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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة املوارد البشرية في إحداث التغيير التنظيمي باملؤسسة
العمومية للصحة الجوارية آفلو  ،حيث تم استخدام االستبيان في هذه الدراسة من أجل إبراز معلومات واختبار
صحة الفرضيات إحصائيا ،ومن أهم النتائج املتوصل إليها في هذه الدراسة وجود أثر للتغيير التنظيمي الحاصل
في املؤسسة محل الدراسة على تحسين أداء إدارة املوارد البشرية.
الكلمات املتفتا ية :موارد بشرية ،إدارة موارد بشرية ،تغيير تنظيمي ،مقاومة تغيير تنظيمي.
تصنيف J5 ,O15 , D23:JEL
Abstract:
This study aimed to highlight the role of human resources management in
bringing about organizational change in the public health institution Aflou, where the
questionnaire was used in this study in order to highlight information and test the validity
of hypotheses, statistically. The organization under study aims to improve the
performance of human resource management.
Keywords:human resources, human resource management, organizational change,
resistance to organizational change.
Jel Classification Codes: D23 J5 ,O15

 املؤلف املرسل :بن يوسف خلف هللا
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 .Iتمهيد:
يعتبر موضوع إدارة املوارد البشرية من املواضيع التي حظيت باهتمام الكثير من الباحثين والكتاب في
مجال اإلدارة واألعمال حيث أصبحت في الوقت الحاضر من اإلدارات الهامة في املنظمة وأكثرها حساسية ،كونها
تتعامل مع أهم عنصر من عناصر اإلنتاج وأكثر موارد املنظمة عرضة للتأثر بالتغيرات البيئية الداخلية منها
والخارجية ،حيث تعتبر وظيفة أساسية في املنظمات فهي تسهر على تحقيق أهداف املنظمة.
فالعنصر الحالي أصبح يتسم بالتغيير السريع والعميق واملتالحق في الجوانب التكنولوجية ،سياسية،
االقتصادية ،واإلدارية مما ينعكس أثرها على املؤسسة بشكل خاص والتي أصبح من أهم مهامها وأهدافها
تحقيق التكيف والتوافق مع هذه التغيرات السريعة واملتجددة ،حيث أن املوارد البشرية هي األساس في إحداث
أي تغيير في منظمات األعمال وهي املعنية بشكل رئيس ي بإدارة عملية التغيير من حيث التخطيط له وتنظيمه
وتوجيهه والرقابة علية وبما أننا نعيش اآلن في عالم متغير نلمس هذا التغيير في شتى مجاالت الحياة ،إن التسارع
في نمط الحياة اآلن والتجديد املستمر في االختراعات والتطورات يدفع بالبشر إلى محاولة مواكبة هذا التغيير
والتكيف معه وتبنية ذلك من أجل الوصول دائما لألفضل ومن هنا كان التغيير ومحاولة الوصول لتحقيقه،
ونستطيع تعريف التغيير بأنه االختالف عما هو قائم ،أو االنتقال إلى حالة مغايرة للواقع الذي نعيشه.
لقد عرفت املؤسسات الجزائرية عدة تغيرات ،سميت تارة باإلصالحات وتارة بالتغيرات ،لكن الحقيقة
األكيدة أنها أثرت دون شك على إدارة املوارد البشرية ،وهذا ما نحاول التعرف عليه من خالل هذه الدراسة.
اإلشكالية :
كيف يؤثرالتغييرالتنظيمي على إدارة املوارد البشرية ؟

وتتفرع هذه اإلشكالية بدورها إلى عدة أسئلة فرعية :
هل التغييرالتنظيمي يتالءم مع بيئة املؤسسة ؟
هل تواجه املؤسسة صعوبات في إدارة املوارد البشرية ؟
فرضيات الدراسة
 :H0ال يؤثرالتغييرالتنظيمي على إدارة املوارد البشرية
 :H0ال تواجه املؤسسة صعوبات في إدارة املوارد البشرية
 :H0التغييرالتنظيمي ال يتالءم مع بيئة املؤسسة
أهمية الدراسة:
تنبع األهمية العلمية ملثل هذه األبحاث من االهتمام املتزايد الذي تجده إدارة املوارد البشرية في
املؤسسات ،حيث يمثل عنصر الفرق وركيزة التميز في عالم يتعرض لشدة التقلب والتغير؛
-

يرمي هذا املوضوع إلى توضيح أثر التغيير التنظيمي على أداء العاملين ،بحيث يهدف التغيير التنظيمي

إلى تحسين قدرات املنظمة على استيعاب التحديات ومواكبة التطورات لحل املشكالت التي تواجهها؛
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-

التغلب على مشاكل التغيير لتعزيز وتطوير األداء.

