)2021  جوان/ 01العدد-02 مجلة بحوث االقتصاد والمناجمنت (المجلد

استهداف التطوير التنظيمي في المؤسسات االقتصادية من خالل تفعيل تكنولوجيا المعلومات
Targeting organizational development in economic corporations by
activating information technology
2

 سعيدة رحيش. د،1 سعيدة تلخوخ.د

s.telkhoukh@univ-boumerdes.dz ،) جامعة ازلمد بوقرة بومرداس (اجلزائر1
s.rahiche@univ-boumerdes.dz ،) جامعة ازلمد بوقرة بومرداس (اجلزائر2
2021/06/04:تاريخ النشر

2021/02/25 :تاريخ القبول

2021/02/04 :تاريخ االستالم

:ملخص
NCA " جاءت ىذه الورقة البحثية هبدف إبراز دور تكنولوجيا ادلعلومات يف إحداث التطوير التنظيمي يف مؤسسيت
."Fruital Coca Cola""وRouiba
 إذ بلغ،حيث تبني وج ود عالقة ارتباط طردية غري قوية بني تكنولوجيا ادلعلومات والتطوير التنظيمي يف ىاتني ادلؤسستني
.0.01  ** وىو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية0.365 معامل االرتباط
. تكنولوجيا ادلعلومات، التطوير التنظيمي:كلمات مفتاحية
.M15 ،M19 : JEL تصنيفات
Abstract:
This paper aims to highlight the role of information technology in creating
organizational development in "NCA Rouiba" and "Fruital Coca Cola"
corporations.
Where it was found that there is a not strong direct correlation between
information technology and organizational development in this two corporations,
as the correlation coefficient was 0.365 **, which is statistically significant at the
level of significance 0.01.
Keywords: organizational development; information technology.
JEL Classification Codes: M19, M15.
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 .1مقدمة:
يتزايد اىتمام ادلؤسسات بالتطوير التنظيمي باعتباره عامالً جوىرياً لتحقيق التميّز يف عصر ادلعلومة ،حيث

التوسع يف استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف حتقيق أىدافها
م ّكن التطور التكنولوجي ادلؤسسات من ّ
وحتسني قدرهتا على النمو واالستمرارية ،وذلك يف ظل االستثمار يف رأس ادلال البشري وحتقيق التطوير
التنظيمي .من ىذا ادلنطلق ،تسعى ىذه الورقة البحثية إىل اإلجابة على اإلككالية التالية:
كيف يمكن إحداث التطوير التنظيمي من خالل تفعيل تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات
االقتصادية باألخص مؤسستي " "NCA Rouibaو""Fruital Coca Cola؟
1.1

األسئلة الفرعية

 ما ىو مضمون التطوير التنظيمي؟ ما ىو مفهوم تكنولوجيا ادلعلومات وكيف تؤثر على التطوير؟ ما مدى ارتباط التطوير التنظيمي بتكنولوجيا ادلعلومات يف مؤسسيت ""NCA Rouibaو" "Fruital Coca Cola؟
2.1

الفرضيات

 قد يتضمن التطوير التنظيمي إتباع ادلؤسسات السًتاتيجية تطوير األفراد ومجاعات العمل؛ رمبا ميثل أمن ادلعلومات أىم حتديات تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسات؛ توجد عالقة ارتباط قوية بني التطوير التنظيمي وتكنولوجيا ادلعلومات يف مؤسسيت " NCA "Rouibaو"."Fruital Coca Cola
 3.1أهداف البحث
التعرف على ادلفاىيم ادلتعلقة بكل من التطوير التنظيمي وتكنولوجيا ادلعلومات ،وكرح العالقة بينهما؛
 ّوتطوراهتا يف أعماذلا من أجل تفعيل
 إظهار حاجة ادلؤسسات اجلزائرية إلدخال تكنولوجيا ادلعلومات ّالتطوير التنظيمي وتوضيح سبل دتكينها من ذلك؛
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 قياس مدى االرتباط االحصائي لتكنولوجيا ادلعلومات بكل من :األفراد ،مجاعات العمل ،والتنظيم يفمؤسسيت " "NCA Rouibaو""Fruital Coca Cola؛
 تقدمي بعض االقًتاحات للقائمني على ادلؤسسات اجلزائرية وباألخص ادلؤسستني زلل الدراسة الستيعابعالقة تكنولوجيا ادلعلومات بالتطوير التنظيمي لالستفادة منها يف حتقيق األىداف التنظيمية والتنافسية.
 4.1منهجية البحث
للتعرف على األبعاد النظرية دلتغريات الدراسة ،وحتليل مضامينها،
مت اعتماد ادلنهج الوصفي والتحليلي ّ

وادلنهج اإلحصائي ( ،)SPSSلقياس مسامهة تكنولوجيا ادلعلومات يف تعزيز التطوير التنظيمي.
 5.1الدراسات السابقة

