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ملخص:
هدفت هذﻩ الدراسة إRى معرفة أثر التغي LMالتنظيمX Hي نجاح التحول الرقمX Hي املؤسسات
العمومية الجزائرية ،وذلك من خالل القيام بدراسة استطالعية لعينة من بلديات والية سكيكدة.
ولتحقيق أهداف الدراسة ،قمنا بتطوير استبيان وتوجqrه ملوظفي البلديات يضم ثالث
محاور) املتغLMات الشخصية ،التغي LMالتنظيم" Hمتغ LMمستقل" ،التحول الرقم" Hمتغ LMتابع"( ،شملت
الدراسة  57موظفا .وقد خلصت الدراسة إRى النتائج التالية :درجة موافقة متوسطة عى مستوى
التغي LMالتنظيم Hبالبلديات محل الدراسة؛ درجة موافقة متوسطة عى مستوى التحول الرقمH
بالبلديات محل الدراسة؛ وجود أثر ذو داللة إحصائية للتغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول الرقمH
ببلديات سكيكدة محل الدراسة.
كلمات مفتاحية :التغي LMالتنظيمH؛ التحول الرقمH؛ املؤسسات العمومية؛ بلديات والية
سكيكدة.
تصنيف .D02, L32, O31 : JEL
Abstract:
This study aimed to find out the impact of organizational change in the success of the digital
transformation in the Algerian public institutions, where exploratory study on a sample of municipalities in
Skikda. In order to achieve the objectives of the study, we developed a questionnaire and guidance of a
sample of municipal officials, numbered 57 employees. The questionnaire comprises three axes (personal
variables, Organizational Change "independent variable", digital transformation "dependent variable"). The
study concluded the following results: The approval of the medium degree on the level of organizational
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change municipalities under study; the approval of the medium degree on the level of the digital
transformation of the municipalities under study; there is a statistically significant effect of organizational
change on the success of the digital transformation of Skikda municipalities under study.
Keywords: Organizational Change; Digital Transformation; Public Institutions; Municipalities of Skikda.
Jel Classification Codes: D02, L32, O31.
__________________________________________

املؤلف املرسل :يـ ـ ــوب أمـ ـ ـ ــالٕ ،الايميلamalyoub@yahoo.fr :

 .1مقدمة:
يعت L¢القرن الحادي والعشرين عصر التحوالت الكL¢ى نظرا للتغLMات ال¡ Hشهدqا الساحة
العاملية Xي مختلف املجاالت السياسية ،الاقتصادية والاجتماعية ،فقد أصبحت بيئة عمل املؤسسات
عموما والعمومية خصوصا ترتكز عى استخدام ٔالاجهزة والL¢مجيات ذات التقنية الحديثة والشبكات
لتحقيق التواصل بMن ٔالافراد واملؤسسات ،من أجل تحقيق أهدافها وتحسMن جودة أدا®qا وتقديم
خدماqا ،كل هذا فرض عى املؤسسات بمختلف أصنافها ضرورة التحول من النظام التقليدي إRى
النظام الالكL²وني أو ما يطلق عليه "التحول الرقمي".
وتعت L¢املؤسسات العمومية الجزائرية وعى رأسها البلديات واحدة من املؤسسات ال¡ Hتس³ى
للتحول إRى النظام الرقمX Hي تعامالqا ،وهذا من أجل تحسMن خدماqا Xي ظل تطلع املواطنMن إRى
خدمات أفضل وذات مستوى عال من الجودة .وهذا ما دفع للبحث عن أساليب ومناهج إدارية فعالة
تساهم Xي نجاح التحول الرقم.H
ويعت L¢التغي LMالتنظيم Hأك»ٔ Lالاساليب ٕالادارية الفعالة Xي تنفيذ مشروع التحول الرقمH
ونجاحه ،وذلك لكون التغي LMالتنظيمq½ Hدف بالدرجة ٔالاوRى لتحقيق التوازن والتكيف مع متغLMات
البيئة الداخلية والخارجية ومواكبة التطورات التكنولوجية املتسارعة ال¡ Hتشهدها بيئة عمل
املؤسسات من أجل التحول qÀا إRى وضع مستقبي أفضل وأك» Lقدرة عى حل املشاكل.
مشكلة الدراسة :ملعالجة موضوع الدراسة تم صياغة السؤال الجوهري التاRي" :ما مدى تأث $%التغي$%
التنظيمي ع ى نجاح التحول الرقمي ع ى مستوى بلديات والية سكيكدة من وجهة نظر موظفvwا؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال الرئيس ،تم طرح ٔالاسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى التغي LMالتنظيمX Hي بلديات والية سكيكدة؟
 .2ما مستوى التحول الرقمX Hي بلديات والية سكيكدة؟
 .3هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05للتغي LMالتنظيمX Hي نجاح التحول
الرقم Hبالبلديات محل الدراسة؟
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الفرضيات :انطالقا من مشكلة الدراسة وأسئلqÆا الفرعية ،سنحاول من خالل بحثنا اختبار صحة
الفرضية التالية" :للتغي $%التنظيمي أثر ع ى نجاح التحول الرقمي ببلديات والية سكيكدة محل
الدراسة" .وتم تجزئة هذﻩ الفرضية إRى ثالث فرضيات فرعية Çي:
 .1هناك اهتمام بالتغي LMالتنظيمX Hي بلديات والية سكيكدة محل الدراسة.
 .2هناك توفر ملظاهر التحول الرقمX Hي بلديات والية سكيكدة محل الدراسة.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (0.05للتغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول
الرقمX Hي بلديات والية سكيكدة من وجهة نظر موظفqrا.
أهداف الدراسة :لذلك؛ فإنه وانسجاما مع أسئلة الدراسة تس³ى هذﻩ الدراسة لتحقيق ٔالاهداف
التالية:
 التعرف عن مستوى التغي LMالتنظيم Hببلديات والية سكيكدة؛ الكشف عن التحول الرقم Hببلديات والية سكيكدة من وجهة نظر موظفqrا؛ الكشف عن مدى تأث LMالتغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول الرقم Hببلديات والية سكيكدةمحل الدراسة؛
 الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات وال¡ Hمن شأqÌا حث املؤسسات العمومية عىضرورة انqÆاج التغي LMالتنظيم Hكأسلوب إداري فعال من أجل النجاح Xي عملية التحول
الرقم.H
املنهج املتبع :فيما يتعلق بالجانب النظري للدراسة؛ تم اعتماد املنهج الوصفي والذي يسمح بوصف
الظاهرة محل الدراسة نظريا وذلك باالعتماد عى طريقة البحث املكت HÑمن خالل الرجوع إRى أهم ما
جاء به ٔالادب النظري حول التغي LMالتنظيم Hوالتحول الرقم ،Hأما فيما يتعلق بالجانب التطبيقي؛
سيتم اعتماد املنهج الوصفي والذي يسمح بوصف الظاهرة املدروسة كما Çي Xي الواقع دون تدخل من
الباحثتMن ،والذي ال يتوقف عى جمع املعلومات فقط وإنما تحليلها وتفسLMها للوصول إRى أهم النتائج
والتوصيات وال¡ Hنأمل أن تساهم Xي تطوير الواقع وتحسينه.

