللقة التدريبية للشبكة اإلدارية، فيقوم فريـق اإلدارة العليـا حبضـور دورة الشـبكة مث يعـودون إىل    .أ
  م.مديري املستوى الذي يليهلتدريب  املنظمة

الرتكيــز علــى تنميــة روح الفريــق وحتقيــق التعــاون بــني مجاعــات العمــل أثنــاء األداء الفعلــي يف   .ب
  املنظمة

ت اهلامـة، الـيت   .ج لتفاعـل بـني مجاعـات العمـل وخاصـة عنـد املسـتو يركز فيهـا علـى االهتمـام 
مج أيضا على إزالة اخلالفات بني    األفراد.حتقق األهداف ويعمل الرب

ــــق   .د ــــايل لتحقي ــــايل، يعمــــل مــــديرو املســــتوى األعلــــى علــــى تطــــوير منــــوذج مث تطــــوير النمــــوذج املث
  األهداف التنظيمية الفردية.

تتمثــــل هــــذه املرحلــــة يف اإلنتقــــال مــــن الوضــــع احلــــايل إىل الوضــــع املســــتهدف يف ظــــل اإلطــــار   .ه
واقـف لتحقيـق اهلـدف االسرتاتيجي الذي مت اختياره ويتضمن ذلك إعادة تنظيم اإلجراءات وامل

 .املرجو، وفيها يتم رصد ومراقبة النموذج املثايل وتركز هـذه املرحلـة علـى تقـومي أسـلوب التـدخل
مج عــن طريــق شــبكة  ومــن الــالزم اخــذ قياســات رمسيــة أثنــاء وبعــد كــل مرحلــة مــن مراحــل الــرب

ذا الغرض  ) 590جي و واالس، صال(سيز .خاصة 
  

ألهــداف:   -8-4-7 ) والـــذي طـــرح بيـــرت دروكــرينســـب هــذا األســـلوب إىل صــاحبه (اإلدارة 
املصـــطلح مـــع بدايـــة اخلمســـينات مث طـــوره الحقـــا، ويعــــد هـــذا املفهـــوم أحـــد أهـــم مـــداخل التطــــوير 
هدافـه وهـو يرمـي إىل إحـداث تغيـري يف سـلوكيات املنظمـات والعـاملني فيهـا مـن  التنظيمي واإللتـزام 

معـايري يعرفهــا وفــق داف مجيــع العـاملني ويـتم إجنــاز العمـل حبيــث تـرتبط وتوافــق أهـ رؤسـاء ومرؤوسـني
  ويرتضيها اجلميع.

  

ــــد   ــــني اإلدارة والعــــاملني يف وضــــع وحتدي ألهــــداف علــــى ضــــرورة املشــــاركة ب ويقــــوم أســــلوب اإلدارة 
األهداف والنتائج املتوقعة وكيفية القياس وأسلوب التنفيذ واملتابعة واملراقبـة الذاتيـة ويـؤدي تطبيقـه يف 

ملنظمة إىل الدقة يف حتديـد األهـداف وتوضـيحها وكـذلك البحـث يف تقيـيم األداء والتحليـل الكمـي ا
ت التكـــــــاليف ويــــــرى أغلـــــــب البــــــاحثني أن هلـــــــذا األســــــلوب دورا كبـــــــريا يف جنــــــاح جهـــــــود  وحســــــا

 )218،ص2000) (اهلواري،37،ص1987(محور،التطوير
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لرقابة علـى إدارة اجلودة الشاملة -8-4-8 مج للجودة خاص  ذا املفهوم جمرد بر : ال يقصد 
كملها وقد ظهرت إدارة اجلـودة الشـاملة  جودة املنتوجات بل هو أسلوب قابل للتطبيق يف املنظمة 
ألول مرة يف القطاع اخلاص يف و.م.أ عن طريق العامل إدوارد دمينج، وهـي عبـارة عـن منظومـة فكريـة 

  )158،ص1998(السلمي،ساهم بشكل واضح يف تغيري املمارسات التنظيمية جديدة ومنوذج إرشادي
وتتبــــىن املنظمــــات اآلن إدارة اجلــــودة الشــــاملة ألســــباب عديــــدة، حــــددها وأعــــدها مركــــز املنظمــــات 

  :) 21، ص1994(املناصري، ، وهي1992 مالفاعلة التابع جلامعة جنوب كاليفورنيا عا
 حتسني الروح املعنوية  
 ملة للعمل كفريقحفز القوى العا 
 حماولة إجناز األعمال الصحيحة من أول مرة 
 حتسني املهارات يف العمل 
 إدارة التغيري وغرس األخالقيات 
 تقوية املهارات اإلدارية وتقليص التكاليف 

 

ــا واإللتــزام اهــذا ويتضــمن أســلوب إدارة اجلــودة الشـــاملة عــدد ـــا  مــن العناصــر الــيت جيـــب التقيــد 
  لتحقيق النجاح يف حتقيق هذا األسلوب هي:

 تعهد والتزام اإلدارة العليا مببدأ حتسني إدارة اجلودة  
 وضع اخلطط بصورة مستمرة لتحسني مستوى اخلدمة 
 ملستفيدين من اخلدمة  اإلهتمام 
 تدريب العاملني على إدارة اجلودة الشاملة 
  القراراتمشاركة األفراد العاملني يف عمليات اختاذ 
 تشكيل فرق العمل وحتديد معايري قياس اجلودة 
 مكافأة العاملني 

هــذا وميثــل تطبيــق مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملة عــامال أساســيا يف رفــع مســتوى أداء املنظمــة وحتقيــق 
دة قـدرة املنظمــات  الفعاليـة املطلوبـة، كمـا يعمـل علـى حتســني وتطـوير إجـراءات وأسـاليب العمـل وز

  ) 43، ص1999(اللوزي،»اإلستمرارعلى البقاء و 
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جيــب اإلشــارة إىل أنــه يوجــد أســاليب كثــرية وخمتلفــة إلحــداث التطــوير التنظيمــي تقــدم حلــوال خمتلفــة 
علــــى حســــب طبيعــــة كــــل منظمــــة فضــــلنا التطــــرق إىل أبرزهــــا اســــتعماال وتبيينــــا. إلحــــداث التطــــوير 

  التنظيمي ألهدافها املرسومة هلا مسبقا .
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ات التطور و النجاح ، و قد شهد وقتنا احلايل قد صـــار التغيري ضرورة من ضرور ل
جمموعة من التغريات املتسارعة و املتالحقة و هي ال تقتصر على البيئة اخلارجية 

على و هي   فحسب، و إمنا متس كثريا من جوانب العمل التنظيمي الداخلية
ألفراد و أهدافهم الوظيفية و كذا التغريات اليت متس  األخص التغريات اليت تتعلق 

ت العملية التنظيمية و اليت تسعى يف األخري إىل محاية  اهلياكل و األنظمة و مستو
  املنظمة من اإلنكماش  و الركود و دفعه حنو التطور 

رة التعرف على والنجاح النسيب الذي وضعنا أمام حقيقة مهمة حتمية و هي ضرو 
متطلبات خمتلف الربامج التغيري اليت حتاول املنظمة اعتمادها رغبة يف الوصول إىل 

إال من خالل التخطيط  حتما يتأتىأكرب قدر ممكن من الفعالية املطلوبة و هذا لن 
ا املختلفة لتجسيد   ضرورةللعملية بشكل مناسب و  حشد موارد املؤسسة وإمكا

و من جهة أخرى السعي حنو حتديد كل مظاهر الرفض و ، كافة هذه املتطلبات 
  سواء قبل أو أثناء تنفيذ املشروعاملقاومة اليت تظهر 

فعملية التغيري و التطوير حتتاج إىل بذل الكثري من الوقت و اجلهد و املشاركة النوعية 
لدرجة األوىل على  و الكمية لكل األطراف املعنية كما أن جناح التغيري يعتمد 

م  كلما كانت نسب   إجيابيةاجتاهات هذه األطراف حنو املشروع فكلما كانت اجتاها
النجاح مرتفعة و هو ما يفرض على القائمني على املشروع ضرورة توعيتهم و دفعهم 

 حنو املسامهة يف اجناز املشروع.



 

 

 
 
 
 
 
 

ـا   ـوم الفعالية  و مداخل  مف

 خصائص املنظمة الفعـالــة   

 معاييـر قيــاس الفعاليـة  

 العوامل املؤثرة  فعالية التنظيم  

ـات القيـاس و عوائـقھ   صعـو

اصة بقياس الفعالية    اإلرشـادات ا

 مداخــل قيـــاس الفعاليـة 

ومي الفعالية و الكفاءة  ن مف  العالقة ب

ن  ــوم ن املف   تحليــل العالقة  ب
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يعترب موضوع الفعالية التنظيمية من أكثر املواضيع جذ الهتمامات املفكرين      
ال يزال النقاش دائرا  ثوالباحثني يف جمال علوم التسيري و التنظيم والفكر اإلداري، حبي

 دحول السبل الكفيلة بدراسة الفعالية، بل وحىت حول املفهوم الدقيق للمصطلح، وق
لغة ألنه يرتبط بشكل مباشر بتقومي املنظمات، وتقيي  ماكتسب هذا املوضوع أمهية 

ا وبراجمها املطبقة،ويتعدى اإلختالف يف حتديد  ا التنظيمية وسياسا جممل عمليا
إىل ضرورة اإلتفاق حول املقاييس واملعايري املناسبة لعملية تشخيص فعالية  املفهوم

التنظيمات، وصار من الصعب إصدار األحكام من قبل املسؤولني وأصحاب 
م خبصوص فعاليتها من عدمها، وهو ما يرجع أساسا إىل  املؤسسات على منظما

وطرق قياسها، وهو ما يفسر  العجز امللحوظ يف التوافق حول املفهوم املناسب للفعالية
ملوضوع، ملا مييز  وضوع من ضبابية املتواضع عدد الدراسات واألحباث اليت عنيت 

لسطحية ذات ال   نتائج العامة املطلقة يف أحكامهاوتعقيد، وإن وجدت فهي تتصف 
لفعالكأن  مج  من غري اخلوض يف التفاصيل وتفسريها، مما  تصف املؤسسة أو الرب

   جماال ملناقشتها وحماولة اإلستفادة منها.ال يدع 
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    مفهـوم الفعاليـة ومداخلهــــا:  -1
يعــد موضـــوع الفعاليـــة مـــن بـــني املواضـــيع األكثــر جـــذ الهتمامـــات أكـــرب املفكـــرين والبـــاحثني يف جمـــال 

ـةالتسيري، خاصة يف جانب تطـوير ا ت مجّ علـى مسـتوى حتديـد املفهـوم  ملنظمـات، ولطاملـا شـكل صـعو
ملوضــوع   قياســها ويف هـذا الصــدد ظهــرت كثــريا احلقيقـي هلــا، ومســألة مـن الدراســات واألحبــاث املهتمــة 

  الدراســات مــن عدمــه هفكــان لتقــدمي وحتديــد مفهــوم دقيــق للفعاليــة األثــر الواضــح علــي مــدى جنــاح هاتــ
فيمــا ســيذكر -املرجــوة منهــا فكانــت غالبــاوقــد تعــددت هــذه املفــاهيم تبعــا لطبيعــة األحبــاث واألهــداف 

  عن معاين ومفاهيم الفعالية.  -الحقا
  :مفهـوم الفعاليـة -1-1

  

  )8،ص1987(عون هللا : جمموع التعاريف الكالسيكية -1-1-1

رد (يعرفها  ا حتقيق اهلدف احملدد .)Barnardبر   : على أ
ـا النجـاح يف حتقيـق األهـداف املسـطرة مـن خـالل االسـتغالل األمثـل و  :)Etzioniإتزيوين ( و علـى أ

  املتوازن للموارد املتاحة. 
  : فهي درجة النجاح يف حتقيق األهداف املتعددة.)Price( برايس أما عند

يف حــدود  والنتــائج احملققــة يعرفهــا: بدرجــة التطــابق بــني األهــداف )Donnelly( دونيلــي يف حــني أن
  املتاحة. املوارد

ن وفرميان( أما ا بدرجة التطابق بني األهداف التنظيمية و  )Hannan Freeman etأ فيعرفا
ا تركز كليا يف مفهومها ؛ النتائج احملصلة  و هو ما يعطينا فكرة أولية عن جمموع هذه التعاريف 

ت املتوف  رة للمنظمة يف عالقتهاللفعالية على عنصر حتقيق األهداف انطالقا من املوارد و اإلمكا
 مبختلف عناصر بيئتها اخلارجية .
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  )93،93،ص1993(أبو قحف ،جمموع التعاريف النظامية:-1-1-2
يف مضاعفة النتائج النهائيـة للمؤسسـة  أن الفعالية التنظيمية تتمثل) Kahnو  Katz(  يرى كاتز وكان

البيئة الداخلية و اخلارجية ،و بعبارة أخـرى هـي من خالل االستخدام األمثل لكافة الوسائل املتاحة يف 
  القدرة على البقاء و االستمرار و التحكم .

ا القدرة على حتقيق)et Rosenzweig Kast( كاست وروسنربغ  كما يعرفها كل من أهدافها  :
ئن ، و تنمية املوارد البشرية دة حجم املبيعات و احلصة السوقية ، و رضا الز   يف شكل ز

  .قيق النموو حت

ا : اإلنتاجية املرتفعة و املرونة ــــــفيعرفا )Mahoney Steers etستريز وماهوين  ( أما   ا على أ
  والقدرة على التكيف مع البيئة و القدرة على االستقرار و اإلبداع .

ـا علـى أسـاس العالقـة بـني ) Yuchtman et Seashore( يوشـتمان وسيشـور يف حـني أن فيعرفا
درة.ندرة    املوارد يف البيئة و القدرة التفاوضية للحصول على ما حتتاجه من موارد 

ت النظــام يف شــكل تغذيــة عكســية اجيابيــة  تظهــر لنــا هــذه التعــاريف عنصــر تفاعــل املنظمــة ،أو مكــو
  خمرجات .←معاجلة←،مبنية على املعادلة التالية :مدخالت

  

  جمموع التعاريف احلديثة:-1-1-3
ـا النجـاح  )10،ص1987عـون هللا ،() ، Penning Goodman et( غودمـان وبينينـغ  يعرفهـا كـل مـن :

يف التعامل مع القيود املفروضة عليها من مجهورها و إذا كانـت النتـائج احملققـة معادلـة أو تفـوق جمموعـة 
  املعايري احملددة لألهداف املنشودة .

ا القدرة على حتقيق احلد األدىن من :  ) miles(  ،Desreumaux,1992,p133)ميلز ( يعرفها على أ
ا ،هذه األطراف تضم :األفراد و  اإلشباع لرغبات و تطلعات األطراف ذات العالقة اإلسرتاتيجية 

ئن موردين ،منافسنيمجاعات امل   ... صاحل و املالك ،ز
ــــــــغ  أمــــــــا ــــــــني متغــــــــريات اهليكــــــــل التنظيمــــــــي وا )pening( بينين ــــــــة اإلنســــــــجام ب  لبيئــــــــةفيعرفهــــــــا  حبال

  ).15،ص1986(النعيمي،
ـــا القـــدرة علـــى البقـــاء والتكيـــف والنمـــو :)327،ص2000(الشـــماع، ) ،Alvarألفـــار ( يف حــني يعرفهـــا علـــى أ

  بغض النظر عن األهداف اليت حتققها.
ـــوليسوعرفهـــا كـــل مـــن" ـــوم"و"جورجوب ا:"النطـــاقنب الـــذي ميكـــن التنظـــيم ،كنظـــام إجتمـــاعي مـــن  " 

  ) 132،ص2004(العايب،ق أهدافها "ياحلصول على املوارد الالزمة والوسائل املؤكدة واملناسبة من أجل حتق
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ا املدى الذي ينجز به القائد املهـام املوكلـة إليـه مـن خـالل اجلماعـة الـيت  كما يعرفها طرف شوقي:" 
علــــى إجنــــاز أهــــداف املنظمــــة فحســــب،بل ميتــــد إىل إشــــباع احلاجــــات يقودهــــا حيــــث ال يقصــــر األمــــر 

واحلاجة املشروعة للمجتمـع احمللـي الـذي تعمـل اجلماعـة يف   املشروعة ألفرادها يف املدى القريب والبعيد
  )  133،ص2004(العايب،" إطاره

  

ا: (عبد الوهاب  "ا مسبقاحتقيق اهلدف و الوصول إىل النتائج اليت مت حتديده"وعرفها علي عبد الوهاب 

هي كذلك القدرة على حتقيق نتائج مستهدفة ، و تتأثر مبدى النجاح يف اختيار ، )27، ص  1980، 
واستخدام املدخالت دون إهدار أو إسراف ، أي القدرة على حتقيق األهداف وفق معايري حمددة 

  ).4،ص 1986و محزاوي  النمر(  سلفا

أنه إذا كانت املنظمة من وجهة نظر ،)1953Rice( رايس اويف نفس اإلجتاه بينت دراسة قام 
ا ال تدار بكفاية،فإنه يصبح من الصعب جدا دفعهم لتحسني أدائهم الوظيفي  املوظفني والعاملني 

ت األجور وظروف العمل األخرى ،فإن جمموعة العمل جتد الرضا الوظيفي ا،وأنه مهما ك نت مستو
لك أن سوء التنظيم واألداء السيء يذهب فرص الرضا الوظيفي يف املنظمات ذوات الكفاية ، ذ

لتايل إىل اخنفاض مستوى كفايتهم هم أنفسهم    .)204،،ص1988(مرشدللعاملني مما يؤدي 

و هناك من ربط الفعالية بتحقيق األهداف، و آخرون ربطوها مبنظور النظـام املفتوح،الـذي يقـيم فعاليـة 
ا علـى  مـني مواردهـا األساسـية ،و التكيـف و التفاعـل مـع البيئـة اخلارجيـة و املنظمة علـى أسـاس قـدر

ا و استمرارها و بقاءها ا على حفظ وحد   ).Goodman,penning1977( الداخلية و قدر

وهنـاك مــن ربــط الفعاليــة بقــدرة املنظمــة علـى إرضــاء املســتفيدين االســرتاتيجيني أو أصــحاب املصــاحل يف 
  ة ـــا على إجياد نظام اتصاالت و سياسات و إجراءات إدارية واضحاملنظمة و من ربطها بقدر

  .)Bozeman,1985,p235( وسلسة
  

  

ـا املنظومـة املتكاملـة لنتـاج أعمـال املنظمـة يف ضـوء تفاعلهـا مـع  كما ميكن تعريف الفعالية التنظيميـة 
  عناصر بيئتها الداخلية و اخلارجية من خالل األبعاد التالية:

  

  م التنظيمية املختلفة .إدارة  األفراد يف وحدا
 . أداء الوحدات التنظيمية املختلفة يف إطار السياسات العامة للمنظمة 
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  أداء املنظمــة كــوحدة واحـدة يف إطـار البيئـة االقتصـادية و السياسيــة و االجتماعيــة و الثقافيـة و
 .،ص )2003(التوجيري  التقنية

 
مــــــن خـــــــالل هـــــــذه النقـــــــاط جنــــــد أن مفهـــــــوم الفعاليـــــــة يـــــــرتبط خصوصــــــا بعـــــــدد مـــــــن العناصـــــــر منهـــــــا 

  :)94،93،ص1989(الشواف،
  

 . قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها 
  قدرة املنظمة على احلصول على املداخالت األساسية و الضرورية من بيئتها اخلارجية ،لتعزيز

دية مهامها على أكمل وجه .  بقاءها و 
  ا و سلوكها، و تفاعل أنظمتها بعضها مع قدرة املنظمة على إدراك و وعي تفاعل عمليا

 و مسايرة ومواكبة املتناقضات و التعقيدات، و التعددية املتأصلة يف طبيعتها ، بعض 
 أصحاب املصاحل و كسب  واملستفيدين االسرتاتيجيني،  حاجات قدرة املنظمة على تلبية

ييدهم.  رضاهم و 
  ،على كسب ثقة اجلمهور يف  وقدرة املنظمة على إرساء شرعية وجودها و ممارسة مهامها

 أهدافها و نشاطها.
هــداف املنظمــة ،  وربــط مباشــرة حتقيــق  ولعــل االجتــاه األكثــر شــيوعا يف هــذا اإلطــار هــو الــذي اهــتم 

ـــــ  ــــق املنظمــــة ألهــــدافها املســــطرة وفقــــا ل اضــــح أن معظــــم ؛ فالو )Weese 1997(الفعاليــــة مبــــدى حتقي
املنظمات قد يكون هلا العديد من األهداف اليت تتعارض مع بعضها البعض،  كمـا أن كثـريا مـن  هـذه 
األهـداف حتــول مــع مــرور الوقــت وخصوصــا علــي املــدى القصــري وعليــه تكمــن حقيقــة الفعاليــة يف قــدرة 

  املنظمة علي حتديد أهدافها بدقة وعقالنية .
  

صـحابه علـى األداء التنظيمـي والتكامـل، ففاعليـة التنظـيم مـن وجهـة نظـرهم أما االجتاه اآلخر فقد ركز أ
وقـد أشـار أن ) weese 1994(تكمن يف سالسة وكفـاءة عمليـات املنظمـة الداخليـة والتشـغيل العـام 

دة الفعاليـة التنظيميـة إال إذا كـان يتضـمن  لضـرورة إىل ز خمتلف العمليـات الفعالـة للمنظمـة لـن يـؤدي 
  طلوب واالتساق الالزم بني خمتلف العمليات.األداء امل

  

ن املنظمـة تكــون فعالــة يف  كمـا ظهــر مــنهج آخـر يــربط الفعاليــة بتوفرهـا علــى مــوارد كافيـة، فهــو يؤكــد 
ويقـوم  )Sourcie1994( حال ما إذا متكنت من احلصول على موارد كافية ضرورية وقيمة مـن بيئتهـا
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لــديها مــوارد كثــرية ميكــن أن حتصــل علــى نتــائج مرضــية وهــو هــذا االجتــاه علــى افــرتاض املنظمــات الــيت 
  جيعل االجتاه حنو دراسة املنظمة يف سياق تفاعلها مع البيئة.

األكيـد مــن خـالل كــل مـا ســبق هـو أن مفهــوم الفعاليـة ميثــل ركيـزة هامــة يف قيـاس أداء الشــركات وعلــى 
ـــا تعـــين القـــدرة علـــي املســـامهة يف مســـتوى  الرفاهيـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة ذلـــك ميكـــن اختصـــارها أ

تمـــع املختلفـــة دون اإلضـــرار مبصـــلحة فئـــة حلســـاب أخـــرى. ومـــن خـــالل هـــذا التعريـــف العـــام  لفئـــات ا

يظهــر أن مســتوى الفعاليــة يتحــدد وفــق مســامهة املؤسســة يف رفــع مســتوى الرفاهيــة، فاملنظمــة جيــب أن 
  تضع أهدافا تتمثل فيما يلى:

 دة مستوى الكفاءة االقت   صادية.ز
  .دة يف حتقيق العدالة االجتماعية  الز

  

عموما شكل مفهوم الفعالية عـرب خمتلـف مراحـل دراسـته نقطـة إخـتالف واضـحة  يف تناولـه وقـد شـكل 
علـــى الـــدوام جـــوهر عمليـــة تســـيري املنظمـــات فهـــو الســـبيل الوحيـــد، أو الطريقـــة املثلـــى لتحقيـــق البقـــاء 

  خمتلف عناصر البيئة.والتطور يف ظل املنافسة اليت تفرضها 
 

 دراســـة املنظمـــات والســـلوك البشـــرييعـــد مصـــطلح الفعاليـــة مـــن املفـــاهيم احلديثـــة نســـبيا يف جمـــال       
ـــوم -1951(كـــومربي فكـــان كـــل مـــن  مب ـــوس و ـــاولوا  ) 1957جيورجوبول مـــن أوائـــل البـــاحثني الـــذين تن

م عنه أوىل حماوالت رفع اللبس عن هذا العنصر املهم من املتغريات التنظيمية.   املوضوع فشكلت كتا
لرغم من  Goodman et pening 1977)(  ويف هذا اإلطار يرى كل من جودمان و بينينغ: أنه 

لفعاليــة التنظيميــ ت يف ةوجــود اهتمــام  ــال الزالــت يف مراحلهــا البدائيــة. حيــث ال  فــإن الكتــا هــذا ا
ائية، وال يوجد تفـاهم بـني العلمـاء يف حتديـد مفهـوم الفعاليـة التنظيميـة فعـدد التعـاريف  ت  توجد نظر

ذا املفهوم   ) 21، ص2003(غيات، يتحدد بعدد املؤلفني الذين اهتموا 

أن الفعاليــة يف أي منظمــة ميكــن إبرازهــا يف نقــاط   )David Francis( وقــد أكــد دفيــد فرانســيس 
  :)102،ص1993(القحطاين،أساسية هي

  

  

 .عدم تبديد الطاقة يف أنشطة غري أساسية  
 .وجود القوى العاملة ذات اخلربة العالية واإلجناز املرتفع خاصة يف املناصب القيادية 
  .رؤية احلاجة إىل أي تغيري حمتمل 
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  ،ذلك أن اختاذ القرار السليم يعتمد يف املقام األول على قدرة القيادات إختاذ القرارات السليمة
 يف املنظمة على اختاذها للوصول إىل النتائج املرغوبة.

  تعلم املـديرين علـى عمليـات إختـاذ  القـرار والطـرق الـيت يـتم مـن خالهلـا تزويـد متخـذي القـرارات
 ملعلومات عن واقع علمي دقيق.

لــــى التعريــــف الســــابق أنــــه حيــــدد مفهــــوم الفعاليــــة يف عناصــــر تطغــــى عليهــــا لكــــن مــــا يالحــــظ ع       
خلصوص الصبغة اإلدارية،  يف حني أن الفعالية تشتمل أيضا اجلوانب اإلنتاجية التقنية.فالفعالية تعـين 
أساســا القــدرة علــى حتقيــق نتــائج حمــددة مــن خــالل أهــداف مبينــة ســلفا وهــو مــا يعطــي جمــاال للباحــث 

كثــر حريــة، فهنــاك مــن يعاجلهــا مــن زاويــة األهــداف الــيت ترغــب املنظمــة يف حتقيقهــا، ملعاجلــة املو  ضــوع 
خـــذها مـــن جانـــب الـــنظم، كـــذلك مـــن اجلانـــب اإلنتـــاجي الكمـــي البحـــت ... ويف هـــذه  وهنـــاك مـــن 
لــذات يوضــح الباحــث أن النقطــة األساســية الــيت يركــز عليهــا مــدخل األهــداف هــي النتــائج،  النقطــة 

لتــايل مــا يهــم يف العمليــة التنظيميــة أو املشــروع عــرب كامــل مراحلــه هــو مســتوى النتــائج احملققــة ولــيس  و
طريقــة تســيري هــذه العمليــات وطبيعتهــا، ولرمبــا هــي النقطــة الــيت نفــرق مــن خالهلــا بــني مفهــومي الفعاليــة 

ا فـيمكن للعامـل  اليت ترتكز على النتائج، والكفاءة اليت تعين فيما تعنيه طبيعة األعمال وطريقة القيام
لضرورة حتقيقه للفاعلية املطلوبة يف أداء  أعماله.   أن يكون كفؤا لكن ليس 

عكس هذا الطرح هناك من يرى ويؤكد على أن الفعالية هي جمموع التصرفات واألعمال الـيت   توصـل 
ؤسسـة وذلـك إىل احلد األعلى للمنفعة العامـة للمنظمـة مـن خـالل اإلسـتخدام األمثـل ملختلـف مـوارد امل

رغبــة يف حتقيــق كامــل أهــداف هاتــه املنظمــة، وهــو مــا يعــين أن الفعاليــة يف هاتــه احلالــة ال تقتصــر فقــط 
لبيئــة احمليطــة  ثرهــا  علــى الوصــول إىل األهــداف، وإمنــا تشــمل كــذلك كفــاءة األداء وعالقــة املنظمــة و

  ا.
املنظمــة معيــارا ملــدى جناحهــا يف حتقيقهـــا لــذلك كثــري مــن املختصــني خيتصــرون األمــر يف اعتبــار فعاليــة 

  ألهدافها .
  

 اإلداريـة، والفعاليـة الظاهريـةأن هناك ثالثة أنواع للفعالية هـي : الفعاليـة  )Ridden(وقد أوضح ريدن 
مــن خــالل حمــددات معينــة تعمــل مــن خالهلــا  اوالفعاليــة الشخصــية، وتوجــد الفعاليــة وتتحقــق بدرجــة مــ

ـا،  ومـن هـذه العوامـل  املؤسسة على  حتقيق معايريها وأهدافها، أي حتقيق الفعالية يف املرحلة اليت متـر 
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ـــــــة  ـــــــيت تعمـــــــل يف إطارهـــــــا كاألنظمـــــــة اإلقتصـــــــادية والسياســـــــة والرقابي واحملـــــــددات لفاعليـــــــة املنظمـــــــة وال
  ) 60، ص1992نشوان،(»والبيئية

  

مدى مسامهة األداء الذي يتم القيام به لتحقيق هدف حمـدد «فعالية التنظيمية وفق ما سبق هي: إذا ال
عتبار أن اهلدف هو النتيجة والنتيجة نقطـة  مسبقا، مبعىن إمكانية اهلدف والوصول إىل النتائج املرجوة 

املؤسسـة مـن حتقيـق النهاية املراد الوصول إليها، يف وقـت حمـدد ومبواصـفات معينـة لـذلك، لكـي تـتمكن 
  ). 25، ص1996توفيق،(» أهدافها جيب أن تكون هذه األهداف حمددة بشكل دقيق وواضح

حتــــــــاول أغلـــــــــب املنظمـــــــــات مـــــــــن خـــــــــالل تنظـــــــــيم العمـــــــــل اإلجابـــــــــة علـــــــــى نـــــــــوعني مـــــــــن احلاجـــــــــات 
)Charron,2001,P390(  

  لتفادي عدم الرضا: جيب الرتكيز على شروط العمل و التحفيز -
  الرضا : جيب على املؤسسة الرتكيز على العمل و إعادة صياغته.للحصول على  -

وهـــو مــــا يـــؤدي إىل الفعاليــــة التنظميــــة ولـــو بشــــكل نســــيب، مـــن خــــالل تبــــين اســـرتاجتية توســــيع و إثــــراء 
ا.   الوظائف و اليت تنعكس بشكل إجيايب على أهداف املؤسسة و أهداف العاملني 

رضـا يعـد أمـرا سـهال نسـبيا و ميكـن حتقيقهـا ،يف حـني أنـه مـن يف املقابل إن حتقيق وإجياد عوامل عدم ال
ـــا تـــرتبط بطبيعـــة العمـــل ذاتـــه، لـــذلك فـــإن  هـــرزبريغ الصـــعب مبـــا كـــان تنميـــة وتطـــوير عوامـــل الرضـــا أل

)Herzberg(  دة مسـتوى األداء بـل هـي تتطلـب ـا أبعـد ممـا تكـون يف ز ينظر للفعالية التنظميـة كو
،و الــيت تعــين إضــفاء العمــل عمــال أكثــر تعقيــدا ، مــع (Lesnard,1994,P238)إثــراءا أو إغنــاءا للوظــائف 

هـــامش اســـتقاللية و حتمـــل املســـؤولية، لـــيس فقـــط علـــى مســـتوى التنفيـــذ، و إمنـــا أيضـــا علـــى مســـتوى 
  التحضري و املراقبة.

  

 مداخل دراسة الفعالية:     -1-2
ت والتعقيـدات يف حتديـد املفهـوم الـدق   يق للفعاليـة، ضـرورة علميـة ملحـة، أالنتج عن كل هذه الصعو

لفعالية التنظيمية، وذلـك عنـد الشـروع يف دراسـتها.فطبيعة النمـوذج  وهي أمهية حتديد النموذج اخلاص 
ـال للباحـث لتشـكيل  هي ما سيحدد مستوى النتائج املتوخـاة مـن الدراسـة، والنمـوذج هـو مـا يعطـي ا

ا. ت أو مداهي مقاحدود الدراسة و غا خل ميكن اإلعتماد عليها حني الشـروع يف حتديـد مفهـوم ر
  تشخيصها،كان من أمهها: للفعالية أو
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 :مدخــل األهداف-1-2-1
عتبــــار وجــــود فــــرص حقيقيــــة  إنطالقــــا ائيــــة تســــعى لتحقيقهــــا، و مــــن كــــون أن لكــــل منظمــــة أهــــدافا 

ت هــذا اإلجنــاز، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه  إلجنازها،فــإن هنــاك إمكانيــة وقــدرة علــى قيــاس مســتو
ملؤسسات اإلنتاجيـة، أو أهـداف نظاميـة تتعلـق مبراقبـة وضـبط  األهداف سواء كانت إقتصادية خاصة 

ملؤسســــات اخلدماتيــــة الســــلوك ا إلنساين،كالســــجن مــــثال.و حــــىت األهــــداف اإلجتماعيــــة الــــيت تتعلــــق 
 ).14،15،ص1987(عون هللا،والعلمية

ــا القــدرة علــى بلــوغ وحتقيــق األهــداف املســطرة ســلفا علــى  ّف الفعاليــة التنظيميــة  وعلــى أساســه تعــر
عضـــاء املنظمـــة، كــذلك أهـــد اف عامــة خاصـــة مبصـــاحل اختالفهــا فـــيمكن أن تكــون شخصـــية خاصــة 

 1966(املؤسسة عموما، وهو ما يضع شيئا من اخللط والتناقض. فكمـا يقـول كـل مـن: كـاتز وكـاهن 

Katz et Kahn( املسطرة للتنظيم قد تكون مضللة، مثالية، مشوهة، منطقية أو منسـية أن األهداف 

واحلـــرص علــى أن تكـــون يف وهــو مــا يـــدعو إىل ضــرورة التحديـــد الــدقيق لألهــداف،  ،)23،ص2003(غيــات،
  خدمة كل األطراف داخل املنظمة.

  

  
  

يهتم هذا النموذج بسري العمليات الداخلية للمنظمة واليت من  :مدخـل صريورة اإلنتـاج-1-2-2
  خالهلا حتقق الغاية األساسية لوجود املؤسسة (عمال، آالت، طبيعة النشاط، عالقات تنظيمية).

ملناخ  م داخـل  التنظيمي للمؤسسة، وبرضا العمـال عـن ظـروفهم،يهتم كذلك بشكل أساسي  وعالقـا
فإن التنظيم الفعال هو الذي يتسم بقلة الضغوط وارتفاع مسـتوى التعـاون  ةربالتنظيم وحسب هذه املقا

دف التنظيم والعمـل  بني العمال واإلدارة، وارتفاع مستوى ثقة العمال واعتزازهم بتنظيمهم، واقتناعهم 
اعلى جتسيده،   .)24،ص2003(غيات،تتسم هذه التنظيمات أيضا بسيولة اإلتصاالت وتشعب اجتاها

  

: هــو مقاربــة معاصــر بــدأ يف التبلــور يف الربــع األخــري مــن القــرن املاضــي، املــدخل النظــامي-1-2-3
ت وعناصر التنظيم اليت تعمل يف جمملها علـى حتقيـق  يركز أساسا على مبدأ التفاعل والرتابط بني مكو

، ومنــه يفــرتض عنــد دراســة الفعاليــة التعامــل مــع  (malarewicz,2000,p19)األهــداف األساســية للمنظمــة
ــــا،  ت والعناصــــر ككـــل متكامــــل، وحماولــــة تفســـري العالقــــة بــــني املؤسســـة وخمتلــــف مكو هـــذه املكــــو

  وتوضيح طبيعة العالقة املوجودة بني التنظيم والبيئة اليت ينشط فيها.
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على عناصر أساسية تعترب مؤشر حقيقي على مسـتوى فعاليـة التنظـيم، منهـا علـى  ةرباوقد ركز هذه املق
  : )22،ص1987(عون هللا،اخلصوص
  مــني وتــوفري خمتلــف احتياجتهــا املاديــة أو البشــرية، يف القــدرة التفاوضــية للمؤسســة مــن خــالل 

  خمتلف عناصر البيئة اليت تنشط من خالهلا اظل املنافسة اليت تفرضها عليه
  لتـايل حماولـة ا،و القدرة علـى احلفـاظ علـى التـوازن فيمـا خيـص املعاجلـة الداخليـة ملختلـف عمليا

الوصـول إىل حتقيـق أكــرب قـدر مــن األهـداف خــالل مـدة زمنيــة حمـددة مســبقا،وفق مـوارد متاحــة 
 للمؤسسة.

  ورة القابليــة والســـرعة علــى التكيـــف والتعامــل مـــع خمتلــف التغـــريات واملســتجدات الطارئـــة، وضـــر
ا الداخلية واخلارجية  إضفاء نوع من املرونة يف طبيعة تعامال

  ا مستوى األداء العام والفردي، وكـذا طبيعـة العالقـات صحة املؤسسة التنظيمية، واليت يقصد 
إلضـــافة إىل بعـــض املؤشـــرات الـــيت تعكـــس اجلـــو العـــام داخـــل املنظمـــة، مثـــل  داخـــل التنظـــيم، 

ت ودرجة   دوران العمل...حوادث العمل والغيا
 .ت اإلتصال  كذلك جممل املؤشرات املعربة عن املناخ التنظيمي والعالقات الداخلية ومستو
 .مستوى اإلنتاجية من خالل مقارنة نسب اإلنتاج مع حجم املدخالت والتكاليف 

  

يعــــرب فيــــه عــــن جممــــل العناصــــر التنظيميــــة، والعالقــــات  : مدخـــــل األنســــاق أو النســــق -1-2-4
الــيت تشــكل نســقا متكــامال يتــأثر كــل عنصــر فيــه مبــا حيــدث لآلخــر، ولكــن يف مرحلــة حتديــد  التنظيميــة

عناصـر هــذا النســق، ظهــر نــوع مــن التــداخل والتعقيـد يف حتديــدها ومــن مث فهمهــا، وهــو مــا ألــبس هــذه 
  املقاربة كثريا من التعقيد وعدم الوضوح يف طبيعتها، الشيء الذي أدى إيل إمهاله يف مراحل متقدمة.

ت اإلسرتاتيجية:  -1-2-5 يف دراستهم للفعالية على  ةربيعتمد أصحاب هذه املقامقرتب املكو
حتديد خمتلف العناصر البيئية اليت هلا عالقة مباشرة مع التنظيم، واليت تتأثر به وتؤثر عليه، على غرار 

ئن والسلطة احلاكمة، ومنه يرى  فعالية التنظيم ال أن،  )Gerziou( جريزيو أصحاب رأس املال والز
ثري خمتلف األطراف اإلسرتاتيجية يف تطور  يرتبط دائما مبدى حتقيق األهداف وإمنا مبستوى مسامهة و

ولكن هذا املدخل طرح يف مضمونه بعض املفارقات من  ،التنظيم وبنظام التحفيز املعتمد من قبلهم
جند أن املالك  الشخصية، كذلكنظيم ألهداف أعضائه خالل عدم مطابقة األهداف العامة للت

ح احملققة..) مهملني  داإلنتاج، الفوائ وأصحاب رؤوس األموال يركزون على املخرجات(مستوى واألر
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بذلك اجلانب التنظيمي داخل املؤسسة، وهو مايضع نوع من التناقض واملفارقة على مستوى حتديد 
دة على أن هناك أطراف أخرى املفهوم الدقيق للمؤسس ا ةربملها هذه املقاة،ز ويف  –، يف حني أ

حتدد ولو بصورة غري مباشرة درجة فعالية املنظمات،كوسائل اإلعالم مثال. وهو  -كثري من األحيان
اك نه«من أن: ) Brickman et Campbell 1971( كامبل وبريكمان  ما عرب عليه كل من

دة  لقدرة التنظيم على إرضاء رغبات املشاركني، واألهداف احدود الذاتية هلؤالء املشاركني ترتفع مع ز
  .)24،ص2003(غيات،»قدرة النسق على تلبية هذه الرغبات، وهو ما يؤدي إىل صعوبة حتقيق اهلدف

  

فكــرة عناصــر املــدخالت الــيت تــتمكن  ةربــتعتمــد هــذه املقا: مــدخل اســتقطاب املـــوارد -1-2-6
مينهــا، ويؤكــد أصــحابه علــى أن الفعاليــة هــي القــدرة املطلقــة أو النســبية علــى اســتغالل  املؤسســة مــن 
ـــــة  ـــــف مســـــتلزمات العملي ـــــاج إليـــــه مـــــن خمتل البيئـــــة الـــــيت تعمـــــل فيهـــــا املؤسســـــة واحلصـــــول علـــــى مـــــا حتت

ـــــة ــلم،اإلنتاجي ــ  Seashore et( تمان وسيشـــــوريوشـــــ ، وقـــــد كانـــــت مســـــامهة كـــــل مـــــن)171،ص2002(مسـ
Yuchtman، (  ال، حني أكدا على أن الفعاليـة التنظيميـة هـي املوقـف املتفـاوض واضحة يف هذا ا

  عليه، كما يظهرا من خالل 
دة علــى هــذا قامــا بتصــنيف املعــايري املســتخدمة )23،ص2003(غيــات،قــدرة التنظــيم علــى اســتثمار حميطــه ، ز

  اع:  لقياس الفعالية إىل ثالث أنو 
  

  معايري مثالية أقرب إىل املثال منها إىل الواقع،تعرب عن التعامل األمثل مع خمتلف عناصر البيئة. -أ   
لتكامل فيما بينها والتناوب، تتطلـب عنـد اإلسـتعانة -ب    معايري أقل مثالية من سابقتها، تتصف 

ت التنظيم، ترتبط خاصة بقياس املخرجات  ا كثريا من التنسيق بني مستو
معــايري قاعديــة كثــرية اإلســـتعمال، ختــص جممــوع العمليــات الداخليـــة واملتكــررة ملختلــف أجـــزاء  -ج  

لدوام والتكرار غالبا،  وفيه تعرب الفعالية التنظيمي عـن قـدرة املنظمـة علـى اسـتغالل  ةاملنظمة، تتصف 
ت مـــن خـــالل جــــذب واســـتقطاب أكــــرب قـــدر ممكـــن مــــن العناصـــر البشــــري مجيـــع  ةالفـــرص واإلمكــــا

ــذه املـوارد تضــع التنظــيم  واملاديـة، الــيت تشـكل إضــافات مهمــة ملكتسـبات املؤسســة، فإمكانيـة الظفــر 
حية حتقيق أهدافه وإسرتاتيجياته املستقبلية .   يف مركز قوة من 

  

 et GeorGeopoulos( نبوم وجريجيوبولوس يعرف ويف هذا اإلطارمقرتب مركب: -1-2-7

tannenbaum(  الفعالية التنظيمية هي أنساق إجتماعية هلا موارد وإمكانيات تقوم بتحقيق أهداف دون
  إضرار بوسائلها ومواردها ودون ضغط على أعضائها.
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ل معـايري أساسـية وهـو املقـرتب الـذي حنـاول مـن خاللـه اجلمـع بـني خمتلـف العناصـر السـابقة والـيت تشـك
ت  ـــة التنظـــيم يف حتقيـــق أهدافـــه،  مـــن خـــالل تـــوفري الظـــروف واإلمكـــا يتبـــني مـــن خالهلـــا درجـــة فعالي
ســتقطاب واســتغالل أكــرب قــدر ممكــن مــن العناصــر والثــروات املاديــة  املطلوبــة مــن قبــل مجيــع عناصــره و

  والبشرية احمليطة.
  