أهداف الدراسة:
تكمن أهداف الدراسة في:
تقديم منظور مفاهيمي إلدارة املوارد البشرية ووظائفها؛
-

التعرف على مفهوم التغيير التنظيمي وطرق التغلب على مقاومة العاملين له؛

تسليط الضوء على أهم األسباب التي من املمكن أن تؤدي إلى عمليات التغيير داخل املنظمة.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج األنسب
لهذا النوع من الدراسات ،والذي يقوم على جمع وتحليل وعرض املادة العلمية من خالل استخدام مختلف
االستبانة لإلملام بكل الجوانب للموضوع ..
أوال :التأصيل املعرفي ملتغيرات الدراسة
إن إدارة املوارد البشرية تعني باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري املتوفر واملتوقع على مدى
كفاءة و قدرات و خبرات هذا العنصر البشري و حماسه للعمل تتوقف كفاءة املنظمة و نجاحها في الوصول إلى
تحقيق أهدافها
 .1متفاهيم ول إدارة املوارد البشرية
 1.1متفهوم إدارة املوارد البشرية :
تعررف املروارد البشررية برأنﻬا" :جميرع النراس الرذين يعملرون فري املنظمرة ،رؤسراء ومرؤوسرين ،والرذين جررى
توظيفهم فيهرا ،آلداء كافرة وظائفهرا وأعمالهرا ،تحرت مظلرة ثقافتهرا التنظيميرة التري توضر وتضربط وتوحرد أنمراطهم
السلوكية ،ومجموعة من الخطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات التي تنظم أداء مهامهم ،وتنفيذهم لوظائف
املنظمة ،في سبيل تحقيق رسالتها وأهداف إستراتيجيتها املستقبلية".
يتبرين مرن هرذا التعريرف ،أن املروارد البشررية هري جميرع األفرراد فري املنظمرة علرى إخرتالف مسرتواهم فري الهيكرل
التنظيمري (أعروان تنفيرذيين ،رؤسراء أو مسرؤولين ،اإلدارة العليرا) والرذين إلتحقروا باملنظمرة ،وترم تروظيفهم فيهرا،
وفقرا لمجموعرة مرن القواعرد واألنظمرة والسياسرات واإلجرراءات التري تحردد مهرامهم للوصرول إلرى تحقيرق األهرداف
اإلستراتيجية للمنظمة( .بومجان)2015 ،
ويمكننا تعريها على أنها عملية توفير العدد املناسب من األفراد املناسبين وتعيينهم في الوظائف املناسربة
فري الوقرت املناسرب باإلضرافة إلرى تنميرتهم وتطرويرهم والحفرا علريهم لتحقيرق أهرداف املنظمرة بكفراءة وفعاليرة
).(Kim & Jennifer , 2007
 2.1أهمية إدارة املوارد البشرية
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تستمد إدارة املوارد البشرية أهميتها من أهمية القوى العاملة إذ أن املورد البشري هو بالدرجة األولى طاقة
ذهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات واالقتراحات واالبتكارات وعنصر فاعل وقادر على املشاركة اإليجابية
بالفكر والرأي وإذا تم إختياره وإعداده وتدريبه بعناية وبالشكل الجيد وتم إسناد العمل املتوافق مع مهاراته
ورغباته فإنه يكفي بعد ذلك توجيهه عن بعد وبشكل غير مباشر وال يحتاج إلى التدخل التفصيلي من املشرف أو
الرقابة اللصيقة لضمان أدائه لعمله ومن ثم املورد البشري الذي يستطيع التحكم وبكفاءة في املوارد األخرى
ويحدد مدى استخدامها ومدى ما يستطيع اإلسهام به في اإلنتاج.
إن إدارة املوارد البشرية هي املسؤولة عن إحداث الفارق بين العامل املؤهل واملدرب والعامل الذي ظل على
حاله دون تدريب إضافة إلى ذلك فإن التعامل مع مشكالت العاملين تتطلب كفاءات وقدرات متخصصة قادرة
على معرفة الجوانب الشخصية لألفراد لذلك زاد االهتمام بإدارة املوارد البشرية في املؤسسات وضرورة
استخدامها بطريقة مثلى خاصة بعد ظهور عدم التناسب بين الحاجات من املوارد البشرية وبين آداء وإمكانيات
القوى العاملة بها( .السلمي)1998 ،:
 3.1تحديات إدارة املوارد البشرية
مما ال شك فيه أن املؤسسات تتطور بشكل كبير ،ففي عالم تسيطر عليه آفاق العوملة وتحيط به
التطورات التكنولوجية فإن املؤسسة تسعى إلى تحقيق اإلستمرار ،لذا فإنه من املهم جدا التعرف على قوى
ومتغيرات املحيط التي تؤثر بشكل مباشر ،أو غير مباشر على كافة األنشطة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية،
وهذه التحديات كان لها التأثير القوي على ممارسات إدارة املوارد البشرية ،وما نجم عنها من تغيرات في مفاهيمها.
إن التغيرات الواسعة والسريعة في مجال التكنولوجيا اإللكترونية أو غيرها سوف تؤدي حتما إلى تغيرات
جذرية في أنواع األعمال واملهارات التي تحتاج إليها املؤسسة ،وسوف تزداد بعض األنشطة مثل التدريب،
والتخطيط للمستقبل الوظيفي ،بما يتناسب مع تلبية إحتياجات هذه التغيرات( .الدين)2011 ،
 تنويع املنتجات وتعديل مواصفاتها ،وزيادة اإلنتاجية ،من خالل عمليات اإلبداع التكنولوجي
املتسارعة وأثرها سواء على املنتوج أو العملية اإلنتاجية؛
 تغيير الكفاءات الضرورية أو املتطلبات املهارية :أدى التطور التكنولوجي إلى تغيير املتطلبات املهارية
واألدوار الوظيفية للعمال ،والتي نجم عنها دمج بعض الوظائف مع بعضها ،وإنشاء ،وتغيير ،وإختفاء
وظائف أخرى ،لذلك هذا التحول في املهن أو املهارات الضرورية ،يتطلب تكييف الفرد من خالل
التكوين واإلستثمار فيه و تأهيله مع هذه املستجدات كأولوية في املخطط املنهي؛
 إعادة تثمين تكاليف التجهيزات :أصبحت مدة حياة التجهيزات قصيرة ،وهذا راجع لسرعة إهتالكها
وتقادمها بظهور تجهيزات جديدة ،وقد أدت إلى تخفيض وقت إستعمالها بصفة كبيرة ،وهذا ما
يتطلبه زيادة في مدة استعمالها واستغاللها من خالل تبني مختلف أشكال إستغالل وقت العمل
(فريق مناوبة في نﻬاية األسبوع أو العمل بأوقات متناوبة ،نظام العمل الوقت املرن)( .بومجان)2015 ،
 .2متفاهيم ول التغييرالتنظيمي :
أمام تزايد اإلهتمام بالسلوك التنظيمي حظي موضوع التغيير التنظيمي باإلهتمام أيضا ،وقد قدمت
