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في مناخ عمل عالمي یتمیز بالنمو و التطور ، و المنافسة الشدیدة التي رھنت بقاء       
المؤسسات واستمراریتھا برضى المستھلك ، ھذا الرضى الذي یتوقف على القدرة التنافسیة 

ال یمكن التحكم فیھما إال من خالل موارد  نلذاالخدمة من حیث الجودة و السعر الللمنتج أو 
لذلك فإن أي مؤسسة ترید أن تسایر ریة تتمتع بكفاءة عالیة المستوى ، و محفزة بشكل جید ، بش

التغییر الھائل الذي یعرفھ العالم یجب أن تحرص على االھتمام بكفاءة و رضى مواردھا البشریة 
.  

و    ، و بما أن المؤسسات الوطنیة في بالدنا الجزائر لیست بمنأى عن التغیرات االجتماعیة      
وكذا إمضاء االتفاقیات مع خاصة في ظل انفتاح السوق، ،  السیاسـیة ، واالقتصادیة العالمیة

رات یاالتحاد األوروبي ، والتھیؤ لالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة عالوة على التغی
یة فإن المؤسسات الوطنتكنولوجیات اإلعالم و االتصال ، التكنولوجیة المتسارعة ،  خاصة 

بمواردھا البشریة باعتبارھا رأسمالھا  واالھتمامعلى العنایة مجبرة الیوم أكثر من أي وقت مضى 
  .الحقیقي ، و ال یتسنى لھا ذلك إال من خالل تطویر تسییر الموارد البشریة 

و مصطلح تسییر الموارد البشریة مصطلح حدیث في األدبیات اإلداریة ،  ظھر بعد سلسلة      
، مع إعطاء  ات في الفكر اإلداري، بدأت بحركة اإلدارة العلمیة التي اھتمت باإلنتاجیةمن التطور
و أربعینات القرن الماضي أظھرت دراسات لرضا العاملین، و خالل ثالثینات  أھمیة قلیلة

و سیكولوجیة  ، و لیس فقط بالعوامل مل تتأثر بفعل عوامل اجتماعیة ، ھاوثورن أن إنتاجیة العا
،  فكانت تلك بدایة میالد ما أصبح یعرف بمدرسة العالقات اإلنسانیة ، التي أولت عنایة  المادیة

یھدف إلى  نفس القرن ظھر مدخل الموارد البشریة ، الذي و في سبعینات .فائقة لمشاعر العاملین 
د ، و إشباع حاجیات العاملین في نفس الوقت ، و یركز ھذا المدخل الجدیزیادة فعالیة المنظمة 

 ةالبشری كعوامل إنتاجیة ، فھو ینظر للمواردلیس أھمیة إدارة العاملین كموارد ، وعلى 
. ة في شكل زیادة في إنتاجیتھاكاستثمارات تحقق إذا ما أدیرت بفاعلیة عوائد طویلة األمد للمنظم

قق ل لألفراد بما یحعاو الفا تضمن المنظمة االستخدام الحسن كما أنھ العملیة التي من خاللھ
  .                                     أھداف المنشاة ، و العاملین 

وطرائق أسالیب فضل أ إیجادإلى  ساساأظمات منتسییر الموارد البشریة داخل الو یھدف      
كیفیة توجیھ سلوك  ، فیسعى في سبیل تحقیق ذلك للوقوف على البشریة  مواردتعامل مع الال

طرق تحدید و ،  اتجاھاتھامن خالل قیاس وفقا لما یخدم مصلحة المنظمة ،  الموارد البشریة ، 
تطویع أھدافھا  و، الجماعات غیر الرسمیة   محاولة اكتشاف و تنمیتھا ، كما یسعى إلىتحفیزھا 

من خالل نسق فرعي  مستقل بالمنظمة  ، و لن یتسنى كل ھذا إال للمنظمة األھداف الرسمیة وفق
لتوازن و التكامل بین مختلف األنساق الفرعیة المشكلة للمنظمة لھذا جاءت یعمل على تحقیق ا

