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امللخص:
يشهد عصران تغريات هائلة ومتسارعة يف خمتلف
اجملاالت السياسة ،االجتماعية االقتصادية والتكنولوجية،
انعكست سلبا على املؤسسات واإلدارات  ،فأصبحت تواجه
حتدايت كبرية يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية
وحىت يف جمال اخلدمات ،ومن منطلق كون "الثابت الوحيد
هو احلاجة إىل التغيري "جند أن من أهم القضااي احلديثة واليت
تشغل املؤسسات واإلدارات يف الوقت الراهن قضية "
التغيري التنظيمي" كون املؤسسة تتعامل مع ظروف بيئية
تتسم ابلديناميكية وسرعة التغيري وحدته ،كما أن هذه
األخرية قد تكون يف حد ذاهتا مصدرا للتغيري ،يف ظل
اعتبار املؤسسة نظام مفتوح تؤثر وتتأثر وتتفاعل من اجل
ضمان االستقرار والتطور ما حيتم على املؤسسة أو اإلدارة
بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة مواجهة حتدايت التغيري

Abstract
Our era is witnessing tremendous
and rapid changes in the various political,
socio-economic and technological fields,
which have negatively affected institutions
and administrations. They are facing great
challenges in the field of economic and
social development and even in the field of
services, and in view of the fact that "the
only constant is the need for change" Recent
issues that currently occupy institutions and
departments are the issue of "organizational
change" because the institution deals with
dynamic environmental conditions and the

التنظيمي أبساليب علمية واضحة وخطط مدروسة من
أجل تطوير املؤسسة أو اإلدارة حنو األحسن.
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دراسات اجتماعية
clear and well thought out plans for the

يالحظون الكثري من األمور السلبية حتدث على مستوى هذه
املؤسسات ،مما يعطل ويعقد مصاحلهم ،ويؤخرها ،انهيك عن

the better

احمليط الذي يعكس حجم املشاكل التنظيمية اليت تعاين منها
االدارة احمللية بشكل عام ،والبلدايت بشكل خاص ،وما قد
يكون عرى وكشف عن هذه النقائص واملشاكل بشكل أكرب
هو التطور التكنولوجي ،حيث أن الطرق التقليدية مل تعد

institution or management development for

متهيد:
مع التطور التكنولوجي والثورة االلكرتونية اليت
يشهدها العامل احلديث كان ال بد من اجراء جمموعة من
التغيريات على جممل االدارات يف العلم لتصبح تتماشى مع
متطلبات العصر ،واجلزائر كواحدة من هذا العامل مل ختلو ادارهتا

تتماشى مع املعطيات احلديثة ،اليت خلفتها الثورة املعلوماتية
بشكل عام فمن اجل حتقيق تفاعل اجيايب مع البيئة احمليطة
هبا ،ومن اجل ضمان البقاء واالستمرار البد للمنظمة أن
تكون" :نظام مفتوح ألهنا تتكيف بوعي مع تغريات احمليط

من هذه التغيريات والتعديالت ،ولتعترب االدارة احمللية هي
األكثر والسباقة يف هذا اجملال لتخفيف الضغط على املواطن،
والتخفيف من الطوابري اليت شهدهتا البلدية مع النظام القدمي
الذي يعتمد أساسا على الورقة والقلم ،مما يسبب التعب

بفعل القدرات املتخذة من طرف مسرييها"(الناصر ،قريشي،

 ،2011ص )23وهلذا نرى أنه جيب إجراء تعديالت على
مستوى هذه املنظمة وإدارهتا هتدف إىل إحداث نوع من
االنسجام والتكامل مع احمليط اخلارجي مما يوفر األداء احلسن

للعامل من انحية ،ويهدر الوقت من انحية أخرى ،ولذا
جاءت االدارة احلديثة حلل الكثري من املشاكل يف االدارة

والرقي يف اخلدمات املقدمة للمواطن واجملتمع بشكل عام.

