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 يل يف إجناز ىذا العمل محدا يليق جباللو  وعظمتو أمحد ادلوىل عز وجل على توفيقو

 فاحلمد و الشكر هلل الواحد األحد أوال وأخريا
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 خري موجو علما وخلقا وتواضعا. شكرا وألف شكر اي أستاذي.الذي كان 

على ما أبدوه من تعاون الجناز الدراسة -الونزة-لشرقل احلديد كما أشكر كل موظفي مؤسسة مناجم
.ادليدانية  

 كما ال أنسى أن أشكر كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إجناز ىذا العمل.
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مقدمة  ال  

 

 أ
 

 

 وادلورد .اإلدارية العملية جوىر ىو أىدافها ذلا ػلقق الذي ابلشكل ادلتاحة دلواردىا ادلنظمات استخدام إن
 يف تعيش اليت احلديثة للمنظمات األوىل التنافسية ادليزة األخري ىذا ويعترب ذلك، لتحقيق األساسية الوسيلة البشري

 والتفكري القرارات اختاذ يف ومعارفو وقدراتو جهده للمنظمة يقدم فهو التغيري؛ وسريعة ادلنافسة شديدة بيئة ظل
النظرة ف أدائو خالل من ذلا والنمو والنجاح البقاء فرص وػلدد تطويرىا، يف يساىم بذلك وىو واإلبداع، والتحليل

ػلركو كانت طبيعتها وحجمها تقوم على فكرة بسيطة مفادىا أن ىذا األداء مهما   ادلعاصرة ألداء ادلؤسسات
ما كان مستواه التنفيذي أو اإلداري، فالفرد يلعب دورا  حيواي يف كافة مستوايت  ويشكلو العنصر البشري أين

أداء وظائفها سواء كانت مالية، تسويقية  ذلك أن فعالية وأداء ادلؤسسة أظلا ىو انتج أساسا من فعالية .األداء
و فدرجة أداء ىذه الوظائف تتحدد من خالل أداء ادلورد وكل ىذه الوظائف تتم من طرف البشر، وعلي .إنتاجية

 .البشري لوظيفتو
اليت  ،ليس اثبت، بل يتغري بتأثري وتغري العديد من العوامل واحملددات أداء ادلورد البشري أن مستوى إال  

ابلفرد،  فتختلف من فرد إىل آخر، أما  ةتصنف إىل زلددات داخلية وخارجية، حيث تتعلق احملددات الداخلي
أما  احملددات اخلارجية فهي توجد ضمن بيئة ادلؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية، اليت تؤثر يف سلوك الفرد

حتتوي بيئة ادلؤسسة االقتصادية على العديد من ادلتغريات اغلابيا أو سلبيا، شلا يؤثر ذلك على أداءه، حيث 
من حيث تتفاوت ، كما تتصف ىذه العوامل ابلتعدد والًتابط والتعقيدو  .منها أو يف حدودىاوالعناصر اليت تقع ض

، شديدة التغيري أبهناتتميز يف العصر احلايل  ذ  إ .درجة االستقرار والوضوح أو الغموض وعدم التيقن الذي ؽليزىا
اخلصائص اليت تتميز هبا   من تنتج اخلارجية البيئة حركيةوىذا التغيري يعكس حركية العديد من ادلتغريات البيئية، ف

يف متغرياهتا استجابة و أتقلما مع تغريات البيئة  احلركية ضلو ةالداخلي  البيئة تتجويف ادلقابل و  ،كالتعقيد والتشابك
يتميز و الذي يعترب العنصر البشري أعلها،   .ادلنظمة بني البيئة وعناصر تبادلةعنها أتثريات م يًتتباخلارجية، شلا  

ىذا العنصر عن ابقية العناصر األخرى أبنو شديد التأثر والتأثري ابدلتغريات والتغريات اليت تقع ضمن بيئتو اليت 
يتفاعل معها ويتصل هبا، ويًتجم تلك التأثريات يف شكل استجابة وتصرفات رمبا تكون اغلابية أو سلبية حسب 

 ويرتبط السلوك اجلديد مبدى إدراك مستوايت أداءه. لىادلوقف، وينشأ عن ذلك سلوك يؤثر بطريقة مباشرة ع
ن ماليت ، سلتلفة لدى األفراد بناء اجتاىات إىلشلا يؤدي  .سريىافوتلها يلاحمليطة بو وحت لتغرياتلادلورد البشري 

مقاومني للتغيري وضده أو زلايدين أو قابلني لو ، كما  األفراداجتاه التغيري، فقد يكون ل فعااألباين ردود تتخالذلا 
 ادلورد البشري أداءالعديد من ادلشاكل التنظيمية ذات التأثري ادلباشر على  األفعالينشأ عن اختالفات ردود 
وعدم الرضا الوظيفي، وتقع إدارة ادلوارد البشرية يف  كالصراعات احلادة وضغوط العمل  ابالطلفاض إذا مل يتم إدارتو.

خطأ كبري إن أعللت ىذه اآلاثر النفسية واالجتماعية اليت تتكون عند مواردىا البشرية، لذلك كان من الضروري 
توفري ادلتطلبات األساسية اليت تعمل على حتسني مستوى األداء يف ظل التغيري البيئي، اليت من أعلها القيادة 
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تحويلية، سياسة تعويضات مناسبة، بناء ثقافة تنظيمية قوية، إعادة التأىيل البشري مبا يناسب متطلبات البيئة ال
 اجلديدة.  

السياسية واالقتصادية العديد من التحوالت خاصة العامة  اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات شهدت  
 وتنوع ادلفتوحة األسواق اتساع، وادلكانية الزمانية ادلعلوماتية الفواصل اضلسار تزايد إىل واالجتماعية والثقافية، إضافة

 بعد يوما تتعاظم بتأثرياهتا التغريات ىذه كل  .األعمال وبيئات ادلؤسسات ىذه بني والتأثريات التفاعالت رلاالت
من اليت أدت إىل نشوء العديد ضغوط عديدة،  من تفرزه ما خالل من األعمال مؤسسات ديناميكية على يوم

يف ىذه ادلؤسسات حىت حتقق الكفاءة  لذلك أصبح من الضروري إحداث تغيريات جذرية، االضطراابت واألزمات
 البشرية، التقنية، ادلادية ادلعرفية، اجملاالت ويتم ذلك من خالل إحداث تغيريات جذرية يف العديد من .ادلطلوبة

 برسالتها ومرورا رؤيتها، من إبتداءا لمؤسسةل البيئة الداخلية جوانب سلتلف ؽلس وىو وادلعلوماتية؛ اإلدارية،
 ،  ومن مث أداءىم واجتاىاهتم أفرادىا وسلوك إبجراءاهتا وانتهاءا التنظيمية، وىياكلها وأىدافها وغاايهتا

إحداث  خالل مناجلزائرية ويف سبيل حتقيق ذلك ظهرت العديد من التوجهات اليت قامت هبا احلكومة  
وكانت مبثابة احللول أو الوسائل  ،الذي دتليو الظروف البيئية السائدة .العديد من التغيريات يف ادلؤسسات اجلزائرية

توجو احلكومة إىل خوصصة من بينها التغيري ادلطلوب، واليت كان  قاليت دتكن ادلؤسسة من البقاء واالستمرار لتحقي
لرفع كفاءة ىذه ادلؤسسات ، حىت تكون قادرة على مواجهة ادلنافسة  كمحاولة منها  .بعض ادلؤسسات العمومية

العديد من ادلؤسسات العمومية وكان من أبرزىا  ادلفروضة التغيريات مست ىذهولقد احلادة يف ظل العودلة. 
 داليت تع ادلنجميةمركب احلديد والصلب مع رلمع أسبات، والذي تبعو خوصصة العديد من ادلؤسسات  خوصصة

العديد من التغيريات ، حيث فرضت خوصصة ىذا ادلنجم منجم الونزة واليت من بينها  ،ذلذا ادلركب يمون الرئيسادل
 البشريويعد ادلورد  ادلؤسسة،التغيريات رلاالت عديدة يف ىذه  مشلت ولقداألداء،  وحتسني اإلنتاجيةهبدف رفع 
ثر على أداءه. ومل يتوقف التغيري يف ىذه التحول بل وبسبب الظروف أشلا  اليت مسها التغيري العناصرأكثر ىذه 

ادلتغرية وادلتعددة يف كافة اجملاالت وخاصة االقتصادية والسياسية مت اسًتجاع ادلؤسسة لتصبح اتبعة ابلكامل للدولة، 
 شلا شكل يف خلق بيئة جديدة متعددة ادلتغريات للعمال. 

 

البحثأمهية -
ابتتالبيئة ادلتغرية للمؤسسات اجلزائريةأنحيثذاتوادلبحوثادلوضوعأعليةمنالبحثأعليةأتيت -

 ؛عليها ضغوط كبرية لتبين ظلاذج تسيريية جديدة أساس صلاحها العنصر البشري تفرض
 العمل للمورد البشري، واليت تعمل على رفع أداءه؛بيئةيالءمظلوذجبناءإىليسعى ىذا البحث -
 على أداء ادلوارد البشرية، السليب واالغلايب  يف االجتاىنيريأتث وتغيري يف البيئة لالتبني أن  -
 تبيني أن ادلورد البشري ىو إنسان أوال قبل أن يكون عامال يف ادلؤسسة، وأنو يتأثر أبدىن تغيري يف ادلؤسسة؛ -
 لو إدراك واجتاه معني من خاللو ينشأ سلوك نتاجو أداءه؛ تبيني أن ادلورد البشري ىو إنسان -
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.األداءادلورد البشري لو خصائصو الذاتية تتفاعل مع عناصر البيئة ادلتغرية شلا يؤثر ذلك على مستوى  أنتبني  -
 

البحثأىداف -
ادلؤسسة؛بناء دالة أداء ادلوارد البشرية التابعة للتغريات يف عناصر بيئة يفإليواالستنادؽلكنفكريإطاروضع -
 ؛ العامل يف ادلؤسسةبيئةمتطلباتمعيتالءمواقعينظريحتوللبناء ظلوذجيسعى  -
؛العامة واخلاصة العامل يف ادلؤسسةبيئةللمقارنة التغري يف يسعى -
يف بيئة ادلؤسسة ادلتغريات ادلؤثرةوحتديًداالتغيري يف البيئة  حولادلستقبليةللبحوثوتطبيقينظريأساسوضع - 

الداخلية وعالقتها أبداء ادلورد البشري؛
 إشكالية البحث -3

ري يف البيئة احمليطة بو بشكل ينعكس على سلوكو ومن مث أداءه، حيت يفرض  التغري ييتأثر الكائن البشري ابلتغ    
غالب األحيان ضرورة االنتقال من ظلوذج تسيري إىل ظلوذج تسيري آخر ؼلتلف عنو يف العديد  يف بيئة ادلؤسسة يف

ومنو   خلق بيئة عمل جديدة لدى العامل، ختتلف عن سابقتها،يؤدي إىل  وىذا من شأنو  .من ادلتغريات الداخلية
 تتمحور إشكالية ادلوضوع يف التساؤل اجلوىري التايل:

يصفة عامة و ي مؤسسة  املؤسسة االقتصادية   ي ييةةريالتغيت التنظيمية الناجتة عن ما أثر التغيريا      
  ؟ هأداء سلوك املوارد البشرية ومن مث يصفة خاصة على -الونزة -مناجم الشرق للحديد

 ولإلجابة على ىذه اإلشكالية، مت طرح األسئلة الفرعية التالية: 
 ؟ماىي مكوانت السلوك البشري وأىم شليزاتو  -
 ما مفهوم أداء ادلوارد البشرية؟ وكيف يتم تقييمو؟ وما ىي اجلوانب اليت ؽلكن تقييمها؟ -
 ؟ وأىم مكوانهتا وكيف يتفاعل معها؟ لموارد البشريةابلنسبة ل البيئيالتغري  مفهوم  ما -
 ؟ؤسسةكيف يدرك العنصر البشري التغيريات يف م بيئة ادل -
، واليت تؤثر على أداء ريالتغييف بيئة العمل للمورد البشري الناجتة عن  اليت حتدث التنظيمية ادلشاكلما ىي  -

 ادلوارد البشرية ؟
 ماىي أىم ادلتطلبات اليت ت غلب أن تتوفر عليها بيئة العمل ادلتغرية من أجل رفع مستوى األداء؟ -

 

4فرضيات البحث 
 

 الرئيسي ؽلكن صياغة الفرضية الرئيسية للبحث كما يلي: انطالقا من التساؤل
 على سلوك وتصرفات املوارد البشرية  ي املؤسسة ومن مث تؤثر على أداءىم؛ البيةيتغيري اليؤثر ن أن ك  يُ 

 إن ىذه الفرضية تقود إىل طرح الفرضيات الفرعية التالية:
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ِكن أن  - تؤثر على أداء ادلورد من شأهنا أن  تكوين اجتاىات لدى ادلوارد البشرية إىل دلؤسسةيؤدي تغيري بيئة اؽلم
 ؛ بصفة خاصة -الونزة -مناجم الشرق للحديدبصفة عامة ويف مؤسسة  البشري

ِكن أن  ادلتغرية  بيئة العديدة يف  تنظيميةمشاكل حتدث  - بصفة عامة ويف  تؤثر على أداء العنصر البشريؽلم
 ؛ بصفة خاصة -الونزة -للحديدمناجم الشرق مؤسسة 

ِكن أن   - بصفة عامة ويف مؤسسة  إىل رفع مستوايت األداء ادلتغرية بيئة العملتوفري متطلبات إدارة يؤدي ؽلم
 .بصفة خاصة -الونزة -مناجم الشرق للحديد

 

 البحث اختيار أسباب -5
 

  :أعلها ادلوضوع اختيار ىذا وراء كانت األسباب من مجلة ىناك

 حداثة ادلوضوع؛ -
 ؛يف ادلؤسسة اجلزائرية وأتثريىا على أداء ادلورد البشري التغيري واقع معرفة -

 

 منهج البحث -6
 

لإلجابة عن إشكالية البحث وإثبات صحة الفرضيات ادلتبناة، مت االعتماد على ادلنهج الوصفي يف تناول    
يف   وعالقتو ابلتغيري والعالقة بينها:أداء ادلوارد البشرية متغريات الدراسةالدراسة النظرية، حيث من خاللو مت وصف 

ادلنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة التطبيقية، والذي يهتم جبمع ، إضافة إىل ذلك مت االعتماد على بيئة ادلؤسسة
البشري، ومن مث يتم وتلخيص احلقائق ادلرتبطة مبجموعة ادلتغريات ادلراد دراستها واليت تعترب اتبعة لدالة أداء ادلورد 

 خالص الدالالت وادلعاين ادلختلفة اليت تنطوي عليها، وىو مايدفع إىل الربط بني سلتلف ىذه التغريات.تاس
 

 ىيكل البحث -7
 نظراي مت تناول دراسة ادلوضوع طروحة،ادل الفرضيات وإثبات اإلشكالية عن واإلجابة ابلدراسة اماإلدل أجل من      

يف  اادلوارد البشرية وسلوكهبعض ادلفاىيم األساسية حول  قدمتمن خالل أربعة فصول، ففي الفصل األول 
الفصل  يف ىذا األخري إىل مت التطرق حيث ،األداءتج السلوك البشري ىو انأن ، مستخلصني بذلك ادلؤسسة

دالة اتبعة للعديد من  األداء أن مستخلصني بذلك،وأىم زلدداتو وطرق تقييمو ومفهوممن خالل حتديد الثاين 
مفهوم  إىلفيو  التطرقيف الفصل الثالث: حيث مت  تضمنو ما وىذا ري يف بيئة ادلؤسسة،يادلتغريات اليت من بينها التغ

غري اثبت  ةادلوارد البشري أداءن أب للفصل الرابع شلهدين، ادلورد البشري ها معادلؤسسة ورلاالت تغريىا وتفاعل بيئة
معني دلا ػلدث حولو شلا  إدراكن العنصر البشري لديو وذلك أل ادلؤسسة، بيئة  يفريبل يتغري حبدوث أدىن تغي

عديدة ذلا عالقة مبستوى األداء، شلا يستوجب العديد من مشاكل  أثرىايؤدي بناء اجتاىات معينة اليت يظهر على 
فقد مت  اجلانب التطبيقي، أما رابعالفصل ال وىذا ما احتواه، دلتغريةا بيئة العملإدارة  على ادلؤسسة توفري متطلبات
عرفت تغيريات كانت ابعتبارىا أحد ادلؤسسات اليت  -الونزة-مناجم احلديد للشرقالتعرض فيو إىل دراسة حالة 
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اكبتهما  ىذه حدثني و عن  حيث مت دراسة أىم التغيريات احلادثة ،لبيئة اخلارجية يف اريللتغي حتت الضغوط العامة 
ومدى أتثريىا على بيئة عمل  ادلوارد البشرية ومن مث  (1022ادللكية العامة إىل، الرجوع 1002وصصةادلؤسسة)اخل

 .اأداؤى

 الدراسات السايقة8-
ن االختالف البيئي أ، و اإلداريةيف دراسات ادلدارس  األساسيةيعترب النواة  البيئيعلى الرغم من أن التغيري        

وتصنيفاتو، أما التغيري البيئي  التنظيميأن االىتمام انصب عن فهم التغيري  إاليف العديد من النظرايت  األساسىو 
 .فقليلة ىي الدراسات اليت تناولتو

 مناجم شركةدراسة مقارنة بني : البشرية املوارد أداء أثره علىو  التنظيمي املناخ ،دراسة فريد راىم -
وتتمحور .6102 ،)ادلغرب(ت  فوسفات قفصة  )تونس( وادلكتب الشريف للفوسفاشركة )اجلزائر(، الفوسفات

مشكلة ىذا البحث حول أثر ادلناخ التنظيمي على أداء ادلوارد البشرية يف كل من شركة مناجم الفوسفات اجلزائرية 
ادلكتب الوطين التونسية، و ومقارنتو ابدلناخ التنظيمي وأثره على أداء ادلوارد البشرية يف كل من شركة فوسفات قفصة 

أحد أىم مؤثرات السلوك التنظيمي؛ يعد  ادلناخ التنظيمي ىذه الدراسة أن وأعتربت، ابدلغرب تللفوسفا الشريف
وسلوك  اإلدارية العملية التنظيمي يؤثر على ادلناخ أنوبني الباحث  احمليطة بو، العمل والعواملظروف  عنإذ يعرب 

انطالقا من حالة  ينتمون إليها اليت ادلنظمة وسلوكيات كل من العاملني يف اجتاىاتالعاملني. فينعكس ذلك على 
واختاذ  القيادة ظلطالتنظيمي، التفاعل اإلنساين مع بيئة العمل، وركز الباحث على أتثري أبعاد ادلناخ التنظيمي)اذليكل

 األسلوبظراي وتطبيقا ابستخدام الوظيفي ن األداء علىالعوائد واحلوافز( بعد العالقات واالتصال، القرار،
من خالل اختيار عينة عشوائية من ادلؤسسات الثالثة، وبعد اختبار الفرضيات توصلت ىذه الدراسة  اإلحصائي

 إىل نتائج عديدة أعلها:
 ادلركزية الصالحيات مبا يتناسب وقدرات العاملني وتقليل توزيع إعادة على يشجع تنظيمي ىيكل إن وضع 

 ؛القرارات، من الشروط األساسية للوصول إىل مناخ تنظيمي صحي اختاذ صناعة يف
  إن توافر قنوات جيدة لالتصال الفعال داخل ادلنظمة ػلقق اغلابية يف ادلناخ التنظيمي ومن مث التحسني يف

 ؛األداء
 ل مع مشكالت تؤدي العدالة وادلوضوعية يف توزيع احلوافز والربامج التدريبية اىل قدرة العاملني يف التعام

 ؛العمل 
  ؛يف رفع وحتسني األداء القرارات اختاذ يف أكرب بشكل وإشراكهمتؤدي مشاركة ودتكني العاملني 
 إن الًتكيز على النواحي السلوكية والنفسية للعاملني من العناصر الرئيسية ادلؤثرة يف فعالية أدائهم وكفاءهتم. 
بكليات  اإلداريني: دراسة عينة من الوظيفي األداءعلى  وأثرىا ييةة العمل الداخليةدراسة سهام رمحون، -

، ىدفت ىذه الدراسة 6102-6102ومعاىد جامعة ابتنة أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع، ختصص تنمية بشرية،
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مدى  : مااإلشكالالوظيفي، من خالل طرح  األداءالتأثري احلاصل بني بيئة العمل الداخلية على  مدى معرفة إىل
الوظيفي لإلداريني يف جامعة ابتنة؟، حيث مت دراسة ومعرفة االغلابيات  األداءيئة العمل الداخلية على أتثري ب

  واإلداريةاألداء الوظيفي، من خالل حتليل مكوانت الداخلية ادلادية  على اليت تنعكسيف البيئة و والسلبيات 
اذليكل التنظيمي ،العالقات الرمسية وغري الرمسية ، احلرارة، التهوية، نظام احلوافز، القيادة، واإلانرةكالضوضاء 

 استخدم من جامعة ابتنة، اإلدارينيمن  عشوائية عينة اختريت اذلدف ىذا وعالقتها ابلرضاء الوظيفي، ولتحقيق
 اإلداريةوجود أتثري قوي بني البيئة  إىلالبياانت األولية، وقد توصلت الباحثة  جلمع رئيسية كأداة االستبانة الدارس

 .الوظيفي لإلداريني واألداءوادلادية يف جامعة ابتنة 
: دراسة حالة شركة سونلغاز وحدة أثر التغيري التنظيمي على أداء املوارد البشرية دراسة  عالوي عبد الفتاح:-
على أداء ادلوارد  التنظيميمعرفة  ما مدى أتثري التغيري  إىل الدراسة ىذه فتىد، جامعة اجلزائر.6102غواط، األ

، التحفيز، القيادة، التنظيمي)اذليكل  التنظيميالبشرية؟ من خالل زلورين أساسني علا: معرفة أثر أبعاد التغيري 
التكنولوجيا، اجتاىات ادلوارد البشرية وإدارة التغيري( على أداء ادلوارد البشري، أما احملور الثاين فيو قام الباحث 

وأداء ادلوارد البشرية، وركزت ىذه الدراسة أيضا  التنظيميغرافية كمتغريات وسيطية بني التغيري ادلتغريات الدؽل ابختبار
داء البشري  وعالقتو ابلتغيري وكذا مقاومة التغيري، كما تناولت أىم ادلتغريات اليت تعزز  األ التنظيميعلى التطوير 

الوظيفي من خالل دراسة  األداءمع  التنظيميدراسة عالقة أبعاد التغيري  مت مثكالثقافة، التدريب والقيادة، 
 عامل، وبعد اختبار الفرضيات توصلت ىذه الدراسة إىل نتائج عديدة أعلها: 021لعينة حجمها  إحصائية
  جيا، احلوافز  يعمل على لو ادلرن، ادلشاركة، االتصال الفعال، شخصية القائد، التكنو  التنظيميإن اذليكل

 ؛  األداءاح التغيري ومن مث حتسني صل
 الرضا  معدالت وزايدة ادلعنوية الروح ارتفاع يعين بفوائده االقتناع نتيجة للتغيري زلايب اجتاه تكوين إن

العمل،  ؼلدم مبا وادلهارات القدرات لتطوير واالجتهاد الوالء معدالت وزايدة ابلعمل، البقاء وحب الوظيفي
 اإلنتاجية؛ الكفاءة وارتفاع األداء مستوى حتسني إىل يؤدي شلا
 مدى  كذلك ىو يف القصور وجوانب التغيري أخطاء اكتشاف التنظيمي التغيري مقاومة إغلابيات أىم من

 لو، العاملني تقبل
 الداخلية املنظمة األعمال: ييةة منظمات أداء  ي التنظيمي السلوك دور، إبراىيم علي احلق دراسة عبد -

 الفلسفة دكتوراه درجة لنيل مقدمة اخلرطوم، أطروحة والية يف التجارية البنوك من على عينة دراسةمعدل،  كمتغري
 ىذه فتىد، 6101العليا، غري منشورة،  الدراسات كلية للعلوم والتكنولوجيا السودان األعمال، جامعة إدارة يف

 ىذه أداء يف السلوك التنظيمي وحتديد دوره األعمال أداء منظمات يف التنظيمي السلوك دور معرفة إىل الدراسة
 استخدم السوداين، ادلصريف للقطاع شلثلة جتارية كعينة مصارف ثالثة اختريت اذلدف ىذا ولتحقيق ،ادلنظمات

 ، كما اقًتحت661حجمها طبقية بلغ عشوائية عينة من البياانت األولية جلمع رئيسية كأداة االستبانة الدارس



مقدمة  ال  

 

 ز
 

 والدافعية، التحفيز،ضغوط االجتاىات حتديد مت حيث السلوك التنظيمي، أبعاد بعض من يتكون ظلوذجاً  الدراسة
 استخدام مت التنظيمي،كما السلوك لقياس التنظيمية كأبعاد والثقافة التنظيمي اإلدارية، الصراع القيادة العمل،
 الداخلية للمنظمة للبيئة ابلنسبة أما ادلصارف، أداء لقياس التنظيمي كأبعاد األداء وااللتزام وجودة والفعالية ةالكفاء

 مشكلة ودتثلت .لقياسها كأبعاد اإلجراءات ادلادية،  البيئة والتكنولوجيا، التنظيمي اذليكل الدراسة اختارت فقد
 التجارية، ادلصارف يف األعمال ادلمثلة منظمات أداء يف التنظيمي السلوك دور على التعرف زلاولة يف الدراسة

 الفرضيات، توصلت اختبار فرعية، وبعد منهما فرضيات تفرعت رئيسيتني فرضيتني بصياغة الباحث قام فقد وعليو
 :مايلي أعلها كان نتائج عدة إىل الدراسة
 ادلصارف؛ أداء كفاءة مستوى التنظيمية على للثقافة إغلابيا أثرا ىناك أن الدراسة أظهرت 
 ابدلصارف األداء كفاء مستوى على التنظيمي والصراع العمل لضغوط سلبياً  أثراً  ىناك إن. 
 ادلنظمة وبيئة التنظيمي والصراع وضغوط العمل التنظيمية ابلثقافة تتأثر ادلبحوثة ابدلصارف األداء انفعالية 

 الداخلية؛
 التنظيمي؛ والصراع العمل سلبا بضغوط يتأثر ابدلصارف للعاملني التنظيمي األداء وااللتزام جودة إن 
 العالقة اليعدل وبعضها واألداء السلوك التنظيمي بني العالقة الداخلية تعدل ادلنظمة ببيئة أبعاد أن بعض. 
 دراسنة -مقاومترتو مرت  والتعامرتل التنظيمرتي التغيرتري إدارة  ي القياديرتة االسرتااتيييات :الفنائز سنليمان بنن صاحل -

 العربيننة جامعننة انيننف دكتننوراه، السننعودية،أطروحة العربيننة ادلملكننة يف الداخليننة وزارة قطاعننات قيننادات علننى ميدانيننة
 التغينننري إدارة يف العلينننا القينننادة دور علنننى التعنننرف الدراسننة ىنننذه يف الباحنننث حننناول، 2007السنننعودية، األمنينننة، للعلننوم

 تلنننك وأسننناليب التنظيمينننة للتغنننريات العننناملني مقاومنننة أسنننباب أىنننم علنننى منننع مقاومتنننو،والتعرف والتعامنننل التنظيمننني
 النجناح علنى تسناعد النيت واآللينات أبىنم  السنًتاتيجيات التعرينف الباحث حاول عنها،كما والنتائج ادلًتتبة ادلقاومة

 أن إىل الدراسنننننة خنننننالل منننننن الباحنننننث توصنننننل واحلننننند منهنننننا، وقننننند مقاومتنننننو منننننع التعامنننننل وحسنننننن إدارة التغينننننري يف
 تطبينننق كمهنننارة يف ظنننل البيئنننة ادلتغنننرية وأن التننندريب القنننادة ألعلينننة إدراك تتطلنننب ضنننرورة التغينننري إدارة اسنننًتاتيجيات
 احلديثنة،وأن التغنرياتع من لتنتالءم التنظيمية من اجلوانب كثري صياغة إعادة يتطلب التغيري إلدارة فعالة اسًتاتيجيات

 القيننننننادات لنننننندى واحملننننننددة الواضننننننحة واألىننننننداف الرؤيننننننة والرسننننننالة وجننننننود ابالعتبننننننار االسننننننًتاتيجيات ىننننننذه أتخننننننذ
 منننن ادلنبثنننق التغينننري أعلينننة إدارك غلنننب التنظيمننني التغينننري يف إدارة اإلدارينننني القنننادة صلننناح أجنننل ومنننن اإلدارية،وكنننذلك

 .التغيري وتقبل تفهم على ادلساعد ادلناخ ادلعيقة وكبحها،وإغلاد القوى وحاجتو،واحتواء الواقع متطلبات
- Study of Carlo D’Ortenzio, UNDERSTANDING CHANGE AND CHANGE MANAGEMENT PROCESSES: A CASE 
STUDY, Thesis submitted in fulfillment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the 
University of Canberra Canberra,AUSTRALIA,9 August 2012 

من  بو ىمأتثر  يةالتغيري الفعالة وكيففهم ادلوظفني فيما يتعلق مبا يؤثر على عمليات  دراسة سعت ىذه الدراسة إىل
على  أيضاتناولت ىذه الدراسة  العديد من ظلاذج التغيري وكيفية إدارة التغيري، وركزت  خالل االجتاىات، وقد
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يف فهم التغيري وإدارة  األفراد، لذلك كانت إشكاليتها تتمحور حول معرفة خربات األفرادمقاومة التغيري من قبل 
ىيئة السياحة األسًتالية اجلنوبية عن طريق استبيان وزع على  ريت ىذه الدراسة على مستوى قاعدةالتغيري، وقد أج

العينة اليت ارتبطت ابلتغيريات اليت جتريها ادلنظمة وكيفية تنفيذ ىذه التغيريات والتأثري الذي حتدثو ىذه التغيريات 
 :العديد من النتائج من أعلها إىلعليها.  وقد توصلت الدراسة 

 ؼلتلف ويصعب فهم التغيري من قبل مجيع ادلوظفني على مجيع مستوايت ادلنظمة؛ 
 القادة االغلابيون وادلهرة غلعلون عمليات التغيري أسهل؛ 
  تتأثر مشاركة ادلوظف يف التغيري بشكل كبري ابدلهارات واألسلوب الشخصي ألولئك الذين يوجهون التغيري

 ؛واإلدارة ادلباشرة ذلم
  االتصال اجتاه وفهم الفرد للتغيري.ػلدد نوع 

-Study of René Schalk and other, Change and employee behaviour, Article in Leadership & Organization 
Development Journal · June 1998 

حيث   للمورد البشري، بسلوك الفردي مرتبطىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح أن تطبيق التغيري يف ادلؤسسة 
ػلتاج إىل االتصاالت والدعم وادلشاركة. وبينت أن العالقة بني  بينت ىذه الدراسة أن تنفيذ عمليات التغيري

ىذه العالقة أجريت  وإلثباتالسلوك البشري والتغيري ػلكمو عاملني وسطني علا العوامل النفسية واالجتاىات 
الفرضيات مت التوصل  إثباتموظف. وبعد  661من  أقسام شركة اتصاالت كبرية على عينة على إحصائيةدراسة 

 إىل العديد من النتائج أعلها:
  ،إن مشاركة العاملني ودعمهم يؤدي إىل تغيري نفسياهتم بشكل اغلايب شلا يعمل على حتقيق التزام أفضل

 رضا عايل؛
 ىناك عالقة طردية بني احلالة النفسية الناجتة عن التغيري واجتاىات العاملني؛ 
  تغيري نفسية العاملني اليت تؤدي إىل تغيري اجتاىات العاملني ومن مث يتم تغيري السلوك إىليؤدي تنفيذ التغيري 

السابقة، وحاولت مجع سلتلف  اتأما ىذه الدراسة فقد مشلت على العديد من اجلوانب النظرية احملتواة يف الدراس
األفكار ادلدروسة ودرلها)وجود عناصر سلتلفة مدروسة يف الدراسات السابقة(، من خالل تضمنها بعض أبعاد 
التغيري ادلؤثرة يف األداء، لكن اختلفت على  الدراسة السابقة اختالفا واضحا يف إشكالية الدراسة اليت ركزت على 

لبشري ومن مث األداء، أي أن العالقة بني التغيري واألداء البشري ػلكمها السلوك أن التغيري يؤثر يف السلوك ا
البشري، كما اختلفت عن ابقي الدراسات السابقة بدراستها أن التغيري ليس مفهوم اغلايب لكافة ادلوارد البشرية، 

، لذلك مت تبني ادلشاكل اليت تنشأ بل أن ادلوارد البشرية تكون ردود فعل اغلابية أو سلبية حسب إدراك الفرد للتغيري
من التغيري وكيفية أتثريىا على األداء، إضافة إىل ذلك فإن ىذه الدراسة وضحت التغيري البيئي الذي يشمل التغيري 

، كما قدمت ىذه الدراسة ظلوذجا ػلدد أىم العناصر يف البيئة ادلتغرية اليت تعمل  والتغيري يف البيئة اخلارجية التنظيمي
حتسني األداء، وأىم اختالف ذلذه الدراسة يكمن يف الدراسة ادليدانية، حيت مت دراسة بيئة شديدة التغيري يف على 
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ىو إال تغيري يف البيئة ادلدركة ومن مث تغيري يف السلوك  ا أن التغيري البيئي ماهتني متفاوتني وخلصت إىل نتائج أعلفًت 
 .الذي نتيجتو  تغيري مستوى األداء البشري

 منوذج الدراسة -9
 النموذج العام دلتغريات الدراسة وعالقتها فيمابينها:يبني الشكل التايل 
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 الفصل األول: الموارد البشرية وسلوكها في المؤسسة االقتصادية
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 دتهيد
حيث   ،لقرنُت األخَتين تطورا ملحوظا تطورت معو النظرة إذل العنصر البشري فيهاعرفت اؼبؤسسة خبلؿ ا

على  ؼبواجهة الطلب اإلنتاجبغرض زايدة  أساسا اإلنتاجيةالعشرين ابلوظيفة  القرف اؼبؤسسات يف اىتماـكاف 
حاجة اؼبستهلك سبهيدا لتقدمي  كتشاؼال  امنهالتسويق كمحاولة السلع واػبدمات، وبعد ذلك  اىتمت  بوظيفة 

بُت  زايدة حدة اؼبنافسةل ااؼبالية نظر  السلع واػبدمات اليت تشبع اغباجات، ومن مث جاء االىتماـ ابلوظيفة
إذل االىتماـ ابؼبوارد اؼبالية من أجل احملافظة عليها من  أدىاألمر الذي اؼبؤسسات للحصوؿ على األمواؿ، 

صف القرف العشرين جاء التسليم اؼبتأخر أبنبية العنصر البشري، ابعتباره اؼبتغَت تويف من والضياع، اإلسراؼ
 .األخرىاعبوىري الذي إذا مافقدتو اؼبؤسسة تفقد قيمة  مواردىا 

 اؽبائلة، التقنية والتطورات اؼبتعاظمة اؼبتغَتات ظل يف اغبارل العصر يف ت أنبية اؼبوارد البشىػريةوقد ازداد
 إليو ينظر أصبح حيث التغَتات، ـبتلف ؼبواجهة التقليدية األساليب نفس إذل والركوف العادي األداء يكفي ال أين
 تنافسية ميزة خلق على قادرة وجعلها والنمو والنجاح البقاء من اؼبؤسسات سبكن اليت اإلسًتاتيجية اؼبوارد ىأحدك

 ومفكرا مدبرا عقبل البشري العنصر تعترب  اليت ةالبشري للمواد االسًتاتيجي البعد إذل ذلك ويرجع ،مستدامة
فهم هبذا اؼبفهـو يبثلوف استثمارا وحىت تستطيع اؼبؤسسة استخداـ  .وروتينية ؿبددة ؼبهاـ منفذا االفرد ومبدعا،

 واستغبلؿ وتنمية ىذا االستثمار ضمن التغَتات اغباصلة يف بيئتها عليها إدارتو من خبلؿ اغبصوؿ عليو وإعداده
 .اؼبوارد البشرية إدارة وىي تنشيطو، واحملافظة عليو، وتطويره، ويتم ذلك من خبلؿ إدارة متخصصة

إمبا ىو كائن اجتماعي  .ف يعيش دبفردهأ ال يستطيع ، الذييف اؼبؤسسة اإلنساف اؼبورد البشريويبثل 
 .هيؤثر على أداءنشأ سلوكا يالتفاعل  ذاونتيجة ؽب . عملو ةبيئيف  وبدثودبا  يؤثر يف اآلخرينتفاعلي يتأثر و 

 سيتضمن ىذا الفصل اؼبباحث التالية:فقا ؼبا سبق، و 
 ماىية اؼبورد البشري يف اؼبؤسسة االقتصادية؛ -
 إدارة اؼبوارد البشرية؛ -
 سلوؾ اؼبوارد البشرية. -
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 : ماىية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة االقتصاديةادلبحث األوؿ
 

واؼبورد  ،اؼبنظمات ؼبواردىا اؼبتاحة ابلشكل الذي وبقق ؽبا أىدافها ىو جوىر العملية اإلداريةإف استخداـ  
ويعترب ىذا األخَت اؼبيزة التنافسية األوذل للمنظمات اغبديثة اليت تعيش يف  .البشري الوسيلة األساسية لتحقيق ذلك

ه وقدراتو ومعارفو يف ازباذ القرارات والتفكَت ظل بيئة شديدة اؼبنافسة وسريعة التغيَت؛ فهو يقدـ للمنظمة جهد
 والتحليل واإلبداع، وىو بذلك يساىم يف تطويرىا، ووبدد فرص البقاء والنجاح والنمو ؽبا من خبلؿ أدائو. 

 

 : مفهـو ادلوارد البشريةاألوؿ ادلطلب
 

كوهنا بناء اجتماعي يتكوف من   تعترب اؼبؤسسة ؾبتمعا صغَتا أكثر فبا ىي يف الوقت نفسو أداة اجتماعية 
فهي عبارة عن ذبمع بشري واؼبتمثل يف رؤساء ومرؤوسُت  1،صباعات وأفراد يعملوف من أجل ربقيق أىداؼ معينة

 عليوىو أىم أساس تقـو  اإلنسافوالعنصر البشري أو 2.اليت تشتمل عليها اإلداريةموزعُت على كافة اؼبستوايت 
 3فاؼبؤسسات وجدت "ػبدمة اإلنساف من خبلؿ اإلنساف"اؼبؤسسة، فهو الغاية والوسيلة،وىو اؼبنتج والوسيط، 

إال من خبلؿ ىو السبب األساسي يف وجود اؼبؤسسات، واليتحقق ىذا اؽبدؼ  اإلنسافيعترب ربقيق رفاىية حيث 
ىي العنصر البشري وعلى مدى العصور كاف ومن ىذا اؼبنطلق فإف البنية األساسية ألي مؤسسة  ذاتو،  اإلنساف

للباحثُت واؼبمارسُت يف ؾباؿ اإلدارة ىو البحث عن كيفية تعظيم االستفادة من اؼبوارد يف ربقيق  ياالىتماـ الرئيس
وىو غايتها يف النهاية ولذلك  ؤسسةة فهو اؼبكوف األساسي للميفاإلنساف ىو نقطة البداية والنها ،رفاىية اإلنساف

 4.أدائهااؼبنطقي أف يكوف العنصر البشري ىو أحد احملاور األساسية لتميز  فإنو من
تتشكل على أساس ؾبموعات عمل تنتقل يف  ذبمعات بشرية ىادفة ف اؼبؤسسات عبارة عنإفوعليو  

سلسلة من التغَتات من ىذا األخَت شهد  ،البشري لعنصرا أساسهافيما بينها  اؼبعلومات وتنشأ العبلقات إطاره
صاحب التطور  الفكري واإلداري يف اؼبؤسسة وبيئتها: فمن مصطلح  .حيث التسمية واؼبضموف واألنبية والتطبيق

وعلى الرغم من أنبية اؼبوارد  ،، الرأظباؿ الفكري واؼبعريفالعماؿ، القوى العاملة، اؼبوظفوف، األفراد فاؼبوارد البشرية
 عب ربديده ألنو يتعلق ابإلنساف يف اؼبؤسسة. البشرية يف اؼبؤسسة إال أف ىذا اؼبصطلح من الص

وسبثل اؼبوارد البشرية "ؾبموع األفراد واعبماعات اليت تكوف اؼبؤسسة يف وقت معُت، وىبتلف ىؤالء األفراد 
 ومستوايهتم وظائفهمفيما بينهم من حيث تكوينهم، خربهتم، سلوكهم، اذباىاهتم وطموحاهتم، كما ىبتلفوف يف 

يف رسم أىداؼ وسياسات ونشاطات واقباز األعماؿ اليت تقـو  ُتاؼبشاركوىم  5مساراهتم الوظيفية "؛اإلدارية ويف 
 . 1هبا ىذه اؼبؤسسات، وتنقسم إذل: موارد احًتافية، قيادية، إشرافية، ابقي اؼبوارد اؼبشاركة"

                                                           
 .5،ص:2008،اؼبؤسسة اعبامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، ترصبة نبيل جواد: إدارة ادلوارد البشريةجاف مارؾ لوغاف،- 1
 .25،ص:2001، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،عماف،إدارة ادلوارد البشريةمنَت نوري وفريد كورتل، - 2
 .7،ص:2003مصر،دوف ذكر دار النشر،  :رؤية إسًتاتيجية، البشرية ادلواردإدارة  عادؿ دمحم زايد،  -3
 .  33 :،ص2003القاىرة ،،368عدد، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسة،األداء التنظيمي ادلتميز :نظرية إىل ادلنظمة ادلستقبلزايد،عادؿ  - 4
 .25، ص: قاؼبة،اعبزائر عبامعة النشر مديرية،والبشرية ادلوارد إدارةوسيلة ضبداوي،   -5
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 ،ؾبموعة العاملُت يف مؤسسة ما، ويكوف ؾباؿ االىتماـ ىنا ؾبموع طاقتهم اؼبوارد البشرية أيضا: سبثلو  
قيمهم، اذباىاهتم وخصائصهم الديبوغرافية، وتشمل صبيع العاملُت يف  استعداداهتم وقدراهتم، معارفهم ومهارهتم،

 2.األجانب والوطنيُت يف اؼبؤسسة الدائمُت واؼبؤقتُت، ،اإلدارية ستوايتـبتلف اؼب
 كفػػاءهتم،معارفهموزبتلػػف ىػػذه اؼبػػوارد مػػن مؤسسػػة إذل أخػػرى ومػػن فػػرد إذل أخػػر، حسػػب مسػػتوى تطػػور  

إذل الطبيعػػة البشػػرية  أساسػػاوىػػذا االخػػتبلؼ يرجػػع 3.، سػػلوكهمالػػبع  قػػدراهتم، توافػػق العناصػػر البشػػرية مػػع بعضػػها
دبفهػـو وخصػائا اإلنسػاف العامػل ، لػذلك فمفهػـو اؼبػوارد البشػرية مػرتبط خػراآلفلكل فػرد خصائصػو الػيت سبيػزه عػن 

 يف اؼبؤسسةػ؛
" سلعة اجتماعية، اندرا مع يعيش ويعمل :اؼبورد البشري ابعتباره فردا يف اؼبؤسسة على أنو كما يبثل 
دباوبيط بو، ويستطيع إدارة وتطوير وقطع العبلقة مع اآلخرين، كما انو يكتسب  عزؿ عن اآلخرين ويتأثردبفرده ودب

ذلك 4،يف فهم اآلخرين وطريقة سلوكهم يف حاالت معينة، ويطورىا يف زمن الحق يف مكاف عملو "اؼبعرفة واػبربة 
الطبيعية واالجتماعية اليت  األجزاء" كياف مادي ونفسي يتكوف من ؾبموعة متفاعلة ومتكاملة من :الفرد يعترب فأ

خبلؿ تكامل وتفاعل  تتحدد لو ظبات شخصيتو، ويصاغ يف نفس الوقت تكوينو النفسي يف اؼبؤسسة، من
اؼبتغَتات اؼبؤثرة فيكل فرد تنشأ اؼبسالك الذاتية واؼبتباينة لؤلفراد، سيما التفاعل مع البيئة االجتماعية واالقتصادية 

 5والثقافية وغَتىا"

دخل النظم يبكن النظر إذل اؼبوارد البشرية على مستوى اؼبؤسسة ابعتبارىا نظاـ لو خصائصو وفقا ؼبو 
اؼبادية والفكرية، ويتكوف من ؾبموعة من األجزاء اؼبًتابطة واؼبتفاعلة فيما بينها بصورة متكاملة ومستمرة، وتتمثل 

ن اؼبدخبلت العمليات واؼبخرجات، و تلك اؼبكوانت األساسية لنظاـ اؼبوارد البشرية كأي نظاـ آخر يف كل م
 6يبكن التعرض ؽبذه اؼبكوانت الثبلثة على النحو التارل:

؛تتمثل عناصر اؼبدخبلت لنظاـ اؼبوارد البشرية يف كل من األفراد والبياانت واؼبعلومات -  
مدخبلت النظاـ للحصوؿ على األىداؼ أو  سبسعمليات النظاـ : وتتمثل يف ؾبموع اإلجراءات اليت  -
؛خرجات اؼبطلوبةاؼب  
اؼبخرجات: تتمثل اؼبخرجات يف تركيبة من اإلمكانيات والقدرات واؼبهارات واذباىات معينة واليت ربدد  -

  ما ربققو اؼبؤسسة.مثمستوايت األداء اليت وبققها األفراد ومن 

                                                                                                                                                                                     
   37، ص:2005، دار النهضة، لبناف، الطبعة األوذل، إدارة ادلوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي حس إبراىيم بلوط، - 1
 .21،ص:2008،األردف،عللنشر والتوزي،دار وائل ادلوارد البشرية يف القرف احلادي والعشرين إدارةالصباغ، موزىَت النعيدرة  إبراىيمعبد الباري - 2
 .25ص:،مرجع سابقوسيلة ضبداوي،  - 3

4-Zorlu Senyucel; Managing the human resource in the21st century, Ventus publishing ,London, 2009,p:7 
 .118،ص:2007عماف،  ،ةدار اؼبسَت ، نظرية ادلنظمةالشماع وخيضر كاظم ضبود،  ندمحم حسخليل  - 5

 6-مصطفى ؿبمود أبو بكر، ادلوارد البشرية مدخل لتحقيق ميزة تنافسية،الدار اعبامعية، اإلسكندرية، 2004، ص56.
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 اعبػػػنس اػبػػػربة، الشػػػعور، التفكػػػَت،صػػػعبا، نظػػػرا لعػػػدـ وجػػػود نفػػػس  أمػػػرا فيمػػػا بيػػػنهم اإلفػػػرادتعامػػػل  ويعتػػػرب 
النظػػػرة، الفهػػػم، السػػػلوؾ، الثقافػػػة، اعبنسػػػية،...، كػػػل ىػػػذه االختبلفػػػات تعمػػػل علػػػى بنػػػاء ذىنيػػػة معينػػػة،  ،األعمػػػار

 يئػة اؼبؤسسػةبتتفاعػل مػع  واؼبتغػَتة اعتقادات وقيم ـبتلفة..، وىذه االختبلفات الكثَتة واؼبتنوعة واؼبتعددة واؼبتشػابكة
 يف التخصػا العمػر، حيػث مػن اؼبػوظفُت بػُت اؼبدركػة الفروقػاتكمػا أف   1،لتشكل سلوكا لو أتثَت حػاد علػى العامػل

 لتنػوعا قابليػةلػديها  ذبعػل اؼبؤسسػة الػوظيفي، واؼبركػز الوظيفيػة ربةاػبػ اغبياة، مبط األصل، بلدالاعبنس، ،اؼبهنة العمل،
 مػػا طػػورت قػػد نفسػػها ذبػػد التنػػوع ربػػًـت الػػيت فاؼبنظمػػة العمػػل يف التنػػوع واحػػًتاـ التعػػدد احتضػػاف مػػن خػػبلؿ الثقػػايف
 األخػػػػرى السػػػػكانية واػبصػػػػائاؼ األعػػػػرا فيهػػػػا سبتػػػػزج حيػػػػث اؼبتعػػػػددة، الثقافػػػػات ذات اؼبنظمػػػػة يسػػػػمى أف يبكػػػػن

 مػن ابلعديػد يػنعكس أف يبكػن الثقافػات يف التعػدد ىػذا أف كمػا.األداء يف متميػزة نتػائج لتعطػي واألفكػار والثقافات
 2؛ةهبابياإل اؼبزااي

هبب على اؼبؤسسة التعرؼ على سلوؾ ىؤالء األفراد قبل وبعد انضمامهم إذل العمل، من خبلؿ ا لذ 
التعرؼ على خصائصهم الشخصية واؼبوقعية، فاػبصائا الشخصية تتعلق بتكوين شخصية األفراد قدراهتم، 

اػبصائا أمر ضروري للتقيد بشروط العمل، أما اػبصائا مبادئهم، ميوؽبم ومعتقداهتم، والتعرؼ على ىذه 
 3اؼبوقعية تتعلق ابحمليط الذي يعيش فيو األفراد، والذي يؤثر على سلوكهم يف العمل؛

وألنبية العنصر البشري يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة، استخدمت كلمة موارد رديفة لو، فاؼبورد من حيث  
مصطلح اؼبوارد أعيد أف  كما  4الناس للحصوؿ على شيء انفع ؽبم،اؼبكاف الذي أييت إليو  على اللغة يدؿ
، إال انو عرؼ اتساع ليشمل اؼبوارد البشرية، إيراداتاليت ربقق ثروة و  إذل اؼبوارد)األصوؿ( اؼبادية لئلشارةاستخدامو 

 أوغَت متاح، وىوأي شيء لو قيمة ويبكن استخدامو ويكوف متاح Max siporويردات. ويعرفإواليت إبمكاهنا ربقيق 
يستفيد منو وهبعلو أداة يبكن استخدامها لتأدية وظيفة أو  أف اإلنساف ويستطيع ،عبعلو متاحا يتطلب بع  اعبهد

اؼبورد ال ينطبق إال على األصوؿ اؼبادية اليت ربقق الثروة أو  اصطبلح، لذلك فإف 5غبل مشكلة" حاجة أو إلشباع
خبلؿ استخداـ مهارتو ومعرفتو وليس من خبلؿ  ويبكن للمورد البشري أف وبقق إيرادات من ،أو ربقق إيرادات

عملية التحويل والتغَت اليت ربدث للموارد اؼبادية لكي ربقق الثروة، فدوف ىذه اؼبهارات واؼبعرفة يصبح الفرد عاجزا 
لديها  ظمة على موارد بشرية تتوافروعندما ربصل اؼبن أو ذو قدرات ؿبدودة سبنعو من إحداث التحوؿ والتغَت.

الذكية  األصوؿاؼبوارد البشرية تعد من ألف 6،من اؼبوارد البشرية لديها ـبزوفمكن القوؿ أف اؼبنظمة ياؼبعرفة واؼبهارة ف

                                                           
1Zorlu senyucel,Opc-it,p:7 

 1 :،ص 2009 األردف، ،دار البداية،الدولية التدقيق معايري ضوء يف اجلنسيات متعددة الشركات يف اإلستثمار على التدقيق : اػبطيب راغب خالد-2
 .38، ص : مرجع سابقحسن إبراىيم بلوط،  -3
 .67، ص:2009، الرابطة العاؼبية للنشر والتوزيع تنمية ادلوارد البشرية،مدحت دمحم أبو نصر،- 4
 67:، صادلرجع نفسو-5

 
 25ص:،2003الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ،اسرتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشريةمدخل راوية حسن،  - 6
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 1،البناء اإلنتاجوتوجهها كبو  اؼبتجمع من اؼبعرفة واؼبهارات والقدرات اليت سبتلكها اؼبؤسسة اإلصبارلثل سب يتالذكية ال
 2:سببُتل يهااحملافظة عل وهبب على اؼبنظمة

وجود أفراد يبتلكوف استعدادات عندما يتم تنمية مهاراهتم بشكل مناسب وكايف يبكن ضماف قدرهتم بكفاءة  -
 ؛لتحقيق األىداؼ

من خبلؿ مهارات ومعرفة واستعدادات األفراد يصبح ىؤالء األفراد يف وضع يسمح ؽبم يف ربقيق أىدافهم  -
والرضا الوظيفي وربقيق الذات والفرد الذي يشعر ابلرضا وربقيق الذات يبكن أف يساىم بفعالية يف  الشخصية

 ربقيق أىداؼ اؼبنظمة فبا يؤثر على أداء الفرد وفعالية اؼبنظمة
ابإلضافة إذل العنصر البشري يبثل موردا وأصػبل مػن أصػوؿ اؼبؤسسػة، فهػو يكسػب ميػزة تنافسػية للمؤسسػة  
 وكػذلك3للتقليد من قبل اؼبنافسُت، وذلك كوف أف اإلنساف ال يبكػن تقليػده يف حاجاتػو ورغباتػو وتوقعاتػو.غَت قابلة 

 شػػتقةاؼب الكفػػاءات احملوريػػة مػػن بعػػدد ولكػػن للمنظمػػة اإلسػػًتاتيجي ابلتمركػػز فقػػط التتعلػػق التنافسػػية اؼبيػػزة فكػػرة إف
 رجػػارل رل أتركػػوا ولكػػن أمػػوارل آاليت، أملػػك، كلمػػا خػػذوا : D. Carnegieالشػػهَت  الصػػناعي مقولػػة مػػن أساسػػا
 4ويرتكز مفهـو اؼبورد البشري على أنو ميزة تنافسية على اؼبفاىيم التالية:، 3جديد من سأبدأ فمعهم
 أف العنصر البشري ىو مصدر األفكار يف ربويل التحدايت إذل قدرات تنافسية؛ -
بتكارية وربويل األفكار إذل منتجات وخدمات والقدرات اإلاؼبشاركة الفعالة للعنصر البشري ىي مصدر اؼبعرفة  -

 إلرضاء العمبلء؛
 .العنصر األساسي يف ربسُت األداء ىو االستثمار يف تنمية قدرات األفراد -

من خبلؿ ما سبق، يبكن القوؿ من أف العنصر البشري يتميز خبصائا وفبيزات عديدة واؼبتمثلة يف 
واليت زبتلف من ، الصفات الشخصية وىف الدوافع كذلك يف  لقيم واالذباىات،الكفاءات، والقدرات، اؼبعتقدات، ا

ف اكتشاؼ ومعرفة ىذه اػبصائا من قبل اؼبؤسسة والتعامل معها إفرد إذل آخر، ومن مؤسسة إذل أخرى، و 
فعالة،  بطريقة مثلى وفعالة عن طريق إدارة اؼبوارد البشرية، ينعكس ذلك على قدرة إقباز العامل لوظيفتو بطريقة

 وىذا ما سيحسن أداء اؼبؤسسة، ومن مث كسب ميزة تنافسية غَت قابلة للتقليد.
 
 

 
 

  

                                                           
1

  . 20،ص:2002، ترصبة عبد اغبكيم أضبد اغبزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة،سرتاتيجية ادلوارد البشريةإاشوؾ تشاندا وشلبا كابرا، -
 25،ص:مرجع سابق،راوية حسن - 2
 .19، ص: 2005الطبعة الثانية،  ،، دار وائل، عمافإدارة ادلوارد البشرية : مدخل اسرتاتيجيخالد عبد الرحيم اؽبييت،  –3

, bibliothèque ressources humaines, 1er Dynamiser des ressources Humaines, , François GoninEMERYYves  3

édition, 1999, P : 9. 
 .200، ص: 2001،  دار غريب للطباعة والتوزيع، مصر، ادلوارد البشرية اإلسرتاتيجية ، إدارةعلي السلمي –4
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 للمورد البشري يتطور البعد الفكر ثاين:ال ادلطلب
 

عبد فبلوؾ  يعامل وكأنو تطورت النظرة للعنصر البشري تزامنا مع تطور اؼبؤسسة وبيئتها، حيث كاف العامل      
 ظل نظاـ الرؽ والعبودية الذي استمر طويبل يف العصور الوسطى يف أثناء قياـيباع ويشًتى ويؤجر يف 

 ويف ىذه الفًتة قبل الثورة الصناعية اليت سبيزت بطرؽ 1.القديبة يف الشرؽ والغرب على السواء ايتااالمربوطور 
 2.قانونية وإنسانية ات صاحب العمل  فبلحقوؽنو من فبتلكأاليدوية، مت النظر إذل العنصر البشري على  اإلنتاج

اؼبستعملة بسيطة، كاف اغبريف  اآللةكانت  وأمريكا أوراباؼبرحلة اغبرفية اليت سبقت الثورة الصناعية يف  أما 
، حيث كاف اؼبتدرب الطفل أطفاؿمتدربوف  ،مأجوروفويستخدـ نوعُت من العماؿ: عماؿ  يبلك أدواتو اػباصة

ومقابل ذلك فاف اؼبعلم يعلمو اغبرفة وعندما سبر ىذه اؼبرحلة  .يف ورشتو اؼبعلم ويساعده غالبا ما يعيش مع اغبريف
حرفيا، صبح ي عامبل يبكنو العمل عند من يشاء من أصحاب اغبرفة ويستطيع نفسو أف بحيص ويتقدـ يف السن

 ما يشعردوىذا اغبريف كاف يعمل ساعات طويلة ولكنو كاف سيد نفسو يعمل عندما يكوف مشغوال ويسًتيح عن
 3.ابغباجة لذلك

 سلسلة من عشر نتيجة النصف الثاين من القرف الثامن أابف بدأتبعد الثورة الصناعية اليت  أما 
يكانيكي واؼبشكبلت االقتصادية اؼبمنصبا على التقدـ  آنذاؾاؼبصانع  أصحاباالكتشافات العلمية، كاف اىتماـ 

اليت تنقلت  بسيط للمشاكل اليت تواجهها العناصر البشرية، دوف االىتماـ ولو بشكل اإلنتاجوربقيق أكرب قدر من 
صماء يبكن تشغيلها دوف النظر إذل  آلةنو أعنصر البشري لل نظري ئة الصناعية، حيث كافيإذل الب الزراعيةمن البيئة 

بداؿ الصعب اغبصوؿ عليها، ويف اؼبقابل سهولة است اليت كاف من لآللة، وذلك بسبب العناية الكبَتة 4حساسيهمأ
 5؛ابآللةالعنصر البشري 

وتعاملت اإلدارة التقليدية مع العنصر البشري على أنو تكلفة هبب تدنيتها وقيد يعرقل ربقيق أىدافها،  
وابلتارل ركزت على اعبوانب اؼبادية يف  .واذبهت اىتماماهتا ابلبناء اؼبادي لئلنساف وقواه العضلية وقدراتو اعبسمانية

 يف اؼبؤسسة اإلنسافلذلك اعتربت 6؛األجور اؼبالية وازباذ القرارات وربسُت النسب اؼباليةواىتمت بقضااي  العمل
 آنذاؾؼبعظم اؼبؤسسات  اإلنتاجيوسبب ىذه النظرة التوجو 7،كائن اقتصادي رشيد يسعى إذل تعظيم عائد مادي

عائد اقتصادي مع ربقيق  أقصىف على اؼبدير :"ربقيق واعتمادىا على نظرية اؼبصاحل اؼبشًتكة اليت وضعها اتيلور أب
 ، وىذه النظرة الكبلسيكية اؼبادية اليت افًتضت على ـبتلف مباذجها8عائد للعمل يف نفس الوقت" أقصى

                                                           
 .20، ص:2010، داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، تطور إدارة ادلوارد البشريةقبم عبدهللا العزاوي وعباس حسُت جواد،  -1
 .52، ص:مرجع سابقمنَت نوري وفريد كورتل، - 2
 .12ص:، 2001،دار الغرب للنشر والتوزيع، اعبزائر مبادئ التسيري البشري،، بوفجلة غيات-3
 18،ص:2011،دار النشر والتوزيع، عماف، إدارة ادلوارد البشريةانس عبد الباسط عباس، - 4
 13،ص: مرجع سابق، بوفجلة غيات- 5
6

 .45ص:،2001، ، مرجع سابق، علي السلمي-
 .16ص: مرجع سابق،عادؿ زايد،، - 7
 .17، ص:ادلرجع نفسو -8
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لذلك وجب  غَت عقبلنيُت، وأهنم وفعالة بصورة سليمة مأداء أعماؽبغَت قادرين على  وأهنمكساذل   األفرادف"أب
على أنو كائن اقتصادي يسعى إذل  اإلنساف إذل اقتصادية حبتة، تنظر نظرة لئلنسافوىذه النظرة  1،ترشيد سلوكهم"

 ؛  تعظيم عائده االقتصادي
ولديو  آلةيف اؼبؤسسة ليس  اإلنساف أف أبرزىاومن  ىذه النظرة وجهت ؽبا العديد من االنتقادات، أف إال 
ن ئكا  اإلنساف أفاجتماعية وكذلك  أىداؼ، من بينها اإلنتاجيةعن طريق تعظيم  األجرعديدة غَت تعظيم  أىداؼ

رل ربولت النظرة واعتربت ااؼبؤسسة، وابلت أداءذلك يعترب عنصر مؤثر يف  إذل إضافة يشعر ووبس ولديو سلوؾ،
فقد  2،ربقيق ذاتو من خبلؿ العمل" إذلكائن اجتماعي يسعى   اإلنساف أف" اإلنسانيةمدرسة العبلقات 

، وأف أفضل إنسانية صباعية ىي اآلخرينافًتضت"أف اإلنساف كائن اجتماعي يسعى إذل بناء عبلقات أفضل مع 
مورد  اإلنسافلظهور العلـو السلوكية اليت تنظر إذل  اإلنسانية، ولقد مهدت حركة العبلقات التعاوف وليس التنافس

ضرورة وجود  ا عن طريق وجود اؼبوارد اؼبادية فقط وإمباافهدسلوكي، وأف اؼبؤسسة اليبكن ربقيق أى إنساينبشري 
ا ياؼبوارد البشرية القادرة والكفوءة، وهبب االىتماـ هبذا اؼبورد الثمُت اؼبعقد الًتكيب من خبلؿ دراستو نفس

 3.وتلبية احتياجاتو إلسعادهئة اؼبستلزمات الضرورية يهتوسلوكيا و  ياواجتماع
والتطورات واليت من بينها: التقدـ التكنولوجي، انفتاح السوؽ وربرير التجارة  وبظهور العديد من التغيَتات 

، كل ىذه العوامل أدت إذل اشتداد اؼبنافسة، فكاف السبيل الوحيد إلكساب ...الدولية واالذباه كبو العوؼبة
لعنصر البشري أحد اؼبؤسسة القدرة التنافسية ومواجهة التحدايت يكمن يف العنصر البشري، لذا أصبح ينظر إذل ا

وابعتبار البشر يبثلوف أىم مورد ابلنسبة للمؤسسة، فهم هبذا اؼبفهـو يبثلوف  2؛أىم أصوؿ اؼبؤسسة وأىم مواردىا
فلقد رأى شولًت"أف ىذا النوع من االستثمار قد حقق  معدالت أسرع للنمو يف اجملتمعات الغربية عما  ،استثمارا
السمات اؼبميزة للنظاـ  اؼبادي، ومن ىنا يرى أف مبو رأس اؼباؿ البشري يبكن أف يكوف أىم االستثمارحققو 

 1962كذا بيكر سنة شولًتو أعماؿ، ولذا عرفت بداية الستينيات ظهور نظرية الرأظباؿ البشري بعد 4االقتصادي"
يل، وابلتارل فتفسَت اللذاف انطلقا من فكرة أف الرأظباؿ اؼبادي سيعرؼ مبوه توقفا على اؼبدى الطو  1962سنة

على مستوى اؼبؤسسات مرده اؼبوارد البشرية اليت تساىم يف ذلك على دباسبلكو من قدرات  اإليراداتتضاعف 
 :5وتطورت النظرة للعنصر البشر فأصبح ينظر إليو موردا اسًتاتيجيا بناءا على األسس التاليةذىنية ومهارات، 

فكرية، مصدر للمعلومات واالقًتاحات االبتكارات، وعنصر فاعبل كوف اؼبورد البشري طاقة ذىنية، وقدرة  -
 وقادرا على اؼبشاركة االهبابية؛

                                                           
 32،ص:2011،دار اؼبسَتة ،عماف ، السلوؾ التنظيميزاىد دمحم د يري، - 1
2

 .30:ص مرجع سابق،عادؿ زايد،،-
 70،ص:مرجع سابققبم عبد هللا عبود وعباس حسُت جواد،  - 3

2-Andrew mayo, the human value in enterprise, London, Nicholas Breley, 2001, p: 2 
 .65،ص: مرجع سابقراوية حسن،  - 4
 .42:ص، 2001،مرجع سابقعلي السلمي،- 5
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رغبة اؼبورد البشري يف ربمل اؼبسؤولية وعدـ اقتناعو ابألداء السليب للمجموعة من اؼبهاـ احملددة، فهو  -
 مبادر ويسعى لتطوير واالقباز؛

والتدريب اعبيد للموارد البشرية، ووضعو يف اؼبكاف اؼبناسب حسب مهارتو ورغباتو يعد ضماان  ختياراال -
 لؤلداء اعبيد والعارل دوف الرقابة اؼبباشرة؛

 .يرتفع أداء العنصر البشري إذا عمل ضمن فريق صباعي تتنوع فيو مسئوليات العمل -
 

 خصائص وأمهية ادلوارد البشري ادلطلب الثالث:
 

اؼبوارد البشرية دورا ىاما وأساسيا يف االقتصاد ويف تنميتو وتطويره، ذلك أهنا تقـو بتسيَت ـبتلف تؤدي  
تطويرىا يساىم يف ابتكار وتكوين رأس اؼباؿ اؼبادي، والذي سبثلو كافة األصوؿ اليت  أفيرىا، كما و النشاطات وتط
ذل ربقيق الكفاءة يف استخدامو، حيث تطور إ إضافةوتطوير أنواعو ونوعيتو،  اإلنتاجية العملياتتستخدـ يف 

الذي يؤدي ابلنتيجة إذل  األمراليت سبثل عنصر التنظيم، وىو  والتنظيمية اإلداريةالقدرات اؼبوارد البشرية يعٍت تطور 
  1.ضماف حسن استخداـ اؼبوارد البشرية وخاصة منها اؼبتطورة

 يسػاىم متمي ػزة مػوارد ابعتبارىا اؼبنظمة أداء على كبَت أتثَت ؽبا اليت العوامل أىم من البشرية اؼبوارد تعد  كما  
 اؼبػػوارد ؾبمػػوع أداء إذل يعػػود اؼبنظمػػة أداء أف   يػػرى الػػبع  أف   للمنظمػػة،حىت الكلػػي األداء يف أساسػػي بشػػكل أداءىػػا
تكو هنػػا الػػيت البشػػرية

اؼباديػػة إذل منػػتج هنػػائي مػػن السػػلع وخػػدمات، ويتوقػػف  دفػػاؼبوارد البشػػرية ىػػي الػػيت ربػػوؿ اؼبػػوار ، 2
ولكػن . ذلك على مدى جودة عملية التحويػل علػى مػزيج اؼبعرفػة، اؼبهػارات واالذباىػات اؼبتػوفرة لػدى اؼبػوارد البشػرية

اؼبهػػارات واؼبعرفػػة يصػػبح الفػػرد عػػاجزا أو ذو قػػدرات ؿبػػدودة سبنعػػو مػػن إحػػداث التحػػوؿ دل تكػػن للمػػوارد البشػػرية  إذا
دادات البلزمػة ألداء مهػاـ لذلك لكي يصبح الفرد موردا البد أف يبتلك اػبربة واؼبهارات والقدرات واالسػتع التغيَت،و 

، اؼبػػوارد البشػػرية تاوقػػدر  ةالعوامػػل الػػيت تزيػػد مػػن رغبػػ عزيػػزبت القيػػاـ اؼبؤسسػػة لػػذلك هبػػب علػػى إضػػافة 3،متخصصػػة
 4:من أنبهاالعناصر  العديد منتفعيل يتطلب ذلك و 

القدرات الفردية واليت تتمثل يف القدرات الشخصية واؼبعرفية والفنية واػبربة وشبكة االتصاالت الشخصية  -
 والقيم والتوجهات اليت تؤثر يف السلوؾ؛

 اغبافز الفردي والطموح والتطوع يف العمل؛ -
 القيادة ووضوح رؤيتها؛ -
 ؛األفرادة واحًتاـ قيم الثقافة التنظيمية اليت تشجع على االبتكار  واالنفتاح واؼبرون -
 .فعالية العمل اعبماعي -

                                                           
1
 .379،ص:2013، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،عماف،إدارة ادلوارد البشرية،مصطفى يوسف كايف، -

2Robert Le Duff : Encyclopédie du gestion et de management, édition Dalloz, Paris, 1999, p : 899. 
 . 29ص، مرجع سابق،راوية حسن-3
 27ص ،2، ط2005، وائل للنشر والتوزيع ردا ،اذليكل والتصميم:ادلنظمة ةنظري ،مؤيد سعيد السادل- 4
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 العقلية اؼبقدرةوجد أف اؼبوارد الفكرية تعد أىم موارد ابلنسبة للمنظمة وأف استثمار Stewart لػ دراسة ففي
 ربويل خبلؿ من التنافسي، التفوؽ إذل اؼبؤدي الفكري األداء وبقق فعاؿ بشكل وتسيَتىا تعزيزىا على والعمل
وكذا  خرآإذل  رأس اؼباؿ البشريزبتلف  ىذه القيمة من و  1،التنافسي التفوؽ إذل عقوؿال يف اؼبتاحة اؼبهملة القيمة

 أربعةتتضمن  مصفوفة تبُت األبعاد اؼبختلفة للًتكيبة البشريةStewartيقدـ، و األسلوب التسَتي اؼببلئم لكل تركيبة
 2خبلاي:
منخفضة،  استبدالو بسبب ندرتو، إال أنو ذو قيمة مضافةتعرب عن مورد بشري يصعب :01اػبلية رقم -

كافية من اؼبتخصصُت، ورغم  وتنطبق ىذه اغبالة على أصحاب اؼبهن واغبرؼ الصغَتة واليت ال تتوفر على أعداد
تقليدية، ابإلضافة إذل افتقاره إذل  ذلك فإف كفاءة اؼبورد البشري منخفضة بسبب استخداـ أساليب عمل

منخفضة نسبًيا، وبسبب صعوبة اإلحبلؿ تعمل اإلدارة  ومن شبة تكوف قيمة رأس اؼباؿ البشري .ىيلالتدريب والتأ
 ؛خبلؿ التدريب والتنمية اؼبستمرة على ربسُت األداء ورفع القيمة اؼبضافة من

أنو يبتاز  سبثل أفضل وأعلى رأس ماؿ بشري ابلرغم من ندرتو و صعوبة اغبصوؿ عليو إال:02اػبلية رقم -
هبب على اؼبنظمة اغبفاظ . إبنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة، وابلتارل يعرب عن رأس ماؿ بشري مرتفع القيمة

وربسُت القيمة اؼبضافة اليت وبققها ألف ىذا  أمامو االبتكارعليو وصيانتو وربفيزه وإاتحة فرص التطوير واإلبداع و 
 ؛امةاؼبورد يبكن اؼبنظمة من امتبلؾ ميزة تنافسية مستد

 على اغبالة ىذه وتنطبق منخفضة، مضافة وقيمة االستبداؿ بسهولة البشري اؼبورد يتميز:03رقم اػبلية -
 الثروة خلق يف كبَتة بدرجة يسهموف ال ىؤالء أف. اؼبنظمة مغادرهتا عند إحبلؽبا يسهل اليتو  اؼبتوفرة البشرية اؼبوارد
 األفراد تسيَت اختصاصات معهم تباشر تنظيمية وحدة أو قسم إذل هبم تعهد بل وتدريبهم بتعليمهم اإلدارة هتتم فبل

 ؛التقليدية
 قيمة وبقق الوقت نفس يف أنو إال أمثالو، وفرة بسبب االستبداؿ سهل أبنو موردىا يتميز:04رقم اػبلية -
 تلجأ اغبالة ىذه يف .نسبًيا القيمة عارل يكوف أف إذل القيمة متوسط بشري رأظباؿ على يدؿ فهو مرتفعة مضافة
 .مرتفعة مضافة قيمة إلنتاج قدراتو يف االستثمار مع اإلحبلؿ لتكلفة تفاداي اؼبورد هبذا االحتفاظ إذل اؼبنظمة

 اليت السريعة التغَتات ظل خاصة يف التنافسية اؼبيزة ربقيق يف ا كبَتادور العالية القيمة  البشرية اؼبواردوتلعب  
 ربوؿ اإلطار ىذا ويف متغَتات البيئة، مع التكيف من اؼبؤسسة سبكنأهنا ، كما اغبارل الوقت يف األعماؿ بيئة سبيز

 اؼبوارد قدرات قاعدة بتوسيع يسمح الذي التنظيم ىو أال جديد مصطلح إذل اؼبنظمات ومسَتي مدراء اىتماـ
 اؼبراقبة خبلؿ من 3،مستمر تعلم حالة يف اؼبنظمة تكوف أف ذلك ويتطلب .اؼبرغوبة النتائج اؼبتعلم لتحقيق البشرية
 اؼبنافسة أجل من وذلك اؽبيكلية، اؼبرونة وربقيق القرارات، ازباذ يف واؼبشاركة اؼبعلومات وتبادؿ ونشر للبيئة اؼبنتظمة

                                                           
اعبزائر، التسػيَت، يف دكتػوراه ،أطروحػةوادلعرفػة اجلػودة مػدخل اإلقتصػادية للمؤسسػة ادليػزة التنافسػية علػى الكفػاءات وتنميػة البشػرية للموارد إلسرتاتيجي التسيري ،أثروبضػية ظببلرل1

 .134، ص:2004 غَت منشورة،
2

 .27-26:ص، 2001،مرجع سابقعلي السلمي، -
 . 284،ص  2003للنشر،األردف، ،داروائلحديثة ومفاىيم أساسيات  :التطويرالتنظيمي موسىاللوزي، -3
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 من الرغم وعلى تنافسية، ميزة ربقق أف تستطيع التعلم على القدرة سبتلك اليت اؼبؤسسةو .البيئة ىذه ظل يف بنجاح
 dessterاقًتح و  1.اؼبتعلم التنظيم إذل للوصوؿ مصدر أىم يعترب البشري اؼبورد فإف التعلم ربقيق يف اؼبعلومات دور

اليت تلعب فيها اؼبوارد البشرية دورا مهما يف كل نشاط من أجل بناء منظمة  األنشطةضرورة متابعة طبسة من 
 2متعلمة واؼبتمثلة :

 حل اؼبشاكل ذاتيا؛ -
 ربويل اؼبعرفة؛ -
 ابلتجارب العلمية؛القياـ  -
 ؛اآلخرينالتعلم من خبلؿ  -
 التعلم من خبلؿ التجربة؛  -
 3اؼبوارد البشرية من حيث: إذلمعظم احملاوالت الفاشلة يف إجراء التغيَت يف اؼبؤسسة يعود سببها  أف كما
 رية؛عدـ وجود إدراؾ للحاجة اؼبلحة للتغيَت لدى اؼبوارد البش -
 والتوجيو وقيادة ىذه اعبهود إلجراء التغيَت اؼبطلوب؛عدـ القدرة على خلق االندماج  -
عدـ وجود اؼبوارد البشرية الذين يبلكوف الرؤية اؼبناسبة للتغيَت أو عدـ وجود القدرة على إيصاؿ أو نقل  -

 ىذه الرؤية؛
 االبتعاد يف التغيَتات عن ثقافة اؼبنظمة اؼبعتمدة. -
 

 ارد البشريةأىم التحدايت اليت تواجهها ادلو : رابعادلطلب ال
 

اؼبؤسسػػػة، وقػػػد صػػػاحبت ىػػػذه التغػػػَتات الكثػػػَت مػػػن مػػػن التحػػػدايت  بيئػػػةحػػػدثت العديػػػد مػػػن التغػػػَتات يف  
والعقبات أماـ إدارة اؼبوارد البشػرية لتحقيػق أىػدافها ذبػاه العػاملُت مػن انحيػة وذبػاه اؼبؤسسػة مػن انحيػة أخػرى، ومػن 

 بينها ما يلي: 
  حدة ادلنافسة -1

سياسػػة ربريػػر التجػػارة واػبوصصػػة يف إبػػراز اغباجػػة إذل زايدة اإلنتاجيػػة وزبفػػي  تكػػاليف سػػاىم التوجػػو كبػػو  
اإلنتػػاج، والتطػػوير اؼبسػػتمر يف اؼبنتجػػات، وال يػػتم ذلػػك إال مػػن خػػبلؿ ربسػػُت نوعيػػة اؼبػػوارد البشػػرية وربسػػُت فعاليتهػػا 

 4يف أداء اؼبهاـ اليت تقـو هبا؛
 
 

                                                           
 .331ص،2000دار الكتاب، القاىرة، ،إدارة ادلوارد البشرية منظور القرف الواحد والعشروف،مصطفى أضبدسيد 1

2-Desster G., Human Resource Management, Prentice-Hall, NewJersey.1999,p:141 
  .105ص: ،2009دار اؼبسَتة،عماف،عودلة إدارة ادلوارد البشرية، النداوي، عبد العزيز بدر -3
4

، ص: 2001اإلسػكندرية ء الػدار اعبامعيػػة،  البشػػرية: مػدخل لتحقيػق ميػػزة تنافسػية دلنظمػػة القػرف احلػادي والعشػػرين،دارة اإلسػػرتاتيجية للمػوارد اإل صبػاؿ الػدين دمحم اؼبرسػي،  - 
38. 
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 إعادة ىيكلة ادلؤسسة  -2
نػػدماج وشػػراء اؼبؤسسػػات علػػى اؼبؤسسػػة إعػػادة النظػػر يف تركيباهتػػا اؽبيكليػػة، فبػػا أدى إذل فرضػػت حػػاالت اال

إعػػػادة ىيكلػػػة اإلدارة، وذلػػػك بتقلػػػيا عػػػدد الوظػػػائف يف مسػػػتوى معػػػُت وإعػػػادة توزيعهػػػا أو ضػػػمها يف اؼبسػػػتوايت 
 1اإلدارية الباقية، أو إلغاء بع  الوظائف يف مستوايت معينة؛

 التكنولوجياارتفاع وتعقد مستوى  -3

أدى التطػور السػريع يف التكنولوجيػا إذل إحػداث تغػَتات نوعيػة يف اؼبػوارد البشػرية إحػدى ىػذه التغػَتات ىػػو 
.وزايدة بعػػػ  األنشػػػطة الػػػيت تقػػػـو هبػػػا إدارة اؼبػػػوارد البشػػػرية  2ازدايد اغباجػػػة للعػػػاملُت األكثػػػر مهػػػارة واألكثػػػر زبصػػػا

يناسػػػػب مػػػػع احتياجػػػػات ىػػػػذه التغػػػػَتات، كمػػػػا ينػػػػتج عػػػػن اسػػػػتخداـ كالتػػػػدريب، التنميػػػػة والتخطػػػػيط الػػػػوظيفي دبػػػػا 
لػػػذا يكػػػوف دور إدارة اؼبػػػوارد البشػػػرية ىػػػو التعػػػديل يف سياسػػػتها  3التكنولوجيػػػا االسػػػتغناء علػػػى ؾبموعػػػة مػػػن العػػػاملُت؛

 التغَتات التكنولوجية؛ عوإسًتاتيجيتها حىت تتكيف م

 تغيري القيم واالجتاىات -4

عتقػدات دورا ىامػا ابلنسػبة لػئلدارة اؼبػوارد البشػرية فهػذه القػيم واالذباىػات تػؤثر تلعب القيم، االذباىػات واؼب
علػػى دوافػػع وسػػلوؾ العػػاملُت يف ـبتلػػف اؼبسػػتوايت التنظيميػػة، حيػػث لػػوحث أف ؽبػػذه االذباىػػات أتثػػَت سػػليب علػػى 

سػػػؤولية، النظػػػرة اؼبضػػػادة اؼبيػػػل إذل التهػػػرب مػػػن اؼب  :اإلدارة اإلنتاجيػػػة خاصػػػة يف اؼبؤسسػػػات اغبكوميػػػة، ومػػػن أمثلتهػػػا
وكػل ىػذه القػيم واالذباىػات واؼبعتقػدات تلعػب دورا ىامػا يف ربديػد مسػتوى  4للتغيَت والتجديد، عدـ الػوالء للعمػل،

أداء الفػػػرد، لػػػذا سػػػيقع علػػػى أدارة اؼبػػػوارد البشػػػرية الػػػتخلا مػػػن كػػػل القػػػيم الػػػيت مػػػن شػػػأهنا أف تػػػؤثر سػػػلبا علػػػى أداء 
 العامل؛ 

   بزوغ عصر ادلعرفة -5
يعػػرؼ العصػػر اغبػػارل بعصػػر اؼبعرفػػة، ويهػػتم كثػػَتا ابلعنصػػر البشػػري وتنميػػة واسػػتثمار قدراتػػو الذىنيػػة ابعتبػػاره 
األسػػػاس لتحقيػػػق األىػػػداؼ اؼبطلوبػػػة، وتعتػػػرب اؼبعرفػػػة اؼبعيػػػار األىػػػم يف تقيػػػيم اؼبؤسسػػػة والبشػػػر مػػػن جهػػػة، واؼبصػػػدر 

 5.اغبقيقي للسلطة اليت يتمتع هبا البشر يف اؼبؤسسة

 
 

 

                                                           
1

 .51، ص: ، مرجع سابقحسن إبراىيم بلوط - 
2

 .19ص: 2003، اإلسكندرية، الدار اعبامعية للنشر، إدارة ادلوارد البشريةدمحم سعيد أنور سلطاف،   - 
3

 .103، ص: 2004، اإلسكندرية، الدار اعبامعية، إدارة ادلوارد البشريةباقي،  صبلح عبد ال - 
4

 .104،105: ص ص ،ادلرجع نفسو - 
5

 .45، ص: 2001، ، مرجع سابقعلي السلمي- 
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 ادلوارد البشرية ادلبحث الثاين:إدارة
 

وحىت تستطيع اؼبؤسسة هبذا اؼبفهـو يبثل استثمارا  وأىم مورد ابلنسبة للمؤسسة، فهالعنصر البشري  يعترب
عليها إدارتو من خبلؿ اغبصوؿ عليو  ضمن التغَتات اغباصلة يف بيئتها استخداـ واستغبلؿ وتنمية ىذا االستثمار

 .اؼبوارد البشرية إدارة وىي وتطويره، ويتم ذلك من خبلؿ إدارة متخصصة وإعداده، تنشيطو، واحملافظة عليو،
 

 ادلوارد البشرية إدارةفهـو طلب األوؿ: مادل
 

دل تكػػن ربػػت ىػػذا  وأهنػػامؤسسػػة  أي إلدارةاؼبػػوارد البشػػرية منػػذ القػػدـ كعمػػل طبيعػػي البػػد منػػو  إدارةنشػػأت  
حاليػا  اآلفقػرف ونصػف مػن الػزمن تقريبػا حػىت وصػلت إذل الصػورة اؼبتعػارؼ عليهػا  وقد تطورت علػى مػدار .اؼبسمى

، وقػػػػد مػػػػس ىػػػػذا التطػػػػور جوانػػػػب عديػػػػدة  يف اؼبػػػػوارد البشػػػػرية مضػػػػموان واصػػػػطبلحا: فمػػػػن حيػػػػث اإلدارةيف علػػػػـو 
ؼبسػمى، فقػد مػػرت بتسػميات ـبتلفػة حسػب التطػور التػػارىبي اؼبػوارد البشػرية دل تكػػن تسػمى هبػذا ا فػإدارةاالصػطبلح 

تسػػمى عبلقػػات العمػػل وذلػػك  ابألفػػراداؼبكلفػػة  اإلدارةالػػذي شػػهدتو اؼبؤسسػػة، فخػػبلؿ قيػػاـ الثػػورة الصػػناعية كانػػت 
، وكانػػػػت نتيجػػػػة األوربيػػػػةيف بعػػػػ  البلػػػػداف  أخػػػػرىىػػػػذه الفػػػػًتة تسػػػػميات  إثنػػػػاءكمػػػػا ظهػػػػرت   1900،1-1850مػػػػابُت

فظهػر مفهػـو   اؼبعيشية والصػحية أمورىمبضرورة االىتماـ بشؤوف العماؿ يف اؼبصانع وربسُت  نادياليت ت للصيحات
وعنػػد زايدة مرحلػػة  2،لتحسػػُت ظػػروؼ العمػػل اؼبػػادي والصػػحي داخػػل اؼبصػػانع1890يػػدعى ابلرفاىيػػة الصػػناعية سػػنة 

ربػػػػت تسػػػػػمية   إدارةظهػػػػرت . التصػػػػنيع ونتيجػػػػة لظهػػػػػور االربػػػػادات العماليػػػػة والصػػػػػراع بػػػػُت العمػػػػاؿ وأرابب العمػػػػػل
ومبػػو حجػػم اؼبؤسسػػات عرفػػت اؼبؤسسػػات مػػزيج مػػن القػػوى  وبتطػػور وكػػرب .1940-1900العبلقػػات الصػػناعية مػػابُت

وكمثػػػاؿ علػػػى  1960،3-1940اؼبسػػػتخدمُت مػػػابُت إدارةالقسػػػم الػػػذي يهػػػتم ابؼبػػػوظفُت  يطلػػػق عليػػػو  فأصػػػبحالعاملػػػة 
البػػػػػػال   شػػػػػػؤوف اؼبػػػػػوظفُت الػػػػػػذين يعملػػػػػػوف يف اؼبصػػػػػػانع صػػػػػػائيخأ مػػػػػػن عػػػػػدد1943ظهػػػػػػرت يف بريطانيػػػػػػا عػػػػػػاـ  ذلػػػػػك
 بعػد اسػتخدامو جػاء األفػراد وظيفػة فمصػطلح 4.اختصاصي وكاف يطلق عليهم ضابط أو موظف أفػراد5500عددىم
 حيػػػاة يف اأساسػػػي ادور  لديػػػو الفػػػرد ىبػػػا اإلدارة ؾبػػػاؿ يف متميػػػز ميػػػداف ظهػػػور إذل يشػػػَت وىػػػو الثانيػػػة العاؼبيػػػة اغبػػػرب

 الوظيفػة جانػب إذل وىػذا اؼبنظمػات وظيفػة مػن جػزءا هبػم اؼبتعلقػة واؼبشػاكل األفػراد تسػيَت أصػبح وابلتارل اؼبنظمات؛
ا كفػؤة متخصصػة مهنيػ  إدارة إذلاغباجػة  أصػبحتوبعد النصف الثػاين مػن القػرف العشػرين   5،والفنية واؼبالية التجارية
االسػتخداـ  إدارةمػن االستخداـ وتغَت اؼبصػطلح  إبدارة زاد االىتماـ رلوابلتا .يف اؼبصانع والشركات األعماؿ لئلدارة

إذل وظيفة اؼبػوارد  األفرادوالعبلقات الصناعية، ويف هناية السبعينات وبداية الثمانينات ربولت وظيفة  األفراد إدارة إذل
التحػوؿ مػن الػدور التقليػدي  ومػع الػدور االستشػاري لتسػيَت اؼبػوارد البشػرية مػع البشرية، وظهر ىذا اؼبسمى لينسػجم

                                                           
1

  .  17،ص: مرجع سابقوشلبا كابرا، اشوؾ تشاندا -
  .65ص:، مرجع سابق،قبم عبد هللا عبود وعباس حسُت جواد2
3

 17ص: ،، مرجع سابق وشلبا كابرا اشوؾ تشاندا-
4

 .69،ص:مرجع سابققبم عبد هللا عبود وعباس حسُت جواد،  -
5-DOMINIQUE CHARPENTIER et All , Encyclopédie Des Ressources Humaines, Tome 1 ; Paris ,Edition 
D’organisation, 1993, P :25. 
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 األخػرى األصػوؿيفػوؽ قيمػة  أصلوموردا أو  فكري كرأظباؿللعاملُت   تنظرالعليا  اإلدارةللموارد البشرية، فأصبحت 
 1.يف اؼبؤسسة ولذا ظهرت تسمية اؼبوارد البشرية

اؼبوارد البشرية، لكن يبكن التمييز بُت وجهيت  إلدارةلقد اختلفت وجهات النظر يف ربديد مفهـو موحد 
أف إدارة اؼبوارد البشرية ماىي إال نشاط روتيٍت  التقليديةويرى أصحاب النظرة  .نظر ـبتلفتُت ونبا التقليدية واغبديثة

أما  .واإلجازاتيشتمل على نواحي تنفيذية مثل حفث اؼبلفات والسجبلت وضبط أوقات اغبضور واالنصراؼ 
وذلك  ،األخرىوؽبا نفس أنبية ابقي الوظائف  األساسيةالوظائف  إحدىاؼبوارد البشرية  إدارةالنظرة اغبديثة تعترب 

 2.اؼبؤسسة أداءوأتثَته على  اإلنساينألنبية العنصر 
العنصػػػر  تلػػػك العمليػػػة اإلداريػػػة الػػػيت تعمػػػل علػػػى زبطػػػيط وتنظػػػيم وتوجيػػػو ورقابػػػةاؼبػػػوارد البشػػػرية  إدارة تعتػػػربو  

ويتمثػػل ىػػدفها األساسػػي يف فهػػم واسػػتخداـ الفعػػاؿ للعبلقػػة الػػيت تػػربط بػػُت العنصػػر البشػػري  .البشػػري يف اؼبؤسسػػة
ؾبموعػػة  الػػيت ربتػػوي علػػى واؼبمارسػػات األنشػػطة العديػػد مػػن اإلداريػػةالعمليػػة  وتتضػػمن ىػػذه5.يقػػـو هبػػاالػػيت  والوظيفػػة

تتعلػق بتقػدير احتياجػات اؼبؤسسػة مػن  أبعػادتشػتمل علػى  ،ةجبوانػب ىامػ واسعة من الوظائف واؼبهاـ زبتا صبيعها
والوقت اؼبطلوب مث العمل على تػدريبها وتنميتهػا وتػوفَت شػروط توظيػف  وتوفَتىا ابؼبواصفات اؼبطلوبة اؼبوارد البشرية

وتطلعاتػػو وربفيػػز ىػػذه اؼبػػوارد ومسػػاعدهتا علػػى ربقيػػق أىػػدافها  مػػادي واجتمػػاعي مناسػػب عادلػػة ؽبػػا ومنػػاخ تنظيمػػي
اؼبػػػوارد  إدارةلػػػذا سبثػػػل 3،وطموحاهتػػػا والعمػػػل علػػػى ربقيػػػق التػػػوازف والتكامػػػل بػػػُت أىػػػداؼ اؼبؤسسػػػة وموردىػػػا البشػػػرية

االسػػػتخداـ الفعػػػاؿ للعػػػاملُت دبػػػا وبقػػػق أىػػػداؼ اؼبؤسسػػػة  اؼبؤسسػػػةالبشػػػرية  تلػػػك العمليػػػة الػػػيت مػػػن خبلؽبػػػا تكفػػػل 
والفعاليػػات  األنشػػطةاؼبػػوارد البشػػرية تشػػمل علػى العديػػد مػػن  إدارةفػػاف  األىػداؼويف سػػبيل ربقيػػق ىػػذه  4.والعػاملُت

 تكػػػوف أجػػػزاء فرعيػػػة اإلفػػػرادبعضػػػها الػػػبع  والنشػػػاطات الػػػيت تشػػػمل عليهػػػا إدارة  يفالداخليػػػة اؼبًتابطػػػة والػػػيت تػػػؤثر 
ىػذه تطػورت  ،5ةواإلنسػانيالوظيفيػة ، ـبتلفػة منهػا االجتماعيػة، التنظيميػة أىػدافاالفرعية ربقق  األجزاءللنظاـ، وىذه 

 يبكن تلخيصها يف اعبدوؿ التارل:اليت و  األنشطة بتطور النظرة للموارد البشرية
 
 
 
 
 
 

                                                           
  24ص:مرجع سابق،أضبد سيد مصطفى، -1
 .15،ص:2002،، اإلسكندرية،دار اعبامعة اعبديدة للنشراالجتاىات احلديثة يف إدارة ادلوارد البشريةصبلح الدين عبدالباقي،- 2
 .33، ص: 2003 مرجع سابق،دمحم سعيد أنور،  –5
 .16،ص:2014،عماف، اليازوري،اجتاىات حديثة يف إدارة ادلوارد البشريةرافدة اغبريري، -3
 .17،ص:2013،مرجع سابقكايف،مصطفى يوسف  -4
 16،ص:مرجع سابقرافدة اغبريري،-5
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 تطور وظائف إدارة ادلوارد البشرية -1-اجلدوؿ رقم
 ادلدرسة 

لوظائفا  
 احلديثة إنسانية عالقات كالسيكية

 البشرية اؼبؤسسة أصوؿ تنمية العمالة ونوع عدد تقدير العمالة ونوع تقديرعدد زبطيط اؼبوارد البشرية
 الوظائف اؼبستقبلية وصف الوظائف وصف الوظائف االختيار والتعيُت

 اؼبؤسسات اؼبتعلمة  فرؽ العمل تقسيم العمل والتخصا ربليل وتقييم الوظيفة
 رفع كفاءة اؼبؤسسة رفع كفاءة صباعة العمل رفع كفاءة العامل التدريب
 القيمة اؼبضافة أساس فردي وصباعي أساس فردي األداءتقييم
 القيمة اؼبضافة    حوافز مادية ومعنوية ابإلنتاج األجرربط  واؼبكافأةاألجور 

 اؼبعرفة التخصا التخصا تنمية اؼبسار الوظيفي

 
 

 واإلسًتاتيجية األخرى اإلداراتوتوسع مفهـو وظيفة اؼبوارد البشرية، لتصبح أكثر مشوال وتكامبل مع ابقي  
فالتسيَت  .سًتاتيجي للموارد البشرية الذي يراعي التحوالت والتغيَتات البيئيةيف اؼبؤسسة وذلك بتبنيها البعد اإل

 1تسيَت العنصر البشري فيمايلي: أساليبابقي  عن سًتاتيجي للموارد البشرية ىبتلفاإل
 إسًتاتيجية، ووضع احىت تتكيف معه اإلسًتاتيجيةذل إتعيش اؼبؤسسة يف بيئة شديدة التغيَت لذا ربتاج  -

 ؛على مواردىا البشرية األوذلانجحة يعتمد ابلدرجة 
 منافسيها؛ وتفوقها علىيف اؼبؤسسة ، فهو مصدر تغلبها  لئلنسافىو النظرة  األساسياؼبنطلق  -
يعيد التسيَت االسًتاتيجي النظر يف اؼبوقع االسًتاتيجي للوظيفة اليت هتتم ابلعنصر البشري ويغَت يف   -

 ؛أدورىا
تصبح إداراهتا، ف بقية مثل مثلها اؼبنظمة حياة يف انشط اومشارك فاعبل البشرية مكوان اؼبوارد إدارة تصبح -

 ؛لؤلوامر منفذة اتبعة وليست تفاعلية عضوية ابؼبنظمة عبلقتها
اإلعداد  مراحلعلى  أيضا تشمل بل اإلسًتاتيجية تنفيذ مرحلة على البشرية اؼبوارد إدارة مشاركة تقتصر ال -

 ؛والصياغة
ؼبؤسسة ككل يف اؼبدى اؼبتوسط والطويل ا وإسًتاتيجيةاؼبوارد البشرية كصَتورة  إسًتاتيجيةالتكامل بُت  -

 ؛أخرىالعامة من جهة  ابإلسًتاتيجيةضرورة ربطها وببينها من جهة  اؼبوارد البشرية فيما إدارة لؤلنشطة
 األمر تعلق جوانبها،سواء وبكل البشرية اؼبوارد إدارة أنشطة فبارسة إذل مدعوين اؼبنظمة يف الرؤساء كل -

 ؛ االجتماعي... أو القانوين ابعبانب
دبسانبتها يف وضع و تطوير االسًتاتيجيات  2تقـو أبدوار إبداعية اإلسًتاتيجيةكما أفَّ إدارة اؼبورد البشرية  -

تنجم عن التخطيط الاليت و ط ؽبا مسبقًا من قبل اإلدارة، طوىي تلك االسًتاتيجيات غَت اؼبخ .الطارئة
                                                           

 .127-126،ص:2009،جواف24عددجامعة ابجي ـبتار، ،ؾبلة التواصل،وادلعرفة الفكر إدارةمنطلق  إىلالقوة العضلية  إدارةادلوارد البشرية من منطلق  إدارةليندة رقاـ، - 1
 .28، ص:2003األردف، الطبعة األوذل، -"، دار وائل، عماف"مدخل اسرتاتيجيإدارة ادلوارد البشرية سهيلة دمحم عباس،  2

 37، ص: مرجع سابقعادؿ دمحم زايد،  اؼبصدر:
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يتم وضع االسًتاتيجيات الطارئة من قبل العاملُت كما االسًتاتيجيات اؼبقصودة، أي االسًتاتيجي لئلدارة العليا
ابؼبؤسسة، وابلتحديد من خبلؿ االقًتاحػات واألفكار اإلبداعية اليت أييت هبا العاملوف يف اؼبستوايت الدنيا 

واؼبرتبطة ابألسواؽ واؼبنتجات اعبديدة. حيث تسه ِّل إدارة اؼبوارد البشرية االتصاالت بُت وحدات اؼبؤسسة 
شة و الدراسة من قبل فريق وتدعم األفكار البنَّاءة اليت ينجم عنها اسًتاتيجيات جديدة أتخذ طريقها للمناق

 اإلدارة العليا.
 ادلوارد البشرية إدارةأمهية أىداؼ و  :ينب الثاطلادل

 اؼبوارد البشرية من إلدارةيف الوقت اؼبناسب اؽبدؼ الرئيسي  هبم واالحتفاظاؼبناسبُت  األشخاص يعترب جذب
 واؼبتمثلة يف مايلي: اؼ متعددةدأىأجل استمرارية مستدامة للمؤسسة، وسبيل ربقيق ىذا اؽبدؼ يرتبط بتحقيق 

البد ؽبا من ربقيق ؾبموعة من األىداؼ اليت ترتبط  أىدافهاربقق اؼبؤسسة  أجل أف من:ادلنظمية األىداؼ-1
 األفراد إنتاجيةربقيقها، حيث أف زايدة  إمكانيةاؼبختلفة واليت زبتلف من مؤسسة إذل أخرى يف  بعوامل اؼبؤسسة

ويتم ربقيق ذلك 1،ومبوىا وقدرهتا التنافسية واستمراريتااؼبؤسسة الذي يعمل على بقاءىا  إنتاجيةإذل زايدة  يؤدي
 :2من خبلؿ ربقيق األىداؼ التالية

 اغبصوؿ على األفراد األكفاء عن طريق ربديد مواصفات األعماؿ والبحث عن مصادر القوى العاملة -
االختيار والتعيُت  إبجراءاتللجهود البشرية والقياـ  األمثلوربديد عملها وفق متطلبات العمل بتحقيق االستخداـ 

 ؛وبقق االختيار السليم بوضع الشخا اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب دبا
اغبصوؿ  الفرصة لتمكنها من وإاتحةطريق تدريبها وتطويرىا،  عن االستفادة القصوى من اعبهود البشرية -

من أجل ربقيق االستقرار   فًتات دوريةتقييما موضوعيا يف العاملُتعلى اؼبعرفة واػبربة واؼبهارة إذل جانب تقييم 
وىذا  . وربفيزه تطوير كفاءتومث  ، وكذا ليتعرؼ الفرد على مدى بلوغو اؼبعايَت اؼبطلوبة يف األداء ومنهموالعدالة بين
 ؛ذل االستفادة من جهود العاملُتإكلو يؤدي 

العاملُت مع أىداؼ اؼبؤسسة، وذلك ػبلق  أىداؼج اغبفاظ على استمرارية الرغبة يف العمل واندما  -
 ؛ربقيق ذلك توفَت نظاـ عادؿ للحوافز وبيئة عمل مناسبةويتطلب  التعاوف الفعاؿ اؼبشًتؾ،

 األفرادتتمثل ىذه األىداؼ يف ربقيق أىداؼ اجملتمع عن طريق استخداـ وتشغيل  :االجتماعية األىداؼ-2
اؼبوارد البشرية  وإدارة اؼبختلفة ووفقا لكفاءهتم ودبا يتيح الفرصة للمجتمع للتطور والنمو يف صبيع جوانبو، ابألعماؿ
 3؛ابلعمل والعاملُت اػباصة والقوانُتاالجتماعية كالتشريعات  تتستجيب لبع  احملددا غالبا ما

افهم على دحاجاهتم وربقيق أى إشباعيف مساعدة العاملُت على  األىداؼتتمثل ىذه  :اإلنسانية األىداؼ-3
إذل ربسُت وزايدة اؼبسانبة اػباصة ابؼبوارد  ابإلضافة ىذا .اإلنتاجن عناصر مالعنصر األساسي واؼبهم  أهنماعتبار 

                                                           
 44،ص:مرجع سابقعبد العزيز بدر النداوي،  -1
 .172،171، ص ص:مرجع سابققبم عبدهللا العزاوي وعباس حسُت جواد،-2
 169، ص:نفسو اؼبرجع3
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 انحية توزيع اؼبهاـ أو منح من سواء األفرادالعدالة يف معاملة  ومشروعة مع مراعاة أخبلقيةللتنظيم بطريقة  البشرية
 1واؼبكافآت؛اغبوافز 

قياـ إدارة اؼبوارد البشرية بوظائفها التخصصية اؼبتعلقة  ؿخبل من األىداؼىذه  تتحقق : األىداؼ الوظيفية-4
ظروؼ العمل اليت سبكن  توفَت، طورؽبم فرص التقدـ والت وإاتحةاؼبؤسسة ووفقا غباجاهتا  أجزاءابلعاملُت يف صبيع 

 2اإلنتاجيةقدراهتم  العاملُت عن العامل القائم على التعاوف الفعاؿ الذي يزيد من
 

 3التالية: ابألدوارالبشرية فإهنا تقـو  إلدارة اؼبواردالسابقة  األىداؼوحىت يتم ربقيق ىذه 
 ؛رؤية مستقبليةالو  البشرية اؼبوارد إدارةفيو منظور تتكامل  الدور االسًتاتيجي: يتم ذلك من خبلؿ وضع -
 االستشاري:يتمثل يف تقدمي النصح واؼبشورة والبياانت واؼبعلومات للمديرين على طوؿ خط السلطة رالدو  -

 فيما يتعلق ابؼبوارد البشرية؛
الدور التنفيذي: يتعلق ابعبانب التشغيلي يف فبارسة مهاـ شؤوف العاملُت، من خبلؿ مايقـو بو من  -

 ؛وظائف 
 ؛الدور الوظيفي: يتمثل يف التأكد من تطبيق السياسات اػباصة ابؼبوارد البشرية -
ابؼبؤسسة خاصة فيما  اإلسًتاتيجيةيف ازباذ القرارات  اكبَت  اإدارة اؼبوارد البشرية دور الدور اؼبشارؾ: تلعب  -

 ا:ىذا الدور على عوامل عديدة من بينه ويتوقف .وتدعيميها يتعلق بنظاـ اؼبوارد البشرية
 واعتبارىػػػػا شػػػػريًكا  اإلسػػػػًتاتيجية القػػػػرارات وازبػػػػاذ صػػػػنع يف البشػػػػرية اؼبػػػػوارد إدارة لػػػػدور العليػػػػا اإلدارة تػػػػدعيم

 ؛ىذا اجملاؿ يف ىاًما وعضًوا
 .؛هبذا الدور القياـ على تساعدىم واليت البشرية اؼبوارد إدارات مديري لدى اؼبتوف ِّرة واؼبعلومات اؼبهارات 
 بػدال اؽبامػة اإلسػًتاتيجية ابؼبشػاكل البشػرية اؼبػوارد إدارات مػديري ابىتمػاـ وذلك األولوايت يف النظر إعادة 

 .التشغيلية اؼبشكبلت على والًتكيز االىتماـ من
 4التالية: األسباباؼبوارد البشرية ربتل أنبية كبَتة يف اؼبؤسسة ويرجع ذلك إذل  إدارة أف كما

 فيها الذي يصعب تقليده وال بتعاملها مع أىم اؼبوجودات اإلدارات اؼبوارد البشرية عن بقية إدارةزبتلف  -
 ؛كن زبزينو لفًتة زمنية كبقية العوامل األخرىيب
وقدرات  إمكانيات اتدبوارد بشرية مؤىلة ومتخصصة ذ اؼبوارد البشرية بتزويد اؼبؤسسة إدارةتعمل  -

 ؛ومهارات عالية
 ؛تاجها اؼبؤسسةاؼبوارد البشرية اليت رب ربديد الكم والنوع من -
 ؛اؼبوارد البشرية يف زبفي  ـبتلف التكاليف من خبلؿ ربسُت نوعية اؼبوارد البشرية إدارةتساىم  -

                                                           
 .25،ص:مرجع سابقرافدة اغبريري،  -1
 .25:ص:ادلرجع نفسو- 2
 .16، ص:2003شركة اغبريري للطباعة، القاىرة، دارارد البشرية، و للم اإلسرتاتيجية اإلدارةعايدة سيد خطاب، -3
 .41،40،ص:، مرجع سابقعبد العزيز بدر النداوي-4
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 .على مواجهة التحدايت اليت تفرضها عناصر البيئة اؼبتغَتة لةؤو اؼبس اإلدارات أىماؼبوارد البشرية  إدارةتعترب  -
 

 ادلوارد البشرية إدارة وظائف:لثالثطلب اادل
 

أىداؼ اؼبؤسسة،  سباشيا مع البشريةتسعى إدارة اؼبوارد البشرية إذل ربقيق االستفادة القصوى من مواردىا 
خدمتهم  انتهاءويتم ذلك من خبلؿ العناية ابؼبوارد البشرية منكل اعبوانب منذ بداية دخوؽبم إذل اؼبؤسسة حىت 

 :التاليةظائف خبلؿ القياـ ابلو  اؼبوارد البشرية ذلك من إدارةهبا، وتضمن 
 انطبلقػا اؼبتوقعػة، الوظيفية الفراغات لتجنب أو لشغل البلزمة اػبطط إعداد عملية ىي:ختطيط ادلوارد البشرية -1
 أومػػن اؼبؤسسػػة مػػن داخػػل بعناصػػر شػػغلها سػػيتم كػػاف وإذا شػػاغرة تكػػوف أف اؼبتوقػػع أو اعبديػػدة الوظػػائف ربليػػل مػػن

ويف حاليػػا  .مػػن اؼبػػوارد البشػػرية كمػػا ونوعػػا امػػن أجػػل ربديػػد حاجاهتػػ اؼبؤسسػػة تسػػتخدمهاالعمليػػة  وىػػذه1.خارجهػػا
اغبصػوؿ علػى قػوة عمػل  ضػمني اؼبػؤثرة يف ذلػك، دبػا ةيػاليت تقػـو هبػا واألحػداث البيئ األعماؿاؼبستقبل ووفقا لطبيعة 
 مػن اؼبناسػب العػدد تػوافر ضػماف ىو البشرية اؼبوارد بتخطيط اؼبقصود أف إذ ُت أداء اؼبؤسسة؛سفاعلة وتساىم يف رب

 يف البشػػرية اؼبػػوارد علػػى والرقابػػة التنبػػؤ ويػػتم ذلػػك مػػن خػػبلؿ .اؼبناسػػبُت واؼبكػػاف الوقػػت يف للمنظمػػة العػػاملُت األفػػراد
 .والتخصػػػيا والزمػػػاف اؼبكػػػاف حيػػػث مػػػن بػػػو يقومػػػوف الػػػذي العمػػػل مبلئمػػػة ومػػػدى والكػػػم النػػػوع حيػػػث مػػػن اؼبنظمػػة

 2:التالية األنشطةيف  اؼبوارد البشرية زبطيط عملية يبكن حصرو 
 اليػد ؾبػاؿ يف اؼبؤسسػة نقػائا عػن والبحػث التحليػل عملية خبلؿ من اؼبطلوبُت اؼبوظفُتجودة و  أنواع ربديد -
 ؛والتخصا الكفاءة حيث من العاملة

 .واؼبسػتقبلية اغباليػة اؼبنظمػة احتياجػات ضػوء علػى اغبػاليُت اؼبػوظفُت قػدرات مهػارات وتطػوير لتنميػة عػداداإل -
 ؛العماؿ بُت واإلبداع التنافس روح لقخ من شأهنا اليت التدريب دورات خبلؿ من وىذا
 والتعيػُت واالختيػار االسػتقطاب سياسػات وبػُت أدائػو ومتطلبات العمل طبيعة بُت االنسجاـ ربقيق على العمل -

 ؛واألجور اغبوافز مع كلو ذلك وربط فبكن أداء أفضل لتحقيق
 .ومتوازنة منسجمة فعالة حبركة وعموداي أفقيا والًتقية للنقل سليمة سياسة تبٍت -

 :ووصفها وتصميمها حتليل الوظائف-2
وكػػػذا ربديػػػد مواصػػػفات شػػػاغل  .وتعػػػٍت ىػػػذه الوظيفػػػة جبمػػػع اؼبعلومػػػات عػػػن اؼبهػػػاـ الرئيسػػػة لكػػػل وظيفػػػة 

 عليهػػا تقػػـو الػػيت العمليػػات أىػػم مػػن العمليػػة ىػػذه تعتػػرب .وذبميعهػػا يف فئػػات ووفقػػا ؼبعػػايَت معينػػة هاالوظيفػػة مث تصػػنيف
 وتقيػػػػيم وتعيػػػُت اختيػػػػار مػػػن خػػػرىاأل الوظػػػػائف ابقػػػي عليػػػػو تقػػػـو الػػػذي األسػػػػاس اغبجػػػر فهػػػػي البشػػػرية اؼبػػػوارد إدارة

 التنظػػػيم عػػػن واؼبعلومػػػات اغبقػػػائق جبمػػػع تبػػػدأ حيػػػث.وغَتىػػػا والتطػػػوير والتػػػدريب األجػػػور وربديػػػد لػػػؤلداء للوظػػػائف
 يػتم حيػث ،وظيفػة كػل ودبكػوانت القػائم وابلتنظػيم الوظػائف دبيزانيػة اإلحاطة هبب وهبذا .والوظائف القائم اإلداري

                                                           
1Dessler Gary , Human Resource Management,9thedition,Prentice Hall, New Jersy,2003,p:149 

 .7 :ص،  2013 ،،داراليازوري،األردف،البشرية ادلوارد إدارة يف اإلسرتاتيجية الوظائف،جواد حسُت وعباس العزاوي عبدهللا قبم2
. 
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 يراعػػي القػػائم اإلداري التنظػػيم عػػن اؼبعلومػػات صبػػع وعنػػد .الوظػػائف تقيػػيم عمليػػة يف اؼبعلومػػات ىػػذه علػػى االعتمػػاد
 تقسػػيم كػػل واختصاصػػات ،االتصػػاؿو  السػػلطة وخطػػوط للتنظػػيم والفرعيػػة الرئيسػػية التقسػػيمات علػػى التعػػرؼ ضػػرورة

 ىػػػذه ومواقػػػع العمػػػل ربكػػػم الػػػيت اؼبتبعػػػة واللػػػوائح القػػػوانُت،  العمػػػل إجػػػراءات علػػػى التعػػػرؼ هبػػػب كػػػذلك.تنظيمػػػي
 1؛ التنظيمي البناء يف الوظائف

 :والتعيني االختيار-3
وذلػػك مػػن خػػبلؿ  ،تعتمػػد اؼبؤسسػػات علػػى سياسػػة االختيػػار لوضػػع الشػػخا اؼبناسػػب يف الوظيفػػة اؼبناسػػبة

ربقيػق التوافػػق بػػُت متطلبػػات وواجبػػات الوظيفػػة وبػػُت مػؤىبلت وخصػػائا الشػػخا اؼبتقػػدـ لشػػغل الوظيفػػة ونشػػاط 
وأيضػا اخػػتبلؼ مػػن  ىنػاؾ فػػروؽ بػػُت األفػراد مػػن حيػػث االسػتعداد والقػػدرات واؼبيػػوؿ فألاالختيػار ضػػروري وحتمػػي 

قػػـو إدارة اؼبػػوارد البشػػرية تلبهػػا، ولػػذلك مػػن الضػػروري أف حيػػث اؼبسػػتلزمات واػبصػػائا العقليػػة واعبسػػمانية الػػيت تتط
يف صبيػػع اؼبؤسسػػات بتحليػػل وتوظيػػف الوظػػائف لتحديػػد الشػػروط الواجػػب توافرىػػا يف الشػػخا الػػذي يقػػـو أبعبػػاء 

ويتضػػػػمن الوظيفػػػػة مث البحػػػػث واؼبفاضػػػػلة بػػػػُت األفػػػػراد النتقػػػػاء أفضػػػػلهم وأصػػػػلحهم مػػػػن حيػػػػث تػػػػوافر ىػػػػذه الشروط.
 :لتاليةالوظائف الثبلث ا

العملية يتم دبوجبها جذب وترغيب أكرب عدد فبكن من القوى العاملة اؼبؤىلة والصاغبة  ىو:االستقطاب-
،حيث تقـو 2واؼبتاحة لبلختيار بينها لشغل وظائف شاغرة وفق اؼبوصفات اليت يتم ربديدىا من طرؼ اؼبؤسسة

ىذه العملية بتحديد وتسجيل كافة اؼبعلومات عن اإلعماؿ والوظائف اليت ربتاج إذل قوى عاملة يف اؼبدى 
ويتم ذلك تنسيقا  ،منها تلبية احتياجاهتادر الداخلية واػبارجية اليت ربديد اؼبصا وأيضاالقصَت واؼبتوسط والبعيد، 

 ؛رية األخرىمع ظروؼ سوؽ العمل ووظائف إدارة اؼبوارد البش
ىو تلك العمليات اليت تقـو هبا اؼبنظمة النتقاء أفضل اؼبًتشحُت للوظيفة وىػو الشػخا الػذي تتػوافر :االختيار-

فيػػػػو مقومػػػػات ومتطلبػػػػات شػػػػغل الوظيفػػػػة أكثػػػػر مػػػػن غػػػػَته ويػػػػتم ىػػػػذا االختيػػػػار طبقػػػػا ؼبعػػػػايَت االختيػػػػار الػػػػيت تطبقهػػػػا 
هبػػدؼ تقيػػيم ازبػػاذ القػػرار اؼبناسػػب بشػػأف تػػوظيفهم ربػػت سػػقف  األفػػرادجبمػػع اؼبعلومػػات عػػن  هػػتمي وىػػو3؛اؼبنظمػػة

ف يقػػػـو االختيػػػار علػػػى أسػػػاس موضػػػوعي وعػػػادؿ ويتجسػػػد ذلػػػك يف بطاقػػػات أوعليػػػو ال بػػػد 4،التشػػػريعات والقػػػوانُت
وصػػػف الوظػػػائف الػػػيت ربػػػدد خصػػػائا الوظيفػػػة ومتطلبػػػات شػػػغلها، وأاي كانػػػت الوظيفػػػة فهػػػي تتطلػػػب ؾبموعػػػة مػػػن 

واعبسػػػمية، فاالختيػػػار السػػػليم يكمػػػن يف اختيػػػار مػػػدى تػػػوفر ىػػػذه اػبصػػػائا ابسػػػتخداـ أبنواعهػػػا القػػػدرات العقليػػػة 
 5؛وكذلك االختيارات