 .عنھا االستغناءوظیفة الموارد البشریة كوظیفة محوریة داخل المنظمة المعاصرة بحیث ال یمكن 
األنساق الفرعیة األخرى التي یقوم كل واحد منھا بوظیفة فھي نسق فرعي إلى جانب العدید من 

ھذه األنساق . ، و وظیفة التسویقو وظیفة التمویل ، كوظیفة اإلنتاج مة خاصة داخل المنظ
ھو المنظمة ، من أجل تحقیق تكیف تتفاعل مع بعضھا أثناء أداء كل منھا لدورھا داخل نسق كلي 

ق فرعي من مع محیطھا باعتبار أنھا ، أي المنظمة ، ھي في حد ذاتھا نس و توافق المنظمة
و أي تقصیر أو عجز في تكیفھا مع محیطھا قد یؤدي إلى إحداث العدید  ،المحیط الذي تنتمي لھ 

  . من االضطرابات على مستوى المنظمة ،  بل  قد تصل حدة ھذه اآلثار إلى القضاء على وجودھا
و السبیل األنجع للتكیف و مقتضیات المحیط ھو التغییر وفقا لھذه المقتضیات ، فالتغییر      

محمد نستشفھ من تعریف عنصر أساسي في المحافظة على التوازن داخل المنظمة و ھذا ما 
ھو عبارة عن توازن دینامیكي " الصیرفي الذي یعرفھ  في مؤلفھ الموسوم بإدارة التغییر بقولھ 
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و      مجموعتین من القوى تعمالن في اتجاھین متعاكسین في المجال المادي و االجتماعي بین 
النفسي للعمل و تتضمن إحدى ھذه المجموعات قوة دافعة في حین تتضمن المجموعة المعاكسة 
قوة مقیدة ، ونتیجة لتفاعل ھاتین القوتین مع بعضھما تصل المنظمة إلى حالة من التوازن یطلق 

أنھ توازن دینامیكي یجعلھ  باعتبارو نظرة محمد الصیرفي للتغییر . 1 "لحالة الراھنة علیھا ا
مفھوم التوازن الدینامي فھو  استخدمأن بارسونز أول من  باعتبارمتماشیا و نظرة بارسونز لھ 

األول : ینظر للتغییر  من خالل منظور التوازن موضحا أن ھناك مصدرین للتغییر في التنظیم 
و الثاني یتم من الداخل حینما       . ینتج عن الضغوط التي تمارسھا البیئة على التنظیم خارجي 

تنشأ ھذه الضغوط من داخل التنظیم ذاتھ و حینما ینشأ ھذان النوعان من الضغوط یتعین على 
التنظیم أن یواجھھما و یتكیف معھما إذا ما أراد أن یحقق أقصى درجات الفعالیة ، و الواقع أن 

الذي یمثل حجر الزاویة  بالتوازن الدیناميستجابة التنظیم لھذه الضغوط تعبر عما یطلق علیھ ا
  .2في التحلیل الوظیفي 

و أي كان مصدر الضغوط الممارسة على التنظیم سواء من داخلھ أو خارجھ فإن التنظیم و      
، أو ستتأثر بھا ، إلى  في خضم مواجھتھ لھا یقوم بالتغییر من حالة توازن تأثرت بھذه الضغوط

حالة توازن أخرى تستجیب للمتطلبات الجدیدة وھنا تظھر أھمیة ما یعرف بإدارة التغییر فھذا 
و على     فاعلیة إلحداث التغییر  رق و أكثرھاكیفیة استخدام أفضل الط" ن المفھوم جاء لیعبر ع

التي تملیھا أبعاد التغییر  مراحل حدوثھ بقصد خدمة األھداف المنشودة لالضطالع بالمسؤولیات
تسعى إلى زیادة الفاعلیة التنظیمیة عن طریق  ،  عملیة إداریةمع أنھا إدارة التغییر و  3"الفعال 