  

ت يفميكـــن تلخـــيص هـــذه املــداخل أو املقـــا عمومــا نقـــاط أساســـية شــكلت حمـــور اهتمامـــات أغلـــب  ر
  الباحثني يف املوضوع وذلك من الناحية اإلجرائية.

قــل  -1 فعــة وذات قيمــة  تعــين الفعاليــة قــدرة املنظمــة علــى اســتغالل الفــرص واحلصــول علــى مــوارد 
  التكاليف، أي قدرة املنظمة على التفاوض مع البيئة للحصول على أكرب قدر من االمتيازات.

ــــاج) متجــــاهال جانــــب الكفــــاءة يف اســــتغالل     وهــــ و الطــــرح الــــذي يركــــز علــــى املــــدخالت (عوامــــل اإلنت
  وتسيري هذه العوامل.

تعـــــين الفعاليـــــة قـــــدرة املنظمـــــة علـــــى حتقيـــــق التوافـــــق بـــــني أهـــــداف املؤسســـــة وأهــــــداف أعضــــــائها                       -2
م ويقـــيس هـــذا املفهـــوم فعاليـــة املؤسســـة مـــن خــــالل مســـتوى رضـــ ـــا عـــن عملهـــم وعالقــــا ا العـــاملني 

  داخلها.
م. -3    تعين الفعالية قدرة التنظيم على إشباع حاجات العمالء وحتقيق رغبا

ملدخالت. -4 دة نسبة املخرجات مقارنة    تعترب املؤسسة فعالة إذا ما متكنت من ز
اإلجتماعيـة واإلنسـانية داخـل وهو املدخل الذي يركز على عنصـر الكفـاءة اإلنتاجيـة متجـاهال العوامـل 

  التنظيم.
أما العنصر األخري والذي شكل شـبه إمجـاع مـن قبـل البـاحثني واملهتمـني وذلـك مـن خـالل طريقـة  -5

تناوهلم للموضوع، هو اعتبـار التنظـيم فعـاال يف حـال مـا إذا متكـن مـن حتقيـق أهدافـه، وتكمـن مصـداقية 
يـع العناصـر السـابقة، فرضـا العمـال ومسـتوى اإلنتـاج هذا العنصر ومنطقيته يف كونه ميكن أن يشمل مج

ت اإلسرتاتيجية والعالقات التنظيمية ميكن أن تشكل يف جمملهـا أهـداف تسـعى املنظمـة  وطبيعة املكو
  إىل حتقيقها.       
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  : مقارنة بين أهم نماذج معايير الفعالية) 04جدول رقم(                

  
تأهـــم    أهم السلبيات  مفهومه  املقرت

يركز يف قياسه لفعالية التنظيمات على األهداف املسطرة، وقدرة   األهـداف ةربمقا
  هذه التنظيمات على حتقيقهه

  أن األهداف املسطرة للتنظيم قد تكون مضللة،غري حمددة بدقة. -
مة للتنظيم خمتلفة نسبيا عن أهداف أفراده اعادة ماتكون األهداف الع -

  الشخصية.
ت يصعب من اعتمادها كمقياس  حتديد - مضمون األهداف وترتيب األولو

  للفعالية التنظيمية

إستقطاب  ةربمقا
  املوارد

تعين  الفعالية من خالله القدرة املطلقة أو النسبية على استغالل 
البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة واحلصول على ما حتتاج إليه من 

  خمتلف مستلزمات العملية اإلنتاجية
  أغلب مراحل العملية اإلنتاجية ليركز فقط على املدخالت، ويهم

يركز على العناصر التنظيمية،والعالقات التنظيمية اليت تشكل نسقا   النسـق ةربمقا
  متكامال يتأثر كل عنصر فيه مبا حيدث لآلخر

  صعوبة يف حتديد وحصر خمتلف عناصر هذا النسق -
  بني خمتلف هذه العناصر التداخل والتعقيد الذي مييز العالقة -

ت  ةربمقا املكو
  اإلسرتاتيجية

يم واملالك،وكذا يركز هذا املقرتب على املشاركون يف رأس مال التنظ
  ثرة يف فعالية التنظيمبعض األطراف املؤ 

  التنظيم. سعي املسريين إىل حماولة إرضاء املالك على حساب أفراد-
  واضح يف حتديد فعالية التنظيمإمهال كثري من األطراف اليت تؤثر بشكل -

  عدم تطابق وإختالف يف حتديد املفهوم احلقيقي للفعالية لدى بعض األطراف-

  من تصميم الباحث 
 

  

          خصائص املنظمــة الفعالــة: -2

وشــــــبه تعــــــارض يف كثــــــري مــــــن األحيــــــان يف حتديــــــد مفهــــــوم الفعاليــــــة ومعــــــايري  مثلمــــــا يوجــــــد إخــــــتالف
قياسـها،يوجد كـذلك فيمـا خيــص وصـف خصـائص املنظمـات الفعالــة. واألكيـد أن كـل واحـد يتصــورها 
علــى حســب موقعــه مـــن املنظمــة، فالعامــل يـــرى فعاليــة التنظــيم متمثلــة يف خصـــائص تقــرتب كثــريا مـــن 

، وكــذلك هــو احلــال ألصــحاب  ني يراهــا املســريون يف صــور أخــرىتطلعاتــه ومصــاحله الشخصــية يف حــ
  رأس املال.

  

  

  :)28،ص2003(غيات،وعليه ميكن إمجال هذه اخلصائص يف جوانب رئيسية ثالث هي
  تكنولوجيا متطورة وجودة التصاميم )أ

 موارد بشرية كفأة. )ب
  كمية اإلنتاج ومستوى جودته  )ج
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ــــا  ــــة يف العناصــــر الســــابقة، نظــــرا لتعــــدد  هــــذا والميكنن أن حنصــــر خمتلــــف خصــــائص التنظيمــــات الفعال
اخلصــائص تبعــا للدراســات واألحبــاث الــيت تناولــت املوضــوع، يف عالقــة مــع طبيعــة كــل دراســة واهلــدف 
منها، ولكن هذا المينعنا من ذكر أبرز خصائص التنظيمات الفعالة يف نقاط أساسية، وفق ظهورهـا يف 

  ات السابقة:بعض الدراس
o  وجــود هدف حمدد ومتفق عليه، يعرفه األفراد واملديرون، وتوفر التوجيهات الالزمة للوصول

  إليه. 
o  م، بني أهدافهم اخلاصة ضرورة التوفيق و اإلنسجام جلميع أعضاء املنظمة مبختلف مستو

 واألهداف العامة للتنظيم. 
o كد ضرورة توفر اإلجتاهات اإلجيابية لألفراد،وحسن ت م والتعرف على دوافعهم و وجيه طاقا

 مفهوم الوضعية واإللتزام.
o  التطلع إىل فرص التحسني، والبحث عن اجلديد وتشجيع املبادرة واالبتكار، وانتشار روح

 ) 221،ص,2000(بن نواراإلكتشاف وتطبيق احللول غري التقليدية للمشكالت.
o  قل تكلفة ممكنة.السعي إىل حتقيق أكرب قدر من األهداف املسطرة 

  
  
  
 

o م و الوحدات تبسيط العملية التنظيمية وإحداث التكامل واالنسجام بني خمتلف األقسا
 لتحقيق أهداف املؤسسة.التنظيمية يف سعيها 

o  تبين فلسفة النظر إىل العمل داخل اجلماعة مبفهوم تعاوين،يتضمن املشاركة اجلماعية يف اختاذ
 .)211، 210، ص2002,ة(عرفالقرارات من جانب أعضائها.

o  تشجيع روح املبادرة واإلبداع لدى مجيع أفراد التنظيم،مع حماولة التخلص من مجيع أشكال
 مسببات الصراع،من أجل توحيد اجلهود لتحقيق أهداف املنظمة.

o .وجود رؤية واضحة لرسالة املؤسسة وإسرتاجتيتها،وأهدافها من لدن مجيع أعضائها 
o  املؤسسة وأداء أفرادها،والتعرف على مجيع نواحي القوة والضعف وحتليل التقومي الدوري ألداء

 األسباب وتطبيق اإلجراءات املناسبة.
  
  
  



 ةــــة التنظيميــــاليــالفع                                                                                               
  

- 63 - 
 

ثالثالالفصل   

  : )scheild,1990,115(هي فإن متطلبات التنظيم الفعال  )Drucker( دريكر وحسب
  التدقيق يف توضيح خمتلف األعمال واملسؤوليات. .1
جنازها إعتماد عنصر التخصييص .2 ألعمال املطالبون    عند تكليف العمال 
لرغم من خماطر التغريات. .3   العمل على ضمان اإلستمرارية 
  ضمان أقل قدر ممكن من التعقيد يف التسلسل اهلرمي التنظيمي. .4
  مرونة اهليكل التنظيمي وبساطته. .5
 إعتماد شبكة إتصاالت متطورة بسيطة بعيدة عن التعقيد . .6

 

هذا ويعترب املدير أواملسري نقطة وصـل حامسـة يف موضـوع الفعاليـة، بفعـل مـا يفـرتض أن يتـوفر عليـه مـن 
تكــوين معــريف وســلطة واســعة نســبيا، يعــد مــن بــني أبــرز عمــال املعرفــة يف العصــر احلــديث يف منظمــات 

نتاج سلع األعمال العصرية ميلك السلطة واملسؤولية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية للمؤسسة  املتعلقة 
،فهـــو بـــذلك املســـؤول األول عـــن كثـــري مـــن القـــرارات )398،ص2000(املنيـــف،جديـــدة وإجيـــاد أســـواق جديـــدة 

وهـــو مـــا  غـــري مباشـــر بتحقيـــق فعاليـــة التنظـــيماإلســـرتاتيجية للمؤسســـة ، والـــيت تتعلـــق بشـــكل مباشـــر أو 
ا أن تضــعه يف مســتوى التطلعــات، ويف  يســتوجب تــوفره علــى بعــض الشــروط واخلصــائص الــيت مــن شــأ

ـــــــا  )Drucker( دريكـــــــر  هـــــــذا الصـــــــدد يعـــــــرف ـــــــيت يقـــــــوم  املـــــــدير الفعـــــــال مـــــــن خـــــــالل املهـــــــام ال
)scheid,1990,111(:  

 

ت. .1  وضع األهداف وتصنيفها على حسب األولو
 حتليل وتنظيم العمل يف شكل هيكلية. .2
لعالقات اإلنسانية والتحفيز واإلتصال . .3  اإلهتمام 
 معايري واضحة عند التقومي. إعتماد .4
 دعم خمتلف برامج التكوين والتطوير ألفراد التنظيم. .5
 الرتكيز على إحرتام عامل الوقت كمتغري أساسي يف حتديد فعالية و كفاءة نشاطات املؤسسة. .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ةــــة التنظيميــــاليــالفع                                                                                               
  

- 64 - 
 

ثالثالالفصل   

 الفعالية التنظيمية: قياس مؤشرات  -3
قـــي  ال يــزال موضـــوع الفعاليـــة التنظيميـــة مل ينـــل القــدر الكـــايف مـــن اإلهتمـــام والبحـــث علــى خـــالف

لتنظـيم واملنظمـة، فالدراسـات الـيت تناولـت املوضـوع تعـد علـى أصـابع اليـد، ولكـن يف  املواضيع املتعلقة 
لتغيــري والفعاليــة نتيجــة الســنوات األخــرية بــدأ نــوع مــن التوجــه إىل هــذه األحبــاث والد راســات املتعلقــة 

ا املســــــــتقبلية  ا وإســــــــرتاتيجيا تزايـــــــد احتمــــــــاالت تغــــــــري األوضــــــــاع يف أي حلظـــــــة، يف شــــــــكل سياســــــــا
  وامليكانيزمات اليت تقوي العالقات داخل التنظيم، فصار البقاء والتطور لألكثر فعالية.

  األحوال إىل سببني أساسيني: يعود كل هذا الرتدد والتأخر يف معاجلة املوضوع يف أغلب
حـث يراهـا مـن وجهـة نظـره  أوهلما: هو عدم حتديد مفهوم شامل دقيق للفعالية التنظيمية، فكـان كـل 

اخلاصة على حسـب الدراسـة الـيت يقصـدها، فمـنهم مـن يراهـا القـدرة علـى حتقيـق األهـداف ومـنهم مـن 
  درة على اإلنتاج بكميات كبرية...ا يف القاستقطاب املوارد، وآخرون يرو  ىيراها القدرة عل

هو عدم اإلمجاع أو اإلتفاق علـى وضـع مقيـاس حقيقـي فعـال لقيـاس الفعاليـة التنظيميـة، فلحـد نيها: 
اآلن يوجد إشكال كبري على مستوى قدرة املقاييس املوضوعة على قياس الفعالية التنظيمية، لكـن هـذا 

ملوضوع.ال مينعنا من الوقوف على بعض الدراسات    واإلهتمامات خاصة اليت عنيت 
ـــــوا يف املوضـــــوع كـــــومربي    ـــــل الـــــذين كتب ، كـــــذلك 1954ســـــنة  )Compry(فكـــــان مـــــن بـــــني األوائ

مبوم  سجيورجوبولو   .1957سنة  ) Geogopoulos et Tanenboum(و
 

مـن بـني األوائـل الـذين حـاولوا  1977سـنة  )Goodman et Penning(ويعترب جودمان و بينينـغ 
أكـد أنـه ال  1974سـنة  )Campbell( كامبـال   ضع مفهوم دقيق للفعالية التنظيميـة، وقبلهـا بقليـلو 

 .)21،ص2003(غيات،يوجد شيء ميكن حتديده بفعالية، وهو عبارة عن وهم سيؤدي حتما إىل اإلحباط
علـى  جمموعـات ومن خالل اإلطالع على خمتلف اإلهتمامات جند أن املفكرين والباحثني إنقسـموا إىل

 دلــر و )Price 1968(الـذي أعطــوه للفعاليــة.ويف هــذا اإلطـار عــين بــرايس  ةربــحسـب املفهــوم واملقا
ـا القــدرة  ةربـمبقا (Nadler et Tushman 1980)وتومشـان  األهــداف الـذي يـرى الفعاليــة يف كو

 )Yuchtman et Seashare 1967(علـى حتقيـق األهـداف املسـطرة، واهـتم يوشـتمان و سيشـور 
لقــدر الــذي يكفــي مبقــرت  ــا القــدرة علــى جلــب املــوارد  ب اســتقطاب املــوارد الــذي يعــرف الفعاليــة بكو

   )1980Cameron(كمرون إحتياجات املؤسسة املستقبلية،واهتم أيضا بعض الباحثني على غرار  
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مـا ذهـب  بوضع بعض املعايري اليت ميكن قياس درجة الفعاليـة مـن خالهلـا.وهو(kanter1980) وكانرت
منوذجــا لقيــاس الفعاليــة  17املســتعملة يف  الــذي حصــر املعــايري )steers 1975( ســتريز إليــه كــذلك
  )27-22،ص2003(غيات،التنظيمية 

ملوضوع، وليس كلها ولكـن يبقـى أن نشـري إىل انـه اليـزال األشـكال  هذه بعض الدراسات اليت عنيت 
التنظيميـة، وهـذا ال مينـع مـن وجـود بعـض النمـاذج  قائما فيما خيص وضع معيار حقيقي لقياس الفعالية

ــــة، ومــــن مث إىل الــــيت أدت  ــــي للفعالي ــــائج املتوقعــــة، ولكــــن مــــن خــــالل توضــــيح أوال املفهــــوم اإلجرائ النت
 اإلستعمال السليم للمقياس.

 

 حظيت عملية حماولـة إجيـاد معـايري لقيـاس الفعاليـة التنظيميـة حبيـز كبـري مـن اهتمـام البـاحثني واملمارسـني
س شـاملة، و لـذلك و بنـاء علـى العوامـل املـؤثرة يف الفعاليـة و اإلدارة و ذلـك لغيـاب فلسـفة قيـا للتنظيم

  التنظيمية نقوم بتقدمي أسباب املشاكل اليت واجهت قياس الفعالية التنظيمية
هــذه إن حماولـة البحــث يف الفعاليـة التنظيميــة، تـدفعنا حتمــا إىل ضـرورة توضــيح املعـايري اخلاصــة لقيـاس  

الفعالية، فال يعقـل الـتكلم عـن منظمـات أو وحـدات فعالـة، مـن غـري توضـيح املقيـاس الـذي مـن خاللـه 
، مــا يــدفعنا لــذكر بعــض النقــاط الــيت لطاملــا شــكلت عائقــا أمــام مت احلكــم علــى فعاليــة هــذه املنظمــات

 حماوالت الباحثني لقياس الفعالية التنظيمية، منها على اخلصوص: 
 

ـا األساسـية جيعـل مـن  اإلخـتالف  )أ يف حماولـة إجيـاد تفسـري لظـاهرة الفعاليـة و حتديـد حـدودها ومتغريا
  عملية قياسها معقدا.

مشكلة صدق املقاييس والنماذج املستعملة يف القياس، على اختالف الدراسات وعرب مرر   )ب
 الزمن. 

فات الظاهرة يف عدم القدرة على تعميم املقاييس،أو حماولة إجياد منوذج موحد،وذلك لإلختال  )ت
ا.  أحجام املنظمات وطبيعة نشاطا

صعوبة قياس بعض املتغريات السلوكية و البيئية حتكمها اعتبارات شخصية ذاتية أكثر منها   )ث
لتايل تفتقد إىل عنصر املصداقية.  موضوعية و
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لرغم من هذه العوائق، جند أن هناك حماوالت لرفع اللبس يف هذا اجلانب، م     ن خالل لكن و
اإلعتماد على مداخل رئيسية ميكن للباحثني و املمارسني للعمل التنظيمي استخدامها من اجل 

  التعرف على املؤثرات، و املؤشرات اخلاصة بقياس الفعالية، ومن أهم هذه املداخل:
                       

 مدخل األهداف 
 مدخل موارد األنظمة  
 مدخل العمليات 

  

تمعــــــات، و خمتلــــــف أشــــــكال   إن احلاجـــــة ملقــــــاييس الفعاليــــــة تــــــربز يف كافــــــة األوقـــــات، و يف كافــــــة ا
د حجــم املنظمــة و املخــاطرة و االســتثمارات الثابتــة فيهــا، و أيضــا كلمــا  زد املنظمــات..و هــي تــزداد 

ملقـاييس مناسـبة  اجته التنظيم حنو السمة االجتماعية اليت جتعله أكثر تعقيدا وكل ذلـك يزيـد مـن احلاجـة
  من اجل قياس فعالية املنظمة 

  مقاييس للفعالية التنظيمية يف ست مناذج:     )1988(أوربن و مراجعة دورها ويف هذا الشأن صنف 
  . احلصول على املوارد البشرية   
  . تطوير املوارد البشرية   
  . موارد النظم   
 . التطوير التنظيمي   
  األهداف . حتقيق احلد األمثل من   
  . و البنائي الوظيفي   

  

ا مـن  لكن عموما يف اغلب الدراسات، يعتمد الباحثون أساسا على ثالث مداخل رئيسية لإلستعانة 
  أجل قياس الفعالية التنظيمية هي:

  

، عند اتفاق الباحثني على أن الفعالية هي حتقيق 1938: بدأ ظهوره عام مدخل األهداف -أ
للمنظمة، و عليه فان مؤشر حتقيق األهداف هو املؤشر احلقيقي للفعالية من وجهة األهداف احملددة 

سلوب يعمل لتحقيق أفضل ةالنظر السابق ، حيث يعترب البناء التنظيمي ذاته وسيلة صممت 
  األهداف املمكنة، و ذلك من خالل االستغالل األمثل و املتوازن للموارد املتاحة للمنظمة، حبيث ال 
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حساب فعالية املطالب األخرى و هو مدخل يقوم على  علىق فعالية مطلب من مطالبها يتم حتقي
  افرتاضيني مها:

ائية تسعى -   للوصول إليها  إن لكل منظمة غاية 
  ميكن حتديد الغاية النهائية لكل منظمة، و من مث ميكن قياس مدى النجاح يف حتقيقها . -

  

اية اخلمسينيات، مدخل النظم -ب و نتيجة لبعض السلبيات اليت ظهرت يف مدخل :  يف 
ا، و تعارضها، و درجة وضوحها،كما اجته االهتمام إىل  األهداف من صعوبة يف حتديد األهداف ذا

ا:   مدخل النظم، يف تفسري مفهوم الفعالية، على أ
دها أو على حتقيق األهداف املرجوة، دون أن يكون يف ذلك إضعاف لوسائلها و موار  ةقدرة املنظم 

ا، و ذلك من خالل تعظيم العائد على املنظمة.   إجهادها لطاقا
  وهو الرتكيز على:

  

  ا من البيئة اخلارجية (املدخالت) بصورة سليمة، مما قياس قدرة املنظمة على حتديد احتياجا
 يدخل القدرة التخطيطية للمنظمة ضمن عناصر قياس الفعالية.

  اآلخرين للحصول على املوارد النادرة.و كذا القدرة على املنافسة مع  
  قل قياس قدرة املنظمة على حتقيق اكرب قدر ممكن من األهداف يف احلدود املتاحة و 

 تكلفة ممكنة 
  قياس درجة تكيف التنظيم مع البيئة الداخلية و اخلارجية للمنظمة، املرونة الكافية للتجاوب

  مع  خمتلف التغريات الطارئة.
 نظمة على جتديد نفسها و حتسني األنظمة و اإلجراءات و طرق العمل و قياس القدرة امل

 وسائل اإلنتاج، و ظروف العمل، و تطوير و تنمية األفراد.
 قياس درجة اإلنتاجية و االجناز يف املنظمة 
 :و لكن ما ظهر على هذا املدخل انه يتضمن كثري من السلبيات أبرزها  
 ب أن تسعى املنظمات لتحقيق الفعالية الكلية و ال يركز مدخل النظم على هدف حمدد، جي

عليه فانه ال يركز على قدرة املنظمة على حتديد أهدافها بشكل واضح و سليم، و مدى 
ا على حتقيق هذه األهداف.  قدر
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  ـائي لقيـاس الفعاليـة الكليـة عـالوة علـى عتبـاره مؤشـر  يركز مدخل النظم على معيـار البقـاء 
ت اليت ترتبط بقياسه.   ما حتيط معيار البقاء أصال ببعض الغموض و الصعو

 

كــذلك أدى اعتمـــاد املــدخل النظـــامي إىل رســـم صــورة مشوليـــة ملختلـــف الظــواهر التنظيميـــة و أبـــرز دور 
يف حتديــد النتــائج احملققــة علــى مســتوى املؤسســة، لكــن اإلفــراط و التعمــيم هلــذا املــدخل  العوامــل البيئــة

ت تواجهـــه يف ميـــدان التطبيـــق، و ذلـــك مـــن اعتبـــار أن الفعاليـــة التنظيميـــة تتحقـــق مـــن  أدى إىل صـــعو
ت خالل قدرة املؤسسة على التحكم يف العوامل الداخليـة و اخلارجيـة معـا. و هـذا مـا يعتـرب مـن املعطيـا

املســتحيلة علــى اإلطــالق. هــذه الوضــعية ســامهت يف بــروز املــدخل التــوفيقي الــذي أكــد علــى العوامــل 
لنســبة هلــم عمليــة تــوازن بــني جمموعــة املتغــريات  املوقفيــة يف عمليــة قيــاس الفعاليــة التنظيميــة والــيت تعتــرب 

  املؤثرة. 
 

كيــــد فكــــرةج) مــــدخل النظريــــة الشــــرطية:  أن التوافــــق بــــني النظــــام  حــــاول أصــــحاب هــــذا االجتــــاه 
  اإلنتاجي و عناصر البناء التنظيمي يولد الفعالية .

و لقــد ذهبــت كثــري مــن الدراســات يف هــذا االجتــاه، علــى أن هنــاك عالقــة ســببية أو شــرطية بــني هــذا   
بـع. و لكــن مـا حيمـل علـى هـذا االجتــاه   عتبارهـا متغـري  عتبـاره متغـري مسـتقل و بــني الفعاليـة   التواـفق 

  أنه:
  

ـــاء املنظمـــة مـــن واحـــدة  - ـــاء التنظيمـــي، وبـــني عناصـــر بن ختتلـــف درجـــة التوافـــق بـــني متغـــريات البن
ألخرى فقد ثبت أن هناك عالقة طردية بني عدم استقرار البيئة اليت يتم فيها ممارسة النشاط و بـني 

خــذ  ــا  ىف مــع عكســية يف منظمــات أخــرى، وهــو مــا يتنــا الاشــكأنظــام مركزيــة الســلطة، يف حــني أ
 املدخل الشرطي.

ــال التنظيمــي وبــني  يقــوم هــذا املــدخل علــى حقيقــة هامــة و هــي أن العالقــة بــني متغــريات - ا
ــا غــري  عناصــر بنــاء املنظمــة، تعتــرب عالقــة خطيــة، ويف اجتــاه واحــد فقــط، وقــد أثبتــت الدراســات أ

 خطية، وان يكون مسارا عكسيا نتيجة التأثري بني املتغريين.
 

ـال التنظيمـي لعنصـر واحـد فقـط، أال  إضافة إىل أن - هذا املـدخل اعتمـد يف حتديـده ملتغـريات ا
 و هو البيئة.
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ال، على غرار و  (Campbell 1974) كمبال  كما كان لبعض املفكرين مسامهات قيمة يف هذا ا

م األبرز خالل النصف الثاين من القرن املاضي،  (Steers 1975) ستیرز والزلت فقد كانت مسامها
  تعد أحد أهم املرجعيات املتبعة من قبل أغلب الباحثني، فيما خيص تشخيص فعالية التنظيمات.

وآخـــرون يف دراســـة هلـــم حـــول جممـــل مـــا كتـــب عـــن  Campbell كامبـــل  فقــد توصـــل يف هـــذا الشـــأن 
  :)11،ص1987(عون هللا،الفعالية إىل إجياد ثالثني معيار أستخدمت لقياس الفعالية هي

  
  التحفيز والدافعية                            مهارة تسيري املهام  الفعالية العامة                              

  اإلنتاجية                                      الروح املعنوية                              تكلفة اإلدارة
  الرقابة                                      اإلستفادة من البيئة حسن التصرف                              

  الرحبية                                        الصراع والتجانس                        إدارة املعلومات واإلتصاالت
  التقييم اخلارجي            النوعية                                       املرونة والتكيف                

  حوادث العمل                               التخطيط ووضع األهداف                  اإلستقرار
  النمو                                        اإلجتماع حول األهداف                   قيمة العامل البشري

  داخلية أهداف التنظيم                     املسامهة وتقسيم النفوذ         معدل التغيب                        
  دوران العمل                                 وحدة الدور واملعيار                        تكوين العمال والتطوير

  الرتكيز على اإلجناز             الرضا الوظيفي                              مهارة تسيري األفراد            
 

  
  

منوذجـــــا لقيـــــاس الفعاليـــــة التنظيميـــــة، وصـــــنفها علـــــى حســـــب عـــــدد مـــــرات  17) بتحديـــــد Steersكمـــــا قـــــام ســـــتريز (   
  اإلستعمال، على الشكل التايل:
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  )Steersمناذج قياس الفعالية التنظيمية ل ( ):05جدول رقم (                       
  النسبة املئوية  عدد املرات  معيار التقييم

  ٪59  10  املرونة والتكيف

  ٪35  06  اإلنتاجية

  ٪29  05  الرضا املهين

  ٪18  03  الربح

درة ومثمنة   ٪18  03  احلصول على موارد 

  ٪12  02  غياب الضغوط التنظيمية

  ٪12  02  التحكم يف احمليط اخلارجي

  ٪12  02  تطوير اليد العاملة

  ٪12  02  النجاعة

لعمال   ٪12  02  اإلحتفاظ 

  ٪12  02  النمو أو التوسع

  ٪12  02  إدماج أهداف األفراد يف أهداف التنظيم

  ٪12  02  إتصاالت مفتوحة

  ٪12  02  البقاء

  ٪06  01  معايري أخرى

  26،ص2003غيات،:املصدر             
  

  

من خالل هذا الكم اهلائل من املعايري الذي استخدم لقياس الفعالية التنظيمية ميكن القول أن الفعالية 
التنظيمية ميكن النظر إليها بشكل خمتلف. كما يؤكد أيضا على عدم وجود اتفاق حول تعريف حمدد 

ا نقطة االنطالق لتحليل التنظيمي يعتربو لرغم من أن املهتمني  ، إال أن الدراسات هلا. كذلك 
  املوجودة ال تشري إليها بشكل مباشر و إمنا تتعامل معها بطريقة ضمنية.  على العموم تتلخص جممل 
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حث يف  حماوالت حتديد معايري قياس الفعالية التنظيمية يف ثالث أساسية ميكن أن يعتمد عليها 
  : املوضوع و هي

  

  اإلنتاجية و حتقيق األهداف.  -أ           
  تدفق العمليات الداخلية.  -ب          
ّف مع املتغريات اخلارجية -ج             ) 10، ص،1987(محور،البقاء و التكي

  

  العوامل املؤثرة يف الفعالية التنظيمية :  -4
ثـري يف حتديـد الفعاليـة التنظيميـة لـيس علـى سـبيل احلصـر فيمـا  ميكن أن نقدم جمموعة العوامل اليت هلـا 

  :  )2002،236(املصري، يلي
  درجة التخصص و تقسيم العمل املعتمدة يف املؤسسة.  -
 أساليب تكنولوجيا اإلنتاج كثيفة رأس املال أو كثيفة العمالة.   -
للوائح و اإلجراءات اليت تضبط السلوك التنظيمي.  -  درجة االلتزام 
 التنسيق على املستويني الرأسي و األفقي.  -
  تؤدي إىل عدم وجود مراكز قرار متعددة. وحدة السلطة اآلمرة و اليت -
ت التنظيمية.  -  تفويض السلطة بشكل متوازن بني خمتلف املستو
اعتمـــاد املركزيـــة و الالمركزيـــة حســـب احلاجـــة التنظيميـــة دون إفـــراط أو تفـــريط فاملركزيـــة  -

 تفيد يف كل ما هو اسرتاتيجي و الالمركزية مفيدة يف كل ما هو روتيين. 
مــع البنيــة اخلارجيــة و طبيعــة نظــام الضــبط الــذايت للمؤسســة يف معاجلــة  فلســفة التعامــل -

 أخطاءها أثناء التفاعل مع البنية اخلارجية. 
 القدرة على التكيف و االستجابة للتغريات اليت حتدث على مستوى البيئة.  -

 

 نظم الرقابة واملتابعة املعتمد يف شكل جزاء و عقاب.  -
شـــــبكات االتصـــــال املتكاملـــــة كممـــــر لتـــــدفق املعلومـــــات الضـــــرورية ملختلـــــف القـــــرارات  -

 املتخذة. 
 

ا املؤسسة. -  القدرة على تعبئة املوارد و درجة احلرفية اليت تتميز 
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ثريهــا   لفعاليــة التنظيميــة بعالقــة ســببيه، و عــدم حتديــد درجــة  األكيــد أن كــل هــذه املتغــريات تــرتبط 
  بدقة يصعب من عملية القياس.

ت قياس الفعالية التنظيمية -5   :صعو
 1993(أبوقحف، إن أسباب عدم وجود فلسفة شاملة لقياس الفعالية التنظيمية يرجع إىل األسباب التالية

 :)94،ص 
إن اعتمــاد البعــد احملاســيب يف قيــاس الفعاليــة، و الــيت تنطلــق مــن فكــرة الــربح كمعيــار للفعاليــة يعــاين  )1

لــرغم مــن شــيوع اســتخدامه علــى نطــاق واســع، و ميكــن  الكثــري مــن القصــور يف إعطــاء صــورة واضــحة 
 إرجاع هذا القصور إىل العوامل التالية :  

سبية بشقيها العام و التحليلي و ذلك حبكم اإلمهال اخللل يف أنظمة الضبط و النظم احملا   -أ 
ا .   موعة   من  املعلومات أو اجلهل 

ا   -ب ثري جمموعة من املتغريات  اخلارجية تؤثر على دقة املعلومات كدرجة املنافسة اليت تتميز 
ت عالية من ا ح، هذه األسواق. فتوجه املؤسسة إىل سوق غري تنافسي ميكنها من حتقيق مستو ألر

  األخرية ليست مؤشر فعالية و إمنا نتيجة لوضعية احتكارية.  
إن اعتماد البعد االقتصادي كمؤشر للفعالية من خالل استخدام معيار القيمة املضافة و الـيت متثـل  )2

ت املؤسسـة، ال تعتـرب األسـلوب األفضـل لقيـاس الفعاليـة. و  إنتاج الثروة أو التفاعل اإلجيـايب بـني مكـو
ســاليب خمتلفــة ال تربرهــا اعتبــارات االســتخدام االقتصــادي هــ د القيمــة املضــافة  ذا بســبب إمكانيــة ز

 للموارد اإلنتاجية املتاحة للمؤسسة. 
 

إن املعاجلــة اجلزئيــة للســلوك التنظيمــي انطالقــا مــن مــداخل كالســيكية تركــز علــى العمــل و مــداخل  )3
ضية  تركز على الرشـد احملـدود و إمكانيـة التنبـؤ والتخطـيط، نيوكالسيكية تركز على العامل و مداخل ر

 فشلت هي األخرى يف التوصل إىل تقدمي نظرة مشولية لقياس الفعالية. 
كــذلك أدى اعتمـــاد املــدخل النظـــامي إىل رســـم صــورة مشوليـــة ملختلـــف الظــواهر التنظيميـــة و أبـــرز دور 

ســة. لكــن اإلفــراط و التعمــيم هلــذا املــدخل العوامــل البيئــة يف حتديــد النتــائج احملققــة علــى مســتوى املؤس
ت تواجهه يف ميدان التطبيق، و ذلك من اعتبار أن الفعالية التنظيمية تتحقق من    أدى إىل صعو
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خالل قدرة املؤسسة على التحكم يف العوامل الداخليـة و اخلارجيـة معـا. و هـذا مـا يعتـرب مـن املعطيـات 
  املستحيلة على اإلطالق. 

هـــذه الوضـــعية ســـامهت يف بـــروز املـــدخل التـــوفيقي الـــذي أكـــد علـــى العوامـــل املوقفيـــة يف عمليـــة قيـــاس 
لنسبة هلم عملية توازن بني جمموعة املتغريات املؤثرة.    الفعالية التنظيمية، واليت تعترب 

ت الــ يت وبنــاءا علــى تلــك األســباب الــيت تقــف كعــائق إلجيــاد فلســفة قيــاس شــاملة، ميكــن ذكــر الصــعو
 تواجه عملية القياس يف النقاط التالية : 

ـــا األساســـية جيعـــل مـــن عمليـــة  -1 عـــدم وجـــود إمجـــاع يف تفســـري ظـــاهرة الفعاليـــة و حتديـــد متغريا
قياســها صــعبة، فعلــى ســبيل املثــال : اعتبــار أن الفعاليــة هــي املقابــل لدرجــة حتقيــق األهــداف، 
ختالف األطـراف الـيت تتعامـل مـع املؤسسـة، فـيمكن  جند فيها تعميم كبري، إذ خيتلف حمتواه 

فعالية مقبولـة مـن قبـل املسـامهني، و يف نفـس الوقـت مرفوضـة مـن قبـل العمـال، و أن تكون ال
مبعىن آخر ما هي طبيعة األهـداف الـيت تعتمـد يف قيـاس الفعاليـة هـل األهـداف الرمسيـة املعلنـة 

  أو غري رمسية.  
مشــكلة الثبـــات عــرب الـــزمن وصــدق املقـــاييس الــيت تســـتخدم يف قيــاس الفعاليـــة ســواء للمعـــايري  -2

 ية أو السلوكية الكم
مشــكلة تعمـــيم املقــاييس املســـتخدمة و مـــدى مالءمتهمــا لواقـــع املؤسســـات مــن حيـــث طبيعـــة  -3

النشــاط و احلجــم، إىل جانــب ذلــك صــعوبة قيــاس بعــض املتغــريات الســلوكية و البيئيــة و الــيت 
ختضـــع ألحكـــام شخصـــية أكثـــر منهـــا أحكـــام موضـــوعية و منـــه عمليـــة الرتجـــيح ختتلـــف مـــن 

 من مؤسسة ألخرى.  شخص إىل آخر أو
 

ـــة التنظيميـــة تتوقـــف علـــى تصـــميم مـــدخل  و بنـــاءا علـــى مـــا ســـبق ميكـــن القـــول أن جناعـــة قيـــاس الفعالي
خــذ بعــني االعتبــار األبعــاد احملاســبية و االقتصــادية و املتغــريات الســلوكية، و هــذا مــا ســوف  متكامــل 

  لية التنظيمية. نقرتحه من خالل اعتماد أسلوب لوحة القيادة يف حماولة قياس الفعا
وعليه صار من الضروري مراعاة بعض الظروف والشروط اليت تساعد على اإلجتـاه الصـحيح حنـو قيـاس 

  : )134(املرجع السابق، ص  سليم لفعالية التنظيمات وتشخيصها، منها على األخص
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  البد من حتديد اهلدف من عملية القياس.   -أ
حتديد املستوى الذي تتم على أساسه عملية القياس : مبعىن قياس الفعالية هل يـتم علـى مسـتوى    -ب

كل املؤسسة أو على مستوى وحدة تنظيمية أو مستوى تنظيمـي أو وظيفـة مـن وظـائف املؤسسـة، 
فاعتمــاد معيــار الرحبيــة يكــون علــى مســتوى كــل املؤسســة، بينمــا ميكــن حتديــد مســامهة كــل وحــدة 

ح احملققة.  تنظيمية يف  نسبة األر
حتديد جماالت قياس الفعالية التنظيمية، فاملعايري اليت تعتمـد علـى مسـتوى وظيفـة اإلنتـاج، ختتلـف  -ج

  من حيث الداللة عن املعايري املعتمدة على مستوى وظيفة التسويق أو املوارد البشرية. 
تــائج املتحصــل عليهــا و تفســريها يف جيــب القيــام بدراســة حتليليــة لتحديــد خمتلــف العالقــات بــني الن -د

ضوء األهداف املسطرة، علـى سـبيل املثـال حتديـد درجـة االرتبـاط بـني النتـائج املتحصـل عليهـا، لتعطينـا 
 نتائج أكثر دقة. 

يف قياس الفعالية التنظيمية يستحسن استخدام أكثر من معيار و هذا العتبارات موضوعية حبكـم  -ه
  لظاهرة أو تؤثر يف الظاهرة. املتغريات اليت تتكون منها ا

لتحليــل التنظيمــي أن يقــوم بدراســة مقارنــة لنتــائج الفعاليــة املتحصــل عليهــا زمنيــا أو  -و البــد للقــائم 
لوقــوف علــى االحنرافــات إجيابيــة كانــت أم ســلبية و منــه  حســب قطــاع النشــاط، و هــذا مــا يســمح لــه 

ثري على نشاط املؤسسة.حتديد العوامل البيئية (داخلية أو خارجية) و اليت هل   ا 
  

  املقارنة بني مداخل دراسة الفعالية التنظيمية :  -7
إن حماولة إجياد معىن للبعد التنظيمي للفعالية يعترب غاية ذات أمهية كربى، كما تبقى الفعالية التنظيمية 
لتحليل التنظيمي. وحىت نتمكن من املقارنة بني خمتلف املداخل  السند اهلام للممارسني و القائمني 

التباين يف الدراسات اليت اليت اهتمت بدراسة الفعالية التنظيمية، البد من الوقوف على أسباب 
ملوضوع.   اهتمت 

  

  أسباب االختالف يف مداخل دراسة الفعالية التنظيمية :  -7-1
  

  تتمثل هذه األسباب خصوصا يف العناصر التالية : 
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االختالف يف طبيعة نشاط املؤسسـات الـيت كانـت موضـوع الدراسـة و األسـاليب التكنولوجيـة    -أ
املســتخدمة يف اإلنتــاج و احلجــم و خصــائص اهلياكــل املعتمــدة، كــل هــذا يــؤدي إىل اخـــتالف 

 أساليب القياس و التقييم للفعالية. 
لدراسة و الذي ينطلق يف تشرحيه لل   -ب ظاهرة من خلفية نظريـة االختالف يعود للباحث القائم 

 معينة (التيار الكالسيكي، أو التيار احلديث ...). 
تعلــب دورة حيــاة املؤسســة دورا يف حتديــد حمتــوى الفعاليــة حبيــث املؤسســة الــيت هــي يف مرحلــة    -ت

االنطالق ختتلف من حيث معايري قياس الفعالية املتعمـدة عـن مؤسسـة يف مرحلـة النمـو حبكـم 
 تنظيمية و البيئة بصفة عامة. االختالف يف اخلصائص ال

يعود أيضا االختالف إىل املؤسسـة نفسـها، فاملؤسسـة تسـعى لتحقيـق جمموعـة مـن األهـداف    -ث
ت التنظيميــة الــيت تتبناهــا  و عليــه فــإن قيــاس الفعاليــة  خــتالف األقســام و املســتو ختتلــف 

يســـتدعي يف التنظيميـــة و املـــدخل املالئـــم للدراســـة خيتلـــف مـــن قســـم آلخـــر. األمـــر  الـــذي 
النهايـة ضــرورة اسـتخدام مجلــة معـايري معــا يف آن واحــد لتقـدير الفعاليــة التنظيميـة. و هــذا مــا 

عتماد   نؤكد عليه يف البحث الذي مت تناوله 
لوحدة القيادة كأسلوب يسمح بتقدمي كم من املعايري يف نفس الوقـت و الـذي يـتم شـرحه يف    - ج

 فصل خاص به. 
ف الـيت تتعامــل مـع املؤسسـة و الـيت هلــا مصـاحل معهـا و الـيت تــؤثر اخـتالف اجلهـات أو األطـرا   - ح

ئن، موردون، بنوك ...)، جيعل مـن  ا بشكل مباشر أو غري مباشر (مالك، ز فيها و تتأثر 
اعتمـاد أكثـر مــن مـدخل أمـر ضــروري. لـيعكس لنــا صـورة متوازنـة للفعاليــة التنظيميـة أخــذين 

التـــوازن بـــني املؤسســـة و األطـــراف الـــيت  –طـــراف بعـــني االعتبـــار اهتمامـــات خمتلـــف هـــذه األ
 تتعامل معها مؤشر للفعالية التنظيمية. 