بشأنه العديد من التعاريف سيتم التطرق إليها خالل هذا املطلب.
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التعريف األول :التغيير التنظيمي هو سلوك ّ
متعمد ،تقوم به اإلدارة العليا مع إشراك جميع أفراد املنظمة،
والذي يتمثل في إجراءات مخططة للعمليات التنظيمية على مستوى التنظيم ككل بما فيها من تعديالت في
التكنولوجيا والتقنيات والطرق ووسائل العمل واملوارد و ،. . .والتي تعتمد فيها على معارف العلوم السلوكية سعيا
لتحقيق هدف املنظمة ،فعملية التغيير التنظيمي ترتكز على جانبين هامين؛ هما الجانب التقني و الجانب
السلوكي( .مخلوفي)2014 ،
التعريف الثاني :تغير موجه ،مقصود ،هادف وواعي يسعى لتحقيق التكيف البيئي بما يضمن اإلنتقال إلى حالة
تنظيمية أكثر قدرة على حل املشكالت
التعريف الثالث :التغيير التنظيمي هو عملية تعديالت في سياسات وأهداف اإلدارة بغرض مالءمة األوضاع
املحيطة بها( .كريمة)2010 ،
خطة طويلة املدى لتحسين أداء املنظمة في طريقة حلها للمشاكل وتجديدها وتغييرها ملمارساتها اإلدارية،
وتعتمد هذه الخطة على مجهود تعاوني بين اإلداريين ،و على األخذ في الحسبان البيئة التي تعمل فيها املنظمة،
وعلى التدخل من طرف خارجي وعلى التطبيق العملي للعلوم السلوكية.
التعريف الشامل :التغيير التنظيمي ظاهرة مصاحبة للتحول اإلقتصادي الذي أجبر املؤسسات على البحث عن
أساليب حديثة من أجل الحفا على البقاء وتحقيق التوازن والتكيف في النظام الجديد ،وعليه فإن هدف
التغيير التنظيمي إحداث تعديل في سلوك األفراد وهياكل املؤسسات واألدوات التكنولوجية الحديثة املستخدمة
هو نقلها من وضعها الحالي إلى الوضع املرغوب فيه عن طريق التخطيط الهادف واملستمر( .سارة و مريم)2016،
.3أسباب التغييرالتنظيمي
بالنظر إلى كون املنظمات عبارة عن نظام مفتوح يحصل على املدخالت من البيئة والتي يتم تحويلها إلى
مخرجات ليتم إرسالها أيضا إلى البيئة ،وبالتالي فإن املنظمات بصفة عامة تعمل جديا على ضمان استقرار
مدخالتها ومخرجاتها إال أنه ونظرا للتغيرات البيئية فإنه البد لها أن تتوافق مع املتغيرات التنظيمية التي تحدث،
وعموما يمكن القول بأن األسباب أو القوي الدافعة للتغيير تتجلى في( :جروة)2018 ،
 1.3التغيير لالستجابة للضغوط والقوى الخارجية :قد تحدث بعض التغييرات في املجتمع نظرا لحدوث تطورات
في األوضاع االقتصادية أو اإليديولوجية في املجتمع األمر الذي يحتم على القائمين على الوحدات التنظيمية
واالقتصادية في الدول ضرورة العمل على بيئة نشاطها حتى يمكن أن تستجيب ملثل هذه التغيرات القومية وقد
يظهر هذا جليا من خالل:
 التغير في ظروف السوق املحيطة باملنظمة :مثل التغيرات التي تحدثها القوى املنافسة؛ التغير في التكنولوجيا املستخدمة :كإدخال أجهزة الكمبيوتر وتأثيرها على اإلنتاج في النوعية أو الكمية؛ التغير في البيئة املحيطة باملنظمة :كالتغيرات في عالقة الحكومة باملنظمات املختلفة. .2.3التغيير تلمسا لحل بعض املشاكل الذاتية أي ضغط القوى والعوامل الداخلية :قد تنبع الحاجة للتغيير
من وجود بعض املشاكل الذاتية داخل الوحدات التنظيمية واملتمثلة في مدى قدرة التنظيم الحالي على مواجهة
األوضاع البيئية املحيطة ،ومن أمثلة هذا التغيير نذكر:
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 التغيرات في العمليات واألنشطة :كما هو الحال مثال في عملية اتخاذ القرارات؛ التغيرات في األفراد. .3.3التغيير بهدف السيطرة على املناخ أو جزء منه :لكون املناخ املحيط دائم التغيير والتطوير لذلك فإن
محاولة السيطرة على هذا املناخ تعتبر عملية غاية في الصعوبة لذلك فإنه حتى يتسنى تحقيق ذلك البد من
االعتماد على:
 إحداث التغيير بشكل تدريجي :أي من البسيط إلى املعقد؛ أو التغيير في شكل مرحلي :بحيث كل مرحلة تحاول أن تحقيق إحدى جزئيات التغيير الكلي والشامل؛ التغيير الفوري والشامل..4طبيعة األثرالتفعلي إلدارة التغييرالتنظيمي على آداء املؤسسة
يقصد باآلداء املخرجات أو األهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها ،حيث إن عملية التغيير التنظيمي
تقوم بإجراء تعديالت في هذه األهداف والسياسات بغرض مالءمة األوضاع املحيطة بها.
فاآلداء هو محصلة إنعكاس كيفية استخدام املنظمة ملواردها املادية والبشرية واستغاللها بالصورة التي
تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها،
ومن أهم أهداف املؤسسة القدرة على اإلستمرارية والديمومة بتحقيق التوازن بين رضا املساهمين
والعمال.
وإدارة التغيير التنظيمي لها دور وأثر على أداء املؤسسة من خالل اإلرتفاع بمستوى اآلداء وتحقيق
مستوى عال من الدافعية ودرجة عالية من التعاون ،وأساليب أوض لالتصال وخفض معدالت الغياب ودوران
العمل والحد من الصراع وتحقيق التكاليف املنخفضة( .الفتاح)2013 ،
ثانيا :اإلطار التطبيقي واختبارفرضيات الدراسة
..1تعريف املؤسسة العمومية للصحة الجوارية آفلو
أنش ر ر ررأت املؤسس ر ر ررة العمومي ر ر ررة للص ر ر ررحة الجوارير ر ر ررة بر ر ر ر فلو  ،2007وب ر ر رردأت ت ر ر ر رزاول نش ر ر رراطها سر ر ر ررنة
 ،2008/01/01وهر ررذه املؤسسر ررة هر رري مؤسسر ررة ذات ط ر ررابع إداري تتمتر ررع بالشخصر ررية املعنوير ررة واإلسر ررتقالل امل ر رالي
وتوضررع تح ررت وصرراية ال رروالي وتتكررون املؤسس ررة مررن مجموع ررة مررن العي ررادات وقاعررات الع ررالج تغطرري مجموع ررة م ررن
سكان املنطقة.
1.1مديريات املؤسسة العمومية للصحة الجوارية آفلو
تحتوي املؤسسة العمومية للصحة الجوارية ب فلو على مجموعة من املصال واملديريات أال وهي:
-