احمللية ،وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا البحث من خالل دراسة
ميدانية ،أبحد أكرب اإلدارات احمللية ابجلزائر العاصمة أال وهي
بلدية خرايسية ،اليت اختذانها منوذجا ابعتبارها كانت السباقة

ويف ضوء التغيريات البيئية املختلفة املؤثرة بشكل مباشر أو
غري مباشر على عمل املنظمات البد من ان تتكامل العالقة
ما بني التغيري احلاصل يف البيئة اخلارجية مع التغيري التنظيمي

يف استخدام االدارة احلديثة من انحية ،ومن انحية أخرى

للمنظمة مبا حيقق تكيفها مع تغريات البيئة اخلارجية ،فنجاح

املهام املتعددة اليت تقوم هبا هذه االدارة بسبب التعداد

أو فشل هذه املنظمة يتوقف على إدارهتا يف إحداث التغيري
للتكييف مع الظروف املتغرية احمليطة هبا ،اليت أصبحت ضرورة

السكاين يف هذه البلدية.

 .1االشكالية:

حتمية لبقاء املنظمة ،وضمان مستقبل أفضل يف جماالت
النمو والبقاء  ،كما أن ذلك يتوقف أيضا على قدرة اإلدارة

تلعب املؤسسات االدارية دورا مهما يف تسهيل
حياة املواطن ،واجملتمع ،فعلى مستواها يتم حتديد خطط تنظيم
وسري اجملتمع ،ولعل من بني هذه املؤسسات جند البلدية واليت

يف تنفيذ التغيري مع درجة قليلة من املقاومة اليت يظهرها
العاملون (القريويت  ،2009 ،ص)18

هلا دور كبري يف ربط املواطن مبجتمعه ،وسلطة بلده واثبات
هويته ،وهي أيضا أهم مؤسسة تعمل على حتقيق التنمية احمللية

يطرح موضوع التغيري التنظيمي حبدة يف مجيع الدول
اليت تعاين خلال يف مستوى األداء داخل أجهزهتا ،ولذا تسعى

لقرهبا من املواطن ،فهي وجدت أساسا خلدمة املواطن ،وتسيري
شؤونه ،وحتسني أحواله ،وأحوال حميطه.

لتغيري وتطوير اإلدارة العامة ،واجلزائر واحدة من هذه الدول
اليت تبنت هذه العملية من خالل برامج احلكومة لتنمية وتطوير

فالتنمية احمللية وحتسني ظروف املواطن هو اهلدف الرئيسي
الذي أنشأت من أجله البلدية ،ولكن ابلنظر إىل واقعنا جند
الكثري من البلدايت ـ ـ إن مل يكن أغلبها ـ ـ مل حيققوا هذا اهلدف،
وهذا ما تعكسه الشكاوي املتعددة للمواطنني ،الذين

اإلدارة العامة يف سبيل حتسني أداء اإلدارة وتقريبها من
املواطن ،والقضاء على ثقل البريوقراطية الذي أصبح مرادفا
لألداء يف اجلزائر ،فما هي الدوافع األساسية للتغري التنظيمي؟
وما هو التغيري التنظيمي املطلوب حىت يؤثر إبجيابية على فعالية

10

دراسات اجتماعية
يقصد ابألداء القيام ألعباء وظيفية من مسؤوليات وواجبات
وفقا للمعدل املفروض أداؤه من العامل الكف املدرب

اإلدارة احمللية؟
 .2الفرضية:

(بدوي ،1984،ط ،1ص ،)302ومن ذا نكون نقصد يف

التغيري التنظيمي حبسب متطلبات اإلدارة احلديثة حتسن أداء
املوظفني يف البلدية ،وتساهم يف زايدة جناح وفعالية اإلدارة احمللية.

دراستنا ابألداء كل نشاط يساهم فيه العامل يف حتقيق أهداف
املؤسسة ،من خالل اجنازه ملهامه الواجب عليه اجنازها بنوعية

 .3حتديد املفاهيم

عالية وابلتايل ميكن إخضاعه للقياس كونه يعرب عن قدرة

أ .التغيري التنظيمي:

العامل يف حتقيق أهداف املؤسسة.