 .2التغي $%التنظيمي
 1.2تعريف التغي $%التنظيمي:
يعرف التغي LMعى أنه" :عملية إدخال تحسMن أو تطوير عى املؤسسة بحيث تكون مختلفة عن
وضعها الحاRي ،وبحيث تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل")اللوزي ،2012 ،ص .(49وعليه فقد
عرف التغي LMالتنظيم Hبأنه "إدخال تعديالت مدروسة بعد التعرف عى البيئة الخارجية للتعرف عى
التغيLMات ال¡ Hطرأت عى تلك البيئة ،كذلك دراسة البيئة الداخلية للمنظمة للتعرف عى املشاكل
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ال¡ Hتتطلب التدخل .ويمكن أن يكون التعديل Xي أي عنصر من عناصر املنظمة سواء رسالة املنظمة،
الاسL²اتيجيةٔ ،الاهداف ،الهيكل التنظيم ،Hالتكنولوجيأ ،الافراد أو أن يتم التعديل Xي جميع عناصر
املنظمة ويكون Xي هذﻩ الحالة تغيLMا شامال")نشيدة ،2011 ،ص .(5ويعرف أيضا بأنه "استجابة ونتيجة
طبيعية للتغي LMالذي يحدث عي التنظيمات ،والقدرة عى التكيف والاستجابة ،وهو حالة إليجاد
التكيف والتوازن البي HÚللتغيLMات ال¡ Hتحدث Xي املناخ املـحيط")رحيم ،2010 ،ص.(3
ومما سبق؛ يمكن القول أن التغي LMالتنظيم Hهو أسلوب إداري مخطط وهادف ،يركز عى
التعديل Xي العناصر ٔالاساسية للمؤسسة وÇي ٔالافراد ،الهيكل التنظيم Hوالتكنولوجيا ،ما يساعد عى
التكيف مع متغLMات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ،وذلك من أجل التحول qÀا من وضعها
الحاRي إRى وضع مستقبي أفضل وذلك من خالل رفع كفاءqا وقدرqا عى حل املشكالت ال¡ Hتواجهها.
وتتمثل أهداف التغي LMالتنظيمX Hي النقاط التالية )بلعور ،2010 ،ص:(2
 −تحسMن الفعالية التنظيمية من خالل تحسMن وتعديل الL²كيبة التنظيمية؛
 −تحسMن رؤية الشركة وسمعqÆا وزيادة قدرة املؤسسة عى ٕالابداع والتعلم من التجارب؛
 −تغي LMالعمال لتحقيق التكامل والتباين املطلوب للتعامل مع املتغLMات السائدة؛
 −زيادة الثقة والاحL²ام والتفاعل بMن أفراد املؤسسة؛
 −بناء محيط محابي للتغي LMوالتطوير وٕالابداع وتطوير قيادات قادرة عى ٕالابداع ٕالاداري وراغبة
فيه؛
 2.2دوافع التغي $%التنظيمي :وتنقسم دوافع التغي LMالتنظيم HإRى نوعMن وهما:
أٔ .الاسباب الداخلية :وÇي املسببات الناشئة من داخل املؤسسة وال¡q Hدف إRى حمايqÆا ومن بيqÞا
)سوXي ،2015 ،ص:(12
 توجهات القادة نحو التغي LMإلحداث قفزة نوعية Xي أداء ٔالافراد واملؤسسة؛ نمو املؤسسات يفرض علqrا ضغوطا ملراجعة أساليب إدارqا ،فانضمام أفراد جدد ينتج حدوثتغيLMات وظهور أوضاع جديدة؛
 طموحات املوظفMن وحاجاqم يعد دافعا أساسيا إلحداث التغي LMالتنظيم Hخاصة مع رغبqÆم Xيالتجديد؛
 ك»Lة املشاكل الداخلية كانخفاض الحالة املعنوية للموظفMن ،ك»Lة الشكاوي وشدة ٕالاجراءاتالتأديبية ،تف Hßàظاهرة الالمباالة والهروب من أداء الواجب باإلضافة إRى الروتMن وعدم التطوير
وضعف ٕالابداع.
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بٔ .الاسباب الخارجية :وتلعب هذﻩ املسببات دورا كبLMا Xي التغي LMالتنظيم ،Hومن أهمها )دودين،
 ،2013ص ص :(6-5
 التطورات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة وتوجه املؤسسات لتب Háسياسة ٕالادارة الالكL²ونيةيفرض علqrا ضرورة التغي LMح¡ âتتمكن من البقاء واملنافسة والتكيف مع متطلبات ٕالادارة املعاصرة؛
 القوى السياسية والقانونية وال¡ Hتفرض ضغوطا عى املؤسسات إلعادة النظر Xي الكث LMمنالتنظيمات وأساليب التشغيل نظرا لتغ LMالقوانMن ؤالانظمة كإصدار تشريعات حكومية جديدة خاصة
بالحد ٔالادنى لألجور؛
 ضغوطات الجمعيات والاتحادات لتحسMن ظروف العمل وأجور املوظفMن وكذلك تغ LMنظرة املواطنتجاﻩ املوظف من عنصر غ LMمرغوب فيه إRى عنصر مسخر لخدمته؛
 3.2مجاالت التغي $%التنظيمي :وتتمثل مجاالت التغي LMالتنظيمX Hي:
 التغي* $%ي ٔالافراد :ويتمثل Xي تغي LMاملورد البشري القائم بالعمل والذي يعت L¢أهم عناصر التغيLMالتنظيم ،Hويمكن تغئ LMالافراد بتفهم وإدراك سلوكهم وشخصياqم ومن ثم العمل عى تغيLMها
ويشمل هذا التغي LMناحيتMن )دودين ،2013 ،ص ص :(6-5التغي LMاملادي لألفراد ويتمثل Xي
الاستغناء عqÞم أو إحالل بعضهم محل بعض؛ التغي LMالنوçي لألفراد برفع مهاراqم وتنمية قدراqم
أو تعديل سلوكهم من خالل برامج التدريب والتنمية البشرية ونظم املكافآت.
 التغي* $%ي التكنولوجيا :حيث تقوم املؤسسة باقتناء التكنولوجيات بغرض تخفيض التكاليفوالالé²ام باملواعيد مع الزبائن ويتمثل التغيX LMي التكنولوجيا Xي اقتناء وسائل حديثة )وسائل
ٕالانتاج ،وسائل الاتصال ،تطوير وسائل املعامالت التجارية واملالية( وذلك من أجل البقاء Xي
الصدارة أو البقاء Xي املنافسة )سوXي ،2015 ،ص(13؛
 التغي* $%ي الهيكل التنظيمي :يتمثل Xي تغي LMالهيكل التنظيم Hللمؤسسة وهياكل ٕالادارات الفرعيةوتوزيع الوظائف ،مصادر اتخاذ القرارات ،درجة الرسمية واملركزية ،نطاق ٕالاشراف والعالقات بMن
العمال ؤالانظمة املتبعة Xي املؤسسة كنظام املكافآت ،تقييم ٔالاداء ونظم الرقابة .ويع HáالتغيX LMي
الهيكل أيضا "ازدياد التوسيع Xي ٔالاعمال املسندة إRى الوظيفة وكذلك املهام أو الواجبات الضرورية
للوظيفة" )تيقاوي ،2010 ،ص.(8