لتعرف على أثر تكنولوجيا ادلعلومات على
 دراسة (قدايفة )2014/2013 ،هتدف الدراسة اىل ا ّادلزيج التسويقي .وخلصت الدراسة اىل وجود عالقة تأثري بني تكنولوجيا ادلعلومات وكل من تقدمي
السلع/اخلدمات ،الًتويج ،البيئة ادلادية والعمليات ،وعدم وجود عالقة تأثري بني استخدام تكنولوجيا
ادلعلومات وكل من التسعري ،التوزيع والناس (مزودي اخلدمة).
 دراسة ) (RAMSTAD, 2008هتدف الدراسة إىل تطوير مناذج االبداع لتطوير ادلؤسسةوىيكلة ادلعرفة لتحسني التنافسية.وخلصت الدراسة إىل أن مناذج االبداع ختلق منافع للعمالء ،األنظمة
اخلبرية ،وبالنسبة للمجتمع وادلؤسسات ما يزيد أىداف التطوير التنظيمي ،التعاون الداخلي واخلارجي
والتوفيق للمعرفة واليت ترتبط إجياباً مع األداء ،كما كانت ادلشاريع أكثر تعاوناً مع األداء يف استخدام أنظمة
خبرية متع ّددة.
دراسة (علوطي )2008/2007 ،هتدف الدراسة إىل التعرف على نظم ادلعلومات.وخلصت الدراسةٍ
معلومات
إىل أن رلتمع ادلعلومات يتطلّب موارد بشرية ذات مهارات لتوفري فرص للتشغيل يف ظل بناء نظم
دورا أساسيًا يف
للموارد البشرية لدعم العمل عن بعد والتدريب االلكًتوين ،كما تؤدي تكنولوجيا ادلعلومات ً

بناء أداء نظم ادلعلومات وحتسينو يف ادلؤسسة.
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 دراسة (بلقيدوم )2013 ،هتدف الدراسة اىل دراسة أمهية التسيري االسًتاتيجي واستعمالتكنولوجيا نظم ادلعلومات  ،وخلصت الدراسة إىل أن االستخدام الكثيف لتكنولوجيا ادلعلومات
ىو أىم وسائل اإلنتاج ،و أن ادلنهج االسًتاتيجي لو دور أساسي دلواجهة تطور تطبيقات
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف ادليدان اإلداري شلا يستدعي تغري الثقافة التنظيمية ،كما مت
من خالل ىذه الدراسة الوقوف على أىم األدوار االسًتاتيجية لتكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت يف مؤسسة "موبيليس" ومن بينها تغيري اذليكل التنظيمي.
 دراسة (رمضان )2005-2004 ،هتدف الدراسة اىل التعريف بالتغيري والتطوير التنظيمي،توصلت
وحتديد مدى إتّباع ادلؤسسات السورية العامة واخلاصة إلدارة التغيري يف التطوير.و ّ

الدراسة إىل اخنفاض نسبة اعتماد ادلؤسسات العامة للتغيري التنظيمي عنو يف القطاع اخلاص (أكرب
كفاءة يف العمل) ،رغم اخنفاض درجات الفعالية بني القطاعني يف ظل ضعف التخطيط  ،إذ
اعتربت أن التغيري التنظيمي ال يعترب تطويراً تنظيمياً ألنو مل حُيدث أي أثر على األفراد أو اجلانب
اإلنساين.
 6.1مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
يالحظ أن دراسة (قدايفة )2014/2013 ،تناولت تكنولوجيا ادلعلومات من حيث عالقتها
بادلزيج التسويقي؛ كما ربطت دراسة ) (RAMSTAD, 2008التطوير التنظيمي بنماذج
يتضمن كيئاً
االبداع .يف وقت ترى دراستنا أن دراسة عالقة تكنولوجيا ادلعلومات بالتطوير التنظيمي ّ

من عالقة ادلعرفة بالتطوير التنظيمي؛ أما دراسة (علوطي )2008/2007 ،فًتتبط بالدراسة احلالية

لتناوذلا التأثري البشري لتكنولوجيا ادلعلومات من خالل العمل عن بعد ؛ أما بالنسبة لدراسة (بلقيدوم،
 )2013فهي ترتبط بدراستنا من خالل تناوذلا للتطوير التنظيمي ولكنها رّكزت على تطوير اذليكل
تفصل دراستنا يف التطوير التنظيمي ،فتتناول دور تكنولوجيا ادلعلومات يف تفعيل
التنظيمي ،يف حني ّ
زلاوره مبا فيها األفراد ومجاعات العمل .كما ترتبط دراسة(رمضان )2005-2004 ،بدراستنا احلالية
من خالل تناوذلا دلوضوع إدارة التغيري التنظيمي ومقاومتو .لكن دراستنا ترّكز على التطوير التنظيمي
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وكيفية تفعيلو من خالل االستفادة من تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسات (القطاع اخلاص) ألن
ضمن إىل جانب التأثري على سلوك األفراد واجلماعات تغيري اذليكل التنظيمي.
التطوير التنظيمي يت ّ

 7.1هيكل البحث

جاء ىذا البحث يف ثالثة زلاور ،ىي:
 مفهوم التطوير التنظيمي؛ تكنولوجيا ادلعلومات وأثرىا على التطوير التنظيمي؛ دراسة حالة مؤسسيت " "NCA Rouibaو"."Fruital Coca Cola .2مفهوم التطوير التنظيمي
1.2

تعريف التطوير التنظيمي:

ىو "رلهودات مؤسسة لتحسني قدرات التنظيم على اختاذ القرارات وحل ادلشاكل وإجياد عالقات
متوازنة بينو وبني البيئة باستخدام العلوم السلوكية"( .خلف السكارنة ،2009 ،صفحة  )23باالعتماد
على :بناء الفريق؛ حل ادلشكالت والصراعات بتبادل اآلراء واجتماعات ادلواجهة؛ االدارة باألىداف؛
واالستعانة باجلهات اخلارجية االستشارية ادلتخصصة( .لعويسات ،2009 ،الصفحات )56-55
يعترب التطوير التنظيمي عملية سلططة ،ىادفة إىل زيادة فاعلية ادلؤسسة بطريقة نظامية وفق مبادرة ذاتية
مستهدفة حتقق التكامل بني األىداف ادلؤسسة.
 2.2خصائص التطوير التنظيمي
ميكن تلخيص خصائص التطوير التنظيمي يف( :عبد اجلواد كيحة ،2006 ،الصفحات )36-34
 يدار بواسطة االدارة العليا (مع خرباء) مع تشجيع التعاون وادلشاركة ،والًتكيز على فريق العمل؛ الًتكيز على اجلانب االنساين واالجتماعي ،اىل جانب التدخل يف اجلانب التقين واذليكلي؛ لو نظرة تطويرية هتدف اىل حتسني أداء االفراد وزيادة فعالية ادلؤسسة عن طريق التدخل ادلخطط؛ عملية مستمرة مكونة من عدة مراحل أو حلقات متداخلة ومعتمدة على بعضها البعض؛ االىتمام بالتغذية ادلرتدة لتوفري معلومات للعاملني والتأكيد على تدريبهم على حل ادلشكالت؛- 56 -
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 التخطيط ادلسبق والسليم للتطوير التنظيمي ،وضرورة وجود جهاز متخصص داخل ادلؤسسةإلعداد خطط التطوير ومتابعة تنفيذىا وتقييم درجة فعاليتها يف حتقيق االىداف ادلنشودة.
 3.2أهداف التطوير التنظيمي
يطبق التطوير التنظيمي لتحقيق األىداف التالية( :خلف السكارنة ،2009 ،الصفحات )28-27
 رفع قدرة ادلؤسسة على معاجلة التغريات اخلارجية وادلشكالت الداخلية اليت تؤثر عليها؛ التكامل بني أىداف وحاجات ادلؤسسة وبني أىداف األفراد من جهة أخرى؛ إجياد مناخ مالئم يستطيع فيو األفراد تنمية وحتقيق ذواهتم فيو ،وحتسني أدائهم؛ تغيري ثقافة ادلؤسسات باجتاه سيادة قيم التعاون ومجاعات العمل وتفويض السلطة ؛ دعم القيادة جلهود التطوير التنظيمي بفعل النظرة الشمولية الكلية ،فهي تنبع من نظرية النظم. 4.2أبعاد التطوير التنظيمي
يرتكز التطوير التنظيمي على ثالث أبعاد وىي( :عبد الباقي ،2005 ،الصفحات )364-362
 األفرادىم أىم عناصر التطوير التنظيمي ،ما يفرض مراعاة تطويرىم (أمناط كخصياهتم ،دوافعهم ،قدراهتم،
اجتاىاهتم ،مواقفهم ،مشاركتهم يف اختاذ القرارات ،وحل ادلشكالت) ما يساىم يف فعالية ادلؤسسة.
 جماعات العمليرتكز التطوير ىنا على :دتاسك وفعالية اجلماعة ،االىتمام بقيمها ومعايريىا ،وتطوير أىدافها وما يطرأ
بني أفرادىا من نزاعات أو صراعات ،واألساليب ادلناسبة حلل ادلشكالت واختاذ القرارات وكذا أسلوب
االتصال بني مجاعات العمل والعالقات الداخلية البيئية اليت تساىم يف دعم اجلماعة وتوثيق أدائها.
-

التنظيم

يتمثل يف بعدي :الوحدات التنظيمية الرئيسية(أقسام أو إدارات ،الوظائف ،ىيكل االتصال)
والعمليات التنظيمية (اختاذ القرارات ،االتصاالت ،العالقة بني/ومع اجلماعات ،التخطيط ،تصميم
األىداف ،إدارة النزاعات ،عالقات السلطة ،اإلجراءات ،ادلنتجات ،التجديد واالبتكار).
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5.2