املدير العام؛
مكتب التنظيم العام؛
مكتب اإلتصال.
ثم تأتي بعدها عدة مديريات:

-

املديرية الفرعية للمصال الصحية؛

-

املديرية الفرعية للموارد البشرية؛
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-

املديرية الفرعية للمالية والوسائل؛
املديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة.
تشتمل املديرية الفرعية للمصال الصحية ثالث مكاتب:

-

مكتب الوقاية ونظافة املحيط؛
مكتب القبول والتعاقد وحساب التكاليف؛
مكتب تنظيم النشاطات الصحية ومتابعتها وتقييمها.
وتشمل املديرية الفرعية للموارد البشرية مكتبين:
مكتب تسيير املوارد البشرية واملنازعات؛
مكتب التكوين.
وتشمل املديرية الفرعية للمالية والوسائل ثالث مكاتب:

-

-

مكتب امليزانية والحاسبة؛
مكتب الصفقات العمومية؛
مكتب الوسائل العامة والهياكل.
وتشمل املديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرفقة:
مكتب صيانة التجهيزات الطبية.
 2.1مهام املؤسسة العمومية للصحة الجوارية آفلو
يتمثل دور ومهام املؤسسة العمومية للصحة الجوارية في التكفل وبصفة متكاملة فيما يلي:
الوقاية والعالج القاعدي؛