 .3التحول الرقمي
 1.3تعريف التحول الرقمي:
ويعرف التحول الرقم Hأو "الرقمنة" عى أنه "العملية ال¡ Hيتم فqrا تحويل املواد غ LMالرقمية
)الكتب ،املخطوطات ،الجرائد ،املواد السمعية والبصرية( إRى شكل ملفات رقمية يمكن التعامل معها
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من خالل تكنولوجيا الحاسبات عن طريق استخدام املاسحات الضوئية أو أي معدات أو أجهزة أخرى"
)الخثم³ي ،2011 ،ص .(21فالتحول الرقم Hبالنسبة للمؤسسات هو عملية الاستفادة من التقنيات
الحديثة لتكون أك» Lإدراكا ومرونة Xي العمل وقدرة عى التنبؤ والتخطيط للمستقبل وqÀذﻩ السمات
تتمكن من الابتكار واملوائمة بشكل أسرع لتحقيق النتائج املرجوة من أعمالها والس LMنحو النجاح )آل
صمع. (2018 ،
وعليه يمكن تعريف التحول الرقم Hبأنه عملية انتقال املؤسسة من الشكل التقليدي إRى
الشكل الرقم ،Hأي التحول من املعامالت الورقية إRى املعامالت الرقمية ،القائم عى التغي LMاملرتبط
بتطبيق التكنولوجيا الحديثة Xي مختلف مجاالت عمل املؤسسة ألجل تحقيق أهدافها Xي الوقت
املناسب وبأقل تكلفة ممكنة.
 2.3العوامل املحفزة ع ى التحول الرقمي :هناك العديد من املحفزات ال¡ Hدفعت املؤسسات
للتحول من الشكل التقليدي إRى الشكل الرقم ،Hوال¡ Hيمكن حصرها Xي النقاط التالية )الخثم³ي،
 ،2011ص:(25
 −الانL²نت وإمكانياqا الهائلة والخدمات ال¡ Hتقدمها ،حيث أضافت الانL²نت رافدا من روافد
املعلومات ،وظهرت الكث LMمن املواقع ال¡ Hتتيح كما هائال من املعلومات؛
 −إدراك أهمية املعلومات الرقمية ،وضرورة توفرها للمستفيدين ،والتعامل معها والاستفادة مqÞا؛
 −التطورات التقنية وخصوصا Xي مجال الحاسب ونظم املعلومات والاتصال عن بعد ،حيث أن
التطورات ال¡ Hحصلت Xي هذا املجال ساهمت بشكل كبX LMي جعل املؤسسات تفكر Xي التحول
الرقمH؛
 3.3فوائد التحول الرقمي :للتحول الرقم Hفوائد عديدة للعمالء والجمهور وللمؤسسات أيضا ،نذكر
مqÞا )البار:(2018 ،
 −يوفر التكلفة والجهد بشكل كب LMويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها؛
 −يعمل عى تحسMن الجودة وتبسيط ٕالاجراءات للحصول عى الخدمات املقدمة للمستفيدين؛
 −يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا عن الطرق التقليدية Xي تقديم الخدمات؛
يساعد املؤسسات عى التوسع والانتشار Xي نطاق أوسع والوصول إRى شريحة أك L¢من العمالء
والجمهور.
 4.3معوقات التحول الالك$وني :هناك العديد من املعوقات ال¡ Hتواجه التحول الرقم ،Hأبرزها ما
يي )بوادي ،2017 ،ص ص:(162-161
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 −غياب ٕالارادة السياسية الفاعلة ال¡ Hتعمل عى دعم التحول نحو ٕالادارة الرقمية وتقديم الدعم
السيا Hßïإلقناع الجهات ٕالادارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة ومواكبة الثورة الرقمية؛
 −عدم وجود بيئة عمل الكL²ونية تحظى بحماية قانونية ،كذلك املتعلقة بحماية تخريب برامج
ٕالادارة الالكL²ونية وتحرم اخL²اق املواقع وبالتاRي تحدد عقوبات رادعة ملرتكبqrا؛
 −ضعف التخطيط والتنسيق عى مستوى ٕالادارة العليا لL¢امج ٕالادارة الرقمية وعدم القيام
بالتغيLMات التنظيمية املطلوبة إلدخال ٕالادارة الرقمية من خالل دمج أو إضافة بعض ٕالادارات أو
التقسيمات ،وتحديد السلطات والعالقات بMن ٕالادارات وتدفق العمل بيqÞا وقلة الL¢امج التدريبية
للموارد البشرية ورسكلة موظفي ٕالادارة ؛
 −انعدام وçي العاملMن ال¡ HتL¢ز ضد تطبيق التقنيات الحديثة خوفا عى مناصqðم ومستقبلهم
الوظيفي؛
 −ضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع ٕالادارة الرقمية ،إضافة إRى ارتفاع تكاليف الصيانة
التقنية؛
 −ارتفاع تكاليف تجه éMالب âáالتحتية لإلدارة الرقميةٔ ،الامر الذي يحد من تقدم مشاريع التحول
الرقمH؛
 −تفٔ Hßàالامية وانخفاض الدخل لدى العديد من املواطنMن ،وصعوبة التواصل ع L¢التقنيات
الحديثة؛
 −التخوف من تقنية البيئة الرقمية عن ما يمكن أن تؤديه من مساس وqديد ٔالامن والخصوصية.