العناصر المساعدة على إحداث التطوير التنظيمي

تتمثل يف استخدام مفهوم النظم وحتديد ىدف التطوير ،يف ظل االىتمام بالبعد االنساين وبثقافة
ادلؤسسة ،والتعلم والتدريب من خالل اخلربة؛ مع التجديد ادلستمر للتنظيم وتطوير النظام واالجراءات
واالساليب والعمليات وادلهارات وادلناخ؛ يف ضوء اعتماد اسًتاتيجية إدارية للتطوير من خالل التجديد
واالبتكار الذايت وحتديد ادلشكالت ادللحة( .الصرييف ،2006 ،الصفحات )31-29
 6.2مقومات فعالية استراتيجية التطوير التنظيمي
يتوقف صلاح التطوير التنظيمي على عدد من ادلتطلبات أمهها( :السيد ،2007 ،الصفحات )72-71
 اعتماد مدخل النظم ومساندة االدارة العليا إىل جانب اكراك قادة اجلماعات ؛ هتيئة االفراد و احلرص على حتقيق بعض ادلنافع للعاملني خالل الفًتة االوىل من الربنامج؛ االعداد اجليد لربنامج التطوير التنظيمي وامكانية االستعانة خبرباء استشاريني خارجيني؛ اختيار االسلوب والتدخل ادلناسب لتنفيذ عملية التطوير التنظيمي اليت يفضل أن تكون تدرجيية؛ التقييم ادلستمر للنتائج واالستفادة من التغذية العكسية. .3تكنولوجيا المعلومات وأثرها على التطوير التنظيمي
 1.3تعريف تكنولوجيا المعلومات:
 التعريف األول:تكنولوجيا ادلعلومات ىي "سلتلف أنواع االكتشافات وادلستجدات واالخًتاعات اليت تعاملت وتتعامل مع
البيانات وادلعلومات من حيث مجعها وحتليلها تنظيمها وختزينها واسًتجاعها يف الوقت السريع وادلناسب
وبالطريقة ادلناسبة وادلتاحة"( .ابراىيم قنديلجي و عبد القادر اجلنايب ،2007 ،صفحة )32
 التعريف الثاني:ىي استخدام أجهزة احلاسوب والوسائل ادلتطورة يف معاجلة البيانات وحتقيق السرعة يف معاجلتها وختزينها
واسًتدادىا وحتويلها إىل معلومات موثوق هبا لالعتماد عليها يف اختاذ القرارات يف الوقت ادلناسب( .سويلم
احلسبان ،2009 ،صفحة )89
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 التعريف الثالث:يعرف البنك الدويل تكنولوجيا ادلعلومات بأهنا "رلموعة من االنشطة تسهل جتهيز ادلعلومات وإرساذلا
وعرضها بالوسائل االلكًتونية( ".الشمري و الليثي ،2008 ،صفحة )54
بناء على ما سبق ،تكنولوجيا ادلعلومات ىي األدوات ادلادية والربرلية ووسائل االتصال اليت تتعامل مع
ادلعطيات من بيانات ومعلومات بغية تسهيل وحتسني عمليات ختزينها ،معاجلتها ،واسًتجاعها.
 2.3أهمية تكنولوجيا المعلومات:
ميكن االحاطة بأمهية تكنولوجيا ادلعلومات استنادا إىل( :عبد الكرمي اخلناق ،2009 ،صفحة )64
 تعامل تكنولوجيا ادلعلومات كأي جزء آخر من االعمال (التسويق ،االنتاج ،ادلوارد البشرية)؛ دعم حتقيق ادليزة التنافسية وتوفري الدعم لصنع القرار ،وختفيض اإلغراق ادلعلومايت (اإلفراط)؛ توفري ادلعاجلات االجرائية وقابلية التخزين الكبرية ،فضال عن توفري سرعة الدخول واالتصاالت؛ 3.3تحديات تكنولوجيا المعلومات:
من أبرزىا :التكامل يف الربط والتطبيق واحلاجة اىل نقطة سيطرة مركزية؛ تغيري ثقافة ادلؤسسة وىيكلها
التنظيمي؛ تكاليف غري مرئية يف حوسبة ادلؤسسة ؛ حتديات التطوير وادلوثوقية أو االعتمادية واألمنية.
تقوم ادلؤسسات باختاذ بعض اإلجراءات دلعاجلة ىذه التحديات ،ومن أمهها :إدارة التطوير التنظيمي
باالعتماد على التخطيط اجليد واجراء التغيريات التنظيمية ادلطلوبة؛ التعليم والتدريب ادلستمر للمستخدمني
النهائيني؛ ختطيط تكامل الربط والتطبيق وسعة نطاق االتصاالت والسيطرة على التكاليف عند التخطيط؛
أمن ادلعلومات وضبط النفقات من خالل السيطرة على التكاليف أثناء التخطيط للتكنولوجيا.
(ابراىيم قنديلجي و عبد القادر اجلنايب ،2005 ،الصفحات )366-364
 4.3تكنولوجيا المعلومات وتطوير الكفاءات:
أصبحت ادلؤسسات تنطوي على قدر أكرب من التمكني حيث تساعدىا تكنولوجيا ادلعلومات على فعالية
أكرب لالتصال الداخلي والتنسيق وتساعدىا على تكيف أسرع مع التغريات البيئية باإلضافة اىل توازن
أوسع(HINDMAN, ERNST, & RICHARDSON, 2001, p. 152) .
- 59 -

د .سعيدة تلخوخ ود .سعيدة رحيش

تساىم تكنولوجيا ادلعلومات يف تطوير كفاءات ادلوارد البشرية ،كما ىو موضح يف اجلدول :1
الجدول  :1أثر تكنولوجيا المعلومات على تطوير الكفاءات
تطبيق تكنولوجيا المعلومات
األنترانت
()Intranet

الكفاءات الفردية

الكفاءات الجماعية

تسهيل الوصول لعرض معلومات تسهيل اكتساب كفاءات مجاعية،
والسماح بتسيريىا.
ادلؤسسة،
إمكانية الوصول اىل ادلعلومات عرب اخلط،
وتقدمي امكانيات إجراء مهين زلدد.

برامج العمل الجماعي

ضرورة تكوين على تطبيقات تكنولوجيا تسهيل التعلم التنظيمي ،تعزيز
ادلعلومات اخلاصة يف العمل ضمن الكفاءات اجلماعية جلماعات العمل،
وتعديل اجراءات العمل ضمن
مجاعات العمل.
اجلماعات واذلياكل التنظيمية.

العمل عن بعد

تدعيم قدرات ادلسؤولية والتمكني وضع منط تسيري مرتكز على:
االىداف ،التحديات ،واجلودة.
للعاملني.
والولوج عن بعد دلعلومات ادلؤسسة.

()groupware

()Teletravail

)Source : (MATMATI & SCHMIDT, 2001, p. 127

يتضح من اجلدول  1أن أىم تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات ادلؤثرة على األفراد ومجاعات العمل تكمن
يف :األنًتانت ،برامج العمل اجلماعي ،والعمل عن بعد.
5.3

إسهامات تكنولوجيا المعلومات في التطوير :

تتيح تكنولوجيا ادلعلومات اختصار الوقت وادلكان والقدرة على التخزين ،ومرونة االستخدام حيث تسمح
برقمنة البيانات مبعاجلتها واسًتجاعها (فندوكي ،2012/2013 ،صفحة  ،)43كما أدت إىل العمل
عن بعد الذي يتميز بـ :ختفيض التكاليف ادلتغرية ،حتقيق أرباح االنتاجية وادلرونة ،ختفيض الوقت وتكلفة
التنقل ،توظيف أكخاص أكفاء بعيدين جغرافيا ،وبصفة أوسع التشغيل ،باإلضافة إىل رضا العاملني بفضل
مرونتهم يف العمل