يقصد ابلتغيري التنظيمي من وجهة نظر علماء التنظيم إحداث
تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة العامة أو يف عنصر

ج .الفعالية التنظيمية:
يعترب مفهوم الفعالية التنظيمية أمرا يف غاية األمهية

من عناصر العمل التنظيمي هبدف إحداث االنسجام بني

ألنه معيار مهم يف حتديد جناح التنظيم أو فشله ،فمفهوم

التنظيم واحمليط ،بفرض مالئمة التنظيم وأساليب عمل اإلدارة
ونشاطاهتا مع التغريات واألوضاع جديدة ،أي خلق ظروف
مناسبة للتكامل والتناسق بني االدارة وحميطها ،من انحية

الكفاية يقرتن مبفهوم الفاعلية ،ولكن مفهوم الكفاية يشري
أساسا إىل البعد االقتصادي يف طريقة حتقيق األهداف واىل
نسبة املدخالت واملخرجات ،أما مفهوم الفاعلية فيشري إىل

أخرى املسامهة يف استحداث ظروف تنظيمية وأساليب

مؤشرات نوعية تتمثل أساسا يف القدرة على حتقيق األهداف.

إدارية ونشاطات جديدة تساعد التنظيم على حتقيق التطور
على غريه من التنظيمات وابلتايل متكنه من اجناز أهدافه

تغري مفهوم الفعالية يف بداية السبعينيات من القرن املاضي
وأصبح يعرف ابلرتكيز على قدرة التنظيم على حتقيق أهدافه
املتمثلة ابلبقاء على معايري جزئية مثل الروح املعنوية عند

االقتصادية(سعدون  ،ب س ،ص )5
وهنا جيب علينا التفريق بني التغيري والتطوير
التنظيمي ،فهما يشرتكان يف اهلدف املتمثل يف زايدة الكفاءة
وفعالية املنظمة وحتسني قدرة املؤسسة على حل املشاكل
ومواجهة املتطلبات البيئية ،وخيتلفان يف التغيري الذي يشمل

العاملني ،معدل حصول احلوادث أو إصاابت العمل ونسبة
الغياب عن العمل ومعدل الدوران الوظيفي ....

(القريويت ،2009،ص)113 - 111

فالفعالية التنظيمية هي حتقيق أكرب قدر من
االهداف أبقل جهد ممكن ،وتقوميها ال يكون فقط من خالل
التكنولوجيا واملوارد املادية بل يتعد ذلك اىل العالقات
االنسانية ،وميكن قياسها من خالل معدالت االنتاجية

حمو الوضع الراهن وإحالل وضع جديد مكانه ،أما التطوير
فهو اإلبقاء علـى الوضع مع القيام مبجموعة من التعديالت
حبيث يعترب التطوير التنظيمي أحد املناهج املتخصصة يف
إحداث التغيري التنظيمي.

وكذلك الكفاءة واألداء.

وهبذا نكون نقصد يف دراستنا هذه ابلتغيري

د .اإلدارة احمللية:

التنظيمي ،احداث فعل مقصود وهادف ،يقوم به االفراد
القائمني بعملية التسيري يف املنظمة ،هدفه تطوير وحتسني
االداء ،والتغيري منه ما يتم على مستوى منط العمل الفردي

تعرف اإلدارة مبعناها الواسع أهنا ترتيب األعمال وتنسيق
العالقات واألجهزة ،وفرض األحكام والقواعد اليت خيضع هلا

التنظيم اإلداري برمته (قباري ،ب س ،ص  ،)231أما

ومستوى العالقات بني االفراد الفاعلني يف املنظمة.

اإلدارة احمللية فهي عبارة عن نشاطات حتت إشراف الدولة
تسعى إىل احلفاظ على النظام العمومي وإرضاء االحتياجات
ذات املنفعة العامة ،وميكن متييز مخسة عناصر أساسية يف

ب .األداء:
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اإلدارة

احمللية،تتمثل

يف

( et

ب .املنهج والتقنيات البحث:

Manuel

:)Verrier,1993, p 5

املنهج األنسب هلذه الدراسة هو املنهج الوصفي الذي يصف

 إتباع هدف خارجي ،بينما تسعى املؤسسة اخلاصة
طريقة مستقلة لتحقيق هدف داخلي من اجل
احلفاظ على استقرارها وتطويرها فان التنظيمات

الظاهرة كميا وكيفيا وذلك عن طرق مجع البياانت النظرية
والبياانت امليدانية حوهلا ،مث تصنيفها وحتليلها

(شفيق ،1985،ص ،)80فحاولنا من خالل هذا املنهج

احمللية ختضع ألهداف خارجية حمددة ومفروضة

وصف ظاهرة التغيري التنظيمي على مستوى بلدية اخلرايسية.

ابلقانون.