ٕ .4الاجراءات املنهجية للدراسة
 1.4حدود الدراسة :تمثلت الحدود املوضوعية للدراسة Xي الكشف عن أثر التغي LMالتنظيم Hعى
نجاح التحول الرقمX Hي املؤسسات العمومية الجزائرية .الحدود املكانية :أجريت الدراسة ببلديات والية
سكيكدة .الحدود الزمنية :شهر سبتم .2018 L¢أما الحدود البشرية :شملت الدراسة العاملMن ببلديات
والية سكيكدة.
 2.4مجتمع وعينة الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة Xي جميع املوظفMن العاملMن ببلديات والية
سكيكدة ،أما العينة فقد كانت عينة ميسرة من ٔالافراد العاملMن ببلديات والية سكيكدة وال¡ Hتمثلت
Xي  57موظف.
 3.4أداة الدراسة :تمثلت أداة الدراسة الرئيسة لجمع البيانات ٔالاولية Xي الاستبيان ،وال¡ Hتم تطويرها
وبناؤها بعد الاطالع عى ٔالادب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع ،وتم تقسيمها إRى
ثالثة محاور :املحور ٔالاول يتعلق بالبيانات الشخصية )الجنس ،العمر ،املؤهل والخL¢ة(  ،املحور الثاني
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يتعلق بمتغ LMالتغي LMالتنظيم ،Hأما املحور الثالث فيتعلق بمتغ LMنجاح التحول الرقم .Hوصممت ٔالاداة
باستخدام مقياس ليكارت الخما ،يL²اوح املقياس من  1إRى  5أي من موافق تماما إRى غ LMموافق
تماما ،والجدول التاRي يوضح ذلك:
جدول رقم  :1درجات مقياس الدراسة
غ $%موافق
غ $%موافق تماما
محايد

التقدير

1

الدرجة

2

موافق

موافق تماما

4

5

3

 4.4أداة الدراسة :للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم الاستعانة بمعادلة " كرونباخ ألفا" باستخدام
برنامج  SPSS V19وجاءت النتائج موضحة Xي الجدول رقم ) (2كما يي:
جدول رقم  :2قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة
عدد الفقرات
محاور أداة الدراسة
التغيX LMي ٔالافراد
أبعاد التغي LMالتنظيمH
التغيX LMي التكنولوجيا
التغيX LMي الهيكل التنظيمH
ثبات محور التغي $%التنظيمي
ثبات محور التحول الرقمي
الثبات الك ي لالستبانة
املصدر :اعتمادا عى نتائج برنامج )(SPSS V19

16
08
14
38
14
52

معامل " كرونباخ
ألفا"
0.96
0.85
0.87
0.95
0.86
0.96

يتضح من الجدول رقم ) (2أن قيم معامالت "كرونباخ ألفا" تراوحت بMن ) (0.96،0.85وÇي قيم
مرتفعة وكلها أك L¢من النسبة املقبولة  %60ما يدل عى أن الاستبيان ثابت ويعتد به لغرض الدراسة
ما يؤكد صالحيته للدراسة التطبيقية.
 5.4أساليب املعالجة ٕالاحصائية :بعد الانqÆاء من جمع البيانات وتفريغ استجابات أفراد عينة
الدراسة ،تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج ) (SPSSV19وقد تمت هذﻩ املعالجة وفقا
ألسئلة الدراسة عى النحو التاRي :معادلة "كرونباخ ألفا" لحساب معامالت الثبات؛ ٕالاحصاء الوصفي
املتمثل Xي املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية؛ ٕالاحصاء الاستدالRي املتمثل Xي تحليل الانحدار
املتعدد.

 .5تحليل النتائج:
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 1.5النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال ٔالاول :ينص السؤال ٔالاول عى" :ما مستوى التغي$%
التنظيمي *ي بلديات والية سكيكدة؟" .لإلجابة عى هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية
والانحرافات املعيارية ملعرفة مستوى التغي LMالتنظيم Hببلديات والية سكيكدة .وجاءت النتائج موضحة
Xي الجدول رقم ) .(03وقد تم تصنيف املتوسطات الحسابية وإعطا®qا خمس درجات كمعيار للتحكيم
كالتاRي :1.80 -1 :ضعيفة جدا؛  :2.60 - 1.81ضعيفة؛  :3.40 - 2.61متوسطة؛  :4.20 – 3.41عالية؛
 :5 – 4.21عالية جدا.
جدول رقم  :3املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية للتغي $%التنظيمي ببلديات والية سكيكدة من
وجهة نظر املوظف%ن
الرتبة
الدرجة
الانحراف
املتوسط
الفقرات
املعياري
الحسابي
4
متوسطة
0.98
2.95
التدريب
3
متوسطة
1.06
3.16
التحفéM
2
متوسطة
1.08
3.22
نمط القيادة
1
عالية
0.94
3.53
العالقات ٕالانسانية
2
متوسطة
0.92
3.20
بعد التغي* $%ي ٔالافراد
1
عالية
0.71
3.54
بعد التغي* $%ي التكنولوجيا
1
متوسطة
0.68
3.29
مرونة الهيكل التنظيمH
3
متوسطة
1.00
3.03
خطوط السلطة واملسؤولية
2
متوسطة
0.73
3.13
خطوط الاتصاالت
4
متوسطة
0.76
2.66
صنع القرار
3
متوسطة
0.62
3.06
بعد التغي* $%ي الهيكل التنظيمي
متوسطة
0.66
3.22
املحور ككل
املصدر :اعتمادا عى نتائج برنامج )(SPSS V19

