
  : ملخص الدراسة 
اتأل   ناعیة  ن المؤسس ة الجزائرالص ن التغیی أى ع ت بمن ـیة ، یلیس ة ،   و  السیاس رات االجتماعی

 اتفاقیاتعلى  إمضاء ما صاحبھ منانفتاح السوق، و العولمة و  واالقتصادیة العالمیة ، خاصة في ظل

ي ، و اد األوروب ع االتح ى م مام إل یر لالنض ةالتحض ارة  منظم ة العالتج نالمی ك ع رات یالتغی ناھی

ال ،  الم و االتص ات اإلع ة تكنولوجی ارعة ،  خاص ة المتس ة فالتكنولوجی ات الوطنی ة المؤسس ملزم

ن أي  ر م ا أكث ة فیھ ر فعالی م و األكث ت مضىباالھتمام بالعمال العنصر األھ ك  . وق ون إال و ذل ال یك

دیال.بتطویر نظم و طرق التسییر  ى المؤسسات إدخال تع ذا فعل رات تتماشى و التطورات ل ت و تغیی

بتوفیر مناخ عمل عالمي مناسب مالئم ومتطور لمسایرة التطورات المحلیة و الدولیة وذلك . الخارجیة 

ت ، لتضمن المؤسسة بقاءھا و استمرارھا في ظل المنافسة الشدیدة   وھذا ال یتسنى للمؤسسة إال إذا كان

السریع التغییر  ةسایرمشكل جید ، لذلك فإن أي مؤسسة ترید تتمتع بكفاءة عالیة المستوى  ، و محفزة ب

اءة و البد أن الذي یعرفھ العالم  ام بكف ى االھتم ر  رضيتحرص عل ذا التغیی ي ھ ال و إشراكھم ف العم

  .لتحقیق النجاح 

نحو التغییر  ENICABعلى اتجاھات عمال مؤسسة  وقد حاولنا في ھذه الدراسة تسلیط الضوء  

وضوع ملالفصل األول  فصول خصص عإلى أربالدراسة  لذا قسمت. عرفتھ مؤسستھمالتنظیمي الذي 

الدراسة ، و التساؤالت المتفرعة عنھا ، ثم اقتراح إجابات مبدئیة لھذه إشكـالیة ت حددالدراسة أین 

التساؤالت في شكل فرضیات عامة و جزئیة ، و أبرزت أھمیتھا وأشیر إلى األسباب و األھداف 

 ھذه الدراسة و خصص الفصل الثاني من.االھتمام بھذا الموضوع، و الھدف المنشود منھ الكامنة خلف

ففي القسم األول .التغییر التنظیمي في المؤسسة الجزائریة ، والذي قسم بدوره إلى قسمین  لمتغیر

بھ ، ثم على التغییر التنظیمي  بالتطرق إلى البوادر األولى و المراحل الممھدة الھتمام بالتعرف أوال 

وكیف . التعرف على أنماطھ و مستویاتھ المختلفة ، وأھم القوى الدافعة للتغییر ، والعوامل المؤثرة فیھ 

  .یواجھ العمال ھذا التغییر و أشكال المقاومة وأسالیب التصدي لھا 

المحطات التي مرت بھا و  ئریة و أھمو خصص القسم الثاني من ھذا الفصل للمؤسسة الجزا   

أما الفصل الثالث فقد خصص للحدیث عن متغیر اإلتجاھات .رات التي مست جوانبھا المختلفة التغیی

ات ماھیة االتجاھ بدءا بالتعرف على.حد أھم مواضیع علم النفس اإلجتماعيواإلجتماعیة كأ النفسیة

تكوین  ثم عرجنا علىبدایة اإلھتمام بھا ثم التطرق إلى خصائصھا و وظائفھا ، النفسیة االجتماعیة و

و أخیرا في القسم الرابع .لھاالنظریات المفسرة و أھم .ھاقیاس و كیفیة االتجاھات النفسیة االجتماعیة 

  .ربطنا االتجاھات النفسیة االجتماعیة بعملیة التغییر التنظیمي 



. نحو التغییر التنظیمي ENICABأما الفصل الرابع فخصص للدراسة المیدانیة التجاھات عمال     

إلى ثالث أقسام األول تضمن اإلجراءات المنھجیة بالتعرف على مجاالت الدراسة ، والعینة قسم 

وفي  .وخصائصھا وطرق اختیارھا ،ثم تحدید منھج الدراسة و إختیار األدوات المالئمة لجمع البیانات 

  .األخیر استخالص النتائج من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة و األسئلة المتفرعة عنھ

  :و التي كانت كالتالي 

  ھل یتجاوب العمال مع التغییر التنظیمي في المؤسسة الجزائریة بشكل إیجابي؟    

  -:وعن ھذا التساؤل الرئیسي للدراسة تنبثق تساؤالت فرعیة تتمثل في 

 ھل اتجاھات العمال نحو أسباب تحول المؤسسة الصناعیة إلى مؤسسة خاصة، ایجابیة؟ -1

ات العمال نحو المزایا والحقوق المكتسبة والمتوقعة بعد ھذا التغییر ما مدى ایجابیة اتجاھ -2

 التنظیمي؟

  ما اتجاھات العمال من المشاكل التي قد تنجم عن ھذا التغییر التنظیمي؟ -3

استعنا بالمنھج الوصفي التحلیلي ، وصممنا أداة الدراسة المتمثلة في مقیاس لالتجاھات الذي قسم إلى   

األول خاص بالبیانات الشخصیة للمبحوثین ، و ثالث محاور یجیب كل منھا على  أربع أجزاء ، الجزء

كما اعتمدنا على المالحظة أثناء تطبیق أداة الدراسة المطبقة على عینة .تساؤل من تساؤالت الدراسة 

المقاییس و لتحلیل البیانات استخدمنا . ENICABمفردة من عمال مؤسسة  103عشوائیة تضم 

  .  2توسط األوزان ، النسب المئویة و كا االحصائیة كم

  :ومن خالل تحلیل البیانات  كمیا و إحصائیا ، توصلنا إلى مجموعة من النتائج مفادھا 

 و كلما  خافوا أن . یتجھ العمال سلبیا نحو التغییر التنظیمي كلما جھلوا أسبابھ ، دواعیھ و أھدافھ

 . یؤثر ذلك على مصالحھم

 ى أسباب التغییر التنظیمي ، وأھدافھ لتجنب مقاومتھم لھضرورة اطالع العمال عل. 

  و التي تعد بھا العمال . البد من تحقیق المؤسسة المزایا و المكاسب بعد إحداث التغییر التنظیمي

 .قبل الشروع في تنفیذه لتجنب صدور أیة مشاكل عنھم تعطل سیر العملیة اإلنتاجیة

  ألنھ كلما كان اشتراك .التنظیمي لضمان نجاحھ و فعالیتھضرورة إشراك العمال في إحداث التغییر

 .العمال في تقریر التغییر و تنفیذه كلما قلت مقاومتھم لھ ،  ومنھ زاد احتمال نجاحھ

  ضرورة تحفیز العمال مادیا ومعنویا ، بزیادة األجور و منح المكافآت و ترقیتھم في السلم

 .تحفیزھم على الخلق و اإلبداع حتى یؤدوا واجباتھم بطرق أفضل ، و .الوظیفي