أما التقنيات مجع البياانت ومتاشيا مع طبيعة البحث

 غياب الربح الرأمسايل أي أن اإلدارة احمللية ال تسعى للتحقيق

الوصفي فقد استعملنا استبيان كتقنية أساسية تسمح لنا
ابستجواب األفراد املبحوثني ومت تنفيذها عن طريق املقابلة

 مبا أن وجود التنظيمات احمللية واستمرارها يقره التشريع

الشخصية ،وأحياان أخرى عن طريق تسليمها مباشرة

األرابح املادية وإمنا غالبا ما تقدم خدمات جمانية ابلقانون.

ملبحوثني ،كما استخدمنا تقنية املالحظة البسيطة كوسيلة
مساعدة متكننا من ضبط حبثنا

القانوين ،وهي مؤسسات موجهة للخدمة العمومية ،فان عامل
املنافسة غائب فيها.

ج .جمتمع الدراسة وعينة البحث:

 خضوع الفعل اإلداري للسياسة ،ألن اإلدارة احمللية مرهونة

يتكون جمتمع الدراسة من املوظفني االداريني

ابلقرارات السياسية.

العاملني على مستوى بلدية اخلرايسية املتواجدة ابلدائرة
اإلدارية لدرارية التابعة لوالية اجلزائر ،والذي قدر عددهم

أما مفهوم االدارة احمللية يف هذه الدراسة فنقصد هبا
جممل االجراءات والسياسات اليت تسطرها الدولة من اجل ان

 210عامل اداري من جمموع  418عامل ،وقد مت توزيع
االستبيان عليهم ملعرفة اجتاهاهتم ومواقفهم جتاه عملية التغيري
التنظيمي ،أما العينة مت اختيارها على أساس العينة عشوائية

تضمن امن النظام العمومي ،وهذا ما ينص عليه التشريع
القانوين.

 .4دور التغيري التنظيمي يف الفعالية

بسيطة ،الن هذا النوع من العينات يعطي فرصا متكافئة

وحتسني أداء املوظفني:

جلميع أفراد اجملتمع ،وأيضا تعترب من ابسط أنواع العينات
وأكثر شيوعا وهي األكثر مالئمة ملثل هذا النوع من
البحوث ،نظرا لقصر مدة الدراسة وعدم توفر الشروط الالزمة
للعمل ابلعينات األخرى.

أ .ميدان البحث:
مت اختيار ميدان البحث االدارة احمللية لبلدية
خرايسية التابعة اداراي لوالية اجلزائر ،وتبلغ مساحتها  16كلم،

مت توزيع  105استبيان والذي ميثل نسبة % 50

تبعد عن مقر دائرة الدرارية حبوايل  8كلم ،وعن مقر والية
اجلزائر العاصمة حبوايل  18كلم ،وحيدها من الشمال بلدية

من جمتمع الدراسة ،إال انه مت اسرتجاع  80استبيان ،مت حتليلها
ابستخدام الربانمج االحصائي  ،SpSSلنحصل يف األخري
على النتائج املوالية

اباب حسن ،ومن الشرق بلدية السحاولة ،ومن الغرب بلدية
الدويرة ،ومن اجلنوب بلدية بئر التوتة.
يبلغ عدد سكان بلدية اخلرايسية حسب إحصاء 2008
حوايل  27800نسمة ،اال انه مع عملية اعادة االسكان اليت
قامت هبا والية اجلزائر فان هذا العدد قارب  42000نسمة

يف سنة ( 2014األمانة العامة لبلدية اخلرايسية).
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الشكل الثالث يبين توزيع أفراد العينة حسب

الشكل األول يبين توزيع أفراد العينة حسب

المستوى التعليمي

الجنس

أنثى

جامعي

ذكر

ثانوي

متوسط

4% 1%

34%
66%

45%

هنا نرى أن نسب توزيع اجلنسيني متفاوتة بدرجة
كبرية حيث أن نسبة اإلانث هي ضعف نسبة الذكور،

اجلامعي والثانوي ،وهذا دليل على أن هذه اإلدارة تسعى حنو

اإلدارية اليت تتطلب نوع من اللباقة وحسن املعاملة وهذا ما
جنده عادة من صفات املرأة.