تش LMنتائج الجدول رقم ) (3أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متباينة بشكل كب LMفيما
يخص مستوى الاهتمام بالتغي LMالتنظيم Hببلديات والية سكيكدة محل الدراسة ،وقد أشارت نتائج
ٕالاحصاء الوصفي املوضحة Xي الجدول رقم ) (3أن املستوى العام للتغي LMالتنظيم Hجاء بدرجة
متوسطة بمتوسط حسابي ) (3.22وانحراف معياري ) ،(0.66كما جاءت ٔالابعاد كلها بدرجة متوسطة،
وهذا ما يمكن تفسLMﻩ بأن التغيLMات ال¡ Hقامت qÀا البلدية لم تكن باملستوى املنتظر من وجهة نظر
املوظفMن .يتضح كذلك أن متوسطات أبعاد التغي LMالتنظيم HتL²اوح بMن ) (2.66و) ،(3.54أي أنه يوجد
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تفاوت Xي درجة املوافقة عى انqÆاج البلديات أسلوب التغي LMالتنظيم ،Hحيث جاءت ٔالابعاد مرتبة
كالتاRي:
 التغيX LMي التكنولوجيا Xي الرتبة ٔالاوRى بمتوسط حسابي ) (3.54وانحراف معياري ) (0.71بدرجةموافقة عالية ،وÇي نتيجة تؤكد أن أفراد عينة الدراسة يوافقون عى قيام البلديات محل الدراسة
بتغيLMات عى مستوى التكنولوجيا وذلك من خالل توف LMالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وال¡ Hتتوافق
مع متطلبات العمل ٔالامر الذي سهل انجاز املعامالت ٕالادارية وتوف LMالوقت والجهد عى املوظفMن.
 التغيX LMي ٔالافراد Xي الرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) (3.20وانحراف معياري ) (0.92بدرجة موافقةمتوسطة ،وهذا ما يدل عى أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشكل نس HÑعى قيام البلديات بإحداث
تغيLMات عى مستوى ٔالافراد ،وهذا ما تؤكدﻩ النتائج إذ جاء بعد العالقات ٕالانسانية أوال بمتوسط
حسابي ) (3.53بدرجة عالية ،ثم نمط القيادة ثانيا بمتوسط حسابي ) (3.22مما يدل عى أن أسلوب
القيادة املعتمد Xي البلديات يساعد عى إحداث التغي LMوالتأثX LMي املوظفMن ،يليه بعد التحف éMبمتوسط
حسابي ) (3.16وهذا يدل عى نقص نسX HÑي التحفéMات ال¡ Hتقدمها ٕالادارة للعاملMن من أجل
تشجيعهم عى العمل ،وأخLMا بعد التدريب بمتوسط حسابي ) (2.95وهذا يدل عى نقص وضعف Xي
الL¢امج التدريبية املوجهة للموظفMن.
 التغيX LMي الهيكل التنظيمX Hي املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) (3.06وانحراف معياري ) (0.62بدرجةموافقة متوسطة ،وهذا ما يدل عى أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشكل نس HÑعى إحداث
التغيLMات Xي الهيكل التنظيم Hللبلديات وهذا بسبب مركزية اتخاذ القرار إلحداث التغي ،LMفالتغيX LMي
الهيكل التنظيم Hللبلدية يكون بموجب مرسوم تنفيذي يمس هياكل البلديات عى مستوى الوطن كل
بلدية حسب متطلباqا .وغالبا ما يتعلق التغيX LMي الهيكل التنظيم Hبمرونة الهيكل التنظيم Hالذي جاء
بمتوسط حسابي ) (3.29وانحراف معياري ) ،(0.68يليه خطوط الاتصاالت ثم خطوط السلطة
واملسؤولية وأخLMا إشراك العاملMن Xي اتخاذ القرار وكانت متوسطاqا الحسابية عى التواRي )،(3.13
).(2.66) ،(3.03
مما سبق؛ يمكن القول أن الفرضية ٔالاوRى محققة وال¡ Hتنص عى" :هناك اهتمام بالتغي$%
التنظيمي *ي بلديات والية سكيكدة محل الدراسة" .وبالتاRي رفض الفرضية البديلة ال¡ Hتنص عى
أنه ال يوجد اهتمام بالتغي LMالتنظيم Hببلديات والية سكيكدة محل الدراسة.
 2.5النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ينص السؤال الثاني عى" :ما مستوى التحول
الرقمي ببلديات والية سكيكدة؟" .لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج املتوسطات الحسابية
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والانحرافات املعيارية ملعرفة مستوى التحول الرقم Hببلديات والية سكيكدة .والنتائج موضحة Xي
الجدول رقم ).(4
جدول رقم  :4املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملستوى التحول الرقمي ببلديات والية سكيكدة
من وجهة نظر املوظف%ن
الدرجة
املتوسط الانحراف
الفقرات
الحسابي املعياري
عالية جدا
0.79
4.25
 .01تمتلك البلدية أجهزة الحاسوب الالزمة ألداء املهام.
عالية
0.92
4.07
 .02تمتلك البلدية ملحقات الحاسوب الكافية Xي املكاتب.
 .03تمتلك البلدية جهاز معلوماتي الكL²وني خاص بتنظيم دور
ضعيفة
0.80
2.53
املواطنMن.
عالية
0.98
3.56
 .04يعتمد نظام املعلومات Xي البلدية بشكل كي عى الحاسوب.
متوسطة
1.03
3.39
 .05يتم حفظ البيانات عى وسائط التخزين الالكL²وني.
متوسطة
1.08
3.37
 .06هناك برامج أمن شبكات متطورة لحفظ البيانات وسريqÆا.
متوسطة
0.96
3.00
 .07تمتلك البلدية موقع الكL²وني دائم وفعال.
ضعيفة
1.06
2.37
 .08يتواصل العاملون فيما بيqÞم ع L¢الشبكة الالكL²ونية الداخلية
)انL²انت(.
متوسطة
1.22
2.93
 .09تتواصل بلديتكم مع البلديات ٔالاخرى ع L¢شبكة الانL²نت.
ضعيفة
0.86
2.21
 .10يتم متابعة أداء العاملMن الكL²ونيا.
ضعيفة
0.92
2.26
 .11يخضع العاملون للتدريب ع L¢الانL²نت )التدريب الالكL²وني(.
متوسطة
1.18
2.96
 .12تتوفر البلدية عى املوارد البشرية املتخصصة Xي ٔالانظمة
املعلوماتية.
ضعيفة جدا
0.71
1.80
 .13تقدم البلدية خدماqا الكL²ونيا دون الحضور الشخHßú
للمواطن.
ضعيفة
0.83
2.14
 .14استطاعت البلدية التخي عن ٔالاعمال الورقية والتحول إRى
النظام الالكL²وني.
متوسطة
0.58
2.93
املحور ككل
املصدر :اعتمادا عى نتائج برنامج )(SPSS V19