التكیف مع التحوالت الحاصلة فإنھا عملیة بحل المشاكل التنظیمیة لتحقیق التوازن مع المحیط 
التغییر تنجح إذا اعتمدت  إدارة عملیةن ذلك أ االجتماعيي بالغ األھمیة للبعد اإلنساني وتول

على المشاركة الفعالة من قبل الفریق التكنولوجیا المناسبة  إضافة إلى توفیر التصمیم المناسب و
تنفیذ متطلبات التغییر بمھارة و ومقدرة ، وقیام ھذا الفریق بعملیة  على إدارة العملیة بفعالیة القادر

شرف و تحرص على تنمیة قدرات الموارد البشریة من رغبة ، وھنا تظھر أھمیة وجود جھة ت
ھذه إشراك خالل وضعھا لبرامج تدریب مالئمة لطبیعة التغییر المستھدف كما تحرص على 

، لتضمن تقبلھم لھ  المتوقعة من عملیة التغییرى ، وشرح الرؤ الموارد البشریة في عملیة التغییر
وھنا یتجلى بوضوح الجانب الوظیفي . تھم لھو ترغبھم في أدائھ ، أو على األقل عدم مقاوم

ید من دو إنجاح إدارة التغییر ھذا الدور الذي أكد علیھ العلتسییر الموارد البشریة في إنجاز 
الذي یرى أن المنظمات یجب أن تعطي   Marcel Alainالباحثین و الكتاب الذین نذكر من بینھم 

ن ھذه األجندة یجب أن تتجاوز دورھا التقلیدي أجندة جدیدة لتسییر الموارد البشریة ، بحیث أ
المقتصر على األجور ، عالقات العمل ، الصحة و األمن ، و التكوین و أن یتوجھ دورھا نحو 
الدعم و التیسیر في مواجھة التغییر ، و أخصائي الموارد البشریة یجب أن یضطلعوا بمساعدة 

    4.الحسن في المنظمة االندماجاألفراد على 
لم المنظمات مع محیطھا نظرا ألھمیة تسییر الموارد البشریة في إدارة التغییر بما یحقق تأقو     

و مراعاة البعد االجتماعي و اإلنساني أثناء عملیة التغیر من جھة أخرى ،  فلقد من جھة ، 
حرصت المؤسسات الجزائریة ،  في إطار ما یعرف باإلنعاش االقتصادي على تطویر مواردھا 
البشریة بالشكل الذي یسمح لھا بحسن إدارة التغییر ،  و من بین ھذه المؤسسات ، مؤسسة برید 

                                         
  10، ص 2007، دار الفكر الجامعي ،  اإلسكندریة ،   إدارة التغییر: محمد الصیرفي   1
  81-80، ص  1977،  اإلسكندریة،  2، دار المعارف ، ط  النظریة االجتماعیة و دراسة التنظیم: السید محمد الحسیني  2 
  217، اإلسكندریة ، ص ، دراسة في علم اجتماع اإلدارة ، مؤسسة شباب الجامعة  اإلدارة و المجتمع: حسن عبد الحمید أحمد رشوان 3

4 Alain, M., Prendre en main le changement- Stratégies personnelles et organisationnelles, Montréal ,Québec , 
Canada ,Editions Nouvelles,1996 ,P.32.   
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المؤرخ في  2000/03بموجب القانون " إتصاالت الجزائر " فصلھا عن  الجزائر التي تم
المواصالت و           و القاضي بتحدید القواعد العامة لتسییر كل من البرید  05/08/2000

على إثر الفصل بینھما و ذلك بتحویل  وظیفة االستغالل  فیما یتعلق بالخدمات البریدیة و المالیة 
" ، و شركة ذات أسھم برأس مال عمومي ھي "  مؤسسة برید الجزائر" إلى مؤسسة عمومیة ھي