                                                           
  7 :،ص 2010 ،دارصفاء،األردف،عملية وحاالت نظري إطار :البشرية ادلوارد إدارةأبوالشيخة، دمحم اندر1
 115، ص:مرجع سابقمصطفى يوسف كايف، -2
 . 141، ص 2003 ر اعبامعية،، اإلسكندرية، الداادلوارد البشريةإدارة أضبد ماىر،  - 3
 195،ص: مرجع سابقحسن ابراىيم بلوط،-4
 .122، ص ادلرجع السابقأضبد ماىر،  - 5
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الذين مت  األشخاصىي العملية اليت دبوجبها االختبار النهائي لشخا واحد من بُت ؾبموعة من :التعيني -
العملية اليت تضع الشخا اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب يف  أهناأو الوظيفة اؼبرشحُت ؽبا، أي  مقابلتهم للعمل
 1.الوقت اؼبناسب

 اذباىػاهتم وتوجيػو هبػا، العػاملُت ومعػارؼ كفاءة رفع بغية التدريب أنشطة اؼبؤسسات معظم سبارس : التدريب -4
 األفػراد احتياجػات هبػا ددوبػ حيػث مسػبقا، اؼبوضػوعة اػبطػة علػى ابالسػتناد ذلػك ويػتم معينػة، ووظػائف أعمػاؿ كبو

 تقيػػػيم علػػػى تعمػػػل ،كمادريبالتػػػ عمليػػػة اهبػػػ سػػػتجري الػػػيت واألمػػػاكن. لػػػذلك اؼبناسػػػبة والطػػػرؽ واألسػػػاليب للتػػػدريب
 علميػػػػة أسػػػس علػػػى تبػػػٌت أف ينبغػػػي الفعاليػػػػةدريب التػػػ بػػػرامج تػػػؤدي وحػػػىت ،هبػػػػا واؼبعمػػػوؿ اؼبقًتحػػػة التػػػدريب بػػػرامج

 متابعػة مث اؼبصمم دريبالت برانمج ونوعية تكوهنم اؼبراد األفراد على ؿبكم وبتوى ـبطط وضع يتطلب وىذا ومنهجية
 إذ البشػػرية، اؼبػػوارد تكػػاليف يف ىامػػا جػػزء يبثػػل رئيسػػيا نشػػاطا يف اؼبؤسسػػة لتػػدريبا أصػػبح كػػذلك،دريبةالت العمليػػة
 2من بينها: للمؤسسة الفوائد من عدد ربقيق إذل وظيفةال ىذه تؤدي
 ؛البشري اؼبورد ومهارات اؼبعارؼ،الكفاءات تنمية -
 ؛ابؼبؤسسة البشرية اؼبوارد معنوايت رفع -
 ؛العمل كحوادث اؼبخاطر من والتقليل التكاليف يف واالقتصاد اؼبنظمة ومردودية إنتاجية مستوى رفع -
 ؛العمل بيئة ُتوربس التغَتات مع التكيف تسهيل -
 ؛ابؼبنظمة واعًتافو وثقتو ورضاه العامل أداء مستوى ورفع العمل أساليب فعالية ربسُت -
 ...يف اؼبؤسسة التغَتات مع التكيف تسهيل -

الوظيفة بتحديد القيمة واألنبية النسبية لكل وظيفة وربديد أجر ىا، وربديد  ههتتم ىذ:تصميم ىياكل األجور -5
للوظائف، كما هتتم الوظيفة إبدارة سليمة لنظاـ األجور حىت يتم ضماف مقابل سليم للقيم  رو جاألدرجات 

 3.واألنبيات اؼبختلفة للوظائف اؼبختلفة
 البشرية ادلوارد حتفيز وظيفة-6

 وتقػـو ،أعمػاؽبم يف ينشػطوا حػىت نبهم واستنهاض األفراد تشجيع يتم دبقتضاىا اليت العملية ىو التحفيز إف 
 العمػػػاؿ، نفػػػوس يف الرضػػػا عػػػن التعبػػػَت مػػػن تًتكػػػو مػػػا يف ابلغػػػة أنبيػػػة مػػػن ؽبػػػا ؼبػػػا الوظيفػػػة هبػػػذه البشػػػرية اؼبػػػوارد إدارة

 ميػزة يكسػبها ؿبفػزة بشػرية لقػوى اؼبؤسسػة متبلؾإفػ .فعاليتهػا درجػة علػى فبيػزا مؤشػرا اؼبؤسسػة يف ابغبػوافز فاالىتمػاـ
 التنفيػذيُت واؼبػديرين البشػرية اؼبوارد إدارة من كل على البشرية اؼبوارد ربفيز مسؤولية وتقع نظَتهتا، عن سبيزىا تنافسية

 توجػػدو  أنػػ إال األداء، يف التميػػز ىػػو اغبػػوافز ؼبػػنح أسػػاس أىػػم أف إذ .مسػػتحقاهتا وحسػػاب اغبػػوافز نظػػاـ تصػػميم يف
 تقػـو الػذي النشػاط حسػب علػى سبػنح ىنػا فاغبوافز األقدمية، أو اؼبهارة أو اؼببذولة كاعبهود منحها يف أخرى أسس

                                                           
 48،ص:مرجع سابق عبد العزيز بدر النداوي،-1
 100،ص مرجع سابق وسيلة، ضبداوي2
 .  30-29ص: ،مرجع سابق أضبد ماىر، -3
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 ؾبموعػػػة هبػػػا يقصػػػد اؼباديػػػة فػػػاغبوافز ومعنويػػػة، ماديػػػة قسػػػمُت إذل اؼبمنوحػػػة اغبػػػوافز تقيػػػيم يبكػػػن كػػػذلك.اؼبؤسسػػػة بػػػو
 يف اؼبتميػػػز لػػػؤلداء كنتيجػػػة هبػػػو قػػػاـ الػػػذي للعمػػػل مقابػػػل علػػػى حبصػػػولو للعامػػػل اؼباديػػػة اغباجػػػات تشػػػبع الػػػيت اغبػػػوافز
 العمػػل جػػراء واؼبسػػاندة والػػدفع اؼبعنويػػة الػػروح وزايدة التقػػدير مػػن اغبػػوافز تلػػك هبػػا قصػػد يف اؼبعنويػػة واغبػػوافز العمػػل،
 أف ىػػذا يعػػٍت. للمؤسسػػة والػػوالء العمػل حػػب خلػػق أو الصػػبلحيات وتوسػػيع الوظيفػة يف ترقيػػة علػػى واغبصػػوؿ اؼبتفػق
 ورغبػات حاجػات إشػباع علػى بقػدرهتا تقػاس فعاليتهػا ودرجػة اؼبمنوحػة اغبػوافز مػن تنوع أف البشرية اؼبوارد إدارة على

 1.عالية وإنتاجية فعالية اؼبؤسسة تضمن وابلتارل األفراد
 البشػرية، اؼبػوارد إدارة وظػائف من اؼبستمرة واألساسية الوظيفة تلك األداء إذل وتشَت عملية تقييم: األداءتقييم -7

 األداء علػػى واغبكػػم ،معينػػة فػػًتة خػػبلؿ اعبمػػاعي أو الفػػردي يف األداء والضػػعف القػػوة نقػػاط معرفػػة إذل تسػػعى الػػيت
اؼبػػوارد  سياسػات مػػن ابلكثػَت اؼبتعلقػػة القػرارات الزبػػاذ اؼبوضػوعياألسػػاس  تػوفَت العمػل هبػػدؼ يف التقػػدـ مػدى لبيػاف

 2.اؼبنظمة يف البشرية
 اؼبًتتبة األخطار من البشري اؼبورد وضباية وقاية إذل اؼبهنية والسبلمة األمن نظاـ يهدؼ :البشرية ادلوارد صيانة-8
 ال للمؤسسة إلنسانية الواجبات أحد للمؤسسة البشرية اؼبوارد وسبلمة أمن على اغبفاظ ويعترب ،للعمل فبارستو عن

 مادية خسائر اؼبؤسسة تكبد اغبوادث ىذه فإو  خاصة ٬وإنتاجيتها العمل سَت على تؤثر حوادث وقوع تتحمل
 يضمن اؼبهنية والسبلمة لؤلمن نظاـ توفر من البد اؼبنطلق ىذا ومن. النهاية يف مردوديتها على تنعكس قد وبشرية
 فرعيُت نشاطُت من البشرية اؼبوارد تسيَت وظائف كسائر الصيانة وظيفة وفكتتو  ٬احملتملة اغبوادث من الوقاية

 3:ونبا عملها مكاف يف البشرية للموارد والصحة السبلمة توفَت إذل يهدفاف متكاملُت
 وإصاابت حوادث من البشرية اؼبوارد غبماية مشًتكة إدارية فنية برامج تصميم خبلؿ من :توفري السالمة -
 ؛ألعماؽبا فبارستها أثناء ؽبا تتعرض قد ، اليتالعمل
 طبيعة عن الناذبة األمراض من البشرية اؼبوارد ربمي بيئية، طبية صحية برامج تصميم خبلؿ من :الصحة توفَت -
 ؛ومناخو اؼبادي العمل
 4:نبا أساسُت فرعيُت نشاطُت على الوظيفة ىذه تشمل:البشرية ادلوارد عالقات-9

 يف البشرية اؼبوارد مشاركة تفعيل أجل من الربامج تصحيح خبللو من يتم وىو نشاط :البشرية ادلوارد دمج -
تنشأ  اليت التنظيمية الصراعات وحل ؽبم الطيبة اإلنسانية واؼبعاملة االجتماعية وتوفَت الرعاية القرارات، وازباذ العمل

                                                           
 .188:،ص 2008 الرايض، دارالعبيكاف،،متكامل اسرتاتيجي منهج حنو البشرية ادلوارد دارةإالقحطاين، دليم بن دمحم-1
 ، أطروحةفلسطني دولة – قلقيلية واخلاصة مبحافظة العامة ادلؤسسات على العاملني ابلتطبيق وأداء الوقت إدارة بني للعالقة حتليلية دراسةملحم،  سعيد إبراىيم ؿبمود-2

 .53ص.  ،2010غَت منشورة، القاىرة: جامعة القاىرة، ،دكتوراه
3

اعبزائػر، كليػة العلػـو االقتصػادية،   ،غػَت منشػورة، أطروحػة مقدمػة لنيػل شػهادة دكتػوراه دولػة، إسرتاتيجية تنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة االقتصادية: حالة سػوططراؾحسُت يرقػي، -
 .31، ص:2007،جامعة اعبزائر

4
 .13ص: ،رجع نفسوادل-
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 تعمل اؼبؤسسة اليت ذباه لديها واالنتماء الوالء لتحقيق كلُّو وىذا ،إدارة اؼبؤسسة وبُت بينهم أو العمل فرؽ يف بينهم
 ؛فيها

 خبلؿ من اؼبؤسسة عبلقة سبثل ، اليتالصناعية ابلعبلقات السابق يف النشاط ىذا يسمى :العمل عالقات -
 فيما معها ابلتفاوض اؼبؤسسات أصحاب عن نيابًة اإلدارة ىذه تقـو ؛ حيثالنقاابت مع البشرية اؼبوارد إدارة

 .ذلك خبصوص معها اتفاقيات وإبراـ والتوظيف العمل بشؤوف ىبتا
 

 الثالث: سلوؾ ادلوارد البشرية  ادلبحث
 

الذي يدير كل  العنصريعترب اؼبورد البشري من أىم موارد اؼبؤسسة واؼبسئوؿ عن أداءىا، ابعتباره 
ابؼبتغَتات والتغَتات اليت تقع  والتأثَت شديد التأثر أبنو األخرىالوظائف، ويتميز ىذا العنصر عن ابقية العناصر 

ضمن بيئتو اليت يتفاعل معها ويتصل هبا، ويًتجم تلك التأثَتات يف شكل استجابة وتصرفات ردبا تكوف اهبابية أو 
يؤثر بطريقة مباشرة على أداء اؼبؤسسة، ومن مث فأف ؿباولة فهم ىذا  سلبية حسب اؼبوقف، وينشأ عن ذلك سلوؾ

 .اؼبوارد البشرية إدارةتركز عليها  أف أوذل اؼبهاـ اليت هبب اإلنساينسلوؾ ال
 

 مفهـو السلوؾ البشري:األوؿ ادلطلب
 

ىو الضامن ألي قباح وتطور  اإلنساينكما أف السلوؾ   .أىم عنصرا يف مكوانت اؼبؤسسة اإلنسافيعترب  
 وكلمة السلوؾ متعددة اعبوانب فتشمل صبيع أوجو النشاط العقلي واغبركي واالنفعارل واالجتماعي 1،ؤسسةألي م

الذي يقـو بو الفرد، فهو يبثل النشاط الدائم اؼبستمر الذي يقـو بو الفرد لكي يتوافق مع بيئتو، ويشبع حاجياتو 
 ، الناذبة عن عدد مناطنية والظاىريةالب اإلنسافحركات  يعرب عن ـبتلف اإلنساين، فالسلوؾ 2ووبل مشاكلو

تصدر عن  ىادفة وىذه اغبركات ىي عبارة عن تصرفات 3،اؼبعطيات اؼبورثة واؼبكتسبة نتيجة التفاعل مع البيئة
التفكَت، الكبلـ، االحتكاكات، وىي  ،العمل،اغبركة :ويشمل السلوؾ ،4غَت مدركة)عشوائية( أومدركة  سواءالفرد 

و  وىذه االستجاابت ـبتلفة ابختبلؼ التكوين النفسي واعبسدي .ضغوط، عبلقات قرارات، أقواؿ وأفعاؿ،
ويتضمن السلوؾ هبذا اؼبعٌت كل مايصدر عن الفرد من عمل حركي أو تفكَتي أو سلوكي ،5للفرد األخرىالعناصر 

سلسلة  يتغَت بتغَت البيئة ابعتبارهفالسلوؾ  وعليو6.احمليطة بو ابلبيئة التصالونتيجة إدراؾ أو مشاعر أو انفعاالت أو 
 7،آخرسلسلة من االختيارات يقـو هبا الفرد من بُت استجاابت فبكنة عند تنقل الفرد من موقف إذل 

                                                           
 .19،ص:2010، دار طليطلة، اعبزائر،تنمية ادلوارد البشرية: دعائم وأدواتدمحم مسلم،1
 29،ص:2005،دار اؼبسَتة، عماف، السلوؾ التنظيمي يف إدارة ادلؤسسات التعليمية، فاروؽ عبده فلية والسيد دمحم عبد اجمليد-2
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والسلوؾ التنظيمي يف اغبقيقة أساسيات نفسية واجتماعية تتفاعل معا، فعملية  اإلنساينويعترب السلوؾ  
ويطلق على العوامل  العوامل واعبوانب النفسية واالجتماعية، يف اؼبؤسسة مرتبطة ببع  األفرادسلوؾ وتصرفات 
وعلى العوامل االجتماعية العوامل اػبارجية، حيث تتفاعل معا وينتج عن ىذا التفاعل  الداخليةالنفسية العوامل 

من التصرفات والتغَتات الداخلية  أف السلوؾ البشري يعرب عن ؾبموعة أي 1،سلوؾ قد يكوف سلبيا أو اهبابيا
 2واػبارجية اليت يسعى الفرد من خبلؽبا  التكيف مع متطلبات بيئتو؛

أسلوب تفكَت وإدراؾ  ويشمل ذلك .فهم سلوؾ العاملُت يف اؼبؤسسةو دارسة على  وتعمل اؼبؤسسة
ؾبموعة وتفاعل  أو كأفرادوقيمهم ،فبارساهتم   اذباىاهتمالعاملُت،شخصياهتم، دوافعهم للعمل، رضاءىم الوظيفي، 

، ويساعد فهم ىذا السلوؾ مع بيئة اؼبؤسسة، وذلك لتحقيق أىداؼ كل من العاملُت واؼبؤسسة يف نفس الوقت
وىنا البد من  ،السلوؾ التنبؤ بو والسيطرة عليو وعلى العوامل اؼبؤثرة يف أداء اؼبوارد البشرية كأعضاء يف اؼبؤسسة

 الذي 3،مفهـو السلوؾ التنظيمي الذي ىو يف اغبقيقة "دراسة سلوؾ اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة" إذل اإلشارة
يف اؼبواقف التنظيمية، بدارسة التفاعل بُت سلوؾ اؼبؤسسة وسلوؾ  اإلنساينعلى دارسة السلوؾ  أيضانطوي ي

، ليس ىذا فقط بل يعترب دراسة سلوؾ اؼبوارد البشرية ذو أنبية كبَتة 4العنصر البشري وتفاعلهما مع البيئة
وأف السلوؾ البشري ليس اثبت بل يتغَت بتغَت  5،األداءاحملصلة النهائية لسلوؾ البشري تتمثل يف  فألللمؤسسة 

 6.للفرد اؼبوقف، الظروؼ، البيئة، الزمن،السن، اػبصائا الشخصية والنفسية
اللفظية  اغبركية أو العقلية أواالستجابة  عبارة عنالسلوؾ البشري  يتضح أفمن اؼبفاىيم السابقة 
تنشأ نتيجة تفاعل لبع  مكتسبة  أو فطريةكانت   سواء غَت اؼبدركة وأ دركةم واجتماعية ابطنية أو ظاىرية،

السلوؾ اؼ معينة، وعليو فاف دالبشري لتحقيق أى اليت تقع ضمن حدود بيئة اؼبؤسسة مع خصائا اؼبورد اؼبثَتات
 البشري عادة ما يتسم ابلعناصر التالية:

 ؛واؼبشاكل األضرارنب بع  هبو أقق ؾبموعة من الفوائد وباص خىدؼ  -
 للمؤسسة؛ة يعن تفاعل الفرد مع اؼبؤثرات البيئ يعربسبب)مثَتات(:  -
اهبابيا، أو استجابة تتمثل يف االنفعاؿ سواء عقلي أو لفظي أو حركي ابطٍت أو ظاىري ردبا يكوف سلبيا  -

 البيئية؛َتات يللمسببات والتغ الفرد ويتوقف ذلك على فهم
 .الرغبات أودوافع معينة لتلبية بع  اغباجيات  -
-  
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 5،ص:2004،اإلسكندرية، الدار اعبامعية، السلوؾ التنظيمي ادلعاصرراوية حسن ، - 4
 37:مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات،ص:السلوؾ التنظيميعاطف جابر طو عبد الرحيم،  - 5
6

 .66ص:مرجع سابق، انصر دادي عدوف،-
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 يف ادلؤسسات اإلنساينالسلوؾ  فهمأىداؼ ادلطلب الثاين:
 

ىتماـ بدراسة وفهم سلوؾ األفراد للمؤسسة،لذلك استلـز ضرورة اإل اىام ااؼبوارد البشرية موردتعد 
على وصف البيئة اإلنسانية اؼبعقدة اليت تعمل فيها والعمل  بطريقة صحيحة من خبلؿ فهم سلوكياتو هاوالتعامل مع

 ،االختبلفات الفردية اليت سبيز ىذا السلوؾمن مث معرفة اؼبشاكل اؼبرتبطة ابلسلوؾ اإلنساين وربليل و  ،اؼبؤسسة
يبثل اؽبدؼ من دراسة ، و طرؽ تعامل متمايزة تتناسب مع ىذه االختبلفات البحث عناؼبؤسسة  منيتطلب 
والرضاء الوظيفي للعاملُت،  اإلداريةوالفعالية  واإلنتاجية األداءابلنسبة للمؤسسة ىو ربسُت  إلنسايناالسلوؾ 

ويتم ربقيق ذلك من  1،للمورد البشري كعامل وللمؤسسة اليت يعمل فيها واؼبرغوبةاؼبشًتكة  األىداؼ وذلك القباز
 2خبلؿ ربقيق  األىداؼ التالية:

 ؛السلوؾ  إذلالتعرؼ على اؼبسببات اؼبؤدية  -
 مامت التعرؼ على ىذه اؼبسببات؛ إذاالتنبؤ هبذا السلوؾ يف اؼبستقبل  -
 .والتحكم يف السلوؾ من خبلؿ التأثَت يف اؼبسببات والسيطرةالتوجيو  -

 :اإلنساينالسلوؾ  دراسة والشكل التارل يوضح أىداؼ
 اإلنساينأىداؼ دراسة السلوؾ : -1-رقم  الشكل

 
 
 

 
 
 

  
 

 إف فهم أي ابؼبؤسسة، ف اإلنساينيبُت الشكل أعبله األىداؼ اليت ربققها اؼبؤسسة نتيجة لدراسة السلوؾ 

إف فهػم أي ابؼبؤسسػة، فػ اإلنسػاينيبُت الشكل أعبله األىداؼ اليت ربققها اؼبؤسسة نتيجة لدراسة السلوؾ 
ىػذا الفهػم لتحديػد سػبب التصػػرؼ، فمػثبًل إذا قػدـ عػدد مػن األفػػراد ذوي  اسػػتخداـظػاىرة يبػدأ دبحاولػة التفسػَت مث 

صباعية فإف اإلدارة ابلطبع تسعى ؼبعرفة السبب لتحدد مػا إذا كػاف مػن  استقالةالقيمة العالية ابلنسبة للمنظمة طلب 
اؼبمكن ذبنبو يف اؼبستقبل، فاألفراد قد يًتكوف العمل ألسباب عديدة، ولكن عندما يفسر معدؿ ترؾ العمػل كنتيجػة 

                                                           
 .21،ص:بقامرجع سود سلماف العمياف،ؿبم - 1
 26،ص:مرجع سابقزاىد دمحم ديري،  - 2

 توجيه والتحكم في السلوك التوقع بالسلوك فهم السلوك االنساني

 رفع أداء العاملين

المؤسسةرفع أداء   

 فهم السلوؾ اإلنساين فهم السلوؾ اإلنساين

 .18،ص:2003، اإلسكندرية، دار جامعة اعبديدة، السلوؾ التنظيمي: مدخل معاصر: صبلح الدين عبد الباقي، ادلصدر        
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ت التصػػحيحية اؼبناسػػبة يف اإلجػػراءا ازبػػاذاألجػػر أو الػػروتُت يف العمػػل، فػػإف اؼبػػديرين غالبًػػا مػػا يسػػتطيعوف  اللبفػػاض
علػى اؼبعلومػات واؼبعرفػة اؼبتػوافرة مػن السػلوؾ  االعتمػادخػبلؿ  اؼبستقبل. ويساعد ىذا الفهم على التنبؤ ابلسلوؾ مػن

تناسػػػب اؼبناسػػػبة الػػػيت  واألدوات األسػػػاليب ابسػػػتخداـ السػػػلوؾوالػػػتحكم يف  لػػػو ابلسػػػيطرةوالػػػيت تسػػػمح  .التنظيمػػػي
 .اؼبؤثرة يف السلوؾ واؼبتغَتات السلوكياتتلك  وتسيطر على

 يف ادلؤسسة وتغريه نسايناإللسلوؾ  ادلفسرة نظرايتالو  نماذجالأىم :لثالثاادلطلب 

 وكيفيػػػػػة تغػػػػػَتدوافعػػػػػو ، سػػػػػببات السػػػػػلوؾالخػػػػػتبلؼ مآخػػػػػر نظػػػػػرا  إذلمػػػػػن فػػػػػرد  اإلنسػػػػػاينالسػػػػػلوؾ  ىبتلػػػػػف
لذلك اختلفت النماذج اليت يقـو على أساسها التعامػل مػع  وبيط بو،  تفاعل الفرد دبامن  الناذبة استجاابت األفراد

 و.واؼبفسرة لتغَت سلوك اإلنساف
 مناذج دراسة السلوؾ -1

 ةداخل اؼبؤسس اإلنسافبُت اؼبتغَتات واؼبؤثرات اليت يتعرض ؽبا  اؼبختلفة هتدؼ ىذه النماذج إذل تفسَت العبلقات
 1:من بينها

 : الثبلثة التالية بادئاؼبخبلؿ  السلوؾ من النموذجويفسر : منوذج السلوؾ الفردي -1-1
 األسبابولذلك حىت يتم تفسَت سلوؾ معُت البد من البحث وراء  ،مبدأ السببية: فلكل سلوؾ سبب -

 اؼبتمثلة يف العوامل البيئة اليت يعيش فيها الفرد وكذلك الوراثية؛
 السلوؾ؛ ؽبذا األساسيىناؾ حاجات ودوافع تفسر احملرؾ  :مبدأ اغباجة أو الدافع -
 ؛الفرد يسلك سلوكا معينا لتحقيق ىدؼ معُت أفمبدأ اؽبدؼ:يقصد بذلك  -

:ويعٍت أف سلوؾ الفرد األوؿ يؤثر يف سلوؾ الفرد الثاين، وسلوؾ الفرد الثاين منوذج السلوؾ بني فردين -1-2
 خر يتعامل معو؛أيتأثر بسلوؾ فرد 

الفرد يتكوف من العناصر التالية:اعبماعة واؼبؤسسة :ووفقا ؽبذا النموذج فاف سلوؾ منوذج سلوؾ اجلماعة-1-3
 ؛حدد سلوؾ اعبماعة ككليتللتعامل ىذه العناصر  ةجوالبيئة ونتي

على ثبلثة ؾبموعات من  اإلنساين: يعتمد النموذج اؼبتكامل للسلوؾ اإلنساينالنموذج ادلتكامل للسلوؾ -1-4
 ، واؼبتمثلة فيمايلي:اإلنساينالعوامل احملددة للسلوؾ 

 ؛، الدوافع، االذباىات والشخصيةاإلدراؾ:العوامل اػباصة ابلفرد مثل -
العمل،  الزمبلء مع،األصدقاء، كاألسرةعضو يف صباعات متعددة: اإلنساف: لئلنسافالعوامل االجتماعية  -

اليت ينتمي  تلك اعبماعات وتؤثر ىذه اعبماعات يف الفرد وسبارس عليو ضغوط معنية، فالفرد يف تفاعل مستمر مع
 ؛ؽبا

 1منها: اإلنساينعديدة رباوؿ تفسر السلوؾ  اذج افًتاضيةكما يوجد مب
                                                           

 .37ص:2003اعبديدة،اإلسكندرية ، اعبامعة ،دارمعاصر تطبيقي التنظيمي،مدخل السلوؾعبدالباقي، صبلح 1



 الفصل األول: الموارد البشرية وسلوكها في المؤسسة االقتصادية
 

25 
 

 من وجهة نظر سيمجوند فرويد اإلنسافمن وجهة منظور التحليل النفسي: يستند سلوؾ  اإلنساف -
(Sigmond freud)  عترب الدوافع البلشعورية البدائية عنصرا أساسيا لتفهم وتفسَت تإذل العواطف والغرائز، حيث

 ؛والشخصية ىي الدافع الشعوري الذي يؤثر يف السلوؾ األان، بينما يرى اإلنساينالسلوؾ 
حر يف تصرفاتو وقادر على   اإلنسافيقـو ىذا النموذج على أف :اإلرادةانو حر  من منظور اإلنساف -
 ال اإلنسافمن انحية أخرى تصرفات و ىذا من انحية،  األوؿعلى اعبوانب السلبية اليت يظهرىا النموذج  التغلب

 ؛حرة إبرادةووعيو وقدرتو على زبطيط مستقبلو  اإلنسافيبكن ضبطها فالثقة ىنا كبَتة يف منطق 
حسب ىذا النموذج انو ابحثا على وجوده، فالظروؼ اليت يبر هبا  اإلنساف الوجودي:يعترب اإلنساف -

الوسائل اػباصة  ذبربه على البحث عن ،إليو من تقييد غبريتو وما تؤدي ومتطلباهتااإلنساف ومنها البيئة الوظيفية 
 ؛مع البيئة احمليطة ومؤثراهتا دوف اف يفقد قيمتو بواسطتهااليت يستطيع التكييف 

لدرجة كبَتة يبكن  اإلنساينالتأثَت يف السلوؾ  إمكانيةيعترب ىذا النموذج على افًتاض :السلوكي اإلنساف -
السلوؾ اؼبتوقع، ويرتبط ىذا االذباه ابلنظرايت  أساسمعها للمتعامل معو التنبؤ هبذا السلوؾ والتصرؼ على 

 .السلوكياتالسلوكية اليت تقـو على عاملُت نبا:اؼبثَت واالستجابة يف تفسَت كافة 
ؿ دوغبلس ماكريغرر، الذي يقارف فيو بُت yو xفهناؾ مبوذج نظرية  ،األفكارإذل ىذه  وابإلضافة 

 كسوؿ بطبعو وال  اإلنسافأف : xنظريةى تر  حيث  ، (y) وفرضيات السلوكيُت (x)التقليدية اإلدارةفرضيات رواد 
يعترب الدافع اؼبادي احملرؾ  إلقباز العمل، كما ووبب العمل كما أنو يتهرب من اؼبسؤولية، لذلك تستخدـ الشدة مع

ليس كسوال  اإلنساففًتى أف y نظرية أما .رشيد يفكر يف ربقيق العوائد اؼبادية اإلنسافالف  الوحيد لبلقباز العمل
لو العديد من اغباجات اليت  و  ليها عليو البيئة احمليطة بو،سبلكن وفقا لشروط اليت  اؼبسؤوليةذل إبطبعو ويسعى 

 2.الوحيد بل زبتلف حسب الظروؼ األسلوبيسعى لتلبيتها كما أف السلطة الرظبية ال تعترب 
بينهم،  فيما األفرادرا الختبلؼ ظن اوبكم سلوكو مبوذج ؿبدد ال اإلنساف فاف من خبلؿ النماذج السابقة،

 ذلك قابلية السلوؾ للتغيَت،  إذل إضافةواختبلؼ دوافعهم، واؼبثَتات البيئة احمليطة بو 
 نظرايت تغري السلوؾ اإلنساين -2

السلوؾ اإلنساين، من بينها: تغَت ىناؾ العديد من النظرايت اليت تفسر  
التغػػَت السػػلوكي، وتقػػر أبف  الضػػرورية لظهػػورربػػاوؿ ىػػذه النظريػػة فحػػا الظػػروؼ نظريػػة ادلعتقػػد الصػػحي:-2-1

 :3بناءا على العوامل التالية هالفرد يقـو  ابلعمل هبدؼ منع أو فحا أو رقابة الظروؼ واؼبوقف الذي وبدد
 اؼبشاعر اؼبدركة وتشَت إذل اعتقاد الفرد وأحاسيسو ذباه موقف معُت؛ -
 اػبطورة وتشَت إذل اعتقاد أبف حصولو على اؼبوقف يقود إذل نتائج عكسية؛ إدراؾ -
 يعتقد الفرد أف ارتباطو ابلسلوؾ الوقائي سيخف  التهديد أو يقدـ نتائج اهبابية ىامة؛ :إدراؾ الفوائد -

                                                                                                                                                                                     
 11،12،ص ص :2000،دار الشروؽ للنشر والتوزيع،األردف،السلوؾ التنظيمي ؿبد قاسم القريويت،-1
 .85ص:مرجع سابق، دادي عدوف،انصر -2
 347،ص:2004، دار الرضا للنشر، دمشق،نظرايت اإلدارة واألعماؿرعد حسن الصرف، -3
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 تسبة؛أنبية أقل من الفوائد اؼبك ذاتإدراؾ العوائق: يعتقد الفرد أف التكاليف النفسية أو اؼبلموسة ىي  -
 ؛واقبازهالسلوؾ  ألداءاليت تدعم االستعداد  األشياءبات العمل: يواجو الفرد يترت -
 الكفاءة الذاتية: يدرؾ الفرد أنو يستطيع القياـ ابلعمل؛ -

ذا فػػإ، السػلوؾربديػدا ألنبيػة  األكثػػرتبعػا ؽبػذه النظريػة فػػإف اؽبػدؼ السػلوكي ىػو  :نظرية السلوؾ ادلخطط -2-2
 .اػباصة عندئذ فأف السلوؾ مػن احملتمػل أف يظهػر األوضاع إحدى أيالسلوؾ يف  ألداءابلتخطيط  األفراد قاـ أحد

 :1ويتأثر اؽبدؼ السلوكي ابلعوامل التالية
 والسلبية اليت من احملتمل ظهورىا يف السلوؾ؛ االهبابيةاالذباه كبو السلوؾ: معتقدات الفرد حوؿ النتائج  -
 السلوؾ؛ اؼبعايَت اؼبوضوعية اؼبًتافقة مع -
الفرد لنقاط القوة يف العوامل اػبارجية اليت ذبعلو أكثر أسهل وأكرب صعوبة  إدراؾالرقابة السلوكية اؼبدركة: -

 للقياـ ابلسلوؾ؛
السلوؾ بعوامل تقع ضمن الفرد أتثر : تقـو ىذه النظرية على فكرة اإلدراكينظرية التعلم االجتماعي -2-3

 النتائج أفاعتقد  إذانظرية السلوؾ اؼبخطط، فإف الفرد يزيد يف العمل  قائم يفوالبيئة اليت يعيش فيها، وكما ىو 
فاف معتقداتو تشتق  ا،معين اعندما ال يسلك الفرد سلوكو االهبابية اؼبتوقعة للسلوؾ تفوؽ النتائج السلبية للسلوؾ، 

 .لسلوؾ اآلخرينأعماؽبم، فالفرد يتعلم السلوؾ عن طريق االنتباه يف  اآلخروف من مبلحظة مايفعل

البيئية  اآلاثراؼبتغَتات اليت تفرزىا  whyte تناولت نظرية التفاعل ؿ ولياـ فوت وايتنظرية التفاعل: -2-4
مع خارجها  سواء، حيث أكد أف اؼبنظمة ىي نظاـ مفتوح من العبلقات السائدة والعبلقات االجتماعية السائدة

 2 أف النظاـ االجتماعي يتكوف من ثبلثة مكوانت أساسية: ُتأو داخلها،  وب

 عند تفاعلهم داخل اؼبنظمة؛ األفراد: صبيع التصرفات الفردية واعبماعية اليت يفضلها األنشطة-
 من خبلؿ االتصاؿ واالستجاابت اؼبختلفة لؤلفراد، لتفاعلا -
فكار اليت يؤمن هبا الفرد، اعبانب من خبلؿ األ شكلتت واليتالبيئة الداخلية واػبارجية  إزاء اؼبشاعر اؼبدركة -

 ؛العاطفي يف ذاتية الفرد واالذباىات
، لذلك األخرىحدىا يبثل تغيَتا يف إأو أتثَت يف  ي تغيَتأوترتبط ىذه اؼبكوانت عضواي مع بعضها البع ، حبيث 

 وليس عشوائي. فراد يتم من خبلؿ نسق مًتابطفإف  سلوؾ األ
 

 عناصر السلوؾ التنظيمي:رابعال ادلطلب
 

فردية واعبماعية والبيئية، واليت هبب فهمها، والتنبؤ هبا ومن مث اليرتبط سلوؾ الفرد ابلعديد من العناصر  
 واؼبتمثلة فيمايلي: توجيههاؿباولة 

                                                           
 348ص: ،نفسو رجع ادل1
2

 .75،74، ص ص:مرجع سابقوخضَت كاظم ضبود،  خليل دمحم حسن الشماع -
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ىي عبارة عن تلك العناصر اليت تؤثر ابلدرجة األوذل على السلوؾ الفردي عناصر السلوؾ الفردي: -1
متكاملة  األنشطةالسلوكية، ىذه  األنشطةوىي تتمثل يف  ؾبمل ، واليت هبب دراستها لفهم ىذا السلوؾ، لئلفراد

وتتمثل فيمايلي:، اإلنسافويؤثر بعضها يف بع  وتنتج كمحصلة ؽبا أنواع االستجاابت الصادرة على سلوؾ 
من خبلؿ عدة عمليات ذىنية متشابكة ومتداخلة تغذيها  لئلنسافالفكرية  اآللةتعمل اإلدراؾ :-1-1

اؼبؤثرة مث  ستعابيو للمتغَتاتإالفرد ما حولو و  إحساس يف وتتمثل .اإلدراؾاؼبعلومات، وىذه العمليات الذىنية ىي 
سطة حواسو اليت من خبلؽبا ىبتار وينظم الفرد اؼبعلومات اليت هبمعها بوا ىو العمليةربليلها بطريقة معينة، فاإلدراؾ 

 اإلدراؾبدأ عملية تالسلوؾ الذايت للفرد، و  أمباطيف ربديد  أساسيادورا  اإلدراؾ، ويلعب 1من اجل فهم احمليط
ومن مث تفسَتىا  عملو أثناءاليت يتعرض ؽبا  اؼبتعددةىذه اؼبواقف  ابستقباؿ اؼبثَتات مث صبع اؼبعلومات اؼبختلفة عن

الفرد للناس من حولو و كيف يفسػر و  ةنظر  فاإلدراؾ يبثل 2.اإلدراؾ ومن مث تقع االستجابة السلوكية اؼبتمثلة يف
 ؛يفهم اؼبوقػػف واألحداث من حولو وكيف يؤثر ىذا اإلدراؾ على حكمو وعلى اآلخريػن وعلى ازباذ القرارات

يتعػػرض  تعػػرض فيهػػا ؼبخػػاطر أو وبصػػل منهػػا علػػى منػػافع، كػػذلكيدبواقػػف اجتماعيػػة  اإلنسػػافيبػػر :الػػتعلم -1-2
 ،األمػرينأحػدى  لئلنسػاف، ولػذلك وبػدث علػى منػافع ؼبواقف مر هبا آخػروف وتعرضػوا فيهػا ؼبخػاطر أو حصػلوا منهػا

 كػػػاف  إذا جربػػة أدى أو سػػػيؤدي إذل ضػػرر  ولتجنبػػو فعليػػػو تغيػػَت السلوكػػػػ، وأمػػاأف السػػلوؾ الػػػذي مارسػػو أثنػػػاء التأمػػا 
سػػلوؾ جديػػد  اكتسػػابويف اغبػػالتُت قػػاـ ابلػػتعلم الػػذي يبثػػل  منػػافع فعليػػو التمسػػك ابلسلوكػػػ اؼبػػؤدي لػػذلك. وكسػػبي

 3؛سلوؾ متجدد ىو وبقق منو اإلنساف القدرة على مواجهة اؼبواقف لتحقيق منافع أو ذبنب مضار أي التعلم
النفسػية  لؤلنظمػة، حيث تتمثل يف التنظػيم الػديناميكي أخر إذلزبتلف الشخصية من شخا  الشخصية: -1-3

يف شخصػية الفػرد العديػد مػن العوامػل  ويػتحكم4.مع احمليط الػذي يعػيش فيػو وتكيفوللفرد، واليت ربدد طريقة تعاملو 
ت..، كاعبسػم والبنيػة، اعبنس،الطاقػات والقػدرا الػيت يرثهػا الفػرد الوراثيػةوراثي، بيئي،مػوقفي، فالعوامػل : ىو منها ما

فيمػا  أمػاقػيم،  ،واذباىػاتاليت يعيش فيها فتتشكل لدى الفرد ثقافػة  البيئيةمع  التفاعبلتيف  مثل تالبيئية فهي ت أما
اؼبوقفيػػة ىػػي التصػػرفات الػػيت تظهػػر يف موقػػف معػػُت وزمػػن معػػُت، وكػػل ىػػذه العوامػػل تكػػوف شخصػػية  الظػػروؼ ىبػػا

مكوانت وخصػائا الشخصػية وأتثَتىػا علػى سػلوؾ  فهم هماؼب منف 5أداءهالعامل اليت ؽبا أتثَت على سلوكو ومن مث 
 أداء سليم. ربقيق أجل األفراد داخل أعماؽبم مػن

 تصرؼ فكل واالستمرارية، االذباه القوة، :ىي تصرؼ ألي سيمات ثبلث على الدافعيةربتوي  الدافعية: -1-4
 اليت االجتماعية والقيمة منها النابعة اغباجة حبيوية مرتبطة تكوف الفرد، عند ؿبددة قيمة ذو ىدؼ كبو موجو يكوف

                                                           
 .50،ص:2002، اإلسكندرية، دار اعبامعة اعبديد، ، السلوؾ اإلنساين يف ادلنظماتدمحم سعيد سلطاف- 1

 .126،ص:2012، دار صفاء للنشر،عماف، السلوؾ اإلنساين يف منظمات األعماؿ احلديثة، فتحي أضبد عواد-2
 .82ص: نفسو، رجعادل-3
 .57،ص:2007،اإلسكندريةاعبامعية،  الدار،البشرية ادلوارد إدارةالسلوؾ التنظيمي و عبد الغفار حنفي،- 4
 .76-66،ص:مرجع سابق ؿبد قاسم القريويت، - 5
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 وأفضل يتعقبو، الذي للهدؼ الفرد يعطيها اليت للقيمة تشَت الفعل واستمرارية وقوة .اؽبادؼ السلوؾ فيها يشًتؾ
 :2أي أف الدوافع ؽبا طبسة وظائف سلوكيةػ1؛للفرد ابلنسبة ؽبادؼا السلوؾ غايةثلها سب اليت الفائدة ذلك من

 تنشػأ السلوؾ؛ -
 ربدد ؾباؿ السلوؾ؛ -
 ربدد قوة السلوؾ؛ -
 السلوؾ؛ استمراريةربدد  -
 تنهي السلوؾ. -

 3يلي: إذ أف عملية السلوؾ قائمة على افًتاضات أساسية تتمثل فيما
 السلوؾ ىو نتيجة، أي أف ىناؾ أسباب لكل سلوؾ؛ -
 ؛السلوؾ يثار بفعل مؤثرات معينة حبيث ينجم عن ىذه سلوؾ ؿبدد -
          .الذي ينتج ىو لتحقيق ىدؼ معُت ىذا السلوؾ أف -

 تشخيا دوافع العمل عامل مهم نظرا للفوائد التالية احملققة منو: عليوو 
 تشخيا دوافع العمل يساعد اؼبؤسسة على إشباعها من خبلؿ الوسائل التحفيزية اؼبناسبة؛ -

 مع اإلدارة وتقلل الصراعات ؛  الدوافع االهبابية تزيد يف تعاوف األفراد -

 .الدوافع االهبابية تزيد اإلبداع -

 األنبيةمعُت والقيمة أو  ءشي االذباىات دالة يف معتقدات الفرد، ومدى قوهتا ذباهاالجتاىات النفسية: -1-5
فاالذباه وبمل خاصية اعبدلية)االختبلؼ/ 4،ءلواحدة منها ذباه ىذا الشي وأ ؼبعتقداتو دالنسبية اليت يعطيها الفر 

، وكلما كاف االذباه ما بُت اؼبؤيد واؼبعارض ووفقا ؼبا وبملو من معلومات ذباه موضوع األفراداالتفاؽ(، وىبتلف 
، فالرضاء الوظيفي يعترب اذباه يعرب كلما كاف أكثر شدة ومقاومة  وانفعاليةؿبققا للفرد مكاسب اجتماعية ونفسية 

إف ما يتوفر لدى الفرد من معلومات ،  عدـ القناعة ذباه موقف معُت أو سلوؾ معُت أوعن شعور الفرد ابلقناعة 
وتعلم وخربة و ثقافة تساعد على تكوين معارؼ ومعتقدات الفرد ذباه موضوع معُت وىػي تساعد يف تكوين ردود 

 : 5تشمل عناصر االذباىات اؼبتداخلة يف مايلي حيث فعلو يف مشاعره وربركاتو اذباه ىذا اؼبوضوع.
الذىٍت لبلذباىات، أي اؼبعتقدات اليت تتواجد لدى الفرد يف بيئتو،  اؼبعرفة واؼبعلومات: يتضمن البعد -

وتنشأ اؼبعتقدات اليت عن طريق النقل أو التلقُت أو عن طريق اؼبمارسة اؼبباشرة، حيث ينعكس ىذه 
 اؼبعرفة واؼبعلومات على تصرفاتو ومشاعره ذباه موضوع معُت؛

                                                           
1 Christine Cloarec, LaMotivation au travail : tour d’horizon des grand théories, Edition ESF, 2004. P :7.  

 .85، صمرجع سابقفتحي أضبد عواد، 2
 160:ص، مرجع سابقسهيلة دمحم عباس،  - 3
 31، ص:مرجع سابق، وآخروفعبدالغفار حنفي  - 4
 .86،87:ص ،ص2009، دار حامد للنشر، عماف،سلوؾ األفراد واجلماعات يف منظمات األعماؿحسُت حرمي، السلوؾ التنظيمي: -5
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لسليب  كبو اؼبواقف سواء كاف شخا، العواطف والوجداف: وىي شعور الفرد االهبايب أو ا -
خدمة،...حيث يظهر الفرد مشاعره وأحاسيسو وانفعاالتو بناء على تراكم مشاىدات وقراءات وذبارب 

 سابقة؛
السلوؾ: يعكس الفرد قيمو واذباىاتو وتوقعاتو إذل سلوكات يبكن تقديرىا وقياسها، حيث يعد ىذا  -

 بقُت العنصر دبثابة ؿبصلة هنائية للعنصرين السا
 التنظيمي للسلوؾ االجتماعية احملددات -2

 اعبماعات أو العاملُت لؤلفراد اعبماعي للسلوؾ واؼبكونة اؼبؤثرة العناصر أو اؼبتغَتات تلك عن عبارة وىي
 :ىي االجتماعية احملددات وىذه وتوجيهو، بو والتنبؤ السلوؾ ىذا لفهم الزمة وىي ابؼبنظمة

سبثل اعبماعة ؾبموعة من األفػراد الػذين يتفػاعلوف فيمػا بيػنهم، حيػث يتػأثر بعضػهم بػبع ، :مجاعات العمل-2-1
عملػػت بتنسػػيق اعبهػػودات  فػػإذاففػػي أي منظمػػة معظػػم األعمػػاؿ والوظػػائف تػػتم عػػن طريػػق ؾبموعػػات مػػن األفػػراد،  

رفُت ومتصػارعُت متطػ ىػاأفرادإذا كػاف  أمػاوإبحساس صباعي مرغػوب فيػو  يعمػل ذلػك  علػى رفػع مسػتوايت األداء، 
كمػػػا أف األفػػػراد يتػػػأثر سػػػلوكهم  ابألطػػػر اؼبرجعيػػػة   1عنػػػوايت وتػػػدين األداء،اؼبالبفػػػاض اذل بشػػػكل حػػػاد، ىػػػذا يػػػؤدي 

واالذباىات اليت تلتـز هبا اعبماعات، اليت من بينها عمليات التنشئة وتلقُت القيم وتعريف أعضاءىا ابؼبعػايَت اؼبقبولػة 
ن يذتوقعػػو اعبماعػػات مػػن عقػػوابت للػػذين ال يلتزمػػوف هبػػذه القواعػػد ومكافػػآت للػػ وغػػَت اؼبقبولػػة، ىػػذا إذل جانػػب مػػا

وتعػػد اعبماعػػات عػػامبل مػػؤثر يف بيئػػة العمػػل للمػػوارد البشػػرية، ويتوقػػف ذلػػك عػػدة عوامػػل .2يلتزمػػوف دببػػادئ اعبماعػػة
كػػاف حجمهػػا صػػغَت ومتماسػػكة   فػػإذاالػػيت يكوننهػػا،  األفػػرادمنهػػا: حجػػم اعبماعػػة وأىػػدفها ودرجػػة سباسػػكها وظبػػات 

ولػػػذلك زبتلػػػف فعاليػػػة  3فعاليػػػة والعكػػػس صػػػحيح،فػػػراد فيهػػػا ؿببػػػذة وموجهػػػة كبػػػو االقبػػػاز تكػػػوف أكثػػػر وظبػػػات األ
 4اعبماعات حسب اػبصائا اليت سبيزىا، وبصفة عامة سبتاز صباعات العمل الفعالة دبايلي:

 بينهم، ووالئهم للقائدىم؛ فيما لؤلفرادالتماسك الشديد   -
 درجة الثقة مرتفعة بُت القائد واعبماعة؛ -
 عند ازباذ قرارات تتميز ابؼبخاطرة؛ ابألماف األعضاءشعور  -
 مشاركة  الفرد اعبماعة اؼبعلومات وحل اؼبشكبلت وازباذ القرارات؛ -
 على النمو وربقيق الطموحات... أعضاءىامساعدة اعبماعة  -

فراد على دافعية األعامبل مؤثرا  تعترب عملية القيادة من أكثر العمليات أتثَتا على السلوؾ، فهيالقيادة: -2-2 
صباعات العمل على الكبَت  لنمط القيادة التأثَت واذباىاهتم النفسية ورضاىم عن العمل، كما أف لؤلداء

                                                           
1-Talya Bauer And BerrinErdogan ,An Introduction To Organizational Behavior, Online Book, 
P.415AvailabeAt:Http://Nraobbs.Blogspot.Com/2012/10/Organizational-Behavior-By-Talya-Bauer.Html 

 .127، مرجع سابقدمحم قاسم القرويت، -2
 .43،ص:مرجع سابقعبد الغفار حنفي،  - 3
 .210،  ص:مرجع سابقزاىد دمحم ديري،  - 4
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فحينما تكوف فبارسة اإلدارة وسياستها مبنية وقائمة على التشاور واؼبشاركة يف عملية صنع القرارات، 1،وأعضاءىا
االعتبارات الذاتية والشخصية للعاملُت فيو، فإف شعورا بناء على مفهـو اإلدارة ابؼبشاركة ، وعلى احًتاـ وتقدير 

ابلثقة اؼبتبادلة والصراحة وربمل اؼبسؤولية يف اقباز العمل يكوف عاليا بُت األفراد، فبا يسهم يف تطوير اذباىات 
 2إهبابية كبو العاملُت فيو.

يق ىدؼ معُت، وتنطوي على تعٍت كلمة االتصاؿ التعبَت والتفاعل من خبلؿ بع  الرموز لتحق:االتصاؿ-2-3
.عنصر القصد والتدبَت

 أف بعد داخل اؼبنظمة اإلنساين السلوؾ نوع ربديد يف أساسي نشاط االتصاؿ يعتربو3
فراد يف االتصاالت ىي عملية تبادؿ اؼبعلومات بُت األكما أف 4،اؼبطلوبة اؼبعلومات من اؼبناسب القدر الفرد يتلقى

، وتشمل رئيسية للمنظمةتصاالت ثبلث وظائف ربقق اإل، و 5، سلوؾ...إشاراتنظاـ اؼبؤسسة على شكل رموزا، 
تنسيق اعبهود داخل اؼبنظمة على كبو  على التنسيق ونقل اؼبعلومات، وتبادؿ العواطف واالنفعاالت. فبا يساعد

لك اتصاالت وإف اؼبؤسسات اليت سبربقيق نفس األىداؼ، وإرساؿ اؼبعلومات يف اعبزء اغبيوي للعمليات اؼبنظمة،
عدـ وضوح و فهم السوء يعترب و 6ضعيفة تتحمل تكاليف نقدية مع إضاعة الوقت، فبا يقودىا ألوضاع سيئة،

الصراعات داخل اؼبنظمات، يف إعاقة العبلقات وتسب تسبب تاؼبشكبلت اليت من أكرب خطوط االتصاؿ وقنواتو 
االتصاؿ، نتيجة لتباين اؼبستوى العلمي أو الثقايف إضافة إذل الفروقات واختبلؼ مستوايت إدراؾ العاملُت لعملية 

أو الوظيفي، أو نتيجة الختبلؼ االذباىات واؼببالغة يف زبطي خطوط السلطة، وما إذل ذلك من سلوكيات غَت 
االتصاؿ اؼبرتبط  أما7.موزونة يًتتب عليها مشكبلت تؤثر على كفاءة أنظمة االتصاؿ وعلى األداء الوظيفي

، والتنسيق بُت أعماؿ عماؽبمأ لئلداءيف اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت وبتاجوهنا  األفراديساعد أبىداؼ اؼبنظمة 
ربقيق الفعالية اعبماعة ، ومع مرور الوقت يعمل االتصاؿ الفعاؿ على تكوين نظاـ قيم وثقايف يساعد على  أفراد

 8.التنظيمية
 
 
 التنظمية ثقافةال-2-4

                                                           
1

 .253، ص:2004مرجع سابق،  راوية حسن، -
 .142ص.  ،1999، عماف: دار وائل للنشر،  وأفاؽاإلدارة التعليمية: مفاىيم ىاين عبد الرضباف صاحل الطويل، -2
 . 14، ص 2003، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، االتصاؿ بني النظرية والتطبيقىناء حافث بدوي،  -  3
 39 ص ،2010والتوزيع،عماف،األردف،للنشر حامد ،داراألعماؿ منظمات يف التنظيمي السلوؾ:جواد انجي شوقي4

5
-Talya Bauer And BerrinErdogan ,Opc-it, , P.354. 

6
Ibid,p:356 

 .103، ص: 2014،عماف،دار اؼبعتز للنشر والتوزيع، إدارة التغيري والتطوير التنظيميصباؿ عبد هللا دمحم، -7
 .235، ص:2664، مرجع سابقرواية حسن،  -8
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 وأمبػاط اإلنسػاف، صػنع من وأشياء ومعايَت وقواعد واعتقادات وافًتاضات وعاداتقيم  من اؼبنظمة ثقافة تتكوف
 تعتػرب الثقافػة عنصػر موجػوو  1،الشخصػية ىويتهػا األحياف عػن من الكثَت يف تعرب ثقافة اؼبنظمة فإو  مشًتكة، سلوكية
لسػػلوؾ وتصػػرفات العػػاملُت، وتتكػػوف مػػن ؾبمػػوع القػػيم، العػػادات، التقاليػػد، وأمبػػاط السػػلوؾ اؼبقبولػػة والرمػػوز  وؿبػػدد

وتلعػػب الثقافػػة دور فعػػاؿ يف ربديػػد كفػػاءة وفعاليػػة ؼبؤسسػػات مػػن خػػبلؿ خلػػق ببيئػػة تسػػاعد  2،والشػػعارات السػػائدة
عنصػػػػرا مهمػػػػا يف التػػػػأثَت علػػػػى السػػػػلوؾ  لتنظيميػػػػةاتعتػػػػرب الثقافػػػػة و  إدارة التغيػػػػَت،  سػػػػاعد علػػػػىعلػػػػى تطػػػػوير األداء وت

 3.ومن الوظائف الرئيسية اليت تؤديها مايلي:التنظيمي
 توفَت الشعور بوحدة اؽبوية من قبل العاملُت؛ -
 ؛التنظيمي زايدة الشعور ابالنتماء والوالء -
 ربسُت عبلقات العمل؛ -
 العليا؛ اإلدارةالتنظيمية اليت تؤمن هبا توفَت الدعم واؼبساندة للقيم  -
 ابلشكل الذي تريده؛ التنظيميتستطيع من خبلؽبا تشكيل السلوؾ  لئلدارةرقابية  أداةتوفَت  -
 اؼبؤسسة.فهم أفضل للعاملُت ماهبري يف  -

  لبيئةا-3-
يف السلوؾ اإلنساين، وىذا العامل يشتمل على  العديد من اؼبثَتات سواء  اؼبؤثر  لبيئة ىي العامل اآلخر ا 

 فاإلنساف، مادية أو اجتماعية حضارية ربيط ابإلنساف تؤثر يف سلوكو منذ والدتو إذل وفاتوكانت موقفية أو 
 كافةف ،ودرجة ربضره وتفوقو العلمي وسبلالتومن حيث عدده وكثافتو  ىأخر  إذليتفاوت من بيئة  بشرية تظاىرة

 اعبوانب تشمل األخَتة وىذه ابجملتمع، خاصة خارجية بيئة يف وأيضاً  هبا، خاصة داخلية بيئة يف تعمل ؤسساتاؼب
 على كبَت أتثَت ؽبا اػبارجية البيئة وىذه اجملتمع، عن واالقتصادية والثقافية والتعليمية واالجتماعية السياسية
 أخذىا هبب وىذه اؼبنافسة، ودرجة العمل، ظروؼ يف وتؤثر واذباىاهتم سلوكهم يف تؤثر فهي اؼبنظمة، يف العاملُت

السلوؾ ؿبدد بواسطة تفاعل اػبصائا  ىذا تكوين،  فاؼبنظمات يف اإلنساين السلوؾ دراسة عند االعتبار يف
 4:(Kurt Lewin)اليت ذكرىا كورت لوين  الشخصية لؤلفراد وعناصر البيئة وفق اؼبعادلة

(I.E)ƒOB = 
)اؼبهارات، القدرات،  (Individual)ىو دالة لتفاعل السمات الشخصية  (OB)ف سلوؾ الفرد إوفقا ؽبذه اؼبعادلة ف

ووفقا ؽبذه ، (Environnemental variable):الشخصية، اإلدراؾ، االذباىات والقيم( بدرجات متفاوتة مع البيئة 

                                                           
 3 ،صسابق مرجع: ديري دمحم زاىد 1
 16 9،ص:سابق مرجع .،وسيلة ضبداوي-2
 .150، ص:مرجع سابقدمحم قاسم القريويت، -3

4-James L and other, Organizations :behavior, structure, processes:,fourthteenth edition , McGraw-Hill , New 
York ,2012,p89 



 الفصل األول: الموارد البشرية وسلوكها في المؤسسة االقتصادية
 

32 
 

وتؤثر اؼبتغَتات الفردية والبيئية . لسلوؾ ىو انتج تفاعل السمات الشخصية للفرد مع اؼبتغَتات البيئيةاؼبعادلة، فإان
 اعبيد. األداءليس فقط على السلوؾ بل على 

 السلوؾ نواتج-4
 1:نبا ابرزين شكلُت يفؤسسة اؼب حيز داخلسلوكهم  العاملُت راداألف يًتجم

 األداء سلوؾ-4-1
ينتج سلوؾ الفرد يف اؼبنظمة من تفاعل خصائصو مع خصائا بيئة العمل، ويرتبط ىذا السلوؾ بسلوؾ  

 يتوقف سلوؾ األداء على مدىو األداء الذي يضم أبعادا أساسية لتصرفات وأفعاؿ العاملُت أثناء اقباز العمل. 
هتيئو ظروؼ وبيئة عملو من التسهيبلت أتثَت قدرات وكفاءة الفرد ألداء عملو، وىذا بدوره يتوقف على ما توفره و 

 لتطبيق ىذه القدرات والكفاءات يف العمل.
 العمل عن الرضا سلوؾ-4-2

و لو العناصر واعبوانب حققاليت تت اإلشباعيعرب سلوؾ رضا الفرد عن العمل والوظيفة عن مستوى           
ينتج درجة معنية من اؼبشاعر الوجدانية لدى الفرد ذباه عملو، وىذه اؼبشاعر قد سبثل  اإلشباعاؼبختلفة للعمل وىذا 

ؿبصلة كلية لشعور الفرد ذباه عملو، أو قد سبثل مشاعر الفرد ذباه جوانب وعناصر ؿبددة لعملو، أي أف رضا 
رضا عن جوانب عديدة الناذبة عن ال ومشاعر الفرد ذباه عملو يبكن أف يعرب عنو درجة رضاه الكلي عن العمل

 2منها:
 إاتحػة، الشخصػية واسػتعداداتو وقدراتػو الفػرد أتىيػل مػع الوظيفػة اتفػاؽ علػى ووبتػوي :الوظيفػة عػن الرضػا -

 اؼبكانػة، واالبتكػار اؼببػادرة فػرص للموظػف الوظيفػة إاتحػة، ومواىبػو مهاراتػو اسػتخداـ فػرص للموظػف الوظيفػة
 ؛وخارجها اؼبؤسسة داخل للوظيفة االجتماعية

 عدالػة، اؼبرؤوسػُت مسػاندة،العمل يف الصػداقة روح إظهػار ويتضػمن :والقيػادة اإلشػراؼ أسػلوب عػن الرضػا-
 ؛الضعف نقاط على الًتكيز من بدال اؼبرؤوس عند القوة نقاط على الًتكيز، اؼبرؤوسُت معاملة يف الرؤساء

 الثقػايف اؼبسػتوى يف التقػارب، اجملموعػة أعضػاء بػُت الشخصػي االنسػجاـ ويتضمن :العمل ؾبموعة عن الرضا -
 ؛ابجملموعة اػباصة والعادات القيم تقارب، والفكرية العلمية اػبلفية ويف

 اؼبوظػف مسػاندة، للموظػف اػبػدمات توفَت ،صحيا اؼبوظف رعاية ويتضمن :االجتماعية النواحي عن الرضا -
 ؛ترووبية أنشطة وجود، والكوارث الطارئة اغباالت مواجهة يف

 ؛والرواتب األجورالرضا على  -

                                                           
1

 44، ص:مرجع سابق، زاىد دمحم ديري -
 104-102،ص:2010، والتوزيع،عماف للنشر ،دار الصفاء، الرضا الوظيفيسادل تيسَت الشرايدة - 2
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 ربقيػق يف تسػاىم للكفػاءة، وفقػا الًتقيػة فرصػة لؤلفػراد تتػيح الػيت اؼبنظمػة إف:للفػرد اؼبتاحػة والًتقية التطور فرص-
 ؛العليا اغباجات ذوي األفراد لدى أنبية ذو والنمو التطور العليا اغباجات إشباع أف إذ الوظيفي الرضا
 تقبػل درجة على وضوضاء وحرارة ورطوبة وإضاءة هتوية من اؼبادية العمل ظروؼ تؤثر: للعمل اؼبادية الظروؼ-
 ؛العمل بيئة عن األفراد رضا إذل تؤدي اعبيدة البيئية الظروؼ فإف ولذلك العمل، لبيئة الفرد
 داخػل الػبع  ببعضػها قورنػت إذا عادلػة مكافػآت على وبصلوا أف األفراد يتوقع :االقتصادية اؼبكافآت عدالة-

 ؛أخرى مشروعات يف األفراد عليها يتحصل اليت ابؼبكافآت قورنت إذا وكذلك شروع،اؼب
 علػػى أثرنبػػا حيػػث مػػن العقليػػة والصػػحة اعبسػػمانية الصػػحة بػػُت ارتبػػاط ىنػػاؾ:والذىنيػػة والبدنيػػة الصػػحية اغبالػػة-
  .ومعنوايتو وأدائو الفرد
 اؼبوظػف رضػا ارتفػع كلمػا للموظف الراحة وقت مع العمل ساعات وافقت كلمات:العمل ساعات عن الرضا-
 .صحيح والعكس عملو عن
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 :خالصة الفصل
 

 تبعا وىذا ومتنوعة، كبَتة وتطورات تغَتات االقتصادية اؼبؤسسات داخل البشرية اؼبوارد مكانة عرفت 
 فبعدما اإلداري؛ الفكر أدبيات يف أنبيتو أتكدت وقد اؼبؤسسات، تلك فيها ُوجدت اليت اؼبتغَتة البيئة لتأثَتات

 ربولت اؼبادي، العائد ىو سلوكو يوجو مباإو  منو يطلب ما بتنفيذ يقـو آلة أنو على الكبلسيك عند إليو ينظر كاف
 البشري العنصر أنبية وازدادت اؼبسئولُت يشغل لو واالجتماعي النفسي اعبانب وأصبح الفرد، إذل النظرة ىذه
 تعٍت وظيفة وجود ضرورة إذل البشري ابؼبورد االىتماـ تطور أدى، ولقد رأظباؿ أنو على إليو ينظر أصبح حيث
 الوظيفة ىذه عرفت وقد واؼبمارسات؛ النشاطات من موعةؾب خبلؿ من وىذا مشاكلو، حل ىو شؤوف بتسيَت
 اؼبهاـ إذل ابإلضافة اؼبنظمة؛ يف األساسية الوظائف ابقي عن أنبية تقل ال أصبحت إذ نشاطها، حجم يف زايدة
 اخل ...التعيُت،التدريب الوظائف،االستقطاب توصيف يف واؼبتمثلة ؽبا أسندت اليت

 ىذا األخَت ،وفهمو البشري اؼبوارد البشرية تتوقف على توجيو السلوؾ إدارةفعالية وظائف زايدة  أف إال 
يف الكفاءات، والقدرات، اؼبعتقدات، القيم خبصائا وفبيزات عديدة واؼبتمثلة العنصر البشري  بو يتميز انتج فبا

سلوؾ  تكوفلومن مث اذباىات  معنية دركاتإلتفرز  ،مع البيئة هاتفاعلو  الصفات الشخصية والدوافع ،واالذباىات
اكتشاؼ ومعرفة ىذه اػبصائا والتعامل معها بطريقة مثلى  االقتصادية اؼبؤسساتيبقى على و معُت، بشري 

يف الفصل  إليو، وىذا ماسيتم التطرؽ األداءالسلوؾ البشري اؼبوصوؼ ابلتغَت الذي نتاجو  وجيووفعالة سبكن من ت
 .ثاينال
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 دتهيد:

سية نزسػػ ت  لي ػػ  يبلػػ   .اؼبت ػػ ر   ملاؼبتشػػ وة  ملاؼب اػػ ة اضػػ  يئتهػػ   وي ت ػػ  اؼبتغػػتاتيف ظػػد دام سيةيػػ  إف إنشػػ م سسة ػػ   
اإلنتػ ج  ملاضػتحة   ؼبػ   تاألسثػد  ةػتد ـااالأدام ملرفع كئػ مة اؼبسة ػ  سػال  ػ ؿ  نيملشتملط يم ف ي  يوفت اغبوافز اؼبطلوو  ضتح 

اض  ي مح وتح ني س توى اضةئ مة اإلنت جي  ملرب ني أدام اؼبسة    هػو  اؼب ا  تملسال أه  هذه  .يف اضطتؽ ملاضتامي ت اإلنت جي 
ملسػػال أجػػد  . لػػا اةػػتد ـا ك فػ  اؼبػػوارد األ ػػتى ملاةػػتغ ؽب   ػػ وؿاؼباؼبػػورد اضوديػػ   هاالهتمػـ  لض مرػػت اضيشػػتني ملرب ػػني أدابػػ   ل تيػ ر 

اضوصػػوؿ إذل هػػذا ال وػػ  سػػال إدارة اؼبػػوارد اضيشػػتا  أف ياػػـو و مليػػ  يايػػي  األدام  اضػػ  ي ػػمح وتح ػػني ملرفػػع كئػػ مة اض مػػد  سػػال  ػػ ؿ 
مت اضتايػي  األهػ اؼ اؼبتجػوة سمػ  هبػ  ملدػ  وباػ  رب ا  س  إذا كػ ف اضئػتد ام ػز س  سػ  ملفػمت سػ  سبليػ   ليػ  أهػ اؼ اؼبسة ػ  ـأ ال

اضت  سػػد س ػػػ  وشػػةد نقػػػ س  ملدتيػػمت ملدبشػػػ ركت  صبيػػع األ ػػػتاؼ اضػػ  سػػػال اؼبمةػػال أف ي ػػػتئي  سػػال نت ب ػػػ  كم  هبػػػ  أف 
يواكػػ   مليػػ  يايػػي  األدام اضقػػتملؼ ملاضتغػػتات يف ؿبتػػوى اض مػػد ملأةػػ ضي  أدابػػ  ملاضتغػػت يف  ر برػػ  اؼب تفيػػ   اؼب  راػػ  

 ت  اضتطتؽ إضي  يف اؼبي دث اضت ضي :ةيملهذا س   اض  سال شأهن  اضتأثت  لا  يي   ملةلوؾ اض م ؿ ملاض واسد اضيي ي 
 ربليد سئ ـو األدام اضيشتني؛ -
 سئ ـو يايي  األدام؛ -
  تؽ يايي  األدام  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الثاني: أداء الموارد البشري وتقييميه
 

58 

 

 :حتليل مفهوم أداء ادلوارد البشرية وإدارتواألولادلبحث 
 

اؼبسة  ت أاي ك نت  يي ت   ملد م   ياـو  لا فةتة و يط  سئ دهػ  أف هػذا األدام إف اضمقتة اؼب  صتة ألدام  
سػ  كػ ف س ػتواه اضتمئيػذني أمل اإلدارني  فػ ضئتد ال ػ  دملرا  ديػواي يف ك فػ  س ػتوايت  وبتك  ملاشةل  اض مرػت اضيشػتني أاػال

  ةوام ك نت س ضي   ي ػوااي   إنت جيػ  أدام ملظ بئ  األدام  ذضك أف ف  ضي  ملأدام اؼبسة   أمب  هو انيج أة ة  سال ف  ضي 
أمل وشػػتا  ملكػػد هػػذه اضوظػػ ب  يػػت  سػػال  ػػتؼ اضيشػػت  مل ليػػ  ف رجػػ  أدام هػػذه اضوظػػ ب  يتحػػ د سػػال  ػػ ؿ أدام اؼبػػورد 

  اضيشتني ضوظيئت 
 مفهوم أداء ادلوارد البشرية: حتليل األول ادلطلب

ملي ػ  إقبػ ز  يداػ  أمل إسبػ ـ شػ م سػ :  مػد   to performeإف أصد كلمػ  األدام اضلغػوني هػو سػال اإلقبليزاػ   
ضػي  س ػأض  سػ  وبااػ  اضمػ س  األداموي ةط  سػال ديػث اضمتػ بج  ملضةػال  األدامملغ ضي  س ات  ي تا   1نش ط  يمئيذ س م ؛

 carryingملاسكػ  تػ سوس أك ػئورد االقبليػزني هػذا سػال  ػ ؿ يبػمني اض يػ رة  يمئيػذ  فح ػ  وػد كيػ  اػت  ذضػك 
out 2 

سئ ـو األدام سال أكثت اؼبئ هي  شيو   ملاةت م ال يف ؾب ؿ اإلدارة ملاؼبسة  ت االتتر دا   فإذا أس  اصط د    
س  ملرد  لا س توى اؼبسة   ف ف رب ا  سئ وس  يتي اال في  ملج  ت اضمقت د   اؼبمطلا ت  فمم   سال امطلمت سال 

كم   وظ بئ  فب   ال اعبوان  االتتر دا  اضملاضتمقيم  مل  ن  االجتم    ملاض لوك  اعباعب ن  اضةم   ملاآل ت سال 
 سئ ـو  ألدامف اض  يتموع فيم  ويم   مليرتاوط  ستييط لؼبتغتات اضيي   ةوام ك نت دا لي  أمل   رجي  األدامأف سئ ـو 
احمل دة سال تيد س  ضلتمثيد ملاضاي س مملهو يبثد ؾبمو   سال اؼب  ات اؼب يف ؾب ؿ إدارة األ م ؿ   االةت م ؿش ةع 
ضذضك     ملاض  ي مح عإ ط م دة  تيم   لا األنشط  ملاضمت بج ملاؼبمت  ت ملثرار اؼبمقم   لا اضيي   اػب رجي نياضي دث

اإلنت جي  رب ني ف لا س توى اؼبمقم  ا     زبتل  سئ هي  األدام ل ت ؼ اةتد اس   سال تيد األفتاد ملاعبم   ت
س توى اؼبوظ  في   س ى إدراك  ؼبم خ اض مد ملوي ت  اض ا لي  ملاػب رجي   ديث  أس   لا ؛ملاضا رة  لا اؼبم ف  
أس  لضم ي  ضلزووف في   نو ي  اػب س ت ملاؼبمت  ت   اإلدراؾ ملس ى ا ت ف  سال سوظ  إذل أ ت اتوت  األدام  لا
 3اض  يا س   اؼبمقم  

إذل اؽب ؼ اضم  ب  ضلمسة    ملاضذني اتمثد يف س توى اضم  ح يف ربايمت  األدام اشتمل   
 األه اؼملاةتغ ؽب  وةئ مة ملف  ضي  ضتحايمت  اؼبوارد اؼبت د اةتد اـ   ضةيئي ن ة سا كم  ا رب  ال4األه اؼ 

                                                 
1

   598  ص: 3001  13 دار اآلداب  وتملت   ي   ادلنهل: قاموس فرنسي عريبة يد إدرا    - 
2  - Michael Armstrong, human resource management practice ,kogan Page, london,2006, Tenth edition,p ;496. 
3 -Saulquin Jean Yves, "Gestion Des Ressources Humaines et Performance Des Services Le Cas Des Etablessements 

Sociaux Sanitaires  ,Revue Gestion De Ressources Humaines , Paris: Edition ESKA, 36, Juin, 2000, P : 20. 
  380  ص: 3000  دار ملابد ضلمشت   م ف اضطي   اضث ني   االقتصاد الصناعيس دت تتشي    -4
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اؼب توى اضذني وباا  اضئتد اض  سد  م  تي س  و مل  سال ديث كمي  ملجودة اض مد اؼبا ـ سال  سال   ؿ  1اؼبتجوة
 2 تف  ؛

ني يف اضرتكيز ثكم  هب  أف يم ز ملهذا ام    سع اذب ه و ض اضي د  األ م ؿأبن   اقب ز  األدامكم  ا تؼ 
 3 س  ـ ملظيئت  إسب ـاضئتد يف ربايمت أه اؼ اؼبسة   سال   ؿ  إة  س ت لا 

ملسػػال سمطلػػمت أف األدام ا ػػرب  لػػا درجػػ  إقبػػ ز اؼب ػػ ـ  فإنػػ  ااترػػت  لػػا اض مرػػت اضيشػػتني دملف غػػته سػػال اؼبػػوارد 
ملث ػػتملف أبنػػ   اإلنتػػ ج اإلصبػػ رل ضلمسة ػػ  امػػتج  ػػال اضتوفيػػمت وػػني  واسػػد   اػػ ة   chevalieraاأل ػػتى  ملهػػذا سػػ  اسكػػ ه 

مرػػت اض مػػد  مللضتػػ رل فػػإف كػػد   سػػد ةػػي ط  األدام اضػػذني كتأظبػػ ؿ  اض مػػد  اؼب تفػػ      أسػػ  األدام فيمػػتج سي شػػتة سػػال  
 4ام ة  سع ت راي  ملسع  يي    مل  ؛

ملأدام اض  سػد ض ملػػ   إمبػػ  هػػو نتي ػ  جزبيػػ  ضئةػػته  ملسػػال ا ةػػيدتل  أدام اإلن ػ ف د ػػ  اضةػػ  ملاضةيػػ  يي ػػ  
 أني  اإلن ػ فاؼبي شت  لا كيػ  ملسػ ذا ا مػد  اضتأثتةيةوف ض   ضإلن  فاسثت يف اضمق ـ اضئةتني  كد س   أف أنيضتئةته  

 5 اإلدارة أله اؼس ى ربايا  
 إهػ ف  األفػتادي ت اؼبتمثلػ  يف ةػلوك  هب  اضمقػت يف س   يػضي  ؾبتد اضمقت يف ربايمت األه اؼ  ود  األداممل 

 ي رة  ال ؾبمو   سال اض ػلوكي ت اؼب ػربة  ػال تيػ ـ اؼبوظػ   ف ألدام فمال هذا اؼبمطلمت 6 اؼبدتج ت اؼبتمثل  يف اضمت بج إذل
  د ػػػال اضتمئيػػػذ  اػبػػػربة اضئميػػػ  اؼبطلووػػػ  يف اضوظيئػػػ  فبػػػ   ػػػال األداممليتبػػػمال جػػػودة   ملربمػػػد س ػػػسملضي ي   أبدام س متػػػ

ةػد دػتص ؽبػ  وضل مػد ملاض ػ   كبػو االةػت  و   اإلداراػ االير ؿ ملاضتئ  د سػع وايػ  أ بػ م اؼبسة ػ  ملاالضتػزاـ لضمػواد  
 7.ملف  لي 
يبثد احملرل   األدام أفذضك 8يف اؼبسة    األفتاديبثد نت ج اضتئ  د وني اض لوؾ ملاالقب ز اضذني ااـو و   ملاألدام 

د  كيت  لض م صت ملاؼبةوانت  إذلستهوف  ضإلفتاد  اضئ ل األدام أفاحملرل  اضم  بي  ضل لوؾ اضئتد يف اؼبسة    ديث 
ؿبرل  ضألدام اضئ يوضوج )اضوراث ( ملاألدام  األدام أفذضك  اؼبتصود  األداماض   يشةد يف ؾبمل   اضم  ب  س توى 

 :9ملاؼب  دض  اضت ضي  ييني ذضك اض اف   
 اض واسد اضيي ي  xاض وسد اض اف ي x األدام= اض واسد اضئ يوضوجي 

                                                 
 .304 ص:3031دار جتات ضلمشت ملاضتوزاع   م ف   إدارة وتقييم األداء الوظيفي بني النظري والتطبيق،إوتاهي  دمحم احمل ةم    - 1
  301  ص مرجع سابقملةيل  ضب املني   -2
-5  س ا ل  همال اؼبسسبت اض ملرل دوؿ األدام اؼبتميز ضلممقم ت ملاغبةوس ت  ت    لـو اضت يت  ج س   ملرتل   مظاىر االداء االسرتاتيجي وادليزة التنافسيةةم م  ي  اضةتمي   - 3
  18ل  ص:  ملرت3008س رس9
4

 58  ص: 3003  ؾبل  اض لـو اإلن  ني   ج س   دمحم  يرت  و ةتة  اض  د األملؿ  نوفمرب  األداء بني الكفاءة والفعالية: مفهوم وتقييم ي  اؼبليك سزهودة   -
  58  ص:مرجع سابقفتح  أضب  ذايب  واد    - 5

6 -  Michael Armstrong,Op.cit., p:467. 
  األملؿ  اض  د 38  ؾبل  ج س   دسشمت  اجملل األداء الوظيفي لدى أعضاء اذليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر رؤساء األقسام ذلاتة    ض  اضب  اضرتاا - 7

  808  ص:3033
  308  ص:مرجع سابقدمحم احمل ةم    وتاهي إ- 8
  40  ص:مرجع سابق     ج وت    ي  اضتدي    - 9
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ديث  ؛سم   اضئ يوضوجي   اتح د دب مو   سال اض واسد األداماتبح أف س توى   اض  وا سال   ؿ اؼب  دض  
س  فيم  ىبص أك ضا رات    األدامـبتلئوف ملرثي  يف اض  ا  سال اضرئ ت اضشدري  ملاض  ؽب  يثت كيت يف  األفتاد أف

 نتي  يتي اال يي ام  كيتا  أاب ف     ملاؼب تف  ملاالذب هاض واسد اض اف ي  اؼبتييط  لض واسد اؼبةت ي  سال اضيي   سثد اؼب  رة 
 اؼبورد ضألداماضتأثت لغب   اؽب بد سال اؼبتغتات اضيي ي  ملاضتئ  د اضم يج وني ـبتل  اض واسد اشةد احملرل  اضم  بي  

اةتثم ر هذه اضط ت   م س  اوض ملف مله  سزملداال لةت  ادات ملراثي  )  ت  ك سم ( ستيئ    ات   األفتادذضك أف   اضيشتني
فب  ا  ه  يف رفع س توى اض اف ي  ض ى اضئتد فب  اسدني إذل س توى أدام ستيئع  ملهذا  اضة سم  سال   ؿ وي   سش   

اضمموذج ستواج  يف اجملتم  ت اؼبتا س  ديث االهتم ـ وتمش   اضئتد ملوي ت  سال   ؿ يوفت اؼبتطلي ت اض زس  الةتغ ؿ 
اضيي    أفاوض ملف لةت  ادات ملراثي  ستيئ   إال  األفتادديث  ؛ ؾ اض ة  يف اضيل اف اؼبتدلئ ملهم  اضا رات اضوراثي 

 األ تاضذني اسدني يف  األفتادفب  اب   يف داف ي   يلك اضا رات اةتي  باحمليط  اض  ا يشوف في   غت ت درة  لا 
 كم ال : األدامس توايت   ملوم م  لا هذا اضتحليد يبةال يوهيح اضئ ل  ضلئتد األدامإذل ه   

 دلركبات نواتج السلوكوفقا  األداء مستوايت : 20اجلدول رقم
 سمدئض ج ا أدام ستيئع ج ا أدام اض واسد                 اؼب توى

 ستيئع ستيئع االةت  ادات اضوراثي 
 ؿبيط  سشي   اضيي  

 سمدئب  ستيئ   اض اف ي 
 ادلصدر: مت إعداده من خالل ماسبق

ف ن  اتح د دبةوانت اض لوؾ يف اؼبسة     وتئ  ل  سع االقب ز اإلن  ينهو نت ج اض لوؾ  األدامملل تي ر 
 مليئ  ل  سع اضيي    ملاضشةد اضت رل اوهح ذضك: اإلن  ين

 يوضح مفهوم األداء من خالل نواتج السلوك: 20الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 

,  Hill-, McGraw :,fourthteenth edition, structure, processesrobehavi: sationzrganiO:James L and other,  Resource
New York ,2012 ,p :88 

 سةوانت اضئتدا   -3
 اؼب  رات ملاضا رات 
   تملاالذب ه اضشدري 
  اإلدراؾ 
  اضاي 
 اضت ل  اض ال ملاعبم  ملاػبربة 

 

 اض ا لي  دوي   اض م -3
 ملاضاوا    اضاي دة   وي   اض مد)يرمي  اضوظيئ   اؽبيةد اضتمقيم   اض ي ة ت

 اؼبوارد   (
   اض  بلي   االتتر دا   االجتم  ي   اضثا في ياػب رجاض مد  وي (  ،  

 سلوك الفرد
 دد اؼبش كد 
 ملي  اضتئةت  
 االير الت 
 اؼب دق ت 

 

 األدام
 اضوظيئ 
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ملاض  يتئ  د سع  األداميف يةواال سئ ـو  نياؼبتييط  لض لوؾ اضئتد تاؼبتغتا أه اتيني  أ  هسال اضشةد 
اضمت بج  ملذضك  إوتازذل إملاالقب زات اض  يتحامت س   سع اؼبيد  تاض لوكي  ي رة  ال ؾبمو   سال  ف ألدام  االقب ز

 هم ؾ ا ت ؼ ونيملهم  الو  سال اإلش رة أف  1 ضر وو  اضئرد وني اض لوؾ سال اندي  ملاالقب ز سال اندي  أ تى
أس  اإلقب ز  اض لوؾ ملاإلقب ز  ذضك أف اض لوؾ هو س  ااـو و  األفتاد سال أ م ؿ ك ا  اجتم   ت  أمل يرمي  مب ذج

  مل م  اضت تؼ  ال كيئي  اقب ز اضئتد ض مد س   ف و  ف و س  اياا سال أثت أمل نت بج و   أف اتوت  األفتاد  ال اض مد
 األداميف يتكي  سئ ـو  أة ةي يف هذا االقب ز اض  ي ترب سةوان سال س تف    دا الهن ب  سال اض واسد اض  ي  ه  

 2:أنب  
 ؛ملظتؼ اض مد وي ي اض واسد اؼبوتئي  اؼبتييط   -
 ؛ورئ    ص  يف ف   كيئي  اقب ز اض مد اإلدراك : ائي  اض ملر دملر ملؾب ؿ اؼب رك ت -
اعبوان  اضي ني  ملاضمئ ي   اؼبتمثل  يف اضا رات فيم  ويم   سال ديث األفتاداضا رات ملاؼب  رات: اتئ ملت  -

ملهذا اضتئ ملت ارتي   لي    ملىبتلئوف يف اؼب  رات اض  يشت إذل س توى اضتميز يف س  ـ أمل ؾب الت س يم ملاضذهمي   
 ملاضت را  لضت لي  يةت   س  و مد اضاي ـ  لا اؼبوظ  إسة انت أهن   لا ي تؼ ف ضا رة ؛اال ت ؼ يف االقب ز

 ف ضا رة مللضت رل ملاضت را   اضت لي  اممي   اض  اضشدري  ملاضا رات اضشدر  االةت  اد إذل لإله ف  اض ملي  ملاػبربة
 اؼب  رةxاؼب تف  = ضا رةا:أني أف ؛ملاؼب  رة اؼب تف  :نب  ربي يني ض مرتاال ؿبرل  األ تى ه 
 إتي ض  درج  سال   ؿ يق ت أف يبةال هذهمل   ضل مد اضئتد ض ى اؼبوجودة اضتغي  س ى  ال ملي رب :اض اف ي  -
 سال ىبتل  اضذني اض مد ألدام درج  ضب ة  اضواتع يف اض  سد ا ة   تؼ سال اؼبيذملؿ اعب   أف كم   اض مد  لا
س   ج وده دبا ار اضئتد اةث  س  فيما ار  ملاد  سم   كد أدام كئ مة  لا ملام ة  هذا اال ت ؼ  أل ت فتد

 .3اض مد مليثته ضيسدني اضئتد ربتؾ اض  اضاوة سبثد ملاض اف ي  اض مد  ألدام داف تي  درج  هذا ا ة 

ي رب األدام  لا ان  اضتئ  د وني س توايت   فاألدامملهذه اؼبتغتات ي ترب سال  أه  اؼبتغتات اض  يتك  سئ ـو 
ا رات  فإهن  فإف ربرلت اؼبسة    لا أفتاد اتمت وف وا رات ملس  رات   ضي  ملت ست وتممي  هذه اض اض اف ي  ملاضا رة 

ديث يبةال سبثيل   يف اؼب  دض   يتأك  سال أف أدامه  سم ةي   إال سال و   يمشيط هذه اضا رة لض اف ي  أف  تطيعي ال
 ضألدام اضيشتني ضل مد:اضا رة  ملاضشةد اضت رل ايني هذا اضرتكي   xاألدام= اض اف ي  :4اضت ضي 
 

 

 

 

                                                 
  اجملل  األردني  يف اإلدارية فيها تنظر القياداالقيم البريوقراطية لدى ادلوظفني اإلداريني العاملني يف جامعة مؤتة وعالقتها أبدائهم الوظيفي من وجهة   ض  اضرتااتة ملدمحم اضاب ة   - 1

  318 ص:3009 1 اض  د8يف اض لـو اضرتووا   اجملل 
  188-181 ص ص:مرجع سابق ي  اضغئ ر دمئ  - 2
  333:إلةةم را    صا دار اضشتؽ األملةط  :السلوك التنظيمي واإلداري، دمئ  ؿبمود ةليم ف  - 3
  339 ص:3003 مرجع سابقدمحم ة ي  ةلط ف   - 4
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 األدام اضيشتني ضل مد  م صت -1- اضشةد رت 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 .:39ص   1998ضا هتة  غتا  ا سةتي  اضث ني   اضطي    إلنتاجية والكفاءة األفراد إدارة ل  اض لم   :صدردلا

 
  ػال اض ػلوؾ ملانطي   يػ  يرػوراي  أني اضػوظيئ  اضئتد ضلػ ملره إدراؾج ن  اضا رات س ى  إذلملهم ؾ سال ابي  

ألدام  لػا  أنػ  درجػ  س تفػ  ا  يف اؼبسة ػ  دملره هبػ  يبػ رس أف اميغػ  اضػ  اضةيئي  مل ال  مل  سم   اتةوف اض  ملاألنشط 
ربايمت ملإسب ـ اضئتد ضلم  ـ اؼبةون  ضلوظيئػ   ملهػو ا ةػ  اضةيئيػ  اضػ  وباػمت هبػ  اضئػتد ستطليػ ت ملظيئتػ   ملىبتلػ  سئ ػـو 

 لػػا سئ ػػـو األدام  ف عب ػػ  اشػػت إذل اضط تػػ  اؼبيذملضػػ   أسػػ  األدام فياػػ س  لػػا أةػػ س اضمتػػ بج احملااػػ  سػػال  ػػتؼ اعب ػػ  
ديػػػث يبةػػػال سبثيػػػد  1اضئػػػتد  ملهػػػو اضمتي ػػػ  احملااػػػ  وػػػني اعب ػػػ   اضاػػػ رات اضشدرػػػي  ملسػػػ ى إدراؾ اضئػػػتد ضلػػػ ملره ملس  سػػػ ؛

 :اضت ضي    دض األدام لؼب
 اعب   xاضا رات xاألدام=اإلدراؾ 

مليف ةي ؽ سش و  ا تؼ األدام اضوظيئ  أبن  تي ـ اضئتد  لؼب  ـ ملاألنشط  اؼبدتلئ  اض  اتةوف سال  مل   
)اض ت  ملاعبودة(  )اضط ت  اؼبيذملض ( ملنو ي  اعب   مليبةال سبيز ث ث  أو  د  لا أة ة   اا س األدام مله :كمي  اعب  

                                                 
1

  330  309  ص ص: مرجع سابقرملاا  د ال   - 

 البشري للعمل األداء

 

 العمل في الرغبت

 الحاجاث
 أملضي   -
 اجتم  ي   -
 ذايي  -

 

 ظروف العمل

 -اغبتارة-اؼب دا  : اإله مة-
 ...اضت وا 

 يمقيم ت-االجتم  ي :-
 أةلوب—غترظبي -اض م ؿ
 اضما لت --اضاي دة

 

 القدرة على العمل    

 سورملث  ت رات - المهارة
 سةت ي  صئ ت-

   اػبربة –اضت را   –ضت لي ا المعرفت
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ملهذا اضت تا  ايني أف األدام يئ  د وني كمي  اعب   ملنو ي  اعب   ملمبط   1)اضطتاا  اض  ات  هب  اض مد( ملمبط األدام
 األدام   ملهبذه اؼبةوانت يةوف داض  األدام اضوظيئ  كم ال :
 مبط األدامxنو ي  اعب     xاألدام= كمي  اعب   

يتطور  رب اضزسال؛ فم  ات اضتايي  اض ا لي   ةوانت غت راوت  ودس ن يج سال   ة  ي رة  ال األدام سئ ـومل  
لضيي   اػب رجي  مل م صته  اض    دراؾ اضئتد ملت راي  ملس  راي   ملأدام اؼبمقم  كةد اةوف ستييطيتغت مليتطور الريي     عإ

ت س بم  تغت  فمث  يبةال أف يريح اض واسد اض  يتحة  يف قب ح اؼبمقم  يف اؼبتادد األملذل ض  وؿ اض وؽ غضل بعزب
هم ؾ يوضيئ  سال اض واسد االجتم  ي  ملاضتامي  مل   ضاي س األدام  لا أة ة   لضم ي  ؼبمقم  سبت دبتدل  اضممو أمل اضمبج

ملهذه اضتوضيئ ت ست  دة مليتغت   ملاؼب ضي  ملاضتمقيمي  يةوف ف  ض  يف سوت  س ني دملف أف يةوف كذضك يف سوات  أ تى
 اضا رة  لا اضتةي  سع اضيي   ملاالةتاتار ملربايمت اضتملح   ي رةاألدام  أفسمقور س رة  اضمق   اشت ضذضك 2 رب اضزسال 

 3اؼب موا  اض  ضي  ضل  سلني ملد ال اةتغ ؿ اؼبوارد اؼبت د  ؛

ديث يشت اضةئ مة إذل د ال  4كم  أف سئ ـو األدام ا تد ـ ضل الض   ال سئ ـو اضةئ مة ملاضئ  ضي  
 ملهبذا 8اةتد اـ اؼبوارد اؼبت د  سال أجد ربايمت اؼبسة   أله اف    أس  اضئ  لي  ف   ي رب  ال درج  ربايمت األه اؼ؛

فإف سئ ـو اضةئ مة ىبتل   ال سئ ـو اضئ  ضي   لإله ف  إذل هذا اال ت ؼ وبرت و ض اضي دثني األدام يف و  ا  
ئ مة أمل ضلئ  ضي   فمم   سال ا تؼ األدام  لا أن  اؽب ؼ اضم  ب  ضلمسة    مللضت رل اةوف األدام جب ل  ستادف  أس  ضلة

 كم  مت ذكته يف اضت  را  اض  وا     سة ف   ضلئ  ضي   ملهم ؾ سال ا تؼ األدام  لا أن  اضةئ مة 
اؽب سػػ  يف ربايػػمت  إال أف سئ ػػـو اضةئػػ مة اػػتييط دبئ ػػـو اضئ  ضيػػ   ديػػث ي تػػرب اضةئػػ مة أدػػ  اؼبػػ   ت  

هػذه اضئ  ضيػ   أني أف اضئ  ضيػػ  هػ  ستغػت حوػػع اتحػ د وتػػأثت  ػ د سػال اؼبتغػػتات اؼب ػتال   ملإدػ ى هػػذه اؼبتغػتات اؽب سػػ  
مل ليػػػ  فػػػإف األدام ا ػػػرب  ػػػال تػػػ رة اؼبسة ػػػ   لػػػا ربايػػػمت  8هػػ  اضةئػػػ مة يف اةػػػتد اـ اؼبػػػوارد ضتحايػػػمت األهػػػ اؼ احملػػػ دة 

 فبةم  ملهبمع وني سئ وس  اضئ  ضي  ملاضةئ مة ملهذا س  يك ه اؼب  دض  اضت ضي : األه اؼ  لةتد اـ أتد سواد
 8اضػةػئػ مة× األدام = اضئػ ػ ضيػ  

هػػ   ملسػػال سمطلػػمت أف األدام هبمػػع وػػني اضئ  ضيػػ  ملاضةئػػ مة  ف ػػو سئ ػػـو ات ػػ ملى سػػع اإلنت جيػػ   ذضػػك أف اإلنت جيػػ 
إذل اؼبدتجػػ ت اؼبطلووػػ  أبتػػد يةلئػػ   ملومػػ م  لػػا ذضػػك فػػإف اضاػػ رة  لػػا ربايػػمت األهػػ اؼ  ػػال  تاػػمت ربواػػد اؼبػػ   ت 

 1اإلنت جي  يشمد ج نيني نب :
                                                 

  38 38 ص:3008اإلةةم را   دار اؼب تف  اعب س ي   ، السلوك اإلنساين يف ادلنظماتأضب  صات   شور1-
  338-338  ص ص  2002  18سمتورني    د  ج س    سمشوراتاإلن  ني  اض لـو ؾبل   الصناعية ادلنشأة يف االجتماعي األداء وتقييم حتليلووطبد    اضئت ح  ي  -2
3

 .390  ص: 3954  سةتي   ني مش   اضا هتة   العنصر اإلنساين يف إدارة اإلنتاج ل  دمحم  ي  اضوه ب  -
  315  ص:3001  مرجع سابقة يل  دمحم  ي س    - 6
  83  ص : 3004  اض ار اعب س ي   اإلةةم را   إدارة اجلودة الكليةةوام  دمحم اضيةتني   -7
   98  ص : 3004اعبزابت        دار احملم ا  اض  س االتصال ودوره يف الكفاءة ادلؤسسة االقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقيةانصت دادني   ملف   -8
 414  ص: 3003  دار اضئةت اض تيب  اضا هتة العودلة وإدارة ادلوارد البشرية  ا ة  ط ب   - 9
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 ربايمت األه اؼ  ملهو س  اطلمت  لي  اضئ  ضي ؛  -
 د ال اةتد اـ اؼبوارد لؼبت د   ملهو س  اطلمت  لي  اضةئ مة   -

سػػ  ايذضػػ  اضئػػتد سػػال ؾب ػػود   سػػال  ػػ ؿ اضت ػػ را  اض ػػ وا   يبةػػال ي تاػػ  أدام اؼبػػوارد اضيشػػتا   أبنػػ  اض  تػػ  وػػني 
ملاضمتي ػػػ  اؼبػػػتاد اضوصػػػوؿ إضي ػػػ   كمػػػ  ا ػػػرب األدام  لػػػا اقبػػػ ز اؼب ػػػ ـ وةئػػػ مة ملف  ضيػػػ  أني ربايػػػمت األهػػػ اؼ اؼبػػػتاد اقب زهػػػ   

 لةتد اـ سوارد أتد  ملد   سئ ـو اضئ  ضي  ملاضةئ مة  يبةال سبييز أرو   د الت ربة   لا األدام اضيشتني: 
  مرت وشتني ك م ملف  ؿ؛ -
  مرت وشتني ك م ملغت ف  ؿ؛ -
  مرت وشتني غت ك م ملف  ؿ؛ -
  مرت وشتني غت ك م ملغت ف  ؿ  -

ف ض مرػػت اضيشػػتني اضئ ػػ ؿ هػػو اضػػذني ا ػػتد ـ اؼبػػوارد األ ػػتى اةػػتد اس   ا نيػػ  ملأبتػػد اضتةػػ ضي   أسػػ  اض مرػػت اضيشػػتني  
 اضة م هو ذضك اض مرت اضذني ض  اضا رات ملاؼبتطلي ت اضوظيئي  ألدام س  س ؛

كذضك ف ف سئ ـو أدام اؼبورد اضيشتني اشمد ج نيني ألدام اض مد  ج ن  ةلوك  ملث ت س دني  ف عب ن  اض لوك        
اشمد  لا كد يرتف ت اض  سد اض  ااـو هب  أثم م  مل  ملاض  سبثد ةلوك  يف اض مد  ملاض  يتأثت أة ة  لحمليط اضذني ا مد 

يتحة  في  اض  ا  سال  األدامكم  أف   ستدملدا  اض  سد سال اضم دي  اضةمي  ملاضمو ي   في  اض  سد  أس  اعب ن  اؼب دني فيتمثد يف
 س ال : إذلاحمل دات  يبةال يرميئ   

   اض واسد اض لوكي     اإلدراؾؿب دات شدري : اضا رة   -
  اض ا لي  ملاػب رجي اضيي ي  ؿب دات وي ي : اض واسد  -

 

 مكوانت األداء:ادلطلب الثاين:
 
 

مليبةال رب ا   يتمثد سةوانت األدام يف األنشط  ملاؼب  ـ اض  وبتوا   اض مد  ملاالريي   ت وني هذه األنشط  ملاؼب  ـ    
 2هذه اؼبةوانت ملفمت اؼب  ات اآليي :

 األه اؼ اضتئريلي  أمل اعبزبي  ضل مد؛ -
 اؼبتادد اؼبدتلئ  اض  اتةوف سم   األدام؛ -
 درج  اضت  ن  وني اض لوؾ اؼبطلوب ضيي   اض مد أمل األشي م اض  امر   لي   األدام      -

 

 

                                                                                                                                                             
1

  331   ص : 3008اضطي   األملذل        اض ار اضثا في  ضلمشت  اضا هتةاالستثمار يف ادلوارد البشرية للمنافسة العادليةدمحم صب ؿ اضةئ يف  -
  333 -333  ص ص  3005  أ تملد  دكتوراه غت سمشورة  ج س   سمتورني  ةادلسيل TINDAlفعالية التدريب ادلهين وأتثريه على األداء دراسة ميدانية مبؤسسة النسيج اضط هت ؾب ه ني    -2
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 1فيم ال : يتمثد ضألدام أرو    م صتملت  أش ر ه امز إذل      
 ملاجمل الت اضوظيئ  اض  س  دبتطلي ت ملاػبلئي  اضئمي  ملاؼب تف  اؼب مي  اؼب  رة مليشمد :اضوظيئ  دبتطلي ت اؼب تف  -

 هب ؛ اؼبتييط 
 ملاضتحتر اض مد يمئيذ  يمقي   لا ملاضا رة اضئ  ملاضتمةال ملاضربا   ملاإليا ف ملاضمق ـ اض ت  مليشمد :اض مد نو ي  -
 األ ط م؛ سال
 ؛ اإلقب ز ملةت   اض  دا  اضقتملؼ يف اؼبم ز اض مد اض مد:مليشمد كمي  -
 يف األ م ؿ اؼب سملضي  ملإقب ز ربمد  لا ملاضا رة اض مد يف ملاعب ا  اضتئ ين في   ا  د ملاضوثوؽ: اؼبث وتة -

  ملاضتوجي  ضإلشتاؼ اغب ج  ملس ى سوا ي ه 

 2:دب ال  اؼبت لا   مل األدام سئ ـو يةواال يفاض  ا  سال اؼبئ هي  اض  ي  د ييني  األدامضذضك ف ف سةوانت 

 :ابلعمل اجلوانب ادلتعلقة-1
 اضذني لض مد اض  سد س تف   ال ا رب ف و األدام  أرك ف سال أة ةي  ركم  لض مد اإلؼب ـ ا   :لض مد اإلؼب ـ -

 ض  رب ده  اض  اض مد ضطتاا  إيي    ملس ى سم  اؼبطلوو  ضلتوت  ت ملإدراك  ملس مت  ض ملره ف م  ملس ى اسدا 
 .اؼبمقم 

 اضمموذجي  ضلم  ات سا ولت   ملس ى اض  سد  وباا   اض  اإلقب زات س توى  ال اض مد انيج ا رب :اض مد انيج -
  م  ملا رب اض مد انيج  ال ي رب سب ف  تيم  سال  مل  يبيز س  ملكد اضتة ضي  ملهغط ملاضزسمي  ملاضمو ي  اضةمي 

 ؛اض مد يف اض  سد ويرم ت
 : ابلسلوك ادلتعلقة اجلوانب-0

 ملذب يزات ملأدملات س  ات  لا ملدتص  ؿب فقت  س ى سال ملظيئت  أدام يف اض  سد ةلوؾ اشت :اض  سد ةلوؾ -
 ابمال اضذني لضشةد يئ يل   ملس ى اإلي ؼ ملذبم  ملصي نت   ا اال تم م ديث سال اض مد يف اؼب تد س  اإلنت ج
 ؛س تربا   ب ا
 ملس ى ملستؤملةي  ملرؤة ب  زس ب  سع اض  سد ي  ملف س ى يف اض مد يف االجتم    اض لوؾ اتمثد :االجتم    اض لوؾ
 ؛اض مد أثم م اؼبشة ت دد يف ملسش ركت  ضألملاست مليمئيذه اعبم    أ م ؿ إقب ز يف س  نبت 
   ؽب  سال اةوف س ني دبزاج اضترتؼ سال سبةم  ملاض  ضل  سد اضمئ ي  اغب ض  إف:ضل  سد اضمئ ي  اغب ض  -

 ؛اض مد سع لضت  ملب ض  ي مح ال نئ ي  د ض  يف اةوف أملت  إليا ن  ملس ت  ا اض مد يف ملرغي  ستحم  
 اضرباسج  تامت  ال ملس لوس ت س  رات اكت  ب   ؿ سال ملاضتا ـ اضتح ني  تامت اض  سد ا لك:اضتا ـ فتص -

  أداب  ملف  ضي  إنت جيت  كئ مة زايدة وغي  اؼبي اني  اؼبم رة  أمل اضت رايي 
                                                 

  381  ص  3955 اضتايض  ض  س  إلدارةاا س    اضري غ :سط وع يتصب  ؿبمود ستة  ملزهت، األداء إدارة س راوف ه امز -1
 االتتر دا  اض لـو يف دملض  اض كتوراه درج  ضميد أ تملد   والغاز هرابءللك اجلزائرية ادلؤسسة حالة االقتصادية العمومية ادلؤسسة يف العامل أداء تقييم نظام تفعيل   شمويف اض اال نور -2

   35: ص 2005 .  اعبزابت   اعبزابت ج س   اضت يت  لـو ت     اضت يت  لـو زبرص
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 أبعاد األداء:ثالثادلطلب ال
 

اضيشتني يف اؼبمقم ت  أدام اؼبوارد اضيشتا  ستغت ربي   ير  في  كد اؼبتغتات اضت و   ذات اض  ت  لض لوؾ 
ملاتييط األدام اضيشتني اريي    ملثيا  وطيي   اض مد اضذني ااـو و  اضئتد ملإدراؾ اض ملي ت اؼبدتلئ  اض  يبت هب  د  ات  
ربايمت االقب ز اؼبطلوب  مللضت رل اةوف سال اضبتملرني اضرتكيز  لا اضمت بج اض  اتوصد إضي   اضئتد سال   ؿ تي س  

 ملضة   دام اتييط لض لوؾ اإلن  ين ملاإلجتامات ملاضتامي ت اض  يوج  اض مد كبو االقب زات اؼبتغوو لض مد   ؼب  أف األ
 ملت    ملمشوؿ و ت   م  ي رب اض  األو  د رب ا  مليف ي تائ  يف لضوهوح ات   أف الو  ملياييم   األدام تي س يبةال

 اضتالي ا  األو  د  لا و اات   يف اضمم ذج يلك اتتر ر في   ظ وره   سمذ سطتدا   يطورا   األدام مب ذج نقتايت ش  ت
   نط ت اي ع    اضةئ مة األدام كمي  اضا رة  اؼبدتج ت ملجودة كمي  ي قي  شأهن  سال اض  األنشط ال   اؼب ربة
 لألدام اؼبتييط  األو  د ملكذضك اضتطو    أمل اضقتيف لألدام اؼبتييط  ملاألو  د   لألدام اؼبتييط  اض لوكي  األو  د ضيشمد

 :1  ا ة سال ويم   أو  د ضألدام  مل لي  ف ف اضتغيت ةتا   وي   ظد يف
سال  اجمل ؿ اضتمقيم  يف اؼبسة   ي تم ه  اض  ملاضةيئي ت اضطتؽ اضتمقيم  لألدام اار  :لألداء التنظيمي البعد-1

 اؼب تم ة اضتمقيمي  اإلجتامات ف  ضي  تي س أة ة    لا ات  س  ات اؼبسة   ض ى اةوف ا ملسال أه اف    ربايمت أجد
 ذات اؼبتوت   لضمت بج ملضي  اضتمقيمي  لؽبي كد سي شتة   ات لمت اضاي س هذا أف إذل اإلش رة سع األدام  لا أثته  مل

اؼب  ات   ال انيج ث ت ف  ضي  س توى إذل يرد أف اؼبسة   عإسة ف أن  ا   ملهذا .ملاالتتر دا  االجتم  ي  اضطيي  
 :2س ال  ملاتبمال اضي   اضتمقم  .اضتمقيمي  لضئ  ضي  اؼبت لمت ذاؾ  ال ىبتل  ملاالتتر دا  االجتم  ي 

 ؛ملا تر ص هت اكتش ؼ اض  سلني ؼبواهي    -
 اؼب تف  ملاػبربة اؼبةت ي  سال اضت  رب اض  وا ؛ -
 اضتمقمي     األه اؼس تف  اض  سلني  لا ا ت ؼ س توايهت   -

 ا ت ؼ  لا اؼبسة   أفتاد  م  اضته  ربايمت س ى إذل ضألدام االجتم    اضي   اشت :لألداء االجتماعي البعد -0
 أف كوف يف اعب ن  هذا ملدملر أنبي  يت لامل  ؼبسة ت    األفتاد ملف م  لا سسشتا   ا ترب اض  سلني ره  ألف س توايهت  

 ملأنبلت االتتر دني اعب ن  ربايمت  لا اؼبسة   اتترتت إذا اضي ي  اؼب ى  لا ةلي    اتأثت ت  ضلمسة   اضةل  األدام
 دب ى اؼبسة   يتييط يف اضت يت جودة أف اضت يت أدوي ت يف س تملؼ هو فةم  اضيشتا   ؼبوارده  االجتم    اعب ن 
 يف اض  ب  االجتم    س تربة ضلُمم خ أنبي  عإ ط م اُمرح ضذا ؛ االجتم  ي  اضئ  ضي  سع االتتر دا  اضئ  ضي  ي ـز

    صتا  ت أزس ت دا د اؼبسة   االجتم  ي  اض  ت ت وطيي   صل  س ض  ضةد أني   اؼبسة  

                                                 
  331 ص:33اض  د   إفتااي  مش ؿ اتتر دايت األغواط ؾبل  ملد ة -"ةونلغ ز" شتك  د ض  دراة :العاملني أداء على التنظيمي التغيري أبعاد أثر ي اضئت ح   د ني مل  ملني ردي 1

2-catherinestenyei and joestenyel.  From cost to Performancemanagement.johnweiley and sons, New jersey,2003, p:23. 
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هو ت رة اض  سلني  لا زايدة ت راهت  لةتمتار  ضألدام األة ة ف اضي   أس ق  اضي دثني اتى :لألداء عريفادل البعد -3
مليطواته  ملي لم   ملنال    لا اؼب توى اضئتدني ه اؼ اؼبتجوة  سال   ؿ اغبروؿ  لا اؼب تف  سال اجد ربايمت األ

 :1ملاتبمال اضي   اؼب تيف  لا اض  ا  سال اض م صت  اض  سال ويم   ملاعبم    
 اضربا   اضشدري : ي ة  اؼب  رة يف يوهيح ملي ميمت رؤى اضئتد؛ -
 اضمم ذج اضذهمي : يت لمت لضتئةت اضي    ملاضق هتني ضل  سلني؛ -
     ة اض  سلني يف االضتزاـ اضوظيئ ؛وم م رؤى سشرتك : اار  هب  س -
 و  ي زاز اغبوار يف  ملي  اضت لي  اعبم    ملاضئتدني؛ اعبم   : اار اضت ل   -
  اآل تاالسر ر س تف   اؼبمقم  اؼب تف  يشمد اؼبمقم  كةد  مليريح أفاضمقم : اار  و  اضتئةت  -
 2:اضت ضي  األدام يرميئ ت ربت اض  وا األدام  أو  د يم رج يف اغبايا مل 

 اإلنت ج سثد اؼبمقم  يف جوهتا   ملي ت إقب ز يف ي    اض  ملاض لوكي ت األنشط  و  اار :مأداء ادلها 
  ملي ت يمئيذ يف سي شت غت أمل سي شت وشةد ا    أدام ملكد اؼبدزملف  ملجتد ملاػب س ت ضليب بع اؼبي شت
 األفتاد ربواد إد اث إذل اغب ج  إذل اض لوؾ أمل األدام هذا اشمد أف يبةال اإلدارا  اضوظ ب  يف فمث    اؼبمقم 
 ربئيزا  ج ود  ال  ي رة اض لوؾ هذا اةوف أف يبةال يم ف   كذضك جو إذل اضرتاع وواةط  اضمزاع د ض  سال
 احمل د اضوتت اضةئ مة  اإليا ف  األدام  كمي  يف اؼبتمثل  ضلا رة اضتالي ا  األو  د اؼب  ـ أدام ملوبوني  اؼب  ـ ألدام
 ؛ضإلقب ز

 سي شتة اير ؽب  ض  ـ ملذضك اض ملر    رج األدام أبو  د تيفقاض األدام أو  د اضي ض ا م :الظريف األداء 
 إذل اض ي ت  األدام اض راة ت و ض مليرم   ؿب دة دب  ـ يتييط ال اض  األدام جوان  ياي  ملإمب  لألدام 
 االنتم م اضش ؽ  اض مد (احمل دة اؼب  ـ أدام ي زاز شأهن  سال ألو  دا سال   دا األملذل اجملمو   يب   ؾبمو تني
  األفتاد وني اضتئ  د يي ت اض  األو  د سال   دا اضث ني  اجملمو   يب  ويمم   )اضتمقيمي  األه اؼ ياي  ضلممقم  

 ؛اآل تاال س    ةمل   ضت  ملفك
 ملا    اضوظيئي  ؼب  س  اضئتد أدام يف ملظيئ   م   ا ت ؿ امتج اض  اض لوكي ت يلك إذل اشت:ادلعاكس األداء 

 ةلوؾ لنت  ج اضئتد اي أ ديث   اض ليب لألدام يميسا اض لوكي ت اض مد أكثت مليتؾ االن ح ب يف اضتغي  ةلوؾ
  إنت جيت  ملالبئ ض أداب  يف اإليا ف مل  ـ  ذر دملفاضتغي   أمل اض مد سوا ي  اضتأ ت  ال سثد اض مد يف ةليب
 ؛االنتا ـ ملرملح ملاض م  االةتد اـ  ملةوم ملاض  ملاف  االكبتاؼ  :سثدت ةلوكي  اشمد ملت 

                                                 
1

  43 ص:3033 األردف  5  جتا ة اتتر د ملذب رة اض تب اض  دالتنظيمي األداءعلى  وأثرىاأبعاد ادلنظمة ادلتعلمة فتا  اضاواظبي  ملزايد اض متني  -
 اػبت ـو   أ تملد  ملالا  يف اضت  را  اضيموؾسال   لا  يم  دراة ،  معدل كمتغري الداخلية ادلنظمة األعمال: بيئة منظمات أداء يف التنظيمي السلوك دور، إوتاهي   ل   ي اغبمت- 2

 339-335 ص: 3030 غت سمشورة  اض لي   ض راة تا كلي  ضل لـو ملاضتةموضوجي  اض وداف أل م ؿ  ج س   إدارةا يف اضئل ئ  دكتوراه درج  ضميد سا س 
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 ال  اضم ج  اض مد  ستطلي ت يف اض تاع اضتغت ظد يف دبورا أكثت اؼبتةي  األدام أصيح:فاألداء ادلتكي 
 اضت ل   لا اضئتد ت رة ا تلـز اضذني اؼبمقم   د   ياليص اؽبيةل   إ  دة اإلن س ج  اضتةموضوجي   االوتة رات

 األدام ملاشت اؼب تح ث   ملاؼب  ـ اضوظ ب   لا اؼبم ف    لا ت درا ضيةوف اعب ا  اضوهع سع ملاضتةي  اض تاع
 ستطلي ت ؼبا ول  ملذضك ةلوك  يغيت  لا ملت ري  اضئتد كئ مة س ى  ال ا رب اضذني اض لوؾ ذضك" إذل اؼبتةي 
 اضتةي   لا اضا رة أو  د أه  إف اض راة ت ذكتت ملت  ث ت  إذلؿ د  سال اؼب تمت ملاالنتا ؿ اضيي   يف اضتغت
  اضت  سد اضثا يف  اضتةي  اض مد يف اإلج  د  لا اضتغل  االةتثم بي   اضقتملؼ سع اضت  سد  لا اضا رة يف يتمثد
 1.  ؽ وشةد اؼبش كد سع

 

 إدارة األداء:الرابع ادلطلب
 

د  يبػمال اؼبسة ػ  ملصػوؿ األفػتاد إذل اضمتػ بج اؼبوجػودة ملاؼب ػت  ف   هبػ   لي ػ  اضػتحة  يف أدام سواردهػ  
ملاػػت  ذضػػك سػػال  ػػ ؿ  مليػػ  إدارة األدام     ػػال اةػػتد اـ اؼبػػوارد األ ػػتى اؼب ػػ وؿاضيشػػتا   ل تيػػ ر اض مرػػت اضيشػػتني 

 2اض  يتةوف سال ؾبمو   سال اض م صت اؼبتة سل  ملاؼبتش وة   مليتمثد هذه اض م صت فيم  ال :
زبطػػيط األدام: اػػت  زبطػػيط األدام سػػال  ػػ ؿ رب اػػ  اض مػػد مليوصػػيئ  ملفاػػ  ضلترػػمي  اضتاػػ  اؼبم ةػػ  سػػال ج ػػ    -

   أ تى؛ملاضا رات مل  ت ت اؼبوارد اضيشتا  سال ج 
يشديص األدام: يتبمال  مليػ  يشػديص األدام إجػتامات اضةشػ  يف االكبتافػ ت اؼبوجػودة وػني األدام اؼبدطػط  -

ملاألدام اضئ لػػػ   ملسػػػ ى  طػػػورة هػػػذا االكبػػػتاؼ ملسػػػال ا اضيحػػػث  ػػػال سرػػػ دره ملأةػػػي و  ملرب اػػػ  اآلرار اضم ذبػػػ   مػػػ   
 ملاض    إذل إهب د اض يد ملاآلضي ت ضلتدلص سم ؛ 

ملا ػػػػ ؼ إذل تيػػػػ س أدام اضئػػػػتد ملسا رنتػػػػ  لألدام   ألدام: يبثػػػػد ياػػػػي  األدام  مليػػػػ  س مػػػػ  يف نقػػػػ ـ اإلدارةيايػػػػي  ا -
 اؼب ت  ؼ ملاغبة   لا س ى اضةئ مة ملاضئ  لي  يف اقب ز اؼب  ـ؛

اض  اػ  رب ني مليطوات األفتاد: ات  رب ني مليطػوات األدام سػال  ػ ؿ  ػ ج االكبتافػ ت يف األدام اضئ لػ    ملهمػ ؾ  -
سػػال اآلضيػػ ت اضػػ  ياػػـو وتح ػػني األدام  ملسػػال أنب ػػ : يطػػوات تػػ رات ملس ػػ رات األفػػتاد  إ ػػ دة يرػػمي  اض مػػد  إ ػػ دة 
اضتمقي  اإلدارني   اةتح اث يامي ت د اث   يطوات ثا ف  اؼبسة     يطوات أمب ط ملأةػ ضي  اضايػ دة  مليرػغت د ػ  