تش LMنتائج الجدول رقم ) (4أن إجابات أفراد العينة كانت متباينة بشكل كب LMفيما يخص
مستوى التحول الرقم Hعى مستوى البلديات محل الدراسة ،وقد أشارت نتائج ٕالاحصاء الوصفي
املوضحة Xي الجدول أن املستوى العام للتحول الرقم Hجاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )(2.93
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وانحراف معياري ) .(0.58يتضح كذلك أن متوسطات فقرات التحول الرقم HتL²اوح بMن )(1.80
و) ،(4.25أي أنه يوجد تفاوت كبX LMي درجة املوافقة عى التحول الرقم Hبالبلديات محل الدراسة،
فهناك من يوافق بدرجة عالية والبعض بدرجة متوسطة.
** بالنسبة للعبارات ال¡ Hكانت فqrا آراء عينة الدراسة عالية جدا ف Hüمرتبة كما يي:
 العبارة رقم ) (01وÇي" :تمتلك البلدية أجهزة الحاسوب الالزمة ألداء املهام" بمتوسط حسابي )(4.25وانحراف معياري ) .(0.79مما يدل عى أن البلدية توفر الحواسيب الكافية للموظفMن إلنجاز مهامهم.
** بالنسبة للعبارات ال¡ Hكانت فqrا آراء عينة الدراسة عالية ف Hüمرتبة كما يي:
 العبارة رقم ) (02وÇي" :تمتلك البلدية ملحقات الحاسوب الكافية Xي املكاتب" بمتوسط حسابي) (4.07وانحراف معياري ) .(0.72مما يدل أن البلدية توفر ملحقات الحاسوب من طابعة وماسح ضوئي
بالعدد الكاXي.
 العبارة رقم ) (04وÇي" :يعتمد نظام املعلومات Xي البلدية بشكل كي عى الحاسوب" بمتوسط حسابي) (3.56وانحراف معياري ) .(0.98مما يدل أن نظام البيانات مخزنة بشكل كي Xي الحواسيب.
** بالنسبة للعبارات ال¡ Hكانت فqrا آراء عينة الدراسة متوسطة ف Hüمرتبة كما يي:
 العبارة رقم ) (05وÇي" :يتم حفظ البيانات عى وسائط التخزين الالكL²وني" بمتوسط حسابي )(3.39وانحراف معياري ) .(1.03مما يدل أن البلدية تخلت بشكل نس HÑعن ٔالارشيف الورþي واستبدلته
باألرشيف الالكL²وني من خالل تخزين البيانات عى ٔالاقراص الصلبة واملرنة وغLMها.
 العبارة رقم ) (06وÇي" :هناك برامج أمن شبكات متطورة لحفظ البيانات وسريqÆا" بمتوسط حسابي) (3.37وانحراف معياري ) .(1.08مما يدل أن الL¢امج املستخدمة لحفظ البيانات يمكن من خاللها
توف LMالحماية القصوى للمعلومات والبيانات عند تبادلها غ L¢شبكة الانL²نت.
 العبارة رقم ) (07وÇي" :تمتلك البلدية موقع الكL²وني دائم وفعال" بمتوسط حسابي ) (3.00وانحرافمعياري ) .(0.96مما يدل أن أفراد العينة يؤكدون ولو بشكل نس HÑفعالية املوقع الالكL²وني للبلدية
وتحديثه للمعلومات.
 العبارة رقم ) (12وÇي" :تتوفر البلدية عى املوارد البشرية املتخصصة Xي ٔالانظمة املعلوماتية"بمتوسط حسابي ) (2.96وانحراف معياري ) .(1.18مما يدل عى أن وجود نقص Xي القوى العاملة
املتخصصة Xي تسئ LMالانظمة املعلوماتية وتعديلها وإصالحها.
 العبارة رقم ) (09وÇي" :تتواصل بلديتكم مع البلديات ٔالاخرى ع L¢شبكة الانL²نت" بمتوسط حسابي) (2.93وانحراف معياري ) .(1.22مما يدل أن املراسالت بMن البلديات تتم ع L¢شبكة الانL²نت باستخدام
الL¢يد الالكL²وني ولو بشكل نس.HÑ
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** بالنسبة للعبارات ال¡ Hكانت فqrا آراء عينة الدراسة ضعيفة ف Hüمرتبة كما يي:
 العبارة رقم ) (03وÇي" :تمتلك البلدية جهاز معلوماتي الكL²وني خاص بتنظيم دور املواطنMن"بمتوسط حسابي ) (2.53وانحراف معياري ) .(0.80مما يدل عى نقص استخدام البلديات محل
الدراسة واعتمادها للطريقة التقليدية Xي الانتظار.
 العبارة رقم ) (08وÇي" :يتواصل العاملون فيما بيqÞم ع L¢الشبكة الالكL²ونية الداخلية )انL²انت("بمتوسط حسابي ) (2.37وانحراف معياري ) .(1.06مما يدل أن العاملMن يتداولون املعلومات واملعامالت
بالطريقة التقليدية باستخدام الوثائق الورقية بشكل كب.LM
 العبارة رقم ) (11وÇي" :يخضع العاملون للتدريب ع L¢الانL²نت )التدريب الالكL²وني(" بمتوسط حسابي) (2.26وانحراف معياري ) .(0.92مما يدل أن الدورات التدريبية ال¡ Hيخضع لها العمال تتم بطريقة
تقليدية من خالل إرسال بعض العمال إRى دورات تدريبية خارج مقر عملهم.
 العبارة رقم ) (10وÇي" :يتم متابعة أداء العاملMن الكL²ونيا" بمتوسط حسابي ) (2.21وانحراف معياري) .(0.86مما يدل عى أن تقييم أداء العاملMن ال يتم الكL²ونيا.
 العبارة رقم ) (14وÇي" :استطاعت البلدية التخي عن ٔالاعمال الورقية والتحول إRى النظامالالكL²وني" بمتوسط حسابي ) (2.14وانحراف معياري ) .(0.83مما يدل عى أن البلديات محل الدراسة
ال تزال تعتمد بشكل شبه كي عى املعامالت الورقية ،فاملعامالت الالكL²ونية فتقتصر فقط عى انجاز
وتسليم بعض الوثائق.
** بالنسبة للعبارات ال¡ Hكانت فqrا آراء عينة الدراسة ضعيفة جدا ف Hüمرتبة كما يي:
 العبارة رقم ) (13وÇي" :تقدم البلدية خدماqا الكL²ونيا دون الحضور الشخ Hßúللمواطن" بمتوسطحسابي ) (1.80وانحراف معياري ) .(0.71مما يدل عى أن تقديم الخدمات للمواطنMن ال يزال بالطريقة
التقليدية ولم يتم التحول إRى التقديم الالكL²وني للخدمات.
مما سبق؛ يمكن القول أن الفرضية الثانية محققة وال¡ Hتنص عى" :هناك توفر ملظاهر
التحول الرقمX Hي بلديات والية سكيكدة محل الدراسة" .وبالتاRي رفض الفرضية البديلة ال¡ Hتنص عى
أنه ال توجد مظاهر للتحول الرقم Hببلديات والية سكيكدة محل الدراسة.
 3.5النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :ينص السؤال عى" :هل يوجد أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05للتغي $%التنظيمي ع ى نجاح التحول الرقمي بالبلديات محل
الدراسة؟" .لإلجابة عى هذا السؤال تم استخدام "تحليل الانحدار املتعدد" للكشف عن مدى وجود
عالقة تأث LMللتغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول الرقم Hببلديات والية سكيكدة ،وجاءت النتائج
موضحة Xي الجدول رقم ) .(6وقبل البدء Xي تحليل اختبار الانحدار املتعدد تم التأكد أوال من أن
البيانات تتبع التوزيع الطبي³ي ،وذلك باستخدام اختبار كوملجروف-سمرنوف وهو اختبار ضروري Xي
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حالة اختبار الفرضيات ألن معظم الاختبارات املعلمية يشL²ط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا ،وهو ما
يوضحه الجدول رقم ):(5
جدول رقم  :5اختبار التوزيع الطبي£ي ألداة الدراسة
محتوى املحور
املحور
حجم العينة
قيمة Z
57
0.855
التغي LMالتنظيمH
01
57
0.704
التحول الرقمH
02
57
1.037
أداة الدراسة
املصدر :اعتمادا عى نتائج برنامج )(SPSS V19