)& PICQ, 2001, p. 03

 ،(LANGEVINكما أن برامج العمل اجلماعي

)(groupwareوبرامج تدفق العمل ) (workflowحتسن االتصال بني مجاعات العمل وتساعد
على التعلم التنظيمي ،ما ولّد دتكني العاملني بفضل :االدارة االلكًتونية للموارد البشرية)، (e-GRH
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التدريب ،حل العاملني دلشاكل العمل اليومية ،كما أن معلوماتية اذلياكل جتعل القرارات المركزية ،وختفض
أدوار ادلسريين يف االدارة الوسطى ،ما جيعل االفراد يتعاونون فيما بينهم يف إطار مجاعات العمل.
)(BENRAISS, Othman, & TAHSSAIN, 2005, pp. 124-125

 .4دراسة حالة مؤسستي " "NCA Rouibaو""Fruital Coca Cola
 1.4أداة الدراسة:
مت االستعانة بأسلوب االستقصاء من خالل االستبيان وادلقابلة الشخصية وادلالحظة.
 2.4مجمع وعينة الدراسة:
يتكون رلتمع الدراسة من  470عامل اداري يف مؤسسيت " "NCA Rouibaو" Fruital
ّ
"Coca Colaوالبالغ عددىم على التوايل  170عامل يف االوىل و 300عامل يف الثانية ،أما حجم
العينة فبلغ  141عامل اداري ،وىي عينة طبقية.
 3.4لمحة عن المؤسستين محل الدراسة:
 مؤسسة ":"NCA Rouibaأنشئت مؤسسة " " NCA Rouibaكمشروع عائلي يف  08أفريل  1966وتعترب قانونياً كركة
ذات أسهم ) ،)SPAيقع مقرىا يف ادلنطقة الصناعية "الرويبة" (الضاحية الشرقية دلدينة اجلزائر) على
الطريق الوطين رقم  ،05وىي تنشط يف رلال إنتاج وتوزيع ادلشروبات والعصائر.
)(www.exportal.dz/index.php/fr/company/19/www.exportal, 2017

 مؤسسة ""Fruital Coca Colaأنشئت""Fruital

عام

(http://www.algex.dz/index.php/blog-،1993

حتولت "فرويتال" إىل كركة
) export/item/687-fruital., 2017ولكن اعتباراً من  10جويلية ّ 2006

تعبئة

(http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=4710
فتغري اهمها إىل ""Fruital Coca Colaوىذا بعد دخول "اجملموعة اإلسبانية
)ّ 1833., 2017
االستوائية كوكا كوال تعبئة" (Equatorial Coca-Cola :ECCBC
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)BottlingCompany

كمساىم

فيها(http://www.algex.dz/index.php/blog-.

)export/item/687-fruital., 2017

تعترب مؤسسة " "Fruital Coca Colaقانونياً كركة ذات أسهم يقع مقرىا يف ادلنطقة الصناعية
"الرويبة" على الطريق الوطين رقم  ،05وىي الرائدة يف سوق ادلشروبات الغازية يف اجلزائر من خالل عملها
يف رلال إنتاج ادلشروبات غري الكحولية ("كوكا كوال"" ،فانتا" و"سربايت") وعصائر الفواكو
(www.lespagesmaghreb.com/alger/boissons-non-alcoolisees-fabrication/fruital)coca-cola, 2017

وذلك يف إطار عقد االمتياز إذ دتنحها ادلؤسسة األم " "Coca Colaمرّكز

"كوكاكوال" ،مث تقوم " "Fruitalبإضافة ادلياه ذلذا ادلرّكز ووضعو يف القارورات والعبوات.
)(http://www.djazairess.com/fr/liberte., 2017

 4.4صدق وثبات االستبيان:
الجدول  :2تقدير ثبات االستبيان الموزع على عينة الدراسة
البعد

عدد العبارات

العبارات

ألفا كرونباخ

صدق االستبيان

تكنولوجيا المعلومات

32

من  10إلى 32

%40.8

90.2%

االفراد

10

من  38إلى 21

%0..8

4..0%

جماعات العمل

14

من  20إلى 24

%88.4

...0%

التنظيم

1.

من  2.إلى 80

%00.1

48.3.%

التطوير التنظيمي

38

من  38إلى 80

%42..

91.4%

%4.

%.3.0

االستبيان

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على سلرجات برنامج التحليل اإلحصائي ).(SPSS

يتبني من اجلدول  2أن ثبات االستبيان ٍ
عال ،إذ بلغ معامل الثبات (ألفا كرونباخ)  ،%86شلا يؤيّد
ّ
صالحية ىذا االستبيان للتطبيق ادليداين وإجراء عملية التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات الدراسة عند
مستوى داللة  ،0.05 =كما يتّضح أن صدق االستبيان عال حيث بلغت قيمة الصدق %92.7
وىي تدل على معامل صدق مرتفع جداً وىو بذلك مقبول ألغراض التحليل اإلحصائي.
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 5.4اختبار الطبيعية(:كولمجروف – سمرنوف )Kolmogorov Smirnov Test
الجدول  :3اختبار التوزيع الطبيعي )(1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المتغير

قيمة Z

قيمة الداللة

تكنولوجيا المعلومات

0.11.

1.3.2

األفراد

0..0.

1.100

جماعات العمل

0..30

1.101

التنظيم

0.81.