 
  

  ة االقتصادية : ءالعالقة بني مفهومي الفعالية و الكفا -8
  

من املفاهيم الغامضة واملعقدة يف علم اإلدارة، و جمال الدراسات التنظيمية، مفهوم الفعالية، و كثريا ما 
لكفاءة،و لكن يف كثري من الدراسات ثبت حيصل اخللط يف حتديد  معىن املفهوم، فيطلق عليه أحيا 

أن هناك ترابط شبه كلي بني الفعالية و الكفاءة، فمثال جند  منظمة لديها الكفاءة يف تبسيط العمل 
قصر وقت ممكن، ولكن هل البديل الذي مت اختياره هو بديل فعال م ن و تقليل التكاليف و التنفيذ 
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الركيزة األوىل، أما الكفاءة فيمكن اشتقاقها  من الفعالية و من هنا فاإلدارة  دائل املستعرضة، وهذهالب
  الفعالة ستؤدي إىل الكفاءة و العكس صحيح.

ا " االستخدام األمثل للموارد : )92ص1993(أبو قحف، Efficiency: تعريف الكفاءة تعرف على أ
لدرجة األوىل بعنصر التكلفة و العالقة بني املدخالت و  اإلنتاجية املتاحة للمؤسسة ، و ترتبط

لنسبة التالية :   املخرجات و عليه فهي تشكل عنصر من عناصر الفعالية و تقاس 
  

  
         

                           
  
  
  

ا استعداد وطاقة املؤسسة يف اإلستغالل االفضل للموارد املتاحة هلا و  كما تعرف أيضا " على أ
إلنتاجية " وكذلك ترتبط بتقسيم حتكم املؤسسة يف العمليات من الناحية التقنية  ميكن التعبري عنها 

ا " عدد الوحدات املستعملة من موارد اإلنتاج   Etzioni"  و كذلك يعتربها  اإلقتصادية على أ
ا استعداد وطاقة املؤسسة يف اإلستغالل االفضل  وحدة  واحدة من  كما تعرف أيضا " على أ

إلنتاجية " وكذلك ترتبط بتقسيم حتكم املؤسسة يف العمليا ت للموارد املتاحة هلا و ميكن التعبري عنها 
ا " عدد   Etzioniو كذلك يعتربها  (cohen,2000,p132)من الناحية التقنية اإلقتصادية "  على أ

  (kalka, p328)الوحدات املستعملة من موارد اإلنتاج وحدة  واحدة من منتج معني " 
  
  

ا اإلنتاج، مبا يعين أن فعالية إنسان ما تقاس مبقياس واحد    كما أن كثريا من الناس يعرف الفاعلية 
  هو مدى إنتاج هذا اإلنسان، و الصحيح انه ليست هذه هي الفعالية.

فالفعالية احلقيقية تساوي الغاية و الوصول إىل اهلدف، فأنت تستطيع أن تكون كفؤا يف أي جمال، أن 
كرب قدر ممكن فهي   تنتج  كرب قدر ممكن هي  كفاءة على حساب  أدوات اإلنتاج. أما أن تراعي 

كفاءة على حساب اإلنتاج نفسه، و حني تراعي و حتافظ على أدوات اإلنتاج و يف نفس الوقت أن 
فضل شكل فهذه هي الفعالية.   تنتج 

  

لشكل الصحيح هي أن تعمل األش - EFFICIENCY –ة الكفاءف                   ياء 
  هي أن تعمل األشياء الصحيحة. - EFFECTIVENESS -أما الفعالية                

                            لمخرجاتاة ــقیم                

التـــــقیمة المدخ                        
 ةءاــالكف
=          
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ت األداء، و ميكن احلكم على  ءكفا ة التنظيم هي حتقيق التنسيق السليم و الرقابة السليمة على مستو
جلهة.كفاءة التنظيم مبدى تطبيق مبادئ التنظيم املتعارف عليها، و عدم وجود عيوب    تنظيمية 

و أن مبادئ التنظيم هي معايري عامة جيب مراعاة تطبيقها عند إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة سواء 
ا عند  ألول مرة أو عند إعادة تنظيمها، أو مبعىن أخر هي األسس و االعتبارات اليت جيب األخذ 

ء التعديالت التنظيمية املختلفة إنشاء و حتديد التقسيمات النمطية املكونة للمنظمة أو عند إجرا
  للمنظمة و أهم هذه املبادئ هـــي:

     .مبدأ التخصص   
 .مبدأ األمهية النسبية لألنشطة الرئيسية للمنظمة 
  .مبدأ وضوح االختصاصات  
 .مبدأ التكامل و التجانس 
 .مبدأ نطاق اإلشراف املالئم 
  .مبدأ قصر السلطة  
  .مبدأ املركزية اإلدارية  
 الرقابة.  مبدأ إحكام  
  .مبدأ وحدة األمر و القيادة 
  مبدأ التنسيق  
 . مبدأ تبسيط اإلجراءات 

 
 

  من خالل هذه التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص مايلي :
الكفاءة هي صورة من صور العمل بدون وجود تبذير يف املوارد مهما كانت طبعتها  -

  (مادية،بشرية، مالية  معلومات).
ح.تقسيم الكفاءة عادة  -   بواسطة تكاليف اإلنتاج و اإلر
تعترب الكفاءة يف غالب األحيان مرادف لإلنتاجية و تظهر يف شكل قياس داخلي ألداء  -

املؤسسة حبيث يعرف األداء على أنه درجة حتقيق لكل األهداف املسطرة لفرتة تشغيل 
  معطاة.
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ة بني عدة فرتات حىت تكون داللة يف حساب نسبة الكفاءة جيب أن تتم على أساس املقارن -
رخيي ) أو مقارنتها بكفاءة النظام (نسبة للمقارنة) حىت ميكن الوقوف  نشاط( على أساس 

  على تقدم.
تتعارض مع الفعالية ، حبيث ميكن قد من خالل التعاريف املقدمة ميكن القول أن الكفاءة  -

عليها طلب و أن حنقق الكفاءة على حساب الفعالية يف حالة إنتاج سلعة واحدة ال يوجد 
ميكن أن تتحقق الفعالية على حساب الكفاءة يف حالة حتقيق األهداف املسطرة دون 

 مراعاة التكاليف.
  

  

  :  ة و الفعاليـةءحتليل العالقة بني الكفا -8-1
  

من خالل ما تقدم حول مفهوم الكفاءة و الفعالية ، جند أن مفهوم الفعالية أكثر اتساعا من مفهوم 
ا متغري من متغريات دالة الفعالة كذلك  الكفاءة و يف غالب األحيان ميكن التعبري عن الكفاءة أ

دة رقم فتحقيق هد (cohen,2000,p131)تشكل الفعالية و الكفاءة غالبا موضوع تقسيم متقارب  ف ز
لضغط  األعمال كمعيار فعالية ميكن أن يتم من خالل ختفيض اإلستهالكات الوسطية ، و ذلك 
على تكاليف اإلنتاج و حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوق من خالل األسعار كمعيار  

  كفاءة.
عن الكفاءة أي كذلك ميكن مالحظة التباعد يف بعض األحيان بني البحث عن الفعالية و البحث 
 ربو لتحليل اك، البحث عن الفعالية يكون على حساب البحث عن الكفاءة و العكس صحيح 

  عمق ميكن تقدمي النموذج التايل، من خالله منيز بني الكفاءة و الفعالية:
ملؤسسة و العنصر البشري و  انطالقا من الرتكيز على أن موضوع الفعالية و الكفاءة يرتبط 

  ميكن أن منيز بني املتغريات التالية:تفاعلهما، 
  ا تركز على عمليات داخلية أو عمليات خارجية  املؤسسة : ميكن إعتبارها على أ
  .ا تصرفات عقالنية أو تصرفات طبيعية م على أ  األفراد: ميكن اعتبار تصرفا

فعالة و لكن ليست   العالقة بينهما: مفهوم الكفاءة مالزم ملفهوم الفعالية ، لكن قد تكون املنظمة
و عدم الكفاءة للمنظمة يؤثر سلبا على فعاليتها أي كلما ، كفأة  أي حتقق هدف، و لكن اخلسارة 

  ارتفعت تكاليف حتقيق هدف معين قلت القدرة على البقاء.
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  فعالية التطوير التنظيمي: -9
  

ألهدافها املرسومة هلا  تعين فعالية التطوير بشكل أساسي درجة حتقيق خمتلف برامج التطوير التنظيمي
مسبقة  وبذلك تشري إىل املستوى احلقيقي الذي وصلت إليه جهود التطوير التنظيمي يف حتقيق 

ت و األهداف اليت مت حتديديها مسبقا لربامج التطوير هذه.   الغا
من وقد زاد يف اآلونة األخرية عدد الدراسات واألحباث املهتمة مبوضوع الفعالية التنظيمية، وذلك 

ها التعرف على مدى الفائدة املختلفة ، إذ كان الدافع من ورائخالل تقييم خمتلف برامج التطوير 
احملققة من جهود التطوير التنظيمي ومن براجمه، و التأكد من جناعتها يف صورة حتقيق الفعالية 

فيذها، يف التنظيمية املنشودة ، إضافة إىل إكتشاف مواطن الضعف يف عملية ختطيط الربامج وتن
ثريها على سري العملية.   حماولة للقضاء عليها أو احلد من 

إن حتديد مستوى الفعالية التنظيمية يستدعي معرفة األهداف اليت يسعى القائمون على املشروع 
  للوصول إليها، ليتم مقارنتها مع ما مت إجنازه منها على أرض الواقع.

ها موضوع الفعالية وتطوير املنظمات ، إال أن هناك صعوبة على الرغم من األمهية البالغة اليت يكتسي
وإختالفات يف حتديد معايري موضوعية لقياس الفعالية التنظيمية، وإخضاعها ملعايري كمية وذلك نظرا 
إلضافة إىل صعوبة  مج التطوير وصعوبة التحكم فيها،  لتعدد العوامل واملتغريات املؤثرة واحملددة لرب

إال أن ذلك ال مينع من وجود بعض احملاوالت اجلادة وتوحيدها.  ف هداف املنظمةيف حتديد أهدا
لدراسة املوضوع والوقوف على حدوده بغض النظر عن اإلختالفات اليت تظهر يف طريقة معاجلة 

  املوضوع .
خذ بعني  مج التطوير التنظيمي تعتمد على جهود تنظيمية مت التخطيط هلا مسبقا ،  إن فعالية بر
اإلعتبار العنصر الزمين املناسب للتطوير، ومن أجل ضمان أكرب قدر من الفعالية لربامج التطوير جيب 

  اإلعتماد على اجلهود التالية:
اإلعتماد على منهج حمدد لتعريف األهداف الرئيسية والفرعية للتطوير، كتعريف وحدات التنظيم   -أ

موعا األكثر تقبال للتغيري ، وتعريف األفراد و رمسية وإجياد توازن بني هذه الغري ت التنظيمية الرمسية و ا
موعات  وتعريف املشاكل امللحة للتنظيم ككل، مع حتديد املوارد املتاحة للتنظيم.   ا

السعي إىل إجياد قيادة إدارية حديثة تعتمد يف ممارسة صالحيتها وفاعليتها على التعاون يف أداء    - ب
ارات والعقالنية يف التصرفات السلوكية والتنظيمية، والعمل على التعرف األعمال واملشاركة يف إختاذ القر 
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م وحماولة إشباعها من خالل املواءمة بني األهداف الفردية  ا وتطلعا على إحتياجات العاملني 
سلوب علمي خمطط  )94،ص1996(اللوزي وآخرون،.والتنظيمية 

دف توفري احليادية يف النظرة والتقييم ويتمثل  - ج اإلعتماد على معاون التغيري من خارج التنظيم، 
دوره يف مساعدة اإلدارة العليا على بلورة أهدافها وجتسيدها، وتقييم عمل التنظيم والنظم الفرعية 

  املتبعة، والوقوف على املشاكل والسلبيات داخل التنظيم.
علومات اإلدارية على املستويني التنظيمي والفردي من خالل تنمية عوامل تنمية املعارف وامل -د

البحث العلمي اجلاد لتحليل األوضاع واألساليب واإلجنازات التنظيمية السائدة وتقييمها، وحتديد 
اهلدف إلكتشاف األمناط التنظيمية مع ظروف العمل وطبائع األفراد، مث توفري املعلومة الالزمة عن 

  .)95(املرجع السابق، صاإلداري وظروفه ومعوقاته التنظيمية والبيئية.األداء 
  

  

لضرورة حتليل برامج التطوير التنظيمي املختلفة إىل عناصرها وجوانبه  إن عملية تقييم الفعالية تستلزم 
األساسية، والوقوف على دور جهود التطوير ومدى إسهامها يف كل جانب من هذه اجلوانب، فعملية 
التدريب مثال تتضمن عناصر أساسية،وجوانب مهمة، منها: إرتباط الربامج التدريبية، ودور هذه 
م يف العمل والوسائل والتقنيات املستعملة يف  الربامج يف تنمية قدرات املوظفني، وحتسني مهارا

مج من خالل التعرف على إسهام جهود التطوي ر يف كل التدريب، وبعد ذلك يتم تقييم فعالية الرب
 ) 53(نبيل،ص عنصر من هذه العناصر
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إن التحدي األبرز الذي يصادف أغلب الباحثني يف موضوع الفعالية التنظيمية،هو حني 
الوصول إىل تسجيل النتائج وإصدار األحكام حول درجة فعالية املنظمة املعنية 

واألهداف ختتلف هي األخرى، أما األكيد فهو ضرورة لدراسة،فالطرق واملناهج ختتلف 
فعالة على حسب الغري واملميزة بني املنظمة الفعالة و حتديد اخلطوط العريضة املناسبة،

والفعالية تتحدد نسبيا من خالل قدرة املنظمة على حتقيق األهداف   ؛ األهداف املعلنة
جلانب التنظيمي أو التقين،  ومن خالل السياسات العامة املسطرة ، سواء تعلقت 

واملشاريع والربامج املعتمدة، فالفعالية على العموم لن تتحقق إال من خالل التطوير 
ت ومن خالل نظام نسقي يعتمد مجيع  الشامل واملستمر واهلادف، على مجيع املستو
ت  عناصر التنظيم املؤثرة، فاألكيد أنه ال ميكننا احلديث عن الفعالية يف ظل مستو

ت الرضا الوظيف ي لدى العمال جراء اإلنتاج املرتفعة،يف حني نسجل إخنفاض مستو
ناسبة ملقدار اجلهود املبذولة،فاألمر املغري أوقات العمل غري املرحية و معدالت األجور 

  يتعلق بنظام متكامل متناسق .
  



 

 

 

 أداء املنظمة و عالقتھ بالفعالية  

ا بالفعالية     مؤشرات األداء و عالق

 فـوائد مؤشــرات  األداء   

داف   يـر باأل س ـوم ال  مف

أسلوب لتحقيق الفعالية   داف   اإلدارة باأل

داف     خصائص األ

اتجية    اإلدارة  اإلس

ا   ـا ومراحل ــوم  مف

 املناخ التنظي  

عــــاده     ومھ وأ  مف

ئـة املنظمــة    ب
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يعترب الكثري من املفكرين و الباحثني املؤسسة كائنا حيا من انعكاس لبنائهـا التنظيمـي 
فهــي متثــل جمموعــة العناصــر و املتغــريات يف جمــال مــنظم ختضــع يف تفاعلهــا إىل منطــق 
التــأثر و التــأثري، و ملــا كانــت إحــدى صــفات احليــاة هــي التحــول و التغيــري كــان البــد 

بتــة تتغـري و تأن هلـذه املنظمــات  تطــور اسـتجابة لظــروف متغـرية حتكمهــا عناصـر غــري 
هــي األخــرى، وهــو مــا يفــرض علــى هــذه املنظمــات أن تتصــف بكثــري مــن املرونــة يف 
ـا لنظـام عالقـات التكيـف و اإلنـدماج مـع  مقابل هذه الظروف، فهي ختضـع يف دورا

  حميطها، يف إطار سعيها لتحقيق أكرب قدر من الفعالية.
ات كثــــرية حتــــدد طبيعــــة هــــذه العالقــــة و توجهها،مــــا حيــــتم علــــى هــــي عناصــــر و متغــــري 

م و البيئـة  م البحث عن حتليل علمي دقيق ألداء منظمـا أصحاب القرار يف مؤسسا
الــيت تنشــط مــن خالهلــا، منــط التســيري املعتمــد وإمكانيــة حتســينه ، فــالرتكيز علــى فهــم 

ظمة حيدد إىل حد مـا إمكانيتهـا العناصر املختلفة اليت تؤثر يف العمليات الداخلية للمن
ا على التغري و التطور يف سبيل حتقيق أهدافها.    و قدر
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  أداء املنظمــات: -1
  يعد األداء العام للمنظمة احملصلة املتكاملة لنتاج أعماهلا وتفاعلها مع البيئة ويضم كل من:

م التنظيمية. -   أداء األفراد يف وحدا
 التنظيمية يف اإلطار العام للمنظمة .أداء الوحدات  -
 أداء املؤسسة يف إطار البيئة اخلارجية (اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية..) -

يقاس أداء الفرد يف املنظمة مبجموعة متنوعة من املقاييس يتم من خالهلا تقييم أدائه وصوال إىل 
الكفاءة الفعالية، وعلى مستوى  التأكد من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ يف كل قسم حتقق

 مناسب من اجلودة.
من التعاريف األكثر استعماال لألداء هو كونه " البحث عن تعظيم العالقة أو النسبة بني النتائج 

  (fernandez, 2000, P41) د"(الوسائل) انطالقا من وجود هدف حمد
عن الفعالية من خالل كذلك هو البحث عن الكفاءة من خالل إنتاج أكرب ما ميكن و البحث 

فضل عملية لتحقيق منو دائم  (Opcit  , P 41) .القيام 

  )errah,2002,P130)Bيعرف أيضا على أنه " فعالية العملية و كفاءة استخدام املوارد". 

 

  ينظر إىل األداء العام للمؤسسة من خالل ثالث أوجه أساسية هي: 
  

  يف مضمونه عن التوجه العام للمؤسسة يف إطار األداء من الزاوية اإلقتصادية: وهو ما يعرب
 تعزيز مكانتها اإلقتصادية يف السوق.

  األداء من الزاوية التنظيمية: هو إنعكاس للصورة التنظيمية للمؤسسة من خالل القيادة
دف حتقيق أكرب قدر من الكفاءة والفعالية. ا التسيريية،   الفعالة ملختلف عمليا

 تلف العناصر و فعالية التفاعل بينها، فاألكيد أن احلديث عن فعالية األداء هو حمصلة مجع خم
التنظيم لن يكون إال من خالل الرتكيز على فعالية األداء اخلارجي للمؤسسة كما هو الشأن 

ا الداخلية.  لنسبة لفعالية عمليا
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  : مؤشرات األداء -2
ي حــال مــن األحــوال تقيــيم األداء العــام للمؤسســة، أو أداءات أفرادهــا إال بوجــود معــايري  الميكــن 
ومؤشرات ميكن احلكم من خالهلا على مستوى األداء،يكون يف الغالب متفق عليها مسبقا،ويعرف 
 مؤشـــر األداء علـــى أنـــه "بيـــان كمـــي يقـــيس فعاليـــة أداء كفـــاءة الكـــل أو اجلـــزء مـــن عمليـــة أو نظـــام
ــــــة  ـــــــة الكلي   "لنســــــبة ملعيــــــار يف شــــــكل خطــــــة أو هــــــدف مت حتديــــــده و قبولــــــه يف إطــــــار اإلسرتاجتيــ

(courtois,1995,P309)    
 "هـو كــذلك:" معلومـة أو جتميــع ملعلومـات تســاهم يف تقـدير وضــعية معينـة مــن قبـل صــاحب القــرار 

(fernandez,223,P85)  .  
أو الكفـاءة لكـل أو جـزء مـن العمليـات اخلاصـة و يعرف أيضا على أنه معطى كمي يقـيس الفعاليـة 

لنسبة ملعيار أو خطة أو هدف حمدد مقبول يف إطار إسرتاتيجية املؤسسـة.و عليـه فـإن  بنظام معني 
املؤشر هو أكثر من رقم من حيث الداللة إذ يعترب وسيلة تسيري أكثر و أقل تعقيد يف شكل جتميع 

  (courtois,1995,P309) .موعة من املعلومات
  

  : (supizet, 2002, P85) قابل للمالحظة يشمل املقدمات التالية عنصر كما يعرف على أنه

       وضع األهداف  
  ا القياس أثر األنشطة اليت مت   قيام 
 مالحظة اجتاه النتائج 
 تقدمي رؤية مستقبلية 
 .مقارنة النتائج مع املعطيات اخلارجية 

يقـــاس أداء كـــل إدارة مبجموعـــة أخــــرى مـــن املعـــايري، إال أن املقــــاييس الـــيت تســـتخدم يف أغلــــب     
األحيان هي مقاييس فعالية املنظمة، لقياس األداء فيهـا مـن أجـل الوقـوف علـى مـدى قـرب املنظمـة 

ابيــة مــن الفعاليــة وتشــمل كــل مــن مقــاييس الفعاليــة اإلقتصــادية والسياســية الداخليــة واخلارجيــة والرق
  والبيئية.

لضرورة على أدائهـا كـان  ونظرا لوجود عوامل خارجية كبرية خترج عن نطاق إدارة املنظمة، تنعكس 
البــد مـــن اإلهتمـــام بقيـــاس األداء املؤسســـي، الـــذي ينبـــين أساســـا علـــى قيـــاس أداء الفـــرد واإلدارة يف 

  املؤسسي والقياس التقليدي. ضوء التأثريات الداخلية واخلارجية معا وهو ما مييز بني قياس األداء
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إن كــل مــا يــتم قياســه فعـــال، ميكــن تطــويره، وبــدون قياســات لـــن يكــون هنــاك قــرارات أو تنفيـــذات 
خر املنظمة وفشلها يف حتقيق أهدافها.   صحيحة، وال ميكننا أن نتوقع نتيجة هلذا سوى 

لغــة يف بنــاء أ لتفاصــيل التنظيميــة أمهيــة  نظمــة قــادرة علــى تنشــيط ال شــك أن للتخطــيط والعنايــة 
حيـة وعلـى املسـامهة يف حتقيـق األهـداف التنظي حيـة أخـرى املردودية من  وفيمـا ميـة للمؤسسـة مـن 

حية التصميم:   يلي نتعرض لبعض العناصر والعوامل املتعلقة مبؤشرات األداء من 
إن إســرتاتيجية املؤسســة هــي مــا يقــود إىل تطويرهــا، ولــيس مؤشــرات األداء وعليــه تقــوم املنظمــة  -1

ســرتاتيجيتها وأهــدافها املرحليــة منهــا والرئيســية وبعــد هــذا ميكننــا حتديــد  لتعريــف  منــذ اإلنطالقــة، 
ا.   مؤشرات أداء عالية املستوى اخلاصة 

ت األس -2 اســـية للنجـــاح التنظيمـــي يف املؤسســـة، وعلـــى كـــل تقـــوم مؤشـــرات األداء بقيـــاس املكـــو
ألهـــداف  مؤشـــر أن يكـــون منوطـــا مبراقبـــة أحـــد األهـــداف كمـــا جيـــب ربـــط مؤشـــرات األداء دومـــا 

ليات العمل على الوصول إىل هذه األهداف. ا أساسا مرتبطة    اإلسرتاتيجية منها واملرحلية، أل
لنشاطات األساسية علـى املسـتوى القيـادي تبين مؤشرات األداء وعمليات القياس: جيب على ا -3

ت الدنيا، وكذا املستوى الفردي. لنشاطات اجلارية على املستو   يف املؤسسة أن تكون على صلة 
الرقابة والتقرير واملراجعة: هذه الوسائل تضمن مشولية عملية القيـاس وتضـمن  أن التطـوير سـيتم  -4

ـــا تعيــد معـــايرة ت، كمـــا أ مؤشــرات األداء بشـــكل مســـتمر، وجيــري التأكـــد مـــن  علــى كافـــة املســتو
إلجتاه الصحيح.   خالل ذلك فيما إذا كان العمل على األهداف اإلسرتاتيجية واملرحلية يسري 

  

لفعالية التنظيمية: 2-1   عالقة مؤشرات األداء 
جهـة تتميز مؤشرات األداء ببعض امليزات واخلصائص والـيت تعطيهـا أكثـر مصـداقية مـن جهـة، ومـن 

أخـرى تعطيهــا عالقـة قويــة مــع الفعاليـة التنظيميــة، كعامـل مســاهم يف حتقيــق هـذه الفعاليــة يف مرحلــة 
نيــة، ميكننــا أن نــوجز هــذه اخلصــائص فيمــا  أوىل، ومــن مث يف عمليــة قيــاس هــذه الفعاليــة يف مرحلــة 

  :  (courtois,1995,P310) يلي
لقيمـة، مبعــىن - لكــم ولــيس  ضــرورة أن تكـون مؤشــرات األداء ذات داللــة   نعـرب عــن مؤشـر األداء 

ذا الشكل اليت متكن من حتديد مدى حتقيق النتائج املطلوبة.   كمية، فهي وحدها 
يقــيس مؤشــر األداء بدرجــة خاصــة الفعاليــة املرتبطــة بكــل نشــاط علــى مســتوى املؤسســة، بغــض  -

ت التنظيمية حني يتم إجناز    ه.النظر عن طبيعة هذا النشاط،وعن املستو
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فعاليــة األداء العــام أو الشخصــي، يف شــكل أهــداف وخطــط واجبــة التنفيــذ، يقــيس مؤشــر األداء  -
وهو ما يدعو إىل التعبئة والتحفيز لكل املوارد البشرية وإعدادها اإلعداد اجليد الكفيل بتحقيق هذه 

  األهداف. 
مراجعة دوريـة ملـدى  نعرب عن املؤشر من خالل خطة موحدة وإسرتاتيجية شاملة، وهو ما يتطلب -

ت ا لكل املستو   .توازن وجتانس خمتلف املؤشرات املعمول 
وهو ما ميكن أن نوضحه من خالل اجلدول التايل، الذي يعرب عن طبيعة العالقة املوجودة بـني الفعاليـة    

 واألداء والكفاءة :
  

  

  
  

 Berrah,2002, P131: المصدر
  

ملتغـــريات النوعيـــة وال ميكـــن  مـــن خـــالل اجلـــدول الســـابق نســـتنتج أن متغـــري الفعاليـــة يتعلـــق أساســـا 
حتقيقه إال على املدى املتوسط أو الطويل، يف حني أن الكفـاءة هـي ظرفيـة آنيـة، أي ميكـن حصـرها 

ملتغــريات الكميــة،يف حــني أن األداء يتجــاوز هــذه احلــدود الزمنيــة  يف زمــن قصــري، وكثــريا مــا تــرتبط 
ـــه التنظـــيم إىل  الوصفية،ليشـــمل كـــال املتغريين(الفعاليـــة والكفـــاءة) يف نظـــام تفاعلي،يســـعى مـــن خالل

لفعاليـة يف جمـاالت التاليـة حتقيق األهداف املسـ  ,Berrah) طرة مسـبقا،و بعبـارة أخـرى يـرتبط األداء 

2002,P133): 
  
  

  األداء  الفعاليـــة  الكفــاءة  

  املفهــوم

  
  فعل الشيء بطريقة أفضل

Doing the thing right 

  
 فعل أفضل شيء

Doing the right 
thing  

فضل طريقة  فعل أفضل شىيء 
Doing the right thing right  

  املـــدى
  جزئـــي

  عمـــودي
  كلــــي

  شامـــل
  أفقــــي
  نوعـــي

  متكامــل

العالقة بيــن األداء و الفعاليــة و الكفـــاءة): 06جدول (  
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 قات العمل.شروط العمل: الشروط الفيزيقية و عال 
  تنظـــيم العمـــل: و يـــرتبط بتوزيـــع الوظـــائف األساســـية داخـــل املؤسســـة و تقســـيم املهـــام بـــني

 خمتلف املصاحل و األقسام 
 ل العملــــي و الــــوظيفي بــــني اإلفــــراد للقيــــام اصــــتالتشــــاور: و الــــذي يعــــرب عــــن اإل -اإلتصــــال

م و تبادل املعلومات .  بنشاطا
 العمل الفردي و اجلماعي بني خمتلف الوظـائف و يم وقت قس الوقت: و تعين كيفية تربتسي

 املهام.
 .ا األفراد  التكوين املندمج: و الذي ينسجم مع متطلبات الوظائف و املهام اليت يقوم 
  التطبيــق اإلســرتاتيجي: و الـــيت تتمثــل كـــل الســبل و التقنيـــات الــيت يســـمح بتحويــل و ترمجـــة

 قيقة تسمح بتحقيقها. األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف شكل " عملية ح
يف حــني أن االرتبــاط بــني األداء و الكفــاءة فيكــون مــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا يف فــرتة زمنيــة 
حمــددة، و تكــوين طاقــة مســتقبلية مــن خــالل حتســني ظــروف العمــل وإدمــاج التكــوين كعامــل حمفــز 

صـورة أخـرى تعريـف لـألداء هذه النقطـة األخـرية تظهـر أيضـا العالقـة بـني الكفـاءة و الفعاليـة، وهـو ب
  (saval, 1989,P172)اإلجتماعية " –على أنه " الفعالية اإلقتصادية 

  

  فوائـد مؤشـرات األداء: 2-2
: تركــــز مؤشــــرات األداء علــــى املواضــــيع الرئيســــية، ومتــــد املؤسســــة بفكــــرة واضــــحة عــــن الســــرعة )1

  التكاليف واجلودة واألداء يف خط اإلمداد يف فرتة زمنية حمددة. 
ت، فـإن إجتـاه ومراقبـة سهولة اإلستخدام )2 : مبـا أن مؤشـرات األداء تتطلـب كمـا حمـددا مـن البيـا

  املؤشرات سيتم بكلفة منخفضة.
ــــز علــــى اإلجــــراءات األساســــية )3 : تؤكــــد مؤشــــرات األداء علــــى اإلجــــراءات ذات الطــــابع الرتكي

  احليوي، والذي يشكل األساس هلا.
ملقارنـة عـرب : تغطـي مؤ أداء متعـدد األبعـاد )4 شـرات األداء أبعـادا متعـددة لـألداء لتسـتطيع القيـام 

  خطوط اإلمداد والشركات املختلفة. 
: مؤشـــرات األداء تســـاعد علـــى ســـد الفراغـــات احملتملـــة يف األداء يف ســـد الفراغـــات يف األداء )5

االت اليت تؤثر بقدرة خط اإلمداد على املنافس    ا
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ســـتخدام النســـب، وذلـــك لتحقيـــق القابليـــة الســـرية والقابليـــة للمقارنـــة )6 : يعـــرب عـــن املؤشـــرات 
   للمقارنة وللمحافظة على اخلصوصية.

  

ألهــداف: -3   التسييـر 
    

بدأ منذ النصف الثاين من القرن املاضي ظهور مالمـح نظـام جديـد مـن التسـيري ، أخـذ يف اإلنتشـار 
يف كثـــري مـــن املنظمـــات يف أغلـــب الـــدول الغربيـــة علـــى  بشـــكل غـــري عـــادي ، مـــن خـــالل إعتمـــاده

  اخلصوص.
ألهــداف" و الــذي يعكــس فلســفة جديــدة فيمــا خيــص تســيري املؤسســات اإلقتصــادية  هــو" اإلدارة 
دة اإلنتــاج و تســهيل عمليــة تقــيم األداء و  لفعاليــة تســمح بــز خاصــة و يضــفي عليهــا طــابع يتميــز 

  جهود خمتلف أعضاء املنظمة من أجل حتقيق أهدافها. قياس النتائج املتحصل عليها وتنسيق
واإلدارة بواســـطة األهـــداف: هـــي نظـــام مـــن اإلدارة مصـــمم لكـــي يضـــمن تنفيـــذ املـــديرين ألهـــداف 
ـــتم  املؤسســـة. إذ يتوقـــع مـــن املـــديرين أن ينشـــئوا أهـــدافهم اخلاصـــة املبنيـــة علـــى أهـــداف املؤسســـة، وي

  ياسها.التعبري عن مثل هذه األهداف بعبارات ميكن ق
ــــا حــــني تعمــــل العمــــل  )Drucker( دريكــــر ويف هــــذا الصــــدد يســــتوقفنا تعريــــف ــــة علــــى أ للفعالي

الصحيح بينما الكفاءة أنك تعمل بطريقة صـحيحة كمـا يعتـرب أيضـا األهـداف وسـيلة لالسرتشـاد و 
ــا متكــن املــدير مــن الــتحكم و مراقبــة أداءه كمــا  يعتــرب التوجيــه و اإللتــــزام و ليســت أوامــر يف حــد ذا

ـــار للتنظـــيم لـــيس يف وضـــوح تصـــميم هيكلـــة التنظيمـــي، وإمنـــا أداء أفـــراده يف النهايـــة ، و  أفضـــل معي
  ) 370،ص,2000(املنيف األداء ال يعين دائما النجاح بل يعين يف املتوسط يكون النجاح

ـــة التنظيميـــة و إمنـــا   بـــت للفعالي وهـــو مـــا يعطينـــا اإلنطبـــاع األويل عـــن عـــدم القابليـــة ملقيـــاس منطـــي 
  )  500،ص,1995,(بطرس البحث عن "شكلية من املقاييس املعربة "

ت   هــذا يتطلــب مــن املؤسســة تنظــيم  نفســها حــول مــا حتتاجــه مــن معلومــات حبيــث كثــرة املســتو
  يـة التنظيمية من خالل بطء انتقــال املعلومات و فقدان دقتها.اإلدارية تؤثر سلبا على الفعال

فهي عبارة عن وضع أهداف عامة بشـكل مجـاعي علـى مسـتوى املنظمـة ككـل ، مث وضـع أهـداف  
فرعيــة لكــل واحــدة، وأخــريا وضــع أهــداف فرديــة ومــن مث صــياغة ذلــك كخطــة متكاملــة وعــادة مـــا 

صــــاص اإلدارة العليــــا يف املنظمــــة أو الســــلطة تكــــون مســــؤولية وضــــع مثــــل هــــذه األهــــداف مــــن إخت
  التشريعية.
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هـــذا وتتضـــمن اإلدارة بواســـطة األهـــداف ســـبع عناصـــر تعتـــرب أساســـية يف مجيـــع إســـرتاتيجية التســـيري 
  ) :60،ص1994(عقيلي، ألهداف الناجحة

  

  هدف حمدد لكل منصب وكل موقع عمل. -
 وضع مشرتك لألهداف من قبل املدير ومراقبيه. -
 األهداف عرب املسؤولني.   الربط بني -
 قياس وضبط وحتقيق وإحراز األهداف. -
 مراجعة األهداف وتكريرها مرة بعد مرة بعد حتديدها وتقومي أخطائها. -
لعملية بشكل كبري. - ماك إطار دعم املدير   إ
لعملية بشكل كبري. - ماك السلطة العليا    إ

  

ألهــــداف، جنــــد أن  عمومـــا عنــــد القيـــام بدراســــة خمتلـــف التنظيمــــات الــــيت تعتمـــد منــــوذج التسســـري 
  للمنظمة أهدافا عامة ميكن حتديدها يف أربع  أنواع هي: 

  

 ح، العائد اإلستثماري، واملبيعات ... أهداف مالية   : تتلخص يف جمموع األر
 لبيئة اخلارجية، املأهداف بيئية  سؤولية االجتماعية، النمو و التكيف...) : (عالقة املنظمة 
 (رضا العمال، معدالت الغياب ، التوظيف، التكوين.......) لعاملني خاصة أهداف 
 لسوق.....) واالستمرار البقاء ت العامة، واملنافسة واالستمرار   (الصمود يف وجه التحد

ــا الطــاقم  عنــد قــادة املؤسســة، فكــرة دقيقــة عــن , أنــه إذا مل تكــنهاوســيكيــرى  الطريقــة الــيت يفهــم 
التنفيــذي أهـــدافهم التنظيميــة، فإنـــه مــن احملتمـــل أن يكـــون هنالــك مـــوظفني ال يعرفــون بوجـــود هـــذه 

ت املؤسسة نه عملية تبين اهلدف على خمتلف مستو   .األهداف، فهو يصف نشر اهلدف 
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  : األهـــدافتعريف  -3-1
علــى أنــه" حالــة تســعى املؤسســة إىل الوصــول إليهــا و يعتــرب غايــة أو نتيجــة يعــرف اهلــدف التنظيمــي 

  .)160،ص2002,(مسلم ائية توجه املؤسسة اجلهود لتحقيقه
ا :  كما يعرفها حتقيق اهلدف و الوصول إىل النتائج اليت مت حتديـدها مسـبقا  "علي عبد الوهاب 

  )27، ص  1980(عبد الوهاب ،   "
ـا عمليـــة مسـتمرة حتقيـق كذلك هو: نقطة  النهاية اليت تعمـل املؤسسـة للوصـــول إليهـا مـن منطلـق أ

  )134،ص 1994,(حامد رمضان هلدف البقــاء"
  

فاألهــداف هـــي جممـــوع النتـــائج الــيت تعمـــل أي مؤسســـة علـــى حتقيقهــا مـــن خـــالل وجودهـــا وتنظـــيم 
ــا بغــض النظــر عــن كــون هــذه األهــداف قــد تكــون عامــة للمنظمــة ككــ ل، أو لكــل قســم أو عمليا

ـم يف ضـوء األهـداف العامـة للمنظمـة،  إدارة على حدى، إذ يقـوم املسـؤولون بتحديـد أهـداف إدارا
  واليت تعد مبثابة نقطة الوصول جلميع األهداف األخرى .

ـا معرضــة  لثبــات النسـيب إال أ لـرغم مـن أن األهـداف الــيت حتـدد داخـل التنظــيم غالبـا مـا تتسـم  و 
معينــة إىل التغيــري سـواء علــى مســتوى الشــكل أو حـىت املضــمون، فهــي أحيــا تتطلــب خـالل فــرتات 

إعادة ضبط و صياغة حبكم التغري الذي مييز البيئة اخلارجيـة أو األوضـاع التنظيميـة الداخليـة، و هـو 
عوامــل تــؤدي إىل إحــداث تغيــريات يف األهــداف التنظيميــة  ةتوجــد ثالثــ  )Hall( هــال مــا أشــار إليــه

  :)136،ص,1994,(حامد رمضان يفتتمثل 
  

الضـــغوط الـــيت متارســـها البيئـــة اخلارجيـــة علـــى املؤسســـة " منافســـة و مســـاومة مـــن قبـــل أطـــراف  .1
 التعامل اخلارجية مما يؤدي إىل احنراف األهداف املسطرة من قبل املؤسسة.

التغــري يف الضـغوط غـري املباشــرة املمارسـة مــن قبـل البيئـة اخلارجيــة مثـل التطــورات التكنولوجيـة و  .2
 ذلك. غري الظروف اإلجتماعية و السياسية...إىل 

ماعـات الداخليـة (مسامهني،مسـريين،عمال) نتيجـة اجلالضغوط الداخلية و اليت متارس من قبـل  .3
 التعارض يف املصاحل و األهداف و الطموحات الشخصية.
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  أنــواع األهــداف: -3-2
  

  وهي كالتايل: ،املؤسسات إىل حتقيقاتهناك ثالثة أنواع من األهداف اليت تسعى 
  

 :    أهداف اسرتاتيجية -أ
هي موضوعات طويلة األمد ، ذات شكل وطبيعة دائمة ومستمرة، األمر الذي يتغري هـو املؤشـرات 
املستخدمة، لتقدير فيما إذا كانت األهداف قـد أجنـزت، وتقـيس هـذه املؤشـرات الوضـع احلـايل كمـا 

ى القصري واملتوسط والطويل من اإلنتشار، مـثال: كوجـود هـدف متكن مؤشرات األهداف ذات املد
وهـو تطـوير إدارة املـوارد البشـرية، فيتطـرق  بـوهران) ALVER( إسرتاتيجي يف مؤسسة صناعة الزجـاج

ت املنظمــة الــثالث (اإلســرتاتيجية أو اإلداريــة، والعمليــة والتشــغيلية)، وهــو إذن هــدف  لكــل مســتو
 إجياد وحتقيق بنية تنظيمية تتوافق مع إحتياجات وأهداف املؤسسة.

والفـــــروع  داف املصــــاحلأهـــــ خــــتالف عــــنإذا هــــي أهــــداف مســـــتقبلية عريضــــة للمؤسســــة ككـــــل، 
ائية تتعلق أساسا بتطوير املنظمة وبقائها مستقبال. واإلدارات فهي ت عامة ونتائج    غا

وعليــه جيــب أن تصــاغ بشــكل عــام وشــامل مــن خــالل النتــائج العامــة املــراد الوصــول إليهــا، فتضــعها 
  اإلدارة العليا على مستوى املنظمة ككل.

  

  أهداف تكتيكية:  -ب
ت علـــى مســـتوى املنظمـــة، وهـــي تتميـــز تشــارك يف وضـــعها وصـــياغت ها اإلدارة العليـــا وخمتلـــف املـــدير

ت  ــا تصــاغ أصــال مــن األهــداف اإلســرتاتيجية فهــي ترمجــة هلــا علــى مســتوى املصــاحل واملســتو بكو
اية حمددة مسبقا، وعلى أساسها حيكم على مـدى  الوسطى للمنظمة ، وهي متوسطة األجل فلها 

كـل مصـلحة علـى حـدى، بصـورة خمتصـرة متثـل اإلداة الفعليـة الـيت مـن   جناحها. تتعلق بطبيعة نشـاط
  خالهلا تتحقق األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة.