-

تشخيص املرض؛
العالج الجواري؛

-

الفحوص الخاصة بالطب العام والطب املتخصص والطب املتخصص القاعدي؛
األنشطة املرتبطة بالصحة اإلنجابية والتخطيط العائلي.
تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان والتكلف على الخصوص بما يأتي:

املسرراهمة فرري الترقيررة وحمايررة البيئررة فرري املجرراالت املرتبطررة باملحافظررة علررى الصررحة والنقرراوة ومكافحررة
األمراض واآلفات اإلجتماعية؛
املساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصال الصحة وتجديد معارفهم.
.2مجتمع وعينة الدراسة
 2.1مجتمعع الدراسعة :شعمل الدراسرة امليدانيرة مجموعرة مرن املروظفين فري املؤسسرة العموميرة للصرحة الجواريررة
أفلو – األغواط لهم عالقة بمجال دراستنا ،وهي مؤسسة عمومية تابعة لقطاع الدولة.
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 2.2عينعة الدراسععة :لقررد تررم توزيررع ( )35اسرتمارة قصررد الحصررول علررى أعلررى نسربة تمثيررل ممكنررة ،ويمكررن توضرريح
ذلك في الجدول التالي :

اجلدول  :01جمتمع الدراسة
البيقن
االستمقرات الموزعة
االستمقرات المسترجعة
االستمقرات غير مسترجعة
االستمقرات الملغقة
االستمقرات الصقلحة للدراسة

التكرار
35
34
01
00
34

%النسبة
%100
%97.14
%2.85
%00
%97.14

املصدر  :من إعداد الباحثني

التعليق  :املالحظ من خالل الجدول أن عدد االستمارات املوزعة بلر ( )35اسرتمارة والتري ترم تحصريل منهرا  34مرن
أف ر رراد العين ر ررة و 01اس ر ررتمارة فق ر رردانها نتيج ر ررة االهم ر ررال  ،واملالح ر ررظ أن نس ر رربة االس ر ررتمارات الص ر ررالحة للتحلي ر ررل
تمثل  97.14%من إجمالي االستمارات املوزعة وهي نسبة جيدة للتحليل.

 .IIالطرق واألدوات
.1األساليب اإل صائية املستخدمة :
تم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات :حيث تم االستفادة في تحليل البيانات التي تم
جمعها في هذه الدراسة من برنامج
تجميع وتبويب إجابات أفراد العينة في برنامج  spssيتيح جملة من االساليب اإلحصائية للمساعدة على تحليل
الجيد واملوضوعي ملخرجات االستبيان من هذه االساليب نجد:
معامل التفا كرونباخ :من أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة واالستقرار في النتائج املتحصل عليها.
اختبار الفرضيات :تم استخدام  One Semple T-testاختبار ) (Tللعينة الواحدة من أجل اختبار الفرضيات.
.2صدق وثبات اإلستبانة
قمنا في هذا الفرع بإعداد إستبانة مقننة قبل توزيعها على عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدقها وثباتها ،لذلك
قمنا ب:
 2.1صدق اإلستبانة :للتأكد من صدق االستمارة تم عرضها على أساتذة  ،إلبداء رأيهم في مدى دقة ووضوح
العبارات لتغطية كل محور من محور متغيرات الدراسة وقد تم إجراء أهم التعديالت بناءا على آرائهم
ومالحظاتهم ،وقد استجبنا آلراء األساتذة املحكمين في ظل التوجيهات واملالحظات التي أبدوها لنا ،وقد قمنا
بإجراء التعديالت في فقرات ومحاور االستبيان وبعد إجراء التعديالت تم التوصل إلى االستمارة في صورتها
النهائية.
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 2.2الثبات :للتأكد من ثبات االستبيان تم االعتماد على معامل الفا كرونباخ ،حيث كلما أقترب من الواحد وكان
مرتفعا ،فان هذا يعتبر مؤشرا جيدا على ثبات االستبيان وبالتالي صالحيته ومالئمة األداة ألغراض
الدراسة،والجدول رقم  03يبين اختبار الثبات للمتغيرات.

اجلدول  :02اختبار الثبات للمتغريات
المحور
التغيير التنظيمي يتالءم مع بيئة المؤسسة
إدارة الموارد البشرية والتحديقت التي تواجههق
تأثير التغيير التنظيمي على إدارة الموارد بشرية
معقمل الثبقت االجمقلي