1.124

التطوير التنظيمي

0.841

1.121

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على سلرجات برنامج التحليل اإلحصائي ).(SPSS

يتّضح أن بيانات االستبيان ال تتبع التوزيع الطبيعي ،ذلك أن قيم مستوى الداللة احملسوبة جاءت أقل
من  0.05بالنسبة حملاور الدراسة ما عدا احملور ادلتعلّق بتكنولوجيا ادلعلومات ،وبناءً على ذلك ترفض
الفرضية الصفرية  H0اليت تنص على أن "البيانات تتبع التوزيع الطبيعي" وتقبل الفرضية البديلة  H1اليت
تنص على "أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي".
 6.4واقع تكنولوجيا المعلومات والتطوير التنظيمي لدى عينة الدراسة
الجدول  :4واقع تكنولوجيا المعلومات والتطوير التنظيمي لدى عينة الدراسة
المؤسسة

Fruital Coca Cola

NCA Rouiba

عينة الدراسة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

تكنولوجيا المعلومات

21.80.

1141308

3,6111

0,42627

3,6223

0,45387

االفراد

3,3922

0.76604

4,1286

0,56580

3,8622

0,73429

جماعات العمل

3,6863

1,49647

3,6542

0,47812

3,6658

0,48331

التنظيم

3,7342

0,63014

4,0160

0,55532

3,9141

0,59693

التطوير التنظيمي

3,6185

0,52681

3,9282

0,44259

3,8162

0,49594

المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على سلرجات برنامج التحليل اإلحصائي ).(SPSS
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تشري النتائج اىل أن تكنولوجيا ادلعلومات والتطوير التنظيمي (مبختلف أبعاده) توفرت بدرجة مرتفعة يف كلتا
ادلؤسستني ،حيث تفوقت مؤسسة " "NCA Rouibaيف استخدام تكنولوجيا ادلعلومات
(مبتوسط )316419بفارق بسيط عن مؤسسة "( "Fruital Coca Colaمبتوسط  ،)316111ما
نتج عنو توفر تكنولوجيا ادلعلومات بدرجة مرتفعة لدى عينة الدراسة (مبتوسط .)316223
ولعل ما يؤّكد ىذا ،االستخدام الكبري لجأجهزة وادلعدات ،حيث الحظنا(خالل زياراتنا للمؤسستني)
استخدام العمال االداريني للحواسيب ،كما أن بعضها زلمول ألداء العمل أثناء القيام بادلهام اخلارجية.
كما أولت مؤسسة " "NCA Rouibaأمهية ألمن ادلعلومات بفضل الربامج ادلضادة للفريوسات،
كلمات السر ،ادلراجعة والتحكم الداخلي ،جدران النار وجتديدىا ،وقواعد بيانات حلفظ ادلعلومات ،وىذا
يف ظل استخدام الربيد االلكًتوين واألنًتانت بدرجة مرتفعة جداً .كما تستخدم ادلؤسسة التوظيف
االلكًتوين عرب موقعي  www.emploitic.comو www.linkedin.comفضالً عن ادلوقع
االلكًتوين للمؤسسة الذي ُيتوي على بوابة للتوظيف.
أما بالنسبة دلؤسسة " "Fruital Coca Colaفإهنا تتوفّر على كبكة بينية ((intra-
 extranetوىي "،"SharePointكما تستخدم االجتماعات التفاعلية عن بعد و"سكايب ادلهين"
( )skip professionnelداخلياً بني العاملني يف ادلؤسسة وخارجياً مع فروع اجملمع ()ECCBC
باستخدام بررليات العمل اجلماعي " "groupwareواالجتماعات عرب اخلط " CISCO
 "Webex meetingولكن ىذا االستخدام مراقب من قسم نظام ادلعلومات.
كما يالحظ من اجلدول  4أن مؤسسة " " Fruital Coca Colaتفوقت يف حتقيق التطوير
التنظيمي مبتوسط  319282يف حني بلغ  316185يف مؤسسة " "NCA Rouibaما نتج عنو
إحداث التطوير التنظيمي بدرجة مرتفعة يف عينة الدراسة (مبتوسط .)318162
فبالنسبة دلؤسسة " ،"Fruital Coca Colaفانو يف احلاالت االستعجالية (أثناء ادلداومة الليلية مثال)
يقوم العاملون باختاذ القرارات الستمرار العمل يف ظل العمل اجلماعي.
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أما بالنسبة دلؤسسة " "NCA Rouibaفقد مت إحداث التطوير التنظيمي فيها مراراً ودون مقاومة ،مع
ختصيص ميزانية لذلك ،يف ظل االستعانة مبؤسسات خارجية ،وباألخص ما اختص منها بادلوارد البشرية.
أما عن م ّدة برنامج التطوير فهي سنة واحدة (وقد دتتد ألكثر من ذلك بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات)
أي أنو برنامج سنوي ين ّفذ طوال السنة ومبجرد هناية السنة يطبّق برنامج آخر ،وىكذا دواليك ،وىذا نظراً
لطبيعة نشاط ادلؤسسة (غذائية) وذلك مبشاركة العاملني ،حيث يعملون ضمن مجاعات عمل.