  

  أهداف تشغيلية:  -ج
مشتقة من األهداف التكتيكية، موضوعة من قبل اإلدارة الوسطى مع املصاحل السفلى، فهي تصاغ 

األجل وتعرب عن نتائج حمددة مسبقا وقابلة على مستوى األقسام والوحدات واألفراد، تكون قصرية 
  للقياس.
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فلكـل وحـدة وقسـم داخـل املؤسسـة أهـدافها التشـغيلية الثابتـة، والـيت علـى أساسـها تـنظم النشــاطات 
اليوميــــة، هـــــي أهــــداف حمـــــددة بدقــــة جتعلهـــــا قابلـــــة للقيــــاس، متجـــــددة علــــى مـــــدى دوران العمليـــــة 

  يب حتقيق األهداف التكتيكية.اإلنتاجية، متثل يف جوهرها جمموع وسائل وأسال
  

  :خصائص األهداف -3-3
خلصائص التالية     :  (Bouin,2000,p69)  تتميز األهداف 

  :رضـا العـاملني ميكن للهدف أن يكون نوعي يف صـياغته، كتحقيـق أن يكون اهلدف نوعي
مج ما.داخل املؤسسة خالل   تنفيذ بر

   ئن،أو املتعاملني.كالرفع من  ة،كميكما ميكنه أن يكون يف صيغة  عدد الز
  يعتمد البساطة يف الصياغة،وذلك الجتناب كل أنواع اخللط والتداخل عند القياسأن 
 .إلضافة إىل الدقة واملرونة يف اعتماد األهداف للرفع من فرص اإلجناز والتحقيق 

  هذا وجيب أن تتوفر كذلك على جمموعة من اخلصائص األخرى هي:
  مشروعية األهداف:  -أ

مــوع القــيم واملثــل والتقاليــد املتعــارف عليهــا يف  ويقصــد بــذلك توافــق ومالئمــة األهــداف املوضــوعة 
تمــع، وكــذلك مراعــاة للقــوانني واللــوائح احلكوميــة، فاملؤسســة ال تســتطيع العمــل والتطــور ضــد مــا  ا

  متليه عليها طبيعة وظروف البيئة اليت تنشط فيها.
  التناسق واإلنسجام: -ب

أن تكون هذه األهـداف متناسـقة ومتوازيـة غـري متعارضـة، ألن التعـاكس والتعـارض خيلـق  كما جيب
لتايل يؤثر على سري اخلطة.   مشاكل على مستو ى التنفيذ، و

ألهــداف:  -ج وهــي نقطــة مهمــة ألن القناعــة املتشــكلة لــدى عناصــر التنظــيم مبصــداقية القناعــة 
هــــا، والقناعــــة أساســــا تتولــــد مــــن خــــالل الفهــــم األهــــداف، يعطيهــــا أكثــــر مشــــروعية ودفعــــا لتحقيق

  الصحيح هلاته األهداف.
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  درجة الوضوح: -د
تكــون أهــداف املؤسســة واضــحة لــدى املســؤولني وكــذا املنفــذين ،ألن الوضــوح يســاعد علــى توحيــد 
كثـــر دقـــة يف القيـــاس  اجلهـــود لتحقيقهـــا، كمـــا يســـاعد علـــى الـــتحكم يف مســـارها وهـــو مـــا يســـمح 

  والتقومي.
  واقعية األهداف: -هـ

لواقعية إمكانية حتقيق هذه األهـداف يف الواقـع العملـي، أي أن يكـون الوصـول إىل حتقيـق  ويقصد 
اهلدف ممكنا، كما وجوب توفر اإلمكانيات املادية والبشرية بدرجة تساعد على حتقيـق اهلـدف وهـو 

لنســـبة لل رغبـــات ويعمـــل علـــى مـــا يعـــرب عـــن حاجـــات العمـــل وموجهـــا إىل حتقيقهـــا كمـــا هـــو احلـــال 
  )95،ص1989(العساف،إشباعها

  القابلية للقياس: -و
،  نجيــب أن تكــون األهــداف علــى شــكل وحــدات قابلــة للقيــاس، وأ ال تكــون عامــة غــري دالــة مــاد

لطريقـة والفعاليــة  ت  وهـذا حـىت يتسـىن للقـائمني عليهــا التحقـق مـن مـدى حتقيــق األهـداف و الغـا
لـــتحكم يف ســـري خمتلـــف العمليـــات و األنشـــطة املطلـــوبتني، كمـــا تســـمح القابل يـــة للقيـــاس لـــإلدارة 

  والربامج، وفق اخلطة املوضوعة، متجنبني أي احنراف عنها، قصد حتقيق األهداف املسطرة مسبقا.
  لـمـاذا األهــداف؟ -3-4

جيـاز يف لغـة ، ميكـن حتديـدها  ، 2000(اهلـواري، لألهداف اليت تضعها املنظمة وتسعى لتحقيقهـا أمهيـة 

   :) 95ص 
تعــد األهــداف قــوة تنســيقية و تصــحيحية، فهــي حتــدد اإلجتــاه العــام للمجهــودات اجلماعيــة فــال  -

  جهد مجاعي فعال من دون أهداف. ميكن تصور
كذلك األهـداف تقـوي الـدوافع عنـد األفـراد، وذلـك خاصـة عنـد اإلجنـاز، وإذا كانـت ال تفعـل  -

،  ويف هـذا الشـأن تظهـر علـى األقـل تقلـل اإلختناقـا ذلـك فهـي ت الـيت ميكـن أن حيـدثوها إراد
  أمهية حتديد األهداف مجاعيا (مبشاركة خمتلف عناصر العملية).

ت األداء لدى العاملني. - ألهداف جليا يف الرفع من مستو   يظهر أثر التسيري 
ا تعد نقطة البدء يف التخطيط، رسم السياسات، قواعد وإجراءا - العمل  تعالوة على أ

  واملشروعات.  الربامج 
  حتدد مراكز املسؤولية وتفويض السلطات وحتديد الصالحيات. -
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  وضع مؤشرات ومعايري ومقاييس األداء املؤسسي. -
  

ألهداف كأسلوب لتحقيق الفعالية التنظيمية -4  التسيري 
قــي منــط مــن التســيري يفــرض مســتوى معــني مــن العالقــة بــني أصــحاب القــرار داخــل التنظــيم و  هــو

م فيمـــا خيـــص عمليـــة حتديـــد وصـــياغة األهـــداف الـــيت  م ومســـؤوليا أفرادهـــا علـــى إخـــتالف مســـتو
ت املســؤولية يف طبيعــة النتــائج املتوقـــع  تســعى املؤسســة إىل حتقيقهــا ، و مــع تقســيم وحتديـــد مســتو

م ومـن ل التنظـيياس ملختلف العمليات الفعليـة داخـحتقيقها،وكذا اإلتفاق حول مؤشرات وأدوات الق
مث مقارنــة خمتلــف اإلجنــازات املتفــق عليهــا واألهــداف املســطرة للوصــول إىل حتديــد درجــة التوفيــق يف 
حتقيقها، والوقوف على جمموع السلبيات والنقائص، مـن أجـل وضـع الطريقـة املناسـبة لتصـحيحها ، 

إلتفـــاق بـــني مجيـــع أعضـــاء التنظـــيم لنصـــل يف النهايـــة لتقيـــيم األد اء بشـــكل ولـــن يكـــون ذلـــك إال 
  متكامل و حتديد السلبيات لتفاديها مستقبال.

  

ومنـــــه ميكننـــــا الوقـــــوف علـــــى جمموعـــــة مـــــن النقـــــاط تعتـــــرب أساســـــية يف ســـــري العمليـــــة،هي خصوصـــــا 
  :)61،ص,1994(عقيلي

  

  .اف، وإال فال معىن لنشاطهاهدأمنظمة  كلأن يكون لكل مستوى تنظيمي يف     -أ 
ألهــــداف أســــلوب ت  -ب املشــــاركة لتحقيــــق التفاعــــل التنظيمــــي اإلجيــــايب بــــني خمتلــــف عتمــــد اإلدارة 

  .األطراف داخل املؤسسة
ألهداف من العناصر التالية :  تشكل منهجية اإلدارة 

 

 :هي جمموع النتائج اليت من املفـروض حتقيقهـا خـالل فـرتة زمنيـة حمـددة مسـبقا  األهداف
. 

 :هذه األهداف.هي جمموعة الطرق واملسارات املؤدية إال حتقيق  اخلطط 
 :طـار سـعيه لتحقيـق ه نشاط كـل فـرد داخـل املؤسسـة يف إهو الشكل الذي يتخذ األداء

 األهداف املسطرة.
  :هـــي جممـــوع املؤشـــرات الـــيت تســـمح بتقيـــيم خمتلـــف األداءات لألفـــراد أو معـــايري األداء

 للمنظمة بشكل عام .
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 : مــن خاللــه املؤسســة  هــي خمتلــف الظــروف املاديــة أو املعنويــة الــيت تنشــط منــاخ العمــل
 واليت تؤثر إىل حد ما على أدائها.

 :تتمثـــل يف عمليـــات املراقبــــة الدوريـــة ملســـتوى اإلجنـــاز العـــام للتنظــــيم أو  نقـــاط التفتـــيش
لوقوف على خمتلف النتائج احملققة والسلبيات املسجلة.  ألفراده واليت تسمح 

 :هلــا حتديـــد مـــدى النجـــاح يف و هـــي العمليـــة النهائيــة و الـــيت يـــتم مـــن خال تقيــيم اإلجنـــاز
 حتقيق األهداف املسطرة .

  

ألهــداف إنعكاســات إجيابيــة علــى التنظــيم ، ميكــن إعتبارهــا بدرجــة كبــرية مؤشــرات  هــذا وللتســري 
  )80،ص1994(عقيلي،: للفعالية التنظيمية

 حتقيق التكامل بني أهداف األفراد و أهداف املؤسسة و تنمية الروح التخطيطية لديهم. -
ملسؤولية.سهولة  -  عملية اإلشراف و التوجيه نتيجة الشعور 
ت اليت تواجه تصميم اجناز األعمال حاليا و مستقبال. -  معرفة الصعو
ت اإلدارية مما - دة فعالية االتصاالت بني خمتلف املستو يكون له األثر  تساعد على ز

 اإلجيايب على الفعالية التنظيمية.
 لدى العامل من خالل مستوى الرضا و الروح املعنوية لديه. تساعد على اإلنتماء -
 تقليص درجة الروتني و الرقابة يف األعمال و إضفاء مرونة يتطلبها العمل. -
لوقوف على األساليب الناجعة يف وضع نظام للرتقيات و رسم سياسات التدريب  - تسمح 

 لذوي الكفاءات املنخفضة.
ألهــداف منهــا علــى لكــن هــذا المينعنــا مــن تســجيل بعــض ال ســلبيات الــيت حتــد مــن فعاليــة التســيري 

   )220،ص,1995النجار( اخلصوص

ألهـداف  .1 الصعوبة اليت جيدها كثري من املسؤولني يف حتديد األهداف، خاصة فيما يتعلق 
 سري املؤسسة. لاإلسرتاتيجية، وهو ما يعرق

يف ضـــرورة التقيـــد بعامـــل الـــزمن عنـــد إجنـــاز املهـــام، والتمســـك  املبالغـــة مـــن بعـــض املشـــرفني .2
ا أن تعيق حتقيق األهداف.     ببعض التفاصيل اليت من شأ

الرتكيـز علـى املعـايري الكميــة أثنـاء إعـداد األهـداف، بــدون مراعـاة للجانـب النـوعي، الــذي  .3
 يعد أحد أبعاد الفعالية األساسية.
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تدفع  هداف العامة للمنظمة واألهداف الشخصية، واليتحالة الالتوازن يف املقاربة بني األ .4
 يف كثري من األحيان إىل تغليب املصلحة الشخصية على املصلحة العامة.

 

 اإلدارة اإلسـرتاتيـجيــة: -5 
         

إن جمــاراة و مواجهــة التغيــري و التكيــف مــع البيئــة ، متثــل شــروطا أساســية لتحقيــق أهــداف التســيري 
اإلسـرتاتيجي، بـل ومتثـل الضــامن الوحيـد لبقـاء املنظمـة وتطويرهــا، ومـن مث يظهـر جليـا مكانــة اإلدارة 

ألنشـطة ومواجهـة املشـاكل، فصـارت  اإلسرتاتيجية بوصفها الطريق الذي حيـدد التوجهـات اخلاصـة 
أغلب املؤسسـات والتنظيمـات علـى اخـتالف أحجامهـا وأنشـطتها، تسـعى إىل إعتمـاد نظـام اإلدارة 

سسـة يف إلسرتاتيجيات أو اإلدارة اإلسرتاتيجية، ويف معناهـا املبسـط، وضـع صـورة مقربـة ملكانـة املؤ 
خمتلــف اخلطـــط اإلســرتاتيجية الكفيلـــة بتحقيــق هـــذه الصــورة، حبيـــث  املســتقبل، ومـــن خالهلــا توضـــع

تصـــف كــــذلك طــــرق وأســــاليب حتقيــــق املنظمــــة ألهــــدافها، مــــع األخــــذ بعــــني االعتبــــار التهديــــدات 
(اإلدارة والفــرص اخلارجيــة، وكــذا املــوارد واإلمكانيــات املتاحــة هلــذا التنظــيم، ومعلــوم أن هــذا االجتــاه 

  موعة من الركائز، هي أساسية لنجاحه؛ أمهها:اإلسرتاتيجية) يبىن على جم
 بعد النظر أو النظرة املستقبلية املوضوعية لدى املنظمة. -
 تنسيق وتنظيم متكامل بني خمتلف عناصر املنظمة.  -
 دراسة وحتليل متكامل دقيق لبيئة العمل الداخلية واخلارجية على إعتبارها يف تغري مستمر.  -
مـع  ئة اخلارجية، واكتشاف الفرص احلالية واملستقبلية واستغالهلا،إدارة التغيري مع مراقبة البي  -

 جتنب كافة أشكال املخاطرة.
 وجوب توفر املؤسسة على آليات رقابة حمكمة تعتمد نظاما دقيقا للمعلومات.  -
 توفري عالقة متينة بني املنظمة وأكرب عدد من عناصر البيئة احمليطة.  -
كيد عليه هو أن هذا االجتاه (اإلدارة اإلسرتاتيجية) هـو يف و ما ميكن اإلشارة إليه، بل والتأ -

ألهــداف.فاإلدارة اإلســرتاتيجية ترمــي  ايــة األمــر وجــه آخــر أو عامــل مــن عوامــل التســيري 
  إىل:

ت واحدة. -  التوحيد بني مجيع اجلهود و املصاحل لتحقيق أهداف وغا
ـــــ - ـــــائج التصـــــرفات اإلســـــرتاتيجية وكـــــذا تســـــاعد عل ـــــؤ بنت ـــــر الفـــــرص دقـــــة التنب ـــــد وتقري ى حتدي

ص  1992قحـــف،(أبو املســـتقبلية،كذلك توضـــيح األهـــداف والتوجـــه الـــالزم ملســـتقبل املنظمـــة ككـــل

25،19.(  
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فتسطري األهداف وحتديدها ال ميكـن أن يـتم إال مـن خـالل وجـود إسـرتاتيجية حقيقيـة علـى  -
  مستوى اإلدارة، وهو ما ميثل دفعا قو لعملية اإلجناز.

ـا املنظمـة مواردهـا، وتـنظم جهودهـا الرئيسـية فهـي تعترب اإلسرتاتيجي - ة الطريقة اليت ختصص 
  صورة التوجه إىل ما جيب أن تكون عليه املنظمة لتحقيق أغراضها.

  

  اإلسرتاجتيــة : مفهوم -5-1 
  

ــا " حتليــل املوقــف احلــايل وتغيــريه عنــد  )Drucker( دريكــر مــن قبــل عرفــت اإلســرتاتيجية علــى أ
   الضرورة مع األخذ بعني االعتبار مقدار املوارد املتاحة واملتوقعة "

ت األساســية للمؤسســة البعيــدة املــدى واختــاذ  )Chandler( بينمــا يعتربهــا شــاندلر " حتديــد الغــا
  )90،ص1990(النعيمي،مسالك العمل وختصيص املوارد الضرورية لتحقيقها "

نســتطيع القـــول أن اإلســـرتاجتية هـــي ذلـــك التصـــور الــذي تتوقعـــه املنظمـــة يف املســـتقبل و مـــن خاللـــه 
  ختتار مسار أو مسلك لتحقيق أهدافها و ذلك يف ظروف عدم التأكد و املخاطرة.

  

  

  تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية:  -5-2
ســلوب حســب علــي الســلمي: "هــي منهجيــة فكريــة متطــورة تو     جــه عمليــات اإلدارة و فعاليتهــا 

ت اليت قامت املنظمة من أجلها    )53،ص 1991(السلمي،"منظم سعيا لتحقيق األهداف و الغا
حسب علي عبـد هللا: " هـي اختـاذ القـرارات املتعلقـة ببقـاء املنظمـة و تفوقهـا يف السـوق أو سـقوطها 

مـــن الســـوق ، و مـــن مث فهـــي حتـــرص علـــى اســـتخدام املـــوارد التنظيميـــة املتاحـــة أفضـــل  أو إختفاءهـــا
  )32،ص1998(عبد هللا،" استخدام ممكن مبا يتواءم مع متغريات البيئة الداخلية و اخلارجية.
لتــايل فـــاإلدارة اإلســـرتاجتية هـــي التفكــري يف كيفيـــة اســـتعمال املـــوار  د املتاحــة للمنظمـــة مـــن أجـــل حتقيـــق و 

  ت و األهداف املراد حتقيقها.الغا
ألسـاليب واإلجـراءات اهلادفـة مسـتقبال  : فإن جوهر اإلسرتاتيجية يكمـن يف اإلتيـان  وحسب أوما
دف إىل حتقيق امليزات التنافسية الدائمة للمنظمة ألن السـمة الدائمـة  وهي جهود تنظيمية خمططة 

ت و  علــى طــول الوقــت، والثابــت الوحيــد هـــو للعصــر احلــايل هــو موجــات التغيــري علــى كــل املســتو
التغيــري ألننــا نعــيش يف عصــر املنظمــات الذكيــة، وهــي تقــوم فيمــا تقــوم بــه حتديــد اإلجتــاه املســتقبلي 
ـا واختـاذ القـرارات اخلاصـة  للمنظمة، وبيان ما تسعى إليه مـن خـالل حتليـل املتغـريات البيئيـة احمليطـة 
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عتبارها خطة شاملة لتحقيق األهـداف مـن خـالل بتحديد وختصيص املوارد املطلوبة لتحقيق ذ لك 
االت   ). 3، ص 1989(الدوري، إطار عام حيكم سياسات املنظمة مبختلف ا

  

متــــر اإلدارة اإلســــرتاتيجية بــــثالث مراحــــل متتاليــــة تشــــكل يف مجلتهــــا عمليــــة ذات مخــــس خصــــائص 
  أساسية هي:

  ال ميكن البدء يف مرحلة إال عند االنتهاء من املرحلة السابقة. -
  تتوقف جودة كل مرحلة عل جودة املرحلة اليت سبقتها. -
مراحـــل اإلدارة اإلســـرتاتيجية متداخلـــة و متكاملـــة، التغيـــري الـــذي حيـــدث يف أي منهـــا يـــؤثر علـــى  -

  املراحل األخرى. 
ـــــريات يف البيئـــــة الداخليـــــة إن اإلدارة اإلســـــرتاتيجية عمليـــــة مســـــتمرة، ف - ـــــة تقيـــــيم ورصـــــد التغي عملي

  واخلارجية ال تتوقف بل تتم على فرتات دورية.
 لمعلومات، ميكن بواسـطتها مراجعـة مراحـل هـذه العمليـة وإجـراءالبد من وجود تدفق مستمر ل -  

ا .   اخلطوات التصحيحية يف أي من مكو
  

  :أو عناصر ، هي أساساوتتكون اإلدارة اإلسرتاتيجية من ثالث مراحل 
  صياغة اإلسرتاتيجية أو التصميم:  -1

  وفيها: الرؤية، الرسالة، األهداف، اخلطط، السياسات 
  مرحلة التطبيق أو تنفيذ اإلسرتاتيجية  -2

  الربامج أو املشروعات، امليزانيات، اإلجراءات.
األداء قيـــاس األداء،  تتضـــمن حتديـــد جمـــاالت القيـــاس، وضـــع معـــايريمرحلـــة التقـــومي والرقابـــة:  -3

  إجراءات التصحيح.
داخـل املنظمـة ال تعتـرب قـرارات إسـرتاجتية إال إذا كانـت  اهذا ونسجل أن القرارات اليت تتضمن تغيـري 

دة حصــتها يف الســوق، كقــرارات إعــادة  ا التنافســية، وز دة قــدر دة قيمــة املنظمــة وز ــدف إىل ز
ري ذلـك مـن القـرارات الداخليـة البحتـة، ال تعتـرب قــرارات وغـ ، التنظـيم وإدخـال بعـض التكنولوجيـات

دة قدرة املنظمـة علـى التعامـل مـع البيئـة اخلارجيـة، وهـي تعتـرب قـرارات  إسرتاتيجية إذا مل تستهدف ز
  إسرتاتيجية حينما تستهدف جعل املنظمة يف وضع أفضل للتعامل مع بيئتها اخلارجية.
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  :املنـــاخ التنظيمــي -6
  

، مــن قبــل أغلــب البــاحثني  اإلهتمــام مبفهــوم املنــاخ التنظيمــي منــذ ظهــوره بدايــة الســتيناتلقــد بــدأ 
ن حنــــو ــــــود هــــؤالء الباحثيــــــــد توجهــــت جهــــــــ، وق يــــــــــوك التنظيمـــــم والسلــــــواملفكـــرين يف جمــــال التنظي

 د يف املنظمـــــةوم والتعــــرف علــــى نوعيــــة املنــــاخ التنظيمــــي الســــائــــــاد هــــذا املفهــــــة وأبعــــــتوضــــيح طبيع
  ). 147، ص 1994(اللوزي،

  

مــــن املواقــــف  والدراســــات أثبتــــت تباينــــا واضــــحا يف تنــــاول املفهــــوم، نتيجــــة أساســــا  ارغــــم أن كثــــري  
الخـتالف ختصصــات البــاحثني ومــذاهبهم الفكريــة، فكــان اإلخــتالف مــثال يف كــون مصــطلح املنــاخ 

  . ها اخلارجية كذلكالتنظيمي خيص البيئة الداخلية للمنظمة أم أنه يشمل بيئت
ثـــريه كبعـــد مـــن أبعـــاد املنظمـــة، علـــى خمتلـــف  مـــن جهـــة أخـــرى كـــان اإلمجـــاع حـــول أمهيـــة املفهـــوم و
جوانبها التنظيمية، بل ويقف كأحد أهم عوامل جناح أهـداف املنظمـة وخططهـا، لـذلك تعـد دراسـة 

ته ضــرورة حتميــة مــن أجــل حتقيــق  املؤسســة ألهــدافها املنــاخ التنظيمــي والتعــرف علــى أبعــاده ومســتو
  من خالل حتقيق أهداف العاملني فيها.

وقــد أكـــد أغلـــب مفكـــري الســلوك التنظيمـــي أن املنـــاخ يســـاهم يف جنــاح املنظمـــة بشـــكل كبـــري وهـــم 
يعتقــدون جـــازمني أن املنظمـــات الـــيت متتلــك مناخـــا تنظيميـــا ضـــعيفا، ال أمــل هلـــا يف حتقيـــق أهـــدافها 

لتايل احلديث عن فاعلية    براجمها وخططها التنظيمية ضرب من املستحيل.التنظيمية و
وتستعمل كلمة املناخ جمازا للداللة على كون التنظيم كيا عضو يتفاعل مع البيئـة احمليطـة بـه فيعـرب 
ا البيئة الداخلية للعمـل والـيت تتصـف بدرجـة مـن الثبـات  املناخ التنظيمي عن اخلصائص اليت تتميز 

م وسلوكهم وأدائهم النسيب حبيث يدركها العاملون   ).  78، ص 1997القريويت،(  وتنعكس على قيمهم واجتاها

  

م حــول املفهــوم  ونظـرا حلداثــة موضــوع املنـاخ التنظيمــي يف الدراســة التنظيميـة، فإنــه ال يوجــد اتفـاق 
  ن.   ددت املفاهيم اليت تبناها الباحثون واملفكرو احلقيقي للمناخ التنظيمي، وعليه تع

ــــــوينفــــــريى كــــــل مــــــن  أن املنــــــاخ التنظيمــــــي هــــــو جمموعــــــة  Litwin et (Stringer( ســــــرتينغر ولت
اخلصائص اليت متيز بيئة العمل يف املنظمة، واملدركة بصورة مباشرة من االفراد الذين يعملـون يف هـذه 

ثري على دوافعهم وسلوكهم   .)14،ص1996(العيسى، البيئة واليت يكون هلا انعكاس أو 
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بقولـه  :املنــاخ التنظيمـي هــو انعكـاس خلصــائص بيئـة التنظــيم يف وعـي  وال وعــي  كمـا عرفـه القريــويت
العــاملني فيــه  ممــا يــدفع الفــرد إىل إختيــار تصــور معــني حــول التنظــيم يتميــز بثبــات نســيب وحيــدد إىل 

  ). 95، ص 1997(القريويت،درجة كبرية سلوكهم التنظيمي
خلصــائص تنظيميــة وبيئيــة علــى قــيم واجتاهــات وهــو مــا يوضــح أن املنــاخ التنظيمــي يعتــرب إنعكاســا  

لشـيء املـادي بـل يـتم اإلحسـاس والتـأثر بطبيعتـه سـواء كانـت إجيابيـة  ملنظمة، فهـو لـيس  العاملني 
أو ســـلبية وعنـــدما نقـــول العوامـــل التنظيميـــة أو اخلصـــائص فإننـــا نقصـــد أساســـا جممـــوع اإلجـــراءات 

ـــنظم والقـــوانني الســـائدة يف املنظمـــ ة، وكـــذلك جمموعـــة اإلتصـــاالت والتفـــاعالت بـــني واألســـاليب وال
لتايل حتقيق الفعالية املطلوبة. ا والرامية يف جمملها إىل حتقيق أهداف املنظمة، و   العاملني 

لقيـادة واهليكـل التنظيمـي والثقافـة التنظيميـة السـائدة  السـلميهذا ويضيف  لتلـك العوامـل املتعلقـة 
وسـائل تنميـة املـوارد البشـرية واختـاذ القـرار « فضال عـن بيئـة العمـل واحلـوافز والسياسـات واإلجـراءات

 ،1991(السـلمي، »ةـومدى تفاعل تلك العوامـل لتحديـد مسـتوى أداء املنظمـة مـن حيـث اجلـودة والفعاليـ

  ). 94ص 
  

ثريهــــا علــــى الســــلوك اإلداري  يشــــري املنــــاخ التنظيمــــي إىل القــــيم واإلجتاهــــات الســــائدة يف التنظيم،و
ـــا البيئـــة  للعـــاملني وجممـــل العمليـــة اإلدارية.وبلغـــة أكثـــر حتديـــدا يعـــرب عـــن اخلصـــائص الـــيت تتصـــف 

وتنعكس علـــى الداخليـــة للعمـــل،واليت تتصـــف بدرجـــة مـــن الثبـــات النســـيب حبيـــث يـــدركها العـــاملون،
م وسلوكهم وأدائهم    )78،ص1997(القريويت، قيمهم واجتاها

من خـالل كـل هـذه التعـاريف وأخـرى مل نتطـرق إليهـا يظهـر جليـا أن املنـاخ التنظيمـي يتميـز بعناصـر 
  ) 23،ص1997(حجالن، :أساسية هي

  .أنه يعرب عن جمموعة اخلصائص اليت متيز املنظمة عن غريها  -
  .القوى البشرية داخل املنظمةيتأثر بنوعية   -
ملنظمة  -   .يؤثر يف سلوك العاملني 
يعرب عن اخلصائص املدركة من التفاعل بني القوى البشرية واخلصائص املكونة للتنظيم داخل  -

 .املنظمة
ن املنــاخ التنظيمــي يعــين العوامــل الــيت تتفاعــل يف املنظمــة  مــوع مــا ســبق نقــول  وكتعريــف ملخــص 

كـرب قـدر ممكـن مـن الكفـاءة والفعاليـة فتسـاعد علـى  إجيـاد ظـروف مواتيـة لتحقيـق أهـداف املنظمـة 
  .تعطيل وجود هذه الظروفأو يف صورة أخرى تعمل على 
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           ملـاذا اإلهتمام بدراسـة املنـاخ التنظيمـي؟ -6-1

ملنظمـات يتنـاولون عنصـر املنـاخ  جند كثـريا مـن البـاحثني واألكـادمييني  م اخلاصـة  يف خمتلـف دراسـا
التنظيمــي، رغــم إخـــتالف هــذه الدراســات وتبـــاين أهــدافها، ذلــك ملـــا هلــذا العنصــر مـــن أمهيــة كبـــرية 

  ولتأثريه على كثري من املتغريات التنظيمية.
  

  :) 73، ص 1982(الصباغ وآخرون،وميكننا أن جنمل هذه األمهية يف نقاط اساسية هي
  

تشــري أغلــب الدراســات الــيت تناولــت املوضــوع إىل وجــود عالقــة واضــحة بــني فعاليــة املنظمــة  -أ    
واملناخ التنظيمي السائد فيها، سواء كانت هاتـه العالقـة إجيابيـة أو سـلبية، وكمحـور رئيسـي لتحقيـق 

تهم، ممــا يتــيح التقـارب بــني أهــداف املنظمــة وأهــداف العــاملني فيهـا كعنصــر مــؤثر يف أدائهــم وإنتــاجي
ــــة فطبيعــــة املنــــاخ  م الفكريــــة والتطبيقي ــــا م وإمكاني ــــل لقــــدرا هلــــم النمــــو والتطــــور واإلســــتخدام األمث

  التنظيمي حتدد بنسبة كبرية حدود هذا اإلستخدام .  
مــن خــالل التــأثري علــى املنظمــة يف حتقيــق أهــدافها املســطرة، تتجلــى أمهيــة املنــاخ التنظيمــي  -ب    

لسلب أو . سواء  ملناخ السائد فيها سلبا أو إجيا لتايل فإن فاعلية املنظمة مرتبط    إلجياب، و
ملتغـــريات التنظيميــة فهــو يـــؤثر تظهـــر أمهيــة املنــاخ التنظيمــي  -ج    مــن خــالل العالقـــة الــيت تربطــه 

ثريه على األداء الوظيفي.   بشكل مباشر يف عملية التطوير التنظيمي من خالل 
لتجديـد وهـو مـا أوضـحته دراسـة تربز املناخ التنظيمي أمهية   -د    إدوارد مـاك مـن خـالل عالقتـه 

حثـــا معمليـــا، يشـــتغلون يف أربـــع  72) الـــيت أجريـــت علـــى Edwards Mc-marrey(مـــريي 
ملنــاخ الســائد داخــل  منظمـات كنديــة لتحديــد العالقــة بــني الســلوك اإلبتكــاري للبــاحثني يف عالقتــه 

ــــز الســــلطة ودرجــــة الرمسيــــة يف  املنظمــــة، ، واملتعلــــق بســــهولة اإلتصــــال داخــــل املنظمــــة، ودرجــــة تركي
  إجراءات العمل مث سياسات املكافأة والرتقية...

كمــا أن للمنــاخ التنظيمــي عالقــة مبــدى جنــاح مشــاريع التغيــري الــيت تتبناهــا املنظمــة، وهــو مــا  -ه   
ا شيبريد  , فقـد أظهـرت نوعيـة املنـاخ )Shepard(ظهر خاصة من خالل نتائج الدراسة اليت قام 

التنظيمـي السـائد يف املنظمــات املتجـددة عـن ذلــك السـائد يف املنظمـات املقاومــة للتجديـد والتغيــري. 
ييـــد العمـــل اجلمـــاعي،  لتشـــجيع علـــى حتمـــل املخـــاطر و فبينمـــا يتميـــز املنـــاخ التنظيمـــي يف األوىل 

كيــد التميــز يف األداء  واملكافــآة عنــه وحــل اخل الفــات علــى أســاس مــن املناقشــة والصــراحة، متيــز و
  النوع الثاين من املنظمات بعدم وجود هذه العوامل واخلصائص أو وجودها بشكل نسيب.
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مـن خـالل التـأثري علـى سـلوك الفـرد واجلماعـات التنظيميـة، تظهر كـذلك أمهية املناخ التنظيمي  -و 
لتايل على مردودهم داخل املنظمة ، ومن خالله على   مردود املؤسسة ككل. و

ـــتأثري علــى تطــور املنظمــة دفعــت كثــري  مــن املســؤولني وأصــحاب  اكــل هــذه اجلوانــب مــن األمهيــة و ال
ته وذلك قبل الشروع يف  القرار إىل االهتمام بدراسة املناخ التنظيمي للمؤسسة  بكل أبعاده ومستو

  أي مشروع تغيري أو جتديد رغبة يف حتقيق أكرب قدر من الفاعلية املمكنة.
  

  أبعـاد املنـاخ التنظيمـي: -6-2
  

ت يف تناوله وإختالفا يف تقديره نظرا  شكل موضوع حتديد أبعاد املناخ التنظيمي درجة من الصعو
ملناخ التنظيمي لكل مؤسسة،   حلداثة املفهوم، وكذا اإلختالف املوجود يف املتغريات اخلاصة 

  كذلك لإلختالف يف املقاييس املستخدمة للتوصل إىل طبيعة املناخ التنظيمي السائد .
لتحديد أبعاد املناخ التنظيمي أسفرت على لكن رغم هذه الصعوبة إال أن هناك حماوالت جادة 

ختصار:   وجود وظهور عدد من النماذج اليت حتدد أمناطه املختلفة، ميكننا ان نتطرق إليها 
  

ت األساســية للمنــاخ  )Likert) 1961- منــوذج ليكــرت -1 : حــدد مــن خــالل منوذجــه املكــو
 التنظيمي يف:

  اإلتصاالت . -
 القرارات. -
 احلوافز. -
 التكنولوجيا. -
لعاملني -   ). 64، ص 1998(الكبيسي،اإلهتمام 

: وقـد حـددوا يف منـوذجهم  )139،ص1996(حمارمـة،) Campbel and al(منـوذج كامبـل وزمـالءه  -2
 هذا عشرة أبعاد أساسية للمناخ التنظيمي هي:

  هيكل بناء املنظمة. -
  املكافأة والعقاب. -
 مركزية القرارت. -
 اإلجناز. -
 التدريب والتطوير. -
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 املخاطر واألمان.  -
 الصراحة والصدق. -
 التمييز والتشجيع.  -
 كفاءة ومرونة املنظمة بشكل عام. -

  حدد أربعة أبعاد أساسية للمناخ التنظيمي وهي : ):Glimerمنوذج غالمير ( -3
  اهليكل التنظيمي. -
 درجة التعقيد. -
 اجتاهات األهداف. -
 منط القيادة. -

 

  التنظيمي إىل جمموعتني:قسم أبعاد املناخ ): lawlerمنوذج لولر ( -4
هليكل التنظيمي و حتتوي على:    واحدة تتعلق 

  . تدرجة املركزية يف إختاذ القرارا -
 درجة الرمسية يف إجراءات العمل. -
 درجة التداخل بني األنظمة الفرعية املنظمة. -

  وأخرى أطلق عليها العملية التنظيمية وحتتوي على:
  منط القيادة. -
 نظم املكافأة. -
 مواجهة الصراعات .نظم  -
  حل التناقضات التنظيمية . -

 ): Litwin & stringer( منوذج لتوين و سرتينجر -5

بدراســة اخلصــائص الــيت متيــز بيئــة العمــل يف   Litwinو   Stringerلتــوين وســرتينغر قــام كــل مــن
املنظمـــة واملدركـــة مـــن قبـــل األفـــراد العـــاملني فيهـــا، ســـواء بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة، مـــن أجـــل 
ثــريه علــى ســلوكات ودوافــع العــاملني، ومــدى ارتباطــه بدرجــة  التعــرف علــى أبعــاد املنــاخ التنظيمــي و

 هــــي يــــاس املنـــاخ التنظيمـــي تضـــمن تســـعة أبعـــادرضـــاهم الـــوظيفي، فتوصـــل الباحثـــان إىل منـــوذج لق

  :)160-158،ص1994(اللوزي،
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  البيئة التنظيمية. -
 املسؤولية. -
 املكافأة. -
 املخاطرة. -
 الدفء. -
 الدعم النفسي. -
 املعايري.  -
 التعارض. -
 اإلنتماء. -

  

جبانــب حتديــد أبعــاد املنــاخ التنظيميــة فضــلنا  مــن املفكــرين والبــاحثني إهتمــوا اهــذا ونشــري إىل أن كثــري 
ــا تعــد أكثــر شــيوعا وتــداوال وســط املهتمــني مبجــال الدراســات التنظيميــة  التطــرق ملــا ســبق منها،كو
وهـــو مــــا ال ينفــــي قيمــــة وأمهيـــة النمــــاذج األخــــرى الــــيت تباينـــت أشــــكاهلا ونتائجهــــا. وفــــق إخــــتالف 

ثــري املنــاخ املنظمـات والبيئــات الــيت متـت فيهــا الدراســات ، و  مهيـة و هـو مــا يعــزز مـن الطــرح القائــل 
بـع مـن دوره األساسـي يف جنـاح املنظمـة  ملوضوع نظـر وتطبيقيـا  التنظيمي. وعليه أصبح اإلهتمام 
وحتقيقهـا ألهــدافها، وتفاعلهــا مــع معطيــات التطلــع حنـو التجديــد واإلبتكــار ملواجهــة التطــورات رغبــة 

  املطلوبة.  يف حتقيق الفعالية التنظيمية 
  

  

  بيئــة املنظمـــة: -7
  

ــا: جمموعــة القــوى املــؤ تعــرف بيئــة امل ثرة علــى فعاليــة املنظمــة والــيت تكــون خــارج نطــاق نظمــة علــى أ
ســـيطرة املنظمـــة مـــن حصـــوهلا علـــى املـــوارد الالزمـــة لتحويـــل املـــدخالت إىل خمرجـــات (جموعـــة القـــوى 

  ).55p.1983.causse.capet( ملنظمةوالظروف احمليطة 
ا, و ال ميكـن مـن خـالل دراسـة البيئـة حتديـد    بتـة قائمـة بـذا ال ميكن القيام بدراسة البيئـة كوحـدة 

ثــري علــى املؤسســة و منــه علــى  ملؤسســة,دائما ميكــن البحــث عــن العناصــر الــيت هلــا  كــل مــا حيــيط 
 .  هيكلتها
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ـا :" تلـك األحـداث و املؤسسـات و ا  لقـوى األخـرى   ذات الطبيعـة و ميكن تعريـف البيئـة علـى أ
ــــا و السياســــية, و الواقعــــة خــــارج نطــــاق الســــيطرة املباشــــرة  ــــة و االقتصــــادية و التكنولوجي االجتماعي

   .)110,ص1999( مؤيد,  لإلدارة
  :) 106،ص 1995(احلناوي، تمثل خصائص البيئة يف العناصر التاليةتو 
تعين التعددية فيما تعنيه كثرة العوامل واملتغريات اليت تـؤثر بصـفة مباشـرة أو غـري مباشـرة  التعـدد :أ) 

  .على املنظمة، وهو ما يتطلب التعمق يف حتديد هذه املتغريات
ثـريات متداخلـة،  التعقيـد :ب)  يعكس عنصر التعقيد صعوبة فهم هذه املتغـريات، ملـا تشـكله مـن 

لضرورة الصورة احل       .قيقية هلذه العناصرال تعكس 
ـــاط:ج)  يعــين اإلرتبــاط التشــابك والتــداخل بــني خمتلــف عناصــر البيئــة، ســواء يف التكــوين أو  االرتب

  .التأثري، وهو مايدعو إىل ضرورة فهم جممل العالقات اليت تربط بينها
ــــــة:د)  الســـــتمرارية حبكـــــم طبيعـــــة  االستمراري ـــــة  ـــــى اهليكل ـــــري هـــــذه املتغـــــريات عل ث ـــــة  ـــــز عملي تتمي

الديناميكيــة للبيئــة ,هــذا مــا يســتلزم أن عمليــة حتليــل البيئــة عمليــة مســتمرة , تطلــب مــن اهليكلــة أن 
  . تكون أكثر مرونة للتكيف مع هذه اخلاصية

ثريها الكبـري صار من الضروري إذا اإلهتمام بدراسة بيئة املنظمة سواء الدا خلية أو اخلارجية نتيجة 
  : )108،ص 1995(احلناوي، على املؤسسة من خالل جانبني أساسني

  
  : واليت تتمثل خاصة يف:الفرص املتاحة -أ

  الدعم واملساندة احلكومية ألعمال املنظمة -    
  التطور التكنولوجي يف أساليب املنظمة  -    
  العالقات اجليدة مع بعض املنظمات املتقدمة تقنيا وتنظيميا -    
  إمكانية إنشاء هيئات أو تكتالت إقتصادية على املستوى اجلهوي أو اإلقليمي. -    

ا ملشروع التغيري.   وهو ما ميثل الدفع اإلجيايب للمؤسسة يف حال مباشر
  ثل على اخلصوص يف:تتم: التهديدات اخلارجية  -ب

  ظهور أزمات سياسية إقتصادية جديدة  -       
 غياب التشريعات والنظم اليت حتكم وتنظم أنشطة وعمليات املؤسسة  -      
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 .تقلص مصادر الدعم -      
  .توسع جمال املنافسة -      
  ظهور تكتالت ومجعيات جديدة غري مساعدة على التكيف معها. -       

  

  بيئة املنظمة إىل نوعني رئيسني:هذا وقسم أغلب املفكرين والباحثني 
  ارجيـة:اخلبيئــة ال -6-1

لــغ األمهيــة علــى وجــود املؤسســة وتطورهــا، حبجــم مــا تــوفره هلــا مــن فــرص أو  ثــري  للبيئــة اخلارجيــة 
ا الظروف املؤ تفرضه عليها م ديدات، ويقصد  ثرة على املنظمة من خارجهـا وال ميكـن الـتحكم ن 

حتتوي على جموعة العوامـل واملتغـريات الـيت تـؤثر علـى نشـاط املنظمـة وال ا وال السيطرة عليها، كما 
ا، يفيد حتليل هذه التغريات يف:   ختضع لسيطر

  

  صياغة األهداف املطلوب حتقيقها.  -
 كيفية توجيه املوارد املتاحة وتعظيم اإلستفادة منها.   -
 حتديد الفرص اليت ميكن إقتناصها.  -
 لواجب جتنبها أو عالجها.حتديد املخاطر أو التهديدات ا  -

  

ا يت مـن خـارج املنظمـة والـيت قـد  « كما ميكن النظر إىل البيئة اخلارجية على أ تلك املؤثرات الـيت 
ال متــس املنظمــات األخــرى، بــل قــد متــس إال املنظمــة املعنيــة، والســمة األساســية يف هــذا النــوع مــن 

يت يف املنظمـــة مـــن اخلـــارج، ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن البيئـــة( البيئـــة  البيئـــة هـــو كـــون أثرهـــا 
يت مـن خـارج املنظمـة (حممـد عبـد  » اإلقتصادية،اإلجتماعية، السياسـية ...) وغريهـا مـن املـؤثرات الـيت 

   .) 24، ص 1975الوهاب،
  

  وعلى هذا األساس ميكن تقسيم البيئة اخلارجية للمنظمة إىل نوعني رئيسني مها:
القــوى اخلارجيـــة املـــؤثرة علـــى القــرارات التنظيميـــة القصـــرية والطويلـــة،  : وتتضـــمن كـــلبيئــة عامـــةأ)   

  وتشمل القوى اإلقتصادية، والتكنولوجية، الثقافية، اإلجتماعية، والقوى السياسية والتشريعية.
ن ياملـورد نشـاط أو عمـل مؤسسـة كاملنافسـني : وهي اليت تـؤثر مباشـرة يفبيئة مباشرة أو خاصةب) 

  جممعات املصلحة ،احلكومة  ،، إحتادات العمالني أو املقرضنيوالعمالء الدائم نياملستهلك
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  البيئــة الـداخليـة:  -5-2
هـي تلـك البيئـة الـيت يعمـل فيهـا األفـراد داخـل املؤسسـة، واإلطـار الـذي يـتم مـن خاللـه إجنـاز العمـل 

مثـل يف الناحيـة الفنيـة وتت «وهي متثل جمموع العوامل واملتغريات اليت تؤثر على املنظمة من الـداخل، 
واإلجرائيـــــة ألداء األعمـــــال داخـــــل املنظمـــــة، مثـــــل طـــــرق أداء العمـــــل واآلالت واملعـــــدات واألدوات 
ملؤسسـة، مبـا فيهـا اهليكـل األساسـي،  املسـتعملة ويـدخل يف البيئـة الداخليـة الـنظم والقـوانني اخلاصـة 

لرمسـي، حيـث أن هـذه املتغـريات هـي واهليكل التنظيمي للمنظمة ويدخل أيضا التنظيم الرمسي وغري ا
  ). 25ص  1975(حممد عبد الوهاب، »املنظمةالطرق األساسية اليت على ضوئها تسري أعمال 

وعلى املسـؤولني وأصـحاب القـرار يف املؤسسـة التعـرف علـى خمتلـف هـذه العوامـل واملتغـريات وحتديـد 
مســتقبال، وكــذا حتديــد نقــاط الضــعف أو نقــاط القــوة الــيت جيــب تعزيزهــا واحلفــاظ عليهــا وتــدعيمها 

  .جوانب القصور حىت ميكن جتنبها والتغلب عليها
  

ت البيئة الداخلية يف:   كما ميكن تلخيص أهم مكو
  املوارد البشرية  -
 اهليكل التنظيمي -
 النظم اإلدارية واملعلوماتية -
 الفلسفة واألمناط اإلدارية  -
 أدوات وأساليب العمل -

  

ملنظمـــة جانبـــا أساســـيا ورئيســـيا وفعـــاال يف حتديـــد مـــدى قـــدرة املؤسســـة علـــى عمومـــا متثـــل بيئـــة ا     
التطور والتكيف  فعصـر احلـايل ميثـل عصـر التغـريات الـيت تفرضـها خمتلـف عناصـر البيئـة الـيت تنشـط 
ا والتكيـــف معهـــا، فالبيئـــة متثـــل كافــة الظـــروف الســـائدة داخـــل املنظمـــة  فيهــا، وهـــو مـــا حيـــتم مســاير

م حنـو وخارجها واليت هل ثري مباشر أو غـري مباشـر علـى أدائهـا وأداء العـاملني فيهـا وحتديـد اجتاهـا ا 
ـــدف خاصـــة إىل حتقيـــق الفعاليـــة املطلوبـــة مـــن خـــالل  العمـــل، وحنـــو جممـــل مشـــاريع التطـــوير والـــيت 

 .أهداف مسطرة مسبقا
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  : ) et Lorsch Lawerence( لورنس ولورش دراســة
  

ربـط  ال الفكر اإلداري، حاوال مـن خالهلـاكانت من بني أهم اإلضافات يف جمقام الباحثان بدراسة  
العالقة بني طبيعة التنظيم والبيئة اليت ينشط من خالهلا،كعامل حمدد للفعالية التنظيمية و قد مشلت 
هــذه الدراســة , ثــالث مؤسســات ذات نشــاطات خمتلفــة , واحــدة إلنتــاج األطعمــة وأخــرى إلنتــاج 

  التعبئة و الثالثة يف جمال السلع اإللكرتونية. مواد التغليف و
لضــرورة فعالــة،كما  وكــان مــن نتــائج هــذه الدراســة أن توصــال إىل كــون اهلياكــل التنظيميــة ال تكــون 

   )43p,1990,Sheild(  غري ذلك.كل جيدة وأخرى ا الميكن القول بوجود هي
وقــد اســتنتجا يف نفــس الســياق أن أغلــب املؤسســات تســتخدم أنظمــة إداريــة تعكــس إىل حــد بعيــد 
طبيعــة البيئـــة الــيت تنشـــط مـــن خالهلــا،ومن خـــالل هــذا اإلســـتنتاج قامـــا بتقســيم املؤسســـة إىل ثـــالث 

  :   أنظمة رئيسية
لتسويق داخل انظـام فرعي تسويقــيأ)    .ملؤسسة: يعىن بكافة النشاطات اليت هلا عالقة 

  .لية من بدايتها إىل غاية النهاية: يتكفل مبهمة اإلنتاج،بكل ماتتطلبه العمنظـام فرعي إنتاجــيب) 
لبحـوث و التطويـــر:ج)  وهـو نظــام فرعـي يتـوىل جانــب البحـوث العملياتيــة،  نظـــام فرعـي خــاص 

 تسـاهم يف تطـوير اخلاصة بتحسني ظروف العمل وأساليبه ،طبيعة اإلنتاج وطرقه وكل العمليات اليت
  التنظيم.