 14المؤرخ في   02/43،  و لقد أتبع ھذا القانون  بالمرسوم التنفیذي  " إتصاالت الجزائر 
و المتضمن  إنشاء مؤسسة برید الجزائر  كمؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري و  ،  2002/ 01/

ومیة على تدارك التأخر الذي عرفھ برید الجزائر مقارنة و حرصا من السلطات العم .صناعي 
رات مست جمیع الجوانب یبالعدید من دول العالم ،  فقد أخضعت مؤسسة برید الجزائر إلى تغی

سواء تعلق األمر بالناحیة التكنولوجیة المعتمدة ، أو تنمیة الموارد البشریة ، أو حتى التنظیم 
إن طموح السلطات العمومیة لم یتوقف .  خالفة تماما لسابقھ الھیكلي الذي أعید بناءه بصیغة م

عند ھذا الحد ، بل إنھ كان وال یزال طموحا یتطلع إلى الوصول ببرید الجزائر إلى مصاف 
بنك  ة یسعى إلى إنشاءكبریات مؤسسات البرید على المستوى العالمي ، فبعد تخطي ھذه المرحل

ي الذي یعد وقود لتحریك آلة التجارة االلكترونیة ، و نظام البنك اإللكترونیعمل وفق  بریدي
  .تطویر مجتمع المعلومات 

،  بدایة من و في خضم كل ھذه التغییرات التي عرفتھا و تعرفھا مؤسسة برید الجزائر      
نشوئھا على إثر انقسام مؤسسة البرید و الموصالت إلى قسمین أحدھما في مجال البرید واآلخر 

من المؤكد أن مواردھا البشریة الذین عایشوا تلك   ال إلى غایة یومنا ھذا ، فإنھفي مجال االتص
یر یفالتغییرات التي عرفھا التنظیم الرسمي من تغ، التغییرات قد تعرضوا للعدید من المؤثرات 

و تغییرات في الھیكل التنظیمي ، كل ذلك في اللوائح و التشریعات ، و التغییرات التكنولوجیة ، 
على الروح المعنویة للعاملین ، و على دافعیتھم على التنظیم الغیر رسمي ، وبالغ التأثیر لھ كان 

للعمل من جھة ، و من جھة أخرى على إعادة تصمیم الوظائف القدیمة ، و ظھور وظائف جدیدة 
األمر الذي یقتضى تدریب العاملین و تأھیلھم للقیام بالمھام الجدیدة و كذلك استقطاب أصحاب 

و لتحقیق . ال یتوفر داخل المؤسسة المؤھلین للقیام بھا التي تتطلبھا الوظائف الجدیدة و لمھاراتا
، لتنفیذ التغییر ةالالزم كل ذلك فإنھ البد من تخطیط الموارد البشریة و ذلك بتحدید حجم الموارد

ن جمیع المھام و التنبؤ بالحاجات و الشواغر ، حتى یتسنى االستغالل األمثل للموارد البشریة إ
 نطمح للوقوف علىالسابقة الذكر تندرج ضمن وظائف تسییر الموارد البشریة األمر الذي یجعلنا 

  .ة التغییر في مؤسسة برید الجزائرطبیعة الدور الذي یلعبھ تسییر الموارد البشریة في إدار
سسة برید الجزائر تسلیط الضوء على كیفیة إدارة التغییر داخل مؤو ستحاول ھذه الدراسة        

حل عملیة التغییر، و مدى من خالل تسییر الموارد البشریة بالكشف عن دوره في مختلف مرا
  .في نجاح كل مرحلة من مراحل التغییر  مساھمتھ