 )إ  دة اؽبيةل ( 
 3 جح  دبميزات   ا ة  أنب  :اضم األداممليت    ملي  إدارة  
 اؼ؛ هملهع أه اؼ ملاهح  ضلمسة   ملرب ا   ملي  صحيح  ضت تا  مليطوات ملتي س ملستاج   هذه األ -
 اض  سلني؛ األفتادية سد أه اؼ اؼبسة   اض  ات  مله    وواةط  اإلدارة اض لي  سع أه اؼ  -
 يطمح إذل ربايا ؛ ت ر أكرب سال اضوهوح وشأف أه اؼ اؼبسة   ملس  -

                                                 
1

  339ص:  مرجع سابق ،إوتاهي   ل  غبمت  ي ا -
  389-318  ص ص:3003  ، مرجع سابق ل  اض لم  – 3
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 ؛اضاي ةي  اإلجتاماتسثد اضتوافمت سع  األداماطلمت  لي  ثا ف   يطوات س  -
 ال ذضك سال يكي  أكرب  لا ادتي ج ت يطػوات  جإنش م نوع سال اغبوار اؼب تمت وني اإلدارة ملاؼبوظئني ملس  امت -

 األفتاد؛
 يطوات وي    مد ي ليمي  أكثت انئت د  ات  سال   ؽب  يا مي اغبلوؿ ملاألفة ر؛ -
  لا يطوات اضذات؛اضتش يع  -

ضل ػػػ سلني  ديػػػث  ملاأل ػػػت  ا ػػػود و بػػػ   ضلمسة ػػػ  ي رتهػػػ  اض  اػػػ  سػػػال اضرػػػ ولت األدام إدارةيطييػػػمت  أف إال
 أسػ يت  رض وني ستطلي ت اض مد ملستطلي ت اض  سد  فمال ستطلي ت اض مد اضرتكيز  لػا اضةميػ   اض ػت   مل اعبػودة  

 ةػػومايت لػػمت لض  سػػد اضيشػػتني  األدام إدارةمػػد أتػػد     كمػػ  وط  غستطليػػ ت اض  سػػد فرتكػػز  لػػا اض مػػد اؼبػػتاح  هػػ
 1ملاذب ه هت  ملرغي هت  فب  هب ل   ص ي  اضتطييمت   إدراك هتذني زبتل  أمل ربي   اض ستؤملة 

ملسػػال األنبيػػ  دبةػػ ف اضتمييػػز وػػني سئ ػػوس  إدارة األدام مليايػػي  األدام   فػػإدارة األدام ي مػػد  لػػا اضتأكػػ  سػػال أف 
لذبػػػ ه ربايػػػػمت أهػػػ اؼ اؼبسة ػػػ   أسػػػػ  يايػػػي  األدام ا ػػػ ؼ إذل سا رنػػػػ  أدام األفػػػتاد اضئ لػػػ  سػػػػع األدام األفػػػتاد ا ملػػػوف  

 2 اؼبم ةي  ضتح ني األدام  اؼبدطط ملازب ذ اإلجتامات اضترحيحي
 

 : تقييم أداء ادلورد البشريينالثا بحثادل
 

اؼبػوارد اضيشػتا   لػا صبيػع اؼب ػتوايت اضتمقيميػ  ي ترب  ملي  يايػي  األدام سػال اض مليػ ت اؽب سػ  ضػ  سب رةػ   إدارة 
ضلمسة ػػ  اوتػػ ام سػػال اإلدارة اض ليػػ  ملانت ػػ م لض ػػ سلني يف أت ػػ ـ ملدػػ ات اإلنتػػ ج  ملدػػ  وباػػمت اضتايػػي  األهػػ اؼ اؼبتجػػوة 
سمػػ   هبػػ  اضت  سػػد س ػػ  وشػػةد نقػػ س  ملدتيػػمت ملدبشػػ ركت  صبيػػع األ ػػتاؼ اضػػ  سػػال اؼبمةػػال أف ي ػػتئي  سػػال نت ب ػػ  كم  

  أف يواك   ملي  يايػي  األدام اضقػتملؼ ملاضتغػتات يف ؿبتػوى اض مػد ملأةػ ضي  أدابػ   ملاضتغػت يف  ر برػ  اؼب تفيػ   هب
 اؼب  را  ملاض واسد اضيي ي  اض  سال شأهن  اضتأثت  لا  يي   ملةلوؾ اض م ؿ 

 

 مفهوم تقييم األداء  :ادلطلب األول
 

أهنػػػػ  اةػػػػت ملت سػػػػال تيػػػػد اغببػػػػ رات اضا يبػػػػ  ك ضرػػػػيمي    اض ػػػػ سلنياشػػػػت اضتتيػػػػع اضتػػػػ رىب  ض مليػػػػ  يايػػػػي  األدام  
إذل اض رػت اغبػ اث  ديػث اهتمػت اغبتكػ  اإلداراػ  ضل ػ سلني هبػذه  اضتاف اال ملصػوالاضتملس ني   اضئت وني  ملدب رات اضي د 

أسػ  س رةػ  اض  تػ ت اإلن ػ ني  فةػ ف ؽبػ  اهتمػ ـ  ػ ص و مليػ  يايػي  األدام    اض ملي  كوةيل  إل  دة يرمي  اضوظ ب 
سػػػال  ػػػ ؿ ا تي رهػػػ  أبف اؼبػػػورد اضيشػػػتني إن ػػػ ان أملال ملفػػػتد   سػػػد رانيػػػ   ملد ػػػت إذل هػػػتملرة اؼبػػػزج وػػػني اؼب ػػػ ات اؼبوهػػػو ي   

 3ملاض لوكي   م  يايي  األدام؛
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ضلتت و  ملرب ني اؼبدتج ت اضتمقيمي   تاا  سة   ل تي ره اؼب األدام يفالةتد اـ  ملي  يايي  ملزادت اغب ج   
  ؿ فرتة اضثورة اضرم  ي   م س  زاد   د اؼبمقم ت اضيتملتتا ي   مل  دة س  ارييط اةتد اـ يايي  األدام   ؿ هذه 

ملركزت  لا       سال أ لا إذل أةئدلضاغباي  دب  تي  اؼب سملضني  ال ه   األدام  ديث مت يرمي  ثضي  اضتايي  
س  تي  اض  سلني ألداب   اضب ي  كوةيل  ضتحئيزه  د  وبااوا س توايت أدام أ لا  مل لا كبو فب ثد يطورت 
 ملي ت يايي  األدام ديث دلت اؼبة فأة ؿبد اض ا ب سال   ؿ اةتمي ط أة ضي  مل تابمت ج ا ة ه ف   رب ني 

 األدام 

 اـ اؼبرػػطلح اؼبم ةػػ  ضل الضػػ   لػػا س ػػل هػػذه اض مليػػ   كمػػ  صػػ د  هػػذا اضتطػػور اضتػػ رىب  يغػػتات يف اةػػتد 
فلا  ي  دت ي مي ت يايي  األدام اضوظيئ   في ػما أديػ ان تيػ س األدام  أمل ياػ ات األدام  ملأديػ ان اطلػمت  ليػ  ياػ ات 

 ألدام اضةئ ا  أمل يا ات اعب ارة  يف دني اطلمت  ليػ  اضػي ض ياتاػت اضةئ اػ   ملسػال انديػ  أ ػتى ي ػ دت ي ػ را  يايػي  ا
 ػػ  سػػال اضتاػػومي ملهػػو دا ػػد فيػػ   فػػ ؼباـو اوهػػح سػػ  يف أاضتايػػي   فألأ ػػ  سػػال ياػػومي األدام   األدامفمػػال انديػػ  اضلغػػ  يايػػي  

اض مػػد سػػال ناػػص ضيػػت  إكم ضػػ   ملتػػـو اضشػػ م دب ػػل شبػػال أمل أزاؿ اض ػػوج ف  لػػ  س ػػتايم   ملياػػ سوا اضشػػ م فيمػػ  ويػػم   أني 
إصػ ار اغبةػ  سػع يبػمني ذضػك  إذلاشػت ملسػال همػ  فػ ضتاومي  1 مليييمػت تيمتػ  ملاةػتونيم: ي ػ ؿ ملياـو اضشػ   ت رملا شبم 

سئ ػػػـو  أسػػػ اغبرػػػوؿ  لػػػا اؼب لوسػػػ ت دػػػوؿ ف  ضيػػػ  اض ػػػ سلني   األداميايػػػي   أسػػػ واػػػتار اػػػت  ازبػػػ ذه يف شػػػأف األدام احملػػػ د  
اال تيػػ ر  يي ػػ  اض ػػم  اؼبا ةػػ  أف  و ػػني  األ ػػذأمل اضتسػػوز سػػع  أرتػػ ـلةػػتد اـ  األداماضايػػ س ف ػػو اضت يػػت  لػػا س ػػتوى 

 2اضاي س أدملات ـلةتد ا  دا أمل ن يي  د   س توايت اضاي س ملذضك  مليتييي  أ مليرميئ  أك ف 
 :فت ي  مله مللضمقت إذل يلك اؼبرطلح ت فإف  ملي  يايي  األدام يتبمال  ملي ت  
 تي س األدام احملامت؛ -
 ملاضتاتات؛رب ا  س توى األدام اؼبم ز ملاطلمت  لي  اضتايي   -
 ي زاز نا ط اضاوة أمل س  عب  نا ط اضب   يف األدام -

 ضأله اؼ اؼبطلوو  ملربايا   إضي   اؼب م ة لضوظ ب  اض  سلني تي ـ س ى تي س اض  سلني أدام وتايي  اار مل  
 3األجت ملزايدة  اضرتتي فتص سال االةتئ دة  لا  هتملت ر  اض مد يف يا س   ملس ى   سم  

إذل اؼبسة     ؿ فرتة  داأفت ا تؼ  لا أن    اض ملي  اض  ات  سال   ؽب  رب ا  اؼب  نب ت اض  اا س    كم 
ديث يتبمال يايي  ضألدام اغب رل أمل اؼب ه  ضلئتد لضم ي  ؼب  الت أداب  )أداب  (  سال   ؿ ملذضك 4زسمي  س يم  ؛
 5هذه اض ملي :

 ؛ملهع مل إ  اد س  الت ضل مد -

                                                 
1

  388  ص:مرجع سابقف رملؽ  ي ة فلي  ملاض ي  دمحم  ي  اجملي     - 
 338  ص:مرجع سابقإوتاهي  دمحم ؿب ةم     - 2
  88:ص .2001 رة ھاضا   ملاضمشت ملاضتوزاع ضلطي    تي م  داروالعاملني؟ الشركات أداء تقيم كيفاتراوت ھز - 3
4

  389  ص:3003  األردف  دار اضئةت ملاضطي    ملاضتوزاع  اضطي   األملذل   إدارة ادلوارد البشريةس  ني ج ال زملال   -
   133:  ص3001ضتايض    ا  دار اؼبتاخ ؼبت  ؿ  ي ا أضب  ةي  يتصب دمحم إدارة ادلوارد البشريةدا لت ج رني   - 5
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 ؛ئ ل  تي ة  هبذه اؼب  التضاؼبوظ  ايايي  أدام  -
إهػػػ ف  يغذاػػ   ة ػػي  ضلموظػػ  هبػػ ؼ دػػث اضشػػدص  لػػا اضػػتدلص سػػال  يػػوب األدام أمل ؼبواصػػل  األدام فػػػوؽ  -

  اؼب  ؿ اؼبطلوب
كم   تؼ يايي  األدام  لا أن   تي س كئ مة أدام اض  سلني ملس ى س  نب هت  يف إقب ز األ م ؿ اؼبم    هب    

 1ةلوك   مليرتف هت  أثم م اض مد ؛ملكذا اغبة   لا 
ا مد ملامتج ملذضك  وا ر س  سة فأي  ملي  يا اتا  عب ود اؼبوظ  وشةد   دؿ  ضتةوف  األدام مل يايي            

 2 أدامههب  ضتح ا  كئ مة  أداب سا رن   أة ة  لالةتم د  لا  م صت ملس  الت ات   لا 
و  اضئتد ف     ؿ اض ملي  اإلنت جي  فح    ود ات  ى ااترت  لا س  أة    ملسئ ـو يايي  األدام ال

هتملرة س تف  كئ مة األدام اضئ ل  سا رن  لألدام اؼبتوتع  ملاضذني ات  رب ا ه  لا هوم اض  ا  سال اال تي رات ملاضشتملط 
 3اضئ لي  ملاضوات ي  ك ضوتت  اعبودة ملظتملؼ اض مد 

 ر بر   ذات اضرل    يف ؿبيط اض مد األفتادت  ملي  تي س ةلوكي  األدامملورئ  امشد ا ترب يايي  
  أبداب   لا دراا  سم ةي   أشد صمت شدص أمل ا ال  ت  وشةد سمتق  ملدملرني أ م ؽب ووظ بئ   ملنت بج 

 ات  ورئ  رظبي  ملغت رظبي   ف ضتايي  اضتظب  ااـو و  اؼبشتفوف يف ملتت س ني أمل ؿب د األداميايي   أف كم  
مليف أملت ت  إضي غ ضي  س  اةوف ورئ  دملرا   أس  اضتايي  غت اضتظب   فأن  ذضك اضتايي  اضذني ا  ه اضتؤة م ملتت اغب ج  

 4 اضتغذا  اض ة ي  إلغتاضاضتايي  غت اضتظب  ا تد ـ  أس   األدامضتايي   أة ة غت ؿب دة  ملاضتايي  اضتظب  ا  ؼ 
 5اضت ضي : اؼبب سني األة ةي األدام  يايي  سئ ـو اتبمال  مل لي 
 يف ملةلوك  ىببع أداؤه إذ  اضوظيئي  دي ي   واؿ اضيشتني اؼبوردي ـز  ملسمتقم  س تمتة  ملي  األدام يايي  -

 س تمت؛ وشةد ضلتايي  اض مد
 ملأثت ملاذب ه ي  اض  سد س تمت  ةلوؾ وشةد اتات  مل ا دظ شدص ملجود يتطل  األدام يايي   ملي  -

 ملةليم ؛ سوهو ي  اضتايي  ضيةوف اضتبي  اؼبي شت اةوف ملغ ضي  أداب    لا اضشدري   ر بر 
 اضئتد أدام ةيا س أة ة   إذ  لا رب ا  س  ات ملس  الت ملاهح  ملسئ وس  ملسوهو ي   األدام يايي اتطل   -

 اض مد؛ يف ملةلوك  كئ مي  س توى  لا اغبة  ا ملسال
 أاب  ا   ود فاط  اؼب تايل  مليطواته أداب   يممي  أمل اؼب ه  يف اض  سلني سوت  وي ف األدام يايي  الا   -

 ؛سع   عب  ضل مد  اض  سلني أدام يف اضب   نا ط رب ا 

                                                 
1

  58 ص: 3001   م ف  دار صئ م ضلمشت  ختصص يف نظم ادلعلومات اإلداريةإدارة ادلوارد البشرية،  ل  دمحم رلا    -
2

 388ص: مرجع سابق،ف رملؽ  ي ة فلي  ملاض ي  دمحم  ي  اجملي   -
3

  سذكتة سا س  ك زم سال ستطلي ت نيد ش  دة اؼب ج تت يف اض لـو االتتر دا   فتع إدارة معايري اإليزو وإدارة اجلودة الشاملةمكانة تسيري ادلوارد البشرية ضمن  ـ سوزاملني ة سي  -
  67  ص:  3004أ م ؿ  ج س   اعبزابت  غت سمشورة  

 185  ص:مرجع سابققب   ي  هللا اض زاملني مل ي س د ني جواد   - 4
  88 :  صسابق مرجعسلح    ة ي  إوتاهي  ؿبمود 5-
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  اضئرد اضماد اضوظيئي  ك ضرتتي   اض  سلني دب تايد يت لمت كثتة ملظيئي  تتارات األدام يايي  نت بج  لا ايل -
 ملاضت يني؛   اؼبة فآت

 ؛ملربليل   اض  سلني أدام س توايت وتص  األدام يايي  ا ت  -
 ادتم ؿ إذل نت بج اضتايي  ا تض ملهذا   اضشدر  ملاغبة  اضتأني  لا أة ة  وشةد األدام يايي  ا تم  -

 .تر  غت أمل تر  اضتحيز  ال هذا اةوف ملت  اؼباي   تيد سال ةليب أمل إهب يب زملجود ربي
األدام يشػت إذل يلػك اض مليػ  اإلداراػ  اضػ  دباتبػ ه  سال   ؿ اضت  را  اض  وا   يبةال اضاوؿ أف  ملي  يايي   

ي ػػتطيع اؼبسة ػػ  تيػػ س سػػ ى إقبػػ ز اض  سػػد ض ملػػ  سا رنػػ  دبػػ  هػػو س ػػت  ؼ سػػال تيػػد اؼبسة ػػ   ػػ ؿ فػػرتة زسميػػ  س يمػػ   
وػني  ملهو ملةيل  ضلةش  نا ط اضاوة ملاضب   ض ى اض  سد  مللضتػ رل فػإف يايػي  األدام هػو ملةػيل  ؼب تفػ  اض  تػ  اضا بمػ 

 اض  سد ملس ى إقب ز س  س  
 أىداف عملية تقييم األداءو  ةالثاين: أمهي ادلطلب

  اضةل  ضألفتاد األدامي مد  لا يوفت اؼب لوس ت دوؿ  اؽب س  اض  اإلدارا دام سال اض ي ة ت ي ترب  ملي  يايي  األ
 كد يي نياضئ ل  مليرحيح   ضألدام  ضذضك  األدامنا ط اضاوة ملاضب   ملاالكبتاف ت اؼبوجودة يف   سال   ؿ كش

 ي تائ    لا اض  سلني ا     أف يبةال األدام يايي  فمق ـ اض  سلني  أدام يايي  ض ملي  تروى أنبي  ياتاي  اؼبمقم ت
 اؼبايوض  غت اض لوؾ نواد   لا اضت تؼ ملأاب  اؼب تايد  يف ضت في   اضئتص  ؽب  في ط  أداب   يف اضارور ومواد 
 ادرتاـ  لا ا     أن  إذل إه ف   ذبمي    د اض مد مللضت رل  اإلدارة نقت ملج   سال اض  سلني كئ مة سال يالد ملاض 
 ملتوا   ومق ـ اضتزاس  أكثت هب ل  ةوؼ مليرتف ي  ةلوك  ااي  سال هم ؾ أبف اضشدص ش ور فأل ملتوا  ه اض مد نق ـ
اش ت اضئتد أف نش    سوهع يايي  سال تيد ت دي   ملأف نت بج هذا ف م س   فب  هب ل  أكثت س سملضي  1 اؼبوهو   اض مد

 2؛اضتايي  ارتي   م   تتارات ه س  فإن  ايذؿ تر ر ج  ه يف اض مد
 رب ا مل  اؼبوظئني عبميع اض  دض  ؼب  سل اسال   ؿ  رفع اضتملح اؼب موا  ضل  سلني كم  أف اضتايي  اضئ  ؿ ا مد  لا

  مرتا ةيةوف اب أ  ملهذا أ لا ملظيئي  ستاكز إذل ضرتتيت   سب ي ا اؼب  وضني أس ـ اضرورة يف ململه    اؼبتميزاال األفتاد
  مهنإ أمل ي واب  أمل يتتيت  سب  اض  اضاتارات دوؿ اؼبوظئني أد  يقل  د ض  يف اؼبمقم  سوت  ة س  ياي  يف ه س 

  عب  نا ط ؼب  ؼ اف ج  ه  سوهع يا ات ملاهتم ـ إدارة اؼبمقم  أب ه اش ت اضتايي  اض  دؿ  إفكم    3   ست 
اضب    ف ضتايي  اؼبوهو   ألدام اض  سلني ةيدلمت ض ا   اضثا  يف سشتفي   ملت دهت  فب  هب ل   ا ملوف وتملح س موا  

   ضي ؛
 4:ه ملض د أوتز  فاط  ود ربامت اض  ا  سال اضئواب  ضلمسة   ملاؼب اتاال  يايي  أدام  لا اض  سلني   أنبي ياترت  ملال
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  301 ص: 2002 اغب اث األردف  اضةت ب    دلاسرتاتيجي البشرية: مدخل ادلوارد إدارة ص حل  دتدوش مل  دؿ اض  دل ة ي  سسا  -
  35ص:  3033ضلمشت ملاضتوزاع   م ف  أة س   دار األفراد أداءاجتاىات التدريب وتقييم  م ر وال  ي ا   -2
  301: صسابق مرجع ص حل دتدوش مل  دؿ اض  دل ة ي  سسا  -3
  30  ص: سابق مرجع م ر وال  ي ا   -4
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ديػػث أف يايػػي  األدام هب ػػد سػػال اضايػػ دة اض ليػػ  تػػ درة  لػػا ستاتيػػ  مليايػػي  ج ػػود اؼبشػػتفني  اضتؤةػػ م:اضتت وػػ   لػػا  -
 ملت راهت  اإلشتافي  ملاضتوجي ي  سال   ؿ يا رات اضةئ مة اؼبتفو   سال تيل  ؛ 

اةػػتمتار اضتت وػػ  ملاإلشػػتاؼ  فتايػػي  األدام اتطلػػ  س دقػػ  اض ػػ سلني لةػػتمتار سػػال تيػػد اؼبشػػتفني ضيةػػوف اغبةػػ   -
 سوهو ي  ملةليم   لا أداب    

  تػػ ت اض مػػد ملاضػػتوط وػػني اؼبسة ػػ   اضئ ػػ ؿ وتح ػػني األدامرب ػػني اضيي ػػ  االجتم  يػػ  ضل مػػد: ا ػػمح يايػػي   -
ي ػ د شػة ملى اض ػ سلني ذبػ ه  اي ػ  ادتمػ ؿاضذني  األ  ت سم خ س ب  سال اضثا  ملاضت  سد  إهب دسال   ؿ  مل  سلي  
 1اؼبمقم  
ديث ي     إدارة اؼبوارد اضيشتا  يف اؼبمقم ت يئ يد ملظ ب   ملي  هتملرا  ملؿبورا  يف  األدام يايي ف أكم  

 اضذاال مت ا تي ره  ملرب ا  س توايهت  اض لمي  ملاضئمي  ملس ى األفتاد لا اضت تؼ  لا س توى  األدام يايي  نت بج
 األدام يايي  جي ترب نت باض مد  ملهذا ا      لا اغبة  يف س ى قب ح  ملي  اال تي ر ملاضت يني  ضذضك  ان س ج   يف

 ملةيل  سبثد كم  ملت راي   كئ مي  سع ات مـ اضذني اض مد يف ملي ييم  اضئتد ا تي ر ة س  س ى  لا ضلحة  ه س    س ي را  
 أداي  س ى اض  سلني أدام اةش  يايي  كم 2؛ملت راهت  يت مـ أ تى ضوظيئ  االنتا ؿ إذل حب ج  ه  اضذاال ؼب تف  ف  ض 
 ملت راي  سسه ي   ال ضلةش  سوهو ي    ساي ة    ا ترب اضئتد أدام يايي  ألف األ لا اضوظ ب  ضشغد ضلرتتي  فتد كد

ي      ملي  اضتايي  يف رب ا  االدتي ج ت ذضك  إذللإله ف   ؛اغب رل  مل  سال أ لا سمر  ضشغد ملإسة ني ي 
  اضت رايي  ضل  سلني  ديث ي  ه  يف رب ا  سوا ال اضب    م  اض  سد  سال ديث اضا رات ملاؼب  رات اضئمي  ملاإلدارا 

  األفتاد لؼب  رات ملاؼب  رؼ اض زس  ضذضك  هذا اوج  اضرباسج اضت رايي  ضل مد  لا ي يف هذا اضب    ال  تامت يزملا مل 
لإله ف  إذل أف  ملي  يايي  األدام يئ ح اجمل ؿ ضتايي  اضرباسج  كم  يةش   ال ت ري   لا اضتأتل  يف وي    مل 

اضت رايي  سال أجد اضوتوؼ  لا س ى ف  ضيت   ملرب ا  اضثغتات ملسال ا إ  دة يمقيم   دب  اتوافمت سع ادتي ج ت 
 3اؼبمقم  
 زبطيط هذه  ملي  يف ي    ه  اضيشتا  اؼبوارد إلدارة سئي ة س لوس تيا ـ  األدام يايي  نت بج أف كم  
 سسشت ضوظيئ  ف ذا   اؼبوارد اضيشتا كئ مة يف   رل س توى ملجود إذل يشت األدام يايي  نت بجك نت   إذاديث ؛اؼبوارد

   ـ ادتم ضي  إذل اشت ملهذا  اؼب توى هذا اريئ ع نتي   أتد زسال يف ةيمئذ اؼب تايل  د  م اض م أبف اضتدطيط
يشت  األدام يايي  نت بجك نت   إذا أس  .اض مد   م يف احملتمل  اؼب تايلي  اضزايدة ضتغطي  س تاي    وشتا  اغب ج  ؼبوارد

 يف ا    فب  اؼبمقم     رج سال ج ا ة وشتا  دبواردي واب   ب ململجو   م   االةتغم م ةيت  اضةئ مة ه ئ م سال  أهن
 4 اؼبوارد زبطيط  ملي  ملصل  جوهت يبثد ملهذا  كم  ملنو   اضيشتا  اؼبوارد سال اؼب تايلي  اؼبمقم  د ج  يا ات

                                                 
  338  ص:مرجع سابقسرطئا اوة  ك يف   -1
  194 : ص 2003 ضلمشت  م ف  اضرئ م  داراألفراد إدارة ،زملال  د ال س  ني -2
  315-318ص ص  3004دار د س  ضلمشت ملاضتوزاع  م ف    عرض وحتليل:إدارة ادلوارد البشرية   دمحم ف حل ص حل-3
 376 : صسابق ،مرجع ايل  ملصئ   مت -4
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  ا  سال األه اؼ  ملاض  يبةال درته  يف ضل   رباياأنبيت   سال   ؿ   ملي  يايي  األدام يق تكم   
 :س ال 
 األىداف اإلسرتاتيجية -1

 مليػػ  يايػي  األدام إذل ربايػػمت اض  اػ  سػػال األهػػ اؼ اضتمقيميػ  اؼبت لاػػ  ومشػ   ت اض ػػ سلني مل ر برػػ   هتػ ؼ  
اؼبم ةي  ضتمئيذ إةرتايي ي  اؼبسة    ملضذضك ال و  أف اةوف نق ـ يايي  األدام ستان ملا ػت ي  ألني يغيػت يف إةػرتايي ي  

 1زس  ضألدام اإلةرتايي  ؛اؼبسة    ملذضك وتغيت سةواني  ملاض لوكي ت ملاػبر بص اض 
 األىداف اإلدارية -0

ي ػػػػتد ـ نتػػػػ بج يايػػػػي  األدام يف ازبػػػػ ذ اض  اػػػػ  سػػػػال اضاػػػػتارات اإلداراػػػػ   سثػػػػد زايرة األجػػػػور ملاضتملايػػػػ   إ ػػػػ دة 
 2االةتد اـ  اضماد  اضرتتي  ملاالةتغم م؛

 األىداف التطويرية -3
رب اػ  االدتي جػ ت اضت راييػ  ملاضتطواتاػ  اضػ  يتم ةػ  ا     رب ا  ناػ ط اضبػ   ضػ ى اض ػ سلني يف أداب ػ    لػا 

3سع أه اؼ اؼبطلوو  
  

 معايري تقييم األداءادلطلب الثالث:
 

اارػػػ  لؼب يػػػ ر اض رجػػػ  اؼبطلووػػػ  اقب زهػػػ  يف اضشػػػ م أمل اؼب ػػػتوى اؼبطلػػػوب اقبػػػ زه مليايػػػي  أدام أني فػػػتد اػػػت  ملفػػػمت 
 4يرمي  هذه اؼب  ات إذل س ال :ؾبمو   سال اؼب  ات زبتل  سال سسة   إذل أ تى  مليبةال 

: اار  هب  اؼبزااي اضشدري  اإلهب وي  اض  هبػ  أف اتحلػا هبػ  اضئػتد أثمػ م أدام معايري تصف اخلصائص الشخصية -1
  مل  ملسال ويم  : األس ن   اإل  ص  اضوالم  االنتم م  اخل 

اتر  هب  اضشدص ذاي  سم  : س ى درج   يت لمت هذه اؼب  ات لضرئ ت ملاؼبميزات اض  معايري تصف السلوك: -2
ي  ملف اضئتد سع اإلدارة ملاضزس م  رملح اؼب سملضي  ملس ى ا تم ده  لا ذاي   االنبي ط ملدملاـ اض مد  اضا رات اضشدري   

 يف يتوفت أف هب  اض  ملاؼبميزات اضرئ ت مليشمد  ملاضتغي  يف اضتا ـ ملاضتطوات  اإلشتاؼ ملاضتمقي  لضم ي  ضلتؤة م
 ض ى اضة في  اؼب مي  اؼب لوس ت يوفت  س  س  أدام يف اض  سد س  رة : مله  اضوظ ب  وني ضلئتملت ت  يا  ملزبتل  اض  سد
 مل و  س  االهتم ـ  و  ملاالضتزاـ اض مد ملأة ضي  ملنق  ضتوجي  ت اض  سد إدراؾ  مليطواته   هتضزايد ملاةت  اده اض  سد
 يف ملاالهب وي  اؼبي دأة  ملاػبتملج اض  وؿ دبوا ي  ملاالضتزاـ االنبي ط. ملأدملات س  ات سال األدام يف ا تد ـ س  كئ مة
 كم  األدام سال رب ال أف  هنشأ سال ج ا ة ملاترتاد ت أفة ر يف ملاضتئةت اض  دا  ملغت اض  دا  اؼبوات  صبيع يف األدام
 اآلرام دبدتل  ملاإلدالم ملاالدرتاـ اضت  ملف ديث سال ملاض م م ملاؼبتؤملةني ملاضتؤة م اضزس م سع اضت  سد  تاا   ملنو  
  تملازب ذ اضاتارا اؼبشة ت ربليد  لا  هتملت ر  اضتؤة م ض ى ملاضاي دا  االير ضي  اؼب  رات  ملإدراك   ضتوجي  تا ملتيوؿ

                                                 
1

  319  ص   مرجع سابقة يل  دمحم  ي س   - 
2

  338  ص:3000  وتملت  اؼبسة   اعب س ي  ضل راة ت ملضلمشت ملاضتوزاع  اضطي   اضث ني   إدارة ادلوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميك سد وتوت    – 
3

   338  ص: ورجع نفسادل– 
4

  430  ص:مرجع سابق،  مت ملصئ   ايل  - 
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 ضقتملؼ د  أمل س يم  س  رات ضماص أمل ملاإلنب ؿ االنبي ط ض  ـ رجو    ملس ى اض مد أثم م اؼبتيةي  اضئمي  األ ط م
 .اضئتد إرادة  ال   رج 

يوهػح س ػ ات اضمتػ بج سػ  اػتاد رباياػ  سػال تيػد اضئػتد  ملاػت  تي ةػ  سػال ديػث اضةػ   اعبػودة   معايري تصف النتائج: -3
هتػػػت   وةيئيػػػ  ربايػػػمت اضمتػػػ بج  ملضةم ػػػ  ال  يم ةػػػ  كػػػد اؼبسة ػػػ ت اضػػػ  الملهػػػذه اؼب ػػػ الت   اضتةلئػػػ   اضػػػزسال  اض  بػػػ ؛

فبػػ  هػػ    ملي ػػتد ـ  لػػا نطػػ ؽ ملاةػػع  لػػا س ػػتوى فػػتؽ اض مػػد ملاضودػػ ات اضتمقيميػػ  أكثػػت األ مػػ ؿيتم ةػػ  سػػع كػػد 
 :1 لا س توى تي س أدام اضئتد سمئتدا   ملأه  هذه اؼب  ات س ال 

 ؛األدامذل د   االقب ز اغب رل سا رن  لالقب ز اؼبتوتع يف ستدل  زبطيط إاضةمي : يشت اؼب  ات  -
 ؛اض  ت  وني اضةمي  ملاضمو ي  إذل إه ف جودة اض مد اؼبم ز سا رن  سع اضمو ي  اؼبتغوو   إذل شتاضمو ي :ياؼب  ات  -
 ؛ملسبثد سا ار اضوتت اضذني هب  أف ات    ض  إقب ز اض مد: اؼب  ات اضزسمي  -
  ات  إقب ز اض مد في  أفس  ات اضتةلئ : ملسبثد سا ار اضوتت اضذني هب   -
 :األدامملاعب ملؿ اضت رل ايني أه  اؼب  ات  اؼب تد س  يف تي س   

 أه  اؼب  ات  اؼب تد س  يف تي س األدام-01-اعب ملؿ رت 
 منهج السمات الشخصية منهج السلوك الوظيفي منهج انتج األداء ادلناىج  

 اض  سد  ال غته يف  مل  س  اتر  و  س  ائ ل  اض  سد يف  مل  س  ام زه اض  سد يف  مل  معايري التقييم
 

 عناصر التقييم
 *  كمي  اإلنت ج اضئ ل  
 *  جودة اإلنت ج اضئ ل 
 *  س ة اإلنت ج اضئ ل 

 *  يةلئ  اإلنت ج اضئ ل    

 * االنبي ط يف اض مد
 * اؼبواظي   لا اض مد
 * اض  ت ت يف اض مد

 * اضت  ملف يف اض مد    

 *  االوتة ر
 *  اإلتم ع
 *  اإلدراؾ

 اؼبي درة    * 

 
 معدالت التقييم

 * اؼبا دات اضةمي  احمل دة 
 *اؼبا دات اضمو ي  احمل دة
 * اضئرتات اضزسمي  اؼب يم  

 *تيم  اضتة ضي  اؼب موح هب 

 *  درج  االنبي ط
 *  درج  اؼبواظي  
 *  درج  اض  ت ت
 *  درج  اضت  ملف

 *  اضا رة  لا االوتة ر
 *  اضا رة  لا اإلتم ع

 اضا رة  لا اإلدراؾ*  
 *  اضا رة  لا اؼبي درة 

 س توى إقب ز اضتجد اضوةط التقديرات
 

 اضا رة اؼبتوةط  اضواج  يوفته  يف اض  سد اض رج  اضوةطا ضتا ات اض لوؾ

دكتػوراة يف  لػـو  أ تملدػ   للكهلرابء والغلازدراسلة حاللة ادلؤسسلة اجلزائريلة : يف ادلؤسسلات العموميلة األداءتقيليم  متفعيلل نظلااؼبر ر: نور اض اال شمويف  
  98 ج س   اعبزابت ص:3008اضت يت  غت سمشورة 

اي س األدام ال ىبتج  ال كون   ملي  يا ات شدر  مل لم  ضألد اث ملاؼب  الت اؼب تايػلي   ضملهع س  ات مل 
ضذضك ا ترب سال      ـ اضتأك  إال أف اضتئ ملت يف درج ت اضتدمني مل اضتا ات وني األفتاد ابػئ   لا اؼب  ات صئ 

ملسال أجد اضتوصد ضوهع س  ات ضاي س األدام  اضر وو  يط ومت األدام اضئ ل  سع س  ات تي س األدام احمل دة س يمت 
 2: يةوف سايوض  أمل جي ة  هب  االةرتش د دب مو   سال اضشػتملط ملاال تي رات أنب  

                                                 
 385  ص:3034 األردف دار د س  ادلوارد البشرية إدارةد ني دتمي   - 1
  333-330:ص  صمرجع سابق، نور اض اال شمويف - 2
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يةوف ؿبلي :   ـ اال تم د  لا س  ات تي س سال   رج اؼبسة    ود هب  أف زبتج اؼب  ات سال دا د  أف -
 ؛اؼبسة   ضت ة  اضقتملؼ اػب ص  ملاحمليط  هب  مل كذضك اؼب و  ت اػب ص  هب 

ت اإلدارا  إف  ملي  إ  اد ملرب ا  اؼب  ات هب  أف يت  دبش رك  ف  ض  سال  تؼ س ق  اؼب تواي لإلصب ع:يت   أف -
 ؛مل اعب  ت اؼب مي  سال أهد اػبػربة د  ا  د يايل   مل االضػتزاـ هب  مل ف م    م  يطيػيا   ف م  سود ا

اميغ  االوت  د  ال اضتا ات اعبزايف مل اضتحيز أبف يةوف اؼب  ات سوهو ي  ياي  ظب ت مل  سوهو ي :يةوف  أف -
  أة ضي   لمي  يف يا ات اضقواهت كطتاا  االذب ه اض  ـ سواصئ ت ملةلوؾ اض  سد ملضي  اض  سد ذايػ   ل تم ده

 ؛ضلواتع اضئ ل  سال   ؿ اض  ةد اضزسمي 
دب ل اضرتكيز  لا اؼب  اػت اضةمي  ضت  يد  ملي  اضاػي س ملرب ا  س توى األدام و رج  أكثت   ملي :يةوف  أف -
 ؛دتػ 
   لا اعبوان  األة ةي  ضلوظيئ  اض  ااي  أدام هب  أف يةوف اؼب  ات ستيةزة أة ة و ت :يةوف س ربة  أف -

أني أف يةوف  ملدتػ  اض  سد في    دملف اضت تض ضأل م ؿ اعب نيػي  ملاالضتزاـ لأله اؼ ملاضرباسج اؼبتةوس  ووهوح 
 ؛اؼب  ات سترل  ملي رب و تػ   ال األه اؼ اغباياي  ضلمسة  

  ا  د إسة ني  اةتد اس  سال  تؼ اؼبشتؼ اؼبةل  أف يةوف ملاهح  : كلم  ك ف اؼب ي ر اتميز ولغ  ملاهح  -
لضتايػي    مليبةم  سال إظ  ر درج  اضتمييز وني أدام اض م ؿ مل إوتاز اال ت ف ت يف س توايت األدام اؼبدتلئ  س م   

 ك نت و يط    نقتا ؼب  اتميز و  اؼب ي ر سال درج  اغب  ةي  مل اض تػ  اؼبميزة  
سػ ى س ني ضلم ي ر  حبيث اةوف هم ؾ ن ي  س مود ت   يتا   إسة ني  يةيي  أف يةوف ستن  : دب ل ملجود  -

 ؛اؼب  ات وني اضئرتة ملاأل تى تر  يتشي ه  ملفمت اؼبوات  اض  يتطلي    ملي  االكبتاؼ  ال اؼب  ات و رج ت س يم  
أف يةوف س بم  : اميغ   لا اؼب  ات أف ي ذ يف اال تي ر ت رات اض  سد ملاؼب  ـ اؼبوكل  ض  ملاض  يبةال أف   -

 ؛ام زه  مل ضي  اؼب  ـ اض  ال يبةال ض  اض يطتة  لي   ملاضتحة  في  
 1إه ف  إذل ذضك ال و  أف يتوفت يف اؼب  ات اضشتملط اضت ضي : 
ئػػػتد  لػػػا نئػػػ  اضتاػػ اتات  مػػػ س  اةػػػوف أداؤه راوتػػ   أسػػػ   مػػػ س  اةػػػوف أداؤه اضثيػػ ت: اارػػػ  لضثيػػػ ت درػػوؿ اض -

 ـبتلئ  فإف نت بج اضاي س يةوف ستئ ملي ؛ 
 هػػػتملرة اؼبايػػػ س ورػػػ ؽ ملاارػػػ  اضرػػػ ؽ: هبػػػ  أف ا ػػػرب اؼب يػػػ ر  ػػػال األسػػػور اضػػػ  اتطلي ػػػ  األدام اضةػػػ م ض مػػػد؛-

 يف اض ا لػػ  اض واسػػد أف أني  اضئػتد ملأدام عإنت جيػػ  ملذات صػل  اضوظيئػػ  خبرػػ بص يت لػمت ساػػ اي   لػا اضتايػػي  ا تمػ د
 األجػػػزام  سيػػػتدبػػػ ى  إذا اؼبايػػػ س صػػػ ؽ ملاتحػػػ د اض مػػػد  أدام اضػػػ  اتطلي ػػػ  اػبرػػػ بص  ػػػال ي ػػػرب أف هبػػػ  اؼبايػػػ س
 ؛ت  وئ  لي ملاؼبت لا  ضلوظيئ  اؼبةون  اؽب س 
 هػػو ف ؼبايػػ س اعبيػػ  ضػػألدام  اؼبدتلئػػ  اؼب ػػتوايت وػػني اضتئتتػػ   لػػا ت ريػػ  هػػو همػػ  اؼبايػػ س وتمييػػز اؼبارػػوداضتمييز: -

 اضػ رج ت دتػ   لػا اضتمييػز يتوتػ   لػا ملاضاػ رة األفػتاد أدام وػني هػ يل  ك نت س م  اضئتملؽ يا ات سال يبةال اضذني
                                                 

  55  ص:مرجع سابق ل  دمحم رلو     - 1
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 في ػػ  يتاػػ رب اضػػ  اغبػػ الت يف يتبػػح ملأنبيػػ  اضتمييػػز أابػػ   اؼبايػػ س صػػ ؽ  لػػا يتوتػػ  كمػػ  اؼبايػػ س وبتوا ػػ  اضػػ 
 1. هتملكئ ما األفتاد ت رات

: هبػػ  أف اةػػوف اؼب يػػ ر سايػػوؿ سػػال  ػػتؼ األفػػتاد  ملاؼب يػػ ر اؼبايػػوؿ هػػو ذضػػك اؼب يػػ ر اضػػذني ا ةػػ  األدام اضايػػوؿ -
 اضئتدني ضألفتاد؛

 2االةتد اـ: ا   وذضك ملهوح اؼباي س ملإسة ني  اةتد س  سال تيد اضتؤة م يف اض مد؛ ة وض  -
ا تمػػػػ  اضتاػػػػومي  لػػػػا ملج ػػػػ ت اضمقػػػػت  ملالنتػػػػ بج اضتاػػػػومي لض واسػػػػد اضذاييػػػػ    يتػػػػأثتال  أف: ملاارػػػػ  هبػػػػ  اؼبوهػػػػو ي  -

 ؛اضشدري  ك ضت     ملاحمل لة
 سػػػ هو وشػػأف ضل ػػػ سلني ؿبػػ دة مليوجي ػػ ت إرشػػػ دات اؼب ػػتد ـ اؼبايػػػ س فيػػ  اػػوفت اضػػػذني اؼبػػ ى وػػػ  ملاارػػ :اضتح اػػ 
  اضتوت  ت هذه ربايمت يبةم   ملكي  سم   ستوتع

 
 

 عملية تقييم األداءمراحل ادلطلب الرابع:
 

 

 يتبمال اؼبتادد اضت ضي  :هو ـبطط ؽب   هب  أف  ملفا  ؼب  د  يت   ملي  يايي  األدام
 أف أملؿ  طػػػوة سػػػال  طػػػوات يايػػػي  األدام هػػ  رب اػػػ  س ػػػ ات األدام  ملزبتلػػػ  هػػػذه اؼب ػػػ ات :رب اػػ  س ػػػ ات األدام -

اضرتكيػػز  لػا اؼب ػ ات اضةميػ   ململظػ ب  يرتكػز  لػا اؼب ػػ ات ل ػت ؼ سواصػئ ت اضوظػ ب   إذ أف همػ ؾ ملظػ ب  يتطلػ  
    3اضذايي  )اض لوكي  ملاضشدري (  ملهب ؼ وم م س  ات ضألدام ضةد ملظيئ  ال و  سال  ملي  ربليد اض مد

 إو غ هذه اؼب  ات ملاضتوت  ت إذل اؼبتؤملةني د  اتمةموا سال ف م   وشةد صحيح   -
ديث ات  تي س األدام اضئ لػ  سػال  ػ ؿ صبػع اؼب لوسػ ت اضػ  اػت  اغبرػوؿ  لي ػ  سػال تي س األدام اضئ ل  ضلئتد   -

 اؼبر در اضت ضي :
  س دق  األفتاد اض  سلني ملست و ت  ؛ 
 اضتا رات اإلدر بي ؛ 
 اضتا رات اضشئوا  اؼبةتوو ؛ 
 دام اؼب ي رني؛سا رن  اإلقب ز اضئ ل  سع اؼب ي رني  ملذضك وتح ا  االكبتاف ت وني األدام اضئ ل  ملاأل -
سم تش  نت بج  ملي  اضتايػي  سػع اؼبتؤملةػني دػ  اػت  اضتايػي  ورػئ  سوهػو ي  سػال ج ػ   ملاضيحػث  ػال اغبلػوؿ اضػ   -

 ؛سال شأهن  أف يرحح االكبتاف ت وني األدام اضئ ل  ملاؼبتوتع
 أداب  يف ملدرج  يا س  داا   اض  ملاضمت بج أداب  دب توى اض  سد ي تا   ملي  يف مليتمثد: اض ة ي  اضتغذا  -

 4:ض مل  اؼب تايل  أداب  كيئي  يف يئي   هنأل هتملرا  اض ة ي  اضتغذا  ملي ترب ض مل 
                                                 

 41 1: ص3003 سابقمرجع اؼبتة   دمحم اض اال صب ؿ -1
  344 ص:مرجع سابق  ض   ي  اضتدي  اؽبي    -2
  343  ص:مرجع سابقة يل  دمحم  ي س   - 3

 304:صة ومت   ستجعي اؽب اضتدي   ي    ض  3 -
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 ؛االةتغم م أمل األدام مليطوات ملاضت يني ملاضماد لضرتتي  ملاؼبت لا  :اإلدارا  اضاتارات ازب ذ-
 ملاضا رات اؼب  رات  لا اضت تؼ   ؿ سال اضتطواتا  ملهع اػبطط ات  ديث :األدام يطوات  طط ملهع-

ام ة   فب  مليطواته  ي زازه  ؿب ملض  أمل األ م ؿ إقب ز يف سم   ملاالةتئ دة اض  سد اضئتد اض  وبمل   ملاضاي  ملاؼب  رؼ
 ؛اضشةد اضت رل اوهح ثضي   ملي  يايي  األداممل   ستميز أدام ربايمت  لا
 .آلية عملية تقييم األداء-20الشكل 

 
  384ص   مرجع سابق مت ملصئ   ايل   اؼبر ر:

  
ضلمسة ػػ  ملاؼبػػورد  األهػػ اؼي مػػد  لػػا ربايػػمت صبلػػ  سػػال  األدامف  مليػػ  يايػػي  أ ػػ ه  أاتبػػح سػػال  ػػ ؿ اضشػػةد  

األدام ملدػ  اػت  ربايػمت ذضػك الوػ  سػال أف يػت  هػذه اض مليػ  ملفاػ  ػبطػوات س يمػ   اػت  في ػ  ملهػع نقػ ـ ضلتايػي    اضيشتني
 لػا اؼباييمػني مليػ روي    ملسػال ا اػت   تهػ    اؼب ػتد س سال   ؿ رب اػ  اعبوانػ  اضػ  ةػيت  ياييم ػ  ملكػذضك اؼب ػ ات 

  ملسال   ؿ نت بج اؼبا رنػ  اػت  رب اػ  ناػ ط و    ملي  اضتايي  اؼب ت  ؼ األداماضذاال ااوسوف دبا رنت   دب توى    لي  
  مل مليػ  ك ضتػ را  سػث   يػت   مليػ  اضترػحيح ت ا اضتغذا  اض ة ي  ملسالاضاوة ملاضب   اض   لا أة ة   يت   ملي  
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هػػ اؼ اؼبتجػػوة تحاػػمت األدل ي إذا دام ربااػػت أهػػ اؼ اؼبسة ػػ   أسػػ رب ػال األ فػػإذا اضتايػي  ال ياػػ  همػػ  وػػد هػػ  س ػػتمتة 
  االةتغم م أمل  ضمادكس يم    إجتامات ملي  اضتايي  ات  ازب ذ سال 

 
 

 األداء : طرق تقيمادلبحث الثالث
 

 

 تاا  يايي  األدام األداة اض  ا تد س   اؼباي  يف  ملي  يا ات كئ مة اض  سلني ملاضةيئي  اض  ات  هب  يايي   ي ترب        
يبأل وم م  لا  ل  إدارة اؼبوارد اضيشتا   ود هو أداة يشديري  ي تد ـ  لا أة س   أداب    مله  ضي ت مبوذج

وب د  ملهوأمل اضتوت  أمل االةتمتار يف اضاي ـ أب ي م اضوظيئ    ماضذايت  ملذضك ضي  س يمت ضت  يد اضت را  ملاضت رب
ات  يايي  أدام اؼبوارد اضيشتا  ملفمت  تؽ   ا ة  مل  1س  اميغ  ستا  ي  ضتحايمت اضمت بج اؼبتجوة  ملاؼبتؤملسضةد سال اضتبي  

 وهو ي  سم   س  ا تم   لا اؼب  ات اضذايي   ملسم   س  ا تم   لا اؼب  ات اؼب
 

 الطرق ادلوضوعيةادلطلب األول:
 

س طيػػػػ ت كميػػػػ   سػػػػال أسثلت ػػػػ    ػػػػ د اضودػػػػ ات  سػػػػال  ػػػػ ؿ اةػػػػتد اـ ياػػػػي  اضطػػػػتؽ اؼبوهػػػػو ي  أدام األفػػػػتاد  
ات كمػ  أف اضطػتؽ اؼبوهػو ي  ي ػتد ـ اض  اػ  سػال اؼبسشػت 2اإلنت جي  اض  سل    ػ د اضودػ ات اؼبي  ػ    ػ د أايـ اضغيػ ب؛

 ويم  :ضاي س أدام األفتاد سال 
 :   إنتاجية العمل -3

ي ػػرب اإلنت جيػػ   لػػا اض  تػػ  وػػني اؼبدتجػػ ت ملاؼبػػ   ت  ف ػػ  ياػػي  كيئيػػ  يشػػةيد ؾبمو ػػ  سػػال اؼبػػ   ت  
ملضةػػد  مرػػت سػػال اؼبػػ   ت إنت جيػػ   3)اؼبػػواد  اآلالت  اض م ضػػ  ت اضتةموضوجيػػ    ػػتؽ اض مػػد   (  ضلمتػػ بج اؼب ػػت  ف  
 :  4جزبي   ديث يا س إنت جي  اض م ض  سال   ؿ   ت ت   ا ة  سال ويم   س ال 

 
       إنت جي  اض م ض =                  
 

كم  يا س إنت جيػ  اض مػد  سػال  ػ ؿ اةػتد اـ ساػ ار اضايمػ  اؼببػ ف  ضلئػتد اضوادػ   يف اؼبسة ػ   ػ ؿ ةػم  
 س يم   ملذضك يي   ضل  ت  اضت ضي : 

 اضايم  اؼبب ف إنت جي  اض مد =
   د اض  سلني

 5ملد  ات  يايي  األدام سال   ؿ تي س إنت جي  اض مد  الو  سال إيي ع اػبطوات اضت ضي :
                                                 

1
-Boxall, J. Purcell And P. Wright, Human Resource Management, Oxford: Oxford University Press. 2007, P<367. 

. 
  380  ص: مرجع سابقإوتاهي  ولوط   د ال -2
3

  38  ص : 3008  اض ار اعب س ي   اإلةةم را   أدارة اجلودة الشاملة واإلنتاجية والتخطيط التكنولوجي للتمييز والزايدة والتفوقفتا  اضم  ر    - 
4

 348  ص : مرجع سابقةوني  دمحم اضيةتني   - 
  415  418  ص ص : السابق، مرجع صب ؿ اض اال دمحم اؼبتة  - 5

 كميت المنتجاث التي تم أنتاجها

 عدد جماعاث العمل
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 ااـو األفتاد وتح ا  اؼبمت  ت أمل ؾبمو   األنشط  اض  يتوتع اؼبسة   إقب زه ؛  -
 رب ا  سسشتات اإلنت جي  كماي س جودة اإلنت ج سث   شة ملني اض م م يف د ض  اػب س ت؛ -
 رب ا  اض  ت  وني س توى اؼبسشتات ملس توى اضتايي  اؼبر د  لضةمي ؛ -
 م احملامت ملفا  ضةد سسشت سال اؼبسشتات  اضاي ـ أب ي ر اض  سلني دب توى األدا -
 حجم ادلبيعات  -0

ي تد ـ تيم  اؼبيي  ت ضل الض   لػا تيػ س أدام األفػتاد  ػ ؿ فػرتة زسميػ  س يمػ   مل  صػ  أدام األفػتاد اؼب ػ وضني 
  لا اؼبيي  ت؛

 معلومات حول األفراد  -3
سػػتات اضتػػأ ت   ػػ د اضودػػ ات اؼب ييػػ   سػػال وػػني اؼب لوسػػ ت اضػػ  يبةػػال تي ةػػ   كميػػ :  ػػ د أايـ اضغيػػ ب   ػػ د 

 اضوتت اضب بع يف اض مد   ؛
 1معلومات ختص األفراد -0

سػػال اؼبسشػػتات اؼب ػػ   ة  لػػا يايػػي  األدام    صػػ  األشػػد ص اؼبوجػػوداال يف اؼب ػػتوايت اض ليػػ   ساػػ ار األرلح 
 احملاا  سال تيد األت  ـ اضت و   إضي   

 
 

 ادلوضوعية(الطرق الذاتية )غري ادلطلب الثاين:
 

 

يتبمال هذه اضطتؽ اغبة   لا أدام اضئتد سال   ؿ  مليػ  اضتايػي  اضػ  ااػـو هبػ  اضػتبي  اؼبي شػت ضػذضك اضئػتد  
ملاةوف في   اغبة   شدر   ملسي   لا و ض اؼبيزات ملاػبر بص اض لوكي  اض  ات  االةت  ن  هب  ضايػ س أدام األفػتاد  

 د  ملسال ويم  : ملهم ؾ اض  ا  سال اضطتؽ اضذايي  اض  ياي  أدام اضئت 
 الطرق التقليدية -1
 طريقة الرتتيب البسيط  -1-1

ي تم  هذه اضطتاا   لا يتيي  أدام األفتاد اض  سلني لضت ل د  سال األد ال إذل األةوأ  مليتميػز هػذه اضطتااػ  
 2لضي     ملاض  وض  االةتد اـ  أس   يوهب  ف و كي  اةوف هسالم أفبد سال اضي ض اآل ت؛

 ادلقارنة ادلزدوجةطريقة  -2-1
اػػت  ملفاػػ  ؽبػػذه اضطتااػػ  سا رنػػ  كػػد فػػتد ويػػ ت  األفػػتاد يف نئػػ  اضا ػػ   ملاتةػػوف ملفاػػ  ضػػذضك ثم بيػػ ت اتحػػ د يف  
كػػد سم ػػ  اض  سػػد األفبػػد  ملوت ميػػع هػػذه اؼباػػ رانت يبةػػال ملهػػع يتيييػػ ت يم زضيػػ  ضل ػػ سلني  ملاػػت  رب اػػ   ػػ د اضثم بيػػ ت 

   3:ملفمت اؼب  دض  اضت ضي 
 

                                                 
1

  183  ص: ،، مرجع سابقد ال إوتاهي  ولوط – 
2

  90  ص : ، مرجع سابق ل  دمحم رلا   -
3

  90  ص:نفسورجع ادل  - 



 الفصل الثاني: أداء الموارد البشري وتقييميه
 

7; 

 

 
 يبثد   د األفتاد  N   د اضثم بي ت =            

 
 طريقة التوزيع الطبيعي -1-3

ا تمػػ  هػػذا األةػػلوب  لػػا ظػػ هتة اضتوزاػػع اضطيي ػػ   ديػػث اػػت  اغبرػػوؿ  لػػا شػػةد يوزاػػع هػػذه اضقػػ هتة سػػال  
وط تػ   ا اػت  يوزاػع هػذه    ؿ كت و  أظب م صبيع اض  سلني اؼبػتاد يايػي  أدانهػ   لػا وط تػ ت صػغتة  ديػث ضةػد   سػد

 1اضيط ت ت اض  في   أظب م اض  سلني  لا طب  ؾبمو  ت:
 اجملمو   األملذل: ه ي ؛ -
 اجملمو   اضث ني : أتد سال اؼبتوةط؛  -
 اجملمو   اضث ضث : ستوةط؛  -
 اجملمو   اضتاو  : أ لا سال اؼبتوةط؛ -
 اجملمو   اػب س  : جي  ج ا    -

 ؿب دة يف كد ؾبمو   ضلحروؿ  لا سمحا اضتوزاع اضطيي   ملو  ه  ات  يوزاع كد د   ن    
 طريقة التدرج البياين -1-0

ات  رب ا  ؾبمو   سال اضرئ ت اض  يت لمت لض مد  ملا طا ضةد صئ  درجػ  ـبتلئػ  ملومػ م  لػا ذضػك اػت  يايػي    
اضطتااػػ  هػو اضتحيػػز يف  كػد فػتد ملفاػػ  ض رجػ  است كػػ  ؽبػذه اضرػػئ ت أمل اػبرػ بص سػػال تيػد اضاػػ ب  لضتايػي   مل يػػ  هػذه

 2اضتايي  ألهن  سيمي   لا أدة ـ شدري ؛
 طريقة احلوادث احلرجة  -1-5

ااـو اؼباي  ملفا  ؽبذه اضطتاا  وت ملاال األ م ؿ اإلهب وي  ملاض ليي  اضػ  ا دق ػ   لػا أدام اضئػتد أل م ضػ   ػ ؿ   
ات  اةتي  د اغبػوادث اضػ  ال سبيػز وػني األدام اضئ ػ ؿ  فرتة اضتايي   ملوبتئظ هب  ضي ت ؿ هب   لا س توى أدام اضئتد  حبيث

 ملاألدام غت اضئ  ؿ  إال أف سال  يوب هذه اضطتاا  أهن  ي تغتؽ ملتت   وا ؛
 طريقة القوائم ادلرجعية -1-6

اػػت  اةػػتد اـ تػػواب  ستج يػػ    صػػ  يتبػػمال األملصػػ ؼ اض ػػلوكي  احملػػ دة سػػال تيػػد إدارة اؼبػػوارد اضيشػػتا   مل لػػا  
ف اسشػػت ملىبتػػ ر اض يػػ رة أمل اضرػػئ  اضػػ  يرػػ  أدام األفػػتاد اض ػػ سلني  ملاةػػوف اضتأشػػت إسػػ  وػػم   أمل ال  ملسػػال  يػػوب اؼباػػي  أ

 3هذه اضطتاا  أف كلئت     ضي  ألهن  يتطل  أ  اد اضاواب  ملسشتتني  لا ذضك؛
 

                                                 
1

 438  ص:مرجع سابق مت ملصئ   ايل    -
2

  93  ص:، مرجع سابق ل  دمحم رلو   - 
3

  434  ص:، مرجع سابق مت ملصئ   ايل   - 

2  

(1-N) N 
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 أسلوب االختيار اإلجباري  -1-7
ملفا  ؽبذا األةلوب ات  يايي  األدام سال   ؿ صبػع أمل درػت  ػ د سػال اض يػ رات اضػ  يرػ  أدام اض  سػد ةػوام  

سػػػال اضم ديػػػ  اإلهب ويػػػ  أمل اض ػػػليي   مليا ػػػ  هػػػذه اض يػػػ رات إذل ؾبمو ػػػ ت ثم بيػػػ  األملذل يرػػػ  نػػػواد  ةػػػليي  يف األدام   
 ؛األدامملاأل تى ير  جوان  اهب وي  يف 

 ادلقالةطريقة  -1-8
اةت  اؼباي  سا ال أمل ياتاتا  ال أدام ديث   ـ ألدام اؼبوظ  اؼبتاد ياييم   ووص  اضا ب  و ملي  اضتايي   ااـو 

  ملا تم  هذا إرش داتاض م ؿ سال   ؿ يوهيح نا ط اضاوة ملاضب    مليبةال أف يةوف سا ض  ؿب دة ملسئتود  وا بم  
 1 لا سا رة اؼباي  يف اضت يت  األةلوب

 اختبارات األداء -1-9
ا طػػػا اض ػػػ سلني يف و ػػػض اضئػػػرتات ا تيػػػ رات ذات صػػػل  أب مػػػ ؽب  ملومػػػ ما  لػػػا اض  سػػػ ت اضػػػ  وبرػػػلوف  لي ػػػ   

 2.رملايي  اتتوف أمل ي  ؿ 
 الطرق احلديثة  -0
 طريقة اإلدارة ابألىداف  -0-1

فػ إلدارة ،  سا ود يلك األهػ اؼاإلدارة لأله اؼ ه  سم ج سال   ض  ات  ملهع أه اؼ ؿب دة مليايي  األدام  
 3 لأله اؼ ياـو ووهع األه اؼ اضت ضي :

 أه اؼ ضلمسة   كةد؛ -
 أه اؼ ضةد ت   سال أت  ـ اؼبسة  ؛ -
 أه اؼ ضةد س اتاال س رام اؼبسة  ؛ -
 أه اؼ ضةد سوظ  سال سوظئ  اؼبسة  ؛ -
 4اضت ضي :ملي تد ـ اإلدارة لأله اؼ كأةلوب ضاي س األدام سال   ؿ إيي ع اػبطوات  
 هبتمع اضتؤة م ملاؼبتؤملةني يف كد ملد ة إدارا  ؼبم تش  األه اؼ ملاضمت بج اؼبتاد ربايا  ؛ -
 ات  ملهع األه اؼ ملرب ا ه  ملهب  أف يةوف ملات ي  أمل ت ول  ضلاي س؛ -
 هبتمع اضتؤة م ملاؼبتؤملةني ضتا مي س ى إقب ز األه اؼ اؼبوهو  ؛  -
 ؽب ؛ات  ي  اد اعبوان  اض  دل ربامت ووهع دد  -

ملهػػػذا األةػػػلوب سم ةػػػي  ضلتايػػػي  أدام اضتؤةػػػ م ملسػػػػوظئ  اإلدارة أمل اؼبػػػوظئني اضػػػذاال ايػػػذضوف ج ػػػ ا ذهميػػػػ   
األسػػت اضػػذني اػػسدني إذل يتكيػػز   مليبتػػ ز هػػذا األةػػلوب  دبشػػ رك  اؼبػػوظئني يف رب اػػ  األهػػ اؼ  ملشػػ غل  اضوظػػ ب  اؼب ميػػ 

                                                 
 .075ص:مرجع سابق،  ي  اضي رني إوتاهي   درة ملزهت صي غ   -1
  388: ص، اؼبتجع نئ  -- 2
  38  ص : 3001  اضا هتة  ستكز اػبربات اؼب مي  ضإلدارة  االستثمار البشري: أدوات وخطوات قائد العائدج ؾ فيلي  رملف ةتوف   – 3
4

 334ص:  مرجع سابق،ك سد وتوت    – 
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اؼبوظ  ا ػتؼ س ػتوى  أفلضتؤة م  كم   اؼبتؤملةني األنشط  صوب ربايمت األه اؼ  فب   لا رب ني نو ي  اير ؿ
ت ولػػ  ضلايػػ س  كمػ  اػػت  اغبةػػ   أهػ اؼاتكػػز  لػػا  األةػلوبهػػذا  إفأدامه دبا رنتػ  لألهػػ اؼ اضػػ  مت رب اػ ه   ملكػػذضك 

كثػػت سػػال اعب ػػ    إذلنػػ  وبتػػ ج أا ػػ ب  ليػػ   األةػػلوبهػػذا  ضةػػال   لػػا اضئػػتد دبػػ ى اقبػػ زه ملضػػي  دبػػ ى است كػػ  ضلاػػ رات
اتكػز  لػا اؽبػ ؼ دملف اضوةػيل   كم  أنػ كم  ار   يطييا   لا صبيع اؼبوظئني      ملاضوتت ملاػبربة ملاؼب    ة يف اضتطييمت

 1 ي  ضلئتدضثا ف  يمقيمي  يسك   لا اؼبش رك  اض   إذلوبت ج مل 
 مقياس التدرج على اإلجناز السلوكي-0-3
اضييػ ين ملاؼبواتػ  اغبتجػ   ديػث اػت  رب اػ  مليرػمي  أ مػ ة ضةػد صػئ  أمل اتييط هذا اؼباي س وني  ػتيف اضتػ رج   

ةػلوؾ س ػتم  سػال اض مػد اضئ لػ   ملا ػيمال اضئػتد ا تيػػ را دبػ ى است كػ  ضلرػئ  أمل اض ػلوؾ  كمػ  أف هػذه اضطتااػ  ي مػػد 
 ه ي   لا يوهيح مليئ ت اؼب توايت اؼبدتلئ  ضل لوؾ ملدرج  ف  ضيت   كأف اةوف األدام ستميز أمل جي  أمل 

 مقياس ادلالحظات السلوكية  -0-0
ات  دباتبا هذا األةلوب يايي  أدام اض  سلني ملاضت تؼ  لػا يرػتف هت  ملةػلوكي هت  أثمػ م اض مػد  ملهػد أف يلػك   

 اض لوكي ت يتةتر ض ا  ؟ 
 feed back 362°طريقة التغذية العكسية  -0-5
ملي تمػ   لػا ي ػ د  س ػ  سػال اؼبسة ػ ت هم ضػك ظ تت هذه اضطتاا   م  األستاةيني مل يات سال  تؼ   د   

اؼبرػ در أمل ستاكػز اضتايػػي   إذ ااػي  اضئػتد سػػال  ػتؼ زس بػ   اضػػزلبال اػبػ رجيني  اضػزلبال اضػػ ا ليني  س ػ   اال سي شػػتاال  
 2اؼب  وضني  عإه ف  إذل ياييم  إذل ذاي  

 اجلودة الشاملة: ةطريقة إدار  3-6
اض ػ سلني ملي ػ ملهن   إشػتاؾ  ديػث ي مػد  لػا األداماعبودة اضش سل  سال اضطػتؽ اؼب  صػتة يف يايػي   إدارة ترب  تاا  ي      

 :3يتميز  ال اضطتؽ اض  وا  دب ال   إه ف  أهنت اض  سلني ملاضمت بج  ااض لوؾ ملكئ مملي مد  لا اؼبزج وني 
 ؛األدامياي  جودة  -
 صبيع اض  سلني يف صبيع اض واب  ملفا  ؼب  نبت   في  ؛ عإشتاؾاالهتم ـ  -
 ؛إضي  ة  اؼبسدا  ملاؼبم ر  ملاألنشط اضتح ني اؼب تمت يف جودة اؼبمتج  -
 اضتايي  اضةم  ملاضمو   ملاضةيئ  إه ف  إذلاض مد  لا اضتغذا  اض ة ي   -
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 طريقة ختطيط العمل-0-7
زبتلػ  وةوهنػ  يتكػز  لػا اضتغذاػ  اض ة ػي  ملاض ملراػ  ملاؼبتاج ػ    أهن   غت ؼاإلدارة لأله ايشي  هذه اضطتاا   تاا   

هػذه اضطتااػ  ي ػمح ضلمشػتفني حبتاػ  أكػرب يف اغبةػػ   أف  مل ت ولػ  ضلايػ س اضةمػ  اؼ أهػأكثػت سم ػ  يتكيزهػ   لػا رب اػ  
 1ال؛ أـوشةد حـ  األه اؼاض  سلني  دملف اضمقت س ذا ك ف اؼبوظ  دامت  أدام لا 
 الفعالية التنظيميةطريقة قياس -0-8
سوارده  اضيشتا  لال تم د  لا تي س ف  ضي  اؼبسة    سػال  ػ ؿ صبلػ  سػال  أدامي تم  و ض اؼبسة  ت  لا تي س  

شب نيػػ   اإلوػػ اع  ملضاػػ  دػػ د كػػد سػػال يػػـو ويػػرت ملرملوػػتت مليتسػػ ف يف كت هبمػػ  اضيحػػث  ػػال اؼب ػػ ات اضػػ  ربػػ ده  كػػد سسة ػػ 
 :2مله ملس  ات ضلمسة  ت اضئ  ض    ر بص

 اضتأكي   لا االقب ز؛ -
 االهتم ـ لض م م مليئ   د ج هت ؛ -
 درج  االةتا ضي  اؼبممود  ضلموظئني؛ -
 زايدة اإلنت جي  سال   ؿ سش رك  اض  سلني؛ -
 يئ   اض  سلني أله اؼ اؼبسة   ملاضتئ  د س   ؛ -
 ملجود   ت ت جي ة سع اضتمقيم ت اؼبش هب ؛ -
 اػب س ت اؼب    ة؛ و     اؽبيةد اضتمقيم  ملالبئ ض يةلئ  -
 اتتر ر اضتت و  اؼبتكزا   لا األسور األة ةي  ملإحد  دتا  اكرب ضلترتؼ ملاإلو اع؛ -
 طريقة األداء ادلتزن:-0-9

ا تةمد اضيم م اإلةرتايي   ضلممقم ت اض   ي  إذل ربايمت إدارة اضتميز  عإت س  نق ـ دتك  ملف  ؿ ضتايي  
س لوس ت ةتا   ملس تمتة ملست  دة  ال س توايت ملس  الت األدام اضئ ل  يف صبيع األدام اؼبتزف  ملاضذني اوفت ضإلدارة 

 ملي ت اؼبمقم  ملاذب ه ت اضتطور اؼبتوت    ملس ى يوافا  سع اػبط  اإلةرتاذبي   ملأي ذ  لي   أف اض  ت  وني اض ي  
  اال تم د  لي   يف ملاضمتي   ه    ت  سمطاي   ملضةال يف و ض األدي ف ت  ال ي ؿ  لا ش م  مللضت رل ار 

اضتايي   فته  اض م م سث  ال ا ط  نت بج س ضي  جي ة يف كد األدواؿ  ملرب ني اعبودة ت  ال اسدني إذل اضتوح أدي ان  
ملهذه اؼبم تش  ال ي تم   لا   ت  ةييي   ملضةال   ت  سمطاي  ألهن  ستييط  ملسترل  لؼبئ هي   مللضت رل فإف نق ـ 

 3 بع افرتاه ت غت ةليم   ملاض  ت  يسدني إذل يوتع سسشتات أدام      اضتايي  اؼبتزف ت  ا

ا تمػ    لػا األةػلوب  مليف اغبايا  هم ؾ   د كيت سال اضطػتؽ اضػ  ي مػد  لػا يايػي  أدام اؼبػوارد اضيشػتا    سم ػ  سػ  
اضةمػػػ  ملسم ػػػ  سػػػال ا تمػػػ   لػػػا اؼب ػػػ ات اض ػػػلوكي   ملسم ػػػ  سػػػال ا تمػػػ   لػػػا االقبػػػ ز   ملاػػػت  اةػػػتد اس   د ػػػ  اؼبوتػػػ  
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األةػػ ضي  ملاوهػػح اعبػػ ملؿ اضتػػ رل سا رنػػ  وػػني     اؼبوظػػ  دا ػػد اؼبسة ػػ هبػػمل يي ػػ  اؼبسة ػػ  ملاػبرػػ بص اضػػ  اترػػ  
 :ة وا اؼبذكورة  ي  األدام  ات يايؼبملفا   اضتبي ي  ضتايي  األدام

 مقارنة بني األساليب الرئيسية لتقييم األداء وفقا معايري فعالية تقييم األداء-20اجلدول:
 معايري فعالية تقييم األداء األسلوب

 التحديد القبول التبات الصدق اإلسرتاتيجيةالتوافق مع  
 ميكن ان يكون عالية ضعيف مامل أيخذ ادلدير الوقت لتحقيق الرتابط ادلقارنة

 إذا مت التقدير بعناية
يتوقللف علللى ادلقلليم، ولكللن 
علللللادة ال يسلللللتخدم قيلللللاس 

 متفق عليو

معتدل، ميكلن تطلويره أو اسلتعمالو بسلهولة، 
 ولكن يقاوم ادلعيار ادلطلوب

 منخفض جدا

علللللللادة ملللللللنخفض ميكلللللللن أن  عادة منخفض، يتطلب من ادلدير حتقيق الرتابط السمات
 بعناية يكون حسنا إذا أعد

عللللللللادة مللللللللنخفض، ميكللللللللن 
 التحسلللني بتعريفلللات  لللددة

 للخصائص والسمات

 منخفض جدا عايل، سهل تطويره واستعمالو

علللادة عاليلللة ويقللللل التشلللويو  ميكن ان يكون عاليا نوعا ما السلوكيات
 والعيوب

معتللللللدل، صللللللعب تطللللللويره ولكنللللللو مقبللللللول  عادة عالية
 االستعمال

 عايل جدا

عللادة عاليللة، ولكللن ميكللن أن  عالية جدا النتائج
 أخلرىيكلون متلأثرا بعواملل 

 وانقصة

علللللايل، علللللادة يلللللتم تطلللللويره ولكنلللللو مقبلللللول  عايل
 االستعمال

 عايل جدا

عاليلللة ولكلللن ميكلللن أن تتلللأثر  عالية جدا اجلودة
بعوامللللللللل خارجيللللللللة وتكللللللللون 

 انقصة

عللايل، يللتم تطللويره عللادة مبشللاركة مللن سلليتم  عايل
 تقييمو

ولكنلللللو علللللايل ابلنسلللللبة للنتلللللائج 
ملللللنخفض ابلنسلللللبة للسلللللوكيات 

 الالزمة لتحقيقها

 384ص: 3034  مرجع سابقاؼبر ر:د ني دتمي  
 

 مشاكل عملية تقييم األداء:ادلطلب الثالث
 ػػتى سوهػػو ي  يت لػػمت أسشػػ كد ذاييػػ  يت لػػمت لؼب ػػ وؿ  ػػال  مليػػ  اضتايػػي   مل  ذلإيبةػػال يرػػمي  هػػذه اؼبشػػ كد  

 و ملي  األدام حب  ذاهت  
 الذاتيةادلشاكل -3

 1:اؼبش كد اضذايي   فيم ال  يتمثد أه 
كػػ ف اؼبوظػػ  اػػتاال س ػػ رات االيرػػ ؿ   فػػإذايثػػت اؽب ضػػ : اضػػ  اارػػ  هبػػ  اضتػػأثت اؼباػػي  اؼبيػػ   لػػا ظبػػ  ملادػػ ة   -

 ستئوؽ يف ك ف  اعبوان ؛ أدامه أففم ل ذضك ضي  
 ػال اؼبوظػ   نتي ػ  ػبػربة ةػ وا  فبػ  النطي   ت اض ػ ب ة  ػال اؼبوظػ : تػ  اةػوف االنطيػ ع ةػليب ضػ ى اؼباػي  ا -

 اسثت  لا يايي  األدام؛
 اض  ت ت اضشدري  ؽب  يثت كيت  لا نت بج األدام  ف الكبي ز ملاضتمييز ىبلا ف اض   دض  يف اضتايي ؛ -
اضمز ػػ  كبػػو اضت ػػ هد ملاضتشػػ د يف اضتايػػي  يبيػػد و ػػض اؼبايمػػني إذل اضت ػػ هد يف  مليػػ  اضتايػػي  في طػػ  ياػػ اتات  -
 ي   اس  اضمز   كبو اضتش د ي ط  يا اتات ست ني ؛  ض

 ادلشاكل ادلوضوعية-3
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 :1وهو ي  فيم ال اؼبش كد يتمثد أه  اؼب   
   ـ ملهوح يف األه اؼ ا ط  نو   سال اض شوابي ؛  -
   ـ دت  اؼب  ات مل  ـ ت رهت   لا اضت يت اغبايا  ضألدام؛ -
   ـ ملجود ي ليم ت ك في  ملةليم  يف أةلوب األدام؛ -
   ـ دت  درج ت اضاي س يف اضتمييز وني اض  سلني؛ -
   ـ ملهوح اؼب سملضي ت ملاض لط ت احمل دة -

ملضت مػػ  األ طػػ م ملاؼبشػػة ت اض ػػ وا  تػػ ر اإلسةػػ ف   لػػا اؼبسة ػػ  اف ي ػػذ و ػػني اال تيػػ ر يف يايػػي  مليمئيػػذ يايػػي  
 :2األدام س ال 

 ؛األدام ملي  يايي   أه اؼ ملهوح -
 ؛األداماضتوتيت اض لي  ض ملي  يايي   -
  األدامص ؽ ملثي ت س  ات يايي   -
 ؛األدامدت  اؼب لوس ت اؼب تم ة يف يايي   -
 األه اؼس بم  اضتايي  سع  -
 :3ملاؼبي دئ اضت ضي  األة   لا يوفت  ملي  يايي  األدام ذضك إذل إه ف 
 · ؛ك في  ي راي  اضتايي  ملأة ضي  نق  اةتد اـ  لا األدام سايم  ي را  -
 ؛أداب   يايي  اؼبتاد لض  سلني ضلمايمني اؼب تمت االير ؿ هتملرة -
 أف هب  ساي س كد ملزف فاضةمي  فإ اعبودة اؼبواظي  :سثد األدام سا اي  سال دب مو   ات لمت اضتايي  فإذا ك  -

 ؛اضتايي  فرتة  يل  راوت  اةوف
 أف يبةال اض  اضتقلي ت اضي ض يئ دني س تاد ملوشةد ساي  سال أكثت  تامت  ال اضتايي  ات  أف هتملرة -

 ؛ملاد  شدص  تؼ سال اضتايي  وبمل  
 ؛ملكيئيت  ملكئ مي  أداب   س توى  ال اض ة ي  لضتغذا  اض  سلني يزملا  هتملرة -
 يايػي  ملأةػلوب األدام زبطػيط  لػا اتيةػز اضذني اضمت بج يايي  أةلوب اةتد اـ اض  سلني أدام يايي  اتبمال أف -

  اض لوكي  ملاض م ت اضرئ ت  لا اتكز اضذني اض لوؾ
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  اػػ ة ملستشػػ وة  ملس اػػ ة ملستغػػتة  هػػذه اؼبتغػػتات انذبػػ   ػػال  اؼبػػوارد اضيشػػتا  داضػػ  حو ػػ  ضلمتغػػتات أداما تػػرب  
يف  أة ةػ  اضتئ  د وني اض م صت اضشدري  ضلمػوارد اضيشػتا  سػع اضيي ػ  اض ا ليػ  ملاػب رجيػ   ضتمػتج   م ػ  نػوايج يتمثػد

ضل مرػت اضيشػتني اؼب ػ وؿ  ػال  دامألس ػتوايت ا  لػا فيػسثت  مل واسػد أ ػتىاتئ  د و ملره سع االقبػ ز  اضذني اض لوؾ
 اضيشػتني سػال  ػ ؿ األدام لػا اؼبسة ػ ت س تفػ  س ػتوى  سػال اضبػتملرنيأصػيح  ضػذضك  أدام كد ملظػ ب  اؼبسة ػ  

اضمشػ   ت اضػ  رباػمت األهػ اؼ اإلةػرتايي ي  ملاضتطواتاػ  اضرتكيز  لا  ملي  يايي  أدام اؼبػوارد اضيشػتا  ل تي رهػ  أهػ  
رب اػ  ناػ ط اضبػ   ملاضاػوة ضػ ى اؼبػوارد اضيشػتا  وطػتؽ   اػ ة سم ػ  سػ    ملاإلدارا  ضلمسة    ديث اػت  سػال   ؽبػ

ا تمػ   لػػا اضتاػػ اتات اضشدرػػي   ملسم ػ  سػػ  ا تمػػ   لػػا  ػتؽ كميػػ   ملو ػػ  ذضػػك اػت  ربليػػد ناػػ ط اضاػػوة ملاضبػػ   
 ملدػػ  يػػت   مليػػ  اضتايػػي  وطتااػػ  ف  ضػػ  الوػػ  سػػال أف اضػػ  سػػال شػػأهن  رب ػػني األدام   امات اضترػػحيحيململهػػع اإلجػػت 

 تاا  اضتايي  سم ةي  يتبمال اؼب  ات اض لوكي   اضشدري  ملاضةميػ    ضاي س األدام سايوض  اؼب تد س    ات اؼبيةوف 
  مل  دضػػػػ أف يػػػػت  لإلصبػػػػ ع مل س بمػػػػ    ستنػػػػ   ملاهػػػػح   وهػػػػو ي ك ؼبسػػػػال اضشػػػػػتملط ملاال تيػػػػ رات  مليتػػػػوفت  لػػػػا  ػػػػ د 

 مليتم ة  سع وي   اض مد اؼبتغتة 
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 دتهيد:
 حمتتعػػػحمد اػػػحمدء  ملدءر ءاػػػرءرد ءتصنػػػىل حمد ات ػػػلي  ذل اػػػحمدء  دءتتعػػػحم دتار عػػػحمد  عػػػ  تتعتػػػ  ء ػػػحمدء  ءتحمءتتعػػػ 

ضػنن يعةػحم ءاسة ػحم ةػرءر  ااػل دءتتعػحم ملد تار عػحمد  قػ ابتفىلدد  اتختتي من اىلد  ذل آتىلد ملما ء حمدء  ءخلار عػحم ايػت ت
حتتػػػري يعةػػػحم ءاسة ػػػحم ،تػػػ  ءتعحم ػػػحم مػػػن  عػػػ  ممػػػا  ػػػسلىل ذتػػػء ،تػػػ  ملدءر د ءتػػػؤ تػػػسلىل   ةػػػترؾ ءتفػػػىلد ملمػػػا ءرنايعػػػا ملد ةػػػتصعا 

مػػن تتفػػاد   نػػا .عرءمػػاب ابتتعػػحمد دءتػػاءيع دءتتعقعػػحمتت ػػي  ػػل  ءتد ءاتغػػًنء  دءتعلا ػػىل ءتػػؤ تقػػ  ضػػنليا ملد    ػػحمدد اد 
د شػػحم حما ءتتغعػػًن هنػػاأبتتنعػػ    ءتع ػػىل ء ػػارل   ذدر ػػحم ءتةػػتقىلءر دءترضػػرح ملد ءتغنػػرض د،ػػحمـ ءتتػػعقن ءتػػلي شنع  ػػاد  عػػ  

ءخل ػاص  ءتػؤ تتنعػ  كػا  اتتعقعػحم  مػن تلػت  ءخلار عػحم ءتصعةػحم حىل عػحماد لء ءتتغعًن  عكس  ىل عحم ءتعحم حم من ءاتغًنء  ءتصعةعحمد 
  متغًنءهتػا ءةػتجايحم دلمتنػا مػ  تغػًنء  ءتصعةػحم ءخلار عػحمد ممػا   ء ىل عػحم حنػر حمءتحمءتتعػ  ءتصعةػحم تتجػ   ءاقايػاب د  ددءتتنػايء

دءتػلي  ت ػي يقايتعتػ  تتتػ لىل    عتػ  ءتعل ػىل ءتصنػىلي ملذنيػادءتلي   ءالظنحمد ءتصعةحم د،لا ىل يٌن تصادتحمم للًنء ،ليا  ب ات
د لء ماةػعت  ءتترػىلؽ  تعػ    ءتف ػاب مػن  . دءرملم تراي  دتغًن ةتر   داقا تتنرمي ءتصعةت ءجلحم حمد د لء  سلىل ،ت  تقتب 

 تالؿ اترى ءاصا   ءتتاتعحم:
 ءارءرد ءتصنىل حم؛ءتصعةحم د  -
 ءتتغعًن   يعةحم ءارءرد ءتصنىل حم؛ -
 جمات  ءتتغعًن ءتصعةت د،المتيا ابارءرد ءتصنىل حم.  -
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 سسة وادلوارد البشريةؤ ادلبحث األول: بيئة ادل
 

 

 د دنا  ت ملاظنحم ء تنا،عحم مفتر حم ،ت  يعةحم تار عحم اعيا  ثًن من اىلءغد ف ملظنا  ءأل،ناؿ ت تععش    
تر   ةترؾ ءالظنحم ابجتا  ملد آتىل. د ىت ت ترع  ءالظنا  ملف تلنر دتتقحمـ دت تنىل   ،نتيا  دءاسلىلء  ءتؤءتعلا ىل 

  .اعياف تتكعي م  ءتصعةحم ءتؤ تعناب مل،تعيا 

 مفهوم بيئة ادلؤسسة األول: ادلطلب
 

 ءأليعادلتء تعقحم  ل  من  اابد د  دمليعاد  ثًنا ،ت   ععحم مكرانت    ترررء مفيـر ءتصعةحم  ذل تض   
تلتء  دء ا تحمدءت عاةعحم  ءتفكىل حم دءتتكلرتر عحم ءتترررء طصععحم  ملتىلى ملاىلزهتادءاكران  دزايدا تفا،تيا دظيرر مكران  

،ت   ءألدذلد  ع  ءمت ىل ءجتا  ءاحمرةحم دءإلا ااعحمءتصعةت اب تناـ  لري   تر يا  ءاحمرةتٌن ءتكالةكعحم  ءأللىلدل زنظ  
ءتعالما  غًن  ملذنعحمتر عحم   ذل ءإلا ااعحمعالما  ءتىلمسعحم دءهلعكاب ءتتلظعنت تتنسة حمد    ٌن ءجتيل ءاحمرةحم ءت دملذنعحمددر 

ءتىلمسعحم   ءاسة حمد د اف تىل ع  ا ،ت  ملذنعحم ددر ءتعل ىل ءتصنىليد دتراًن  ءالاخ ءاىلتصع يتح ٌن ظىلدؼ ءتعناب دءتعالما  
اؿ دل تعع تتء ءتلظىلاي  ء تناما  دءضححم ا  تحم ءتصعةحم ءخلار عحم دءتت لًن دءتعامتٌند د  دءم  ء  ءإلدءراءت اصحما يٌن 

ءارمفت   دءتجتاد تكن ءاحمءرس ءتفكىل حم ءاعا ىلا دخبا حم ءتلظ  ءافتر حم ءاتصادؿ يعليا ديٌن ءالظنحم  ر حما ء تنا،عحم  اداحم
،ت   مل حم ةعنا   تت  ءتترءزف م  ءتصعةحم  نا ءاسة حمد ت مل حمءؼءتنىلطتد ملدتل تتصعةحم ءخلار عحم ملذنعحم  صًنا   حتقع  

ف ءذنتيا ةعسدي  ذل ءتتالؿ محمرا ءالظنحم لتل ءتظىلدؼ ءتصعةحم يعٌن ءت،تصار أل ملفءتقىلءرء  ءتؤ تتخل ا ءاسة حم تيحم  ملف
 . مل،ناهلا،ت  مرء تحم 

 نا  عىلايا معت  يقرت "تل  1د"مجع  ءتعرءماب دءاتغًنء  ءترءمعحم تارج  حمدد ءاسة حم"أبهنا.،ىلؼ رديل  ءتصعةحم  
يعةحم ءاسة حم   ذل لء ءافيـر  نًن    ف 2دءتكرف دءطىلح مل  ءتلظاـ ءتفىل،ت ءتلي شنثاب ءاسة حمد اعكرف ءتصامت  ر ءتصعةحم"

تشنكن   ىل دتعحمءد  ااحم ءاتغًنء  ءترءمعحم     نا  ىل   ،ت  ءتصعةحم ءخلار عحم ددف ءتحمءتتعحمد  د  ء قعقحم ملا ي فحم ،امحمد
 د ابد س حم   كرف ت  ملي  تحم اباسة حمد ت ءآلتىلدغًن مصاشىلد دءتصعض  يعضيا محم  كرف ت  للًن مصاشىل ملف فد  ناءتكر 

 حتقع  مل حمءؼ ءاسة حمدرنب ملف  قت ىل ،ت  يعةحم ءتعناب ملي ،ت  مراع ءتصعةحم ءتلي  سلىل ،ت  حتحم حم د ت  ءت تناـ"ملف  :
  3حم د غًن ا"د  ت تنناب ءاررد ن د ءتعنالر د ءاسة ا  ءالاا 

ءاسة حم ءتمت اد حم  عاف تتفا،اب ضنل  ،لا ىل ماد حم د ينىل حم دا  اظاـ معٌن إلاتاج ءت ت  د ءخلحمما  تعت  د 
شنكن د فيا أبهنا اظاـ مفترح تتكعي ير،ت م  تغًنء  ء عع يفعاب ءتقىلءرء   مبا  تيب  ا ا  ءتفىلد د ءجملتن د  نا

 ر " VON BERTALWFFY" مل،ضاصياد د ءتلظاـ  نا  ار ،ت  ت اف طىلؼ م ًن ياد يرءةرحم اناطا  نءاتخلا م
"جمنر،حم ملهناءتصعةحم ،ت   Trist  and Emeryتىلةل دءمىلي  ،ىلاا  اب ءألةاس لء د،ت   4جمنر،حم من ءتعلا ىل ءاتفا،تحم "

                                                 
 .46دص:2010،نافد :ملظرر  تتد دءر  امحمدادلنظمات إدارة ىلًند   ٌن  - 1
 .46د ص:ادلرجع نفسو-  2
 .64 :د ص2001لنىل د ءتترز  د م ىلد د دءر مصار تتإدارة األعمال و حتدايت القرن الواحد و العشرينملمٌن ،صحم ءتع      ند  - 3

4- French, Wendell and Bell, H. Cecil, jr.- Organization Development, 1999, Pranctice Hall, New Jersey, p. 82   
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جمنر،حم من ءتقعرد  ل  ءتعلا ىل" دتثاب  ملف دمل حمء  1دءتعلا ىل ءتؤ تتعاماب معيا ءاسة حمد دتنكاب ،المحم ةصصعحم مىل صحم معيا
 ءإلطارايت 2د"ديقار ا دحتقع  مل حمءايا ياتلجا  ءتالزمحم ءتت ىلؼ طىلؽ ملد لناذجءتؤ حتحمد ةترؾ ءالظنحمد دحتحمد ءت

 ااحم ءتعرءماب ءتؤ تسلىل   ءاسة حم من دءتتيا     تنثاب  ءإلطارد لء  3دءتكتت جملنر،حم ءتعرءماب ءاسلىلا ،ت  ءاسة حم
 حمءتصعةدكلء ااف  5.ءتعاـ ءتلي تتحىلؾ اع  ءاسة حم دتتعاماب مع  تتحقع  مل حمءايا ءإلطاراب ملي ملف ءتصعةحم دتث 4؛دتار يا

تار ياد د ل  ءاكران  تت لىل دتسلىل  من مكرانهتا ملد ملي اال تق  ضنليا   ةررءتنناب  اب ءاتغًنء  ءاسلىلا   ءاسة حم 
خمىل ا د ااتصعةحم  ملد  محمءتالملف تكرف   ماءتت لىل ايت ما مت ت لعي  ل  ءاتغًنء  ءاتحمءتتحم   ءتت لًن د  د ذء اباسة حمد

دمحمى محمرهتا     ءاحمءتال ت جمنر،حم من ءتعرءماب ءتؤ تسلىل ي ررا مصاشىلا مبحمى محمرا ءاسة حم ،ت  ء  رؿ ،ت  
تضعي تلقاط ءتقرا دء دء ت اكاانتيا   حتقع  مل حمءاياد  ملف ءتصعةحم هتعئ جماؿ تلجاح ءاسة حم ملد مليترتعحم ءاخىل ا د 

 6دملحيا ءتفىلص ملد ختت  هلا هتحم حمء ؛
 ت   ملد دءتتفا،اب تكاب د حما  عحمد ءإلاثرا"ءجملاؿ ءتلي حتحمث اع  ملهناتلتء  لاؾ من  عىلؼ ءتصعةحم ،ت   حمد لتعج 

 دتثاب ء عع ملد اتصعةحما 7دملد ءالظنحم من طصععحم دجمنر،ا  ينىل حم داظ  ينىل حم د،الما  شخ عحم ابإلا اف اب مازنعع 
 ابتتلظع  ء عرحم ءتعرءماب مجع  دتتنثاب   تالت د من دتعناب ءالظنحم اع  تر حم ءتلي ء عري ءجملاؿ ملد ءإلطار ملد ءا ا حم

  د 8شخ عحم د،الما  دءت ات  ء تنا،عحم دمعا ًن دمرءاٌن داظ  ينىل حم دجمتنعا  طصعععحم من
   ذلتنًن ءتصعةحم دخمىل اهتاد امكران  اظاـ ءاسة حمد اير  ت لىل جبنع  محمتالهتا    حمىد عت  ءاررد ءتصنىلي 

 ،ت  تنكعاب ءت ترؾ ءتت لًناات فا  ءجلغىلءاعحم هلا  دء عرحم ابتفىلد دءذل مكران  ء ضارا ءتؤ زنتء كا تتء ءت فا 
،ت   للًنارع ء عاا ءاحماعحم ت   ملف،ن ءتل ن   كلرف   ءت رء ابد  نا  شخ عاهت ااتل ن   كلرف ءت حىلءر ختتتي 

د  معرت  جتا  ،نت   دملدءص د،اصت شنثاب مازنعع ابتفىلد   جماؿ ،نت د د سلىل ،ت  ةتر     طار"تعت نا    د9تتء ءتنخ عحم
ع ءتلي  لتيت  تع د د ت  إطار معلري دتثاب ءتارصاع ءتعاـ ءتؤ  تصعيا دءانىلد  دءإلدءرا،نت  دءجملنر،حم ءتؤ تعناب معيا 

ءتعتعاد ظىلدؼ ءتعناب دارع ءتعالما  يٌن ملاىلءد  ءإلدءرااب ات فحم ءالظنحم دءاتضنن اتغًنء  ،حم حما مث مل،ضارءاتكرف تحمى 
 10ءتتلظع "

                                                 
 .46دص: مرجع سابقد   ٌن  ىلًن - 1
 150د ص:2000دءإلةكلحمر حمد مسة حم شصاب ءجلامعحمد األعمالوبيئة  اإلدارةأساسيات   لفت ،صحم ءتغفار دمسعحم مىل قاصد- 2
 .148د،نافدص:1دط2004ددءتترز  ءر دءصاب تتلنىل د د:العودلة وادلنافسةاإلسرتاتيجية اإلدارةءتىل ايبد   اظ  ا ءر  - 3

4Certo , Samuel C . , J .Paul peter, Edward ottens Meyer, The strategic management process, Irwin, Chicago, 1995. 
P :165. 

 .162دص:2000دلحمر حمءإلةكءتحمءر ءجلامععحمد  داإلسرتاتيجيةالتفكري االسرتاتيجي وإعداد اخلطة م رف  انرد مليريكىلد - 5
 .126د ص:مرجع سابقجن  ،صحم ءتع ءدي د،صاس   ٌن  رءدد - 6
 .110:د صمرجع سابق دمس حم ةععحم ءت ادل - 7
 .132ص:دمرجع سابقد دمحمأثصىل ةعحمدف  -8
 .201دص:2003دءإلةكلحمر حمءتحمءر ءجلامععحم د  د السلوك التنظيمي مدخل بناء ادلهاراتءمححم ما ىلد- 9

 .151ص: مرجع سابق، ار دمسعحم مىل قاصد لفت ،صحم ءتغف-  10
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حم   ءاسة حم  ت ،صارا ،ن ءجملاؿ ءتلي زنتري ،ت  ءتعحم حم من ءاتغًنء  ءاتفا،ت اصعةحم دمن تالؿ ماةص  
 ملذنياد تصنىليءتعل ىل ء يعلياد تتنكاب اظاما من ءاحمتال  دءاخىل ا د ءتؤ تت اب يعلا ىل ءاسة حمد ءتؤ  عت  ما
 .ةتر   دملدءص  جتا  ،نت تء ،ت  ذتعظيىل  ددءتتفا،اب ءإلاثراتححمث اع  ا
 

 وادلؤسسةالبيئة التفاعل بني  :ادلطلب الثاين
 

تغىلض حتحم حم ءتتفا،اب يٌن ءتصعةحم دءاسة حمد تيحم من ترضعح ملف ءاسة حم تعناب   اظاـ يعةت مل   من اظاـ  ل  
 راي  داكىلا مفيـر ءاسة حم ذتء ملف ءاسة حم  تاتلظاـ ءتصعةا دتاي مكنال تتلظاـ ءتصعةملف ءاسة ا  اظاما اثار د  .ءاسة حم

د لء ءتكاب  عتنحم  .،صارا ،ن جمنر،حم د حمء  دملم اـ تعتنحم ءترء حما ،ت  ءألتىلى دمبجنر،يا  تنكاب ءتلظاـ ءتكتت
ن د حمء  تعتنحم ءترء حما ،ت  ءألتىلى ف  ل  ءتصعةحم  ت ءألتىلى تتكرف مملد د   اب،تصار  ءتلظاـ ءأل حماباقاياب ،ت  ءتصعة

 ىلى شارتس دشردريء ملف ءتلظاـ د  ءتكتتد ت ت ملف ءاسة حم تعحم ءتعل ىل ءجلر ىلي   ءتكتتحم ءتكصًنا ءتؤ  ت ءتلظاـ ءتصعة
 اب حتقع  مل ر" جمنر،حم من ءأل  ءر تىلتصع يصعضيا دم  ءتصعةحم ء عرحم كاد د ل  ءأل  ءر تعناب  نجنر،حم دء حما من 

د ىلى تنىلمشاف دد علصارج:"ءتلظاـ ملا   اب متكاماب ملظ  تأل  ءر ءااءيرحمد دتت لىل  ل  ءأل  ءر ير رد ا  1.ظاـ" حمءؼ ءتلمل
   اتحم تىل يا ت د  نا ملف تكاماب ءأل  ءر  سدي  ذل اعاتعحم د ىل حم  ل  ءأل  ءر دءتؤ محم تكرف غًن اعاتحم  دتتغًن  ءتلظاـ 

 2.دتامحما مبفىلد ا"
د  ع   ىلى تنىلمشاف سة حمظاـ دمكران  يعةت د ملمىلء مينا تحمرءةحم ءتتفا،اب يٌن ءتصعةحم دءاد عحم حتحم حم ،لا ىل ءتل 

churchman :ملف  ل  ءانكتحم شنكن  تيا ،ن طىل   ءإل ايحم ،ن ءت سءتٌن ءتتاتٌن 
  اب ءتعل ىل ءاعٌن ت  ،المحم يتحقع   حمؼ ءتلظاـ؟ -

  اب   ترع  ءتلظاـ ملف  فعاب شعةا خب ر  ؟ -
  ءت سءتٌن ابإلرنابد اإف ءتعل ىل  عت    ءرء من ءتلظاـد ملما  ذء  اال ءإل ايحم ،ت  اإذء  اال ءإل ايحم ،ت

ف ءتعل ىل  عت    ءرء من ءتصعةحمد ملما  ذء  اال ءإل ايحم ابتلفت ،ت  ءت سءؿ ءألدؿ ااف إءألدؿ ابإلرناب دءتثاين ابتلفتد ا
 ءتعل ىل تعس من ءتلظاـ دت من ءتصعةحمد دءتنكاب ءتتارل  تخ  ذتء:

 عالقة العنصر ابلنظام -50شكل رقم ال
 

  
  اب ءتعل ىل ت  ،المحم يتحقع   مل حمءؼ ءتلظاـ؟

 
 ت - اع  -

 تتاظامت دت يعة اظامت اع   اب   ترع  ءتلظاـ ملف  فعاب شعةا خب ر  ؟
 تتاظامت دت يعة يعةت ت

 .56دص:2003ءجلامععحمدءتةكلحمر حمد دءتحمءرنظم ادلعلومات االداريةملاؿ دمحم ءتكىلدي د الؿ ءيىلء ع  ءتعصحمد ءا حمر:  

                                                 
  40دص:2003ءتحمءر ءجلامععحمد ءتةكلحمر حمد  ، مدخل معاصر يف نظم ادلعلومات احملاسبية، ناؿ ءتحم ن ءتحم ىلءدي-1
 .50د ص:2003 دءإلةكلحمر حمءتحمءر ءجلامععحمد داإلدارية، نظم ادلعلومات ملاؿ دمحم ءتكىلدي د الؿ ءيىلء ع  ءتعصحم - 2
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ملف داقا  ذل مفيـر ءتلظاـ ءافترحد ااف تكاب مسة حم  حمدد ا شص  معىلداحم ءتؤ دتع  ا ،ن يقعحم ءاسة ا  ءألتىلى   ت
تكرف دءضححم داحمدا ياب   ءتغاتب غامضحم دمتغًنا دتع ل اثيتحمد دمن ءت عب حتحم حم دتىلةع   د ل  ء حمدد اندرء ما

د عت  مفيـر ء حمدد   رء مكنال افيـر  .ءتتفا،اب يٌن ءاسة حم دءتصعةحم ،  ء حمدد ءتتلظعنعحم اعيا زن ابءتؤ   ل  ء حمدد
ءتلظاـ ءافترحد دءتلي تعت  ءاسة حم داقا ت  اظاما اىل،عا مفتر ا ضنن اظاـ ملدة  دملمشابد  ت ملف تىلةع  ء حمدد ءتتلظعنعحم 

 :1دتلن  تتء ءت عريحم ألةصاب ءتتاتعحم .ملمىل  عب
  عريحم تقحم ىل  ج  ءتصعةحم ءخلار عحم؛ -
 تعحمد مل حمءؼ ءاسة ا  دملشكاهلا د،نتعاهتا؛ -
 ءتتحمءتاب يٌن مكران  ءتصعةحم ءتحمءتتعحم دءتصعةحم ءخلار عحم؛ -
 .ةىل،حم ءتتررر دءتتغًن ءجلاري   ءتصعةحم ءخلار عحم -

 2 نا ملف اي   حمدد ءاسة حم  ترتب ءإل ايحم ،ت  ءتعحم حم من ءألةةتحم ءاينحمد من يعليا:
 هنااي  ءاسة حم دمن مل ن تصحممل ءتصعةحم؟ ما ت -
 ما ت ءاتغًنء  ءتحمءتتحم   ءأل،ناؿ دءتؤ شنكن ملف تتعاماب معيا ءاسة حم  اةتجايحم تتنترتصا  ءتصعةعحم؟ -
 ما ت ارع ءتتجادب   ءا احل يٌن ءتصعةحم دءاسة حمد دما ت ءتلتاص  ءتعك عحم    اتحم ءتتضارب؟ -

،ت  ءألةةتحم ءال ررا ملافاد دتكن تيحم ءت،اءؼ ير رد  حمدد تكاب د  ءترءم    عب  رناد   ايحم ي عرحم  
مسة حم  ف  اال شص  معىلداحم دمتغًنا. دشنكن تعىل ي  حمدد ءاسة حم أبهنا تتء ءتر حمء  ءتؤ حتعع ابتلظاـ ءتتقين   

من  حم،  ء حمدد ءتتلظعنعدزنحمث ءتتفا،اب يٌن ءاسة حم دءتصعةحم ءخلار عحم  .ءاسة حم دتعحمؿ تحما  ءارءرد  تع  دءاخىل ا  مل 
تالؿ ما  ن  ير حمء  ءتر اب/ءتىليعد ددظعفتيا ءتىلصع عحم  ت تراًن ملاال دتتحم ،  ا ءتتفا،ال  دءتىلدءيع يٌن ءاسة حم 

  3دءتصعةحمد دذتء من مل اب تكععي ءاسة حم دمالصنتيا تتقعرد دءتشاءطا  دءاتغًنء  ءتصعةعحم ءترءمعحم تارج ةعرىلا ءاسة حم
جمتنعحم يحمءصىلتٌن متجادرتٌن ذء  مىل    حم حمدد ءاسة حم ،ت  لالث م تراي  تلظعنع petit))علدمحم  رر يت   

تقين   ءترةع زنعع كا م ترى لةعسد دتكاب دءصىلا  حمدد تا حم كاد دهلا مايتعحم ءتلاال ءتؤ تعناب ،ت    حمءث 
ذل ءاسة حم د  ءتجتا   ءاخىل ا  من د ملي ملف ءتلفاذ حم تت  من تالؿ  ىل حم ءاحمتال  د  4ءتتفا،اب يٌن ءاسة حم دءتصعةحم؛

،لحم  لء  ءألمىلدت قت ىل  .مسة حم أليابت ت  دءخلحمما  من ءترظاصي ءتىلصع عحم   عت  ت د حم ءجملتن  ءتعك تد  ع  
ءتىلصع عحمد ااارءد ءخلاـ  دملانرتيااحمتال  ،نتعاهتا  ءألةاةتء حم اقع ياب ملف ءجملتن  ءتلي تعناب اع  ءاسة حم  عت  ءاررد 

تترء حم اع   ارءت  ءجملتن  ءتلي تعناب ملد  تما ت  ءإلاتاجدرملس ءااؿ دغًن ا من ،رءماب  دءألرضءتعامتحم  دءأل حمي
حتقع   حمؼ ملد جمنر،حم من  ذل ااجملتن  دءاسة حم  ىلتصراف يعالما  تصادتعحم دتكامتعحم ت تيحمؼ  ملتىلءاسة حمد دمبعىن 

                                                 
 .52ص:د 2010دجع سابقمر   ٌن  ىلًند  1
 .97دص:2007ددءر  امحمد ،نافدالوقت ومواجهة ضغوط العمل إدارةايةىل ملمححم اىلحد - 2
 .52دص: 2010دمرجع سابق :  ٌن  ىلًند - 3
 .97ص:مرجع سابق،ايةىل ملمححم اىلحد  - 4
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د دابتتارل ااف  اب طىلؼ  سلىل ءآلتىلط دضىلدرا تصقار ءترىلؼ شىل  د  نا ملف د رد ديقار ملي طىلؼ ملينا  ر ءأل حمءؼ
ف  اف د رد ءتصعةحم ملد ءجملتن    ص  د رد ءاسة حمد د عت  ءجملتن  مبثايحم ةرؽ ءخلحمما  دءت ت  مل ىت د  ابآلتىلد ت لىل 

  دءتنكاب ءتتارل  صٌن ذتء: 1دءاختتفحم ءإلاتاجةرؽ ،رءماب  دمل ضاتتنسة حم 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 39دص:2010 امحمد دءر ،نافد دللمدراء ادلعاصرين التغيري: التحدايت واالسرتاتيجيات إدارةءا حمر:تضىل م صاح ءترعرتد 
 

دءت فقا   ءأل،ناؿا  رددد ءتفعاب ء ا تحم جتا  ملدمحم ،  ترم رف ،ن ءتتفا،اب ءجلاري يٌن ءتصعةحم دءاسة حم ،ت   
ت  ءتحمدر ءتلي شنكن ،دكلء ءتتعصًن تنًن  .تعحم ءتتلظعنعحماترظعفعحم د  صنا ءرلت  ءتفعء ملددر اءتؤ ت حمر ،ن ءاسة حم ،  

من يعةتيا دتععحم ا ،ت  شكاب خمىل ا    ءاحمءتالد ت تت  ءاسة ا  تتعص  ءالاال يٌن خمىل ا  ءاسة حم ديعةتيا ءخلار عحم
ءتؤ تقـر كا ءاسة حم تعناب ،ت  اتح  انرحمءألتلتء ااف  اب  .ءتفا،تحم كحمؼ يترغ ءتغااي  دملانرتيامن تالؿ دظاصفيا 

 2.ديٌن ،لا ىل ءتصعةحم ءخلار عحم مل،ضاصياملاال ءتعالمحم يٌن ءاسة حم ديعةتياد تتنتحم ،  ا ملدءمىل ءتىلدءيع يٌن 

                                                 
 .89د ص:2005 تعحم ءتتجاراد  امعحم ،ٌن مشسد  دلإلدارةالعلمية  األصولد دآتىلدف ءت عحم انرد - 1
 .97ص: دمرجع سابقايةىل ملمححم اىلحد  - 2

 المؤسست

 مخشجبث
 المؼبلحت مذخالث

 تغزَت ػكسُت

 الؼمالء
 ونالمىسد

مؤسسبث 

 حكىمُت

 مسبهمىن

 مىبفسىن

 البُئت الخبسجُت

 : تفاعل  ادلؤسسة مع البيئة50الشكل رقم 
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 ذل ملف  (brownدتتفاد  مايتعحم ءتلفاذ يٌن  اب م ترى من م تراي  ءاسة حم دءتصعةحمد  ع  ملشار يىلدف)    
،  افاذ حم ء حمدد ءتتلظعنعحم  ت  من تالؿ ءتلرءال ءار ردا يٌن ءجلنيرر ءتحمءتتت دءخلار ت اب،تصار ملف  ج  ءتت لًن ءاار 

  1ءاسة ا  د حمء   ا ااعحم؛
 ،ت  ةتصعحم ملد ءرنايعحم آاثر ،ل   لت  ملف من تيحم كاد ء عرحم دءتصعةحم ملظنحم ملي يٌن ءاتصادؿ ءتتفا،اب فمل نا  

 ترصع    ت ي  مععلحم مرءمي ظاب   ء ا نحمد دءتنىلدط ءتظىلدؼ  تضنن ملف رنب  ملا  نا .دءتعامتٌن ءالظنحم اناط
 من   صح تلء .ءالظنحم ي  تترص  آتىل مرمي   ملذنعحمد مل ثىل ملتىلى دمتغًنء  ظيرر ظىلدؼ  ىت احمدد ترمل ءالظنحم

  .دءمععحم مل ثىل تتكرف دااحم مرءمي ظاب   درءةتيا دتفضعاب داعرياد ظىلدايا ،ن مبع ؿ ءالظنا  درءةحم ،حمـ ءتضىلدري
 ءتق ًن ءاحمى اعت  دءترر ابد ءتق ًن ءاحمى من  اب ،ت  ةتر يا د ت لىل ءتعناب يعةحم   تسلىل ملتىلى  يحم من دءالظنا 

 ،ت  دمللىل ا ابتعامتٌن ء عرحم ابتعرءماب تحم يا ءاتراىل ءت تعاطت دءاخ دف تقحمميا ءتؤ  ءاحمتال تالؿ من ءتصعةحم تسلىل
 تالؿ من ملد  اناصيا ،لحم أب حمءايا حتكنيا تالؿ من ءالظنحم   ءتعناب يعةحم تسلىل. د ءتصععحم ءاحمى ،ت   دملدءصي معلرايهت 
 ذءهتاد ءتصعةحم تكعي ملد ءتصعةحم م  اتكعفيا .معيا ءتتعاماب ،لحم دءتتجارب دءتع  ءتحمردس داي  ءتتكعي د ءتتعت  در ا 

 تغعًن ،ت  ءالظنا  محمرا ت دءد م تقصال ءخل ا  ل  ترظعي   ءتقحمرا د،ت  ءتتجارب من دءتةتفادا ءتتعت  يحمر حم  ت لىل
 دةىل،حم ءاعترما  داىلا م  طىلداي تلاةصا دءالظنحم ءتصعةحم يٌن ءتتكعي در ا  دتتلاةبد ظىلدايا م  دءتتفا،اب ةتر يا
 د ءاعترما   ل  ترل  ءتؤ ءتفعاتحم ءتلء ىلا تكر ند   ضرصيا   ءا تقصاب يترمعا  دءتتلصس حتتعتيا ،ت  محمرهتا دمحمى تصادهلا

2.ءالاةب ابترمل ت تحضىل ا
  

 

 تصنيف بيئة ادلؤسسة: :ثالثادلطلب ال
 

 ما تت: مليىلز اءاتصعحم تت لعي ءتصعةحم ءتؤ تتعاماب معيا ءاسة حمد  ءألةاتعب لاؾ ءتعحم حم من 
 التصنيف وفقا دلستوى االستقرار -1

،تعيػػا م ػػػرتح ءتل ػػػع  ءت ػػصيبد د ػػػت تقػػػحم ىلء   ملطتقػػػرء ملاػػػرءع مػػػن ءتصعةػػا د ملريعػػحم ػػحمد  ػػػاب مػػن تىل  ػػػل دملمػػػىلي  
ءتػػتالؼ يعضػػيا ءتػػصعض داػػ  در ػػحم ءتتغعػػًن ءتػػلي زنػػحمث يػػحمءتتيا اضػػال ،ػػن در ػػحم ءاعىلاػػحم ءارتريػػحم   ذلد دءشػػاردء تقىل صعػػحم

ءتلنػرحم تتعناب يلجاح   تتء ءتصعةا د دمت تىلتعب ءتصعةا  ءتتلظعنعحم كعةحم مت تحم تصحممل من ءتصعةػحم ءت ػا لحم ءا ػتقىلا  ذل ءتصعةػحم 
   3دذتء  نا تت: ءاتحىل حمد

د كػرف  ػلء ءتلػرع مػن ءتصعةػحم م ػتقىلء دغػًن متغػًند دتػرزع ،لا ػىل ءتصعةػحم ينػكاب ،نػرءصتد  :البيئة اذلادئة العشووائية-1-1 
دتػػعس  لػػاؾ ،المػػا  ملتظنػػحم يعػػلي . دت ػػترع  ءاسة ػػحم ءتتكععػػي مػػ   ػػل  ءتصعةػػحم  ر ػػحمء  ملفػػىلدا د ػػغًنا دتامػػا. دملاضػػاب 

 ؛ابألاضاب   ل  ءتصعةحم  ر ءتتعت  ،ن طىل   ءتتجىليحم دءخلر  تتقعاـ  ملةترب تتنسة حم

                                                 
 .99ص:د مرجع سابقايةىل ملمححم اىلحد  - 1
 تتعتـر ءتعىليعحم ان ي  امعحم ءإلدءر حمد ءتعتـر   ما  ا در حم  ،ت  ء  رؿ اترتصا  ءةتكنات مقحممحم درءةحم دالوظيفي ابلتسرب وعالقاهتا الداخلية العمل بيئة د ءتظا ىلي  احل ين محاد2 

 .13د14:ص ص د 2007دد غًن ملنررا عرد حمءت ءألملعحمد
 .121د120د ص ص:مرجع سابق اظ  ا ءر ءتىل ايبد   - 3
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،نػػرءصعاد يػػاب تا ػػ    يعػػض  ءتصعةػػحمتػػرزع ءاػػرءرد    ػػل   م ػػتقىلاد دتكػػن ت ءتصعةػػحم ػػل   البيئووة اذلادئووة اةتمعووة:-1-2
صح ءارمػ  ،ػامال مينػا   يقػار   ػ،تعػ  دابتتارل تكرف يعض ءارءم    ءتصعةحم ملغىن   مرءرد ا من مرءمػ  ملتػىلىد د  .ءألما ن

 ءاسة ا د 
غػًن م ػتقىلاد دذتػء تتلػرع ءاسة ػا   حمءتصعةػدتكػن  ءتصعةػا تا ػ  ءاػرءرد    ػلء ءتلػرع مػن  البيئة القلقوة ادلتفاعلوة:-1-3

د  ػػصح مػػن ءتضػػىلدري ،لػػحم ذتػػء حتحم ػػحم ءهلػػحمؼ ءتتلظعنػػت تػػعس مػػن ان عػػحم ءارمػػ   .ممػػا  ػػسدي  ػػلء  ذل ءالاا ػػحم يعليػػا  اعيػػا
   ؛دتكن من ان عحم ءت ترحم تكت تكرف مادرا ،ت  جماكحم ءتتححماي  ءتتلاا عحم دءتقعاـ كا

: د ت ءتصعةػحم ءاتحىل ػحم ءتػؤ تكػرف كػا ءتعالمػا  يػٌن ءتعلا ػىل متغػًناد دتكػرف ءتل ػصحم ءتػؤ تتغػًن ،لػحم ا البيئة اذلائجة-1-4
تػػ ايدا   ،ػػحمد ءاسة ػػا د مػػرا ءتػػاءيع يػػٌن  ػػل  ءتعالمػػا  مىلتفعػػحم دت ػػي  لاللػػحم تر يػػا    انػػرر مػػرى متحىل ػػحم:  ػػت ء

دشنتػحم ءتصقػار  .دءت،تنػاد ءات ء ػحم ،تػ  ءتصحػ  دءتترػر ىل جملاكػحم ءتتحػحماي   ءتقراع ءتمت ادي دءتقرا،ا  ءألتىلى   ءجملتنػ
 .ءتكفس ن،ت  ءاىلءمصحم دءتفح  ءتصعةت      لء ءتلرع من ءتصعةا

 البيئة اخلارجية والداخلية-2
د  دملانػػػرتياءاتغػػػًنء  ءتػػػؤ تكػػرف   جمنر،يػػػا ءتقػػػرى ءتػػػؤ تػػسلىل ،تػػػ  ،نتعاهتػػػا ءتعحم ػػػحم اسة ػػػحم مػػن تتكػػرف يعةػػػحم ء   

دتتعحمد م ػتراي  ءتصعةػحم ب ػب طصععػحم ءاتغػًنء  ءتػؤ تتكػرف مليػا د،المتيػا اباسة ػحم دمػحمرهتا ،تػ  ءتػتحك  اعيػاد دتلق ػ  
دد اا ػتحم يعلينػاد  عػ   لػاؾ للػًن متصػادؿ دتنػايء ءتصعةحم داقا تلتء   ذل يعةحم تار عحم ددءتتعحم. دمن ءت عب دض   ػحم

 .اعنا يعليا
 البيئة اخلارجية-2-1

شكاؿ ءترصعععحم دغًن ءترصعععحم ءتؤ تسلىل يرىل قحم  ااحم ءاتغًنء  دءتعلا ىل دءأل،ن   تع  ءتصعةحم ءخلار عحم تتنسة حم 
ةحم ءخلار عحم تعين مجع  ء ات  دءتظىلدؼ اتصعا1دمصاشىلا دغًن مصاشىلا   ،ناب ءاسة حم دتعس تتنسة حم ءتقحمرا تتتحك  اعيا

 .دءاسلىلء  ءتؤ جتىلي دتحمدر   اتء ءاسة حمد دهلا للًن ،ت  م تراي  دنر ا دتررر ا د لتء ملاظنتيا دملانرتيا ءتحمءتتعحم
 تعناب 2دحتتري ،ت  مرى متلر،حم ذء  تعقعحم دتىل عب  تغًن مبعحمت  متفادتحم د  ملدما  خمتتفحم دحتل ظىلدؼ ،حما

دتتنثاب ءتصعةحم ءخلار عحم   جمنر،حم ءتقرى 3ةعرىلا درمايحم ءاسة حمد د ت تع ل حتل ءاسة حم  احل تغًن ملد ت احل دتتفا،اب
خمىل اهتاد دتت ي  إلاتاجتعناب تارج  حمدد ءاسة حمد دتكليا تسلىل   محمرهتا ،ت  تراًن دءةتخحمءـ ءارءرد ءتالزمحم  ءتؤ

 4؛يحم حمء ابتتعقعحم دءتتغًن ءت ىل  د ايت م حمرء تتفىلص ملد تت
دمن ءاي   حمء ملف هتت  ءاسة حم يحمرءةحم يعةتيا ءخلار عحمد ألهنا ت تععش مبع ؿ ،لياد ايت تسلىل اعيا دتت لىل اعياد   

 :5ءتةتفادا مما تتمن دمل ضا  ت   ر ملياد  نا ملف درءةتيا شنكليا 
                                                 

 .30دص:2009   دءتترر حمء د م ىلدر تتر  ءتنىل حم ءتعىليعحم ءاتححما  داإلسرتاتيجية، االدارة   ن دمحم ءمححم دمحم خمتار- 1
 143:ص د2004د1د دءر ءا ًنا تتلنىل دءتترز  د ،نافدط عا م متغريجديدة يف إدارة:اإلسرتاتيجيةاإلدارة ،صحم ءتع    ين  احل  صتررد - 2
 171دص:2012،نافد دءر  امحمد داإلسرتاتيجية اإلدارة، تضىل م صاح ءمسا،عاب ءترتعتت- 3
 .269د ص:مرجع سابق رءاحما ء ىل ىليد - 4
 148د149:ص.- د 2006ءجلامععحمد ءتحمءر :ءإلةكلحمر حم دتطبيقية ومناذج ممفاىي- اإلسرتاتيجية اإلدارة ءاىلةتد دمحم ءتحم ن مجاؿد   در س ءتىلمحاف ،صحم اثيل - 5
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 دملاال دءخلحمما  دطىلؽ ت ت اب  تّعت  ما ةرءر ملمامياد ءاتا حم ءاعامال  دجمات  ءاىلتقب ءت رؽ اراؽ حتحم حم -
 ملد ءتتنىل ععحم ةرءر ءاسة حم ءافىلدضحم ،ت  دءتقعرد دكا ءا نرح ءالتجا  دت اص   ءتحما  دشىلدط دملةاتعب ءتترز  

 .ءخل...ءألتالمعحم ملد ءتقااراعحم
 هلا ءءمتحمءدً  ءاسة ا  تتء  اال ةرءر ءاختتفحمد اباسة ا  دءتت ّلىل ءتت لًن ،الما  يعاف ،ت   لتء ت ا،حم -

 ؛دملانرتيا هتا،نتعا   هلا م ا،حما ملد ملتجا د ت تقصاب ملد
 دءتعادء  ءتقع  ملدناط ،ت  ءترمرؼ تالؿ من دذتء ءاسة حمد مع  تتعاماب ءتلي دءجلنيرر جملتن ء مسا  حتحم حم -

 ؛هلا تعر  ءتؤ دءألدتراي  ءت اصحما دءتتقاتعحم
 ءألمىل د،نالصيا مرا،ا  شنثترف دءتل ن  ا دءاسة تألاىلءد دءتةتيال ت ءإلاتا ت ءت ترؾ ملدناط تنخع  -
 ؛دت ر قيا  اتا يا دترمعل دملةعار ا هتاملتجا ت اص  حتحم حم    فعحم ءتلي

ءالظنحم اب،تصار ا  عاف ء تنا،ت  ت لىل اب تعا ا  دددءا  ءتاىلءد ءاكراٌن هلا ،ت  تعحمد ،الماهت   نا  ت لىل  لء  -
 1.اط دءتت لًن   ءاسة حمءتكعاف مبختتي ءتطىلءؼ ءخلار ٌن ذء  ءترتص

 :2ءتةاءتعجعحمد دذتء ت صصٌن ذنا تإلدءراف ءتصعةحم ءخلار عحم تعحم من ءاتغًنء  ءاينحم مل نا 
 حتحم حم ءتعرءماب ءتصعةعحم ءتؤ هتحمد ءاسة حم؛ -
 .حمحتحم حم ءتفىلص ءاتا  -

 ما تت:  ذلدت لي  ل  ءتصعةحم   ب طصععحم ءاتغًنء  د،المتيا اباسة حم 
 ارجية العامة البيئة اخل-2-1-1

 ق حم ابتصعةحم ءخلار عحم ءتعامحم ءتعرءماب ءتؤ تسلىل ،ت   ااحم ءاسة ا  دتق  تارج  حمدد ءاسة حم داراؽ رمايحم        
دءتتكلرتر عحمد  ءتمت اد حم ،ت  ءتصعةحم ءتصعةحم ل   دتنناب 3ءتدءراد د ت  ضنليا ممارةحم ءألانرحم دءأل،ناؿ ءإلدءر حمد

تتضنن ءتعرءماب ءتمت اد حم مثاب معحمؿ ءتلات  ءتقرمتد دم ترى  اعحمد ا ما ءتصعةحم ءتمت اد حمءت عاةعحمد ءت تنا،عحم دءتثقا
 ،ت  نابتنايت تصعةحم ءتتكلرتر عحم ت دابتل صحم دةعىل  ىلؼ ءتعنتحم دمعحمؿ ءتصراتحمد....ءخل  دتاب ءتفىلدد دمعحمؿ ءتتضخ د

ءتصعةحم ءت عاةعحم دءتقااراعحم  ملما داءع د........ءخل  ديىلءرء  ءتتءت ت  دءخلحمما  ءجلحم حماد دءتيتكارءد ءآلت  دءاا علا 
دءتؤ تسلىل   ةعاةحم ء كرمحم جتا  ءالظنا  دمل حاب ءا احل اعياد  ضااحم  ذل ءتقرءاٌن دءتتنىل عا  مثاب رةـر  ءتتعىلاحم 

 نابتنقااعحم دءت تنا،عحم ءتثدءتصعةحم ءتحمشنرغىلءاعحم   ماملد ءجلنىل عحم ،ت  ءا ترردء  ملد شىلدط ء اءـ ءتصعةحم ءترصعععحم د ... ءخل
ددنع ء عااد ءتقع د ءتعادء  دءتتقاتعحم ءتؤ حتك  ،الما  ءتلاس   ءجملتن   م ترى ءتتعتع : ءتعحم حم من ءتعرءماب مليا،ت  

 4.ءتلي تعناب اع  ءالظنحم
 

                                                 
 149:دص مرجع سابق ،صحم ءتع    ين  احل  صتررد- 1
 144د ص:ادلرجع نفسو - 2
 93د ص:مرجع سابقانرد ءت عحم دءتىلدفد - 3
 119د ص:2008د ،نافدد دءر دءصاب تتلنىلدارة واالعمالاإل احل ميحمي ا ن ءتعامىلي دطا ىل ا ن مل رر ءتغاتيبد - 4
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 البيئة اخلارجية اخلاصة  -2-1-2
 حمدد ءاسة حمد دختتتي من مسة حم ءذل ملتىلى   ق حم ابتصعةحم ءخلار عحم ءخلا حم جمنر،حم ءاتغًنء  ءتؤ تق  ،ت      

) دءالظنا  ءتنصعيحم( دتتكرف من مل حاب  سة حمهلا للًن مصاشىل ،ت  ءا  1دتحمتاب  ذل  حم  صًن   اراؽ رمايحم ءإلدءراد
 ا ي  دمجع   ستر بك  م .ءتحتادء  ءايلعحم دءالظنا  ء كرمعحم دءا احل مثاب ءت ابصند ءارز،رفد ءالاا رفد ءاررددف

 ءاتصا لحم   ءالظنحم مادر ن ،ت  ممارةحم ءتت لًن دءتضغع ،ت  ءالظنحم.
 البيئة الداخلية   -2-2

جمنر،حم ءتعرءماب ءتؤ تتضنليا ءاسة حمد دذء  للًن ،ت  ءتلتاص  ءاتخلا دءتعنتعا   ءذلءتصعةحم ءتحمءتتعحم تنًن  
" ءتقرى ءتحمءتتعحم ءتؤ تعناب دءتاب ءاسة حم  ملي ملهنا دتثاب 2د د ت معظنيا ختض  اىلءمصحم دحتل ةعرىلا ءاسة حمدءإلدءر حم

 ع  تتنثاب   طامحم د مكاان  ءاسة حم ءااد حم دءتصنىل حم ء اتعحم دءا تقصتعحم دمع  ءتعامتٌن ءتؤ تسلىل  ذل  حم  صًن 3د"اذءهت
 ،نت  جتا  معرت   د  دملدءص  ةتر     د سلىل ،نت    ابتفىلد زنعع ما  ابتتنثاب     ملهنا نا   4د،ت  مل حمءؼ ءاسة حم

ءجملاؿ ءتلي  نتناب ،ت  ءترىلؽ   نا دتثاب،  تع   لتنت ءتلي دءانىلدع  تصعيا ءتؤ دءإلدءرا معيا  عناب ءتؤ دءجملنر،حم
د عتنحم جناح ءاسة حم ،ت   ر ءتعناب  .دءألةاتعب دءألددء  دءتعلا ىل دءتعالما  ءاتفا،تحم يٌن ءألاىلءد دءتاب يعةحم ءالظنحم

ءجلعحم  نج  ،ت  تت  ،ناب ءرنايب  عناب ،ت  حتقع  ءتةتقىلءر تألاىلءد   ءختاذ ءتقىلءر درة   تءتتلظعنااالاخ  .ءت اصحم
 دءتؤ تتعناب ءااد حم ءتظىلدؼ ،ن ءتصعةحم ءتحمءتتعحم تلتء تع  5دءت عاةا  دءتنعرر ير رد دتتحم ،اتعحم من ءتثقحم ءاتصادتحم

  نغتيا ءتؤ ءترظعفحم دطصععحم ما عحم دمل ضاً  ءاكتصعحم دءتظىلدؼ محمدءت ال ددةاصاب ءألمن دءإلانرا  اتتير حم ابإلا اف حتعع
  ذل  حمدث تسدي يرصععتيا ءترظاصي يعض  لاؾ ملف تا حم ءترظعفعحمد ءتعناب ضغرط   حمءث   دمحمى ت صصيا ءتنخ 

 ءترظاصي تتء ملد ءايين دءتلنر دءتتقحمـ ابتامعحم ت نح ت ءتؤ تتء ملد ءجلنيرر مقايتحم تترتب ءتؤ  تتء ءتعناب ضغرط
 6ءتعناب تتلادب احمدا مبرء،عحم تىلتصع ءتؤ ملد ءألاىلءد  دءرا م ةرتعحم ،ت  تنتناب ءتؤ

ءتعرءماب  ملف  porterد لاؾ ءتتالاا خب رص مكران  ءتصعةحم ءتحمءتتعحم د،لا ىل ا دجماتهتاد  ع   ىلى   .
 حمد ءاترتصا  ءااد حم دءتترر ىل ءتتكلرتر ت(د  ءتفىل،عحم تتنسة حم)ءارءرد ءتصنىل  ءألاظنحمءتحمءتتعحم ءتؤ  ل ب ،تعيا ءتتحتعاب تتنثاب 

مادي متنرس   طار  ذل ىلتك  يعضيا  ملاظنحمءتحمءتتعحم تتكرف من جمنر،حم  ءتصعةحم ملف ،ت   ءتعحم حم من ءتصا ثٌن  ىلى   ٌن 
ءطىل   ذل اظنحمءألمن  ءألتىلىءترظعفعحم ءاختتفحمد ءتلظاـ ءاعترمايت    ٌن تىلتك  ءجملنر،حم  ءألاظنحمغًن متنرس مثاب :  دءألتىل

                                                 
 93ص:مىل   ةاي  دد احل ميحمي ا ن ءتعامىلي دطا ىل ا ن مل رر ءتغاتيب - 1

2 Gloria Obiageli Eruemegbe, Impact of business environment on organization performance in nigeria, study union bank 
of Nigeria European Scientific Journal November 2015,p:482. 