وقـد توصـال إىل كـون النظـام الفرعـي لإلنتـاج بتعامـل مـع البيئـة الفنيـة املشـكلة مـن مــوردي اآلالت و 
ــتم بتطــوير وســائل  املــواد األوليــة .يف حــني يتعامــل النظــام الفرعــي للبحــوث مــع املراكــز العلميــة الــيت 

ول طبيعة األشكال التنظيمية الضرورية ملقابلة اإلنتاج و أساليبه ، و ذلك يف إجابتهما عن سؤال ح
  .  خمتلف بيئات املؤسسة

م تطرقا إىل طبيعة العالقة املوجودة بني خاصية عدم التأكد  للبيئة اخلارجية و اهليكلة  اكما أ
كيد بيئتها  الداخلية للمؤسسة و انطالقا من فرضيتهما أن هيكلة كل نظام تتغري مع درجة عدم 

 رمسية " اخلاصة حبيث :" كلما تكون درجة التأكيد كبرية لبيئتها اخلاصة كلما تكون اهليكلة
)44Scheild,1990, p( .  
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لتغــري املســتمر،ومن مث البيئـــة  وهــو مــا يعطــي اإلنطبـــاع أن بيئــة البحــث والتطـــوير تتميــز عــن غريهـــا 
التسويقية فاإلنتاجية.األمر الـذي دعامهـا إىل افـرتاض ضـرورة أن تناسـب اهليكلـة التنظيميـة كـل نظـام 

                             ) :78(فهمي .ص فرعي،على النحو التايل
لثبـات و االسـتقرار, و تـوفر عوامـل  التأكـد  .1 هيكلة ميكانيكية حبكم أن البيئة الفنية تتميز 

  بشكل أكرب.
لبحــــــث و التطــــــوير لتعاملــــــه مــــــع بيئــــــة تتميــــــز                       .2 هيكلــــــة عضــــــوية للنظــــــام الفرعــــــي اخلــــــاص 

 بعدم االستقرار و عدم التأكيد. 
البيئــة التســويقية لتــوفر عوامــل التأكــد و عــدم التأكــد يف نفــس هيكلــة مرنــة إىل حــد مــا يف  .3

  الوقت.
     :  )Farmer et Richman( ريشمان وفارمر نظرية

  

ـا كـل مـن  Farmer et  Richman  فـارمر وريشـمان كانت نقطـة البدايـة يف الدراسـة الـيت قـام 
حققــت هــذا املســتوى مــن ملــاذا نالحــظ أن اإلدارة يف جمــال الصــناعة  تتمحــور حــول ســؤال جــوهري

ـــــة عنـــــه يف الـــــدول الناميـــــة ،أو ملـــــاذا هـــــذا  الفعاليـــــة اإلداريـــــة و التقـــــدم االقتصـــــادي يف الـــــدول الغربي
  االختالف يف األمناط اإلدارية بني الدول يف العامل؟

ن هــذه الفرضـــية األساســـية و الـــيت تعتـــرب أن اإلدارة و دورهـــا و وأمــام هـــذه اإلشـــكالية وضـــع الباحثـــا
أمهيتهـــا يف التنميـــة االقتصـــادية هـــي نقطـــة االرتكـــاز، وتعتـــرب العوامـــل البيئيـــة العـــائق األساســـي لعمـــل 

  :)309،ص2000(املنيف، التاليةعناصر العملية اإلدارية وتتمثل هذه املعيقات يف العناصر 
تمع ، السياس   ة  القانون ،االقتصاد.التعليم ، ا

ألثـر الـذي حتدثـه متغـريات البيئـة كما اعترب الباحثان أ ن الفعالية التنظيميـة للمؤسسـة تـرتبط نسـبيا 
  ن البيئة اخلارجية تؤثر على فعالية العملية اإلدارية .متغريات العملية اإلدارية ، أي أ على

  

 و يتمثــل يف:  التعليم: .1
  الكتابة .مستوى معرفة القراءة و 
 . توفر مراكز التكوين املهين املتخصص 
 . التعليم العايل 
 . الربامج التكوينية يف جمال اإلدارة و اإلصالحات يف جمال التعليم 
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 .توافق املناهج التعليمية مع احتياجات العمل 
 :البيئة االجتماعية .2

           .تمع, كيف ينظر هلذه الوظيفة  مكانة مدراء املؤسسات يف ا
 لتصور العام للسلطة و املرؤوسني .ا 
 . ا  أشكال التعاون بني املؤسسات مبختلف جماال
 .كيفية تثمني العمل 
 . كيفية التوجه إىل استعمال األساليب العلمية 
 و التغيري. كيفية رؤية اخلطر 

 

 البيئة القانونية: .3
املســــتخدمة ،السياســــة اخلارجيــــة ،االســــتقرار السياســــي ،درجــــة مرونــــة اهلياكــــل  األنظمــــة و القــــوانني

  االدارية و احلكومية. 
 البيئة االقتصادية: .4

ـــــة   ت الكليـــــة و امليزاني اإلطـــــار العـــــام لالقتصـــــاد ،السياســـــات النقديـــــة و املاليـــــة ،سياســـــات التـــــواز
 .ر التجهيـــزات األساســـيةاحلكوميـــة االســـتقرار االقتصـــادي ،حجـــم الســـيولة و حجـــم الســـوق ، تـــوف

وبتحديد العناصر البيئية ينتقل الباحثان لدراسة أثرها على عناصـر العمليـة اإلداريـة ، و خنتصـرها يف 
  : اجلانب التنظيمي و الذي يربز يف النقاط التالية
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  محدد كفاءة المؤسسة                                                                                      310: المنیف، ص المصـدر
 اإلدارية  حمدد كفاءة النظم        

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  اإلدارة    عناصرالعملية اإلدارية    العوائـق اخلارجية
  

 التعليـــم 
 البيئة اإلجتماعيــة 
 البيئة اإلقتصادية 
  البيئة السياسية 

  
  

  تؤثر على
 
  
  
  

 التخطيــط 
 التنظيــم 
 التوجيــه 
 الرقابــة 
 وضع السياسات 

  

  
  

  تؤثر على
  

الفعالية 
  اإلدارية

ةل المؤثرة على الفعالية اإلداريــالعوام: )07(جدول   
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تنشط املنظمات ضمن نظام مفتوح تتأثر به، و تؤثر فيه ، هو جمموعة من العناصر تقامسها نفس 
ال،  ن تسعى جاهدة لتطوير أنظمتها بصفة مستمرة حىت ا لذلك كان على هذه املنظمات 

تستطيع مواكبة  و مسايرة خمتلف التغريات اليت تطرأ داخل هذه املنظومة و اليت حتدث خاصة يف 
ا تتيح للمنظمة فرصا  ا ، كما ميكن أن ينظر إىل هذه التغريات بصورة إجيابية على أ البيئة احمليطة 

ت اليت تضعها يف م تجددة ميكن من خالهلا حتقيق خمتلف أهدافها التنظيمية يف مقابل التحد
مواجهتها كما ال ميكن التحدث عن التأثري يف البيئة اخلارجية أو على األقل حماولة جماراة الريتم 

ا الذي تفرضه إال من خالل اعتماد املنظمة على حتديد  خمتلف العناصر و املتغريات اليت م ن شأ
ألداء العام للمنظمة و ألفرادها و كذا  أهدافها املسطرة و اليت من  التأثري على نشاطها.بدءا 
خالهلا ميكن و لو بدرجة نسبية حتديد مستوى فعاليتها التنظيمية كذلك جيب دراسة دقيقة للبيئة 

الذي يساهم بدرجة  اليت تنشط فيها هذه املنظمة مع عدم إغفال عنصر املناخ التنظيمي السائد و 
ا الداخلية .   كبرية يف توازن عمليا

الشك أن العملية معقدة نسبيا و لكنها يف املقابل تعطي للمنظمة أكرب قدر من لتأكد 
ا التنظيمية و هي يف النهاية حماولة إلحداث نوع من التوافق بني  على مستوى حيا

ت عالية من الفعالية.     املتغريات البيئة و التغريات التنظيمية وصوال إىل مستو
 

 



 

 

 

 

 

ف املؤسسة العمومية اإلقتصادية    عر

ي)مرحلة   سي الذا عد اإلستقالل (ال  ما 

اكــي  يـر اإلش س  مرحلة ال

ا  ل ي ة و إعادة  زائر  إصالحات املؤسسة ا

 مرحلة اقتصــاد السوق  

 استقالليــة املؤسســة 

 التط املالــي للمؤسسات 

 خوصصة املؤسسة العمومية االقتصادية 



 املؤسســـة الوطنيـــةمراحــــل تسييـــر                                                                                             

- 115 - 
 

 الفصــل الخامس
  

  

 

 
تعترب املؤسسة الوطنية الركيزة األساسية لالقتصاد الوطين ، وتعد مؤشرا حقيقيا ملستوى النمو 
تمعات ، وهي يف حقيقة األمر مرجعا مهما لتحليل خمتلف جتارب  والتطور لدى ا

  القطاعات االقتصادية .
والتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى العامل لقد انعكست التطورات 

على سريورة مراحل تطور املؤسسة الوطنية ، وهو ما ظهر جليا يف التوجهات العامة 
لضرورة على طرق تسيري املؤسسات الوطنية ، حماولة ان  لالقتصاد الوطين ، واليت أثرت 

أهدافها اخلاصة واألهداف العامة  تدرك اكرب قدر من االصالحات يف سبيل حتقيق
ا الكثري من السلبيات و  لالقتصاد الوطين ، وقد محلت مراحل تغيري تسيريها يف طيا

  االجيابيات ، اليت سنحاول الوقوف عليها يف هذا الفصل .
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  :تعريـف املؤسسـة العمــومية االقتصـادية  -1
  

العتماد أساسا على القانون ميكننا وضع تعريف ومفهوم للمؤسسة  العمومية االقتصادية 
والذي استخدم املعيار املوضوعي كأحد املعايري ، 12/01/1988 التوجيهي للمؤسسات واملؤرخ يف

لتحديد مفهوم للمؤسسة ، حبيث تشكل هذه األخرية يف إطار العملية التنموية. الوسيلة املفضلة 
ألموال حبيث تعمل خدمة للتنمية الوطنية، وفقا للدور إلنتاج املواد واخلدمات وتراكم رؤوس ا

ا، و ذلك احرتاما منها ملعاي  اإلنتاج واإلنتاجية، عن طريق حتكم أفضل يف قواعد ريواملهام املنوطة 
   .) La loi 88/01/1988, Article N°1( التسيري

ا من إنتاج وختزين وهي: الوحدة اإلقتصادية اليت متارس النشاط اإلنتاجي والنشاطات  املتعلقة 
  )27،ص2007(صخري، وشراء وبيع من أجل حتقيق األهداف اليت وجدت املؤسسة من أجلها

لشخصية القانونية املعنوية  ا تتمتع  إضافة إىل املعيار الشكلي الذي يصور مفهوم املؤسسة على أ
ستثنائية، عندما يتعلق األمر اليت تسري عليها قواعد القانون التجاري إّال يف بعض احلاالت اال

ببعض املؤسسات اإلسرتاتيجية، واليت حتكمها قواعد خاصة وتربطها عالقات معينة مع الدولة، 
  حفاظا منها على املنفعة العامة.

  

 مرحلــة ما بعد االستقــالل (التسيري الذايت) -2
  

ع األصعدة، على غرار متيز وضع  اجلزائر غداة االستقالل بكثري من املشاكل والعوائق على مجي
إنعدام قاعدة إقتصادية واضحة، نتيجة ظروف احلرب، وظهور إدارة تتجه إىل التعطيل املنظم، 

 واقتصاد خمتل تسوده الفوضى وبالد خمربة ومشاكل إجتماعية خطرية جدا.
م لسياسة اقتصادية فعلية من  فحقيقة األمر أن اجلزائر وبعد خروج االستعمار، اصطدمت بغياب 

والذي خول للحزب   ،10/09/1963 والدستور املتفق عليه يف، 1962 خالل ميثاق طرابلس
وجعل االشرتاكية السبيل الوحيد لرسم إسرتاتيجية الدولة،   كل الصالحيات يف حتديد األهداف

، ضف إىل ذلك ضعف  فكان بذلك أهم العوامل اليت سامهت يف تدخل الدولة اقتصاد
قامة اإلمكانيات املالية،  الناجتة عن عملية حتويل رؤوس األموال إىل اخلارج، األمر الذي مل يسمح 

مج إقتصادي متناسق رغم املساعدات املقدمة من بعض الدول، وقد نص هذا امليثاق على أن  بر
قامة صناعات قاعدية ضرورية لتلبية قيقية للبالد على املدى الطويل ، التنمية احل وثيقة الصلة 
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ت ضخمة للصناعات الب احتياجات رتولية وصناعة زراعية عصرية، وهلذا الغرض توفر اجلزائر إمكا
  احلديد والصلب

  

ال يتعني على الدولة أن توفر الشروط الالزمة إلنشاء صناعة ثقيلة وجيب أن ال ،  ويف هذا ا
ث يف عدة بلدان تساهم احلكومة يف إقامة قاعدة صناعية لصاحل الربجوازية احمللية على غرار ما حد

ختاذها إجراءات مالئمة   ).19،ص1986(لعويسات، السيما عندما تستطيع أن تضع حدا لتنميتها 
ــــر قبــــل  ــــة، فقــــد كانــــت متتلــــك اجلزائ ــــر حمــــدودا للغاي ويف هــــذا اإلطــــار ظــــل جمــــال التصــــنيع يف اجلزائ

مـل الســكان واملقــدر بـــ 200.000 االسـتقالل مليــون نســمة  11:  مــن وظــائف العمــل الصــناعي 
بينمـا معـدل فـرص العمـل يف البلـدان األوروبيـة ،  شـخص 100 أي أن فرصة عمل واحـدة لكـل مـن

   )  FLN,1992,p83( أشخاص 9إىل  8 يف نفس الفرتة هو منصب عمل لكل

ة مـــع الــيت كانـــت  شــكال تـــدخل الدولــة اقتصـــاد فمعظمهــا كالســـيكية، ومتشــا أمــا فيمــا يتعلـــق 
 ) Bouyacoub,1987,p20,21( الرأمسايلمعتمدة يف االقتصاد 

ونظـــرا حلتميـــة فـــرض اإلدارة السياســـية مـــن خـــالل إضـــفاء الطـــابع اإلشـــرتاكي. أنشـــأت الدولـــة عـــدة 
هيئــات منهــا مــا أخــذ شــكل مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري ومنهــا مــا أخــذ هيئــة مؤسســة ذات 

مــد علــى سياســة الالمركزيــة طــابع صــناعي وجتــاري، وهــو النمــوذج األكثــر شــيوعا وتفضــيال ألنــه يعت
 الوظيفية اليت متكن من تسيري املرافق العمومية بكيفية ديناميكية ومرنة.

 ومن أهم املؤسسات اليت اختـذت مثـل هـذا التنظـيم جنـد علـى سـبيل املثـال الصـندوق الـوطين للتـأمني
يـت، واملطبعـة والشركة الوطنيـة للتبـغ والكرب ، )1963( والديوان الوطين للملكية الصناعية، )1963(

ّ هذه اهليئات جملس إدارة كما ختضع ملراقبة مالية وتقنية واقتصادية.  الوطنية، فيسري
ولكن بفعل عدم مواكبة هذا التنظيم لإليديولوجية اإلشرتاكية ولفلسـفة املشـاركة العماليـة يف التسـيري 

  الدولة. ة عن طريق إنشاء شركةج وشجع ذلك على ظهور نظام الدولفقد فشل هذا النموذ 
وكما سبق ذكره، فنتيجة الواقع الصعب الذي ورثته البالد عن االستعمار، واملتمثل يف وجود قاعـدة 
صـــناعية هشـــة، يف شـــكل مؤسســـات صـــغرية خمربـــة تفتقـــد إىل العنصـــر البشـــري و غيـــاب اإلطـــارات 

وبصــفة  الكفـأة القـادرة علـى تسـيري هـذه املؤسسـات، وإدارة عجلـة التنميـة، أعطيـت الفرصـة للعمـال
ت  ــا، رغــم حمدوديــة اإلمكــا عشــوائية ارجتاليــة يف إدارة هــذه املؤسســات، وتــويل ســلطة أخــذ القــرار 

 والذي ينص على أن املؤسسات الشاغرة ، 1963 مارس 22 صدور مرسوم والقدرات إىل غاية
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عطاء شكل تنظيمي لتسـيري املؤسسـات  تسيريا ذاتيا، ما يعين إضفاء الصبغة القانونية على العملية 

  تسع سنوات.لة من خالل جتربة دامت حوايل فكان بذلك التسيري الذايت الذي اعتمدته الدو 
حلقيقة إن دور العامل يف هذه املرحلة فيما خيص إدارة املؤسسات وتنظيمها كان شكليا، فقد  يف ا
ن كا ن للمدير النصيب األكرب من الصالحيات يف متثيل الدولة على رأس املؤسسة، وكان خموال 

  يتخذ أي قرار مهما كانت طبيعته.
وقد متيزت هذه املرحلة بتأميم العديد من املؤسسات اليت كانت يف يد الفرنسيني وهو ما مسح 

متالك عدد كبري من وحدات اإلنتاج يف ظرف قياسي. و  ميم مشل املؤسسة للدولة  كان أول 
 .وكذلك معامل ومؤسسات هذا الفرع». بيع واسترياد وتصدير التبغ والكربيت«اجلزائرية هو 

)Bayacoub,1987,p111 (.  
 

لكن كان هناك دائما مشكل غياب اإلطارات الكفأة القادرة على تسيري وتنظيم مثل هذه 
 15ألف منهم  300 يف تلك الفرتة يقدر بـاملؤسسات العمالقة فقد كان عدد األجانب النشطني 

ألف عامل خمتص. ونتيجة لبداية  35و، ألف من املتوسطة 100و، ألف من اإلطارات العليا
م البالد، ظهر مشكل تعويضهم يف مناصبهم من قبل اجلزائريني الذين كانوا يف تلك الفرتة  مغادر

وحىت إىل الثقافة التنظيمية، فكانوا بذلك غري  والفين،يفتقرون إىل الكفاءة املناسبة والتكوين املهين 
قادرين على تعويضهم تعويضا كامال، فنتج عن كل ذلك اخنفاض نسبة اإلنتاج يف امليدان 

  ) Clarc,1975,p69( والتعليمالصناعي وزاد تفاقم مشاكل الصحة 

 22/03/1963 املؤرخ يفأما خبصوص طريقة تنظيم هذه املؤسسات املسرية ذاتيا، فكان املرسوم 
املكونة هلذه املنشآت تتمثل أساسا يف جهاز اجلمعية العامة  والذي ينص على أن اهليئات

إلضافة إىل جلنة التسيري واملدير الذي ميثل الدولة داخل املؤسسة ،للعمال لس العمال  و
)Michelle, 1974, p299( ،لتكريس مبدأ  1963 وقد جاء أسلوب التنظيم املنبثق عن قرارات مارس

  التسيري الذايت وضمان حتقيق املشاركة العمالية يف التسيري بواسطة جمالس العمال. 
أما فيما خيص تنظيم املؤسسة اجلزائرية يف تلك الفرتة فنستطيع القول أن مهمة تسيريها أوكلت 

  :ألربع هيئات أساسية هي
  نظيم على إختالف مراكزهم،: واليت كانت تضم كل العمال املنتمني للتمجعية العمال  - أ

دة على مناقشة حتديد األجور.      ختاذ القرارات، واالهتمام بقواعد التنظيم ز   تتكفل أساسا 
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     : يتمثل دوره يف تبين القانون الداخلي للمؤسسة مع مراقبة جلنة التسيري.جملس العمال  - ب
عضو، وهي مكلفة بتحضري : تتكون من ثالثة أعضاء من جممل إحدى عشر جلنة التسيري -ج

  . املخططات التنموية والربامج السنوية، كما تقوم بتحضري نظام تسيري العمال
ثل الدولة على مستوى املؤسسة، يقف على التحقق ومتابعة شرعية  وهو مم المدير: -د

ا املؤسسة.   العمليات اإلقتصادية واملالية اليت تقوم 

املرحلة هو أن منط التسيري هذا شكل حتمية  لتسيري األمالك ومما ميكن أن خنلص إليه من هذه 
الشاغرة، وإقامة قاعدة إقتصادية حقيقية ترتكز أساسا على الكفاءة، متارس فيها السلطة احلقيقة  
كما أن هذه املرحلة سامهت وبشكل كبري يف احملافظة على األمالك العمومية وعلى أداة اإلنتاج 

  الدولة. ومسامهتها يف متويل خزينة
إلضافة  لتهميش احلقيقي للمشاركة العمالية، خاصة يف جانب التسيري  لكن يف املقابل متيزت 
هيك عن  إىل النقص الفادح لإلطارات واليد العاملة املاهرة القادرة على تسيري هذه املؤسسات، 

لبهم، وهو ما مسح غياب الثقافة التنظيمية ألغلب العمال، نتيجة املستوى التعليمي املتدين ألغ
بظهور خالفات وصراعات كثرية خاصة بني جملس العمال وجلنة التسيري، وبني هاته األخرية 

إلضافة إىل املشاكل  التنظيمية واليت ظهرت نتيجة للعوامل سابقة الذكـر، متمثلة خاصة واملدير، 
  يف:

  . سوء توزيـع السلطة واملناصب        
  لتنسيق. سوء التنظيم وا         
  . إحتكار سلطة و إختاذ القرار من طرف اإلدارة         

  . غياب إسرتاتيجية حقيقية يف التوظيف والتكوين         
  . خلل يف توزيع املداخيل بني العمال         

ت إضطرت السلطات العليا إىل التدخل املباشر من خـالل اهليمنـة  وأمام كل هذه املشاكل والتحد
شطة االقتصادية خاصة الكربى منها، ومنه الذهاب مباشرة إىل تبين النظام االشـرتاكي على كل األن

  يف  تسيري مؤسسات الدولة.
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  مرحلــة التسيري اإلشرتاكـــي : -3
  

اية الستينات على إفراغ التسيري الذايت من حمتواه احلقيقي،   عمل أصحاب القرار االقتصادي مع 
تباع منط  عن طريق حتضري أدوات متويل منوذج التنمية املعتمد، ووضع ميكانيزمات التسيري املركزي 

  التسيري السوفيايت.
ل املؤسسات املسرية ذاتيا إىل شركات وطنية وقد رافق القيام بتأميم البنوك واملناجم واحملروقات، حتوي

ا  تؤدي وظائفها األساسية كاإلنتاج، التوزيع، التسويق،.... حتت املراقبة املباشرة للدولة وأجهز
بعني هلا، مما أثر بشكل كبري وواضح على هذه  املختلفة مبا فيها األمنية، فأصبح العمال موظفني 

  م نتائج إتباع منوذج التنمية يف إطار عوملة النظام االشرتاكي.  املؤسسات الكربى، اليت كانت من أه
لتصنيع كما هيمن املعطى اإليديولوجي واألهداف اإلجتماعية على احلياة  كما متيزت هذه الفرتة 

كانت الشركات الوطنية تساهم  1971 اإلقتصادية، لكن قطار النمو مل يتوقف، فمع بداية سنة
من إمجايل القوى العاملة،  %80 نتجات الصناعية وتوظف حوايلمن امل %85 نتاج حوايل

فاجتهت الدولة إىل تبين منط التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات والقائم أساسا على امللكية العامة 
لوسائل اإلنتاج، وصار عمال الشركات طرفا مهما يف تسيريها ومراقبتها، وهو ما كان يسمح 

ملشاركة يف    وضع ورسم السياسة العامة للشركة.للعمال واملسريين 
جاءت مرحلة التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات واليت تعتمد على أساس النظام اإلشرتاكي الذي 
يرتكز على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، وأن يكون العمال طرفا مهما يف تسيري ومراقبة هذه 

لتايل أصبح العامل يف صفة (املسري، املنتج).    الشركات و
لتعبئــة  التســيري اإلشــرتاكي للمؤسســة إطــار مالئــم إن« 1976 وهــو مــا عــرب عنــه صــراحة نــص ميثــاق

  ) 89، ص1976،امليثاق الوطين( »العمال خلدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
  

ويف  ا عانت منه جل املؤسسات الوطنيةإن أهم ما ميز هذه املرحلة هو العجز املايل الذي طامل 
هذا الشأن كانت الدولة ملزمة على تغطيته مادامت تتبىن هذا النمط من اإلنتاج، وعادة ما كان 

 يصطدم التطور اإلقتصادي بندرة املوارد املالية اليت حتد من إنتاج املواد البسيطة كمواد البناء.
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جلهد املبذول من طرف مج اعة مهما تكن مرفقة وهو ما يوضح لنا أن تطور اإلنتاج يكون مرتبطا 
بتزايد إنتاجية العامل، إذ أن معدل إستعمال القدرات املوضوعة يف الصناعة ويف اإلسكان كان 
دوما يبني الشك يف تساوي التسيري اإلشرتاكي للمؤسسة والتزايد يف اإلنتاج. أي أن تسيري 

ح، فنتائج  دة األر تطبيق هذا األسلوب املؤسسات مل يكن يهم منط التسيري السليم من أجل ز
ا ليست مشجعة ألن القرارات كانت والزالت يف يد اجلهات الوصية.   تظهر أ

لكثري من النتائج إال أن التطبيق امل  رضية كاحلجم الكبري للشركات، جتسيد منطق املغري يداين أتى 
ا وزارة التخطي ط والتهيئة التسيري املركزي، وقد توصلت عملية التشخيص واحلوصلة اليت قامت 

إىل التأكيد على احلجم الكبري هلذه الشركات، مما جعلها صعبة  )1980- 1967(العمرانية للفرتة 
إلضافة  إىل قيامها بوظائف سياسية وإجتماعية. التسيري 

  
  
  

  
  

 إصالحات املؤسسـة اجلزائريـة وإعـادة هيكلتهـا: -4
  

ا ختتلـف يف كثـري مـن لقد اتسمت هذه املرحلة خاصة بظهور سلطة سياسية  جديدة، ميكن اجلزم أ
التوجهات واإليديولوجيات عن سابقتها، ظهـرت يف وقـت كـان فيـه مـن الضـروري الشـروع يف إجـراء 
ــدف الــتخلص مــن املشــاكل  تغيــريات جذريــة، وإصــالحات عميقــة علــى مســتوى إقتصــاد الدولــة، 

ت اليت سامهت يف عرقلة منو إقتصاد كان أبرزهـا ب دايـة إخنفـاض يف أسـعار البـرتول، األمـر والصعو
الـــذي إســـتدعى خلـــق تـــوازن يف إســـتثمار مـــداخيل الدولـــة، وهـــو مـــا ظهـــر فعليـــا مـــن خـــالل إعـــداد 

  .)89-85واخلماسي الثاين  - 84-80اخلماسي األول ( خمططني
  

إن احملـــاور الكـــربى للمخطـــط اخلماســـي األول ترســـم ســـبل السياســـة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــة الـــيت  
كفــل تنظــيم إســتخدام املنــاهج والوســائل والــربامج يف املــدى املتوســط والبعيــد للتنميــة اإلشــرتاكية يف ت

دف   : )05،ص1984(التقرير العام للمخطط اخلماسي األول،إطار توجيهات امليثاق الوطين 
  
  

  

  .بفضل التنمية املستمرة 1990 تغطية كافة اإلحتياجات يف أفاق -
توســـيع وتنـــوع اإلنتـــاج الـــوطين وتكييفـــه مـــع تطـــور اإلحتياجـــات العامـــة، وهـــذا إلقامـــة وتنميـــة  -

 نشاطات إقتصادية متكاملة.
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دف  - بناء سوق وطنية داخلية نشطة وقادرة على تعزيز اإلستغالل اإلقتصادي بصورة دائمة 
 القضاء على التوترات الناشئة عن املرحلة السابقة.

اإلقتصادية اليت تعرقل حيوية التطور اإلقتصادي، ومنه ال ميكن لإلستقالل التقليل من القيود  -
لنســـبة  ســـعار مرتفعـــة  اإلقتصـــادي أن يتقـــوى إال بشـــرط الـــتحكم يف التجهيـــزات املســـتوردة 

 لإلقتصاد وجعلها مالئمة لتطوير الطلب الداخلي وتنويعه. 
  

لتوسع والتعقيد على مستوى التسيري  كانت املؤسسة العمومية عشية هذه اإلصالحات تتميز 
ا أرهقت خزينة الدولة  دة على أ وكانت تعترب قبل ذلك فضاءا إجتماعيا، أكثر منه إقتصادي، ز
جراء دعمها هلا، وتغطيتها للخسائر املسجلة على مستوى اإلنتاج، فكانت بذلك تعيش نوعا من 

توازن غري املستقر، وتذبذ للنشاطات اإلقتصادية، فكان سببا رئيسيا يف إختالل النظام، ال
إلضافة إىل جممل العراقيل والتناقضات القانونية اليت وقفت حجر عثرة أمام سريورة أغلب 

  ). 368، ص،1987(تركي، املؤسسات الوطنية

إن إعادة اهليكلة  1984/80 وقد تضمن مبدأ إعادة اهليكلة عن طريق املخطط اخلماسي
للمؤسسات اإلقتصادية هي الوسيلة اليت ميكن من خالهلا التخلص من املركزية البريوقراطية اليت 

وحدة  1165 أصبحت تعرقل نشاط املؤسسة لتمركز كل الوظائف يف جهة واحدة ، حيث جند
لدرجة األوىل إىل  ، )62، ص1998، عدون( مؤسسة وطنية فقط 19 أساسية جتمع ضمن وهو راجع 

كرب حجم املؤسسات ، وقد كان يهدف أصحاب القرار يف تلك الفرتة من خالل إعادة هيكلة 
لول،  املؤسسات إىل   :)46، ص 1993(

 .حتسني شروط سري اإلقتصاد  
 الرتاب الوطين. ألنشطة بكيفية متوازنة على كامل تدعيم فعالية املؤسسات و توزيع ا 

  

  

  :)19، ص 1994( لعالوي و آخرون، الشأن متت إعادة اهليكلة يف جانبني أساسينيويف هذا 
ـــا كبـــرية : إعــادة اهليكلـــة العضـــوية  -أ ا أ كـــان ينظـــر بعـــض املســـؤولني إىل املؤسســات الـــيت يـــديرو

ــــيهم إعــــادة هيكلتهــــا إىل  ــــذي يفــــرض عل احلجــــم وهــــو مــــا يصــــعب مــــن عمليــــة تســــيريها، الشــــيئ ال
عادة اهليكلة العضوية.مؤسسات صغرية ومتوسطة   احلجم، وهو ما أطلق عليه 
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: و تعــين جممــوع اإلجــراءات الــيت تتخــذها الدولــة و املؤسســة يف احلــني و إعــادة اهليكلــة املاليــة-ب
ت و لـيس فقـط علــى املسـتوى املـايل و كــذلك األعمـال املتخـذة بصــفة دائمـة مــن  علـى كـل املســتو

ـدف تصـحيح العيـوب الظـاهرة املؤسسة لتجسيد استقالليتها املالية  و جتنب اللجوء إلعانة الدولـة 
  يف املرحلة السابقة.

  

 أسبـاب إعـادة اهليكلــة:  4-1
ا  ـــــة إىل إعـــــادة هيكلـــــة مؤسســـــا ـــــري مـــــن األســـــباب يف توجـــــه الدول ســـــامهت بعـــــض الظـــــروف، وكث

  :اإلقتصادية، نذكر منها على اخلصوص
  

  ) Brahimi,1991,p403( :وتركيزهــاتكامـل املؤسسة الوطنيـة  -أ

ا وتشتتها  كانت املؤسسة اجلزائرية قبل هذه املرحلة تسجل خسائرا مستمرة نتيجة تنوع نشاطا
ومن خالل وظائفها اليومية سيطرت عليها التبعية الشبه مطلقة لإلدارة الوصية، فكانت من خالل 

لشؤون واجلوانب اإلجتماعية أكثر من االقتصادية  وهو ما حد من صالحيتها ذلك تتكفل غالبا 
  فيما خيص إختيار إسرتاتيجيتها التسيريية أو التنظيمية أو حىت التسويقية.

فكانت طبيعة إسرتاتيجية التنمية والتصنيع يف اجلزائر هي احملددة حلجم املؤسسات وطريقة تسيريها  
  يف خمتلف املراحل.

لتوسع الكبري والتعقيد اإلداري، فكان ت تتكلف يف غالب األحيان جبميع نتيجة لذلك متيزت 
ألحرى تقوم بتصنيع مجيع عناصر املنتوج. وهو ما أدى إىل تركيزها فتجد  مراحل اإلنتاج أو 
املؤسسة الواحدة تضم عدد هائل من الوحدات وهو ما تسبب يف نقص فعالية تسيريها وتنظيمها 

ا؛ ضف إىل ذلك جلوئها يف كثري من األحيان إىل املساعدات  وضعف استغالهلا لكامل طاقا
األجنبية سواء كانت مادية أو حىت استشارية، وهو ما دل فعال على ضعف املراقبة املالية 

 والتنظيمية بفعل إنعدام املتابعة احلقيقية لنشاطات املؤسسة.
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  :ضعـف نظـام التوجيـه اإلقتصــادي  -ب
  
  

ض هلا املؤسسة، فكانت يف اغلبها ضعيفة نقصد بذلك جممل آليات املتابعة واملراقبة اليت تتعر 
ثقيلة، تكبل نشاطات املؤسسة، أكثر من تنظيمها أو تطويرها، فكانت املؤسسة تتعرض لكثري من 

إلدارة املركزية، بفعل   الضغوطات خمتلفة املصادر،سامهت يف تعكري وإفساد العالقة اليت تربطها 
ولة بصفتها عو إقتصاد مالكا لرأمسال ولوسائل الدور التسلطي واإلحتكاري املمارس من قبل الد

اإلنتاج، فكانت إدارة املؤسسة غري قادرة على إختاذ أي قرار مهما كان حجمه دون الرجوع إىل 
اإلدارة املركزية، وهو ما ساهم يف إبطاء الكثري من العمليات التسيريية، حىت أن وظيفة تسيري املوارد 

دارة املركزية وبشكل مفروض مما أثر سلبا يف عملية املكافآت البشرية كانت من صالحيات اإل
والتحفيزات وحتديد سلم األجور، كما أن اجلانب التسويقي والتوزيعي تعرض لنفس الضغوط، مما 

لتايل تضاعف تكاليف التخزين –يف أبسط احلاالت-تسبب   يف تكدس املخزون و
)Brahimi,1991,p411 (  

املؤسسة العمومية لن تكون فعالة ما مل تتحرر من مجيع الضغوطات اخلارجية وهو ما أكد فعال أن 
  .على اختالف مصادرها

  

  :اجتـاه املؤسسـات االقتصاديـة إىل النشاطـات االجتمـاعيـة -ج
  

سوء الفهم لدى العمال أو املسؤولني سواء ملبادئ وأهداف التسيري اإلشرتاكي  كان نتيجة
املؤسسة العمومية جماال لتلبية مجيع مطالب  واحتياجات عماهلا، للمؤسسات، فصارت بذلك 

جلانب الصحي  بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو حىت مستوى مداخلها فكانت تتكفل 
االستهالكي للعمال. مما شكل أعباءا إضافية على ميزانيتها وهو ما كان يضعها  والتعليمي وحىت

  لدولة لتغطيته.على الدوام يف عجز مايل، يتطلب تدخل ا
دة على أن كتلة األجور كانت تتناقض تناقضا صارخا مع أداءات العمال الذين مل يكن يهمهم  ز

م وهو ما أدى إىل غياب فعالية حقيقية يف التسيري والتنظيم.   يف ذلك الوقت سوى تلبية حاجيا
  

انت هناك عوامل إىل جانب هذه األسباب البارزة. واليت أدت إىل إعادة هيكلة املؤسسات، ك
خر يف هذا الوضع كضعف اهلياكل الداخلية للمؤسسات العمومية  آخرى سامهت بشكل أو 
إلضافة إىل عدم  م كاملة،  م على حتمل مسؤوليا وضعف إستعدادات العمال فيها وقدر

 التخصص يف حتديد نشاطات املؤسسة.
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ا الداخلية بكل واختصارا لذلك ميكن القول أن املؤسسة العمومية مل تكن ق ادرة على تسيري شؤو
حرية نظرا لتدخل خمتلف قنوات املراقبة اخلارجية. سواء من طرف اإلدارة االقتصادية املأطرة أو من 

  . طرف أجهزة الدولة
  

  :مبـادئ إعـادة اهليكلـة وأهدافهـا  - 4-2
  

قصد التخفيف  أمام كل هذه الظروف كان لزاما على الدولة التدخل إلجراء اإلصالحات املناسبة،
من حدة األزمة اليت عاشتها البالد، وذلك من خالل جعل املؤسسة الوطنية أداة فعالة يف خلق 

    الثروة وإحداث التوازن املطلوب يف مداخيل البالد (من غري احملروقات).
وذلك من خالل إعطاء املؤسسة الصالحيات املطلقة يف حتديد سياستها التنظيمية واإلنتاجية 

يقية مع ضبط العالقات اليت تربط سلطة املؤسسة مبختلف أجهزة الدولة الرقابية، مع القضاء والتسو 
على كافة العراقيل البريوقراطية الناجتة عن مراقبة الدولة للعملية االقتصادية مع حتديد السلطة 
الوصية على بعض األنشطة، من أجل إبعاد التداخل املوجود يف الصالحيات مع ترك إمكانية 

ألشغال والتسيري اليومي لنشاطات املؤسسة.   إختاذ القرارات داخليا يف كل ما يتعلق 
واألهم يف كل هذا هو إشراك إدارة املؤسسة وعماهلا يف إعداد املشاريع واخلطط االستثمارية مما 
م على مستوى حتقيق األهداف املسطرة،وهو ما لن يتم إال من  يعطيهم حافزا قو لتحمل مسؤليا

  الل الرتكيز على مبادئ أولية ميكن أن متثل االنطالقة يف جتسيد مشروع اإلصالح.  خ
  منها علــى اخلصـــوص: 

 مبدأ االختصاص يف نشاط املؤسسة  
 مبدأ إستقالليــة النواة القاعدية  
 مبدأ حملية مقرات املؤسســـة 

  

 :اإلجــراءات القـانونيـة إلعـادة اهليكلــة  - 4-3
  

عـادة اهليكلـة يفكانت االنطالقة   1980 أكتـوبر 04 الفعلية لإلصالحات من خالل املرسوم املتعلق 
وبعده إثر تنصيب اللجنة الوطنية إلعادة ، )62،ص1998(عدون،)84-80( ضمن املخطط اخلماسي للتنمية

واليت كانت تتكون من بعض الوزراء الذين يـرون أن لطبيعـة املؤسسـة  1980 نوفمرب 15 اهليكلة بتاريخ
ــم، فيمــا كانــت هــذه اللجنــة مكلفــة بدراســة الشــروط العامــة لتطبيــق توجيهــات  عالقــة بنشــاطات وزارا
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إلضـــافة إىل جلـــان وزاريـــة كانـــت  احلكومـــة فيمـــا خيـــص إعـــادة اهليكلـــة والتخطـــيط، والتنســـيق والرقابـــة، 
ئل العامـــــة بتنظـــــيم اهلياكـــــل اخلاصـــــة بقطاعهـــــا،  فاملؤسســـــة الوطنيـــــة وفقـــــا هلـــــذه مكلفــــة بتحليـــــل املســـــا

 والتعليمات املوضوعية اإلصالحات تصبح مسؤولة عن نشاطها اإلقتصادي يف إطار القوانني
وهـــذا ميكـــن مـــن حتديـــد مســـؤولية كـــل عنصـــر (جهـــة) كمـــا يعيـــد لـــإلدارة ولتســـيري املؤسســـة العموميـــة  

م بـــــدون أخطـــــار وميكـــــن إمجـــــال أهـــــم اخلصـــــائص األساســـــية هلــــــذه االقتصـــــادية بـــــه كامـــــل مســـــؤ  وليا
   :) 368، ص،1987(تركي، يفاإلصالحات 

  املؤسسة العمومية االقتصادية هي شخص معنوي جتاري -
الدولة مالك أسهم رأمسال املؤسسة العمومية االقتصادية لكن ال تديرها، فهي تنشأ هياكل    -

  ملكيتها لألسهم (صناديق املسامهة).متخصصة حبيث ختول هلا حقوق 
ا جملس اإلدارة   ضميكن متييز وظيفة الرقابة اإلسرتاجتية على املدى املتوسط، واليت ي - طلع 

  ووظيفة مراقبة العمليات (املديرية العامة). 
وهي نقاط سامهت بشكل واضح خاصة يف إبراز الطاقات البشرية وجتنيد الكفاءات املؤهلة يف 

التسيري واإلدارة، وكذا إعطائها الفرصة يف تطوير قدرات املؤسسة االقتصادية من خالل جمال 
 إستقاللية التسيري، وهو عمل يكمل سياسة إعادة اهليكلة املقررة يف إطار املخطط اخلماسي األول

)1980 -1984( .  
نتيجة إبعادها وعليه أصبحت املؤسسة العمومية يف إطار إعادة اهليكلة ذات كيان قانوين جديد  

عن التسيري اإلداري التقليدي وإخضاعها لنظام الشركات التجارية الذي يقتضي االعرتاف هلا 
ستقاللية ذاتية واسعة وجتسدت استقاللية هاته املؤسسة عن تدخل اإلدارة يف تسيريها، خاصة 

اخلاص  12/01/1988ؤرخ يف امل 88/02(القانون  جانفي 12 املؤرخ يف 01-88 من خالل القانون التوجيهي رقم

جلزائر)   .صالح منظومة التخطيط 
  

حـددت الشخصـية املعنويـة (املؤسسـات العموميـة االقتصـادية هـي شـركات مسـامهة  05 فاملادة رقـم 
أو شــركات حمــدودة املســؤولية، يتكــون رأمساهلــا مــن رأمســال الدولــة أو اجلماعــات احملليــة حتــت شــكل 

الفعلــي الســتقاللية املؤسســة يف فصــلها عــن الدولــة مــن خــالل أســهم أو حصــص). وكــان التجســيد 
إبـراز معيـار االسـتقاللية املاليــة حيـث تتمثـل هــذه األخـرية يف متتـع املؤسسـة بذمــة ماليـة تشـتمل علــى 

 ممتلكات وأمور نقدية أو ميزانية خاصة منفصلة عن الذمة املالية للدولة وعن اخلزينة العمومية.
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لــرغم مــن كــل هــذه ال تــدابري املتخــذة، يف جمــال إعــادة اهليكلــة بقــي احلــال علــى مــا هــو عليــه، لكــن 
سواء على املستوى التنظيمي من خالل تدخل السـلطة املركزيـة للمؤسسـة يف إدارة الوحـدات التابعـة 
لتــايل العــودة إىل مركزيــة اختــاذ  القــرار، ومنــه ضــياع اســتقاللية املؤسســة يف التخطــيط أو اختــاذ  هلــا، و

إلضــافة إىل ســوء متابعــة العمــال واملــؤطرين لعمليــة إعــادة اهليكلــة الــيت مل قــرارات خا صــة بتنظيمهــا، 
ختضــع للشــفافية واملشــاركة الكاملــة ممــا أنــتج صــراعا متواصــال بــني العمــال واإلدارة، وحــىت بــني إدارة 

درة، الوحدات واملديرية العامة كما بقي مستوى اإلنتاج يشكو من نقص املردوديـة إال يف حـاالت 
عــالوة علــى مشــاكل التــأطري والتوظيــف والتكــوين ؛ وكلهــا عوامــل وظــروف ســامهت بقســط وافــر يف 
الفشــــل النســــيب للمشــــروع إعــــادة اهليكلــــة وعجــــل لإلنتقــــال إىل مرحلــــة أخــــرى مــــن مراحــــل تطــــور 

  مؤسساتنا اإلقتصادية.
  