وذج  و بما أن التغییر یمر بثالث مراحل وفق      ل من  Lewinنم ر ینتق ى أن التغیی ائم عل ،  الق
ة  ة الحالی ة  L'état actuelالمرحل ى المرحل ود  إل ل الجم ك عوام ة تفكی ماھا مرحل ي س و الت
د ،  L'état désiréالمرغوب تحقیقھا  ة إعادة التجم و التي فیھا یتم تحقیق التغییر ، و سماھا مرحل

ة التحول  د المرور بمرحل ذا بع وازن و ھ ة الت ى حال ودة إل ي  L'état de transitionأي الع و الت
ى فإن ة القیام بالتغییرات المطلوبة ، أطلق علیھا تسمیة مرحل ز عل ى التركی ھذه الدراسة ستعمد إل

ى یكو ب حت ر المرتق وارد البشریة للتغیی ة و تحضیر الم ي تھیئ وادور تسییر الموارد البشریة ف  ن
الباحث تناول ھذه المرحلة من خالل إثارة  ارتأىللتخلي عن المرحلة الحالیة ، و لقد  استعدادعلى 

م " )الموارد البشریة كقوة تنافسیة(في كتابھ  Jeffrey Pfeffer غییر التي قال عنھاالحاجة للت إذا ل
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ذلك باتخاذ كل اإلجراءات و و یتبع  1"غییریكن ھناك شعور بالحاجة إلى التغییر فلن یكون ھناك ت
ر الخطوا ة للتغیی ة محتمل ن أي مقاوم د م ي تح ول و ، ت الت ة التح ة أي مرحل ة الثانی ا المرحل أم

لعملیة التغییر الفعلي من خالل السھر على تنفیذ عملیة التغییر فإن ھذه الدراسة تسعى المخصصة 
ر ذ التغیی ي تنفی وارد البشریة ف ییر الم راز دور تس ییر  إلب ة دور تس د الدراس ر ترص ي األخی و ف

ق     الموارد البشریة في المرحلة الثالثة من التغیی و اإلجراءات ر من خالل تعزیز التغییر المحق
  .و الممارسات المتبعة للمحافظة على التغییرات المحققة 

إبراز  دور تسییر الموارد البشریة في مؤسسة برید و علیھ فإن ھذه الدراسة تصبوا إلى       
ختلف مراحل الجزائر في إدارة  التغییر من خالل المتابعة المستمرة للعنصر البشري في م

  :وذلك بطرحھا للتساؤل الرئیسي على النحو التالي   التغییر
  

ما الدور الذي یلعبھ تسییر الموارد البشریة في إدارة التغییر بمؤسسة برید الجزائر 
  لمسیلة  ؟

  
  :و یتفرع على ھذا التساؤل الرئیسي التساؤالت الفرعیة اآلتیة 

تھیئة إحــداث عملیـة التغییر في مؤسسة برید الجزائر ھل  لتسییر الموارد البشریة دور في /1
 لمسیلة؟

  ھل یساھم تسییر الموارد البشریة في تنفیذ التغییر بمؤسسة بریــد الجزائر لمسیلة؟         /2
مـا مساھمة تسییر الموارد البشریة في تثبیـت التـغییر وتعزیزه في مؤسسة برید الجزائر /3

  لمسیلة؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسة اختیار مبرراتو أھمیة :  2
أھمیة موضوعھ لیلج بعد ذلك لتبیان یسعى الباحث من خالل ھذا العنصر تسلیط الضوء على      

  .ھذا الموضوع  الختیارالمبررات و األسباب التي دفعتھ 
  

  :أھمیة الدراسة  -1.2

                                         
    http://www.islamtoday.net، مطلع علیھ على الموقع 22/07/2003،  مفاھیم إداریة -قیادة التغییر سعد عبد هللا العباد ، 1 

  .دقیقة 30و  17على الساعة  06/03/2008بتاریخ 
    

http://www.islamtoday.net
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على دور تسییر الموارد البشریة بإعتبارھا أحد  إن ھذه الدراسة تسعى لتسلیط الضوء     
وظائف المؤسسة التي ال تقل أھمیة عن باقي الوظائف األخرى في إدارة التغییر الھادف إلى 