 184د ص مرجع سابق تضىل م صاح ءمسا،عاب ءترعرتد- 3
 .93د ص:مرجع سابقانرد ءت عحم دآتىلدفد- 4
 269.دص:مرجع سابقرءاحما ء ىل ىليد - 5
 .:259ص د 2008 دءتىلايض دءتتغتعيد تترصا،حم مىلءمىل د اإلدارية القيادة ءتقحرايند ةععحم ين ةادل-6 



 ر بيئة المؤسسة وعالقتها بالموارد البشريةيتغي
 

66 

 

 حمءتتلظعنعد ءتثقااحم تءتتلظعن  ءهلعكاب   مجاهلادمعىلاعحمد دمينا تعحمد  ءاكران  دءتعلا ىل   ءتصعةحم ءتحمءتتعحمد شنكن   ا ااعحم
 :2ما تت  ا،حم درءةحم دتقعع  ءتصعةحم ءتحمءتتعحم د  1ددمرءرد ءاسة حم

 ءاسة حم؛معاس ءتقحمرء  دءإلمكاان  ءااد حم دءتصنىل حم دءاعلر حم ءاتا حم    -
 يعاف اقاط ءتقرا دءتضعي دتع   ذنا تالةتفادا مليا ؛ -
  ػػا     معىلاػػحم ءتترػػرر ء ا ػػاب   مػػرءرد ءاسة ػػحم د دابتتػػارل تتػػاح ءتفىل ػػحم ملمػػاـ ءإلدءرا ءتعتعػػا ابتا عػػ  ،تػػ  ءاػػرءرد  -

 ءألةاةعحم تتنسة حم ءتؤ ت ا     حتقع  ءأل حمءؼد 
 

 سسة بيئة ادلؤ التغيري يف : ثاينادلبحث ال
 

،ت  دنع دء حم  ام تقىل  ارغ  تعحمد ءتت لعفا  ءتؤ مل،رعل تتصعةحم طصقا ا ترى ،حمـ ءتت  حمد ايلء ت  عين ملهن 
تفاا طر تحمد اقحم تتحرؿ ءتصعةحم من ءتةتقىلءر  ذل ءتحم لامعكعحمد دمن ءتص اطحم  ذل ءتتعقحمد  نا شنكن ملف ترء   ءاسة حم 

ابتتغعًن اعيا مما  اد سلىل ذتء ،ت  مكرانهتلءرد مما رنعتيا ترء   ملزمحم ما. ظىلداا تسدي  ذل ءضرىلءب ءتصعةحم ددف ةاي   ا
 حم.  صب حترت   ءجتا ا  ءارءرد ءتصنىل 

 

 ة بيئة ادلؤسس مفهوم التغيري يف :وأولادلطلب ال
 

 ذل د ر  عين  ءتتحرؿ من  اؿ  3ءتتغعًن تغحم منت  من ءتفعاب غًند غًن د  رت  ديحمت د   ا   عت  غًن ما  افد 
دمثاؿ ذتء  ،ادا ءتتلظع  ملد 4 اؿد دءتتغعًن   ءاسة ا   عين ءتتحرؿ ملد ءتتلقاب ملد ءتتعحم اب من  اؿ  ذل  اؿ آتىلد

 ىل حم ءاتقاؿ ءجللري ملد تحمررنت من دءم  رء ن  ذل  اتحم  حم حما دشنثاب 5تقحمًن تحمما   حم حما؛ زايدا ملتجا   حم حما ملد
    ظتٌن يٌن اارما سنت  د لامعكت م ار أبا مل ضا:   د ف  نا شنكن  6.ختتتي ،ن ةايقتيا ملد ،ن ء اتحم ءتقاصنحم "

 7.ما اظاـ
 نناب  اب  ت  مفا ع  ،حم حما   ء قاب ءإلدءري دذتء   ب جماؿ ءةتخحمءم د ااتتغعًن ءتتغعًن ملما ء رال ا ااف       

ءريد دمحم تتغًن ءالظنحم اع ن  ءتتغًن تغعًن  داع ن  شترد اقحم تتغًن ءتصعةحم اعن   ءتتغعًن ءتصعةتد دمحم تتغًن ءإلدءرا 
 )ءتتلظنت(د ءالظنت

                                                 
 .146دص:2013دءر ءا ًنا د ،نافد ظمات: منظور كلي،ادارة دلنما حم ،صحم ءايحمي م ا،حماد  - 1
 184د ص مرجع سابق تضىل م صاح ءمسا،عاب ءترعرتد- - 2
 .3325ددف ذ ىل ةلحم ءتلنىلد ص: ءجملتحم ءخلامسد يًند د دءر  ادرد دلسان العربملير ءتفضاب مجاؿ ءتحم ن ين ملظررد  - 3
 .544د ص:1998ءتقا ىلاد مىل   دء حم ةىلاعس تالةتنارا دءتترر ىل ءإلدءريد ءترصعحم ءتثااعحمد  ديف التنظيم و اإلدارة الفكر ادلعاصرةععحم   س ،امىل  د،تت دمحم ،صحم ءتر ابد  - 4

5 - Carter Mc Namara, Consulting and Organizational Development, Authenticity consulting, 1997, p : 176.  
 369د ص:رجع سابق، مدمحم   ن ءتنناع د تضًن  اظ  انردتتعاب  - 6

7 -Beriot Dominique, Du Microscope au Macroscope, l’approche systémique du changement dans l’entreprise, ESF, Paris  , 
1993,p:103 
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ف ءتتتالؼ ءتصعةت  ر ملد د ءإلدءر حم  درءةا  ءاحمءرس  ءألةاةعحم عت  ءتلرءا  ءتصعةت،ت  ءتىلغ  من ملف ءتتغعًن د   
ًن ءتصعةت اقتعتحم  ت دت لعفات د ملما ءتتغع ءتتلظعنتملف ءت تناـ ءا ب ،ن اي  ءتتغعًن   ت  ءتعحم حم من ءتلظىلاي   ءألةاس

 radical ت اص   مثاب"ءتتغعًن ءجللري    ذلد اصعضيا ء تفل  ابا رتحا  ءتؤ تنًن د لفتل ءتحمرءةا  ءتؤ تلادتت  
ءاتغًناد   ءتصعةحميلار   ملةاسءتلي  ر  instabilityءتتغًن ءتعنع  دءتضرىلءب ،كس ءتةتقىلءرد ملد ،حمـ ءتةتقىلءر  ملد

  1دءاتغًنا من تالؿ معحمؿ ءتتغعًن   ءاصععا  ءتصعةحممعاس   مكااعحم  ذليعض ءتحمرءةا   ملشار  نا 
 ،حمـ مترةعد  ذل ملخفض ءتت  حم ،حمـ ءالخفضد ءتت  حم ،حمـ ت اص  أبري  ءاتغًنا ءتصعةحمDaftد ي د  

 صعا ابتت  حم ملد احاتحم ءتةتقىلءر ملد ،حمـ ءتةتقىلءر   ءتصعةحم تلن  شعررء ا ءاىلتف د ءتت  حم ،حمـ ،اؿد  ذل مترةع ءتت  حم
،حمـ ءتت  حم د اعحمـ ءتت  حم  لن  ي صب ءتتغعًن ءتصعةتد اكتنا زءد  ا صحم ءتتغًن ءتصعةت زءد  ا صحم ،حمـ ءتت  حمد د،تع  

 2:شنكن تتخع  ءتعالمحم يٌن ا صحم ءتتغًن ددر حم ،حمـ ءتت  حم   ءتصعةحم ،ت  ءتلحر ءتتارل
 دءألدضاعتحم ،حمـ ءتت  حم ين ف ء تناتعحم ءتتغعًن حنر  ل  مىلء مالزما  املءا تقصتعحم  ءألدضاعمتحم ءتر،ت ينسدف  -
  حم ما   ار،عحم دم ترى د لامعكعحم ءت عاةا  ءخلا حم اباسة حم؛  ذل حم حما  كنن  ملدضاع  ذلءف مرا ءتتغعًن  -

 ءتر ػي ديػين ءتػل ىلد ةػايقحم ءألريػ  ءخل اص  من تا عحم تكاب ءالظنحم ءةتجااب   رضح دنرذ اً   Daft دمحمـ 
 ،لا ػىل ،ػحمد  ذل ءتتّعقػحم در ػحم تنػًن  عػ  دءتصعةػت دءتتعقعػحم ءتصعةػت ءتتغػًن ذنا رصع ٌن يعحم ن يٌن ءتعالمحم ةاسمل ،ت  مل،ال 
  ػل  تغػًن ةػىل،حم در ػحم  ذل اعنػًن ءتتغػًن معػحمؿ ملمػا.مّعقػحما ملد ي ػعرحم تكػرف ملف  مػا ءتصعػحم هلػلء طصًقػا ااتصعةػحم دتلر،يػا؛ ءتصعةحم

 .ملدان   دشنكن ترضعح ذتء   ءجلحمدؿ  3دمتغًنا ملد تكرف م تقىلا ملف  ما ءتصعحم هللء طصًقا ءتصعةحم ملف ملي ءتعلا ىل؛
 ءتصعةت دءتتعقعحم ءتصعةت ءتتغًن يٌن ءتعالمحم-05ءجلحمدؿ رم  

 متوسط إىل منخفض أتكد عدم3 ادلنخفض أتكد عدم1
 دءاىل   حم ابتىلمسعحم  ت   معكااعكت  عكاب دءاىل   حم ابتىلمسعحم  ت   معكااعكت  عكاب
 ءتصعةحم ء حمدد ،ت  ءةترالع اقاط يعضيا متعحمدا دظعفعحم ملم اـ عتحممت دظعفعحم ملم اـ

 ءاتكامتحم ءألددءر من ءتقتعاب متكامتحم ءددءر تر حم ت
 ءتتخرعع من شتر ء اتعحم ابتعنتعا  ءتتر  

 عايل أتكد عدم4 عايل إىل متوسط من أتكد عدم2
 ءتالمىل   حم ءانار حمد ،نابد اىل   ،ضريد  عكاب ءتالمىل   حم ءانار حمد ،نابد اىل   ،ضريد  عكاب
 ،ت  ءةترالع اقاط مل ثىل ا متعتحم دظعفعحم ملم اـ
 ءتصعةحم  حمدد

 ءةترالع داقاط ءترظعفعحم ءألم اـ يٌن  ثًن ءتتالؼ
 .مكثفحم ينكاب ءتصعةحم  حمدد ،ت 

 مكثفٌن دخترعع تلصس ابتتخرعع ءتتر  
 ءألددءر   ءتتكاماب من ءتكثًن ءألددءر   ءتتكاماب من ءتقتعاب

Source : Daft , Richard , l , " Organization Theory and Design " , south – western , Thomson learning , Australia , 2001, P 354 

                                                 
1-Fernado f  Suarez &regelio oliva, environmental change and organizational transformation ,published by oxford 
university, industrial and corporate change ,volume14,N 6.OCctober2005;p:1020. 

 .111د110:ص: د صمرجع سابقايةىل ملمححم اىلحد -2
3. Mary Jo Hatch, Théorie des organisations - de l'intérêt de perspectives multiples, Traduit par Christine 
Delhaye, 1re édition, De Boeck, Belgique, 2005, p.104. 
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دتتفاد  ءالظنػا  اعنػا يعليػا   د،عيػا د درء يػا ألذنعػحم ءتتغعػًن ءتصعةػت دمللػىل  ،تػ  ءالظنػا  د  تر ياهتػا ءتفعتعػحم  
اػصعض تتػء  .ارتًنا ءتتغعًن ءتصعةت تع ل اثيتحم تكاب ءالظنا  دءتقرا،ا  ءتػؤ تعنػاب اعيػا دءةتععاكااتايعحم تتء ءتتغًنء  د 

دتػػلتء ختتتػػي در ػػحم  ءتصعةػػا  تت ػػ  يػػرتًنا تغػػًنء  ،نعقػػحم دمت ػػار،حم دءتػػصعض ءآلتػػىل  ت ػػ  يتغػػًنء  ءمػػاب ،نقػػاً دت ػػار،اً .
  ءتػػؤ تعػػعش   يعةػػحم شػػحم حما ءتتغػػًن تتجػػ  ءذل   ػػػحمءث ءتةػػتجايحم دمقػػحمءر ءتتغعػػًن ءانػػارس مػػن طػػىلؼ ءالظنػػحمد  ااالظنػػػا

ف ءتتغعػػًن ابتل ػػصحم تتنلظنػػا  ت عػػحم ظػػا ىلا  ػػحعحم    ثػػًن أل  الظنػػا  ءتػػؤ تعػػعش   يعةػػحم م ػػتقىلاابتغعػػًنء  مل ػػ  مقاراػػحم 
 ذتػء   حم ءتةػتجايحم ءتعػ د دشنكػن ترضػعحعػد عف ءتصعةػت ءتتغػًن دتػًناد  تػلتء ختتتػي 1مػن ءت عػاف ءذء مػا زءد ،تػ   ػحم 

 :ملدان  ءجلحمدؿ
  ءتصعةت ءتتغًن دتًنا-06ءجلحمدؿ رم                           

 التغريات اجلذرية  التغريات التدرجيية 
 تغعًن مفا ئ  صًن   يعةحم ءالظنحم 1 تتاي  م تنىل تتتغعًن   يعةحم ءالظنحم 1
تػػسلىل   يعػػض ءجلرءاػػب ءتتلظعنعػػحم مػػن تػػالؿ ءهلعكػػاب ءتتلظعنػػت  2

 عادي د،نتعا  ءإلدءراءت،ت
ت ػػي    تفكعػػء ءالظنػػحم دحتػػرؿ شػػاماب    عكػػاب ءالظنػػحم د دءرهتػػا  2

 من تالؿ تكر ن  عكاب د دءرا  حم حم ن
 تىلتصع ابتترررء  ءجلر ىل حم   ءتتكلرتر عا 3 تىلتصع ابتتح علا  ءتتكلرتر عحم 3
 ؽ  حم حماتىلتصع يتقحمًن ملتجا   حم حما   ملةرء 4 تىلتصع م  ءتتح علا    ءالترج 4

Source : Daft , Richard , l. Opc-it, P 354 
 2ءتتاتعحم: غًنء تءا يحمتتحم ءتؤ تتغًن ًن ءتصعةتصغعحمؿ ءتتمدر حم ءتتعقعحم ءتصعةت د  يتفاد  ءتصعةت ءتتغًن دتًنا تفاد تد  

 ؛ءألانرحم   ًنءتتغ تكىلءر حم _
 دًنتغ يكابءتفىلدؽ ءاىلتصرحم  در حم _
 عًن  ءتتغ ـءتاتظا ـ،حم در حم _

 3 د دءاتنثتحم اعنا تت:ءتصعةتتتغعًن ء ءتؤ ت ي دتًنا ءأليعاد دءخل اص ءتعحم حم من ،ن  د،   يعض ءتحمرءةا  
 speedد ءت ىل،حم scopeدءتلراؽ amplitude د ءت عحمfrequencyءتتكىلءر
  ع  ،ن ،حمد ءتضرىلءاب  ءتصعةعحم تكاب د حما زملعحم؛ ءتتكىلءر: -
 ءتضرىلءاب  ءتصعةعحم؛ءت عحم:  ج  ءتحنىلءاا  ءتلامجحم ،ن  -
 ءتلراؽ:،حمد ءاتغًنء  ءتصعةعحم ءتؤ تت لىل ابتضرىلءاب  ءتصعةعحم؛ -
 ءت ىل،حم شنثاب معحمؿ ءتتغعًن ءتصعةت()ءتحنىلءؼ ءتصعةت/ءترمل( -

 دءجلحمدؿ ءتتارل  رضح خمتتي ملدناط ءتتغًن ءتصعةت داقا تإليعاد ءاختتفحم
 
 

                                                 
  .346ص: د2004مرجع سابق،  ،رءد حم   ن -1
 ءتمت اد حم ءتعتـر  تعحم ءتمت اد حمد  امعحم ءتعتـر   ءتحم ترءر  شيادا تلعاب ملطىلد حم مقحممحم، اجلزائرية االقتصادية أداء ادلؤسسات على اخلارجية البيئة متغريات أتثري دءضحد ين ءهلامشت -2 

 .27د ةرعيد ص:1ءتت عًند  امعحم اىل ا  ،صاس د،تـر دءتتجار حم
 

3 - Fernado f Suarez &regelio oliva, environmental change and organizational transformation ,published by oxford 
university, industrial and corporate change ,volume14,N 6.OCctober2005p:1021 
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 بعاد اليت حتتويها البيئة ادلتغريةخمتلف أمناط التغري البيئي وفقا لإل -07ءجلحمدؿ رم  
 

 
 
 
 
 
 
 
Source: Fernado f Suarez &regelio oliva, environmental change and organizational transformation ,published by 

oxford university, industrial and corporate change ,volume14,N 6.OCctober2005;p:1022 
 ا ةػػررء دءتتعػػحم ملد تار عػػحمد د نػػناب مجعػػ   ااػػحم ءتتغػػًنء    ،لا ػػىل  نػػناب   ءتصعةػػت ءتتغعػػًندداقػػا افيػػـر ءتصعةػػحم اػػاف  

 1ء  ءتصعةعػحم ءاتلر،ػحم كػرف ءةػتجايحم تتغعػًن (ءتصعةػحم ءتحمءتتعػحم )  ءتغاتػب ءتتغعػًن   ءاسة ػحم د  ملارءع ءتتغًن ءتػحمءتتت دءخلػار تد
،ػن  "ظا ىلا م ا صحم تتتحرؿ ءتمت ادي ءتلي رن  ءاسة ا  ءتمت اد حم ي فحم تا حم ،تػ  ءتصحػ اتتغعًن   ءاسة حم ا

 شنثػاب  ءتػليد 2حتقعػ  ءا  ػحم مػن ءتفعاتعػحم دءتكفػارا   ءتلظػاـ ءجلحم ػحم"؛د مرءطن ءتضعي دتلظعنيا مػن ء ػاب  ،ػادا ءتتػرءزف هلػاد 
مػن مل ػاب مرء يػحم  تغعػًنء    يعػض ملد مجعػ  ءتعلا ػىل ءتػؤ تتكػرف مليػا ءاسة ػحم   ػحمءث يحمؼ ملةاةا  ذل  ءتلي لناطءت

تػػؤ حتػػحمث يػػحمءتتيا ملد تار يػػا   ءتصعةػػحم ءتػػؤ تعػػعش    لفيػػاد دذتػػء مػػن مل ػػاب يعػػض ءتتغػػًنء  دءأل ػػحمءث ءاػػسلىلا اعيػػا دء
حت ٌن محمرهتا ،ت   اب ءانػكال  دترػر ىل اف ػيا دءتتكعػي مػ  ءاتغػًنء  ءتصعةعػحم ءتحمءتتعػحم دءخلار عػحمد د ػت   ػلء ءألمػىل ،ػن 

  د ترءاػػػػػ  مػػػػػ  ءتتغػػػػػًن ءتصعةػػػػػت ءتصنػػػػػىلي ملد ءتللػػػػػٌن معػػػػػا مبػػػػػا  تناشػػػػػ ءتتغعػػػػػًن ءالاةػػػػػب   ءجملػػػػػاؿ ءاػػػػػادي ملد  دتػػػػػاؿطىل ػػػػػ  
  ػػحمءث تعػػحم ال    مل ػػحمءؼ دةعاةػػا  ءإلدءراد ملد   ملي ،ل ػػىل مػػن ،لا ػػىل ءتعنػػابد د ػػت  ذتػػء مػػن تػػالؿ 3ء ػػادث".

   4م تيحماا   حمى ءألمىل ن ءتتاتعٌن:
تػء يغػىلض مالصنحم ملدضاع ءاسة حم دملةاتعب ،ناب ءإلدءرا داناطاهتا م  تغًنء  دملدضاع  حم حما   ءالاخ ء عع كاد دذ -

   حمءث تلاة  دترءا  يٌن ءاسة حم ديٌن ءتظىلدؼ ءتصعةعحم ءتؤ تعناب اعيا؛
ءةتححمءث ملدضاع  دءر حم دملةاتعب تلظعنعحم دملد   اناط  حم حما حتق  تتنسة حم ةصقا ،ن غًن ا من ءاسة ا د  -

 .دابتتارل تراىل هلا مع ا دتكليا من ء  رؿ ،ت  مكاةب د،رءصحم مل  
ءخلار عػحمد دءتػػؤ حتػػحمث ي ػػفحم م ػػتنىلا ءافىلدضػػحم  مػػن ءتتغعػػًنء  مجعػػ  ءتتغعػًنء  ءتحمءتتعػػحم  ءتصعةػػحم  نػػناباػاتتغعًن             

 :د فىلض دءم  ءتتغعًن   ءتصعةحم ءاعا ىلا ،ت  ءاسة ا  ءت تناـ يكال ءاحمتتٌند   ااء  احمدداملد  ينكاب تىلء نت
ءاسة ػػا  ءتتحػػرؿ ينػػكاب تىلء نػػت ملد ةػػىل   مػػ  ءتتغعػػًن ءاػػحمتاب ءألدؿ:  ػػىلى ملف ءتتغعػػًن يكراػػ  ،نتعػػحم م ػػتنىلا  ترتػػب مػػن  -

ءا تنىل   يعةتياد دذتء من تالؿ   ىلءرء  حتر تعحم   ءتتنكعاب دءتتكر ن ءا تنىل تكت حتػاا  ،تػ  ،المػا  ةػتعنحم مػ  
                                                 

1  -  Fernado f Suarez &regelio olive, opc-it,p:1021 
   مرم  ءتااال: 2006مايد 28جمتحم ءتعتـر  ءإلا ااعحمد ءتعحمد د التغيري التنظيمي: إبعاده و إسرتاتيجيتواىلزنحم دمحم  ىلًند  - 2

       html-/vb/archive/index.php/thttp://www.iraqcenter.net.23057د  
 .356:د ص1997د ءألردف: دءر ز ىلءف تتلنىل دءتترز  د االدارة: أصول وأسس ومفاىيم،نىل د فت ،قعتتد  - 3
 .250د ءتقا ىلاد دءر غىل ب تترصا،حم د ءتلنىلد ددف ذ ىل ةلحم انىلد ص: تطور الفكر التنظيمي،تت ءت تنتد  -4

 دنع ءتتغعًن ءتصعةت ءتلراؽ ءت ىل،حم ءت عحم ءتتكىلءر
 ،ادي ملخفض ملخفض ملخفض ملخفض

 مضرىليحم ملخفض مىلتف  ملخفض مىلتف 
 ء ت ءزي ملخفض مىلتف  مىلتف  ملخفض
 ترز عت ملخفض ملخفض مىلتف  ملخفض
 ءهنعاري مىلتف  مىلتف  مىلتف  ملخفض

http://www.iraqcenter.net/vb/archive/index.php/t-23057.html
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ا ػػحم ءتتغعػػًنء  ءتصعةعػػحمد د ػػلء ءتلنػػرذج تػػاص يتتػػء ءاسة ػػا  ءتعامتػػحم    ػػلا،حم تت ػػ  ابتتغعػػًن ءا ػػتنىل ،تػػ   ػػععحم ءالا
دءتتغعػػًن ءتتكلرتػػر تد دذتػػء اػػاف ءتتحػػرؿ ءا ػػتنىل   ءاسة ػػا  تشنكػػن ملف  كػػرف  اتػػحم مس ػػحما ددءضػػححمد تػػلتء  كػػرف 

 ءتتغعًن ،ت  شكاب طفىلا  ااعحم تتحاؽ باتحم ءتتغعًن   ءتصعةحم دءتنكاب ءتتارل  رضح ذتءد
 

 التغيري كعملية مستمرة   07الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 

 116دص:2009دءر ءتعازدريد ءتردفد نظرية ادلنظمة،ر داعن  ،صاس ءخلفا تدطا ىل ا ن مل ر  د ءا حمر:
ءاػػحمتاب ءتثػػاين:ءتتغعًن  عنتعػػا  تػػرءزف ي ػػعغحم داعػػا :  عػػ  تتكعػػي ءاسة ػػا  مػػ  ءتتغعػػًن ءتصعةػػت   اػػاء  اػػحمددا ،ػػن  

داػػػ  طىلميػػػا دملةػػػاتعصيا د   اتػػػحم ءتاػػػاءؽ حت ػػػاب ي ػػػصب ءةػػػتنىلءر ءاسة ػػػحم   ءتعنػػػاب طىل ػػػ    ػػػىلءر تغعػػػًن  ػػػلري داػػػرريد 
ءت ػػايقحم اادتػػحم ترةػػع  آتعػػا  ،نػػاب ءااضػػت ،تػػ  ءترضػػ  ءجلحم ػػحمد  نػػا ملف ءتتغعػػًن ءتفػػرري دءجلػػلري   ػػصح ضػػىلدراي   يعػػض 

 ءألدما  ابةتخحمءـ طىلؽ ختتتي  لراي ،ن ءتقحمًن مليا

 التغيري كعملية توازن بصيغة دفعات 08الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .811دص:نظرية ادلنظمة، مرجع سابقنحم ،صاس ءخلفا تد ءا حمر:طا ىل ا ن مل رر داع
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   أتقلم ادلؤسسة مع التغيري ادلطلب الثاين:
 

،ت  يعةتياد  ع  حت اب ،ت  محمتالهتا من  د لامعكعحمداقا افيـر ءتلظ  اإف ءاسة حم  ت ءاظنحم مفتر حم ي فحم 
ا ءذل خمىل ا    شكاب ةت  دتحمما د تت صح  ل  ءتتًنا دحترهل .ءتصعةحم ءاتنثتحم   ءارءرد ءتصنىل حم دءااد حم دءاعترماتعحم

اظاـ  تكرف من ملاظنحم اىل،عحم تىلتصع اعنا يعليا ينصكحم من ءتعالما د د  -ءالظنحم– نا تعت   لتء 1دمحمتال  تتصعةحم
مت  ف ملي تغعًن   اظاـ اىل،ت تحم   ءاعكاةا  ،ت  ابد ،المحم تفا،اب.  اظاما  ننتيا دتىليرينا ايحمدر   ءتصعةحم عت ت

دطااا ملف ءتصعةحم ءتؤ تترء حم اعيا ءاسة حم غًن اثيتحم دغًن م تقىلاد ايت تفىلض ،ت  ءالظنا   .ءألاظنحم ءتفىل،عحم ءألتىلى
د،تع  تلن  ء ا حم تتتغعًن  ءتتلظعنت من ءتضغرطا  دءتتغعًنء  ءتصعةعحم   2 ىت تتكعي معيا دت تنىلد *تصين يىلءم  تغعًن

ااتع ىل د  اظىلدؼ ءتصعةعحم ء حم ثحم تتنع  ابتتغعًن   شىت ءاعاد ند  ءخلار ّعحم دءتحمءتتّعحمءتصعةحم من ءتلا عتٌن:   ء ا تحم 
اع  ء ارل  ر ، ىل ءتتغًنء  ءت عاةعحم دءتمت اد حم دءتفكىل حم دءتتكلرتر عحم. ااتعادل ءتعـر  ر ،ادل تتعحمد اع  ءاسلىلء  دتتلرع 

ءتحمدؿ دءألةرءؽ. اا حمدد ءااد حم يٌن ءتحمدؿ دل تعحم تسلىل ،ت  ملشكاؿ ءالاا حم دتليار ءتفرء اب ءت ملعحم دءاكااعحم يٌن 
دءاثاؿ ف يقار  ل  ءأل،ناؿ اب   ترمي ،ت  ءتلظىلا ءتننرتعحم تتعادل  كاب. ملءأل،ناؿ  نا  اف ءترض    ءااضتد  ع  

دءتتقحمـ ءتتكلرتر ت  ءالاةب ،ن  ل  ءتظىلدؼ:  ر زايدا  حما ءالاا حم ءتلات  ،ن ،راحم ءتمت اد دمتحم ءتتقلٌن دءتترءصح
د ىل   ةصب  ل  ءتتغعًنء  ءذل  .ءتلي ملدى ءذل ءتةتغلار ،ن ءتعحم حم من ءتعناؿ دختفعض م تراي  ءتدءرا ءترةر 

 3ةىل،حم ءتةتجايحم اترتصا  ءالاا حمد دمحم ء صح ءتةتحرءذد ءتاحمماج دءتنىلء حم م  ءالظنا  ءت لصعحم من ءتمرر ءتناصعحم
ءالخفضحمد ءت ىلءعد ءتضىلءبد ءتغعااب د   اإلاتا عحمًن ء ضا من  تغعًن ظىلدؼ ءتصعةحم ءتحمءتتعحمد  لن   ء ا حم تتتغع نا ت

 رءؿ اإف ءتتغعًن د  معظ  ءأل د4ءتتغعًن   مل حمءؼ دءتةاءتعجعحمد حت ٌن ءجلرداد ءدتاؿ تكلرتر عا معحمؿ ددرءف ،ارلد
عحم. دختتتي در حم ءتةتجايحم دمقحمءر ءتتغعًن  من ملظنحم ءذل ت ءةتجايحم تتتغعًن   ءتقرى ءخلار    ءتقرى ءتحمءتتعحم ما ر 

 د 5ب ب ءتيعاد ءتتاتعحم: يعحم ءتةتقىلءر تتصعةحم ديعحم ءتت مت  دءاىلداحم   ءالظنحم ءتىلى

                                                 
1 Dr. John R. Schermerhorn, J and other, Organizational Behavior. by John Wiley & Sons,2007,p:10 

 
*

م  ءاترتصا  ءتؤ تفىلضيا  ءتظىلدؼ ءتصعةعحم     مل صح من ءاترتصا  ءألةاةعحم اسة ا  ءتعـر ءتصح  ،ن ءترةاصاب دءت صاب ءتؤ من تالهلا تتنكن من حت ٌن ملدءصيا درا   فارهتا  ىت تت مت  
ااحم ءتتلظعنعحمد  ،ادا ءهللحمةحم ءإلدءر حم د ءتتحتعاب ات د د  ةصعاب حتقع  ذتء  اف تيحم من ترصع    حمى يىلءم  ءتتغعًن ءتناصعحم دءتؤ من يعليا : ترصع  ات فحم ءجلردا ءتنامتحمد تغعًن ءتثق ااحم ءجمل

  .....ءإلدءريد ءخلر  حم د ،ادا ءهلعكتحم د
 .15ءتترز  د ،نافد ص: د د دءر ءتايـ تتلنىللتغيري التنظمي: منظور االداء ادلتوازنا  اف دمحم ضنٌن ايغت داعنحم ،صاس ءخلفا تد  2
 . 534د ص:2004، مرجع سابق، رءد حم   ن - 3-3 

 
 .25ص:2009د ءتحمءر ءجلامععحمد ءتةكلحمر حمد، ادارة التغيريملمححم ما ىل- 4
 .59ص: د2006د ،نافدتتلنىل دءتترز   امحم  دءر دلمديرإدارة التغيري والتحدايت ادلعاصرة لدمحم ين  رةي ءتلنىلءف ءتعرعا د - 5
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 ءتصعض رملى دمحم ءالظنحمد اا،تعحم ،ت  ء ااظحم  ابمل من ءتصعةت ءتتغعًن اقايتحم ءتتكعي ملذنعحم ،ت  ءتصا ثرف  ىل  د 
 ءاحمى ،ت  تكعي يحمدف حتنتيا شنكن ءتصعةعحم ااتتغعًنء  ءالظنحمد يقار حتحم حم     ناً  ءتعرءماب مل ثىل  ر ءتتكعي ملف

 درنـ  دءالظنحم يقار تةتنىلءر ضىلدر حم ءتصععحم ءت مين ءاحمى ،ت  ءاتغًنا تأل رءؿ ابتل صحم ءاىلداحم دتكن ءتق ًن ءت مين
Levitt  حتحم حم   ءألداىل ءالظنحم يقار تةتنىلءر ءتل عب ءتصعةعحم ًنء تتتغع ءالظنحم ءةتجايحم ددمحم ت ىل،حم ةعكرف أبا 

 تترمي دمحم مل،ضاصيا يٌن دءإل ياد ءاتاب ترتحم دضعيا ،ت  ءتىلء لحم ء اتحم تصق  ءتؤ ءالظنحم ملفد دءةتنىلءر تيا ءالظنحم جناح
 :تةتقىلءرعحمـ ءت ءالظنحم تحم،ر ءتؤ ءألةصاب دمن .ءت دءؿ  ذل ءألمىل كا  لتيت دمحم يعةتيا م  تتالرـ ت ،لحمما ءتلنر ،ن

 دءاخاطىل  ىلءع  حمدث دء تناؿ ءتالل حم  اتحم زايدا دء تناؿ ءتتغعًن مقادمحم ءاتنرةحمد د لتء ءاتنرةحم غًن ءتتكاتعي
ختتتي طىل قحم ءتت مت  دءتتكعي م  ءتتغعًن من ملظنحم  ذل ملتىلىد د،نرما شنكن ءتقرؿ ملف ءالظنحم  نا د  1ءتفناب ،ن ءتلاشةحم

 :تيا تتتغعًن تتص  شكال من ملشكاؿ ءإلدءرا ءارءتعحم  مرء ي

مضرىليحم يقحمر ماتكرف معقحما دءالظنا   صًنا ء ج  ملد ءتؤ  يعةتيا تكرف  ت ءالظنا  ءتؤ ت  اإلدارة احملافظة: -1
ا تتتغعًن   تلتي  ءإلدءرا ء ااظحم   مرء يتي د 2تلنر من تالؿ ءتاحمماج  ت مل ثىل ءالظنا  ،ىلضحم اثاب  ل  ءتصعةا د

م تقىل ددر حم لمتنيا تكرف ملخفضحم. دما  ال   ،ت   ل  ءإلدءرا ءةتخحمءميا تألةاتعب ءتىلمسعحمد د عا اب  ءتصعةحم
 ءأل،ىلءؼدت رد ا تلظعنعحم ذء  در حم ،اتعحم من ءتلنرعحمد دءتىلمايحم دءاىل   حم ءتنحم حما دتعحمد ءا تراي  ءإلدءر حم اعيا 

 3دءتتقاتعحم؛
ناب ءالظنا  ءتؤ تتصىن  دءرا رد ءتفعاب   اعع ملماب ءةتقىلءرًء ددر حم لمتنيا م  ءتتغعًن يرعةحمد تع إدارة رد الفعل: -2 

ايت حتادؿ مرء يحم ءتتغعًن يعحم  حمدل  د كرف ذتء يرىل قحم ةىل عحم دمىلجتتحمد اقحم تتج   ل  ءإلدءرا  ذل ءتتغعًن   يعض 
يعض ءتعامتٌن ملد تفض ءتىلدءتبد دمن  لا  ظيىل ملف  دءرا ءالا ب ءتىلصع عحمد ملد  ،ادا ءتتلظع  ي ررا شكتعحم مثاب ت ىل ح 

رد ءتفعاب تعناب   اعع متغًن دت دتتء مىلداحم  ااعحم تتت مت  م   لء ءتتغعًند بع  ملهنا حتادؿ ءتةتجايحم ي ررا ةىل عحم 
 4دغًن محمردةحم يعحم  حمدث ءانكتحم.

ددتتتء ءتقحمرا دءتةتعحمءد ،ت   ابتةتقىلءر لظنا ءاتتنع  ءتصعةحم ءتؤ  عناب اعيا  لء ءتلرع من  اإلدارة القانعة:-3
ءتتخرعع دءختاذ  دغاتصا ما ت دهللء  ظيىل ملف  لء ءتلرع من ءإلدءرا  تنع  يتعحمد ءا تراي  ءإلدءر حم دءتىلمسعحمد  5دءتتغعًن

   ءا تراي  ءتعتعا م  دضرح اتـ   ءألددءر دءإل ىلءرء .  اب ءانا اب ءتقىلءرء  
                                                 

 .12د ص:2007د 2ءتعحمد دءتعنىلدف ءجملتحم دءتتقين د جمتحمالنفطية ادلنتجات شركة يف تطبيقية دراسة "والتكيف، للبقاء ادلنظمة وسيلة التنظيمي التغيري،  ءتىل ع  ءتكىلًن ،صحم انرد ملايد - 1
 .193دص:2000دمرحع سابقم رف   انرد مليريكىلد - 2
 .59د صد مرجع سابقدمحم ين  رةي ءتلنىلءف ءتعرعا د 3
 -ءاتتق  ءإلدءري ءتثات :  دءرا ءتتغعًن دمترتصا  ءتتغعًن   ءتعناب ءإلدءريد درمحم ،ناب مقحممحم   إسرتاتيجية التغيري التسويقي يف منظمات األعمال السعوديةد  اين ،صحم ءتىلمحن ءتعنىلي - 4

 .281-280ص:  -صد 2005مارس  30-29ءت عرد حمد -حمد  حماحنر  دءرا متغًنا اا،ت
 
 .95د ص:مرجع سابق  ن دمحم ملمححم دمحم خمتارد - 5



 ر بيئة المؤسسة وعالقتها بالموارد البشريةيتغي
 

67 

 

ناب  ل  ءإلدءرا   اعع متغًن ددتتء در حم ،اتعحم من ءتت مت  م  ءتتغعًن   ء عع. دتعاب ءإلدءرا   تعإدارة التوقع:  -4 
 لء ءتلرع  ذل ءةتخحمءـ دنع ءتترم د ءتلي  عتنحم ،ت  ملةاتعب ءتترر ىل  ىت  ت  ءتتعاماب م  ظىلدؼ ءا تقصاب مصاب  حمدث 

 1ءآلاثر ءتلامجحم ،ن ءتتغعًن   ء عع.
ءالظنػػػحم غػػػًن مػػػادرا ،تػػػ  تعػػػحم اب ءةػػػاءتعجعتيا تتتكعػػػي مػػػ   يعةتيػػػا   ف دل  تصػػػىن ملاىلد ػػػا ةػػػتر ا  د  ء قعقػػػحم  تظػػػاب 

د د،تػ   ػلء ا،تػ  ةػترؾ ءتفػا،تٌن اعيػ خمتتفا اعنا يعلي  د  ميػامي  ألف ءالظنػا  ت ػتنىل دتترػررد تتالشػ  دختتفػت يلػار
ءدءرا ءتتغعػػػًن  ألفقػػػادمتي  ءتلاجتػػػحم ،ػػػن ءتتغعػػػًند تػػػل يعػػػٌن ءت،تصػػػار ضػػػغرط ءتعػػػامتٌن دمةػػػاس  تحػػػت  ،تػػػ   ءاسة ػػػحم ءألءأل

 ذء دل  غػًن ءتعػامترف ةػتر ي   ألاػ تتضنن ءتقحمرا ءتعاتعحم من ءتكفارا تتكععي م  مترتصا  ءتصعةػحم دتعػحم اب ةػترؾ  ءتعػامتٌند 
 ء  ءتصعةعػحمعػًن ءتتغ  اب ءتتكعػي مػ ملمن  يلجاحءاسة حم  إب حمءث تغعًنء  يحمءتتيا د تلء  ىت تقـر 2يلجاح محم ت ت  ءتتغعًن

تنػػخع  ءألةػػصاب  ،تعيػػا    دءرا ءتتغعػػًنءاسة ػػحم  مصػػاب شػػىلدع ءتتغعػػًند د  إبدءرا،تعيػػا  ءتقعػػاـ حمءتتعػػحم  ااػػل ملد تار عػػحم. ءت
 ذل ءتتفكػػًن   ءتتغعػػًن ددرءةػػتيا   حتحم ػػحم اػػرع ءتتغعػػًن دءجملػػاؿ ملد ءجملػػات  ءتػػؤ ةػػعرىلمل ،تعيػػاد يعػػحم ذتػػء  ػػت   اءتػػؤ ملد  كػػ

  ءتػػؤ ةػػعت   دتاهلػػا ،تػػ  م ػػترى ءاسة ػػحمد دمػػن    ػػت  حتحم ػػحم ءألةػػترب ءالاةػػب إل ػػحمءث ءتتغعػػًند   ػػحمءث  ءتتجحم ػػحمء
 3دتلتيت ،نتعحم ءتتغعًن يتقععنياد تلتء ااتتغعًن  نناب ءخلررء  ءتتاتعحم:

د تحم ،ت  د ػرد منػك  حمؿ    اس ير رد ملمىل غًن مىل ح   ءاسة حم : ظيىل    ل  ءاىل تحمءتتفاؽ ،ت  ضىلدرا ءتتغعًن-1
ءتتفػاؽ ،تػ  ءخلرػرء  دمنار حم ءتاىلءدد  نا  ت   حتحم حم من ةعكرف ءا ةرؿ ،ت  ءتتغعًند حتحم حم ما ةعت  تغعًن  من ءألاىلءد

 حتحم حم ءتلتاص  ءاترمعحم؛د  دض   حمدؿ زمين تتتغعًن  من تالؿ ءتؤ ةعنىل كا ءتتغعًن
ءخلار عػحم ءتلاجتػحم مػػن ءتعرءمػاب ءت عاةػعحم دءت تنا،عػػحم  ػت  حتتعػػاب  ااػحم ءتتيحم ػحمء  دءتفػػىلص   ءتصعةػحم  :تنػخع  ءانػا اب -2

ءتحمءتتعػحم ءاتعتقػحم مبػرءرد ءاسة ػحم د،نتعػا  ءتتحريػاب دءضػااحم   ءانػا اب تنػخع  نػا  ػت    دءتمت اد حم دغًن ا من ءتعرءمػاب؛
 ياتنخع  ءاخىل ا  من تالؿ درءةحم ءانكال  ءتؤ تلج  ،ل ذل ذتء  

ءأل ػحمءؼ دءتلتػاص  ءارتػرب حتقعقيػاد   شػكاب ترػرء  تلفعل ػحمد مػن تػالؿ  ترحم تنناب  ت  دض :ءتتخرعع تتتغعًن-3 
 دض  ذتء   شكاب ترع د حمءدؿ زملعحمد  ضااحم  ذل ذتء  ت  حتحم حم ءارءرد دءإلمكااعا  ءتؤ حتق  ءتتغعًن ءارترب؛

  ءاسة ػػحمد دذتػػء تقعػػاـ ،لػػحم تلفعػػل خمرػػع ءتتغعػػًند رنػػب ملف  ػػت   ءتت ػػاؿ ءا ػػتنىل يػػٌن خمتتػػي ءألاػػىلءد :تلفعػػل ءتتغعػػًن -4
ءا ػػًن ن إب،ػػالـ ءتػػل ن شن ػػي  ءتتغعػػًن مبػػا رنػػب اعتػػ  دتقػػحمًن ءإلرشػػادء  دءتل ػػاصحد د ػػلتء تػػل ًن   أبذنعػػحم مػػا  قرمػػرف يػػ  
د ملػػػػا،ي  أبف د،نيػػػػ  شػػػػىلط ملةاةػػػػت تلجػػػػاح مل ءتتغعػػػػًند  ضػػػػااحم  ذل ذتػػػػء رنػػػػب ءتةػػػػتناع تنػػػػكادى دءاتقػػػػادء  ءتعنػػػػاؿ 

سدتعا  ،تػػ   ػػػاب ءاعلعػػػٌن ابتتغعػػػًن  نػػا  ػػػحمتاب ضػػػنن تلفعػػػل ،نتعػػحم ءتتغعػػػًن مل ضػػػا تغعػػػًن لقااػػػحم ءالفػػل ند د ػػػلتء ترز ػػػ  ءا ػػػ
ةػػتر ا  ءألاػػىلءدد د ػػلء يعةػػحم ءتعنػػاب تتعامػػاب دءتػػاب ءاسة ػػحمد دزايدا ،تػػ  ذتػػء رنػػب ءتقعػػاـ  ءاسة ػػحم ءتػػؤ تىل ػػ  ،تػػ  تغعػػًن

                                                 
 .59د صدمرجع سابق دمحم ين  رةي ءتلنىلءف ءتعرعا د  - 1

 .26د ص:مرجع سابق دمحم م ت د- 2
 .89 -87د ص ص: 2007د ءإلةكلحمر حمد ءتحمءر ءجلامععحمددارة التغيريتطوير ادلنظمات:الدليل العلمي إلعادة اذليكلة والتميز اإلداري وإملمححم ما ىلد  - 3



 ر بيئة المؤسسة وعالقتها بالموارد البشريةيتغي
 

67 

 

عامتٌن دختفػعض شػحما ءاقادمػحم دءتلظػىلا ءت ػتصعحم يتغعًن اظاـ ءاكااآ  دء رءا  دءتاب ءاسة حم ينكاب   نح يتح ٌن ملدءر ءت
 1ءجتا  ءتتغعًن؛

تكػت تػلجح ترػع ءتتغعػًن حتتػاج  ذل متايعػحم درمايػحمد د تضػنن ءتتقعػع  ءاقاراػحم يػٌن اتػاص  دمل ػحمءؼ يػىلانم  :تقييم التغيري -5
 2ءتتغعًند د ت  ذتء من تالؿ ءةتخحمءـ ءاعا ًن ءتتاتعحم:

   ءتتغعًن؛معا ًن دءتتعحم: دتتعت  أبةاس يىلانم -
 معا ًن تار عحم: تتعت  يكفارا داعاتعحم ءتعامتٌن مصاب ديعحم تلفعل يىلانم  ءتتغعًن؛ -
  ت  معاس ما نعىل ي  ءألاىلءد حنر يىلانم  ءتتغعًن ءتؤ تضعرء هلا دللىلدء كا. :معا ًن متعتقحم يىلد اعاب ءانار ٌن  -

 

 خصائص التغيري :ثالثادلطلب ال
 

 :ما  تتمن ملذنيا د  ءانع ء دن تتنع  ،نتعحم ءتتغعًن يعحمد م    
د  3 ف ءتنتر ءتر عحم ءتلي ت  تغًن  ر ءتتغعًن اف  د التغيري أمر حتمي:  -7 ذتء ملف ءتتغعًن ملمىل  تنت دضىلدري دتـز

د تجت   لء ءألمىل مل ثىل   د دددءـ ء اؿ من ء اؿ داال شتر  صق  ،ت   ات  4د لء  تلاة  م  طصععحم ءألمرر دءألشعار
د ااتع ىل ءتلي حتعا اع  ءالظنا  ءآلف ، ىل متتر ابتتغًن ـ  ع  مل صح ءتتغعًن اع  ما،حما دتعس ءةتثلارً ،ادل ءتعر 

" ، ىل مما  عاب ءتكثًن ن  رتقرف ،تع  دءتقااراعحم.. د،عحمدءتحم لامعكعحم   شىت ءجملات : ءت عاةعحمد ءتمت اد حمد ءت تنا
ءالظنا  ،ت  ءتتالؼ ملارء،يا دمل حمءايا داناطاهتا يقرى دظىلدؼ  د لء ءتتغًن مل صح  ااحم ءتعاـر رنتاح  ااحم د"ءتتغًن

يعةعحم تفىلض ،ت  ءالظنا   تنعحم ءتتغعًن ةرءر  اال  ل  ءتقرى ليت من ءخلارج ملد من ءتحمءتاب تللر ءالظنا  أبف تتغًن 
5ملد ت دؿ.

 

يفعاب  رءدي ملد غًن  رءديد ،ن ءتف  ،تنار ءت تناع ،ت  ملف ءتتغعًن  اتحم م تنىلاد حت اب التغيري عملية مستمرة: -2
م حمد ملد ددف م حمد يتخرعع م ص  ملد ي ررا ،فر حم تتقاصعحمد ملد بك  ءتظىلدؼ. دمحم  كرف ءتتغعًن   ءتصعةحم ءتحمءتتعحم ملد 

ااتتغعًن ءخلار عحمد يكاّب ءاعكاةات  ءت تصعحم دءإلرنايعحمد تكل     اّب ءأل رءؿ من ءتظرء ىل ءتؤ تّت ي ابتحمشنرمحم دءتةتنىلءرد
 6:حم م تراحم    عاا ءاسة حمد دءاسة ا  ترء    لء ءاع ا من تالؿ رؤ حم زنكنيا محمتالف متكامالف ات

ءاحمتاب ءألدؿ:  ىلى ملف ءتتغعًن يكرا  ،نتعحم م تنىلا  ترتب من ءاسة ا  ءتتحرؿ ينكاب تىلء نت ملد ةىل   م   -
دءتتكر ن ءا تنىل تكت حتاا  ،ت  ،الما  ءتتغعًن ءا تنىل   يعةتياد دذتء من تالؿ   ىلءرء  حتر تعحم   ءتتنكعاب 

ةتعنحم م  ءتتغعًنء  ءتصعةعحمد د لء ءتلنرذج تاص يتتء ءاسة ا  ءتعامتحم    لا،حم تت   ابتتغعًن ءا تنىل ،ت   ععحم 

                                                 
1 - Robert Heller, Gérer le changement, Mangopratique, Italie, 1999, pp: 42-55 

 .321د ص:، مرجع سابق الح ءتحم ن دمحم ،صحم ءتصامت - 2
 .283د ص:1997د دءر ز ىلءف تتلنىل دءتترز  د د ءألردفاالجتاىات احلديثة يف القيادة االداريةظا ىل انرد  التحماد  -3
 .375د ص:ةاي مىل    الح ءتحم ن دمحم ،صحم ءتصامتد  -4
 .52ص:د2002دءر ءا ًناد،نافد التطوير التنظمي واالداري،يالؿ تتي ءت كاراحمد  - 5
 .116دص:2009دءر ءتعازدريد ءتردفد د،نظرية ادلنظمة طا ىل ا ن مل رر داعن  ،صاس ءخلفا ت - 6
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ءالاا حم دءتتغعًن ءتتكلرتر تد دذتء ااف ءتتحرؿ ءا تنىل   ءاسة ا  تشنكن ملف  كرف  اتحم مس حما ددءضححمد تلتء 
 ؛تتغعًن ،ت  شكاب طفىلا  ااعحم تتحاؽ باتحم ءتتغعًن   ءتصعةحم كرف ء

ءاحمتاب ءتثاين:ءتتغعًن  عنتعا  ترءزف ي عغحم داعا :  ع  تتكعي ءاسة ا  م  ءتتغعًن ءتصعةت   ااء   -
د   اتحم ءتااءؽ حت اب ي صب ءةتنىلءر ءاسة حم   ءتعناب دا  طىلميا احمددا ،ن طىل     ىلءر تغعًن  لري دارريد 

ةاتعصيا ءت ايقحم اادتحم ترةع  آتعا  ،ناب ءااضت ،ت  ءترض  ءجلحم حمد  نا ملف ءتتغعًن ءتفرري دءجللري   صح ضىلدراي دمل
 .  يعض ءألدما  ابةتخحمءـ طىلؽ ختتتي  لراي ،ن ءتقحمًن مليا

 التغيري عملية شاملة: -3

ءتكتعحم دءتننرتعحم ملد ءتلظاـ ااب   ف ء،تصار ءتتغعًن ،نتعحم شامتحم  تناش  م  مفيـر ءتلظ  ءتلي  قضت ابتلظىلا 
ءت،تصارد تلء  تعاماب ءتتغعًن م  ءالظنحم يكتعتيا )يكامت (د ملي اب،تصار ا اظاما  امالد ااتتغعًن ،صارا ،ن ءةاءتعجحم ت ًن 

ؤ ءالظنحم أب نتيا ت ع  إل حمءث تغعًنء    مجع   رءاصيا د ر يلتء سنتتي ،ن ءتترر ىل ءتتلظعنت دءتتلنعحم ءإلدءر حم ءت
تعت  تغعًنء    صعحم  رهنا تلح ىل   جمات  احمدا ،ت  م ترى ءالظنحمد  نا ملف ءتلظىلا ءالظنعحم تتتغعًن تقضت أبف 
ءالظنحم اب،تصار ا تتكرف من ملاظنحم اىل،عحم متحمءتتحم دمتفا،تحمد ااف ملي تغعًن     حمى ملاظنتيا )،لا ىل ا(  سلىل    ااحم 

 ىلءرء  تقعع  ءتعنابد ةا،ا  د  اظاـ ء اةب ءآلرلظاـ ءتىلدءتب دءأل ررد ءتلظ  ءألتىلى يحمر ا  متفادتحمد اتغعًن ا
د دما شاي  ي د ت  آاثر خمتتفحم ،ت  ابمت ءألاظنحم دءتعلا ىلد اتغعًن اظاـ تقعع  ءتعناب ءتلي   ن  تتر رؿ  ذل دمحم ءتعناب

ا  ءجلنا،ا  كعد د لامعمل     ءت جال  دحتحم حم ءتلناطا  دءتامعا   سلىل   اظاـ ءتتحفع د ءت ىلءع ءتحمءتتت
 .1د رءاب ملتىلى ابالظنحم

 

 أمناط التغيري  :رابعادلطلب ال
 

تتتغعًن ءدناط متعحمدا تفىلضيا احمدء  ،حم حما مثاب: ءتجتا د ءاحمىد ءا ا حمد ءتعن  دءت مند ااجتا  ءتتغعًن محم 
انرحم اقحم شنس ءتتغعًن ءتعحم حم من ءأل كرف ءرنايعا ملد ةتصعا اقحمر   سدي ءذل ءتترر ىل ملد ءتىل رد دءتهنعارد ملما ءاحمى 

ما اعنا سن  ءا ا حم اتعين در حم مشرتعحم دللًن ءتتغعًن ،ت  ملدءترظاصي  نا شنكن ملف شنس ،حمد احمدد من ءتعلا ىلد 
شصكحم ءتتغعًن مل    تنا  اف ءتتغعًن ملمشابد  لف ءالظنحم اظاـ  تكرف من ءتعحم حم من ءتاظنحم ءجل صعحمد اكتنا  ااملء،تصار 
  ءتتغعًن اععين تتاي  ءتتغًنء  ءذء مت تغعًن ،ل ىل ما اقحم  ت  تغعًن ي عع تزنتاج ءذل تغعًنء  ملتىلى دمحم  كرف ملما ،ن

ما ابتل صحم تتعاماب ءت من؛ ااتتغعًنء  ءت ىل عحم ملدتنحم زنتاج ءذل تحمر ب ءتعامتٌند  ءتتغعًن زنتاج ءذل تغعًنء  ملتىلى  إدتاؿ ءأل
ف ،كس ءتتغعًن ءت ىل   ءتتغعًن ءتصرتر ياب ملف  ت  ءتتغعًن ملاضاب دءصناد دت عين  لء ءت تمرتريحم   يعض ءت عاف دتعس  

 تفىلض ءتتغعًنء  ءتصعةعحم ،ت  ءاسة حم ملف تتصىن ءدناطا من ءتتغعًند ءتؤ من يعليا: دداقا تلتء2ي فحم تحمررنعحم

                                                 
 .92د ص:1999د ءألردفد دءر ز ىلءف تتلنىل دءتترز  د مبادئ يف العلوم اإلدارية: األصول وادلفاىيم ادلعاصرة  لا ا ىل هللا دآتىلدفد -1
 .48د49:ص صد2013ءلىلءر تتلنىلد ،نافد د ادارة التغيري والتطويرد   دملتىلدفان ىل  ىلءدء- 2
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 :حسب األسباب-1
1 ت  ت لعي ءتتغعًن   ب  لء ءاععار  ذل لاللحم ملدناط د ت: 

 

   :للقوى اخلارجية ةالتغيري لالستجاب-1-1
د  تنعحم   حمءث ءاسة حم تعػحم ال    ،لا ػىل ا مبػا  لاةػب مبختتي ،لا ىل اتفىلض ءتتغعًنء  ءتعحم حما   ء عع ءخلار ت 

 مرء يحم ء عع ءخلار ت؛
 ترء   ءاسة ا  منا اب دءتتعحمد تتعت   ل  ءانا اب أب حم ء اتتٌن::التغيري حلل مشاكل داخلية -1-2
 محمى محمرا ءتتلظع  ء ارل ،ت  مرء يحم ءألدضاع ءتصعةعحم ء عرحم؛ -
 ضعي   حمى ،لا ىل ءتتلظع  د،حمـ ترءاقيا م  يعض ءتعلا ىل. -

  ػػػتحم،ت   ػػػحمءث تغعػػػًنء  دءتتعػػػحم اباسة ػػػحم دتػػػس ءايػػػاـد ءألانػػػرحم  اد ػػػل  ءانػػػا اب تت ػػػصب   تػػػحمين ملدءر ءاسة ػػػحمد ممػػػ
 دءألاىلءد؛

زنػحمث  ػلء ءتتغعػًن يػحمءا  مػن ءاسة ػحمد دداقػا إلرءدهتػا ددف ضػغرط دءتتعػحم  :ى احملويطالتغيري هبدف السيطرة عل -1-3
 ملد تار عحمد  نحادتحم مليا تت عرىلا ،ت  ء عع دءتت لًن اع . 

 2أيتل  لء ءاععار در حم ءتننرؿد  ع   ق   ءتتغعًن  ذل ار،ٌن ذنا::  حسب معيار الشمولية -2
،ػػحمد اػػحمدد مػػن ءجملػػات  دءتػػاب ءاسة ػػحمد  ذء   ػػع  تتح ػػٌن دضػػععحم ءاسة ػػحم شنػػس  ػػلء ءتتغعػػًن :التغيووري اجلزئووي-2-1

ددف ءا ػاس ابإلةػػاءتعجعحم دءهلعا ػاب ءتتلظعنعػػحم ملد ءتثقااعػحم ءتتلظعنعػػحمد مثػاب ءت تنػػاـ ابجلااػب ءتتكلرتػػر ت اقػعد  ت ملف مػػن  
 ،عري  انرر ارع من ،حمـ ءتترءزف   ءاسة حمد 

ءتنػاماب  رءاػب ،حم ػػحما   ءاسة ػحم ةػرءر مل ااػػل تكلرتر عػحم ملد  ا ػااعحم ملد  عكتعػػحم شنػػس ءتتغعػًن :التغيوري الشوامل -2-2
 ملد  ىت   ءإلةاءتعجعحم؛

 3  لي ءتتغعًن   ب  لء ءاععار  ذل ما  تت:: حسب مدة إحداث التغيري -3
ألاػػىلءد د صتػػ   ػػلء زنػػحمث ءتتغعػػًن ءتتػػحمررنت ،تػػ  ءمتػػحمءد اػػاا مععلػػحم داباتظػػاـد د تعتػػ  ابألتػػ  اب :التغيووري التوودرجيي -3-1

 ءتتغعًن اعاتعت  ءتق رى  ذء مل صح ،نتعحم م تنىلا ترص  ،ت  ءاسة حم أب نتيا؛
دترصػػ   ااجػػ اد  عػػ  ت   ػػتغىلؽ مػػحما طر تػػحم د تنعػػ  يا ػػ  آلاثر ظػػا ىل  زنػػحمث  ػػلء ءتتغعػػًن :يالتغيووري اجلووذر  -3-2 

 ءاسة ا   لء ءتتغعًن ،لحم ءتقعاـ ابتتغعًن ءهلعكتت ت ر ا.

                                                 
 . 252د 251د ص ص:2002 د ءإلةكلحمر حمد ءتحمءر ءجلامععحم ءجلحم حما تتلنىل، نظماتالسلوك الفعال يف ادلد  الح ءتحم ن دمحم ،صحم ءتصامت - 1
د اىلع مل ىلا مقحممحم  ج ر من مترتصا  اعاب شيادا ءاا  تًند اجتاىات العاملني حنو التغيري التنظيمي: دراسة مسحية على العاملني يف ىيئة الطريان ادلدين احل ين ،صحم هللا ءتصتريد  - 2

 .49دص:2005د  امعحم ان ي تتعتـر ءألملعحمد غًن ملنررادءتعتـر ءإلدءر حم
 .49د ص:  ونفسادلرجع  - 3
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  نًن ءتكثًن من ءتصا ثٌن ،ت  ملف  لاؾ ار،ٌن رصع ٌن من ءتتغعًن ذنا :ادلخطط وغري خمططالتغيري  -4
 د ر   ىلءر  دءري  يحمؼ  ذل تعحم اب ملد  ضااحم ملد  لؼ   حمى ءتعلا ىل ءألةاةػعحم تتنسة ػحمد: طالتغيري ادلخط -4-1

  دأيتل يعٌن ءت،تصار تكتفحم ءتتغعًن دمترتصات  دءتعرءصحم ءتؤ شنكن ء  رؿ ،تعيا
 لء ءتتغعًن  عحم مبثايحم   ىلءرء  ءافعاتعحمد ملد رددد ملاعاؿ اعاجلحم  ات  مفا ةحم اتعجػحم تضػغرط  :التغيري العشوائي -4-2

 1: .تار عحم تت صب   اتاص  غًن مىلغريحم د مرتريحم
 

 وأثرىا على ادلوارد البشرية ةدلبحث الثالث: رلاالت التغيري يف البيئا
د ػػل  ءتعلا ػػىل تتفا،ػػاب مػػ  ،تصػػار  شنػػس  ااػػحم ءتعلا ػػىل دءاتغػػًنء  ءانػػكتحم تصعةػػحم ءاسة ػػحمد شنتػػاز ءتتغعػػًن ابتنػػنرتعحم ،تػػ  ء

 . ،لا ىل ءاسة حم دتا حم ءتعل ىل ءتصنىلي اظىلء اا شنتاز ي  من ت اص  ءتت لىل دءتت لًن
 ادلطلب األول: أبعاد بيئة ادلوارد البشرية

 :ش معيا دءتؤ تسلىل ،ت  ملدءر د  نا ر ءتنكاب ءتتارلتعا    ت لىل ءتفىلد مبختتي ،لا ىل ءتصعةحم ءتؤ  ععش اعيا ملد
 العوامل البيئة ذات التأثري على فعالية ادلوارد البشرية  09الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Carter Mc Namara, Op-cit, p: 175.  
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 28د27ص:،2007مرجع سابق ،،ءا حمر:،صحم ءتغفار  لفت
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ٌند  تضػػنن ءتنػػكاب لاللػػحم  مرا،ػػا  ملد مل ػػ ءر يعةعػػحم هلػػا للػػًن ،تػػ  ممارةػػا  ءألاػػىلءدد دمػػن   ،تػػ  اا،تعػػحم ءتعػػامت 
دءالرقػػػحم ءتػػػؤ  عػػػعش اعيػػػا ءتعامػػػاب  ػػػت ءألمػػػىلب دءأل ثػػػىل للػػػًند  عػػػ   ترمػػػي ةػػػتر    ،تػػػ  مقحمرتػػػ  ءجل ػػػنااعحم دءتل لعػػػحمد 
دم ػػترى ءايػػارء  ءتجتا ػػا د ءتقػػع د د ػػلتء ،تػػ  طصععػػحم ءتعنػػاب ءتػػلي شنارةػػ د  ضػػااحم  ذل دنػػع دملةػػترب ءتقعػػادا دءتصعةػػحم 

تمت اد حمدءت عاةعحم...(د  نا ملف ءتتجارب ءت ايقحم ءا تخت ػحم هلػا ءمتػحمءد تتػ لًن ءتحمءتتعحم دءخلار عحم)ءتثقااعحم دءت تنا،عحم دء
مامصػػاب  حم،تػػ  اا،تعػػحم ءألاػػىلءد مػػن تػػالؿ ءخلػػ ا دءاقػػاران  ءتػػؤ تقػػ    ذ ػػن ءتفػػىلد يػػٌن ءتصعةػػحم ء اتعػػحم دءت ػػايقحمد  نػػا ملف ءتصعةػػ

اب مػػن يعةػػحم مػػا يعػػحم ءتعنػػابد ايػػت تك ػػب مػػع  ملمػػ  ػػاف  دتػػرؿ ءتعنػػاب دءتػػؤ تنػػكاب ءت ػػترؾ ءاكت ػػب تألاػػىلءد هلػػا للػػًن دملف
دمعتقػػحمء  دمػػس ال  ءتعتنعػػحم دءتقػػحمرء  ءجل ػػنعحم ءتفػػىلد مػػن تػػالؿ ء تكا ػػ  ابتصعةػػحم ءت تنا،عػػحم دءتحم لعػػحم دءتثقااعػػحم )ءألةػػىلا 

ملي ءجملتنػػػػ  ءاترء ػػػػحم اعػػػػ  ءتفػػػػىلدد اػػػػاتقع  ءت تنا،عػػػػحم حنػػػػر ءتعنػػػػاب تعكػػػػس در ػػػػحم ءتثقااػػػػحم   ...(دءأل ػػػػحمماردملمػػػػا ن ءتتعصػػػػحمد 
دتصعػػا اػػا ةػػص  اػػإف  ػػاب ءتصعةػػا  ءتثاللػػحم ءت ػػايقحم ءتػػؤ  ت ػػاب كػػا د لتنػػت  تعيػػا ءتفػػىلد   تفا،ػػاب معيػػا د   ضػػارا هلػػلء ءجملتنػػ دء

 :من يعلياءتؤ  يعاد ءأل ءتعحم حم من حتتري ،ت  د ت   ء قعقحم دتسلىل ،ت  ملدءر د )ت اص  ءتفىلد( 
 بيئة العمل ادلادية:-1

دءتتجيع ء   ءألاثثد م ا ا  ءتعنابد ءتضجع د ءإلانرا  اتتير حم دءتلظااحمدتتضنن ءتظىلدؼ ءت اصحما   ءتعنابد  
ءااد حمد د ل  ءتظىلدؼ تلعكس ،ت  ةالمحم د ححم ءارءرد  ءألمرردءارءد د،حمد ةا،ا  ءتعنابد ااء  ءتىلء حم دغًن ا من 

ءتصنىل حم  ذل مفىلدا يعةحم ءتعناب  ءهللحمةحمتقحم ترىلمل ءالظنحم ءتعااعحم تتنر فا  ضنن مفا ع  د  ؛ملدءر ءتصنىل حم دتسلىل ،ت  
د دءتؤ رنب تترءرـ م  ابإلاتا عحمدءاىل صا  د اب شتر مادي ت  ،المحم  دءأل ي ا دءألددء دءتؤ تنناب ءاكاصن دءاعحمء  

تتجلب ءإل ااب  دمعىلاحم ءانا اب ءت حعحم ءتؤ  عاارف مليا دءتؤ ،ت   ت اص  ءألاىلءد ءتعامتٌن تغىلض ءجناز ءتع 
ءاعىلاحم ءاتخ  حم ابجل    :أبهنا ءتصعةعحم ءااد حم ءتصنىل حم ءتعنابد تلتء ،ىلؼ جمتس ترلع  ءخل ءر ءهللحمةحمملةاةيا ت نع  

ءتصنىلي دءاتعتقحم يقحمرءت  داحمءدت  دت اص   ذء  ءتعالمحم يعنتعا  ءتت نع  تألددء  دءاكاصن دءألاظنحم دءترظاصي م حم 
 1ضناف ءتةتخحمءـ ءتصنىلي ءآلمن دءاىل ح دءتفعاؿ

 :ئة العمل النفسية واالجتماعيةبي-2
دتنػػناب ءالػػاخ ءت تنػػا،ت ءتعػػاـ دطصععتػػ د ءتػػىلدءيع ءت تنا،عػػحمد ءتعالمػػا  ءتنػػنرتعحم ءت ػػاصحما يػػٌن ءاػػرءرد ءتصنػػىل حم   مكػػاف  

 ف مػاإاػ 2ددهلل  ءتعرءمػاب ءاعكاةػاهتا ،تػ  ءتلا عػحم ءتلف ػعحم تػحمى ءتعامػاب .ءتعناب دءت ىلء،ا  ءتتلظعنعحم ءار ردا يٌن ءتعامتٌن
د ممػػػا لعكس ،تػػػ  دءألةػػػىل حم ػػػحعحم هلػػػا ءاعكاةػػػا  ةػػػتصعحم ،تػػػ  ء عػػػاا ءت تنا،عػػػحم  ملضػػػىلءرءتعنػػػاب مػػػن   ػػػرءدث لػػػت  ،ػػػن 
ا ممػمتعةحم اباخاطىل هتحمد  حتي  د عػاهت  دم ػتقصتي د  يعةحم   مل،ناهل اي   نعىلدف ابخلرؼ اتعجحم ممارةحم  ءألاىلءدمعلراي  

،لػحم دمػرع  ػادث ت معتػ  تػن  ل ػ   مرءتعػحمد انػثال ءألتػىلىتظػىلدؼ ءتػرظعفت  ػىت د ف  ااػل ء ر    ا     ءخنفػاض رضػا

                                                 
 دءتمت اد ،حمد ءإلدءرا جمتحم دةللصناعات الكهرابئي العامة الشركة يف استطالعية العاملني دراسة أداء حتسني يف وأثرىا ادلادية العمل بيئة ،جمعحم ،صاس ءتىلمحن دمسعحم ،صحم  رةي اسءد-1 

 187دص:2012د91
.Kogan P. 347 2006 3rd ed., ,Key strategies and practical guidelines ,Performance Management ,Armstrong, Michael -2 
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ااػػػب ءجل لىل ػػػس ءخنفػػػاض ءاعلػػػراي  د نػػػا   ذلع يت ،تعػػػ  ءتػػػحمدرد د ػػػلء ةػػػعسدي ةػػػ  ذتػػػء ءانػػػيحم ءاػػػردل د ػػػر دءصنػػػا  ترمػػػ  ءاػػػ
 .ءت تنا،ت ،ت  ءجلااب ءتلف ت تتنرءرد ءتصنىل حمد من تالؿ تت  ضغرط ءتعناب دءتترتىل دءتقت  

 :قتصاديالبعد اال-3
 ذء يتج ػعحم ءتصعػحم ءتمت ػادي   ءالظنػحم ي ػصب   لعكس ءتصعحم ءتمت ادي ،تػ   ػااصٌند ذنػا: ءالظنػحم دءتمت ػاد ءتػرطين 

ءتلاجتػػحم ،ػػن ءض ءألمػػىل يعةػػحم ءتعنػػاب    ػػااصٌن رصع ػػٌن ذنػػا: ءتتكتفػػحم ءتػػؤ دتثػػاب افقػػا  ماتعػػحم تػػحماعيا تعػػالج   دءرا،ػػحمـ  فػػارا 
 د  ػػااب ءا ػػايٌن دءاىلضػػ  تػػالؿ اػػاا ،ال يػػ  دتعػػر ض ءتعجػػ  ءتػػحمءص   مل ػػررءتػػب د ءتعنػػاب درد    ػػااب ءتعنػػاب د،ػػالج 
اعتنثػاب     ءتمت ػاد ءتػرطيناااتنثػاب    ءجلااػب ءتثػاين ملمػاءتعناب ءتضاص  ي صب ء ردءث دءتعنػابد   اتا عحمءتعناب دت ارا 

دداعػا د د ػلء  ػسلىل ةػتصا     ،امػا دما  ػا صيا مػن  ،حمـ  فارا ءتمت اد ءترطيند ءرتفاع معحمؿ  ردءث دملمىلءض ءتعنػاب
 1ءتحمتاب ءترطين؛

مػن  د دتػراًن يعةػحم  ػحعحم دململػحم:  ف تراًن ءت ػالمحم دءت ػححم   ءتعنػاب دحت ػٌن ءتىلدءتػب دءأل ػرروالنقايب البعد القانوين4-
ا ءالظنػا   لء ءتصعحم  ار  معظ  ء كرما  ت ػن ءتقػرءاٌن دءتتنػىل عا  ءتػؤ تتػـ  مػن تالهلػ دألذنعحمد لقايحمءتراتب ممل   

   2يتراًن ءت ححم دءت المحم تحم يا
ذتػػػػػء ءف خمتتػػػػػي ءتلنػػػػػاذج  ي ػػػػػفحم مصاشػػػػػىلا ملد ي ػػػػػفحم غػػػػػًن مصاشػػػػػىلاد  ءاػػػػػرءرد ءتصنػػػػػىل حم تػػػػػسلىل     ءأليعػػػػػادد ػػػػػل      

تفا،ػػاب معيػػا يت لًن ػػا  ءف    مػػااتفىلد ،تػػ  يعةػػحم ءتعنػػاب ملد ءتفػػىلدد اػػ دمللىل ػػاءتف ػػعرتر عحم تىل ػػ  ،تػػ  ءتتفػػا،ال  ءاتغػػًنا   ءتصعةػػحم 
د دتكػن رمبػا تصعةتيػا ءتكتعػحمتعت  ،ل ىلء مكػران  ءألتًناذتء ملف ءتفىلد  عت  ،ل ىلء مكرف تتنسة حم د د ل  د  ت  يعةحم ،نت،

دتتفا،ػػاب ،لا ػىل ءتصعةػػحم مػ  ءاكػػران    . كػرف تتنػررد ءتصنػػىلي ،لا ػىل مػػسلىلا مػن ءتصعةػحم ءتعامػػحم ءتػؤ ت تتفا،ػػاب معيػا ءاسة ػحم
 د دءتنكاب ءتتارل  صٌن ذتء:ءتفىلد حم تعلن  ةترؾ مسلىل ،ت  ءألدءر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .273دص:مرجع سابقرءاحما ء ىل ىليد  1
 273د ص:ادلرجع نفسو 2
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 المىظمت

 : ءتتغًن   ءتصعةحم دءارءرد ءتصنىل حم10تنكاب ء
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Porras, Jerry and Robertson, Peter J.- Organization development: Theory, Practice and Research, , from Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology, vol. 3, 1991, Davies-Black Publishing  p.729 
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 : التغيري يف بيئة ادلؤسسة اخلارجيةثاينادلطلب ال
 

ءاسة ػػحم ءتػػتحك  ت ت ػػترع   ءتتغعػػًنء ءاسة ػػحمد د ػػل   يعةعػػحمءخلار عػػحم مػػن ءتعلا ػػىل ءتػػؤ تقػػ  تػػارج  ءتتغعػػًنء لنػػ  ت
  نا  ر مرضح   ءتنكاب ءتتارل:اعياد  

 والعنصر البشري  القووووى البيئية ادلرتبطة ابلتغووويري 11الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :الثقافية البيئة االجتماعية1-
  ءتؤ  ر حم ءتعحم حم من ءاسشىلءد  دءتعادء  دءتتقاتعحم دءاصادئ دءتقع  د لتء   ءتجتا ا   ءتصعةحم  ل   تتنثاب 

ءتحمتابد  عتصٌن  ف  لاؾ تغعًنء  ء تنا،عحم   ءجملتن د دمثاب ذتء زايدا معحمؿ ءت ايدا ءت كااعحمد ءت ايدا مت مترة
 اب  ل  ءاسشىلء  دغًن ا تسلىل   مع    1ءخلدءتتغًن   ءتعادء  دءتتقاتعحم دءتقع    ءجملتنعا ...  ءت ايدا م ترى ءتتعتع د

  حمءث تغعًنء    ءاسة حم  ىت تتكعي م  ءاترتصا   تيتكٌند مما   تحم،دممارةا  ءتعامتٌن دملذدءؽ ءا ت
 ةرؽ   يقرا ءاىلملا  احمترؿ. ءتعامتحم ءتقرى تىل عب   ءاىلملا ددر ءألتىلى ءاسلىلا ءت تنا،عحم ءتعرءماب دمن  ءت تنا،عحم؛

   دتا حم .تتنىلملا ءتفع  رتر عحم ءترصععحم  ذل ابتلظىل ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا ،ت   ضااعا ،صةا  تقت ملف ش ا  من ءتعناب
 ءاقحممحم ءت تنا،عحم دءخلحمما  ءإل ازء   ذل  لتء دابتلظىل   نااعاد  يحمء تترتب دءتؤ ءتفلعحم ءترصععحم ذء  ءأل،ناؿ

 م  تتجادب تا حم ةعاةحم  ،حمءد ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا ،ت  رنبتلء  ءإلجنابد ااء    ابألت  ءتعامال  تتل ار
  ر ءتتعتعنت ااتلظاـ ءتصنىل حم ءارءرد إلدءرا ابتل صحم ءخلار عحم ءاسلىلء  مل   من ءتتعتعنعحم ءتعرءماب تعت ا  ن .ءتتغًنء   ل 

 .خت    اب من ءارتريحم دءأل،حمءد ءتتخ  ا  ملارءع  ع  من ءتعامتحم ءتقرى من اب تعا اهتا ءاسة حم شنحم ءتلي
 ممارةتيا د،ت  مل حمءايا حتقع    ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا  فارا ،ت   لعكس ءاينحم  ل  ملدءر ،ن ءتتعتعنت ءتلظاـ د،ج 

 2:   تت صب  ع  ءتصنىل حم ءارءرد إلدءرا ءتصعةعحم ءاعرما  من ءتتعتعنعحم ءتعرءماب تعت  ء اتحم  ل  د  .دةعاةتيا
 ءاتقحممحم؛ تتحمدؿ ابتل صحم مقاراحم ءتلامعحم ءجملتنعا    ءألمعحم ا صحم ءرتفاع -

                                                 
 .39د ص: مرجع سابقمححمءدي دةعتحمد  - 1

 12. :ص،مرجع سابق،يترط  يىلء ع  ٌن   2-

 تكنولوجيةالبيئة ال
 اإلقتصادية

 لتشريعيةالبيئة ا
 اإلقتصادية

 البيئة السياسية
 والقانونية

 جتماعيةالبيئة اال

 ثقوافيةالبيئة ال

البيئة االقتصادية 
 اإلقتصادية

 :األفراد

 ءتجتا ا  -
 ءتحمدءا  دءت تر عا -
 ءتقحمرء  -
 ءايارء   -

  

  :جماعات العمل

 ءتجتا ا  -
 ءتقع  دءاعا ًن -
تت ات               ء -
 ءتعالما - 

 326د ص2001د ءتحمءر ءجلامععحمد ءإلةكلحمر حمد األدوار، ادلهارات، الصفات -الوظائف -دليل ادلدير ادلعاصرم رفت انرد ملير يكىل:  :رادلصد
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 دءايلعحم؛ ءتفلعحم ءتتخ  ا  يعض ًنترا ،ن ءتتعتع  اظاـ م رر -
 د رد   ت صب ءتمت اد حمدمما تتتلنعحم ءارتريحم غًن ءتتخ  ا  يعض   ء ا حم ،ن ءجلامعا  تىلرنت تضخ  -

 ءخلىلرنٌن؛ يٌن ديراتحم ااصض
 .ءأل،ناؿ دمسة ا  ء كرمعحم ءتتحمر ب مل ي ا كا تقـر ءتؤ ءإلدءر حم دءتتلنعحم ءتتحمر ب يىلءم    م رر -

 ءتعناب جمات  تترتصيا ءتؤ ءتكفارء  تلنعحم ءا ةرتعحم ء اتحم  ل    اباسة حم ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا ،ات  ،ت  دتق 
 د ءاسة حم تارج ملد دءتاب تعقحم تحمر صعحم يىلءم   ،حمءد ذتء د ترتب .اباسة حم

سلىل ،ت  ةتر  د  نا ءتؤ تىلتصع ابجلااب ءتصنىلي هلا للًن ،ت  معن  دمعتقحمءت د ءتؤ تءتصعةحم ءتثقااعحم  ملف  نا
  :ملدان  ءجلحمدؿ رضح 

 أتثري البيئة الثقافية على سلوك الفرد :08اجلدول رقم           

  69:ص دبقاس مرجع البشرية، ادلوارد إدارة يف احلديثة االجتاىات ،ءتصامت ،صحم دمحم ءتحم ن  الح :ادلصدر 
 

د ػػػت ءتقػػػرى ءتػػػؤ تتنعػػػ  يػػػ ايدا تػػػحمتاب ءتحمدتػػػحم   ءتلنػػػاط ءتمت ػػػادي دءت تنػػػا،ت  السياسوووية والقانونيوووة: التغيوووريات-2
 ْذ ملف  ػػػل  ءتتنػػػىل عا  تفػػػىلض معػػػردء ملد هتعػػػئ اىل ػػػاد مثػػػاب  .صعةػػػحم ءتقااراعػػػحم تكنػػػن   تغػػػًن ءتقػػػرءاٌن ملد تعػػػحم تياتغًن   ءتاػػػات

د ،ااعحم تسلىل ،تت ءتتفامعا  ءتمت ػاد حم تا ػحم ملد د رد تغعًنء  دءتتعحم مل  ءتتغعًنء    ءت عاةحم ء كرمعحم ءااتعحم دءتلقحم حم
 ذء  ااػل مػ  ءتػحمدؿ ءتػؤ دتثػاب ملةػرءما م ػتيحماحم ملد ءا ػحمرا ت ػت  ملاا ػحم تتنلتجػا  ء تعػحم. ابإلضػااحم  ذل مػا تفعتػ  يعػض 

 ءخلا حم ءتفىلد دمعتقحمء  مع  ،ت  تسلىل ءتثقااعحم ءتعرءماب   ءتتتالؼ ارء ت
 ءآلتعحم ابتلرء ت

 ءإلدءر حم ءانارةا  ،ت  تسلىل د لء :ءآلتعحم ابتلرء ت  نعىلءتفىلد محم ءاثاؿ ةصعاب د،ت 

 دءتىلمايحم ءتعناب ت ءم  ءت ملعحم ءجلحمءدؿ- ءدنا حمماص ابت ت قاس ءترمل ءترمل- ءتفىلد دءجتا ا  ءااءضا  1-
 ءتنخ ت دءتتقحمـ ءإلدءر حم ءتتلنعحم- دءت لٌن ابألايـ  قاس ءا تقصاب-

 ءتىلمايحم اظ - ت ىل  ت ءتؤ ءألشعار دملتفت تىل ع  ءتؤ دءتصعاان  ءاعترما  تتىلصعس ملمحمـ- دءخلر  ءت ح دطنر ات  ءتنخ  معتقحمء  2-

 .دءتف اب ءألشخاص ،ن ءتةتفتار اظ  ءتفىلد تض  ءجلامععحم ءتنيادا   ءتتفاتىل م ادر-
 .دءتف اب ءألشخاص ،ن ءتةتفتار اظ  دظعفحم ،ت  ءتعثرر ،ناب تىلؾ ءتلي تتنخ  ءت عب من دءت تناـ ءخلرؼ م ادر

 اتقحمـ تن ءت تنا،ت ءت حعحددءا ترى ءتتعتع  يحمدف ءإلا اف ددتلعا  ملماؿ محمى-
  عاتء   ي ىل،حم

 ءتتنجعععحم دءاكااآ  ء رءا  اظ -

 ءتعناب ،الما - ءجملنر،حم ا تححم ختض  ملف تيحم ءتفىلد م تححم  ف دءجملتن  ءتفىلد-

 دءاصادملا ءأل،ناؿ ملدءر   ءجلردا ءتتغعًن تلتء دء،ت اال ءجلحم حم  ءتتغًن  قصاب تن ءاىلؤدةٌن  ف- ءت ترحم م حمر- ءألاىلءد يٌن ءتعالما  3-
 ءتعناب   ءألاىلءد ،الما - ءتعناب من  ملذنعحم مل ثىل ءتنخ عحم ءتعالما  دءترتر ءإلتالص

 دء ضرر ءتغعاب معحمت - ءتعناب  ذل ء ضىل دت ءاىل ض دءتحمي م  مل تس ملف رنب- دءت تنا،عحم ءتعاصتعحم ابتلرء ت ءتتت ءـ-
 دءتتفرؽ ةتحقاؽءت شىلدط-         مل ىل  زايدا ءاىلؤدس يعحمـ ملت  ملف ءت عب من- ءآلتىل ن م  ءتتعاطي-

 ءتقىلءرء  ءختاذ طىل قحم-  غضب ا رؼ رصع تد ملدءا  دل  ذء ءتىلؤةار معامتحم م  دءتت ا اب ءتت امح ءت تنا،ت ءهلعكاب 4-
  امععحم شيادا زنناب  شخ  م  ءتعناب ملراض ملان- ءت تنا،عحم ءترصقا  يٌن ما ءتاتقاؿ-

. 
 ءتامعحم ةعاةحم-

 مل   اىلص  ،راصي د،تع   اب كنحمد   تنع دف ءت ن  صار- ءألاىلءد يٌن ءاىلء   حتحم حم-
 

 ءتامعحم ةعاةحم-
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ا ملمػػاـ حممػػن ءتا ػػحاب مػػن يعػػض ءألانػػرحم دتلظػػع  ءتػػصعض ءآلتػػىل داتعجػػحم تػػلتء تظيػػىل اػػىلص دهتحم ػػحمء   حم ػػ ء كرمػػا 
  1ءات لىلا كلء ءتتحرؿ نا لظءا

 ءاتعتقحم ءت عاةا  رة    دءتقرءاٌن ءتتنىل عا  تالؿ من ء كرما  يتحمتاب ءات ء حم ءت تناـ يحممل 1930 ةلحم انلل
 دظػىلدؼ شػىلدط حتحم ػحم   د ػلتء دءت ػححمد ءت ػلا،ت ءألمػن جمػاؿ   ءتتار خ  لء مصاب ء كرمت ءتتحمتاب تىل َّ  دمحم .ابألاىلءد
 ءألدىن ء ػحم حتحم ػحم   تاً حم ،حماد جمات      ء كرما  تحمتتل ءتتار خ ذتء دملل .ءت لا،حم   صابدءتن ءتل ار تنغعاب

 ءألاىلءد ابةتقراب ءاتعتِّّقحم ءألةصاب د اب ءت تنا،ت ءتت مٌن اظاـ ءإلضااعحمد ءتعناب ي ا،ا  ءاتعتِّّ  دءأل ىل ءأل ىل اعحمت 
  . دتقععني عتي تىلم  حتي د ململي د تحمر صي د  ءتتصار  د دمقايتتي د

 ةعاةػا  ،تػ  مػسلىلء  امػا ،ػامال شنثػاب ةعاةػعحم دملرءر دءتت ءمػا  معػرد مػن  فىلضػ  دمػا تتحمدتػحم ءت عاةػت ءتلظػاـ فمل نػا 
 ءتكفػارا ملةػاس ،تػ  ت ػت  ءإلدءر ػٌن ءتقػادا دتععػٌن ءتتعػار ملف ذتػء دمثػاؿ.  فارهتػا ،تػ  دابتتػارل ءتصنػىل حمد ءاػرءرد  دءرا

تنػناب ءتتغعػًنء  ءت عاةػعحم  ػاب ءتقػرءاٌن  دءتتنػىل عا  ءتػؤ ت ػحمر ا و  ،دءتثقػحم ءت عاةػت ءتػرتر تإل،تصػار  د دنػا دءتقػحمرء 
ءتحمدتػػحم دءتػػػؤ تػػػلظ  ءاسة ػػػا  ءتمت ػػػاد حمد  تنػػػىل   ءتقػػػرءاٌن ءجلصاصعػػػحم  دءتضػػػىل صعحمد اقػػػحم تىلتػػػب ،تػػػ  ءتتخفعػػػي مػػػن ءتقرء،ػػػحم 

 ءت عىل حم د ع  ءخنفضل ءألةعار ينػكاب  صػًن دءتقرءاٌن من طىلؼ يعض ءتحمدؿ ظيرر ملاا ا   حم حما تتنثاب   ءالاا حم
 2تغعًن طصععحم ءترظاصي دءتعناب؛ ءتلي يحمدر   ترتبءألةعار من ءألمىل ءتلي  ترتب حتقع  م ترى 

 ةالتغيريات التكنولوجي-3
ءتتغعػػػًن ءتتكلرتػػػر ت: د ػػػر ءتتغعػػػًن ءاػػػىلتصع ابتعنتعػػػا  ءإلاتا عػػػحم   ءالظنػػػحم دءاسد ػػػحم  ذل  رنػػػاد ءخلػػػحمما د د نػػػناب  

نػػاب ملاػػػرءع ءتتجيعػػػ ء  دءاكػػاصند د ػػػلتء ءتعنتعػػػا  ءا ػػػا،حما تألاػػىلءد    جنػػػاز مل،نػػػاهل د  نػػا  نػػػتناب ،تػػػ  ءتتح ػػػعلا  جم
دءتتغعػػػًنء     ػػػر ىل ءالتجػػػا د ةػػػرءر  ااػػػل ةػػػتًعا ملد تػػػحمما د  عػػػ   ػػػسدي ءتتغعػػػًن  ذل ملتجػػػا   حم ػػػحما ملد ملتجػػػا  

تنػحم ءتالمىل   ػحم    عكتيػاد د عػرد ذتػء  ذل ملف مثػاب  ػلء ءتتغعػًن د ظيىل  لء ءتلػرع مػن ءتتغعػًن   ءاسة ػا  ءتػؤ تع ا لحم.
دتقػػحم  3د،ػػادا مػػا  كػػرف مصػػادرا مػػن ءتعػػامتٌن   ءا ػػتراي  ءتتلظعنعػػحم ءألدىند دذتػػء اػػا  تنتعػػرف يػػ  مػػن تػػ ء  تكلرتر عػػحم

ىلؽ ددةػاصاب ءإلاتػاجد ءتتححمث ،ن ءتتغًنء  دءتترررء  ءتتكلرتر عحم سن  طػ ةايقا  اف بع  حمءتتكلرتر ع ءتتغعًنء  زءد 
ملد ترػػرر تكلرتر عػػا ء اةػػصا  ءآلتعػػحم دءةػػتخحمءميا   ءاسة ػػا  تك ػػب ءترمػػل دتفػػادي ءألترػػار ءتصنػػىل حم... خلد  ت ملّف 
ءتثػػررا ءتتكلرتر عػػحم  اتعػػاً تر ػػتل  ذل مليعػػحم مػػن ذتػػءد ا  ػػصحل ءاعترمػػا  ت ػػاب دتعنػػ  ي ػػيرتحم تػػالؿ اػػاا زملعػػحم م ػػًنا 

إلضػػااحم  ذل ذتػء حتر ػػاب ءألمػرءؿ أبددء  ءتػػحما  ءاختتفػحم ،ػػ  ملةػىلع ءترةػػاصاب ءتتكاداعػحمد  نػػا اب . ػحمءً ،ػ  شػػصكحم ءإلاااػل
مل صحل معظ  ءت فقا  ءتتجار حم تت  ،  ءإلاااػلد  ػلء ،ػحمء ءاتقػاؿ ءاعترمػا  دءت  ػحم ديػىلءم  ءتتعتػع  دءتتػحمر ب يرءةػرحم 

  4 ل  ءتنصكحم؛

                                                 
 23د ص2001د تىلمجحم ،صحمء كع  ملمححم ءخل ءمتد   اءؾ تترصا،حم دءتلنىلد ادلبادئ واالسرتاتيجيات والرؤى -إدارة تغيري االفراددد الص مسع :  - 1
 .39د ص:نفس ادلرجع السابق مححمءدي دةعتحمد  - 2
 .428ص:د مرجع سابق غاتيبد احل ميحمي ا ن ءتعامىلي د طا ىل ا ن مل رر ءت - 3
 .13د ص:مرجع سابق دمرزءدي ةامعحم 4

mailto:km1_mh@yahoo.com


 ر بيئة المؤسسة وعالقتها بالموارد البشريةيتغي
 

67 

 

ءتعحم ػػحم مػػن ءتضػػغرط ءتتلاا ػػعحمد تػػلتء  ءاسة ػػا  ءتلامعػػحم ترء ػػ داتعجػػحم تتتغػػًنء  ءتتكلرتر عػػحم ءتكصػػًنا اػػإف ءتػػحمدؿ  
 :1رنب ،تعيا   حمءث ءتتغعًنء  ءالاةصحم ،ت  م ترى مرءد ا ءتصنىل حمد من تالؿ ما تت

    اب ءخل ا ارءد ا ءتصنىل حم تتعاماب م  ءتتكلرتر عا ء حم ثحم؛ -

 ءتتغعًن   طىلؽ ءتعنابددناذج ،الما  ءتعنابد ء،ادا ءهلعكتحم؛ -

 جتا ا  ءتعامتٌند اترصع  ءتتكلرتر عا تتصعض  عين اقحمءف ءترظعفحم؛تغعًن ء -

 يلار اىلؽ متخ  حم؛ -

 ...تلنعحم ءايارء  ءجلحم حما من تالؿ ءتتحمر ب -

 التغيريات االقتصادية -4

ءتكتعػحم ءهلامػحم ءاػسلىلا ،تػ  ءاسة ػا د دتتنثػاب ءتعرءمػاب ءتمت ػاد حم  حمعػءتصعة ءتعرءمػاب   ػحمىتعت  ءتعرءماب ءتمت اد حم 
د ددرا حمؿ ءتفاصػػػػػػحماد ءتلنػػػػػر ءتمت ػػػػػػاديد ءاعػػػػػ ءف ءتتجػػػػػػاريد معػػػػػحمت  ءتتضػػػػػػخ د ءت عاةػػػػػا  ءااتعػػػػػػحم دءتلقحم ػػػػػحم تتحمدتػػػػػػحممبعػػػػػ

   ءتترةػ   ذل تتجػ  ءاسة ػا  فأل ءتصنػىل حم؛ ءاػرءرد ،تػ  تػسلِّّىل يػ  ء عرػحم دءتظػىلدؼ ءتمت ػاد  اتػحم  فد د ...ءأل،نػاؿ
 حمدتػحمت  حممت ػادءتااتتقتصػا  ءتحمدر ػحم .2ءتك ػاد اػاء    دتقتُّ ػيا ءتػىلدءجد اػاء    ءتصنىل حم ءارءرد يت عًن ءخلا حم ءألانرحم

مػػػن ،ػػػحما ددرا ءأل،نػػػاؿ دتتكػػػرف  .تعتػػػ  ،ل ػػػىلء مينػػػا دمػػػسلىلء   ،نػػػاب ءاسة ػػػا ءتػػػؤ ددرا ءأل،نػػػاؿد تغػػػًن تنػػػًن  ذل  مػػػا
ىل تػحم ءتىلتػار تعنػاب ءاسة ػا  مىل تحم ءتىلتار   مىل تحم ءتىل رد انىل تحم ءتك اد دملتًنء مىل تػحم ءتاتعػاشد  عػ    م 3مىلء اب:

،تػ  يكاماب طامتيا ءإلاتا عحمد ملي ملهنا تنغاب ءإلمكااعا  دءارءرد  ذل ملم   در ػحم ممكلػحم د  نػا ملف  ػل  ءاسة ػا  تعنػاب 
تلر   ءإلاتاج دءخلحمما    ءت رؽ مما   ا     تكر ن اىلص ءتعناب    ءجملتن د د اتب ،ت  ذتء راػ  ءأل ػرر ممػا  ىلتفػ  

ملما   ءتىل رد ت تعناب ءاسة حم يكاماب طامتيا ءإلاتا عحمد دابتتارل تظيػىل ءترامػحم  دابتتارل ت  حم محمرهت  ءتنىلءصعحم؛  ءتحمتاب ءاتاح
ممػػػا  ت ػػػصب   ظػػػا ىلا ت ػػػىل ح ءتعنػػػاؿ ملد ختفػػػعض ءتعناتػػػحم ملد ترمعػػػي ءتترظعػػػيد  نػػػا ءاػػػ   ػػػت  ختفػػػعض ءأل ػػػرر  اءتعاطتػػػحم هلػػػ

ءتعػػػامتٌن  ذل  ػػػحم ا ءألدىن دتىلتفػػػ  معػػػحمت  ءتصراتػػػحم دتػػػلخفض ءتقػػػحمرا  ملمػػػا مىل تػػػحم ءتك ػػػاد: ات ػػػاب مل ػػػرر  دتقتعػػػاب ءاػػػ ءايد
 ءتنىلءصعحم تحم ررء شحم حمء ملما   مىل تحم ءتاتعاش زنحمث ءتعكس

 شيحم  ءتظىلدؼ ءتمت اد حم ءتعحم حم من ءتتغًنء  من يعليا: نا 
 ظيرر ءتتكتال  ءتمت اد حم؛ -
 ءاتنار ءتنىل ا  متعحمدا ءجلل عا ؛ -
مل ػصحل ءت ػنحم ءتصػارزا هلػلء ءتع ػىلد ددل تعػحم ا ػررا اقػع   ءجملػات  ءتمت ػاد حم يػاب مشتػل  ػػاب ظػا ىلا ءتعراػحمد  عػ   -

تػلتء مل ػصحل ءتعحم ػحم مػن ءاسة ػا  ءتعااعػحم ت تقػي ملمػاـ تعامالهتػا ءاختتفػحم  4ءاسة ا  ددف ءةػتثلار  ػغًنا ملد  صػًناد
ءد  دءتت ػحم ىل تت ػر   ءالتجػا  دءخلػحمما    ءألةػرءؽ ء حمدد ملد ء رء   يٌن ءتحمدؿد د لء ما مسػح بىل ػحم ءتتصػادؿ دءتةػتًن 

                                                 
 35د34د ص:2002د ، مرجع سابقرءد حم   ن - 1
 .58 :ص د  2001،نافد تتلنىلد دءصاب دءر دالبشرية ادلوارد إدارة ،يىلارطت انصي ةعاد - 2
 .157ص: د2010ءتحمءر ءجلامععحمد ءتةكلحمر حمد  اند حم ،ارؼد ءتدءرا ءتةاءتعجعحمد - 3
 .47ص: ، مرجع سابق  اري د  تىلد - 4



 ر بيئة المؤسسة وعالقتها بالموارد البشريةيتغي
 

67 

 

ء تعحمد د لء ما تىلتب ،تع  ظيرر ملاا ٌن  حمد هل  ملتجا  خمتتفػحم مػن  عػ  ءجلػردا د ءت ػعىل   ءألةػرءؽ ء تعػحمد د ػىت 
   1تتعا ش ءاسة حم م   ل  ءتظىلدؼ دت تنىل  اف ت ءما ،تعيا   حمءث تغعًنء  تلظعنعحم   خمتتي ،لا ىل ا؛

 دءألةىلع ءألاضاب تكرف ملف ضىلدرا ،تعيا تفىلض ءتؤ ءتمت اد حم ءتضغرط من تتعحم حم ختض   اتًعا ءاسة ا  د ف
 دظاصيد من تتضنل  دما ءتتلظعنعحم ءخلىلءصع ت نع    ءتلظىل  ،ادا ءتضىلدري من اإا  ،تع د ديلارً  .ءالاا حم ،ت  دءألمرى

 ةعاةا    دض  مل ًضا  ترتَّب ءألمىل دتكن اح ب لء  تعس دء رءا  تتنكااآ   حم حما ترع   دض   ذل ابإلضااحم
 2ءألدءر؛ دتقعع  ءتتحمر ب ءتتععٌند تالتتعارد  حم حما

 التغيريات يف البيئة الدولية-5
 ءارءرد ،ت   دءرا ذتء ءاعكس دمحم ،اات م ترى ،ت  ملظنا  ظيرر   ملةينل ترررء  ءتعراحم مل حملل 
 من يعحممل  ذل ءتىلؤ حم ترةعل ياب ءالظنحم اعيا تلنع ءتؤ تتحمدتحم ء تت  ترىءا ،ت  تقت ىل ءارءرد  ل  تعحم ات  ءتصنىل حمد

اااسة ا  مل صحل . ءتعااعحم م ترى مبرءرد ا  ذل تالرتقار ابتغحم ملذنعحم ذء  ددتعحم ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا دمل صحل ذتء
   اب ءألاىلءد ءتتغحم ءتؤ دتكلي   متعحمدا ءجلل عا د  لء ءتتغعًن  فىلض ،تعيا ترر ىل ميارء  مرءرد ا ءتصنىل حم من تالؿ

من ءتت اؿد ضي ملف  في  ءألاىلءد ءتعادء  دءتتقاتعحم دءتقع  دءتقرءاٌن ءار ردا    ل  ءتحمدؿد دذتء ي صب ملف 
 3؛ءاسة ا  ءتعااعحم حتتري ،ت  ،ناتحم تتلرع اعيا ءتثقااا 

 عاةعحمد ءتعتنعحمد ءتتكلرتر عحم ءتلامجحم ،لياد  نا رءا   ىل حم ءتعراحم جمنر،حم من ءتظرء ىل ءتمت اد حمد ءتثقااعحمد ءت 
 :4ءتؤ مللىل  ينكاب ملد أبتىل ،ت  ملدضاع ءتقرى ءتعامتحمد دمن مل    ل  ءتظرء ىل ما تت

ت ارع دتًنا ءتترررء  ءتعتنعحم دءتتقلعحمد ءألمىل ءتلي دض  ءاسة ا  ملماـ حتحماي   ،ادا ءتت  عاب دءتتحمر ب  -
 رتريحم تتعناب؛اال قحم ءاتغًنء    معا ًن ءايارء  ءا

،ت  رملس ءااؿ ءاعىل  دءاتقاؿ مىل   ءتثقاب   ءتلظ  ءتمت اد حم من  دناتءتتر   حنر ءمت اد ءاعىلاحم دزايدا ءأل، -
 ءمت اد ءارءرد  ذل ءمت اد ءاعىلاحم؛

 حمدث تغًنء     عا اب ءتعناتحم دءتترظعي دتررر ملدناط خمتتفحم من ءتترظعي  اتترظعي ددف مغادرا مكاف  -
 ءت كن؛
 رتفاع معحمت  ءتصراتحم دءتت ىل ح تكثًن من ءأل حمي ءتعناتحم غًن ءايارا؛ء -
حتىل ىل  ىل حم ءاتقاؿ ءتعناتحم يٌن ءتحمدؿ   رهنا ،ل ىلء   اما من ،لا ىل معاـ ءتتجاراد د ر ما محم  سلىل ،ت  ملدناط  -

جارا ءتعااعحم هتحمؼ  ذل ،ىلض الظنحم ءتت ءا تقصتعحمءترظاصي دملددءر ءتتحمر ب تتنرءرد ءتصنىل حم ار،ا د ناد ت ر ا ملف ءخلرع 
 من تالؿ شصكحم ءتااال مرضححم ءتنىلدط ءارترب ترءاىل ا اعنن  نغتيا؛ ءأل،ضارءترظاصي ءاتا حم   مجع  ءتحمدؿ 
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 ءتعاات ءاحم ىل مب ترى  كرف ملف مبعىن ءجلرءاب  ل  يكاب متنا محم ىلء  كرف ملف ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا محم ىل ،ت   فاض  نا 
  1: تت ما  تضنن ميام  ملدءر   تا حم معارؼ ،ت   تراىل ملف تيحم هللء د