  )367-366، ص 2006درواسي ، ( :مرحلـة إقتصــاد الســوق - 5
    

إقتصاد السوق ميثل توجه سياسي ذو أبعاد إقتصادية وإجتماعية ترمي من خالله اإلنتقال إىل 
ا الكربى، وعندما نتكلم على إقتصاد السوق  الدولة إىل إضفاء مالمح اإلقتصاد العاملي يف توجها
يار املعسكر  اية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املاضي، نتيجة إ فإننا نعود مباشرة إىل 

 ،1989 بولندا  وبداية ظهور مالمح اإلقتصاد العاملي،خاصة يف بلدان أورو الشرقية ، لشيوعيا
ر و بلغار   .1991 ألبانيــا، 1990 ا

أما يف اجلزائر فإن نية الدخول إىل اقتصاد السوق كانت ظاهرة بوضوح كبري يف بيان السياسة 
و تتمثل خصوصية اإلنتقال إىل ، 1990 أوت 21 العامة للحكومة(وزارة االقتصاد و املالية) يف

  اقتصاد  السوق يف نقطتني أساسيتني مها:
  

  

     عن نظام اقتصادي أثبت فشله و عدم فاعليته ليس يف اجلزائر فقط بل يف دول العامل. اإلنفصال -
ت دميقراطية متعددة و هكذا  - تج عن انتخا حتقيق هذا االنفصال يف حميط سياسي متعدد أي 

ا السياسية ووعي  اإلنتقال   عملية  إلضافة إىل إمكانيا تتطلب دقة و فعالية اخليارات اإلقتصادية 
قلم  مج اإلصالح اليت لرغم من مجيع اجلهود املبذولة وبرا املواطنني مع النظام اجلديد و تفهم و 

ا الدولة لتحسني وضع إقتصاد الوطين من خالل جعل املؤسسة اإلقتصادية العمومية أكثر  إعتمد
فعالية يف دعم وترية النمو، إال أن الوضع بقي على ما هو عليه، إن مل نقل أنه ازداد سوءا نتيجة 

كرب دخل للدولة وارتفاع ظهور مشاكل عدة أبرزها إستمرار تراجع أسعار البرتول الذي ميثل أ
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مؤشرات البطالة، فنستطيع القول أن بعد كل تلك احملاوالت فشلت الدولة يف احلصول على بنية 
إقتصادية تنافسية نتيجة اإلخفاق يف إعتماد إقتصاد متنوع يتماشى ومتطلبات العوملة اإلقتصادية 

  ل. وهذا بعد عجز األجهزة اإلنتاجية عن حتقيق النمو وخلق فرص العم
أما على مستوى تسيري مؤسساتنا االقتصادية، فقد ظلت تعيش نفس الظروف واملشاكل، على 
غرار النقص الفادح يف املواد األولية وقطع الغيار مما عرقل وأوقف عجلة اإلنتاج يف الكثري من 
نه ال يكفي اإلعتماد على إعطاء  دة على ذلك أثبت تطبيق النصوص ميدانيا،  األحيان، ز

ا الداخلية وفق قواعد القانون التجاري، بدون إعتماد سياسة امل ؤسسات إمكانية تسيري شؤو
ليربالية (مشكل رأس املال)، مما يعين أنه ال ميكن إصالح هياكل املؤسسات دون إحداث تغيري 
لثلث أو أقل من طاقتها  جذري فيما يتعلق مبضمون إقتصاد مؤسسة فتجد أن مؤسساتنا تشتغل 

  ). 37، ص1992(مقدم،بصفتها مؤسسات عمومية 1995 ية حىت سنةاحلقيق
  

كما بقـي جانـب التوظيـف والتعيـني يعتمـد أساسـا علـى العالقـات الشخصـية أكثـر مـن إعتمـاده      
مج إصــالح  علـى معـايري الكفـاءة واخلـربة والتأهيـل، إضــافة إىل عـائق أساسـي لطاملـا صـاحب أي بـر
ــــري حــــىت مــــع علمهــــم أنــــه يف صــــاحل تطــــور  وهــــو عــــدم تقبــــل األشــــخاص العــــاملني ألي مشــــروع تغي

م وهـــ يئـــة مســــبقة للســـلوكات املطلوبـــة لكــــل مرحلـــة، وضـــرورة تغيــــريمؤسســـا  و مـــا يعكــــس عـــدم 
الذهنيات املقاومة لكل ما هو بناء، وهكذا بقيت الكثري مـن املمارسـات القدميـة الـيت أثبتـت فشـلها 

  يف تسيري وتنظيم مؤسساتنا اإلقتصادية.
  

قابلهـا عجـز واضـح للدولـة  ، كانـت احلاجـات اإلجتماعيـة يف تزايـد مسـتمر ومع كل هـذه املشـاكل 
على السلطات إىل اختاذ إجراءات ختص حتريـر إقتصـاد  على تسويتها وتلبيتها. وهو رمبا ما عجل 

  الوطين.
  

إن اهلــدف األساســي مــن وراء بــرامج اإلصــالح الــيت تبنتهــا الدولــة خاصــة مــع بدايــة التســعينات هــو 
قتصاد السـوق ؛ هـذا التوجـه اجلديـد كـان نتيجـة حتميـة لكثـري  التجاوب الفعلي مع ما كان يعرف 

مـن الظــروف واألســباب الداخليــة واخلارجيــة، والــيت فرضـت علــى الدولــة التــدخل إلعــادة بنــاء قواعــد 
 :جديدة لإلقتصاد الوطين من خالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ،تكييف مجيع الوسائل القانونية مع متطلبات اقتصاد السوق (قانون التجـارة نظـام اجلمـارك
  املنافسة...).قانون 
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   .ا  تكييف نظام اإلستثمارات مع ما يتماشى واألنظمة العاملية املعمول 
  ـــة الســـعي حنـــو اإلنضـــمام إىل منظمـــة التجـــارة العامليـــة وخمتلـــف املنظمـــات واإلحتـــادات حماول

ليمية والدولية خللق  مناخ إقتصادي موايت.   اإلٌق
 ة مـــــن خـــــالل خوصصـــــتها أو التوجـــــه خللـــــق صـــــبغة وطبيعـــــة واضـــــحة للمؤسســـــات اجلزائريـــــ

كــان اهلــدف األساســي مــن وراء كــل هــذا هــو حتريــر  إســتقالليتها أو حــىت التصــفية والغلــق،
املؤسســة الوطنيــة مــن كافــة القيــود والعقبــات الــيت كانــت تعرقــل ســريها، لتصــبح قــادرة علــى 

 التكيف مع قانون السوق احلرة أو إقتصاد السوق.
  

  :استقالليــة املؤسســة -6

ـــا: تعـــرف  مـــن احلريـــة و املبـــادرة يف إطـــار العمـــل  ازيـــدإعطـــاء املؤسســـة مإســـتقاللية املؤسســـة علـــى أ
  ) (Brahimi, 1991, P42 لالمركزيةللتجسيد الفعلي 

مبا أن املؤسسة العمومية كانت تعاين دوما من عجز مايل لتحقيقها خلسائر السنة تلوى األخرى  
النسبة الباقية دس اإليرادات لتغطية العجز، أما تككانت خزينة الدولة تستعمل نسبة كبرية من 

وهو ما ميكننا القول أنه  ،)359ص , 1999(بن دعيدة ،  األساسيةفستعمل السترياد املواد االستهالكية 
اية السبعينات وبداية الثمانينات، جراء االرتفاع  حىت عندما شهدت اجلزائر حببوحة مالية مع 

ات العليا يف البالد إىل حماولة توسيع القاعدة ـى السلطـمل تسعات، ـار احملروقعاملذهل ألس
نشاء مشاريع جديدة و التجديد يف استثمارات املشاريع القائمة خللق مناصب  اإلقتصادية 

  جديدة متتص اليد العاملة املتوفرة.
و عن لقد ولد التدخل املستمر للدولة و السلطات سواء مباشرة أو عن طريق صناديق املسامهة أ

ت املالية، يف شؤون تسري املؤسسات العمومية، روح اإلتكال و عدم  إلعا طريق غري مباشرة 
ا و لقد  احملاولة يف حتسني التسيري و مرد ودية املؤسسات العامة من طرف اهليئة املسؤولة عن إدار

لدولة و مشكل البريوقراطية  عند احلاجة إىل زم وضع املؤسسات من عدة جوانب منها اإلرتباط 
ا، و خاصة السياسية  لنسبة لتحديد األسعار ملنتجا استرياد أجهزة أو مواد أولية، كذلك 

 اإلقتصادية، اإلجتماعية، اليت فرضت عليها فيما يتعلق بتسيري العمالة و نسبة التشغيل لديها.
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     :  مضمــون اإلستقـالليـة وأسسهــا 6-1
ـــة مهمــة تعــرب عــن جــوهر  يرتكــز هــذا التحريــر للمؤسســة ـــةها علــى نقــاط أساسيــ الوطنيــة أو إستقالليـ

  : العملية هــي على اخلصوص
  

  تتحمل املؤسسة أعماهلا وتسيريها كاملة مدنيا وجزائيا -

إســتقاللية املؤسســة ال تعــين عــدم التنســيق واإلنســجام بــني خمططهــا واملخطــط الــوطين بــل ال  -
  املخطط الوطين.ينبغي  أن خيرج خمططها عن أهداف 

موعـات احملليـة حيـث تسـتقل كـل مؤسسـة برأمساهلـا منفـردة  - يزول التضامن بني امليزانيـات وا
وال  ميكــن للســلطة العامــة التــدخل يف جمــال تســيري املؤسســة العموميــة اإلقتصــادية ولــيس هلــا 

ا .  أي إختصاص لتعيني األجهزة 
فـــاءات العلميـــة املختصـــة وذوي ويف هـــذا الصـــدد تعتمـــد املؤسســـات بشـــكل كلـــي علـــى الك -

   اخلربة املهنية، مادامت املسؤولية املدنية واجلزائية قائمة.
تعتمــد املؤسســة العموميــة اإلقتصــادية علــى هيكلتهــا لرأمساهلــا مــع ضــرورة مســامهة العمــال يف  -

 تسيريها، عكس ما كانت عليه سابقا.
املؤسسة العمومية على أساس إضـفاء الشخصـية املعنويـة علـى املؤسسـات،  ترتكز إستقاللية -

وهذا يعين حتويل املؤسسة القادرة على إكتساب احلقوق وحتمل اإللتزامات، وهـذا مـا يـدعم 
 :اإلستقاللية من حيث

 

 وجود ذمة مالية مستقلة.   .أ
هليـة قانونيـة كاملـة، أي التصـرف بكيفيـة مسـتقلة غـري أن هـذه األ  .ب هليـة غـري مطلقــة التمتـع 

 مقيدة حبدود يعينها عقد إنشائها ويقررها القانون.
وســعيا لتــدعيم اإلســتقاللية جلــأ املشــرع إىل احلــد مــن التــدخل اخلــارجي يف الشــؤون الداخليــة   .ت

ا   للمؤسسة العمومية خارج األجهزة املشكلة قانو والعاملة يف إطار الصالحيات اخلاصة 
ا وال تنتهـــي صـــالحيات هياكـــل الدولـــة   .ث يف التـــدخل يف شـــؤون املؤسســـة عنـــد حـــد مســـامها

ــــة  ــــع املؤسســــة اإلقتصــــادية العمومي ميكنهــــا أن   تتــــدخل يف تســــيريها، ويف هــــذا الشــــأن تتمت
ـــا  ألهليـــة اإلقتصـــادية الكاملـــة فتشـــرتط وتلتـــزم وتتعاقـــد بصـــورة مســـتقلة عـــن طريـــق أجهز

ا األساسي طبقا لقواع د جتارة واألحكـام التجاريـة املعمـول املؤهلة هلذا الغرض مبقتضى قانو
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ـــا يف جمـــال  اإللزامــــات املدنيـــة والتجاريــــة ويف هـــذا الشــــأن يصـــبح التســــيري املـــايل احملاســــيب 
 للمؤسسة العمومية موافقا للشكل التجاري.

  

  :التطهيـر املايل للمؤسسات-6-2
وعلى مديونية املؤسسة التطهري املايل للمؤسسات هو عملية القضاء على كل أشكال العجز املايل 

العمومية اجتاه البنوك التجارية واخلزينة العمومية ليصبح هلا هيكل مايل متوازن. وعليه فالتطهري املايل 
هيل املؤسسات العمومية اليت تعاين من  يعترب مقياسا خارجيا يرافق املقاييس الداخلية ملخطط 

ت مالية، وهو تقنية تعتمدها الدولة إلعادة ال توازن املايل مليزانيات املؤسسات بغرض إعانتها صعو
ا، من أجل حتقيق أهداف أساسية على مستوى اإلقتصاد الكلي واجلزئي، من خالل  والنهوض 
اإلسراع يف تطبيق اإلصالحات اإلقتصادية ميدانيا واحلفاظ على القطاع العمومي الذي عجز عن 

الزمة الستقاللية املؤسسات العمومية، وتكييفها التحكم يف وسائل اإلنتاج، وكذا توفري الشروط ال
يئتها للتأقلم مع ميكانيزمات إقتصاد السوق، وتتم  مع ظروف وشروط التسيري الالمركزي وهكذا 

داخلي وخارجي للمؤسسة وذلك من أجل التوصل إىل  هذه العملية عن طريق إجراء تشخيص
ا ونقاط ضعفها، ومعرفة حميطها اخلارجي عتبارها جزء من الكل، فهي تعيش يف  معرفة قدرا

  حميط تتأثر وتؤثر فيه.
ت فاستقاللية  لدرجة األوىل إىل رفع من نسب اإلنتاج وحتسني مستو دف  املؤسسات العمومية 

، ونتيجة للظروف اليت التسيري وحماولة التخلص من كل أشكال الوصاية للدولة على املؤسسات
ا أغلب مؤسساتنا الوطني ة، وللوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة، كان ال بد املرور على مرت 

مرحلة التطهري املايل هلذه املؤسسات اليت تعاين عجزا على مستوى هياكلها التنظيمية واملالية،  
ا، و نظام تسيريها هلذا كانت سياسة التطهري املايل احلل  والذي أثر كثريا على فعاليتها وكفاء

الكبرية هلذه املؤسسات اجتاه اخلزينة ل املالية الناجتة عن املديونية ية املشاكالوحيد من أجل تسو 
  العمومية و البنوك التجارية.

اية مؤسسة 23 مت تطهري اهليكل املايل كليا لـويف هذا الشأن  مج  1996 يف  كما مت وضع بر
 اليت ال ميكن انعاشهاالكربى و غلق تلك  من أجل حتسني الوضعية املالية للمؤسسات العمومية

سي واملتعلق خبوصصة بعض املؤسسات االقتصادية العمومية ، بدأ  22/95 رقم بفعل املرسوم الر
مؤسسة عمومية حملية صغرية اليت  200 حيث مست،  1996 العملية يف أفريل يف تنفيذ هذه
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اية عام ، قطاع اخلدمات يعمل معظمها يف ت و تسارعت عملية حل الشركا 1996 يف 
 800 شركات جهوية قابضة . حيث مت خوصصت أو حل أكثر من 5خوصصتها بعد انشاء 

اية .  1998 أفريل مؤسسة حملية و هذا يف شهر ين للخوصصة يف  مج   1997كما اعتمد بر
  . 1998/1999 مؤسسة منها خالل الفرتة 250 العامة الكربى  يهدف إىل بيع يركز على املؤسسات

        

دف سياسة التطهري املايل إىل حتقيق هدفني رئسني مها   . )91/75،1991 مرسوم تنفيذي رقم( :و
 .تصحيح و تفادي كل العيوب النامجة عن نظام التسيري السابق الذي أثبت فشله 
  ــدف التقليــل مــن ثقلهــا علــى احليــاة اليوميــة للمؤسســة مــع حماولــة  معاجلــةجتميــع املديونيــة 

طريــق سياســـية الكشــوفات املصــرفية الن تطهـــري وضــعية املؤسســـات و  الــديون الطويلــة عـــن
 البنوك ختلق بينها جو من التعاون يف شكل جيد.

وكأغلب الربامج اليت تبنتها السلطات العليا للبالد،كانت هناك إنعكاسات سلبية سواء على مسـىت 
هـــا تصـــفية كثـــري مـــن اإلقتصـــاد الكلـــي للدولـــة،أو حـــىت علـــى مســـتوى اجلبهـــة الشـــعبية، لعـــل مـــن أبرز 

املؤسســات علــى املســتوى الــوطين، واإلرتفــاع املــذهل لنســب تســريح العمــال وإحــالتهم علــى البطالــة 
  :املبكرة، وهو ما يوضحه اجلدول التايل

 
 

 )1994/1997( تطــور تسريــح العمـال خالل فترة): 08( جدول رقم
 المجموع 1997 1996 1995 1994 السنوات

عـدد المؤسسات 
 985 503 162 300 20 التـي تم حلهـا

عـدد العمـــال 
 519881 162175 100498 236300 20908 المسرحيـــن

  

  .  2000: روابح و همال، المصدر        
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 :خوصصة املؤسسـة العمـوميـة اإلقتصـاديـة  -7
 

لرغم من كل الربامج اليت  ا سواء توافقت مع لقد أدركت السلطات العليا يف البالد أنه و اعتمد
ا مل تعطي أي نتائج تذكر على مستوى حتسني اهلياكل  السياسة العليا للدولة أو مل تتوافق، إال أ
التنظيمية واملالية ألغلب املؤسسات العامة،والرفع من درجة فعاليتها،فما كان إال أن تتوجه إىل 

عض املعايري،واخلوصصة يف معناها خوصصة كثري من هذه املؤسسات، ولو بصورة تدرجيية وفق ب
هي حتويل ملكية املؤسسات العامة جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص رغبة يف تقليص دور الدولة يف 

  النشاط اإلقتصادي .
مج  ومت فعال الشروع يف حتويل تلك اإلرادة السياسية إىل خطوات عملية وذلك من خالل بر

  إصالحي شامل إرتكز خاصة علــى:
ء حرية أكرب للقطاع اخلاص للتعايش مع مؤسسات القطاع العام، ويظهر هذا جليا من إعطا  .أ

االت للقطاع اخلاص، واهتمام الدولة  خالل  قانون اإلستثمار اجلديد الذي يفتح مجيع ا
ملؤسسات العمومية يف جمال الصناعات الكربى اإلسرتاتيجية واليت ال ميكن خوصصتها 

 حلساسيتها.
  

  التدرجيي لألسعار، أسعار الصرف وعمليات التجارة اخلارجية.التحرير   .ب
عتبار أن القطاع اخلاص يعمل بكفاءة عالية مما   .ت التفكري يف خوصصة املؤسسات العمومية 

لتايل  رفع معدل النمو  يساهم يف توفري واستغالل املوارد وحتسني هذه املؤسسات، و
 ية ملا لقي من أراء معارضة ومؤيدة.اإلقتصادي وهو جوهر هذه اإلصالحات اإلقتصاد

لنسبة للمؤسسات االقتصادية العمومية و اخلاصة فقد أدى إىل تفكيك النسيج االنتاجي و حل  اما 
نذكر بنقطة مهمة و هي أن بعض املؤسسات  وهناكبري من املؤسسات و خوصصة البعض منها ، عدد

متت  بشكل كبري ، حيث أن الدراسات اليت حلها رغم أن وضعها املايل و االقتصادي غري متدهور مت
فقط و  خوصصتها من أجل ذلك مل تكن دقيقة فتم حل أو خوصصة عدة مؤسسات من أجل حلها أو

مازالت تنشط و املؤسسات  كما أن الكثري من املؤسسات العمومية اليت،ليس بسبب وضعها
  ). دمة ، االسعار ، اجلودةاملستخ اخلاصة ما زالت بعيدة عن املعايري الدولية (التكنولوجيا
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كل معاملة تؤدي إىل حتويل تسيري مؤسسة عمومية إىل « وحسب املشرع اجلزائري فاخلوصصة هي
بعيني للقانون اخلاص، وذلك بواسطة صيغ تعاقدية جيب أن حتدد   أشخاص طبيعيني أو معنويني 

 ».كيفية حتويل التسيري وشروطه وممارساته
والبـد أصــال أن يكـون مــن وراء خوصصـة أي مؤسســة حماولـة  إلصــالحها أو تطويرهـا وعلــى املالــك 
ريــــخ  اجلديــــد للمؤسســــة اإللتــــزام مبواصــــلة نشــــاطها ملــــدة مخــــس ســــنوات علــــى األقــــل إنطالقــــا مــــن 

  .22/95 األمرخوصصتها طبقا للمادة الرابعة من 
ــ خــذ القيمــة كمــا يشــرتط وفــق املــادة السادســة مــن نفــس األمــر أن تـُقَ يم عناصــر األصــول، وذلــك 
  احلقيقية بعني اإلعتبار لكي يتسىن للمستثمرين معرفتها. 

هـــذا  وقـــد أســـتثنيت قطاعـــات عديـــدة مـــن عمليـــة اخلوصصـــة كاحملروقـــات، البنـــوك، املنـــاجم...، ويف
  الشأن وضعت معايري على أساسها تظهر وضعية املؤسسة وتصنيفها من خالل خاصة:

  بقياس حجم العمالة واإلستثمارات وقيمة النتائج.      ار األمهيـة   معيــ -        
ح فعلية.   للبقاء معيار القابلية -           على أساس ما حتققه املؤسسة من أر

  

  من خالل هذين املعيارين وزعت املؤسسات الوطنية على أربع جمموعات:
 مؤسسات إسرتاتيجية قابلة للبقاء تبقى يف يد الدولة. أ) 
لــزوال، تبقــى يف يــد الدولــة مــع حماولــة إصــالحها خــالل فــرتة  ب)  مؤسســات إســرتاتيجية مهــددة 

 معينة.
 مؤسسات غري إسرتاتيجية قابلة للبقاء ختضع للخوصصة. ج) 
  مؤسسات غري إسرتاتيجية غري قابلة للبقاء، تصفى (التصفية). د) 
 

ألمالك الوطنية  قصد بكلمة إسرتاتيجية املؤسساتي اليت تعترب أساسية لألمن الوطين، والتزويد 
واخلدمات الرئيسية املطلوبة من طرف اجلمهور الواسع، واملؤسسات اليت ال يتجسد فيها هذا 

 ةالتعريف تعترب غري إسرتاجتية، ويف حقيقة األمر هذا املفهوم مل يعد يعمل به إنطالقا من سن
حيث أصبحنا نلمس خوصصة قطاع البنوك (بنك اخلليفة، الربكة،...)، ورمبا القرض  ،1998

الوطنية  )ORASCOM( الشعيب اجلزائري وكذا قطاع اإلتصاالت السلكية والالسلكية
  لإلتصاالت.



 املؤسســـة الوطنيـــةمراحــــل تسييـــر                                                                                             

- 135 - 
 

 الفصــل الخامس

كثر نشاط وديناميكية على  ميكن اجلزم أن هذه املرحلة من تسيري مؤسساتنا اإلقتصادية متيزت 
مستوى إختاذ اإلجراءات املناسبة، والتغيري يف اإلسرتاتيجيات بفعل إختالف الوضعية الفعلية لكل 

  مؤسسة على حدى .
  

  :ميكن إمجال أبرز التقنيات املتبعة يف خوصصة امللكية العامة يف 
  

  العرض العام لألسهم (جزئيا أو كليا)  )أ 
  العرض اخلاص لألسهم )ب
 بيع أصول املؤسسة  )ج
  إصدار أسهم جديدة (اإلستثمار اخلاص اجلديد)  )د
  بيع األصول  للمسريين واملستخدمني.  )ه
اين ألسهم املؤسسات.  )و  املسامهة الشاملة أو التوزيع ا
 

ؤسسة كما جلـأت الدولة إىل خوصصة التسيري، من خالل اإلبقاء على امللكية املطلقة لرأمسال امل
جري املؤسسة  لصاحل الدولة، يف مقابل منح جانب التسيري للقطاع اخلاص ويتم ذلك عن طريق 

بت حتصل عليه الدولة وهو ما يسمى بعقد اإلجيار  )،le contrat de laising( مقابل مبلغ 
وقد يتم عن طريق تويل القطاع اخلاص إدارة املؤسسة على أن يتقاسم الربح الصايف مع الدولة وهو 

داء خدمة ، ) le contrat de management( ما يسمى بعقد اإلدارة وفيه يلتزم املتعاقد 
بت تدفعه الدولة.  معينة مقابل مبلغ 

  

إمجاال ميكن القول أن الدولة كانت مرغمة على التخلي على كثري من مؤسساتنا الوطنية بطريقة أو 
  :خرى لصاحل جهات خاصة رغبة يف حتقيق كثري من األهداف أمهها

دور الدولة يف توجيه اإلقتصاد وتدعيم املنافسة يف السوق الوطنية وتشجيع املبادرة  التقليل من -أ
دة اإلنتاج  اخلاصة، من خالل إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة تكون مهمتها املسامهة يف ز
الوطين وإمتصاص اليد العاملة املعطلة واملسرحة نتيجة اإلصالحات اجلديدة... ولكنها كانت 

دف التوجه حنو  تقصد من خالل هذه اإلصالحات املؤسسة اإلقتتصادية العمومية، وذلك 
لالمركزية واملراقبة اليت  أحسن كفاءة وفعالية وخلق فرص إنضباط وجدية يف استغالل املؤسسة 

  .يفرضها الشركاء
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املديونيـة العموميـة وكـذا تعميـق  دية هـذه املؤسسـات والتخفيـف مـن عـبءكذلك حتسني مردو  -ب
كمــا   امــل اإلنتــاج وخاصــة العامــل البشــرياملؤسســة بتشــجيع روح اإلبــداع وحتســني خمتلــف عو  ثقافــة

ــاالت وجتديــد اإلدارة الــيت ظلـت جامــدة يف املاضــي وذلــك  ـدف إىل عــدم اإلحتكــار يف خمتلـف ا
ت عالية من األداء اإلمجايل للمؤسسة   .مبؤهالت جديدة ملسؤويل التسيري من أجل حتقيق مستو
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مرت املؤسسة الوطنية بعدة مراحل منذ االستقالل نتيجة حتول االقتصاد الوطين من شكل إىل 
الذايت إىل االشرتاكي إىل إعادة اهليكلة ، فمرحلة اقتصاد السوق إىل  أخر ، فمن التسيري

اخلوصصة ، واحلقيقة أن حىت ذلك التحول االقتصادي ، كان نتيجة أوضاع سياسية 
واقتصادية  خارج حدود ، فرضتا علينا التكيف  معها، عن طريق إصالحات جذرية يف 

إلضافة إىل النتائج ا لسلبية اليت تراكمت ، جراء طبيعة التسيري اليت طرق تسيري مؤسستنا ، 
ختلفها كل مراحلها ، و ماهي يف حقيقة األمر إال نتائج عوامل بشرية حمضىة ، ظهرت بشكل 
لتايل عدم القدرة  ت التكيف مع العوامل اخلارجية ، و واضح يف الضعف الكبري يف مستو

د الوطين يتحمل عبء هذه األشكال على مسايرة التطورات احلاصلة ، فكان دائما االقتصا
ت من التسيري ، عن طريق إعادة اهليكلة أو اإلصالح ، أو كما مسي سنوات  واملستو

لتطهري املايل    التسعينات 
 
 
  

  
 
 



 

 
 

 

 الدراسة اإلستطالعية  

 تقديم املؤسسة 

 ( داف املؤسسة(من خالل مشروع التغي   سياسة وأ

  من الدراسة 

ة االحصائية    أساليب املعا
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  الدراســة اإلستطالعيـة -1
  

عد هذا الفصل مدخالً للدراسة امليدانية و ذلك من خالل اختبار أدوات البحث من حيث  ُ ي
الصدق و الثبات، وكذلك من خالل وصف جمتمع الدراسة، و حيتوي هذا الفصل على كل من 

  الدراسة األساسية.الدراسة االستطالعية و 
  

  : حــدود الدراســـة-1-1 
  

ال املكاين -أ    )ALVER(مت تطبيق هذه الدراسة على مستوى الشركة اجلزائرية للزجاج  : ا
 واملتواجدة على مستوى منطقة السانية (وهران).

ال الزماين -ب    2009 يف النصف األول من سنة مت تطبيق الدراسة خالل املوسم الدراسي: ا
رات ميدانية للمؤسسة من قبل و ذلك على فرتات  و لكن جيب اإلشارة إىل أنه كانت لنا عدة ز

 متقطعة، و هو ما ساعد يف األساس على تكوين فكرة واضحة عن حدود الدراسة املوضوعية.
ال املوضوعي -ج ركز من خـالل موضـوعنا هـذا علـى حماولـة فهـم و تفسـري العالقـة املوجـودة  :ا

ليــة التنظيميــة احملققــة جــراء خمتلــف مشــاريع التغيــري الــيت تتبناهــا املؤسســة الوطنيــة و مســتوى الفعا بــني
و ذلــك مــن خــالل تركيــز علــى ثــالث عناصــر أساســية يف تشــخيص هــذه العالقــة  ،التغــرياتهــذه 

  :هي
 

 .مشروع التغيري لمن خال طبيعـة أهـــداف املـؤسســة  -أ
ت الـــيت   -ب توفرهـــا املؤسســـة و الـــيت تتطلبهـــا خمتلـــف مشـــاريع جممـــوع القـــدرات و اإلمكـــا

  التغيري.
  طبيعة اإلجراءات و اخلطوات و الربامج املتبعة يف تنفيذ هذه املشاريع.  -ت

 

  :تقــديـم املؤسســة  -2
  

موعة )ALVER( شركة إنتاج الزجاج بعة  و اليت متثـل الرائـد يف صـناعة . )ENAVA( هي شركة 
معظــم ســوق الزجــاج، و  )ALVER( تغطــي الشــركة، ألــف طــن ســنو 60، مــع  الزجــاج يف اجلزائــر
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الت سـامهت  ذلك بفضل اسـتثمارات ضـخمة حصـلت عليهـا الشـركة خاصـة فيمـا خيـص جتهيزهـا 
بشكل واضح يف حتسني عمليـة مراقبـة جـودة كـل املنتجـات, كـذلك يف حتديـد وعـزل خمتلـف عوامـل 

إلنتـاج ســنةو أسـباب ضـعف اإلنتـاج كمـا وكيفـا، كمـا كـان خلطـوة جت  2005 ديـد األفـران اخلاصـة 
انعكاسا واضحا على مستوى تطور كل جوانب التنظيم و اإلنتاج للشركة، و اليت أصـبحت تشـتغل 

 .ساعة 24 على مدار الـ -نتيجة لذلك –

 08 يف )VAN( وضعت أول لبنة لبناء الشركة، و اليت كانت تسمى آنذاك بـ "زجاج مشال افريقيا"
ن 1942 نوفمرب األحداث اليت  و بعد, ›SAINT GOBAIN‹ من طرف جمموعة سانت غو

شهدها العامل، خصوصا مرحلة احلرب العاملية الثانية تضاعف الطلب العاملي على الزجاج و هو ما 
 دفع القائمني على املشروع يف تلك الفرتة إىل رفع وترية إنشاء املركب، و الذي مت اجنازه فعليا سنة

 Verrerie" من طرف "Lynch" د استقبال ثالث آالتو ذلك بع، 1947

métrolitains "الفرنسية.  

لضــبط، مت صــناعة أول ، 1947 جــانفي 19 أول فـرن مث بــدأ اإلشــتغال بـه يف و بعــد عشـرين يومــا 
هذا و مل تتوقف الشركة  ؛1947 أفريل 19 قارورة زجاجية، فيما كانت اإلنطالقة الرمسية لإلنتاج يف

أشكال التحسـني و التطـوير هلياكلهـا التنظيميـة، و وسـائلها  اإلنتاجيـة قصـد االسـتجابة عن خمتلف 
 إىل 1963طــن ســنة  5344 لعوامــل تطــور الســوق احملليــة و اخلارجيــة، فانتقــل إنتاجهــا للزجــاج مــن

 16005 بــ 1966 مـع تسـجيل أعلـى مسـتوى مـن اإلنتـاج حقـق سـنة،  م1971 سنة طن 15588
  .طن

  

 إىل عــدة مراحــل مـــن التنظــيم الصــناعي إىل غايــة فيفـــري 1962 بعــد التـــأميم ســنةتعرضــت الشــركة 
سيس الشركة احلالية 1997 و جتـاو -فأول ما كـان مباشـرة بعـد االسـتقالل ؛  )ALVER( ريخ 

  .1963 هو خلق جلنة التسيري سنة -مع املرحلة اليت كانت تعيشها البالد

سيس الشركة الوطنية لصناعة الزجاج، 1966 يف أكتوبر" 66 -316" و مبوجب قرار رقم    متّ 

" SNIV و الــيت مت بعــد ذلــك تبنيهــا مــن طــرف الشــركة الوطنيــة للصــناعات الكيميائيــة"" ؛SNIC "
و  1973 فيفـري 25يف  "7545" علـى إثـر مشـروع تنظـيم القطـاع الصـناعي،  مبوجـب مرسـوم رقـم
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مــن أجــل إجنــاز فــرنني بطاقــة ) ABR( نســجل تــدخل الشــركة البلجيكيــة، 1970 قبــل ذلــك يف مــاي
  .طن يف السنة 24000 إنتاج

يئـة أحـد ، م1976 سـنة) VEBA GLASS ( و بعـده كـذلك تـدخل الشـركة األملانيـة مـن خـالل 
أفـــران املؤسســـة، و تطـــوير خمتلـــف آالت و هياكـــل الشـــركة. و قـــد مشـــل هـــذا التـــدخل جمموعـــة مـــن 

  :اجلوانب، أمهها

  إجناز فرنني. -

  .جتهيز جمموعة آالت لإلنتاجوضع و  -

  .مضاعفة جتهيزات ورشة التصميم -

  إجناز خمرب يستجيب آلخر التطورات التقنية و التكنولوجية. -

  توسعة ورشة التدخل و جتهيزها مبختلف الوسائل الضرورية. -

  توسعة ورشة إعداد الزجاج. -

 Tecno " الشركة السوفياتيةو مل تتوقف عمليات التحسني  و التطوير  عند هذا احلد، فقامت 

Export "جناز ورشة إلنتاج الزجاج املسطح.  

  ).HSE( البيئةو  الصحةو  ةلسالمل التسيرينظام  توضيح املسؤوليات و السلطات يف جانب - 

  .إنشاء خلية اإلتصال -

ر البيئية -   .إنشاء جلان مساعدة لتقومي املخاطر، و اآل

اية الفصل األول من سنة مل اخلطوات املتخذة يف ، 2007 و مع  قامت الشركة بعملية مراقبة 
  :إطار مشروع التطوير، خلصت إىل النتائج التالية
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  :النتائج اإلجيابية. 1

سجلت أثناء عملية املراقبة، تواجد و تعاون خمتلف األفراد املقابلني بشكل شامل مع تسجيل إرادة 
ت   .هلم يف التطوير على خمتلف املستو

  و كذا مراجعته  HSE البيئةو  الصحةو  ةلسالمل بشكل كامل و وايف توثيق نظام التسيري مت

  .ونشره

  .HSE البيئةو  الصحةو  ةلسالمل تواجد مصاحل و جلان مساعدة من أجل تتبع نظام التسيري

   ):Non conformité( النتائج السلبية.  2

  :ميكن تلخيصها فيمايلي، نقطة 17 مسحت عملية املراقبة بتسجيل

ئق مهمة مل ت .1   . كتملو
  اهليكل التنظيمي.  .أ
 خمطط التنظيم الداخلي.  .ب

عمليات التحسيس و الشرح، مل متس يف كثري من األحيان، بعض الفئات و األفراد يف  .2
  املؤسسة.

مل متس كذلك عملية الشرح و اإلعالم بشكل واضح خمتلف اجلهات اليت هلا عالقة  .3
ئن  .و املتعاملني ...) لشركة (كالز

 كذلك عمليات مهمة مل تكتمل بعد مثل: .4
  عملية توضيح و تعريف التأثر و التأثري على البيئة. -
 حتديد املخاطر و حتليلها. -
حلاالت الطارئة. -  التعريف 
ت -  .)HSE( البيئةو  الصحةو  ةالسالم لنظام مل يتم بعد توضيح األهداف و الغا
 تشتغل بعد. كثري من اللجان اليت أنشأت مل -

ئق .5   :توقف فيما خيص جانب توزيع الو
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ئق  OHSAS 18001 نظم إدارة الصحة الوظيفية والسالمة و،ISO 14001 : غياب و
  على مستوى مكاتب بعض اإلطارات.

ئق - على  )QHSE( الجودة، الصحة، السالمة، البیئة خاصة بنظام غياب و
 ).Concernés ( املعنيني مستوى بعض الفاعلني

ئق نظام التسيري تبقى غري مرضية .6   .درجة تطبيق بعض و
عدم  كثري من مراحل املشروع مل تشرح يف كثري من املصاحل و األقسام هذه النقاط السلبية .7

 )Amélioration( حتسني أدت إىل وضع خمطط، )Non conformité(املطابقة 
 .يتضمن مجيع اخلطوات التصحيحية و الوقائية

  

خلصت إىل ، 2007 اكتوبر 30 و 27 املنظمة املاحنة للشهادة، مبراقبة يفو بعد ذلك، قامت 
  :وجود

  .نقاط للتحسني غري مطابقة، تعرتض احلصول على الشهادة 06 -

 .نقطة غري مطابقة ضئيلة ال تعرتض احلصول على الشهادة 17 -
  

  : سياسة وأهداف املؤسسة (من خالل مشروع التغيري)  -3
  

اعتمدت هذه  )ALVER( و ظهور الشركة اجلزائرية للزجاج، )ENAVA ( بعد هيكلة شركة 
األخرية جمموعة من املشاريع، جتلت يف شكل سياسة و إسرتاتيجية واضحة حمددة، تعتمد جمموعة 
دئ األمر منط التسيري  من اخلطوات تساهم يف حتقيق أكثر فاعلية للمنظمة، كتبنيها يف 

ة األهداف الواضحة القابلة للتحقيق و املرنة، من طرف ألهداف، و الذي يتضمن وضع جمموع
ملؤسسة  ملصاحل و األقسام و  ألفراد،  اإلدارة مبشاركة ممثلي العمال، هذه األهداف خاصة 

  بشكل  عام، ليتم بعد ذلك قياس مدى حتقيقها، على فرتات معروفة و حمددة سلفا.