توظيف أصحاب الكفاءات من اجل حتسني نوعية أدائها
وخدماهتا من اجل مسايرة التطور احلاصل يف اجملتمعات،
وعموما املستوى التعليمي للموظفني يف هذه اإلد ارة مقبول،

الشكل الثاني يبين توزيع أفراد العينة حسب السن
40-49

30-39

29%

8%

50%

من خالل هذه النسب اإلحصائية املقدمة يف هذا
الشكل جند أن غالبية أفراد العينة هم من أصحاب املستوى

والتواجد الكبري للمرأة يف اإلدارة خاصة هو طبيعة اخلدمات

50-60

ابتدائي

فهي متتلك طاقات شابة ومؤهلة ،أما ابلنسبة ألصحاب

20-29

املستوى االبتدائي واملتوسط فقد كانوا من األوائل الذين
التحقوا هبده البلدية.

21%

الشكل الرابع يمثل توزيع أفراد العينة حسب
العالقة مع الزمالء في العمل

42%

60,00%
50,00%

51,25%

يتضح لنا من خالل هذا الشكل أن الفئة
العمرية الغالبة هي  30و 39وهذا بنسبة  % 42.5مث تليها

41,25%

40,00%
30,00%

الفئة  20و 29بنسبة  ،% 28.75مث فئة  40و49
واملمثلة بنسبة  %21.25يف حني مل متثل فئة  50و60

20,00%

سوى نسبة  ،%7.5وعليه ميكننا القول أن الفئة النشطة يف
هذه اإلدارة ترتاوح بني  30و 39سنة ،وهذا يعترب أمر
اجيايب الن اإلدارة تستثمر يف فئة مهنية متلك مؤهالت ال ابس
هبا ،حيث أن هذه الفئة الشابة تعترب نقطة أو مركز قوة ابلنسبة

10,00%
0,00%
عالقة في إطار حساسية وخالف توافق وانسجام
العمل

لإلدارة إذا أحسنت االستثمار فيها واحملافظة عليها.

كما يتبني من الشكل الرابع نسبة  % 51.25صرحوا ابن
عالقتهم مع الزمالء يف العمل يف إطار العمل فقط ،ونسبة
 % 41.25عالقتهم تتسم التوافق واالنسجام مع زمالئهم
يف العمل ،يف حني أن من صرحوا بوجود حساسية وخالف
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مع الزمالء قدرت نسبتهم بـ ،% 5.25وميكن القول هنا
أبن العالقات مع الزمالء يف العمل ،أتسست على حسن

الشكل السادس يبين توزيع أفراد العينة
حسب مظاهر التسيب في العمل

العالقة فالغالبية صرحوا أبهنا عالقة حسنة وهي يف إطار
العمل وتتسم أيضا ابلتوافق وانسجام فيما بينهم وال توجد
أي عراقيل مما يضفي سهولة يف التعامل مع بعضهم البعض
أما األقلية الدين صرحوا بوجود حساسية وخالف فهدا

50%

18,75% 18,75%
11,25%

راجع إىل اختالف يف وجهات النظر مما يرتتب عليه بعض
ا ملشاكل اليت تنتج جو من احلساسية والنزاع ،إال أن هذا
األمر ميكن جتاوزه يف اغلب األحيان ،فالعالقات االجيابية
هي تلك اليت تعطي أمهية كبرية لقيم املساعدة والتعاون

أخرى

بني العاملني ،كما ترتكز على االتصاالت املفتوحة والعدالة

إهمال في كثرة
الغياب
أداء
المهام

تخريب التأخير
عن
أمالك
الدولة العمل

نالحظ أن  % 50أتخري عن وقت العمل أما كثرة
الغياب وإمهال يف أداء املهام فنسبها متساوية % 18.75
وهذا على الرتتيب ،يف حني أن نسبة ختريب أمالك الدولة

وتقاسم اجلميع جلزء كبري من احلياة التنظيمية (العريقي،
 ،2009ص )140

قدرت بـ  ،% 1.25فأكثر مظاهر التسيب شيوعا فـي

الشكل الخامس يبين تناسب األجر مع الجهد

العمل ببلدية اخلرايسية هي أتخري عن العمل هذا ما ميكن
القول عنه أبنه ال يوجد انضباط يف العمل وعدم احرتام
مواعيده ،ابإلضافة إىل أن هناك من صرحوا ابن هذا التأخري