ھذه الموارد البشریة  ا البشریة ، وأقلمةفاعلیة أداء مواردھ زیادة فاعلیة المنظمة من خالل زیادة
التغییر  طبیعتھم یرفضون ویخافون من التغییر، ألنأن البشر بو خاصة و المتغیرات الجدیدة

وألنھ یضیف معلومات جدیدة ال یدركونھا في وقتھا، بحیث أن ، یظھرھم بمظھر عدم المعرفة 
لھذا فإن مقاومة التغییر ھي شعور  ل أثناء حدوث التغییر في المؤسسة ،معرفتھم تظھر بأنھا أق

       .المنظمةقبل العاملین داخل طبیعي ومتوقع من 
یرى أن ھذه الدراسة ذات أھمیة كبیرة سواء من حیث في ظل ھذه المعطیات فإن الباحث  و     

  .طبیعة الموضوع المراد دراستھ أو من حیث طبیعة میدان الدراسة المراد طرقھ
  من خالل النقاط التالیة تتضح أھمیة الدراسة من حیث طبیعة الموضوع:  

 ر الموارد البشریة في بالدنا و الوقوف على مدى تتطوره خاصة تسلیط الضوء على تسیی
اني و  د اإلنس اة البع ق بمراع ا یتعل اعيفیم ار االجتم و  باعتب وارد البشریة ھ ییر الم أن تس

المرتبطة بالعنصر البشري في المنظمات ، من البحث عن  المتخصصة بكل األمورالجھة 
ا وى البشریة و اختیارھ اخ اإلنساني  ، تصنیفھا و ،  مصادر الق ة المن دریبھا ، و تھیئ و ت

 .داخل المنظمات ابذل أقصى طاقاتھ إلىھذه القوى البشریة المالئم الذي من شانھ أن یدفع 
  ر ات إدارة التغیی ات وآلی ى میكانیزم ارالتعرف عل ال المرتبطة  اأنھ باعتب مجموعة األعم

، بحیث یتم ذلك من خالل التجرد من  بتغییر أسلوب و منھج و فلسفة اإلدارة في المنظمة
ف  ع الموق و السلوك       السلوك الحالي ، و تجربة السلوك الجدید ، و إعـــادة التكیف م

 .الجدید ، واعتبار أن األمور المتغیرة ھي الشيء الطبیعي و لیست الشيء الجدید المفتعل
  ن مراحل ة م ل مرحل ي ك ر ف ي إدارة التغیی وارد البشریة ف ییر الم ى دور تس التعرف عل

زه من  ة تعزی إدارتھ سواء في مرحلة التھیئة إلحداثھ ، أو في مرحلة تنفیذه ، أو في مرحل
 .خالل توظیفھ لمختلف وظائفھ

 رالوقوف على أسالیب تعامل تسییر ا ة التغیی ع مقاوم ى ، و حرصھ لموارد البشریة م ا عل
 .فسح المجال أمامھم للمشاركة في إدارة التغییر كیفیاتإثارة دافعیة العاملین و 

  ق تالوقوف على مدى نجاعة أسالیب التكوین المن ا یتواف و  ھجة لتنمیة الموارد البشریة بم
 .إدارتھا للتغییر المستھدف

 
  
  
 

  من خالل النقاط التالیة  تتضح إجرائھاالدراسة من حیث طبیعة میدان ھذه أھمیة:  
  ة ر أھمی ي نش د ف ة البری عمؤسس توى المجتم ى مس ة عل امالت المالی ة المع ة أتمت  ثقاف

 .  ككلالجزائري 
 ة ر من مظاھر  أھمیة مؤسسة البرید في إرساء قواعد التجارة اإللكترونی ر مظھ ي تعتب الت