ألهداف، سعت الشركة جاه دة، حملاولة احلصول على شهادات مطابقة إلضافة إىل التسيري 
لنوعية سنة ) 9001ISO-2000( فكان هلا أن حتصلت على شهادة لتسيري    . 2004 اخلاصة 
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لبيئة، و كذا شهادة )ISO 14001( و هي يف صدد احلصول على شهادة    )QHSE( اخلاصة 
املطابقات كان يفرض على احلصول على هذه   .البيئةو  الصحةو  ةلسالماخلاصة  18001

ألفراد، يف حماولة  ا التنظيمية و التشغيلية و أهدافها العامة و اخلاصة  الشركة مراجعة كافة سياسا
لإلستجابة لكافة متطلبات احلصول على هذه الشهادة يف إطار سياسة معينة جتب اإلخنراط فيها، 

  و هي تتضمن جمموعة من التعهدات كـ:

  القانونية و التنظيمية، و خمتلف املتطلبات املنصوص عليها.إحرتام املتطلبات  .1
 ضمان للعمال أحسن الظروف اخلاصة مبحيط العمل. .2
تطوير خطوات احرتازية لتسيري األخطار و احلوادث و العوارض للصحة يف العمل و  .3

 احمليط.
 استعمال موارد املؤسسة يف اجتاه تطوير وسائل اإلنتاج و راحة العمال. .4
 تطوير متواصل للقدرات و محاية احمليط. السهر على .5

كل تلك املشاريع ينبغي أن تكون حمل شرح و إعالم داخل املؤسسة جلميع العمال و يتم وضعها  
  يف شكل إلتزامات على مستوى مجيع املصاحل و األقسام.

ئن تتم كذلك عملية الشرح و اإلعالم لعناصر أخرى خارج املؤسسة و لكنها يف عالقة معها   كالز
  و املتعاملني و خمتلف السلطات احمللية.

رات امليدانيـــة و مـــن مث مرحلــــة الـــرتبص مـــع مراحــــل  مـــوع الــــز تصـــادف أن تزامـنــت فــــرتة إجـــراء 
و كـان ،  البيئـةو  الصـحةو  ةلسـالماخلاصـة  )QHSE( اإلعـداد و التنظـيم للحصـول علـى شـهادة

التنظيميــة و التشــغيلية املصــاحبة هلــذه املرحلــة و لنــا فرصــة االطــالع عــن قــرب علــى جممــل اخلطــوات 
الــيت شــكلت يف جوهرهــا نقــاط و بــرامج التغيــري، مســت كثــريا مــن جوانــب املنظمــة علــى اخــتالف 
ت يف صـــورة أهـــداف عامـــة  ايتـــه جمموعـــة مـــن التحـــد ا التنظيميـــة، و هـــو مـــا شـــكل يف  مســـتو

مل مشاريعها.للمؤسسة، تسعى من خالهلا إىل حتقيق الفعالية املطلو    بة 

و عليـه قامــت اإلدارة العامـة بوضــع جمموعـة األهــداف ملختلـف املصــاحل و األقسـام، و متــت مراجعــة 
هــي يف احلقيقــة . 2010 ســبتمرب 25 و 24 هــذه األهــداف مــن طــرف جملــس اإلدارة املنعقــد يــومي



 اإلجراءات املنهجية للبحث                                                                                
 
 

- 145 - 
 

  لسادسا الفصل

ســـتخدام خطـــوات ، 2011 أهـــداف مســـطرة لســـنة نتظـــام، و  جديـــدة يـــتم تقيـــيم مـــدى حتقيقهـــا 
  .لتحليل املعطيات

  :تطـور التنظيـم -3-1

)  QHSE( البيئةو  الصحةو  ةلسالماخلاص يف اإلطار  يف إطار السياسة اجلديدة للمؤسسة
  :شهدت املنظمة كثري من التغريات، املصاحبة هلذه السياسة منها على اخلصوص

  . من أجل االستجابة للمتطلبات) QHSE( تعيني مسؤول  )أ
ملتطلبات القانونية)تعيني جلنة    )ب  .بيئية (من أجل التكفل 

  :التنظيــم -3-2

ت 03 يتكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة من   :مستو

و ممثلي ، )DGA( املدير العام املساعد، )PDG( و يضم الرئيس املدير العلم: املقر  -أ
 .)BOG( العمال و مكتب األمر العام

  .املوارد البشرية و اإلدارة و األمن و احلمايةو تضم : املصاحل املركزية التشغيلية - ب

  ة.اإلنتاج، الدعم و الصيانة، التجارة، النوعي: املصاحل املركزية العملياتية  - ج     
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  : األساسية الدراسة يةمنهج -4

 هـــداف املســـطرة متانطالقـــا مـــن طبيعـــة الدراســـة و حـــدود املوضـــوع الـــذي نتناولـــه، و قصـــد بلـــوغ األ
سلوب دراسة احلالة، و الذي مـن خاللـه  يقـوم الباحـث جبمـع استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

ت عــــن املؤسســــة و حتليلهــــا ليقــــدم وصــــفا واضــــحا للظــــاهرة حمــــل الدراســـــة و  أكـــرب قــــدر مــــن البيــــا
العالقـات بـني متغـريات البحـث، و ذلـك   استنتاجات من خالل حتليل خمتلفتفسريها للوصول إىل

  .إلعتماد أساسا على اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة حنو موضوعهــا
  

  ع و عينـــة الدراســـة:جمتمـ -4-1

بني إداري و ، عامال 571 يتكون جمتمع الدراسة من مجيع عمال املؤسسة املذكورة و الذي يبلغ
ت على اختريوا بطريقة عشوائية طبقية ملراعاة طبيعة  عامال 135 تنفيذي، مت توزيع االستبيا

املوضوع واليت تستدعي التعرف على اجتاهات العاملني بغض النظر عن خمتلف املتغريات الشخصية 
  .م ةاخلاص

تأعيد من جممل  ، تتضمن اثنتان غري صاحلتان للتحليل اإلحصائي و إستبيا 122 اإلستبيا
  .افرد 120 لتايل أصبح جمموع عينة الدراسة

  

    :أداة الـدراســة -4-2
  

مت االعتماد يف صياغة أداة الدراسة على بعض الدراسات و األحبـاث السـابقة الـيت اهتمـت مبوضـوع 
ــــــة كدراســــــة ــــــيت ســــــلطت الضــــــوء علــــــى أهــــــم املعــــــايري ، )Campbell 1974( كامبــــــل  الفعالي و ال

املستخدمة من قبل الباحثني يف عملية تشخيص الفعالية، مع مراعاة عامل ربطها مبختلف متغـريات 
إلعتمـــاد علـــى بعـــض هـــذه املعـــايري يف حـــدود الدراســـة  الدراســـة ، مـــا يعـــين أن تصـــميم األداة يـــتم 

  املوضوعية.

  : بع حماور أساسية متحورت حولو قد تضمن االستبيان يف شكله النهائي أر 
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 .موقف العاملني و أرائهم حول أهداف املؤسسة و أهدافهم اخلاصة -أ 
ت والقــدرات الــيت إجتاهــات العــاملني حنــو  -ب املؤسســة يف ســبيل اجنــاز خمتلــف  متتلكهــااإلمكــا

 .مشاريع التغيري

قبــل املؤسســة يف إطــار  خمتلــف اإلجــراءات و السياســات املعتمــدة مــنإجتاهــات العــاملني حنــو  -ج
 .عملية تنفيذ املشروع

 .اجتاهات العمال حنو خمتلف النتائج احملققة،وانعكاسات املشروع على التنظيم -د
  

  :مقياس ليكرت-4-2-1
لشــيئ  يسـتخدم لإلشـارة إىل درجــة املوافقـة أو عــدم املوافقـة علــى جمموعـة مــن العبـارات الــيت تتعلـق 
ســم املقيــاس التجميعــي، وذلــك نظــرا للعمليــات  موضــوع اإلجتاهــات، ويســمى هــذا املقيــاس أحيــا 

حيــث تنحصــر احلســابية الــيت يســتخدمها ويتــدرج مقيــاس ليكــرت إىل مخــس عبــارات أو خيــارات، 
  :  ابة املستخدمة يف األسئلة املصممة على هيئة مصفوفة على النحو التايلاإلج

م يف املؤسسة: موافق بشدة   -1   .تعين درجة املوافقة املطلقة للعبارة وتطبيقها بشكل 
 .تعين درجة موافقة أقل من موافق بشدة:   مـوافـق -2

 . رأي واضح أو هناك تردد يف اإلجابة عن العبارة اليوجد:   غري متأكد -3

 . تعين درجة عدم املوافقة على العبارة:    موافق غري -4

 . تعين الرفض املطلق للعبارة:  بشدة موافق غري -5
  

ت اخلمــس بتقيـــيم مــن واحـــد إىل مخســـة أو العكــس ، ويعـــد هـــذا  ويــتم التعبـــري عــن هـــذه اإلســـتجا
دمة يف قيــاس اإلجتاهــات ، وذلــك لســهولة إســتخدامه وتطبيقــه  املقيــاس مــن أشــهر املقــاييس املســتخ

  .وعليه سيستخدم الباحث هذا املقياس يف قياس إجتاهات العاملني حنو التغيري التنظيمي
  

  : صدق أداة الدراسة-4-2-2
وذلــك مــن خــالل عينــة إســتطالعية مت إختيارهــا  تأكــد مــن الصــدق الــداخلي لإلســتبيانمــن أجــل ال

وذلك حبساب  – بريسون – نقوم حبساب معامل اإلرتباط ٪30 فرد بنسبة 43 عشوائيا تتكون من
لدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي  معامــل اإلرتبــاط بــني درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات اإلســتبيان 

  مشــــروع التغيــــريالعــــاملني حنـــو أهــــداف  لعبـــارات حمــــور إجتاهــــات) 07( إليـــه. كمــــا يوضــــح اجلــــدول
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ت والقـــدرات الـــيت متتلكهـــا )   08( واجلـــدول رقـــم لعبـــارات حمـــور  إجتاهـــات العـــاملني حنـــو اإلمكـــا
لعبـــارات حمـــور إجتاهـــات )  09(  املؤسســـة يف ســـبيل اجنـــاز خمتلـــف مشـــاريع التغيـــري، واجلـــدول رقـــم

قبـــل املؤسســـة يف إطـــار عمليـــة تنفيـــذ  العـــاملني حنـــو خمتلـــف اإلجـــراءات و السياســـات املعتمـــدة مـــن
معــايري قيــاس الفعاليــة لعبــارات حمــور اجتاهــات العمــال حنــو خمتلــف ) 10(  املشــروع ، واجلــدول رقــم

  .   التنظيمية
  

لدرجة الكلية للمحور ):09جدول رقم (   معامالت إرتباط بريسون لعبارات احملور األول 
  

  معامل اإلرتباط  رقم العبارة

01  0.922**  

02  0.934**  

03  0.982**  

04  0.945**  

05  0.983**  

06  0.977**  

07  0.938**  

08  0.909**  

09  0.800**  

10  0.938**  

11  0.977**  

12  0.983**  

13  0.931**  

14  0.981**  

ا دالة عند  **يالحظ                           0.01أ
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بني كل عبارة من عبارات احملور األول اليت  أن معامالت اإلرتباط )09( يتضح من اجلدول رقم
تعرب عن إجتاهات العاملني حنو أهداف املؤسسة و أهدافهم اخلاصة والدرجة الكلية للمحور 

و أن قيم معامالت اإلرتباط مجيعها موجبة ، وهي  )0.01(مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى 
  .  داخلي بني العباراتوهو ما يعكس التجانس ال )0.983و  0.800(  ترتاوح بني

لدرجة الكلية للمحور): 10جدول رقم (   معامالت إرتباط بريسون لعبارات احملور الثاين 

  

  معامل اإلرتباط  رقم العبارة

15  0.963**  

16  0.952**  

17  0.931**  

18  0.963**  

19  0.808**  

20  0.952**  

21  0.949**  

22  0.745**  

23  0.962**  

24  0.946**  

25  0.949**  

26  0.869**  

27  0.931**  

28  0.949**  

ا دالة عند  **يالحظ                          0.01أ
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أن معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات احملور الثاين اليت  ) 10( يتضح من اجلدول رقم
ت والقدرات اليت متتلكها املؤسسة يف سبيل اجناز خمتلف  تعرب عن إجتاهات العاملني حنو اإلمكا

و أن قيم  )0.01( مشاريع التغيري والدرجة الكلية للمحور مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى
وهو ما يعكس  )0.963و  0.745( معامالت اإلرتباط مجيعها موجبة ، وهي ترتاوح بني

   .اراتالتجانس الداخلي بني العب

لدرجة الكلية للمحور): 11جدول رقم (   معامالت إرتباط بريسون لعبارات احملور الثالث 

  

  معامل اإلرتباط  رقم العبارة

29  0.847**  

30  0.909**  

31  0.969**  

32  0.885**  

33  0.907**  

34  0.817**  

35  0.969**  

36  0.817**  

37  0.919**  

38  0.919**  

39  0.958**  

40  0.891**  

41  0.914**  

42  0.917**  

43  0.919**  

ا دالة عند  **يالحظ                           0.01أ
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أن معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات احملور الثاين اليت  ) 11( يتضح من اجلدول رقم
العاملني حنو خمتلف اإلجراءات و السياسات املعتمدة من قبل املؤسسة يف إطار  تعرب عن إجتاهات

و أن قيم  )0.01( عملية تنفيذ املشروع والدرجة الكلية للمحور مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى
وهو ما يعكس  )0.969و  0.817( معامالت اإلرتباط مجيعها موجبة ، وهي ترتاوح بني

  . العباراتالتجانس الداخلي بني 

لدرجة الكلية للمحور ): 12جدول رقم (   معامالت إرتباط بريسون لعبارات احملور الرابع 
  

  معامل اإلرتباط  رقم العبارة

44  0.951**  

45  0.921**  

46  0.915**  

47  0.969**  

48  0.946**  

49  0.921**  

50  0.915**  

51  0.914**  

52  0.881**  

53  0.739**  

54  0.912**  

55  0.914**  

56  0.951**  

57  0.881**  

58  0.914** 
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59  0.969** 

60  0.981** 

61  0.981** 

62  0.981** 

ا دالة عند  **يالحظ                       0.01أ
  

بني كل عبارة من عبارات احملور الثاين اليت  أن معامالت اإلرتباط )12(  يتضح من اجلدول رقم
تعرب عن إجتاهات العاملني حنو خمتلف اإلجراءات و السياسات املعتمدة من قبل املؤسسة يف إطار 

و أن قيم  )0.01( عملية تنفيذ املشروع والدرجة الكلية للمحور مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى
وهو ما يعكس  )0.981و  0.739( رتاوح بنيمعامالت اإلرتباط مجيعها موجبة ، وهي ت

  . التجانس الداخلي بني العبارات

  

  معامالت اإلرتباط بني كل حمور من حماور اإلستبيان والدرجة الكلية لإلستبيان): 13جدول رقم (
  

 sig  معامل اإلرتباط  حماور اإلستبيان
  0.000  **0.978  احملور األول

  0.000     **0.995  احملور الثاين

  0.000  **0.992  احملور الثالث

  0.000  **0.994  احملور الرابع

ا دالة عند  **يالحظ                      0.01أ

  

داللة إحصائية  اور اإلستبيان مرتبطة إرتباطا ذاأن مجيع حم ) 13( يتضح من اجلدول السابق رقم
اإلرتباط لفقرات اإلستبيان مع الدرجة الكلية لإلستبيان، وهو ما يظهر من خالل إستعراض معامل 

وهو ما يعكس قوة معامل اإلرتباط بني احملاور والدرجة الكلية ،  0.995 و 0.978  احملصور بني
 . لإلستبيان
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  :ثبات أداة الدراسة-4-2-3

ت أفــراد العينــة ســتكون واحــدة تقريبــا إذا تكــرر تطبيقهــا علــى  لثبــات التأكــد مــن أن إجــا يقصــد 
م ، ويف هذا الصـدد هنـاك عـدة طـرق لقيـاس الثبـات ، منهـا اعتمـاد طريقـة االتسـاق  األشخاص ذا

الـــداخلي أو التجـــانس الـــداخلي، وتعتمـــد هـــذه الفكـــرة علـــى مـــدى إرتبـــاط البنـــود أو العبـــارات مـــع 
بعضها البعض، و كذا ارتباط كل فقرة أو حمـور مـع االسـتبيان ككـل، و هـو مـا يسـمى عـادة معامـل 

ســـتخدام معادلـــة ألفـــا كرونبــاخألفــا كرونبـــاخ، وألجـــل ذلـــك  علـــى العينـــة اإلســـتطالعية ، )α( نقــوم 
  .احملددة مسبقا عند قياس صدق اإلستمارة

يعــين ثبــات أداة الدراســة التأكــد مــن أن اإلجابــة ســتكون واحــدة تقريبــا ، إذا تكــرر تطبيقهــا  كمــا 
ســـتخدام معادلـــة ألفـــا كرونبـــاخ (  علـــى العينـــة ) αعلـــى نفـــس األشـــخاص ، وألجـــل ذلـــك نقـــوم 

  .اإلستطالعية احملددة مسبقا يف قياس الصدق

  معامالت الثبات حملاور اإلستبيان ): 14جدول رقم (
  

  ثبات احملور  عدد العبارات  حماور اإلستبانة

  0.990  14  احملور األول

  0.986  14  احملور الثاين

  0.984  14  احملور الثالث

  0.989  20  احملور الرابع

  0.996  62  معامل الثبات العام

      

 )0.99( أن معامل الثبات العام لإلستبيان عال جدا ، حيث بلغ )14( يتضح من اجلدول رقم
وهو ما يدل على أن اإلستبيان تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ميكن اإلعتماد عليها يف التطبيق 

  .امليداين للدراسة
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يوضح اجلدول معامالت الثبات حملاور اإلستبيانة األربع ، ويتضح من قيمة ألفا كرونباخ للمحور 
وهي قيمة عالية، وهذا يؤكد ثبات هذا احملور، وإمكانية اإلعتماد على نتائجه  )0.99( األول

وهي ، )0.98( واإلستفادة منها يف التفسري واملناقشة، كما تدل قيمة ألفا كرونباخ للمحور الثاين
  .قيمة عالية جدا مما يؤكد ثبات هذا احملور أيضا

  

  :أســاليب املعاجلة اإلحصائية -5
  

مج احلزمـــة اإلحصـــائية يف حماولـــة اإلجابـــة علـــى تســـاؤالت  )SPSS( فضـــل الباحـــث اســـتخدام بـــر
ت الــيت تضــمنتها إحصــائيا، و ذلـك رحبــا للوقــت وســعيا لتحقيــق أكــرب قــدر  الدراسـة و ملعاجلــة البيــا

  :ملعاجلة اإلحصائية النقاط التاليةاممكن من الدقة يف وصف الظاهرة و تفسريها، و قد تضمنت 
ـــة .1 جمتمــع الدراســة للمتغــريات : و ذلــك لوصــف خصــائص أفــراد التكــرارات والنســب املئوي

ت أفراده حنو حماور الدراسة  .الوظيفية و حتديد استجا

لنسـبة للمحـور التابعـة احلسابــي الوسط .2 : ملعرفـة متوسـط كـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبيان 
 له.

  
 

ت أفراد جمتمع الدراسة جتاه حماورها.املعيـاري اإلحنراف .3  : لتحديد درجة التشتت الستجا
و ذلك للوقوف على الصدق بني كل عبـارة    -سونبري  – االرتباط معامل كما استخدم .4

 ي إليه و هو ما يقصد به الصدق البنائي.مكلية للمحور الذي تنتالو بني الدرجة 
: حلساب معامالت ثبات أداة الدراسة، و معامل ثبات كل حمور من   اخمعامل الفـاكرونب .5

 حماورها.
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  :الدميغرافية تحسب املتغرياتوزيع أفراد العينة  -9

 

  

     

  

  

  

  

  

 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس :)16شكل رقم(                       

  

  

من  ℅73.3 أي نسبة،  88 أن جمموع الذكور لعينة الدراسة هو يالحظ من اجلدول السابق
ث فهو وهذا التباين يعود رمبا لطبيعة النشاط  ℅26.7 بنسبة 32 جمموع أفراد العينة،أما اإل

داخل املؤسسة، و هو ماسيظهر الحقا يف طبيعة النشاط ، و الذي يغلب عليه املنفذون، و هو 
ث   .اختصاص ال يستهوي كثريا اإل

  )℅ ( النسبــة  التكـــرار  الجنــس

  73.3  88  ذكــور

  26.7  32  إنــاث

( جدول رقم 15 جنسال : توزيع أفراد العينية حسب متغير )  
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 السنتوزيع أفراد العينة حسب متغري  :)18شكل رقم(                     

إىل  25( يالحظ من اجلدول السابق أن الفئة اليت تضم أكرب عدد من أفراد العينة ، هي فئة من
 45و بعدها فئة األشخاص البالغني ، فرد 33بـ )45 إىل أقل 35( فرد  مث فئة 45بـ )35 أقل من

و هو ما يعكس نوع من التوازن يف ، سنة 25 و يف األخري األفراد البالغني أقل من،  سنة فأكثر
  .متثيل خمتلف شرائح األعمار على جمتمع الدراسة

 الســن التكــرار )℅ ( ةنسبـال

 25أقل من  17 14.2

 35إلى أقل من  25 45 37.5

 45إلى أقل من  35 33 27.5

 فأكـثر 45 25 20.8

17جدول رقم  لسنمتغير ا: توزيع أفراد العينية حسب   
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 املستوى العلميتوزيع أفراد العينة حسب متغري  :)20شكل رقم(                      

فرد  63 أن عدد أفراد العينة من ذوي املستوى اجلامعي بلغ : 01 يظهر لنا من خالل اجلدول رقم
األفراد العلمي، الذي سيؤثر حتما على نتائج الدراسة. ليأيت و هي نسبة عالية تعكس مستوى 

نوي فأقل برقم و هم غي الغالب يشكلون العمال ،  23 من بعدهم األفراد احلاصلني على 
كالور بـ شخص  و يف األخري أصحاب  18املقتدرين داخل ورشات العمل، فذوي مستوى 

    .مقارنة بكثري من مؤسساتنا الوطنيةو هو رقم مهم ، فرد 16الدراسات العليا بـ

  

  

 املؤهل العلمي التكــرار )℅ ( ـةنسبال

 األكثر نـوي على 23 19.2

 كـالــوريــا 18 15.0

 جـــامعـــي 63 52.5

 دراسات عليـــا 16 13.3

19جدول رقم  ي: توزيع أفراد العينية حسب المؤهل العلم  
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 األقدميةتوزيع أفراد العينة حسب متغري  :)22شكل رقم(                         

ملؤسسة مابني   52 سنة أكرب نسبة من أفراد العينيـة بعدد 25 و 15 ميثل األفراد الذين يعملون 

ن مرتبة ذوي األقدمية ما بني ةونسبة  غري بعيد  سنة و مها الشرحيتان الثمان  15 إىل 5 يف 
نسبة  25 غالبا ما تؤثر على نتائج الدراسة بقدر حجمها داخل العينية و من مث ذوي األقدمية من

  .سنوات 5 فردا يعملون يف املؤسسة من 13 و أخريا،  18بـ

 األقدميــة التكــرار )℅ ( ـةنسبال

 سنوات 5أقل من  13 10.8

 15إىل أقل من 5من  37 30.8

 25إىل أقل من  15من  52 43.3

 فأكثـــــر 25 18 15.0

21جدول رقم  دمية: توزيع أفراد العينية حسب متغير األق  
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  طبيعة النشاطتوزيع أفراد العينة حسب  :)24شكل رقم(                          

يالحظ من اجلدول التقارب الكبري بني فئيت اإلداريني و املنفذين، و هو توازن يعطي رمبا الحقا 
  .لنتائج الدراسة أكثر مصداقيــة

 

 طبيعة النشاط التكــرار )℅ ( ةنسبـال

 إداري 78 65

 منــفـذ 42 35

23جدول رقم  شاط: توزيع أفراد العينية حسب طبيعة الن  
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 عرض النتائج وحتليلها: -1
يتم من خالل هذا الفصل إلقاء الضوء بشكل مفصل على نتائج الدراسة اليت أجريت على عمال 

، مث حتليلها على ضوء النتائج املتحصل عليها بعد اإلنتهاء من  alverاملؤسسة الوطنية للزجاج 
ت الشخصية ألفراد عينة  الدراسة.عن طريق إستبيان مكون من جزئني: األول يتضمن البيا

  الدراسة.
م حنو أهداف  أما اجلزء الثاين من اإلستبيان فيشمل أربع حماور، األول عن موقف العاملني وإجتاها

  مشروع التغيري الذي تتبناه املؤسسة.
ت والقدرات اليت متتلكها املؤسسة يف سبيل إجناز أما الثاين فهو عن اجتاهات العمال حنو اإل مكا

  خمتلف املشاريع.
أما الثالث فهو عن اجتاهات العمال حنو خمتلف اإلجراءات واخلطوات املعتمدة من قبل املؤسسة 

  أثناء عملية تنفيذ املشروع.
  أما الرابع فهو عن إجتاهات العمال حنو خمتلف معايري قياس الفعالية التنظيمية.

ت والنتائج للتعرف على خصائص عينة الدراسة، ولإلجابة على هذه و  يتم استعراض البيا
  التساؤالت من خالل حماور اإلستبيان.

  : عرض النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة - 1-1
ستخدام معامل ارتباط بريسون لقياس العالقات والتكرارات  الختبار الفرضيات قام الباحث 

 ئوية لكل بعد من األبعاد، كما يوضح اجلدول التايل:واملتوسطات والنسب امل

توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني اجتاهــات أفــراد التنظــيم حنــو الفرضــية األوىل :   - أ
  أهداف مشروع التغيري ، وقدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية املطلوبة.
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  اإلرتباط): املتوسطات واإلحنراف املعياري ومعامل 25جدول رقم (

  للبعد األول من اإلستبيان

ـم
ـ
رق

ـ
ـ
ال

  

  

  عبـارات البعد األول
اجتاهات أفراد التنظيم حنو  أهداف 

  مشروع التغيري

  

  إجــــــابــــــات األفــــــراد

ـط
سـ

تو
الم

 
بي

سا
لح

ا
  

ف
ـرا

نح
اإل

 
ري

عیا
الم

  

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
غير 
  متأكد

  
غير 
  موافق

  
غير 

موافق 
  بشدة

  
01  

لك ثقة كافية يف القائمني على مشروع التغبري 
م و موضوعيتهم.   يف قدر

  03  10  33  32  42  ت
3,83  1.079 

٪  34.7  26.4  27.3  8.3  2.5  

  
02  

رؤية و رسالة و أهداف املؤسسة واضحة 
  لكل العاملني فيها

  12  19  18  31  40  ت

3,57  1.358 
٪  33.1  25.6  14.9  15.7  9.9  

  
03  

اإلجراءات املتخذة ،وكذا مت توضيح 
املستجدات فيما خيص املهام و النشاطات و 

  الواجبات املطلوبة

  7  19  11  43  40  ت
3,75  1.238 

٪  33.1  35.5  9.1  15.7  5.8  

  
04  

ملؤسسة  أهداف خمتلف املصاحل و األقسام 
ا   موضحة لكل العاملني 

  11  19  13  40  37  ت
3,61  1.318  

٪  30.6  33.1  10.7  15.7  9.1  

  
05  

مت تطوير اللوائح واألنظمة اليت حتكم شؤون 
شراك املعنيني من  العاملني و أسلوب العمل 

ت   خمتلف املستو

  8  22  10  38  42  ت

3,70  1.300  

٪  34.7  31.7  8.3  18.2  6.6  

  
06  

مت وضع و حتديد خمتلف األهداف مبشاركة 
ملؤسسة   أغلب العاملني 

  7  8  4  54  47  ت
4,05  
  1.107  

٪  38.8  44.6  3.3  6.6  
  
5.8 
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07  
  
  

األهداف املسطرة معقولة قابلة للتحقيق و 
  التنفيذ

  3  8  12  47  50  ت
4,11  
  1.002  

٪  41.3  38.8  9.9  6.6  2.5  

  
08  

خذ املؤسسة بعني االعتبار متطلبات 
ا  العاملني فيها،عند تنفيذها ملختلف سياسا

  وأهدافها

  7  17  8  48  40  ت

3,81  1.211  

٪  33.1  39.7  6.6  14.0  5.8  

  
09  

هناك تقارب و تكامل بني األهداف العامة 
  للمؤسسة، واألهداف الشخصية ألفرادها

  6  16  19  38  41  ت

3,77  1.200  

٪  33.9  31.4  15.7  13.2  5.0  

  
10  

خذ بعني اإلعتبار أهدافك  مشروع التغيري 
  اخلاصة

  4  11  19  41  45  ت
3,93  
  1.098  

٪  37.2  33.9  15.7  9.1  3.3  

  
11  

لتطوير التنظيمي  أسهمت اجلهات املختصة 
  بتوضيح خططها وآليات عملها للعاملني

  7  12  9  47  45  ت
3,93  
  1.175  

٪  37.2  38.8  7.4  9.9  5.8  

  
12  
  

يشارك العاملني بصورة فعالة يف تنفيذ و 
  حتقيق أهداف التغيري

  5  15  8  44  48  ت
3,96  
  1.162  

٪  39.7  36.4  6.6  12.4  4.1  

  
13  

يوجد تشجيع دائم للعاملني لتقدمي أفكارهم و 
م اجتاه مشروع التغيري   التعبري عن مقرتحا

  7  12  8  47  46  ت
3,94  
  1.176  

٪  38.0  38.8  6.6  9.9  5.8  

  
  
14  

  كانت املؤسسة حباجة إىل مشاريع تطوير
  9  9  9  48  45  ت

3,93  1.196  ٪  
37.2  39.7  7.4  7.4  7.4  
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من أفراد عينة الدراسة هلـم ثقـة كافيـة يف القـائمني علـى  ٪61.10يف العبارة األوىل يتبني أن  -
م وموضـوعيتهم، بينمــا جنـد أن  مـنهم غــري مـوافقني علــى  ٪10.80مشـروع التغيـري، يف قــدر

  1.079يف حني أن إحنرافها املعياري كان  3,83ذلك ، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مـــن عينــــة الدراســــة يـــرون أن رؤيــــة و رســــالة و أهــــداف  ٪58.70العبـــارة الثانيــــة يظهــــر أن  -

يـــرون غـــري ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪25.60املؤسســـة واضـــحة لكـــل العـــاملني فيهـــا، يف حـــني أن 
  1.358واإلحنراف املعياري  3,57املتوسط احلسايب للعبارة 

مـن العينـة يـرون أنـه مت توضـيح اإلجـراءات املتخـذة ،وكـذا  ٪68.60العبارة الثالثة يظهـر أن  -
 ٪21.50املســتجدات فيمــا خيــص املهــام و النشــاطات و الواجبــات املطلوبــة، يف حــني أن 

 1.238واإلحنراف املعياري  3,75يعتقدون غري ذلك ، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مـــن أفــراد العينـــة يعتقــدون أن أهـــداف خمتلــف املصـــاحل و  ٪63,70العبــارة الرابعـــة تبــني أن  -

ـــا، يف حـــني أن  ملؤسســـة موضـــحة لكـــل العـــاملني  ال يوافقـــون علـــى   ٪24.80األقســـام 
 1.318واحنراف معياري  3,61ذلك وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة 

اللـوائح واألنظمـة  من عينة الدراسـة يـرون أنـه مت تطـوير ٪ 66.40العبارة اخلامسة تظهر أن  -
ت، يف حـني  شراك املعنيني من خمتلف املسـتو اليت حتكم شؤون العاملني و أسلوب العمل 

، واإلحنــراف 3,70يعتقــدون غــري ذلــك ، وقــد بلــغ املتوســط احلســايب للعبــارة  ٪24.80أن 
 1.30املعياري 

يــــد خمتلــــف مــــن أفــــراد العينــــة يــــرون أنــــه مت وضــــع و حتد ٪83.4العبــــارة السادســــة تبــــني أن  -
ملؤسسـة، و يعتقـدون غـري ذلـك ، أمـا املتوسـط  ٪12.4األهـداف مبشـاركة أغلـب العـاملني 

 1.107وإحنرافها املعياري  4.11احلسايب للعبارة فبلغ 
من أفراد العينة يرون أن األهداف املسطرة معقولـة قابلـة  ٪80.10العبارة السابعة تبني أن   -

 4.11غــــري ذلــــك، وقــــد بلــــغ املتوســــط احلســــايب يعتقــــدون  ٪9.10للتحقيــــق و التنفيــــذ و 
 1.002واإلحنراف املعياري 

ـــارة الثامنـــة تبـــني أن  - خـــذ بعـــني االعتبـــار  ٪72.8العب ـــة يـــرون أن املؤسســـة  مـــن أفـــراد العين
ا وأهدافها يف حني أن  يـرون  ٪19.8متطلبات العاملني فيها،عند تنفيذها ملختلف سياسا

 1.211واإلحنراف املعياري  3.81للعبارة غري ذلك وقد بلغ املتوسط احلسايب 
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مــــن أفــــراد العينـــة يــــرون أن هنــــاك تقـــارب و تكامــــل بــــني  ٪65.3العبـــارة التاســــعة تبـــني أن  -
يعتقدون غري  ٪18.2األهداف العامة للمؤسسة، واألهداف الشخصية ألفرادها، يف حني 

  1.20قد بلغ أما اإلحنراف املعياري ف 3.77ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
خـذ بعـني اإلعتبـار  ٪71.10العبارة العاشرة تبني أن  - من أفراد العينـة يـرون مشـروع التغيـري 

ال يوافقــون علـى ذلــك، وقـد بلــغ املتوسـط احلســايب  ٪12.40أهـدافهم اخلاصــة يف حـني أن 
 1.098أما اإلحنراف املعياري فقد بلغ  3.93للعبارة 

لتطــوير مــ ٪66العبــارة احلاديــة عشــر تظهــر أن  - ن أفــراد العينــة يــرون أن اجلهــات املختصــة 
ــــات عملهــــا للعــــاملني، يف حــــني أن  ال  ٪15.70التنظيمــــي قامــــت بتوضــــيح خططهــــا وآلي

أمــا اإلحنــراف املعيــاري فقــد  3.93يوافقـون علــى ذلــك ، وقــد بلــغ املتوســط املتوســط للعبــارة 
  1.175بلغ 

مـن أفـراد العينـة يـرون أن العـاملني يشـاركون بصـورة  ٪76.10العبارة الثانيـة عشـر تظهـر أن  -
ال يوافقــون علــى ذلــك، وقــد  ٪16.5فعالــة يف تنفيــذ و حتقيــق أهــداف التغيــري يف حــني أن 

 1.162، واإلحنرايف املعياري  3.96بلغ املتوسط احلسايب 
املني من أفراد العينة يرون أنه يوجد تشـجيع دائـم للعـ ٪76.8العبارة الثالثة عشر تظهر أن  -

ــــري يف حــــني أن  م اجتــــاه مشــــروع التغي ال  ٪15.7لتقــــدمي أفكــــارهم و التعبــــري عــــن مقرتحــــا
أما اإلحنراف املعياري فقد بلغ  3.94يوافقون على ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

1.176 
يوافقـــون أن املؤسســـة كانـــت حباجـــة إىل مشـــاريع    ٪76.9العبـــارة الرابعـــة عشـــر تظهـــر أن  -

  3.93ال يوافقــون علــى ذلــك، وقــد بلــغ املتوســط احلســايب للعبــارة  ٪14.8يف حــني تطــوير 
       1.196أما اإلحنرايف املعياري فبلغ  

  الفرضية الثانية :  -ب
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اجتاهات العمال حنو حجم اإلمكانيات والوسائل 

ا على حتقيق الفعالية  اليت توفرها املؤسسة ألجل الوصول إىل خمتلف األهداف املسطرة ، وقدر
  املطلوبة.
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  املتوسطات واإلحنراف املعياري ومعامل اإلرتباط): 26(جدول رقم 

  للبعد الثاين من اإلستبيان

ـم
ـ
رق

ـ
ـ
ال

 

  عبـارات البعد الثاين
ت والقدرات  اإلمكا

اليت  متتلكها املؤسسة يف 
سبيل اجناز خمتلف 

  مشاريع التغيري

  

  إجــــــابــــــات األفــــــراد

ـط
سـ

تو
الم

 
بي

سا
لح

ا
  

ف
ـرا

نح
اإل

 
ري

عیا
الم

  

موافق 
  بشدة

  موافق
غير 
  متأكد

  غير
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

متتلك املؤسسة موارد بشرية مؤهلة   15
  لتنفيذ خمتلف مشاريع التغيري

  3,75  5  11  28  41  35  ت
  1.102  

٪  28.9  33.9  23.1  9.1  4.1  
  
16  

ملؤسسة إدراك كاف  لدى العاملني 
  حملتوى مشروع التطوير

  3,84  5  18  7  51  39  ت
  1.160  

٪  32.2  42.1  5.8  14.9  4.1  
  
17  

توفر املؤسسة حوافز معنوية و مادية 
  مشجعة على املشاركة يف التطوير

  3,93  3  10  18  51  38  ت
  1.014  

٪  31.4  42.1  14.9  8.3  2.5  
  
18  

على املوارد املالية و تتوفر املؤسسة 
اإلمكانيات الكافية لتحقيق أهدافها 

  املسطرة

  4  7  25  46  38  ت
3,89  
  1.027  

٪  31.4  38.0  20.7  5.8  3.3  

  
19  

التنظيم احلايل قادر على إستعاب 
  متطلبات وآليات التطوير التنظيمي

  3,74  4  16  22  43  35  ت
  1.119  

٪  28.9  35.5  18.2  13.2 3.3  
  
20  

خمتلف األساليب و السياسات املتبعة 
  مناسبة لتحقيق النتائج املرجوة

  3,71  8  19  8  50  35  ت
  1.233  

٪  28.9  41.3  6.6  15.7  6.6  
  
21  
  
  

هناك تناسق و مالئمة بني 
اإلجراءات و السياسات املعتمدة 

  وبيئة املنظمة

  7  22  12  44  35  ت
3,65  
  1.241  

٪  28.9  36.4  9.9  18.2  5.8  

  
22  

تتحسن العالقة بني الرؤساء و 
املرؤوسني بشكل واضح مع اخنفاض 

  صراعات العمل

  3  19  16  47  35  ت
3,77  
  1.113  

٪  28.9  38.8  13.2  15.7  2.5  

  
23  

تتوفر املؤسسة على معدات وآالت 
ت  حديثة تسهم يف رفع مستو

  األداء

  3,89  3  9  22  50  36  ت
  1.002  

٪  29.8  41.3  18.2  7.4  2.5  

  
24  

تتوفر املؤسسة على أجهزة اتصال 
  فعال لتبادل املعلومات

  3,87  3  11  23  45  38  ت
  1.045  

٪  31.4  37.2  19.0  9.1  2.5  
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من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن املؤسسة  ٪62.8يف العبارة اخلامسة عشر يتبني أن  -
مـنهم غـري  ٪13.2متتلك موارد بشرية مؤهلـة لتنفيـذ خمتلـف مشـاريع التغيـري ، بينمـا جنـد أن 

يف حـني أن إحنرافهـا املعيـاري   3.75موافقني على ذلك ، وقد بلغ املتوسط احلسـايب للعبـارة 
 1.102كان 

مـن أفـراد عينـة الدراسـة يـرون أن لـدى العـاملني  ٪74.3يف العبارة السادسة عشـر يتبـني أن  -
ني علـى منهم غـري مـوافق ٪19ملؤسسة إدراك كاف حملتوى مشروع التطوير ، بينما جند أن 

  1.160يف حني أن إحنرافها املعياري كان  3.84ذلك ، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مــن أفـراد عينــة الدراســة يــرون أن املؤسســة تتــوفر  ٪73.5يف العبـارة الســابعة عشــر يتبــني أن  -

 ٪10.8علـــى حـــوافز معنويـــة و ماديـــة مشـــجعة علـــى املشـــاركة يف التطـــوير ، بينمـــا جنـــد أن 

يف حــــني أن  3.93وافقني علــــى ذلــــك ، وقــــد بلــــغ املتوســــط احلســــايب للعبــــارة مــــنهم غــــري مــــ
  1.014إحنرافها املعياري كان 

مـن أفـراد عينـة الدراسـة يـرون أن املؤسسـة تتـوفر  ٪69.40يف العبـارة الثامنـة عشـر يتبـني أن  -
 ٪9.10على املوارد املالية و اإلمكانيـات الكافيـة لتحقيـق أهـدافها املسـطرة ، بينمـا جنـد أن 

يف حــــني أن  3.89مــــنهم غــــري مــــوافقني علــــى ذلــــك ، وقــــد بلــــغ املتوســــط احلســــايب للعبــــارة 
  1.027إحنرافها املعياري كان 

  
25  

لتطوير  أسهمت اجلهات املختصة 
التنظيمي بتوضيح خططها وآليات 

  عملها للعاملني

  3,79  4  14  21  45  36  ت
  1.099  

٪  29.8  37.2  17.4  11.6  3.3  
  
26  
  

تعتمد املؤسسة يف خمتلف مراحل 
  اإلنتاج على تكنولوجيا متطورة

  4,09  /  15  4  56  45  ت
  0.953  

٪  37.2  46.3  3.3  12.4  /  
  
27  

متتلك املؤسسة حميطا فيزيقيا مالئما 
  لطبيعة نشاطها

  3,94  5  6  20  49  40  ت
  1.040  

٪  33.1  40.5  16.5  5.0  4.1  
  
  
28  

وقاية  متتلك املؤسسة إجراءات
  وسالمة مناسبة لطبيعة النشاط

  3  12  20  45  40  ت
3,89  1.060  

٪  33.1  37.2  16.5  9.9  2.5  
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مـن أفـراد عينـة الدراسـة يـرون أن التنظـيم احلـايل  ٪64.40يف العبارة التاسعة عشر يتبني أن  -
مــنهم  ٪16.50قــادر علــى إســتعاب متطلبــات وآليــات التطــوير التنظيمــي ، بينمــا جنــد أن 

يف حـــني أن إحنرافهـــا  3.74غــري مـــوافقني علـــى ذلـــك ، وقـــد بلـــغ املتوســـط احلســـايب للعبـــارة 
 1.119املعياري كان 

مــــــن أفــــــراد العينــــــة يــــــرون يف خمتلــــــف األســــــاليب و  ٪70.20العبــــــارة العشــــــرون تظهــــــر أن  -
ــــا كانـــت مناســــبة لتحقيـــق النتـــائج املرجــــوة بيـــنم ال يوافــــق علـــى ذلــــك  السياســـات املتبعـــة أ