كرونبقخαمعقمل الثبقت
0.945
0.933
0.651
0.943

عدد العبقرات
10
10
10
30

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج spss

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )02أن معامالت ثبات متغيرات الدراسة تراوحت ما 0.651بين و ،0.945بينما
بل معامل االستبانة ككل ( ،)0.943وهي أعلى من الحد األدنى املقبول ( ،)%60وهذا يدل على ثبات أداة
الدراسة ،أن شرط ثبات أداة الدراسة يتحقق إذا كان معامل الثبات ألفا كرونباخ أكبر أو يساوي  ،0.60ويمكن
القول أن أداة الدراسة تتميز بالثبات وتخضع لدرجة اعتمادية عالية .
 2.3الصدق البنائي :يعتبر الصدق البنائي أحد املقاييس التي تختبر مدة صدق األداة التي تقيس مدى إمكانية
تحقيق األهداف التي نريد الوصول إليها  ،ويبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة باملحور الكلي
لالستبيان .
وفيما يلي الجدول رقم ( )03معامل االرتباط لسبيرمان بين كل املحاور فيما بينها واملحور الكلي للدراسة ،ألن
معامل سبيرمان يقيس االرتباط بين الرتب أي الظواهر غير الكمية (النوعية وعلى شكل رتب).

اجلدول  03حساب معامالت االرتباط بني كل حماور االستبيان واحملور الكلي للدراسة
X1
X2
X3
Z
متغير
**1,000 0,917** 0,804** 0,974
مستوى الداللة
.
0,000
0,000 0,000
العينة
34
34
34
34
متغير
**0,917** 1,000 0,708** 0,941
مستوى الداللة
0,000
.
0,000 0,000
العينة
34
34
34
34
متغير
**0,804** 0,708** 1,000 0,873
مستوى الداللة
0,000
0,000
.
0,000
العينة
34
34
34
34
متغير
0,974** 0,941** 0,873** 1,000
مستوى الداللة
0,000
0,000
0,000
.
العينة
34
34
34
34
** 0.01مستوى الداللة عند

Rho de
X1
التغيير التنظيمي يتالءم مع بيئة Spearman
المؤسسة
X2
المعوققت والصعوبقت التي
تواجه إدارة الموارد البشرية
X3
تأثير التغيير التنظيمي على إدارة
الموارد البشرية
Z
الدرجة الكلية

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج spss
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نالحظ من خالل جدول رقم ( )03أن معامالت االرتباط تتراوح بين  0.708و  0.974ومستوى الداللة يساوي
 0.000وهو أقل من مستوى الداللة االحصائي  ،α= 0.01وهذا مما يدل على صدق االستبيان.
2.3اختبارالتوزيع الطبيعي :
تتمثل اعتدالية التوزيع فيه إتباع بيانات التوزيع الطبيعي  ،للقيام بهذا االختبار تم استعمال اختبار كوملرغروف
– سمرتوف والذي يعد من االختبارات املعلمية للتوزيع الطبيعي .
والجدول املوالي يوض النتائج التى أسفر عنها هذا االختبار .
الجدول ( )......نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد الفقرات قيمة  zقيمة مستوى الداللة ))sig
اسم املتغير
0.200 0.072
30
االستمارة ككل
املصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج .spss
اعتمادا على الجدول أعاله والذي يبين نتائج االختبار ( )sampl k-sللتوزيع الطبيعي أن نتيجة االختبار لالستمارة
ككل تقدر بر(  )0.200وهي أكبر من مستوى الداللة املعتمد ( ، )0.05وهذا يشير إلى أن البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي وبالتالي يمكن استخدام االختبارات املعلمية الختبار فرضيات الدراسة
.IIIنتائج الدراسة
.1تحليل الخصائص الوصتفية لعينة الدراسة

اجلدول  :04وصف أفراد عينة الدراسة
المتغيرات
العمر
المستوى العلمي
المستوى الوظيفي
الخبرة

الفئة
أقل من 30
من 40-31سنة
من  50-41سنة
ليسقنس
تكوين متخصص
دراسقت عليق
ممرض
طبيب
إداري
اقل من  5سنوات
مقبين  10-5سنوات
مقبين 20-11سنة

التكرارات
7
14
13
16
08
10
08
10
16
8
11
15

النسبة
20.6
41.2
38.2
47.1
23.5
29.4
23.5
29.4
47.1
23.5
32.4
44.1

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )5توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي أن أغلب أفراد العينة جامعيون
حيث بل عددهم ( )26فردا وهو ما يعادل نسبة  %76.5وهي نسبة جيدة ،وهذا يدل على قدرة أفراد العينة على
تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها ،وهذا ما يعطي كذلك أهمية للبحث من حيث النتائج املتحصل عليها ،أما
بالنسبة للوظيفة فأغلب أفراد العينة هم موظفين حيث بل عددهم ( )12فردا بنسبة  % 35.3وهذا ما يخدم
هدف الدراسة،كما يالحظ من خالل الجدول أن  %32.4من املستجوبين يملكون خبرة بين  10و  20سنوات هذا
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ما يعزز الثقة بإجابات العينة  ،ويدل ذلك أن غالبية العينة هم فئات عمرية شباب بما يخدم هدف الدراسة
وهي زيادة االلتزام بأخالقيات األعمال وهذا يخدم مستقبل أداء املورد البشري.
.2اختبارالتفرضيات
من أجل اختبار فرضيات الدراسة استخدمنا اختبار ( )Tللعينة الواحدة ( (One Semple T-test
1.2اختبارالتفرضية األولي :H0 :التغييرالتنظيمي اليتالءم مع بيئة املؤسسة