المبذول في المنصب

يكون سببه أزمة االزدحام املروري اليت حتول دون الوصول
يف املواعيد الرمسية للعمل ،أما ابلنسبة لكثرة الغياابت
واإلمهال يف أداء املهام فهذا يعود إىل أن الكل يعلم أن

92,50%
7,50%
ال يتناسب

1,25%

يتناسب

البلدايت فيه نوع من التساهل يف مثل هذه األمور مما خلق
عدة مشاكل لعل أبرزها هو البريوقراطية ،واليت ال تزال إىل حد

يتبني لنا من الشكل اخلامس أن  % 92.5من العمال
غري مقتنعني ابألجر املمنوح هلم وعدم تناسبه مع اجلهد الذي يبذلونه،
هذا ما يدعو إىل ضرورة إبراز أمهية التحفيز من اجل خلق دافعية حنو

اليوم منتشرة يف اجلهاز اإلداري اجلزائري ،فظاهرة التسيب يف
اإلدارة العمومية اجلزائرية ،تظهر أكثر يف املستوايت اإلدارية
الدنيا واليت تتعامل بشكل مباشر مع املواطنني وهذا ما

االجناز واألداء األحسن واألفضل ،فاألجر املالئم واملناسب جيعل
الفرد حريصا على زايدة أدائه لتحقيق مردودية جيدة يف العمل ،حني

حيدث يف اغلب البلدايت ،فعدم تراضي وتوافق املوظفني يف
العمل يؤدي إىل متاطل يف تقدمي اخلدمة وارتكاب أخطاء
يف العمل ،ويف األخري يتسبب هذا العجز يف اإلدارة العمومية

أن من صرحوا بعدم تناسب األجر املمنوح مع اجلهد املبذول قدرت
نسبتهم بـ  ،%7.5وهؤالء عادة ما ميثلون هرم السلطة يف املؤسسة،

اجلزائرية ومظاهر التسيب املوجود يف عدم حتقيق األهداف

ولذا جند لديهم هذا الرضا.

املسطرة هلا ،وهذا ما يعكس لنا نفور املواطنني وتذمرهم الدائم
منها وفقداهنم الثقة ابإلدارة
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الشكل الثامن العالقة بين الجنس وقيام

الشكل السابع يبين الصيغ المناسبة إلحداث

اإلدارة بتغيير تنظيمي

التغيير

52,50%
35%

60

12,50%

40
نعم

مشاركتكم
لتخطيط برنامج
التغيير

20

ال

استقدام خبراء
إجباركم على
ومختصين
بيق
التبني والتط
لتخطيط برامج
التغيير

0
المجموع

 % 52.5من جمموع أفراد العينة ،ترى ابن املشاركة يف
التخطيط لربانمج التغيري هي الصيغة املناسبة إلحداث تغيري،
تليها  % 35من يرون ابن استقدام خرباء وخمتصني للتخطيط

أنثى

ذكر

عنصر اجلنس له دور يف دعم الفرد جتاه عملية التغيري
التنظيمي ،حيث أبرزت النتائج ابن فئة اإلانث هن املهتمات
بدعم التغيري عند القيام به ،فهن بطريقة غري مباشرة يقبلن
إجراء عملية التغيري التنظيمي  ،يف حني أن فئة الذكور غري
مهتمني إبجراء التغيري  ،رمبا العملية ابلنسبة هلم غامضة،

من اجل التغيري ،يف حني أن الصيغة اليت احتلت املرتبة الثالثة
هي إجبار األفراد على التبين والتطبيق كانت نسبتها 12.5
 ،%فاحلل األمثل والصيغة املناسبة من وجهة نظر املوظفني
إلجناح عملية التغيري التنظيمي هو إشراكهم يف التخطيط

وميكن تفسري هذا التباين بني فئيت الذكور واإلانث يف

لربانمج التغيري ،كوهنم أهنم يف امليدان ويعرفون مواطن
املشكالت واخللل املوجود وكيفية التعامل مع هاته املشاكل،
واحلاجة للتغيري داخل املنظمات واإلدارات ابخلصوص

تعاملهم مع قيام اإلدارة بتغيري تنظيمي بعدة عوامل أبرزها
مثال املسؤولية امللقاة على عاتق الذكور يف حتمل أعباء
األسرة وما ميكن أن ينتج عن عملية التغيري مثال هم يرون