أما بالنسبة آلليات التطوير ادلتّبعة ،فهناك التمكني وإدارة اجلودة الشاملة ،حيث يتم تكليف العاملني
مبهام تتناسب مع وظائفهم وتندرج ضمن ادلفاىيم اإلدارية احلديثة ،إذ خيول العامل بإصلاز بعض ادلهام يف
ىذا اإلطار دون أن يعلم أن ذلك جزء من التطوير التنظيمي حىت ال يقاوم ىذا األخري من حيث ادلبدأ.
 7.4تحليل االرتباط:
الجدول  :5تحليل االرتباط بين تكنولوجيا المعلومات والتطوير التنظيمي في عينة الدراسة
االرتباط للرتب

تكنولوجيا

"سبيرمان"

المعلومات

األفراد

جماعات

التنظيم

العمل

التنظيمي

تكنولوجيا

معامل االرتباط

المعلومات

الداللة احملسوبة

األفراد

معامل االرتباط

**1,290

الداللة احملسوبة

1,000

جماعات

معامل االرتباط

**1,344

**1,525

العمل

الداللة احملسوبة

1,000

1,000

التنظيم

معامل االرتباط

**1,271

**1,559

**1,573

الداللة احملسوبة

1,001

1,000

1,000

التطوير

معامل االرتباط

**1,365

**1,838

**1,779

**1,865

التنظيمي

الداللة احملسوبة

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

التطوير

**1,290

**1,344

**1,271

**1,365

1,000

1,000

1,001

1,000

1,000

**1,525

**1,559

**1,838

1,000

1,000

1,000

1,000

**1,573

**1,779

1,000

1,000

1,000

**1,865
1,000

 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .0.01
المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على سلرجات برنامج التحليل اإلحصائي ).(SPSS
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يتّضح من اجلدول  5أن مستويات الداللة أقل من ادلستوى ادلعتمد ( ،)0.05ما يؤدي إىل رفض
الفرضية الصفرية " Hعدم وجود ارتباط بني تكنولوجيا ادلعلومات والتطوير التنظيمي" وبالتايل قبول
الفرضية البديلة " H1وجود ارتباط بني تكنولوجيا ادلعلومات والتطوير التنظيمي".
كما توجد عالقة ارتباط طردية بني تكنولوجيا ادلعلومات وكل من األفراد ،مجاعات العمل ،التنظيم
والتطوير التنظيمي .فكلما زاد استخدام تكنولوجيا ادلعلومات زاد مستوى تطوير األفراد ،مجاعات العمل
والتنظيم وبالتايل التطوير التنظيمي ،وىذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،0.01حيث أصبح
للعاملني يف ادلؤسستني زلل الدراسة نظرة واضحة حول احتياجات عملهم ادلتعلّقة بتكنولوجيا ادلعلومات،
إذ أن ىذه األخرية ترافق التطوير التنظيمي خالل كل مراحلو ،كما أهنا تعد نظام إنذار مسبق.
جتدر اإلكارة إىل أن زلور مجاعات العمل األكثر ارتباطاً بتكنولوجيا ادلعلومات ،يليو األفراد ومن مث
التنظيم ،غري أن ىذا االرتباط ليس قوياً ،ما يفسر بوجود متغريات أخرى تؤثّر يف تفعيل التطوير التنظيمي.
 8.4معامل التحديد:
الجدول  :6نتائج معامل التحديد
المتغير

معامل التحديد

االرتباط مع تكنولوجيا المعلومات

التابع

NCA
Rouiba

Fruital
Coca Cola

العينة

NCA
Rouiba

األفراد
جماعات
العمل
التنظيم
التطوير
التنظيمي

Fruital
Coca Cola

العينة

**1,582

1,188

**0,290

1.224038

0.035344

0.0841

1,129

**1,386

**0,344

1.10..80

0.148996

0.118336

1,204

*1,242

**0,271

1.180.0.

0.058564

0.073441

**1,379

**1,284

**0,365

1.082.80

0.080656

0.133225

 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.01
المصدر :من إعداد الباحثتني اعتماداً على سلرجات برنامج التحليل اإلحصائي ).(SPSS
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يؤّكد معامل التحديد (وىو مربّع معامل االرتباط) نتائج حتليل االرتباط ،إذ يشري إىل أن الزيادة يف
استخدام تكنولوجيا ادلعلومات تؤدي إىل زيادة بـ  %14.36يف التطوير التنظيمي يف مؤسسة " NCA
 "Rouibaاليت تفوق مؤسسة " " Fruital Coca Colaمن حيث االستفادة حيث اقتصرت ىذه
االخرية على  ،% 08.06ليبلغ بذلك التأثري  %13.32يف ادلؤسستني ،أي أن  %13.32من التطوير
التنظيمي يعود إىل تكنولوجيا ادلعلومات ،أما حوايل  %86.68منو فًتجع إىل عوامل أخرى غري مقيّسة
كاالتصال والقيادة ،ما يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية الكلية للتنظيم .ولكن ذلك ال يتأتّى إال بوجود مناخ
مالئم لالبداع يتوافر على احلوافز والسياسات اإلدارية اجليدة والقيادة الفعالة ،شلا يؤثّر بدوره على التنظيم.
 .5خاتمة:
أصبحت ادلؤسسات تقوم أساسا على ادلعلومات وادلعرفة يف ظل التغريات البيئية احمليطة هبا ،وباألخص
التطور التكنولوجي ،حيث تربط تكنولوجيا ادلعلومات بني سلتلف األعمال يف عصر ثورة ادلعلومات ما يربز
احلاجة إىل التطوير والتغيري مبا يتماكى مع التطورات التكنولوجية ادلتزايدة يوما بعد يوم وذلك باعتماد
برامج التطوير التنظيمي الذي ميثل سالحا تنافسيا للمؤسسات.
1.5

النتائج
النتائج النظرية

 التطوير التنظيمي خطة طويلة ادلدى وأنشطة متكاملة لتفعيل أداء ادلؤسسات ،بتحسني أداءأفرادىا وحتسني الوظائف وظروف العمل ،باالعتماد على تعاون كل أعضاء ادلؤسسة ،مع
إمكانية إكراك أطراف خارجية ،مع تطبيق مبادئ العلوم السلوكية ،و االىتمام ببيئة ادلؤسسة؛
 تربز أمهية تكنولوجيا ادلعلومات بالنسبة للمؤسسات يف تعزيز تنافسيتها وحتقيق أىدافهااالسًتاتيجية ،من خالل ختفيض التكاليف ،اقتصاد اجلهد والوقت ،دتيز األداء ،توفري موارد
جديدة ،سرعة استجابة العمالء ،حتسني اجلودة وتكوين قاعدة لبناء نظم إدارة ادلعرفة؛
تتكون تكنولوجيا ادلعلومات من أجهزة اإلعالم اآليل ،الربرليات وكبكات االتصال ،اليت جعلت
ّ
عززت االندماج واالتصال بني ادلوارد البشرية؛
ادلؤسسات أكثر جتاوباً مع حاجات العمالء ،كما ّ
- 67 -