  ؛ ءإلةاءتعجعحم ءتىلؤ حم ءمتالؾ ضىلدرا د ءتةاءتعجت ءإلدرءؾ ،ت  ءتقحمرا -
  ؛ ءتصعةا  خمتتي   ءتثقااعحم ءتتتالاا   درءؾ د ءتفي  ،ت  ءتقحمرا -
 ؛ءاختتفحم ءتثقااا  م  ءتا جاـ د ءتتعاماب ،ت  ءتقحمرا -
  ؛ءاختتفحم ءتثقااا  م  ءتا جاـ د مابءتتعا ،ت  ءتقحمرا -
  ؛ ءتحمدرل ءتفىل   معادا   ءتعناب ،ت  تقحمراء -
  ؛ءإلملاع ،ت  ءتعناب د ءآلتىل ن  ذل ءإل غار   ءاىلتصرحم ءايارء  ءمتال   -
 ...ءالظنحم   ءرنايعحم لقااحم تت  ،ت  محمرت  تا حم ءتقعاد حم ءايارء  ءمتال   -

 ة اخلاصةالتغيريات يف البيئة اخلارجي-6
ي فحم مصاشىلا دتنناب ،ت  ءالاا ٌند ءت ابصند ءاررد ن دء كرمحم د لتء  ءالظنحمتسلىل  ل  ءتعرءماب ،ت  

 ف  ل   ءتصعةحم معقحما دشحم حما ءتتغًند افت ظاب ءتعراحم دءافتاح ءتةرءؽ ءت    ج  د ءإلةاءتعجعحم م  ءآلتىل ن تفا  اءتتح
ف ملرز ءتحمدءا  ءتؤ تسدي اباسة حم  ذل   حمءث ءتتغعًنء  د  ع  ململ صح تًن  لء ءأل ءت رؽ مما زءد    حما ءتتلااسد

 اتاج ملت   حم حم ملد ءةتعناؿ ملرء  ملتىلى تتترز   ملد طىلؽ  حم حما تإلاتاج ملد  دتاؿ ءتتكلرتر عا ء حم ثحم من طىلؼ 
 2؛تصقار   ءت رؽ  حمى ءاسة ا   حما  ءاسة ا  ءألتىلى ءالاا حم  ذل ءتصح  ،ن ءتصحم اب ءتؤ دتكليا من ءتتفرؽ دء

را  ءتلر،عحم دتفض  ،تعياهلل  ءالاا حم اإف م ًن ا ءت دءؿد د ىت تتكعي م  ذتء تيحم هلا   تعحماكاب مسة حم تت
ف مل نا   3دءتتكاتعيد د لء مازنت  ،تعيا ءتتجرر ءذل تقلعا  حتق  ذتء من يعليا تحمر ب ءتعامتٌن د ،ادا تلظع  ءتعناب

ءارءرد ءتصنىل حم  فأل 4ذنعحم ءارءرد ءتصنىل حم ءاتنع ا دءتقادرا ،ت  ءتيتكار دءتيحمءعدمل ع  ،ت  ذل زايدا ءتا  دى ملءتتلااس ء اد 
 د لء  فىلض ،ت  ءاسة حم ءف حتاا  ،ت  مرءرد ا ءتصنىل حم؛  ت ءا سدتحم ،ن تت  ءاع ا ءتتلاا عحم غًن مايتحم تتتقتعحم

ءخنفاض ء  حم ءت رمعحم هلاد دمن ملةصاب  ر  ملف من ءاسشىلء  ءتؤ ت تحم،ت اباسة حم  ذل   حمءث ءتتغعًن  نا
دةصب ذتء  ر تعحمد ءخلعارء  دءتصحمءصاب ملماـ   لء ءتخنفاض  ر تغعًن ملذدءؽ ءا تيتكٌن دمل جامي  ،ن ملت  ءاسة حمد

  دتل ع   ،نتعاهتا دا ءا تنىل د لء  ترتب من ءاسة حم ءتيحمءع  دءتيتكار  ستر ءت ابصن من  ىلءر ءالاا حم ءات ء حما؛ 
مترتصا  ءت يرف من تالؿ ترصع  يعض محمءتاب ءتتغعًن  إدءرا ءجلردا ءتنامتحم ملد ،نتعا   ،ادا ءهللحمةحمد د ل   مفا ع  

 5.ءارءرد ءتصنىل حم منار حم دتلنعحم ك  ،ت تتىل 
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 : التغيري يف بيئة ادلؤسسة الداخليةالثالث ادلطلب
ت ترع  ءاسة حم ءتتحك   ءتتغعًنء سة حمد د ل  اعع ءا دءتابمن ءتعلا ىل ءتؤ تق   حمءتتعحمءت ءتتغعًنء لن  ت

  حمءث تغعًنء     ءتعلا ىل ءألتىلى    لجىل ،تع  غاتب ءأل عاف   ف ءتتغعًن   ملي ،ل ىل من ،لا ىل ءاسة حم د  اعيا
دملي تغعًن    تتنسة حمد دةصب ذتء ملف ءاسة حم اظاـ  تكرف من ملاظنحم اىل،عحم تىلتصع اعنا يعليا شصكحم من ءتعالما د

 ظاـ اىل،ت  لعكس ،ت  ءألاظنحم ءتفىل،عحم ءألتىلى.ملي ا
 دوافع التغيري يف ادلؤسسة -1

 ملد دءتتعػحم  ءاػل ررا ةػايقا. ت زنحمث ءتتغعًن   ءاسة ػحم مػن اػىلءغد يػاب  ػر ءةػتجايحم  تنعػحم ةػرءر تضػغرط تار عػحم  . 
ءتػؤ تقػ    اػعع ءاسة ػحمد د ػل   تلن  ءتحمدءا  ءتحمءتتعحم من ءتعلا ىلد د تلج  ،ن ءتتغًنء  ء ا تحم   اعع ءاسة حمءتؤ 

مػن  عػ  در ػحم ءتتػ لًند دمػن  عػ   مكااعػحم ءتػتحك  اعيػاد   ءتعلا ىل ختض   ذل  حم ما تتحك  ءاسة ػحمد دتتنعػ  ابتتفػاد 
 دمن يعليا ما  تت:

 تغيري يف أىداف ادلؤسسة -1-1
تغعػػًن ءاسة ػػحم أل ػػحمءايا أب ػػحمءؼ  دإلضػػااحم مل ػػحمءؼ  حم ػػحما تأل ػػحمءؼ ء اتعػػحمد مل حمزنػػحمث ءتتغعػػًن   ءاسة ػػحمد اتعجػػ     

 1 ف ءأل حمءؼ ءجلحم حما تترتب تراًن مرءرد د  مكااعا   حم حما تتحقعقيا؛  ملتىلى  حم حماد  ع
 التغيري يف اإلسرتاتيجية-1-2

تعىلؼ  ةاءتعجعحم ءاسة حم ،ت  ملهنا: "دنع ءتقىلءرء    ءاسة حم ءتلي  قىلر د عكػس مل ػحمءايا ملد ملغىلءضػياد د ػت  ذتػء مػن  
د ذء  ػػػحمث ءتتغعػػػًن    ةػػػاءتعجعحم   ػػػحم ءت عاةػػػعا  دءخلرػػػع د دحتحم ػػػحم ارػػػاؽ ءأل،نػػػاؿ ءتػػػؤ ةػػػت ءدهلا ءاسة ػػػحمدتػػػالؿ حتحم

ءاسة حم  نناب ءتتغعًن   ءأل حمءؼ دءألغىلءض دءت عاةعا  دءخلرع ءتىلصع عحمد دتعاب مل   ءاسشىلء  ءتػؤ ت ػتحم،ت إل ػحمءث 
 :2تغعًن    ةاءتعجعحم ءاسة حم  ما  تت

 ت رمعحم تتنسة حم؛ءخنفاض ء  حم ء -
 ،حمـ تقحمًن مسة ا   حم حما تت رؽ؛ -
 زايدا ،حمد شكادي ءتعنالر؛... -

 االندماج مع مؤسسات أخرى -1-3
  لقااػػحم   ت ػػصب ءتاػػحمماج يػػٌن ءاسة ػػا     ػػحمدث جمنر،ػػحم مػػن ءتتغعػػًنء    ،لا ػػىل ءاسة ػػحم ءجلحم ػػحماد  ػػاتتغعًن     

 3ي كا ءألاىلءد؛ كت ءاسة حمد ءتتغعًن   ءاياـ دءألانرحم ءتؤ
 
 

                                                 
 .546د ص:سابق مرجعةععحم  س ،امىل د،تت دمحم ،صحم ءتر ابد  - 1
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 التدين يف معنوايت العاملني -1-4
ءاسة ػحم إب ػػحمءث ءتتعػػحم ال  ءتالزمػػحم ءتػػؤ    ػسدي ءخنفػػاض معلػػراي  ءتعػػامتٌن  ذل تػحمين ملدءر ءاسة ػػحمد د ػػلء ممػػا ةػػعحما    

 من ش هنا حت ٌن ملدءر ءتعامتٌن دمن   حت ٌن ملدءر ءاسة حم؛
 تطور ادلؤسسة ومنوىا -1-5  

يعػػض ءألانػػرحم   ءاسة ػػحم  ذل د ػػرد منػػا اب  حم ػػحما ت شنكػػن  تيػػا ابإلمكااعػػا  ء اتعػػحمد تػػلء د ػػىت  ػػسدي ترػػرر      
 ترء ب ءاسة حم ءتترررء  ء ادلحم رنب ،تعيا   حمءث ءتتغعًنء  ءتتلظعنعحم ءتالزمحم؛

 الداخلية رلاالت التغيري يف بيئة ادلؤسسة-2
 ءتتغعًن  ات  تترءا  معظ  ،اـ دينكاب اعيا ،ل ىل ملد اؿجم ملد   ر ملي    سلىل ملف شنكن ءالظنحم   تغعًنءت  ف 

 1 :ءتثاللحم ءتعامحم ءجملات  مل حم م 
 ءت ترحمد ترز   ءتت اؿد ،الما  ءإلدءر حمد ءتتق عنا  ءترظعفحمد ت نع  د نناب دت نعنياد ءالظنحم تىل عب -
 ؛ءتصنىل حم ءارءرد  دءرا ءتنامابدءتثقااحمد ءتت نع  د ءهلعكاب ءتتل ع د آتعا 
 ؛ءتىلمايحم ءتعنابدملاظنحم تتاي  ءتعنابد   ىلءرء  ءتتجيع ء د ءاعترما د تقلعا  د نناب عنتعا دءتد  تكلرتر عا -
 ؛...مع  ءجتا ا د ترمعا د  درء ا د ملدءرد دميارء د محمرء  د نناب ءألاىلءد -

 التغيري يف اذليكل التنظيمي -2-1
 يعةػحم دءتػاب ءدىل ءألاػ يػٌن ءتتصععػحم ،المػا  ،تػ  ىلؼءتتعػ تالتػ  مػن  ػت  ءتػلي ءإلطػار   ءتتلظعنػت ءهلعكػاب  تنثػاب 

 اعلػحم دابتتػارل .ءخل...ءتعنػاب ملم ػاـ   دءألانػرحم ءألاػىلءد  ػستر جتنعػ  دملةػس دءتتػ د ءارصػ  ءإلشػىلءؼ ارػاؽ ءتعنػابد
 ت ػنع  ملد ءتتلظعنػت ءتت ػنع  تغعػًن مليػا شػىت ي ػرر  كرف ملف شنكن ءتتغعًن  لء اإف دءتت نع  ءهلعكاب تغعًن ،ن ءتتححمث

 دءت ػترا  دترز ػ  اباىلؤدةػٌن ءتىلؤةػار ،المػا  مل ضػا   نػناب ملف دشنكػن تتنلظنػحم ءألةاةػعحم ءتتق ػعنا  ملد ترظػاصيء
  ػل  جمنػاب  ف. ملدءصيػ  تقعػع  ملد ءألاػىلءد ءتتعػار معػا ًن مثػاب ءتصنػىل حم ءاػرءرد  دءرا اظػاـ مػن مل ػ ء ر تتغػًن ملف شنكػن  ػلتء

ف إدتػلء اػ د2ءالظنػحم تالهلػا مػن دت ػن  تػحمءر ءتػؤ دءألةػاتعب ابترػىلؽ ء تغعػًن  تعػين دءتػؤ  عكتعػحم   تغعػًنء دتثػاب ءتتغعػًنء 
 نناب  ،ادا ت نع  ملم اـ ءاسة ػحمد ارػاؽ ءإلشػىلءؼد ءتعالمػا  ءترظعفعػحمد در ػحم ءتتل ػع  يػٌن  تءتتغعًن   ءهلعكاب ءتتلظعن

 3ءإلدءرء  ءاختتفحم اباسة حمد ددر حم ءاىل   حم    ل  ءتقىلءرء ؛
ملظنحمد  ع  د حمء  20لىل تغعًن ءتظىلدؼ ءتصعةعحم ،ت   عكاب ءالظنحم  ملحمرءةحم يةتر ىل  ماـ  اب من يىلا  د دمحم 

ف ءهلعكاب ءتفا،اب  ر ءتلي  تكعي م  ملد د عتقحمء *ار،ٌن من ءهلعا اب ءتتلرنعحم:  عكاب ،ضري د عكاب معكااعكت
اعكااعكت ،لحمما تكرف ءتصعةحم مترتصا  ءتصعةحمد د لء  عين ءةتعناؿ ءهلعكاب ءتعضري ،لحمما تكرف ءتصعةحم متغًناد دءهلعكاب ء

                                                 
1  RickyW. Giffin. "Management, Houghton Mifflin Co., New York, 6th Ed., 1999, p.392. 

 42 8ص د  مرجع سابق ءتغاتيبد مل رر ا ن طا ىل ءتعامىليد ا ن  احل -2
 .299د ص:مرجع سابق اري دةعتىلد  - 3
ابتتكعيد ءتالمىل   حمد ءتت ات  ءتعنرد حم دءتاقعحم دتصادؿ  شنتاز ءهلعكاب ءاعكااعكت ابتتعقعحم دءتىلمسعحم دءاىل   حمد ءت ترؾ ءا م  دمتحم ءتةتجااب  تتتغًنء  ءتصعةعحم  ءما ءهلعكاب ءتعضري شنتاز *

 ءاعترما 
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م تقىلاد د  ء قعقحم ت تر حم مسة حم معكااعكحم دتاما ملد ،ضر حم دتاماد تلتء ،ت  ءالظنا  ختتار مرمعا يٌن  اتٌن 
 1دتتت ،تعيا متغًنء  ءتصعةحم ءهلعكتٌن ب ب ما

 

 تررط حتحم حم ؿتال من ءألدءر حت ٌن ،ت  ت ا،حم ملاضاب تلظعنعحم يعةحم ءاىلف ءتتلظعنت ءهلعكاب  يعئ نا 
 ،ت  مل   محمرا ءتعامتٌن شنلح مما ءت ترحمد  ل  ءا عاب تررط ،  ءتالمىل   حم من مل   محمر  ات حم م  دءا ةرتعحم ءت ترحم
 لمت   عرؽ ءتلي ءات تب ملد ءجلامحم ءتتلظعنت ءهلعكاب خبالؼ ءألدءرد  فارا را  اىلص من د   حم دءإليتكار ءإليحمءع

 2ءألدءر م ترى سنفضد  ء عرحم ءتصعةحم م  ءتعامتٌن
مل حمءاياد  حتقع    ءالظنحم محمرا من ء حم   ةتيب ،ت  ءألدءر  تنثاب للًن ءتتلظعنت تتيعكاب  كرف دمحم      

  فارا ،ت   سلىل مما ءإلدءر حم ءت ءصحما ءا تراي  تعحمد  ذل ءت تصعحم ءتلظىلا  ل  دتعرد. تتعامتٌن ءإليحمء،عحم ءتقحمرء  د ،امحم
 .ءاىلؤدةٌن  ذل ءتىلؤةار من ءت ترحم تفر ض كا ءتؤ  ت  دءتحمر حم ءتعامتٌن محاس من تقتاب  نا ءالظنحمد دءتاب ءتت اؿ
 ،حمميا من  ردت  دمحمى ءتتلظعنت ااهلعكاب كا؛ ءتعامتٌن ءألاىلءد دمرء ب تلنعحم محمرء  ،ت  ءالظنحم محمرا تت لىل ديلتء

  3 ءإلدءري. ءإليحمءع ،نتعحم   ينكاب مصاشىل  سلىل
 اتقعاداد  تراي   ءا ءتعحم حم من نناب  ي ءارءرد ءتصنىل حم ءال ررا ملافاد اإف ءتتغعًن  ممكن ملف دابتىل رع ءذل تعار 

ءجلنا،ا د انثال ،لحم تغًن   ءهلعكتحم  ت  اقاب ءتاىلءد من م ترى  ذل ملتىل د لء  سدي  ذل  دءإلدءر ٌن دءا تخحممٌند
 دءر ءتاىلءد ءاكراٌن هلادمل،حم دمن   تكر ن مجا،ا  ،ناب خمتتفحم ،ن ةايقتياد مما سلىل ،ت  دتاةء ءجلنا

 التغيري التكنولوجي: -2-2
دتعين ميارا ءاعىلاحم د د تنحم "تر رس" دتعين ءتتححمث ،ن  ينقعيا "تكين" حمءتتكلرتر عا  ت ءتكتنحم ءتالتعلع

  4ءايارا من  ع  ءتحممحم دءتترصع د دابتتارل ااتتكلرتر عا  ت ءتعت  ءتلي  حمرس ملةاتعب ملدءر ءايلحم؛
دمفيـر ءتتكلرتر عا ت  قت ىل ،ت  ءآلت  دءاعحمء  ياب ،ت  ءاعىلاحم ءتفلعحمد ءتؤ  ت  من تالهلا حتر اب ءارءد ءخلاـ      

د ملد تغعًن طىلؽ دتررط ءإلاتاجد ءً  ر  دتاؿ دةاصاب  اتاج  حم ثحم دمل ثىل تررر  ءتتغعًن ءتتكلرتر تد  5 ذل ةت  دتحمما ".
ت  م ترى ءترظعفحم ءإلاتا عحمد د ضااحم ت   نناب  لء ءجملاؿ من ءتتغعًن ءمتلار دةاصاب د لء اعنا  تعت  ابتتغعًن ءتتكلرتر ت ،

ءت اؿ  حم ثحم دءةتعناؿ تقلعا  مترررا من مل اب ترر ىل طىلؽ ددةاصاب ءتت اؿ   ءالظنحمد دت ترع  ءالظنحم مل ضا ملف 
ءتحما  ابترةاصاب ءتتكاداعحم دءتقعاـ  دمن ءألمثتحم ،ت  ذتء دتررر  ااحم معامالهتا دملانرتيا يرءةرحم ءتتغعًن ءتتكلرتر ت

 مليا دءتؤ ءتعامتحم تتقرى ءهلعكتعحم ءخل اص  ،ت  ءتتغعًن ءتتكلرتر ت  لعكسد  يكااحم ءاعامال  يرءةرحم ءتااال.
 6ءتتاتعحم ءجلرءاب

                                                 
 .114د ص:سابق مرجعءت ادلد  ةععحم مس حم - 1
 .3 :ص د1995 ءألردفد  د،ناف دءتترز  د تتلنىل ءتفكىل دءر التنظيم، يف واجلماعة الفرد سلوك وأسس مفاىيم :ءتتلظعنت ءت ترؾ د دمحمءاغىليب  اماب 2
 .297-296 :د ص صمرجع سابق ااردؽ ،صحم  اتعحم دءت عحم دمحم ،صحم ءجملعحم - 3
 .13ص: د مرجع سابق ،دمحم مجاؿ ءتكفا   - 4
 .140د د ص:2004د دءر دءصاب تتلنىل دءتترز  د ءترصعحم ءتثااعحمد مبادئ اإلدارة: النظرايت،العمليات والوظائف،عماندمحم ماة  ءتقىل ريتد  - 5
 . 88:دص 2000م ىلد تتلنىلدءتقا ىلاد دءصاب دءر دالبشرية ادلوارد إدارةد ،تت   ٌن د،تت ،صاس دمحم ةيعتحم - 6
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 ءتصنىل حم؛ ءارءرد من مععلحم تىل عصعحم دميارء  يكفارء  تكلرتر ت م ترى ملد دنع  اب  ىلتصع -
 تتحقع  ءتعناب   تتـ  ممّا مىلتفعحمد افقا  ملد مل رر ذء  يعناتحم ءتتكلرتر ت ءتتقحمـ ملد ءتترر ىل  ىلتصع ما ،ادا-

 ءتعناتحم؛ تتتء ءألم   ءتةتغالؿ
 اباسة حم؛ ءألاىلءد كا  تتـ  ءتؤ ءألدءر دمعا ًن م تراي  ،ت   لعكس ءتتكلرتر ت ءا ترى ملد ءتلنع ءتتالؼ -
  ضنن دمبا دءتتحمر ب ءتتعتع  ،نتعا  تالؿ من تتعامتٌن ءا ص  ءإل،حمءد نتعحم، ءتتكلرتر ت ءتتغًن   تتـ  ما ،ادا-

 ءجلحم حما؛ ءتتكلرتر عحم ءخل اص  م  تتتكعي ءألاىلءد مقحمرا
 دءألانرحمددءتؤ ءأل،ناؿ دم ترى ار،عحم ،ت  ءتتكلرتر عحم ءا تراي  ملد ءألدناط يٌن ءتتصا لا  تلعكس ما ،ادا -

 دمعارؼ؛ دميارء  محمرء  من امتٌنءتع تحمى ما ،ت  ابتتصععحم تلعكس
   ءتفاصض ملد ءترظعفت ءتفاصض من ار،ا ءتتكلرتر ت ءتتغعًن ملد ءتترر ىل ،نتعا  ،ت   اتب ملف ء تناب من -

 .ىل حمءتصن ءارءرد دترع ةعاةا  ،ت  ءترظعفحم مل،صار  تقت مبا ءتعناتحم
  ءتعنابد تغعًن ءتعالما  ءت تنا،عحم يٌن اإدتاؿ آتحم  حم حم ةععناب ،ت    حمءث تغعًنء    اترى ءترظعفحمد تق ع

 نا ةعترتب   حمءث تغعًنء  تكلرتر عحم   ءاسة حم  ذل تراىل  حم 1ءتعامتٌند دءتتغًن   ءألماف ءترظعفت ابتل صحم تتعامابد
 دذتء من تالؿ تحمر ب ءتعامتٌن ،ت  ءةتعناؿ ءتتكلرتر عا ءجلحم حما.   ،امتحم ما ىلاد 

دءر ءتعل ىل ءتصنىليد  ع  تعت  ،اماب مي    تكر ن ءتقحمراد  ع  تتنثاب تعحم ءايارا من مل   احمدء  ملو  
ءتقحمرا   ءةترا،حم ءتعاماب ،ت  ملدءر ءتعناب ءار اب  تع  ابتحمر حم ءارتريحم من ءإلتقافد تلتء ءتقحمرا  ت   عتحم ءتتفا،اب 

ءر ،نت د ياب رنب ،تع  ملف  عىلؼ  يٌن متغًن ن ذنا ءاعىلاحم دءايارا؛  ع  ملف ءاعىلاحم د حم ا ت جتعاب ءتفىلد مادرء ،ت  ملد
  ءاسة حم  سلىل ،ت  ءايارء  دءاعارؼ تحمى ءتعامتٌند ايلاؾ  تدءتتغعًن ءتتكلرتر  2د عي  رصق  د ل   ت ءايارا

ءتعحم حم من ءتحمرءةا  ءتؤ تىلى ملف ءتتقحمـ ءتتكلرتر ت  ىلتصع ي ايدا ءايارء  تحمى ءتفىلدد دمليا من  ىلى ،كس 
" أبف در حم ءايارء  ءتفلعحم تحمى ءتعامتٌن مىلتفعحم   شىل ا  ءإلاتاج ابتر حما ود واردو ذتء. ع  تنًن درءةا  "

ألف معظ  مل،ناؿ ءإلاتاج ابتر حما   تتـ  ميارء  العحم ،اتعحم تحمى ءتعامتٌن ي صب معاميا  حمداي ملد  دابتعنتعا  ءا تنىلا؛
ااحم د اب منكالت . ملما    اتحم ءإلاتاج ا ي آتعحمد دتكلرتر عا ءتعنتعا  ءا تنىل حتتاج  ذل ميارء  تتنغعاب ءت ع

          دء حم.اب ج  ءتكصًن ااايارء  ملخفضحم ألف ءأل،ناؿ دنرعحم دتعتنحم ،ت  ءآلت  من ارع 
 التغيري يف األفراد -2-3

 7:أيتل ءتنكتٌن ءتتاتٌند يت   لء ءتتغعًن يتعحم اب دتغعًن ءألاىلءدد 
 ؿ ملاىلءد آتىل ن   اتي ؛تغعًن ءألاىلءد ابتةتغلار ،ن يعضي  د   ال -
تغعػػًن اػػر،تد د ػػت  مػػن تػػالؿ ءتتػػحمر بد ءتتلنعػػحم ءتصنػػىل حم دترصعػػ  مرء،ػػحم ءتكفػػارا كػػحمؼ حت ػػٌن ميػػارء  ءتفػػىلد   ءتعنػػاب  -

 دتعحم اب ةتر  .
                                                 

 .141د ص:ع سابقمرجدمحم ماة  ءتقىل ريتد - 1
2

 232ص:   ، مرجع سابق،دمحم مجاؿ ءتكفا  - 
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دذتػء مػن تػالؿ  دتػاؿ ءتتغعػًن  ءالظنػحمدءتتغعػًن ءتتلظعنػت    ،لػحم   ػحمءث ءتلػرء ت ءإلا ػااعحم دمن ءتصا ثٌن من ر ػ  ،تػ 
 1:ذنا ملةاةعٌن اتٌن  جم

 د  تخحمـ تلتء لالث محمءتاب: ادلهارات واألداء: -
ملي ءتةػػػتغلار ،ػػػن ءتعػػػامتٌن ء ػػػاتعٌن دءةػػػتصحمءهل  أباػػػىلءد مل ثػػػىل  فػػػارا د اتا عػػػحمد  ت ملف  ػػػلء ءإل ػػػالؿ   ػػػعب  اإلحوووالل: *

 2ـر كػػا ءتعل ػػىل ءتصنػػىليدمػػن مل ػػ  ءترةػػاصاب ءا ػػتخحممحم تتخفػػعض ءتتكػػاتعيد دراػػ   فػػارا ءتعنتعػػا  ءتػػؤ  قػػانػػثال  ترصعقػػ .
معػػاـ ءاسة ػػا  يتخفػػعض  ،ػػحمءد ءترظػػاصي دمػػن    ،ػػحمءد ءتعػػامتٌن كػػاد تىلاػػ  معػػحمت  ءتكفػػاراد د ق ػػحم ابتكفػػارا اادتػػحم 

ملي ء  ػرؿ ،تػ  افػس ءإلاتا عػحم ملد ،تػ  مل ثػىل مػن  3ء  رؿ ،ت  افس ءتلتاص  ملد ءاخىل ا  من تالؿ مػحمتال  ملمػابد
ؿد  ضااحم  ذل ذتء ،لػحم ءتقعػاـ يتخفػعض ءتعناتػحم اإاػ   ػت  ترةػع  ارػاؽ ءإلشػىلءؼ ،تػ  تالؿ ءةتخحمءـ ،حمد ملماب من ءتعنا

دابتتػػارل تػ دءد  فػػارا ءإلشػػىلءؼد د فػارا ءتعنتعػػا  ءتػػؤ  4ءترظػاصيد ملي ملف ،ػػحمد ءتعػػامتٌن ءتػل ن  ػػر يي  مػػحم ىل دء ػحم  قػػابد
ملد   خمتتفػحم تتعالمػحم يػٌن ءألدءر دخمتتػي   قـر كا ءتعامتٌند  ت ملف ممارةحم  ةاءتعجعا  ختفعض ءتعناتحمد ملدضحل ملف  لاؾ

  ةاءتعجعا  ختفعض ءتعناتحمد دءجلحمدؿ ءتتارل  رضح ذتء:
 يوضح العالقة بني األداء واسرتاتيجيات ختفيض العمالة -90-اجلدول رقم

 حت ٌن  اتا عحم ءتعناتحم حت ٌن اعاتعحم ءآلت 
 

 يعض مسشىلء  ءألدءر                   
 تعناتحمءةاءتعجعا  ختفعض ء

  ةاءتعجعحم ختفعض ءتعناتحم؛ - ءتعالمحم ةتصعحم؛ ءتعالمحم ةتصعحم؛

  ،ادا تلظع  ءتعناب؛ - ءتعالمحم  رنايعحم؛ ءتعالمحم  رنايعحم؛

 ءتةاءتعجعا  ءتلظامعحم. - ءتعالمحم  رنايعحم. ءتعالمحم  رنايعحم.

Source: Aneil K.Mishra and Karen E.Mishra, The role of mutual trust in effective downsizing 

strategies, P : 277.in site internet : http://totaltrust.files.wordpress.com. 

  
 مبعىن دض  شىلدط دمعا ًن  حم حما تتتعار ءتعامتٌن ءجلحمد. التحديث التدرجيي للعاملني: *  
تتعنػػاب مػػن تػػالؿ    ػػاك   ملي تػػحمر ب ءتعػػامتٌن ءار ػػرد ن ،تػػ  رملس ءتعنػػاب كػػحمؼ حت ػػٌن ملدءصيػػ توودريب العوواملني:  *  

 ػىت تتػ مت  مػ  ءتصعةػحم ءتعحم ػحم مػن ءتتغعػًنء   ء،ػادا  عكتتيػاءاسة ػا  ءتػؤ مت  مل ػحمللد نثػاؿ ،تػ  ذتػء  ميارء   حم حما.
راػ  ملدءر تعامػابد  ء ػابمػن  ءهلعكتحمل عاب ءتعل ىل ءتصنىلي ءاتصقت يعحم ،نتعحم  من يعليا ء،اداءتتلاا عحم دم  مترتصا  ءت رؽد 

 5اىلءد شنتتكرف ت اص  ،حم حما مما  تـ  ءاسة حم ،حمـ ءتتختت ،تعي د دمن يٌن  ل  ءخل اص  ما  تت:تف  ستر ءأل
 ءاعىلاحم ءترظعفعحم: شنتتء  ستر ءألاىلءد ءخل ا ءترءةعحم  رؿ ءترظعفحم؛ -

                                                 
  .130د ص2000د ءتحمءر ءجلامععحمد ءإلةكلحمر حمد م ىلد اإلدارة ادلعاصرة،تت شىل ي:  -1

2 - Andress Richtner , organizational downsizing and innovation ,Stockholm school of economic, January 2006,P:1.  
 .62دص:مرجع سابقءتحم ن دمحم ءاىلةت د مجاؿ - 3
 .62د ص: ادلرجع نفسو -4
 .250دص. 2004د مىل   ةاي رءد حم   ن د -5
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  هن   عىلارف ءاسة حم معىلاحم  عحما؛ ابءاعىلاحم ءتتلظعنعحم: انثاب  ستر ءألاىلءد ت  عىلارف اقع دظاصفي د ي -
 ءترتر: انثاب  ستر ءألاىلءد  كرف تحم ي  دتر  صًن تتنسة حمد  ذل  ااب رغصتي    ءإليقار ،ت  دظعفتي ؛ -
 .ءتقحمرا ،ت  ءت تناـ مبعلر حم داف عحم ءتعناؿ ءاتصقٌند ءار رددف   افس ءجملنر،حم -

ا ػا  دءإلدرءؾ دءتترمعػا د  نػا دذتػء أبف  ػت  ءتتغعػًن مػن تػالؿ ءتجت االجتاىات واإلدراك والسولوكيات والتوقعوات: -
 .ةترؾ ءألاىلءد دةترؾ ءجملنر،ا د  لظنحمءالقااحم  شنكن تغعًن

 :التغيري يف الثقافة التنظيمية -2-4  

 ترتب   حمءث ءتتغعًن    ةاءتعجعحم ءاسة حم   حمءث تغعػًنء  ملتػىلى م ػا صحم مثػاب ءتتغعػًن   ءتثقااػحم ءتتلظعنعػحمد   
 1:تءاسة حم يتغعًن لقااتيا ي ررا ةىل عحمد دتتنثاب اعنا  ت  ع   قاح  لحمي مخ حم ملةصاب تقعاـ

  شناف ءاسة حم يقع    حم حما تتلاةب م  ءتصعةحم ءاتغًنا؛  -
 يعةحم ءاسة حم تت ي ابالاا حم ءتنحم حما؛  -
  ذء  اال ءاسة حم ،ت  مل،تاب ءتحمترؿ  ذل ،ادل ءاسة ا  ءتكصًنا ء ج ؛ -
   -  حم ءتنحم حما؛ ذء  اال يعةحم ءاسة حم تت ي ابالاا -
  ذء  اال ءاسة حم  غًنا ء ج  تكليا تلنر ي ىل،حم  صًنا.    -
 :التغيري على مستوى األنظمة -2-6

دمثاب ذتء ترر ىل     ىلءرء  ءتعنابد ملاظنػحم تقعػع   زنحمث ءتتغعًن    لء ءجملاؿ من تالؿ ترر ىل اظ  ،ناب ءاسة حمد     
 2ءألدءرد داظ  ءتتحفع  دغًن ا من ءتلظ .

 الرتتيبات ادلادية: يف  تغيري ال -2-7
 ابإلضااحم ءألاثث دتىلتعب  اظااحم دضرضارد هتر حم د  ضارا من ءتعناب مبكاف ء عرحم ءتصعةعحمابتظىلدؼ ءااد حم   ق حم 

 ظيػرر ملػل ءتعامػاب ملدءر ،تػ  دللًن ػا ءااد ػحم ابتظػىلدؼ ءت تنػاـ مليػحم اقػحم .ءتعناب مكاف   ءا ا،حما ءتفلعحم ءتتجيع ء   ذل
 ملحنػار شػىت   دبػرث جتػارب ءتصػا ثٌن مػن ءتكثػًن  رهلػا ا  ىلى ( رلررف دجتارب ما ر ءتترف مل،ناؿ)ءت لا،ت لفسءت ،ت 

 ،تػ  تػسلىل ا هنػا ءتفػىلد حتنػاب در ػحم ،تػ  للًن ػا مػن دءارالمػا. دةػتر   ءتعامػاب ،تػ  للػًن مػن حمءااد ػ تصعةػحمت اػا ذتػء د ءتعادل
 ءااد ػحم ءتظػىلدؼ ت ػرر ملف  ذل ءتحمرءةػا    ػل  معظػ  تنػًن  نػا .،نتػ  ،ػن رضػا  ،تػ  دابتتػارل ءتعنػاب تصعةػحم تقصتػ  در ػحم

د 3دءتػرظعفت دءتىلضػا ءتلف ػت ابترتعػاح    اة   ذل تسدي دمالرمتيا رضا  يعحمـ  صًنا  ،المحم ءاىلزنحم غًن ءتعناب ددضععا 
اكاتػب ،تػ  يعضػيا اع ػصح مػن شنكن ءتتخت  من ءجلحمرءف دءتتق عنا  ءتحمءتتعحمد داػتح ء انن ءمثتحم ءتتغعًن    ل  ءتصعةحم

                                                 
ل يف التسيري الفعامحمءتتحم ضنن ءاتتق  ءتحمدرل "، ثقافة ادلؤسسة و أثرىا على األداء العام للمؤسسة: دراسة يف ضوء مؤشري الكفاءة والفعالية، يتعجرز   ٌن دغ ي دمحم ءتعىليب -1

 .7ص:د 2005ماي 3/4د  امعحم دمحم يرضعاؼ دءا عتحمد ادلؤسسات االقتصادية"
2 - Benoît Grouard et Francis Meston,  L’ entreprise en mouvement : conduire et réussir le changement , Dunad, 
paris, 3emeédition , 1998, p:5. 

 .263د ص:2013د 36 ءتعحمد دءجلامعحم ءتمت اد حم تتعتـر يغحمءد  تعحم دجمتحم الوظيفي الرضا يزتعز  يف العمل بيئة دورءتع   د ،صحم ينىلى - 3
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تغػًن  نعػحم دملةػترب ءإلضػارا ددر ػا  ء ػىلءرا دم ػتراي   ملفإلدءرا تكن شنءت ياب ،ت  ءتعامتٌن ءتت اؿ م  يعضي د نا 
 ءتضرضار ابإلضااحم  ذل تغعًن ءألاثث دءتحم كرر. 
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 :الفصل خالصة
صرحم من  ع  ءتت لىل دءتت لًند اصح ب مفيـر ءتلظاـ اااسة حم اظاـ تعت  ءاسة حم دءتصعةحم للاصعحم متفا،تحم مىلت

  صت  لتنت ءذل اظاـ مل   مل  د ر ءتصعةحمد دءاسة حم تتكرف من ،لا ىل من يعليا ءتعل ىل ءتصنىليد ءتلي  ت لىل اظام  
ءاكراحم تتنسة حم دمن يعليا ابألاظنحم ءألتىلىد  تلتء  ااف ءتتفا،اب  لتقاب من ءتلظاـ ءأل   ءاتنثاب   ءتصعةحم  ذل ءتعلا ىل 

ءتصعةحم   ت    حم ذءهتا حتتري ،ت  ءتعحم حم من ءتعلا ىل ءتحمءتتعحم دءخلار عحم ءتؤ تت ي قعقحم ملف ءتعل ىل ءتصنىليد دء 
 نا تتفاد  من  ع  در حم ءتةتقىلءر دءترضرحد ءتغنرض د،حمـ ءتتعقند  ذ تتنع    ءتع ىل ابتتنايء دءتاءيع دءتتفا،ابد

حما ءتتغعًند د لء ءتتغعًن  عكس  ىل عتياد   ل  ء ىل عحم تنكاب ءاحمتال  ءاتغًنا تتلظاـ ءارءرد ءتصنىل حمد ء ارل أبهنا شحم 
در ا  دءتتر يا  ءتؤ تسلىل   ةتر   ينكاب مصاشىل ملد غًن مصاشىلد دتترمي  حما ءتت لًن ،ت  اتتنكاب ،لحم  ءتعحم حم ءإل

د دار،عحم ءتتغعًنء  ءتؤ مامل كا د دءرهتا ت  ءاسة حم معياةىل،حم داراؽ دمحمى ءتتغعًنء  ء ا تحم   ءتصعةحم دمحمى لم
ءاسة حم:  لر حم ءما تحمررنعحمد تتقاصعحم ءـ خمرع هلاد د لتء  طصععحم دمليعاد ءجملات  ءتحمءتتعحم ءتؤ م يا ءتتغعًن ءةتجايحم 

                                                       .تتتغعًن ءتصعةت
 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرابعالفصل 

جوانب أتثر أداء املورد البشري يف 
 ظل البيئة املتغرية ومتطلبات 
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 متهيد:

تعترب  يئةربربمل اسة اربربمل االيت ربرباد مل ايربال اعربربفي  تلادربرب  نئربربت اعع  ربرب  لربة استاربربَتات اع ابكئربربمل  ا ار ئربربمل است ربرباي مل   
ن كريربربا ثربرب ث اعتاربربَت ا تربربفت استاربربَتات ت ربرب     ربربام تلربربادك   . اسًتايطربربمل  استعربرب دة تت ربربي  الدئربربمل اع اغريربربمل  استاربربَتة

     عكع    لة األ  ريمل اعللدئربمل اد  رب ة يعاربحما ىترب ب ا يعربلك  ذعربل يت رب   لرب اببلت  جل ربات لت رب دة 
تربفا األبربَت جل اتربت  استاربَتة  . افي يعاحما اعبعلك نن ام اس ارد اعب لي  عت    الا  زغئا ىت ب ا اعن ام اعبئةرب 

مم ربة أن  حنرب  اعتائربَتلعئنربمل اذباتربات  عت رب   يت رباد مل اال  تريادئربمل االتلاد  لع ب رباغ  اعلربلد اعفاتئربمل  اعنلاربئمل ت
دربربربة اال ت ربربربال اعاربربربئ  ع    اعربربرب ابك  اعربربربفي أ ا ربربربا  ملانذبربربرب .داء اسربربرب ارد اعب ربربربل ملأتربربربة ل  دكربربرب   ملأ  ارنايئربربرب ئمل ربربربكبت ربربرب ن 

بكربربا اعع  ربرب  لربربة اس ربرباد  تن ريئربربت:  ا  تاربربب  أن  لربربة اسري ربربة كزنربرب ث عكلربربلد  تئ ربربمل إلدرادربربت عتاربربَتات اعبئةئربربمل اع ايعربربمل
أذا دل  ربربربربتا إدارة اعتائربربربربَت يتربربربرب نل أتربربربربا لتطكباتربربربربت: دربربربرباعتائَت ا    تاربربربربَت لاربربربربت ب اعل ربربربربا داس ا لربربربربمل  اع ربربربربلادات  اعاربربربربا ط

 ..اعب لي أتتئ  اس رد أ ك ب اع ئادةك يناء   انمل سة امل تتبلءم لع اعتائَت ك اعتائَت ا  ئا مل اعتع  ااتك إدادة
  ن ا سا ت  م ذدلتك  ئتارية تفا اعل   اسباثث اعتاعئمل:

 اذباتات اععالكُت حن  اعتائَت  أ لت دك  األداء؛ -
 ؛أتا اس اد  اعتن ئريئمل اسًتتبمل دة اعتاَت ا اعبئةمل  دبليتحما  ألداء -
 .اعب لي ا اعبئةمل استاَتة األداءلتطكبات رباُت  -
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 العاملني حنو التغيري وأثره على أداء جتاىاتا: ادلبحث األول
 

 لتح ريمل مسمل ت  ن ال ع   اععري  يئةمل ا اعاكبئمل اعع ال   تبلا ث ل  ل رة اسن ريمل ل كحمل ت تا  
  اعيت .اسن ريمل أ  اععري  ذبات اععال  زنريكحما اعيت اعاكبئمل اعنلائمل ذباتاتاإل اعع ال  تكل  لة.اععالكُت  ك ك ا

 اععال  دان   اء عؤلداءك اسطك يمل اسعا َت دة يعئ ا ت  ئحما اععري  ل ايي جتكي ا  ك دت  ت  ت دكئت هتئرية
 الذبات  درة أ مل تبلثظ اع ادئمل اسن ريمل إدارة نإنك اععري  يئةمل لة تبناتا أ  اسنزعئمل يئةتت لة  كبئمل اذباتات زنري 
 ادتااهبا مت اعيت  اسئ ل االذباتات أن إذ تاتلح ك أن يب  نت حححما صحئمل غَت ظاتلة أ مل أ   كئا غَت  كيب
 ا اعااع . تائَتاع ت ا م

 

 العاملني حنو التغيري   جتاىاتاادلطلب األول: 
 

  إدنا 1 تفت االذباتات عئات د  اغئملك .نلاد  ادريادات حن ت لتبط جناح اعتائَت إبذباتات  ل ايي األ
 .ببلل د ة دريكئات ذتنئمل لت اي مل  لت ابكمل تاف حما اسعك لاتدري  اآلعمل اعل ل مل عئل اان لة  ت   تئ مل

عكريتاَتات اسة لة مث  تاي ا تئعإثااس اعللد لا ث عت  ا اإلدراكك  اعيت تتريث  تتريث  ا تفت اععريكئات اعفتنئمل 
عحما ي ا طمل ث ا ت اعيت لة ببلهلا سنتار   ن ا اعللد اسعك لات اعيت رنري ت  اععريكئملربكئكحما يطل  مل لعئنملك ناإلدراك 

مل ةت  اث ة  عنابمل ع انمل اععالكُتك ناعبعل  لب أن اعبئاح ئ مل يئةمل اسة امل عئعفعل نلازنئط يتك    نحما ألة 
 عري  ا اس ان اعفي اعللد    ردت   ت يي  ذعل دك  لا  .لاطلة  لع  ة  اعبعل اآلبل  لاتا  ادنمل  لات لة

اإلدار مل اع  ئا ي  سنتار ا شئةا لعئنا لة اعبئةمل ا ار ئمل   اري  ت  عبئةمل ا اصمل نئتك ناألنلاد اععالكُت ا اسات ايت 
ادتريادا دك  إدرادحماك  ا اس اي  سنتار ا زلبلغحما اععالكُت ا اسات ايت اإلدار مل اععكئا يئةمل باصمل هبا جتكلمل دة 

ات ا  ةك ادنسك اعتخ  ك... تفا  ةد   تفت االبتبلنات اع اغريمل ا اعبئةمل ا اصمل ت  ن تبعا عكان   اعااي ملك
 ات ئ  اس  ل ن سا  ل ن   تأ ل ن يتك  تا  ت لن ن ذبات اعبئةمل  ذْ   ن هلا يئةمل باصمل هباك إ   إدراك اععالكُت  أن

اعللد اععال   ن أ عت  ك ك لعُت  ب أ لة ببلل  أني أ 2كدبا   ك  ثاعمل د م اعتأد    ااد تا ا اعت ئي لعحما
ك ناععريكئمل اعاك دئمل دريكئمل لت الكمل    ل يعاحما ا  تن أ دريكئمل اعتل َت ناعتعكا  لة مث    ن اذباتاتمث إدرادت

  اع    اعتارل  بُت ذعل: 3ك ت ا تيعل   نتج دريح كمل هلا أ  اع لة اإل
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 ديناميكية سلوك الفرد  -21-رقمالشكل 

 

 

  
  

 اس  ر: نتح  أمح  ذايب د اد، مرجع سابقك يت لفكص:115

 هبا   عل اعيت للداال ت ا ت اعاك دئمل عك دة عكتعبَت ا تخ الحما شاع اعيت اس طكحات تع دت ع     
 ت َت اس طكحات تفت   اععري  حن  اعنلا   االذبات اع ظئل  اعل ا :اس طكحات تفت  لة دريكتك يئةمل ذبات

 ي  اس ادل  تفت .ثاعئا   اكت اعفي اععري  حن  اعللد هبا   عل اعيت اع   ا ئمل اس ادل جمري ع إذل دالمل ي لمل
ك لا ل   ع أ  س يي اال ت ايمل ا االتااق در مل تعبَت دة ت  االذباتات   1.ارنايئمل أ   كبئمل ت  ن

 عكعريال اعتن ئري  اعاك ك  ت    يناء ا ا  تتح ا تلال اعيت اعنلائمل  اس ا ئس احمل دات أث  ت  االذباتاتن
 د م أ   ع نادمل شع رت دة دب تاات اععال  اعللد  ع  إذبات اع ظئل  اعل اك ناسن ريات ثئز داب   اس ظلُت
 دكئت ناالذبات للتبط دبا زنئط اعللد لة دناصل يئةئمل  ا  لس اع يت  عري   2.لعُت  ك ك أ  ل يي ذبات اع نادمل

 :3   م يت لة  ظاغيك اعيت تتريث  أذنحما نئريا ك  دك  ت   ة  ك ك اعللدك  ذعل لة ببلل لا
 رب    طل  مل اعاك ك  تلاَتتا؛ -
  اسعلنئمل ث ل اسعك لات اس   دة ا اعبئةمل؛  اإلدرادئمل اععريكئات اع انعئمل  اال لعاعئمل  ن ااالذبات  -
  دبليتت لع مجادات اععري ؛ اآلبل ةاالذباتات تنع س ا  ك ك اعللد  ا لعاالتت  أي اعت  تلادكت لع  -
 تلدد؛ أ  ا اس ايي اعنلائمل استع دة د ن تل َت اع لاراتاالذباتات تاَت اعللد الزباذت اعع    لة  -
 اعبئةمل احملئطمل يت يطل  مل لعئنمل... إدراك ااد  اعللد ا  االذبات -

دتاَت اعبئةمل اال تريادئمل  اساد مل احملئطمل يت  تاَت  لعئنملك ظل ف ربت عكللد االذباتات تائَت شن ة     
 األبَتة تفت ا  اعتع     تتح ا عكتائَت يايكئتحما ثئث لة األنلاد اذباتات تتلا ت إذ4ثا ات اإل اان  رغباتتك

 5:لنحما اهلالمل اعع ال  لة جمري دمل

                                                           
 .63:ص كسابق مرجع كاع لا  ة تئاَت  ادل-1

 .131:ص ك مرجع سابقك د لي دمحم زات 2 -
 .202كص: مرجع سابق كنار ق دب ت نكئمل  اعائ  دمحم دب  ايئ  - 3
 .154كص: سابق مرجعنتح  أمح  ذايب د ادك - 4
 . :91ص كسابق مرجع ثلًنك ثاُت5 

 البيئة المتغيرة

 لعك لات  اردة 

 

 

 ن

ت   

زباذ اع لاراتا دريكئمل اإلدراك اذباتات ت   ة   دريكئمل اعتل َت 

 ديناميكية السلوك
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 ي    تائَتتا ا صع يمل   ا حم ن اعتائَت ب اء نإن لتطلنمل دا ت إذا نريثبل اس ظلُتك اذباتات طبئعمل -
 ؛لتطلنمل غَت ع  دا ت مما أد 

 لة يائط د د دك  لبنئمل االذباتات دا ت نإذا كاالذباتات إعئحما تاتن  اعيت  اال لعاالت اسعلنمل طبئعمل -
 لعلنئمل ص ر دك  لبنئمل االذباتات دا ت ع  مما أدثل  حمكمل  ت  ن اعتائَت دريكئمل نإن ا اغا  اسعارفا

 لع  ة؛    انئمل
  اس ظل نك إعئحما  نتا  اعيت اسل عئمل ادريادات ي ة ل ب -
  اااعئملك اس ظي  اذباتات إعئحما اعتح ل ا  لغ  اعيت االذباتات يُت اعتنايل در مل -
 شخ ئتحما؛ إذل إ انمل اعاا طك ل ا لمل دك  اهت ي را عكريحمارات اهبإ تئعا  ي رة اس ظلُت لل  مل در مل -
 ا؛هت لحمارا اعتائَت ب اء ي رات
  ئةدي تفا نإن  دريئ مل ي  مل اععبليمل دا ت ن كريا اس ظلُتك  ل احل االذباتات يُت اععبليات طبئعمل -

 ؛اعتائَت دريكئمل إذل صع يمل
االذباتات عكتائَت دال  لحما  ت  ل ب اعتريا ل  اعت ا س ا لاري ن اسعك لات دريا  تح ا ا يايكئمل  

ن كريا دان  اس  لمل عالض تع    االذبات لث  اس ا   اعناذبمل اعيت زن   دكئحما اس ظي لة ببلل تفا اعتائَت
ريكئمل تع    د ت ري     1كتائَت االذبات أ د  عتع    أ إل ا ئملل  ايئمل دا ت ذا ل  ر  لاري ن اسعك لات 

 2:اعتاعئملاست ابكمل  تتع    دناصل  الذباتا
أي اسعت  ات اعيت تت ا   ع ب اعللد ا يئةتتك  ؛اسعلنمل  اسعك لات:  تارية اعبع  اعفتٍت عبلذباتات -

 تن أ اسعت  ات اعيت دة طل ا اعن   أ  اعتك ُت أ  دة طل ا اسريار مل اسباشلةك ثئث  نع س تفت اسعلنمل 
  اسعك لات دك  ت لناتت  ل ادلت ذبات ل   ع لعُت؛

  اء دان شخ ك  اعع اطي  اع   ان:  ت  شع ر اعللد االرنايب أ  اعاكيب  حن  اس ايي -
 ب لملك...ثئث   حمل اعللد ل ادلت  أثا ئات  ا لعاالتت يناء دك  تلادا ل ات ات  يلاءات  ذبارب  اي مل؛

شن ة ت   لتا  يئا حماك ثئث  ع  تفا   ك دئاتاعاك ك:  ع س اعللد يئريت  اذباتاتت  ت يعاتت إذل  -
 3:مل االذباتات اذل جل ات أ ا ئمل ت ك  تنتحم  دريكئاععن ل دبثايمل ى كمل هناغئمل عكعن ل ة اعااي ُت

 اذباتات لة  ة؛ 
 اذباتات لعار مل؛ 
 .اذباتات ىا  ة 
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 أدناط تفت ايري دمل لة االذباتات سبث  أدناطا لة اعاك ك اعباطة اعيت تتلاد  لع اعبئةمل عتعري  ا ابتئار  
 دئلئمل تائَت االذبات:اع    اعتارل  بُت    ادل اعيت ت  ر دة اعن ام اعاك د ك  اعلد د  اس  األنعال

 كيفية تغيري االجتاه   -21-الشكل رقم
 
 
 
 

 
   .203ص:ك2003 األ ذلكدريانك اعطبعمل  اعت ز عك عكن ل إ لاء كةمعاصر  مفاىيم :التنظيمي السلوك  آبل نك اعللرنات مح د داظا باَت اس  ر:

 

 أ  ااارل اععري  ا اعب اء حن  نلاداأل اذباتات تة ل ثئث  الذباتاتك دبَت ي    األداء  تأ ل    
 لات ب  تحاة اد   ة اععري  أ اعئ  لع  محا ت  لئ عت ي راتت تت انا اعفي ناعللد أداغحماك دك  لنت اعتالب
 أ اعئ  لع لئ عت أ  ي راتت تت انا ال اعفي  اعللد   مك يع    لا اععري  دك  إيباعت   زداد ب تت  تزداد .أداءت
 اسباشل أت َتتا ا ت رية االذباتات نأذنئمل دكئتك  ال  ب   ععري  أييت  ال أداءت لات ب  نخلل اد   ة اععري 
 اسعن  مل اعل ح ت ين إذل  ةدي اعتن ئري  عكتائَت لااد اذبات تَ ِ  ة أن ثئث هتاك ت لنا األنلاد  ك دئات دك 

 عكعري  ىايب اذبات ت   ة يئنريا اإل تا ئملك اع لاءة اخنلاض إذل  ةدي مما األداءك لات ب  اخنلاض اعتائَت  ل ا لمل
 اعل ا لع الت  زايدة اسعن  مل اعل ح ارتلاع  عٍت  عتائَت؛ اع لار ازباذ ا  االشًتاك اعتائَت يل اغ  االيتناع  تئ مل

 مما  اععري ك سن م دبا  اسحمارات اع  رات عتط  ل  اال تحماد اع الء لع الت  زايدة  ععري ك اعب اء  ث  اع ظئل 
 1.اع لاءة  ارتلاع األداء لات ب رباُت إذل  ةدي

 

 حنو التغيري :اختالف اجتاىات العاملنيلثاينادلطلب ا
 

شن ة اعن ل إذل اس ارد اعب ل مل دك  لات ب اسة امل  دتبارتا   ام عت ب اغ ت اساد مل ن ا س ب  اعن ا    
 تتريث  تكل  . اعل ل ملك   ت  ن لة جمري دمل لة األ زاء اسًتايطمل  استلادكمل نئريا يئنحما ي  رة لت الكمل  لاتريلة

 تفت  اععريكئات  اسخل اتك تاس اببلاس  انت األ ا ئمل عن ام اس ارد اعب ل مل دأي   ام آبل ا د  لة 
ال أ ت      تاارب ا رب    للحم م اعتائَت إاس  انت تتاَت يتاَت اعبئةمل مما رب ث تائَتا ا اس رد اعب ليك 

 اال ت ال  عنابمل عكللدك ثئث أن اعللد ال ت  حمت اعتائَتات  إدنا اسلاث  اال ت اعئملك ناعتائَت ت  ألل ل  ع    ري  
اعلغئس اد   ك األد ار اد   ةك اعائا ات اد   ة عكعري ك ألا اال ت ال نحم  اععريكئمل اعائ  ع  ئمل اس يع اد   ك 

                                                           
1

 69:صك 1995ك اعت ز عكاعاع د مل عكن ل اعن ايغ دار كوالتطبيقات والنظرايت ادلفاىيم :التنظيمي السلوك :هللا د ض  اعا اط هللا دب  اعط ا - 

 تغيير في السلوك

 تغيير في االتجاه

تغيير في 

 المهارات

تغيير 

 المعلومات

 الجهد

 كبير

 متدني

 قصير طويل الوقت



في ظل البيئة المتغيرة ومتطلبات تحسينه  البشري  دالمور   داءأالفصل الرابع: جوانب تأثر    

 

110 
 

اعيت شنل هبا اعناس ثىت أيعل ا اع  ع اد   ك  هبفا اسلحم م    ن اعتائَت بار    اال ت ال دابك ك  لادل زن ث 
عب ء نئت عئات ت  اعنتئ مل  ع نحما اعنحما مل اعيت اال ت ال نكة  ن ح اعتائَتك ذعل أن اعتائَت لة اع اب    طمل ا

 1تت ك  يًتك اسا  
دن  اعتائَت ت  دريكئمل  ئ  ع  ئملك  ت حمل  األنلاددريكئمل اعتائَت أ  اال ت ال  اعتح ل اعيت شنل هبا  إن   
 عريك ا  أن اارة  لع ذعل  ت    دكئحما   األنلادشنل ن هباك ثئث   عل  األنلادن مجئع أ األحباثلع ا 

سنتكي لة نلد  األلل ت ئل ا لعحما  لع  لل ر اعزلةك  تفا  أن  اتريل ا ا اععري  لع  شع رتا هباك دريا أن دكئحما 
 2.أبل إذل

تائَت لحمريا دان   دت   اء دة طل ا ت ريئا تئ كمل     ةك اعأن  :Bornes   Greinerلة د   لب   
 ك دئمل     ة  ي اد  تن ئا اععبليمل يُت  أدناطتبٍت  إذلا اا ئ مل ىا عمل دنع اععريال   أ  دة يلالج ت   نئمل ت

 3.لة اعاك ك لتنا بمل لع اااعمل اعناذبمل دة اعت ئي لع اعبئةمل ا ار ئمل أدناط إرناديعاحما اعبعلك عفعل رن  
ن اعتائَت  ئح ا  هلا نلصا     ة لة تتبك ر ع  حما ص ر ارنايئمل دة اعتائَتك نحما  ل ن أب أنلادحمناك ن 

اعت  م  اعن اح  زايدة ل انأهتا    دري ن اعتائَت  إذلثا اهتا  رغباهتاك ثئث  عت   ت   ئكمل عك ص ل  إشباع
ن اعتائَت  ئعري  دك  بلل أ ا ت لارتا  ا تزاع عبعل ل ا بحماك    ألنحمااعتائَت  حم د أن  ل ن  أنلاد تناك 
 د د أنعاهلا اذبات اعتائَت إذل األياام اعتاعئمل:ر األنلاد تن اا اذباتاهتا    عفعل نإن 4.ل انأهتا

اسعار  ن أ  ا   م:  تا األنلاد اعف ة  ن ل ن عكتائَت   لة  كبئملك تفت اعن لة إلا ياب  عع م نحمريحما أ   -
دريا أن دناصل كاعتائَتد م ينادتحما أبت اف  لنانع اعتائَت أ  أهنا غَت ل تنعُت حب  ث لنلعمل شخ ئمل ا دريكئمل 

 ل ن  األنلاد أناعتائَت ي  التتلا لة اسلاتئا ا اصمل  ععالكُت  اعف ة  ن ل ن عكتائَت لة   حممل   ل  أبلبكدريا 
 لكُت تا اعف ة  تحريك  ت؛الا ن   نان اعع إذااععكئا نئريا  اإلدارةاعن اح تاتلئ  لنت  أن

 األداء  اك  ن ا  لس اع يت  ك دا ارنايئا  تلا لع لعا َت اسة   ن: تا  ن ل ن عكتائَت   لة ارنايئملك  -
 أ  ادحمات اعيت  رب   دك  ن اغ   لزااي لة دريكئمل اعتائَت؛ األنلاد   ن اسة   ن تا  اسخططملك  غاعبا لا

اعف ة دل   تنع ا جب  ب اعتائَت   لنا ن اعتائَت ع نحما  ب  ن  دأهنا  األطلافاسعار  ن ا ا لاء: تا  -
  عنابمل عكتائَت؛ اإلدايملل دري ن دحم د اعتائَتك  تةالء    ك ن   دا لة 

 5اعتاعئمل: ألدناط ن ا  نلاداأل يب  لة َتلع اعتائ دريا  تا اعتعال 
 استاَت استأل   ت  اعفي دادة: -

 اعتائَت؛سعٌت لة ا  بحث دنا 
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  رك ثائا   عاجل أتلكئا؛نئريا  علض دكئت لة أن ار تائَت مل   زنتاج ال  لاج شخ ئا   
  لث : ساذا..؟ساذا ال...؟ غاعبا  أل ةكمل حمتا 

 استاَت اعع بلين  ت  اعفي دادة: -
 ؛آراءتاعئحك   اآلبل ن كزلت لعلنمل دئي  ل ل     بحث دة اا اغا 
 تكفذ ا اعت  ر ايلد عؤلن ار؛  
 حمتا غاعبا  أل ةكمل لاذا..؟  

 استاَت اسنلف  ت  دادة: -
  يُت دادل  ايع؛ تائَت ت أن ار بحث دة د ال  اع كمل لا  علض دكئت لة  
  ؛األشئاء  كزلت أن  علف دئي تعري 
 شنئ  إذل ابتبار اعن لايت أب اعئ  تليطت يبئةتت ا اصمل؛ 
 حمتا غاعبا  أل ةكمل لث : دئي..؟  

 اعفي دادة: استاَت اسادي  ت  -
  اعتطبئ ئمل اسباشلة سا  تعكريت؛ اإلل ا ئات بحث دة 
 كزلت أن  علف لا اعفي شن ة إ لاغت  ألشئاء أ ال يب  ىا عمل نحمريحما   لاي؛  
  ؛ا ت  اع  غاعبا عبلدت اف اعفايت أي تعكا دة طل ا اعت ليمل  ا طأ 
 .رك اسعك لات ثائا   عادحما دريكئا   

 دريا ك : ذعل   ك ال أمزنب  ت  األنلاددان اعتائَت اعفي شنل يت   إذارد د اعلع  زبتكي  ثا  لا  أندريا 
 :األنلادذبات اعتائَت اعف ة زنب  ت  أنعال: رد د األول االجتاه -

 لة ببلل اع    اعتارل: تفا االذبات  شن ة ت  ئح 
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 األفرادجتاه التغيري الذين حيبونو  أفعالردود  -21-الشكل رقم     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ك دكئمل االيت ادكدل ا  العمل،التطوير التنظيمي: دراسة واقع عملية التغيري لتطوير ادلنظمات يف سوريةأدارة التغيري يف ك رًن رلاان:ادلصدر
 .148ص: ،1002،غَت لن  رة، اع دت راتأطل ثمل ل  لمل عنئ  شحمادة 
 اثعث: دبلاث شنل  األنلادنان رد اعلع  عكتائَت اعفي زنب  ت  اعاايالة ببلل اع    

ك نَتغ   ألث تاغَت اع ايع  عكللدك  ذعل دن لا    ن تناك ل كحمل  نئحما اعتلاؤل:زن ث األ ذلاسلثكمل  -
 ث ل طل  مل اا  ل دك  تفت اس كحمل؛ كنئحما عنلات  دان ع  ت ا اعاايا ش   

 ؛اااعمل اد   ة إذلص لمل ث ئ ئمل دن  اعتح ل  األنلاداسلثكمل اعثا ئمل:  تت  ن دن   -
لث  اسئ ل  األنلاددن   األ ا ئملاعبناء    ن دن لا ت بح اعع ال  اع خ ئمل  االذباتاسلثكمل اعثاعثمل:  -

 ؛ اسعن ايت  اعلغبمل ا اعتائَت نعبل
 حيبوهنا للتغريات اليت ال األفرادالثاين: ردود  االجتاه

دادة لاسنان ن لة اعتائَت أدثل مما زنب  تك  باصمل تكل اعتائَتات  ألهناك األنلادا ت ارا يُت  األدثلتفت اااعمل 
  ا اععادة سناف أدثلتا لة ايحم لك  اع    اعتارل    ح ذعل: .اسلا ةمل ثئث سبث  ايحم ل

 األفرادجتاه التغيري الذين حيبونو  أفعالردود  -22-الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

البدء بالطريق غير 

 الصحيح

 ايجابي

الموضوع بشكل تلقي 

 هزلي

 الزمن
 االتجاه البناء

 المشاركة والقبول

الميول واالتجاه 

والرغبة في انجاح 

 التغيير

 الزمــــــــــــــــــــــــــــن

 ابجابي
 تفأول غير واقعي

1المرحلة االتجاه البناء  

2مرحلة   
3مرحلة   

 صدمة حقيقة

الميول 

والرغبة 

في انجاح 

 التغيير

 سلبي

 ادلصدر:رًن رلاانك مرجع سابق،ص:149
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  عل  ارياس   دا لا  د م اعتأد  ا  األللنان اعللد ا ي ا مل  اعااياك اع    لة ببلل  
اع يت ذاتتك دريا   عل حبا مل إذل لعك لات إ انئمل ث ل اعتائَت يب  إدطاء أي رأيك عفعل  عاين اعللد لة 
ا  ف  د م اعتأد ك  ي   عري  إذل  ك دئات تزعئمل  ت  ال زال غَت لتأد  لة ل ب دشن لمل اعتائَتك  لة مث 

 اععري ك  تت  ن ع  ت ن لة أبن اعتائَت  ئ  ن هناغئاك دريا تلتلع لعن ايتت  يع   ت ن  اعللد يعل اسة لات ا
ذعل  تعريا اعللد أدثل ا دريكئمل اعتائَت نئت ذل ع  ت اع ع ر د م اال ت لار اع ظئل ك    حمل ع  ت ش  ك ث ل  

 تأد  اعللد أن  األبَتا دئلئمل أداء اععري   عطل  مل اد   ة مما  ةدي إذل اخنلاض ظاتل  للا ئ ا لعن ايتتك   
 .اععري  اد    عة شنات أ   ة ل دكئت  دن تا   ارك ا دريكئمل اعتائَت   تحريكت

 حنو التغيري ادلطلب الثالث: الرضا الوظيفي كاجتاه
 

 اس ايي اس ردمل لة يب  اس ارد اعب لي اذبات اعبئةمل اعيت  عري    عئش نئحماك نت  ن ارنايئمل  ذباتاتاالتتن ع 
ك  ي  ت صكت اعع    لة اع را ات لة يب  1لث  اعل اك االعتزامك اسعن ايت.. أش الأ   كبئمل نت حمل ا د ة 

    د دبليمل ارتباطئت يُت االذباتات اعاك دئُت ث ل ربكئ  اععناصل اسة لة دك  األداء اع ظئل  إذل  تئ مل تبُت
إن ث  ث اعتائَت  ةدي إذل ث  ث تائَت  ا اا ئ مل  2ك األداءك إث ب أتا تفت االذباتات ت  اعل ا اع ظئل 

 ئ  ع      لا  عكري ارد اعب ل مل مما  ةدي إذل ث  ث تاَتات ا االذباتات  اس ايي اعفي  ةدي إذل تائَت 
  ك ك  رز ة ألا ا  ك ك األداء أ  ش كُت اسة امل ا ثئز  ك دحما داب  اععالكُت األنلاد  ًت ا   3كاعاك ك
 ن أ لة إدردات اعللد ث ل يئةمل دريكت  .ث ل اععري   لا  اععري ك ثئث  ع  تفا األبَت دة اذبات دة اعل ا

ل ف اساد مل  ري دمل اع دب االتتريام ...نعن 4لث  اعائا ات  اإل لاءاتك مجادات اععري ك اس لنُتك األ ل
 اال لعاعئمل ا ت ا تت   ع زن د أي أن اعللد 5؛ا بكا ثاعمل اعل ا ذعل ااتا  اعنلائمل  اال تريادئمل جمتريعمل 

نحاعمل اعبئةمل اساد مل تة ل دك  صحمل اععريالك  أ اا تة ل  دك  ك يت احملئطمل  اسة لات عكع ال  ع  ت اعلع   رد د
اال تريادئمل تة ل دك  لات ايت اعث مل يُت اععالكُت  اععبليمل يُت اعزلبلء اذباتاهتا   ك دحماك  دفعل اعبئةمل 

 1اع ل ف احملئطمل يتك عئس اثيت ي  لتاَت لة ثُت إذل أبل ثا   عفعل لات ب اعل ا اع ظئل 6 أداغحماك
                                                           
1-Dr. John R. Schermerhorn, J,Opc-it,p:71. 
2-Jacka Siggins, Job Satisfaction and Performance in a Changing Environment,New Haven, LIBRARY 

TRENDS, Vol. 41, No. 2, 1993, p:302 

3  René SchalkCharissaFreese, Change and Employee Behaviour, Article in Leadership & Organization         
Development Journal, · June 1998,p:157 
4-:James L. Gibson and other,Opc-it, p  ::102  

 .59كص:2002كمرجع سابقأ  ر كطانك  عئ  دمحم- -5
6 - Ruchi Jainand SurinderKaur, Impact of Work Environment on Job Satisfaction,  International Journal 
of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 1, January 2014, p:2 



في ظل البيئة المتغيرة ومتطلبات تحسينه  البشري  دالمور   داءأالفصل الرابع: جوانب تأثر    

 

114 
 

 ة ل دك   أل ت  لا  دبَتة أذنئمل   تاَت يتاَت اعاك ك اعب لي اعفي انذبت األداء.  دكئت سات ب اعل ا اع ظئل 
 األداءا اعبئةمل لة اسري ة أن  عزز لة لات ايت اعل ا  د م ظحم ر ل اتلثئث    ا   د   ة عؤلداء اع ظئل ك

اععري ...اعيت تعت   ا ادث تلك اععري كاععالكُتك  اسعن  ملك غئاب : اخنلاض اعل حتفت اس اتل لة يُت   .اعاعئلمل
تفت اسعن  ملك  رتلاع اعل حإ اعل ا لات ب دة اعثاين. ثئث  نتجلة لعا َت األداء دريا  با ذدلت ا اعل   

 دا ت ن كريا اععري ك دة  ر اتا  عادهتا ل ب دة  ع  األنلاد  اعفي ع ب اععام اع ع ر ثاعمل سبث  األبَتة
 اعفي اع ع ر أهنا دك  اسعن  مل اعل ح إذل   ار دريا.للتلعمل اسعن  مل اعل ح دا ت للتلعمل اععري  دة در مل اعل ا
 2.زلبلغت لع  لن جًما رؤ اغت لع طئبمل  يعبليمل حبرياس دكئت  ل ببل دريكت دة را ًئا رنع  اععال 
 دة اعائابن3كاسن ريمل ا اععالكُت غئاب  ابمل اخنلاض إذل  ةدي اع ظئل  اعل ا لات ب ارتلاع دريا أن 

 إعئت ت صكت لا  تفا ك اال ت ام ا رغبمل دة دتعبَت اعتائ  إذل اععريال  ك أ دن لا اعل ا د م  لتبط حباعمل اععري 
 ثال دة اعتعبَت يائمل اعتائ  إذل  ك ة ن اععريال أن د لت إذ ااا رك ل   ع ثككت اعيت اع را ات إث ب
 اعل ا يُت اععبليمل إذل اعن ل  شن ة.اععري  ا اعلغبمل ا ع ام دنت  نتج األبَت  تفا اععري ك دة اعل ا  د م اال تئاء
 زبكا د ال  ت حمل د ة ثُت ا  اععري  ا اععام عكت ئي ل حمل دة  ع  اععري  دة اعل ا أن زا  مل لة  اعتائ 

 غَت      ن اععاعئمل اعتائ  لع الت ذ ي اععريال عفا. اععري  يئةمل لع اعت ئي د م لة ت ز اعبلر ا ثاعمل
 4. تريادئاإ    لعاعئاإ لت ئلُت
   د دبليمل لت  طمل اع  ة يُت اعل ا اع ظئل   تلك إ انمل إذل لا  باك ت َت اعع    لة اع را ات إذل  

ن ب اتت اعااي مل ا اععري  )اال ت اعمل(ك ذعل أن اعللد اساتاء لة اععري  لة اع ع  أن   لر اال ت اعمل   لا أل
 د م ل ب  علذ ع س اال ت اعمل   ئةملك  إذا لا يلر اعبحث دة  ظئلمل سبث  ب ات  ئةمل أ  ظل ف   ق اععري 

  ا ت لار  بات إذل ربتاج األبَتة نحمفت اععري ك مجادات سبا ل  عي إذل تةدي مما  اسة امل ا ال اعع ا ت لار
 ت اعئي اسة امل ري رب اساد مل اااعمل إذل   عن ل أبلب  حممل  لة ك يئنحما ادئ ة اععبليات تنري  ثىت أدااغحما
 لات ب سبس اعيت ا ااغل ذعل إذل إ انمل اد دك عكعريال  اعت ر   اإلد اد اعتعئُتك االبتئارك دت اعئي إ انئمل
شنث  تفا ل  كمل  عنابمل عكرية امل إذا دان اترك اععري  لة ذ ي األداء اعاعئي ع ة  ك  ال   دا دريا اإل تاج

 5اس  كمل تتلايا إذا دان اترك اععري  لة األنلاد استريئز ة

                                                                                                                                                                                     
 
 .260كص:مرجع سابق ألعبيدي، العزيز عبد بشرى -1
 2238.ك ص:األرد ئملادالعمل 2011ك  38كاّيك اععك م اعًتي  ملدرا اتك ،ادلتغرياتببعض وعالقتها  الزرقاء حمافظة يف األساسية ادلرحلة معلمي لدى ادلعنوية الروح درجة،  آبل ندمحم  ار مل  -2
 .261ص: ،مرجع سابق أععبئ يك اععز ز دب  ي لب-3

  :272ص ك 1984اإل  ن ر ملك اا  ثك ادالع  اس ت  كالصناعي االجتماع علمدب اا ك اسنعا دب 4-
 .177ك ص:2004 مرجع سابق،را  مل ثاةك -5
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اعتخك  لة دري  غَت راض دنت ن ثاعمل د م اعل ا زبكا ع ب اعللد   ع لة اعت تلك نرية أ   دريا أ 
ك تعبَت دة ل اد  ا اععري   اسك  لة اع ل ف احملئطمل يت إال  ك أ اعللد إذل ظاتلة اعتريارضك  تفا اعاك ك لات 

 .تت انا لع لتطكباهتا  إذل ث  ث اإل لابك تفا األبَت  ع س   عئمل اععريال اعيت  عئ  هنا  ال  ردبا تةدي

 اا ادث تع  ثئث 1كاععري  ا ادث دل مل ي أ      ن دريكحما دة ر ا األدثل اععالكُت نأ دريا 
 اععري  أداء حن  اع انع   عتارل ا ع ام .دريكت دة ر ات د م دة لنت تعبَتا اععال  هلا  تعلض اعيت  اإلصا ت

  يُت اع ظئل  اعل ا يُت اععبليمل اآلراء ث ل تااريت  ع   إعئتك اس دكمل اسحمام إجناز ا اعلغبمل  د م ي لاءة
 .اا ادث  لع ل اععري  دة اعل ا يُت  كبئمل  لًتض دبليمل لة اعباثثُت ريةن  اإلصا تك اا ادث لع الت
 ا  . عل ا   عل  اعفي اعللد دة اإلصايمل لة اعتعلض إذل    ن أيلب دريكت دة  عل ا ال  عل اعفي ناعللد
 نتعلض .اعع س  عئس اععري  دة اعل ا د م ل ادر لة ل  ر ت  اإلصا ت أن(Vroom)  فدل نل م اس اي 
 2.دريكت دة غَت را   رنعكت عئلصا ت اعللد

اعباثثُت  عت  أن اعل ا  ريع ان  ةدي ارتلاع لات ايت اعل ا اع ظئل  إذل ارتلاع اع الء اعتن ري ك  
ع ة عئس تناك  كتناك لة    ل أن اعل ا اع ظئل  ت   تاج اع الء اعتن ئري    كاع ظئل   ابا اع الء اع ظئل 

إن اعللد اعفي  تريتع ي الء دال سن ريتت  عت  ذا أداء لتريئز ا دريكت ثئث ك   ابتبلف دك  أن يئنحمريا تلايط ي ي 
 ك دك  اعع س لة ذعل اعللد اعفي  لت ل اع الء ك شنتكل اارياس اع اا  كشنتكل اع انع اع اا عبلي اع  اعتريئز

   ثل لة  كأل ت  لت   اارياس عكعري  إبببلص  اععري  دك  تط  ل  لات  ي راتت كنإ ت  لت   اإل تاج اسب ع استريئز
ع  ابمل اع  ران ا لنئ ثل تائبت دة اععري   تلت ك عبللباالةاعتريك  لة لاة عئاتت لا     عفعل  بئبًل   تاا 
  عتارل  كد ا لة اتحمانازدايد اع الء  ز   لة ا ت لار األنلا كاسة امل   ابمل اس اد   اإل لا ت  اإل طلا ت

د لز إذل أن عك الء اعتن ئري  د رًا لحمريًا ا رنع اعل ح  رأشاإذل ذعل  إ انمل ازدايد اال ت لار ا اسة امل دانمل.
   نعحما إذل اععري  يتعا ن  محاس عتح ئا  كاسعن  مل ع ب اععالكُت رنعكحما زنب ن دريكحما  اسة امل اعيت  عريك ن نئحما

 مل كبئ دبليات ع  حما أدب ذعل إذل يناء نخلامللاعل ح اسعن  مل  إذا دا تيئنريا  كأت انحما اعيت تتناغا لع أت انحما
 3داءتاأنئنخلل لات ب  لع زلبلغحما    ثل ن لة اعتائئ  دة اععري 

 ايت اعل اك ع ة ذعل ال  ل د لا دك  اخنلاض لات إذلن ظحم ر اس اتل اعااي مل ي    ثاد  ةدي إ
 داء  اعتائَت ااعتائَت ا األا  اذباتات تلاَت دبليمل ك   لا البتبلف   حمات اعن ل األداءاخنلاض لات ايت 

 4اعل اك استريثكمل ا اعتارل:
                                                           

 261ك،مرجع سابق كأععبئ ي دب اععز ز ي لب-1
 50 كص:.سابق مرجع كطانك أ  ر  عئ  دمحم -2
إدارة  كا اتَتاس لفدلة ل  لمل عنئ  شحمادةكدراسة العوامل ادلؤثرة على الوالء التنظيمي يف ظل األزمة السورية دراسة حالة : شركة يونسريايدمحم  الل   ب ارك -3

 .35كص:2016كك غَت لن  رةاألدريالكادالعمل االنًتا ئمل اعا ر مل

4
أطل ثمل عنئ  ددت ارت ا دك م اعتائَتك  العمل ادزاغلكغَت  وحدة االغواط، دراسة حالة شركة سونلغاز: ثر التغيري التنظيمي على أداء ادلوارد البشريةكأ دبل ي دب  اعلتاح-

 .200ك ص:2013لن  رةك 
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  األداء لات   اعتائَت لتاَت دة اعل ا أن اس ب  تفا  لًتض :التغيري عن الرضا عن انتج األداء تغري -
   لتت  تع    ارتلاع لعن ايتت إذل  ععال   ةدي اعل ا رب ئا ألن يئنحمرياك اععبليمل طبئعمل تلاَت ا عت اتيع

 ؛االرنايب االذبات ا أداغت دك  لات ب ذعل نئنع س اعتائَت دناصل مجئع ذبات االرنايئمل حن   اذباتاتت
 اعل ا ت  عت  اعتايع األداء ت  اسات   استاَت أن اس ب  تفا  لًتض :األداء يف تغيري عن انتج الرضا تغري -
  ا   إذل اسن ريمل ا اععال  يت    م اعفي اع  ر طبئعمل دك  تت يي  اعل ا األداء يُت اععبليمل  طبئعمل  .اعتائَت دة

 اعفي اععاغ  زايدة إذل ذعل أدب دكريا اععري  ا  لحماراتت ي راتت ازدادت ن كريا اععري ك أداء ا لحمارتت ل  ار 
    علخل ع ع ر   ععال  لا  نع  تفا اسن ريملك ا زلبلغت يُت  رزة ل ا مل اثت اغت  زايدة  حممل لة دكئت زن  
 ؛اع ظئل  اعل ا ثاعمل ارتلاع ا ارنايئا أ لت   نع س لعن ايتت نتات ل  عنلس االدتزاز

 اععادس اعتن ئري  اسناخ عت   :األداءالتغري يف و  الرضا التغري بني وسيط عامل التنظيمي ادلناخ التغري يف -
 غَت اعتن ئري  اسناخ  كريا دانن نئحماكاس   دة  اععناصل مجئع دة  سن ريمل اععالكُت ع ب    ن اعفي عبل طباع

   ب  لنا بملك  تن ئريئمل يئةمل إذل زنتاج اعتائَت ألن تال ئا شئةا  عت  عكعالكُت  عنابمل اعتائَت نإن لنا   عكتائَتك
 اعع ابك لة ب نا لادكئحما  ةد ن اععالكُت ألن ارتلادت دك  ىانظ األداء

 

 ابألداءالتغري يف البيئة وعالقتها ادلشاكل التنظيمية ادلرتتبة عن  أىم :ادلبحث الثاين
 

  ء اعع    لة اس  بلتك دريكئمل اعتائَت تةدي إذل   هبا رنريع لع ا اعباثثُت دك  أن اسلاث  اعيت سبل 
: ل  كمل ل ا لمل األ ذلأن تناك  بلث ل اد  رغئائمل  تلتبط يعريكئمل اال ت ال: اس  كمل Nadler ثئث  لب

 تفت اس  بلت شن ة كاعتائَتك اس  كمل اعثا ئمل:ت  اعليايمل  اعتح اك ألا اس  كمل اعثاعثمل نحم  اعنل ذ  اعاكطمل
 1.اع لاع   غَت اس  حممل ث لتا ا ل ا لمل اعتاَتك ل ب اال ت لارك لات ايت اعااطك اعطايمل

 

 مقاومة التغيريادلطلب األول: 
 

دريكئمل اعتائَت ا اسة اات ت  ارتباطحما  إل اان  اعتائَتات اعيت  لًتض أن رب   ا  إن لا  ع   
لات ب إدرادت  يئريت   ك دت  اعيت دادة لا ت ا م األ  اع اد   ةك ناعتائَت ا اعت ن ع  ئا  اعبنئات  اسنت ات 

2.رب  ك  ع ة ت  أن اسة اات ي  تاَتت ث ئ مل إذا دل  تا تائَت دك  لات ب اععالكُت لة   ا   د   ةي  
 

 غاعبا لا  ت ت األنلاد إذل ل ا لمل اعتائَتات اااصكمل ا  3ري ا لمل اعتائَت ت  رد نع  األنلاد ذبات اعتائَتكن
اسة املك  أتبف ل ا لمل اعتائَت أش ال جتكلملك يعاحما    ن ظاتلا لث  ت   ة ذبريعات اس ارثمل  لنل اعتائَت 

                                                           
 .388كص:2011ك اعع د اعلايعك27ك جمكمل  العمل دل ا عكعك م االيت اد مل  اع ا   ئملك ايك  اثر القيادة التحويلية يف إدارة التغيري التنظيميمحادك  إايد -1
 .120ك ص:مرجع سابقطاتل ىاة لن  ر   عريمل دباس ا لا  ك  -2
 .28ك ص:1996ل لك اعطبعمل األ ذلك ك  بئ  كالنظرية و التطبيقبني  0000اجلودة الكلية الشاملة و اإليزودمحم ر ا شن يك  -3
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 أ  تلك اععري ك  اعبعل اآلبل  ريٍت دا تالاق  يت أط ل ا تنلئف األدريالك زايدة د د ا طاء اسلت بملك سبارض
 1اععالكُت  زايدة د د اعائا تك  ل ا لمل اعتائَت تن ا دة أ باب د   ة لنحما:

 ؛اعتائَتلعار مل يلانلج  -
 شع ر اععال  أبن اعتائَت  حم د ل كحتت اع خ ئمل   اسحمنئمل؛ -
 ا  ف لة ايحم ل؛ -
 ن  ان اسلدز أ  األلان اع ظئل ؛ -
 ئَت؛اعااط دك  اعزلبلء دك  اعللد ذبات ل ا لمل اعتا -
 لناخ د م اعث مل يُت اسة امل   اععال ؛... -
 لع تتلاد  اعتائَت  ا لمل  لد ال لة أ  اع  بل مل يُت نئريئزان (Newstrom& Davis ) ل دا لس  ئ  ًت ألا 

 :اعتائَت حن  عكري ظلُت اععالمل االذباتات دنحما   ن أ يعاحما
 التغيري مقاومة عوامل-22 -اجلدول رقم

 اإلجتماعية العوامل النفسية العوامل ادلنطقية العوامل
 عكت ئي؛ اسطك ب اع يت -
 اعتعكا؛ إلدادة اإل اا اع يت -
 للغ يمل؛ غَت ظل ف    ء إثتريال -
 عكتائَت؛ ت اعئي -
 .عكتائَت اعلنئمل اد  ب ث ل اعتااؤل -

 ؛يحم لا لة ا  ف -
 اعتائَت؛ لع اعتاالح د م -
 اعتائَت؛   ئط أ  اإلدارة حن  اسئ  د م -
 دك  احملان مل ا  اعلغبمل عؤللة ااا مل  -

 .اعلاتة اع  ع

 اعائا ئمل؛ اعتحاعلات -
 عك ريادمل؛ اساادة اع ئا -
 ادريادمل؛ دب كحمل ن ط اتهت  ئ مل   لة -
 ل تابمل؛ ل احل دك  االاظ -
 .اعلاتنمل اععبليات دك  احملان مل ا اعلغبمل -

 

 391ك ص:2009 دريانككعكن ل ااال  دار ،" األعمال منظمات يف واجلماعات األفراد سلوك "اعتن ئري  اعاك ك ثلًنك ثاُتادلصدر: 
 

 :دا لسك  استريثكمل نئريا ك    اعتائَت ثا   ئ  ًت م ل ا لمل د ال  لة أ  اع  بل مل تناك أن أدبلت بُت اد  ل  

 منطقية عوامل -
 اعيت اسنط ئمل اعع ال  لة  إ طبليا ل ا لتتك أ  أت ئ ت إلا ي  كُت يُت    ن اعتائَت ذبات يلار أي إزباذ إن 

 ؛لنا با  لات اعفي اعب    إبتئار دك  تااد ت  تاغج إذل اعللد  ت ص  . اسعلنمل  اععكا اعع بلين اعتحكئ  دك  ت  م
 نفسية عوامل -

 سب ة اهنأ ذعل األذنئملك  عامل ي را ات اعع ال  تفت  رب   ك االذباتات  اس ادل اعع اطي دك  تعتري  
 اإل ااين اعاك ك تلاَت  فهن اعتااؤالت لة اعع    دك  اإل ايمل ببلهلا لة شن ة ت  رات إيالمل لة اعباثث
 اعتن ئري ؟ اعتائَت األنلاد   ا م ساذا :لث  يت  اعتنبة

 
 

                                                           
 .295ك ص:، مرجع سابقثاُت ثلًن -1
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 إجتماعية عوامل -
 لتع دة أدناط دنحما  ًتت   اعيت ادريادملك  يئا ل احل دك  األ ذل  ع ر مل اعع ال  تفت تعتري  

 دك  اآلبل ة إل بار أنلاد  تحاعي  أن زن ث ن   اعبعل ل احل دك  ربانظ ثك ل ا  رغبمل.عئل ت ا ت
 .اهترغبا ريئشهت   اعتن ئري  اعتائَت ل ا لمل

 شن ة أ لارا تناك أن رأب نإذا األبَتك تفا طبئعمل دك  اعتن ئري  عكتائَت اس ظي ا ت ايمل تت ييدريا  
     اعتائَت دان إذا ألا .ا ط رة در مل ثا  دكنا أ   لا  ئ ا لت نإ ت دب اات اعتن ئري   كح حما اعتائَت أن
 نئريا ك :ذعل ك  شن ة ت  ئح إجناثت ا  ئ ارك نإ ت  زن ا أت انت ل كحتت ا

 حسب موقف الفرد التغيري مقاومة-21 -اجلدول رقم
 ادلقرتح التغيري لو اإلستجابة مدى

 ب ف؛  د ن دكنا   ا م -
  لا؛   ا م -
 فر؛حب ازتجنإ أ  يب عت إثترياعئمل -
 . جناثت إث ا ت ا   ارك -

  ت ام؛  ار اعتائَت أن  لب  -
  ألنت؛ ال ت لارت   اهت  شنث  ي  اعتائَت أن  لب -
 عت؛  عنابمل اعنتاغج  ا ح غَت اعتائَت أن   رك -
 األت اف عتح ئا    ئكمل للئ  اعتائَت أن   رك -

 
 . :412ص ك  2010كاأل ل اعع د ك  26ايك  دل اك  العمل جمكمل كإجناحو يف االتصايل النسق مسامهة ومدى ادلنشأة داخل التنظيمي التغيري زر قك ية مجال

  
عفعل رن  دك  اسة امل أن تتخف اإل لاءات  اال ًتاتئ ئات اعيت سب نحما لة تنلئف اعتائَتك    ك  لة 

 لة أتا تفت اإل لاءات  يلالج اعتائَتك ن تفت اس ا لمل أدت إذل ن   اعع    اعتائَتك ألاعنتاغج اعاكبئمل س ا لمل 
 1لا ك :
االت االت داب  اسة امل:  حم ف االت ال يُت اسة امل  اععريال إذل ت ثئ  اعت  ر لة ببلل اع لحك  -

  اعن ط اعاالامل؛اعت  ئحك   ل اسعك لاتك تاحمئ  اسناي اتك ت ب  اال تلااراتك  شلح اسبلياات 
اس اردمل ا زبطئط اعتائَت: تعت  ل اردمل اععريال ا زبطئط اعتائَتك  اعارياح هلا أبداء أراغحما  ت  ًن  -

 ربل اهتا  طلح ايًتاثاهتاك لة يُت اإل لاءات اعيت رب  لة ل ا لمل اعتائَت؛
 ات اعال ر مل؛ عتائَت لة ببلل لاا  هتا  اع ئام  إل لاء اع ي ف إذل  ا   اسعنئُت  -
شن ة إ لاء للا  ات  تبادل اآلراء ث ل اعتائَت اسزلة إ لاءتك  االتلاق دك   اعتلا ض ي أن اعتائَتات: -

 ا اسة امل؛ دلا شن ة يب عت  لا شن ة تع  كت لة أ   اع ص ل إذل ث    ط للض دريئع األنلا
 ت ئي لعت.ت نَت اا انز اساد مل   اسعن  مل عكعريال ع ب ل اعتائَت  اع -

 

                                                           
 .140ك139ك ص ص:مرجع سابقي ن كمل غئاتك  -1
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 ضغوط العملادلطلب الثاين:
 

    اسثَتات اإل اان داا اععام اعت ئي   ام : أب ت اعااط (Hans Seley)   ئبلي تا س دلف 
2كاعت ئي أللاض " دريا  علنت دك  ا ت 1كاعبئةئمل

 ع ب دا اي أ   لائا ابتبلال رب ث ذاتئمل ذبليمل  ا ط اععري  عت ت   
 ا ط اععري  جمري دمل اسثَتات اعيت  سبث    ك3 لات اعللد أ  اسن ريمل أ  ا ار ئمل اعبئةمل لة د ال  دة  تنتج اعللدك

تت ا   ا يئةمل األنلادك  اعيت  نتج دكئحما جمري دمل لة رد د األنعال اعيت ت حمل ا  ك ك األنلاد ا اععري ك أ  ا 
أي أن  4لع يئةمل اععري  اعيت رب ي اعاا ط.ثاعتحما اعنلائمل  اداريا ئمل أ  ا أداغحما ألدرياهلا  تئ مل تلاد  األنلاد 

 5اعتاعئمل: رغئائمل دناصل  بلث لة تت  ن اععري   ا ط
 اعع ال   دفعل عكرية امل  اع ابكئمل ا ار ئمل  عبئةمل اسلتبطمل اعع ال  جتكي دة دبارة ت  :ادلثري عنصر -

 ؛ عااط شع را ت ع   اعيت اعب لي  س رد اسلتبطمل
 اعفي اعااط أن أي . اال ت ا ت اسثَتات يُت زن ث اعفي اعتلاد  ذعل دة دبارة ت  :التفاعل عنصر -
 اعع ال   دفا عكرية امل  اع ابكئمل ا ار ئمل  عبئةمل اسلتبطمل اعع ال  يُت لا اسلد  اعتلاد  دة انتج اعللد   ا حمت
 ؛اعب لي  س رد اسلتبطمل
 اس رد  ب  حما اعيت  اعاك دئمل اعلائ ع  ئمل   اعنلائمل األنعال رد د تكل دة دبارة ت  :االستجابة عنصر-
 ؛اسثَتات لة يري دمل تعل ت أ ناء اعب لي

اعبئةمل دبختكي دناصلتاك اعفي ادت تا اعع    لة اعباثثُت دك  أهنا  لة  ا   تريث  دن ل اسثَت أ ا ا 
 اعبئةمل دة اعناذبمل اعاا ط حماند   ة ل ت نئلات إذل يال ا يت نئلحما  تاَتت إذاأتا ل ادر  ا ط اععري   باصمل 

 اعاا طنك اعب لي عكري رد اع خ   اعن ام دة اعناذبمل  اعاا ط اال تريادئمل اعبئةمل دة اعناذبمل اعاا ط اساد ملك
 لث  لبلغريملك غَت لاد مل ظل ف ت نل  تئ مل اعب لي اس رد هلا  تعلض اعيت اعاا ط تكل ت  اساد مل اعبئةمل دة اعناذبمل
 دة اعناذبمل اعاا ط تكل ت  اال تريادئمل اعبئةمل دة اعناذبمل اعاا طألا  .اخل...اعا  اء اإل اءةك  عي

 أ  األنلاد يُت رب ث ي  اعيت اع لادات لث  اععري  ل ايع داب  اعب ل مل اس ارد يُت لا اال تريادئمل اعتلادبلت
لة  اعب لي عكري رد اع خ   اعن ام دة اعناذبمل اعاا ط تنتج  6اخل...اسباشل اعلغئس لع ادرياداتكببلف

                                                           
traduction de seikeu et al, la presse, Montréal, 1974, P : 4. stress sans détress,Hans Seley,  1 

 .366:صك  2002ك اإل  ن ر ملك عكن لك اد   ة ادالعمل دار كادلنظمات يف الفعال السلوك اعباي ك دب  دمحم اع  ة صبلح -2  
 .180:ص   لك  نمل د ن اعلايضك ك اععالمل اإلدارة لعحم  أمح ك اع ا ا أي   علل تلمجمل كاألداء و التنظيمي السلوك  االسك    لارك    ئزالي  أ  ر دي -3 
 
 .309ك ص:2002 مرجع سابق،صبلح اع  ة دمحم دب  اعباي ك  -4

 181 :ص ك مرجع سابق  االسك    لارك  ئزالي    أ  ر دي - 5
 .115كص:2008دار ثال ك دريانك،إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمللعة ىري د لعاصلة  لل ان دمحم ية أمح ك  -6
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زبلئل اععرياعمل  :إذل ث  ث  ا ط ا اععري  دريثال عتائَتات اعيت تةدي   اعب ل ملك اس ارد يُت لا اعللد مل اعلل يات
 1 تئ مل عزايدة د ء اععري  اعفي    م يت اععريالك  اعفي  نتج لة اعتائَتات اعتاعئمل:

 اعفتنئمل أ  اعع كئمل عكللد؛زايدة ىت ب اع ظئلمل   أت انحما دك  اع  رات  -
 دة إل ا ئات اعللد؛ اارتلاع لتطكبات أدباء اع ظئلملك  ا باهتا   لاة عئاهت -
 د م دلا مل اع يت اساتالق ا أداء اععري  عاادات إ انئمل د ن اع  رة دك  اع ناء دبتطكبات اع ظئلمل؛ -
 هتا رغا اع ئام جبحم  إ اا غَت دادي؛د م دلا مل ادحم  اسبف ل ا أداء لحمام اع ظئلمل  اع ناء دبتطكبا -

 اعيت اععالمل االيت اد مل عكحاعمل رب ث  تئ مل أن شن ة االيت اد مل استاَتات دة اعنامجمل اععري  اا طاع ألا 
 اسخا ف تزداد االيت ادي اعلد د ثاعمل نل ك اليت ادي اال لتاح   ئا ات اعتاخا لات ايت  دفا اعبك ك هبا شنل

 االيت اد    ن دن لا اعاا ط رب ث  دفعل اسة ااتك هبا سبل اعيت اع عبمل اساعئمل ع ل ف  تئ مل اع ظاغي دك 
  عللص استعكا اع حئح اع لار إزباد ي أن  ا  ف اع كا لة داعئمل در مل اس راء  نتاب  ثئث اال تعاش ثاعمل ا

 2.استاح اال تثريار مل  اعب اغ 
يتائَت اسثَتات اس   مل عبئةمل اس ارد اعب ل مل  دئلئمل اعتعال  لعحماك  عفعل نحم  تع   اععري   ا ط تتاَت   

 تل ق ل ا حمتحما اعللد دك  اعيت اععري  ت  ن لتطكبات دن لا اعللد داب  رب ث اعيت اعنلائمل اعتاَتات تكل  دة
 اع      ن أ تفا اعااط ت ررنئاك   3كدكئت  لائا  اطا شنارس هت   ا  عت  عت  عنابمل  تفا  إل ا ئاتتك طاياتت

 اعتارل    ح ذعل:

 Sely سالي" عند الضغوط مراحل-23-رقم لشكلا
 3  ادلرحلة (2 ) ادلرحلة (1 ) ادلرحلة

   
 
 

 اسنبت ثلدمل
 أ ل د ي ا  عتاَت اداا  ب أ

 ت    دفعل اعااغطملك عكع ال 
 اس ا لمل

 اس ا لمل
 أدثل تزداد اس ا لمل أن غَت.اعااط د ال  ظحم ر  زداد
 .اسع ل لة
 

 تع  / إهناك
  ب أ ل ا لمل نًتة يع 

 اإلثااس ا اداا
 طايمل نت    إلهناك
 .اس ا لمل

 .109كص:2008كدار ثال كوضغوط العمل واألزماتإدارة الصراع لعة ىري د لعاصلة  لل ان دمحم ية أمح ك اس  ر: 

                                                           
 .140كص:2004مرجع سابق،ل طل  ىري د أي  ي لك -1
  522:ص ك  2002اإل  ن ر ملك ادالعئملك اع ار كالتنظيمي السلوك ،اسل   دمحم اع  ة مجال   إدر س اعلمحة دب  اثيت -2
  241:.ص ك  1993اعلايضك  اعت ز عك عكن ل للالل دار كالتنظيمي السلوك إدارة اعع  ك ك دمحم انصل -3 
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 ةدي إذل زايدة  اعناتج دة اعتائَت د ء اع  ر زايدة إنياا ط اععري ك ن األداءلا نئريا سن  دبليمل أ 
 ا ط دري  ع ب اععال ك  اعفي دادة لا    ن ل ح   دبات ب لعُت لة د م اعل ا اع ظئل ك  تئ مل عكتخ ف 
لة اخنلاض لات ب األداء   صع يمل رب ئا األت اف اسطك يملك  اإلثااس   طل  ا  ف لة د م رب ئا 

دكت  ئة ل دك  أداء اععال  ع ظئلتتك  اع    اعتارل    ح اععبليمل يُت األداء    ا ط   األت اف اسل  ةك  تفا
 اععري :

 
 يوضح العالقة بني األداء وضغوط العمل -17-الشكل رقم

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ح اع    أدبلت اععبليمل يُت  ا ط اععري   أداء اس رد اعب ليك ثئث تةدي    د لات ايت دكئا 
لة  ا ط  اععري  إذل اخنلاض األداءك أي أ ت دكريا زادت  ا ط اععري  اخنلل أداء اععن ل اعب ليك  تفا را ع 

 ب ف اععال  لة د م اجنازت ععريكت ا اع يت احمل د   ع يمل احمل دة مما  ئاب  أ ا ا عزايدة د ء اع ظئلملك 
 ئنتج دنت زايدة ارت اب األبطاءك عفا رن  دك  اسة امل أن تاع  إذل  اث  ث ت تلات ع ب اععال ك  تفا ل

  بمل.بلل تفت اعاا ط إذل لات ايت ذبع  اععال   ةدي لحمالت يطل  مل نعاعمل يت نَت يئةمل اععري  اسنا
 

 الصراعات يف ادلؤسسةتغري مستوى ادلطلب الثالث:
 

ك  تفت 1 علف اع لاع دك  أ ت تكل اعنزادات اعيت رب ث يُت األنلاد  ادريادات داب  اسة امل 
 .1اع لادات إذا ث  ت   ف تةدي  عللد أ  ادريادمل إذل اعت ائ  ا ابتئار   اطحما

                                                           
 .144كص:مرجع سابقي ن كمل غئاتك  -1

 مستوى األداء 

 مرتفع  مرتفع 

 مستوى الضغوط  مرتفع  منخفض مستوى ضغط العمل 

 242ك ص:مرجع سابق:دمحم مجال اع لااك صدرادل
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 اع لاع ش    اعتعكا  عتائَتك ناعتائَت ا اعع    لة اسة اات  حمري  اع  ع اا ئ   عؤلنلاد أن دريا 
ل ب اال ت ايمل اعاك دئمل اعناتج دة  اع لاع زبتكيك ثئث ا  إنك    اععبليات يئنحما  اع لادات اع اغريمل يئنحما

دبَت نأهنا تنتحم    ب اس   ن  دن لا  عئلزداجنت  ن ل  ر  كاآلراءت ت ل دك  االبتبلف ا  األثئانيعل 
حمناك اعع    لة اعتاَتات اساببمل عك لاع اعتن ري ك لة يئنحما اعتائَت ا اع بلثئات اعيت ن 2ك اعباااء  ع لاتئمل

اعتائَت ا اسلادز اعيت   اكت اعللد  اب  ا طل  ا  أ اا تريتع هبا اعللد أ  ادريادمل  اب  ا زايدة اع لاعك 
 اع لاع زن ث  تئ مل ظحم ر  ك دئات د   ة انذبمل أ ا ا لة ل ا لمل اعتاَت  ظحم ر اذباتات  3كاهلئ   اعتن ري 

 ك  اع    اعتارل    ح ذعل: لةد ةجتكلمل عكعالكُت يُت لعار ُت 
 

 كإحدى نتائج التغري يف البيئة الصراع -18-الشكل رقم

 

Source:SeniorB,Organisational change , England, pearson education,2002,p:206 

بكا  يعل اعاك دئات  االذباتاتك  تخككحما اثتريال  إذللة ببلل اع    نان اعتائَت  ةدي  
ظحم ر  إذلك نئةدي األنلادا اع ئا  لعت  ات  اتتنايااعيعل  ث  ث ت  ةدي إذلظحم ر اع لاع اعتن ئري ك دريا أ 

ت حمل ث ل   اغ  اعتح ا  أنل اتل االرتباك  اعتناياات شن ة  ألا .اع لاع اع ابك  ع  حما أ  اع  ع لة 
                                                                                                                                                                                     

 .165ك ص:2000ك سابقمرجع أمح  لاتلك  -1
2Paluku Kazimoto,Anlysis of conflict management and leadership for organizational change, International 
Journal of Research In Social Sciences, Sept. 2013. Vol. 3, No.1,P:20 

 364كص:مرجع سابقىري د  كريان اععريئانك  3
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 منخفض

هلا دبليمل   ئ مل   ك  اعفي  ن أ ياب  ن  ان  أ اا اعليايمل ا اسة امل  نان ت  ر ث ل لة  لاي   دئي  ت  
ل اتئمل  ت ازن اع  ةك  ت   لتبط دادة ي  ة اسن    اعتح ا  س اردك  ببلل نًتات االرتباك تفت ت بح اعللص

 الزباذ ت لنات  ئا ئملك

صلاع نعال ارنايب  ةدي نحمناك  عك لادات اعتن ئريئمل أ ل دبَت دك  أداء اعللد  ادريادمل داب  اسة املك  
اع لاع اس لل اعفي  ةدي إذل ت ر اس ارد  اخنلاض اسعن ايت مما  اب  ا اخنلاض تناك ك   األداءرباُت  إذل

 تفا األ ل لة ببلل اع    اعتارل: شن ة ت  ئح 1كاعل ا اع ظئل 
 ييوضح العالقة بني الصراع التنظيمي وأداء العنصر البشر  -19-الشكل رقم

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 252ك ص:مرجع سابقثاُتك ثلًن  ادلصدر:

 
اععبليمل يُت اع لادات  أداء اععن ل اعب ليك ثئث  تاح أن زايدة  ارتلاع ث ة شنث  اع    أدبلت 

اع لاع تةدي إذل اخنلاض األداءك أي أن دكريا زادت اع لادات ا اععري  دكريا أدب ذعل إذل اخنلاض األداءك 
يل ح اعلل اك ناعنزاع اااد  ةدي  سة امل إذل  عي اععبليات داب  اسة املك  د م اعل اء  االثت ار عكعري  

  تفا يطبئعمل ااال  ئةدي إذل اخنلاض األداء.
 