أصبحت أمرا ضروراي ال مفر منه حىت يستمر وجودها

أبهنم سيجدون صعوبة يف التأقلم مع التغيري وخيشون فدان

(الطائي ،2006،ص)22

وظائفهم يف حني أن فئة اإلانث له دور تكميلي يف حتمل
هده األعباء ولذلك جند أهنن أكثر مبادرة ورغبة يف
إحداث التغيري التنظيمي
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الشكل التاسع العالقة بين المستوى التعليمي

الشكل العاشر يبين التغيير التنظيمي وزيادة
استخدام التكنولوجيا

وقيام اإلدارة بالتغيير

60
5% 3%

40
نعم

موافق تماما

20

ال

16%

موافق

0

غير موافق

76%

غير موافق تماما

للمستوى التعليمي دور وأمهية يف حتديد موقف

نالحظ أن االجتاه العام كان بنسبة 76.25
 %لدى من هم موافقون على أن التغيري يؤذي إىل زايدة

الفرد جتاه عملية التغيري التنظيمي ،فبالنسبة لذوي املستوى
التعليمي املنخفض فقد كان موقفهم عكس أصحاب
املستوى التعليمي العايل والثانوي حيث عرب أغلبيتهم عن
عدم قيام اإلدارة بتغيري تنظيمي  ،فحني أن أصحاب
املستوى التعليمي العايل والثانوي يرون بقيام اإلدارة بتغيري،

استخدام التكنولوجيا  ،وتليها نسبة  % 16.25ممن هم
موافقون بشدة  ،مث أتيت فئة غري موافقون وغري موافقون بشدة
بنسبيت  % 5و  % 2.5على الرتتيب ،فمن خالل هذه
النسب يتضح لنا أن إحداث تغيري تنظيمي يف اإلدارة

ف كلما زاد املستوى التعليمي زاد وعيه أبمهية إحداث أو
إجراء تغيري تنظيمي بينما ذوي املستوى التعليمي األقل هم

اجلزائرية يستدعي زايدة يف استخدام التكنولوجيا  ،هذا

يتخوفون من عملية التغيري  ،ميكننا تفسري هذا التباين
مبستوى الكفاءات والثقة بني كل من ذوي التعليم العايل

اآلمر الذي عملت عليه احلكومة وهذا من خالل حتديد
اسرتاتيجية مالئمة لتطوير اإلدارة ووضعت خمطط علمي
واقعي يهدف إىل وضع هناية للتخلف اإلداري وجعل إدارهتا

أكثر تقبال إلحداث التغيري التنظيمي على عكس املستوايت

أكثر تكيفا مع مستجدات العصر ،حيث مت الشروع يف

واملستوايت األقل فأصحاب املستوى التعليمي العايل هم

وضع عدة آليات لتطوير اإلدارة وتكيفها مع التقدم

األخرى اليت تبدي ختوف كبري من هذه العملية .

التكنولوجي ،وهذا ما يظهر من خالل رقمنة سجل احلالة
املدنية  ،حيث انطلقت كعـلية جتـريبية علـى مستوى بلدييت
حسني داي و ابب الواد ابجلزائر العاصمة مث مت تعميمها
تدرجييا على كامل الرتاب الوطين.
كما وضعت الدولة اخلطوة األوىل يف طريق العصرنة
ابفتتاح أول بلدية الكرتونية ابجلزائر على مستوى بلدية ابتنة
 ،هذه البلدية االلكرتونية املرتكزة أساسا على التكنولوجيات
احلديثة لإلعالم واالتصال تسمح بسحب الواثئق اإلدارية
خالل ثوان فقط على مستوى الشباك االلكرتوين وهي تقنية
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جتسد أيضا إمكانية إعداد وتسليم الواثئق على مستوى
البلداي ت دون أن يضطر املواطن للتنقل إىل مسقط رأسه

للتكنولوجيا دور كبري يف عملية التغيري التنظيمي،
واستعماهلا غري من طبيعة املهام واليت أصبحت تتطلب

من اجل استخراج واثئقه  ،واخلطوة األخرية اليت قامت هبا
احلكومة اجلزائرية هي استحداث بطاقة التعرف الوطنية
البيومرتية بعد جواز السفر البيومرتي ،وابلتايل فإحداث تغيري
تنظيمي حيتاج إىل زايدة يف استخدام التكنولوجيا مما يزيد