 .االجتماعي و االقتصادي الرقي
  المساھمة في إرساء قواعد الحكومة االلكترونیة من خالل أھمیة مؤسسة برید الجزائر في

تثمارات  ة االس ة لتنمی ة الرامی داف الدول ع أھ یا م ة تماش دمات اإللكترونی ة الخ ر ثقاف نش
ق استخدام تكنولوجی ة عن طری ة المختلف  اوتسھیل التعامالت مع وبین القطاعات الحكومی
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ع بغض النظر المعلومات وتوافر المعلومات على الشبكة االلكترو نیة لكافة شرائح المجتم
   .أو موقعھم الجغرافي مستواھم االجتماعي عن 

 

  :  الدراسة اختیار مبررات -2.2
  :ھـيإن مبررات اختیار ھذا الموضوع یمكن إرجاعھا إلى ثالثة عوامل أساسیة      

  

تنمیة الموارد "  تخصصجتماع المتمثل في علم اإلارتباط الموضوع بتخصص الباحث /  أوال
یعتبر العامل الحیوي و األساسي في تحقیق )) تسییر الموارد البشریة((فالمتغیر األول  " البشریة 

ذلك أن تسییر  تنمیة الموارد البشریة داخل المؤسسة من خالل العدید من الوظائف التي یمـارسھا
أن دوره  وؤسسة ھمیة في الموظیفة قلیلة األالموارد البشریة الذي كان ینظر لھ على أنھ مجرد 

 تالعاملین في ملفا حولمن أمثلتھا حفظ معلومات  مكتبیةالقیام بأعمال روتینیة ینحصر في 
 أوقات الحضور واالنصراف طوسجالت معینة ومتابعة النواحي المتعلقة بالعاملین مثل ضب

عن  قل أھمیةیال  وھف ؤسسةالمعتبر من أھم وظائف یأصبحت الیوم ، إلخ...والترقیات  واإلیجارات
وتأثیره على  كالتسویق واإلنتاج والمالیة وذلك ألھمیة العنصر البشري: باقي الوظائف األخرى 

المتعلق بشؤون الموارد السالف الذكر اإلضافة إلى النشاط التقلیدي فبة ، ؤسسالكفاءة اإلنتاجیة للم
لیشمل أنشطة رئیسیة من  اتسع قد الموارد البشریة تسییر مفھومنجد أن  ؤسسةالم البشریة في

و       ، تحفیزو ، واستقطاب،  جذبو ، تخطیط و كذلك الوظائف ،  أھمھا تحلیل وتوصیف
وكل ھذه الوظائف في حقیقة األمر تعمل على تنمیة الموارد البشریةداخل  تدریب الموارد البشریة

یعتبر من أبرز عناصر التنمیة التنظیمیة نظرا فإنھ )) إدارة التغییر((متغیر الثاني ال أما .المؤسسة 
مستقبلیة تحقق قیمة مضافة لیس للمؤسسة لما یحققھ للمنظمة من تحول من وضعیة حالیة لوضعیة 

رفع كفاءات ومھارات الموارد بو ھذا التحول مرھون  .فحسب ، بل و لمواردھا البشریة أیضا
تقبل والتأقلم ودعم اللضمان  لى جانب تحفیزھاإمكانیة القیام بالتغییر إ االبشریة بما یھیئ لھ

عال من اإلنتاجیة واالستمراریة في تحسین  ىیضمن الحفاظ على مستو بماالتغییرات الجدیدة 
  .األداء
  :شعور الباحث بأھمیة الموضوع للدواعي اآلتیة /  ثانیا
 اقتصادحول نحو تتزاید أھمیة ، و دور تسییر الموارد البشریــة في الجزائر خاصة بعد ال -

  .السوق 
ال  - ي مج ة ف ارعة  خاص ة المتس ورات التكنولوجی را للتط ر نظ اھرة التغیی امي ظ تن