مستوى الداللة SIG
0.458
0.705
0.233

من خالل نتائج الجدول رقم ) (5يتضح نتائج الاختبار توضح أن قيمة مستوى الداللة
ٕالاحصائية  SIGكلها أك L¢من ) ،(0.05وهذا يدل عى أن البيانات الخاصة بأداة الدراسة تتبع التوزيع
الطبي³ي.
جدول رقم  :6تحليل الانحدار املتعدد التغي $%التنظيمي ع ى نجاح التحول الرقمي ببلديات والية سكيكدة
متوسط قيمة ) (Fمستوى
معامل
معامل
درجة
مجموع
الارتباط
التحديد
الداللة
املربعات
الحرية
املربعات
2
) (R
) (R
0.748
0.559
0.000
22.398
3.461
3
الانحدار 10.382
0.155
53
8.189
الخطأ
56
18.571
املجموع
املصدر :اعتمادا عى نتائج برنامج )(SPSS V19

يتضح من الجدول رقم ) (6أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول
الرقم Hببلديات والية سكيكدة محل الدراسة ،وذلك بالنظر إRى قيمة ) (SIGحيث بلغت ) (0.000وÇي
أقل من مستوى الداللة ) (0.05ف Hüدالة إحصائيا ،ما يدل عى أن التغي LMالتنظيم Hيؤثر عى نجاح
التحول الرقم Hبالبلديات محل الدراسة .أي أن تحول البلديات من النظام التقليدي إRى النظام الرقمH
يتأثر باعتماد أسلوب التغي LMالتنظيمX Hي ٕالادارة .وللتعرف عى ما إذا كان هناك تأث LMألحد أبعاد التغيLM
التنظيم Hعى نجاح التحول الرقم ،Hفإن الجدول التاRي يوضح ذلك:
جدول رقم  :7الانحدار املتعدد لتأث $%التغي $%التنظيمي ع ى نجاح التحول الرقمي
قيمة t
املعامالت
املعامالت غ $%املعلمية
املعلمية
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املتغ $%املعتمد
املتغ$%ات املستقلة
الثابت )(constant
التحول الرقمH
التغيX LMي ٔالافراد
التغيX LMي التكنولوجيا التحول الرقمH
التحول الرقمH
التغيX LMي الهيكل
التنظيمH

B
0.585
-0.042
0.150
0.636

Std.Error
0.308
0.079
0.091
0.113

قيمة Beta
-0.067
0.184
0.684

1.898
-0.529
1.651
5.614

0.063
0.599
0.105
*0.000

∗ دالة عند مستوى داللة )(0.05

املصدر :اعتمادا عى نتائج برنامج )(SPSS V19

يتضح من الجدول رقم ) (7أنه ال يوجد أثر ألبعاد التغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول الرقمH
بالبلديات محل الدراسة ،وذلك بالنظر إRى مستويات الداللة وال¡ Hبلغت قيمها عى التواRي،(0.599) :
) (0.105وكلها أك L¢من مستوى الداللة ) ،(0.05ما يع Háأنه ح¡ âولو كان هناك تغيX LMي ٔالافراد
والتكنولوجيا بالبلديات محل الدراسة فلن تؤثر عى نجاح التحول الرقم ،Hفقط يالحظ تأث LMبعد
واحد هو بعد التغيX LMي الهيكل التنظيم Hحيث بلغت قيمة ) (SIGلهذا البعد ) (0.000وÇي أقل من
مستوى الداللة ) ،(0.05ويتضح ذلك أيضا من خالل قيمة  Betaوال¡ Hبلغت ) (0.684وÇي قيمة موجبة
ودالة معنويا عند مستوى داللة ) ،(0.05وهو ما يدل عى أن التغيX LMي الهيكل التنظيم Hيؤثر Xي
التحول الرقم .Hوبذلك فإن مستوى التحول الرقم Hوالذي تم تسجيله بالبلديات محل الدراسة ال
يعزى إRى أسلوب التغي LMالتنظيم Hبشكل عام بل إRى بعد واحد هو التغيX LMي الهيكل التنظيم.H
مما سبق؛ يمكن القول أن الفرضية الثالثة محققة وال¡ Hتنص عى" :يوجد أثر ذو داللة
إحصائية للتغي $%التنظيمي ع ى نجاح التحول الرقمي *ي بلديات والية سكيكدة من وجهة نظر
موظفvwا" .حيث تجسد هذا التأث LMمن خالل بعد واحد وهو بعد التغيX LMي الهيكل التنظيم .HوبالتاRي
فإنه يتم رفض الفرضية البديلة ال¡ Hتنص عى أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتغي LMالتنظيمH
عى نجاح التحول الرقمX Hي بلديات والية سكيكدة من وجهة نظر موظفqrا.