جدول 6اختبار ( )Tللعينة الواحدة ( (One Semple T-test
رقم الفرضية

المحسوبة Tقيمة

01

68.294

درجات الحرية
DF
33

الداللة

النتيجة

0.000

رافض الفرضية
الصفرية وقبول
الفرضية البديلة

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )6أن قيمة  tاملحسوبة ( ،)68,294وهي أكبر من قيمة  tالجدولية عند
درجة الحرية  33وعند مستوى الداللة (  ،(α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية البديلة أي التغيير التنظيمي
يتالءم مع بيئة املؤسسة
 2.2اختبارالتفرضية الثانية :H0 :ال تواجه املؤسسة صعوبات في إدارة املوارد البشرية

جدول  :7اختبار ( )Tللعينة الواحدة ( (One Semple T-test
رقم الفرضية
02

المحسوبة Tقيمة
40.956

الداللة
0.000

DFدرجات الحرية
33

النتيجة
رافض الفرضية الصفرية
وقبول الفرضية البديلة

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )12أن قيمة  tاملحسوبة ( ،)40,956وهي أكبر من قيمة  tالجدولية عند
درجة الحرية  33وعند مستوى الداللة (  ،(α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية البديلة أي تواجه مؤسسة
صعوبات في إدارة املوارد البشرية .
3.2اختبارالتفرضية الثالثة  :ال يؤثرالتغييرالتنظيمي على إدارة املوارد البشرية

جدول  :8اختبار ( )Tللعينة الواحدة ( (One Semple T-test
رقم الفرضية

المحسوبة Tقيمة

DFدرجات الحرية

الداللة

النتيجة

03

74.44

33

0.000

رافض الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
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نالحظ من خالل الجدول رقم ( )8أن قيمة  tاملحسوبة ( ،)74,44وهي أكبر من قيمة  tالجدولية عند
درجة الحرية  33وعند مستوى الداللة (  ،(α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية البديلة أي التغيير التنظيمي
يؤثر على إدارة املوارد البشرية.
 .IVالخالصة:
من خالل ما تم عرضه في هذا املوضوع فيما يخص أثر التغيير التنظيمي في تحسين أداء املوارد البشرية
يمكن القول أن عملية التغيير التنظيمي لها األثر الفعال والبارز على آداء األفراد ،فالتغيير التنظيمي أصبح جزء
ال يتجزأ في دنيا األعمال وهذا ما يفسر تعدد أشكاله وأنواعه ومجاالت حدوثه ،ومن خالل دراستنا هذه،
الكشف عن أثر التغيير التنظيمي على إدارة املوارد البشرية.
ومن ثم وباإلعتماد على اإلطار النظري قمنا بالبحث عن أثر التغيير التنظيمي على إدارة املوارد البشرية،
كما تم التعرف على هذا األثر في املؤسسة العمومية للصحة الجوارية بلدية آفلو التي كانت محل الدراسة،
والتي تم القيام بها من خالل إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي ،حيث تم استخالص مجموعة من
النتائج النظرية والتطبيقية التي على أساسها قمنا بطرح مجموعة من اإلقتراحات .
نتائج الدراسة:
فعالية ادارة املوارد البشرية تكون باالهتمام بمختلف وظائف مواردها البشرية من تخطيط توظيف
تكوين تقييم االداء؛
للتغيير في التكنولوجيا في املؤسسة أثر إيجابي على إدارة املوارد البشرية؛
للتغيير الحاصل في األفراد أثر إيجابي على آداء املوارد البشرية؛
ى
تتأثر إدارة املوارد البشرية في بلدية آفلو بالتغيير التنظيمي الحاصل على مستو األفراد.
تواجه مؤسسة محل الدراسة صعوبات في إدارة املوارد البشرية .
التغيير التنظيمي يتالءم مع بيئة املؤسسة محل الدراسة
التوصيات واالقترا ات:
بعد عرض النتائج املتوصل إليها من خالل دراستنا قمنا بتقديم مجموعة من اإلقتراحات املتمثلة في:
وضع الكفاءات واإلطارات في املكان املناسب؛
ضرورة مراعاة العنصر البشري عند اإلختيار والتوظيف ،من حيث التخصص واملؤهالت وذلك
لضمان وضع مالئمة الفرد لوظيفته؛
نشر ثقافة التغيير لدى العاملين في املنظمة؛
تطبيق التغيير التنظيمي بطريقة تدريجية؛
يجب على املنظمة أن تكون على دراية تامة بأهم الطرق واألساليب الالزمة لتفادي مقاومة التغيير.
اال االت واملراجع:
-