 

                                                           
1Gibson, L. James and other.Organizations, Behavior, Structure, Process.4th Ed, Plano, Texas, Business 
publications, Inc, 1991,p:297 

 طفيف معتدل حاد شدة الصراع

 مرتفع

 مستوى األداء

 منخفض
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 ادلوارد البشرية يف ظل التغيري يف بيئة ادلؤسسة أداءمتطلبات حتسني ادلبحث الثاين: 
 
 

أن تت ئربي لعحمربربا  رباربربة لربربة أداءتربرباك  أ ربرب  تلربلض اعبئةربربمل استاربربَتة دكربرب  اسة اربربات اعع  رب  لربربة اعاربربا ط لربربة
 نربربربا   ربربربتخ ام أناربربرب  اعطربربربلق ايت ربربربادا  نعاعئربربربمل   عتائربربربَتات اسنا ربربرببمل ا دناصربربربلتااسة اربربربمل  يئربربربام  ربربرببئ  ذعربربربل تربربرب  

اسعادربربمل اعلعاعربربمل  سبثربرب  ك اعربربيتاعتائربربَت إدارة   ربربتا ذعربربل دكربربت لربربة بربرببلل .األتربرب اف اسل ربرب ة إذل لعئنربربمل عك صربرب لبطربرب ات 
عكاربربا ط اعئ لئربربمل استاربربَتة اعربربيت  تعربربلض هلربربا اع ربربخ   تئ ربربمل عكت ربرب م  اعتطربرب ر ا اائربرباة اساد ربربمل  غربربَت اساد ربربمل  األن ربربارك 

لربربة بربرببلل ممار ربربمل اععريكئربربات اإلدار ربربمل ي لربرباءة  نعاعئربربمل  ك   ربربتا ذعربربلاعتلادربرب  لعحمربربا دابربرب  اسة اربربات  بار حمربربادئلئربربمل   
 عربربلف صربربع  ت مجربربمل لربربة أذنحمربربات ربربَت أن دريكئربربمل اعتائربربَت تاعع  ربرب  لربربة اع را ربربات ع ربربة  1كعك صربرب ل إذل اع  ربربع اسن ربرب د

 اعنلاربرب   اإل اربرباينك دريربربا الشن ربربة ذباتربرب  اعبعربرب  للايبربربمل جتكربربي للاثربرب  اعتائربربَت   جتكربربي اذباتربربات اععريربربال إزاءت صربربع يمل
 ربرب   دربرباغا عن ربرباح أتربرب اف اعتائربربَتك  يربربفعل ثربربىت تربربتري ة اسة اربربمل لربربة تنلئربربف اعتائربربَت اليربرب  هلربربا اع ئربربام إبدربربادة   فياعربرب

 دريربربربا  ربربرب ب   ربربربرية تنلئربربربف دريكئربربربمل اعتائربربربَت أ اربربربا تائربربربَت   انربربربمل اسة اربربربمل اعربربربيت تلدربربربز دكربربرب  تائربربربَت2اسعنئربربربُتك األنربربربلادأتتئربربرب  
دكربرب  ذعربربل رنربرب  اع ئربربام يتائربربَت   ربربام اس انربرب ت  األنربربلادك  دربربفا يئةربربمل اععريربرب  عكعالربرب  دابربرب  اسة اربربملك  زايدة  ربربك دئات

 3 اا انز داب  اسة امل ي     اريح يتحاُت أداء اععالكُت  زبلئل ش ة اس ا لمل  اعن لة اعاكبئمل اذبات اعتائَت؛
 ادلطلب األول: التغيري يف القيادة

 

  ربلا سربا هلربا لربة أت ربَتات  ملاإلدار رب للض اعتائَت ا اسة امل ا اع ثربَت لربة األثئربان  ربل رة اعتائربَت ا اع ئربادة   
ا دانربربربربمل دناصربربربربل اسة اربربربربملك  يربربربرب رهتا ا اصربربربربمل دكربربربرب  اعتربربربربأ َت ا  ربربربربك ك األنربربربربلادك أداءتربربربربا  تربربربرب  ئحمحما عتح ئربربربربا أتربربربرب اف 

 اسة امل.
 القيادة مفهوم-1
اع ئادة " دبارة دة إ لاءات  ة ل دب تااتا شخ  لا دربة  يرب  األشربخاص ا اسة اربملك  ذعربل لربة أ رب  رب ئربا  

اع ئربربادة دكربرب  أهنربربا "اعن ربرباط اعربربفي شنار ربربت اسربرب  ل عئ عربرب  للؤ  ربربئت    لربرب ن  (allen)  عربربلف آعربربة4.ىربرب دة"أتربرب اف 
 اربربا ئمل اإل تا اععريكئربرب 6دريكئربربمل اعتربربأ َت دكربرب   ربربك ك اآلبربربل ة لربربة بربرببلل اعاربربكطمل"؛ لربربة بربرببلل   ربربتا ذعربربل 5.يعريربرب  نعربربال"

ت  ئربربت األنربربلاد  ربلئربربزتا  سب ئربربنحما ثربربىت  ربربتا رب ئربربا أتربرب اف اسة اربربملك لربربة بربرببلل  ا اعربربيت   ربرب م هبربربا اع اغربرب ل ل ربربمل اع  

                                                           
 .95ك ص:مرجع سابقدمحم    ي اعنريلان اععطئاتك  -1
2

 22ك ص:لل ع  ايادمحم لاكاك -
3- Robert Heller,Opc-it, p: 55 

4
 .568ك ص : 2004ك تلمجمل رناد  دك  دمحم رناد   إمسادئ  دك  يئا ينك دار اسل خ عكن لك اعلايضك السلوك يف ادلنظماتإدارة  َتاع   ل ن ج   ر يلت  ر نك  - 
5

 .221ك ص: مرجع سابقصبلح اع  ة دمحم دب  اعباي ك  - 
6

 23ك ص: 2003ك مرجع سابق، األداء التنظيمي ادلتميزدادل زا  ك  - 
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  اربربتري  اع ربربادة أت ربربَتتا دكربرب  األنربربلاد لربربة 1ا ربربتثريار اعلربربلص استاثربربمل هلربربا  اعتعالربرب  اإلرنربربايب لربربع اعتحم  ربرب ات  اسخربرباطل"؛
 2ببلل  تمل أ  اع لة اع  ب  ت :

اإلداري عكاربربربكطمل اسرين ثربربربمل عربربربفعل اسلدربربربزك نعنربربرب لا   بربربرب  اعلربربربلد  اع ربربربا  ن: أتيت تربربربفت اع ربربرب ة لربربربة اسلدربربربز اعلمسربربرب  ا اهلربربربلم -
  ظئلمل ا اسة املك   ب  ت  ئحمات خب  ص اع ظئلمل لة رغئس اسباشل  اآلبل ة؛

 اس انأة: عك ئادة اع  رة دك  اعائطلة  ت  ًن اس ان ت عآلبل ةك ثئث   لر اعزايدة ا اعلات ؛ -
 اآلبل ة ؛اعع اب: عك ادة اع  رة دك  اسعايبمل  -
 ا  ة: شنكل اع ادة ا  ةك  اعيت تتريث  ا اسعلنمل  اسحمارات  اعيت سب ة لة جناح اساة عُت؛ -
اسعك لربربربات:  شنتكربربربربل اع ربربربربادة اسعك لربربربرباتك  اع ربربربرب رة دكربربربرب  اعاربربربربئطلة دكربربربرب  ت ز عحمربربربربا نئريربربربربا  تعكربربربربا  ععريكئربربربربات اعتن ئريئربربربربمل  -

  ا طط اسات بكئمل؛
 ع اغ   اإلببلص إعئت.اسل عئمل:  تبع اععريال ت  ئحمات ا -
 أمناط القيادة -2

 3تناك أدناط  أ اعئ  لتع دة عك ئادةك  لة يئنحما:
 القيادة األطوقراطية -2-1

سبثربرب  اع ئربربادة األ ت يلاطئربربمل اعربربنريط اعت كئربرب ي ا اع ئربربادة اسلتبطربربمل  عن ل ربربمل عتربربا ك رك ثئربربث ت ربرب ن دربرب  اععريكئربربات  
األل ر  ال  ب   دك  اععريال إال تنلئربف األ الربل  تطبئ حمرباك عربفعل لربة اإلدار مل ى دة  ل ئ ةك  نئت ب  اع اغ  ا د  

لاا ئ تفا اعنريط أ ت ال  عط  أذنئمل عكرينلف ة  اععريالك  تفا لربا  ربنع س دكرب  أداغحمربا لربة برببلل درب م ل رباردتحما 
 ا إدطاء أراغحماك   نت ل تفا اعنريط باصمل ا اسة اات اا  لئمل؛

 القيادة الدميقراطية  -2-2
اعربنريط عئعرباجل دئرب ب اعربنريط اعارباياك ثئربث  اربريح  شربًتاك اععريربال ا ازبرباذ اع ربلارات ا جتكربي  اء تربفا 

دناصل اسة املك    بح اع اغ   زءا لة مجادمل اععريرب ك    رب ن د رت دريناربا دكئربت دارب    ربمل اآلبربل ةك  اا رب ل 
 نعاعئمل؛  أدثل دك  تعا هناك   عتارل نإن اساة عئمل ا ظ  اعن ام اع شن لاط  ت  ن مجادئمل

 القيادة احلرة -2-3
 عطربرب  تربربفا األ ربربك ب اال ربربمل اع الكربربمل عكعريربربال  اسنلربربف ة عكت ربربلف  اع ئربربام دبختكربربي اسبربربادرات اعربربيت  ل هنربربا ا 

 ب لمل أت اف اسة امل؛
 

                                                           
1

 523ك ص: 2001ك مرجع سابقك دك  اعاكري  - - 
2

 العمل دمحم  ."ك" حول التسيري الفعال يف ادلؤسسات االقتصاديةل ابكمل  رية اسكت   اع  رل ك إشكالية القيادة من منظور الرشادة من أجل تفعيل التسيري  ر اع  ة دبانك  – 
 .5.ص:ك2005لاي 3/4ي  ئاف كاسائكملك 

3
 .103ك 102ص ص :  مرجع سابق،ي ن كمل غئاتك  - 
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 النمط األبوي -2-4
ظحمربربربل تربربربفا األ ربربربك ب  تئ ربربربمل عتزا ربربرب  اعن ربربربا تك باصربربربمل ا اعربربرب  ل اعنالئربربربمل ث  ثربربربمل اال ربربربت بللك ثئربربربث زن ربربرب  

دربادة دكرب  التئربربازات تلرب ق ادحمرب  اسبربف لك  يربرب  أدب تربفا اعربنريط إذل درب ة صربربع  ت ايت رباد مل  ي ربل ملك دريربربا  اععريربال
 دنع إذل تطبئا ايت اد اعا ق دري ب  عتحاُت أ اعئ  اع ئادة  اعتائَت؛

 تنربربرباك ت ربربربنئلات أبربربربلب عك ئربربربادةك  اعربربربيت تلدربربربز دكربربرب  تلادربربرب  اع اغربربرب  لربربربع  يربربرب  أنربربربلاد اسة اربربربملك  لنحمربربربا اع ئربربربادة 
ثئربربث تنت ربربل اع ئربربادة اسلدز ربربمل ا اسة اربربات اععري لئربربمل باصربربمل    ربرب ن نئحمربربا ث ربربل ثربربا ازبربرباذ  1كز ربربمل  غربربَت اسلدز ربربملاسلد

اع لار ا نةمل ى  دة لة اإلدار ُتك   عتارل تز رب  األبطرباء اسلت بربمل ا اععريرب   ت رب  نادكئربمل أداء اععن ربل اعب ربليك ألربا 
 نةربمل لعئنربمل يرب    ربارك اععالرب   دانربمل اساربت ايت اإلدار ربمل ا صربنع اع ئادة غربَت اسلدز ربمل نرببل  نح ربل ثربا ازبرباذ اع ربلار ا

 اع لارك   عتارل    ن ارت   األبطاء أي ك  لة مث تز   نعاعئمل أداء اس ارد اعب ل مل.
 عالقة تغيري القيادة ابألداء-3

تة ل اع ئادة دك  األداء اعتن ئري  عؤلنلاد أت ربَتا دبربَتاك ثئربث  عرب  اخنلرباض لاربت ب األداء ادريرباد  عكعربالكُت   
أتا األ باب اعيت ت نع إذل تائَت يئربادات مجادربات اعلربلدك نريربة است يربع أن  ربةدي تائربَت يئربادات مجادربات أداء  ذات 

لع ربربا اع را ربربات سربربا عك اغربرب  أت ربربَتا دبربربَتا دكربرب  نربربلق  مجادربربات  ت ربربَت ، 2األداء استربرب ت ر إذل رباربربُت األداء  اإل تا ئربربمل 
ناع ئربادة اعربيت تتريئربز  ع لرباءة  اعلعاعئربمل لربة شربأهنا أن تربربة ل  .اععريربالك   عرب د ذعربل أ ا ربا عكرب  ر اعربفي   رب م يربت اع ربربادة

 دكربربرب  يربربربئا  ت  ئحمربربربات اععربربربالكُت  لاربربربت ايت األداء اساربربربتحم نملك لربربربة بربربرببلل إشربربربباع رغبربربربات اععربربربالكُت  رب ئربربربا ر ربربرباتاك
 عتح ئربربربا ذعربربربل اليربرب  لربربربة ابتئربربربار دنربربربط اع ئربربربادي 3اد  ربربرب ة؛ مل إاتثربربمل اعلربربربلص عكعربربربالكُت عكتربربربأيكا لربربربع اعتائربربَتات اعتن ئريئربربرب

اعربيت  األبربلب  ألدنرباطعكتائَتك   استريث  ا اع ئادة اعتح  كئربملك ذعربل البتبلنربت ا اعتعالرب  لربع اعتائربَت ل ار ربمل  اسنا  
 :أدانتا اد  ل  تتعال   أل اعئ  اس  حمل

 أمناط القيادة وتعاملها مع التغيري -12-اجلدول

 التغيري إدارة يف أساليبها القيادة أمناط
 يَت يلاط ؛ -
 دار زل ؛ -
 لتاكط؛ -
 دشن لاط ؛ -
 .لتاات  -

 ر تئٍت؛ أ ك ب -
 إدبلل ؛ أ ك ب -
 األدك ؛ لة ااك ل نلض أ ك ب -
 اعتائَت؛ ا اس اردمل أ ك ب -
 . اعبللباالة اإلتتريام د م -

 86:ص ك2007كاإل  ن ر مل ادالعئملك اع ار  ،12القرن يف اإلسرتاتيجي اإلصالح حماور : التنظيمية والتنمية والقيادة التغيري اعن ارك نل   :ادلصدر
 

                                                           
 .59ك ص:2006ك 362اسن ريمل اععليئمل عكتنريئمل اإلدار ملكد د،اع اتلة، الفكر االسرتاتيجي للقادة،:دروس مستوحاة من التجارب العادلية العربية،ارق شل ي    سط - 1
 25ك ص: مرجع سابقدادل زا  ك  -2
 .527ك ص:2001ك مرجع سابقدك  اعاكري ك  -3
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ك  ديئادة  يادرة  نحم  اعتائَت إدارة حما تطكبدك  اع ئادة اعيت (Burn) يلن  حمااطك  اعيت  ئادة اعتح  كئملناع      
 دلنحماك  ي  إعئحمادة   ع رؤ مل     ة    لتا  اععري  ي    لاتريل عك ص ل  لاة عمل نحم يئادة دريكئمل اعتائَتك 

دنط يئادي ع  ت رؤ مل  ا حمل  ايعئمل عكرية املك   اع  إذل إث اث اعتائَت  اعتط  ل  اعتنريئمل   أهنا دك  Burn يلن 
  تريلارك   تبٌت أ  ريمل  أ اعئ  يئاد مل لل مل سب ة لة اعت ئي  اعتأيكا لع اعتط رات  اعتاَتات اععاسئمل  اإلدار مل

صحئمل ت  م دك  اعتلاتا  إدار مليئةمل  إرناداسعاصلةك   حمتا  ععري  ادرياد  اسن ا  يناء نلق اععري ك   عري  دك  
1.حمامجئع اإلدار مل اا ار اعبناء  اس اردمل يُت اسات ايت 

 

عتربرب  رب ئربربا اعتائربربَت إثربربرب ب اع ربربلات األ ا ربربئمل أل ربربك ب اع ئربربادة اعتح  كئربربربملك ثئربربث  ربربلب اعع  ربرب  لربربربة دريربربا    
 اذباتربربات   ربربك دئاتاعبربرباثثُت أن اع اغربرب  اعتحربرب  ك   تنربربا ل أ ربرباعئ  دربرب ة لربربة اعتائَتات:اعتائربربَت اعربربفي  ربربتا إث ا ربربت ا 

ا تائربربَت   انربربمل اسة اربربملك يئنريربربا  ربربلب آبربربل ن أن د ر ن د ر اع اغربرب  اعتحربرب  ك   ًتدربربز اعتربربايعُتك ا ثربربُت  ربربلب آبربربل ن أب
اع اغربرب  اعتحربرب  ك  ا إثربرب اث اعتائربربَت   ريربربة ا ربلئربربز األنربربلادك  ال شربربل أن اع ئربربادة اعلعاعربربمل عكتائربربَت تتطكربرب  دلربرباءات 

 :2أ ا ئمل أذنحما
 أن  تريتع اع اغ  حب مل إيناع ي  مل   لك مجئع اععالكُت لة ببلهلا ا إدراك ثا مل اسة امل عكتائَت؛ -
 أن تفا اعتائَت ياغا دك  أ اس نحما دريئا  اعتن ئري اعتائَت ا اعبناء  دك  إث اثأن ت  ن ع  ت اع  رة  -

 الثتئا ات اسة امل؛
 أن تت نل ع  ت اع  رات االت اعئمل  اسثايلة إلدلاج مجئع اععالكُت ا اسة امل عاريان اعتزالحما  عتائَت؛ -
 لتايعمل تنلئف اعتائَت  لتايعتت؛ -
 .ي رات األنلاد  ت  ئحمحما تط  ل  ددا -
 3 أذنحما: شنتاز ياغ  اعتائَت  عع    لة ا  اغ دريا 
  ثاة اعت لف؛ اعال ع اع  رة دك  االدمل  اعتحلك -
 د م ت  ًن اعتاَتات لة أ   اعتاَتات  ع ة لة لنطكا ىا عمل رب ئا اعللص؛ -
 ؛اسات ب  للا  تد م اسعاانة لة  -
 اعلعاعمل  اع  رة دك  اجناز اسحمام؛ اإلدار ملت انل مسات اع ئادة  -
 اعتريتع  ع ادمل اعاك دئمل دري ب  الي  لنت ااة لعادمل اس ايي اسختكلمل؛ -
 اسئ  إذل رب    اعت يعات ي   ح؛ -
 اعلع   ش ا ب اععريبلء؛ د م ذبات  رد -
 أب باب اع لا مل لة ثئث اع يتك اسال  ادحم ؛ األبف -

                                                           
 20كص:2006ل تبمل ايتريع اععليبكدريانك  كاإلداريةالقيادة دمحم دب  اس   د دمحمك  -1
 .299كص: مرجع سابقانصل  لادات  آبل نك -2
 .25كص: مرجع سابقدمحم اع َتاك-3
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 ينلات؛..اع  رة دك  ممار مل لعادات اعتائَت  -
 لة ببلل اع را ات اعيت يالا هباك أن اع اغ  اعتح  ك  اعلعال  تريئز Devanna & tichy     د  لة 

   اغ  اعتاعئمل: 
 ؛رب    أ لاحما د دبلء تائَت -
 ؛ ألنلاد ث  ن  -
 ؛أهنا ل اد ة  ع ئريمل -
 ؛أهنا لتعكريُت دثَتا لة اائاة -
 ؛.. د م اعتربأد ع  حما اع  رة دك  اعتلاد  لغ اعتع ئ   اعاري ض  -
إن ي رة اع اغ  اعتح  ك  دك  االت ال لة ببلل ا تخ ام  لحمارات اعكامل اسنا بملك اععري   دك  االت ال  -

لة ببلل اعتاف مل اعع ائمل تعري  دك   الع األنلاد ي ر اإلل انك اال ترياع عآلبل ة  دئلئمل اعتعال  لعحم
 .اع ااء دك  لع يات االت ال اعلعال دن  اعتائَت

 

 لب الثاين: التغيري يف الثقافة التنظيميةادلط
 

   ن ل دريا يتائَتات  تط رات لبلغريمل دك  لات ب دانمل اعن ا اعللدئمل ا إن اعتائَت اعنا ح دادة لا 
اعث انمل اع ادريمل تاحما ا أث اث اعتائَتك لة ببلل  أن أحباثاسن ريمل دبا نئحما اعث انمل اعتن ئريئملك  ي  يئنت د ة 

اعف ة شنتك  ن يئا  ناألنلاداعتائَت ع ب اس ظلُتك  إث اثاععري   اعلغبمل ا  بكا در مل داعئمل لة اعتلاين ا
ك ئملاإل اا  يئا اعن ا اسلت ثمل ع  حما اذباتات ارنايئمل حن  اعتائَت  تنريئمل  ت  ئت يئا اععبليات  اإل اا ئملاععبليات 

ذعل أن   انمل  ك1تبٍت   انمل تت ي  سل  مل  اعت ئي لع اعبئةمل اساطليمل  اسع  ة إذلنرية اات اعئ م تاع  
اسة امل تكع  د ر   تلي ا دلاءة اعاك ك اعتن ئري  عكللد ا اسة املك  تفا لة ببلل اع ئا  اععاداتك 
اعت اعئ ك اعاك دات  االذباتات اعيت ت ز ا لات ايت د   ة لة اسة امل  اعيت لة شأهنا أن تة ل دك  أداء 

 األنلاد.
 مفهوم الثقافة التنظيمية-1
 اعتعار ي اعيت ت  ح للحم م اعث انمل اعتن ئريئملك  اعيت لة يئنحما لا ك  :ع   تع دت   
اعث انربربمل اعتن ئريئربربمل دكربرب  أهنربربا: "اإلطربربار اسعربربلا اس ربرب ن لربربة االذباتربرباتك اع ربربئاك لعربربا َت اعاربربك ك  اعت يعربربات اعربربيت   

 2 ت امسحما اععالك ن ا اسة امل"؛
دكربرب  أهنربربا "جمري دربربمل اعلل ربربئات األ ا ربربئمل اعربربيت ابًتدحمربربا كادت ربربلتحما أ  شربرب كتحما مجادربربمل لربرباك  shiem  عربربلف   

 1إل   اعتع د دك  ث  ل  بلهتا استعك مل  سبلغريمل لع ىئطحما"؛

                                                           
 17كص:2011لاي12/13اعبكئ ةك ك كثك اسةسبل اع  رل : االي اع  اعتائَت اعتن ئري  ا اسن ريات اا  ثملك  العمل  ع  ددور ثقافة ادلنظمة يف الوالء اجتاه التغيريدريلك دمحم باَت  يكحاز مل1
2

 627ك ص: ، مرجع سابق َتاع   ل ن ج   ر يلت  ر ن  - 
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 زلربرببلؤتك "   انربمل اسة اربربمل ترب  شخ ربربئتحما  لنابحمرباك اعربربيت ربرب د اعاربربك ك  اعربل ايط اسنا ربرببمل  Gibson  علنحمربا  
   2يُت األنلادك  ربلزتا دك  أداء لحمالحما يلعاعئمل؛

اعث انربربمل اعتن ئريئربربمل "تربرب  اعبئةربربمل اإل اربربا ئمل اعربربيت  ربربةدي اس ظربربي دريكربربت  Kurt Lewinدريربربا  علنحمربربا دربربَتت عئربرب ن   
 3نئحما"؛

 ملك شن ة تعل ي اعث انمل اعتن ئريئمل عكرية امل دكرب  أهنربا " دبربارة دربة جمري دربمل اع ربئا لة ببلل اعتعار ي اعااي  
كاعت اعئ  كاععادات  االذباتاتك اعيت ت     ك ك اععالكُتك  ربرب د اعبئةربمل اعربيت  ربةدي نئحمربا اععالرب  دريكربتك دريربا ربرب د 

 ل ب دبليمل اععال  لع اععالكُت اآلبل ة".
 مكوانت الثقافة التنظيمية -2

للحمربرب م اعث انربربمل اعتن ئريئربربملك  تاربربح أن تنربرباك جمري دربربمل لربربة اععناصربربل اعربربيت ت ربرب ن اعث انربربمل اعتن ئريئربربملك  لربربة بربرببلل  
 4 لة يئنحما لا  ك :

 القيم-2-1

 5اع ئا ت  جمري دمل لة اس ادل  األثا ئس اع ابكئمل اعيت تةدي إذل د ة لحمام لنحما:  
 احملتريكمل؛اعتأ َت دك  ت يعات األنلاد  أدناط  ك دحما ذبات اس ايي  -
 اعتأ َت دك  اععبليات اعيت تليط ادريادمل داب  اسة امل؛ -
 اسااد ة ا رب     نحما اع  انع اا ئ ئمل  راء د  ت لف    م يت اعللد  ادريادمل؛ -
 اخلرافات -2-2
 ت ري  ا لانات األ اطَتك اع    اسلتبطمل دبا  عٍت اسة املك  ت  تعري  دك  ت دئا اع ئا ادريادئمل؛  
 العادات والتقاليد -2-3
 األ  طمل اسفد رة اعيت ت  م هبا أنلاد اسة املك  اعيت تربلتبط أبترب اف  ث     هبا تكل اسريار اتك األث ا  

 دريا تعت  ممار ات تنتج دة اع ئا اس ًتدمل عكعالكُت؛6عتح ئ حماك مللعئنمل تاري  اسة ا
 الرموز-2-4

اععربُت لثرب  ا ربتعريال يعربل اسة اربات سبرباين  ربخريمل لثربَتة اعلل ز ت  تكل األشئاء اعيت ت  ل أدثل لا تربلات 
اإلد اب عت ث  عكعريبلء أبهنا لة امل  خريمل لات لة هلا ل ان ا اعا قك  تةد  اعع  رب  لربة اع را ربات دكرب  أن 

 اعلل ز أد ات ي  مل إلر ال اسعاين استعك مل  عث انمل اعتن ئريئمل؛
                                                                                                                                                                                     
1
 - Jean pierre Détrie, strategor, politique générale de l'entreprise, Paris, Dunod, 3ème édition , 1997, p : 470. 

2
 .261ك ص: مرجع سابقثاُت ثلًنك  - 
3

 .262ك ص: وادلرجع نفس– 
4

 .6ك ص: مرجع سابق، يكع  ز ثاُت  دزي دمحم اععليب - 
5

 .65ك ص: 2007ك اس تبمل اعع ل ملك ل لك اعطبعمل األ ذلك ادلهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية ادلوارد البشريةدب  ااريئ  دب  اعلتاح اساليبك  - 
6

 .639ك ص : مرجع سابق َتاع   ل ن ج  ر يلت  ر نك - 
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 االجتاىات-2-5
يب ارنربايب أ   ربكيبك تن ريربت برب ات اعلربلد  ذباريربتك  اعربفي  ربة ل دكرب  االذبات ت  لئ  أ  ا ربتع اد ذتربٍت  د رب

 ...1األشئاء  اس ايي؛  ل ب ا ت ايمل اعللد ألشخاص 
 خمتلف أنواع الثقافة التنظيمية -3

 عتلاصربربربئ ك  م  انربربربمل اسة اربربربمل تتاربربربَت لربربربة لة اربربربمل إذل أبربربربلب لربربربة ثئربربربث اعلربربربلدك ر ح اساربربرباللة لربربربة دربربرب لحماك االتتريربربربا  
االتتريربربربام  ععربربربربالكُت  ت ربربربرب  لتاك االتتريربربربربام  عنتربربرباغجك اال ربربربربت لار  اسل  ربربربربملك األببليئربربربربات ا اععريربربرب ك  االتتريربربربربام  دربربربرب دة  ث ربربربربا 

 اسبئعاتك  هلفا      أ  اع د   ة لة اعث انات ا اسة املك  لة يئنحما لا  ك  : 
 الثقافة القوية والضعيفة -3-1
  الثقافة القوية -3-1-1

زنرب د در ربمل يرب ة اعث انربمل اعتن ئريئربربمل دربالبلنك  ذنربا در ربمل اإلمجرباعك أ  لربرب ب اس رباطلة عربنلس اع ربئا  اسعت ربرب ات  
 دكئت دكريا   رب ت اعث انربمل اع   ربمل ا اسة اربملك  2لة  حمملك  ش ة سبا ل أنلاد تفت اسة امل هبفت اسعت  ات  اع ئاك

ة اربملك ذاك أن اعث انربمل اع   ربمل تارباتا ا ربلئربز األنربلادك دكريا دان تناك أ ربل إرنربايب دكرب  األنربلاد اعربف ة  عريكرب ن ا اس
الثربربربربًتالحما  لربربربربس اع ربربربربا  ن أ   لربربربربس د ربربربربت ر اع ربربربربئا  اع  ادربربربرب  اس ربربربربًتدمل اعربربربربفي  ز ربربربرب  لربربربربة محا ربربربربحما ا اععريربربربرب    الغحمربربربربا 

 عكرية امل؛
 الثقافة الضعيفة  -3-2-2
نربإن   دكئربت، 3ات ل ًتدملاعث انمل اعاعئلمل د س اعث انمل اع   ملك ثئث تلت ل اسة امل إذل    د يئا  لعت    

 اععريال رن  ن اع ع يمل ا اعتعال  لع يعاحما اعبعلك مما  ة ل دك  األداء  إ تا ئمل اسة امل  كبا.
 تقسيم الثقافة حسب إسرتاتيجية ادلؤسسة  -3-2

شن ة ت ائا اعث انمل اعتن ئريئمل لربة ثئربث االتتريربام اال ربًتاتئ    عع الرب  ا ار ئربمل أ   عتريئئربز اعرب ابك  إذل 
 أريعمل أياام  ت :

 (Bureaucratieالثقافة البريوقراطية ) -3-2-1
 اعاربربربكطاتك ناععريربربرب    ربربرب ن  تتعتريربربرب  تربربربفت اعث انربربربمل دكربربرب  إتبربربرباع   ربربربا ىربربرب دة لربربربة اععريربربرب ك   ربربربرب د نئحمربربربا اساربربربة عئا 

لن رياك   تا اعتنائا يربُت اع ثرب اتك تاكارب  اعاربكطمل  تخربف شرب بل تللئرباك  ت رب م دكرب  االعتربزام  اعربتح ا  تنت ربل تربفت اعث انربمل 
باصمل ا اسة اات اا  لئمل )اععري لئربمل(؛ عربفا نريربة اعاربل ري  إثرب اث تائربَتا ا اعث انربمل اعبَت يلاطئربمل عكرية اربات اععري لئربملك  

 4ببلل ت نَت استطكبات اعتاعئمل:  تا ذعل لة 

                                                           
1

 .63ك ص:مرجع سابقدب  ااريئ  دب  اعلتاح اساليبك  - 
2

 -.450ك ص ، مرجع سابقثاُت ثلًن - 
3

 .412ك ص: 2003ك اع ار ادالعئملك ل لك التنظيم اإلداري ادلعاصرل طل  ىري د أي  ي لك  - 
4

 .128ك ص:2004ك  مرجع سابقل طل  ىري د أي  ي لك  - 
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  ل رة اعتخك  دة األ اعئ   اعطلق اعت كئ  مل عئلدارة اعيت ي  تبلءم األ  طمل اعبَت يلاطئمل؛ -
 اععري  دك  تائَت   انمل اسة امل اعيت ت  ع دك  اإلي اع  االيت ار؛ -

 ا اسة امل؛إرناد اععبليات االدترياد مل يُت األنلاد  اع ظاغي تطبئ ا سب أ اعتا  ا اع ابك   -

 تعريئا يئا  أببليئات ب لمل اععريئ  دك  ادتبار ا ت ل ر    د اسة امل  ا تريلارتا؛ -

 تطبئا اإلدارة  س اردمل  دتبارتا اع  ئكمل اعنا حمل عتحاُت أداء اسة امل. -
 ثقافة اجلماعة  -3-2-2

اعتعالربرب  لربربع استاربربَتات تلت ربربز تربربفت اعث انربربمل دكربرب  االتتريربربام اع بربربَت  ثتئا ربربات اععربربالكُت ممربربا  اربرباد تا دكربرب  
 ا ار ئمل؛

 ثقافة ادلهمة -3-2-3
 إجناز اععري ك  هتربتا  عنترباغج  ربربا ل ا ربتخ ام اسرب ارد يطل  ربمل  تلت ز تفت اعث انمل دك  اعتح ا ا األت اف
 لثاعئمل لة أ   رب ئا أنا  اعنتاغج أبي  اعت اعئي؛

 ثقافة ادلغامرة -3-2-4
لربربع استاربربَتات ا ار ئربربمل  تكبئربربمل اثتئا ربربات اععريربرببلءك   عتربربارل نحمربرب   تلت ربربز تربربفت اعث انربربمل دكربرب  اعتلادربرب  اعاربربل ع

 تعتري  دك  إدطاء اال مل ععالكُت  تل  احما ا ازباذ اع لارات.
 تغيري الثقافة التنظيمية -4

 عتربرب  اعتابربربَت اعث ربرباا ا ربربت ايمل ثتريئربربمل عكاربرباط ا ربربار   عكرية اربربملك  أتربربا اعاربربا طات اعربربيت تربربةدي إذل تائربربَت 
 1لا  ك :   اا ا اسة امل

تائربَت ي ادربرب  اسة اربملك ثئربربث إن اال لترباح دكربرب  اسناناربمل دكربرب  األ رب اق استريئربربزة  اريا ربملك  لربربلض تعبربَتا ا ربربًتاتئ ئا  -
  تئ كئا    انئا دبَتا؛

د سمل االيت ادك ثئث  اذنت د سربمل االيت رباد ا زايدة تع رب  اع ربل ات ذ  اال رب ناع حنرب  اعتحاعلرباتك ممربا  نبارب   -
 كعري ؛يل ز ش        ع

إدادة تئ كمل إدارة اسة امل ثئث تةدي إدادة تئ كمل اسة امل إذل أث اث تائَتات  فر ملك  تلربلض دكرب  اسرب ارد  -
 22اعب ل مل ل ا حممل د ة رب ايت  لة يئنحماك تائَت اعث انمل اعتن ئريئملك
 3 ثىت  تا تائَت اعث انمل اعتن ئريئمل رن  إتباع  ا ط ات اعتاعئمل:

 

                                                           
1

 .47ك ص: 2005ك لفدلة ل  لمل د زء لة لتطكبات شحمادة اسا اتَتك نلع ربكئ  ايت اديك  العمل ادزاغلك غَت لن  رةكثقافة ادلؤسسة والتغيري كئريمل  بلمك  - 
2

 .52ك ص: مرجع سابقثاُت إيلاتئا يك طك  - 

 
3

 .579-575ك ص ص: 2007ك مرجع سابقأمح  لاتلك  – 



في ظل البيئة المتغيرة ومتطلبات تحسينه  البشري  دالمور   داءأالفصل الرابع: جوانب تأثر    

 

132 
 

 ترتيب الظروف-4-1

 تناك ظل ف تاريح يبناء   انمل تن ئريئمل     ةك دا  لاج اسة امل أ إدادة تئ كتحما؛ 
 تصميم مالمح الثقافة اجلديدة-4-2

 زنتاج ت ريئا لبللح     ة عكث انمل إذل بط تُت ذنا:

 لعلنمل لبللح اعث انمل اع  شنملك  اعتخك  دة ذعل؛ -

 لعلنمل لبللح اعث انمل اد   ة؛ -

 نشر الثقافة اجلديدة -4-3

 ربربتا   ربربل اعث انربربمل اد  ربرب ة ا شربرب   دبربربارات لربرب  زة حبئربربث تعربرب  دربربة اع ربربئا  اعللربرب زك   ربربتا ذعربربل لربربة بربرببلل  
 اع عارات  اا اايت  االثتلاالتك  اإلدبلن دة اسبادئك داإلدبلن دة لئثاق اس ظي اسثارل؛

 دعم الثقافة اجلديدة-4-4

 ك  ذعل دة طل ا لا ك : تا ددا اعث انمل اد   ة لة ببلل تعكئريحما عؤلدااء اسة امل 

 ابتئار دالكُت يادر ة دك  اعت ئي لع اسعا َت  يئا اعث انمل اد   ةك  -
 ل انأة اععالكُت اعف ة  كتزل ن ي ئا  لعا َت اعث انمل اد   ة؛ -

 ت ر   اععالكُت دك  اعث انمل اد   ة؛ -

 عالقة الثقافة التنظيمية ابألداء -5

 .هل  ربربربمل نئحمربربربا  إلثاربربرباس   اسة اربربربملك نحمربربرب  تربربربز د اسة اربربربمل  اععربربربالكُتتكعربربرب  اعث انربربربمل اعتن ئريئربربربمل د را تالربربربا ا  
 دكريا دان لة اسري ة اعتعلف دك  األن ار  اع ئا اعيت تا د ا اسة امل دكريا دان تناك ارتباط يرب ي يربُت اععربالكُت 

إ ربربانمل إذل ذعربربل نربربإن اعث انربربمل اعتن ئريئربربمل تربرب دا  ربربرب د لعربربا َت اعاربربك ك  سة اربربمل اعربربيت لربربة شربربأهنا أن  . ر ربرباعمل اسة اربربمل
شن ربربة أن تربربةدي إذل إ تا ئربربمل ايت ربرباد مل  اعث انربربمل اع   ربربمل أنJay Barneyويرررى 1تربربة ل إرنربربا  أ   ربربكبا دكربرب  أداء دربرب  نربربلدك

ت رب ي اعثبربربات ا  ربك ك األنربلادك  ربرب د لربا تربرب  أدكرب  ثئنريربا ت رب ن ل رب ر عكريئربزة اعتناناربربئملك دريربا أن اعث انربمل تعربزز أ  
اعاك ك اسطكرب ب  اس برب لك  تربفا  ربةدي إذل  رب ع لربة اعليايربمل اعاربرينئمل اعربيت رب  حمربا اعث انربمل اع   ربمل دكرب   ربك ك األنربلادك 

إذ تربربربةدي اعث انربربربمل اع   ربربربمل إذل دربربرب م االدتريربربرباد دكربربرب   .ناسة اربربربمل اعربربربيت سبكربربربل   انربربربمل ي  ربربربمل ت ربربرب ن ذات أداء  نادكئربربربمل داعئربربربمل
ريربملك اعتعكئريربربات  اع  ادربرب ك نربرباألنلاد  علنربرب ن لارنربرب  اع ئربربام يربربتك يئنريربربا اسة اربربات اعربربيت سبتكربربل   انربربمل  ربربعئلمل   ربرب ن األ  

أداء األنربربربربلاد هبربربربربا  ربربربربعئي  تئ ربربربربمل عتك ربربربربئحما تعكئريربربربربات لتناياربربربربمل  لربربربربع اذباتربربربرباهتاك   عتربربربربارل  ل ربربربربك ن ا ازبربربربرباذ اع ربربربربلارات 
ا أت ربربَت ارنربربايب دكرب  اسة اربربمل  اعاربك ك اعتن ئريربرب   اعلعاعئربربمل  لربربارش أن "اعث انربمل اعتن ئريئربربمل هلرب لاسنا رببملك  يربرب  أدرب  لربربارت  

 2.اعتن ئريئمل دن لا ت  ن ل ًتدمل يُت اععالكُت حبئث  ةلن ن هبا إشناان دريئ ا"
 

                                                           
1

 .630ك ص:مرجع سابق َتاع   ل ن ج  ر يلت  ر ن ك -
2

 .317ك ص:2003كدريان ك ك دار  اغ  عكطبادمل  اعن لالسلوك التنظيمي يف منظمات األعمالىري د  كئريان اععريئانك -
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 ادلطلب الثالث:  التعويضات
 

تعتربرب  اعتع  اربربات ا اسة اربربمل لربربة أتربربا األد ات اعتحلئز ربربملك  اعربربيت تربربة ل أت ربربَتا دبربربَتا دكربرب  اععن ربربل اعب ربربليك   
 ريربربربط األداء  عتع  اربربربات أييت دربربربأيلز ااكربربرب ل اعربربربيت تتبعحمربربربا اسة اربربربمل اعربربربيت تعريربربرب  ا ظربربرب  اعاربربرب ق ااربربربلك ثئربربربث تلربربربلض 
اسنانامل دك  اسة امل رباربُت إ تا ئاهتربا  ظربل ف تارب   حماك  تربفا لربا  ربنع س لباشربلة دكرب  ث ربا   رب ع اعتع  اربات 

 اعيت ت  لحما اسة امل عؤلنلاد.
 مفهوم التعويضات-1

 م يربربربُت اععالربربرب   اسة اربربربمل تربربرب  د ربربرب  ا تريربربرباد ك ايت ربربرباديك يربربربا  ين  أببليربربرب   تتريثربربرب  طبئعتربربربت إن اعع ربربرب  اسربربرب  
االيت ربرباد مل ا اعتربربزام اععالربرب   ععريربرب   اإل تربرباج  نربربا اع ربربل ط استلربربا دكئحمربرباك يئنريربربا تكتربربزم اسة اربربمل يتعربرب  ل اعلربربلد دريربربا 

ة ا "تكربل اعتع  اربات اعربيت    لت لة دري   رب اء تعرب  ل لباشربلك أ  غربَت لباشربل. ثئربث تتريثرب  اعتع  اربات اسباشربل 
ذبع  اسة امل ل ان لنا   عكعري ك  ذبع  اع ظئلمل ل  ر ايت ادي ع   نلد دال ك  ربتري ة لربة برببلل لازن رب  
دكئربربت لربربة أ ربربرب رك ر اتربرب   التئربربربازات لربربة تاطئربربربمل ت ربرباعئي لعئ ربربربتتك  اعتع  اربربات اسباشربربربلة تعريربرب  دكربربرب  ربلئربربز   ربربربفب 

 1داء اسلغ ب لة يب  اسة امل "؛اععال  عت  ًن ادحم  اسطك ب ا  بئ  رب ئا األ
   ربربري  اعتعربرب  ل اسباشربربل األ ربربل  اعلاتربرب  األ ا ربرب  اعربربفي زن ربرب  دكئربربت اعلربربلد ل ايربرب  اع ئربربام يعريكربربتك  أ يربربات  

اععريربرب  اإل ربربانئمل  االرنربربازات اس ن دربربمل األ ربربلك  ل انربرب ت دكربرب  األداء استريئربربزك  اس ربرباردمل ا األر حك  إل ا ئربربمل شربربلاء 
 2؛أ حما اسة امل

عؤلنربربلاد اععربربالكُت نئحمربرباك ثئربربث  ملسبنححمربربا اسة اربرب اربربات غربربَت اسباشربربلة نحمربرب  سبثربرب  "اسنربربانع  اسربربزااي اعربربيتألربربا اعتع  
األداء   ينتربربرباغج ارنايئربربربمل دكربربرب ستاربربتحم ف لربربربة ببلهلربربربا إذل رنربربربع لاربربربت ب اعربربرب الء عربربرب ب األنربربلاد اععربربربالكُت نئحمربربرباك ممربربربا  ربربربنع 

 3 اإل تا ئمل".
محا ربربربمل اععربربربالكُتك ا ربربرب لات اسختكلربربربملك اسربربربزااي   ت ربربربري  اعتع  اربربربات غربربربَت اسباشربربربلة دربربرب ة دناصربربربلك لثربربرب  يربربربلانلج

 4اإل انئملك اا انز...ك  تفت اعتع  اات ال سبنح ل اي  أداءك ي  سبنح دب لد ا ترياء اعللد عكرية امل؛
األ رب ر  اعل اترب   علة ببلل لا  باك  تاح أن اعتع  اات اسباشلة ت  اعتزام لارل تتحريكت اسة امل د ن

عؤلنربربربلاد اععربربربالكُت نئحمربربرباك  تربربربفا االعتربربربزام لربربربلتبط أ ا ربربربا أبداء اععربربربالكُت  لربربرب ب إجنربربربازتا سحمربربربالحماك ألربربربا اعتع  اربربربات غربربربَت 
لباشربربلة نحمربرب  عئاربربت اعتزالربربات لاعئربربملك يربرب  اعتربربزام لعنربرب ي  ربربنع س يت ربرباعئي يربرب  ت ربرب ن داعئربربمل لثربرب  يكربربمل ثربرب ادث اععريربرب ك  

 عال  ي  سبنح عت دب لد ا ترياغت إذل اسة امل.دريا أن تفت اعتع  اات ال تلتبط أبداء اع

                                                           
1

 .149ك ص:مرجع سابقدب  اعلثئا اهلئث ك  - 
2

 .376ك ص:مرجع سابق عئ  أ  ر  كطانك  دمحم - 
3

 .179ك ض:، مرجع سابقدب  اعلثئا اهلئث  - 
4

 .321ك ص:2003ك مرجع سابقر ا مل ثاةك - 
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 عالقة التعويضات ابألداء-2
تعت  اعتع  اات لة أتربا اعع الرب  اعربيت ربلربز اعلربلد أبداء دريكربت ي لرباءة  نعاعئربملك ثئربث  عت رب  اعلربلد أبن درب  

 اربربات لربربا دربربان أداؤت  ئربرب  دكريربربا  ئح ربرب  دكربرب  لز ربرب  لربربة اعتع  اربرباتك  لربربة أيربربلز اعع الربرب  اساربرباد ة دكربرب  ريربربط اعتع  
 1 ألداء لا  ك :

 الدافعية  -2-1
صرباث    ل ربمل اعت يربعك أبن اع انعئربربمل ت رب   ذنربزة اع صرب  يربُت اعتع  اربربات  األداءك  (Vroom)  ربلب نربل م  

نئريربا  ملثئث تليط   ل تت  حم د األنلاد  س ان ت استح   دكئحماك  تلت ز تفت اعن ل ربمل دكرب   رببلث دناصربل  استريثكرب
  ك : 

األنربربلاد جمحمربرب د ا دريكحمربرباك نربربإهنا  ت يعربرب ن أبهنربربا يربربال ا  ألداء اسطكربرب ب لربربنحما  اساربربتحم ف لربربة  اعت يربربع:  تئ ربربمل عبربربفل -
 طلف اسة امل؛

 اع  ئكمل: ثا  تفا اععن ل نإن األنلاد   رد ن أبن أداءتا   ف  ةدي إذل اعنتاغج  اس ا  ؛ -
 تك  تئ ربمل عك ئريربمل است يعربمل اعناذبربمل دربة سبث  اع ئريمل احمل كمل لا  تا اا  ل دكئت لربة د اغرب   ل انرب :اع ئريمل احمل كمل -

 األداء  ادحم  لعا؛
  ل ربربمل اعل ربرب  االيت ربرباديك ت ربربَت إذل أن اسربربال تربرب  ااربربانز أ  اعربرب انع األ ا ربرب  عكعريربرب ك  دكربرب  تربربفا  دريربربا أن 

األ ربرباس ردربربز دكريربرباء االيت ربربادك  لربربة يئربربنحما ادم مسئربربثك نل ربرب ر ل دكربرب  أن زايدة اإل تا ئربربمل  اعل ربربا اعربرب ظئل   لتبطربربان 
 2باشل دب  ار لا زن   دكئت اعللد اععال  لة لال ع اء ادحم   اع يت اعفي    لت عكرية امل؛ي    ل

 االستبقاء -2-2
 ن ربربا هلربربفا اععن ربربل نربربإن اسة اربربمل تك ربربأ إذل اعتلل ربربا يربربُت األنربربلاد دكربرب  أ ربرباس األداءك إذ تاربربتب    ت ربربانئ لربربة  

 ا اع لربرباءة ا األداء دكربرب  تع  اربربات دربربان أداؤت دربربارل  تاربربتبع  لربربة دربربان أداؤت  ربربعئلاك  زن ربرب  األنربربلاد اعربربف ة أ بتربرب
 داعئمل مما   نعحما إذل يفل  حم  أد  ا عتحاُت أداغحما؛

 اإلنتاجية -2-3
لربربة بربرببلل اسبحربربث اعاربرباياك الث نربربا أبن للحمربرب م اإل تا ئربربمل  تاربربا ب لربربع للحمربرب م األداءك  اعتع  اربربات تربربة ل  

أت َتا إرنايئا دك  اإل تا ئملك ثئث أن األنلاد تزداد إ تا ئتت دكريا مت ريط اعتع  اات  ألداءك ن انع اا  ل دكرب  
 لز   لة اعتع  اات    د األنلاد إذل زايدة اإل تا ئمل؛

 الوفر يف التكاليف -2-5

                                                           
1

 .318ك 315ك ص ص: مرجع سابقثاة إيلاتئا يك طك  - 
 .  152ك ص : مرجع سابقباع  دب  اعلثئا اهلئث ك  -2
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إن ريربربط اعتع  اربربات  ألداء  ةدربرب  عكرية اربربمل أبن ت كلربربمل اعتع  اربربات تربرب نع ل ايربرب  اعنتربرباغج استح ربرب  دكئحمربربا  
 اعربربربيت تت يعحمربربربا اسة اربربربمل لربربربة األنربربربلادك ثئربربربث تربربربةدي اعنتربربرباغج ادئربربرب ة إذل زايدة أر ح اسة اربربربمل  تربربربفا لربربربا  ربربربنع س دكربربرب  

 رباُت اعتع  اات ع ب األنلاد.

 :ضرورة أتىيل العنصر البشريادلطلب الرابع
 

لة ا   رب ئا اسز   لة اع لاءةك مما سنكا ل اد    ا ط د   ة األثئانا يعل اعتائَت ارس شن         
تن ئريئملك  ت ع اسة امل ا بطأ دبَت دن لا تت اتكحماك عفعل دان لة اعال ري إدادة أتتئ  تةالء اععالكُت ثىت 

 نعاعئملك  ذعل لة ببلل إدادة ت ر بحما   سب ئنحما لة أ   رب ئا أت اف اسة امل.   ل ن أبدرياهلا ي لاءة   
 التدريب -1

اعناذبمل دة اعتاَتات ا يئةمل دريكحماك  اسن ريات ت ا حمحما اعيت اعتح ايت لة اعع    ت ا ت اسة امل           
 دك  األداء ل  بلت لة ع ثَت اسنا   ااّ  عكت ر    ن ل  األثئانغك  أ ا  ك  تئ مل عفعل  تأ ل األداء

 تفت   دئمل  ا دك  أ   زئ ي    اعت ر بئمل يلاجمحما ا اعتائَت اسن ريمل دك   رن .  اسن ريمل اعللد لات ب
 ا اسحما ع  رااألبَت  هلفا  عفعل اعاك د ك اعت ر    إذنال اعت ٍت اعت ر   دك  االيت ار شن ة نبل اع الجك
 ااارل اععري  دة زبتكي  ل اصلات طبئعمل ذات أبدريال عك ئام  إد ادتا اعب لي اس رد  لعارف لحمارات تنريئمل
 إذل ا ت اهلا يب  ذبل يب أ اس دك  اسطك يمل  علادكئمل استط رة األ اعئ  ممار مل لة  سب ئنحما يتك    ل ن اعفي
 .عكتائَت اععريك  اعتطبئا للثكمل

اعب اءك اعتريئز  اع  رة دك   أت اف اسة امل استريثكمل ا سبارس  ا ط دك  اعبئةمل استاَتة   تريلاردريا أن  
األلل اعفي  ذعلك ال شن ة ت كئ تا أ    ع  اعتنانس يتح ئا  تاغج غَت داد مل لة ببلل إ تاج  كع   ب لات

اعع ال  اعيت تلت ز دك    ت   تطك  اعت نا اساتريل عؤلن ار اد   ة لة ببلل ربل ل ر ح اإلي اع   االيت ارك
أل ت  ك ال شن ة هلفا األبَت أن    م لة د ن االص دك  اعت ر   اساتريل   اعلعال. دال  ادتااب اسعلنمل
اع ص ل إذل أن ار     ة ا أدرياهلا  ثك ل لبت لة س  بلهتا  يلارات أدثل نعاعئمل   تادبااد ة است ريُت 

 1.عتح ئا أت انحما
ت ا لعك لاتك ب اتك طلق أداء اع ظئلملك  ك ك اعت ر   ت  "دريكئمل تاتحم ف إذل إث اث تاَتان 

دريا  علف  2 اذباتات اععالكُت لة ا   ا تابلل إل اانت  طايات األنلاد يالض رنع   رباُت أداغحما"؛
 ت "دريكئمل   الئمل عتائَت  ك ك اععالكُت  ذبات تنريئمل  تط  ل أت اف اسة امل ا اع يت ااا ل أاعت ر   دك  

تز    اععالكُت  سعك لات اعال ر مل عاريان أداء دريكحما  علعاعئمل اسطك يملك أ  بكا  ببلل  ذعل لة3 اسات ب "؛

                                                           
 .66ك ص 2008ك دار اعل لك اع اتلةك (إدارة العمليات التدريبية )النظرية و التطبيقل ثت دمحم أي  اعن لك  -1
 .15ك ص:  2007األ ذلكك دريانك دار اساَتة عكن ل   اعت ز عك  اعطبعمل التدريب اإلداري ادلعاصر ثاة امح  اعطعاينك -2
 .223كص:مرجع سابقباع  دب  اعلثئا اهلئيتك - 3
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لحمارات ننئمل أ  إدار مل ربتاج إعئحما اسة املك أ  تائَت ا   حمات اعن ل  اسعت  ات ع ب األنلادك تائَتا لة شأ ت أن 
 1 ةدي إذل زايدة اإل تا ئمل  رباُت األداء.

 ع  اعت ر   ل  را لحمريا لة ل ادر إد اد اععريالك  تط  ل أداغحماك زايدة اإل تاج  اإل تا ئملك دريا   
 عت  اعت ر     ئكمل لحمريمل ا اعت  م اعت ن ع   ك  ل ادبمل اعتائَتات اااصكمل ا ىئط اسة امل؛ دريا  عري  دك  

 زايدة  الء اععال  ععريكت ا  ااتاذعل رباُت  ك دئات اعللد   عكحما تتنا   لع أت اف اسة املك إ انمل إذل 
 عري  اعت ر   دك  إزاعمل  لعادمل   اط اعاعي دريا 2      األيعاد األ ا ئمل عكث انمل اعتن ئريئمل عكرية املك

 عكرية امل دة طل ا رباُت إ تا ئمل اسة املك دريا  ك : ملأ  اسات بكئ ملاااعئ
 3ت كئ  اعلاي   اع يت اعااغع ا أداء اسحمام  اإل تاج؛ -
 ااد  اعت ر   دك  ل ادبمل اعتائَتات اعت ن ع  ئمل استااردملك نرية  تاغج ا تعريال اآلالت اا  ثمل  اسع  ةك  -

 4إدادة ت ر    اععريال دك  دئلئمل ا تعرياهلا؛

لة ببلل نحما  عكعالكُت ن اعت ر    عري  دك  تع    اعاك ك لة ببلل دا  اذباتات ارنايئملأدريا  
 ااد  دك  زبلئل لع ل د ران اععري ك ت كئ  اعائابك اععري  دك  زبلئل اس اد   اع  ا ب  رنع    اإدراداهت

زن ا لزااي عكعالكُت أ لاحما لة ببلل إدااهبا لحمارات     ة  لعلنمل     ة لة شأهنا   اعل ح اسعن  مل عكعال ك 
اع ظئل   لة مث  األلاندة نلص زاي إذلأن تز   ا يئريمل اععال    اء داب  أ  بارج اسة املك  تفا  ئةدي 

 دفعل  بل ةاآلت  زايدة ثاا ئمل است ريُت حن   لة ت ر   اااا ئمل است باة اعنتئ ملنريثبل   5رباُت األداء.
 يفعل دا  لحمارات تنع س ا رباُت أداغحما حبئث  . رد د اعلع  اإلدراكتلحمريحما عبلبتبلنات يُت اعناس ا 

ل  ت ر   اااا ئمل اس رب ال  ت ب   ال  ز د األنلاد أبي لعك لات س ة زلنئملك ن 6. ع ع ن أدناط ت لنحما ارنايئا
ا تفت اعلًتة زنا ل است ري ن ادت اف لا اعفي رنلي ث هلاك  لا ت  اس   د  عتح    لة تفا اس ييك يع  

 ريُت إي اء رأ حما ا ذعل  ت ب  اس رب   رب َعِلف ادريادمل ينلات   ب ي شع رت ذبات ادريادمل مث  طك  لة است
أث  األدااءك  عئ ة اععن ل )أ( لثبلك نئاريع اعللد )أ( أراء اآلبل ة نئتك مث تنت   ايري دمل إذل إي اء رأ حما ا 
اعللد )ب(ك مث اعللد )ج( مث ت فا إذل أبل نلد ا ايري دملك اعالض لة ذعل ت  أن تتاح عكريت رب اعللصمل 

 ت دريا  لاتا  ي  است ريُتك  يع  ذعل    م د  لت رب يعلض ل  كمل لة عكتعلف دك    اط اع  ة   اعاعي ع 
اس  بلت اعيت ت ا حمت   اريع   اغح ايري دمل ا اع ئلئمل اعيت أن   ا ت هبا اعللد تفت اس  كملك  أبَتا  علض  

                                                           
 .108كص:مرجع سابقدمحم مجال اع لااك - 1
 .21ك ص:مرجع سابقثاة امح  اعطعاينك  - 2
3

 226ك ص:مرجع سابقباع  دب  اعلثئا اهلئيتك  -
4

 .102ك ص: سابقمرجع دمحم ناحل صاحلك - 
 .334ك335ك ص ص:مرجع سابقمجال اع  ة دمحم اسل   ك -5
 347كص:مرجع سابقدمحم يا ا اع ل  يتك  - 6
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 اس انا اعيت د  لت رب ا  ات اعيت أدتابحما ا تفا اع انلج اعت ر يبك  دئي  اتطئع اعتعال  لع اس  بلت 
 1.ت ايكت ا ثئاتت اعئ لئمل

نا  لة أا ث  اس  بلت  ت كئ  ث ة اع لاعك  ت نَت     األد ارعع    ك بأب اعت رب  ااتادريا
تلحما دانمل اسة لات دك  اع لارات اعيت  تخفتا شخ  لاك دة طل ا سبثئ  اس ايي  لة ببلل اعث مل يُت اععالكُتك

 ًتت  دكئحما أن  كع  اس ظي د ة أد ار  األد ارنعريكئمل عع  د  يطل  مل درالاتئ ئملك ا ل د ة دة اعيت تع  
 األد ارثا  ل يعت اع ظئل ك  يع تا تتا دريكئمل اسناي ملك اذ  تح ث اع اغري ن  عتريثئ  دة شع رتا أ ناء سبثئ  

 2.عآلبل ةمل ا ت ايمل د  لنحما ئ دئل
 

 متكني العاملني -2
رن  سب ئنحما لة  كاهلئ كمل اع ظئلئمل إدادةلثبل ا  َتئاعناتج دة اعتا اعع ء دك  اععالكُت  تا زبلئلثىت      

ببلل تل  ل يعل األدريال  األ  طمل إذل دريال آبل ة  إدطاغحما ي را لعئنا لة اعاكطمل الزباذ اع لارات استعك مل 
 ي ظاغلحما.

 مفهوم التمكني-2-1
است  حممل حن   ئا مل اععريبلءك نحم   ااد  دك  اإلي اع د را تالا ا جناح اسة اات اعتري ُت  كع   

إدطاء اع بلثئمل عكعالكُت ا   ع األت اف ا اصمل  اعتري ُت ت ن االيت ار ع ب األنلادك   لدمل ازباذ اع لارات.
د  دال  اعللصمل   حببلل لنلة 3يعريكحماك  ازباذ اع لارات  ث  اس  بلت ا  طاق لاة عئاهتا   كطاهتا؛

عتح ئا  ئطلة  ثل مل اد  جمال دريكتك لة ببلل اعتل  ل  اس اردمل ا ازباذ اع لاراتك  ت   ة نلق اععري ك 
 ئحاة  ا اسااذنمل ا   ع األت افك  اعت ر  ك   ةدي رب ئا ذعل إذل زايدة اع الء  اال ترياء دن  األنلاد مم

 4أداغحما"؛
نعريكئمل اعتل  ل تعٍت" ت ز ع ثا اعت لف  ازباذ اع لار لة لات ب  اعتري ُت سنتكي دة اعتل  لك 

تن ئري  أدك  إذل لات ب تن ئري  أدىنك  رية  طاق ى د  اعت صاث  اعاكطملك   ع  ر اعبلزم الجناز لحمام 
ك عفعل نعريكئمل اعتل  ل ت   ت كئي أنلاد لعئنُت دبحمام لعئنمل ا ثاالت لعئنملك دائاب اساة عُتك 5لعئنمل"
اهلا  زباذ يلارات أبلبك ألا اعتري ُت نحم  عئس جملد تل  ل  كطمل ا ازباذ اع لاراتك ي  ت  اعارياح  ا  ا

 6عكعالكُت ا اس اردمل ا رب    األت اف  ازباذ اع لاراتك أي أن اعتري ُت ت  لنح  تل  ل اعاكطمل؛

                                                           
 562:ك ص مرجع سابقأ  ر  دي  ئز الي    لارك     االسك   -1
 .347كص:مرجع سابقدمحم يا ا اع ل  يتك  -2
3

 .11ك ص:2003ك اع اتلةك اسن ريمل اععليئمل عكتنريئمل اإلدار ملك التطوير ادلستمرالعاملني:مدخل للتحسني و  متكنيدطئمل ثاُت أنن يك - 
4

 .77كص:مرجع سابقمجال اع  ة دمحم اسل  ك - 
5

 .268كص:2006كمرجع سابقدمحم اع َتاك - 
6

 -  Mike  Roypurn and coyleReypurn, empowering workers to meet clobal competition, consulter in site 
internet : www.sbeaer.uca.edu 
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كتائَت  اعتط  ل اعتن ئري ك ا ثُت  ن ل اعبعل إذل أن اعتري ُت أ ت دبارة دة ل ب  لة اس اب  ادفر مل ع
إذا يلغئحما  لل  سب ُت اععالكُت إذل اشًتاك اععالكُت ا اسات ايت اإلدار مل اسختكلمل ا ازباذ اع لارات  اعت لف 
حبل مل ا اس ايي اد   ة اعيت   ا حمحما نابل دة د رتاك إذ أن اعتري ُت للحم م  تريح ر ث ل اإل ايمل دك  

 1س ظي  ت :األ ةكمل اعيت تثار ا ذتة ا
 لة أان؟ -

 دئي ارتبط  إلدارة اععكئا؟  -
 دئي أغَت لة أ ك يب اع  ًن؟  -
 لا ت  است يع لٍت؟ -
 دئي ارتبط يزلبلغ ؟  -

 2 حم ف اعتري ُت إذل رب ئا اعع    لة األت اف لة أذنحما:  
 اعت  ت  سة امل إذل ب لمل دريبلغحما؛ -
 اال ت ايمل إذل تاَتات احملئط؛ -
 اع لارات يالدمل؛ازباذ  -
 رباُت ظل ف أداء اععري ك  ال تابلل األلث  عك يتك  اعت كئ  لة األبطاء؛ -
 إثااس اععالكُت  ساة عئملك مما  ةدي إذل زايدة اسبادرة؛ -
 رنع ي رات اعللد   ادريادمل؛ -
 ربلئز األنلاد لة ببلل اعث مل ا يلاراهتا. -
 عناصر متكني العاملني-2 -2

 اععناصل اعيت ت    دريكئمل اعتري ُت نئريا  ك :تتريث   
 مشاركة ادلعلومات -2-2-1

اسعك لات  رية أ ع ايت اعتري ُتك ذعل أن اسعك لات ت  اسادة األ عئمل اعيت  اتخ لحما  ملتعت  ل ارد
اععالكُت استري نُت ا ازباذ اع لاراتك عفا رن  أن    ن اععال  اسل ض دك  دكا دب ري دمل لة اسعك لات ثىت 

 3ستري نُت لا  ك : تخف اع لار اسنا  ك  ت ري  اسعك لات اعيت رن  أن ت  ن ا لتنا ل اععالكُت ا
 ادلعلومات العامة -

  ت  اسعك لات اعيت ت  ح اع  رة اععالمل حملئط اسة امل  لا  تارينت لة نلص  هت   ات؛

                                                           
 .278: كص2001ك األردنك لة امل اع راقك ، وظائف اإلدارة ادلعاصرةر ا صاث  أي  ثال  آل دك    نان داظا اس   ي1 -

2-Brilman Jean, Les meilleurs pratiques de management au cœur de la performance ,3emEdition , France , 
2001,P :320. 

3
 .79-76ك ص ص:2001اع اتلةك ا ًتاكك  ، نظم اإلدارة ادلفتوحة،ناتة امح  ي ي ل - 
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 معلومات الصورة العامة للمؤسسة -
 اعيت ت  ح اعل اعمل األ ا ئمل عكرية امل  جماالت دريكحما    اطاهتاك  دفا اإلل ا ئات اعيت سبتك حما  

ت  ب ات  ت ن ع  ئاك إ انمل إذل اإلسام يعريكئات اعت  ئتك اعتن ئا  اعتنائا اعيت تتخفتا اسة امل لة لحمارا
 اإلدارة اععكئا إلث اث اسزج  اعتلاد  يُت تفت اإلل ا ئات إل تاج اسنت ات  ا  لات اعيت تكيب رغبمل اععريبلء؛

 معلومات متعلقة بتقييم األداء -
ُت ي ئلئمل ثااب اسعالبلت  اسةشلات اساعئمل اع اعمل دك  دلاءة هت ف تفت اسعك لات إذل ت دئا اععالك

 األداء اععام عكرية امل لة ببلل ت ر بحما دك  دئلئمل اع ئام يعريكئمل ت ئئا األداء؛  
 ادلعلومات الشخصية -

اسعك لات إذل إدااب اععالكُت اسحمارات اع ئاد مل  لحمارات  ابمل ت   ل ل اردمل د  نلد ا  تهت ف تف 
اعنتاغج استح  ملك لة ببلل إل اد اععالكُت دبعك لات ث ل األد ار اعتئئ  ل ن هباك  اع  اد  األ ا ئمل اااب 

 اس انةاتك  دفا دئلئمل ت   ل األدريال اعيت    م هبا األنلاد.
 1لعملفريق ا2-2-2

ك ي   د ث  د ناصكمل يُت اعاكطمل  اععال ك ثئث تائطل اعاكطمل دك  إص ار   تريئز اهلئ   اعبَت يلاط
األ اللك  تفت اسئزة أصبحت غَت لنا بمل عكرية اات اسعاصلةك ثئث أصبح لطك   لة اععالكُت أن  كت  ا لعا 

ري ك  اعيت تع  لة أتا األش ال اعيت تتخفتا الجناز اسحمام اسع  ة ين اح  نعاعئملك  ذعل دة طل ا ت   ة نلق د
 دريكئمل اعتري ُت علنع أداء اععالكُت؛

 اإلدارة الذاتية -2-2-3
اعتري ُت ال  عٍت إدطاء اال مل ا ازباذ اع لارات عكعالكُت ا دانمل اع ظاغي ي   ثل ملك ي  رن  أن  تا 

لاة عئاهتاك  لا ت   قاععالكُت   طارب    إطار شن ة لة ربلك اععال  ذاتئاك  ذعل يتح    ث  د ت لنات 
 األد ار اعيت  ئكعبحما اععالك نك   تا ذعل لة ببلل إرشادتا  ت ر بحما  ددريحما؛

 عالقة التمكني ابألداء-3-2
 2زن ا اعتري ُت لزااي د   ة لة أذنحما لا  ك :

ا اعاايا لطاعب ن إبثاعتحما إذل  ااال ت ايمل أدثل اا مل اععريبلء طاسا أن اععالكُت  عط ن يلاراتك دا    -
 ل  ل أدك  ا اعاكا اع ظئل ؛

 إي ام اععالكُت دك  ت  ًن أن ار دريكئمل عتحاُت ا  لمل؛ -
 شع ر اععالكُت  عل اء اع ظئل  لة ببلل ممار تحما عكاكطمل؛ -

                                                           
 1- مجال اع  ة دمحم لل  ك مرجع سابقك ص:76

 .92ك ص:،مرجع سابقدب  ااريئ  دب  اعلتاح اساليب -2
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 رباُت مسعمل اسة املك لة ببلل رباُت ا  لمل؛ -
 زايدة ر ا اععالكُت دك  دريكحما   ظئلتحما؛ -
 ت كئ  اع لاع  اعنزاع نئريا يُت اإلدارة  اععالكُت؛ -
 ت ب  اععالكُت  ل ان تحما دك  اعتائَت لادال ا ي  شارد ا نئت. -
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 خالصة الفصل:
دارك لعُت إزبتكي اسعك لات اعيت  لالتا  زنككحما اس رد اعب لي ث ل اعتاَتات اعبئةملك مما سنكا ع   نلد 

تبا ة رد د  إذل كبئاك مما  ةدي   ك ك ي     ن ارنايئا أ  إذل تلمجاهتا يت  تا اع .يناء اذباتات إرلاعفي  ةدي 
ل ا لُت عكتائَت    ت أ  ىا   ة أ  يايكُت عت  ذعل ثا  ا اارة   األنلادذبات اعتائَتك ن      ن ل نعااأل

اعع    لة اس اد  اعتن ئريئمل ذات اعتأ َت  األنعالدريا  ن أ دة ابتبلنات رد د .اعتائَت اعيت  ل هنا ا  اعليح
 د م اعل ا  ك داع لادات ااادة   ا ط اععري  الخنلاض إذا دل  تا إدارتت  اس رد اعب لي أداءاسباشل دك  

تريادئمل اعيت تت  ن دن  اع ظئل ك  ت ع إدارة اس ارد اعب ل مل ا بطأ دبَت إن أذنكت تفت اآلاثر اعنلائمل  اال 
ل اردتا اعب ل ملك عفعل دان لة اعال ري ت نَت استطكبات األ ا ئمل اعيت تعري  دك  رباُت لات ب األداء ا ظ  

إدادة اعتأتئ  لنا بملك يناء   انمل تن ئريئمل ي  مل    اعتائَت اعبئة ك اعيت لة أذنحما اع ئادة اعتح  كئملك  ئا مل تع  اات
 ت اعبئةمل اد   ة.  اعب لي دبا  نا   لتطكبا
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 دتهيد:

: االقتصادية واالجتماعيػة  اثقااييػة  اثسياسػية  يف شىت اجملاالت عديدة تغًنات اٞنؤسسة اٛنزائريةشهد بيئة ت
ثػذث  أصػبح مػ    غػًن مػرض واءاء ػا متد،يػة  خاصػة اثعامػة معظم ىذه اٞنؤسساتأداء  يف ظلها أصبحياثدوثية   

اػػىت ٓناػػك اثةءػػاءة اٞن ليفبػػة  ويف سػػػبيظ ٓنايػػك ذثػػ  ظهػػرت اثعديػػد مػػػ   هػػػاجذريػػة يياثضػػروري إاػػداث تغيػػًنات 
 .اثتغيػػًن اٞن لػػيفب كاثتيفجهػػات  واا،ػػا ّنقابػػة اٜنلػػيفؿ أو اثيفسػػائظ اثػػ  ٕنةػػ  اٞنؤسسػػة مػػ  اثباػػاء واالسػػتمرار ثت ايػػ

ٞنؤسسػات  إذل خيفصصة بعض اٞنؤسسات اثعميفمية  ام اوثة منها ثريع اءاءة ىػذه ا ةواث  م  بينها تيفجو اٜنةيفم
مسػػػا ىػػػذه و وجػػػيفدة منتاا ػػػا  اػػػىت تةػػػيفف قػػػادرة علػػػحل ميفاجهػػػة اٞننايسػػػة اٜنػػػادة يف ظػػػظ اثعيفٞنة و  ٓنسػػػٌن إ،تاجهػػػا

مراػػػحل اٜنديػػد واثصػػػلحل مػػػع ٠نمػػػع أسػػػبات   خيفصصػػػةاثسياسػػة اثعديػػػد مػػػ  اٞنؤسسػػػات اثعميفميػػػة واػػاف مػػػ  أبرزىػػػا 
مػنام  واثػ  مػ  بينهػا   ٟنػذا اٞنراػحل ياٞنمػيفف اثرئيسػ داثػ  تعػ اٞنناميػةواثذي تبعو خيفصصة اثعديد م  اٞنؤسسػات 

 مشلػا وثاػداألداء   وٓنسػٌن اإل،تاجيػةاثعديػد مػ  اثتغيػًنات  ػدؼ ريػع ايث يرضا خيفصصة ىػذا اٞنػنام   اثيف،زة
٣نػا ارػر علػحل  اثػ  مسػها اثتغيػًن اثعناصػرأاقػر ىػذه  اثبشػريويعػد اٞنػيفرد   اٞنؤسسػةاثتغيػًنات ٠نػاالت عديػدة يف ىذه 
ودل يتيفقػػػػت اثتغيػػػػًن يف ىػػػػذه اثت ػػػػيفؿ بػػػػظ وبسػػػػبحل اثظػػػػروؼ اٞنتغػػػػًنة واٞنتعػػػػددة يف اايػػػػة اجملػػػػاالت وخاصػػػػة   ءهأدا

رتجاع اٞنؤسسػػة ثتصػػبح  بعػػة  ثةامػػظ ثلدوثػػة  ٣نػػا شػػةظ يف خلػػك بيئػػة جديػػدة متعػػددة االقتصػػادية واثسياسػػية   اسػػ
 اٞنتغًنات ثلعماؿ 

 ظ اذل مايلي:ووياا ٞنا سبك ذاره  سيتم اثت رؽ يف ىذا اثءص

 ٠ناالت اثتغيًن يف اثبيئة اٝنارجية ثلمؤسسة اٛنزائرية وأررىا علحل اٞنيفارد اثبشرية؛ -
 ؛-اثيف،زة–٠ناالت اثتغيًن يف اثبيئة اثداخلية ثلمؤسسة مناجم اٜنديد ثلشرؽ  -
  -اثيف،زة–أىم اثتغيًنات اث  مسا اٞنيفارد اثبشرية يف مناجم اٜنديد ثلشرؽ  -
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 لمؤسسة اجلزائرية وأثرىا على ادلوارد البشريةل اخلارجية بيئةال يف تغيريجماالت ال : األول ادلبحث
 

ًنات اثسياسية واالقتصادية واالجتماعية  ياثعديد م  اثتغ اثعامة اثبيئة اٝنارجية ثلمؤسسة اٛنزائريةشهدت  
عديدة  يااما اٜنةيفمة بتبين اثعديد م   ضعيفط ا عليهاشةل  اثقاايية سيفاء علحل اٞنستيفى احمللي أو اثدورل

 واابتهايف اظ مرة بيئات عمظ ٢نتلءة   ااٜنليفؿ  اا،ا عبارة ع  ت بيك اثعديد م  اثنماذج اثتسًنية  اث  يرض
 اثعناصر اثبشرية وأتررت  ا 

 وأثرىا على ادلوارد البشرية ادلطلب األول:التغيري يف ادلؤسسة اجلزائرية
يرضا اثتغيًنات اثبيئية علحل اٞنؤسسة اٛنزائرية بصءة عامة واٞنؤسسة اثعامة بصءة خاصة اثعديد م  

 علحل ذىنية وسليفؾ اثعماؿ  أررتتسيًنية جديدة يف اظ مرة   أساثيحلاثضغيفط واثاييفد  اث  عملا علحل تبين 
 التغيري يف ادلؤسسة اجلزائرية-1

 االجتماعية اٞنردودية ريع إذل يهدؼ ااف اثذي اثذايت اثتسيًن ،ظاـ1962-1970ما بٌن اثدوثةا،تهاا  
 ثلمؤسسة األداء تدين يف سا٨نا عراقيظ وجيفد اثتاربة تل  ،تائج يبينا االقتصادية  اٞنردودية اساب علحل

 االجتماعية اٜناجيات تلبية غ اء ٓنا اثدوثة قبظ م  اثاائم اثتدعيم سياسة سببتها اث  اثعميفمية  االقتصادية
 اساب علحل االجتماعي  ٛنا،حل االىتماـ إف  و واٞناثية االقتصادية وضعيتها علحل سلبا ذث  وا،عةس ثلماتمع 

 علحل سلبية ،تائج يأيرزت أجلها  م  وجدت اث  األصلية وظيءتها  ع ٓنريءها عنو ،تج االقتصادي اٛنا،حل
 ايث آ،ذاؾ اثسائد االقتصادي اٞنناخ إذل اثنتائج تل  سبحل يرجعايث   واالجتماعي االقتصادي اٞنستيفيٌن
 ّنا يعبأ ال مغلك ،ظاـ ذات اقتصادية ١نمية شةظ علحل خاصة أو عميفمية اا،ا االقتصادية اٞنؤسسة ىذه اا،ا
 ١.1ني و يف ٪ندث

 أخرى اناية م  أ،و  إال اثد٬ناراطية اثايادة وقيفاعد أسس ْنسيد است اع اثذايت اثتسيًن ،ظاـ أف ورغم 
 تسيًن يف اثعماؿ م  ٣نة  عدد أارب يتضم  ايث اثذايت ثلتسيًن اٟنرمية اثبنية وراء اثةام   كلاٞنن ااف

 اثدوثة ضعت ماابظ اث اقات  ْنديد اءةرة ،ءسو يرض قد اثذايت اثتسيًن أف اثايفؿ و٬نة   اإل،تاجية اثيفادات
 جعظ ٣نّا ١نةمة ،صيفص علحل مبنًيا ية  ودل معادة وسياسية واقتصادية اجتماعية مشااظ يف تتخبط اا،ا اث 
 ٠ّنرد اثذايت اثتسيًن وأصبح مابعد  يف اثعماؿ ٨ّنشا اث  اثتسيًن يف اٞنرازية بسبحل ١نتيفاه م  يءرغ اثنظاـ ىذا

 اإلطارات م  اٞنؤسسات إدارة ايتاار إذل سببو يعيفد اثذي اثتسيًن يف ،اائص عّدة برزت ياد وعليو سياسي  شعار
 ٓنيّفثا ثذث  2 األجا،حل م  اا،يفا اٜنساسة واٞنرااز  إلدارة اثعاملٌن م 71% أف إذ اال،عداـ  درجة إذل

ايث  قتصاداي إ اثنءس علحل االعتماد روح خلك يف اثرغبة ٓنرّاها وطنية مؤسسات إذل ذاتيا اٞنسًّنة اٞنؤسسات
اعنيفاف  وضعا أساسيٌن مص ل ٌن بظهيفر وٕنيزت قتصاديةاال اثسااة يف اثدوثة تدخظ اٞنرالة بداية ىذه سالا

                                                           
 .8ص:2004  3  ٠نلة اثبااث    جامعة ورقلة عددمالمح ىيكلة ادلؤسسات الشبكيةصاحل  ب  عيسحل ي د1
  .11 ص1994اٛنامعية اٛنزائر  اٞن بيفعات  دييفافاالقتصادية العمومية ادلؤسسات ،استقالليةوآخروف اثسعيد أوايظ2
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 اث ابع ذات اثعامة واٞنؤسسة اثشراة اثيفطنية : و٨نا االقتصادية اثعميفمية اٞنؤسسة  ريخ يف مهمٌن قا،يف،ٌن ثةيا،ٌن
 :إذل يرجع اثيفطنية اثشراات علحل اثةبًن اإلقباؿ وااف  واثتااري اثصناعي

 اثب اثة؛ ،سبة ارتءاع-
 اثعماؿ؛ م  ىائلة أعداد استيعاب علحل وقدر ا اثعمالؽ اامها-
 تادمها؛ اث  اٞنرتءعة اثشهرية واثرواتحل اٞنغرية اٜنيفايز-
  أىدايها ٓنايك يف ذاتيا اٞنسًنة االقتصادية اٞنؤسسات يشظ-

 ة بع ثلدوثة مل  اث  تعترب اٞنؤسسة االشرتااية  إذلاال،تااؿ م  تسيًن م  اٞنؤسسة اثعامة   1971يف سنة
 اثتسيًن مبادئ اسحل تسًن وىي  وتسيًنىا إدار ا يف اثعماؿ ومشاراة ييها االستقمار اثدوثةتتيفذل  اثعاـ ثلا اع

 عدة أو وادة وتتضم  اٞنارل واالستاالؿ اٞنعنيفية  ثشخصية وتتمتع عامة  أميفاؿ م  ويتةيفف رأٚناٟنا االشرتااي 
صيغة ثتاسيد اٞنشاراة  إ٩ناد إذل  ويرجع ىذا اثتيفجو وااد آف يف ومسًنوف منتايفف عماٟنا ويعترب وادات 

جديد يتخذ م   أسليفباثتاليدي إذل  األسليفباثءعاثة يف اثتسيًن  واذث  ٓنيفؿ تسيًن اٞنؤسسة اثيفطنية م  
 ثلمؤسسات االشرتااي اثتسيًن وقا،يفف ميقاؽ وضع ثادو  1 يةًن اٞنهاـ اثرقابية واثتس أداءيف اثعاملٌن عناصر ،ش ة 

العتبار أف  اإل،تاج  ثيفسائظ اثعامة اٞنلةية مبدأ م  ا، القا اٞنصنع داخظ اثتسيًن يف اثعماثية اٞنشاراة اك مبدأ
 2 اثتسيًن يف يشارؾ أف يف أيضا اٜنك ثو يإف ثدوثة  بعة مؤسسة يف بعملو يايـفاثعامظ 

 تة  دل ايفهنا خ ًنًا  ا،ع ايا عريا اثسبعينات هناية يف اثضخمة االستقمارات م  احملااة اثنتائج أف إالّ 
 عيفامظ ذث  يف وسا٨نا اٞنتيفقع  عةس ،تائج إذل ذا ا اثتنميفية اٝنيارات أّدت بظ اٞننتظرة اث ميفاات مستيفى يف

 :أ٨نها وخارجية داخلية
 اْناىاتو  بةظ ييها االتصاؿ وصعيفبة ومراقبتها اٞن ليفبة  ثدقة ييها اثت ةم وصعيفبة اٞنؤسسات  اام ارب-
 اٞنيفارد وىدر ظاىرة اثتبذير استء اؿ ذث  إذل إضاية عملو  مةاف إذل رمزي اثعامظ اضيفر أصبح و ثتارل

 ؛واالجتماعية االقتصادية أوضاعها تدىيفر يف ىذا عاظ واثيفقا اظ
 ؛اثارارات أناذ مرااز يف واثتعددية اثتسيًن  يف اثتداخظ-
 اجتماعية أخرى وظيءة إثيها أسندت بظ ي سحل اقتصادية وظيءة تؤدي تة  دل أهنا اٞنهاـ ايث تعدد -
 ؛اخل...،اظ إطعاـ ترييو( ٠نا،ية اثشبو اٝندمات ثتادًن مرازا وأصب ا اثب اثة امتصاص يف ٕنقلا
 .ثلعماؿ اثتةيفينية اثيفظيءة اساب اإل،تاجية علحل  ثيفظيءة اٞنسًّني  ا،شغاؿ ااف ايث اإلطارات ،اص -
 ؛اثتنءيذ يف واثبطء اثارارات أناذ يف اثبطء إذل أّدى اثذي اٞنرازية يف اإليراط -
 ؛اثتضخم اٞنءرط ثلعماثة -

                                                           
 112 ص:2002  2  ٠نلة اثعليـف اإل،سا،ية  جامعة  دمحم خيضر  بسةرة  اثعددمراحل تطور ادلؤسسة اجلزائرية وآفاقها ادلستقبليةاثر٘ناف   ب  عنرت عبد1-
 
  230 ص   1994 2اٛنامعية اٛنزائر ط اٞن بيفعات  دييفافاجلزائري التشريع يف العمل لعالقات القانوين التنظيمسليماف  أ٘نية-2



-الونزة  -لشرقالحديد لر بيئة الموارد البشرية لمناجم  يتغيالفصل الخامس: مجاالت    

 

145 
 

 وأناذ اثتسيًن مسأثة ايفؿ اثعماؿ و٠نلس اإلدارة بٌن دائم صراع إذل االشرتااي اثتسيًن أدىاذث   
 أو اٞنرازية أو احمللية اإلدارة يف مسًني  طرؼ م  مساومات إذل اثعماؿ ٣نقلي تعرض إذل أدى ٣نا  اثارارات
 ااجا م ثتلبية اثعماؿ ٣نقلي طرؼ م  ثضغيفطات يتعرضيفف أصب يفا أ،ءسهم ىم اٞنسًني  أف أي  اثعةس

 ىذه واال،تهاؾ  ثلخ ر اثعماؿ مصاحل تتعرض اٜناثتٌن تاال ويف عاثية امتيازات علحل واٜنصيفؿ اثشخصية
 – اٜناالت بعض يف – اثعمظ ع  ثإلضراب بديعو وذث  اثعامظ  مردودية علحل سلبية آاثرا تراا اٞنمارسات

 ىيف اٝنالؼ ألف تتءرج اإلدارة تباحل اٌن يف اثشراة  أو اثيفادة مستيفى علحل اثعماؿ ٣نقلي ياط ثعزؿ أسابيع ثعدة
  ثنسبة اتاربة اا،ا ثلمؤسسات االشرتااي اثتسيًن ت بيك بداية ثذث  م  يرى أف 1 أ،ءسهم اثعماؿ بٌن

 ع  ٫نتلت واقع يف الئك غًن اثغرب م  ميفهلتع ما أف يدرايفف وأصب يفا عمارل وعي تةيفي  م  مةنتهم ثلعماؿ
 داخظ اثتناقضات علحل اثاضاء م  اثعماؿ ثو ي مح ماااف ٓناك دل االشرتااي ْنربة اثتسيًن وأف اثعريب اثيفاقع
 2 اٞنصنع

عملية  اٞنؤسساتتل   عريا  اثسبعيناتاٞنؤسسات خالؿ  إثيهااث  وصلا  األوضاعسٌن م  أجظ ٓن 
 اٟنيةلة إعادة يأما  اثعضيفية واٞناثية اٟنيةلة إعادةٕنقلا يف  1983و 1981بٌن  اٞنمتدةابًنة يف اثءرتة   إصالح
 م  أف اما اٜنام  وصغًنة متيفس ة مؤسسات إذل اثيفطنية اٞنؤسسات م  ثلعديد مءرط بتاسيم يا،تها اثعضيفية

 ىذا ثة  اٞنرازي  اثتخ يط علحل اثاضاء ىي ٓناياها إذل ترمي اثعضيفية اٟنيةلة إعادة اا،ا اث  األىداؼ أىم
 اٞنرازية اثسل ات طرؼ م  اثتعليمات تلاي يف االقتصادية اثعميفمية اٞنؤسسات استمرت ُنيث يناح دل األمر

 اٞناثية اثذمة إ،ءصاؿ ببداية اٞناثية اٟنيةلة إعادة تيفجا اٌن يف .واإل،تاج اثتنمية ٢ن ط إطار يف واثعمظ
 ثلمؤسسات اٞنارل اثنظاـ تسيًن مسؤوثية  ،تااؿ وذث  ثلدوثة  اٞناثية اثذمة ع  االقتصادية اثعميفمية ثلمؤسسات

  اٛنزائية اٞنتابعات إذل واثتعرض اٜنظ ّنخاطر اٞنهددي  اٞنؤسسات مسًني إذل
 أر اا  ٓناك اثعميفمية اٞنؤسسات جعظ يف اٟنيةلة إعادة سياسة يشلا اٞنمارسة م  سنيفات بعد ثة 

 وخاصة اثتسيًن ب رياة مرتب ة أخرى عيفامظ ىناؾ بظ اٜنام  ابًنة ثةيفهنا اليرجع اٞنؤسسات ىذه عاز ألف
 3 مسؤوثيها اختيار وايءية اثارارات أناذ عملية

 دخلتها اث  االستاالثية اثعملية الستعداد خ يفة إال تة  دل اثقما،ينات يف اٟنيةلة إعادة عمليةاما أف  
 يصظ ياط التعين اا،ا اثعميفمية ثلمؤسسات االستاالثية ىذه إف  اثتسعينيات بداية مع ٠نملها يف اٞنؤسسات

 أف دوف ُنرية ١ني ها مع عالقات إ،شاء إذل ذث  تتعدى بظ   اميفجدا يف اثتصرؼ اك ع  ثلدوثة اٞنلةية اك
 اٜناالت ثبعض ٓنديد مع االقتصاد  ثضبط اٞنناسبة األدوات ٓنديد ماعدا معينة  طرؽ أو تدخظ عليها يءرض
  األجهزة اإلدارية ييها بعض تتدخظ أف ٬نة  اث 

                                                           
  38 ص:سابق مرجعوآخروف  سعيد دمحم أوايظ -1
 278  ص 2002 قسن ينة  منتيفري جامعة  منشيفراتاجلزائرية الصناعية ادلؤسسات يف العاملة القوى تنظيمسعد  بشاينية2
  1 1: صسابق مرجع،وآخروف اثسعيددمحم  أوايظ3
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 إذل اثارار أص اب ديع يف اٞنباشر األرر اثقما،ينات أواخر اثعادل شهدىا اث  اثبرتوثية ثألزمة فأ اما 
  سنة اثنء ية األزمة إرر احملروقات م  اثدوثة مداخيظ ا٦نءضا ثلدوثة  االقتصادية اثيفضعية إل،ااذ َندية ثتءةًنا

 االستارار ثت ايك اثضرورية واإلجراءات اثتدابًن ااية الٔناذ مستعدي  اا،يفا واثذي   50%م  أقظ إذل1986
 اث  االشرتااية رأسها وعلحل اٞنادسة واثتيفجهات اٞنبادئ م  اثةقًن ع  اثتخلي األمر استلـز ثيف اىت االقتصادي

  الستغناء ا،تها جديدة تيفجهات ثصاحل اثسل ة ٓنراا ما سرعاف إذ  ييو رجعة ال اخيار  ما مرالة يف اعتربت
 ثلمؤسسات االستاالثية مبدأ اٛنزائر تبنا  ثذث  اثليربارل تبين األسليفب ماابظ االشرتااي اثتسيًن أسليفب ع 

 أو مسا٨نة شراة هناأ علحل عريها واث   االقتصادية اثعميفمية اٞنؤسسة صءة تبينا خالثو م  واثذي االقتصادية
 األسهم ٗنيع مباشرة غًن أو مباشرة بصءة ييها احمللية اٛنماعات أو اثدوثة ٕنل  ايث ١ندودة مسؤوثية ذات شراة
 ايث واثتسيًن اإلدارة وصالايات اٞناؿ رأس ملةية بٌن اثءصظ إشةاثية االستاالثية مءهيـف طرحو   اٜنصص أو

  قتصاديةا ماثية مؤسسات  عتبارىا وىذا اٞنؤسسة  ثرأٚناؿ ٞناث  دورا أداء يف ثلدوثة اٞنسا٨نة صناديك تنيفب
 األسهم اايظة ةبيفاس  اٞنلةية اثصندوؽ يسًن ة  اثدوث و اثعميفمية اٞنؤسسات بٌن اثيفسيط دور تلعحل ايث
 1 اثدوثة  سم اٞنؤسسة أميفاؿ رؤوس يف اٞنتمقلة

 أماـ واسعا اجملاؿ ايت  جديدة  وسياسية اجتماعية ظرويا أادرا اث 1988أاتيفبر أاداث أف إال
 عماثية ااتااجية اراة ا،ءاار1990-1988اثءرتة عريا اثعمظ ايث يف واٝناليات اثنزاعات ع  اٛنماعي اثتعبًن
 ّنسؤورل اثعماؿ ضيك ىيف اثنزاعات ىذه  وسبحل1990عاـ2023  و1889عاـ3925و1988  عاـ 2579 بلغا

 ذث  تبعو وما اثعمظ  عالقات يف ،يفعي ت يفر إذل ٗنيعها ديعا األاداث ىذه ... برايلهم واٞن اثبة اٞنؤسسات
 2  ا اثعاملة ثلايفى عهد الاث   رؤىاثو  ساثيحلاألو  بادئاٞن وما صاابو م  تغيًن اث  تنظم اثعمظ ايفا،ٌناث م 

 اٞنارل اثتميفيظ مصادر ،اص يف أساسا ٕنقلا صعبة  اقتصادية ظروؼ يف االستاالثية مشروع  ّ وثاد  
 ٣نااٞنارل  اثت هًن عملية ابًن ىيف ّنشةظ اٞنشروع ىذا اص دـ وبذث  اثبرتوؿ  أسعار تدين استمرار مع خاّصة

 أف  عتبار ثلعماؿ اٛنماعي اثتسريح عملية إذل اض رت اث  اثعميفمية اٞنؤسسة ٞنستابظ مالاة وضعية إذل ىدأ
 اتما سيؤدي اث بيعي اامو إذل اثعدد ؤنءيض اٞنؤسسة  مصاريت ارتءاع يف سببا ااف اثعاملة اثيد يف اثءائض

 .اٞنؤسسة مردودية ريع يف الستعماٟنا األخًنة ىذه وتيفجيو إ،تاجي  ماابظ دوف تديع اا،ا مصاريت تيفيًن إذل
 بايا ايث اثعميفمية  ثلمؤسسات اثتسيًنية اٞنرالة ىذه يشظ أخرى ةمر  ربا اإلصالاات ىذه ورغم 

 صدمات وطأة ٓنا تعيش مةاهنا  يف ترتاوح ظلا و ذا اٞناثية  واٞنيفارد اثتسيًن أزمة م  اٞنشااظ ،ءس تعيش
 جديدة بيفادر ثتظهر أخرى ةمر  اٜنسا ت يعيدوف ّنسًنيها اثدوثة جعظ ما ىذا التنتهي  ومشااظ متةّررة

 اٞنتباية اثيفايدة اثيفسيلة تعترب اث  اٝنيفصصة عملية علحل ويرتةز اثعميفمية  ثلمؤسسات جذري آخر إلصالح
 أصب ا وىنا اثسيفؽ  واقتصاد اال،ءتاح سياسة مع تتاّدر اإلجراءات ىذه معادل وبدأت األزمة  م  ثلخروج

                                                           
 9، ص:مرجع سابقصاحل،  بن عيسى ي د- 1
  279 ص:مرجع سابقسعد  بشاينية2
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 ثتستعيد ثلخيفاص الّيا أو جزئيا تباع أف وإما هنائيا  تغلك يإّما  )اتة  أوؿ ا ( وضع يف اثعميفمية اٞنؤسسات
 1 اإل،تاج قيفى بٌن واٞننايسة اثءردية اٞنبادرة روح إاياء طريك ع  واييفيتها ،شاطها

 

 ادلؤسسات االقتصادية: ظل تغيري وضع إدارة ادلوارد البشرية يفادلطلب الثاين:
 

 ثةظ اثعمظ وتيفيًن واثرياه  اثتنمية ثبليفغ معينا مسارا واتبعا ١نددة  أيةارا االستاالؿ منذ اٛنزائر تبنا 
 يف ميفجهة متةاملة ايفادة ثالقتصاد اٞنرازي اثتخ يط خالؿ م  يتم تاريبا شيء اظ يةاف اجملتمع  أيراد م  يرد

 جاىزة مصا،ع استًناد ّنيفجبها اقتضحل ٢ن  ات  بيفضع 1989إذل 1965مابٌن اٛنزائر ااماي .اجملتمع ٝندمة ٠نملها
 ّنسميات تسمحل آ،ذاؾ اثبشرية اٞنيفارد إدارة يةا،ا ٕن يصها  أو ييها اثتمع  دوف اثتسيًن واإلدارة  أ٧ناط مع

 ىاثايف  مصل ة أو األيراد إدارة أخرى ويف اٞنستخدمٌن إدارة عليها ي لك اٞنؤسسات بعض يءي عديدة 
 اثدخيفؿ وأوقات اثعمظ أوقات اضبط روتينية وأعماؿ تنءيذيةأعماؿ  علحل ياتصر عملها يةاف  ...اثعاملة

 2 ...واال،صراؼ
منذ بداية اثسبعينات تنظيم إدارة اٞنيفارد اثبشرية وياًا ٞننهج ميفاد علحل مستيفى اظ  اثدوثة ءرضاي

اٞنؤسسات االقتصادية اٛنزائرية خدمة ثغاية إيدييفثيفجية واادة واٞنتمقلة يف ْننيد اظ اثادرات اثبشرية م  أجظ 
أصب ا إدارة اٞنيفارد  ساسعلحل ىذا األو ٓنايك اثربامج اإل،تاجية اث    وضعها يف إطار اٞنخ  ات اثيفطنية  

اثبشرية وسيلة تستغلها اثسل ة اثسياسية اث  تءرض إسرتاتيايات اثتسيًن ومنو أصبح اثعنصر اثبشري ٠نرد أداة 
اٞنيفارد اثبشرية أهنا تسًن ويك طرؽ بدائية وال تتالءـ  ايث يرى بعض اٞنهتمٌن إبدارة  ووسيلة وثيس ميفرداً ينتءع بو

 3   ىذه األخًنة  اث  تءرض ضرورة االعتماد علحل عنصر بشري يعاؿمع مت لبات اثتنايسية
واث  من ا  1988منذ ثرغم م  اثت يفرات اٛنيفىرية اث  يرضتها اإلصالاات االقتصادية يف اٛنزائر  

ة ثلهيئات اٞنسًنة علحل مستيفى اٞنؤسسات االقتصادية اثعميفمية بعض م  اٜنرية يف اثتءاوض وأناذ اثارارات اٞنرتب 
إال أف قلياًل م  اٞنؤسسات است اعا أف ٓندث اثتغيًن بيفضع سياسات  ببعض سياسات إدارة اٞنيفارد اثبشرية

واقعية إلدارة اٞنيفارد اثبشرية خاصة يف ٠ناؿ األجيفر وإدارة اٞنسارات اٞنهنية ثلعماؿ واٜنيفايز واثتشاور االجتماعي 
  سات تنتهج ،ءس أساثيحل وأ٧ناط اثتسيًن اٞنيفرورةوعلحل اثعةس م  ذث   بايا اثةقًن م  اٞنؤس  واالتصاؿ

 اثروح ا،تشار إذل أدت اث  اثبايل  اءةرة اٞنءاىيم بعض رتسخ  ا٢نلءات االقتصاد اٞنيفجو اث  اا،ا م و 
 ا،تشرت  اثتنمية عملّية يف اجملتمع أيراد اظ إشراؾ علحل قادرة سياسة غياب يف إذا اثعماثية اثءئة ثدى اثتخريبية
  اثيفقا قيمة تادير وعدـ اثعمظ ع  واثتأخر ااثتغيحل اثسلبية اٞنظاىر بعض

                                                           
 31 .ص.ص 2009 31اثعدد قسن ينة  منتيفري  جامعة اجمللدأ٠نلة اثعليـف اإل،سا،ية  ادلخوصصة ادلؤسسات يف اجلزائري العامل وضع ،شهرزاد ثبصًن -1
 22 .  ص2002دار اٟندى ثلنشر واثتيفزيع   تنمية ادلوارد البشرية  وآخروف غريب علي -2
 
  ٥نيف اإلدارية  اٞنؤٕنر اثدورل ثتنمية العودلة:حالة ادلنظمات االقتصادية العمومية واخلاصة اجلزائرية متغريات فيظل البشرية ادلوارد وظيفة عبداثر٘ناف أتىيظ اثشريت واثعايحل باة3

  5  ص:2009،يفيمرب 4-1متميز يف اثء اع اٜنةيفمي  اثرايض  أداء
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وىناؾ م  يرى أف إدارة اٞنيفارد اثبشرية علحل مستيفى اٞنؤسسة االقتصادية خاصة منذ ٠نيء ما يسمحل  
 اثبشرية ثاا،يفف اثعاـ ثلعامظ اا،ا تةتءي  ثتسيًن اإلداري ثشؤوف األيراد ياط  واظ ما يتعلك بسياسات اٞنيفارد 

ااألجيفر وتصنيت مناصحل اثعمظ ااف مءروضًا م  اٛنهات اثعليا ثلدوثة ٕناشيًا مع اثتغًنات اث  يشهدىا سيفؽ 
يف تشةيظ خصائص وعي اثعامظ  اثبيئة االجتماعية واالقتصادية واثقاايية سا٨ناذث   إضاية إذل  اثبرتوؿ

 2أداءه  و٬نة  إ٩ناز ىذه خصائص ييمايلي: وم  مثية رر علحل إدارة اٞنيفارد اثبشرية اٛنزائر أ وىذا  1اٛنزائري 
 استعماٟنا إ٩نابية يف أو سلبية دوايع ورائها اجملتمع يف قيمة يةظ: اٞنؤسسة داخظ االجتماعي ظقيمة اثتةاي -

 ،يفع يهيف ةقيمة اجتماعي االجتماعي اثتةايظ قيمةت اعترب  إذاو  شخصّية  أو عامة منءعة ٓنايك منها واثغرض
 : وىي ،يفااي رالرة يف يتالحل اٞنؤسسة داخظ االجتماعي اثتةايظ وأف اإل،سا،ية اثعالقات م 
 ع  اٞنماطلة أو غاب أو أتخر إف اثيفااد اثاسم أو اٞنصل ة زميظ علحل ثتغ ية االجتماعي اثتةايظ يظهر 

 ؛اثعمظ
 .ااثة يف هريظ اما ،اثيفاادة اثل مة ذو األيراد اعترب أو اثرٚني غًن اثتنظيم يف ا،ضماـ ااثة يف يظهر 

 ؛ثلعامظ اثعائلية اٜناثة مع األجر ارتبط إذا خصيفصا اآلخري  ثامة عيش علحل اءاظا واثر٘نة اثشءاة إظهار
 يف اثعليا واٞنناصحل اإلطارات يئة يعند :اٞنؤسسة داخظ االجتماعية اثعالقات ظهيفر عدـ أو ظهيفر 

 وبذث  واالجتماعية  اثشخصية اثعالقات تيفطدت الما بينهمجيدة  اٞنهنية اثعالقات اا،ا مالا اٞنؤسسة
 غًن اثعليا اإلدارات وبٌن بينهم اٞنهنّية اثعالقات اا،ا الما اثعماؿ م  اثد،يا اثءئات أما. أىدايهم تتةاتت
 ؛اٞنؤسسة داخظ مصاٜنهم ثتنءيذ االجتماعية اثعالقات إذل إثتايفا الما سليمة

 يفاءخ ،تياة اجملتمع يف ْنذرت قد مءاىيم ثقالرة ٢نرجات ع  عبارة ىيف اٞنؤسسة داخظ اثءساد ظهيفرف إ -
 ؛اٞنهين اثضمًن غيابو  اثرقابة وجيفد  عدـًناٞنس اءاءة عدـ : وىي اجتماعي

وترى بعض اثدراسات أف اٞنؤسسة االقتصادية اٛنزائرية "تعيش اثييـف أزمة ااياية جا،حل منها مرتبط 
 3:عدة مظاىر منها ّنيفاردىا اثبشرية واث  تتالحل م  خالؿ

 ؛ارتءاع معدؿ تسرب اثةءاءات واٞنهارات -
 ؛اختالؿ يف ترايبة اثايفى اثعاملة -
 واثالمباالة؛اثتسيحل  -
 اٞنربرة؛ارتءاع معدالت اثتغيحل غًن  -
 ؛اقرة ايفادث اثعمظ  -

                                                           
 6 ص:مرجع سابقعبداثر٘ناف   اثعايحلو  اثشريت باة- 1

 www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/.../article-1-N4.pdاجلزائري العامل لدى التنظيمي الوعي إشكاليةعائشة  بليح -.2

 6 ص:مرجع سابق، عبداثر٘ناف اثعايحلو  اثشريت باة - 3
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 ؛اإلاباط وعدـ اثشعيفر  ال،تماء و ثتارل اٞنسؤوثية علحل اثنتائج احملااة -
تعاين اٞنؤسسات االقتصادية خاصة منها اٞنؤسسات اثصغًنة واٞنتيفس ة اثتابعة ثلا اع اٝناص م  "ضعت   -

اءاءة وتةيفي  اثعنصر اثبشري ييها واعتمادىا علحل يد عاملة غًن مؤىلة وغًن خبًنة وضعت مستيفايت اثةءاءة 
منها ىي مؤسسات عائلية يعتمد اثتيفظيت ييها علحل أيراد  %90واثتخصص  يأغلحل ىذه اٞنؤسسات أو أاقر م  

إذ  اٜنديقة معظمهم إذل اثتةيفي  واٞنستيفى اثتعليمي اٞنالئم وأسس اإلدارة واثتسيًن  اثعائلة واألقارب اثذي  يءتار
عيش وجعلها ت أغلبهم دل يتلايفا أي ،يفع م  اثتةيفي  ٣نا ا،عةس سلبًا علحل إ،تاجية ومردودية ىذه اٞنؤسسات إف

 ؛   مرالة اثعيفائد اٞنتناقصة
 1وم  اٞنظاىر اثسلبية األخرى اث  ٕنتاز  ا إدارة  اٞنيفارد اثبشرية يف اٞنؤسسات اٛنزائرية: 

 عدـ اثتزاـ اثعامظ بتةريس ،ءسو ثلعمظ اثيفظيءي  -
اثشةلية  واإلجراءات: يةقًن م  اثعماؿ ال٪نرتميفف اثايفاعد عدـ اثتزاـ اثعامظ إبارتاـ اثشرعية اثاا،يف،ية -

  واٜناياة أف اٝنلظ ال يةم  اثسيئتعد بًنوقراطية ّنءهيفمها  اإلداريةواثليفائح اثاا،يف،ية  ثلعمظ  ُناة أف اثليفائح 
دوف ١ناوثة إصالح  يف ذث  اٛنميفد اثءةري واثت بيك اٜنريف ثلنصيفص وإ٧نايف االثتزاـ  ثشرعية اثاا،يف،ية  

 ،ٌن ثتتماشحل مع اٞنستادات؛ ثعمظ علحل تعديظ اثايفا األميفر
يف اٟنيةظ اثتنظيمي  ايث يتملص اثعديد م   اإلداريةإ،عداـ اث اعة اثتسلسلية بٌن ٢نتلت اٞنستيفايت  -

اختالؿ وأتـز  م  اثعماؿ يف طاعة اثروؤساء وعدـ االارتاث ألوامر  وىذا يعمظ علحل اثصراعات اٟندامة  
 ؛م  جهة اث،ية اثعاملة هة وبٌن أيراد اجملميفعةعالقات اثعمظ بٌن اثرؤساء واٞنرؤوسٌن م  ج

 عدـ وجيفد اٞنعاملة اثعادثة: تتم اٞنعاملة واثعالقات علحل أساس احملا ة؛ -
  اثيفظيءي وعدـ احملايظة علحل أسرار اٞنهنة اإل٨ناؿ-

 

 البشريةادلوارد على  اوأتثرياهت اجلزائرية سةؤسأىم مالمح تغيري البيئة اخلارجية للم: طلب الثالثادل
 

 تغيًنات عديدة م  بينها: بصءة خاصة مؤسسة مناجم اثيف،زةبصءة عامة و تشهد بيئة اٞنؤسسة اٛنزائرية 
 ادلوارد البشريةوأتثرياتو على  يف البيئة االقتصادية اتري التغيأىم  -1

 اثيفطين واثدخظ احمللي اإل،تاج رلقي ايفارل أف إذ احملروقات  علحل بًنا بشةظ اٛنزائري االقتصاد يعتمد 
 ىذا احملروقات  م  مباشر غًن دخظ اآلخر يهيف اثقاثث اثقلث طبيعي أما وغاز ،ءط م  احملروقات إ،تاج مصدر٨نا

 اثنءط صادرات م  اٜنةيفمة ْننيها اث  األر ح مصدرىا اثعامة ثلميزا،ية احمللية اإليرادات م  60%م  أاقرف وإ
أسعار اثبرتوؿ تالبات عديدة  وثاد شهدت  واٞنرتبات  األجيفر دعم يف مباشر غًن دورا يلعحل يإ،و واثغاز و ثتارل

 عريتها اث  اث ءرة أ،و بعد  ايث2014اثعاـ منتصت منذ ومءاجئة اادة بصيفرة اثنءط أسعاراهنارت  ايث
 يف ادوالر 110 م اثنءط برميظ ا٦نءض سعر اثزماف م  عاد م  ألاقر واستمرت اثقا،ية األثءية م لع منذ األسعار

                                                           
1

  28-25  ص ص:مرجع سابق  وآخروف غريب علي-
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 ّنعدؿ اثنءط أسعار ىب ا ياد اٞنئيفية اثنسحل وبلغة 2016اثعاـ م لع دوالرا30ايفارل إذل ثيصظ2014  جيفاف
  اثعامة اٞناثية أرصدة يفخسائر ابًنة   اثنءط تصدير إيرادات يف يادح ا٦نءاضوأدى ذث  إذل   72%ْناوز

 ثلءئات ارماان اثسياسات أاقر ىي اث  اثتاشت سياسة إذلأدى  ٜنةيفمة       ٣نااثصرؼ ااتياطيات ا٦نءضا
علحل اٞنيفارد اثبشرية يف  ىذه اثسياسة أررتوثاد منهم يئة اثعماؿ  ازائريٌنثل الكث مصدر اا،ا    ٣نااثدخظ ذوى

 جيفا،حل عديدة منها:
 تاليظ اٜنيفايز اٞنادمة يف اٞنؤسسات؛ -
 2015-2001 ثرغممناثزايداتءياألجراألد،ىخالالثءرتة ا٦نءاض األجيفر ،تياة ثضعت اثادرة اثشرائية؛ -
 اثادرة علحل سلبا ا،عةس ٣نا اثءرتة  ،ءس خالؿ اْناىا تصاعداي – ذث  مع  ٞنيفازاة – اثتضخم وتًنة عريا
 ؛1اٞننخءض اثدخظ ذوي ثلعماؿ اثشرائية
 ؛اقرة اإلضرا ت وأشةاؿ اٞنااومة يف اثعديد م  اٞنؤسسات -
 ؛اثيفظيءي ،ظرا ثلتخيفؼ م  األوضاع االقتصاديةاثشعيفر بعدـ األماف  -
 اثتاشت سياسية علحل اٜنةيفمة  عتماد اثرتاجع ىذا قيفبظ .اثبرتوؿ أسعار يف ااد تراجع مع  ثتزام  -

 س  ريع علحل اثعمظ عنو ينتج اٞنعتمدة  اثتشغيظ سياسات يف اثرتاجع ييها ّنا اثعميفمية اٞنصاريت م  واٜند
 ؛اٞنسبك أو اثنسيب اثتااعد يةرة ع  واثرتاجع سنة 65 إذل سنة 60 م  اثتااعد
رر ذث  علحل عادل أ  ا اث  مر  ا االقتصاد اثيفطينأ،يفاعهاالقتصادية بشىت  األزمات اما أف  
  ايث أصب ا سياسة االستا اب ٔنضع إذل معايًن أاقر صرامة  قصد اثتأقلم مع اثسياسة االقتصادية اثشغظ

اقتصاد اثسيفؽ  ايث أيرزت اثعديد م  اثضغيفط ااف سبحل يف إاداث اثعديد م  اٛنديدة اثاائمة علحل 
اثتغيًنات علحل مستيفى اٞنؤسسات: منها إعادة اٟنيةلة اث  ااف ض يتها اثعنصر اثبشري  ايث   اثتسريح  أو 
حل اىت اثءصظ يف بعض األاياف  ع  طريك ٔنءيض اثعماثة اما أف ضغيفط اثنظاـ االقتصادي اٜنر يرضا عل

اٞنؤسسات اٛنزائرية اثتخلي ع  صءة د٬نيفمة اثشغظ  أي ع  وظيءة مدى اٜنياة  أي اثرجيفع ع  تارير اٜنك يف 
وىذا يؤرر علحل والء اثعامظ  2اثعمظ إذل مءهيـف جديد ي لك عليو عاد اثعمظ خاصة عاد اثعمظ ١ندد اٞندة 

 ٞنؤسستو وم  مث تسربو يف ااثة وجيفده ثءرصة عمظ أخرى  
 
 
 

                                                           
  2016 2 اجمللد 15  ٠نلة االقتصاد اٛنديد  اثعدد 2014)- 1970(الفرتة  خالل اجلزائر يف األدىن األجر حملددات قياسية اقتصادية سةار د  بيفشارب مليةة  والمية ٪نيات1

 360ص:
  14 ص:7  اثعدد2010  ٠نلة الية اآلداب واثعليـف اإل،سا،ية واالجتماعية  جامعة دمحم خيضر بسةرة  جيفاف  اجلزائرالتغري االجتماعي يف راارل اايلة  2
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 ادلوارد البشريةعلى  ايف اجلزائر وأتثرياهتة الجتماعييف البيئة ري يالتغ-2
ال ييفجد ٠نتمع ال يتغًن ويبدو مستارا ساانا سائرا يف ا٤ناز وظائءو يف ىدوء طيفاؿ أجياؿ متعاقبة  وثةنو  

ىم اٌن يصظ إذل درجة م  اثتامع اٜنضاري يبدأ يف اثتغًن بسبحل وجيفد قيفى تعمظ ثتأسيس ،ظم جديدة  م  أ
ما يلي: اثنميف اٜنضاري واثتغًن اثعمراين اٞنصااحل ثلتغًن  يف اجملتمع اٛنزائري مظاىر ومالمح ىذا اثتغًن

اثتادـ اثعلمي و اثتةنيفثيفجي   إضاية إذل ذث  اثتيفسع يف تعليم اٞنرأة اٟنارة م  اثريت و اثارى إذل اٞندف اثسةاين
اثشةظ األسري تغًن م  األسرة اثةبًنة إذل األسرة اما أف  أدى إذل رياىية اثءرد و اجملتمع يف ٠ناالت عديدة 

   ٣نا زاد يف ااجيات أيراد اجملتمع  اظ ىذا يؤرر علحل قيم ومعتادات األيراد اثذي يؤرر اثصغًنة اٞنستالة اقتصاداي
  يف سليفاهم
اجملتمع اٛنزائري يف بعض أسره قد تبىن قيم جديدة  ال ٕن ي اثايم  أفوىناؾ م  اثبااقٌن م  استنتج  

اثاد٬نة  ايث تةيف،ا صءات وٚنات راايية جديدة يف طيفر اثتةيفي   وىي انْنة ع  اثتغًنات اث  شهدىا 
تنظمي واقتصادي جديد  وايك ما٩نلبو اقتصاد  إطار  ودخيفثو يف األخًنةرٌن سنة اجملتمع اٛنزائري خالؿ اثقال

 1ثسيفؽ م   قيم وتااثيد خاصة بو؛ا
وعلحل   ةياألم ،سبة وا٦نءاض اثتعليم ،سبة ارتءاع تغًن اثبيئة االجتماعية ثلمؤسسة اٛنزائرية مالمحوم   
  اتياجا ا اٞنؤسسة دم ع  عازيف اقًن م  اٜناالت ي اثتعليمي اثنظاـإال أف  اٛنامعاتي خر٩ن تضخماثرغم م  

 اٞنيفارد إلدارة اثبيئية اٞنعيفقات م  اثتعليمية اثعيفامظ تعترب اٜناثة ىذه ويف  واثةءيفءة اٞنتخصصة اثعاملة اثايفى م 
 ٠ناالت تت لبها اث  اثةءاءات تنمية ع  اٞنسئيفثية  ٞنؤسسة اثبشرية اٞنيفارد إدارة عاتك علحل اعي ايث اثبشرية
  اٞنؤسسة خارج أو داخظ تعاد تدريبية برامج إعداد ذث  ويت لحل  ٞنؤسسة اثعمظ

 واثتغًن اثسةاين اثنميف :أساسٌن بعاملٌن أتررت تغًنت  ايث اٛنزائر يف اثعاملة اثايفى بنيةأف اما  
 واإلصالاات)اثتعليمي واٞنستيفى اٛننس اثس  (  غراييةااثد٬نيف  اٞنؤشرات تغًن بءعظ ادث اثذي اثد٬نيفغرايف
م    يمقال 2اثبرتوؿ سعر بءعظ أتررت واث  اٞنتيفاثية اٜنةيفمات تبنتها اث  االقتصادية اثسياسات أو االقتصادية

 اثسةاف إٗنارل بلغ يمقال دور اٞنرأة يف ترايحل اثايفى اثعاملة زايدة ،سبة   أيضا بنيةاثىذا تغًن  مالمح
 اثءئة اام يشةظ ايث.اثسةاف إٗنارل م   26,4%بنسبة أي  2015خالؿ  شخصا 10.594.000اٞنشتغلٌن
 ا اصظ اٞنعرية اثعماثة ،سبة أما  اثعاملة اثيد إٗنارل م  18,3%٬نقظ ما ىيفو  مشتغلة 1.934.000 اثنسيفية اثعاملة
 اثيفطين اٞنستيفى علحل 37,1%بلغا ياد  يأاقر سنة 15 اثباثغٌن اثسةاف إٗنارل علحل اٞنشتغلٌن اثسةاف ،سبة

 اثعماثة ثنسبة اٞنعترب االرتءاعإذل  أساسا اثزايدة ىذه وتعيفد2014  بسبتمرب ماار،ة ،ا ة 0,7بلغ ارتءاعا مسالة
 مايعادؿ ٬نقليفف األجراء أف اثنتائج هروتظ. اثءرتة ،ءس خالؿ  13,6%إذل 12,3%م  ا،تالا ايث  اثنساء ثدى

                                                           
  187 ص: 2003  مرجع سابق  عدوف دادي انصر 1
 1 20 اٛنزائر ص 2014   17 واالجتماعية وىراف اثعدد اإل،سا،ية اثعليـف  ٠نلةاجلزائر يف سوق العمل وخصائص الدميوغرايف ،النموعبداثةرًن صاثٍن ويضيظ دمحم2
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 أما1 عشرة ضم  م  مشتغالت ٖناف ثتمس اإلانث اثنسبة ثدى ىذه ترتءعو  عشرة  ضم  م  مشتغلٌن سبعة
 م  أاقر إذل اثعمظ قيفة إٗنارل م  اثذايفر ،سبة وصلا ياد اٛننس أساس علحل اثعمظ قيفة يف اثنسحل ٫نص ييما
  بٌن تراواا اث  اإلانث ،سبة مع ماار،ة يعالً  مرتءعة ،سبة  وىي2014 - 2004يرتة امتداد علحل  ٞنائة82

 بٌن اثعمظ قيفة يف اثءرؽ أف إذل 2005ثسنة اٛنزائر بن  تارير أشار وقد .ذا ا اثءرتة ،ءس يف  ٞنائة17و  ٞنائة14
إال أف   اإلانث ثدى  ٞنائة22ماابظ اثذايفر ثدى  ٞنائة87.3مساال  ٞنائة65ْناوز سنة29 - 24ثلءئة اٛننسٌن

 ثنظر اذث  ذث  دخيفؿ  اٞنرأة بايفة يف سيفؽ اثعمظ م  شأ،و أف يلاي عبئا إضاييا علحل إدارة اٞنيفارد اثبشرية ؛  و 
اٞنادمة ثلنساء اثعامالت  ألخص يف يرتات اإل٤ناب  ٩نحل علحل إدارة اٞنيفارد  االجتماعيةإذل اإلجازات واٝندمات 

  وىذا ينعةس علحل أداء اٞنيفارد اثبشرية  م  خالؿ اثبشرية إعداد سياسة خاصة تتااوب مع ىذه اثتغًنات
 تعيفيضها  ثيد اثعاملة اٞنؤقتة اث  تتميز بعدـ اثيفالء اثتنظيمي 

 ادلوارد البشريةعلى  ايف اجلزائر وأتثرياهت ةلثقافيايف البيئة ري يالتغ-3
 إ٩نايب بشةظ منها استءادوا ثيف أيراده سليفؾ ٓنسٌن إذل تديعو أف ٬نة  ررية بقااية اٛنزائري اجملتمع يتمتع

 االستءادة وىذه  منها جزء إ٨ناؿ دوف ثقاايتهم االعتبار بعٌن األخذ مع وآماٟنم أىدايهم ٓنايك إذل سعيفا وثيف
 وتنظيمية تةنيفثيفجية وظروؼ شروط م  بو تتميز ٞنا االقتصادية اٞنؤسسات داخظ اثعماؿ سليفؾ يف أاقر تظهر
 2 عنو أجنبية ورااية أوساط م  بظ اجملتمع داخظ م  انبعة وغًن معادة

 اثسائدة واٞنبادئ اثقاايية اثايم تظهر وسليفؾ بتصريات يايفميفف منهم اثعماؿ وخاصة اجملتمع أيراد أفّ  إال
 ىذا يرجعيفف اثشعيفب ٔنلت إذل ت رقيفا اثذي  م  اثعديد ماجعظ وىيف  ٕناما عةسيا يةيفف يةاد بشةظ اجملتمع يف

 اثايم أف" مقال دوتش يرى.األيةار ىذه ع  بعيدا ية  دل اٛنزائري اجملتمعو  اجملتمع  يف اثسائدة اثايم إذل اثتخلت
 األيراد عّلما واث  ثلصناعة اإل٩نابية اثتااثيد بٌن ٬نّيز وىيف االقتصادية اثتنمية ع  اٞنسئيفثة وادىا ىي اثقاايية
 استعماؿ واثقبات واثدقة ضبط إذل اٜناجة اٞندى  بعيدة أىداؼ أجظ م  اثعمظ ويائدة االقتصادو  اثتيفيًن قيمة

 ٠نتمعا يف ميفجيفدة اىار ي اث  ثلتنمية اٞنضادة اثقااية وبٌن اٞنيفاعيد أو االتءاقيات علحل احملايظة خاصة وبصيفرة اثيفقا
 اثتعامظ م  اقًن ييفجد ثلرتسيخ  وقتا أطيفؿ اثصناعية اثعادات أتخذ ايث ب يئا  ٧نيفا ييها اثصناعة تتعرؼ

 3 اثصناعية اٞنه  م  وقليظ اثتااري
 يف اثسائدة اثعالية وخاصة اثقاايف  اٛنا،حل إذل اثعميفمية اٞنؤسسة يشظ سبحل اقًن م  اثبااقٌن  رجعيو 

 االقتصادي اثنظاـ يءرضها اث  اٞنءاىيم م  اخل ...واالستقمار  واٛندارة اإل،تاج ٞنءهيـف وتصيفرىم اثقاثث  اثعادل
 اثقااية  ْناه مشةال ي رح اٞنادي اثنظاـ وتنصيحل ياقتناء ي سحل  مادية تةيفف أف قبظ راايية اثتشريعي قضية

 اثبلداف يف اٞن روح اٞنشةظي راايية  اجتماعية ٣نارسات إطار يف اقتىن يهيف آاثر اٞنادي اثنظاـ ىذا ينتج أف يابظ
                                                           

 www.ons.dz/emploثإلاصاء اثيفطين اثدييفاف تارير-1
 176  صمرجع سابقعدوف  دادي انصر2
 177  صادلرجع نفسو3

http://www.ons.dz/emplo
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 آخر  مءهيـف رااية إذل مءهيـف م  اال،تااؿ إذل يؤدي جديد مادي ،ظاـ إ،شاءو   اقتناء رٚنيثا اثغًن االقتصاد ذات
 يألهنا اثتصنيع  يف أور  إذا ٤ن او  . ثلقااية اٞنءهيـف ،ءس يف جديدة وأشةاؿ ثإل،تاج  جديدة وسائظ ظهيفر واذل
 قد اٞنتخلءة ٤ند اثدوؿ اٌن يف االجتماعية ٞنمارستها ،تياة اا،ا بظ اثتصنيع  ىذا سًنورة يف اثبداية يف تءةر دل

 اثت تية وألف اثبنية ثلمادة  بسيط ٓنيفيظ وثيس اجتماعية ظاىرة اإل،تاج ألف اثتصنيع  قبظ اثسًنورة يف يةرت
 جملتمع إ،تاجا  ثتءةًن وٓنايك يسمح ومادي إيدييفثيفجي ٓنيفيظ ببساطة ىي بظ ياط  اثتصنيع وال اإل،تاج ثيسا
  بنءسو

 اٞنؤسسات السيما مؤسسا ا علحل ابًنا أرر اٛنزائر يف االقتصادية اإلصالاات ثسياسة ااف ثاد
 تتماشحل اث  اثايم منظيفمة علحل بظالثو أثاحل قد اثيفضع يهذا مرة  اظ يف اثتغيًن م  ميفجة عريا اث  اثصناعية

اٞنادي  اٛنا،حل يف اصلا اث  اثتغًنات سلسلة أف ىيف اثصدد ىذا يف عليو اثتأايد ٬نة  ما وثعظ .يرتة اظ مع
 اثرايزة اثذي يعد اثبشري ثلعنصر اثقاايف اٛنا،حل يف آخر تغيًن يصاابها دل  اثتنظيمات ٟنذه اإلداري اٛنا،حل يف أو

 االجتماعية اثايم ،ءس ىذه يتبىن اثتغيًن يرتات ويف اٛنزائر يف اثبشري اثعنصر وظظ تغيًن  ١ناوثة أي يف األساسية
 . ثءشظ ىذه اثسياسات علحل اةم اثذي اثشيء وىيف اثزم   م  عهد مند عليها سار اث 

 أو ثلشخصية منتج غًن اٞنصنع يف اثعمظ أف إذل جعايهذا ر  يتغيبيفف  اٞننتاٌن ااف إذا ٌناثبااقرجع وي
 اٞنصنع تبىن اث  مرازة اءئة يعايش ودلو إثي ينظر دل اثعمظ أف يصرايفف اثعماؿ يإف اٞننظيفر ىذا وم  اثعامظ  ىيفية

 :1اثتاثية سباباأل إذل جعرا وىذا واجملتمع 
 رااستار  مع مستلزمات ٕناما و٢ناثءة معارضة بايا اثظروؼ ىذه :ثإل،تاج قيفى ،تاجإ عادةإ ظروؼ غياب -

 ايا م ايفؿ وثة  اٞنصنع  أو ايفؿ اثعمظ اليدور االمهم أو تعبًنىم يإف اثسبحل وٟنذا واال،ضباط  اإل،تاج
 اثسة   غياب : مقظ ييها يتخب يفف اث  اٞنشااظ االجتماعية اظ يف ١نصيفرة وا،شغاال م يأىدايهم اثييفمية 
  اثص ة 

 ،تياة ىيف اثذي ثلعماؿ اثعاـ اثتسريح ىيف اثعمظ يف اٟنيفية غياب يشرح أف ٬نة  .:اثعمظ يف اٟنيفية غياب -
 ىيف اثعمظ يف اٟنيفية يغياب اثتعبًن  علحل قدر م بعدـ اٞنرتبط تيفاجدىم بعدـ قيفي بشعيفر يشعروف اثعماؿ أف