ل  ذي جع ر ال ات االقتصادیة و السیاسیة األم ب  التقلب ى جان ذا إل ات االتصال ھ تكنولوجی
ق  ر لتحقی ل في ضرورة التغیی ة صعبة تتمث ق معادل المؤسسات و المنظمات مطالبة بتحقی

  .ن جھة و ضرورة االستقرار لخلق التوازن من جھة أخرىالتكیف م
  
ود بشكل أساسي  /ثالثا   ا ،  یع ر دون غیرھ د الجزائ ار مؤسسة بری دان الدراسة فاختی  طبیعة می

ا القطاع  ي یعرفھ ي ، للتطورات الكبیرة الت ذه التطورات  لیست بالمستوى المتواجد ف ع أن ھ وم
وض دم خ ة ع ا خاص ذ علیھ رب ، إذ یؤخ د  الغ ھده بری ا ش ة ، إال أن م ارة اإللكترونی ال التج مج

ا  ي عرفھ ت شرارتھا مع سنة ، الجزائر في الفترة الوجیزة لإلصالحات الت ي انطلق ،  2002و الت
زات  را بمنج ار خی اؤل  ، و االستبش ازات للتف ذه اإلنج دفع ھ ا ت در م ائال  ، و بق ازا ھ ر إنج یعتب

ي   تسییري معرفة دور المؤسسة  ، بقدر ما تثیر رغبة جامحة ف وارد البشریة ف ر  إدارةالم التغیی
  .التغییر  رةاإدمن خالل ما تقدمھ من مساھمة في كل مرحلة من مراحل عملیة 
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 : ف الدراسةدھـ: 3
ي        ل ف ام یتمث دف ع ق ھ ة  لتحقی ذه الدراس وارد تھدف ھ ییر الم ى دور تس اب عل كشف النق

ي  تحكم ف رالبشریة في المساھمة في ال الي  إدارة التغیی ى ، و بالت وف عل ي الوق دى مساھمتھ  ف م
للعنصر البشري في المؤسسة من  وبةتركیز على دوره في المتابعة  الدؤنجاح التغییر، و ذلك بال

خالل مختلف وظائف تسییر الموارد البشریة ، من بدایة التغییر حتى تحقیقھ لألھداف المسطرة لھ 
.  

ث یسعى         إن الباح ا ، ف ھ آنف ار إلی ام ،  المش دف الع ق الھ امو لتحقی ي  القتح ة ھ دان قلیل می
الدراسات السوسیولوجیة فیھ في بلدنا الجزائر  ، على عكس ماھو متوفر في مجــــاالت أخرى  ، 

ت العدی ي عرف ر الت د الجزائ ة بری ي مؤسس دان ف ذا  المی ل ھ التعلیم و الصناعة  ، و یتمث ن ك د م
  .على المستوى العالمي  االتصالالتغییرات نتیجة لثورة تكنولوجیات اإلعالم و 

  : و یرى الباحث أنھ یتم تحقیق الھدف العام للدراسة من خالل األھداف الجزئیة التالیة     
ة /  1   عور بالحاج اد ش ى  إیج ا عل ن خاللھ ریة م وارد البش ییر الم ل تس ي یعم ة الت ان الكیفی تبی

   ر في مؤسسة برید الجزائرللتغیی
  . الكشف عن األسالیب و الطرق التي یتبعھا تسییر الموارد البشریة لتقلیص مقاومة التغییر/  2  
ي إحداث /  3   ھ ف ف وظائف تسلیط الضوء على مساھمة  تسییر الموارد البشریة من خالل مختل

، و خاصة وظیفة التكوین التي لھا عالقة مباشرة بتنمیة الموارد البشریة بما یتماشى التغییر الفعلي
  . و متطلبات التغییر 

ر / 4   د الجزائ ي مؤسسة بری وارد البشریة ف ة تسییر الم ى مكان وف عل ي الوق بصفة خاصة وف
  .الجزائر بصفة عامة
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