 1.233بينما بلغ اإلحنراف املعياري  3.71، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة  22.30٪
ـــة يـــرون أن هنـــاك تناســـق و  ٪65.30العبـــارة الواحـــدة والعشـــرون تظهـــر أن  - مـــن أفـــراد العين

يعارضـون  ٪24مالئمة بني اإلجراءات و السياسات املعتمدة وبيئة املنظمـة ، بينمـا جنـد أن 
 1.241وإحنرافها املعياري  3.65توسط احلسايب للعبارة ذلك، وقد بلغ امل

من أفراد العينة يرون أن العالقة بـني الرؤسـاء و  ٪67.70العبارة الثانية والعشرون تظهر أن  -
 ٪18.20املرؤوســني تتحســن بشــكل واضــح مــع اخنفــاض صــراعات العمــل ، بينمــا جنــد أن 

 1.113وإحنرافها املعياري  3.77يعارضون ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مــن أفــراد العينــة يــرون أن املؤسســة تتــوفر علــى  ٪71.10العبــارة الثالثــة والعشــرون تظهــر أن  -

ت األداء ، بينمــا جنــد أن  يعارضــون  ٪9.90معــدات وآالت حديثــة تســهم يف رفــع مســتو
 1.002وإحنرافها املعياري  3.89ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

مــن أفـراد العينــة يــرون أن املؤسســة تتــوفر علــى  ٪68.60ة الرابعــة والعشــرون تظهــر أن العبـار  -
يعارضـون ذلـك، وقـد بلــغ  ٪11.60أجهـزة اتصـال فعـال لتبـادل املعلومـات ، بينمـا جنـد أن 

 1.045وإحنرافها املعياري  3.87املتوسط احلسايب للعبارة 
ــــرون أن اجلهــــات املختصــــة  ٪67العبــــارة اخلامســــة والعشــــرون تظهــــر أن  - مــــن أفــــراد العينــــة ي

لتطـــوير التنظيمـــي أســــهمت بتوضـــيح خططهــــا وآليـــات عملهـــا للعــــاملني ، بينمـــا جنــــد أن 
وإحنرافهـــا املعيـــاري  3.79يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ املتوســـط احلســـايب للعبـــارة  14.90٪
1.099 

أن املؤسسـة تعتمـد يف من أفـراد العينـة يـرون  ٪83.50العبارة السادسة والعشرون تظهر أن  -
يعارضــون ذلــك،  ٪12.40خمتلـف مراحــل اإلنتــاج علــى تكنولوجيــا متطــورة ، بينمــا جنــد أن 

 0.953وإحنرافها املعياري  4.09وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
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ـــة يـــرون أن املؤسســـة متتلـــك  ٪73.60العبـــارة الســـابعة والعشـــرون تظهـــر أن  - مـــن أفـــراد العين
يعارضـــون ذلــــك، وقـــد بلــــغ  ٪9.10لطبيعـــة نشــــاطها بينمـــا جنــــد أن  حميطـــا فيزيقيـــا مالئمــــا

 1.040وإحنرافها املعياري  3.94املتوسط احلسايب للعبارة 
من أفراد العينة يرون أن املؤسسة متتلك حميطا   ٪70.30العبارة الثامنة والعشرون تظهر أن  -

وقــد بلــغ املتوســط يعارضــون ذلــك،  ٪12.40فيزيقيــا مالئمــا لطبيعــة نشــاطها بينمــا جنــد أن 
 1.060وإحنرافها املعياري  3.89احلسايب للعبارة 

 

  الفرضية الثالثة :  -ت
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اجتاهات العمال حنو خمتلف الـربامج واإلسـرتاتيجيات 
املتبعــــة مــــن طــــرف املؤسســــة يف إطــــار إجنــــاح مشــــروع التغيــــري وقــــدرة املؤسســــة علــــى حتقيــــق الفعاليــــة 

 ملطلوبة.ا
 

  : املتوسطات واإلحنراف املعياري ومعامل اإلرتباط)27(جدول رقم 

  للبعد الثالث من اإلستبيان       

ـم
ـ
رق

ـ
ـ
ال

  

  عبـارات البعد الثالث
خمتلف اإلجراءات و اخلطوات املعتمدة من 

  يف إطار إجناح مشروع التغيري قبل املؤسسة

  

  إجــــــابــــــات األفــــــراد

ـط
سـ

تو
الم

 
بي

سا
لح

ا
  

ف
ـرا

نح
اإل

 
ري

عیا
الم

  

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
غير 
  متأكد

  
غير 

  موافـق

  
غير 

موافق 
  بشدة

29  
أصبح املسؤولون و املشرفون أكثر قر من 

  العاملني

  3,81  4  13  18  52  33  ت
  1.063  

٪  27.3  43.0  14.9  10.7  3.3  

30  
تتم عملية التقومي لألداءات بشكل موضوعي 

  وعادل

  4,02  1  14  9  54  42  ت
  0.987  ٪  34.7  44.6  7.4  11.6  0.8  

31  
حترص املؤسسة على مكافأة العاملني على قدر 

  مردودهم املبذول

  3,87  5  14  8  58  35  ت
  1.092  

٪  28.9  47.9  6.6  11.6  4.1  

عداد فرتات تربص   32   0.850  4,09  1  5  17  56  41  تتقوم إدارة املؤسسة 
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وتكوين ألغلب العمال متاشيا مع متطلبات 
  الراهنةالفرتة 

٪  33.9  46.3  14.0  4.1  0.8  
  

33  
إجراءات العمل احلالية أسهل من اإلجراءات 

  القدمية

  1  17  7  66  29  ت
3,88  
  0.966  

٪  24.0  54.5  5.8  14.0  0.8  

34  
تتم عملية اختاذ القرار بصورة المركزية داخل 

  املؤسسة

  6  16  22  53  23  ت
3,59  
  1.096  

٪  19.0  43.8  18.2  13.2  5.0  

35  
ملرونة و  ملؤسسة  تتصف نظم ولوائح العمل 

  التطور

  3,47  12  18  12  58  20  ت
  1.223  

٪  16.5  47.9  9.9  14.9  9.9  

36  
قنوات االتصال بني الرؤساء و املرؤوسني 

الجتاهني   مفتوحة 

  3,71  5  14  21  51  29  ت
  1.088  

٪  24.0  42.1  17.4  11.6  4.1  

37  
مت إلغاء االزدواجية و التكرار يف املهام و 

  األنشطة بني خمتلف أقسام املؤسسة

  3,52  10  18  13  58  21  ت
  1.188  

٪  17.4  47.9  10.7  14.9  8.3  

38  
أصبح هناك اجتماعات دورية بني املسؤولني و 

  العاملني لتبادل خمتلف األفكار و املقرتحات

  3,90  /  20  3  66  31  ت
  0.974  

٪  25.6  54.5  2.5  16.5  0.8  

39  
وجود سهولة يف انسياب االتصاالت بني أفراد 

م   املؤسسة على اختالف مستو

  7  24  8  53  28  ت
3,59  
  1.213  

٪  23.1  43.8  6.6  19.8  5.8  

40  
تتوفر املؤسسة على تنظيم ال مركزي فيما خيص 

  توزيع املسؤوليات و الصالحيات

  3  17  20  55  25  ت
3,68  
  1.037  

٪  20.7  45.5  16.5  14.0  2.5  

41  
هناك تكيف ملحوظ للتنظيم مع املتغريات 

  البيئية املتسارعة

  3  13  27  52  25  ت
3,69  
  1.002  

٪  20.7  43.0  22.3  10.7  2.5  

42  
مت إعادة توزيع املهام وفق املؤهالت والقدرات 

  واملهارات اليت ميتلكها كل عامل

  3,61  6  17  20  52  25  ت
  1.117  

٪  20.7  43.0  16.5  14.0  5.0  

  هناك لقاءات دورية منتظمة مع إدارة املؤسسة  43
  1  21  4  64  30  ت

3,84  1.021  
٪  24.8  52.9  3.3  17.4  0.8  
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مـــــن أفــــراد العينــــة يــــرون أن املســـــؤولون و   ٪70.30العبــــارة التاســــعة والعشــــرون تظهــــر أن  -
يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪14املشـــرفون أصـــبحوا أكثـــر قـــر مـــن العـــاملني بينمـــا جنـــد أن 

 1.063وإحنرافها املعياري  3.81املتوسط احلسايب للعبارة 
مــن أفــراد العينــة يــرون أن عمليــة التقــومي لــألداءات تــتم  ٪79.30العبــارة الثالثــون تظهــر أن  -

ــــك، وقــــد بلــــغ املتوســــط  ٪12.40ضــــوعي وعــــادل بينمــــا جنــــد أن بشــــكل مو  يعارضــــون ذل
 0.987وإحنرافها املعياري  4.02احلسايب للعبارة 

مـــن أفـــراد العينـــة يـــرون أن املؤسســـة  حتـــرص  ٪76.80العبــارة الواحـــدة والثالثـــون تظهـــر أن  -
ذلـك،  يعارضـون ٪15.70على مكافأة العاملني على قدر مـردودهم املبـذول بينمـا جنـد أن 

 1.092وإحنرافها املعياري  3.87وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مــن أفــراد العينــة يــرون أن إدارة املؤسســة تقــوم  ٪80.20العبــارة الثانيــة والثالثــون تظهــر أن  -

عداد فرتات تربص وتكوين ألغلب العمال متاشيا مع متطلبات الفرتة الراهنة بينما جند أن 
ــــارة يعارضــــون ذلــــك، و  4.90٪ وإحنرافهــــا املعيــــاري  4.09قــــد بلــــغ املتوســــط احلســــايب للعب

0.850 
من أفراد العينة يرون أن إجراءات العمـل احلاليـة  ٪78.50العبارة الثالثة والثالثون تظهر أن  -

يعارضــون ذلــك، وقــد بلــغ املتوســط  ٪14.80أســهل مــن اإلجــراءات القدميــة بينمــا جنــد أن 
 0.966املعياري  وإحنرافها 3.88احلسايب للعبارة 

من أفراد العينة يـرون أن عمليـة اختـاذ القـرار تـتم  ٪62.80العبارة الرابعة والثالثون تظهر أن  -
يعارضـون ذلـك، وقـد بلـغ املتوسـط  ٪18.20بصورة المركزية داخـل املؤسسـة بينمـا جنـد أن 

 1.096وإحنرافها املعياري  3.59احلسايب للعبارة 
مــن أفـراد العينــة يـرون أن نظــم ولـوائح العمــل  ٪64.40ر أن العبـارة اخلامسـة والثالثــون تظهـ -

ملرونــــة و التطــــور بينمــــا جنــــد أن  يعارضــــون ذلــــك، وقــــد بلــــغ  ٪24.80ملؤسســــة تتصــــف 
 1.223وإحنرافها املعياري  3.47املتوسط احلسايب للعبارة 
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ال بني من أفراد العينة يرون أن قنوات االتص ٪66.10العبارة السادسة والثالثون تظهر أن  -
الجتـاهني بينمـا جنـد أن  يعارضـون ذلـك، وقـد بلـغ  ٪15.70الرؤساء و املرؤوسـني مفتوحـة 

 1.088وإحنرافها املعياري  3.71املتوسط احلسايب للعبارة 
من أفراد العينة يرون أنه مت إلغاء االزدواجية و  ٪65.30العبارة السابعة والثالثون تظهر أن  -

يعارضـون  ٪23.10بـني خمتلـف أقسـام املؤسسـة بينمـا جنـد أن التكرار يف املهام و األنشـطة 
 1.188وإحنرافها املعياري  3.52ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

مـــــن أفـــــراد العينـــــة يـــــرون أنـــــه أصـــــبح هنـــــاك  ٪80.10العبـــــارة الثامنـــــة والثالثـــــون تظهـــــر أن  -
و املقرتحـات بينمـا جنــد اجتماعـات دوريـة بـني املسـؤولني و العـاملني لتبــادل خمتلـف األفكـار 

وإحنرافهــا املعيــاري  3.90يعارضـون ذلــك، وقــد بلــغ املتوســط احلســايب للعبــارة  ٪17.30أن 
0.974 

من أفراد العينة يوافقون علـى وجـود سـهولة يف  ٪66.90العبارة التاسعة والثالثون تظهر أن  -
م بينمــا جنــد   ٪25.60أن انسـياب االتصــاالت بــني أفــراد املؤسســة علــى اخــتالف مســتو

 1.213وإحنرافها املعياري  3.59يعارضون ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
من أفـراد العينـة يـرون أن املؤسسـة تتـوفر علـى تنظـيم ال  ٪66.20العبارة األربعون تظهر أن  -

يعارضــــون  ٪16.50مركـــزي فيمـــا خيـــص توزيـــع املســـؤوليات و الصـــالحيات بينمـــا جنـــد أن 
 1.037وإحنرافها املعياري  3.68توسط احلسايب للعبارة ذلك، وقد بلغ امل

ــــاك تكيــــف  ٪63.70العبــــارة الواحــــدة واألربعــــون تظهــــر أن  - ــــرون أن هن ــــة ي مــــن أفــــراد العين
يعارضون ذلك، وقـد  ٪13.20ملحوظ للتنظيم مع املتغريات البيئية املتسارعة بينما جند أن 

 1.002املعياري  وإحنرافها 3.69بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مـن أفـراد العينـة يـرون أنـه مت إعـادة توزيـع املهـام  ٪63.70العبارة الثانية واألربعـون تظهـر أن  -

يعارضــون  ٪19وفــق املــؤهالت والقــدرات واملهــارات الــيت ميتلكهــا كــل عامــل بينمــا جنــد أن 
 1.117وإحنرافها املعياري  3.61ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

مــن أفــراد العينـة يــرون أنــه هنـاك لقــاءات دوريــة  ٪77.70الثالثــة واألربعــون تظهـر أن  العبـارة -
يعارضــــون ذلــــك، وقــــد بلــــغ املتوســــط  ٪18.20منتظمــــة مــــع إدارة املؤسســــة بينمــــا جنــــد أن 

 1.021وإحنرافها املعياري  3.84احلسايب للعبارة 
 



           عرض و حتليل و مناقشة النتائج                                                                                   

   

- 173 - 
 

 الفصــل السابع 

  البعد الرابع من اإلستبيان:
 

  راف املعياري ومعامل اإلرتباط: املتوسطات واإلحن)28(جدول رقم 

  للمحور الرابع من اإلستبيان

ـ
ـ
رق

ـ
ـ
ال

  م

  عبـارات املـحور الرابع
اجتاهات العمال حنو خمتلف معايري 

  قياس الفعالية التنظيمية

  

  إجــــــابــــــات األفــــــراد

ـط
سـ

تو
الم

 
بي

سا
لح

ا
  

ف
ـرا

نح
اإل

 
ري

عیا
الم

  

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
غير 
  متأكد

  
غير 
  موافق

  
غير 

موافق 
  بشدة

  
44  

زادت قدرة العاملني على مواجهة أعباء 
  العمل

  3,71  3  13  26  52  26  ت
  1.007  

٪  21.5  43.0  21.5  10.7  2.5  

  
45  

  هناك ارتفاع يف املستوى الفين لألفراد
  3,54  7  23  13  52  25  ت

  1.187  
٪  20.7  43.0  10.7  19.0  5.8  

  
46  

العمال تقلصت معدالت غياب 
وقات  ارتفعت درجة التزام العمال 

  الدوام الرمسي

  6  14  17  55  28  ت
3,71  
  1.103  

٪  23.1  45.5  14.0  11.6  5.0  

  
47  

ارتفعت قدرة العاملني على استخدام 
  التقنيات احلديثة

  3,55  10  18  12  56  24  ت
  1.208  

٪  19.8  46.3  9.9  14.9  8.3  

  
48  

أداء أعماهلم زادت قدرة العاملني يف 
  بدقة وسرعة وأكثر فاعلية

  3,83  1  11  26  51  31  ت
  0.947  

٪  25.6  42.1  21.5  9.1  0.8  

  
49  

إرتفعت رغبة العمال يف اجناز 
  الواجبات و املهام مقارنة مع ما سبق

  3,68  5  20  13  52  30  ت
  1.145  

٪  24.8  43.0  10.7  16.5  4.1  

  
50  
  

زادت قدرة العمال على تحمل 
  المسؤولية

  3,66  6  16  17  55  26  ت
  1.111  

٪  21.5  45.5  14.0  13.2  5.0  

  
51  

مستويات اإلنتاج و جودته في 
  ارتفاع ملحوظ

  3,82  1  22  4  64  29  ت
  1.029  

٪  24.0  52.9  3.3  18.2  0.8  
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52  

انخفضت درجة اإلحساس 
بالملل و الروتين أثناء أداء 

  األعمال

  3,63  4  24  10  57  25  ت
  1.123  

٪  20.7  47.1  8.3  19.8  3.3  

  
53  

أصبحت المؤسسة تمتلك 
محيطا فيزيقيا مالئما ومساعدا 

  على العمل

  3,55  7  17  21  53  22  ت
  1.122  

٪  18.2  43.8  17.4  14.0  5.8  

54  
أصبحت البيئة التنظيمية 
مشجعة ومحفزة للعاملين 

  بالمؤسسة

  3,41  14  17  14  56  19  ت
  1.247  

٪  15.7  46.3  11.6  14.0  11.6  

  
55  
  

تزايد استعداد العاملين 
  للمشاركة في عملية التطوير

  3,82  1  22  4  64  29  ت
  1.029  

٪  24.0  52.9  3.3  18.2  0.8  

56  
ارتفعت الروح المعنوية للعمال 

  بشكل واضح
  3,63  5  13  27  52  23  ت

  1.046  
٪  19.0  43.0  22.3  10.7  4.1  

57  
األعمال بأقل تكلفة يتم انجاز 

  وبأكبر جودة وإتقان
  3,60  7  17  17  55  24  ت

  1.133  
٪  19.8  45.5  14.0  14.0  5.8  

58  
أنت راض عن محيط العمل 

  عموما

  
  4  13  27  51  25  ت

3,67 
  1.032    

٪  10.8  42.1  22.3  10.7  3.3  

59  
عملك يحقق حاجاتك المختلفة، 

  وال رغبة لك في تغييره

  
  3,57  6  14  28  50  22  ت

  1.075  
٪  18.2  41.3  23.3  11.6  5.0  

60  
صار هناك تقارب وتكامل بين 

األهداف العامة للمؤسسة 
  واألهداف الشخصية ألفرادها

  3,53  5  27  10  55  23  ت
  1.159  

٪  19.0  45.5  8.3  22.3  4.1  

61  
صارت قنوات اإلتصال أكثر 
انفتاحا في مختلف اتجاهات 

  السلم التنظيمي

  3,75  1  25  4  63  27  ت
  1.055  

٪  22.3  52.1  3.3  20.7  0.8  

  
62  
  

تعتقد أن المؤسسة أصبحت 
تتمتع بأكبر قدر من التكيف 

مع المتغيرات الداخلية 
  والخارجية

  15  24  10  54  17  ت
3,28  
  1.285  ٪  14.0  44.6  8.3  19.8  12.4  

63  
صارت اللوائح واألنظمة اليت حتكم  -

  شؤون العاملني تتسم بكثري من املرونة
  3,30  14  24  11  54  17  ت

  1.268  
٪  14.0  44.6 9.1 19.8 11.6 

64 

أصبحت إدارة املؤسسة تنظم فرتات  
  تربص وتكوين ألغلب العمال 

  3,29  15  23  11  54  17  ت
  1.279  

٪  14.0  44.6 9.1 19.0 12.4 

  6  14  28  50  22  تعملك حيقق حاجاتك املختلفة، وال  65
3,57  1.075  

٪  18.2  41.3 23.1 11.6 5.0 
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مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أنــه زادت قــدرة  ٪64.50العبــارة الرابعــة واألربعــون تظهــر أن  -
ـــاء العمـــل بينمـــا جنـــد أن  يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪13.20العـــاملني علـــى مواجهـــة أعب

  1.007وإحنرافها املعياري  3.71املتوسط احلسايب للعبارة 
من أفراد العينة يوافقون على أن هناك ارتفـاع  ٪63.70العبارة اخلامسة واألربعون تظهر أن  -

يعارضــــون ذلــــك، وقــــد بلــــغ املتوســــط  ٪24.80يف املســــتوى الفــــين لألفــــراد بينمــــا جنــــد أن 
  1.187حنرافها املعياري وإ 3.54احلسايب للعبارة 

مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أنــه تقلصــت  ٪68.60العبــارة السادســة واألربعــون تظهــر أن  -
يعارضون ذلك، وقد بلغ املتوسـط احلسـايب  ٪16.60معدالت غياب العمال بينما جند أن 

 1.103وإحنرافها املعياري  3.71للعبارة 
مــن أفــراد العينــة يوافقـــون علــى أنــه ارتفعـــت  ٪66.10العبــارة الســابعة واألربعــون تظهـــر أن  -

يعارضــون ذلـــك،  ٪23.20قــدرة العــاملني علـــى اســتخدام التقنيـــات احلديثــة بينمــا جنـــد أن 
 1.208وإحنرافها املعياري  3.55وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

زادت قــدرة  مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أنــه ٪67.70العبـارة الثامنــة واألربعــون تظهــر أن  -
يعارضـون ذلـك،  ٪9.90العاملني يف أداء أعماهلم بدقة وسرعة وأكثر فاعليـة بينمـا جنـد أن 

 1.947وإحنرافها املعياري  3.83وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مــن أفـــراد العينــة يوافقــون علـــى أنــه إرتفعـــت  ٪67.80العبــارة التاســعة واألربعـــون تظهــر أن  -

 ٪20.60لواجبــــات و املهــــام مقارنــــة مــــع مــــا ســــبق بينمــــا جنــــد أن رغبــــة العمــــال يف اجنــــاز ا

  1.145وإحنرافها املعياري  3.68يعارضون ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مـــن أفـــراد العينـــة يوافقـــون علـــى أنـــه ارتفعـــت درجـــة التـــزام  ٪67العبـــارة اخلمســـون تظهـــر أن  -

وقــات الــدوام الرمســي بينمــا جنــد أن  يعارضــون ذلــك، وقــد بلــغ املتوســط  ٪18,20العمــال 
 1.111وإحنرافها املعياري  3.66احلسايب للعبارة 

  رغبة لك يف تغيريه
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من أفراد العينة يوافقون على أنه زادت قـدرة  ٪76.90العبارة الواحدة واخلمسون تظهر أن  -
يعارضون ذلك، وقد بلـغ املتوسـط احلسـايب  ٪19العمال على حتمل املسؤولية بينما جند أن 

 1.029افها املعياري وإحنر  3.82للعبارة 
ت  ٪67.80العبــارة الثانيــة واخلمســون تظهــر أن  - مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن مســتو

يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪23.10اإلنتـــاج و جودتـــه يف ارتفـــاع ملحـــوظ بينمـــا جنـــد أن 
 1.123وإحنرافها املعياري  3.63املتوسط احلسايب للعبارة 

مـن أفـراد العينـة يوافقــون علـى أنـه اخنفضـت درجــة  ٪62أن العبـارة الثالثـة واخلمسـون تظهــر  -
مللل و الروتني أثناء أداء األعمال بينما جند أن  يعارضون ذلك، وقد  ٪19.80اإلحساس 

  1.122وإحنرافها املعياري  3.55بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
نــه ارتفعــت درجــة مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أ ٪62العبــارة الرابعــة واخلمســون تظهــر أن  -

يعارضــون ذلــك، وقــد  ٪25.60االلتــزام و االنضــباط الــوظيفي لــدى العمــال بينمــا جنــد أن 
  1.247وإحنرافها املعياري  3.41بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن املؤسســة  ٪76.90العبــارة اخلامســة واخلمســون تظهــر أن  -
يعارضــون  ٪19أصــبحت متتلــك حميطــا فيزيقيــا مالئمــا ومســاعدا علــى العمــل بينمــا جنــد أن 

 1.029وإحنرافها املعياري  3.82ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
لتنظــيم مـن أفــراد العينـة يوافقـون علــى أن حالـة ا ٪62العبـارة السادسـة واخلمســون تظهـر أن  -

يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪14.80حاليـــا أحســـن ممـــا كـــان عليـــه مـــن قبـــل بينمـــا جنـــد أن 
 1.046وإحنرافها املعياري  3.63املتوسط احلسايب للعبارة 

مــــن أفـــراد العينــــة يوافقــــون علــــى أن البيئــــة  ٪65.30العبـــارة الســــابعة واخلمســــون تظهــــر أن  -
ملؤسســ يعارضــون  ٪19.80ة بينمــا جنــد أن التنظيميــة أصــبحت مشــجعة وحمفــزة للعــاملني 

 1.133وإحنرافها املعياري  3.60ذلك، وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
مــــن أفــــراد العينــــة يوافقــــون علــــى أنــــه تزايــــد  ٪62.90العبــــارة الثامنــــة واخلمســــون تظهــــر أن  -

يعارضـون ذلـك، وقـد بلـغ  ٪14استعداد العاملني للمشاركة يف عملية التطوير بينما جند أن 
 1.032وإحنرافها املعياري  3.67املتوسط احلسايب للعبارة 
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مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أنــه ارتفعــت  ٪59.50العبــارة التاســعة واخلمســون تظهــر أن  -
يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪16.60الـــروح املعنويـــة للعمـــال بشـــكل واضـــح بينمـــا جنـــد أن 

 1.075وإحنرافها املعياري  3.57املتوسط احلسايب للعبارة 
قـل  ٪64.50العبارة الستني تظهر أن  - من أفراد العينة يوافقون على أنه يتم اجناز األعمال 

كــرب جــودة وإتقـــان بينمــا جنــد أن  يعارضــون ذلـــك، وقــد بلــغ املتوســـط  ٪26.40تكلفــة و
 1.59وإحنرافها املعياري  3.53احلسايب للعبارة 

العينـــة راضـــون عـــن حمـــيط العمـــل  مـــن أفـــراد ٪74.40العبـــارة الواحـــدة و الســـتني تظهـــر أن  -
 3.75غـــري راضــــني، وقــــد بلـــغ املتوســــط احلســــايب للعبــــارة  ٪21.50عمومـــا بينمــــا جنــــد أن 

 1.055وإحنرافها املعياري 
مـن أفـراد العينـة يوافقـون علـى أنـه عملهـم حيقـق  ٪58.60العبارة الثانية و الستني تظهر أن  -

م املختلفــة يعارضــون ذلــك، وقــد  ٪32.20مــا جنــد أن وال رغبــة هلــم يف تغيــريه بين، حاجــا
 1.285وإحنرافها املعياري  3.28بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

مـــــن أفــــراد العينــــة يوافقـــــون علــــى أن الـــــوائح  ٪58.60العبــــارة الثالثــــة و الســـــتني تظهــــر أن  -
كثـــر مرونـــة بينمـــا جنـــد أن  يعارضـــون ذلـــك، وقـــد بلـــغ  ٪31.40واألنظمـــة صـــارت تتســـم 

 1.268وإحنرافها املعياري 3.30 للعبارة املتوسط احلسايب
من أفراد العينة يوافقـون علـى أن إدارة املؤسسـة  ٪58.60العبارة الرابعة و الستني تظهر أن  -

يعارضــون ذلــك، وقــد  ٪31.40صــارت تــنظم فــرتات تــربص وتكــوين لعماهلــا بينمــا جنــد أن 
 1.279وإحنرافها املعياري  3.29بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

مـــن أفـــراد العينـــة يوافقـــون علـــى أن عملهـــم  ٪59.50العبـــارة اخلامســـة و الســـتني تظهـــر أن  -
م املختلفــة يعارضـون ذلــك،  ٪16.60وال رغبـة هلــم يف تغيـريه بينمـا جنــد أن ، حيقـق حاجـا

 1.075وإحنرافها املعياري  3.57وقد بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
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  مناقشة النتائج: - 2
  

  التحقق من الفرضيات:
  فرضيات هي : 03تتمثل فرضيات الدراسة يف 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد التنظيم حنو أهداف مشـروع  .1
  التغيري وقدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية املطلوبة.

اإلمكانيـات  توجد عالقة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـني اجتاهـات العمـال حنـو حجـم  .2
ا  والوســـائل الـــيت توفرهـــا املؤسســـة ألجـــل الوصـــول إىل خمتلـــف األهـــداف املســـطرة ، وقـــدر

  على حتقيق الفعالية املطلوبة.
توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اجتاهـــات العمـــال حنـــو خمتلـــف الـــربامج   .3

يـري وقـدرة املؤسســة واإلسـرتاتيجيات املتبعـة مـن طــرف املؤسسـة يف إطـار إجنـاح مشــروع التغ
  على حتقيق الفعالية املطلوبة.

ستخدام معامل ارتباط بريسون    Person Correlationوالختبار الفرضيات قام الباحث 
لقياس العالقات والتكرارات واملتوسطات والنسب املئوية لكل بعد من األبعاد كما هو موضح يف 

 اجلدول التايل:
  

  

 العالقات اإلرتباطية الختبار الفرضيات) : يوضح خمتلف  29جدول رقم (
  

  

  األبعــــــــــــــاد

  اجتاهات العمال حنو خمتلف معايري قياس الفعالية التنظيمية

 الرقم
عدد 

  الفقرات
  معامل اإلرتباط  اإلحنراف املعياري  املتوسط
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01 
اجتاهات أفراد التنظيم حنو قدرة املؤسسة 

  على حتقيق الفعالية املطلوبة
14  3,84  1,157 0,985 

02  
ت  إجتاهات العمال حنو اإلمكا

والقدرات اليت متتلكها املؤسسة يف سبيل 
  اجناز خمتلف مشاريع التغيري

14  3,83  1,113  0,995  

03 
إجتاهات العمال حنو خمتلف اإلجراءات 

و اخلطوات املعتمدة من قبل املؤسسة 
  أثناء عملية تنفيذ املشروع

15  3,75  1,182  0,993  

 
  

  

  الفرضية األول:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد التنظيم حنو أهداف مشروع التغيـري وقـدرة 
  املؤسسة على حتقيق الفعالية املطلوبة.

  

) ، وكما مت 3,84من خالل املتوسط احلسايب للمجال ككل لدى عينة الدراسة ، بلغت قيمته  (
موعة ، فقد كانت مجيعها أكرب من ( ) ، وهذا 3.57عرض املتوسط احلسايب لكل بند من بنود ا

يعرب عن درجات عالية من وجهة نظر العينة ، ويتبني من التحليل أنه توجد عالقة ذات داللة 
 أقل من sig) وأن قيمة 0,991، ومعامل اإلرتياط ( 0.05إحصائية عند مستوى معنوية 

طبيعة ) ، مما يدل على إثبات الفرضية املوجودة ، بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 0.01(
، وهذا يؤكد صحة الفرضية  اجتاهات أفراد التنظيم وقدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية املطلوبة

 .املوجودة
 

  

ري لدى األفراد كلما  من خالل الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة ، تغيب القابلية للتغي
م عن  كانوا مغيبون عن تفاصيل مشروع التغيري وأهدافه، وهو ما اتضح بشكل خاص لدى إجا

ا احلسابية على التوايل (  ; 3.81 ; 4.11السؤال العاشر والثامن والسابع ، فكانت متوسطا
خذ بعني االعتبار أهدافهم اخلاصة كما  4.11 خذ املؤسسة بعني )حني أكدوا مشروع التغيري 



           عرض و حتليل و مناقشة النتائج                                                                                   

   

- 180 - 
 

 الفصــل السابع 

ا وأهدافها كما كان االعتقاد السائد  االعتبار متطلبات العاملني فيها.عند تنفيذها ملختلف سياسا
م عن السؤال السابع أن األهداف املسطرة من طرف القائمني على مشروع التغيري قابلة  يف إجا

تقاد بقابلية حتقيق األهداف يعطي للتحقيق والتنفيذ وهو أمر مهم للغاية يف جممل العملية ، فاالع
  دفعا قو لتنفيذ املشروع واملضي فيه.

ت احملور األول  ، وهو ما يعرب بشكل صريح عن  3.57جتاوزت املتوسطات احلسابية إلجا
م االجيابية فيما خيص مواقفهم وأرائهم حول أهداف املؤسسة وأهدافهم اخلاصة.   اجتاها

  

  الفرضية الثانية:

ذات داللة إحصائية بني حجم اإلمكانيات والوسائل اليت توفرها املؤسسة ألجل  توجد عالقة
ا على حتقيق الفعالية املطلوبة.   الوصول إىل خمتلف األهداف املسطرة ، وقدر

  

) ، وكما مت 3,83من خالل املتوسط احلسايب للمجال ككل لدى عينة الدراسة ، بلغت قيمته  (
موعة ، فقد كانت مجيعها أكرب من (عرض املتوسط احلسايب لكل بند  ) ، وهذا 3.65من بنود ا

يعرب عن درجات عالية من وجهة نظر العينة ، ويتبني من التحليل أنه توجد عالقة ذات داللة 
أقل من  sig) ، وأن قيمة 0,995)، ومعامل اإلرتياط (0.01إحصائية عند مستوى معنوية (

حجم وجودة ، بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني )، مما يدل على إثبات الفرضية امل0.01(
ا على  اإلمكانيات والوسائل اليت توفرها املؤسسة ألجل الوصول إىل خمتلف األهداف املسطرة وقدر

  .، وهذا يؤكد صحة الفرضية املوجودة حتقيق الفعالية املطلوبة
ت أفراد العينة عن أسئلة احملور الثاين اجيابية اىل ح ا كانت إجا د كبري فقد جتاوزت متوسطا

موع  26، وقد احتل السؤال رقم 2.63احلسابية  املرتبة األوىل من حيث املتوسط احلسايب 
ت  حبيث أكد األفراد أن املؤسسة تعتمد يف خمتلف مراحل اإلنتاج على تكنولوجيا   3.38اإلجا

لنسبة لألسئلة رقم ( )، فكل 25- 22-17-27-24-15- 18 - 23متطورة كما هو احلال 
ا احلسابية جتاوزت  ا تؤكد على توفر املؤسسة على 3.77 متوسطا وكلها أسئلة كانت اجيا

ت  ا متتلك موارد مالية وإمكا ت األداء ، كما أ معدات وآالت حديثة تسهم يف رفع مستو
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ا متتلك حميطا  فيزيقيا مالئما مادية وموارد بشرية كافية لتحقيق جممل أهدافها املسطرة ، كما أ
ا تتوفر على تصميما مالئما  لطبيعة نشاطها  وأجهزة اتصال فعال يف تبادل املعلومات كما أ

 لآلالت واألجهزة و أماكن العمل .
ت ، نستخلص إن كل ما تضمنه هذا احملور من عناصر كان له ارتباط  لنظر اىل خمتلف اإلجا و

  خالل األهداف املطلوب تنفيذها.قوي مع نسبة حتقيق الفعالية املطلوبة من 

  

  الفرضية الثالثة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اجتاهات العمال حنو خمتلف الربامج واإلسرتاتيجيات 
املتبعة من طرف املؤسسة يف إطار إجناح مشروع التغيري وقدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية 

  املطلوبة.
  

) ، وكما مت 3,75ككل لدى عينة الدراسة ، بلغت قيمته  (من خالل املتوسط احلسايب للمجال  
موعة ، فقد كانت مجيعها أكرب من ( ) ، وهذا 3.47عرض املتوسط احلسايب لكل بند من بنود ا

يعرب عن درجات عالية من وجهة نظر العينة ، ويتبني من التحليل أنه توجد عالقة ذات داللة 
أقل من  sig) ، وأن قيمة 0,993امل اإلرتياط (، ومع 0.05إحصائية عند مستوى معنوية 

طبيعة ) ، مما يدل على إثبات الفرضية املوجودة ، بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 0.01(
اجتاهات العمال حنو خمتلف الربامج واإلسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسة يف إطار إجناح   

  .، وهذا يؤكد صحة الفرضية املوجودةةوقدرة املؤسسة على حتقيق الفعالية املطلوب
 

كما يف احملور الثاين ، توصلنا إىل نتائج مطابقة له يف احملور الثالث املتضمن أسئلة عن خمتلف 
  اإلجراءات واخلطوات املعتمدة من قبل املؤسسة أثناء عملية تنفيذ املشروع.

ته بـ احتل الرتبة األوىل من حيث املتوسط احلس 32 فنجد أن السؤال رقم موع إجا  4.09ايب 

ا فيما سبق ، وهو تغيري مؤثر يسهل   بوصف إجراءات العمل احلالية أسهل من اليت كان ممول 
  كثريا يف عملية االندماج واالخنراط يف منظومة املشروع.
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لنسبة لألسئلة رقم  جتاوزت ) 43-38-32-41- 40-42-36-34-30(كما هو احلال 
ااملتوسطات احلسابية     3.52 إلجا

أكد أفراد العينة أن هناك اجتماعات منتظمة ودورية  38-43فمن خالل اإلجابة عن السؤالني 
سواء بني العمال وإدارة املؤسسة أو بني العمال أنفسهم، وهو ما يؤثر غالبا يف عملية االتصال ، 

قاءات تعطي حافز اكرب يف مرحلة إذابة اجلليد أو التهيئ للتغيري كما أن هذه االجتماعات  والل
  ألغلب العمال ألجل املشاركة واالخنراط يف مشروع التغيري.

  
قي األسئلة املذكورة سلفا، واليت تدور حول المركزية القرار وإعادة توزيع املهام وفق  كما يف 
مؤهالت والقدرات واملهارات اليت ميتلكها كل عامل ، واليت تناسب ظروف املرحلة، وهو ما مسح 

لضرورة اىل ل تكيف املتسارع مع تتطلبه هذه املرحلة من إعدادات بشرية وتنظيمية وهو ما أدى 
ملرونة والتطور ، وفتحت بشكل كبري  تغيري مقصود يف نظم ولوائح العمل فصارت تتصف 
وملحوظ قنوات االتصال بني لرؤساء واملرؤوسني ، كما مت إلغاء االزدواجية والتكرار يف املهام 

  شطة يف خمتلف أقسام املؤسسة.والن
وهي يف جمملها عناصر مسامهة بشكل كبري يف حتقيق خمتلف األهداف املرجوة من تنفيذ مشروع 

لتايل حتقيق الفعالية املطلوبة.      التغيري ، و



 ا
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غلب جوانب املوضوع النظرية  من دراسة   املنهجيةو اعتماد كافة مراحل  البحث ، بعد اإلملام 
جمموعة  إىللفرضيات الدراسة خلص الباحث  حصائياإلوكذا التحليل ، العينة و متغريات البحث 

دف إىل الرفع من مستوى اإلهتمام مبوضوعي الفعالية والتغيري التنظيمي، هي على  من التوصيات 
  اخلصوص:

أهم املواضيع املؤثرة على العمل التنظيمي   داخل املؤسسة من يعد موضوع التغيري التنظيمي  -
غري متقبل عند كثري من األشخاص  ،واضح األبعاد  سواء كفكرة أو تطبيق و هو بطبيعته غري

نتيجة طبيعة الفرد اليت متيل إىل اإلستقرار و الثبات و عليه حيتاج التغيري التنظيمي إىل التهيئة و 
  .اإلعداد عند الشروع فيه 

جيب أن يكون للعاملني ثقة كبرية يف القائمني على مشروع التغيري من خالل توضيح الرسالة و  -
املؤسسة و توحيد أهداف األفراد الشخصية و أهداف التنظيم و تبسيط جممل العمليات  أهداف

شراكهم يف  التنظيمية و كذا تطوير اللوائح و األنظمة اليت حتكم شؤون العاملني و ذلك 
   .العملية

م يف إعداد مشروع التغيري -    .مشاركة العمال على اختالف مستو
   .عقولة واضحة و قابلة لإلجنازجيب أن تكون أهداف التنظيم م -
  شكل كبري لتحقيق أهدافها منها على اخلصوص :عناصر مساعدة بضرورة توفر املؤسسة على  -

   .ة مؤهلةيموارد بشر       

   .موارد مالية كافية لتحقيق أهدافها      

   .حميط فيزيقي مالئم لطبيعة نشاطها     

   .أجهزة اتصال فعال      



 ا
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   .هياكل عمل مناسبة لطبيعة كل مرحلة من مراحل التغيريأساليب و      

املتابعة و اإلشراف لدرجة تقدم عمليات التطوير و كذا التغيري احلاصل يف أداءات العمال و  -
   .املؤسسة بشكل عام

ت التنظيم من أجل تنسيق و تطبيق مشروع  - ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بني خمتلف مستو
   .التغيري

يد عناصر املقاومة لدى أفراد التنظيم و كذا تعزيز  يخلق مناخ تنظيمي مناسب بتح ىاحلرص عل -
   .كل عوامل النجاح لديه

  حماولة إنتاج وخلق إحساس لدى مجيع أفراد التنظيم بوجود حاجة ملحة للتغيري. -
ا وتوضيحها لدى اجلميع.  -   السعي إىل صياغة رؤية مشرتكة والتعريف 
  أهداف قصرية املدى قابلة للتحقيق.الرتكيز على وضع وحتديد  -
  إرساء ثقافة جديدة مواكبة للظروف الناجتة عن مرحلة الشروع يف التغيري.   -
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صفة مفروضة  مل تتوقف التنظيمات واملؤسسات عن التغيري ، سواء بصفة مقصودة معتمدة أو 
مل التحوالت والتغيريات الطارئة على مستوى بيئتها الداخلية أو اخلارجية ، هي تسعى  استجابة 
يف غالب األحيان إىل تنمية وتطوير وحتسني أداء األفراد واجلماعات واإلدارة يف املنظمة ككل ، 

  لغاية حتقيق أهدافها على اختالفها.

وعلى -  من اجلوانب اإلنسانية والثقافية واملادية فانه يتطلب وعلى اعتبار أن التغيري يشمل كثري
ته ودرجاته الكثري من العوامل الجناحه ، فهو عمل  - تعدد أشكاله وصوره ومهما اختلفت مستو

لدرجة األوىل حتقيق الفعالية التنظيمية املطلوبة  وهي يف  خمطط لغاية معينة على اعتبار انه يقصد 
ا تتخذ صورا ت اإلنتاج احملققة وأحيا أخرى نسب  حد ذا ا احيا مستو متعددة ، فيقصد 

  بلوغ األهداف املسطرة ، وأحيا أخرى درجة تناسق عناصر العملية االنتاجية.

وهو ما جيعل منه عملية معقدة ، تتطلب ختطيطا علميا وتوفري اكرب قدر ممكن من عوامل جناحها 
والدراسات ، فالسعي إىل توحيد رؤية املؤسسة وأهدافها  ، وهو ما وقفت عليه بعض األحباث

لدى مجيع أفرادها ، وكذا تبين سياسات واسرتاتيجيات مناسبة لطبيعة مشروع التغيري  كذلك توفري 
ت املادية والبشرية لتنفيذ املشروع ، كلها عوامل مرتبطة بشكل كبري بنسب  كل اإلمكا

ت حتقيق الفعالية التنظيمية و    هو ما سعى الباحث إىل مالمسته يف دراسته هاته.ومستو
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