 ؼغًن معرت  إمةا،يا مو   مد٠نة  غًن واخرتاعا م ابتةارا م  رزة  غًن اثعماؿ  ا يايـف اث  أف احملاوالت ،تياة
 ؛ثلمشاراة ٠ناال ثيس اثتصنيع أف يعين وىذا  ا 

 

                                                           
-www.univ-chlef.dz/eds/wpمااؿ علحل ميفقع اال،رت،ا11  ص:اجلزائري الصناعي التنموي للمشروع كمعيق االجتماعية القيم"،صًنة   زرواؿ - 1

content/uploads/.../article-5-N3.pdf 
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 ادلوارد البشريةيف اجلزائر وأتثرياتو على  لسياسيةايف البيئة ري يالتغ-4
 تشهد ال اث  اثبلداف يف خاصة اثت يفؿ عملياتٕنسها  اث  اجملاالت أىم م  اثسياسي اجملاؿ عتربي 
 ةياسياثصراعات اثس ألف االجتماعي  دياثصع علحل اٞنباشرة ،تائاو وثو ة ية واٝنارجياثداخل استهايس يف استارار
 اسيياثس  ثت يفؿ تتأرر قد األخرى اظ اجملاالت أف اما دىا ييثتأ اجملتمع ومةيفانت قيفى ديْنن ع  ّنعزؿ التتم
 ءرزي أف ضايأ شأ،و م  ياسياثس واثت يفؿ ثلشعيفب  اثعامة اةياٜن يًنم وتسيتنظ يف دةيجد تصيفرات مظ٪ن اثذي

 اسيياثس ف اثت يفؿأ مث مضحل  وقا يف سادت اث  تل  ع  رةيمغا ةياسيس عيمشار  مظ٪ن أل،و دةيأوضاعا جد
 اسةياثسيف  اثتاـ اال،ع اؼ بذث  تعلكي ا٧ناو    ٌنجا،حل مع يف يًنواثتس اإلدارة ،ظم أو ةيتنميف  اسةيس يًنتغ عينيال

 مسارات ثترببر ٪نتاجها اث  واثتعاثيم  ٞنبادئ اثسياسي اثنظاـ ٕند اث  اٞنعتمدة ةييفثيفجيدييف اإل أو ثلبالد اثعامة
       واثقاايية واالجتماعية االقتصادية اثا اعات األخرى يف اثت يفؿ عمليات ريثترب  أو ث يواثت د واثت يفير اثتنمية

 اٛنزائر  اث  أررت علحل تيفجيو اثنظاـ االقتصادي وايءية إدارتو  ياد شهدت اقًنة اٛنزائر يف اسيةياثس واثت يفالت
 اإل،تاج وسائظ علحل اثدوثة وسي رة اثتنميفية اٞنخ  ات علحل يعتمد اثذي االشرتااي اثنظاـ م  ا،تاظ سياسيا ٓنيفال

 اثءرد ٬ننح رأٚنارل هنج إذل اثنهج االشرتااي ٓنيفيظ  1988 أاتيفبر أاداث وبعد اٝندمات  وق اعات واالستقمار
 اثدوثة عبارة إسااط   اث بيعية اما اثقروات يف اثدوثة ملةية مع اصر   واإل،تاج واالستقمار اٞنلةية يف اٜنرية

    االشرتااية اإليدييفثيفجية وم  وراءىا االشرتااية
 اٛنارة عريتو اثذي  ٜنراؾ االجتماعي متأررا اٛنزائر يف رىيبا اجتماعيا ارااا 2011 سنة عريااما 

 أغلبية قاما .واثب ري  واألردف اثسعيفدية يف ٢نتلءة وبدرجات واثيم  وسيفراي وثيبيا مصر يف ارااا تاله تيف،س 
 سا٨نا أهنا اما .سيفاء اد علحل واجملميفعات األيراد ييها وشارؾ اثسائدة  اٜنةم أ،ظمة ضد اٜنرااات ىذه

 ىذا م  ابًناً  ،صيبا اٛنزائر يف اٞنستالة اثعماثية ثلناا ت وااف . اثسياسية ظمة،األ زعزعة آبخر يف أو بشةظ
 أاقر زاد عدد أايـ اإلضراب ايث بلغاثساباة   اثسنيفات غرار وعلحل  ابًنة سياسية أبعادا أيخذ دل اٜنراؾ  وإف

واٛندوؿ اثتارل يبٌن    2011سنة يف تيفقت سنيفات 3 يءيفؽ اثعمظ  أ٬نا ع  يعلي وتيفقت إضراب ييـف1213م 
 ذث :

 تطور عدد أايم اإلضراب-13-اجلدول رقم 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اثسنة

 أايـعدد 
 اإلضراب

98 241 309 121 184 188 1213 627 

 األمًناية اٛنامعة يف اثدوثية واثشؤوف اثعامة ثلسياسات يارس   تارير ُنقي  معهدعصاـالعدالة االجتماعية يف اجلزائر عن احلركة العمالية والنقابية والبحثزبًني اسٌن اٞنصدر: 
 18  ص:7201يرباير  بًنوت
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 ادلوارد البشريةيف اجلزائر وأتثرياتو على  التكنولوجية البيئة يف رييالتغ -5
وتةنيفثيفجية م  أجظ ٓنايك اثتنمية  يأ،شا  اقتصاديةسعا اٛنزائر منذ االستاالؿ إذل إاداث تغيًنات 

اثءنية اثناجم ع  مغادرة اٝنرباء األجا،حل  اإلطاراتاثسهظ بسبحل ،اص  مر ألقاعدة صناعية  وااف ذث  ثيس 
م  خالؿ اثبعقات إذل اٝنارج  اثتةيفي  يف اٛنامعات  األجا،حلثلبالد  ٣نا استدعحل ضرورة تةيفي  اثعاملٌن علحل يد 

  و ثرغم م  اٛنهيفد اٞنبذوثة تباحل اٛنزائر تءتار ثالطارات اثءنية يف ظظ اثعمظ أرناءواٞنعاىد اٞنتخصصة واذث  
 1اذل سياسة اقتصاد اثسيفؽاثت يفؿ 

 اٛنزائر اغًنىا م  اجملتمعات اثنامية ارتاا مدارج ال أبس  ا يف سلم اثنميف خصيفصا بعد اثعشرية اما أف
اثسيفداء وذث  ّنقابرة اةيفما ا علحل اثعمظ علحل ريع مستيفى رياىية واءاية شعيف ا م  خالؿ ما تنءذه م  خ ط 

إف ىذا اثتغيًن َمسَّ ىيااظ و ٓنا مسمحل اثتغيًن اٞناصيفد أو اٞنخ ط إل،عاش اقتصادىا   وتندرج ىذه اٛنهيفد 
عديدة يف إسرتاتياية اثعمظ يف ١ناوثة بََدت ِجدِّية ثل اؽ براحل اٜنضارة   ٕنقظ ذث  خصيفصا يف جيفا،حل مهمة 

 ( و اث  م  بينها : تةنيفثيفجيات االتصاؿ أب،يفاعها اٞنختلءة )اٟناتت بنيفعيو  يااس  ا،رت،يا  رادييف  تلءزييفف
 جعلا اٛنزائر مءتيفاة ّنصرعيها علحل اثعادل أبسره 

 اٞنعليفمات تةنيفثيفجيا ق اع ٓنرير خالٟنا م     صالااتاإل اثعديد م  اأادر2000سنو منذي 
 ترقيةو   ستمرار وٓنسينها اٞنادمة اٝندمات ٗنلة يف اثزايدة  اٟناتءية اٝندمات عرض ت يفير: مستهديا واالتصاؿ

م   ىاما جزءا ٬نقظ أ،و اثعادل ايث علحل مءتيفح تنايسي ىاـ اقتصادي اا اع اإلعالـ وتةنيفثيفجيات االتصاالت
 اثتةيفي  ٠ناؿ يف ملميفسة إجراءات وضع خالؿ م  اثبشرية اثةءاءات ت يفير  ٣نا ت لحل اإلٗنارل احمللي اثناتج

 2 اثاا،يفين اإلطار مستيفى  وضبط"واالبتةار واثت يفير اثب ث" رالرية وتدعيم.اٛنيد واثتأطًن
 واستًناد شراء عملية أف اٛنزائرية االقتصادية اٞنؤسسات م  اثعديد يفورغم م  ىذه اٛنهيفد  ثيفاظ  
 يف اثديةيفر وٓنسٌن ثتغيًن اميفضة أصب ا األجهزة الها ىذه ومستعملي إطارات اآلرل وتشغيظ إلعالـ أجهزةا
 ّنا إال استءادة ودوف ذث   يف اثضائعة اثتةلءة وعي  دوفمنها اثعديد يف ثلتسليةا ومصدر  اٞنسؤوثٌن  مةاتحل
 3 فواثدييف  األعباء يف راظ م  اٞنؤسسات ىذه وميزا،يات تةاثيت تت ملو

 
 

 

 

                                                           
  199  ص:مرجع سابق  وآخروفعلي غريب - 1
جامعة إيريايا  مشاؿ اقتصادايت   ٠نلةوتونس اجلزائر بني مقارنة دراسة )،االبتكار خمرجات تطوير يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا دورعبداثةرًن   خاثدية واثبشًن بيفج يش2

 168 ص:2017   17 اثعدد اثشلت 

  168 : ص 2004:دراسة ،ظرية وت بياة  دوف ذار دار اثنشر القتصادية ادلؤسسةا كفاءة يف ودوره االتصال :عدوف دادي انصر-3
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 -الونزة-مناجم احلديد للشرقؤسسة البيئة الداخلية دل ادلبحث الثاين: جماالت التغيري يف 
 مراحل م  الم120بعد علحل اثتيف،سية اٜندود م   ثارب اٛنزائري اثشرؽ أواخر يف اثيف،زة منام ياع 
 ويف اثن اس  منو يستخرجيفف اا،يفا اثروماف ايث طرؼ م  مرة ألوؿ استغالثو    ايث-عنابة -اٜناار
 األستاذ بايادة وذث  اثيف،زة منام يف اٜنديد معدف  اتشاؼ ُنث يريك أوؿ  قاـ1878سنة

 بصءة اٜنديد معدف استغالؿ يتم دل أ،و  إال1913 سنة اثيف،زة مؤسسة إ،شاء ذث  بعد    مث"Pascalle" سةاؿ
 وقد شهدا ٞننام تغيًنات عديدة مءروضة م  أجظ اثتأقلم مع  يف اثبيئة اٝنارجية  سيتم اثرتايز علحل اثتغيًني  األخًني    1921سنة يف إال جدية

 

  -الونزة-مناجم احلديد للشرقإىل  ؤسسةدلابلتغيري ا :ولاأل ادلطلب

 ب تبسة والية مار ع  تبعد واث  اٜندودية اثيف،زة ّندينة تبسة اثيف،زة-مناجم اٜنديد ثلشرؽ تاع إدارة 

 ّنساية يبعد اثذي اثشا،ايفرة" َنبظ اٛنزائر اثيفاقع يف اٜنديد ٞنعدف منامي ااظ وأغىن أارب تضم وىي ".الم80
 الم 50ّنساية اثيف،زة مدينة ع  تبعد اث  اثبلدية بيفخضرة َنبظ اثيفاقع اٞننامي واٜناظ اثيف،زة  مدينة ع  الم03
وقد شهدت ىذه اٞنؤسسة عدة تغيًنات صاابا اثتغيًنات اثةلية يف اٛنزائر   االستخراجية اثصناعة مرازاا و٨ن

 اٞنتمقلة ييما يلي:
   SOZة الونز  شركة : األوىل ادلرحلة-1

 منذ اٝناـ اٜنديد ّنادة األوؿ اٞنميفؿ اا،ا االستعمارية ايث اثءرتة إ ف اثتسمية ىذه أخذت 
 اثءر،سية اثصناعات ثتزويد جاىزة مادة إذل اثيف،زة منام خاـ ٓنيفيظ عملية اٞنرالة ىذه عريا  اما1913سنة

   ايث    1958عاـ قسن ينة ّنخ ط ماعرؼ إطار يف واثصلحل ثل ديد اثعنابية اثشراة عرب واثصلحل  ٜنديد
 ؛اثسنة يف ط 400000تادر إ،تاجية بايفة مل ااتو ااية مع عارل بءرف اإل،شاء عند اٞنشروع ىذا تزويد

 SONAREMادلنجمي واالستغالل للبحث الوطنية الشركة :الثانية ادلرحلة-2

 ،SONAREMاٞننامي واالستغالؿ ثلب ث اثيفطنية اثشراة سساأتػ1966ماي يف اٞنناجمأتميم  عملية بعد   
 خالؿ م  ثلمؤسسات االشرتااي اثتسيًن قا،يفف يسًنىا اقتصادي طابع ذات اشرتااية مؤسسة إذل ٓنيفثامث

 م  معينة ىيئة تسًنىا أسهم ذات مستالة مؤسسة شةظ علحل1971،يفيمرب16يف اٞنؤرخ71-74رقم األمر إجراءات
  واألسهم اثتسيًن شراة  سم اٜنةيفمة طرؼ

 FERPHOS والفوسفات للحديد الوطنية ادلؤسسة :الثالثة ادلرحلة-3
  :اثتاثية اٞنؤسسات عنها ثةربى وا،بقااا اثيفطنية اٞنؤسسات ىيةلة إعادة ٕنا 1983جيفيلية16م  ابتداء
 ؛ز، و  ٥ناس اديدية اثغًن ثلميفاد اثيفطنية اٞنؤسسة 
 ؛واثتنايحل ثلب ث اثيفطنية اٞنؤسسة 
 ؛ثلملح اثيفطنية اٞنؤسسة 
 ؛ثلرخاـ اثيفطنية اٞنؤسسة 
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 ؛اٞننامية واثدراسات اثت يفير مؤسسة 
 واثءيفسءات ثل ديد اثيفطنية اٞنؤسسة  
 وظهرت  SONNAREMمؤسسة ىيةلة إعادة  1983 جيفيلية17يف اٞنؤرخ 341 ثلمرسيـفا ويا1983ويف        
 اقتصادي  طابع ذات مؤسسة وىي واثءيفسءات ثل ديد اثيفطنية اٞنؤسسة أتسيس   ايث FERPHOSمؤسسة
 اٞنؤسسة ىيةلة إعادة بعد منامية مؤسسة إذل وٓنيّفثا1983 جيفيلية16يف اٞنؤرخ/411/ 83/رقم اثاا،يفف ّنيفجحل
 م  ابًن عدد  ا تبسة ألف ،ظرا تبسة  يف االجتماعي مارىا ااف اث  اٞننامي واالستغالؿ ثلب ث اثيفطنية

 مليار إذل ثيصظ جزائري دينار ملييفف300قدره برأٚناؿ اٞنؤسسة ىذه وا، لاا اثيف،زة؛ منام بينها م  اث  ٞنناجما
 اثتسعينيات؛ سنيفات يف جزائري دينار

 يعترب اٝنارج ايث إذل اٜنديد تصدير عملية وبدأت ثل اار  اثقاين اثءرف تشغيظ بدأ 1985سنة ويف         
 اثعر ت يف وٓنيفيلو اٞننام ىذا م  استخراجو يتم اٜنديد ايث ّنعدف اٜناار ٞنراحل األساسي اٞنميفف اثيف،زة منام
 مبدأ إذل اٞنرازي اثتسيًن م  ا،تالا اثعميفمية ايث ثلمؤسسات اثتيفجهي اثاا،يفف صدور   سنة وبعد عنابة؛ إذل

 اثسيفؽ؛ اقتصاد وآثيات اثتااري اثاا،يفف أاةاـ إذل اٞنؤسسة ىذه ٔنضع بذث  وأصب ا االستاالثية 
 ISPAT- Tébessa تبسة إسبات مؤسسة :الرابعة ادلرحلة-4

 اإل،تاج تراجع ايث إيالسو إذل تؤدي أف اادت ظعدة مشاا اٞنراحل شهد اثتسعينات سنيفات خالؿ 
 م  ٗنلة أناذ إذل أدى ما ىذا اإليرادات  يف ا٦نءاض مع اثتةاثيت وارتءعا مستيفايتو  أدىن إذل  اثءرتة ىذه يف

 م  مبلغ ماابظ مناصبهم مغادرة إذل اثعماؿ م  ابًن بعدد اثديع أشهرىا وم .إ،ااذه ٬نة  ما إل،ااذ اإلجراءات
 Départ Volontaireاٞنسمحل اثاا،يفف إطار يف اٞنراحل وىذا شهدىا اث  اٝنسائر ادة م  ثلتخءيت اٞناؿ

 يف أسهم ذات شراة ع  عبارة اٞنؤسسة يأصب ا اثعمظ  باا،يفف اٞنتعلاة اثايفا،ٌن صدرت 1990سنة ويف      
 ثلمناجم؛ اثاابضة اثشراة وصاية وٓنا اثاا،يفين شةلها
 وىي ثلعدا،ة  "LNM" اٟنندية اٞنؤسسة مع شرااة اتءاؽ أوؿ يرييفس مؤسسة  عادت2001أاتيفبر17ويف     

 اثشري  ىذا دخيفؿ االتءاؽ ىذا ّنيفجحل   ىيفثندا ايث يف االجتماعي مارىا اٟنيفثندي ثلاا،يفف ٔنضع مؤسسة
 اثيف،زة منام خرج اٜنٌن ذث  وم   يرييفس ٞنؤسسة يرع ىي اٜنديدية اث "OZPK" شراة يف70% بنسبة اٟنندي

 ىيةلة إبعادة اثاياـ بعد اثيف،زة منام خيفصصة   و ثتارل اٟنندية  أسبات ثشراة  بعا ثيصبح يرييفس يد قبضة م 
 خيفصصتو   اثذي اثيف،زة منام بينها م  عديدة  مؤسسات إذل صيفميءيفس حلتسم أصب ا اث  األـ اٞنؤسسة
اٞننام  ٝنيفصصة اٛنزائرية اثدوثة وضعتها اث  اثشروط بٌن وم   يرييفس ثشراة30%و أسبات ثلمؤسسة70% بنسبة
 مايلي:

 ؛ثلتاديد قابلة سنيفات عشر اثعاد مدة -
 ؛اثادماء  ثعماؿ االاتءاظ -
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 ؛ثألجيفر اثعاـ اٞنستيفى ٓنسٌن -
   ٞنئة سبعٌن ISPAT واصة  ٞنئة بقالرٌن تادر اثدوثة اصة تةيفف -

 م  اثعديد ذث  وراء ااف وثاد اٟنندي  اثشري  ثصاحل اثيف،زة منام خيفصصة 2001أاتيفبر 18 يف   ثاد     
 اث  م  بينها:اثيفطين  اٞنستيفى علحل اثدوايع

 اجملمع منذ ٙنس سنيفات م  مشااظ ماثية وإضرا ت متةررة ثلعماؿ  ة اانمع*
 اثتنمية إسرتاتياية أف اثتاربة أربتا:االقتصادية اثعميفمية ثلمؤسسة واثبشرية اٞنادية اٞنيفارد تسيًن يف اٝنلظ* 

 اٞنيفارد تسيًن يف اثتاـ إخءاقها أربتا قد اثقما،ينات واىت ثالستاالؿ  األوذل اثسنيفات منذ اٞن باة االقتصادية
 :بينها م  اثعراقيظ م  اثعديد ذث  وراء ااف وثاد واٞنادية  اثبشرية

 االقتصاد؛ تنمية يف اٜنظ أهنا إثيها ينظر وااف اثةبًنة  اثصناعية اثا اعات إذل أساسا ميفجو اثعاـ اثا اع ااف -
 االجتماعية اٝندمات وتيفيًن شغظ مناصحل ٝنلك اثيفسيلة أهنا علحل اثعميفمية اٞنؤسسات إذل ينظر ااف -

 ثلميفاطنٌن؛
 اٞنت لبات بعض ٓنايك يف اثسياسية اثسل ات ٞن اثحل الستاابة اأداة تعترب اا،ا اثعميفمية اٞنؤسسة -

 1ااثتشغيظ؛ االجتماعية
 سبحل ويرجع  ؿاثعما يادمو اثذي اٞنردود علحل أرر ٣نا اثةبًنة  اإلدارية اٜنلاة مستيفى علحل اٜنيفايز ،ظاـ غياب -

 اثدوثة  طرؼ م  اٞنتبعة اٞناثية اثسياسة يف اٜنيفايز غياب إذل ذث 
 1993 سنة وصلا اثدوثة ايث إيرادات ٕنتص خدمتها جعظ ادا بلغا اث  اٛنزائر يف اٞندييف،ية مشةظ -

 مض رة اٛنزائر اا،ا ثذا  1995سنة دوالر مليار31.573إذل ثتصظ االرتءاع يف واستمرت دوالر  مليار 16.3إذل
 اثعاٞني  واثبن  اثدورل اثناد صندوؽ مع االتءاقيات م  اثعديد أبرما ذث  وثت ايك دييفهنا  ىيةلة إعادة إذل

 ٓنا اٛنزائر وقعا و ثتارل اٞنارل  اثتيفازف إلعادة اثتدابًن م  ٗنلة أناذ و  اٝنارجية  دييفهنا جدوثة إعادة ثتانحل
 2اثعاٞني؛ واثبن  اثدورل اثناد صندوؽ شروط

 خدمة أتالها اث  اٞناثية اثعائدات تالص إذل أدت اث  اثصعبة اثعمالت وقيمة األوثية اٞنيفاد أسعار إ٦نءاص -
 3الية؛ تةيفف بنسحل اثدي 

 4 ٝنيفصصة  األخذ إذل يؤدي اْناه يف االقتصادي واثتشريع اثاا،يف،ية اٞننظيفمة تعديظ-
  اثعميفمية اٞنؤسسات بعض ٕنيفيظ علحل اثدوثة ميزا،ية عاز -

 خيفصصة يعترب خيفصصتو ايث اتما ودوايع أسباب وجدت إسرتاتياية  مؤسسة اثيف،زة منام أف ورغم     
 شروط م  ااف اثيف،زة ايث منام ثلخيفصصة اثرئيسي اثسبحل  -عنابة - "واثصلحل ٜنديد سيدار "مؤسسة
 اٞنميفف يعترب اثيف،زة منام أف إذل أساسا ذث  ويرجع وبيفخضرة  اثيف،زة ّننامي إٜناقو ىيف اٜناار مؤسسة خيفصصة
 شاقيفرة وىم اٜنديد  الستخراج الم5طيفؿ علحل مناطك6 علحل ٪نتيفي اٜنديد ايث ّنادة اٜناار ثلمصنع األساسي
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 اث  واٝنسائر اٞننام تسيًن اسيفء أخرى أسباب تيفجد ذث  إذل  إضايةZerga LotوPicواثشماثية شاقيفرة اٛننيفبية
  اااها

 Steel Tébessa MittaL تبسة ستيل الطمي مؤسسة-5
 ابتداء ذث  واافMittal Steel Tébess  ذلإ ISPAT-  Tébessa م  اٞنراحل اسم تغيًن   اٞنرالة ىذه يف       

 Steel Mittal ذلإ اثعاٞنيةISPAT ٠نميفعة اسم تغيًن بعد وذث    2005.01.01م 
Arcelor Mittal Tébessa: ادلرحلة السادسة تبسة أرسيلور الطمي مؤسسة -6 

 يف مارىا ياع واث  عاٞنيا  واثصلحل ثل ديد مصنعة مؤسسة أارب اثين وىي 2006  سنة يف أرسليفر قاما       
 أارب عاٞني عمالؽ قياـ إذل سيؤدي ٣نا  أورو مليار25.6بايمة ستيظ ميتاؿ م  ١نس  شراء عرض علحل ثةسمبيفرغ

  -اثيف،زة-اؿ مي أرسليفر يسمحل اثيف،زة منام أصبح و ثتارل .منايسيو أقرب م  مرات بقالث
  :ادلرحلة السابعة: مرحلة مناجم احلديد للشرق -7

وزير اثصناعة واٞنناجم اثصءاة مع اثشراة األجنبية أرسيليفرمي اؿ اٟنندية اث  اا،ا ٓنيفز علحل  أهنحل 2016يف        
  واث  عريا عدة مشااظ شلا 2001م  اٞنائة منذ سنة  70اصة األسد م  اإل،تاج اثعاـ ٝناـ اٜنديد بنسبة 

اٜنديد  ثيف،زة  أف اٞندير اٛنديد  إذل جا،حل ا،عداـ اثيفسائظ  يف اٌن أاد مسؤوؿ ّننام  اإل،تاج وتاليص اثعماؿ
عمظ ّننام اثيف،زة ساباا ويتمتع ِنربة واءاءة  علحل أمظ ا، القة جديدة ثلمناجم اث  شهدت شلال جزئيا منذ 

عيفدة    و،تج ع  ذث عدة سنيفات  واىرتاء اثعتاد اٞنستعمظ يف استخراج خاـ اٜنديد  إذل جا،حل تاليص اثعماؿ
 يأصب ا شراة وطنية   ٞنائة 100ارة اثصناعة واٞنناجم بنسبة ناجم اثشرؽ ثل ديد إذل وز م
 

 ادلؤسسة ورسالة التغري يف أىداف :الثاين ادلطلب
 ديعا اثتغيًنات اث  شهد ا اٞنؤسسة إذل تغيًن أىدايها ورساثتها ثتيفايك مع اإلسرتاتياية اٞنتغًنة ٟنا    

 

 ادلؤسسة التغري يف أىداف-1
 اٜنديد ٞنؤسسة اٞنناجم يإف اثعامة اسرتاتيايا ا ضم  األىداؼ م  ٗنلة ثت ايك مؤسسة اظ تسعحل

 :مايلي أبرزىا األىداؼ بعض واثصلحل
 ثلمنتاات واثتيفزيع اثتصدير اإل،تاج األُناث  طريك ع  وذث  واثتيفسع اثت يفير ٥نيف اٞننامي  ثا اع اثبعث-

 ؛اٜنديدية
 عالقة ٟنا اث  واثتةنيفثيفجية اثتانيات ت يفر ٞنيفاابة تةيفينية دوارت خالؿ م  اٞنستخدمٌن ٓنسٌن علحل اثعمظ-

 ؛بنشاطها
 ؛اثدوثية اثسيفؽ يف اصنها زايدة تيفسيع علحل اثعمظ-
 ؛جدد ز ئ  اسحل علحل واثعمظ اٜناثيٌن اثز ئ  علحل احملايظة-
 ؛متعامليها مع اٞنؤسسة تربط اث  اثعالقات وتقمٌن بااء علحل اٜنرص-
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 ؛وغًنىا واثصناعية اثقاايية واٝندماتت  اٞنيفجيفدا م  جيدة ،يفعية تيفزيع-
 . األر ح يف ،صيبهم ضماف مع اثشرااء أٚناؿر  علحل احملايظة-
 ؛ اجملتمع راة ايازة واذا واثشرااء اثعمظ راة ايازة-
 ؛اثعاٞنية اثسيفؽ م  اٞنؤسسة اصة وتيفسيع زايدة علحل اثعمظ-
 إذل اإل،تاجية اث اقة ثريع اثصيا،ة ىيااظ وت يفير اثتخزي  ووسائظ اثصناعية اإلمةاانت وتيفسيع إ،شاء-

 ؛اثعليا مستيفاي ا
ة ادر اث ثريعو تت لعثة  ىدؼ اثشري  األجنيب )اثشري  اٟنندي( ىيف ٓنايك أعظم األر ح م  خالؿ  
 ؛ط  ماليٌن 3إذل اٝناـ اٜنديد م  ط  ملييفف 2 م  اثسنيفية اإل،تاجية
اثيف،زة ثلشرؽ ىيف االستقمار يف مادة اٜنديد ثتميفيظ اثنشاط االقتصادي  أما أىداؼ مؤسسة مناجم         

اثيفطين  م  خالؿ ريع إ،تاج اٜنديد أاقر ٣ناسبك بسبحل زايدة اث لحل عليو م  مراحل اٜناار واذث  ثلمؤسسة 
أاقر  ىدؼ أخر وىيف استغالؿ اٞنادة اثعايمة وبيعها ثلمؤسسات االٚننا امادة أوثية  وىذا يضم  ٘ناية اثبيئة

 وتيفظيت اثعماؿ أاقر 

 التغري يف رسالة دلؤسسة-2
  عبارة يف تتمقظ أرسيليفر مع ستيظ اؿ مي إٓناد قبظ ساباا اؿ مي أرسيليفر اٞنؤسسة رساثة اا،ا          

Shapping Future of Steel"  The اثرساثة ىذه تغًنت وبعدىا  "اثءيفالذ مستابظ ،صنع معاً "أي 
 :اثرساثة ٟنذه شرح وييمايلي   Transforming  Tomorrowثتصبح

 ثلا اع ما٬نة  أيضظ مستابظ ضماف أجظ م  اثصناعة ىذه ت يفير علحل ،عمظ ٥ن  :اٞنستدامة اثتنمية -
 اثذي  األيراد ٗنيع ويضم األدىن  اٜند يءيفؽ ايفثنا يدور اثذي اثعادل ٥نيف اثتزامنا أف يت ايثأست اث  وثألجياؿ
 .خالٟنم م  ،ستقمر

 يف مرضية ،تائج علحل ٜنصيفؿ  .اٞنستابظ يف اثءيفالذ صناعة و،تخيظ ااضران وراء ما يف ،نظر ٥ن  :اٛنيفدة -
  (Collaborateurs de Qualité).اٛنيفدة معاوين امتالؾ ٩نحل اٛنيفدة ٫نص ما
 .األوؿ اث راز م   ٜنليفؿ ز ئننا تزويد أجظ م  وذث  األيضظ  وتشايع تيفظيت ع  ،ب ث ٥ن  -
 األوؿ اثصت إذل  ثتادـ ثنا يسمح ىذا اٞنؤسسة يةر ييـف  اظ يرص ٦نلك رؤية  ذوو مءةروف ٥ن  :اثايادة-
  منا ينتظر اثعادل ماااف أبعد إذل ،نميف اآلف و٥ن  اثا اع  يف
مناجم اٜنديد ثلشرؽ دل تظهر أي شعارات يف اٞنؤسسة تدؿ علحل وجيفد رساثة ثة  بتغيًن اٞنؤسسة إذل      

سسة مازاثا تعاجل اثعديد م  اٞنشااظ اٛنديدة  وأف اثعماؿ ينظروف إذل ىذه اثرساثة جديدة   بسبحل أف اٞنؤ 
  ماىي إال شعارات ياط دوف ت بيك
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 مؤسسة ثقافةتغيري قيادة و  :لثالثا ادلطلب

اث  مسا األيراد واٟنامة واٞنؤررة يف أداء اٞنيفارد اثبشرية  تغًن اثايادة ورااية اٞنؤسسة   اٟنامة م  اثتغيًنات      
 وذث  علحل اثن يف اثتارل:

 التغيري يف القيادة -1-
،تج ع  خيفصصة اٞنؤسسة قيادة جديدة م  خصائصها أهنا ت بك اثاا،يفف  اما أهنا ت لحل اظ  

ميا ع  طريك شبةات اال،رت،ا  اما تعمظ علحل عايفبة اثعماؿ اٞنعليفمات م  عماٟنا  وذث  بصءة مستمرة ييف 
اثذي  ال يايفميفف أبعماٟنم يف وقتها واثذي  يايفميفف  رتةاب أخ اء عملية  وم  بٌن أىم اثعايف ت اث  يتلاحل 
اثعماؿ  واث  ىي يف ااياة األمر تدخظ ضم  سياسة ٔنءيض اثعماثة: ْنميد األجيفر ؤنءيضها  تسريح اثعماؿ 

ءيض اام اثعالوات اما أهنا  تشارؾ اثعماؿ اإلداريٌن يف أناذ اثارارات عةس اثايادة اثساباة اث  ت بك ؤن
 االقرتاب م و يتمةن استقماري وااف يؤم   جملازية  احملسيفبة ْناري اس صااحل ميتاؿاما أف قرارات مرازية؛

 شراء ٥نيف االْناه يى الاشمي سياسة واا،ا منها  م  االقرتاب االستقمار رجاؿ م  أي ٩نرؤ ية  دل أسيفاؽ م 
 أر ح إذل خسائرىا ٓنيفيظ علحل عمظ يف ماثية  ضائاة م  تعاين اث  اثصلحل وشراات اٝناسرة  اثصغًنة اٞنصا،ع
 بلداف يف اٝناسرة اٞنصا،ع شراء إذل سارع يتااثسيفيي اهنيار  اإلٓناد وعند   أخرى مرة ىيةلتها وإعادة مضميف،ة
 ،واثشرقية اثيفس حل أورو 

مناجم اٜنديد ثلشرؽ رجعا اٞنؤسسة ثلدوثة  وأصب ا ٓنا وصاية وزارة وبعد تغيًن اٞنؤسسة إذل 
 وأصب ا اثايادة مرازية اثصناعة واٞنناجم 

 التغيري يف ثقافة ادلؤسسة -2
 اثايم وىذه يروعها  ااية عرب ،شرىا علحل تعمظ أساسية قيم ( 08 ) ٖنا،ية اؿ مي أرسيليفر مؤسسة ٕنتل  

 اثذي  اٞنسئيفثٌن م  إبتداءاً  اٞنؤسسة يف اثءاعلٌن اظ سليفاات يف أو اثييفمية األ،ش ة يف تدخظ ومراجع أدثة ٕنقظ
 :يف اثايم ىذه وتتمقظ  بوى ٪نتذ ٧نيفذجا يةيف،يفا أف عليهم ٩نحل ثذا اثنيفاة  يعتربوف

 ؛اثايفة -
 ؛اال،ءتاح -
 ؛اثسل ة -
 ؛اثقاة -
 ؛االبتةار -
 ؛اٝنربة -
 ؛رًنػأاثت -
 ؛ثالشتغاؿ واثاابلية -



-الونزة  -لشرقالحديد لر بيئة الموارد البشرية لمناجم  يتغيالفصل الخامس: مجاالت    

 

162 
 

 :علحل اثايم ىذه تؤرر عامة وبصءة

 ؛اٞنؤسسة ىذه تادمها اث  اٞننتاات -

 ؛اثعمالء مع اثعالقات -

 ؛ت يفرىا اث  اٞننتاات -

 ؛اٞنيفردي  مع اثعالقات -

 ؛اثبشرية اٞنيفارد تسيًن ،ظاـ -

 ؛اإلدارة ،ظاـ -

 ؛عامة بصءة تاثسليفايا -
مناجم اٜنديد ثلشرؽ دل تظهر أي شعارات يف اٞنؤسسة تدؿ علحل وجيفد رااية ثة  بتغيًن اٞنؤسسة إذل 

اثشعارات اٞنعلاة يف اٞنؤسسة بايا ،ءسها ماعدا اثليفاة  أفجديدة  الهنا مازاثا يف بداية اثتغيًن  ايث يالاظ 
 اٞنةتيفبة عليها اسم اثشراة اٛنديدة  

 

 ؤسسةألخرى اليت تؤثر على ادلوارد البشرية ابدلالتغيريات ا :لثالثا ادلطلب
 

 م  اثتغيًنات اث  مسا األيراد واٟنامة واٞنؤررة يف أداء اٞنيفارد اثبشرية  تغًن ،ظاـ اثعمظ  األجيفر وتدريحل اثعاملٌن
 التغيري يف نظام العمل -1

منػػاجم وبتغيًن اٞنؤسسػػة إذل إف ،ظػاـ اثعمػػظ اٞن بػك بعػػد عمليػػة اٝنيفصصػة ٫نتلػػت عنػػو اثنظػاـ اٞن بػػك مػػ  قبلػو        
 وذث  امايلي:اٜنديد ثلشرؽ باحل اثنظاـ اٞنعتمد بعد اٝنيفصصة  

 :أصبح ي بك ،ظاـ اثعمظ اثتارل:)رجوع ادلؤسسة عامة(مناجم احلديد للشرقو  بعد عملية اخلوصصة -1-2

يتم ييو اثعمظ دوف ا،ا اع ثيال هنارا خالؿ األسػبيفع  بيمػا يف ذثػ  أايـ اثعمػظ : 2×12أو  3×8النظام ادلتواصل -
اٞندييفعة األجر وأايـ اثرااة األسبيفعية  ويتم تاسيم اظ ييـف عمظ إذل رالرة وردايت اظ واادة بقما،ية سػاعات 

مرار سػػًن آثػػة اإل،تػػاج خػػالؿ اثيػػيـف أباملػػو دوف أو وردايت اػػظ وااػػدة  رنػػ  عشػػر سػػاعة  وب رياػػة تسػػمح اسػػت
 ا،ا اع؛

  ايػث ياسػم اثعمػاؿ ويػك ىػذا اثنظػاـ إذل 2×8 واثػذي يسػمحل اثنظػاـ اثنصػت متيفاصػظ يف  8×2النظام التناويب  -
ييفجٌن  اثءيفج األوؿ يايـف  ثعمظ صػبااا  واثءػيفج اثقػاين ياػيـف  ثعمػظ بعػد اثػزواؿ  امػا ا،ػو يتضػم  اثعمػظ دوف 

 أايـ ثلماميفعة معينة  ورالرة أايـ ثلماميفعة أخرى؛ 3ث  م  خالؿ تناوب اثعمظ  مقال تيفقت  وذ

 قبل عملية اخلوصصة -2-3-2

 قبظ عملية اٝنيفصصة ااف ي بك أ،ظمة اثعمظ اثتاثية:
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  8×2اثنظاـ اثنصت اٞنتيفاصظ  يتم اثعمظ ييو بنءس :3×8اثنظاـ اثنصت متيفاصظ  -

 التغيري يف التعويضات  -2-2

اثتعيفيضػات اػظ مػا يػػديع ثلعامػظ إمػا ،اػدا أو اػػظ مػا ياػدـ ثػو مػػ  اػيفايز ماديػة أو معنيفيػة  واػػذث  تشػمظ  
تشمظ اظ ما ٪نيط  ثعامظ م  وسائظ األماف م  ايفادث اثعمظ؛ وبعد خيفصصة اٞنؤسسة ىنػاؾ تغيػًنات يف ،ظػاـ 

وإرنػاء اثعمػظ  إضػاية إذل وجػػيفد اٜنػيفايز سػيفاء ماديػة و اٞنعنيفيػة  امػا أف ىنػاؾ وسػائظ أمػػاف جديػدة داخػظ اٞنةتبػات 
يريػػك طػػيب جديػػد متخصػػص ثء ػػص اثعػػاملٌن  إضػػاية إذل مػػا سػػبك يػػاف ااػػم اثعػػالوات اثػػ  من ػػا ثلعمػػاؿ بعػػد 

 وذثػػ  18%عمليػة اٝنيفصصػة  وخاصػة ثإلداريػػٌن ارتءعا؛امػا أف األجػر اثصػايف ثلعمػػاؿ اٞنػدييفع ثلعامػظ زاد بنسػبة
  ويعتػػرب األجػػر أىػػم اثتعيفيضػػات يف اٞنؤسسػػة  ايػػث يػػتم ٓنديػػده مػػ  خػػالؿ اثايػػاـ 2006-2002خػػالؿ اثءػػرتة مػػابٌن

 َنلسة وعلحل أساس طرياة اثتنايط اث  تراعي اام اإل،تاج خالؿ يرتة زمنية معينة  اما أف األجيفر اثااعدية 

ؿ  ثة  بعد رجيفع اٞنؤسسة إذل مؤسسة وطنيػة باػا األجػيفر اثبتػة  وذثػ  بسػبحل ا٦نءػاض أسػعار اثبػرتو  
وىػػذا صػػاابو اثعديػػد مػػ  اإلضػػرا ت ثلعمػػاؿ  وأيضػػا بسػػبحل ماخلءػػو اثشػػري  اٟننػػدي مػػ  ضػػعت ثلمػػيفارد اٞناثيػػة يف 

 اٞنؤسسة 
إعادة أتىيل ادلورد البشري-2-3  

٬نس اٞنيفرد اثبشري تغيًنات عديدة  أما علحل اٛنا،حل اثةمػي أو اٛنا،ػحل اثنػيفعي  يمػ  اثتغيػًنات اثةميػة اثػ   
ٔنءػيض عػدد اثعمػاؿ مػقال  أمػا اثتغيػًنات اثػ  ٕنػس اٛنا،ػحل اثسػليفاي واثػ  تػؤرر علػحل أداء اٞنػيفرد  ٕنس اٞنيفرد اثبشري

بعػػد خيفصصػػة مػػنام اثػػيف،زة أف اثايػػادة اٛنديػػدة اىتمػػا اىتمامػػا ابػػًنا بتػػدريحل  ظاثبشػػري مػػقال اثتػػدريحل  ومػػا يالاػػ
ٓنسػػٌن مهػػار م ومػػ  مث تاليػػظ وقػػا  اٞنػػيفرد اثبشػػري يف اٞنػػنام  وخاصػػة عمػػاؿ اثصػػيا،ة واثناػػظ واألمػػ   وىػػذا  ػػدؼ

اثصيا،ة ؤنءيض ايفادث اثعمظ  ويتم اثتدريحل يف اٞندرج ع  طريػك إثاػاء ١ناضػرات  ثنسػبة ثإلداريػٌن  أمػا  ثنسػبة 
أشػػػهر  ويةػػػيفف 6ثعمػػػاؿ اثناػػػظ واثصػػػيا،ة ييػػػتم تػػػدريبهم يف مةػػػاف اثعمػػػظ  ايػػػث يػػػتم اثتػػػدريحل خػػػالؿ يػػػرتة قػػػدرىا 

امػػا أف إطػػارات اٞنؤسسػػة   تعلػػيمهم اثلغػػة اال٤نليزيػػة  وذثػػ  مػػ  أجػػظ اثتيفاصػػظ بػػٌن   اثتػػدريحل إجبػػاري ال اختيػػاري 
أما بعػػد رجػػيفع اٞنػػنام ثلدوثػػة اؿ؛ اثايػػادة اثعامػػة ثلمؤسسػػة اٞنتمقلػػة يف اثشػػري  اٟننػػدي وإطػػارات مؤسسػػة أرسػػليفرمي

 اٞنشػػػااظ اٞنناػػػرة عػػػ  اثتغيػػػًن يػػػإف دل تاػػػيـف اٞنؤسسػػػة  ثتػػػدريحل ،ظػػػرا الف اثتغيػػػًن مػػػازاؿ يف بدايتػػػو واٞنؤسسػػػة تعػػػاجل يف
 اٛنديد؛

 التغيري التكنولوجي يف ادلؤسسة -2-4

إف اثشري  اٟنندي بعد خيفصصة اٞننام قاـ  ثرتايز علحل مراحل اٜناار بعنابة أل،و ىديو اثرئيسي ىيف إ،تاج  
اٜنديد ال استخراجو  و ثتارل قاـ  ستغالؿ اثتاهيزات واآلالت أقصحل استغالؿ  ثذث  دل يعمظ علحل إدخاؿ 

اثةراء م  عند اثدوثة   وىذا ٣نا أدى  اآلالت جديدة  وىذا رغم  اال٦نءاض يف عدد اثعماؿ  ايث قاـ بعملية
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إذل اىرتاء اآلالت واثتاهيزات  ٣نا أدى ا٦نءاض اإل،تاج  وبعمظ ىذه اثايادة علحل أيراغ خزينة اٞنؤسسة  قاما 
اٞنؤسسة ب لحل قرض م  اثبن  بعد رجيفعها ثلدوثة  ايث   ْنديد اثعتاد ٣نا وير رااة أيضظ ثلعماؿ  وبزايدة 

 2028وبداية 2027نام م  طرؼ مراحل اٜناار زاد اإل،تاج يفاث لحل علحل اديد اٞن
 

 عملية ختفيض العمالخالل ادلبحث الثالث: التغيريات يف ادلوارد البشرية من 
ادرا تغيػًنات تنظيميػة عديػدة علػحل مسػتيفى اٞنؤسسػة ايػث ٕنػا ىػذه اثتغيػًنات بصػءة تدر٩نيػة اػىت ال 

يػتم ٔنءػيض اثتةػاثيت وريػع اإل،تاجيػة مػ  جهػة اث،يػة  وثعػظ تءشظ عملية اٝنيفصصػة يف اػد ذا ػا مػ  جهػة  واػىت 
م  أىم ىذه اثتغيًنات ىيف ا٦نءاض عدد اثعماؿ بسبحل قياـ اثايادة اٛنديدة ثلمؤسسة إسرتاتياية ٔنءػيض ّنختلػت 

يرتتػػحل عػػ  ٔنءػػيض اثعماثػػة اثعديػػد مػػ  اٞنشػػااظ اثتنظيميػػة  و  أسػػاثيبها  وسػػبحل ذثػػ  ىػػيف تضػػخم اٛنهػػاز اإلداري 
  وجػيفد عػػدد اقػظ مػػ  األيػػراد  ٓنمػظ اثعامػػظ عػحلء أاػػرب يف اثعمػػظ  إضػاية إذل ذثػػ  تنشػأ مااومػػة شػػديدة يينػتج عػػ

مػػ  األيػػراد انتياػػة ثريضػػهم ٟنػػذه اثتغيػػًنات اثناْنػػة عػػ  ٔنءػػيض اثعماثػػة  امػػا تػػزداد اثصػػراعات اثتنظيميػػة  اػػظ ىػػذه 
ٔنيفيػػو مػػ  تسػػر٪نو ابػػاقي اثعمػػاؿ  ٣نػػا اٞنشػػااظ وأخػػرى تػػؤدي إذل عػػدـ وجػػيفد األمػػاف اثػػيفظيءي ثػػدى اثعامػػظ بسػػبحل 

إذا دل يػػتم إدارة  يػػؤدي إذل ا٦نءػػاض معنػػيفاي م  ومػػ  مث عػػدـ والئهػػم ثلمؤسسػػة  وىػػذا مػػا سػػِيؤدي إذل تػػدين أداءىػػم
 اثتغيًن اثناتج 

 ادلطلب األول: تطور عدد العمال ابدلؤسسة
 : ورجيفع اٞنؤسسة عامة  ؤسسة وذث  بعد عملية اٝنيفصصةاٞنيشًن اٛندوؿ اٞنيفارل إذل ا٦نءاض عدد اثعماؿ يف  

 نجم الونزةيف ظل التغري احلاصل مبيبني اخنفاض عدد العمال  -14 -اجلدول رقم 

ابدلؤسسة : سجالت مصلحة ادلوارد البشريةاٞنصدر  

ل الونزةطاارسلورمي   

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 562 577 607 651 518 555 586 771 768 797 836 911 993 1029 عددالعمال

 45.32 43.92 36.73 50.6 49.6 46.06 40.0 0 25 3 25 54 22 7 18 46 11 49 3 - %التغيري 

 مناجم الشرق للحديد 

 2017 2016 السنة

 474 529 عدد العمال

 53.9 48.59 %التغيري
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 اٜناصظ يف عدد اثعماؿ بعد يف ظظ اثتغًن اٜناصظ ّننام اثيف،زةواثشةظ اثتارل يبٌن اثتخءيض 

 نجم الونزةيف ظل التغري احلاصل مباخنفاض عدد العمال -22-الشكل رقم 

 
 اٞنصدر:   اعداده م  خالؿ اٛندوؿ اثسابك

  ا٦نءاض عدد اثعماؿ بعد اثتغيًن اٜناصظ يف منام اثيف،زة  ايث يالاظ أعاله واثشةظ يبٌن اٛندوؿ
سنة   وذث  بسبحل اثتضخم يف اثعماثة اث  اا،ا  16وىذا خالؿ  %72 50ا٦نءاض عدد اثعماؿ بنسبة 

واث  ٓنملها اثةقًن م  اثتةاثيت  اما أف استا ا ا ثو أىداؼ اجتماعية  تستا بها اٞنؤسسة اثعميفمية اثساباة 
وسياسية أاقر منها اقتصادية  وثاد   اثتخءيض  ستخداـ اثعديد م  األساثيحل واالسرتاتيايات منها: ْنميد اثتيفظيت  تسريح 

اثناظ إذل أقساـ أخرى  أواثعمظ يف وظيءة أخرى خارج اٞنؤسسة  ويتم اثعماؿ بت بيك إسرتاتياية اثتااعد اٞنبةر واثس  اثاا،يفين 
بصيفرة ييفرية ثلتخلص م  اثعماثة اثزائدة  م  أجظ ٔنءيض اثتةاثيت يف األجظ اثاصًن  اإلسرتاتياية  تنءيذ ىذه

وثة  م  اارب مساوئ ىذه اإلسرتاتيايات عدـ معرية ،يفع اثعماثة اث  سيتم االستغناء عنها واٞنهارات اث  قد 
  أصعحل األميفر اث  إف ٓنديد م  سيباحل  وم  سيخرج م  اثعماؿ يف اٞنؤسسة  يعد ماما   تءادىا اٞنؤسسة؛

اثتأرًنات اال٩نابية واثسلبية علحل إ،تاجية  ثديو اثعديد م تيفاجهها عمليات إعادة اٟنيةلة واٝنيفصصة  ايث 
اثعماؿ  وبعد رجيفع اٞنؤسسة إذل اٜنةيفمة استمر ا٦نءاض اثعماؿ وذث  بسبحل إااثة معظم اثعاملٌن واٞنؤسسة 
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 العمالة ادلطلب الثاين: أىم أساليب ختفيض
 وييما يلي شرح ألىم االسرتاتيايات اث     ا ٔنءيض اثعماثة:

 برامج التقاعد -1
   ت بيك برامج اثتااعد اثتاثية ثتخءيض عدد اثعماؿ يف اٞنؤسسة:

 )التقاعد ادلبكر (برامج التقاعد االختياري 1-1-
قاما اٞنؤسسة بتشايع اثعاملٌن اثذي  ٬نقلػيفف تةلءػة علػحل اٞنؤسسػة  مػ  خػالؿ اػقهم  تػرؾ اثعمػظ مػع ديػع        

تعيفيضػػات شخصػػية ٟنػػم  ومػػ  اثتشػػايعات اٞنمنيفاػػة مػػ  طػػرؼ  اٞنؤسسػػة ثلعامػػظ  الختيػػار اثتااعػػد اٞنبةػػر مػػن هم 
اثصػػػػادر يف  23/97مػػػػ  خػػػػالؿ األمػػػػر  اٞنؤسسػػػػة دج  ثلعامػػػػظ اثيفااػػػػد  ويػػػػتم ت بيػػػػك ىػػػػذا األسػػػػليفب يف  600.000

 اثتاثيتٌن :  قا،يفف اثعمظ  ايث يتضم  ىذا اثاا،يفف منح اثتااعد اٞنبةر يف اٜناثتٌنم   03/05/2997
 سنة أقدمية؛ 20سنة مع شرط  50اثعماؿ اثذي  بلغ أعمارىم  -

   سنة خربة وأقدمية دوف شرط اثس  32اثعماؿ اثذي  ثديهم  -
 ذث :واٛندوؿ اثتارل يبٌن 

 يبني اخنفاض عدد العمال يف ظل التغري احلاصل مبنجم الونزة من خالل برامج التقاعد االختياري -15 -اجلدول رقم 

 اثسنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 عدد اثعماؿ 7 14 9 20 13 6 4 4 2
 اثسنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 عدد اثعماؿ 3 1 2 0 2 4 1 00 

 مصلحة ادلستخدمنيسجالت ادلصدر: 
  )السن القانوين   ( برانمج التقاعد العادي -1-2

 مس  ىذا األسليفب اثعديد م  اثعماؿ وذث  اما يلي : 
 سنة؛ 60 ثنسبة ثلذايفر اثذي  بلغيفا اثس  اثاا،يفين  -
 سنة  55 ثنسبة ثإلانث اثذي  بلغيفا اثس  اثاا،يفين  -

 يبني اخنفاض عدد العمال يف ظل التغري احلاصل مبنجم الونزة من خالل السن القانوين -16 - اجلدول رقم

 اثسنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 عدد اثعماؿ 15 21 61 49 25 20 16 146 30

 اثسنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
اثعماؿعدد  20 32 18 40 40 41 58 54   

مصل ة اٞنستخدمٌن اٞنصدر: ساالت  
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 االستغناء عن العمالة ادلؤقتة وذوي العقود-2

،ظرا ٞنا يتميز بو احمليط م  تغيًن  ٛنأت اثعديد م  اٞنؤسسات م  بينها مناجم اثػيف،زة إذل اسػتخداـ ،ػيفعٌن مػ       
اثذي  ٬نتلةيفف وظائت دائمة يف اٞنؤسسػة  أمػا اثعماثة  يشمظ اثنيفع األوؿ ما يسمحل  ثعماثة اثرئيسية  وىم اثعماؿ 

اثنػػيفع اثقػػاين ييشػػمظ اثعماثػػة اٞنؤقتػػة وذوي اثعاػػيفد  واثػػذي  يايفمػػيفف أبداء مهػػاـ ١نػػددة  واثػػ  تت لػػحل عػػادة مهػػارات 
خاصة اما يتم اٜنصيفؿ عليهم يف األوقات اث  تعاين ييها اٞنؤسسػة مػ  ا٥نرايػات أو ضػغيفط  ويػتم االسػتغناء عػنهم 

اء اٞنهمة اث    استئاارىم م  اجلها  ياثعماثة اٞنؤقتة ىي تل  اثعماثة اث  يػتم اسػتا ا ا يف يػرتات زايدة بعد ا،ته
اإل،تاج أو اٞنيفاسػم  امػا يػتم اسػتخدامها إلاالٟنػا ١نػظ بعػض عناصػر اثعمػظ اثدائمػة اثػ  تاتضػي اثظػروؼ ابتعػادىم 

يهػػػػي تشػػػػمظ يئػػػػات معينػػػػة يػػػػتم اسػػػػتئاارىم يف أوقػػػػات  عػػػػ  اثعمػػػػظ ثءػػػػرتات طيفيلػػػػة ،سػػػػبيا  أمػػػػا اثعاملػػػػة اثتعاقديػػػػة
اثتخلػػي عػػ  اثعماثػػة اٞنؤقتػػة واثتعاقديػػة ّناػػرد ا،تهػػاء اٝندمػػة أو اثعاػػد  وٕنقػػظ  ظومشػػروعات ١نػػددة  ثػػذث  مػػ  اثسػػه

 6اثعماثة ذات اثعايفد واثعماثة اٞنؤقتة ٠نميفعة اٞنيفارد اثبشرية اٞنتخصصة  واث  تسػتا بها اٞنؤسسػة ثءػرتة تاػدر مػابٌن
ةقت ألداء بعػض اٞنهػاـ اثػ  ال أشهر إذل عامٌن  اما أف اثايادة اٛنديدة ثلمؤسسة تستخدـ ىذه اثعماثة بشةظ م

تت لػػحل وقػػا ابػػًن  ومػػ  مث تسػػر٪نهم عنػػد هنايػػة مػػدة اثعاػػد واٝندمػػة  واٛنػػدوؿ اثتػػارل يبػػٌن ٔنءػػيض ىػػذا اثنػػيفع مػػ  
 اثعماثة يف اٞنؤسسة:

 يبني ختفيض العمالة من خالل التخلي عن العمالة ادلؤقتة وذوي العقود - 17-اجلدول رقم 

 اجملميفع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2002 اثسنيفات

 46 02 05 02 07 05 09 27 عدد اثعماؿ اٞنؤقتٌن وذي اثعايفد اٞنخءضٌن

 مصلحة ادلستخدمنيادلصدر: 

عامػػػظ عنػػػد  46يبػػػٌن اٛنػػػدوؿ أعػػػاله  عػػػدد اثعمػػػاؿ اٞنػػػؤقتٌن وذوي اثعاػػػيفد اثتخلػػػي عػػػنهم واثبػػػاثغ عػػػددىم 
مػػػ  عػػػدد اثعمػػػاؿ  242خيفصصػػػة اٞنؤسسػػػة  وىػػػذا اثعػػػدد ابػػػًن ماار،ػػػة بعػػػدد اثعمػػػاؿ اٞنػػػؤقتٌن اثػػػذي  يبلػػػغ عػػػددىم 

 ؛2002اإلٗنارل يف 
الفقدان الطبيعي -3  

يرجع أيضا ٔنءيض عدد اثعماؿ إذل ياداف اٞنؤسسة ثبعض عماٟنا  بسبحل اثءاداف اث بيعي؛ واٞنتمقظ يف اٞنيفت     
ي اال٦نءاض اثتلاائي ثلعاملٌن ،تياة ظروؼ طبيعية غًن مص نعة  و٣نا ال ش  ييو أف عدـ استبداؿ واالستااثة؛ أ

ملٌن  ٞنؤسسة  ايث ااثعماثة اث  ترتؾ اثعمظ  ٞنؤسسة بعماثة أخرى يؤدي إذل ،تياة مؤداىا ٔنءيض عدد اثع
 واٛندوؿ يبٌن ذث :  2027-2002عامظ خالؿ اثءرتة مابٌن 24بلغ عدد اثعماؿ اٞنتيفيٌن  
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 من العمال يف ادلنجم يف ظل التغري احلاصل لوفياتايبني عدد  -18-اجلدول رقم

  ارسلورميتال الونزة

 اثسنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 عدد اثيفييات 01 04 02 00 00 05 02 01 01 02 03 01 01 00

احلديد مناجم  
 للشرق

 

 اثسنة 2016 2017 
 عدد اثيفييات 00 01

 مصلحة ادلستخدمنيادلصدر: 

خالؿ  يفاوييفضح اٛندوؿ اٞنيفارل عدد اثعماؿ اثذي  استااثعامظ  26يفا عددىم ااف عدد اثعماؿ اثذي  استااثأما
 :2027-2002اثءرتة اٞنتمددة بٌن 

 يف ظل التغري احلاصليبني عدد العمال الذين استقالوا  -19  -اجلدول رقم

 اثسنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
اعدد العمال الذين استقالو 01 02 03 01 - 1 2 -  

 اثسنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
اعدد العمال الذين استقالو 3 03 01 03 2 03 01 00  

مصلحة ادلستخدمنيادلصدر:   

٬نقظ اٛندوؿ اثسابك عدد اثعماؿ اثذي  قاميفا بتادًن استااثتهم بعد عملية اٝنيفصصػة  واثػذي يبلػغ عػددىم 
عػد رجػػيفع اٞنؤسسػػة ب2026يف  أمػػا عمػاؿ ايػػث ٬نقلػيفف أغلبيػػتهم اٞنسػػتيفايت اإلداريػة  وىػػذا بسػبحل زايدة اٞنشػػااظ23

اء  ذث  أف االسػتااثة تعػد مؤشػرا علػحل سػليفؾ وطنية عددىم ااف عامال واادا  وم  اٞنهم أف ،ربط ىذا األمر  ألد
 ىناؾ تسرب وظيءي  وىدا إذا دؿ يدؿ علحل وجيفد تغيًنات بيئية غًن مرضية  أيعدـ اثرضاء  

 ختفيض نسبة التوظيف -4
 عتبار أف االستا اب يف  اثتغيًن ٬نقظ اٛندوؿ اثتارل عدد اثعماؿ اثذي    استا ا م  بعد عملية 

 عماؿ اثذي    تيفظيءهم قبظ عملية اٝنيفصصة:٬نقظ عدد اث 2002عاـ
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 يف ظل التغري احلاصلميثل توظيف ادلؤسسة للعمال  - 22-اجلدول رقم

  ارسلورميتال الونزة

 اثسنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 اثتيفظيت 15 02 07 03 01 18 18 03 10 02 05 17 33

احلديد للشرقمناجم     

 اثسنة 2016 2017 2018
 اثتيفظيت 29 00 130

مصلحة ادلستخدمنيادلصدر:   

م  خالؿ اٛندوؿ أعاله يالاظ ا٦نءاض استا اب اٞنيفارد اثبشرية بعد اٝنيفصصة  وىذا رغم اال٦نءاض  
اثعماؿ م  أجظ زايدة اما بعد رجيفع اٞنؤسسة إذل اثدوثة زاد استا اب عدد ابًن م    عدد اثعماؿ اثةبًن يف

 اإل،تاج  وبسبحل زايدة اث لحل م  طرؼ مراحل اٜناار  واذث  معظم اثعماؿ اثساباٌن سي اثيفف إذل اثتااعد 
 حتويل إىل مؤسسات أخرى -5

عماؿ بعد خيفصصة اٞنؤسسة م   22  تبديظ   ٔنءيض اثعماثة يف م  خالؿ ،الهم اذل مؤسسات أخرى  يعلحل سبيظ اٞنقاؿ 
  -بيفخضرة -مي اؿ  ر إذل أرسليف  -اثيف،زة–مي اؿ ريف مؤسسة أرسل

 يف ظل التغري احلاصل إىل مؤسسات أخرى ميثل حتويل للعمال - 21-اجلدول رقم

 اثسنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 ٓنيفيظ 00 00 00 00 03 03 00 00 02 03 01 01 00 00 00 00

مصلحة ادلستخدمنيادلصدر:   

 نقل العمال من مستوى وظيفي إىل أخر)إعادة ىيكلة ادلوارد البشرية(-6

بتغيػػًن  –اثػػيف،زة  –اؿ ػػمي مؤسسػػة ارسػػليف بػػو قامػػا  مػػا إعػػادة ىيةلػػة اٞنػػيفارد اثبشػػريةمػػ  األمقلػػة اثػػ  تبػػٌن  
  واثغرض مػ  ذثػ  ىػيف ٔنءػيض عػدد اثعمػاؿ يف اٞنسػتيفى اثتنظيمػي اثػذي ال 2008اٟنيةظ اثتنظيمي مع بداية سنة 

عامػػظ مػػ  اٞنصػػاحل اإلداريػػة وقسػػم اثصػػيا،ة إذل قسػػم اإل،تػػاج    52٪نتػػاج إذل عػػدد ابػػًن مػػ  اثعمػػاؿ  ايػػث   ٓنيفيػػظ 
اػػد بػػدأت   وث2008عامػظ مػػ  قسػػم اٞنصػاحل اإلداريػػة إذل اثصػػيا،ة  وىػذا إذل يف شػػهر مػػارس عػاـ  29امػا   ٓنيفيػػظ 

؛ واثشػػةظ 2008جػػا،ءي  ايػػث ٬نقػػظ اثشػػةظ اثتػػارل اثتغيػػًن يف قسػػم اإل،تػػاج يف 2008ىػػذه اثت ػػيفيالت منػػذ جػػا،ءي
 اثتارل يبٌن ،اظ بعض عماؿ اثصيا،ة وعماؿ م   قسم اإلدارة وخاصة األم  إذل قسم اإل،تاج 
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 نقل بعض عمال الصيانة وعمال من  قسم اإلدارة -21-الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .1ادللحق رقم  ىادلصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد عل

 يالاظ م  خالؿ اثشةظ ا،و   ،اظ عماؿ مصل ة اٞنعاٛنة اٞنيةا،يةية اثذي  اا،يفا  بعٌن إذل قسم اثصيا،ة إذل 
عامظ  اما   ،اظ مصل ة اٛنييفثيفجيا م  قسم اثدراسات واثت يفير إذل  42قسم اإل،تاج واثذي يادر عددىم ب 

عامظ  وىذا راجع إذل اال٦نءاض اٟنائظ يف عدد عماؿ اإل،تاج اثذي  استءادوا م   30قسم اإل،تاج اثذي يضم 
 اثتااعد اٞنبةر واثاا،يفين  اما أف األقساـ اإلدارية ييها يائض عماثة؛

 احلاصلطرد العمال يف ظل التغري -7
ٔنءيض اثعماثة م  طرؼ اٞنؤسسة  ااثاياـ بتاميد األجر  ايث يتم  سا٨نا يفىناؾ أساثيحل أخرى ردعية 

ذث  عندما يايـف اثعامظ أبخ اء يف عملو وخاصة عماؿ اثصيا،ة واثناظ  وذث  ثسبحل ا،و عند تع ظ أي شاانة 

سم 
ق

ـاج
نتــــــــ

اإل
 

عـــــــــــ    المصلحة 
 العمال

 08 عمال اإلنتاج 

 44 شاقورة الجنوبية 

 34 شاقورة الشمالية 

 28 التفجير 

 36 نقل الموا  المنجمية

 22 المنشآت القاع ية 

 

 

 

 

 

 

 

عـــــــــــــ    المصلحة
 العمال

 08 عمال اإلنتاج

 44 شاقورة الجنوبية

 34 شاقورة الشمالية

 28 التفجير

 36 نقل الموا  المنجمية

 22 المنشأة القاع ية

مصــــــــــلحة المعالجــــــــــة 
 الميكانيكية

 

42 

 30 مصلحة الجيولوجيا

 قسم الصيانة

                             
  

 األقسام اإلدارية األخرى
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نابة   و ثتارل يأف ىناؾ تةلءة ال أو أتخرىا سيفؼ يؤدي إذل ا٦نءاض امية اٜنديد اث  يستلمها مراحل ع
 واٛندوؿ اثتارل يبٌن ذث :    ثذث    اثاياـ ب رد بعض اثعاملٌن   يت ملها اٞننتج بظ يت ملها اثعامظ يف اد ذاتو

عدد العمال الذين طردوا يف ظل التغري احلاصل- 22-اجلدول رقم  

  – الونزة -الطيأرسلورم
 اثسنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 طرد 01 04 02 01 01 05 03 01 01 01 00 01 00 01 00
مناجم الشرق  

 للحديد
 

 اثسنة 2016 2017
 طرد 00 00

مصلحة ادلستخدمنيادلصدر:   

 مبؤسسة البشرية ادلوارد ىيكلةالتغيري يف  :الثالث ادلطلب
 إضاية إدارية  أقساـ أربعة عربمناجم اثيف،زة  مؤسسة يف2017خالؿ  474اثباثغ عددىا اثبشرية اٞنيفارد تتيفزع     

  وىذا اثتيفزيع شهد تغيًنا وايك اثتغيًنات اٜنادرة يف اٞنؤسسةػ ايث ااف عدد اثعماؿ ثلمؤسسة اثعامة اٞنديرية إذل
 اثيفظيءية درجة  اثعالقاتاإلشراؼ ، اؽ اٞنؤسسة  أقساـ تصميم إعادةاثتغيًن  مشظقد   و 2001ثسنة 1029
  ويتيفزع اثعماؿ ااثيا  اسحل مهامهم  اثارارات صنع يف اٞنرازية ودرجة  ٞنؤسسة اٞنختلءة اإلدارات بٌن اثتنسيك
 1امايلي:

 عامظ؛68اإلطارات:  -
 ؛ عامظ133  أعيفاف اثت ةم: -
  عامظ269 :عماؿ تنءيذ -

 وىيفالء اثعماؿ يتيفزعيفف علحل ٢نتلت األقساـ امايلي:
 عامظ  ؛ 155قسم اإل،تاج: -
 عامظ؛ 168قسم اثصيا،ة: -
 عامظ؛147االقساـ اإلدارية األخرى  -

 وييمايلي وظيءة اظ قسم: 
 اإلدارية ادلصاحل 1-

 :اثتاثية داريةاإل صاحلاٞن م  اثاسم ىذا ويتةيفف
 

                                                           
1

  20  ظر إ ى      ق رقم:
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 البشرية ادلوارد مصلحة 1-1
 م  يرع اظ أف اثعامة ايث األما،ة إذل  إلضاية يروع  أربعة م  وتتةيفف عامظ  اثبشرية اٞنيفارد مصل ة تضم
 .مسًنيو إذل  إلضاية مسؤوؿ علحل ٪نتيفي اثءروع ىذه
 ادلستخدمني تسيري فرع -
 عماؿ  مسًني   إطارات  اٞنستخدمٌن ااية ملءات علحل ٪نتيفي أل،و ثلمنام  اثءاري اثعميفد اثءرع ىذا يعترب
 يتم ذث  إذل خروجو إضاية إذل  ٞنؤسسة عملو بداية م  اثعامظ  ا ٬نر اث  اثتغًنات ااية علحل ٪نتيفي أ،و اما
 اثعاملٌن عدد مراقبة اثعايف ت  أدراج اثع ظ  سند تصميم عامظ  اظ ثدى اثغيا ت متابعة اثءرع ىذا خالؿ م 

 اثتأديحل؛ ٛننة علحل ٓنيفيلها يتم اث  اثاضااي ومتابعة وسنيفاي شهراي
 األجور مراقبة فرع -

 اٞناثية واثعالوات اثعامظ أجر ٓنديد خالثو م  يتم ماثيا ايث  ثعامظ خاص ماىيف بةظ اثءرع ىذا ٫نتص
 يايفميفف اثءرع ىذا عماؿ أف عامظ اما اظ ااثة اسحل األجيفر وترتيحل تصنيت ييو يتم أ،و ثو اما اٞنست اة
 اثنااط؛ ٗنع أسليفب خالؿ م  ثلعامظ  اثااعدي األجر ٓنديد خالثو م  يتم  جتماع
 التكوين فرع –
 يتم اما وظائءهم إ٤ناز وايءية اثعمظ  طرؽ وتعليمهم اثعاملٌن  ٔنص اث  اثتدريبات متابعة اثءرع ىذا يف يتم

 تدريبهم؛ ويرتات ثلعماؿ اثتدريبية االاتياجات ٓنديد ييو
 االجتماعية العالقات فرع -

 اثتااعد  بصندوؽ عالقتهم االجتماعي  اثصندوؽ مع عالقتهم ايث م  اثعاملٌن ّنتابعة اٞنصل ة ىذه تايـف
 اثعائلية؛ اٞننح تارير واذا اٞنهنية  واألمراض اثعمظ ايفادث تعيفيض

 احملاسبة مصلحة-1-2
 اٞنؤسسة  ا تايـف اث  تاديرات ٓنديد يتم اما ثلمؤسسة  اٞناثية اثيفضعية علحل اثتعرؼ اٞنصل ة ىذه خالؿ م  يتم

 اٞنيزا،يات إعداد يتم ذث  إذل إضاية واث يفيظ  واٞنتيفسط اثاصًن األجظ يف اٞناثية اإلمةا،يات ٓنديد مع الااا
 األخرى؛ ثألقساـ اٞناثية اإلمةا،يات وعرض ثلمؤسسة  يف واثتاديرية اثعامة

 التسيري مراقبة مصلحة-1-3
 اثناٗنة ثلمشااظ اٜنليفؿ واقرتاح بت ليظ اثاياـ اذا ثلمؤسسة و اثءعاثية مؤشرات مراقبة اٞنصل ة ىذه يف يتم

 ال؛ أـ بءعاثية استخدما اٞنؤسسة ميفارد اا،ا إذا مراقبة يتم اما واحملتملة
 ادلمتلكات ومحاية الصناعي مصلحةاألمن1-4

 اٛنغرايية اٞنن اة واذا ،اظ  وسائظ عتاد  اا،ا سيفاءا اٞنؤسسة ٣نتلةات اظ ٘ناية يف اٞنصل ة ىذه مهاـ تتمقظ
 واٞناثية؛ اٞنادية اٞنعنيفية  اٞنمتلةات اظ و٘ناية ثلمنام 
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 العامة الوسائل مصلحة-1-5
 اثةراسي  اث اوالت  اثيفسائظ ماىي وٓنديد اٞنؤسسة  ٕنلةها اث  اثيفسائظ اظ َنرد اٞنصل ة ىذه عماؿ يايـف

 اٞنؤسسة؛ يف وعامظ قسم اظ ٔنص قد اث  اثةمبييفتر
 التموين مصلحة-1-6
 اثظروؼ ٟنا و يئة اثعامة  اٞنغازة يف اٜنديد ف ـ اٝنامة اٞنادة م  اٞنخزوف اميات ٓنديد اٞنصل ة ىذه يف يتم

 ٜنءظها؛ اٞنناسبة
 اآليل اإلعالم مصلحة-1-7
 والما ودخيفٟنا األميفاؿ وخروج واإل،تاج اثعاملٌن  بةظ اٝناصة واٞنلءات اٞنعليفمات ٔنزي  اٞنصل ة ىذه يف يتم

  ٞنؤسسة؛ يتعلك
 اإلنتاج قسم -2
 

اٞنؤسسة بعد  يف ثلعماؿ اثةلي اجملميفع م % 70 32قدرىا ،سبة أي عامظ155ماياارب علحل اإل،تاج قسم ٪نتيفي
 م  اجملميفع اثةلي ثلعماؿ يف اٞنؤسسة % 31¸08عامظ  أي بنسبة قدرىا 234ما ياارب  ماااف ٪نتيفي علحل

 و٨نا:ويتيفزع ىؤالء اثعماؿ علحل يرعٌن   2007يف
 االستغالل مصلحة  -2-1

الم م  منام   5مادة اٜنديد اٝناـ واثشيفائحل م  اٞنناطك اث  تاع علحل طيفؿ  استخراجومهمة ىذا اثاسم ىيف 
اثذي  يايفميفف بتيفرل  الستعا،ة ّنصل ة اثتءاًن  ويتم ذث  يتم استخراج اٜنديد م  ىذه اٞنناطك  اثيف،زة ايث

ترصيت    ومهامهانشتت اثااعديةيضم مصل ة اٞن االستغالؿيإف قسم  ذث إضاية إذل  عمليات اثتءاًن 
و ثتارل تساعد ىذه اٞنصل ة يف عمليات وترميمها ثيفسائظ اثناظ اٞننامية   اٜنديديةاثسة  و يئة اث رقات 

 ؛بصءة سريعة اثناظ
 الناقل  الشريط -2-2
اثناظ  اث  تناظ اٜنديد اٝناـ م  أعارل اٛنباؿ إذل اثسة  اٜنديدية   آلالتيف ىذا اثءرع اٞنعاٛنة اٞنيةا،يةية  يتم

 ؛بعد تعبئتها بت ري  ىذه اآلالت آثيا ايث يايـف اثعماؿ
 

 الصيانةقسم  -3
 أي عامظ168عددىم يبلغث ؤسسة علحل أارب عدد م  اثعاملٌن  اثعاملٌن اياٞنيضم قسم اثصيا،ة يف 

م  عدد  % 40¸22عامظ أي ما ياارب  302يبلغ عددىم  ااف  ايث  اثعماؿ عدد م  % 44 35ماياارب
 و٨نا: اثعماؿ ويتةيفف قسم اثصيا،ة م  يرعٌن
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 اإلمداد  مصلحة-3-1
اثغيار  واذا اإلطارات واحملراات ثةاية وسائظ اثناظ اٞننامية  ق عدراسة اثةميات اثيفاجحل ٔنزينها م   اييه يتم

 وآلثيات احملار؛ وثلشريط اثناقظ
 الصيانة مصلحة-3-0

 : يتةيفف ىذا اثاسم م  اثءروع اثتاثية
شاانات ،اظ اٞنيفاد اٞننامية وآثيات اثتعبئة ايث يايـف  صيا،ةآثيات احملار: يتم يف ىذه اٞنصل ة  يا،ةص -3-0-1

 ؛ ذه اٞنهمة 
اثتنايحل  ويايـف  وآالت راثبلدوز آثيات اثتعبئة م  ،يفع  صيا،ةيتم يف ىذه اثيفرشة  :اثيفرشة اٝنارجية مصل ة -3-0-0

 ؛اٞنهمة   ذه
 ؛واثشاانات اثعادية ويضم اثسياراتصيا،ة اثعتاد اٝنءيت: واثذي يشمظ صيا،ة  مصل ة-3-0-3
 ؛تصليح األع اب اثةهر ئية يف اٞننام علحلمسئيفؿ   وىي :اثةهر ء مصل ة -3-0-4
 الدراسات والتطوير قسم-4

 اٞنناطك ثنسبة ثلمنام أل،و ٬نقظ ،ا ة بداية اإل،تاج  ايث يتم م  خالثو ٓنديد ؤن يط  مهمىذا اثاسم  يعترب
أ،و يتم ٓنديد مناطك وضع قنابظ  امااث  يتيفاجد ييها اٜنديد اٝناـ  واذا يتم رسم اٝنرائط اٛنييفثيفجية ثلمنام   

 دارية وىم :مصاحل إ 4ىذا اثاسم ميفزعٌن علحل  عماؿو اثتءاًن اىت ال تاع أضرارا أخرى 
 اٛنييفثيفجيا؛ مصل ة -
 اٟنندسة؛ مصل ة -
 اثنيفعية؛ مصل ة -

  اثدراسات اٞننامية مةتحل -
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 خالصة الفصل
اثقاايية واالجتماعية اث  مرت  ا اٛنزائر شةلا ضغيفطا ابًنة علحل   اثسياسية  االقتصاديةاثظروؼ  إف

وسبحل ىذا اثءشظ   شالااثيفاقع أف معظمها ااف ي اأرباٞنؤسسات االقتصادية ثتبين ٧ناذج تسيًن جديدة  ايث 
 اٞنؤسسات أداة اجتماعية وسياسية غًن اقتصادية  واذث  أف اثنماذج ذهى عديدة: منها أف أسباب إرليرجع 

  وثيف تيفيرت ٩ند ،ءسو يعمظ إ،تاجيةاثتسًنية اٛنديدة يف أغلبها تءتاد ثلعنصر اثبشري اثذي ٬نتل  رااية  وذىنية 
اٞنخلءات  إذل إضاية إ،تاجيةعائلي مبين ع  اٞنصاحل اثشخصية  أاقر منها اثجتماعي و االتةايظ بيئة ييها اث يف

 ىذه األسباب ديعا اثدوثة إذل اال،تااؿ إذل سياسة اثسيفؽ اٜنر اثذي يرض اثسلبية اثتسيًنية ثت بيك االشرتااية
-علحل اثدوثة تبين ٧ناذج تسيًنية جديدة ثلمؤسسات اثعامة م  أ٨نها اٝنيفصصة اث  مسا مؤسسة ارسليفر مي اؿ

ا  هداثتغًنات اث  شزايدة ع  ذث  و   اث  يرضا عليها تغيًنات جذرية خاصة علحل اثعنصر اثبشري -اثيف،زة
وتزام  ذث  مع اثتغيًنات اثسياسية يف اثبلداف اجملاورة ٣نا زاد م   اث  شهدت ا٦نءاضا ابًنا  اثبرتوؿأسعار 

أشةاؿ اٞنااومة اث  ظهرت علحل إررىا اضر ت ع  اثعمظ  اث  يرضا علحل ىذه اٞنؤسسة رجيفع ملةيتها 
ٔنتلت ع  اثبيئة اثساباة ذل خلك بيئة عمظ جديدة  ثةامظ ثلدوثة  اظ ىذه اثتغًنات اٝنارجية واثداخلية أدت إ

ايث ٟنا اثتأرًن علحل سليفؾ اٞنيفارد اثبشرية وم  مث أداءىم     بعاد: اجتماعية  اقتصادية  ،ءسية  مادية أيف عدة 
ؿ   ٔنءيض اثعماثة م  خالؿ االعتماد علحل برامج اثتااعد اٞنبةر واثاا،يفين  وإعادة ىيةلة اٞنيفارد اثبشرية م  خال

،اظ بعض اٞنهاـ إذل أقساـ أخرى  إضاية إذل ذث    ٔنءيض معدؿ االستا اب ماار،ة ّناسبك  وإاالؿ مةاف 
جظ ريع مستيفايت األداء  ٞنؤسسة  أاثعماؿ اٞنخءضٌن عماؿ مؤقتٌن ّنارد إهناء عملهم يسرايفف  وىذا م  

م  ذي قبظ  إضاية  ٩نعلو يبذؿ جهدا أاربإضاية إذل ذث  يإ،و   زايدة ساعات عمظ اثعامظ  ٞنؤسسة  وىذا ما
إذل ذث  وجيفد تغيًنات أخرى يف بيئة اثعمظ ااثتغيًن يف اثايادة واثتعيفيضات وبرامج تدريحل  اآلالت  اٟنيةظ 

  اإلجراءات ياثتنظيم
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 متهيد:
جانب كمي يتعلق دبردودية العامل من الناحية  .يشمل مفهوم أداء ادلوارد البشرية جانبُت لألداء العمل

الكمية والنوعية، وجانب سلوكي يتعلق بكافة التصرفات اليت يقوم هبا العامل أثناء عملو، وىذه اجلوانب تتأثر أتثَتا  
، لذا كان لزاما مراعاة اجلانب مواردىا البشرية ما سيؤثر على أداءوأىدافها وىذا ادلؤسسة َت بيئة عمل يغكبَتا بت

عتماد على بعض الكمي والسلوكي من أجل معرفة أثر ىذه التغَتات التنظيمية على أداء العاملُت، من خالل اإل
التغَتات  والقيام بتوزيع  استثماره على عينة من ادلؤسسة توضح سلتلف .ادلؤشرات الكمية كاإلنتاجية ىذا من جهة

مت ذلك وفق البعد الزمٍت للتغيَت احلادث يف بيئة ادلؤسسة حيث ومدى أتثَتىا على سلوك العامل ومن مث أداءه. 
،حيث أن ادلؤسسة وربت الظروف العامة يف  الناذبة مع بعضها البعض واختيار أىم ادلتغَتات فيها البيئاتومقارنة 

واليت مت دراسة  عدد من التحوالت والتغَتات اليت مت ذكرىا سلفا ،البالد وخاصة السياسية واالقتصادية، شهدت 
بيئة الناذبة عن اخلوصصة والبيئة الناذبة عن إعادة ادلؤسسة إىل الدولة، لذلك سيتم الًتكيز على التغَتات المنها 

 .وأثرعلا على أداء ادلوارد البشرية الناذبة عن ىاتُت البيئتُت
 ذا الفصل دراسة مايلي6خلفا دلا سبق ذكره، سيتضمن ى

 أثر تغيَت بيئة ادلؤسسة على أداء ادلوارد البشرية من خالل بعض ادلؤشرات الكمية؛ -

 على أداء ادلوارد البشرية من خالل بعض ادلؤشرات الذاتية؛ أثر تغيَت بيئة ادلؤسسة -
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 خالل يعض ادلسشرات ابكهي   يية  ادلسسة  لى  أدا  ادلاارد اببررة  ن يريادلبحث األول: أثر تغ
 

 كاإلنتاجيةادلؤشرات الكمية،   العديد من ادلوارد البشرية والتغَتات احلاصلة فيو، من خالل أداءيتم تقييم  
حيث سيتم دراسة ذلك، وفقا للمعطيات ادلتوفرة، حيث تعترب  مؤسسة ادلناجم مؤسسة العمل،  وحوادثوالفعالية 

،وابلتايل سيتم أصبحت للدولة 2002،2003،2004ال(، وطرسلورميأسلوصصة)2002حىت 2002وطنية، ومن
 .مازال يف بدايتو 2002ن كان التغَت احلاصل يف ادلؤسسة سنةإالتحليل ابدلقارنة، و 

 أدا  ادلاارد اببررة ري يف ببتقييم ابتغ كهسشر إنتاجي  احلدةد يف ابتغري :األول ادلطىب
تعد إنتاجية العمالة من بُت ادلؤشرات الكمية ادلستخدمة لقياس أداء العاملُت، وؽلثل اجلدول التايل إنتاجية 

سبثل اإلنتاجية قبل  2001، علما أن إنتاجية العامل يف 2017-2003العامل الواحد خالل الفًتة ادلمتدة ما بُت 
أما فيما ؼلص السنوات األخرى فهي اخلوصصة. بعد سبثل2015-2002مابُت اخلوصصة، أما فيما ؼلص السنوات

 .رجوع ادلؤسسة وطنية
 

 ط  1اباحدة:                  دلجمم              يف ظل ابتغريات احلاصى  ابديثل إنتاجي  ابعانل  -23 -اجلدول رقم 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 1289509 1455697 1020016 1051747 1152252 1641109 1205335 االنتاج من الحديد
 771 768 797 836 911 993 1029 عدد العمال

 16721514 1895143 1279182 1258107 126418 1652168 11711365 *إنتاجيةالعامل الواحد
 42178+ 61181+ 9125+ 714+ 8+ 41+ - نسبة التغيير% 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  السنوات
 674440 57824 349109 357413 821712 1003154  االنتاج من الحديد

 434 529 562 577 607 651  عدد العمال

 1422186 109130 621119 619143 1353172 1540194  إنتاجيةالعامل الواحد
  -90.66 -46.96 -47.11 15.56 31.55  نسبة التغيير% 

 
 : قةم اإلنتاجسمالت ادلسسة  اباللتهادلداد ابطابب إ ادلصدر: ن 

يالحظ من اجلدول أعاله عند مقارنة إنتاجية العمل قبل وبعد اخلوصصة، أن إنتاجية العامل الواحد 
للعامل الواحد بعد اخلوصصة، أي بزايدة طن 0212.24طن من احلديد للعامل الواحد إىل 0030.721ربسنت من 

، حيث وصلت إىل أقصاىا ب 2002ت متناقصة إىل سنة مث استمرت ىذه الزايدة ولكن دبعدال %40قدرىا 
، إضافة إىل %21.72طن للعامل الواحد، وىذه الزايدة راجعة أساس إىل اطلفاض عدد العاملُت بنسبة  0451.47

وقدشهدت دخول شريك جديد مع مؤسسة ميتال وىو أرسلور الذي يعد الرائد األول يف العامل يف إنتاج احلديد؛
                                                 

*
 إنتاجيت العامل= كميت اإلنتاج /عدد العمال 
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وسبب ذلك عدم ذبديد  .طن للعامل 205.47إىلاطلفاضا كبَتا وصل  2001اىل2002بداية من العامل  إنتاجية
توقف  2002وأصبحت قدؽلة جدا من طرف الشريك اذلندي، وكذلك اطلفاض عدد العمال. ويف اإلنتاجوسائل 

وفتح مركب  اإلنتاجوذبديد وسائل  اإلنتاج إال يف شهرين بسبب غلق مركب احلجار، ويف ظل رجوع ادلنجم للدولة
 للعامل طن 0422.42احلجار ارتفعت اإلنتاجية لتصل اىل

إضافة إىل ما سبق فإن إنتاجية العمالة تتحدد من خالل عالقات أخرى، كإنتاجية الساعة الواحدة، 
ساعة شهراي، وىذا بعد حذف كل العطل واإلجازات، وؽلثل اجلدول 037.77ؤسسة يعمل ادلحيث أن العامل يف 

 ادلنجم6 التغيَت يفعة الواحدة للعامل بعد وقبل عملية االتايل إنتاجية الس
 .     4027-4002ةاضح إنتاجي  سال  ابعهل ابااحد بىعانل نا يني  -42 -اجلدول رقم 

 2007 2006 2005 2004 2003 0022 2001 السنوات

 1289509 1455697 1020016 1051747 1152252 1641109 1205335 (طن )اإلنتاج اإلمجايل للحديد
 771 768 797 836 911 993 1029 عدد العمال

 1603680 1597440 1657760 1738880 1894880 2065440 2140320 عدد ساعات العمل
إنتاجية ساعة العمل بالنسبة 

 ساعة(1)*للعامل
0156315 017945 016080 016084 016153 019112 018040 

 %4217 61.81 9125+ 714+ 8+ 41+ -     نسبة الزيادة%

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  السنوات
 674440 57824 349109 357413 821712 1003154  اإلنتاج اإلجمالي للحديد) طن(

 434 529 562 577 607 651  عدد العمال

 985920 1100320 1168960 1200160 1262560 1354080  عدد ساعات العمل
 01684 01052 01298 01297 01651 01741  العمل بالنسبة للعاملإنتاجية ساعة 
 012145 -019076 -014708 -014726 11055 31168 -     نسبة الزيادة%

 
 ابطابب اباللتهاد واثئق ادلسسة ،  ادلصدر: مت إلداد ن 

 

يالحظ من خالل اجلدول، أن إنتاجية الساعة الواحدة لكل عامل ربسنت بعد خوصصة ادلؤسسة، 
طن لساعة للعامل قبل عملية  015631حيث يالحظ أن إنتاجية الساعة الواحدة ابلنسبة للعامل كانت 

حيث قدرت  ،2006ولقد ارتفعت ىذه اإلنتاجية لكن دبعدالت متناقصة لتبلغ أقصاىا يف سنة ، 2001اخلوصصة
وىذا راجع أساسا إىل اطلفاض عدد العمال وكذلك %، 61181طن للساعة الواحدة، أي بزايدة قدرىا 019112ب 

، 2015اىل  2012الساعة الواحدة سجلت تنافصا مابُت إنتاجيةلكن ال.طدخول شركة أرسلور كشريك إىل مي
 واطلفاض اليد العاملة،  اآللةاىتالك  إىلوىذا التناقص يف الزايدة راجع 

                                                 
*

 1الساعاث اإلجماليت للعمال خالل السنت إنتاجيت ساعت العمل = كميت اإلنتاج/عدد 
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عدة مشاكل خاصة ادلتعلقة إبضراب العمال يف  2016، فقد شهدت شركة وطنية إىلوبرجوع ادلنجم 
يف شهري نوفمرب وديسمرب، كما ظهرت يف  إال اإلنتاجبو، شلا سبب توقف  اإلنتاجمركب احلجار وتوقف 

ظهرت قضااي  وأيضايف خزينة ادلؤسسة،  ل ماخذ كأالذي  اذلندي مشاكل مالية انذبة عن سللفات الشريك2016
طن للعامل الواحد ويرجع ذلك لتجديد  01684زادت نسبة إنتاج الساعة الواحدة لتصل اىل2016فساد، وبعد

 حملافظة عن ادلؤسسة.على اوعزؽلة العمال اآلالت 
 

 اببررة أدا  ادلاارد بتقييم ابتغري يف  فعابي  اإلنتاج كهسشر يف ري: ابتغياألول ادلطىب
 

نظر إىل األداء على أنو مدى ربقيق أىداف ادلؤسسة، ؽلكن معرفة أداء العامل من خالل مقارنة مت ال إذا
 اإلنتاجية ادلستهدفة واحملققة من قبل ادلؤسسة، واجلدول التايل يوضح ذلك6

 ادلسسة  ابتغري يفةاضح ندى ادلقارن  يني اإلنتاجي  ابفعىي  وادلتاقع  ن  ابعانل قبل ويعد  -25 -اجلدول رقم
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 15000100 152069 15001000 1397000 2050000 2050000 15100100 اإلنتاج ادلتوقع
 771 768 797 863 911 993 1029 عدد العمال

 19451525 19801065 18821057 1677052 2250127 2064145 1467144 اإلنتاجية ادلتوقعة
 16721514 1895143 1279182 1258107 1264184 1652168 11711365 اإلنتاجية الفعلية

نسبةربقيق 
 *األىداف

79182% 80105% 56121% 75128% 68% 95172% 85197% 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  السنوات
 1500000 15001000 15001000 15001000 15001000 15001000  اإلنتاج ادلتوقع
 434 529 562 577 607 651  عدد العمال

 3164155 2835153 2669103 2599165 2471116 2304141  اإلنتاجية ادلتوقعة
 1422186 109130 621119 619143 1353172 1540194  اإلنتاجية الفعلية

نسبةربقيق 
 *األىداف

 66167 54148 23182 23127 3185 44196 

 اجلدول ابةايقو   واثئق ادلسسة  لداد ابطابب اباللتهادإادلصدر: نج
يالحظ من اجلدول أعاله، أن نسبة ربقيق العامل لإلنتاج ادلطلوب بعد اخلوصصة ارتفع بعد سنة، لكنو 

ليصل إىل  2006، وىذا رغم اطلفاض عدد العمال، إال أنو ارتفع يف 2005إىل  2003اطلفض ما بُت سنيت 
اطلفاض نسبة ربقيق العامل لإلنتاج ادلطلوب منو راجع استمر ، و %85197ب  2007مث اطلفض يف سنة %، 95172

ات أساسا إىل قدم العتاد والوسائل ادلستخدمة يف استخراج احلديد، والنزعات الشديدة بُت العمال نتيجة للتغيَت 
، وىذا راجع األىدافعند رجوع ادلنجم اىل مؤسسة عامة، عرف اطلفاض كبَت يف نسبة ربقيق  2016ويف احلادثة،

                                                 
*

 نسبت تحقيق األهداف= اإلنتاجيت المتوقعت/ اإلنتاجيت الفعليت1
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ارتفعت معنوايت العاملُت،  إليووعند رجوع العمل   .ىل توقف مركب احلجار عن اإلنتاج بسبب إضراب العمالإ
 ، %44 إىلادلتوقع لتصل  اإلنتاجوبتجديد عتاد ادلؤسسة ارتفع نسبة ربقق 

كذلك اطلفاض اإلنتاجية الفعلية عن ادلتوقعة إىل عملية زبطيط ادلناطق اليت يستخرج منها احلديد يرجع  و
من قبل عمال مصلحة الدراسات والتطوير، حيث يرجع اطلفاض نسبة ربقيق األىداف إىل اطلفاض نسبة احلديد 

 ادلادة العقيمة حيث يبُت اجلدول ادلوايل كميات (STERILE) العقيمةادلادة يف ادلناطق احملددة وكثرة األتربة و 
ؽلكن معرفة أداء العامل من خالل مقارنة اإلنتاجية ادلواد من خالذلا اليت 20156-5200واألتربة خالل الفًتة

 العقيمة ادلستهدفة واحملققة من قبل ادلؤسسة،
 2016-2001يني  ادلااد ابعقيه  ةاضح إنتاجي  -26 -اجلدول رقم 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

 المتوقع 4925 5000 9600 8330 4300 4500 6000 4000 5300 4600 2820 ---

 المحقق 2283 3690 2398 2614 2681 2953 1912 2225 1654 956 5928 ---

 النسبة 46% 74% 25% 31% 62% 66% 32% 56% 31% 21% 210% ---

 3ادللحق رقم ادلصدر6
 لإلنتاجأن نسب ادلواد العقيمة اليت تشكل هتديدا للبيئة ويف نفس الوقت تشكل تعطيال  أعالهيالحظ من اجلدول 

ضعيف ابلنسبة  األداء، حيث كلما كانت النسبة احملققة كبَتة كلما دل ذلك على اإلنتاجشهدت قيم معتربة من 
وىذا راجع أساسا إىل عدم التخطيط اجليد دلناطق استخراج احلديد، حيث  لتخطيط عملية استخراج احلديد،

كذلك   يتوىل ىذه ادلسؤولية قسم الدراسات والتطوير، ومنو ؽلكن استنتاج أبن أداء عمال ىذا القسم تدىن؛ ويرجع
، وزايدة عن ذلك عدم توفر 2015معتربة خاصة يف كميات حيث شهدت   للمؤسسة، يضعف األداء البيئإىل 

وصصة مت الًتكيز على اإلنتاج واستخراج احلديد، كدسها، وابلتايل يف فًتة اخلتشاحنات الشحن سيزيد من 
 .وابلتايل ىذا ينتج عنو بيئية غَت صحية للموارد البشرية

كانت نسب ادلواد العقيمة قليلة وذلك بسبب توقف  2016ما عند الرجوع ادلنجم للدولة، فان يف أ
 .فيما بعد اشهر، وقد شهدت ىذه ادلواد اطلفاضا ملحوظا نتيجة للتجديد عتاد ادلؤسسة10اإلنتاج دلدة 

 حاادث ابعهل ابتغري يفادلطىب ابثابث: 
من بُت ادلؤشرات الكمية ادلستخدمة لقياس أداء العاملُت، وؽلثل اجلدول التايل حوادث العمل  تعد

  2017-2001خالل الفًتة ادلمتدة ما بُت حوادث العمل 
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 حاادث ابعهل يف ظل اببية  ادلتغرية ابتغري يف-27-اجلدول رقم 

   مصلحة ادلوارد البشرية سجالتادلصدر6
وذلك  حادث23حبواىل0022يف  احلوادث ارتفع بشكل كبَتن عدد إ، ف2001عملية التغيَت يف إجراءبعد 

التوترات النفسية للعمال زايدة لنقص توفر بيئة السالمة ادلهنية، و  أساساوىذا راجع  .يف ظل البيئة ادلخوصصة
ء النامجة عن زايدة العب األخطاءمع اطلفاض عدد العمال، كذلك  اإلنتاجبسبب البيئة اجلديدة واليت تفرض رفع 

، وسبب ذلك 2007سنة ل بقيت مرتفعة حىت حوادث العم نأالوظيفي الناتج عن زايدة احلجم الساعي، كما 
 2015إىل2008ىو شليت، لكن يف الفًتة مابُت ىذه احلوادث منها ما نأ، علما واألجهزةعدم ذبديد العتاد 

الصناعي، واطلفاض  األمناطلفضت عدد احلوادث رغم اطلفاض عدد العمال، وذلك بسبب توفر مستلزمات 
 البيئة اجلديدة،على الضعوط والتوترات للعاملُت  لتعودىم 

إضافة إىل الدولة، كان ذلك سببا يف زايدة الضغوط والصراعات،  إىلوبرجوع منجم  2016لكن يف  
 وسائل األمن وىذا مع ضعف توفرشلا سبب يف زايدة حوادث العمل،  اإلنتاجللوسائل  األقصىاالستغالل 

، مث عرفت حوادث بسبب ضعف موارد ادلؤسسة ادلالية وسياسة التقشف -يتم تغَتىا مل-األلبسةالصناعي وخاصة 
 بسبب القرض الذي طلبتو ادلؤسسة من البنك. تجديد العتادالعمل اطلفاضا نظرا ل

 

 ابذاتي  يية  ادلسسة  لى  أدا  ادلاارد اببررة  ن  خالل ادلعاةري يريأثر تغ ادلبحث ابثاين:
 

يف حقيقة األمر، إن إنتاجية العمالة اليساىم فيها ادلورد البشري وحده، بل ىناك عوامل أخرى تساىم 
فيها كاآللة، إضافة إىل ذلك فإنو عند حساب إنتاجية العمالة ال يؤخذ يف احلسبان  العمال الذين ساعلوا يف 

ر، لذا ؽلكن القول أن معيار اإلنتاجية ال يقيس اإلنتاج فعال، حيث زبتلف ادلهام والوظائف من عامل إىل آخ
األداء الفعلي لكل عامل. لذا سيتم التطرق إىل معايَت أخرى اليت تقيم أداء العامل ومدى أتثره عن طريق توزيع  

 استمارة على العمال ابدلؤسسة.
 

 : ادلجهج ادلتبع يف ابدراس  ادليداني )أسىاب وأدوات(ػأولادلطىب اب
 

نظرا الختالف ادلواضيع ادلدروسة من قبل الباحثُت فإن ادلناىج كذلك زبتلف، وإن ادلنهج ادلتبع يف ىذه       
الدراسة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم جبمع وتلخيص احلقائق ادلرتبطة دبجموعة من الظواىر والظروف 

 ابةج  2000 2002 2007 2004 2001 2002 2003 2004 2005
 لدد احلاادث 27 53 42 41 22 21 24 07 02
 ابتغيري 20 51 47 42 15 22 20 00 05

 ابةج  2000 2000 2002 2007 2004 2001 2002 2003 
 لدد احلاادث 04 04 03 01 00 00 00 02 
 ابتغيري 01 00 04 02 -2 2- 4 -0 
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عاين ادلختلفة اليت تنطوي عليها، وىو ما خالص الدالالت وادلتاليت يرغب الشخص يف دراستها، ومن مث يتم اس
 .يدفع إىل الربط بُت سلتلف ىذه الظواىر والتغَتات

 أدوات اببحث-1
 

إن حداثة ادلوضوع وصعوبتو جعل اختيار األدوات ادلالئمة أمرا صعبا للغاية، وللتأكد من صحة          
 الفرضيات مت استعمال األدوات التالية6

 ادلالحظ   -1-1

من األدوات ادلهمة اليت تساعد يف مجع البياانت وتسجيلها، وصف احلقائق واألحداث،  تعد ادلالحظة
كالتعرف على ضغوط العمل   .حيث تعمل على ادلساعدة يف مدى صدق األمور ادلبالغ فيها من طرف العمال

خالل  مثال، كما أن ادلالحظة تساعد على ذبنب الوقوع يف األخطاء اليت تصاحب مجع البياانت، وذلك من
 مالحظة العالقات العامة داخل ادلؤسسة واالنفعاالت وسلتلف اإلشارات اليت تؤكد مدى صحة األسئلة؛

 طرةق  االستقصا -1-2

تعتمد ىذه الطريقة يف مجع ادلعلومات على إعداد ظلوذج ػلتوي على رلموعة من العناصر وادلعايَت اليت تدل       
أتثَتىا على األداء، ولقد مت مراعاة العديد من اجلوانب خالل إعداد على بعض التغيَتات التنظيمية وكيفية 

 االستمارة وتصميم األسئلة منها6
التدرج يف األسئلة وتسلسلها هبدف إاثرة اىتمام ادلستجوبُت وتنظيم أفكارىم وترتيبها، كما مت العمل على  -

ها، وذلك ابالعتماد على لغة بسيطة توضيح مضامُت األسئلة للمستجوبُت ليتسٌت ذلم فهمها واإلجابة علي
مستوحاة من خالل بيئة العمل وزلاكاة العمال، كما مت االبتعاد عن األسئلة احملرجة واليت سبنع األفراد من اإلدالء 

واليت مت حذفها  إضافة إىل ذلك مت تكرار بعض األسئلة هبدف التأكد من صدق ادلستجوبُت .ابلبياانت الواقعية
 د اشتملت االستمارة على جزئُت رئيسيُت6، وقعند التحليل

قدمية اجلزء األول6 يضم اجلزء األول من االستمارة معلومات عامة مثل6 اجلنس، الوظيفة، السن، األ  -
 وادلستوى الدراسي.

لتأكد من صحة الفرضيات اخلاصة لهدف ياجلزء الثاين6 أما يف ما ؼلص اجلزء الثاين من االستمارة   -
، من خالل دراسة اجلوانب اليت الؽلكن قياسها التغيَتات احلاصلةابلدراسة واليت ترمي إىل تقييم األداء قبل وبعد 

يف أداء العاملُت )اجلوانب الذاتية( اليت تتأثر ببيئة العمل اجلديدة واليت تؤثر على أداء ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة، 
 خالل احملاور التالية6 وذلك من

 تكوين  إىلتؤدي تغيَت بيئة ادلؤسسة  6احملور األول6 يتعلق احملور األول من االستمارة ابلفرضية األوىل
 6ادلعايَت التاليةحيث يتم اختبار احملور التايل من خالل 6 اذباىات للعاملُت تؤثر على أداءىم

 العمل (؛ معايَت متعلقة ابإلنتاج) السرعة، اإلتقان، معرفة٭
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 معايَت متعلقة بسلوك األفراد وشعورىم ومدى األمان الوظيفي لديهم ووالئهم للمؤسسة وكذا معنوايهتم؛ ٭
 نشوء مشاكل  التغيَت يف بيئة ادلؤسسة إىليؤدي 6 ثانيةمن االستمارة ابلفرضية ال ثاين6 يتعلق احملور الثايناحملور ال

ىذا  حيث يتم اختبار  ،بشرية يف ادلؤسسة ومن مث تؤثر على أداءىمتنظيمية تؤثر على سلوك وتصرفات ادلوارد ال
 ؛، مقاومة التغيَتضغوط العمل، والصراعات التنظيمية متعلقة بمعايَت خاللاحملور من 

 إىل6 يؤدي توفَت متطلبات إدارة التغيَت لثةمن االستمارة ادلتعلق ابلفرضية الثا لثيتعلق احملور الثا6 لثاحملور الثا 
 .األداءربقيق مستوايت مرتفعة من 

سئلة بطريقة رباكي التغَت الواقع يف ادلؤسسة وتتطابق يف نفس الوقت اجلانب النظري، ولقد مت طرح األ 
 ، قتصادية وادلاديةالتغَت يف بيئة العمال6 النفسية، االجتماعية، السلوكية، اال أبعادسئلة حيث تبُت األ

 ادلقايى  -1-3
الوسائل الرئيسية عند معظم الباحثُت يف العلوم االجتماعية، ويتم من خالذلا اتصال الباحث  تعد ادلقابلة من

 ابدلستجوبُت مباشرة عن طريق ادلقابلة الشخصية، حيث يتم ىنا الًتكيز على أفراد العينة؛
 

 رلتهػع وليج  ابدراسػ  -2
 

إىل 2001من  -الونزة–ة أسلورميتالمن كافة ادلوظفُت يف شرك يف البيئة ادلخوصصةيتكون رلتمع الدراسة  
 120، وقد مت اختيار عينة عشوائية وزعت عليها (2010)هناية ديسمرب موظفا 555وادلقدر عددىم بـ   ،2015

غَت مكتملة وغَت منطقية وكانت  إجابتهم كانت  اإلنتاجن عمال أاستمارة، وذلك  80كان الصاحل منها  ـ  استمارة
 متناقضة،

يتكون رلتمع الدراسة من كافة ادلوظفُت يف  2018-2016يف بيئة مناجم الونزة مابُتأما رلتمع الدراسة 
(، وقد 2017موظفا )هناية ديسمرب 474،  وادلقدر عددىم بـ 2015إىل 2001مناجم الونزة يف البيئة ادلخوصصة من 
استمارة، وذلك صعوبة احلصول على 50.كان ادلكتمل منها  استمارة (70)مت اختيار عينة عشوائية وزعت عليها 

 والشكوى . اإلضراابتكثرة   و واالجتماعات حلل مشاكل العمال وادلؤسسة اإلجراءاتادلعلومة لكثرة 
 

، وعليو إليهاتمون نىذه اذباىات مجاعاهتم اليت ي أنيؤكدون  إجاابهتمكما أن ادلستجوبُت على اختالف 
 العمال. أغلبيةفإن حجم العينة من خالل اسلوب احملاكاة مع العمال يعرب عن توجهات 
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 أسابيب ادلعاجلػ  اإلحصائيػ -3
 اإلحصــائية العديــد مــن األســاليب اســتخدام فقــدمت ذبميعهــا، مت الــيت البيــاانت وربليــل الدراســة أىــداف لتحقيــق
 يرمـز والـيت (Statistical Package for Social Sciences) االجتماعيـةم للعلو  اإلحصائية احلزم ابستخدام ادلناسبة

 .(SPSS)اختصارا ابلرمز ذلا
 :ستخدامهامت إ اليت األساليب اإلحصائية رلموعة وفيمايلي 

تقبـــل  ،إذالـــذي عنـــده تقبـــل أو تـــرفض فرضـــيات العـــدم 0.01مت ربديـــد مســـتوى الداللـــة الفرضـــي )احلـــرج( بــــ  -
فرضــية العــدم إذا كــان مســتوى الداللــة احملســوب يف الــربانمج أكــرب مــن مســتوى الداللــة احلــرج، ولكــن إذا كانــت 
قيمــــــة مســــــتوى الداللــــــة احملســــــوب أقــــــل مــــــن مســــــتوى الداللــــــة احلــــــرج تــــــرفض فرضــــــية العــــــدم وتقبــــــل الفرضــــــية 

 ؛الدراسة ساسية دلفرداتسبحساابلتكراراتوالنسبادلئويةللتحلياللوصفيللمتغَتااتلشخصية واألالبديلة
الدراسـة  ومتغـَتات ادلتغـَتات  الشخصـية بعـض ،لوصـف (Weighted Mean)احلسـاي ادلتوسـط اسـتخدام مت -

 ومستوى أداء ادلوارد البشرية ؛ بيئة العملطبيعة  ةاألساسي
 الدراسـة أفـراد اسـتجاابت مـدى اضلـراف على للتعرف (Standard Deviation) ادلعياري االضلراف استخدام مت -

 دلعيـــاري ا االضلـــراف أن الرئيســـية. ويالحـــظ احملـــاور مـــن زلـــور الدراســـة ولكـــل متغـــَتات عبـــارات مـــن عبـــارة لكـــل
 احملــــاور جانــــب الدراســــة إىل متغــــَتات عبــــارات مــــن عبــــارة لكــــل الدراســــة أفــــراد اســــتجاابت يف يوضــــح التشــــتت

 كــان وإذا ادلقيــاس، بــُت شــتتهات واطلفــض تركــزت االســتجاابت كلمــا الصــفر مــن قيمتــو تفكلمــا اقًتبــ.الرئيســية
االضلـــراف  كـــان إذا أمـــا.تشـــتتها وعـــدم االســـتجاابت تركـــز فيعـــٍت الصـــحيح مـــن الواحـــد أقـــل ادلعيـــاري االضلـــراف
 وتشتتها؛ الستجاابت تركزا عدم فيعٍت أعلى أو صحيح واحد ادلعياري

يعد أحد أىم االختبارات الدراسة؛ و  أداة ثبات لقياس (Alpha Cronbach) ألفاكرونباخ ارتباط معامل -
على ضوء نتائج ىذا االختبار يتم تعديل .و اإلحصائية لتحليل بياانت االستمارة، إلضفاء الشرعية عليها

ويستخدم ىذا االختبار فيما إذا كانت أسئلة االستمارة متناسقة فيما بينها، وتكون أصغر  .االستمارة أو قبوذلا
                                                          ابلعالقة التالية6 وربسب 1، وكلما تزيد تكون أفضل.0.2ىيقيمة مقبولة لكرونباخ ألفا 
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 ؛( على أنو عدد مفردات االختبارkحيث يرمز )
( is2؛( تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار 
( ( 2

isالتباين الكلي جملموع مفردات االختبار. 

                                                 
 .15، ص. 2001عمان6 ،  ،، دار حامد للنشرSPSSحتىيل اببياانت اإلحصائي  ابستخدام يراننج زلمود مهدي البيايت، 1)
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درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  بُتPearson Correlation) )بَتسون ارتباط معامل حساب-
ابألداء البشري،  البيئة ادلتغَتة ، واستخدم أيضا ىذا ادلعامل دلعرفة مدى ارتباطإليو، وابلدرجة الكلية للمحور

إلغلاد معامل ارتباط بَتسون غلب تطبيق الدراسة الرئيسي؛  سؤال على وكشف العالقة بينهما ومن مث اإلجابة
 ادلعادلة6

n  ∑ xy  - (∑ x) (∑ y) 
                               r   =                       

          (n  ∑ x² - (∑ x)²) (n  ∑ y² - (∑ y)²) 
 

 .( لتأكيد العالقة بُت ادلتغَتاتSimple Regressionاستخدام اختبار االضلدار البسيط ) -
 خصائص ليج  ابدراس  ابثاين: ادلطىب

اليت مـن بينهـا  تتميز ادلوارد البشرية خبصائص عديدة، زبتلف من شخص إىل أخر، وتؤثر على سلوكو ومن مث أداءه،
 ، احلالة االجتماعية.الوظيفةاجلنس، اخلربة، ادلستوى التعليمي، 

 ببية  ادلسسة  ادلخاصص ايف  خصائص ليج  ابدراس  -2
 تازةع أفراد ابعيجػ  حةب اجلجس-2-2

 يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب متغَت اجلنس6
 تازةع األفراد حةب نتغري اجلجس -42-اجلدول رقم                               

 اببيان اجلجس
 %()النسبة  التكرار

 42.21 25 ذكار
 07.31 00 إانث
 200 20 اجملهػاع

 ادلصدر: نتائج االستهارة
من األفراد الذين مت استجواهبم ذكور، أما النسبة ادلتبقية %42.21يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن 

فهي إانث، وىذا راجع أساسا إىل طبيعة نشاط ادلؤسسة، حيث ؽلثل العدد اإلمجايل لإلانث % 07.31واليت سبثل 
 عامل.312من اجملموع الكلي لعدد العمال ادلقدر ب% 2.21عاملة، أي بنسبة  43يف ادلؤسسة 

 تازةع أفراد ابعيجػ  حةب اباظيف  -0-2
عامل،  12، أي مايعادل %21إن العينة اليت مت استجواهبا أغلبيتها من األقسام اإلدارية، وذلك بنسبة 

أما بقية العينة فهم من قسمي الصيانة، اإلنتاج وقسم الدراسات والتطوير، ويرجع سبب ذلك إىل رفض أغلب 
 عمال ىذه األقسام لإلجابة على زلاور االستمارة وذلك لألسباب التالية6
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 خوف العمال نظرا دلا تشهده ادلؤسسة من تغيَتات يف إعادة ىيكلة العمالة،  -
اجلديدة للمؤسسة بوضع استمارات رباسب فيها العمال على عدم القيام ببعض ادلهام   ةعمل القياد -

 يوم من أجورىم، وكانت ىذه االستمارات يف فًتة توزيع استمارة  01كالفحوصات الطبية، ومعاقبتهم خبصم 
 م العمال الذين رفضوا اإلجابة على االستمارة مقبلُت على التقاعد ادلبكر والقانوين؛معظ -

 

 األقدني تازةع أفراد ابعيجػ  حةب -2-3
 ؽلثل اجلدول التايل توزيع العمال حسب األقدمية يف ادلؤسسة 

 تازةع ابعهال حةب نتغري األقدني  -42-اجلدول رقم                      
 

 اخلربةفةات سجاات 
 اببيان

 %()النسبة  التكرار
 0 0 سجاات 7أقل ن  

 00.21 05 سج  21إىل  7ن  
 44.31 30 سج  21أكثر ن 

 000 40 اجملهاع
 ادلصدر: نتائج االستهارة 

يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن عدد العمال الذين مت إستجاوهبم أغلبيتهم ذوي خربة مهنية تفوق 
، وىذا راجع أساسا إىل زبفيض معدالت التوظيف ابدلؤسسة بعد خوصصتها ، %44.31سنة وذلك بنسبة 01

% 00.21اخلوصصة، أما  قبل وما ىذا ادلؤشر يدل على أن عينة ادلوارد البشرية ادلدروسة عاشت فًتة اخلوصصة
 سنة، أي أهنم عاشوا الفًتتُت.01إىل 3من ادلستجوبُت لديهم خربة مهنية مابُت

 بعيجػ  حةب ادلةتاى ابدراسيتازةع أفراد ا-2-2
 ؽلثل اجلدول التايل توزيع العمال حسب ادلستوى الدراسي6

 تازةع ابعهال حةب ادلةتاى ابدراسي -30-اجلدول رقم                            
 

 ادلةتاى ابدراسي
 اببيان

 %()النسبة  التكرار
 02.21 02 ابتدائي
 00 04 نتاسط
 14.31 43 اثناي
 24.31 27 جانعي

 000 40 اجملهاع
 ادلصدر:نتائج االستهارة

، حيث  تشكل ىذه الفئة ما رلموعو اثنوييشَت اجلدول أعاله أن ادلستجوبُت غالبيتهم ؽللكون مستوى 
من عينة ادلوارد البشرية ادلدروسة.ويف مقابل ذلك صلد أن النسبة األعلى % 14.31موظفا أي ما يعادل نسبة  43
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من %28175أي مايعادل نسبة  موظفا27من موظفي اإلدارة ؽللكون مستوى جامعي، حيث وصل عددىم إىل 
عمال وأغلبهم من  08موظفي اإلدارة؛ أما يف ماؼلص عدد العمال الذين ؽللكون مستوى متوسط بلغ عددىم 

 مصلحة األمن ابدلؤسسة،

 يية  ادلسسة  ابعان يف  خصائص ليج  ابدراس -4
 التغَت للبيئة ادلؤسسة العامة، دبايلي6سبتاز العينة ادلدروسة يف ظل 

 6تازةع أفراد ابعيجػ  حةب اجلجس-2-1
 يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب متغَت اجلنس6

 تازةع األفراد حةب نتغري اجلجس -31-اجلدول رقم 
 اببيان اجلجس

 (%)النسبة  التكرار
 78 39 ذكار
 22 11 إانث
 100 05 اجملهػاع

 ادلصدر: نتائج االستهارة
من األفراد الذين مت استجواهبم ذكور، أما النسبة ادلتبقية،  %78يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن 

إانث، وىذا راجع أساسا إىل طبيعة نشاط ادلؤسسة، حيث ؽلثل العدد اإلمجايل لإلانث يف  فهي% 22واليت سبثل 
 .عاملة 33العامة ادلؤسسة

 تازةع أفراد ابعيجػ  حةب اباظيف  -2-2
قسم يف  ماعوان التحك،  أما بقية العينة فهم ادلؤسسة إطاراتإن العينة اليت مت استجواهبا أغلبيتها من 

، وقسم الدراسات والتطوير، ويرجع سبب ذلك إىل رفض أغلب عمال ىذه األقسام لإلجابة على زلاور ادلنهجية
 سباب التالية6االستمارة وذلك لأل

كثرت االجتماعات يف ادلؤسسة، واخلوف من التصريح ابدلعلومات نظرا الن العديد من العمال مت تغيَت  -
 مهامهم،

 دخول العاملُت يف مرحلة تغيَت جديدة، -

 ؛ل السابقُتماكثرة ادلشاكل ادلتعلقة ابدللفات الع -

 وادلتمثلة يف االختالسات، 2016ادلشاكل ادلتعلقة بسنة  -

 األقدني تازةع أفراد ابعيجػ  حةب -2-3
 العمال حسب األقدمية يف ادلؤسسة ؽلثل اجلدول التايل توزيع
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 تازةع ابعهال حةب نتغري األقدني  -32-اجلدول رقم
 

 فةات سجاات اخلربة
 اببيان

 (%)النسبة  التكرار
 00 00 سجاات 7أقل ن  

 50 25 سج  15إىل  7ن  
 50 25 سج  15أكثر ن 

 100 50 اجملهاع
 ادلصدر: نتائج االستهارة 

عدد العمال الذين مت إستجاوهبم ذوي خربة مهنية تفوق من %50يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن 
خروج اغلبهم من ادلؤسسة ابلتقاعد  وأيضاسنة؛ وىذا راجع أساسا إىل زبفيض معدالت التوظيف ابدلؤسسة 15

 ماقبل التغَتات، إضافة إىل ذلك فإن ىذا ادلؤشر يدل على أن عينة ادلوارد البشرية ادلدروسة عاشت فًتة ادلبكر
، أي أهنم عاشوا سنة15إىل 7لديهم خربة مهنية مابُتالباقية  من ادلستجوبُت % 50، أما ومابعدىا اخلوصصة
 الفًتتُت.