 عقدل بومجقن ،تأهيل الموارد البشرية لتحسين آداء المؤسسة اإلقتصقدية –دراسة حقلة مؤسسة صنقعة
الكوابل افرع جنرال كقبل ،رسقلة دكتوراه ،غير منشورة ،جقمعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،كلية
العلوم االقتصقدية والتجقرية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير2015/2014 ،ص ص (.)3 ،2
 علي السلمي :إدارة الموارد البشرية ،دار غريب للطبقعة والنشر ،الققهرة ،1998 ،ص34
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 مدوري نور الدين ،االدارة االستراتيجية للموارد البشرية افي ظل التغيرات التكنولوجية دراسة حقلة
مؤسسة اتصقالت الجزائر بمستغقنم ،مذكرة مقجيستر ،غير منشورة ،جقمعة ابي بكر بلققيد ،تلمسقن،
الجزائر  ،2011/2010 ،ص .25
 كرمي كريمة ،التغيير التنظيمي واثره على الوالء التنظيمي لدى موظفي مؤسسة الكهربقء والغقز دراسة
ميدانية بمؤسسة الكهربقء والغقز والية عنقبة ،مذكرة مقجيستر ،غير منشورة ،جقمعة بقجي مختقر،
عنقبة ،الجزائر ،كلية اآلداب والعلوم االنسقنية واالجتمقعية ،قسم علم االجتمقع ،2010/2009 ،ص.22
 عالوي عبد الفتقح ،أثر التغيير التنظيمي على آداء الموارد البشرية دراسة حقلة شركة سونقلغقز وحدة
االغواط ،أطروحة دكتوراه ،غير منشورة ،جقمعة الجزائر ،3كلية العلوم االقتصقدية والتجقرية وعلوم
التسيير ،2013/2012 ،ص.35
 عبد السالم مخلوافي ،مبقركة عبدلي ،افعقلية نموذج VIGEOافي قيقس األداء البيئي للمؤسسة  -دراسة
حقلة مؤسسقت جزائرية ،مجلة الدراسقت المقلية ،المحقسبية واإلدارية ،المجلد ( )1العدد(،2014 ، )2
ص.10
 سقرة ليقس ،مريم شرقي ،التغيير التنظيمي كمدخل الحداث ادارة الجودة الشقملة بقلمؤسسقت ،مجلة جيل
العلوم االنسقنية واالجتمقعية ،مركز جيل البحث العلمي ،العقم الثقلث ،المجلد ( )6العدد(،2016 ، )20
ص.13
 حكيم بن جروة ،دراسة نظرية إلستراتيجيقت ومداخل التغيير والتطوير التنظيمي داخل المنظمة ،مجلة
نمقء لالقتصقد والتجقرة ،المجلد ( ، )1العدد ( ،2018 ، )1ص .13
 Kim Pityn and Jennifer Helmuth, La gestion des ressources humaines pour les
IMF , Mennonite EconomicDevelopment Associates, Ontario, Juillet 2007

املال ق:

معامالت الثبات
Statistiques de fiabilité
Nombre
d'éléments
10

Alpha de
Cronbach
,945

Statistiques de fiabilité
Nombre
d'éléments
10

اآلافق
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Alpha de
Cronbach
,933
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Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,651

10

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,943

30

السن
Fréquence
Valide

 سنة30 أقل من
40-31 مابين
50-41 من بين
Total

Pourcentage
20,6
41,2
38,2
100,0

7
14
13
34

Pourcentage
valide
20,6
41,2
38,2
100,0

Pourcentage
cumulé
20,6
61,8
100,0

Pourcentage
valide
47,1
29,4
23,5
100,0

Pourcentage
cumulé
47,1
76,5
100,0

التخصص
Valide

تكوين متخصص
ليسانس
دراسات عليا
Total

Fréquence
16
10
8
34

Pourcentage
47,1
29,4
23,5
100,0

الوظيفة
Fréquence
Valide

ممرض
طبيب
إداري
Total

2
17
15
34

Pourcentage
5,9
50,0
44,1
100,0

Pourcentage
valide
5,9
50,0
44,1
100,0

Pourcentage
cumulé
5,9
55,9
100,0

الخبرة
Fréquence
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Pourcentage

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé
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Valide

 سنوات5 أقل من
10  الى5 من
20 إلى11 من
Total

8
11
15
34

23,5
32,4
44,1
100,0

23,5
32,4
44,1
100,0

23,5
55,9
100,0

Statistiques sur échantillon uniques
N
X1
X2
X3

Moyenne
4,6176
4,3324
4,0214

34
34
34

Ecart type
,39425
,61680
,31497

Moyenne erreur
standard
,06761
,10578
,05402

Test sur échantillon unique
Valeur de test = 0

X1
X2
X3

t
68,294
40,956
74,448

ddl
33
33
33

Intervalle de confiance de la
différence à 95 %
Inférieur
Supérieur
4,4801
4,7552
4,1171
4,5476
3,9115
4,1313

Différence
moyenne
4,61765
4,33235
4,02139

Sig. (bilatéral)
,000
,000
,000

اختبار التوزيع الطبيعي
Kolmogorov-Smirnova
Statistiques
z

ddl

,072

Shapiro-Wilk
Sig.

35

,200*

Statistiques
,979

ddl

Sig.
35

,664

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.
a. Correction de signification de Lilliefors
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