د .سعيدة تلخوخ ود .سعيدة رحيش

 أىم تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات ىي :األنًتانت ،برامج العمل اجلماعي ،والعمل عن بعد،برامج العمل اجلماعي ( )gropwareوبرامج تدفق العمل ( )workflow؛
 تتيح تكنولوجيا ادلعلومات العديد من االسهامات للتطوير التنظيمي منها :اختصار الوقت،اختصار ادلكان ،القدرة على التخزين ومرونة االستخدام.
النتائج التطبيقية
 دتيّزت فقرات االستبيان بدرجة عالية جدا من الثبات حسب نتائج معامل ألفا كرونباخ ،الذيأعطى  %86من الثبات ،وبالتايل درجة شلتازة من الصدق بلغت %.92.7؛
 وجود عالقة ارتباط طردية غري قوية بني تكنولوجيا ادلعلومات وزلاور التطوير التنظيمي يفمؤسسيت " "NCA Rouibaو" ،"Fruital Coca Colaحيث بلغ معامل االرتباط
للرتب" سبريمان "0.290

**

بني تكنولوجيا ادلعلومات واألفراد ** 0.344 ،بني تكنولوجيا

ادلعلومات ومجاعات العمل ** 0.271،بني تكنولوحيا ادلعلومات والتنظيم؛
 وجود عالقة ارتباط طردية غري قوية بني تكنولوجيا ادلعلومات والتطوير التنظيمي يف مؤسسيت""NCA Rouibaو" ،"Fruital Coca Colaحيث بلغ معامل االرتباط للرتب
"سبريمان " ، ** 0.365وىو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.01؛
 تأثري تكنولوجيا ادلعلومات على التطوير التنظيمي يف مؤسسيت ""NCA Rouibaو ""Fruital Coca Colaبنسبة .%.13.32
مساهمة الدراسة
أىم ما مييّز ىذه الدراسة توضيح كيفية إسهام تكنولوجيا ادلعلومات يف تفعيل التطوير التنظيمي يف
مؤسسيت " "NCA Rouibaو""Fruital Coca Colaبالًتكيز على زلاور التطوير التنظيمي
وىي األفراد ،مجاعات العمل والتنظيم .فمن غري ادلمكن حتقيق التطوير التنظيمي دون تطوير األفراد ألهنم
جزءٌ من رأهمال ادلؤسسة وميثّلون ركيزة تنافسيتها ،ومن مث تطويرىم مجاعياً (مجاعات العمل) ،ومن مث تطوير

التنظيم بعد أن تكون ادلوارد البشرية مستع ّد ًة للعمل يف إطاره ،وىذا بتنفيذ التطوير التنظيمي.
- 68 -

استهداف التطوير التنظيمي في المؤسسات االقتصادية من خالل تفعيل تكنولوجيا المعلومات

 2.5اختبار الفرضيات
مت التوصل إىل أن الفرضية األوىل خاطئة ألن رلاالت التطوير التنظيمي ثالثة :األفراد ،مجاعات العمل،
والتنظيم ،وبالتايل يتضمن التطوير التنظيمي ىذه اجملاالت ،أما بالنسبة للفرضية الثانية فإهنا صحيحة ألن
عدم تغلب ادلؤسسة على حتدي األمنية قد يؤثر سلبا على استخدامها لتكنولوجيا ادلعلومات وبالتايل على
أدائها وتطورىا ،كما ثبت خطأ الفرضية الثالثة إذ تبني وجود عالقة ارتباط طردية غري قوية بني التطوير
التنظيمي وتكنولوجيا ادلعلومات يف مؤسسيت " "NCA Rouibaو"."Fruital Coca Cola
 3.5االقتراحات
 كرح أساليب التطوير التنظيمي للعاملني ومزاياه ،لالستفادة من مشاركتهم يف إصلاحو؛ تشجيع العاملني على ادلشاركة دلا لذلك من أثر اجيايب على إنتاجيتهم فيعتربوا أنفسهم مالكنيللمؤسسة ،بالتايل حرصهم على حفظها وسعيهم إىل تطويرىا وادلسامهة يف حتقيق أىدافها؛
خاصةً ما تعلّق بتخفيض التكاليف وعدم االكتفاء
 تعزيز العمل عن بعد لالستفادة من مزاياهّ ،بالتوظيف اإللكًتوين وجتاوزه إىل أدتتة كل ادلهام اإلدارية وباألخص إدارة ادلوارد البشرية؛
 تدعيم التدريب اإللكًتوين للعاملني لضمان استفادة أفضل من التدريب ،وجعلهم يشاركون يفيعزز عالقتهم بتكنولوجيا ادلعلومات وخي ّفض من سلاوفهم ادلتعلّقة هبا؛
احلصول على ادلعرفة ،شلا ّ

 االىتمام بالعوامل األخرى ادلؤثّرة يف التطوير التنظيمي (القيادة ،االتصال وادلوارد البشرية) ،منأجل حتقيق االستفادة القصوى منو ،لتعزيز تنافسية ادلؤسسات يف زليط اقتصادي دائم التّغري.
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