 تازةع أفراد ابعيجػ  حةب ادلةتاى ابدراسي-2-4
 اجلدول التايل توزيع العمال حسب ادلستوى الدراسي6ؽلثل 

 تازةع ابعهال حةب ادلةتاى ابدراسي -33-اجلدول رقم                            
 

 ادلةتاى ابدراسي
 اببيان

 (%)النسبة  التكرار
 00 00 ابتدائي
 16 08 نتاسط
 40 20 اثناي
 44 22 جانعي

 100 50 اجملهاع
 االستهارةادلصدر:نتائج 

، حيث تشكل ىذه الفئة ما رلموعو جامعييشَت اجلدول أعاله أن ادلستجوبُت غالبيتهم ؽللكون مستوى 
من عينة ادلوارد البشرية ادلدروسة.ويف مقابل ذلك صلد أن النسبة األعلى من  %44موظفا أي ما يعادل نسبة  27

من موظفي %40موظفا أي مايعادل نسبة 20، حيث وصل عددىم إىل اثنويموظفي اإلدارة ؽللكون مستوى 
وأغلبهم من الذين  عمال، 08اإلدارة؛ أما يف ماؼلص عدد العمال الذين ؽللكون مستوى متوسط بلغ عددىم 

 يقومون بغسل الشاحنات ومعدات النقل.
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 أداةابدراس وثبات  صدؽ بث:ادلطىب ابثا
 النتـائج نفـس علـى احلصـول فيعـٍت ثباهتـا أمـا.لقياسـو أعـدت مـا تقـيس سـوف أهنـا من التأكد االستمارة صدقيعٍت 
 .الظروف نفس ربت اجملتمع لنفس االستبانة مت استخدام لو تقريبا

 علــى مــن خــالل عرضــها ،الدراســة ألداة الظــاىري الصــدق مــن مت التأكــد ابصػػدؽ ابظػػاألري ألداة ابدراسػػ : -2
 أو عبـارة للمحـور كـل مـةءمال ومـدى ،العبـارات صـياغة وضـوح األساتذة والعاملُت وإبداء آرائهم يف مـدى منعدد 
 ابإلضــافة األساســية، الدراسـة زلـاور متغــَتات مــن زلـور كــل لتغطيــة العبـارات كفايــة ومـدى إليــو، تنتمـي الــذي البعـد

 الدراســـة، ألداة الزمـــة جديـــدة عبـــارات إضــافة أوحـــذفها،أو العبـــارات تعــديل صـــياغة مـــن ضـــروراي مايرونـــو اقــًتاح إىل
 االســـــتمارة.وتركزت يف ادلســـــتخدم ليكـــــرت مقيـــــاس جانـــــب إىل األوليـــــة، البيـــــاانت حـــــول اقًتاحـــــاهتم عطـــــاءوأيضـــــا إ

 ضوإضــافة بعــاحملاور، مــن بعــض العبــارات بعــض تقلــيص بضــرورة طــول االســتمارة ونصــحوا انتقــاد توجيهــاهتم علــى
 العبارات ادلكررة عند عملية التحليلوحذف  احملاور بعض إىل العبارات

دلعرفــة مــدى اتســاق عبــارات االســتمارة وصــدقها، مت حســاب معامــل ارتبــاط صػػدؽ االتةػػاؽ ابػػداخىي:  -2
بُت درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للبعد الـذي تنتمـي إليـو، وابلدرجـة الكليـة  (Pearson Correlation)بَتسون

 للمحور.
 األولبَتسون لعبارات احملور يبُت اجلدول التايل  معامل :احملار األول -4-2

 يريسان بعبارات احملار األولنعانل  -34-اجلدول رقم

 رقم العبارة
 معامل االرتباط ابحملور

 البيئة العامة صصةو ادلخالبيئة 
0 0,588 0,393 
2 0,506 0,343 
7 0,714 0,422 
4 0,865 0,171 
1 0,388 0,179 

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 ادلصدر
قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع احملور األول موجبة ودالة  معظم يتضح أن 74من اجلدول رقم 

تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط  افأقل، شلا يشَت إىل أهن 0.00إحصائيا عند مستوى الداللة 
 .الداخلي بُت مجيع عبارات احملور

 ثاينلعبارات احملور ال بَتسونيبُت اجلدول التايل  معامل ثاين:احملار اب -4-4
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 بثاينيريسان بعبارات احملار انعانل  -35-اجلدول رقم
 

 

رقم 

 العبارة

 

 معامل االرتباط بالمحور

 البيئة العامة البيئة ادلخوصصة

2 0.794 0.73 
7 0.685 0.567 
8 0.744 0.694 
9 0.632 0.738 

10 0.668 0.864 
موجبة ودالة  الثاينقيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع احملور  معظم يتضح أن 35من اجلدول رقم 

تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط  افأقل، شلا يشَت إىل أهن 0.00إحصائيا عند مستوى الداللة 
 .الداخلي بُت مجيع عبارات احملور

 لثثات احملور البَتسون لعبارايبُت اجلدول التايل  معامل : بثاحملار ابثا-4-4
 بثابثااحملار يريسان بعبارات نعانل  -36-اجلدول رقم

 

رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط ابحملور
البيئة 

 ادلخوصصة
 البيئة العامة

11 0,376 0.728 

12 0,717 0.7 

13 0,352 0.58 

14 0,352 0.828 

15 0,738 0.871 

16 0,454 0.728 
 

 اإلحصائي بإلستبياننتائج ابتحىيل 6 ادلصدر
 

يتضح أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع احملور األول موجبة ودالة إحصائيا عند  36من اجلدول رقم 
فأقل، شلا يشَت إىل أن مجيعها تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بُت  0.00مستوى الداللة 

 مجيع عبارات احملور
 رابعبَتسون لعبارات احملور اليبُت اجلدول التايل  معامل : رايعاباحملار -4-2
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 الرابعبَتسون لعبارات احملور  -37-اجلدول رقم

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط بالمحور

 البيئة العامة البيئة ادلخوصصة
17 0.17 0,687 
18 0.724 0,353 
19 0.554 0,899 
20 0.126 0,896 
21 0.211 0,876 
22 0.44 0,886 
23 0.57 0,872 
24 0.12 0,171 
25 0.57 0,687 

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 ادلصدر
يتضح أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع احملور األول موجبة  37اجلدول رقم  خالل من

فأقل، شلا يشَت إىل أن مجيعها تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة  0.00ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
 االرتباط الداخلي بُت مجيع عبارات احملور

نظرا لصعوبة إعادة تطبيق االختبار على العينة التجريبية، لعدم إمكانية احلصول على  : ثباأتداةابدراس  -7
من  ، للتأكد(Alpha Cronbach)رونباخألفاك معادلة استخدام مت كامل أفراد العينة مرة أخرى، لذلك

 6الدراسة،وكان ذلك حسب اجلدول التايل أداة ثبات
 الدراسة زلاور كرونباخا  ألف الثبات معامالت -38-اجلدول رقم

 قيمت معامل ألفا كرونباخ ادلسسة  احملاور

 0.90 البيئة  يف ظل اخلوصصة احملار األول
 0.73 البيئة يف ظل ادلؤسسة العامة

 0.90 البيئة  يف ظل اخلوصصة احملار ابثاين

 0.83 البيئة يف ظل ادلؤسسة العامة

 0.929 البيئة  يف ظل اخلوصصة احملار ابثابث

 0.944 البيئة يف ظل ادلؤسسة العامة

 01953 البيئة  يف ظل اخلوصصة احملار ابرايع

 0.96 البيئة يف ظل ادلؤسسة العامة

 بإلستبيان اإلحصائينتائج ابتحىيل 6 ادلصدر
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بلغ معامل ألفا كرونباخ حملور  ،حيثاحملاورلكل  مرتفع بثبات يتسم من خالل اجلدول اعاله، فإن االستبيان
، 0.47، 0.37 ، أما البيئة الثانيةعلى التوايل0.52و0.52، 0.50، 0.5يف ظل البيئة األوىل  والرابع األول والثاين والثالث

 0.52و0.54
 ابثابث:حتىيل زلاور االستبيان وابجتائجادلبحث 

ل التغيَتات احلاصلة يف مؤسسة مناجم الونزة،  ظىل معرفة مستوى أداء البشرية يف إمن أجل الوصول 
بعضها  إىلعبارة، وضمها  02اليت عددىاوالتأكد من الفرضيات ادلطروحة، مت حذف كل العبارات ادلتكررة و 

، ومن مث ربليلها  ابدلقارنة كانت متوافقة ويف نفس االذباه  اإلجاابت أن البعض يف عبارات رئيسية بعد التأكد من
 على أساس التغيَت احلادث .

 -ابانزة-ال طرني ارسىانسسة  يية  : حتىيل زلاور االستبيان يف ظل ولاألادلطىب 
يف ظل التغيَت احلاصل،  األداء مؤشراتعض إلجابة عن بابوادلتعلقة : حتىيل ادلعىانات اخلاص  ابحملار األول-1

 6كما يليكانت   واليت
 يف اببية  ادلخاصص  حتىيل لبارات احملار األول -39-اجلدول رقم

االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

ناافق  ناافق زلاةد غ ناافق
 يردة

 األوللبارات احملار  ادلقياس

0.848 3.875 
 

 ؛ةتق  ابعانل  لهىه وقىيل ناخيط  يف ظل ابتجظيم احلايل بىهسسة  .0 ابتكرار 11 57 00 12 00
 ابجةب  07.31 30.21 00 15 00

 ؛ابعانل أكثر سرل  وةجمز نهانه يف نااليدألا أفضل ن  ابةايق .2 ابتكرار  01 57 03 13 06 3.425 1.028
 ابجةب  0.21 30.21 7.31 02.21 7.5

1.137 3.35 
 

 ؛زايدة وضاح نهاني ووجبايت أكثر ن  ابتجظيم ابةايق .7 ابتكرار 07 43 07 17 06
 ابجةب  4.31 17.31 4.31 20.21 7.5

 ؛زايدة انضباطي يف لهىي ن  حيث أوقات احلضار واخلروج أفضل ن  ابتجظيم ابةايق .4 ابتكرار 11 54 00 00 15 3.762 0.917
 ابجةب  07.31 67.5 00 00 04.31

1.023 3.8 
 

اخنفاض لدد غياابيت بدى ابعانىني يف ابتجظيم احلايل بىهسسة ، خاص  يعد اخنفاض  .1 ابتكرار 12 57 00 05 06
 ابجةب  15 30.21 00 2.21 7.5 ؛لدد ابعهال

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 دلصدرا

السؤال ، فإن سلتلف الذين قاموا ابإلجابة على ىذا ولألإجابة العينة على أسئلة احملور ا يوضح اجلدول أعاله،     
التغيَت احلاصل وافقوا على أن العامل ربسن إتقانو للعمل وقليال ماؼلطىء يف إصلاز مهامو، خاصة بعد  األول

م ذل أن إىلذلك راجع  ،%15،أما الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم %85خوصصة ادلؤسسة، وذلك بنسبة بسبب 
وابلتايل ؽلكن القول أبن العينة ادلدروسة دلت على أن ىناك ربسن يف أداء ادلوارد  ،السابق اإلتقاننفس مستوى 

 البشرية بعد خوصصة ادلؤسسة؛
دبعدل ، %72.50ما يف ماؼلص السؤال الثاين، يتنب أن نسبة ادلوافقة كانت عالية، حيث قدرت ب أ

ؤىا من حيث سرعة إصلاز ادلهام خاصة بعد خوصصة وىذا ما يدل على معظم ادلوارد البشرية ربسن أدا3124
ادلؤسسة، وىذا راجع إىل أن القيادة اجلديدة للمؤسسة تقوم بتقييمات مستمرة للعاملُت أكثر شلا سبق، إضافة إىل 
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ذلك فإنو قبل اخلوصصة كانت ادلؤسسة تواجو مشكل التضخم اإلداري الذي يسبب يف بطء اصلاز ادلهام، أما 
والتطوير، حيث يعود ذلك إىل طبيعة عملهم  تن مل يوافقوا أعظمهم كانوا من قسم الدراسافيما ؼلص الذي

 ؛وادلتمثل يف زبطيط مناطق استخراج احلديد ورسم اخلرائط
أن نسبة العمال زادت مهامهم وضوحا ومعرفتهم لعملهم أكثر من السابق، حيث ف،  لثما السؤال الثاأ

من العينة ادلدروسة، وىذا ما يدل على أن أداء ىؤالء العمال ربسن، حيث %62.5وافقوا على ىذا البند بنسبة 
، ولعل السبب %28.75أما العمال الذين مل يوافقوا كانت نسبتهم .ؽلثل أغلبية ىؤالء العمال من األقسام اإلدارية

ألن األداء  لعدم موافقتهم  يرجع إىل نقلهم لوظائف أخرى، وىذه النسبة تبُت أن أداء ىؤالء العمال تدىن
 بل وأيضا مدى معرفة العامل لعملو. طاليشتمل على اجلهد وادلهارة فق

ويدل ىذا  ،%81.25أن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا على ىذا البند بنسبة رابع،فما يف ماؼلص السؤال الأ
على أن ادلوارد البشرية أصبحت أكثر انضباطا من حيث أوقات احلضور واخلروج، شلا يدل على أن أداء ىؤالء 

 العمال ربسن بعد عملية اخلوصصة، أما الذين مل يوافقوا على ىذا البند ىم عمال منضبطُت أصال من قبل. 
، أي أن ادلوارد البشرية %86.25وسة تقدر بأن نسبة ادلوافقة لدى العينة ادلدر ف اخلامس،ما السؤال أ

ابدلؤسسة اطلفض عدد غياابهتا، وىذا راجع أساسا إىل أن القيادة اجلديدة للمؤسسة تقوم بطلب تقارير يومية على  
كل الغياابت بعد ما كانت ىذه التقارير شهرية، وابلتايل أصبح العامل أقل تغيبا، وىذا شلا سيعمل على ربسُت 

 ما ؼلص الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم ضئيلة حيث أن معظم ىؤالء العمال غياابهتم قليلة يف أما يف .أداءه
 التنظيم السابق.

 بعض اذباىات العاملُت يف ظل التغَت ب ادلتعلقة اخلاص ابلفرضية األوىل: ثاينحتىيل ادلعىانات اخلاص  ابحملار اب-2
 6حلاصل وكانت كما يليا

 .يف اببية  ادلخاصص  ثاينلبارات احملار ابحتىيل  -40-اجلدول رقم

االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

ناافق  ناافق زلاةد غ ناافق
 يردة

 الثاينلبارات احملار  ادلقياس

 نتيم  بتةرةح يعض زنالئي يف ابعهل وابتخىي ل  وظيفيت؛ ال أشعر ابخلاؼ .2 ابتكرار 00 27 06 41 06 2.67 1.028
 ابجةب  00 77.31 07.5 10.21 7.5

1.061 2.25 
 

 الأشعر ابخلاؼ ن  نقىي إىل وظيف  أخرى ال أستطيع أن ألهىها؛ .3 ابتكرار 00 19 00 43 18
 ابجةب  00 27.31 00 17.31 22.5

 ال أفضل ابعهل خارج ادلسسة ، وبا تافرت يل ابفرص  بذبك؛ .4 ابتكرار 00 12 00 33 35 1.8625 1.015
 ابجةب  00 .15 00 40.21 47.31

 يية  ابعهل اجلدةدة بىهسسة  جتعىين ألهل مبعجاايت نرتفع ؛ .5 ابتكرار 00 12 00 47 21 2.037 0.933
 ابجةب  00 15 00 14.31 22.21

 أحبذ ابعهل يف ادلسسة  أكثر مما سبق .20 ابتكرار 00 12 00 47 21 2.037 0.933
 ابجةب  00 15 00 14.31 22.21

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 دلصدرا
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يالحظ أن نسبة اإلجابة على ىذا البند أغلبيتها كانت بعدم ادلوافقة، وذلك ،سادسالسؤال ال من خالل
وىذا مايدل على أن أغلبية العينة ادلدروسة ليس لديهم أمان وظيفي، وأتثَت ذلك على  ،%58.75بنسبة قدرىا

من اخلروج من ادلؤسسة، وابلتايل يقدم ادلورد البشري كلما لديو حىت ػلافظ األداء يكون يف اذباىُت، إما اخلوف 
 على وظيفتو، وإما أن يكون عكس ذلك حيث يؤدي إىل خوف العاملُت وعدم والءىم للمؤسسة.

وىذا يدل على أن ىؤالء العمال   ،%76.25أن معظم العمال مل يوافقوا، وذلك بنسبة ف سابع،ما السؤال الأ
، %23175أما الذين وافقوا فكانت نسبتهم  .سينعكس على أدائهم سلبا ليس لديهم استقرار وظيفي، وىذا ما

 .ألن ىؤالء العمال يعتقدون أن نقلهم من األقسام اإلدارية إىل قسم اإلنتاج سوف يعمل على ربسُت أجورىم
أغلبية ادلستجوبُت ليس لديهم والء تنظيمي للمؤسسة خاصة بعد أن  من،فؼلص السؤال الثا ما يف ماأ

أما ، حيث يفضلون العمل خارج ادلؤسسة إذا توفرت ذلم الفرصة لذلك، %.88بخوصصتها، وقدرت نسبتهم 
 فهم ذلم والء كبَت للمؤسسة حيث ؽلثل ىؤالء العمال العينة األكثر خربة، 12%

ػلبذون  وال معنوايت منخفضةأن  أغلبية ادلستجوبُت ليس لديهم العاشر،فالتاسع و  ؼلص السؤال يف ما أما
ػلبذون التغَتات احلاصلة، وخاصة  الحيث ، %.85بخاصة بعد خوصصتها، وقدرت نسبتهم  البيئة احلالية

 أكثر انضباطا من قبل. اال هنما اآلخرين ػلبذون العمل يف البيئة اجلديدة أ .ادلتعلقة جبماعات العمل
 ؛اببفرضي  ابثاني  اخلاص، بثادلعىانات اخلاص  ابحملار ابثاحتىيل -3

يف ظل  من صراعات، مقاومة وضغوط عمل ادلشاكل التنظيمية ؽلثل اجلدول التايل اجاابت العينة ادلدروسة على
 بثفي اببية  ادلخاصص حتىيل لبارات احملار ابثا -41-اجلدول رقم6التغَت

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 دلصدرا

 

االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

 ابثلبارات احملار ابث ادلقياس ناافق يردة ناافق زلاةد غ ناافق

 ةتةم اببثق  ادلتبادب  يني مجيع أطرافهالألهل يف نجاخ  .00 ابتكرار 02 13 00 00 00 7.431 0.472
 ابجةب  01 30.21 00 07.31 00

 لات ابتجظيهي  ييين ويني ابعهال يف ادلسسة ،اعدد ابجز زادت .24 ابتكرار  01 10 00 24 00 7.4221 0.552
 ابجةب  2.21 27.31 00 70 00 

أن اخنفاض لدد ابعهال أدى إىل زايدة ألبا  لهىي   .07 ابتكرار 01 10 00 04 00 7.473 0.577
 ابجةب  04.31 27.31 00 03.1 00 كبري؛وواجبايت اباظيفي  يركل  

زايدة لدد ادلركالت وابركاوى ابيت ةاجهها كل قةم  .22 ابتكرار 02 72 02 70 00 7.031 0.024
 خاص  يعد لهىي  اخلاصص ؛

 

 ابجةب  3.1 40 01 73.1 00

احلادث  يعد  أرغب يف ابتغيب وابتهارض نتيم  دلا ابتغيريات .01 ابتكرار 01 10 00 04 00 7.473 0.577
 ابجةب  04.31 27.31 00 03.1 00 لهىي  اخلاصص ؛

يعد خاصص  ادلسسة  زادت رغبيت يف االنضهام إىل  .02 ابتكرار 03 14 00 01 00 7.301 0.434
 ابجةب  04.31 32.1 00 04.31 00 ابجقاابت ابعهابي 
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السؤال عن ىذا  تالعينية ادلدروسة وافقفإجابة العينة على األسئلة احملور الثاين، يوضح اجلدول أعاله، 
أن البيئة اجلديدة للمؤسسة ذبعل العمال يعملون بثقة أقل من قبل اخلوصصة،  أي، %86.25بنسبة  احلادي عشر،

 ؛وىذا من شأنو أن يؤدي إىل زايدة الصراعات التنظيمية، وذلك سيؤثر على أداء فريق العمل سلبا

زادت بعد عملية اخلوصصة، حيث  يؤكد على أن النزاعات يف ادلؤسسةالسؤال الثاين عشر  ما فيما ؼلصأ
 ؛وىذا سيؤثر على أداء فريق العمل سلبا، %70مثلت نسبة ادلوافقة األغلبية ب

وابلتايل ،%82.1أن نسبة ادلوافقة على ىذا البند كانت عالية، حيث قدرت ب ما السؤال الثالث عشر أ
أن لديهم ضغوط عمل ذات مستوايت وافقوا بشدة، أي % 1715العامل زادت أعباءه الوظيفية، حيث من بينهم 

مرتفعة، أما الذين كانت إجابتهم ابدلوافقة زادت ضغوط عملهم ولكن دبستوى أقل، و ؼلتلف أثر ضغوط العمل 
على أداء ادلوارد البشرية حبسب مستواه، حيث كلما كانت ضغوط العمل كبَتة كلما اطلفض أداء ادلورد البشري، 

 د يف اإلنتاج.ألن ذلك سيتسبب يف زايدة الفاق

، أي أن ادلشاكل والشكاوي التنظيمية %4715أن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا بنسبة السؤال الرابع عشر،ف أما
وىذه ادلشاكل انذبة من زايدة الصراعات بُت العمال، ذبميد أجور بعض  .زادت بعد عملية خوصصة ادلنجم

شرات على أن ىناك أتثَت سليب على أداء العاملُت، أما العمال لفًتة معينة، زايدة حوادث العمل، وتدل ىذه ادلؤ 
حيث أهنم ينتمون إىل قسم التطوير والدراسات الذي ال يعرف .%3715العمال الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم 

 ؛مشاكل كبَتة
أن أغلبية ادلستجوبُت كانت إجابتهم ابدلوافقة على ىذا البند، حيث ؽلثلون ما السؤال اخلامس عشر،فأ

، ولعل السبب الرئيسي يف ذلك ىو ضغوط العمل الناذبة عن زبفيض العمالة، حيث أن العامل %82.5نسبة 
 عاملُت.وىذا يؤثر سلبا على أداء ال .أصبح مرىق يف عملو أكثر من السابق شلا زادت رغبتو يف التغيب والتمارض

من العينة ادلدروسة من العمال يرغبون يف %80يوضح اجلدول أعاله أن  ما السؤال السادس عشرأ
االنضمام إىل النقاابت العمالية، وىذا يدل على وجود مقاومة داخلية للتغيَت الناتج من خوصصة ادلؤسسة، وىذا 

 من شأنو أن يؤثر سلبا على أداء العمال. 
من أجل ربسُت توفَت بعض ادلتطلبات ادلؤسسة يفرض  بيئة يفَت يالتغإن :  ابرايع اخلاص اببفرضي  ابثابث حتىيل احملار-4

 ىذا احملور6 العينة ادلدروسة على إجاابتؽلثل اجلدول التايل و ،ء ادلوارد البشريةأدا
 
 
 
 
 
 



 م الحديد للشرق على أداء الموارد البشريةر بيئة مؤسسة مناجيأثر تغب

196 

 

 
 
 
 

 ادلخاصص  يف اببية غ رايحتىيل لبارات احملار اب -42-اجلدول رقم

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 دلصدرا

أن أغلبية  السابع عشر للسؤال سبةبنفال احملور الثالث،إجابة العينة على األسئلة  وضح اجلدول أعاله،ي
وسبب  .ذلك أن القيادة اجلديدة ذلا أتثَت كبَت يف انضباط ىؤالء العمال ويعٍت، %71125العاملُت وافقوا بنسبة 

وذلك  ،%28.75ذلك ىو أن القيادة اجلديدة تعمل على معاقبة العاملُت، أما الذين مل يوافقوا فقد كانت نسبتهم 
 ىؤالء العمال منضبطُت من قبل خوصصة ادلؤسسة. أنيعود إىل 
يكشف ىذا البند على نوع القيادة يف ادلؤسسة، حيث يالحظ من خالل  الثامن عشر السؤال ماأ

، وابلتايل فان ىؤالء العمال يرون أبن القيادة اجلديدة تشاركهم يف %3715اجلدول أن العينة ادلدروسة توافق بنسبة 
من خالل ذلك أن معظم ىؤالء العمال ذلم عالقة مباشرة مع قيادة ادلؤسسة  .صنع القرارات أفضل من السابق

فهم ال يوافقون على ذلك، ذلك أن طبيعة عملهم تًتك %52.1االتصال عن طريق شبكات االنًتنت، أما نسبة 
 القيادة ال تشاركهم فيها.

االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

ناافق  ناافق زلاةد غ ناافق
 يردة

 رايعابلبارات احملار  ادلقياس

0.227 3.327
1 

 ابقيادة اجلدةدة بىهسسة  جتعىين أكثر انضباطا يف لهىي ن  ذي قبل .27 ابتكرار 00 17 00 40 03
 ابجةب  00 72.41 00 41 3.71

 هتتم ابقيادة اجلدةدة اببعانل أكثر ن  ابقيادة ابةايق ؛ .22 ابتكرار 00 30 02 24 00 4.21 0.224
 ابجةب  00 37.1 20 14.1 00

 خىق ثقاف  تجظيهي  جدةدة بىهسسة  ن  أجل حتةني أدا  نااردألا اببررة  .22 ابتكرار 00 0. 02 22 00 2..3 0.74
 ابجةب  00 71 22.41 23.71 00

 إن زايدة أجري انتج أساسا ن  زايدة جهدي يف لهىي .40 ابتكرار 00 2. 00 22 00 3.14 .0.21
 ابجةب  00 41..7 00 43.71 00

 األتهام ادلسسة  حبهاةيت ن  حاادث ابعهل ن  خالل تافر وسائل أكثر أناان ن  ذي قبل؛ .21 ابتكرار 00 .1 00 42 00 3.2 0.244

 ابجةب  00 70 00 30 00
 اآلالت ابيت استخدنها مت جتدةدألا أفضل ن  ابةايق؛  .44 ابتكرار 00 00 00 20 00 4 ..0

 ابجةب  00 00 00 200 00
إن ابعانىني ابذة  مت انتقاذلم ن  نةتاى تجظيهي إىل آخر مت إلادة تدرةبهم لى  ادلهام  .23 ابتكرار 24 47 00 41 .2 4.24 2.232

 ابجةب  21 33.71 00 32.41 40 اجلدةدة؛

 بزايدة بتفاةضه ن  قبل نرؤوسيه؛ بعانل حيصل لى  ادلعىانات ابكافي  بىقيام مبهانه نتيم ا.24 ابتكرار 00 31 23 34 00 3.03 0.24

 ابجةب  00 23.71 41..2 20 00 
 إن ابعانىني ابذة  بدةهم خربة نهجي  مت ترقيتهم إىل نةتاى إداري ألى 25 ابتكرار 00 42 23 .2 00 27..4 0.2.1

 ابجةب  00 41..4 41..2 17.1 00
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، يتبُت أن القيادة اجلديدة تعمل على خلق ثقافة تنظيمية جديدة للمؤسسة من التاسع عشر السؤال أما
ابلنسبة للعينة ادلدروسة، أما  %75أجل ربسُت أداء مواردىا البشرية، حيث كانت نسبة ادلوافقة على ىذه األخَتة 

 ؛ تعٍت ذلم شيئايوافقون على ذلك فهم يرون أن الشعارات اليت تعمل ادلؤسسة على نشرىا جوفاء ال الذين ال
ن زايدة األجور يف ادلؤسسة بعد خوصصتها ال تعكس أداء مواردىا البشرية، فإ، السؤال العشرون أما

من العينة ادلدروسة ال توافق على ىذا البند، أما فيما ؼلص الذين وافقوا على ىذا البند %56125حيث يالحظ أن 
توايت اإلدارية، فهم يرون أن أجورىم زادت نتيجة لبذل ،ومعظم ىؤالء يعملون يف ادلس%41125فإن نسبتهم ىي 

 ؛جهد أكرب يف أداء مهامهم

ية ا، أن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا على أن بعد خوصصة ادلؤسسة ىنالك محالسؤال احلادي والعشرون أما
العمال ىو حيث من بُت ما توفره القيادة اجلديدة وتفرضو على ،%70أفضل للعامل من حوادث العمل بنسبة 

يوما من  15القيام بفحص طيب خالل ادلوعد احملدد، وأي عامل ال يقوم بذلك سيتلقى عقوبة تتمثل يف خصم 
 أجره، وابلتايل فإن ىناك ربفيزات من شأهنا أن ربسن أداء ادلوارد البشرية بعد خوصصة ادلنجم.

تم ياآلالت اليت  أنادلؤسسة  خوصصة وافقوا على أن بعدمل ي، أن ادلستجوبُت السؤال الثاين والعشرون أما
ومل  من ادلؤسسة السابقة، اآلالت ادلؤسسة قامت بكراء  أنحيث استخدمها مل يتم ذبديدىا أفضل من السابق،

 ساىم يف زايدة الضغوط لدى قسم الصيانة وعمال اإلنتاج. تعمل على شراء واآلالت جديدة وىذا ما

أن أغلبية ادلستجوبُت قد وافقوا على أن ىناك برامج تدريب مكثفة زبص  أما السؤال الرابع والعشرون
 العمال الذين مت نقلهم من األقسام اإلدارية إىل قسم اإلنتاج والصيانة، 

يقيس اجلمود الوظيفي لدى ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة خاصة بعد زبفيض  اخلامس والعشرون أما السؤال
، وىذا يدل على أن اجلمود الوظيفي زاد بعد %5715العمالة حيث يالحظ أن أغلبية ادلستجوبُت مل يوافقوا بنسبة 

ن يؤدي إىل عملية اخلوصصة )عدم ترقية العاملُت الذين ذلم خربة مهنية إىل مستوايت أعلى(، وىذا من شأنو أ
 .يف األجل الطويل ماطلفاض معنوايت ىؤالء العمال ومن مث تدين أدائه

 -ابانزة–ادلطىب ابثاين: حتىيل زلاور االستبيان يف ظل نسسة  نجاجم ابررؽ بىحدةد 
بعد رجوع ادلؤسسة للدولة تغيَتات العديد من العوامل ادلؤثرة على أداء ادلوارد البشرية، شلا أدى إىل خلق 

بسبب برامج  األقسام رؤساءونظرا للتغَت الكبَت احلاصل يف  .جديدة، مت فيها توزيع نفس االستمارة السابقة بيئة
 .عن االستمارة اإلجابةالسابقة، كان ىناك زبوف من  اجلديدة وسللفات البيئة واإلجراءات، التقاعد

يف ظل التغيَت احلاصل،  األداءمعدالت عض إلجابة عن بوادلتعلقة اب: حتىيل ادلعىانات اخلاص  ابحملار األول-1
 6كما يليكانت   واليت
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 يف ادلسسة  ابعان  األولحتىيل لبارات احملار  -43-اجلدول رقم
 

االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

ناافق  ناافق زلاةد غ ناافق
 يردة

 لبارات احملار األول ادلقياس

1,28556 
 

3,0200 
 

ةتق  ابعانل  لهىه وقىيل ناخيط  يف ظل ابتجظيم  .0 ابتكرار 04 22 02 15 07
 ابجةب  08 44 04 30 14 احلايل بىهسسة 

,99304 
 

2,4400 
 

ابعانل أكثر سرل  وةجمز نهانه يف نااليدألا  .2 ابتكرار  02 07 07 29 05
 ابجةب  04 14 14 58 10 أفضل ن  ابةايق

1,32865 
 

3,3000 
 

زايدة وضاح نهاني ووجبايت أكثر ن  ابتجظيم  .7 ابتكرار 10 18 04 13 05
 ابجةب  20 36 08 26 10 ابةايق

1,26314 
 

3,4200 
 

زايدة انضباطي يف لهىي ن  حيث أوقات احلضار  .4 ابتكرار 10 21 02 14 03
 ابجةب  20 42 04 28 06 واخلروج أفضل ن  ابتجظيم ابةايق

,94761 
 

3,8000 
 

اخنفاض لدد غياابيت بدى ابعانىني يف ابتجظيم  .1 ابتكرار 10 28 04 08 00
 ابجةب  20 56 08 16 00 احلايل بىهسسة ، خاص  يعد اخنفاض لدد ابعهال

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان: المصدر

 

إتقانو من خالل اجلدول أعاله ، فإن الذين قاموا ابإلجابة على ىذا البند وافقوا على أن العامل ربسن 
كان ذلم   اإلنتاجذلك أن العاملُت بعد فًتة توقف  .%62ؼلطىء يف إصلاز مهامو، وذلك بنسبة  للعمل وقليال ما

، وابلتايل ؽلكن القول أبن العينة ادلدروسة %44أما الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم  على ادلنجم، فظةااحملحافز 
 ؛رجوع ادلؤسسة العامة لكن بنسبة اقل من البيئة السابقة بعد دلت على أن ىناك ربسن يف أداء ادلوارد البشرية

، %68عدم ادلوافقة كانت عالية، حيث قدرت ب ب اإلجابةيف ماؼلص السؤال الثاين، يتنب أن نسبة  أما
ادلؤسسة إىل إصلاز ادلهام خاصة بعد رجوع  وىذا ما يدل على معظم ادلوارد البشرية اطلفض أداؤىا من حيث سرعة

 10دلدة اإلنتاجتوقف  إثرىا، اليت على 2016، وىذا راجع إىل أتثَت ادلشاكل اليت خلفها التحوالت يفالدولة
أما فيما ؼلص الذين وافقوا أعظمهم كانوا من الذين لديهم  ،أشهر، وكذلك خروج أىم العمال الذين لديهم اخلربة

 ؛طبيعة عملهم إىل  إضافة خربة كبَتة يف ادلؤسسة
زادت مهامهم وضوحا ، أي %56وافقوا على ىذا البندن نسبة العمال الذين فإالسؤال الثالث،  أما

وىذا ما يدل على أن أداء ىؤالء العمال ربسن، حيث ؽلثل أغلبية ىؤالء ومعرفتهم لعملهم أكثر من السابق، 
ولعل السبب لعدم موافقتهم  يرجع ، %36العمال من األقسام اإلدارية، أما العمال الذين مل يوافقوا كانت نسبتهم 

 ؛إىل نقلهم لوظائف أخرى وكذلك اطلفاض العمال
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، ويدل ىذا على أن ادلوارد %52ادلستجوبُت وافقوا على ىذا البند بنسبة  أن أغلبيةالرابع السؤال  أما
ل ربسن بعد شلا يدل على أن أداء ىؤالء العما .البشرية أصبحت أكثر انضباطا من حيث أوقات احلضور واخلروج

الذين مل يوافقوا على ىذا  أماعمال منضبطُت أصال من قبل  أهنمعملية رجوع ادلؤسسة إىل الدولة، وسبب ذلك  
 . فسبب ذلك أن ىناك تسيب يف البيئة احلالية أكثر من السابق؛%32البند، والذين ؽلثلون نسبة 

أي أن ادلوارد البشرية ابدلؤسسة .%76نسبة ادلوافقة لدى العينة ادلدروسة تقدر باخلامس  السؤال أما
اطلفض عدد غياابهتا، وىذا راجع أساسا إىل أن القيادة اجلديدة للمؤسسة تقوم ابلردع ، وابلتايل أصبح العامل أقل 

، %16تغيبا، وىذا شلا سيعمل على ربسُت أداءه، أما يف ما ؼلص الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم ضئيلة وتقدر ب
 الء العمال غياابهتم قليلة يف التنظيم السابق.حيث أن معظم ىؤ 

عض اذباىات العاملُت يف ظل التغَت بب ادلتعلقة األوىللفرضية وادلتعلقة اب: ثاينحتىيل ادلعىانات اخلاص  ابحملار اب-2
 6احلاصل وكانت كما يلي

 ثاين يف ادلسسة  ابعان حتىيل لبارات احملار اب -44-اجلدول رقم
االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

ناافق  ناافق زلاةد غ ناافق
 يردة

 ثاينلبارات احملار اب ادلقياس

1,29363 
 

3,4000 
 

نتيم  بتةرةح يعض زنالئي يف  ال أشعر ابخلاؼ .2 ابتكرار 09 22 05 08 06
 ابجةب  18 44 10 16 12 ابعهل وابتخىي ل  وظيفيت

1,07381 
 

3,3000 
 

الأشعر ابخلاؼ ن  نقىي إىل وظيف  أخرى ال  .3 ابتكرار 00 34 01 11 04
 ابجةب  00 68 02 22 08 أستطيع أن ألهىها

1,23701 
 

2,9800 
 

يية  ابعهل اجلدةدة بىهسسة  جتعىين ألهل  .4 ابتكرار 05 16 08 15 06
 ابجةب  10 32 16 30 12 مبعجاايت نرتفع 

1,09619 
 

3,6800 
 

ابعهل خارج ادلسسة ، وبا تافرت يل ال أفضل  .5 ابتكرار 10 26 04 08 02
 ابجةب  20 52 08 16 04 ابفرص  بذبك؛

1,09619 
 

3,6800 
 

 أحبذ ابعهل يف ادلسسة  أكثر مما سبق .20 ابتكرار 10 26 04 08 02
 ابجةب  20 52 08 16 04

 

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 دلصدرا

أغلبيتها كانت ابدلوافقة، وذلك بنسبة  سادسالسؤال ال على أن نسبة اإلجابةمن اجلدول السابق،  يالحظ
وىذا مايدل على أن أغلبية العينة ادلدروسة لديهم أمان وظيفي، وذلك بسبب مواصلة ادلنجم  .%62قدرىا

، وان للعاملُت قناعة أبن ادلؤسسة حباجة للعمال أكثر من تسرػلهم، أما الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم لإلنتاج
 ألن ىؤالء العمال يعتربون ان ادلؤسسة ربوالهتا كلها  قرارت سياسية؛ ،28%

، وىذا يدل على %68ن معظم العمال الذين مل يوافقوا، وذلك بنسبة فإ6سابعؼلص السؤال ال يف ما أما
سينعكس على أدائهم، ذلك أن استمرار اطلفاض العمال  أن ىؤالء العمال ليس لديهم استقرار وظيفي، وىذا ما
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وأمام األزمة اليت مر هبا ادلنجم وسياسة التقشف يف البالد، ومعظم العمال سيحالون للتقاعد، فإن ىوالء ؼلافون 
 يتقنون معظم الوظائف يف ادلؤسسة؛الذين وافقوا فهم  أما.أخرى مستوايت إىلمن نقلهم 

 حيث ال3102ب اإلجاابتلديهم والء تنظيمي للمؤسسة، وقدر متوسط  العمال أن  يدل منما السؤال الثاأ
يفضلون العمل خارج ادلؤسسة إذا توفرت ذلم الفرصة لذلك، فهم ذلم والء كبَت للمؤسسة، حيث ؽلثل ىؤالء 

العدالة يف ادلؤسسة العمال العينة األكثر خربة واليت مت ترقيتها، أما الذين ليس لديهم الوالء فهم يرون عدم وجود 
وعدم واحًتام الفئة  ةوكذلك بسبب األعمال الروتيني .ابلنسبة للحوافز والًتقيات، ومشاركتو يف قرارات ادلنجم

 .ادلبدعة
ػلبذون العمل يف البيئة احلالية أكثر من معنوايهتم مرتفعة و  أما السؤال التاسع والعاشر فيبُت أن العمال

، أما الذين مل يوافقوا ل شعورىم ابلفرحة خاصة بعد رجوع ادلنجم للعملالسابقة، حيث ظهر ذلك من خال
 فكانت نسبتهم ضئيلة، وسبب ذلك التغيَتات الناذبة يف اذليكلة.

 ؛وادلتعىق اببفرضي  ابثاني حتىيل ادلعىانات اخلاص  ابحملار ابثابث، -2
 اجلدول التايل اجابة العينة على ىذا احملور6يبُت 
 بث يف ادلسسة  ابعان حتىيل لبارات احملار ابثا -45-اجلدول رقم

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان: المصدر

 

السؤال عن ىذا  تالعينية ادلدروسة وافقف ،لثإجابة العينة على األسئلة احملور الثا يوضح اجلدول أعاله،
اخلوصصة،  بعدمن أكرب أي أن البيئة اجلديدة للمؤسسة ذبعل العمال  يعملون بثقة ، %50بنسبة  احلادي عشر

أما مل يوافقوا فَتون  .وىذا من شأنو أن يؤدي إىل الصراعات التنظيمية، وذلك سيؤثر على أداء فريق العمل سلبا
 أهنم يعملون أبرػلية بعد زبفيض العمالة ؛

 بثلبارات احملار ابثا ادلقياس ناافق يردة ناافق زلاةد غ ناافق غ ناافق يردة ادلتاسط االحنراؼ ادلعياري
 ةتةم اببثق  ادلتبادب  يني مجيع أطرافهالألهل يف نجاخ  .00 ابتكرار 12 13 03 20 02 3.26 1.32

 ابجةب  24 26 06 40 04
 لات ابتجظيهي  ييين ويني ابعهال يف ادلسسة ،ااخنفض لدد ابجز  .24 ابتكرار  07 12 09 19 03 3.02 1.20

 ابجةب  14 24 18 38 06 
أن اخنفاض لدد ابعهال أدى إىل زايدة ألبا  لهىي  وواجبايت  .07 ابتكرار 22 18 00 06 04 3.96 1.293

 ابجةب  44 36 00 12 08 اباظيفي  يركل كبري؛
زايدة لدد ادلركالت وابركاوى ابيت ةاجهها كل قةم خاص  يعد  .22 ابتكرار 08 26 09 06 01 3.68 0.95

 ابجةب  16 52 18 12 02 لهىي  اخلاصص ؛
 أرغب يف ابتغيب وابتهارض نتيم  ابتغيريات احلادث  يعد خلاصص ؛ .01 ابتكرار 08 06 04 24 08 2.64 1.336

 ابجةب  16 12 08 48 16
 يعد خاصص  ادلسسة  زادت رغبيت يف االنضهام إىل ابجقاابت ابعهابي  .02 ابتكرار 05 05 02 15 21 2.24 1.45

 ابجةب  10 1 04 30 42
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رجوع يؤكد ىذا البند على أن النزاعات يف ادلؤسسة زادت بعد عملية السؤال الثاين عشر  ؼلصما فيما أ
وىذا سيؤثر على أداء فريق العمل ، %44، حيث مثلت نسبة عدم ادلوافقة األغلبية بالدولة إىلادلؤسسة 

 2016ادلتكررة يف  اإلضراابتوذلك بسبب ادلشاكل اليت مر هبا ادلنجم وكذلك سلبا.
 %80أن نسبة ادلوافقة على ىذا البند كانت عالية، حيث قدرت ب السؤال الثالث عشر  فيما ؼلصما أ

وافقوا بشدة، أي أن لديهم ضغوط عمل ذات % 44وابلتايل العامل زادت أعباءه الوظيفية، حيث من بينهم 
إضافة إىل زايدة  وزايدة ساعات عملهم وذلك راجع إىل اطلفاض العمال وتقليص التوظيفمستوايت مرتفعة، 

طبيعة  إىلفسبب ذلك يرجع ادلوافقة عدم أما الذين كانت إجابتهم بالطلب على احلديد من طرف مركب احلجار. 
 . كرسم اخلرائط واذلندسة  أعماذلم

، أي أن ادلشاكل والشكاوي التنظيمية %78ن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا بنسبة إف ما السؤال الرابع عشر،أ
إفالس ادلنجم ، 2016ة من زايدة الصراعات بُت العمال،توقف ادلنجم عن اإلنتاج خاللشاكل انذبوىذه ادل .زادت

وتدل ىذه ادلؤشرات على أن ىناك  ادلنجم، إىلمطالبة العمال الذين مت طردىم ابلرجوع  ،بسبب الشريك اذلندي
 مت ترقيتهم.حيث أهنم ، %14أتثَت سليب على أداء العاملُت، أما العمال الذين مل يوافقوا فكانت نسبتهم 

حيث  .ادلوافقة على ىذا البندعدم أن أغلبية ادلستجوبُت كانت إجابتهم بما السؤال اخلامس عشر،فأ
، 2016شعور معظم العمال ابلفرح للرجوع ادلنجم للعمل بعد، ولعل السبب الرئيسي يف ذلك %64ؽلثلون نسبة 

معنوايهتم منخفضة ولديهم مقاومة داخلية  مل يوافقوا ما الذينأوىم يفضلون العمل يف البيئة أكثر من السابق، 
 للتغيَت.

عدم من العينة ادلدروسة من العمال يرغبون يف %72يوضح اجلدول أعاله أن  ما السؤال السادس عشرأ
عدم ثقة العمال يف النقاابت العمالية، اليت خيبت أماذلم فيما  إىلراجع  االنضمام إىل النقاابت العمالية، وىذا

يدل على  ، وىذاإليوفضل انضموا استغلوا العمال دلصاحلهم الشخصية، لكنهم ما وجدوا البديل األ وأهنمسبق 
 العمال.  بعض وىذا من شأنو أن يؤثر سلبا على أداء  قل من السابقأات احلاصلة ة داخلية للتغيَت وجود مقاوم
 :بثابث حتىيل احملار اخلاص اببفرضي  ا-3

 العينة على ىذا احملور6 إجابةيبُت اجلدول التايل 
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 حتىيل لبارات احملار ابرايع يف ادلسسة  ابعان  -46-اجلدول رقم

 

 اإلحصائي بإلستبياننتائج ابتحىيل : المصدر

 

أن أغلبية إجابة العينة على األسئلة احملور الثالث، فالنسبة للسؤال السابع عشر  يوضح اجلدول أعاله،
ذلك أن القيادة اجلديدة ذلا أتثَت كبَت يف انضباط ىؤالء العمال، وسبب ذلك  ويعٍت، %44العاملُت وافقوا بنسبة 

)مشاكل فساد يف ادلنجم(، غلب  2016ن يف ادلرحلة مابعدأل العاملُت، ىو أن القيادة اجلديدة تعمل على معاقبة
وذلك يعود إىل أن ىؤالء  ،%34أما الذين مل يوافقوا فقد كانت نسبتهم  .يتحمل مسؤولياتو كل فرد أنعلى  

 ابلقيادة. فهم ليس لديهم اتصال مباشر دابحملاي إجابتهمالذين كانت  أمامن قبل.  أساساالعمال منضبطُت 

االحنراؼ 
 ادلعياري

غ ناافق  ادلتاسط
 يردة

ناافق  ناافق زلاةد غ ناافق
 يردة

 رايعابلبارات احملار  ادلقياس

القيادة اجلديدة للمؤسسة ذبعلٍت أكثر انضباطا يف  .03 ابتكرار 10 12 10 12 06 3,1600 1.33
 ابجةب  20 24 20 24 12 عملي من ذي قبل

1.40  

3,520 

 

هتتم القيادة اجلديدة ابلعامل أكثر من القيادة  .04 ابتكرار 13 20 06 02 09
 ابجةب  26 40 12 04 18 السابقة؛

0.858 2,2800 

 

خلق ثقافة تنظيمية جديدة للمؤسسة من أجل  .05 ابتكرار 00 09 00 37 04
 ابجةب  00 18 00 34 08 ربسُت أداء مواردىا البشرية

إن زايدة أجري انتج أساسا من زايدة جهدي يف  .20 ابتكرار 11 13 00 26 00  3.18 1.288
 ابجةب  22 26 00 52 00 عملي

اىتمام ادلؤسسة حبماييت من حوادث العمل من  .21 ابتكرار 21 07 00 00 02 3.24 1.30
 خالل توفر وسائل أكثر أماان من ذي قبل؛

 
 ابجةب  10 22 00 00 24

 وفر الراحة أكثر من السابقاالالت اليت استخدمها ت .22 ابتكرار 16 14 00 04 02 3.40 1.484
 ابجةب  32 28 00 28 02

إن العاملُت الذين مت انتقاذلم من مستوى تنظيمي  .23 ابتكرار 04 10 07 22 03 8.22 0.23
 إىل آخر مت إعادة تدريبهم على ادلهام اجلديدة؛

 
 ابجةب  02 20 02 12 06

لعامل ػلصل على ادلعلومات الكافية للقيام دبهامو ا .24 ابتكرار 04 15 04 27 00 2.92 1.08
 من قبل مرؤوسيو؛نتيجة لزايدة لتفويضو 

 
 ابجةب  08 30 04 54 00

إن العاملُت الذين لديهم خربة مهنية مت ترقيتهم إىل  .21 ابتكرار 07 18 01 20 00 3.24 1.12
 ابجةب  14 36 00 40 00 مستوى إداري أعلى
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يكشف ىذا البند على نوع القيادة يف ادلؤسسة، حيث يالحظ من خالل ما السؤال الثامن عشر أ
من  أفضل، وابلتايل فان ىؤالء العمال يرون أبن القيادة اجلديدة %66اجلدول أن العينة ادلدروسة توافق بنسبة 

 رأمساليةيف مصاحلها الشخصية على حساب العمال وبطريقة  إالتفكر  السابقة القيادة أنيرون  ألهنمالسابقة، 
 بعدم ادلوافقة فَتون ان القيادة السابقة أكثر عادلة،  أجابواالذين  أماحبتة، 

تعمل على خلق ثقافة تنظيمية جديدة ال، يتبُت لنا أن القيادة اجلديدة أما خالل السؤال التاسع عشر
ابلنسبة  %82ادلوافقة على ىذه األخَتة عدم بشرية، حيث كانت نسبة للمؤسسة من أجل ربسُت أداء مواردىا ال

لشريك اذلندي مل لومعظم الشعارات  اإلعالانت أنذلك أن التغَت اليزال يف بدايتو، حيث يالحظ .للعينة ادلدروسة
 إزالتها؛يتم 

األجور يف ادلؤسسة ال تعكس أداء مواردىا البشرية، حيث يالحظ أن  و يبُت أنأنف، أما السؤال العشرون
 ؛بقيت اثبتة أجورىمالن من العينة ادلدروسة ال توافق على ىذا البند، 52%

ية أفضل للعامل من ا، أن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا على أن ىنالك محأما السؤال احلادي والعشرون
وقسم  اإلدارةمن  أغلبيتهمالذين مل يوافقوا كان  أما، اإلنتاجذلك لسبب ذبديد وسائل ،%76حوادث العمل بنسبة 

 ؛مل يتم تغيَتىا منذ أكثر من سنتُت  ألبستهم ادلهنية أنالصناعي الذين أكدوا  األمن
 من السابق وذلكأفضل  اآلالتن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا على أن فإ، أما السؤال الثاين والعشرون

شراء واآلالت جديدة  أي ،بعدما ربصلت على القرض أن ادلؤسسة قامت بتجديد اآلالتحيث ،%60بنسبة 
من  أغلبيتهمما الذين مل يوافقوا كانت ألدى قسم الصيانة وعمال اإلنتاج. توفَت راحة أكثر للعملوىذا ماساىم يف 
 األقسام اإلدارية؛

ىناك برامج تدريب زبص ليس تجوبُت قد وافقوا على أن ن أغلبية ادلسفإ، أما السؤال الرابع والعشرون
ن ادلؤسسة تقوم إبجراء تغَت النقل ال،%58، وذلك بنسبة إىل مستوايت وظيفية أخرىالعمال الذين مت نقلهم من 

 ؛يسمح بعمليات التدريب وكذلك ضعف ادلوارد ادلالية الذي ال

يقيس اجلمود الوظيفي لدى ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة خاصة بعد زبفيض  السؤال اخلامس والعشرونأما 
مقارنة  وىذا يدل على أن اجلمود الوظيفي اطلفض، %50العمالة حيث يالحظ أن أغلبية ادلستجوبُت وافقوا بنسبة 

ذلك أن العمالة ، اما الذين مل يوافقوا فسبب معنوايت ىؤالء العمال رفع، وىذا من شأنو أن يؤدي إىل  دبا سبق
 .ذات الكفاءة مل يتم ترقيتها

 تغريات اببية زلاور االستبيان يف ظل  ابفروؽ يني دالالت: بثادلطىب ابثا
 االستبيان تظهر العديد من الفروق بُت البيئتُت ادلدروستُت، وادلتمثلة فيمايلي6 زلاورليل ربمن خالل 

 وابثاين األوللبارات احملار ابفروؽ يني دالالت  -0
 6والثاين األولالفروق بُت دالالت عبارات احملور يوضح اجلدول التايل أىم 
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 وابثاين األوللبارات احملار ابفروؽ يني دالالت حتىيل  -47-اجلدول رقم

 

 األوللبارات احملار دالالت  نتاسط اإلجاابت
 يف ظل يية  وابثاين

 نجاجم احلدةد بىررؽ
 يف ظل تغيري اببية  إىل

 ستيلل طاني ارسىار
 اإلتقان بىعهل .0 3.875 3,02
 سرل  االجناز .2 3.425 2,44
 اباظيفي ؛وضاح .7 3.35 3,30
 االنضباط .4 3.762 3,42
 ؛األنان اباظيفي .1 2.67 3,40
 استقرار وظيفي .2 2.25 3,30
 ؛روح ادلعجاة  اب .3 2.037 3,68
 اباال  اباظيفي .4 1.8625 2.54
 اجتاه ابعانل بىتغيري يف ادلسسة  .2 2.037 7.24

 نتائج ابتحىيل اإلحصائي بإلستبيان6 دلصدرا

 

، حيث البيئتُتيف كلتا  األداءىناك فروق واضحة بُت ادلعايَت الدالة عن مستوى  نأ، أعالهيتضح من اجلدول 
 رسلورأيف  ييف ظل تغيَت البيئ أفضلوالسرعة ووضوح ادلهام، واالنضباط يف العمل  اإلتقانمستوى  نأيالحظ 

، وظيفيالستقرار اال،الوظيفي األمان أما، على اإلنتاج تركيزهو  للتأثَت القائد أساساوىذا راجع  .ستيل الطمي
للمساوئ التغيَتات  أساسا، ذلك راجع مناجم احلديد للشرق الوالء الوظيفي فهي أفضل يف ظل بيئةو ادلعنوايت 

 واليت التوجد يف ىذه البيئة. العمال ةنفسانيعلى  أثرتاليت قام هبا  الشريك اذلندي والذي  واإلجراءات
 ابثابثلبارات احملار ابفروؽ يني دالالت  -2

 6لثالفروق بُت دالالت عبارات احملور الثايوضح اجلدول التايل أىم 
 بثابثالبارات احملار ابفروؽ يني دالالت  حتىيل -48-جلدول رقما

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابثاينلبارات احملار دالالت  نتاسط اإلجاابت
 ارسىار نيطال ستيل  يف ظل يية  نجاجم احلدةد بىررؽ يية  يف ظل
 ؛ الصراعات التنظمية .00 7.431 7.02
 ؛ضغوط العمل .00 7.473 7.52
 ؛ ادلشكالت والشكاوى .02 7.031 7.24
 ؛داخلية مقاومة التغيَت .07 7.031 2.24
 خارجية مقاومة التغيَت .04 7.301 2.24
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 بإلستبياننتائج ابتحىيل اإلحصائي 6 دلصدرا

مستوى َت على يالتغ أاثربعض  ىناك فروق واضحة بُت ادلعايَت الدالة عن  إن، أعالهيتضح من اجلدول 
 ربيئة إىل ارسلو  يف تغيَتاليف ظل ن مل تكن ظاىرة  إن مقاومة التغيَت شديدة و أ، حيث البيئتُتيف كلتا  األداء

ذلك  إىل إضافة، وىي أكرب مقارنة ببيئة مناجم احلديد .اليت نتح عنها صراعات عديدة يف ادلؤسسة ال ستيلطمي
ما ادلشاكل ادلتعلقة ابلعمال أاالطلفاض الكبَت للعمال. إىلىناك تقارب يف مستوى ضغوط العمل وذلك راجع 

 اليت على إثرىا توقف اإلنتاج. 2002فكانت أكرب يف بيئة ادلؤسسة العامة نظرا لألوضاع اليت مر هبا ادلنجم يف

 ابرايعلبارات احملار يني دالالت ابفروؽ  -3
 6لرابعالفروق بُت دالالت عبارات احملور ايوضح اجلدول التايل أىم 

  رايعابلبارات احملار ابفروؽ يني دالالت  حتىيل -49-اجلدول رقم
 

نتائج  6 دلصدرا
ابتحىيل 

 اإلحصائي بإلستبيان

 

 أداءتوفَت ادلتطلبات اليت تساىم يف ربسُت يف  ىناك فروق بُت واضحة نأ، السابقيتضح من اجلدول 
كبَت على العمال من خالل التأثَت ال ادلوارد البشرية يف ظل التغَت البيئي، حيث للقيادة يف ظل البيئة ادلخوصصة

العدالة بُت  مبدأوالعقابية والعمل على نشر ثقافة جديدة بُت العمال، وكذلك من خالل  ةاإلجراءات التنظيمي
ذلك أهنا هتتم بتحقيق أىداف ادلؤسسة أكثر ،احلايلهتتم ابلعمال أفضل من التنظيم  ال القيادة العمال، لكن ىذه
ىذه البيئة أفضل من  أيضاالعمل(، ألبسةأكثر من التنظيم احلايل) األمانوفر وسائل ت أهناكما   .من الًتكيز العمال

والتدريب، لكن البيئة احلالية أفضل  وسياسة التعويضات، وكذا سبكُت العاملُت األجورالبيئة احلالية من حيث 
 .بكثَت من البيئة السابقة يف اآلالت وترقية العاملُت

 
 

 ابثابثلبارات احملار دالالت  نتاسط اإلجاابت
  ارسىار نيطال ستيل  يف ظل يية  يف ظل اببية  نجاجم احلدةد بىررؽ

 أتثَت القيادة ؛ .01 7.74 3,16
 نوع القيادة؛ .02 2.41 3,52
 ؛ نشر ثقافة تنظيمية داخل ادلؤسسة .03 7.202 2,28
 ؛ سياسة التعويضيات .04 7.121 3.18
 توفر وسائل األمان ادلادية ؛ .05 7.4 3.24
 ذبديد اآلالت ؛ .20 2 3.40
 التدريب يف البيئة اجلديدة؛ .20 2.52 2.44
 ؛سبكُت العاملُت .22 7.07 2.92
 اجلمود الوظيفي .27 2.243 3.24
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 ابتطبيقي  ابدراس  نتائجاختبار ابفرضيات واألم : رايعادلطىب اب
 اختبار ابفرضيات-2
وىو ما  متغَتي الدراسةمت استخدام معامل ارتباط بَتسون ومعامل االضلدار البسيط بُت  ةصدق الفرضي إلثبات
 التالية6جلداول توضحو ا

 من خالل عبارات االذباىات العاملُت  -األداء الوظيفي -حيث يبُت احملور األول6 ادلتغَت ادلستقل
 -اذباىات العاملُت للتغيَت-احملور الثاين6متغَت اتبع

 -مشاكل التغيَت يف البيئة -6 متغَت اتبعلثاحملور الثا
 –متطلبات ربسُت األداء  -6 متغَت اتبعرابعاحملور ال

 بىهحاورنعانل ارتباط يريسان  -50-اجلدول رقم
 األداء الوظيفي

 
 لتغَت الناتج يف البيئة الثانيةا الناتج يف البيئة األوىللتغَت ا

 0.753 0.627 احملور األول
 0.88 0.517 احملور الثاين

 0.66, 0.489 احملور الثالث
 : نتائج التحليل اإلحصائي المصدر

 األداء الوظيفيوذات داللة إحصائية بُت  قوية خطية ىناك عالقة ارتباط يتبُت من خالل اجلدول أعاله أن أن  
ولتأكد من ذلك مت ،%1داللة إحصائية  وذلك عند مستوى واحملاور ادلدروسة يف كلتا البيئتُتالذي مت قياسو 

 ، واجلدول التايل يبُت ذلك6الضلدار اخلطي البسيطحسااب
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 األدا  اباظيفيهحار بىهحاور نع نتائج حتىيل االحندار اخلطي اببةيط -51-اجلدول رقم

 

 

 6 نتائج التحليل اإلحصائي ادلصدر
 

يف  مع زلور األداء احملور الثاين والثالثلعالقة دلعامل االضلدار Fيالحظ أن قيم  عاله،أمن اجلدول     
اقل من داللة الفرضيات  00ادلؤسسة غَت دالة إحصائيا يف مجيع احلاالت ادلذكورة ألن مستوى الداللة 

يف البيئتُت   الثالثة زلققة البديلة ، وعليو فإن الفرضيات. وعليو يتم قبول الفرضيات البديلة0.01الصفرية 
 كمايلي6 

تؤثر على أداء إىل تكوين اذباىات لدى ادلوارد البشرية من شأهنا أن مناجم الونزة  مؤسسةتغيَت بيئة  يؤدي -
 الوظيفي، حب العمل...؛ األمان، كاختالف  الروح ادلعنوية، الوالء التنظيمي، ادلورد البشري

من خالل  ذلك ويظهر على أداء العنصر البشري؛ أثرت مشاكل تنظيمية عديدة يف البيئة  ادلتغَتة تحدث -
 الداخلية واخلارجية...؛ ضغوط العمل، الصراعات التنظيمية، ادلقاومةادلوجودة يف البيئتُت دلستوايت  فروق ال

درجات  رلموع ادلربعات  
 احلرية

مستوى  Fقيمة  متوسط ادلربعات
 الداللة

 احملور الثاين لتغَت الناتج يف البيئة األوىلا
 

 324.050 1 324.050 31.175 00.00 
 498.930 48 10.394   
 822.98 49    

 00.00 17.522 220.078 1 220.078 االضلدار احملور الثالث
- 602.902 48 ,12.560   

    49 822.980 اجملموع
   196.491 1 196.491 االضلدار احملور الرابع

- 626.489 48 13.052 15.055 00.00 
    49 822.980 اجملموع

 احملور الثاين لتغَت الناتج يف البيئة الثانيةا
 

 0.000 101.942 813.276 1 813.276 االضلدار
- 622.274 78 7.978 - - 

 - - - 79 1435.55 اجملموع
 0.000 267.096 1111.08 1 1111.08 االضلدار احملور الثالث

- 730,833 78 28,109 - - 
 - - - 79 4527,380 اجملموع

 00.00 60.114 624.821 1 624.821  احملور الرابع
 810.729 78    
 1435.550 79    
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،ويظهـــر ذلـــك خاصـــة مـــن أتثـــَت التغيـــَت إىل رفـــع مســـتوايت األداء تـــوفَت متطلبـــات إدارة بيئـــة العمـــل ادلتغـــَتة أدى -
 ل يف التغيَت احلاصل. القيادة يف البيئتُت وتوفَت ادلتطلبات ادلادية وادلعنوية للعام

 االستبيان نتائجأألم -2

 من خالل ما سبق من ربليل بياانت الدراسة وحساب مؤشر اإلنتاجية ؽلكن استنتاج النتائج التالية، واليت
 6تؤكد صدق الفرضيات ادلتبناة يف الدراسة، وذلك كمايلي

 6اببجةب  بىبية  ابػأوىل-2-1
 التالية6يظهر التأثَت السليب يف اجلوانب 

 خوف العمال من اخلوصصة وتسرػلهم يشعرىم بعدم األمان الوظيفي، وابلتايل ينخفض الوالء التنظيمي -
 وىذا ما يؤثر سلبا على األداء؛

وىذا عامل يًتك ادلورد البشري  .اجلمود الوظيفي للمستوايت اإلدارية العليا وحىت بعد زبفيض العمالة -
 ينخفض األداء؛ الذي ؽلتلك خربة ال يقدم ما لديو وابلتايل

ادلقاومة الشديدة للموارد البشرية واليت تظهر يف عدم حرصهم على شلتلكات ادلؤسسة وكذا رغبتهم يف  -
 االنضمام إىل النقاابت العمالية، 

 ، ىذا ما سيعمل على زبفيض فريق العمل،خاصة بعد خوصصة ادلنجم ةزايدة الصراعات التنظيمي -

عدم االىتمام بتمكُت العاملُت، ىذا سيؤدي إىل زايدة مستوايت ضغوط العمل، وينعكس ذلك على  -
 األداء؛

 مل يتم إدخال تكنولوجيا وآالت تعاون قوى ادلوارد البشرية رغم اطلفاض العمالة، -

 ،عمال وادلؤسسةالقيادة اجلديدة سبيل اىل اىدفها الشخصية على حساب ال -

 االذباه كراىية للتغيَت احلاصل؛ -

 ويظهر التأثَت االغلاي يف اجلوانب التالية6 
 ادلهام؛زايدة إنتاجية العمالة من حيث الكمية، الزمن ووضوح  -

 اطلفاض عدد الغياابت وزايدة انضباط العامل؛ -

العقوابت، التقييم ادلستمر للموارد القيادة اجلديدة قيادة فعالة حيث تستخدم السلطة، القوة، القانون،  -
وىذا يعد عامال مناسبا من أجل ربسُت األداء خاصة يف بيئة العمل تشهد تغيَتات مستمرة انذبة  .البشرية

 عن اخلوصصة؛

 مستوايت ضغوط متوسطة تعمل على رفع اإلنتاج واإلنتاجية؛ -

وتعليم اإلطارات اللغة االصلليزية زلاولة بناء ثقافة جديدة يف ادلؤسسة من خالل تبٍت شعارات جديدة  -
 يشجع على رفع األداء؛
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ىتمام بسياسة التعويضات حيث تعمل القيادة اجلديدة بتطبيق سياسة التعويضات على أساس األداء، اإل -
 حيث تعاقب من أداؤه ضعيفا، خاصة عمال النقل والصيانة؛

 قسام اإلدارية إىل الشريط الناقل،االىتمام بتدريب العاملُت ابدلؤسسة خاصة الذين مت نقلهم من األ -

 اببجةب  بىبية  ابػثاني  -2-2

 :يف اجلوانب التالية غلايويظهر التأثَت اال
 ؛زايدة إنتاجية العمالة من حيث الكمية، الزمن ووضوح ادلهام -
اجلمود الوظيفي للمستوايت اإلدارية العليا بعد زبفيض العمالة، وىذا عامل يًتك ادلورد البشري ضعف  -

 ينخفض األداء؛ الذي ؽلتلك خربة يقدم ما لديو وابلتايل

 على األداء؛ إغلاابا يؤثر شلالوالء التنظيمي  يرتفعوابلتايل  للعامل مقبول األمان الوظيفي -

 ،األداءارتفاع الروح لدى العمال برجوعهم للعمل وىذا عامل يرفع من  -

 ،اإلنتاجيةذا يعمل رفع وىمت إدخال تكنولوجيا وآالت تعاون قوى ادلوارد البشرية  -

 نقلهم،العاملُت ابدلؤسسة خاصة الذين مت  مكُتىتمام بتاإل -

 االذباه حبهم للتغَتات اجلديدة. -

 يف اجلاانب ابتابي : ابةىيبوةظهر ابتأثري 

 نضباط العامل؛إ نقص -

سبيل إىل العقوابت من خالل اخلصم كبداية لرجوع العمال اىل العمل بعد ادلشاكل اليت القيادة اجلديدة  -
 وىذا مايؤدي إىل مقاومة داخلية ردبا تظهر علنا على ادلدى البعيد؛عرفها ادلنجم 

 فريق العمل، أداء ، ىذا ما سيعمل على زبفيض ةزايدة الصراعات التنظيمي -

 ، التغَت الكبَت يف العمال وساعات العملمستوايت ضغوط مرتفعة للعمال بسبب  -

 من شأهنا رفع انتماءىم للمؤسسة؛ بناء ثقافة جديدة يف ادلؤسسةعدم االىتمام ب -

 ؛األجوروعدم رفع  االىتمام بسياسة التعويضات، عدم  -

 ،لضعف ادلوارد ادلاليةاالىتمام بتدريب العاملُت ابدلؤسسة عدم  -
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 ابفصل الص خ
يف  تغيَتات عديدة مست موارد ادلؤسسة البشرية تادلفروضة اليت مر هبا منجم الونزة فرضإن التحوالت 

بعاد6 اجتماعية، أعملت على خلق بيئة جديدة للعمل زبتلف عن البيئة السابقة يف عدة  اليت، العديد من النواحي
ولقد كان ذلذه التغيَتات أتثَت على أداء ادلوارد البشرية ابدلؤسسة يف االذباىُت6 أتثَت   .اقتصادية، نفسية، مادية

حيث يوجد من ػلبذ البيئة العامة على البيئة اخلاصة للمؤسسة لذلك ذبد معنوايتو مرتفعة يف سليب وآخر اغلاي، 
حيث يف ادلوارد البشرية،  أداءيئتُت على ، ولذلك اختلفت نتائج أتثَت التغيَت يف البالبيئة العامة، وىناك العكس

مشاكل تنظيمية  كزايدة  ت العديد منحدثالبيئة ادلخوصصة،  إىلوىل اليت سبثل التغيَت من البيئة العامة البيئة األ
، اطلفاض ادلعنوايت، اخلوف وعدم األمان متوسطة الصراعات، ادلقاومة الشديدة، ارتفاع مستوايت ضغوط العمل

ويف ادلقابل ىناك العديد من  .الوالء التنظيمي، كل ىذه ادلشاكل تؤدي إىل تدين مستوايت األداء الوظيفي، عدم
زايدة إنتاجية العمالة من حيث الكمية، الزمن يف ىذه البيئة مثل6  أتثَت إغلاي على أداء ادلوارد البشريةادلؤشرات ذلا 

مل،القيادة اجلديدة قيادة فعالة،زلاولة بناء ثقافة اطلفاض عدد الغياابت، وزايدة انضباط العاادلهام، ووضوح 
يف البيئة  اأم ....االىتمام بسياسة التعويضات على أساس األداء، االىتمام بتدريب العاملُت ابدلؤسسة ،جديدة

رضا كعدم السلبيةالعديد من االذباىات  هانتج عنالبيئة العامة  إىلالبيئة ادلخوصصة الثانية اليت سبثل التغيَت من 
بناء ثقافة جديدة، ضعف عدم االىتمام بمستوايت  ،نقص انضباط العامل، العاملُت وارتفاع مستوى الضغوط

أما اجلانب  .عدم االىتمام بسياسة التعويضات، عدم االىتمام بتدريب العاملُت ابدلؤسسةاالنتماء للمؤسسة؛ 
 األمانوضوح ادلهام، مستوى  تكنولوجيا جديدة، سبكُت العاملُت، إدخالاالغلاي فيها6 ارتفاع معنوايت العاملُت، 

 ،...الوظيفي مرتفع
إدارتو مع توفر  ،إىل أخرى، حيث إذا مت مراعاة التغيَت بيئة أداء ادلوارد البشرية ؼلتلف منوعليو فان 

ؽلكن القول أبن ىناك أتثَت إغلاي على أداء ادلوارد البشرية، أما إذا مل يتم إدارة التغيَت بنجاح وعكس  .متطلباتو
 .ماسبق فإن ذلك يؤدي إىل تدين مستوى األداء لدى ادلورد البشري
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ت انجتة عن يعترب أداء ادلوارد البشرية دالة اتبعة للمتغريات عديدة ومتشابكة ومعقدة ومتغرية، ىذه ادلتغريا
يتفاعل فيو العديد من  اارل ىذه األخرية تعترب، وشخصية للموارد البشرية مع البيئةالتفاعل بني العناصر ال

تتصف ابحلركية الدائمة وادلتغرية، فكلما حدث التغري يف ىذه ادلتغريات تشكل  اليتادلتغريات الداخلية واخلارجية 
نظام تفاعلي جديد للعديد من األنظمة الفرعية اجلديدة بعضها زلتوى يف بعض، وذلك بتشكل مداخالت 

ي، ىذا نظام ادلوارد البشري نظاما جزئيا زلتوى يف النظام البيئيعترب و  وسلرجات متجددة يغذي بعضها البعض،
األخري سلرجاتو ادلتغرية تتفاعل مع خصائص الفرد الذاتية والنفسية وااجتماعية وااقتصادية لتشكل سلوكا جديدا  

وتفسريه وحتليلو  انتج عن اانتقال السيكولوجي الداخلي الذي ػلدث للفرد نتيجة إلدراكو لتغريات البيئية الواقعة
اجتاه التغيري، ل فعااألتباين ردود  إىلسلبيا، شلا يؤدي  سلوك قد يكون اغلابيا أو إىل ترمجاهتا يت يتموالذلا واجتاىاتو، 
 اليت يروهنا يف مقاومني للتغيري وضده أو زلايدين أو قابلني لو وذلك حسب اخلسارة  والربح األفرادفقد يكون 

ادلورد  أداءالتأثري ادلباشر على العديد من ادلشاكل التنظيمية ذات  األفعالالتغيري، كما ينشأ عن اختالفات ردود 
وإن ىذه اآلاثر وعدم الرضا الوظيفي،  ، كالصراعات احلادة وضغوط العملاباطلفاض إذا مل يتم إدارتو  البشري

اجلديد على إدارة عملية التغيري، وقدرتو علىادلسريختتلف من مؤسسة إىل أخرى، وذلك حبسب  قدرة وصلاح
من فكره، ويعين ىذااخلوفىاجسوإبعادادلؤسسةعلى بقاءللمحافظةوضرورتوالتغيريأبعليةادلوظفإقناع
وتقع إدارة ادلوارد البشرية يف خطأ كبري إن أعللت ىذه اآلاثر النفسية ادلؤسسة.فعاليةوجويفحاجزأكربختطي

األساسية اليت تعمل على  وااجتماعية اليت تتكون عند مواردىا البشرية، لذلك كان من الضروري توفري ادلتطلبات
اليت من أعلها القيادة التحويلية، سياسة تعويضات مناسبة، بناء ثقافة  .حتسني مستوى األداء يف ظل التغيري البيئي

 تنظيمية قوية، إعادة التأىيل البشري مبا يناسب متطلبات البيئة اجلديدة.
لنننبعض ااسنننتنتاجات النننيت ينننتم إغلازىنننا يف  منننن خنننالل أدبينننات الدراسنننة والتطبينننن ادليننندا  ذلنننا أمكنننن التوصنننل

 اآليت:
 النتائج النظرية -1

أخر ومن مؤسسة إىل أخرى، وىذه اخلصائص تلعب دورا يف  إىلختتلف العناصر البشرية يف خصائصها من فرد  -
ااجتاىات، الشخصية، القيم، السلوك....تعترب من  ادلهارة،، الكفاءة، حتديد ادلواد البشرية ادلتميزة، فالقدرة

 البشري؛ األداءمكوانت 
إن الرتكيز على النواحي السلوكية والنفسية للعاملني من العناصر الرئيسية ادلؤثرة يف فعالية أدائهم وكفاءهتم،  -

 ؛بوصفها عوامل تدعم تفعيل القوى العاملة فيها
)الشخصية، القدرات، الدوافع، القيم، للعديد من ادلتغريات الفرديةن السلوك البشري يعترب دالة اتبعة إ -

والبيئية اليت تتفاعل  )اجلماعة، الفرين، القيادة، الثقافة(اجلماعيةااجتاىات، اخلصائص الفردية ادلكتسبة والوارثية(، 
 ثرة يف أداء ادلورد البشري؛لذلك فالسلوك البشري ػلدد رلال وعدد ادلتغريات ادلؤ  .مستوى األداء للتحددفيما بينها 
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بيئة  ختتلف بيئة ادلوارد البشرية ابختالف األفراد وادلواقف والزمن والعوامل ادلؤثرة، لذلك لكل فرد بيئة مدركة أو -
حتليليها  ابآلخرين وطريقةويظهر ذلك من خالل عملية إدراك ادلعلومات اليت يتحصل عليها الفرد ابتصالو  .خاصة

  تفسريىا؛وفهمها ذلا ومن مث
تعمل البيئة ادلدركة من طرف الفرد على بناء ااجتاىات الفردية واجلماعية، وقد تكون ىذه ااجتاىات سلبية أو  -

 يؤثر ذلك على مستوى األداء ؛ شلا اغلابية أي زلبذة أو غري زلبذة
ؽلكن أن تكون مجاعية من   تلف من فرد إىل خخر أو من مجاعة إىل أخرى، فالبيئة ادلدركةختن البيئة ادلدركة إ -

خالل أتثر الفرد ابجلماعة اباقتداء أو التعلم، وعليو ؽلكن القول أن ادلؤسسات ذلا عدة بيئات مدركة  حسب 
واختالف البيئات ادلدركة حسب اجلماعات يعمل على ضعف األداء البشري إذا   .عدد اجلماعات اليت تكوهنا

كسة شلا يؤدي إىل تكوين قوى من اجلماعات متناقضة ومتنافرة وغري كان اإلدراك يؤدي إىل بناء اجتاىات معا 
 متماسكة شديدة الصراع؛

يتوقف حدة التغيري يف البيئة ادلدركة  للموارد البشرية بشدة وتعقيد ونطاق وسعة وسرعة التغيري احلاصل يف بيئة  -
 دلوارد البشرية؛ادلؤسسة وكذلك يف حجم ادلدخالت من ادلعلومات اليت يتحصل عليها نظام ا

ن التغيري يف البيئة ادلدركة ىو تغيري يف بيئة العمل الذي ينتج من التغيري يف البيئة اخلارجية أو التغيري يف البيئة إ -
وىذا التغيري يؤدي إىل خلن بيئة ذات أبعاد سلتلفة للموارد البشرية سواء كانت اجتماعية أو  .الداخلية أو كالعلا
 .؛اقتصادية نفسية أو ادلادية أو

ؽلس العناصر  يعين التغيري يف البيئة تغري كافة عناصرىا ادلكونة ذلا، بل قد ؽلس التغيري بعض العناصر وا ا -
مادي أو معنوي،  ىل ىو تدرغلي أو جذري، كلي أم جزئي، وطبيعتو نوع التغيري على األخرى، ويتوقف ذلك

 ، وضغوط البيئة اخلارجية أعلية العنصر ادلتغري
ن عالقة البيئة وادلؤسسة والعنصر البشري عالقة تفاعلية ترابطية متعدية ػلكمها التأثر والتأثري، وعليو فالتغيري إ -

إىل التغيري يف البيئة الداخلية ومن مث يؤدي إىل التغيري يف بيئة العمل للموارد  يف الغالب يف البيئة اخلارجية يؤدي
 البشرية؛

ة تغيري كل ادلتغريات ادلؤثرة يف أداء ادلوارد البشرية، ويتوقف ذلك على أعلية  ىذا التغيري يعين التغيري يف البيئ ا -
ابلنسبة للعنصر البشري ومدى تفاعلو معو، كما يتوقف ذلك على قوة الرتابط والتشابك والتأثري ادلتبادل وادلتعدد 

 ؛األخرى العناصرمع  وادلتعدي ذلذا العنصر 
حيث  .الفردية مع البيئة ادلتغرية إىل تكوين سلوك متغري انتج عن العملية السلوكية للفرديؤدي تفاعل اخلصائص  -

يتم ااتصال مث اإلدراك مث تكوين ااجتاه مث تبين قيم جديدة مع احملاكاة مع مجاعات العمل، ومن مث تبين سلوك 
 مغاير الذي نتاجو األداء؛
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كان سلبيا يف حالة عدم إدارتو يعمل    فإذاة قد يكون سلبيا أو اغلابيا، ن السلوك ادلغاير الناتج من البيئة ادلتغري إ -
صراعات حادة، حالة عدم الرضا، واء ،على خلن العديد من ادلشاكل كادلقاومة ومستوايت ضغوط مرتفعة

بتوفر وظيفي....، تؤثر على مستوايت األداء للمورد البشري سلبا؛ أما يف حالة إدارتو  نعدم أماو تنظيمي ضعيف 
 متطلبات إدارتو يعمل ذلك على رفع مستوايت األداء؛

ن ظهور مظاىر عدم الرضا يف البيئة ادلتغرية ينتج عنو سلوك سليب حركي وفعلي وكالمي للموارد البشرية يتجلى إ -
 ...؛اإلضراابتداء البشري من خالل زايدة ادلشكالت، الغياابت، زايدة معدل دوران العمل، أثره يف األ

من أىم متطلبات إدارة التغري وجود قيادة حتويلية تعمل على تعديل السلوك البشري من خالل تعديل البيئة  -
 ادلدركة عن طرين ااتصال، ادلشاركة، تعليم وتدريب العاملني ونشر القيم ااغلابية بني العاملني ودتكينهم؛ 

وتفعيل ااتصال اإلنسا  بني  القرارات اذاخت يف أكرب بشكل وإشراكهمتؤدي مشاركة ودتكني العاملني  -
ادلسؤولني والعاملني إىل رفع معنوايهتم وحتسني العالقات ااجتماعية بني العاملني ضمن نطاق العمل الرمسي وغري 

 وابلتايل وىو ما يقود إىل بيئة مشجعة على العمل، الرمسي لتلبية ااحتياجات النفسية من ااحرتام وحتقين الذات،
 ؛ءدااألحتسني رفع و 

 النتائج التطبيقية -2
ومستوايتو  ختالف مفهوم التغيري البيئيخرى، إلاؽلكن تعميم نتائج ىذه الدراسة التطبيقية على ادلؤسسات األ-

ؤسسة مناجم الونزة التغيري احلادث في مورلااتو وطريقة إدارتو ومداخل تطبيقيو وىل التغيري مفروض أما تلقائي، ف
ومكوانهتا ابستخدام مدخل إعادة اذليكلة عن طرين  مفروض وجذري مس معظم عناصر ادلؤسسةفيها تغيري 

 العمومي؛  التسيريظلط  إىلاخلوصصة أو الرجوع 
خر سلتلف عليو خمن انتقال ادلؤسسة من ظلوذج تسيري إىل ظلوذج تسيري  ةن التغيري احلادث يف بيئة مناجم الونزة انجتإ-

 ها القيادة اجلديدة واختالف مجاعات العمل ؛أعل .يف العديد من العناصر
من خالل تغيري  السياسية إن التغيري يف البيئة الداخلية للمؤسسة مناجم الونزة تغيري مفروض من البيئة اخلارجية -

ابلتوجو ضلو اخلوصصة أو ادللكية العامة، ابعتبار أن خوصصة ادلنجم قرار سياسي مل يكن ينتظره  السياسيةالقرارات 
 الشريك اذلندي، وىذا ؼللن عدم أمان وظيفي للعمال نظرا لتوقعهم التغيريات دوما، 

ومادية و مالية  ىيكليةالتغيري يف البيئة الثقافية وااجتماعية يوضح نتيجة مفادىا أن التغيريات يف ادلؤسسات  إن  -
 يف  ذىنية ادلوارد البشرية شلايؤثر ذلك على انتماء الفرد ووائو للمؤسسة؛ دون حدوث تغيري

التغيري يف ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة من خالل ختفيض العمالة وتسريح العمال وطلب ااستقالة يبني أن العمال  -
 ة؛ادلتغري لديهم درجات منخفضة من الرضا يف البيئة 

ؽلكن  أن ادلوارد البشرية سلزون فكري ومعريف ا ابعتبارتسريح العمال من ادلؤسسة يبني أهنم ليسوا موارد بشرية،  -
 ااستغناء عنو؛
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سواء يف البيئة األوىل أو الثانية أن  البيئيعند نقطة بداية التحول والتغيري  اإلنتاجيةادلذىل دلؤشر  اارتفاعيبني  -
على رغم عدم  أداءىم ارتفاعداء أالعاملني لديهم اخلوف من مستقبلهم الوظيفي، وىذا العامل النفسي ىو الذي 

 رضاىم؛
فضل، إلدراك العاملني أن القيادة احلالية أفضل من السابقة، وأهنم إن البيئة ادلخوصصة يف بدايتها كانت األ -

يف  مزااي مادية، وأن البيئة السابقة تعا  من التضخم يف العمالة لذلك العمال أكثر وضوحاحصلوا على 
تغري  من اخلوصصة بعد مرور سنوات ، لكنالرتكيز على التدريب نضباط فيها عايل،هامهم، كما أن االتزام واإلم

 سلوكها، خوفهم من التسريح العاملني وخاصة عند عدم جتديد العتاد، بكراىية معظمهم للقيادة بسبب إدراك
من خالل  ىذا ظهر و  الواء التنظيمي وىذا ما يؤثر سلبا على األداء؛ اطلفاضيشعرىم بعدم األمان الوظيفي، 

احملور الثا  لالستبيان، أما احملور الثالث فيبني أن ىذه البيئة فيها العديد من ادلشاكل كادلقاومة الشديدة للموارد 
وينعكس ذلك على األداء؛ أما احملور الرابع فيوضح عدم ااىتمام بتمكني  ةالبشرية،زايدة الصراعات التنظيمي

إدخال تكنولوجيا وخات تعاون قوى ادلوارد البشرية  عدم اإلدارية العليا،العاملني، اجلمود الوظيفي للمستوايت 
 رغم اطلفاض العمالة،

 سلبيات إلدراكهمالبيئة العامة معظم العاملني ارتفعت معنوايهتم وػلبذون العمل فيها، نظرا  إىلإن بتغيري البيئة -
رتفعت إىو توقف ادلنجم، لذلك بعد رجوع ادلنجم  6102نتاج يف البيئة السابقة واعتقادىم أن توقف اإل

ختتلف على سابقتها بوجود أمان وظيفي أفضل من السابن، دتكني العاملني،  اجلديدة البيئة ا أن ىذهإ، إنتاجيتهم
مستوايت ضغوط وصراعات مرتفعة للعمال بسبب التغري الكبري يف أن فيها  إا، واآلاتتكنولوجيا  إدخال

أسلوب القيادة اجلديدة يزيد من توتر العاملني، نقص انضباط العامل وعدم  أن العمل، كما العمال وساعات
 ااىتمام ابلتعويضات وثقافة وتدريب العاملني؛

وذلك لطبيعة وخربة ومصلحة كل فرد  .يتضح من خالل ادلقارنة بني البيئتني، أن اجتاىات ادلوارد البشرية سلتلفة-
 من التغيري؛

داء وأعلها على بعض التغيريات ادلناسبة لتحسني األ احتوتيتضح من خالل ادلقارنة بني البيئتني، أن كل بيئة -
 ؛القيادة

مستوايهتا، فمستوى الضغوط  ابختالفوأتثريىا على أداء ادلورد البشري سلتلف  البيئينيإن ادلشاكل الناجتة يف  -
 ة يف البيئة ادلخوصصة؛خاص حوادث العمل اوالصراعات وادلقاومة تظهرى

  :التوصيات-3
 :على مايلي اجلديدة ضرورة احتواء بيئة العمل إىل ادلتغريةبيئة ال يف ظل العامل أداءحتسني  ػلتاج
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 ترسيخوتعمل على وذلا خصائص ومهارات وشخصية قائد التغيري  ؛وعادلةمل اتشارك العحتويلية  فعالة قيادة  -
ذلك أن البيئة ادلتغرية حتتاج إىل قدرة قيادة  ؛وتعمل على بناء ثقافة التغيري وتعلم الفرد التغيري وتعدل السلوك، ثقافة
ىاجس اخلوف عنهم، وإبعاد ادلؤسسة على بقاء للمحافظة وضرورتو التغيري أبعليةاألفراد  إقناع علىالتغيري 

من خالل  ؛تكون للموارد البشرية دافعية ضلو العمل التغيريتبين سياسة تعويضات جديدة تتناسب مع سياسة  -
داء عن طرين ادلشاركة وااتصال هبم ومن خالل ماداي ومعنواي من أجل رفع مستوايت األ األفرادضرورة حتفيز 

 ،األجورأسلوب القيادة وكذلك رفع 
من البيئة  ر قيم التعلم إبستمرارتعمل على نش تغيري الثقافة البريوقراطية للمؤسسة من خالل بناء ثقافة جديدة قوية  -

؛ ادلتغرية
زايدة عبء العمل؛يف حالة تكنولوجيا جديدة تعني أعضاء ادلوارد البشرية يف إصلاز ادلهام خاصة  -
ضرورة تدريب العاملني يف ظل التغيريات من خالل أسلوب احلساسية يعمل على تعديل اادراكات وااجتاىات  -

ن يقلل حدة الصراعات ويرفع من معنوايهتم؛وىذا من شأنو أومن مث السلوك؛
القيام بتمكني العاملني بتفويض بعض ادلهام وإعطاء حرية اختاذ القرارات، وابلتايل يشعر ادلورد البشري أبنو مهم    -

،يف ادلؤسسة ويصبح أكثرا واءا
ذلا مستوايت عالية من الرضا ضرورة أتقلم ادلؤسسة مع التغيريات البيئة يفرض عليها أن تكون لديها موارد بشرية   -

يف بيئة عملها ادلتغرية، ويتم حتقن ذلك من خالل تكوين نظم  الوظيفي واألمان التنظيمي، الواء الوظيفي
 ادلنتشرة بني العاملني، والسلوكياتادراكات واجتاىات  معلومات بشرية يعمل على معرفة

وحتليل السلوك البشري من خالل معرفة  اكتشافضرورة تفعيل ااتصال بني سلتلف ادلوارد البشرية يعمل على  -
 داء؛فكار ااغلابية اليت من شأهنا رفع مستوايت األاجتاىات العاملني ونشر األ

بين سياسة وجود مجاعات عمل متماسكة ولديها مستوايت عالية من الثقة بني أعضاءىا، وػلتاج ذلك ضرورة ت -
ابلعصاابت) اجلماعات ادلختلفة يف ااجتاىات( يف البيئة شديدة التغيري، من خالل  اإلدارةابجلماعات أو  اإلدارة

 التدريب داخل اجلماعة بتمثيل األدوار وتدريب احلساسية، وااقتداء والتعلم ومن مث تعديل ااجتاىات،
ضرورة الرتكيز على تغيري ذىنية ادلوارد إىل  ادلؤسسات اجلزائرية إن حتقين أداء بشري مرتفع ػلتاج منف لذلك

 واليت بدورىامن القائد الذي يؤثر يف مجاعات العمل  انطالقاوتغيري ىذه الذىنية تكون  .البشرية ا تغيري ادللكية
زائرية يف ظل ن صلاح ادلؤسسة اجل، ألتتصف بو من قيم وثقافة فراد ادلكونة ذلا من خالل ماتؤثر يف سلوك األ

يتحقن يف ظل الذىنية السائدة اليت تتميز هبا  ا األخريالتغيريات البيئية ػلتاج إىل أداء عايل للعنصر البشري، وىذا 
 ة تفاعلها مع التغيريات ادلستمرة؛يمعظم ادلوارد البشرية اجلزائرية وكيف

 :أفاق الدراسة-4
 ادلكملة ذلذا ادلوضوع، أعلها: العديد من ادلواضيع إىلمن خالل ىذه الدراسة مت اانتباه 
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 شكالية التغيري يف ادلؤسسات العامة: تغيري يف ذىنية ادلوارد البشرية أم التغيري يف ادلوارد ادلادية؟إ -
 دارة ابجلماعات كمدخل إلدارة التغيري ؛اإل -
 التدريب وأثره يف تعديل ااجتاىات؛ -
 ؛يف فعالية ادلوارد البشرية توقع البيئة ادلدركة ادلتغرية ودوره -
 داء اجلماعات والتغيري البيئي،أ -
 .يف ظل التغيري البيئيالقيادة تقييم فعالية  -
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 2007، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،تطوير ادلنظمات:الدليل العلمي إلعادة اذليكلة والتميز اإلداري وإدارة التغيريأمحد ،  ،ماىر 
 االسكندريةالدار اجلامعية ،  ، السلوك التنظيمي مدخل بناء ادلهاراتامحد ، ،ماىر 
 2013دار جرير للنشر والتوزيع، عماف،  إدارة وتقييم األداء الوظيفي بني النظري والتطبيق،إبراىيم دمحم ،  ،احملاسنة، 
  ،2001،األردف، داروائل للنشر والتوزيع، نظرية ادلنظمةدمحم القاسم القريويت. 
  ، 2014عماف،دار ادلعتز للنشر والتوزيع، ،إدارة التغيري والتطوير التنظيميدمحم، مجاؿ عبد هللا 

 2006، عماف، مكتبة اجملتمع العريب،القيادة االداريةعبد ادلقصود دمحم،  ،دمحم 
 30،ص:2009، الشركة العربية ادلتحدة  لتوريق والتوريدات، مصر،، االدارة اإلسرتاتيجيةحسن دمحم امحد دمحم  ،سلتار. 
  اإلسكندرية ء الدار  سرتاتيجية للموارد البشرية: مدخل لتحقيق ميزة تنافسية دلنظمة القرن احلادي والعشرين،دارة اإلاإل مجاؿ الدين دمحم ، ،ادلرسي

 .2001اجلامعية، 
 2013دار ادلسرية ، عماف، ادارة دلنظمات: منظور كلي،ماجد عبد ادلهدي ،  ،مساعدة 
 2010اجلزائر،، دار طليطلة، تنمية ادلوارد البشرية: دعائم وأدواتدمحم ، ،مسلم. 
 2000، دار الكتاب، القاىرة،إدارة ادلوارد البشرية منظور القرن الواحد والعشرون، سيد أمحد ،مصطفى. 
  ،2008دار حامد، عماف،،إدارة الصراع واالزمات وضغوط العملمعاصرة، معن زلمود ومرواف دمحم بن أمحد 
 2007، مصر،ادلكتبة العصرية، الطبعة األوىل، والتنظيمية لتنمية ادلوارد البشريةادلهارات السلوكية عبد احلميد عبد الفتاح ،  ،ادلغريب 

 1995 األردف، والتوزيع، للنشر الفكر دار التنظيم، يف واجلماعة الفرد سلوك وأسس مفاىيم :التنظيمي السلوؾ ، دمحم ادلغريب،كامل 
 116،ص:2009اليازوري، االردف،، دار ،نظرية ادلنظمةطاىر زلسن واخلفاجي نعمو عباس  ،منصور. 
 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أدارة اجلودة الشاملة واإلنتاجية والتخطيط التكنولوجي للتمييز والزايدة والتفوقفريد ،  ،النجار. 
 2009دار ادلسرية،عماف،عودلة ادارة ادلوارد البشرية، ، عبد العزيز بدر ،النداوي.  
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 1999، األردف، دار زىراف للنشر والتوزيع، مبادئ يف العلوم اإلدارية: األصول وادلفاىيم ادلعاصرة حنا وآخروف، ،نصر هللا 
  2001، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،عماف،إدارة ادلوارد البشريةفريد ، ،منري وكورتل،نوري. 
 1988  ، الرايض  ، العامة اإلدارة معهد مطابع ، زىريالصباغ و مرسي  زلمود ترمجة  ،  األداء إدارة ماريوف ، ،ىاينز.  
 2005الطبعة الثانية،  ،، دار وائل، عمافإدارة ادلوارد البشرية : مدخل اسرتاتيجيرحيم ، لخالد عبد ا،اذلييت. 
 التوزيع، عماف و ، دار االايـ للنشرالتغيري التنظمي: منظور االداء ادلتوازننعمة عباس ،  ،حساف دمحم ضمني واخلفاجي ،ايغي 

 :أطروحات الدكتوراه ورسائل ادلاجستري -2
 أطروحات الدكتوراه-2-1

 العلوم يف الدكتواره شهادة لنيل ، أطروحة مقدمةاجلزائرية االقتصادية أداء ادلؤسسات على اخلارجية البيئة متغريات أتثري ، اذلامشي ،واضح بن 
 ، سطيف1التسيري، جامعة فرحات عباس وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كليةاالقتصادية، جامعة 

 درجة لنيل ،أطروحة والغاز للكهرابء اجلزائرية ادلؤسسة حالةاالقتصادية: العمومية ادلؤسسة يف العامل أداء تقييم نظام تفعيل، نورالدين ،شنويف 
 2005 .اجلزائر،اجلزائر، التسيري،جامعة علـو ختصص االقتصادية العلـو يف دولة الدكتوراه

 التجارية البنوؾ من على عينة دراسة،  معدل كمتغري الداخلية ادلنظمة األعمال: بيئة منظمات أداء يف التنظيمي دورالسلوك، إبراىيم علي ،عبداحلق 
غػري  العليػا، الدراسػات كليػة للعلػـو والتكنولوجيػا السػوداف ، جامعػةإدارة األعمػاؿ يف الفلسػفة دكتػوراه درجػة لنيػل مقدمػة أطروحػة  ، اخلرطػـو واليػة يف

 2010 منشورة،
 إفريقيػا مشػاؿ اقتصػادايت ألغواط،رللػة وحػدةا"- سػونلغاز "شػركة دراسػةحالة العراملني أداء علرى التنظيمري التغيرري أبعراد أثررعبػدالفتاح،  ،عػالوي – 

 .12العدد
 فعالية التدريب ادلهين وأتثريه على األداء دراسة ميدانية مبؤسسرة النسريج الطػاىر ،  ،رلاىديTINDAl أطروحػة دكتػوراه غػري منشػورة، ةادلسريل ،

 ،2008جامعة منتوري، 
 قلقيلية واخلاصة مبحافظة العامة ادلؤسسات على العاملني ابلتطبيق وأداء الوقت إدارة بني للعالقة حتليلية دراسة سعيد إبراىيم ملحم، زلمود – 

 .53ص.  ،2010غري منشورة، القاىرة: جامعة القاىرة، ،دكتوراه ، أطروحةفلسطني دولة
 اجلرودة مردخل اإلقتصرادية للمؤسسرة ادليرزة التنافسرية علرى الكفراءات وتنميرة البشررية للمروارد اإلسررتاتيجي التسريري أثرر ،مسػالي،حيضػية 

 .2004:منشورة، اجلزائر، غري التسيري يف دكتوراه ،أطروحةوادلعرفة
 غػري منشػورة، أطروحػة مقدمػة لنيػل شػهادة دكتػوراه دولػة، إسرتاتيجية تنمية ادلوارد البشررية يف ادلؤسسرة االقتصرادية: حالرة سرو طراكحسػني ،  ،يرقي، 

 .2007،جامعة اجلزائراجلزائر، كلية العلـو االقتصادية، 
 رسائل ادلاجستري-2-2

 مػككرة مقدمػة كجػزء مػن ، العاملني حنو التغيرري التنظيمري: دراسرة مسرحية علرى العراملني يف ىيئرة الطرريان ادلردين اجتاىاتصاحل بن عبد هللا ،  ،البلوي
 2005، فرع العلـو اإلدارية، جامعة انيف للعلـو األمنية، غري منشورة،متطلبات نيل شهادة ادلاجستري

 مػككرة مقدمػة لنيػل شػهادة،يف ظرل األزمرة السرورية دراسرة حالرة : شرركة يونسرريايدراسة العوامل ادلؤثرة علرى الروالء التنظيمري دمحم سامر ،  ،جوخدار 
 2016،، غري منشورةإدارة األعماؿ،اجلامعة االفرتاضية السورية ،اجستريادل

 2005غري منشورة، ، مككرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة ادلاجستري، فرع حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر،ثقافة ادلؤسسة والتغيريسليمة ،  ،سالـ 

 يف ماجسػرت درجػة علػى  احلصػوؿ دلتطلبػات اسػتكماال مقدمػة دراسػة ،الروظيفي ابلتسررب وعالقاهترا الداخليرة العمرل بيئرة ، صػاحل بػن محػاد ،الظػاىري 
 2007السعودية، غري منشورة، األمنية، للعلـو العربية انيف جامعة اإلدارية، العلـو

 مككرة مقدمة كجػزء مػن متطلبػات نيػل شػهادة ادلاجسػتري يف مكانة تسيري ادلوارد البشرية ضمن معايري اإليزو وإدارة اجلودة الشاملة ،سامية ،موزاوي ،
  2004العلـو االقتصادية، فرع إدارة أعماؿ، جامعة اجلزائر، غري منشورة ،

 االنرتنتمواقع مقاالت و  -3
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 . ، رللة االقتصاد 2014)- 1970(دراسة اقتصادية قياسية حملددات األجر األدىن يف اجلزائر خالل الفرتة حييات، مليكة  وبوشارب، المية ،
 2،2016،اجمللد 15اجلديد، العدد 

 ،التقين، ، رللةالنفطية ادلنتجات شركة يف تطبيقية دراسة "والتكيف، للبقاء ادلنظمة وسيلة التنظيمي التغيري،  الرحيم الكرمي عبد زلمود أايد 
 ، 2007، 2العدد العشروف، اجمللد

 ،2004، 3، رللة الباحث، امعة ورقلة،عددمالمح ىيكلة ادلؤسسات الشبكيةي عيسى ،هبد بن صاحل 
  ،2002، 2جامعة  دمحم خيضر، بسكرة، العدد، رللة العلـو اإلنسانية، مراحل تطور ادلؤسسة اجلزائرية وآفاقها ادلستقبليةبن عنرت، عبدالرمحاف 
 ،رللة دراس مقارنة بني اجلزائر وتونس دورتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف تطوير سلرجات االبتكارخالدية والبشري عبدالكرمي،  بوجحيش ،

 ،.2017 ، 17 اقتصادايت مشاؿ إفريقيا، العدد
 18منتوري، عدد  جامعة ،منشوراتاإلنسانية العلوم رللة"،الصناعية ادلنشأة يف االجتماعي األداء وتقييم حتليل،" بومخخم ،عبدالفتاح ،

2002. 
 دراسات،العلـو  ،درجة الروح ادلعنوية لدى معلمي ادلرحلة األساسية يف زلافظة الزرقاء وعالقتها ببعض ادلتغريات، جوارنة،دمحم وآخروف

 ، اجلامعة االردنية، 2011 38 الرتبوية،اجمّللد
  ، 2011، العدد الرابع،27، رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد اثر القيادة التحويلية يف إدارة التغيري التنظيميمحاد، إايد 
  ،2010،، رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، جواف التغري االجتماعي يف اجلزائررحاي، حجيلة ،

 7العدد

 ، رللة التواصل،جامعة ابجي سلتار، إدارة ادلوارد البشرية من منطلق إدارة القوة العضلية إىل منطلق إدارة الفكروادلعرفةرقاـ، ليندة،
 2009،جواف24عدد

 17االجتماعية، وىراف العدد و اإلنسانية العلـو ،رللةاجلزائر يف سوق العمل وخصائص ،النمو الدميوغرايفعبدالكرمي وفضيل، صالىي، دمحم  ، 
 1 ،اجلزائر 2014

  ،القيم البريوقراطية لدى ادلوظفني اإلداريني العاملني يف جامعة مؤتة وعالقتها أبدائهم الوظيفي من وجهة الصرايرة ،خالد ولقضاة، دمحم ا
 .2009،العدد،5، اجمللة األردنية يف العلـو الرتبوية، اجمللدنظرالقيادات اإلدارية فيها

  ، رللة األداء الوظيفي لدى أعضاء اذليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر رؤساء األقسام ذلاالصرايرة، خالد امحد ،
 .2011، العدد االوؿ، 27جامعة دمشق، اجمللد

 للصناعات  العامة الشركة يف استطالعية العاملني دراسة أداء حتسني يف وأثرىا ادلادية العمل بيئة، رليد عباس ومسية يوسف الرمحن، فؤاد عبد
 91 واالقتصاد عدد اإلدارة رللة ،الكهرابئية

 263، ص:2013، 36 العدد اجلامعة، االقتصادية للعلـو بغداد كلية ،رللة الوظيفي الرضا تعزيز يف العمل بيئة دور ، عبدالعزيز، بشرى 
  ،2006ماي، 28رللة العلـو  اإلنسانية، العدد ، إبعاده و إسرتاتيجيتوالتغيري التنظيمي: فرحية، دمحم كرمي      : 
 2012، االردف،8، جريدة اقتصاد وجتارة العرب،العددأبعاد ادلنظمة ادلتعلمة واثرىا على االداء التنظيميفريد وزايد العمري،  ،القوامسية. 
 31،2009،رللة العلـو االنسانية،اجمللدأ،جامعةمنتوري،قسنطينة،العدد وضع العامل اجلزائري يف ادلؤسسات ادلخوصصة، لبصري،شهرزاد 
  ، 2001، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة دمحم خيصر، بسكرة، العدد األوؿ، نوفمرب، األداء بني الكفاءة والفعالية: مفهوم وتقييممزىودة، عبد ادلليك، 
  ادلنظمة العربية للتنمية ،القاىرةوحاة من التجارب العادلية العربية،، الفكر االسرتاتيجي للقادة،:دروس مستيونس، طارؽ شريف

 2006، 362اإلدارية،عدد
  ،مقاؿ على موقع االنرتنت11، ص:اجلزائري الصناعي التنموي للمشروع كمعيق االجتماعية القيم"زروالنصرية-www.univ

chlef.dz/eds/wp-content/uploads/.../article-5- 
  إشكالية الوعي التنظيمي لدى العامل اجلزائريبليح عائشةwww.univ-chlef.dz/eds/wp-

content/uploads/.../article-1-N4.pdf 
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 ادلؤدترات: -4
 
 ادلنظمات االقتصادية العمومية واخلاصة وظيفة ادلوارد البشرية يف ظل متغريات العودلة:حالة بقة، الشريف والعايب، عبدالرمحاف،أتىيل

 2009نوفمرب 4-1، ادلؤدتر الدوي لتنمية االدارية، حنو اداء متميز يف الفطاع احلكومي، الرايض،اجلزائرية
 ثقافة ادلؤسسة و أثرىا على األداء العام للمؤسسة: دراسة يف ضوء مؤشري الكفاءة والفعالية، بلعجوز، حسني وغزي دمحم العريب ،

 2005ماي 3/4، جامعة دمحم بوضياؼ ،ادلسيلة، التسيري الفعال يف ادلؤسسات االقتصادية"مداخلة ضمن ادللتقى الدوي "
 ،ادلؤدتر الدوي : االبداع والتغيري التنظيمي يف ادلنظمات احلديثة، دور ثقافة ادلنظمة يف الوالء اجتاه التغيريخضري، دمحم وبلحازية، عمر ،

 2011ماي13-12بليدة،جامعة سعد دلب، ال
  ، حول التسيري الفعال يف مداخلة ضمن ادللتقى الدوي ، إشكالية القيادة من منظور الرشادة من أجل تفعيل التسيريدخاف، نور الدين "

 .،2005ماي 3/4جامعة دمحم بوضياؼ ،ادلسيلة،  ."،ادلؤسسات االقتصادية
 مداخلة ضمن ادلؤدتر الدوي حوؿ األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، وادليزة التنافسيةمظاىر االداء االسرتاتيجي سناء ،  ،عبد الكرمي ،

 ، ورقلة.2005مارس9-8قسم علـو التسيري، جامعة ورقلة، 
 الثالث: ادللتقى اإلداري ، ورقة عمل مقدمة يف إسرتاتيجية التغيري التسويقي يف منظمات األعمال السعودية،  العمري، ىاين عبد الرمحن

 2005مارس  30-29السعودية، -، جدةحنو إدارة متغرية فاعلة -إدارة التغيري ومتطلبات التغيري يف العمل اإلداري
.  

 2- ادلراجع األجنبية:
 

 الكتب:-1-2

 French, Wendell and Bell, H. Cecil, jr.- Organization Development, 1999, Pranctice Hall, New Jersey,  
 Boxall, J. Purcell And P. Wright, Human Resource Management, Oxford: Oxford University Press. 2007,. 

 Mary Jo Hatch, Théorie des organisations - de l'intérêt de perspectives multiples, Traduit par Christine 
 Benoît Grouard et Francis Meston,  L’ entreprise en mouvement : conduire et réussir le changement , Dunad, paris, 

3emeédition , 1998.  
 James L and other, Organizations :behavior, structure, processes:,fourthteenth edition , McGraw-Hill , New 

York ,2012  
 Andrew mayo, the human value in enterprise, London, Nicholas Breley, 2001 
 Armstrong, Michael, Performance Management, Key strategies and practical guidelines, 3rd ed., 2006 Kogan  
 Beriot Dominique, Du Microscope au Macroscope, l’approche systémique du changement dans l’entreprise, 

ESF, Paris  , 1993 

 Bridges w; Managing transitions; making the most of change; reading ma addison. Wesley.pubishing company;1991;  
 Brilman Jean, Les meilleurs pratiques de management au cœur de la performance ,3emEdition , France , 2001, 
 Carter Mc Namara, Consulting and Organizational Development, Authenticity consulting, 1997,.  
 Certo , Samuel C . , J .Paul peter, Edward ottens Meyer, The strategic management process, Irwin, Chicago, 1995 

 Christine Cloarec, LaMotivation au travail : tour d’horizon des grand théories, Edition ESF, 2004.. 
 Delhaye, 1re édition, De Boeck, Belgique, 2005 
 Dessler Gary , Human Resource Management,9thedition,Prentice Hall, New Jersy,2003 
 Desster G., Human Resource Management, Prentice-Hall, NewJersey.1999 
 DOMINIQUE CHARPENTIER et All , Encyclopédie Des Ressources Humaines, Tome 1 ; Paris ,Edition 
 Dr. John R. Schermerhorn, J and other, Organizational Behavior. by John Wiley & Sons,2007 

http://www.ons.dz/emplo
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 Gibson, L. James and other.Organizations, Behavior, Structure, Process.4th Ed, Plano, Texas, Business publications, 
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Abstract :   
The level of human resource performance is not constant; it changes according to the impact and 

the change of many factors and determinants, which are internal and external. The internal determinants 
relate to the individual, and they vary from an individual to another, and the external determinants are 
within the company’s both internal and external environment, which impacts the individual’s behavior 
positively or negatively and this impacts his performance. The company’s environment contains many 
variables and elements that are characterized by change, this change reflects the dynamics of many 
environment variables. 

The dynamics of the external environment is resulted from its characteristics such as complexity, 
and in contrast, the internal environment tends toward the dynamicity of their variables to adapt with the 
external environment changes. The human resource is considered as the most important variable, it is 
characterized by its high sensitivity to the variables and changes in its environment, which leads to many 
directions. Individuals may be resistant or against the change, or neutral or they accept the change, and all 
that depends on the loss and profit they see in the change. Therefore it is necessary to provide the basic 
requirements that improve the level of performance under environmental change, the most important of 
which are transformational leadership, appropriate compensation policy, building a strong organizational 
culture, and upgrading human resources.  
Thus, this study problem suggests that the change in the company’s environment impacts the human 
behavior and performance, therefore the relationship between change and human performance is 
governed by human behavior, and to be certain of this relationship, a statistical study was conducted on a 
sample of human resources that lived in a highly changing environment in two different periods of the 
Mining Ouenza East Company. The study found many results, the most important of which is that the 
environment change is only a change in the perceived environment, and then a change in behavior that 
results in a change in the level of human performance 

 ملخص
التي جصنف إلى محدداث  ،أداء املىزد البشسي ليس ثابذ، بل ًخغير بخأثير وحغير العدًد من العىامل واملحدداث ن مسخىي إ   

خعلم املحدداث الداخليت بالفسد،  فخخخلف من فسد إلى آخس أما املحدداث الخازجيت فهي جىجد طمن بيئت داخليت وخازجيت ، حيث ج

مما ًؤثس ذلً على أداءه، حيث جحخىي بيئت املؤسست  املؤسست سىاء واهذ داخليت أو خازجيت التي جؤثس في سلىن الفسد أما اًجابيا أو سلبيا

 البيئت الخازجيت حسهيتتي جخصف بالخغير، وهرا الخغيير ٌعىس حسهيت العدًد من املخغيراث البيئيت، فعلى العدًد من املخغيراث والعناصس ال

في مخغيراتها اسخجابت و جأكلما مع  الحسهيت الداخليت هحى  البيئت وفي امللابل جخجه الخصائص التي جخميز بها والخعليد والدشابً، جنخج من

خميز هرا العنصس املنظمت الري ٌعخبر العنصس البشسي أهمها،  عنها جأثيراث مخبادلت بين البيئت وعناصس حغيراث البيئت الخازجيت، مما ًترجب ٍو

ترجم  خصل بها، ٍو جلً عن باكيت العناصس ألاخسي بأهه شدًد الخأثس والخأثير باملخغيراث والخغيراث التي جلع طمن بيئخه التي ًخفاعل معها ٍو

فلد ًيىن ألافساد ملاومين للخغيير وطده، أو محاًدًن فاث وزدود أفعاٌ ، مما ًنشأ عن ذلً اججاهاث ، الخأثيراث في شيل اسخجاباث وجصس 

اث أو كابلين له وذلً حسب الخسازة  والسبح التي ًسونها في الخغيير، هما ًنشأ عن اخخالفاث زدود ألافعاٌ العدًد من املشاول الخنظيميت ذ

بشسي باالهخفاض إذا لم ًخم إدازجه والصساعاث، امللاومت، طغىط العمل، حغير مسخىي السطا الخأثير املباشس على أداء املىزد ال

ا الىظيفي....و لرلً وان من الظسوزي جىفير املخطلباث ألاساسيت التي حعمل على جحسين مسخىي ألاداء في ظل الخغيير البيئي، التي من أهمه

ظاث مناسبت، بناء  ليت، سياست حعٍى ت، إعادة الخأهيل البشسي بما ًناسب مخطلباث البيئت الجدًدةالليادة الخحٍى  ، ثلافت جنظيميت كٍى

وعليه زهزث إشياليت هره الدزاست على أن الخغيير في بيئت املؤسست ًؤثس في السلىن البشسي ومن ثم ألاداء، أي أن  

ذ دزاست إحصائيت  هره الالعالكت بين الخغيير وألاداء البشسي ًحىمها السلىن البشسي، وللخأهد من  على عينت من املىازد عالكت أجٍس

ت التي عاشذ في بيئت شدًدة الخغيير في فترجين مخفاوجين ملؤسست مناجم الىهزة للشسق، وخلصذ أن الخغيير  :عدة هخائج أهمها إلى  البشٍس

  سخىي ألاداء البشسي،البيئي ما هى إال حغيير في البيئت املدزهت ومن ثم حغيير في السلىن الري هديجخه  حغيير م
 


