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  :  مقدمةال    
ھي ف، ھي المحور األساسي الذي تدور حولھ التنمیة  إن الموارد البشریة     

منشودة ، و حتى یتسنى لھذه الموارد تحقیق  أھداف أي تنمیة  الوسیلة التي تحقق
من أھم موارد المنظمة فإنھ  باعتبارھااألھداف المرجوة منھا ، و حتى یمكن تنمیتھا 

ال مناص من أن یحتوي نسق المنظمة على نسق فرعي خاص یھتم بتسییر الموارد 
البشریة في كل المنظمة إلى جانب بقیة األنساق الفرعیة األخرى المشكلة للمنظمة 

و لھذا فإن الرواد األوائل . إلخ ...و نسق التمویل ، ونسق التسویق ، كنسق اإلنتاج 
بإنشاء إدارة خاصة بالموظفین إال أن ھذه اإلدارة التي  اھتموافایول ر ووتایلأمثال 

حفظ كروتینیة الالمكتبیة ببعض األعمال في البدایة یسند لھا فقط القیام  تكان
ومتابعة النواحي المتعلقة ، وسجالت معینة  العاملین في ملفاتالمتعلقة ب المعلومات

أصبحت الیوم وظیفة  جازات والترقیاتیواال أوقات الحضور واالنصراف طبضب
أساسیة بالمنظمة ال تقل أھمیة على باقي الوظائف األخرى إن لم نقل أھمھا 

ُ أصبحو  األداة التي  في المنظمة فھيأوجھ النشاط اإلنساني  بمختلفعنى الیوم ت تـ
و بالتالي تقوم بالتجمیع الفعال لمھارات و ، و تحقیق األھداف ، تحدید  تعمل على

و لھذا یمكن القول أن تسییر   تخدام كافة الموارد المادیة ، مع اس كفاءات األفراد ،
و الكفاءات لذي یحاول صھر األعمال و الخبرات االموارد البشریة ھو المیكانزم 

زیادة اإلنتاجیة و بلوغ النمط المطلوب  اء یؤدي إلى الفردیة في عمل جماعي بنّ 
  .لألعمال

یتم بموجبھا التحول من نقطة تغییر عملیة تنمیة بشریة مرھونة بأي و إذا كانت      
ف السلوك یأو حالة راھنة  إلى نقطة أو حالة أخرى في المستقبل بھدف تكی

ك ھنا فإن و الخارجیة  فق مع متطلبات البیئة الداخلیة ، التنظیمي للعاملین لیتوا
بین ھذه المشكالت من و. تغییر أي إدخال  التي تنشأ من مشكالتالعدید من ال

 لطاقةعدم التوجیھ الفعال لو، مرتفعة ظھور مستویات ضغط و،  مقاومة التغییر
ھذه التغلب على حتى یمكن و. لقوة الدافعة، واالفتقار لوالصراع ،  البشریة الكامنة

فإنھ قد ظھر ما أصبح یعرف بإدارة  المعوقات المحتملةغیرھا من المشكالت و
االستعداد المسبق من قبل القائم بالتغییر في المؤسسة من خالل توفیر  التغییر و ھو

المھارات الفنیة ، و السلوكیة ، و اإلداریة لتنمیة الموارد البشریة ، و تحفیزھا حتى 
بالتحول من الواقع الحالي إلى الواقع  تكون قادرة على القیام بكفاءة و فعالیة

أقل أضرار ممكنة على األفراد و المؤسسة ، بالمستقبلي المنشود خالل فترة محددة 
  .  و في أقصر وقت  ، و أقل جھد و تكلفة
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و تسعى ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور تسییر الموارد البشریة في إدارة 
 بدءا من مراحل التغییر الثالث  في مختلفالتغییر و ذلك من خالل تتبع ھذا الدور 

  .مرورا بمرحلة التحولإلى المرحلة المرغوب تحقیقھا  المرحلة الحالیة
حقال لتتبع ھذا الدور نظرا لعدة  لقد تم إختیار مؤسسة برید الجزائر لتكونو     

ا و تعرفھا مؤسسة برید إعتبارات یأتي في طلیعتھا التغییرات العمیقة  التي عرفتھ
لموصالت إلى قسمین بدایة من نشوئھا على إثر انقسام مؤسسة البرید و االجزائر 