تدريب العمال من اجل أتهيلهم وهذا لرفع مستوى أدائهم،
األمر الذي ينعكس إجيااب على تطوير اإلدارة وفعاليتها
والتكنولوجيا تكسبهم معارف جديدة ميكن استغالهلا خارج
جمال العمل ،وهذا ما تعمل عليه االدارة احمللية ،وقد جنحت

من األداء اجليد  ،هذه اليت ترتجم يف فعالية التكنولوجيا

إبحداث التغيري على بعض اهلياك مثل الشباك االلكرتوين

املستخدمة ،فالتغيري التنظيمي وتقسيم العمل والتخصص
الذي جاء به  ،إمنا جاء ليساهم يف حتسني األداء واخلدمات
وحل املشكالت املوجودة واليت تعاين منها اغلب املنظمات

الوحيد  ،وبطاقة التعريف الوطنية البيو مرتية ،ورقمنه السجل
الوطين للحالة املدنية  ،كل هذه اإلجراءات مسحت بتسهيل
وترية العمل ووفرت اجلهد والوقت ومنه حتسني نوعية األداء

 ،فبما انه ال توجد مقاومة للتغيري يف اإلدارة والعالقات بني

املقدمة للمواطنني ،كل هذا سوف يزيد من جناح وفعالية

العمال حسنة واجيابية وتوزيع املهام األعمال معروف بني

اإلدارة .

املوظفني هذا كله سوف يساهم إىل درجة كبرية يف التقليل
من املشاكل والعراقيل اليت تعاين منها اإلدارة اجلزائرية خاصة

يعترب إشراك املوظفني يف عملية اختاذ القرار حافز
معنوي ،يدفعهم دائما اىل حتقيق األفضل وهو الطريقة أو
الصيغة املثلى وإجناح عملية التغيري التنظيمي ،كما أن
للتكنولوجيا دور كبري يف عملية التغيري التنظيمي حبيث ال
ميكن إغفال الدور الرايدي للتكنولوجيا يف حتقيق تطوير

 ،وعلى وجه اخلصوص التقليل من مشكل البريوقراطية والرشوة
وغريها من املشاكل اليت أصبحت تنفر املواطن من التنقل إىل
إي إدارة من اجل قضاء أموره ،وتفقده الثقة يف خمتلف
اهلياكل اإلدارية.

نوعي وتغيري على مستوى اإلدارات العمومية حيث تعد

االستنتاج العام

التقنية احلديثة أو التكنولوجيا آلية للتغيري التنظيمي ،إذ
إبمكاهنا تغيري طريقة عمل األفراد داخل مؤسسات اخلدمة
العمومية ،وإزالة املشكالت اليت جتاهبا ،مما يسمح أيضا

من خالل ما تقدم ومت حتليله من البياانت املقدمة
سواء من مصلحة ادارة بلدية خرايسية ،أو ما مت مجعه من

لإلدارة مواكبة التطورات احلاصلة يف حقل تكنولوجيات
املعلومات وتقريب اإلدارة من املواطن وحتسني اخلدمات

خالل استمارة البحص واملالحظة ،توصلنا إىل أن هناك عالقة
حسنة بني املوظفني مما مينح اإلدارة االستقرار واالستمرارية
والتكيف مع حميطها اخلارجي ،كما وأن هذه اإلدارة هتمل
الدورات التكوينية ملوظفيها  ،واليت تعترب عنصر مهم إلحداث

العامة املقدمة لألفراد ،وابلتايل املسامهة يف زايدة جناح
وفعالية اإلدارة ،وهبذا تكون عملية التغيري التنظيمي تساهم
بدرجة كبرية يف فعالية تشخيص املشكالت  ،وابلتايل هذا
االمر سوف يساهم يف تطور وجناح هاته االدارة .

التغيري والتأثري على اداء ،اضافة إىل أن جل املوظفني غري
مقتنعني أبجرهم ،مما يؤثر سلبا على أدائهم ،ورمبا هذا ما
جيعلهم يبحثون عن التجديد والتغيري ،ويعتربون أن إشراكهم
يف عملية اختاذ القرار هو مبثابة حافز هلم ،فمن خالل عملية
التغيري تتضح املهام الوظيفية حيث أن عملية تقسيم العمل
وزايدة التخصص جاءت هبدف حتسني وتطوير األداء
الوظيفي.
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