 .5خاتمة:
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة الحالية إRى جملة من النتائج يمكن عرضها Xي النقاط التالية:
 مستوى التغي LMالتنظيم Hببلديات والية سكيكدة جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )(3.22وانحراف معياري ) (0.66وهذا يمكن تفسLMﻩ أن التغي LMالتنظيم Hالذي تقوم به ٕالادارة ال يرþى
لتطلعات املوظفMن؛
 البعد ٔالاك» Lاهتماما بالتغي LMعى مستوى البلديات محل الدراسة هو بعد التغيX LMي التكنولوجيا،وقد سجل هذا البعد درجة قبول عالية لكن جاء Xي املرتبة ٔالاوRى بمتوسط حسابي )(4.25؛
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 إن مستوى التحول الرقم Hببلديات والية سكيكدة محل الدراسة بدرجة متوسطة من وجهة نظراملوظفMن بمتوسط حسابي ) (2.93وانحراف معياري )(0.58؛
 يوجد أثر ألبعاد التغي LMالتنظيم Hعى نجاح التحول الرقم Hببلديات والية سكيكدة محل الدراسة،حيث يوجد أثر لبعد التغي LMالتنظيم ،Hويمكن تفس LMذلك أن ٕالادارة العليا تس³ى إRى تشجيع التحول
الرقم Hمن خالل إحداث تغيLMات عى مستوى الهيكل التنظيم.H
اق$احات الدراسةX :ي ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم الاقL²احات التالية:
 ضرورة إتباع مسؤوRي املؤسسات العمومية Xي الجزائر أسلوب إداري مناسب )التغي LMالتنظيمHمثال( ألنه ٔالاك» Lمراعاة للجوانب ٕالانسانية والهيكل التنظيم Hوالتكنولوجيا من أجل تحقيق التحول
الرقمH؛
 ضرورة التحول إRى أسلوب الالمركزية Xي اتخاذ القرارات بما يساهم Xي تعزيز التغيX LMي الهيكلالتنظيم Hويسمح للمسؤولMن باتخاذ ٕالاجراءات الالزمة دون انتظار القرار من ٕالادارة املركزية؛
 تنمية وتطوير املوظفMن باملؤسسات العمومية من خالل إجراء دورات تكوينية إلكساqÀم قدراتومهارات جديدة ملواكبة التطورات التكنولوجية وكذلك تنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية.

 .6قائمة املراجع:
• املؤلفات:
مو âßïاللوزي ،التطوير التنظيم" Hأساسيات ومفاهيم حديثة") ،عمان ،دار وائل للنشر(2012 ،؛
يوسف أحمد دودين ،إدارة التغي LMوالتطوير التنظيم) ،Hعمان ،دار اليازوري للنشر والتوزيع(2013 ،؛
• املقاالت:
مسفرة بنت دخيل ﷲ الخثم³ي ،مشاريع وتجارب التحويل الرقمX Hي مؤسسات املعلومات ،مجلة
 ،RISTاملجلد  ،19العدد 2011 ،1؛
مصطفى بوادي ،صناعة بيئة رقمية Xي ظل عصرنة املرفق العام وتحسMن الخدمة العمومية Xي
الجزائر ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد .2017 ،17
• ٔالاطروحات:
سوXي نبيل ،دراسة تحليلية التجاهات املوظفMن نحو التغي LMالتنظيم ، ،Hرسالة ماجست ،LMكلية العلوم
الاقتصادية وعلوم التسي ،LMجامعة قسنطينة ،الجزائر2015 ،؛
• املداخالت:
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معزوز نشيدة ،بن عبد العزيز فطيمة ،التغي LMالتنظيم Hوعالقته بإدارة الجودة Xي املنظمات الصحية،
املؤتمر الدوRي حول ٕالابداع والتغي LMالتنظيمX Hي املنظمات الحديثة :دراسة وتحليل تجارب وطنية
ودولية ،يومي  18و 19ماي  ،2011جامعة سعد دحلب البليدة ،الجزائر؛
رحيم حسMن ،عالوي عبد الفتاح ،التغي LMالتنظيمX Hي منظمات ٔالاعمال :دوافعه ،أهدافه ومداخله،
امللتقى الدوRي حول ٕالابداع والتغي LMالتنظيمX Hي املنظمات الحديثة ،يومي  12و 13ماي ،2010
جامعة سعد دحلب البليدة ،الجزائر؛
بلعور سليمان ، ،دور التدريب Xي تعزيز القدرة عى التغي LMالتنظيم Hباملؤسسة الاقتصادية ،امللتقى
الدوRي حول ٕالابداع والتغي LMالتنظيمX Hي املنظمات الحديثة ،يومي  12و 13ماي  ،2010جامعة
سعد دحلب البليدة ،الجزائر؛
تيقاوي العربي ،دور التغي LMالتنظيمX Hي تطوير الابتكار Xي منظمات ٔالاعمال الحديثة ،امللتقى الدوRي
ٕالابداع والتغي LMالتنظيمX Hي املنظمات الحديثة ،يومي  12و 13ماي  ،2010جامعة سعد دحلب
البليدة ،الجزائر؛
• مواقع الان$نيت:
عي بن صالح آل صمع ) ،(2018التحول الرقم Hكمرتكز اسL²اتيي لقيادة التحول الاقتصادي:
; )https://hpg.mile.org (consulté le 20/07/2018
عدنان مصطفى البار ) ،(2018تقنيات التحول الرقم:H
)http://ambar.kau.educ.sa (consulté le 20/07/2018
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