إلى جانب جال االتصال إلى غایة یومنا ھذا أحدھما في مجال البرید واآلخر في م
التغییرات التكنولوجیة الكبیرة التي یشھدھا العالم الیوم نتیجة لثورة تكنولوجیا 

كل ھذه التغییرات قد فرضت على تسییر من المؤكد أن  و. اإلعالم و اإلتصال  
مراعاة البعد ن تكون مساھمة في إدارة التغییر من خالل الموارد البشریة أ

  .یر االجتماعي و اإلنساني أثناء عملیة التغی
مشكلة ل الباحث الفصل األول خصصفي ستة فصول و لقد جاءت ھذه الدراسة 

كما بین أھمیتھا وأشار إلى ،  دراستھ إشكـالیةتحدید و تعریف دراسة حیث قام بال
أما الفصل ،  ھا كما تطرق للھدف المنشود من ورائھاختیارالتي دفعتھ إلمبررات ال

الثاني من ھذه الدراسة فقد خصصھ للمتغیر المستقل تسییر الموارد البشریة إذ بعد 
تحدید ماھیة تسییر الموارد البشریة تطرق لعالقتھ بعلم اإلجتماع كما سلط الضوء 

القیام بمھامھ داخل الھیكل و إلبراز كیفیة على ظروف نشأتھ و تتبع مراحل تطوره 
التنظیمي للمنظمة ككل رأى أنھ من الضرورة بمكان اإلشارة لموقعھ في الھیكل 
التنظیمي لینتقل بعد ذلك لتسلیط الضوء على أھم الوظائف التي یمارسھا داخل 
المنظمة خاتما ھذا الفصل باإلشارة إلى أبرز التحدیات التي تواجھ تسییر الموارد 

للمتغیر التابع إدارة التغییر الذي بعد أن  ا الفصل الثالث فقد خصصشریة ، أمالب
أشار في العنصر الثاني لعالقة  التغییر  أفرد العنصر األول للحدیث عن ماھیتھ

و تنظیم إدارة  لینتقل بعد ذلك للحدیث عن كل من أھمیة علم اإلجتماع التنظیمي ب
غییر تطرق إلى مراحل عملیة إدارة التغییر ثم بعد أن أشار إلى أنماط و مداخل الت

و أسالیب مواجھتھا و بالحدیث عن أسباب مقاومة التغییر التغییر خاتما ھذا الفصل 
أن تم الحدیث عن كل من متغیري الدراسة خصص الباحث فصل دراستھ  بعد

ول تحدید ماھیتھا تتطرق االرابع للحدیث عن مؤسسة برید الجزائر التي بعد أن ح
و مراحل تطورھا ، كما تطرق لكل من الخدمات المالیة و ، تھا إلى ظروف نشأ

البریدیة التي تقدمھا ھذه المؤسسة لیلج بعد ذلك إلفراد عنصر لكل من تسییر 
الموارد البشریة و إدارة التغییر في مؤسسة برید الجزائر خاتما ھذا الفصل بمحاول 

إدارة التغییر بمؤسسة برید العالقة بین تسییر الموارد البشریة و   الحدیث عن
  . الجزائر
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بعت ھذه الفصول النظریة األربعة بفصلین تطبیقیین حاول الباحث من أت و لقد
مدى صدق الفروض التي صاغھا كإجابة مؤقتة لتساؤالت دراستھ  اختبارخاللھما 

الدور الذي یلعبھ تسییر الموارد المنبثقة عن التساؤل الرئیسي المتمحور حول 
فخصص الفصل الخامس  .في إدارة التغییر بمؤسسة برید الجزائر لمسیلة البشریة 

للحدیث عن اإلجراءات المنھجیة المتبعة في ھذه الدراسة فبعد أن ذكر الفروض 
كل من میدان الدراسة و عینة البحث و كیفیة أشار إلى  الدراسة التي تتبناھا

، كما تطرق للمنھج المتبع في بحثھ ، لیختم ھذا الفصل بالحدیث عن  إختیارھا
لعرض فضاء أما الفصل السادس فلقد كان ، األدوات التي وظفھا في جمع البیانات 

و تحلیل البیانات المتحصل علیھا من الدراسة المیدانیة ، كما أنھ في ھذا الفصل قام 
 ما تم عرضھ و تحلیلھ من بیانات بعرض النتائج التي خلص إلیھا في ضوءالباحث 
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